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บทคัดย่อ 
ระบบการพัฒนาโปรแกรมจัดอันดบัการเคลมสินคา้ของระบบผูใ้หบ้ริการขายสินคา้

ออนไลนเ์ป็นการพฒันาเว็บขายสินคา้ออนไลนใ์หมี้ความสะดวกต่อการซือ้สินคา้ โดยระบบไดมี้
การพฒันาฟังกช์ั่นการนบัจ านวนการเคลมสินคา้จากผูซื้อ้กบัผูข้ายเพ่ือใชใ้นการจดัอนัดบัคณุภาพ
สินคา้จากการซือ้สินคา้แต่ละรา้นคา้ โดยหากมีการเคลมมากแสดงว่ารา้นคา้นัน้มีสินคา้ท่ีไม่มี
คุณภาพแล้วน ามาขายโดยแสดงให้กับผู้ซื ้อเห็นเป็นสัญลักษณ์จ านวนดาวและระบบเว็บ
แอพพลิเคชั่นท่ีไดพ้ฒันาขึน้นัน้ไดมี้การติดตามสินคา้เพ่ือท่ีจะใหรู้ว้า่สินคา้ท่ีจะสง่นัน้อยู่ขัน้ตอนใด
ของการเคลม 

ค ำส ำคัญ : เว็บไวตข์ายของออนไลน ์/ จดัอนัดบัสินคา้ / การเคลมสินคา้ 
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Abstract

Development of a rating program for merchandise claiming of online

merchandise selling provider system is a web development project to sell products

online so it is more convenient to buy products. The system had developed a function to

count the number of product claims from buyers and sellers that can be used to classify

products from each store purchase. lf there are many claims, that means the store

doesn't have good quality products, showing it to the buyer as a symbol for the number

of stars. The developed web application system also has product tracking in order to
r'

know the stage of the product being submitted.
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำของโครงงำน 

ปัจจบุนัการซือ้ของออนไลนเ์ป็นท่ีนิยมมากเพราะการขายของออนไลนส์ะดวกตอ่การซือ้และ
สามารถดสูินคา้ท่ีตอ้งการได ้ท าใหป้ระหยดัเวลาและสามารถเปรียบเทียบราคาสินคา้ของแตล่ะ
ชิน้ไดอ้ย่างละเอียด 

นอกจากความสะดวกสบายแล้วในการซื ้อสินค้ายังมีปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ผู้ซื ้อสินค้าให้

ความส าคญั คือ การจดัอนัดบัของรา้นคา้ซึ่งการให้การจดัอนัดบันัน้ลว้นแต่ใหข้อ้มลูความหนา้

เช่ือถือจากผูซื้อ้โดยตรงหลายครัง้การใหข้อ้มลูจากผูซื้อ้เกิดมาจากอารมณข์องผูซื้อ้หรือคนของ

ของผูข้ายท่ีมารีวิวและระบบไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลตามความเป็นจริงไดจ้ึงท าใหข้้อมูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสินคา้และความหนา้เช่ือถือของผูข้ายไมเ่ป็นตามความจรงิ 

 ดงันัน้จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงมีแนวความคิดท่ีจะพฒันาระบบผูใ้หบ้ริการขายสินคา้

ออนไลนท่ี์มีความสามารถในการเก็บขอ้มูลการขายสินคา้การคืนสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานของผู้ขายเพ่ือน าไปใช้ในการแสดงความหน้าเช่ือถือหรือการจัดอันดับแบบ

อัตโนมัติซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมในการซือ้ขายจริงและยังมีเรื่องระบบการเคลม

สินคา้เขา้มาชว่ยในระบบนีอี้กดว้ย โดยใชภ้าษา PHP ในการพฒันาโปรแกรมเว็บและใช ้MySQL 

เป็นระบบจดัการฐานขอ้มลู 

1.2 ค ำส ำคัญ (Keyword) 

เว็บไวตข์ายของออนไลน ์/ จดัอนัดบัสินคา้ / การเคลมสินคา้ 

Online Sales Website / Product Rating / Claim 



1.3 วัตถุประสงคข์องโครงงำน 

1.3.1 เพ่ือศกึษาและเขา้ใจถึงระบบขายสินคา้ออนไลน ์

1.3.2 เพ่ือพฒันาความรูค้วามสามารถในการใช ้MY SQL และภาษา PHP   

1.3.3 สรา้งฟังกช์ั่นการเคลมเพ่ือท่ีลกูคา้จะสินคา้ท่ีสามารถใชง้านไดจ้รงิ 

1.4 ขอบเขตควำมสำมำรถของโครงงำน 

1.4.1 ผูด้แูลระบบ 

-สามารถจดัการขอ้มลูลกูคา้(เพิ่ม, แกไ้ข, ลบ)ได ้

-สามารถจดัการขอ้มลูผูข้าย(เพิ่ม, แกไ้ข, ลบ)ได ้

-สามารถจดัการขอ้มลูสินคา้(เพิ่ม, แกไ้ข, ลบ)ได ้

-สามารถแสดงขอ้มลูการรบัประกนัสินคา้ได ้

-สามารถแสดงขอ้มลูลกูคา้และผูข้ายได ้

-สามารถจดัการขอ้มลูสมาชิกในระบบได ้

      1.4.2 ผูข้าย 

-สามารถจดัการขอ้มลูสว่นตวั(เพิ่ม, แกไ้ข, ลบ)ได ้

-สามารถจดัการขอ้มลูสินคา้(เพิ่ม, แกไ้ข, ลบ)ได ้

-สามารถดรูายการการสั่งสินคา้ได ้

-สามารถดรูายการสินคา้ทัง้หมดของเว็บไซตไ์ด ้

-สามารถจดัการขอ้มลูการรบัประกนัได ้

-มีระบบรบัการเคลม 

      1.4.3 ลกูคา้ 

-สามารถจดัการขอ้มลูลกูคา้(เพิ่ม, แกไ้ข, ลบ)ได ้

-สามารถดรูายการสินคา้ทัง้หมดของเว็บไซตไ์ด ้

-สามารถดสูถานะสินคา้ท่ีสั่งซือ้ได ้

-สามารถยกเลิกรายการสั่งซือ้ได ้
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-สามารถแจง้สินคา้เพ่ือสง่เคลมได้

-สามารถดสูถานะสินคา้ท่ีสง่ไปเคลมได้

-มีระบบตะกรา้สินคา้ในการซือ้สินคา้

  1.4.4 รายงาน 

-รายงานแสดงรายการซือ้สินคา้

-รายงานแสดงรายการรายบคุคล

-รายงานแสดงรายการซือ้สินคา้เฉพาะผูข้ายรายตวั

-รายงานสถานะการสง่สินคา้

-รายงานสถานะการเคลมสินคา้

1.5 ประโยชนท์ีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 เว็บท่ีมีระบบจดัการขอ้มลูสินคา้ของรา้นคา้ตา่งๆ 

1.5.2 เพ่ือเพิ่มชอ่งทางของลกูคา้และรา้นคา้ 

1.5.3 เพ่ือชว่ยลกูคา้ตดัสินใจในการเลือกซือ้สินคา้รา้นตา่งๆ จากการใหเ้ครดิต 

1.5.4 เพ่ือชว่ยในการเช็คการรบัประกนัของสินคา้ 

1.5.5 ชว่ยลดเวลาในการเดินทางไปซือ้หรือขายสินคา้ 

1.5.6 สง่เสรมิศกัยภาพทางดา้นธุรกิจ 

1.5.7 ชว่ยเผยแพรข่อ้มลูและขา่วสารตา่งๆ ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัอยา่งแพรห่ลาย 

1.6 เคร่ืองมือ เคร่ืองวัด และอุปกรณท์ีใ่ช้ 

ฮารด์แวร ์

1.6.1 Notebook   2 เครื่อง 

ซอฟตแ์วร ์

1.6.2 Windows 10 Pro  1 license 

1.6.3 MySQL       1 license 
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1.6.4 App Server  1 license 

1.6.5 Visual Studio Code  1 license 

1.6.6 Adobe Photoshop CS6  1 license 
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บทที ่2 

ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ภาษาพเีอชพ ี

พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอรใ์นลกัษณะเซิรฟ์เวอร์-ไซด ์สคริปต ์โดยลิขสิทธ์ิอยู่ใน

ลกัษณะโอเพนซอรส์ ภาษาพีเอชพีใชส้  าหรบัจัดท าเว็บไซต ์และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML 

โดยมีรากฐานโครงสรา้งค าสั่งมาจากภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิรล์ ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นัน้ง่าย

ตอ่การเรียนรู ้ซึ่งเปา้หมายหลกัของภาษานี ้คือใหน้กัพฒันาเว็บไซตส์ามารถเขียนเว็บเพจท่ีสามารถ

ตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ 

พีเอชพีสามารถท างานร่วมกับฐานขอ้มูลไดห้ลายชนิด ซึ่งฐานขอ้มลูส่วนหนึ่งท่ีรองรบัไดแ้ก่ 

Oracle dataBase Postgres SQL IBM DB2 MySQL Informix ODBC โครงสรา้งของฐานขอ้มลูแบบ 

