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บทคดัย่อ  

ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบซ้ือขายสินค้าออนไลน์และแนะน าสินค้าตาม
ความชอบของแต่ละบุคคล เน่ืองจากสถิติผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนถึง 4 เท่า ใน
ระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2551 มีจ านวนผูใ้ช้งาน 9.3 ล้านคน ปัจจุบนัมีผูใ้ช้จ  านวน 45 ลา้นคน 
ส่งผลใหธุ้รกิจซ้ือขายสินคา้ออนไลน์มีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย และพฤติกรรมของผูซ้ื้อเปล่ียนไป
จากการไปเดินช็อปป้ิง มาเป็นการช็อปป้ิงผา่นระบบออนไลน์ เพราะประหยดัเวลา สินคา้มีราคาถูกกวา่ และ
สามารถเปรียบเทียบสินค้าและราคาได้ทนัทีทันใด โดยในการพฒันาระบบได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
Electronic Commerce ในการพฒันาระบบซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ และระบบจะแนะน าสินคา้ตามความชอบ
และความสนใจของผูซ้ื้อดว้ยเทคโนโลยี Recommender System ด้วยการหาค่าความถ่ีจากการคลิกเขา้ชม
สินคา้ การคลิกไลคสิ์นคา้ และการสั่งซ้ือสินคา้ และพฒันาเป็นคลอสแพลทฟอร์มท่ีสามารถท างานไดท้ั้งบน
เว็บบราวเซอร์ และโมบายท่ีเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ภาษาท่ีใช้ในการพฒันาระบบ ได้แก่ 
JavaScript, PHP, HTML5 และ CSS เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาระบบ ได้แก่ Ionic Framework, Angular 
Framework, Microsoft Visual Studio Code และ MySQL  
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1. ทีม่ำของกำรพฒันำระบบ 

จากสถิติผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนถึง 4 เท่า ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 
โดยในปี 2551 มีจ านวนผูใ้ชง้าน 9.3 ลา้นคน ปัจจุบนัมีผูใ้ชจ้  านวน 45 ลา้นคน1 ส่งผลให้ธุรกิจซ้ือขายสินคา้
ออนไลน์มีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย เน่ืองจากพฤติกรรมของผูซ้ื้อเปล่ียนไปจากการไปเดินช็อปป้ิง 
มาเป็นการช็อปป้ิงผา่นอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ สินคา้มีราคาถูกกวา่ และ
สามารถเปรียบเทียบสินคา้และราคาไดท้นัทีทนัใด ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้ระบบและแอปพลิเคชั่นการซ้ือขาย
สินคา้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก ทั้งท่ีเป็นเวบ็แอปพลิเคชัน่ และโมบายแอปพลิเคชัน่ ดงันั้น
คณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาระบบซ้ือขายสินคา้ออนไลน์และแนะน าสินคา้ตามความชอบของบุคคล 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Recommender System ด้วยการหาค่าความถ่ี (Frequency) จากการคลิกเข้าชม
สินค้า การคลิกไลค์สินค้า และการสั่งซ้ือสินค้า และพฒันาเป็นคลอสแพลทฟอร์ม (Cross Platform) ท่ี
สามารถท างานไดท้ั้งบนเวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) และโมบายท่ีเป็นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ 

ระบบท่ีคณะผูจ้ดัท าพฒันาน้ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผูใ้ช้ทั้งท่ีเป็นผูซ้ื้อและผูข้าย สามารถท า

การแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา้ โดยผูใ้ชส้ามารถเป็นไดท้ั้งผูซ้ื้อและผูข้าย รองรับการช าระเงินแบบออนไลน์ 

และการแนะน าสินคา้จะน าระบบแนะน า (Recommender System) เขา้มาช่วยให้การแนะน าสินคา้ตรงกบั

ความตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากท่ีสุด 

1.2. วตัถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
เพื่อพฒันา ระบบซ้ือขายสินคา้ออนไลน์และแนะน าสินคา้ตามความชอบของบุคคล 

 

 

 

 

 

1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
                                                           

1 https://www.etda.or.th/content/etda-เผย-อีคอมเมิร์ซ-ไทย-โตต่อเน่ือง-2561-3-2-ลา้นลา้นบาท. 
  html 
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1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใช้ในการพฒันาโครงงานเป็นแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์  (Client Server 
Architecture)  

1.3.2 ประเภทของแอปพลิเคชัน่ท่ีพฒันาข้ึนมาเป็นครอสแพลดฟอร์ม (Cross Platform) 
1.3.3 ฟังกช์นัการท างานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามสถานะของผูใ้ช ้โดยผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถเป็นได้

ทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 

1.3.3.1 กลุ่มผูซ้ื้อ 

1.3.3.1.1 สมคัรสมาชิกโดยใช ้อีเมลและรหสัผา่น 

1.3.3.1.2 เขา้สู่ระบบโดยใชบ้ญัชีผูใ้ชท่ี้ท าการสมคัร  

1.3.3.1.3 จดัการขอ้มูลส่วนตวั โดยเพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลส่วนตวัได ้

1.3.3.1.4 เลือกดูขอ้มูลของร้านคา้ได ้  

1.3.3.1.5 สั่งซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการโดยเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการและระบุ จ านวนสินคา้ท่ี

ตอ้งการ วธีิการจดัส่งตามท่ีผูข้ายก าหนดหรือขอ้มูลท่ีอยูใ่นการจดัส่งได ้ 

1.3.3.1.6 แจง้ช าระเงินได ้

1.3.3.1.7 เรียกดูขอ้มูลรายการสั่งซ้ือสินคา้ยอ้นหลงัได ้

1.3.3.1.8 คลิกถูกใจสินคา้ได ้

1.3.3.1.9 คน้หาสินคา้ได ้โดยคน้หาไดจ้าก ช่ือสินคา้ 

1.3.3.1.10 คน้หาร้านคา้ โดยคน้หาจาก ช่ือผูข้าย 

 

1.3.3.2 กลุ่มผูข้าย 

1.3.3.2.1 สมคัรสมาชิกโดยใช ้อีเมล และรหสัผา่น 

1.3.3.2.2 เขา้สู่ระบบโดยใชบ้ญัชีผูใ้ชท่ี้ท าการสมคัร  

1.3.3.2.3 จดัการขอ้มูลส่วนตวั โดยเพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลส่วนตวัได ้

1.3.3.2.4 จดัการขอ้มูลสินคา้ โดยเพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลสินคา้ได ้

1.3.3.2.5 จดัการขอ้มูลร้านคา้ โดยแยกประเภทร้านคา้ส าหรับขายออนไลน์หรือมี

หนา้ร้าน และเพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลร้านคา้ได ้

1.3.3.2.6 ดูขอ้มูลรายการขายสินคา้ได ้จดัการสถานะรายการขายได ้

1.3.4 แนะน าสินคา้ตามความชอบของบุคคล โดยวิเคราะห์จากความถ่ีในการคลิกถูกใจ

สินคา้ การคลิกเขา้ไปดูรายการสินคา้ และการสั่งซ้ือสินคา้  
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1.4 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.4.1 กำรรวบรวมและศึกษำข้อมูล ( Detailed Study ) 

 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ สอบถามผูใ้ชท่ี้ช่ืนชอบ

การช็อปป้ิงออนไลน์ และศึกษาฟังก์ชนัการท างานของแอปพลิเคชนัท่ีซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ ไดแ้ก่ Shopee 

, LINE Shop และ Lasada โดยศึกษาลักษณะการท างาน จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละแอปพลิเคชั่น รวมถึง

หลกัการท างานของ Recommender System และอลักอริทึมท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4.2 กำรวเิครำะห์ระบบ ( System Analysis ) 

น าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาทั้งหมดมาท าการวเิคราะห์ เพื่อใหท้ราบถึงฟังกช์ัน่การท างาน เง่ือนไขของ

ระบบ ซ่ึงจะใชใ้นการวางแผนการท างานและออกแบบในขั้นตอนถดัไป โดยจะใชแ้ผนภาพ UML (Unified 

Modeling Language) ประกอบด้วย Use Case Diagram , Sequence Diagram และ Class Diagram ในการ

น าเสนอองค์ประกอบของฟังก์ชัน่หลกัของระบบ ขั้นตอนการท างานของแต่ละฟังก์ชัน่ และใช้แผนภาพ  

