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จ าหน่ายเครื่องส าอางแบบใหม่ที่ได้พัฒนาบริการมาให้แก่ลูกค้า เพ่ือลดต้นทุนและขจัดปัญหาด้าน
ต่างๆในการเดินทางของผู้บริโภคให้ลดลงมากที่สุด ทั้งปัญหาที่เกิดจากลูกค้าเอง ปัญหาที่เกิดจากการ
ให้บริการของพนักงาน ท าให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และบริการที่ทันสมัยง่ายต่อการ
เพ่ิมข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล ภายในร้านเพ่ือความพึงพอใจของลูกค้า การคิดค านวณราคาต่างๆ 
ใช้สูตรในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้มีความถูกต้องและแม่นย า และมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้ใน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 การใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ ส าหรับยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารและรวมถึง
การค้นหาข้อมูลต่างๆ และการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการท างานและจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการ ขาย
สินค้าออนไลน์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย เนื่องจากธุรกิจขาย
สินค้าออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ท าให้ผู้บริโภค อุปโภค ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ทางเว็บไซต์ มีความสะดวกสบาย มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ ากว่าการซื้อช่องทางปกติ จากเดิมที่ การ
ลงทุนสูงกว่าปกต ิ
 การท างานในด้านพาณิชยกรรมหรือซื้อมาขายไป ยังไม่มีประสิทธิภาพพอท าให้เกิดปัญหาใน
การเช็คสินค้าไม่ตรงกับรายการสินค้าที่มีอยู่ ราคาสินค้าที่ลงทุนมีราคาสูงท าให้ลูกค้าไม่กล้าที่จะซื้อ
สินค้า สถานประกอบการไม่สะดวกพอให้ลูกค้าเข้ามาชมสินค้า จึงท าให้มีปัญหาในการขายสินค้าของ
ผู้ประกอบการและความสะดวกของลูกค้า 
1.2 วตัถปุระสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลสินค้า 
 1.2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้า 
 1.2.3 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาและเข้าใจถึงระบบขายสินค้าออนไลน์ 
1.3 ขอบเขตของงาน 
         ในกรณีศึกษาระบบงานขายออนไลน์ ต้องให้ความส าคัญต่อการก าหนดขอบเขตการท า
โครงการระบบงานขายออนไลน์  ไว้ดังนี้ 
 1.3.1 กลุ่มของผู้ใช้ระบบงานขายออนไลน์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ดูแลระบบและลูกค้า 
  1) Admin สามารถ ใช้งานในระบบขายออนไลน์ได้ 
   1.1 จัดการข้อมูลลูกค้า 
   1.2 จัดการข้อมูลสินค้า 
   1.3 ตรวจสอบการช าระเงินของลูกค้า 
  2) ลูกค้าหรือสมาชิก 
   2.1 สมัครสมาชิกและปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว 
   2.2 ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
   2.3 แจ้งช าระเงิน 
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   2.4 ข้อมูลการยืนยันการรับสินค้า 
1.4 ขัน้ตอนในการด าเนนิงาน 
ในการด าเนินโครงงานพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์มีทัง้หมด  7 ขั้นตอน 
 

ตารางที ่1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.5 ประโยชนท์ี่ไดร้ับเมื่อเสรจ็โครงการ 
1. ช่วยลดความยุ่งยากในการซื้อสินค้า 

2. อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บสินค้า 

3. ลดปัญหาการเลือกซ้ือสินค้าท่ียุ่งยาก 

4. รู้และเข้าใจถึงระบบขายสินค้าออนไลน์มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อการด าเนินโครงงาน 
ปีพ.ศ.  2557 ปีพ.ศ.  2558 

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

1 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ                   

2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง                   

3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ                   

4 พัฒนาระบบ     
 

            

5 ทดสอบระบบ                   

6 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ             
 

    

7 
ท าคู่ มื อและ เอกสารประกอบ
โปรแกรม                   
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บทที ่2 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

 ระบบขายสินค้าออนไลน์ ผู้จัดท าได้ค้นคว้าข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
โครงการครั้งนี้โดยมีหัวข้อระบบต่างๆดังนี้ 
2.1การศึกษาระบบงานขายสนิคา้บนอนิเทอรเ์นต็ของ thippyshop 

จากการที่ได้ศึกษาระบบขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตของ thippyshop พบว่า ระบบขายสินค้า มี
การสั่งซื้อสินค้าที่ซับซ้อนและวกวน ระบบขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตมีส่วนผสมทางการตลาดมีอยู่
ด้วยกัน 4 ประการ ดังต่อไปนี้  
  1) ผลิตภัณฑ์ (Product) พิจารณาจากผลิตภัณฑ์บริการและคุณลักษณะรวมถึง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าจากการการวิจัยตลาดและผลิตภัณฑ์ใน
อินเทอร์เน็ตมีรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าสมัยก่อนจะเห็นได้จากการที่มีผลิตภัณฑ์และบริการเกิด
ขึ้นมาใหม่ในตลาดมากมาย  

