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บทคัดย่อ 

 
 ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัเปรียบเทียบรถยนต ์ณ ปัจจุบนั
ไดมี้การซ้ือขายรถยนตจ์ านวนมาก และรถยนตมี์จ านวนแบรนดท่ี์หลากหลายท าใหก้ารเลือกซ้ือของ
แต่ละคนก็จะแตกต่างกันไป ตามไลฟ์สไตล์ ตามความชอบ ซ่ึงบางคนอาจจะตอ้งการรถยนต์ท่ี
เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตท่ีสุด ดังนั้นทางคณะผูจ้ ัดท าจึงได้ท าการพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน
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การเขา้ชมของแบรนด์และรุ่นรถยนตไ์ด ้ส่วนท่ี 2 ส าหรับผูดู้แลแบรนด ์โดยสามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ 
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ได ้โดยพฒันาในรูปแบบของเวบ็แปอพลิเคชนั ท างานผ่านเว็บบราวเ์ซอร์ ดว้ยภาษา HTML, PHP 
ระบบจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม phpMyAdmin บริหารจดัการขอ้มูลดว้ยภาษา SQL โดยระบบ
สามารถช่วยผูใ้ช้ให้ได้รับขอ้มูลของรถยนต์ท่ีผูใ้ช้ตอ้งการหรือขอ้มูลรถยนต์ท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ช้
ท่ีสุด และช่วยประหยดัเวลาในการเปรียบเทียบรถยนตจ์ากหลายแหล่ง 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในปัจจุบนันั้นรถยนตป์ระกอบดว้ยหลากหลายแบรนด์ และหลากหลายรุ่น ท าให้การเลือก
ซ้ือรถยนต์ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกนัไป ตามไลฟ์สไตล์ ความช่ืนชอบ และลกัษณะการใช้งาน 
ซ่ึงบางคนอาจจะตอ้งการรถยนต์ท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตท่ีสุด จึงท าให้ผูใ้ช้นั้นตดัสินใจใน
การเลือกซ้ือรถยนตท่ี์เหมาะสมกบัตวัเองหรือความตอ้งการของตวัเองไดย้ากมาก เพราะดว้ยจ านวน
ของแบรนด์ และรุ่น ท่ีมีจ านวนหลากหลาย และรายละเอียดต่างๆ ของรถยนต์แต่ละคัน ซ่ึงใน
ปัจจุบนัมีแต่เว็บท่ีเปรียบเทียบรถยนต์ได้แต่แบรนด์ของตวัเองยงัไม่มีเว็บท่ีสามารถเปรียบเทียบ
รถยนตท่ี์ขา้มแบรนด์ได ้ท าให้ผูใ้ช้งานตอ้งเปล่ียนเวบ็ไซตใ์นการเลือกดูรถยนตข์า้มไปมาเพื่อท่ีจะ
เปรียบเทียบกนั ท าใหเ้กิดความล าบาก และยุง่ยากในการเปรียบเทียบรถยนต ์
          จากท่ีกล่าวมาข้างต้นทางคณะผู ้จัดท า จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
เปรียบเทียบรถยนต์ขึ้นมา เพื่อให้ผูใ้ช้เกิดความสะดวกสบาย เป็นแหล่งขอ้มูลและช่วยเพิ่มความ
รวดเร็วในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ท่ีเหมาะสมกับผูใ้ช้ โดยเว็บแอปพลิเคชันสามารถ
เปรียบเทียบขอ้มูลรายละเอียดรถยนต์ได ้โดยมีฟังก์ชนัในการเก็บขอ้มูลผูใ้ช้จากแบบสอบถาม ณ 
ตอนเร่ิมใช้งานคร้ังแรกโดยให้ผูใ้ช้ตอบแบบสอบถาม เพื่อท่ีระบบจะน าเสนอรถยนต์ท่ีเหมาะสม
และตรงกับความต้องการของผูใ้ช้มากท่ีสุด และสามารถเลือกดูรายละเอียดรถยนต์ได้ในหน้า
รายละเอียดรถยนต์ เพื่อท่ีผูใ้ช้ท่ียงัตดัสินใจไม่ไดว้่าตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ แต่อยู่ในตวัเลือก
ของผูใ้ช้ และน าไปเปรียบเทียบได้ ซ่ึงทางเว็บไซต์เปรียบเทียบรถยนต์สามารถน ารถยนต์ไป
เปรียบเทียบกนัไดท้ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ หรือ รุ่นอะไร อีกทั้งยงัมีการเก็บประวติัการเขา้ชม
รถยนต์และประวติัการเปรียบเทียบรถยนต์ เพื่อท่ีผูใ้ช้จะสามารถเขา้ดูประวติัท่ีผูใ้ช้ได้เขา้ชมและ
ลองเปรียบเทียบไปแลว้ได ้ระบบพฒันาโดยใช้เคร่ืองมือ Sublime Text 3 ภาษาท่ีใช้ในการพฒันา 
คือ HTML, PHP ระบบจดัการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม phpMyAdmin บริหารจดัการข้อมูลด้วย
ภาษา SQL  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์      
 เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัเปรียบเทียบรถยนต ์
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1.3  ขอบเขตปริญญำนิพนธ์ 
1.3.1 พฒันาโดยใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ เป็นเวบ็แอปพลิเคชนั (Web                     
          Application) 
1.3.2 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งเป็น 3 กลุ่ม 

1.3.2.1 ผูดู้แลระบบ 
1.3.2.1.1 สามารถตรวจเช็คประวติัต่าง ๆได ้
1.3.2.1.2 สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ แบรนดร์ถยนตไ์ด ้
1.3.2.1.3 สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลของรถยนตใ์นแต่ละแบรนดไ์ด ้
1.3.2.1.4 สามารถเพิ่มแบนเนอร์ต่าง ๆ ในเวบ็ได ้
1.3.2.1.5 สามารถดูสถิติการเขา้ชมของแบรนดแ์ละรุ่นรถยนตไ์ด ้

1.3.2.2 ผูดู้แลแบรนด ์
1.3.2.2.1 สามารถเพิ่มขอ้มูลของรถยนตใ์นแบรนดต์นเองได ้
1.3.2.2.2 สามารถแกไ้ขขอ้มูลของรถยนตใ์นแบรนดไ์ด ้
1.3.2.2.3 สามารถลบขอ้มูลของรถยนตใ์นแบรนดไ์ด ้
1.3.2.2.4 สามารถดูสถิติการเขา้ชมของแบรนดแ์ละรุ่นรถยนตไ์ด ้

 
1.3.2.3 ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

1.3.2.3.1 สามารถสมคัรสมาชิกได ้
1.3.2.3.2 สามารถเขา้สู่ระบบได ้
1.3.2.3.3 สามารถน ารถยนตม์าเปรียบเทียบกนัได ้
1.3.2.3.4 สามารถตอบแบบสอบถามได ้
1.3.2.3.5 สามารถเก็บรถยนตท่ี์ช่ืนชอบได ้
1.3.2.3.6 สามารถดูประวติัท่ีเคยเขา้ชมรถยนตไ์ด ้
1.3.2.3.7 สามารถดูประวติัท่ีเคยเปรียบเทียบรถยนตไ์ด ้

 
1.4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยใหส้ามารถใชง้านง่าย และสะดวกในการเลือกรถยนต ์
 1.4.2 ช่วยใหส้ามารถเลือกรถยนตไ์ดต้รงตามไลฟ์สไตลข์องตนเอง 
            1.4.3 ช่วยใหส้ามารถทราบขอ้มูลรายละเอียดของรถยนตแ์ต่ละแบรนดเ์พิ่มมากขึ้น 
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1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 
 ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการสอบถามปัญหาต่าง ๆ กบัผูค้นท่ีมีความตอ้งการเลือกซ้ือ     

รถยนต์ จากงานวิจัยต่าง ๆ ทางด้านการเปรียบเทียบรถยนต์ก่อนการเลือกซ้ือรถยนต์ รวมถึง
แบบสอบถามเก่ียวกบัความชอบ และความตอ้งการในการเลือกรถยนต์   เพื่อรวบรวม และน ามา
พฒันาให้ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้และรวบรวมขอ้มูลของรถยนตแ์ต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นจาก
เว็บไซต์ของแบรนด์รถยนต์แต่ละยี่ห้อ และโบรชวัร์ของแต่ละยี่ห้อรถยนต์เพื่อความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล 
 

1.5.2 กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
             น าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษาและรวบรวมมานั้ น น ามาวิเคราะห์  วางแผนการ
ปฏิบติังาน และก าหนดขอบเขตท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการออกแบบเว็บแอปพลิเคชนั
เปรียบเทียบรถยนต์ เพื่อแก้ปัญหาของผูท่ี้จะเลือกซ้ือรถยนต์ ให้ตรงกบัความตอ้งการของตวัเอง 
โดยจะแบ่งการท างานของระบบ ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ส าหรับผูดู้แลระบบ ส่วนท่ี 2 ผูดู้แลแต่
ละแบรนด์ และส่วนท่ี 3 ผูใ้ชท้ัว่ไป โดยน าเสนอดว้ยแผนภาพ Use Case Diagram, Class Diagram, 
Sequence Diagram และโครงสร้างฐานขอ้มูล ER-Diagram 
 

1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design) 
  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบโปรแกรมท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด 
  1.5.3.1  ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์  
   (Client/ Server Architecture) เครือข่ายแบบ Client/ Server เป็นรูปแบบ
   หน่ึงของเครือข่ายแบบ server-based โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลักเคร่ือง
   หน่ึงเป็น เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงจะไม่ไดท้ าหนา้ท่ีประมวลผลทั้งหมดใหเ้คร่ืองลูก
   ข่ายหรือเคร่ืองไคลเอนต์ (Client) แต่เซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าท่ีเสมือนเป็นท่ี
   เก็บขอ้มูลระยะไกล และประมวลผลบางอยา่งใหก้บัเคร่ืองไคลเอนต์ 
   เท่านั้น เช่น ประมวลผลค าสั่งในการดึงขอ้มูลจากเซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูล 
   (Database Server) 
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1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้างขอ้มูลเป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database) เป็นการ

เก็บขอ้มูลในรูปของตาราง (Table) หลาย ๆ ตารางท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ในแต่ละ

ตารางแบ่งออกเป็นแถว ๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลมัน์ (Column) 

1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้ (User Interface Design) เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบฟอร์ม

และการท างานต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Sublime Text 3 ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช ้

โดยใช้ภาษา HTML, PHP ช่วยในการออกแบบหน้าจอซ่ึงมี JavaScript, CSS 

,Bootstrap เขา้มาช่วย 

 

1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 
  เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบ โดยคณะผูจ้ดัท าจะใชโ้ปรแกรม Sublime Text 3 
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา HTML, PHP, JavaScript, CSS, JQuery ตามความ
เหมาะสม และเลือกใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการฐานข้อมูล  phpMyAdmin โดยน าข้อมูล
ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาพฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั 

 
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
 การทดสอบระบบ คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการทดสอบและพฒันาระบบไปพร้อม ๆ กนั 

จะเป็นการทดสอบเพื่อหาขอ้ผิดพลาดและท าการปรับปรุงแกไ้ข โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ส่วนไดแ้ก่ 
1.5.5.1  การทดสอบฟังกช์นัต่าง ๆ ในเวบ็แอปพลิเคชนัเปรียบเทียบรถยนต ์โดยท า 
 การทดสอบผ่านทางระบบงานจริงท่ีได้พฒันาขึ้นมา เพื่อหาขอ้ผิดพลาด

  ต่าง ๆ และท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
1.5.5.2 การทดสอบการตอบสนอง และขอ้ผิดพลาดของ User Interface  

              1.5.5.3  การทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของเวบ็แอปพลิเคชนั ถา้พบปัญหาใน 
 ส่วนใดของระบบจะท าการแกไ้ขใหเ้รียบร้อย 

 
1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำร (Documentation) 

   เป็นการจัดท าเอกสารแนวทางในการจัดท าปริญญานิพนธ์โดยมีวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินปริญญานิพนธ์ เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและเป็นคู่มือการใชง้านใช้
อา้งอิงในอนาคต 
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
 ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์   

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.รวบรวมขอ้มูล             
2.วิเคราะห์ระบบ             
3.ออกแบบระบบ             
4.พฒันาระบบ             
5.ทดสอบระบบ             
6.จดัท าเอกสาร             
 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบ 
     1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
  1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook Lenovo Y520  Core i7-7700HQ/GTX 1060 
              Ti/RAM 8GB/HDD 1TB + SSD 256GB 
      1.7.2 ซอฟต์แวร์ 
  1.7.2.1 โปรแกรม Sublime Text 3, phpMyAdmin, MySQLi 
  1.7.2.2 ระบบปฏิบติัการ Windows 10  
 
1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ  
        1.8.1 ฮำร์ดแวร์ 

1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ CPU ความเร็ว 2.0 GHz ขึ้นไป  
            แรมอยา่งนอ้ย 2 GB ขึ้นไป 
1.8.1.2 อุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้

        1.8.2 ซอฟต์แวร์ 
1.8.2.1  ระบบปฏิบติัการ Windows 10 
1.8.2.2 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ Google Chrome, Mozilla, FireFox,   

Microsoft Edge 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัเปรียบเทียบรถยนต ์ไดมี้การประยุกตใ์ชแ้นวคิด ทฤษฎี และ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ เพื่อใหร้ะบบนั้นตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด ประกอบดว้ย 
 
2.1 ภาษาโปรแกรมทีใ่ช้ในการพฒันา 
 2.1.1 HTML1  

รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์ HTML 
 
HTML คือ ภาษาหลกัท่ีใชเ้ขียนเวบ็เพจ โดยใช ้Tag เพื่อก าหนดการแสดงผล HTML ยอ่มา

จากค าว่า Hypertext Markup Languageโดย Hypertext หมายถึง ข้อความท่ีเช่ือมต่อกันผ่านลิงค์ 
(Hyperlink) Markup languageหมายถึงภาษาท่ีใช ้Tag เพื่อก าหนดการแสดงผลส่ิงต่าง ๆท่ีแสดงอยู่
บนเวบ็เพจ ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ก าหนดการแสดงผลเวบ็เพจท่ีเช่ือมถึงกนัใน 
Hyperspace ผ่าน Hyperlink ซ่ึงในปัจจุบนัมีการพฒันาและก าหนดมาตรฐานโดยองค์กร World 
Wide Web Consortium (W3C) 
 ภาษา HTML ไดถู้กพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ HTML Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0, 
HTML 3.2 และ HTML 4.0 ในปัจจุบัน ทาง W3C ได้ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ท่ี
เรียกว่า XHTML ซ่ึงเป็นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบหน่ึง ท่ีมีหลักเกณฑ์ในการก าหนด
โครงสร้างของโปรแกรมท่ีมีรูปแบบท่ีมาตรฐานกว่า มาทดแทนใช ้HTML รุ่น 4.01 ท่ีใช้กนัอยู่ใน
ปัจจุบนั  
                                                           
