บทที่ 4
ขัน้ ตอนการทดลอง
ในบทนี ้กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลองการทางานของระบบจองแพ็กเกจทัวร์ ผ่าน
อินเทอร์ เน็ต
4.1 ทาการสร้ างฐานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องลงบน Localhost/phpmyadmin

รูปที่ 4.1 ทาการสร้ างฐานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องลงบน localhost/phpmyadmin
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ v2.5.10 และ ทาการติดตังโปรแกรม
้
2. สร้ างฐานข้ อมูลลงบน Local host/phpmyadmin
 Member





Orders
Orders_detail
Payment
Product

35

4.2 เปิ ดใช้ งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver cs6

รูปที่ 4.2 เปิ ดใช้ งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver Cs6
4.3 ทาการเชื่อมต่ อกับระบบฐานข้ อมูล

รูปที่ 4.3 ทาการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้ อมูล
1. เปิ ดไฟล์ mysql_connect.php เพื่อทาการเชื่อมต่อฐานข้ อมูล
2. เมื่อทาการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้ อมูลเสร็จสิ ้น จะแสดงข้ อความ Successful
Connection
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4.4 หน้ าฟอร์ มสาหรับเพิ่มแพ็กเกจทัวร์ ใหม่

รูปที่ 4.4 หน้ าฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลเพื่อเพิ่มแพ็กเกจทัวร์ ใหม่เข้ าสูร่ ะบบฐานข้ อมูล
1. รายละเอียดของหน้ าฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลเพื่อเพิ่มแพ็กเกจทัวร์
 ProductName : ชื่อสินค้ า
 Price : ราคาสินค้ า
 Qty : จานวนสินค้ า
2. ปุ่ ม Save คือ บันทึกข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบฐานข้ อมูล
3. ปุ่ ม Exit คือ ออกจากรายการนี ้
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4.5 หน้ าแพ็กเกจทัวร์ ท่ เี พิ่มเข้ ามาใหม่

รูปที่ 4.5 หน้ าแพ็กเกจทัวร์ ที่ถกู เพิ่มเข้ ามาในระบบฐานข้ อมูล
1. รายละเอียดของหน้ าสินค้ าประเภทแพ็กเกจทัวร์

2.
3.
4.
5.

 ProductID : รหัสสินค้ า
 ProductName : ชื่อสินค้ า
 Price : ราคาสินค้ า
 Cart : จานวนสินค้ าที่ต้องการจอง
ปุ่ ม Add คือ การเพิ่มสินค้ าลงไปในรายการจองสินค้ า
ปุ่ มDelete คือ ลบสินค้ าชิ ้นนันออกจากระบบฐานข้
้
อมูล
ปุ่ มView Cart คือ เลือกดูสินค้ าที่ทาการจองไว้
ปุ่ มClear Cart คือ ลบข้ อมูลของสินค้ าที่ทารายการจองทังหมดออกจาก
้
Cart
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4.6 หน้ าแพ็กเกจทัวร์ ท่ อี ยู่ในรายการจอง

รูปที่ 4.6 หน้ าแพ็กเกจทัวร์ ที่อยูใ่ นรายการจอง
1. รายละเอียดของหน้ าสินค้ าที่อยูใ่ นรายการจองสินค้ า
 ProductID : รหัสสินค้ า
 ProductName : ชื่อสินค้ า
 Price : ราคาสินค้ า
 Qty : จานวนสินค้ า
 Total : ราคารวมสุทธิ
 Del : ลบรายการจองนี ้ออกจากการจองสินค้ า
2. ปุ่ ม Go to Product คือ กลับไปยังหน้ าสินค้ าอีกครัง้
3. ปุ่ ม CheckOut คือ นาสินค้ าที่จองไปยังรายการสัง่ ซื ้อ
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4.7 หน้ าทารายการสั่งซือ้

รูปที่ 4.7 หน้ าสัง่ ซื ้อสินค้ า
1. รายละเอียดของหน้ าสัง่ ซื ้อสินค้ า





ProductID : รหัสสินค้ า
ProductName : ชื่อสินค้ า
Price : ราคาสินค้ า
Qty : จานวนสินค้ า

