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บทคัดย่ อ
ปริ ญญานิ พ นธ์ น้ ี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อพัฒนาระบบซื้ อขายสิ นค้า ออนไลน์ และแนะนาสิ นค้า ตาม
ความชอบของแต่ละบุคคล เนื่องจากสถิติผใู ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยมีอตั ราเพิ่มสู งขึ้นถึง 4 เท่า ใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ ผ่า นมา โดยในปี 2551 มีจานวนผูใ้ ช้งาน 9.3 ล้านคน ปั จจุบนั มีผูใ้ ช้จานวน 45 ล้านคน
ส่ งผลให้ธุรกิจซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อเปลี่ยนไป
จากการไปเดินช็อปปิ้ ง มาเป็ นการช็อปปิ้ งผ่านระบบออนไลน์ เพราะประหยัดเวลา สิ นค้ามีราคาถูกกว่า และ
สามารถเปรี ย บเที ย บสิ นค้า และราคาได้ท นั ที ท ันใด โดยในการพัฒนาระบบได้ป ระยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี
Electronic Commerce ในการพัฒนาระบบซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ และระบบจะแนะนาสิ นค้าตามความชอบ
และความสนใจของผูซ้ ้ื อด้วยเทคโนโลยี Recommender System ด้วยการหาค่าความถี่ จากการคลิ กเข้าชม
สิ นค้า การคลิกไลค์สินค้า และการสั่งซื้ อสิ นค้า และพัฒนาเป็ นคลอสแพลทฟอร์ มที่สามารถทางานได้ท้ งั บน
เว็บ บราวเซอร์ และโมบายที่ เ ป็ นระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ ภาษาที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาระบบ ได้แ ก่
JavaScript, PHP, HTML5 และ CSS เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการพัฒนาระบบ ได้แก่ Ionic Framework, Angular
Framework, Microsoft Visual Studio Code และ MySQL
คำสำคัญ ซื้ อขายออนไลน์ , ระบบแนะนาส่ วนบุคคล, แอนดรอยด์
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บทที่ 1
บทนำ
1.1.

ทีม่ ำของกำรพัฒนำระบบ

จากสถิติผใู ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยมีอตั ราเพิ่มสู งขึ้นถึง 4 เท่า ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
โดยในปี 2551 มีจานวนผูใ้ ช้งาน 9.3 ล้านคน ปั จจุบนั มีผใู้ ช้จานวน 45 ล้านคน1 ส่ งผลให้ธุรกิจซื้ อขายสิ นค้า
ออนไลน์มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่ องจากพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อเปลี่ยนไปจากการไปเดินช็อปปิ้ ง
มาเป็ นการช็อปปิ้ งผ่านอินเทอร์ เน็ต เนื่องจากประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ สิ นค้ามีราคาถูกกว่า และ
สามารถเปรี ยบเที ยบสิ นค้าและราคาได้ทนั ที ทนั ใด ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีระบบและแอปพลิ เคชัน่ การซื้ อขาย
สิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นจานวนมาก ทั้งที่ เป็ นเว็บแอปพลิ เคชัน่ และโมบายแอปพลิ เคชัน่ ดังนั้น
คณะผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์และแนะนาสิ นค้าตามความชอบของบุคคล
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Recommender System ด้วยการหาค่ าความถี่ (Frequency) จากการคลิ กเข้าชม
สิ น ค้า การคลิ ก ไลค์สิ น ค้า และการสั่ ง ซื้ อสิ น ค้า และพัฒ นาเป็ นคลอสแพลทฟอร์ ม (Cross Platform) ที่
สามารถทางานได้ท้ งั บนเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) และโมบายที่เป็ นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ระบบที่คณะผูจ้ ดั ทาพัฒนานี้ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งสาหรับผูใ้ ช้ท้ งั ที่เป็ นผูซ้ ้ื อและผูข้ าย สามารถทา
การแลกเปลี่ ยนซื้ อขายสิ นค้า โดยผูใ้ ช้สามารถเป็ นได้ท้ งั ผูซ้ ้ื อและผูข้ าย รองรับการชาระเงินแบบออนไลน์
และการแนะนาสิ นค้าจะนาระบบแนะนา (Recommender System) เข้ามาช่ วยให้การแนะนาสิ นค้าตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้ให้มากที่สุด
1.2.

วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อพัฒนา ระบบซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์และแนะนาสิ นค้าตามความชอบของบุคคล

1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
1
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html
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1.3.1 สถาปั ตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบไคลเอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์ (Client Server
Architecture)
1.3.2 ประเภทของแอปพลิเคชัน่ ที่พฒั นาขึ้นมาเป็ นครอสแพลดฟอร์ม (Cross Platform)
1.3.3 ฟังก์ชนั การทางานแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ตามสถานะของผูใ้ ช้ โดยผูใ้ ช้แต่ละคนสามารถเป็ นได้
ทั้งผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
1.3.3.1 กลุ่มผูซ้ ้ื อ
1.3.3.1.1

สมัครสมาชิกโดยใช้ อีเมลและรหัสผ่าน

1.3.3.1.2

เข้าสู่ ระบบโดยใช้บญั ชีผใู ้ ช้ที่ทาการสมัคร

1.3.3.1.3

จัดการข้อมูลส่ วนตัว โดยเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลส่ วนตัวได้

1.3.3.1.4

เลือกดูขอ้ มูลของร้านค้าได้

1.3.3.1.5

สั่งซื้ อสิ นค้าที่ตอ้ งการโดยเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการและระบุ จานวนสิ นค้าที่
ต้องการ วิธีการจัดส่ งตามที่ผขู ้ ายกาหนดหรื อข้อมูลที่อยูใ่ นการจัดส่ งได้

1.3.3.1.6

แจ้งชาระเงินได้

1.3.3.1.7

เรี ยกดูขอ้ มูลรายการสั่งซื้ อสิ นค้าย้อนหลังได้

1.3.3.1.8

คลิกถูกใจสิ นค้าได้

1.3.3.1.9

ค้นหาสิ นค้าได้ โดยค้นหาได้จาก ชื่อสิ นค้า

1.3.3.1.10 ค้นหาร้านค้า โดยค้นหาจาก ชื่อผูข้ าย
1.3.3.2 กลุ่มผูข้ าย
1.3.3.2.1

สมัครสมาชิกโดยใช้ อีเมล และรหัสผ่าน

1.3.3.2.2

เข้าสู่ ระบบโดยใช้บญั ชีผใู ้ ช้ที่ทาการสมัคร

1.3.3.2.3

จัดการข้อมูลส่ วนตัว โดยเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลส่ วนตัวได้

1.3.3.2.4

จัดการข้อมูลสิ นค้า โดยเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลสิ นค้าได้

1.3.3.2.5

จัดการข้อมูลร้านค้า โดยแยกประเภทร้านค้าสาหรับขายออนไลน์หรื อมี
หน้าร้าน และเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลร้านค้าได้

