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บทคัดย่อ 
 

 ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: 
มิราเคิลฟาร์มาซี) โดยในปัจจุบนัร้านมิราเคิลฟาร์มาซี ทางร้านมีรูปแบบการท างานดว้ยการเขียนใส่
กระดาษท าให้เกิดปัญหาข้อมูลขาดหายไป เกิดการค านวณเงินผิดพลาด และการตรวจสอบ
คลงัสินคา้ตอ้งใช้เวลานานในการตรวจสอบ  ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดท้ าการพฒันาเว็บแอป
พลิเคชันบริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา : มิราเคิลฟาร์มาซี) โดยแบ่งการท างานออกเป็น 3 
ส่วนหลกั ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ส าหรับผูดู้แลระบบ โดยสามารถตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ภายใน
ระบบ เช่น ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลซพัพลายเออร์ ขอ้มูลสินคา้ สามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลหลกั
ของระบบ และออกรายงาน ส่วนท่ี 2 ส าหรับเจา้ของร้าน โดยสามารถบนัทึกรายการขายยาและออก
ใบเสร็จช าระเงิน ตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ภายในระบบ เช่น ขอ้มูลพนักงาน ขอ้มูลซัพพลายเออร์ 
ขอ้มูลสินคา้ สามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลหลกัของระบบ และออกรายงาน ส่วนท่ี 3 พนกังาน 
สามารถบนัทึกรายการขายยาและออกใบเสร็จช าระเงิน โดยระบบพฒันาในรูปแบบของเว็บแอป
พลิเคชัน ท างานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ด้วยภาษา HTML และ PHP ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft SQL Server บริหารจดัการขอ้มูลดว้ยภาษา SQL ซ่ึงระบบท่ีพฒันาขึ้นน้ีจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน และเขา้ถึงไดง้่าย 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบนัร้านขายยาหลายแห่งเร่ิมไดมี้การน าเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้น
การขายหนา้ร้านคา้ การจดัการสินคา้คงคลงั ซ่ึงจะเป็นโปรแกรมท่ีใชเ้ฉพาะในร้านใดร้านหน่ึง ตอ้ง
มีการติดตั้ งอุปกรณ์และโปรแกรมท่ียุ่งยาก และเม่ือโปรแกรมมีปัญหาก็ต้องให้ทางเจ้าของ
ผลิตภณัฑ์ซอฟตแ์วร์มาแกปั้ญหาให้ท่ีร้านไม่สามารถแกปั้ญหาไดแ้บบทนัทีทนัใด และซอฟตแ์วร์
ดงักล่าวมีราคาค่อนขา้งแพง โดยในปัจจุบนัร้านมิราเคิล ฟาร์มาซี ทางร้านมีรูปแบบการท างานใน
การซ้ือขายยงัคงใช้กระดาษจดบันทึกรายการขาย และใช้เคร่ืองคิดเลขในการค านวณ รายรับ-
รายจ่ายต่าง ๆ ซ่ึงท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดบ่อยคร้ัง รวมไปถึงสินคา้ไม่เพียงพอ หรือคา้งคลงัสินคา้นาน
เกินไป โดยจากการส ารวจความตอ้งการจากร้านขายยามิราเคิล ฟาร์มาซี พบวา่ ปัจจุบนัโปรแกรมท่ี
ทางร้านใชง้านอยู่มีความล่าชา้ในการท างาน ไม่สามารถเก็บขอ้มูลการขายในลกัษณะของการแบ่ง
ขายเป็นจ านวนเม็ดได ้และไม่สามารถรายงานผลตรงตามความตอ้งการ มีการท างานในลกัษณะท า
ดว้ยมือ (Manual) ในบางส่วน  
 จากปัญหาดังกล่าวทางคณะผูจ้ัดท าจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริหาร
จัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา : มิราเคิล ฟาร์มาซี) โดยสามารถใช้บริการผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ระบบแบ่งออกเป็น 2 ระบบหลกัๆ คือ 1. ระบบหลกัส าหรับผูดู้แลระบบในการบริหาร
จดัการข้อมูลหลักและร้านขายยา และ 2. ระบบบริหารจดัการร้านขายยา ส าหรับพนักงาน โดย
ประกอบดว้ยฟังก์ชนัการท างานต่อไปน้ี จดัการคลงัสินคา้ จดัการงานขาย การคืนสินคา้ ซ้ือสินคา้ 
วิเคราะห์และออกรายงาน มีการก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงฟังก์ชนัต่าง ๆ ในระบบ โดยตวัโปรแกรม
พฒันาเป็นเว็บแอปพลิเคชนั (Web Application) แบบ MVC (Model View Control) ดว้ยภาษาHtml
และPHP ระบบจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Microsoft SQL Server ซ่ึงระบบท่ีพฒันาขึ้นน้ีจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน และเขา้ถึงไดง้่าย 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์      
 เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล ฟาร์มาซี) 
 
1.3  ขอบเขตปริญญำนิพนธ์ 
 1.3.1 พฒันาโดยใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ 
 1.3.2 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  
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  1.3.2.1 ผูดู้แลระบบ 
   1.3.2.1.1 สามารถสมคัรสมาชิกเขา้ใชง้านระบบส าหรับเจา้ของร้าน 
                1.3.2.1.2 สามารถตรวจสอบขอ้มูลพนกังานในระบบได ้
   1.3.2.1.3 สามารถตรวจสอบขอ้มูลซพัพลายเออร์ในระบบได ้
                              1.3.2.1.4 สามารถตรวจสอบขอ้มูลเจา้ของร้านในระบบได ้
                              1.3.2.1.5 สามารถตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ในระบบได ้
                              1.3.2.1.6 สามารถตรวจสินคา้ลงคลงัได ้
                              1.3.2.1.7 สามารถตรวจสอบขอ้มูลประเภทสินคา้ในระบบได ้
                                         1.3.2.1.8 สามารถเพิ่ม และแกไข ้ขอ้มูลสมาชิกในระบบได ้
                                         1.3.2.1.9 สามารถเพิ่ม และแกไ้ขขอ้มูลซพัพลายเออร์ในระบบได ้
                                         1.3.2.1.10 สามารถเพิ่ม และ แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ในระบบได ้ 
                                         1.3.2.1.11 สามารถเพิ่ม และ แกไ้ขคลงัสินคา้ในระบบได ้
                                         1.3.2.1.12 สามารถบนัทึกรายการขายยาและออกใบเสร็จช าระเงินได ้
                                         1.3.2.1.13 สามารถแกไ้ขคลงัในกรณี คืน/ เปล่ียน ยา 
                                         1.3.2.1.14 สามารถออกรายงานสรุปยอดต่าง ๆ ในระบบได ้
                                         1.3.2.1.15 สามารถออกใบสั่งซ้ือได ้
  1.3.2.2 เจา้ของร้าน 
   1.3.2.2.1 สามารถตรวจสอบขอ้มูลพนกังานในระบบได ้
             1.3.2.2.1 สามารถตรวจสอบขอ้มูลซพัพลายเออร์ในระบบได ้
             1.3.2.2.3 สามารถตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ในระบบได ้
   1.3.2.2.4 สามารถตรวจสินคา้ลงคลงัได ้
             1.3.2.2.5 สามารถตรวจสอบขอ้มูลประเภทสินคา้ในระบบได ้
             1.3.2.2.6 สามารถเพิ่ม และแกไข ้ขอ้มูลสมาชิกในระบบได ้
             1.3.2.2.7 สามารถเพิ่ม และแกไ้ขขอ้มูลซพัพลายเออร์ในระบบได ้
             1.3.2.2.8 สามารถเพิ่ม และ แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ในระบบได ้
             1.3.2.2.9 สามารถเพิ่ม และ แกไ้ขคลงัสินคา้ในระบบได ้
   1.3.2.2.10 สามารถบนัทึกรายการขายยาและออกใบเสร็จช าระเงินได ้
             1.3.2.2.11 สามารถแกไ้ขคลงัในกรณี คืน/ เปล่ียน ยา 
             1.3.2.2.12 สามารถออกรายงานสรุปยอดต่าง ๆในระบบได ้
   1.3.2.2.13 สามารถออกใบสั่งซ้ือได ้
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                       1.3.2.3พนกังาน 
             1.3.2.3.1 สามารถตรวจสอบขอ้มูลซพัพลายเออร์ในระบบได ้
             1.3.2.3.2 สามารถตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ในระบบได ้
   1.3.2.3.3 สามารถตรวจสินคา้ลงคลงัได ้
             1.3.2.3.4 สามารถตรวจสอบขอ้มูลประเภทสินคา้ในระบบได ้
             1.3.2.3.5 สามารถเพิ่ม และแกไข ้ขอ้มูลสมาชิกในระบบได ้
             1.3.2.3.6 สามารถเพิ่ม และแกไ้ขขอ้มูลซพัพลายเออร์ในระบบได ้
             1.3.2.3.7 สามารถเพิ่ม และ แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ในระบบได ้
             1.3.2.3.8 สามารถเพิ่ม และ แกไ้ขคลงัสินคา้ในระบบได ้
   1.3.2.3.9 สามารถบนัทึกรายการขายยาและออกใบเสร็จช าระเงินได ้
 