Entity Relationship Diagram แสดงโครงสร้างขอ้มูลและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

1.4.3 กำรออกแบบระบบ (System Design) 

 1.4.3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) 

สถาปั ตยก รรม ท่ี ใช้ จะ เป็ น แบบ  ไคล เอนท์  / เซิ ร์ฟ เวอ ร์  (Client/Server 

Architecture) ประกอบด้วยแม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) และแม่ข่ายเว็บ (Web 

Server)  

1.4.3.2 ออกแบบโครงสร้างของขอ้มูล (Data Structure Design) 

โครงส ร้างของข้อมู ลบน ฝ่ังไคล เอนท์  ใช้โครงส ร้างข้อมูลแบบโมเดล                

(Data Models) และแลกเปล่ียนข้อมูลกับฝ่ังแม่ข่ายด้วยเว็บเซอร์วิส (Web Service)ด้วย

โครงสร้างข้อมูลแบบ JSON และเลือกใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Database Relational) 

ส าหรับบนัทึกและจดัการกบัขอ้มูล 

  1.4.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface Design) 

การออกแบบระบบและหนา้จอท่ีใชง้านจริง เพื่อใหไ้ดแ้อปพลิเคชนั ท่ีตรงกบั

ความตอ้งการ โดยค านึง UI (User Interface) และ UX (User Experiences) เพื่อใหผู้ใ้ช้

เรียนรู้การใชง้านไดด้ว้ยตนเอง โดยใชห้ลกัการของ Flat Design ท่ีเนน้ความเรียบง่าย ใช้

งานง่าย และรวดเร็วในการดาวน์โหลดขอ้มูล 
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1.4.4 กำรพฒันำระบบ (System Development)  

น าขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้วิเคราะห์และออกแบบไวม้าท าการสร้างและเขียนชุดค าสั่ง ดว้ยภาษา PHP 

ส าหรับฝ่ังแม่ข่ายและเวบ็เซอร์วิส และภาษา Java Script ส าหรับฝ่ังลูกข่ายในการออกแบบและสร้างส่วน

ติดต่อกับผูใ้ช้ ใช้ภาษา HTML5 และ CSS และใช้ Ionic Framework ในการพฒันาโปรแกรมแบบครอส

แพลทฟอร์ม Angular Framework ในการประสานการท างานระหวา่งฝ่ังแม่ข่ายและฝ่ังลูกข่าย บริหารจดัการ

ขอ้มูลดว้ย MySQL และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเขียนชุดค าสั่งทั้งหมดไดแ้ก่ Visual Studio Code 

 

1.4.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 

 ในการทดสอบการท างานของฟังก์ชนัต่างๆของระบบคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการทดสอบตั้งแต่ 

Unit testing และ Integration testing ดว้ยตนเองพร้อมกบัการเขียนชุดค าสั่ง เพื่อหาขอ้ผิดพลาดในการท างาน 

และดูวา่ให้ผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งหรือไม่ ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ขทนัทีและทดสอบใหม่จนกว่าจะได้

ผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง และในการทดสอบระบบ  ( System testing ) ไดท้  าการทดสอบร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

เพื่อดูการท างานของระบบทั้งระบบวา่ท างานไดต้ามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 

 

  1.4.6 กำรจัดท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ (Documentation) 

จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ แนวทางในการจดัท า วธีิการและขั้นตอนการ

ด าเนินงาน เพื่อแสดงรายละเอียดการพฒันาแอปพลิเคชนัและเป็นคู่มือในการใชง้านแอปพลิเคชัน่ 

อีกทั้งยงัเป็นเอกสารส าหรับการน าแอปพลิเคชนัไปพฒันาต่อในอนาคต 

 

 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ผูใ้ชเ้ป็นไดท้ั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 
1.5.2 เพิ่มทางเลือกในการช็อปป้ิงออนไลน์ใหก้บัผูใ้ช ้
1.5.3 เพิ่มช่องทางในการขายสินคา้ใหผู้ป้ระกอบการ 
1.5.4 ผูใ้ชจ้ะไดรั้บการแนะน าสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนมากข้ึน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.รวบรวมความตอ้งการ 

2.วเิคราะห์ระบบ 

3.ออกแบบระบบ 

4.พฒันาระบบ 

5.ทดสอบระบบ 

6.จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ 

    

  

 

5 
1.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์

นิพนธ์ 
ตารางที่ 1.1 แสดงแผนและระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ 



 

 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำ 

 1.7.1 ฮาร์ดแวร์  
  1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ส่วนบุคคล  
  1.7.1.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊  
  1.7.1.3 โทรศพัทมื์อถือ IPhoneX  เวอร์ชัน่ 12.3.1 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์ 
 1.7.2.1  ระบบปฏิบติัการ Windows 10 

1.7.2.2  โปรแกรม  Visual Studio Code เวอร์ชัน่ 1.36.1 
1.7.2.3  โปรแกรม Microsoft Office 2010                                                                                            
1.7.2.4   แอปพลิเคชนั Ionic DevApp 
1.7.2.5  โปรแกรม Xamp 
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บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการพฒันาระบบซ้ือขายสินคา้ออนไลน์และแนะน าสินคา้ตามความชอบของบุคคล ทางคณะ

ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเทคโนโลยต่ีางๆเพื่อน าประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบให้มีดงัน้ี 

2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์1 2 3 

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์  คือระบบปฏิบติัการส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศพัทมื์อถือ แท็บ

เล็ต คอมพิวเตอร์ ท่ีท างานบนลินุกซ์ เคอร์เนล   ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์พัฒนามาจากการน าเอา 

แกนกลางของระบบปฏิบติัการลินุกซ์ (Linux Kernel) ซ่ึงเป็นระบบปฏิบติัการท่ีออกแบบมาเพื่อท างานเป็น

เคร่ืองแม่ข่าย (Server) มาพฒันาต่อ เพื่อให้กลายเป็นระบบปฏิบติัการบนอุปกรณ์พกพา (Mobile Operating 

System) 

โครงสร้างของแอนดรอยด์ 

 

รูปท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของแอนดรอยด์ 

  

                                                           
1 - https://phoneevolution1315.wordpress.com/แอนดรอยด-์android-คืออะไร/  
2  - https://beerkung.wordpress.com/ระบบปฏิบติัการรุ่นล่าส/ระบบปฏิบติัการ-android/ 
3  - http://tutorial.function.in.th/android/application-component   

https://beerkung.wordpress.com/ระบบปฏิบัติการรุ่นล่าส/ระบบปฏิบัติการ-android/
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โครงสร้างของแอนดรอยด ์แบ่งเป็นส่วนๆ ดงัน้ี 

1. Applications  เป็นส่วนของโปรแกรมท่ีมีมากบัระบบปฏิบติัการ หรือเป็นกลุ่มของโปรแกรมท่ี

ผูใ้ช้งานได้ท าการติดตั้งไว ้โดยผูใ้ช้งานสามารถเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ ได้โดยตรง ซ่ึงการ

ท างานของแต่ละโปรแกรมจะเป็นไปตามท่ีผูพ้ฒันาโปรแกรมไดอ้อกแบบและเขียนชุดค าสั่ง 

2. Application Framework  เป็นส่วนท่ีมีการพฒันาข้ึนเพื่อให้นกัพฒันาสามารถพฒันาโปรแกรม

ไดส้ะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เช่น 

- Activities Manager  เป็นกลุ่มของชุดค าสั่งท่ีจดัการเก่ียวกบัวงจรการท างานของหน้าต่าง

โปรแกรม (Activity) 

- View System เป็นกลุ่มของชุดค าสั่งท่ีเก่ียวกบัการจดัการโครงสร้างของหน้าจอท่ีแสดงผล

ในส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface) 

- Notification Manager เป็นกลุ่มของชุดค าสั่งท่ีจะถูกเรียกใชเ้ม่ือโปรแกรม ตอ้งการแสดงผล

ใหก้บัผูใ้ชง้าน ผา่นทางแถบสถานะ (Status Bar) ของหนา้จอ 

3. Libraries เป็นส่วนของชุดค าสั่ งท่ีพัฒนาด้วย C/C++ โดยแบ่งชุดค าสั่ งออกเป็นกลุ่มตาม

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น Surface Manage จัดการเก่ียวกับการแสดงผล , Media 

