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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงค์ในการจดัท าปริญญานิพนธ์เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการ

ร้านกาแฟ (กรณีศึกษา ร้านลุงทอง กาแฟสด) โดยผูจ้ดัท าไดม้องเห็นปัญหาของทางร้านกาแฟท่ียงัใช้

ปากกาในการจดบนัทึกและไม่มีคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้งาน ท าให้บริการลูกคา้ล่าชา้และเกิดปัญหา

ต่าง ๆ ในการบริหารจดัการร้าน จึงได้เน้นพฒันาเว็บแอปพลิเคชันให้สะดวกต่อการใช้การ และ

สามารถบริหารจดัการขอ้มูลต่าง ๆ ของร้านได ้ระบบการท างานถูกแบ่งออกเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั

ส าหรับผูดู้แลระบบใช้ในการจดัการหรือปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลของทางร้านทั้งหมด ส่วนเวบ็แอป

พลิเคชนัส าหรับพนกังานใชใ้นการเพิ่มขอ้มูลสั่งซ้ือสินคา้และการซ้ือวตัถุดิบเขา้ร้าน เวบ็แอปพลิเค

ชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ (กรณีศึกษา ร้านลุงทอง กาแฟสด) มีลกัษณะเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั 

(Web-Based Application) พฒันาโดยภาษา PHP HTML JavaScript และใช้ MySQL เป็นระบบการ

จดัการฐานขอ้มูลมาประยุกตใ์ช ้ซ่ึงหลงัจากพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัน้ีข้ึนพบวา่ผูใ้ชส้ามารถใช้งาน

ไดง่้าย และยงัสามารถจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของทางร้านไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยน าขอ้มูลมา

ใชง้านจริงได ้

 

ค ำส ำคัญ: ร้านกาแฟ / ระบบบริหารจดัการ / เวบ็แอปพลิเคชนั 
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บทที ่1 

บทน ำ 
1.1 ทีม่ำของกำรพฒันำระบบ 

ในสภาพการปัจจุบนัร้านกาแฟไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก และร้านลุงทอง กาแฟสด ก็

เป็นร้านเล็ก ๆ ท่ีมีทั้งลูกคา้ขาประจ าและลูกคา้ขาจร แต่การให้บริการและบริหารจดัการภายในร้าน

ยงัเป็นแบบจดบนัทึกท่ียงัไม่มีเทคโนโลยหีรือคอมพิวเตอร์เขา้มาใชง้าน ท าใหก้ารบริการชา้และเกิด

ปัญหาต่าง ๆ ภายในร้าน เพื่อให้ทนัต่อยุคสมยัท่ีเปล่ียนไปจึงควรปรับเปล่ียนระบบร้านใหม่ ให้การ

บริการสะดวกรวดเร็วและมีการจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นระบบระเบียงมีความถูกตอ้งมากข้ึน 

ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ผูจ้ดัท าจึงไดพ้ฒันาเว็บแอป

พลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ (กรณีศึกษา ร้านลุงทอง กาแฟสด) ข้ึนมา เพื่อช่วยในการ

จดัการปัญหาด้านต่าง ๆ ของร้านกาแฟ ให้มีศกัยภาพและให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้มากยิ่งข้ึน  โดย

เทคโนโลยีเหล่าน้ีมีคุณสมบติัในการท างานไดห้ลายอยา่ง เช่น จดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ และแจง้ยอดขาย 

เป็นตน้ 

1.2 วตัถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 

เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ (กรณีศึกษา ร้านลุงทอง กาแฟ

สด) 

1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 

ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ (กรณีศึกษา ร้านลุงทอง กาแฟ

สด) จะแบ่งขอบเขตการท างานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.3.1 ผูดู้แลระบบ (Administrator) 

1.3.1.1 จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบได ้ 

1.3.1.2 จดัการขอ้มูลสินคา้ได ้ 

1.3.1.3 จดัการขอ้มูลประเภทสินคา้ได ้

1.3.1.4 จดัการขอ้มูลส่วนผสมได ้

1.3.1.5 จดัการขอ้มูลวตัถุดิบได ้

1.3.1.6 จดัการขอ้มูลประเภทวตัถุดิบได ้

1.3.1.7 จดัการขอ้มูลหน่วยนบัวตัถุดิบได ้

1.3.1.8 จดัการขอ้มูลยอดขายได ้

1.3.1.9 ดูขอ้มูลยอดขายได ้
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1.3.1.10 ดูขอ้มูลสตอ๊กได ้ 

1.3.2 พนกังาน (User) 

1.3.2.1 แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบได ้(เฉพาะของตวัเอง) 

1.3.2.2 ดูขอ้มูลสินคา้ได ้

1.3.2.3 ดูขอ้มูลส่วนผสมได ้

1.3.2.4 เพิ่มขอ้มูลสตอ็กได ้

1.3.2.5 เพิ่มขอ้มูลยอดขายได ้

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยใหก้ารบริการมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.4.2 ช่วยใหก้ารจดัเก็บขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและน าไปใชไ้ดจ้ริง 

1.5 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล (Study and Requirement Gathering) 

 1.5.1.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากทางร้านกาแฟ 

 1.5.1.2 ศึกษาการออกแบบฐานขอ้มูล 

 1.5.1.3 ศึกษาเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการพฒันา 

1.5.2 การวเิคราะห์ระบบ (System Analysis) 

น าผลสรุปของการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ช้งานมาเป็นขอ้มูลในการพฒันา

ระบบใหม่ให้กบัทางร้านกาแฟ เพื่อให้โปรแกรมออกมาตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละ

สะดวกต่อการใชง้าน โดยน าผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มารวบรวมเพื่อพฒันาต่อไป โดยจะ

ใช ้Context Diagram และ Data Flow Diagram ในการอธิบายการท างานของระบบ และใช้

แผนภาพ Entity Relationship Diagram แสดงโครงสร้างขอ้มูลและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

1.5.3 การออกแบบระบบ (System Design) 

 1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design) 

1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้างขอ้มูลและฐานขอ้มูล (Data Structure and Database 

Design) 

 1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) 

1.5.3.4 ออกแบบเคร่ืองมือฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ (Hardware and Software 

Design) 
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1.5.4 การพฒันาระบบ (System Development) 

เป็นกระบวนการเขียนโปรแกรม จากรายละเอียดของการออกแบบ โดยท าการ

พฒันาระบบตามรูปแบบและความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยในส่วน Web Application จะใช้

ภาษา HTML, PHP และ JavaScript ในการพฒันาระบบ เพื่อให้ได้ตรงตามความตอ้งการ

ของผูใ้ชม้ากท่ีสุด 

1.5.5 การทดสอบระบบ (System Testing) 

 1.5.5.1 การทดสอบระดบัฟังกช์ัน่ (Unit Testing) 

เป็นการทดสอบการท างานของฟังก์ชัน่ยอ่ย ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง

และขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ โดยผูพ้ฒันาระบบจะทดสอบในขณะท่ีเขียนชุดค าสั่ง 

 1.5.5.2 การทดสอบรวมฟังก์ชัน่ (Integration Testing) 

เป็นการทดสอบการท างานของเว็บแอปพลิเคชัน โดยทดสอบการ

ตอบสนองของแต่ละความตอ้งการในแต่ละหนา้จอท่ีแสดงผลบนเวบ็แอปพลิเคชนั 

วา่มีการท างานท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้ง ดว้ยการน าฟังกช์ัน่ยอ่ย ๆ มาประกอบกนัเป็น

เวบ็แอปพลิเคชนั 

 1.5.5.3 การทดสอบรวมระบบ (System Testing) 

เป็นการทดสอบการท างานทั้งหมดของเวบ็แอปพลิเคชนั เพื่อดูภาพรวม

ทั้งหมดของระบบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนจากฟังก์ชั่นไหน แล้วน าไปปรับปรุง

แกไ้ขต่อไป 

1.5.6 การจดัท าเอกสารประกอบการใชง้านระบบ (System Documentation) 

จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ โดยรวบรวมขอ้มูลทั้งก่อนและระหวา่งการ

พฒันาระบบ จดัให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน เป็นขั้นตอนแสดงรายละเอียดการพฒันาและ

เป็นคู่มือในการใช้งานระบบ อีกทั้งยงัเป็นเอกสารส าหรับการน าระบบไปพฒันาต่อใน

อนาคต 
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1.6 แผนและระยะเวลำด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

ตารางท่ี 1.1 แสดงแผนและระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ 
 

 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน 

2562-2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. การรวบรวมความ
ตอ้งการของระบบ 

2. วเิคราะห์ระบบ 

3. ออกแบบระบบ 

4. พฒันาระบบ 

5. ทดสอบระบบ 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำระบบ 

1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

o เคร่ืองโน๊ตบุค๊ HP ProBook 4431s 

o Intel Core i5 processor 2410M (CPU 2.30GHz) 

o RAM 8.00GB 

o HDD 500GB 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 

 ระบบปฏิบติัการ Windows 10 

 Xampp สนบัสนุนโปรแกรมต่อไปน้ี 

o ระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีน ามาใชคื้อ MySQL 

o โปรแกรม phpMyAdmin เพื่อใชจ้ดัการฐานขอ้มูล MySQL 

 ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบคือ PHP, JavaScript, CSS และ 

HTML 

 ซอฟตแ์วร์ท่ีน ามาใชอ้อกแบบหนา้จอ (Interface) ไดแ้ก่ 

o Notepad++ 

o Adode Photoshop CS5 

 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ ไดแ้ก่ 

o Google Chrome 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่รองรับระบบ 

 1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

o CPU: Intel Core i3 ข้ึนไป 

o Ram: 4.00GB ข้ึนไป 

o HDD: 500GB ข้ึนไป 

1.8.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 

o ระบบปฏิบติัการ Windows 7 ข้ึนไป 

o โปรแกรม Xampp เวอร์ชัน่ 7.4.8 ข้ึนไป 

o โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ Google Chrome



                                                       

