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บทที่ 1  

บทน า  

1.1 ปัญหาและที่มาของปัญหา 
 เนื่องจากระบบสั่งท าเบเกอรี่ในแบบเดิมนั้นเป็นการท างานโดยใช้เอกสารเป็นหลักท าให้มี
ต้นทุนในการจัดการที่สูงและเกิดข้อผิดพลาดจากเอกสารได้ง่าย ท าให้การจัดการร้านค้าไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร นอกจากนี้การสั่งสินค้าลูกค้าจ าเป็นที่จะต้องมาดูแบบที่หน้าร้านเพื่อเลือก
รูปแบบในการจัดท าและรับสินค้าท าให้เกิดความล าบากในการสั่งซื้อสินค้า 

1.1.1 ปัญหาของระบบเดิม 
- การจัดหน้าร้านมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง 
- ลูกค้าเดินทางมาสั่งซื้อสินค้าที่หน้าร้านล าบาก 
- การมีหน้าร้านอย่างเดียวท าให้ไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้าในวงกว้าง 
- การจัดการระบบสั่งซื้อภายในร้านเป็นไปได้ยาก 
-   ลูกค้าไมท่ราบรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ 

1.2 วัตถุประสงคข์องระบบ  
1. เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการค าสั่งซื้อเบเกอรี่ของลูกค้า  
2. เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าที่ใช้งานเป็นประจ า  
3. เพื่ออ านวยความสะดวกและประหยัดเวลาแก่ผู้บริโภค  
4. เพื่อลดต้นทุนในการบริหารหน้าร้าน  
5. เพื่อส่งเสริมการขาย 

1.3 ความสามารถพื้นฐานของระบบ 
1. สามารถเลือกประเภทสินค้า 
2. สามารถเลือกขนาดและจ านวนของสินค้า 
3. สามารถแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า 
4. สามารถค้นหาสินค้าภายในเว็บไซต ์
5. สามารถแจ้งการช าระเงิน 
6. สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ 
7. สามารถเรียกดูค าสั่งซื้อ 
8. สามารถเรียกดูการแจ้งการช าระเงิน 
9. สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขรูปแบบสินคา้ได้ 
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1.4 กลุ่มผู้ใช ้
1. เจ้าของร้าน 
2. ลูกค้า 

1.5 ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

 
 

 
1.6 เทคโนโลยีที่ใช ้

1. PHP 
2. My Sql 
3. Photoshop 
4. Microsoft Word 
5. Javascript 
6. Dream Waver 
7. JQuary 
8. Xampp 
9. PhpMyAdmin 

ตารางที่ 1.1 ตารางระยะเวลาด าเนินงาน 



บทที่ 2 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ระบบเดิม 
ระบบเดิมเป็นระบบที่ยังจัดการเอกสารต่าง ๆ ในการสั่งซื้อด้วยมือ ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือก

ชมสินค้าและรายระเอียดของสินค้าได้แต่ผู้ใช้ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่านทางหน้าเว็บของ
ร้านค้าผู้ใช้จะต้องจ าชื่อของตัวสินค้าหรือรหัสสินค้าเพื่อท าการสั่งสินค้าผ่านทาง อีเมล, เฟสบุค ,ไลน์ 
หรือทางโทรศัพท์ ท าให้ลูกค้าไม่สะดวกในการสั่งซื้อและทางร้านยังจัดการรายการสั่งซื้อได้ยากอาจ
ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย 

2.1.1 ขั้นตอนการท างานของระบบเดิม  
1. เมือ่ลูกค้าเข้าสู่ เว็บไซต ์จะแสดงรายการสินค้า 
2. หลังจากที่ลูกค้าพบสินค้าที่สนใจลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของตัวสินค้าได้แต่ไม่

สามารถกดเพื่อสั่งซื้อสินค้าตัวนั้นได้ทันที 
3. การจะสั่งสินค้าลูกค้าจะต้องจ าชื่อหรือรหัสสินค้าเพื่อท าการสั่งกับพนักงานโดยตรงผ่าน

ทาง อีเมล, เฟสบุค, ไลน ์หรือทางโทรศัพท ์
4. ทางร้านจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง หรือโดยเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ และแจ้ง

ราคารวมของสินค้าพร้อมตกลงวันและเวลารับสินค้า 
5. หลังจากลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะต้องโอนเงินมัดจ าอย่างน้อย 50% ของราคา

สินค้า ส าหรับยอดเงินส่วนที่เหลือ ช าระเมื่อได้รับสินค้าแล้ว  

 

 
รูปที่ 2.1 แสดงตัวอย่างหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า

สินค้า 
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2.1.2 ปัญหาของระบบเดิม 
1. ยังใช้เอกสารในการท างานท าให้อาจเกิดข้อผิดพลาดจากเอกสารสูญหาย หรือตกหล่นได้ 
2. ทางร้านจัดการค าสั่งซื้อได้ยาก 
3. การสั่งท าเบเกอรี่ท าได้ล าบากไม่สะดวกต่อลูกค้าในการสั่งสินค้า  
4. ค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลการจัดส่งไดย้าก 
5. การจัดการข้อมูลภายในร้านเป็นไปได้ยาก 

 
2.2 ระบบใหม่ 
 เป็นระบบที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า ขนาด และจ านวนของสินค้าผ่านทางหน้าเว็บได้เลย 
ไม่ต้องผ่านพนักงานท าให้ลดปัญหาความผิดพลาดของการสั่งซื้อได้และช่วยอ านวยความสะดวกให้ทั้ง
ผู้ซื้อและง่ายต่อการจัดการการสั่งซื้อสินค้า 

2.2.1 ขั้นตอนการท างานของระบบใหม่ 
1. เมื่อลูกค้าเข้าสู่หน้าเว็บไซต ์สามารถเลือกดูสินค้าตามประเภท หรือค้นหาสินค้า 
2. ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้า และข้อมูลในการจัดส่ง 
3. ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดสินค้าที่ต้องการและสามารถกดสั่งซื้อได้ทันที พร้อมทั้ง

สามารถเลือกขนาด และจ านวนของสินค้าได ้
4. เมื่อกดสั่งซื้อสินค้าจะเข้าสู่หน้าแสดงรายละเอียดของสินค้าที่สั่งสามารถกดเพื่อยืนยัน

