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บทคัดยอ 

 

รายงานการคนควาอิสระเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอานรีวิวกอนการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาหรือ Read review before buy โดยมีจุดประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลรีวิวสินคา
ใหแกผูบริโภค และเปนอีกชองทางหน่ึงในการใหขอมูลรีวิวสินคาสําหรับนักรีวิวหรือผูเชี่ยวชาญในตัว
สินคา ระบบถูกพัฒนาบนสถาปตยกรรมแบบ เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ที่มีโครงสราง
แบบ 3-Tier (Client, Application Server, Database Server) โดยระบบน้ีแบงการใชงานออกเปน 
2 สวนหลัก ไดแกสวนแรก คือสวนที่สมาชิกเขามาเขียนรีวิวการใชงานของแตละสินคาตามหมวดหมู 
และสวนที่สอง คือสวนที่ผูบริโภคท่ีสนใจอานรีวิวสินคา  

สําหรับการพัฒนาระบบ ผูพัฒนาวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยใช UML (Unified 

Modeling Language)  และพัฒนาระบบโดยใช ขั้ นตอนการ พัฒนาแบบ น้ํ าตก  (Waterfall 

Methodology) บนรูปแบบ เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยภาษาพีเอชพี (PHP) ซึ่ง
เชื่อมตอกับฐานขอมูลที่ถูกจัดการโดยโปรแกรม Microsoft SQL Server 2016 Express   
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บทคััดยอ

รายงานการคนควาอิสระเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกการรพัฒนาระบบบอาน ี
นใจซซืื้อสินคาหหรืออ Read review befoore buuy โดยมีจุดดประสงคเพ่ือรวบบรวมขอม
กผูบบริโโภค และเปนอีกชอองทางหน่ึงในกการใหขอมูลรีวิวสินคาสําหรับนักรีวิวหหรรือผูเชี่
า รระบบถูกพัฒนนาบบนสถถาปตยกรรมมแบบ เเว็บแอปพลิเคชัน (WWeeb Applicaation) ท
 3--TTierr (Clieent, Application SServer, Daattabase Server) โดยรระบบนี้แบงการใช
วนหลลัก ไดแกสวนแรกก คือสสวนนทท่ีสมาชิกเขขาามาเขียนรีวิวการรใใชงานของแตละสินคาต
สวนท่ีสองง คือสวนที่ผูบริโภคท่ีสนใใจออานรีวิวสินคา

สําหรรับบการพัฒนาาระบบบ ผูพัฒนาวิเคราะะหและออกกแบบรระะบบ โดยใช U
eling Languuaage)  และพพัฒนาระบบโโดดยใชช ข้ัั นตตอนกการ พัฒนาแบบ นํ้ าตก
odology) บนรูปแบบ เว็บแอปปพพลิเคชันน (Web AAppplicaation)) โดยภาษาพีเอช
ตอกับฐานขอมูลที่ถูกจัดการโดยยโปรแกรม Microsoft SQL Server 2016 Express
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ABSTRACT 

 

This report is for the developing of Read review before buy system. The 

objective is to be community web application that collective many review topic of 

various product category to provide experienced information to consumer or 

interesting persons. The system is developed by web application architecture with 

used 3-Tiers (Client, Application Server and Database Server). The system have 2 main 

functions, the first function is provided for website’s member can write review any 

products to share experience as a topic. Another function is provide for reader who 

need review information about any products. 
In part of the developing system, the developer analyzed and design 

system in approach of UML (United Modeling Language) and used step followed on 

Waterfall Methodology for web application. Moreover, the developer used PHP 

Language for performing programming and link to Database by Microsoft SQL Server 

2016 to manage data of review topic, user account and promotion adstools. 
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