1 https://sites.google.com/site/ninknitkann/--html-khux-xari 
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 การสร้างเวบ็เพจโดยใชภ้าษา HTML สามารถท าโดยใชโ้ปรแกรม Text Editor ต่างๆ หรือ
จะอาศยัโปรแกรมท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Visual Studio Code, Dream Weaver ซ่ึง
ช่วยใหส้ร้างหนา้ HTML ไดง่้ายและสะดวกสบายมากข้ึน 
 ขอ้เสียคือ โปรแกรมเหล่าน้ีมกั Generate Code ท่ีเกินความจ าเป็นมากเกินไป ท าให้ไฟล์ 
HTML มีขนาดใหญ่และแสดงผลชา้ แต่ถา้หากเขา้ใจภาษา HTML จะช่วยใหเ้ราสามารถแกไ้ข Code 
ของเวบ็เพจไดต้ามตอ้งการและยงัสามารถน า Script มาแทรก ตดัต่อ สร้างลูกเล่นสีสันใหก้บัเวบ็เพจ
ได ้การเรียกใชง้านหรือทดสอบการท างานของ HTML จะใชโ้ปรแกรม Internet Web Browser ทาง
คณะผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฏีน้ีมาใชใ้นการจดัโครงสร้างหน้าต่างๆ  เป็นภาษาท่ีมีโครงสร้างท่ีท าความ
เขา้ใจง่าย 
 
 2.1.2 PHP2 

รูปท่ี 2.2 สัญลกัษณ์ PHP 
 

PHP ยอ่มาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมยอ่มาจาก Personal Home Page Tools 
PHP คือภาษาประเภท Scripting Language ภาษาประเภทน้ีค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ีเรียกว่า 
Script และเวลาใช้งานตอ้งใช้ตวัแปรชุดค าสั่ง ตวัอย่างภาษา Script เช่น JavaScript , Perl เป็นตน้ 
ลกัษณะของ PHP ท่ีแตกต่างจากภาษา Script แบบอ่ืน คือ PHP ไดก้ารพฒันาและออกแบบมา เพื่อ
ใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหาไดโ้ดยอตัโนมติั 
ดงันั้น PHP จึงเป็นภาษาท่ีเรียกวา่ server-side หรือ HTML-embedded scripting language นั้นคือใน
ทุกคร้ังก่อนท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเวบ็เพจท่ีเขียนดว้ย PHP ให้และ
จะประมวลผลตามค าสั่งท่ีมีอยูใ่หเ้สร็จก่อน แลว้ค่อยส่งผลลพัธ์ท่ีไดใ้ห ้ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นก็คือเวบ็เพจ 
ถือไดว้่า PHP เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีช่วยให้สร้าง Dynamic Web pages อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฏีน้ีมาใชใ้นการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล  

                                                           
2https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html 
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2.1.3 CSS3 

รูปท่ี 2.3 สัญลกัษณ์ CSS 
 CSS ยอ่มาจาก Cascading Style Sheets เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax ท่ีไม่เหมือน
ใคร และถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C (World Wide Web Consortium) เหมือนกบัภาษา HTML 
และ XHTML  ใช้ในตกแต่งเอกสาร HTML และ XHTML ให้สวยงามอย่างท่ีต้องการ ด้วยการ
ก าหนดคุณสมบติัให้กบั Element ต่างๆ ของ HTML ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฏีน้ีมาใชใ้นการตก
แต่งหนา้เวบ็ใหมี้ความสวยงาม  
 
 2.1.4 Java Script 4 

รูปท่ี 2.4 สัญลกัษณ์ Java Script 
 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับเขียนโปรแกรมบน Internet ท่ีไดรั้บความนิยมสูง 
Java JavaScript เป็นภาษา Script เชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต"์ (Script) ซ่ึงในการพฒันาเวบ็ไซต ์
(ใช่ร่วมกบั HTML) เพื่อใหเ้วบ็ไซตมี์การเคล่ือนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ชไ้ดม้ากข้ึน ซ่ึงมีวธีิการ
ท างานในลกัษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง" (Interpret) หรือเรียกวา่ Object Oriented 
Programming ท่ีมีเป้าหมายในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
ผูเ้ขียนดว้ยภาษา HTML สามารถท างานขา้มแพลตฟอร์มได ้โดยท างานร่วมกบั ภาษา HTML และ
ภาษา Java ไดท้ั้งทางฝ่ังไคลเอนต ์(Client) และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) 

                                                           
3 http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html 
4 https://www.seibottech.co.th/news/javascript-คืออะไร/  
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 JavaScript ถูกพัฒนาข้ึนโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications 
Corporation) โดยใชช่ื้อวา่ Live Script ออกมาพร้อมกบั Netscape Navigator2.0 เพื่อใชส้ร้างเวบ็เพจ
โดยติดต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อมา Netscape จึงไดร่้วมมือกบั บริษทัซนัไมโครซิสเต็มส์
ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษา Java ได้ และได้ปรับปรุง 
LiveScript ใหม่ใน ปี 2538 แล้วตั้งช่ือใหม่ว่า JavaScript สามารถท าให้การสร้างเวบ็เพจมีลูกเล่น
มากมาย และยงัโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดท้นัที  
 เน่ืองจาก JavaScript ช่วยให้ผูพ้ฒันาสามารถสร้างเวบ็ไดต้รงกบัความตอ้งการและมีความ
น่าสนใจมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นภาษาเปิดท่ีไม่ว่าใครก็สามารถน าไปใช้ได้ จึงไดรั้บความนิยมเป็น
อย่างมาก มีการใช้งานอยา่งกวา้งขวางและไดถู้กก าหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA การท างาน
ของ JavaScript จะตอ้งมีการแปลความค าสั่ง ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะถูกจดัการโดยบราวเซอร์ (เรียกวา่เป็น 
Client-Side Script) ดังนั้ น JavaScript จึงท างานได้เฉพาะบนบราวเซอร์ท่ีสนับสนุน ซ่ึงปัจจุบัน
บราวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนบัสนุน JavaScript แลว้ ส่ิงท่ีตอ้งระวงัคือ JavaScript มีการพฒันาเป็น
เวอร์ชั่นใหม่ๆออกมา ดงันั้นถ้าน าโคด้ของเวอร์ชั่นใหม่ไปรันบนบราวเซอร์เวอร์ชั่นเก่าท่ียงัไม่
สนบัสนุน จะท าให้ error ได ้ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฏีน้ีมาใช้เพื่อช่วยในการพฒันาเวบ็ให้ง่าย
ยิง่ข้ึน และท่ีใชท้ฤษฏีน้ีเพราะเป็นภาษาท่ีศึกษามา 
 
2.2 เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการพฒันา  

2.2.1 Client/ Server Network5 
  ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (client/ server) คือ การท่ีมีเคร่ืองผูใ้ห้บริการ (server) และ
เคร่ืองผูใ้ช้บริการ (Client)เช่ือมต่อกนัอยู่และเคร่ืองผูใ้ช้บริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจาก
เคร่ืองผูใ้ห้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใช้บริการร้องขอ และส่งขอ้มูล
กลบัไปใหเ้ครือข่ายแบบไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ือง
ลูกข่ายจ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจจะเป็นพนั ดงันั้นเคร่ืองท่ีจะ
น ามาท าหน้าท่ีให้บริการตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพราะถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อ
ความผิดพลาด (Fault Tolerance)และตอ้งคอยให้บริการทรัพยากรให้กบัเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลา 
โดยเคร่ืองท่ีน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือ
ไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได ้
 

                                                           
5 https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 
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            เครือข่ายประเภทน้ีจะมีเคร่ืองศูนยบ์ริการท่ีเรียกวา่ เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และมีเคร่ืองลูกข่ายต่างๆ 
เช่ือมต่อ โดยเครือข่ายนึงอาจมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มากกวา่หน่ึงตวัเช่ือมต่อภายในวงแลนเดียวกนั ซ่ึง
เซิร์ฟเวอร์แต่ละตวัก็ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนั เช่น 
             1.ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ (File Server) คือ เคร่ืองท่ีใหบ้ริการแฟ้มขอ้มูลใหเ้คร่ืองลูกข่าย 
             2.พรินต์เซิร์ฟเวอร์ (Print Server) คือ เคร่ืองท่ีบริการงานพิมพ์ให้แก่เคร่ืองลูกข่าย โดย
บนัทึกงานพิมพเ์ก็บไวใ้นรูปแบบของสพลู (Spool) และด าเนินการพิมพง์านตามล าดบัคิว 
             3.ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) คือ เคร่ืองท่ีบริการฐานขอ้มูลใหเ้คร่ืองลูกข่าย 
             4.เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลเวบ็เพจขององค์กร เพื่อให้ผูท่ี้ใช้
อินเตอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงเวบ็ขององคก์รได ้
             5.เมลเซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) คือ เคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลดา้นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
E-mail ท่ีมีการรับส่งกนัภายในเครือข่าย ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฏีน้ีมาใชใ้นการพฒันาระบบ 
 
 2.2.2 Web application6 
  Web Application คือ การพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงระบบมีการไหลเวียนแบบ 
Online แบบ Local  ภายในวง LAN และ Global ออกไปยงัเครือข่าย Internet ท าให้เหมาะกบังานท่ี
ตอ้งการขอ้มูลแบบ Real Time  
  การท างานของ Web Application นั้ นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน 
Rendering Engine ซ่ึงตวั Rendering Engine ท าหนา้ท่ีหลกั ๆ คือ เอาชุดค าสั่งหรือรูปแบบโครงสร้าง
ขอ้มูลท่ีใช้ในการแสดงผลน ามาแสดงผลในส่วนหน่ึงของจอภาพ โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยู่บน 
Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือการแกไ้ขส่ิงท่ีแสดงผล จดัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีรับเขา้มา
เบ้ืองตน้และการประมวลบางส่วน แต่ส่วนการท างานหลกัๆจะวางตวัอยู่บนเซอร์เวอร์ ในลกัษณะ 
Web Application เบ้ืองตน้ ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ประกอบไปด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงท าหน้าท่ีเช่ือมต่อกับ
ไคลเอนตต์ามโปรโตคอล HTTP/ HTTPS นอกจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะท าหนา้ท่ีส่งไฟล์ท่ีเก่ียวกบัการ
แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซ่ึงอาจจะเป็นตัว
แปลภาษา  
 สรุป Web Application คือการเขียนโปรแกรมให้ตอบสนองกบัผูใ้ชม้ากท่ีสุด โดยรูปแบบ
ของ Web Application จะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์คือ สามารถใช้งานได้ทุกหน้าจอไม่ว่าขนาด
หนา้จอจะแตกต่างกนัอยา่งไร เพราะสามารถยืดและหดไดต้ามสภาพของ UI ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ า
ทฤษฏีน้ีมาใชเ้พื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดง่้าย  
 

                                                           
6 https://www.ktndevelop.com/web-application-คืออะไร/ 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2438-php-maker-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2438-php-maker-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2222-lan-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2307-real-time-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2046-http-https-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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2.3 ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในการพฒันา 
 2.3.1 Sublime Text 37  

รูปท่ี 2.5 สัญลกัษณ์ Sublime Text 3 
โปรแกรม Sublime Text เป็นโปรแกรมเขียนโคด้ ส าหรับโปรแกรมเมอร์และนกัพฒันา ท่ีมี

ขนาดเล็กเพียงแค่ 7MB เท่านั้น แต่ยงัคงประสิทธิภาพและฟังกช์นัไวม้ากมาย ใชง้านง่ายและรวดเร็ว 
 โปรแกรม Sublime Text น้ีรองรับการใชง้านไดห้ลายภาษาไม่วา่จะเป็น ภาษาหลกัๆ อยา่ง 

C,C++, C# เขียนเว็บไซต์ HTML,PHP โค้ด CSS เขียนภาษา JAVA, Python หรือภาษาอ่ืนๆ อีก
มากมาย ส่วนโคด้แบ่งแต่ละส่วนอยา่งชดัเจน สามารถแกไ้ขขอ้ความทีเดียวหลายๆบรรทดัพร้อมกนั
ได ้คน้หา Text แต่ละส่วนได ้อีกทั้งยงัมีแถบแสดงโคด้ทั้งหมดใหเ้ล่ือนดูไดอี้กดว้ย 
 ส าหรับโปรแกรมเขียนโคด้ Sublime Text เป็นโปรแกรมเขียน แกไ้ขโคด้ ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงไม่แพโ้ปรแกรมอ่ืนๆเลย ดว้ยประสิทธิภาพจาก Python API ท่ีช่วยใหส้ามารถติดตั้งปลัก๊อินเสริม
ต่างๆ และ Package ให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน ช่วยท าให้งานเขียนโคด้ 
ท าไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว สามารถสลบัการท างานบน Project ท่ีท  าอยูไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว โปรแกรมน้ีก็
รองรับการใชง้านบนระบบปฏิบติัการ Windows Linux และ macOS ไดเ้ป็นอยา่งดี ทางคณะผูจ้ดัท า
ไดน้ าทฤษฏีน้ีมาใชใ้นการพฒันาระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 https://software.thaiware.com/13452-Sublime-Text-Download.html 
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2.3.2 MySQLi 8 

รูปท่ี 2.6 สัญลกัษณ์ MySQLi 
 MySQLi ย่อมาจาก MySQL Improved คือส่วนปรับปรุงส่วนเสริมความสามารถของ 