 2) ราคา (Price) การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการท าให้
ราคาผลิตภัณฑ์ลดลงเนื่องจากต้นทุนในการกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านทางร้านค้าแบบเดิมมีลดลง  

 3) สถานที่ (Place) อินเทอร์เน็ตได้เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ
ลูกค้าโดยผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเว็บไซต์ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นในขณะที่สามารถลดค่าใช้จ่ายของการขนส่งสินค้าคงคลังและการจัดเก็บอีก
ด้วย  

 4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต
สามารถประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์รวมถึงช่วยลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์และการใช้บริการนอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังมีส่วนช่วยในกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นต้น  

 5) คน (People) อินเทอร์เน็ตท าให้มีการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงรวมถึงวิธีการขององค์กร
โต้ตอบกับลูกค้าในระหว่างการขายการสื่อสารทั้งก่อนและหลังรวมทั้งมีส่วนช่วยในการหาผู้ร่วมงานที่
มีคุณภาพ  

 6) การด าเนินการ (Process) เป็นวิธีการขั้นตอนและการด าเนินการของบริษัทโดย
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับอินเทอร์เน็ตเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ   
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รปูที ่2.1 ระบบขายเครื่องส าอางออนไลน์ 

2.1.2 ปัญหาที่เกิดจากระบบงานเดิม 
  1. มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 
  2. ราคาสูงกว่าปกติ 
  3. มีทางเลือกในการเลือกดูสินค้าน้อย 
  4. มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
  5. มีการส่งสินค้าที่ล้าช้า 
2.2 ระบบงานใหม ่
  ระบบงานใหม่เป็นระบบการขายสินค้าออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
มีการสั่งซื้อสินค้าท่ีไม่ยุ่งยาก สินค้ามีคุณภาพและยังสามารถสั่งซื้อสินค้าแถมราคาก็ไม่สูงเกิน
ความสามารถของลูกค้าอีกด้วย 
  ในการเข้าดูระบบจะสั่งซื้อสินค้าจะต้องเป็นสมาชิกของระบบก่อนที่จะสามารถ
ค้นหาสินค้าจากได้ 
 2.2.1 เหตผุลที่ท าระบบใหม่ 
  ต้องการให้ระบบงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากข้ึน ท าให้มีการเข้าถึง
ข้อมูล ซื้อ ขาย การเพิ่ม ค้นหา แก้ไข ลบ ข้อมูลให้มีความรวดเร็วมากขึ้นมีความถูกต้อง และให้มี
ความผิดพลาดน้อยลงสามารถตรวจสอบได้ เพ่ิมความเป็นระเบียบในการจัดเก็บข้อมูล 

2.2.2 การเข้าสูร่ะบบการจดัการขายสนิคา้ออนไลน์ 
 1. ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าดูระบบสามารถสมัครสมาชิกได้เลย 
 2. การสั่งซื้อ ต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสั่งซื้อสินค้าได้ 
 3. การสั่งซื้อ จะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะท าการสั่งซื้อสินค้าได้ 
 4. สามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้ 
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2.3 เทคโนโลยทีี่ใชใ้นการพฒันาระบบ 

1. Windows 7 Ultimate 
2. Adobe Dreamweaver CS5 ใช้ตกแต่งเว็บไซต ์
3. Adobe Photoshop CS5 ใช้ตกแต่งรูปภาพ 
4. Microsoft office Word ใช้พิมพ์รายงาน 
5. My SQL ท าระบบฐานข้อมูล 
6. PHP เขียน Script เพ่ือสร้างเว็บไซต ์
7. Appserver จ าลองเซิร์ฟเวอร์ 

2.3.1  AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อย่างมา
รวมกันโดยมี Package หลักดังนี้ 

                     1.PHP 
                          2. MySQL 

    โปรแกรมต่างๆ ที่น ามารวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ ได้ท าการดาวน์โหลดจาก Official Release 
ทั้งสิ้นโดยตัว AppServ จึงให้ความส าคัญว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องให้เหมือนกับต้นฉบับ เราจึงไม่ได้ตัด
ทอนหรือเพ่ิมเติมอะไรที่แปลกไปกว่า Official Release แต่อย่างได้ เพียงแต่มีบางส่วนเท่านั้นที่เราได้
เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตั้งให้สอดคล้องกับการท างานแต่ละคน โดยที่การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ไม่ได้
เข้าไปร่วมในส่วนของ Original Package เลยแม้แต่น้อยเพียงแต่เป็นการก าหนดค่า Config เท่านั้น 
เช่น Apache ก็จะเป็นในส่วนของ httpd.conf, PHP ก็จะเป็นในส่วนของ php.ini, MySQL ก็จะ
เป็นในส่วนของ my.ini ดังนั้นเราจึงรับประกันได้ว่าโปรแกรม AppServ สามารถท างานและความ
เสถียรของระบบ ได้เหมือนกับ Official Release ทั้งหมด   
ข้อดีของ Appserv 

1.มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน 
2.ใช้งานเรียกดูข้อมูลได้ง่าย 
3.ท าให้สามารถสร้าง Webpage ได้ง่าย 
4.สามารถใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล 
5.ใช้ส าหรับจ าลองให้เป็น Server 