1.3.3.2.6

ดูขอ้ มูลรายการขายสิ นค้าได้ จัดการสถานะรายการขายได้

1.3.4 แนะนาสิ นค้าตามความชอบของบุคคล โดยวิเคราะห์จากความถี่ในการคลิกถูกใจ
สิ นค้า การคลิกเข้าไปดูรายการสิ นค้า และการสั่งซื้ อสิ นค้า
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1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
1.4.1 กำรรวบรวมและศึกษำข้ อมูล ( Detailed Study )
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ สอบถามผูใ้ ช้ที่ชื่นชอบ
การช็อปปิ้ งออนไลน์ และศึกษาฟังก์ชนั การทางานของแอปพลิเคชันที่ซ้ื อขายสิ นค้าออนไลน์ ได้แก่ Shopee
, LINE Shop และ Lasada โดยศึ ก ษาลัก ษณะการท างาน จุ ดเด่ น จุ ดด้อยของแต่ ล ะแอปพลิ เคชั่น รวมถึ ง
หลักการทางานของ Recommender System และอัลกอริ ทึมที่เกี่ยวข้อง
1.4.2 กำรวิเครำะห์ ระบบ ( System Analysis )
นาข้อมูลที่ได้รวบรวมมาทั้งหมดมาทาการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงฟังก์ชนั่ การทางาน เงื่อนไขของ
ระบบ ซึ่ งจะใช้ในการวางแผนการทางานและออกแบบในขั้นตอนถัดไป โดยจะใช้แผนภาพ UML (Unified
Modeling Language) ประกอบด้ ว ย Use Case Diagram , Sequence Diagram และ Class Diagram ในการ
นาเสนอองค์ประกอบของฟั งก์ชน่ั หลักของระบบ ขั้นตอนการทางานของแต่ละฟั งก์ชน่ั และใช้แผนภาพ
Entity Relationship Diagram แสดงโครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล
1.4.3 กำรออกแบบระบบ (System Design)
1.4.3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design)
ส ถ าปั ต ยก รรม ที่ ใช้ จ ะเป็ น แบ บ ไค ล เอน ท์ / เซิ ร์ ฟ เวอร์ (Client/Server
Architecture) ประกอบด้ว ยแม่ ข่ า ยฐานข้อ มู ล (Database Server) และแม่ ข่ า ยเว็บ (Web
Server)
1.4.3.2 ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล (Data Structure Design)
โครงสร้ า งของข้ อ มู ล บนฝั่ ง ไคลเอนท์ ใช้ โ ครงสร้ า งข้ อ มู ล แบบโมเดล
(Data Models) และแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล กับ ฝั่ ง แม่ ข่ า ยด้ว ยเว็บ เซอร์ วิ ส (Web Service)ด้ว ย
โครงสร้ า งข้อมู ล แบบ JSON และเลื อกใช้ฐานข้อมู ล เชิ งสั ม พัน ธ์ (Database Relational)
สาหรับบันทึกและจัดการกับข้อมูล
1.4.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ (User Interface Design)
การออกแบบระบบและหน้าจอที่ใช้งานจริ ง เพื่อให้ได้แอปพลิเคชัน ที่ตรงกับ
ความต้องการ โดยคานึง UI (User Interface) และ UX (User Experiences) เพื่อให้ผใู้ ช้
เรี ยนรู้การใช้งานได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้หลักการของ Flat Design ที่เน้นความเรี ยบง่าย ใช้
งานง่าย และรวดเร็ วในการดาวน์โหลดข้อมูล
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1.4.4 กำรพัฒนำระบบ (System Development)
นาข้อมูลทั้งหมดที่ ได้วิเคราะห์ และออกแบบไว้มาทาการสร้ างและเขียนชุ ดคาสั่ง ด้วยภาษา PHP
สาหรับฝั่ งแม่ข่ายและเว็บเซอร์ วิส และภาษา Java Script สาหรับฝั่ งลูกข่ายในการออกแบบและสร้ างส่ วน
ติ ดต่ อกับ ผูใ้ ช้ ใช้ภ าษา HTML5 และ CSS และใช้ Ionic Framework ในการพัฒ นาโปรแกรมแบบครอส
แพลทฟอร์ ม Angular Framework ในการประสานการทางานระหว่างฝั่งแม่ข่ายและฝั่งลูกข่าย บริ หารจัดการ
ข้อมูลด้วย MySQL และเครื่ องมือที่ใช้ในการเขียนชุดคาสั่งทั้งหมดได้แก่ Visual Studio Code
1.4.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing)
ในการทดสอบการทางานของฟั งก์ชนั ต่างๆของระบบคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบตั้งแต่
Unit testing และ Integration testing ด้วยตนเองพร้อมกับการเขียนชุดคาสั่ง เพื่อหาข้อผิดพลาดในการทางาน
และดูวา่ ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรื อไม่ ถ้าพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขทันทีและทดสอบใหม่จนกว่าจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และในการทดสอบระบบ ( System testing ) ได้ทาการทดสอบร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อดูการทางานของระบบทั้งระบบว่าทางานได้ตามที่กาหนดไว้หรื อไม่

1.4.6 กำรจัดทำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ (Documentation)
จัดทาเอกสารประกอบปริ ญญานิพนธ์ แนวทางในการจัดทา วิธีการและขั้นตอนการ
ดาเนินงาน เพื่อแสดงรายละเอียดการพัฒนาแอปพลิเคชันและเป็ นคู่มือในการใช้งานแอปพลิเคชัน่
อีกทั้งยังเป็ นเอกสารสาหรับการนาแอปพลิเคชันไปพัฒนาต่อในอนาคต

1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

ผูใ้ ช้เป็ นได้ท้ งั ผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
เพิ่มทางเลือกในการช็อปปิ้ งออนไลน์ให้กบั ผูใ้ ช้
เพิ่มช่องทางในการขายสิ นค้าให้ผปู ้ ระกอบการ
ผูใ้ ช้จะได้รับการแนะนาสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการของตนมากขึ้น

5

1.รวบรวมความต้องการ
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสารประกอบปริ ญญานิพนธ์

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

1.6 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ก.พ. 62

นิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงแผนและระยะเวลาในการดาเนินงานปริ ญญานิพนธ์

ม.ค. 62
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1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะส่ วนบุคคล
1.7.1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
1.7.1.3 โทรศัพท์มือถือ IPhoneX เวอร์ ชนั่ 12.3.1
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows 10
1.7.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code เวอร์ ชนั่ 1.36.1
1.7.2.3 โปรแกรม Microsoft Office 2010
1.7.2.4 แอปพลิเคชัน Ionic DevApp
1.7.2.5 โปรแกรม Xamp

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาระบบซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์และแนะนาสิ นค้าตามความชอบของบุ คคล ทางคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อนาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบให้มีดงั นี้
2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 1 2 3
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ คือระบบปฏิบตั ิการสาหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถื อ แท็บ
เล็ ต คอมพิ ว เตอร์ ที่ ท างานบนลิ นุ ก ซ์ เคอร์ เนล ระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ พ ัฒ นามาจากการน าเอา
แกนกลางของระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ (Linux Kernel) ซึ่ งเป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ออกแบบมาเพื่อทางานเป็ น
เครื่ องแม่ข่าย (Server) มาพัฒนาต่อ เพื่อให้กลายเป็ นระบบปฏิ บตั ิการบนอุปกรณ์ พกพา (Mobile Operating
System)
โครงสร้ างของแอนดรอยด์

