
 

      

 

 

   ระบบบริหารจัดการงานสปา  
        (การสัง่ซ้ือผลิตภัณฑ์สปา การจัดการสต็อกสินค้า การจัดการสินค้าหน้าร้าน การช าระเงิน) 

 

 

โดย 

 

นายสิทธิพล  กลิ่นประสม  รหัสประจ าตัว 550108010098 
นางสาวสรญา  สุขประเสริฐ   รหัสประจ าตัว 550108010101 
นางสาวเบ็ล  สิริสุรกานต ์ รหัสประจ าตัว 550108010102 
นายอินทัช  รุง่วารินทร ์ รหัสประจ าตัว 550408010128 

 

 

อาจารย์ทีป่รึกษา 

อาจารย์ ลลิตา  สันติวรรักษ ์

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 



ใบรับรองการตรวจสอบและอนุมัติรายงานวิชาโครงงาน 

เรื่อง 

ระบบบริหารการจัดการสปา 
 (ส่ังซื้อผลิตภัณฑ์สปา , การจัดการสต็อกสินค้า , การจัดการหน้าร้าน และการช าระเงิน) 

 

โดย 

                    นายสิทธิพล  กลิ่นประสม รหัสประจ าตัว 550108010098 

                    นางสาวสรญา  สุขประเสริฐ รหัสประจ าตัว 550108010101 

                    นางสาวเบ็ล  สิริสุรกานต์  รหัสประจ าตัว 550108010102 

                    นายอินทัช  รุ่งวารินทร์  รหัสประจ าตัว 550408010128 

 

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมตัิเป็นส่วนหนึ่งของ 

การศึกษาวิชาโครงงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 

 

.................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา 

      (อาจารย์ลลิตา  สันติวรรักษ์) 

 

...................................................... กรรมการสอบ 

         (อาจารย์ปาณิตา  ธูสรานนท์) 

 

...................................................... กรรมการสอบ 

(อาจารย์ริญญรัตน์  โชติสุริยสินสุข) 



I 
 

ช่ือหัวข้อ  ระบบบริหารการจัดการสปา  

ช่ือหัวข้อ   (ส่ังซื้อผลิตภัณฑ์สปา , การจัดการสต็อกสินค้า , การจัดการหน้าร้าน  

ช่ือหัวข้อ   และการช าระเงิน)   

นักศึกษา  นายสิทธิพล  กล่ินประสม 

นางสาวสรญา  สุขประเสริฐ 

นางสาวเบ็ล  สิริสุรกานต์ 

นายอินทัช  รุ่งวารินทร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ลลิตา  สันติวรรักษ ์

ระดับการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

ปีการศึกษา  2558 

 

 

บทคัดย่อ 

 โครงงานนี้เป็นระบบบริหารการจัดการสปา ส่ังซื้อผลิตภัณฑ์สปา , การจัดการสต็อกสินค้า ,  
การจัดการหน้าร้าน และการช าระเงิน  ซึ่งในระบบจะประกอบไปด้วยผู้ใช้งาน 2 กลุ่มคือ ผู้ดูแลระบบ 
และส่วนของผู้ใช้ระบบ ซึ่งในส่วนของผู้ดูแลระบบจะสามารถเรียกดูสินค้าหรือข้อมูลการส่ังซื้อ
ผลิตภัณฑ์ จัดการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสินค้า และกาจัดการเรียกดูการแจ้งช าระเงิน และในส่วนของ
ผู้ใช้ระบบจะสามารถ ส่ังซื้อสินค้า เรียกดูข้อมูลสินค้า และแจ้งการช าระเงิน 
 นอกจากนี้ระบบยังมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นระเบียบเพื่อลดต้นทุนและขจัดปัญหาด้านต่างๆ

ในการเดินทางของผู้บริโภคให้ลดลงมากท่ีสุด ท้ังปัญหาท่ีเกิดจากผู้ใช้ระบบเอง ปัญหาท่ีเกิดจากการ 

ให้บริการของผู้ดูแลระบบ ท าใหผู้้ใช้ระบบได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และบริการท่ีทันสมัยง่าย

ต่อการ เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล ภายในร้านเพื่อความพึงพอใจของ ผู้ใช้ระบบ ท าให้มีความ

ถูกต้องและแม่นย า และมีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ใน คอมพิวเตอร์ เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลต่าง 

ๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงงานนี้เพื่อศึกษารูปแบบการท างาน วิเคราะห์กระบวนการท างาน

ของระบบ และจ าลองระบบบริหารการจัดการสปา ขึ้นมาตามขอบเขตการท างานท่ีต้ังไว้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1**ปัญหาและท่ีมาของปัญหา 
1.1**ปัจจุบันธุรกิจสปาเป็นท่ีแพร่หลาย คนไทยเองก็ได้เริ่มมีความนิยมและมีการใช้บริการเพิ่มมาก

ขึ้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจสปาเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการท่ีมีการแข่งขันสูงเพราะเป็นธุรกิจกระแสนิยม 
ผู้ประกอบธุรกิจสปาจึงจ าเป็นต้องมีแนวทางหรือในการรับมือการขยายตัวของธุรกิจสปาท่ีมีอยู่ และ
สร้างความได้เปรียบเพื่อความเป็นผู้น าในธุรกิจสปา แต่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับ  
ปัจจัยหลายประการ ซึ่งการบริหารธุรกิจก็เป็นปัจจัยหนึ่ง เพราะหากธุรกิจมีการบริหารท่ีดีและเป็น 
ระบบการบริหารธุรกิจก็จะสามารถพัฒนาและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นได้ 
1.1**ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าจึงมีความคิดเห็นจะจัดท าระบบบริหารจัดการงานสปา เพื่อใช้ในการ

ส่ังซื้อผลิตภัณฑ์สปา การจัดการสต็อกสินค้า การจัดการสินค้าหน้าร้านและการช าระเงิน เนื่องจาก
เกดิความไม่สะดวก ล่าช้าในการส่ังซื้อสินค้า และเกิดความสับสนของสต็อกสินค้า ซึ่งการศึกษาได้มุ่งท่ี
จะท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจสปา เพื่อทราบผลการด าเนินงานท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตและสามารถน าผลการวิเคราะห์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุนประกอบธุรกิจ
บริการสปาต่อไป 
 