1.4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ช่วยใหมี้การท างานเป็นระบบโดยก าหนดสิทธ์ิการท างานของแต่ละต าแหน่ง 
 1.4.2 ช่วยในการจดัการขอ้มูลต่าง ๆ เช่น คลงัสินคา้ พนกังาน สมาชิก และ ซพัพลายเออร์ 
          ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
 1.4.3 ช่วยใหอ้อกรายงานสรุปยอดต่าง ๆ ได ้
            1.4.4 ช่วยในการค านวณยอดขาย ส่วนต่าง ก าไร ไดส้ะดวกและรวดเร็ว  
 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 
  รวบรวมความตอ้งการโดยการส ารวจและสัมภาษณ์จากทางเจ้าของร้านมิราเคิล
ฟาร์มาซี โดยตรง โดยสอบถามถึงขั้นตอนการด าเนินงานของร้านขายยา ท่ีเกิดขึ้นจากระบบงานเดิม 
และความตอ้งการของระบบงานใหม่ โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์และน าไปพฒันาระบบ 
เวบ็แอปพลิเคชนั ใหมี้ประสิทธิภาพในการท างาน และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด 
 

1.5.2 กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
  น าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดร้วบรวม รวมทั้งปัญหาท่ีพบ น ามาวิเคราะห์และวางแผนการ
ปฏิบติังานเพื่อท าการออกแบบเว็ปแอปพลิเคชันให้ตรงตามความตอ้งการของทางร้านขายยาได้
อย่างสมบูรณ์ครบถว้น โดยวิเคราะห์จากความตอ้งการ ขอบเขตการท างานของเว็ปแอปพลิเคชัน
และวิเคราะห์การท างานของระบบงานเดิมเพื่อศึกษาการท างานของระบบ โดยน าเสนอด้วย
แผนภาพต่อไปน้ี Context Diagram, Data flow Diagram Level 1 และ Entity Relationship Diagram 
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1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design) 
  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบระบบท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาระบบท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด 

1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) แบบ Client/ Server 
             สถาปัตยกรรมท่ีใช้จะเป็นแบบ ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ และสถาปัตยกรรม

              เชิงบริการเวบ็เซอร์วิส (Web Service) ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างฝ่ัง 
              เวป็แอปพลิเคชนัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นไคลเอนท ์และฝ่ังแม่ข่ายฐานขอ้มูล  

             ( Database Server ) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการฐานขอ้มูล 
  1.5.3.2 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 
   โครงสร้างฐานขอ้มูลในฝ่ังผูใ้ช้งานระบบใช้โครงสร้างขอ้มูลแบบโมเดล 
    ( Data Models ) และแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัฝ่ังแม่ข่ายดว้ยเวบ็เซอร์วิส  
    ( Web Service ) ฐานขอ้มูลท่ีเลือกใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

 1.5.3.3  ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface Design) 
   การออกแบบระบบและหน้าจอท่ีใช้งานจริง เพื่อให้ไดเ้วป็แอปพลิเคชนั 
                ท่ีตรงกบัความตอ้งการ โดยค านึงถึ ง UI (User Interface) และ UX  

   ( User Experiences ) เพื่อใหใ้ชง้านง่าย โดยใชห้ลกัการออกแบบ    
   Material Design ในการออกแบบเพื่อใหเ้ขา้กบแนวทางการออกแบบ 

 
1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 

  ขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดวิ้เคราะห์ และออกแบบ 
ไวข้องร้านขายยามิราเคิลมาท าการสร้าง และเขียนชุดค าสั่งดว้ยภาษา PHP ดว้ยโปรแกรม Sublime 
Text 3 และใช้เทคโนโลยี Web Service ส าหรับใช้ในการเขียนชุดค าสั่งติดต่อกับเคร่ืองแม่ข่าย 
(Server) และท าการตรวจสอบชุดค าสั่งในการติดต่อฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม MySql  
 

1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
  คณะผู ้จัดท าได้ท าการทดสอบระบบไปพร้อม  ๆ กับการพัฒนาด้วยการใช้
โปรแกรม Sublime เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการแสดงผล และการท างานของระบบรวมทั้ง
ขอ้มูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการท างานในขั้นตอนใดบา้ง ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะ
ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง และท าการทดสอบอีกคร้ังหลังจากพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันเสร็จส้ิน
เรียบร้อยแลว้ 
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1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำร (Documentation) 
  เป็นการจัดท าเอกสารแนวทางในการจัดท าปริญญานิพนธ์โดยมีวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินปริญญานิพนธ์ เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและเป็นคู่มือการใชง้าน
ใชอ้า้งอิงในอนาคต 
 
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์   
 ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์   

กิจกรรม 
2562 2563 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 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               

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ 
 1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
  1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Lenovo ideapad 700 

- Intel Core i7 
- NVIDIA GeForce GTX  
- 15.6 inch (1920 x 1080) Full HD IPS 
- Windows 10 Home (64 Bit) 

 1.7.2 ซอฟต์แวร์ 
  1.7.2.1 โปรแกรม Sublime Text 3 
  1.7.2.2 โปรแกรม Xampp    
  1.7.2.3 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Google Chrome 
  1.7.2.4 โปรแกรม MySql 
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1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ    
        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 
1.8.2.4 ระบบปฏิบัติกำร Windows 7 ขึ้นไป 



บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล ฟาร์มาซี) ได้

มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาประยุกตใ์ชเ้พื่อให้ระบบสามารถใชง้านง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น  
โดยประกอบดว้ย 

 
2.1 เทคโนโลยีเว็บแอปพลเิคชัน1 

  Web application (เว็บแอปพลิเคชัน) คือ การพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีระบบมีการ
ไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ Global 
(โกลบอล) ออกไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้เหมาะส าหรับงานท่ีตอ้งการข้อมูลแบบ Real 
Time (เรียลไทม)์  