 

 

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ ทางผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษา

แนวคิดทฤษฎีและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อน ามาบรูณาการร่วมกนัในการพฒันาระบบ ให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้โดยประกอบดว้ย 

2.1 ทฤษฎกีารออกแบบฐานข้อมูล 

2.1.1 ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) คือ ฐานข้อมูลท่ีได้รับการใช้มาก

ท่ีสุด โดยข้ึนกบัพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีเขม้แข็ง ไม่มีความจ าเป็นในการท าความเขา้ใจทาง

ทฤษฎีความสัมพนัธ์ในการใชฐ้านขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ แต่จ าเป็นตอ้งเขา้ใจแนวคิดฐานขอ้มูล

พื้นฐานบางประการสัมพนัธ์ ฐานขอ้มูลแบบน้ีแสดง การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตาราง 

ท่ีมีลักษณะเป็นสองมิติ คือ แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ซ่ึงในการเช่ือมโยงกัน

ระหว่างขอ้มูลในตาราง 2 ตาราง หรือมากกว่า จะเช่ือมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ท่ีมีอยู่ใน

ตารางท่ีตอ้งการเช่ือมโยงขอ้มูลกนั โดยท่ีแอททริบิวตจ์ะแสดงคุณสมบติัของรีเลชัน่ต่าง ๆ  

ซ่ึงรีเลชัน่ต่าง ๆ ไดผ้า่นกระบวนการท ารีเลชัน่ใหเ้ป็นบรรทดัฐาน (Normalized) ในระหวา่ง 

การออกแบบเพื่อละความซ ้ าซอ้น เพื่อใหก้ารจดัการฐานขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.2 ชนิดของคียใ์นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

2.1.2.1 คียห์ลกั (Primary Key) จะเป็นฟิลดท่ี์ไม่ซ ้ ากนัในแต่ละเรคคอร์ดในตาราง

นั้น เราสามารถใชฟิ้ลดท่ี์เป็น Primary Key น้ีเป็นตวัแทนของตาราง 

2.1.2.2 คียคู์่แข่ง (Candidate Key) เป็นฟิลดห์น่ึงหรือหลายฟิลดท่ี์มีคุณสมบติัท่ีเป็น 

Primary Key แต่ไม่คียห์ลกั เช่น ช่ือและนามสกุล สามารถรวมกนัเป็นคียคู์่แข่งได ้

2.1.2.3 คียส์ ารอง (Secondary Key) เป็นฟิลดท่ี์ใชร้วมกบัฟิลดอ่ื์น ๆ   ท่ีเป็น 

Composite key เหมือนกนัมาใชเ้ป็น Primary Key ของตาราง 

2.1.2.4 คียน์อก (Foreign Key) เป็นฟิลดใ์นตารางหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบั 

primary Key ในอีกตารางหน่ึง 
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2.2 Web Application (เวบ็แอปพลเิคชัน) 

การพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีขอ้ดีคือ ขอ้มูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบ 

Online ทั้งแบบ Local (ภายในวงLAN) และ Global (ออกไปยงัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ท าให้เหมาะ

ส าหรับงานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real-time ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใชง้านง่าย เหมือนกบัท่านท า

ก าลงัท่องเวบ็ ระบบงานท่ีพฒันาข้ึนมาจะตรงกบัความตอ้งการกบัหน่วยงาน หรือห้างร้านมากท่ีสุด 

ไม่เหมือนกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทัว่ไป ท่ีมกัจะจดัท าระบบในแบบกวา้ง ๆ ซ่ึงมกัจะไม่ตรงกบัความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริง ระบบสามารถโตต้อบกบัลูกคา้ หรือผูใ้ช้บริการแบบ Real Time ท าให้เกิดความ

ประทบัใจ เคร่ืองท่ีใชง้านไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมทั้งส้ิน 

ตวัอยา่งระบบงานท่ีเหมาะกบัเวบ็แอปพลิเคชนั เช่น ระบบการจองสินคา้หรือบริการต่าง ๆ 

เช่น การจองท่ีพกั การจองโปรแกรมทวัร์ การจองแผน่ CD-DVD ฯลฯ ระบบงานบุคลากร ระบบงาน

แผนการตลาด ระบบการสั่งซ้ือแบบพิเศษ ระบบงานในโรงเรียน เช่น ระบบงานวดัและประเมินผล 

ระบบงานปกครอง ระบบงานห้องสมุด ระบบการลงทะเบียน เช็คเกรด ฯลฯ ระบบงานอ่ืน ๆ ท่ี

ตอ้งการน าขอ้มูลมา Online ค่าใช้จ่ายในการท าเว็บ แอปพลิเคชัน ปกติจะใช้วิธีการค านวณจาก

ขอบเขตของระบบงาน และปริมาณของขอ้มูลท่ีไหลเวียนในระบบ รวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงทาง

เวบ็ โปรแกรมเมอร์จะค านวณราคาออกเป็นงาน ๆ ไป ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต่อไปน้ี

รวมกนั ค่าจดัท าระบบงาน ค่าช่ือโดเมน และ Web Hosting    (ในกรณีจะน าระบบออกทางเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต) ค่าบริการหลงัการขาย ค่าHardware และอุปกรณ์ดา้นเครือข่าย เพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

ในวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ โปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็ หรือเรียกโดยทบัศพัทว์า่ เวบ็แอปพลิเค

ชนั (องักฤษ: Web application) คือโปรแกรมประยุกต์ท่ีเขา้ถึงดว้ยโปรแกรมคน้ดูเวบ็ผา่นเครือข่าย

คอมพิวเตอร์อยา่งอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เวบ็แอปพลิเคชนัเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากความสามารถ

ในการอปัเดทและดูแลโดยไม่ตอ้งแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์บนเคร่ืองผูใ้ช้ ตวัอย่างเว็บแอป

พลิเคชนัไดแ้ก่ เวบ็เมล การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วกิิ 

เป็นตน้ 

ส่วนมากเรามกัจะคุ้นเคยกบัการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีติดตั้ง โปรแกรมพวก 

Microsoft Office ท่ีประกอบด้วย Word ท่ีส าหรับพิมพ์เอกสาร Excel ส าหรับสร้างตารางค านวณ 

โปรแกรมพวกน้ีเราจะเรียกมนัว่า Desktop Application ซ่ึงจะติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลเคร่ืองใครเคร่ืองคนนั้น หรือโปรแกรมส าหรับงานบัญชี ท่ีบางหน่วยงานติดตั้งท่ีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เป็นลกัษณะ Client-Server Application โดยเก็บฐานขอ้มูลไวท่ี้เซิร์ฟเวอร์ (Server) และ
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ติดตั้งตวัโปรแกรมบญัชีท่ีเคร่ืองใช้งาน (Client) ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการเพิ่มข้ึนในดา้น Multi-

User หรือใชง้านพร้อม ๆ กนัไดห้ลาย ๆ คน โดยใชฐ้านขอ้มูลเดียวกนั เก็บฐานขอ้มูลไวท่ี้ส่วนกลาง 

เทคโนโลยี Desktop Application ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการการบริหารจดัการได ้

โดยเฉพาะการท าธุรกิจท่ีต้องปรับเปล่ียนไปตลอดเวลา ขอ้มูลมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา เพื่อ

ตอบสนองภาวะตลาดท่ีแปรเปล่ียน ระบบ Client-Server Application ตวัโปรแกรมมีความซับซ้อน 

การแกไ้ข การ Upgrade ท าไดยุ้่งยาก อย่างกรณี หากตอ้งการ Upgrade หรือเพิ่มคุณสมบติัเพิ่มเติม

ให้กับ Application ท่ีตวัเซิร์ฟเวอร์ต้องหยุดระบบทั้งหมด และเม่ือ Upgrade ท่ีเซิร์ฟเวอร์แล้ว ก็

จ  าเป็นตอ้ง Upgrade ท่ี Client ดว้ย หากระบบมีผูใ้ชง้านจ านวนมาก จะยิง่เพิ่มความยุง่ยากมากข้ึน 

นอกจากน้ียงัไม่รวมปัญหาวา่ ท่ีเคร่ือง Client มีความหลากหลายและแตกต่างกนั เช่น OS 

(Operating System) ท่ีต่างกนั สเปคเคร่ืองท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงหากการ Upgrade แลว้มีความจ าเป็นตอ้ง

ใชส้เปคเคร่ืองท่ีสูงข้ึนท่ีฝ่ัง Client จ าเป็นตอ้ง Upgrade ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามไปดว้ย 

จากตวัอย่างปัญหาเหล่าน้ี ถูกจดัการดว้ยเทคโนโลยี Web Application (เวบ็แอปพลิเคชนั) 

เพราะ Web Application สามารถตอบสนองปัญหาข้างต้นได้เป็นอย่างดี และสามารถแทนท่ี 

Desktop Application ท่ี เ ป็น Client-Server Application ได้เ ป็นอย่าง ดี  ตัวโปรแกรมของ Web 

Application จะถูกติดตั้งไวท่ี้ Server คอยใหบ้ริการกบั Client และท่ี Client ก็ไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรม

เพิ่มเติม สามารถใช้โปรแกรมประเภท Brower ท่ีติดมากับ OS ใช้งานได้ทันที อย่าง Internet 

Explorer หรือโปรแกรมฟรี ไดแ้ก่ FireFox Google Chrome ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก ดว้ย

