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บทคัดย่อ 

 โครงงานนีเ้ป็นระบบการจัดการสนิค้า OTOP ซึ่งในระบบนัน้จะประกอบไปด้วยผู้ดูแลระบบ 

(admin) เจ้าของกิจการและผูป้ระกอบการ (user) ซึ่งในส่วนของผู้ดูแลระบบนั้นจะสามารถควบคุมในส่วนของการ

เข้าสู่ระบบ ดูข้อมลูสินค้า ค้นหาข้อมูลสินค้า เพิ่มข้อมลูสินค้า แก้ไขข้อมูลสินค้า และลบข้อมลูสินค้า และในส่วน

ของผู้เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการนั้นจะสามารถเข้าสูร่ะบบ ดูข้อมลูสินค้าของตนเอง เพิ่มข้อมลูสินค้าของ

ตนเอง นอกจากนี้ ระบบยงัมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งนบัเป็นข้อดีทีส่่งผลให้ผู้ใช้งาน

และผู้ดูแลระบบไดส้ืบค้นข้อมลูได้โดยง่าย และมีความปลอดภัยในการจัดเกบ็ข้อมลู ส าหรบัวัตถุประสงค์ใน

การศึกษาและพฒันาโครงงานนี้ เพื่อรวบรวมสินค้า OTOP ของแต่ละจังหวัดให้มาอยู่ในทีเ่ดียวกัน เพื่อใหง้่ายต่อ

การค้นหา และย่นระยะเวลาในการค้นหาข้อมลูสินค้า OTOP ของแต่ละจังหวัด เนื่องจากข้อมลูทัง้หมดรวมมาอยู่

ในเว็บไซต์เดียวกันและมีการสร้างข้อมูลทีม่ีการ Update อยู่เสมอ รวมทัง้การสร้างเว็บไซตท์ี่มีการแบง่แยก

ประเภทสินค้าที่ชัดเจน มีข้อมลูเชิงลึกส าหรับแตล่ะสินค้า ว่ามาจากอ าเภอใด จังหวัดใด และได้ท าการจ าลองระบบ

การจัดการข้อมลู OTOP ข้ึนมาตามขอบเขตการท างานที่ตั้งไว้ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ  

 ในปัจจบุัน จ ำนวนข้อมลูที่มกีำรค้นหำในเว็บไซต์ Search Engine นั้นมีจ ำนวนมำกเป็นล้ำนล้ำน

ครั้ง โดยในรอบปี แต่ละคียเ์วิร์ดน้ันมีกำรค้นหำซ้ ำ ๆ กัน ซึง่หนึ่งในน้ันคือ สินค้ำ OTOP ของแต่ละจงัหวัด 

แต่ข้อมูลที่ค้นหำได้น้ันเกิดจำกกำรเจำะจงค้นหำจงัหวัดใดจงัหวัดหนึ่งหรือต ำบลใดต ำบลหนึ่งเท่ำนั้น และ

จ ำนวนของข้อมลูมีจ ำนวนมำก ซึ่งท ำให้เสียเวลำหำกต้องกำรที่จะค้นหำข้อมลูสินค้ำทุกต ำบลทุกจังหวัด

ทุกผลิตภัณฑ์ในแหลง่เดียว และข้อมูลในบำงเว็บไซต์น้ันไม่มกีำร Update ไม่มีกำรแบง่แยกประเภทสินค้ำ

ที่ชัดเจน เช่น อำหำร สินค้ำใช้สอย ยำ เครื่องนุง่หม่ เป็นต้น ไม่มีข้อมูลเชิงลึกส ำหรับกำรแบ่งแยกสินค้ำ 

เช่น มีรวมสินค้ำเป็นรำยจังหวัด แต่ไม่มีข้อมูลเชิงลกึในแต่ละอ ำเภอว่ำอ ำเภอใดผลิตสินค้ำอะไร  

ซึ่งปญัหำที่ว่ำมำน้ันท ำใหผู้้จัดท ำเล็งเห็นถึงปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนว่ำควรมีกำรเก็บ

รวมรวมข้อมลูทัง้หมดมำไว้ในแหลง่เดียวกัน มีกำรแบ่งแยกประเภทในกำรจัดรำยกำรข้อมลูแบง่แยก

ประเภทตำมจงัหวัด ภำค ต ำบล ระดับดำว ประเภทสินค้ำ และได้มีกำรก ำหนดรหสัสินค้ำเพื่อใหง้่ำยต่อ

กำรค้นหำและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปจัจบุันอยู่เสมอ 

1.2 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อรวบรวมสินค้ำ OTOP ของแต่ละจังหวัดให้มำอยู่ในที่เดยีวกัน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำ 

2. เพื่อย่นระยะเวลำในกำรค้นหำข้อมูลสินค้ำ OTOP ของแต่ละจังหวัด เนื่องจำกข้อมลูทั้งหมด

รวมมำอยู่ในเว็บไซต์เดียวกัน 

3. เพื่อสร้ำงข้อมูลที่มีกำร Update อยู่เสมอ  

4. เพื่อสร้ำงเว็บไซต์ทีม่ีกำรแบ่งแยกประเภทสินค้ำที่ชัดเจน  

5. มีข้อมูลเชิงลกึส ำหรบัแต่ละสินค้ำ ว่ำมำจำกอ ำเภอใด จังหวัดใด 
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1.3 ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของระบบ  

1. สำมำรถเพิ่มข้อมูลสินค้ำ OTOP ในแต่ละพื้นที่ได้ 

2. สำมำรถแก้ไขข้อมลูสินค้ำ OTOP ในแต่ละช้ินได ้

3. สำมำรถจัดรำยกำรข้อมลูสินค้ำแยกตำมระดบัดำว 

4. สำมำรถจัดรำยกำรข้อมลูสินค้ำแยกตำมภำค 

5. สำมำรถจัดรำยกำรข้อมลูสินค้ำแยกตำมจังหวัด 

6. สำมำรถจัดรำยกำรข้อมลูสินค้ำแยกตำมประเภทสินค้ำ 

7. สำมำรถจัดรำยกำรข้อมลูสินค้ำแยกตำมรหัสสินค้ำ 

8. สำมำรถลบข้อมูลสินค้ำ OTOP ในแต่ละช้ินได ้

1.4 กลุ่มผู้ใช้งำน 

1. ผู้ดูแลระบบ 

2. เจ้ำของกิจกำรและผูป้ระกอบกำร 

 

1.5 ระยะเวลำด ำเนินงำน 

รวมขั้นตอนกำรวิเครำะห์ ออกแบบ เขียนโปรแกรม และทดสอบระบบประมำณ 9 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 1.1 ระยะเวลำและข้ันตอนในกำรด ำเนินงำน 

ส.ค . ก.ย. ต .ค . พ.ย. ธ .ค ม .ค . ก.พ. มี .ค . เม .ย.

1 ศึกษาความต้องการของระบบ

2 ศึกษาเทคโนโลยแีละทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง

3 วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ

4 พัฒนาระบบ

5 ทดสอบระบบ

6 ปรับปรุงและแกไ้ขระบบ

7 จัดท าคู่มือและเอกสารประกอบโครงการ

ปี พ.ศ . 2558 ปี พ.ศ . 2559
ล ำดับ หัวข้ อในกำรด ำเนินงำน
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1.6  ประโยชน์ที่จะได้รับเม่ือเสร็จสิ้นโครงกำร 

1. รวบรวมสินค้ำ OTOP ของแต่ละจงัหวัดให้มำอยู่ในที่เดียวกนั ท ำให้ง่ำยต่อกำรค้นหำ 

2. สำมำรถย่นระยะเวลำในกำรค้นหำข้อมลูสินค้ำ OTOP ของแต่ละจงัหวัด เนื่องจำกข้อมลู

ทั้งหมดรวมมำอยู่ในเว็บไซตเ์ดียวกัน 

3. มีเว็บไซต์ทีม่ีกำรแบ่งแยกประเภทสินค้ำที่ชัดเจน และ มีข้อมูลเชิงลึกส ำหรับแตล่ะสินค้ำ ว่ำ

