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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ในการจัดทาปริ ญญานิ พนธ์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการ
ร้านกาแฟ (กรณี ศึกษา ร้านลุงทอง กาแฟสด) โดยผูจ้ ดั ทาได้มองเห็นปัญหาของทางร้านกาแฟที่ยงั ใช้
ปากกาในการจดบันทึกและไม่มีคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้งาน ทาให้บริ การลู กค้าล่าช้าและเกิ ดปั ญหา
ต่าง ๆ ในการบริ หารจัดการร้ าน จึ งได้เน้นพัฒนาเว็บแอปพลิ เคชันให้สะดวกต่อการใช้การ และ
สามารถบริ หารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของร้านได้ ระบบการทางานถูกแบ่งออกเป็ นเว็บแอปพลิ เคชัน
สาหรับผูด้ ู แลระบบใช้ในการจัดการหรื อปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลของทางร้ านทั้งหมด ส่ วนเว็บแอป
พลิเคชันสาหรับพนักงานใช้ในการเพิ่มข้อมูลสัง่ ซื้ อสิ นค้าและการซื้ อวัตถุดิบเข้าร้าน เว็บแอปพลิเค
ชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ (กรณี ศึกษา ร้านลุงทอง กาแฟสด) มีลกั ษณะเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน
(Web-Based Application) พัฒนาโดยภาษา PHP HTML JavaScript และใช้ MySQL เป็ นระบบการ
จัดการฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ ซึ่ งหลังจากพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนี้ ข้ ึนพบว่าผูใ้ ช้สามารถใช้งาน
ได้ง่าย และยังสามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของทางร้านได้อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยโดยนาข้อมูลมา
ใช้งานจริ งได้
คำสำคัญ: ร้านกาแฟ / ระบบบริ หารจัดการ / เว็บแอปพลิเคชัน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำของกำรพัฒนำระบบ
ในสภาพการปั จจุบนั ร้านกาแฟได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก และร้านลุงทอง กาแฟสด ก็
เป็ นร้านเล็ก ๆ ที่มีท้ งั ลูกค้าขาประจาและลูกค้าขาจร แต่การให้บริ การและบริ หารจัดการภายในร้าน
ยังเป็ นแบบจดบันทึกที่ยงั ไม่มีเทคโนโลยีหรื อคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้งาน ทาให้การบริ การช้าและเกิด
ปั ญหาต่าง ๆ ภายในร้าน เพื่อให้ทนั ต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจึงควรปรับเปลี่ยนระบบร้านใหม่ ให้การ
บริ การสะดวกรวดเร็ วและมีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นระบบระเบียงมีความถูกต้องมากขึ้น
ผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็ นถึ งความสาคัญและปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น ผูจ้ ดั ทาจึงได้พฒั นาเว็บแอป
พลิ เคชันระบบบริ หารจัดการร้ านกาแฟ (กรณี ศึกษา ร้ านลุ งทอง กาแฟสด) ขึ้นมา เพื่อช่ วยในการ
จัดการปั ญหาด้านต่าง ๆ ของร้ านกาแฟ ให้มีศกั ยภาพและให้บริ การที่ ดีแก่ ลูกค้ามากยิ่งขึ้ น โดย
เทคโนโลยีเหล่านี้ มีคุณสมบัติในการทางานได้หลายอย่าง เช่น จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ และแจ้งยอดขาย
เป็ นต้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ (กรณี ศึกษา ร้านลุงทอง กาแฟ
สด)
1.3 ขอบเขตของปริ ญญำนิพนธ์
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ (กรณี ศึกษา ร้านลุงทอง กาแฟ
สด) จะแบ่งขอบเขตการทางานออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
1.3.1 ผูด้ ูแลระบบ (Administrator)
1.3.1.1 จัดการข้อมูลผูใ้ ช้ระบบได้
1.3.1.2 จัดการข้อมูลสิ นค้าได้
1.3.1.3 จัดการข้อมูลประเภทสิ นค้าได้
1.3.1.4 จัดการข้อมูลส่ วนผสมได้
1.3.1.5 จัดการข้อมูลวัตถุดิบได้
1.3.1.6 จัดการข้อมูลประเภทวัตถุดิบได้
1.3.1.7 จัดการข้อมูลหน่วยนับวัตถุดิบได้
1.3.1.8 จัดการข้อมูลยอดขายได้
1.3.1.9 ดูขอ้ มูลยอดขายได้
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1.3.1.10 ดูขอ้ มูลสต๊อกได้
1.3.2 พนักงาน (User)
1.3.2.1 แก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้ระบบได้ (เฉพาะของตัวเอง)
1.3.2.2 ดูขอ้ มูลสิ นค้าได้
1.3.2.3 ดูขอ้ มูลส่ วนผสมได้
1.3.2.4 เพิ่มข้อมูลสต็อกได้
1.3.2.5 เพิม่ ข้อมูลยอดขายได้
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ช่วยให้การบริ การมีความสะดวกรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.4.2 ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและนาไปใช้ได้จริ ง
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Study and Requirement Gathering)
1.5.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากทางร้านกาแฟ
1.5.1.2 ศึกษาการออกแบบฐานข้อมูล
1.5.1.3 ศึกษาเครื่ องมือที่จะใช้ในการพัฒนา
1.5.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
นาผลสรุ ปของการสารวจความต้องการของผูใ้ ช้งานมาเป็ นข้อมูลในการพัฒนา
ระบบใหม่ให้กบั ทางร้านกาแฟ เพื่อให้โปรแกรมออกมาตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้และ
สะดวกต่อการใช้งาน โดยนาผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มารวบรวมเพื่อพัฒนาต่อไป โดยจะ
ใช้ Context Diagram และ Data Flow Diagram ในการอธิ บายการทางานของระบบ และใช้
แผนภาพ Entity Relationship Diagram แสดงโครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล
1.5.3 การออกแบบระบบ (System Design)
1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design)
1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้างข้อมูลและฐานข้อมูล (Data Structure and Database
Design)
1.5.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design)
1.5.3.4 ออกแบบเครื่ องมือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software
Design)
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1.5.4 การพัฒนาระบบ (System Development)
เป็ นกระบวนการเขียนโปรแกรม จากรายละเอียดของการออกแบบ โดยทาการ
พัฒนาระบบตามรู ปแบบและความต้องการของผูใ้ ช้ โดยในส่ วน Web Application จะใช้
ภาษา HTML, PHP และ JavaScript ในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้มากที่สุด
1.5.5 การทดสอบระบบ (System Testing)
1.5.5.1 การทดสอบระดับฟังก์ชนั่ (Unit Testing)
เป็ นการทดสอบการทางานของฟั งก์ชน่ั ย่อย ๆ เพื่อตรวจสอบความถู กต้อง
และข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยผูพ้ ฒั นาระบบจะทดสอบในขณะที่เขียนชุดคาสัง่
1.5.5.2 การทดสอบรวมฟังก์ชน่ั (Integration Testing)
เป็ นการทดสอบการท างานของเว็บ แอปพลิ เ คชัน โดยทดสอบการ
ตอบสนองของแต่ละความต้องการในแต่ละหน้าจอที่แสดงผลบนเว็บแอปพลิ เคชัน
ว่ามีการทางานที่สมบูรณ์และถูกต้อง ด้วยการนาฟังก์ชนั่ ย่อย ๆ มาประกอบกันเป็ น
เว็บแอปพลิเคชัน
1.5.5.3 การทดสอบรวมระบบ (System Testing)
เป็ นการทดสอบการทางานทั้งหมดของเว็บแอปพลิ เคชัน เพื่อดู ภาพรวม
ทั้งหมดของระบบว่า มี ข ้อผิดพลาดเกิ ดขึ้ นจากฟั งก์ช่ันไหน แล้วนาไปปรั บ ปรุ ง
แก้ไขต่อไป
1.5.6 การจัดทาเอกสารประกอบการใช้งานระบบ (System Documentation)
จัดทาเอกสารประกอบปริ ญญานิ พนธ์ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและระหว่างการ
พัฒนาระบบ จัดให้อยู่ในรู ปแบบมาตรฐาน เป็ นขั้นตอนแสดงรายละเอียดการพัฒนาและ
เป็ นคู่มือในการใช้งานระบบ อี กทั้งยังเป็ นเอกสารสาหรั บการนาระบบไปพัฒนาต่ อใน
อนาคต
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1.6 แผนและระยะเวลำดำเนินงำนปริ ญญำนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงแผนและระยะเวลาในการดาเนินงานปริ ญญานิพนธ์
ขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
1. การรวบรวมความ
ต้องการของระบบ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ

2562-2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
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1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
o เครื่ องโน๊ตบุค๊ HP ProBook 4431s
o Intel Core i5 processor 2410M (CPU 2.30GHz)
o RAM 8.00GB
o HDD 500GB
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
 ระบบปฏิบตั ิการ Windows 10
 Xampp สนับสนุนโปรแกรมต่อไปนี้
o ระบบจัดการฐานข้อมูลที่นามาใช้คือ MySQL
o โปรแกรม phpMyAdmin เพื่อใช้จดั การฐานข้อมูล MySQL
 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ PHP, JavaScript, CSS และ
HTML
 ซอฟต์แวร์ที่นามาใช้ออกแบบหน้าจอ (Interface) ได้แก่
o Notepad++
o Adode Photoshop CS5
 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ได้แก่
o Google Chrome
1.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
o CPU: Intel Core i3 ขึ้นไป
o Ram: 4.00GB ขึ้นไป
o HDD: 500GB ขึ้นไป
1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
o ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 ขึ้นไป
o โปรแกรม Xampp เวอร์ ชน่ั 7.4.8 ขึ้นไป
o โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ ทางผู จ้ ดั ทาได้ทาการศึกษา
แนวคิ ดทฤษฎี และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนามาบรู ณาการร่ วมกันในการพัฒนาระบบ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้ โดยประกอบด้วย
2.1 ทฤษฎีการออกแบบฐานข้ อมูล
2.1.1 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ฐานข้อมู ล เชิ ง สัม พันธ์ (Relational Database) คื อ ฐานข้อมู ล ที่ ไ ด้รับการใช้ม าก
ที่ สุด โดยขึ้ นกับพื้นฐานทางทฤษฎี ที่เข้มแข็ง ไม่มีความจาเป็ นในการทาความเข้าใจทาง
ทฤษฎีความสัมพันธ์ในการใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แต่จาเป็ นต้องเข้าใจแนวคิดฐานข้อมูล
พื้นฐานบางประการสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบนี้แสดง การจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบของตาราง
ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นสองมิ ติ คื อ แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ซึ่ งในการเชื่ อมโยงกัน
ระหว่างข้อมู ลในตาราง 2 ตาราง หรื อมากกว่า จะเชื่ อมโยงโดยใช้แอททริ บิวต์ที่มีอยู่ใน
ตารางที่ตอ้ งการเชื่ อมโยงข้อมูลกัน โดยที่แอททริ บิวต์จะแสดงคุณสมบัติของรี เลชัน่ ต่าง ๆ
ซึ่ งรี เลชัน่ ต่าง ๆ ได้ผา่ นกระบวนการทารี เลชัน่ ให้เป็ นบรรทัดฐาน (Normalized) ในระหว่าง
การออกแบบเพื่อละความซ้ าซ้อน เพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.1.2 ชนิดของคียใ์ นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
2.1.2.1 คียห์ ลัก (Primary Key) จะเป็ นฟิ ลด์ที่ไม่ซ้ ากันในแต่ละเรคคอร์ ดในตาราง
นั้น เราสามารถใช้ฟิลด์ที่เป็ น Primary Key นี้เป็ นตัวแทนของตาราง
2.1.2.2 คียค์ ู่แข่ง (Candidate Key) เป็ นฟิ ลด์หนึ่งหรื อหลายฟิ ลด์ที่มีคุณสมบัติที่เป็ น
Primary Key แต่ไม่คียห์ ลัก เช่น ชื่อและนามสกุล สามารถรวมกันเป็ นคียค์ ู่แข่งได้
2.1.2.3 คียส์ ารอง (Secondary Key) เป็ นฟิ ลด์ที่ใช้รวมกับฟิ ลด์อื่น ๆ ที่เป็ น
Composite key เหมือนกันมาใช้เป็ น Primary Key ของตาราง
2.1.2.4 คียน์ อก (Foreign Key) เป็ นฟิ ลด์ในตารางหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กบั
primary Key ในอีกตารางหนึ่ง
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2.2 Web Application (เว็บแอปพลิเคชัน)
การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่ งมี ขอ้ ดี คือ ข้อมู ลต่าง ๆ ในระบบมี การไหลเวียนในแบบ
Online ทั้งแบบ Local (ภายในวงLAN) และ Global (ออกไปยังเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต) ทาให้เหมาะ
สาหรับงานที่ตอ้ งการข้อมูลแบบ Real-time ระบบมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ใช้งานง่าย เหมือนกับท่านทา
กาลังท่องเว็บ ระบบงานที่พฒั นาขึ้นมาจะตรงกับความต้องการกับหน่วยงาน หรื อห้างร้านมากที่สุด
ไม่เหมือนกับโปรแกรมสาเร็ จรู ปทัว่ ไป ที่มกั จะจัดทาระบบในแบบกว้าง ๆ ซึ่ งมักจะไม่ตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริ ง ระบบสามารถโต้ตอบกับลู กค้า หรื อผูใ้ ช้บริ การแบบ Real Time ทาให้เกิ ดความ
ประทับใจ เครื่ องที่ใช้งานไม่จาเป็ นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิม่ เติมทั้งสิ้ น
ตัวอย่างระบบงานที่เหมาะกับเว็บแอปพลิเคชัน เช่น ระบบการจองสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ
เช่น การจองที่พกั การจองโปรแกรมทัวร์ การจองแผ่น CD-DVD ฯลฯ ระบบงานบุคลากร ระบบงาน
แผนการตลาด ระบบการสั่งซื้ อแบบพิเศษ ระบบงานในโรงเรี ยน เช่น ระบบงานวัดและประเมินผล
ระบบงานปกครอง ระบบงานห้องสมุด ระบบการลงทะเบียน เช็คเกรด ฯลฯ ระบบงานอื่น ๆ ที่
ต้องการนาข้อมูลมา Online ค่าใช้จ่ายในการทาเว็บ แอปพลิ เคชัน ปกติ จะใช้วิธีการคานวณจาก
ขอบเขตของระบบงาน และปริ มาณของข้อมูลที่ ไหลเวียนในระบบ รวมถึงปั จจัยด้านอื่น ๆ ซึ่ งทาง
เว็บ โปรแกรมเมอร์ จะคานวณราคาออกเป็ นงาน ๆ ไป ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต่อไปนี้
รวมกัน ค่าจัดทาระบบงาน ค่าชื่อโดเมน และ Web Hosting (ในกรณี จะนาระบบออกทางเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต) ค่าบริ การหลังการขาย ค่าHardware และอุปกรณ์ดา้ นเครื อข่าย เพิ่มเติมอื่น ๆ
ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรื อเรี ยกโดยทับศัพท์วา่ เว็บแอปพลิเค
ชัน (อังกฤษ: Web application) คือโปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดู เว็บผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ อย่างอินเทอร์ เน็ตหรื ออินทราเน็ต เว็บแอปพลิเคชันเป็ นที่นิยมเนื่ องจากความสามารถ
ในการอัปเดทและดู แลโดยไม่ตอ้ งแจกจ่าย และติ ดตั้งซอฟต์แวร์ บนเครื่ องผูใ้ ช้ ตัวอย่างเว็บแอป
พลิเคชันได้แก่ เว็บเมล การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วิกิ
เป็ นต้น
ส่ วนมากเรามักจะคุ ้นเคยกับ การใช้งานคอมพิวเตอร์ ส่วนบุ คคลที่ ติดตั้ง โปรแกรมพวก
Microsoft Office ที่ประกอบด้วย Word ที่สาหรับพิมพ์เอกสาร Excel สาหรับสร้ างตารางคานวณ
โปรแกรมพวกนี้ เราจะเรี ย กมันว่า Desktop Application ซึ่ ง จะติ ดตั้ง บนเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส่ ว น
บุ ค คลเครื่ องใครเครื่ อ งคนนั้น หรื อโปรแกรมส าหรั บ งานบัญชี ที่ บ างหน่ วยงานติ ดตั้ง ที่ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เป็ นลักษณะ Client-Server Application โดยเก็บฐานข้อมูลไว้ที่เซิ ร์ฟเวอร์ (Server) และ
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ติดตั้งตัวโปรแกรมบัญชี ที่เครื่ องใช้งาน (Client) ซึ่ งตอบสนองความต้องการเพิ่มขึ้นในด้าน MultiUser หรื อใช้งานพร้อม ๆ กันได้หลาย ๆ คน โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เก็บฐานข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง
เทคโนโลยี Desktop Application ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการบริ หารจัดการได้
โดยเฉพาะการทาธุ รกิ จที่ ต้องปรั บเปลี่ ยนไปตลอดเวลา ข้อมู ลมี การเคลื่ อนไหวตลอดเวลา เพื่อ
ตอบสนองภาวะตลาดที่แปรเปลี่ ยน ระบบ Client-Server Application ตัวโปรแกรมมีความซับซ้อน
การแก้ไข การ Upgrade ทาได้ยุ่งยาก อย่างกรณี หากต้องการ Upgrade หรื อเพิ่มคุ ณสมบัติเพิ่มเติม
ให้ก ับ Application ที่ ตวั เซิ ร์ฟ เวอร์ ต้องหยุดระบบทั้ง หมด และเมื่ อ Upgrade ที่ เซิ ร์ฟ เวอร์ แล้ว ก็
จาเป็ นต้อง Upgrade ที่ Client ด้วย หากระบบมีผใู ้ ช้งานจานวนมาก จะยิง่ เพิ่มความยุง่ ยากมากขึ้น
นอกจากนี้ ยงั ไม่รวมปั ญหาว่า ที่เครื่ อง Client มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่ น OS
(Operating System) ที่ต่างกัน สเปคเครื่ องที่แตกต่างกัน ซึ่ งหากการ Upgrade แล้วมีความจาเป็ นต้อง
ใช้สเปคเครื่ องที่สูงขึ้นที่ฝ่ัง Client จาเป็ นต้อง Upgrade ตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ตามไปด้วย
จากตัวอย่างปั ญหาเหล่านี้ ถู กจัดการด้วยเทคโนโลยี Web Application (เว็บแอปพลิเคชัน)
เพราะ Web Application สามารถตอบสนองปั ญ หาข้า งต้น ได้เ ป็ นอย่ า งดี และสามารถแทนที่
Desktop Application ที่ เ ป็ น Client-Server Application ได้ เ ป็ นอย่ า งดี ตั ว โปรแกรมของ Web
Application จะถูกติดตั้งไว้ที่ Server คอยให้บริ การกับ Client และที่ Client ก็ไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรม
เพิ่ ม เติ ม สามารถใช้ โ ปรแกรมประเภท Brower ที่ ติ ด มากับ OS ใช้ ง านได้ท ัน ที อย่ า ง Internet
Explorer หรื อโปรแกรมฟรี ได้แก่ FireFox Google Chrome ซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก ด้วย
ความสามารถของ Brower ที่หลากหลาย ทาให้ไม่จากัดว่าเครื่ องที่ใช้เป็ น OS อะไร หรื ออุปกรณ์
อะไร อย่างอุปกรณ์ TouchPad หรื อ SmartPhone ก็สามารถเรี ยกใช้งานได้ ลดข้อจากัดเรื่ องสถานที่
ใช้งานอีกด้วย
จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ ง คือข้อมูลที่ส่งหากัน ระหว่าง Client กับ Server มีปริ มาณน้อยมาก ทา
ให้ เ ราสามารถย้า ยเซิ ร์ ฟ เวอร์ ไ ปอยู่บ นเครื อ ข่ า ย Internet ได้ และสามารถใช้ง านผ่า น Internet
Connection ที่มีความเร็ วต่าๆได้ จุดเด่นนี้ทาให้ สามารถใช้ Application เหล่านี้จากทุก ๆ แห่งในโลก
ได้
ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบนั ยังสามารถประยุกต์เพิ่มเติมได้ไปถึ งการตั้ง web server ใช้ภายใน
หน่วยงาน และให้ภายนอกเรี ยกใช้งานเว็บแอปพลิเคชันผ่านทาง Internet ได้อีกด้วย ทาให้ไม่วา่ จะ
เรี ยกใช้งานจากช่องทางไหนข้อมูลจะถูกบันทึกหรื อนาเสนอจากที่ที่เดียวกัน การ Update ข้อมูลจะ
รวดเร็ ว ซึ่ งการทาระบบแบบนี้ มีค่าใช้จ่ายไม่มากเลย เมื่อเทียบกับความต้องการทางธุ รกิ จ ที่มีการ
แข่งขันสู ง
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2.3 ภาษา HTML
HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผล
ของเอกสารบน website หรื อที่ เราเรี ยกกันว่าเว็บเพจ ถู กพัฒนาและกาหนดมาตรฐานโดยองค์กร
World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft ทาให้
ภาษา HTML เป็ นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรื อที่เรี ยกว่า HTML Application
HTML เป็ นภาษาประเภท Markup ส าหรั บ การการสร้ างเว็บ เพจ โดยใช้ภ าษา HTML
สามารถทาโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, Editplus หรื อจะอาศัยโปรแกรมที่เป็ น
เครื่ องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอานวยความสะดวกในการ
สร้างหน้า HTML ส่ วนการเรี ยกใช้งานหรื อทดสอบการทางานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม
web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape
Navigator เป็ นต้น
2.4 ภาษา PHP
PHP เป็ นภาษาสคริ ปต์ (Scripting Language) คาสั่งต่าง ๆ จะเก็บในรู ปของข้อความ (Text)
อาจเขียนแทรกอยูภ่ ายในภาษา HTML หรื อใช้งานอิสระก็ได้ แต่ในการใช้งานจริ งมักใช้งานร่ วมกับ