 Total : ราคารวมสุทธิ
2. รายละเอียดของลูกค้ าเพิ่มเติมที่ต้องการสัง่ ซื ้อสินค้ า
 Name : ชื่อลูกค้ า
 Address : ที่อยู่
 Tel : เบอร์ โทรศัพท์
 Email : อีเมล
3. ปุ่ ม บันทึก คือ บันทึกข้ อมูลหน้ าสัง่ ซื ้อสินค้ า และ ข้ อมูลรายละเอียดของลูกค้ าเข้ าสูร่ ะบบ
ฐานข้ อมูล
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4.8 หน้ าสั่งซือ้ เรี ยบร้ อย

รูปที่ 4.8 หน้ าทารายการสัง่ ซื ้อเสร็จเรี ยบร้ อย
1. ปุ่ ม View Orders คือ เมื่อกดที่ปมนั
ุ่ นแล้
้ วจะแสดงหน้ ารายการข้ อมูลการรายการสินค้ าที่
ทาการสัง่ ซื ้อและข้ อมูลของลูกค้ า รวมถึงแสดงหมายเลขใบสัง่ ซื ้อของสินค้ ารายการนัน้ ๆ
เพื่อทาหมายเลขใบสัง่ ซื ้อไปใช้ ตอ่ ในส่วนของการชาระเงินเพื่อซื ้อแพ็กเกจทัวร์ จากทาง
ร้ าน
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4.9 หน้ าการสร้ างใบสั่งซือ้ เสร็จเรียบร้ อย

รูปที่ 4.9 หน้ าสร้ างใบสัง่ ซื ้อสินค้ าเรี ยบร้ อย
1. รายละเอียดของลูกค้ าเพิ่มเติมที่ต้องการสัง่ ซื ้อสินค้ า






OrderID : หมายเลขใบสัง่ ซื ้อสินค้ า
Name : ชื่อลูกค้ า
Address : ที่อยู่
Tel : เบอร์ โทรศัพท์
Email : อีเมล

2. รายละเอียดของหน้ าสัง่ ซื ้อสินค้ า






ProductID : รหัสสินค้ า
ProductName : ชื่อสินค้ า
Price : ราคาสินค้ า
Qty : จานวนสินค้ า
Total : ราคารวมสุทธิ

3. นาหมายเลขใบสัง่ ซื ้อไปใช้ งานในส่วนของการชาระเงินเพื่อซื ้อสินค้ า
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4.10 หน้ าฟอร์ มสาหรั บกรอกข้ อมูลเพื่อแจ้ งชาระเงิน

รูปที่ 4.10 หน้ าฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลเพื่อแจ้ งชาระเงิน
1. รายละเอียดของหน้ าฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลเพื่อแจ้ งชาระเงิน






OrderID : หมายเลขใบสัง่ ซื ้อสินค้ า
ATM , Bank : เลือกช่องทางการจ่ายเงิน
Price : ยอดเงินที่โอน
Date : วัน-เดือน-ปี
Time : เวลาที่โอนเงิน

2. ปุ่ ม Save คือ บันทึกข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบฐานข้ อมูล
3. ปุ่ ม Exit คือ ออกจากรายการนี ้
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4.11 ฝั่ งผู้ดูแลระบบเรี ยกดูหน้ าข้ อมูลสาหรั บรายการแจ้ งชาระเงินจากลูกค้ า

รูปที่ 4.11 ฝั่ งผู้ดแู ลระบบเรี ยกดูหน้ าข้ อมูลสาหรับรายการแจ้ งชาระเงินจากลูกค้ า
1. ผู้ดแู ลระบบสามารถเรี ยกดูข้อมูลการแจ้ งชาระเงินจากทางฝั่ งลูกค้ าได้ โดยตรวจสอบจาก
หมายเลข OrderID ที่ลกู ค้ าทาการสัง่ ซื ้อสินค้ าเข้ ามาจากทางระบบจองแพ็กเกจทัวร์ ผา่ น
อินเทอร์ เน็ต
4.12 สามารถใช้ งานในส่ วนค้ นหาราคาแพ็กเกจทัวร์ ท่ ลี ูกค้ าต้ องการได้

รูปที่ 4.12 สามารถใช้ งานในส่วนค้ นหาราคาแพ็กเกจทัวร์ ที่ลกู ค้ าต้ องการได้
1. ลูกค้ าสามารคค้ นหาราคาแพ็กเกจทัวร์ ที่ต้องการได้ โดยใช้ งานระบบค้ นหา

