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บทคดัย่อ  

เวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอม (www.deknoii.com) เป็นเวบ็ไซต์พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสป์ระเภทความสมัพนัธท์าง
ธุรกจิแบบผูบ้รโิภคกบัผูบ้รโิภค (C2C E-commerce: Consumer-to-Consumer E-commerce) ส าหรบักลุ่มคุณแมเ่ขา้
มาซือ้ขาย หรอืแลกเปลีย่นสนิคา้ส าหรบัแมแ่ละเดก็ 

เวบ็ไซต์น้ีถูกพฒันามาจากแนวความคดิการใชง้านของใชส้ าหรบัเดก็ ที่มกัมรีะยะเวลาการใชง้านไม่ยาวนานนัก 
เพราะเดก็ๆ มกีารเจรญิเตบิโตทีร่วดเรว็ ท าใหห้ลายๆ บา้นมขีองใชส้ าหรบัเดก็ทีม่คีุณภาพดเีหลอืเกบ็เป็นจ านวนมาก 
ในขณะทีบ่างครอบครวัไมส่ามารถซือ้ของเหล่าน้ีในราคาปกตมิาใชไ้ด ้จงึเป็นโอกาสใหเ้วบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอมเขา้มา
เป็นพืน้ทีก่ลางในการประสานความตอ้งการของทัง้สองกลุ่มน้ี และช่วยใหข้องใชส้ าหรบัเดก็สามารถน าไปหมุนเวยีนใช้
ประโยชน์ไดน้านยิง่ขึน้ 

ในการพฒันาเวบ็ไซต์เด็กน้อยดอทคอม ผู้พฒันาใช้แนวคดิการวเิคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุ (Object-
oriented analysis and design) ในการพฒันาและสรา้งตวัแบบระบบดว้ย UML ด าเนินการพฒันาระบบภายใตร้ะเบยีบ
วธิกีารพฒันาระบบแบบ Spiral สว่นการพฒันาโปรแกรมใชภ้าษา C# ภายใต ้ASP.NET Framework 4.5 โดยใช้
โปรแกรม Visual Studio Community 2015 เป็นเครื่องมอืในการพฒันาโปรแกรม และใช ้Language Integrated 
Query (LINQ) ในการพฒันาโปรแกรมสว่นทีต่ดิต่อกบัฐานขอ้มลู Microsoft SQL Server 2012 
 
ค าส าคญั: สนิคา้ส าหรบัเดก็ การแลกเปลีย่นสนิคา้ พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์การพฒันาเวบ็ไซต์ 
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Abstract  

A consumer to consumer (C2C) website was planned and developed, www.deknoii.com. Target users 
would be Thai parents seeking to buy, sell, or barter second-hand children’s goods. Website’s members can 
trade their used or no-longer-needed children’s goods with others who are looking for new items for their 
children. This website also acts as a social community where users can read articles, request items, and 
review purchased items. 

Object-oriented analysis and design (OOAD) was used to develop the system and build the system 
models with UML under the spiral model of system development methodology. The website was developed 
based on the C# object-oriented programming language under ASP.NET Framework 4.5, using Visual Studio 
Community 2015 for development. Language Integrated Query (LINQ), a component of .NET Framework 
providing run-time infrastructure for managing relational data as objects, was applied to develop database 
connections and queries. 
 
Keywords: Children’s goods, Trading and bartering goods, E-commerce, Web development 
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1. บทน า 
เวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอม (www.deknoii.com) เป็นเวบ็ไซต์พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสป์ระเภทความสมัพนัธท์าง

ธุรกจิแบบผูบ้รโิภคกบัผูบ้รโิภค (C2C E-commerce: Consumer-to-Consumer E-commerce) ทีใ่หพ้ืน้ทีแ่ก่กลุ่มคุณ
แมไ่ดเ้ขา้มาจ าหน่ายสนิคา้ของตน หรอืของมอืสองแก่ผูบ้รโิภครายอื่น โดยสนิคา้เป้าหมายของเวบ็ไซตจ์ะเป็นสนิคา้ใน
กลุม่ของใชส้ าหรบัแมแ่ละเดก็ 