MySQL นั่นเอง โดยสามารถใช้งานได้ใน MySQL Version ท่ีมากกว่า 4.1.13 และจะติดตั้ งให้
อตัโนมติัถา้ลง PHP Version 5.3.0 ข้ึนไป ไม่มีผลกบัค าสั่ง MySQL เดิมและสามารถใชค้  าสั่งเดิมได ้
แค่เปล่ียนจากการ Connection ใหม่ ตามมาตรฐานของ MySQLi 
 ในการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล MySQL จะมี 3 ช่องทางดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
  1. PHP's MySQL Extension 
  2. PHP's MySQLi Extension 
  3. PHP Data Objects (PDO) 
จุดเด่นของ MySQLi และดีกวา่การ Connect แบบอ่ืนคือ 
 1. สามารถเขียนโปรแกรมแบบ OOP ไดเ้ป็นอยา่งดี (An object-oriented interface) 
 2. รองรับการท างานบนฝ่ัง SERVER ไดดี้มากข้ึน (Supports server-side Prepared    
     Statements) 
 3. รองรับค าสั่งดา้นโปรแกรมฐานขอ้มูล (Supports Stored Procedures) 
 4. รองรับค าสั่งหลายค าสั่งพร้อมกนั (Supports Stored Procedures) 
 5. สนบัสนุนการท า Transactions (Support for transactions) 
 6. แกไ้ขจุดบกพร่องอ่ืนของ MySQL ก่อนหนา้ (Enhanced debugging support) 
 7. ท างานเขา้กนัไดดี้กบัฝ่ัง Server มากข้ึน (Embedded server support) 
 8. ท างานกบัรูปแบบตวัอกัษรหลากหลายข้ึน (API supports Charsets) 
 9. ผลลพัธ์โครงสร้างของขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างท่ีดีข้ึน (Result set contains metadata: It have 
     information about table along with result) 

                                                           
8 https://www.siamfocus.com/mysql/mysqli-คืออะไร.htm 



 
 

บทที ่3 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 
เว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบรถยนต์ เป็นระบบส ำหรับเปรียบเทียบข้อมูลต่ำง ๆ ของ

รถยนต์แต่ละคนั ซ่ึงจะช่วยผูใ้ช้สำมำรถเลือกซ้ือรถยนต์ไดต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้เอง โดย
ผูใ้ช้สำมำรถสมคัรสมำชิกทำงเว็บไซต์และมีกำรตอบแบบสอบถำม เพื่อน ำขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ได้ตอบ
น ำมำใชใ้นกำรวิเครำะห์เพื่อแนะน ำรถยนตใ์หต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้และผูใ้ชส้ำมำรถเลือก
ดูขอ้มุลรถยนตท่ี์หนำ้แบรนด์โดยผูใ้ชส้ำมำรถเลือกแบรนดท่ี์สนใจ และเม่ือเขำ้ไปในแบรนดแ์ลว้จะ
มีรุ่นรถยนต์ของแบรนด์นั้นๆ และถ้ำเลือกรถยนต์ท่ีตอ้งกำรได้แลว้จะเขำ้สู่หน้ำรำยละเอียดของ
รถยนต์คนัท่ีผูใ้ช้เลือก โดยจะมีรูปภำพภำยใน ภำยนอก สิ และขอ้มูลของรถยนต์ และยงัสำมำรถ
คลิกปุ่มหัวใจเพื่อเก็บรถยนต์ช่ืนชอบรถยนต์ได้ โดยแสดงในหน้ำ Favorite ซ่ึงผูใ้ช้สำมำรถน ำ
รถยนต์ไปเปรียบเทียบกันได้เพื่อให้ได้รถยนต์ท่ีตรงใจกับผูใ้ช้มำกท่ีสุด โดยเว็บแอปพลิเคชัน
สำมำรถเก็บประวติัรถท่ีผูใ้ชเ้คยท ำกำรเปรียบเทียบไปแลว้ เก็บไวท่ี้หนำ้ Compare History และส่วน
ของผูดู้แลระบบสำมำรถจดักำรขอ้มูลต่ำง ๆ ได ้ทั้งเพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลไดท้ั้งหมด ยกเวน้ผูดู้แล
ระบบของแต่ละแบรนด ์ซ่ึงผูดู้แลระบบของแต่ละแบรนด์จะสำมำรถเพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลไดแ้ต่
แบรนดข์องตวัเองเท่ำนั้น 

เทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรพฒันำปริญญำนิพนธ์ ออกแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้
โปรแกรม Sublime Text 3 ในกำรออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนัเปรียบเทียบรถยนตท์ั้ง Front-End และ 
Back-End และในส่วนของ Database จะใช ้MySQLi Engine ในกำรออกแบบและสร้ำงฐำนขอ้มูล 
 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram)   
 3.2.1 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 
  เวบ็แอปพลิเคชนัเปรียบเทียบรถยนต์ ประกอบดว้ยแบบสอบถำมเพื่อเก็บขอ้มูล
จำกผูใ้ชแ้ลว้น ำไปเก็บขอ้มูล และวิเครำะห์และน ำเสนอรถยนตท่ี์เหมำะสมกบัผูใ้ช้ นอกจำกน้ีผูใ้ช้
ยงัสำมำรถท่ีจะเลือกดูขอ้มูลรถยนตด์ว้ยตนเอง และสำมำรถน ำรถยนตท่ี์เลือกไวม้ำเปรียบเทียบกนั
ได้ทั้ งหมด ซ่ึงจะท ำให้ผูใ้ช้งำนสะดวกสบำย และประหยดัเวลำในกำรหำข้อมูลของรถยนต์ท่ี
ผูใ้ชง้ำนตอ้งกำรหรือรถยนตท่ี์เหมำะสมกบัผูใ้ชท่ี้สุด โดยท่ีผูใ้ชส้ำมำรถเก็บรถท่ีช่ืนชอบหรือสนใจ
ไวใ้นหนำ้ช่ืนชอบรถยนตไ์ด ้อีกทั้งยงัมีหนำ้เก็บประวติัท่ีสำมำรถดูไดว้ำ่เคยเขำ้ดูรถยนตค์นัไหนไป
แลว้บำ้ง และเก็บประวติักำรเปรียบเทียบรถยนต ์
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รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนัเปรียบเทียบรถยนต์ 

 

 

3.3 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram   
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รูปท่ี 3.2 Use Case Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนัเปรียบเทียบรถยนต์    

 
 

 

 

3.4 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description)    
 



16 
 

             ตำรำงท่ี 3.1 รำยละเอียดของ Use Case : Register 
Use Case Name Register 
Use Case ID UC1 
Brief Description สมคัรสมำชิก 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชร้ะบบป้อนอีเมล รหสัผำ่น คลิกปุ่ม Register 
2. ระบบจะเช็คอีเมล ตำมท่ีผูใ้ชป้้อนเขำ้มำ 2 เง่ือนไข 

2.1 อีเมลท่ีผูใ้ชส้มคัรมีอยูใ่นระบบแลว้ 
2.1.1 ระบบจะแจง้เตือนวำ่ท่ีอยูอี่เมลมีผูใ้ชง้ำนแลว้ 

2.2 อีเมลท่ีป้อนไม่เคยถูกใชม้ำก่อน 
2.2.1    ระบบจะส่งขอ้มูลท่ีป้อนไปยงัฐำนขอ้มูล และ เขำ้สู่ขั้นตอนของกำร

สร้ำงเลขรหสั 
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ของสมำชิกได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

แจง้เตือนให้ผูใ้ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณำลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

2. ถ้ำป้อนข้อมูลไม่ครบ จะมีกำรแจ้งเตือนให้ผูใ้ช้งำนกรอก
ขอ้มูลใหค้รบถว้นก่อนท่ีจะท ำกำรบนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.2 รำยละเอียดของ Use Case : Login 
Use Case Name Login 
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Use Case ID UC2 
Brief Description ระบบยนืยนัตวัตน 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชร้ะบบป้อนอีเมล รหสัผำ่น และคลิกปุ่ม Login 
2.    ระบบจะเช็คอีเมล และ รหสัผำ่น ตำมท่ีผูใ้ชป้้อนเขำ้มำ 2 เง่ือนไข 

2.1 อีเมลและรหสัผำ่นของผูใ้ชต้รงกบัในฐำนขอ้มูล 
2.1.1 ระบบจะน ำ User สู่หนำ้หลกัของโปรแกรม 

2.2 อีเมลและรหสัผำ่นไม่ตรงกบัฐำนขอ้มูล 
         2.2.1     ระบบจะแจง้เตือนวำ่ อีเมล หรือ รหสัผำ่นไม่ถูกตอ้งและใหผู้ใ้ชง้ำนกรอก    
                      อีเมลใหถู้กตอ้ง หรือรหสัผำ่นใหถู้กตอ้ง 

Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้ 
 กรุณำลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

2. ถำ้ป้อนขอ้มูลไม่ครบ จะมีกำรแจง้เตือนให้ผูใ้ช้งำนกรอกขอ้มูลให้
ครบถว้นก่อนท่ีจะท ำกำรบนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.3 รำยละเอียดของ Use Case : Home 
Use Case Name Home 
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Use Case ID UC3 
Brief Description เป็นหนำ้ส ำหรับแสดงขอ้มูลรำยละเอียดหนำ้หลกัของเวบ็ไซต ์
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเขำ้ถึงหนำ้หลกั (Home) 
  2.    ระบบจะท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ช ้

2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็น User จะสำมำรถเรียกดูขอ้มูลในหนำ้หลกั 
2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดไดใ้นหนำ้หนำ้หลกั 

3. ระบบจะท ำกำรดึงขอ้มูลรำยละเอียดจำก backend หนำ้หลกัมำแสดง 
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.4 รำยละเอียดของ Use Case : Brand 
Use Case Name Brand 
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Use Case ID UC4 
Brief Description เป็นหนำ้ส ำหรับแสดงแบรนดท์ั้งหมดของเวบ็ไซต ์
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเขำ้ถึงหนำ้แบรนด ์(Brand) 
  2.    ระบบจะท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำน 

2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็น User จะสำมำรถเรียกดูขอ้มูลในหนำ้แบรนดไ์ด ้
                     2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดไดใ้นหนำ้แบรนด์ 

3.    ระบบจะท ำกำรดึงขอ้มูลรำยละเอียด backend หนำ้แบรนดม์ำแสดง 
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.5 รำยละเอียดของ Use Case : Models 
Use Case Name Models 
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Use Case ID UC5 
Brief Description เป็นหน้ำส ำหรับแสดงรุ่นรถยนต์ทั้งหมดท่ีคลิกเขำ้มำจำกหน้ำแบรนด์ของ

เวบ็ไซต ์
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเขำ้ถึงหนำ้รุ่นรถยนต ์(Models) 
  2.    ระบบจะท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำน 

2.1  ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็น User จะสำมำรถเรียกดูขอ้มูลในหนำ้รุ่นรถยนตไ์ด ้
                2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดไดใ้นหนำ้รุ่นรถยนต ์
3.    ระบบจะท ำกำรดึงขอ้มูลรำยละเอียด backend หนำ้รุ่นรถยนตม์ำแสดง 

       4.    ระบบจะท ำกำรเก็บประวติัแบรนดใ์นกำรคลิกเขำ้มำดูรุ่นรถยนตข์องแบรนดท่ี์คลิกมำแสดงใน     
              backend 
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.6 รำยละเอียดของ Use Case : Car Details 
Use Case Name Car Details 
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Use Case ID UC6 
Brief Description เป็นหน้ำส ำหรับแสดงรำยละเอียดรถยนต์ท่ีคลิกเขำ้มำจำกหน้ำรุ่นรถยนต์

ของเวบ็ไซต ์
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเขำ้ถึงหนำ้รำยละเอียดรถยนต ์(Car Details) 
  2.    ระบบจะท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำน 

             2.1  ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็น User จะสำมำรถเรียกดูขอ้มูลในหนำ้รำยละเอียดรถยนตไ์ด ้
2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดไดใ้นหนำ้รำยละเอียดรถยนต ์

2. ระบบจะท ำกำรดึงขอ้มูลรำยละเอียด backend หนำ้รำยละเอียดรถยนตม์ำแสดง 
3. ระบบจะท ำกำรเก็บประวติักำรเขำ้ดูรำยละเอียดรถยนตน์ ำไปแสดงท่ีเมนูประวติัรถยนต์ (history) 

และใน backend 
4. หนำ้รำยละเอียดรถยนตร์ะบบสำมำรถกดเปรียบเทียบรถยนตรุ่์นท่ีเลือกเขำ้ชมได ้ระบบจะเปล่ียน

หนำ้ไปหนำ้เปรียบเทียบเวบ็ไซตแ์ละให้ผูใ้ชท้  ำกำรเลือกรถยนตอี์กคนัเพื่อท ำกำรเปรียบเทียบได ้
5. หนำ้รำยละเอียดรถยนต ์สำมำรถคลิกถูกใจเพื่อเพิ่มเป็นรำยกำรโปรดสำมำรถเก็บไวดู้ภำยหลงัได ้

Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.7 รำยละเอียดของ Use Case : Compare 
Use Case Name Compare 
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Use Case ID UC7 
Brief Description เป็นหนำ้ส ำหรับแสดงรำยละเอียดกำรเปรียบเทียบรถยนตบ์นเวบ็ไซต์ 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเขำ้ถึงหนำ้เปรียบเทียบรถยนต ์(Compare) 
  2.    ระบบจะท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำน 

             2.1  ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็น User จะสำมำรถกดเลือกรถยนตเ์พื่อเรียกดูขอ้มูลในหนำ้เปรียบเทียบ 
                    รถยนตไ์ด ้
                    2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดไดต่้อเม่ือน ำรถยนต ์2 คนั มำเลือกในหนำ้เปรียบเทียบ 
                              รถยนต ์

3.    ระบบจะท ำกำรดึงขอ้มูลรำยละเอียดท่ีบนัทึกจำก backend น ำมำแสดงกำรเปรียบเทียบรถยนต ์
       หลงัจำกท่ีไดค้ลิกเปรียบเทียบไปในหนำ้รำยละเอียดรถยนตม์ำแสดง 
4.   ระบบจะท ำกำรเก็บขอ้มูลท่ีไดเ้ปรียบเทียบไปแลว้น ำไปแสดงในเมนูประวติักำรเปรียบเทียบ  
       (Compare History) 

Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.8 รำยละเอียดของ Use Case : Favorite 
Use Case Name Favorite 
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Use Case ID UC8 
Brief Description เป็นหนำ้ส ำหรับแสดงขอ้มูลรำยกำรโปรดรถยนตท่ี์ถูกสนใจบนเวบ็ไซต ์
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเขำ้ถึงหนำ้รำยกำรโปรด (Favorite) 
  2.    ระบบจะท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำน 

2.1  ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็น User จะสำมำรถเรียกดูขอ้มูลในหนำ้รำยกำรโปรด 
                     2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดไดใ้นหนำ้รำยกำรโปรด 

3.    ระบบจะท ำกำรเก็บขอ้มูลรำยกำรโปรดท่ีผูใ้ชถู้กใจน ำมำแสดง และสำมำรถยกเลิกกำรถูกใจ 
       ได ้

Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.9 รำยละเอียดของ Use Case : History 
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Use Case Name History 
Use Case ID UC9 
Brief Description เป็นหนำ้ส ำหรับแสดงประวติัรำยละเอียดกำรเขำ้ชมรถยนต ์
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเขำ้ถึงหนำ้ประวติัรำยละเอียดกำรเขำ้ชมรถยนต ์(History) 
       2.   ระบบจะท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำน 
             2.1  ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็น User จะสำมำรถเรียกดูขอ้มูลในหนำ้ประวติัรำยละเอียดกำรเขำ้ชม 
                    รถยนต ์
                   2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดไดใ้นหนำ้ประวติัรำยละเอียดกำรเขำ้ชมรถยนต ์

3.    ระบบจะท ำกำรเก็บขอ้มูลประวติัรำยละเอียดกำรเขำ้ชมรถยนตน์ ำมำแสดง 
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.10 รำยละเอียดของ Use Case : Compare history 
Use Case Name Compare history 
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Use Case ID UC10 
Brief Description เป็นหนำ้ส ำหรับแสดงเปรียบเทียบประวติัรำยละเอียดรถยนตท่ี์เคยเขำ้ชมบน

เวบ็ไซต ์ 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยูสเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ช้งำนมีสิทธ์ิเข้ำถึงหน้ำเปรียบเทียบประวติัรำยละเอียดรถยนต์ (Compare 
history) 

  2.  ระบบจะท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำน 
             2.1  ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็น User จะสำมำรถเรียกดูขอ้มูลในหนำ้เปรียบเทียบประวติัรำยละเอียด 
                    รถยนต ์
                    2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดไดใ้นหนำ้เปรียบเทียบประวติัรำยละเอียดรถยนต ์
       3.    ระบบจะท ำกำรเก็บขอ้มูลเปรียบเทียบประวติัรำยละเอียดรถยนตน์ ำมำแสดง 
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.11 รำยละเอียดของ Use Case : Login Admin 
Use Case Name Login Admin 
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Use Case ID UC11 
Brief Description ระบบยนืยนัตวัตน 
Primary Actors Administrator, Brand Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1.  ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบตอ้งกำรท่ีจะเขำ้สู่ระบบ Login Admin 
2.    ระบบจะเช็ค username และ password ตำมท่ีผูใ้ชป้้อนเขำ้มำ 2 เง่ือนไข 

2.1 username และ password ของผูดู้แลตรงกบัในฐำนขอ้มูล 
2.1.1 ระบบจะน ำผูดู้แลระบบสู่หน้ำหลักของโปรแกรมและจะแสดงเมนู

ทั้งหมด แต่ถำ้ไม่ใช่ผูดู้แลระบบจะเขำ้เง่ือนไขต่อไป 
2.1.2 ระบบจะน ำผูดู้แลระบบแบรนด์ ไปสู่หน้ำหลักของโปรแกรมแต่จะ

แสดงเมนูแค่ส่วนของแบรนดต์นเอง 
2.2 username และ password ไม่ตรงกบัฐำนขอ้มูล 

            2.2.1     ระบบจะแจง้เตือนวำ่ username หรือ password ไม่ถูกตอ้งและใหผู้ดู้แล 
                         กรอก username หรือ password ใหถู้กตอ้ง 

Post Condition ผูดู้แลระบบสำมำรถเขำ้ใชง้ำนระบบไดต้ำมสิทธ์ิท่ีก ำหนดให ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

2. ถำ้ป้อนขอ้มูลไม่ครบ จะมีกำรแจง้เตือนให้ผูใ้ช้งำนกรอกขอ้มูลให้
ครบถว้นก่อนท่ีจะท ำกำรบนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.12 รำยละเอียดของ Use Case : Index 
Use Case Name Index 
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Use Case ID UC12 
Brief Description เป็นหนำ้ส ำหรับแสดงขอ้มูลรำยละเอียดหนำ้หลกัของ backend ของเวบ็ไซต ์
Primary Actors Administrator, Brand Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเขำ้ถึงหนำ้หลกัของ backend 
       2.   ระบบท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำนระบบ 

2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดไดทุ้กส่วน 

2.2 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลแบรนด์ 
                           2.2.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดไดแ้ค่ส่วนของแบรนด์ตนเอง 

3. ระบบจะท ำกำรเรียกขอ้มูลรำยละเอียดหน้ำหลัก เช่น รำยละเอียดจ ำนวนกำรคลิกของแบรนด์ 
และรำยละเอียดจ ำนวนกำรคลิกของรุ่นรถยนตม์ำแสดง 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.13 รำยละเอียดของ Use Case : Manage car details 
Use Case Name Manage car details 
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Use Case ID UC13 
Brief Description เป็นหน้ำส ำหรับท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลรถยนต ์และเพิ่มขอ้มูลรำยละเอียด

รถยนตเ์ขำ้สู่ระบบ backend 
Primary Actors Administrator, Brand Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิในกำรท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลเมนูรำยละเอียดรถยนต ์
       2.   ระบบท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำนระบบ 
              2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 

2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดรถยนตไ์ดทุ้กส่วน 
2.1.2      สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดรถยนตไ์ดทุ้กส่วน 

              2.2 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลแบรนด์ 
                         2.2.1      สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดรถยนตไ์ดแ้ค่ส่วนของเมนูแบรนด์ตนเอง 
                         2.2.2      สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดรถยนตข์องเมนูแบรนดต์นเอง 
        3.  ระบบจะเร่ิมตน้ก็ต่อเม่ือผูดู้แลระบบ หรือ ผูดู้แลแบรนด์อปัโหลดไฟลรู์ปภำพเน้ือหำขอ้มูล 
             รำยละเอียดรถยนต ์
        4.  ระบบท ำกำรตรวจสอบขนำดไฟลรู์ปภำพ 
              4.1 ถำ้ผูดู้แลระบบ หรือ ผูดู้แลแบรนด์อปัโหลดไฟลรู์ปภำพขนำดไม่เกิน 4 MB 
                    4.1.1 สำมำรถท ำรำยกำร เพิ่มขอ้มูลรำยละเอียดรถยนตไ์ดต้ำมสถำนะของตนเอง 
              4.2  ถำ้ผูดู้แลระบบ หรือ ผูดู้แลแบรนด์อปัโหลดไฟลรู์ปภำพขนำดเกิน 4 MB 
                    4.2.1 ไม่สำมำรถท ำรำยกำร เพิ่มขอ้มูลรำยละเอียดรถยนต ์

 5.  ระบบจะท ำกำรเรียกขอ้มูลรำยละเอียดรถยนตม์ำแสดงบนหนำ้เวบ็ไซต ์
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

 

 

ตำรำงท่ี 3.14 รำยละเอียดของ Use Case : Manage type 
Use Case Name Manage type 
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Use Case ID UC14 
Brief Description เป็นหน้ำส ำหรับท ำรำยกำรจดักำรข้อมูลประเภทรถยนต์ และ เพิ่มข้อมูล

ประเภทรถยนตเ์ขำ้สู่ระบบ backend 
Primary Actors Administrator, Brand Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิในกำรท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลเมนูประเภทรถยนต ์
       2.   ระบบท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำนระบบ 
              2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
                        2.1.1     สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดประเภทรถยนตไ์ดทุ้กส่วน 
                        2.1.2     สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดประเภทรถยนตไ์ดทุ้กส่วน 
              2.2 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลแบรนด์ 
                         2.2.1     สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดประเภทรถยนตไ์ดแ้ค่ส่วนของเมนูแบรนดต์นเอง 
                         2.2.2     สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดประเภทรถยนตข์องเมนูแบรนดต์นเอง 

3.  ระบบจะท ำกำรเรียกขอ้มูลประเภทรถยนตม์ำแสดงบนหนำ้เวบ็ไซต ์
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.15 รำยละเอียดของ Use Case : Manage Models 
Use Case Name Manage Models 
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Use Case ID UC15 
Brief Description เป็นหนำ้ส ำหรับท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลรุ่นรถยนต ์และ เพิ่มขอ้มูลรุ่นรถยนต ์

สู่ระบบ backend 
Primary Actors Administrator, Brand Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิในกำรท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลเมนูรุ่นรถยนต ์
       2.   ระบบท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำนระบบ 
              2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
                         2.1.1      สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดรุ่นรถยนตไ์ดทุ้กส่วน 
                         2.1.2      สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดรุ่นรถยนตไ์ดทุ้กส่วน 
              2.2 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลแบรนด์ 
                         2.2.1      สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดรุ่นรถยนตไ์ดแ้ค่ส่วนของเมนูแบรนดต์นเอง 
                         2.2.2      สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดรุ่นรถยนตข์องเมนูแบรนด์ตนเอง 

3.  ระบบจะท ำกำรเรียกขอ้มูลรุ่นรถยนตม์ำแสดงบนหนำ้เวบ็ไซต ์
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.16 รำยละเอียดของ Use Case : Manage Level 
Use Case Name Manage Level 
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Use Case ID UC16 
Brief Description เป็นหน้ำส ำหรับท ำรำยกำรจัดกำรข้อมูลตัวแปลรถยนต์ และเพิ่มข้อมูล

ตวัแปลรถยนตสู่์ระบบ backend 
Primary Actors Administrator, Brand Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิในกำรท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลเมนูตวัแปลรถยนต ์
       2.   ระบบท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำนระบบ 
              2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
                         2.1.1      สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดตวัแปลรถยนตไ์ดทุ้กส่วน 
                         2.1.2      สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดตวัแปลรถยนตไ์ดทุ้กส่วน 
              2.2 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลแบรนด์ 
                         2.2.1      สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดตวัแปลรถยนตไ์ดแ้ค่ส่วนของเมนูแบรนด์ตนเอง 
                         2.2.2      สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดตวัแปลรถยนตข์องเมนูแบรนดต์นเอง 

3.  ระบบจะท ำกำรเรียกขอ้มูลตวัแปลรถยนตม์ำแสดงบนหนำ้เวบ็ไซต ์
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.17 รำยละเอียดของ Use Case : Manage Engine size 
Use Case Name Manage Engine size 
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Use Case ID UC17 
Brief Description เป็นหน้ำส ำหรับท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลขนำดของเคร่ืองรถยนต์ และ เพิ่ม

ขอ้มูลขนำดของเคร่ืองรถยนตสู่์ระบบ backend 
Primary Actors Administrator, Brand Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิในกำรท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลเมนูขนำดของเคร่ืองรถยนต ์
       2.   ระบบท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำนระบบ 
              2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
                       2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดขนำดของเคร่ืองรถยนตไ์ดทุ้กส่วน 
                       2.1.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดขนำดของเคร่ืองรถยนต์ไดทุ้กส่วน 
              2.2 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลแบรนด์ 
                       2.2.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดขนำดของเคร่ืองรถยนตไ์ดแ้ค่ส่วนของเมนูแบรนด์ตนเอง 
                       2.2.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดขนำดของเคร่ืองรถยนตข์องเมนูแบรนด์ 
                                ตนเอง 

3.  ระบบจะท ำกำรเรียกขอ้มูลขนำดของเคร่ืองรถยนตม์ำแสดงบนหนำ้เวบ็ไซต ์
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 
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ตำรำงท่ี 3.18 รำยละเอียดของ Use Case : Manage Fuel 
Use Case Name Manage Fuel 
Use Case ID UC18 
Brief Description เป็นหน้ำส ำหรับท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลเช้ือเพลิงรถยนต์ และ เพิ่มขอ้มูล

เช้ือเพลิงรถยนตสู่์ระบบ backend 
Primary Actors Administrator, Brand Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิในกำรท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลเมนูเช้ือเพลิงรถยนต ์
       2.   ระบบท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำนระบบ 
              2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
                       2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดเช้ือเพลิงรถยนตไ์ดทุ้กส่วน 
                       2.1.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดเช้ือเพลิงรถยนตไ์ดทุ้กส่วน 
              2.2 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลแบรนด์ 
                       2.2.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดเช้ือเพลิงรถยนตไ์ดแ้ค่ส่วนของเมนูแบรนด์ตนเอง 
                       2.2.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดเช้ือเพลิงรถยนตข์องเมนูแบรนดต์นเอง 

3.  ระบบจะท ำกำรเรียกขอ้มูลเช้ือเพลิงรถยนตม์ำแสดงบนหนำ้เวบ็ไซต ์
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 
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ตำรำงท่ี 3.19 รำยละเอียดของ Use Case : Manage Color 
Use Case Name Manage Color 
Use Case ID UC19 
Brief Description เป็นหนำ้ส ำหรับท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลสีรถยนต ์และเพิ่มขอ้มูลสีรถยนต์สู่

ระบบ backend 
Primary Actors Administrator, Brand Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิในกำรท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลเมนูสีรถยนต ์
       2.   ระบบท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำนระบบ 
              2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
                         2.1.1     สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดสีรถยนตไ์ดทุ้กส่วน 

2.1.2     สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดสีรถยนตไ์ดทุ้กส่วน 
              2.2 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลแบรนด์ 
                         2.2.1      สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดสีรถยนตไ์ดแ้ค่ส่วนของเมนูแบรนดต์นเอง 
                         2.2.2      สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดสีรถยนตข์องเมนูแบรนด์ตนเอง 
        3.  ระบบจะเร่ิมตน้ก็ต่อเม่ือผูดู้แลระบบ หรือ ผูดู้แลแบรนด์อปัโหลดไฟลรู์ปภำพเน้ือหำขอ้มูลสี
รถยนต ์
        4.  ระบบท ำกำรตรวจสอบขนำดไฟลรู์ปภำพ 
              4.1 ถำ้ผูดู้แลระบบ หรือ ผูดู้แลแบรนด์อปัโหลดไฟลรู์ปภำพขนำดไม่เกิน 4 MB 
                    4.1.1 สำมำรถท ำรำยกำร เพิ่มขอ้มูลสีรถยนตไ์ดต้ำมสถำนะของตนเอง 
              4.2  ถำ้ผูดู้แลระบบ หรือ ผูดู้แลแบรนด์อปัโหลดไฟลรู์ปภำพขนำดเกิน 4 MB 
                    4.2.1 ไม่สำมำรถท ำรำยกำร เพิ่มขอ้มูลสีรถยนต ์