การท างานของ Web Application นั้ นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน Rendering 
Engine (เร็นเดอริงเอนจิน) ซ่ึงตัว Rendering Engine จะท าหน้าท่ีหลักๆ คือน าเอาชุดค าสั่งหรือ
รูปแบบโครงสร้างข้อมูลท่ีใช้ในการแสดงผล  น ามาแสดงผลบนพื้นท่ีส่วนหน่ึงในจอภาพ 
โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยู่บน Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือการเปล่ียนแปลงแกไ้ขส่ิงท่ี
แสดงผล   จดัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีรับเขา้มาเบ้ืองตน้และการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการท างาน
หลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์เวอร์  ในลักษณะ Web Application แบบเบ้ืองต้น ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะ
ประกอบไปด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงท าหน้าท่ีเช่ือมต่อกบัไคลเอนต์ตามโปรโตคอล HTTP/ HTTPS 
(เอช ที ที พี / เอช ที ที พี เอส) โดยนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าท่ีส่งไฟล์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP น าทฤษฎีเว็บแอปพลิเคชันเอามาปรับใช้ในการพฒันาเว็บไซต์ใน
ส่วนของการติดต่อกับทางบริษทั ซ่ึงการพฒันาเว็บไซต์ท่ีไม่ใช่เว็บแอปพลิเคชันเว็บไซต์จะไม่
สามารถติดต่อกับบริษทัได้ เช่น เว็บไซต์ให้ความรู้ทั่วไปท าได้แค่อ่านเน้ือหาภายในเว็บไซต์ได้
เท่านั้น ต่างจากเว็บแอปพลิเคชนั โดยทางคณะผูจ้ดัท าเลือกพฒันาระบบในรูปแบบเวบ็แอปพลิเค
ชนั เน่ืองจากมีรูปแบบเป็นท่ีนิยม และสามารถพฒันาระบบเพิ่มต่อในอนาคตเพื่อใหมี้การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกวา่เดิม 

 
1   http://www.mindphp.com /คู่มือ/73-คืออะไร/3664-web-application-เวบ็-แอพพลิเคชัน่-คืออะไร.     
    html 
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รูปท่ี 2.1 เทคโนโลยเีวบ็แอปพลิเคชนั 

 
2.2 การใช้งานโปรแกรม Sublime Text32  

Sublime Text คือ  Text Editor ตัวห น่ึ ง ท่ี มีความสามารถสู งท่ี ใช้ในการเขี ยนโค้ด 
สนับสนุนภาษาท่ีหลากหลาย C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, 
Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, 
SQL, TCL, Textile และ XML เหมาะกับผูท่ี้ต้องการปรับแต่งการท างานด้วยตนเอง สามารถลง 
package เพิ่มความสามารถได ้และสามารถก าหนดหรือตั้งค่าโปรแกรมไดอ้ยา่งง่าย ผา่นการก าหนด 
Key – Binding โดยคณะผูจ้ดัท าน ามามาปรับใช้ในการเขียนชุดค าสั่งในส่วนของการพฒันาระบบ 
ขอ้ดีของโปรแกรม คือช่วยแกปั้ญหาเร่ืองการพิมพท่ี์ไม่ถูกตอ้งและการลืม syntax ต่าง ๆ  

 

 
รูปท่ี 2.2 โปรแกรม  Sublime Text 3 

 
2.3 การเรียนรู้และการใช้ภาษา CSS3 
 CSS คือ ภาษาท่ีใช้เป็นส่วนของการจดัรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดยท่ี CSS 
ก าหนดกฎเกณฑใ์นการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเน้ือหาในเอกสาร ไดแ้ก่ สีของขอ้ความ สี
พื้นหลงั ประเภทตวัอกัษร และการจดัวางขอ้ความ ซ่ึงการก าหนดรูปแบบ หรือ Style น้ีใชห้ลกัการ
ของการแยกเน้ือหาเอกสาร HTML ออกจากค าสั่งท่ีใช้ในการจดัรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้
รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กบัเน้ือหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจดัรูปแบบการ

 
2 https://rathwp.wordpress.com/ 2014/01/13/sublime-text-คือ/ 
3 http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-css-คืออะไร.html 
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แสดงผลลพัธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาเอกสารบ่อยคร้ัง 
หรือตอ้งการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลกัษณะของความสม ่าเสมอทัว่กนัทุก
หน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน CSS กบั HTML / XHTML นั้นท าหน้าท่ีคนละอย่างกนั โดย 
HTML/ XHTML ท าหน้าท่ีในการวางโครงร่างเอกสารอย่างเป็นรูปแบบ  ถูกต้อง เข้าใจง่าย  ไม่
เก่ียวข้องกับการแสดงผล  ส่วน CSS ท าหน้าท่ีในการตกแต่งเอกสารให้สวยงาม คณะผูจ้ัดท า
เลือกใช้ภาษา CSS น าใช้ในส่วนของการตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงาม และเพิ่มให้เว็บไซต์มีความ
น่าสนใจมากยิง่ขึ้น  

รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่ง CSS ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
 
2.4 การเรียนรู้และการใช้ภาษา HTML4 

HTML คือ ภาษาหลกัท่ีใช้ในการพฒันาเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผล 
HTML ย่อมาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความท่ีเช่ือมต่อ
กนัผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิง
ต่างๆท่ีแสดงอยู่บนเว็บเพจ ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผล
เวบ็เพจท่ีต่างก็เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink คณะผูจ้ดัท าไดน้ ามาปรับใชใ้นการเขียน
ค าสั่งภายในเวบ็ไซตใ์นส่วนของการสร้างฟอร์มของเวบ็ไซต ์

 

 
4 http://www.codingbasic.com/html.html 
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รูปท่ี 2.4 โลโก ้HTML 
 

2.5 การเรียนรู้และการใช้ภาษา PHP5 
 พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต ์โดยลิขสิทธ์ิอยูใ่น
ลกัษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใชส้ าหรับจดัท าเวบ็ไซต ์และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML 
โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา ซ่ึง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ 
ซ่ึงเป้าหมายหลกัของภาษาน้ี คือใหน้กัพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถเขียน เวบ็เพจ ท่ีมีการตอบโตไ้ดอ้ย่าง
รวดเร็ว เอามาปรับใช้ในการส่วนของการใช้ค  าสั่งเช่ือมต่อกับ phpMyAdmin ซ่ึงภาษา HTMLท า
ไม่ได ้ทางคณะผูจ้ดัท าเลือกใชภ้าษา PHP เน่ืองจากมีรูปแบบของภาษาและค าสั่งท่ีคุน้เคยและการ
น ามาใชใ้นการพฒันาสามารถพฒันาระบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งภาษา PHP ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
 
2.6 การเรียนรู้และการใช้ Bootstrap 6 

Bootstrap คื อ  Front-end Framework ท่ี ป ระกอบด้ว ยโค รงส ร้ าง  CSS, HTML แล ะ 
JavaScript ท่ีช่วยให้สามารถสร้างหน้าจอ User Interface ไดง้่าย และ สวยงาม และรวดเร็ว ลดเวลา
ในการออกแบบ Design หน้าจอ layout หรือรายการ Element อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหน้า Form 

 
5 https://th.wikipedia.org/ wiki/ภาษาพีเอชพี 
6 http://www.thaicreate.com/community/bootstrap.html 
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ทั้งหมด สามารถใช้ Bootstrap เขา้มาจัดการได้ทั้ งหมด ส าหรับ Bootstrap มีทั้ ง CSS Component 
และ JavaScript Plugin ท่ีท างานร่วมกบั jQuery ท่ีสามารถเรียกใช้งานไดม้ากมาย และท่ีส าคญัคือ 
Bootstrap มีการแสดงผลในรูปแบบของ Responsive ซ่ึงจะแสดงสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ
อุปกรณ์ ท่ีท าการเปิดอยู่ในขณะนั้ น เช่น PC Desktop, Tablets, Mobile หรืออุปกรณ์ อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าให้ออกแบบเว็บและเขียนค าสั่งต่าง ๆ สามารถท่ีจะรองรับอุปกรณ์ทั้งหมด คณะ
ผูจ้ดัท าน ามาปรับใชใ้นโปรแกรมในส่วนของการตกแต่งเวบ็ไซตโ์ดยไม่ตอ้งเขียนค าสั่งขึ้นมาใหม่
ทั้งหมดเพียงแค่เรียกใช ้Bootstrap แลว้ท าการแกไ้ขบางส่วน 