DBX ซึ่งท าใหพี้เอชพีใชก้บัฐานขอ้มลูอะไรก็ไดท่ี้รองรบัรูปแบบนี ้และ PHP ยงัรองรบั ODBC (Open 

Database Connection) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเช่ือมต่อฐานข้อมูลท่ีใช้กันแพร่หลายอีกดว้ย และ

สามารถเช่ือมตอ่กบัฐานขอ้มลูตา่งๆ ท่ีรองรบัมาตรฐานโลกนีไ้ด[้1] 

2.2 MySQL 

โปรแกรมระบบจัดการฐานขอ้มูล ท่ีพฒันาโดยบริษัท MySQL AB มีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลอย่าง

เป็นระบบรองรบัค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรบัเก็บขอ้มูล ท่ีตอ้งใชร้ว่มกับเครื่องมือหรือโปรแกรม

อ่ืนอย่างบูรณาการ เพ่ือใหไ้ดร้ะบบงานท่ีรองรบั ความตอ้งการของผูใ้ช ้เช่นท างานร่วมกับเครื่อง

บริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปตท่ี์ท างานฝ่ังเครื่องบริการ (Server-Side 

Script) เชน่ ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นตน้[2] 

2.3 SQL Server 

SQL Server หรือ Microsoft SQL Server คือ ระบบจดัการฐานขอ้มลูเชิงสมัพนัธ(์relational 

database management system หรือ RDBMS)ผลิตโดยบรษิัท Microsoft เป็นระบบฐานขอ้มลูแบบ 

Client/Server และรนัอยู่บน Window NT ดว้ยเหตุท่ีว่าข้อมูลส่วนใหญ่ทั่วโลกเก็บไวใ้นเครื่องท่ีใช้ 



Microsoft Windows เป็น Operating System จงึท าใหเ้ป็นการง่ายตอ่ Microsoft SQL ท่ีจะน าขอ้มลู

ท่ีอยู่ในรูป Windows Based มาเก็บและประมวลผลและประกอบกับการท่ีราคาถูกและหาง่าย จึง

เป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให ้Microsoft SQL จงึเป็นระบบฐานขอ้มลูท่ีมกัจะถกูเลือกใช[้3] 

2.4 phpMyAdmin 

phpMyAdmin คือโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

ฐานขอ้มูล MySQL แทนการคียค์  าสั่ง เน่ืองจากถ้าเราจะใชฐ้านขอ้มูลท่ีเป็น MySQL บางครัง้จะมี

ความล าบากและยุ่งยากในการใชง้าน ดงันัน้จึงมีเครื่องมือในการจดัการฐานขอ้มูล MySQL ขึน้มา

เพ่ือใหส้ามารถจดัการ ตวั DBMS ท่ีเป็น MySQL ไดง้่ายและสะดวกยิ่งขึน้ โดย phpMyAdmin ถือเป็น

เครื่องมือชนิดหนึ่งในการจดัการนัน้เอง 

phpMyAdmin เป็นสว่นตอ่ประสานท่ีสรา้งโดยภาษาพีเอชพี ซึ่งใชจ้ดัการฐานขอ้มลู MySQL 

ผา่นเว็บเบราวเ์ซอร ์โดยสามารถท่ีจะท าการสรา้งฐานขอ้มลูใหม ่หรือท าการสรา้ง table ใหม่ๆ  และยงั

มี function ท่ีใชส้  าหรบัการทดสอบการ query ขอ้มลูดว้ยภาษา SQL พรอ้มกนันัน้ ยงัสามารถท าการ 

insert delete update หรือแม้กระทั่งใช้ ค  าสั่งต่างๆ เหมือนกันกับการใช้ภาษา SQL ในการสรา้ง

ตารางขอ้มลู[4] 

 

2.5 การศึกษาระบบงานขายสินค้าบนอินเทอรเ์น็ตของ thippyshop[5] 

จากการท่ีไดศ้กึษาระบบขายสินคา้บนอินเทอรเ์น็ตของ thippyshop พบว่า ระบบขายสินคา้ 

มี 

การสั่งซือ้สินคา้ท่ีซบัซอ้นและวกวน ระบบขายสินคา้บนอินเทอรเ์น็ตมีส่วนผสมทางการตลาด

มีอยูด่ว้ยกนั 4 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผลิตภณัฑ ์(Product) พิจารณาจากผลิตภณัฑบ์ริการและคณุลกัษณะรวมถึงปรบัปรุง

เปล่ียนแปลงผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของลกูคา้จากการการวิจยัตลาดและผลิตภณัฑใ์น 

อินเทอรเ์น็ตมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากกวา่สมยัก่อนจะเห็นไดจ้ากการท่ีมีผลิตภณัฑแ์ละบรกิารเกิด 

ขึน้มาใหมใ่นตลาดมากมาย 
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2) ราคา (Price) การใชอิ้นเทอรเ์น็ตเป็นส่ือกลางในการจ าหนา่ยผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท าให ้

ราคาผลิตภณัฑล์ดลงเน่ืองจากตน้ทนุในการกระจายผลิตภณัฑผ์า่นทางรา้นคา้แบบเดมิมีลดลง 

3) สถานท่ี (Place) อินเทอรเ์น็ตไดเ้พิ่มชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑแ์ละบริการใหก้บั 

ลกูคา้โดยผ่านทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละการจดัการเว็บไซตท์ าใหส้ามารถตดิตอ่ส่ือสารกบัลูกคา้

ไดส้ะดวกรวดเร็วมากขึน้ในขณะท่ีสามารถลดคา่ใชจ้า่ยของการขนสง่สินคา้ลงคลงัและการจดัเก็บอีก

ดว้ย 

4) การสง่เสรมิการขาย (Promotion) การตดิตอ่ส่ือสารกบัลกูคา้ผา่นทางอินเทอรเ์น็ต 

สามารถประชาสมัพนัธใ์หล้กูคา้ทราบถึงประโยชนข์องผลิตภณัฑร์วมถึงชว่ยลกูคา้ในการตดัสินใจซือ้ 

ผลิตภณัฑแ์ละการใชบ้รกิารนอกจากนีอิ้นเทอรเ์น็ตยงัมีสว่นชว่ยในกิจกรรมสง่เสรมิการขาย เชน่ การ 

โฆษณาประชาสมัพนัธเ์ป็นตน้ 

5) คน (People) อินเทอรเ์น็ตท าใหมี้การติดตอ่กบัลกูคา้โดยตรงรวมถึงวิธีการขององคก์ร 

โตต้อบกบัลกูคา้ในระหว่างการขายการส่ือสารทัง้ก่อนและหลงัรวมทัง้มีสว่นชว่ยในการหาผูร้ว่มงานท่ี 

มีคณุภาพ 

6) การด าเนินการ (Process) เป็นวิธีการขัน้ตอนและการด าเนินการของบรษิัทโดยประยุกตใ์ช้

งานรว่มกบัอินเทอรเ์น็ตเพ่ือก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

2.6 การเคลมสินค้า[5] 

 สินคา้ทุกชิน้ท่ีซือ้จากทางรา้น หากมีปัญหา หรือช ารุด สามารถส่งเคลมไดท่ี้รา้น โดยมี

เง่ือนไขดงันี ้ 

1. สินคา้ตอ้งอยูใ่นระยะเวลารบัประกนั 

2. สินคา้อยู่ในสภาพปกติ ไม่มีรอย บบุ แตก หกั เสียหาย อันเกิดจากการใชง้าน หรือติดตัง้

ผิดวิธี 

3. สติก๊เกอร ์หรือวอยยร์บัประกนัของทางรา้นอยูใ่นสภาพเรียบรอ้ย ไมฉี่กขาด 

4. ระยะเวลาในการเคลมสินคา้ ขึน้อยู่กับแต่ละบริษัทผูน้  า้เขา้ หากเป็นสินคา้ท่ีซือ้จากทาง

รา้น ทางรา้นจะคอยตดิตามให ้

5. กรุณาเก็บใบเสรจ็ไวเ้พ่ือตรวจสอบ 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์และการออกแบบ 

บทนีจ้ะกลา่วถึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึง่ประกอบไปด้วยภาพรวมการทํางานของ

ระบบงาน แผนภาพโดยรวมของระบบ 

3.1 การวิเคราะห์ระบบงาน 

เว็บขายของออนไลน์ท่ีได้สร้างขึน้มานัน้ได้มีการเพิ่มระบบการทํางานท่ีแตกจากเว็บขายของ

ออนไลน์เว็บอ่ืนนัน้โดยมีการเคลมสินค้าและเรตติง้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึน้ และมีเป็นระบบ

ขายของออนไลน์แบบให้มีความปลอดภยั ความนา่เช่ือถือกบัลกูค้ามากขึน้ ซึง้เป็นแบบระบบคนกลาง

ในการทําการขาย ให้ลูกค้าติดต่อผ่านระบบกลาง ระบบกลางจะติดต่อกับผู้ ขายสินค้า โดยผู้ ขาย