รู ปที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของแอนดรอยด์

- https://phoneevolution1315.wordpress.com/แอนดรอยด์-android-คืออะไร/
2
- https://beerkung.wordpress.com/ระบบปฏิบตั ิการรุ่ นล่าส/ระบบปฏิบตั ิการ-android/
3
- http://tutorial.function.in.th/android/application-component
1
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โครงสร้างของแอนดรอยด์ แบ่งเป็ นส่ วนๆ ดังนี้
1. Applications เป็ นส่ วนของโปรแกรมที่มีมากับระบบปฏิบตั ิการ หรื อเป็ นกลุ่มของโปรแกรมที่
ผูใ้ ช้งานได้ทาการติ ดตั้งไว้ โดยผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยกใช้โปรแกรมต่างๆ ได้โดยตรง ซึ่ งการ
ทางานของแต่ละโปรแกรมจะเป็ นไปตามที่ผพู ้ ฒั นาโปรแกรมได้ออกแบบและเขียนชุดคาสัง่
2. Application Framework เป็ นส่ วนที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้นกั พัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรม
ได้สะดวก และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น เช่น
- Activities Manager เป็ นกลุ่มของชุ ดคาสั่งที่ จดั การเกี่ ยวกับวงจรการทางานของหน้าต่าง
โปรแกรม (Activity)
- View System เป็ นกลุ่มของชุ ดคาสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างของหน้าจอที่แสดงผล
ในส่ วนที่ติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface)
- Notification Manager เป็ นกลุ่มของชุดคาสั่งที่จะถูกเรี ยกใช้เมื่อโปรแกรม ต้องการแสดงผล
ให้กบั ผูใ้ ช้งาน ผ่านทางแถบสถานะ (Status Bar) ของหน้าจอ
3. Libraries เป็ นส่ ว นของชุ ด ค าสั่ ง ที่ พ ัฒ นาด้ว ย C/C++ โดยแบ่ ง ชุ ด ค าสั่ ง ออกเป็ นกลุ่ ม ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ ง าน เช่ น Surface Manage จัด การเกี่ ย วกั บ การแสดงผล, Media
Framework จัด การเกี่ ย วกับ การการแสดงภาพและเสี ยง, Open GL | ES และ SGL จัด การ
เกี่ยวกับภาพ 3มิติ และ 2มิติ, SQLlite จัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล เป็ นต้น
4. Android Runtime จะมี Darvik Virtual Machine (DVM) ที่ ถู ก ออกแบบมา เพื่ อ ให้ ท างานบน
อุปกรณ์ ที่มี หน่ วยความจา (Memmory) หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) และพลังงาน(Battery)
ที่จากัด การทางานของ Darvik Virtual Machine จะทาการแปลงไฟล์ที่ตอ้ งการทางาน ไปเป็ น
ไฟล์ .DEX ก่ อนการท างาน เพื่ อให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพเพิ่ มขึ้ นเมื่ อใช้งานกับ หน่ วยประมวลผล
กลางที่มีความเร็ วไม่มาก ส่ วนต่อมาคือ Core Libraries ที่เป็ นส่ วนรวบรวมคาสั่งและชุ ดคาสั่ง
สาคัญ โดยถูกเขียนด้วยภาษาจาวา (Java Language)
5. Linux Kernel เป็ นส่ วนที่ ทาหน้าที่ สาคัญ ในจัดการกับ บริ การหลักของระบบปฏิ บตั ิ การ เช่ น
เรื่ องหน่วยความจา พลังงาน ติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ความปลอดภัย เครื อข่าย เป็ นต้น
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2.2 Application Component
Application Component คื อ Component ห ลั ก ที่ ใ ช้ ใ น ก าร ส ร้ าง Android Application โ ด ย
Application Component แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. Activity คือ Application Component ที่ใช้ในการควบคุมการสร้าง User Interface การแสดงผล
หน้าจอต่างๆ และควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้ กับ User Interface
2. Service คื อ Application Component ที่ ไ ม่ มี User Interface และจะท าการประมวลผลใน
Background สามารถทางานขนานกันกับการทางานอื่น เพื่อทาให้เกิ ดการทางานใด ๆ โดยที่
ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องอยู่ในหน้าจอนั้น ๆ ได้ เช่น การใช้ Service เปิ ดเพลง เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถไป
ใช้ แอปพลิเคชัน่ อื่น ๆ ได้ แต่เพลงยังคงเล่นอยู่
3. Content Provider คื อ Application Component ที่ ท าห น้ าที่ ใน ก ารค ว บ คุ ม ข้ อ มู ล ข อ ง
แอปพลิ เคชั่น ที่ตอ้ งการ Share ให้ แอปพลิ เคชั่น อื่น สามารถนาข้อมูลนั้นไปใช้งานได้ เช่ น
ระบบ ได้ จ ัด เตรี ยม Content Provider ที่ เป็ นข้ อ มู ล รายชื่ อ ผู ้ติ ด ต่ อ (Contact) ไว้ เพื่ อ ให้
แอปพลิเคชัน่ ที่ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลรายชื่อผูต้ ิดต่อนี้ สามารถนาข้อมูลไปใช้หรื อแก้ไขข้อมูลได้
4. Broadcast Receiver คือ Application Component ที่ไม่มี User Interface โดยจะทาหน้าที่รับรู ้ ส่ิ ง
ที่เกิดขึ้นของระบบ และนามาบอกให้ผใู ้ ช้ได้รับรู ้ เช่น เมื่อแบตเตอรี่ ต่า, เมื่อหน้าจอถูก Capture,
เมื่อมีการพักหน้าจอ หรื อ แอปพลิเคชัน่ Download ข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อย โดยส่ วนมากแล้วการ
ตอบสนองของ Broadcast Receiver จะกระท าผ่าน Notification เพื่ อแจ้ง สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ให้ ผูใ้ ช้
ได้รับรู้
2.3 เว็บเซอร์ วสิ (Web Service)4 5
เว็บ เซอร์ วิส คื อ ซอฟต์แวร์ ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ สนับ สนุ น การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ระหว่า งเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ผ่านทางระบบเครื อข่าย โดยใช้ภาษา XML เป็ นภาษากลางในการติ ดต่อสื่ อสารกัน และใช้
WSDL เป็ น Interface ที่ จดั การอธิ บ ายรู ปแบบของข้อมูลเพื่อให้เครื่ องประมวลผล โดยมี SOAP ( Simple
Object Access Protocol ) ท าหน้ า ที่ ส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต ในรู ป แบบของ XML ท าให้ เรี ย กใช้งาน
โปรแกรมข้ามระบบผ่านทางอินเทอร์ เน็ตได้

4
5

- http://www.comgeeks.net/web-service/
- http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2194-web-services-คืออะไร.html
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รู ปที่ 2.2 สถาปัตยกรรมของ Web Service
ประโยชน์ ของ เว็บเซอร์ วสิ
1. ช่ วยให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากแอปพลิเคชันที่ต่างกันเป็ นไปได้ง่าย Web Service ทาให้
อิ น เทอร์ เฟซของแอปพลิ เคชัน เหล่ านี้ ถู ก อธิ บ ายโดย WSDL และท าให้ อยู่ในมาตรฐานของ UDDI จึ ง
สามารถติดต่อสื่ อสารถึงกันโดย XML ผ่าน SOAP อินเตอร์เฟซ
2. สามารถถูกเรี ยกใช้ภายในองค์กรเองหรื อจากภายนอกองค์กร โดยผ่านไฟร์ วอล์ เพิ่มศักยภาพใน
การทางานขององค์กร และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรขององค์กร
3. สามารถใช้ร่วมกับ Web Application โดยส่ งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้
2.4 Mobile Commerce(M-Commerce)6 7 8
M-commerce คือ การดาเนิ นกิ จกรรม ที่ เกี่ ยวข้องธุ รกรรมหรื อการเงิ นโดยผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่
หรื อการค้าขายตามระบบแนวความคิดของระบบการค้าอิเล็กทรอนิ กส์ E-Commerce ที่ใช้อุปกรณ์ ไร้สาย
เป็ นเครื่ องมือในการสั่งซื้ อและขายสิ นค้า ต่างๆ ทั้งการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ เป็ นรู ปธรรม หรื อนามธรรม รวมทั้ง
การรับ-ส่ งอีเมล์ โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ไม่จากัดทาให้ตลาดการค้าออนไลน์ หรื อการทา
ธุ รกรรมเชิ งพาณิ ชย์ผา่ นโทรศัพท์เคลื่ อนที่ เป็ นสิ่ งที่น่าจับตามองเพราะมีความสะดวกสบาย ไร้ซ่ ึ งข้อจากัด
ในการจับจ่ายใช้สอย โดย M-Commerce เป็ นการแตกแขนงของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ขยายตังทางธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ ก ส์ M-Commerce จะช่ วยเร่ งอัตราการเจริ ญเติ บโตให้กบั การดาเนิ น
ธุ รกรรมผ่านเครื อข่ ายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้เร็ วกว่าการใช้เทคโนโลยี E-Commerce โดยที่ ขอบเขตของ MCommerce ครบคลุ มทั้งการดาเนิ นธุ รกรรมระหว่างผูด้ าเนิ นธุ รกิ จ กับผูใ้ ช้บริ การโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ และ
ระหว่างผูด้ าเนินธุ รกิจด้วยกันเองด้วย
- 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
6
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ลักษณะสาคัญของ M-Commerce
1. Mobility ความสามารถในการเคลื่ อ นย้าย เป็ นจุ ดดึ งดู ดที่ น่ า สนใจ เนื่ อ งจากระบบไร้ ส ายได้
สนองตอบความต้อ งการของผู้บ ริ โ ภคด้านสารสนเทศ ที่ เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต สามารถเข้าถึ ง ท าให้
ผูใ้ ช้บริ การสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าได้ในทุกที่ โดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่พกพาไปกับผูใ้ ช้งาน ซึ่ งสะดวก
กว่าการต้องพกพาเครื่ องคอมพิวเตอร์
2. Reachability ความสามารถเข้าถึ ง คื อ บุ ค คลสามารถติ ดต่ อ ณ เวลาใดๆ ที่ ส ามารถก าหนดได้
เรี ยกได้วา่ สมัยนี้ใครๆ ก็สามารถเป็ นเจ้าของโทรศัทพ์มือถือกันได้ไม่ยากนัก
3. Ubiquity มี การใช้งานกันอย่างแพร่ หลายในทุ กที่ ปั จจุ บ นั เราใช้งานโทรศัพ ท์มือถื อกันอย่าง
แพร่ หลาย และกว้างขวาง ไม่ได้ใช้เฉพาะกลุ่มนักธุ รกิ จเหมือนอย่างในอดีต แต่ไปถึงแม่บา้ น นักศึกษาและ
กลุ่มวัยรุ่ น
4. Convenience ความสะดวก ด้วยขนาดที่พกพาได้ง่าย ทาให้เกิดความสะดวกในการนาไปใช้ และ
ใช้งานได้ไ ม่ ยาก เพี ยงกดปุ่ มไม่ กี่ปุ่ ม ถ้าเที ยบกับ การใช้คอมพิ วเตอร์ แล้วฟั งก์ชันที่ ท างานบนมื อถื อยัง
สนองตอบการใช้งานที่ง่าย และใช้เวลาน้อยกว่า
สถาปัตยกรรมและหลักการทางานของ M-Commerce
การส่ งข้อมูลจากเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ไปยังโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลนั้นจะถูกส่ งผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ที่
ใช้โพรโตคอล TCP/IP มาให้แก่ “ตัวกลาง” ที่เรี ยกว่า WAP Gateway
WAP Gateway ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางระหว่างเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและเครื อข่ายไร้สายในการรับส่ งข้อมูลระหว่าง WAP Gateway กับเว็บเซิ ร์ฟเวอร์
WAP Forum คื อ องค์กรกลางระหว่างประเทศที่ ต้ งั ขึ้ นมา เพื่ อมี จุดประสงค์ในการเป็ นผูก้ าหนด
มาตรฐานการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ข้อมูล ผ่านทางเครื อข่ายไร้สาย บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
ดิจิตอล และอุปกรณ์สื่อสารไร้สายอื่นๆ
Web WEP เป็ นโปรแกรมประยุกต์ที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สนับสนุ นเทคโนโลยีน้ ี
สามารถใช้งานเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้ โดยผูใ้ ช้งานสามารถที่จะใช้บริ การต่างๆ ที่อยูบ่ นโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผ่านเทคโนโลยีแว็พได้เช่นเดียวกับที่ใช้งานบนอินเทอร์ เน็ตทัว่ ๆ ไป
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2.5 Cross Platform Application 9
Cross Platform หมายถึ ง การที่ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ภาษาโปรแกรม ระบบปฏิ บ ัติ ก าร หรื อ
ซอฟต์แวร์ ชนิ ดอื่นๆ สามารถทางานได้ในหลายแพลตฟอร์ ม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถทางานได้
บน Microsoft Windows ส าหรับ สถาปั ตยกรรม x86 (เอ็ก ซ์ 86) และ Mac OS X (แมค โอเอส เอ็ก ซ์ ) บน
PowerPC (เพาเวอร์พีซี)
2.5.1 Web Application 10
Web Application (เว็บแอพพลิเคชัน่ ) คือ แอปพลิเคชันที่ทางานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เพื่อเป็ นการลด
ทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่ องสมาร์ ทโฟน หรื อ แท็บเล็ต ทาให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็ วขึ้น อีก
ทั้งผูใ้ ช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน Internet (อินเทอร์เน็ต) และ Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็ วต่าได้
2.5.2 Mobile Application 11
Mobile Application เป็ นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต
โดยโปรแกรมจะช่ วยตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังสนับสนุ น ให้ผใู ้ ช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่าย
ยิ่งขึ้ น ในปั จจุ บนั โทรศัพท์มือ หรื อ สมาร์ ทโฟน มี หลายระบบปฏิ บตั ิ การที่ พฒั นาออกมาให้ผูบ้ ริ โภคใช้
ส่ วนที่มีคนใช้และเป็ นที่นิยมมากก็คือ iOS และ Android จึงทาให้เกิดการเขียนหรื อพัฒนาแอปพลิ เคชัน ลง
บนสมาร์ ทโฟนเป็ นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่, เกมส์, โปรแกรมคุยต่างๆ และหลายธุ รกิจก็เข้าไปเน้นในการ
พัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่ อสารกับลูกค้ามากขึ้น ตัวอย่าง Application ที่ติดมากับ
โทรศัพท์ อย่างแอพพลิ เคชั่นเกมส์ ชื่อดังที่ ชื่อว่า Angry Birds หรื อ Facebook ที่สามารถแชร์ เรื่ องราวต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ น ความรู ้สึก สถานที่ รู ปภาพ ผ่านทางแอปพลิเคชันได้โดยตรงไม่ตอ้ งเข้าเว็บบราวเซอร์

