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บทคัดย่อ 
 

 ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริการเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านขาย
อาหารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับช่วยให้การด าเนินงานของร้านอาหารที่มีขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดกลางโดยเว็บแอปพลิเคชันจะรองรับการส่ังซ้ืออาหาร การจดัส่ง และออกรายงานการส่ังซ้ือ
ได ้ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ ประกอบไปดว้ย 1. ระบบงานหลกัส าหรับผูดู้แลระบบในการ
บริหารจดัการร้านอาหารที่สมคัรเขา้มาใช้บริการให้สามารถใช้งานระบบได ้2. ระบบงานส าหรับ
ร้านอาหารที่เขา้มาให้บริการโดยมีฟังก์ชั่นการท างานจดัการการส่ังซ้ืออาหารได ้จดัการราคาสินคา้
ได้ด้วยตัวเอง สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบเมนูอาหารไดด้้วยตนเอง 3. ระบบส าหรับลูกคา้ที่เข้ามาใช้
บริการเพ่ือท าการส่ังอาหารผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน พฒันาระบบดว้ยภาษา PHP,JavaScript,Css 
และ HTML5 ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย PHPMyadmin 
บริหารจดัการขอ้มูลดว้ย SQL เมื่อพฒันาส าเร็จแลว้ระบบเว็บแอปพลิเคชันฟู้ด คอร์ท สามารถช่วย
ลดความผิดพลาดในการค านวณค่าอาหาร ลดความผิดพลาดในการจดรายการส่ังอาหาร ตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของร้านอาหารที่สนใจอยากมีหนา้ร้านผ่านช่องทางออนไลน์ 
 
 
ค าส าคัญ : ร้านขายอาหาร/ เวบ็แอปพลิเคชนั/ออนไลน ์
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ปัจจุบนัไดม้ีธุรกิจร้านอาหารเกิดขึ้นใหม่มากมายจึงท าให้เกิดการแข่งขนัที่มากขึ้นท าให้

ธุรกิจตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัที่ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเน้นการส่ัง
อาหารผ่านช่องทางออนไลน์และการจดัส่งแบบเดลิเวอร่ี ซ่ึงจะส่งผลกระทบกบัธุรกิจร้านอาหารที่
ไม่มีหน้าร้านออนไลน์และไม่ได้มีการโปรโมทหรือโฆษณาร้านให้เป็นท่ีรู้จักรวมทั้งเงินในการ
ลงทุนในดา้นส่ือออนไลน์ที่มีไม่มากนกั จึงท าให้เกิดขอ้เสียเปรียบในการส่ังซ้ืออาหารแบบเดลิเวอร่ี
ผ่านช่องทางออนไลน์และท าให้ไม่ไดเ้ป็นที่รู้จกัในกลุ่มลูกคา้ที่ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์อยู่
เป็นประจ า ผูพ้ฒันาจึงมีแนวคิดจัดท าระบบเว็บแอปพลิเคชันฟู้ด คอร์ทเพื่อให้ร้านอาหารที่เปิด
กิจการใหม่หรือร้านอาหารที่สนใจที่จะเพ่ิมช่องทางการขายอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ไดม้ีหนา้ร้านผ่านช่องทางออนไลน์เป็นของตนเอง โดยทางร้านสามารถจดัการขอ้มูลร้าน 
จดัการขอ้มูลอาหารที่มีภายในร้าน จดัการใบส่ังซ้ือลูกคา้ เป็นตน้ ส่วนลูกคา้สามารถจดัการขอ้มูล
ส่วนตวั ส่ังซ้ืออาหาร จดัการกบัใบส่ังซ้ือท่ีส่ังได ้ ซ่ึงจะท าให้ร้านมีช่องทางการขายที่เพ่ิมมากขึ้น
และเป็นการลดค่าใชจ่้ายดว้ยเพราะทางผูพ้ฒันาให้ผูท้ี่ตอ้งการขายออนไลน์ลงทะเบียนขายออนไลน์
ไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 

เพื่อพฒันาระบบเวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท 
 

1.3 ขอบเขตของปริญญำนพินธ์ 
1.3.1 พฒันาโดยใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ 
1.3.2 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

1.3.2.1 พนกังานภายในร้าน 
1.3.2.1.1  สมคัรสมาชิก 

1.3.2.1.2  เขา้สู่ระบบ 

1.3.2.1.3  จดัการรายการอาหาร 

1.3.2.1.4  จดัการขอ้มูลร้านอาหาร 

1.3.2.1.5  จดัการใบส่ังซ้ือลูกคา้ 

1.3.2.1.6  ดูหลกัฐานการยืนยนัการส่งอาหารจากพนกังานส่งได ้
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1.3.2.1.7  ยืนยนัรายการส่ังอาหารของลูกคา้ได ้

1.3.2.1.8  จดัการขอ้มูลพนกังานส่งอาหารได ้

1.3.2.2  ผูดู้แลระบบ 
1.3.2.2.1  สามารถจดัการขอ้มูลของระบบสมาชิก 

1.3.2.2.2   แกไ้ขขอ้มลูสมาชิกในระบบได ้

1.3.2.3  ลูกคา้ 
1.3.2.3.1  สมคัรสมาชิก 

1.3.2.3.2  เขา้สู่ระบบ 

1.3.2.3.3  จดัการขอ้มูลส่วนตวั 

1.3.2.3.4  สามารถส่ังซ้ืออาหารได ้

1.3.2.3.5  สามารถดูรายการอาหารท่ีส่ังได ้

1.3.2.3.6  จดัการกบัใบส่ังซ้ืออาหารท่ีส่ังได ้

1.3.2.3.7  สามารถดูรายการอาหารที่หมดได ้

1.3.2.3.8  สามารถแจง้ช าระเงินได ้

1.3.2.4  พนกังานส่ง 
1.3.2.4.1  เขา้สู่ระบบ 
1.3.2.4.2  ยืนยนัการส่งอาหารให้กบัร้านอาหาร 
1.3.2.4.3  ตรวจสอบหลกัฐานการช าระเงินได ้
1.3.2.4.4  ดูแผนที่จดัส่งของลูกคา้ได ้

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1  ท าให้ลูกคา้เกิดความสะดวกต่อการส่ังซ้ืออาหาร 

1.4.2  ท าให้ร้านอาหารมีช่องทางการขายเพ่ิมขึ้น 

1.4.3  เพ่ิมความถูกตอ้งในการค านวณค่าอาหาร 

1.4.4  ลดความผิดพลาดในการจดรายการส่ังอาหาร 

1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
การด าเนินการจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์ เร่ือง ระบบเวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ทมีล าดบั

ขั้นตอนการจดัท าโครงงานมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1.5.1  กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 

ศึกษาโดยการหาข้อมูลเว็บแอปพลิเคชันที่มีลักษณะที่เป็นเว็บไซต์ส่ังอาหาร

ออนไลน์ ไดแ้ก่ Wong nai X LineMan และ GrabFood โดยศึกษาลกัษณะการท างาน จุดเด่น จุดดอ้ย

ของแต่ละเวบ็ไซต ์และ สอบถามขอ้มูลจากร้านขายอาหารตามส่ังเพื่อน ามาพฒันาเวบ็ไซต ์ 

1.5.2  กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 

น าขอ้มลูที่ไดร้วบรวมมาทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบถึงฟังก์ชัน่การ

ท างาน เงื่อนไขของระบบ ซ่ึงจะใช้ในการวางแผนการท างานและออกแบบในขั้นตอนถดัไป โดยจะ

ใชแ้ผนภาพ UML (Unified Modeling Language) ประกอบดว้ย Work Flow Diagram, Use Case 

Diagram และ Class Diagram ในการน าเสนอองคป์ระกอบของฟังก์ชัน่หลกัของระบบ ขั้นตอนการ

ท างานของแต่ละฟังก์ชัน่ และใชแ้ผนภาพ  Entity Relationship Diagram แสดงโครงสร้างขอ้มูล

และความสัมพนัธ์ของขอ้มลู 

1.5.3  กำรออกแบบระบบ (System Design) 
ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบระบบท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันาระบบที่จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากที่สุด 
1.5.3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) 

สถาปัตยกรรมที่ใชจ้ะเป็นแบบ ไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ และสถาปัตยกรรม

เชิงบริการเวบ็เซอร์วิส (Web Service) ในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่าง

ฝ่ังเวป็แอปพลิเคชนัท่ีท าหนา้ที่เป็นไคลเอนท ์และฝ่ังแม่ข่ายฐานขอ้มลู( 

Database Server ) ที่ท าหนา้ที่เป็นผูใ้ห้บริการฐานขอ้มลู 

1.5.3.2 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 

โครงสร้างฐานขอ้มูลในฝ่ังผูใ้ช้งานระบบ ใช้โครงสร้างขอ้มูลแบบโมเดล 

(Data Models) และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ังแม่ข่ายด้วยเว็บเซอร์วิส (Web 

Service)  

1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface Desgin) 

การออกแบบหนา้ต่างของเวบ็ไซต ์ โดยค านึงถึง UX และ UI เป็นหลกั 

เพื่อให้ไดเ้วบ็ไซตท์ี่ตรงกบัความตอ้งการและสวยงาม โดยใช้หลกัการ

ออกแบบ Minimal เพื่อให้เขา้กบัแนวทางการออกแบบในปัจจุบนั 
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1.5.4  พัฒนำระบบ (System Development) 

ขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดวิ้เคราะห์และออกแบบ

ไวม้าสร้างและเขียนชุดค าส่ัง ดว้ยโปรแกรม Visual Studio Code ส าหรับใช้ในการเขียนชุดค าส่ังที่

ใช้เขียนชุดค าส่ังด้วยภาษา PHP, JavaScript, HTML, CSS และบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย 

MySQL 

1.5.5  ทดสอบระบบ (System Testing) 

ในส่วนของการทดสอบระบบจะท าไปพร้อมกบัขั้นตอนการพฒันาระบบ โดยให้

ยสูเซอร์ไดท้ดลองใช้งานว่าเกิดปัญหาหรือพบจุดบกพร่องของเวบ็ไซต์หรือไม่ และน าจุดบกพร่อง

ต่างๆของเวบ็ไซตม์าแกไ้ข เพื่อให้ไดเ้วบ็ไซต์ที่มีการตอบสนองตามความตอ้งการของยูสเซอร์และ

พฒันาเวบ็ไซตใ์ห้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.5.6  จัดท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ (Documentation) 

 เป็นการจดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ แนวทางในการจดัท าระบบ วิธีการ

และขั้นตอนการด าเนิน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาและใชอ้า้งอิงต่อไปในอนาคต 

1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนพินธ์   
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์  

กิจกรรม 
2563 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1.รวบรวมขอ้มูล           
2.วิเคราะห์ระบบ           
3.ออกแบบระบบ           
4.พฒันาระบบ           
5.ทดสอบระบบ           
6.จดัท าเอกสาร           
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 
1.7.1 เคร่ืองมือพัฒนำ 

1.7.1.1 ฮำร์ดแวร์ 
1.7.1.1.1  โน๊ตบุ๊ค HP Pavilion 15-ab540TX 

1.7.1.2 ซอฟต์แวร์ 
1.7.1.2.1  Visual Studio Code 

1.7.1.2.2  Google Chrome 

1.7.1.2.3  windows 10 

1.7.1.2.4  App Serv 2.5.10 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่รองรับระบบ    
        1.8.1 ฮำร์ดแวร์ 
                           1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ intel core i3 Ram 4 GB หรือเทียบเท่า 
        1.8.2 ซอฟต์แวร์ 

1.8.2.1 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ Google Chrome 
1.8.2.2 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ Internet Explorer 
1.8.2.3 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ Firefox 
 

 



                                                                                                                                                                  

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันฟู้ด คอร์ทซ่ึงเป็นเว็บไซต์รวบรวมร้านอาหาร
ออนไลน์ ผูจ้ัดท าได้ท าการศึกษาและค้นควา้แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อ เพื่อน ามา
ประยกุตใ์ช ้โดยประกอบดว้ย  
2.1 Internet1 