1.2**วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
         1.2.1**เพื่ออ านวยความสะดวกในการส่ังซื้อ 
         1.2.2**เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดสต็อกสินค้า 
         1.2.3**เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
         1.2.4**เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงระบบบริหารจัดการงานสปา 
 

1.3**ขอบเขตของโครงงาน 
          ในการศึกษาระบบบริหารจัดการงานสปา เพื่อก าหนดขอบเขตการท าโครงงานระบบบริหาร
จัดการงานสปา การส่ังซื้อผลิตภัณฑ์สปา การจัดการสต็อกสินค้า การจัดการสินค้าหน้าร้านและการ
ช าระเงิน ดังนี้          

1.2**1.3.1**กลุ่มของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการงานสปา แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน

ระบบ 
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          ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
          -**สามารถเรียกดูข้อมูลการส่ังซื้อผลิตภัณฑ์สปา 
          -**สามารถจัดการเพิ่มข้อมูลสินค้า 
          -**สามารถจัดการลบข้อมูลสินค้า  
          -**สามารถจัดการแก้ไขข้อมูลสินค้า 
          -**สามารถจัดการเรียกดูการแจ้งการช าระเงิน 
          -**สามารถจัดการเรียกดูสินค้า 
 

          ผู้ใช้ระบบ (User) 
          -**สามารถส่ังซื้อสินค้า 
          -**สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้า 
          -**สามารถแจ้งการช าระเงิน 
 

1.3**เทคโนโลยีท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
          -**Adobe Dreamweaver CS6 
          -**Adobe Photoshop CS6 
          -**AppServ 
          -**My SQL 
          -**PHP 
          -**Microsoft Office Word 2010 
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1.4**ตารางแสดงข้ันตอนการท างาน 

ล าดับ
ท่ี 

หัวข้อการด าเนินโครงงาน ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงงาน 

         

2 ทฤษฎี และ เทค โน โลยี ท่ี
เกี่ยวข้อง 

         

3 วิ เ ค ร าะห์ และออกแบบ 
ระบบ 

         

4 พัฒนาระบบ          
5 ทดสอบระบบ          
6 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ          
7 ท า คู่ มื อ แ ล ะ เ อ ก ส า ร

ประกอบการโปรแกรม 
         

 
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
1.5**ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          -**ระบบการจัดการเอกสารที่ดีขึ้น สามารถลดขั้นตอนการท างานท่ีซ้ าซ้อน  
          -**ระบบมีการตรวจสอบความผิดพลาดท าให้มีความถูกต้องแม่นย า 
          -**ท าให้การด าเนินงานมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 



บทท่ี 2 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1**ระบบงานเดิม 

          การวิเคราะหระบบงานเกาเปนการวิเคราะหท่ีมีการจัดเก็บขอมูลสินคา ส่ังซื้อผลิตภัณฑ      

การสต็อกสินคา  การจัดการสินคาหนาราน  และการชําระเงิน ซึ่งข้ันตอนการจัดเก็บขอมูลจะอยูใน

รูปของแฟมขอมูล การบันทึกก็ยังทําดวยมือ ดังนั้นทางทีมผูศึกษาจึงสรุปปญหาของระบบเกาออกเปน

สวนๆ ดังนี้ 

          2.1.1**ข้ันตอนการทํางานของระบบเดิม 

          2.1.1**1.**ดานการส่ังซื้อผลิตภัณฑ : การจะส่ังสินคาลูกคาจะตองจําช่ือหรือรหัสสินคา

เพื่อทําการส่ังกับพนักงานโดยตรงผานทาง อีเมล (Email), เฟสบุค (Facebook), ไลน (Line) หรือ

ทางโทรศัพท 

          2.1.1**2.**ดานการสต็อกสินคา : ลูกคาไมรูวามีสินคาหรือไม ตองรอทางพนักงานตอบ

กลับผานทาง ทาง อีเมล (email), เฟสบุค (Facebook), ไลน (Line) หรือทางโทรศัพท  

          2.1.1**3.**ดานการจัดการหนาราน : เมื่อลูกคาทําการเขาสูเว็บไซต คือหนาของสินคา

ขายดี ยอดนิยม และไมมีการแบงประเภทของผลิตภัณฑแตงละประเภท  

          2.1.1**4.**ดานการชําระเงิน*: หลังจากลูกคายืนยันการส่ังซื้อแลว ลูกคาโอนเงินมัดจํา

อยางนอย 50% ของราคาสินคา สําหรับยอดเงินสวนท่ีเหลือ ชําระเมื่อไดรับสินคาแลว 
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รูปภาพท่ี 2.1**ระบบขายผลิตภัณฑสปาออนไลน 

 

2.2**ระบบงานใหม 

          เนื่องจากระบบงานใหมไดนําระบบคอมพิวเตอรและฐานขอมูลมาใชในการจัดเก็บขอมูล 

ตาง ๆ ของระบบการจัดการงานสปา เพื่อความสะดวกสบายในการใชงาน ใหกับผูดูแลระบบและ 

ผูใชงานระบบงานใหมนี้จะประกอบไปดวยกระบวนการทํางานหลักตามข้ันตอนดังตอไปนี ้

 

          2.2.1**ข้ันตอนการทํางานของระบบใหม 

          2.1.1**1.**ดานการจัดการหนาราน : มีการแยกผลิตภัณฑ โดยแบงตามประเภท เชน 

สินคาขายดี สินคายอดนิยม ฯลฯ และเมื่อลูกคาเขามาหนาเว็บหลักสามารถ คนหาสินคาท่ีตองการได 