การสั่งซื้อได้เลย หรือกลับไปเลือกสินค้าต่อ 
5. เมื่อลูกค้าช าระเงินเสร็จจึงท าการยืนยันการสั่งซื้อ 
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2.2.2 Flow Chart ระบบใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2 แสดง Flow Chart ฝั่งผู้ใช ้
 

สั่งซื้อ 

ไม่สั่งซื้อ 

สั่งซื้อ 

เลือกประเภท

ระบุจ านวนและ

ยืนยันการส่ังซ้ือ 

เลือกรูปแบบ

แจ้งการช าระเงิน 

กรอกรายละเอียดผู้สั่งซื้อ 

เริ่มต้น 

จบการท างาน 
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เริ่มต้น

เข้าสู่เว บไซต์

เข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเพ่ิม ลบ 
แก้ไขรูปแบบสินค้า

เพิ่มรูปแบบสินค้า ลบรูปแบบสินค้า แก้ไขรูปแบบสินค้า

เพิ่มรูปแบบสินค้า ลบรูปแบบสินค้า แก้ไขรูปแบบสินค้า

บันทึกข้อมูลการลบ
รูปแบบสินค้า

จบการท างาน

บันทึกข้อมูลการ
เพิมรูปแบบสินค้า

ข้อมูลการแก้ไข
รูปแบบสินค้า

จบการท างาน จบการท างาน

เพิ่มรูปแบบสินค้า

ไม่ลบรูปแบบ
สินค้า

แก้ไขรูปแบบ
สินค้า

ไม่แก้ไขรูปแบบ
สินค้า

ไม่เพ่ิมรูปแบบ
สินค้า

แสดงหน้าอัพเดท
รูปแบบสินค้า

แสดงหน้าอัพเดท
รูปแบบสินค้า

แสดงหน้าอัพเดท
รูปแบบสินค้า

ลบรูปแบบสินค้า

 
รูปที่ 2.3 แสดง Flow Chart ฝั่งผู้ดูแลระบบ 
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2.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
1. HTML5 

HTML คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผล 
HTML ย่อมาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความที่
เชื่อมต่อกันผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup language หมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag ในการก าหนดการ
แสดงผลสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag ในการก าหนดการ
แสดงผลเว็บเพจที่ต่างก็เชื่อมถึงกันใน gHyperspace ผ่าน Hyperlink นั่นเองปัจจุบันมีการพัฒนา
และก าหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) ซึ่ง HTML5 นี้ เป็นภาษา
ที่ถูกพัฒนาต่อมาจากภาษา HTML และพัฒนาขึ้นมาโดย WHATWG (The Web Hypertext 
Application Technology Working Group) โดยได้มีการปรับเพิ่ม Feature หลาย ๆ อย่างเข้ามา
เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

ในการสร้างเว็บไซต์เราต้องใช้ HTML5 เข้ามาช่วยให้การจัดหน้าเว็บของเราท าได้ง่ายยิ่งขึ้น 
เช่น ส่วนของ Header Menu Navigation Aside Section Footer เป็นต้น และยังใช้ในการสร้าง
เนื้อหาและ Content ภายในเว็บไซต ์

 
2. Cascading Style Sheets (CSS)  

CSS เป็นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ และถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C 
(World Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร 
HTML/ XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้นหลัง ระยะห่าง ฯลฯ อย่างที่เราต้องการ 
ด้วยการก าหนดคุณสมบัติให้กับ Element ต่าง ๆ ของ HTML  

เราน า CSS มาช่วยตกแต่งเนื้อหาภายในหน้าเว็บของเราให้มีความสวยงามน่าใช้งาน ดู
ทันสมัย และยังใช้เพิ่มลูกเล่นต่างให้หน้าเว็บดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อน าเมาส์มาวางแล้วเปลี่ยนสี
ตัวอักษรหรือสีพื้นหลังเป็นต้น     

 

3. PHP 
PHP เป็นภาษาที่นิยมในการน ามาใช้เขียนสคริปต์ (ชุดค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรม 

ซึ่งมีความยาวไม่มากและสามารถท างานได้ดีกับเว็บไซต์เป็นอย่างมาก) PHP เป็นภาษาสคริปต์ที่เป็น 
Server Side Script และเป็น Open Source ที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถ Download Source Code ได้ฟร ี

เราจึงน า PHP มาใช้ในการเขียนสคริปต์เพื่อให้เว็บไซต์สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อแสดง 
ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ 
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4. Photoshop  
Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้ส าหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย อีกทั้งยัง
สามารถตกแต่งภาพและสร้างภาพ  

ในการใช้งานเราได้น าโปรแกรม Photoshop มาช่วยให้การออกแบบและตกแต่งรูปภาพที่ใช้
ตกแต่งในหน้าเว็บไซต์ เช่น ภาพสินค้า Logo Banner เป็นต้น  
 

5. Microsoft Word 
Microsoft Word คือโปรแกรมประมวลผลค าซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มี

คุณภาพใน ระดับมืออาชีพ เครื่องมือการจัดรูปแบบเอกสารที่ดีที่สุดของ Word จะท าให้คุณสามารถ
จัดระเบียบและเขียนเอกสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Word ยังมีเครื่องมือการแก้ไขและ
ตรวจทานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย 

ในโครงงานนี้เราได้น า Microsoft Word มาใช้ในการจัดท ารูปเล่มรายงานทั้งหมดและ
จัดเตรียมเนื้อหาที่ต้องใช้ในเว็บไซต์ 
 

6. JavaScript 
จาวาสคริปต์ (JavaScript) เป็นภาษาสคริปต์ ที่มีลักษณะการเขียนแบบโปรโตไทพ 

(Prototyped-based Programming) ส่วนมากใช้ในหน้าเว็บเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ฝั่งของผู้ใช้งาน 
แต่ก็ยังมีใช้เพื่อเพิ่มเติมความสามารถในการเขียนสคริปต์โดยฝังอยู่ในโปรแกรมอื่น ๆ 

เราได้น าจาวาสคริปต์มาใช้เขียนสคริปต์เพื่อให้หน้าเว็บไซต์มีความหน้าสนใจและท าให้หน้า
เว็บมีการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การน ามาเขียนสคริปต์ในการค านวณราคาสินค้า เป็นต้น 
 

