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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและปัญหำ 

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญและมีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

มนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น การกิน เที่ยว ช็อปปิ้ง การเสพข่าวสาร การค้นหาข้อมูลความรู้ ท าให้สังคม

เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ มนุษย์เริ่มมีการสรรหาความสะดวกสบาย รวดเร็ว 

เข้ามาเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตนเองซึ่งมีนักลงทุนมากมายเข้ามาท าธุรกิจต่าง 

ๆ ในโลกออนไลน์จึงท าให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากลูกค้าเข้าถึงง่ายแค่ปลายนิ้ว แต่การท า

ธุรกิจบนโลกออนไลน์ยังมีปัญหาที่ได้พบเห็นคือ การจัดการระบบของเจ้าของธุรกิจยังไม่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้า อย่างเช่น ไม่มีระบบสั่งซื้อ ไม่มีระบบการแจ้งช าระเงิน รายละเอียดของสินค้า

ไม่ชัดเจน การจัดการสต็อกเป็นต้น ซึ่งระบบเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจบนโลกออนไลน์จะมีความ

น่าเชื่อถอืมากยิ่งขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ของระบบ 

      1. เพ่ือตอบสนองความต้องการในการสั่งซื้อของลูกค้า 

      2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนลูกค้าที่บริโภค 

      3. เพ่ือป้องกันสินค้าขาดหายและทราบจ านวนสินค้าคงเหลือ 

1.3 ขอบเขตของระบบงำน 

      1. สามารถจัดการสินค้าได้ (เพ่ิม ลบ แก้ไข เรียกดูสินค้า) 

      2. สามารถจัดการและท ารายการการสั่งซื้อ 

      3. สามารถตรวจการแจ้งช าระเงินของลูกค้าได้ 

 

 

 

 



2 

 

1.4 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 
รูปที่ 1.4 ตารางระยะเวลาในการท างาน 

1.5 กลุ่มผู้ใช้ 

     1.พนักงาน 

     2.ลูกค้า 
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1.6 เทคโนโลยีที่ใช้ 

MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง 

SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล 

PHP ย่อมาจากค าว่า "Personal Home Page Tool" เป็น Server Side Script ที่มีการ

ท างานที่ฝั่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ Serve 

phpMyAdmin คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

ฐานข้อมูล MySQL แทนการคีย์ค าสั่ง เนื่องจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL 

Adobe Photoshop  คือเป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้ส าหรับตกแต่งภาพถ่ายและ

ภาพกราฟฟิก ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

Adobe Dreamweaver  เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมี

คุณสมบัติในการออกแบบและสร้างเว็บเพจ จนถึงการพัฒนาแอพลิเคชั่นเบิ้องต้น 

JavaScript เป็นภาษาที่เป็น Script ที่อยู่ในเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพ่ือให้เว็บไซต์ของ

เราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น 

HTML คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผล 

HTML 

Cascading Style Sheets คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร 

HTML โดยที่ CSS ก าหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ “Style”) ของเนื้อหาในเอกสาร 

jQuery คือ JavaScript Library ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้การเขียน JavaScript นั้นมีความ

สะดวกและง่ายขึ้น 

Xampp คือโปรแกรมส าหรับจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา ให้ท างานใน

ลักษณะของ WebServer 

Microsoft word คือ โปรแกรมท่ีช่วยในการจัดการเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

 



บทที่ 2 

ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ระบบงานเดิม 

จากการศึกษาเว็บไซต์คุกกี้ถั่วขาว DPU Bakery  พบว่า  เว็บไซต์มีการออกแบบรูปแบบได้เป็น

สัดส่วน ทั้งระบบน าทางหรือเนวิเกชั่น ระบบสั่งซื้อสินค้าและวิธีการช าระเงินที่สะดวก แต่ในมุมมองของผู้

เข้าใช้บริการกลับมองว่ารูปแบบของหน้าเว็บไซต์และระบบต่างๆ ไม่เอ้ืออ านวยต่อผู้ที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า

ออนไลน์มากนัก โดยวิเคราะห์ออกมา ดังนี้ 

      การออกแบบ  

- ตัวอักษรมีการเลือกใช้ สี ไม่ค่อยเหมาะสม กลืนกับสีพ้ืนหลัง ขนาดที่ไม่เหมาะสม เล็กบ้าง ใหญ่
บ้าง 

      สินค้าและระบบการสั่งซื้อ 

     -    สินค้า การน าเสนอสินค้าดูยากไม่มีการแบ่งให้เป็นสัดส่วน 

     -    ระบบสั่งซื้อ ยังไม่มีระบบที่เป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 

      การช าระเงิน 

     -    ข้อมูลในการช าระเงินหรือการโอนเงินต่างๆ ไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

      จัดส่งสินค้า 

     -    ไม่มีระบบการจัดส่งสินค้า 
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ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/sci/bakery/Index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 แสดงหน้าเว็บไซต์ รูปที่ 2.2 หน้าเว็บสั่งซื้อสินค้า 

รูปที่ 2.3 หน้าเว็บไซต์การช าระเงิน รูปที่ 2.4 หน้าเว็บไซต์แสดงสินค้า 

http://www.dpu.ac.th/sci/bakery/Index.html
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2.2 ระบบงานใหม่ 