ภาษา HTML ดังนั้นการเขียนโปรแกรมนี้ ตอ้ งมีความรู ้ ดา้ นภาษา HTML เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม
เราสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์มาช่วยอานวยความสะดวกในการสร้ างงานได้ เช่ น Macromedia
Dreamweaver หรื อโปรแกรมประเภท Editor เช่น EditPlus ฯลฯ โปรแกรมเหล่านี้ จะช่วยจาแนกคา
เช่น คาสั่ง คาทัว่ ไป ตัวแปร ฯลฯ ให้มีสีต่างกันเพื่อสะดวกในการสังเกต และมีตวั เลขบอกบรรทัดทา
ให้สะดวกในการแก้ไข
PHP คื อ ภาษาคอมพิ วเตอร์ Server-Side Script ซึ่ งใช้ใ นการจัดท าเว็บไซต์และสามารถ
ประมวลผลออกมาในรู ปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคาสัง่ มาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา
และ ภาษาเพิร์ล เป้ าหมายหลักของภาษาPHP คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียนเว็บเพจ ที่มี
ความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ ว
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2.5 JavaScript
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์ เน็ต ที่กาลัง
ได้รับความนิ ยมอย่างสู ง JavaScript เป็ นภาษาสคริ ปต์เชิ งวัตถุที่เรี ยกกันว่า "สคริ ปต์" (script) ซึ่ งใน
การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถ
ตอบสนองผูใ้ ช้งานได้มากขึ้ น ซึ่ งมี วิธีการทางานในลักษณะ "แปลความและดาเนิ นงานไปที ล ะ
คาสั่ง" (interpret) หรื อเรี ยกว่า อ็อบเจ็กโอเรี ยลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายใน
การ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์ เน็ต สาหรับผูเ้ ขียนด้วยภาษา HTML สามารถ
ทางานข้ามแพลตฟอร์ มได้ โดยทางานร่ วมกับ ภาษา HTML และภาษา Javaได้ท้ งั ทางฝั่งไคลเอนต์
(Client) และ ทางฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ (Server)
JavaScript ถู ก พัฒ นาขึ้ นโดย เน็ ต สเคปคอมมิ ว นิ เ คชั น ส์ (Netscape Communications
Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator2.0 เพื่อใช้สร้างเว็บเพจ
โดยติดต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ แบบ Live Wire ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมือกับ บริ ษทั ซันไมโครซิ สเต็มส์
ปรั บ ปรุ ง ระบบของบราวเซอร์ เ พื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ ใช้ง านกับ ภาษาจาวาได้ และได้ป รั บ ปรุ ง
LiveScript ใหม่เมื่อ ปี 2538 แล้วตั้งชื่ อใหม่ว่า JavaScript JavaScript สามารถทาให้ การสร้างเว็บ
เพจมีลูกเล่นต่าง ๆ มากมายและยังสามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้อย่างทันที
เนื่ องจาก JavaScript ช่ วยให้ผูพ้ ฒั นา สามารถสร้ างเว็บเพจได้ตรงกับความต้องการ และมี
ความน่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับเป็ นภาษาเปิ ด ที่ใครก็สามารถนาไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความ
นิ ยมเป็ นอย่างสู ง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกกาหนดให้เป็ นมาตรฐานโดย ECMA
การทางานของ JavaScript จะต้องมีการแปลความคาสั่ง ซึ่ งขั้นตอนนี้ จะถู กจัดการโดยบราวเซอร์
(เรี ย กว่ า เป็ น client-side script) ดัง นั้น JavaScript จึ ง สามารถท างานได้เ ฉพาะบนบราวเซอร์ ที่
สนับสนุน ซึ่ งปั จจุบนั บราวเซอร์ เกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript แล้ว อย่างไรก็ดี สิ่ งที่ตอ้ งระวัง
คือ JavaScript มีการพัฒนาเป็ นเวอร์ ชน่ั ใหม่ ๆ ออกมาด้วย (ปั จจุบนั คือรุ่ น 1.5) ดังนั้น ถ้านาโค้ดของ
เวอร์ ชน่ั ใหม่ ไปรันบนบราวเซอร์ รุ่นเก่าที่ยงั ไม่สนับสนุน ก็อาจจะทาให้เกิด error ได้
2.5.1 JavaScript ทาอะไรได้บา้ ง
 JavaScript ทาให้สามารถใช้เขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ ได้ โดยไม่ตอ้ งพึ่งภาษาอื่น
 JavaScript มีคาสัง่ ที่ตอบสนองกับผูใ้ ช้งาน เช่นเมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่ม หรื อ Checkbox
ก็สามารถสั่งให้เปิ ดหน้าใหม่ได้ ทาให้เว็บไซต์ของเรามีปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้งานมาก
ขึ้น นี่คือข้อดีของ JavaScript เลยก็วา่ ได้ที่ทาให้เว็บไซต์ดงั ๆ ทั้งหลาย เช่น Google
Map ต่างหันมาใช้
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 JavaScript สามารถเขียนหรื อเปลี่ยนแปลง HTML Element ได้ นัน่ คือสามารถ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ได้ หรื อหน้าแสดงเนื้ อหาสามารถ
ซ่อนหรื อแสดงเนื้อหาได้แบบง่าย ๆ นัน่ เอง
 JavaScript สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลได้ สังเกตว่าเมื่อเรากรอกข้อมูลบางเว็บไซต์
เช่น Email เมื่อเรากรอกข้อมูลผิดจะมีหน้าต่างฟ้ องขึ้นมาว่าเรากรอกผิด หรื อลืม
กรอกอะไรบางอย่าง เป็ นต้น
 JavaScript สามารถใช้ในการตรวจสอบผูใ้ ช้ได้เช่น ตรวจสอบว่าผูใ้ ช้ ใช้ web
browser อะไร
 JavaScript สร้าง Cookies (เก็บข้อมูลของผูใ้ ช้ในคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้เอง) ได้
2.5.2 ข้อดีและข้อเสี ยของ JavaScript
การทางานของ JavaScript เกิ ดขึ้ นบนบราวเซอร์ (เรี ยกว่าเป็ น client-side script)
ดังนั้นไม่วา่ คุ ณจะใช้เซิ ร์ฟเวอร์ อะไร หรื อที่ไหน ก็ยงั คงสามารถใช้ JavaScript ในเว็บเพจ
ได้ ต่ า งกับ ภาษาสคริ ป ต์ อื่ น เช่ น Perl, PHP หรื อ ASP ซึ่ งต้อ งแปลความและท างานที่
ตัวเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ (เรี ยกว่า server-side script) ดังนั้นจึงต้องใช้บนเซิ ร์ฟเวอร์ ที่สนับสนุน
ภาษาเหล่านี้ เท่านั้น อย่างไรก็ดี จากลักษณะดังกล่าวก็ทาให้ JavaScript มีขอ้ จากัด คือไม่
สามารถรับและส่ งข้อมูลต่าง ๆ กับเซิ ร์ฟเวอร์ โดยตรง เช่น การอ่านไฟล์จากเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อ
นามาแสดงบนเว็บเพจ หรื อรับข้อมูลจากผูช้ ม เพื่อนาไปเก็บบนเซิ ร์ฟเวอร์ เป็ นต้น ดังนั้น
งานลักษณะนี้ จึงยังคงต้องอาศัยภาษา server-side script อยู่ (ความจริ ง JavaScript ที่ทางาน
บนเซิ ร์ฟเวอร์ เวอร์ ก็มี ซึ่ งต้องอาศัยเซิ ร์ฟเวอร์ ที่สนับสนุ นโดยเฉพาะเช่ นกัน แต่ไม่เป็ นที่
นิยมนัก)
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2.6 XAMPP
เป็ นโปรแกรม Apache web server ไว้จาลอง web server เพื่อไว้ทดสอบสคริ ปหรื อเว็บไซต์
ในเครื่ องของเรา โดยที่ไม่ตอ้ งเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตและไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ง่ายต่อการติดตั้งและ
ใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้ อมกับ PHP ภาษาสาหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เป็ นที่นิยม
MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะทาหน้าที่เป็ นเว็บ เซิร์ฟเวอร์ , Perl อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL ,
phpMyadmin ระบบบริ หารฐานข้อมูลที่พฒั นาโดย PHP เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล สนับสนุ น
ฐานข้อมูล MySQL และ SQLite โปรแกรม Xampp จะอยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์ Zip, tar, 7z หรื อ exe
โปรแกรม Xampp อยูภ่ ายใต้ใบอนุ ญาตของ GNU General Public License แต่บางครั้งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเรื่ องของลิขสิ ทธิ์ ในการใช้งาน จึงควรติดตามและตรวจสอบโปรแกรมด้วย
โปรแกรม XAMPP สามารถใช้งานได้ 4 OS ได้แก่
 Windows สามารถใช้งานได้กบั windows รุ่ น 2000, 2003, xp, vista, windows
7,8,10
 Linux สาหรับ SuSE, RedHat, Mandrake, Debian และ Ubuntu
 Mac OS X
 Solaris สาหรับ Solaris 8 และ Solaris 9
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2.7 Bootstrap
Bootstrap คือ Frontend Framework ที่รวม HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกันสาหรับพัฒนา
Web ที่รองรับทุก Smart Device หรื อ เรี ยกว่า Responsive Web หรื อ Mobile First
Bootstrap ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมงานจาก Twitter หรื อ Twitter.com ซึ่ งจะเห็นว่าหน้าตา
คล้ายกันมาก ซึ่ งปั จจุบนั ทีมพัฒนาหลัก (Core team) มีท้ งั หมด 17 คน
ก่ อนอื่ นต้องเข้า ใจก่ อ นครั บ ว่า Bootstrap นี้ ม นั คื อ Front-end Framework ตัวหนึ่ ง ค าว่า
front-end หมายถึ ง ส่ วนที่แสดงผลให้ Users ทัว่ ไปเห็ น พูดง่ายๆ ก็คือหน้าเว็บไซต์ของเรานั่นเอง
ส่ วนคาว่า framework นั้นจะหมายถึง สิ่ งที่เข้ามาช่วยกาหนดกรอบของการทางานให้เป็ นไปในทาง
เดียวกันครับ ในสมัยก่อน เรายังไม่มี framework ปั ญหาที่เราพบเป็ นประจาในการทางานร่ วมกันก็
คือ ต่างคนต่างทา คนหนึ่ งเขียนแบบหนึ่ ง ส่ วนอีกคนก็เขียนอีกแบบหนึ่ ง พอใครจะมาแก้งานต่อ
หรื อพัฒนาต่อ ก็จะไม่เข้าใจกัน เพราะไม่ได้มีการกาหนดข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้า ทาให้เสี ยเวลาโดย
ใช่ เหตุ framework จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ ครับ โดยมันจะเป็ นตัวกาหนดให้สมาชิ กในทีมเข้าใจ
ตรงกัน ปฏิ บตั ิไปในแนวทางเดี ยวกัน สมมติ ว่าโจทย์ของเราคื อการสร้ างกล่ องสี่ เหลี่ ยมสี น้ า เงิ น
ขึ้นมาสักกล่องหนึ่ ง ถ้าเราใช้ framework แล้วล่ะก็ พนักงานแต่ละคนจะใช้วิธีเดียวกันในการสร้าง
กล่องนี้ ข้ ึนมา แม้วา่ พวกเค้าจะไม่ได้คุยกันเลยก็ตาม และพนักงานคนอื่น ๆ ที่ไม่เคยทราบโจทย์มา
ก่อน ก็จะสามารถรู ้ได้ทนั ทีวา่ โค้ดที่พวกเค้าเขียนขึ้นมามันคือการสร้างกล่องสี น้ าเงิน
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2.8 Ajax (Asynchronous JavaScript and XML)
Ajax ไม่ใช่ ชื่อของการเขียนโปรแกรมหรื อเป็ นชื่ อของภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม แต่เป็ น
ชุ ดของเทคโนโลยีต่า ง ๆ Ajax ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript? And XML; ซึ่ งหมายถึ งการ
ทางานร่ วมกันของ JavaScript? และ XML แบบ Asynchronous มีหลักการทางาน 2 ประเด็น คือ การ
update หน้าจอแบบบางส่ วน และการติดต่อสื่ อสารกับ Server โดยใช้หลักการ Asynchronous ทาให้
ผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งหยุดการทางาน เพื่อรอการประมวลผลจาก Server รวมถึ งการโหลดและการรี เฟรช
หน้าจอ ของบราวเซอร์ ทางฝั่ ง Client มีการใช้ Ajax โดยการเพิ่มเลเยอร์ ระหว่าง user browser กับ
server ทาให้ผูใ้ ช้สามารถทางานได้โดยไม่ตอ้ งรอให้ Client ติ ดต่อไปยัง Server รวมถึ งการโหลด
และการรี เฟรชหน้าจอทั้งหมดด้วย ดังนั้นผูใ้ ช้สามารถใช้งาน application ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น
AJAX จึ ง ไม่ ใ ช่ เทคโนโลยีในตัวของมันเอง แต่ ว่า เป็ นการนาเทคโนโลยีหลาย ๆ ตัวมา
รวมกันเช่น JavaScript? DHTML XML Css Dom และ XMLHTTPRequest
Ajax engine ทาหน้าที่ เป็ นตัวกลางระหว่า ง client และ server ฉะนั้นเมื่ อ client มี request
แทนที่ จะส่ ง HTTP request ไปยัง server โดยตรง client จะส่ ง JavaScript? call ไปยัง Ajax engine
เพื่อโหลดข้อมูลที่ user ต้องการ และหาก Ajax engine ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการตอบสนองต่อ
user Ajax engine จะส่ ง request ไปยัง server โดยใช้ XML