7. Dream Weaver     
Dreamweaver คือโปรแกรมสร้างเว็บเพจแบบเสมือนจริง ของค่าย Adobe ซึ่งช่วยให้ผู้ที่

ต้องการสร้างเว็บเพจไม่ต้องเขียนภาษา HTML หรือภาษาโปรแกรมเอง หรือที่ศัพท์เทคนิคเรียกว่า 
"WYSIWYG" (What You See Is What You Get) โปรแกรม Dreamweaver มีฟังก์ชันที่ท าให้ผู้ใช้
สามารถจัดวางข้อความ รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ภายในเว็บเพจได้ 
อย่างสวยงามตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยไม่ต้องใช้ภาษาสคริปต์ที่ยุ่งยาก 

เพราะ Dream Weaver มีการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็วในการเขียนโปรแกรมเราจึง
น ามาใช้ในส่วนของการเขียน PHP และจาวาสคริปต์ภายในเว็บไซต์ 
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8. Jquery 
jQuery เป็น JavaScript Library ที่มีการรวบรวม function ของ JavaScript ให้อยู่ ใน

รูปแบบ Patterns Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความยึดหยุ่นรองรับต่อการใช้งาน 
Cross Browser คือไม่ว่าจะใช้งานบน Web Browser ใด ใน Library ของ jQuery จะมีการเลือกใช้ 
function ที่ เหมาะสมต่อการท างานและแสดงผลใน Web Browser น้ัน  

เนื่องด้วย jQuery นั้นเป็น JavaScript Framework ท าให้การเรียกใช้งานฟังก์ชันของจาวา
สคริปต์นั้นง่ายยิ่งขึ้นเราไม่จ าเป็นต้องเขียนจาวาสคริปต์เองทั้งหมด เราจึงน ามาใช้ในการช่วยเขียนจา
วาสคริปต์ในเว็บไซต์ เช่น สคริปต์แสดงหรือซ้อนแถบเมนู หรือการรับส่งค่าต่าง ๆ ในเว็บไซต์ เป็นต้น  

  
9. Xampp 

Xampp เป็นโปรแกรม Apache web server ใช้จ าลองเครื่องของเราให้เป็น web server 
เพื่อใช้ทดสอบสคริปต์หรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาส าหรับ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที่เป็นที่นิยม, MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะท าหน้าที่เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์, 
phpMyadmin (ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล สนับสนุน
ฐานข้อมูล MySQL และ SQLite 

ในการท างานเราจ าเป็นที่จะต้องลองทดสอบหน้าเว็บไซต์ของเราภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรา
ใช้งาน เราจึงจ าเป็นต้องจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็น Web Server ก่อนเพ่ือท าการ
ทดสอบหน้าเว็บไซต์



บทที่ 3 

ระบบงานใหม่ 

3.1 การวิเคราะห์ระบบทางด้านการไหลของข้อมูล 

 การวิเคราะห์ระบบทางด้านการไหลของข้อมูลเป็นการแสดงแผนภาพรูปแบบการท างาน 

ภายในระบบจัดการการสั่งท าเบเกอรี่ออนไลน์ ผลของการวิเคราะห์มีดังนี้ 

Context Diagram 

0

ระบบสั่งท าเบเกอร่ีออนไลน์

ข้อมูลการสมัครสมาชิก

รายละเอียดการสั่งซ้ือสินค้า

ลูกค้า

 รายละเอียดการสมัครสมาชิก

ข้อมูลการช าระเงิน

รายละเอียดการช าระเงิน

 รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ

รายละเอียดสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

พนักงาน

 รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ

ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน
ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน

ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการ
ข้อมูลการเพ่ิมรูปแบบสินค้า

รายละเอียดการเพ่ิมรูปแบบสินค้า

ข้อมูลการลบรูปแบบสินค้า

รายละเอียดการลบรูปแบบสินค้า

ข้อมูลการแก้ไขรูปแบบสินค้า

รายละเอียดการแก้ไขรูปแบบสินค้า

ข้อมูลเรียกดูการช าระเงิน

รายละเอียดเรียกดูการช าระเงิน

ข้อมูลเรียกดูการสั่งซ้ือสินค้า

รายละเอียดเรียกดูการสั่งซ้ือสินค้า

รายละเอียดสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

ข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า

 

 

 
รูปที่ 3.1 แสดง Context Diagram 
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Data Flow Diagram Level 1 

 

1

สมัครสมาชิก

ลูกค้า

2

เข้าสู่ระบบ

3

ส่ังซ้ือสินค้า

4
แจ้งการช าระ

เงิน

  D3        Bakery

 รายละเอียดการสมัครสมาชิก

 รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลการช าระเงิน

รายละเอียดการช าระเงิน

พนักงาน

    D6 Payment

 รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ

D2 Member

D4 Order

ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน

ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน

ข้อมูลการสมัครสมาชิก

D1 Account

ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน

รายละเอียดชื่อบัญชีผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
รายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

รายละเอียดข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

รายละเอียดการสั่งซ้ือสินค้า

ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการ

ข้อมูลสถานะการช าระเงิน

รายละเอียดการช าระเงิน
ข้อมูลการช าระเงิน

5

เรียกดูสินค้า

ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการเรียกดู
รายละเอียดสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

รายละเอียดสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

รายละเอียดสินค้าท่ีต้องการเรียกดู
ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

ข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า

D5 OrderDetail
ข้อมูลการส่ังซ้ือ

ข้อมูลรายการสินค้าท่ีสั่งซ้ือ

รายละเอียดข้อมูล
ส่วนตัวสมาชิก

รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

รายละเอียดรายการสินค้าท่ีสั่งซ้ือ

รายละเอียดการสั่งซ้ือ

 

 รูปที่ 3.2 แสดงภาพ DataFlow Diagram  level 1 
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Data Flow Diagram Level 1 

 

