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ภาคผนวก

42

ภาคผนวก ก
การติดตั้งและการตั้งค่าโปรแกรม
การติดตั้งและการตั้งค่า Web Server
ในการสร้ าง Web Server จาลองของภาคนิ พ นธ์ น้ ี ใช้โปรแกรม Appserv ในการท าเป็ น
Web Server จาลองโดยตัว Server จะเป็ น Apache และดาต้าเบสเป็ น MySQL
1. ดับเบิล้ คลิกไฟล์ appserv-win32-x.x.x.exe เพื่อทาการติดตั้งจะปรากฏหน้าจอตามรู ปที่ 1

รู ปที่ ก.1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ
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2. เข้า สู่ ข้ นั ตอนเงื่ อ นไขการใช้ง านโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ได้แจกจ่ า ยใน
รู ปแบบ GNU License หากผูต้ ิดตั้ง อ่านเงื่อนไขต่างๆ เสร็ จสิ้ นแล้ว หากยอมรับเงื่อนไขให้กด Next
เพื่อเข้าสู่ การติดตั้งในขั้นต่อไป แต่หากว่าไม่ยอมรับเงื่อนไข ให้กด Cancel เพื่อออกจากการติดตั้ง
โปรแกรม AppServ ดังรู ปตัวอย่างที่ 2

รู ปที่ ก.2 แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการ GNU License
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3. เข้า สู่ ก ารเลื อ กปลายทางที่ ต้อ งการติ ด ตั้ง โดยค่ า เริ่ ม ต้น ปลายทางที่ ติ ด ตั้ง จะเป็ น
C:AppServ หากต้องการเปลี่ยนปลายทางที่ติดตั้ง ให้กด Browse แล้วเลือกปลายทางที่ตอ้ งการ ตาม
รู ปที่ 3 เมื่อเลือกปลายทางเสร็ จสิ้ น ให้กดปุ่ ม Next เพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนการติดตั้งขั้นต่อไป

รู ปที่ ก.3 เลือกปลายทางการติดตั้งโปรแกรม AppServ
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4. เลื อ ก Package Components ที่ ต้ อ งการติ ด ตั้ ง โดยค่ า เริ่ มต้ น นั้ นจะให้ เลื อ กลงทุ ก
Package แต่หากว่าผูใ้ ช้งาน ต้องการเลือกลงเฉพาะบาง Package ก็สามารถเลือกตามข้อที่ตอ้ งการ
ออก โดยรายละเอียดแต่ละ Package มีดงั นี้
- Apache HTTP Server คือ โปรแกรมที่ทาหน้าเป็ น Web Server
- MySQL Database คือ โปรแกรมที่ทาหน้าเป็ น Database Server
- PHP Hypertext Preprocessor คื อ โปรแกรมที่ ท าหน้าประมวลผลการท างานของภาษา
PHP
- phpMyAdmin คือ โปรแกรมที่ใช้ใ นการบริ หารจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บไซต์
เมื่อทาการเลือก Package ตามรู ปที่ 4 เรี ยบร้อยแล้ว ให้กด Next เพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนการติดตั้งต่อไป

รู ปที่ ก.4 เลือก Package Components ที่ตอ้ งการติดตั้ง
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5. กาหนดค่าคอนฟิ กของ Apache Web Server มีอยูด่ ว้ ยกันทั้งหมด 3 ส่ วน ตามรู ปที่ 5 คือ
Server Name คือช่ องสาหรับป้ อนข้อมูลชื่ อ Web Server ของท่านเช่ น www.appservnetwork.com
Admin Email คือช่ องสาหรับป้ อนข้อมูล อีเมล์ผูด้ ู แลระบบ เช่ น root@appservnetwork.com HTTP
Port คือช่ องสาหรับระบุ Port ที่จะเรี ยกใช้งาน Apache Web Server โดยทัว่ ไปแล้ว Protocol HTTP
นั้นจะมีค่าหลักคือ 80 หากว่าท่านต้องการหลี กเลี่ ยงการใช้ Port 80 ก็สามารถแก้ไขได้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลง Port การเข้าใช้งาน Web Server แล้ว ทุกครั้งที่เรี ยกใช้งานเว็บไซต์จาเป็ นที่ตอ้ งระบุ
ห ม าย เล ข Port ด้ ว ย เช่ น ห าก เลื อ ก ใ ช้ Port 9 9 ใ น ก าร เข้ า เว็ บ ไ ซ ต์ ทุ ก ค รั้ ง ต้ อ งใ ช้
http://www.appservnetwork.com:99 จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้