 

  
รูปท่ี 2.6 สัญลกัษณ์ Bootstrap 

 
2.7 การเรียนรู้และการใช้ JavaScript7 

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงั
ไดรั้บความนิยมอยา่งสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต"์ (script) 
ซ่ึงในการสร้างและพฒันาเวบ็ไซต ์(ใช่ร่วมกบั HTML) เพื่อให้เวบ็ไซต์ดูมีการเคล่ือนไหว สามารถ
ตอบสนองผูใ้ช้งานได้มากขึ้น ซ่ึงมีวิธีการท างานในลกัษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละ
ค าสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเตด็ (Object Oriented Programming) ท่ีมีเป้าหมายใน
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับผูเ้ขียนดว้ยภาษา HTML สามารถ
ท างานขา้มแพลตฟอร์มได ้โดยท างานร่วมกบั ภาษา HTML และภาษา Java ไดท้ั้งทางฝ่ังไคลเอนต ์
(Client) และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) คณะผูจ้ดัท าไดน้ ามาปรับใช้ในโปรแกรมในส่วนของการ
เขียนค าสั่งต่าง ๆ ภายในเวบ็ไซต ์
 

  
รูปท่ี 2.7 สัญลกัษณ์ JavaScript 

 
7 http://mindphp.com /คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
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2.8 การเรียนรู้และการใช้ phpMyAdmin 8      

phpMyAdmin คือโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล MySql แทนการคีย์ค  าสั่ง เน่ืองจากถ้าใช้ฐานข้อมูลท่ีเป็น MySql บางคร้ังจะมีความ
ล าบากและยุ่งยากในการใชง้าน ดงันั้นจึงมีเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล MySql ขึ้นมาเพื่อให้
สามารถจดัการ DBMS ท่ีเป็น MySql ไดง้่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดย phpMyAdmin ถือเป็นเคร่ืองมือ
ชนิดหน่ึงในการจัดการ  phpMyAdmin คณะผู ้จัดท าได้น ามาปรับใช้ในส่วนของการจ าลอง
เซิร์ฟเวอร์ 

 

    
รูปท่ี 2.8 ตวัอยา่งหนา้จอ phpMyAdmin 

 
2.9 การเรียนรู้และการใช้ภาษา SQL9 

SQL คือ Structured Query Language  เป็นภาษามาตรฐานในการเขา้ถึงฐานขอ้มูล สามารถ
ใชง้านภาษา SQL ไดจ้ากโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งท าการกบัระบบฐานขอ้มูล เช่น ใช ้SQL ในการท า
การดึงขอ้มูล (Retrieve Data) จากฐานขอ้มูล และเป็นมาตรฐานกลางท่ีใชใ้นระบบฐานขอ้มูลต่าง ๆ 
โดยเป็นมาตรฐานของ ANSI (American National Standard Institute) คณะผูจ้ดัท าน ามาปรับใช้ใน
โปรแกรมในส่วนของการเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐานขอ้มูล 

 
 
 
 

 
8 http://www.mindphp.com /คู่มือ/73-คืออะไร/2285-phpmyadmin-คืออะไร.html 
9 https://www.9experttraining.com/articles/ภาษา-sql-คืออะไร 
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รูปท่ี 2.9 ตวัอยา่งหนา้จอ SQL 
 

 
 

 



บทที่  3 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 
3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 
 ระบบเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล ฟาร์มาซี) เป็นระบบ
ส าหรับจดัการคลงัสินคา้ การสั่งซ้ือสินคา้-ขายสินคา้ภายในร้าน เป็นตวัช่วยให้ผูใ้ชง้านสามารถซ้ือ
ขายไดโ้ดยง่ายโดยระบบสามารถจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน ผูใ้ชส้ามารถดูสินคา้ ดูรายละเอียด ดูประวติั
การซ้ือ คืน ขาย สินคา้และการจดัการคลงัสินคา้ภายในร้าน และการเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ และ
การแจง้เตือนเม่ือมีสินคา้ใกลจ้ะหมด และสินคา้ท่ีหมดอายุ 

เทคโนโลยีท่ีใช้ในปริญญานิพนธ์มีการออกแบบแอปพลิเคชนัท างานผ่านเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
เขียนโปรแกรมดว้ยภาษา HTML และ PHP ระบบจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม MySql บริหาร
จดัการขอ้มูลดว้ยภาษา SQL ซ่ึงระบบท่ีพฒันาขึ้นน้ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยลด
ขอ้ผิดพลาดในการท างาน และเขา้ถึงไดง้่าย 

 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram) 
 3.2.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis) 

 3.2.1.1 ระบบงานปัจจุบันมีการท างานดังนี้ 
  ลูกค้าเข้ามาท่ีร้านขายยาเพื่อสอบถามซ้ือยากับพนักงานท่ีภายในร้าน 

พนักงานสอบถามอาการของลูกค้าท่ีเข้ามาซ้ือยา และท าการจ่ายยาตามอาการท่ีลูกค้าแจ้งหลงั
จากนั้นเจ้าหน้าท่ีท าการคิดเงิน และลูกคา้จ่ายเงินให้พนักงาน พนักงานส่งยาให้ลูกคา้ และเม่ือมี
สินคา้ใกลจ้ะหมดเจา้ของร้านจะท าการโทรไปสั่งซ้ือยากบัซัพพลายเออร์ และหลงัจากนั้นผูข้ายจะ
น ายาท่ีสั่งซ้ือมาส่ง จากนั้นเจา้ของร้านจ่ายเงินใหก้บัผูข้าย 
 
  3.2.1.2 ปัญหาและข้อจ ากดั 
   - ใบเสร็จรับเงินเป็นแบบเขียน ท าใหเ้กิดปัญหาขอ้มูลขาดหายไป 
   - เกิดการค านวณเงินผิดพลาดเน่ืองจากมียาหลายชนิดและมีปริมาณท่ี 
     ต่างกนั 
   - พนกังานไม่สามารถจดจ าราคาสินคา้ไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

 - การตรวจสอบคลงัสินคา้ตอ้งใชเ้วลานานในการตรวจสอบและไม่   
    ครบถว้นท าใหสิ้นคา้บางชนิดหมด 
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   3.2.1.3 แนวทางการแก้ไข 

  - จดัท าเวบ็แอปพลิเคชนัร้านขายยา เพื่อเป็นระบบกลางในการเก็บ    
                              ขอ้มูลใบเสร็จ 

   - จดัท าระบบแยกประเภทยาและปริมาณยาเพื่อให้เกิดความแม่นย  าในการ
     ท างาน 
                             - จดัท าระบบก าหนดราคาเอาไวเ้พื่อไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดในการ 
      ค  านวณราคา 

  - จดัท าระบบเพิ่ม-ลบจ านวนของในคลงัสินคา้เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
    การตรวจสอบคลงัสินคา้ 
                           - จดัท าระบบเก็บรายงานยอ้นหลงัเอาไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบการซ้ือ-  
                              ขาย และคืนสินคา้ของร้าน 

 

 ข้ันตอนการท างานของระบบงานปัจจุบัน (Work Flow Diagram As-Is System) 