มำจำกอ ำเภอใด จังหวัดใด 

1.7 เทคโนโลยีที่ใช้ 

1. Xampp ใช้ส ำหรับจ ำลอง Server 
2. PHP MyAdmin Database Manager ใช้ส ำหรับจัดกำรข้อมูลในระบบ Database 
3. Adobe  Dreamweaver  ใช้ส ำหรับสร้ำงหน้ำเว็บไซต์ 
4. Adobe  Photoshop ใช้ส ำหรับตกแต่งหน้ำเว็บไซต์ 
5. My SQL ใช้ส ำหรับท ำระบบฐำนข้อมูล 
6. Microsoft Visio ใช้ส ำหรับสร้ำง Diagram ต่ำง ๆ 
7. Microsoft Word ใช้ส ำหรับส ำหรับจัดท ำรำยงำน 



บทท่ี 2 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ในระบบกำรจัดกำรข้อมูลสินค้ำ OTOP นั้น ผู้จัดท ำได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูล ข้ันตอนและวิธีกำรต่ำง 
ๆที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรครัง้นี้ โดยมีหัวข้อระบบงำนต่ำง ๆดังนี ้

2.1 กำรศึกษำระบบงำนเดิม จำกเว็บไซต์ OTOP 5 STAR 

จำกกำรที่ได้ท ำกำรศึกษำระบบงำนเดิม ของข้อมลูสินค้ำ OTOP จำกเว็บไซต์ 

http://www.otop5star.com นั้น ไม่พบกำรแยกข้อมูลสินค้ำเป็นต ำบล ตำมแต่ละจังหวัด และกำรจัดแบ่ง 

ประเภทสินค้ำ ประเภทดำว ในหน้ำเว็บไซต์ดูสินค้ำน้ันมรีำยละเอียดเพียงเล็กน้อย มีกำรแสดงผลข้อมลูที่ยำกต่อ

กำรท ำควำมเข้ำใจตัง้แต่ครั้งแรกทีส่ืบค้น หน้ำจอดลู้ำสมัย ซึง่อำจจะเป็นเพรำะใช้บริกำรระบบแบบส ำเรจ็รูปมำจึง

ท ำให้รปูแบบที่แสดงผลออกมำน้ันปรับเปลี่ยนได้ค่อนข้ำงยำกทั้งนี้ทำงผูจ้ัดท ำได้เล็งเห็นถึงปัญหำทีเ่กิดข้ึนจงึ

ต้องกำรที่จะปรบัปรุงในส่วนของข้อมลูใหม้ีรำยละเอียดเพิ่มเติมมำกข้ึนและท ำให้ดูเข้ำใจง่ำย 

  

รูปท่ี 2.1 ตัวอย่ำง Homepage เว็บไซต์ OTOP 5 STAR (http://www.otop5star.com) 
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2.2  กำรศึกษำระบบงำนใหม่  

ทั้งนี้ทำงผูจ้ัดท ำได้เล็งเห็นถึงปัญหำที่เกิดข้ึนจึงต้องกำรที่จะปรับปรงุในส่วนของข้อมูลให้มรีำยละเอียด

เพิ่มเตมิมำกข้ึนและท ำให้ดเูข้ำใจง่ำย ซึง่เว็บไซต์ใหม่ จะมีกำรรวบรวมข้อมลูสินค้ำ แยกข้อมลูสินค้ำเป็นต ำบล ของ

จังหวัดนั้น และจัดกำรแบ่งประเภทสินค้ำ ประเภทดำว ให้สำมำรถเข้ำข้อมลูได้อย่ำงรวดเร็ว และมปีระสทิธิภำพ

มำกขึน้ 

 ในส่วนของกำรพัฒนำเว็บไซต์กำรจัดเก็บข้อมลู เรำจะท ำกำรออกแบบ ใหเ้ว็บไซต์ดูทันสมัยแก่กำรใช้งำน

มำกยิ่งข้ึน 

2.3 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ  

2.3.1 XAMPP 
 Xampp คือโปรแกรมส ำหรบัจ ำลองเครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคล ให้ท ำงำนในลักษณะของ Webserver 
นั่นคือเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นทั้งเครื่องแม่ และเครื่องลูกในเครื่องเดียวกัน ท ำให้ไม่ต้องเช่ือมตอ่กับ Internet 
สำมำรถทดสอบเว็บไซตท์ี่สร้ำงขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลำ ปจัจบุันได้รับควำมนิยมจำกผู้ใช้ CMS ในกำรสร้ำงเว็บไซต์
พัฒนำโดยกลุ่มทมีงำน Apache Friends เป็นแพ็คเกจที่ติดตั้งและสำมำรถท ำงำนได้ในหลำยแพลตฟอร์ม เช่น 
Windows, Mac OS X, Solaris และ Linux วัตถุประสงค์หลักของแพ็คเกจคือกำรลดควำมยุ่งยำกในกำรติดตั้ง 
และกำรให้บริกำรเว็บต่ำง ๆ XAMPP ประกอบด้วย Apache HTTP Server, MySQL database และสคริปต์ 
PHP และ โปรแกรมภำษำ Perl 

 

2.3.2 PHP MyAdmin Database Manager 

PHP MyAdmin Database Manager คือ โปรแกรมที่จัดท ำกระบวนกำรสง่ออกตำรำงข้อมูล หรือ
ฐำนข้อมูล ในกรณีต่ำง ๆ เช่นกำร Backup ข้อมูล หรือกำรส่งไฟล์ฐำนข้อมลูให้กบับุคคลอื่น 

 ใช้ในกำรสร้ำงฐำนข้อมลู Database แก้ไขข้อมูล เพิม่ข้อมลู และลบข้อมูล 
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2.3.3 Microsoft Visio Professional 2013 

Microsoft Visio Professional 2013 คือโปรแกรมทีส่ำมำรถสร้ำงและแชร์ Diagram แบบมืออำชีพที่ใช้
งำนอย่ำงอเนกประสงค์ ซึ่งจะช่วยลดควำมซบัซ้อนของข้อมลูได้ 

ใช้ในกำรสร้ำงรปูภำพข้อมูล Diagram เพื่อให้เข้ำใจมำกยิ่งข้ึน 

 

2.3.4 Unified Modeling Language หรือ แผนภำพ UML 

โมเดลมำตรฐำนที่ใช้กับหลักกำรออกแบบ (Object oriented programming) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่
น ำไปใช้ใน Model ต่ำง ๆ  

ใช้ในกำรแสดงแผนภำพของกำรท ำงำน ใช้เพื่อเล่ำเรื่องรำวของระบบกำรท ำงำนว่ำมีอะไรบ้ำง 

2.3.5 Entity-Relationship Diagrams 

แบบจ ำลองที่ใช้อธิบำยโครงสร้ำงของฐำนข้อมลู ซึ่งเขียนออกมำในลักษณะของรปูภำพ กำรอธิบำย
โครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship)   

ใช้ในกำรจ ำลองโครงสร้ำงของฐำนข้อมลู 
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2.3.6 Adobe Dreamweaver  

เป็นโปรแกรมส ำเร็จรูปที่ใช้ส ำหรับกำรพฒันำเว็บไซต์ โดยมคุีณสมบัติในกำรออกแบบและสร้ำงเว็บเพจ 
จนถึงกำรพัฒนำแอพพลเิคช่ันเบื้องต้น 

ใช้ในกำรสร้ำงเว็บเพจเสมือนจรงิ โดยใช้ภำษำHTML 

 

2.3.7 Adobe Photoshop  

เป็นโปรแกรมที่มีควำมสำมำรถในกำรออกแบบกรำฟิก เพือ่น ำไปใช้ร่วมกับงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น งำน
กรำฟิกที่เกี่ยวกบัสือ่สิง่พิมพท์ุกประเภท งำนกรำฟกิบนเว็บไซต์และกำรตกแต่งภำพถ่ำยจำกกลอ้งดิจิตอล ซึง่อำจ
กล่ำวได้ว่ำเป็นโปรแกรมทีม่ีผู้นิยมน ำมำใช้ในกำรออกแบบและตกแต่งภำพถ่ำยมำกที่สุด 