AppServ ที่น ามาใช้ในระบบ คือ โปรแกรมต่างๆ ที่น ามารวบรวมไว้ทั้งหมด เช่น PHP, 
MySQL, phpMyAdmin เพ่ือการทดสอบหรือใช้งานภาษาในการ พัฒนาโปรแกรม พัฒนา
ระบบต่างๆ หรือเว็บไซต์ 
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2.3.2 PHP 
     PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ภาษาจ าพวกนี้ค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่

ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่งตัวอย่างของภาษาสตริปต์ก็เช่น 
JavaScript,Perlเป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืนๆ คือ PHP ได้รับการ
พัฒนาและออกแบบมา เพ่ือใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTMLโดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไข
เนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาท่ีเรียกว่า Server-side หรือ HTML-
embedded scripting language นั้นคือในทุกๆ ครั้งก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น 
Web serverจะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะท าการประมวลผลตามค าสั่งที่มีอยู่ให้
เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เราผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง  ถือได้ว่า 
PHP เป็นเครื่องมือที่ส าคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Webpages (เว็บเพจที่มี
การโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากข้ึน PHP เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่ม
ของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Apache Webserver ระบบปฏิบัติอย่างเช่น 
Linuxหรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ WebServer หลายๆตัวบน
ระบบปฏิบัติการอย่างเช่นWindows95/98/NT  
ข้อดขีองภาษาPHP 
    1. ใช้ได้ฟรี 
    2. ง่ายต่อการศึกษา เพราะมีรูปแบบโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน 
    3. เรียนรู้ง่ายเนื่องจากPHPฝั่งเข้าไปในHTMLและใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ 
    4. เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับ Apache Webserver เพราะไม่ต้องใช้ 
        โปรแกรมจากภายนอก 
    5. ใช้ร่วมกับXMLได้ทันที 
    6. ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้ 
    7. ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    8. ใช้กับโครงสร้างข้อมูลแบบ Scalar,Array,Associativearray 
    9. ใช้กับการประมวลผลภาพได้ 
   10. มีประสิทธิภาพสูงและเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันตั้งแต่เว็บไซต์ขนาดเล็ก ไป
จนถึงขนาดใหญ่ได้ 

     PHP ที่น ามาใช้ในระบบ คือ ใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ 
 
 

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2026-html-คืออะไร.html
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2053-web-server-คืออะไร.html
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2091-opensource-คืออะไร.html
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2098-linux-คืออะไร.html


7 

  

2.3.3 SQL 
ภาษาสอบถามข้ อมู ล  หรื อภาษาจัดการข้ อมูลอย่ างมี โ คร งสร้ า ง  มี การ พัฒนา

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมฐานข้อมูลที่รองรับมากมาย เพราะจัดการข้อมูลได้ง่าย เช่น MySQL, 
MsSQL, PostgreSQLหรือ MS Access เป็นต้น ส าหรับโปรแกรมฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมคือ 
MySQL เป็น Open Source ที่ใช้งานได้ทั้งใน Linux และ Windows ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล 
จัดเก็บข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหา รวมทั้งการจัดเรียงข้อมูล  

PHP MyAdmin Database Managerphp  
MyAdmin เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ติดมากับ Appserv เพ่ือใช้ส าหรับการจัดการฐานข้อมูล เช่น 

สร้าง/ลบฐานข้อมูล สร้าง/ลบตาราง จัดการฟิลด์ต่างๆ ของข้อมูล รวมทั้งการประมวลผลค าสั่ง SQL 
เป็นต้น ซึ่งพัฒนามาจากสคริปต์ภาษา PHP ใช้บริหารฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ มี
เครื่องมอืที่ช่วยในการจัดการที่ง่ายและคล่องตัวใช้ส าหรับจัดการฐานข้อมูล สร้าง/ลบฐานข้อมูล สร้าง
และจดัการตาราง เช่น เพ่ิมแถบข้อมูล, ลบแถบข้อมูล, แก้ไขแถบข้อมูล หรือลบตาราง เพ่ิมหรือแก้ไข 
Field ต่างๆ ของข้อมูลรวมทั้งการประมวลผล ค าสั่ง SQL 
ข้อดีของภาษา SQL 
 1. เป็นภาษาใช้ง่าย 
 2. ฐานข้อมูลมีขนาดเล็ก  
 3. มีความปลอดภัยในระดับที่ดี 
 4. มีความต้องการทรัพยากรต่ า 
 5. สามารถประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย 