สินค้าจะได้รับเงิน ก็ตอ่เม่ือลกูค้าได้รับสินค้าแล้วเทา่นัน้ เป็นการทํางานแบบนีจ้ะแบง่เป็น 3ส่วนหลกั

คือ สว่นของลกูค้า สว่นของผู้ขาย และสว่นของระบบกลาง 

3.1.1 ลกูค้า 

ส่วนของลูกค้า จําเป็นต้องสมคัรสมาชิกกับระบบจึงจะสามารถทํารายการการสัง่ซือ้สินค้า

โดยมีการใส่ข้อมูลส่วนตวัในการสมัครสมาชิกพอเข้าไปหน้าหลักจะสามารถเลือกซือ้สินค้าและมี

ขัน้ตอนการทําทํางานดัง้นี ้



 

 

รูปท่ี 3.1 ขัน้ตอนการทํางานของลกูค้า 

 

3.1.2 ผู้ขาย 

 ส่วนของผู้ขายนัน้จะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกก่อนแล้วจึงสมคัรเข้าเป็นผู้ขายได้จะทําการเปิด

ร้านค้าสามารถนําสินค้าเข้ามาในเว็บเพ่ือท่ีจะให้ลูกค้าเลือกซือ้สินค้าโดยการส่งสินค้านัน้จะมีการ

ผา่นระบบกลางเป็นผู้จดัสง่ให้กบัลกูค้าอีกทีโดยมีระบบการทํางานดัง้นี ้
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รูปท่ี 3.2 ขัน้ตอนการทํางานในการสง่สินค้า 

 

3.1.3 ระบบกลาง 

 ส่วนระบบกลางนัน้เป็นระบบท่ีคอยตรวจรอบสินค้าและสามารถดูข้อมูลในฐานข้อมูล

เพ่ือท่ีจะสามารถตรวจสอบเร่ืองระบบเคลมว่าสินค้าท่ีลกูค้าส่งเคลมมานัน้เหมาะสมกบัการเคลม

หรือไม่และถ้าต้องส่งเคลมระบบกลางจะเป็นคนคอยนําเดินการส่งสินค้าให้อีกรอบโดยมีระบบการ

ทํางานดัง้นี ้
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รูปท่ี 3.3 ขัน้ตอนการทํางานการเคลม 

 

3.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

 เป็นการนําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรมมาทําการจดักลุ่มกระบวนการ

ทํางาน โดยกระบวนการการทํางานของเว็บขายของออนไลน์ ในแผนภาพกระแสของข้อมูลระดบั

สงูสดุ (Context Diagram) ดงัรูปท่ี 3.4 
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รูปท่ี 3.4 แผนภาพกระแสของข้อมลูระดบัสงูสดุ 

 

 จากแผนภาพระดบัสงูจะสามารถแสดง แผนภาพกระแสข้อมลู (Data Flow Diagram) 

จําแนกได้เป็น 3 กระแสข้อมลูหลกัๆ โดยมี สมาชิกผู้ลกูค้า, สมาชิกผู้ขาย และผู้ดแูลระบบ 
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รูปท่ี 3.5 แผนภาพกระแสข้อมลูระดบัท่ี1 ของระบบของเว็บขายของออนไลน์ 

 

 จากแผนภาพกระแสข้อมลูระดบัท่ี 2 ของเว็บขายของออนไลน์ สามารถเขียน คําอธิบาย

กระบวนการ(Process Description) ได้ดงัตารางท่ี .1-.8ตารางท่ี 3.1 กระบวนการสมคัรสมาชิก 

 

ตารางท่ี 3.1 กระบวนการสมคัรสมาชิก 

ช่ือกระบวนการ สมคัรสมาชกิ 

หมายเลขกระบวนการ 1 

คําอธิบาย เป็นกระบวนการสมคัรสมาชิกเพ่ือบนัทึกข้อมลูของสมาชิก 

ข้อมลูเข้า ลกูค้าและผู้ขาย 

ช่ือ, ท่ีอยู่, เบอร์โทร, อีเมล์, เลขบญัชี 
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ข้อมลูออก ข้อมลูสมาชิกลกูค้าและผู้ขาย 

ขัน้ตอนการทํางาน ลกูค้าและผู้ ต้องสมคัรสมาชิกเพ่ือเก็บข้อมลูโดยกรอก ช่ือ, ท่ีอยู่, เบอร์

โทร, อีเมล์, เลขบญัชี เสร็จแล้วกดสมคัร 

 

ตารางท่ี 3.2 กระบวนการสินค้า 

ช่ือกระบวนการ สินค้า 

หมายเลขกระบวนการ 2 

คําอธิบาย เป็นกระบวนการแสดงสินค้าในเว็บเพ่ือเพิ่มในฐานข้อมลู 

ข้อมลูเข้า สินค้า  

ช่ือสินค้า, ประเภทสินค้า, รูปภาพสินค้า, ราคาสินค้า, รายละเอียด

สินค้า 

ข้อมลูออก ข้อมลูสินค้า 

ขัน้ตอนการทํางาน นําข้อมลูสินค้ามาโชว์หน้าเว็บไซต์โดยมี ช่ือสินค้า, ประเภทสินค้า, 

รูปภาพสินค้า, ราคาสินค้า, รายละเอียดสินค้า เพ่ือให้ลกูค้าเลือกซือ้

สินค้า 

 

ตารางท่ี 3.3 กระบวนการสัง่สินค้า 

ช่ือกระบวนการ สัง่สินค้า 

หมายเลขกระบวนการ 3 

คําอธิบาย เป็นกระบวนการสัง่สินค้า 

ข้อมลูเข้า คําสัง่ซือ้สินค้า 

ช่ือสินค้า, ประเภทสินค้า, ช่ือร้านค้า, จํานวนสินค้า, ราคารวม  

ข้อมลูออก ข้อมลูสัง่สินค้า รายละเอียดการสัง่สินค้า 
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ขัน้ตอนการทํางาน ลกูค้าเข้าหน้ากระตร้าสินค้า เช็ครายละเอียดสินค้าท่ีทําการเลือก 

จากนัน้ทําการเลือกจํานวนหรือเอาสินค้าออกจากตะกร้ากดยืนยนัเป็น

อนัจบขัน้ตอนการสัง่สินค้า 

 

ตารางท่ี 3.4 กระบวนการแจ้งชําระเงิน 

ช่ือกระบวนการ แจ้งชําระเงิน 

หมายเลขกระบวนการ 4 

คําอธิบาย เป็นกระบวนการชําระเงิน 

ข้อมลูเข้า ช่ือสินค้า ประเภทสินค้า ราคาสินค้า วิธีชําระสินค้า 

ข้อมลูออก ข้อมลูใบเสร็จสินค้า 

ขัน้ตอนการทํางาน ลกูค้ากดยืนยนัสัง่สินค้าแล้ว ถึงจะเข้าสูก่ารชําระเงิน ก็เลือกวิธีท่ี

ต้องการเชน่ โอนเงิน, จา่ยเงินตอนรับสินค้า จากนัน้สง่สลิปเงินให้

ระบบ 

 

ตารางท่ี 3.5 กระบวนการสง่สินค้า 

ช่ือกระบวนการ สง่สินค้า 

หมายเลขกระบวนการ 5 

คําอธิบาย เป็นกระบวนการสง่สินค้าให้กบัลกูค้า 

ข้อมลูเข้า สินค้า 

รหสัสินค้า, ช่ือสินค้า, ประเภทสินค้า, ช่ือลกูค้า, ท่ีอยูล่กูค้า 

ข้อมลูออก ข้อมลูสง่สินค้า 

ขัน้ตอนการทํางาน ผู้ขายทําการสง่สินค้าให้กบัผู้ ให้บริการ ผู้ขายทําการยืนยนัการสง่ ผู้

ให้บริการให้รับสินค้าก็จะทําการยืนยนัรับสินค้าแล้วจะทําการสง่ตอ่ไป

ลกูค้าพอลกูค้าได้รับสินค้าก้จะกดยืนยนัวา่ได้รับของแล้ว 
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ตารางท่ี 3.6 กระบวนการสถานะสินค้า  

ช่ือกระบวนการ สถานะสินค้า 

หมายเลขกระบวนการ 6 

คําอธิบาย เป็นกระบวนการแสดงสถานะสินค้าให้ลกูค้าทราบเพ่ือบนัทกึข้อมลู

ของสถานะสินค้า 

ข้อมลูเข้า สถานะสินค้า 

ช่ือขัน้ตอน, เวลา  

ข้อมลูออก ข้อมลูสถานะสินค้า 

ขัน้ตอนการทํางาน ขัน้ตอนการซือ้ สง่ สินค้าจะทําการเก็บข้อมลูไว้วา่ตอนนีส้ินค้าท่ีทํา

การสัง่ของลกูอยูข่ัน้ตอนไหนและแสดงสถานะให้ลกูค้า 

 