 
รูปท่ี 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบงานปัจจุบนั 
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 3.2.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 
  เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล ฟาร์มาซี)  สามารถ
เพิ่ม-ลบ แกไ้ขขอ้มูลของสินคา้ได ้สามารถซ้ือ-ขาย และคืนสินคา้ได ้สามารถดูรายงานการซ้ือ-ขาย 
คืนของสินคา้ได ้และสามารถจดัการเพิ่ม-ลดจ านวนสินคา้ในคลงัสินคา้ได ้และเพิ่มความรวดเร็วใน
การเพิ่มสินคา้เขา้คลงัสินคา้และลดความผิดพลาดในการท างาน 

 

 ในส่วนของระบบงานน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  
                       1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม-ลบ แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ได ้สามารถตรวจสอบ
  ขอ้มูลพนักงานและเจ้าของร้านในระบบได้ สามารถตรวจสอบขอ้มูลซัพพลาย
  เออร์ในระบบได้ สามารถตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ในระบบได้ เช่น ดูรายละเอียด
  ของสินคา้ รหัสของสินคา้ สามารถตรวจสอบสินคา้ลงคลงัได ้สามารถเพิ่ม และ
  แกไ้ข ขอ้มูลสมาชิกในระบบได้ สามารถออกรายงานสรุปยอดต่าง ๆ ในระบบได ้
  สามารถออกใบสั่งซ้ือได ้ 
                       2. ส่วนของเจ้าของร้าน สามารถเขา้ใช้งานระบบโดยล็อกอินด้วยรหัสเจา้ของร้าน
  สามารถตรวจสอบขอ้มูลพนักงานในระบบได้เหมือนผูดู้แลระบบ และ สามารถ
  เพิ่ม และแกไ้ข ้ขอ้มูลสมาชิกในระบบไดเ้หมือนท่ีผูดู้และระบบท าไดเ้ช่นกนั  
  สามารถเพิ่ม และ แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ในระบบได ้สามารถตรวจสอบขอ้มูลประเภท
  สินคา้ในระบบได้ สามารถตรวจสอบสินคา้ลงคลงัได้ สามารถเพิ่ม และ แก้ไข
  คลงัสินคา้ในระบบได ้สามารถออกใบสั่งซ้ือได ้
                       3. ส่วนของพนักงาน สามารถเขา้ใชง้านระบบโดยลอ็กอินดว้ยรหสัพนกังาน สามารถ
  ตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ในระบบได ้สามารถเพิ่ม และแกไ้ข ้ขอ้มูลสมาชิกในระบบ
  ได ้สามารถเพิ่ม และ แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ในระบบได ้สามารถเพิ่ม และ แกไ้ขขอ้มูล
  สินคา้ในระบบได ้สามารถเพิ่ม และแกไ้ขคลงัสินคา้ในระบบได ้
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 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System) 

 
รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram แสดงขั้นตอนการท างานของระบบใหม่  
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3.3 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.3 Context Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิ
ราเคิลฟาร์มาซี) 
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รูปท่ี 3.4 Data Flow Diagram Level 1 ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิ

ราเคิลฟาร์มาซี) 
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รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 1 ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิ
ราเคิล ฟาร์มาซี) (ต่อ) 
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3.4 ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description)  
   

ตารางท่ี 3.1 การอธิบายการประมวลผลของ Process ท่ี 1.0 
Process Description 
System เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล

ฟาร์มาซี) 
DFD number 1.0 
Process name สมคัรสมาชิก 

Input Data flows ขอ้มูลสมาชิก 
Output Data flows รายละเอียดสมาชิก 
Data stores used member 
Description พนกังานตอ้งท าการสมคัรสมาชิกก่อนถึงสามารถเขา้ใชง้านระบบ

ได ้
 

ตารางท่ี 3.2 การอธิบายการประมวลผลของ Process ท่ี 2.0 
Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล

ฟาร์มาซี) 
DFD number 2.0 
Process name เขา้สู่ระบบ 

Input Data flows Username, Password 

Output Data flows ผลการเขา้สู่ระบบ 

Data stores used member 

Description พนกังานท าการเขา้สู่ระบบโดยกรอกขอ้มูล Username และ 

Password เพื่อเขา้สู่ระบบ 
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ตารางท่ี 3.3 การอธิบายการประมวลผลของ Process ท่ี 3.0 
Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล

ฟาร์มาซี) 
DFD number 3.0 
Process name จดัการขอ้มูล 
Input Data flows ขอ้มูลผูใ้ชง้าน,ขอ้มูลประเภท,ขอ้มูลสินคา้,ขอ้มูลผูข้าย 
Output Data flows รายละเอียดขอ้มูลผูใ้ชง้าน,รายละเอียดประเภท,รายละเอียดสินคา้, 

รายละเอียดผูข้าย 
Data stores used iostock, producttype, product, stock, member 
Description เจา้ของร้านสามารถจดัการเพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลพื้นฐาน 

 
ตารางท่ี 3.4 การอธิบายการประมวลผลของ Process ท่ี 4.0 

Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล

ฟาร์มาซี) 
DFD number 4.0 
Process name ซ้ือสินคา้ 

Input Data flows ขอ้มูลสินคา้ 

Output Data flows รายละเอียดการสั่งสินคา้ 

Data stores used producttype, product, sup, member, buy_order 

Description เจา้ของร้านเลือกสินคา้ และยนืยนัการสั่งซ้ือ 
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ตารางท่ี 3.5 การอธิบายการประมวลผลของ Process ท่ี 5.0 
Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล

ฟาร์มาซี) 
DFD number 5.0 
Process name คืนสินคา้ 

Input Data flows ขอ้มูลสินคา้, ขอ้มูลการคืนสินคา้ 

Output Data flows รายละเอียดการคืนสินคา้ 

Data stores used producttype, product, sup, member, return_order 

Description เจา้ของร้านตรวจสอบรายการคืนสินคา้ 

Method คืนสินคา้ 
 

ตารางท่ี 3.6 การอธิบายการประมวลผลของ Process ท่ี 6.0 
Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล

ฟาร์มาซี) 
DFD number 6.0 
Process name ขายสินคา้  

Input Data flows ยนืยนัสินคา้, รายละเอียดการขายสินคา้ 

Output Data flows รายละเอียดการขายสินคา้ 

Data stores used producttype, product, member, sale_order 

Description พนกังานตรวจสอบรายการสั่ง ยนืยนัยอดช าระเงิน โดยลูกคา้
ยนืยนัการสั่งซ้ือ เพื่อใหพ้นกังานร้านตรวจสอบและยนืยนัการ
สั่งซ้ือ 
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ตารางท่ี 3.7 การอธิบายการประมวลผลของ Process ท่ี 7.0 
Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล

ฟาร์มาซี) 
DFD number 7.0 
Process name ช าระเงิน 

Input Data flows ขอ้มูลการช าระเงิน 

Output Data flows รายละเอียดการช าระเงิน 

Data stores used sale_order, member 

Description พนกังานตรวจสอบการช าระเงินเพื่อท าการยนืยนั และบนัทึก

รายละเอียดการช าระเงิน 
 

 
ตารางท่ี 3.8 การอธิบายการประมวลผลของ Process ท่ี 8.0 

Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล

ฟาร์มาซี) 
DFD number 8.0 
Process name ใบเสร็จ 

Input Data flows ขอ้มูลใบเสร็จ 

Output Data flows รายละเอียดขอ้มูลใบเสร็จ 

Data stores used member, producttype, product, sup, buy_order, return_order, 

sale_order 

Description ออกใบเสร็จต่าง ๆ ใหก้บัลูกคา้และผูข้าย ท่ีทางร้านไดท้ ารายการ

ไป 
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ตารางท่ี 3.9 การอธิบายการประมวลผลของ Process ท่ี 9.0 
Process Description  
System เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล

ฟาร์มาซี) 
DFD number 9.0 
Process name รายงาน 

Input Data flows เรียกดูรายงาน 

Output Data flows รายงานท่ีเรียกดู 

Data stores used member, producttype, product, sup, buy_order, return_order, 

sale_order 

Description บุคคลากรภายในร้านเรียกดูรายงานต่าง ๆ ท่ีไดท้ ารายการบนัทึก

เอาไว ้
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3.5 แผนภาพความสัมพนัธ์ระหว่างเอน็ทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 
 

 
 

รูปท่ี 3.6 ER-Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิลฟาร์มาซี) 



บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
  การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็นวิ ธีการสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของข้อมูลลกัษณะการออกแบบฐานข้อมูลเป็นการจัดการข้อมูลต่าง  ๆ ให้อยู่ใน
รูปแบบของตารางโดยผา่นส่วนของฐานขอ้มูลจะมีการจดัการและเก็บขอ้มูลไวบ้นเซิร์ฟเวอร์โดยใช ้
MySQL เป็นตวัก าหนด และการจดัการใชฐ้านขอ้มูลรายละเอียดของตารางขอ้มูลมีดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง member 
Table Name : member 

Attribute Type Attribute Domain Description 
UserID int(3)  รหสัสมาชิก 
Username varchar(20)  ช่ือสมาชิก 
Password varchar(20)  รหสัผา่น 
Status enum('admin', 

'employee', 
'shopowner', 'wait') 

admin = ผูดู้แลระบบ 
employee = พนกังาน
ภายในร้าน 
shopowner = พนกังาน
ภายในร้าน 

สถานะผูใ้ช ้

Loginstatus tinyint(1)  สถานะผูใ้ช ้
Timelogin datetime  เวลาเชา้ใชง้าน 
Name varchar(20)  ช่ือ 
Lastname varchar(20)   นามสกุล 

Age int(11)  อาย ุ

GentleID text  เพศ 

Phonenumber text  เบอร์โทรศพัท ์

Other text  หมายเหต ุ
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ProductImg text  รูปภาพ 

Primary Key : UserID 
Foreign Key : - 

 
ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง producttype 

Table Name : producttype 
Attribute Type Attribute Domain Description 

ProducttypeID int(3)  รหสัประเภทสินคา้ 
ProducttypeName varchar(20)   ช่ือประเภทสินคา้ 
ProducttypeDate date  วนัท่ีเพิ่มประเภทสินคา้ 
Primary Key : ProducttypeID 
Foreign Key : - 

 
ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง product 

Table Name : product 
Attribute Type Attribute Domain Description 

ProductID int(3)  รหสัสินคา้ 
ProductName varchar(20)  ช่ือสินคา้ 
ProducttypeID int(20)  รหสัประเภทสินคา้ 
ProducttypeDetail text  รายละเอียดประเภทสินคา้ 
ProductImg text  รูปภาพสินคา้ 
DataSave timestamp  วนัท่ีลงสินคา้ 
ProductPrice int(11)  ราคาตน้ทุน 
ProductSale int(11)  ราคาขาย 
ProductNetWeight text  ปริมาณสินคา้ 
pnwID int(11)  รหสัรูปภาพ 
qty int(10)  ปริมาณคงเหลือของสินคา้ 
Primary Key : ProductID 
Foreign Key : producttype 



29 
ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง stock 

Table Name : stock 
Attribute Type Attribute Domain Description 

StockID int(3)  รหสัสินคา้ 
Qty int(11)  ปริมาณคงเหลือของ

สินคา้ 
Date timestamp  วนัท่ีลงสินคา้ 
ProductID int(3)  รหสัสินคา้ 
StatusStock int(1)  สถานะการขาย 
Primary Key : StockID 
Foreign Key : product 

 
ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง iostock 

Table Name : iostock 
Attribute Type Attribute Domain Description 

IOID int(3)  รหสัคลงัสินคา้ 
ProductID int(20)  รหสัสินคา้ 
ProductName varchar(40)  ช่ือสินคา้ 
Qty int(20)  ปริมาณคงเหลือของสินคา้ 
Date timestamp  วนัท่ีเขา้-ออกสินคา้ 
In_Out varchar(3)  สถานะเขา้-ออก 
Remarks varchar(150)  หมายเหต ุ
Username varchar(40)  ช่ือผูใ้ช ้
ProducttypeID text  รหสัประเภทสินคา้ 
Primary Key : IOID 
Foreign Key : product 
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง sup 

Table Name : sup 
Attribute Type Attribute Domain Description 

SupID int(3)  รหสัผูค้า้ 
SupName varchar(30)  ช่ือผูค้า้ 
SupID1 int(10)  รหสัผูค้า้ 
Phone text  เบอร์โทรศพัท ์
Address text  ท่ีอยู ่
TaxNumber text   
Primary Key : SupID 
Foreign Key : - 

 
ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง buy_order 

Table Name : buy_order 
Attribute Type Attribute Domain Description 

transaction2_id int(11)  รหสัผูค้า้ 
invoice varchar(100)  รหสัสั่งซ้ือสินคา้ 
Product varchar(100)  สินคา้ 
ProductID varchar(100)  รหสัสินคา้ 
qty varchar(100)  ปริมาณคงเหลือของสินคา้ 
amount varchar(100)  คลงัสินคา้ 
ProductSale varchar(100)  ราคาขาย 
ProductName varchar(100)  ช่ือสินคา้ 
ProducttypeID varchar(100)  รหสัประเภทสินคา้ 
date varchar(100)  วนัท่ี 
SupID int(11)  รหสัผูค้า้ 
Primary Key : buy_order 
Foreign Key : product, iostock 
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ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง return_order 

Table Name : return_order 
Attribute Type Attribute Domain Description 

transaction1_id int(11)  รหสัผูค้า้ 
invoice varchar(100)  รหสัสั่งซ้ือสินคา้ 
Product varchar(100)  สินคา้ 
ProductID varchar(100)  รหสัสินคา้ 
qty varchar(100)  ปริมาณคงเหลือของสินคา้ 
amount varchar(100)  คลงัสินคา้ 
ProductSale varchar(100)  ราคาขาย 
ProductName varchar(100)  ช่ือสินคา้ 
ProducttypeID varchar(100)  รหสัประเภทสินคา้ 
date varchar(100)  วนัท่ี 
SupID int(11)  รหสัผูค้า้ 
Primary Key : buy_order 
Foreign Key : product 

 
ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง sale_order 

Table Name : sale_order 
Attribute Type Attribute Domain Description 

transaction_id int(11)  รหสัผูค้า้ 
invoice varchar(100)  รหสัสั่งซ้ือสินคา้ 
Product varchar(100)  สินคา้ 
ProductID varchar(100)  รหสัสินคา้ 
qty varchar(100)  ปริมาณคงเหลือของสินคา้ 
amount varchar(100)  คลงัสินคา้ 
ProductSale varchar(100)  ราคาขาย 
ProductName varchar(100)  ช่ือสินคา้ 
ProducttypeID varchar(100)  รหสัประเภทสินคา้ 
date varchar(100)  วนัท่ี 
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SupID int(11)  รหสัผูค้า้ 
Primary Key : sale_order 
Foreign Key : product 

 
4.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Use Interface Design) 

ระบบน้ีจัดท าขึ้ นเพื่อตอบสนองความต้องการจากผู ้ใช้งานจริง พัฒนาในรูปแบบ               
เวบ็แอปพลิเคชนัเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจดัการสินคา้ จดัการระบบหลงัร้านส าหรับผูดู้แล
ระบบ และพนกังานภายในร้าน 
 