ความสามารถของ Brower ท่ีหลากหลาย ท าให้ไม่จ  ากดัว่าเคร่ืองท่ีใช้เป็น OS อะไร หรืออุปกรณ์

อะไร อยา่งอุปกรณ์ TouchPad หรือ SmartPhone ก็สามารถเรียกใชง้านได ้ลดขอ้จ ากดัเร่ืองสถานท่ี

ใชง้านอีกดว้ย 

จุดเด่นอีกอยา่งหน่ึง คือขอ้มูลท่ีส่งหากนั ระหวา่ง Client กบั Server มีปริมาณนอ้ยมาก ท า

ให้เราสามารถยา้ยเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่บนเครือข่าย Internet ได้ และสามารถใช้งานผ่าน Internet 

Connection ท่ีมีความเร็วต ่าๆได ้จุดเด่นน้ีท าให ้สามารถใช ้Application เหล่าน้ีจากทุก ๆ แห่งในโลก

ได ้

ดว้ยเทคโนโลยีปัจจุบนัยงัสามารถประยุกต์เพิ่มเติมไดไ้ปถึงการตั้ง web server ใช้ภายใน

หน่วยงาน และให้ภายนอกเรียกใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนัผา่นทาง Internet ไดอี้กดว้ย ท าให้ไม่วา่จะ

เรียกใชง้านจากช่องทางไหนขอ้มูลจะถูกบนัทึกหรือน าเสนอจากท่ีท่ีเดียวกนั การ Update ขอ้มูลจะ

รวดเร็ว ซ่ึงการท าระบบแบบน้ีมีค่าใช้จ่ายไม่มากเลย เม่ือเทียบกบัความตอ้งการทางธุรกิจ ท่ีมีการ

แข่งขนัสูง 
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2.3 ภาษา HTML 

HTML ยอ่มาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการแสดงผล

ของเอกสารบน website หรือท่ีเราเรียกกนัว่าเว็บเพจ ถูกพฒันาและก าหนดมาตรฐานโดยองค์กร 

World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพฒันาทางด้าน Software ของ Microsoft ท าให้

ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหน่ึงท่ีใชเ้ขียนโปรแกรมได ้หรือท่ีเรียกวา่ HTML Application   

HTML เป็นภาษาประเภท Markup   ส าหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML 

สามารถท าโดยใชโ้ปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, Editplus หรือจะอาศยัโปรแกรมท่ีเป็น

เคร่ืองมือช่วยสร้างเวบ็เพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซ่ึงอ านวยความสะดวกในการ

สร้างหนา้ HTML ส่วนการเรียกใชง้านหรือทดสอบการท างานของเอกสาร HTML จะใชโ้ปรแกรม 

web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer  (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape 

Navigator เป็นตน้ 

2.4 ภาษา PHP 

 PHP เป็นภาษาสคริปต ์(Scripting Language) ค าสั่งต่าง ๆ จะเก็บในรูปของขอ้ความ (Text) 

อาจเขียนแทรกอยูภ่ายในภาษา HTML หรือใชง้านอิสระก็ได ้แต่ในการใชง้านจริงมกัใชง้านร่วมกบั

ภาษา HTML ดงันั้นการเขียนโปรแกรมน้ีตอ้งมีความรู้ดา้นภาษา HTML เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม

เราสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์มาช่วยอ านวยความสะดวกในการสร้างงานได ้เช่น Macromedia 

Dreamweaver หรือโปรแกรมประเภท Editor เช่น EditPlus ฯลฯ โปรแกรมเหล่าน้ีจะช่วยจ าแนกค า 

เช่น ค าสั่ง ค  าทัว่ไป ตวัแปร ฯลฯ ใหมี้สีต่างกนัเพื่อสะดวกในการสังเกต และมีตวัเลขบอกบรรทดัท า

ใหส้ะดวกในการแกไ้ข 

PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ Server-Side Script ซ่ึงใช้ในการจดัท าเว็บไซต์และสามารถ

ประมวลผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา 

และ ภาษาเพิร์ล เป้าหมายหลกัของภาษาPHP คือให้นักพฒันาเว็บไซต์สามารถเขียนเว็บเพจ ท่ีมี

ความตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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2.5 JavaScript 

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงั

ไดรั้บความนิยมอยา่งสูง JavaScript เป็นภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต"์ (script) ซ่ึงใน

การสร้างและพฒันาเวบ็ไซต ์(ใช่ร่วมกบั HTML) เพื่อใหเ้วบ็ไซตข์องเราดูมีการเคล่ือนไหว สามารถ

ตอบสนองผูใ้ช้งานได้มากข้ึน ซ่ึงมีวิธีการท างานในลกัษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละ

ค าสั่ง" (interpret) หรือเรียกวา่ ออ็บเจก็โอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมีเป้าหมายใน

การ ออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับผูเ้ขียนดว้ยภาษา HTML สามารถ

ท างานขา้มแพลตฟอร์มได ้โดยท างานร่วมกบั ภาษา HTML และภาษา Javaไดท้ั้งทางฝ่ังไคลเอนต์ 

(Client) และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server)  

JavaScript ถูกพัฒนาข้ึนโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications 

Corporation) โดยใชช่ื้อวา่ Live Script ออกมาพร้อมกบั Netscape Navigator2.0 เพื่อใชส้ร้างเวบ็เพจ

โดยติดต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อมาเน็ตสเคปจึงไดร่้วมมือกบั บริษทัซนัไมโครซิสเต็มส์

ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุง 

LiveScript ใหม่เม่ือ ปี 2538 แลว้ตั้งช่ือใหม่ว่า JavaScript  JavaScript สามารถท าให้ การสร้างเว็บ

เพจมีลูกเล่นต่าง ๆ มากมายและยงัสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งทนัที 

เน่ืองจาก JavaScript ช่วยให้ผูพ้ฒันา สามารถสร้างเวบ็เพจไดต้รงกบัความตอ้งการ และมี

ความน่าสนใจมากข้ึน ประกอบกบัเป็นภาษาเปิด ท่ีใครก็สามารถน าไปใชไ้ด ้ดงันั้นจึงไดรั้บความ

นิยมเป็นอย่างสูง มีการใช้งานอย่างกวา้งขวาง รวมทั้งไดถู้กก าหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA 

การท างานของ JavaScript จะตอ้งมีการแปลความค าสั่ง ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะถูกจดัการโดยบราวเซอร์ 

(เรียกว่าเป็น client-side script) ดังนั้ น JavaScript จึงสามารถท างานได้เฉพาะบนบราวเซอร์ท่ี

สนบัสนุน ซ่ึงปัจจุบนับราวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนบัสนุน JavaScript แลว้ อยา่งไรก็ดี ส่ิงท่ีตอ้งระวงั

คือ JavaScript มีการพฒันาเป็นเวอร์ชัน่ใหม่ ๆ ออกมาดว้ย (ปัจจุบนัคือรุ่น 1.5) ดงันั้น ถา้น าโคด้ของ

เวอร์ชัน่ใหม่ ไปรันบนบราวเซอร์รุ่นเก่าท่ียงัไม่สนบัสนุน ก็อาจจะท าใหเ้กิด error ได ้

2.5.1 JavaScript ท าอะไรไดบ้า้ง 

 JavaScript ท าใหส้ามารถใชเ้ขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ ได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งภาษาอ่ืน  

 JavaScript มีค  าสั่งท่ีตอบสนองกบัผูใ้ชง้าน เช่นเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม หรือ Checkbox 

ก็สามารถสั่งใหเ้ปิดหนา้ใหม่ได ้ท าใหเ้วบ็ไซตข์องเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้านมาก

ข้ึน น่ีคือขอ้ดีของ JavaScript เลยก็วา่ไดท่ี้ท าใหเ้วบ็ไซตด์งั ๆ ทั้งหลาย เช่น Google 

Map ต่างหนัมาใช ้
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 JavaScript สามารถเขียนหรือเปล่ียนแปลง HTML Element ได ้นัน่คือสามารถ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดงผลของเวบ็ไซตไ์ด ้หรือหนา้แสดงเน้ือหาสามารถ

ซ่อนหรือแสดงเน้ือหาไดแ้บบง่าย ๆ นัน่เอง 

 JavaScript สามารถใชต้รวจสอบขอ้มูลได ้สังเกตวา่เม่ือเรากรอกขอ้มูลบางเวบ็ไซต ์

เช่น Email เม่ือเรากรอกขอ้มูลผดิจะมีหนา้ต่างฟ้องข้ึนมาวา่เรากรอกผดิ หรือลืม

กรอกอะไรบางอยา่ง เป็นตน้ 

 JavaScript สามารถใชใ้นการตรวจสอบผูใ้ชไ้ดเ้ช่น ตรวจสอบวา่ผูใ้ช ้ใช ้web 

browser อะไร 

 JavaScript สร้าง Cookies (เก็บขอ้มูลของผูใ้ชใ้นคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชเ้อง) ได ้

2.5.2 ขอ้ดีและขอ้เสียของ JavaScript 

การท างานของ JavaScript เกิดข้ึนบนบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น client-side script) 

ดงันั้นไม่วา่คุณจะใช้เซิร์ฟเวอร์อะไร หรือท่ีไหน ก็ยงัคงสามารถใช ้JavaScript ในเวบ็เพจ

ได้ ต่างกับภาษาสคริปต์อ่ืน เช่น Perl, PHP หรือ ASP ซ่ึงต้องแปลความและท างานท่ี

ตวัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (เรียกวา่ server-side script) ดงันั้นจึงตอ้งใชบ้นเซิร์ฟเวอร์ ท่ีสนบัสนุน

ภาษาเหล่าน้ีเท่านั้น อย่างไรก็ดี จากลกัษณะดงักล่าวก็ท าให้ JavaScript มีขอ้จ ากดั คือไม่