รู ปที่ ก.5 แสดงการกาหนดค่าคอนฟิ กค่า Apache Web Server
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6. กาหนดค่าคอนฟิ กของ MySQL Database มีอยูด่ ว้ ยกันทั้งหมด 3 ส่ วน ตามรู ปที่ 6 คือ
Root Password คือช่องสาหรับป้ อน รหัสผ่านการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของ Root หรื อผูด้ ูแลระบบ
ทุกครั้งที่เข้าใช้งานฐานข้อมูลในลักษณะที่เป็ นผูด้ ูแลระบบ ให้ระบุ user คือ root
Character Sets ใช้ในการกาหนดค่าระบบภาษาที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล, เรี ยงลาดับฐานข้อมูล
, Import ฐานข้อมูล, Export ฐานข้อมูล, ติดต่อฐานข้อมูล
Old Password หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน PHP กับ MySQL API เวอร์ ชนั่ เก่า โดยเจอ
Error Client does not support authentication protocol requested by server ;
consider upgrading MySQL client ให้เลือกในส่ วนของ Old Password เพื่อ
หลีกเลี่ยงปั ญหานี้
Enable InnoDB หากท่านต้องการใช้งานฐานข้อมูลในรู ปแบบ InnoDB ให้เลือกในส่ วนนี้ดว้ ย

รู ปที่ ก.6 แสดงการกาหนดค่าคอนฟิ กของ MySQL Database
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7. สิ้ นสุ ดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ สาหรับขั้นตอนสุ ดท้ายนี้ จะมีให้เลื อกว่า
ต้องการสั่งให้มีการรัน Apache และ MySQL ทันทีหรื อไม่ จากนั้นกดปุ่ ม Finish เพื่อเสร็ จสิ้ นการ
ติดตั้งโปรแกรม AppServ

รู ปที่ ก.7 แสดงหน้าจอขั้นตอนสิ้ นสุ ดการติดตั้งโปรแกรม AppServ
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8. เมื่อสิ้ นสุ ดการติดตั้ง AppServ แล้ว ให้นาไฟล์ระบบร้านกระเป๋ าออนไลน์
( NBagDesign ) ไปไว้ที่ C:\AppServ\www

รู ปที่ ก.8 หน้าจอการนาไฟล์ไปไว้ที่ AppServ
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9. เข้าสู่ หน้าโปรแกรม phpMyAdmin เพื่ อน าเข้าฐานข้อมู ล โดยเข้าจากบราวเซอร์ แล้ว
พิมพ์ http://127.0.0.1/phpMyAdmin/ ในช่ องกรอก URL เมื่อเข้ามาแล้วระบบจะถามรหัสผ่าน ให้
พิมพ์รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ โปรแกรม

รู ปที่ ก.9 แสดงหน้าจอ Login phpMyAdmin
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10. เมื่อเข้าสู่ ระบบ phpMyAdmin ได้แล้ว ให้ทาการเลือก Import

รู ปที่ ก.10 แสดงหน้าจอ phpMyAdmin

52

11. ให้ทาการคลิกปุ่ มเลือกไฟล์ แล้วเลือกฐานข้อมูลที่ตอ้ งการ ( sw.sql ) เสร็ จแล้วให้คลิก
ปุ่ ม Go เพื่อเสร็ จสิ้ นการนาเข้าฐานข้อมูล