PHP MyAdmin Database Managerphp ที่น ามาใช้ในระบบ คือ การบริหารฐานข้อมูล
ออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ มีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการที่ง่ายและคล่องตัวใช้ส าหรับจัดการ
ฐานข้อมูล สร้าง/ลบฐานข้อมูล สร้างและจัดการตาราง เช่น เพ่ิมแถบข้อมูล, ลบแถบข้อมูล, แก้ไข
แถบข้อมูล หรือลบตาราง เพ่ิมหรือแก้ไข Field ต่างๆ ของข้อมูลรวมทั้งการประมวลผล ค าสั่ง SQL 
2.4 ซอฟตแ์วรเ์กีย่วกบัการออกแบบและตกแตง่โปรแกรม 
 2.4.1 Adobe Dreamweaver CS5 
  เป็นโปรแกรมสร้างเว็บเพจเสมือนจริงที่มีเครื่องมือช่วยในการสร้างเว็บไซต์เป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วและช่วยในการออกแบบตกแต่งหน้าเว็บเพจต่างๆให้แสดงผลออกมาอย่าง
สวยงามและตรงความต้องการของผู้ใช้ และช่วยลดภาระการเขียนสคริปต์ด้วยตนเองให้น้อยลงด้วยใช้
สร้างเอกสารเว็บที่ท างานในลักษณะ HTML จัดวางข้อความ รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม ต่างๆภายในเว็บ  
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 Adobe Dreamweaver CS5 ที่น ามาใช้ในระบบ คือ ช่วยในการสร้างเว็บไซต์เป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็วและช่วยในการออกแบบตกแต่งหน้าเว็บเพจต่างๆให้แสดงผลออกมาอย่าง
สวยงามและตรงความต้องการของผู้ใช้ 
2.4.2 Adobe Photoshop CS5 
  Adobe Photoshop CS5 โปรแกรมสร้าง และแก้ไขรูปภาพ อย่างมืออาชีพ
โดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้ดีโปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่
เครื่องมือมากมายเพ่ือนสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ งานวิดีทัศน์ งานน าเสนอ งานมัลติมิ
เดีย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ใช้ในการแก้ไข ตกแต่ง ตัดต่อรูปภาพต่างๆเพ่ือน าภาพ
ต่างๆมาใช้ในการสร้างระบบ 
 Adobe Photoshop CS5 ที่น ามาใช้ในระบบ คือ ช่วยในการสร้างรูปภาพและแก้ไขรูปภาพ 
ตกแต่ง ตัดต่อรูปภาพต่างๆเพ่ือน าภาพต่างๆมาใช้ในการสร้างระบบให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น 
2.5 ซอฟตแ์วรเ์กีย่วกบัการจัดท าเอกสาร 
 2.5.1 Microsoft Office Word 
  โปรแกรม Microsoft Office Word เป็นโปรแกรมประมวลผลค าท่ีนิยมใช้กันมาก
อยู่ในปัจจุบันนี้ เพราะมีคุณลักษณะที่ดี เช่น การจัดรูปแบบสะดวกรวดเร็ว ฯลฯ และมีประโยชน์การ
จัดเก็บเอกสารและการปรับแก้ไข พ้ืนฐานการใช้โปรแกรมตั้งแต่การเปิดส่วนประกอบต่างๆ เช่น แท็บ
เมนู แท็บเครื่องมือ มุมมอง และการจัดการไฟล์เอกสาร เช่น การเปิด การปิด การบันทึก และการ
ออกจากโปรแกรม ฯลฯ อีกท้ังยังรองรับภาษาไทยได้ด้วยใช้ในการจัดท าเอกสารรายงานต่างๆ ใน
การศึกษาข้อมูลวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
 Microsoft Office Word ที่น ามาใช้ในระบบ คือ ช่วยในการจัดท าเอกสารรูปเล่มโครงการ 
จัดรูปแบบ การจัดเก็บเอกสารและการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร 
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บทที ่3 
ขั้นตอนการจดัสรา้งโครงงาน 

 

3.1 การวเิคราะหร์ะบบทางดา้นการไหลของข้อมลู 
 การวิเคราะห์ระบบทางด้านการไหลของข้อมูลเป็นการแสดงแผนภาพรูปแบบการท างาน
ภายในระบบจัดการการขายสินค้าออนไลน์ผลของการวิเคราะห์มีดังนี้ 
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รปูที ่3.1 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 0 
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รปูที ่3.2 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 1: Process1 สมัครสมาชิก 
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รปูที ่3.3 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 1: Process 2 เข้าสู่ระบบ 
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รปูที ่3.4 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 1: Process3 เรียกดูสินค้า 
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รปูที ่3.5 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 1: Process4 สั่งซื้อสินค้า 
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รปูที ่3.6 แสดงภาพData Flow Diagram Level 1: Process 5 แจ้งการช าระเงิน 
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รปูที ่3.7 แสดงภาพData Flow Diagram Level 1: Process6.1 การเพ่ิมข้อมูลสมาชิก 
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รปูที ่3.8 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 1: Process 6.2 การลบข้อมูลสมาชิก
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รปูที ่3.9 แสดงภาพData Flow Diagram Level 1: Process 6.3 การแก้ไขข้อมูลสมาชิก 
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รปูที ่3.10 แสดงภาพData Flow Diagram Level 1: Process 6.4 การเรียกดูข้อมูลสมาชิก 
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รปูที ่3.11 แสดงภาพData Flow Diagram Level 1: Process7.1 การเพ่ิมข้อมูลสินค้า 
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รปูที ่3.12 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 1: Process 7.2 การลบข้อมูลสินค้า 
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รปูที ่3.13 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 1: Process7.3 การแก้ไขข้อมูลสินค้า 
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รปูที ่3.14 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 1: Process7.4 การเรียกดูข้อมูลสินค้า 
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รปูที ่3.15 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 1: Process 8 ตรวจสอบการช าระเงิน 
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รปูที ่3.16 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 1: Process 9 ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้า 
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รปูที ่3.17 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 1: Process10เรียกดูรายงานสรุปยอดขาย/เดือน 
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3.2 E-R Diagram ระบบการขายเครือ่งส าอางออนไลน์ 
 การออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้ E-R Diagram   เพ่ือสร้าง Relational Database โดย
เป็นการออกแบบในระดับแนวคิด ดังภาพ 
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 รปูที ่3.18 แสดงภาพ E-R Diagram  ระบบการจัดการขายสินค้าออนไลน์ 
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3.3 Data dictionary ระบบการขายเครื่องส าอางออนไลน์ 