บทที่ 3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์
เว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ จะช่วยในการจัดการข้อมูลในร้านกาแฟได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้การให้บริ การลูกค้าสะดวกรวดเร็ วและถูกต้องแม่นยา
โดยเว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ ได้นาหลักการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
มาใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ JavaScript ผ่านเว็บแอปพลิ เคชันที่ทาการจัดการ
ข้อมูลโดยเว็บ phpMyAdmin ภายใต้โปรแกรม XAMPP
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3.2 Context Diagram

Admin
ผลการเข้าสู่ ระบบ
ผลการจัดการข้อมูลผูใ้ ช้
ผลการจัดการข้อมูลสิ นค้า
ผลการจัดการข้อมูลประเภทสิ นค้า
ผลการจัดการข้อมูลวัตถุดิบ
ผลการจัดการข้อมูลประเภทวัตถุดิบ
ผลการจัดการข้อมูลหน่วยนับวัตถุดิบ
ผลการจัดการข้อมูลส่ วนผสม
รายงานสต๊อก
รายงานยอดขาย

Username
Password
ข้อมูลผูใ้ ช้
ข้อมูลสิ นค้า
ข้อมูลประเภทสิ นค้า
ข้อมูลวัตถุดิบ
ข้อมูลประเภทวัตถุดิบ
ข้อมูลหน่วยนับวัตถุดิบ
ข้อมูลส่ วนผสม

0
เว็บแอปพลิเคชัน
ระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ

ผลการเข้าสู่ ระบบ
ผลการจัดการข้อมูลผูใ้ ช้
รายงานสิ นค้า
รายงานส่ วนผสม
ผลการจัดการข้อมูลสต๊อก
ผลการจัดการข้อมูลยอดขาย

Username
Password
ข้อมูลผูใ้ ช้
ข้อมูลสต๊อก
ข้อมูลยอดขาย

User

รู ปที่ 3.1 Context Diagram ของเว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ

17

3.3 Data Flow Diagram Level 1
ผลการเข้าสู่ ระบบ

Admin

1

Username , Password
Username , Password

User

เข้าสู่ระบบ

ผลการเข้าสู่ ระบบ

D1 ข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ

ผลการจัดการข้อมูลผูใ้ ช้

Admin

2

ข้อมูลผูใ้ ช้
ข้อมูลผูใ้ ช้

User

จัดการผูใ้ ช้

ผลการจัดการข้อมูลผูใ้ ช้

Admin

ข้อมูลประเภทสิ นค้า
ข้อมูลสิ นค้า

3

ผลการจัดการข้อมูลสิ นค้า
ผลการจัดการข้อมูลประเภทสิ นค้า

จัดการสิ นค้า

D4

รายงานส่ วนผสม
ผลการจัดการข้อมูลส่ วนผสม
ผลการจัดการข้อมูลวัตถุดิบ
ผลการจัดการข้อมูลหน่วยนับวัตถุดิบ
ผลการจัดการข้อมูลประเภทวัตถุดิบ

User
Admin
User

D3

ข้อมูลสิ นค้า

รายงานสิ นค้า

User

Admin

D2 ข้อมูลประเภทสิ นค้า

4
จัดการวัตถุดิบ

ข้อมูลประเภทวัตถุดิบ
ข้อมูลหน่วยนับวัตถุดิบ
ข้อมูลวัตถุดิบ
ข้อมูลส่ วนผสม
ข้อมูลสต๊อก
ผลการจัดการข้อมูลสต๊อก