ตารางท่ี 3.7 กระบวนการเรตติง่สินค้า 

ช่ือกระบวนการ เรตติง่สินค้า 

หมายเลขกระบวนการ 7 

คําอธิบาย เป็นกระบวนการแสดงการให้คะแนนจากลกูค้าท่ีซือ้สินค้าเพ่ือเพิ่มใน

ฐานข้อมลู 

ข้อมลูเข้า คะแนนสินค้า 

ข้อมลูออก ข้อมลูเรตติง้ของสินค้า 

ขัน้ตอนการทํางาน ลกูค้าได้รับสินค้าแล้วจะขึน้ให้ลกูค้าทําการให้คะแนนลกูค้ากดเข้าไป

ให้คะแนนจะเป็นการให้ดาวจากความพงึพอใจกบัสินค้าและบริการ

จากนัน้กดให้คะแนน คะแนนก็จะจดัเก็บรวมกบัคะแนนของสินค้า 
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ตารางท่ี 3.8 กระบวนการเคลม 

ช่ือกระบวนการ เคลม 

หมายเลขกระบวนการ 8 

คําอธิบาย เป็นกระบวนการเพ่ือบนัทกึข้อมลูของสินค้าเคลม 

ข้อมลูเข้า สินค้าเคลม 

รหสัสินค้า, ช่ือสินค้า, ประเภทสินค้า, รหสัเคลมสินค้า, รายละเอียด

สินค้า 

ข้อมลูออก ข้อมลูเคลม 

ขัน้ตอนการทํางาน ลกูค้าทําการแจ้งเคลม โดย ใสร่ายละเอียด และรูป จากนัน้กดยืนยนั

ระบบจะทําการเก็บข้อมลูเพ่ือสง่ให้กบัผู้ดแูลระบบและผู้ขายตอ่ไป  

 

 

3.3 แผนภาพความสัมพันธ์ (E-R Diagram) 

 เว็บขายของออนไลน์มีแผนภาพความสมัพนัธ์ดงัรูปท่ี 3.6 
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รูปท่ี 3.6 แผนภาพความสมัพนัธ์ของเว็บขายของออนไลน์ 

 

3.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

ตารางท่ี 3.9 ผู้ใช้ระบบ 

ช่ือฟิลด์ คําอธิบาย คีย์ อ้างอิง ชนิดข้อมลู 

ID รหสัประจําตวั PK,FK  varchar(50) 

Name ข่ือ   varchar(50) 

Lastname นามสกลุ   varchar(50) 

Password รหสัเข้าใช้   varchar(50) 

Email อีเมล   varchar(50) 

Phone เบอร์โทรศพัท์   varchar(10) 
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Address ท่ีอยู่   varchar(500) 

Ismerchant ผู้ขาย FK  tinyint(1) 

Isadmin ผู้ดแูลระบบ   tinyint(1) 

 

ตารางท่ี 3.10 การซือ้ขาย 

ช่ือฟิลด์ คําอธิบาย คีย์ อ้างอิง ชนิดข้อมลู 

Transaction ID รหสัการซือ้ขาย PK  varchar(50) 

User ID รหสัผู้ใช้ FK  varchar(50) 

Total Price ราคาทัง้หมด   double(15,2) 

Address ท่ีอยู่   varchar(500) 

Transaction Date วนัท่ีซือ้   datetime 

Slip ใบเสร็จ   text 

Status สถานะ   Int(1) 

 

ตารางท่ี 3.11 รายละเอียดการซือ้ขาย 

ช่ือฟิลด์ คําอธิบาย คีย์ อ้างอิง ชนิดข้อมลู 

Transaction DetailID 

รหสัรายละเอียด

การซือ้ขาย PK  varchar(50) 

Transaction ID รหสัการซือ้ขาย FK  varchar(50) 

Product ID รหสัสินค้า   varchar(50) 

Product Name ช่ือสินค้า   varchar(50) 

Category ID รหสัประเภทสินค้า   varchar(50) 

Price ราคา   double(15,2) 

Store ID ช่ือร้านค้า   varchar(50) 

Quantity จํานวนสินค้า   int(11) 
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Give Star ดาว   tinyint(1) 

Product Image รูปสินค้า   varchar(100) 

Claim เคลม   bit(1) 

 

ตารางท่ี 3.12 ร้านค้า 

ช่ือฟิลด์ คําอธิบาย คีย์ อ้างอิง ชนิดข้อมลู 

Store ID รหสัร้านค้า PK  varchar(50) 

Store Name ช่ือร้านค้า   varchar(50) 

User ID รหสัผู้ใช้ FK  varchar(50) 

Phone เบอร์โทรศพัท์   varchar(10) 

 

ตารางท่ี 3.13 สินค้า 

ช่ือฟิลด์ คําอธิบาย คีย์ อ้างอิง ชนิดข้อมลู 

Product ID รหสัสินค้า PK  varchar(50) 

Store ID รหสัร้านค้า   varchar(50) 

Product Name ช่ือสินค้า   varchar(50) 

Product Image รูปสินค้า   text 

Price ราคา   double(15,2) 

Category ID รหสัประเภทสินค้า   varchar(50) 

Product Detail รายละเอียดสินค้า   varchar(500) 

Sumuser Star การให้ดาว   int(11) 

Sumstar ดาว   int(11) 
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ตารางท่ี 3.14 ประเภทสินค้า 

ช่ือฟิลด์ คําอธิบาย คีย์ อ้างอิง ชนิดข้อมลู 

Category ID รหสัประเภทสินค้า PK  varchar(50) 

Category Name ช่ือประเภทสินค้า   varchar(50) 

 

ตารางท่ี 3.15 เคลม 

ช่ือฟิลด์ คําอธิบาย คีย์ อ้างอิง ชนิดข้อมลู 

Claim ID รหสัการเคลม PK  varchar(50) 

User ID รหสัผู้ใช้ FK  varchar(50) 

Product ID รหสัสินค้า   varchar(50) 

Claim Detail 

รายละเอียดการ   

เคลม   varchar(1000) 

Adress ท่ีอยู่   varchar(500) 

Claim Image รูปการเคลม   varchar(100) 

Claim Date วนัท่ีเคลม   timestamp 

Transaction ID รหสัการซือ้ขาย   varchar(50) 

Status สถานะ   int(1) 
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บทที่ 4 

การทดลอง 

4.1 ผลการทาํงานของเว็บไซต์ 

การทดลองการทํางานของเว็บไซต์ขายของออนไลน์ จะแบง่การทดลองออกเป็น 3 สว่นคือ 

สว่นของลกูค้า, สว่นของผู้ขายและสว่นของผู้ดแูลระบบ 

4.1.1 การทดลองสว่นของลกูค้า 

การทํางานของสว่นของลกูค้านัน้ต้องทําการสมคัรสมาชิกก่อน จงึสามารถสัง่สินค้าได้ โดยมี

ขัน้ตอนการทํางานดัง้นี ้

-การสมคัรสมาชิก

-การเลือกซือ้สินค้า

-การยืนยนัการซือ้สินค้า

-เม่ือสินค้าสง่มาถึงจะมีการทําการให้คะแนน

ในสว่นของหน้าหลกัจะมีแถวของเมนจูะมี หน้าหลกั, สินค้า, ตะกร้าสินค้า, Login or 

Register และชอ่งให้กรอกสินค้า ดงัรูปท่ี 4.1 



 

รูปท่ี 4.1 หน้าหลกัเว็บไซต์ขายของออนไลน์ 

 

สว่นของหน้าหลกัยงัมีรูปสินค้าท่ีเอาไว้แสดงว่าสินค้าไหนขายดีสินค้าไหนได้คะแนนเท่าไหร่

และสอนค้าแนะนํา ดงัรูปท่ี 4.2 

 

รูปท่ี 4.2 หน้าหลกัเว็บไซต์ขายของออนไลน์สว่นของสินค้า 
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 เม่ือได้ทําการเข้าไปในเมนขูองสินค้าจะมีประเภทสินค้าตา่งๆให้สามาถเลือกได้สะดวกขึน้

โดยมีประเภทสินค้าดงันี ้

 -เสือ้ผ้าแฟชัน่ 

 -มืถือและอปุกรณ์ 

 -เคร่ืองใช้ในบ้าน 

 -นาฬิกาและแวน่ตา 

 -รองเท้า 

 -คอมพิวเตอรืและแล็ปท็อป 

 -กล้องและอปุกรณ์ถ่ายภาพ 

 -กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง 

 -ส่ือบนัเทิงภายในบ้าน 

 -ยางยนต์ 

 และจะมีรูปสินค้าโดยรวมแสดงขึน้มาก่อนท่ีจะเลือกซือ้ประเภทสินค้า ดงัรูปท่ี 4.3 

 

รูปท่ี 4.3 หน้าสินค้าเว็บไซต์ขายของออนไลน์ 
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ลกูค้า 

 ลกูค้าจะต้องเข้าสู้ระบบก่อนท่ีจะสัง่ซือ้สินค้าออนไลน์โดยการใสอี่เมลและรหสัท่ีได้ทําการ

กรอกข้อมลูไว้ ดงัรูปท่ี 4.4 

 

 

รูปท่ี 4.4 หน้าเข้าสู้ระบบเว็บขอยของออนไลน์ 

  