ตาราง  UserAccount 

ตารางที ่3.1 ตาราง UserAccount 

 
ตาราง UserDetail 

ตารางที ่3.2 ตาราง UsrerDetail 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. KEY Field Data type Properties ค าอธบิาย 

1 Primary Key Username Varchar Field size=12 ชื่อผู้ใช้ 
2  password Varchar Field size=12 รหัสผ่าน 

3  role Varchar Field size=20 ประเภทผู้ใช้งาน 

No. KEY Field Data type Properties ค าอธบิาย 
1 Primary Key User_ID Varchar Field size=10 รหัสสมาชิก 

2  User_fname Varchar Field size=30 ชื่อ 

3  User_lname Varchar Field size=30 นามสกุล 

4  User_add Varchar Field size=50 ที่อยู่ 

5  User_email Varchar Field size=30 อีเมล 

6  User_tel Varchar Field size=10 เบอร์โทรศัพท์ 

7  Username Varchar Field size=12 ชื่อผู้ใช้ 
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ตารางขอ้มลูการสั่งซือ้  (Order) 

ตารางที ่3.3 ตารางข้อมูลการสั่งซื้อ (Order) 
 

ตารางขอ้มลูสินคา้ (Product) 

ตารางที ่3.4 ตารางข้อมูลสินค้า (Product) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. KEY Field Data type Properties ค าอธบิาย 

1 Primary Key Order_ID int Field size=11 รหัสการสั่งซื้อสินค้า 

2  Username Varchar Field size=12 ชื่อผู้ใช้ 

3  Order _Date Date date วันที่ซื้อ 

4  Status int Field size=11 สถานะสินค้า 

No. KEY Field Data type Properties ค าอธบิาย 

1 Primary Key Product_ID Varchar Field size=10 รหัสสินค้า 

2  Product_name Varchar Field size=20 ชื่อสินค้า 

3  Product_detail Varchar Field size=200 รายละเอียดสินค้า 

4  Product_price lnt Field size=10 ราคาสินค้า 

5  ProType_ID Varchar Field size=4 รหัสประเภทสินค้า 

6  Product_img Varchar Field size=50 รูปสินค้า 

7  Product_num int Field size=11 จ านวนสินค้า 
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ตารางประเภทสนิคา้ (Producttype) 

ตารางที ่3.5 ตารางประเภทสินค้า (Product type) 
 

ตารางรายละเอยีดการสั่งซือ้สนิคา้ (Order detail) 

ตารางที ่3.6 ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า (Order detail) 
 

ตารางการช าระเงิน (Payment) 

ตารางที ่3.7 ตารางการช าระเงิน (Payment) 
 
 

No. KEY Field Data type Properties ค าอธบิาย 

1 Primary Key ProType_ID int Field size=4 รหัสประเภทสินค้า 

2  ProType_name Varchar Field size=30 ชื่อประเภทสินค้า 

No. KEY Field Data type Properties ค าอธบิาย 

1 Primary Key Order_detail int Field size=11 รหัสการสั่งซื้อสินค้า 

2 Primary Key Order_ID int Field size=11 รหัสการสั่งซื้อสินค้า 
3  Product_ID Varchar Field size=11 รหัสสินค้า 

4  Order_Qty int Field size=11 จ านวนการสั่งซื้อ 

No. KEY Field Data type Properties ค าอธบิาย 

1 Primary Key Pay_ID int Field size=11 เลขที่ 

2  Order_ID int Field size=11 รหัสการสั่งซื้อสินค้า 

3  Pay_date Date date วันที่ช าระเงิน 

4  Total_price Varchar Field size=10 ราคารวม 

5  Bank_name Varchar Field size=20 ชื่อธนาคาร 

6  C_tel Varchar Field size=10 เบอร์โทรศัพท์ 

7  Pay_time Varchar Field size=20 เวลาที่ช าระเงิน 
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3.4 ตารางฐานข้อมลู ระบบการขายเครื่องส าอางออนไลน์ 
ตาราง  UserAccount 
 
 
 

 
 

รปูที ่3.19 แสดงภาพโครงสร้างตาราง UserAccount 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3.20 แสดงภาพตาราง UserAccount 
 

ตาราง UsrerDetail 

 
 