5
จัดการสต๊อก

ข้อมูลยอดขาย
ผลการจัดการข้อมูลยอดขาย

D5

ข้อมูลประเภทวัตถุดิบ

D6

ข้อมูลหน่วยนับวัตถุดิบ

D7

ข้อมูลวัตถุดิบ

D8

ข้อมูลสต๊อก

D1 ข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ

รายงานสต๊อก
รายงานยอดขาย

ข้อมูลส่วนผสม

6
จัดการยอดขาย

D7

ข้อมูลวัตถุดิบ

D9

ข้อมูลยอดขาย

D3

ข้อมูลสิ นค้า

รู ปที่ 3.2 Data Flow Diagram Level 1 ของเว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ
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3.4 Process Description (คาอธิบายการประมวลผลข้ อมูล)
ตารางที่ 3.1 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 1 : เข้าสู่ ระบบ
Process Description
System :
เว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ
DFD number :
1
Process name :
เข้าสู่ ระบบ
Input Data Flow :
Username, Password
Output Data Flow : ผลการเข้าสู่ ระบบ
Description :
เป็ นโปรเซสที่ให้ระบบทาการตรวจสอบข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ จากUsername,
Password ว่าถูกต้องหรื อไม่ ถ้าไม่ถูกต้องระบบจะไม่สามารถให้เข้าใช้
ระบบได้ ถ้าถูกต้องระบบจะยินยอมให้เข้าใช้ระบบและตรวจสอบสิ ทธิ
การเข้าใช้วา่ เป็ น ผูด้ ูแลระบบหรื อพนักงาน

ตารางที่ 3.2 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2 : จัดการผูใ้ ช้
Process Description
System :
เว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ
DFD number :
2
Process name :
จัดการผูใ้ ช้
Input Data Flow :
ข้อมูลผูใ้ ช้
Output Data Flow :
ผลการจัดการข้อมูลผูใ้ ช้
Description :
เป็ นโปรเซสที่ระบบให้สิทธิ กระทาดังนี้
- ผูด้ ูแลระบบ สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไขข้อมูล ในฐานข้อมูลผูใ้ ช้ระบบได้
- พนักงาน ทาได้แค่แก้ไขข้อมูลได้บางส่ วนเท่านั้น
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ตารางที่ 3.3 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 3 : จัดการสิ นค้า
Process Description
System :
เว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ
DFD number :
3
Process name :
จัดการสิ นค้า
Input Data Flow :
ข้อมูลสิ นค้า
Output Data Flow : ผลการจัดการข้อมูลสิ นค้า
Description :
เป็ นโปรเซสที่ระบบให้สิทธิ กระทาดังนี้
- ผูด้ ูแลระบบ สามารถเพิ่ม, ลบข้อมูล ในฐานข้อมูลประเภทสิ นค้าได้
-ผูด้ ูแลระบบ สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไขข้อมูล ในฐานข้อมูลสิ นค้าได้
- ระบบออกรายงานข้อมูลสิ นค้า ให้พนักงานดูได้เท่านั้น

ตารางที่ 3.4 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 4 : จัดการวัตถุดิบ
Process Description
System :
เว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ
DFD number :
4
Process name :
จัดการวัตถุดิบ
Input Data Flow :
ข้อมูลวัตถุดิบ
Output Data Flow : ผลการจัดการข้อมูลวัตถุดิบ
Description :
เป็ นโปรเซสที่ระบบให้สิทธิ กระทาดังนี้
- ผูด้ ูแลระบบ สามารถเพิ่ม, ลบข้อมูล ในฐานข้อมูลประเภทวัตถุดิบได้
- ผูด้ ูแลระบบ สามารถเพิ่ม, ลบข้อมูล ในฐานข้อมูลหน่วยนับวัตถุดิบได้
-ผูด้ ูแลระบบ สามารถเพิม่ , ลบ, แก้ไขข้อมูล ในฐานข้อมูลวัตถุดิบได้
- ผูด้ ูแลระบบ สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไขข้อมูล ในฐานข้อมูลส่ วนผสมได้
- ระบบออกรายงานข้อมูลส่ วนผสม ให้พนักงานดูได้เท่านั้น
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ตารางที่ 3.5 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 5 : จัดการสต๊อก
Process Description
System :
เว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ
DFD number :
5
Process name :
จัดการสต๊อก
Input Data Flow :
ข้อมูลสต๊อก
Output Data Flow : ผลการจัดการข้อมูลสต๊อก
Description :
เป็ นโปรเซสที่ระบบให้สิทธิ กระทาดังนี้
- พนักงาน สามารถเพิ่ม, ลบข้อมูล ในฐานข้อมูลสต๊อกได้
- ระบบออกรายงานข้อมูลสต๊อก ให้ผดู ้ ูแลระบบดูได้เท่านั้น
- ระบบจะนาข้อมูลสต๊อกที่เพิ่มหรื อลบไปอัพเดทในตารางข้อมูลวัตถุดิบ

ตารางที่ 3.6 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 6 : จัดการยอดขาย
Process Description
System :
เว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ
DFD number :
6
Process name :
จัดการยอดขาย
Input Data Flow :
ข้อมูลยอดขาย
Output Data Flow : ผลการจัดการข้อมูลยอดขาย
Description :
เป็ นโปรเซสที่ระบบให้สิทธิ กระทาดังนี้
- พนักงาน สามารถเพิ่มข้อมูลยอดขายได้
- ระบบออกรายงานข้อมูลยอดขาย ให้ผดู ้ ูแลระบบและพนักงานดูได้
เท่านั้น
- ระบบจะนาข้อมูลยอดขายที่เพิ่มไปอัพเดทในตารางข้อมูลวัตถุดิบ
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3.5 แผนภาพความสั มพันธ์ ระหว่ างแอนทิตี้ (Entity-Relationship Diagrams)
1

store
sto_id
sto_size
sto_amount
sto_price
user_id
mate_id

material
mate_id
mate_name
balance
unit_id
catemate_id

catemate_id
type_mate

user_id
f_name
l_name
username
password
sex
tel

1

income
income_id
income_amount
income_price
m
user_id
m prod_id

m

ingredient
m
1
1

ing_id
ing_balance
ing_state
mate_id
m
prod_id

1

product

prod_id
1
prod_name
prod_price
cateprod_id
m

m

m
m
1

cate_mate

employee

1

cate_unit
unit_id
unit_name

cate_prod
1

cateprod_id
cateprod_name

รู ปที่ 3.3 E-R Diagram ของเว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟ

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดตารางข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ
Table Name: employee
Attribute
Description
Attribute Domain
user_id
รหัสผูใ้ ช้ระบบ
username
ชื่อเข้าสู่ ระบบ
password
รหัสผ่าน
f_name
ชื่อ
l_name
นามสกุล
sex
เพศ
ชาย = man
หญิง = woman
tel
เบอร์โทรศัพท์
0999999999
position
ตาแหน่ง
ผูด้ ูแลระบบ = admin
พนักงาน = user
state
สถานะภาพ
ปกติ = on
พ้นสภาพ = off
date
วัน/เวลา
Primary Key: user_id

Type
int(8)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(10)
varchar(10)
vachar(10)
varchar(5)
datetime
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดตารางข้อมูลสิ นค้า
Table Name: product
Attribute
prod_id
prod_name
prod_detail

Description
รหัสสิ นค้า
ชื่อสิ นค้า
ชนิดสิ นค้า

prod_price
prod_state

ราคา
สถานะ

Attribute Domain

ร้อน = hot
เย็น = cold
ปั้ น = frappe
อื่น ๆ = etc
รอ = hold
ปกติ = on
ยกเลิก = off

cateprod_id
รหัสประเภทสิ นค้า
Foreign Key: cateprod_id
References: cate_prod
Primary Key: prod_id

ตารางที่ 4.3 รายละเอียดตารางข้อมูลประเภทสิ นค้า
Table Name: cate_prod
Attribute
Description
Attribute Domain
cateprod_id
รหัสประเภทสิ นค้า
cateprod_name
ชื่อประเภทสิ นค้า
cateprod_state
สถานะ
ปกติ = on
ยกเลิก = off
Primary Key: cateprod_id

Type
int(8)
varchar(100)
varchar(10)

varchar(30)
varchar(5)

int(4)

Type
int(4)
varchar(100)
varchar(5)
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ตารางที่ 4.4 รายละเอียดตารางข้อมูลวัตถุดิบ
Table Name: material
Attribute
mate_id
mate_name
balance
mate_count

Description
รหัสวัตถุดิบ
ชื่อวัตถุดิบ
ปริ มานสุ ทธิ
นับสต๊อก

mate_state

สถานะ

Attribute Domain

นับสต๊อก = on
ไม่นบั สต๊อก = off
ปกติ = on
ยกเลิก = off

unit_id
รหัสหน่วยนับ
catemate_id
รหัสประเภทวัตถุดิบ
Foreign Key: unit_id
References: mate_unit
Foreign Key: catemate_id
References: cate_mate
Primary Key: mate_id

Type
int(8)
varchar(150)
varchar(30)
varchar(5)
varchar(5)
int(4)
int(4)

ตารางที่ 4.5 รายละเอียดตารางข้อมูลประเภทวัตถุดิบ
Table Name: cate_mate
Attribute
Description
Attribute Domain Type
catemate_id
รหัสประเภทวัตถุดิบ
int(4)
type_mate
ชื่อประเภทวัตถุดิบ
varchar(100)
type_state
สถานะ
ปกติ = on
varchar(5)
ยกเลิก = off
Primary Key: catemate_id
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ตารางที่ 4.6 รายละเอียดตารางข้อมูลหน่วยนับวัตถุดิบ
Table Name: mate_unit
Attribute
Description
Attribute Domain Type
unit_id
รหัสหน่วยนับ
int(4)
วัตถุดิบ
unit_name
ชื่อหน่วยนับวัตถุดิบ
varchar(100)
unit_state
สถานะ
ปกติ = on
varchar(5)
ยกเลิก = off
Primary Key: unit_id

