
 

 

เวบ็แอปพลิเคชนัจดัการซ้ือขาย บริษทั ซี.เอส. คอมซบัพลาย จ ากดั 
Trading management system C.S. Comsupply Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายภทัรดนยั วรมงัคลากร 5804800023 
นายเสกสรรค ์ ทองมูลตน 5804800010 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

 

 

ปริญญานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสยาม 
ปีการศึกษา 2561 

 





ก 

 

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ ระบบจดัการซ้ือขาย บริษทั ซี.เอส. คอมซบัพลาย จ ากดั 
หน่วยกจิของปริญญานิพนธ์  3 หน่วยกิต 
รายช่ือคณะผู้จัดท า  นายภทัรดนยั วรมงัคลากร 5804800023 

นายเสกสรรค ์ ทองมูลตน 5804800010 
อาจารย์ทีป่รึกษา   อาจารยว์ีนา โชติช่วง 
ระดับการศึกษา   วทิยาศาสตรบณัฑิต 
ภาควชิา    วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
ปีการศึกษา    2561 
 

บทคดัย่อ 

 ปริญญานิพนธ์น้ีพฒันาข้ึนเพื่อ เป็นเวบ็แอปพลิเคชนัจดัการซ้ือขายให้กบั บริษทั ซี.เอส. คอมซับ
พลาย จ ากดัน าไปใช้ อ านวยความสะดวกในการท างานภายในร้าน ตั้งอยูท่ี่ชั้น 3 ซีคอนบางแค ร้านซี.เอส. 
คอมซบัพลาย นั้น ด าเนินธุรกิจซ้ือขายสินคา้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กบับุคลทัว่ไป หา้งร้าน และธุรกิจต่างๆ 
สินคา้ภายในร้าน ไดแ้ก่ คีบอร์ด เมา้ส์ หูฟัง พาวเวอร์ซพัพลาย สายแลน เป็นตน้ เดิมประสบปัญหาการเก็บ
ขอ้มูลสินคา้ ยงัอยูใ่นรูปแบบกระดาษ ส่งผลท าใหข้อ้มูลสูญหาย ซ ้ าซ้อน เกิดขอ้ผดิพลาดในการท างาน โดย
ระบบจดัการซ้ือขายให้กบั บริษทั ซี.เอส. คอมซบัพลาย จ ากดัท่ีพฒันาข้ึนน้ี มีการแบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2 ส่วน 
คือ 1.ส่วนของ Admin ซ่ึงเป็นเจา้ของร้านจะสามารถจดัการขอ้มูลต่างๆในระบบได ้ 2.ส่วนของพนกังาน
ภายในร้าน สามารถจดัการซ้ือขาย เรียกดูบิลใบเสร็จได้ ในการพฒันาระบบมีการใช้ภาษา PHP  HTML5  
Bootstrap Ajax และ JavaScript  ตามล าดบั ในส่วนของการจดัเก็บขอ้มูลของระบบ มีการบริหารจดัการดว้ย
โปรแกรม MySql ทั้งน้ี เม่ือพฒันาระบบส าเร็จลงแล้วได้มีการน าไปใช้ภายในร้าน พบว่า ระบบสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้ตรงตามความตอ้งการ ส่งผลใหก้ารท างานมีความสะดวกมากข้ึน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1. ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 บริษทั ซี.เอส. คอมซับพลาย เป็นบริษทัท่ีก่อตั้งมานาน มากกวา่ 10 ปี ตั้งอยู่ท่ีบริเวณ

ชั้น3 ห้างสรรพสินคา้ ซีคอนบางแค ด าเนินธุรกิจการขายเก่ียวกบัอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 

เดิมบริษทัน้ีมีการใช้เคร่ืองคิดเลขในการค านวณมีการใช้กระดาษการซ้ือขาย และในการบนัทึก

ข้อมูลสินค้าท่ีขายไปแล้วก็ยงัคงบนัทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก ปัญหาท่ีพบบ่อยคร้ังคือความ

ผิดพลาด ในการค านวณรายการสินคา้มีความล่าช้า ความผิดพลาดของจ านวน และราคาสินค้า 

ส่งผลท าให้เสียเวลาในการซ้ือขาย และการจดัเก็บขอ้มูลในสมุดบนัทึก ประกอบกบัในปัจจุบนัใน

การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการประกอบธุรกิจต่างๆ เพื่อให้สะดวกและลดขอ้ผิดพลาด

ดงักล่าว 

 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าเล็งเห็นวา่ควรมีระบบการจดัการซ้ือขายให้กบั บริษทั ซี.เอส. คอม

ซับพลาย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเวบ็และฐานขอ้มูลเขา้มาช่วยในการจดัท าระบบ โดยจดัเก็บ

ขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database) บริหารจดัการดว้ยโปรแกรม MySql ส่วนโปรแกรมพฒันา

เป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษาPHP,HTML5 และJavaScript ในการพฒันา เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการจดัการขอ้มูลภายในบริษทั 

 

1.2. วตัถุประสงค์ของภำคนิพนธ์ 
เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัและจดัการขอ้มูลใหก้บับริษทั ซี.เอส. คอมซบัพลาย  
 

1.3. ขอบเขตของภำคนิพนธ์ 
 

1.3.1 พฒันาโดยใชเ้วบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 

1.3.2 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งเป็น 2 กลุ่ม 

1.3.2.1     ผูดู้แลระบบ (Admin) โดย 

1.3.2.1.1       เพิ่มสินคา้ใหม่ลงในฐานขอ้มูลได ้

 1.3.2.1.2       สามารถแกไ้ขสินคา้ในฐานขอ้มูลได ้ 



2 

 

 

1.3.2.1.3 สามารถเพิ่มรายการสินคา้ท่ีลูกคา้เลือกข้อมูล

  การขาย 

1.3.2.1.4 สามารดูรายการสั่งซ้ือยอ้นหลงัได ้

1.3.2.1.5 สามารภค านวณการซ้ือขายได ้

1.3.2.1.6 สามารถแกไ้ขขอ้มูลรายการสินคา้ท่ีลูกคา้ก าลงั

  ซ้ือได ้

1.3.2.1.7 สามารถเพิ่มขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ได ้

 

1.3.2.2     พนกังาน (Staff) โดย 

1.3.2.2.1 สามารถเพิ่มรายการสินคา้ท่ีลูกคา้เลือกได ้

1.3.2.2.2   สามารถดูรายการสั่งซ้ือยอ้นหลงัได ้

1.3.2.2.3   สามารถค านวณการซ้ือขายได ้

1.3.3 สามารถออกรายงานได ้ดงัน้ี 

1.3.3.1     รายงายออกบิลรายการสั่งซ้ือสินคา้ 

1.3.3.2     สามารถบนัทึกบิลสั่งซ้ือสินคา้ได ้

  

1.4. ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
 

1.4.1.  ศึกษำและรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
ศึกษาเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการพฒันาระบบ เช่น ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการพฒันา 