 
รูปท่ี 4.1 หนา้จอลงทะเบียน 

 จากรูปท่ี 4.1 แสดงหน้าลงทะเบียน โดยผูใ้ช้สามารถกรอกขอ้มูล ช่ือผูใ้ช้ รหัสผ่าน เพศ 
และสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน จากนั้นคลิกปุ่ ม Register เพื่อท าการลงทะเบียน 
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รูปท่ี 4.2 แสดงหนา้จอในการเขา้สู่ระบบ 
 จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ โดยผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และรหัสผ่านใน
การเขา้สู่ระบบ จากนั้นคลิกปุ่ ม Login เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้จะแสดงหนา้หลกัตามสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน 

 

 
 
 

รูปท่ี 4.3 หนา้แรก 
             จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้รายการยอดขายประจ าวนัสามารถโดยผูใ้ชส้ามารถดูยอดขายได ้
โดยจะแสดงขอ้มูลรายการต่าง ๆ และยอดเงินท่ีขายได ้
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอขอ้มูลของประเภทสินคา้ 
 จากรูปท่ี 4.4 แสดงขอ้มูลของประเภทสินคา้ ประกอบไปดว้ยรหสัประเภท และช่ือประเภท
สินคา้ โดยสามารถ แกไ้ข หรือลบขอ้มูลประเภทสินคา้ได ้

 

 
 

รูปท่ี 4.5 หนา้เพิ่มขอ้มูลประเภทสินคา้ 
 จากรูปท่ี 4.5  แสดงการเพิ่มขอ้มูลประเภทสินคา้โดยสามารถกรอกช่ือประเภทสินคา้ เม่ือ
จากนั้นคลิกปุ่ ม Add จะท าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

 
 



35 

 
รูปท่ี 4.6 หนา้แกไ้ขขอ้มูลประเภทสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.6  เม่ือคลิกปุ่ มแกไ้ขจะแสดงหน้าต่างแกไ้ขประเภทสินคา้ เม่ือแกไ้ขข้อมูลท่ี
ตอ้งการแลว้ จากนั้นคลิกปุ่ ม Submit ระบบจะท าการแกไ้ขช่ือประเภทสินคา้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.7 แสดงหนา้จอลบขอ้มูลประเภทสินคา้ 
 จากรูปท่ี 4.7  เม่ือคลิกปุ่ มลบประเภทสินคา้ ระบบจะขึ้นสอบถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ท่ีจะ
ลบขอ้มูลน้ีถา้ตอบ Yes ระบบจะท าการลบขอ้มูลให้ แต่ถา้คลิก No ระบบจะกลบัไปยงัหนา้ก่อนแจง้
เตือน 
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รูปท่ี 4.8 หนา้ขอ้มูลสินคา้ 
 จากรูปท่ี 4.8 แสดงขอ้มูลสินคา้ประกอบไปดว้ย รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ รูปภาพสินคา้ ราคา
ตน้ทุน และราคาขาย  
 

    

รูปท่ี 4.9 หนา้เพิ่มขอ้มูลสินคา้ 
 จากรูปท่ี 4.9  เป็นหนา้แสดงการเพิ่มขอ้มูลสินคา้โดยกรอกรายละเอียด ช่ือสินคา้ ประเภท
สินคา้ ราคาตน้ทุน ราคาขาย ปริมาณของสินคา้ รูปภาพของสินคา้ เม่ือกรอกครบเรียบร้อยแลว้คลิก
ปุ่ ม Add เพื่อท าการบนัทึกลงฐานขอ้มูล 

 



37 

 
รูปท่ี 4.10 หนา้ขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.10  เม่ือคลิกปุ่ ม View จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของสินคา้ช้ินนั้น ๆ 
 

 
รูปท่ี 4.11 หนา้แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.11  เม่ือคลิกปุ่ มแก้ไขจะแสดงหน้าต่างแก้ไขและเม่ือกรอกข้อมูลท่ีต้องการ
แกไ้ขเสร็จแลว้คลิกปุ่ ม Submit ระบบจะท าการบนัทึก และเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีท าการแกไ้ข 
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รูปท่ี 4.12 หนา้ลบสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.12  เม่ือคลิกปุ่ มลบประเภทสินคา้จะมีระบบสอบถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ท่ีจะ
ลบขอ้มูลน้ีถา้ตอบ Yes ระบบจะท าการลบขอ้มูลให้แต่ถา้คลิก No ระบบจะกลบัไปยงัหนา้ก่อนแจง้
เตือน 
 

 
 

รูปท่ี 4.13 หนา้จอแสดงขอ้มูลคลงัสินคา้ 
 จากรูปท่ี 4.13  แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีมีในระบบ ประกอบไปดว้ย รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ ช่ือ
ประเภทสินคา้ รูปภาพสินคา้ และจ านวนสินคา้ท่ีมีในคลงัสินคา้ 
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รูปท่ี 4.14 หนา้เพิ่มสินคา้เขา้คลงัสินคา้ 
 จากรูปท่ี 4.14 แสดงหน้าเพิ่มสินคา้เขา้คลงัสินคา้โดยเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการเพิ่ม จ านวนท่ี
เพิ่ม และวนัหมดอายขุองสินคา้ กรอกขอ้มูลเสร็จแลว้คลิกปุ่ ม Submit ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูล 

 

 
 

รูปท่ี 4.15 หนา้น าสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ 
 จากรูปท่ี 4.15 เม่ือคลิกปุ่ มรูปลบ จะสามารถกรอกจ านวนท่ีน าสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ 
กรอกเสร็จแลว้คลิกปุ่ ม Out ระบบจะท าการน าสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ตามท่ีกรอกขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.16 แสดงหนา้เอาสินคา้เขา้คลงัสินคา้ 
 จากรูปท่ี 4.16 เม่ือคลิกปุ่ มรูปบวก จะสามารถกรอกจ านวนท่ีน าสินคา้เขา้คลงัสินคา้ กรอก
เสร็จแลว้คลิกปุ่ ม Out ระบบจะท าการน าสินคา้เขา้คลงัสินคา้ตามท่ีกรอกขอ้มูล 

 

 
 

รูปท่ี 4.17 หนา้ลบสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ 
 จากรูปท่ี 4.17 เม่ือคลิกปุ่ มลบสินคา้จะมีระบบสอบถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ท่ีจะลบขอ้มูลน้ี
ถา้ตอบ Yes ระบบจะท าการลบขอ้มูลใหแ้ต่ถา้คลิก No ระบบจะกลบัไปยงัหนา้ก่อนแจง้เตือน 
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รูปท่ี 4.18 หนา้เขา้ - ออกของสินคา้ 
 จากรูปท่ี 4.18 แสดงการเข้า-ออกของสินค้า ประกอบด้วย รหัส รหัสสินค้า ช่ือสินค้า 
ประเภทสินคา้ จ านวนสินคา้ วนัท่ี และผูท้  ารายการ 
 

 
รูปท่ี 4.19 หนา้ขอ้มูลผูข้าย 

 จากรูปท่ี 4.19 แสดงรายช่ือร้านค้าผู ้จ  าหน่ายยาท่ีทางร้านติดต่อซ้ือขายกันในระบบ
ประกอบดว้ย รหสั ช่ือผูข้าย รหสัผูข้าย รหสัภาษี ท่ีอยูข่องผูข้าย 
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รูปท่ี 4.20 หนา้เพิ่มผูจ้  าหน่ายยา 

 จากรูปท่ี 4.20 แสดงหน้าเพิ่มรายช่ือร้านท่ีท าการคา้ขายกนั โดยกรอกช่ือ รหัส เบอร์โทร 
รหสัภาษี ท่ีอยู ่เม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ ม Add ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูล 

 

 
 