          2.1.1**2.**ดานการส่ังซื้อผลิตภัณฑ : ลูกคาทําการเลือกสินคาท่ีตองการ โดยคลิกปุม

ส่ังซื้อ หรือปุมหยิบลงตะกรา  

          2.1.1**3.**ดานการสต็อกสินคา : ลูกคาสามารถรูวาขณะนี้มีสินคาพรอมจําหนายหรือไม 

          2.1.1**4.**ดานการชําระเงิน : เมื่อลูกคาทําการโอนเงินเสร็จเรียบรอยแลว ลูกคาจะตอง

ทําการถายสลิปการโอนเงินหรือบอกรายละเอียดการโอนแจงมาใหทางเว็บไซตเพื่อเปนหลักฐาน 

จากนั้นทําการจัดสงสินคา  
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2.3**เทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาระบบ 

2.3**1.**Adobe Dreamweaver CS6 

                โปรแกรมสรางเว็บเพจเสมือนจริงท่ีมีเครื่องชวยในการสรางเว็บไซตเต็มไปดวยความ

สะดวกรวดเร็วและชวยในการออกแบบหนาเว็บตาง ๆ ใหแสดงผลออกมาอยางสวยงามตรงตามความ

ตองการของผูใชและชวยลดภาวะการณเขียนสคริปตดวยตัวเองใหนอยลง ใชสรางเอกสารเว็บท่ี

ทํางานในลักษณะ Html จัดวางขอความ รูปภาพ ตาราง ฟอรมตาง ๆ ภายในเว็บ 

                สวนในโครงงานนี้เราจะนํามาใชในใชจัดการเขียนโคด php และ javascript 

2.3**2. **Adobe Photoshop CS6 

                โปรแกรม Photoshop เปนโปรแกรมสําหรับสรางภาพและตกแตงภาพซึ่งเปนลิขสิทธิ์

ของบริษัท Adobe โปรแกรม Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพท่ีไดรับความนิยมมากเปน

โปรแกรมทีใชงายและรองรับ Application (Plug In) เสริมไดใชเพื่อตกแตงรูปภาพท่ีนําเสนอภายใน

สวนตางๆ ของเว็บไซต Photoshop นั้นสามารถงานตกแตภาพถายเปนการตกแตงภาพถายเกาๆให

คมชัดเหมือนใหมหรือทําการแกไขรูปถายท่ีมืดไปสวางไปมีเงาดําใหภาพมีสีสันสดใสสมจริง  

                สวนในโครงงานนี้เราจะนํามาใชสราง ตกแตง และการแกไข รูปภาพในสวนตางๆของ

หนาเว็บไซต และรูปภาพภายในเว็บไซต  เชน การตกแตงแบนเนอร โลโก พื้นหลังของเว็บไซต หรือ

ตัวอักษรตาง ๆ  

2.3**3. **AppSer 

                โปรแกรมท่ีรวบรวมเอา Open Source Software หลาย ๆ อยางมารวมกันโดยมี 

Package หลักดังนี้ 

                - Apache HTTP Server คือ โปรแกรมท่ีทําหนาเปน Web Server 

                - MySQL Database คือ โปรแกรมท่ีทําหนาเปน Database Server 

                - PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมท่ีทําหนาประมวลผลการทํางานของ

ภาษา PHP 

                - phpMyAdmin คือ โปรแกรมท่ีใชในการบริหารจัดการฐานขอมูล MySQL ผาน

เว็บไซต 

                สวนในโครงงานนี้เราจะนํามาใชจําลองเครื่องใหเปน sever เพื่อรันดูตัวอยางหนาเว็บท่ี

เปน php 
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2.3**4. **My SQL 

                ระบบจัดการฐานขอมูลท่ีมีหนาท่ีเก็บขอมูล  เพื่อใชในการเก็บขอมูลท่ีไดจากระบบงานท่ี

โปรแกรมเมอรไดสรางข้ึน  โดยใชภาษาSQL  (SQL) คือภาษาท่ีใชในการจัดการกับฐานขอมูล

โดยเฉพาะ เชน สรางฐานขอมูล เพิ่มขอมูล แกไขขอมูล ลบขอมูล เปนตน )โดย MySql จะทําหนาท่ี

เปนตัวกลางระหวางผูใชกับฐานขอมูล ซึ่ง MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูล (Database 

Management System : DBMS) สําหรับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โดยเราสามารถติดตอกับ MySQL   

                สวนในโครงงานนี้เราจะนํามาใชเปนฐานขอมูลในการเก็บขอมูลของการส่ังซื้อผลิตภัณฑ 

การสต็อกสินคา การจัดการหนาราน การชําระเงิน และขอมูลลูกคา 

2.3**5. **PHP 

                ภาษา PHP เปนภาษาในการสรางเว็บโปรแกรมท่ีเปนภาษา Script สามารถเขียน

โปรแกรมเปนสวนยอยรวมกับคําส่ัง HTML ในไฟลหรือเพจเดียวกันไดแตเมื่อเพจนั้นถูกเรียกใชงาน

จากผูใชจะเกิดการประมวลผลบนแมขาย Web Server ซึ่งจะมีการดําเนินการตางๆ กับทรัพยากรบน

แมขาย 

                สวนในโครงงานนี้เราจะนํามาใชในการเขียนโคดในการออกแบบหนาเว็บ และติดตอกับ

ฐานขอมูลเพื่อแสดงรายการผลิตภัณฑและเก็บขอมูลการส่ังซื้อจากลูกคา 

2.3**6. **Microsoft Office Word 2010 

                โปรแกรมประมวลผลคําแบบพิ เศษ ชวยใหสรางเอกสารแบบมืออาชีพอยางมี

ประสิทธิภาพและประหยัด เชน เหมาะกับงานดานการพิมพเอกสารทุกชนิด สามารถพิมพเอกสาร

ออกมาเปนชุด ๆ ซึ่งเอกสารอาจเปนจดหมาย บันทึกขอความ รายงาน บทความ ประวัติยอ และยัง

สามารถตรวจสอบ ทบทวน แกไข ปรับปรุงความถูกตองในการพิมพเอกสารไดอยางงายดายสามารถ

ตรวจสอบ สะกดคํา และหลักไวยากรณ เพิ่มตาราง เพิ่มกราฟก ในเอกสารไดอยางงายดาย หรือ

เพิ่มเติมขอมูลไดตลอดเวลา สามารถใช ลักษณะของการจัดพิมพดวยคอมพิวเตอรแบบต้ัง

โตะ (Desktop Publishing) เพื่อสรางโบชัวร (Brochures) ดานส่ือโฆษณา (Advertisements) และ