จากที่ศึกษาระบบงานเดิมของเว็บไซต์ DPU Bakery  ได้มองเห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง
มากมาย เช่น  

การออกแบบ  

      -    สีสัน น าหลักการของการออกแบบชุดสีส าหรับเว็บไซต์มาใช้  โดยมีรูปแบบมามาก ยกตัวอย่าง 

 

เป็นชุดสีที่เหมาะสมและกลมกลืน กับการออกแบบเว็บ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 

       

 

      -    ตัวอักษร เลือกตัวอักษรที่อ่านง่ายและจัดแบ่งหัวข้ออย่างชัดเจน 

สินค้าและระบบสั่งซื้อ 

      -    สินค้า เพ่ิมความหลากหลายและจัดสัดส่วนสินค้าให้ชัดเจนตามประเภท 

      -   ระบบสั่งซื้อ เพ่ิมระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เข้าไป จากเดิมที่เป็นระบบการติดต่อสั่งซื้อผ่าน
บุคคล 

ระบบการแจ้งช าระเงิน  

      -    การแจ้งช าระเงิน ลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูลการช าระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง 

จัดส่งสินค้า 

      -    การจัดส่งสินค้า เป็นระบบที่เพ่ิมขึ้นมาใหม่  เพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการที่อยู่ไกล
หรือไม่สะดวกรับสินค้าด้วยตัวเอง โดยท าการจัดส่งเป็น Delivery ถึงบ้านผ่านทาง EMS ของไปรษณีย์
ไทย และบริษัทอ่ืน ๆ ที ่

 

รูปที่ 2.5 ชุดสีคล้ายคลึงกัน 
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FlowChart 

                                         

เริ่ม

เลือกสินค้า

สั่งซ ื้อสินค้า

ช าระเงิน

ยืนยัน

ยืนยันการสั่งซ้ือ

ไม่ยืนยันการสั่งซื้อ

จบ

            

 

รูปที่ 2.6 Flowchart สั่งซื้อสินค้า 
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เริ่มต้น

หน้าเว็บไซต์

เพิ่ม ลบ แก้ไข

ท าต่อ

จบ

จัดการข้อมูล

จัดการข้อมูล

ไม่จัดการข้อมูล

เข้าเว ็บไซต์ที่
อัพเดท

ท าการจัดการข้อมูลต่อ

ไม่ท าการจัดการ
ข้อมูลต่อ

 

รูปที่ 2.7 Flowchart จัดการข้อมูลสินค้า 
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เริ่มต้น

เข้าเว ็บไซต์

ตรวจสอบ

สั่งซ ื้อ
สินค้า

แจ้งการ
ช าระเงิน

ด าเนินการ
ต่อ

บันทึกข้อมูล

จบ

ไม่ตรวจสอบ

ท าการ
ตรวจสอบ

ด าเนินการต่อ

ไม่ด าเนินการต่อ

 

รูปที่ 2.8 Flowchart ตรวจสอบการสั่งซื้อและการแจ้งช าระเงิน 
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2.3 เทคโนโลยีที่ใช้ 

PHP 

 ย่อมาจาก Professional Home Page ซึ่งเป็นภาษาจ าพวก Script Language ค าสั่งต่างๆ จะ

เก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (Script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่ง ซึ่งท างานโดยการ

สั่งงานจากเว็บเพจ แต่ไปประมวลผลที่ Web Server ส าหรับแสดงเว็บเพจอย่างหนึ่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่ม 

Server Side Script และจะท างานในฝั่ง Server แล้วส่งการแสดงผลมายัง Browser ของตัว Client 

นอกจากนี้มันยังเป็น Script ที่ Embed บน HTML อีกด้วย ส่วนเลขที่ต่อท้ายก็หมายถึงรุ่น (version) 

นั่นเอง และก าลังเป็นที่นิยมกันมากในหมู่นักสร้างเว็บทั่วโลก ตัวอย่างของภาษาสคริปต์ก็ เช่น 

JavaScript, Perl, ASP (Active Server Page)  

 การเลือกใช้ภาษา PHP เข้ามาใช้เนื่องจากการซื้อขายบนเว็บไซต์ต้องมีการค านวณราคาเกิดขึ้น

เพ่ือให้สะดวกและรวดเร็วรวมถึงการใช้โค็ดบางตัวที่ท าให้จัดไฟล์เชื่อมโยงเข้าหากันง่ายต่อการใช้งาน 

phpMyAdmin  

คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL แทน

การพิมพ์ค าสั่ง เนื่องจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL บางครั้งจะมีความยากในการใช้งาน ดังนั้น

จึงมีเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาเพ่ือให้สามารถจัดการ Database Management 

System ที่เป็น MySQL ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการ

จัดการนั้นเอง 

phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานที่สร้างโดยภาษา PHP ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่าน

เว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถที่จะท าการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือท าการสร้าง ตารางใหม่ๆ และยังมี 

ฟังก์ชั่น ที่ใช้ส าหรับการทดสอบการเรียกดูข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้น ยังสามารถท าการ insert 

delete update หรือแม้กระทั่งใช้ ค าสั่งต่างๆ เหมือนกับกันการใช้ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล 

 เนื่องจากให้มีการใช้ง่ายที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงน า phpMyAdmin มาช่วยให้เราจัดการ

ฐานข้อมูลของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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Adobe Photoshop 

  เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้ส าหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก ได้อย่างมี

