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บทคัดย่อ 
 
เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม (www.deknoii.com) เป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C E-commerce: Consumer-to-
Consumer E-commerce) ส าหรับกลุ่มคุณแม่เข้ามาซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าส าหรับแม่และ
เด็ก 

เว็บไซต์นี้ถูกพัฒนามาจากแนวความคิดการใช้งานของใช้ส าหรับเด็ก ที่มักมีระยะเวลา
การใช้งานไม่ยาวนานนัก เพราะเด็กๆ มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ท าให้หลายๆ บ้านมีของใช้ส าหรับ
เด็กที่มีคุณภาพดีเหลือเก็บเป็นจ านวนมาก ในขณะที่บางครอบครัวไม่สามารถซื้อของเหล่านี้ในราคา
ปกติมาใช้ได้ จึงเป็นโอกาสให้เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมเข้ามาเป็นพ้ืนที่กลางในการประสานความ
ต้องการของทั้งสองกลุ่มนี้ และช่วยให้ของใช้ส าหรับเด็กสามารถน าไปหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้นาน
ยิ่งขึ้น 

ในการพัฒนาเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม ผู้พัฒนาใช้แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ (Object-oriented analysis and design) ในการพัฒนาตัวแบบระบบ และ
ด าเนินการพัฒนาระบบภายใต้ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบแบบ Spiral ส่วนการพัฒนาโปรแกรมใช้
ภาษา C# ภายใต้ ASP.NET Framework 4.5 โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Community 2015 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม และใช้ Language Integrated Query (LINQ) ในการพัฒนา
โปรแกรมส่วนที่ติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2012 

 
ค าส าคัญ: สินค้าส าหรับเด็ก การแลกเปลี่ยนสินค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเว็บไซต์ 
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ABSTRACT 
 
A consumer to consumer (C2C) website was planned and developed, 

www.deknoii.com. Target users would be Thai parents seeking to buy, sell, or barter 
second-hand children’s goods. Website’s members can trade their used or no-longer-
needed children’s goods with others who are looking for new items for their 
children. This website also acts as a social community where users can read articles, 
request items, and review purchased items. 

Object-oriented analysis and design (OOAD) was used to create the 
system model. And the spiral model of system development was used to develop 
the system. The website was developed based on the C# object-oriented 
programming language under ASP.NET Framework 4.5, using Visual Studio Community 
2015 for development. Language Integrated Query (LINQ), a component of .NET 
Framework providing run-time infrastructure for managing relational data as objects, 
was applied to develop database connections and queries. 

 
Keywords: Children’s goods, Trading and bartering goods, E-commerce, Web 

development
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บทที่ 1 
ที่มาของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
1.1 แนวคิดและท่ีมาของการสร้างระบบสารสนเทศ 

 
เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม (www.deknoii.com) เป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C E-commerce: Consumer-to-
Consumer E-commerce) ที่ให้พ้ืนที่แก่กลุ่มคุณแม่ได้เข้ามาจ าหน่ายสินค้าของตน หรือของมือสอง
แก่ผู้บริโภครายอ่ืน โดยสินค้าเป้าหมายของเว็บไซต์จะเป็นสินค้าในกลุ่มของใช้ส าหรับแม่และเด็ก 

เว็บไซต์นี้มีแนวความคิดมาจากการใช้งานของใช้ส าหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของเล่น 
หรืออุปกรณ์ส าหรับดูแลเด็ก มักมีระยะเวลาการใช้งานไม่ยาวนานนัก เพราะเด็กๆ มีการเจริญเติบโตที่
รวดเร็ว ท าให้เสื้อผ้าเด็กที่เพ่ิงจะซื้อมาต้องเปลี่ยนใหม่ ของชิ้นใหญ่อย่างเช่น รถเข็นเด็ก หรือเปลเด็ก 
เมื่อเด็กตัวโตเกินกว่าที่จะใช้งานได้ก็จะถูกเก็บไว้ และอาจจะไม่ได้ใช้งานอีกเลย จนกว่าจะมีโอกาสได้
ส่งต่อให้คนรู้จัก หรือบริจาคให้กับโครงการช่วยเหลือสังคม ด้วยเหตุนี้หลายๆ บ้านจึงมีของใช้ส าหรับ
เด็กที่มีคุณภาพดีเหลือเก็บเป็นจ านวนมาก ในขณะที่บางครอบครัวไม่สามารถซื้อของเหล่านี้ในราคา
ปกติมาใช้ได้ จึงเป็นโอกาสให้เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมเข้ามาเป็นพ้ืนที่กลางในการประสานความ
ต้องการของทั้งสองกลุ่มนี้ และช่วยให้ของใช้ส าหรับเด็กสามารถน าไปหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้นาน
ยิ่งขึ้น 

 
1.2 กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายของระบบสารสนเทศ 

 
กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ คือ คุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์ จนถึงมีลูกอายุประมาณ 5 -6 ขวบ 

ที่มีความต้องการสินค้าส าหรับเด็กไว้ใช้งาน หรือมีของใช้เด็กที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเก็บสะสมไว้ และ
ต้องการถ่ายเทของเหล่านั้นออกไป โดยเข้ามาใช้พ้ืนที่ของเว็บไซต์ท าการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยน
สินค้าท่ีต้องการ 

 
1.3 ตัวแบบทางธุรกิจ (Business model) และแนวคิดในการท าธุรกิจ 

 
เว็บไซต์มีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ 

เน้นผู้เช่าที่ต้องการโฆษณาสินค้า หรือบริการในกลุ่มแม่และเด็กโดยเฉพาะ ที่มีกลุ่มลู กค้าเป้าหมาย 
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คือ กลุ่มคุณแม่ ซึ่งตรงกับกลุ่มผู้ใช้งานของเว็บไซต์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อหรือผู้ขายทั้งจากการ
สมัครสมาชิก หรือส่วนแบ่งจากการขายสินค้า เนื่องจากกลุ่มสินค้าของเว็บไซต์ มีลักษณะเป็นของที่ถูก
เก็บเฉยๆ ไม่ได้ใช้งาน ผู้ขายมีเป้าหมายในการขายไม่ใช่ เพ่ือขายให้ได้ก าไร แต่ต้องการให้มีการ
หมุนเวียน เปลี่ยนมือไปยังคนอ่ืนๆ แนวทางของเว็บไซต์จึงอยู่ในรูปแบบการแบ่งปันในระบบออนไลน์
มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแม่และเด็ก เพ่ือดึงกลุ่มคุณแม่ให้หมุนเวียน
เข้ามาใช้เว็บไซต์ เพ่ือให้มีผู้สนใจลงโฆษณาสินค้าที่เกี่ยวกับแม่และเด็ก และท าให้เว็บไซต์สามารถ
สร้างรายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณาสินค้าเหล่านั้นได้ 

เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าของเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม
กับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่มีลักษณะในท านองเดียวกัน มีความแตกต่างดังแสดงในตาราง
ที่ 1.1 

 
ตารางที่ 1.1 
 
เปรียบเทียบคุณสมบัติของเว็บไซต์กับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 

เว็บไซต์ รูปแบบ ผู้ขาย ผู้ซื้อ 
ผู้ดูแล

เว็บไซต์ 

www.deknoii.com C2C - จัดการสินค้า 
- จัดการรายการ
สั่งซื้อ 
- จับคู่สินค้า
แลกเปลี่ยน 

- สั่งซื้อสินค้า 
- จับคู่สินค้าแลกเปลี่ยน 
- รีวิวสินค้า 

- 

www.kaidee.com C2C - ลงประกาศขาย
สินค้า 

- ติดต่อผู้ขายผ่านทาง
โทรศัพท์ อีเมล หรือ Line 

- 

www.ebay.com C2C - เปิดร้านค้า 
- จัดการสินค้า 
- จัดการรายการ
สั่งซื้อ 
- รับเงินค่าสินค้าผ่าน
บัญชี PayPal 

- ประมูลสินค้า 
- ซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้า
สินค้า 
- ช าระค่าสินค้าผ่านเว็บไซต์ 
หรือ PayPal 
- ให้คะแนนผู้ขาย 

- 
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ตารางที่ 1.1 
 
เปรียบเทียบคุณสมบัติของเว็บไซต์กับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 

เว็บไซต์ รูปแบบ ผู้ขาย ผู้ซื้อ ผู้ดูแล
เว็บไซต์ 

www.venbi.com B2C - - ซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้า
สินค้า 
- ช าระค่าสินค้าผ่านเว็บไซต์ 

- จัดการ
รายการ
สั่งซื้อ 

 
ด้านแนวคิดในการท าธุรกิจของเว็บไซต์ เด็กน้อยดอทคอมกับเว็บไซต์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์อื่น ที่มีเป้าหมายในการผลิตระบบสารสนเทศลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน มีความ
แตกต่างดังแสดงในตารางที่ 1.2 

 
ตารางที่ 1.2 
 
เปรียบเทียบแนวคิดในการท าธุรกิจของเว็บไซต์กับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 

เว็บไซต์ แนวคิดในการท าธุรกิจ 

www.deknoii.com แนวทางของเว็บไซต์อยู่ในรูปแบบการแบ่งปันในระบบออนไลน์ที่มีการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร เพ่ือดึงกลุ่มเป้าหมายให้
หมุนเวียนเข้ามายังเว็บไซต์ และเว็บไซต์จะสามารถสร้างรายได้จากการ
ให้เช่าพ้ืนที่โฆษณา 

www.kaidee.com เป็นตลาดซื้อ-ขายของมือสองออนไลน์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มที่ดี
ที่สุดส าหรับคนไทยส าหรับการซื้อ-ขายของมือสอง ให้ได้ใช้งานง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ผ่านผู้ซื้อและผู้ขายทั่วประเทศ เป้าหมายคือการเป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบปะกันเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าใน
ราคาที่ท้ังผู้ซื้อและผู้ขายพึงพอใจที่สุด 
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ตารางที่ 1.2 
 
เปรียบเทียบแนวคิดในการท าธุรกิจของเว็บไซต์กับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 

เว็บไซต์ แนวคิดในการท าธุรกิจ 
www.ebay.com เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นตลาดกลางในการ ซื้อ-ขาย-ประมูล สินค้าต่างๆ 

จากทั่วโลก เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง
เข้าด้วยกัน ใช้ PayPal เป็นตัวกลางในการรับหรือจ่ายเงินในการซื้อ
สินค้า มีรายได้หลักจากการเก็บค่าธรรมเนียม ไม่มีต้นทุนค่าขนส่งสินค้า 
ไม่มีสต็อกสินค้า เพียงดูแลความเรียบร้อย การฉ้อโกง และรับฟังความ
คิดเห็นแล้วน าไปพัฒนาปรับปรุงให้รวดเร็วที่สุดเท่านั้น 

www.venbi.com เป็นหน้าร้านออนไลน์ขายสินค้ากับผู้บริโภคโดยตรง สินค้าของเว็บไซต์
เป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ส าหรับแม่และเด็ก มีรายได้จากการขายสินค้า 
และมีการท าการตลาดสินค้าบนเว็บไซต์ 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของเว็บไซต์ เพ่ือพิจารณาว่าทิศทาง 

หรือเป้าหมายของเว็บไซต์จะมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ สามารถตอบสนองความต้องการซื้อ
ขายสินค้าส าหรับเด็กมือสองของกลุ่มคุณแม่ได้ โดยใช้ SWOT Analysis ดังแสดงในตารางที่ 1.3 

 
ตารางที่ 1.3 
 
SWOT Analysis 

Strengths Weaknesses 

- เว็บไซต์มีระบบจับคู่สินค้า ถึงแม้ว่า
สินค้าที่สมาชิกต้องการจะยังไม่มีบน
เว็บไซต์ สมาชิกก็สามารถส่งรายการ
สินค้าที่ต้องการเข้ามาในเว็บไซต์ แล้ว
ระบบจะจับคู่กับสินค้าที่ถูกเพ่ิมเข้ามา
ใหม่ จนกระทั่งพบสินค้าที่ตรงกันแล้ว 
ระบบแจ้งให้สมาชิกทราบได้ทันที 

 

- เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
ในช่วงเริ่มต้นสินค้าบนเว็บไซต์อาจจะมี
น้อย และยังไม่หลากหลายเท่าเว็บไซต์อ่ืนๆ 

- ไม่มีระบบช าระค่าสินค้า หรือรับเงินค่า
สินค้าผ่านเว็บไซต์ ที่จะช่วยอ านวยความ
สะดวกในการซื้อขายของสมาชิก 

- ไม่มีระบบให้ผู้ซื้อให้คะแนนผู้ขาย ที่จะช่วย
สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ขาย 
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ตารางที่ 1.3 
 
SWOT Analysis 

Opportunities Threats 

- กลุ่มคุณแม่ เป็นกลุ่มผู้ซื้อออนไลน์ที่
ก าลังเป็นที่จับตามองของนักการตลาด 
เนื่องจากมีเวลาใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า
กลุ่มอ่ืนๆ รวมทั้งการซื้อสินค้าในแต่ละ
ครั้งก็มักจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับลูก และไม่
ค่อยมีเวลาออกไปซื้อของนอกบ้านนานๆ 

- พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่น
ใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

- สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศ
ไทยยังไม่ฟ้ืนตัว และสภาพเศรษฐกิจทั่ว
โลกอยู่ ในช่วงขาลง ประกอบกับหนี้
ครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น ท าให้
ประชาชนเริ่มระมัดระวังการใช้จ่ายมาก
ขึ้น มีโอกาสที่ผู้บริโภคจะหันมาบริโภค
สินค้ามือสองเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 

- มีเหตุการณ์ที่มิจฉาชีพแฝงตัวขายสินค้า
บนอินเทอร์เน็ต และสร้างความเสียหาย
ให้กับผู้ซื้อที่หลงเชื่อและสั่งซื้อสินค้า
เกิดข้ึนหลายเหตุการณ์ ส่งผลให้ผู้บริโภค
เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยใน
การซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 

- เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้ผู้บริโภค
เข้าถึงข้อมูล และสามารถเปรียบเทียบ
สินค้าที่ขายอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ง่ายดาย ผู้บริโภคมักเปรียบเทียบราคา
จากผู้ขายหลายๆ ที่ และเลือกซื้อกับ
ผู้ขายที่คิดว่าคุ้มค่าที่สุด ไม่ยึดติดการซื้อ
กับท่ีเดิมๆ 

 
1.4 Business case 
 

1.4.1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน 
ภายหลังจากเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมเริ่มเปิดให้ใช้งานจะมีค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการในช่วง 5 ปีแรก ดังแสดงในตารางที่ 1.4 
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ตารางที่ 1.4 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของเว็บไซต์ 

ทรัพยากร รายละเอียด ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี  3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
บุคลากร - ค่าจ้างบ ารุงรักษา และ

พัฒนาเว็บไซตเ์พิ่มเติม 
(ทุกๆ 6 เดือน) 
- เงินเดือนพนักงาน  
  ผู้ดูแลเว็บไซต ์
  พนักงานขาย 
  เจ้าหน้าท่ีบัญช ี

70,000 
 
 
 

132,000 
180,000 
180,000 

70,000 
 
 
 

138,600 
189,000 
189,000 

70,000 
 
 
 

145,530 
198,450 
198,450 

70,000 
 
 
 

152,806.50 
208,372.50 
208,372.50 

70,000 
 
 
 

160,446.83 
218,791.13 
218,791.13 

Web Hosting - ค่าเช่า 
- ค่าจดโดเมนเนม 

3,500 
450 

4,500 
450 

5,500 
450 

6,500 
450 

7,500 
450 

ฮาร์ดแวร์ - คอมพิวเตอร ์1 เครื่อง 
Dell Inspiron 5348 
(W260713TH) 
Operating System: 
Windows 8.1 

35,990 - - - - 

ซอฟต์แวร์ - Visual Studio 
Community 2015 
- Microsoft SQL 
Server 2012 Express 
 
- Adobe Photoshop 
CC 
- Web browser: 
Google Chrome 
 

- 
 
- 
 
 

7,200 
 
- 

- 
 
- 
 
 

7,200 
 
- 

- 
 
- 
 
 

7,200 
 
- 

- 
 
- 
 
 

7,200 
 
- 

- 
 
- 
 
 

7,200 
 
- 

ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ (ร้อย
ละ 10 ของ
รายได้) 

- ค่าสื่ออินเทอร์เน็ต สื่อ
สิ่งพิมพ์ และกิจกรรมบน
เว็บไซต ์

63,180 138,600 183,600 207,000 225,000 

รวม 672,320 737,350 809,180 860,701.50 908,179.08 



7 

 

รายได้ของเว็บไซต์มาจากการให้เช่าพ้ืนที่โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งในช่วง 5 ปี
แรกท่ีด าเนินงาน จะมีรายได้ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.5 
 
ตารางที่ 1.5 
 
รายได้ของเว็บไซต์ 
 

 
 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเริ่มต้นเว็บไซต์ 3 เดือนแรก เป็นช่วงประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป คาดว่าจะยังไม่ได้รับรายได้ เพราะเว็บไซต์ยังไม่เป็นที่รู้จัก และ
จ านวนสมาชิกยังมีไม่มาก ท าให้ยังไม่มีผู้สนใจเช่าโฆษณากับเว็บไซต์ แต่ภายหลังจากการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักแล้ว ในช่วงเดือนที่ 4 - 6 เป็นช่วงที่เว็บไซต์ต้องหาผู้เช่าเพ่ือสร้าง
รายได้ให้เว็บไซต์ จะมีการท าโปรโมชั่นให้ส่วนลดค่าเช่าโฆษณาร้อยละ 30 แก่ผู้เช่า เดือนที่ 7 เป็นต้น
ไปจึงจะคิดค่าเช่าตามอัตราปกติ ดังนั้นรายได้ในช่วงปีแรกที่เว็บไซต์เริ่มด าเนินงาน จะน้อยกว่าที่
ประมาณการในตารางที่ 1.5 โดยประมาณการรายได้จะมีเพียง 631,800 บาท รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 1.6 
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ตารางที่ 1.6 
 
รายได้ของเว็บไซต์ในปีแรกท่ีเริ่มด าเนินงาน 

    ส่วนลดร้อยละ 30 ค่าเช่าอัตราปกติ 
เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รายได้ - - - 54,600 54,600 54,600 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 
รวม 631,800 บาท 

 
ตารางที่ 1.7  
 
การประเมินโครงการด้านการเงิน 
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จากตารางที่ 1.7 ที่แสดงการประเมินความเป็นได้ทางด้านการเงินด้วยการใช้วิธี
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(Net  Present  Value: NPV) พบว่าเว็บไซต์มีกระแสเงินสดเป็นบวกในช่วงอายุ
โครงการ 5 ปี มีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด(Discount  Payback  period: DPB)  1 ปี 1 เดือน 
และมีผลตอบแทนการลงทุนในช่วงอายุโครงการ 5 ปี อยู่ที่ร้อยละ 295.67 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์
มีความสามารถในด้านการเงิน เพราะมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว และสร้างผลตอบแทนได้ในช่วงอายุ
โครงการ 5 ปี 

1.4.2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการการปฏิบตัิงาน 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติงานสามารถพิจารณาในประเด็น

ต่างๆ ได้ดังนี้ 
1. เว็บไซต์น าเสนอสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มคุณแม่ ดังนั้นสินค้าและ

สมาชิกที่เข้ามาเสนอขายสินค้าบนเว็บไซต์จะถูกคัดกรองให้อยู่ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็ก
เท่านั้น เพื่อให้เว็บไซต์สามารถน าเสนอสินค้าที่ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของสมาชิกที่เข้ามาใช้งาน
เว็บไซต์ และถึงแม้ว่าสินค้าที่สมาชิกต้องการยังไม่มีบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ยังมีระบบช่วยอ านวยความ
สะดวกให้สมาชิกด้วยการให้สมาชิกส่งรายการสินค้าที่ต้องการเข้ามาในเว็บไซต์ แล้วระบบจะจับคู่กับ
สินค้าท่ีถูกเพ่ิมเข้ามาใหม่แล้วแจ้งให้ผู้ใช้ทราบได้ทันทีท่ีมีสินค้าตรงตามที่สมาชิกต้องการ 

2. การค านึงถึงทัศนคติของผู้ใช้ 
เว็บไซต์มีแนวคิดมาจากคอมมูนิตี้ของกลุ่มคุณแม่ที่ โดยปกติมีพฤติกรรม

แลกเปลี่ยนของส าหรับลูกๆ กับเพ่ือนและกลุ่มคนรู้จักอยู่แล้วบนพ้ืนที่ออนไลน์ต่างๆ และระบบการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของเว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นจากพฤติกรรมของการแบ่งปันข้าวของเครื่องใช้
ส าหรับเด็กที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ออนไลน์เหล่านั้น ดังนั้นการมีเว็บไซต์ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพ่ือ
รองรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในกลุ่มคุณแม่โดยตรง นอกจากจะท าให้การแลกเปลี่ยนสามารถ
ท าได้ในวงกว้างมากขึ้นแล้ว ยังเพ่ิมโอกาสให้กลุ่มคุณแม่ผู้ขาย สามารถเพ่ิมรายได้จากการขายของ
เครือ่งใช้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่ยังคงมีสภาพใช้งานได้ดี ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมโอกาสให้คุณแม่ผู้
ซื้อ สามารถได้ของเครื่องใช้ที่มีสภาพดี ในราคาต่ าด้วย 

3. ทักษะของผู้ใช้กับระบบของเว็บไซต์ 
 เว็บไซต์มีการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ให้มี

รูปแบบคล้ายคลึงกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และยังมีส่วนถาม-ตอบปัญหารองรับผู้ใช้งาน
ด้วย นอกจากนี้ช่องทางซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั้ งผ่านทางเว็บไซต์  หรือแอปพลิ เคชันบน
โทรศัพท์มือถือเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างมากในปัจจุบัน ผู้ที่มีโอกาสเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ส่ วน
ใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความคุ้นเคยกับการใช้งานระบบซื้อขายออนไลน์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น
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ผู้ใช้งานจึงมีความสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง และใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีทักษะ 
หรือต้องใช้ความสามารถพิเศษ 

4. ความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาเว็บไซต์ และการปฏิบัติงาน 
 โครงการมีงบประมาณในการว่าจ้างผู้พัฒนาเว็บไซต์ โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์ และความสามารถในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented 
Programming) การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ ตลอดจนการทดสอบโปรแกรม เพ่ือให้
มั่นใจว่าสามารถพัฒนาเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ได้ นอกจากนี้ยังมีงบประมาณในการว่าจ้างพนักงานขายที่มี
ความสามารถ และมีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ที่ช่วยให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก และสามารถดึงดูดผู้เช่า
โฆษณาได้ 

 
1.5 โครงสร้างองค์กรและค าอธิบายลักษณะงาน 

 
โครงสร้างองค์กรของเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม ประกอบด้วย ฝ่ายดูแลเว็บไซต์ ฝ่ายขาย 

และฝ่ายการเงิน และบัญชี ดังแสดงในภาพที่ 1.1 โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1.1 โครงสร้างองค์กรของเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม 

 
1. ฝ่ายดูแลเว็บไซต์ 
มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ ในส่วนของการตอบรับสมาชิก การตอบปัญหา/ข้อซักถามจาก

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ การจัดการประเภทสินค้า การอัพเดทข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ หรือความรู้บนหน้า
เว็บไซต์ และสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความราบรื่น 

 

www.deknoii.com 

ฝ่ายดแูลเว็บไซต์ ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน และบญัชี 
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2. ฝ่ายขาย 
มีหน้าที่ขายพ้ืนที่โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ให้กับลูกค้า หาลูกค้าใหม่มาลงโฆษณาบน

เว็บไซต์ ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ในสื่อต่างๆ 
3. ฝ่ายการเงิน และบัญชี 
มีหน้าที่ในการบันทึกและดูแลจัดเตรียม การจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บเงิน การน า

เงินฝากธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดท ารายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทาง
บัญชี 
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บทที่ 2 
ภาพรวมของระบบสารสนเทศ 

 
2.1 ขอบเขตการท างานโดยรวมของระบบ 

 
เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมรองรับการท างานของผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคคลทั่วไป 

สมาชิก และผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยภายในเว็บไซต์นี้ประกอบด้วยระบบย่อย 4 ระบบ ได้แก่ ระบบสมาชิก 
ระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ระบบถาม-ตอบปัญหา และระบบจัดการเว็บไซต์ ดังแสดงในภาพที่ 
2.1 

ขอบเขตของเว็บไซต์นี้ครอบคลุมการใช้งานของบุคคลทั่วไป และสมาชิก ตั้งแต่การ
ค้นหาสินค้า (Search Stuff) การสอบถามหรือแจ้งปัญหา (Inform Problem) การสมัครสมาชิก 
(Apply Member) การยืนยันตัวตนสมาชิก (Verify Member) เพ่ือซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า (Book 
Item) ไปจนถึงการรีวิวสินค้าที่ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนส าเร็จ (Review Purchased Item) แต่ระบบ
จะไม่ครอบคลุมการช าระเงินค่าสินค้า หรือการจัดส่งสินค้า ซึ่งจะเป็นการตกลงกันเองระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขายนอกจากนี้ เว็บไซต์ยังครอบคลุมการใช้ของผู้ดูแลเว็บไซต์ตั้งแต่การจัดการหมวดหมู่สินค้า 
(Adjust Category) การตอบค าถามผู้ใช้งาน (Response Problem) การตอบรับหรือปฏิเสธการ
ยืนยันตัวตนสมาชิก (Approve or Reject Member) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือความรู้ 
(Publish News & Knowledge) ตลอดจนการจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 2.1 Use Case Diagram ของเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม 
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2.2 หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
 
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม สามารถแบ่งตามลักษณะของ

การใช้งานระบบได้ ดังต่อไปนี้ 
 
2.2.1 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบบทบาทการท างานดังกล่าว คือ ฝ่ายดูแลเว็บไซต์  โดย
สามารถจัดการหมวดหมู่สินค้า (Adjust Category) ตอบค าถามผู้ใช้งาน (Response Problem) 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือความรู้ (Publish News & Knowledge) และตอบรับหรือปฏิเสธการ
ยืนยันตัวตนสมาชิก (Approve or Reject Member)  ผ่านระบบ 

2.2.2 บุคคลทั่วไป 
เป็นผู้ที่มีสิทธ์เรียกดูข้อมูลสินค้าที่ประกาศขายบนเว็บไซต์ โดยเรียกดูสินค้าที่

ต้องการผ่านฟังก์ชันค้นหาสินค้า (Search Stuff) และมีสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ เพ่ือ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า โดยลงทะเบียนผ่านฟังก์ชันสมัครสมาชิก (Apply Member) 

2.2.3 สมาชิก แบ่งออกเป็น 2 บทบาท คือ 
ผู้ขาย เป็นผู้ที่ขายสินค้าบนเว็บไซต์ โดยเพ่ิมสินค้าที่ต้องการขายผ่านฟังก์ชันเพ่ิม

สินค้า (Add Item) และมีสิทธิ์ตอบรับหรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อสินค้า (Confirm or Reject Order) 
เมื่อสินค้าของผู้ขายมีรายการสั่งซื้อหรือขอแลกเปลี่ยนสินค้า 

ผู้ซื้อ เป็นผู้ที่ซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ โดยสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้าที่ต้องการ
ผ่านฟังก์ชันซื้อสินค้า (Book Item) และมีสิทธิ์รีวิวสินค้าที่ซื้อหรือแลกเปลี่ยนส าเร็จแล้ว ผ่านฟังก์ชัน
รีวิวสินค้า (Review Purchased Item) 

 
2.3 รายละเอียดขั้นตอนการท างานเมื่อใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนา 

 
ขั้นตอนการท างานของเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมเม่ือมีการใช้งานเว็บไซต์ แสดงภาพรวม

ได้ดังภาพที่ 2.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 2.2 ภาพรวมข้ันตอนการท างานของเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม 
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2.3.1 การค้นหาสินค้า 
มีข้ันตอนการท างานดังแสดงในภาพที่ 2.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานพิมพ์ชื่อ หมวดหมู่ หรือค าค้นหาสินค้าท่ีต้องการเพ่ือค้นหาสินค้า 
2) ระบบค้นหาสินค้าที่ตรงกับค าค้นหาของผู้ใช้งาน 
3) ในกรณีที่ระบบพบสินค้า ระบบจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่พบ แต่ถ้าระบบไม่