ถ้ายงัไมไ่ด้เป็นสมาชิกสามารถกด Register จะมีการกรอกข้อมลูสว่นตวัและอีเมล รหสั เพ่ือ

เป็นสมาชิกของเว็บขายของออนไลน์นี ้ดงัรูปท่ี 4.5 
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รูปท่ี 4.5 หน้ากรอกข้อมลูสมคัรสมาชิกเว็บขายของออนไลน์ 

เม่ือทําการเลือกซือ้สินค้าแล้วยังสามารถเลือกซือ้สินค้าเพิ่มต่อได้โดยกด Add cart แล้ว

สินค้าจะไปเก็บไว้ในตะกร้าสินค้าท่ีจะอยู่ตรงข้างๆกบัปุ่ ม Sing out หรือกด Buy now เพ่ือจะซือ้สินค้า

นัน้เลยโดยไมด่สูินค้าอ่ืนและจะเข้าไปในหน้าดรูายการสินค้าก่อนท่ีจะซือ้ ดงัรูปท่ี 4.6 

 

 

รูปท่ี 4.6 หน้าดรูายการสินค้าสินค้าเว็บไซต์ขายของออนไลน์ 
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จะเห็นได้วา่หน้าดรูายการสินค้าสินค้านัน้จะสามารถกรอกข้อมลูท่ีอยู่ท่ีจะส่งได้ สามารถเพิ่ม

จํานวนสินค้าและลดหรือลบสินค้าท่ีจะสัง่ไปได้แล้วยงักลบัไปดสูินค้าสินค้าเพ่ือเลือกซือ้สินค้าตอ่ได้

โดยกดช็อปปิง้ตอ่และกดตรวจสอบข้อมลูเพ่ือท่ีจะยืนยนัการสงัสินค้านัน้ 

เม่ือกดปุ่ มตรวจสอบสินค้าจะเป็นการสรวจสอบรายละเอียดข้อมลูก่อนท่ีจะซือ้สินค้า ดงัรูปท่ี 

4.7 

 

รูปท่ี 4.7 หน้าตรวจสอบข้อมลูเว็บไซต์ขายของออนไลน์ 

 

 หน้าตรวจสอบข้อมลูนัน้สามารถกลบัไปดหูน้าดรูายการสินค้าเพ่ือท่ีจะแก้ไขข้อมลูได้โดยกด

กลบัไปแก้ไขข้อมลูและถ้าไม่เพิ่มข้อมลูในรายการท่ีจะสัง่นัน้ให้กดยืนยนัการสัง่ซือ้เพ่ือท่ีจะทําขัน้ตอน

ตอ่ไป 

 เม่ือกดยืนยนัการสัง่ซือ้แล้วจะไปหน้าติดตามสินค้าเพ่ือท่ีจะไปหน้าแจ้งชําระเงินดงัรูปท่ี 4.8 

และ รูปท่ี 4.9 
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\  

รูปท่ี 4.8 หน้าติดตามสินค้า 

 

หน้าตดิตามสินค้าเป็นหน้าท่ีสามารถเข้ามาดสูถานะว่าสินค้าถึงขัน้ตอนไหนแล้วอยา่รูปท่ี 4.8 นัน้เป็น

สถานะท่ีลูกค้าต้องส่งใบเสร็จสินค้าเพ่ือท่ีจะให้ผู้ ดแูลระบบนัน้ยืนยันกับผู้ ขายวาสสินค้าได้ทําการ

ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว 

 

รูปท่ี 4.9 หน้าแจ้งชําระเงินของเว็บขายของออนไลน์ 
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เม่ือสินค้าสง่ถึงผู้ ซือ้เรียบร้อยแล้วจะมีการให้เรตติง้ ดงัรูปท่ี 4.10 

 

รูปท่ี 4.10 หน้าให้เรตติง้สินค้าเว็บขอยของออนไลน์ 

 

 กรณีท่ีสินค้าชํารุดหรือไมต่รงกบัท่ีสัง่จะสามารถเคลมสินค้าได้โดยการกดปุ่ มเคลม ดงัรูปท่ี 

4.10 เพ่ือไปยงัหน้าแจ้งเคลมสินค้า ดงัรูปท่ี 4.11 

 

รูปท่ี 4.11 หน้าแจ้งเคลมสินค้าของเว็บไซต์ขายของออนไลน์ 
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 จากรูปท่ี 4.11 นัน้จะมีรายละเอียดในการแจ้งเคลมว่าสินค้านัน้มีตําหนิตรงไหนถึงเคลมจะมี

ช่องให้กรอกคือ Detail และ Product Image โดยท่ี Product Image นัน้จะใส่รูปว่าสินค้ามีตําหนิจริง

เหมาะแก่การสง่เคลมโดยผู้ดแูลระบบจะเป็นคนคอยตรวจสอบวา่สินค้าควรสง่เคลมหรือไม ่

 เม่ือทําตามขัน้ตอนของการเตลมลูกค้าจะสามารถไปดูว่าสินค้าท่ีส่งไปเคลมนัน้เคลม

เรียบร้อยหรือไมจ่ะไปตรวจสอบได้ท่ี ตดิตามการเคลมสินค้า ดงัรูปท่ี 4.12 

 

 

รูปท่ี 4.12 หน้าตดิตามการเคลมสินค้าของเว็บขายของออนไลน์ 

 

ผู้ขาย 

 ผู้ขายจะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ขายของออนไลน์ก่อนท่ีจะทําการสมคัร

เป็นสมาชิกเปิดร้านค้าโดยการท่ีจะเปิดร้านค้านัน้สามารถกดร้านค้าท่ีหน้าหลกัเพ่ือท่ีจะได้สมคัรเป็น

ร้านค้า ดงัรูปท่ี 4.13 
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รูปท่ี 4.13 หน้าสมคัรร้านค้าของเว็บไซต์ขายของออนไลน์ 

 

จากรูปท่ี 4.13 เป็นหน้าท่ีให้กรอกข้อมลูของร้านค้า เม่ือกรอกข้อมลูเสร็จเรียบร้อยจะทําการ

เก็บข้อมูลแล้วระโชว์หน้าหลักของร้านค้าท่ีจะสามารถแก้ไขข้อมูลของร้านค้าได้ทนัทีและพอเปิด

ร้านค้าแล้วจะมีเมนใูนการใช้งานร้านค้า ดงัรูปท่ี 4.14  

 

รูปท่ี 4.14 หน้าโปรไฟล์ร้านค้าของเว็บขายของออนไลน์ 
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จากรูปท่ี 4.14 จะเห็นได้ว่าจะมีแทบเมนขูองร้านค้าจะมีเมนหูลกัๆคือ หน้าหลกั, สินค้า และ

รายการสัง่ซือ้สินค้า 

- หน้าหลกัของร้านค้านัน้จะสามารถแก้ไขข้อมลูของร้านค้าได้โดยทนัที 

- เมนสูินค้าของสว่นร้านค้านัน้จะมีเมนยูอ่ยออกมาอีกคือ เพิ่มสินค้าและรายการสินค้า ดงัรูป

ท่ี 4.15 และ 4.16 

 

รูปท่ี 4.15 หน้าเพิ่มสินค้าของเว็บไซต์ขายของออนไลน์ 

 

 จากรูปท่ี 4.15 จะเห็นได้วา่จะมีชอ่งให้กรอกข้อมลูรายละเอียดของสินค้าโดยจะมี ดงันี ้

-Category ID (ชอ่งนีจ้ะมีให้เลือกประภทสินค้าว่าอยูป่ระเภทไหนให้สะดวกตอ่การกรอก

ข้อมลูสินค้า) 

-Product Name 

-Price 

-Product Detail 

-Warranty 
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-Product Image ( ชอ่งนีส้ามารถค้นหารูปภาพท่ีเรามีให้ขึน้โชว์วา่หน้าตาสินค้าเป็น

ลกัษณะแบบไหน) 

เม่ือทําการกรอกข้อมลูรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกดปุ่ ม บนัทกึสินค้า ข้อมลูจะไปถกู

เก็บอยูใ่นหน้ารายการสินค้า 

 

 

รูปท่ี 4.16 หน้ารายการสินค้าของเว็บไซต์ขายของออนไลน์ 

  

 จากรูปท่ี 4.16 เป็นหน้ารายการสินค้าท่ีนํามาจากการกรอกข้อมลูของหน้าเพิ่มสินค้าของ

เว็บไซต์นีม้าเก็บไว้และแสดงขึน้มามาโดยท่ีแสดงขึน้มานัน้จะมี  

 -Product ID 

 -Product Name 

 -Category ID 

 -Price 
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 -Product Detail 

 -Product Image 

 หน้ารายการสินค้านัน้จะสามารถทําการลบสินค้านีโ้ดยกดปุ่ ม Delete และทําการแก้ไขข้อมลู

สินค้านัน้โดยการกดปุ่ ม Edit 

 -เมนรูายการสัง่ซือ้สินค้าจะมีเมนยูอ่ยออกมาอีกคือ รอสง่สินค้าและรายการเคลม ดงัรูปท่ี 

4.17 และ 4.18 

 

รูปท่ี 4.17 หน้ารายการรอสง่สินค้าของเว็บขายของออนไลน์ 

 