ภาษาท่ีใช้ ได้แก่ ภาษา PHP , Bootstrap, Ajax , Sublime Text3, Xampp และมีการ
รวบรวมขอ้มูลการงานโดยสัมภาษณ์ คุณ สหเทพ วรมงัคลากร เพื่อให้ทราบต่าง ๆ
ภายในร้าน วา่ในร้านน้ีมีการท างานอยา่งไรบา้ง 

 
1.4.2.  กำรวเิครำะห์ระบบงำน (System Analysis) 

จากข้อมูลท่ีได้ศึกษาและท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆท่ีได้รับ กับความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้น ามาวิเคราะห์เพื่อไดใ้ห้ขอ้มูลเพื่อสร้างฟังกช์นัให้ไดต้รงกบัความ
ต้องการและวางแผนการปฏิบัติงาน  โดยจัดท าเป็นไดอะแกรมดังน้ี Use Case 
Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram เพื่อแสดงฟังกช์นัการท างานของระบบ
และในส่วนของแอปพลิเคชนั ออกแบบโครงสร้างหนา้เวบ็ 
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1.4.3.  กำรออกแบบระบบงำน (System Design) 

1.4.3.1 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 

การออกแบบฐานขอ้มูลในส่วนของ Back-End มีการพฒันาดว้ย

เว็บ ด้วยภาษา PHP มีการออกแบบฐานขอ้มูลโดยใช้ MySQLท่ีใน

การจดัการฐานขอ้มูล 

1.4.3.2 ออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนั  

การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันในส่วนของ Font-End มีการ

พฒันาด้วยเว็บ ด้วย Html  เพื่อช่วยในการออกแบบหน้าเว็บแอป

พลิเคชนัง่ายข้ึน โดยใช ้ Bootstrap ในการออกแบบ 

 
1.4.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 

ในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์และออกแบบเขียน

ระบบส าหรับส่วนของเวบ็แอปพลิเคชนัเขียนดว้ยภาษา PHPและโปรแกรม Sublime 

Text 3 เขียนชุดค าสั่งเพื่อใช้ในการติดต่อกบัฐานขอ้มูล MySQL และออกแบบมอค

อพัเก็บขอ้มูลสินคา้ลงฐานขอ้มูล 

 

1.4.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 

1.4.5.1 Unit Testing ตรวจสอบความผิดพลาดโดยผู ้จ ัดท าเองในแต่ละ

ฟังกช์นั มีการท างานครบขั้นตอนและมีการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.4.5.2 Integration Testing เ ป็นท าการทดสอบระบบได้ท าการส่งให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบเพื่อท าการแกไ้ขในขั้นตอนต่างๆเพื่อให้

ประสิทธิภาพและท าการทดสอบเม่ือมีการแก้ไขอีกคร้ังหลังจาก

พฒันาระบบ 

1.4.5.3 Acceptant Testing น าไปทดลองใชก้บับริษทั ซี.เอส. คอมซบัพลาย 

เพื่อตรวจสอบการเพิ่มขอ้มูลสินคา้การค านวณเงินให้ถูกตอ้งและ

น ามาปรับปรุง 

1.4.5.4 Usability Testing หลังจากการพัฒนาเสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว น า

ระบบพฒันาการเวบ็แอปพลิเคชนัจดัการซ้ือขายบริษทั ซี.เอส. คอม
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ซบัพลายให้กบัอาจารยว์นีา โชติช่วง ท าการทดสอบเพื่อบอกปัญหา

และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 
1.4.6 จัดท ำเอกสำรประกอบภำคนิพนธ์ (System Document) 

จดัท าเอกสารประกอบภาคนิพนธ์เป็นแนวทางในการจดัท าโครงงานวิธีการ
และขั้นตอน การด าเนินงานเพื่อแสดงรายละเอียดการท างานของระบบเป็นคู่มือใน
การใชง้านและพฒันาระบบต่อไปในอนาคต 

 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.5.1 ลดความผดิพลาดในการจดบนัทึกสินคา้ 
 1.5.2 ผูใ้ชมี้ความสะดวกรวดเร็วในการซ้ือขาย 
 1.5.3 ท างานเป็นระบบระเบียบมากข้ึน 
 1.5.4 ช่วยเพิ่มความแม่นย  าในการค านวณใหถู้กตอ้งมากข้ึน 
 1.5.5 ช่วยใหก้ารบริหารงานของร้านเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 
1.6 ระยะเวลำด ำเนินภำคนิพนธ์ 

 

ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาด าเนินภาคนิพนธ์ 

หัวข้อ 

ระยะเวลำ 

ต.ค.

61 

พ.ย.

61 

ธ.ค.

61 

ม.ค.

62 

ก.พ.

62 

มี.ค.

62 

เม.ย

62 

พ.ค

62 

มิ.ย

62 

1.ศึกษาระบบงานเดิม และ

รวบรวมความ ตอ้งการ 
       

  

2.วเิคราะห์ระบบ          

3.ออกแบบระบบ          

4.พฒันาระบบ          

5.ทดสอบระบบและแกไ้ข          

6.จดัท าเอกสารคู่มือต่างๆ          



5 

 

 

 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.7.1  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา 

1.7.1.1  ฮาร์ดแวร์ 
1.7.1.1.1 Notebook: LENOVO LEGION Y520 Core i7-7700U Ram 

8.00 GB 
1.7.1.2 ซอฟตแ์วร์ 

1.7.1.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 
1.7.1.2.2 Xampp Control Panel 
1.7.1.2.3 Sublime Text 3 
1.7.1.2.4 Bootstrap 4 
1.7.1.2.5 Ajax 
1.7.1.2.6 PHP 

1.7.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ 
1.7.2.1 ฮาร์ดแวร์ 

1.7.2.1.1 เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ Notebook : Windows 10 Pro core i3-
2100  Ram 2.00 GB  

1.7.2.2 ซอฟตแ์วร์ 
1.7.2.2.1 Google Chrome, Internet Explore 
1.7.2.2.2 Windows 10 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในการพัฒนาบริษัท ซี.เอส . คอมซับพลาย ท่ีเป็นธุรกิจการขายเก่ียวกับ อุปกรณ์ 

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เดิมทีบริษทัน้ีมีการใช้เคร่ืองคิดเลขในการค านวณการซ้ือขาย และในการ

บนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ีขายไปแลว้ยงัคงบนัทึกขอ้มูลลงในสมุดบนัทึก ปัญหาท่ีพบบ่อยคร้ังคือความ

ผดิพลาด ในการค านวณรายการสินคา้ จึงท าให้เกิดความล่าชา้ จึงน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการ

ประกอบธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดขอ้ผิดพลาดดงักล่าว โดยไดมี้การประยุกต์ใช้

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และฐานขอ้มูลเขา้มาช่วยในการจดัท าระบบ การบริหาร