8

แก้ไขรูปแบบสินค้า

6

เพ่ิมรูปแบบสินค้า

7

ลบรูปแบบสินค้า

D3 Bakery

ข้อมูลการแก้ไขรูปแบบสินค้า

ข้อมูลการลบรูปแบบสินค้า

ข้อมูลการเพ่ิมรูปแบบสินค้าข้อมูลการเพ่ิมรูปแบบสินค้า

รายละเอียดการเพ่ิมรูปแบบสินค้า

ข้อมูลการลบรูปแบบสินค้า

รายละเอียดการลบรูปแบบสินค้า

ข้อมูลการแก้ไขรูปแบบสินค้า

รายละเอียดการแก้ไขรูปแบบสินค้า

พนักงาน

10

แสดงข้อมูลการ
ช าระเงิน

ข้อมูลเรียกดูการช าระเงิน D6 Payment

รายละเอียดเรียกดูการช าระเงิน

9

แสดงข้อมูลส่ังซ้ือ
สินค้า

รายละเอียดเรียกดูการช าระเงิน

ข้อมูลเรียกดูการสั่งซ้ือสินค้า

รายละเอียดเรียกดูการสั่งซ้ือสินค้า

D4 Order

ข้อมูลเรียกดูการช าระเงิน

รายละเอียดรูปแบบสินค้า

ข้อมูลรูปแบบสินค้า

รายละเอียดรูปแบบสินค้า

ข้อมูลรูปแบบสินค้า

รายละเอียดเลขที่การสั่งซ้ือ
ข้อมูลเลขที่การสั่งซ้ือ

D5 OrderDetail

ข้อมูลรายการสินค้าท่ีสั่งซ้ือ
รายละเอียดรายการสินค้าท่ีสั่งซ้ือ

รายละเอียดการเพ่ิมรูปแบบสินค้า

รายละเอียดการลบรูปแบสินค้า

รายละเอียดการไขรูปแบบสินค้า

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 แสดงภาพ DataFlow Diagram  level 1(ต่อ) 
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Data Flow Diagram Level 2 สมัครสมาชิก 

 

1.1
กรอกข้อมูลสมัคร

สมาชิก

1.3
บันทึกข้อมูล

การสมัครสมาชิก

ลูกค้า

1

สมัครสมาชิก

 รายละเอียดการสมัครสมาชิก

ข้อมูลการสมัครสมาชิก

D2 Member

D1 Account

1.4
แสดงรายละเอียด
การสมัครสมาชิก

ข้อมูลการสมัครสมาชิก

1.2
ตรวจสอบชื่อ

ผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก

ข้อมูลการสมัครสมาชิก

ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
รายละเอียดชื่อบัญชี

ผู้ใช้งาน

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน

รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวสมาชิก

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4 แสดงภาพ DataFlow Diagram  level 2 สมัครสมาชิก 
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Data Flow Diagram Level 2 เข้าสู่ระบบ 

 

2.1
กรอกข้อมูลชื่อ

ผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน

2.2

ตรวจสอบ ชื่อบัญชี
ผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน

2.3
แสดงรายละเอียด
การเข้าสู่ระบบ

ลูกค้า 2

เข้าสู่ระบบ

พนักงาน

D1 Account

รายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน

ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน

ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน

รายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

รายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 

 

 

 

 

 

Data Flow Diagram Level 2 สั่งซื้อสินค้า 

รูปที่ 3.5 แสดงภาพ DataFlow Diagram  level 2 เข้าสูร่ะบบ 
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ลูกค้า

3

ส่ังซ้ือสินค้า

3.1

เลือกสินค้า

3.3
กรอกข้อมูลการสั่ง

ท าสินค้า

3.5
บันทึกข้อมูลการ

ส่ังซ้ือ

ข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า

3.2

ค านวณเงิน

ข้อมูลการส่ังซ้ือ

รายละเอียดการสั่งซ้ือสินค้า
3.6

แสดงรายละเอียด
การส่ังซ้ือ

D3 Bakery

D4 Order

รายละเอียดข้อมูลสินค้า

ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการ

ข้อมูลสินค้าและราคา

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการ

ข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า

3.4

ยืนยันการสั่งซ้ือ

ข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า

D5 OrderDetail

ข้อมูลรายการสินค้าท่ีสั่งซ้ือ

รายละเอียดรายการสินค้าท่ี
ส่ังซ้ือ

รายละเอียดการสั่งซ้ือ

 

 

 

 

รูปที่ 3.6 แสดงภาพ DataFlow Diagram  level 2 สั่งซื้อสินค้า 
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Data Flow Diagram Level 2 แจ้งการช าระเงิน 

 

ลูกค้า

4

แจ้งการช าระเงิน

4.1
กรอกข้อมูลการ

ช าระเงิน

4.2
บันทึกข้อมูลการ

ช าระเงิน

รายละเอียดการช าระเงิน
4.3

แสดงรายละเอียด
การแจ้งช าระเงิน

D4 Order

D6 Payment

รายละเอียดการช าระเงิน

ข้อมูลอัพเดทสถานะ
การช าระเงิน

ข้อมูลการช าระเงิน

ข้อมูลการช าระเงิน

ข้อมูลการช าระเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.7 แสดงภาพ DataFlow Diagram  level 2 แจ้งการช าระเงิน 
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Data Flow Diagram Level 2 เรียกดูสินค้า 

 

5

เรียกดูสินค้า

5.1

กรอกข้อมูลการ
เรียกดูสินค้า

5.2

ค้นหาข้อมูลสินค้า

5.3

แสดงข้อมูลสินค้า

D3 Bakery

ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

รายละเอียดสินค้าท่ีต้องการเรียกดู
รายละเอียดสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

รายละเอียดสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

ลูกค้า

พนักงาน

ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการเรียกดู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.8 แสดงภาพ DataFlow Diagram  level 2 เรียกดูสินค้า 
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Data Flow Diagram Level 2 เพิ่มรูปแบบสินค้า 

 

6

เพ่ิมรูปแบบสินค้า

6.1

กรอกข้อมูลเพ่ิม
รูปแบบสินค้า

6.2

บันทึกข้อมูลการเพ่ิม
รูปแบบสินค้า

D3 Bakery
ข้อมูลการเพ่ิมรูปแบบสินค้า

รายละเอียดการเพ่ิมรูปแบบสินค้า

ข้อมูลการเพ่ิมรูปแบบสินค้า

6.3

แสดงรายละเอียดการ
การเพ่ิมรูปแบบสินค้า

พนักงาน

รายละเอียดการเพ่ิมรูปแบบสินค้า

ข้อมูลการเพ่ิมรูปแบบสินค้า

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.9 แสดงภาพ DataFlow Diagram  level 2 เพิ่มรูปแบบสินค้า 
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Data Flow Diagram Level 2 ลบรูปแบบสินค้า 

 