พบสินค้า ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบสินค้า” 
 

 
ภาพที่ 2.3 Activity Diagram แสดงการค้นหาสินค้า 

 
2.3.2 การสมัครสมาชิก และเปิดใช้บัญชีสมาชิก 

มีข้ันตอนการท างานดังแสดงในภาพที่ 2.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ผู้ใช้งานกรอกฟอร์มสมัครสมาชิก 
2) ระบบตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่

เป็นไปตามเง่ือนไข ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ถ้าข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย ระบบ
จะสร้างบัญชีสมาชิกรายใหม่ พร้อมกับส่งอีเมลแจ้งยืนยันการสมัครสมาชิกที่มี url ส าหรับเปิดใช้งาน
บัญชีสมาชิกไปยังอีเมลของผู้สมัคร 

3) ผู้ใช้งานเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกโดยการกด url ที่ถูกส่งมาในอีเมลยืนยันการสมัคร 
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4) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของรหัสเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกที่ถูกส่งมากับ url เปิด
ใช้งานบัญชีสมาชิก ถ้ารหัสไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานท ารายการใหม่ หรือติดต่อผู้ดูแล
เว็บไซต์ และหากรหัสถูกต้องแล้วระบบจะปรับปรุงสถานะบัญชีสมาชิกเป็น “เปิดใช้งาน” 

 

 
ภาพที่ 2.4 Activity Diagram แสดงการสมัครสมาชิก และเปิดใช้บัญชีสมาชิก 
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2.3.3 การยืนยันตัวตนสมาชิก 
มีข้ันตอนการท างานดังแสดงในภาพที่ 2.5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานกรอกฟอร์มยืนยันตัวตนสมาชิก และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2) ระบบตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่

เป็นไปตามเง่ือนไข ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ถ้าข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย ระบบ
จะบันทึกรายการยืนยันตัวตนของสมาชิก แล้วแสดงข้อความแจ้งผู้ใช้งานให้รอการตรวจสอบจาก
ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

3) ผู้ดูแลเว็บไซต์ตรวจสอบรายการยืนยันตัวตนสมาชิก และหลักฐานที่ผู้ใช้งานแนบมา 
ถ้าข้อมูลถูกต้องตรงกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์จะท าการยืนยันตัวตนสมาชิก ระบบจะปรับปรุงสถานะยืนยัน
ตัวตนสมาชิกเป็น “ยืนยัน” แล้วส่งอีเมลแจ้งผู้ใช้งาน แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ดูแลเว็บไซต์จะปฏิเสธ
การยืนยันตัวตนสมาชิก พร้อมกับระบุเหตุผลที่ปฏิเสธ ระบบจะปรับปรุงสถานะยืนยันตัวตนสมาชิก
เป็น “ปฏิเสธ” แล้วส่งอีเมลแจ้งผู้ใช้งาน 

 

 
ภาพที่ 2.5 Activity Diagram แสดงการยืนยันตัวตนสมาชิก 
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2.3.4 การเพิ่ม และจับคู่สินค้า 
มีข้ันตอนการท างานดังแสดงในภาพที่ 2.6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานเพ่ิมสินค้าใหม ่
2) ระบบตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่

เป็นไปตามเง่ือนไข ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ถ้าข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย ระบบ
จะบันทึกรายการสินค้าใหม่ แล้วน าสินค้าไปจับคู่กับรายร้องขอสินค้าที่มีอยู่ในระบบ โดยสินค้าที่มี
สถานะเป็น “แลกเปลี่ยน” เท่านั้นที่จะน าไปจับคู่กับรายการร้องขอสินค้าที่มีสถานะเป็น 
“แลกเปลี่ยน” ได้ 

3) ระบบบันทึกรายการจับคู่สินค้า และส่งอีเมลแจ้งรายการสินค้าให้ผู้ใช้งานทราบ ถ้า
สินค้าท่ีเพ่ิมเข้ามาใหม่ตรงกับรายการร้องขอสินค้า 

 

 
ภาพที่ 2.6 Activity Diagram แสดงการเพ่ิมและจับคู่สินค้า 
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2.3.5 การซื้อสินค้า 
มีข้ันตอนการท างานดังแสดงในภาพที่ 2.7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานสั่งซื้อสินค้า และระบุจ านวนสินค้าที่ต้องการ 
2) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนสินค้าที่สั่งซื้อ ถ้าจ านวนสินค้าไม่ถูกต้อง 

ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานแก้ไขจ านวนสินค้าให้ถูกต้อง แต่ถ้าจ านวนสินค้าถูกต้อง ระบบจะบันทึก
รายการสั่งซื้อสินค้า แล้วส่งอีเมลแจ้งผู้ขายทราบ 

 

 
ภาพที่ 2.7 Activity Diagram แสดงการซื้อสินค้า 
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2.3.6 การแลกเปลี่ยนสินค้า 
มีข้ันตอนการท างานดังแสดงในภาพที่ 2.8 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานขอแลกเปลี่ยนสินค้า 
2) ระบบตรวจสอบสินค้าแลกเปลี่ยนของผู้ซื้อ ถ้าผู้ซื้อไม่มีสินค้าที่จะน ามาแลกเปลี่ยน 

ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานเพ่ิมสินค้าก่อนท าการแลกเปลี่ยน แต่ถ้าผู้ใช้งานมีสินค้าที่จะน ามา
แลกเปลี่ยนแล้ว ระบบจะให้ผู้ใช้งานเลือกสินค้า 

3) ผู้ใช้งานเลือกสินค้าท่ีจะน ามาแลกเปลี่ยน 
4) ระบบจะบันทึกรายการขอแลกเปลี่ยนสินค้า แล้วส่งอีเมลแจ้งผู้ขายทราบ 
 

 
ภาพที่ 2.8 Activity Diagram แสดงการแลกเปลี่ยนสินค้า 

 
2.3.7 การตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนสินค้า 

มีข้ันตอนการท างานดังแสดงในภาพที่ 2.9 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ผู้ใช้งานเลือกดูรายการสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนสินค้า แล้วตอบรับ หรือปฏิเสธรายการ ถ้า

ผู้ใช้งานปฏิเสธ ระบบจะปรับปรุงสถานะรายการสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนเป็น “ปฏิเสธ” แล้วส่งอีเมล
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แจ้งผู้ซื้อ แต่ถ้าผู้ใช้งานตอบรับรายการ ระบบจะตรวจสอบจ านวนสินค้าคงเหลือ ถ้ามีสินค้าคงเหลือ
เพียงพอ ระบบจะปรับปรุงจ านวนสถานะรายการสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนเป็น “ขาย” ปรับปรุงจ านวน
สินค้าคงเหลือ แล้วส่งอีเมลแจ้งผู้ซื้อ แต่ถ้าสินค้าคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะแจ้งผู้ใช้งานมีสินค้าไม่
เพียงพอ และไม่สามารถท ารายการได้ 

 

 
ภาพที่ 2.9 Activity Diagram แสดงการตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนสินค้า 

 
2.3.8 การร้องขอสินค้า 

มีข้ันตอนการท างานดังแสดงในภาพที่ 2.10 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ผู้ใช้งานกรอกฟอร์มร้องขอสินค้า และระบุชื่อ หมวดหมู่หรือค าค้นหาสินค้าที่ต้องการ 
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2) ระบบตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่
เป็นไปตามเง่ือนไข ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ถ้าข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย ระบบ
จะบันทึกรายการร้องขอสินค้าลงในระบบ 

 

 
ภาพที่ 2.10 Activity Diagram แสดงการร้องขอสินค้า 

 
2.3.9 การถาม-ตอบปัญหา 

มีข้ันตอนการท างานดังแสดงในภาพที่ 2.11 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ผู้ใช้งานกรอกฟอร์มสอบถาม/แจ้งปัญหา 
2) ระบบตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่

เป็นไปตามเง่ือนไข ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ถ้าข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย ระบบ
จะบันทึกรายการสอบถาม/แจ้งปัญหาลงในระบบ 

3) ผู้ดูแลเว็บไซต์ตอบค าถาม/ปัญหา โดยระบบจะส่งค าตอบไปยังอีเมลของผู้สอบถาม/
แจ้งปัญหา 
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ภาพที่ 2.11 Activity Diagram แสดงการถาม-ตอบปัญหา 
 
2.4 ประโยชน์ 

 
เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม มีประโยชน์ดังนี้ 

 ช่วยตอบสนองความต้องการของกลุ่มคุณแม่ ให้มีพ้ืนที่ส าหรับถ่ายเทสิ่งของที่ยังมี
คุณค่าแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้งานแล้ว และมีโอกาสสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสิ่งของเหล่านั้น 

 ช่วยให้กลุ่มคุณแม่มีโอกาสได้สินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาย่อมเยา และช่วยลด
รายจ่ายให้กับกลุ่มคุณแม่ได ้

 ช่วยเพ่ิมโอกาสในการพบสินค้าที่ผู้ใช้งานต้องการ ด้วยความสามารถของระบบใน
การจับคู่สินค้า 

 เป็นการส่งเสริมสังคมของการแบ่งปันในพื้นที่ออนไลน์ 
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บทที่ 3 
ข้อก าหนดความต้องการของระบบ 

 
3.1 ความต้องการด้านหน้าที่ (Functional Requirement) 

 
แต่ละระบบย่อยสามารถท าหน้าที่งานต่างๆ ได้ดังนี้ 
 
3.1.1 ระบบสมาชิก 

ระบบนี้รองรับการท างานดังภาพที่ 3.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3.1 Use Case Diagram ของระบบสมาชิก 

 

 บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนสมาชิกใหม่ (Apply Member) โดยระบบจะสร้าง
บัญชีสมาชิกใหม่ พร้อมทั้งส่งอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกที่มีรหัสส าหรับเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกไปยัง
ที่อยู่อีเมลที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนไว้ 

 บุคคลทั่วไปสามารถเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก (Activate Account) ผ่านอีเมลได้ 
ภายหลังจากได้รับอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกจากระบบ โดยระบบจะตรวจสอบจากรหัสเปิดใช้งาน
บัญชี 

 สมาชิกสามารถเพ่ิม หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลบัญชีสมาชิกของตนเองได้ 
(Edit Account Information) ภายหลังจากเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกได้ 

 สมาชิกสามารถยืนยันตัวตนกับทางเว็บไซต์ได้ (Verify Member) เพ่ือขอใช้งาน
ระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า โดยการส่งข้อมูลหมายเลขประจ าตัวประชาชน และหลักฐานส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนเข้าสู่ระบบ 
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3.1.2 ระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า 
ระบบนี้รองรับการท างานดังภาพที่ 3.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 3.2 Use Case Diagram ของระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า 

 

 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้า (Search Stuff) ได้จากชื่อ หมวดหมู่ หรือค าค้นหา
สินค้า โดยผลลัพธ์ของค้นหาจะแสดงข้อมูล ชื่อสินค้า ภาพสินค้า และราคาสินค้า 

 สมาชิกสามารถเพ่ิมสินค้าในระบบ (Add Item) และก าหนดรูปแบบการขายสินค้า
เป็น “ขาย” หรือ “แลกเปลี่ยน” ได้ 

 ระบบสามารถจับคู่สินค้าแลกเปลี่ยน หรือจับคู่สินค้าที่ต้องการขายกับรายการความ
ต้องการสินค้าของสมาชิกรายอ่ืนที่ขอซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนได้ (Match Item) ภายหลังจากสินค้า
ใหม่ถูกบันทึกในระบบ 

 ระบบสามารถให้สมาชิกแก้ไขข้อมูลสินค้าของตนเองได้ (Item Management) 

 สมาชิกสามารถ “สั่งซื้อ” หรือ “ขอแลกเปลี่ยน” สินค้าที่ต้องการได้ (Book Item) 
โดยระบบจะส่งอีเมลแจ้งค าสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนให้เจ้าของสินค้าทราบ 

ระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า 
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 ระบบสามารถให้ผู้ขาย ตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนสินค้า 
(Confirm or Reject Order) จากผู้ซื้อได ้ ภายหลังจากรายการสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนสินค้าถูกบันทึก
ในระบบ 

 สมาชิกสามารถร้องขอแลกเปลี่ยน หรือซื้อสินค้าที่ต้องการ (Request Order) ที่ยัง
ไม่มีในระบบได้ โดยการระบุชื่อ หมวดหมู่ และค าค้นหาสินค้า 

 ระบบสามารถให้สมาชิกรีวิวสินค้าได้ (Review Purchased Item) ภายหลังจากซื้อ 
หรือแลกเปลี่ยนสินค้าส าเร็จแล้ว 

 ระบบสามารถจัดท ารายงานให้สมาชิกเรียกดูได้ (View Member Report) ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 
 
รายละเอียดรายงานต่างๆ ในส่วนของระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า 

รายงาน วัตถุประสงค์ เงื่อนไข 

รายงานรายการสั่งซื้อ
สินค้าท่ีขายแล้ว 

- เพ่ือให้สมาชิกทราบถึงรายการสินค้าที่ขายไปแล้ว 
และใช้เป็นข้อมูลส าหรับจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ 
- ข้อมูลของรายงานประกอบด้วย รหัสรายการสินค้า 
ภาพสินค้า ชื่อสินค้า จ านวนสินค้าที่สั่ งซื้อ ชื่อ -
นามสกุลผู้ซื้อ ที่อยู่ผู้ซื้อ อีเมลผู้ซื้อ และเบอร์โทรศัพท์
ผู้ซื้อ 

ระบุเดือน และปีใน
การแสดงผลรายงาน 

รายงานสินค้าเรียง
ตามจ านวนรายการ
สั่งซื้อมากท่ีสุด 

- เพ่ือให้สมาชิกทราบถึงปริมาณความต้องการซื้อ
สินค้าแต่ละรายการ และน าไปวางแผนการขายสินค้า
ได ้
- ข้อมูลของรายงานประกอบด้วย รหัสรายการสินค้า 
ภาพสินค้า ชื่อสินค้า จ านวนสินค้าคงเหลือ และ
จ านวนสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ โดยเรียงล าดับตามจ านวน
สินค้าท่ีถูกสั่งซื้อจากมากไปน้อย 

ระบุเดือน และปีใน
การแสดงผลรายงาน 
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3.1.3 ระบบถาม-ตอบปัญหา 
ระบบนี้รองรับการท างานดังภาพที่ 3.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 3.3 Use Case Diagram ของระบบถาม-ตอบปัญหา 
 

 ผู้ใช้งานสามารถสอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ได้ (Inform Problem) โดย
ระบบจะแจ้งให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทราบ 

 ระบบสามารถให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ตอบค าถามผู้ใช้งานได้ (Response Problem) 
ภายหลังจากได้รับรายการสอบถาม/แจ้งปัญหา โดยระบบจะส่งค าตอบไปยังอีเมลของผู้ท ารายการ
สอบถาม/แจ้งปัญหา  
 

3.1.4 ระบบจัดการเว็บไซต์ 
ระบบนี้รองรับการท างานดังภาพที่ 3.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 3.4 Use Case Diagram ของระบบจัดการเว็บไซต์ 



29 

 

 

 ระบบสามารถให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ตรวจสอบหลักฐานการยืนยันตัวตนสมาชิก และ
“ยืนยัน” หรือ “ปฏิเสธ” สมาชิกได้ (Approve or Reject Member) ภายหลังจากรายการยืนยัน
ตัวตนสมาชิกถูกบันทึกในระบบ 

 ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเพ่ิมหมวดหมู่สินค้าใหม่ หรือปรับปรุงหมวดหมู่สินค้าในระบบ
ได้ (Adjust Category) 

 ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเพ่ิม หรือแก้ไข ข่าวสาร/ความรู้ประชาสัมพันธ์ในระบบได้  
(News & Knowledge Management) 

 ระบบสามารถให้ผู้ดูแลเว็บไซต์เลือกข่าวสาร/ความรู้ประชาสัมพันธ์ที่จะน าไปแสดง
บนหน้าเว็บไซต์ได้ (Publish News & Knowledge) 

 ระบบสามารถจัดท ารายงานให้ผู้ดูแลเว็บไซต์เรียกดูได้ (View Administrator 
Report) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 
 
รายละเอียดรายงานต่างๆ ในส่วนของระบบจัดการเว็บไซต์ 

รายงาน วัตถุประสงค์ เงื่อนไข 
รายงานสถานะบัญชี
สมาชิก 

- เพ่ือให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทราบความเคลื่อนไหวของ
จ านวนสมาชิกของเว็บไซต์ ส าหรับน าไปวางแผนการ
โปรโมทเว็บไซต์ และประมาณการรายได้จากค่าเช่า
พ้ืนที่โฆษณา  
- ข้อมูลของรายงานประกอบด้วย จ านวนสมาชิกยก
มาจากเดือนก่อนหน้า จ านวนสมาชิกที่เพ่ิมจากเดือน
ก่อนหน้า จ านวนสมาชิกทั้งหมด จ านวนสมาชิกที่เปิด
ใช้งานบัญชีสมาชิกแล้ว และจ านวนสมาชิกที่ยืนยัน
ตัวตนแล้ว โดยจ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 

ระบุช่วงเวลาในการ
แสดงผลรายงาน 
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ตารางที่ 3.2 
 
รายละเอียดรายงานต่างๆ ในส่วนของระบบจัดการเว็บไซต์ 

รายงาน วัตถุประสงค์ เงื่อนไข 
รายงานสินค้าเรียง
ตามสินค้าที่มีรายการ
สั่ งซื้อรอการยืนยัน
มากที่สุด 

- เพ่ือให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทราบข้อมูลสมาชิกผู้ขายสินค้า
ที่ไม่ค่อยท าการตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อจาก
ผู้ซื้อ และสามารถติดต่อสมาชิกผู้ขายให้ เข้ามา
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อสินค้าไม่
ต้องรอคอยผู้ขายเป็นเวลานานจนเกินไป  
- ข้อมูลของรายงานประกอบด้วย ภาพสินค้า ชื่อ
สินค้า จ านวนค าสั่งซื้อที่รอการยืนยัน ชื่อ-นามสกุล
สมาชิกผู้ขายสินค้า อีเมลสมาชิกผู้ขายสินค้าและ
เบอร์โทรศัพท์สมาชิกผู้ขายสินค้า โดยเรียงส าดับตาม
สินค้าท่ีมีค าสั่งซื้อท่ีรอการยืนยันจากมากไปน้อย 

ระบุเดือน และปีใน
การแสดงผลรายงาน 

รายงานสินค้าเรียง
ตามจ านวนรายการ
สั่งซื้อมากท่ีสุด 

- เ พ่ือให้ผู้ ดูแลเว็บไซต์ทราบข้อมูลสินค้า  และ
หมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความนิยมจากสมาชิก ส าหรับ
น าข้อมูลไปใช้วางแผนการขายพ้ืนที่โฆษณาสินค้าบน
หน้าเว็บไซต์  
- ข้อมูลของรายงานประกอบด้วย ชื่อหมวดหมู่สินค้า 
จ านวนค าสั่งซื้อสินค้าในแต่ละหมวดหมู่ ภาพสินค้า 
ชื่อสินค้า และจ านวนรายการสั่ งซื้อสินค้า โดย
เรียงล าดับตามหมวดหมู่สินค้าที่มีค าสั่งซื้อสินค้าจาก
มากไปน้อย และแสดงตัวอย่ างสินค้าในแต่ละ
หมวดหมู่จ านวน 3 รายการเรียงตามสินค้าที่มี
รายการสั่งซื้อมากที่สุด 

ระบุเดือน และปีใน
การแสดงผลรายงาน 
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3.2 ความต้องการด้านข้อมูล (Data Requirement) 
 
3.2.1 ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บในระบบ 

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บในระบบ เพ่ือให้ระบบสามารถรองรับการท างานตามหน้าที่ 
(functional requirements) ของระบบได้ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 ข้อมูลรายการตอบค าถาม หรือตอบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ (Answer)   เป็น
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการตอบค าถามผู้ใช้งานของผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย รหัส
รายการตอบค าถาม หรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ รหัสรายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน
เว็บไซต์ ค าตอบ วันที่ตอบค าถาม และเวลาที่ตอบค าถาม 

 ข้อมูลหมวดหมู่สินค้า (Category)   เป็นข้อมูลหมวดหมู่สินค้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์
เพ่ิมเข้ามาในระบบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการท างานของระบบ โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย รหัส
หมวดหมู่สินค้า และชื่อหมวดหมู่สินค้า 

 ข้อมูลรายการสินค้า (Item)   เป็นข้อมูลสินค้าที่สมาชิกเพ่ิมเข้ามาในระบบเพ่ือ
ท าการขาย โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย รหัสรายการสินค้า รหัสหมวดหมู่สินค้า รหัสบัญชีสมาชิก ชื่อ
สินค้า รายละเอียดสินค้า จ านวนสินค้า ราคาสินค้า สถานะสินค้าแลกเปลี่ยน วันที่ เพ่ิมรายการสินค้า 
เวลาที่เพิ่มรายการสินค้า เวลาที่แก้ไขรายการสินค้า และสถานะการบันทึกรายการสินค้า 

 ข้อมูลรูปภาพสินค้า (Item Image)   เป็นข้อมูลรูปภาพสินค้าที่สมาชิกเพ่ิมเข้า
มาในระบบเพ่ือท าการขาย โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย รหัสรูปภาพสินค้า รหัสรายการสินค้า 
Directory ที่จัดเก็บรูปภาพ ค าอธิบายภาพ และสถานะการเลือกเป็นภาพแรก 

 ข้อมูลค าค้นหาของรายการสินค้า (Item Keyword)   เป็นข้อมูลค าค้นหาของ
สินค้าที่สมาชิกเพ่ิมเข้ามาในระบบเพ่ือท าการขาย โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย รหัสค าค้นหาของ
รายการสินค้า รหัสรายการสินค้า และรหัสค าค้นหาสินค้า 

 ข้อมูลค าค้นหาสินค้า (Keyword)   เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกเพ่ิมสินค้า
ใหม่ เพ่ือใช้ส าหรับการค้นหาสินค้าในระบบ โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย รหัสค าค้นหาสินค้า และ
ค าค้นหาสินค้า 

 ข้อมูลบัญชีสมาชิก (Member)   เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการลงทะเบียนเป็น
สมาชิกของเว็บไซต์ โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย รหัสบัญชีสมาชิก ชื่อบัญชีสมาชิก รหัสผ่านบัญชี
สมาชิก ชื่อจริง นามสกุล ที่อยู่ แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ 
วันที่สมัครสมาชิก เวลาที่สมัครสมาชิก รหัสตรวจสอบส าหรับเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก หมายเลข
ประจ าตัวประชาชน Directory ที่จัดเก็บส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน วันที่ส่งรายการยืนยันตัวตน 
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สถานะเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก สถานะการยืนยันตัวตนสมาชิก และสถานะตรวจสอบการยืนยันตัวตน
สมาชิก 

 ข้อมูลรายการข่าวประชาสัมพันธ์ (News Knowledge)   เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้น
จากการเพ่ิมข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย รหัสรายการข่าว
ประชาสัมพันธ์ ชื่อเรื่องรายการข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เพ่ิมรายการข่าว
ประชาสัมพันธ์ เวลาวันที่เพ่ิมรายการข่าวประชาสัมพันธ์ และสถานะแสดงรายการข่าวประชาสัมพันธ์
บนหน้าเว็บไซต์ 

 ข้อมูลรายการสั่งซื้อ (Order)   เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าของสมาชิก 
โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย รหัสรายการสั่งซื้อสินค้า รหัสรายการสินค้า รหัสบัญชีสมาชิก จ านวน
สินค้าท่ีสั่งซื้อ ราคาสินค้ารวมทั้งหมด สถานะการสั่งซื้อแบบขอแลกเปลี่ยน  รหัสรายการสินค้าที่น ามา
แลกเปลี่ยน จ านวนสินค้าที่น ามาแลกเปลี่ยน วันที่สั่งซื้อ เวลาที่สั่งซื้อ สถานะตรวจสอบรายการสั่งซื้อ 
สถานะการขายสินค้า และสถานะการรีวิวสินค้า 

 ข้อมูลรายการสอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ (Problem)  เป็นข้อมูลที่
เกิดขึ้นจากการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์จากผู้ใช้งาน โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย 
รหัสรายการสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ ค าถามหรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ รหัส
รายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ที่อ้างถึง วันที่ท ารายการสอบถามหรือแจ้งปัญหา
การใช้งานเว็บไซต์ เวลาที่ท ารายการสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ และสถานะการตอบ
ค าถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

 ข้อมูลรายการร้องขอสินค้า (Request Order)   เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการ
ร้องขอสินค้าของสมาชิก ส าหรับน าไปค้นหาสินค้าท่ีสมาชิกต้องการ โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย รหัส
รายการร้องขอสินค้า รหัสบัญชีสมาชิก รหัสหมวดหมู่สินค้า ชื่อสินค้าที่ร้องขอ  สถานะร้องขอสินค้า
แบบแลกเปลี่ยน สถานะพบสินค้าที่ร้องขอ และรหัสรายการสินค้า 

 ข้อมูลค าค้นหาของรายการร้องขอสินค้า (Request Order Keyword)   เป็น
ข้อมูลค าค้นหาของรายการร้องขอสินค้าที่สมาชิกเพ่ิมเข้ามาในระบบ เพ่ือน าไปค้นหาสินค้าที่ตรงกัน
ในระบบ โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย รหัสค าค้นหาของรายการร้องขอสินค้า รหัสรายการร้องขอ
สินค้า และรหัสค าค้นหาสินค้า 

 ข้อมูลรายการจับคู่สินค้า (Request Order Match)   เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก
การจับคู่สินค้าแลกเปลี่ยน หรือจับคู่สินค้ากับรายการร้องขอสินค้า โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย รหัส
รายการจับคู่สินค้า รหัสรายการร้องขอสินค้า และรหัสรายการสินค้า 
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 ข้อมูลรายการรีวิวสินค้า (Review)   เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการรีวิวสินค้าของ
สมาชิก โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย รหัสรายการรีวิวสินค้า รหัสรายการสั่งซื้อสินค้า ชื่อเรื่องรีวิว
สินค้า รีวิวสินค้า วันที่รีวิวสินค้า และเวลาที่รีวิวสินค้า 

 
3.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่น าเข้าระบบ มีวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3 
 
แสดงวิธีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเข้าสู่ระบบ 

ข้อมูล แหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลรายการตอบค าถาม หรือ
ตอบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
(Answer) 

ฝ่ายดูแลเว็บไซต์ 
น าเข้าระบบโดยการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่หน้าจอระบบ 

ข้อมูลหมวดหมู่สินค้า 
(Category) 

ฝ่ายดูแลเว็บไซต์ 
น าเข้าระบบโดยผู้ดูแลเว็บไซต์
ตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบ 

ข้อมูลรายการสินค้า (Item) สมาชิก 
น าเข้าระบบโดยการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่หน้าจอระบบ 

ข้อมูลรูปภาพสินค้า 
(Item Image) 

สมาชิก 
น าเข้าระบบโดยการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่หน้าจอระบบ 

ข้อมูลค าค้นหาของรายการ
สินค้า (Item Keyword) 

สมาชิก 
น าเข้าระบบโดยการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่หน้าจอระบบ 

ข้อมูลค าค้นหาสินค้า 
(Keyword) 

สมาชิก 
น าเข้าระบบทันที หลังจากมี
การเพ่ิมสินค้าใหม่ 

ข้อมูลบัญชีสมาชิก (Member) บุคคลทั่วไป 
น าเข้าระบบทันที หลังจากที่
ผู้ใช้งานลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 

ข้อมูลรายการข่าว
ประชาสัมพันธ์  
(New Knowledge) 

ฝ่ายดูแลเว็บไซต์ 
น าเข้าระบบโดยการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่หน้าจอระบบ 
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ตารางที่ 3.3 
 
แสดงวิธีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเข้าสู่ระบบ 

ข้อมูล แหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลรายการสั่งซื้อ (Order) สมาชิก 
น าเข้าระบบทันที หลังจากมี
การสั่งซื้อสินค้า 

ข้อมูลรายการสอบถามหรือแจ้ง
ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
(Problem) 

บุคคลทั่วไป 
น าเข้าระบบโดยการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่หน้าจอระบบ 

ข้อมูลรายการร้องขอสินค้า 
(Request Order) 

สมาชิก 
น าเข้าระบบโดยการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่หน้าจอระบบ 