ตารางที่ 4.7 รายละเอียดตารางข้อมูลส่ วนผสม
Table Name: ingredient
Attribute
Description
Attribute Domain
ing_id
รหัสส่ วนผสม
Ing_balance
ปริ มาน
Ing_state
สถานะ
ปกติ = on
ยกเลิก = off
mate_id
รหัสวัตถุดิบ
prod_id
รหัสสิ นค้า
Foreign Key: mate_id
References: material
Foreign Key: prod_id
References: product
Primary Key: mate_id

Type
int(8)
varchar(30)
varchar(5)
int(8)
int(8)
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ตารางที่ 4.8 รายละเอียดตารางข้อมูลยอดขาย
Table Name: income
Attribute
Description
Attribute Domain
income_id
รหัสยอดขาย
income_date
วันที่
income_time
เวลา
income_amount
จานวน
income_price
ราคา
user_id
รหัสผูใ้ ช้ระบบ
prod_id
รหัสสิ นค้า
Foreign Key: prod_id
References: product
Foreign Key: user_id
References: employee
Primary Key: income_id

Type
int(8)
date
time
varchar(5)
varchar(20)
int(8)
int(8)
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ตารางที่ 4.9 รายละเอียดตารางข้อมูลสต๊อก
Table Name: store
Attribute
sto_id
sto_date
mate_id
sto_size
sto_amount
sto_balance
sto_price
sto_state

Description
รหัสสต๊อก
วันที่
รหัสวัตถุดิบ
ขนาด
จานวน
ปริ มานสุ ทธิ
ราคา
สถานะ

Attribute Domain

ปกติ = on
ยกเลิก = off

user_id
รหัสผูใ้ ช้ระบบ
Foreign Key: mate_id
References: material
Foreign Key: user_id
References: employee
Primary Key: sto_id

Type
int(8)
date
int(8)
varchar(10)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(5)
int(8)
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4.2 การออกแบบโครสร้ างของเว็บแอปพลิเคชัน (Site Map)
4.2.1 แผนผังเว็บไซต์ของผูด้ ูแลระบบ (Administrator)
หน้าเข้าสู่ ระบบ

หน้าแรก
ดูยอดขาย
ดูสต๊อก

หน้าวัตถุดิบ-อุปกรณ์

หน้าสิ นค้า

หน้าผูใ้ ช้ระบบ

เพิ่มข้อมูลวัตถุดิ-อุปกรณ์

เพิ่มข้อมูลสิ นค้า

เพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ

แก้ไขข้อมูลวัตถุดิบ-อุปกรณ์

แก้ไขข้อมูลสิ นค้า

แก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ

เพิ่ม-ลบ : ประเภทวัตถุดิ-อุปกรณ์

เพิ่ม-ลบ : ประเภทสิ นค้า

เพิ่ม-ลบ : หน่วยนับวัตถุดิบ-อุปกรณ์

เพิ่ม-ลบ : ส่วนผสม

รู ปที่ 4.1 แสดงแผนผังเว็บไซต์ของผูด้ ูแลระบบ
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4.2.2 แผนผังเว็บไซต์ของพนักงาน (User)
หน้าเข้าสู่ ระบบ

หน้าแรก

หน้าวัตถุดิบ-อุปกรณ์

หน้าสิ นค้า

ดูยอดขาย

สัง่ ซื้อวัตถุดิบ-อุปกรณ์

ดูรายการสิ นค้า

ดูสต๊อก

ลบการสัง่ ซื้อ

ดูรายการส่วนผสม

รู ปที่ 4.2 แสดงแผนผังเว็บไซต์ของพนักงาน

หน้าผูใ้ ช้ระบบ
ดูขอ้ มูลผูใ้ ช้
แก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้
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4.3 รายละเอียดของเว็บแอปพลิเคชัน
4.3.1 รายละเอียดของเว็บแอปพลิเคชันสาหรับผูด้ ูแลระบบ (Administrator)

รู ปที่ 4.3 หน้าจอสาหรับล็อคอินเข้าสู่ ระบบ (Administrator)
เริ่ มต้นการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน เป็ นหน้าสาหรับ Login ทาการยืนยันตัวตนของ
ผูใ้ ช้ระบบ โดยผูด้ ูแลระบบจะต้องมี Username และ Password ในการ Login เพื่อตรวจสอบ
สิ ทธิ ในการเข้าใช้ระบบ ถ้าหากผูใ้ ช้ระบบไม่มี Username และ Password ก็จะไม่สามารถ
เข้าใช้ระบบได้