7

ลบรูปแบบสินค้า

7.3
ปรับปรุงข้อมูลการ
ลบรูปแบบสินค้า

D3 Bakery

ข้อมูลการลบรูปแบบสินค้า

รายละเอียดการลบรูปแบบสินค้า

ข้อมูลการลบรูปแบบสินค้า

พนักงาน

7.4
แสดงรายละเอียด
การลบรูปแบบ

สินค้า

7.1
เลือกรูปแบบสินค้า

ท่ีต้องการลบ

7.2

ยืนยันการลบ

ข้อมูลรูปแบบสินค้าท่ีต้องการลบ

ข้อมูลการลบรูปแบบสินค้า

รายละเอียดการลบรูปแบบสินค้า

รายละเอียดรูปแบบสินค้า
ข้อมูลรูปแบบสินค้า

 

 

 

 

รูปที่ 3.10 แสดงภาพ DataFlow Diagram  level 2 ลบรูปแบบสินค้า 
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Data Flow Diagram Level 2 แก้ไขรูปแบบสินค้า 

 

8

แก้ไขรูปแบบสินค้า

8.1
เลือกรูปแบบสินค้า

ท่ีต้องการแก้ไข

8.4
บันทึกข้อมูลการ

แก้ไขรูปแบบสินค้า

D3 Bakery

ข้อมูลการแก้ไข
รูปแบบสินค้า

รายละเอียดการแก้ไข
รูปแบบสินค้า

ข้อมูลการแก้ไขรูปแบบสินค้า

พนักงาน

8.5
แสดงรายละเอียด
การแก้ไขรูปแบบ

สินค้า

8.2
แสดงข้อมูลรูปแบบ

สินค้าที่ต้องการ
แก้ไข

8.3
แก้ไขข้อมูลรูปแบบ

สินค้า

ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการแก้ไข

ข้อมูลการแก้ไขรูปแบบสินค้า

ข้อมูลสินค้าท่ีต้องการแก้ไข

รายละเอียดการแก้ไขรูปแบบสินค้า

รายละเอียดรูปแบบสินค้า
ข้อมูลรูปแบบสินค้า

 

 

 

 

รูปที่ 3.11 แสดงภาพ DataFlow Diagram  level 2 แก้ไขรูปแบบสินคา้ 
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Data Flow Diagram Level 2 แสดงข้อมูลสั่งซื้อสินค้า 

 

9

แสดงข้อมูลสั่งซื้อ
สินค้า

9.1
กรอกข้อมูลการ
สั่งซ้ือท่ีต้องการ

เรียกดู

9.2

ค้นหาข้อมูลการ
สั่งซ้ือ

พนักงาน

ข้อมูลเรียกดูการ
สั่งซื้อสินค้า

9.3
แสดงรายละเอียด

การส่ังซื้อที่ต้องการ
เรียกดู

D4 Order

ข้อมูลเรียกดูการส่ังซื้อสินค้า

รายละเอียดเรียกดู
การส่ังซื้อสินค้า รายละเอียดเลขท่ีการส่ังซื้อ

ข้อมูลเลขที่การสั่งซ้ือ

D5 OrderDetail

ข้อมูลรายการสินค้าท่ีสั่งซ้ือ

รายละเอียดรายการสินค้าที่ส่ังซื้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.12 แสดงภาพ DataFlow Diagram  level 2 แสดงข้อมูลสั่งซื้อสินค้า 
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Data Flow Diagram Level 2 แสดงข้อมูลการช าระเงิน 

 

10

แสดงข้อมูลการช าระ
เงิน

10.1
กรอกข้อมูลการช าระ
เงินท่ีต้องการเรียกดู

10.2
ค้นหาข้อมูลการช าระ
เงินท่ีต้องการเรียกดู

10.3
แสดงรายละเอียด
การช าระเงินท่ี
ต้องการเรียกดู

พนักงาน

รายละเอียดเรียกดูการช าระเงิน

ข้อมูลเรียกดูการช าระเงิน
D6 Payment

ข้อมูลเรียกดูการช าระเงิน

รายละเอียดเรียกดูการช าระเงิน

ข้อมูลเรียกดูการช าระเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.13 แสดงภาพ DataFlow Diagram  level 2 แสดงข้อมูลการช าระเงิน 
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3.2 E-R Diagram  

 

 

Account

username

user_pass

user_status

Member

mem_id

mem_fname

mem_lname

mem_add

mem_email

mem_phone

Payment

pay_id
order_id

pay_date

pay_bank

pay_file

pay_time
pay_price

Order

order_id

order_date

Bakery

bak_id
bak_name

bak_img

bak_price

bak_detail

bak_type

OrderDetail

order_id

order_quantity

order_detail

order_totalprice_piece 

order_date_receipt

1

1

N

1
Has

Has

1

N

Has

Has
N 1

1 1
Has

mem_birthday

order_totalprice

bak_id

order_bak_size

order_status_payment

 

 
รูปที่ 3.14 แสดงภาพ E-R Diagram  
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3.3 Data dictionary 

ตาราง Member 

 

ตาราง Account 

 

 

 

 

Field Name Data type Filed 
length 

Description Constrain Reference 

mem_id Int 20 รหัสสมาชิก PK  
mem_add Text  ที่อยู่สมาชิก   
mem_fname Varchar 20 ชื่อสมาชิก   
mem_lname Varchar 20 นามสกุลสมาชิก   
mem_phone Int 10 เบอร์โทรศัพท์

สมาชิก 
  

mem_email Varchar 30 อีเมลสมาชิก   
mem_birthday Date  วัน-เดือน-ปี เกิด

สมาชิก 
  

username Varchar 20 ชื่อบัญชีผู้ใช้ FK Account 

Field Name Data type File 
length  

Description Constrain Reference 

username Varchar 20 ชื่อบัญชีผู้ใช้ PK  
user_pass Varchar 80 รหัสผ่านผู้ใช ้   
user_status Varchar 10 สถานะของสมาชิก   

ตารางที่ 3.1 ตาราง Member 

ตารางที่ 3.2 ตาราง Account 
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ตาราง Payment 

Field Name Data type File length  Description Constrain Reference 
pay_id Int 10 เลขที่ใบจ่ายเงนิ PK  
pay_date Date  วันที่จ่ายเงิน   
pay_bank Varchar 20 ธนาคารที่จ่ายเงิน   
pay_file Varchar 20 ชื่อไฟล์ใบเสร็จที่แนบมา   
pay_time Time  เวลาที่จ่ายเงิน   
pay_price Int 10 จ านวนเงินที่จ่าย   
order_id Int 10 เลขที่ใบสั่งซื้อ FK Order 

