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บทคัดย่อ 
 

งานการค้นคว้าอิสระนี้เป็นงานการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตันที่มี
สถาปัตยกรรมแบบ Web-based ให้กับทางห้างทองวอชิงตัน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการลูกค้าอีก
ช่องทางหนึ่ง นอกจากช่องทางการมาติดต่อที่หน้าร้านดังเช่นในปัจจุบัน  และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความถูกต้องในการท างานและจัดเก็บข้อมูลของพนักงานในห้าง โดยระบบงานคอมพิวเตอร์ห้าง
ทองวอชิงตันที่พัฒนามีขอบเขตครอบคลุมตั้งแต่ ให้ลูกค้าดูรายละเอียดของทองแท่งและทองรูปพรรณ
ที่ห้างมีจ าหน่าย สั่งจองและสั่งท าทองรูปพรรณ ดูรายละเอียดของรายการทองที่ลูกค้าจ าน าไว้กับทาง
ร้านและดอกเบี้ยของรายการจ าน า ต่อดอกเบี้ยจ าน า  จนกระทั่งให้ลูกค้าช าระค่าบริการ ทั้งค่าสั่ง
จอง/สั่งท าทองและช าระดอกเบี้ยจ าน า  ตลอดจนให้พนักงานของห้างจัดการข้อมูลหลักต่างๆ ที่ต้อง
ใช้อ้างอิงในการบันทึกรายการดังกล่าว และจัดท าเอกสารและรายงานต่างๆ เพ่ือการด าเนินงานและ
บริหารงานของห้างทองวอชิงตัน  

ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตันใช้แนวคิดการวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented analysis and design) และ UML (Unified Modeling 
Language) ในการจัดท าตัวแบบระบบ (System models) ส่วนโปรแกรม พัฒนาภายใต้ ASP.NET 
Framework 4.0 ด้วยภาษา Visual Basic โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Community 2015 เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2012 

 
ค าส าคัญ: ราคาทองค า จ าน า สั่งท า การพัฒนาเว็บไซต์  
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ABSTRACT 
 

This independent study is about developing information system for 
Washington Gold Shop which has architecture as Web-based. The information system 
aims to increase a channel for customer to access Washington Gold Shop from existing 
way that customer access the shop by walk-in. And also increase reliability and 
accuracy of internal daily process. Washington Gold Shop information system are scope 
over from gold inquiry function, reserve gold function, order gold function, pawn detail 
inquiry function till payment function both order, reserve and pawn interest to 
facilitate customer. The system also allows officer to manage the data stored by the 
system to use in operating and management in Washington Gold Shop. 

The Washington Gold Shop information system development is using 
Object-Oriented analysis and design approach and Unify Modeling Language for 
develop the system models. Programmed under ASP.NET Framework 4.0 with Visual 
Basic programming languages. The system is developed on Microsoft Visual Studio 
Community 2015 together with Microsoft SQL Server 2012. 

 
Keywords: Gold Price, Pawn, Order, Web Development 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จและสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาแล้วความเอาใจใส่เป็น
อย่างดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ปัญจราศี ปุณณชัยยะ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา และ
แนะน าแนวทางการด าเนินงานในการค้นคว้าอิสระนี้โดยไม่มีข้อบกพร่อง ตลอดทั้งการตรวจแก้ไขการ
ค้นคว้าอิสระให้ส าเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ แก้วกิตติพงษ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
ระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตันให้เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ใช้ จนท าให้ได้ระบบงานที่
สมบูรณ์มากขึ้น 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัว และเพ่ือนๆ โครงการ MSMIS ที่ให้การสนับสนุน ให้การ
ช่วยเหลือ รวมทั้งให้ค าปรึกษามาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาของการพัฒนาซอฟต์แวร์/ระบบสารสนเทศ 

 
ในปัจจุบันห้างทองวอชิงตันซึ่งเป็นร้านขายทอง รับซื้อ รับสั่งท า และรับจ าน าทอง มี

ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ในแต่ละวันมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนกว่า 50 ราย และ
มีทองที่ทางร้านรับจ าน ามาเก็บไว้ที่ร้านอีกกว่า 400 ชิ้น โดยลูกค้าที่ต้องการซื้อทอง สั่งท าทอง หรือ 
จ าน าทอง จะต้องเดินทางมาติดต่อที่หน้าร้านเท่านั้น ส่วนการจัดการข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริการที่ลูกค้าใช้ ไม่ว่าจะซื้อทอง สั่งท าทอง หรือจ าน าทอง ก็ยังคงเป็นระบบที่ท า
ด้วยมือ (Manual System) ทั้งหมด เช่นการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบของกระดาษ และ
การค านวณอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ของการจ าน า จะกระท าโดยเจ้าหน้าที่หน้าร้าน เป็นต้น 

จากการท างานภายในร้านตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้บางครั้งทางร้านค านวณ
ดอกเบี้ยจ าน าผิดพลาด ก าหนดวันต่อดอกเบี้ยผิดพลาด รายการทองที่ลูกค้าสั่งท าตกหล่น หรือ
คลาดเคลื่อน เอกสารข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าสูญหาย ซึ่งความผิดพลาดเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทางร้านอย่างมาก อีกทั้งอาจท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ และอาจส่งผลให้ลูกค้าหันไปใช้บริการกับร้าน
ทองอ่ืน 

เนื่องจากช่องทางการเข้าถึงห้างทองวอชิงตันมีทางเดียว คือ ทางหน้าร้านตามที่กล่าว
แล้วข้างต้น ท าให้ลูกค้าที่ต้องการจะเลือกซื้อทอง หรือ ใช้บริการอ่ืนๆ จากทางร้าน จะต้องเดินทางมา
ติดต่อที่ทางหน้าร้านเท่านั้น ฉะนั้นลูกค้าบางรายที่ไม่สะดวกมาที่ร้าน อาจเปลี่ยนไปเลือกใช้บริการ
ร้านขายทองอ่ืน ที่มีช่องทางบริการหลากหลายที่อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้ามากกว่า 

ดังนั้นผู้บริหารห้างทองวอชิงตันจึงต้องการน าระบบงานคอมพิวเตอร์มาช่วยลดความ
ผิดพลาดในการท างานภายในร้าน ช่วยเก็บข้อมูลต่างๆ ของทางร้าน อีกทั้งยังอ านวยความสะดวก
ให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการบางชนิด เช่นเลือกซื้อทอง สั่งจองทอง สั่งท าทอง ช าระดอกเบี้ยจ าน า 
สามารถท ารายการได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ร้าน 
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1.2 การจัดผังองค์กร 
 

โครงสร้างองค์กรของห้างทองวอชิงตันประกอบด้วย ผู้บริหารห้างทองวอชิงตัน ฝ่าย
หน้าร้าน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการตลาด ดังภาพที่ 1.1 โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1.1 โครงสร้างองค์กรของห้างทองวอชิงตัน 

 
1.2.1 ฝ่ายหน้าร้าน 

มีหน้าที่ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งให้บริการต่างๆ กับลูกค้า เช่น 
การขาย รับซื้อ สั่งท า รับจ าน า และต่อดอกเบี้ยจ าน า 

1.2.2 ฝ่ายบัญชี 
มีหน้าที่ดูแลด้านการเงิน การบัญชีของห้างทองวอชิงตัน 

1.2.3 ฝ่ายการตลาด 
มีหน้าที่คิดโปรโมชั่นของทองภายในร้าน 

1.2.4 ผู้บริหาร 
มีหน้าที่เลือกสินค้า และน าสินค้าเข้ามาวางขายภายในร้าน 

  
1.3 ขั้นตอนและเงื่อนไขการท างานปัจจุบัน 
 

ปัจจุบันห้างทองวอชิงตัน มีช่องทางให้ลูกค้าใช้บริการ เพียงช่องทางเดียว คือการมา
ติดต่อที่หน้าร้าน โดยบริการที่ลูกค้าใช้แบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ ซื้อทอง สั่งท าทอง และต่อดอกเบี้ย
จ าน า ซึ่งในการให้บริการแก่ลูกค้า ทางร้านจะมีขั้นตอนการท างานดังแสดงในภาพที่ 1.2 

 
1.3.1 การซื้อทอง 

ลูกค้าต้องมาเลือกทองที่หน้าร้าน และช าระเงิน 
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1.3.2 การสั่งท าทอง 
ลูกค้าจะต้องมาระบุรายละเอียดความต้องการของทองที่จะสั่งท ากับทางร้าน โดย

มีเจ้าหน้าที่หน้าร้านขายทองเป็นคนกรอกรายละเอียดใส่ใบสัญญาซื้อขาย  จากนั้นทางเจ้าหน้าที่หน้า
ร้านจะให้ลูกค้าช าระเงิน และให้ลูกค้าเก็บส าเนาใบสัญญาซื้อขาย เพ่ือมารับทอง 

1.3.3 การต่อดอกเบี้ยจ าน า 
ส าหรับลูกค้าที่ยังไม่ต้องการไถ่ทองออกไปเมื่อครบก าหนดการจ าน า 1 เดือน 

ลูกค้าจะต้องน าใบสัญญาจ าน ามายื่นให้เจ้าหน้าที่หน้าร้าน จากนั้นเจ้าหน้าที่หน้าร้านก็จะแจ้งยอด
ดอกเบี้ยให้ลูกค้าทราบ เพ่ือให้ลูกค้าช าระดอกเบี้ย เพ่ือเป็นการต่ออายุการจ าน าออกไปอีก 1 เดือน 

 

 
ภาพที่ 1.2 Activity Diagram แสดงขั้นตอนการท างาน 
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1.4 ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน 
 

 
ภาพที่ 1.3 ตัวอย่างใบสัญญาซื้อขาย 

 

 
ภาพที่ 1.4 ตัวอย่างใบสัญญาจ าน า
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บทที่ 2 
ภาพรวมของซอฟต์แวร์/ระบบสารสนเทศ 

 
2.1 ขอบเขตการท างานโดยรวมของระบบ 

 
ระบบงานที่จะพัฒนามีขอบเขตการท างานดังแสดงในภาพที่ 2.1 โดยครอบคลุมตั้งแต่ 

การให้ลูกค้าดูรายละเอียดของทอง (ทั้งทองแท่ง และทองรูปพรรณ) รายละเอียดของรายการจ าน าที่
ลูกค้ามาจ าน าไว้กับทางร้าน สั่งจองทอง สั่งท าทองรูปพรรณ คิดดอกเบี้ย ต่อดอกเบี้ยจ าน า และช าระ
ค่าสั่งจอง และสั่งท าทอง รวมทั้งช าระดอกเบี้ยจ าน า ตลอดจนการจัดการข้อมูลหลักต่างๆ ที่ใช้ในการ
บันทึกรายการ และการจัดท าเอกสารและรายงานต่างๆ เพ่ือการด าเนินงาน และเพ่ือการบริหารห้าง
ทองวอชิงตัน 

 

ภาพที่ 2.1 Context Diagram แสดงขอบเขตจองระบบ 
 

ระบบงานนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนส าหรับทางร้านใช้งาน และส่วนส าหรับลูกค้า
ใช้งานดังภาพที่ 2.2 

ส่วนที่ร้านใช้งาน แบ่งเป็น 2 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบหน้าร้าน และระบบจัดท ารายงาน 
โดยระบบหน้าร้าน เป็นระบบที่ใช้ส าหรับ ลงทะเบียน อัพเดท (Update) ข้อมูลทอง เพ่ิมลาย
ทองรูปพรรณ อัพเดทราคาทองค า ตรวจสอบรายการสั่งท า อัพเดทข้อมูลการจ าน า และระบบ
รายงาน เป็นระบบที่ใช้ส าหรับจัดท ารายงานต่างๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน้าร้าน 
และรายงานเพ่ือการบริหารส าหรับผู้บริหาร 
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ส่วนส าหรับลูกค้าใช้งาน มีเพียงระบบย่อยระบบเดียวคือระบบลูกค้า ซึ่งเป็นระบบที่ให้
ลูกค้าใช้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตน ดูราคาซื้อ/ขายทองค าปัจจุบันและย้อนหลัง เลือกดูทอง สั่ง
จองและสั่งท าทองได้ ดูรายละเอียดการจ าน า ดูรายการช าระเงินและแจ้งการช าระเงินได้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 Use Case Diagram ของระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตัน 
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2.2 หน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ 
 

หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตันที่พัฒนามี
ดังต่อไปนี้ 

 
2.2.1 เจ้าหน้าที่หน้าร้าน 

ในฝ่ายหน้าร้าน สามารถท ารายการต่างๆ ผ่านระบบได้ดังนี้ 
1. ลงทะเบียนให้กับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ห้าง

ทองวอชิงตันได ้
2. อัพเดทราคาทอง 
3. อัพเดทรายการจ าน าที่ลูกค้าน ามาจ าน ากับทางร้าน 
4. ตรวจสอบรายการสั่งท า 
5. จัดท ารายงานต่างๆ ทั้งหมดของระบบ 

2.2.2 ผู้บริหารห้างทองวอชิงตัน 
สามารถใช้ระบบเพ่ือเรียกดูรายงานต่างๆ ทั้งหมดของระบบ เพ่ือช่วยในการ

บริหารห้างทองวอชิงตัน และสามารถใช้ระบบเพ่ือท ารายการอัพเดทข้อมูลทอง และเพ่ิมลาย
ทองรูปพรรณได้ รวมทั้งเป็นผู้ดูแลระบบ 

 
2.3 รายละเอียดขั้นตอนการท างานใหม่ 

 
เมื่อน าระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตันมาใช้ในการท างาน ลูกค้าจะสามารถดู

ราคาทอง ดูรายการสินค้าของทางร้าน สั่งจอง สั่งท า ดูรายละเอียดการจ าน า และขอต่อดอกเบี้ยจ าน า
ผ่านระบบได้ ท าให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการใช้บริการของลูกค้า นอกจากช่องทางการมาติดต่อที่
หน้าร้าน อย่างไรก็ตามส าหรับการซื้อทอง การรับทองที่สั่งจองหรือสั่งท า และการน าทองมาจ าน า 
ยังคงมีเพียงช่องทางเดียวตามเดิม คือการมาติดต่อที่หน้าร้าน เพราะทองเป็นสินค้าที่มีราคาสูง จึงไม่
เหมาะที่จะจัดส่งด้วยช่องทางอ่ืน ดังนั้นภายหลังจากการน าระบบงานคอมพิวเตอร์นี้มาใช้งาน ขั้นตอน
การท างานของห้างทองวอชิงตัน จะเป็นดังนี้ 
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2.3.1 การดูรายละเอียดทองรูปพรรณ หรือทองค าแท่งภายในร้าน 
มีข้ันตอนการท างานดังภาพที่ 2.3 
 

 
ภาพที่ 2.3 Activity Diagram แสดงขั้นตอนการดูทอง 
 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ผู้บริหารอัพเดทราคาทองค าให้เป็นปัจจุบัน 
2. ผู้บริหารอัพเดทข้อมูลทองรูปพรรณและทองท าแท่งที่ทางร้านมีจ าหน่ายเข้า

ระบบ ซึ่งประกอบด้วย รูปภาพ ประเภท ขนาด ลาย น้ าหนัก และค่าแรงของทองรูปพรรณหรือ
ทองค าแท่ง 

3. ระบบปรับปรุงราคาทองรูปพรรณหรือทองค าแท่งตามราคาทองท าปัจจุบันที่
เจ้าหน้าที่หน้าร้านท าการอัพเดทจากข้อ 1 รวมกับค่าแรงที่กรอกในข้อที่ 2  เพ่ือเป็นราคาขาย
ทองรูปพรรณ 

4. ลูกค้าจึงสามารถเลือกดูรายการทองที่ร้านมีจ าหน่อยได้ โดยอาจเลือกระบุจาก
ประเภท ขนาด ลาย และน้ าหนัก 

5. ระบบแสดงรายการทองตามท่ีลูกค้าระบุ 
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2.3.2 การจ าน า และจ่ายดอกเบี้ยจ าน า 
มีขั้นตอนการท างานดังภาพที่ 2.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.4 Activity Diagram แสดงขั้นตอนการจ าน าทอง และจ่ายดอกเบี้ยจ าน า 
 

1. ลูกค้าน าทองมาจ าน า โดยการเข้ามาติดต่อทางหน้าร้าน 
2. เจ้าหน้าที่หน้าร้านอัพเดทข้อมูลการจ าน าของลูกค้าเข้าระบบ 
3. ระบบท าการบันทึกข้อมูลการจ าน าของลูกค้า พร้อมทั้งค านวณดอกเบี้ยที่ต้อง

จ่ายช าระเม่ือครบก าหนด 
4. ลูกค้าสามารถเข้าระบบเพ่ือดูข้อมูลการจ าน า เช่น วันครบก าหนดต่อดอกเบี้ย 
5. ลูกค้าท าการช าระดอกเบี้ยผ่านระบบ 
6. ระบบท าการอัพเดทสถานะของรายการจ าน า 

 



10 

2.3.3 การสั่งท าทอง หรือการสั่งจองทอง 
มีข้ันตอนการท างานดังภาพที่ 2.5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.5 Activity Diagram แสดงขั้นตอนการสั่งท า/สั่งจองทอง 

 
1. ลูกค้ากรอกรายละเอียดการสั่งท า/สั่งจองทองเข้าระบบ 
2. ระบบท าการบันทึกรายละเอียดการสั่งท า/สั่งจองทอง 
3. ระบบค านวณค่ามัดจ าและวันรับทอง พร้อมสร้างรายการช าระเงินให้โดย

อัตโนมัติ 
4. ลูกค้าเข้าระบบเพ่ือจัดพิมพ์ใบสรุปรายการช าระเงิน เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงใน
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การโอนเงินเพ่ือช าระค่ามัดจ าสั่งท า/สั่งจอง โดยภายหลังจากการโอนเงิน ลูกค้าจะเข้าระบบ เพ่ือแจ้ง
การช าระเงิน ให้ทางร้านเข้ามาตรวจสอบ 

5. ระบบจัดท ารายงานการสั่งท า/สั่งจองทอง/รายงานการช าระเงิน 
6. ภายหลังจากเจ้าหน้าที่หน้าร้านตรวจสอบรายการช าระเงินของลูกค้าแล้ว 

พบว่าทางร้านได้รับเงินตามจ านวนที่ลูกค้าแจ้ง เจ้าหน้าที่หน้าร้านจะเรียกดูรายงานรายการสั่งท า/สั่ง
จองทอง เพ่ือจะได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

7. เจ้าหน้าที่หน้าร้านสั่งช่างท าทอง หรือจัดเตรียมทองที่ลูกค้าสั่งจอง 
8. ลูกค้ามารับทองและช าระเงินส่วนที่เหลือกับทางร้าน 
 

2.4 ประโยชน์ 
 

ระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตัน ให้ประโยชน์ดังนี้ 
 
2.4.1 ประโยชน์กับลูกค้า 

1. อ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า ส าหรับการสั่งจองและสั่งท าทอง รวมทั้งการ
จ่าย/ต่อดอกเบี้ย จ าน าทอง 

2. ให้ข้อมูลกับลูกค้าส าหรับประกอบการตัดสินใจซื้อทอง หรือใช้บริการต่างๆ
จากทางร้าน 

2.4.2 ประโยชน์กับทางร้าน 
1. ผู้บริหารห้างทองวอชิงตันได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารร้าน 
2. ท าให้การท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องมากขึ้น 
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บทที่ 3 
ข้อก าหนดความต้องการระบบ 

 
3.1 ความต้องการด้านหน้าที่ 

 
ระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตันที่ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบลูกค้า 