Framework จัดการเก่ียวกับการการแสดงภาพและเสียง, Open GL | ES และ SGL จัดการ

เก่ียวกบัภาพ 3มิติ และ 2มิติ, SQLlite จดัการเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล เป็นตน้ 

4. Android Runtime จะมี Darvik Virtual Machine (DVM) ท่ีถูกออกแบบมา เพื่อให้ท างานบน

อุปกรณ์ท่ีมี หน่วยความจ า (Memmory) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และพลงังาน(Battery) 

ท่ีจ  ากดั การท างานของ Darvik Virtual Machine จะท าการแปลงไฟล์ท่ีตอ้งการท างาน ไปเป็น

ไฟล์ .DEX ก่อนการท างาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเม่ือใช้งานกับ หน่วยประมวลผล

กลางท่ีมีความเร็วไม่มาก ส่วนต่อมาคือ Core Libraries ท่ีเป็นส่วนรวบรวมค าสั่งและชุดค าสั่ง

ส าคญั โดยถูกเขียนดว้ยภาษาจาวา (Java Language) 

5. Linux Kernel เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีส าคญั ในจดัการกบับริการหลกัของระบบปฏิบติัการ เช่น 

เร่ืองหน่วยความจ า พลงังาน ติดต่อกบัอุปกรณ์ต่างๆ ความปลอดภยั เครือข่าย เป็นตน้ 
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2.2 Application Component 

Application Component คื อ  Component ห ลั ก ท่ี ใ ช้ ใ น ก ารส ร้ า ง  Android Application โด ย

Application Component แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. Activity คือ Application Component ท่ีใชใ้นการควบคุมการสร้าง User Interface การแสดงผล

หนา้จอต่างๆ และควบคุมการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ช ้กบั User Interface  

2. Service คือ  Application Component ท่ี ไม่ มี  User Interface และจะท าการประมวลผลใน 

Background สามารถท างานขนานกนักบัการท างานอ่ืน  เพื่อท าให้เกิดการท างานใด ๆ โดยท่ี

ผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งอยู่ในหน้าจอนั้น ๆ ได ้เช่น การใช ้Service เปิดเพลง เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถไป

ใช ้แอปพลิเคชัน่ อ่ืน ๆ ได ้แต่เพลงยงัคงเล่นอยู ่ 

3. Content Provider คื อ  Application Component ท่ี ท าห น้ า ท่ี ใน ก ารค วบ คุ ม ข้ อ มู ล  ข อ ง 

แอปพลิเคชั่น ท่ีตอ้งการ Share ให้ แอปพลิเคชั่น อ่ืน สามารถน าขอ้มูลนั้นไปใช้งานได้ เช่น 

ระบบ  ได้จัด เตรียม Content Provider ท่ี เป็นข้อมูลราย ช่ือผู ้ติด ต่อ  (Contact) ไว้ เพื่ อให ้

แอปพลิเคชัน่ ท่ีตอ้งการใชข้อ้มูลรายช่ือผูติ้ดต่อน้ี สามารถน าขอ้มูลไปใชห้รือแกไ้ขขอ้มูลได ้

4. Broadcast Receiver คือ Application Component ท่ีไม่มี User Interface โดยจะท าหน้าท่ีรับรู้ส่ิง

ท่ีเกิดข้ึนของระบบ และน ามาบอกใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บรู้ เช่น เม่ือแบตเตอร่ีต ่า, เม่ือหนา้จอถูก Capture, 

เม่ือมีการพกัหนา้จอ หรือ แอปพลิเคชัน่ Download ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย  โดยส่วนมากแลว้การ

ตอบสนองของ Broadcast Receiver จะกระท าผ่าน Notification เพื่อแจ้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนให้ผูใ้ช้

ไดรั้บรู้ 

 

2.3 เวบ็เซอร์วสิ (Web Service)4 5 

 เว็บเซอร์วิส  คือ ซอฟต์แวร์ท่ีออกแบบมาเพื่อสนับสนุน การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบเครือข่าย โดยใช้ภาษา  XML เป็นภาษากลางในการติดต่อส่ือสารกนั และใช ้

WSDL เป็น Interface ท่ีจดัการอธิบายรูปแบบของขอ้มูลเพื่อให้เคร่ืองประมวลผล โดยมี SOAP ( Simple 

Object Access Protocol ) ท าหน้าท่ีส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของ XML ท าให้เรียกใช้งาน

โปรแกรมขา้มระบบผา่นทางอินเทอร์เน็ตได ้

 

 

                                                           
4 - http://www.comgeeks.net/web-service/ 
5 - http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2194-web-services-คืออะไร.html 
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รูปท่ี 2.2 สถาปัตยกรรมของ Web Service 

 ประโยชน์ของ เวบ็เซอร์วสิ 

 1. ช่วยให้การเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศจากแอปพลิเคชนัท่ีต่างกนัเป็นไปไดง่้าย Web Service ท าให้

อินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันเหล่าน้ี ถูกอธิบายโดย WSDL และท าให้อยู่ในมาตรฐานของ UDDI  จึง

สามารถติดต่อส่ือสารถึงกนัโดย XML ผา่น SOAP อินเตอร์เฟซ 

2. สามารถถูกเรียกใชภ้ายในองคก์รเองหรือจากภายนอกองคก์ร โดยผา่นไฟร์วอล์ เพิ่มศกัยภาพใน

การท างานขององคก์ร และลดค่าใชจ่้ายในการจดัการทรัพยากรขององคก์ร 

3. สามารถใชร่้วมกบั Web Application โดยส่งผา่นขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตได ้

 

2.4 Mobile Commerce(M-Commerce)6 7 8 

M-commerce คือ การด าเนินกิจกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งธุรกรรมหรือการเงินโดยผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

หรือการคา้ขายตามระบบแนวความคิดของระบบการคา้อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce ท่ีใช้อุปกรณ์ไร้สาย

เป็นเคร่ืองมือในการสั่งซ้ือและขายสินคา้ ต่างๆ ทั้งการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม รวมทั้ง

การรับ-ส่งอีเมล ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสามารถพกพาไปไดทุ้กท่ีไม่จ  ากดัท าใหต้ลาดการคา้ออนไลน์ หรือการท า

ธุรกรรมเชิงพาณิชยผ์า่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นส่ิงท่ีน่าจบัตามองเพราะมีความสะดวกสบาย ไร้ซ่ึงขอ้จ ากดั

ในการจบัจ่ายใช้สอย โดย M-Commerce เป็นการแตกแขนงของเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการ

ขยายตงัทางธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  M-Commerce จะช่วยเร่งอตัราการเจริญเติบโตให้กบัการด าเนิน

ธุรกรรมผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้เร็วกว่าการใช้เทคโนโลยี E-Commerce โดยท่ีขอบเขตของ M-

Commerce ครบคลุมทั้งการด าเนินธุรกรรมระหว่างผูด้  าเนินธุรกิจ กบัผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และ

ระหวา่งผูด้  าเนินธุรกิจดว้ยกนัเองดว้ย 

                                                           
6- http://m-commerce-itm640-1.blogspot.com/ 
7 - https://my.dek-d.com/dekitsdu52/blog/?blog_id=10051108 
8- http://y35.wikidot.com/m-commerce 

http://m-commerce-itm640-1.blogspot.com/
https://my.dek-d.com/dekitsdu52/blog/?blog_id=10051108
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ลกัษณะส าคัญของ M-Commerce 

1. Mobility ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เป็นจุดดึงดูดท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากระบบไร้สายได้

สนองตอบความต้องการของผู ้บริโภคด้านสารสนเทศ ท่ีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึง ท าให้

ผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดใ้นทุกท่ี โดยผา่นทางโทรศพัทมื์อถือท่ีพกพาไปกบัผูใ้ชง้าน ซ่ึงสะดวก

กวา่การตอ้งพกพาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

2. Reachability ความสามารถเข้าถึง คือ บุคคลสามารถติดต่อ ณ เวลาใดๆ ท่ีสามารถก าหนดได ้

เรียกไดว้า่สมยัน้ีใครๆ ก็สามารถเป็นเจา้ของโทรศทัพมื์อถือกนัไดไ้ม่ยากนกั 

3. Ubiquity  มีการใช้งานกนัอย่างแพร่หลายในทุกท่ี  ปัจจุบนัเราใช้งานโทรศพัท์มือถือกนัอย่าง

แพร่หลาย และกวา้งขวาง ไม่ไดใ้ชเ้ฉพาะกลุ่มนกัธุรกิจเหมือนอยา่งในอดีต แต่ไปถึงแม่บา้น นกัศึกษาและ