ใช้ในกำรแต่งรูปภำพ เพือ่ใช้ในกำรตกแต่งเว็บไซต ์

 

2.3.8 Microsoft Word  

คือโปรแกรม Word processor ที่เหมำะส ำหรบักำรพิมพร์ำยงำน พิมพ์จดหมำย หรือจะใช้แต่งนิยำยก็ได้ 

 ใช้ในกำรเรียบเรียงข้อมลูทีเ่ป็นตัวอักษร หรอืตัวเลข ทีจ่ะน ำมำจัดท ำรูปเล่มโครงกำร 

 

 

 



บทท่ี 3 

ขั้นตอนกำรจัดสร้ำงโครงงำน 

3.1 กำรวิเครำะห์ระบบ 

 กำรวิเครำะห์ระบบ เป็นกำรแสดงแผนภำพของรูปแบบกำรท ำงำนภำยในระบบจัดกำรข้อมลู

สินค้ำ OTOP โดยผลกำรวิเครำะห์แสดงข้อมูลดงัต่อไปนี ้

 Flow Chart ใช้ส ำหรับแสดงรำยละเอียดผังงำน กำรไหลของข้อมูล 

 UML Use Case Diagram ใช้ส ำหรับแสดงแผนภำพที่แสดงกำรท ำงำนของผู้ใช้ระบบ 

 UML Use Case Description ใช้ส ำหรับอธิบำยรำยละเอียดกำรท ำงำนของ Use Case 

Diagram 

 UML Activity Diagram ใช้ส ำหรับแสดงข้ันตอนกำรท ำงำนของ Use Case Diagram 

 UML Class Diagram ใช้ส ำหรับแสดง Class และควำมสมัพันธ์ในแง่ต่ำง ๆระหว่ำง Class  

 Entity-Relationship Model ใช้ส ำหรับออกแบบฐำนข้อมลู 
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3.1.1 Flow Chart  

Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรเข้ำสู่ระบบ 

เริ่มต้น

กรอกข้อมูลกำรเข้ำสู่
ระบบ

ตรวจสอบข้อมูลกำรเข้ำสู่
ระบบ

เข้ำสู่ระบบ

จบกำรท ำงำน

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนผัง Flow Chart แสดงข้ันตอนกำรเข้ำสูร่ะบบ 

 เริ่มต้นกำรท ำงำนด้วยกำรเข้ำสู่

ระบบ 

 ในแบบฟอร์มกำรเข้ำระบบ ให้

ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมลูในกำรเข้ำสู่

ระบบ  

(Username/Password) 

 ระบบจะท ำกำรตรวจสอบข้อมูล

กำรเข้ำระบบ 

 หำกข้อมลูถูกต้อง ระบบจะแสดงผล

รำยละเอียดกำรเข้ำสูร่ะบบ 

 หำกข้อมลูไม่ถูกต้อง ระบบจะ

ย้อนกลบัไปยังกำรเข้ำสู่ระบบใหม ่

 สิ้นสุดกำรท ำงำน 
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Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรดสูินค้ำ 

เริ่มต้น

จบกำรท ำงำน

แสดงข้อมูล
สินค้ำ

เรียกดูข้อมูลสินค้ำ

 
 

รูปท่ี 3.2 แผนผัง Flow Chart แสดงข้ันตอนกำรดสูินค้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 เริ่มต้นกำรท ำงำนด้วยกำรเข้ำสู่

ระบบ 

 เข้ำสู่กำรเรียกดูข้อมลูสินค้ำ 

 แสดงผลข้อมลูสินค้ำ 

 สิ้นสุดกำรท ำงำน 
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Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรค้นหำสินค้ำ 

เริ่มต้น

กรอกข้อมูล
สินค้ำที่ต ้องกำร

ค้นหำ

ตรวจสอบข้อมูล
สินค้ำ

แสดงข้อมูลสินค้ำ

จบกำรท ำงำน

พบสินค้ำ

 
 

รูปท่ี 3.3 แผนผัง Flow Chart แสดงข้ันตอนกำรค้นหำสินค้ำ 

 เริ่มต้นกำรท ำงำนด้วยกำรเข้ำสู่

ระบบ 

 ในแบบฟอร์มกำรค้นหำสินค้ำ ให้

ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมลูในกำร

ค้นหำข้อมูลสินค้ำที่ต้องกำร

ค้นหำ 

 ระบบจะท ำกำรตรวจสอบข้อมูล

สินค้ำ 

 หำกพบข้อมูลสินค้ำระบบจะ

แสดงข้อมลูสินค้ำ 

 หำกไม่พบข้อมูลสินค้ำ ระบบจะ

ย้อนกลบัไปยังกำรเข้ำสู่ระบบ

ใหม ่

 สิ้นสุดกำรท ำงำน 
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Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรเพ่ิมสินคำ้ 

เริ่มต้น

กรอกข้อมูลกำร
เพิ่มส ินค้ำ

ยืนยันกำร
เพิ่มส ินค้ำ

แสดงผลกำร
เพิ่มส ินค้ำ

จบกำรท ำงำน

ยืนยัน

ไม่ยืนยัน

บันทึกกำรเพ่ิม
สินค้ำ

 

 

รูปท่ี 3.4 แผนผัง Flow Chart แสดงข้ันตอนกำรเพิ่มสินค้ำ 

 เริ่มต้นกำรท ำงำนด้วยกำรเข้ำสู่

ระบบ 

 ในแบบฟอร์มกำรกำรเพิ่มสินค้ำ ให้

ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมลูในกำรเพิม่

สินค้ำ  

 ระบบจะท ำกำรตรวจสอบข้อมูล

ยืนยันกำรเพิม่สินค้ำ 

 หำกข้อมลูกำรเพิ่มสินค้ำถูกต้อง 

ระบบจะท ำกำรบันทกึกำรเพิ่ม

สินค้ำ 

 ระบบจะแสดงผลรำยละเอียดกำร

เพิ่มสินค้ำ 

 หำกข้อมลูกำรเพิ่มสินค้ำไม่ถูกต้อง 

ระบบจะยอ้นกลับไปกำรเข้ำสู่

ระบบใหม ่

 สิ้นสุดกำรท ำงำน 
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Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรแก้ไขสินคำ้ 

เริ่มต้น

เลือกข้อมูลสินค้ำที่แก้ไข

กรอกข้อมูลกำร
แก้ไขสินค้ำ

ยืนยันกำรแก้ไขสินค้ำ

แสดงผลกำรแก้ไขสินค้ำ

จบกำรท ำงำน

ยืนยัน

ไม่ยืนยัน

บันทึกกำรแก้ไข
สินค้ำ

 
 

รูปท่ี 3.5 แผนผัง Flow Chart แสดงข้ันตอนกำรแก้ไขสินค้ำ 

 

 เริ่มต้นกำรท ำงำนด้วยกำรเข้ำสู่

ระบบ 

 ในแบบฟอร์มกำรแก้ไขสินค้ำ ให้

ผู้ดูแลระบบเลือกข้อมูลสินค้ำที่

ต้องกำรแก้ไข 

 ให้ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลกำร

แก้ไขสินค้ำ 

 ระบบจะท ำกำรยืนยันกำรแก้ไข

สินค้ำ 

 หำกยืนยันกำรแก้ไขสินค้ำ ระบบ

ท ำกำรบันทึกข้อมลูกำรยืนยัน

กำรแก้ไขสินค้ำ 

 ระบบจะแสดงรำยละเอียดผล

กำรแก้ไขสินค้ำ 

 หำกไม่ยืนยันกำรแก้ไขสินค้ำ 

ระบบจะยอ้นกลับไปยงักำรเข้ำสู่

ระบบใหม ่

 สิ้นสุดกำรท ำงำน 

 



14 
 

Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรลบสินค้ำ 

 

เริ่มต้น

ยืนยันกำรลบสินค้ำ

แสดงผลกำรลบสินค้ำ

จบกำรท ำงำน

ยืนยัน

ไม่ยืนยัน เลือกข้อมูลสินค้ำที่
ต้องกำรลบ

บันทึกกำรลบ
สินค้ำ

 
 