 จากรูปท่ี 4.17 เป็นหน้าท่ีต้องให้ผู้ดแูลระบบนัน้ยืนยนัการสัง่จากลกูค้าก่อนหน้านีถึ้งจะแสดง

ขึน้มาโดยหน้านีจ้ะแสดงถึง 

 -Transaction ID (รหสัสินค้าท่ีจะสง่) 

 -Total Price 
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 -Order Date 

 -status 

 -Address (แสดงท่ีอยูข่องลกูค้าท่ีจะสง่) 

 เม่ือทําการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วจะต้องมายืนยนัในหน้ารายการรอส่งสินค้าเว็บนีโ้ดยกดปุ่ ม 

สง่สินค้าเรียบร้อย เพ่ือยืนยนัไปทางผู้ดแูลระบบวา่สินค้าได้ถกูสง่แล้ว 

 

รูปท่ี 4.18 หน้ารายการรอเคลมของเว็บไซต์ขายของออนไลน์ 

  

หน้ารายการรอเคลมนัน้จะแสดงข้อมลูในตาราง ดงันี ้

 -Claim ID 

 -Product ID 

 -Product Name 
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 -Quantity 

 -Price 

 -Total Price 

 -Product Detail 

 -Status 

 เม่ือมีการเคลมสินค้าเข้ามาจากผู้ดแูลระบบจะขึน้มา ตามรูปท่ี 4.18 ผู้ขายจะทําการสง่สินค้า

ให้ผู้ดแูลระบบตามสินค้าท่ีเคลมมาและสินค้าท่ีถกูเคลมนัน้จะถกูสง่กลบัมาให้กลบัผู้ขายนัน้ 

ผู้ดแูลระบบ 

 ผู้ดแูลระบบเป็นคนกลางท่ีคอ่ยจะตรวจสอบสินค้าและข้อมลูการสัง่ซือ้กบัคอยส่งของให้กับ

ลกูค้าท่ีได้รับจากผู้ขาย การเข้าสู้ ระบบของผู้ดแูลระบบนัน้จะเข้าในเว็บขายของออนไลน์เว็บนีเ้หมือน

ผู้ใช้คนอ่ืนทัว่ไปแตแ่ถวของเมนนูัน้จะมีเพิ่มมาหนึง่ชอ่งคือ admin ดงัรูปท่ี 4.19 

 

รูปท่ี 4.19 หน้าหลกัเข้าสูร่ะบบของผู้ดแูลระบบเว็บขายของออนไลน์ 
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 ช่อง admin นัน้จะขึน้แสดงเฉพาะผู้ ท่ีเป็นผู้ดแูลระบบเท่านัน้และเม่ือกดเข้าไปจะแสดงหน้า 

รายการรอส่งสินค้าเพ่ือให้สะดวกต่อการเข้าใช้และตรวจสอบสินค้าสําหรับผู้ ดูแลระบบและช่อง

สดุท้ายเป็นการกดปุ่ ม สง่สินค้าเรียบร้อยแล้วเม่ือทําการสง่สินค้าให้กบัผู้ ท่ีซือ้สินค้านี ้ดงัรูปท่ี 4.20 

 

 

รูปท่ี 4.20 หน้ารายการรอสง่สินค้าของผู้ดแูลระบบเว็บขายของออนไลน์ 

 

รายการรอสง่สินค้านัน้จะแสดงข้อมลูในตาราง ดงันี ้

 -Transaction ID 

 -Total Price 

 -Order Date 

 -Status 
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 -Address 

  

 เม่ือเข้ามาหน้าของผู้ดลูะระบบจะมีแถวเมนตูา่งๆคือ รายการสินค้า, รายช่ือผู้ใช้งาน, 

รายการสัง่ซือ้สินค้า และการเคลม 

 

 

รูปท่ี 4.21 หน้ารายการสินค้าของผู้ดแูลระบบเว็บขายของออนไลน์ 

 

 จากรูปท่ี 4.21 คือหน้ารายการสินค้าของผู้ดแูลระบบเป็นหน้าท่ีจะดสูินค้าทัง้หมดของร้านค้า

ทกุร้านค้าท่ีลงสินค้าท่ีได้ทําการขายของร้าน ผู้ดแูลระบบนัน้ระสามารถแก้ไขหรือลบสินค้านัน้ออกไป

ได้ 

หน้ารายการสินค้านัน้จะแสดงข้อมลู ดงันี ้

 -Product ID 
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 -Store ID 

 -Product Name 

 -Category ID 

 -Price 

 -Product Image 

 

 

รูปท่ี 4.22 หน้ารายช่ือผู้ใช้งานของผู้ดแูลระบบเว็บขายของออนไลน์ 

 

 หน้ารายช่ือผู้ ใช้งานนัน้เป็นหน้าท่ีจะแสดงรายช่ือผู้ ท่ีสมัครเป็นสมาชิกของเว็บขายของ

ออนไลน์นีท้ัง้หมด ผู้ดแูลระบบนัน้ระสามารถแก้ไขหรือลบสมาชิกของเว็บขายของออนไลน์นัน้ออกไป

ได้ หน้ารายช่ือผู้ใช้งานนัน้จะแสดงข้อมลู ดงันี ้
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 -User ID 

 -First Name 

 -Last Name 

 -Username 

 -Password 

  -Phone Number 

 -Birthdate 

 -Email 

รายการสั่งซือ้สินค้านัน้เป็นขัน้ตอนท่ีจะมีการติดต่อระหว่างผ้ซือ้กับผู้ ขายโดยจะมีผู้ดูแล

ระบบเป็นคนกลางท่ีจะคอยรับและสง่สินค้า รายการสัง่ซือ้สินค้าจะมีเมนยูอ่ยออกไปอีกคือ 

 -รอแจ้งโอนเงิน 

 -รอแจ้งโอนเงินเรียนร้อย 

 -รายการแจ้งสัง่ซือ้สินค้า 

 -รอรับสินค้า 

 -รอสง่สินค้า 

 

รูปท่ี 4.23 รอแจ้งโอนเงินของผู้ดแูลระบบเว็บขายของออนไลน์ 
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 หน้ารอแจ้งโอนเงินเป็นการรอผู้ ซือ้ได้ทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้วสง่รูปใบเสร็จรับเงินมาเม่ือ

ผู้ ซือ้ส่งรูปใบเสร็จรับเงินมาจะไปแสดงหน้ารอแจ้งโอนเงินเรียบร้อย หน้ารอแจ้งโอนเงินนัน้จะแสดง

ข้อมลู ดงันี ้

 -Transaction ID 

 -Total Price 

 -Order Date 

 -user ID 

 -Address 

 

รูปท่ี 4.24 หน้ารอแจ้งโอนเงินเรียบร้อยของผู้ดแูลระบบเว็บขายของออนไลน์ 
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 หน้ารอแจ้งโอนเงินเรียบร้อยจะแสดงเม่ือผู้ ซือ้ได้ทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้วส่งรูป

ใบเสร็จรับเงินมา ผู้ดแูลระบบจะตรวจสอบวา่ผู้ ซือ้นัน้ได้ทําการชําระเงินอยา่งถกูต้องจะกดปุ่ ม ยืนยนั

และสัง่ซือ้สินค้า แตถ้่าหากจากการตรวจสอบนัน้ไม่ถกูต้องจะทําการกดปุ่ ม แจ้งโอนใหม ่จะทําให้แจ้ง

ไปยงัผู้ ซือ้ท่ีสง่มานัน้ให้ดําเดนิตามขัน้ตอนใหมห่รือตรวจสอบการชําระเงินใหม่อีกครัง้ หน้ารอแจ้งโอน

เงินเรียบร้อยนัน้จะแสดงข้อมลู ดงันี ้ 

 -Transaction ID 

 -Total Price 

 -Order Date 

 -Status 

 -Address 

 

รูปท่ี 4.25 หน้ารายการแจ้งสัง่ซือ้สินค้าของผู้ดแูลระบบเว็บขายของออนไลน์ 
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 หน้ารายการแจ้งสั่งซือ้สินค้าเป็นหน้าท่ีจะแสดงข้อมูลการสั่งซือ้ทัง้หมดท่ีได้มีการสั่งซือ้

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการรอสินค้าจากผู้ขายส่งสินค้ามาและเม่ือผู้ขายได้ทําการส่งสินค้ามาเรียบร้อยจะไป

แสดงท่ีหน้ารายการรอรับสินค้า หน้ารายการแจ้งสัง่ซือ้สินค้านัน้จะแสดงข้อมลู ดงันี ้

 -Transaction ID 

 -Total Price 

 -Order Date 

 -Status 

 -Address 

 

 

 

รูปท่ี 4.26 หน้ารายการรอรับสินค้าของผู้ดแูลระบบเว็บขายของออนไลน์ 
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 หน้ารายการรอรับสินค้านัน้จะแสดงตอ่เม่ือผู้ขายได้ทําการส่งสินค้ามาให้กบัผู้ดแูลระบบแล้ว