รู ปที่ ก.11 แสดงหน้าจอวิธีการ Import Database

ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้ งานระบบ
ส่ วนของผู้ดูแลระบบ
1. ในการใช้งานระบบในส่ วนผูด้ ู แลระบบนั้น เมื่อเข้าสู่ ระบบจะต้องทาการกรอกข้อมูลผูใ้ ช้และ
รหัสผ่านก่อนจึงจะสามารถใช้งานระบบได้
หมายเลข 1 กรอกชื่อผูใ้ ช้
หมายเลข 2 กรอกรหัสผ่าน
หมายเลข 3 กดปุ่ มเข้าสู่ ระบบ หรื อ ยกเลิกรายการ

รู ปที่ ข.1 แสดงหน้าจอเริ่ มต้นเมื่อเข้าสู่ ระบบ
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2. เมื่อเข้าสู่ ระบบในส่ วนของผูด้ ู แลระบบแล้ว จะพบกับหน้าแรก ที่แสดงเมนู การใช้งานในส่ วน
ต่างๆ
หมายเลข 1 แสดงรายชื่อสมาชิก
หมายเลข 2 แสดงขนาดเสื้ อ
หมายเลข 3 แสดงสี เสื้ อ
หมายเลข 4 แสดงรายการใบสัง่ ซื้ อ
หมายเลข 5 แสดงรายงานการขาย
หมายเลข 6 แสดงเมนูออกจากระบบ

รู ปที่ ข.2 แสดงหน้าจอแรกของผูด้ ูแลระบบ
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3. เมื่อเลือกเมนู รายชื่อสมาชิ ก ระบบจะแสดงรายละเอียดลูกค้าที่เป็ นรายชื่อสมาชิกทั้งหมด
หมายเลข 1 แสดงลาดับสมาชิก
หมายเลข 2 แสดงรหัสประจาตัวของสมาชิก
หมายเลข 3 แสดงชื่อและสกุลของสมาชิก
หมายเลข 4 แสดงเพศของสมาชิก
หมายเลข 5 แสดงที่อยูข่ องสมาชิก
หมายเลข 6 แสดงเบอร์โทรศัพท์
หมายเลข 7 แสดงอีเมล์
หมายเลข 8 ปุ่ มเปิ ดใช้งานสมาชิก
หมายเลข 9 ปุ่ มยกเลิกสมาชิ ก หากสมาชิ กไม่มีการสั่งซื้ อสิ นค้าเลย แอดมินสามารถยกเลิ ก
การเป็ นสมาชิกของลูกค้ารายนั้นได้
หมายเลข 10 แสดงสถานะของลูกค้า

รู ปที่ ข.3 แสดงหน้าจอรายชื่อสมาชิก
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4. เมื่อเลือกเมนู เพิ่มขนาดเสื้ อ ระบบจะแสดงรายละเอียดของเสื้ อที่ทางแอดมินได้เพิ่มไว้ก่อนหน้า
หากสิ นค้ามีการเพิม่ ขนาดหรื อขนาดใดขนาดหนึ่งหมดทางแอดมินสามารถทาการเพิม่ หรื อยกเลิก
ได้
หมายเลข 1 ใส่ ขนาดเสื้ อที่ตอ้ งการเพิม่
หมายเลข 2 ใส่ ราคาขายของแต่ละขนาด
หมายเลข 3 แสดงขนาดเสื้ อที่ได้ทาการเพิ่ม
หมายเลข 4 แสดงราคาของขนาดเสื้ อ
หมายเลข 5 ปุ่ มแก้ไข ขนาดเสื้ อหรื อราคาเสื้ อ
หมายเลข 6 ปุ่ มปิ ด / เปิ ด การใช้งานหากเสื้ อขนาดดังกล่าวหมดสต๊อก ทางแอดมินสามารถ
แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยที่ไม่ตอ้ งลบข้อมูลทิ้ง เพียงแค่ปิดการใช้งานหากสิ นค้าหมดสต๊อก แต่ถา้ แอด
มินสั่งสิ นค้ามาแล้วสามารถกดเปิ ดการใช้งานโดยไม่ตอ้ งเพิ่มขนาดและราคา เสื้ อใหม่
หมายเลข 7 ปุ่ มลบ หากเสื้ อขนาดดังกล่าวเลิ กผลิ ตหรื อไม่มีจาหน่ าย ทางแอดมินสามารถ
แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยกดปุ่ มลบ เสื้ อขนาดดังกล่าวทางหน้าระบบจะไม่โชว์