รูปท่ี 3.6 แผนผัง Flow Chart แสดงข้ันตอนกำรลบสินค้ำ 

 เริ่มต้นกำรท ำงำนด้วยกำรเข้ำสู่

ระบบ 

 ในแบบฟอร์มกำรเข้ำระบบกำรลบ

สินค้ำ ให้ผู้ดูแลระบบเลือกข้อมลู

สินค้ำที่ต้องกำรลบข้อมลูสินค้ำ  

 ระบบจะท ำกำรตรวจสอบกำร

ยืนยันกำรลบสินค้ำ 

 หำกข้อมลูกำรลบสินค้ำถูกต้อง 

ระบบจะท ำกำรบันทกึข้อมูลกำร

ลบสินค้ำ 

 ระบบจะท ำกำรแสดงรำยละเอียด

ของกำรลบสินค้ำ 

 หำกข้อมลูกำรลบสินค้ำไม่ถูกต้อง 

ระบบจะยอ้นกลับไปยงักำรเข้ำสู่

ระบบใหม ่

 สิ้นสุดกำรท ำงำน 
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3.1.2 UML Use Case Diagram กำรจัดกำรข้อมูลสินคำ้ OTOP 

เข้ำสู่ระบบ

ดูข้อมูลสินค้ำ

ค้นหำข้อมูลสินค้ำ

เพิ่มข้อมูลสินค้ำ

แก้ไขข้อมูลสินค้ำ

ลบข้อมูลสินค้ำ

ผู้ดูแลระบบ เจ้ำของกิจกำร
หรือผู้ประกอบกำร

 

รูปท่ี 3.7 UML Use Case Diagram กำรจัดกำรข้อมูลสินค้ำ OTOP 

   

จำก รูป Use case Diagram ข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำมผีู้ดูแลระบบและเจ้ำของกจิกำรหรือ

ผู้ประกอบกำรเป็น Actor หลัก  ผู้ดูแลระบบสำมำรถกระท ำกำรในระบบได้ต้ังแต่ เข้ำสูร่ะบบ ดู

ข้อมูลสินค้ำ ค้นหำข้อมูลสินค้ำ เพิ่มข้อมลูสินค้ำ แก้ไขข้อมูลสินค้ำ และลบข้อมลูสินค้ำ ส่วน

เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำร จะสำมำรถเข้ำสูร่ะบบ ดูข้อมูลสินค้ำ และแก้ไขข้อมูลสินเค้ำ

เท่ำนั้น 
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3.1.3 ตำรำง Use Case Description  

ตำรำง Use Case Description กำรเข้ำสู่ระบบ 

Use Case Description 

Use Case Name: Log in ID: 1 
Primary Actor: Admin, User 
Scenario: เข้ำสู่ระบบ 
Triggering Event: ผู้ดูแลระบบ,เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำร จะต้องเข้ำสู่

ระบบ 
Brief Description: ผู้ดูแลระบบ,เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรเข้ำสูร่ะบบ 
Actors: ผู้ดูแลระบบ,เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำร 
Related Use Cases: - 
Stakeholders: - 
Pre-conditions: - 
Post conditions: - 
Flow of Activities: User System 

1.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
กำรเข้ำสู่ระบบ 

2.ตรวจสอบข้อมลูกำรเข้ำสู่
ระบบ 

Alternate/Exceptional Flows: หำกกรอกข้อมลูผิด จะต้องกรอกข้อมลูกำรเข้ำสูร่ะบบใหม ่
 

ตำรำงท่ี 3.1 ตำรำง Use Case Description กำรเข้ำสู่ระบบ 
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ตำรำง Use Case Description ดูข้อมูลสินคำ้ 

Use Case Description 

Use Case Name: ViewProduct  ID: 2 
Primary Actor: Admin, User 
Scenario: ดูข้อมูลสินค้ำที่มีอยู่ในระบบ 
Triggering Event: ผู้ใช้งำนจะต้องเข้ำสู่ระบบก่อน 

Brief Description: ดูข้อมูลสินค้ำและรำยละเอียดข้อมลูสินค้ำทัง้หมดที่มอียู่ในระบบ 
Actors: ผู้ดูแลระบบ,เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำร 
Related Use Cases: - 
Stakeholders: ผู้ดูแลระบบ 
Pre-conditions: เข้ำสู่ระบบ 
Post conditions: - 
Flow of Activities: User System 

1.ร้องขอดูข้อมูลสินค้ำในระบบ 2.แสดงข้อมลูสินค้ำที่มีอยู่
ในระบบ 

Alternate/Exceptional 
Flows: - 

 

ตำรำงท่ี 3.2 ตำรำง Use Case Description ดูข้อมูลสินค้ำ 
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ตำรำง Use Case Description ค้นหำข้อมูลสนิค้ำ 

Use Case Description 

Use Case Name: SearchProduct  ID: 3 
Primary Actor: Admin 
Scenario: ค้นหำข้อมูลสินค้ำที่มีอยู่ในระบบ 
Triggering Event: ผู้ใช้งำนจะต้องเข้ำสู่ระบบก่อน 

Brief Description: ค้นหำข้อมูลสินค้ำและรำยละเอียดข้อมูลสินค้ำทั้งหมดทีม่ีอยู่ในระบบ 
Actors: ผู้ดูแลระบบ 
Related Use Cases: - 
Stakeholders: ผู้ดูแลระบบ 
Pre-conditions: เข้ำสู่ระบบ 
Post conditions: - 
Flow of Activities: User System 

1.กรอกฟอรม์กำรค้นหำข้อมลูสินค้ำ 
 

2.ตรวจสอบข้อมลูสินค้ำว่ำมี
อยู่ในระบบหรือไม ่
3. แสดงสินค้ำทีม่ีข้อมูลตรง
ตำมที ่User กรอกในฟอร์ม 

Alternate/Exceptiona
l Flows: ข้อมูลที่ต้องกำรค้นหำไม่ตรงกบัข้อมลูสินค้ำทีม่ีอยู่ในระบบ 

 

ตำรำงท่ี 3.3 ตำรำง Use Case Description ค้นหำสินค้ำ 
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ตำรำง Use Case Description เพ่ิมข้อมูลสินคำ้ 

Use Case Description 

Use Case Name: Add Product ID: 4 
Primary Actor: Admin 
Scenario: เพิ่มข้อมลูสินค้ำเข้ำสูร่ะบบ 
Triggering Event: ผู้ใช้งำนจะต้องเข้ำสู่ระบบก่อน 

Brief Description: เพิ่มข้อมลูสินค้ำเข้ำสูร่ะบบ 
Actors: ผู้ดูแลระบบ 
Related Use Cases: - 
Stakeholders: ผู้ดูแลระบบ 
Pre-conditions: เข้ำสู่ระบบ 
Post conditions: - 
Flow of Activities: User System 

1.กรอกฟอรม์กำรเพิ่มข้อมูล
สินค้ำ 
3.ยืนยันกำรเพิ่มสินค้ำ 

2.ตรวจสอบข้อมลูกำรเพิม่
สินค้ำ 
4.บันทึกกำรเพิ่มสินค้ำเข้ำสู่
ระบบ 
 

Alternate/Exceptional Flows: ยกเลกิกำรเพิ่มข้อมูลสินค้ำ 
 

ตำรำงท่ี 3.4 ตำรำง Use Case Description เพิ่มข้อมลูสินค้ำ 
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ตำรำง Use Case Description แก้ไขข้อมูลสินคำ้ 

Use Case Description 

Use Case Name: EditProduct ID: 5 
Primary Actor: Admin, User 
Scenario: แก้ไขข้อมูลสินค้ำในระบบ 
Triggering Event: ผู้ใช้งำนจะต้องเข้ำสู่ระบบก่อน และจะต้องมีข้อมลูสินค้ำอยู่ใน

ระบบ 
Brief Description: แก้ไขข้อมูลสินค้ำในระบบ 
Actors: ผู้ดูแลระบบ 
Related Use Cases: - 
Stakeholders: ผู้ดูแลระบบ 
Pre-conditions: เข้ำสู่ระบบ 
Post conditions: - 
Flow of Activities: User System 