ระบบหน้าร้าน และระบบรายงาน แต่ละระบบสามารถท าหน้าที่งานได้ดังนี้ 
 
3.1.1 ระบบลูกค้า 

สามารถท าหน้าที่งานได้ดังตารางที่ 3.1 
ตารางที่ 3.1 
 
แสดงรายละเอียดฟังก์ชันการท างานของระบบลูกค้า 
  ฟังก์ชัน รายละเอียดการท างาน 
1. ดูทอง ระบบสามารถแสดงทองแท่งและทองรูปพรรณชนิดต่างๆ ทั้งหมดทีร่้านมี

จ าหน่ายได้ โดยลูกค้าสามารถเลือกดูรายการเฉพาะทองที่สนใจได้โดยค้นหา
จาก ประเภท น้ าหนัก ขนาด และลาย ซึ่งข้อมูลที่เป็นผลจากการค้นหาจะแสดง
รายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ช่ือสินค้า รูปภาพ และราคา 

2. สั่งจอง ภายหลังจากการค้นหาดูรายการทองแล้วลูกค้าสามารถสั่งจองทองรายการที่
สนใจได ้

3. สั่งท า ลูกค้าสามารถสั่งท าทองรูปพรรณ โดยระบุ ประเภท น้ าหนัก ขนาด และ ลายที่
ต้องการได ้

4. ดูรายการจ าน า ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของการจ าน าทอง และ ราคาต่อดอกเบี้ยที่ต้องการ
ช าระได้ 

5. ดูรายการช าระเงิน ลูกค้าสามารถดูรายการค่าทองและดอกเบี้ยจ าน าที่ค้างช าระได้ โดยสามารถ
เลือกรายการช าระเงินท่ีต้องการ เพื่อพิมพ์ใบสรุปรายการเงินท่ีต้องช าระได้ 

6. แจ้งการช าระเงิน ลูกค้าสามารถแจ้งการช าระเงินค่าทอง และค่าดอกเบี้ยจ าน าภายหลังจากที่ได้
โอนเงินช าระให้กบัทางร้านแล้วได้ 

7. อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าสามารถแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ เช่น ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
8. ดูราคาทองค า ลูกค้า เจ้าหน้าท่ีหน้าร้านและผู้บริหารสามารถดูราคา ซื้อ/ขาย ทองค าล่าสุดได้ 

9. ดูรายการสั่งท า ลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายละเอียดรายการที่ได้สั่งท าไว้ได้ 
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3.1.2 ระบบหน้าร้าน 
สามารถท าหน้าที่งานได้ดังตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2 
 
แสดงรายละเอียดฟังก์ชันการท างานส าหรับระบบหน้าร้าน 

ฟังก์ชัน รายละเอียดการท างาน 

1. ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่หน้าร้านสามารถท าการลงทะเบียนให้ลูกค้าเป็นผู้ใช้ระบบได้ โดยใส่
ข้อมูลของลูกค้าตามหลักฐานและส าเนาที่ลูกค้าน ามายื่นไว้ในระบบ เพื่อเป็น
หลักฐาน ซึ่งภายหลังจากลงทะเบียนให้ลูกค้าแลว้ ระบบจะท าการแจ้งให้ลูกคา้
ทราบถึง username และ password โดยอัตโนมัติ 

2. อัพเดทรายการจ าน า เจ้าหน้าท่ีหน้าร้านสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลรายละเอียดการจ าน าของ
ลูกค้าได้ 

3. ตรวจสอบรายการสั่งท า เจ้าหน้าท่ีหน้าร้านสามารถบันทึกราคาสั่งท าที่ตกลงกับลูกค้า และสามารถเข้า
มาตรวจสอบได้ในวันท่ีลูกค้ามารับสินค้า 

4. ตรวจสอบรายการช าระเงิน เจ้าหน้าที่หน้าร้านสามารถตรวจสอบ และยืนยันการโอนเงินที่ลูกค้าแจ้งการ
ช าระเงินได้ 

5. อัพเดทราคาทอง เจ้าหน้าท่ีหน้าร้านสามารถอัพเดทราคาทองเข้าระบบได้ 

6. อัพเดทข้อมูลทอง ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรายการทองรูปพรรณที่ทางร้านมีไว้
จ าหน่ายได้ 

7. เพิ่มลายทองรูปพรรณ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มลายทองรูปพรรณลายใหม่ๆ เข้าสู่ระบบได้ 
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3.1.3 ระบบรายงาน 
สามารถจัดท ารายงานต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.3 

ตารางที่ 3.3 
 
แสดงรายละเอียดรายงานส าหรับเจ้าหน้าที่หน้าร้านและผู้บริหาร 

ชื่อรายงาน วัตถุประสงค ์ เนื้อหารายงาน เง่ือนไข 

รายงานข้อมูลลูกค้าท่ีมี
ยอดใช้บริการสูง 

ใช้เพื่อให้ผู้บริหารดูข้อมูล
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการใน 1 ปี 
ที่มีมูลค่าสูงตามจ านวน
อันดับที่ต้องการ ซึ่งจะเป็น
สารสนเทศส าหรับการ
พิจารณาให้ของขวัญแก่
ลูกค้า 

ประกอบด้วย อันดับ  
ช่ือ นามสกุล ที่อยู่ 
เบอร์โทร จ านวนครั้ง
การใช้บริการต่างๆ 
กับทางร้าน และ
มูลค่าการใช้บริการ 

ระบุปีท่ีต้องการ 
ระบุจ านวนอันดับที่
ต้องการ 

รายงานทองที่มียอดสั่ง
จองสูง 

ใช้เพื่อให้ผู้บริหารดู 
ประเภทของทองที่ลูกค้ามา
สั่งจองมากที่สุดตามจ านวน
อันดับที่ต้องการ ซึ่งจะเป็น
สารสนเทศส าหรับประมาณ
การสั่งสินคา้เข้ารา้นในรอบ
ต่อไป 

ประกอบด้วย อันดับ  
ประเภท ลาย 
น้ าหนักทอง จ านวน 
มูลค่า 

ระบุเดือนท่ีต้องการ 
ระบุจ านวนอันดับที่
ต้องการ 

รายงานสั่งจองทอง ใช้เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหน้าร้าน
จัดเตรียมทองตามรายงานที่
ลูกค้าสั่งจอง 

ประกอบด้วย 
ประเภทสินค้า ลาย
สินค้า ขนาดสินค้า 
น้ าหนักทอง ช่ือลูกค้า 
จ านวน 

ระบุวันที่ต้องการด ู

รายงานสั่งท าทอง ใช้เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหน้าร้าน
ส่งรายการทองที่ลูกค้าสั่ง
ท าไปให้ช่างทอง 

ประกอบด้วย 
ประเภทสินค้า ลาย
สินค้า ขนาดสินค้า 
น้ าหนักทอง ช่ือลูกค้า 
จ านวน  ข้อมูล
เพิ่มเตมิ  ไฟล์แนบ 

ระบุวันที่ต้องการด ู
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ตารางที่ 3.3 
 
แสดงรายละเอียดรายงานส าหรับเจ้าหน้าที่หน้าร้านและผู้บริหาร(ต่อ) 

ชื่อรายงาน วัตถุประสงค ์ เนื้อหารายงาน เง่ือนไข 
รายงานจ าน าที่ครบ
ก าหนดต่อดอกเบีย้ 

ใช้เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหน้าร้าน
ใช้ติดตามลูกค้าท่ีน าทองมา
จ าน ากับทางร้าน 

ประกอบด้วย วันท่ี ช่ือ
ลูกค้า เบอรโ์ทรศัพท์ 
สินค้าจ าน า ดอกเบี้ย
จ าน าที่ต้องช าระ 

ระบุวันที่ต้องการด ู

รายงานการช าระเงิน ใช้เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหน้าร้าน
ตรวจสอบการช าระเงิน 
ร่วมกับรายงานสั่งจองทอง 
รายงานสั่งท าทอง และ
รายงานการจ าน า 

ประกอบด้วย เวลา 
รหัสช าระเงิน ช่ือลูกค้า 
รหัสสั่งจอง/สั่งท า หรือ
รหัสจ าน า จ านวนเงิน  

ระบุวันที่ต้องการด ู

 
3.2 ความต้องการด้านข้อมูล 

 
3.2.1 ค าอธิบายด้านข้อมูล 

ข้อมูลที่ระบบจัดเก็บเพ่ือให้ท าหน้าที่งานที่กล่าวข้างต้นได้ มีดังนี้ 
3.2.1.1 ข้อมูลลูกค้า 

ประกอบด้วย เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
email 

3.2.1.2 ข้อมูลราคาทองค าปัจจุบัน 
ประกอบด้วย ราคาทองค าปัจจุบัน และราคาทองค าย้อนหลัง 5 ครั้ง

ล่าสุด 
3.2.1.3 ข้อมูลลูกค้า 

ประกอบด้วย รหัสสินค้า ประเภทสินค้า ลายสินค้า ขนาดสินค้า 
น้ าหนัก สินค้า และ ราคาสินค้า 

3.2.1.4 ข้อมูลสินค้าสั่งท า 
ประกอบด้วย รหัสสั่งท าประเภทสินค้า ลายสินค้า ขนาดสินค้า น้ าหนัก

ทอง ข้อมูล เพ่ิมเติม  ไฟล์แนบ 
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3.2.1.5 ข้อมูลสินค้าสั่งจอง 
ประกอบด้วย รหัสสั่งจอง ประเภทสินค้า ลายสินค้า ขนาดสินค้า น้ าหนัก

ทอง ข้อมูลเพิ่มเติม ไฟล์รูปภาพประกอบ 
3.2.1.6 ข้อมูลการจ าน า 

ประกอบด้วย รหัสการจ าน า สินค้าจ าน า น้ าหนักทอง จ านวนเงินจ าน า 
ดอกเบี้ยจ าน า วันต่อดอกเบี้ยจ าน า ลสถานะจ าน า 

3.2.1.7 ข้อมูลการช าระเงิน 
ประกอบด้วย รหัสช าระเงิน ธนาคารที่โอน เวลาที่โอน จ านวนเงินที่โอน

ไฟล์รูปภาพสลิป 
3.2.2 ข้อมูลที่น าเข้าของระบบ 

เก็บรวบรวมได้จาก แหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆ ดังตารางท่ี 3.4 
 
ตารางที่ 3.4 
 
แสดงแหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวม และผู้รับผิดชอบข้อมูล 

ข้อมูล แหล่งข้อมลู วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

ลูกค้า ลูกค้า บัตรประชาชน และ
ฟอร์มการลงทะเบียน 

ป้อนข้อมูลเข้าสูร่ะบบ ภายหลัง
จากมีการตรวจสอบข้อมูลของ
ลูกค้าแล้ว 

เจ้าหน้าท่ีหน้า
ร้าน 

ราคาทองค าปัจจุบัน เว็บไซตต์ลาดทอง มีการบันทึกราคาทองค าใหม่ทุก
ครั้งท่ีเว็บไซต์สมาคมทองค า
เปลี่ยนแปลง 

เจ้าหน้าท่ีหน้า
ร้าน 

สินค้า ผู้บริหารห้างทองวอชิงตัน ป้อนข้อมูลสินค้าเข้าทันทีท่ีสินค้า
ภายในร้านมีการเปลี่ยนแปลง 

ผู้บริหาร 

สินค้าสั่งท า ลูกค้า ป้อนข้อมูลผ่านระบบทันที เมื่อ
เกิดรายการ 

ลูกค้า 

สินค้าสั่งจอง ลูกค้า ป้อนข้อมูลผ่านระบบทันที เมื่อ
เกิดรายการ 

ลูกค้า 

การจ าน า ลูกค้า ป้อนข้อมูลผ่านระบบทันที เมื่อ
เกิดรายการ 

เจ้าหน้าท่ีหน้า
ร้าน 

การช าระเงิน ลูกค้า ป้อนข้อมูลผ่านระบบทันที เมื่อ
เกิดรายการ 

ลูกค้า 
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3.2.3 ข้อจ ากัดด้านข้อมูล 
ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ มีข้อจ ากัดดังนี้ 

 ลูกค้า 1 คนสามารถสั่งจองทองได้หลายรายการ 

 ลูกค้า 1 คนสามารถสั่งท าทองได้หลายรายการ 

 ลูกค้า 1 คน สามารถมีรายการจ าน าได้หลายรายการ 

 รายการสั่งท า 1 รายการ สามารถมีรายการช าระเงินได้ 1 รายการ 

 รายการสั่งจอง 1 รายการ สามารถมีรายการช าระเงินได้ 1 รายการ 

 รายการจ าน า 1 รายการ สามารถมีรายการช าระเงินได้หลายรายการ 

 รายการช าระเงิน 1 รายการ สามารถมีได้หลายรายการ เช่น รายการสั่งท า 
2 รายการสามารถอยู่ในรายการช าระเงินเดียวกันได้ 
 
3.3 ความต้องการด้านอ่ืนๆ 

 
นอกจากความต้องการด้านหน้าที่และด้านข้อมูลที่กล่าวข้างต้นแล้ว ระบบยังต้องมี

คุณสมบัติอื่นๆ อีก ดังนี้ 
 
3.3.1 ความต้องการด้านเทคนิคที่รองรับการท างานของระบบ 

ระบบต้องมีสถาปัตยกรรมเป็น Web-based Application โดยในฝั่ง Server 
ต้องรองรับ ASP.NET Framework 4.0 และ Microsoft SQL Server 2012 ส่วนในฝั่ง Client ระบบ
ต้องสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ของระบบ 

 3.3.2 การควบคุมการเข้าถึงระบบ 
ระบบมีการจัดการผู้ใช้งานที่สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบผู้ใช้งานได้รวมทั้งก าหนด 

และตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ ระบบในแต่ละส่วนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางที่ 3.5 
 3.3.3 ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

ระบบต้องมีหน้าจอการใช้งานที่เข้าใจง่าย และเป็นหน้าจอที่ User Friendly โดย
จะต้องให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นได้ภายในเวลา 1-2 วัน และระบบจะต้องสามารถ
โต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ภายในเวลา 5-7 วินาที 
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3.3.4 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ 
ระบบจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลก่อนน าเข้าสู่

ระบบทุกครั้ง และหากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ระบบต้องสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานแก้ไข
ข้อมูลดังกล่าวก่อนการบันทึกลงสู่ระบบได้ 

 
ตารางที่ 3.5 
 
แสดงสิทธิ์การเข้าถึงระบบในแต่ละส่วน ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

ฟังก์ชัน เจ้าหน้าที่หน้าร้าน ลูกค้า ผู้บริหาร 
ดูราคาทองค า    
ดูทอง    
สั่งจอง    

สั่งท า    
ดูรายการจ าน า    

ดูรายการช าระเงิน    
แจ้งการช าระเงิน    
อัพเดทข้อมูลส่วนบุลคล    

ลงทะเบียน    
อัพเดทข้อมูลทอง    
เพิ่มลายทองรูปพรรณ    
อัพเดทรายการจ าน า    
จัดท ารายงาน    
ตรวจสอบรายการสั่งท า    

อัพเดทราคาทอง    
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บทที่ 4 
ภาพรวมการใช้งานระบบ 

 
4.1 ล าดับการใช้งานระบบ 

 
การใช้งานระบบห้างทองวอชิงตันควรมีล าดับขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 4.1  เพ่ือให้

ระบบท างานได้อย่างถูกต้อง 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 ล าดับขั้นตอนการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตัน 
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4.2 สิ่งท่ีแสดงอยู่ในทุกๆ หน้าจอของระบบ 
 

สิ่งที่แสดงอยู่ในทุกหน้าจอของเว็บไซต์ห้างทองวอชิงตัน มีดังนี้ 
 
4.2.1 แถบเมนูหลัก 

แถบเมนูดังถาพที่ 4.2 ถึง 4.5 ซึ่งในแถบเมนูนี้จะประกอบไปด้วย ชื่อห้างทอง
วอชิงตัน ฟังก์ชันการท างาน และ Login ซึ่งรายการฟังก์ชันการท างานจะแตกต่างกันตามบทบาทของ
ผู้ที่ Login เข้าระบบ 

 

 
ภาพที่ 4.2 แสดงแถบเมนูหลักของเว็บไซต์ส าหรับผู้เข้าใช้เว็บไซต์ที่ยังไม่ท าการ Login เข้าระบบ 
 

 
ภาพที่ 4.3 แสดงแถบเมนูหลักของเว็บไซต์ส าหรับลูกค้าที่ Login เข้าระบบแล้ว 
 

 
ภาพที่ 4.4 แสดงแถบเมนูหลักของเว็บไซต์ส าหรับเจ้าหน้าที่หน้าร้านที่ Login เข้าระบบแล้ว 
 

 
ภาพที่ 4.5 แสดงแถบเมนูหลักของเว็บไซต์ส าหรับผู้บริหารที่ Login เข้าระบบแล้ว 
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4.2.2 ตารางราคาทองค า 
ในหน้าจอเริ่มต้นทั่วไปจะมีราคาซื้อ/ขายทองค าล่าสุด และย้อนหลัง 5 ครั้ง 

เพ่ือให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ดูราคาทอง ดังภาพที่ 4.6 
 

 
ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าจอเริ่มต้นที่มีราคา ซ้ือ/ขาย ทองค า 
 
4.3 การเข้าและออกจากระบบ 
 

4.3.1 การเข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์ 
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยใช้เว็บเบราส์เซอร์ Google 

Chrome ระบบจะแสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย แถบเมนูหลัก เมนู  Login และราคา 
ซ้ือ/ขาย ทองค าล่าสุด ดังแสดงในภาพที่ 4.7 

 

 
ภาพที่ 4.7 หน้าแรกเว็บไซต์ห้างทองวอชิงตัน 
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4.3.2 การเข้าสู่ระบบ 
เว็บไซต์ห้างทองวอชิงตันสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย 
1. เปิดเว็บเบราส์เซอร์ Google Chrome 
2. พิมพ์ URL ของเว็บไซต์  เช่น www.washingtongoldseller.com ลงใน

Address Bar แล้วกดปุ่ม Enter 
3. กรณีที่ผู้ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้งานเว็บไซต์ได้

โดยคลิกที่เมนู Login จะได้หน้าจอ Login ดังภาพที่ 4.8 
 

 
ภาพที่ 4.8 แสดงหน้าจอ Login 
 

4. ท าการเข้าสู่ระบบโดยระบุ User ID ที่ลงทะเบียนไว้กับทางห้างทองวอชิงตัน 
และ Password จากนั้นกดปุ่ม Login ถ้า Login ส าเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก และเมนูที่แสดง
ฟังก์ชันงานของระบบตามบทบาท (Role) ของ User ID ที่ผู้ใช้ใช้ Login ดังภาพที่ 4.9 ถึง 4.11 

 

 
ภาพที่ 4.9 แสดงหน้าจอหลังจากการ Login โดย Role ลูกค้า 

http://www.washingtongoldseller.com/
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ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าจอหลังจากการ Login โดย Role เจ้าหน้าที่หน้าร้าน 
 

 
ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าจอหลังจากการ Login โดย Role ผู้ดูแลระบบ 

 
4.3.3 การออกจากระบบ 

ผู้ใช้งานทุกบทบาท (Role) สามารถออกจากระบบได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
1. เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในกรณีใช้เครื่องสาธารณะ ผู้ใช้งานควรท า

การ Logout ออกจากระบบทุกครั้ง โดยคลิกที่เมนู Logout ด้านขวาบนของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.12 
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ภาพที่ 4.12 แสดงเมนู Logout 
 

2. ผู้ใช้ปิดเว็บเบราส์เซอร์เพื่อสิ้นสุดการใช้งาน 
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บทที่ 5 
การใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 

 
5.1 กลุ่มผู้ใช้งาน 

 
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ห้างทองวอชิงตันมีหลายบทบาทดังนี้ 
 