รู ปที่ ข.4 แสดงหน้าจอเพิ่มขนาดเสื้ อ
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5. เมื่อเลือกเมนู รายการใบสั่งซื้ อ ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้ อทั้งหมดที่ลูกค้าได้ทาการสั่งซื้ อมา
หมายเลข 1 ช่องเพิ่มชื่อสี
หมายเลข 2 เลือกสี เสื้ อด้านหน้าตามที่ได้ระบุไว้
หมายเลข 3 เลือกสี เสื้ อด้านหลังตามที่ได้ระบุไว้
หมายเลข 4 ปุ่ มเปิ ด / ปิ ด การใช้งาน หากเสื้ อสี ดงั กล่าวหมด ทางแอดมินสามารถแจ้งลูกค้า
ได้โดยการปิ ดการใช้งาน เสื้ อสี ที่ถูกปิ ดจะไม่สามารถโชว์หน้าระบบได้ หากเสื้ อสี รายการดังกล่าวมี
การสั่งซื้ อมาสต๊อกไว้แล้ว ทางแอดมินสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยการเปิ ดการใช้งาน
หมายเลข 5 ปุ่ มยกเลิ ก หากเสื้ อสี ดงั กล่าวไม่มีการผลิ ต ทางแอดมิ นสามารถยกเลิ กเสื้ อสี
ดังกล่าวได้

รู ปที่ ข.5 แสดงหน้าจอเพิ่มสี เสื้ อ
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6. เมื่อเลือกเมนู รายการใบสั่งซื้ อสิ นค้า
หมายเลข 1 สามารถค้นหารายการใบสั่งซื้ อ โดยค้นหาจากรหัสการสั่งซื้ อ
หมายเลข 2 แสดงสถานะรายการใบสั่งซื้ อ โดยค้นหาจากสถานะที่โชว์ของแต่ละลูกค้า เช่น
รอการชาระเงิน จัดส่ งสิ นค้า ฯลฯ
หมายเลข 3 แสดงรหัสการสั่งซื้ อ
หมายเลข 4 แสดงหมายเลขประจาตัวลูกค้า
หมายเลข 5 แสดงชื่อลูกค้าที่ทาการสั่งซื้ อ
หมายเลข 6 แสดงราคารวมที่ลูกค้าได้ทาการสั่งซื้ อในแต่ละครั้ง
หมายเลข 7 แสดงจานวนสิ นค้าที่ลูกค้าได้ทาการสัง่ ซื้ อ
หมายเลข 8 แสดงเวลาที่ลูกค้าได้ทาการสั่งซื้ อ
หมายเลข 9 แสดงสถานะของลู กค้า เช่ น รอการชาระเงิ น รอยืนยันการชาระเงิ น รอจัดส่ ง
สิ นค้า ฯลฯ
หมายเลข 10 รายละเอียด แอดมินสามารถดูรายละเอียดสิ นค้าที่ลูกค้าได้สงั่ ซื้ อเข้ามา
หมายเลข 11 ยกเลิ กรายการ หากลู กค้ามีการยกเลิ กรายการ หรื อไม่ตอ้ งการสิ นค้ารายการ
นั้น

รู ปที่ ข.6 แสดงหน้าจอใบสัง่ ซื้ อสิ นค้า
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7. เมื่อเลือกเมนูรายงาน เป็ นการแสดงรายงานการขายในแต่ละเดือน
หมายเลข 1-2 ช่องใส่ วนั ที่ตอ้ งการ เลือกวันที่เริ่ มต้น และ วันที่สิ้นสุ ด
หมายเลข 3 ปุ่ มกด Submit / Reset เมื่อแอดมินต้องการค้นหารายงานในแต่ละวัน หรื อ แต่
ละเดือนที่ตอ้ งการ
หมายเลข 4 แสดงวันที่ที่ลูกค้าได้สั่งซื้ อระหว่างวันที่ที่แอดมินได้ทาการค้นหา
หมายเลข 5 แสดงรหัสใบสัง่ ซื้ อ
หมายเลข 6 แสดงชื่อ นามสกุล ของลูกค้า
หมายเลข 7 แสดงราคาที่ลูกค้าสั่งซื้ อ