1.กรอกฟอรม์กำรแก้ไขข้อมูล
สินค้ำ 
3.ยืนยันกำรแก้ไขสินค้ำ 

2.ตรวจสอบข้อมลูกำร
แก้ไขสินค้ำ 
4.บันทึกกำรแก้ไข
สินค้ำเข้ำสูร่ะบบ 
 

Alternate/Exceptional Flows: หำกไม่ยืนยัน จะยกเลิกกำรแก้ไขข้อมูลสินค้ำ 
 

ตำรำงท่ี 3.5 ตำรำง Use Case Description แก้ไขข้อมูลสนิค้ำ 
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ตำรำง Use Case Description ลบข้อมูลสนิค้ำ 

Use Case Description 

Use Case Name: DeleteProduct ID: 6 
Primary Actor: Admin 
Scenario: ลบข้อมลูสินค้ำออกจำกระบบ 
Triggering Event: ผู้ใช้งำนจะต้องเข้ำสู่ระบบก่อน และจะต้องมีข้อมูลสินค้ำอยู่ใน

ระบบ 
Brief Description: ลบข้อมลูสินค้ำเข้ำสูร่ะบบ 
Actors: ผู้ดูแลระบบ 
Related Use Cases: - 
Stakeholders: ผู้ดูแลระบบ 
Pre-conditions: เข้ำสู่ระบบ 
Post conditions: - 
Flow of Activities: User System 

1.ยืนยันกำรลบสินค้ำ 2.บันทึกกำรลบสินค้ำเข้ำสูร่ะบบ 
 

Alternate/Exceptional Flows: หำกไม่ยืนยัน จะยกเลิกกำรลบข้อมลูสินค้ำ 
 

ตำรำงท่ี 3.6 ตำรำง Use Case Description ลบข้อมลูสินค้ำ 
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3.1.4 UML Activity Diagram กำรจัดกำรข้อมูลสินคำ้ OTOP 

UML Activity Diagram กำรเขำ้สู่ระบบ กำรจัดกำรข้อมลูสินคำ้ OTOP 

แสดงแบบฟอร์มกำรเข ้ำสู่
ระบบ

กรอกข้อมูลกำรเข้ำสู่
ระบบ

ตรวจสอบข้อมูลกำรเข้ำสู่
ระบบ

แสดงข้อมูลกำรเข้ำสู่
ระบบ

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

 
รูปท่ี 3.8 UML Activity Diagram กำรเข้ำสูร่ะบบ 
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UML Activity Diagram กำรค้นหำข้อมูลสินค้ำ กำรจัดกำรข้อมูลสินคำ้ OTOP 

แสดงแบบฟอร์มกำร
ค้นหำสินค้ำ

กรอกข้อมูลสินค้ำที่
ต้องกำรค้นหำในช่อง

ค้นหำสินค้ำ

ค้นหำข้อมูลสินค้ำ

แสดงข้อมูลสินค้ำ

พบข้อมูลสินค้ำ

ไม่พบข้อมูลสินค้ำ

 
รูปท่ี 3.9 UML Activity Diagram กำรค้นหำข้อมูลสินค้ำ 
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UML Activity Diagram กำรดูข้อมูลสินคำ้ กำรจัดกำรขอ้มูลสินคำ้ OTOP 

 

แสดงรำยกำรสินค้ำ

เลือกสินค้ำที่ต ้องกำร
เรียกดู

แสดงข้อมูลสินค้ำ

 

 

รูปท่ี 3.10 UML Activity Diagram กำรดูข้อมลูสินค้ำ 
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UML Activity Diagram กำรเพ่ิมข้อมูลสินคำ้ กำรจัดกำรข้อมูลสินคำ้ OTOP 

กรอกข้อมูลสินค้ำที่
ต้องกำรเพิ่ม

บันทึกกำรเพ่ิมสินค้ำ

ไม่ยืนยัน

ยืนยัน

ยืนยันกำรเพิ่มสินค้ำ

แสดงข้อมูลสินค้ำที่ถูก
เพิ่ม

แสดงแบบฟอร์มกำรเพิ่ม
สินค้ำ

 

รูปท่ี 3.11 UML Activity Diagram กำรเพิ่มข้อมลูสินค้ำ 
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UML Activity Diagram กำรแก้ไขข้อมูลสินคำ้ กำรจัดกำรข้อมูลสินคำ้ OTOP 

แสดงรำยกำรสินค้ำ

เลือกข้อมูลสินค้ำที่
ต้องกำรแก้ไข

แสดงข้อมูลสินค้ำเดิม

บันทึกกำรแก้ไขสินค้ำ

ไม่ยืนยัน

ยืนยัน

ยืนยันกำรแก้ไขสินค้ำ

แสดงข้อมูลสินค้ำ

แก้ไขข้อมูลสินค้ำใน
แบบฟอร์ม

 
รูปท่ี 3.12 UML Activity Diagram กำรแก้ไขข้อมลูสินค้ำ 
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UML Activity Diagram กำรลบข้อมูลสนิค้ำ กำรจัดกำรข้อมูลสินคำ้ OTOP 

แสดงรำยกำรสินค้ำ

บันทึกกำรลบสินค้ำ

ไม่ยืนยัน

ยืนยัน

เลือกข้อมูลสินค้ำที่
ต้องกำรลบ

แสดงรำยกำรสินค้ำ

ยืนยันกำรลบสินค้ำ

 
รูปท่ี 3.13 UML Activity Diagram กำรลบข้อมลูสินค้ำ 
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3.1.5 UML Class Diagram กำรจัดกำรข้อมลูสินคำ้ OTOP 

 

 

 

รูปท่ี 3.14 UML Class Diagram กำรจัดกำรข้อมลูสินค้ำ OTOP 
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3.1.6 Entity-Relationship Model กำรจัดกำรข้อมลูสนิค้ำ OTOP 

UserAccountUsername

UserPassword

UserStatus

Have

Product

ProductID

ProductName ProductInfo ProductPrice

ProductAddress

Have SubDistrict

SubDistrictID SubDisctrictName

Have

District

DistrictID
DisctrictName

Have

Province

ProvinceID

ProvinceName

Have

Region

RegionID RegionName

Have

ProductStar

StarID

StarName

Have

ProductType

TypeID TypeName

1

M

1

M

1

M

M 1

M

1

M

1

M

1

ProductImg

UserFirstname

UserLastname

UserEmail

UserAddress

UserTel

RegisterDate

UserActive

ProductActive

 

รูปท่ี 3.15 Entity-Relationship Model กำรจัดกำรข้อมลูสินค้ำ OTOP 
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3.1.7 Data Dictionary กำรจัดกำรข้อมูลสินคำ้ OTOP 

ตำรำง useraccount 

 ใช้จัดเก็บข้อมูลของสมำชิก มีโครงสร้ำงข้อมลูดังนี้ 

DATA 
NAME 

DATA 
DESCRIPTION 

ATTRIBUTE DESCRIPTION TYPE LENGTH REMARK 

สมำชิก ข้อมูลของสมำชิก Username รหัสสมำชิกส ำหรับ
เข้ำสู่ระบบ 

VARCHAR 13 PK 

  UserPassword รหัสผ่ำน VARCHAR 12  

  UserFirstname ชื่อของสมำชิก VARCHAR 100  

  UserLastname นำมสกุลของสมำชิก VARCHAR 100  

  UserEmail E-mail ของสมำขิก VARCHAR 100  

  UserAddress ที่อยู่ของสมำชิก VARCHAR 200  

  UserTel เบอร์โทรศัพท์ของ
สมำชิก 

VARCHAR 10  

  RegisterDate วันที่สมัครสมำชิก DATETIME -  

  UserStatus สถำนะของสมำชิก VARCHAR 12  

  UserActive สถำนะบัญชีผุ้ใช้ของ
สมำชิก 

VARCHAR 3  

 

ตำรำงท่ี 3.7 ตำรำง useraccount 
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ตำรำง product 