 อิน เตอ ร์ เน็ ต   (Internet) นั้ น ย่อ ม าจากค า ว่ า   “International network”  ห รือ   “ Inter 
Connection  network”  ซ่ึ งหมายถึง  เครือข่ ายคอมพิวเตอ ร์ขนาดใหญ่ที่ เช่ือมโยงเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ทัว่โลกเขา้ไวด้ว้ยกนั  เพื่อให้เกิดการส่ือสาร  และการแลกเปลี่ยนขอ้มูลร่วมกนั  โดย
อาศัยตวัเช่ือมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเช่ือมโยงเดียวกัน  นั่นก็คือ  TCP/IP Protocol  ซ่ึงเป็น
ขอ้ก าหนดวิธีการติดต่อส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย  ซ่ึงโปรโตคอลน้ีจะช่วยให้
คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกนัสามารถติดต่อถึงกนัได ้

การที่มีระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้สามารถเคลื่อนยา้ยข่าวสารขอ้มูลจากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึง
ได้ โดยไม่จ ากดัระยะทาง  ส่งขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบ  ทั้งขอ้ความตวัหนังสือ ภาพ และ เสียง โดย
อาศยัเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตวัเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนบัเป็นอภิระบบเครือข่ายที่ย่ิงใหญ่
มาก มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายลา้นเคร่ืองทั่วโลกเช่ือมต่อกบัระบบ ท าให้คนในโลกทุกชาติทุก
ภาษาสามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้โดยไม่ตอ้งเดินทางไป 

 
 

รูปที่ 2.1 ตวัอยา่ง Internet 
(ที่มารูป: https://sites.google.com/site/nanopraphaphon/_/rsrc/1448893327746/prapheth-kherux-

khay/interne/original.jpg) 
 
 
 
1 http://computer.bcnnv.ac.th/hnwy-kar-reiyn-ru2 
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2.2 AppServ 2 

 AppServ คือ โปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อยา่งมารวมกนัโดยมี 
Package หลกัดงัน้ี Apache PHP MySQL PHPMyAdmin 
จุดประสงค์หลกัของการรวมรวบ Open Source Software เหล่าน้ีเพ่ือท าให้การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ 
ที่ไดก้ล่าวมาให้ง่ายขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนการติดตั้งที่แสนจะยุ่งยากและใชเ้วลานาน โดยผูใ้ชง้านเพียง
ดบัเบิ้ลคลิก setup ภายในเวลา 1 นาท ีทุกอย่างก็ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ระบบต่างๆ ก็พร้อมที่จะท างาน
ได้ทันทีทั้ ง Web Server, Database Server เหตุผลน้ีจึงเป็นเหตุผลหลักที่หลายๆ คนทั่วโลก ได้
เลือกใช้โปรแกรม AppServ แทนการท่ีจะต้องมาติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ท่ีมีขั้นตอนการติดตั้ งที่
ยุง่ยาก    
    

 
รูปที่ 2.2 ตวัอยา่งโปรแกรม AppServ 

(ที่มารูป: https://img.utdstc.com/screen/1/appserv-001.jpg:300) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 https://www.itgenius.co.th/article/AppServ%20คืออะไร.html 
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2.3 Localhost 3 

 Localhost คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึงช่ือแม่ข่ายมาตรฐานที่ก  าหนดให้กบัต าแหน่ง
ของส่วนต่อประสานเครือข่ายวงยอ้นกลบั (loopback) เมื่อผูใ้ช้ส่งขอ้มูลไปยงัโลเคิลโฮสต์ พวกเขา
จะได้รับข้อมูลของตัวเองกลบัมา หรือพูดอีกนัยหน่ึงคือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัวมนัเอง กลไกน้ีมี
ประโยชน์ส าหรับโปรแกรมเมอร์เพื่อทดสอบระหว่างการพฒันาซอฟตแ์วร์ นอกจากน้ีโลเคิลโฮสต์
ก็เป็นช่ือที่สงวนไวส้ าหรับโดเมนระดบับนสุด (.localhost) ซ่ึงส ารองไวเ้พื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
กบัการนิยามที่แคบกว่าของช่ือแม่ข่าย 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2.3 ตวัอยา่ง Localhost 
(ที่มารูป: https://www.webfx.com/blog/web-design/using-xampp-for-local-wordpress-theme-

development/) 
 
 
 
3 https://th.wikipedia.org/wiki/โลเคิลโฮสต ์

https://th.wikipedia.org/wiki/โลเคิล
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2.4 phpMyAdmin 4 

 phpMyAdmin คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล Mysql แทนการคีย์ค าส่ัง เน่ืองจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL บางคร้ังจะมี
ความล าบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดงันั้นจึงมีเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล MySQL ขึ้นมา
เพื่อให้สามารถจดัการ ตวัDBMS ที่เป็น MySQL ไดง่้ายและสะดวกย่ิงขึ้น โดย phpMyAdmin ก็ถือ
เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการจดัการนั้นเอง 

phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานที่สร้างโดยภาษา PHP ซ่ึงใชจ้ดัการฐานขอ้มูล MySQL 
ผ่านเว็บเบราวเ์ซอร์ โดยสามารถที่จะท าการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ หรือท าการสร้าง TABLE ใหม่ๆ 
และยงัมี  function ที่ใช้ส าหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้ น ย ัง
สามารถท าการ insert delete update หรือแมก้ระทัง่ใช้ ค าส่ังต่างๆ เหมือนกับกนัการใช้ภาษา SQL 
ในการสร้างตารางขอ้มูล 

phpMyAdmin เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหน่ึงที่ใช้ในการจัดการข้อมูล 
MySQL ผ่าน web browser ได้โดยตรง phpMyAdmin ตัวน้ีจะท างานบน Web server เป็น PHP 
Application ที่ใชค้วบคุมจดัการ MySQL Server 

ความสามารถของ phpMyAdmin คือ 1. สร้างและลบ Database 2. สร้างและจดัการ Table 
เช่น แทรก record, ลบ record, แก้ไข record, ลบ Table, แก้ไข field 3. โหลดเท็กซ์ไฟล์เข้าไปเก็บ
เป็นขอ้มูลในตารางได ้4. หาผลสรุป (Query) ดว้ยค าส่ัง SQL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 https://www.aosoft.co.th/article/310/phpMyAdmin -คอือะไร.html 

https://www.aosoft.co.th/article/310/phpMyAdmin%20-คืออะไร.html
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รูปที ่2.4 ตวัอยา่ง phpMyAdmin 
(ที่มารูป: https://www.webfx.com/blog/web-design/using-xampp-for-local-wordpress-theme-

development/) 
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2.5 Database5 

 Database หรือ ฐานขอ้มูล คือ กลุ่มของขอ้มูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดน้ีจะต้องเก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลเดียวกันหรือแยกเก็บ
หลาย ๆ แฟ้มขอ้มูล 

ระบบฐานขอ้มูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกนัเขา้ไว้
ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง  ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะ
ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้มที่มีขอ้มูล เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบและ
เปิดโอกาสให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้านและดูแลรักษาป้องกนัขอ้มูลเหล่าน้ี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี
ซอฟตแ์วร์ที่เปรียบเสมือนส่ือกลางระหว่าง 

ผูใ้ช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใช้ฐานขอ้มูล เรียกว่า ระบบจดัการฐานขอ้มูล 
หรือ DBMS (data base management system)มีหน้าที่ช่วยให้ผูใ้ช้เข้าถึงข้อมูลไดง้่ายสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ การเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชอ้าจเป็นการสร้างฐานขอ้มูล การแกไ้ขฐานขอ้มูล หรือการตั้ง
ค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผูใ้ช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เก่ียวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของ
ฐานขอ้มูล 

ประโยชน์ของฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ 1.ลดการเก็บขอ้มูลท่ีซ ้าซ้อน ขอ้มูลบางชุดที่อยู่ในรูปของ
แฟ้มขอ้มูลอาจมีปรากฏอยู่หลาย ๆ แห่ง เพราะมีผูใ้ช้ขอ้มูลชุดน้ีหลายคน เมื่อใช้ระบบฐานขอ้มูล
แล้วจะช่วยให้ความซ ้ าซ้อนของข้อมูลลดน้อยลง 2.รักษาความถูกต้องของข้อมูล เน่ืองจาก
ฐานขอ้มูลมีเพียงฐานขอ้มูลเดียว ในกรณีที่มีข้อมูลชุดเดียวกนัปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานขอ้มูล 
ขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งตรงกนั ถา้มีการแกไ้ขขอ้มูลน้ีทุก ๆ แห่งที่ขอ้มูลปรากฏอยู่จะแกไ้ขให้ถูกตอ้ง
ตามกนัหมดโดยอตัโนมตัิดว้ยระบบจดัการฐานขอ้มูล 3.การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัให้กบั
ข้อมูลท าได้อย่างสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้
เฉพาะผูท้ี่เก่ียวขอ้งเท่านั้นซ่ึงก่อให้เกิดความปลอดภยั(security) ของขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2055-database-คืออะไร23.html 
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รูปที่ 2.5 ตวัอยา่ง Database 
(ที่มารูป: https://www.uih.co.th/files/2020/Product/Security-Service/Security_Database-

Encryption.png) 
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2.6 SQL6 

SQL ย่อมาจาก structured query language คือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อจดัการ
กบัฐานขอ้มูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตราฐานบนระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์และเป็นระบบเปิด 
(open system) หมายถึงเราสามารถใช้ค าส่ัง sql กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได ้และ ค าส่ังงานเดียวกัน
เมื่อส่ังงานผ่าน  ระบบฐานขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัจะได ้ผลลพัธ์เหมือนกนั ท าให้เราสามารถเลือกใช้
ฐานขอ้มูล ชนิดใดก็ไดโ้ดยไม่ติดยึดกบัฐานขอ้มูลใดฐานขอ้มูลหน่ึง นอกจากน้ีแลว้ SQL ยงัเป็นช่ือ
โปรแกรมฐานขอ้มูล ซ่ึงโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลที่มีโครงสร้างของภาษาที่เขา้ใจ
ง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการท างานสูง สามารถท างานที่ซับซ้อนไดโ้ดยใช้ค าส่ังเพียงไม่ก่ี
ค าส่ัง โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กบัระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และเป็นภาษาหน่ึง ซ่ึงแบ่ง
การท างานไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. Select query ใช้ส าหรับดึงขอ้มูลที่ตอ้งการ 
2. Update query ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มลู 
3. Insert query ใชส้ าหรับการเพ่ิมขอ้มูล 
4. Delete query ใชส้ าหรับลบขอ้มูลออกไป 
ปัจจุบนัมีซอฟตแ์วร์ระบบจดัการฐานขอ้มูล (DBMS) ท่ีสนบัสนุนการใชค้ าส่ัง SQL เช่น  

Oracle, DB2, MS-SQL, MS-Access  
นอกจากน้ีภาษา SQL ถูกน ามาใชเ้ขียนร่วมกบัโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น ภาษา c/C++, 

VisualBasic และ Java 
ประโยชน์ของภาษา SQL ได้แก่ 1. สร้างฐานข้อมูลและ ตาราง 2. สนับสนุนการจดัการ

ฐานขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย การเพ่ิม การปรับปรุง และการลบขอ้มูล 3. สนับสนุนการเรียกใช้หรือ 
คน้หาขอ้มูล     

ประเภทของค าส่ังภาษา SQL 
1. ภาษานิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) เป็นค าส่ั งท่ี ใช้ ในการส ร้าง

ฐานข้อมูล ก าหนดโครงสร้างข้อมูลว่ามี  Attribute ใด ชนิดของข้อมูล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ตาราง และการสร้างดชันี ค าส่ัง : CREATE,DROP,ALTER 