 
 
 
 

รปูที ่3.21 แสดงภาพโครงสร้างตาราง UsrerDetail 
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รปูที ่3.22 แสดงภาพตาราง UsrerDetail 
 

ตารางขอ้มลูการสัง่ซื้อ  (Oder) 
 

 
 

รปูที ่3.23 แสดงภาพโครงสร้างตารางข้อมูลการสั่งซื้อ (Order) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3.24 แสดงภาพตารางข้อมูลการสั่งซื้อ (Order) 
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ตารางขอ้มลูสนิค้า (Product) 
 

 
 

รปูที ่3.25 แสดงภาพโครงสร้างตารางข้อมูลสินค้า (Product) 
 

 
 

รปูที ่3.26 แสดงภาพตารางข้อมูลสินค้า (Product) 
 
ตารางประเภทสนิค้า (Product type) 
 

 
 

รปูที ่3.27แสดงภาพโครงสร้างตารางประเภทสินค้า (Product type) 
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รปูที ่3.28 แสดงภาพตารางประเภทสินค้า (Product type) 
 

ตารางรายละเอยีดการสัง่ซื้อสนิคา้ (Order detail) 
 

 
 

รปูที ่3.29 แสดงภาพโครงสร้างตารางรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า (Order detail) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3.30 แสดงภาพตารางรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า (Order detail) 



34 

  

ตารางการช าระเงนิ (Payment) 
 

 
 

รปูที ่3.31 แสดงภาพโครงสร้างตารางการช าระเงิน (Payment) 
 

 
 
 
 
 

รปูที ่3.32 แสดงภาพตารางการช าระเงิน (Payment) 
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บทที ่4 
การท างานของระบบ 

ระบบขายเครื่องส าอางออนไลน์ Top Ten Beauty ที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ออกแบบและ
พัฒนาระบบจะช่วยให้การขายสินค้าของร้านเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย
ประกอบด้วยลักษณะการใช้งาน 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบและส่วนของใช้งาน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
4.1 สว่นของผูดู้แลระบบ 

ในส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถท าการ เพ่ิม  ลบ แก้ไข ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้  
เมื่อต้องการเข้าใช้ระบบ ผู้ดูแลระบบ ต้องท าการล็อกอินเพ่ือตรวจสอบการเข้าใช้งานของ

ลูกค้าและสามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนต่างๆได ้

รปูที ่4.1 แสดงหน้าจอการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
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ผู้ดูแลระบบท าการกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งานระบบได้ 

 

รปูที ่4.2 แสดงหน้าจอผู้ดูแลระบบท าการกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
 

จากนั้นจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน หากกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะปรากฏ
หน้าต่างแจ้งเตือนว่า “Adminเข้าสู่ระบบ” 

 
รปูที ่4.3 แสดงหน้าจอการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ 
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เมื่อท าการล็อกอินเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าหลักของผู้ดูแลระบบ เพ่ือที่จะดูข้อมูลต่างๆ 
ประกอบไปด้วย ข้อมูลจัดการสมาชิก จัดการสินค้า ตรวจสอบการช าระเงิน ตรวจสอบการสั่งซื้อ สรุป
ยอดขาย 

 รปูที ่4.4 แสดงหน้าหลัก 
 

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการจัดการข้อมูลลูกค้าของผู้ดูแลระบบ ในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลลูกค้า
เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบท าการเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ 

 
  รปูที ่4.5 แสดงหน้าจอการเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลของผู้ดูแลระบ      
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       เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า จะปรากฏแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลลูกค้า จะแสดง
รายการที่เราแก้ไขข้อมูลไว้ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รปูที ่4.6 แสดงหน้าจอแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลลูกค้า 
 

 เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อมูลสมาชิกทั้งหมด 

 

รปูที ่4.7 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลลูกค้า 
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  เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการที่จะลบสมาชิก สามารถลบได้โดยจะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือ
ยืนยันการตกลง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รปูที ่4.8 แสดงหน้าจอลบข้อมูลลูกค้า 
 

เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการที่จะดูข้อมูลสินค้าให้คลิก “จัดการสินค้า”และจะแสดงผลหน้า
รายการสินค้าทั้งหมด 

รปูที ่4.9 แสดงหน้าหลักรายการของผู้ดูแลระบบ 
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เมื่อเข้าสู่หน้าจอการจัดการข้อมูลสินค้าของผู้ดูแลระบบ ในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลสินค้า
เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบท าการเพ่ิมข้อมูลสินค้า โดยต้องกรอกข้อมูล ชื่อสินค้า รายละเอียด รูปภาพ ราคา
สินค้า ประเภทสินค้า และจ านวนสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูที ่4.10 แสดงหน้าจอเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลสินค้าของผู้ดูแลระบบ 

  เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการเพ่ิมข้อมูลสินค้า จะปรากฏแบบฟอร์มการเพ่ิมข้อมูลสินค้า จะแสดง
รายการที่เราเพ่ิมข้อมูลไว้ ประกอบด้วย ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาขาย  และประเภทสินค้า  