สามารถรับและส่งขอ้มูลต่าง ๆ กบัเซิร์ฟเวอร์โดยตรง เช่น การอ่านไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ เพื่อ

น ามาแสดงบนเวบ็เพจ หรือรับขอ้มูลจากผูช้ม เพื่อน าไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ เป็นตน้ ดงันั้น

งานลกัษณะน้ี จึงยงัคงตอ้งอาศยัภาษา server-side script อยู ่(ความจริง JavaScript ท่ีท างาน

บนเซิร์ฟเวอร์เวอร์ก็มี ซ่ึงตอ้งอาศยัเซิร์ฟเวอร์ท่ีสนบัสนุนโดยเฉพาะเช่นกนั แต่ไม่เป็นท่ี

นิยมนกั) 
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2.6 XAMPP 

เป็นโปรแกรม Apache web server ไวจ้  าลอง web server เพื่อไวท้ดสอบสคริปหรือเวบ็ไซต์

ในเคร่ืองของเรา โดยท่ีไม่ตอ้งเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายใด ๆ ง่ายต่อการติดตั้งและ

ใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกบั PHP ภาษาส าหรับพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัท่ีเป็นท่ีนิยม  

MySQL ฐานขอ้มูล, Apache จะท าหนา้ท่ีเป็นเวบ็ เซิร์ฟเวอร์,  Perl  อีกทั้งยงัมาพร้อมกบั OpenSSL , 

phpMyadmin ระบบบริหารฐานขอ้มูลท่ีพฒันาโดย PHP เพื่อใชเ้ช่ือมต่อไปยงัฐานขอ้มูล  สนบัสนุน

ฐานขอ้มูล MySQL และ SQLite  โปรแกรม Xampp จะอยูใ่นรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ exe  

โปรแกรม Xampp อยูภ่ายใตใ้บอนุญาตของ  GNU General Public License แต่บางคร้ังอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงเร่ืองของลิขสิทธ์ิในการใชง้าน จึงควรติดตามและตรวจสอบโปรแกรมดว้ย 

โปรแกรม XAMPP สามารถใชง้านได ้4 OS ไดแ้ก่  

 Windows สามารถใชง้านไดก้บั windows รุ่น 2000, 2003, xp, vista, windows 

7,8,10 

 Linux  ส าหรับ SuSE, RedHat, Mandrake, Debian และ Ubuntu 

 Mac OS X  

 Solaris ส าหรับ Solaris 8 และ Solaris 9 
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2.7 Bootstrap 

Bootstrap คือ Frontend Framework ท่ีรวม HTML, CSS และ JS เขา้ดว้ยกนัส าหรับพฒันา 

Web ท่ีรองรับทุก Smart Device หรือ เรียกวา่ Responsive Web หรือ Mobile First 

Bootstrap ถูกพฒันาข้ึนโดยทีมงานจาก Twitter หรือ Twitter.com ซ่ึงจะเห็นวา่หนา้ตา

คลา้ยกนัมาก ซ่ึงปัจจุบนัทีมพฒันาหลกั (Core team) มีทั้งหมด 17 คน 

ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจก่อนครับ ว่า Bootstrap น้ีมนัคือ Front-end Framework ตวัหน่ึง ค าว่า 

front-end หมายถึง ส่วนท่ีแสดงผลให้ Users ทัว่ไปเห็น พูดง่ายๆ ก็คือหน้าเวบ็ไซต์ของเรานั่นเอง 

ส่วนค าวา่ framework นั้นจะหมายถึง ส่ิงท่ีเขา้มาช่วยก าหนดกรอบของการท างานให้เป็นไปในทาง

เดียวกนัครับ ในสมยัก่อน เรายงัไม่มี framework ปัญหาท่ีเราพบเป็นประจ าในการท างานร่วมกนัก็

คือ ต่างคนต่างท า คนหน่ึงเขียนแบบหน่ึง ส่วนอีกคนก็เขียนอีกแบบหน่ึง พอใครจะมาแกง้านต่อ 

หรือพฒันาต่อ ก็จะไม่เขา้ใจกนั เพราะไม่ไดมี้การก าหนดขอ้ตกลงกนัไวล่้วงหนา้ ท าใหเ้สียเวลาโดย

ใช่เหตุ framework จะเขา้มาแกปั้ญหาตรงน้ีครับ โดยมนัจะเป็นตวัก าหนดให้สมาชิกในทีมเข้าใจ

ตรงกนั ปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั สมมติ ว่าโจทยข์องเราคือการสร้างกล่องส่ีเหล่ียมสีน ้ าเงิน

ข้ึนมาสักกล่องหน่ึง ถา้เราใช้ framework แลว้ล่ะก็ พนกังานแต่ละคนจะใช้วิธีเดียวกนัในการสร้าง

กล่องน้ีข้ึนมา แมว้า่พวกเคา้จะไม่ไดคุ้ยกนัเลยก็ตาม และพนกังานคนอ่ืน ๆ ท่ีไม่เคยทราบโจทยม์า

ก่อน ก็จะสามารถรู้ไดท้นัทีวา่โคด้ท่ีพวกเคา้เขียนข้ึนมามนัคือการสร้างกล่องสีน ้าเงิน 
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2.8 Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) 

Ajax ไม่ใช่ช่ือของการเขียนโปรแกรมหรือเป็นช่ือของภาษาท่ีใชใ้นการโปรแกรม แต่เป็น

ชุดของเทคโนโลยีต่าง ๆ Ajax ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript? And XML; ซ่ึงหมายถึงการ

ท างานร่วมกนัของ JavaScript? และ XML แบบ Asynchronous มีหลกัการท างาน 2 ประเด็น คือ การ 

update หนา้จอแบบบางส่วน และการติดต่อส่ือสารกบั Server โดยใชห้ลกัการ Asynchronous ท าให้

ผูใ้ช้ไม่ตอ้งหยุดการท างาน เพื่อรอการประมวลผลจาก Server รวมถึงการโหลดและการรีเฟรช

หน้าจอ ของบราวเซอร์ทางฝ่ัง Client มีการใช้ Ajax โดยการเพิ่มเลเยอร์ระหว่าง user browser กบั 

server ท าให้ผูใ้ช้สามารถท างานได้โดยไม่ตอ้งรอให้ Client ติดต่อไปยงั Server รวมถึงการโหลด

และการรีเฟรชหน้าจอทั้งหมดดว้ย ดงันั้นผูใ้ช้สามารถใช้งาน application ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

AJAX จึงไม่ใช่เทคโนโลยีในตวัของมนัเอง แต่ว่าเป็นการน าเทคโนโลยีหลาย ๆ ตวัมา

รวมกนัเช่น JavaScript? DHTML XML Css Dom และ XMLHTTPRequest  

Ajax engine ท าหน้าท่ีเป็นตวักลางระหว่าง client และ server ฉะนั้นเม่ือ client มี request

แทนท่ีจะส่ง HTTP request ไปยงั server โดยตรง client จะส่ง JavaScript? call ไปยงั Ajax engine 

เพื่อโหลดขอ้มูลท่ี user ตอ้งการ และหาก Ajax engine ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมในการตอบสนองต่อ 

user Ajax engine จะส่ง request ไปยงั server โดยใช ้XML



   

 

 

บทที ่3 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

เวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ จะช่วยในการจดัการขอ้มูลในร้านกาแฟได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหก้ารใหบ้ริการลูกคา้สะดวกรวดเร็วและถูกตอ้งแม่นย  า 

โดยเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ ไดน้ าหลกัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์

มาใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ JavaScript ผ่านเวบ็แอปพลิเคชันท่ีท าการจดัการ

ขอ้มูลโดยเวบ็ phpMyAdmin ภายใตโ้ปรแกรม XAMPP 
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3.2 Context Diagram 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1  Context Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ 
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3.3 Data Flow Diagram Level 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 Data Flow Diagram Level 1 ของเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ  
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D1 ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

เขา้สู่ระบบ 
Admin 

User 
Username , Password 

ผลการเขา้สู่ระบบ 

Username , Password 

ผลการเขา้สู่ระบบ 
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3.4 Process Description (ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล) 

ตารางท่ี 3.1 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 1 : เขา้สู่ระบบ 

Process Description  

System :   เวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ 

DFD number :  1 

Process name :  เขา้สู่ระบบ 

Input Data Flow :  Username, Password 

Output Data Flow :  ผลการเขา้สู่ระบบ 

Description :  เป็นโปรเซสท่ีใหร้ะบบท าการตรวจสอบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ จากUsername, 

Password วา่ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ไม่ถูกตอ้งระบบจะไม่สามารถใหเ้ขา้ใช้

ระบบได ้ถา้ถูกตอ้งระบบจะยนิยอมใหเ้ขา้ใชร้ะบบและตรวจสอบสิทธิ

การเขา้ใชว้า่เป็น ผูดู้แลระบบหรือพนกังาน 

 

 

 

ตารางท่ี 3.2 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 2 : จดัการผูใ้ช ้

Process Description  

System :   เวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ 

DFD number :  2 

Process name :  จดัการผูใ้ช ้

Input Data Flow :  ขอ้มูลผูใ้ช ้

Output Data Flow :  ผลการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ 

Description :  เป็นโปรเซสท่ีระบบใหสิ้ทธิกระท าดงัน้ี 

- ผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่ม, ลบ, แกไ้ขขอ้มูล ในฐานขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบได ้ 

- พนกังาน ท าไดแ้ค่แกไ้ขขอ้มูลไดบ้างส่วนเท่านั้น 
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ตารางท่ี 3.3 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 3 : จดัการสินคา้ 