 

 

ตาราง Order 

 

 

 

 

Field Name Data 
type 

File 
length  

Description Constrain Reference 

order_id Int 10 เลขที่ใบสั่งซื้อ PK  
order_date Date  วันที่สั่งซื้อ   
order_totalprice Int 10 ราคารวมสินค้า

ทั้งหมด 
  

order_status_payment Varchar 20 สถานะการช าระ
เงินของใบสั่งซื้อ 

  

order_date_receipt Date  วันที่รับสินค้า   
username Varchar 20 ชื่อบัญชีผู้ใช้ FK Account 

ตารางที่ 3.3 ตาราง Payment 

ตารางที่ 3.4 ตาราง Order 
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ตาราง OrderDetail 

 

 

ตาราง Bakery 

 

 

 

Field Name Data 
type 

File 
length  

Description Constrain Reference 

order_id Int 10 เลขที่สินค้า PK Order 
bak_id Int 10 รหัสสินค้า PK Bakery 
order_bak_size Varchar 30 ขนาดเบเกอรี่ที่

ซื้อ 
  

order_quantity Int 10 จ านวนของ
สินค้า 

  

order_detail Text  รายละเอียดการ
สั่งท าสินค้า 

  

order_totalprice_piece Int 10 ราคารวมสินค้า
ต่อช้ิน 

  

Field Name Data type File length  Description Constrain Reference 
bak_id Int 10 รหัสสินค้า PK  
bak_name Varchar 20 ชื่อสินค้า   
bak_img Varchar 30 ชื่อภาพสินค้า    
bak_price Int 10 ราคาสินค้า   
bak_detail Text  รายละเอียดสินค้า   
bak_type Varchar 20 ประเภทสินค้า   

ตารางที่ 3.5 ตาราง OrderDetail 

ตารางที่ 3.6 ตาราง Bakery 
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3.4 ตารางฐานข้อมูล ระบบจัดการการสั่งท าเบเกอรี่ออนไลน์ 

โครงสร้างตาราง Member 

 

รูปที่ 3.15 โครงสร้างตาราง Member 
 

แสดงข้อมูลในตาราง Member 

 
รูปที่ 3.16 แสดงข้อมูลในตาราง Member 

 

โครงสร้างตาราง Account 

 
รูปที่ 3.17 โครงสร้างตาราง Account 

 

แสดงข้อมูลในตาราง Account 

 
รูปที่ 3.18 แสดงข้อมูลในตาราง Account 
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โครงสร้างตาราง Payment 

 
รูปที่ 3.19 โครงสร้างตาราง Payment 

 

แสดงข้อมูลในตาราง Payment 

 
รูปที่ 3.20 แสดงข้อมูลในตาราง Payment 

 

โครงสร้างตาราง Order 

 

รูปที่ 3.21 โครงสร้างตาราง Order 
 

แสดงข้อมูลในตาราง Order 

 
รูปที่ 3.22 แสดงข้อมูลในตาราง Order 
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โครงสร้างตาราง OrderDetail 

 
รูปที่ 3.23 โครงสร้างตาราง OrderDetail 

 

แสดงข้อมูลในตาราง OrderDetail 

 
รูปที่ 3.24 แสดงข้อมูลในตาราง OrderDetail 

 

โครงสร้างตาราง Bakery 

 
รูปที่ 3.25 โครงสร้างตาราง Bakery 

 

แสดงข้อมูลในตาราง Bakery 

 
รูปที่ 3.26 แสดงข้อมูลในตาราง Bakery 



บทที่  4 

ผลการพัฒนาระบบ 

ระบบจัดการการสั่งท าเบเกอรี่ออนไลน์ DPU Bakery ที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ออกแบบและ
พัฒนาระบบจะช่วยให้การขายสินค้าของร้านเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดย
ประกอบด้วยลักษณะการใช้งาน 2 ส่วน คือ ส่วนของใช้งานและส่วนของผู้ดูแลระบบ มีรายละเอียด
ดังนี ้
4.1 ส่วนของผู้ใช้งาน 
 หน้าสมัครสมาชิก แสดงแบบฟอร์มในการสมัครสมาชิก 

 
รูปที่ 4.1 แสดงหน้าสมัครสมาชิก 

 เมื่อผู้ใช้งานกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ซ้ ากับชื่อบัญชีผู้ใช้อื่นที่มีอยู่ในระบบ จะแสดงแถบแจ้งเตือน
ขึ้นบริเวณใต้ช่องกรอกช่ือบัญชีผู้ใช้ว่า “ชื่อบัญชีผู้ใช้ … มีผู้ใช้งานแล้ว” 

 
รูปที่ 4.2 แสดงหน้าสมัครสมาชิกเมื่อกรอกช่ือบัญชีผู้ใช้ซ้ า 



31 
 

 

 เมื่อกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ซ้ ากับชื่อบัญชีผู้ใช้อื่นในระบบ จะแสดงแถบแจ้งเตือนที่ใต้ช่อง
กรอกช่ือบัญชีผู้ใช้ว่า “ชื่อบัญชีนี้ยังไม่มีผู้ใช้งาน” 

 

รูปที่ 4.3 แสดงหน้าสมัครสมาชิกเมื่อกรอกช่ือบัญชีผู้ใช้ไม่ซ้ า 

 

 เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยจะแสดงข้อความ “สมัครสมาชิกเรียบร้อย กรุณาเข้าสู่ระบบ”  

 

รูปที่ 4.4 แสดงหน้าสมัครสมาชิกเมื่อสมัครเรียบร้อย 
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หน้าแสดงฟอร์มเข้าสู่ระบบด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน 

 

รูปที่ 4.5 แสดงหนา้เข้าสู่ระบบ 

 

ที่หน้าเข้าสู่ระบบเมื่อผู้ใช้กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ไม่ถูกต้องจะแสดง แถบแจ้งเตือนว่า “ชื่อบัญชี
ผู้ใช้ไม่ถูกต้อง” ที่ใต้ช่องกรอกข้อมูล 

 

รูปที่ 4.6 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบเมื่อกรอกช่ือบัญชีผู้ใช้ไม่ถกูต้อง 
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 ถ้าผู้ใช้กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ถูกต้องแต่รหัสผ่านไม่ถูกต้องจะแสดงแถบแจ้งเตือน 
“รหัสผ่านไม่ถูกต้อง” ที่ใต้ช่องกรอกรหัสผ่าน 