ประสิทธิ์ภาพ เราสามารถน าโปรแกรม Photoshop ในการแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กับภาพและ

ตัวหนังสือ นอกจากนี้แล้ว โปรแกรม Photoshop ยังเป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพอย่างมืออาชีพ 

โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือมากมายเพ่ือสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ 

งานวิดีทัศน์ งานน าเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนา 

 ธุรกิจบนเว็บไซต์ต้องมีการออกแบบให้สวยงามและความน่าเชื่อถื อพอควรด้วยหน้าตาของ

เว็บไซต์ที่ท าให้ลูกค้าเกิดความสนใจที่จะเข้ามาใช้งาน 

Adobe Dreamweaver  

เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมีคุณสมบัติในการออกแบบและสร้าง

เว็บเพจ จนถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันเบื้องต้น ซึ่งในโปรแกรมตัวนี้มีเครื่องมือส าหรับการวางข้อความ 

ภาพกราฟิก ตาราง แบบฟอร์ม พร้อมทั้งมัลติมีเดียต่างๆ เพ่ือแสดงให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย โดยไม่

ต้องรู้จักภาษา HTML, JavaScript, CSS หรือภาษาสคริปต์อ่ืนๆ ซึ่งเมื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ใน

โปรแกรม แล้วน ามาแสดงผลทางบราวเซอร์ก็จะเห็นเป็นลักษณะที่ได้จัดวางไว้ หรือจะเรียกอีกอย่าง

ว่า What You See Is What You Get (WYSIWYG) จึงเหมาะสมกับผู้ที่ เริ่มต้นและผู้ใช้งานทั่วไปจะ

น ามาพัฒนาเว็บไซต์ 

โปรแกรมตัวนี้ท าให้เรามีเครื่องมือที่สะดวกและใช้งานง่ายและยังมีเครื่องมือต่างๆที่เราสามารถ

สร้างได้ตามต้องการ 

JavaScript  

เป็นภาษาที่ เป็น Script ที่อยู่ในเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพ่ือให้เว็บไซต์ของเราดูมีการ

เคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ยกตัวอย่าง Hellomyweb.com ตรงเมนูด้านซ้ายมือจะ

เห็นว่าสามารถคลิกเพ่ือดูหัวข้อภายในได้ และสามารถคลิกที่ลูกศรสีเขียวเพ่ือปิดดูทั้งหมด และลูกศรสีแดง

เพ่ือเปิดทั้งหมด ข้อดีของ JavaScript คือสามารถท าให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้น รวมถึงดึงดูด

ความสนใจของผู้ใช้งานได้อีกด้วย ปัจจุบันนี้ JavaScript นั้นเป็นมาตราฐานที่อยู่ใน W3C จึงมั่นใจได้ว่า
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ทุกๆ เว็บรองรับการท างานของ JavaScript แน่นอน เนื้อหาเบื้องต้นที่ผู้ใช้ต้องเข้าใจมาก่อนล่วงหน้า

คือ HTML เพ่ือให้สามารถท าความเข้าใช้ในเนื้อหาเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น  

JavaScript ท าให้สามารถใช้เขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ และมีค าสั่งที่ตอบสนองกับผู้ใช้งาน เช่น

เมื่อผู้ใช้คลิกท่ีปุ่ม ก็สามารถสั่งให้เปิดหน้าใหม่ได้ ท าให้เว็บไซต์ของเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานมากข้ึน 

HTML5 

 HTML เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผล HTML 

ย่อมาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึงข้อความที่เชื่อมต่อกันผ่าน

ลิงค์(Hyperlink) Markup languageหมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลสิ่งต่างๆที่แสดง

อยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ต่างก็เชื่อม

ถึงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink นั่นเองปัจจุบันมีการพัฒนาและก าหนดมาตรฐานโดยองค์กร 

World Wide Web Consortium (W3C) แต่ด้วยปัจจุบันพัฒนามาเป็นเวอร์ชั่น HTML5 ด้วยการ

เปลี่ยนแปลงของเวอร์ชั่นนี้คือการเพ่ิม tag ต่างๆเข้ามาใช้งานให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

 HTML5 จะน ามาใช้เพ่ือให้เราสร้างหน้าเว็บไซต์เป็นรูปร่างมากยิ่งขึ้นโดยจะใช้  Tag (Header 

Menu Navigation Aside Section Footer) เพ่ือให้ดูเป็นเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดต าแหน่งที่ดูง่าย

และสามารถใช้งานง่าย   

Cascading Style Sheet  

มักเรียกโดยย่อว่า “สไตล์ชีท” คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร 

HTML โดยที่ CSS ก าหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ “Style”) ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สี

ของข้อความ สีพ้ืนหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่งการก าหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้

หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากค าสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้

รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ข้ึนอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผล

ลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการ

ควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ าเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายใน

เว็บไซต์เดียวกัน โดยกฎเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพ่ิมเข้ามาครั้งแรกใน 
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HTML 4.0 เมื่อปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่ก าหนดโดย องค์กร 

World Wide Web Consortium หรือ W3C 

ซึ่งเราจะใช้คู่กับ HTMLเพ่ือจัดหน้าตาของเว็บไซต์ให้มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์มาก