จดัการดว้ยโปรแกรม MySql ส่วนโปรแกรมพฒันาเป็นเวป็แอปพลิเคชนั โดยใชภ้าษา PHP, HTML 

5 ในการพฒันา เพื่อความสะดวกในการจดัการขอ้มูลภายในบริษทั 

2.1 การจัดการฐานข้อมูล1     

ฐานขอ้มูลและการจดัการฐานขอ้มูลการจดัการฐานขอ้มูลคือ เอาไวบ้ริหารขอ้มูลจะถูกเก็บ
รวบรวมไวท่ี้ศูนยก์ลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ ้ าซ้อนของ
ขอ้มูล ตวัอยา่งเช่น : การจดัระบบฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นปัจจุบนั เช่น ฐานขอ้มูลพนกังงาน ฐานขอ้มูล
งานวจิยั เป็นตน้ การจดัการฐานขอ้มูลตอ้งอาศยัโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีในการก าหนดลกัษณะขอ้มูลท่ี
จะเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลอ านวยความสะดวกในการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล ก าหนดผูท่ี้ไดรั้บ
อนุญาตให้ใชฐ้านขอ้มูลได ้พร้อมกบัก าหนดวา่ให้ใช้แบบใด เช่น ให้อ่านขอ้มูลไดอ้ย่างเดียวหรือ
แกไ้ขขอ้มูลไดด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 
1 

 
                                                           
1https://sites.google.com/site/karcadkarthankhxmul/home 

https://sites.google.com/site/karcadkarthankhxmul/home
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2.2 Xampp2 

เป็นโปรแกรม Apache web server ไวจ้  าลอง web server เพื่อไวท้ดสอบ สคริปหรือ

เว็บไซต์ท่ีเราเขียนข้ึนมา โดยท่ีไม่ต้องเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรม Xampp จะมา

พร้อมกบั PHPภาษาส าหรับพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีเป็นท่ีนิยม โดยจะใช้ MySQL ในการจดัการ

ฐานข้อมูล ส่วน Apache จะท าหน้าท่ีเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์  นอกจาก Xampp ก็ยงัมีโปรแกรมใน

รูปแบบลกัษณะน้ีอีก เช่น Appserv, Wamp เป็นตน้  ส่ิงท่ีควรพิจารณาในการเลือกใช้งานคือเวอร์

ชัน่ของ Apache, PHP และ MySQL เน่ืองจาก CMS แต่ละตวัตอ้งการเวอร์ชัน่ไม่เท่ากนั ก่อนใชง้าน

จะตอ้งพิจารณาใหดี้ เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหา หรือเกิดปัญหาในการใชง้านนอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.thailibrary.in.th/2013/09/06/xampp/ 

http://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.thailibrary.in.th/2013/09/06/xampp/
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2.3 Sublime 3 

เป็นโปรแกรมเขียนโคด้ส าหรับโปรแกรมเมอร์ มีประสิทธิภาพมากในการท างาน

และฟังก์ชนัมากมาย ใชง้านง่ายและท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว โปรแกรม Sublime Text  รองรับการใช้

งานหลากหลายภาษา เช่น ภาษาหลกัๆ อยา่ง C , C++ , C# , HTML , PHP , CSS , JAVA หรืออ่ืนๆ 

อีกมาก ด้วยหน้าตาท่ีใช้งานเขียน ส่วนโคด้แบ่งแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน แถมยงัสามารถแก้ไข

ขอ้ความหลายๆ บรรทดัพร้อมกนัได ้คน้หา Text แต่ละส่วนได ้อีกทั้งยงัมีแถบ แสดงโคด้ทั้งหมด 

ให้เล่ือนดูดา้นขา้งไดอี้กดว้ย ส าหรับโปรแกรมเขียนโคด้ Sublime Text เป็นโปรแกรมเขียน แกไ้ข

โคด้ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ดว้ยประสิทธิภาพจาก Python API ท่ีช่วยให้สามารถติดตั้งปลัก๊อินเสริม

ต่างๆ และ Package ให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน ช่วยให้งานเขียนโค้ด

สามารถท าได้อย่างรวดเร็วและประหยดัเวลา สามารถสลบัการท างานบน Project ท่ีคุณท าอยู่ได ้

โปรแกรมน้ีรองรับการใชง้านบนระบบปฏิบติัการ Windows Linux และ macOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://nextflow.in.th/sublime-text/ 
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2.4 PHP4 

เป็นภาษาส าหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ สามารถเขียนได้หลากหลาย

โปรแกรม จะมีความแตกต่างกบัภาษา HTML ท่ีว่า HTML เป็นภาษาท่ีใช้ในการจดัรูปแบบของ

เวบ็ไซต์ จดัต าแหน่งรูป จดัรูปแบบตวัอกัษร หรือใส่สีสันให้กบั เวบ็ไซต์ของเรา แต่ PHP นั้นเป็น

ส่วนท่ีใช้ในการค านวน ประมวลผล เก็บค่า และท าตามค าสั่งต่างๆ เช่น รับค่าจากแบบ form ท่ีเรา

ท าข้ึนมาและรับค่าจากช่องของเวบ็บอร์ดและเก็บไวเ้พื่อน ามาแสดงผล แมก้ระทัง่ใช้ในการเขียน

CMS พูดง่ายๆคือเป็นเวบ็ไซต์จะโตต้อบกบัผูใ้ช้ไดดี้ จะตอ้งใช้ภาษา PHP HTML และ Javascript 

เป็นตวัควบคุมการแสดงผล 

 

2.5 Bootstrap5       

                    เป็น Front-end Framework ท่ีประกอบดว้ยโครงสร้าง CSS , HTML และ JavaScript ท่ี

จะช่วยให้เราสามารถสร้างหน้าจอ User Interface ไดง่้าย และ สวยงามรวดเร็ว แถมยงัลดเวลาใน

การท่ีจะมานัง่ออกแบบ Design หนา้จอ layout หรือรายการ Element อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ Form 

ทั้ งหมด ก็ยงัสามารถใช้ Bootstrap เข้ามาช่วยจัดการได้ทั้ งหมด ส าหรับ  Bootstrap มีทั้ ง CSS 

Component และ JavaScript Plugin ท่ีท  างานร่วมกบั jQuery ท่ีสามารถเรียกใช้งานได ้และท่ีส าคญั

คือ Bootstrap มีการแสดงผลในรูปแบบของ Responsive ซ่ึงจะแสดงผลท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์ท่ีท า

การเปิดใช้งานอยู่ เช่น PC Desktop , Tablets , Mobile หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ซ่ึงท าให้เราออกแบบเวบ็

และเขียนค าสั่งต่างๆ ก็สามารถรองรับอปุกรณ์ทั้งหมดได ้
 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/php/unit1/bi-khwam-ru-thi-1 
5 http://www.siamhtml.com/bootstrap 

http://www.hellomyweb.com/index.php/main/content/121
https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/php/unit1/bi-khwam-ru-thi-1
http://www.siamhtml.com/bootstrap-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89/
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2.6 Ajax6      

เป็นเทคนิคการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั ให้มีความสามารถโตต้อบกบัผูใ้ช้งานไดดี้ 

ปกติหนา้เวบ็เพจจะมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลอยูเ่สมอๆ จะถูกสร้างดว้ยโปรแกรมท่ีอยูฝ่ั่งเซิร์ฟเวอร์