กลุ่มวยัรุ่น  

4. Convenience ความสะดวก ดว้ยขนาดท่ีพกพาไดง่้าย ท าให้เกิดความสะดวกในการน าไปใช ้และ

ใช้งานได้ไม่ยาก เพียงกดปุ่มไม่ก่ีปุ่ม ถ้าเทียบกับการใช้คอมพิวเตอร์ แล้วฟังก์ชันท่ีท างานบนมือถือยงั

สนองตอบการใชง้านท่ีง่าย และใชเ้วลานอ้ยกวา่ 

 สถาปัตยกรรมและหลกัการท างานของ M-Commerce 

 การส่งขอ้มูลจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์ไปยงัโทรศพัทมื์อถือ ขอ้มูลนั้นจะถูกส่งผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ี

ใชโ้พรโตคอล TCP/IP มาใหแ้ก่ “ตวักลาง” ท่ีเรียกวา่ WAP Gateway 

WAP Gateway ท าหน้าท่ีเป็นตวักลางระหว่างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายในการรับ-

ส่งขอ้มูลระหวา่ง WAP Gateway กบัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

WAP Forum คือ องค์กรกลางระหว่างประเทศท่ีตั้ งข้ึนมา เพื่อมีจุดประสงค์ในการเป็นผูก้  าหนด

มาตรฐานการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ ขอ้มูลผ่านทางเครือข่ายไร้สาย บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ

ดิจิตอล และอุปกรณ์ส่ือสารไร้สายอ่ืนๆ 

Web WEP เป็นโปรแกรมประยกุตท่ี์พฒันาข้ึนมาเพื่อใหโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีสนบัสนุนเทคโนโลยีน้ี

สามารถใชง้านเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้โดยผูใ้ชง้านสามารถท่ีจะใชบ้ริการต่างๆ ท่ีอยูบ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ผา่นเทคโนโลยแีวพ็ไดเ้ช่นเดียวกบัท่ีใชง้านบนอินเทอร์เน็ตทัว่ๆ ไป 
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2.5 Cross Platform Application 9 

 Cross Platform หมายถึง การท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ หรือ 

ซอฟตแ์วร์ชนิดอ่ืนๆ สามารถท างานไดใ้นหลายแพลตฟอร์ม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้

บน Microsoft Windows ส าหรับ สถาปัตยกรรม x86 (เอ็กซ์86) และ Mac OS X (แมค โอเอส เอ็กซ์) บน 

PowerPC (เพาเวอร์พีซี) 

2.5.1 Web Application 10 

Web Application (เวบ็แอพพลิเคชัน่) คือ แอปพลิเคชนัท่ีท างานผา่นโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ เพื่อเป็นการลด

ทรัพยากรในการประมวลผล ของตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟน หรือ แทบ็เล็ต ท าใหโ้หลดหนา้เวบ็ไซตไ์ดเ้ร็วข้ึน อีก

ทั้งผูใ้ชง้านยงัสามารถใชง้านผา่น Internet (อินเทอร์เน็ต) และ Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็วต ่าได ้

2.5.2 Mobile Application 11 

Mobile Application เป็นการพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัทมื์อถือแท็บเล็ต

โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัสนบัสนุน ให้ผูใ้ช้โทรศพัท์ไดใ้ช้ง่าย

ยิ่งข้ึน ในปัจจุบนัโทรศพัท์มือ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบติัการท่ีพฒันาออกมาให้ผูบ้ริโภคใช ้

ส่วนท่ีมีคนใชแ้ละเป็นท่ีนิยมมากก็คือ iOS และ Android จึงท าให้เกิดการเขียนหรือพฒันาแอปพลิเคชนั ลง

บนสมาร์ทโฟนเป็นอยา่งมาก อยา่งเช่น แผนท่ี, เกมส์, โปรแกรมคุยต่างๆ และหลายธุรกิจก็เขา้ไปเนน้ในการ

พฒันา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่ือสารกบัลูกคา้มากข้ึน ตวัอยา่ง Application ท่ีติดมากบั

โทรศพัท์ อย่างแอพพลิเคชั่นเกมส์ช่ือดงัท่ีช่ือว่า Angry Birds หรือ Facebook ท่ีสามารถแชร์เร่ืองราวต่างๆ 

ไม่วา่จะเป็น ความรู้สึก สถานท่ี รูปภาพ ผา่นทางแอปพลิเคชนัไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งเขา้เวบ็บราวเซอร์ 

 

 

9 - https://sites.google.com/site/tinnamin5712612007/kham-phaeltfxrm-cross-platform 
10 - https://mdsoft.co.th/ความรู้/359-web-application.html 
11 - https://sites.google.com/a/bumail.net/mobileapplication/khwam-hmay-khxng-mobile- 
    application?fbclid=IwAR26fSU3tWAoe7QCHgR3L58mSTSRUWOuWoLAginszg2kKfp5S- 
    zyyJJ6x0wZ 
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2.6 Recommender System 12 

 ระบบแนะน า (Recommender Systems) คือ ระบบท่ีแนะน าขอ้มูล ผลิตภณัฑ์ หรือผูค้น ซ่ึงต่อไปน้ี 
จะเรียกว่าวตัถุ (Item) ให้กับผูใ้ช้ระบบโดยอ้างอิงจากสมมุติฐานการเรียนรู้ข้อมูลความชอบหรือความ
ตอ้งการ ณ ขณะนั้นของผูใ้ช้โดยระบบแนะน ากลายเป็นหัวขอ้งานวิจยัท่ีส าคญั ตั้งแต่มีการปรากฏตวัของ
งานวิจยัเร่ือง Collaborative Filtering ในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1990 โดยความส าเร็จในช่วงแรกๆ ของการท า
ระบบแนะน า เกิดมาจากการเจริญเติบโตของธุรกิจทางดา้น  
E-commerce โดยตัวอย่างของ Applications ท่ีใช้ระบบแนะน าในการเลือกซ้ือหนังสือ ซีดีเพลง หรือ
ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เวบ็ Amazon.com และเวบ็ CDNow.com เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้ลูกคา้ภกัดีต่อองคก์รและ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามไม่ว่าระบบแนะน าจะกา้วหน้าไปเช่นไร ระบบแนะน าก็ยงัคงตอ้งการ
พัฒนาความสามารถมากกว่าน้ี  เพื่อท่ีจะท าให้ระบบสามารถแนะน าส่ิงต่างๆ ให้แก่ผู ้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและใชง้านไดง่้ายข้ึนแมแ้ต่กบักิจกรรมทัว่ๆไปในชีวิตประจ าวนั ตวัอยา่งเช่น การ
แนะน าแพค็เกจช่วงเวลาการพกัร้อน การซ้ือสินคา้ในร้านท่ี มีระบบ Smart Shopping Cart 
 
2.7 ค่าความถี่ ( Frequency ) 13 

 การแจกแจงความถ่ีเป็นการน าขอ้มูลท่ีเป็นค่าของตวัแปรท่ีเราสนใจมาจดัเรียงตามล าดบัความมาก
นอ้ย และแบ่งเป็นช่วงเท่าๆกนั จ านวนขอ้มูลในแต่ละช่วงคะแนน เรียกวา่ ความถ่ี ในกรณีท่ีความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนสูงสุดกบัคะแนนต ่าสุดไม่มาก ไม่จ  าเป็นตอ้งแบ่งช่วงคะแนนเป็นกลุ่ม ในแต่ละช่วงมี 1 
คะแนนก็ได ้การแจกแจงความถ่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบภาพรวมของการแจกแจงขอ้มูลทั้งหมดอยา่งเป็น
ระบบ การจดัระบบและน าเสนอขอ้มูลในเบ้ืองตน้ สามารถน าเสนอขอ้มูลในรูปของตารางและแผนภูมิ ใน
ท่ีน้ีจะขอแยกเป็น 2 ส่วนในการน าเสนอ คือ ตารางแจกแจงความถ่ี และกราฟและแผนภูมิแบบต่างๆ 
การสร้างตารางการแจกแจงความถ่ี ท าได ้2 แบบ คือ 