5.1.1 บุคคลทั่วไป หมายถึง ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่มี User ID ส าหรับ Login 
5.1.2 ลูกค้าที่มี User ID ใช้งานเว็บไซต์ หมายถึงผู้ที่ท าการลงทะเบียนกับทางห้าง

ทองวอชิงตันเพื่อขอ User ID มา Login เข้าใช้งานเว็บไซต์แล้ว 
5.1.3 เจ้าหน้าที่หน้าร้าน หมายถึงเจ้าหน้าที่หน้าร้านห้างทองวอชิงตันที่มี User ID เข้า

ระบบ 
5.1.4 ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารของห้างทองวอชิงตัน 

 
5.2 วิธีการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์แต่ละกลุ่ม 

 
การใช้งานเว็บไซต์ห้างทองวอชิงตันส าหรับผู้ใช้ระบบสามารถแยกตามกลุ่มได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.2.1 บุคคลทั่วไป 

5.2.1.1 ดูทองค า 
บุคคลทั่วไปสามารถดูราคา ซื้อ/ขาย ทองค าล่าสุดกับราคาทองน้อยหลัง 

5 ครั้งล่าสุดได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.1 
 

 
ภาพที่ 5.1 แสดงหน้าจอราคา ซื้อ/ขาย ทองค า 
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5.2.1.2 ดูรายการทอง 
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาดูรายการทองที่ร้านมีจ าหน่าย หรือรายการ

ทองที่ต้องการได้ โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ในหน้าหลัก เลือกเมนูดูรายการทอง ระบบจะแสดงหน้าจอรายการ

สินค้า ดังภาพที่ 5.2 
2. ถ้าต้องการดูรายการทองบางประเภท หรือบางลาย ให้เลือก ประเภท 

ลาย ขนาด น้ าหนัก แล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงรายการทองตามเง่ือนไขที่ระบุ 
 

 
ภาพที่ 5.2 แสดงหน้าจอการเลือกดูรายการสินค้า 
 

5.2.2 ลูกค้าที่มี User ID ใช้งานเว็บไซต์ 
5.2.2.1 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

ลูกค้าที่มี User ID Login เข้าระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้โดย
ท าตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ในหน้าหลัก เข้าเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ระบบจะแสดงหน้าจอ
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่แสดงข้อมูลเดิมของลูกค้าขึ้นมาเพ่ือให้ลูกค้าแก้ไข ดังภาพที่ 5.3 โดยข้อมูลที่
อนุญาตให้ลูกค้าแก้ไขได้มีดังนี้ 

- ชื่อ 
- นามสกุล 
- ที่อยู่ 
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- เบอร์โทรศัพท ์
- อีเมล์ 

 

 
ภาพที่ 5.3 หน้าจอแสดงข้อมูลที่ให้ลูกค้าแก้ไขได้ 
 

2. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” 
3. กรณีท่ีลูกค้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้คลิกปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

จากนั้นหน้าจอจะแสดงช่องให้กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน และรหัสผ่านใหม่ ดังภาพที่ 5.4  เมื่อกรอกเสร็จ
แล้วให้กดปุ่ม ”ยืนยัน” เพ่ือบันทึกรหัสผ่านใหม่เข้าระบบ 

 

 
ภาพที่ 5.4 หน้าจอแสดงช่องให้ลูกค้าเปลี่ยนรหัสผ่าน 
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5.2.2.2 ดูราคาทองค า 
ลูกค้าสามารถดูราคาทองค าได้โดยคลิกเมนู “ราคาทอง” ในหน้าหลัก 

ระบบจะแสดงข้อมูลราคา ซื้อ/ขาย ทองค าปัจจุบัน และราคาย้อนหลังล่าสุด 5 ครั้ง ให้ ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 5.5 

 

ภาพที่ 5.5 หน้าจอแสดงราคาทอง 
 

5.2.2.3 ดูรายการทอง 
ลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายการทองที่ทางร้านมีจ าหน่ายได้โดยท าตาม

ขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู “รายการสินค้า” ในหน้าหลักระบบจะแสดงหน้าจอรายการ

สินค้าท่ีแสดงรายการทั้งหมดที่ร้านมี 
2. ถ้าต้องการดูเฉพาะบางรายการให้ระบุ ประเภท ลาย ขนาด และ

น้ าหนัก จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายการสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ ดังตัวอย่างในภาพ
ที่ 5.6 

 

 
ภาพที่ 5.6 หน้าจอแสดงการดูรายการสินค้า 
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5.2.2.4 สั่งจองทอง 
ลูกค้าสามารถสั่งจองทองผ่านหน้าจอรายการสินค้า โดยท าตามขั้นตอน

ดังนี้ 
1. คลิกที่หน้าค าว่า “สั่งจอง” และระบุจ านวนที่ต้องการสั่งจองลงไปใน

ช่อง “จ านวน” ของรายการต่างๆ ที่ต้องการสั่งจอง ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.7 
 

ภาพที่ 5.7 หน้าจอแสดงการสั่งจองสินค้า 
 

2. กดปุ่ม “สั่งจองสินค้า” ดังภาพที่ 5.7 ระบบจะแสดงสรุปรายการสั่ง
จองดังภาพที่ 5.8 

 

 
ภาพที่ 5.8 Pop-up สรุปรายการสั่งจองที่ลูกค้าท ารายการ 
 

3. มื่อลูกค้าตรวจสอบหน้าจอ Pop-up สรุปรายการสั่งจองแล้วว่าถูกต้อง 
ให้กดปุ่ม “ยืนยันรายการ” เพ่ือบันทึกรายการสั่งจองทั้งหมดเข้าระบบ หรือคลิก “ยกเลิกรายการ” 
เพ่ือท าการยกเลิกรายการทั้งหมดท่ีท าในขั้นตอน 1 
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5.2.2.5 สั่งท าทอง 
ลูกค้าสามารถสั่งท าทองได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู “สั่งท า” ในหน้าจอหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอสั่งท าดังภาพ

ที่ 5.9 เพ่ือให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดของทองที่ต้องการจะสั่งท า ซึ่งประกอบด้วย ประเภท ลาย 
ขนาด น้ าหนัก และข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้ลูกค้าแนบไฟล์รูปภาพเพ่ือประกอบการอธิบาย 

2. เมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมรายการสั่งท า” 
รายการดังกล่าวจะถูกน าไปแสดงในตารางด้านล่างของหน้าจอ ดังภาพที่ 5.10 ซึ่งถ้าต้องการสั่งท า
มากกว่า 1 รายการ ให้ท าข้ันตอนที่ 2 จนตรบจ านวน/รายการที่ต้องการ 

 

 
ภาพที่ 5.9 หน้าจอแสดงฟอร์มให้ลูกค้ากรอกข้อมูลสั่งท าทอง 
 

3. ลูกค้าสามารถลบรายการสั่งท าได้โดยคลิกที่   หรือแก้ไขข้อมูลใน

รายการสั่งท าได้ โดยคลิก  ดังภาพที่ 5.10 แต่ถ้าตรวจสอบรายการสั่งท าแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน 
ให้กดปุ่ม “ยืนยันรายการ” 

 

 
ภาพที่ 5.10 หน้าจอสรุปรายการสั่งท า 
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5.2.2.6 ดูรายการจ าน า 
ลูกค้าสามารถติดตามรายการจ าน าของลูกค้าที่ลูกค้าน ามาจ าน าไว้กับ

ทางร้านได้โดยคลิกเมนู “รายการจ าน า” ในหน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอรายการจ าน าที่แสดง
รายละเอียดของทองที่ลูกค้าน ามาจ าน าไว้กับทางร้าน ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.11 

 

 
ภาพที่ 5.11 หน้าจอแสดงรายการจ าน าที่ลูกค้าน ามาจ าน าไว้กับทางร้าน 
 

5.2.2.7 ดูรายการสั่งท า 
ลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายการที่ได้สั่งท ากับทางร้านไว้ได้ โดยคลิกเมนู  

“ดูรายการสั่งท า” ในหน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอรายการสั่งท าดังภาพที่ 5.12 ซึ่งราคาเต็มของ
รายการสั่งท าแต่ละรายการจะปรากฎก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่หน้าร้านได้ท าการปรับปรุงราคาเต็มของ
รายการสั่งท าแล้วภายหลังจากท่ีลูกค้าได้ท ารายการสั่งท าทองผ่านระบบ 

 

 
ภาพที่ 5.12 แสดงหน้ารายการสั่งท าของลูกค้า 

   
5.2.2.8 ดูรายการช าระเงิน 

ลูกค้าสามารถดูรายการช าระเงินได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู “การช าระเงิน” และเมนูย่อย “ดูรายการช าระเงิน” ในหน้า

หลัก ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงรายการช าระเงินที่แสดงรายการที่ลูกค้าค้างช าระกับทางร้าน โดย
ระบบจะดึงข้อมูลรายการค้างช าระนี้มาจากรายการจ าน าที่ครบก าหนดต่อดอกเบี้ย รายการที่ลูกค้าสั่ง
ท า และรายการที่ลูกค้าสั่งจอง 
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2. ลูกค้าสามารถเลือกรายการที่ต้องการช าระเงินได้โดยคลิกที่   ของ
รายการที่ต้องการช าระ 

3. เมื่อเลือกครบแล้วให้คลิกปุ่ม “พิมพ์รายการช าระเงิน” ดังภาพที่ 5.13ก 
ระบบจะสร้างไฟล์สรุปรายการช าระเงินที่ลูกค้าเลือกไว้ในรูปแบบ PDF File เพ่ือให้ลูกค้าพิมพ์ออกมา
ส าหรับใช้อ้างอิงในการไปโอนเงินตามในใบสรุปรายการช าระเงินดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.13ข 

 

 
ภาพที่ 5.13ก หน้าจอแสดงรายการช าระเงิน 
 

 
ภาพที่ 5.13ข ตัวอย่างใบสรุปรายการช าระเงิน 
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5.2.2.9 แจ้งการช าระเงิน 
เมื่อลูกค้าโอนเงินให้กับทางร้านตามยอดเงินในใบสรุปรายการช าระเงิน

แล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งการโอนช าระเงินให้ทางร้านได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู “แจ้งการช าระเงิน” ในหน้าจอหลัก ระบบจะแสดงฟอร์มให้

กรอกรายละเอียดการช าระเงิน ซึ่งประกอบด้วย รหัสช าระเงิน (สามารถดูได้จากใบสรุปรายการช าระ
เงิน) ธนาคารที่ช าระเงิน สาขา และจ านวนเงินที่ลูกค้าโอนเงิน ดังภาพที่ 5.14 

2. เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือบันทึก
ข้อมูลการช าระเงินเข้าระบบ 

 

 
ภาพที่ 5.14 หน้าจอแสดงฟอร์มแจ้งการช าระเงิน 
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5.2.3 เจ้าหน้าที่หน้าร้าน 
5.2.3.1 ดูราคาทองค า 

เจ้าหน้าที่หน้าร้านสามารถดูราคาทองค าได้โดยคลิกเมนู “ดูราคาทอง”
ในหน้าจอหลัก ระบบจะแสดงราคา ซื้อ/ขาย ทองค าปัจจุบัน และราคา ซื้อ/ขาย ย้อนหลัง 5 ครั้ง
หลังสุด ดังภาพที่ 5.15 

 

 
ภาพที่ 5.15 หน้าจอแสดงราคา ซื้อ/ขาย ทองค า 
 

5.2.3.2 อัพเดทราคาทองค า 
เจ้าหน้าที่หน้าร้านสามารถอัพเดทราคาทองค าตามราคาทองค าใน

ปัจจุบันเข้าระบบได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู “อัพเดทราคาทองค า” ในหน้าจอหลัก ระบบจะแสดง

หน้าจออัพเดทราคาทอง (ขาย) ดังภาพที่ 5.16 
2. ระบุราคาทองค าปัจจุบันเข้าไปในช่อง ราคาทองใหม่ 

3. กดท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึก ดังภาพที่ 5.16 
 

 
ภาพที่ 5.16 แสดงหน้าจออัพเดทราคาทองในระบบ 
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5.2.3.3 อัพเดทรายการจ าน า 
เจ้าหน้าที่หน้าร้านสามารถดูรายการทองที่ลูกค้าน ามาจ าน าไว้กับทางร้าน

ได้โดยคลิกเมนู “อัพเดทรายการจ าน า” ในหน้าจอหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอรายการจ าน าที่แสดง
รายการจ าน าทั้งหมดที่ลูกค้าทุกคนน ามาจ าน าไว้กับทางร้าน และเจ้าหน้าที่หน้าร้านสามารถเลือกดู
รายการจ าน าเฉพาะรายการที่ต้องการได้โดยการระบุชื่อลูกค้า หรือสถานะของรายการจ าน า แล้วคลิก
ปุ่ม “ค้นหารายการจ าน า” ระบบจะแสดงรายการจ าน าตามเงื่อนไขการค้นหาที่ระบุในตารางด้านล่าง 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.17 

 

 
ภาพที่ 5.17 หน้าจอแสดงรายการจ าน าของลูกค้า 
 

ถ้าเจ้าหน้าที่หน้าร้านต้องการเพ่ิมรายการจ าน าใหม่เข้าระบบ สามารถท า
ได้โดยคลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการจ าน า” ระบบจะแสดงเป็นฟอร์ม Pop-up ขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด
การจ าน า ดังภาพที่ 5.18 โดยในฟอร์ม Pop-up นี้ สามารถกดพิมพ์รหัสจ าน าได้ เพ่ือน ามาติดที่ทองที่
ลูกค้าน ามาจ าน าเพือ่ให้การค้นหาท าได้ง่ายขึ้น เมื่อลูกค้ามาไถ่คืน 

 

 
ภาพที่ 5.18 Pop-up แสดงฟอร์มให้กรอกเพ่ือเพ่ิมรายการจ าน า 
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5.2.3.4 ตรวจสอบรายการสั่งท า 
เจ้าหน้าที่หน้าร้านสามารถบันทึกราคาสั่งท าที่ลูกค้าโทรศัพท์มาตกลง

ราคากับทางร้านได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู “ตรวจสอบรายการสั่งท า” จะได้หน้าต่างค้นหาลูกค้า ดัง

ภาพที่ 5.19 
2. ค้นหารายการของลูกค้าโดยระบุเลขประจ าตัวประชาชนของลูกค้า 

แล้วกดปุ่ม “ค้นหารายการสั่งท า” เมื่อพบรายการสั่งท า ระบบจะแสดงในตารางด้านล่าง ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 5.19 

3. เจ้าหน้าที่หน้าร้านระบุราคาเต็มของรายการสั่งท าโดยคลิกปุ่ม  
ของรายการที่ต้องการ จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.20 

4. กรอกราคาที่ช่อง “ราคาเต็ม (บาท)” แล้วกดปุ่ม “อัพเดท” 
 

 
ภาพที่ 5.19 หน้าจอตรวจสอบรายการสั่งท าทอง 
 

 
ภาพที่ 5.20 หน้าจอรายละเอียดรายการสั่งท า 
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5.2.3.5 ลงทะเบียน 
เจ้าหน้าที่หน้าร้านสามารถลงทะเบียนให้ลูกค้าที่มาขอลงทะเบียนกับทาง

ร้านเพื่อใช้ระบบ ได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู “ลงทะเบียน” ในหน้าจอหลัก ระบบจะแสดงฟอร์มให้กรอก

ข้อมูลของลูกค้า ดังภาพที่ 5.21 ซึ่งประกอบด้วย 
- เลขประจ าตัวประชาชน 
- ชื่อ 
- นามสกุล 
- ที่อยู่ 
- เบอร์โทรศัพท ์
- อีเมล์ 
- หน้าที่ (สิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์) 
- Username 
2. เจ้าหน้าที่หน้าร้านตรวจสอบว่าลูกค้าที่จะลงทะบียน มีชื่ออยู่ในระบบ

แล้วหรือไม่ โดยใส่เลขประจ าตัวประชาชนที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วคลิกปุ่ม  ค้นหา 
3. ถ้าเลขประจ าตัวประชาชนที่ค้นหา ไม่มีอยู่ในระบบ ให้กรอกข้อมูล

ลูกค้าลงในฟอร์มหน้าลงทะเบียน ดังภาพที่ 5.21ก 
4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบจะท าการ

บันทึกข้อมูลของลูกค้าเข้าระบบ และส่งอีเมล์ให้กับลูกค้า เพ่ือแจ้ง username และ password ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 5.21ข 

 

 
ภาพที่ 5.21ก หน้าจอลงทะเบียน 
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ภาพที่ 5.21ข ตัวอย่างอีเมล์แจ้ง username กับ password 
 

5.2.3.6 ตรวจสอบการแจ้งช าระเงิน 
เจ้าหน้าที่หน้าร้านสามารถตรวจสอบการแจ้งช าระเงินของลูกค้าได้โดย

ท าตามขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู “ตรวจสอบการแจ้งช าระเงิน” ในหน้าจอหลัก ระบบจะ

แสดงหน้าจอตรวจสอบการแจ้งช าระเงิน ซึ่งแสดงรายการแจ้งช าระเงินที่ลูกค้าได้แจ้งเข้ามา 
2. ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่หน้าร้านตรวจสอบแล้ว ว่ามีเงินโอนเข้าบัญชี

ตามที่ลูกค้าแจ้ง เจ้าหน้าที่สามารถยืนยันการช าระเงินของลูกค้าได้โดยคลิ๊ก ที่เครื่องหมาย  เพ่ือ 
Confirm ดังภาพที่ 5.22 

 
ภาพที่ 5.22 หน้าจอตรวจสอบการช าระเงิน 
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5.2.4 ผู้บริหาร 
5.2.4.1 ดูราคาทองค าสินค้า 

ผู้บริหารสามารถดูราคาทองค าได้โดยคลิกเมนู “ดูราคาทอง” ในหน้าจอ
หลัก ระบบจะแสดงราคา ซื้อ/ขาย ทองค าปัจจุบัน และราคา ซื้อ/ขาย ย้อนหลัง 5 ครั้งหลังสุด ดัง
ภาพที่ 5.23 

 
ภาพที่ 5.23 หน้าจอแสดงราคา ซื้อ/ขาย ทองค า 
 

5.2.4.2 อัพเดทรายการทอง 
ผู้บริหารสามารถอัพเดทรายการทองที่ทางร้านมีจ าหน่ายได้ โดยท าตาม

ขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู “อัพเดทรายการสินค้า” ในหน้าจอหลัก ระบบจะแสดง

หน้าจออัพเดทรายการสินค้า ที่แสดงรายการทองทั้งหมดท่ีร้านมีจ าหน่าย 
2. เลือกดูรายการทองที่ต้องการอัพเดทโดยระบุ ประเภท ลาย น้ าหนัก 

ขนาด แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหาสินค้า” ดังภาพที่ 5.24 
 

 
ภาพที่ 5.24 หน้าจออัพเดทรายการสินค้า 
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3. แก้ไขรายการทองที่เลือกได้โดยคลิกปุ่ม “อัพเดท” ซึ่งระบบจะเปิด

ช่องให้แก้ไขข้อมูล ดังภาพที่ 5.25 แต่ถ้าต้องการลบรายการทองที่เลือก ให้กดปุ่ม  
 

 
ภาพที่ 5.25 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการสินค้า 
 

ในกรณีที่ต้องการเพ่ิมรายการทองใหม่ให้คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการสินค้า” 
ระบบจะแสดงหน้าต่าง Pop-up ขึ้นมาเพ่ือให้กรอกรายละเอียด รวมถึงแนบไฟล์รูปภาพสินค้า ดัง
ภาพที่ 5.26 จากนั้นให้กรอกรายละเอียดของรายการทองที่เพ่ิมแล้วคลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือให้ระบบ
บันทึกรายการทองนั้นเข้าระบบ 