ข้อมูลค าค้นหาของรายการร้อง
ขอสินค้า (Request Order 
Keyword) 

สมาชิก 
น าเข้าระบบโดยการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่หน้าจอระบบ 

ข้อมูลรายการรีวิวสินค้า 
(Review) 

สมาชิก 
น าเข้าระบบโดยการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่หน้าจอระบบ 

 
3.2.3 ข้อจ ากัดของข้อมูล (Data constraint) 

ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบมีข้อจ ากัดดังนี้ 

 สินค้า 1 รายการ สามารถอยู่ภายใต้หมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งเท่านั้น 

 สินค้า 1 รายการสามารถมีเจ้าของสินค้าได้เพียงคนเดียวเท่านั้น 

 สินค้า 1 รายการมีรูปภาพได้สูงสุด 5 ภาพ 

 สินค้า 1 รายการมีค าค้นหาได้สูงสุด 5 ค าค้นหา 

 รายการสั่งซื้อ 1 รายการ สามารถมีรายการสินค้าได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น 

 รายการร้องขอสินค้า 1 รายการ สามารถจับคู่กับสินค้าได้เพียงรายการใด
รายการหนึ่งเท่านั้น 
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3.3 ความต้องการด้านอ่ืนๆ (Nonfunctional Requirement) 
 
นอกจากความต้องการด้านหน้าที่ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ระบบยังต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ 

ดังนี้ 
 
3.3.1 ด้านเทคนิค 

เว็บโฮสต์ติ้งส าหรับติดตั้งเว็บไซต์ต้องรองรับ ASP.NET 4.0 Framework 
ฐานข้อมูล MS SQL Server 2012 การถ่ายโอนไฟล์ และ การรับ-ส่งอีเมลผ่าน SMTP 

3.3.2 การควบคุมการเข้าถึงระบบ 
เว็บไซต์ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน รวมไปถึงการเข้าถึงของระบบในแต่ละ

ส่วนตามบทบาทของผู้ใช้งานดังแสดงในตาราง 3.4 
 

ตารางที่ 3.4 
 
แสดงสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์แยกตามบทบาทผู้ใช้งาน 

สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ บุคคลทั่วไป สมาชิก ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ค้นหาสินค้า (Search Stuff) ✓ ✓  
สอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
(Inform Problem) ✓ ✓  

สมัครสมาชิก (Apply Member) ✓   
เปิดใช้งานบัญชีสมาชิก (Activate Account) ✓   

ยืนยันตัวตนสมาชิก (Verify Member)  ✓  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก (Edit Account Information)  ✓  

เพ่ิมสินค้าใหม่ (Add Item)  ✓  

จัดการสินค้า (Item Management)  ✓  
ซื้อ หรือแลกเปลี่ยนสินค้า (Book Item)  ✓  

ตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ/แลกเปลี่ยน
สินค้า (Confirm or Reject Order) 

 ✓  

ร้องขอสินค้า (Request Order)  ✓  
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ตารางที่ 3.4 
 
แสดงสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์แยกตามบทบาทผู้ใช้งาน 

สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ บุคคลทั่วไป สมาชิก ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
รีวิวสินค้า (Review Purchased Item)  ✓  

ดูรายงานส าหรับสมาชิก 
(View Member Report) 

 ✓  

จัดการหมวดหมู่สินค้า (Adjust Category)   ✓ 
ยืนยัน หรือปฏิเสธรายการยืนยันตัวตนสมาชิก 
(Approve or Reject Member) 

  ✓ 

ตอบค าถามรายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการ
ใช้งานเว็บไซต์ (Response Problem) 

  ✓ 

เพ่ิม หรือแก้ไขข่าวประชาสัมพันธ์ 
(News & Knowledge Management) 

  ✓ 

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ 
(Publish News & Knowledge) 

  ✓ 

ดูรายงานส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ 
(View Administrator Report) 

  ✓ 

 
3.3.3 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

เว็บไซต์ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลน าเข้าที่ไม่ถูกต้องทุกครั้ง และแสดงข้อผิดพลาด
ของข้อมูลน าเข้าให้ผู้ใช้งานทราบได้อย่างชัดเจน 

3.3.4 การประมวลผล 
เว็บไซต์ต้องแสดงสินค้าที่ผู้ใช้งานค้นหาได้อย่างถูกต้อง หรือมีความใกล้เคียงมาก

ที่สุด และสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์จะต้องจัดแสดงในหมวดหมู่ต่างๆ อย่างถูกต้อง 
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บทที่ 4  
ภาพรวมของการใช้งานระบบ 

 
4.1 ล าดับการใช้งานระบบ 

 
เพ่ือให้เว็บไซต์สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง ล าดับการใช้งานเว็บไซต์ควรเป็นไปตาม

แผนภาพที่ 4.1 
 

 
ภาพที่ 4.1 แผนภาพแสดงล าดับการใช้งานเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม 

 
4.2 Common button/icon ที่ใช้กับทุกๆ หน้าจอ 

 
4.2.1 icon โลโก้เว็บไซต์  

icon     จะแสดงในทุกหน้าจอของเว็บไซต์ ใช้เพ่ือเปลี่ยนหน้าจอไป
ยังหน้าหลักของเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม 

4.2.2 ปุ่มออกจากระบบ  

ปุ่ม   จะแสดงในทุกหน้าจอของเว็บไซต์เมื่อสมาชิกท าการเข้าสู่ระบบ ใช้
เพ่ือออกจากระบบเมื่อสมาชิกต้องการเลิกใช้งานระบบ 
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4.2.3 กล่องค้นหาสินค้า  

กล่องค้นหาสินค้า  จะแสดงในทุก
หน้าจอของเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้าได้จากทุกหน้าจอ 

4.2.4 แถบเมนูหลัก  
แ ถ ม เ ม นู ห ลั ก 

 จ ะแสด ง ในทุ กหน้ า จ อขอ ง
เว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูเพ่ือเปลี่ยนไปยังหน้าจออ่ืนได้จากทุกหน้าจอ 

 
4.3 การเข้าและออกจากระบบ 

 
4.3.1 วิธีเข้าระบบของสมาชิก 

การเข้าระบบของสมาชิก สามารถท าได้โดย 
1) เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Internet Explorer 

โดยเรียกใช้งานเว็บไซต์ด้วย URL http://www.deknoii.com จะแสดงหน้าเว็บไซต์ที่มีเมนูส าหรับ
เข้าระบบอยู่ที่มุมบนขวาของหน้าเว็บ 

 

 
ภาพที่ 4.2 เมนูเข้าสู่ระบบสมาชิก 
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2) คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” ระบบจะแสดงฟอร์มส าหรับเข้าสู่ระบบ 
 

 
ภาพที่ 4.3 ฟอร์มเข้าสู่ระบบของสมาชิก 

 
3) กรอกอีเมล และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 

 
ภาพที่ 4.4 ระบุข้อมูลเพ่ือเข้าสู่ระบบสมาชิก 
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4) เมื่อเข้าระบบส าเร็จ เว็บไซต์จะแสดงหน้าบัญชีสมาชิก ดังภาพที่ 4.5 

 

 
ภาพที่ 4.5 หน้าบัญชีสมาชิก 

 
4.3.2 วิธีออกจากระบบของสมาชิก 

การออกจากระบบของสมาชิก สามารถท าได้โดย 

1) กดปุ่ม   “ออกจากระบบ” ที่มุมบนขวาของหน้าเว็บ ระบบจะท าการ
เปลี่ยนหน้าจอไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 4.6 ขั้นตอนการออกจากระบบของสมาชิก 

 
4.3.3 วิธีเข้าระบบของผู้ดูแลเว็บไซต์ 

การเข้าระบบของผู้ดูแลเว็บไซต์ สามารถท าได้โดย 
1) เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Internet Explorer 

โดยเรียกใช้งานเว็บไซต์ด้วย URL http://www.deknoii.com/ADM/Login.aspx จะแสดงหน้าจอ
เข้าระบบจัดการเว็บไซต์ ที่มีช่องส าหรับระบุรหัสผ่านเพ่ือเข้าระบบจัดการเว็บไซต์ ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์
กรอกรหัสผ่านแล้วกด Enter 
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ภาพที่ 4.7 หน้าเข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์ 

 
2) เมื่อเข้าระบบจัดการเว็บไซต์ส าเร็จ เว็บไซต์จะแสดงหน้าจอเมนูหลักของ

ระบบจัดการเว็บไซต์ ดังภาพที ่4.8 
 

 
ภาพที่ 4.8 หน้าเมนูหลักของระบบจัดการเว็บไซต์ 
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4.3.4 วิธีออกจากระบบของผู้ดูแลเว็บไซต์ 
การออกจากระบบของสมาชิก สามารถท าได้โดย 

1) กดปุ่ม  “ออกจากระบบ” ที่มุมบนขวาของหน้าเว็บ ระบบจะท าการ
เปลี่ยนหน้าจอไปยังหน้าจอเข้าระบบดูแลเว็บไซต์ ดังภาพที ่4.9 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 4.9 ขั้นตอนการออกจากระบบของผู้ดูแลเว็บไซต์ 
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บทที่ 5 
การใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 

 
5.1 กลุ่มผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 
ผู้ใช้งานเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม สามารถแบ่งได้เป็น 5 บทบาท ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 5.1 บทบาทของผู้ใช้งานเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม 
 

1) บุคคลทั่วไป เป็นคนทั่วไปที่เลือกดูสินค้าสินค้าบนเว็บไซต์ 
2) สมาชิก    เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ 
3) ผู้ซื้อ    เป็นสมาชิกท่ีท ารายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้า 
4) ผู้ขาย    เป็นสมาชิกท่ีเพ่ิมสินค้าเข้าสู่ระบบเพ่ือขายสินค้า 
5) ผู้ดูแลเว็บไซต์ เป็นพนักงานฝ่ายดูแลเว็บไซต์ 
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5.2 การใช้งานของบุคคลทั่วไป 
 
บุคคลทั่วไปสามารถใช้ฟังก์ชันงานของเว็บไซต์ได้ดังต่อไปนี้ 
 
1. สมัครสมาชิก 
2. เปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 
3. ค้นหาสินค้า 
4. สอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
 
5.2.1 การสมัครสมาชิก 

การสมัครสมาชิก สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ”ที่มุมบนขวาของหน้าเว็บ ระบบจะแสดงฟอร์มเข้าสู่

ระบบ ให้คลิกเมนู “ลงทะเบียน” ด้านล่างฟอร์มเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 5.2 ระบบจะแสดงฟอร์ม
ลงทะเบียนสมาชิก ดังภาพที่ 5.3 

 

 
ภาพที่ 5.2 ฟอร์มเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 5.3 ฟอร์มลงทะเบียนสมาชิก 
 

2) กรอกอีเมล และรหัสผ่านลงในฟอร์มลงทะเบียนสมาชิก แล้วกดปุ่ม 
“ลงทะเบียน” ดังภาพที่ 5.4 ระบบจะท าการส่งอีเมลยืนยันสมัครสมาชิกไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 
และแสดงข้อความแจ้งผู้ใช้บนหน้าจอ ดังภาพที่ 5.5 

 

 
ภาพที่ 5.4 การสมัครสมาชิก 
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ภาพที่ 5.5 ข้อความแจ้งสมัครสมาชิกเรียบร้อย 

 
5.2.2 การเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 

การเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก สามารถท าได้โดย 
1) คลิก url ที่ถูกส่งมาในอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก ดังภาพที่ 5.6 

 

 
ภาพที่ 5.6 ขั้นตอนการเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 

 
2) ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของรหัสส าหรับเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก และ

เปิดการใช้งานบัญชีสมาชิกให้ พร้อมทั้งแสดงหน้าจอบัญชีสมาชิกของเว็บไซต์ ดังภาพที่ 5.7 
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ภาพที่ 5.7 หน้าจอบัญชีสมาชิกของเว็บไซต์ 

 
5.2.3 การค้นหาสินค้า 

การค้นหาสินค้า สามารถท าได้โดย 
1) พิมพ์ชื่อสินค้า หมวดหมู่สินค้า หรือ ค าค้นหาสินค้าที่ต้องการลงในช่องค้นหา 

ที่อยู่ด้านบนของหน้าเว็บ แล้วกด Enter หรือ กดปุ่ม   “ค้นหา” ดังภาพที่ 5.8 
 

 
 

 
ภาพที่ 5.8 การค้นหาสินค้า 
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2) ระบบจะท าการค้นหาสินค้าที่มีชื่อสินค้า หมวดหมู่สินค้า หรือค าค้นหาสินค้า
ทีต่รงกันข้ึนมาแสดงบนหน้าเว็บ ถ้าระบบพบสินค้าที่ผู้ใช้ค้นหา จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 5.9 หรือถ้า
ไม่พบจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 5.10 

 

 
ภาพที่ 5.9 หน้าจอพบสินค้าที่ค้นหา 
 

 
ภาพที่ 5.10 หน้าจอไม่พบสินค้าท่ีค้นหา 
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5.2.4 การสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
การสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “ติดต่อเรา” บนแถบเมนูหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอ และฟอร์ม

สอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ ดังภาพที่ 5.11 
 

 
ภาพที่ 5.11 ฟอร์มสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

 
2) กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ ค าถาม หรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ และหมายเลข

อ้างอิงรายการสอบถามเดิม (ถ้ามี) แล้วกดปุ่ม “ส่ง” ดังภาพที่ 5.12 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผู้ใช้
บนหน้าจอ ส่งข้อมูลไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์ ดังภาพที่ 5.13 และส่งอีเมลแจ้งผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 5.14 
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ภาพที่ 5.12 การสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

 

 
ภาพที่ 5.13 ข้อความแจ้งท ารายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ส าเร็จ 

 

 
ภาพที่ 5.14 อีเมลแจ้งรายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
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ถ้าอีเมลที่ผู้ใช้งานระบุ เคยใช้สอบถาม หรือแจ้งปัญหามาก่อน ระบบจะแสดงปุ่ม 
“ดูประวัติสอบถาม” ดังภาพที ่5.15  ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มเพ่ือดูข้อมูลประวัติรายการสอบถาม หรือ
แจ้งปัญหาเดิมได้ ดังภาพที่ 5.16 
 

 
ภาพที่ 5.15 การดูประวัติรายการสอบถามเดิม 

 

 
ภาพที่ 5.16 หน้าจอแสดงประวัติรายการสอบถาม 
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5.2.5 รายการข้อผิดพลาดต่างๆ 
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งานของบุคคลทั่วไป ได้แก่ 
1) การสมัครสมาชิก ถ้าผู้ใช้งานระบุอีเมลที่ไม่มีอยู่จริง จะไม่สามารถเปิดใช้งาน

บัญชีสมาชิกได้ 
2) การสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าผู้ใช้งานระบุอีเมลที่ไม่มีอยู่

จริง ผู้ดูแลเว็บไซต์จะไม่สามารส่งค าตอบไปให้ผู้ใช้งานได้ 
3) การสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าผู้ใช้งานระบุอ้างถึงรายการ

สอบถามเดิมไม่ถูกรายการ ผู้ดูแลเว็บไซต์จะได้รับรายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาที่ไม่ถูกต้อง 
 

5.3 การใช้งานของสมาชิก 
 
สมาชิกสามารถใช้ฟังก์ชันงานของเว็บไซต์ได้ดังต่อไปนี้ 
 
1. แก้ไขข้อมูลสมาชิก 
2. เปลี่ยนรหัสผ่าน 
3. ยืนยันตัวตนสมาชิก 
4. ค้นหาสินค้า 
5. เพ่ิมสินค้า 
6. จัดการสินค้า 
7. ร้องขอสินค้า 
8. ซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้า 
9. รีวิวสินค้า 
10. ตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนสินค้า 
11. สอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
12. ดูรายงาน 
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5.3.1 การแก้ไขข้อมูลสมาชิก 
การแก้ไขข้อมูลสมาชิก สามารถท าได้โดย 
1) กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านซ้ายมือในหน้าสมาชิก ดังภาพที่ 5.17 ระบบจะแสดง

ฟอร์มส าหรับแก้ไขข้อมูลสมาชิก ดังภาพที่ 5.18 

 
ภาพที่ 5.17 การแก้ไขข้อมูลสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 5.18 ฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิก 

 
2) แก้ไขข้อมูลในฟอร์ม แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะปรับปรุงข้อมูลสมาชิก

และบันทึกข้อมูลสมาชิกในระบบ โดยภายหลังการแก้ไข จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.19 
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ภาพที่ 5.19 หน้าจอหลังการแก้ไขข้อมูลสมาชิก 

 
5.3.2 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

การเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ด้านซ้ายมือในหน้าสมาชิก ระบบจะแสดงฟอร์ม

ส าหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ดังภาพที่ 5.20 
 

 
ภาพที่ 5.20 หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
2) ระบุรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ในฟอร์มเปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม 

“เปลี่ยน” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผู้ใช้บนหน้าจอ ดังภาพที่ 5.21 
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ภาพที่ 5.21 หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านส าเร็จ 

 
5.3.3 การยืนยันตัวตนสมาชิก 

การยืนยันตัวตนสมาชิก สามารถท าได้โดย 
1) ในฟอร์มยืนยันตัวตนสมาชิกด้านซ้ายมือในหน้าสมาชิก กรอกหมายเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชน และแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน โดยกดปุ่ม “Choose File” 
ดังภาพที่ 5.22 แล้วกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อระบบบันทึกรายการยืนยันตัวตนส าเร็จระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งผู้ใช้บนหน้าจอ ดังภาพที่ 5.23 และซ่อนฟอร์มยืนยันตัวตนสมาชิก ดังภาพที่ 5.24 
 

 
ภาพที่ 5.22 ฟอร์มยืนยันตัวตนสมาชิก 
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ภาพที่ 5.23 ข้อความแจ้งการท ารายการยืนยันตัวตนสมาชิกส าเร็จ 

 

 
ภาพที่ 5.24 ฟอร์มยืนยันตัวตนสมาชิกถูกซ่อน ภายหลังจากยืนยันตัวตนส าเร็จ 

 
5.3.4 การค้นหาสินค้า 

ขั้นตอนการค้นหาสินค้าของสมาชิก มีการท างานเหมือนกับการค้นหาสินค้าของ
บุคคลทั่วไป ดังรายละเอียดใน หัวข้อ 5.2.3 การค้นหาสินค้า 

 
5.3.5 การเพิ่มสินค้า 

การเพ่ิมสินค้า สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “สินค้าของฉัน” เพ่ือไปที่หน้าสินค้าของฉัน ดังภาพที่ 5.25 
2) คลิกลิงก์ “เพ่ิมสินค้า” ในหน้าสินค้าของฉัน ดังภาพที่ 5.25 ระบบจะแสดง

ฟอร์มส าหรับเพิ่มสินค้าใหม่ ดังภาพที่ 5.26 
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ภาพที่ 5.25 เมนูเพ่ิมสินค้า 
 

 
ภาพที่ 5.26 ฟอร์มส าหรับเพ่ิมสินค้า 
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3) กรอกข้อมูลสินค้า ค าค้นหาสินค้า ดังภาพที่ 5.27 และแนบภาพสินค้า (ถ้ามี) 
ดังภาพที่ 5.28 พร้อมทั้งเลือกภาพสินค้าที่ต้องการให้แสดงเป็นภาพแรก ดังภาพที่ 5.29 แล้วกดปุ่ม 
“บันทึก” ระบบจะบันทึกรายการสินค้า และแสดงรายการสินค้าใหม่ในแท็บภายในหน้าสินค้าของฉัน 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.30 

 

 

 
ภาพที่ 5.27 การเพ่ิมค าค้นหาสินค้า 

 

 
ภาพที่ 5.28 การเพ่ิมภาพสินค้า 
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ภาพที่ 5.29 การเลือกภาพสินค้าให้แสดงเป็นภาพแรก 
 

 
ภาพที่ 5.30 รายการสินค้าใหม่ที่เพ่ิมใหม่ 
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4) กรณีทีต่้องการแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืน 
4.1 คลิกที่ช่อง “ต้องการแลกเปลี่ยน” จะปรากฏเครื่องหมาย ✓ และแสดง

ฟอร์มส าหรับสินค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยนด้วย ดังภาพที่ 5.31 
 

 
ภาพที่ 5.31 การเพ่ิมสินค้าแลกเปลี่ยน 

 
4.2 กรอกข้อมูลสินค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยนในฟอร์ม แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

ระบบจะบันทึกข้อมูลสินค้าที่ผู้ใช้งานต้องการแลกเปลี่ยน และแสดงรายการสินค้าในหน้าสินค้าของ
ฉัน ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.32 
 

 
ภาพที่ 5.32 รายการสินค้าแลกเปลี่ยนที่เพิ่มใหม่ 
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5.3.6 การจัดการสินค้า 
การจัดการสินค้า สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “สินค้าของฉัน” เพ่ือไปที่หน้าสินค้าของฉันที่มีรายการสินค้าแสดง

อยู่ ดังภาพที่ 5.33 
2) คลิกลิงก ์“แก้ไข” ที่รายการสินค้าในหน้าสินค้าของฉัน ดังภาพที่ 5.33 ระบบ

จะแสดงฟอร์มส าหรับแก้ไขข้อมูลสินค้า ดังภาพที่ 5.34 แต่ถ้าต้องการลบสินค้า ให้กดปุ่ม  “ลบ” 
สินค้าจะถูกลบออกจากระบบ 

 

 
ภาพที่ 5.33 การแก้ไขข้อมูลสินค้า 

 
3) แก้ไขข้อมูลสินค้าในฟอร์มแก้ไขสินค้า แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะปรับปรุง

ข้อมูลสินค้าในระบบ 
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ภาพที่ 5.34 ฟอร์มส าหรับแก้ไขข้อมูลสินค้า 
 

5.3.7 การร้องขอสินค้า 
การร้องขอสินค้า สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “ร้องขอสินค้า” ระบบจะแสดงหน้ารายการร้องขอสินค้า ดังภาพที่ 

5.35 
2) คลิกลิงก์ “เพ่ิมรายการร้องขอสินค้า” ในหน้ารายการร้องขอสินค้า ดังภาพที่ 

5.35 ระบบจะแสดงฟอร์มส าหรับร้องขอสินค้า ดังภาพที่ 5.36 
 

 
ภาพที่ 5.35 หน้าจอรายการร้องขอสินค้า 
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ภาพที่ 5.36 ฟอร์มส าหรับร้องขอสินค้า 
 

3) กรอกข้อมูลสินค้าที่ต้องการในฟอร์มร้องขอสินค้า แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 
ระบบจะน ารายการร้องไปค้นหากับสินค้าในระบบ โดยแสดงสถานะรายการร้องขอสินค้าเป็น “ก าลัง
ค้นหาสินค้า” ดังภาพที่ 5.37 และเมื่อพบสินค้าที่ร้องขอแล้วระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น “พบสินค้า” 
แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบโดยอัตโนมัติ 

 

 
ภาพที่ 5.37 สถานะแรกของการร้องขอสินค้า 

 
5.3.8 การซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้า 

การซ้ือสินค้า สามารถท าได้โดย 
1) คลิกที่รายการสินค้าที่ต้องการซื้อในหน้ารายการสินค้า ดังภาพที่ 5.38 เพ่ือ

เปิดหน้าแสดงสินค้า ดังภาพที่ 5.39 แล้วกดปุ่ม “ซื้อ” ระบบจะแสดงฟอร์มให้ระบุจ านวนสินค้า ดัง
ภาพที่ 5.40 
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ภาพที่ 5.38 หน้ารายการสินค้า 

 

 
ภาพที่ 5.39 หน้าแสดงสินค้า 
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ภาพที่ 5.40 ฟอร์มส าหรับเลือกจ านวนสินค้าที่ต้องการซื้อ 

 
2) ระบุจ านวนสินค้าที่ต้องการซื้อ แล้วกดปุ่ม “สั่งซื้อ” เมื่อบันทึกรายการสั่งซื้อ

ส าเร็จระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานยืนยันการท ารายการสั่งซื้อ และแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ ดังภาพที่ 5.41 
 

 
ภาพที่ 5.41 หน้าจอแจ้งการสั่งซื้อส าเร็จ 

 
การขอแลกเปลี่ยนสินค้า สามารถท าได้โดย 
1) กดปุ่ม “แลกเปลี่ยน” ระบบจะแสดงฟอร์มให้ระบุจ านวนสินค้าและสินค้าที่

จะน ามาแลกเปลี่ยน ดังภาพที่ 5.42 
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ภาพที่ 5.42 ฟอร์มส าหรับขอแลกเปลี่ยนสินค้า 
 

2) ระบุจ านวนสินค้าที่ต้องการ และเลือกสินค้าที่จะน ามาแลกเปลี่ยน แล้วกดปุ่ม 
“สั่งซื้อ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.43 

 

 

 
ภาพที่ 5.43 ฟอร์มส าหรับเลือกสินค้าที่จะน ามาแลกเปลี่ยน และระบุจ านวนสินค้าที่ขอแลกเปลี่ยน 
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5.3.9 การรีวิวสินค้า 
การรีวิวสินค้า สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “รีวิวสินค้า” ระบบจะแสดงหน้ารีวิวสินค้า ดังภาพที่ 5.44 
2) ในหน้ารีวิวสินค้า ถ้ารายการสั่งซื้อของผู้ใช้งานมีรายการที่ผู้ขายตอบรับ

รายการแล้ว จะปรากฎรายการสินค้า ให้ผู้ใช้งานสามารถรีวิวสินค้าได้ โดยการกดปุ่ม  “รีวิว” ดัง
ภาพที่ 5.44 ระบบจะแสดงฟอร์มรีวิวสินค้า ดังภาพที่ 5.45 

 

 
ภาพที่ 5.44 หน้าจอรีวิวสินค้า 

 

 
ภาพที่ 5.45 ฟอร์มส าหรับรีวิวสินค้า 

 
3) กรอกชื่อรีวิวสินค้า และข้อความรีวิวสินค้า แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะ

แสดงรายการรีวิวสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.46 
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ภาพที่ 5.46 หน้าจอรีวิวสินค้าท่ีเพ่ิมใหม่ 

 
5.3.10 การตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสั่งซ้ือ/ขอแลกเปลี่ยนสินค้า 

การตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนสินค้า สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “สินค้าของฉัน” เพ่ือเปิดหน้าสินค้าของฉัน ดังภาพที่ 5.47 

2) กดปุ่ม  “ตอบรับรายการ” หรือ  “ปฏิเสธรายการ” ที่รายการสั่งซื้อ 
หรือขอแลกเปลี่ยน ดังภาพที่ 5.47 ระบบจะปรับปรุงสถานะรายการสั่งซื้อ ดังภาพที่ 5.48 และแสดง
ข้อความแจ้งผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 5.49 
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ภาพที่ 5.47 หน้าจอส าหรับตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้า 
 

 
ภาพที่ 5.48 สถานะรายการสั่งซื้อที่ถูกปรับปรุงแล้ว 
 

 
ภาพที่ 5.49 ข้อความแจ้งเตือนการท ารายการตอบรับส าเร็จ 
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5.3.11 การสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
ขั้นตอนการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ของสมาชิก มีการ

ท างานเหมือนกับการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลทั่วไป รายละเอียดใน
หัวข้อ 5.2.4 การสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
 

5.3.12 การดูรายงาน 
รายงานส าหรับสมาชิก ประกอบด้วย 
1. รายงานรายการสั่งซื้อสินค้าที่ขายแล้ว โดยรายงานจะแสดงรายการสินค้าที่

ผู้ใช้งานได้ขายให้กับผู้ซื้อแล้ว แสดงจ านวนสินค้าที่ขาย และข้อมูลผู้ซื้อ เพ่ือให้ผู้ ใช้งานทราบรายการ
สินค้าท่ีขายไปแล้ว และเป็นข้อมูลส าหรับจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ 

2. รายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อมากที่สุด โดยรายงานจะแสดง
รายการสินค้าของผู้ใช้งาน ที่เรียงส าดับจากสินค้าที่มีรายการสั่งซื้อจากมากไปน้อย และจ านวนสินค้า
คงเหลือ เพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบปริมาณความต้องการซื้อสินค้าแต่ละรายการ 

 
การดูรายงาน สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “รายงาน” เพ่ือเปิดหน้ารายงาน ดังภาพที่ 5.50 
2) ในหน้ารายงาน ระบบจะแสดงรายการรายงานที่ผู้ใช้งานสามารถดูได้ คือ 