 ใช้จัดเก็บรำยละเอียดของสินค้ำ มีโครงสร้ำงข้อมูลดงันี้ 

DATA 
NAME 

DATA 
DESCRIPTION 

ATTRIBUTE DESCRIPTION TYPE LENGTH REMARK 

สินค้ำ ข้อมูลของสินค้ำ ProductID รหัสข้อมูลสินค้ำ INT 4 PK 

  ProductName  ชื่อสินค้ำ VARCHAR 100  

  ProductInfo ข้อมูลสินค้ำ VARCHAR 200  
  ProductPrice รำคำสินค้ำ INT 45  

  ProductAddress ที่ตั้งของสินค้ำ VARCHAR 500  

  ProductImg รูปภำพสินค้ำ VARCHAR 500  

  StarID ระดับดำวของสินค้ำ INT 1 FK 
  TypeID ประเภทของสินค้ำ INT 1 FK 

  SubDistrictID รหัสต ำบล INT 4 FK 

  ProductActive กำรเปิดแสดงข้อมูล
สินค้ำ 

VARCHAR 3  

ตำรำงท่ี 3.8 ตำรำง product 

 

ตำรำง subdistrict 

 ใช้จัดเก็บข้อมูลต ำบล มีโครงสร้ำงข้อมูลดงันี้ 

DATA 
NAME 

DATA 
DESCRIPTION 

ATTRIBUTE DESCRIPTION TYPE LENGTH REMARK 

ต ำบล ข้อมูลต ำบล SubDistrictID รหัสต ำบล INT 4 PK 
  SubDistrictName ชื่อต ำบล VARCHAR 45  

  DistrictID รหัสอ ำเภอ INT 2 FK 

ตำรำงท่ี 3.9 ตำรำง subdistrict 
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ตำรำง district 

 ใช้จัดเก็บข้อมูลอ ำเภอ มีโครงสร้ำงข้อมลูดังนี ้

DATA 
NAME 

DATA 
DESCRIPTION 

ATTRIBUTE DESCRIPTION TYPE LENGTH REMARK 

อ ำเภอ ข้อมูลอ ำเภอ DistrictID รหัสอ ำเภอ INT 4 PK 
  DistrictName  ช่ืออ ำเภอ VARCHAR 45  

  ProvinceID รหัสจังหวัด INT 2 FK 

ตำรำงท่ี 3.10 ตำรำง district 

 

ตำรำง province 

 ใช้จัดเก็บข้อมูลจังหวัด มีโครงสร้ำงข้อมลูดังนี้ 

DATA 
NAME 

DATA 
DESCRIPTION 

ATTRIBUTE DESCRIPTION TYPE LENGTH REMARK 

จังหวัด ข้อมูลจังหวัด ProvinceID รหัสจังหวัด INT 2 PK 
  ProvinceName  ชื่อจังหวัด VARCHAR 100  

  RegionID รหัสภำค INT 1 FK 

ตำรำงท่ี 3.11 ตำรำง province 

 

ตำรำง region 

 ใช้จัดเก็บข้อมูลภำค มีโครงสร้ำงข้อมลูดังนี ้

DATA 
NAME 

DATA 
DESCRIPTION 

ATTRIBUTE DESCRIPTION TYPE LENGTH REMARK 

ภำค ข้อมูลภำค RegionID รหัสภำค INT 1 PK 
  RegionName  ชื่อภำค VARCHAR 45  

ตำรำงท่ี 3.12 ตำรำง region 
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ตำรำง productstar 

 ใช้จัดเก็บข้อมูลระดับดำวของสินค้ำ มีโครงสร้ำงข้อมลูดังนี้ 

DATA 
NAME 

DATA DESCRIPTION ATTRIBUTE DESCRIPTION TYPE LENGTH REMARK 

ระดับดำว ข้อมูลระดับดำวของ
สินค้ำ 

StarID รหัสระดับดำว INT 1 PK 

  StarName ชื่อระดับดำว VARCHAR 45  

ตำรำงท่ี 3.13 ตำรำง productstar 

 

ตำรำง producttype 

 ใช้จัดเก็บข้อมูลประเภทของสินค้ำ มีโครงสร้ำงข้อมลูดังนี้ 

DATA 
NAME 

DATA 
DESCRIPTION 

ATTRIBUTE DESCRIPTION TYPE LENGTH REMARK 

ประเภท
สินค้ำ 

ข้อมูลของประเภท
สินค้ำ 

ProductID รหัสประเภท
สินค้ำ 

INT 1 PK 

  ProductName ชื่อประเภทสินค้ำ VARCHAR 45  

ตำรำงท่ี 3.14 ตำรำง producttype 



34 
 

 

ตำรำงท่ี 3.15   ตำรำง useraccount 

 

 

ตำรำงท่ี 3.16 ตำรำง product 

 

 

ตำรำงท่ี 3.17 ตำรำง subdistrict 

 

 

ตำรำงท่ี 3.18 ตำรำง district 
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ตำรำงท่ี 3.19 ตำรำง province 

 

 

ตำรำงท่ี 3.20 ตำรำง  region 

 

 

ตำรำงท่ี 3.21 ตำรำง productstar 

 

ตำรำงท่ี 3.22 ตำรำง producttype



 

บทท่ี 4 

กำรท ำงำนของระบบ 

 

ระบบกำรจัดกำรข้อมลูสินค้ำ OTOP ที่ผู้ศึกษำได้วิเครำะห์ออกแบบและพฒันำระบบที่จะช่วยให้กำร

จัดเกบ็ข้อมลูนั้นเป็นไปอย่ำงสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพนั้น โดยจะประกอบด้วยลักษณะกำรใช้งำน 2 ส่วน 

คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบและส่วนของเจ้ำของกจิกำรหรอืผูป้ระกอบกำร มรีำยละเอียดดงันี ้

 

4.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 ในส่วนของผู้ดูแลระบบ สำมำรถท ำกำร เพิม่  ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้ำได้ เมื่อต้องกำรเข้ำใช้ระบบผู้ดูแล

ระบบต้องท ำกำรล็อกอินเพื่อตรวจสอบกำรเข้ำใช้งำนก่อนทีจ่ะน ำไปสูก่ำรจัดกำรข้อมูล 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงหน้ำจอกำรเข้ำสูร่ะบบ 
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เมื่อได้ท ำกำรตรวจสอบสทิธ์ิกำรเข้ำระบบและท ำกำรยืนยันว่ำเป็นผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว หน้ำจอจะ

เข้ำมำสูห่น้ำถัดไปคือหน้ำแสดงข้อมลูโดยรวมของผู้ดูแลระบบ โดยภำยในหน้ำนี้จะแสดงรำยละเอียดโดยรวม

ทั้งหมด และในแถบด้ำนข้ำงจะมีตัวเลือกเพื่อเข้ำสู่กำรจัดกำรข้อมูลข้ันต่อไป 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงหน้ำจอข้อมูลโดยรวมของผู้ดูแลระบบ 

 เมื่อเข้ำสู่หน้ำจอข้อมลูสินค้ำ หน้ำจอจะแสดงข้อมลูโดยรวมของสินค้ำที่มอียู่ในฐำนข้อมลูทั้งหมด โดย

สำมำรถค้นหำจำก Keyword ได้ มีกำรแสดงผลเป็น Table ประกอบไปด้วยคอลมัน์ รหสัสินค้ำ,ข้อมูลสินค้ำ,รำคำ,

ที่ตั้ง,ต ำบล,ประเภทสินค้ำ,ระดับดำว,รูปภำพ และสำมำรถแก้ไขสินค้ำและลบสินค้ำได้จำกหน้ำนี ้

 

รูปท่ี 4.3 แสดงหน้ำจอข้อมลูสินค้ำของผู้ดูแลระบบ 

เมื่อกดที่ช่ือสินค้ำ หน้ำจอจะไปยังหน้ำของกำรดูข้อมูลสินค้ำ โดยภำยในหน้ำนี้จะแสดงข้อมูลโดยรวม