2. ภาษาจัดการขอ้มูล (Data Manipulation Language :DML) เป็นค าส่ังท่ีใช้ในการเรียกใช ้
เพ่ิม ลบ และเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในตาราง    ค าส่ัง : SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE 
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3. ภาษาควบคุมขอ้มูล (Data Control Language : DCL) เป็นค าส่ังท่ีใช้ในการก าหนดสิทธิ
การอนุญาติ หรือ ยกเลิก การเขา้ถึงฐานข้อมูล เพ่ือป้องกันความปลอดภยัของฐานขอ้มูล ค าส่ัง : 
GRANT,REVOKE 
 

 
 

รูปที่ 2.6 ตวัอยา่งค าส่ังSQL 
(ที่มารูป: https://www.doesystem.com/Doesystem/img/sqlupdate2.jpg) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 https://sites.google.com/site/supatrasuwannasiri25/sql-khux-xari 
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2.7 Visual Studio Code7 

 Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม  Code Editor ที่ ใช้ในการแก้ไขและ
ปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพฒันาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถ
น ามาใชง้านไดแ้บบฟรี ๆ ที่ตอ้งการความเป็นมืออาชีพ 

     ซ่ึง Visual Studio Code นั้ น เหมาะส าหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้าม
แพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, 
TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ Git ได้ น ามาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเคร่ืองมือ
ส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใชอ้ย่างมากมาก ไม่ว่าจะเป็น 1.การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C++, 
C#, Java, Python, PHP ห รื อ  Go 2 . Themes 3 . Debugger 4 . Commands เ ป็ น ต้ น

  
รูปที่ 2.7 การเขียนโคด้โดยใช ้Visual Studio Code 

(ที่มารูป: https://www.blognone.com/sites/default/files/externals/cfec4ffdaceb767bd41b18dd1017e588.png) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 https://www.mindphp.com/ บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html 
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2.8 PHP 8 

     PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่ เดิมย่อมาจาก Personal Home Page 
Tools ซ่ึงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ภาษาจ าพวกน้ีค าส่ังต่างๆจะเก็บอยู่ใน
ไฟล์ที่ เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าส่ัง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น 
JavaScript , Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับ
การพฒันาและออกแบบมา เพื่อใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือ
แกไ้ขเน้ือหาไดโ้ดยอตัโนมติั ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-
embedded scripting language นั้นคือในทุกๆ คร้ังก่อนท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงให้บริการเป็น Web 
server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มนัจะท าการประมวลผลตามค าส่ังที่มีอยู่ให้เสร็จ
เสียก่อน แลว้จึงค่อยส่งผลลพัธ์ที่ไดใ้ห้เรา ผลลัพธ์ท่ีได้นั้นก็คือเว็บเพจท่ีเราเห็นนั่นเอง  ถือไดว่้า 
PHP เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญชนิดหน่ึงที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มี
การโตต้อบกบัผูใ้ช)้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 

     PHP เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ 
OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อใช้
ร่วมกบั Apache Web server ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linuxหรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP 
สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆตวับนระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Windows 95/98/NT เป็น
ตน้ 

ลกัษณะเด่นของ PHP 
     1.ใชไ้ดฟ้รี 
     2.PHP เป็นโปร แกรมว่ิงขา้ง Sever ดงันั้นขีดความสามารถไม่จ ากดั 
     3.Conlatfun นัน่คือPHP ว่ิงบนเคร่ือง UNIX,Linux,Windows ไดห้มด 

4.เรียนรู้ง่าย เนืองจาก PHP ฝ่ังเขา้ไปใน HTML และใชโ้ครงสร้างและไวยากรณ์ภาษา
ง่ายๆ 
5.เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมือใชก้บั Apach Xerve เพราะไม่ตอ้งใชโ้ปรแกรม
จากภายนอก 

     6.ใชร่้วมกบั XML ไดท้นัที 
     7.ใชก้บัระบบแฟ้มขอ้มูลได ้
     8.ใชก้บัขอ้มูลตวัอกัษรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



17 
 

     9.ใชก้บัโครงสร้างขอ้มูล แบบ Scalar,Array,Associative array 
     10.ใชก้บัการประมวลผลภาพได ้

 
 

รูปที่ 2.8 ตวัอยา่งโคด้PHP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 https://medium.com/@sunzandesign/php-คืออะไร-2d749639b101 

https://medium.com/@sunzandesign/php-คืออะไร-2d749639b101
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2.9 HTML 9 

 HTML (ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language)   เป็นภาษาประเภท Markup Language 
ที่ใช้ในการสร้างเวบ็เพจ   มีแม่แบบมาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) 
ที่ตดัความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถท าความเขา้ใจและเรียนรู้ไดง้่าย   ปัจจุบนัมีการ
พฒันาและก าหนดมาตรฐานโดยองคก์ร World Wide Web Consortium (W3C) 

ภาษา HTML ไดถู้กพฒันาขึ้นอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ HTML Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0, 
HTML 3.2 และ HTML 4.0    ในปัจจุบัน ทาง W3C ได้ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่
เรียกว่า XHTML ซ่ึงเป็นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบหน่ึง ที่มีหลักเกณฑ์ในการก าหนด
โครงสร้างของโปรแกรมที่มีรูปแบบที่มาตรฐานกว่า   มาทดแทนใช้ HTML รุ่น 4.01 ที่ใช้กนัอยูใ่น
ปัจจุบนั 

HTML มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัย Tag ในการควบคุมการแสดงผลของข้อความ 
รูปภาพ หรือวตัถุอื่น ๆ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย เรียกว่า Attribute ส าหรับจดัรูปแบบเพ่ิมเติม 

การสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถท าโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น 
Notepad, EditPlus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่ เป็น เคร่ืองมือ ช่วยสร้างเว็บ เพจ  เช่น  Microsoft 
FrontPage, Dream Weaver ซ่ึ งอ าน วยความสะดวกในการส ร้างหน้ า  HTML ในลักษณ ะ 
WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

แต่มีขอ้เสียคือ โปรแกรมเหล่าน้ีมกั generate code ที่เกินความจ าเป็นมากเกินไป ท าให้ไฟล ์
HTML มีขนาดใหญ่ และแสดงผลช้า ดงันั้นหากเรามีความเขา้ใจภาษา HTML จะเป็นประโยชน์ให้
เราสามารถแกไ้ข code ของเว็บเพจไดต้ามความตอ้งการ และยงัสามารถน า script มาแทรก ตดัต่อ 
สร้างลูกเล่นสีสันให้กบัเวบ็เพจของเราได ้

การเรียกใช้งานหรือทดสอบการท างานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม Internet Web 
Browser เช่น Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Google Chrome เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 http://www.enjoyday.net/webtutorial/html/html_chapter01.html 
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รูปที่ 2.9 ตวัอยา่งโคด้HTML 
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2.10 CSS 10 

CSS ส าหรันนักเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์หรือส าหรับคนที่ต้องประกอบเว็บไซต์จาก
รูปภาพที่ถูกออกแบบไว ้คงตอ้งมีความรู้กบั CSS เป็นหลกั เพราะเน่ืองจากจะใชจ้ดัสัดส่วน Layout 
ของเวบ็แลว้ยงัสามารถใช้ก าหนดส่วนต่างๆของเวบ็ไซต์ไวอ้ีกดว้ย แมแ้ต่ในการท า SEO ก็ยงันับว่า
เป็นส่วนส าคญัที่ Google ให้คะแนนของเว็บไซต์ของคุณให้ติดอนัดบัแรกๆของผลกาารคน้หาบน 
Search Engine 

การจดัท าเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพตอ้งมีการวางแผนและการออกแบบระบบที่ดี   โดยใน
ยคุแรก ๆ จะใชภ้าษา HTML ในการจดัท าระบบการแสดงผลทางดา้นโครงสร้างและขอ้มูลของเว็บ  
แต่ปัจจุบันมีการพัฒนามาจนถึง HTML5  และยงัมีการพฒันาภาษาที่ใช้เพื่อก าหนดรูปแบบการ
แสดงผลทางหน้าเว็บไซตท์ี่หลากหลายและมีความยืดหยุน่  เช่น สีอกัษร สีพ้ินหลงั ขนาดตวัอกัษร 
จดัการเลยเ์อา้ท ์ให้สวยงามและอื่นๆ ซ่ึงนั้นก็คือ CSS หรือ Style Sheets และในความหมายของทาง
โปรแกรมเมอร์นั้น คือ โครงสร้างการแสดงผลของหนา้ตาเวบ็ไซต ์ 

CSS ยอ่มาจาก Cascading Style Sheet  มกัเรียกโดยยอ่ว่า "สไตลชี์ต" คือภาษาที่ใชเ้ป็นส่วน
ของการจดัรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดยที่ CSS ก าหนดกฏเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ 
(หรือ "Style") ของเน้ือหาในเอกสาร อนัไดแ้ก่ สีของขอ้ความ สีพ้ืนหลงั ประเภทตวัอกัษร และการ
จดัวางขอ้ความ ซ่ึงการก าหนดรูปแบบ หรือ Style น้ีใช้หลกัการของการแยกเน้ือหาเอกสาร HTML 
ออกจากค าส่ังที่ใช้ในการจดัรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่
ขึ้นอยู่กับเน้ือหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML 
โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาเอกสารบ่อยคร้ัง หรือตอ้งการควบคุมให้รูปแบบการ
แสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม ่าเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์
เดียวกัน  โดยกฏเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพ่ิมเข้ามาคร้ังแรกใน 
HTML 4.0  เมื่อปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่ก  าหนดโดย องค์กร 
World Wide Web Consortium หรือ W3C 

ภาษา CSS (Cascading Style Sheets) มีประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียวซ่ึงท าให้การพฒันา
เวบ็เพจดว้ยภาษา HTML เป็นเร่ืองที่ง่ายมากขึ้น 

 1. ภาษา CSS จะช่วยในการจัดรูปแบบแสดงผลให้กับภาษา HTML ซ่ึงจะช่วยลดการใช้
ภาษา HTML ให้นอ้ยลง โดยเหลือเพียงแต่ส่วนที่เป็นเอกสารที่เป็นภาษา HTML เท่านั้นท าให้มีการ
แกไ้ขและท าความเขา้ใจไดง่้ายขึ้น 

 2. ท าให้ขนาดไฟล์ HTML น้อยลงเน่ืองจาก ภาษา CSS จะช่วยลงการใช้ภาษา HTML ลง
ท าให้ขนาดไฟลน์ั้นก็เล็กลงไปดว้ยเช่นกนั 
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 3. ภาษา CSS เป็นภาษา Style Sheets โดย Style Sheets ชุดเดียวสามารถใชก้ าหนดรูปแบบ
การแสดงผลให้เอกสาร HTML ทั้งหนา้ หรือทุกหนา้มีผลเหมือนกนัได้ จึงท าให้เวลาที่มีการแกไ้ขก็
จะแกไ้ขไดง่้ายขึ้นเพียงแกไ้ข Style Sheets ที่ใชง้านเพียงชุดเดียวเท่านั้น 

 4. ท าให้เว็บไซตม์ีมาตราฐานเพราะการใช้งาน CSS นั้นจะท าให้การแสดงผลในส่ือต่าง ๆ 
ถูกปรับเปลี่ยนไปไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น  การแสดงผลบนหนา้จอ และการแสดงผลในมือถือ 

 5. CSS สามารถที่จะใช้งานไดห้ลากหลาย เวบ็บราวเซอร์ ท าให้การใชง้านนั้นสะดวกมาก
ย่ิงขึ้น 

 6. CSS สามารถก าหนดแยกไวต้่างหากจากไฟลเ์อกสาร HTML และสามารถน ามาใชร่้วม 
กบัเอกสารหลายไฟลไ์ด ้การแกไ้ขก็แกเ้พียง จุดเดียวก็มีผลกบัเอกสารทั้งหมด 

CSS กบั HTML นั้นท าหน้าที่คนละอย่างกนั โดย HTMLจะท าหน้าที่ในการวางโครงร่าง
เอกสารอย่างเป็นรูปแบบ  ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย  ไม่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงผล  ส่วน CSS จะท าหน้าที่
ในการตกแต่งเอกสารให้สวยงาม เรียกไดว่้า HTML คือส่วน coding ส่วน  CSS คือส่วน design  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10 ตวัอยา่งโคด้ CSS 
 