31

รู ปที่ 4.4 หน้าจอของหน้าแรก (Administrator)
หน้าแรกจะแสดงยอดขายดี 5 อันดับแรกของทางร้านให้ผดู ้ ูแลระบบทราบ จะมีปุ่ม
“ดูยอดขาย” สาหรับเรี ยกดูขอ้ มูลยอดขาย และปุ่ ม “ดูสต๊อก” เพื่อเรี ยกดูขอ้ มูลสต๊อก
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รู ปที่ 4.5 หน้าจอของหน้าแรก สาหรับดูขอ้ มูลยอดขาย (Administrator)
ผูด้ ู แลระบบสามารถดู ขอ้ มูลยอดขายได้ ด้วยการกดปุ่ ม “ดู ยอดขาย” ระบบก็จะ
แสดงหน้า ต่ า งข้อมู ล ยอดขายขึ้ นมา ผูด้ ู แลระบบสามารถเลื อกวันที่ ใ นการค้นหาข้อมู ล
ยอดขายได้ โดยเลือก “วันที่เริ่ ม” และ “วันที่สิ้นสุ ด” แล้วทาการกดปุ่ ม “ค้นหา” ระบบก็จะ
แสดงตารางข้อมูลขึ้นมาโชว์
ผูด้ ู แลระบบสามารถนาข้อมูลยอดขายดังกล่าวออกรายงานเป็ นไฟล์ขอ้ มูล Excel
ได้ ด้วยการกดปุ่ ม “Export to Excel” และเมื่อต้องการออกจากหน้าต่างดูยอดขายก็สามารถ
กดที่ปุ่ม “ยกเลิก”
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รู ปที่ 4.6 หน้าจอของหน้าแรก สาหรับดูขอ้ มูลสต๊อก (Administrator)
ผูด้ ูแลระบบสามารถดูขอ้ มูลสต๊อกได้ ด้วยการกดปุ่ ม “ดูสต๊อก” ระบบก็จะแสดง
หน้าต่างข้อมูลสต๊อกขึ้นมา ผูด้ ูแลระบบสามารถเลือกวันที่ในการค้นหาข้อมูลสต๊อกได้ โดย
เลื อ ก “วัน ที่ เ ริ่ ม” และ “วัน ที่ สิ้ น สุ ด ” แล้ว ท าการกดปุ่ ม “ค้น หา” ระบบก็ จ ะแสดง
ตารางข้อมูลขึ้นมาโชว์
ผูด้ ูแลระบบสามารถนาข้อมูลสต๊อกดังกล่าวออกรายงานเป็ นไฟล์ขอ้ มูล Excel ได้
ด้วยการกดปุ่ ม “Export to Excel” และเมื่อต้องการออกจากหน้าต่างดูสต๊อกก็สามารถกดที่
ปุ่ ม “ยกเลิก”
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รู ปที่ 4.7 หน้าจอของหน้าวัตถุดิบ-อุปกรณ์ (Administrator)
หน้าวัตถุดิบ-อุปกรณ์จะแสดงตารางข้อมูลของวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้อง
ใช้ในการทาเมนูกาแฟ หรื อใช้สอยภายในร้านกาแฟ
ผูด้ ูแลระบบสามารถทาได้ คือ
 เพิ่ ม -ลบ ประเภทวัต ถุ ดิ บ และอุ ป กรณ์ ไ ด้ด้ว ยการกดปุ่ ม “เพิ่ ม -ลบ :
ประเภท”
 เพิ่ม-ลบ หน่วยนับวัตถุดิบและอุปกรณ์ได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “เพิ่ม-ลบ : หน่วย
นับ”
 เพิ่มข้อมูลวัตถุดิบและอุปกรณ์ได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “เพิ่ม”
 แก้ไขข้อมูลวัตถุดิบและอุปกรณ์ได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “แก้ไข”
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รู ปที่ 4.8 หน้าจอของหน้าวัตถุดิบ-อุปกรณ์ สาหรับเพิ่ม-ลบ ประเภทวัตถุดิบและอุปกรณ์
(Administrator)
ผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ่ม-ลบ ข้อมูลประเภทวัตถุดิบและอุปกรณ์ ได้ดว้ ยการกดปุ่ ม
“เพิ่ม-ลบ : ประเภท” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา โดยผูด้ ู แลระบบสามารถเพิ่มข้อมู ล
ด้วยการใส่ ขอ้ มูลที่ช่อง “เพิ่มประเภท” แล้วทาการกดปุ่ ม “เพิ่ม” ตารางข้อมูลก็จะโชว์ข้ ึนมา
และสามารถลบข้อมูลดังกล่าวได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “ลบ” ถ้าต้องการออกจากหน้าต่างให้กด
ปุ่ ม “ยกเลิก”
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รู ปที่ 4.9 หน้าจอของหน้าวัตถุดิบ-อุปกรณ์ สาหรับเพิ่ม-ลบ หน่วยนับวัตถุดิบและอุปกรณ์
(Administrator)
ผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ่ม-ลบ ข้อมูลหน่วยนับวัตถุดิบและอุปกรณ์ได้ดว้ ยการกดปุ่ ม
“เพิ่ม-ลบ : หน่วยนับ” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา โดยผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูล
ด้วยการใส่ ขอ้ มู ลที่ ช่อง “เพิ่มหน่ วยนับ” แล้วทาการกดปุ่ ม “เพิ่ม” ตารางข้อมู ลก็จะโชว์
ขึ้นมา และสามารถลบข้อมูลดังกล่าวได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “ลบ” ถ้าต้องการออกจากหน้าต่าง
ให้กดปุ่ ม “ยกเลิก”
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รู ปที่ 4.10 หน้าจอของหน้าวัตถุดิบ-อุปกรณ์ สาหรับเพิ่มข้อมูลวัตถุดิบและอุปกรณ์ (Administrator)
ผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลวัตถุดิบและอุปกรณ์ได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “เพิ่ม” ระบบ
ก็จะแสดงหน้าต่างขึ้ นมา โดยผูด้ ู แลระบบสามารถเพิ่มข้อมู ลด้วยการใส่ ขอ้ มู ลที่ ช่องรั บ
ข้อมูล โดยจะรับข้อมูลดังนี้ ได้แก่ “ชื่ อ” “ประเภท” “หน่ วยนับ” “สต๊อก” เป็ นต้น เมื่อทา
การใส่ ขอ้ มูลเสร็ จสิ้ นแล้ว ก็ให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” ระบบก็จะทาการเก็บข้อมูลดังกล่าว
หรื อถ้าต้องการออกจากหน้าต่างดังกล่าวก็ให้กดที่ปุ่ม “ยกเลิก”
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รู ปที่ 4.11 หน้าจอของหน้าวัตถุดิบ-อุปกรณ์ สาหรับแก้ไขข้อมูลวัตถุดิบและอุปกรณ์
(Administrator)
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดหรื อไม่ถูกต้องของข้อมูลตามที่ผดู ้ ูแลระบบต้องการ ผูด้ ูแลระบบ
สามารถแก้ไ ขข้อ มู ล วัต ถุ ดิ บ และอุ ป กรณ์ ไ ด้ด้ว ยการกดปุ่ ม “แก้ไ ข” ระบบก็ จ ะแสดง
หน้าต่างขึ้ นมา โดยผูด้ ู แลระบบสามารถแก้ไขข้อมู ลได้ที่ช่องรั บข้อมูล เมื่ อทาการแก้ไข
ข้อมูลเสร็ จสิ้ นแล้ว ก็ให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” ระบบก็จะทาการเก็บข้อมูลดังกล่าว
หรื อถ้าต้องการออกจากหน้าต่างดังกล่าวก็ให้กดที่ปุ่ม “ยกเลิก”
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รู ปที่ 4.12 หน้าจอของหน้าสิ นค้า (Administrator)
หน้าสิ นค้าจะแสดงตารางข้อมูลของสิ นค้าต่าง ๆ ที่เป็ นเมนูกาแฟ หรื อเมนูต่าง ๆ ที่
ผูด้ ูแลระบบสร้างขึ้นมา
ผูด้ ูแลระบบสามารถทาได้ คือ
 เพิม่ -ลบ ประเภทสิ นค้าได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “เพิม่ -ลบ : ประเภท”
 เพิ่ม-ลบ ส่ วนผสมสิ นค้าได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “เพิ่ม-ลบ : ส่ วนผสม”
 เพิ่มข้อมูลสิ นค้าได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “เพิ่ม”
 แก้ไขข้อมูลสิ นค้าได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “แก้ไข”
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รู ปที่ 4.13 หน้าจอของหน้าสิ นค้า สาหรับเพิ่ม-ลบ ประเภทสิ นค้า (Administrator)
ผูด้ ู แลระบบสามารถเพิ่ม-ลบ ข้อมูลประเภทสิ นค้าได้ด้วยการกดปุ่ ม “เพิ่ม-ลบ :
ประเภท” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างขึ้ นมา โดยผูด้ ู แลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลด้วยการใส่
ข้อมู ล ที่ ช่ อง “เพิ่ ม ประเภท” แล้วท าการกดปุ่ ม “เพิ่ ม ” ตารางข้อมู ล ก็ จะโชว์ข้ ึ นมา และ
สามารถลบข้อมูลดังกล่ าวได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “ลบ” ถ้าต้องการออกจากหน้าต่างให้ก ดปุ่ ม
“ยกเลิก”
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รู ปที่ 4.14 หน้าจอของหน้าสิ นค้า สาหรับเพิ่มข้อมูลสิ นค้า (Administrator)
ผูด้ ู แลระบบสามารถเพิ่มข้อมู ลสิ นค้าได้ด้วยการกดปุ่ ม “เพิ่ม” ระบบก็จะแสดง
หน้าต่างขึ้นมา โดยผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลด้วยการใส่ ขอ้ มูลที่ช่องรับข้อมูล โดยจะ
รับข้อมูลดังนี้ ได้แก่ “ชื่อสิ นค้า” “ประเภทสิ นค้า” “ชนิดสิ นค้า” “ราคา(บาท)” เป็ นต้น เมื่อ
ทาการใส่ ขอ้ มูลเสร็ จสิ้ นแล้ว ก็ให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” ระบบก็จะทาการเก็บข้อมูลดังกล่าว
หรื อถ้าต้องการออกจากหน้าต่างดังกล่าวก็ให้กดที่ปุ่ม “ยกเลิก”

42

รู ปที่ 4.15 หน้าจอของหน้าสิ นค้า สาหรับเพิ่ม-ลบ ส่ วนผสมของสิ นค้า (Administrator)
เมื่อผูด้ ู แลระบบเพิ่มข้อมูลสิ นค้าเข้าสู่ ระบบไปแล้ว สิ นค้าดังกล่าวจะต้องทาการ
เพิ่มข้อมูลส่ วนผสมต่อไป
โดยผู ้ดู แ ลระบบสามารถเพิ่ ม -ลบ ข้อ มู ล สิ น ค้า ได้ด้ว ยการกดปุ่ ม “เพิ่ ม -ลบ :
ส่ วนผสม” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา โดยผูด้ ู แลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลด้วยการใส่
ข้อมูลที่ช่องรับข้อมูล โดยจะรับข้อมูลดังนี้ ได้แก่ “ประเภทวัตถุดิบ-อุปกรณ์” “ชื่อ” “ขนาด”
“หน่วยนับ” เป็ นต้น เมื่อทาการใส่ ขอ้ มูลเสร็ จสิ้ นแล้ว ก็ให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” ระบบก็จะทา
การเก็บข้อมูลดังกล่าว และเรี ยกมาโชว์ที่ตารางข้อมูล และสามารถลบข้อมูลดังกล่าวได้ดว้ ย
การกดปุ่ ม “ลบ” ถ้าต้องการออกจากหน้าต่างให้กดปุ่ ม “ยกเลิก”
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รู ปที่ 4.16 หน้าจอของหน้าสิ นค้า สาหรับแก้ไขข้อมูลสิ นค้า (Administrator)
เมื่อผูด้ ูแลระบบได้ทาการเพิ่มข้อมูลสิ นค้าและเพิ่มข้อมูลส่ วนผสมของสิ นค้านั้น ๆ
จนครบเสร็ จสมบูรณ์ แล้ว ผูด้ ู แลระบบต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลสถานะของสิ นค้านั้น ๆ โดย
การกดปุ่ ม “แก้ไข” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา แล้วให้เลื อกตรงช่ องสถานะจาก “รอ
ส่ วนผสม” ให้เปลี่ยนเป็ น “ปกติ” แล้วก็ให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” ระบบก็จะทาการเก็บข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
หรื อถ้าเกิ ดข้อผิดพลาดที่ ไม่ถูกต้องของข้อมู ลตามที่ ผูด้ ู แลระบบต้องการ ผูด้ ู แล
ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลสิ นค้าได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “แก้ไข” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา
โดยผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่ช่องรับข้อมูล เมื่อทาการแก้ไขข้อมูลเสร็ จสิ้ นแล้ว
ก็ให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” ระบบก็จะทาการเก็บข้อมูลดังกล่าว และถ้าต้องการออกจากหน้าต่าง
ก็ให้กดที่ปุ่ม “ยกเลิก”
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รู ปที่ 4.17 หน้าจอของหน้าผูใ้ ช้ระบบ (Administrator)
หน้าผูใ้ ช้ระบบจะแสดงตารางข้อมูลของผูใ้ ช้ระบบทุกคน
ผูด้ ูแลระบบสามารถทาได้ คือ
 เพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้ระบบได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “เพิ่ม”
 แก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้ระบบได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “แก้ไข”

45

รู ปที่ 4.18 หน้าจอของหน้าผูใ้ ช้ระบบ สาหรับเพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ (Administrator)
ผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้ระบบได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “เพิ่ม” ระบบก็จะแสดง
หน้าต่างขึ้นมา โดยผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลด้วยการใส่ ขอ้ มูลที่ช่องรับข้อมูล โดยจะ
รั บ ข้อ มู ล ดัง นี้ ได้แ ก่ “Username” “Password” “Confirm Password” “ชื่ อ ” “นามสกุ ล ”
“เพศ” “เบอร์ โทรศัพท์” “ตาแหน่ง” เป็ นต้น เมื่อทาการใส่ ขอ้ มูลเสร็ จสิ้ นแล้ว ก็ให้กดที่ปุ่ม
“บันทึก” ระบบก็จะทาการเก็บข้อมูลดังกล่าว
หรื อถ้าต้องการออกจากหน้าต่างดังกล่าวก็ให้กดที่ปุ่ม “ยกเลิก”
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รู ปที่ 4.19 หน้าจอของหน้าผูใ้ ช้ระบบ สาหรับแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ (Administrator)
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดหรื อไม่ถูกต้องของข้อมูลตามที่ผดู ้ ูแลระบบต้องการ ผูด้ ูแลระบบ
สามารถแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้ระบบได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “แก้ไข” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา
โดยผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่ช่องรับข้อมูล เมื่อทาการแก้ไขข้อมูลเสร็ จสิ้ นแล้ว
ก็ให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” ระบบก็จะทาการเก็บข้อมูลดังกล่าว
หรื อถ้าต้องการออกจากหน้าต่างดังกล่าวก็ให้กดที่ปุ่ม “ยกเลิก”