เรียกวา่ CGI หรือ Server Side Script เม่ือตอ้งการดูขอ้มูลท่ีเปล่ียนไป ผูใ้ช้จะตอ้งท าการร้องขอหนา้

เวบ็เพจนั้นใหม่ แต่ถา้หากเวบ็เพจนั้นใชเ้ทคนิค AJAX เวบ็เพจ็นั้นไม่จ  าเป็นตอ้งรีโหลดหนา้ใหม่ทั้ง

หน้า แต่จะท าการดึงขอ้มูลเฉพาะส่วนท่ีเปล่ียนแปลงเพื่อการแสดงผลเท่านั้น AJAX เป็นเทคนิค

วิธีการท่ีใชค้วามสามารถของเทคโนโลยีหลายๆอยา่งมารวมกนั ไดแ้ก่ HTML และ CSS ใชใ้นการ

แสดงผลลพัธ์ขอ้มูลใหผู้ใ้ชดู้  Document Object Model และ จาวาสคริปต ์จะใชใ้นการจดัการขอ้มูล

และประมวลผลข้อมูล XML และ XSLT ใช้เป็นโครงสร้างของข้อมูล และเป็นส่ือในการรับส่ง

ขอ้มูล XMLHttpRequest ใช้ในการร้องขอขอ้มูลจาก เวบ็เซิร์ฟเวอร์ และ JavaScript จะผกูทุกอยา่ง

เขา้ดว้ยกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6https://www.unzeen.com/article/175/ 

https://www.unzeen.com/article/175/
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2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.7.1 ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบยอดขายออนไลน์ บนเคร่ือง POS ของ 

          บริษทัเจา้พระยาคอมพิวเทค7 

          นางสาวณิชากร โรจนวชัร และ นางสาวโชติกานต์ โคตรสุวรรณ์ ไดจ้ดัท า

โครงงานเร่ือง ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบยอดขายออนไลน์ บนเคร่ือง POS ของบริษัท

เจา้พระยาคอมพิวเทค ได้ท าการพฒันา ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบ ยอดขายออนไลน์  บน

เคร่ือง POS ของบริษทัเจา้พระยาคอมพิวเทค โดยพฒันา เป็นเวบ็แอปพลิเคชนั มีการพฒันาโดยใช้

ภาษา PHP เป็นเคร่ืองมือและมีการใช ้MySQL ในการ จดัการฐานขอ้มูล 

 

 2.7.2 ระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวชิยัเวช 

                                     หนองแขม8 

          นายธราธร  แสงเฟ่ือง และ นายพีรพล  เพ็งแป้น ได้จดัท าโครงงานเร่ือง

ระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขม ได้พฒันาระบบ

บริหารจดัการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบดังกล่าวโดยใช้โปรแกรม Microsoft 

Visual Studio 2013 และจดัการฐานขอ้มูล ใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 ระบบน้ีช่วย

ให้ด าาเนินงานและจดัเก็บขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแถมยงัสามารถลดขอ้ผดิพลาด

ในการเก็บขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 http://www.research-system.siam.edu/co-operative/1968-2013-12-20-05-58-1037 

8 http://www.research-system.siam.edu/co-operative/5673-10-81 
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        2.7.3 ระบบตรวจนบัสินคา้คงคลงั บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ9 

    นายศรัณย ์ ฤทยัวฒัน์ และ นายอดิศร  แสงสวาสด์ิ ไดจ้ดัท าโครงงานเร่ืองระบบ

ตรวจนบัสินคา้คงคลงั บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ ไดพ้ฒันาระบบการตรวจสอบสินคา้ในคลงั

ช่วยเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลและลดระยะเวลาในการท างาน ระบบสามารถก าหนด เฉพาะ

รายการสินค้าท่ีตอ้งการนับได้ สามารถออกรายงานสรุปจ านวนสินคา้ท่ีนับและเปรียบเทียบกับ

จ านวนสินคา้คงคลงัท่ีมีไดแ้ละยงัสามารถท างานไดท้ั้ง ระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์ ท าให้

ระบบการตรวจสอบสินค้าจากคลงัสินคา้สามารถท าางาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Visual Studio 2008 ในการออกแบบระบบ และ Microsoft Sql Server Management 

Studio 2008 r2 ในการเก็บขอ้มูลสินคา้  

 

                                                           

9 http://www.research-system.siam.edu/co-operative/4863-10-52 

http://www.research-system.siam.edu/co-operative/4863-10-52


 

 

บทที ่3 
การวเิคราะห์ระบบงาน 

3.1 วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

 ปัจจุบนัระบบของการท างานของบริษทั ซี.เอส. คอมซัพพลาย เกิดความผิดพลาดในการ
ท างานบ่อยคร้ัง เพราะไม่มีระบบเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนัเข้ามาช่วยท างาน ซ่ึงมีข้อผิดพลาด
ต่อไปน้ี 

1. เวลาสั่งของเขา้ร้านก็จะเก็บใบเสร็จสั่งซ้ือไว ้
2. ตอ้งเช็คสินคา้หนา้ร้าน ดูวา่สินคา้หมดไหม 
3. เวลาเช็คคลงัสินคา้พนกังานตอ้งเดินไปท่ีสตอ็ค ไปดูวา่ของเหลือเท่าไหร่ 
4. เวลาซ้ือขายใชเ้คร่ืองคิดเลขในการค านวน 
5. เวลาซ้ือขายเสร็จจะท าการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ลงในสมุดบนัทึก 

 
3.1.1 ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั 
 3.1.1.1 ใบสั่งซ้ือหายบ่อย 
 3.1.1.2 เวลาสินคา้หนา้ร้านหมดตอ้งเสียเวลาเดินไปเช็ค 
 3.1.1.3 ตอนไปเช็คสินคา้ในคลงัตอ้งเดินไปเช็คท่ีคลงัซ่ึงท าใหเ้สียเวลา 
 3.1.1.4 เวลาค านวณการซ้ือขายสินคา้ตอ้งใชเ้คร่ืองคิดเลขในการค านวณ ท าให้เกิด 
             ขอ้ผดิพลาดบ่อยคร้ัง 
 3.1.1.5 เวลาซ้ือขายสินคา้เสร็จ จะบนัทึกขอ้มูลลงในสมุดบนัทึกท าใหเ้กิดการ 
             สูญหายของขอ้มูลบ่อยคร้ัง 
 
3.1.2 แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 ผูจ้ดัท าเห็นปัญหาาายในบริษทั และมีแนวคิดท่ีจะน าเทคโนโลยี เขา้มาใช้พนันา
ใหก้บับริษทั ซี.เอส. คอมซพัพลาย เพื่อท าใหร้ะบบดียิ่งข้ึน และสะดวกสบายในการท างาน 
และการเก็บขอ้มูลต่างๆของบริษทั 
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3.1.3 Work Flow Diagram ระบบงานเดิม 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ระบบงานเดิม 
 
 