- https://sites.google.com/site/tinnamin5712612007/kham-phaeltfxrm-cross-platform
10
- https://mdsoft.co.th/ความรู ้/359-web-application.html
11
- https://sites.google.com/a/bumail.net/mobileapplication/khwam-hmay-khxng-mobileapplication?fbclid=IwAR26fSU3tWAoe7QCHgR3L58mSTSRUWOuWoLAginszg2kKfp5SzyyJJ6x0wZ
9
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2.6 Recommender System 12
ระบบแนะนา (Recommender Systems) คือ ระบบที่แนะนาข้อมูล ผลิ ตภัณฑ์ หรื อผูค้ น ซึ่ งต่อไปนี้
จะเรี ย กว่าวัตถุ (Item) ให้ ก ับ ผูใ้ ช้ระบบโดยอ้างอิ งจากสมมุ ติฐานการเรี ย นรู ้ ข ้อมู ล ความชอบหรื อความ
ต้องการ ณ ขณะนั้นของผูใ้ ช้โดยระบบแนะนากลายเป็ นหัวข้องานวิจยั ที่สาคัญ ตั้งแต่มีการปรากฏตัวของ
งานวิจยั เรื่ อง Collaborative Filtering ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 โดยความสาเร็ จในช่วงแรกๆ ของการทา
ระบบแนะนา เกิดมาจากการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจทางด้าน
E-commerce โดยตัว อย่ า งของ Applications ที่ ใ ช้ ร ะบบแนะน าในการเลื อ กซื้ อหนั ง สื อ ซี ดี เพลง หรื อ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ เว็บ Amazon.com และเว็บ CDNow.com เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าภักดีต่อองค์กรและ
เพิ่มโอกาสทางธุ รกิ จ อย่างไรก็ตามไม่ว่าระบบแนะนาจะก้าวหน้าไปเช่ นไร ระบบแนะนาก็ยงั คงต้องการ
พัฒ นาความสามารถมากกว่ า นี้ เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ร ะบบสามารถแนะน าสิ่ งต่ า งๆ ให้ แ ก่ ผู ้ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้นแม้แต่กบั กิ จกรรมทัว่ ๆไปในชี วิตประจาวัน ตัวอย่างเช่ น การ
แนะนาแพ็คเกจช่วงเวลาการพักร้อน การซื้ อสิ นค้าในร้านที่ มีระบบ Smart Shopping Cart
2.7 ค่ าความถี่ ( Frequency ) 13
การแจกแจงความถี่เป็ นการนาข้อมูลที่เป็ นค่าของตัวแปรที่เราสนใจมาจัดเรี ยงตามลาดับความมาก
น้อย และแบ่งเป็ นช่วงเท่าๆกัน จานวนข้อมูลในแต่ละช่ วงคะแนน เรี ยกว่า ความถี่ ในกรณี ที่ความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนสู งสุ ดกับคะแนนต่ าสุ ดไม่มาก ไม่จาเป็ นต้องแบ่งช่ วงคะแนนเป็ นกลุ่ ม ในแต่ละช่ วงมี 1
คะแนนก็ได้ การแจกแจงความถี่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบภาพรวมของการแจกแจงข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็ น
ระบบ การจัดระบบและนาเสนอข้อมูลในเบื้องต้น สามารถนาเสนอข้อมูลในรู ปของตารางและแผนภูมิ ใน
ที่น้ ีจะขอแยกเป็ น 2 ส่ วนในการนาเสนอ คือ ตารางแจกแจงความถี่ และกราฟและแผนภูมิแบบต่างๆ
การสร้างตารางการแจกแจงความถี่ ทาได้ 2 แบบ คือ
1) การแจกแจงความถี่ของลักษณะที่สนใจที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด
2) การแจกแจงความถี่สาหรับค่าในแต่ละช่วงของลักษณะที่สนใจ
1) การแจกแจงความถี่ของลักษณะที่สนใจที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด
การแจกแจงความถี่ แบบนี้ ใช้กบั ข้อมูลที่ มีจานวนลักษณะที่ เป็ นไปได้ท้ งั หมดไม่มากนัก
เช่น จาแนกตามเพศ คือ ชาย หญิง จาแนกตามระดับการศึกษา จาแนกตามอาชีพหลัก เป็ นต้น
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- http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jaimorn/b2st.htm