 
ภาพที่ 5.26 Pop-up ฟอร์มการเพ่ิมรายการสินค้า 

 
5.2.4.3 อัพเดทลายทองรูปพรรณ 

ผู้บริหารสามารถเพ่ิมลายทองรูปพรรณได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู “อัพเดทรายการสินค้า” ในหน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้า

อัพเดทรายการสินค้าดังภาพที่ 5.24 

2. คลิก   ในหน้าจอ “อัพเดทรายการสินค้า” ระบบจะ Pop-up 
หน้าจอเพ่ิมลายสินค้า 
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3. เลือกประเภทของทอง แล้วระบุลายของทอง 
4. คลิก “ยืนยัน” เพ่ือบันทึกลายทองรูปพรรณลายใหม่เข้าระบบ ดังภาพ

ที่ 5.27 หรือกด “ยกเลิก” ถ้าไม่ต้องการท ารายการ 
 

 
ภาพที่ 5.27 Pop-up เพ่ิมลายสินค้า 
 

5.2.4.4 พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารสามารถสั่งพิมพ์รายงานที่ต้องการได้ โดยคลิกเลือกเมนูรายงาน

ที่ต้องการในหน้าหลักดังภาพที่ 5.28 ซึ่งรายงานที่สามารถพิมพ์ได้มี 6 รายงาน ดังนี้ 
- รายงานข้อมูลลูกค้าที่มียอดใช้บริการสูง 
- รายงานทองที่มียอดสั่งจองสูง 
- รายงานสั่งจองทอง 
- รายงานสั่งท าทอง 
- รายงานจ าน า 
- รายงานการช าระเงิน 

 

 
ภาพที่ 5.28 หน้าจอเลือกชนิดของรายงาน 
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- รายงานข้อมูลลูกค้าที่มียอดใช้บริการสูงที่สุด 
ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลลูกค้าที่มียอดใช้บริการสูงที่สุดได้

โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ระบุจ านวนอันดับ และปี พ.ศ. ที่ต้องการดู แล้วคลิกปุ่ม “ออกรายงาน” 

ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายงานตามที่ระบุไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.29 
2. ถ้าต้องการบันทึกรายงานเป็นไฟล์ต่างๆ เช่น PDF File หรือ Excel 

Fileให้คลิกปุ่ม  

 
ภาพที่ 5.29 ตัวอย่างหน้าจอรายงานข้อมูลลูกค้าที่มียอดใช้บริการสูง 

 
- รายงานทองที่มียอดสั่งจองเยอะ 
ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานทองที่มียอดสั่งจองเยอะได้โดยท าตาม

ขั้นตอนดังนี้ 
1. ระบุจ านวนอันดับ เดือนและปี พ.ศ. ที่ต้องการดู แล้วคลิกปุ่ม “ออก

รายงาน” ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายงานตามที่ระบุไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.30 
2. ถ้าต้องการบันทึกรายงานเป็นไฟล์ต่างๆ เช่น PDF File หรือ Excel 

Fileให้คลิกปุ่ม   
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ภาพที่ 5.30 ตัวอย่างหน้าจอรายงานทองที่มียอดสั่งจองสูง 

 
- รายงานสั่งจองทอง 
ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานสั่งจองทองได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ระบุวันที่ที่ต้องการดู แล้วคลิกปุ่ม “ออกรายงาน” ระบบจะแสดง

รายละเอียดของรายงานตามที่ระบุไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.31 
2. ถ้าต้องการบันทึกรายงานเป็นไฟล์ต่างๆ เช่น PDF File หรือ Excel 

Fileให้คลิกปุ่ม   
 

 
ภาพที่ 5.31 ตัวอย่างหน้าจอรายงานสั่งจองทอง 
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- รายงานสั่งท าทอง 
ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานสั่งท าทองได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ระบุวันที่ที่ต้องการดู แล้วคลิกปุ่ม “ออกรายงาน” ระบบจะแสดง

รายละเอียดของรายงานตามที่ระบุไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.32 
2. ถ้าต้องการบันทึกรายงานเป็นไฟล์ต่างๆ เช่น PDF File หรือ Excel 

Fileให้คลิกปุ่ม  

 
ภาพที่ 5.32 ตัวอย่างหน้าจอรายงานสั่งท าทอง 
 

- รายงานรายการจ าน าที่ครบก าหนดต่อดอกเบี้ย 
ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานรายการจ าน าที่ครบก าหนดต่อดอกเบี้ย

ได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ระบุวันที่ที่ต้องการดู แล้วคลิกปุ่ม “ออกรายงาน” ระบบจะแสดง

รายละเอียดของรายงานตามที่ระบุไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.32 
2. ถ้าต้องการบันทึกรายงานเป็นไฟล์ต่างๆ เช่น PDF File หรือ Excel 

File ให้คลิกปุ่ม   
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ภาพที่ 5.33 ตัวอย่างหน้าจอรายงานจ าน า 
 

- รายงานการช าระเงิน 
ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานการช าระเงินได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ระบุวันที่ที่ต้องการดู แล้วคลิกปุ่ม “ออกรายงาน” ระบบจะแสดง

รายละเอียดของรายงานตามที่ระบุไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.32 
2. ถ้าต้องการบันทึกรายงานเป็นไฟล์ต่างๆ เช่น PDF File หรือ Excel 

File ให้คลิกปุ่ม   
 

 
ภาพที่ 5.34 ตัวอย่างหน้าจอรายงานการช าระเงิน 
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บทที่ 6 
วิธีการติดตั้งซอฟต์แวร ์

 
6.1 ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ 
 

เว็บไซต์ washingtongoldseller.com มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบ Web-based 
Application โดยมีขั้นตอนการติดตั้งระบบที่เครื่อง Server ดังต่อไปนี้ 

- ftp ไฟล์ backup Database ของเว็บไซต์ห้างทองวอชิงตัน 
- Login เข้า hosting ที่ www.washingtongoldseller.com/admin 
- restore Database จากไฟล์ backup ที่น าขึ้นไป 
- ติดตั้ง Web Contents ของ www.washingtongoldseller.com 
- ทดสอบการใช้งาน www.washingtongoldseller.com 
 
ขั้นตอนที่ 1: ftp ไฟล์ backup Database ของเว็บไซต์ห้างทองอชิงตัน 
FTP ไฟล์  backup Database ของ  www.washingtongoldseller.com โ ด ย ใ ช้  

โปรแกรม FileZilla ท าได้โดยขั้นตอนดังนี้ 
1 .  Connect FileZilla ไ ปที่  ftp server โ ด ยกรอก  ftp user, password และ

รายละเอียดต่างๆ ที่หน้า Site Manager ดังภาพที่ 6.1 
 

 
ภาพที่ 6.1 การ Connect FileZilla กับ www.washingtongoldseller.com 
 

http://www.washingtongoldseller.com/admin
http://www.washingtongoldseller.com/
http://www.washingtongoldseller.com/
http://www.washingtongoldseller.com/
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2. เมื่อ Connect เสร็จแล้ว FileZilla จะแสดงหน้าจอให้ใช้งาน ให้น าไฟล์ backup 
Database ไปไว้ที่โฟล์เดอร์ db ดังภาพที่ 6.2 

 

 
ภาพที่ 6.2 หน้าจอการใช้งาน FileZilla 
 

ขั้นตอนที่ 2: Login เข้า hosting ที่ www.washingtongoldseller.com/admin ท า
ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้า www.washingtongoldseller โดยใช้ Google Chrome Browser ระบบจะ
แสดงหน้าจอให้กรอก username กับ password ดังภาพที่ 6.3 

 

 
ภาพที่ 6.3 แสดงหน้าจอให้ Login เข้า www.washingtongoldseller.com/admin 
 

http://www.washingtongoldseller.com/admin
http://www.washingtongoldseller/
http://www.washingtongoldseller.com/admin
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2. กรอก username กับ password ตามท่ีได้รับแจ้งจากทางเจ้าของ host แล้วกดปุ่ม
ลงทะเบียน 

ขั้นตอนที่ 3: restore Database จากไฟล์ backup ที่น าขึ้นไป ท าได้โดยขึ้นตอนดังนี้ 
1. หลังจาก Login เข้ามาที่ host แล้ว ให้ท าการสร้าง MSSQL Database ขึ้นโดยเข้า

ไปที่ฟังก์ชันก์ Add MSSQL Database ระบบจะปรากฎหน้าจอดังภาพท่ี 6.4 
 

 
ภาพที่ 6.4 แสดงหน้าจอ Add MSSQL Database 
 

2. ให้กรอกรายละเอียดของ Database ดังนี้ Database Name, Database Login, 
และ Password จากนั้นให้กดปุ่ม Add Database ดังภาพที่ 6.4 จะปรากฎ MSSQL Database 
ขึ้นมาดังภาพที่ 6.5 

 

 
ภาพที่ 6.5 หน้าจอ SSQL Database ที่สร้าง 
 

1. กดฟังก์ชัน Restore Database ด้านขวามือ หน้าจอจะแสดงโฟลเดอร์ของไฟล์ 
Backup ที่ ftp มาไว้ก่อนแล้วในขั้นตอนที่ 1 ดังภาพที่ 6.6 ให้เลือกไฟล์เพื่อท าการ Restore 
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ภาพที่ 6.6 หน้าจอให้เลือกไฟล์ backup เพ่ือท าการ Restore Database 
 

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้ง Web Contents ของ www.washingtongoldseller.com ท า
ได้โดยขั้นตอนดังนี้ 

1. Connect FilZilla กับ host 
2. น าไฟล์ Web Contents ทั้งหมดไปไว้ที่โฟล์เดอร์ www ที่อยู่บน host ดังภาพที่ 

6.7 
 

 
ภาพที่ 6.7 หน้าจอการใช้งาน FileZilla 
 

ขั้นตอนที่  5 : ทดสอบการใช้งาน www.washingtongoldseller.com ท าได้โดย
เ รี ย ก ใ ช้ ง า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห้ า ง ท อ ง ว อ ชิ ง ตั น ผ่ า น ที่  Google Chrome โ ด ย เ รี ย ก 
www.washingtongoldseller.com ระบบจากแสดงแรกของเว็บไซต์ให้ใช้งาน 

 
 

 
 

http://www.washingtongoldseller.com/
http://www.washingtongoldseller.com/
http://www.washingtongoldseller.com/
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บทที่ 7 
งานที่ผู้ดูแลระบบต้องจัดการ 

 
7.1 การ Backup Database 

 
ขั้นตอนการ Backup Database มีดังนี้ 
 
1. Login เข้า www.washingtongoldseller.com/admin  
2. เข้าไปหน้าจัดการฐานข้อมูล 
3. เลือกฐานข้อมูล “WSTDB” และกด “Backup DB” ดังภาพที่ 7.1 
 

 
ภาพที่ 7.1 แสดงฟังก์ชันการ Backup ฐานข้อมูล 
 
7.2 การ Restore Database 
 

ขั้นตอนการ Restore Database มีดังนี้ 
 
1. Login เข้า www.washingtongoldseller.com/admin 
2. เข้าไปหน้าจัดการฐานข้อมูล 
3. เลือกฐานข้อมูล “WSTDB” และกด “Restore DB” ดังภาพที่ 7.2 
 

http://www.washingtongoldseller.com/admin
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ภาพที่ 7.2 แสดงฟังก์ชันการ Restore ฐานข้อมูล 
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ภาคผนวก ก 
ตัวแบบระบบ ในขั้นวิเคราะห์ (Analysis Models) 

 
1. Use Case Diagram ของระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตัน 
 

 
ภาพที่ ก.1 Use Case Diagram ของระบบห้างทองวอชิงตัน 
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2. Use Case Description 
Use Case 1.1 

Use Case Name: ลงทะเบียน 

Scenario: ลงทะเบียนให้ลูกค้า 

Trigger Event: เมื่อลูกค้ามายื่นเอกสารขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ของห้างทองวอชิงตัน 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านสามารถท าการลงทะเบียนให้ลูกค้า โดยใส่ข้อมูลของลูกค้าตามหลักฐานและส าเนา
ที่ลูกค้าน ามายื่น จากนั้นระบบจะสร้างขอ้มูลผู้ใช้งานระบบให้กับลูกค้า พร้อมทั้งแจ้ง username 
และ password ให้กับลูกค้า 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน 

Related Use Cases - 

Preconditions: ลูกค้ารายที่ต้องการเพิ่ม ไม่มีอยู่ในระบบ 

Postconditions: ข้อมูลผู้ใช้งานถูกสร้างและ Username กับ Password ถูกส่งให้กับลูกค้า 

Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการลงทะเบียน 1.1 ให้ระบุข้อมูลลูกค้าใหม ่

2. ระบุข้อมูลลูกค้า ซ่ึงประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู ่
Mobile Phone เลขประจ าตวัประชาชน 

 

3. ยืนยันการบันทึกขอ้มูลลูกค้าทั้งหมด 3.1 ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอ้มูล 

 3.2 สร้าง user ID และบันทึกข้อมูลลูกค้าลง
ระบบ 

 3.3 แจ้ง Username กับ Password ให้ลูกค้า
ทราบ 

Exception Condition: 3.1 ถ้าลูกค้ารายที่เพิ่ม มีอยู่แล้วในระบบ (เลขประจ าตัวประชาชนซ้ า) ระบบจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า 
ข้อมูลซ้ า หรือมีขอ้มูลลูกค้ารายนี้อยู่ในระบบ ถา้ Mobile Phone หรือ เลขประจ าตัวประชาชนไม่
ถูกต้อง (Mobile Phone มีไม่ครบหลัก) ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ 
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Use Case 1.2 

Use Case Name: ลงทะเบียน 

Scenario: ลงทะเบียนให้กับพนกังานในร้านและผูบ้ริหาร 

Trigger Event: เมื่อพนักงานในร้านหรือผู้บริหารต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ของห้างทองวอชิงตัน 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านสามารถท าการลงทะเบียนให้พนักงานในร้านหรอืผู้บริหาร โดยใส่ข้อมูลส่วนตัวของ
พนักงานในร้านหรือผู้บริหาร จากนั้นระบบจะสร้างข้อมูลผู้ใช้งานระบบใหม่ใหก้บัพนักงาน พร้อมทั้ง
แจ้ง username และ password ให้กับพนักงานในร้านหรือผู้บริหาร 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน 

Related Use Cases  

Preconditions: พนักงานในร้านหรือผู้บริหารรายที่ต้องการเพิ่ม ไม่มีอยู่ในระบบ โดยตรวจสอบจากเลขประจ าตัว
ประชาชน 

Postconditions: ข้อมูลผู้ใช้งานถูกสร้างและ Username กับ Password ถูกส่งให้กับพนักงานในร้านหรือผู้บริหาร 

Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการลงทะเบียน 1.1 ให้ระบุข้อมูลลูกค้าใหม ่

2. ระบุข้อมูลพนักงานในร้าน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ชือ่ ที่อยู่ Mobile Phone 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 

3. ยืนยันการบันทึกขอ้มูลพนักงานในร้าน 3.1 ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอ้มูล 

 3.2 สร้าง user ID และบันทึกข้อมูลลูกค้าลงระบบ 

 3.3 แจ้ง Username กับ Password ให้ลูกค้าทราบ 

Exception Condition: 3.1 ถ้าพนักงานในร้านรายที่เพิ่ม มีอยู่แล้วในระบบ (เลขประจ าตัวประชาชนซ้ า) ระบบจะแจ้งให้
ทราบว่า ข้อมูลซ้ า หรือมีข้อมูลลกูค้ารายนี้อยู่ในระบบ ถา้ Mobile Phone หรือ เลขประจ าตวั
ประชาชนไม่ถูกต้อง (Mobile Phone มีไม่ครบหลัก) ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ 
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Use Case 2.1 

Use Case Name: อัพเดทข้อมูลทอง 

Scenario: เพิ่มข้อมูลทอง (รายการใหม)่ 

Trigger Event: เมื่อมีการเพิ่มรายการทองใหม่ภายในร้าน 

Brief Description: ผู้ดูแลระบบสามารถอพัเดทรายการทอง ราคา โปรโมชั่น 

Actor: ผู้บริหาร 

Related Use Cases - 

Preconditions: ข้อมูลทองที่ต้องการเพิ่มไม่มีอยู่ในระบบ 

Postconditions: ข้อมูลทองและโปรโมชันถูกเพิ่มในระบบ 

Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการ เพิ่มขอ้มูลทองและโปรโมชัน 1.1 ให้ระบุขอ้มูลที่ต้องการเพิ่ม 

2. กรอกรายละเอียดของข้อมูลทอง ซึ่ง
ประกอบดว้ย ประเภท ลาย ขนาด น้ าหนัก 
ราคาค่าแรง 

 

3. ยืนยันการบันทึกขอ้มูล 3.1 ตรวจสอบความถกูต้องข้อมูล 

 3.2 เพิ่มข้อมูลทองลงในระบบ 

Exception Condition: 3.1 ถ้าข้อมูลทองที่เพิ่ม มีอยู่แลว้ในระบบ (โดยตรวจสอบจาก ประเภท ลาย ขนาด น้ าหนกั) ระบบ
จะแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบวา่ ขอ้มูลทองซ้ า หรือมีข้อมูลทองนี้อยู่ในระบบแล้ว 
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Use Case 2.2 

Use Case Name: อัพเดทข้อมูลทอง 

Scenario: แก้ไขข้อมูลทอง 

Trigger Event: เมื่อใส่ข้อมูลรายการทองผิด หรือต้องการอัพเดทข้อมูลใหม่ 

Brief Description: ผู้บริหารสามารถแก้ไขรายละเอยีดของรายการทองได้ เช่น ราคาค่าแรง 

Actor: ผู้ดูแลระบบ 

Related Use Cases - 

Preconditions: รายการทองที่ต้องการแก้ไข ตอ้งมีอยู่ในระบบอยูแ่ล้ว 

Postconditions: รายการทองที่เลือก ถูกลบออกจากระบบ 

Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการแก้ไขขอ้มูลทองที่ต้องการแก้ไข 1.1 แสดงข้อมูลเดิมพร้อมทั้งเปิดให้แก้ไข
ข้อมูล 

2. แก้ไขข้อมูล  

3. ยืนยันการแก้ไข 3.1 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูล 

 3.2 ข้อมูลทองในระบบถูกแก้ไข 

Exception Condition: ถ้ารายการทองที่ต้องการแก้ไขไม่มีอยู่ในระบบ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หนา้ร้านทราบ 
3.1 ถ้าข้อมูลรายการทองที่แก้ไขไม่มีอยูใ่นระบบ ไม่ถูกต้อง (โดยตรวจสอบจาก ประเภท ลาย ขนาด 
น้ าหนัก) ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 
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Use Case 2.3 

Use Case Name: อัพเดทข้อมูลทอง 

Scenario: ลบข้อมูลทอง 

Trigger Event: เมื่อพบว่ารายการทองที่บันทึกลงระบบผิดพลาด 

Brief Description: ผู้บริหารสามารถลบรายการทองออกจากระบบได้ 

Actor: ผู้บริหาร 

Related Use Cases - 

Preconditions: รายการทองที่ต้องการลบจะต้องมีอยู่แลว้ในระบบ 

Postconditions: รายการทองที่เลือกถูกลบออกจากระบบ 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกรายการทองที่ต้องการลบ 1.1 ให้ยืนยันการลบรายการ 

3. ยืนยัน 3.1 รายการทองถกูลบออกจากระบบ 

Exception Condition:  
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Use Case 3 