ลกูค้า เจ้าของร้าน สมดุบนัทกึ 

สัง่ของเข้าร้าน จดบนัทกึข้อมลู ลกูค้าเลอืกสนิค้า 

น าสนิค้าไปค านวณ

ราคา 

บนัทกึข้อมลูการซือ้ 

เสร็จสิน้ 

ตรวจสอบสนิค้า 

ยืนยนัการซือ้ 

ไมซื่อ้ ซือ้ 

เลอืกสนิค้าใหม ่
หมด 

ไมห่มด 

ออกใบเสร็จ 



15 

 

 

 
 
3.2 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ 
  
 ระบบการจดัการซ้ือขาย ไดน้ าเทคโนโลยีเวบ็และฐานขอ้มูลเขา้มาช่วยในการจดัท าระบบ 
โดยอยูใ่นรูปแบบของเวบ็ไซต์ ส าหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ ผูพ้นันาไดท้  าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลงานปัจจุบนัของ บริษทั ซี.เอส. คอมซับพลาย เพื่อน ามาวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบใหม่ข้ึนมา เพื่อใหต้รงความตอ้งการของขา้วของบริษทั ซี.เอส. คอมซบัพลาย 
 
 3.2.1 Functional 
  FR 1 ระบบสามารถบนัทึกสินคา้ใหม่ๆลงในฐานขอ้มูลได ้
  FR 2 ระบบสามารถค านวณรายการสินคา้ได ้
  FR 3 ระบบสามารถคน้หาสินคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือได ้
  FR 4 ระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลรายการสินคา้ท่ีลูกคา้ก าลงัซ้ือได ้
  FR 5 ระบบสามารถบนัทึกขอ้มูลการซ้ือขายของลูกคา้ได ้
 
 3.2.2 Non Function Requirement 
  NFR 1 สามารถดูประวติัการซ้ือขายยอ้นหลงัได ้
  NFR 2 สามารถเพิ่มผูใ้ชใ้หพ้นกังานและก าหนดสิทธ์ิการท างานได ้
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3.2.3 Work Flow Diagram ระบบงานแบบใหม ่

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram ระบบงานแบบใหม่ 

ลกูค้า เจ้าของร้าน ระบบ 

สัง่ของเข้าร้าน บนัทกึข้อมลู 

ลกูค้าเลือกสินค้า 

ค านวณรายการสนิค้า 

บนัทกึข้อมลูการซือ้ 

ช าระเงิน 

ยืนยนัการช าระ 

เสร็จสิน้ 

สนิค้าหมด 

ตรวจสอบสนิค้า 

ยืนยนัการซือ้ 

ซือ้ 

ไมซื่อ้ ไมห่มด 

หมด 
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3.2.4 Use Case Diagram 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 Use Case Diagram 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของ Use Case : Add person in database 
 

Use Case Name Add person 
Use Case ID UC 1 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มผูใ้ชใ้หม่ได ้
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบกดท าการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบ 

2. ระบบจะแสดงผลไปท่ีหนา้เวป็ไซต ์
3. ผูดู้แลระบบจะกดปุ่ม Add staff  เพื่อเพิ่มขอ้มูล 
        3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอ แบบฟอร์มขอ้มูล 
              3.1.1. ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกรอกขอ้มูลเสร็จแลว้ 
              3.1.2. ถา้ผูดู้แลระบบกดบนัทึก 
                         3.1.1.1. ระบบจะบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด 
                         3.1.1.2. ระบบก็แสดงหนา้จอขอ้มูลผูใ้ชท้ ั้งหมด 
              3.1.3. ถา้ไม่ใช่ 
                         3.1.2.1. ผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
                         3.1.2.2. ระบบก็จะกลบัไปหนา้แสดงขอ้มูลผูใ้ช ้

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Editing person in database 

 
Use Case Name Editing person in database 
Use Case ID UC 2 
Brief Description การแกไ้ขข้อ้มูลพนกังาน 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบกดท าการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบ 

2. ระบบจะแสดงผลไปท่ีหนา้เวป็ไซต ์
3. ผูดู้แลระบบจะกดปุ่ม edit  เพื่อแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
        3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอ แบบฟอร์มท่ีแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
              3.1.1. ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบแกไ้ขขอ้มูลพนกังานเสร็จ 
              3.1.2. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มบนัทึก 
                         3.1.1.1. ระบบจะบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด 
                         3.1.1.2. ระบบก็แสดงหนา้จอขอ้มูลพนกังานท่ีแกไ้ข 
              3.1.3. ถา้ไม่ใช่ 
                         3.1.2.1. ผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
                         3.1.2.2. ระบบก็จะกลบัไปหนา้แสดงขอ้มูลพนกังาน 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของ Use Case : Login 

 
Use Case Name Login 
Use Case ID UC 3 
Brief Description การเขา้ Login เขา้สู่ระบบ 
Primary Action ผูดู้แลระบบ,ผูใ้ชร้ะบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบและผูใ้ชร้ะบบ กรอกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 

          1.1 กรอกขอ้มูล User และ Password 
                 1.1.1 ถา้ผูดู้แลระบบและผูใ้ชร้ะบบกดปุ่ม Login 
                 1.1.2 ถา้ขอ้มูลหรือรหสัถูกตอ้ง 
                 1.1.3 ระบบจะแจง้วา่ผูใ้ชร้ะบบหรือผูดู้แลระบบเขา้สู่ระบบส าเร็จ 
                 1.1.4 ระบบแสดงหนา้เวป็ไซต ์
           1.2 แต่ถา้ขอ้มูลหรือรหสัไม่ถูกตอ้ง 
                 1.2.1 ระบบจะแจง้วา่เขา้ระบบไม่ส าเร็จ 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดของ Use Case : Add product to database 

 
Use Case Name Add product to database 
Use Case ID UC 4 
Brief Description การเพิ่มขอ้มูลสินคา้ลงในฐานขอ้มูล 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบกดท าการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบ 

2. ระบบจะแสดงผลไปท่ีหนา้เวป็ไซต ์
3. ผูดู้แลระบบจะกดปุ่ม Add product  เพื่อเพิ่มขอ้มูลสินคา้ 
        3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอ แบบฟอร์มเพิ่มขอ้มูลสินคา้ 
              3.1.1. ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกรอกขอ้มูลสินคา้เสร็จ 
              3.1.2. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มบนัทึก 
                         3.1.1.1. ระบบจะบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด 
                         3.1.1.2. ระบบก็แสดงหนา้จอขอ้มูลสินคา้ทั้งหมด 
              3.1.3. ถา้ไม่ใช่ 
                         3.1.2.1. ผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
                         3.1.2.2. ระบบก็จะกลบัไปหนา้แสดงขอ้มูลสินคา้ 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดของ Use Case : Editing product in database 

 
Use Case Name Editing product in database 
Use Case ID UC 5 
Brief Description การแกไ้ขข้อ้มูลสินคา้ในฐานขอ้มูล 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบกดท าการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบ 