แนวความคดิการพฒันาเวบ็ไซต์น้ีมาจากการใช้งานของใช้ส าหรบัเดก็ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ของเล่น หรอือุปกรณ์
ส าหรบัดูแลเดก็ มกัมรีะยะเวลาการใชง้านไม่ยาวนานนัก เพราะเดก็ๆ มกีารเจรญิเตบิโตทีร่วดเรว็ ท าใหเ้สือ้ผา้เดก็ที่
เพิง่จะซือ้มาตอ้งเปลีย่นใหม ่ของชิน้ใหญ่อยา่งเช่น รถเขน็เดก็ หรอืเปลเดก็ เมื่อเดก็ตวัโตเกนิกวา่ทีจ่ะใชง้านไดก้จ็ะถูก
เกบ็ไว ้และอาจจะไมไ่ดใ้ชง้านอกีเลย จนกว่าจะมโีอกาสไดส้ง่ต่อใหค้นรูจ้กั หรอืบรจิาคใหก้บัโครงการช่วยเหลอืสงัคม 
ดว้ยเหตุน้ีหลายๆ บา้นจงึมขีองใชส้ าหรบัเดก็ทีม่คีุณภาพดเีหลอืเกบ็เป็นจ านวนมาก ในขณะทีบ่างครอบครวัไมส่ามารถ
ซื้อของเหล่าน้ีในราคาปกตมิาใช้ได้ จงึเป็นโอกาสให้เวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอมเขา้มาเป็นพื้นที่กลางในการประสาน
ความตอ้งการของทัง้สองกลุ่มน้ี และชว่ยใหข้องใชส้ าหรบัเดก็สามารถน าไปหมนุเวยีนใชป้ระโยชน์ไดน้านยิง่ขึน้ 
 
2.  ตวัแบบทางธรุกิจ (Business Model) 

เวบ็ไซต์สรา้งรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ทีโ่ฆษณาบนหน้าเวบ็ไซต์ เน้นผูเ้ช่าที่ตอ้งการโฆษณาสนิคา้หรอืบรกิารใน
กลุ่มแม่และเด็ก โดยเฉพาะเป็นผู้เช่าที่มกีลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มคุณแม่ ซึ่งตรงกบักลุ่มผู้ใช้งานของเว็บไซต ์ 
ดงันัน้จงึไมค่ดิค่าใชจ้่ายจากผูซ้ื้อหรอืผูข้ายทัง้จากการสมคัรสมาชกิ หรอืสว่นแบ่งจากการขายสนิคา้ เพราะกลุ่มสนิคา้
ของเวบ็ไซต์ มลีกัษณะเป็นของที่ถูกเกบ็เฉยๆ ไม่ไดใ้ชง้าน ผูข้ายมเีป้าหมายในการขายไม่ใช่เพื่อขายใหไ้ดก้ าไร แต่
ตอ้งการใหม้กีารหมุนเวยีน เปลีย่นมอืไปยงัคนอื่นๆ แนวทางของเวบ็ไซตจ์งึอยู่ในรปูแบบการแบ่งปันในระบบออนไลน์
ที่มกีารแลกเปลี่ยนสิง่ของ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัแม่และเด็ก เพื่อดงึกลุ่มคุณแม่ให้หมุนเวยีนเข้ามาใช้
เวบ็ไซต์ เพื่อใหม้ผีูส้นใจลงโฆษณาสนิคา้ที่เกี่ยวกบัแม่และเดก็ และท าใหเ้วบ็ไซต์สามารถสรา้งรายไดจ้ากการใหเ้ช่า
พืน้ทีโ่ฆษณาสนิคา้เหลา่นัน้ได ้

 
3. การวิเคราะหค์วามต้องการของระบบ 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูที่เกบ็รวบรวมดว้ยการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นคุณแม่จ านวน
หน่ึงรวมทัง้สงัเกตวถิชีวีติ (Life style) ของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว สามารถน ามาก าหนดกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายหลกัของเวบ็  
ขอบเขตของระบบและฟังกช์นัการท างานภายในระบบ ตลอดจนบทบาทของผูใ้ชง้านกลุม่ต่างๆ ของระบบไดด้งัน้ี 
3.1 กลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซต ์

กลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอมสามรถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คอื คุณแมท่ีเ่ริม่ตัง้ครรภ์ หรอืมลีูก
อ่อน มคีวามตอ้งการสนิคา้ส าหรบัเดก็ไวใ้ชง้าน และคุณแมท่ีม่ลีกูอายุประมาณ 5 - 6 ขวบ มขีองใชเ้ดก็ทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน
แล้วเก็บสะสมไว ้และต้องการถ่ายเทของเหล่านัน้ออกไป เขา้มาใช้พื้นที่ของเวบ็ไซต์ท าการซื้อขาย หรอืแลกเปลี่ยน
สนิคา้ทีต่อ้งการ โดยกลุม่เป้าหมายทัง้ 2 กลุม่มลีกัษณะ ดงัน้ี 

1. คุณแมท่ีเ่ริม่ตัง้ครรภ ์หรอืมลีกูอ่อน 
- เวลาวา่งมกัจะศกึษาวธิกีารบ ารงุรา่งกาย การดแูลเดก็ สิง่ของทีต่อ้งเตรยีมส าหรบัเดก็ทารก โดยหาขอ้มลู

จากอนิเทอรเ์น็ตเป็นสว่นใหญ่ 
- เป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกซือ้ของเขา้บา้นเกอืบทัง้หมด 
- มเีวลาออกไปซื้อของนอกบา้นน้อย เน่ืองจากใชเ้วลาสว่นใหญ่ดูแลลูกทีบ่า้น และรูส้กึเป็นกงัวลเมื่อต้อง

แยกจากลกู 
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- มภีาระคา่ใชจ้า่ยในการดแูลเดก็ โดยเฉพาะคา่รกัษาพยาบาลคอ่นขา้งสงู 
2. คุณแมท่ีม่ลีกูอายปุระมาณ 5 - 6 ขวบ 

- ท างานประจ า และในวนัหยดุมกัจะพาลกูไปเรยีนพเิศษ หรอืกจิกรรมสง่เสรมิความสามารถของเดก็ 
- มขีองใชเ้ดก็ทีไ่มไ่ดใ้ชง้านแลว้เกบ็สะสมไวท้ีบ่า้น 
- มเีวลาในการจดัการของใชใ้นบา้นดว้ยตนเองคอ่นขา้งน้อย 

3.2 ขอบเขตของระบบ 
เวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอมที่พฒันามขีอบเขตครอบคลุมการท างานของกลุ่มผูใ้ช้เป้าหมายตัง้แต่การคน้หาสนิค้า 

การซื้อขายหรอืแลกเปลีย่นสนิคา้ ไปจนถงึการรวีวิสนิคา้ทีซ่ื้อขายหรอืแลกเปลีย่นส าเรจ็แลว้รวมทัง้การสอบถามหรอื
แจง้ปัญหาต่างๆ ของการใชง้าน  การสมคัรและเปิดใชบ้ญัชสีมาชกิ  แต่จะไมค่รอบคลุมการช าระเงนิค่าสนิคา้ หรอืการ
จดัส่งสนิคา้ ซึ่งจะเป็นการตกลงกนัเองระหว่างผู้ซื้อกบัผูข้าย นอกจากน้ีเวบ็ไซต์ยงัครอบคลุมงานการบรหิารจดัการ
เวบ็ไซต์ ทัง้การจดัการหมวดหมู่สนิคา้ การตอบค าถามผูใ้ชง้าน การตอบรบัหรอืปฏเิสธการยนืยนัตวัตนสมาชกิ การ
ประชาสมัพนัธข์า่วสารหรอืความรู ้ตลอดจนการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านเวบ็ไซต์  
3.3 บทบาทของผูใ้ช้งานกลุ่มต่างๆ ของระบบ 