เม่ือผู้ดูแลระบบได้รับสินค้าจะกดปุ่ ม รับสินค้าเรียบร้อย ก็ตอ่เม่ือสินค้าส่งมาถึงผู้ดูแลระบบ หน้า

รายการรอรับสินค้านัน้จะแสดงข้อมลู ดงันี ้

 -Transaction ID 

 -Total Price 

 -Order Date 

 -Status 

 -Address 

   

 จากรูป 4.26 เม่ือทําการยืนยนัว่าได้รับสินค้าแล้วข้อมูลจะจะส่งไปยงัขัน้ตอนต่อไปคือจาก

ผู้ดแูลระบบจะสง่สินค้าให้กบัลกูค้าท่ีทําการสัง่ซือ้สินค้านัน้ ดงัรูปท่ี 4.20 

 จากรูป 4.20 หน้ารายการรอส่งสินค้าจะเป็นหน้าท่ีแสดงข้อมลูสินค้า ผู้ดแูลระบบท่ีมีสินค้าท่ี

ได้จากผู้ขายจะต้องทําการส่งสินค้าให้กับผู้ ซือ้สินค้านัน้ เม่ือทําการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วจะกดปุ่ ม 

สง่สินค้าเรียบร้อยแล้ว เป็นการยืนยนัวา่สินค้าได้ทําการสง่เป็นอนัท่ีเรียบร้อย  

 

 การเคลมจะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือสินค้าท่ีผู้ ซือ้ได้ไปนัน้ไม่ตรงกบัท่ีสัง่หรือสินค้ามีปัญหาแล้วยงัอยู่

ในชว่งท่ีมีประกนัสินค้าอยูผู่้ ซือ้สามรถเคลมสินค้าได้ โดยการเคลมนัน้จะมีเมนยูอ่ยออกมา คือ 

 -รายการเคลม 

 -รอรับสินค้า 

 -รอสง่สินค้า 
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 -รายการเคลมสําเร็จ 

 

 เม่ือมีสินค้าท่ีส่งเคลมเข้ามาผู้ดแูลระบบจะทําการตรวจสอบสินค้าจากรูปท่ีผู้ ซือ้ได้ทําการส่ง

มาว่าจะรับส่งเคลมหรือไม่ โดยจะมีปุ่ มกดรับเคลมสินค้าและไมรั่บเคลมสินค้าเอาไว้สําหรับรับหรือไม่

รับเคลมสินค้า ดงัรูปท่ี 4.27 

 

 

รูปท่ี 4.27 หน้ารายการเคลมของผู้ดแูลระบบเว็บขายของออนไลน์ 

 

หน้ารายการเคลมนัน้จะแสดงข้อมลู ดงันี ้

 -Claim ID 

 -Product ID 

 -Product Name 
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 -quantity 

 -Price 

 -Total Price 

 -Product Detail 

 -Status 

 

 เม่ือผู้ดแูลระบบได้ยืนยันการเคลมจะทําการส่งข้อมูลไปยงัผู้ขายเพ่ือให้ผู้ขายนัน้ทําการส่ง

สินค้ามาให้กับผู้ ดูแลระบบอีก และถ้าผู้ ขายได้ส่งของและยืนยนัการส่งของมาเป็นอันท่ีเรียบร้อย

ข้อมลูจะแสดงไปยงัหน้ารอรับสินค้า ดงัรูปท่ี 4.28 

 

 

รูปท่ี 4.28 หน้ารอรับสินค้าการเคลมของผู้ดแูลระบบเว็บขายของออนไลน์ 
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 เม่ือผู้ขายได้ทําการสง่สินค้ามาแล้วผู้ดแูลระบบทําการยืนยนัโดยกดปุ่ ม ได้รับสินค้าแล้ว 

และข้อมลูจะถกูสง่ไปยงัหน้ารอสง่สินค้าเพ่ือท่ีจะให้ผู้ดแูลระบบทําการสง่สินค้านัน้ให้กบัผู้ ซือ้ 

หน้ารอสินค้าการเคลมนัน้จะแสดงข้อมลู ดงันี ้

 -Claim ID 

 -Product ID 

 -Product Name 

 -quantity 

 -Price 

 -Total Price 

 -Product Detail 

 -Status 

  

 

 

รูปท่ี 4.29 หน้ารอสง่สินค้าการเคลมของผู้ดแูลระบบเว็บขายของออนไลน์ 
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 เม่ือผู้ดูแลระบบได้ทําการส่งสินค้าให้กับผู้ ซือ้ท่ีทําการเคลมสินค้านัน้ให้ทําการกดปุ่ ม ส่ง

สินค้าเรียบร้อย เพ่ือให้ผู้ ซือ้รับรู้วา่สินค้าได้ทําการสง่ให้กบัตนไปแล้ว 

 

รูปท่ี 4.30 หน้ารายการเคลมสําเร็จของผู้ดแูลระบบเว็บขายของออนไลน์ 

 

 เป็นหน้าท่ีจะแสดงสินค้าท่ีได้ทําการเคลมสําเร็จผู้ดแูลระบบสามารถดไูด้ว่ามีสินค้าไหนบ้างท่ี

ได้ทําการเคลมไปให้กบัผู้ ซือ้ 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการพฒันาเว็บไซตข์ายของออนไลนไ์ดข้อ้สรุปดงันี  ้

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

การท างานแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกัคือผูซื้อ้สินคา้ ผูข้ายสินคา้ และผูด้แูลระบบ สรุปผลการ

ทดลองใชง้านได ้ดงันี ้

5.1.1 ผูซื้อ้สินคา้จะตอ้งท าการสมคัรเป็นสมาชิกก่อนท่ีจะท าการซือ้สินคา้ ผูซื้อ้สามารถเลือก

สินคา้ท่ีตอ้งการซือ้ เพิ่มจ านวนหรือลบสินคา้ท่ีเลือกไปแลว้ได ้และเม่ือสั่งซือ้สินคา้จะตอ้งสง่ใบเสรจ็

การจา่ยเงินในขัน้ตอนสดุทา้ยเพ่ือท่ีจะใหท้  าการสง่สินคา้มาใหก้บัผูส้ั่งซือ้สินคา้ 

5.1.2 ผูข้ายสินคา้จะตอ้งท าการสมคัรเป็นสมาชิกเม่ือกบัผูซื้อ้ทั่วไปแลว้จงึสามารถสมคัรเป็น

ผูข้ายสินคา้ได ้ผูข้ายจะตอ้งท าการสง่สินคา้ท่ีจะขายกรอกรายละเอียดใหค้รบเพ่ือท่ีจะใหผู้ซื้อ้สนใจใน

สินคา้และผูถ้ึงรายละเอียดท่ีครบถว้น ผูข้ายจะรอผูด้แูลระบบสง่ขอ้มลูมาวา่มีผูซื้อ้มาซือ้สินคา้ท่ีผูข้าย

ไดท้  าการขายไปและสง่สินคา้ไปใหก้บัผูด้แูลระบบการเคลมก็เชน่กนั 

5.1.3 ผูด้แูลระบบจะเป็นคนคอยเป็นคนกลางระหวา่งผูซื้อ้กบัผูข้ายเม่ือผูซื้อ้ซือ้สินคา้แลว้ท า

การขัน้ตอนครบจะเป็นคนสง่ขอ้มลูใหก้บัผูข้ายเพ่ือใหผู้ข้ายสง่สินคา้มาและผู้ดแูลระบบจะเป็นคนสง่

สินคา้ใหก้บัผูซื้อ้อีกทีการเคลมก็เชน่กนั 

5.2 ปัญหาการด าเนินโครงงาน 

5.2.1 มีการตดิปัญหาในการสง่โคด้จากเครื่องไปยงัอีกเครื่องโดยทางโปรแกรม 

Dreamweaver cs6 จะใหส้รา้งหนา้ Site อยูต่ลอดเม่ือน าโคด้เขา้มาในเครื่องของแตล่ะคน

จงึไดมี้การเปล่ียนเป็น Visual Studio Code 



5.2.2 การลง XAMPP ในชว่งแรกนัน้ลงคนละ Version กนัจงึท าใหง้านไดล้า่ชา้กนั 

5.2.3 เน่ืองจากการตรวจสอบดกูนัไมท่ั่วถึงจงึท าใหไ้มส่ามารถดรูะยละเอียดสินคา้ในระหวา่ง

ขัน้ตอนการสั่ง 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 หนา้หลกัควรจะซ่ือถึงเว็บขายของออนไลน ์

 5.3.2  หนา้ดเูรียบง่ายเกินไป 

 5.3.3 ควรมีฟังกช์นัเพิ่มใหเ้ป็นท่ีนา่สนใจ 
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วิธีการตดิตั้ง XAMPP 

ชัน้ตอนท่ี 1 

เปิดเบราวเ์ซอรข์ึน้มา แลว้เขา้ไปท่ีเว็บไซต ์https://www.apachefriends.org/index.html สามารถเขา้

ไดท้ัง้เบราวเ์ซอร ์Google Chrome, Firefox, IE หลงัจากเปิดเขา้ไปแลว้หนา้ตาของโปรแกรมดงัรูปท่ี 1 

 

 