ยิ่งขึ้น 

jQuery 

 เป็น JavaScript Library ที่มีการรวบรวมฟังก์ชั่นของ JavaScript ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Patterns 

Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความยึดหยุ่นรองรับต่อการใช้งาน Cross Browser คือไม่

ว่าจะใช้งานบนเว็บใด ในLibrary ของ jQuery จะมีการเลือกใช้ฟังก์ชั่นที่เหมาะสมต่อการท างานและ

แสดงผลบนเว็บ ที่ก าลังรันอยู่ ซึ่งช่วยลดปัญหาการท างานที่ผิดพลาดในฝั่งของ Client  

XAMPP 

 เป็นโปรแกรม Apache Web Server ไว้จ าลอง Web Server เพ่ือไว้ทดสอบ Script หรือ

เว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้ง

และใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาส าหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยม , 

MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะท าหน้าที่เป็นเว็บติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์  Perl  อีกทั้งยังมาพร้อมกับ 

OpenSSL, phpMyAdmin (ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพ่ือใช้เชื่อมต่อไปยัง

ฐานข้อมูล  สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite)  

 โปรแกรมจ าลองเว็บไซต์ที่จะน ามาทดสอบเว็บไซต์ของเราเพ่ือให้ทราบว่าสามารถใช้งานได้จริง

หรือมีข้อบกพร่องต้องแก้ไขหรือไม่ 

Microsoft Word 

 โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลค าแบบพิเศษ ช่วยให้สร้างเอกสารแบบ

มืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด เช่น เหมาะกับงานด้านการพิมพ์เอกสารทุกชนิด สามารถพิมพ์

เอกสารออกมาเป็นชุด ๆ ซึ่งเอกสารอาจเป็นจดหมาย บันทึกข้อความ รายงาน บทความ ประวัติย่อ และ

ยังสามารถตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงความถูกต้องในการพิมพ์เอกสารได้อย่างง่ายดาย สามารถ
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ตรวจสอบ สะกดค า และหลักไวยากรณ์ เพ่ิมตาราง เพ่ิมกราฟิก ในเอกสารได้อย่างง่ายดาย หรือเพ่ิมเติม

ข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถใช้ลักษณะของการจัดพิมพ์ด้ วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  (Desktop 

Publishing) เพ่ื อสร้ างโบ รชั วร์  (Brochures) ด้ านสื่ อ โฆษณ า  (Advertisements) และจดหมาย

ข่าว (Newsletters) ได้ด้วยโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processor) 

 โปรแกรมที่จะน าเข้ามาช่วยในเรื่องการจัดการของเอกสารต่างๆให้มีความเป็นระเบียบและ

จัดเก็บเอกสารเพื่อน ามาใช้ได้อีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

การวิเคราะห์และการออกแบบ 

การวิเคราะห์และการออกแบบ 

 การวเิคราะห์ระบบทางดา้นการไหลของข้อมูลเปน็การแสดงแผนภาพรปูแบบการ

ท างานภายในระบบจดัการการขายสินคา้ออนไลน์ผลของการวิเคราะห์มดีังนี้ 

การวิเคราะห์ระบบทางด้านการไหลของข้อมูล 

3.1 Context Diagram 

                    
             

             
                 

                     

             ,        

                        

                 

                     

                    

                           

                      

                      

             ,        

                        

                          

                    

                     

                

                           

                      

 

รูปที ่3.1 แสดงภาพ Context Diagram 
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3.2 Dataflow diagram Level 1 

2

เพิ มสินค้า
 tbl_productD3พนักงาน

ข้อมูลสินค้าที  ้องการเพิ ม

รายละเอียดสินค้าที  ้องการเพิ ม

ข้อมูลสินค้าที  ้องการเพิ ม

รายละเอียดสินค้าที  ้องการเพิ ม

1

เล อกดูสินค้า
พนักงาน

ลูกค้า

 tbl_productD3

ข้อมูลเล อกดูสินค้า
รายละเอียดเล อกดูสินค้า

ข้อมูลเล อกดูสินค้า

รายละเอียดเล อกดูสินค้า

ข้อมูลเล อกดูสินค้า
รายละเอียดเล อกดูสินค้า

4

ลบสินค้า
 tbl_productD3พนักงาน

ข้อมูลสินค้าที  ้องการลบ

รายละเอียดสินค้าที  ้องการลบ

ข้อมูลสินค้าที  ้องการลบ

รายละเอียดสินค้าที  ้องการลบ

3

แก้ไขสินค้า
 tbl_productD3พนักงาน

ข้อมูลสินค้าที  ้องการแก้ไข

รายละเอียดสินค้าที  ้องการแก้ไข

ข้อมูลสินค้าที  ้องการแก้ไข

รายละเอียดสินค้าที  ้องการแก้ไข

5

สั ง  ้อสินค้า

  tbl_orderdetailD6
ลูกค้า

ข้อมูลสั ง  ้อสินค้า

รายละเอียดสั ง  ้อสินค้า  tbl_orderD4

ข้อมูลรายการสินค้า

ข้อมูลสั ง  ้อสินค้า

รายละเอียดรายการสินค้า

รายละเอียดสั ง  ้อสินค้า

รูปที่ 3.2 Dataflow diagram level 1 
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6
แจ้งการ
  าระเงิน