จดหมายขาว (Newsletters) ไดดวยโปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processor) 
                สวนในโครงงานนี้ เราจะนํามาใชในการพิมพรูปเลมของโครงงาน และใชเ ขียน 

Flowchart 
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2.4** ผังงาน (Flow chart) 

          2.4.1**การสั่งซื้อผลิตภัณฑสปา (ผูใชระบบ) 

 

เริ่มตน

แสดงสินคา

กรอกรายละเอียดการ

สั่งซื้อสินคา

บันทึกการสั่งซื้อ

เลือกสินคา

จบการทํางาน

ยืนยันการสั่งซื้อ
ไมสั่งซื้อ

สั่งซื้อ

 
 

รูปท่ี 2.2**การส่ังซื้อผลิตภัณฑสปา 
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          2.4.2**การเรียกดูขอมูลการสั่งซือ้ผลิตภัณฑสปา (ผูดูแลระบบ) 

 

เริ่มตน

แสดงรายการสั่งซื้อ

จบการทํางาน

เลือกรายการสั่งซื้อ

แสดงรายละเอียด

การสั่งซื้อ

 
 

รูปท่ี 2.3**การเรียกดูขอมูลการส่ังซื้อผลิตภัณฑสปา 
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            2.4.3**การเพ่ิมขอมูลสินคา (ผูดูแลระบบ) 

 

เริ่มตน

แสดงแบบฟอรมการ

เพิ่มขอมูล

บันทึกขอมูล

การเพิ่มสินคา

จบการทํางาน

ยืนยันการเพิ่ม

ขอมูลสินคา

ไมเพิ่มขอมูล

เพิ่มขอมูล

กรอกขอมูล

การเพิ่มสินคา

 
 

รูปท่ี 2.4**การเพิ่มขอมูลสินคา 
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            2.4.4**การลบขอมูลสินคา (ผูดูแลระบบ) 

 

เริ่มตน

แสดงรายการ

ขอมูลสินคา

ลบขอมูลออก

จากฐานขอมูล

จบการทํางาน

ยืนยัน

การลบสินคา
ไมลบสินคา

ลบสินคา

เลือกสินคา

ที่ตองการลบ

ลบขอมูล

แสดงผล

การลบสินคา

 
 

รูปท่ี 2.5**การลบขอมูลสินคา 
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            2.4.5**การแกไขขอมูลสินคา (ผูดูแลระบบ) 

 

เริ่มตน

แสดงรายการ

ขอมูลสินคา

แสดงผล

แกไขขอมูล

จบการทํางาน

ยืนยัน

การแกไขขอมูล
ไมแกไขสินคา

แกไขสินคา

แสดงขอมูลเดิม

เลือกสินคา

ที่ตองการแกไข

แกไขขอมูลสินคา

 
 

รูปท่ี 2.6**การแกไขขอมูลสินคา 
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            2.4.6**การเรียกดูสินคา (ผูดูแลระบบ), (ผูใชระบบ) 

 

เริ่มตน

จบการทํางาน

แสดงรายการ

ขอมูลสินคา

เลือกรายการสินคา

ที่ตองการเรียกดู

แสดงผลเรียกดู

รายการสินคา

 

 

รูปท่ี 2.7**การเรียกดูสินคา 
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            2.4.7**การแจงการชําระเงิน (ผูใชระบบ) 

 

เริ่มตน

แสดงแบบฟอรม

การชําระเงิน

บันทึกการชําระเงิน

จบการทํางาน

ยืนยัน

การชําระเงิน

ไมยืนยันการชําระ

ยืนยันการชําระ

กรอกขอมูล

การชําระเงิน

 
 

รูปท่ี 2.8**การแจงการชําระเงิน 
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            2.4.8**การเรียกดูการแจงการชําระเงิน (ผูดูแลระบบ) 

 

เริ่มตน

จบการทํางาน

แสดงรายการ

การชําระเงิน

เลือกรายการ

การชําระเงิน

แสดงรายละเอียด

การชําระเงิน

 
 

รูปท่ี 2.9**การเรียกดูการแจงการชําระเงิน 
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 บทท่ี 3 

ขั้นตอนการจดัสรางโครงงาน 

 
3.1**การวิเคราะหระบบทางดานการไหลของขอมูล 

Data Flow Diagram (DFDs) 

 

 
 

รูปท่ี 3.1**แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูดูแลระบบ

รายละเอียดสินคา

ขอมูลการแจงชําระเงิน

รายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา

ขอมูลการสั่งซ้ือสินคา

ขอมูลการชําระเงิน

ขอมูลการสั่งซ้ือสินคา

ขอมูลการจัดการสินคา

รายละเอียดการจัดการสินคา

รายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา

รายละเอียดการชําระเงิน

ขอมูลสินคา

รายละเอียดแจงการชําระเงิน
ผูใชระบบ

0

ระบบ

บรหิารจัดการงานสปา
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Data Flow Diagram (DFDs) 