ภายใต้ขอบเขตการท างานของเว็บไซต์ที่กล่าวข้างต้น  จงึได้ก าหนดบทบาทชองผู้ใช้งานเวบ็ไซต์เป็น 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไป สมาชกิ และผูดู้แลเวบ็ไซต์  โดยบุคคลทัว่ไปได้แก่ กลุ่มผูใ้ช้เป้าหมายและคนทัว่ไปที่สนใจสนิค้า
ส าหรบัเด็ก ที่ยงัใม่ได้เป็นสมาชกิของเวบ็ไซต์ ซึ่งจะสามารถใช้งานระบบได้เพยีงการสมคัรสมาชกิและเปิดใช้บญัชี
สมาชกิ การคน้หาสนิคา้ และการสอบถามหรอืแจง้ปัญหาต่างๆ แต่ไม่สามารถซือ้ขายและแลกเปลีย่นสนิคา้รวมทัง้รวีวิ
สนิคา้ทีซ่ื้อขายหรอืแลกเปลีย่นได ้ สว่นสมาชกิไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายและคนทัว่ไปทีส่นใจสนิค้าส าหรบัเดก็ทีส่มคัร
สมาชกิกบัเวบ็ไซตแ์ละท าการเปิดใชบ้ญัชสีมาชกิแลว้ โดยสมาชกิบางรายอาจมบีทบาทเป็นผูซ้ือ้ บางรายอาจมบีทบาท
เป็นผูข้าย หรอืบางรายอาจมบีทบาทเป็นทัง้ผูซ้ือ้และผูข้าย ซึง่ผูใ้ชง้านทีเ่ป็นสมาชกิสามารถใชง้านเวบ็ไดทุ้กฟังกช์นั 
ยกเวน้ฟังกช์นัส าหรบัการบรหิารจดัการเวบ็ไซตซ์ึง่เป็นของผูใ้ชท้ีม่บีทบาทเป็นผูด้แูลเวบ็ไซต์ 
3.4 ฟังกช์นัการท างานของระบบ 

ภายในเวบ็ไซต์น้ีประกอบดว้ยระบบย่อย 4 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบสมาชกิ ระบบซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ ระบบถาม-
ตอบปัญหา และระบบจดัการเวบ็ไซต ์โดยในแต่ละระบบมฟัีงกช์นัการท างานต่างๆ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ฟังกช์นัต่างๆ ภายในเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม 

ระบบสมาชิก 

ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
Apply Member บุคคลทัว่ไปสามารถลงทะเบยีนสมาชกิใหม ่โดยระบบจะสรา้งบญัชสีมาชกิใหม ่

พรอ้มทัง้สง่อเีมลยนืยนัการสมคัรสมาชกิทีม่รีหสัส าหรบัเปิดใชง้านบญัชสีมาชกิ
ไปยงัทีอ่ยูอ่เีมลทีผู่ส้มคัรไดล้งทะเบยีนไว ้

Activate Account บุคคลทัว่ไปสามารถเปิดใช้งานบญัชสีมาชกิ ผ่านอเีมลได ้ภายหลงัจากได้รบั
อเีมลยนืยนัการสมคัรสมาชกิจากระบบ โดยระบบจะตรวจสอบจากรหสัเปิดใช้
งานบญัช ี

Edit Account Information สมาชิกสามารถเพิม่ หรอืแก้ไขข้อมูลส่วนตวั รวมถึงข้อมูลบญัชีสมาชิกของ
ตนเองได ้ภายหลงัจากเปิดใชง้านบญัชสีมาชกิ 

Verify Member สมาชิกสามารถยืนยนัตวัตนกบัทางเว็บไซต์ได้ เพื่อขอใช้งานระบบซื้อขาย
แลกเปลีย่นสนิคา้ โดยการสง่ขอ้มลูหมายเลขประจ าตวัประชาชน และหลกัฐาน
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนเขา้สูร่ะบบ 

ระบบซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้า 

ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
Search Stuff ผู้ใช้งานทัง้บุคคลทัว่ไปและสมาชกิสามารถค้นหาสนิค้าได้จากชื่อ หมวดหมู ่

หรอืค าคน้หาสนิคา้ โดยผลลพัธ์ของคน้หาจะแสดงขอ้มลู ชื่อสนิคา้ ภาพสนิคา้ 
และราคาสนิคา้ 