tbl_paymentD5

ลูกค้า
ข้อมูลการแจ้ง  าระเงิน

รายละเอียดการแจ้ง  าระเงิน
tbl_orderD4

ข้อมูลการแจ้ง  าระเงิน

ข้อมูลการ  าระเงิน

รายละเอียดการแจ้ง  าระเงิน

รายละเอียดการ  าระเงิน

7
 รวจสอบ
การสั ง  ้อ

พนักงาน tbl_orderD4

ข้อมูลการสั ง  ้อของลูกค้า

รายละเอียดรายการสั ง  ้อ

ข้อมูลการสั ง  ้อของลูกค้า

รายละเอียดรายการสั ง  ้อ

8

 รวจสอบการ
แจ้ง  าระเงิน

พนักงาน tbl_paymentD5

ข้อมูลการ  าระเงินของลูกค้า

รายละเอียดการแจ้ง  าระเงินของลูกค้า

ข้อมูลการ  าระเงินของลูกค้า

รายละเอียดการแจ้ง  าระเงินของลูกค้า

รูปที่ 3.3 แสดงDataflow diagram level1 
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3.3 Dataflow diagram Level 2 

เลือกสินค้า 

แสดงรายการสินค้า

เล อกสินค้า

ลูกค้า

D3 tbl_product

1

1.1 พนักงาน

ข้อมูลเล อกสินค้า ข้อมูลเล อกสินค้า

ข้อมูลเล อกสินค้า

รายละเอียดการเล อกสินค้า รายละเอียดการเล อกสินค้า

รายละเอียดการเล อกสินค้า

แสดงรายละเอียด

1.2

 

รูปที่ 3.4 Dataflow diagram Level 2 เล อกสินค้า 
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  เพ่ิมสินค้า 

เพิ มรูปแบบสินค้า

แบบ อร์มเพิ มสินค้า

กรอกข้อมูลการเพิ มสินค้า

 รวจสอบการกรอกข้อมูล

บันท กข้อมูลการเพิ มสินค้า

ลูกค้า
ข้อมูลสินค้าที  ้องการเพิ ม

รายละเอียดข้อมูลสินค้าที  ้องการเพิ ม

D3       tbl_product

2

2.1

2.2

2.3

2.4

แสดงข้อมูลสินค้าที เพิ ม

2.5

ข้อมูลจ านวนสินค้าที  ้องการเพิ ม

รายละเอียดข้อมูลสินค้าที  ้องการเพิ ม

 

รูปที่ 3.5 Dataflow diagram Level 2 เพิ มสินค้า 
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ลบสินค้า 

ลบรูปแบบสินค้า

แสดงรายการสินค้า

เล อกสินค้าที  ้องการลบ

ลบสินค้า

บันท กข ้อมูลการลบสินค้า

ลูกค้า
ข้อมูลสินค้าที  ้องการลบ

รายละเอียดข้อมูลสินค้าที  ้องการลบ

D3 tbl_product

3

3.1

3.2

3.3

3.5

แสดงข้อมูลการลบสินค้า

3.6

ข้อมูลสินค้าที  ้องการลบ

รายละเอียดข้อมูลสินค้าที  ้องการลบ

ย นยันการลบสินค้า

3.4

 
รูปที่ 3.6 Dataflow diagram Level 2 ลบสินค้า 
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แก้ไขสินค้า 

แก้ไขรูปแบบสินค้า

แสดงรายการสินค้า

เล อกสินค้าเพ  อแก้ไข

แสดงข้อมูลสินค้าเพ  อแก้ไข

บันท กข ้อมูลการแก้ไขสินค้า

ลูกค้า
ข้อมูลสินค้าที  ้องการแก้ไข

รายละเอียดข้อมูลสินค้าที  ้องการแก้ไข

D3 tbl_product

4

4.1

4.2

4.3

4.5

แสดงข้อมูลการแก้ไขสินค้า

4.6

ข้อมูลสินค้าที  ้องการแก้ไข

รายละเอียดข้อมูลสินค้าที  ้องการแก้ไข

แก้ไขสินค้า

4.4

 
รูปที่ 3.7 Dataflow diagram Level 2 แก้ไขสินค้า 
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สั่งซื้อสินค้า 

สั ง  ้อสินค้า

แสดงแบบ อร์มการสั ง  ้อ
สินค้า

กรอกข้อมูลการสั ง  ้อสินค้า

ค านว ราคาสินค้า

บันท กการสั ง  ้อสินค้า

ลูกค้า

ข้อมูลการสั ง
  ้อของลูกค้า

รายละเอียดการสั ง  ้อสินค้า

5.1

5.2

5.3

5.4

แสดงรายละเอียดการสั ง  ้อ
สินค้า

5.5

 tbl_order

5

รายละเอียด   การ      

รายละเอียดการสั ง  ้อสินค้า

ข้อมูลการสั ง  ้อ
ของ      

D6 tbl_orderdetail

ข้อมูล      การ      

     D4

 

รูปที่ 3.8 Dataflow diagram Level 2 สั ง  ้อสินค้า 
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แจ้งการช าระเงิน 

แจ้งการ  าระเงิน

แบบ อร์มแสดงหน้าการ
  าระเงิน

กรอกข้อมูลการ  าระเงิน

 รวจสอบการ  าระเงิน

บันท กข้อมูลการ  าระเงิน

ลูกค้า
ข้อมูลแจ้งการ  าระเงิน

รายละเอียดการ  าระเงิน

  D5    tbl_payment

D4 tbl_order

ข้อมูล  าระเงิน

รายละเอียดการ  าระเงิน

6

6.1

6.2

6.3

6.4

แสดงข้อมูลการ  าระเงิน

6.5

แสดงรายละเอียดการ  าระเงิน

 