Use Case Name: เพิ่มลายทองรูปพรรณ 

Scenario: เพิ่มลายทองรูปพรรณ 

Trigger Event: เมื่อมีทองรูปพรรณลายใหม่เข้ามาเป็นสนิค้าของร้าน 

Brief Description: ผู้บริหารสามารถเพิ่มลายทองรูปพรรณใหม่เข้าไปในระบบได้ 

Actor: ผู้บริหาร 

Related Use Cases  

Preconditions: ลายทองรูปพรรณที่ต้องการเพิ่มต้องยังไม่มีอยู่ในระบบ 

Postconditions: ลายทองรูปพรรณใหม่ ถูกเพิ่มเขา้ไปในระบบ 

Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการอัพเดททอง 1.1 แสดงรายการทองทั้งหมดที่มีในระบบ 

 2. ท ารายการเพิ่มลายทองรูปพรรณ 2.1 ให้ระบุลายทองรูปพรรณที่ต้องการเพิ่ม 

 3. ระบุลายทองรูปพรรณที่ต้องการเพิ่ม  

 4. ยืนยันการบันทึก 4.1 เพิ่มชื่อลายทองรูปพรรณเข้าระบบ 

Exception Condition:  
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Use Case 4.1 

Use Case Name: อัพเดทรายการจ าน า 

Scenario: เพิ่มข้อมูลการจ าน าใหม ่

Trigger Event: เมื่อลูกค้าน าทองมาจ าน าที่ร้าน 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านสามารถเพิ่มรายการการจ าน าของลูกค้าได้ 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน 

Related Use Cases - 

Preconditions: มีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วในระบบ 

Postconditions: ข้อมูลการจ าน าถกูบันทึกในระบบ 

Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการเพิ่มรายการจ าน า 1.1 ให้ระบุรายละเอยีดข้อมูลการจ าน า 

 
2. ใส่รายละเอียดข้อมูลการจ าน า ซ่ึงประกอบดว้ย 
ชื่อ-นามสกุล ของลูกค้า ประเภทของทองรูปพรรณที่
น ามาจ าน า น้ าหนัก เงินต้น 

 

 3. ยืนยันการบันทึกขอ้มูล 3.1 ตรวจสอบข้อมูล 

 
 3.2 เพิ่มรายการจ าน าใหม่ลงในระบบ โดย

ให้มีสถานะเป็น “จ าน า” 

Exception Condition:  
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Use Case 4.2 

Use Case Name: อัพเดทรายการจ าน า 

Scenario: ปรับปรุงข้อมูลการจ าน า 

Trigger Event: ลูกค้าขอไถ่ถอน หรือลูกค้าขอเล่ือนวันครบก าหนดต่อดอกเบี้ย 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านสามารถปรับปรุงข้อมลูวันที่ครบก าหนดต่อดอกเบี้ย หรือสถานะของรายการจ าน า
ได้ 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน 

Related Use Cases - 

Preconditions: รายการจ าน าที่ตอ้งการแก้ไขจะต้องมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว 

Postconditions: กรณีไถ่ถอน: รายการจ าน าถูกแก้ไขสถานะเป็น “ไถ่ถอน” 
กรณีเล่ือนวันครบก าหนดต่อดอกเบี้ย: วนัที่ของรายการจ าน าถูกปรับปรุง 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกแก้ไขรายการจ าน าที่ต้องการ 1.1 แสดงข้อมูลเดิมของรายการจ าน า 
พร้อมทั้งเปิดให้แก้ไขรายการ 

 
กรณีลูกค้ามาไถ่ถอน 
2a แก้ไขสถานะจากจ าน าเป็นไถ่ถอน และยืนยันการ
แก้ไข  

2a.1 ปรับปรุงสถานะรายการจ าน าเป็นไถ่
ถอน 

 
กรณีลูกค้าขอเล่ือนวันต่อดอกเบี้ย 
2b แก้ไขวันที่ต่อดอกเบี้ย และยืนยันการแก้ไข 

2b.1 ปรับปรุงวันที่ต่อดอกเบี้ยของรายการ
จ าน า 

Exception Condition: 2b.1 ตรวจสอบตความถกูต้องของวันทีท่ี่ระบุว่าไม่ใช่เป็นวันที่ยอ้นหลัง ถา้ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งให้
ทราบ 
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Use Case 4.3 

Use Case Name: อัพเดทรายการจ าน า 

Scenario: ลบข้อมูลการจ าน า 

Trigger Event: เมื่อพบว่ารายการจ าน าที่บันทึกลงระบบผิดพลาด 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านสามารถลบรายการจ าน าออกจากระบบได้ 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน 

Related Use Cases - 

Preconditions: รายการจ าน าที่ตอ้งการลบจะตอ้งมีอยู่ในระบบอยูแ่ล้ว 

Postconditions: รายการจ าน าที่เลือกถูกลบออกจากระบบ 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกรายการที่ต้องการลบ 
 

1.1 ให้ยืนยันการลบรายการ 

 2. ยืนยัน 2.1 รายการจ าน าถกูลบออกจากระบบ 

Exception Condition:  
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Use Case 5 

Use Case Name: อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล 

Scenario: อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล 

Trigger Event: เมื่อลูกค้าต้องการแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของตน 

Brief Description: ลูกค้าสามารถเข้าไปแก้ไข ขอ้มูลส่วนบคุคลของตนเองได้ เช่น แก้ไขข้อมูลที่อยู ่และเบอร์โทรศัพท์ 
เป็นต้น 

Actor: ลูกค้า 

Related Use Cases - 

Preconditions: ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการแก้ไขต้องมีอยูแ่ล้วในระบบ 

Postconditions: ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกแก้ไข 

Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการแก้ไขขอ้มูลส่วน
บุคคล 

1.1 แสดงข้อมูลเดิมของลูกค้าที่ต้องการแก้ไข พร้อมทั้งเปิด
ให้แก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ 
ยกเว้น username และเลข
ประจ าตัวประชาชน 

 

3. ยืนยันการบันทึกขอ้มูล 3.1 ตรวจสอบความถกูต้องและความสมเหตุสมผลของ
ข้อมูล 

 3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าถูกแก้ไข 

Exception Condition: 3.1 ถ้า Mobile Phone ไม่ถูกต้อง (Mobile Phone มีไม่ครบหลัก) ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ทราบ 
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Use Case 6 

Use Case Name: ดูทอง 

Scenario: ดูรายการทองแท่งและทองรูปพรรณที่ร้านมีจ าหนา่ย 

Trigger Event: ลูกค้าต้องการซ้ือทอง/สั่งจอง/สั่งท าทอง 

Brief Description: ระบบจะแสดงรายการทองชนิดต่างๆ ทัง้หมดที่ร้านมีจ าหน่าย โดยลูกค้าสามารถเลือกดูรายการทอง
เฉพาะที่สนใจได้โดยค้นหาจาก ประเภท น้ าหนัก ขนาด และ ลาย ซ่ึงข้อมูลที่เป็นผลการค้นหาจะ
แสดงข้อมูลรายละเอียดของรายการทอง ได้แก่ ราคา ประเภท ลาย น้ าหนัก ขนาด และรูปภาพของ
ทอง 

Actor: ลูกค้า 

Related Use Cases - 

Preconditions: ต้องมีรายการทองอยู่ในระบบ 

Postconditions: รายละเอียดของรายการทองที่ลูกค้าเลือกถูกแสดง 

Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการดูทอง 1.1 แสดงรายการทองทั้งหมดที่มีในระบบ 

2. เลือกดูทองบางรายการโดยระบุประเภท 
ลาย ขนาด น้ าหนัก 

 

3. ยืนยันการท ารายการ 3.1 แสดงข้อมูลรายละเอียดของรายการทองตาม
เง่ือนไขที่ลูกค้าระบุ 

Exception Condition: 3.1 ถ้าข้อมูลทองที่ลูกค้ากรอกมา ไม่มีอยู่ในระบบ จะต้องท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบ 
ถ้าลูกค้าต้องการสั่งจองรายการทองที่ถูกเลือกดู สามารถท าการสั่วจอได้ (use case สั่งจองทอง) 
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Use Case 7 

Use Case Name: สั่งจอง 

Scenario: สั่งจองทอง 

Trigger Event: เมื่อลูกค้าต้องการจองสินค้า 

Brief Description: ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของรายการทองที่สนใจ และสั่งจองได ้

Actor: ลูกค้า 

Related Use Cases Extend: ดูทอง 

Preconditions: รายการทองที่ลูกค้าต้องการสั่งจองต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Postconditions: รายการสั่งจองของลูกค้าถูกบันทกึในระบบ และรายการช าระเงินถูกเพิ่มในระบบ 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกรายการทองที่ต้องการสั่งจองและ
ระบุจ านวนที่ตอ้งการ 

 

2. ท าขั้นตอนที่ 1 ซ้ า จนครบตามที่
ต้องการ  

 

3. ยืนยันการสั่งจอง 3.1 แสดงรายการสั่งจองทั้งหมดที่ระบุ พร้อมแจ้งวัน
รับทอง 

4. บันทึกรายการสั่งจอง 4.1 เพิ่มข้อมูลรายละเอยีดที่ลูกค้าสั่งจองเข้าระบบ 

 4.2 สร้างรายการช าระเงินด้วยยอดรวมของการสั่ง
จอง 

Exception Condition:  
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Use Case 8 

Use Case Name: สั่งท า 

Scenario: สั่งท าทอง 

Trigger Event: เมื่อลูกค้าต้องการสั่งท าทอง 

Brief Description: ลูกค้าสามารถสั่งท าทองรูปพรรณได้ โดยระบุ ประเภท น้ าหนัก ขนาด และ ลายตามต้องการได้ 

Actor: ลูกค้า 

Related Use Cases - 

Preconditions: - 

Postconditions: รายการสั่งท าของลูกค้าที ่ถูกบันทึกในระบบ และรายการช าระเงินถูกเพิ่มในระบบ 

Flow of Activities: Actor System 

1. ท ารายการสั่งท าทอง 1.1 ให้ระบุรายละเอยีดของทองที่ต้องการสั่งท า 

2. ระบุรายละเอยีดทองที่ต้องการสั่งท า ซ่ึง
ประกอบดว้ย ประเภท ลาย ขนาด น้ าหนัก 
ข้อมูลเพิ่มเติม และแนบไฟล์รูปภาพประกอบ 

2.1 ระบบแสดงข้อมูลรายละเอยีดทองที่สั่งท า 

3. ท ารายการ 2 ซ้ าจนครบที่ต้องการ  

4. ยืนยันการบันทึกรายการสั่งท าทั้งหมด 4.1 ตรวจสอบข้อมูลที่ระบบ 

 4.2 เพิ่มข้อมูลรายละเอยีดที่ลูกค้าสั่งท าเข้า
ระบบ 

 4.3 สร้างรายการช าระเงินด้วยยอดรวมของการ
สั่งท า 

Exception Condition:  
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Use Case 9 

Use Case Name: ดูรายการจ าน า 

Scenario: ดูรายการจ าน า 

Trigger Event: ต้องการตรวจสอบวันต่อดอกเบี้ยการจ าน า 

Brief Description: ลูกค้าสามารถเรียกดูรายละเอยีดของการจ าน าเพื่อใช้ในการพิจารณาต่อดอกเบีย้ หรือท ารายการ
จ าน าเพิ่มได ้

Actor: ลูกค้า 

Related Use Cases - 

Preconditions: ต้องมีข้อมูลการจ าน าอยู่แล้วในระบบ 

Postconditions: รายละเอียดของรายการทองที่ลูกค้าน ามาจ าน าถูกแสดง 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกท ารายการดูรายละเอียดการจ าน า 1.1 แสดงรายการทองที่ลูกค้าน ามาจ าน า ซ่ึง
ประกอบดว้ย ทอง น้ าหนกั เงินจ าน า ดอกเบี้ยที่ต้อง
จ่าย วันที่ต้องจา่ยดอกเบี้ย สถานะ 

Exception Condition:  
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Use Case 10 

Use Case Name: ดูรายการช าระเงิน 

Scenario: ดูการช าระเงิน 

Trigger Event: เมื่อถึงงวดต่อดอกเบี้ยจ าน า หรือเมื่อลูกค้าต้องการช าระเงินค่ามัดจ าทองที่สั่งจองหรือสั่งท า 

Brief Description: ลูกค้าสามารถเรียกดูรายการช าระเงินค่าทอง และค่าดอกเบี้ยจ าน าได้ 

Actor: ลูกค้า 

Related Use Cases - 

Preconditions: มีรายการค้างช าระของลูกค้าอยู่ในระบบ 

Postconditions: ใบสรุปรายการช าระเงินตามรายการที่ลูกค้าเลือกถูกพิมพ์ 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกท ารายการดูรายการช าระเงิน 1.1 แสดงรายการค้างช าระเงินทั้งหมดที่มีของลูกค้า 

2. เลือกรายการที่ต้องการช าระเงิน  

3. สั่งพิมพ์รายการช าระเงิน 3.1 สร้างรหัสการช าระเงิน 
3.2 สร้างใบสรุปรายการช าระเงินตามรปูแบบที่
ก าหนด โดยขอ้มูลในใบสรุปรายการช าระเงิน
ประกอบดว้ย วันที่ ชือ่-นามสกุลผู้ช าระ รหัสการ
ช าระเงิน ประเภทรายการ รายการสินค้า จ านวน
สินค้า จ านวนเงินแต่ละรายการ และจ านวนเงินรวม 

Exception Condition:  
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Use Case 11 

Use Case Name: แจ้งการช าระเงิน 

Scenario: แจ้งการช าระเงิน 

Trigger Event: เมื่อลูกค้าได้ท าการโอนเงินให้กับทางร้านแล้ว 

Brief Description: ลูกค้าสามารถแจ้งช าระเงินค่าทอง และค่าดอกเบี้ยจ าน าได้ ภายหลังจากลกูค้าได้โอนเงินจ านวน
ดังกล่าวเข้าบัญชีของร้านแล้ว 

Actor: ลูกค้า 

Related Use Cases - 

Preconditions: มีข้อมูลใบสรุปรายการช าระเงินอยู่ในระบบแล้ว 

Postconditions: รายละเอียดการช าระเงินถูกปรับปรุงและสถานะรายการช าระเงินถูกเปลี่ยนเป็น Paid 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกท ารายการแจ้งการช าระเงิน 1.1 บริการให้ระบุรายละเอียดของการโอนเพื่อช าระ
ค่าบริการ 

2. ระบุรายละเอยีดการช าระเงิน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ธนาคารที่ช าระ สาขาที่
ช าระ วันที่ที่ช าระ เวลาที่ช าระ จ านวน
เงินที่ช าระ และแนบหลกัฐานการช าระ
เงิน พร้อมรหัสการช าระเงินในใบสรุป
รายการช าระเงินที่ได้จากระบบ 

 

2. ยืนยันการช าระเงิน 2.1 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการช าระเงิน และรหัส
การช าระเงิน 

 2.3 บันทึกข้อมูลรายละเอียดการช าระเงินเข้าระบบ และ
ปรับสถานะของการช าระเงินเป็น Paid 

Exception Condition: 2.1 ถ้าตรวจสอบพบวา่ข้อมูลรหัสการช าระเงินไม่มีอยู่ในระบบ ระบบจะแจ้งให้ทราบ 
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Use Case 12 

Use Case Name: ตรวจสอบการช าระเงิน 

Scenario: ตรวจสอบการช าระเงิน 

Trigger Event: เมื่อลูกค้าได้ท ารายการแจ้งการช าระเงินผ่านระบบแล้ว 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านสามารถตรวจสอบการช าระเงินค่ามัดจ าสั่งท า/สั่งจองทอง หรือค่าดอกเบี้ยจ าน า
ได้ ภายหลังจากลูกคา้ได้แจ้งการช าระเงินผ่านระบบแล้ว 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน 

Related Use Cases - 

Preconditions: มีข้อมูลการแจ้งช าระเงินของลูกค้าอยู่ในระบบแล้ว 

Postconditions: สถานะของรายการช าระเงินถูกเปลี่ยนเป็น Confirmed 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกท ารายการตรวจสอบการช าระ
เงิน 

1.1 แสดงรายการแจ้งช าระเงินที่มีสถานะเป็น Paid 

2 ตรวจสอบรายละเอียดการช าระเงิน
ของลูกค้าว่าตรงกับในระบบ และ 
ตรวจสอบวา่จ านวนเงินที่ลูกค้าแจ้ง ได้
ถูกโอนเข้าบัญชีแล้ว 

 

3. ยืนยันการช าระเงิน 3.1 สถานะของรายการช าระเงินถูกเปลีย่นเป็น 
Confirmed 

Exception Condition:  
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Use Case 13 

Use Case Name: ดูราคาทองค า 

Scenario: ดูราคาทองค า 

Trigger Event: เมื่อเจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือลกูค้าต้องการทราบราคาซ้ือ/ขายของทองค า 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านและลกูค้าสามารถดูราคาทองค าปัจจุบันและยอ้นหลังได้ 5 ครั้งล่าสุด 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน ลกูค้า ผู้บริหาร 

Related Use Cases - 

Preconditions: - 

Postconditions: ราคาทองถูกแสดง 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกท ารายการดูราคาทอง 1.1 เชื่อมต่อกับระบบ Live Gold Price ของเว็บไซต์ 
taradthong.com โดยผ่าน URL 
http://taradthong.com/webadmin/embed.php 
และhttp://taradthong.com/webadmin/embed-
vertical2.php 
1.2 แสดงราคา ซ้ือ/ขาย ทองค าตามรูปแบบที่เว็บไซต์ 
taradthong.com ก าหนด 

Exception Condition:  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://taradthong.com/webadmin/embed.php
http://taradthong.com/webadmin/embed-vertical2.php
http://taradthong.com/webadmin/embed-vertical2.php
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Use Case 14 

Use Case Name: ตรวจสอบรายการสั่งท า 

Scenario: ตรวจสอบรายการสั่งท า 

Trigger Event: เมื่อลูกค้าสั่งท าทองผ่านเว็บไซต์ห้างทองวอชิงตัน 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสั่งท าที่ลูกค้าน าเขา้มาในระบบได้ และ
สามารถเพิ่มราคาเต็มเพื่อแสดงให้ลูกค้าทราบได้ 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน 

Related Use Cases - 

Preconditions: มีรายการสั่งท าทองอยู่แลว้ในระบบ 

Postconditions: อัพเดทราคาเต็มของรายการสั่งท าเข้าระบบ 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกท ารายการตรวจสอบรายการ
สั่งท า 

1.1 แสดงรายการสั่งท าทั้งหมดของลูกคา้ 

2. เลือกลูกค้ารายที่ตอ้งการดูรายการ
สั่งท า 

2.1 แสดงรายการสั่งท าทั้งหมดของลูกคา้ที่ระบุ 

3. เลือกรายการสั่งท าที่ต้องการ
ตรวจสอบ 

 

4. ใส่ราคาเต็มของรายการสั่งท าที่
เลือก เพื่อให้ลูกค้าเรียกดูได้ในภายหลัง 

 

5. ยืนยันการท ารายการ 5.1 ราคาเต็มของรายการสั่งท าถกูเพิ่มในระบบ 

Exception Condition:  
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Use Case 15 

Use Case Name: ดูรายการสั่งท า 

Scenario: ดูรายการสั่งท า 

Trigger Event: เมื่อลูกค้าต้องการตรวจสอบวา่ราคาเต็มของรายการที่ส่ังท า เป็นไปตามที่ตกลง 

Brief Description: ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของรายการทองที่สั่งท ารวมทั้งราคาเต็มของรายการทองที่สั่งท าผ่าน
ระบบ 

Actor: ลูกค้า 

Related Use Cases - 

Preconditions: มีรายการทองที่สั่งท าในระบบ 

Postconditions: รายการสั่งท าถกูแสดง 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกท ารายการดูรายการสั่งท า 1.1 ค้นหารายการสั่งท าทั้งหมดที่ยังไม่มีการแจ้งช าระเงิน
ของลูกค้า 
1.2 แสดงรายการสั่งท าทั้งหมดที่ยังไม่มีการแจ้งช าระเงิน
ของลูกค้า โดยมีรายละเอยีดดังนี้ รหัสสัง่ท า วันที่สั่งท า 
ชื่อลูกค้า ประเภท ลาย จ านวน ค่ามัดจ า และราคาเต็ม 