 

รูปที่ 4.7 แสดงหนา้เข้าสู่ระบบเมื่อกรอกรหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง 

 

เมื่อผู้ใช้งานกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องจะแสดงข้อความ “ยินดีต้อนรับ” และชื่อ
บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานนั้น ๆ 

 

รูปที่ 4.8 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบส าเร็จ 
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ที่หน้าหลักจะแสดงข้อมูลประเภทของเบเกอรี่ และสินค้าใหม่ผู้ใช้สามารถกดเลือกดูเบเกอรี่
ตามประเภทได้ตามต้องการ 

 

รูปที่ 4.9 แสดงหน้าหลัก 

 

 การคน้หาสินค้าผู้ใช้สามารถเลือกที่ค้นหาสินค้าที่แถบเมนูด้านบนเพ่ือค้นหาสินค้าตามช่ือของ
สินค้าได้เมื่อกดที่ค าว่า “ ค้นหาสินค้า ” จะแสดงฟอร์มส าหรับค้นหาขึ้นมาให้ผู้ใช้กรอกชื่อสินค้าตั้งแต่ 
1 ตัวอักษรขึ้นไปแล้วกดรูปแว่นขยายเพ่ือค้นหา 

 

รูปที่ 4.10 แสดงแถบค้นหา 
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 เมือ่กดค้นหาจะแสดงข้อมูลเบเกอรี่ที่มีชื่อคล้ายกับค าที่เราค้นหา 

 

รูปที่ 4.11 แสดงผลลัพธ์การค้นหา 

 

ที่หน้าวิธีการสั่งซื้อจะแสดงวิธีการสั่งซื้อเบเกอรี่ภายในเว็บ 

 

รูปที่ 4.12 แสดงวิธีการสั่งซื้อ 
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ที่หน้าติดต่อเราจะแสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่พร้อมแผนที่ของร้าน 

 

รูปที่ 4.13 แสดงหน้าติดต่อเรา 

 

 ที่หน้าแสดงหมวดหมู่สินค้าจะแสดงสินค้าแบ่งตามประเภทของสินค้า 

 

รูปที่ 4.14 แสดงรายการสินค้า 
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 เมื่อพบสินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อสามารถกดที่รูปหรือปุ่ม “สั่งซื้อ” เพื่อแสดงหน้ารายละเอียด
การสั่งซื้อ ให้ผู้ใช้กรอก จ านวน ขนาดของเค้กและรายละเอียดการสั่งท า 

 

รูปที่ 4.15 แสดงรายละเอียดการสั่งท า 

 

 เมื่อกดสั่งซื้อจะเข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้าผู้ใช้สามารถกลับไปเพื่อเลือกซื้อสินค้าชิ้นอ่ืนได ้

 

รูปที่ 4.16 แสดงหน้าตะกร้าสินค้า 
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 ถ้าผู้ใช้ต้องการลบสินค้าชิ้นนั้นออกจากตะกร้าก็สามารถกดที่เครื่องหมายกากบาท ระบบจะ
แสดงกล่องข้อความยืนยันการลบสินค้า  

 

 

รูปที่ 4.17 แสดงหน้ายืนยันการลบสินค้า 

 

 เมื่อกด “ยืนยันการสั่งซื้อ” หากผู้ใช้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบพร้อมทั้ง
แสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนสั่งซื้อสินค้า” 

 

รูปที่ 4.18 แสดงหน้าแจ้งเตือนให้เข้าสู่ระบบก่อนซื้อสินค้า 

 



39 
 

 

 หากผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วกดสั่งซื้อจะแสดงข้อความ “การสั่งซื้อเรียบร้อย” 

 

รูปที่ 4.19 แสดงข้อความสั่งซื้อเรียบร้อย 

 

 หลังจากสั่งซื้อเรียบร้อยจะแสดงหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ 

 

รูปที่ 4.20 แสดงหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ 
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 หลังจากที่ผู้ใช้สั่งซื้อสินค้าและช าระเงินกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเข้ามาเพื่อแจ้ง
การช าระเงินในแถบเมนู “แจ้งการช าระเงิน” หากผู้ใช้ไม่เข้าสู่ระบบในหน้าแจ้งการช าระเงินจะแสดง
ข้อมูลแค่วิธีการแจ้งการช าระเงินเท่านั้นไม่สามารถกรอกรายละเอียดการช าระเงินได้ 

 

รูปที่ 4.21 แสดงหน้าแจ้งการช าระเงินเมื่อไม่ได้เข้าสู่ระบบ 

 

 เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงข้อมูลการสั่งซื้อและแจ้งการช าระเงินได ้

 

รูปที่ 4.22 แสดงหน้าแจ้งการช าระเงินเมื่อเข้าสู่ระบบ 
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 เมื่อกดที่ “คลิกเพื่อแจ้งการช าระเงิน” จะแสดงหน้าให้กรอกรายละเอียดการช าระเงิน 

 

รูปที่ 4.23 แสดงหน้ากรอกรายละเอียดการช าระเงิน 

 

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดยืนยันจะแสดงข้อความ “บันทึกการแจ้งการช าระเงิน
เรียบร้อย” 

 

รูปที่ 4.24 แสดงข้อความบันทึกการแจ้งการสั่งซื้อเรียบร้อย 

 

 หากผู้ใช้เลือกที่ช่องรายละเอียดการสั่งซื้อจะแสดงข้อมูลสินค้าที่สั่งซื้อไปทั้งหมดออกมา 

 

รูปที่ 4.25 แสดงหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อในหน้าแจ้งการช าระเงิน 
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 หากกดที่ชื่อผู้ใช้ที่แถบเมนูด้านบนจะแสดงเมนูด้านบนจะแสดงเมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัวกับ
ออกจากระบบ 

 

รูปที่ 4.26 แสดงเมนูเมื่อเลือกช่ือบัญชีผู้ใช ้

 

 เมื่อเลือกเมนูแก้ไขข้อมูล จะแสดงแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลสว่นตัว 

 

รูปที่ 4.27 แสดงแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 

เมื่อกดยืนยันการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแล้วระบบจะแสดงข้อความ “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย” 

 