1) การแจกแจงความถ่ีของลกัษณะท่ีสนใจท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด 
2) การแจกแจงความถ่ีส าหรับค่าในแต่ละช่วงของลกัษณะท่ีสนใจ 

1) การแจกแจงความถ่ีของลกัษณะท่ีสนใจท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด 
การแจกแจงความถ่ีแบบน้ีใช้กบัขอ้มูลท่ีมีจ  านวนลกัษณะท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดไม่มากนัก 

เช่น จ าแนกตามเพศ คือ ชาย หญิง จ าแนกตามระดบัการศึกษา  จ  าแนกตามอาชีพหลกั เป็นตน้ 
 
 
12 - http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jaimorn/b2st.htm 
13 -https://clumdee.github.io/blog/recommender-system-with-python/ 
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2)  การแจกแจงความถ่ีส าหรับค่าในแต่ละช่วงของลกัษณะท่ีสนใจ 

การแจกแจงความถ่ีแบบน้ีใช้กบัขอ้มูลท่ีมีจ  านวนลกัษณะท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดจ านวนมาก 
เช่น ศึกษารายไดข้องคนไทยทั้งหมด หรืออายุของคนไทยทั้งหมด เป็นตน้ ดงันั้นในการแจกแจง
ความถ่ีจึงควรแบ่งขอ้มูลทั้งหมดออกเป็นช่วงๆท่ีต่อเน่ืองกนั โดยแต่ละช่วงประกอบด้วยขอ้มูล
หลายๆค่า ท าใหล้ดจ านวนค่าท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดลง 

 
2.8 การเปรียบเทียบฟังก์ช่ันการท างานระหว่างระบบระบบจัดการร้านค้าและการขายออนไลน์ (Uni 
Fashion) กบั  Lasada , Line Shop และ Shopee  
ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบฟังก์ชัน่การท างานระหวา่งระบบระบบจดัการร้านคา้และการขายออนไลน์ (Uni 

Fashion) กบั  Lasada , Line Shop และ Shopee 

 Uni Fashion Lasada Line Shop Shopee 
จดัการขอ้มูลสินคา้ ✓ ✓ ✓ ✓ 
จดัการขอ้มูลร้านคา้ ✓ ✓ ✓ ✓ 
จดัการขอ้มูลโปรโมชัน่ ฟรี ✓ – – – 
ปักหมุดร้านคา้ ✓ – – – 
แสดงเส้นทางและน าทางไปยงั
ร้านคา้ 

✓ – – – 

ส่งขอ้ความโดยตรง ✓ ✓ ✓ ✓ 
คน้หา ✓ ✓ ✓ ✓ 
แจง้เตือน ✓ ✓ ✓ ✓ 
การสั่งซ้ือยอ้นหลงั ✓ ✓ ✓ ✓ 
รายการขายยอ้นหลงั ✓ ✓ ✓ ✓ 
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บทที ่3 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
3.1 รายละเอยีดของภาคปริญญานิพนธ์ 

ระบบซ้ือขายสินคา้ออนไลน์และแนะน าสินคา้ตามความชอบของบุคคลศึกษาโดยการหา

ขอ้มูลแอปพลิเคชัน่ท่ีมีลกัษณะเป็นแอปพลิเคชัน่ซ้ือขายออนไลน์ ไดแ้ก่ Shopee , LINE Shop และ 

Lasada โดยศึกษาลกัษณะการท างาน จุดเด่น จุดดอ้ยของแต่ละแอปพลิเคชัน่ น าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวม

มาทั้งหมดมาท าการวเิคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงฟังก์ชัน่การท างาน เง่ือนไขของระบบ ซ่ึงจะใชใ้นการ

วางแผนการท างานและออกแบบในขั้นตอนถดัไป โดยจะใช้แผนภาพ UML (Unified Modeling 

Language) ประกอบด้วย Use Case Diagram , Sequence Diagram และ Class Diagram ในการ

น าเสนอองค์ประกอบของฟังก์ชั่นหลกัของระบบ ขั้นตอนการท างานของแต่ละฟังก์ชั่น และใช้

แผนภาพ  Entity Relationship Diagram แสดงโครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

ขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดว้ิเคราะห์และออกแบบไวม้าท าการสร้าง

และเขียนชุดค าสั่ง ดว้ยโปรแกรม Visual Studio ส าหรับใชใ้นการเขียนชุดค าสั่งติดต่อกบัเคร่ืองแม่

ข่าย (Server) และท าการตรวจสอบชุดค าสั่งในการติดต่อฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม phpMyAdmin 

มีการทดสอบฟังก์ชัน่ย่อยๆ เพื่อเน้นถึงการตรวจสอบความถูกตอ้งและขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนโดย

ผูพ้ฒันาระบบจะทดสอบในขณะท่ีเขียนชุดค าสั่ง เป็นการทดสอบการท างานของแอปพลิเคชนัโดย

ทดสอบการตอบสนองของแต่ละความต้องการ  แต่ละหน้าของแอปพลิเคชันว่ามีการท างานท่ี

สมบูรณ์และถูกตอ้ง โดยท าการเช่ือมต่อส่วนยอ่ย ๆ ของ Module น ามาประกอบกนัเป็นแอปพลิเค

ชนั เป็นการทดสอบระบบโดยทดลองติดตั้งบนระบบจ าลอง   ท าการเช่ือมต่อแอปพลิเคชนักบัแม่

ข่าย โดยการเช่ือมต่อผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นเครือข่ายเดียวกนักบัเคร่ืองแม่ข่าย และทดสอบ

การเช่ือมต่อแอปพลิเคชนักบัแม่ข่าย ผา่นเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือและผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้

สาย เพื่อดูภาพรวมของระบบวา่ผดิพลาดจุดไหนผูพ้ฒันาจะไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ข 
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3.2  แสดงฟังก์ช่ันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 

 
รูปท่ี 3.1 Use Case Diagram ของระบบซ้ือขายสินคา้ออนไลน์และแนะน าสินคา้ตาม 

                           ความชอบของบุคคล 
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3.3 อธิบายรายละเอียดของยูสเคส (Use Case Description) 

 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Register 

Use Case Name Register 

Use Case ID UC1 

Brief Descriptions สมคัรสมาชิกเพื่อใชใ้นการเขา้สู่แอปพลิเคชนั 

Primary Actors Buyer , Seller 

Secondary Actors - 

Pre conditions - 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนูสมคัรสมาชิก 
2. ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล อีเมล , รหสัผา่น , ช่ือผูใ้ช ้และคลิกปุ่มสมคัรสมาชิก 
3. ระบบจะท าการตรวจสอบรูปแบบ อีเมล ยูสเซอร์เนม และรหัสผ่าน ว่ากรอกครบ

หรือไม่ถา้ไม่จะแจง้เตือนใหก้รอกก่อน 
4. ระบบจะท าการตรวจ อีเมลหรือช่ือผูใ้ช้ ว่ามีในฐานขอ้มูลหรือยงั ถา้มีจะแจง้ให้ผูใช้

ทราบวา่ “E-mail น้ีถูกใชแ้ลว้”  หรือ “Username น้ีถูกใชแ้ลว้” 
5. ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชล้งฐานขอ้มูล 

Post Conditions สามารถท าการ Login เขา้ใชง้านระบบได ้

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Login 

Use Case Name Login 

Use Case ID UC2 

Brief Descriptions ลงช่ือเขา้สู่แอปพลิเคชนั 

Primary Actors Buyer , Seller 

Secondary Actors - 

Pre conditions จะตอ้งท าการสมคัรสมาชิก ( Register ) เสียก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนูเขา้สู่ระบบ 
2. ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล อีเมล , รหสัผา่น และคลิกปุ่ม เขา้สู่ระบบ  
3. ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีผูใ้ชป้้อนวา่ตรงกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลหรือไม่ 

3.1 ขอ้มูลท่ีป้อนตรงกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
-  ระบบแสดงหนา้รายการสินคา้ 

3.2  ขอ้มูลท่ีป้อนไม่ตรงกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
       -  ระบบแสดง Dialogbox วา่ “เขา้สู่ระบบไม่ส าเร็จ” 

Post Conditions เม่ือลงช่ือเขา้สู่แอปพลิเคชัน่ไดแ้ลว้จะสามารถใชง้านฟังกช์ัน่ต่างๆ 

ไดส้ถานะท่ีผูใ้ชเ้ลือก คือ ผูซ้ื้อหรือผูข้าย 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของ Use Case : Manage Profile 