Exception Condition:  
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Use Case 16.1 

Use Case Name: รายงานข้อมูลลูกค้าที่มยีอดใช้บริการสูง 

Scenario: จัดท ารายงานขอ้มูลลูกค้าที่มยีอดใช้บรกิารสูง 

Trigger Event: เมื่อเจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บรหิารต้องการได้ข้อมูลเพื่อให้ของขวัญปีใหม่กบัลกูค้า 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บรหิารสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลลกูค้าที่มียอดใช้บริการสูงจากระบบได้ 
โดยสามารถระบุปี และจ านวนอันดับทีต่้องการได้ ซึ่งเนื้อหาในรายงานจะแสดง อันดับ ชื่อ-นามกุล ที่
อยู่ เบอร์โทรศัพท ์จ านวนครั้งการใช้บริการต่างๆ กบัทางร้าน และมูลค่าการใชบ้ริการ 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน ผู้บรหิาร 

Related Use Cases - 

Preconditions: ข้อมูลลูกค้าและการใช้บริการของลูกค้ามีอยู่แล้วในระบบ 

Postconditions: รายงานข้อมูลลูกค้าที่มยีอดใช้บริการสูงตามที่เจ้าหน้าทีห่น้าร้านหรือผู้บริหารตอ้งการถูกแสดง 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกท ารายงานข้อมูลลูกค้าที่มยีอด
ใช้บริการสูง 

1.1 แสดงให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขการจัดท ารายงาน 

2. ระบุปีของรายงาน และจ านวนอันดับ
ที่ต้องการด ู

2.1 ค้นหาข้อมูลของลูกค้าและการใช้บริการของลูกค้า
ตามเง่ือนไขที่ระบุ 

 2.2 แสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ในรูปแบบของรายงานตามที่
ก าหนด ซ่ึงประกอบด้วย อันดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ่เบอร์
โทร จ านวนครั้งการใช้บริการต่างๆ กับทางร้าน และ
มูลค่าการใช้บริการ  

Exception Condition:  
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Use Case 16.2 

Use Case Name: รายงานทองที่มียอดสั่งจองสูง 

Scenario: จัดท ารายงานทองที่มียอดสั่งจองสูง 

Trigger Event: เมื่อเจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บรหิารต้องการข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจซ้ือทองเข้าร้านเพิ่ม 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บรหิารสามารถเรียกดูรายงานทองที่มียอดสั่งจองสูงจากระบบได้ โดย
สามารถระบุ ปี เดือน ของรายงาน และจ านวนอันดบัที่ต้องการได้ ซึ่งเนื้อหาในรายงานจะแสดง 
อันดับ ประเภท ลาย น้ าหนักทอง จ านวน และมูลค่าการสั่งจอง 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน ผู้บรหิาร 

Related Use Cases - 

Preconditions: ข้อมูลการสั่งจองทองจะต้องมีอยู่ในระบบอยู่แลว้ 

Postconditions: รายงานทองที่มียอดสั่งจองสูงตามที่เจ้าหน้าที่หน้ารา้นหรือผู้บริหารต้องการถูกแสดง 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกท ารายงานทองที่มียอดสั่งจอง
สูง 

1.1 แสดงให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขการจัดท ารายงาน 

2. ระบุปี เดือน ของรายงาน และ
จ านวนอันดบัที่ต้องการด ู

2.1 ค้นหาข้อมูลทองที่ถูกสั่งจองตามเง่ือนไขที่ระบุ 

 3.1 แสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ในรูปแบบของรายงานตามที่
ก าหนด ซ่ึงประกอบด้วย อันดับ  ประเภท ลาย น้ าหนัก
ทอง จ านวน และมูลค่าการสั่งจอง 

Exception Condition:  
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Use Case 16.3 

Use Case Name: รายงานรายงานสั่งจองทอง 

Scenario: จัดท ารายงานรายงานสั่งจองทอง 

Trigger Event: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บรหิารต้องการจัดเตรียมสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งซ้ือผ่านระบบ 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บรหิารสามารถเรียกดูรายงานสั่งจองทองจากระบบได้ โดยสามารถระบุ
วันที่ของการสั่งจองทองที่ต้องการดูได้ ซ่ึงเนื้อหาในรายงานจะแสดง ประเภทสินค้า ลายสินค้า 
ขนาดสินค้า น้ าหนักทอง ชือ่ลูกค้า และจ านวนที่สั่งจอง 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน ผู้บรหิาร 

Related Use Cases - 

Preconditions: ข้อมูลการสั่งจองทองของลูกค้ามีอยู่ในระบบอยูแ่ล้ว 

Postconditions: รายงานสั่งจองทองตามที่เจ้าหนา้ที่หน้าร้านหรือผู้บริหารต้องการถูกแสดง 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกท ารายงานสั่งจองทอง 1.1 แสดงให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขการจัดท ารายงาน 

2. ระบุวันที่ของการสั่งจองทองที่
ต้องการด ู

2.1 ค้นหาข้อมูลการสั่งจองทองตามเง่ือนไขที่ระบุ 

 2.1 แสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ในรูปแบบของรายงานตามที่
ก าหนด ซ่ึงประกอบด้วย ประเภทสินค้า ลายสินค้า ขนาด
สินค้า น้ าหนักทอง ชื่อลูกค้า และจ านวนที่สั่งจอง 

Exception Condition: 2.1 ถ้าวันที่ที่เจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บริหารระบุ ไม่มีข้อมูลการสั่งจองทอง ระบบจะแจ้งให้ทราบ 
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Use Case 16.4 

Use Case Name: รายงานรายงานสั่งท าทอง 

Scenario: จัดท ารายงานรายงานสั่งท าทอง 

Trigger Event: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บรหิารต้องการจัดเตรียมสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งท าผ่านระบบ 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บรหิารสามารถเรียกดูรายงานสั่งท าทองจากระบบได้ โดยสามารถระบวุันที่
ของการสั่งท าทองได้ ซึ่งเนื้อหาในรายงานจะแสดง ประเภทสินค้า ลายสินค้า ขนาดสินค้า น้ าหนกั
ทอง ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า จ านวนที่สัง่ท า ข้อมูลเพิ่มเติมของลูกค้า และชื่อไฟล์ที่ลูกค้าแนบมา
ประกอบการสั่งท า 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน ผู้บรหิาร 

Related Use Cases - 

Preconditions: ข้อมูลการสั่งท าทองของลูกค้ามอียู่ในระบบอยู่แล้ว 

Postconditions: รายงานสั่งท าทองตามที่เจ้าหนา้ที่หนา้ร้านหรือผู้บริหารต้องการถูกแสดง 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกท ารายงานสั่งท าทอง 1.1 แสดงให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขการจัดท ารายงาน 

2. ระบุวันที่ของการสั่งท าทองที่
ต้องการด ู

2.1 ค้นหาข้อมูลการสั่งท าทองตามเง่ือนไขที่ระบุ 

 2.1 แสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ในรูปแบบของรายงานตามที่
ก าหนด ซ่ึงประกอบด้วย ประเภทสินค้า ลายสินค้า ขนาด
สินค้า น้ าหนักทอง ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า จ านวนที่สั่ง
ท า ข้อมูลเพิ่มเติมของลูกค้า และชื่อไฟล์ที่ลูกค้าแนบมา
ประกอบการสั่งท า 

Exception Condition: 2.1 ถ้าวันที่ที่เจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บริหารระบุ ไม่มีข้อมูลการสั่งท าทอง ระบบจะแจ้งให้ทราบ 
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Use Case 16.5 

Use Case Name: รายงานรายการจ าน าที่ครบก าหนดต่อดอกเบี้ย 

Scenario: จัดท ารายงานรายการจ าน าที่ครบก าหนดต่อดอกเบี้ย 

Trigger Event: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บรหิารต้องการแจ้งเตือนลูกค้าที่น าทองมาจ าน า แล้วรายการจ าน าของ
ลูกค้าครบก าหนดต่อดอกเบี้ย 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บรหิารสามารถเรียกดูรายงานรายการจ าน าที่ครบก าหนดต่อดอกเบี้ยจาก
ระบบได้ โดยสามารถระบวุันที่ที่ต้องการดูได้ ซึ่งเนื้อหาในรายงานจะแสดงวันที ่ชื่อ-นามสกุลของ
ลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ สินค้าจ าน า และดอกเบี้ยจ าน าที่ต้องช าระ 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน ผู้บรหิาร 

Related Use Cases  

Preconditions: ข้อมูลรายการจ าน าของลูกค้าจะต้องมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว 

Postconditions: รายงานรายการจ าน าที่ครบก าหนดต่อดอกเบี้ยตามที่เจา้หน้าทีห่น้าร้านหรือผู้บริหารต้องการถูก
แสดง 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกท ารายงานรายการจ าน าที่ครบ
ก าหนดต่อดอกเบี้ย 

1.1 แสดงให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขการจัดท ารายงาน 

2. ระบุวันที่ที่ต้องการด ู 2.1 ค้นหาข้อมูลการจ าน าที่มีสถานะเปน็ “ครบก าหนด
ต่อดอกเบี้ย” ตามเง่ือนไขที่ระบ ุ

 2.1 แสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ในรูปแบบของรายงานตามที่
ก าหนด ซ่ึงประกอบด้วย วันที่ ชื่อ-นามกสุลของลูกค้า 
เบอร์โทรศัพท์ สินค้าจ าน า และดอกเบีย้จ าน าที่ต้องช าระ 

Exception Condition: 2.1 ถ้าในวันนั้นไม่มีรายงานทองที่ครบก าหนดต่อดอกเบีย้ ระบบจะแจ้งให้ทราบ 
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Use Case 16.6 

Use Case Name: รายงานการช าระเงิน 

Scenario: จัดท ารายงานการช าระเงิน 

Trigger Event: สิ้นวันเจ้าหน้าทีห่น้าร้านหรือผู้บริหารตอ้งการตรวจสอบการโอนเงินของลูกค้าที่แจ้งช าระผ่านระบบ 

Brief Description: เจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บรหิารสามารถเรียกดูรายงานจากระบบได้ โดยสามารถระบุวันที่ที่ต้องการ
ดูการช าระเงินได้ ซึ่งเนื้อหาในรายงานจะแสดง เวลาที่ช าระ รหัสการช าระเงิน ชื่อ-นามสกุลของ
ลูกค้า และจ านวนเงินที่ลูกค้าโอน 

Actor: เจ้าหน้าที่หนา้ร้าน ผู้บรหิาร 

Related Use Cases - 

Preconditions: ข้อมูลการแจ้งการช าระเงินของลูกค้าจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 

Postconditions: รายงานการช าระเงินตามที่เจ้าหน้าทีห่นา้ร้านหรือผู้บริหารต้องการถูกแสดง 

Flow of Activities: Actor System 

1. เลือกท ารายงานการช าระเงิน 1.1 แสดงให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขการจัดท ารายงาน 

2. ระบุวันที่ที่ต้องการดูการช าระเงิน 2.1 ค้นหาข้อมูลการแจ้งช าระเงินที่มีสถานะเป็น 
Confirmed ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 2.2 แสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ในรูปแบบของรายงานตามที่
ก าหนด ซ่ึงประกอบด้วย เวลาที่ช าระ รหัสการช าระเงิน 
ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า และจ านวนเงินที่ลูกค้าโอน 

Exception Condition: 2.2 ถ้าวันที่เจ้าหน้าที่หนา้ร้านหรือผู้บรหิารระบุไม่มีการช าระเงิน ระบบจะแจ้งให้ทราบ 
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ภาคผนวก ข 
System Architecture ของระบบที่พัฒนา 

 
ระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตัน มีลักษณะการท างานเป็น Web-based 

Application ซึ่งระบบจะท างานผ่าน Google Chrome ดังภาพที่ ข.1 
 

 
ภาพที่ ข.1 Deployment Diagram แสดง System Architecture ของเว็บไซต์ห้างทองวอชิงตัน
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ภาคผนวก ค 
ฐานข้อมูล 

 
1. ชื่อฐานข้อมูล: WSTDB 
2. โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตันมีโครงสร้าง

ฐานข้อมูลดังภาพที่ ค.1 
 

 
ภาพ ค.1 ER Diagram ของระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตัน 
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3. ตารางแสดง Entity List 
 

ตารางที่ ค.1 
 
ตารางแสดง Entity List 

Entity Name ค าอธิบาย 

AppUser ใช้เก็บข้อมูลและ Username ของลูกค้า 
Product ใช้เก็บข้อมูลทองที่ทางร้านขาย 

ProductType ใช้เก็บประเภทของสินค้า 
ProductSize ใช้เก็บขนาดของสินค้าแต่ละประเภท 

Stripe ใช้เก็บข้อมูลลายของสินคา้แตล่ะประเภท 
GoldPrice ใช้เก็บข้อมูลราคาทองปัจจุบัน 
Order ใช้เก็บข้อมูลการสั่งท าทอง 
OrderDetail ใช้เก็บรายละเอียดการสั่งท าทอง 
Reserve ใช้เก็บข้อมูลการสั่งจองทอง 
ReserveDetail ใช้เก็บรายละเอียดการสั่งจองทอง 
Pawn ใช้เก็บข้อมูลการจ าน าของลูกคา้ 

Payment ใช้เก็บบรายการช าระเงินของลูกคา้ 
Pawn_has_Payment ใช้เก็บข้อมูลการช าระเงินและการจ าน าของลูกค้า 
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4. ตารางแสดง Attribute List 
 ตารางแสดง Attribute List ของ Entity ของระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตัน

ดังตารางที่ ค.2-ค.14 
 

ตารางที่ ค.2 
 

AppUser 
Attribute Name Primary Key 

(Yes/No) 
Foreign Key 

(Yes/No) 
ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

ID Y N เลขประจ าตัว
ประชาชนลูกค้า 

1100100110111 

Username N N User เข้าใช้งาน ssomchai 

Password N N Password เข้าใช้
งาน 

12345 

Firstname N N ช่ือลูกค้า นายสมชาย 

Lastname   นามสกลุลูกค้า แซ่ตั้ง 
Address N N ที่อยู่ลูกค้า 78/4 ต าบลสามกอ อ าเภอ

เสนา จังหวัดอยุธยา 

Tel N N เบอร์โทรศัพท์
ลูกค้า 

0874578478 

Email N N Email ลูกค้า customer@hotmail.com 
Role N N สิทธ์ิการใช้งาน Customer 

 
ตารางที่ ค.3 
 

Product 
Attribute Name Primary Key 

(Yes/No) 
Foreign Key 

(Yes/No) 
ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

ProdID Y N รหัสสินค้า 0100200401 
ProdWeight N N ประเภท แหวน 

ProdPrice N N ลาย ฉล ุ
ProdImage N N ขนาด 48 
ProductTypeID N Y น้ าหนัก 4 
StripeID N Y ราคาสินค้า 4 
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ตารางที่ ค.4 
 
ProductType 

Attribute Name Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

ProdTypeID Y N รหัสประเภท 1 
ProdTypeDesc N N ประเภท แหวน 

 
ตารางที่ ค.5 
 
ProductSize 

Attribute Name Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

SizeID Y N รหัสขนาด 1 
SizeVal N N ประเภท 41 

ProdTypeID N Y รหัสประเภท 4 

 
ตารางที่ ค.6 
 
Stripe 

Attribute Name Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

StripeID Y N รหัสลาย 1 

StripeDesc N N ช่ือลาย คดกิตตัน 
ProdTypeID N Y รหัสประเภท 2 
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ตารางที่ ค.7 
 
GoldPrice 

Attribute Name Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

AsAtDateTime Y N วันที่และเวลาที่
อัพเดทราคา 

2016-04-20 
13:10:58.723 

PricePerBath N N ราคาทองต่อ
บาท 

25,000 

 
ตารางที่ ค.8 
 
Order 

Attribute Name Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

OrderID Y N รหัสสั่งท า 1 

OrderDate N N วันที่สั่งท า แหวน 
RecieveDate N N วันที่รับสินค้า 2016-05-04 

ID N Y รหัสประจ าตัว
ประชาชน 

1144544887454 

PayID N Y รหัสช าระเงิน 900009 
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ตารางที่ ค.9 
 
OrderDetail 

Attribute Name Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

OrderDesc N N รายละเอียดสั่งท า 1 
OrderPrice N N ราคาสั่งท า แหวน 
OrderQty N N จ านวนที่สั่งท า 2016-05-04 

OrderID N Y รหัสสั่งท า 1144544887454 
ID N Y รหัสประจ าตัว

ประชาชน 
1144788556989 

ProdTypeID N Y รหัสประเภท 4 
StripeID N Y รหัสลาย 5 

 
ตารางที่ ค.10 
 
Reserve 

Attribute Name Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

ReserveID Y N รหัสสั่งจอง 1 

ReserveDate N N วันท่ีสั่งจอง แหวน 
RecieveDate N N วันท่ีรับสินค้า 2016-05-04 

ID N Y รหัสประจ าตัว
ประชาชน 

1144544887454 

PayID N Y รหัสช าระเงิน 900009 
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ตารางที่ ค.11 
 
ReserveDetail 

Attribute Name Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

Qty N N จ านวนที่จอง 1 
Price N N ราคาจอง 20,000 
ReserveID N Y รหัสสั่งจอง 200045 

ID N Y เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1144544887454 

PayID N Y รหัสช าระเงิน 900070 
ProdID N Y รหัสสินค้า 0255410122 

 
ตารางที่ ค.12 
 
Pawn 

Attribute Name Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

PawnID Y N รหัสจ าน า 300002 
PawnGold N N ทองที่น ามาจ าน า แหวน 

PawnWeight N N น้ าหนักทอง 2 บาท 
PawnMoney N N เงินต้นท่ีจ าน า 20,000 บาท 

PawnInterest N N ดอกเบี้ยจ าน า 600 บาท 
PawnDueDate N N วันครบก าหนดต่อ

ดอกเบี้ย 
2016-05-29 

PawnStatus N N สถานะรายการ มี 4 
สถานะ ได้แก่ “จ าน า”, 
“หลุดจ าน า”, “ครบ
ก าหนดต่อดอกเบีย้” 
และ “ไถ่ถอน” 

จ าน า 

ID N Y เลขประจ าตัวประชาชน 1144544887454 
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ตารางที่ ค.13 
 
Payment 

Attribute Name Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

PayID Y N รหัสช าระเงิน 900021 
PayTotalAmt N N ยอดรวมที่ต้องช าระ 50,000 บาท 
PayCFStatus N N สถานะการช าระ มี 

3 สถานะ ได้แก่ 
Null Paid และ 
Confirmed 

Paid 

PayBank N N ธนาคารที่โอน ธนาคารกรุงเทพ 

PayBranch N N สาขาท่ีโอน เสนา 
PayDate N N วันท่ีโอนเงิน 2016-05-29 

PayTime N N เวลาที่โอนเงิน 14:20 
PayImg N N รูปสลิปการโอน D:/Image/01.png 

PayAmount N N ยอดรวมที่โอน 50,000 บาท 

 
ตารางที่ ค.14 
 
Pawn_has_Payment 

Attribute Name Primary Key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

PawnID N Y รหัสจ าน า 300058 
PayID N Y รหัสช าระเงิน 900057 

 
 
 
 
 
 
 



89 

ภาคผนวก ง 
โครงสร้าง User Interface 

 
ระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตันมีรายการหน้าจอการท างานในแต่ละ Use 