View Member Report สมาชกิสามารถจดัท าและเรยีกดรูายงานดงัต่อไปนี้ได ้
 รายงานรายการสัง่ซื้อสนิค้าที่ขายแล้ว เพื่อให้สมาชกิผู้ขายใช้เป็นขอ้มูล

ส าหรบัจดัสง่สนิคา้ใหก้บัผูซ้ือ้ 
 รายงานสนิคา้เรยีงตามจ านวนรายการสัง่ซือ้มากทีส่ดุ เพื่อใหส้มาชกิทราบ

ถงึปรมิาณความตอ้งการซือ้สนิคา้แต่ละรายการ และน าไปวางแผนการขาย
สนิคา้ได ้

Add Item สมาชกิสามารถเพิม่สนิคา้ในระบบ และก าหนดรปูแบบการขายสนิคา้เป็น “ขาย” 
หรอื “แลกเปลีย่น” ได ้
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ตารางที ่1 ฟังกช์นัต่างๆ ภายในเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม (ต่อ) 

ระบบซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้า 

ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
Match Item ระบบสามารถจบัคู่สนิค้าแลกเปลี่ยน หรือจบัคู่สนิค้าที่ต้องการขายกบั

รายการความตอ้งการสนิคา้ของสมาชกิรายอื่นทีข่อซือ้ หรอืขอแลกเปลีย่น
ได ้ภายหลงัจากสนิคา้ใหมถ่กูบนัทกึในระบบ 

Item Management สมาชกิสามารถแกไ้ขขอ้มลูสนิคา้ของตนเองได ้
Confirm or Reject Order สมาชิกที่เป็นผู้ขายสามารถ ตอบรับ หรือปฏิเสธรายการสัง่ซื้อ/ขอ

แลกเปลีย่นสนิคา้จากผูซ้ื้อได ้ ภายหลงัจากรายการสัง่ซื้อ/ขอแลกเปลีย่น
สนิคา้ถกูบนัทกึในระบบ 

Request Order สมาชิกสามารถร้องขอแลกเปลี่ยน หรอืซื้อสนิค้าที่ต้องการที่ยงัไม่มใีน
ระบบได ้โดยการระบุชื่อ หมวดหมู ่และค าคน้หาสนิคา้ 

Review Purchased Item สมาชกิสามารถรวีวิสนิคา้ได ้ภายหลงัจากซือ้ หรอืแลกเปลีย่นสนิคา้ส าเรจ็
แลว้ 

Book Item สมาชกิสามารถ “สัง่ซือ้” หรอื “ขอแลกเปลีย่น” สนิคา้ทีต่อ้งการได ้ โดย
ระบบจะสง่อเีมลแจง้ค าสัง่ซือ้/ขอแลกเปลีย่นใหเ้จา้ของสนิคา้ทราบ 

ระบบถาม-ตอบปัญหา 

ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
Inform Problem ผูใ้ชง้านทัง้บุคคลทัว่ไปและสมาชกิสามารถสอบถาม/แจง้ปัญหาการใชง้าน

เวบ็ไซตไ์ด ้โดยระบบจะแจง้ใหผู้ด้แูลเวบ็ไซตท์ราบ 
Response Problem ผูดู้แลเวบ็ไซต์สามารถตอบค าถามผูใ้ชง้านได ้ภายหลงัจากไดร้บัรายการ

สอบถาม/แจ้งปัญหา โดยระบบจะส่งค าตอบไปยงัอเีมลของผูท้ ารายการ
สอบถาม/แจง้ปัญหา 

ระบบจดัการเวบ็ไซต ์

ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
Approve or Reject Member ผู้ดูแลเวบ็ไซต์สามารถตรวจสอบหลกัฐานการยนืยนัตวัตนสมาชกิ และ 

“ยนืยนั” หรอื “ปฏเิสธ” สมาชกิได ้ภายหลงัจากรายการยนืยนัตวัตน
สมาชกิถกูบนัทกึในระบบ 