5.  ระบบจะท ำกำรเรียกขอ้มูลสีรถยนตม์ำแสดงบนหนำ้เวบ็ไซต ์
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 
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ตำรำงท่ี 3.20 รำยละเอียดของ Use Case : Member 
Use Case Name Member 
Use Case ID UC20 
Brief Description เป็นหนำ้ส ำหรับท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้ำนเขำ้สู่ระบบ  
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิในกำรท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลเมนูช่ือผูใ้ชง้ำน 
       2.   ระบบท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำนระบบ 
              2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
                       2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดช่ือผูใ้ชง้ำนไดทุ้กส่วน 
                       2.1.2 สำมำรถ ส่งเมล ลบ ขอ้มูลรำยละเอียดช่ือผูใ้ชง้ำนได ้

3.  ระบบจะท ำกำรเรียกขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้ำน (User) มำแสดง 
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 
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ตำรำงท่ี 3.21 รำยละเอียดของ Use Case : Administrator 
Use Case Name Administrator 
Use Case ID UC21 
Brief Description เป็นหนำ้ส ำหรับท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลผูดู้แลทั้งหมดเขำ้สู่ระบบ 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิในกำรท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลเมนูช่ือผูดู้แลทั้งหมด 
       2.   ระบบท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำนระบบ 
              2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
                       2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดช่ือผูดู้แลทั้งหมดไดทุ้กส่วน 
                       2.1.2 สำมำรถ ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดช่ือผูดู้แลทั้งหมดได ้

3.  ระบบจะท ำกำรเรียกขอ้มูลช่ือผูดู้แลทั้งหมดมำแสดง 
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 
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ตำรำงท่ี 3.22 รำยละเอียดของ Use Case : Website Banner 
Use Case Name Website Banner 
Use Case ID UC22 
Brief Description เป็นหนำ้ส ำหรับท ำรำยกำรจดักำรขอ้มูลรูปภำพรถยนตห์นำ้เวบ็ไซต์ 

(Banner) และเพิ่มขอ้มูลรูปภำพรถยนตเ์ขำ้สู่ระบบ backend 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท ำกำร Login ก่อนถึงจะเขำ้ใชง้ำนได ้
Main Flow : 

1. ยูสเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ช้งำนมีสิทธ์ิในกำรท ำรำยกำรจดักำรข้อมูลรูปปกรถยนต์หน้ำเว็บไซต์ 
(Banner) 

       2.  ระบบท ำกำรตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้ำนระบบ 
              2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
                       2.1.1 สำมำรถดูขอ้มูลรำยละเอียดรูปปกรถยนตห์นำ้เวบ็ไซต์ (Banner) ไดทุ้กส่วน 
                       2.1.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรำยละเอียดรูปปกรถยนตห์นำ้เวบ็ไซต ์(Banner)ได ้
        3.  ระบบจะเร่ิมตน้ก็ต่อเม่ือผูดู้แลระบบอปัไฟลรู์ปภำพเน้ือหำขอ้มูลรูปปกรถยนตห์นำ้เวบ็ไซต์ 
        4.  ระบบท ำกำรตรวจสอบขนำดไฟลรู์ปภำพ 
              4.1 ถำ้ผูดู้แลระบบอปัโหลดไฟลรู์ปภำพขนำดไม่เกิน 4 MB 
                    4.1.1 สำมำรถท ำรำยกำร เพิ่มขอ้มูลรูปปกรถยนต ์(Banner)ได ้
              4.2  ถำ้ผูดู้แลระบบอปัโหลดไฟลรู์ปภำพขนำดเกิน 4 MB 
                    4.2.1 ไม่สำมำรถท ำรำยกำร เพิ่มขอ้มูลรูปปกรถยนต ์(Banner)ได ้

5.  ระบบจะท ำกำรเรียกขอ้มูลรูปปกรถยนตห์นำ้เวบ็ไซต(์Banner) มำแสดง 
Post Condition สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้ำนทรำบ ไม่สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณำ
ลองใหม่อีกคร้ังในภำยหลงั 
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3.5 Sequence Diagram 

 
รูปท่ี 3.3 Sequence Diagram : Login Admin 

 

 

รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Index 
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รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Manage car details 
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รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : Manage type
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รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : Manage Models 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : Manage Level 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Manage Engine size 

 



44 
 

 

รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : Manage Fuel 
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รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : Manage Color 
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รูปท่ี 3.12 Sequence Diagram : Member 
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รูปท่ี 3.13 Sequence Diagram : Administrator 
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รูปท่ี 3.14 Sequence Diagram : Website Banner 
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3.6 Class Diagram     

รูปท่ี 3.15 Class Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนัเปรียบเทียบรถยนต์ 
 
3.7 Class Diagram Detail    
 

ตำรำงท่ี 3.23 รำยละเอียดของ Class Diagram : Register (Member) 
Register (Member) 

+AddRegisterUser(String addmin_token, String name, String email, String passwd, String tel, 
            String rank, String member_created, String age, String status, String occupation, String 
avg_income, String province, String amphure, String district) : String 
+EditMember(String name, String tel, String occupation, String status, String avg_income, 
String province, String amphure, String district) : String 
+ReturnCheck() : String 
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ตำรำงท่ี 3.24 รำยละเอียดของ Class Diagram : AddRigister (Question) 
AddRigister (Question) 

+RegisterQ(String member_token, String family, String objective, String workbehavior, String 
favorite_brand, String interested_price, String first_car, String regard, String characteristics, 
String car_technology : String 
+ReturnCheck() : String 

  
 ตำรำงท่ี 3.25 รำยละเอียดของ Class Diagram : Login 

Login 
+signup : Boolean 
+email : String 
+passwd : String 
+columns : Array 
+visibleColumns : String 
+checkKey() : void 
+loadingStatus() : void 
+login() : void 
+signUserIn() : void 
+rowClick() : void 
+checkAllowSignup() : void 

 
   ตำรำงท่ี 3.26 รำยละเอียดของ Class Diagram : Logout 

Logout 
+email : String 
+passwd : String 
+checkKey() : void 
+logout() : void 
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ตำรำงท่ี 3.27 รำยละเอียดของ Class Diagram : likeh(Favorite) 
likeh(Favorite) 

+Addlikeh (int id, int id_member, int id_car, date) : int 
+Deletelikeh() : void 
+ReturnCheck() : int 

 

ตำรำงท่ี 3.28 รำยละเอียดของ Class Diagram : AddCompare(History_c) 
AddCompare(History_c) 

+HistoryCompare ( int id,  int id_member,  int id_car,  int id_car2, date) :  int 
+ReturnCheck() : int 

 
ตำรำงท่ี 3.29 รำยละเอียดของ Class Diagram : Clickbrand 

Clickbrand 
+Updatebrand (String  p_view) : String 
+ReturnCheck() : String 

 

ตำรำงท่ี 3.30 รำยละเอียดของ Class Diagram : ClickCar 
ClickCar 

+UpdateModelcar (String  p_view) : String 
+ReturnCheck() : String 

 
ตำรำงท่ี 3.31 รำยละเอียดของ Class Diagram : AmphureTb 

AmphureTb 
 
+getcode () : String 
+setcode(String code) : void 
+getamphure() : int 
+setamphure(int province_id) : void 
+getNameth() : String 
+setNameth(String name_th) : void 
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ตำรำงท่ี 3.32 รำยละเอียดของ Class Diagram : DistrictsTb 

 

ตำรำงท่ี 3.33 รำยละเอียดของ Class Diagram : LevelTb 

 

 

 

 

 

 

+getNamen() : String 
+setNamen(String name_en) : void 

DistrictsTb 
 
+getzipcode () : int 
+setzipcode(int zip_code) : void  
+getdistricts() : int 
+setdistricts(int amphure_id) : void 
+getNameth() : String 
+setNameth(String name_th) : void 
+getNamen() : String 
+setNamen(String name_en) : void 

LevelTb 
 
+getbrandN () : int 
+setbrandN(int number_brand) : void 
+getgenerationN() : int 
+setgenerationN(int  number_generation) : void 
+getName() : String 
+setName(String name_level) : void 
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ตำรำงท่ี 3.34 รำยละเอียดของ Class Diagram : GenerationTb 

 

ตำรำงท่ี 3.35 รำยละเอียดของ Class Diagram : CarDetail 
CarDetail 

+removeCar(String number) : String 
+addcar(String image, String id_brand , String id_type, String id_generation, String id_level, 
String id_engine, String id_seat, String id_gear, String id_fuel, String first_price, String price) : 
String 
+edicar( String image, String id_brand , String id_type, String id_generation, String id_level, 
String id_engine, String id_seat, String id_gear, String id_fuel, String first_price, String price) : 
String 
+showcar(String id_brand) : String 
+ReturnCheck() : String 

 

ตำรำงท่ี 3.36 รำยละเอียดของ Class Diagram : Comparedetails in cardetail 
Comparedetails in cardetail 

+adddetail(  ComparedetailsModel   ComparedetailsModel ) : String 
+edidetail(  ComparedetailsModel   ComparedetailsModel ) : String 
+showdetail(String number) : String 
+ReturnCheck() : String 

 

 

GenerationTb 
 
+getbrandN () : int 
+setbrandN(int number_brand) : void 
+getNameG() : String 
+setNameG( String name_gen) : void 
+getDetail() : String 
+setDetail(String detail) : void 
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ตำรำงท่ี 3.37 รำยละเอียดของ Class Diagram : Outsidegallery in cardetail 
Outsidegallery in cardetail 

+removeoutsidephoto(String id) : String 
+addoutsidephoto(  String image2 ) : String 
+editoutsidephoto( String image2 ) : String 
+showoutsidephoto(String car_galoutside) :  String 
+ReturnCheck() : String 

 

ตำรำงท่ี 3.38 รำยละเอียดของ Class Diagram : Insidegallery in cardetail 
Insidegallery in cardetail 

+removeinsidephoto(String id) : String 
+addoutsidephoto(  String image6 ) : String 
+editoutsidephoto( String image6 ) : String 
+showoutsidephoto(String car_galinside) :  String 
+ReturnCheck() : String 

  

ตำรำงท่ี 3.39 รำยละเอียดของ Class Diagram : Type 
Type 

+removetype(String number) : String 
+addtype(  String number_brand, String name_type ) : String 
+edittype(  String number_brand, String name_type ) : String 
+showtype(String  number_brand ) :  String 
+ReturnCheck() : String 

 
ตำรำงท่ี 3.40 รำยละเอียดของ Class Diagram : Models 

Models 
+removemodel(String number) : String 
+addmodel(  String number_brand, String name_gen , String detail) : String 
+editmodel(  String number_brand, String name_gen , String detail) : String 
+showmodel(String  number_brand ) :  String 
+ReturnCheck() : String 
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ตำรำงท่ี 3.41 รำยละเอียดของ Class Diagram : Level 
Level 

+removelevel(String number) : String 
+addlevel(  String number_brand, String  number_generation , String name_level) : String 
+editlevel(  String number_brand,  String  number_generation , String name_level ) : String 
+showlevel(String  number_brand ) :  String 
+ReturnCheck() : String 

 

ตำรำงท่ี 3.42 รำยละเอียดของ Class Diagram : Enginesize 
Enginesize 

+removeengine(String number) : String 
+addengine(  String number_brand, String name_engine) : String 
+editengine(  String number_brand, String name_engine ) : String 
+showengine(String  number_brand ) :  String 
+ReturnCheck() : String 

 

ตำรำงท่ี 3.43 รำยละเอียดของ Class Diagram : Fuel 
Fuel 

+removefuel(String number) : String 
+addfuel(  String number_brand, String name_fuel) : String 
+editfuel(  String number_brand, String name_fuel ) : String 
+showfuel(String  number_brand ) :  String 
+ReturnCheck() : String 
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ตำรำงท่ี 3.44 รำยละเอียดของ Class Diagram : Color 
Color 

+removecolor(String number) : String 
+addcolor( String image_colormodel, String icon_imgcolor, String  number_brand, String  
number_generation, String  number_level, String name_color ) : String 
+editcolor( String image_colormodel, String icon_imgcolor, String  number_brand, String  
number_generation, String  number_level, String name_color ) : String 
+showcolor(String  number_brand ) :  String 
+ReturnCheck() : String 

 

ตำรำงท่ี 3.45 รำยละเอียดของ Class Diagram : Membermailbox 
Membermailbox 

+SendInbox(String name, String email, String tel) : String 
+showMsg(String roundText, String searchText) : String 
+sendMsg(SendMsgModel sendMsgModel) : String 
+showInboxUser(RegisterModel registerModel) : String 
+showDetailInboxUser(MsgModel msgmodel) : String 

 
 

ตำรำงท่ี 3.46 รำยละเอียดของ Class Diagram : Administrator 
Administrator 

+removeadmin(String id) : String 
+editadmin( String image, String name, String  rank, String  username, String  passwd) : String 
+showadmin(String  id ) :  String 
+ReturnCheck() : String 
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ตำรำงท่ี 3.47 รำยละเอียดของ Class Diagram : Banner 
Banner 

+removebanner(String number) : String 
+addbanner( String banner) : String 
+editbanner( String banner ) : String 
+showbanner(String sortnumber ) :  String 
+ReturnCheck() : String 
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3.8 ER Diagram    

 
 

 

 

 

รูปท่ี 3.16 ER Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนัเปรียบเทียบรถยนต์ 
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บทที ่4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

ในการจดัเก็บและจดัการกับข้อมูลของระบบนั้นได้จดัเก็บข้อมูลทั้งหมดลงฐานข้อมูล
(Database) โดยเลือกใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  (Relational Database) น้ีมีการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของตาราง 2 มิติเป็นแถว (Row) และคอลมัน์ (Column) และจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
บริหารจดัการฐานขอ้มูล (phpMyAdmin) โดยใชภ้าษา SQL และจดัเก็บไวท่ี้เคร่ืองแม่ข่าย (Server) 
โครงสร้างของตารางในฐานขอ้มูลมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของตารางขอ้มูล brand 

Attribute Description Type PK FK Reference 

number รหสั int(11) Yes   

image รูปภาพ text    

name_brand ช่ือแบรนด์ text    

button_Details ปุ่มรายละเอียด text    

url ลิงค ์ text    
path ต าแหน่ง varchar(15)    

p_view 
จ านวนคนเขา้
เวบ็ไซต ์

int(11)    

 
ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มูล banner 

Attribute Description Type PK FK Reference 

number รหสั int(11) Yes   

sortnumber ล าดบัหมายเลข int(11)    

banner แบนเนอร์ text    
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของตารางขอ้มูล color 