Use Case Name Manage Profile 

Use Case ID UC3 

Brief Descriptions จดัการขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช ้

Primary Actors Buyer , Seller 

Secondary Actors - 

Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่แอปพลิเคชัน่เสียก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะจดัการขอ้มูลส่วนตวั 
2. ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะเพิ่มขอ้มูลส่วนตวั 

2.1 ระบบแสดงฟอร์มการเพิ่มขอ้มูลส่วนตวั โดยมี Field ต่างๆ ดงัน้ี 
-   ช่ือจริง 
-   นามสกุล 
-   โทรศพัท ์
-    Facebook 
-    ท่ีอยู ่
-    Line 
-   Instragram 

2.2 ผูใ้ชท้  าการป้อนขอ้มูล แลว้กดปุ่ม บนัทึกขอ้มูล 
2.3 ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัลงฐานขอ้มูลและท าการแสดงรายละเอียด 

Post Conditions เม่ือท าการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีอยูจ่ะไปปรากฏในช่องสถานท่ีจดัส่งโดย

อตัโนมติั 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Manage Product 

Use Case Name Manage Product 

Use Case ID UC4 

Brief Descriptions จดัการขอ้มูลสินคา้ 

Primary Actors Seller 

Secondary Actors - 

Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่แอปพลิเคชัน่เสียก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะจดัการขอ้มูลสินคา้ 
2. ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะเพิ่มขอ้มูลสินคา้ 

2.1 ระบบแสดงฟอร์มการเพิ่มขอ้มูลสินคา้ โดยมี Field ต่างๆ ดงัน้ี 
       -  รูปสินคา้ 
       -  ช่ือสินคา้ 
       -  รายละเอียดสินคา้ 
       -  ประเภทสินคา้ 
       -  ราคา 
       -  จ  านวน 
       -  สี 
       -  ไซต ์
2.2   ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ลงฐานขอ้มูล 

3 ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ 
3.1 ผูใ้ชเ้ลือกสินคา้ท่ีตอ้งการแกไ้ข และคลิกแกไ้ข 
3.2 ระบบจะแสดงฟอร์มการแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ โดยมีการแสดงรายละเอียดของ

สินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
3.3 ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลท่ีจะแกไ้ข และคลิกปุ่ม บนัทึกขอ้มูล 
3.4 ระบบจะท าการอพัเดตขอ้มูลท่ีผูใ้ชแ้กไ้ขลงฐานขอ้มูล 

Post Conditions ขอ้มูลสินคา้เพิ่มหรือถูกแกไ้ขจะไปปรากฏในหนา้ของผูซ้ื้อทนัที 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของ Use Case : Search 

Use Case Name Search 

Use Case ID UC5 

Brief Descriptions คา้หาสินคา้  

Primary Actors Buyer  

Secondary Actors - 

Pre conditions - 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาสินคา้  
2. ผูใ้ชก้รอกช่ือสินคา้ท่ีตอ้งการคน้หา และคลิกคน้หา 
3. ระบบจะแสดงรายการสินคา้ท่ีมีช่ือตรงหรือใกลเ้คียงเดียวกบัช่ือสินคา้ท่ีตอ้งการคน้หา 

Post Conditions - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดของ Use Case : View Profile 

Use Case Name View Profile 

Use Case ID UC6 

Brief Descriptions ดูรายละเอียดโปรไฟลข์องผูข้าย 

Primary Actors Buyer  

Secondary Actors - 

Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่แอปพลิเคชัน่เสียก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้ลือกดูโปรไฟล ์
2. ระบบแสดงรายละเอียดโปรไฟลข์องผูข้าย โดยมีขอ้มูล ดั้งน้ี 

- รูปภาพ 
- ช่ือ 
- ร้านคา้ 
- โทรศพัท ์
- Facebook 
- Instagram 
- Line 

Post Conditions - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดของ Use Case : View Product 

Use Case Name View Product 

Use Case ID UC7 

Brief Descriptions ดูรายละเอียดสินคา้ 

Primary Actors Buyer  

Secondary Actors - 

Pre conditions - 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชค้ลิกรายละเอียดสินคา้ท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
2. ระบบแสดงรายละเอียดสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือก โดยมีขอ้มูล ดั้งน้ี 

- ช่ือสินคา้ 
- ราคา 
- รายละเอียดสินคา้ 
- หมวดหมู่ 
- โปรไฟลผ์ูข้าย 

Post Conditions ผูซ้ื้อสามารถท าการสั่งซ้ือสินคา้ คลิกถูกใจสินคา้ไดเ้ลย 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.8 รายละเอียดของ Use Case : View Order 

Use Case Name View Order 

Use Case ID UC8 

Brief Descriptions ดูรายละเอียดการสั่งซ้ือหรือรายการขาย 

Primary Actors Buyer , Seller 

Secondary Actors - 

Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่แอปพลิเคชัน่เสียก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้ลือกดูรายละเอียดการสั่งซ้ือหรือรายการขาย 
2. ผูใ้ชเ้ลือกรายการการสั่งซ้ือหรือการขายท่ีตอ้งการจะดู 
3. ระบบแสดงรายละเอียดรายละเอียดการสั่งซ้ือหรือรายการขายโดยมีขอ้มูล ดั้งน้ี 

- ช่ือสินคา้ 
- ราคารวมทั้งหมด 
- จ านวนสินคา้ 
- ท่ีอยูก่ารจดัส่ง 

Post Conditions - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.9 รายละเอียดของ Use Case : Like Product 

Use Case Name Like Product 

Use Case ID UC9 

Brief Descriptions กดถูกใจหรือยกเลิกถูกใจสินคา้ 

Primary Actors Buyer , Seller 

Secondary Actors - 

Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่แอปพลิเคชัน่เสียก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชต้อ้งการคลิกถูกใจหรือยกเลิกถูกใจสินคา้ 
2. ผูใ้ชเ้ลือกสินคา้ท่ีตอ้งการและคลิกถูกใจ 
3. ระบบจะท าการตรวจสอบวา่สินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือกมีการคลิกถูกใจโดยผูใ้ชห้รือไม่ 

3.1 ถา้มีการคลิกถูกใจท่ีสินคา้นั้น 
-  ระบบจะท าการเพิ่มการถูกใจไปยงัสินคา้นั้น 

3.2 ถา้ไม่มีการคลิกถูกใจท่ีสินคา้นั้น 
-  ระบบจะท าการยกเลิกการถูกใจสินคา้นั้น 

Post Conditions เม่ือคลิกถูกใจค่าความถ่ีจะถูกบวกเพิ่ม 1 ในรายการสินคา้ของผูใ้ช ้

แต่ถา้ยกเลิกถูกใจจะลบออก 1 

Alternative Flows - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

ตารางท่ี 3.10 รายละเอียดของ Use Case : Buy Product 

Use Case Name Buy Product 

Use Case ID UC10 

Brief Descriptions การสั่งซ้ือสินคา้ 

Primary Actors Buyer 

Secondary Actors - 

Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่แอปพลิเคชัน่เสียก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชต้อ้งการสั่งซ้ือสินคา้ 
2. ผูใ้ชเ้ลือกสินคา้ตอ้งการสั่งซ้ือและคลิกสั่งซ้ือ  
3. ระบบจะแสดงฟอร์มส าหรับการสั่งซ้ือสินคา้โดยมี Field ดงัน้ี 

- จ านวนสินคา้  
- ขอ้มูลการจดัส่ง 
- ราคารวมสินคา้ 

4. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลท่ีตอ้งการและคลิกยนืยนัซ้ือสินคา้ 
5. ระบบจะแสดงรายละเอียดการสั่งซ้ือและค านวณเงินท่ีตอ้งจ่ายทนัที 
6. ผูใ้ชค้ลิกยนืยนัการสั่งซ้ือสินคา้ 
7. ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

Post Conditions เม่ือคลิกซ้ือสินคา้ค่าความถ่ีจะถูกบวกเพิ่ม 1 ในรายการสินคา้ของ

ผูใ้ช ้

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.11 รายละเอียดของ Use Case : Recomment Product 