ทั้งหมดของสินค้ำ (รหสัสินค้ำ,ช่ือสินค้ำ,ข้อมลูสินค้ำ,รำคำ,ทีต่ั้ง,ต ำบล,ประเภทสินค้ำ,ระดับดำว) พรอ้มทัง้แสดง
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รูปภำพขนำดใหญ่ และรวมถึงรำยละเอียดกำรบันทึกข้อมลู (เจ้ำของสินค้ำ,วันทีส่ร้ำงสินค้ำ,วันที่แก้ไขครัง้ล่ำสุด

,ผู้อนุมัต)ิ และภำยในหน้ำนี้จะมีปุม่เพือ่เข้ำไปยังกำรแก้ไขสนิค้ำและลบสินค้ำ พร้อมทั้งปุ่มกลบัไปสู่หน้ำรวม 

 

รูปท่ี 4.4 แสดงหน้ำจอข้อมูลสินค้ำของผู้ดูแลระบบ 

หำกเลือกที่จะแก้ไขสินค้ำ หน้ำจอจะไปยงักำรแก้ไขสินค้ำ โดยมีแบบฟอร์มเช่นเดียวกับกำรเพิ่มข้อมลู

สินค้ำ  

 

รูปที่ 4.5 แสดงหน้ำจอแก้ไขข้อมลูสินค้ำของผู้ดูแลระบบ 
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ในส่วนของแถบข้อมลูผู้ใช้ หน้ำจะจอแสดงข้อมูลโดยรวมของผู้ใช้งำนทัง้หมด โดยสำมำรถค้นหำจำก 

Keyword ได้ มีกำรแสดงผลเป็น Table  

 

รูปท่ี 4.6  แสดงหน้ำจอข้อมูลสมำชิกโดยรวมของผู้ดูแลระบบ 

 หำกเลือกที่จะแก้ไขข้อมูลสมำชิก หน้ำจอจะไปยังกำรแก้ไขข้อมูลสมำชิก โดยมีแบบฟอร์ม

เช่นเดียวกับกำรเพิม่ข้อมลูสมำชิก 

 

 

รูปที่ 4.7  แสดงหน้ำจอข้อมูลสมำชิกของผู้ดูแลระบบ 
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แถบเพิ่มข้อมูลสินค้ำ จะแสดงแบบฟอรม์กำรกรอกข้อมลูสินค้ำ โดยประกอบไปด้วย รหสัสินค้ำ,ช่ือสินค้ำ,

ประเภทสินค้ำ,รำยละเอียดสินค้ำ,รำคำสินค้ำ,สถำนทีผ่ลิตและจัดจ ำหน่ำย,ระดบัดำวที่ได้รับ,รูปภำพ,จังหวัด,

อ ำเภอ,ต ำบล,รำยละเอียดข้อมลูเจ้ำของสินค้ำ 

   

รูปท่ี 4.8 แสดงหน้ำจอกำรเพิม่ข้อมลูสินค้ำของผู้ดูแลระบบ 

 

แถบเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ จะแสดงแบบฟอรม์กำรกรอกข้อมูลผู้ใช้ โดยประกอบไปด้วย รหัสบัตรประชำชนเพื่อ 

Login,รหสัผ่ำน,ช่ือ,นำมสกุล,อีเมล,์ที่อยู,่วันที่สมัครสมำชิก,จังหวัด,อ ำเภอ,ต ำบล 

 

รูปท่ี 4.9 แสดงหน้ำจอกำรเพิม่ข้อมลูสมำชิกของผู้ดูแลระบบ 
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 แถบอนุมัติข้อมลูสินค้ำ จะแสดงรำยกำรข้อมูลสินค้ำที่ยังไม่ได้ถูกอนุมัติข้ึนมำ โดยสำมำรถค้นหำจำก 

Keyword ได้ มีกำรแสดงข้อมลูเป็น Table ผู้ดูแลระบบจะสำมำรถอนมุัติข้อมลูสินค้ำได้ก็ต่อเมื่อกดปุ่ม Active ที่

แสดงบน Table ตำมรำยช่ือสินค้ำน้ันๆ 

 

รูปท่ี 4.10 แสดงหน้ำจอรำยละเอียดสินค้ำทีร่อกำรอนุมัต ิ

แถบอนุมัติข้อมลูผู้ใช้งำน จะแสดงรำยกำรข้อมูลผู้ใช้งำนที่ยงัไม่ได้ถูกอนุมัติข้ึนมำ โดยสำมำรถค้นหำจำก 

Keyword ได้ มีกำรแสดงข้อมลูเป็น Table ผู้ดูแลระบบจะสำมำรถอนมุัติข้อมลูผู้ใช้งำนได้ก็ต่อเมื่อกดปุ่ม Active 

ที่แสดงบน Table ตำมรำยช่ือผู้ใช้งำนนั้นๆ 

 

รูปท่ี 4.11 แสดงหน้ำจอรำยละเอียดผู้ใช้งำนทีร่อกำรอนมุัติ 
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4.2 ส่วนของเจ้ำของกิจกำรและผู้ประกอบกำร 

ในส่วนของผู้ดูแลระบบ สำมำรถท ำกำร เพิม่  ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้ำได้เฉพำะสินค้ำทีผู่้ดูแลระบบอนมุัติ

ให้แก้ไข เมื่อต้องกำรเข้ำใช้ระบบผู้ดูแลระบบต้องท ำกำรลอ็กอินเพื่อตรวจสอบกำรเข้ำใช้งำนก่อนทีจ่ะน ำไปสูก่ำร

จัดกำรข้อมูล 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงหน้ำจอกำรเข้ำสูร่ะบบ 

หำกเจ้ำของกจิกำรและผู้ประกอบกำรยังไม่ได้เป็นสมำชิกของระบบ ใหเ้ข้ำไปที่หน้ำสมัครสมำชิก โดยจะ

แสดงผลแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลกำรสมัครสมำชิก 

 
รูปท่ี 4.13 แสดงหน้ำจอกำรสมัครสมำชิก 
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 เมื่อเจ้ำของกิจกำรและผูป้ระกอบกำรเป็นสมำชิกของระบบเรียบร้อยและเข้ำสูร่ะบบได้ จะแสดงผล

หน้ำจอข้อมูลสินค้ำของเจ้ำของกิจกำรและผูป้ระกอบกำร 

เมื่อเข้ำสู่หน้ำจอข้อมลูสินค้ำ หน้ำจอจะแสดงข้อมลูโดยรวมของสินค้ำที่อยู่ในควำมดูแลของเจ้ำของกจิกำร

และผูป้ระกอบกำร(ผู้ดูแลระบบเป็นผู้อนุมัต)ิ โดยสำมำรถค้นหำจำก Keyword ได้ มีกำรแสดงผลเป็น Table 

ประกอบไปด้วยคอลัมน์ รหัสสินค้ำ,ช่ือสินค้ำ,รำคำ,ต ำบล,รปูภำพ และสำมำรถแก้ไขสินค้ำได้จำกหน้ำนี ้

 
รูปท่ี 4.14 แสดงหน้ำจอข้อมลูสินค้ำของเจ้ำของกจิกำรและผู้ประกอบกำร 

เมื่อกดที่ช่ือสินค้ำ หน้ำจอจะไปยังหน้ำของกำรดูข้อมูลสินค้ำ โดยภำยในหน้ำนี้จะแสดงข้อมูลโดยรวม

ทั้งหมดของสินค้ำ (รหสัสินค้ำ,ช่ือสินค้ำ,ข้อมลูสินค้ำ,รำคำ,ทีต่ั้ง,ต ำบล,ประเภทสินค้ำ,ระดับดำว) พรอ้มทัง้แสดง

รูปภำพขนำดใหญ่ และรวมถึงรำยละเอียดกำรบันทึกข้อมลู (เจ้ำของสินค้ำ,วันทีส่ร้ำงสินค้ำ,วันที่แก้ไขครัง้ล่ำสุด) 

และภำยในหน้ำนี้จะมีปุม่เพื่อเข้ำไปยังกำรแก้ไขสินค้ำ พรอ้มทั้งปุ่มกลับไปสูห่น้ำรวม 
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รูปท่ี 4.15 แสดงหน้ำจอข้อมลูสินค้ำของเจ้ำของกจิกำรและผู้ประกอบกำร 