13

-https://clumdee.github.io/blog/recommender-system-with-python/
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2) การแจกแจงความถี่สาหรับค่าในแต่ละช่วงของลักษณะที่สนใจ
การแจกแจงความถี่ แบบนี้ ใช้กบั ข้อมูลที่มีจานวนลักษณะที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดจานวนมาก
เช่ น ศึกษารายได้ของคนไทยทั้งหมด หรื ออายุของคนไทยทั้งหมด เป็ นต้น ดังนั้นในการแจกแจง
ความถี่ จึงควรแบ่งข้อมูล ทั้งหมดออกเป็ นช่ วงๆที่ ต่อเนื่ องกัน โดยแต่ละช่ วงประกอบด้วยข้อมู ล
หลายๆค่า ทาให้ลดจานวนค่าที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดลง
2.8 การเปรี ย บเที ย บฟั ง ก์ ชั่ น การท างานระหว่ า งระบบระบบจั ด การร้ า นค้ า และการขายออนไลน์ (Uni
Fashion) กับ Lasada , Line Shop และ Shopee
ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบฟังก์ชนั่ การทางานระหว่างระบบระบบจัดการร้านค้าและการขายออนไลน์ (Uni
Fashion) กับ Lasada , Line Shop และ Shopee
จัดการข้อมูลสิ นค้า
จัดการข้อมูลร้านค้า
จัดการข้อมูลโปรโมชัน่ ฟรี
ปักหมุดร้านค้า
แสดงเส้นทางและนาทางไปยัง
ร้านค้า
ส่ งข้อความโดยตรง
ค้นหา
แจ้งเตือน
การสัง่ ซื้ อย้อนหลัง
รายการขายย้อนหลัง

Uni Fashion
✓
✓
✓
✓
✓

Lasada
✓
✓
–
–
–

Line Shop
✓
✓
–
–
–

Shopee
✓
✓
–
–
–

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 รายละเอียดของภาคปริญญานิพนธ์
ระบบซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์และแนะนาสิ นค้าตามความชอบของบุคคลศึกษาโดยการหา
ข้อมูลแอปพลิเคชัน่ ที่มีลกั ษณะเป็ นแอปพลิเคชัน่ ซื้ อขายออนไลน์ ได้แก่ Shopee , LINE Shop และ
Lasada โดยศึกษาลักษณะการทางาน จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละแอปพลิเคชัน่ นาข้อมูลที่ได้รวบรวม
มาทั้งหมดมาทาการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงฟั งก์ชน่ั การทางาน เงื่อนไขของระบบ ซึ่ งจะใช้ในการ
วางแผนการทางานและออกแบบในขั้นตอนถัดไป โดยจะใช้แผนภาพ UML (Unified Modeling
Language) ประกอบด้ ว ย Use Case Diagram , Sequence Diagram และ Class Diagram ในการ
นาเสนอองค์ป ระกอบของฟั งก์ช่ันหลักของระบบ ขั้นตอนการทางานของแต่ละฟั งก์ช่ัน และใช้
แผนภาพ Entity Relationship Diagram แสดงโครงสร้ า งข้อ มู ล และความสั ม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้มาทาการสร้าง
และเขียนชุ ดคาสั่ง ด้วยโปรแกรม Visual Studio สาหรับใช้ในการเขียนชุ ดคาสั่งติดต่อกับเครื่ องแม่
ข่าย (Server) และทาการตรวจสอบชุ ดคาสั่งในการติดต่อฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin
มีการทดสอบฟั งก์ชน่ั ย่อยๆ เพื่อเน้นถึ งการตรวจสอบความถู กต้องและข้อผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้ นโดย
ผูพ้ ฒั นาระบบจะทดสอบในขณะที่เขียนชุ ดคาสั่ง เป็ นการทดสอบการทางานของแอปพลิเคชันโดย
ทดสอบการตอบสนองของแต่ ล ะความต้องการ แต่ ล ะหน้าของแอปพลิ เคชันว่ามี ก ารท างานที่
สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยทาการเชื่ อมต่อส่ วนย่อย ๆ ของ Module นามาประกอบกันเป็ นแอปพลิเค
ชัน เป็ นการทดสอบระบบโดยทดลองติดตั้งบนระบบจาลอง ทาการเชื่ อมต่อแอปพลิ เคชันกับแม่
ข่าย โดยการเชื่อมต่อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่เป็ นเครื อข่ายเดียวกันกับเครื่ องแม่ข่าย และทดสอบ
การเชื่ อมต่อแอปพลิเคชันกับแม่ข่าย ผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือและผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไร้
สาย เพื่อดูภาพรวมของระบบว่าผิดพลาดจุดไหนผูพ้ ฒั นาจะได้นามาปรับปรุ งแก้ไข
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3.2 แสดงฟังก์ชั่นการทางานของระบบด้ วย Use Case Diagram

รู ปที่ 3.1 Use Case Diagram ของระบบซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์และแนะนาสิ นค้าตาม
ความชอบของบุคคล

17

3.3 อธิบายรายละเอียดของยูสเคส (Use Case Description)
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Register
Use Case Name
Register
Use Case ID
UC1
Brief Descriptions
สมัครสมาชิกเพื่อใช้ในการเข้าสู่ แอปพลิเคชัน
Primary Actors
Buyer , Seller
Secondary Actors
Pre conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกเมนูสมัครสมาชิก
2. ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูล อีเมล , รหัสผ่าน , ชื่อผูใ้ ช้ และคลิกปุ่ มสมัครสมาชิก
3. ระบบจะท าการตรวจสอบรู ป แบบ อี เมล ยูส เซอร์ เนม และรหั ส ผ่าน ว่ากรอกครบ
หรื อไม่ถา้ ไม่จะแจ้งเตือนให้กรอกก่อน
4. ระบบจะทาการตรวจ อี เมลหรื อชื่ อผูใ้ ช้ ว่ามี ในฐานข้อมูลหรื อยัง ถ้ามี จะแจ้งให้ผูใช้
ทราบว่า “E-mail นี้ถูกใช้แล้ว” หรื อ “Username นี้ถูกใช้แล้ว”
5. ระบบทาการบันทึกข้อมูลผูใ้ ช้ลงฐานข้อมูล
Post Conditions
สามารถทาการ Login เข้าใช้งานระบบได้
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Login
Use Case Name
Login
Use Case ID
UC2
Brief Descriptions
ลงชื่อเข้าสู่ แอปพลิเคชัน
Primary Actors
Buyer , Seller
Secondary Actors
Pre conditions
จะต้องทาการสมัครสมาชิก ( Register ) เสี ยก่อน
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกเมนูเข้าสู่ ระบบ
2. ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูล อีเมล , รหัสผ่าน และคลิกปุ่ ม เข้าสู่ ระบบ
3. ระบบจะทาการตรวจสอบข้อมูลที่ผใู ้ ช้ป้อนว่าตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลหรื อไม่
3.1 ข้อมูลที่ป้อนตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูล
- ระบบแสดงหน้ารายการสิ นค้า
3.2 ข้อมูลที่ป้อนไม่ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูล
- ระบบแสดง Dialogbox ว่า “เข้าสู่ ระบบไม่สาเร็ จ”
Post Conditions
เมื่อลงชื่อเข้าสู่ แอปพลิเคชัน่ ได้แล้วจะสามารถใช้งานฟังก์ชนั่ ต่างๆ
ได้สถานะที่ผใู ้ ช้เลือก คือ ผูซ้ ้ื อหรื อผูข้ าย
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของ Use Case : Manage Profile
Use Case Name
Manage Profile
Use Case ID
UC3
Brief Descriptions
จัดการข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้
Primary Actors
Buyer , Seller
Secondary Actors
Pre conditions
จะต้องลงชื่อเข้าสู่ แอปพลิเคชัน่ เสี ยก่อน
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกที่จะจัดการข้อมูลส่ วนตัว
2. ผูใ้ ช้เลือกที่จะเพิ่มข้อมูลส่ วนตัว
2.1 ระบบแสดงฟอร์ มการเพิ่มข้อมูลส่ วนตัว โดยมี Field ต่างๆ ดังนี้
- ชื่อจริ ง
- นามสกุล
- โทรศัพท์
- Facebook
- ที่อยู่
- Line
- Instragram
2.2 ผูใ้ ช้ทาการป้ อนข้อมูล แล้วกดปุ่ ม บันทึกข้อมูล
2.3 ระบบทาการบันทึกข้อมูลส่ วนตัวลงฐานข้อมูลและทาการแสดงรายละเอียด
Post Conditions
เมื่อทาการสั่งซื้ อสิ นค้าที่อยูจ่ ะไปปรากฏในช่องสถานที่จดั ส่ งโดย
อัตโนมัติ
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Manage Product
Use Case Name
Manage Product
Use Case ID
UC4
Brief Descriptions
จัดการข้อมูลสิ นค้า
Primary Actors
Seller
Secondary Actors
Pre conditions
จะต้องลงชื่อเข้าสู่ แอปพลิเคชัน่ เสี ยก่อน
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกที่จะจัดการข้อมูลสิ นค้า
2. ผูใ้ ช้เลือกที่จะเพิ่มข้อมูลสิ นค้า
2.1 ระบบแสดงฟอร์ มการเพิ่มข้อมูลสิ นค้า โดยมี Field ต่างๆ ดังนี้
- รู ปสิ นค้า
- ชื่อสิ นค้า
- รายละเอียดสิ นค้า
- ประเภทสิ นค้า
- ราคา
- จานวน
- สี
- ไซต์
2.2 ระบบทาการบันทึกข้อมูลสิ นค้าลงฐานข้อมูล
3 ผูใ้ ช้เลือกที่จะแก้ไขข้อมูลสิ นค้า
3.1 ผูใ้ ช้เลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการแก้ไข และคลิกแก้ไข
3.2 ระบบจะแสดงฟอร์ มการแก้ไขข้อมูลสิ นค้า โดยมีการแสดงรายละเอียดของ
สิ นค้าที่ผใู้ ช้เลือก
3.3 ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลที่จะแก้ไข และคลิกปุ่ ม บันทึกข้อมูล
3.4 ระบบจะทาการอัพเดตข้อมูลที่ผใู ้ ช้แก้ไขลงฐานข้อมูล
Post Conditions
ข้อมูลสิ นค้าเพิม่ หรื อถูกแก้ไขจะไปปรากฏในหน้าของผูซ้ ้ื อทันที
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของ Use Case : Search
Use Case Name
Search
Use Case ID
UC5
Brief Descriptions
ค้าหาสิ นค้า
Primary Actors
Buyer
Secondary Actors
Pre conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการค้นหาสิ นค้า
2. ผูใ้ ช้กรอกชื่อสิ นค้าที่ตอ้ งการค้นหา และคลิกค้นหา
3. ระบบจะแสดงรายการสิ นค้าที่มีชื่อตรงหรื อใกล้เคียงเดียวกับชื่อสิ นค้าที่ตอ้ งการค้นหา
Post Conditions
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของ Use Case : View Profile
Use Case Name
View Profile
Use Case ID
UC6
Brief Descriptions
ดูรายละเอียดโปรไฟล์ของผูข้ าย
Primary Actors
Buyer
Secondary Actors
Pre conditions
จะต้องลงชื่อเข้าสู่ แอปพลิเคชัน่ เสี ยก่อน
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกดูโปรไฟล์
2. ระบบแสดงรายละเอียดโปรไฟล์ของผูข้ าย โดยมีขอ้ มูล ดั้งนี้
- รู ปภาพ
- ชื่อ
- ร้านค้า
- โทรศัพท์
- Facebook
- Instagram
- Line
Post Conditions
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.7 รายละเอียดของ Use Case : View Product
Use Case Name
View Product
Use Case ID
UC7
Brief Descriptions
ดูรายละเอียดสิ นค้า
Primary Actors
Buyer
Secondary Actors
Pre conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้คลิกรายละเอียดสิ นค้าที่ผใู้ ช้ตอ้ งการ
2. ระบบแสดงรายละเอียดสิ นค้าที่ผใู้ ช้เลือก โดยมีขอ้ มูล ดั้งนี้
- ชื่อสิ นค้า
- ราคา
- รายละเอียดสิ นค้า
- หมวดหมู่
- โปรไฟล์ผขู้ าย
Post Conditions
ผูซ้ ้ื อสามารถทาการสั่งซื้ อสิ นค้า คลิกถูกใจสิ นค้าได้เลย
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.8 รายละเอียดของ Use Case : View Order
View Order
UC8
ดูรายละเอียดการสั่งซื้ อหรื อรายการขาย
Buyer , Seller
จะต้องลงชื่อเข้าสู่ แอปพลิเคชัน่ เสี ยก่อน