รูปที่ 3.9 Dataflow diagram Level 2 แจ้งการ  าระเงิน 
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ตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้า 

 รวจสอบการ
สั ง  ้อสินค้า

แสดงรายการ
สั ง  ้อสินค้า

เล อกรายการการ
สั ง  ้อสินค้า

พนักงาน

         tbl_ orderD4

7

7.1

แสดงรายการ
ย นยันการสั ง  ้อ

สินค้า

7.2

7.3

ข้อมูลการสั ง  ้อของลูกค้า

รายการสั ง  ้อสินค้า

ข้อมูลการสั ง  ้อของลูกค้า

รายการสั ง  ้อสินค้า

 

รูปที่ 3.10 Dataflow diagram Level 2  รวจสอบรายการสั ง  ้อ 
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ตรวจสอบการแจ้งช าระเงิน 

แสดงรายการ  าระเงิน

เล อกรายการ  าระเงิน

พนักงาน

      tbl_paymentD5

8.1

แสดงข้อมูลการ  าระ
เงิน

8.2

8.3

ข้อมูลการ  าระเงิน

รายละเอียดข้อมูลการ  าระเงิน

ข้อมูลการ  าระเงิน

 รวจสอบการ  าระ
เงิน

8

รายละเอียดข้อมูลการ  าระเงิน

 

รูปที่ 3.11 Dataflow diagram Level 2   รวจสอบการแจ้ง  าระเงิน 
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              3.4 ER-diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปภาพที่ 3.12 ER-diagram 
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3.5 Data dictionary ของระบบบริหารงานร้านขายคุกกี้ถั่วขาว 

ตาราง Customer 

 

ตารางท่ี 3.1  าราง tbl_customer 

 

ตาราง UserAccount 

 

ตารางท่ี 3.2  าราง tbl_useraccount 
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ตาราง Order 

 

ตารางท่ี 3.3  าราง tbl_order 

ตาราง Product 

 

ตารางท่ี 3.4  าราง tbl_product 

 

 

 

 

 

 

No Attibute Name Description Data Type(size) Key Type Referance 
1 order_no เลขทีร่ายการ INT(5) PK

order_status สถานะส่ังซ้ือ VARCHAR(40)
order_add ทีอ่ยูลู่กค้า TEXT
order_date วันทีท่ ารายการ DATE PK
order_total รวมราคา INT(10)

User_id รหัสผู้ใช้งาน VARCHAR(10) FK tbl_useraccount

tbl_order
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ตาราง Payment 

 

ตารางท่ี 3.5  าราง tbl_payment 

ตาราง Orderdetail 

 

ตารางท่ี 3.6  าราง tbl_orderdetail 

 

 

 

 

 

 

 

No Attibute Name Description Data Type(Size) Key Type Referance 
1 pay_no เลขทีก่ารช าระเงิน INT(5) PK

pay_data วันทีช่ าระเงิน INT(5)
order_no เลขทีร่ายการ INT(5) FK tbl_order

pay_bank ธนาคาร VARCHAR(20)

pay_pic รูปภาพ VARCHAR(20)

pay_amount จ านวนเงิน INT(10)

tbl_payment

No Attibute_Name Description Data Tyle(Size) Key Size Referance

1 order_no เลขทีร่ายการ int(5) PK

pro_id รหัสสินค้า int(5) PK tbl_product

order_quantity จ านวนสินค้า int(10)

order_price ราคาสินค้า int(10)

tbl_orderdetail
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3.6 ตารางฐานข้อมูล ระบบบริหารงานร้านขายคุกกี้ถั่วขาว 

ตารางโครงสร้างข้อมูลลูกค้า tbl_customer 

 

รูปที่ 3.13 แสดงภาพโครงสร้าง ารางข้อมูลลูกค้า tbl_customer 

ตารางรายการข้อมูลลูกค้า 

 

รูปที ่3.14 แสดงภาพ ารางข้อมูลลูกค้า tbl_customer 
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ตารางโครงสร้างข้อมูลสั่งซื้อสินค้า tbl_order 

 

รูปที่3.15 แสดงภาพโครงสร้าง ารางสั ง  ้อสินค้า tbl_order 

ตารางรายการข้อมูลสั่งซื้อสินค้า 

 

รูปที่3.16 แสดงภาพ ารางสั ง  ้อสินค้า tbl_order 

 

ตารางโครงสร้างข้อมูลรายละเอียดสั่งซ้ือ tbl_orderdetail 

 

รูปที่3.17 แสดงภาพโครงสร้าง ารางรายละเอียดการสั ง  ้อ tbl_orderdetail 

ตารางรายการข้อมูลรายละเอียดสั่งซ้ือ 

 

รูปที่ 3.18 แสดงภาพ ารางรายละเอียดการสั ง  ้อ tbl_orderdetail 
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ตารางโครงสร้างข้อมูลการแจ้งช าระเงิน tbl_payment 

 

รูปที ่3.19 แสดงภาพโครงสร้าง ารางการแจ้ง  าระเงิน tbl_payment 

ตารางรายการข้อมูลการแจ้งช าระเงิน 

 