47
4.3.2 รายละเอียดของเว็บแอปพลิเคชันสาหรับพนักงาน (User)

รู ปที่ 4.20 หน้าจอสาหรับล็อคอินเข้าสู่ ระบบ (User)
เริ่ มต้นการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน เป็ นหน้าสาหรับ Login ทาการยืนยันตัวตนของ
ผูใ้ ช้ระบบ โดยพนักงานจะต้องมี Username และ Password ในการ Login เพื่อตรวจสอบ
สิ ทธิ ในการเข้าใช้ระบบ ถ้าหากผูใ้ ช้ระบบไม่มี Username และ Password ก็จะไม่สามารถ
เข้าใช้ระบบได้
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รู ปที่ 4.21 หน้าจอของหน้าแรก (User)
หน้าแรกของพนักงานจะให้ทาการรับคาสั่งซื้ อสิ นค้า โดยการเลือกประเภทสิ นค้า
ก่อน ตรงหัวตาราง “เลือกสิ นค้า” แล้วเลือกสิ นค้าตรงที่ระบบโชว์รายการสิ นค้า และจะมี
ช่อง “จานวน” ที่ตอ้ งระบุจานวนสิ นค้า จากนั้นให้กดปุ่ ม “เพิ่ม”
ระบบจะนาสิ นค้ามาโชว์ตรงตะกร้าสิ นค้า เมื่อเลือกสิ นค้าจนเสร็ จสิ้ นแล้ว ระบบจะ
คานวณค่าต่าง ๆ แล้วแสดง “จานวนสิ นค้า” “ราคา” “ยอดรวม” ให้พนักงานทราบ จากนั้น
จะกดปุ่ ม “บันทึก” เพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ ระบบ
พนักงานสามารถดูขอ้ มูลยอดขายได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “ดูยอดขาย”
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รู ปที่ 4.22 หน้าจอของหน้าแรก สาหรับดูขอ้ มูลยอดขาย (User)
พนักงานสามารถดูยอดขายได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “ดูยอดขาย” ระบบก็จะแสดงหน้าต่าง
ข้อมูลยอดขายขึ้นมา สามารถเลือกวันที่ในการค้นหาข้อมูลยอดขายได้ โดยเลือก “วันที่เริ่ ม”
และ “วันที่สิ้นสุ ด” แล้วทาการกดปุ่ ม “ค้นหา” ระบบก็จะแสดงตารางข้อมูลขึ้นมาโชว์ และ
เมื่อต้องการออกจากหน้าต่างดูยอดขายก็สามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิก”
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รู ปที่ 4.23 หน้าจอของหน้าวัตถุดิบ-อุปกรณ์ (User)
ระบบจะแสดงข้อมูลสต๊อกให้พนักงานทราบ เมื่อพนักงานได้ทาการเพิ่มข้อมูลการ
การสั่งซื้ อวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ
พนักงานสามารถทาได้ คือ
 เพิ่มข้อมูลสั่งซื้ อวัตถุดิบและอุปกรณ์ได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “การสั่งซื้ อ”
 ลบข้อมูลวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ส่ังซื้ อได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “ลบ”
พนักงานสามารถลบข้อมูลที่ไม่ตอ้ งการ หรื อเกิดข้อมูลผิดพลาดของรายการนั้น ๆ
ได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “ลบ”
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รู ปที่ 4.24 หน้าจอของหน้าวัตถุดิบ-อุปกรณ์ สาหรับการสั่งซื้ อวัตถุดิบและอุปกรณ์ (User)
พนักงานสามารถเพิ่มข้อมูลการสั่งซื้ อวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดว้ ยการกดปุ่ ม
“การสั่งซื้ อ” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างขึ้ นมา โดยพนักงานสามารถเพิ่มข้อมูลด้วยการใส่
ข้อมูลที่ช่องรับข้อมูล โดยจะรับข้อมูลดังนี้ ได้แก่ “ประเภท” “ชื่ อ” “ขนาด” “หน่ วยนับ”
“จ านวน(ea.)” “ราคา(บาท)” เป็ นต้น เมื่ อ ท าการใส่ ข ้อ มู ล เสร็ จ สิ้ น แล้ว ก็ ใ ห้ ก ดที่ ปุ่ ม
“บันทึก” ระบบก็จะทาการเก็บข้อมูลดังกล่าว
หรื อถ้าต้องการออกจากหน้าต่างดังกล่าวก็ให้กดที่ปุ่ม “ยกเลิก”
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รู ปที่ 4.25 หน้าจอของหน้าสิ นค้า สาหรับแสดงรายการสิ นค้า (User)
พนัก งานสามารถดู ร ายการสิ น ค้า ของทางร้ า นกาแฟได้ และสามารถดู ข้อ มู ล
ส่ วนผสมได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “ส่ วนผสม”

รู ปที่ 4.26 หน้าจอของหน้าสิ นค้า สาหรับแสดงรายการส่ วนผสม (User)
พนักงานสามารถดูรายการส่ วนผสมของสิ นค้านั้น ๆ ได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “ส่ วนผสม”
ระบบจะโชว์หน้า ต่ า งตารางข้อมู ล ส่ วนผสมขึ้ นมา และเมื่ อต้องการออกจากหน้า ต่ างก็
สามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิก”
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รู ปที่ 4.27 หน้าจอของหน้าผูใ้ ช้ระบบ (User)
ระบบจะแสดงข้อมูลผูใ้ ช้ระบบของพนักงาน ให้แก่พนักงานได้ทราบ และสามารถ
แก้ไขข้อมูลได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “แก้ไข”
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รู ปที่ 4.28 หน้าจอของหน้าผูใ้ ช้ระบบ สาหรับแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ (User)
ถ้า เกิ ดข้อผิดพลาดหรื อไม่ ถู ก ต้องของข้อมู ล ตามที่ พ นัก งานต้องการ พนัก งาน
สามารถแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้ระบบได้ดว้ ยการกดปุ่ ม “แก้ไข” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา
โดยพนักงานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่ช่องรับข้อมูล เมื่อทาการแก้ไขข้อมูลเสร็ จสิ้ นแล้ว ก็
ให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” ระบบก็จะทาการเก็บข้อมูลดังกล่าว
หรื อถ้าต้องการออกจากหน้าต่างดังกล่าวก็ให้กดที่ปุ่ม “ยกเลิก”

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของระบบ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการร้านกาแฟได้ทาการพัฒนาเสร็ จสิ้ นลงตาม
วัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้อย่างสมบู รณ์ โดยในส่ วนของระบบก็จะช่ วยให้การบริ หารจัดการข้อมูล
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และในส่ วนของผูด้ ูแลระบบกับพนักงานก็สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ
ได้อย่างรวดเร็ วแม่นยา
5.2 ข้ อดีและข้ อจำกัดของกำรทำระบบ
5.2.1 ข้อดีของระบบ
5.2.1.1 เพิ่มความสะดวกสบายในการจัดเก็บข้อมูล
5.2.1.2 สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
5.2.1.3 สามารถดูสินค้าที่ขายดีที่สุดของร้านได้
5.2.2 ข้อจากัดของระบบ
5.2.2.1 ระบบไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็ จได้
5.2.2.2 ระบบไม่สามารถทาโปรโมชัน่ ได้
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ระบบควรพัฒนาให้มีการทางานในส่ วนของการเชื่อมต่อแบบอินเตอร์ เน็ตได้
5.3.2 ระบบควรพัฒนาให้สามารถพิมพ์ใบเสร็ จได้
5.3.3 ระบบควรพัฒนาให้มีการอัพเดทโปรโมชัน่ ต่าง ๆ ได้
5.3.4 ระบบควรพัฒนาให้สามารถชาระเงินผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
การติดตั้งโปรแกรม XAMPP
1. ทำกำรดำวน์โหลด XAMPP สำหรับ Windows

รู ปที่ ก.1 เว็บสำหรับดำวน์โหลด XAMPP
2. ทำกำรติดตั้ง คลิก Next

รู ปที่ ก.2 หน้ำจอติดตั้ง XAMPP
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3. ทำกำรเลือก Components ที่เรำต้องกำร เลือกใช้แค่ Apache / MySQL

รู ปที่ ก.3 หน้ำจอ Components ต่ำง ๆ ของ XAMPP
4. เลือก Path ในกำรติดตั้ง XAMPP

รู ปที่ ก.4 หน้ำจอเลือก Path
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5. คลิก Next

รู ปที่ ก.5 หน้ำจอรำยละเอียด XAMPP
6. คลิก Next เพื่อทำกำรติดตั้ง

รู ปที่ ก.6 หน้ำจอพร้อมทำกำรติดตั้ง XAMPP

61

7. รอทำกำรติดตั้ง

รู ปที่ ก.7 หน้ำจอรอกำรติดตั้ง XAMPP
8. ทำกำรติดตั้งเรี ยบร้อย และทำกำร Restart Computer 1 ครั้ง

รู ปที่ ก.8 หน้ำจอติดตั้งเรี ยบร้อยของ XAMPP
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9. จำกนั้นเข้ำ Control Panel ของ XAMPP และทำกำรคลิก Start Apache และ Mysql
ตำมลำดับ

รู ปที่ ก.9 หน้ำจอ Control Panel ของ XAMPP
10. จำกนั้นลองเข้ำ phpMyAdmin และ localhost ดู
http://localhost/phpmyadmin
http://localhost

รู ปที่ ก.10 หน้ำเว็บ phpMyAdmin
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