Case ดังแสดงในตารางที่ ง.1 
 

ตารางที่ ง.1 
 
สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case กับหน้าจอของระบบ 

Use Case Name ล าดับการเข้าใช้ UI ช้ือ Program File ในส่วน UI 
ลงทะเบียน 1 

2 
Main.aspx 
Register.aspx 

ตรวจสอบรายการสั่งท า 1 
2 
3 

Main.aspx 
OfficerUpdateOrder.aspx 
DetailOrder.aspx 

อัพเดทข้อมูลทอง 1 
2 
3 

Main.aspx 
AdminPage.aspx 
AdminAddProduct.aspx 

เพิ่มลายทองรูปพรรณ 1 
2 
3 

Main.aspx 
AdminPage.aspx 
AdminAddStripe.aspx 

อัพเดทราคาทอง 1 Main.aspx 

อัพเดทรายการจ าน า 1 
2 
3 

Main.aspx 
OfficerPage.aspx 
OfficerAddPawn.aspx 

อัพเดทโปรไฟล ์ 1 
2 

Main.aspx 
UpdateProfileForm.aspx 

ดูราคาทอง 1 Main.aspx 

ดูทอง 1 
2 

Main.aspx 
GoldDetail.aspx 
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ตารางที่ ง.1 
 
สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case กับหน้าจอของระบบ(ต่อ) 

Use Case Name ล าดับการเข้าใช้ UI ช้ือ Program File ในส่วน UI 
สั่งจอง 1 

2 
3 

Main.aspx 
GoldDetail.aspx 
ReserveDetail.aspx 

สั่งท า 1 
2 

Main.aspx 
OrderForm.aspx 

ดูรายการจ าน า 1 
2 

Main.aspx 
PawnDetail.aspx 

ดูรายการสั่งท า 1 
2 

Main.aspx 
ReviewOrder.aspx 

ดูรายการช าระเงิน 1 
2 

Main.aspx 
Payment.aspx 

แจ้งการช าระเงิน 1 
2 

Main.aspx 
CFDetail.aspx 

รายงาน 1 
2 

Main.aspx 
Report.aspx 

 
ความสัมพันธ์ และโครงสร้างของหน้าจอต่างๆ 

 ระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตันมีโครงสร้าง User Interface ส าหรับลูกค้า 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หน้าร้าน และส าหรับผู้บริหาร ดังแสดงในภาพที่ ง.1 ง.2 และ ง.3 ตามล าดับ 
 

 
 

ภาพที่ ง.1 Web Flow Diagram ระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตัน ส าหรับลูกค้า 
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ภาพที่ ง.2 Web Flow Diagram ระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตัน ส าหรับเจ้าหน้าที่หน้าร้าน 
 

 
 

ภาพที่ ง.3 Web Flow Diagram ระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตัน ส าหรับผู้บริหาร 
 
 

Statechart Diagram ของการจ าน าดังภาพที่ ง.4 

 
ภาพที่ ง.4 Statechart Diagram ของการจ าน า 
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Statechart Diagram ของรายการช าระเงินดังภาพที่ ง.5 
 

 
ภาพที่ ง.5 Statechart Diagram ของรายการช าระเงิน 
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ภาคผนวก จ 
รายละเอียด System Interface 

 
เว็บไซต์ห้างทองวอชิงตันมีการเชื่อมต่อกับระบบ  Live Gold Price ของเว็บไซต์ 

taradthong.com ผ่าน URL ดังแสดงในภาพที่ จ.1 เพ่ือแสดงราคา ซื้อ/ขาย ทองค า ตามรุปแบบที่
เว็บไซต์ taradthong.com ก าหนด ขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ห้างทองวอชิงตันเพ่ือให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ห้าง
ทองวอชิงตันสามารถดูราคา ซื้อ/ขาย ทองค าย้อนหลังได้ 5 ครั้ง ดังภาพที่ จ.2-จ.3 

 
 
 
 
 
ภาพที่ จ.1 URL ระบบ Live Gold Price ของเว็บไซต์ taradthong.com 
 

 

 
ภาพที่ จ.2 แสดงหน้าจอแสดงราคา ซื้อ/ขาย ทองค าย้อนหลัง 5 ครั้ง 
 

 
ภาพที่ จ.3 แสดงหน้าจอแสดงราคา ซื้อ/ขาย ทองค าปัจจุบัน 

 
 

 

http://taradthong.com/webadmin/embed.php 
http://taradthong.com/webadmin/embed-vertical2.php 

 

 

http://taradthong.com/webadmin/embed.php
http://taradthong.com/webadmin/embed-vertical2.php
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Document Forms 
เอกสารที่ต้องใช้ในระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตันมีทั้ง Input Form (เอกสาร

ส าหรับลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ห้างทองวอชิงตัน) และ Output Form (เอกสารสรุปรายการช าระ
เงิน) มีตัวอย่างเอกสารดังภาพที่ จ.4 

 

 
 
ภาพที่ จ.4 เอกสารส าหรับใช้งานเว็บไซต์ห้างทองวอชิงตัน 
 
 
 
 
 
 



95 

ภาคผนวก ฉ 
แนวคิดการออกแบบโปรแกรม 

 
1. แนวคิดการออกแบบโปรแกรม 

 
ส่วนใหญ่การท างานของโปรแกรมภายในระบบ www.washingtongoldseller.com 

แบ่งออกเป็น 3 Layers ได้แก่  User Interface Layer (UI), Business Logic Layer (BLL), และ 
Database Access Layer (DAL) โดยทั้ง 3 ส่วนท างานสัมพันธ์กันดังภาพที่ ฉ.1 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
ภาพที่ ฉ.1 แนวคิดการพัฒนาเว็บโดยใช้ UI, BLL, และ DAL 

http://www.washingtongoldseller.com/
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User Interface Layer (UI) เป็นส่วนของโปรแกรมที่ user เห็น ท าหน้าที่รับ input 
จากผู้ใช้ และแสดงข้อมูลที่เป็น output จากการประมวลผล  

Business Logic Layer (BLL) เป็นส่วนของโปรแกรมที่ท าการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล น าเข้าและท าการประมวลผลข้อมูล ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการท างานทางธุรกิจของร้าน 
เพ่ือส่งผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้กลับไปให้ส่วนของ User Interface ของโปรแกรม เพ่ือแสดงผลใน
รูปแบบที่ก าหนด 

Database Access Layer (DAL) เป็นส่วนของโปรแกรมท่ีมีหน้าที่ติดต่อกับฐานข้อมูล
เพ่ือเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล หรือจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล โดยจะไปเรียก Store Procedure 
ที่ใช้ส าหรับ Select, Insert, Update, Delete table ภายในฐานข้อมูล 

 
2. Module Index 

2.1 User Interface 
 

ตาราง ที่ ฉ.1 
 

Module Index ส่วน User Interface Layer 
ชื่อ Class ชื่อ Program File หน้าที่หลักของโปรแกรม 

Report Report.aspx แสดงหน้าจอให้ระบุเง่ือนไขของการ
จัดท ารายงาน 

Login Login.aspx แสดงหน้าจอส าหรับ login เข้าระบบ
โดยท าหนา้ที่รับข้อมูล username และ 
password 

Main Main.aspx แสดงหน้าจอหลกั และฟังก์ชันการ
ท างานตาม Role ของ username ที่
ลูกค้าท าการ  login เข้าระบบ 

AdminAddProduct AdminAddProduct.aspx แสดงหน้าจอส าหรับเพิ่มรายการทองที่
ร้านจ าหนา่ยเข้าระบบโดยท าหนา้ที่รับ
ข้อมูลรายละเอยีดของรายการทองที่
ต้องการเพิ่ม 

AdminAddStripe AdminAddStripe.aspx แสดงหน้าจอส าหรับเพิ่มลาย
ทองรูปพรรณที่ร้านจ าหน่ายเข้าระบบ 
โดยท าหนา้ที่รับข้อมูลของลายทองที่
ต้องการเพิ่ม 

UpdateProfileForm UpdateProfileForm.aspx แสดงหน้าจอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยท าหนา้ที่รับข้อมูลสว่นบุคคลของ
ผู้ใช้ 
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ตารางที่ ฉ.1 
 
Module Index ส่วน User Interface Layer (ต่อ) 

ชื่อ Class ชื่อ Program File หน้าที่หลักของโปรแกรม 

AdminPage AdminPage.aspx แสดงหน้าจอส าหรับดูรายการ
ทองรูปพรรณ และทองค าแท่งที่ทางร้าน
มีจ าหน่าย 

CFDetail CFDetail.aspx แสดงหน้าจอให้ลูกค้าแจ้งการช าระเงิน 
โดยท าหนา้ที่รับรายละเอียดการช าระเงิน
ของลูกค้า 

GoldDetail GoldDetail.aspx แสดงหน้าจอให้ลูกค้าดูรายการ
ทองรูปพรรณและทองค าแท่งที่ทางร้านมี
จ าหน่าย โดยให้ลูกค้าสามารถเลือกสั่ง
จองรายการที่ต้องการได้ 

OrderForm OrderForm.aspx แสดงหน้าจอให้ลูกค้าสั่งท าทองรูปพรรณ
หรือทองค าแท่ง โดยท าหน้าที่รับข้อมูล
รายละเอียดของทองที่ลูกค้าสั่งท า 

PawnDetail PawnDetail.aspx แสดงหน้าจอให้ลูกค้าดูรายละเอยีดของ
รายการจ าน าที่ลกูค้าน ามาจ าน ากับทาง
ร้าน 

Payment Payment.aspx แสดงหน้าจอให้ลูกค้าพิมพ์ใบรายการ
ช าระเงิน โดยให้ลูกค้าสามารถเลือก
รายการที่ต้องการช าระได ้

reserveDetail reserveDetail.aspx แสดงหน้าจอสรุปรายการทองรูปพรรณ
หรือทองค าแท่งที่ลูกค้าสั่งจอง 

ReviewOrder ReviewOrder.aspx แสดงหน้าจอให้ลูกค้าดูรายละเอยีดของ
รายการสั่งท าที่สั่งท าผ่านระบบ 

DetailOrder DetailOrder.aspx แสดงหน้าจอให้เจ้าหน้าที่หนา้รร้านหรือ
ลูกค้าดูรายละเอยีดรายการสั่งท า 

OfficerAddPawn OfficerAddPawn.aspx แสดงหน้าจอส าหรับเพิ่มรายการจ าน าที่
ลูกค้าน ามาจ าน าเขา้ระบบโดยท าหนา้ที่
รับข้อมูลรายละเอยีดรายการจ าน าที่
ต้องการเพิ่ม 

OfficerCFPayment OfficerCFPayment.aspx แสดงหน้าจอส าหรับ Confirm การแจ้ง
ช าระเงิน โดยท าหน้าที่เปลี่ยนสถานะ
ของรายการช าระเงินจาก Paid เป็น 
Confirmed 
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ตารางที่ ฉ.1 
 
Module Index ส่วน User Interface Layer (ต่อ) 

ชื่อ Class ชื่อ Program File หน้าที่หลักของโปรแกรม 

OfficerUpdateOrder OfficerUpdateOrder.aspx แสดงหน้าจอให้ระบุราคาเต็มของ
รายการสั่งท า โดยท าหน้าที่รับข้อมูล
ราคาเต็ม 

Register Register.aspx แสดงหน้าจอให้ลงทะเบียน โดยท าหน้าที่
รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เข้าระบบ 

OfficerPage OfficerPage.aspx แสดงหน้าจอส าหรับดูรายการจ าน า ที่
ทั้งหมดอยู่ในระบบ 

 
2.2 Database Access Layer 
 

ตาราง ที่ ฉ.2 
 
Module Index ส่วน Database Access Layer 

ชื่อ Class ชื่อ Program File หน้าที่หลักของโปรแกรม 

CustomerDAL CustomerDAL.vb ติดต่อกับ table AppUser, Pawn, 
Order, ProductType, Stripe, 
OrderDetail, Reserve, 
ReserveDetail, Product, และ 
Payment เพื่อจัดการรายการจ าน า การ
ช าระเงิน และยืนยันการช าระเงิน 

LoginDAL LoginDAL.vb ติดต่อกับ table AppUser เพื่อจัดการ
การ Authentication และ เปลี่ยน 
password 

OfficerDAL OfficerDAL.vb ติดต่อกับ table Pawn, GoldPrice, 
Product, Payment, Order, 
AppUser, OrderDetail, ProductSize, 
ProductType, และ Stripe เพื่อจัดการ
รายการจ าน า ราคาทองค า การ
ตรวจสอบการช าระเงิน และการ
ตรวจสอบการสั่งท า 

OrderDAL OrderDAL.vb ติดต่อกับ table Order, AppUser, 
OrderDetail เพื่อจัดการการสั่งท าทอง
ของลูกค้า 
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ตาราง ที่ ฉ.2 
 
Module Index ส่วน Database Access Layer(ต่อ) 

ชื่อ Class ชื่อ Program File หน้าที่หลักของโปรแกรม 

PaymentDAL PaymentDAL.vb ติดต่อกับ table Payment, Order, 
Pawn, และ Reserve เพื่อจัดการข้อมลู
การช าระเงิน 

ProductDAL ProductDAL.vb ติดต่อกับ table Product, 
ProductType, ProductSize, Stripe, 
และ GoldPrice เพื่อจัดการข้อมูล
รายการทองที่ทางร้านมีจ าหนา่ย 

RegisterDAL RegisterDAL.vb ติดต่อกับ table AppUser เพื่อจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ลงทะเบียนเข้าใช้
งานระบบ 

ReserveDAL ReserveDAL.vb ติดต่อกับ table Reserve, 
ReserveDetail เพื่อจัดการข้อมูลการสั่ง
จองของลูกค้า 

UpdateProfileDAL UpdateProfileDAL.vb ติดต่อกับ table AppUser เพื่อจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

 
2.3 Business Logic Layer 
 

ตาราง ที่ ฉ.3 
 
Module Index ส่วน Business Logic Layer 

ชื่อ Class ชื่อ Program File หน้าที่หลักของโปรแกรม 

CustomerBLL CustomerBLL.vb เป็นตัวกลางการรับส่งข้อมูล รายการจ าน า การ
ช าระเงิน และยืนยันการช าระเงิน ระหวา่ง 
Payment.aspx, PawnDetail.aspx, 
CFDetail.aspx กับ CustomerDAL.vb   

LoginBLL LoginBLL.vb เป็นตัวกลางการรับส่งข้อมูล username 
password และ role ของ user ระหวา่ง 
Login.aspx, UpdateProfileForm.aspx กับ 
LoginDAL.vb 
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ตาราง ที่ ฉ.3 
 
Module Index ส่วน Business Logic Layer (ต่อ) 

ชื่อ Class ชื่อ Program File หน้าที่หลักของโปรแกรม 

OfficerBLL OfficerBLL.vb เป็นตัวกลางการรับส่งข้อมูล รายการจ าน า ราคา 
ซ้ือ/ขาย ทองค า การตรวจสอบการแจ้งการช าระเงิน 
ข้อมูลการสั่งท า ระหวา่ง OfficerUpdOrder.aspx, 
OfficePage.aspx, 
OfficerCFPayment.aspx,OfficerAddPawn.aspx,  
Main.aspx, Login.aspx กับ OfficerDAL   

OrderBLL OrderBLL.vb เป็นตัวกลางการรับส่งข้อมูล การสั่งท า ระหว่าง 
OrderForm.aspx กับ OrderDAL พร้อมทั้งคิดค่า
มัดจ าการสั่งท า 

PaymentBLL PaymentBLL.vb เป็นตัวกลางการรับส่งข้อมูลการช าระเงินระหว่าง 
Payment.aspx กับ PaymentDAL 

ProductBLL ProductBLL.vb เป็นตัวกลางการรับส่งข้อมูล รายการทอง ลาย
ทองรูปพรรณ ระหว่าง Product.aspx, 
OrderForm.aspx, GoldDetail.aspx, 
AdminPage.aspx, AdminAddStripe.aspx กับ 
ProductDAL พร้อมทั่งสร้าง ProductID 

RegisterBLL RegisterBLL.vb เป็นตัวกลางการรับส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ระหว่าง Register.aspx, OfficerAddPawn.aspx 
กับ RegisterDAL 

ReserveBLL ReserveBLL.vb เป็นตัวกลางการรับส่งข้อมูลการสั่งจองทองของ
ลูกค้าระหวา่ง reserveDetail.aspx กับ 
ReserveDAL 

UpdateProfileBLL UpdateProfileBLL.vb เป็นตัวกลางการรับส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าท า
การแก้ไขลูกค้าระหวา่ง 
UpdateProfileForm.aspx, ReviewOrder.aspx, 
Payment.aspx กับ UpdateProfileBLLDAL 
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3. รายละเอียดการท างานภายในโปรแกรม 

 

ในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรม 3 โปรแกรม ซึ่งใช้แนวคิดการออกแบบ
โปรแกรมท่ีกล่าวข้างต้น ได้แก่ โปรแกรมการเรียกดูรายการทอง รายการสั่งท า และแจ้งการช าระเงิน 

 

3.1 การเรียกดูรายการทอง 

ช่ือหน้าจอทางตรรกะ ดูทอง 
ช่ือหน้าจอทางกายภาพ Product.aspx 
หน้าท่ีงานของหน้าจอ ใช้ดูรายการสินค้าของทางร้าน 

ช่ือ Use Case ที่รองรับ ดูทอง 
ผังหน้าจอ 

 
รายละเอียดของแตล่ะ Component 

No. Component Control Type Description 
1 lblUsername Label แสดงช่ือผู้ใช้งานระบบ โดยมี Default เป็น Guest 
2 ddlOType Dropdown List ให้ผู้ใช้งานเลือกประเภททองที่ต้องการค้นหา โดยเมื่อ

เลือกแล้ว ระบบจะการ Enable Dropdown List 
“ddlOStripe” และ “ddlOSize” พร้อมท้ังเรียกใช้ 
Method “GetProductStripe” และ 
“GetProductSize” เพื่อดึงข้อมูลมาใส่ใน 
Dropdown List “ddlOStripe” และ “ddlOSize” 
ตามล าดับ 
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No. Component Control Type Description 

3 ddlOStripe Dropdown List ให้ผู้ใช้งานเลือกลายทองรูปพรรณที่ต้องการค้นหา 
โดยเริ่มต้นจะท าการ Disable Dropdown List นี้ไว้
ก่อน และจะท าการ Enable เมื่อผู้ใช้งาน เลือก
ประเภททองแล้ว 

4 ddlOSize, Dropdown List ให้ผู้ใช้งานเลือกขนาดของทองรูปพรรณทีต่้องการ
ค้นหา โดยเริ่มต้นจะท าการ Disable Dropdown 
List นี้ไว้ก่อน และจะท าการ Enable เมื่อผู้ใช้งาน 
เลือกประเภททองแล้ว 

5 ddlOWeight Dropdown List ให้ผู้ใช้งานเลือกน้ าหนักของทองที่ต้องการค้นหา 

6 productList Listview แสดงรายการทองตามผลลัพธ์ที่ไดจ้าก Method 
“BindGridview” 

7 btnSearchProduct Botton เรียก Method btnSearchProduct_Click 
 
รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

ลูกค้าเลือกดูรายการทองที่ต้องการจะดไูดโ้ดยเลือกจาก ประเภท ลาย น้ าหนัก ขนาด 
และกดปุม่ ”ค้นหา” 

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Product(ProdTypeID,StipeID,SizeID,ProdWeight,ProdPrice,ProdImage) 
ProductSize(SizeID,SizeVal) 
Stripe(StipeID,StripeDesc) 
ProductType(ProdTypeID,ProdTypeDesc) 
GoldPrice(PricePerBaht) 

Method ที่เกี่ยวข้อง 
Return Class Method ค าอธิบาย 

Nothing Product Page_Load(ByVal sender As 
Object, ByVal e As 
System.EventArgs) 
 