Attribute Description Type PK FK Reference 

number รหสั int(11) Yes   

number_brand  รหสัแบรนด์ int(11)  Yes brand 

number_generation รหสัรุ่น int(11)  Yes generation 

number_level รหสัตวัแปร int(11)  Yes level 

image_colormodel รูปสีรถยนต ์ text    
icon_imgcolor รูปไอคอนสี text    
name_color ช่ือสี text    

 
ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางขอ้มูล engine 

Attribute Description Type PK FK Reference 

number รหสั int(11) Yes   

number_brand  รหสัแบรนด์ int(11)  Yes brand 

name_engine ช่ือเคร่ืองยนต ์ text    

 
ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางขอ้มูล favorite 

Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(20) Yes   

id_member รหสัผูใ้ช ้ int(20)  Yes member 

id_car รหสัรถยนต ์ int(20)  Yes car 

date วนัท่ี datetime    
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของตารางขอ้มูล fuel 

Attribute Description Type PK FK Reference 

number รหสั int(11) Yes   

number_brand รหสัแบรนด์ int(11)  Yes brand  

name_ fuel ช่ือเช้ือเพลิง text    

 
ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของตารางขอ้มูล gallery_inside 

Attribute Description Type PK FK Reference 

car_galinside รหสัรถยนต ์ int(11)  Yes car 

id รหสั int(11) Yes   

image6 รูปภายในรถยนต ์ text    

 
ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของตารางขอ้มูล gallery_outside 

Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11) Yes   

car_galoutside รหสัรถยนต ์ int(11)  Yes car 

Image2 รูปภายนอกรถยนต ์ text    

 
ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดของตารางขอ้มูล gear 

Attribute Description Type PK FK Reference 

number รหสั int(11) Yes   

number_brand รหสัแบรนด์ int(11)  Yes brand 

name_gear ช่ือเกียร์ text    
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ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดของตารางขอ้มูล generation 

Attribute Description Type PK FK Reference 

number รหสั int(11) Yes   

number_brand รหสัแบรนด์ int(11)  Yes brand 

name_gen ช่ือรุ่น text    

detail รายละเอียด text    

 
ตารางท่ี 4.11 รายละเอียดของตารางขอ้มูล history 

Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(20) Yes   

id_member รหสัผูใ้ช ้ int(20)  Yes member 

id_car รหสัรถยนต ์ int(20)  Yes car 

date วนัท่ี datetime    

 
ตารางท่ี 4.12 รายละเอียดของตารางขอ้มูล history_c 

Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11) Yes   

id_member รหสัผูใ้ช ้ int(20)  Yes member 

id_car รหสัรถยนต ์ int(20)  Yes car 

id_car2 
รหสัรถยนตค์นัท่ี
2 

int(20)  Yes car 

date วนัท่ี datetime    
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ตารางท่ี 4.13 รายละเอียดของตารางขอ้มูล level 

Attribute Description Type PK FK Reference 

number รหสั int(11) Yes   

number _brand รหสัแบรนด์ text  Yes brand  

number_generation รหสัรุ่น int(11)  Yes generation 
name_level ช่ือตวัแปร text    

 
ตารางท่ี 4.14 รายละเอียดของตารางขอ้มูล member 

Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11) Yes   

addmin_token รหสัระบุตวัตนผูดู้แลระบบ int(16)    

profile ช่ือแบรนด์ text    

name ช่ือ text    

username ช่ือในระบบ text    
email อีเมล text    
tel เบอร์โทรศพัท ์ text    
age อาย ุ text    
status สถานะ varchar(10)    
occupation อาชีพ varchar(20)    
avg_income รายไดเ้ฉล่ีย varchar(50)    
address ท่ีอยู ่ text    
province จงัหวดั varchar(50)    
amphure อ าเภอ varchar(50)    
district เขต varchar(50)    
passwd รหสัผา่น text    
rank ต าแหน่ง enum    
member_created วนัเวลาท่ีผูใ้ชส้มคัร varchar(50)    
addmin_created วนัเวลาท่ีผูดู้แลระบบสมคัร varchar(50)    
admin_lastlogin วนัเวลาท่ีเขา้ล่าสุด datetime    
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ตารางท่ี 4.15 รายละเอียดของตารางขอ้มูล question 

Attribute Description Type PK FK Reference 

number รหสั int(11) Yes   

member_token รหสัระบุตวัตนผูใ้ช้ int(16)    

id_member รหสัผูใ้ช ้ int(10)  Yes member 

id_car รหสัรถยนต ์ int(10)  Yes car 

family จ านวนคนในครอบครัว varchar(50)    
objective วตัถุประสงค ์ varchar(50)    
workbehavior พฤติกรรมการใชร้ถยนต์ varchar(50)    
favorite_brand แบรนดท่ี์ชอบ varchar(50)    
interested_price เงินเดือนท่ีสนใจ varchar(50)    
first_car มีรถยนตค์นัแรกหรือยงั varchar(50)    
regard ส่ิงท่ีค  านึง varchar(50)    
characteristics ลกัษณะการใชร้ถยนต ์ varchar(50)    
car_technology เทคโนโลยรีถยนตท่ี์ชอบ varchar(50)    

 
ตารางท่ี 4.16 รายละเอียดของตารางขอ้มูล seat 

Attribute Description Type PK FK Reference 

number รหสั int(11) Yes   

number_brand รหสัแบรนด์ int(11)  Yes brand 

name_seat จ านวนท่ีนัง่ text    
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ตารางท่ี 4.17 รายละเอียดของตารางขอ้มูล type 

Attribute Description Type PK FK Reference 

number รหสั int(11) Yes   

number_brand รหสัแบรนด์ int(11)  Yes brand  

name_type ประเภทรถยนต ์ text    

 
ตารางท่ี 4.18 รายละเอียดของตารางขอ้มูล car 

Attribute Description Type PK FK Reference 

number รหสั int(11) Yes   

image รูปภาพรถยนต ์ text    

id_brand รหสัแบรนด์ text  Yes brand  

id_type รหสัประเภท text  Yes type 

id_generation รหสัรุ่น int(11)  Yes generation 
id_level รหสัตวัแปร text  Yes level 
id_engine รหสัเคร่ืองยนต ์ int(11)  Yes engine 
id_seats รหสัท่ีนัง่ int(11)  Yes seats 
id_gear รหสัเกียร์ text  Yes gear 
id_fuel รหสัเช้ือเพลิง text  Yes fuel 
id_color รหสัสี text  Yes color 

first_price ราคาเร่ิมตน้ float    

price ราคา float    
engineD ปริมาตรกระบอกสูบ varchar(10)    
power ก าลงัสูงสุด varchar(10)    
torque แรงบิดสูงสุด varchar(10)    
doors จ านวนประตู int(10)    
length ความยาว varchar(10)    
width ความกวา้ง varchar(10)    
height ความสูง varchar(10)    
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ground ความสูงใตท้อ้งรถ varchar(10)    
wheel_base ฐานลอ้ varchar(10)    

front_tread 
ระยะห่างระหวา่งลอ้คู่
หนา้ 

varchar(10)    

rear_tread 
ระยะห่างระหวา่งลอ้คู่
หลงั 

varchar(10)    

curb_weight น ้าหนกัตวัรถ varchar(10)    
fuel_tank ความจุถงัน ้ามนั varchar(10)    
no_cylinders จ านวนลูกสูบ varchar(11)    

valves_cylinder 
จ านวนวาลว์ต่อกระบอก
สูบ 

varchar(11)    

compression อตัราส่วนก าลงัอดั varchar(11)    
fuel_dis ระบบจ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง varchar(11)    

valve_con 
ระบบควบคุมการเปิด-
ปิดล้ินปีกผเีส้ือ 

varchar(11)    

shock_absorbers โช๊คอพั varchar(11)    

front_sus 
ระบบกนัสะเทือน
ดา้นหนา้ 

varchar(11)    

rear_sus 
ระบบกนัสะเทือน
ดา้นหลงั 

varchar(11)    

transmission ระบบเกียร์ varchar(11)    
drive_type ระบบขบัเคล่ือน varchar(11)    
tyre_size ขนาดยาง varchar(11)    
wheel_size ขนาดลอ้ varchar(11)    
tyre_type ประเภทยางรถยนต ์ varchar(11)    
turning_radius รัศมีวงเล้ียว (เมตร) varchar(11)    
steering_gear ประเภทเฟืองพวงมาลยั varchar(11)    
steering_wheel พวงมาลยัปรับระดบัได ้ varchar(11)    

wheel_adjustment_type 
รูปแบบการปรับ
พวงมาลยั 

varchar(11)    

steering_type ประเภทพวงมาลยั varchar(11)    
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anti_lock ระบบป้องกนัลอ้ล็อก tinyint(1)    
driver_airbag ถุงลมฝ่ังคนขบั  tinyint(1)    
passenger_airbag ถุงลมฝ่ังคนนัง่  tinyint(1)    

rear_seat_belts 
เขม็ขดันิรภยัส าหรับ
ผูโ้ดยสารตอนหลงั 

tinyint(1)    

seat_belt_warning 
เสียงเตือนคาดเขม็ขดั
นิรภยั 

tinyint(1)    

brake_assist ระบบเสริมแรงเบรก tinyint(1)    

door_warning 
ไฟเตือนประตู และฝา
กระโปรงทา้ย  

tinyint(1)    

child_safety ล็อกประตูป้องกนัเด็ก tinyint(1)    

day_night 
กระจกมองหลงัแบบตดั
แสง 

tinyint(1)    

front_belts_height 
เขม็ขดันิรภยัดา้นหนา้
ปรับระดบัสูง-ต ่า 

tinyint(1)    

ebd ระบบกระจายแรงเบรก tinyint(1)    

engine_check_warning 
ไฟเตือนสถานะ
เคร่ืองยนต ์

tinyint(1)    

vsa 
ระบบช่วยควบคุมการ
ทรงตวัขณะเขา้โคง้ 

tinyint(1)    

monitor 
ระบบแสดงภาพ/เตือน 
มุมอบัสายตาขณะเปล่ียน
เลน  

tinyint(1)    

traffic_alert  
ระบบเตือนเม่ือมีรถ
เคล่ือนผา่นขณะถอย 

tinyint(1)    

auto_brake เบรกอตัโนมติั tinyint(1)    

hsa 
ระบบช่วยการออกตวั
ขณะอยูบ่นทางลาดชนั 

tinyint(1)    

ess 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน
อตัโนมติัขณะเบรก
กะทนัหนั  

tinyint(1)    
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central_locking เซ็นทรัลล็อค  tinyint(1)    
theft_alarm สัญญานกนัขโมย tinyint(1)    
door_lock ระบบล็อคประตูรถ tinyint(1)    
immobilizer ระบบกุญแจนิรภยั tinyint(1)    
theft_device  ระบบสัญญานกนัขโมย tinyint(1)    
air_con ระบบปรับอากาศ tinyint(1)    
air_ventilation ช่องปรับอากาศตอนหลงั tinyint(1)    

push_start 
ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์
แบบอจัฉริยะ  

tinyint(1)    

accessory_socket ช่องจ่ายไฟส ารอง tinyint(1)    

foldable_rear 
เบาะนัง่ผูโ้ดยสาร
ดา้นหลงัสามารถพบัได ้

tinyint(1)    

adjustable_seats เบาะนัง่ปรับระดบัได ้ tinyint(1)    

low_fuel_light 
ไฟเตือนระดบัน ้ามนั
เช้ือเพลิงต ่า  

tinyint(1)    

auto_air 
ระบบปรับอากาศ
อตัโนมติั 

tinyint(1)    

air_purifier 
ระบบกรองอากาศใน
หอ้งโดยสาร  

tinyint(1)    

interior_light 
ไฟส่องสวา่งภายในหอ้ง
โดยสาร  

tinyint(1)    

seat_headrest 
ท่ีรองศีรษะผูโ้ดยสาร
ตอนหลงั  

tinyint(1)    

seat_center_arm 
ท่ีพกัแขนตรงกลางเบาะ
หลงั 

tinyint(1)    

rear_heated 
ระบบท าความร้อน
ส าหรับเบาะหลงั  

tinyint(1)    

front_cup ท่ีวางแกว้น ้าดา้นหนา้ tinyint(1)    
rear_cup ท่ีวางแกว้น ้าดา้นหลงั tinyint(1)    

vanity_mirror 
แผงบงัแดดพร้อมกระจก
แต่งหนา้  

tinyint(1)    
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bottle_holder  ท่ีวางขวดน ้า  tinyint(1)    

cruise_control 
ระบบควบคุมความเร็ว
อตัโนมติั  

tinyint(1)    

multi_function_steering 
สวติช์ควบคุมเคร่ืองเสียง
บนพวงมาลยั  

tinyint(1)    

auto_headlight 
ระบบ เปิด / ปิด ไฟหนา้
อตัโนมติั  

tinyint(1)    

electric_folding กระจกมองขา้งพบัไฟฟ้า tinyint(1)    

folding_table 
ถาดวางอเนกประสงค ์
ส าหรับผูโ้ดยสารตอน
หลงั 

tinyint(1)    

heater ระบบท าความร้อน tinyint(1)    

height_adjustable_driver 
พนกัพิงดา้นคนขบัปรับ  
สูง / ต ่า  

tinyint(1)    

smart_entry 
ระบบควบคุมประตูแบบ
อจัฉริยะ  

tinyint(1)    

power_windows_front กระจกไฟฟ้าดา้นหนา้ tinyint(1)    
rear_power_windows กระจกไฟฟ้าประตูหลงั tinyint(1)    

paddle_shift 
ระบบควบคุมการเปล่ียน
เกียร์ท่ีพวงมาลยั  

tinyint(1)    

ecu 
กล่องอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมการท างานของ
รถยนต ์  

tinyint(1)    

centre_console_armrest ท่ีพกัแขนคอนโซลกลาง tinyint(1)    

adjustable_headlights 
ระบบปรับไฟหนา้ สูง / 
ต ่า 

tinyint(1)    

alloy_wheels ลอ้อลัลอย  tinyint(1)    
front_fog_light ไฟตดัหมอกหนา้ tinyint(1)    

integrated_antenna 
เสาอากาศวทิยแุบบฝัง, 
สั้น หรือครีบฉลาม 

tinyint(1)    
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manually_adjustable 
ท่ีปรับระดบักระจกมอง
ขา้ง  

tinyint(1)    

side_turn_light 
กระจกมองขา้งพร้อมไฟ
เล้ียวในตวั  

tinyint(1)    

power_adjustable 
กระจกมองขา้งปรับ
ไฟฟ้า 

tinyint(1)    