Process Description  

System :   เวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ 

DFD number :  3 

Process name :  จดัการสินคา้ 

Input Data Flow :  ขอ้มูลสินคา้ 

Output Data Flow :  ผลการจดัการขอ้มูลสินคา้ 

Description :  เป็นโปรเซสท่ีระบบใหสิ้ทธิกระท าดงัน้ี 

- ผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่ม, ลบขอ้มูล ในฐานขอ้มูลประเภทสินคา้ได ้

-ผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่ม, ลบ, แกไ้ขขอ้มูล ในฐานขอ้มูลสินคา้ได ้

- ระบบออกรายงานขอ้มูลสินคา้ ใหพ้นกังานดูไดเ้ท่านั้น 

 

 

ตารางท่ี 3.4 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 4 : จดัการวตัถุดิบ 

Process Description  

System :   เวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ 

DFD number :  4 

Process name :  จดัการวตัถุดิบ 

Input Data Flow :  ขอ้มูลวตัถุดิบ 

Output Data Flow :  ผลการจดัการขอ้มูลวตัถุดิบ 

Description :  เป็นโปรเซสท่ีระบบใหสิ้ทธิกระท าดงัน้ี 

- ผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่ม, ลบขอ้มูล ในฐานขอ้มูลประเภทวตัถุดิบได ้

- ผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่ม, ลบขอ้มูล ในฐานขอ้มูลหน่วยนบัวตัถุดิบได ้

-ผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่ม, ลบ, แกไ้ขขอ้มูล ในฐานขอ้มูลวตัถุดิบได ้

- ผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่ม, ลบ, แกไ้ขขอ้มูล ในฐานขอ้มูลส่วนผสมได ้

- ระบบออกรายงานขอ้มูลส่วนผสม ใหพ้นกังานดูไดเ้ท่านั้น 
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ตารางท่ี 3.5 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 5 : จดัการสตอ๊ก 

Process Description  

System :   เวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ 

DFD number :  5 

Process name :  จดัการสต๊อก 

Input Data Flow :  ขอ้มูลสตอ๊ก 

Output Data Flow :  ผลการจดัการขอ้มูลสตอ๊ก 

Description :  เป็นโปรเซสท่ีระบบใหสิ้ทธิกระท าดงัน้ี 

- พนกังาน สามารถเพิ่ม, ลบขอ้มูล ในฐานขอ้มูลสตอ๊กได ้

- ระบบออกรายงานขอ้มูลสต๊อก ใหผู้ดู้แลระบบดูไดเ้ท่านั้น 

- ระบบจะน าขอ้มูลสตอ๊กท่ีเพิ่มหรือลบไปอพัเดทในตารางขอ้มูลวตัถุดิบ 

 

 

ตารางท่ี 3.6 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 6 : จดัการยอดขาย 

Process Description  

System :   เวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ 

DFD number :  6 

Process name :  จดัการยอดขาย 

Input Data Flow :  ขอ้มูลยอดขาย 

Output Data Flow :  ผลการจดัการขอ้มูลยอดขาย 

Description :  เป็นโปรเซสท่ีระบบใหสิ้ทธิกระท าดงัน้ี 

- พนกังาน สามารถเพิ่มขอ้มูลยอดขายได ้

- ระบบออกรายงานขอ้มูลยอดขาย ใหผู้ดู้แลระบบและพนกังานดูได้

เท่านั้น 

- ระบบจะน าขอ้มูลยอดขายท่ีเพิ่มไปอพัเดทในตารางขอ้มูลวตัถุดิบ 
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3.5 แผนภาพความสัมพนัธ์ระหว่างแอนทติี้ (Entity-Relationship Diagrams) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 E-R Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟ
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บทที ่4 

การออกแบบทางกายภาพ 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล 

ตารางท่ี 4.1  รายละเอียดตารางขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

Table Name: employee 

Attribute Description Attribute Domain Type 

user_id รหสัผูใ้ชร้ะบบ  int(8) 

username ช่ือเขา้สู่ระบบ  varchar(20) 

password รหสัผา่น  varchar(20) 

f_name ช่ือ  varchar(100) 

l_name นามสกุล  varchar(100) 

sex เพศ ชาย = man 

หญิง = woman 

varchar(10) 

tel เบอร์โทรศพัท ์ 0999999999 varchar(10) 

position ต าแหน่ง ผูดู้แลระบบ = admin 

พนกังาน = user 

vachar(10) 

state สถานะภาพ ปกติ = on 

พน้สภาพ = off 

varchar(5) 

date วนั/เวลา  datetime 

Primary Key:  user_id 
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ตารางท่ี 4.2  รายละเอียดตารางขอ้มูลสินคา้ 

Table Name: product 

Attribute Description Attribute Domain Type 

prod_id รหสัสินคา้  int(8) 

prod_name ช่ือสินคา้  varchar(100) 

prod_detail ชนิดสินคา้ ร้อน = hot 

เยน็ = cold 

ป้ัน = frappe 

อ่ืน ๆ = etc 

varchar(10) 

prod_price ราคา  varchar(30) 

prod_state สถานะ รอ = hold 

ปกติ = on 

ยกเลิก = off 

varchar(5) 

cateprod_id รหสัประเภทสินคา้  int(4) 

Foreign Key: cateprod_id           References: cate_prod 

Primary Key: prod_id 

 

 

ตารางท่ี 4.3  รายละเอียดตารางขอ้มูลประเภทสินคา้ 

Table Name: cate_prod 

Attribute Description Attribute Domain Type 

cateprod_id รหสัประเภทสินคา้  int(4) 

cateprod_name ช่ือประเภทสินคา้  varchar(100) 

cateprod_state สถานะ ปกติ = on 

ยกเลิก = off 

varchar(5) 

Primary Key: cateprod_id 
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ตารางท่ี 4.4  รายละเอียดตารางขอ้มูลวตัถุดิบ 

Table Name: material 

Attribute Description Attribute Domain Type 

mate_id รหสัวตัถุดิบ  int(8) 

mate_name ช่ือวตัถุดิบ  varchar(150) 

balance ปริมานสุทธิ  varchar(30) 

mate_count นบัสตอ๊ก นบัสตอ๊ก = on 

ไม่นบัสตอ๊ก = off 

varchar(5) 

mate_state สถานะ ปกติ = on 

ยกเลิก = off 

varchar(5) 

unit_id รหสัหน่วยนบั  int(4) 

catemate_id รหสัประเภทวตัถุดิบ  int(4) 

Foreign Key: unit_id          References: mate_unit 

Foreign Key: catemate_id           References: cate_mate 

Primary Key: mate_id 

 

 

ตารางท่ี 4.5  รายละเอียดตารางขอ้มูลประเภทวตัถุดิบ 

Table Name: cate_mate 

Attribute Description Attribute Domain Type 

catemate_id รหสัประเภทวตัถุดิบ  int(4) 

type_mate ช่ือประเภทวตัถุดิบ  varchar(100) 

type_state สถานะ ปกติ = on 

ยกเลิก = off 

varchar(5) 

Primary Key: catemate_id 
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ตารางท่ี 4.6  รายละเอียดตารางขอ้มูลหน่วยนบัวตัถุดิบ 

Table Name: mate_unit 

Attribute Description Attribute Domain Type 

unit_id รหสัหน่วยนบั

วตัถุดิบ 

 int(4) 

unit_name ช่ือหน่วยนบัวตัถุดิบ  varchar(100) 

unit_state สถานะ ปกติ = on 

ยกเลิก = off 

varchar(5) 

Primary Key: unit_id 

 

 

ตารางท่ี 4.7  รายละเอียดตารางขอ้มูลส่วนผสม 

Table Name: ingredient 

Attribute Description Attribute Domain Type 

ing_id รหสัส่วนผสม  int(8) 

Ing_balance ปริมาน  varchar(30) 

Ing_state สถานะ ปกติ = on 

ยกเลิก = off 

varchar(5) 

mate_id รหสัวตัถุดิบ  int(8) 

prod_id รหสัสินคา้  int(8) 

Foreign Key: mate_id          References: material 

Foreign Key: prod_id           References: product 

Primary Key: mate_id 
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ตารางท่ี 4.8  รายละเอียดตารางขอ้มูลยอดขาย 

Table Name: income 

Attribute Description Attribute Domain Type 

income_id รหสัยอดขาย  int(8) 

income_date วนัท่ี  date 

income_time เวลา  time 

income_amount จ านวน  varchar(5) 

income_price ราคา  varchar(20) 

user_id รหสัผูใ้ชร้ะบบ  int(8) 

prod_id รหสัสินคา้  int(8) 

Foreign Key: prod_id          References: product 

Foreign Key: user_id           References: employee 

Primary Key: income_id 
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ตารางท่ี 4.9  รายละเอียดตารางขอ้มูลสตอ๊ก 

Table Name: store 

Attribute Description Attribute Domain Type 

sto_id รหสัสตอ๊ก  int(8) 

sto_date วนัท่ี  date 

mate_id รหสัวตัถุดิบ  int(8) 

sto_size ขนาด  varchar(10) 

sto_amount จ านวน  varchar(20) 

sto_balance ปริมานสุทธิ  varchar(20) 

sto_price ราคา  varchar(20) 

sto_state สถานะ ปกติ = on 

ยกเลิก = off 

varchar(5) 

user_id รหสัผูใ้ชร้ะบบ  int(8) 

Foreign Key: mate_id          References: material 

Foreign Key: user_id           References: employee 

Primary Key: sto_id 
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4.2 การออกแบบโครสร้างของเวบ็แอปพลเิคชัน (Site Map) 

4.2.1 แผนผงัเวบ็ไซตข์องผูดู้แลระบบ (Administrator) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงแผนผงัเวบ็ไซตข์องผูดู้แลระบบ 

  

