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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั นั้นรถยนต์ประกอบด้วยหลากหลายแบรนด์ และหลากหลายรุ่ น ทาให้การเลือก
ซื้ อรถยนต์ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไป ตามไลฟ์ สไตล์ ความชื่นชอบ และลักษณะการใช้งาน
ซึ่ งบางคนอาจจะต้องการรถยนต์ที่เหมาะสมกับการดาเนิ นชีวิตที่สุด จึงทาให้ผูใ้ ช้น้ ันตัดสิ นใจใน
การเลือกซื้ อรถยนต์ที่เหมาะสมกับตัวเองหรื อความต้องการของตัวเองได้ยากมาก เพราะด้วยจานวน
ของแบรนด์ และรุ่ น ที่ มี จานวนหลากหลาย และรายละเอีย ดต่างๆ ของรถยนต์แต่ล ะคัน ซึ่ งใน
ปั จจุบนั มีแต่เว็บที่เปรี ยบเทียบรถยนต์ได้แต่แบรนด์ของตัวเองยังไม่มี เว็บที่สามารถเปรี ยบเทียบ
รถยนต์ที่ขา้ มแบรนด์ได้ ทาให้ผใู ้ ช้งานต้องเปลี่ยนเว็บไซต์ในการเลือกดูรถยนต์ขา้ มไปมาเพื่อที่จะ
เปรี ยบเทียบกัน ทาให้เกิดความลาบาก และยุง่ ยากในการเปรี ยบเทียบรถยนต์
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ทางคณะผู ้จัด ท าจึ ง ได้ มี แ นวคิ ด ในการพัฒ นาเว็บ แอปพลิ เคชั น
เปรี ยบเที ยบรถยนต์ข้ ึนมา เพื่อให้ผูใ้ ช้เกิดความสะดวกสบาย เป็ นแหล่งข้อมูลและช่ วยเพิ่มความ
รวดเร็ วในการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อรถยนต์ที่เหมาะสมกับผูใ้ ช้ โดยเว็บแอปพลิเคชัน สามารถ
เปรี ยบเทียบข้อมูลรายละเอียดรถยนต์ได้ โดยมีฟังก์ชนั ในการเก็บข้อมูลผูใ้ ช้จากแบบสอบถาม ณ
ตอนเริ่ มใช้งานครั้งแรกโดยให้ผูใ้ ช้ตอบแบบสอบถาม เพื่อที่ระบบจะนาเสนอรถยนต์ที่เหมาะสม
และตรงกับ ความต้องการของผูใ้ ช้มากที่ สุ ด และสามารถเลื อกดู รายละเอี ย ดรถยนต์ไ ด้ในหน้า
รายละเอียดรถยนต์ เพื่อที่ผใู ้ ช้ที่ยงั ตัดสิ นใจไม่ได้ว่าตรงกับความต้องการหรื อไม่ แต่อยู่ในตัวเลือก
ของผูใ้ ช้ และน าไปเปรี ย บเที ย บได้ ซึ่ งทางเว็บ ไซต์เปรี ย บเที ย บรถยนต์ส ามารถน ารถยนต์ไ ป
เปรี ยบเทียบกันได้ท้ งั หมด ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์ หรื อ รุ่ นอะไร อีกทั้งยังมีการเก็บประวัติการเข้าชม
รถยนต์และประวัติการเปรี ยบเทียบรถยนต์ เพื่อที่ผูใ้ ช้จะสามารถเข้าดู ประวัติที่ผูใ้ ช้ได้เข้าชมและ
ลองเปรี ยบเทียบไปแล้วได้ ระบบพัฒนาโดยใช้เครื่ องมือ Sublime Text 3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
คือ HTML, PHP ระบบจัดการฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม phpMyAdmin บริ หารจัดการข้อมูล ด้วย
ภาษา SQL
1.2 วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเปรี ยบเทียบรถยนต์
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1.3 ขอบเขตปริญญำนิพนธ์
1.3.1 พัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมไคลเอนท์/ เซิร์ฟเวอร์ เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน (Web
Application)
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
1.3.2.1 ผูด้ ูแลระบบ
1.3.2.1.1 สามารถตรวจเช็คประวัติต่าง ๆได้
1.3.2.1.2 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ แบรนด์รถยนต์ได้
1.3.2.1.3 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลของรถยนต์ในแต่ละแบรนด์ได้
1.3.2.1.4 สามารถเพิ่มแบนเนอร์ต่าง ๆ ในเว็บได้
1.3.2.1.5 สามารถดูสถิติการเข้าชมของแบรนด์และรุ่ นรถยนต์ได้
1.3.2.2 ผูด้ ูแลแบรนด์
1.3.2.2.1 สามารถเพิ่มข้อมูลของรถยนต์ในแบรนด์ตนเองได้
1.3.2.2.2 สามารถแก้ไขข้อมูลของรถยนต์ในแบรนด์ได้
1.3.2.2.3 สามารถลบข้อมูลของรถยนต์ในแบรนด์ได้
1.3.2.2.4 สามารถดูสถิติการเข้าชมของแบรนด์และรุ่ นรถยนต์ได้
1.3.2.3 ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
1.3.2.3.1 สามารถสมัครสมาชิกได้
1.3.2.3.2 สามารถเข้าสู่ระบบได้
1.3.2.3.3 สามารถนารถยนต์มาเปรี ยบเทียบกันได้
1.3.2.3.4 สามารถตอบแบบสอบถามได้
1.3.2.3.5 สามารถเก็บรถยนต์ที่ชื่นชอบได้
1.3.2.3.6 สามารถดูประวัติที่เคยเข้าชมรถยนต์ได้
1.3.2.3.7 สามารถดูประวัติที่เคยเปรี ยบเทียบรถยนต์ได้
1.4. ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 ช่วยให้สามารถใช้งานง่าย และสะดวกในการเลือกรถยนต์
1.4.2 ช่วยให้สามารถเลือกรถยนต์ได้ตรงตามไลฟ์ สไตล์ของตนเอง
1.4.3 ช่วยให้สามารถทราบข้อมูลรายละเอียดของรถยนต์แต่ละแบรนด์เพิ่มมากขึ้น
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1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้ องกำรและกำรศึกษำข้ อมูล (Detailed Study)
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสอบถามปัญหาต่าง ๆ กับผูค้ นที่มีความต้องการเลือกซื้ อ
รถยนต์ จากงานวิ จัย ต่ า ง ๆ ทางด้า นการเปรี ย บเที ย บรถยนต์ก่ อ นการเลื อ กซื้ อ รถยนต์ รวมถึ ง
แบบสอบถามเกี่ยวกับความชอบ และความต้องการในการเลือกรถยนต์ เพื่อรวบรวม และนามา
พัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ และรวบรวมข้อมูลของรถยนต์แต่ละแบรนด์แต่ละรุ่ นจาก
เว็บไซต์ของแบรนด์รถยนต์แต่ละยี่ห้อ และโบรชัวร์ ของแต่ละยี่ห้อรถยนต์เพื่อความถูกต้องของ
ข้อมูล
1.5.2 กำรวิเครำะห์ ระบบ (System Analysis)
น าข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ศึ ก ษาและรวบรวมมานั้ น น ามาวิ เคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบตั ิงาน และกาหนดขอบเขตที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล เพื่อทาการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน
เปรี ยบเทียบรถยนต์ เพื่อแก้ปัญหาของผูท้ ี่ จะเลื อกซื้ อรถยนต์ ให้ตรงกับความต้องการของตัวเอง
โดยจะแบ่งการทางานของระบบ ออกเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนที่ 1 สาหรับผูด้ ูแลระบบ ส่ วนที่ 2 ผูด้ ูแลแต่
ละแบรนด์ และส่ วนที่ 3 ผูใ้ ช้ทวั่ ไป โดยนาเสนอด้วยแผนภาพ Use Case Diagram, Class Diagram,
Sequence Diagram และโครงสร้างฐานข้อมูล ER-Diagram
1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design)
ในขั้นตอนนี้ จะทาการออกแบบโปรแกรมที่ จะนามาใช้จริ ง เพื่ อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่จะต้องตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้มากที่สุด
1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้สถาปัตยกรรมไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์
(Client/ Server Architecture) เครื อ ข่ ายแบบ Client/ Server เป็ นรู ป แบบ
หนึ่ ง ของเครื อข่ ายแบบ server-based โดยจะมี ค อมพิ วเตอร์ ห ลัก เครื่ อ ง
หนึ่ งเป็ น เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะไม่ได้ทาหน้าที่ประมวลผลทั้งหมดให้เครื่ องลูก
ข่ายหรื อเครื่ องไคลเอนต์ (Client) แต่เซิร์ฟเวอร์จะทาหน้าที่เสมือนเป็ นที่
เก็บข้อมูลระยะไกล และประมวลผลบางอย่างให้กบั เครื่ องไคลเอนต์
เท่านั้น เช่ น ประมวลผลคาสั่งในการดึ งข้อมูลจากเซิ ร์ฟเวอร์ ฐานข้อมู ล
(Database Server)
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1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้างข้อมูลเป็ นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Database) เป็ นการ
เก็บข้อมูลในรู ปของตาราง (Table) หลาย ๆ ตารางที่มีความสัมพันธ์กนั ในแต่ละ
ตารางแบ่งออกเป็ นแถว ๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็ นคอลัมน์ (Column)
1.5.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ (User Interface Design) เก็บรวบรวมข้อมูล แบบฟอร์ ม
และการท างานต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Sublime Text 3 ออกแบบเครื่ องมื อที่ใช้
โดยใช้ ภ าษา HTML, PHP ช่ ว ยในการออกแบบหน้ า จอซึ่ งมี JavaScript, CSS
,Bootstrap เข้ามาช่วย
1.5.4 กำรพัฒนำระบบ (System Development)
เป็ นขั้นตอนในการพัฒนาระบบ โดยคณะผูจ้ ดั ทาจะใช้โปรแกรม Sublime Text 3
ในการพัฒ นาเว็บ แอปพลิ เคชัน โดยใช้ ภ าษา HTML, PHP, JavaScript, CSS, JQuery ตามความ
เหมาะสม และเลื อกใช้ โปรแกรมในการบริ ห ารจัด การฐานข้อมู ล phpMyAdmin โดยน าข้อ มู ล
ทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing)
การทดสอบระบบ คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบและพัฒนาระบบไปพร้อม ๆ กัน
จะเป็ นการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดและทาการปรับปรุ งแก้ไข โดยแบ่งเป็ นทั้งหมด 3 ส่ วนได้แก่
1.5.5.1 การทดสอบฟังก์ชนั ต่าง ๆ ในเว็บแอปพลิเคชันเปรี ยบเทียบรถยนต์ โดยทา
การทดสอบผ่านทางระบบงานจริ งที่ได้พฒั นาขึ้นมา เพื่อหาข้อผิดพลาด
ต่าง ๆ และทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
1.5.5.2 การทดสอบการตอบสนอง และข้อผิดพลาดของ User Interface
1.5.5.3 การทดสอบประสิ ทธิภาพโดยรวมของเว็บ แอปพลิเคชัน ถ้าพบปั ญหาใน
ส่วนใดของระบบจะทาการแก้ไขให้เรี ยบร้อย
1.5.6 กำรจัดทำเอกสำร (Documentation)
เป็ นการจัด ท าเอกสารแนวทางในการจัด ท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ โ ดยมี วิ ธี ก ารและ
ขั้นตอนการดาเนินปริ ญญานิพนธ์ เพื่อนาเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและเป็ นคู่มือการใช้งานใช้
อ้างอิงในอนาคต
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานปริ ญญานิพนธ์
2562
2563
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1.รวบรวมข้อมูล
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสาร

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1 ฮำร์ ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ 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 ระบบปฏิบตั ิการ Windows 10
1.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮำร์ ดแวร์
1.8.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ CPU ความเร็ว 2.0 GHz ขึ้นไป
แรมอย่างน้อย 2 GB ขึ้นไป
1.8.1.2 อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
1.8.2 ซอฟต์แวร์
1.8.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows 10
1.8.2.2 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome, Mozilla, FireFox,
Microsoft Edge

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเปรี ยบเทียบรถยนต์ ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ระบบนั้นตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้ได้มากที่สุด ประกอบด้วย
2.1 ภาษาโปรแกรมทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
2.1.1 HTML1