รายงานรายการสั่งซื้อสินค้าที่ขายแล้ว และ รายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อมากที่สุด ดัง
ภาพที่ 5.50 จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุเดือน และปี ที่ต้องการดูข้อมูล แล้วกดปุ่ม “ดูรายงาน” ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 5.51 
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ภาพที่ 5.50 หน้ารายงานส าหรับสมาชิก 
 

 
ภาพที่ 5.51 การระบุเงื่อนไขของข้อมูลที่ต้องการดูรายงาน 
 

3) ระบบจะแสดงรายงานที่ผู้ใช้งานเลือก โดยแสดงข้อมูลตามช่วงเวลาที่
ผู้ใช้งานระบุ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.52 และ 5.53 
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ภาพที่ 5.52 ตัวอย่างรายงานรายการสั่งซื้อสินค้าท่ีขายแล้ว 

 

 
ภาพที่ 5.53 ตัวอย่างรายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อมากท่ีสุด 
 



74 

 

 

5.4 การใช้งานของผู้ดูแลเว็บไซต์ 
 
ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถใช้ฟังก์ชันงานของเว็บไซต์ได้ดังต่อไปนี้ 
 
1. ตรวจสอบการยืนยันตัวตนของสมาชิก 
2. จัดการหมวดหมู่สินค้า 
3. จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 
4. ตอบค าถาม หรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
5. ออกรายงาน 

 
5.4.1 การตรวจสอบการยืนยันตัวตนของสมาชิก 

การตรวจสอบการยืนยันตัวตนของสมาชิก สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “ตรวจสอบการยืนยันตัวตนสมาชิก” ในหน้าหลักของระบบจัดการ

เว็บไซต์ ดังภาพที่ 5.54 เพ่ือเปิดหน้าตรวจสอบการยืนยันตัวตนสมาชิก ดังภาพที่ 5.55 
 

 
ภาพที่ 5.54 เมนูตรวจสอบการยืนยันตัวตนสมาชิก 

 
2) ตรวจสอบรายการยืนยันตัวตนสมาชิกในหน้าตรวจสอบการยืนยันตัวตน

สมาชิก หน้าจอจะแสดงข้อมูล ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจ าตัวประชาชน และลิงก์ “ส าเนาบัตร
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ประชาชน” ส าหรับคลิกดูภาพส าเนาบัตรประชาชน ดังภาพที่ 5.55 จากนั้นให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ
ข้อมูลยืนยันตัวตนสมาชิก โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในภาพส าเนาบัตรประชาชน ดังภาพที่ 5.56 
 

 
ภาพที่ 5.55 หน้าตรวจสอบการยืนยันตัวตนสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 5.56 ภาพส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับการตรวจสอบการยืนยันตัวตนสมาชิก 

 
 
 
 
 



76 

 

 

กรณียืนยันสมาชิก สามารถท าได้โดย 

1) ในหน้าตรวจสอบการยืนยันตัวตนสมาชิก ให้กดปุ่ม  “ตอบรับ” เพ่ือ
ยืนยันตัวตนของสมาชิก ดังภาพที่ 5.57 จากนั้นระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลแก่สมาชิก ดังตัวอย่างในภาพ
ที่ 5.58 

 

 
ภาพที่ 5.57 การยืนยันรายการยืนยันตัวตนของสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 5.58 อีเมลแจ้งผลการยืนยันตัวตนสมาชิก 
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2) ภายหลังจากผู้ใช้งานยืนยันตัวตนสมาชิกแล้ว ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ยืนยัน
ตัวตนสมาชิกในหน้าบัญชีสมาชิก ดังภาพที่ 5.59 
 

 
ภาพที่ 5.59 หน้าแสดงสัญลักษณ์ยืนยันตัวตนสมาชิก ภายหลังการยืนยันสมาชิก 

 
กรณีปฏิเสธการยืนยันตัวตนสมาชิก สามารถท าได้โดย 

1) ในหน้าตรวจสอบการยืนยันตัวตนสมาชิก ให้กดปุ่ม  “ปฏิเสธรายการ” ที่
รายการยืนยันตัวตนของสมาชิก ดังภาพที่ 5.60 ระบบจะแสดงฟอร์มให้ระบุสาเหตุที่ปฏิเสธ เมื่อระบุ
สาเหตุแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” ดังภาพที่ 5.61 จากนั้นระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลแก่สมาชิก ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 5.62 
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ภาพที่ 5.60 การปฏิเสธรายการยืนยันตัวตนของสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 5.61 ฟอร์มระบุสาเหตุที่ปฏิเสธรายการยืนยันตัวตนของสมาชิก 
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ภาพที่ 5.62 อีเมลแจ้งปฏิเสธการยืนยันตัวตนสมาชิก 
 

5.4.2 การจัดการหมวดหมู่สินค้า 
การจัดการหมวดหมู่สินค้า สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “จัดการหมวดหมู่สินค้า” ในหน้าหลักของระบบจัดการเว็บไซต์ ดัง

ภาพที่ 5.63 เพื่อเปิดหน้าจัดการหมวดหมู่สินค้า ดังภาพที่ 5.64 
 

 
ภาพที่ 5.63 เมนูจัดการหมวดหมู่สินค้า 
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2) เพ่ิมหมวดหมู่สินค้า โดยกรอกชื่อหมวดหมู่สินค้าลงในฟอร์มเพ่ิมหมวดหมู่

สินค้า แล้ว Enter หรือกดปุ่ม + “เพ่ิม” ดังภาพที่ 5.64 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผู้ใช้งาน ดังภาพ

ที่ 5.65  และชื่อหมวดหมู่สินค้าที่เพ่ิมมาใหม่จะปรากฎในรายการหมวดหมู่สินค้า ดังภาพที่ 5.66 
 

 
ภาพที่ 5.64 หน้าจอเพ่ิมหมวดหมู่สินค้าใหม่ 

 
 

 
ภาพที่ 5.65 ข้อความแจ้งการเพ่ิมหมวดหมู่สินค้าส าเร็จ 
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ภาพที่ 5.66 หมวดหมู่สินค้าท่ีเพ่ิมใหม่ 

 
3) แก้ไขชื่อหมวดหมู่สินค้า โดยกดปุ่ม   “แก้ไข” ระบบจะแสดงฟอร์มแก้ไข

หมวดหมู่สินค้า ให้แก้ไขชื่อหมวดหมู่ในฟอร์มแล้วกดปุ่ม “แก้ไข” แล้ว Enter ดังภาพที่ 5.67 ระบบ
จะแสดงข้อความแจ้งผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 5.68 และชื่อหมวดหมู่สินค้าที่แก้ไขแล้วจะปรากฎในรายการ
หมวดหมู่สินค้า ดังภาพที่ 5.69 

 

 
ภาพที่ 5.67 ฟอร์มแก้ไขหมวดหมู่สินค้า 
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ภาพที่ 5.68 ข้อความแจ้งการแก้ไขหมวดหมู่สินค้าส าเร็จ 

 

 
ภาพที่ 5.69 หมวดหมู่สินค้าท่ีถูกแก้ไขแล้ว 

 
5.4.3 การจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 

การจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “จัดการข่าวสาร/ความรู้” ในหน้าหลักของระบบจัดการเว็บไซต์ ดัง

ภาพที่ 5.70 เพ่ือเปิดหน้าจัดการข่าวสาร/ความรู้ ดังภาพที่ 5.71 
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ภาพที่ 5.70 เมนูจัดการข่าวสาร/ความรู้ 

 
2) ดูตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ โดยการคลิกที่ชื่อรายการข่าวประชาสัมพันธ์ 

ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์จะปรากฎในหน้าจอด้านขวา ดังภาพที่ 5.71 
 

 
ภาพที่ 5.71 การดูตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ 
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3) เพ่ิมข่าวประชาสัมพันธ์ โดยคลิกลิงก์ “เพ่ิมข่าว และความรู้” ดังภาพที่ 5.72 
ระบบจะแสดงฟอร์มเพ่ิมข่าว และความรู้  ดังภาพที่  5.73 ให้ผู้ ใช้งานกรอกชื่อรายการข่าว
ประชาสัมพันธ์ และข้อความข่าวประชาสัมพันธ์ แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกรายการข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมมาใหม่ 

 

 
ภาพที่ 5.72 การเพ่ิมข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

 
ภาพที่ 5.73 ฟอร์มส าหรับเพ่ิมข่าว และความรู้ 
 

4) แก้ไขรายการข่าวประชาสัมพันธ์ โดยกดปุ่ม  “แก้ไข” ดังภาพที่ 5.74 
ระบบจะแสดงฟอร์มแก้ไขข่าวและความรู้   ดังภาพที่  5.75 ให้ผู้ ใช้งานระบุชื่อรายการข่าว
ประชาสัมพันธ์ และข้อความข่าวประชาสัมพันธ์ที่ต้องการแก้ไขแล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึก
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ที่แก้ไข 
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ภาพที่ 5.74 การแก้ไขข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

 
ภาพที่ 5.75 ฟอร์มแก้ไขข่าวและความรู้ 

 
5) แสดง/ซ่อนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยรายการข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงอยู่บน

หน้าเว็บไซต์จะปรากฏสัญลักษณ์      “ซ่อน” ที่ด้านหน้าชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนรายการข่าว

ประชาสัมพันธ์ที่ไม่ให้แสดงบนหน้าเว็บไซต์จะปรากฏสัญลักษณ์     “แสดง” ที่ด้านหน้าชื่อข่าว
ประชาสัมพันธ์ ดังภาพที่ 5.76 

ถ้าต้องการซ่อนรายการข่าวประชาสัมพันธ์ให้กดปุ่ม   “ซ่อน” ระบบจะแจ้ง
ให้ผู้ใช้งานทราบ ดังภาพที่ 5.77 

ถ้าต้องการให้แสดงรายการข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ให้กดปุ่ม   
“แสดง” ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ 
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ภาพที่ 5.76 สัญลักษณ์ซ่อนข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

 
ภาพที่ 5.77 ข้อความแจ้งการซ่อนข่าวประชาสัมพันธ์ส าเร็จ 
 

5.4.4 การตอบค าถาม หรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
การตอบค าถาม หรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “ตอบค าถาม/ปัญหาการใช้งาน” ในหน้าหลักของระบบจัดการ

เว็บไซต์ ดังภาพที่ 5.78 เพ่ือเปิดหน้าตอบค าถาม/ปัญหาการใช้งาน ดังภาพที่ 5.79 
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ภาพที่ 5.78 เมนูตอบค าถาม/ปัญหาการใช้งาน 

 
2) ตอบค าถาม หรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ โดยกดปุ่ม   “ตอบ” ดังภาพที่ 

5.79 ระบบจะแสดงฟอร์มตอบค าถาม หรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ ให้ผู้ใช้งานกรอกค าตอบลงใน
ฟอร์ม แล้วกดปุ่ม “ส่ง” ดังภาพที่ 5.80 จากนั้นระบบจะส่งค าตอบไปยังอีเมลของผู้ติดต่อ ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 5.81 

 

 
ภาพที่ 5.79 การตอบค าถาม หรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 5.80 ฟอร์มส าหรับตอบค าถาม หรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
 

 
ภาพที่ 5.81 อีเมลตอบค าถาม หรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

 
5.4.5 การออกรายงาน 

รายงานส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ ประกอบด้วย 
1. รายงานสถานะบัญชีสมาชิก โดยรายงานจะแสดงจ านวนสมาชิกที่สมัครเข้าใช้

งานเว็บไซต์ และจ านวนสมาชิกที่เปิดใช้งานบัญชีสมาชิกแล้ว โดยจ าแนกเป็นรายเดือน และแสดง
จ านวนสมาชิกที่เพ่ิมในแต่ละเดือน เพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบความเคลื่อนไหวของจ านวนสมาชิกของ
เว็บไซต์ 

2. รายงานสินค้าเรียงตามสินค้าที่มีรายการสั่งซื้อรอการยืนยันมากที่สุด  โดย
รายงานจะแสดงรายการสินค้าในระบบ ที่เรียงล าดับจากสินค้าที่มีจ านวนรายการสั่งซื้อที่มีสถานะเป็น 
“รอผู้ขาย” จากมากไปน้อย และข้อมูลเจ้าของสินค้า เพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบข้อมูลสมาชิกผู้ขายสินค้าที่
ไม่ค่อยท าการตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อจากผู้ซื้อ และสามารถติดต่อสมาชิกผู้ขายให้เข้ามา
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อสินค้าไม่ต้องรอคอยผู้ขายเป็นเวลานานจนเกินไป 
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3. รายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อมากที่สุด โดยรายงานจะแสดง
รายการสินค้าในระบบตามหมวดหมู่สินค้า ที่เรียงล าดับจากสินค้าที่มีจ านวนสินค้าที่ขายไปแล้วจาก
มากไปน้อย เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบข้อมูลสินค้า และหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความนิยมจากสมาชิก ซึ่งจะ
สามารถน าข้อมูลไปใช้วางแผนการขายพ้ืนที่โฆษณาสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ 

 
การออกรายงาน สามารถท าได้โดย 
1) คลิกเมนู “รายงาน” ในหน้าหลักของระบบจัดการเว็บไซต์ ดังภาพที่ 5.82 

เพ่ือเปิดหน้ารายงาน ดังภาพที่ 5.83 
 

 
ภาพที่ 5.82 เมนูรายงาน 

 
2) ในหน้ารายงาน ระบบจะแสดงรายการรายงานที่ผู้ใช้งานสามารถดูได้ คือ 

รายงานสถานะบัญชีสมาชิก รายงานสินค้าเรียงตามสินค้าที่มีรายการสั่งซื้อรอการยืนยันมากที่สุด และ 
รายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อมากที่สุด จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ต้องการโดยการกด
วันที่จากปฏิทิน แล้วกดปุ่ม “ดูรายงาน” ดังภาพที่ 5.83 หรือระบเุดือน และปี ที่ต้องการดูข้อมูล แล้ว
กดปุ่ม “ดูรายงาน” ดังภาพที่ 5.84 
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ภาพที่ 5.83 การเลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน 
 

 
ภาพที่ 5.84 การเลือกเดือนและปีที่ต้องการดูรายงาน 
 

3) ระบบจะแสดงรายงานที่ผู้ใช้งานเลือก โดยแสดงข้อมูลตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้งาน
ระบุ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.85 ถึง 5.87 
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ภาพที่ 5.85 ตัวอย่างรายงานสินค้าเรียงตามสินค้าที่มีรายการสั่งซื้อรอการยืนยันมากท่ีสุด 
 

 
ภาพที่ 5.86 ตัวอย่างรายงานสถานะบัญชีสมาชิก 
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ภาพที่ 5.87 ตัวอย่างรายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อมากท่ีสุด
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บทที่ 6 
วิธีการติดตั้งซอฟต์แวร ์

 
6.1 การติดตั้งซอฟต์แวร์ 

 
เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมมีลักษณะการท างานเป็นแบบ Web-based Application 

โดยระบบถูกติดตั้งอยู่บนเว็บโฮสต์ติ้งที่เช่าจาก บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จ ากัด (chaiyohosting : ผู้
ให้บริการ Hosting และ Cloud Web Hosting) และมีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมลงบนเว็บโฮสต์ติ้ง
ดังนี้ 

1) เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Internet Explorer แล้วไปที่ 
URL http:// www.deknoii.com:8443 จะได้หน้าจอดังภาพที่ 6.1 

 

 
ภาพที่ 6.1 หน้าจอเข้าระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง 

 
2) กรอก username และ password แล้วกดปุ่ม “Log in” ดังภาพที่ 6.2 เพ่ือเข้า

ระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง 
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ภาพที่ 6.2 การเข้าระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง 

 
3) ในหน้า Websites & Domains ของระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง ให้กดที่เมนู “File 

Manager” ดังภาพที่ 6.3 จะได้หน้า File Manager ดังภาพที่ 6.4 
 

 
ภาพที่ 6.3 การเข้าเมนู File Manager 
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4) ในหน้า File Manager ของระบบจัดการโฮสติ้ง ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ “httpdocs” 
ดังภาพที่ 6.4 

 

 
ภาพที่ 6.4 การเข้าโฟลเดอร์ httpdocs 

 
5) ในโฟลเดอร์ httpdocs ให้กดท่ีเมนู “Upload Files” ดังภาพที่ 6.5 
 

 
ภาพที่ 6.5 การติดตั้งไฟล์ของระบบเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมบนเว็บโฮสติ้ง 

 
6) ไฟล์ของระบบเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม จะถูกเก็บไว้ในแผ่น CD ส าหรับติดตั้งระบบ 

โดยมีรายละเอียดการติดตั้งดังต่อไปนี้ ใน CD Drive ให้เลือก Folder ที่ชื่อว่า “DeknoiiWebsite” 
จากนั้นเลือกไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ แล้วกดปุ่ม “Open” ดังภาพที่ 6.6 ระบบจัดการโฮสติ้งจะท า
การ Upload ไฟล์ของระบบเว็บไซต์เด็กน้อยดอทตคอมขึ้นไปเก็บไว้บนเว็บโฮสติ้งทีละไฟล์ ดังภาพที่ 
6.7 จนครบทั้งหมด 
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ภาพที่ 6.6 หน้าต่างเลือกไฟล์ส าหรับติดตั้งระบบเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมจากแผ่น CD 
 

 
ภาพที่ 6.7 หน้าจอ Upload ไฟล์ของระบบเว็บไซต์เด็กน้อยดอทตคอมขึ้นไปเก็บบนเว็บโฮสติ้ง 
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7) ในโฟลเดอร์ “httpdocs” ให้สร้างโฟล์เดอร์ “Item-IMG” และ “ID-IMG” ส าหรับ
เก็บไฟล์ภาพสินค้า และภาพส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่สมาชิกจะอัพโหลดเข้ามายังเว็บไซต์เด็ก
น้อยดอทคอม โดยกดที่เมนู “New” -> “Create New Directory” ในหน้า File Manager ดังภาพ
ที่ 6.8 แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้าง จากนั้นกดปุ่ม “OK” ดังภาพที่ 6.9 
 

 
ภาพที่ 6.8 การสร้างโฟล์เดอร์ใหม่ส าหรับจัดเก็บไฟล์ 

 

 
ภาพที่ 6.9 การสร้างโฟล์เดอร์ส าหรับเก็บไฟล์ภาพสินค้า และภาพส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
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6.2 การติดตั้งฐานข้อมูล 
 
เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ที่ถูกติดตั้งมากับเว็บ

โฮสต์ติ้งที่เช่าจาก บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จ ากัด โดยการติดตั้งฐานข้อมูลบนเว็บโฮสต์ติ้ง มีข้ันตอนดังนี้ 
1) ในหน้า Websites & Domains ของระบบจัดการโฮสติ้ง ให้กดที่เมนู “Databases” 

ดังภาพที่ 6.10 
 

 
ภาพที่ 6.10 การเข้าเมนูจัดการฐานข้อมูล 

 
2) ในหน้า Databases ให้กดที่เมนู “Add New Database” เพ่ือสร้างฐานข้อมูล

ส าหรับระบบเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม ดังภาพที่ 6.11 
 

 
ภาพที่ 6.11 การเพ่ิมฐานข้อมูลใหม่บนเว็บโฮสติ้ง 
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3) กรอกรายละเอียดฐานข้อมูล ดังนี้ 
- Database name: ‘deknoii’ 
- Type: ให้เลือก Microsoft SQL Server 
- Database user name: ‘sqldn’ 
แล้วกดปุ่ม “OK” ดังภาพที่ 6.12 
 

 
ภาพที่ 6.12 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บโฮสติ้ง 
 

4) ในหน้า Databases ให้กดเมนู “Webadmin” ตรงชื่อฐานข้อมูล Deknoii ที่สร้างไว้
แล้ว ดังภาพที่ 6.13 ระบบจะแสดงหน้าจอจัดการฐานข้อมูล myLittleAdmin ดังภาพที่ 6.14 
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ภาพที่ 6.13 การเข้าใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล 
 

 
ภาพที่ 6.14 หน้าจอระบบจัดการฐานข้อมูล myLittleAdmin  

 
5) ในหน้าจัดการฐานข้อมูล myLittleAdmin ให้กดที่เมนู “Tools” -> “New 

Query” จากนั้นเปิดไฟล์ “CreateTableToDeknoiiDB.sql” ที่ถูกเก็บไว้ในแผ่น CD ส าหรับติดตั้ง
ระบบดังภาพที่ 6.15 แล้วคัดลอกค าสั่ง SQL ทั้งหมดในไฟล์ ไปวางในหน้าจัดการฐานข้อมูล ดังภาพที่ 
6.16 และกดปุ่ม “Submit” ดังภาพที่ 6.17  
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ภาพที่ 6.15 ไฟล์ “CreateTableToDeknoiiDB.sql” จากแผ่น CD ส าหรับติดตั้งระบบ 

 

 
ภาพที่ 6.16 ค าสั่ง SQL จากไฟล์ 
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ภาพที่ 6.17 การสร้างตารางในฐานข้อมูล 

 
6) ในหน้าจัดการฐานข้อมูล myLittleAdmin ให้กดที่เมนู “Databases” -> “User 

Databases” -> “Deknoii” -> “Tables” จะแสดงข้อมูลตารางส าหรับจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของ
ระบบเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม ดังภาพที่ 6.18 

 

 
ภาพที่ 6.18 การดูตารางในฐานข้อมูล 
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6.3 การก าหนดค่า configuration ที่จ าเป็น 
 
ภายหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูลส าเร็จแล้ว จะต้องท าการก าหนดค่า 

configuration ในระบบจัดการเว็บโฮสติ้งเพื่อให้ระบบที่พัฒนาสามารถท างานบนเว็บโฮสติ้งได้ โดยมี
ขั้นตอนการก าหนดค่า configuration ดังนี้ 

1) ก าหนดค่า configuration ของ ASP.NET บนเว็บโฮสติ้ง ให้ตรงกับ ASP.NET 
framework ที่ใช้พัฒนาระบบ โดยกดที่เมนู “ASP.NET Settings” ในหน้า Websites & Domains 
ของระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง ดังภาพที่ 6.19 

 

 
ภาพที่ 6.19 การเข้าเมนู ASP.NET Settings 
 

2) ในหน้า ASP.NET Settings ให้ก าหนดค่า configuration ในหัวข้อต่างๆ ดังภาพทื่ 
6.20 ดังนี้ 

- Framework version: ให้ตรวจสอบเวอร์ชันของ ASP.NET framework ให้เป็น
เวอร์ชัน 4.5 ถ้าหากเวอร์ชันของ ASP.NET ไม่ถูกต้องให้ท าการเปลี่ยน โดยกดที่เมนู “Change 
Version” จากนั้นเลือก ASP.NET framework เวอร์ชัน 4.5 แล้วกดปุ่ม “OK” ดังภาพที่ 6.21 

- Connection string manager: ให้กดที่เมนู “Add connection string” แล้ว
ก าหนดค่า Name เป็น ‘DeknoiiConnectionString’ และค่า Connection Parameters เป็น 
‘Data Source=mssql-2012.chaiyohosting.com;Initial Catalog=Deknoii;Persist Security 
Info=True;User ID=sqldn;Password=********;Timeout=120’ 
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- Custom error mode: ให้เลือก on 
- Custom errors: ให้กดที่เมนู “Add custom error” แล้วก าหนดค่า Status Code 

เป็น ‘defaultRedirect’ และค่า Redirect URL เป็น ‘~/ErrorPages/Oops.aspx’ 
- Default webpage Language: ให้เลือก c# 
เมื่อก าหนดค่า configuration ตามข้อมูลข้างต้นแล้วให้กดปุ่ม “OK” 
 

 
ภาพที่ 6.20 การก าหนดค่า configuration ในหน้า ASP.NET Settings 
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ภาพที่ 6.21 การเปลี่ยนเวอร์ชันของ ASP.NET framework 

 
3) ก าหนดค่า configuration ของ Web Server บนเว็บโฮสติ้ง โดยกดที่เมนู “Web 

Server Settings” ในหน้า Websites & Domains ของระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง ดังภาพที่ 6.22 
 

 
ภาพที่ 6.22 การเข้าเมนู Web Server Settings 

 
4) ในหน้า Web Server Settings ให้ก าหนดค่า configuration ในหัวข้อดังนี้ 
- Default documents: ให้เลือก Enter custom value แล้วก าหนดหน้าหลักของ

เว็บไซต์เป็น ‘index.aspx’ ดังภาพที่ 6.23 
เมื่อก าหนดค่า configuration ตามข้อมูลข้างต้นแล้วให้กดปุ่ม “OK” 

 



106 

 

 
ภาพที่ 6.23 การก าหนดค่า configuration ในหน้า Web Server Settings 

 
5) สร้างอีเมลแอคเคานต์ส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยกดที่เมนู “Mail Settings” ในหน้า 

Websites & Domains ของระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง ดังภาพที่ 6.24 จะได้หน้า Mail ดังภาพที่ 6.25 
 

 
ภาพที่ 6.24 การเข้าเมนู Mail Settings 
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6) ในหน้า Mail ของระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง ให้กดที่เมนู “Create Email Address” 
ดังภาพที่ 6.25 

 

 
ภาพที่ 6.25 การสร้างอีเมลแอคเคานต์ส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ 

 
7) กรอกรายละเอียดอีเมลแอคเคานต์ ดังภาพที่ 6.26 ดังนี้ 
- Email address: ‘noreply’ 
- Mailbox: ให้เลือก Another size แล้วก าหนดขนาดเป็น ‘90MB’ 
- Description on Plesk: ‘Email for sending information to website’s 

members’ 
แล้วกดปุ่ม “OK” 
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ภาพที่ 6.26 การระบุรายละเอียดอีเมลแอคเคานต์ส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ 

 
8) ในหน้า Mail ของระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง ให้กดที่สัญลักษณ์รูปซองจดหมาย ดังภาพ

ที่ 6.27 จะได้หน้าจอส าหรับเข้าสู่ระบบอีเมล ดังภาพที่ 6.28 เพ่ือเปิดดูกล่องจดหมายของอีเมลผู้ดูแล
เว็บไซต์ ดังภาพที่ 6.29 

 

 
ภาพที่ 6.27 การเปิดกล่องจดหมายของผู้ดูแลเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 6.28 หน้าจอส าหรับเข้าสู่กล่องจดหมายของผู้ดูแลเว็บไซต์ 
 

 
ภาพที่ 6.29 กล่องจดหมายของผู้ดูแลเว็บไซต์ 
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บทที่ 7 
งานส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 
7.1 วิธีและข้ันตอนการจัดท าส าเนาข้อมูลระบบ (Backup site) 

 
ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งมีเมนูส าหรับให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดท าส าเนาข้อมูลของ

ระบบได้ผ่านเมนู “Backup Manager” โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) ในหน้า Websites & Domains ของระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง ให้คลิกที่เมนู 

“Backup Manager” ดังภาพที่ 7.1 จะได้หน้าจอ Backup Manager ดังภาพที่ 7.2 
 

 
ภาพที่ 7.1 การเข้าเมนู Backup Manager 
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2) คลิกที่เมนู “Back Up” ดังภาพที่ 7.2 
 

 
ภาพที่ 7.2 การจัดท าส าเนาข้อมูลระบบ 
 

3) ก าหนดค่าต่างๆ ดังภาพที่ 7.3 โดยแต่ละค่ามีความหมายดังนี้ 
- Add a prefix to the backup name: ชื่อไฟล์ส าเนาข้อมูล โดยมักจะก าหนดเป็น

วันที่ที่ท าส าเนาข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการเวอร์ชันของส าเนา 
- Comment: รายละเอียดข้อมูลที่ท าส าเนา เช่น วันที่ที่ท าส าเนา ผู้ที่ท าส าเนา เป็นต้น 
- Back up: ถ้าต้องการท าส าเนาเฉพาะค่า configuration ให้เลือก ‘Domain 

configuration’ แต่ถ้าต้องการท าส าเนาทั้งค่า configuration และข้อมูลที่จัดเก็บบนเว็บโฮสติ้งด้วย 
ให้เลือก ‘Domain configuration and content’ ซึ่งผู้ดูแลระบบจะสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บข้อมูล
อะไรบ้าง เช่น อีเมล ฐานข้อมูล เว็บไซต์ หรือท้ังหมด เป็นต้น 