หนา้เขา้สู่ระบบ 

หนา้แรก 

หนา้วตัถุดิบ-อุปกรณ์ หนา้สินคา้ หนา้ผูใ้ชร้ะบบ 

ดูยอดขาย 

ดูสตอ๊ก 

เพ่ิมขอ้มูลวตัถุดิ-อุปกรณ์ 

แกไ้ขขอ้มูลวตัถุดิบ-อุปกรณ์ 

เพ่ิม-ลบ : ประเภทวตัถุดิ-อุปกรณ์ 

เพ่ิม-ลบ : หน่วยนบัวตัถุดิบ-อุปกรณ์ 

เพ่ิมขอ้มูลสินคา้ 

แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ 

เพ่ิม-ลบ : ประเภทสินคา้ 

เพ่ิม-ลบ : ส่วนผสม 

เพ่ิมขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
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4.2.2 แผนผงัเวบ็ไซตข์องพนกังาน (User) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงแผนผงัเวบ็ไซตข์องพนกังาน 

  

หนา้เขา้สู่ระบบ 

หนา้แรก หนา้วตัถุดิบ-อุปกรณ์ หนา้สินคา้ หนา้ผูใ้ชร้ะบบ 

ดูยอดขาย 

ดูสตอ๊ก 

สัง่ซ้ือวตัถุดิบ-อุปกรณ์ 

ลบการสัง่ซ้ือ 

ดูรายการสินคา้ 

ดูรายการส่วนผสม 

ดูขอ้มูลผูใ้ช ้

แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้
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4.3 รายละเอยีดของเวบ็แอปพลเิคชัน 

4.3.1 รายละเอียดของเวบ็แอปพลิเคชนัส าหรับผูดู้แลระบบ (Administrator) 

 

 
รูปท่ี 4.3 หนา้จอส าหรับล็อคอินเขา้สู่ระบบ (Administrator) 

เร่ิมตน้การใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั เป็นหนา้ส าหรับ Login ท าการยนืยนัตวัตนของ

ผูใ้ชร้ะบบ โดยผูดู้แลระบบจะตอ้งมี Username และ Password ในการ Login เพื่อตรวจสอบ

สิทธิในการเขา้ใช้ระบบ ถา้หากผูใ้ช้ระบบไม่มี Username และ Password ก็จะไม่สามารถ

เขา้ใชร้ะบบได ้
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอของหนา้แรก (Administrator) 

หนา้แรกจะแสดงยอดขายดี 5 อนัดบัแรกของทางร้านใหผู้ดู้แลระบบทราบ จะมีปุ่ม 

“ดูยอดขาย” ส าหรับเรียกดูขอ้มูลยอดขาย และปุ่ม “ดูสตอ๊ก” เพื่อเรียกดูขอ้มูลสตอ๊ก 
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอของหนา้แรก ส าหรับดูขอ้มูลยอดขาย (Administrator) 

ผูดู้แลระบบสามารถดูขอ้มูลยอดขายได้ ด้วยการกดปุ่ม “ดูยอดขาย” ระบบก็จะ

แสดงหน้าต่างข้อมูลยอดขายข้ึนมา ผูดู้แลระบบสามารถเลือกวนัท่ีในการค้นหาขอ้มูล

ยอดขายได ้โดยเลือก “วนัท่ีเร่ิม” และ “วนัท่ีส้ินสุด” แลว้ท าการกดปุ่ม “คน้หา” ระบบก็จะ

แสดงตารางขอ้มูลข้ึนมาโชว ์

ผูดู้แลระบบสามารถน าขอ้มูลยอดขายดงักล่าวออกรายงานเป็นไฟล์ขอ้มูล Excel 

ได ้ดว้ยการกดปุ่ม “Export to Excel” และเม่ือตอ้งการออกจากหนา้ต่างดูยอดขายก็สามารถ

กดท่ีปุ่ม “ยกเลิก” 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอของหนา้แรก ส าหรับดูขอ้มูลสต๊อก (Administrator) 

ผูดู้แลระบบสามารถดูขอ้มูลสต๊อกได ้ดว้ยการกดปุ่ม “ดูสต๊อก” ระบบก็จะแสดง

หนา้ต่างขอ้มูลสตอ๊กข้ึนมา ผูดู้แลระบบสามารถเลือกวนัท่ีในการคน้หาขอ้มูลสต๊อกได ้โดย

เลือก “ว ันท่ีเ ร่ิม” และ “ว ันท่ีส้ินสุด” แล้วท าการกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบก็จะแสดง

ตารางขอ้มูลข้ึนมาโชว ์

ผูดู้แลระบบสามารถน าขอ้มูลสต๊อกดงักล่าวออกรายงานเป็นไฟล์ขอ้มูล Excel ได ้

ดว้ยการกดปุ่ม “Export to Excel” และเม่ือตอ้งการออกจากหนา้ต่างดูสต๊อกก็สามารถกดท่ี

ปุ่ม “ยกเลิก” 
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รูปท่ี 4.7 หนา้จอของหนา้วตัถุดิบ-อุปกรณ์ (Administrator) 

หนา้วตัถุดิบ-อุปกรณ์จะแสดงตารางขอ้มูลของวตัถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะตอ้ง

ใชใ้นการท าเมนูกาแฟ หรือใชส้อยภายในร้านกาแฟ  

ผูดู้แลระบบสามารถท าได ้คือ 

 เพิ่ม-ลบ ประเภทวตัถุดิบและอุปกรณ์ได้ด้วยการกดปุ่ม “เพิ่ม-ลบ : 

ประเภท”  

 เพิ่ม-ลบ หน่วยนบัวตัถุดิบและอุปกรณ์ไดด้ว้ยการกดปุ่ม “เพิ่ม-ลบ : หน่วย

นบั”  

 เพิ่มขอ้มูลวตัถุดิบและอุปกรณ์ไดด้ว้ยการกดปุ่ม “เพิ่ม”  

 แกไ้ขขอ้มูลวตัถุดิบและอุปกรณ์ไดด้ว้ยการกดปุ่ม “แกไ้ข” 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอของหนา้วตัถุดิบ-อุปกรณ์ ส าหรับเพิ่ม-ลบ ประเภทวตัถุดิบและอุปกรณ์ 

(Administrator) 

ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่ม-ลบ ขอ้มูลประเภทวตัถุดิบและอุปกรณ์ไดด้ว้ยการกดปุ่ม  

“เพิ่ม-ลบ : ประเภท” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างข้ึนมา โดยผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูล

ดว้ยการใส่ขอ้มูลท่ีช่อง “เพิ่มประเภท” แลว้ท าการกดปุ่ม “เพิ่ม” ตารางขอ้มูลก็จะโชวข้ึ์นมา 

และสามารถลบขอ้มูลดงักล่าวไดด้ว้ยการกดปุ่ม “ลบ” ถา้ตอ้งการออกจากหน้าต่างให้กด

ปุ่ม “ยกเลิก” 
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอของหนา้วตัถุดิบ-อุปกรณ์ ส าหรับเพิ่ม-ลบ หน่วยนบัวตัถุดิบและอุปกรณ์ 

(Administrator) 

ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่ม-ลบ ขอ้มูลหน่วยนบัวตัถุดิบและอุปกรณ์ไดด้ว้ยการกดปุ่ม  

“เพิ่ม-ลบ : หน่วยนบั” ระบบก็จะแสดงหนา้ต่างข้ึนมา โดยผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูล

ด้วยการใส่ขอ้มูลท่ีช่อง “เพิ่มหน่วยนับ” แล้วท าการกดปุ่ม “เพิ่ม” ตารางขอ้มูลก็จะโชว์

ข้ึนมา และสามารถลบขอ้มูลดงักล่าวไดด้ว้ยการกดปุ่ม “ลบ” ถา้ตอ้งการออกจากหน้าต่าง

ใหก้ดปุ่ม “ยกเลิก” 
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รูปท่ี 4.10 หนา้จอของหนา้วตัถุดิบ-อุปกรณ์ ส าหรับเพิ่มขอ้มูลวตัถุดิบและอุปกรณ์ (Administrator) 

ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลวตัถุดิบและอุปกรณ์ได้ดว้ยการกดปุ่ม “เพิ่ม” ระบบ

ก็จะแสดงหน้าต่างข้ึนมา โดยผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลด้วยการใส่ขอ้มูลท่ีช่องรับ

ขอ้มูล โดยจะรับขอ้มูลดงัน้ี ไดแ้ก่ “ช่ือ” “ประเภท” “หน่วยนบั” “สต๊อก” เป็นตน้ เม่ือท า

การใส่ขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ ก็ใหก้ดท่ีปุ่ม “บนัทึก” ระบบก็จะท าการเก็บขอ้มูลดงักล่าว 

หรือถา้ตอ้งการออกจากหนา้ต่างดงักล่าวก็ใหก้ดท่ีปุ่ม “ยกเลิก” 
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รูปท่ี 4.11 หนา้จอของหนา้วตัถุดิบ-อุปกรณ์ ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลวตัถุดิบและอุปกรณ์ 

(Administrator) 

ถา้เกิดขอ้ผดิพลาดหรือไม่ถูกตอ้งของขอ้มูลตามท่ีผูดู้แลระบบตอ้งการ ผูดู้แลระบบ

สามารถแก้ไขข้อมูลวตัถุดิบและอุปกรณ์ได้ด้วยการกดปุ่ม “แก้ไข” ระบบก็จะแสดง

หน้าต่างข้ึนมา โดยผูดู้แลระบบสามารถแก้ไขขอ้มูลได้ท่ีช่องรับขอ้มูล เม่ือท าการแก้ไข

ขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ ก็ใหก้ดท่ีปุ่ม “บนัทึก” ระบบก็จะท าการเก็บขอ้มูลดงักล่าว 