 
 
 
10 https://www.wynnsoft-solution.net/th/article/view/80/ 
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2.11 Bootstrap 11 

  Bootstrap คือชุดค าส่ังที่ประกอบดว้ยภาษา CSS, HTML และ Javascript เป็นชุดค าส่ังที่
ถูกพฒันาขึ้นมาเพ่ือก าหนดกรอบหรือรูปแบบการพฒันาเว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสัมพนัธ์กับ
ผูใ้ช้งานเว็บไซต์ ( User Interface ) เราจึงสามารถเรียก Bootstrapว่าเป็น Front-end framework คือ
ใช้ส าหรับ พฒันาเว็บไซต์ส่วนการแสดงผล ซ่ึงแตกต่างจากภาษาประเภท Server Side Scriptอย่าง 
PHP, Python หรือภาษาอื่น ๆ 

จุดเด่นของของ Bootstrap Framework ไดแ้ก่ 1.มี UI เร่ิมตน้แบบที่สวยงามและใชง้านง่าย  
2.มีการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัเป็นเวอร์ชัน่ 3.3.0 3.เป็นที่นิยมของนักพฒันาทัว่
โลก ท าให้สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ง่าย 4.โค๊ดหรือชุดค าส่ังต่าง ๆ ค่อนข้างสะอาดมี
โฟลเดอร์ตน้แบบแค่ 3 ส่วนคือ js, css, fonts 5.ประหยดัเวลาในการพฒันาเวบ็ไซตแ์ละน าไปพฒันา
ต่อได้ง่าย 6.เป็น Responsive Framework พัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการแสดงผลได้หลากหลาย 
Device 
 

 
 

รูปที่ 2.11 Bootstrap 
(ที่มารูป: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTp9dDA7PZ19wnXcLufRcA4MTWY4u1wt6Rjcg&usqp=CAU) 
 
 
 
 
 
 
 
11 https://www.codebee.co.th/labs/bootstrap-คอือะไร/ 
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2.12 API 12 

 API ย่อมาจาก Application Programming Interface คือ ช่องทางการเช่ือมต่อ ช่องทางหน่ึง
ที่จะเช่ือมต่อกบัเวบ็ไซต์ผูใ้ห้บริการ API จากที่อื่น เป็นตวักลางที่ท าให้โปรแกรมประยุกต์เช่ือมต่อ
กบัโปรแกรมประยกุตอ์ื่น หรือเชิ่ือมการท างานเขา้กบัระบบปฏิบติัการ 
ตวัอยา่ง เช่น Twitter มีหลายเวบ็ ที่มีการเช่ือมโยงขอ้มูลกบั twitter ทั้งเป็นการอ่านขอ้มูลจาก twitter 
หรือ ส่งขอ้มูลเขา้ twitter เองก็ตาม ซ่ึงลว้นอาศยัการเช่ือมต่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลกนั ดว้ย API นั้นเอง 
และอีกหน่ึงตวัอยา่ง เช่น Google Maps API คือบริการของGoogle อีกรูปแบบหน่ึงที่เราสามารถน า
ขอ้มูลของ Google Maps ที่ทาง Google ให้บริการโดยส่วนมากจะน ามาใช้กบัเว็บไซต์ ของบริษทัฯ
หรือเวบ็ไซตห้์างร้านต่างๆ เพื่อเป็นอีกช่องทางที่ให้ลูกคา้รู้ว่าบริษทัฯ หรือห้างร้านนั้น 
ส่วนประกอบ API และ การใชง้าน 

ประโยชน์ของ API ได้แก่ 1.สามารถรับส่งข้อมูลขา้ม Server ได้ 2.ไม่จ าเป็นต้องเขา้หน้า
เว็บหลัก ก็มีข้อมูลของเว็บหลัก  จากเว็บที่ ดึง APIเอพีไอ แบ่งเป็น  2.1 เอพีไอที่ขึ้ นกับภาษา 
(language-dependent API) คือ เอพีไอ ท่ีสามารถการเรียกใชจ้ากโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นดว้ยภาษาเพียง
ภาษาใดภาษาหน่ึง 2.2 เอพีไอไม่ขึ้นกับภาษา (language-independent API) คือ เอพีไอ ที่สามารถ
เรียกไดจ้ากโปรแกรมหลายๆภาษา 

API ถือเป็นกลุ่มของฟังชั่น ขั้นตอน หรือคลาส (Class ) ที่ระบบปฏิบัติการ (OS) หรือผู้
ให้บริการ สร้างขึ้นมา เพื่อรองรับการเรียกขอขอ้มูล จากโปรแกรมอื่น ๆ ทั้งน้ี API สามารถใชง้าน
ไดก้บัภาษาในการเขียนโปรแกรมที่รองรับเท่านั้น ซ่ึงมนัจะถูกจดัท าให้อยู่ในรูปแบบ Syntax หรือ 
element ที่สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2038-api-คืออะไร.html 

https://www.mindphp.com/
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รูปที่ 2.12 API 
(ที่มารูป: https://www.mindphp.com/images/articles/202001/article-meaning/API.png) 
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2.13 Google Map API13 

 Google Maps API เป็นชุด API ของ Google ส าหรับพัฒนา web application และ mobile 
application (Android, iOS)ไวส้ าหรับเรียกใช้แผนที่และชุด service ต่าง ๆ ของ Google เพื่อพฒันา 
Application ไดเ้หมือนกบัที่ Google โดยแผนที่ยงั features ต่าง ๆ มากมายให้เรียกใช ้มีดงัน้ี 
1.การปรับแต่งแผนที่ (Styled Map) 2.ชุดควบคุมแผนที่ (Map Control) 3.ชุดเคร่ืองมือวาดภาพบน
แผนที่  (Drawing) 4.การน าทางจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง (Directions Service) 5.การค านวณ
ความสูงของจุดพิกัด (Elevation Service) 6.การแปลงที่อยู่เป็นพิกัด Lattitude เเละ Longtitude 
(GeoCoding Service) 7.การดึงข้อมูล POI (Point of Interest) คือข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ที่  Google 
รวบรวมไวใ้ห้ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน -สถานที่ราชการต่างๆ เเละอื่นๆ อีกมากมาย 
(Places API) มาใชง้านในApplication 8.Street View 
 

 
 

รูปที ่2.13 ตวัอยา่ง Google Map API 
(ที่มารูป: https://swiftlet.co.th/wp-content/uploads/2015/07/5yt.jpg) 

 
 
 
 
 
 

 
13 https://swiftlet.co.th/google-api-คืออะไ/ 

https://swiftlet.co.th/wp-content/uploads/2015/07/5yt.jpg


บทที่  3 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

วิธีการด าเนินงานในการพฒันาระบบเว็บแอปพลิเคชันฟู้ด คอร์ท ผูจ้ดัท าไดวิ้เคราะห์และ
ออกแบบระบบซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.1 การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 
 3.1.1 ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบเดิม (Work Flow Diagram) 
 

 
 

รูปที่ 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบเดิม 
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3.1.2 ระบบงานปัจจุบันมีการท างานดังนี ้
  - ลูกคา้ โทรศพัทเ์พื่อสอบถามรายการอาหารทางร้านอาหาร 
  - พนกังานภายในร้าน แจง้รายการอาหารที่มีขาย 
  - ลูกคา้ ยืนยนัรายการส่ังอาหารกบัทางร้านอาหาร 
  - พนกังานภายในร้าน ส่งอาหารที่ท าเสร็จเรียบร้อย ให้กบัพนกังานส่งอาหาร 
  - พนกังานส่งอาหาร ด าเนินการส่งอาหารตามรายละเอียดที่ร้านอาหารแจง้ 
  - ลูกคา้ ช าระเงินค่าอาหารให้กบัพนกังานส่งอาหาร 
  - พนกังานส่งอาหาร น าเงินค่าอาหารส่งให้กบัร้านอาหาร 
 3.1.3 ปัญหาและข้อจ ากัดของระบบงานเดิม 

3.1.3.1 ลูกคา้ตอ้งโทรศพัท์เพื่อสอบถามรายการอาหารจากร้านอาหารที่ตอ้งการ 
และไม่สามารถเลือก หรือเปรียบเทียบรายการอาหาร หรือราคากับร้าน
อื่นๆ ได ้รวมถึงตอ้งแจง้รายละเอียดในการจดัส่งให้กบัทางร้านอาหาร ซ่ึง
ท าให้เกิดความล่าชา้ และผิดพลาดได ้เน่ืองจากไม่สามารถก าหนดต าแหน่ง
ที่จดัส่งให้เห็นได ้

3.1.3.2 ร้านอาหารไม่สามารถแสดงเมนูรายการอาหารให้ลูกค้าทราบได้ เมื่อ     
ไดรั้บ  รายการส่ังซ้ือจากทางลูกคา้แลว้ เกิดขอ้ผิดพลาดในการท าอาหาร 
เน่ืองจากเป็นการจดใส่กระดาษในขณะที่ลูกคา้โทรศพัท์มา ท าให้บิลเกิด
การสับสนส่งรายการอาหาร หรือท ารายการอาหารผิดพลาด 

3.1.3.3 พนักงานส่งอาหารตอ้งโทรศพัท์ เพ่ือสอบถามเส้นทางกบัทางลูกคา้ก่อน
จดัส่ง เพื่อท าให้เสียเวลาในการจดัส่ง และอาจเกิดการหลงทางได ้

3.1.3.4 ลูกคา้ไดรั้บอาหารไม่ตรงกบัที่ตอ้งการ ท าให้เกิดความไม่พอใจ และอาจ
ส่งผลให้ยกเลิกการส่ังอาหารได ้

  3.1.3.5 พนกังานส่งอาหาร ไม่ไดรั้บเงินค่าอาหาร เน่ืองจากลูกคา้ยกเลิกอาหาร 
3.1.3.6 ร้านอาหาร ไม่ไดรั้บเงินค่าอาหาร ท าให้เกิดความเสียหายของวตัถุดิบที่

ท าอาหารไปแลว้ และไม่สามารถยืนยนัเอกสาร หรือตรวจสอบรายการ
อาหารที่ลูกคา้ส่ังไวไ้ด ้

 3.1.4 แนวทางการแก้ไข 
3.1.4.1 จดัท าระบบเวบ็แอปพลิเคชัน่ฟู้ด คอร์ท เพื่อเป็นเวบ็ไซตส่ื์อกลางในการให้

ร้านอาหาร และลูกคา้สามารถเห็นเมนูอาหาร และส่ังอาหารของร้านต่างๆ 
ที่ตอ้งการได ้

3.1.4.2  จดัท าระบบส่ังอาหาร เพ่ือให้ Order ท่ีลูกคา้ส่ังส่งตรงไปยงัร้านอาหารท่ี
ตอ้งการได ้เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 
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3.1.4.3 จัดท าระบบสมัครสมาชิก เพื่อควบคุม เก็บข้อมูล และตรวจสอบ
รายละเอียดของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.1.4.4 จดัท าระบบแผนที่ โดยผ่าน Google Map เพื่อให้พนักงานส่งอาหาร และ
ลูกคา้สามารถตรวจสอบเส้นทางการจดัส่งอาหารได ้

3.1.4.5 จดัท าระบบการช าระเงิน เพ่ือให้ลูกคา้ไดยื้นยนัการช าระเงินก่อนรับอาหาร 
เพื่อลดการยกเลิกอาหาร และลดความเสียหายได ้

3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 
 3.2.1 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram) 

การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) จะเป็นการน าเอาปัญหาและข้อมูลที่ได้มาจาก
การศึกษาและค้นควา้ มาท าการรวบรวม วิเคราะห์ ศึกษาปัญหาและความต้องการต่างๆ ของ
ระบบงาน โดยมีเคร่ืองมือที่ใชด้ าเนินการในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ คือ เทคนิคการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แผนภาพบริบท , แผนภาพกระแสข้อมูล , พจนานุกรมข้อมูล   และแผนภาพแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล  
 