2. ระบบจะแสดงผลไปท่ีหนา้เวป็ไซต ์
3. ผูดู้แลระบบจะกดปุ่ม edit  เพื่อแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ 
        3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอ แบบฟอร์มเพิ่มขอ้มูลสินคา้ 
              3.1.1. ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบแกไ้ขขอ้มูลสินคา้เสร็จ 
              3.1.2. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มบนัทึก 
                         3.1.1.1. ระบบจะบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด 
                         3.1.1.2. ระบบก็แสดงหนา้จอสินคา้ท่ีแกไ้ข 
              3.1.3. ถา้ไม่ใช่ 
                         3.1.2.1. ผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
                         3.1.2.2. ระบบก็จะกลบัไปหนา้แสดงขอ้มูลสินคา้ 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.8 รายละเอียดของ Use Case : Add type product in database 

 
Use Case Name Add type product in database 
Use Case ID UC 6 
Brief Description เพิ่มชนิดสินคา้ลงฐานขอ้มูล 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบกดท าการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบ 

2. ระบบจะแสดงผลไปท่ีหนา้เวป็ไซต ์
3. ผูดู้แลระบบจะกดปุ่ม Add type product  เพื่อเพิ่มชนิดสินคา้ 
        3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอ แบบฟอร์มเพิ่มชนิดสินคา้ 
              3.1.1. ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกรอกขอ้มูลชนิดสินคา้เสร็จ 
              3.1.2. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มบนัทึก 
                         3.1.1.1. ระบบจะบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด 
                         3.1.1.2. ระบบก็แสดงหนา้จอขอ้มูลสินคา้ทั้งหมด 
              3.1.3. ถา้ไม่ใช่ 
                         3.1.2.1. ผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
                         3.1.2.2. ระบบก็จะกลบัไปหนา้แสดงชนิดสินคา้ 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.9 รายละเอียดของ Use Case : Add agent in database 
 

Use Case Name Add agent in database 
Use Case ID UC 8 
Brief Description เพิ่มขอ้มูลผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้ 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบกดท าการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบ 

2. ระบบจะแสดงผลไปท่ีหนา้เวป็ไซต ์
3. ผูดู้แลระบบจะกดปุ่ม Add agent  เพื่อเพิ่มขอ้มูลผูแ้ทนจ าหน่าย 
        3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอ แบบฟอร์มของผูแ้ทนจ าหน่าย 
              3.1.1. ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกรอกขอ้มูลผูแ้ทนจ าหน่ายเสร็จ 
              3.1.2. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มบนัทึก 
                         3.1.1.1. ระบบจะบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด 
                         3.1.1.2. ระบบก็แสดงหนา้จอขอ้มูลสินคา้ทั้งหมด 
              3.1.3. ถา้ไม่ใช่ 
                         3.1.2.1. ผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
                         3.1.2.2. ระบบก็จะกลบัไปหนา้แสดงผูแ้ทนจ าหน่าย 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.11 รายละเอียดของ Use Case : Editing agent in database 

 
Use Case Name Editing agent in database 
Use Case ID UC 9 
Brief Description เพิ่มขอ้มูลผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้ 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบกดท าการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบ 

2. ระบบจะแสดงผลไปท่ีหนา้เวป็ไซต ์
3. ผูดู้แลระบบจะกดปุ่ม edit  เพื่อแกไ้ขขอ้มูลผูแ้ทนจ าหน่าย 
        3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอ แบบฟอร์มของผูแ้ทนจ าหน่าย 
              3.1.1. ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบแกไขข้อ้มูลผูแ้ทนจ าหน่ายเสร็จ 
              3.1.2. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มบนัทึก 
                         3.1.1.1. ระบบจะบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด 
                         3.1.1.2. ระบบก็แสดงหนา้จอขอ้มูลสินคา้ทั้งหมด 
              3.1.3. ถา้ไม่ใช่ 
                         3.1.2.1. ผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
                         3.1.2.2. ระบบก็จะกลบัไปหนา้แสดงผูแ้ทนจ าหน่าย 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.11 รายละเอียดของ Use Case : Payment 
 

Use Case Name Payment 
Use Case ID UC 9 
Brief Description หนา้บิลเพื่อค านวณราคาสินคา้ 
Primary Action ผูดู้แลระบบ,ผูใ้ชร้ะบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบกดท าการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบ 

2. ระบบจะแสดงผลไปท่ีหนา้เวป็ไซต ์
3. ผูดู้แลระบบและผูใ้ชแ้ลว้กดปุ่ม Payment เพื่อไปหนา้บิล 
        3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอแบบฟอร์ม Payment 
              3.1.1. ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบใส่ขอ้มูลสินคา้และจ านวนสินคา้ท่ีจะค านวณ
เสร็จ 
              3.1.2. ถา้ผูดู้แลระบบและผูใ้ชก้ดปุ่มเพิ่ม ระบบก็ค  านวณราคาสินคา้ 
                         3.1.1.1. ระบบก็แสดงตารางสินคา้และราคา 
                         3.1.1.2. ผูใ้ชร้ะบบและผูดู้แลระบบตอ้งการเพิ่มจ านวนสินคา้ 
                                      3.1.1.1.1 ผูใ้ชแ้ละผูดู้แลใส่จ านวนสินคา้ท่ีตอ้งการเพิ่ม 
                                      3.1.1.1.2 ผูใ้ชแ้ละผูดู้แลกดปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มสินคา้ท่ีตอ้งการ 
              3.1.3. ถา้ไม่ใช่ 
                         3.1.2.1. ผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
                         3.1.2.2. ระบบก็จะกลบัไปหนา้แสดงผูแ้ทนจ าหน่าย 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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3.4 Sequence Diagram

 

 

รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Login Admin 

 

รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Add Product 
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รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : Edit Product 

 

รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : Add User 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : Edit User 

 

รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Add Type product 
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รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : Edit Type product 

 

รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : Add Agent 
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รูปท่ี 3.12 Sequence Diagram : Edit Agent 

 

รูปท่ี 3.13 Sequence Diagram : Add Person 



32 

 

 

 

รูปท่ี 3.14 Sequence Diagram : Edit Person 

 

รูปท่ี 3.15 Sequence Diagram : Buy Product 
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3.4 Class Diagram 

 

รูปท่ี 3.16 Class Diagram 
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3.5 โครงสร้างของฐานขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ี 

 ในการเก็บระบบฐานขอ้มูลโดยใช ้My SQL และเขียน Ajax ในการท างานของฟังกช์ัน่

ระหวา่งFont-end กบั bank-end 

 

รูปท่ี 3.17 Entity Relationship Diagram 
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บทที ่4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

 การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ( Relational Database System ) ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ

ตารางฐานขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม Mysql ในการจดัการฐานขอ้มูลท่ีออกแบบข้ึนมา 

 

ตารางท่ี 4.1  ตารางขอ้มูล addproduct 

Relation : - 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

idproduct รหสัสินคา้  int(11) Yes   

pdname ช่ือสินคา้  text    

type ชนิดสินคา้  text    

cost ราคาสินคา้  int(11)    

amount จ านวนสินคา้  Int(11)    
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ตารางท่ี 4.2  ตารางขอ้มูล agent 