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Pre conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกดูรายละเอียดการสั่งซื้ อหรื อรายการขาย
2. ผูใ้ ช้เลือกรายการการสั่งซื้ อหรื อการขายที่ตอ้ งการจะดู
3. ระบบแสดงรายละเอียดรายละเอียดการสั่งซื้ อหรื อรายการขายโดยมีขอ้ มูล ดั้งนี้
- ชื่อสิ นค้า
- ราคารวมทั้งหมด
- จานวนสิ นค้า
- ที่อยูก่ ารจัดส่ ง
Post Conditions
Alternative Flows
-

25
ตารางที่ 3.9 รายละเอียดของ Use Case : Like Product
Use Case Name
Like Product
Use Case ID
UC9
Brief Descriptions
กดถูกใจหรื อยกเลิกถูกใจสิ นค้า
Primary Actors
Buyer , Seller
Secondary Actors
Pre conditions
จะต้องลงชื่อเข้าสู่ แอปพลิเคชัน่ เสี ยก่อน
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการคลิกถูกใจหรื อยกเลิกถูกใจสิ นค้า
2. ผูใ้ ช้เลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการและคลิกถูกใจ
3. ระบบจะทาการตรวจสอบว่าสิ นค้าที่ผใู ้ ช้เลือกมีการคลิกถูกใจโดยผูใ้ ช้หรื อไม่
3.1 ถ้ามีการคลิกถูกใจที่สินค้านั้น
- ระบบจะทาการเพิม่ การถูกใจไปยังสิ นค้านั้น
3.2 ถ้าไม่มีการคลิกถูกใจที่สินค้านั้น
- ระบบจะทาการยกเลิกการถูกใจสิ นค้านั้น
Post Conditions
เมื่อคลิกถูกใจค่าความถี่จะถูกบวกเพิ่ม 1 ในรายการสิ นค้าของผูใ้ ช้
แต่ถา้ ยกเลิกถูกใจจะลบออก 1
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.10 รายละเอียดของ Use Case : Buy Product
Use Case Name
Buy Product
Use Case ID
UC10
Brief Descriptions
การสั่งซื้ อสิ นค้า
Primary Actors
Buyer
Secondary Actors
Pre conditions
จะต้องลงชื่อเข้าสู่ แอปพลิเคชัน่ เสี ยก่อน
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการสั่งซื้ อสิ นค้า
2. ผูใ้ ช้เลือกสิ นค้าต้องการสั่งซื้ อและคลิกสั่งซื้ อ
3. ระบบจะแสดงฟอร์ มสาหรับการสั่งซื้ อสิ นค้าโดยมี Field ดังนี้
- จานวนสิ นค้า
- ข้อมูลการจัดส่ ง
- ราคารวมสิ นค้า
4. ผูใ้ ช้กรอกข้อมูลที่ตอ้ งการและคลิกยืนยันซื้ อสิ นค้า
5. ระบบจะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้ อและคานวณเงินที่ตอ้ งจ่ายทันที
6. ผูใ้ ช้คลิกยืนยันการสั่งซื้ อสิ นค้า
7. ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
Post Conditions
เมื่อคลิกซื้ อสิ นค้าค่าความถี่จะถูกบวกเพิ่ม 1 ในรายการสิ นค้าของ
ผูใ้ ช้
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.11 รายละเอียดของ Use Case : Recomment Product
Use Case Name
Recomment Product
Use Case ID
UC11
Brief Descriptions
การแนะนาสิ นค้า
Primary Actors
Buyer,Seller
Secondary Actors
Pre conditions
ผูซ้ ้ื อต้องเข้าไปดูสินค้าเสี ยก่อน
Main Flow :
1. ยูสเคสต้องคลิกเข้าสิ นค้า
2. ระบบจะเก็บจานวนคลิกเมื่อเข้าไปดูสินค้า คลิกถูกใจ และคลิกสั่งซื้ อ
3. ระบบจะคานวนหาค่าความถี่จากมากไปน้อย
4. ระบบจะบันทึกการคลิกสิ นค้า ถูกใจ และสั่งซื้ อ ลงฐานข้อมูล
Post Conditions
เมื่อระบบคานวนเสร็ จจะแนะนาสิ นค้าตามความสนใจของผูใ้ ช้จาก
มากไปน้อย
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.12 รายละเอียดของ Use Case : Add Frequency
Use Case Name
Add Frequency
Use Case ID
UC12
Brief Descriptions
เพิ่มความถี่ในการคลิก
Primary Actors
Buyer
Secondary Actors
Pre conditions
ผูซ้ ้ื อต้องเข้าไปดูสินค้าเสี ยก่อน
Main Flow :
1. ยูสเคสต้องคลิกเข้าสิ นค้า
2. ระบบจะเก็บจานวนคลิกเมื่อเข้าไปดูสินค้า คลิกถูกใจ และคลิกสั่งซื้ อ
3. ระบบจะคานวนหาค่าความถี่จากมากไปน้อย
4. ระบบจะบันทึกการคลิกสิ นค้า ถูกใจ และสั่งซื้ อ ลงฐานข้อมูล
Post Conditions
เมื่อระบบคานวนเสร็ จจะแนะนาสิ นค้าตามความสนใจของผูใ้ ช้จาก
มากไปน้อย
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.13 รายละเอียดของ Use Case : Payment inform
Use Case Name
Payment inform
Use Case ID
UC13
Brief Descriptions
แจ้งการชาระเงิน
Primary Actors
Buyer
Secondary Actors
Pre conditions
ผูซ้ ้ื อต้องมีออเดอร์ เสี ยก่อน
Main Flow :
1. ยูสเคสจะต้องมีประวัติการซื้ อสิ นค้า
2. ผูใ้ ช้จะต้องคลิกเมนูแจ้งชาระเงิน
3. ระบบจะให้ทาการส่ งรู ปหลักฐารการชาระเงินและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
Post Conditions
เมื่อระบบบันทึกลงฐานข้อมูลผูข้ ายจะทาการส่ งสิ นค้า
Alternative Flows
-