 

1. ลูกคา้สมัครสมาชิก และเขา้สู่ระบบล กค้า  นักงาน า ในร้าน 

7. ยืนยนัการส ั่งอาหาร

2. เลือกร้านอาหารและเมนูอาหาร

8. ส่งอาหาร

 นักงาน ่งอาหาร

10. ส่งอาหารตามท่ีอยู่ล ูกคา้

3. ลูกคา้ส่งรายการอาหาร

5. ยืนยนัการช  าระเงิน

9. เขา้สู่ระบบ

11. ยืนยนัการส่งอาหาร

4.พนักงานภายในร้าน สมคัรสมาชิก 
และเขา้สู่ระบบ

 านข้อม ล

รับ-ส่งขอ้มูล

6. ยืนยนัการช  าระเงิน

  ้ด แลระบบ

12.เขา้สู่ระบบ

13.ขอ้มูลสมาชิก

14.จดัการขอ้มูลสมาชิก

 
รูปที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการท างานของระบบใหม่ (Work Flow Diagram) 

3.2.2 ข้ันตอนการทางานของระบบงานใหม่ 
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  1. ลูกคา้ สมคัรสมาชิกและเขา้สู่ระบบ เพื่อใชง้านในระบบ 
2. เมื่อเขา้สู่ระบบไดแ้ลว้ 
 - สามารถเลือกร้านอาหารที่ตอ้งการส่ังซ้ือได ้
 - สามารถตรวจสอบเมนูของร้านอาหารแต่ละร้านได ้
 - สามารถก าหนดต าแหน่งแผนที่ ที่ตอ้งการจดัส่งได ้
3. ลูกคา้ ส่งขอ้มูลการส่ังซ้ืออาหารส่งให้กบัทางร้านอาหาร 
4. พนกังานภายในร้าน สมคัรสมาชิกและเขา้สู่ระบบ เพื่อใชง้านในระบบ 
5. ลูกคา้ ยืนยนัการช าระเงิน 
6. พนกังานภายในร้าน ยืนยนัการส่ังอาหาร 
7. พนกังานภายในร้าน ส่งอาหารให้กบัพนกังานส่งอาหาร 
8. พนกังานส่งอาหาร เขา้สู่ระบบ เพื่อใชง้านในระบบ 
9. พนกังานส่งอาหาร ส่งอาหารให้กบัลูกคา้ 
10.พนกังานส่งอาหาร ยืนยนัการส่งอาหาร 
11.ผูดู้แลระบบ แกไ้ขสถานะการใชง้านของสมาชิกในระบบ 
11.ผูดู้แลระบบ แกไ้ขขอ้มูลสมาชิกในระบบได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 แ น า แ ดงการไหลของข้อม ล (Data Flow Diagram) 
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0

เวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท

พนักงาน
ภายในร้าน Username,Password

ขอ้มูลร้านอาหาร
ขอ้มูลพนักงานส่งอาหาร
ขอ้มูลประเภทอาหาร
ขอ้มูลเน้ือสัตว์
ขอ้มูลท็อปป้ิง
ขอ้มูลอาหาร
ขอ้มูลสมาชิก
ขอ้มูลการสั่งอาหาร
ขอ้มูลการช าระเงิน
ขอ้มูลการส่งอาหาร
ออกรายงานการขายอาหาร

ผลการเขา้สู่ระบบ
รายละเอียดพนักงานส่งอาหาร
รายละเอียดประเภทอาหาร
รายละเอียดเน้ือสัตว์
รายละเอียดท็อปป้ิง
รายละเอียดอาหาร
รายละเอียดสมาชิก
รายละเอียดการส่ังอาหาร
รายละเอียดการช าระเงิน
รายละเอียดการส่งอาหาร
รายงานการขายอาหารรายวนั

พนักงานส่ง
อาหารUsername,Password

ขอ้มูลการส่งอาหาร
สถานะการส่งอาหาร

ผลการเขา้สู่ระบบ
ขอ้มูลการส่งอาหาร
สถานะการส่งอาหาร

ลูกคา้

ผลการเขา้สู่ระบบ
ขอ้มูลร้านอาหาร
ขอ้มูลการสั่งอาหาร
ขอ้มูลการช าระเงิน
ขอ้มูลการส่งอาหาร

Username,Password
ขอ้มูลร้านอาหาร
ขอ้มูลการสั่งอาหาร
ขอ้มูลการช าระเงิน
ขอ้มูลการส่งอาหาร

ผูดู้แลระบบ

รายละเอียดขอ้มูลสมาชิกในระบบ
ผลการเขา้สู่ระบบ

Username,Password
ขอ้มูลชื่อผูใ้ช ้

 
รูปที่ 3.3 แผนภาพบริบท ของเวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท 
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เขา้สู่ระบบ

2

จดัการข้อมูล

3

พนักงานภายในร้าน

Username&Password
ผลการเขา้สู่ระบบ

ขอ้มูลประเภท

รายละเอียดประเภท

ขอ้มูลผ ู้ใชง้านD2

ข้อมูลเนื้ อสัตว ์D4

ขอ้มูลผู้ใชง้าน

สถานะผูเ้ข้าใชร้ะบบ

ข้อมูลระดบัความเผ็ดD5

ข้อมูลเนื้ อสตัว์

ข้อมูลระดบัความเผ็ดขอ้มูลทอ็ปป้ิง

รายละเอียดความเผ็ด

รายละเอียดข้อมูลใชง้าน

รายละเอียดข้อมูลผูใ้ช้งาน

ขอ้มูลผู้ใชง้าน

รายละเอียดเนื้ อสัตว์

รายละเอียดระดับความเผด็

สั่งอาหาร

4ขอ้มูลอาหาร

รายละเอียดการส่ังอาหาร

ขอ้มูลการสัง่อาหารD8

ขอ้มูลการสั่งอาหาร

รายละเอียดการส่ังอาหาร

ขอ้มูลอาหาร

ปรับสถานะอาหาร

5

ลูกคา้

ปรับสถานะการท  าอาหาร

รายละเอียดการส่ังอาหาร

ช าระเงิน

6
ขอ้มูลการช  าระเงิน

รายละเอียดการช าระเงิน

ขอ้มูลการช  าระเงิน

รายละเอียดการช าระเงิน

ส่งอาหาร

7

ข้อมูลรายการสัง่อาหารD9
ขอ้มูลรายการสั่งอาหาร

ข้อมูลอาหารD67

ขอ้มูลอาหาร

ข้อมูลการสัง่อาหารD8
ขอ้มูลการสั่งอาหาร

ขอ้มูลอาหาร

รายละเอียดข้อมูลอาหาร

พนักงานภายในร้าน

รายละเอียดการส่งอาหาร

ยืนยนัการส่งอาหาร

ข้อมูลเนื้ อสตัว์D4ขอ้มูลเน้ือสัตว ์

พนักงานส่งอาหาร

Username&Password

ผลการเขา้สู่ระบบ

ข้อมูลรายการสัง่อาหารD9
ขอ้มูลรายการสั่งอาหาร

รายการอาหาร

สมคัรสมาชิก

1

ลูกคา้

ขอ้มูลสมาชิก

ขอ้มูลสมาชิกD1

ขอ้มูลสมาชิก

ขอ้มูลสมาชิก

ข้อมูลอาหาร

ข้อมูลอาหารD7รายละเอียดข ้อมูลอาหาร

ข้อมูลประเภทD3

ข้อมูลประเภท

รายละเอียดประเภท

รายละเอียดเนื้อสัตว์
ขอ้มูลเนื้อสตัว์

ลูกคา้

ขอ้มูลอาหาร

รายละเอียดการส่ังอาหาร

รายการอาหาร

ข้อมูลทอ็ปป้ิงD7
ขอ้มูลทอ็ปป้ิง

ยืนยนัการช  าระเงิน

รายละเอียดการช าระเงิน

พนักงานส่งอาหาร

ขอ้มูลสมาชิกD1
ขอ้มูลสมาชิก

ขอ้มูลการสัง่อาหารD8

ยืนยนัการส่งอาหาร

ปรับสถานะการท  าอาหาร

รายละเอียดท็อปป้ิง

รายละเอียดข้อมูลผูใ้ชง้าน

ข้อมูลท็อปป้ิงD6
ข้อมูลทอ็ปป้ิง

รายละเอียดท็อปป้ิง
ขอ้มูลความเผด็

ข้อมูลระดบัความเผ็ดD6ขอ้มูลระดบัความเผ็ด

ผูดู้แลระบบ
                    

ขอ้มูลสมาชิกD1
                      

            

                      

ผูดู้แลระบบ ผลการเขา้สู่ระบบ

Username&Password

                 

 
รูปที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 1 ของเวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท 
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3.4 ค าอธิบา การประมวล ลข้อม ล (Process Description) 
ตารางที่ 3.1 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 1.0 

Process Description 
System เวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท 
DFD number 1.0 
Process name สมคัรสมาชิก 
Input Data flows ขอ้มูลสมาชิก 
Output Data flows  
Data stores used D1 ขอ้มูลสมาชิก 
Description บุคคลทัว่ไปท าการสมคัรสมาชิกก่อนการส่ังอาหารและ

ร้านอาหารท าการสมคัรสมาชิก 
 

ตารางที่ 3.2 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 2.0 

Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท 
DFD number 2.0 
Process name เขา้สู่ระบบ 

Input Data flows Username-Password,ขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

Output Data flows ผลการเขา้สู่ระบบ, รายละเอียดขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

Data stores used D1 ขอ้มูลสมาชิก, D2 ขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

Description สมาชิกท าการเขา้สู่ระบบก่อนส่ังอาหาร,พนกังานภายในร้านตอ้ง

เขา้สู่ระบบก่อนใชง้านและพนกังานส่งอาหารตอ้งเขา้สู่ระบบก่อน

ใชง้าน 
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ตารางที่ 3.3 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 3.0 

Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท 
DFD number 3.0 
Process name จดัการขอ้มูล 
Input Data flows ขอ้มูลผูใ้ชง้าน, ขอ้มลูประเภทอาหาร, ขอ้มูลเน้ือสัตว,์ขอ้มูลระดบั

ความเผด็, ขอ้มูลท็อปป้ิง,ขอ้มูลอาหาร 
Output Data flows รายละเอียดขอ้มูลผูใ้ชง้าน, รายละเอียดขอ้มูลประเภทอาหาร, 

รายละเอียดขอ้มูลเน้ือสัตว,์รายละเอียดขอ้มลูระดบัความเผด็, 
รายละเอียดขอ้มูลท็อปป้ิง,รายละเอียดขอ้มลูอาหาร 

Data stores used D1 ขอ้มูลสมาชิกD2 ขอ้มลูผูใ้ชง้าน, D3 ขอ้มูลประเภทอาหาร, 
D4 ขอ้มูลเน้ือสัตว,์ D5 ขอ้มูลระดบัความเผด็, D6 ขอ้มูลท็อปป้ิง, 
D7 ขอ้มูลอาหาร 

Description เจา้ของร้านจดัการเพ่ิม แกไ้ข ลบ ขอ้มลูพ้ืนฐาน,ผูดู้แลระบบ
สามารถแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านและเปลี่ยนสถานะผูใ้ชง้าน 

 

ตารางที่ 3.4 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 4.0 

Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท 
DFD number 4.0 
Process name ส่ังอาหาร 

Input Data flows ขอ้มูลสมาชิก, ขอ้มลูอาหาร 

Output Data flows ขอ้มูลการส่ังอาหาร 

Data stores used D1 ขอ้มูลสมาชิก, D4 ขอ้มูลเน้ือสัตว,์ D5 ขอ้มลูระดบัความเผด็, 

D6 ขอ้มูลท็อปป้ิง, D7 ขอ้มลูอาหาร, D8 ขอ้มูลการส่ังอาหาร, D9 

ขอ้มูลรายการอาหาร 

Description สมาชิกเลือกอาหารและยืนยนัการส่ังซ้ือ 
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ตารางที่ 3.5 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 5.0 

Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท 
DFD number 5.0 
Process name ปรับสถานะอาหาร 

Input Data flows ขอ้มูลสมาชิก, ขอ้มลูอาหาร, ขอ้มูลการส่ังอาหาร 

Output Data flows สถานะการส่ังอาหาร 

Data stores used D1 ขอ้มูลสมาชิก, D6 ขอ้มูลอาหาร, D7 ขอ้มูลการส่ังอาหาร 

Description เจา้ของร้านตรวจสอบรายการส่ังอาหาร เพื่อปรับสถานะ 
 

ตารางที่ 3.6 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 6.0 

Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท 
DFD number 6.0 
Process name แจง้การช าระเงิน 

Input Data flows ขอ้มูลสมาชิก, ขอ้มลูอาหาร, ขอ้มูลการส่ังอาหาร 

Output Data flows ขอ้มูลการช าระเงิน 

Data stores used D7 ขอ้มูลการส่ังอาหาร 

Description เจา้ของร้านตรวจสอบรายการส่ังอาหาร ยืนยนัยอดช าระเงิน 
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ตารางที่ 3.7 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 7.0 

Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท 
DFD number 7.0 
Process name จดัการส่งสินคา้ 

Input Data flows ขอ้มูลการส่ังอาหาร, ขอ้มูลการช าระเงิน 

Output Data flows ขอ้มูลส่งสินคา้ 

Data stores used D7 ขอ้มูลการส่ังอาหาร 

Description เจา้ของร้านตรวจสอบการส่ังอาหาร และการช าระเงินเพื่อท าการ

ยืนยนัการจดัส่ง และบนัทึกรายละเอียดการจดัส่ง 
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3.5 แ น า ความ ัม ันธ์ระหว่างเอ็นทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 
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รูปที่ 3.5 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอ็นทิต้ี ของเวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท 



บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
  การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็นวิธีการสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลเป็นการจัดการข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ใน
รูปแบบของตารางโดยผ่านส่วนของฐานขอ้มูลจะมีการจดัการและเก็บขอ้มูลไวบ้นเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ 
MySQL เป็นตวัก าหนด และการจดัการใชฐ้านขอ้มูลรายละเอียดของตารางขอ้มูลมีดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง member 
Table Name : member 

Attribute Type Attribute Domain Description 
member_id int(6)  รหัสสมาชิก 
member_name varchar(200)  ช่ือสมาชิก 
member_mobile varchar(10)  เบอร์โทรศพัท ์
member_add text  ที่อยู ่
username varchar(20)  ช่ือเขา้ใชง้าน 
password varchar(20)  รหัสผ่าน 
member_date date  วนัที่สมคัร 
noti_ member_cook varchar(1)  R= ก าลงัท าอาหาร 

 N=อ่านขอ้ความแลว้ 
สถานะแจ้งเตือนการ
ท าอาหาร 

noti_member_send varchar(1)  S= ก าลงัส่งอาหาร 
 N=อ่านขอ้ความแลว้ 

สถานะแจ้งเตือนการ
จดัส่ง 

Primary Key : member_id 
Foreign Key : - 
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง user 
Table Name : user 

Attribute Type Attribute Domain Description 
user_id int(6)  รหัสร้านคา้ 
user_code varchar(10)   รหัสร้านคา้ของ

พนกังานส่ง 
id_card text  รหัสบัตรประชาชน

ของพนกังานส่ง 
user_pic varchar(100)  รูปร้านคา้ 
full_name varchar(100)  ช่ือร้านคา้ 
tel varchar(10)  เบอร์ติดต่อ 
address text  ที่อยู ่
username varchar(100)  ช่ือเขา้ใชง้าน 
password varchar(10)  รหัสผ่าน 
lat_value varchar(20)  ละติจูดร้าน 
lon_value varchar(20)  ลองติจูดร้าน 
status varchar(10) admin = ผูดู้แลระบบ 

user = พ นั ก ง า น
ภายในร้าน 
send = พนักงานส่ง
อาหาร 

สถานะผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 

status_io int(1) 0 = เปิดใชง้าน 
1 = ปิดใชง้าน 

สถานะการใชร้ะบบ 

date_user date  วนัที่สมคัร 
Primary Key : user_id 
Foreign Key : - 
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ตารางที่ 4.3 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง typepro 
Table Name : typepro 

Attribute Type Attribute Domain Description 
typepro_id int(3)  รหัสประเภท 
user_id varchar(10)  รหัสร้านคา้ 
typepro_name varchar(200)  ช่ือประเภท 
typepro_status varchar(1) 0 = ของหมด, 1 = มี

ขาย 
สถานะการขาย 

Primary Key : typepro_id 
Foreign Key : user_id 

 
ตารางที่ 4.4 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง meat 

Table Name : meat 
Attribute Type Attribute Domain Description 

meat_id int(3)  รหัสเน้ือสัตว ์
user_id varchar(10)  รหัสร้านคา้ 
meat_name varchar(200)  ช่ือเน้ือสัตว ์
meat_price int(10)  ราคา 
meat_status varchar(1) 0 = ของหมด, 1 = มี

ขาย 
สถานะการขาย 

Primary Key : meat_id 
Foreign Key : user_id 
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ตารางที่ 4.5 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง spicy_level 
Table Name : spicy_level 

Attribute Type Attribute Domain Description 
spicy _id int(3)  รหัสระดบัความเผด็ 
user_id varchar(10)  รหัสร้านคา้ 
spicy _name varchar(200)  ช่ือระดบัความเผด็ 
spicy _price int(10)  ราคา 
spicy _status varchar(1) 0 = ของหมด, 1 = มี

ขาย 
สถานะการขาย 

Primary Key : spicy _id 
Foreign Key : user_id 

 
ตารางที่ 4.6 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง topping 

Table Name : topping 
Attribute Type Attribute Domain Description 

topping_id int(3)  รหัสท็อปป้ิง 
user_id varchar(10)  รหัสร้านคา้ 
topping_name varchar(200)  ช่ือท็อปป้ิง 
topping_price int(10)  ราคา 
topping_status varchar(1) 0 = ของหมด, 1 = มี

ขาย 
สถานะการขาย 

Primary Key : topping_id 
Foreign Key : user_id 
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ตารางที่ 4.7 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง product 
Table Name : product 

Attribute Type Attribute Domain Description 
pro_id int(6)  รหัสอาหาร 
user_id varchar(10)  รหัสร้านคา้ 
pro_pic varchar(100)  รูปอาหาร 
pro_name varchar(100)  ช่ืออาหาร 
pro_price int(10)  ราคา 
typepro_id varchar(3)  รหัสประเภท 
pro_status varchar(1) 0 = ของหมด, 1 = มี

ขาย 
สถานะการขาย 

Primary Key : pro_id 
Foreign Key : typepro_id, user_id 

 
ตารางที่ 4.8 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง orders 

Table Name : orders 
Attribute Type Attribute Domain Description 

order_id varchar(6)  รหัสส่ังอาหาร 
order_date datetime  วนัที่ส่ัง 
member_id varchar(6)  รหัสสมาชิก 
lat_value varchar(100)  ละติจูดที่ส่ง 
lon_value varchar(100)  ลองติจูดที่ส่ง 
order_total decimal(10,2)  ราคารวม 
user_id varchar(10)  รหัสร้านคา้ 
user_send varchar(10)  ร หั ส พ นั ก ง า น ส่ ง

อาหาร 
pay_date date  วนัที่ช าระ 
orders_pay varchar(100)  รูปหลกัฐานการช าระ

เงิน 
order_time time   
order_send varchar(100)  เวลาที่ส่ง 
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order_send_time datetime  เอกสารการส่ง 
order_status varchar(1) W = รอช าระ 

P = รอยืนยันรับออ
เดอร์ 
R = ก าลงัปรุงอาหาร 
S = ก าลงัจดัส่ง 
Y = จดัส่งเรียบร้อย 

สถานะการส่ังอาหาร 

description varchar(200)  หม า ย เ ห ตุ ก า ร ส่ั ง
อาหาร 

status int(1) 0= รายการส่ังอาหาร
ใหม่ 
1=อ่านขอ้ความแลว้ 

สถานะแจ้งเตือนการ
ส่ังอาหาร 

order_noti varchar(1) P=ช าระเงินแลว้ 
N=อ่านขอ้ความแลว้ 

สถานะแจ้งเตือนการ
ช าระเงิน 

orders_noti varchar(1) S=รายการจดัส่งใหม่ 
N=อ่านขอ้ความแลว้ 

สถ า น ะ แ จ้ ง เ ตื อ น
รายการจดัส่งใหม่ 

Primary Key : order_id 
Foreign Key : member_id, user_id 
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ตารางที่ 4.9 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง orders_detail 
Table Name : orders_detail 

Attribute Type Attribute Domain Description 
od_id int(10)  รหัสรายการอาหาร 
order_id varchar(6)  รหัสส่ังอาหาร 
pro_id varchar(10)  รหัสอาหาร 
meat_id varchar(10)  รหัสเน้ือสัตว ์
topping_id varchar(10)  รหัสท็อปป้ิง 
spicy_id varchar(10)  รหัสระดบัความเผด็ 
qty int(5)  จ านวน 
price decimal(10,2)  ราคาต่อหน่วย 
description varchar(200)  หม า ย เ ห ตุ ก า ร ส่ั ง

อาหาร 
Primary Key : od_id 
Foreign Key : order_id, pro_id, meat_id, topping_id 
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4.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Use Interface Design) 
ระบบน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความตอ้งการจากผูใ้ช้งานจริง จึงไดจ้ดัท า “เว็บแอปพลิเค

ชันฟู้ด คอร์ท” ขึ้นมาเพ่ือให้สะดวกรวดเร็วในการส่ังอาหาร จดัการระบบหลงัร้านส าหรับผูดู้แล
ระบบ พนักงานภายในร้าน พนักงานส่งอาหาร สามารถตรวจสอบสถานะของสินคา้ในเบ้ืองตน้ได้
อยา่งรวดเร็ว 
 4.2.1 ส่วนของพนักงาน 
 

   

รูปที่ 4.1 แสดงหนา้จอในการเขา้สู่ระบบพนกังานภายในร้าน 
จากรูปที่ 4.1 พนกังานภายในร้านตอ้งกรอก ช่ือผูใ้ช ้และรหัสผ่านในการเขา้สู่ระบบ เมื่อ

เขา้สู่ระบบแลว้จะแสดงหนา้หลกัตามสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน 
- กรอก ช่ือผูใ้ช ้และรหัสผ่าน 
- คลิกปุ่ ม ล็อกอิน เพื่อเขา้สู่ระบบ 

 หนา้จอหลกัของพนกังานภายในร้าน ประกอบดว้ยเมนูยอ่ยส าหรับใช้งาน คือ เมนูยอดขาย
ประจ าวนั เมนูขอ้มูลร้าน เมนูขอ้มูลพนักงานส่งอาหาร เมนูการส่ังอาหาร เมนูการช าระเงิน เมนู
รายการส่งอาหาร และขอ้มูลอาหาร 
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รูปที่ 4.2 แสดงรายการยอดขายประจ าวนั 
จากรูปที่ 4.2 หนา้รายการยอดขายประจ าวนัสามารถดูยอดขายแต่ละวนัได ้

- แสดงขอ้มูลรายการอาหารที่ส่ังแต่ละวนั และแสดงยอดเงินท่ีขายไดภ้ายในวนันั้น 
 

 
 

รูปที่ 4.3 แสดงหนา้แกไ้ขขอ้มูลร้าน 
จากรูปที่ 4.3 หนา้แกไ้ขขอ้มลูร้านสามารถแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดร้านอาหารได ้