หรือถา้ตอ้งการออกจากหนา้ต่างดงักล่าวก็ใหก้ดท่ีปุ่ม “ยกเลิก”  
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รูปท่ี 4.12 หนา้จอของหนา้สินคา้ (Administrator) 

หนา้สินคา้จะแสดงตารางขอ้มูลของสินคา้ต่าง ๆ ท่ีเป็นเมนูกาแฟ หรือเมนูต่าง ๆ ท่ี

ผูดู้แลระบบสร้างข้ึนมา  

ผูดู้แลระบบสามารถท าได ้คือ 

 เพิ่ม-ลบ ประเภทสินคา้ไดด้ว้ยการกดปุ่ม “เพิ่ม-ลบ : ประเภท”  

 เพิ่ม-ลบ ส่วนผสมสินคา้ไดด้ว้ยการกดปุ่ม “เพิ่ม-ลบ : ส่วนผสม”  

 เพิ่มขอ้มูลสินคา้ไดด้ว้ยการกดปุ่ม “เพิ่ม”  

 แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ไดด้ว้ยการกดปุ่ม “แกไ้ข” 
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รูปท่ี 4.13 หนา้จอของหนา้สินคา้ ส าหรับเพิ่ม-ลบ ประเภทสินคา้ (Administrator) 

ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่ม-ลบ ขอ้มูลประเภทสินคา้ไดด้้วยการกดปุ่ม  “เพิ่ม-ลบ : 

ประเภท” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างข้ึนมา โดยผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลดว้ยการใส่

ข้อมูลท่ีช่อง “เพิ่มประเภท” แล้วท าการกดปุ่ม “เพิ่ม” ตารางข้อมูลก็จะโชว์ข้ึนมา และ

สามารถลบขอ้มูลดงักล่าวได้ดว้ยการกดปุ่ม “ลบ” ถา้ตอ้งการออกจากหน้าต่างให้กดปุ่ม 

“ยกเลิก” 
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รูปท่ี 4.14 หนา้จอของหนา้สินคา้ ส าหรับเพิ่มขอ้มูลสินคา้ (Administrator) 

ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลสินคา้ได้ด้วยการกดปุ่ม “เพิ่ม” ระบบก็จะแสดง

หนา้ต่างข้ึนมา โดยผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลดว้ยการใส่ขอ้มูลท่ีช่องรับขอ้มูล โดยจะ

รับขอ้มูลดงัน้ี ไดแ้ก่ “ช่ือสินคา้” “ประเภทสินคา้” “ชนิดสินคา้” “ราคา(บาท)” เป็นตน้ เม่ือ

ท าการใส่ขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ ก็ใหก้ดท่ีปุ่ม “บนัทึก” ระบบก็จะท าการเก็บขอ้มูลดงักล่าว 

หรือถา้ตอ้งการออกจากหนา้ต่างดงักล่าวก็ใหก้ดท่ีปุ่ม “ยกเลิก” 
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รูปท่ี 4.15 หนา้จอของหนา้สินคา้ ส าหรับเพิ่ม-ลบ ส่วนผสมของสินคา้ (Administrator) 

เม่ือผูดู้แลระบบเพิ่มขอ้มูลสินคา้เขา้สู่ระบบไปแล้ว สินคา้ดงักล่าวจะตอ้งท าการ

เพิ่มขอ้มูลส่วนผสมต่อไป 

โดยผู ้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม-ลบ ข้อมูลสินค้าได้ด้วยการกดปุ่ม “เพิ่ม-ลบ : 

ส่วนผสม” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างข้ึนมา โดยผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลดว้ยการใส่

ขอ้มูลท่ีช่องรับขอ้มูล โดยจะรับขอ้มูลดงัน้ี ไดแ้ก่ “ประเภทวตัถุดิบ-อุปกรณ์” “ช่ือ” “ขนาด” 

“หน่วยนบั” เป็นตน้ เม่ือท าการใส่ขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ ก็ให้กดท่ีปุ่ม “บนัทึก” ระบบก็จะท า

การเก็บขอ้มูลดงักล่าว และเรียกมาโชวท่ี์ตารางขอ้มูล และสามารถลบขอ้มูลดงักล่าวไดด้ว้ย

การกดปุ่ม “ลบ” ถา้ตอ้งการออกจากหนา้ต่างใหก้ดปุ่ม “ยกเลิก” 
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รูปท่ี 4.16 หนา้จอของหนา้สินคา้ ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ (Administrator) 

เม่ือผูดู้แลระบบไดท้ าการเพิ่มขอ้มูลสินคา้และเพิ่มขอ้มูลส่วนผสมของสินคา้นั้น ๆ 

จนครบเสร็จสมบูรณ์แลว้ ผูดู้แลระบบตอ้งเขา้มาแกไ้ขขอ้มูลสถานะของสินคา้นั้น ๆ โดย

การกดปุ่ม “แกไ้ข” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างข้ึนมา แลว้ให้เลือกตรงช่องสถานะจาก “รอ

ส่วนผสม” ให้เปล่ียนเป็น “ปกติ” แลว้ก็ให้กดท่ีปุ่ม “บนัทึก” ระบบก็จะท าการเก็บขอ้มูล

ดงักล่าวเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

หรือถ้าเกิดขอ้ผิดพลาดท่ีไม่ถูกตอ้งของขอ้มูลตามท่ีผูดู้แลระบบตอ้งการ ผูดู้แล

ระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ไดด้ว้ยการกดปุ่ม “แกไ้ข” ระบบก็จะแสดงหนา้ต่างข้ึนมา 

โดยผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลไดท่ี้ช่องรับขอ้มูล เม่ือท าการแกไ้ขขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ 

ก็ใหก้ดท่ีปุ่ม “บนัทึก” ระบบก็จะท าการเก็บขอ้มูลดงักล่าว และถา้ตอ้งการออกจากหน้าต่าง

ก็ใหก้ดท่ีปุ่ม “ยกเลิก” 
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รูปท่ี 4.17 หนา้จอของหนา้ผูใ้ชร้ะบบ (Administrator) 

หนา้ผูใ้ชร้ะบบจะแสดงตารางขอ้มูลของผูใ้ชร้ะบบทุกคน 

ผูดู้แลระบบสามารถท าได ้คือ 

 เพิ่มขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบไดด้ว้ยการกดปุ่ม “เพิ่ม”  

 แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบไดด้ว้ยการกดปุ่ม “แกไ้ข” 
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รูปท่ี 4.18 หนา้จอของหนา้ผูใ้ชร้ะบบ ส าหรับเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ (Administrator) 

ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบไดด้ว้ยการกดปุ่ม “เพิ่ม” ระบบก็จะแสดง

หนา้ต่างข้ึนมา โดยผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลดว้ยการใส่ขอ้มูลท่ีช่องรับขอ้มูล โดยจะ

รับข้อมูลดังน้ี ได้แก่ “Username” “Password” “Confirm Password” “ช่ือ” “นามสกุล” 

“เพศ” “เบอร์โทรศพัท์” “ต าแหน่ง” เป็นตน้ เม่ือท าการใส่ขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ ก็ให้กดท่ีปุ่ม 

“บนัทึก” ระบบก็จะท าการเก็บขอ้มูลดงักล่าว 

หรือถา้ตอ้งการออกจากหนา้ต่างดงักล่าวก็ใหก้ดท่ีปุ่ม “ยกเลิก” 
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รูปท่ี 4.19 หนา้จอของหนา้ผูใ้ชร้ะบบ ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ (Administrator) 

ถา้เกิดขอ้ผดิพลาดหรือไม่ถูกตอ้งของขอ้มูลตามท่ีผูดู้แลระบบตอ้งการ ผูดู้แลระบบ

สามารถแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช้ระบบไดด้ว้ยการกดปุ่ม “แกไ้ข” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างข้ึนมา 

โดยผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลไดท่ี้ช่องรับขอ้มูล เม่ือท าการแกไ้ขขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ 

ก็ใหก้ดท่ีปุ่ม “บนัทึก” ระบบก็จะท าการเก็บขอ้มูลดงักล่าว 

หรือถา้ตอ้งการออกจากหนา้ต่างดงักล่าวก็ใหก้ดท่ีปุ่ม “ยกเลิก” 
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4.3.2 รายละเอียดของเวบ็แอปพลิเคชนัส าหรับพนกังาน (User) 

 

 
รูปท่ี 4.20 หนา้จอส าหรับล็อคอินเขา้สู่ระบบ (User) 

เร่ิมตน้การใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั เป็นหนา้ส าหรับ Login ท าการยนืยนัตวัตนของ

ผูใ้ช้ระบบ โดยพนกังานจะตอ้งมี Username และ Password ในการ Login เพื่อตรวจสอบ

สิทธิในการเขา้ใช้ระบบ ถา้หากผูใ้ช้ระบบไม่มี Username และ Password ก็จะไม่สามารถ

เขา้ใชร้ะบบได ้
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รูปท่ี 4.21 หนา้จอของหนา้แรก (User) 

หนา้แรกของพนกังานจะให้ท าการรับค าสั่งซ้ือสินคา้ โดยการเลือกประเภทสินคา้

ก่อน ตรงหัวตาราง “เลือกสินคา้” แลว้เลือกสินคา้ตรงท่ีระบบโชวร์ายการสินคา้ และจะมี

ช่อง “จ านวน” ท่ีตอ้งระบุจ านวนสินคา้ จากนั้นใหก้ดปุ่ม “เพิ่ม”  

ระบบจะน าสินคา้มาโชวต์รงตะกร้าสินคา้ เม่ือเลือกสินคา้จนเสร็จส้ินแลว้ ระบบจะ

ค านวณค่าต่าง ๆ แลว้แสดง “จ านวนสินคา้” “ราคา” “ยอดรวม” ให้พนกังานทราบ จากนั้น

จะกดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อเก็บขอ้มูลดงักล่าวเขา้สู่ระบบ 