รปูที ่4.11 แสดงหน้าจอแบบฟอร์มเพ่ิมสินค้าใหม่ 
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เมื่อท าการเพ่ิมข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่เราได้ท าการ
เพ่ิมข้อมูลลงไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.12 แสดงหน้าจอเพ่ิมสินค้า 
 เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการลบสินค้า สามารถลบได้โดยจะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือน เพ่ือยืนยัน
การลบสินค้า 

 
รปูที ่4.13 แสดงหน้าจอยืนยันลบข้อมูลสินค้า 
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เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลสินค้า จะปรากฏแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลสินค้า จะ
แสดงรายการที่เราแก้ไขข้อมูลสินค้าไว้ ประกอบด้วย ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาขาย ประเภทสินค้า 
และจ านวนสินค้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.14 แสดงแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลสินค้า 

เมือ่ผู้ดูแลระบบท าการแก้ไขข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนว่า 
“ระบบได้ท าการอัพเดพข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.15 แสดงการแก้ไขข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
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เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการทราบข้อมูลการช าระเงินให้คลิกที่ “ตรวจสอบการช าระเงิน” 

 
รปูที ่4.16 หน้าหลักแสดงรายการของผู้ดูแลระบบ 

เมื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบการช าระเงิน ในหน้าจอการแสดงผลนี้ผู้ดูแลระบบสามารถ
ตรวจสอบการช าระเงินของลูกค้าได้โดย เช็ครหัสการช าระเงิน รหัสการสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ ราคาที่ช าระ 
ชื่อธนาคาร เบอร์โทรศัพท์ ว่าข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์ 

รปูที ่4.17 หน้าตรวจสอบการช าระเงิน 
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เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการทราบข้อมูลการสั่งซื้อให้คลิกที่ “ตรวจสอบการสั่งซื้อ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.18 หน้าหลักแสดงรายการของผู้ดูแลระบบ 

ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและยืนยันการสั่งซื้อสินค้าได้ โดยเช็ค
จากสถานะของรายการสั่งซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูที ่4.19 แสดงหน้ายืนยันการช าระเงินของสมาชิก 
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 เมื่อผู้ดูแลระบบยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิกที่ช าระเงินเรียบร้อย จะเปลี่ยนสถานะเป็น 
“ก าลังส่งสินค้า”และยืนยันการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว สถานะเปลี่ยนเป็น”ก าลังส่งสินค้าเรียบร้อย
แล้ว” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4.20 แสดงหน้าส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว  

ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลสรุปยอดขายไดโ้ดยคลิกที่ “สรุปยอดขาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4.21 หน้าหลักแสดงรายการของผู้ดูแลระบบ 
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 ผู้ดูแลระบบต้องการเรียกดูยอดขายแต่ละเดือน ให้คลิกเลือกช่วงของวันที่ที่ต้องการดู
ยอดขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4.22 แสดงวันเดือนปีที่ต้องการเรียกดู 
 

หน้าแสดงรายละเอียดรายงานสรุปยอดขายตามวันที่ที่แก้ไขเรียกด ูประกอบด้วย วันที่สั่งซื้อ 
ชื่อสมาชิก เลขที่สั่งซื้อ และยอดขายสุทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4.23 แสดงรายละเอียดรายงานสรุปยอดขาย 
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4.2  สว่นของผูใ้ชง้าน 
ในส่วนของผู้ใช้งานหรือลูกค้าสามารถท าการสั่งซื้อสินค้าและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ

สินค้าซึ่งจะมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
ลูกค้าท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพ่ือดูสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้า ส าหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ให้ลูกค้าท าการลงทะเบียนโดยกรอก Username และ Password  

รปูที ่4.24 แสดงหน้าหลักการเข้าสู่ระบบของสมาชิก 
 

ส าหรับลูกค้าทีไ่ม่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน “ให้ลูกค้าท าการลงทะเบียน”จะปรากฏแบบฟอร์ม
ให้ลูกค้าท าการกรอกข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านผู้ใช้ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล  

 
 
 

 
 

 

 

  
รปูที ่4.25 แสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้าใช้งานของระบบของสมาชิก 
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หน้าของผู้ใช้งานหรือลูกค้า ท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพ่ือเข้าไปดูสินค้า หรือสั่ง

สินค้า ส าหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

รปูที ่4.26 แสดงหนา้จอของลูกค้าที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
 

 แสดงหน้าหลักการใช้งาน เมื่อท าการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4.27 แสดงหน้าหลักของการใช้งาน 
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หน้าแสดงรายการสินค้าส าหรับลูกค้า  

 
รปูที ่4.28 แสดงหน้ารายการสินค้าส าหรับลูกค้า 

 
หน้าแสดงรายการสั่งซื้อสินค้าส าหรับลูกค้า เมื่อลูกค้าเลือกจ านวนสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถ

เลือกจ านวนสินค้าได้ 

รปูที ่4.29 แสดงหน้ารายการสั่งซื้อสินค้าส าหรับลูกค้า 
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 เมื่อลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้า จะปรากฏการแจ้งเตือนยืนยันการสั่งซื้อสินค้า และจ านวนการ
สั่งซื้อสินค้า ตามจ านวนที่ลูกค้าท าการสั่งซื้อ 