รูปท่ี 4.21 หนา้แกไ้ขขอ้มูลผูจ้  าหน่ายยา 
 จากรูปท่ี 4.21 แสดงหนา้แกไ้ขขอ้มูลของร้านท่ีท าการคา้ขายกนัโดยกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการ
แกไ้ขเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ ม Submit เพื่อท าการบนัทึกการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.22 หนา้การลบขอ้มูลผูจ้  าหน่ายยา 
 จากรูปท่ี 4.22 แสดงเม่ือคลิกปุ่ มลบสินคา้จะมีระบบสอบถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ท่ีจะลบ
ขอ้มูลน้ีถา้ตอบ Yes ระบบจะท าการลบขอ้มูลให้แต่ถา้คลิก No ระบบจะกลบัไปยงัหน้าก่อนแจ้ง
เตือน 

 

 
 

รูปท่ี 4.23 หนา้เอกสารและกฎหมาย 
 จากรูปท่ี 4.23 แสดงหนา้เอกสารของทางร้าน และเอกสารกฎการขายยา 
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รูปท่ี 4.24 หนา้ขอ้มูลพนกังาน 
 จากรูปท่ี 4.24 แสดงข้อมูลพนักงาน ประกอบด้วย รหัส Username, Password สถานะ      
ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทรศพัท ์และรูปภาพ 

 

 
 

รูปท่ี 4.25 แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลพนกังาน 
 จากรูปท่ี 4.25 เป็นหน้าเพิ่มข้อมูลพนักงานโดยกรอก Username, Password สถานะ           
ช่ือ-นามสกุล อาย ุเบอร์โทรศพัท ์และรูปภาพ หลงัจากกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ ม Add ระบบ
จะท าการบนัทึกขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.26 หนา้ดูขอ้มูลรายการพนกังาน 
 จากรูปท่ี 4.26 แสดงขอ้มูลทั้งหมดของพนกังานภายในร้าน 
 

 
 

รูปท่ี 4.27 หนา้แกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
 จากรูปท่ี 4.27 แสดงหนา้แกไ้ขขอ้มูลของพนกังานภายในร้าน กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข
เสร็จแลว้คลิกปุ่ ม Submit ระบบจะท าการเปลี่ยนแปลงขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.28 หนา้ลบขอ้มูลพนกังาน 
 จากรูปท่ี 4.28 เม่ือคลิกปุ่ มลบสินคา้จะมีระบบสอบถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ท่ีจะลบขอ้มูลน้ี
ถา้ตอบ Yes ระบบจะท าการลบขอ้มูลใหแ้ต่ถา้คลิก No ระบบจะกลบัไปยงัหนา้ก่อนแจง้เตือน 
 

 
 

รูปท่ี 4.29 หนา้ใบสั่งซ้ือยา 
 จากรูปท่ี 4.29 แสดงหนา้ออกใบสั่งซ้ือยา 
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รูปท่ี 4.30 หนา้ขอ้มูลใบสั่งซ้ือยา 
 จากรูปท่ี 4.30 แสดงหนา้ขอ้มูลรายละเอียดใบสั่งซ้ือยา 
 

 
รูปท่ี 4.31 หนา้สรุปค าสั่งซ้ือ 

 จากรูปท่ี 4.31 แสดงหนา้บนัทึกการซ้ือสินคา้โดยแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ถา้คลิกปุ่ ม Print 
จะท าการออกใบเสร็จ และบนัทึกขอ้มูลการซ้ือลงฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.32 หนา้การขายยา 
 จากรูปท่ี 4.32 แสดงหนา้ท ารายการการขายยาแก่ลูกคา้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.33 หนา้ขอ้มูลการขาย 
 จากรูปท่ี 4.33 แสดงการบนัทึกการขายสินคา้โดยแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ถา้คลิกปุ่ ม Print 
จะท าการออกใบเสร็จ และบนัทึกขอ้มูลการซ้ือลงฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.34 หนา้สรุปการขายยา 

 จากรูปท่ี 4.34 แสดงหนา้สรุปขอ้มูลการขายยา 
 

 
รูปท่ี 4.35 หนา้คืนสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.35 แสดงหนา้ออกใบส าหรับคืนสินคา้ ประกอบดว้ย รหสัซพัพลายเออร์ ช่ือยา 
จ านวน ราคา และหมายเหตุ 
 

 
รูปท่ี 4.36 หนา้ขอ้มูลคืนสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.36 แสดงหนา้ขอ้มูลรายละเอียดการการคืนสินคา้ 
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รูปท่ี 4.37 หนา้ใบสรุปการคืน 

 จากรูปท่ี 4.37 แสดงหนา้บนัทึกการคืนสินคา้โดยแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ถา้คลิกปุ่ ม Print 
จะท าการออกใบเสร็จ และบนัทึกขอ้มูลการซ้ือลงฐานขอ้มูล 

 

 
 

รูปท่ี 4.38 หนา้ออกรายงาน 
 จากรูปท่ี 4.38 แสดงการออกรายงาน ประกอบไปดว้ย รายงานการขาย รายงานคืนสินคา้ 
รายงานการซ้ือสินคา้ สามารถเลือกดูรายงานจากการก าหนดวนัท่ีตอ้งการดู 
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รูปท่ี 4.39 หนา้รายงานการขายสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.39 แสดงหนา้รายงานการขายสินคา้ของร้านขายยา 
 

 
รูปท่ี 4.40 หนา้ขอ้มูลรายงานการขายสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.40 แสดงหนา้ขอ้มูลรายงานการขายสินคา้ของร้านขายยา 
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รูปท่ี 4.41 หนา้รายงานการซ้ือ 

 จากรูปท่ี 4.41 แสดงหนา้รายงานการซ้ือของร้านขายยา 
 

 
รูปท่ี 4.42 หนา้ขอ้มูลรายงานการซ้ือสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.42 แสดงหนา้ขอ้มูลรายงานการซ้ือสินคา้ของร้านขายยา 
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รูปท่ี 4.43 หนา้รายงานการคืนสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.43 แสดงหนา้รายงานการสินคา้ของร้านขายยา 
 

 
รูปท่ี 4.44 หนา้ขอ้มูลรายงานการคืนสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.44 แสดงหนา้ขอมูลรายงานการสินคา้ของร้านขายยา 
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รูปท่ี 4.45 หนา้การแจง้เตือน 
 จากรูปท่ี 4.45 แสดงการแจง้เตือนสินคา้ท่ีใกลจ้ะหมด กบัสินคา้ท่ีหมดอายแุลว้ 
 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์    

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา : มิราเคิลฟาร์มาซี) 
สามารถทาํงานได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้าหนดไว้มีฟังกชนัการทาํงาน และให้สารสนเทศตามท่ี
ผูใ้ช้ต้องการ และสามารถนําสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ มีการทํางานท่ีรวดเร็วขึ้ น
เน่ืองจากเป็นการทาํงานแบบออนไลน์ และเรียลไทม์ และสามารถออกรายงานไดจ้ากขอ้มูลท่ีได้
จากรายการต่าง ๆ (Transaction) โดยไม่ตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ สามารถออกรายงานยอ้นหลงัไดต้าม
ตอ้งการ  

 
5.2 ข้อดีของระบบ 

           5.2.1 ช่วยลดระยะเวลาในการทาํงาน 
 5.2.2 ระบบมีความถูกตอ้งและแม่นยาํ 
            5.2.3 ช่วยแกไ้ขปัญหาการจดัการคลงัสินคา้ไดดี้ยิง่ขั้น 
            5.2.4 ช่วยป้องกนัปัญหาขอ้มูลสูญหาย 
 
5.3 ข้อจํากดัของระบบ 
           5.3.1 ระบบไม่สามารถออกใบกาํกบัภาษีได ้
 5.3.2 ใชเ้วลาในการโหลดขอ้มูลแต่ละหนา้เป็นเวลานาน เพราะมีขอ้มูลเป็นจาํนวนมาก 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ  
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นควรพัฒนา
ระบบใหมี้ฟังกช์นัเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1 เพิ่มใหร้ะบบสามารถออกใบกาํกบัภาษีได ้
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