เมื่อก าหนดค่าตามข้อมูลข้างต้นแล้วให้กดปุ่ม “OK” จากนั้นระบบจะแสดงรายการไฟล์
ส าเนาข้อมูลระบบ ดังภาพที่ 7.4 
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ภาพที่ 7.3 การก าหนดรายละเอียดส าหรับจัดท าส าเนาข้อมูลระบบ 

 
4) ถ้าต้องการดาวน์โหลดส าเนาข้อมูลระบบออกมาจัดเก็บในสื่อเก็บข้อมูลภายนอก ให้

กดปุ่ม  “Download” ที่รายการส าเนาข้อมูล ดังภาพที่ 7.4 จากนั้นระบบจะให้ก าหนดรหัสผ่าน
เพ่ือความปลอดภัยในการน าส าเนาข้อมูลไปใช้ ดังภาพที่ 7.5 และกดปุ่ม “OK” แล้วให้เลือกต าแหน่ง
ที่จัดเก็บข้อมูล และกดปุ่ม “Save” ดังภาพที่ 7.6 
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ภาพที่ 7.4 การดาวน์โหลดส าเนาข้อมูลระบบออกมาจัดเก็บในสื่อเก็บข้อมูลภายนอก 
 

 
ภาพที่ 7.5 การก าหนดรหัสผ่านเพ่ือความปลอดภัยในการน าส าเนาข้อมูลไปใช้ 

 

 
ภาพที่ 7.6 การบันทึกส าเนาข้อมูลระบบในสื่อเก็บข้อมูลภายนอก 
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7.2 การน าส าเนาข้อมูลระบบไปใช้งาน (Restore site) 
 
ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งมีเมนูส าหรับให้ผู้ดูแลระบบสามารถน าส าเนาข้อมูลระบบมาใช้

งานได้ผ่านเมนู “Backup Manager” โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) ในหน้า Websites & Domains ของระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง ให้คลิกที่เมนู 

“Backup Manager” ดังภาพที่ 7.7 จะได้หน้า Backup Manager ดังภาพที่ 7.8 
 

 
ภาพที่ 7.7 การเข้าเมนู Backup Manager 

 
2) คลิกเมนูหลัก “More Actions” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “Upload Files to Server 

Repository” ดังภาพที่ 7.8 เพ่ือเปิดหน้า Upload Backup Files ดังภาพที่ 7.9 
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ภาพที่ 7.8 การเข้าหน้าจอส าหรับอัพโหลดไฟล์ส าเนาข้อมูลระบบ 
 

3) กดปุ่ม “Choose File” ดังภาพที่ 7.9 จากนั้นเลือกไฟล์ส าเนาข้อมูลระบบที่จะ
น ามาใช้งาน และกดปุ่ม “Open” ดังภาพที่ 7.10 ระบบจะให้ใส่รหัสผ่านที่ก าหนดตอนท าส าเนา
ข้อมูลระบบ ดังภาพที่ 7.11 และกดปุ่ม “OK”  
 

 
ภาพที่ 7.9 การอัพโหลดไฟล์ส าเนาข้อมูลระบบ 
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ภาพที่ 7.10 การเลือกไฟล์ส าเนาข้อมูลระบบ 

 

 
ภาพที่ 7.11 การระบุรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อน าส าเนาข้อมูลมาใช้ 
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4) ในหน้า Backup Manager ให้คลิกที่ชื่อไฟล์ส าเนาข้อมูลระบบที่จะใช้งาน ดังภาพที่ 
7.12 

 

 
ภาพที่ 7.12 การเลือกไฟล์ส าเนาข้อมูลระบบที่ต้องการใช้งาน 
 

ถ้าต้องการกู้คืนข้อมูลทั้งหมด ให้เลือก ‘All objects (entire system)’ แล้วกดปุ่ม 
“Restore” ดังภาพที่ 7.13 

 

 
ภาพที่ 7.13 การน าส าเนาข้อมูลระบบมาใช้งาน โดยใช้ข้อมูลทั้งหมด 
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ถ้าต้องการกู้คืนข้อมูลเพียงบางส่วน ให้เลือก ‘Selected objects’ ดังภาพที่ 7.14 โดย
ระบบจะให้เลือกได้ว่าข้อมูลที่ต้องการกู้คืนคือข้อมูลอะไร ตัวอย่างเช่น ต้องการใช้ข้อมูลฐานข้อมูล ให้
ผู้ดูแลระบบเลือก ‘Database’ ดังภาพที่ 7.15 แล้วเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ ดังภาพที่ 7.16 และกด
ปุ่ม “Select Objects >>” จากนั้นกดปุ่ม “Restore” ดังภาพที่ 7.17 
 

 
ภาพที่ 7.14 การน าส าเนาข้อมูลระบบมาใช้งาน โดยเลือกข้อมูลบางส่วน 
 

 
ภาพที่ 7.15 การเลือกฐานข้อมูลจากไฟล์ส าเนาข้อมูลระบบมาใช้งาน 
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ภาพที่ 7.16 การเลือกฐานข้อมูลที่ต้องมาใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 7.17 การกู้คืนฐานข้อมูล
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 ภาคผนวก ก 
ตัวแบบระบบในขั้นวิเคราะห์ (Analysis Models) 

 
1. Use Case Diagram ของเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม ดังแสดงในภาพที่ ก.1 
 

 
ภาพที่ ก.1 Use Case Diagram แสดงหน้าที่งานของเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม 
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2. Use Case Description ของเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม ดังแสดงในตารางที่ ก.1 - ก.12 
 
ตารางที่ ก.1 
 
Use case description ของการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 
Use case name Apply Member 

Scenario ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ และสร้างบัญชีสมาชิกใหม่ในระบบ 

Trigger - 
Brief description บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ได้ โดยระบบจะสร้าง

บัญชีสมาชิกใหม่ที่มีสถานะเป็น “ยังไม่เปิดใช้” และส่งอีเมลยืนยันการ
สมัครสมาชิกท่ีมีรหัสส าหรับเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้
ลงทะเบียนไว้ 

Related Use case(s) - 

Actor(s) บุคคลทั่วไป 

Pre Condition(s) อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียนยังไม่มีบันทึกในระบบ 
Post Condition(s) - บัญชีสมาชิกใหม่ถูกสร้างขึ้นภายในระบบ ด้วยสถานะ “ยังไม่เปิดใช้งาน” 

- การยืนยันการสมัครสมาชิกที่มี url ส าหรับเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก ถูกส่ง
ให้ผู้ลงทะเบียนสมาชิก 

Flow of Activity Actor System 

1. ท ารายการสมัครสมาชิก 1.1 ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลสมาชิก 
2. ระบุ ชื่อสมาชิก อีเมล และ 
รหัสผ่าน 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
2.2 สร้างบัญชีสมาชิกใหม่ในระบบ 
โดยก าหนดสถานะบัญชีสมาชิกเป็น 
“ยังไม่เปิดใช้งาน” 
ก าหนดสถานะรายการยืนยันตัวตน
เป็น “รอการตรวจสอบ” 
และก าหนดสถานะการยืนยันตัวตน
สมาชิกเป็น “ไม่ยืนยันตัวตน” 
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ตารางที่ ก.1 
 
Use case description ของการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 

Flow of Activity Actor System 
 2.3 แจ้งยืนยันการสมัครสมาชิก 

พร้อมแนบ url ส าหรับเปิดใช้งาน
บัญชีสมาชิก 
2.4 แจ้งผู้ใช้ให้เปิดใช้งานบัญชี
สมาชิก 

Exception(s) 2.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่  

 
ตารางที่ ก.2 
 
Use case description ของการเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 

Use case name Activate Account 
Scenario เปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 

Trigger มีการกด url ในอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก 

Brief description บุคคลทั่วไปสามารถเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกผ่านอีเมลได้ ภายหลังจากได้รับ
อีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกจากระบบ โดยระบบจะตรวจสอบจากรหัส
เปิดใช้งานบัญชี 

Related Use case(s) - 

Actor(s) บุคคลทั่วไป 

Pre Condition(s) รหัสเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 
Post Condition(s) บัญชีสมาชิกถูกปรับปรุงสถานะเป็น “เปิดใช้งาน” 

Flow of Activity Actor System 
1. เปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของรหัส

เปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 
1.2 ปรับปรุงสถานะบัญชีสมาชิกเป็น 
“เปิดใช้งาน” 
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ตารางที่ ก.2 
 
Use case description ของการเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 

Exception(s) 1.1 ในกรณีที่รหัสเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกไม่ตรงกับที่บันทึกในระบบ ระบบ
จะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้ท ารายการใหม่ 

 
ตารางที่ ก.3 
 
Use case description ของการแก้ไขข้อมูลสมาชิก 

Use case name Edit Account Information 
Scenario แก้ไขข้อมูลสมาชิก 

Trigger - 

Brief description สมาชิกสามารถเพ่ิม หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลบัญชีสมาชิกของ
ตนเองได้ ภายหลังจากเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกแล้ว 

Related Use case(s) - 
Actor(s) สมาชิก 

Pre Condition(s) ข้อมูลบัญชีสมาชิกท่ีต้องการแก้ไขจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) ข้อมูลสมาชิกถูกปรับปรุง 
Flow of Activity Actor System 

1. ท ารายการแก้ไขข้อมูลสมาชิก 1.1 ค้นหาและแสดงข้อมูลเดิมของ
สมาชิก  

2. ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 
 
 

 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
2.2 บันทึกข้อมูลสมาชิกที่ปรับปรุง
แล้ว 

Exception(s) 2.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่ 
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ตารางที่ ก.4 
 
Use case description ของการยืนยันตัวตนสมาชิก 

Use case name Verify Member 
Scenario ยืนยันตัวตนสมาชิก 

Trigger - 
Brief description สมาชิกยืนยันตัวตนกับทางเว็บไซต์ เพ่ือขอใช้งานระบบซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินค้า โดยการส่งข้อมูลหมายเลขประจ าตัวประชาชน และหลักฐานส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนเข้าสู่ระบบ 

Related Use case(s) - 

Actor(s) สมาชิก 
Pre Condition(s) ข้อมูลบัญชีสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) รายการยืนยันตัวตนของสมาชิกถูกบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 
1. ท ารายการยืนยันตัวตน 1.1 ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลเพื่อยืนยัน

ตัวตนสมาชิก 
2. ระบุหมายเลขประจ าตัว
ประชาชน และ แนบไฟล์หลักฐาน
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทีมี่
นามสกุล .jpg, .jpeg, .png หรือ 
.gif 
 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
2.2 บันทึกรายการยืนยันตัวตน โดย
ปรับปรุงสถานะรายการยืนยันตัวตน
ของบัญชีสมาชิกเป็น “ตรวจสอบ
แล้ว” 
2.3 แสดงข้อความแจ้งสมาชิกให้รอ
การตรวจสอบจากผู้ดูแลเว็บไซต์ 

Exception(s) 2.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่ 

 
 
 

 



128 

 

ตารางที่ ก.5 
 
Use case description ของการค้นหาสินค้า 

Use case name Search Stuff 
Scenario ค้นหาสินค้า 

Trigger - 
Brief description ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้า (Search Stuff) ได้จากชื่อ หมวดหมู่ หรือค า

ค้นหาสินค้า โดยผลลัพธ์ของค้นหาจะแสดงข้อมูล ชื่อสินค้า ภาพสินค้า 
และราคาสินค้า 

Related Use case(s) - 

Actor(s) บุคคลทั่วไป , สมาชิก 
Pre Condition(s) - 

Post Condition(s) ข้อมูลสินค้าถูกแสดง 

Flow of Activity Actor System 
1. ระบคุ าค้นหาที่ต้องการใช้ในการ
ค้นหาสินค้า 
 

1.1 ค้นหาสินค้าในระบบ โดย
เปรียบเทียบค าค้นหากับชื่อสินค้า ค า
ค้นหาสินค้า หรือหมวดหมู่สินค้า 
1.2 แสดงข้อมูล ชื่อ ภาพ และราคา
ของรายการสินค้าที่ตรงกับค าค้นหา 

Exception(s) 1.2 ในกรณีที่ไม่มีรายการสินค้าท่ีมีผลการเปรียบเทียบตรงกัน จะแจ้งให้
ผู้ใช้ทราบ 
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ตารางที่ ก.6.1 
 
Use case description ของการเพ่ิมสินค้าใหม่ (ขาย) 

Use case name Add Item 
Scenario เพ่ิมสินค้าใหมส่ าหรับการขาย 

Trigger - 
Brief description สมาชิกเพ่ิมสินค้าของตนเองเพ่ือท าการขายในระบบ 

Related Use case(s) Include: Match Item 

Actor(s) สมาชิก (ผู้ขาย) 
Pre Condition(s) ข้อมูลบัญชีสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) ข้อมูลสินค้าของสมาชิกถูกบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 
1. ท ารายการเพ่ิมสินค้า 1.1 ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลสินค้าที่

ต้องการเพิ่มใหม่เพ่ือขาย 
2. ระบุ ชื่อ หมวดหมู่ ค าค้นหา 
รายละเอียด ราคา จ านวนสินค้าใน
ฟอร์ม และแนบรูปภาพสินค้า (ถ้า
มี) 
 
 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
2.2 บันทึกข้อมูลรายการสินค้า โดย
ก าหนดสถานะการขายสินค้าเป็น 
“ขาย” 
2.3 แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าเพ่ิม
สินค้าส าเร็จ 
2.4 น าสินค้าไปจับคู่กับรายการร้อง
ขอสินค้า (Use Case: Match Item) 

Exception(s) 2.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่ 
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ตารางที่ ก.6.2 
 
Use case description ของการเพ่ิมสินค้าใหม่ (แลกเปลี่ยน) 

Use case name Add Item 
Scenario เพ่ิมสินค้าใหมส่ าหรับการแลกเปลี่ยน 

Trigger - 
Brief description สมาชิกเพ่ิมสินค้าของตนเองเพ่ือท าการแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืนในระบบ 

Related Use case(s) Include: Match Item 

Actor(s) สมาชิก (ผู้ที่ต้องการน าสินค้าไปแลกเปลี่ยน) 
Pre Condition(s) ข้อมูลบัญชีสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) - ข้อมูลสินค้าถูกบันทึกในระบบ 
- ข้อมูลรายการร้องขอสินค้า ที่มีสถานะเป็น “ขอแลกเปลี่ยน” ถูกบันทึก
ในระบบ 

Flow of Activity Actor System 
1. ท ารายการเพ่ิมสินค้า 1.1 ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลสินค้าที่

ต้องการเพิ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน 
2. ระบุ ชื่อ หมวดหมู่ ค าค้นหา 
รายละเอียด ราคา จ านวนสินค้าใน
ฟอร์ม และแนบรูปภาพสินค้า (ถ้า
มี) แล้วระบุความต้องการ
แลกเปลี่ยนสินค้า พร้อมทั้งระบุชื่อ 
หมวดหมู่ ค าค้นหา สินค้าที่
ต้องการแลกเปลี่ยน 
 
 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
2.2 บันทึกข้อมูลรายการสินค้า โดย
ก าหนดสถานะการขายสินค้าเป็น 
“แลกเปลี่ยน” 
2.3 บันทึกรายการร้องขอสินค้า โดย
ก าหนดสถานะการร้องขอเป็น “ขอ
แลกเปลี่ยน” 
2.4 แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าเพ่ิม
สินค้าส าเร็จ 
2.5 น าสินค้าไปจับคู่กับรายการร้อง
ขอสินค้า (Use Case: Match Item) 

Exception(s) 2.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่ 
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ตารางที่ ก.7 
 
Use case description ของการแก้ไขข้อมูลรายการสินค้า 

Use case name Item Management 
Scenario แก้ไขข้อมูลรายการสินค้า 

Trigger - 
Brief description สมาชิกแก้ไขข้อมูลสินค้าของตนเอง เช่น เพ่ิม/ลดจ านวนสินค้า แก้ไข

รายละเอียดสินค้า เป็นต้น 

Related Use case(s) - 
Actor(s) สมาชิก (ผู้ขาย) 

Pre Condition(s) - ข้อมูลบัญชีสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 
- ข้อมูลรายการสินค้าท่ีต้องการแก้ไขจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) ข้อมูลรายการสินค้าถูกปรับปรุง และบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 
1. ท ารายการแก้ไขข้อมูลรายการ
สินค้า 

1.1 ค้นหาและแสดงข้อมูลเดิมของ
สินค้า 

2. ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
2.2 บันทึกข้อมูลรายการสินค้าที่
ปรับปรุงแล้ว 

Exception(s) 2.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่ 
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ตารางที่ ก.8 
 
Use case description ของการตอบรับ/ปฏิเสธรายการสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนสินค้า 

Use case name Confirm or Reject Order 
Scenario ตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยน 

Trigger - 
Brief description ผู้ขาย ตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนสินค้า จากผู้ซื้อได้  

ภายหลังจากรายการสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนสินค้าถูกบันทึกในระบบ โดย
ระบบจะส่งอีเมลผลการตอบรับ/ปฏิเสธรายการไปยังผู้ซื้อ 

Related Use case(s) - 

Actor(s) สมาชิก (ผู้ขาย หรือผู้ที่มีสินค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยน) 
Pre Condition(s) - ข้อมูลบัญชีสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

- สินค้าของสมาชิกจะต้องมีรายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนอยู่แล้วใน
ระบบ 

Post Condition(s) - สถานะการขายสินค้า และสถานะการตรวจสอบรายการในรายการสั่งซื้อ
ถูกปรับปรุง และบันทึกในระบบ 
- การตอบรับ/ปฏิเสธรายการถูกส่งไปยังผู้ซื้อ 

Flow of Activity Actor System 

1. เรียกดูรายการสั่งซื้อ หรือขอ
แลกเปลี่ยนสินค้า 

1.1 แสดงรายการสั่งซื้อ หรือขอ
แลกเปลี่ยน 

2a. ตอบรับการขาย หรือการ
แลกเปลี่ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a.1 ตรวจสอบจ านวนสินค้า
คงเหลือ 
2a.2 บันทึกสถานะการขายสินค้า
เป็น “ขาย” และสถานะการ
ตรวจสอบรายการเป็น “ตรวจสอบ
แล้ว” 
2a.3 ปรับปรุงจ านวนสินค้าคงเหลือ 
และบันทึกลงในระบบ 
2a.4 แจ้งการยืนยันการขายให้ผู้ซื้อ
ทราบ  
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ตารางที่ ก.8 
 
Use case description ของการตอบรับ/ปฏิเสธรายการสั่งซื้อ/ขอแลกเปลี่ยนสินค้า 

Flow of Activity Actor System 
2b. ปฏิเสธการขาย หรือการ
แลกเปลี่ยน 
 

2b.1 บันทึกสถานะการขายสินค้า
เป็น “ปฏิเสธการขาย” และ
สถานะการตรวจสอบรายการเป็น 
“ตรวจสอบแล้ว” 
2b.2 แจ้งการปฏิเสธการขายให้ผู้ซื้อ
ทราบ  

Exception(s) 2a.1 ในกรณีที่จ านวนสินค้าคงเหลือมีน้อยกว่าจ านวนที่สั่งซื้อในรายการ 
ระบบจะแจ้งเตือนผู้ขายมีสินค้าไม่เพียงพอ และยกเลิกการท ารายการ
ตั้งแต่ข้อ 2a.2 จนถึง 2a.4 

 
ตารางที่ ก.9 
 
Use case description ของการจับคู่สินค้า 

Use case name Match Item 
Scenario จับคู่สินค้า 

Trigger สินค้าใหม่ถูกบันทึกลงในระบบ 

Brief description ระบบจับคู่สินค้าแลกเปลี่ยน หรือจับคู่สินค้ากับรายการร้องขอสินค้า 
ภายหลังจากสินค้าใหม่ถูกบันทึกในระบบ โดยจะส่งอีเมลแจ้งให้สมาชิก
ทราบเมือ่พบสินค้าที่ตรงตามความต้องการ 

Related Use case(s) Based Case: Add Item 

Actor(s) - 
Pre Condition(s) รายการร้องขอสินค้าจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) ข้อมูลรายการจับคู่สินค้าถูกบันทึกในระบบ 
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ตารางที่ ก.9 
 
Use case description ของการจับคู่สินค้า 

Flow of Activity System 
1. น าข้อมูลสินค้าที่เพ่ิมเข้ามาใหม่ ที่มีสถานะ “แลกเปลี่ยน” ไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลสินค้าในรายการร้องขอสินค้าที่มีสถานะเป็น 
“แลกเปลี่ยน” เหมือนกันที่มีในระบบ โดยน าชื่อสินค้า หมวดหมู่สินค้า 
และค าค้นหาสินค้าไปเปรียบเทียบกับ ชื่อสินค้า หมวดหมู่สินค้า และค าค้น
หาสินค้าของรายการร้องขอสินค้า 
2. บันทึกรายการจับคู่สินค้า  
3. บันทึกสถานะรายการร้องสินค้าเป็น “พบสินค้า” 
4. แจ้งรายการสินค้าท่ีจับคู่ได้ให้ผู้ซื้อทราบ 

Exception(s) 1. เมื่อข้อมูลสินค้าที่เพ่ิมเข้ามาใหม่ ไม่ตรงกับสินค้าในรายการร้องขอ
สินค้า ระบบจะยกเลิกการท ารายการตั้งแต่ข้อ 2 จนถึง ข้อ 4 

 
ตารางที่ ก.10 
 
Use case description ของการร้องขอสินค้า 
Use case name Request Order 

Scenario ร้องขอสินค้า 
Trigger - 

Brief description สมาชิกร้องขอสินค้าที่ต้องการที่ยังไม่มีในระบบ โดยการระบุชื่อ หมวดหมู่ 
และค าค้นหาสินค้า 

Related Use case(s) - 

Actor(s) สมาชิก (ผู้ซื้อ) 
Pre Condition(s) ข้อมูลบัญชีสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) ข้อมูลรายการร้องขอสินค้าถูกบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 
1. ท ารายการร้องขอสินค้า 1.1 ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลสินค้าที่ร้องขอ 
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ตารางที่ ก.10 
 
Use case description ของการร้องขอสินค้า 

Flow of Activity Actor System 
2. ระบุข้อมูลชื่อ หมวดหมู่ และ
ค าค้นหาสินค้าที่ต้องการในฟอร์ม 
 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
2.2 บันทึกข้อมูลรายการร้องขอ
สินค้า โดยก าหนดสถานะรายการ
ร้องสินค้าเป็น “ก าลังค้นหา” 
2.3 แจ้งท ารายการส าเร็จ 

Exception(s) 2.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่ 

 
ตารางที่ ก.11.1 
 
Use case description ของการซื้อสินค้า 
Use case name Book Item 

Scenario ซ้ือสินค้า 

Trigger - 
Brief description สมาชิกสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการ โดยระบบจะแจ้งค าสั่งซื้อให้สมาชิกเจ้าของ

สินค้าทราบ 
Related Use case(s) - 

Actor(s) สมาชิก (ผู้ซื้อ) 

Pre Condition(s) ข้อมูลบัญชีสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 
Post Condition(s) ข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้าถูกบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 
1. เรียกดูรายละเอียดรายการสินค้า 1.1 แสดงรายละเอียดสินค้า 

2. สั่งซื้อสินคา้ โดยระบุจ านวน
สินค้าท่ีต้องการสั่งซื้อ 

2.1 ให้ผู้ใช้ระบจุ านวนสินค้าที่
ต้องการสั่งซื้อ 
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ตารางที่ ก.11.1 
 
Use case description ของการซื้อสินค้า 

Flow of Activity Actor System 
 
 
 

 

2.2 บันทึกสถานะรายการสั่งซื้อเป็น 
“รอการตรวจสอบ” และบันทึก
สถานะรีวิวสินค้าเป็น “ไม่มีรีวิว” 
2.3 แจ้งให้ผู้ขายทราบ 
2.4 แจ้งท ารายการส าเร็จ 

Exception(s) - 
 
ตารางที่ ก.11.2 
 
Use case description ของการแลกเปลี่ยนสินค้า 
Use case name Book Item 

Scenario แลกเปลี่ยนสินค้า 

Trigger - 
Brief description สมาชิกขอแลกเปลี่ยนสินค้าที่ต้องการ โดยระบบจะแจ้งค าสั่งขอ

แลกเปลี่ยนให้สมาชิกเจ้าของสินค้าทราบ 
Related Use case(s) - 

Actor(s) สมาชิก (ผู้ที่ขอแลกเปลี่ยนสินค้า) 

Pre Condition(s) ข้อมูลบัญชีสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 
Post Condition(s) ข้อมูลรายการขอแลกเปลี่ยนสินค้าถูกบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 

1. เรียกดูรายละเอียดรายการสินค้า 1.1 แสดงรายละเอียดสินค้า 
2. ขอแลกเปลี่ยนสินค้า โดยระบุ
จ านวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ และ
ระบสุินค้าของตนเองที่จะน ามา
แลกเปลี่ยน 

2.1 ให้ผู้ใช้ระบุจ านวนสินค้าที่
ต้องการสั่งซื้อ และสินค้าท่ีจะน ามา
แลกเปลี่ยน 
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ตารางที่ ก.11.2 
 
Use case description ของการแลกเปลี่ยนสินค้า 

Flow of Activity Actor System 
 2.2 บันทึกสถานะรายการ

แลกเปลี่ยนเป็น “รอการตรวจสอบ” 
และบันทึกสถานะรีวิวสินค้าเป็น 
“ไม่มีรีวิว” 
2.3 แจ้งให้ผู้ขายทราบ 
2.4 แจ้งท ารายการส าเร็จ 

Exception(s) 2.1 ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่มีสินค้าส าหรับน ามาแลกเปลี่ยน ระบบจะท าการ
แจ้งเตือนผู้ใช้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้ และยกเลิกการท ารายการ
ตั้งแต่ข้อ 2.2 จนถึง 2.4 

 
ตารางที่ ก.12 
 
Use case description ของการยืนยัน หรือปฏิเสธรายการยืนยันตัวตนสมาชิก 

Use case name Approve or Reject Member 
Scenario ตรวจสอบการยืนยันตัวตนของสมาชิก 

Trigger - 

Brief description ผู้ดูแลเว็บไซต์ตรวจสอบหลักฐานการยืนยันตัวตนสมาชิก และ“ยืนยัน” 
หรือ “ปฏิเสธ” สมาชิกได้ ภายหลังจากรายการยืนยันตัวตนสมาชิกถูก
บันทึกในระบบ 

Related Use case(s) - 

Actor(s) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
Pre Condition(s) รายการยืนยันตัวตนสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) สถานะการยืนยันตัวตนของบัญชีสมาชิกถูกปรับปรุง และบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 
1. เรียกดขู้อมูลและหลักฐานการ
ยืนยันตัวตนของสมาชิก 

1.1 แสดงข้อมูลสมาชิก และส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิก 
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ตารางที่ ก.12 
 
Use case description ของการยืนยัน หรือปฏิเสธรายการยืนยันตัวตนสมาชิก 

Flow of Activity Actor System 
2. ตรวจสอบข้อมูล และหลักฐาน
การยืนยันตัวตนของสมาชิก 

- 

3a. ยืนยันความถูกต้องของ
รายการ 
 
 
 
 
3b. ปฏิเสธรายการ และระบุ
เหตุผลที่ปฏิเสธ 

3a.1 บันทึกสถานะตรวจสอบการ
ยืนยันตัวตนสมาชิกเป็น “ตรวจสอบ
แล้ว” 
3a.2 บันทึกสถานะการยืนยันตัวตน
สมาชิกเป็น “ยืนยันตัวตน” 
3a.3 แจ้งผลให้สมาชิกทราบ 
3b.1 บันทึกสถานะตรวจสอบการ
ยืนยันตัวตนสมาชิกเป็น “รอการ
ตรวจสอบ” 
3b.2 บันทึกสถานะการยืนยันตัวตน
สมาชิกเป็น “ไม่ยืนยันตัวตน” 
3b.3 แจ้งผลให้สมาชิกทราบ และ
แนบ url ให้สมาชิกท ารายการยืนยัน
ตัวตนใหม่ 

Exception(s) - 
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ตารางที่ ก.13 
 
Use case description ของการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

Use case name Inform Problem 
Scenario สอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

Trigger - 
Brief description ผู้ใช้งานสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ได้ โดยระบบจะแจ้งให้

ผู้ดูแลเว็บไซต์ทราบ 

Related Use case(s) - 
Actor(s) บุคคลทั่วไป , สมาชิก 

Pre Condition(s) ในกรณีที่มีการอ้างถึงรายการเดิม ข้อมูลรายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหา
การใช้งานเว็บไซต์ต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) ข้อมูลรายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ถูกบันทึกใน
ระบบ 