รปูที ่4.30 แสดงหน้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้าส าหรับลูกค้า 
 

 เมื่อลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้า จะแสดงหน้ารายการการสั่งซื้อทางด้านขวามือซึ่งประกอบด้วย 
สินค้า จ านวน ราคา และราคารวม 
          

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.31 แสดงหน้ารายการการสั่งซื้อ 



51 
 

 เมื่อลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “แจ้งการช าระเงิน” จะปรากฏ
การแจ้งเตือนว่า “ต้องการยืนยันหรือไม่”  
 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.32 แสดงหน้ายืนยันการแจ้งช าระเงิน 
 

         เมื่อลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้ารายการการสั่งซื้อ ประกอบด้วย 
สมาชิก เลขที่สั่งซื้อ วันที่ซื้อ สถานะ และจ านวนเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.33 แสดงหน้ารายการการสั่งซื้อ 
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 ลูกค้าท าการกรอกข้อมูลช าระเงิน ประกอบด้วย วันที่โอนเงิน เวลา เลือกบัญชีธนาคารที่
ต้องการโอนเงิน เบอร์โทร และที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งสินค้า  
 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.34 แสดงรายละเอียดการช าระเงิน 
 

 เมื่อท าการกรอกรายละเอียดการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏการแจ้งเตือนว่า “การ

ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 รปูที ่4.35 แสดงรายการแจ้งการช าระเงิน 



53 
 

        ลูกค้าสามารถท าการตรวจสอบหมายเลขพัสดุสินค้าโดยให้คลิกที ่TRACK & TRACE ทางด้าน

ซ้ายมือ แล้วกรอกหมายเลขพัสดุที่ต้องการตรวจสอบลงไป 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.36 แสดงหน้าตรวจสอบหมายเลขพัสดุ 
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บทที ่5 
 การสรปุผลการพฒันาโครงงาน ปญัหา และขอ้เสนอแนะ  
 

จากการคิดค้นออกแบบและพัฒนาระบบขายเครื่องส าอางออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบหน้าร้าน
เพ่ือเก็บข้อมลูต่างๆ เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า  รายการสั่งซื้อ รายการขาย โดยใช้ภาษา PHP  ใน
การพัฒนาโปรแกรม ร่วมกับ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลสามารถสรุปผลด าเนินงาน และปัญหา
ที่พบ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ เพ่ือให้ระบบท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
ยังสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งานอีกด้วย โดยแสดงข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการออกแบบและพัฒนาระบบจ าหน่ายเครื่องส าอางได้ศึกษาประวัติความเป็นมา, 
วัตถุประสงค์ของระบบ, วิเคราะห์และออกแบบระบบ, และทดสอบระบบ โดยพัฒนาระบบจ าหน่าย
เครื่องส าอางแบบออนไลน์และแบ่งการท างาน ดังนี้ 
- ระบบการ Login เข้าสู่ระบบ  
- ระบบการจัดการข้อมูลสินค้า  
- ระบบการจัดการข้อมูลสมาชิก 
- ระบบการสั่งซื้อสินค้า 
- ระบบการรายงานสรุปยอดขาย 

โดยมีผู้ใช้งานระบบ แบ่งได้เป็น2 ระดับคือ 
 1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
 2. ผู้ใช้งาน (User)   

จากกการด าเนินงานพัฒนาและใช้งานระบบ จะพบว่าประสิทธิภาพของระบบจ าหน่าย
เครื่องส าอางออนไลน์ มีผล 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างและรูปแบบของระบบงาน ได้มีการออกแบบตัวเว็บไซต์ให้ออกมาสวยและ
สบายตา เหมาะแก่การมองเห็นชัดเจน ไม่รกจนเกินไป และสามารถใช้งานได้ดี ส าหรับผู้ใช้งานทุก
ระดับ 

2. ด้านการใช้งาน สามารถใช้งานได้ดี ไม่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยากแก่ผู้ใช้งาน และสะดวก
ในการใช้งาน ลดความผิดพลาดในการท างานจากปัญหาเดิมที่ท าโดยการจดบันทึกแบบเอกสาร เพ่ือ
ความสะดวกสบายให้กับลูกค้า 
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3. ด้านประโยชน์ ผู้ใช้งานทุกระดับประหยัดเวลา และลดความล่าช้าในการใช้งาน การ
ท างานมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงน ารายงานที่ออกมาจากระบบ มาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ เพ่ือพัฒนาธุรกิจตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบขายเครื่องส าอางออนไลน์นี้ ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาระบบ
เพ่ิมเติมให้ระบบการจัดการร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- ควรมีการช าระค่าสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์  บัตรเครดิต เพ่ือความสะดวกมากยิ่งขึ้น  
- ควรท าความเข้าใจความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้ และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ

กว่าเดิม เพราะว่าจะได้น าความต้องการมาวิเคราะห์และออกแบบ เพ่ือจะได้เข้าใจรายละเอียดของ
ระบบงานมากขึ้น 
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