รู ปที่ ข.7 แสดงหน้าจอรายงาน
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ส่ วนของ Web Application
8. เมื่อเข้าสู่ หน้าแรกของเว็บ จะมีให้เลือกใช้งานในส่ วนต่างๆ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกส่ วน
การที่จะใช้งานให้ครบทุกส่ วนได้ตอ้ งทาการ สมัครเป็ นสมาชิกของทางเว็บก่อน
หมายเลข 1 เป็ นส่ วนเมนูให้เลือกใช้งานในด้านต่างๆ เชน หน้าแรก สิ นค้า วิธีการสั่งซื้ อ
และติดต่อกับแอดมินเพื่อที่จะทาการสั่งซื้ อ
หมายเลข 2 หากลูกค้าที่ยงั ไม่ได้ทาการสมัครสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกได้ ก่อนที่จะทา
การตกแต่งสิ นค้า หรื อ สั่งซื้ อสิ นค้า

รู ปที่ ข.8 หน้าแรกของเว็บไซต์
9. เมื่อเข้ามาที่เมนู สิ นค้า มีปุ่มให้กดเพื่อเข้ามาออกแบบเสื้ อ
หมายเลข 1 ปุ่ มเลือกสี เสื้ อที่ตอ้ งการ
หมายเลข 2 ปุ่ มเลือกขนาดเสื้ อที่ตอ้ งการ
หมายเลข 3 เลือกตาแหน่งของเสื้ อที่ตอ้ งการสกรี น
หมายเลข 4 และ 5 เลือกตาแหน่งของลาย ที่ตอ้ งการสกรี น
หมายเลข 6 และ 8 เลือกขนาดของรู ปที่ตอ้ งการสกรี น
หมายเลข 7 และ 9 อัพโหลดรู ปที่ตอ้ งการ
หมายเลข 10 ช่องใส่ จานวนที่ตอ้ งการสัง่ ซื้ อ
หมายเลข 11 ช่องแสดงราคา
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หมายเลข 12 กด Save เพื่อต้องการบันทึกให้ทางแอดมินได้จดั เตรี ยมสิ นค้าที่ทางลูกค้าได้
สัง่ ซื้ อ

รู ปที่ ข.9 หน้าออกแบบสิ นค้า
10. เมื่อเข้าที่หน้าสมัครสมาชิกจะมีให้ใส่ ขอ้ มูลส่ วนตัว กรอกข้อมูลลงตามที่กาหนด แล้วยืมยันเพื่อ
สิ้ นสุ ดการ สมัครสมาชิก การใส่ ขอ้ มูลควรใส่ ขอ้ มูล จริ ง เพื่อให้สามารถติดต่อรับ-ส่ ง สิ นค้า
หมายเลข 1 ใส่ ขอ้ มูลชื่อที่เอาไว้ใช้งานในส่ วนที่ใช้ เข้าสู่ ระบบสมาชิก
หมายเลข 2 ใส่ ขอ้ มูลรหัสผ่าน
หมายเลข 3 ยืนยันข้อมูลรหัสผ่านอีกครั้ง
หมายเลข 4 ใส่ ขอ้ มูลชื่อจริ ง
หมายเลข 5 ใส่ ขอ้ มูลนามสกุลจริ ง
หมายเลข 6 เลือก เพศ
หมายเลข 7 ใส่ ขอ้ มูล ที่อยู่ ปั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
หมายเลข 8 ใส่ ขอ้ มูล รหัสไปรษณี ย ์
หมายเลข 9 ใส่ ขอ้ มูล เบอร์ โทรศัพท์มือถือ
หมายเลข 10 ใส่ ขอ้ มูล E-mail ที่ใช้งานจริ ง
หมายเลข 11 ยืนยันการสมัครสมาชิก
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รู ปที่ ข.21 หน้าสมัครสมาชิก