power_antenna เสาอากาศก าลงัไฟ tinyint(1)    
rain_sensor ระบบปัดน ้าฝนอตัโนมติั tinyint(1)    
rear_spoiler สปอยเลอร์หลงั  tinyint(1)    
window_defogger ระบบไล่ฝ้ากระจกหลงั tinyint(1)    
window_wiper ระบบปัดน ้าฝนดา้นหลงั tinyint(1)    
removable_con ระบบพบัหลงัคารถ tinyint(1)    
roof_rail ราวหลงัคา  tinyint(1)    

roof_carrier 
กล่องบรรทุกสัมภาระ
บนหลงัคา  

tinyint(1)    

side_step คิ้วบนัได  tinyint(1)    
sun_roof ซนัรูฟ  tinyint(1)    
steel_wheel ฝาครอบลอ้  tinyint(1)    
front_brake ระบบเบรกดา้นหนา้ varchar(20)    
rear_brake ระบบเบรกดา้นหลงั varchar(20)    

daytime_light 
ไฟส่องสวา่งส าหรับการ
ขบัข่ีในเวลากลางวนั 

tinyint(1)    

navigation_system ระบบน าทาง  tinyint(1)    
dvd_player เคร่ืองเล่นดีวดีี  tinyint(1)    

radio 
ระบบเคร่ืองเสียงวทิย ุ
FM/AM  

tinyint(1)    

front_speaker ล าโพงดา้นหนา้  tinyint(1)    
rear_speaker ล าโพงดา้นหลงั  tinyint(1)    

din_audio 
ระบบเคร่ืองเสียงแบบ 
2DIN  

tinyint(1)    
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bluetooth_connect 
ระบบเช่ือมต่อโทรศพัท์
แบบไร้สาย Bluetooth 

tinyint(1)    

usb_aux 
ช่องเช่ือมต่อ USB และ/
หรือ AUX  

tinyint(1)    

voice_control ระบบสั่งการดว้ยเสียง tinyint(1)    

touch_screen 
ระบบเคร่ืองเสียงหนา้จอ
สัมผสั  

tinyint(1)    

apple_carplay 
แอพพลิเคชัน่ CarPlay 
จากบริษทั Apple 

tinyint(1)    

leather_seats เบาะหนงั  tinyint(1)    
fabric_seats เบาะผา้  tinyint(1)    

center_fuel_tank 
ถงัน ้ามนัออกแบบใหอ้ยู่
กลางตวัรถ  

tinyint(1)    

digital_clock นาฬิกาแบบดิจิตอล tinyint(1)    

digital_odometer 
หนา้ปัดบอกระยะทาง
แบบดิจิตอล  

tinyint(1)    

econ_mode 
โหมดการขบัข่ีแบบ 
ECON 

tinyint(1)    

electric_adjustable เบาะนัง่ปรับไฟฟ้า tinyint(1)    

multitrip_meter 
หนา้ปัดบอกระยะทาง
แบบมลัติทริป  

tinyint(1)    

tacho_meter มาตรวดัความเร็วรอบ tinyint(1)    
headlight_type ประเภทไฟหนา้  varchar(20)    

p_view จ านวนการเขา้ชม int(11)    
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4.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)  

เวบ็แอปพลิเคชนัเปรียบเทียบรถยนต์ ไดอ้อกแบบโดยค านึงถึงความสะดวกสบายของผูใ้ช้
เป็นหลกั จึงออกแบบเมนูต่าง ๆ เพื่อให้ผูใ้ช้งานท างานง่ายมากยิ่งข้ึน ขั้นตอนการท างานของเว็บ
แอปพลิเคชันในหน้าต่าง ๆ ท าให้ผูใ้ช้สะดวกในการใช้งาน โดยจะมีเมนูอยู่ดา้นบนของหน้าเว็บ
แอปพลิเคชนัหลกัและเวบ็แอปพลิเคชนัยงัออกแบบมาเพื่อให้ผูใ้ช้งานเปรียบเทียบรถยนต์ดูขอ้มูล
รายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนตท่ี์ผูใ้ชต้อ้งการ 

 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบ และสมคัรสมาชิก 
จากรูปท่ี 4.1 แสดงหน้าแรกส าหรับผูใ้ช้ในการยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้ใช้งานระบบโดยใช้

อีเมลและรหสัผา่นในการยืนยนัตวัตนแต่ถา้เป็นสมคัรสมาชิกใหม่จะตอ้งท าการสมคัรสมาชิกก่อน
โดยคลิกท่ีปุ่ม SIGN UP 
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รูปท่ี 4.2 หนา้จอสมคัรสมาชิก (ส่วนบญัชี) 

จากรูปท่ี 4.2 ผูใ้ช้ท  าการกรอกขอ้มูล (ส่วนบญัชี) เพื่อสมคัรสมาชิก ประกอบดว้ยขอ้มูล 
อีเมล รหสัผา่น และยนืยนัรหสัผา่น 

 

 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอสมคัรสมาชิก (ส่วนขอ้มูลส่วนตวั) 
จากรูปท่ี 4.3 ผู ้ใช้ท  าการกรอกข้อมูล (ส่วนข้อมูลส่วนตัว) เพื่อท าการสมัครสมาชิก 

ประกอบดว้ยขอ้มูล ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทรศพัท ์อาย ุอาชีพ สถานะ รายไดเ้ฉล่ีย และท่ีอยู ่
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอสมคัรสมาชิก (ส่วนแบบส ารวจ) 
จากรูปท่ี 4.4 ผูใ้ช้ท  าการกรอกขอ้มูล (ส่วนแบบส ารวจ) เพื่อสมคัรสมาชิก ประกอบดว้ย 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือรถยนต ์พฤติกรรมการใชร้ถยนต ์แบรนด์
ท่ีชอบ ราคาท่ีสนใจ มีรถยนต์คนัแรกหรือไม่ส่ิงท่ีต านึงในการเลือกซ้ือรถยนต์ ลกัษณะการใช้
รถยนต ์เทคโนโลยี 
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รูปท่ี 4.5 หนา้หลกั (ส่วนเมนู)  

จากรูปท่ี 4.5 เม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่หนา้หลกัจะพบเมนูดา้นบน เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ลือกใชง้านไดต้าม 
ประกอบดว้ย 

 1. เมนู Home แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต ์
 2. เมนู Brand แสดงหนา้แบรนดร์ถยนตต่์าง ๆ 
 3. เมนู Compare แสดงหนา้เปรียบเทียบรถยนต์ 
 4. เมนู Favorite แสดงหนา้รถยนตท่ี์ช่ืนชอบ 
 5. เมนู History แสดงหนา้ประวติัการเขา้ชมรถยนต์ 
 6. เมนู Compare History แสดงหนา้ประวติัการเปรียบเทียบรถยนต์  
 7. แสดงอีเมลผูเ้ขา้ใช ้เม่ือคลิกไปอีเมลจะมีแถบใหเ้ลือกระหวา่งแกไ้ขโปรไฟล์

      หรือท าการออกจากระบบ 
 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้หลกั (ส่วนแนะน ารถยนต)์ 
จากรูปท่ี 4.6 เม่ือผูใ้ช้เขา้สู่หน้าหลกั ระบบจะแสดงรถยนต์แนะน าท่ีใกล้เคียงกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึงไดจ้ากขอ้มูลจากแบบส ารวจท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกขอ้มูลไวต้อนเร่ิมสมคัรสมาชิก 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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รูปท่ี 4.7 หนา้หลกั (ส่วนแบรนด)์ 

จากรูปท่ี 4.7 แสดงหนา้แบรนดร์ถยนตต่์าง ๆ ใหผู้ใ้ชเ้ลือกดูขอ้มูลในระบบได ้
 

รูปท่ี 4.8 หนา้แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 

จากรูปท่ี 4.8 เม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่หนา้แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั จะมีขอ้มูลเดิมอยูเ่พื่อให้ผูใ้ชท้ราบและ
เม่ือแกไ้ขเสร็จสามารถคลิกยนืยนัเพื่อแกไ้ขขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.9 หนา้เมนูแบรนด์ 

จากรูปท่ี 4.9 เม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่เมนูแบรนด์ จะมีแบรนด์ต่าง ๆ ใหผู้ใ้ชเ้ลือกดูขอ้มูลไดต้ามท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการ 
 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้แสดงรุ่นรถยนต ์
จากรูปท่ี 4.10 เม่ือผูใ้ช้เขา้สู่หนา้แบรนด์แลว้จะแสดงให้ผูใ้ช้สามารถเลือกรุ่นรถยนตข์อง

แบรนดน์ั้น ๆ ได ้
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รูปท่ี 4.11 หนา้แสดงรายละเอียดรถยนต์ 

จากรูปท่ี 4.11 แสดงหน้าต่อจากเลือกรุ่นรถยนต์ เม่ือผูใ้ช้เขา้มาจะเจอรุ่นท่ีผูใ้ช้คลิกเขา้มา
โดยดา้นขวาจะมีปุ่มหวัใจให้กดถูกใจ ถา้หากผูใ้ชส้นใจหรือช่ืนชอบรถยนตค์นันั้นเพื่อบนัทึกเก็บไว้
ใน Favorite สามารถดูภายหลงัได ้

 

 
รูปท่ี 4.12 หนา้รายละเอียดรถยนต ์(ส่วนรูปภาพ) 

จากรูปท่ี 4.12 แสดงหนา้รายละเอียดรถยนต์ เม่ือผูใ้ชเ้ขา้มาจะสามารถดูรูปภาพภายในและ
ภายนอกของรถยนตไ์ด ้ๆ 

1. เม่ือคลิกท่ีปุ่มหวัใจ ระบบจะเก็บรถคนัน้ี

ไวท่ี้หนา้ Favorite และเม่ือคลิกอีกคร้ังจะ
ท าการเอาออกจากหนา้ Favorite 
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รูปท่ี 4.13 หนา้รายละเอียดรถยนต ์(ส่วนขอ้มูลรถยนต)์ 
จากรูปท่ี 4.13 แสดงส่วนขอ้มูลรายละเอียดรถยนต์แต่ละคนั เช่น ประเภทของเคร่ืองยนต์ 

ระบบเกียร์ ขนาดของเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ 
 

 

 
รูปท่ี 4.14 หนา้รายละเอียดรถยนต ์(ส่วนสีรถยนต)์ 

จากรูปท่ี 4.14 ในส่วนน้ีผูใ้ช้จะสามารถเลือกเปล่ียนดูสีของรถยนต์ได้ และเม่ือดูขอ้มูล
ทั้งหมดในหนา้น้ีเสร็จดา้นล่างจะมีปุ่มเพื่อใหน้ ารถคนัท่ีดูไปแสดงหนา้เปรียบเทียบไดท้นัที 
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รูปท่ี 4.15 หนา้เปรียบเทียบขอ้มูลรถยนต์ 
จากรูปท่ี 4.15 เม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่หนา้น้ีจะแสดงตารางในการเลือกรถยนตท่ี์จะน ามาเปรียบเทียบ

โดยผูใ้ชต้อ้งเลือกรถยนตท์ั้ง 2 คนัแลว้จึงคลิกเปรียบเทียบเพื่อดูขอ้มูล 
 

 

รูปท่ี 4.16 หนา้เปรียบเทียบขอ้มูลรถยนต ์(เม่ือคลิกเปรียบเทียบแลว้) 
จากรูปท่ี 4.16 เม่ือผูใ้ชค้ลิกเปรียบเทียบแลว้ ระบบจะแสดงตารางขอ้มูลของรถยนตท่ี์เลือก

ไวข้ึ้นมาแสดง 
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รูปท่ี 4.17 หนา้บนัทึกรถยนตท่ี์ช่ืนชอบ 
จากรูปท่ี 4.17 แสดงรถยนตท่ี์ช่ืนชอบท่ีผูใ้ชไ้ดท้  าการคลิกถูกใจไว ้ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งท าการคลิก

ปุ่มหวัใจในหนา้รายละเอียดรถยนตก่์อนจึงจะแสดง 
 

 

รูปท่ี 4.18 หนา้ประวติัการเขา้ชม 
จากรูปท่ี 4.18 แสดงรถยนตท่ี์ผูใ้ชเ้คยเขา้ดูทั้งหมด 
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รูปท่ี 4.19 หนา้ประวติัการเปรียบเทียบรถยนต์ 
จากรูปท่ี 4.19 แสดงรถยนตท่ี์ผูใ้ชเ้คยเขา้ไปเปรียบเทียบทั้งหมด 

 

 

รูปท่ี 4.20 ส่วนดา้นล่างของหนา้เวบ็ไซต ์
จากรูปท่ี 4.20 แสดงเก่ียวกบัรายละเอียดของเวบ็แอปพลิเคชนั และรายละเอียดการติดต่อ

กบัศูนยบ์ริการรถยนต ์
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รูปท่ี 4.21 หนา้จอเขา้สู่ระบบ (ผูดู้แลระบบ) 
จากรูปท่ี 4.21 แสดงหนา้ส าหรับการเขา้สู่ระบบของผูดู้แลระบบ 
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รูปท่ี 4.22 หนา้หลกั (ผูดู้แลระบบ) 

จากรูปท่ี 4.22 แสดงหนา้แรกเม่ือผูดู้แลระบบเขา้สู่ระบบ ฝ่ังซ้ายจะแสดงแถบเมนูของแต่
ละแบรนด์ แต่ถา้เป็นผูดู้แลระบบของแบรนด์ ส่วนถา้เป็นผูดู้แลระบบของแบรนด์ก็จะข้ึนแต่ของ 
แบรนดข์องตวัเอง และจะแสดงสถิติในการเขา้ชมแบรนด ์และรถยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
รูปท่ี 4.23 หนา้จดัการรายละเอียดรถยนตข์องแบรนด์ (ผูดู้แลระบบ) 

จากรูปท่ี 4.23 แสดงรถยนตท่ี์มีในแบรนดน์ั้น แลว้ยงัสามารถ เพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลของ
รถยนตแ์ต่ละคนัได ้ประกอบดว้ย 

 1. เพิ่มขอ้มูลรายละเอียดของรถยนตแ์ต่ละคนั 
 2. แกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดของรถยนตแ์ต่ละคนั 

1 2 3 4 5 6 
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 3. จดัการรูปภายนอกของรถยนต ์
 4. จดัการรูปภายในของรถยนต ์
 5. แกไ้ขขอ้มูลหลกัของรถยนตแ์ต่ละคนั 
 6. ลบรถยนตแ์ต่ละคนั 
 

 