หำกเลือกที่จะแก้ไขสินค้ำ หน้ำจอจะไปยงักำรแก้ไขสินค้ำ โดยมีแบบฟอร์มเช่นเดียวกับกำรเพิ่มข้อมลู

สินค้ำ  

 
รูปท่ี 4.16 แสดงหน้ำจอแก้ไขข้อมูลสินค้ำของเจ้ำของกิจกำรและผู้ประกอบกำร 
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หำกเลือกที่จะแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ของเจ้ำของกจิกำรและผู้ประกอบกำร หน้ำจอจะไปยงักำรแก้ไขข้อมลูผู้ใช้

ของเจ้ำของกจิกำรและผู้ประกอบกำรโดยมีแบบฟอร์มเช่นเดียวกับกำรเพิ่มข้อมลูข้อมลูผู้ใช้ของเจ้ำของกจิกำรและ

ผู้ประกอบกำร 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.17 แสดงหน้ำจอแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ของเจ้ำของกิจกำรและผูป้ระกอบกำร 

แถบเพิ่มข้อมูลสินค้ำ จะแสดงแบบฟอรม์กำรกรอกข้อมลูสินค้ำ โดยประกอบไปด้วย รหสัสินค้ำ,ช่ือสินค้ำ,

ประเภทสินค้ำ,รำยละเอียดสินค้ำ,รำคำสินค้ำ,สถำนทีผ่ลิตและจัดจ ำหน่ำย,ระดบัดำวที่ได้รับ,รูปภำพ,จังหวัด,

อ ำเภอ,ต ำบล,รำยละเอียดข้อมลูเจ้ำของสินค้ำ โดยที่ผู้ดูแลระบบจะท ำกำรอนุมัตสิินค้ำในภำยหลงั  

 

 รูปท่ี 4.18 แสดงหน้ำจอกำรเพิ่มข้อมลูสินค้ำของเจ้ำของกจิกำรและผู้ประกอบกำร 



บทท่ี 5 

กำรสรุปผลกำรพัฒนำโครงงำน ปัญหำ และข้อเสนอแนะ 

 จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ คณะผูจ้ัดท ำได้ท ำกำรพฒันำระบบกำรจัดกำรข้อมลูสินค้ำ OTOP ข้ึนมำ 

และได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนจนกระทั่ง สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปญัหำในกำรด ำเนินงำน และข้อเสนอแนะ

ในกำรแก้ไขและพฒันำผลงำนได้ดังต่อไปนี ้

5.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 ระบบกำรจัดกำรข้อมลูสินค้ำ OTOP นั้น สำมำรถท ำใหผู้้ใช้งำนมีควำมสะดวกในกำรลงข้อมลู ค้นหำ

ข้อมูล ลบข้อมลูได้สะดวกมำกยิง่ข้ึนจำกกำรลงข้อมูลในระบบฐำนข้อมลูแบบทั่วไป ซึ่งในระบบจะประกอบไปด้วย 

ผู้ดูแลระบบกับเจ้ำของกจิกำรและผู้ประกอบกำร ซึ่งในส่วนของผู้ดูแลระบบนั้นจะสำมำรถควบคุมในส่วนของกำร

เข้ำสู่ระบบ ดูข้อมลูสินค้ำ ค้นหำข้อมูลสินค้ำ เพิ่มข้อมลูสินค้ำ แก้ไขข้อมูลสินค้ำ และลบข้อมลูสินค้ำ และในส่วน

ของผู้เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรนั้นจะสำมำรถเข้ำสูร่ะบบ ดูข้อมลูสินค้ำของตนเอง เพิ่มข้อมลูสินค้ำของ

ตนเองได ้

5.2 ปัญหำในกำรด ำเนินงำน 

 ปัญหำและข้อผิดพลำดในกำรจัดท ำโครงงำนครัง้นี้ ส่วนหนึง่เกิดจำกกำรออกแบบข้ันต้นที่ไม่ครอบคลมุใน

ส่วนของระบบทั้งหมด จึงท ำใหเ้กิดกำรแก้ไข Website เพื่อให้สอดคล้องกบัระบบที่ออกแบบมำในข้ันต้นให้มำก

ที่สุด และระบบกำรจัดกำรข้อมลูสินค้ำ OTOP นั้นจะต้องมข้ีอมูลภำยในเป็นจ ำนวนมำก จงึท ำใหเ้กิดควำมล่ำช้ำใน

กำรด ำเนินงำน อันเป็นสำเหตุให้ต้องมีกำรเรียนรู้วิธีกำรท ำงำนของระบบและกำรค้นคว้ำศึกษำข้อมูลอื่นๆเพื่อ

ประกอบกำรจัดกำรข้อมลูสินค้ำ OTOP เพิ่มเติม   

 ปัญหำอันดับถัดมำคือกำรแก้ไขรำยละเอียดในส่วนของ Code PHP และ SQL ในกำรพฒันำเว็บ เกิดกำร

ขัดข้องอยู่หลำยครั้ง ทัง้นี้ผูจ้ัดท ำยังพบปญัหำในส่วนของกำรก ำหนดสิทธิให้แกผู่้ดูแลระบบและเจ้ำของกจิกำรและ

ผู้ประกอบกำร  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จำกกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรข้อมลูสินค้ำ OTOP ข้ึนมำเพื่อให้ผู้ดูแลระบบ เจ้ำของกิจกำรและ

ผู้ประกอบกำรนั้นได้มีควำมสะดวกในกำรใช้งำนมำกขึ้น ทำงผู้พฒันำระบบยงัพบว่ำกำรท ำงำนของระบบนั้นยังมี

ข้ันตอนในกำรค้นหำทีซ่ับซอ้น กำรอนมุัติสินค้ำและผู้ใช้งำนยังใช้ข้ันตอนที่เยอะเกินไป กำรก ำหนดสิทธิของ

ผู้ใช้งำนที่ไม่ครอบคลมุ ควรมีกำรก ำหนดสิทธิเพิม่เติมให้แกพ่นักงำนในองค์กรหรือบุคคลทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องนอกจำก

ผู้ดแูลและเจ้ำของกจิกำร และควำมปลอดภัยของข้อมลูยังไม่สูงเท่ำที่ควร ทัง้นี้ผูพ้ัฒนำต้องท ำกำรพัฒนำระบบให้

รัดกุมและรอบคอบมำกยิ่งข้ึนเพื่อให้เพิม่ประสทิธิภำพในกำรใช้งำนที่ดีกว่ำเดิมและปอ้งกันควำมผิดพลำดต่ำง ๆ ที่

อำจเกิดข้ึนได้ในอนำคต 
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หน้าหลัก (Admin) เข้าสู่ระบบ 

หน้าภาพรวมการจัดการข้อมูล 

ข้อมูลสินค้า 

เพิ่มข้อมูลสินค้า 

เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ 

ข้อมูลสินค้ารออนุมัติ 

ข้อมูลผู้ใช้รออนุมัติ 

-index.php 

-dashboard.php 

-productdata.php 

ดูสินค้า -viewdata.php 

-editproduct.php แก้ไขสินค้า 

ลบสินค้า -delproduct.php 

ข้อมูลผู้ใช้ -accountdata.php 

-editaccount.php แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ 

ลบข้อมูลผู้ใช้ -delaccount.php 

-insertproduct.php 

-insertaccount.php 

-productpending.php 

-accountpending.php 

ออกจากระบบ -logout.php 



 

หน้าหลัก (User) เข้าสู่ระบบ 

หน้าภาพรวมการจัดการข้อมูล 

ข้อมูลสินค้า 

เพิ่มข้อมูลสินค้า 

-index.php 

-dashboard.php 

-productdata.php 

ดูสินค้า -viewdata.php 

-editproduct.php แก้ไขสินค้า 

ข้อมูลผู้ใช้ -accountdata.php 

-editaccount.php แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ 

-insertproduct.php 

ออกจากระบบ -logout.php 