- แสดงขอ้มูลรายละเอียดร้านอาหารเพื่อแกไ้ข 
- สามารถแกไ้ขรูป ช่ือร้าน เบอร์ติดต่อ ที่อยู ่และแผนที่ 
-เมื่อคลกิปุ่ ม บนัทึกจะเป็นการบนัทึกขอ้มูลที่ท าการแกไ้ข 
-เมื่อคลกิปุ่ ม ยอ้นกลบัจะเป็นการยกเลิกการแกไ้ขและเปลี่ยนหนา้ไปหนา้ยอดขาย
ประจ าวนั 
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รูปที่ 4.4 แสดงหนา้จดัการขอ้มูลพนกังานส่ง 
จากรูปที่ 4.4  หนา้แสดงขอ้มูลพนกังานส่งสามารถ เพ่ิม แกไ้ข ขอ้มลูพนกังานส่ง และ

เปลี่ยนสถานะพนกังานส่ง 
- แสดงขอ้มูลพนกังานส่ง 
- เมื่อคลกิปุ่ มเพ่ิมรายช่ือพนกังาน จะแสดงหนา้กรอกขอ้มลูพนกังานส่งอาหาร ขอ้มลูที่
สามารถเพ่ิมได ้ไดแ้ก่ เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ-นามสกุล รูปประจ าตวั เบอร์ติดต่อ
ที่อยู ่ช่ือผูใ้ช ้และรหัสผ่าน 
- เมื่อคลกิปุ่ มแกไ้ข จะแสดงหนา้แกไ้ข และขอ้มลูเดิมก่อนท าการแกไ้ข 
- เมื่อคลกิปุ่ มเปลี่ยนสถานะ จะเปลี่ยนจากท างานเป็นลาออก 

 

 
 

รูปที่ 4.5 แสดงรายการส่ังอาหาร 
จากรูปที่ 4.5  หนา้รายการส่ังอาหาร สามารถ ดูรายละเอียดการส่ังอาหาร ดูแผนท่ีที่ตอ้ง

จดัส่งให้ลูกคา้ดูหลกัฐานช าระเงินของลกูคา้ เปลีย่นสถานะ และยกเลิกการส่ังอาหารได ้
- แสดงขอ้มูลการส่ังอาหาร 
- เมื่อคลกิปุ่ ม เลขที่บิลจะแสดงรายละเอียดการส่ังอาหาร 
- เมื่อคลกิปุ่ ม ที่จดัส่งจะแสดงแผนที่จดัส่งให้ลูกคา้ 
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- เมื่อคลกิปุ่ ม รับออร์เดอร์จะเป็นการรับออร์เดอร์ที่ลูกคา้ส่ังอาหารและระบุเวลาที่จะ
ไดรั้บ 
- เมื่อคลกิปุ่ ม ยกเลิกจะเป็นการยกเลิกออร์เดอร์ท่ีลูกคา้ส่ังอาหาร 

 

 
 

รูปที่ 4.6 แสดงใบเสร็จ 
จากรูปที่ 4.6  หนา้ออกใบเสร็จ สามารถดูรายละเอียดการการช าระเงิน ดูแผนที่ที่ตอ้งจดัส่ง

ให้ลูกคา้ดูหลกัฐานช าระเงินของลูกคา้ และพิมพใ์บเสร็จได ้
- แสดงขอ้มูลใบเสร็จ 
- เมื่อคลกิปุ่ ม ที่จดัส่งจะแสดงแผนที่จดัส่งให้ลูกคา้ 
- เมื่อคลกิปุ่ ม ใบเสร็จจะเป็นการพิมพใ์บเสร็จ 

 
 

 
 

 

รูปที่ 4.7 แสดงรายการส่งอาหาร 
จากรูปที่ 4.7  หนา้รายการส่งอาหาร สามารถดูขอ้มูลการจดัส่ง ดูแผนที่ที่ตอ้งจดัส่งให้

ลูกคา้ดูสถานะการจดัส่ง และพิมพใ์บเสร็จได ้



48 
 

- แสดงขอ้มูลการส่งอาหาร 
- เมื่อคลกิปุ่ ม ที่จดัส่งจะแสดงแผนที่จดัส่งให้ลูกคา้ 
- เมื่อคลกิปุ่ ม ใบเสร็จจะเป็นการพิมพใ์บเสร็จ 

 

    

รูปที่ 4.8 แสดงรายการอาหาร 
จากรูปที่ 4.8  หนา้รายการอาหาร สามารถดูขอ้มูลอาหาร ดูสถานะอาหาร รีเซ็ตสถานะ

อาหาร และเพ่ิม ลบ แกไ้ขรายการอาหารได ้
- แสดงขอ้มูลอาหาร 
- เมื่อคลกิปุ่ มเพ่ิมรายการอาหาร จะแสดงหนา้กรอกขอ้มูลอาหาร ขอ้มลูที่สามารถเพ่ิม
ได ้ไดแ้ก่ รูปอาหาร ประเภทอาหาร ช่ือเมนูอาหาร ราคาขาย เลือกเน้ือสัตว ์เลือกระดบั
ความเผด็ และเลือกท็อปป้ิง 
- เมื่อคลกิปุ่ มแกไ้ข จะแสดงหนา้แกไ้ข และขอ้มลูเดิมก่อนท าการแกไ้ข 
- เมื่อคลกิปุ่ มลบ จะเป็นการลบรายการอาหาร 
- เมื่อคลกิปุ่ มรีเซ็ตสถานะอาหาร จะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากหมดเป็นมีขาย 
- เมื่อคลกิปุ่ มเปลี่ยนสถานะ จะเปลี่ยนจากมีขายเป็นหมด 
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รูปที่ 4.9 แสดงรายการเน้ือสัตว ์
จากรูปที่ 4.9  หนา้รายการเน้ือสัตวส์ามารถดูขอ้มูลเน้ือสัตว ์ดูสถานะเน้ือสัตว ์รีเซ็ตสถานะ

เน้ือสัตว ์และเพ่ิม ลบ แกไ้ขรายการเน้ือสัตวไ์ด ้
- แสดงขอ้มูลเน้ือสัตว ์
- เมื่อคลกิปุ่ มเพ่ิมรายการเน้ือสัตว ์จะแสดงหนา้กรอกขอ้มลูเน้ือสัตว ์ขอ้มลูที่สามารถ
เพ่ิมได ้ไดแ้ก่ ช่ือเน้ือสัตว ์และราคา 
- เมื่อคลกิปุ่ มแกไ้ข จะแสดงหนา้แกไ้ข และขอ้มลูเดิมก่อนท าการแกไ้ข 
- เมื่อคลกิปุ่ มลบ จะเป็นการลบรายการเน้ือสัตว ์
- เมื่อคลกิปุ่ มรีเซ็ตสถานะเน้ือสัตว ์จะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากหมดเป็นมขีาย 
- เมื่อคลกิปุ่ มเปลี่ยนสถานะ จะเปลี่ยนจากมีขายเป็นหมด 
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รูปที่ 4.10 แสดงรายการระดบัความเผด็ 
จากรูปที่ 4.10  หนา้รายการระดบัความเผด็สามารถดูขอ้มูลความเผด็ ดสูถานะความเผด็ รี

เซ็ตสถานะความเผด็ และเพ่ิม ลบ แกไ้ขรายการความเผด็ได ้
- แสดงขอ้มูลความเผด็ 
- เมื่อคลกิปุ่ มเพ่ิมรายการระดบัความเผด็ จะแสดงหนา้กรอกขอ้มูลระดบัความเผด็ 
ขอ้มูลที่สามารถเพ่ิมได ้ไดแ้ก่ ช่ือระดบัความเผด็ และราคา 
- เมื่อคลกิปุ่ มแกไ้ข จะแสดงหนา้แกไ้ข และขอ้มลูเดิมก่อนท าการแกไ้ข 
- เมื่อคลกิปุ่ มลบ จะเป็นการลบรายการระดบัความเผด็ 
- เมื่อคลกิปุ่ มรีเซ็ตสถานะระดบัความเผด็ จะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากหมดเป็นมีขาย 
- เมื่อคลกิปุ่ มเปลี่ยนสถานะ จะเปลี่ยนจากมีขายเป็นหมด 

 

 
 

รูปที่ 4.11 แสดงรายการท็อปป้ิง 
จากรูปที่ 4.11  หนา้รายการท็อปป้ิงสามารถดูขอ้มูลท็อปป้ิง ดสูถานะท็อปป้ิง รีเซ็ต

สถานะท็อปป้ิง และเพ่ิม ลบ แกไ้ขรายการท็อปป้ิงได ้
- แสดงขอ้มูลทอ็ปป้ิง 
- เมื่อคลกิปุ่ มเพ่ิมรายการท็อปป้ิง จะแสดงหนา้กรอกขอ้มลูท็อปป้ิง ขอ้มูลที่สามารถ
เพ่ิมได ้ไดแ้ก่ ช่ือท็อปป้ิง และราคา 
- เมื่อคลกิปุ่ มแกไ้ข จะแสดงหนา้แกไ้ข และขอ้มลูเดิมก่อนท าการแกไ้ข 
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- เมื่อคลกิปุ่ มลบ จะเป็นการลบรายการท็อปป้ิง 
- เมื่อคลกิปุ่ มรีเซ็ตสถานะท็อปป้ิง จะเป็นการเปลีย่นสถานะจากหมดเป็นมีขาย 
- เมื่อคลกิปุ่ มเปลี่ยนสถานะ จะเปลี่ยนจากมีขายเป็นหมด 

 
 

รูปที่ 4.12 แสดงรายการประเภทอาหาร 
จากรูปที่ 4.12  หนา้รายการประเภทอาหารสามารถดูขอ้มูลประเภทอาหาร และเพ่ิม ลบ 

แกไ้ขรายการประเภทอาหารได ้
- แสดงขอ้มูลประเภทอาหาร 
- เมื่อคลกิปุ่ มเพ่ิมรายการประเภทอาหาร จะแสดงหนา้กรอกขอ้มูลท็อปป้ิง ขอ้มลูที่
สามารถเพ่ิมได ้ไดแ้ก่ ช่ือประเภทอาหาร 
- เมื่อคลกิปุ่ มแกไ้ข จะแสดงหนา้แกไ้ข และขอ้มลูเดิมก่อนท าการแกไ้ข 
- เมื่อคลกิปุ่ มลบ จะเป็นการลบรายการประเภทอาหาร 

 
 4.2.2 ส่วนของพนักงานส่งอาหาร 

 

รูปที่ 4.13 แสดงหนา้ในการเขา้สู่ระบบพนกังานส่งอาหาร 
จากรูปที่ 4.13 พนกังานส่งอาหารตอ้งกรอก ช่ือผูใ้ช ้และรหัสผ่านในการเขา้สู่ระบบ เมื่อ

เขา้สู่ระบบแลว้จะแสดงหนา้หลกัตามสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน 
- กรอก ช่ือผูใ้ช ้และรหัสผ่าน 
- คลิกปุ่ ม ล็อกอิน เพื่อเขา้สู่ระบบ 
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หนา้จอหลกัของพนกังานส่งอาหาร ประกอบดว้ยเมนูยอ่ยส าหรับใชง้าน คือ เมนูรายการส่ัง
อาหาร หนา้แสดงรายการส่งอาหาร เมื่อสถานะปรับเป็นส่งอาหารจะแสดงรายการส่ังอาหารในหนา้
รายการส่งอาหาร เพื่อให้พนกังานส่งอาหารไดจ้ดัส่ง และปรับสถานะยืนยนัการจดัส่งอาหาร 

 
 

รูปที่ 4.14 แสดงหนา้แสดงรายการส่งอาหาร 
จากรูปที่ 4.14 หนา้แสดงรายการส่งอาหาร เมื่อสถานะปรับเป็นส่งอาหารจะแสดงรายการ

ส่ังอาหารในหนา้รายการส่งอาหาร เพ่ือให้พนกังานส่งอาหารไดจ้ดัส่ง และปรับสถานะยืนยงัการ
จดัส่งอาหาร 