Relation : homeowners 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

idagent รหสัผูแ้ทนจ าหน่าย  int(11) Yes   

shopname ช่ือร้าน  varchar 
(100) 

   

nameagent ช่ือผูแ้ทนจ าหน่าย  varchar 
(20) 

   

surname นามสกุล  varchar 
(20) 

   

phone เบอร์โทรศพัท ์  varchar 
(10) 

   

address ท่ีอยู ่  text  Yes homeowners 
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ตารางท่ี 4.3  ตารางขอ้มูล person 

Relation : homeowners 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

idstaff รหสัพนกังาน  int(11) Yes   

staffname ช่ือพนกังาน  varchar 
(20) 

   

surename นามสกุล  varchar 
(20) 

   

age อาย ุ  varchar 
(2) 

   

idcard รหสับตัร
ประชาชน 

 varchar 
(13) 

   

phone เบอร์โทรศพัท ์  varchar 
(10) 

   

email อีเมล  varchar 
(30) 

   

address ท่ีอยู ่  text  Yes homeowners 
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ตารางท่ี 4.4  ตารางขอ้มูล typeproduct 

Relation : - 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

typeid รหสัสินคา้  int(10) Yes   

typename ช่ือชนิดสินคา้  text    

descrip ค าอธิบาย  text    

 

 

 

  ตารางท่ี 4.5  ตารางขอ้มูล user_tbl 

Relation : homeowners 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

Id รหสัพนกังาน  int(11) Yes   

fristname ช่ือพนกังาน  varchar 
(50) 

   

lastname นามสกุล  varchar 
(50) 

   

email อีเมล  varchar 
(50) 

   

password รหสัผา่น  varchar 
(50) 

   

status สถานะ  Int(11)    
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ตารางท่ี 4.6  ตารางขอ้มูล bill 

Relation : homeowners 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

billid รหสับิล  int(11) Yes   

billdate วนัท่ีบิล  timestamp    

idstaff รหสัพนกังงาน  int (11)    

total ราคารวม  int(11)    

customer ช่ือลูกคา้  text    

 

 

 

ตารางท่ี 4.7  ตารางขอ้มูล billdetail 

Relation : homeowners 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

billid รหสับิล  int(11) Yes   

idproduct รหสัสินคา้  int(11)    

price ราคา  int (11)    

quantity จ านวนสินคา้  int(11)    
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4.2 การออกแบบส่วนของเจา้ของร้าน 

 จะออกแบบให้ใช้งานง่ายให้มีความเหมาะสมกบัรูปลกัษณะในการใช้งาน ซ่ึงเจา้ของร้าน

จะสามารถใชง้านไดทุ้กเมนูในเวบ็แอปพลิเคชนัน้ี ไดแ้ก่ 1.เพิ่มสินคา้ลงฐานขอ้มูล 2.แกไ้ขสินคา้ใน

ฐานขอ้มูล 3.ลบสินคา้ในฐานขอ้มูล เป็นตน้ 

 4.2.1 ส่วนของเจา้ของร้าน 

 

รูป 4.1 หนา้โชวข์อ้มูลสินคา้ในฐานขอ้มูล 

จากรูป 4.1 เป็นหน้าท่ีเอาไวดู้ข้อมูลสินค้าดูราคาจ านวนสินค้าท่ีมีอยู่ มีปุ่มท่ี

สามารถเอาไวเ้พิ่มสินคา้ แกไ้ขสินคา้ได ้ลบสินคา้ท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลได ้และยงัมีช่องคน้หา

เพื่อเอาไวค้น้หาสินคา้ในฐานขอ้มูลได ้   
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รูป 4.2 หนา้เพิ่มสินคา้ลงฐานขอ้มูล 

จากรูป 4.2 เป็นหนา้ท่ีเอาไวเ้พิ่มสินคา้ โดยรหสัสินคา้จะท าการรันรหสัออโตข้อ้มูลท่ีใชใ้น

การเพิ่มขอ้มุล ช่ือสินคา้ ประเภทสินคา้ จ  านวนสินคา้ ราคาสินคา้ เวลาท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีใส่เขา้

ไปจะเขา้ไปในฐานขอ้มูล 

  

รูป 4.3 หนา้แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ในฐานขอ้มูล 

จากรูป 4.3 เป็นหนา้ท่ีเอาไวแ้กไ้ขขอ้มูลสินคา้ต่างๆ มีไวเ้พื่อ เวลามีการปรับราคาสินคา้ก็

สามารถเขา้มากดแกไ้ขราคาในน้ีไดเ้ลย และยงัสามารถแกไ้ขช่ือ ประเภท และราคาไดอี้กดว้ย พอ

กดบนัทึก ฐานขอ้มูลก็จะท าการอพัเดตขอ้มูลใหม่เขา้ไปแทนท่ีขอ้มูลเดิม 
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รูป 4.4 หนา้เพิ่มขอ้มูลประภทของสินคา้ 

จากรูป 4.4 เป็นหนา้โชวป์ระเภทของสินคา้วา่แต่ละประเภทของสินคา้นั้นมียี่ห้ออะไรบา้ง 

และจะท าการดึงขอ้มูลจากหน้าน้ีเขา้ไปใช้ในหน้าขอ้มูลสินคา้ หน้าน้ีสามารถเพิ่มประเภท แกไ้ข 

ไดเ้หมือนหนา้เพิ่มสินคา้ 

 

รูป 4.5 หนา้เพิ่มประเภทสินคา้ 

จากรูป 4.5 เป็นหน้าเพิ่มประเภทสินคา้ เพื่อเอาไวดู้วา่ประเภทสินคา้แต่ละอนัมีสินคา้ของ

ค่ายไหนบา้ง โดยจะมีการกรอกรายละเอียดของแต่ละประเภทนั้นๆ จะประกอบไปดว้ย ช่ือประเภท

และรายละเอียด 
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รูป 4.6 หนา้แกไ้ขขอ้มูลประเภทของสินคา้ 

จากรูป 4.6 เป็นหนา้แกไ้ขขอ้มูลประเภทของสินคา้ โดยการท างานจะเหมือนกบัหนา้แกไ้ข

ขอ้มูลสินคา้ พอแกไ้ขขอ้มูลแลว้บนัทึก ก็จะท าการอพัเดตในฐานขอ้มูล 

  

รูป 4.7 หนา้แสดงขอ้มูลพนกังาน 

จากรูป 4.7 เป็นหน้าแสดงขอ้มูลของพนักงานภายในร้าน มีไวเ้พื่อเก็บขอ้มูลประวติัของ

พนกังานเวลามีพนกังานเขา้มาสมคัรงาน โดยหนา้น้ีจะประกอบไปดว้ย เพื่อขอ้มูลพนกังาน แกไ้ข

ขอ้มูลพนกังาน แลว้ก็ลบขอ้มูล 
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รูป 4.8 หนา้เพิ่มขอ้มูลพนกังาน 