เพิ่มขอมูลสินคา

2
ขอมูลการเพิ่มสินคา
รายละเอียดการเพิ่มขอมูลสินคา

D1 Product

ขอมูลการเพิ่มสินคา
รายละเอียดการเพิ่มขอมูลสินคา

ขอมูลการลบสินคา
รายละเอียดการลบขอมูลสินคา

ขอมูลการแกไขสินคา

ลบขอมูลสินคา

3

ขอมูลการแกไขสินคา

รายละเอียดการแกไขขอมูลสินคา

รายละเอียดการลบขอมูลสินคา

ขอมูลการลบสินคา

แกไขขอมูลสินคา

4

เรียกดูขอมูลสินคา

5

ขอมูลการสั่งซื้อสินคา

รายละเอียดการสั่งซื้อสินคา รายละเอียดขอมูลการสั่งซื้อสินคา
ขอมูลการสั่งซื้อสินคา

สั่งซื้อสินคา

1

ผูใชระบบ

ผูดูแลระบบ

นิ งเ ะ ราํ ชรากง้ จแ

5 ขอมูลการชําระเงิน

ง ้ จแรากบอสจวรต

นิงเ ะรา ํ ชร ากลู มอ้ข

7

ขอมูลสินคา
รายละเอียดสินคา

ขอมูลการแจงชําระเงิน

ขอมูลสินคา
รายละเอียดสินคา

รายละเอียดสินคา
ขอมูลสินคา

รายละเอียด นิ งเ ะราํ ชง้ จแราก

รายละเอียดการชําระเงิน

ขอมูลการแจงชําระเงิน

รายละเอียด นิ งเ ะราํ ชง้ จแราก

รายละเอียดการชําระเงิน

ขอมูลการชําระเงิน

รายละเอียดการแกไขขอมูลสินคา

นิ งเ ะ ราํ ชรากง้ จแ

6

D3 Payment

OrderD2

ผูใชระบบ

ผูดูแลระบบ

 

รูปท่ี 3.2**แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 1 
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Data Flow Diagram (DFDs)  
                                   

1

สั่งซื้อสินคา

1.1

แสดงแบบฟอรมการ

สั่งซื้อสินคา

1.2

กรอกรายละเอียด

การสั่งซื้อสินคา

1.3

สั่งซื้อสินคา

1.4

ตรวจสอบขอมูลการ

สั่งซื้อ

1.5

ยืนยันการสั่งซื้อ

1.6

บันทึกขอมูล

การสั่งซื้อ

1.7

แสดงรายละเอียด

ขอมูลการสั่งสินคา

ขอมูลการสั่งสินคา

ขอมูลการสั่งสินคา

รายละเอียดการสั่งซื้อสินคา

D1 Product

D2 Order

ผูใชระบบ

รายละเอียดการสั่งซื้อสินคา

                          
 

รูปท่ี 3.3**Data Flow Diagram Level 2 Process 1 การส่ังผลิตภัณฑสปา 
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Data Flow Diagram (DFDs) 

 
 

รูปท่ี 3.4**Data Flow Diagram Level 2 Process 2 การเพิ่มขอมูลสินคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูดูแลระบบ

เพิ่มขอมูลสินคา

2

2.1

แสดงแบบฟอรมเพ่ิม

ขอมูลสินคา

2.2

กรอกขอมูลสินคา

2.3

ยืนยันการเพิ่ม

ขอมูลสินคา

2.4

บันทึกการเพ่ิม

ขอมูลสินคา

2.5

แสดงรายละเอียด

เพิ่มขอมูลสินคา

ขอมูลสินคา

ขอมูลเพิ่มส ินคา

รายละเอียดการเพิ่มสินคา

D1 Product

รายละเอียดการเพิ่มสินคา
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Data Flow Diagram (DFDs) 

 
 

รูปท่ี 3.5**Data Flow Diagram Level 2 Process 3 การลบขอมูลสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูดูแลระบบ

ลบสินคา

3

3.1

แสดงรายการขอมูล

สินคา

3.2

เลือกสินคาท่ีตอง

การลบ

3.5

ยืนยันการลบขอมูล

สินคา

3.6

ลบขอมูลออกจาก

ฐานขอมูล

3.7

แสดงรายการลบ

ขอมูลสินคา

ขอมูลการลบสินคา

ขอมูลการลบสินคา

3.3

ลบขอมูลสินคา

D1 Product

รายละเอียดการลบสินคา รายละเอียดการลบสินคา
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Data Flow Diagram (DFDs) 

 
 

รูปท่ี 3.6**Data Flow Diagram Level 2 Process 4 การแกไขขอมูลสินคา 
 

 

 

 

 

 

 

ผูดูแลระบบ

แกไขขอมูลสินคา

4

4.1

แสดงรายการ

ขอมูลสินคา

4.2

เลือกขอมูลสินคาท่ี

ตองการแกไข

4.3

แสดงขอมูลสินคาเดิม

4.5

ยืนยันการแกไข

ขอมูลสินคา

4.6

ปรับปรุงขอมูลสินคาเขา

ฐานขอมูล

ขอมูลการแกไขสินคา

รายละเอียดการลบสินคา

ขอมูลการแกไขขอมูลสินคา

4.7

แสดงรายการการแกไข

ขอมูลสินคา

ขอมูลการแกไขขอมูลสินคา

4.4

แกไขขอมูลสินคา

D1 Product
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Data Flow Diagram (DFDs) 

ผูดูแลระบบ

เรียกดูขอมูลสินคา

5

5.1

แสดงรายการขอมูล

สินคา

5.2

เลือกดูรายการสินคา
ขอมูลสินคา

รายละเอียดสินคา

ขอมูลสินคา
D1 Product

รายละเอียดสินคา

ผูใชระบบ

5.3

แสดงผลการเรียกดูขอมูล

สินคา

ขอมูลสินคา

รายละเอียดสินคา

 

รูปท่ี 3.7**Data Flow Diagram Level 2 Process 5 การเรียกดูขอมูลสินคา 
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Data Flow Diagram (DFDs) 

 
 

รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 2 Process 6 การแจงการชําระเงิน 
 

 

 

แจงการชําระเงิน

6

6.1

แสดงแบบฟอรม

การชําระเงิน

6.2

กรอกขอมูล

การชําระเงิน

6.5

ยืนยันการชําระเงิน

6.6

บันทึกการชําระเงิน

6.7

แสดงขอมูล

การชําระเงิน

ขอมูลการชําระเงิน
ผูใชระบบ

รายละเอียดการชําระเงิน

ขอมูลการชําระเงิน

ขอมูลการชําระเงิน

D3 Payment

6.3

สงแบบฟอรมการชําระเงิน

6.4

ตรวจสอบการชําระเงิน
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Data Flow Diagram (DFDs) 

 

 

รูปท่ี 3.9**Data Flow Diagram Level 2 Process 7 ตรวจสอบการแจงขอมูลการชําระเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลการชําระเงิน
ผูดูแลระบบ