รูปท่ี ก.1 การติดตัง้ XAMPP ขัน้ตอนท่ี 1 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 

จากนัน้ก็คลิกลิงกด์าวนโ์หลดไดเ้ลยครบั ในสว่นนีผ้มจะดาวนโ์หลดลง Windows ผมก็คลิกท่ี XAMPP 

For Windows ดงัรูปท่ี 2 

 



 

รูปท่ี ก.2 การติดตัง้ XAMPP ขัน้ตอนท่ี 2 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 

ก็นั่งรอจนระบบท าการดาวนโ์หลดใหเ้สรจ็เรียบรอ้ย ดงัรูปท่ี 3 

 



 

รูปท่ี ก.3 การติดตัง้ XAMPP ขัน้ตอนท่ี 3 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 

เม่ือระบบท าการดาวนโ์หลดเรียบรอ้ยแลว้ เราก็ท าการเปิดไฟลท่ี์เราท าการดาวนโ์หลดขึน้มา ดงัรูปท่ี 

4 

 

รูปท่ี 4 การติดตัง้ XAMPP ขัน้ตอนท่ี 4 



ขัน้ตอนท่ี 5 

เม่ือเราท าการกดค าวา่ “เปิด” ก็จะมีหนา้ตา่ง Setup-XAMMP ปรากฏขึน้มา ใหเ้รากดท่ีค าวา่ Next 

โดยกดไปเรื่อยๆ ตามขัน้ตอน ดงัรูปท่ี 5 และ 6 

 

 

รูปท่ี ก.5 การติดตัง้ XAMPP ขัน้ตอนท่ี 5 

 

 



 

รูปท่ี ก.6 การติดตัง้ XAMPP ขัน้ตอนท่ี 5 

 

ขัน้ตอนท่ี 6 

จากนัน้โปรแกรม XAMPP ก็จะท างานของมนัตอ่ไปเรื่อยๆ กระทั่งมีหนา้ตา่งใหม่ปรากฏขึน้มาถามวา่ 

จะเริ่มเปิดใชง้าน XAMPP เลยหรือไม ่ซึ่งแนน่อนว่าเราก็ตอ้งลองใชข้องใหม่ เม่ือพรอ้มแลว้คลิก Finish 

ดงัรูปท่ี 7 

 



 

รูปท่ี ก.7 การติดตัง้ XAMPP ขัน้ตอนท่ี 6 

 

ขัน้ตอนท่ี 7 

เม่ือเรากดท่ี Finish ระบบก็จะเปิดหนา้ตา่งขึน้มา ดงัรูปท่ี 8 

 



 

รูปท่ี ก.8 การติดตัง้ XAMPP ขัน้ตอนท่ี 7 

 

ขัน้ตอนท่ี 8 

เปิด Apache กบั MySQL components. หรือเปิด components อ่ืนๆ ท่ีจะใช ้โดยกดไปท่ีค าวา่ Start 

หากมีการท างานถกูตอ้ง สถานะจะเปล่ียนเป็นสีเขียวตามตวัอยา่งดา้นลา่งเลยครบั ดงัรูปท่ี 9 และ 10 

 



 

รูปท่ี ก.9 การติดตัง้ XAMPP ขัน้ตอนท่ี 8 

 

 

รูปท่ี ก.10 การตดิตัง้ XAMPP ขัน้ตอนท่ี 8 



ขัน้ตอนท่ี 9 

ยืนยนัการติดตัง้ Apache โดยคลิกไปท่ี Admin ของ Apache ใน Control Panel ดงัรูปท่ี 11 

 

 

รูปท่ี ก.11 การตดิตัง้ XAMPP ขัน้ตอนท่ี 9 

 

ขัน้ตอนท่ี 10 

ยืนยนัการติดตัง้ MySQL โดยคลิกไปท่ี Admin ของ MySQL ใน XAMPP Control Panel พอยืนยนั

เสรจ็สิน้แลว้ก็เทา่กบัตดิตัง้ XAMPP ลงในคอมพิวเตอรเ์รียบรอ้ย และใหเ้ราเปิดเบราวเ์ซอรแ์ลว้พิมพ ์

“localhost” ในแถบ address เพ่ือไปยงัหนา้ท่ีแจง้วา่คณุตดิตัง้ XAMPP ในระบบเรียบรอ้ยแลว้ ดงัรูป

ท่ี 12 

 



 

รูปท่ี ก.12 การตดิตัง้ XAMPP ขัน้ตอนท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีตดิตั้งโปรแกรม Visual Studio Code 

ขัน้ตอนท่ี 1 

ดาวนโ์หลดตวัติดตัง้ VS Code ไดท่ี้ https://code.visualstudio.com เม่ือเขา้เว็บแลว้ใหก้ดปุ่ มดาวน์

โหลด ดงัรูปท่ี 13 

 

รูปท่ี ก.13 การตดิตัง้ Visual Studio Code ขัน้ตอนท่ี 1 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 

รอจนกว่าจะดาวนโ์หลดตวัติดตัง้เสรจ็ และเม่ือดาวนโ์หลดเสรจ็แลว้ใหก้ดเปิดตวัตดิตัง้ขึน้มา ดงัรูปท่ี 

14 

 



 

รูปท่ี ก.14 การตดิตัง้ Visual Studio Code ขัน้ตอนท่ี 2 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 

เม่ือเปิดตวัตดิตัง้ขึน้มาแลว้ จะแสดงหนา้จอ Welcome to the Visual Studio Code Setup Wizard 

ใหก้ดปุ่ ม Next ดงัรูปท่ี 15 

 



 

รูปท่ี ก.15 การตดิตัง้ Visual Studio Code ขัน้ตอนท่ี 3 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 

หลงัจากนัน้จะแสดงหนา้จอ License Agreement ใหเ้ลือก ☑ I accept the agreement แลว้กด 

Next ดงัรูปท่ี 16 

 



 

รูปท่ี ก.16 การตดิตัง้ Visual Studio Code ขัน้ตอนท่ี 4 

 

ขัน้ตอนท่ี 5 

จากนัน้จะแสดงหนา้จอ Select Destination Location ใหก้ดปุ่ ม Next ดงัรูปท่ี 17 

 



 

รูปท่ี ก.17 การตดิตัง้ Visual Studio Code ขัน้ตอนท่ี 4 

 

ขัน้ตอนท่ี 5 

จากนัน้จะแสดงหนา้จอ Select Destination Location ใหก้ดปุ่ ม Next ดงัรูปท่ี 18 

 



 

รูปท่ี ก.18 การตดิตัง้ Visual Studio Code ขัน้ตอนท่ี 6 

 

ขัน้ตอนท่ี 7 

จากนัน้จะแสดงหนา้จอ Select Additional Tasks ใหก้ดปุ่ ม Next ดงัรูปท่ี 19 

 



 

รูปท่ี ก.19 การตดิตัง้ Visual Studio Code ขัน้ตอนท่ี 7 

 

ขัน้ตอนท่ี 8 

จากนัน้จะแสดงหนา้จอ Ready to Install ใหก้ดปุ่ ม Install ดงัรูปท่ี 20 

 



 

รูปท่ี ก.20 การตดิตัง้ Visual Studio Code ขัน้ตอนท่ี 8 

 

ขัน้ตอนท่ี 9 

จากนัน้รอโปรแกรมตดิตัง้สกัครู่ ดงัรูปท่ี 21 

 



 

รูปท่ี ก.21 การตดิตัง้ Visual Studio Code ขัน้ตอนท่ี 9 

 

ขัน้ตอนท่ี 10 

เม่ือติดตัง้เสรจ็แลว้จะแสดงหนา้จอ Completing the Visual Studio Code Setup Wizard ใหก้ดปุ่ ม 

Finish ดงัรูปท่ี 22 



 

 

รูปท่ี ก.22 การตดิตัง้ Visual Studio Code ขัน้ตอนท่ี 10 

 

ขัน้ตอนท่ี 11 

จากนัน้โปรแกรม Visual Studio Code เปิดขึน้มาก็เป็นการเสรจ็สิน้ขัน้ตอนในการติดตัง้โปรแกรม 

Visual Studio Code ดงัรูปท่ี 23 

 



 

รูปท่ี ก.23 การตดิตัง้ Visual Studio Code ขัน้ตอนท่ี 11 

 



 

 

ประวัตผู้ิจัดท ำ 

ช่ือ-สกลุ: นายฐิตเิศรษฐ์ สาระเทียน 

วนัเดือนปีเกิด: วนัท่ี 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2540 

รหสันกัศกึษา: 5804000002 

คณะ: วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

ท่ีอยู่: 17/244 หมู่ท่ี 2 แขวงบางแค เขตบางแค ถนนเทอดไท 

         จงัหวดักรุงเทพฯ 10160 

 

ช่ือ-สกลุ: นายณวรรธน ์แสงศรีกล่อม 

วนัเดือนปีเกิด: วนัท่ี 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2539 

รหสันกัศกึษา: 5804000005 

คณะ: วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

ท่ีอยู่: 227 ถ.นครลงุ แขวงบางไผ ่เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพฯ 10160 
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