รูปท่ี 4.24 หนา้เพิ่มรถยนต ์
จากรูปท่ี 4.24 เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มรถยนต ์จะแสดงหนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลของรถยนตเ์พื่อ

เพิ่มรถยนตข์องแต่ละแบรนดไ์ด ้
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รูปท่ี 4.25 หนา้เพิ่มขอ้มูลรายละเอียดรถยนต ์

จากรูปท่ี 4.25 เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มขอ้มูลรายละเอียด จะแสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลรายละเอียดของ
รถยนตค์นันั้น ๆ ข้ึนมา 

 
รูปท่ี 4.26 หนา้แกไ้ขขอ้มูลรายละเอียด 
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จากรูปท่ี 4.26 เม่ือคลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียด จะแสดงหน้าแก้ไขขอ้มูลรายละเอียด
ของรถยนตค์นันั้น ๆ ข้ึนมา 

 
รูปท่ี 4.27 หนา้จดัการรูปภาพภายนอกของรถยนต ์

จากรูปท่ี 4.27 แสดงขอ้มูลรูปภาพภายนอกของรถยนต ์และยงัสามารถ เพิ่ม แกไ้ข และลบ
ขอ้มูลรูปภายนอกได ้

 

 
รูปท่ี 4.28 หนา้เพิ่มรูปภาพภายนอกของรถยนต ์



88 
 

จากรูปท่ี 4.28 เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มรูปภาพภายนอกของรถยนต ์จะแสดงไดอะล็อกเพิ่มรูปภาพ
ภายนอกของรถยนตค์นันั้นข้ึนมา 

 

 
รูปท่ี 4.29 หนา้แกไ้ขรูปภายนอกของรถยนต ์

จากรูปท่ี 4.29 เม่ือคลิกปุ่มแก้ไขรูปภายนอกของรถยนต์ จะแสดงหน้าแก้ไขรูปภาพ
ภายนอกของรถยนตค์นันั้น ๆ ข้ึนมา 

 

 
รูปท่ี 4.30 หนา้จดัการรูปภาพภายในของรถยนต ์
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จากรูปท่ี 4.30 แสดงขอ้มูลรูปภาพภายในของรถยนต ์และยงัสามารถ เพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูล
รูปภายภายในของรถยนตไ์ด ้

 

รูปท่ี 4.31 หนา้เพิ่มรูปภายในของรถยนต ์
จากรูปท่ี 4.31 เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มรูปภายในของรถยนต ์จะแสดงไดอะล็อกเพิ่มรูปภาพภายใน

ของรถยนตค์นันั้น ๆ ข้ึนมา 
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รูปท่ี 4.32 หนา้แกไ้ขรูปภาพภายในของรถยนต ์
จากรูปท่ี 4.32 เม่ือคลิกปุ่มแก้ไขรูปภาพภายในของรถยนต์ จะแสดงหน้าแก้ไขรูปภาพ

ภายในของรถยนตค์นันั้น ๆ ข้ึนมา 
 

 

รูปท่ี 4.33 หนา้แกไ้ขขอ้มูลหลกัของรถยนต ์
จากรูปท่ี 4.33 เม่ือคลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลหลกัของรถยนต ์จะแสดงหนา้แกไ้ขขอ้มูลหลกัของ

รถยนตค์นันั้น ๆ ข้ึนมา 

รูปท่ี 4.34 หนา้จดัการประเภทของรถยนต ์
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จากรูปท่ี 4.34 แสดงประเภทรถยนต์ของแต่ละแบรนด์ และยงัสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ
ประเภทรถยนตไ์ด ้

 
รูปท่ี 4.35 หนา้จอเพิ่มประเภทของรถยนต ์

จากรูปท่ี 4.35 เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มประเภท จะแสดงหนา้จอเพื่อเพิ่มประเภทของรถยนตข์องแต่
ละแบรนดไ์ด ้
 

 

รูปท่ี 4.36 หนา้แกไ้ขประเภทของรถยนต ์
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จากรูปท่ี 4.36 เม่ือคลิกปุ่มแก้ไขประเภทของรถยนต์ จะแสดงหน้าแก้ไขประเภทของ
รถยนตค์นันั้น ๆ ข้ึนมา 
 

 

รูปท่ี 4.37 หนา้จดัการรุ่นของรถยนต ์
จากรูปท่ี 4.37 แสดงรุ่นรถยนตข์องแบรนด์นั้นๆ และยงัสามารถ เพิ่ม แกไ้ข ลบรุ่นรถยนต์

ได ้
 

 

รูปท่ี 4.38 หนา้จอเพิ่มรุ่นของรถยนต ์
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จากรูปท่ี 4.38 เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มรุ่นรถยนต ์จะแสดงหนา้จอเพื่อเพิ่มรุ่นของรถยนตข์องแต่ละ
แบรนดไ์ด ้

 
รูปท่ี 4.39 หนา้แกไ้ขประเภทของรถยนต ์

จากรูปท่ี 4.39 เม่ือคลิกปุ่มแก้ไขประเภทของรถยนต์ จะแสดงหน้าแก้ไขประเภทของ
รถยนตค์นันั้น ๆ ข้ึนมา 
 

 

รูปท่ี 4.40 หนา้จดัการตวัแปรรถยนต ์
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จากรูปท่ี 4.40 แสดงตวัแปรรถยนตข์องแบรนดน์ั้นๆ และยงัสามารถ เพิ่ม แกไ้ข ลบตวัแปร
รถยนตไ์ด ้

รูปท่ี 4.41 หนา้จอเพิ่มตวัแปรรถยนต ์
จากรูปท่ี 4.41 เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มตวัแปรรถยนต์ จะแสดงหน้าจอเพื่อเพิ่มตวัแปรรถยนตเ์พื่อ

เพิ่มตวัแปรรถยนตข์องแต่ละแบรนดไ์ด ้
 

 

รูปท่ี 4.42 หนา้แกไ้ขตวัแปรรถยนต ์
จากรูปท่ี 4.42 เม่ือคลิกปุ่มแกไ้ขตวัแปรรถยนต์ จะแสดงหน้าแกไ้ขตวัแปรรถยนต์คนันั้น

ข้ึนมา 
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รูปท่ี 4.43 หนา้จดัการขอ้มูลเคร่ืองยนตข์องรถยนต์ 
จากรูปท่ี 4.43 แสดงเคร่ืองยนต์ของรถยนต์ของแบรนด์นั้น ๆ และยงัสามารถ เพิ่ม แกไ้ข 

ลบเคร่ืองยนตข์องรถยนตไ์ด ้
 

 

รูปท่ี 4.44 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลเคร่ืองยนตข์องรถยนต ์
จากรูปท่ี 4.44 เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มเคร่ืองยนตข์องรถยนต ์จะแสดงหนา้จอเพื่อเพิ่มเคร่ืองยนต์

ของรถยนตข์องแต่ละแบรนดไ์ด ้
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รูปท่ี 4.45 หนา้แกไ้ขขอ้มูลเคร่ืองยนตข์องรถยนต์ 
จากรูปท่ี 4.45 เม่ือคลิกปุ่มแกไ้ขเคร่ืองยนตข์องรถยนต ์จะแสดงหนา้แกไ้ขเคร่ืองยนตข์อง

รถยนตค์นันั้น ๆ ข้ึนมา 

รูปท่ี 4.46 หนา้จดัการขอ้มูลเช้ือเพลิงของรถยนต ์
จากรูปท่ี 4.46 แสดงเช้ือเพลิงของรถยนตข์องแบรนด์นั้นๆ และยงัสามารถ เพิ่ม แกไ้ข ลบ

ขอ้มูลเช้ือเพลิงของรถยนตไ์ด ้
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รูปท่ี 4.47 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลเช้ือเพลิงของรถยนต ์
จากรูปท่ี 4.47  เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มเช้ือเพลิงของรถยนต ์จะแสดงหนา้จอเพื่อเพิ่มขอ้มูลเช้ือเพลิง

ของรถยนตข์องแต่ละแบรนดไ์ด ้

รูปท่ี 4.48 หนา้แกไ้ขขอ้มูลเช้ือเพลิงของรถยนต ์
 จากรูปท่ี 4.48 เม่ือคลิกปุ่มแกไ้ขเช้ือเพลิงของรถยนต ์จะแสดงหนา้แกไ้ขเช้ือเพลิงของ
รถยนตค์นันั้นข้ึนมา 
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รูปท่ี 4.49 หนา้จดัการสีของรถยนต ์

จากรูปท่ี 4.49 แสดงสีของรถยนต์ของแบรนด์นั้น ๆ และยงัสามารถ เพิ่ม แกไ้ข ลบสีของ
รถยนตไ์ด ้

 

 

รูปท่ี 4.50 หนา้จอเพิ่มสีของรถยนต ์
จากรูปท่ี 4.50  เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มสีของรถยนต ์จะแสดงหนา้จอเพื่อเพิ่มสีของรถยนตข์องแต่

ละแบรนดไ์ด ้
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รูปท่ี 4.51 หนา้แกไ้ขสีของรถยนต ์
จากรูปท่ี 4.51 เม่ือคลิกปุ่มแก้ไขสีของรถยนต์ จะแสดงหน้าแก้ไขสีของรถยนต์คนันั้น

ข้ึนมา 
 

 

รูปท่ี 4.52 หนา้จดัการผูใ้ช้ 
จากรูปท่ี 4.52 แสดงขอ้มูลผูใ้ชง้าน และลบผูใ้ชไ้ด ้อีกทั้งยงัสามารถส่งอีเมลไปหาผูใ้ชไ้ด ้
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รูปท่ี 4.53 หนา้จดัการผูดู้แลระบบของแบรนด์ 
จากรูปท่ี 4.53 แสดงผูดู้แลระบบของแบรนด์ และยงัสามารถแกไ้ข และลบออกได ้ 

 

 
รูปท่ี 4.54 หนา้แกไ้ขผูดู้แลระบบของแบรนด์ 

จากรูปท่ี 4.54  เม่ือคลิกปุ่มแกไ้ขผูดู้แลระบบของแบรนด์ จะแสดงหนา้แกไ้ขผูดู้แลระบบ
ของแบรนดข้ึ์นมา 
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รูปท่ี 4.55 หนา้จดัการรูปภาพในหนา้แรก 

จากรูปท่ี 4.55 แสดงขอ้มูลรูปภาพท่ีแสดงในหนา้แรกและยงัสามารถแกไ้ข และลบออกได ้ 
 

รูปท่ี 4.56 หนา้จอเพิ่มรูปภาพในหนา้แรก 
 จากรูปท่ี 4.56  เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มรูปภาพในหนา้แรก จะแสดงหนา้จอเพื่อเพิ่มรูปภาพ 
ในหนา้แรกได ้
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รูปท่ี 4.57 หนา้แกไ้ขผูดู้แลระบบของแบรนด์ 

จากรูปท่ี 4.57  เม่ือคลิกปุ่มแกไ้ขผูดู้แลระบบของแบรนด์ จะแสดงหนา้แกไ้ขผูดู้แลระบบ
ของแบรนดข้ึ์นมา 

 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์    

 การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัเปรียบเทียบรถยนตไ์ดพ้ฒันาตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดย

เว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบรถยนต์นั้นถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อให้ผูใ้ช้ท่ีต้องการอยากจะเลือกซ้ือ

รถยนตแ์ต่ยงัไม่แน่ใจว่าจะซ้ือรถยนต์แบรนด์ไหนรุ่นไหนดี ซ่ึงทางเวบ็แอปพลิเคชนัเปรียบเทียบ

รถยนต์จะมีแบบสอบถามให้ผูใ้ช้ตอบตอนสมคัรสมาชิก โดยเม่ือผูใ้ช้เขา้สู่เวบ็ไซต์แล้วระบบจะ

แนะน ารถยนตท่ี์ตรงกบัส่ิงท่ีผูใ้ชต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงผูใ้ชอ้าจจะมีรถยนตท่ี์ช่ืนชอบมากกวา่ 1 คนั 

โดยทางผูใ้ชจ้ะสามารถน ารถยนตท่ี์ช่ืนชอบมาเปรียบเทียบกนัได ้เพื่อช่วยตดัสินใจในกนัการเลือก

ซ้ือรถยนต์ ท าให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วในการตดัสินใจเพิ่มมากข้ึน โดยทางเวบ็แอปพลิเคชัน

เปรียบเทียบรถยนต์จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนต์แต่ละคนั ซ่ึงจะช่วยเพิ่มขอ้มูลให้ผูใ้ช้

สามารถน ามาใชใ้นการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตข์องผูใ้ชเ้พิ่มมากข้ึน 

 

5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1 สามารถแนะน ารถยนตท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้ตอบในแบบส ารวจได ้
5.2.2 สามารถน ารถยนตท่ี์สนใจมาเปรียบเทียบกนัได ้
5.2.3 สามารถดูรายละเอียดของรถยนตไ์ด ้
5.2.4 สามารถเพิ่มหรือลบและแกไ้ขขอ้มูลของรถยนตไ์ด ้
5.2.5 สามารถดูขอ้มูลการเขา้ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนัของผูใ้ช ้
5.2.6 สามารถเก็บขอ้มูลรถยนตท่ี์ช่ืนชอบได ้
5.2.4 สามารถเก็บประวติัการเขา้ชมและประวติัการเปรียบเทียบรถยนตไ์ด ้
 

5.3 ข้อจ ากดัของระบบ   
 5.3.1 ระบบยงัไม่สามารถติดต่อกบัศูนยร์ถยนตท่ี์ใกลเ้คียงไดโ้ดยตรง 
 5.3.2 ระบบสามารถเปรียบเทียบรถยนตไ์ดจ้  านวน 2 คนัต่อคร้ังเท่านั้น 
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5.4 ข้อเสนอแนะ   
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนควรพฒันา
ระบบดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1 ระบบควรสามารถใหผู้ใ้ชส้ามารถติดต่อกบัศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์อยูใ่กลเ้คียงได ้
          โดยตรง 
 5.4.2 ระบบควรเพิ่มใหมี้การปรียบเทียบรถยนตไ์ดม้ากกวา่ 2 คนัต่อการเปรียบเทียบ 1 คร้ัง 
 5.4.3 ระบบควรมีการแสดงความคิดเห็นของรถยนตใ์นแต่ละคนั 
 5.4.4 ระบบควรแสดงขอ้มูลการเปรียบเทียบรถยนตข์องแบรนดต์วัเองให้ผูดู้แลแบรนด์เห็น 
 5.4.5 ระบบควรแสดงขอ้มูล ตารางผอ่น โปรโมชัน่ ของแถม 
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