รูปที ่3.20 แสดงภาพ าราง tbl_payment 

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินค้า tbl_product 

 

รูปที ่3.21 แสดงภาพโครงสร้าง ารางสินค้า tbl_product 

ตารางรายการข้อมูลสินค้า 

รูปที่ 3.22 แสดงภาพ ารางสินค้า tbl_product 
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ตารางโครงสร้างข้อมูลสมัครสมาชิก tbl_useraccount 

 

รูปที่ 3.23 แสดงภาพโครงสร้าง ารางสมัครสมา ิก tbl_useraccount 

ตารางรายการข้อมูลสมัครสมาชิก 

 

รูปที่ 3.24 แสดงภาพ ารางสมัครสมา ิก tbl_useraccount 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่  4 

การท างานของระบบ 

ระบบบริหารงานร้านขายคุกกี้ถั่วขาวที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบจะช่วย

ให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของ

ลูกค้า และ ส่วนของพนักงาน 

 

4.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

ผู้ดูแลระบบสามารถล็อคอินหน้าหลักได้เพ่ือเข้าสู่หน้าการจัดการสินค้า 

 

รูปที่ 4.1 แสดงหน้าจอการล็อคอินเข้าสู่ระบบ 

เมื่อผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูล Username และ Password เรียบร้อยจะแสดงหน้าการเข้าสู่ระบบ 

 

รูปที่ 4.2 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบแล้ว 
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หากผู้ดูแลระบบกรอกUsername หรือ Password ผิดจะแสดงหน้า “ชื่อบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านผิด

กรุณากรอกใหม่” 

 

รูปที่ 4.3 แสดงหน้าบัญชีผู้หรือรหัสผ่านผิดกรุณากรอกใหม่ 

 

หลังจากผู้ดูแลระบบได้ล็อคอินเข้ามาแล้วจะแสดงหน้าหลักของเว็บไซต์หลังบ้านโดยสามารถจัดการ

สินค้า ตรวจสอบการสั่งซื้อ ตรวจสอบการช าระเงินได้ 

 

รูปที่ 4.4 แสดงหน้าผู้ดูแลระบบ 
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เมื่อผู้ดูแลระบบต้องเพ่ิมสินค้าจะแสดงหน้าฟอร์มให้ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลสินค้าท่ีต้องการเมื่อกด
ปุ่มยืนยันจะแสดงการแจ้งเตือน “ยืนยันการเพ่ิมสินค้า” 

 

รูปที่ 4.5 แสดงหน้าจอที่จะเพ่ิมข้อมูลสินค้าของผู้ดูแลระบบ 

 

เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้าจะแสดงหน้าฟอร์มและปรากฎข้อมูลเดิมก่อนการแก้ไขให้

ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขสินค้าได้เมื่อกดปุ่มยืนยันจะแสดงการแจ้งเตือน "ยืนยันการแก้ไขสินค้า”

 

รูปที่ 4.6 แสดงหน้าผู้ดูแลระบบต้องการแก้ไขข้อมูล 
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เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการลบสินค้า โดยกดปุ่มถังขยะ จะแสดงการแจ้งเตือน “ต้องการลบสินค้า?” 

 
รูปที่ 4.7 แสดงการแจ้งเตือนลบสินค้า 

 

เมนูรายการสั่งซื้อจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ จากการสั่งซื้อของลูกค้า 

 

รูปที่ 4.8 แสดงหน้ารายการสั่งซื้อ 
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ผู้ดูแลระบบสามารถ “คลิกดูรายละเอียดสินค้า” จะแสดงรายการสินค้าของลูกค้า 

 

รูปที่ 4.9 แสดงหน้ารายละเอียดสินค้าจากลูกค้า 

 

เมนูแจ้งการช าระเงินจะแสดงข้อมูลการแจ้งช าระเงินจากลูกค้า 

 

รูปที่ 4.10 แสดงหน้าการแจ้งช าระเงิน 
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ผู้ดูแลระบบสามารถ “คลิก” ดูภาพใบเสร็จจากลูกค้า 

 

รูปที่ 4.11 แสดงหน้าปุ่มคลิกดูใบเสร็จ 

เมื่อผู้ดูแลระบบทราบแล้วว่าลูกค้าได้ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถอัพเดทสถานะให้กับ

ลูกค้าได้โดยเลือก “ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว” 

 

รูปที่ 4.12 แสดงหน้าผู้ดูแลระบบอัพเดทสถานะ 
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4.2 ส่วนของลูกค้า 

ส่วนของหน้าเว็บลูกค้าจะเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มด้านขวาบน 

 

รูปที่ 4.13 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์คุกก้ีถั่วขาว 

 

แบบฟอร์มการกรอกสมัครสมาชิกจะมีข้อมูลต่างๆให้ลูกค้ากรอกข้อมูล 

 

รูปที่ 4.14 แสดงหน้าสมัครสมาชิก 
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กรณีลูกค้าไม่กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจะแสดงการแจ้งเตือน “โปรดกรอกข้อมูลฟิลด์นี้” 

 

รูปที่ 4.15 แสดงหน้าสมัครสมาชิกกรณีลูกค้ากรอกข้อมูลไม่ครบ 

 

หลังจากกรอกลูกค้ากรอกข้อมูลแล้วกด Register จะแสดงหน้า “สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว” 