รู ปที่ 2.1 สัญลักษณ์ HTML
HTML คือ ภาษาหลักที่ใช้เขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag เพื่อกาหนดการแสดงผล HTML ย่อมา
จากค าว่า Hypertext Markup Languageโดย Hypertext หมายถึ ง ข้อความที่ เชื่ อ มต่ อ กันผ่า นลิ ง ค์
(Hyperlink) Markup languageหมายถึงภาษาที่ใช้ Tag เพื่อกาหนดการแสดงผลสิ่ งต่าง ๆที่แสดงอยู่
บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag กาหนดการแสดงผลเว็บเพจที่เชื่ อมถึ งกันใน
Hyperspace ผ่า น Hyperlink ซึ่ ง ในปั จจุ บ นั มี ก ารพัฒนาและก าหนดมาตรฐานโดยองค์ก ร World
Wide Web Consortium (W3C)
ภาษา HTML ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ HTML Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0,
HTML 3.2 และ HTML 4.0 ในปั จ จุ บ ัน ทาง W3C ได้ผ ลัก ดัน รู ป แบบของ HTML แบบใหม่ ที่
เรี ย กว่า XHTML ซึ่ ง เป็ นลัก ษณะของโครงสร้ าง XML แบบหนึ่ ง ที่ มี หลัก เกณฑ์ใ นการก าหนด
โครงสร้างของโปรแกรมที่มีรูปแบบที่มาตรฐานกว่า มาทดแทนใช้ HTML รุ่ น 4.01 ที่ใช้กนั อยู่ใน
ปัจจุบนั
1

https://sites.google.com/site/ninknitkann/--html-khux-xari
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การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML สามารถทาโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ หรื อ
จะอาศัยโปรแกรมที่ เป็ นเครื่ องมื อช่ วยสร้ างเว็บเพจ เช่ น Visual Studio Code, Dream Weaver ซึ่ ง
ช่วยให้สร้างหน้า HTML ได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น
ข้อเสี ยคื อ โปรแกรมเหล่านี้ มกั Generate Code ที่ เกิ นความจาเป็ นมากเกิ นไป ทาให้ไฟล์
HTML มีขนาดใหญ่และแสดงผลช้า แต่ถา้ หากเข้าใจภาษา HTML จะช่วยให้เราสามารถแก้ไข Code
ของเว็บเพจได้ตามต้องการและยังสามารถนา Script มาแทรก ตัดต่อ สร้างลูกเล่นสี สันให้กบั เว็บเพจ
ได้ การเรี ยกใช้งานหรื อทดสอบการทางานของ HTML จะใช้โปรแกรม Internet Web Browser ทาง
คณะผูจ้ ดั ทาได้นาทฤษฏี น้ ี มาใช้ในการจัดโครงสร้ างหน้าต่างๆ เป็ นภาษาที่มีโครงสร้างที่ทาความ
เข้าใจง่าย
2.1.2 PHP2

รู ปที่ 2.2 สัญลักษณ์ PHP
PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page Tools
PHP คือภาษาประเภท Scripting Language ภาษาประเภทนี้ คาสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรี ยกว่า
Script และเวลาใช้งานต้องใช้ตวั แปรชุ ดคาสั่ง ตัวอย่างภาษา Script เช่ น JavaScript , Perl เป็ นต้น
ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษา Script แบบอื่น คือ PHP ได้การพัฒนาและออกแบบมา เพื่อ
ใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรื อแก้ไขเนื้ อหาได้โดยอัตโนมัติ
ดังนั้น PHP จึงเป็ นภาษาที่เรี ยกว่า server-side หรื อ HTML-embedded scripting language นั้นคือใน
ทุกครั้งก่อนที่คอมพิวเตอร์ ที่ให้บริ การเป็ น Web server จะส่ งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้และ
จะประมวลผลตามคาสัง่ ที่มีอยูใ่ ห้เสร็ จก่อน แล้วค่อยส่ งผลลัพธ์ที่ได้ให้ ผลลัพธ์ที่ได้น้ นั ก็คือเว็บเพจ
ถือได้ว่า PHP เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่ช่วยให้สร้ าง Dynamic Web pages อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นาทฤษฏีน้ ีมาใช้ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

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

รู ปที่ 2.3 สัญลักษณ์ CSS
CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets เป็ นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่ไม่เหมือน
ใคร และถู กกาหนดมาตรฐานโดย W3C (World Wide Web Consortium) เหมือนกับภาษา HTML
และ XHTML ใช้ใ นตกแต่ ง เอกสาร HTML และ XHTML ให้ส วยงามอย่า งที่ ต้องการ ด้วยการ
กาหนดคุณสมบัติให้กบั Element ต่างๆ ของ HTML ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นาทฤษฏีน้ ี มาใช้ในการตก
แต่งหน้าเว็บให้มีความสวยงาม
2.1.4 Java Script 4

รู ปที่ 2.4 สัญลักษณ์ Java Script
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับเขียนโปรแกรมบน Internet ที่ได้รับความนิยมสู ง
Java JavaScript เป็ นภาษา Script เชิ งวัตถุ (ที่เรี ยกกันว่า "สคริ ปต์" (Script) ซึ่ งในการพัฒนาเว็บไซต์
(ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ ช้ได้มากขึ้น ซึ่ งมีวธิ ี การ
ทางานในลักษณะ "แปลความและดาเนินงานไปทีละคาสั่ง" (Interpret) หรื อเรี ยกว่า Object Oriented
Programming ที่มี เป้ าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอิ นเทอร์ เน็ต ส าหรั บ
ผูเ้ ขียนด้วยภาษา HTML สามารถทางานข้ามแพลตฟอร์ มได้ โดยทางานร่ วมกับ ภาษา HTML และ
ภาษา Java ได้ท้ งั ทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ (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 ถู ก พัฒ นาขึ้ นโดย เน็ ต สเคปคอมมิ ว นิ เ คชั น ส์ (Netscape Communications
Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator2.0 เพื่อใช้สร้างเว็บเพจ
โดยติดต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ แบบ Live Wire ต่อมา Netscape จึงได้ร่วมมือกับ บริ ษทั ซันไมโครซิ สเต็มส์
ปรั บ ปรุ ง ระบบของบราวเซอร์ เพื่ อให้ส ามารถติ ดต่ อใช้ง านกับ ภาษา Java ได้ และได้ปรั บปรุ ง
LiveScript ใหม่ใน ปี 2538 แล้วตั้งชื่ อใหม่ว่า JavaScript สามารถทาให้การสร้ างเว็บเพจมี ลูกเล่ น
มากมาย และยังโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ทนั ที
เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้ผพู ้ ฒั นาสามารถสร้างเว็บได้ตรงกับความต้องการและมีความ
น่ าสนใจมากขึ้น อี กทั้งยังเป็ นภาษาเปิ ดที่ ไม่ว่าใครก็สามารถนาไปใช้ได้ จึงได้รับความนิ ยมเป็ น
อย่างมาก มีการใช้งานอย่างกว้างขวางและได้ถูกกาหนดให้เป็ นมาตรฐานโดย ECMA การทางาน
ของ JavaScript จะต้องมีการแปลความคาสั่ง ซึ่ งขั้นตอนนี้ จะถูกจัดการโดยบราวเซอร์ (เรี ยกว่าเป็ น
Client-Side Script) ดัง นั้น JavaScript จึ ง ท างานได้เฉพาะบนบราวเซอร์ ที่ ส นับ สนุ น ซึ่ ง ปั จ จุ บ ัน
บราวเซอร์ เกื อบทั้งหมดก็สนับสนุ น JavaScript แล้ว สิ่ งที่ตอ้ งระวังคือ JavaScript มีการพัฒนาเป็ น
เวอร์ ชั่นใหม่ๆออกมา ดังนั้นถ้า นาโค้ดของเวอร์ ชั่นใหม่ไปรั นบนบราวเซอร์ เวอร์ ชั่นเก่ าที่ ยงั ไม่
สนับสนุน จะทาให้ error ได้ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นาทฤษฏีน้ ี มาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาเว็บให้ง่าย
ยิง่ ขึ้น และที่ใช้ทฤษฏีน้ ีเพราะเป็ นภาษาที่ศึกษามา
2.2 เทคโนโลยีทใี่ ช้ ในการพัฒนา
2.2.1 Client/ Server Network5
ไคลเอนต์/ เซิ ร์ฟเวอร์ (client/ server) คือ การที่มีเครื่ องผูใ้ ห้บริ การ (server) และ
เครื่ องผูใ้ ช้บริ การ (Client)เชื่ อมต่อกันอยู่และเครื่ องผูใ้ ช้บริ การได้มีการติ ดต่อร้ องขอบริ การจาก
เครื่ องผูใ้ ห้บริ การ เครื่ องผูใ้ ห้บริ การก็จะจัดการตามที่ เครื่ องผูข้ อใช้บริ การร้ องขอ และส่ งข้อมูล
กลับไปให้เครื อข่ายแบบไคลเอนต์/ เซิ ร์ฟเวอร์ เหมาะกับระบบเครื อข่ายที่ตอ้ งการเชื่อมต่อกับเครื่ อง
ลูกข่ายจานวนมาก โดยการรองรับจานวนเครื่ องลูกข่าย (Client) อาจจะเป็ นพัน ดังนั้นเครื่ องที่จะ
นามาทาหน้าที่ให้บริ การต้องเป็ นเครื่ องที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง เพราะถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อ
ความผิดพลาด (Fault Tolerance)และต้องคอยให้บริ การทรั พยากรให้กบั เครื่ องลู กข่ายตลอดเวลา
โดยเครื่ องที่ นามาท าเป็ นเซิ ร์ ฟ เวอร์ อาจเป็ นคอมพิ วเตอร์ แบบเมนเฟรม มิ นิคอมพิ วเตอร์ หรื อ
ไมโครคอมพิวเตอร์ ก็ได้

5

https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network
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เครื อข่ายประเภทนี้จะมีเครื่ องศูนย์บริ การที่เรี ยกว่า เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ และมีเครื่ องลูกข่ายต่างๆ
เชื่ อมต่อ โดยเครื อข่ายนึ งอาจมีเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ มากกว่าหนึ่ งตัวเชื่ อมต่อภายในวงแลนเดียวกัน ซึ่ ง
เซิ ร์ฟเวอร์ แต่ละตัวก็ทาหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน เช่น
1.ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) คือ เครื่ องที่ให้บริ การแฟ้ มข้อมูลให้เครื่ องลูกข่าย
2.พริ นต์เซิ ร์ฟ เวอร์ (Print Server) คื อ เครื่ อ งที่ บ ริ ก ารงานพิ ม พ์ใ ห้ แก่ เครื่ องลู ก ข่ า ย โดย
บันทึกงานพิมพ์เก็บไว้ในรู ปแบบของสพูล (Spool) และดาเนินการพิมพ์งานตามลาดับคิว
3.ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) คือ เครื่ องที่บริ การฐานข้อมูลให้เครื่ องลูกข่าย
4.เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server) คื อ เครื่ องที่จดั เก็บข้อมูลเว็บเพจขององค์กร เพื่อให้ผูท้ ี่ใช้
อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงเว็บขององค์กรได้
5.เมลเซิ ร์ฟเวอร์ (Mail Server) คือ เครื่ องที่จดั เก็บข้อมูลด้านจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ
E-mail ที่มีการรับส่ งกันภายในเครื อข่าย ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นาทฤษฏีน้ ีมาใช้ในการพัฒนาระบบ
2.2.2 Web application6
Web Application คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่ งระบบมีการไหลเวียนแบบ
Online แบบ Local ภายในวง LAN และ Global ออกไปยังเครื อข่าย Internet ทาให้เหมาะกับงานที่
ต้องการข้อมูลแบบ Real Time
การท างานของ Web Application นั้ นโปรแกรมส่ วนหนึ่ งจะวางตั ว อยู่ บ น
Rendering Engine ซึ่งตัว Rendering Engine ทาหน้าที่หลัก ๆ คือ เอาชุดคาสั่งหรื อรู ปแบบโครงสร้าง
ข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผลนามาแสดงผลในส่ วนหนึ่ งของจอภาพ โปรแกรมส่ วนที่ วางตัวอยู่บน
Rendering Engine จะทาหน้าที่หลักๆ คือการแก้ไขสิ่ งที่แสดงผล จัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามา
เบื้องต้นและการประมวลบางส่ วน แต่ส่วนการทางานหลักๆจะวางตัวอยู่บนเซอร์ เวอร์ ในลักษณะ
Web Application เบื้ องต้น ฝั่ งเซิ ร์ฟเวอร์ ป ระกอบไปด้วยเว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์ ซ่ ึ ง ทาหน้าที่ เชื่ อมต่ อกับ
ไคลเอนต์ตามโปรโตคอล HTTP/ HTTPS นอกจากเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะทาหน้าที่ส่งไฟล์ที่เกี่ยวกับการ
แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติ เว็บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ จ ะมี ส่ วนประมวลผลซึ่ งอาจจะเป็ นตัว
แปลภาษา
สรุ ป Web Application คือการเขียนโปรแกรมให้ตอบสนองกับผูใ้ ช้มากที่สุด โดยรู ปแบบ
ของ Web Application จะอยู่ในรู ปแบบของเว็บไซต์คือ สามารถใช้งานได้ทุกหน้าจอไม่ว่าขนาด
หน้าจอจะแตกต่างกันอย่างไร เพราะสามารถยืดและหดได้ตามสภาพของ UI ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นา
ทฤษฏีน้ ีมาใช้เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานได้ง่าย

6

https://www.ktndevelop.com/web-application-คืออะไร/
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2.3 ซอฟต์ แวร์ ทใี่ ช้ ในการพัฒนา
2.3.1 Sublime Text 37