พนกังานสามารถดูขอ้มูลยอดขายไดด้ว้ยการกดปุ่ม “ดูยอดขาย” 
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รูปท่ี 4.22 หนา้จอของหนา้แรก ส าหรับดูขอ้มูลยอดขาย (User) 

พนกังานสามารถดูยอดขายไดด้ว้ยการกดปุ่ม “ดูยอดขาย” ระบบก็จะแสดงหนา้ต่าง

ขอ้มูลยอดขายข้ึนมา สามารถเลือกวนัท่ีในการคน้หาขอ้มูลยอดขายได ้โดยเลือก “วนัท่ีเร่ิม” 

และ “วนัท่ีส้ินสุด” แลว้ท าการกดปุ่ม “คน้หา” ระบบก็จะแสดงตารางขอ้มูลข้ึนมาโชว ์และ

เม่ือตอ้งการออกจากหนา้ต่างดูยอดขายก็สามารถกดท่ีปุ่ม “ยกเลิก” 
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รูปท่ี 4.23 หนา้จอของหนา้วตัถุดิบ-อุปกรณ์ (User) 

ระบบจะแสดงขอ้มูลสตอ๊กใหพ้นกังานทราบ เม่ือพนกังานไดท้  าการเพิ่มขอ้มูลการ

การสั่งซ้ือวตัถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

พนกังานสามารถท าได ้คือ 

 เพิ่มขอ้มูลสั่งซ้ือวตัถุดิบและอุปกรณ์ไดด้ว้ยการกดปุ่ม “การสั่งซ้ือ”  

 ลบขอ้มูลวตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีสั่งซ้ือไดด้ว้ยการกดปุ่ม “ลบ” 

พนกังานสามารถลบขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการ หรือเกิดขอ้มูลผิดพลาดของรายการนั้น ๆ 

ไดด้ว้ยการกดปุ่ม “ลบ” 
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รูปท่ี 4.24 หนา้จอของหนา้วตัถุดิบ-อุปกรณ์ ส าหรับการสั่งซ้ือวตัถุดิบและอุปกรณ์ (User) 

พนกังานสามารถเพิ่มขอ้มูลการสั่งซ้ือวตัถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดด้ว้ยการกดปุ่ม 

“การสั่งซ้ือ” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างข้ึนมา โดยพนกังานสามารถเพิ่มขอ้มูลด้วยการใส่

ขอ้มูลท่ีช่องรับขอ้มูล โดยจะรับขอ้มูลดงัน้ี ไดแ้ก่ “ประเภท” “ช่ือ” “ขนาด” “หน่วยนับ” 

“จ านวน(ea.)” “ราคา(บาท)” เป็นต้น เม่ือท าการใส่ข้อมูลเสร็จส้ินแล้ว ก็ให้กดท่ีปุ่ม 

“บนัทึก” ระบบก็จะท าการเก็บขอ้มูลดงักล่าว 

หรือถา้ตอ้งการออกจากหนา้ต่างดงักล่าวก็ใหก้ดท่ีปุ่ม “ยกเลิก” 
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รูปท่ี 4.25 หนา้จอของหนา้สินคา้ ส าหรับแสดงรายการสินคา้ (User) 

พนักงานสามารถดูรายการสินค้าของทางร้านกาแฟได้  และสามารถดูข้อมูล

ส่วนผสมไดด้ว้ยการกดปุ่ม “ส่วนผสม” 

 

 
รูปท่ี 4.26 หนา้จอของหนา้สินคา้ ส าหรับแสดงรายการส่วนผสม (User) 

พนกังานสามารถดูรายการส่วนผสมของสินคา้นั้น ๆ ไดด้ว้ยการกดปุ่ม “ส่วนผสม” 

ระบบจะโชว์หน้าต่างตารางข้อมูลส่วนผสมข้ึนมา และเม่ือต้องการออกจากหน้าต่างก็

สามารถกดท่ีปุ่ม “ยกเลิก”  
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รูปท่ี 4.27 หนา้จอของหนา้ผูใ้ชร้ะบบ (User) 

ระบบจะแสดงขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบของพนกังาน ใหแ้ก่พนกังานไดท้ราบ และสามารถ

แกไ้ขขอ้มูลไดด้ว้ยการกดปุ่ม “แกไ้ข” 
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รูปท่ี 4.28 หนา้จอของหนา้ผูใ้ชร้ะบบ ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ (User) 

ถ้าเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องของข้อมูลตามท่ีพนักงานต้องการ พนักงาน

สามารถแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช้ระบบไดด้ว้ยการกดปุ่ม “แกไ้ข” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างข้ึนมา 

โดยพนกังานสามารถแกไ้ขขอ้มูลไดท่ี้ช่องรับขอ้มูล เม่ือท าการแกไ้ขขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ ก็

ใหก้ดท่ีปุ่ม “บนัทึก” ระบบก็จะท าการเก็บขอ้มูลดงักล่าว 

หรือถา้ตอ้งการออกจากหนา้ต่างดงักล่าวก็ใหก้ดท่ีปุ่ม “ยกเลิก”



                                                       

 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลของระบบ 

การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการร้านกาแฟไดท้  าการพฒันาเสร็จส้ินลงตาม

วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยในส่วนของระบบก็จะช่วยให้การบริหารจดัการขอ้มูล

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และในส่วนของผูดู้แลระบบกบัพนกังานก็สามารถจดัการขอ้มูลต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งรวดเร็วแม่นย  า 

5.2 ข้อดีและข้อจ ำกดัของกำรท ำระบบ 

5.2.1 ขอ้ดีของระบบ 

5.2.1.1 เพิ่มความสะดวกสบายในการจดัเก็บขอ้มูล 

5.2.1.2 สามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5.2.1.3 สามารถดูสินคา้ท่ีขายดีท่ีสุดของร้านได ้

5.2.2 ขอ้จ ากดัของระบบ 

5.2.2.1 ระบบไม่สามารถพิมพใ์บเสร็จได ้

5.2.2.2 ระบบไม่สามารถท าโปรโมชัน่ได ้

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ระบบควรพฒันาใหมี้การท างานในส่วนของการเช่ือมต่อแบบอินเตอร์เน็ตได ้

5.3.2 ระบบควรพฒันาใหส้ามารถพิมพใ์บเสร็จได ้

5.3.3 ระบบควรพฒันาใหมี้การอพัเดทโปรโมชัน่ต่าง ๆ ได ้

5.3.4 ระบบควรพฒันาใหส้ามารถช าระเงินผา่นช่องทางอ่ืน ๆ ได ้
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ภาคผนวก



 

 

ภาคผนวก ก 

การติดตั้งโปรแกรม XAMPP 
1. ท ำกำรดำวน์โหลด XAMPP ส ำหรับ Windows 

 
รูปท่ี ก.1 เวบ็ส ำหรับดำวน์โหลด XAMPP 

 

2. ท ำกำรติดตั้ง คลิก Next 

 
รูปท่ี ก.2 หนำ้จอติดตั้ง XAMPP 
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3. ท ำกำรเลือก Components ท่ีเรำตอ้งกำร เลือกใชแ้ค่ Apache / MySQL 

 
รูปท่ี ก.3 หนำ้จอ Components ต่ำง ๆ ของ XAMPP 

 

4. เลือก Path ในกำรติดตั้ง XAMPP 

  
รูปท่ี ก.4 หนำ้จอเลือก Path 
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5. คลิก Next 

 
รูปท่ี ก.5 หนำ้จอรำยละเอียด XAMPP 

 

6. คลิก Next เพื่อท ำกำรติดตั้ง 

 
รูปท่ี ก.6 หนำ้จอพร้อมท ำกำรติดตั้ง XAMPP 
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7. รอท ำกำรติดตั้ง 

 
รูปท่ี ก.7 หนำ้จอรอกำรติดตั้ง XAMPP 

 

8. ท ำกำรติดตั้งเรียบร้อย และท ำกำร Restart Computer 1 คร้ัง 

 
รูปท่ี ก.8 หนำ้จอติดตั้งเรียบร้อยของ XAMPP 
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9. จำกนั้นเขำ้ Control Panel ของ XAMPP และท ำกำรคลิก Start Apache และ Mysql 

ตำมล ำดบั 

 
รูปท่ี ก.9 หนำ้จอ Control Panel ของ XAMPP 

 

10. จำกนั้นลองเขำ้ phpMyAdmin และ localhost ดู 

http://localhost/phpmyadmin 

http://localhost 

 
รูปท่ี ก.10 หนำ้เวบ็ phpMyAdmin



                                                       

 

 

ภาคผนวก ข 

ประวตัิผู้จัดท า 
                                                                  

 

 

 
รหสันกัศึกษำ : 5404800115  

ช่ือ-นำมสกุล : นำยธนดล จนัทร์หอม  

สำขำวชิำ : วทิยำกำรคอมพิวเตอร์  

คณะ : วทิยำศำสตร์  

ท่ีอยู ่ : 76/429 ม.6 ม.พร้อมจิตร ซ.วดัพระเงิน ต.บำงม่วง 

อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140  

เบอร์ติดต่อ : 087-8646937  

อีเมล์ : nomoto111@gmail.com  


	1.หน้าปก
	2.ใบรับรองปริญญานิพนธ์
	3.บทคัดย่อภาษาไทย
	3.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	4.กิตติกรรมประกาศ
	5.สารบัญ
	6.บทที่1
	7.บทที่2
	8.บทที่3
	9.บทที่4
	10.บทที่5
	11.บรรณานุกรม
	12.ภาคผนวก