Flow of Activity Actor System 

1. ท ารายการในกรณีที่มีการอ้างถึง
รายการเดิม 

1.1 ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลการสอบถาม 
หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

2. ระบ ุชื่อ อีเมล ค าถาม หรือ 
ปัญหา และ รหัสรายการสอบถาม 
หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ที่
อ้างถึง (ถ้ามี) 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
2.2 บันทึกรายการสอบถาม หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ โดย
ก าหนดสถานะรายการสอบถาม 
หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
เป็น “รอค าตอบ” 
2.3 แจ้งให้สมาชิกรอการตอบกลับ
จากผู้ดูแลเว็บไซต์ 

Exception(s) 2.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่ 
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ตารางที่ ก.14 
 
Use case description ของการตอบค าถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

Use case name Response Problem 
Scenario ตอบค าถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

Trigger - 
Brief description ผู้ดูแลเว็บไซต์ตอบค าถามผู้ใช้งานได้ ภายหลังจากได้รับรายการสอบถาม 

หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ โดยระบบจะส่งค าตอบไปยังผู้ท ารายการ
สอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

Related Use case(s) - 

Actor(s) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
Pre Condition(s) รายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์จะต้องมีอยู่แล้วใน

ระบบ 
Post Condition(s) - ข้อมูลรายการตอบค าถาม หรือปัญหาการใช้งาเว็บไซต์ถูกบันทึกในระบบ 

- การตอบค าถาม หรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ถูกส่งไปยังผู้ติดต่อ 
Flow of Activity Actor System 

1. เรียกดูรายการสอบถาม หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

1.1 แสดงรายการสอบถาม หรือแจ้ง
ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

2. ตอบค าถาม หรือปัญหาการใช้
งานเว็บไซต์ 

2.1 ให้ผู้ใช้ระบุค าตอบส าหรับ
ค าถาม หรือปัญหาการใช้งาน
เว็บไซต์ 

3. ระบุค าตอบ 3.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
3.2 บันทึกรายการตอบค าถาม หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ โดย
ก าหนดสถานะรายการสอบถาม 
หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
เป็น “ตอบ” 
3.3 แจ้งค าตอบให้สมาชิกทราบ 
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ตารางที่ ก.14 
 
Use case description ของการตอบค าถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

Exception(s) 3.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่ 

 
ตารางที่ ก.15 
 
Use case description ของการรีวิวสินค้า 

Use case name Review Purchased Item 
Scenario รีวิวสินค้า 

Trigger - 

Brief description สมาชิกรีวิวสินค้าได้ ภายหลังจากสมาชิกผู้ขายตอบรับรายการสั่งซื้อ หรือ
ขอแลกเปลี่ยนสินค้า 

Related Use case(s) - 
Actor(s) สมาชิก (ผู้ซื้อ หรือผู้ขอแลกเปลี่ยน) 

Pre Condition(s) รายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีสถานะการขายสินค้าเป็น 
“ขาย” และสถานะการรีวิวเป็น “ไม่มีรีวิว” จะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) - ข้อมูลรายการรีวิวสินค้าถูกบันทึกในระบบ 
- ข้อมูลสถานะการรีวิวของรายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้าถูก
ปรับปรุงสถานะการรีวิวเป็น “มีรีวิว” และบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 
1. รีวิวสินค้า 1.1 ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลที่ต้องการรีวิว

สินค้า 
2.ระบุ ชื่อรีวิว ข้อความรีวิว 
 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
2.2 บันทึกรายการรีวิวสินค้า 
2.3 บันทึกสถานะการรีวิวของ
รายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยน
เป็น “มีรีวิว” 
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ตารางที่ ก.15 
 
Use case description ของการรีวิวสินค้า 

Exception(s) 2.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่ 

 
ตารางที่ ก.16.1 
 
Use case description ของการเพ่ิมหมวดหมู่สินค้าใหม่ 

Use case name Adjust Category 
Scenario เพ่ิมหมวดหมู่สินค้าใหม่ 

Trigger - 

Brief description ผู้ดูแลเว็บไซต์เพ่ิมหมวดหมู่สินค้าใหม่ 
Related Use case(s) - 

Actor(s) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
Pre Condition(s) - 

Post Condition(s) ข้อมูลหมวดหมู่สินค้าถูกบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 
1. เพ่ิมหมวดหมู่สินค้า 1.1 ให้ผู้ใช้ระบุชื่อหมวดหมู่สินค้า 

2. ระบุชื่อหมวดหมู่สินค้าใหม่ 2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
2.2 บันทึกข้อมูลหมวดหมู่สินค้า 

Exception(s) 2.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่ 
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ตารางที่ ก.16.2 
 
Use case description ของการแก้ไขหมวดหมู่สินค้าที่มีอยู่เดิม 

Use case name Adjust Category 
Scenario แก้ไขหมวดหมู่สินค้าที่มีอยู่เดิม 

Trigger - 
Brief description ผู้ดูแลเว็บไซต์แก้ไขหมวดหมู่สินค้าในระบบ 

Related Use case(s) - 

Actor(s) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
Pre Condition(s) ข้อมูลหมวดหมู่สินค้าท่ีต้องการแก้ไขจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) ข้อมูลหมวดหมู่สินค้าถูกปรับปรุง และบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 
1. แก้ไขหมวดหมู่สินค้า 1.1 ให้ผู้ใช้ระบุชื่อหมวดหมู่สินค้าที่

ต้องการแก้ไข 
2. ระบุชื่อหมวดหมูส่ินค้าที่
ต้องการแก้ไข 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
2.2 บันทึกข้อมูลหมวดหมู่สินค้า 

Exception(s) 2.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่ 
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ตารางที่ ก.17.1 
 
Use case description ของการประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ 

Use case name Publish News & Knowledge 
Scenario ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ 

Trigger - 
Brief description ผู้ดูแลเว็บไซต์เลือกข่าวสาร หรือความรู้ประชาสัมพันธ์ที่จะน าไปแสดงบน

หน้าเว็บไซต์ได้ 

Related Use case(s) - 
Actor(s) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

Pre Condition(s) รายการข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 
Post Condition(s) สถานะการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ถูกปรับปรุง และบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 

1. เรียกดูรายการข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

1.1 แสดงรายการข่าวประชาสัมพันธ์ 

2. ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ 2.1 ปรับปรุง และบันทึกสถานะการ
แสดงข่าวประชาสัมพันธ์เป็น 
“แสดง”  

Exception(s) - 
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ตารางที่ ก.17.2 
 
Use case description ของการซ่อน หรือยกเลิกการประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ 

Use case name Publish News & Knowledge 
Scenario ซ่อน หรือยกเลิกการประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ 

Trigger - 
Brief description ผู้ดูแลเว็บไซต์ยกเลิกการประกาศข่าวสาร หรือความรู้ประชาสัมพันธ์บน

หน้าเว็บไซต์ 

Related Use case(s) - 
Actor(s) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

Pre Condition(s) รายการข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 
Post Condition(s) สถานะการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ถูกปรับปรุง และบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 

1. เรียกดูรายการข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

1.1 แสดงรายการข่าวประชาสัมพันธ์ 

2. ซ่อน หรือยกเลิกการประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

2.1 ปรับปรุง และบันทึกสถานะการ
แสดงข่าวประชาสัมพันธ์เป็น 
“ซ่อน”  

Exception(s) - 
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ตารางที่ ก.18.1 
 
Use case description ของการเพ่ิมข่าวประขาสัมพันธ์ใหม่ 

Use case name News & Knowledge Management 
Scenario เพ่ิมข่าวประขาสัมพันธ์ใหม่ 

Trigger - 
Brief description ผู้ดูแลเว็บไซต์เพ่ิมรายการข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ 

Related Use case(s) - 

Actor(s) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
Pre Condition(s) - 

Post Condition(s) ข้อมูลรายการข่าวประชาสัมพันธ์ถูกบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 
1. เพ่ิมรายการข่าวประชาสัมพันธ์ 1.1 ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
2. ระบุ ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ และ 
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
2.2 บันทึกข้อมูลรายการข่าว  
ประชาสัมพันธ์ โดยก าหนด
สถานะการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์
เป็น “ซ่อน” 

Exception(s) 2.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่ 
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ตารางที่ ก.18.2 
 
Use case description ของการแก้ไขข่าวประขาสัมพันธ์เดิม 

Use case name News & Knowledge Management 
Scenario แก้ไขข่าวประขาสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิม 

Trigger - 
Brief description ผู้ดูแลเว็บไซต์แก้ไขข้อมูลในรายการข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ในระบบ 

Related Use case(s) - 

Actor(s) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
Pre Condition(s) ข้อมูลรายการข่าวประชาสัมพันธ์ที่ต้องการแก้ไขจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) ข้อมูลรายการข่าวประชาสัมพันธ์ถูกปรับปรุง และบันทึกในระบบ 

Flow of Activity Actor System 
1. แก้ไขรายการข่าวประชาสัมพันธ์ 1.1 ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

2. ระบุ ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ 
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ที่ต้องการ
แก้ไข 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล 
 
2.2 บันทึกข้อมูลรายการข่าว  
ประชาสัมพันธ์ 

Exception(s) 2.1 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
 ระบบจะท าการแจ้งเตือน และร้องขอให้กรอกข้อมูลใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 

 

ตารางที่ ก.19.1 
 
Use case description ของการดูรายงานรายการสั่งซื้อสินค้าท่ีขายแล้ว 

Use case name View Member Report 
Scenario ดูรายงานรายการสั่งซื้อสินค้าที่ขายแล้ว 

Trigger - 
Brief description สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานรายการสั่งซื้อสินค้าที่ขายแล้ว ที่ระบบเก็บ

รวบรวมจากข้อมูลรายการขอซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้าที่สมาชิกตอบ
รับการขายแล้ว เพ่ือให้สมาชิกทราบถึงรายการสินค้าที่ขายไปแล้ว และใช้
เป็นข้อมูลส าหรับจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ โดยข้อมูลในรายงานประกอบด้วย 
รหัสรายการสินค้า ภาพสินค้า ชื่อสินค้า จ านวนสินค้าที่สั่งซื้อ ชื่อ-นามสกุล
ผู้ซื้อ ที่อยู่ผู้ซื้อ อีเมลผู้ซื้อ และเบอร์โทรศัพท์ผู้ซื้อ 

Related Use case(s) - 

Actor(s) สมาชิก (ผู้ขาย) 

Pre Condition(s) - ข้อมูลบัญชีสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 
- รายการขอซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้าที่สมาชิกตอบรับการขายแล้ว
จะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) มีรายงานรายการสั่งซื้อสินค้าที่ขายแล้วถูกแสดง 

Flow of Activity Actor System 

1. เรียกดูรายงานรายการสั่งซื้อ
สินค้าท่ีขายแล้ว 

1.1 ให้ผู้ใช้ระบุเดือน และปีที่ต้องการ
ดูข้อมูลในรายงาน 

2. ระบุ เดือน และปี ของข้อมูลที่
ต้องการดูรายงาน 

2.1 ค้นหาข้อมูลรายการขอซื้อ หรือ
ขอแลกเปลี่ยนสินค้าที่ผู้ใช้ตอบรับการ
ขายแล้ว ตามเงื่อนไขท่ีผู้ใช้ระบุ 
2.2 แสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ในรายงาน
ตามรูปแบบที่ก าหนด โดยเนื้อหา
รายงานประกอบด้วย รหัสรายการ
สินค้า ภาพสินค้า ชื่อสินค้า จ านวน
สินค้าท่ีสั่งซื้อ ชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ ที่อยู่ผู้
ซื้อ อีเมลผู้ซื้อ และเบอร์โทรศัพท์ผู้ซื้อ 
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ตารางที่ ก.19.1 
 
Use case description ของการดูรายงานรายการสั่งซื้อสินค้าท่ีขายแล้ว 

Exception(s) 2.1 ในกรณีไม่พบข้อมูล ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 
 

ตารางที่ ก.19.2 
 
Use case description ของการดูรายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อ 
Use case name View Member Report 

Scenario ดูรายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อมากท่ีสุด 
Trigger - 

Brief description สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อมาก
ที่สุด ที่ระบบเก็บรวบรวมจากข้อมูลรายการขอซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยน
สินค้าของสมาชิกท่ีมีสถานะการขายสินค้าเป็น “รอการตรวจสอบ” เพ่ือให้
สมาชิกทราบถึงปริมาณความต้องการซื้อสินค้าแต่ละรายการ และน าไปวาง
แผนการขายสินค้าได้ โดยข้อมูลในรายงานประกอบด้วย รหัสรายการ
สินค้า ภาพสินค้า ชื่อสินค้า จ านวนสินค้าคงเหลือ และจ านวนสินค้าที่ถูก
สั่งซื้อ เรียงล าดับตามจ านวนสินค้าที่ถูกขอซื้อจากมากไปน้อย 

Related Use case(s) - 
Actor(s) สมาชิก (ผู้ขาย) 

Pre Condition(s) - ข้อมูลบัญชีสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 
- รายการขอซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีสถานะการขายสินค้าเป็น 
“รอการตรวจสอบ” จะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) มีรายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อมากท่ีสุดถูกแสดง 

Flow of Activity Actor System 

1. เรียกดูรายงานสินค้า เรียงตาม
จ านวนรายการสั่งซื้อมากที่สุด 

1.1 ให้ผู้ใช้ระบุเดือน และปีที่
ต้องการดูข้อมูลในรายงาน 

2. ระบุ เดือน และปี ของข้อมูลที่
ต้องการดูรายงาน 

2.1 ค้นหาข้อมูลรายการขอซื้อ หรือ
ขอแลกเปลี่ยนสินค้าที่ผู้ใช้ยังไม่ตอบ
รับการขาย ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ระบุ 
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ตารางที่ ก.19.2 
 
Use case description ของการดูรายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อมากที่สุด 

  2.2 แสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ในรายงาน
ตามรูปแบบที่ก าหนด โดยเนื้อหา
รายงานประกอบด้วย รหัสรายการ
สินค้า ภาพสินค้า ชื่อสินค้า จ านวน
สินค้าคงเหลือ และจ านวนสินค้าที่
ถูกสั่งซื้อ 

Exception(s) 2.1 ในกรณีไม่พบข้อมูล ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 
 
ตารางที่ ก.20.1 
 
Use case description ของการดูรายงานสถานะบัญชีสมาชิก 
Use case name View Administrator Report 

Scenario ดูรายงานสถานะบัญชีสมาชิก 
Trigger - 

Brief description ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเรียกดูรายงานสถานะบัญชีสมาชิก ที่ระบบเก็บ
รวบรวมจากข้อมูลบัญชีสมาชิก เพ่ือให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทราบความเคลื่อนไหว
ของจ านวนสมาชิกของเว็บไซต์ ส าหรับน าไปวางแผนการโปรโมทเว็บไซต์ 
และประมาณการรายได้จากค่าเช่าพ้ืนที่โฆษณา โดยข้อมูลในรายงาน
ประกอบด้วย จ านวนสมาชิกยกมาจากเดือนก่อนหน้า จ านวนสมาชิกที่เพ่ิม
จากเดือนก่อนหน้า จ านวนสมาชิกทั้งหมด จ านวนสมาชิกที่เปิดใช้งานบัญชี
สมาชิกแล้ว และจ านวนสมาชิกที่ยืนยันตัวตนแล้ว จ าแนกเป็นรายเดือน 

Related Use case(s) - 
Actor(s) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

Pre Condition(s) ข้อมูลบัญชีสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 
Post Condition(s) มีรายงานสถานะบัญชีสมาชิกถูกแสดง 
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ตารางที่ ก.20.1 
 
Use case description ของการดูรายงานสถานะบัญชีสมาชิก 

Flow of Activity Actor System 
1. เรียกดูรายงานสถานะบัญชี
สมาชิก 

1.1 ให้ผู้ใช้ระบุช่วงเวลาที่ต้องการดู
ข้อมูลในรายงาน 

2. ระบุช่วงเวลาของข้อมูลที่
ต้องการดูรายงาน 

2.1 ค้นหาข้อมูลบัญชีสมาชิก ตาม
เงื่อนไขท่ีผู้ใช้ระบุ 
2.2 แสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ในรายงาน
ตามรูปแบบที่ก าหนด โดยเนื้อหา
รายงานประกอบด้วย จ านวนสมาชิก
ยกมาจากเดือนก่อนหน้า จ านวน
สมาชิกท่ีเพ่ิมจากเดือนก่อนหน้า 
จ านวนสมาชิกทั้งหมด จ านวน
สมาชิกท่ีเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกแล้ว 
และจ านวนสมาชิกที่ยืนยันตัวตน
แล้ว 

Exception(s) 2.1 ในกรณีไม่พบข้อมูล ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 
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ตารางที่ ก.20.2 
 
Use case description ของการดูรายงานสินค้าที่มีรายการสั่งซื้อรอการยืนยัน 

Use case name View Administrator Report 
Scenario ดูรายงานสินค้าเรียงตามสินค้าที่มีรายการสั่งซื้อรอการยืนยันมากที่สุด 

Trigger - 
Brief description ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเรียกดูรายงานสินค้าเรียงตามสินค้าที่มีรายการสั่งซื้อ

รอการยืนยันมากที่สุด ที่ระบบเก็บรวบรวมจากรายการสั่งซื้อ หรือขอ
แลกเปลี่ยนสินค้าท่ีมีสถานะการขายสินค้าเป็น “รอการตรวจสอบ” เพ่ือให้
ผู้ดูแลเว็บไซต์ทราบข้อมูลสมาชิกผู้ขายสินค้าที่ไม่ค่อยท าการตอบรับ หรือ
ปฏิเสธรายการสั่งซื้อจากผู้ซื้อ และสามารถติดต่อสมาชิกผู้ขายให้เข้ามา
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อสินค้าไม่ต้องรอคอยผู้ขายเป็น
เวลานานจนเกินไป โดยข้อมูลในรายงานประกอบด้วย ภาพสินค้า ชื่อ
สินค้า จ านวนค าสั่งซื้อที่รอการยืนยัน ชื่อ-นามสกุลสมาชิกผู้ขายสินค้า 
อีเมลสมาชิกผู้ขายสินค้าและเบอร์โทรศัพท์สมาชิกผู้ขายสินค้า เรียงส าดับ
ตามสินค้าที่มีค าสั่งซื้อที่รอการยืนยันจากมากไปน้อย 

Related Use case(s) - 

Actor(s) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

Pre Condition(s) - ข้อมูลบัญชีสมาชิกจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 
- ข้อมูลรายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีสถานะการขายสินค้า
เป็น “รอการตรวจสอบ” จะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Post Condition(s) มีรายงานสินค้าเรียงตามสินค้าที่มีรายการสั่งซื้อรอการยืนยันมากที่สุดถูก
แสดง 

Flow of Activity Actor System 

1. เรียกดูรายงานสินค้าเรียงตาม
สินค้าท่ีมีรายการสั่งซื้อรอการ
ยืนยันมากที่สุด 

1.1 ให้ผู้ใช้ระบุวัน และปีที่ต้องการดู
ข้อมูลในรายงาน 
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ตารางที่ ก.20.2 
 
Use case description ของการดูรายงานสินค้าท่ีมีรายการสั่งซื้อรอการยืนยัน 

Flow of Activity Actor System 
2. ระบุวัน และปี ของข้อมูลที่
ต้องการดูรายงาน 

2.1 ค้นหาข้อมูลรายการสั่งซื้อ หรือ
ขอแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีสถานะการ
ขายสินค้าเป็น “รอการตรวจสอบ”
ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ระบุ 
2.2 แสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ในรายงาน
ตามรูปแบบที่ก าหนด โดยเนื้อหา
รายงานประกอบด้วย ภาพสินค้า ชื่อ
สินค้า จ านวนค าสั่งซื้อที่รอการ
ยืนยัน ชื่อ-นามสกุลสมาชิกผู้ขาย
สินค้า อีเมลสมาชิกผู้ขายสินค้าและ
เบอร์โทรศัพท์สมาชิกผู้ขายสินค้า 

Exception(s) 2.1 ในกรณีไม่พบข้อมูล ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

 
ตารางที่ ก.20.3 
 
Use case description ของการดูรายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อ 
Use case name View Administrator Report 

Scenario ดูรายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อมากท่ีสุด 
Trigger - 

Brief description ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเรียกดูรายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อ
มากที่สุด ที่ระบบเก็บรวบรวมจากรายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้า 
เพ่ือให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทราบข้อมูลสินค้า และหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความ
นิยมจากสมาชิก แล้วน าข้อมูลไปใช้วางแผนการขายพ้ืนที่โฆษณาสินค้าบน
หน้าเว็บไซต์ โดยข้อมูลในรายงานประกอบด้วย ชื่อหมวดหมู่สินค้า จ านวน
ค าสั่งซื้อสินค้าในแต่ละหมวดหมู่ ภาพสินค้า ชื่อสินค้า และจ านวนรายการ
สั่งซื้อสินค้า เรียงล าดับตามหมวดหมู่สินค้าที่มีค าสั่งซื้อสินค้าจากมากไป 
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ตารางที่ ก.20.3 
 
Use case description ของการดูรายงานสนิค้าเรียงตามจ านวนรายการสัง่ซื้อ. 

Brief description น้อย และแสดงตัวอย่างสินค้าในแต่ละหมวดหมู่จ านวน 3 รายการเรียงตาม
สินค้าท่ีมีรายการสั่งซื้อมากที่สุด 

Related Use case(s) - 

Actor(s) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

Pre Condition(s) ข้อมูลรายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้าจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 
Post Condition(s) มีรายงานสินค้าเรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อมากท่ีสุดถูกแสดง 

Flow of Activity Actor System 

1. เรียกดูรายงานสินค้าเรียง
ตามจ านวนรายการสั่งซื้อ
มากที่สุด 

1.1 ให้ผู้ใช้ระบุวัน และปีท่ีต้องการดูข้อมูล
ในรายงาน 

2. ระบุวัน และปี ของข้อมูล
ที่ต้องการดูรายงาน 

2.1 ค้นหาข้อมูลรายการสั่งซื้อ หรือขอ
แลกเปลี่ยนสินค้า ตามเงื่อนไขท่ีผู้ใช้ระบุ 
2.2 แสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ในรายงานตาม
รูปแบบที่ก าหนด โดยเนื้อหารายงาน
ประกอบด้วย ชื่อหมวดหมู่สินค้า จ านวน
ค าสั่งซื้อสินค้าในแต่ละหมวดหมู่ ภาพสินค้า 
ชื่อสินค้า และจ านวนรายการสั่งซื้อสินค้า 

Exception(s) 2.1 ในกรณีไม่พบข้อมูล ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 
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3. State Chart Diagram ของระบบสมาชิก 
 
3.1 State chart diagram ของสถานะบัญชีสมาชิก แสดงดังภาพที่ ก.2 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ ก.2 State chart diagram ของสถานะบัญชีสมาชิก 
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4. State Chart Diagram ของระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า 
 
4.1 State chart diagram ของสถานะการสั่งซ้ือสินค้า แสดงดังภาพที่ ก.3 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ ก.3 State chart diagram ของสถานะการสั่งซื้อสินค้า 

 
4.2 State chart diagram ของการร้องขอสินค้า แสดงดังภาพที่ ก.4 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ ก.4 State chart diagram ของสถานะการร้องขอสินค้า 
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5. State Chart Diagram ของระบบถาม-ตอบปัญหา 
 
5.1 State chart diagram ของสถานะการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ แสดงดังภาพที่ ก.5 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ ก.5 State chart diagram ของสถานะการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
 
6. State Chart Diagram ของระบบจัดการเว็บไซต์ 

 
6.1 State chart diagram ของสถานะข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงดังภาพที่ ก.6 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ ก.6 State chart diagram ของสถานะข่าวประชาสัมพันธ์
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ภาคผนวก ข 
System Architectures ของระบบที่พัฒนา 

 
เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมมี System Architecture ในลักษณะการท างานแบบ Web-

based Application ติดตั้งอยู่บนเว็บโฮสต์ติ้งที่ใช้โดเมนเนมชื่อ www.deknoii.com ดังแสดงใน
ภาพที่ ข.1 

 

 
ภาพที่ ข.1  System Architecture (Deployment Diagram) ของเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม
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ภาคผนวก ค 
ฐานข้อมูล 

 
ชื่อฐานข้อมูล   Deknoii.com 
โครงสร้างของฐานข้อมูล 
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ตารางแสดง Entity List 
 

Entity name ค าอธิบาย 

Answer ข้อมูลรายการตอบค าถาม หรือตอบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
Category ข้อมูลหมวดหมู่สินค้า 

Item ข้อมูลรายการสินค้า 

Item_IMG ข้อมูลรูปภาพสินค้า 
Item_Key ข้อมูลค าค้นหาของรายการสินค้า 

Keyword ข้อมูลค าค้นหาสินค้า 

Member ข้อมูลบัญชีสมาชิก 
News_Knowledge ข้อมูลรายการข่าวประชาสัมพันธ์ 

Orders ข้อมูลรายการสั่งซื้อ 
Problem ข้อมูลรายการสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

Request_Order ข้อมูลรายการร้องของสินค้า 

Request_Order_Key ข้อมูลค าค้นหาของรายการร้องขอสินค้า 
Request_Order_Match ข้อมูลรายการจับคู่สินค้า 

Review ข้อมูลรายการรีวิวสินค้า 
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ตารางแสดง Attribute List 
 
Answer 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

answer_id PK int 

รหัสรายการตอบ
ค าถาม หรือ
ปัญหาการใช้งาน
เว็บไซต์ 

1 (running no.) 

answer_text - nvarchar(4000) ค าตอบ ตัวอย่าง 

date_answer - varchar(10) 
วันที่ตอบค าถาม 
หรือปัญหาการใช้
งานเว็บไซต์ 

2559-01-01 

problem_id FK int 

รหัสรายการ
สอบถาม หรือ
แจ้งปัญหาการใช้
งานเว็บไซต์ 

1 (running no.) 

time_answer - varchar(8) 

เวลาที่ตอบ
ค าถาม หรือ
ปัญหาการใช้งาน
เว็บไซต์ 

01:01:01 

 
Category 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

category_id PK int 
รหัสหมวดหมู่
สินค้า 

1 (running no.) 
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Category 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

category_name - nvarchar(255) 
ชื่อหมวดหมู่
สินค้า 

ของเล่นเด็ก 

 
Item 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

category_id FK int 
รหัสหมวดหมู่
สินค้า 

1 (running no.) 

date_add - varchar(10) 
วันที่เพ่ิมรายการ
สินค้า 

2559-01-01 

date_modify - timestamp 
เวลาที่แก้ไข
รายการสินค้า 

0x0000000000
0065B3 

item_detail - ntext รายละเอียดสินค้า 
หมอนกอดรูปหมี
แพนด้า 

item_exchange - bit 
สถานะสินค้า
แลกเปลี่ยน 

0 (ขาย) หรือ 1 
(แลกเปลี่ยน) 

item_id PK int 
รหัสรายการ
สินค้า 

1 (running no.) 

item_price - int ราคาสินค้า 100 

item_quantity - int จ านวนสินค้า 1 

item_save - bit 
สถานะการบันทึก
รายการสินค้า 

0 (ไม่บันทึก) หรือ 
1(บันทึก) 

item_title - nvarchar(255) ชื่อสินค้า ตุ๊กตาแพนด้า 

mem_id FK int รหัสบัญชีสมาชิก 1 (running no.) 
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Item 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

time_add - varchar(8) 
เวลาที่เพิ่ม
รายการสินค้า 

01:01:01 

 
Item_IMG 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

img_cover - bit 
สถานะการเลือก
เป็นภาพแรก 

0 (ไม่เลือก) หรือ 
1 (เลือก) 

img_detail - nvarchar(255) ค าอธิบายภาพ 
minion bob 
ด้านหน้า 

img_id PK int รหัสรูปภาพสินค้า 1 (running no.) 

img_path - nvarchar(255) 
Directory ที่
จัดเก็บภาพสินค้า 

Item-
IMG/1/Wiege-
coloured-
300px.png 

item_id FK int 
รหัสรายการ
สินค้า 

1 (running no.) 

 
Item_Key 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

item_id FK int 
รหัสรายการ
สินค้า 

1 (running no.) 
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Item_Key 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

item_key_id PK int 
รหัสค าค้นหาของ
รายการสินค้า 

1 (running no.) 

keyword_id FK int 
รหัสค าค้นหา
สินค้า 

1 (running no.) 