 

รูปที่ 4.16 แสดงหน้าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว 
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หน้าสั่งซื้อสินค้าจะแสดงข้อมูลคุกก้ีต่างๆและสามารถคลิกหยิบใส่ตะกร้า 

 

รูปที่ 4.17 แสดงหน้าหยิบสินค้าใส่ตะกร้า 

 

หลังจากลูกค้าหยิบใส่ตะกร้าก็จะแสดงการสั่งซื้อสินค้าโดยจะแสดง ขนาด ราคา และใส่จ านวนตาม

ความต้องการได้อีกท้ังยังสามารถคลิกเลือกสินค้าต่อได้ 

 

รูปที่ 4.18 แสดงหน้ารายการสั่งซื้อ 
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รูปตะกร้าสินค้าสามารถคลิกเข้าไปดูรายการสั่งซื้อได้ 

 

รูปที่ 4.19 แสดงหน้ารูปตะกร้าสินค้าเพ่ือดูรายการสินค้า 

 

หลังจากกดสั่งซื้อสินค้าจะแสดงข้อมูลของลูกค้าและที่อยู่ในการจัดส่งของสามารถแก้ไขข้อมูล

การจัดส่งได้ โดยคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูลการจัดส่ง” 

 

รูปที่ 4.20 แสดงหน้าข้อมูลลูกค้าและที่อยู่ในการจัดส่ง 
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แสดงกล่องข้อมูลที่อยู่จัดส่งและแก้ไขท่ีอยู่ได้ 

 

รูปที่ 4.21 แสดงหน้าแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่ง 

 

เมื่อลูกค้ากดด าเนินการต่อจะแสดงหน้ารายละเอียดสินค้า 

 รูปที่ 4.22 แสดงหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ 
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หลังจากลูกค้าคลิกปุ่มแจ้งการช าระเงิน จะแสดงหน้าฟอร์มให้กรอกข้อมูลในการช าระเงิน 

 

รูปที่ 4.23 แสดงหน้าฟอร์มการช าระเงิน 

 

หน้าเว็บไซต์การแจ้งช าระเงินลูกค้าสามารถช าระเงินภายหลังได้โดยการคลิกปุ่มช าระเงิน 

 

รูปที่ 4.24 แสดงหน้าแจ้งการช าระเงิน 
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ลูกค้าสามารถดูเก่ียวกับเราได้ที่เมนู เกี่ยวกับเรา 

 

รูปที่ 4.25 เกี่ยวกับเรา 

ลูกค้าสามารถเช็คแผนที่และติดต่อเราคลิกท่ีเมนู ติดต่อเรา 

 

รูปที่ 4.26 แสดงหน้าติดต่อเรา 

 



บทท่ี 5 

การสรุปผลการพัฒนาโครงงาน  ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

จากการด าเนินงาน คณะผู้จัดท าได้ท าการพัฒนาระบบบริหารงานร้านขายคุกกี้ถั่วขาวขึ้นมา

และ ได้ด าเนินตามขั้นตอน สามารถสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาในการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลงานได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

 ระบบบริหารงานร้านขายคุกกี้ถั่วขาว ท าให้การสั่งซื้อสินค้า ของลูกค้ามีความสะดวกและ

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในระบบจะประกอบไปด้วย ผู้ดูแลระบบ (Admin) และ ผู้ใช้งาน (User)  ซึ่งใน

ส่วนผู้ดูแลระบบ สามารถ เข้าสู่ระบบ เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลรูปแบบสินค้า เรียกดูค าสั่งซื้อ และเรียกดู

ข้อมูลแจ้งการช าระเงิน และในส่วนของผู้ใช้งานจะสามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ สั่งซื้อสินค้า และ

แจ้งการช าระเงิน 

5.2 ปัญหาในการด าเนินงาน  

ปัญหาและข้อผิดพลาดในการจัดท าโครงงานครั้งนี้ นักศึกษาไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการท างาน

ของระบบซื้อขายออนไลน์เท่าที่ควร ท าให้เกิดความล่าช้าในการทาน จึงท าให้ต้องมีการเรียนรู้วิธีการ

ท างานระบบและค้นหาข้อมูลอื่นๆ ศึกษาเพ่ิมเติม  

5.3 ข้อเสนอแนะ  

 จากการพัฒนาระบบบริหารงานร้านขายคุกกี้ถั่วขาวครั้งนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนา

ระบบเพ่ิมเติมเพ่ือให้ระบบบริหางานร้านขายคุกกี้ถั่วขาวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- ควรท าความเข้าใจและศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) ในสิ่งที่ต้องการ

การท างานในส่วนไหนที่เพ่ิมเติมจากเดิม 

- ควรพัฒนาระบบให้มีการช าระเงินออนไลน์ได้ เพราะระบบของบริหารงานร้านขายคุกกี้

ถั่วขาวมีเพียงการแจ้งยอดการช าระเงินจากการโอนเงิน 
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Userinterface.php 
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Correctsave.php 
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order.php 

 Acceptorder.php 

 แจ้งการช าระเงิน 
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จดัการข้อมลูสนิค้า tp.php 
edit.php 
Addproduct.php 

ตรวจสอบรายการสัง่ซือ้ 

ตรวจสอบการแจ้งช าระเงิน 

ordercus.php 

paymentam.php 