Use Case Name Recomment Product 

Use Case ID UC11 

Brief Descriptions การแนะน าสินคา้ 

Primary Actors Buyer,Seller 

Secondary Actors - 

Pre conditions ผูซ้ื้อตอ้งเขา้ไปดูสินคา้เสียก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสตอ้งคลิกเขา้สินคา้ 
2. ระบบจะเก็บจ านวนคลิกเม่ือเขา้ไปดูสินคา้ คลิกถูกใจ และคลิกสั่งซ้ือ 
3. ระบบจะค านวนหาค่าความถ่ีจากมากไปนอ้ย 
4. ระบบจะบนัทึกการคลิกสินคา้ ถูกใจ และสั่งซ้ือ ลงฐานขอ้มูล 

Post Conditions เม่ือระบบค านวนเสร็จจะแนะน าสินคา้ตามความสนใจของผูใ้ชจ้าก

มากไปนอ้ย 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.12 รายละเอียดของ Use Case : Add Frequency 

Use Case Name Add Frequency 

Use Case ID UC12 

Brief Descriptions เพิ่มความถ่ีในการคลิก 

Primary Actors Buyer 

Secondary Actors - 

Pre conditions ผูซ้ื้อตอ้งเขา้ไปดูสินคา้เสียก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสตอ้งคลิกเขา้สินคา้ 
2. ระบบจะเก็บจ านวนคลิกเม่ือเขา้ไปดูสินคา้ คลิกถูกใจ และคลิกสั่งซ้ือ 
3. ระบบจะค านวนหาค่าความถ่ีจากมากไปนอ้ย 
4. ระบบจะบนัทึกการคลิกสินคา้ ถูกใจ และสั่งซ้ือ ลงฐานขอ้มูล 

Post Conditions เม่ือระบบค านวนเสร็จจะแนะน าสินคา้ตามความสนใจของผูใ้ชจ้าก

มากไปนอ้ย 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.13 รายละเอียดของ Use Case : Payment inform 

Use Case Name Payment inform 

Use Case ID UC13 

Brief Descriptions แจง้การช าระเงิน 

Primary Actors Buyer 

Secondary Actors - 

Pre conditions ผูซ้ื้อตอ้งมีออเดอร์เสียก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะตอ้งมีประวติัการซ้ือสินคา้ 
2. ผูใ้ชจ้ะตอ้งคลิกเมนูแจง้ช าระเงิน 
3. ระบบจะใหท้ าการส่งรูปหลกัฐารการช าระเงินและบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

Post Conditions เม่ือระบบบนัทึกลงฐานขอ้มูลผูข้ายจะท าการส่งสินคา้ 

Alternative Flows - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Sequence Diagram 
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รูปท่ี 3.1 Sequence Diagram : Register 

 

 

 

 

 

 

Register (email, password) 
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รูปท่ี 3.2 Sequence Diagram : Login 

 

รูปท่ี 3.3 Sequence Diagram : Manager Profile 

 

Login (email, password) 
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รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Manager Product 

 

รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Search 

addProduct (mb_Id) 



33 
 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : View Profile 

 

รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : View Product 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : View Order 

selectOrder (mb_Id,od_Id) 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Like Product 

 

 

 

 

 

 

check (mb_Id,pd_Id) 
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 รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : Buy Product 

 

 

buyProduct (mb_Id,pd_Id) 
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รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : Recomment Product 
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รูปท่ี 3.12 Sequence Diagram : Add Frequecy 
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รูปท่ี 3.13 Sequence Diagram : Payment inform 
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3.5 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของคลาส (Class Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

\\ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.12 Class Diagram ของระบบซ้ือขายสินคา้ออนไลน์และแนะน าสินคา้ตามความชอบของ 
บุคคล 
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3.6 โครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.13 โครงสร้างขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งเอน็ทิต้ี (Entity Relationship Diagram) ของ 

ระบบซ้ือขายสินคา้ออนไลน์และแนะน าสินคา้ตามความชอบของบุคคล 
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บทที ่4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

ในการบริหารจัดการข้อมูล ได้จัดเก็บลงฐานข้อมูล (Database) โดยใช้สถาปัตยกรรม

ฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์ (Relational Database) จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง 2 มิ ติ  ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กนัด้วยคียน์อก (Foreign Key) และคียห์ลกั (Primary Key) โดยตารางขอ้มูลต่างๆ มี

องคป์ระกอบของขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 4.1  รายละเอียดของตารางขอ้มูล tb_login 

Relation : tb_login 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

mb_id รหสัสมาชิก  int YES   
mb_email อีเมล  varchar(50)    
mb_password รหสัผา่น  varchar(25)    
mb_username ช่ือผูใ้ช ้  varchar(50)    
mb_createtime วนัท่ีเพิ่มขอ้มูล  Datetime    
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มูล tb_profile 

Relation : tb_profile 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

mb_id รหสัสมาชิก  varchar(50) YES YES tb_member 
mb_username ช่ือผูใ้ช ้  varchar(50)    
pf_Name ช่ือ-นามสกุล  varchar(50)    
pf_Image รูปภาพของ

สมาชิก 
 longtext    

pf_Phone เบอร์
โทรศพัท ์

 varchar(10)    

pf_Facebook ช่ือบญัชี
เฟสบุค๊ 

 varchar(50)    

pf_Instagram อินสตาแกรม  varchar(50)    
pf_Line ไอดีไลน์  varchar(50)    
pf_Address ท่ีอยู ่  varchar(100)    
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ตารางท่ี 4.3  รายละเอียดของตารางขอ้มูล tb_categoryproduct 

Relation : tb_categoryproduct 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

type_Id รหสัประเภทสินคา้  varchar(50) YES   
type_Name ช่ือประเภทสินคา้  varchar(50)    
img รูปภาพ  mediumtext    
 
 

 

ตารางท่ี 4.4  รายละเอียดของตารางขอ้มูล tb_product 

Relation : tb_product 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

pd_Id รหสัสินคา้  int YES   
mb_Id รหสัสมาชิก  varchar(10)  YES tb_member 
pd_Name ช่ือสินคา้  varchar(50)    
pd_Description รายละเอียดสินคา้  varchar(255)    
type_Id รหสัประเภท

สินคา้ 
 varchar(10)  YES tb_type 

pd_Price ราคาสินคา้  int    
pd_Qty จ านวนสินคา้  int    
pd_Datetime วนัท่ีเพิ่มสินคา้  timestamp    
pd_color สี  varchar(20)    
pd_size ไซส์  varchar(5)    
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ตารางท่ี 4.5  รายละเอียดของตารางขอ้มูล tb_frequency 

Relation : tb_frequency 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

pd_Id รหสัสินคา้  int    
Qty_buy จ านวนคร้ัง

การซ้ือสินคา้ 
 int    

Qty_click จ านวนการ
คลิกเขา้ไปดู
สินคา้ 

 int    

 

ตารางท่ี 4.6  รายละเอียดของตารางขอ้มูล tb_orders 

Relation : tb_orders 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

od_Id รหสัการสั่งซ้ือ  int YES   
od_Datetime วนัเวลาท่ีสั่งซ้ือ  timestamp    
mb_Id รหสัสมาชิกผูซ้ื้อ  int  YES tb_member 
pd_Id รหสัสินคา้  int  YES tb_product 
pd_Send_address ท่ีอยูจ่ดัส่ง  longtext    
pd_Price_total ราคารวมทั้งหมด  int    
pd_Amount จ านวนสินคา้  int    
pd_Price ราคาสินคา้  int    
cr_Id รหสัตะกร้าสินคา้  int    
pd_Color สี  varchar(50)    
pd_Size ไซส์  varchar(50)    
img รูปภาพ  mediumtext    
Value ราคา  varchar(30)    
slip ใบเสร็จ  mediumtext    
mb_sell รหสัผูข้าย  int    
pd_Name ช่ือสินคา้  varchar(50)    
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ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของตารางขอ้มูล tb_img 

Relation : tb_img 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัรูป  varchar(50) YES YES tb_member 
img รูป  mediumtext    
pd_Id รหสัสินคา้  varchar(10)    
Date วนัท่ีเวลา  timestamp    
 

 

ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของ ตารางขอ้มูล tb_clicklike 

Relation : tb_clicklike 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

pd_Id รหสัสินคา้  int    
mb_Id รหสัสมาชิก  int    
Qty_Like จ านวนการคลิก

ถูกใจสินคา้ 
 int    
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ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดของ ตารางขอ้มูล tb_cartproduct 