3.4 Sequence Diagram
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Register (email, password)

รู ปที่ 3.1 Sequence Diagram : Register

31

Login (email, password)

รู ปที่ 3.2 Sequence Diagram : Login

รู ปที่ 3.3 Sequence Diagram : Manager Profile
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addProduct (mb_Id)

รู ปที่ 3.4 Sequence Diagram : Manager Product

รู ปที่ 3.5 Sequence Diagram : Search
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รู ปที่ 3.6 Sequence Diagram : View Profile

รู ปที่ 3.7 Sequence Diagram : View Product

34

selectOrder (mb_Id,od_Id)

รู ปที่ 3.8 Sequence Diagram : View Order
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check (mb_Id,pd_Id)

รู ปที่ 3.9 Sequence Diagram : Like Product

36

buyProduct (mb_Id,pd_Id)

รู ปที่ 3.10 Sequence Diagram : Buy Product
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รู ปที่ 3.11 Sequence Diagram : Recomment Product
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รู ปที่ 3.12 Sequence Diagram : Add Frequecy
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รู ปที่ 3.13 Sequence Diagram : Payment inform
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3.5 แผนภาพแสดงองค์ ประกอบของคลาส (Class Diagram)

\\

รู ปที่ 3.12 Class Diagram ของระบบซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์และแนะนาสิ นค้าตามความชอบของ
บุคคล
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3.6 โครงสร้ างข้ อมูลและความสัมพันธ์ ระหว่ างเอ็นทิตี ้ (Entity Relationship Diagram)

รู ปที่ 3.13 โครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ ี (Entity Relationship Diagram) ของ
ระบบซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์และแนะนาสิ นค้าตามความชอบของบุคคล
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บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล (Database Design)
ในการบริ ห ารจัด การข้อ มู ล ได้จ ัด เก็ บ ลงฐานข้อ มู ล (Database) โดยใช้ส ถาปั ต ยกรรม
ฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ (Relational Database) จัด เก็ บ ข้ อ มู ล ในรู ป แบบของตาราง 2 มิ ติ ที่ มี
ความสัมพันธ์กนั ด้วยคียน์ อก (Foreign Key) และคียห์ ลัก (Primary Key) โดยตารางข้อมูลต่างๆ มี
องค์ประกอบของข้อมูลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของตารางข้อมูล tb_login
Relation : tb_login
Attribute

Description

mb_id
mb_email
mb_password
mb_username
mb_createtime

รหัสสมาชิก
อีเมล
รหัสผ่าน
ชื่อผูใ้ ช้
วันที่เพิ่มข้อมูล

Attribute
Domain

Type
int
varchar(50)
varchar(25)
varchar(50)
Datetime

PK
YES

FK

Reference
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของตารางข้อมูล tb_profile
Relation : tb_profile
Attribute
mb_id
mb_username
pf_Name
pf_Image

Description

รหัสสมาชิก
ชื่อผูใ้ ช้
ชื่อ-นามสกุล
รู ปภาพของ
สมาชิก
pf_Phone
เบอร์
โทรศัพท์
pf_Facebook ชื่อบัญชี
เฟสบุค๊
pf_Instagram อินสตาแกรม
pf_Line
ไอดีไลน์
pf_Address ที่อยู่

Attribute
Domain

Type
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
longtext
varchar(10)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(100)

PK

FK

Reference

YES YES

tb_member
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ตารางที่ 4.3 รายละเอียดของตารางข้อมูล tb_categoryproduct
Relation : tb_categoryproduct
Attribute
Attribute
Description
Type
PK FK
Domain
type_Id
รหัสประเภทสิ นค้า
varchar(50) YES
type_Name
ชื่อประเภทสิ นค้า
varchar(50)
img
รู ปภาพ
mediumtext

Reference

ตารางที่ 4.4 รายละเอียดของตารางข้อมูล tb_product
Relation : tb_product
Attribute

Description

pd_Id
mb_Id
pd_Name
pd_Description
type_Id

รหัสสิ นค้า
รหัสสมาชิก
ชื่อสิ นค้า
รายละเอียดสิ นค้า
รหัสประเภท
สิ นค้า
ราคาสิ นค้า
จานวนสิ นค้า
วันที่เพิ่มสิ นค้า
สี
ไซส์

pd_Price
pd_Qty
pd_Datetime
pd_color
pd_size

Attribute
Domain

Type
int
varchar(10)
varchar(50)
varchar(255)
varchar(10)
int
int
timestamp
varchar(20)
varchar(5)

PK

FK

Reference

YES
YES tb_member

YES tb_type
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ตารางที่ 4.5 รายละเอียดของตารางข้อมูล tb_frequency
Relation : tb_frequency
Attribute
Attribute
Description
Type
PK
FK
Domain
pd_Id
รหัสสิ นค้า
int
Qty_buy
จานวนครั้ง
int
การซื้ อสิ นค้า
Qty_click
จานวนการ
int
คลิกเข้าไปดู
สิ นค้า

Reference

ตารางที่ 4.6 รายละเอียดของตารางข้อมูล tb_orders
Relation : tb_orders
Attribute

Description

od_Id
od_Datetime
mb_Id
pd_Id
pd_Send_address
pd_Price_total
pd_Amount
pd_Price
cr_Id
pd_Color
pd_Size
img
Value
slip
mb_sell
pd_Name

รหัสการสั่งซื้ อ
วันเวลาที่สั่งซื้ อ
รหัสสมาชิกผูซ้ ้ื อ
รหัสสิ นค้า
ที่อยูจ่ ดั ส่ ง
ราคารวมทั้งหมด
จานวนสิ นค้า
ราคาสิ นค้า
รหัสตะกร้าสิ นค้า
สี
ไซส์
รู ปภาพ
ราคา
ใบเสร็ จ
รหัสผูข้ าย
ชื่อสิ นค้า

Attribute
Domain

Type
int
timestamp
int
int
longtext
int
int
int
int
varchar(50)
varchar(50)
mediumtext
varchar(30)
mediumtext
int
varchar(50)

PK

FK

Reference

YES
YES tb_member
YES tb_product
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ตารางที่ 4.7 รายละเอียดของตารางข้อมูล tb_img
Relation : tb_img
Attribute
id
img
pd_Id
Date

Description
รหัสรู ป
รู ป
รหัสสิ นค้า
วันที่เวลา

Attribute
Domain

Type
varchar(50)
mediumtext
varchar(10)
timestamp

PK

FK

Reference

YES YES

tb_member

ตารางที่ 4.8 รายละเอียดของ ตารางข้อมูล tb_clicklike
Relation : tb_clicklike
Attribute
pd_Id
mb_Id
Qty_Like

Description
รหัสสิ นค้า
รหัสสมาชิก
จานวนการคลิก
ถูกใจสิ นค้า

Attribute
Domain

Type
int
int
int

PK

FK

Reference
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ตารางที่ 4.9 รายละเอียดของ ตารางข้อมูล tb_cartproduct
Relation : tb_ cartproduct
Attribute
Attribute
Description
Type
PK
Domain
mb_Id
รหัสสมาชิกผูซ้ ้ื อ
int
pd_Id
รหัสสิ นค้า
int
pd_Size
ไซส์
varchar(5)
pd_Pricetotal
ราคารวมทั้งหมด
int
pd_Qty
จานวนสิ นค้า
int
pd_Price
ราคาสิ นค้า
int
cr_Id
ตะกร้าสิ นค้า
int
pd_Color
สี
varchar(50)
pd_Name
ชื่อสิ นค้า
varchar(255)
img
รู ปภาพ
mediumtext
mb_sell
รหัสผูข้ าย
int