ตรวจสอบการแจ้ง

ขอ้มูลการชําระเงนิ

7

7.1

แสดงรายการ

ชําระเงิน

7.2

เลือกรายการชําระเงิน

7.3

แสดงรายการยืนยัน

การชําระเงิน

รายละเอียดการชําระเงิน

ขอมูลการชําระเงิน

ขอมูลการชําระเงิน

D3 Payment
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3.2 E-R Diagram ระบบบริหารการจัดการสปา (สั่งซื้อผลิตภัณฑสปา,  

การจัดการสต็อกสินคา, การจัดการหนาราน และการชําระเงิน) 

          การออกแบบระบบฐานขอมูลโดยใช E-R Diagram เพื่อสราง Relational โดยเปนการ

ออกแบบในระดับแนวคิด ดังภาพ 
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HaveAdmin

Username

Password

Role

User

Username

Password

Role

1 M

User_date

User_FirstnameUser_id

User_lastnameUser_tel

User_email

User_add User_gender

User_detail

Username

Have

1

1

HaveProduct

Product_name

Product_picture

Product_price Product_detail

Username

1

M Order Order

Total_price

Order_id Order_date

Product_id

Order_amount Order_status

Username

1

M

Payment

Payment

Payment_id Pay_date Order_id

Username

Pay_time

Total_price

Bank_name

User_tel

1

M

1

M
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3.3 Data dictionary ระบบบริหารการจัดการสปา (สั่งซื้อผลิตภัณฑสปา, การจัดการ 

สต็อกสินคา , การจัดการหนาราน และการชําระเงิน) 

 

ตารางอธิบายขอมูลในตารางขอมูลผูใชระบบ (User) 

NO. KEY Field Data tepe Properties คําอธิบาย 

1 PK Username Varchar Field size=30 ช่ือผูใช 

2  Password Varchar Field size=10 รหัสผาน 

3  Role Varchar Field size=20 ประเภทผูใช 

 

ตารางท่ี 3.1 ขอมูลผูใชระบบ 

 

 

ตาราง Data Dictionary อธิบายขอมูลในตารางขอมูลรายละเอียดผูใชระบบ (User Detail) 

NO. KEY Field Data tepe Properties คําอธิบาย 

1 PK User_id Varchar Field size=10 รหัสสมาชิก 

2 PK Username Varchar Field size=30 ช่ือผูใช 

3  User_firstname Varchar Field size=30 ช่ือ 

4  User_lastname Varchar Field size=30 นามสกุล 

5  User_date Date Date วันท่ีสมัคร 

6  User_gender Varchar Field size=10 เพศ 

7  User_add Varchar Field size=200 ท่ีอยู 

8  User_email Varchar Field size=50 อีเมล 

9  User_tel Varchar Field size=10 เบอรโทรศัพท 

 

ตารางท่ี 3.2 ขอมูลรายละเอียดผูใชระบบ  (UserDetail) 
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ตาราง Data Dictionary อธิบายขอมูลในตารางขอมูลสินคา (Product)                                                                                                                                                                   

NO. KEY Field Data tepe Properties คําอธิบาย 

1 PK Product_id Varchar Field size=10 รหัสสินคา 

2  Product_name Varchar Field size=100 ช่ือสินคา 

3  Product_detail Varchar Field size=1000 รายละเอียดสินคา 

4  Product_price Int Field size=10 ราคาสินคา 

5  Username Varchar Field size=30 ช่ือผูใช 

6  Product_picture - - รูปภาพ 

7  Stock int - จํานวนสินคา 

 

ตารางท่ี 3.3 ขอมูลสินคา (Product) 

 

 

ตารางอธิบายขอมูลในตารางขอมูลการส่ังซื้อ (Oder) 

NO. KEY Field Data tepe Properties คําอธิบาย 

1 PK Order_id Varchar Field size=10 รหัสการส่ังซื้อ 

2 PK Order_date Date Date วันทีส่ังซื้อ 

3 PK Product_id Varchar Field size=20 รหัสสินคา 

4 FK Username Varchar Field size=30 ช่ือผูใช 

5  Order_status Varchar Field size=10 สถานะสินคา 

6  Order_amount Int Field size=10 จํานวนท่ีส่ังซื้อ

สินคา 

7  Total_price Int Field size=10 ราคารวม 

 

ตารางท่ี 3.4 ขอมูลการส่ังซื้อ (Oder) 
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ตารางอธิบายขอมูลในตารางขอมูลการชําระเงิน (Payment) 

NO. KEY Field Data tepe Properties คําอธิบาย 

1 PK Payment_id Int Field size=10 เลขท่ี 

2 FK Order_id Int Field size=10 รหัสการส่ังซื้อ

สินคา 

3  Pay_date Date Date วันท่ีชําระเงิน 

4  Total_price Varchar Field size=10 ราคารวม 

5  Bank_name Date Date ช่ือธนาคาร 

6  User_tel Varchar Field size=10 เบอรโทรศัพท 

7  Pay_time Varchar Field size=20 เวลาท่ีชําระเงิน 

8  Username Varchar Field size=30 ช่ือผูใช 

 

ตารางท่ี 3.5 ขอมูลการชําระเงิน (Payment) 

 

 

 

3.4 ตารางฐานขอมูล ระบบบริหารการจัดการสปา (สั่งซื้อผลิตภัณฑสปา, การจัดการ 

สต็อกสินคา , การจัดการหนาราน และการชําระเงิน) 

 

ตาราง User 

  
รูปท่ี 3.11 ตาราง User 
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ตาราง User Detail 

  
รูปท่ี 3.12 ตาราง User Detail 

 

ตาราง Product 

  
รูปท่ี 3.13 ตาราง Product 

 

ตาราง Order

  
รูปท่ี 3.14 ตาราง Product 
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ตาราง Payment 

  
รูปท่ี 3.15 ตาราง Payment 

 



 
 

บทท่ี 4 

การทํางานของระบบ 
1.1**ระบบการจัดการงานสปา ท่ีผูศึกษาไดวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบชวยใหการขาย

สินคาของรานเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยประกอบดวยลักษณะการใชงาน 2 

สวน คือ สวนของผูดูแลระบบและสวนของผูใชระบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.1**สวนของผูดูแลระบบ 

          ในสวนของผูดูแลระบบ สามารถทําการเรียกดู เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลเกี่ยวกับสินคาได  

 

          เมื่อตองการเขาใชระบบ ผูดูแลระบบ ตองทําการล็อกอินเพื่อตรวจสอบการเขาใชงานของ

ลูกคาและสามารถแกไขขอมูลสวนตาง ๆ ได 

 

1.1   
รูปท่ี 4.1 แสดงหนาจอล็อกอินเขาสูระบบ 
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          เมื่อเขาสูระบบดวยช่ือบัญชีผูใชงานและรหัสผาน ท่ีมีสิทธิ์เปน Admin แลวจะเขาสูหนาจอ

เมนูใหเลือก โดยมีการแสดงหนาจัดการขอมูลสินคา  
 

 
รูปท่ี 4.2 แสดงหนาจัดการขอมูลสินคา 

 

 

          ในหนานี้ผูดูแลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลรูปแบบสินคาไดโดยเมื่อกดท่ีปุม “เพิ่ม

ขอมูลสินคา” จะแสดงหนาเพิ่มขอมูลสินคา 
 

 
รูปท่ี 4.3 แสดงหนาเพิ่มขอมูลสินคา 
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         เมื่อเพิ่มขอมูลสินคาเรียบรอยจะแสดงขอความ “เพิ่มขอมูลสินคาเรียบรอย” 
 

           
รูปท่ี 4.4 แสดงหนาขอความเพิ่มขอมูลสินคาเรียบรอย 

 

 

         เมื่อผูดูแลระบบหากเลือกท่ีปุมแกไขจะเปนการแกไขขอมูลสินคาโดยจะแสดงแบบฟอรมการ 

“แกไขขอมูลสินคา” 
 

  
รูปท่ี 4.5 แสดงหนาแกไขขอมูลสินคา 
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         เมื่อแกไขเรียบรอยจะแสดงขอความวา “แกไขขอมูลสินคาเรียบรอย” 
 

  
รูปท่ี 4.6 แสดงหนาขอความแกไขขอมูลสินคาเรียบรอย 

 

 

         เมื่อคลิกท่ีรูปเครื่องหมายกากบาท จะเปนการลบขอมูลสินคา โดยจะแสดงขอความวา 

“ตองการลบขอมูลสินคาหรือไม” 
 

  
รูปท่ี 4.7 แสดงหนาขอความตองการลบขอมูลหรือไม 
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         เมื่อกดยืนยันจะแสดงขอความ “ลบขอมูลสินคาเรียบรอย” 
 

  
รูปท่ี 4.8 แสดงหนาแสดงขอความลบขอมูลสินคาเรียบรอย 

 

 

         เมื่อผูดูแลระบบตองการทราบขอมูลการส่ังซื้อสินคาของลูกคาใหคลิกท่ี “ขอมูลการส่ังซื้อ” 
 

  
รูปท่ี 4.9 แสดงหนาขอมูลการส่ังซื้อ 
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         เมื่อเขาผูดูแลระบบเขาสูหนาจอขอมูลการแจงชําระเงิน ในหนาจอการแสดงผลนี้  ผูดูแลระบบ

สามารถตรวจสอบการชําระเงินของผูใชระบบ(ลูกคา)ไดท้ังหมด และสามารถโหลดดูหลกัฐานแนบท่ี

ผู้ใช้ระบบ(ลกูค้า) แนบมาได้ 
 

  
รูปท่ี 4.10 แสดงหนาขอมูลการแจงชําระเงิน 

 

 

 

4.2 สวนของผูใชระบบ 

         ในสวนของผูใชงาน หรือลูกคาสามารถทําการส่ังซื้อสินคา  เรียกดูขอมูลสินคาและแจงชําระ

เงินซึ่งจะมีวิธีการดังตอไปนี้ 
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         หน้าหลกัจะแสดงแถบเมนกูารสัง่ซือ้สนิค้า  แจ้งชําระเงิน และติดตอ่เรา 
 

  
รูปท่ี 4.11 แสดงหนาหลัก 

 

         การแสดงสินคาเพื่อใหผูใชระบบ(ลูกคา) สามารถเลือกตามความตองการ 
 

  
รูปท่ี 4.12 แสดงสินคาสปา 
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         เม่ือลกูค้าทําการคลกิท่ีหน้าการสัง่ซือ้สนิค้าจะแสดงสนิค้าโดยแบง่ตามประเภทของสนิค้า 
 

  
รูปท่ี 4.13 แสดงประเภทของสินคา 

 

         เมื่อพบสินคาท่ีตองการจะส่ังซื้อสามารถกดท่ีรูปหรือปุม “ส่ังซื้อ” เพื่อแสดงหนารายละเอียด

การส่ังซื้อ ใหผูใชระบบ(ลูกคา)กรอก จํานวนในการส่ังซื้อ 
 

  
รูปท่ี 4.14 แสดงการส่ังซื้อ 

 



40 

 

         เมื่อผูใชระบบ(ลูกคา) ทําการส่ังซื้อโดยกรอกจํานวนการส่ังซื้อแลว ก็จะมีการแสดงราคารวม 
 

  
รูปท่ี 4.15 แสดงรายละเอียดการส่ังซื้อ 

 

 

         เมื่อกดส่ังซื้อจะเขาสูหนาตะกราสินคาผูใชระบบ(ลูกคา) สามารถกลับไปหนาส่ังซื้อเพื่อทําการ

เลือกซื้อสินคาช้ินอื่นได ในปุมเลือกสินคาเพิ่มเติม 
 

  
รูปท่ี 4.16 แสดงหน้าตะกร้าสนิค้า 
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                หลังจากส่ังซื้อเรียบรอยกดปุมยืนยันการส่ังซื้อก็จะแสดงหนาแสดงรายละเอียดการส่ังซื้อ 
 