รู ปที่ 2.5 สัญลักษณ์ Sublime Text 3
โปรแกรม Sublime Text เป็ นโปรแกรมเขียนโค้ด สาหรับโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนา ที่มี
ขนาดเล็กเพียงแค่ 7MB เท่านั้น แต่ยงั คงประสิ ทธิ ภาพและฟังก์ชนั ไว้มากมาย ใช้งานง่ายและรวดเร็ ว
โปรแกรม Sublime Text นี้ รองรับการใช้งานได้หลายภาษาไม่วา่ จะเป็ น ภาษาหลักๆ อย่าง
C,C++, C# เขี ย นเว็บ ไซต์ HTML,PHP โค้ด CSS เขี ย นภาษา JAVA, Python หรื อ ภาษาอื่ น ๆ อี ก
มากมาย ส่ วนโค้ดแบ่งแต่ละส่ วนอย่างชัดเจน สามารถแก้ไขข้อความทีเดียวหลายๆบรรทัดพร้อมกัน
ได้ ค้นหา Text แต่ละส่ วนได้ อีกทั้งยังมีแถบแสดงโค้ดทั้งหมดให้เลื่อนดูได้อีกด้วย
สาหรับโปรแกรมเขียนโค้ด Sublime Text เป็ นโปรแกรมเขียน แก้ไขโค้ด ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งไม่แพ้โปรแกรมอื่นๆเลย ด้วยประสิ ทธิภาพจาก Python API ที่ช่วยให้สามารถติดตั้งปลัก๊ อินเสริ ม
ต่างๆ และ Package ให้โปรแกรมมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น ช่วยทาให้งานเขียนโค้ด
ทาได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว สามารถสลับการทางานบน Project ที่ทาอยูไ่ ด้อย่างรวดเร็ ว โปรแกรมนี้ ก็
รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows Linux และ macOS ได้เป็ นอย่างดี ทางคณะผูจ้ ดั ทา
ได้นาทฤษฏีน้ ีมาใช้ในการพัฒนาระบบ

7

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

รู ปที่ 2.6 สัญลักษณ์ MySQLi
MySQLi ย่อ มาจาก MySQL Improved คื อ ส่ ว นปรั บ ปรุ ง ส่ ว นเสริ ม ความสามารถของ
MySQL นั่น เอง โดยสามารถใช้ง านได้ใ น MySQL Version ที่ ม ากกว่า 4.1.13 และจะติ ด ตั้ง ให้
อัตโนมัติถา้ ลง PHP Version 5.3.0 ขึ้นไป ไม่มีผลกับคาสั่ง MySQL เดิมและสามารถใช้คาสั่งเดิมได้
แค่เปลี่ยนจากการ Connection ใหม่ ตามมาตรฐานของ MySQLi
ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL จะมี 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่
1. PHP's MySQL Extension
2. PHP's MySQLi Extension
3. PHP Data Objects (PDO)
จุดเด่นของ MySQLi และดีกว่าการ Connect แบบอื่นคือ
1. สามารถเขียนโปรแกรมแบบ OOP ได้เป็ นอย่างดี (An object-oriented interface)
2. รองรับการทางานบนฝั่ง SERVER ได้ดีมากขึ้น (Supports server-side Prepared
Statements)
3. รองรับคาสั่งด้านโปรแกรมฐานข้อมูล (Supports Stored Procedures)
4. รองรับคาสัง่ หลายคาสัง่ พร้อมกัน (Supports Stored Procedures)
5. สนับสนุนการทา Transactions (Support for transactions)
6. แก้ไขจุดบกพร่ องอื่นของ MySQL ก่อนหน้า (Enhanced debugging support)
7. ทางานเข้ากันได้ดีกบั ฝั่ง Server มากขึ้น (Embedded server support)
8. ทางานกับรู ปแบบตัวอักษรหลากหลายขึ้น (API supports Charsets)
9. ผลลัพธ์โครงสร้างของข้อมูลที่มีโครงสร้างที่ดีข้ ึน (Result set contains metadata: It have
information about table along with result)

8

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

บทที่ 3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์
เว็บ แอปพลิ เคชันเปรี ยบเที ย บรถยนต์ เป็ นระบบส ำหรั บ เปรี ย บเที ย บข้อมูล ต่ ำ ง ๆ ของ
รถยนต์แต่ละคัน ซึ่ งจะช่ วยผูใ้ ช้สำมำรถเลื อกซื้ อรถยนต์ได้ตรงกับควำมต้องกำรของผูใ้ ช้เอง โดย
ผูใ้ ช้สำมำรถสมัครสมำชิ กทำงเว็บไซต์และมี กำรตอบแบบสอบถำม เพื่อนำข้อมูลที่ผูใ้ ช้ได้ตอบ
นำมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพื่อแนะนำรถยนต์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ และผูใ้ ช้สำมำรถเลือก
ดูขอ้ มุลรถยนต์ที่หน้ำแบรนด์โดยผูใ้ ช้สำมำรถเลือกแบรนด์ที่สนใจ และเมื่อเข้ำไปในแบรนด์แล้วจะ
มีรุ่นรถยนต์ของแบรนด์น้ นั ๆ และถ้ำเลื อกรถยนต์ที่ตอ้ งกำรได้แล้วจะเข้ำสู่ หน้ำรำยละเอี ยดของ
รถยนต์คนั ที่ผใู้ ช้เลือก โดยจะมีรูปภำพภำยใน ภำยนอก สิ และข้อมูลของรถยนต์ และยังสำมำรถ
คลิ ก ปุ่ มหัวใจเพื่ อเก็ บ รถยนต์ชื่นชอบรถยนต์ได้ โดยแสดงในหน้ำ Favorite ซึ่ งผูใ้ ช้ส ำมำรถนำ
รถยนต์ไ ปเปรี ยบเที ยบกันได้เพื่อให้ไ ด้รถยนต์ที่ตรงใจกับผูใ้ ช้ม ำกที่ สุ ด โดยเว็บ แอปพลิ เคชัน
สำมำรถเก็บประวัติรถที่ผใู้ ช้เคยทำกำรเปรี ยบเทียบไปแล้ว เก็บไว้ที่หน้ำ Compare History และส่ วน
ของผูด้ ูแลระบบสำมำรถจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ ได้ ทั้งเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้ท้ งั หมด ยกเว้นผูด้ ูแล
ระบบของแต่ละแบรนด์ ซึ่ งผูด้ ูแลระบบของแต่ละแบรนด์จะสำมำรถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้แต่
แบรนด์ของตัวเองเท่ำนั้น
เทคโนโลยีที่ ใ ช้ใ นกำรพัฒ นำปริ ญ ญำนิ พ นธ์ ออกแบบเป็ นเว็บ แอปพลิ เ คชัน โดยใช้
โปรแกรม Sublime Text 3 ในกำรออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเปรี ยบเทียบรถยนต์ท้ งั Front-End และ
Back-End และในส่ วนของ Database จะใช้ MySQLi Engine ในกำรออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูล
3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow Diagram)
3.2.1 วิเคราะห์ ระบบงานใหม่ (New System Analysis)
เว็บแอปพลิเคชัน เปรี ยบเทียบรถยนต์ ประกอบด้วยแบบสอบถำมเพื่อเก็บข้อมูล
จำกผูใ้ ช้แล้วนำไปเก็บข้อมูล และวิเครำะห์และนำเสนอรถยนต์ที่เหมำะสมกับผูใ้ ช้ นอกจำกนี้ ผใู ้ ช้
ยังสำมำรถที่จะเลือกดู ขอ้ มูลรถยนต์ดว้ ยตนเอง และสำมำรถนำรถยนต์ที่เลือกไว้มำเปรี ยบเทียบกัน
ได้ท้ งั หมด ซึ่ ง จะท ำให้ผูใ้ ช้ง ำนสะดวกสบำย และประหยัดเวลำในกำรหำข้อมูล ของรถยนต์ ที่
ผูใ้ ช้งำนต้องกำรหรื อรถยนต์ที่เหมำะสมกับผูใ้ ช้ที่สุด โดยที่ผใู ้ ช้สำมำรถเก็บรถที่ชื่นชอบหรื อสนใจ
ไว้ในหน้ำชื่นชอบรถยนต์ได้ อีกทั้งยังมีหน้ำเก็บประวัติที่สำมำรถดูได้วำ่ เคยเข้ำดูรถยนต์คนั ไหนไป
แล้วบ้ำง และเก็บประวัติกำรเปรี ยบเทียบรถยนต์

14

รู ปที่ 3.1 Work Flow Diagram ของเว็บแอปพลิเคชันเปรี ยบเทียบรถยนต์

3.3 แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบด้ วย Use Case Diagram
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รู ปที่ 3.2 Use Case Diagram ของเว็บแอปพลิเคชันเปรี ยบเทียบรถยนต์

3.4 คาอธิบายรายละเอียดของยูสเคส (Use Case Description)
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ตำรำงที่ 3.1 รำยละเอียดของ Use Case : Register
Register
UC1
สมัครสมำชิก
User
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้ระบบป้ อนอีเมล รหัสผ่ำน คลิกปุ่ ม Register
2. ระบบจะเช็คอีเมล ตำมที่ผใู้ ช้ป้อนเข้ำมำ 2 เงื่อนไข
2.1 อีเมลที่ผใู ้ ช้สมัครมีอยูใ่ นระบบแล้ว
2.1.1 ระบบจะแจ้งเตือนว่ำที่อยูอ่ ีเมลมีผใู ้ ช้งำนแล้ว
2.2 อีเมลที่ป้อนไม่เคยถูกใช้มำก่อน
2.2.1 ระบบจะส่ งข้อมูลที่ป้อนไปยังฐำนข้อมูล และ เข้ำสู่ ข้ นั ตอนของกำร
สร้ำงเลขรหัส
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ของสมำชิกได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ ต
ได้กรุ ณำลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง
2. ถ้ำ ป้ อนข้อ มู ล ไม่ ค รบ จะมี ก ำรแจ้ง เตื อ นให้ ผูใ้ ช้ง ำนกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะทำกำรบันทึกข้อมูล

Use Case Name

ตำรำงที่ 3.2 รำยละเอียดของ Use Case : Login
Login
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Use Case ID
UC2
Brief Description
ระบบยืนยันตัวตน
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้ระบบป้ อนอีเมล รหัสผ่ำน และคลิกปุ่ ม Login
2. ระบบจะเช็คอีเมล และ รหัสผ่ำน ตำมที่ผใู้ ช้ป้อนเข้ำมำ 2 เงื่อนไข
2.1 อีเมลและรหัสผ่ำนของผูใ้ ช้ตรงกับในฐำนข้อมูล
2.1.1 ระบบจะนำ User สู่ หน้ำหลักของโปรแกรม
2.2 อีเมลและรหัสผ่ำนไม่ตรงกับฐำนข้อมูล
2.2.1 ระบบจะแจ้งเตือนว่ำ อีเมล หรื อ รหัสผ่ำนไม่ถูกต้องและให้ผใู ้ ช้งำนกรอก
อีเมลให้ถูกต้อง หรื อรหัสผ่ำนให้ถูกต้อง
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้
กรุ ณำลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง
2. ถ้ำป้ อนข้อมูลไม่ครบ จะมีกำรแจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนก่อนที่จะทำกำรบันทึกข้อมูล

Use Case Name

ตำรำงที่ 3.3 รำยละเอียดของ Use Case : Home
Home
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Use Case ID
UC3
Brief Description
เป็ นหน้ำสำหรับแสดงข้อมูลรำยละเอียดหน้ำหลักของเว็บไซต์
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เข้ำถึงหน้ำหลัก (Home)
2. ระบบจะทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ น User จะสำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลในหน้ำหลัก
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดได้ในหน้ำหน้ำหลัก
3. ระบบจะทำกำรดึงข้อมูลรำยละเอียดจำก backend หน้ำหลักมำแสดง
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง

Use Case Name

ตำรำงที่ 3.4 รำยละเอียดของ Use Case : Brand
Brand
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Use Case ID
UC4
Brief Description
เป็ นหน้ำสำหรับแสดงแบรนด์ท้ งั หมดของเว็บไซต์
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เข้ำถึงหน้ำแบรนด์ (Brand)
2. ระบบจะทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำน
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ น User จะสำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลในหน้ำแบรนด์ได้
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดได้ในหน้ำแบรนด์
3. ระบบจะทำกำรดึงข้อมูลรำยละเอียด backend หน้ำแบรนด์มำแสดง
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง

Use Case Name

ตำรำงที่ 3.5 รำยละเอียดของ Use Case : Models
Models
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Use Case ID
Brief Description

UC5
เป็ นหน้ำสำหรับแสดงรุ่ นรถยนต์ท้ งั หมดที่คลิ กเข้ำมำจำกหน้ำแบรนด์ของ
เว็บไซต์
User
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้

Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เข้ำถึงหน้ำรุ่ นรถยนต์ (Models)
2. ระบบจะทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำน
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ น User จะสำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลในหน้ำรุ่ นรถยนต์ได้
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดได้ในหน้ำรุ่ นรถยนต์
3. ระบบจะทำกำรดึงข้อมูลรำยละเอียด backend หน้ำรุ่ นรถยนต์มำแสดง
4. ระบบจะทำกำรเก็บประวัติแบรนด์ในกำรคลิกเข้ำมำดูรุ่นรถยนต์ของแบรนด์ที่คลิกมำแสดงใน
backend
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง

Use Case Name

ตำรำงที่ 3.6 รำยละเอียดของ Use Case : Car Details
Car Details
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Use Case ID
Brief Description

UC6
เป็ นหน้ำสำหรั บแสดงรำยละเอียดรถยนต์ที่คลิ กเข้ำมำจำกหน้ำรุ่ นรถยนต์
ของเว็บไซต์
User
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้

Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เข้ำถึงหน้ำรำยละเอียดรถยนต์ (Car Details)
2. ระบบจะทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำน
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ น User จะสำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลในหน้ำรำยละเอียดรถยนต์ได้
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดได้ในหน้ำรำยละเอียดรถยนต์
2. ระบบจะทำกำรดึงข้อมูลรำยละเอียด backend หน้ำรำยละเอียดรถยนต์มำแสดง
3. ระบบจะทำกำรเก็บประวัติกำรเข้ำดูรำยละเอียดรถยนต์นำไปแสดงที่เมนูประวัติรถยนต์ (history)
และใน backend
4. หน้ำรำยละเอียดรถยนต์ระบบสำมำรถกดเปรี ยบเทียบรถยนต์รุ่นที่เลือกเข้ำชมได้ ระบบจะเปลี่ยน
หน้ำไปหน้ำเปรี ยบเทียบเว็บไซต์และให้ผใู้ ช้ทำกำรเลือกรถยนต์อีกคันเพื่อทำกำรเปรี ยบเทียบได้
5. หน้ำรำยละเอียดรถยนต์ สำมำรถคลิกถูกใจเพื่อเพิม่ เป็ นรำยกำรโปรดสำมำรถเก็บไว้ดูภำยหลังได้
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง

Use Case Name

ตำรำงที่ 3.7 รำยละเอียดของ Use Case : Compare
Compare
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Use Case ID
UC7
Brief Description
เป็ นหน้ำสำหรับแสดงรำยละเอียดกำรเปรี ยบเทียบรถยนต์บนเว็บไซต์
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เข้ำถึงหน้ำเปรี ยบเทียบรถยนต์ (Compare)
2. ระบบจะทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำน
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ น User จะสำมำรถกดเลือกรถยนต์เพื่อเรี ยกดูขอ้ มูลในหน้ำเปรี ยบเทียบ
รถยนต์ได้
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดได้ต่อเมื่อนำรถยนต์ 2 คัน มำเลือกในหน้ำเปรี ยบเทียบ
รถยนต์
3. ระบบจะทำกำรดึงข้อมูลรำยละเอียดที่บนั ทึกจำก backend นำมำแสดงกำรเปรี ยบเทียบรถยนต์
หลังจำกที่ได้คลิกเปรี ยบเทียบไปในหน้ำรำยละเอียดรถยนต์มำแสดง
4. ระบบจะทำกำรเก็บข้อมูลที่ได้เปรี ยบเทียบไปแล้วนำไปแสดงในเมนูประวัติกำรเปรี ยบเทียบ
(Compare History)
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง

Use Case Name

ตำรำงที่ 3.8 รำยละเอียดของ Use Case : Favorite
Favorite
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Use Case ID
UC8
Brief Description
เป็ นหน้ำสำหรับแสดงข้อมูลรำยกำรโปรดรถยนต์ที่ถูกสนใจบนเว็บไซต์
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มต้นขึ้นเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เข้ำถึงหน้ำรำยกำรโปรด (Favorite)
2. ระบบจะทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำน
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ น User จะสำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลในหน้ำรำยกำรโปรด
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดได้ในหน้ำรำยกำรโปรด
3. ระบบจะทำกำรเก็บข้อมูลรำยกำรโปรดที่ผใู้ ช้ถูกใจนำมำแสดง และสำมำรถยกเลิกกำรถูกใจ
ได้
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง

ตำรำงที่ 3.9 รำยละเอียดของ Use Case : History
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Use Case Name
History
Use Case ID
UC9
Brief Description
เป็ นหน้ำสำหรับแสดงประวัติรำยละเอียดกำรเข้ำชมรถยนต์
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เข้ำถึงหน้ำประวัติรำยละเอียดกำรเข้ำชมรถยนต์ (History)
2. ระบบจะทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำน
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ น User จะสำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลในหน้ำประวัติรำยละเอียดกำรเข้ำชม
รถยนต์
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดได้ในหน้ำประวัติรำยละเอียดกำรเข้ำชมรถยนต์
3. ระบบจะทำกำรเก็บข้อมูลประวัติรำยละเอียดกำรเข้ำชมรถยนต์นำมำแสดง
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง

ตำรำงที่ 3.10 รำยละเอียดของ Use Case : Compare history
Use Case Name
Compare history
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Use Case ID
Brief Description

UC10
เป็ นหน้ำสำหรับแสดงเปรี ยบเทียบประวัติรำยละเอียดรถยนต์ที่เคยเข้ำชมบน
เว็บไซต์
User
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้

Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ ม เมื่ อผูใ้ ช้งำนมี สิทธิ์ เข้ำถึ งหน้ำเปรี ย บเทียบประวัติ รำยละเอียดรถยนต์ (Compare
history)
2. ระบบจะทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำน
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ น User จะสำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลในหน้ำเปรี ยบเทียบประวัติรำยละเอียด
รถยนต์
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดได้ในหน้ำเปรี ยบเทียบประวัติรำยละเอียดรถยนต์
3. ระบบจะทำกำรเก็บข้อมูลเปรี ยบเทียบประวัติรำยละเอียดรถยนต์นำมำแสดง
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง

Use Case Name

ตำรำงที่ 3.11 รำยละเอียดของ Use Case : Login Admin
Login Admin
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Use Case ID
UC11
Brief Description
ระบบยืนยันตัวตน
Primary Actors
Administrator, Brand Admin
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูด้ ูแลระบบต้องกำรที่จะเข้ำสู่ ระบบ Login Admin
2. ระบบจะเช็ค username และ password ตำมที่ผใู้ ช้ป้อนเข้ำมำ 2 เงื่อนไข
2.1 username และ password ของผูด้ ูแลตรงกับในฐำนข้อมูล
2.1.1 ระบบจะนำผูด้ ู แลระบบสู่ ห น้ำ หลัก ของโปรแกรมและจะแสดงเมนู
ทั้งหมด แต่ถำ้ ไม่ใช่ผดู้ ูแลระบบจะเข้ำเงื่อนไขต่อไป
2.1.2 ระบบจะนำผูด้ ู แลระบบแบรนด์ ไปสู่ หน้ำ หลัก ของโปรแกรมแต่ จ ะ
แสดงเมนูแค่ส่วนของแบรนด์ตนเอง
2.2 username และ password ไม่ตรงกับฐำนข้อมูล
2.2.1 ระบบจะแจ้งเตือนว่ำ username หรื อ password ไม่ถูกต้องและให้ผดู้ ูแล
กรอก username หรื อ password ให้ถูกต้อง
Post Condition
ผูด้ ูแลระบบสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้ตำมสิ ทธิ์ ที่กำหนดให้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง
2. ถ้ำป้ อนข้อมูลไม่ครบ จะมีกำรแจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งำนกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนก่อนที่จะทำกำรบันทึกข้อมูล

Use Case Name

ตำรำงที่ 3.12 รำยละเอียดของ Use Case : Index
Index
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Use Case ID
UC12
Brief Description
เป็ นหน้ำสำหรับแสดงข้อมูลรำยละเอียดหน้ำหลักของ backend ของเว็บไซต์
Primary Actors
Administrator, Brand Admin
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เข้ำถึงหน้ำหลักของ backend
2. ระบบทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำนระบบ
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลระบบ
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดได้ทุกส่ วน
2.2 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลแบรนด์
2.2.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดได้แค่ส่วนของแบรนด์ตนเอง
3. ระบบจะทำกำรเรี ยกข้อมูลรำยละเอียดหน้ำหลัก เช่ น รำยละเอียดจำนวนกำรคลิกของแบรนด์
และรำยละเอียดจำนวนกำรคลิกของรุ่ นรถยนต์มำแสดง
Post Condition
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง

ตำรำงที่ 3.13 รำยละเอียดของ Use Case : Manage car details
Use Case Name
Manage car details
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Use Case ID
Brief Description

UC13
เป็ นหน้ำสำหรับทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลรถยนต์ และเพิ่มข้อมูลรำยละเอียด
รถยนต์เข้ำสู่ ระบบ backend
Administrator, Brand Admin
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้

Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ ในกำรทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลเมนูรำยละเอียดรถยนต์
2. ระบบทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำนระบบ
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลระบบ
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดรถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.1.2 สำมำรถ เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดรถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.2 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลแบรนด์
2.2.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดรถยนต์ได้แค่ส่วนของเมนูแบรนด์ตนเอง
2.2.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดรถยนต์ของเมนูแบรนด์ตนเอง
3. ระบบจะเริ่ มต้นก็ต่อเมื่อผูด้ ูแลระบบ หรื อ ผูด้ ูแลแบรนด์อปั โหลดไฟล์รูปภำพเนื้อหำข้อมูล
รำยละเอียดรถยนต์
4. ระบบทำกำรตรวจสอบขนำดไฟล์รูปภำพ
4.1 ถ้ำผูด้ ูแลระบบ หรื อ ผูด้ ูแลแบรนด์อปั โหลดไฟล์รูปภำพขนำดไม่เกิน 4 MB
4.1.1 สำมำรถทำรำยกำร เพิ่มข้อมูลรำยละเอียดรถยนต์ได้ตำมสถำนะของตนเอง
4.2 ถ้ำผูด้ ูแลระบบ หรื อ ผูด้ ูแลแบรนด์อปั โหลดไฟล์รูปภำพขนำดเกิน 4 MB
4.2.1 ไม่สำมำรถทำรำยกำร เพิม่ ข้อมูลรำยละเอียดรถยนต์
5. ระบบจะทำกำรเรี ยกข้อมูลรำยละเอียดรถยนต์มำแสดงบนหน้ำเว็บไซต์
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง

Use Case Name

ตำรำงที่ 3.14 รำยละเอียดของ Use Case : Manage type
Manage type
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Use Case ID
Brief Description

UC14
เป็ นหน้ำส ำหรั บทำรำยกำรจัดกำรข้อมูล ประเภทรถยนต์ และ เพิ่ มข้อมู ล
ประเภทรถยนต์เข้ำสู่ ระบบ backend
Administrator, Brand Admin
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้

Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ ในกำรทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลเมนูประเภทรถยนต์
2. ระบบทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำนระบบ
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลระบบ
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดประเภทรถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.1.2 สำมำรถ เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดประเภทรถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.2 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลแบรนด์
2.2.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดประเภทรถยนต์ได้แค่ส่วนของเมนูแบรนด์ตนเอง
2.2.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดประเภทรถยนต์ของเมนูแบรนด์ตนเอง
3. ระบบจะทำกำรเรี ยกข้อมูลประเภทรถยนต์มำแสดงบนหน้ำเว็บไซต์
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง

ตำรำงที่ 3.15 รำยละเอียดของ Use Case : Manage Models
Use Case Name
Manage Models
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Use Case ID
Brief Description

UC15
เป็ นหน้ำสำหรับทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลรุ่ นรถยนต์ และ เพิ่มข้อมูลรุ่ นรถยนต์
สู่ ระบบ backend
Administrator, Brand Admin
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้

Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ ในกำรทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลเมนูรุ่นรถยนต์
2. ระบบทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำนระบบ
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลระบบ
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดรุ่ นรถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.1.2 สำมำรถ เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดรุ่ นรถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.2 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลแบรนด์
2.2.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดรุ่ นรถยนต์ได้แค่ส่วนของเมนูแบรนด์ตนเอง
2.2.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดรุ่ นรถยนต์ของเมนูแบรนด์ตนเอง
3. ระบบจะทำกำรเรี ยกข้อมูลรุ่ นรถยนต์มำแสดงบนหน้ำเว็บไซต์
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง

Use Case Name

ตำรำงที่ 3.16 รำยละเอียดของ Use Case : Manage Level
Manage Level
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Use Case ID
Brief Description

UC16
เป็ นหน้ำ ส ำหรั บ ท ำรำยกำรจัด กำรข้อ มู ล ตัว แปลรถยนต์ และเพิ่ ม ข้อ มู ล
ตัวแปลรถยนต์สู่ระบบ backend
Administrator, Brand Admin
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้

Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ ในกำรทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลเมนูตวั แปลรถยนต์
2. ระบบทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำนระบบ
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลระบบ
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดตัวแปลรถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.1.2 สำมำรถ เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดตัวแปลรถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.2 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลแบรนด์
2.2.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดตัวแปลรถยนต์ได้แค่ส่วนของเมนูแบรนด์ตนเอง
2.2.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดตัวแปลรถยนต์ของเมนูแบรนด์ตนเอง
3. ระบบจะทำกำรเรี ยกข้อมูลตัวแปลรถยนต์มำแสดงบนหน้ำเว็บไซต์
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง

ตำรำงที่ 3.17 รำยละเอียดของ Use Case : Manage Engine size
Use Case Name
Manage Engine size
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Use Case ID
Brief Description

UC17
เป็ นหน้ำสำหรั บทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลขนำดของเครื่ องรถยนต์ และ เพิ่ม
ข้อมูลขนำดของเครื่ องรถยนต์สู่ระบบ backend
Administrator, Brand Admin
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้

Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ ในกำรทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลเมนูขนำดของเครื่ องรถยนต์
2. ระบบทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำนระบบ
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลระบบ
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดขนำดของเครื่ องรถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.1.2 สำมำรถ เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดขนำดของเครื่ องรถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.2 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลแบรนด์
2.2.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดขนำดของเครื่ องรถยนต์ได้แค่ส่วนของเมนูแบรนด์ตนเอง
2.2.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดขนำดของเครื่ องรถยนต์ของเมนูแบรนด์
ตนเอง
3. ระบบจะทำกำรเรี ยกข้อมูลขนำดของเครื่ องรถยนต์มำแสดงบนหน้ำเว็บไซต์
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง
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ตำรำงที่ 3.18 รำยละเอียดของ Use Case : Manage Fuel
Use Case Name
Manage Fuel
Use Case ID
UC18
Brief Description
เป็ นหน้ำสำหรับท ำรำยกำรจัดกำรข้อมูล เชื้ อเพลิ งรถยนต์ และ เพิ่ม ข้อมู ล
เชื้อเพลิงรถยนต์สู่ระบบ backend
Primary Actors
Administrator, Brand Admin
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ ในกำรทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลเมนูเชื้อเพลิงรถยนต์
2. ระบบทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำนระบบ
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลระบบ
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดเชื้อเพลิงรถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.1.2 สำมำรถ เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดเชื้ อเพลิงรถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.2 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลแบรนด์
2.2.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดเชื้อเพลิงรถยนต์ได้แค่ส่วนของเมนูแบรนด์ตนเอง
2.2.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดเชื้ อเพลิงรถยนต์ของเมนูแบรนด์ตนเอง
3. ระบบจะทำกำรเรี ยกข้อมูลเชื้อเพลิงรถยนต์มำแสดงบนหน้ำเว็บไซต์
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง
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ตำรำงที่ 3.19 รำยละเอียดของ Use Case : Manage Color
Use Case Name
Manage Color
Use Case ID
UC19
Brief Description
เป็ นหน้ำสำหรับทำรำยกำรจัดกำรข้อมูล สี รถยนต์ และเพิ่มข้อมูลสี รถยนต์สู่
ระบบ backend
Primary Actors
Administrator, Brand Admin
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ ในกำรทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลเมนูสีรถยนต์
2. ระบบทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำนระบบ
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลระบบ
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดสี รถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.1.2 สำมำรถ เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดสี รถยนต์ได้ทุกส่ วน
2.2 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลแบรนด์
2.2.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดสี รถยนต์ได้แค่ส่วนของเมนูแบรนด์ตนเอง
2.2.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดสี รถยนต์ของเมนูแบรนด์ตนเอง
3. ระบบจะเริ่ มต้นก็ต่อเมื่อผูด้ ูแลระบบ หรื อ ผูด้ ูแลแบรนด์อปั โหลดไฟล์รูปภำพเนื้อหำข้อมูลสี
รถยนต์
4. ระบบทำกำรตรวจสอบขนำดไฟล์รูปภำพ
4.1 ถ้ำผูด้ ูแลระบบ หรื อ ผูด้ ูแลแบรนด์อปั โหลดไฟล์รูปภำพขนำดไม่เกิน 4 MB
4.1.1 สำมำรถทำรำยกำร เพิ่มข้อมูลสี รถยนต์ได้ตำมสถำนะของตนเอง
4.2 ถ้ำผูด้ ูแลระบบ หรื อ ผูด้ ูแลแบรนด์อปั โหลดไฟล์รูปภำพขนำดเกิน 4 MB
4.2.1 ไม่สำมำรถทำรำยกำร เพิม่ ข้อมูลสี รถยนต์
5. ระบบจะทำกำรเรี ยกข้อมูลสี รถยนต์มำแสดงบนหน้ำเว็บไซต์
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง
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ตำรำงที่ 3.20 รำยละเอียดของ Use Case : Member
Member
UC20
เป็ นหน้ำสำหรับทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลชื่อผูใ้ ช้งำนเข้ำสู่ ระบบ
Administrator
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ ในกำรทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลเมนูชื่อผูใ้ ช้งำน
2. ระบบทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำนระบบ
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลระบบ
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดชื่อผูใ้ ช้งำนได้ทุกส่ วน
2.1.2 สำมำรถ ส่ งเมล ลบ ข้อมูลรำยละเอียดชื่อผูใ้ ช้งำนได้
3. ระบบจะทำกำรเรี ยกข้อมูลชื่อผูใ้ ช้งำน (User) มำแสดง
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง
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ตำรำงที่ 3.21 รำยละเอียดของ Use Case : Administrator
Use Case Name
Administrator
Use Case ID
UC21
Brief Description
เป็ นหน้ำสำหรับทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลผูด้ ูแลทั้งหมดเข้ำสู่ ระบบ
Primary Actors
Administrator
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ ในกำรทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลเมนูชื่อผูด้ ูแลทั้งหมด
2. ระบบทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำนระบบ
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลระบบ
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดชื่ อผูด้ ูแลทั้งหมดได้ทุกส่ วน
2.1.2 สำมำรถ ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดชื่อผูด้ ูแลทั้งหมดได้
3. ระบบจะทำกำรเรี ยกข้อมูลชื่อผูด้ ูแลทั้งหมดมำแสดง
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง
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ตำรำงที่ 3.22 รำยละเอียดของ Use Case : Website Banner
Use Case Name
Website Banner
Use Case ID
UC22
Brief Description
เป็ นหน้ำสำหรับทำรำยกำรจัดกำรข้อมูลรู ปภำพรถยนต์หน้ำเว็บไซต์
(Banner) และเพิ่มข้อมูลรู ปภำพรถยนต์เข้ำสู่ ระบบ backend
Primary Actors
Administrator
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทำกำร Login ก่อนถึงจะเข้ำใช้งำนได้
Main Flow :
1. ยูส เคสจะเริ่ ม เมื่ อ ผูใ้ ช้ง ำนมี สิ ท ธิ์ ในกำรท ำรำยกำรจัด กำรข้อมู ล รู ป ปกรถยนต์ห น้ำ เว็บ ไซต์
(Banner)
2. ระบบทำกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งำนระบบ
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนมีสิทธิ์ เป็ นผูด้ ูแลระบบ
2.1.1 สำมำรถดูขอ้ มูลรำยละเอียดรู ปปกรถยนต์หน้ำเว็บไซต์ (Banner) ได้ทุกส่ วน
2.1.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรำยละเอียดรู ปปกรถยนต์หน้ำเว็บไซต์ (Banner)ได้
3. ระบบจะเริ่ มต้นก็ต่อเมื่อผูด้ ูแลระบบอัปไฟล์รูปภำพเนื้อหำข้อมูลรู ปปกรถยนต์หน้ำเว็บไซต์
4. ระบบทำกำรตรวจสอบขนำดไฟล์รูปภำพ
4.1 ถ้ำผูด้ ูแลระบบอัปโหลดไฟล์รูปภำพขนำดไม่เกิน 4 MB
4.1.1 สำมำรถทำรำยกำร เพิม่ ข้อมูลรู ปปกรถยนต์ (Banner)ได้
4.2 ถ้ำผูด้ ูแลระบบอัปโหลดไฟล์รูปภำพขนำดเกิน 4 MB
4.2.1 ไม่สำมำรถทำรำยกำร เพิ่มข้อมูลรู ปปกรถยนต์ (Banner)ได้
5. ระบบจะทำกำรเรี ยกข้อมูลรู ปปกรถยนต์หน้ำเว็บไซต์(Banner) มำแสดง
Post Condition
สำมำรถใช้งำนฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ได้
Alternative Flows
Exception
1. ไม่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งำนทรำบ ไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณำ
ลองใหม่อีกครั้งในภำยหลัง
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3.5 Sequence Diagram

รู ปที่ 3.3 Sequence Diagram : Login Admin

รู ปที่ 3.4 Sequence Diagram : Index
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รู ปที่ 3.5 Sequence Diagram : Manage car details
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รู ปที่ 3.6 Sequence Diagram : Manage type
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รู ปที่ 3.7 Sequence Diagram : Manage Models
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รู ปที่ 3.8 Sequence Diagram : Manage Level
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รู ปที่ 3.9 Sequence Diagram : Manage Engine size
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รู ปที่ 3.10 Sequence Diagram : Manage Fuel
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รู ปที่ 3.11 Sequence Diagram : Manage Color
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รู ปที่ 3.12 Sequence Diagram : Member
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รู ปที่ 3.13 Sequence Diagram : Administrator
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รู ปที่ 3.14 Sequence Diagram : Website Banner
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3.6 Class Diagram

รู ปที่ 3.15 Class Diagram ของเว็บแอปพลิเคชันเปรี ยบเทียบรถยนต์
3.7 Class Diagram Detail
ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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
ตำรำงที่ 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
ตำรำงที่ 3.26 รำยละเอียดของ Class Diagram : Logout
Logout
+email : String
+passwd : String
+checkKey() : void
+logout() : void
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ตำรำงที่ 3.27 รำยละเอียดของ Class Diagram : likeh(Favorite)
likeh(Favorite)
+Addlikeh (int id, int id_member, int id_car, date) : int
+Deletelikeh() : void
+ReturnCheck() : int
ตำรำงที่ 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
ตำรำงที่ 3.29 รำยละเอียดของ Class Diagram : Clickbrand
Clickbrand
+Updatebrand (String p_view) : String
+ReturnCheck() : String
ตำรำงที่ 3.30 รำยละเอียดของ Class Diagram : ClickCar
ClickCar
+UpdateModelcar (String p_view) : String
+ReturnCheck() : String
ตำรำงที่ 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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+getNamen() : String
+setNamen(String name_en) : void
ตำรำงที่ 3.32 รำยละเอียดของ Class Diagram : DistrictsTb
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
ตำรำงที่ 3.33 รำยละเอียดของ Class Diagram : LevelTb
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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ตำรำงที่ 3.34 รำยละเอียดของ Class Diagram : GenerationTb
GenerationTb
+getbrandN () : int
+setbrandN(int number_brand) : void
+getNameG() : String
+setNameG( String name_gen) : void
+getDetail() : String
+setDetail(String detail) : void
ตำรำงที่ 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
ตำรำงที่ 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
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ตำรำงที่ 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
ตำรำงที่ 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
ตำรำงที่ 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
ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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
ตำรำงที่ 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
ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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
ตำรำงที่ 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

ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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
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รู ปที่ 3.16 ER Diagram ของเว็บแอปพลิเคชันเปรี ยบเทียบรถยนต์

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล (Database Design)
ในการจัดเก็ บ และจัดการกับข้อมูล ของระบบนั้นได้จดั เก็บ ข้อมู ล ทั้งหมดลงฐานข้อมู ล
(Database) โดยเลื อ กใช้ฐ านข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ (Relational Database) นี้ มี ก ารจัด เก็ บ ข้อ มู ล ใน
รู ปแบบของตาราง 2 มิติเป็ นแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) และจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
บริ หารจัดการฐานข้อมูล (phpMyAdmin) โดยใช้ภาษา SQL และจัดเก็บไว้ที่เครื่ องแม่ข่าย (Server)
โครงสร้างของตารางในฐานข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของตารางข้อมูล brand
Attribute

Description

Type

number

รหัส

int(11)

image

รู ปภาพ

text

name_brand
button_Details
url
path

ชื่อแบรนด์
ปุ่ มรายละเอียด
ลิงค์
ตาแหน่ง
จานวนคนเข้า
เว็บไซต์

text
text
text
varchar(15)

p_view

PK

FK Reference

Yes

int(11)

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของตารางข้อมูล banner
Attribute

Description

Type

number

รหัส

int(11)

sortnumber

ลาดับหมายเลข

int(11)

banner

แบนเนอร์

text

PK
Yes

FK Reference
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ตารางที่ 4.3 รายละเอียดของตารางข้อมูล color
Attribute

Description

Type

PK FK Reference

number

รหัส

int(11)

number_brand

รหัสแบรนด์
รหัสรุ่ น
รหัสตัวแปร
รู ปสี รถยนต์
รู ปไอคอนสี
ชื่อสี

int(11)

Yes brand

int(11)
int(11)
text
text
text

Yes generation
Yes level

number_generation
number_level
image_colormodel
icon_imgcolor
name_color

Yes

ตารางที่ 4.4 รายละเอียดของตารางข้อมูล engine
Attribute

Description

Type

number

รหัส

int(11)

number_brand

รหัสแบรนด์

int(11)

name_engine

ชื่อเครื่ องยนต์

text

PK FK Reference
Yes
Yes brand

ตารางที่ 4.5 รายละเอียดของตารางข้อมูล favorite
Attribute

Description

Type

PK FK Reference

id

รหัส

int(20)

Yes

id_member

รหัสผูใ้ ช้

int(20)

Yes member

id_car
date

รหัสรถยนต์
วันที่

int(20)
datetime

Yes car
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ตารางที่ 4.6 รายละเอียดของตารางข้อมูล fuel
Attribute