FK

Reference
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4.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (User Interface Design)
ในการออกแบบส่ วนติ ด ต่ อ กับ ผูใ้ ช้ข องแอปพลิ เคชั่น ออกแบบโดยยึด หลัก UX (User
Experience) เป็ นหลักโดยคานึ งถึ ง ความสะดวก ความง่ายต่อการใช้งาน มี ขอ้ ความแสดงสถานะ
ความผิดพลาดต่ าง ๆ ให้ ผูใ้ ช้ไ ด้รับ ทราบไม่ ว่า จะท างานนั้น ๆ ส าเร็ จ หรื อไม่ เพื่ อให้ ผูใ้ ช้ท ราบ
สถานการณ์ ณ ปัจจุบนั
ขั้นตอนการทางานของแอปพลิเคชัน่ ในหน้าต่าง ๆ ทาให้ผใู ้ ช้มีความสะดวกโดยเมื่อเข้าสู่
ระบบแล้วจะมีแถบเมนูดา้ นบนให้ผใู ้ ช้สามารถเลือกไปยังหน้าต่างๆ ได้ง่าย โดยไอคอนที่ใช้จะสื่ อ
ความหมายและเป็ นลักษณะที่ผใู้ ช้เคยเห็น และเป็ นมาตรฐานที่ใช้บนแอปพลิ เคชันทัว่ ไป เพื่อที่จะ
ได้เข้าใจง่าย แอปพลิเคชัน่ ยังออกแบบโดยใช้ทฤษฎี Flat Design ซึ่ งลดการไล่สีแบบ Gradient แต่
ใช้สีแบบ Solid แทน เพื่อความสบายตาของผูใ้ ช้
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รู ปที่ 4.1 หน้าจอสาหรับการสมัครสมาชิก
จากรู ปที่4.1 แสดงหน้าจอเริ่ มต้นการใช้แอปพลิเคชัน่ ให้ทาการสมัครสมาชิกก่อน มีช่องให้
กรอก 4 ช่ อง ประกอบด้วย อีเมล ชื่ อผูใ้ ช้ รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน เมื่อกรอกรายละเอียดครบ
แล้ว คลิกปุ่ มสมัครสมาชิก
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รู ปที่ 4.2 หน้าจอสาหรับเข้าสู่ ระบบ
จากรู ปที่4.2 แสดงหน้าจอเข้าสู่ ระบบ มีช่องให้กรอก 2 ช่อง คือ อีเมลและรหัสผ่าน
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รู ปที่ 4.3 หน้าจอสาหรับจัดการข้อมูลส่ วนตัว
จากรู ปที่4.3 แสดงหน้าจอสาหรับจัดการข้อมูลส่ วนตัว มีให้ใส่ รูปภาพและ มี ช่องให้ผใู ้ ช้
กรอก 7 ช่อง ประกอบด้วย ชื่อจริ ง-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ ที่อยู่ Facebook Instagram และ Line ถ้า
ผูใ้ ช้ตอ้ งการเพิ่มหรื อแก้ไข ให้คลิกไปที่ช่องชื่อผูใ้ ช้ และทาการใส่ ขอ้ มูล แล้วคลิกปุ่ มบันทึกข้อมูล
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รู ปที่ 4.4 หน้าสาหรับเพิม่ สิ นค้า
จากรู ปที่4.4 แสดงหน้าจอสาหรับเพิ่มสิ นค้า สามารถใส่ รายละเอียดได้ดงั นี้ รู ปภาพสิ นค้า
จะสามารถใส่ ได้หลายรู ป ชื่ อสิ นค้า รายละเอียดสิ นค้า หมวดหมู่สินค้า ราคา จานวน เมื่ อเพิ่ม
รายละเอียดสิ นค้าแล้วคลิกปุ่ มอัปโหลด
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รู ปที่ 4.5 หน้าจอสาหรับแก้ไขสิ นค้า
จากรู ป ที่ 4.5 แสดงหน้าจอส าหรั บ แก้ไ ขรายละเอี ย ดสิ น ค้า จะแสดงรายละเอี ย ดสิ น ค้า
ทั้งหมด สามารถแก้ไขรายละเอียดใหม่ที่ตอ้ งการได้ เมื่อใส่ รายละเอียดที่ตอ้ งการแก้ไขแล้วคลิกปุ่ ม
เครื่ องหมายถูก
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รู ปที่ 4.6 หน้าจอสาหรับโชว์สินค้าทั้งหมด
จากรู ปที่4.6 แสดงหน้าจอสาหรับโชว์สินค้าทั้งหมด โดยจะโชว์สินค้าทั้งหมด สามารถคลิก
เข้าไปดูสินค้าข้างในและคลิกถูกใจสิ นค้าที่ตอ้ งการ โดยคลิก ช่ องที่เป็ นสัญลักษณ์ รูปหัวใจ เลือกสี
ไซส์ และเพิ่มจานวนสิ นค้า และสามารถเพิ่มสิ นค้านั้นเข้าตะกร้าได้
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รู ปที่ 4.7 หน้าจอสาหรับดูรายละเอียดสิ นค้าในตะกร้า
จากรู ปที่4.7 แสดงหน้าจอสาหรับดูรายละเอียดสิ นค้าที่เลือกไว้ สามารถแก้ไขและลบสิ นค้า
ได้ ดูราคารวมสิ นค้าและชาระเงิน
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รู ปที่ 4.8 หน้าจอสาหรับทาการสั่งซื้ อสิ นค้า
จากรู ปที่4.8 แสดงหน้าจอสาหรับทาการสัง่ ซื้ อสิ นค้า สามารถเพิม่ ที่อยูจ่ ดั ส่ งสิ นค้าได้ เลือก
วิธีการส่ งสิ นค้า ดูราคารวมทั้งหมด และคลิกปุ่ มสั่งซื้ อสิ นค้าได้
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลปริญญานิพนธ์
การพัฒนาระบบซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์และแนะนาสิ นค้าตามความชอบของบุคคล เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยแอปพลิเคชัน่ สามารถนาไปใช้งานได้ สามารถทาการซื้ อและขายผ่าน
ระบบออนไลน์ ไ ด้ แนะน าสิ นค้ า ตามความชอบของแต่ ล ะบุ ค คลได้ โ ดยใช้ ห ลั ก การของ
Recommender System โดยระบบสามารถเพิ่มความสะดวกสบายต่อทั้งผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ข้อมูลต่างๆ
ที่ใช้ในการบันทึก สามารถบันทึกไปยังฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ประสิ ทธิ ภาพในการทางานมี
ความรวดเร็ ว ทาให้ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ วขึ้น แต่ระบบยังสามารถเพิ่ม
ฟังก์ชนั ต่างๆ ที่สนับสนุนการขายและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการแนะนาสิ นค้าได้อีก ซึ่ งนักศึกษา
รุ่ นถัดไปสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นได้
5.2 ข้ อดีของระบบ
5..2.1 ระบบสามารถจัดการสิ นค้าของตัวเองได้
5.2.2 ระบบสามารถค้นหารายชื่อสิ นค้าได้
5.2.3 ระบบสามารถคานวณรายการสิ นค้าได้
5.2.4 ระบบสามารถเก็บข้อมูลการเข้าดูสินค้าได้
5.2.5 ระบบการแนะนาสิ นค้าให้กบั ผูใ้ ช้
5.2.6 ระบบการเก็บจานวนการคลิกเข้าไปดูสินค้า ถูกใจ และสั่งซื้ อ
5.3 ข้ อจากัดของระบบ
5.3.1 ความเร็ วในการแสดงผลข้อมูลบางครั้งล่าช้า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความเร็ วในการส่ งข้องมูล
ของระบบเครื อข่ายด้วย
5.3.2 จาเป็ นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตในแบบ Mobile Data หรื อ Wireless เนื่องจาก
แอปพลิเคชัน่ ต้องมีการอัพโหลดข้อมูลจากเครื่ องแม่ข่าย
5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ควรเพิ่มฟังก์ชนั่ ระบบการชาระเงินออนไลน์
5.4.2 ควรมีระบบที่นาอัลกอลิทึมเข้ามาช่วยคานวณในการแนะนาสิ นค้าตามความชอบของ
บุคคลให้แม่นยามากยิง่ ขึ้น
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