- เมื่อคลกิปุ่ มที่จดัส่ง จะแสดงแผนที่จดัส่งของลูกคา้ 
- เมื่อคลกิปุ่ มส่งอาหาร จะเป็นการเพ่ิมหลกัฐานยืนยนัการส่งอาหารท่ีจดัส่งแลว้และ
เป็นการเป็นสถานะการจดัส่ง 
- เมื่อคลกิปุ่ มใบเสร็จ จะสามารถพิมพบ์ิลอาหาร เพื่อยืนยนัรายการกบัลูกคา้ได ้
- เมื่อคลกิปุ่ มรูปส่งอาหาร จะสามารถดูรูปที่ยืนยนัการจดัส่ง 
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4.2.3 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
หนา้จอหลกัของผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ยเมนูย่อยส าหรับใชง้าน คือ เมนูขอ้มลูผูใ้ชร้ะบบ  

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

  
 

รูปที่ 4.15 แสดงหนา้ในการเขา้สู่ระบบผูดู้แลระบบ 
จากรูปที่ 4.15 ผูดู้แลระบบตอ้งกรอก ช่ือผูใ้ช ้และรหัสผ่านในการเขา้สู่ระบบ เมื่อเขา้สู่

ระบบแลว้จะแสดงหนา้หลกัตามสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน 
- กรอก ช่ือผูใ้ช ้และรหัสผ่าน 
- คลิกปุ่ ม ล็อกอิน เพื่อเขา้สู่ระบบ 

  

 
 

รูปที่ 4.16 แสดงหนา้รายการผูใ้ช้ระบบ 
จากรูปที่ 4.16 หนา้รายการผูใ้ชร้ะบบสามารถดูขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ สามารถปิดการใชง้าน 

และแกไ้ขรายการประเภทอาหารได ้
- เมื่อคลกิปุ่ มแกไ้ข จะแสดงหนา้แกไ้ข และขอ้มลูเดิมก่อนท าการแกไ้ข 
- เมื่อคลกิปุ่ มปิดใชง้าน คือการเปลี่ยนของผูใ้ชร้ะบบ 
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4.2.4 ส่วนของลูกค้า 
 หนา้จอหลกัของเวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท จะแสดงรายช่ือร้านอาหารที่อยูใ่นเวบ็

ทั้งหมด สามารถดูรายละเอียดร้าน และรายการอาหารได ้
 

 
 

รูปที่ 4.17 แสดงหนา้หลกัในส่วนของลูกคา้ 
จากรูปที่ 4.17 หนา้หลกัผูใ้ชร้ะบบสามารถดูรายการร้านอาหารทั้งหมด เขา้สู่ระบบและ

สมคัรสมาชิกได ้
- เมื่อคลกิปุ่ มเขา้สู่ระบบ จะแสดงหนา้ตวัเลือกตามประเภทของผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 
- เมื่อคลกิปุ่ มสมคัรสมาชิก จะแสดงหนา้สมคัรสมาชิก 
- เมื่อคลกิปุ่ มเลือกร้านอาหาร จะแสดงขอ้มลูรายการอาหารภายในร้านที่เลือก 

 
รูปที่ 4.18 แสดงหนา้ตวัเลือกในการเขา้สู่ระบบ 

จากรูปที่ 4.18 หนา้ตวัเลือกในการเขา้สู่ระบบ จะแสดงปุ่ มเขา้สู่ระบบตามประเภทของผูเ้ขา้
ใชร้ะบบ 

- เมื่อคลกิปุ่ มลกูคา้ จะแสดงหนา้เขา้สู่ระบบในส่วนของลูกคา้ 
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- เมื่อคลกิปุ่ มพนกังานภายในร้าน/พนกังานส่ง จะแสดงหนา้เขา้สู่ระบบในส่วนของ
พนกังานภายในร้าน/พนกังานส่ง 

 
รูปที่ 4.19 แสดงหนา้การเขา้สู่ระบบ 

จากรูปที่ 4.19 หนา้เขา้สู่ระบบ จะแสดงปุ่ มสมคัรสมาชิก และช่องกรอกอีเมลกบัรหัสผ่าน 
- เมื่อคลกิปุ่ มสมคัรสมาชิก จะแสดงหนา้สมคัรสมาชิกในส่วนของลูกคา้ 
- เมื่อคลกิปุ่ มเขา้สู่ระบบ จะแสดงหนา้เลือกที่อยูจ่ากแผนที่ 

 
 

รูปที่ 4.20 แสดงหนา้เลือกที่อยูจ่ดัส่ง 
จากรูปที่ 4.20 หนา้เลือกที่อยูจ่ดัส่ง จะแสดงแผนที่ 

- เมื่อพิมพใ์นช่องคน้หาสถานที่จดัส่งและคลิกปุ่ มคน้หา จะแสดงแผนที่จดัส่งตามที่
กรอกในช่อง 
- เมื่อคลิกปุ่ มยืนยนั จะเป็นการยืนยนัแผนที่ที่กรอกไวแ้ละจะไปยงัหนา้หลกัเพื่อเลือก
ร้านอาหารที่ตอ้งการส่ัง 
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รูปที่ 4.21 แสดงหนา้หลกัในส่วนของลูกคา้ 
จากรูปที่ 4.21 หนา้หลกัผูใ้ชร้ะบบหลงัจากล็อกอนิแลว้จะแสดงช่ือผูใ้ช ้สามารถดูรายการ

ร้านอาหารทั้งหมด จดัการขอ้มูลส่วนตวั ดูรายการส่ังอาหารได ้
- เมื่อคลกิปุ่ มจดัการขอ้มูลส่วนตวั จะแสดงหนา้แกไ้ขขอ้มูลผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 
- เมื่อคลกิปุ่ มรายการส่ังอาหาร จะแสดงรายการอาหารที่ส่ังหรือเคยส่ัง 
- เมื่อคลกิปุ่ มออกจากระบบ จะเป็นการออกจากระบบผูใ้ช้ 
- เมื่อคลกิปุ่ มเลือกร้านอาหาร จะแสดงขอ้มลูรายการอาหารภายในร้านที่เลือก 

 

 
 

รูปที่ 4.22 แสดงหนา้เมนูอาหารภายในร้าน 
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จากรูปที่ 4.22 หนา้เมนูภายในร้านหลงัจากเลือกร้านอาหารจากหนา้หลกัจะแสดงขอ้มลู
ร้านอาหาร รายการอาหารและราคา 

- เมื่อคลกิปุ่ มคน้หาประเภทอาหาร จะแสดงขอ้มลูอาหารตามประเภทที่เลือก 
- เมื่อคลกิปุ่ มส่ังอาหาร จะเป็นการเลือกเมนูอาหารที่ตอ้งการ 
- เมื่อคลกิปุ่ มเลือกร้านอื่น จะเป็นการยอ้นกลบัไปที่หนา้หลกั 

 
 

รูปที่ 4.23 แสดงหนา้เลือกรายละเอียดเมนู 
จากรูปที่ 4.23 หนา้เลือกรายละเอียดเมนูหลงัเลือกเมนูอาหารจะแสดงขอ้มลูเน้ือสัตว ์ขอ้มูล

ระดบัความเผด็และขอ้มลูท็อปป้ิง 
- เมื่อคลกิปุ่ มยอ้นกลบั จะแสดงยอ้นกลบัไปยงัหนา้เมนูอาหาร 
- เมื่อคลกิปุ่ มส่ังอาหาร จะเป็นการเลือกเมนูอาหารที่ 

 

 
 

รูปที่ 4.24 แสดงหนา้ยืนยนัรายการอาหาร 
จากรูปที่ 4.24 หนา้ยืนยนัรายการอาหารหลงัเลือกรายละเอียดเมนูจะแสดงขอ้มูลร้านอาหาร 

ขอ้มูลจดัส่งและขอ้มลูรายละเอียดการส่ังอาหาร 
- เมื่อคลกิปุ่ มยืนยนั จะแสดงหนา้รายการส่ังอาหารเพ่ือท าการช าระเงิน 
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- เมื่อคลกิปุ่ มยอ้นกลบั จะเป็นการยอ้นกลบัไปยงัหนา้เลือกรายละเอียดเมนู 
- เมื่อคลกิปุ่ มยกเลิก จะเป็นการยกเลิกออร์เดอร์ 

  

 
 

รูปที่ 4.25 แสดงหนา้ยืนยนัรายการส่ังอาหาร 
จากรูปที่ 4.25 หนา้ยืนยนัรายการส่ังอาหารหลงัเลือกยืนยนัรายการอาหารจะแสดงขอ้มูล

ออร์เดอร์ ขอ้มลูสถานะ ขอ้มูลช าระเงิน ขอ้มูลการจดัส่ง และยกเลิกออร์เดอร์ 
- เมื่อคลกิปุ่ มยืนยนัการช าระเงิน จะแสดงหนา้แจง้ช าระเงิน 
- เมื่อคลกิปุ่ มสลิป จะแสดงหลกัฐานการช าระเงิน 
- เมื่อคลกิปุ่ มรายละเอียด จะแสดงรายละเอียดออร์เดอร์ 
- เมื่อคลกิปุ่ มยก จะเป็นการยกเลิกออร์เดอร์ 

 



บทที่ 5 
สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลปริญญานพินธ์ 
 ระบบเวบ็แอปพลิเคชนัฟู้ด คอร์ท ส ำเร็จตำมวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยำ่งสมบูรณ์ โดยในส่วน
ของพนักงำนภำยในร้ำนสำมำรถสมัครสมำชิก จดักำรข้อมูลร้ำน จดักำรขอ้มูลกำรส่ังซ้ือ จัดกำร
ขอ้มูลกำรส่งอำหำร จดักำรขอ้มูลพนกังำนส่งอำหำร และจดักำรขอ้มูลอำหำรได ้ส่วนของพนกังำน
ส่งอำหำรสำมำรถเขำ้สู่ระบบส ำหรับพนักงำนส่งอำหำร จดักำรส่งอำหำรได ้ส่วนของผูดู้แลระบบ
เขำ้สู่ระบบส ำหรับผูดู้แลระบบ จดักำรขอ้มูลสมำชิกทั้งหมดภำยในระบบได ้ส่วนของลูกคำ้สำมำรถ
สมัครสมำชิก จดักำรขอ้มูลส่วนตวั สำมำรถระบุต ำแหน่งที่จัดส่ง สำมำรถส่ังซ้ืออำหำร สำมำรถ

ยกเลิกกำรส่ังซ้ืออำหำร สำมำรถแจง้ช ำระเงิน และ สำมำรถดูสถำนะกำรช ำระเงินได ้ 
5.2    ข้อดีของระบบ 

5.2.1    สำมำรถเลือกร้ำนอำหำรไดห้ลำกหลำย 
5.2.2    เพ่ิมควำมสะดวกสบำยให้แก่ผูใ้ชบ้ริกำร 
5.2.3    เพ่ิมช่องทำงกำรขำยให้กบัร้ำนอำหำร  
5.2.4    ลดค่ำใชจ่้ำยในดำ้นกำรท ำธุรกิจร้ำนอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์  
5.2.5    เพ่ิมควำมถูกตอ้งในกำรส่ังอำหำร  

5.3    ข้อจ ากัดของระบบ 
 5.3.1    ระบบยงัไม่มีกำรเปลี่ยนสถำนะรำยกำรอำหำรหมดแบบอตัโนมตัิ 
 5.3.2    ยงัไม่มีกำรช ำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชนัของทำงธนำคำร 
 5.3.3    ไม่สำมำรถค ำนวณค่ำจดัส่งตำมระยะทำงได ้
5.4    ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและให้ระบบมีควำมสมบูรณ์มำกย่ิงขึ้นควรพฒันำระบบม ี
ดงัต่อไปน้ี 

5.4.1    สำมำรถแสดงรูปแบบขอ้มูลให้เหมำะสมส ำหรับอุปกรณ์ท่ีองคก์รนั้นใชห้รือตำมท่ี
ผูพ้ฒันำต่อนั้นตอ้งกำร 
5.4.2    สำมำรถอพัเดทขอ้มลูแบบเรียลไทม ์โดยไม่ตอ้งท ำกำรคลิกปุ่ ม หรือ รีเฟรชหนำ้ 
5.4.3    สำมำรถช ำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชนัของทำงธนำคำรได ้
5.4.4    สำมำรถค ำนวณค่ำจดัส่งตำมระยะทำงได ้               
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