Description

Type

number

รหัส

int(11)

number_brand

รหัสแบรนด์

int(11)

name_ fuel

ชื่อเชื้ อเพลิง

text

PK FK Reference
Yes
Yes brand

ตารางที่ 4.7 รายละเอียดของตารางข้อมูล gallery_inside
Attribute

Description

Type

car_galinside

รหัสรถยนต์

int(11)

id

รหัส

int(11)

image6

รู ปภายในรถยนต์ text

PK FK Reference
Yes car
Yes

ตารางที่ 4.8 รายละเอียดของตารางข้อมูล gallery_outside
Attribute

Description

Type

id

รหัส

int(11)

car_galoutside

รหัสรถยนต์

int(11)

Image2

รู ปภายนอกรถยนต์ text

PK FK Reference
Yes
Yes car

ตารางที่ 4.9 รายละเอียดของตารางข้อมูล gear
Attribute

Description

Type

number

รหัส

int(11)

number_brand

รหัสแบรนด์

int(11)

name_gear

ชื่อเกียร์

text

PK FK Reference
Yes
Yes brand
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ตารางที่ 4.10 รายละเอียดของตารางข้อมูล generation
Attribute

Description

Type

number

รหัส

int(11)

number_brand

รหัสแบรนด์
ชื่อรุ่ น
รายละเอียด

int(11)

name_gen
detail

PK FK Reference
Yes
Yes brand

text
text

ตารางที่ 4.11 รายละเอียดของตารางข้อมูล history
Attribute

Description

Type

PK FK Reference

id

รหัส

int(20)

Yes

id_member

รหัสผูใ้ ช้

int(20)

Yes member

id_car
date

รหัสรถยนต์
วันที่

int(20)
datetime

Yes car

ตารางที่ 4.12 รายละเอียดของตารางข้อมูล history_c
Attribute

Description

Type

id

รหัส

int(11)

id_member

รหัสผูใ้ ช้

int(20)

id_car

รหัสรถยนต์
int(20)
รหัสรถยนต์คนั ที่
int(20)
2
วันที่
datetime

id_car2
date

PK FK Reference
Yes
Yes member
Yes car
Yes car
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ตารางที่ 4.13 รายละเอียดของตารางข้อมูล level
Attribute

Description

number
number _brand
number_generation
name_level

รหัส
รหัสแบรนด์
รหัสรุ่ น
ชื่อตัวแปร

Type
int(11)
text
int(11)
text

PK

FK

Reference

Yes
Yes brand
Yes generation

ตารางที่ 4.14 รายละเอียดของตารางข้อมูล member
Attribute

Description

Type

id

รหัส

int(11)

addmin_token

รหัสระบุตวั ตนผูด้ ูแลระบบ int(16)

profile
name
username
email
tel
age
status
occupation
avg_income
address
province
amphure
district
passwd
rank
member_created
addmin_created
admin_lastlogin

ชื่อแบรนด์
ชื่อ
ชื่อในระบบ
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
อายุ
สถานะ
อาชีพ
รายได้เฉลี่ย
ที่อยู่
จังหวัด
อาเภอ
เขต
รหัสผ่าน
ตาแหน่ง
วันเวลาที่ผใู้ ช้สมัคร
วันเวลาที่ผดู้ ูแลระบบสมัคร
วันเวลาที่เข้าล่าสุ ด

text
text
text
text
text
text
varchar(10)
varchar(20)
varchar(50)
text
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
text
enum
varchar(50)
varchar(50)
datetime

PK FK Reference
Yes
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ตารางที่ 4.15 รายละเอียดของตารางข้อมูล question
Attribute

Description

Type

number

รหัส

int(11)

member_token

รหัสระบุตวั ตนผูใ้ ช้

int(16)

id_member
id_car
family
objective
workbehavior
favorite_brand
interested_price
first_car
regard
characteristics
car_technology

รหัสผูใ้ ช้
รหัสรถยนต์
จานวนคนในครอบครัว
วัตถุประสงค์
พฤติกรรมการใช้รถยนต์
แบรนด์ที่ชอบ
เงินเดือนที่สนใจ
มีรถยนต์คนั แรกหรื อยัง
สิ่ งที่คานึง
ลักษณะการใช้รถยนต์
เทคโนโลยีรถยนต์ที่ชอบ

int(10)
int(10)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)

PK FK Reference
Yes
Yes member
Yes car

ตารางที่ 4.16 รายละเอียดของตารางข้อมูล seat
Attribute

Description

Type

number

รหัส

int(11)

number_brand

รหัสแบรนด์

int(11)

name_seat

จานวนที่นงั่

text

PK FK Reference
Yes
Yes brand
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ตารางที่ 4.17 รายละเอียดของตารางข้อมูล type
Attribute

Description

Type

number

รหัส

int(11)

number_brand

รหัสแบรนด์

int(11)

name_type

ประเภทรถยนต์

text

PK FK Reference
Yes
Yes brand

ตารางที่ 4.18 รายละเอียดของตารางข้อมูล car
Attribute

Description

Type

number

รหัส

int(11)

image

รู ปภาพรถยนต์

text

id_brand
id_type
id_generation
id_level
id_engine
id_seats
id_gear
id_fuel
id_color
first_price
price
engineD
power
torque
doors
length
width
height

รหัสแบรนด์
รหัสประเภท
รหัสรุ่ น
รหัสตัวแปร
รหัสเครื่ องยนต์
รหัสที่นงั่
รหัสเกียร์
รหัสเชื้อเพลิง
รหัสสี
ราคาเริ่ มต้น
ราคา
ปริ มาตรกระบอกสู บ
กาลังสู งสุ ด
แรงบิดสู งสุ ด
จานวนประตู
ความยาว
ความกว้าง
ความสู ง

text
text
int(11)
text
int(11)
int(11)
text
text
text
float
float
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
int(10)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)

PK FK Reference
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

brand
type
generation
level
engine
seats
gear
fuel
color
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ground
wheel_base

ความสู งใต้ทอ้ งรถ
ฐานล้อ
ระยะห่างระหว่างล้อคู่
front_tread
หน้า
ระยะห่างระหว่างล้อคู่
rear_tread
หลัง
curb_weight
น้ าหนักตัวรถ
fuel_tank
ความจุถงั น้ ามัน
no_cylinders
จานวนลูกสู บ
จานวนวาล์วต่อกระบอก
valves_cylinder
สู บ
compression
อัตราส่ วนกาลังอัด
fuel_dis
ระบบจ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิง
ระบบควบคุมการเปิ ดvalve_con
ปิ ดลิ้นปี กผีเสื้ อ
shock_absorbers
โช๊คอัพ
ระบบกันสะเทือน
front_sus
ด้านหน้า
ระบบกันสะเทือน
rear_sus
ด้านหลัง
transmission
ระบบเกียร์
drive_type
ระบบขับเคลื่อน
tyre_size
ขนาดยาง
wheel_size
ขนาดล้อ
tyre_type
ประเภทยางรถยนต์
turning_radius
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)
steering_gear
ประเภทเฟื องพวงมาลัย
steering_wheel
พวงมาลัยปรับระดับได้
รู ปแบบการปรับ
wheel_adjustment_type
พวงมาลัย
steering_type
ประเภทพวงมาลัย

varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
varchar(11)
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anti_lock
driver_airbag
passenger_airbag
rear_seat_belts
seat_belt_warning
brake_assist
door_warning
child_safety
day_night
front_belts_height
ebd
engine_check_warning
vsa
monitor
traffic_alert
auto_brake
hsa
ess

ระบบป้ องกันล้อล็อก
ถุงลมฝั่งคนขับ
ถุงลมฝั่งคนนัง่
เข็มขัดนิรภัยสาหรับ
ผูโ้ ดยสารตอนหลัง
เสี ยงเตือนคาดเข็มขัด
นิรภัย
ระบบเสริ มแรงเบรก
ไฟเตือนประตู และฝา
กระโปรงท้าย
ล็อกประตูป้องกันเด็ก
กระจกมองหลังแบบตัด
แสง
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า
ปรับระดับสู ง-ต่า
ระบบกระจายแรงเบรก
ไฟเตือนสถานะ
เครื่ องยนต์
ระบบช่วยควบคุมการ
ทรงตัวขณะเข้าโค้ง
ระบบแสดงภาพ/เตือน
มุมอับสายตาขณะเปลี่ยน
เลน
ระบบเตือนเมื่อมีรถ
เคลื่อนผ่านขณะถอย
เบรกอัตโนมัติ
ระบบช่วยการออกตัว
ขณะอยูบ่ นทางลาดชัน
สัญญาณไฟฉุกเฉิน
อัตโนมัติขณะเบรก
กะทันหัน

tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
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central_locking
theft_alarm
door_lock
immobilizer
theft_device
air_con
air_ventilation
push_start
accessory_socket
foldable_rear
adjustable_seats
low_fuel_light
auto_air
air_purifier
interior_light
seat_headrest
seat_center_arm
rear_heated
front_cup
rear_cup
vanity_mirror

เซ็นทรัลล็อค
สัญญานกันขโมย
ระบบล็อคประตูรถ
ระบบกุญแจนิรภัย
ระบบสัญญานกันขโมย
ระบบปรับอากาศ
ช่องปรับอากาศตอนหลัง
ระบบสตาร์ทเครื่ องยนต์
แบบอัจฉริ ยะ
ช่องจ่ายไฟสารอง
เบาะนัง่ ผูโ้ ดยสาร
ด้านหลังสามารถพับได้
เบาะนัง่ ปรับระดับได้
ไฟเตือนระดับน้ ามัน
เชื้อเพลิงต่า
ระบบปรับอากาศ
อัตโนมัติ
ระบบกรองอากาศใน
ห้องโดยสาร
ไฟส่ องสว่างภายในห้อง
โดยสาร
ที่รองศีรษะผูโ้ ดยสาร
ตอนหลัง
ที่พกั แขนตรงกลางเบาะ
หลัง
ระบบทาความร้อน
สาหรับเบาะหลัง
ที่วางแก้วน้ าด้านหน้า
ที่วางแก้วน้ าด้านหลัง
แผงบังแดดพร้อมกระจก
แต่งหน้า

tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
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bottle_holder

ที่วางขวดน้ า
ระบบควบคุมความเร็ ว
cruise_control
อัตโนมัติ
สวิตช์ควบคุมเครื่ องเสี ยง
multi_function_steering
บนพวงมาลัย
ระบบ เปิ ด / ปิ ด ไฟหน้า
auto_headlight
อัตโนมัติ
electric_folding
กระจกมองข้างพับไฟฟ้ า
ถาดวางอเนกประสงค์
folding_table
สาหรับผูโ้ ดยสารตอน
หลัง
heater
ระบบทาความร้อน
พนักพิงด้านคนขับปรับ
height_adjustable_driver
สู ง / ต่า
ระบบควบคุมประตูแบบ
smart_entry
อัจฉริ ยะ
power_windows_front กระจกไฟฟ้ าด้านหน้า
rear_power_windows
กระจกไฟฟ้ าประตูหลัง
ระบบควบคุมการเปลี่ยน
paddle_shift
เกียร์ ที่พวงมาลัย
กล่องอิเล็กทรอนิกส์
ecu
ควบคุมการทางานของ
รถยนต์
centre_console_armrest ที่พกั แขนคอนโซลกลาง
ระบบปรับไฟหน้า สู ง /
adjustable_headlights
ต่า
alloy_wheels
ล้ออัลลอย
front_fog_light
ไฟตัดหมอกหน้า
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง,
integrated_antenna
สั้น หรื อครี บฉลาม

tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
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manually_adjustable
side_turn_light
power_adjustable
power_antenna
rain_sensor
rear_spoiler
window_defogger
window_wiper
removable_con
roof_rail
roof_carrier
side_step
sun_roof
steel_wheel
front_brake
rear_brake
daytime_light
navigation_system
dvd_player
radio
front_speaker
rear_speaker
din_audio

ที่ปรับระดับกระจกมอง
ข้าง
กระจกมองข้างพร้อมไฟ
เลี้ยวในตัว
กระจกมองข้างปรับ
ไฟฟ้ า
เสาอากาศกาลังไฟ
ระบบปั ดน้ าฝนอัตโนมัติ
สปอยเลอร์หลัง
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
ระบบปั ดน้ าฝนด้านหลัง
ระบบพับหลังคารถ
ราวหลังคา
กล่องบรรทุกสัมภาระ
บนหลังคา
คิว้ บันได
ซันรู ฟ
ฝาครอบล้อ
ระบบเบรกด้านหน้า
ระบบเบรกด้านหลัง
ไฟส่ องสว่างสาหรับการ
ขับขี่ในเวลากลางวัน
ระบบนาทาง
เครื่ องเล่นดีวดี ี
ระบบเครื่ องเสี ยงวิทยุ
FM/AM
ลาโพงด้านหน้า
ลาโพงด้านหลัง
ระบบเครื่ องเสี ยงแบบ
2DIN

tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
varchar(20)
varchar(20)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
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bluetooth_connect
usb_aux
voice_control
touch_screen
apple_carplay
leather_seats
fabric_seats
center_fuel_tank
digital_clock
digital_odometer
econ_mode
electric_adjustable
multitrip_meter
tacho_meter
headlight_type
p_view

ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์
แบบไร้สาย Bluetooth
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/
หรื อ AUX
ระบบสั่งการด้วยเสี ยง
ระบบเครื่ องเสี ยงหน้าจอ
สัมผัส
แอพพลิเคชัน่ CarPlay
จากบริ ษทั Apple
เบาะหนัง
เบาะผ้า
ถังน้ ามันออกแบบให้อยู่
กลางตัวรถ
นาฬิกาแบบดิจิตอล
หน้าปัดบอกระยะทาง
แบบดิจิตอล
โหมดการขับขี่แบบ
ECON
เบาะนัง่ ปรับไฟฟ้ า
หน้าปัดบอกระยะทาง
แบบมัลติทริ ป
มาตรวัดความเร็ วรอบ
ประเภทไฟหน้า
จานวนการเข้าชม

tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
varchar(20)
int(11)
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4.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (User Interface Design)
เว็บแอปพลิเคชันเปรี ยบเทียบรถยนต์ ได้ออกแบบโดยคานึงถึงความสะดวกสบายของผูใ้ ช้
เป็ นหลัก จึงออกแบบเมนู ต่าง ๆ เพื่อให้ผูใ้ ช้งานทางานง่ายมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการทางานของเว็บ
แอปพลิเคชันในหน้าต่าง ๆ ทาให้ผใู้ ช้สะดวกในการใช้งาน โดยจะมีเมนู อยู่ดา้ นบนของหน้าเว็บ
แอปพลิเคชันหลักและเว็บแอปพลิเคชันยังออกแบบมาเพื่อให้ผใู้ ช้งานเปรี ยบเทียบรถยนต์ดูขอ้ มูล
รายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนต์ที่ผใู้ ช้ตอ้ งการ

รู ปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ ระบบ และสมัครสมาชิก
จากรู ปที่ 4.1 แสดงหน้าแรกสาหรับผูใ้ ช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบโดยใช้
อีเมลและรหัสผ่านในการยืนยันตัวตนแต่ถา้ เป็ นสมัครสมาชิ กใหม่จะต้องทาการสมัครสมาชิ กก่อน
โดยคลิกที่ปุ่ม SIGN UP
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รู ปที่ 4.2 หน้าจอสมัครสมาชิก (ส่ วนบัญชี )
จากรู ปที่ 4.2 ผูใ้ ช้ทาการกรอกข้อมูล (ส่ วนบัญชี ) เพื่อสมัครสมาชิ ก ประกอบด้วยข้อมูล
อีเมล รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน

รู ปที่ 4.3 หน้าจอสมัครสมาชิก (ส่ วนข้อมูลส่ วนตัว)
จากรู ป ที่ 4.3 ผู้ใ ช้ท าการกรอกข้อ มู ล (ส่ ว นข้อ มู ล ส่ ว นตัว ) เพื่ อ ท าการสมัค รสมาชิ ก
ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ อายุ อาชีพ สถานะ รายได้เฉลี่ย และที่อยู่
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รู ปที่ 4.4 หน้าจอสมัครสมาชิก (ส่ วนแบบสารวจ)
จากรู ปที่ 4.4 ผูใ้ ช้ทาการกรอกข้อมูล (ส่ วนแบบสารวจ) เพื่อสมัครสมาชิ ก ประกอบด้วย
จานวนสมาชิกในครอบครัว วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อรถยนต์ พฤติกรรมการใช้รถยนต์ แบรนด์
ที่ ช อบ ราคาที่ ส นใจ มี รถยนต์ค นั แรกหรื อไม่สิ่ ง ที่ ตานึ ง ในการเลื อกซื้ อรถยนต์ ลัก ษณะการใช้
รถยนต์ เทคโนโลยี
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รู ปที่ 4.5 หน้าหลัก (ส่ วนเมนู)
จากรู ปที่ 4.5 เมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ หน้าหลักจะพบเมนูดา้ นบน เพื่อให้ผใู้ ช้ได้เลือกใช้งานได้ตาม
ประกอบด้วย
1. เมนู Home แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์
2. เมนู Brand แสดงหน้าแบรนด์รถยนต์ต่าง ๆ
3. เมนู Compare แสดงหน้าเปรี ยบเทียบรถยนต์
4. เมนู Favorite แสดงหน้ารถยนต์ที่ชื่นชอบ
5. เมนู History แสดงหน้าประวัติการเข้าชมรถยนต์
6. เมนู Compare History แสดงหน้าประวัติการเปรี ยบเทียบรถยนต์
7. แสดงอีเมลผูเ้ ข้าใช้ เมื่อคลิกไปอีเมลจะมีแถบให้เลือกระหว่างแก้ไขโปรไฟล์
หรื อทาการออกจากระบบ

รู ปที่ 4.6 หน้าหลัก (ส่ วนแนะนารถยนต์)
จากรู ปที่ 4.6 เมื่อผูใ้ ช้เข้า สู่ หน้าหลัก ระบบจะแสดงรถยนต์แนะนาที่ ใ กล้เคี ยงกับ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้ ซึ่ งได้จากข้อมูลจากแบบสารวจที่ผใู ้ ช้ได้กรอกข้อมูลไว้ตอนเริ่ มสมัครสมาชิก
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รู ปที่ 4.7 หน้าหลัก (ส่ วนแบรนด์)
จากรู ปที่ 4.7 แสดงหน้าแบรนด์รถยนต์ต่าง ๆ ให้ผใู้ ช้เลือกดูขอ้ มูลในระบบได้

รู ปที่ 4.8 หน้าแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว
จากรู ปที่ 4.8 เมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ หน้าแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว จะมีขอ้ มูลเดิมอยูเ่ พื่อให้ผใู ้ ช้ทราบและ
เมื่อแก้ไขเสร็ จสามารถคลิกยืนยันเพื่อแก้ไขข้อมูล
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รู ปที่ 4.9 หน้าเมนูแบรนด์
จากรู ปที่ 4.9 เมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ เมนูแบรนด์ จะมีแบรนด์ต่าง ๆ ให้ผใู้ ช้เลือกดูขอ้ มูลได้ตามที่ผใู้ ช้
ต้องการ

รู ปที่ 4.10 หน้าแสดงรุ่ นรถยนต์
จากรู ปที่ 4.10 เมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ หน้าแบรนด์แล้วจะแสดงให้ผใู้ ช้สามารถเลื อกรุ่ นรถยนต์ของ
แบรนด์น้ นั ๆ ได้
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1. เมื่อคลิกที่ปุ่มหัวใจ ระบบจะเก็บรถคันนี้
ไว้ที่หน้า Favorite และเมื่อคลิกอีกครั้งจะ
ทาการเอาออกจากหน้า Favorite

รู ปที่ 4.11 หน้าแสดงรายละเอียดรถยนต์
จากรู ปที่ 4.11 แสดงหน้าต่อจากเลือกรุ่ นรถยนต์ เมื่อผูใ้ ช้เข้ามาจะเจอรุ่ นที่ผใู ้ ช้คลิกเข้ามา
โดยด้านขวาจะมีปุ่มหัวใจให้กดถูกใจ ถ้าหากผูใ้ ช้สนใจหรื อชื่นชอบรถยนต์คนั นั้นเพื่อบันทึกเก็บไว้
ใน Favorite สามารถดูภายหลังได้

รู ปที่ 4.12 หน้ารายละเอียดรถยนต์ (ส่ วนรู ปภาพ)
จากรู ปที่ 4.12 แสดงหน้ารายละเอียดรถยนต์ เมื่อผูใ้ ช้เข้ามาจะสามารถดูรูปภาพภายในและ
ภายนอกของรถยนต์ได้ ๆ
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รู ปที่ 4.13 หน้ารายละเอียดรถยนต์ (ส่ วนข้อมูลรถยนต์)
จากรู ปที่ 4.13 แสดงส่ วนข้อมูลรายละเอียดรถยนต์แต่ละคัน เช่น ประเภทของเครื่ องยนต์
ระบบเกียร์ ขนาดของเครื่ องยนต์ เป็ นต้น

รู ปที่ 4.14 หน้ารายละเอียดรถยนต์ (ส่ วนสี รถยนต์)
จากรู ปที่ 4.14 ในส่ วนนี้ ผูใ้ ช้จะสามารถเลื อกเปลี่ ยนดู สีของรถยนต์ได้ และเมื่อดูขอ้ มูล
ทั้งหมดในหน้านี้เสร็ จด้านล่างจะมีปุ่มเพื่อให้นารถคันที่ดูไปแสดงหน้าเปรี ยบเทียบได้ทนั ที
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รู ปที่ 4.15 หน้าเปรี ยบเทียบข้อมูลรถยนต์
จากรู ปที่ 4.15 เมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ หน้านี้ จะแสดงตารางในการเลือกรถยนต์ที่จะนามาเปรี ยบเทียบ
โดยผูใ้ ช้ตอ้ งเลือกรถยนต์ท้ งั 2 คันแล้วจึงคลิกเปรี ยบเทียบเพื่อดูขอ้ มูล

รู ปที่ 4.16 หน้าเปรี ยบเทียบข้อมูลรถยนต์ (เมื่อคลิกเปรี ยบเทียบแล้ว)
จากรู ปที่ 4.16 เมื่อผูใ้ ช้คลิกเปรี ยบเทียบแล้ว ระบบจะแสดงตารางข้อมูลของรถยนต์ที่เลือก
ไว้ข้ ึนมาแสดง
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รู ปที่ 4.17 หน้าบันทึกรถยนต์ที่ชื่นชอบ
จากรู ปที่ 4.17 แสดงรถยนต์ที่ชื่นชอบที่ผใู้ ช้ได้ทาการคลิกถูกใจไว้ ซึ่ งผูใ้ ช้ตอ้ งทาการคลิก
ปุ่ มหัวใจในหน้ารายละเอียดรถยนต์ก่อนจึงจะแสดง

รู ปที่ 4.18 หน้าประวัติการเข้าชม
จากรู ปที่ 4.18 แสดงรถยนต์ที่ผใู้ ช้เคยเข้าดูท้ งั หมด
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รู ปที่ 4.19 หน้าประวัติการเปรี ยบเทียบรถยนต์
จากรู ปที่ 4.19 แสดงรถยนต์ที่ผใู ้ ช้เคยเข้าไปเปรี ยบเทียบทั้งหมด

รู ปที่ 4.20 ส่ วนด้านล่างของหน้าเว็บไซต์
จากรู ปที่ 4.20 แสดงเกี่ ยวกับรายละเอียดของเว็บแอปพลิ เคชัน และรายละเอียดการติดต่อ
กับศูนย์บริ การรถยนต์
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รู ปที่ 4.21 หน้าจอเข้าสู่ ระบบ (ผูด้ ูแลระบบ)
จากรู ปที่ 4.21 แสดงหน้าสาหรับการเข้าสู่ ระบบของผูด้ ูแลระบบ
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รู ปที่ 4.22 หน้าหลัก (ผูด้ ูแลระบบ)
จากรู ปที่ 4.22 แสดงหน้าแรกเมื่อผูด้ ูแลระบบเข้าสู่ ระบบ ฝั่งซ้ายจะแสดงแถบเมนู ของแต่
ละแบรนด์ แต่ถา้ เป็ นผูด้ ูแลระบบของแบรนด์ ส่ วนถ้าเป็ นผูด้ ูแลระบบของแบรนด์ก็จะขึ้นแต่ของ
แบรนด์ของตัวเอง และจะแสดงสถิติในการเข้าชมแบรนด์ และรถยนต์
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5

6

รู ปที่ 4.23 หน้าจัดการรายละเอียดรถยนต์ของแบรนด์ (ผูด้ ูแลระบบ)
จากรู ปที่ 4.23 แสดงรถยนต์ที่มีในแบรนด์น้ นั แล้วยังสามารถ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลของ
รถยนต์แต่ละคันได้ ประกอบด้วย
1. เพิ่มข้อมูลรายละเอียดของรถยนต์แต่ละคัน
2. แก้ไขข้อมูลรายละเอียดของรถยนต์แต่ละคัน
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3. จัดการรู ปภายนอกของรถยนต์
4. จัดการรู ปภายในของรถยนต์
5. แก้ไขข้อมูลหลักของรถยนต์แต่ละคัน
6. ลบรถยนต์แต่ละคัน

รู ปที่ 4.24 หน้าเพิ่มรถยนต์
จากรู ปที่ 4.24 เมื่อคลิกปุ่ มเพิ่มรถยนต์ จะแสดงหน้าจอสาหรับกรอกข้อมูลของรถยนต์เพื่อ
เพิ่มรถยนต์ของแต่ละแบรนด์ได้
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รู ปที่ 4.25 หน้าเพิ่มข้อมูลรายละเอียดรถยนต์
จากรู ปที่ 4.25 เมื่อคลิกปุ่ มเพิ่มข้อมูลรายละเอียด จะแสดงหน้าเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของ
รถยนต์คนั นั้น ๆ ขึ้นมา

รู ปที่ 4.26 หน้าแก้ไขข้อมูลรายละเอียด
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จากรู ปที่ 4.26 เมื่อคลิกปุ่ มแก้ไขข้อมูลรายละเอี ยด จะแสดงหน้าแก้ไขข้อมูลรายละเอียด
ของรถยนต์คนั นั้น ๆ ขึ้นมา

รู ปที่ 4.27 หน้าจัดการรู ปภาพภายนอกของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.27 แสดงข้อมูลรู ปภาพภายนอกของรถยนต์ และยังสามารถ เพิ่ม แก้ไข และลบ
ข้อมูลรู ปภายนอกได้