รูปที่ 4.28 แสดงข้อความแก้ไขข้อมูลเรียบรอ้ย 
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 เมื่อกดออกจากระบบจะแสดงข้อความ “ก าลังออกจากระบบ” แล้วจะกลับสู่หน้าหลัก 

 

รูปที่ 4.29 แสดงข้อความก าลังออกจากระบบ 

 

4.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่มีสิทธิ์เป็น Admin แล้วจะเข้าสู่หน้า จัดการ
รูปแบบสินค้า 

 

รูปที่ 4.30 แสดงหน้าจัดการรูปแบบสินค้า 
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ในหน้านี้ผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา ข้อมูลรูปแบบสินค้าได้โดยเมื่อกดที่
ปุ่ม “เพิ่มรูปแบบสินค้า” จะแสดงหน้าเพิ่มรูปแบบสินค้า 

 

รูปที่ 4.31 แสดงหน้าเพ่ิมรูปแบบสินค้า 

 

 เมื่อเพ่ิมรูปแบบสินค้าเรียบร้อยจะแสดงข้อความ “เพิ่มรูปแบบสินค้าเรียบร้อย” 

 

รูปที่ 4.32 แสดงข้อความเพิ่มรูปแบบสินคา้เรียบร้อย 
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 หากกดที่ปุ่มแก้ไขจะเป็นการแก้ไขรูปแบบสนิค้าโดยจะแสดงข้อมูลรูปแบบสินค้าเดิมขึ้นมา 

 

รูปที่ 4.33 แสดงหน้าแก้ไขรูปแบบสินค้า 

 

 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยจะแสดงข้อความว่า “แก้ไขรูปแบบสินค้าเรียบร้อย” 

 

รูปที่ 4.34 แสดงข้อความแก้ไขรูปแบบสินคา้เรียบร้อย 

 

 เมื่อกดที่รูปถังขยะจะเป็นการลบรูปแบบสินค้า โดยจะแสดงข้อความยืนยันการลบ  

 

รูปที่ 4.35 แสดงข้อความยืนยันการลบรูปแบบสินค้า 
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เมื่อกดยืนยันจะแสดงข้อความ “ลบรูปแบบสินค้าเรียบร้อย” 

 

รูปที่ 4.36 แสดงข้อความลบรูปแบบสินค้าเรียบร้อย 

 

 ส าหรับการค้นหาสินค้าเมื่อผู้ใช้กรอกค าส าหรับค้นหาและกดปุ้มค้นหาจะแสดงข้อมูลทั้งหมด
ที่ตรงกับค าที่ค้นหา 

 

รูปที่ 4.37 แสดงสินค้าที่ค้นหาในหน้าผู้ดูแลระบบ 
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ที่หน้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อจะแสดงข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าผู้ดูแลระบบสามารถกดที่
รายการสินค้าเพื่อดรูายการสั่งซื้อได ้

 

รูปที่ 4.38 แสดงหน้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อ 

 

เมื่อเลือกรายการสินค้าจะแสดงรายการสินค้าของรายการสั่งซื้อนั้น ๆ 

 

รูปที่ 4.39 แสดงหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อที่หน้าตรวจสอบการสั่งซื้อ 
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ที่หน้าแจ้งการช าระเงินจะแสดงข้อมูลการแจ้งการช าระเงินของลูกค้าทั้งหมด สามารถโหลดดู
ไฟล์แนบที่ลูกค้าแนบมาได้และแก้ไขสถานะการช าระเงินของลูกค้าได้โดยกดที่แถบสถานะการช าระ
เงิน 

 

รูปที่ 4.40 แสดงหน้าแจ้งการช าระเงิน 

 

เมื่อเลือกที่สถานะการช าระเงินจะแสดงหน้าปรับปรุงสถานะการช าระเงิน 

 

รูปที่ 4.41 แสดงหน้าปรับปรุงสถานการณ์ช าระเงิน 
 

 เมื่อกดอัพเดทจะแสดงข้อความ “เปลี่ยนสถานะการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว” 

 

รูปที่ 4.42 แสดงข้อความเปลี่ยนสถานะการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 
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 เมื่อกดออกจากระบบจะแสดงข้อความ “ก าลังออกจากระบบ” แล้วกลับไปที่หน้าหลัก 

 

รูปที่ 4.43 แสดงข้อความก าลังออกจากระบบ 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

การสรุปผลการพัฒนาโครงงาน  ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

จากการด าเนินงาน คณะผู้จัดท าได้ท าการพัฒนาระบบจัดการการสั่งท าเบเกอรี่ออนไลน์  

ขึ้นมาและ ได้ด าเนินตามขั้นตอน สามารถสรุปผลการด าเนินงานปัญหาในการด าเนินงานและ

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลงานได้ดังนี ้

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

 ระบบจัดการการสั่งท าเบเกอรี่ออนไลน์ท าให้การสั่งท าเบเกอรี่มีความสะดวกและรวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งในระบบประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ  

1. ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป จะสามารถท างานได้ดังนี ้

- สมัครสมาชิก 
- เข้าสู่ระบบ 
- สั่งซื้อสินค้า 
- แจ้งการช าระเงิน 
- ค้นหาสินค้า 

2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ จะสามารถท างานได้ดังนี ้
- เข้าสู่ระบบ 
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรูปแบบสินค้า 
- เรียกดูค าสั่งซื้อ 
- เรียกดูข้อมูลการแจ้งการช าระเงิน 
- ค้นหาสินค้า  

 

5.2 ปัญหาในการด าเนินงาน  

ปัญหาและข้อผิดพลาดในการจัดท าโครงงานครั้งนี้ นักศึกษาได้ออกแบบหน้าเว็บไซต์เอง

ทั้งหมดท าให้การท างานในขึ้นตอนการออกแบบล่าช้า และระบบยังขาดส่วนของการช าระเงินโดยตรง

ผ่านทางหน้าเว็บไซต ์
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5.3 ข้อเสนอแนะ  

 จากการพัฒนาระบบการจัดการการสั่งท าเบเกอรี่ออนไลน์ครั้งนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไป

พัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบการจัดการการสั่งท าเบเกอรี่ออนไลน์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- ควรท าให้ลูกค้าสามารถยกเลิกการแจ้งการช าระเงินได้ 

- ควรเพ่ิมเติมให้สามารถช าระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้เลยเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน 

- ควรเพ่ิมช่องทางการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าส าหรับสินค้าที่สามารถจัดส่งได ้
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