  
รูปท่ี 4.17 แสดงหน้ารายละเอียดการสัง่ซือ้ 

 

 

         เมื่อกดท่ี “คลิกเพื่อแจงการชําระเงิน” จะแสดงหนาใหกรอกรายละเอียดการชําระเงิน 
 

  
รูปท่ี 4.18 แสดงหน้ากรอกรายละเอียดการชําระเงิน 
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         จากนั้นผูใชระบบ(ลูกคา) ทําการกรอกรายละเอียดใหเรียบรอย 
 

  
รูปท่ี 4.19 แสดงหน้ารายละเอียดผูใชระบบ(ลกูค้า) 

 

 

         ท่ีหน้าติดตอ่เราจะแสดงข้อมลูเบอร์โทรศพัท์ อีเมล ท่ีอยูพ่ร้อมแผนท่ีของร้าน 
 

  
รูปท่ี 4.20 แสดงหน้าติดตอ่เรา 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 5 
การสรุปผลการพัฒนาโครงงาน ปญัหา และข้อเสนอแนะ 

         จากการคิดค้นออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการงานสปา  (การส่ังซื้อผลิตภัณฑ์สปา 
การจัดการสต็อกสินค้า การจัดการสินค้าหน้าร้าน การช าระเงิน) ซึ่งเป็นระบบหน้าร้านเพื่อเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า รายการส่ังซื้อ รายการขาย โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา
โปรแกรมร่วมกับ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลสามารถสรุปผลการด าเนินงาน และปัญหาท่ีพบ 
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ระบบท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยัง
สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งานอีกด้วย โดยแสดงข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
5.1**สรุปผลการด าเนินงาน 
         จากการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการงานสปา  (การส่ังซื้อผลิตภัณฑ์สปา การจัดการ
สต็อกสินค้า การจัดการสินค้าหน้าร้าน การช าระเงิน ) ได้ศึกษาปัญหาและท่ีมา, วัตถุประสงค์ของ
ระบบ, วิเคราะห์และออกแบบระบบ, และทดสอบระบบ โดยพัฒนาระบบจัดการงานสปา  (การส่ังซื้อ
ผลิตภัณฑ์สปา การจัดการสต็อกสินค้า การจัดการสินค้าหน้าร้าน การช าระเงิน) และแบ่งการท างาน
ดังนี้ โดยมีผู้ใช้งานระบบ แบ่งได้เป็น2 ระดับคือ 

ผูดู้แลระบบ (Admin) 
          -**สามารถเรียกดูข้อมูลการส่ังซื้อผลิตภัณฑ์สปา 
          -**สามารถจัดการเพิ่มข้อมูลสินค้า 
          -**สามารถจัดการลบข้อมูลสินค้า  
          -**สามารถจัดการแก้ไขข้อมูลสินค้า 
          -**สามารถจัดการเรียกดูการแจ้งการช าระเงิน 
          -**สามารถจัดการเรียกดูสินค้า 

          ผู้ใช้ระบบ (User) 
          -**สามารถส่ังซื้อสินค้า 
          -**สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้า 
          -**สามารถแจ้งการช าระเงิน 
         จากกการด าเนินงานพัฒนาและใช้งานระบบ จะพบว่าประสิทธิภาพของระบบจัดการงานสปา  
(การส่ังซื้อผลิตภัณฑ์สปา การจัดการสต็อกสินค้า การจัดการสินค้าหน้าร้าน การช าระเงิน ) มีผล 3 
ด้าน ดังนี้  
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          1. ด้านโครงสร้างและรูปแบบของระบบงาน ได้มีการออกแบบตัวเว็บไซต์ให้ออกมาสวยและ
สบายตา เหมาะแก่การมองเห็นชัดเจน ไม่รกจนเกินไป และสามารถใช้งานได้ดี ส าหรับผู้ใช้งานทุก
ระดับ  
         2. ด้านการใช้งาน สามารถใช้งานได้ดี ไม่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยากแก่ผู้ใช้งาน และสะดวก
ในการใช้งาน ลดความผิดพลาดในการท างานจากปัญหาเดิมท่ีท าโดยการจดบันทึกแบบเอกสาร เพื่อ
ความสะดวกสบายให้กับลูกค้า 
         3. ด้านประโยชน์ ผู้ใช้งานทุกระดับประหยัดเวลา และลดความล่าช้าในการใช้งาน การท างาน
มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงน ารายงานท่ีออกมาจากระบบ มาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ เพื่อพัฒนาธุรกิจตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี 
 
5.2**ข้อเสนอแนะ  
          จากการพัฒนาระบบจัดการงานสปา  (การส่ังซื้อผลิตภัณฑ์สปา การจัดการสต็อกสินค้า การ
จัดการสินค้าหน้าร้าน การช าระเงิน) ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้ระบบการ
จัดการงานสปามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
         - ควรมีการช าระค่าสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ บัตรเครดิต เพื่อความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น 
         - ควรมีการให้ลูกค้าสามารถยกเลิกการแจ้งการช าระเงินได้ 
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                   DPU SPA 

               หน้าหลัก                    Index.php 

                       ส่ังซื้อสินค้า                     Index.php                    Pd_1.php                           

                                ประเภทสินค้า                     Index.php                 Soap.php 

                                                                                                     Scrubs.php 

                                                                                                     Shampoo.php 

                                                                                            Another.php 

                                แจ้งช าระเงิน                      Index.php                   Payment.php 

                       ติดต่อ                       Index.php                     Conact.php 

                                ข้อมูลส่ังซื้อ                     Index.php                     Cart.php 

              ยืนยันส่ังซื้อ                   Cart.php                   Show_detail.php 
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            Admin 

               หน้าหลัก                    Pshow.php 

                          จัดการข้อมูลสินค้า                    Pshow.php                    AddPD.php 

                                                                                                 Edit.php 

                          ข้อมูลรายการส่ังซื้อ                   Pshow.php                   Order.php 

                 ข้อมูลแจ้งการช าระเงิน                 Pshow.php               Payment.php 
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