รู ปที่ 4.28 หน้าเพิ่มรู ปภาพภายนอกของรถยนต์
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จากรู ปที่ 4.28 เมื่อคลิกปุ่ มเพิ่มรู ปภาพภายนอกของรถยนต์ จะแสดงไดอะล็อกเพิ่มรู ปภาพ
ภายนอกของรถยนต์คนั นั้นขึ้นมา

รู ปที่ 4.29 หน้าแก้ไขรู ปภายนอกของรถยนต์
จากรู ป ที่ 4.29 เมื่ อ คลิ ก ปุ่ มแก้ไ ขรู ป ภายนอกของรถยนต์ จะแสดงหน้า แก้ไ ขรู ป ภาพ
ภายนอกของรถยนต์คนั นั้น ๆ ขึ้นมา

รู ปที่ 4.30 หน้าจัดการรู ปภาพภายในของรถยนต์
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จากรู ปที่ 4.30 แสดงข้อมูลรู ปภาพภายในของรถยนต์ และยังสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล
รู ปภายภายในของรถยนต์ได้

รู ปที่ 4.31 หน้าเพิ่มรู ปภายในของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.31 เมื่อคลิกปุ่ มเพิ่มรู ปภายในของรถยนต์ จะแสดงไดอะล็อกเพิ่มรู ปภาพภายใน
ของรถยนต์คนั นั้น ๆ ขึ้นมา
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รู ปที่ 4.32 หน้าแก้ไขรู ปภาพภายในของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.32 เมื่ อคลิ ก ปุ่ มแก้ไขรู ปภาพภายในของรถยนต์ จะแสดงหน้าแก้ไ ขรู ป ภาพ
ภายในของรถยนต์คนั นั้น ๆ ขึ้นมา

รู ปที่ 4.33 หน้าแก้ไขข้อมูลหลักของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.33 เมื่อคลิกปุ่ มแก้ไขข้อมูลหลักของรถยนต์ จะแสดงหน้าแก้ไขข้อมูลหลักของ
รถยนต์คนั นั้น ๆ ขึ้นมา

รู ปที่ 4.34 หน้าจัดการประเภทของรถยนต์
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จากรู ปที่ 4.34 แสดงประเภทรถยนต์ของแต่ล ะแบรนด์ และยัง สามารถ เพิ่ ม แก้ไ ข ลบ
ประเภทรถยนต์ได้

รู ปที่ 4.35 หน้าจอเพิ่มประเภทของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.35 เมื่อคลิกปุ่ มเพิ่มประเภท จะแสดงหน้าจอเพื่อเพิ่มประเภทของรถยนต์ของแต่
ละแบรนด์ได้

รู ปที่ 4.36 หน้าแก้ไขประเภทของรถยนต์
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จากรู ป ที่ 4.36 เมื่ อคลิ ก ปุ่ มแก้ไ ขประเภทของรถยนต์ จะแสดงหน้า แก้ไ ขประเภทของ
รถยนต์คนั นั้น ๆ ขึ้นมา

รู ปที่ 4.37 หน้าจัดการรุ่ นของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.37 แสดงรุ่ นรถยนต์ของแบรนด์น้ นั ๆ และยังสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบรุ่ นรถยนต์
ได้

รู ปที่ 4.38 หน้าจอเพิ่มรุ่ นของรถยนต์
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จากรู ปที่ 4.38 เมื่อคลิกปุ่ มเพิ่มรุ่ นรถยนต์ จะแสดงหน้าจอเพื่อเพิ่มรุ่ นของรถยนต์ของแต่ละ
แบรนด์ได้

รู ปที่ 4.39 หน้าแก้ไขประเภทของรถยนต์
จากรู ป ที่ 4.39 เมื่ อคลิ ก ปุ่ มแก้ไ ขประเภทของรถยนต์ จะแสดงหน้า แก้ไ ขประเภทของ
รถยนต์คนั นั้น ๆ ขึ้นมา

รู ปที่ 4.40 หน้าจัดการตัวแปรรถยนต์
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จากรู ปที่ 4.40 แสดงตัวแปรรถยนต์ของแบรนด์น้ นั ๆ และยังสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบตัวแปร
รถยนต์ได้

รู ปที่ 4.41 หน้าจอเพิ่มตัวแปรรถยนต์
จากรู ปที่ 4.41 เมื่อคลิก ปุ่ มเพิ่มตัวแปรรถยนต์ จะแสดงหน้าจอเพื่อเพิ่มตัวแปรรถยนต์เพื่อ
เพิ่มตัวแปรรถยนต์ของแต่ละแบรนด์ได้

รู ปที่ 4.42 หน้าแก้ไขตัวแปรรถยนต์
จากรู ปที่ 4.42 เมื่อคลิก ปุ่ มแก้ไขตัวแปรรถยนต์ จะแสดงหน้าแก้ไขตัวแปรรถยนต์คนั นั้น
ขึ้นมา
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รู ปที่ 4.43 หน้าจัดการข้อมูลเครื่ องยนต์ของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.43 แสดงเครื่ องยนต์ของรถยนต์ของแบรนด์น้ นั ๆ และยังสามารถ เพิ่ม แก้ไข
ลบเครื่ องยนต์ของรถยนต์ได้

รู ปที่ 4.44 หน้าจอเพิม่ ข้อมูลเครื่ องยนต์ของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.44 เมื่อคลิกปุ่ มเพิ่มเครื่ องยนต์ของรถยนต์ จะแสดงหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่ องยนต์
ของรถยนต์ของแต่ละแบรนด์ได้
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รู ปที่ 4.45 หน้าแก้ไขข้อมูลเครื่ องยนต์ของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.45 เมื่อคลิกปุ่ มแก้ไขเครื่ องยนต์ของรถยนต์ จะแสดงหน้าแก้ไขเครื่ องยนต์ของ
รถยนต์คนั นั้น ๆ ขึ้นมา

รู ปที่ 4.46 หน้าจัดการข้อมูลเชื้อเพลิงของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.46 แสดงเชื้ อเพลิงของรถยนต์ของแบรนด์น้ นั ๆ และยังสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ
ข้อมูลเชื้อเพลิงของรถยนต์ได้
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รู ปที่ 4.47 หน้าจอเพิ่มข้อมูลเชื้อเพลิงของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.47 เมื่อคลิกปุ่ มเพิ่มเชื้อเพลิงของรถยนต์ จะแสดงหน้าจอเพื่อเพิ่มข้อมูลเชื้อเพลิง
ของรถยนต์ของแต่ละแบรนด์ได้

รู ปที่ 4.48 หน้าแก้ไขข้อมูลเชื้ อเพลิงของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.48 เมื่อคลิกปุ่ มแก้ไขเชื้อเพลิงของรถยนต์ จะแสดงหน้าแก้ไขเชื้ อเพลิงของ
รถยนต์คนั นั้นขึ้นมา
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รู ปที่ 4.49 หน้าจัดการสี ของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.49 แสดงสี ของรถยนต์ของแบรนด์น้ นั ๆ และยังสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบสี ของ
รถยนต์ได้

รู ปที่ 4.50 หน้าจอเพิ่มสี ของรถยนต์
จากรู ปที่ 4.50 เมื่อคลิกปุ่ มเพิ่มสี ของรถยนต์ จะแสดงหน้าจอเพื่อเพิ่มสี ของรถยนต์ของแต่
ละแบรนด์ได้
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รู ปที่ 4.51 หน้าแก้ไขสี ของรถยนต์
จากรู ป ที่ 4.51 เมื่อคลิ ก ปุ่ มแก้ไขสี ข องรถยนต์ จะแสดงหน้า แก้ไขสี ข องรถยนต์ค นั นั้น
ขึ้นมา

รู ปที่ 4.52 หน้าจัดการผูใ้ ช้
จากรู ปที่ 4.52 แสดงข้อมูลผูใ้ ช้งาน และลบผูใ้ ช้ได้ อีกทั้งยังสามารถส่ งอีเมลไปหาผูใ้ ช้ได้
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รู ปที่ 4.53 หน้าจัดการผูด้ ูแลระบบของแบรนด์
จากรู ปที่ 4.53 แสดงผูด้ ูแลระบบของแบรนด์ และยังสามารถแก้ไข และลบออกได้

รู ปที่ 4.54 หน้าแก้ไขผูด้ ูแลระบบของแบรนด์
จากรู ปที่ 4.54 เมื่อคลิกปุ่ มแก้ไขผูด้ ูแลระบบของแบรนด์ จะแสดงหน้าแก้ไขผูด้ ูแลระบบ
ของแบรนด์ข้ ึนมา
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รู ปที่ 4.55 หน้าจัดการรู ปภาพในหน้าแรก
จากรู ปที่ 4.55 แสดงข้อมูลรู ปภาพที่แสดงในหน้าแรกและยังสามารถแก้ไข และลบออกได้

รู ปที่ 4.56 หน้าจอเพิ่มรู ปภาพในหน้าแรก
จากรู ปที่ 4.56 เมื่อคลิกปุ่ มเพิ่มรู ปภาพในหน้าแรก จะแสดงหน้าจอเพื่อเพิ่มรู ปภาพ
ในหน้าแรกได้
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รู ปที่ 4.57 หน้าแก้ไขผูด้ ูแลระบบของแบรนด์
จากรู ปที่ 4.57 เมื่อคลิก ปุ่ มแก้ไขผูด้ ูแลระบบของแบรนด์ จะแสดงหน้าแก้ไขผูด้ ูแลระบบ
ของแบรนด์ข้ ึนมา

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลปริ ญญานิพนธ์
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเปรี ยบเทียบรถยนต์ได้พฒั นาตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดย
เว็บ แอปพลิ เคชันเปรี ย บเที ยบรถยนต์น้ ันถู ก พัฒนาขึ้ นมาเพื่ อให้ผูใ้ ช้ที่ต้องการอยากจะเลื อกซื้ อ
รถยนต์แต่ยงั ไม่แน่ใจว่าจะซื้ อรถยนต์แบรนด์ไหนรุ่ นไหนดี ซึ่ งทางเว็บแอปพลิเคชันเปรี ยบเทียบ
รถยนต์จะมีแบบสอบถามให้ผูใ้ ช้ตอบตอนสมัครสมาชิ ก โดยเมื่ อผูใ้ ช้เข้าสู่ เว็บไซต์แล้วระบบจะ
แนะนารถยนต์ที่ตรงกับสิ่ งที่ผใู ้ ช้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งผูใ้ ช้อาจจะมีรถยนต์ที่ชื่นชอบมากกว่า 1 คัน
โดยทางผูใ้ ช้จะสามารถนารถยนต์ที่ชื่นชอบมาเปรี ยบเทียบกันได้ เพื่อช่วยตัดสิ นใจในกันการเลือก
ซื้ อรถยนต์ ทาให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ วในการตัดสิ นใจเพิ่มมากขึ้ น โดยทางเว็บแอปพลิ เคชัน
เปรี ยบเทียบรถยนต์จะแสดงรายละเอี ยดต่าง ๆ ของรถยนต์แต่ละคัน ซึ่ งจะช่ วยเพิ่มข้อมูลให้ผใู ้ ช้
สามารถนามาใช้ในการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อรถยนต์ของผูใ้ ช้เพิ่มมากขึ้น
5.2 ข้ อดีของระบบ
5.2.1 สามารถแนะนารถยนต์ที่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ที่ตอบในแบบสารวจได้
5.2.2 สามารถนารถยนต์ที่สนใจมาเปรี ยบเทียบกันได้
5.2.3 สามารถดูรายละเอียดของรถยนต์ได้
5.2.4 สามารถเพิ่มหรื อลบและแก้ไขข้อมูลของรถยนต์ได้
5.2.5 สามารถดูขอ้ มูลการเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของผูใ้ ช้
5.2.6 สามารถเก็บข้อมูลรถยนต์ที่ชื่นชอบได้
5.2.4 สามารถเก็บประวัติการเข้าชมและประวัติการเปรี ยบเทียบรถยนต์ได้
5.3 ข้ อจากัดของระบบ
5.3.1 ระบบยังไม่สามารถติดต่อกับศูนย์รถยนต์ที่ใกล้เคียงได้โดยตรง
5.3.2 ระบบสามารถเปรี ยบเทียบรถยนต์ได้จานวน 2 คันต่อครั้งเท่านั้น
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
เพื่อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพในการทางานและให้ระบบมี ค วามสมบูรณ์ ม ากยิ่ง ขึ้ นควรพัฒนา
ระบบดังต่อไปนี้
5.4.1 ระบบควรสามารถให้ผใู้ ช้สามารถติดต่อกับศูนย์บริ การรถยนต์ที่อยูใ่ กล้เคียงได้
โดยตรง
5.4.2 ระบบควรเพิม่ ให้มีการปรี ยบเทียบรถยนต์ได้มากกว่า 2 คันต่อการเปรี ยบเทียบ 1 ครั้ง
5.4.3 ระบบควรมีการแสดงความคิดเห็นของรถยนต์ในแต่ละคัน
5.4.4 ระบบควรแสดงข้อมูลการเปรี ยบเทียบรถยนต์ของแบรนด์ตวั เองให้ผดู้ ูแลแบรนด์เห็น
5.4.5 ระบบควรแสดงข้อมูล ตารางผ่อน โปรโมชัน่ ของแถม
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