จากรูป 4.8 เป็นหน้าเอาไวเ้พิ่มข้อมูลของพนักงานท่ีเข้ามาประจ าภายในร้าน โดยจะ

ประกอบไปดว้ย ช่ือพนกังาน นามสกุล อายุ บตัรประชาชน เบอร์โทรศพัท ์เป็นตน้ พอกดบนัทึกก็

จะท าการบนัทึกขอ้มูลลงไปในฐานขอ้มูล 

 

รูป 4.9 หนา้แกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

จากรูป 4.9 เป็นหน้าเอาไวแ้ก้ไขขอ้มูลของพนกังาน เวลาใส่ขอ้มูลผิด หรือตอ้งการเพิ่ม

ขอ้มูลใหม่ก็สามารถเขา้ไปใชง้านในปุ่มแกไ้ขได ้พอกดบนัทึกขอ้มูลใหม่ก็จะท าการอพัเดตเขา้ไป

ในฐานขอ้มูล 
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รุป 4.10 หนา้แสดงขอ้มูลของตวัแทนจ าหน่าย 

จากรูป 4.10 เป็นหนา้แสดงขอ้มูลของตวัแทนจ าหน่าย เอาไวติ้ดต่อกบัตวัแทนเวลาตอ้งการ

สั่งสินคา้ โดยหนา้น้ีจะประกอบไปดว้ย ปุ่มเพิ่มขอ้มูล แกไ้ข และลบ 

 

รูป 4.11 หนา้เพิ่มขอ้มูลของตวัแทนจ าหน่าย 

จากรูป 4.11 เป็นหน้าเพิ่มขอ้มูลของตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงมีไวเ้พื่อเก็บขอ้มูลเบอร์โทรศพัท์

ของตวัแทนจ าหน่ายนั้นๆ โดยประกอบไปดว้ย ช่ือร้านของตวัแทน ช่ือของตวัแทน นามสกุล และ

เบอร์โทรท่ีเอาไวติ้ดต่อ 
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รูป 4.12 หนา้แกไ้ขขอ้มูลของตวัแทนจ าหน่าย 

จากรูป 4.12 เป็นหนา้แกไ้ขขอ้มูลของตวัแทนจ าหน่าย มีไวเ้พื่อเวลาตวัแทนมีการเปล่ียน

ขอ้มูลส่วนตวัเช่นเบอร์โทร ก็จะมีปุ่มแก้ไขน้ีเอาไวอ้พัเดตข้อมูล พอกดบนัทึก ข้อมูลท่ีท าการ

เปล่ียนแปลงก็จะอพัเดตลงไปในฐานขอ้มูล 

 4.2.2 ส่วนของพนกังานภายในร้าน 

 

รูป 4.13 หนา้จดัการการซ้ือขายสินคา้ 

จากรูป 4.13 เป็นหนา้จดัการการซ้ือสินคา้ ซ่ึงพนกังานจะสามารถใช้งานในเมนูส่วนน้ีได ้ 

หนา้การท างานน้ีจะประกอบไปดว้ย เก็บช่ือพนกังานท่ีตอ้นรับ เก็บช่ือลูกคา้ ช่อนคน้หาสินคา้ ช่อง

ใส่จ านวนสินคา้ ปุ่มเพิ่มสินคา้ ตารางท่ีเอาไวเ้ก็บสินคา้และมีปุ่มลบท่ีเอาไวล้บสินคา้ท่ีจะไม่เอา 

ส่วนช่องขา้งล่างซา้ยจะรวมราคาสินคา้ในตาราง แลว้ตรงช่องรับเงินจะใส่จ านวนเงินท่ีรับจากลูกคา้

มาเพื่อเอามาค านวน 
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รูป 4.14 หนา้บิลใบเสร็จ 

จากรูป 4.14 เป็นรูปตวัอย่างบิลใบเสร็จท่ีออกแบบมา โดยจะเปรียบเทียบการรับขอ้มูล

เหมือนกบับิลใบเสร็จของทางร้าน จะท าการเก็บไฟล์เป็น PDF แลว้พิมพ ์โดยขอ้มูลต่างๆจะรับมา

จากหนา้จดัการซ้ือขาย 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

การพฒันาเว็บแอปพลิเคชันของบริษทั ซี.เอส. คอมซับพลาย ได้พฒันาเสร็จส้ินลงตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยในส่วนเจา้ของร้าน จะสามารถท าทุกอยา่งได ้เช่น 1.บนัทึก

ขอ้มูลสินคา้ลงในฐานขอ้มูล 2.แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ในฐานขอ้มูล 3.ลบขอ้มูลสินคา้ในฐานขอ้มูล 4.

เพิ่มขอ้มูลพนกังานภายในร้าน เป็นตน้ และ ส่วนของพนกังานภายในร้าน สามารถใชง้านไดแ้ค่ เมนู

จดัการซ้ือขาย และเรียกดูประวติัการซ้ือขาย 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัของบริษทั ซี.เอส. คอมซบัพลาย บนระบบปฎิบติั

การวินโดว ์ด้วยการเพิ่มสินคา้ลงสต็อกสินคา้ จากการวิเคราะห์ระบบเก่านั้นซ่ึงใช้วิธีเก็บขอ้มูล

สินคา้และค านวณสินคา้ลงบนกระดาษ ท าใหก้ารเก็บขอ้มูลนั้นศูนยห์ายบ่อยและท าให้การค านวณ

เกิดการผิดพลาดบ่อย จึงท าการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันของบริษทั ซี.เอส. คอมซับพลาย เพื่อ

สามารถเก็บขอ้มูลสินคา้และค านวณสินคา้ ไดแ้ม่นย  ามากยิง่ข้ึน 

5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1 ช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการเก็บขอ้มูล  
5.2.2 ออกแบบใหผู้ใ้ช ้ใชง้านง่าย 
5.2.3 เพิ่มความสะดวกสบายใหก้บัพนกังานผูใ้ชง้านภายในร้าน 
5.2.4 ช่วยในเร่ืองเวลา ใชเ้วลาไม่นานในการจดัการซ้ือขายสินคา้ 
5.2.5 การจดัการขอ้มูลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
5.3 ข้อจ ากดัของระบบ 
 5.3.1 ส่วนของเจา้ของร้าน 
  5.3.1.1 ไม่สามารถเปล่ียนขอ้มูลรหสัพนกังานได ้
 5.3.2 ส่วนของพนกังานภายในร้าน 
  5.3.2.1 รหสัพนกังานมีแค่รหสัเดียวใชร่้วมกนัทั้งร้านยกเวน้เจา้ของร้าน 
  5.3.2.2 ไม่สามารถเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลได ้
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและใหร้ะบบมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนควรพฒันาระบบมี
ดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1 สามารถแจง้เตือนเวลาสินคา้ใกลห้มด 
 5.4.2 สามรถแกไ้ขจ านวนสินคา้ในตารางตะกร้าสินคา้ได ้
 5.4.3 สามารถค านวณรายรับของวนันั้นทั้งหมดได ้
 5.4.4 สามารถตรวจขอ้มูลสินคา้ในสตอ๊กได ้
 5.4.5 สามารถจดัเก็บขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือเผือ่ดูยอ้นหลงัได ้
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