 
Keyword 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

keyword_id PK int 
รหัสค าค้นหา
สินค้า 

1 (running no.) 

keyword_name - nvarchar(255) ค าค้นหาสินค้า เปลโยก 
 
Member 

Attribute Name 

Primary 
Key (PK) 
/ Foreign 
Key (FK) 

ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

account_approved - bit 
สถานะตรวจสอบ
การยืนยันตัวตน
สมาชิก 

0 (รอการ
ตรวจสอบ) หรือ 1 
(ตรวจสอบแล้ว) 

account_status - bit 
สถานะการยืนยัน
ตัวตนสมาชิก 

0 (ไม่ยืนยันตัวตน) 
หรือ 1 (ยืนยัน
ตัวตน) 

date_register - varchar(10) วันที่สมัครสมาชิก 2559-01-01 
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Member 

Attribute Name 

Primary 
Key (PK) 
/ Foreign 
Key (FK) 

ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

date_submit - varchar(8) 
วันที่ส่งรายการ
ยืนยันตัวตน 

01:01:01 

mem_activate - bit 
สถานะเปิดใช้งาน
บัญชีสมาชิก 

0 (ยังไม่เปิดใช้งาน) 
หรือ 1 (เปิดใช้งาน) 

mem_address - nvarchar(255) ที่อยู่ 111 aaa bbb 

mem_district - nvarchar(255) เขต/อ าเภอ ยานนาวา 

mem_email - nvarchar(255) อีเมล 
address@deknoii
.com 

mem_firstname - nvarchar(255) ชื่อจริง เด็กน้อย 
mem_id PK int รหัสบัญชีสมาชิก 1 (running no.) 

mem_ID_img - nvarchar(255) 
Directory ที่
จัดเก็บส าเนาบัตร
ประชาชน 

ID/member17/n
ew.jpg 

mem_ID_no - char(13) 
หมายเลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

1111111111111 

mem_lastname - nvarchar(255) นามสกุล ดอทคอม 

mem_mobile - char(10) เบอร์โทรศัพท์ 0800000000 

mem_password - nvarchar(8) 
รหัสผ่านบัญชี
สมาชิก 

password 

mem_province - nvarchar(255) จังหวัด กรุงเทพมหานคร    

mem_sid - nvarchar(255) 
รหัสตรวจสอบ
ส าหรับเปิดใช้งาน
บัญชีสมาชิก 

3iiapotbfz4p520
s1pccgzsa 
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Member 

Attribute Name 

Primary 
Key (PK) 
/ Foreign 
Key (FK) 

ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

mem_sub_district - nvarchar(255) แขวง/ต าบล ช่องนนทรี 

mem_username - nvarchar(15) ชื่อบัญชีสมาชิก member01 
mem_zipcode - char(5) รหัสไปรษณีย์ 10210 

time_register - varchar(8) 
เวลาที่สมัคร
สมาชิก 

01:01:01 

 
News_Knowledge 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

date_news - varchar(10) 
วันที่เพ่ิมรายการ
ข่าวประชา 
สัมพันธ์ 

2559-01-01 

news_detail - nvarchar(4000) 
ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

ตัวอย่าง 

news_id PK int 
รหัสรายการข่าว
ประชาสัม พันธ์ 

1 (running no.) 

news_publish - bit, not null 

สถานะแสดง
รายการข่าว
ประชาสัมพันธ์บน
หน้าเว็บไซต์ 

0 (ซ่อน) หรือ 1 
(แสดง) 

news_title - 
nvarchar(255), 

not null 
ชื่อเรื่องรายการ
ข่าวประชาสั พันธ์ 

ตัวอย่าง 
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News_Knowledge 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

time_news - 
varchar(8), not 

null 

เวลาที่เพิ่ม
รายการข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

01:01:01 

 
Orders 

Attribute Name 

Primary 
Key (PK) / 

Foreign Key 
(FK) 

ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

date_order - varchar(10) วันที่สั่งซื้อ 2559-01-01 

ex_item_id - int 
รหัสรายการ
สินค้าท่ีน ามา
แลกเปลี่ยน 

1 (running no.) 

ex_order_quantity - int 
จ านวนสินค้าที่
น ามาแลก เปลี่ยน 

1 

item_id FK int 
รหัสรายการ
สินค้า 

1 (running no.) 

mem_id FK int รหัสบัญชีสมาชิก 1 (running no.) 

order_approved - bit 
สถานะตรวจสอบ
รายการสั่งซื้อ 

0 (รอการ
ตรวจสอบ) หรือ 
1 (ตรวจสอบ
แล้ว) 

order_exchange - bit 
สถานะการสั่งซื้อ
แบบขอ
แลกเปลี่ยน 

0 (สั่งซื้อ) หรือ 1 
(ขอแลกเปลี่ยน) 
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Orders 

Attribute Name 

Primary 
Key (PK) / 

Foreign Key 
(FK) 

ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

order_id PK int 
รหัสรายการสั่งซื้อ
สินค้า 

1 (running no.) 

order_price - int 
ราคาสินค้ารวม
ทั้งหมด 

100 

order_quantity - int 
จ านวนสินค้าที่
สั่งซื้อ 

1 

order_review - bit 
สถานะการรีวิว
สินค้า 

0 (ไม่มีรีวิว) หรือ 
1 (มีรีวิว) 

order_status - bit 
สถานะการขาย
สินค้า 

0 (ปฏิเสธการ
ขาย) หรือ 1 
(ขาย) 

time_order - varchar(8) เวลาที่สั่งซื้อ 01:01:01 

 
Problem 

Attribute Name 

Primary 
Key (PK) / 

Foreign Key 
(FK) 

ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

answer_status - bit 

สถานะการตอบ
ค าถาม หรือแจ้ง
ปัญหาการใช้งาน
เว็บไซต์ 

0 (รอค าตอบ) 
หรือ 1 (ตอบ) 
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Problem 

Attribute Name 

Primary 
Key (PK) / 

Foreign Key 
(FK) 

ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

date_problem - varchar(10) 

วันที่ท ารายการ
สอบถาม หรือแจ้ง
ปัญหาการใช้งาน
เว็บไซต์ 

2559-01-01 

problem_id PK int 

รหัสรายการ
สอบถามหรือแจ้ง
ปัญหาการใช้งาน
เว็บไซต์ 

1 (running no.) 

problem_question - ntext 
ค าถาม หรือปัญหา
การใช้งานเว็บไซต์ 

ตัวอย่าง 

problem_ref - int 

หมายเลขรายการ
สอบถาม หรือแจ้ง
ปัญหาการใช้งาน
เว็บไซต์ที่อ้างถึง 

1 (running no.) 

time_problem - varchar(8) 

เวลาที่ท ารายการ
สอบถาม หรือแจ้ง
ปัญหาการใช้งาน
เว็บไซต์ 

01:01:01 
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Request_Order 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

category_id FK int 
รหัสหมวดหมู่
สินค้า 

1 (running no.) 

item_id FK int 
รหัสรายการ
สินค้า 

1 (running no.) 

mem_id FK int รหัสบัญชีสมาชิก 1 (running no.) 

req_flag - bit 
สถานะร้องขอ
สินค้าแบบ
แลกเปลี่ยน 

0 (ขอซื้อ) หรือ 1 
(ขอแลกเปลี่ยน) 

req_id PK int 
รหัสรายการร้อง
ขอสินค้า 

1 (running no.) 

req_status - bit 
สถานะพบสินค้า
ที่ร้องขอ 

0 (ก าลังค้นหา) 
หรือ 1 (พบ
สินค้า) 

req_title - nvarchar(255) ชื่อสินค้าท่ีร้องขอ หมวกไหมพรม 
 
Request_Order_Key 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

keyword_id FK int รหัสค าค้นหาสินค้า 1 (running no.) 

req_id FK int 
รหัสรายการร้องขอ
สินค้า 

1 (running no.) 

req_key_id PK int 
รหัสค าค้นหาของ
รายการร้องขอ
สินค้า 

1 (running no.) 
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Request_Order_Match 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

item_id FK int 
รหัสรายการ
สินค้า 

1 (running no.) 

req_id FK int 
รหัสรายการร้อง
ขอสินค้า 

1 (running no.) 

req_match_id PK int 
รหัสรายการจับคู่
สินค้า 

1 (running no.) 

 
Review 

Attribute 
Name 

Primary Key 
(PK) / Foreign 

Key (FK) 
ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

date_review - varchar(10) วันที่รีวิวสินค้า 2559-01-01 

order_id FK int 
รหัสรายการสั่งซื้อ
สินค้า 

1 (running no.) 

review_detail - nvarchar(4000) รีวิวสินค้า ตัวอย่าง 

review_id PK int 
รหัสรายการรีวิว
สินค้า 

1 

review_title - nvarchar(255) ชื่อเรื่องรีวิวสินค้า ตัวอย่าง 

time_review - varchar(8) เวลาที่รีวิวสินค้า 01:01:01 
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ภาคผนวก ง 
โครงสร้าง User Interface (UI) 

 
เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมมีรายการหน้าจอการในแต่ละ Use Case ดังแสดงในตารางที่ 

ง.1 
 

ตารางที่ ง.1 
 
รายการหน้าจอที่เก่ียวข้องในแต่ละ Use Case 

Use Case 
หน้าจอที่เก่ียวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอทางกายภาพ หมายเลขหน้าจอ 

Approve or Reject Member 
1 ADMvermem.aspx ADM 2 

2 showID.aspx ADM 6 
Adjust Category 1 ADMcategory.aspx ADM 3 

News & Knowledge Management 1 ADMknowledge.aspx ADM 4 

Publish News & Knowledge 1 ADMknowledge.aspx ADM 4 
Response Problem 1 ADMresponse.aspx ADM 5 

View Administrator Report 1 ADMreport.aspx ADM 7 
Apply Member 1 index.aspx DN 0 

Activate Account 1 activate.aspx DN 1 

Inform Problem 1 contactus.aspx DN 4 
Search Stuff 1 search.aspx DN 6 

Book Item 1 show.aspx DN 7 

Verify Member 1 acount.aspx MB 0 
Edit Account Information 1 account.aspx MB 0 

Confirm or Reject Order 1 account.aspx MB 0 

Add Item 
1 acount.aspx MB 0 

2 item_add.aspx MB 2 

Item Management 1 account.aspx MB 0 
2 item_edit.aspx MB 3 
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ตารางที่ ง.1 
 
รายการหน้าจอที่เก่ียวข้องในแต่ละ Use Case 

Use Case 
หน้าจอที่เก่ียวข้อง 

ล าดับ ชื่อหน้าจอทางกายภาพ หมายเลขหน้าจอ 

Match Item 1 item_add.aspx MB 2 
Review Purchased Item 1 review.aspx MB 5 

Request Order 
1 requestorder.aspx MB 6 

2 requestorder_add.aspx MB 7 
View Member Report 1 report.aspx MB 8 

 
เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมมีโครงสร้าง User Interface ในส่วนของระบบจัดการเว็บไซต์ 

ดังแสดงในภาพ Web flow diagram ง.1 และ มีโครงสร้าง User Interface ในส่วนของระบบถาม -
ตอบปัญหา ระบบสมาชิก และระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าดังแสดงในภาพ Web flow diagram  
ง.2 

 

 
ภาพที่ ง.1 Web flow diagram ของระบบจัดการเว็บไซต์ 
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ภาพที่ ง.2  Web flow diagram ของระบบเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม 
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ภาคผนวก จ 
รายละเอียดการท างานของโปรแกรมต่างๆ 

 
1. แนวคิดการออกแบบโปรแกรม 
 

เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอมพัฒนาโดยใช้ภาษา C# ภายใต้ ASP.NET Framework 
version 4.5 และ ใช้ Language Integrated Query (LINQ) ในการพัฒนาโปรแกรมส่วนที่ติดต่อกับ
ฐานข้อมูล โดยมีแนวคิดในการแยกการท างานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนแสดงผล (Presentation Layer) ท าหน้าที่แสดงผลหน้าจอต่างๆของระบบไปยัง
ผู้ใช้งาน และรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน เพ่ือส่งไปประมวลผลยังส่วนประมวลผล โดยส่วนแสดงผลจะถูก
โปรแกรมอยู่ในไฟล์ที่มีนามสกุล .aspx 

2. ส่วนประมวลผล (Business Logic Layer) ท าหน้าที่รับ event จากส่วนแสดงผล 
จากนั้นจึงเรียก method ต่างๆ มาประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามาจากส่วนแสดงผล แล้วบันทึกข้อมูลลง
ในฐานข้อมูล หรือ เรียก method ต่างๆ มาดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล แล้วน าไปประมวลผลก่อนส่งไป
แสดงผลให้แก่ผู้ใช้งานผ่านส่วนแสดงผล โดยส่วนประมวลผลจะถูกโปรแกรมอยู่ในไฟล์ที่มีนามสกุล 
.aspx.cs 

 

 
ภาพที่ จ.1 แนวคิดในการออกแบบโปรแกรม 
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2. Module Index 
 
ตารางที่ จ.1 
 
Module Index 

Presentation Layer Business Logic Layer ค าอธิบาย 

ส่วนบุคคลทั่วไป 

activate.aspx activate.aspx.cs ท าหน้าที่เปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 
category.aspx category.aspx.cs ท าหน้าที่แสดงรายการสินค้า

ตามหมวดหมู่ 
community.aspx community.aspx.cs ท าหน้าที่แสดงรีวิวสินค้า 

contactus.aspx contactus.aspx.cs ส าหรับสอบถาม หรือแจ้ง
ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

index.aspx index.aspx.cs ท าหน้าที่แสดงหน้าหลักเว็บไซต์
เด็กน้อยดอทคอม 

knowledge.aspx knowledge.aspx.cs ท าหน้าที่แสดงข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

search.aspx search.aspx.cs ส าหรับค้นหาสินค้า 

show.aspx show.aspx.cs - ท าหน้าที่แสดงข้อมูลสินค้า 
- ส าหรับสั่งซื้อ/แลกเปลี่ยน
สินค้า 

signout.aspx signout.aspx.cs ออกจากระบบ 
ส่วนสมาชิก 

account.aspx account.aspx.cs - ท าหน้าที่แสดงข้อมูลสมาชิก 
และรายการสินค้าของสมาชิก 
- ส าหรับยืนยันตัวตนสมาชิก 
- ส าหรับจัดการสินค้า 
- ส าหรับตอบรับ หรือปฏิเสธ
รายการสั่งซื้อ 
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ตารางที่ จ.1 
 
Module Index 

Presentation Layer Business Logic Layer ค าอธิบาย 
changepass.aspx changepass.aspx.cs ส าหรับเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี

สมาชิก 
item_add.aspx item_add.aspx.cs ส าหรับเพิ่มสินค้าใหม่ 

item_edit.aspx item_edit.aspx.cs ส าหรับแก้ไขข้อมูลสินค้า 

KeywordList.asmx KeywordList.asmx.cs Webservice ส าหรับค้นหา
รายการค าค้นหาสินค้าท่ีมี
บันทึกอยู่ในระบบ 

KeywordWS KeywordWS.cs ท าหน้าที่ติดต่อกับตาราง 
Keyword ในฐานข้อมูล 

order.aspx order.aspx.cs ท าหน้าที่สร้างรายการสั่งซื้อ 

report.aspx report.aspx.cs ส าหรับเรียกดูรายงาน 
requestorder.aspx requestorder.aspx.cs ท าหน้าที่แสดงรายการร้องขอ

สินค้า 

requestorder_add.aspx requestorder_add.aspx.cs ส าหรับเพิ่มรายการร้องขอ
สินค้า 

review.aspx review.aspx.cs ท าหน้าที่แสดงรายการรีวิว
สินค้า 

ReviewUpload.ashx ReviewUpload.ashx.cs ส าหรับบันทึกรูปภาพในรายการ
รีวิวสินค้า 

Sellist.aspx Sellist.aspx.cs ท าหน้าที่แสดงรายงานรายการ
สั่งซื้อสินค้าที่ขายแล้ว 

TopItem.aspx TopItem.aspx.cs ท าหน้าที่แสดงรายงานสินค้า
เรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อ
มากที่สุด 
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ตารางที่ จ.1 
 
Module Index 

Presentation Layer Business Logic Layer ค าอธิบาย 
ส่วนผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ADMcategory.aspx ADMcategory.aspx.cs ส าหรับจัดการหมวดหมู่สินค้า 
ADMknowledge.aspx ADMknowledge.aspx.cs ส าหรับจัดการข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

ADMmenu.aspx ADMmenu.aspx.cs ท าหน้าที่แสดงหน้าหลักส่วน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ADMreport.aspx ADMreport.aspx.cs ส าหรับเรียกดูรายงาน 
ADMresponse.aspx ADMresponse.aspx.cs ส าหรับตอบค าถาม หรือปัญหา

การใช้งานเว็บไซต์ 
ADMvermem.aspx ADMvermem.aspx.cs ส าหรับยืนยัน หรือปฏิเสธ

รายการยืนยันตัวตนสมาชิก 
login.aspx login.aspx.cs ส าหรับเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ 

MemberReport.aspx MemberReport.aspx.cs ท าหน้าที่แสดงรายงานสถานะ
บัญชีสมาชิก 

NewsUpload.ashx NewsUpload.ashx.cs ส าหรับบันทึกรูปภาพในรายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

showID.aspx showID.aspx.cs ท าหน้าที่แสดงรูปภาพส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของ
สมาชิก 

Top3Report.aspx Top3Report.aspx.cs ท าหน้าที่แสดงรายงานสินค้า
เรียงตามจ านวนรายการสั่งซื้อ
มากที่สุด 

WaittingReport.aspx WaittingReport.aspx.cs ท าหน้าที่แสดงรายงานสินค้า
เรียงตามสินค้าที่มีสถานะ
รายการสั่งซื้อ “รอผู้ขาย” มาก
ที่สุด 
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3. รายละเอียดการท างานภายในโปรแกรม 
 
3.1 ค าอธิบายการออกแบบเชิงตรรกะ 

ค าอธิบายการออกแบบส่วนแสดงผล (Presentation Layer: .aspx)  ของระบบ
เว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ จ.2 - จ.17 
 
ตารางที่ จ.2 
 
การท างานของหน้าจอตรวจสอบการยืนยันตัวตนสมาชิก 

หน้าจอหมายเลข ADM2: ตรวจสอบการยืนยันตัวตนสมาชิก 

ชื่อหน้าจอทางตรรกะ ตรวจสอบการยืนยันตัวตนสมาชิก 

ชื่อหน้าจอทางกายภาพ ADMvermem.aspx 
หน้าที่หลัก ตอบรับ หรือ ปฏิเสธการยืนยันตัวตนสมาชิก 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ Approve or Reject Member 

ตารางฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 
1 Member แสดงข้อมูลสมาชิก 

 

ผังหน้าจอ 
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ตารางที่ จ.2 
 
การท างานของหน้าจอตรวจสอบการยืนยันตัวตนสมาชิก 

หน้าจอหมายเลข ADM2: ตรวจสอบการยืนยันตัวตนสมาชิก 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

1. ระบบแสดงข้อมูลรายการยืนยันตัวตนสมาชิก และปุ่มยืนยัน หรือ
ปฏิเสธรายการบนหน้าจอ 
2. เมื่อผู้ใช้งานกดเมนู “ส าเนาบัตรประชาชน” ที่รายการยืนยันตัวตน 
ระบบจะแสดงรูปภาพส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิก 
3. ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลในส าเนาบัตรประชาชนกับข้อมูลสมาชิกใน
รายการยืนยันตัวตน 
4. ถ้าข้อมูลในรายการยืนยันตัวตนถูกต้อง ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ยืนยัน” ที่
รายการยืนยันตัวตน ระบบจะปรับปรุงสถานะบัญชีสมาชิกเป็น “ยืนยัน” 
แล้วส่งอีเมลแจ้งผลให้สมาชิกทราบ แต่ถ้าข้อมูลในรายการยืนยันตัวตนไม่
ถูกต้อง ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ปฏิเสธ” ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ให้
ผู้ใช้งานระบุเหตุผลที่ปฏิเสธ จากนั้นระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลให้สมาชิก
ทราบ แล้วปรับปรุงสถานะบัญชีสมาชิกเป็นปฏิเสธ 

 
ตารางที่ จ.3 
 
การท างานของหน้าจอจัดการหมวดหมู่สินค้า 

หน้าจอหมายเลข ADM3: จัดการหมวดหมู่สินค้า 

ชื่อหน้าจอทางตรรกะ จัดการหมวดหมู่สินค้า 
ชื่อหน้าจอทางกายภาพ ADMcategory.aspx 

หน้าที่หลัก เพ่ิม แก้ไข หรือ ลบหมวดหมู่สินค้า 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ Adjust Category 
ตารางฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

1 Category แสดงข้อมูลหมวดหมู่สินค้า 
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ตารางที่ จ.3 
 
การท างานของหน้าจอจัดการหมวดหมู่สินค้า 

หน้าจอหมายเลข ADM3: จัดการหมวดหมู่สินค้า 
ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า 
1. ผู้ใช้งานระบุชื่อหมวดหมู่สินค้าใหม่ที่ต้องการเพ่ิมลงในกล่องข้อมความ 
แล้วกดปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะบันทึกหมวดหมู่สินค้าใหม่ลงในฐานข้อมูล 
แล้วแสดงชื่อหมวดหมู่สินค้าบนหน้าจอ 
การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า 
1. ผู้ใช้งานแก้ไขชื่อหมวดหมู่สินค้า โดยกดที่ปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดง
กล่องข้อความ ให้ผู้ใช้งานแก้ไขชื่อหมวดหมู่สินค้า จากนั้นระบบจะท าหาร
ปรับปรุงข้อมูลหมวดหมู่สินค้าในระบบ 
การลบหมวดหมู่สินค้า 
1. ผู้ใช้งานลบหมวดหมู่สินค้า โดยกดที่ปุ่ม “ลบ” จากนั้นระบบจะลบ
หมวดหมู่สินค้าออกจากฐานข้อมูล 
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ตารางที่ จ.4 
 
การท างานของหน้าจอแบ่งปันข่าวสาร และความรู้ 

หน้าจอหมายเลข ADM4: แบ่งปันข่าวสาร และความรู้ 
ชื่อหน้าจอทางตรรกะ แบ่งปันข่าวสาร และความรู้ 

ชื่อหน้าจอทางกายภาพ ADMknowledge.aspx 
หน้าที่หลัก เพ่ิม แก้ไข หรือ ลบ ข่าว/ความรู้ 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ - News & Knowledge Management 
- Publish News & Knowledge 

ตารางฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

1 News_Knowledge แ ส ด ง ข้ อ มู ล ร า ย ก า ร ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ 

 

ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ 
1. ผู้ใช้งานกดเมนู “เพ่ิมข่าว และความรู้” ระบบจะแสดงกล่องข้อความ
ให้ผู้ใช้งานระบุชื่อ และเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ จากนั้นให้ผู้ใช้งานกด
ปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกรายการข่าวประชาสัมพันธ์ลงในฐานข้อมูล 
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ตารางที่ จ.4 
 
การท างานของหน้าจอแบ่งปันข่าวสาร และความรู้ 

หน้าจอหมายเลข ADM4: แบ่งปันข่าวสาร และความรู้ 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

การแก้ไขข่าวประชาสัมพันธ์ 
1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงกล่องข้อความให้ผู้ใช้งานแก้ไข 
ชื่อ หรือเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ จากนั้นให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” 
ระบบจะปรับปรุงรายการข่าวประชาสัมพันธ์ในฐานข้อมูล 
การลบข่าวประชาสัมพันธ์ 
1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ลบ” ระบบจะลบรายการข่าวประชาสัมพันธ์ใน
ฐานข้อมูล 
การซ่อนข่าวประชาสัมพันธ์ 
1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ซ่อน” ระบบจะซ่อนรายการข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่ให้
แสดงบนหน้าเว็บไซต์ 
การแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ 
1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “แสดง” ระบบจะแสดงรายการข่าวประชาสัมพันธ์บน
หน้าเว็บไซต์ 

 
ตารางที่ จ.5 
 
การท างานของหน้าจอตอบค าถาม/ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

หน้าจอหมายเลข ADM5: ตอบค าถาม/ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

ชื่อหน้าจอทางตรรกะ ตอบค าถาม/ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

ชื่อหน้าจอทางกายภาพ ADMresponse.aspx 
หน้าที่หลัก ตอบค าถามการใช้งานเว็บไซต์ 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ Response Problem 

ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 
1 Problem แสดงข้อมูลรายการสอบถาม หรือ

แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
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ตารางที่ จ.5 
 
การท างานของหน้าจอตอบค าถาม/ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

หน้าจอหมายเลข ADM5: ตอบค าถาม/ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

2 Answer บันทึกรายการตอบค าถาม หรือ
ตอบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

 

ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

1. ผู้ใช้งานกดหมายเลขอ้างอิงในรายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้
งานเว็บไซต์ ระบบจะแสดงข้อมูลรายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้
งานเว็บไซต์หมายเลขดังกล่าว 
2. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ตอบ” ที่รายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน
เว็บไซต์ ระบบจะแสดงกล่องข้อความให้ผู้ใช้งานระบุค าตอบ จากนั้นให้
ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ส่ง” ระบบจะส่งอีเมลค าตอบไปยังผู้สอบถาม หรือแจ้ง
ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
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ตารางที่ จ.6 
 
การท างานของหน้าจอส าเนาบัตรประชาชน 

หน้าจอหมายเลข ADM6: ส าเนาบัตรประชาชน 
ชื่อหน้าจอทางตรรกะ ส าเนาบัตรประชาชน 

ชื่อหน้าจอทางกายภาพ showID.aspx 
หน้าที่หลัก แสดงภาพส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกท่ีท ารายการยืนยันตัวตน 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ Approve or Reject Member 

ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

1 Member แสดงข้อมูลสมาชิก 
 

ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

1. ระบบแสดงภาพส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกที่ท ารายการยืนยัน
ตัวตน เมื่อผู้ใช้งานกดเมนู “ส าเนาบัตรประชาชน” ที่รายการยืนยันตัวตน 
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ตารางที่ จ.7 
 
การท างานของหน้าจอหน้าหลักเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม 

หน้าจอหมายเลข DN0: หน้าหลักเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม 
ชื่อหน้าจอทางตรรกะ หน้าหลักเว็บไซต์เด็กน้อยดอทคอม 

ชื่อหน้าจอทางกายภาพ index.aspx 
หน้าที่หลัก ลงทะเบียนสมาชิก 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ Apply Member 

ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

1 Member บันทึกข้อมูลสมาชิก 
 

ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

1. ผู้ใช้งานกดเมนู “เข้าสู่ระบบ” จะแสดงแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ ให้
ผู้ใช้งานกดท่ีเมนู “ลงทะเบียน” ที่อยู่ด้านล่างแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ 
2. ผู้ ใช้ งานระบุชื่อบัญชีสมาชิก อีเมล และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม 
“ลงทะเบียน” ระบบจะบันทึกข้อมูลสมาชิกลงในฐานข้อมูล แล้วส่งอีเมล
แจ้งให้สมาชิกเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกผ่านลิงก์ที่ถูกส่งมาในอีเมล 
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ตารางที่ จ.8 
 
การท างานของหน้าจอเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 

หน้าจอหมายเลข DN1: เปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 
ชื่อหน้าจอทางตรรกะ เปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 

ชื่อหน้าจอทางกายภาพ activate.aspx 
หน้าที่หลัก เปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ Activate Member 

ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

1 Member บันทึกข้อมูลสมาชิก 
 

ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

1. ผู้ใช้งานกดลิงก์ที่ถูกส่งมาในอีเมลแจ้งเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 
2. ระบบตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งมาในลิงก์แล้ว เปิดใช้งานบัญชีสมาชิก 
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ตารางที่ จ.9 
 
การท างานของหน้าจอสอบถาม/แจ้งปัญหา 

หน้าจอหมายเลข DN4: สอบถาม/แจ้งปัญหา 
ชื่อหน้าจอทางตรรกะ สอบถาม/แจ้งปัญหา 

ชื่อหน้าจอทางกายภาพ contactus.aspx 
หน้าที่หลัก สอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ Inform Problem 

ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

1 Problem บันทึกข้อมูลรายการสอบถาม หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

2 Answer แสดงข้อมูลรายการตอบค าถาม 
หรือตอบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

 

ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

1. ผู้ใช้งานระบุชื่อผู้ติดต่อ อีเมล หมายเลขอ้างอิงรายการสอบถาม หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ และ ค าถาม หรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
ถ้าหากอีเมลที่ระบุเคยมีประวัติรายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้
งานเว็บไซต์อยู่แล้วในระบบ ระบบจะแสดงปุ่ม “ดูประวัติรายการ” 
ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม “ดูประวัติรายการ” ได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูล 
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ตารางที่ จ.9 
 
การท างานของหน้าจอสอบถาม/แจ้งปัญหา 

หน้าจอหมายเลข DN4: สอบถาม/แจ้งปัญหา 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

รายการสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ที่มีบันทึกอยู่ในระบบ 
จากนั้นให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ส่ง” ระบบจะบันทึกรายการสอบถาม หรือแจ้ง
ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ และส่งอีเมลแจ้งผู้ใช้งาน 

 
ตารางที่ จ.10 
 
การท างานของหน้าจอค้นหาสินค้า 

หน้าจอหมายเลข DN6: ค้นหาสินค้า 
ชื่อหน้าจอทางตรรกะ ค้นหาสินค้า 

ชื่อหน้าจอทางกายภาพ search.aspx 

หน้าที่หลัก ค้นหาสินค้า 
Use Case ที่ใช้หน้าจอ Search Stuff 

ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

1 Category แสดงข้อมูลหมวดหมู่สินค้า 
2 Item แสดงข้อมูลรายการสินค้า 

3 Item_IMG แสดงรูปภาพสินค้า 

4 Item_Key แสดงข้อมูลค าค้นหาของรายการ
สินค้า 

5 Keyword แสดงข้อมูลค าค้นหาสินค้า 
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ตารางที่ จ.10 
 
การท างานของหน้าจอค้นหาสินค้า 

หน้าจอหมายเลข DN6: ค้นหาสินค้า 
ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

1. ระบุค าค้นหาสินค้าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter 
2. ระบบน าค าค้นหาไปค้นหาสินค้าในฐานข้อมูล โดยค้นหาจาก ชื่อสินค้า 
หมวดหมู่สินค้า และค าค้นหาสินค้า จากนั้นระบบจะแสดงรายการสินค้าที่
ตรงกับค าค้นหาบนหน้าจอ 

 
ตารางที่ จ.11 
 
การท างานของหน้าจอแสดงสินค้า 

หน้าจอหมายเลข DN7: แสดงสินค้า 

ชื่อหน้าจอทางตรรกะ แสดงสินค้า 
ชื่อหน้าจอทางกายภาพ show.aspx 

หน้าที่หลัก แสดง ซื้อ หรือ ขอแลกเปลี่ยนสินค้า 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ Book Item 
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ตารางที่ จ.11 
 
การท างานของหน้าจอแสดงสินค้า 

หน้าจอหมายเลข DN7: แสดงสินค้า 
ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

1 Category แสดงข้อมูลหมวดหมู่สินค้า 

2 Item แสดงข้อมูลรายการสินค้า 
3 Item_IMG แสดงรูปภาพสินค้า 

4 Item_Key แสดงข้อมูลค าค้นหาของรายการ
สินค้า 

5 Keyword แสดงข้อมูลค าค้นหาสินค้า 

6 Member แสดงข้อมูลสมาชิกเจ้าของสินค้า 
7 Orders บันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ 

 

ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

1. ผู้ใช้งานกดที่รายการสินค้าที่สนใจ ระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้า 
รูปภาพสินค้า ข้อมูลผู้ขายสินค้า และปุ่ม “ซ้ือ” หรือ ปุ่ม “แลกเปลี่ยน” 
2. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ซื้อ” หรือ ปุ่ม “แลกเปลี่ยน” ระบบจะแสดง
แบบฟอร์มให้ผู้ใช้งานระบุจ านวนสินค้าที่ต้องการ และปุ่ม “สังซื้อ” หรือ 
ปุ่ม “ยกเลิก” 
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ตารางที่ จ.11 
 
การท างานของหน้าจอแสดงสินค้า 

หน้าจอหมายเลข DN7: แสดงสินค้า 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

3. ถ้าผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้าให้
ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบจะยกเลิกการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยน
สินค้า แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการยืนยันการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้า ให้
ผู้ใช้งานกดปุ่ม “สั่งซื้อ” ระบบจะบันทึกรายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยน
สินค้าลงในฐานข้อมูล แล้วส่งอีเมลแจ้งรายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยน
สินค้าไปยังผู้ใช้งาน และเจ้าของสินค้า 

 
ตารางที่ จ.12 
 
การท างานของหน้าจอบัญชีสมาชิก 

หน้าจอหมายเลข MB0: บัญชีสมาชิก 

ชื่อหน้าจอทางตรรกะ บัญชีสมาชิก 
ชื่อหน้าจอทางกายภาพ account.aspx 

หน้าที่หลัก - เพ่ิม หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก 
- ยืนยันตัวตนสมาชิก 
- เพ่ิม แก้ไข หรือลบรายการสินค้า 
- ตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ - Edit Account Information 
- Verify member 
- Add Item 
- Item Management 
- Confirm or Reject Order 

ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 
1 Category แสดงข้อมูลหมวดหมู่สินค้า 

2 Item แสดงข้อมูลรายการสินค้า 

3 Item_IMG แสดงรูปภาพสินค้า 
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ตารางที่ จ.12 
 
การท างานของหน้าจอบัญชีสมาชิก 

หน้าจอหมายเลข MB0: บัญชีสมาชิก 
ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

4 Member แสดงข้อมูลสมาชิก 

5 Orders แสดงข้อมูลรายการสั่งซื้อ 
 

ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

การแก้ไขข้อมูลบัญชีสมาชิก 
1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “แก้ไข” ที่ข้อมูลบัญชีสมาชิก ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม
แก้ไขข้อมูล ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลส่วนตัว แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะ
ท าการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในฐานข้อมูล 
การยืนยันตัวตนสมาชิก 
1. ผู้ใช้งานระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชน และแนบไฟล์รูปภาพส าเนา
บัตรประจ าตัวประชนในแบบฟอร์มยืนยันตัวตนสมาชิก แล้วกดปุ่ม 
“บันทึก” ระบบจะบันทึกรายการยืนยันตัวตนสมาชิกลงในฐานข้อมูล 
การเพิ่มสินค้า 
1. ผู้ใช้งานกดเมนู “เพ่ิมสินค้า” ระบบจะแสดงแบบฟอร์มเพ่ิมสินค้า 
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ตารางที่ จ.12 
 
การท างานของหน้าจอบัญชีสมาชิก 

หน้าจอหมายเลข MB0: บัญชีสมาชิก 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

การแก้ไขรายการสินค้า 
1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “แก้ไข” ที่รายการสินค้า ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม
แก้ไขสินค้า 
การลบรายการสินค้า 
1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ลบ” ที่รายการสินค้า ระบบจะลบรายการสินค้าออก
จากฐานข้อมูล 
การตอบรับรายการสั่งซ้ือ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้า  
1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ตอบรับรายการ” ที่รายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยน
สินค้า ระบบจะท าการปรับปรุงรายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้า 
แล้วส่งอีเมลตอบรับรายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้าไปยังผู้ซื้อ 
หรือผู้ขอแลกเปลี่ยน 
การปฏิเสธรายการสั่งซ้ือ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้า  
1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ปฏิเสธรายการ” ที่รายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยน
สินค้า ระบบจะท าการปรับปรุงรายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้า 
แล้วส่งอีเมลปฏิเสธรายการสั่งซื้อ หรือขอแลกเปลี่ยนสินค้าไปยังผู้ซื้อ หรือ
ผู้ขอแลกเปลี่ยน 
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ตารางที่ จ.13 
 
การท างานของหน้าจอเพ่ิมสินค้า 

หน้าจอหมายเลข MB2: เพิ่มสินค้า 
ชื่อหน้าจอทางตรรกะ เพ่ิมสินค้า 

ชื่อหน้าจอทางกายภาพ item_add.aspx 
หน้าที่หลัก - เพ่ิมสินค้าใหม ่

- จับคู่สินค้า 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ - Add Item 
- Match Item 

ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 
1 Category แ ส ด ง  แ ล ะ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล

หมวดหมู่สินค้า 

2 Item บันทึกข้อมูลรายการสินค้า 
3 Item_IMG บันทึกข้อมูลรูปภาพสินค้า 

4 Item_Key บันทึ กข้อมู ลค าค้ นหาของ
รายการสินค้า 

5 Keyword แสดง และบันทึกข้อมูลค า
ค้นหาสินค้า 

6 Request_Order ค้นหาข้อมูลรายการร้องขอ
สินค้า 

7 Request_Order_Key ค้นหาข้ อมู ลค า ค้ นหาของ
รายการร้องขอสินค้า 

8 Request_Order_Match บันทึ กข้ อมู ล รายการจั บคู่
สินค้า 
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ตารางที่ จ.13 
 
การท างานของหน้าจอเพ่ิมสินค้า 

หน้าจอหมายเลข MB2: เพิ่มสินค้า 
ผังหน้าจอ 

 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

1. ผู้ใช้งานระบุหมวดหมู่สินค้า ชื่อสินค้า ค าค้นหาสินค้า รายละเอียด
สินค้า จ านวนสินค้า ราคาสินค้า รูปภาพสินค้า ค าอธิบายรูปภาพสินค้า 
และ/หรือ หมวดหมู่สินค้า ชื่อสินค้า ค าค้นหาสินค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยน 
ในแบบฟอร์มเพ่ิมสินค้า จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะท าการบันทึก
รายการสินค้าลงในฐานข้อมูล แล้วน าสินค้าไปจับคู่กับรายการร้องขอ
สินค้า หรือรายการสินค้าแลกเปลี่ยนในระบบ และบันทึกรายการจับคู่
สินค้าลงในฐานข้อมูล หากพบสินค้าที่ตรงกัน 
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ตารางที่ จ.14 
 
การท างานของหน้าจอแก้ไขสินค้า 

หน้าจอหมายเลข MB3: แก้ไขสินค้า 
ชื่อหน้าจอทางตรรกะ แก้ไขสินค้า 

ชื่อหน้าจอทางกายภาพ item_edit.aspx 
หน้าที่หลัก แก้ไขข้อมูลรายการสินค้า 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ Item Management 

ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

1 Category แ ส ด ง  แ ล ะ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
หมวดหมู่สินค้า 

2 Item แสดง และบันทึกข้อมูล
รายการสินค้า 

3 Item_IMG แสดง และบันทึกข้อมูล
รูปภาพสินค้า 

4 Item_Key แสดง และบันทึกข้อมูลค า
ค้นหาของรายการสินค้า 

5 Keyword แสดง และบันทึกข้อมูลค า
ค้นหาสินค้า 

6 Request_Order ค้นหาข้อมูลรายการร้องขอ
สินค้า 

7 Request_Order_Key ค้นหาข้ อมู ลค า ค้ นหาของ
รายการร้องขอสินค้า 

8 Request_Order_Match บันทึ กข้ อมู ล รายการจั บคู่
สินค้า 
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ตารางที่ จ.14 
 
การท างานของหน้าจอแก้ไขสินค้า 

หน้าจอหมายเลข MB3: แก้ไขสินค้า 
ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

1. ผู้ใช้งานแก้ไข ชื่อสินค้า ค าค้นหาสินค้า รายละเอียดสินค้า จ านวน
สินค้า ราคาสินค้า รูปภาพสินค้า ค าอธิบายรูปภาพสินค้า และ/หรือ ชื่อ
สินค้า ค าค้นหาสินค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยน ในแบบฟอร์มแก้ไขสินค้า 
จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะท าการปรับปรุงรายการสินค้าใน
ฐานข้อมูล 
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ตารางที่ จ.15 
 
การท างานของหน้าจอรีวิวสินค้า 

หน้าจอหมายเลข MB5: รีวิวสินค้า 
ชื่อหน้าจอทางตรรกะ รีวิวสินค้า 

ชื่อหน้าจอทางกายภาพ review.aspx 
หน้าที่หลัก เพ่ิม หรือลบรายการรีวิวสินค้า 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ Review Purchased Item 

ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

1 Item แสดงข้อมูลรายการสินค้า 
2 Item_IMG ข้อมูลรูปภาพสินค้า 

3 Orders แสดงข้อมูลรายการสั่งซื้อ 
4 Review บันทึกข้อมูลรายการรีวิวสินค้า 

 

ผังหน้าจอ 
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ตารางที่ จ.15 
 
การท างานของหน้าจอรีวิวสินค้า 

หน้าจอหมายเลข MB5: รีวิวสินค้า 
ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

การรีวิวสินค้า 
1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “รีวิว” ที่รายการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะแสดงกล่อง
ข้อความให้ผู้ ใช้งานระบุชื่อ และข้อความรีวิวสินค้า จากนั้นกดปุ่ม 
“บันทึก” ระบบจะท าการบันทึกรายการรีวิวสินค้าลงในฐานข้อมูล 
การลบรายการรีวิวสินค้า 
2. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ลบ” ที่รายการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะท าการลบ
รายการสินค้าใรฐานข้อมูล 
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ตารางที่ จ.16 
 
การท างานของหน้าจอร้องขอสินค้า 

หน้าจอหมายเลข MB6: ร้องขอสินค้า 
ชื่อหน้าจอทางตรรกะ ร้องขอสินค้า 

ชื่อหน้าจอทางกายภาพ requestorder.aspx 
หน้าที่หลัก เพ่ิม หรือลบรายการร้องขอสินค้า 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ Request Order 

ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

1 Request_Order แสดงข้อมูลรายการร้องขอสินค้า 
 

ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

การเพิ่มรายการร้องขอสินค้า 
1. ผู้ใช้งานกดท่ีเมนู “เพ่ิมรายการร้องขอสินค้า” 
การลบรายการร้องขอสินค้า 
1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ลบ” ที่รายการร้องขอสินค้า ระบบจะท าการลบ
รายการร้องขอสินค้าออกจากฐานข้อมูล 

 
 
 
 



202 

 

 

ตารางที่ จ.17 
 
การท างานของหน้าจอเพ่ิมรายการร้องขอสินค้า 

หน้าจอหมายเลข MB7: เพิ่มรายการร้องขอสินค้า 
ชื่อหน้าจอทางตรรกะ เพ่ิมรายการร้องขอสินค้า 

ชื่อหน้าจอทางกายภาพ requestorder_add.aspx 
หน้าที่หลัก เพ่ิมรายการร้องขอสินค้า 

Use Case ที่ใช้หน้าจอ Request Order 

ต า ร า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

1 Category แสดง และบันทึกข้อมูลหมวดหมู่
สินค้า 

2 Keyword แสดง และบันทึกข้อมูลค าค้นหา
สินค้า 

3 Request_Order บันทึกข้อมูลรายการร้องขอสินค้า 
4 Request_Order_Key บันทึกข้อมูลค าค้นหาของรายการ

ร้องขอสินค้า 
 

ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

1. ผู้ใช้งานระบุหมวดหมู่สินค้า ชื่อสินค้า และค าค้นหาสินค้าที่ต้องกาา
รร้องขอ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะท าการบันทึกรายการร้องร้อง
ขอสินค้าลงในฐานข้อมูล 
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3.2 การท างานของโปรแกรม 
จากแนวคิดการออกแบบโปรแกรมท่ีกล่าวมาในหัวข้อ 3.1 ค าอธิบายการออกแบบ

เชิงตรรกะ จะยกตัวอย่างมา 4 โปรแกรม ได้แก่  โปรแกรมส าหรับจัดการข้อมูลหลัก ที่เกี่ยวข้องกับ 1 
ตาราง ในฐานข้อมูล  โปรแกรมส าหรับท ารายการที่เป็น transaction ของระบบ โปรแกรมส าหรับ
จัดท ารายงาน ที่ต้องใช้ข้อมูลในตารางของฐานข้อมูลมากกว่า 1 ตาราง และโปรแกรมที่ต้องติดต่อกับ 
API หรือ Web service โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โปรแกรมส าหรับจัดการข้อมูลหลัก ที่เก่ียวข้องกับ 1 ตาราง ในฐานข้อมูล 
ตัวอย่าง การจัดการหมวดหมู่สินค้า 
ผังหน้าจอ 

 
ภาพที่ จ.2 ผังหน้าจอจัดการหมวดหมู่สินค้า 
 

1 2 

3 4 5 6 
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ภาพที่ จ.3 ผังหน้าจอแก้ไขหมวดหมู่สินค้า 
 
รายการ components ใน presentation layer: ADMcategory.aspx 

ล าดับ ชื่อ component Control Type หน้าที ่

1 AddCatBox TextBox ส าหรับกรอกชื่อหมวก
หมู่สินค้าใหม่ 

2 Add_Cat_btn ImageButton ส าหรับเรียก method 
Add_Cat_btn_Click 

3 title_cat Label ส าหรับแสดงชื่อ
หมวดหมู่สินค้า 

4 quan_cat Label ส าหรับแสดงจ านวน
สินค้าท้ังหมดใน
หมวดหมู่ 

5 CatEditButton LinkButton ส าหรับเรียก method 
CatEditButton_Click 

6 CatDeleteButton LinkButton ส าหรับเรียก method 
CatList_ItemDeleting 

7 NewCat TextBox ส าหรับกรอกชื่อ
หมวดหมู่สินค้าท่ี
ต้องการแก้ไข 

7 

8 9 
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รายการ components ใน presentation layer: ADMcategory.aspx 

ล าดับ ชื่อ component Control Type หน้าที ่
8 btnEdit Button ส าหรับเรียก method 

btnEdit_click 
9 btnClose Button ส าหรับยกเลิกการ

แก้ไขหมวกหมู่สินค้า 
 
Method ที่เกี่ยวข้อง ใน business logic layer: ADMcategory.aspx.cs 

Class Method ค าอธิบาย 
ADMcategory Page_Load(object sender, EventArgs e) Load Page 

ADMcategory BindCatListView() เรียก Datasource 
Catdata มาแสดงบน
หน้าจอ 

Cat Catdata() ดึงข้อมูลหมวดหมู่สินค้า
จากตาราง Category 
ในฐานข้อมูลมาสร้าง
เป็น Datasource 

ADMcategory Add_Cat_btn_Click(object sender, 
ImageClickEventArgs e) 

บันทึกหมวดหมู่สินค้า
ใหม่ลงในตาราง 
Category ในฐานข้อมูล 

ADMcategory CatEditButton_Click(object sender, 
EventArgs e) 

แสดง pop up ส าหรับ
แก้ไขชื่อหมวดหมู่สินค้า 

ADMcategory CatList_ItemDeleting(object sender, 
ListViewDeleteEventArgs e) 

ลบหมวดหมู่สินค้า 

ADMcategory btnEdit_Click(object sender, EventArgs 
e) 

บันทึกชื่อหมวดหมู่
สินค้าท่ีแก้ไขแล้วลงใน
ตาราง Category ใน
ฐานข้อมูล 
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2. โปรแกรมส าหรับท ารายการที่เป็น transaction ของระบบ 
ตัวอย่าง การขอแลกเปลี่ยนสินค้า 
ผังหน้าจอ 

 
ภาพที่ จ.4 ผังหน้าจอแสดงสินค้า 

 

 
ภาพที่ จ.5 ผังหน้าจอแสดงการขอแลกเปลี่ยนสินค้า 
 
 
 
 
 
 

1 

2 3 4 
5 6 

7 8 
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รายการ components ใน presentation layer: show.aspx 

ล าดับ ชื่อ component Control Type หน้าที ่
1 exchangeItem Button ส าหรับเรียก method 

exchange_Click 
2 plus1 ImageButton ส าหรับเรียก method 

plus1_click 
3 minus1 ImageButton ส าหรับเรียก method 

minus1_click 

4 ddlItem DropDownList ส าหรับเลือกรายการ
สินค้าท่ีจะน ามา
แลกเปลี่ยน 

5 plus2 ImageButton ส าหรับเรียก method 
plus2_click 

6 minus2 ImageButton ส าหรับเรียก method 
minus2_click 

7 ex_btnYes Button ส าหรับเรียก method 
ex_btnYes_click 

8 ex_btnNo Button ส าหรับเรียก method 
ex_btnNo_click 

 
Method ที่เกี่ยวข้อง ใน business logic layer: show.aspx.cs 

Class Method ค าอธิบาย 
Show Page_Load(object sender, EventArgs e) Load Page 

Show exchange_Click(object sender, 
EventArgs e) 

เรียก method 
ex_check_login 

Show ex_check_login() ตรวจสอบว่าสมาชิกได้
เข้าสู่ระบบแล้ว ก่อนจะ
ท ารายการขอ
แลกเปลี่ยนสินค้า 
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Method ที่เกี่ยวข้อง ใน business logic layer: show.aspx.cs 

Class Method ค าอธิบาย 
Show set_ddlItem(int uid) ดึงข้อมูลรายการสินค้าที่

สามารถท าการ
แลกเปลี่ยนได้ จาก
ตาราง Item ใน
ฐานข้อมูล มาใส่ใน 
ddlItem 
DropDownList 

Show plus1_Click(object sender, 
ImageClickEventArgs e) 

เพ่ิมจ านวนสินค้าที่
ต้องการขอแลกเปลี่ยน 

Show minus1_Click(object sender, 
ImageClickEventArgs e) 

ลดจ านวนสินค้าที่
ต้องการขอแลกเปลี่ยน 

Show plus2_Click(object sender, 
ImageClickEventArgs e) 

เพ่ิมจ านวนสินค้าที่
น ามาแลกเปลี่ยน 

Show minus2_Click(object sender, 
ImageClickEventArgs e) 

ลดจ านวนสินค้าที่น ามา
แลกเปลี่ยน 

Show ex_btnNo_Click(object sender, 
EventArgs e) 

ยกเลิกการของ
แลกเปลี่ยนสินค้า 

Show ex_btnYes_Click(object sender, 
EventArgs e) 

ตรวจสอบตวามถูกต้อง
ของข้อมูลการขอ
แลกเปลี่ยนสินค้า 

Show make_exorder(int quan, int ownquan, 
int iid) 

บันทึกรายการขอ
แลกเปลี่ยนสินค้า 

Show SendBuyEmailToBuyer(int itid, int 
userid, string buydate, string buytime) 

ส่งอีเมลแจ้งรายการขอ
แลกเปลี่ยนสินค้าไปยังผู้
ขอแลกเปลี่ยน 

Show SendBuyEmailToSeller(int itid,int 
userid,string buydate, string buytime) 

ส่งอีเมลแจ้งรายการขอ
แลกเปลี่ยนสินค้าไปยัง
ผู้ขายสินค้า 
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3. โปรแกรมส าหรับจัดท ารายงาน ที่ต้องใช้ข้อมูลในตารางของฐานข้อมูลมากกว่า 
1 ตาราง 
ตัวอย่าง รายงานรายการสั่งซื้อสินค้าท่ีขายแล้ว 
ผังหน้าจอ 

 
ภาพที่ จ.6 ผังหน้าจอรายงานส าหรับสมาชิก 

 

 
ภาพที่ จ.7  ผังหน้าจอรายงานรายการสินค้าที่ขายแล้ว 

 
 

1 2 3 

4 
5 

6 

7 8 
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รายการ components ใน presentation layer: Sellist.aspx 

ล าดับ ชื่อ component Control Type หน้าที ่
1 MonthList1 DropDownList ส าหรับเลือกเดือนที่

ต้องการเรียกดูรายงาน 
2 YearList1 DropDownList ส าหรับเลือกปีท่ี

ต้องการเรียกดูรายงาน 
3 View1 Button ส าหรับเรียก method 

View1_click 

4 no_view1 Label ส าหรับแสดงหมายเลข
รายการสั่งซื้อ 

5 image_view1 Label ส าหรับแสดงรูปภาพ
สินค้า 

6 title_view1 Label ส าหรับแสดงชื่อสินค้า 
7 quan_view1 Label ส าหรับแสดงจ านวน

สินค้า 
8 buyer_view1 Label ส าหรับแสดงข้อมูลผู้ซื้อ

สินค้า 

 
Method ที่เกี่ยวข้อง ใน business logic layer: Sellist.aspx.cs 

Class Method ค าอธิบาย 
report View1_Click(object sender, EventArgs e) ส่งค่า เดือน และปีที่

ต้องการเรียกดูรายงาน
ไปยัง Sellist.aspx 

Sellist Page_Load(object sender, EventArgs e) Load Page 

Sellist BindMemberListView(int mon) เรียก Datasource 
Selldata มาแสดงบน
หน้าจอ โดยส่งค่าเดือน 
และปีท่ีต้องการข้อมูล
ไปยัง method 
Selldata 
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Method ที่เกี่ยวข้อง ใน business logic layer: Sellist.aspx.cs 

Class Method ค าอธิบาย 
Sold SellData(int mon) ดึงข้อมูลรายการสั่งซื้อ

สินค้าในเดือน และปี
ตามค่าที่รับเข้ามาใน 
method โดยดึงข้อมูล
จากตาราง Orders, 
Item, Item_Key และ 
Member ในฐานข้อมูล
มาสร้างเป็น 
Datasource 

 
4) โปรแกรมท่ีต้องติดต่อกับ API หรือ Web service 

ตัวอย่าง KeywordList Webservice 
KeywordList Webservice  คือ Webservice ที่สร้างไว้ส าหรับใช้ค้นหาค าค้นหา

สินค้า จากตาราง Keyword ในฐานข้อมูล โดย KeywordList Webservice จะมี method 
FetchKeywordList(string key) ท าหน้าที่รับค่าตัวอักษร จากนั้นจะเรียก method 
GetKeywordList() เ พ่ือดึงค าค้นหาสินค้ามาสร้างเป็น Datasource โดยmethod 
FetchKeywordList จะน าค่าตัวอักษรที่รับเข้ามาใน method ไปค้นหาใน Datasource ที่ถูกสร้าง
ไว้ ถ้าพบว่าค่าตัวอักษรที่รับเข้ามามีส่วนที่ตรงกันกับค าค้นหาสินค้าใน Datasource method 
FetchKeywordList จะส่งค าค้นหาสินค้าที่ตรงกันนั้นไปแสดงผลบนหน้าจอ 
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ผังหน้าจอ 

 
ภาพที่ จ.8 ผังหน้าจอที่เรียกใช้งาน KeywordList Webservice เพ่ือแสดงค าค้นหาสินค้า 
 
โปรแกรมส่วน Webservice: KeywordList.asmx.cs 

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")] 
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 
[System.ComponentModel.ToolboxItem(false)] 
[System.Web.Script.Services.ScriptService] 
public class KeywordList : System.Web.Services.WebService 
    {   

[WebMethod] 
public List<KeywordWS> FetchKeywordList(string key) 
{ 

var keys_item = new KeywordWS(); 
var fetchKeyword = keys_item.GetKeywordList().Where(k => 
k.keyWS.Contains(key.ToString())); 
return fetchKeyword.ToList(); 

} 
    } 
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โปรแกรมส่วนที่สร้าง Datasource: KeywordWS.cs 

public class KeywordWS 
    { 
        public string keyWS { get; set; } 
        public KeywordWS() { } 
 
        public List<KeywordWS> GetKeywordList() 
        { 
            List<KeywordWS> keyList = new List<KeywordWS>(); 
            DBDataContext dbKeys = new DBDataContext(); 
            var keyword_query = from k in dbKeys.Keywords select k; 
            foreach (var key_tmp in keyword_query) 
            { 
                keyList.Add(new KeywordWS() { keyWS = key_tmp.keyword_name }); 
            } 
            return keyList; 
        } 
    } 

 
วิธีการเรียกใช้งาน KeywordList Webservice 
 
1. ก าหนด class ของ TextBox ที่จะเรียกใช้ KeywordList Webservice เป็น “au” 
 
<asp:TextBox ID="KeywordText" class="au" runat="server"></asp:TextBox> 
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2. น า code โปรแกรมด้านล่างไปวางในส่วน <head> </head> ของโปรแกรม .aspx 
 

<script type="text/javascript"> 
        $(function () 
        {  $(".au").autocomplete( 
                { 
                    source: function (request, response) { 
                        $.ajax({ 
                            url: "./KeywordList.asmx/FetchKeywordList", 
                            data: "{ 'key': '" + request.term + "' }", 
                            dataType: "json", 
                            type: "POST", 
                            contentType: "application/json; charset=utf-8", 
                            datafilter: function (data) { return data;}, 
                            success: function (data) { 
                                response($.map(data.d, function (item) { 
                                    return { 
                                        value: item.keyWS 
                                    } 
 
                                })) 
                            }, 
                            error: function (XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) { 
                                alert(textStatus + errorThrown + XMLHttpRequest); 
                            } 
                        }); 
                    }, 
                    minLength: 1 
                }); 
        }); 
</script> 
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