Adjust Category ผู้ดูแลเวบ็ไซต์สามารถเพิม่หมวดหมู่สนิค้าใหม่ หรอืปรบัปรุงหมวดหมู่
สนิคา้ในระบบได ้

Publish News & Knowledge ผูด้แูลเวบ็ไซตส์ามารถเลอืกขา่วสาร/ความรูป้ระชาสมัพนัธท์ีจ่ะน าไปแสดง
บนหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้
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ตารางที ่1 ฟังกช์นัต่างๆ ภายในเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม (ต่อ) 

ระบบจดัการเวบ็ไซต ์(ต่อ) 

ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
News & Knowledge Management ผูดู้แลเวบ็ไซตส์ามารถเพิม่ หรอืแกไ้ข ขา่วสาร/ความรูป้ระชาสมัพนัธ์

ในระบบได ้
View Administrator Report ผูด้แูลเวบ็ไซตส์ามารถจดัท าและเรยีกดูรายงานดงัต่อไปน้ีได ้

 รายงานสถานะบญัชสีมาชกิ  เพื่อใหท้ราบความเคลื่อนไหวของ
จ านวนสมาชิกของเวบ็ไซต์ ส าหรบัน าไปวางแผนการโปรโมท
เวบ็ไซต ์และประมาณการรายไดจ้ากคา่เชา่พืน้ทีโ่ฆษณา  

 รายงานสนิคา้เรยีงตามสนิคา้ที่มรีายการสัง่ซื้อรอการยนืยนัมาก
ทีสุ่ด เพื่อใหท้ราบขอ้มูลสมาชกิผูข้ายสนิคา้ที่ไม่ค่อยท าการตอบ
รบั หรอืปฏเิสธรายการสัง่ซื้อจากผูซ้ื้อ และสามารถตดิต่อสมาชกิ
ผูข้ายใหเ้ขา้มาตรวจสอบรายการสัง่ซือ้ได ้ซึง่จะชว่ยใหผู้ซ้ือ้สนิคา้
ไมต่อ้งรอคอยผูข้ายเป็นเวลานานจนเกนิไป 

 รายงานสนิค้าเรียงตามจ านวนรายการสัง่ซื้อมากที่สุด เพื่อให้
ทราบข้อมูลสินค้า และหมวดหมู่สินค้าที่ได้ร ับความนิยมจาก
สมาชิก ส าหรบัน าข้อมูลไปใช้วางแผนการขายพื้นที่โฆษณา
สนิคา้บนหน้าเวบ็ไซต ์

  
4. การออกแบบระบบ 
4.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) และสภาพแวดล้อมการท างานของระบบ 

เวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอมถูกออกแบบใหม้สีถาปัตยกรรม (System Architecture) ในลกัษณะการท างานแบบเวบ็  
แอปพลเิคชนั ( Web-based Application) โดยสว่นประกอบต่างๆ ของระบบถกูตดิตัง้ในอุปกรณ์ต่างๆ ในลกัษณะ 2 tiers ที่
ส่วนประมวลผล (Business Logic) และฐานข้อมูลถูกติดตัง้อยู่บนเว็บโฮสต์ติ้งเดียวกนัที่ใช้โดเมนเนมชื่อ 
www.deknoii.com ดงัแสดงในภาพที ่1 โดยสว่นประมวลผล (Business Logic) ของเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอมพฒันาโดยใช้
ภาษา C# ภายใต ้ASP.NET Framework 4.5 และใช ้Language Integrated Query (LINQ) ในการพฒันาโปรแกรมสว่นที่
ตดิต่อกบัฐานขอ้มลู 
 

http://www.deknoii.com/
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ภาพที ่1  Deployment Diagram แสดงสถาปัตยกรรมและสภาพแวดลอ้มการท างานของเวบ็ไซต ์
เดก็น้อยดอทคอม 
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4.2 การออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ (User Interface) 
เวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอมมกีารแบง่สว่นต่อประสานกบัผูใ้ชอ้อกเป็น 2 สว่น คอื สว่นต่อประสานกบัผูใ้ชใ้นสว่นของ

ระบบเวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอม โดยมโีครงสร้างดงัแสดงในภาพที่ 2 และส่วนต่อประสานกบัผู้ใช้ในส่วนของระบบ
จดัการเวบ็ไซต ์โดยมโีครงสรา้งดงัแสดงในภาพที ่3  

 

 
 

ภาพที ่2  Web flow diagram แสดงโครงสรา้งสว่นต่อประสานกบัผูใ้ชข้องระบบเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม 
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ภาพที ่3 Web flow diagram แสดงโครงสรา้งสว่นต่อประสานกบัผูใ้ชข้องระบบจดัการเวบ็ไซต์ 
 
4.3  การออกแบบฐานข้อมลู 

ฐานขอ้มลูถกูออกแบบเป็นฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์โดยใช้ Microsoft SQL Server 2012 เป็นระบบจดัการฐานขอ้มลู
ภายในฐานขอ้มลูของระบบประกอบดว้ยตารางต่างๆ (Tables) ดงัแสดงในตารางที ่2 

 
ตารางที ่2  ตารางต่างๆ ในฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธท์ีร่องรบัการท างานของระบบ 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 
Answer ขอ้มลูรายการตอบค าถาม หรอืตอบปัญหาการใชง้านเวบ็ไซต์ 
Category ขอ้มลูหมวดหมูส่นิคา้ 
Item ขอ้มลูรายการสนิคา้ 
Item_IMG ขอ้มลูรปูภาพสนิคา้ 
Item_Key ขอ้มลูค าคน้หาของรายการสนิคา้ 
Keyword ขอ้มลูค าคน้หาสนิคา้ 
Member ขอ้มลูบญัชสีมาชกิ 
News_Knowledge ขอ้มลูรายการขา่วประชาสมัพนัธ ์
Orders ขอ้มลูรายการสัง่ซือ้ 
Problem ขอ้มลูรายการสอบถามหรอืแจง้ปัญหาการใชง้านเวบ็ไซต์ 
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ตารางที ่2  ตารางต่างๆ ในฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธท์ีร่องรบัการท างานของระบบ (ต่อ) 
ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

Request_Order ขอ้มลูรายการรอ้งของสนิคา้ 
Request_Order_Key ขอ้มลูค าคน้หาของรายการรอ้งขอสนิคา้ 
Request_Order_Match ขอ้มลูรายการจบัคูส่นิคา้ 
Review ขอ้มลูรายการรวีวิสนิคา้ 

 
5. เวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอมและการใช้งาน 

เวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอมมกีารแบ่งการเขา้ใชง้านเป็น 2 สว่น คอื สว่นของระบบจดัการเวบ็ไซต์ ส าหรบัรองรบั
การใชง้านของผูดู้แลเวบ็ไซต์ และสว่นของระบบเวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอม ส าหรบัรองรบัการใชง้านของบุคคลทัว่ไป 
และสมาชกิของเวบ็ไซต ์โดยแต่ละสว่นมรีายละเอยีดการเขา้ใชง้าน และตวัอยา่งหน้าจอดงัต่อไปนี้ 
5.1 ส่วนของระบบจดัการเวบ็ไซต ์

ก า ร เ ข้ า ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ จั ด ก า ร เ ว็ บ ไ ซ ต์  ส า ม า ร ถ เ รี ย ก ใ ช้ ง า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ด้ ว ย  URL 
http://www.deknoii.com/ADM/Login.aspx จะแสดงหน้าจอเขา้ระบบจดัการเวบ็ไซต ์ดงัภาพที ่4 

 

 
ภาพที ่4 หน้าจอเขา้ระบบผูด้แูลเวบ็ไซต์ 

 
ภายหลงัจากผู้ใช้งานเขา้ระบบจดัการเวบ็ไซต์ส าเรจ็ เวบ็ไซต์จะแสดงหน้าจอเมนูหลกัของระบบจดัการเวบ็ไซต์   

ดงัภาพที ่5 โดยผูใ้ชง้านสามารถใชง้านฟังกช์นังานของระบบผูด้แูลเวบ็ไซตไ์ดโ้ดยการกดเมนูทีต่อ้งการภายในหน้าจอ
เมนูหลกั 