โหลดหน้าเว็บ 

List Product btnSearchProduct_Click(sender 
As Object, e As EventArgs) 

เรียก Method 
“SearchProduct” ของ 
ProductBLL Class เพื่อค้นหา
รายการทองตามเง่ือนไขท่ีได้รับ
จากผู้ใช้งาน 
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Return Class Method ค าอธิบาย 

Nothing Product BindGridview() น าผลลัพธ์ท่ีได้จากการค้นหา 
Method “SearchProduct” ใส่
ลงไปยัง Listview 

List ProductBLL SearchProduct(ByVal ProdTypeID 
As Integer, ByVal StripeID As 
Integer, ByVal SizeID As Integer, 
ByVal ProdWeight As Decimal) 
 
GetProductStripe(ByVal 
intProdType As Integer) As List(Of 
GetProductStripeResult) 
 
GetProductSize(ByVal 
intProdType As Integer) As List(Of 
GetProductSizeResult) 

เรียก Method 
“SearchProduct” ของ 
ProductDAL Class เพื่อท าการ
ติดต่อฐานข้อมลู และรับผลลัพธ์
จาก ProductDAL เพื่อส่งกลับ
ไปยังหน้าจอ GoldDetail.aspx 

List ProductDAL SearchProduct(ByVal ProdTypeID 
As Integer, ByVal StripeID As 
Integer, ByVal SizeID As Integer, 
ByVal ProdWeight As Decimal) 

ติดต่อฐานข้อมลู และเรียก 
Stored Procedure 
“SearchProduct” ให้ท าเรียก
ข้อมูลจาก table Product, 
ProductSize, ProductType, 
Stripe, GoldPrice 
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Stored Procedure ที่เกี่ยวข้อง 

Stored Procedure ค าสั่ง 
SearchProduct PROCEDURE [dbo].[SearchProduct] 

    @ProdTypeID int , 
    @StripeID int , 
    @SizeID int, 
    @ProdWeight decimal(4, 2) 
AS 
Declare @SQL nvarchar(4000) 
declare @paramlist nvarchar(4000) 
Select @SQL = '  
SELECT a.[ProdID] 
      ,b.[ProdTypeDesc] 
   ,c.[StripeDesc] 
      ,d.[SizeVal] 
      ,a.[ProdWeight] 
      ,a.[ProdPrice] 
      ,a.[ProdImage] 
   ,a.[ProdLaborCost] 
  FROM [WSTDB].[dbo].[Product] a 
  JOIN [WSTDB].[dbo].[ProductType] b on a.[ProdTypeID] = b.[ProdTypeID] 
  JOIN [WSTDB].[dbo].[Stripe] c on a.[StripeID] = c.[StripeID] 
  JOIN [WSTDB].[dbo].[ProductSize] d on a.[SizeID] = d.[SizeID] 
    WHERE  1 = 1' 
if @ProdTypeID IS NOT NULL 
Select @SQL = @SQL+ ' AND a.[ProdTypeID] = @xProdTypeID' 
if @StripeID IS NOT NULL 
Select @SQL = @SQL+ ' AND a.[StripeID] = @xStripeID' 
if @SizeID IS NOT NULL 
Select @SQL = @SQL+ ' AND a.[SizeID] = @xSizeID' 
if @ProdWeight IS NOT NULL 
Select @SQL = @SQL+ ' AND a.[ProdWeight] = @xProdWeight' 
Select @SQL = @SQL+ ' ORDER BY a.[ProdCreateDate] DESC' 
SELECT @paramlist = '@xProdTypeID int , 
    @xStripeID int , 
    @xSizeID int, 
    @xProdWeight decimal(4, 2)' 
Exec sp_executesql @SQL, @paramlist, @ProdTypeID ,@StripeID ,@SizeID ,@ProdWeight 
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3.2 การสั่งท าทอง 

ช่ือหน้าจอทางตรรกะ สั่งท า 
ช่ือหน้าจอทางกายภาพ OrderForm.aspx 

หน้าท่ีงานของหน้าจอ ให้ลูกค้าใช้สั่งท าทอง 
ช่ือ Use Case ที่รองรับ สั่งท า 
ผังหน้าจอ 

 
 
รายละเอียดของแตล่ะ Component 

No. Component Control Type Description 
1 ddlProdType Dropdown List ให้ผู้ใช้งานเลือกประเภททองที่ต้องการค้นหา 

โดยมีคา่ Default เป็น 0 และเมื่อเลือกแล้ว 
ระบบจะการ Enable Dropdown List 
“ddlProdStripe” และ “ddlProdSize” พร้อม
ทั้งเรียกใช้ Method “GetProductStripe” 
และ “GetProductSize” เพื่อดึงข้อมูลมาใส่ใน 
Dropdown List “ddlProdStripe” และ 
“ddlProdSize” ตามล าดับ 

2 ddlProdStripe Dropdown List ให้ผู้ใช้งานเลือกลายทองรูปพรรณท่ีต้องการค้นหา 
โดยเริ่มต้นจะท าการ Disable Dropdown List น้ีไว้
ก่อน และจะท าการ Enable เมื่อผู้ใช้งาน เลือก
ประเภททองแล้ว 
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No. Component Control Type Description 

3 ddlProdSize Dropdown List ให้ผู้ใช้งานเลือกขนาดของทองรูปพรรณท่ีต้องการ
ค้นหา โดยเริ่มต้นจะท าการ Disable Dropdown 
List น้ีไว้ก่อน และจะท าการ Enable เมื่อผู้ใช้งาน 
เลือกประเภททองแล้ว 

4 ddlProdWeight Dropdown List ให้ผู้ใช้งานเลือกน้ าหนักของทองท่ีต้องการสั่งท า 

5 orderQty Input(number) ให้ผู้ใช้งานระบุจ านวนท่ีต้องการสั่งท า 

6 ImgPrv Image แสดงรูปในไฟล์ท่ีลูกค้าอัพโหลด โดยใช ้JavaScript 
“ShowImagePreview” 

7 fileProdImg FileUpload ให้ผู้ใช้งานอัพโหลดไฟล์ภาพท่ีต้องการ 

8 txtareaMoreDetail Textarea ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมในการสั่งท าทอง 

9 btnOrder Button เรียก Method “CustomerGetLastOrderID” ถ้า
ยังไม่มีข้อมูลใดๆ อยู่ใน Gridview และส่งข้อมูลจาก 
Component “ddlProdType”, 
“ddlProdStripe”, “ddlProdSize”, 
“ddlProdWeight”, “orderQty”, “ImgPrv”, “” 
ไปท่ี GridView “grvOrder” 

10 grvOrder Gridview แสดงรายละเอียดของรายการสั่งท า ท่ีผู้ใช้งาน
กรอกเข้ามา 

11 lblOrderID,lblOrderDate, 
lblFinishDate 

Label แสดงรหัสการสั่งท า รวมถึงวันท่ีสั่ง และ วันท่ี
รับทอง ท่ีเป็นผลลัพธ์ของ Method 
“CustomerGetLastOrderID” 
 

12 ImageButton2 ImageButton เรียกใช้ Method “grvOrder_RowEditting” 
จากนั้นถ้าท าการอัพเดท ระบบจะเรียกใช้ 
Method “grvOrder_RowUpdating” ถ้าไม่
ท าการอัพเดท ระบบจะเรียกใช้ Method 
“grvOrder_RowCancelEdit” 

13 ImageButton1 ImageButton เรียกใช้ Method “grvOrder_RowDeleting”  

14 btnOrderSubmit Button เรียกใช้งาน Method “btnOrderSubmit_Click” 

15 btnOrderCancel Button เรียกใช้งาน Method “btnOrderCancel_Click” 
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รายละเอียดขั้นตอนการ
ท างาน 

ลูกค้าสั่งจองได้โดย ระบุประเภท ลาย น้ าหนัก ขนาด และแนบไฟลร์ูปภาพส าหรับสั่ง
ท าทองที่ลูกค้าต้องการ และกด “เพิ่มรายการสั่งท า” เพื่อเพ่ิมเข้าไปยังตารางรายการ
สั่งท าด้านล่าง โดยตารางนี้สามารถลบ หรือแก้ไขรายการได้ สุดท้ายเมื่อไดร้ายการสั่ง
ท าตามที่ต้องการแล้วให้ลูกค้ากดปุ่ม “ยืนยันรายการ” เพื่อเพ่ิมเข้าไปยังรายการสั่งท า 
หรือถ้าต้องการยกเลิกรายการทั้งหมดก็สามารถท าไดโ้ดยกดปุ่ม “ยกเลิกรายการ” 

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Order(OrderID,OrderDate,ReceiveDate,id) 
OrderDetail(OrderID,ProdTypeID,SizeID,StripeID,AttachImg,OrderDesc, 
ProdWeight,OrderPrice,OrderQty) 

Method ที่เกี่ยวข้อง 
Return Class Method Description 

Nothing OrderForm Page_Load(ByVal sender As Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
 

โหลดหน้าเว็บ 
 

List OrderForm btnOrder_Click(sender As Object, e 
As EventArgs) 

เรียกใช้ Method 
“btnOrder_Click” เพื่อท าการ
ใส่ข้อมูลลง Gridview 
 
 

Nothing OrderForm btnOrderCancel_Click(sender As 
Object, e As EventArgs) 

ส าหรับกรณยีกเลิกการจอง โดย
ระบบจะท าการลา้งข้อมูลการสั่ง
ท าท่ี Gridview 
 

Nothing OrderForm btnOrderSubmit_Click เรียกใช้ Method 
“CustomerOrderProduct” 
และ 
“CustomerAddOrderDetail” 
ของ OrderBLL Class 
 

List OrderBLL CustomerGetLastOrderID() As 
CustomerGetLastOrderIDResult 

ส่งข้อมูลที่รับมาจาก Button 
“btnOrder” ให้กับ Method 
“CustomerGetLastOrderID” 
ของ OrderDAL Class 
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Return Class Method Description 

List OrderBLL CustomerOrderProduct(strUsername, 
dateOrder, dateReceive) 
 
CustomerAddOrderDetail(intOrderID, 
intProdTypeID, intSizeID, intStripeID, 
decWeight, strAttachImg, 
strOrderDesc, decPrice, intOrderQty) 

รับข้อมูลจาก OrderForm.aspx 
และค านวนราคาค่ามัดจ าการสั่ง
ท าตามน้ าหนักทอง และท าการ
ส่งข้อมูลต่อไปยัง Method 
“CustomerOrderProduct” 
ของ OrderDAL Class เพื่อท า
การติดต่อฐานข้อมูลส าหรับการ
บันทึกข้อมูลการสั่งท าลงใน
ระบบ 

List ProductBLL GetProductStripe(ByVal intProdType 
As Integer) As List(Of 
GetProductStripeResult) 
 
GetProductSize(ByVal intProdType 
As Integer) As List(Of 
GetProductSizeResult) 
 
 

เรียก Method 
“SearchProduct” ของ 
ProductDAL Class เพื่อท าการ
ติดต่อฐานข้อมลู และรับผลลัพธ์
จาก ProductDAL เพื่อส่งกลับ
ไปยังหน้าจอ OrderForm.aspx 

List OrderDAL CustomerGetLastOrderID() As 
CustomerGetLastOrderIDResult 

ติดต่อฐานข้อมลูและเรยีก Store 
Procedure 
“CustomerGetLastOrderID” 
ให้ดึงข้อมูลจาก table “Order” 
 

List OrderDAL CustomerOrderProduct(strUsername, 
dateOrder, dateReceive) 
 
CustomerAddOrderDetail(intOrderID, 
intProdTypeID, intSizeID, intStripeID, 
decWeight, strAttachImg, 
strOrderDesc, decPrice, intOrderQty) 
 
 

ติดต่อฐานข้อมลู และเรียก 
Stored Procedure 
“CustomerOrderProduct” 
และ 
“CustomerAddOrderDetail” 
ให้ท างาน เพื่อบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการสั่งท าลงใน
ระบบ 
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Function ที่เกี่ยวข้อง 

Java Script ค าสั่ง 
ShowImagePreview(input) function ShowImagePreview(input) { 

            if (input.files && input.files[0]) { 
                var reader = new FileReader(); 
                reader.onload = function (e) { 
                    $('#<%=ImgPrv.ClientID%>').prop('src', 
e.target.result) 
                        .height(150); 
                }; 
                reader.readAsDataURL(input.files[0]); 
                } 
            } 

 
Stored Procedure ที่เกี่ยวข้อง 

Stored Procedure ค าสั่ง 
CustomerOrderProduct PROCEDURE [dbo].[CustomerOrderProduct] 

 @username  nvarchar(30), 
 @orderdate date, 
 @receivedate date 
AS 
BEGIN 
 SET NOCOUNT ON; 
 declare @userId numeric(13,0) 
 select @userId = id from [dbo].[AppUser] 
 where username = @username; 
 INSERT INTO [dbo].[Order] 
           ([OrderDate] 
           ,[ReceiveDate] 
           ,[id]) 
     VALUES 
           (@orderdate, 
            @receivedate, 
            @userId) 
END 
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Stored Procedure ค าสั่ง 

CustomerAddOrderDetail PROCEDURE [dbo].[CustomerAddOrderDetail] 
 @OrderID  int, 
    @ProdTypeID int, 
    @SizeID int, 
    @StripeID int, 
    @AttachImg nvarchar(max), 
    @OrderDesc nvarchar(max), 
 @ProdWeight decimal(4,2), 
 @OrderPrice decimal(19,4), 
 @OrderQty int 
AS 
BEGIN 
 SET NOCOUNT ON; 
 
 INSERT INTO [dbo].[OrderDetail] 
           ([OrderID] 
           ,[ProdTypeID] 
           ,[SizeID] 
           ,[StripeID] 
           ,[AttachImg] 
           ,[OrderDesc] 
     ,[ProdWeight] 
     ,[OrderPrice] 
     ,[OrderQty]) 
     VALUES 
           (@OrderID, 
           @ProdTypeID, 
           @SizeID, 
           @StripeID, 
           @AttachImg, 
           @OrderDesc, 
     @ProdWeight, 
     @OrderPrice, 
     @OrderQty) 
END 
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Stored Procedure ค าสั่ง 

CustomerGetLastOrderID PROCEDURE [dbo].[CustomerGetLastOrderID] 
  
AS 
BEGIN 
 -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets 
from 
 -- interfering with SELECT statements. 
 SET NOCOUNT ON; 
 
    -- Insert statements for procedure here 
 SELECT IDENT_CURRENT('[dbo].[Order]') as intLastRow 
END 
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3.3 การแจ้งช าระเงิน 

ช่ือหน้าจอทางตรรกะ แจ้งการช าระเงิน 
ช่ือหน้าจอทางกายภาพ CFDetail.aspx 

หน้าท่ีงานของหน้าจอ ให้ลูกค้าแจ้งการช าระเงิน 
ช่ือ Use Case ที่รองรับ แจ้งการช าระเงิน  
ผังหน้าจอ 

 

รายละเอียดของแตล่ะ Component 

No. Component Control Type Description 

1 txtboxCFPaymentID, Textbox เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุรหสัการช าระเงิน 

2 txtboxCFBank Textbox เพื่อให้ผู้ใช้ระบุธนาคารที่ลูกค้าช าระเงิน 

3 txtboxCFBranch Textbox เพื่อให้ลูกค้าระบุสาขาของธนาคารที่ลูกค้าช าระเงิน 

4 txtboxCFDate Textbox เพื่อระบุวันท่ีลูกค้าช าระเงิน 

5 txtboxCFTime Textbox เพื่อระบุเวลาที่ลูกค้าช าระเงิน 

6 txtboxCFAmount Textbox เพื่อระบุจ านวนเงินท่ีลูกค้าช าระ 

7 ImgPrv Image แสดงรูปในไฟล์ที่ลูกค้าอัพโหลด โดยใช้ 
JavaScript “ShowImagePreview” 

8 fileCFImg FileUpload ให้ผู้ใช้งานอัพโหลดไฟล์ภาพที่ต้องการ 

9 btnCFPayment Button เพื่อเรียกใช้งาน Method 
“btnCFPayment_Click” 
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รายละเอียดขั้นตอนการท างาน ให้ลูกค้าเข้ามากรอกรายละเอียดซึง่ประกอบด้วย รหสัการช าระเงิน (อยู่ในใบท่ี
พิมพ์จากหน้ารายการช าระเงิน) ธนาคารที่ช าระ สาขาท่ีช าระ วันท่ีช าระ และ
จ านวนเงินท่ีช าระ (ตามในใบรายการที่พิมพ์) พร้อมท้ังแนบรูปภาพสลิป และกดปุม่ 
“ยืนยัน” เพื่อแจ้งทางร้าน 

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Payment(PayID, PayTotalAmt, PayCFStatus, PayBank, PayBranch, 
PayDate, PayTime, PayImg, PayAmount) 

Method ที่เกี่ยวข้อง 

Return Class Method Description 
Nothing CFDetail Page_Load(ByVal sender As 

Object, ByVal e As 
System.EventArgs) 

โหลดหน้าเว็บ 

Nothing CFDetail btnCFPayment_Click(sender 
As Object, e As EventArgs) 

เรียก Method “CustomerCFPayment” ของ 
CustomerBLL Class เพื่อท ารายการบันทึก
ข้อมูลการแจ้งช าระเงินของลูกค้าลงในระบบ 

Nothing CustomerBLL CustomerCFPayment(ByVal 
PayID As Integer, ByVal 
PaidBank As String, ByVal 
PaidBr As String, ByVal 
PaidDate As Date, ByVal 
PaidTime As String, ByVal 
PaidAmount As Decimal, 
ByVal PaidImg As String) 

ท าการส่งต่อข้อมลูที่ไดร้ับ
ไปยัง Method 
“CustomerCFPayment” 
CustomerDAL Class  
เพื่อท าการติดต่อฐานข้อมูล 
และบันทึกลงไปยังระบบ 

Nothing CustomerDAL CustomerCFPayment(ByVal 
PayID As Integer, ByVal 
PaidBank As String, ByVal 
PaidBr As String, ByVal 
PaidDate As Date, ByVal 
PaidTime As String, ByVal 
PaidAmount As Decimal, 
ByVal PaidImg As String) 

ติดต่อฐานข้อมลู และเรียก Stored Procedure 
“CustomerCFPayment” ให้ท างาน เพื่อท าการ
ติดต่อฐานข้อมลู และบันทึกลงตาราง Payment 
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Function ที่เกี่ยวข้อง 

Java Script ค าสั่ง 
ShowImagePreview(input) function ShowImagePreview(input) { 

            if (input.files && input.files[0]) { 
                var reader = new FileReader(); 
                reader.onload = function (e) { 
                    $('#<%=ImgPrv.ClientID%>').prop('src', e.target.result) 
                        .height(150); 
                }; 
                reader.readAsDataURL(input.files[0]); 
                } 
            } 

 
Stored Procedure ที่เกี่ยวข้อง 

Stored Procedure ค าสั่ง 
CustomerCFPayment PROCEDURE [dbo].[CustomerCFPayment] 

            @PayID int, 
    @PaidBank nvarchar(max), 
    @PaidBranch nvarchar(max), 
    @PaidDate  date, 
    @PaidTime  time(7), 
    @PaidAmount decimal(19,4), 
 @PaidImg nvarchar(max) 
AS 
BEGIN 
 UPDATE [dbo].[Payment] 
   SET [PaidBank] = @PaidBank 
      ,[PaidBranch] = @PaidBranch  
      ,[PaidDate] = @PaidDate  
      ,[PaidTime] = @PaidTime  
      ,[PaidAmount] = @PaidAmount  
   ,[PaidImg] = @PaidImg 
 WHERE [PayID] = @PayID 
END 
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