Relation : tb_ cartproduct 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

mb_Id รหสัสมาชิกผูซ้ื้อ  int    
pd_Id รหสัสินคา้  int    
pd_Size ไซส์  varchar(5)    
pd_Pricetotal ราคารวมทั้งหมด  int    
pd_Qty จ านวนสินคา้  int    
pd_Price ราคาสินคา้  int    
cr_Id ตะกร้าสินคา้  int    
pd_Color สี  varchar(50)    
pd_Name ช่ือสินคา้  varchar(255)    
img รูปภาพ  mediumtext    
mb_sell รหสัผูข้าย  int    
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4.2  การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) 

ในการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ของแอปพลิเคชั่นออกแบบโดยยึดหลัก UX (User 

Experience) เป็นหลกัโดยค านึงถึงความสะดวก ความง่ายต่อการใช้งาน มีขอ้ความแสดงสถานะ

ความผิดพลาดต่าง ๆ ให้ผูใ้ช้ได้รับทราบไม่ว่าจะท างานนั้นๆ ส าเร็จหรือไม่ เพื่อให้ผูใ้ช้ทราบ

สถานการณ์ ณ ปัจจุบนั 

ขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชัน่ในหน้าต่าง ๆ ท าให้ผูใ้ชมี้ความสะดวกโดยเม่ือเขา้สู่

ระบบแลว้จะมีแถบเมนูดา้นบนให้ผูใ้ช้สามารถเลือกไปยงัหนา้ต่างๆ ไดง่้าย โดยไอคอนท่ีใชจ้ะส่ือ

ความหมายและเป็นลกัษณะท่ีผูใ้ช้เคยเห็น และเป็นมาตรฐานท่ีใชบ้นแอปพลิเคชนัทัว่ไป เพื่อท่ีจะ

ไดเ้ขา้ใจง่าย แอปพลิเคชัน่ยงัออกแบบโดยใช้ทฤษฎี Flat Design ซ่ึงลดการไล่สีแบบ Gradient แต่

ใชสี้แบบ Solid แทน เพื่อความสบายตาของผูใ้ช ้
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รูปท่ี 4.1 หนา้จอส าหรับการสมคัรสมาชิก 

 จากรูปท่ี4.1 แสดงหนา้จอเร่ิมตน้การใชแ้อปพลิเคชัน่ใหท้  าการสมคัรสมาชิกก่อน มีช่องให้

กรอก 4 ช่อง ประกอบดว้ย อีเมล ช่ือผูใ้ช้ รหัสผ่านและยืนยนัรหัสผ่าน  เม่ือกรอกรายละเอียดครบ

แลว้ คลิกปุ่มสมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี 4.2 หนา้จอส าหรับเขา้สู่ระบบ 

จากรูปท่ี4.2 แสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบ มีช่องใหก้รอก 2 ช่อง คือ อีเมลและรหสัผา่น 
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รูปท่ี 4.3 หนา้จอส าหรับจดัการขอ้มูลส่วนตวั 

 จากรูปท่ี4.3 แสดงหน้าจอส าหรับจดัการขอ้มูลส่วนตวั มีให้ใส่รูปภาพและ มีช่องให้ผูใ้ช้

กรอก 7 ช่อง ประกอบดว้ย ช่ือจริง-นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ ท่ีอยู ่Facebook Instagram และ Line ถา้

ผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มหรือแกไ้ข ใหค้ลิกไปท่ีช่องช่ือผูใ้ช ้และท าการใส่ขอ้มูล แลว้คลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.4 หนา้ส าหรับเพิ่มสินคา้ 

 จากรูปท่ี4.4 แสดงหน้าจอส าหรับเพิ่มสินคา้ สามารถใส่รายละเอียดไดด้งัน้ี รูปภาพสินคา้

จะสามารถใส่ไดห้ลายรูป  ช่ือสินคา้  รายละเอียดสินคา้  หมวดหมู่สินคา้ ราคา  จ  านวน  เม่ือเพิ่ม

รายละเอียดสินคา้แลว้คลิกปุ่มอปัโหลด 
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอส าหรับแกไ้ขสินคา้ 

 จากรูปท่ี4.5 แสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขรายละเอียดสินค้า จะแสดงรายละเอียดสินค้า

ทั้งหมด สามารถแกไ้ขรายละเอียดใหม่ท่ีตอ้งการได ้เม่ือใส่รายละเอียดท่ีตอ้งการแกไ้ขแลว้คลิกปุ่ม

เคร่ืองหมายถูก 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 4.6 หนา้จอส าหรับโชวสิ์นคา้ทั้งหมด 

 จากรูปท่ี4.6 แสดงหนา้จอส าหรับโชวสิ์นคา้ทั้งหมด โดยจะโชวสิ์นคา้ทั้งหมด สามารถคลิก

เขา้ไปดูสินคา้ขา้งในและคลิกถูกใจสินคา้ท่ีตอ้งการ โดยคลิกช่องท่ีเป็นสัญลกัษณ์รูปหวัใจ เลือกสี 

ไซส์ และเพิ่มจ านวนสินคา้  และสามารถเพิ่มสินคา้นั้นเขา้ตะกร้าได ้
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รูปท่ี 4.7 หนา้จอส าหรับดูรายละเอียดสินคา้ในตะกร้า 

 จากรูปท่ี4.7 แสดงหนา้จอส าหรับดูรายละเอียดสินคา้ท่ีเลือกไว ้สามารถแกไ้ขและลบสินคา้

ได ้ดูราคารวมสินคา้และช าระเงิน 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอส าหรับท าการสั่งซ้ือสินคา้ 

 จากรูปท่ี4.8 แสดงหนา้จอส าหรับท าการสั่งซ้ือสินคา้ สามารถเพิ่มท่ีอยูจ่ดัส่งสินคา้ได ้เลือก

วธีิการส่งสินคา้ ดูราคารวมทั้งหมด และคลิกปุ่มสั่งซ้ือสินคา้ได ้
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

การพฒันาระบบซ้ือขายสินคา้ออนไลน์และแนะน าสินคา้ตามความชอบของบุคคล เป็นไป
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ โดยแอปพลิเคชัน่สามารถน าไปใชง้านได ้ สามารถท าการซ้ือและขายผา่น

ระบบออนไลน์ได้ แนะน าสินค้าตามความชอบของแต่ละบุคคลได้โดยใช้หลักการของ 

Recommender System โดยระบบสามารถเพิ่มความสะดวกสบายต่อทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ขอ้มูลต่างๆ 

ท่ีใช้ในการบนัทึก  สามารถบนัทึกไปยงัฐานขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ประสิทธิภาพในการท างานมี

ความรวดเร็ว  ท าให้ผูซ้ื้อและผูข้ายใช้งานไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็วข้ึน แต่ระบบยงัสามารถเพิ่ม

ฟังก์ชนัต่างๆ ท่ีสนบัสนุนการขายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแนะน าสินคา้ไดอี้ก ซ่ึงนกัศึกษา

รุ่นถดัไปสามารถน าไปพฒันาต่อยอดใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนได ้

5.2 ข้อดีของระบบ 

5..2.1 ระบบสามารถจดัการสินคา้ของตวัเองได ้

5.2.2 ระบบสามารถคน้หารายช่ือสินคา้ได ้

5.2.3 ระบบสามารถค านวณรายการสินคา้ได ้

5.2.4 ระบบสามารถเก็บขอ้มูลการเขา้ดูสินคา้ได ้

5.2.5 ระบบการแนะน าสินคา้ใหก้บัผูใ้ช ้

5.2.6 ระบบการเก็บจ านวนการคลิกเขา้ไปดูสินคา้ ถูกใจ และสั่งซ้ือ 

5.3 ข้อจ ากดัของระบบ 

5.3.1 ความเร็วในการแสดงผลขอ้มูลบางคร้ังล่าชา้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเร็วในการส่งขอ้งมูล 

         ของระบบเครือข่ายดว้ย 

5.3.2 จ  าเป็นตอ้งมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในแบบ Mobile Data หรือ Wireless เน่ืองจาก 

          แอปพลิเคชัน่ตอ้งมีการอพัโหลดขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่าย 

5.4 ข้อเสนอแนะ  

5.4.1 ควรเพิ่มฟังกช์ัน่ระบบการช าระเงินออนไลน์ 

5.4.2 ควรมีระบบท่ีน าอลักอลิทึมเขา้มาช่วยค านวณในการแนะน าสินคา้ตามความชอบของ 

         บุคคลใหแ้ม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
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