 

http://www.deknoii.com/ADM/Login.aspx%20จะแสดงหน้าจอเข้าระบบจัดการเว็บไซต์%20ดังภาพที่%204
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ภาพที ่5 หน้าจอเมนูหลกัของระบบผูด้แูลเวบ็ไซต์ 

 
5.2 ส่วนของระบบเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม 

การเขา้ใชง้านเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม สามารถเรยีกใชง้านเวบ็ไซตด์ว้ย URL http://www.deknoii.com จะแสดง
หน้าจอเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม ดงัภาพที ่6 

 

 
ภาพที ่6 หน้าจอหลกัเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม 

 
จากหน้าหลกัเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม สมาชกิของเวบ็ไซตส์ามารถเขา้สูร่ะบบเวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอม เพื่อใช้

งานระบบสมาชกิ และระบบซื้อขายแลกเปลีย่นสนิคา้ได ้ภายหลงัจากผูใ้ชง้านเขา้ระบบส าเรจ็ เวบ็ไซต์จะแสดงหน้าจอ
เมนูหลกัของระบบสมาชกิดงัภาพที ่ 7 โดยผูใ้ชง้านสามารถใชง้านฟังก์ชนังานของระบบสมาชกิ และระบบซื้อขาย
แลกเปลีย่นสนิคา้ได ้โดยการกดเมนูทีต่อ้งการภายในหน้าจอสมาชกิ 
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ภาพที ่7 หน้าจอสมาชกิเวบ็ไซตเ์ดก็น้อยดอทคอม 
 

6. บทสรปุ 
บทความน้ีอธบิายถงึแนวคดิและที่มา  ตลอดจนการวเิคราะห์และออกแบบเพื่อพฒันาเวบ็ไซต์เดก็น้อยดอทคอม  

ซึง่เป็นเวบ็ไซตซ์ือ้ขายและแลกเปลีย่นสนิคา้ส าหรบัเดก็ โดยมกีลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายเป็นกลุ่มคุณแม่ทีเ่ริม่ตัง้ครรภห์รอืมลีกู
อ่อน และคุณแม่ทีม่ลีูกอายุประมาณ 5 - 6 ขวบ มขีองใชเ้ดก็ทีไ่มไ่ดใ้ชง้านแลว้เกบ็สะสมไว ้และตอ้งการถ่ายเทของ
เหล่านัน้ออกไป  ระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิคา้ของเวบ็ไซต์น้ี นอกจากจะมคีวามสามารถใหส้มาชกิของเวบ็ไซต์ซื้อ
หรอืขายสนิคา้ส าหรบัเดก็ไดแ้ลว้ ยงัมคีวามสามารถใหส้มาชกิแลกเปลีย่นสนิคา้ของตนเองกบัสนิค้าของสมาชกิคนอื่นๆ 
ได ้โดยระบบจะจบัคูส่นิคา้ทีม่ใีนระบบกบัสนิคา้ทีส่มาชกิตอ้งการใหโ้ดยอตัโนมตั ิ ซึง่ช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซต์
ไดร้บัประโยชน์จากการใชง้านเวบ็ไซต ์ดงัน้ี 

 ชว่ยตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคุณแม ่ใหม้พีืน้ทีส่ าหรบัถ่ายเทสิง่ของทีย่งัมคีุณค่าแต่ไมม่โีอกาสไดใ้ชง้าน
แลว้ และมโีอกาสสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสิง่ของเหล่านัน้ 

 ชว่ยใหก้ลุม่คุณแมม่โีอกาสไดส้นิคา้ทีม่คีุณภาพด ีในราคายอ่มเยา และชว่ยลดรายจา่ยใหก้บักลุ่มคุณแมไ่ด้ 
 ชว่ยเพิม่โอกาสในการพบสนิคา้ทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ ดว้ยความสามารถของระบบในการจบัคูส่นิคา้ 
 เป็นการสง่เสรมิสงัคมของการแบ่งปันในพืน้ทีอ่อนไลน์ 
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