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บทคดัย่อ 

 
 ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน
สถานีนมเหนียว) โดยร้านสถานีนมเหนียวเป็นร้านคา้ส าหรับขายนมเหนียวส าหรับทานเล่น มีการ
จดัเก็บขอ้มูลลงบนกระดาษเท่านั้น จึงท าให้มีความผิดพลาดในหลาย ๆ ดา้น เช่น คิดเงินให้ลูกคา้
ผิดพลาด หรือ ทอนเงินไม่ถูกตอ้งตามจ านวน เป็นตน้ จึงท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของการคิดราคา
ของตน้ทุนและคิดราคาของก าไรผิดพลาด  ดงันั้นทางผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการพฒันาระบบจดัการการ
ขายสินคา้ โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลกั ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ผูดู้แลระบบ เพิ่ม แกไ้ข 
ลบ สินคา้ภายในร้าน คิดค านวณราคาสินคา้ และทอนเงินให้แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีการ
ใส่ส่วนลดต่าง ๆ ออกใบเสร็จการขายและสามารถดูรายงานการขายยอ้นหลงัได ้ ส่วนท่ี 2 พนกังาน 
สามารถเขา้สู่ระบบ การขายสินคา้หนา้ร้าน และออกใบเสร็จการขายให้แก่ลูกคา้ โดยระบบพฒันา
ในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั ท างานผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันา คือ Visual 
Studio Code ด้วยภาษา PHP ระบบจดัการฐานขอ้มูลด้วยโปรแกรม phpMyAdmin บริหารจดัการ
ขอ้มูลดว้ยภาษา SQL โดยระบบช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการท างานใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ มีการท างาน
รวดเร็วและถูกตอ้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 
ค าส าคัญ : สถานีนมเหนียว / เวบ็แอปพลิเคชนั / ระบบจดัการการขาย 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 
1.1  ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เน่ืองด้วยร้านสถานีนมเหนียวเป็นร้านค้าส าหรับขายนมเหนียวส าหรับทานเล่น และ

สามารถน ากลับบ้านได้ด้วย แต่ด้วยความเป็นสินค้าชนิดใหม่ เป็นผูป้ระกอบกิจการใหม่ ซ่ึง

ผูป้ระกอบการไม่เคยท าเก่ียวกบัการคา้ขายมาก่อน ซ่ึงท าให้ไม่ทราบเก่ียวกับระเบียบในการขาย

สินคา้ต่าง ๆ แมก้ระทัง่การคิดเงิน หรือจดัเก็บขอ้มูลการขายต่าง ๆ โดยปกติจะจดัเก็บขอ้มูลโดยการ

เขียนลงบนกระดาษเท่านั้น และในปัจจุบนัหากตอ้งการท าเก่ียวกบัระบบการจดัการร้านคา้ต่าง ๆ 

หากตอ้งการท าเวบ็แอปพลิเคชนั หรือโปรแกรมการจดัการระบบร้านคา้ขึ้นราคาค่อนขา้งสูง จึงท า

ให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถน าเทคโนโลยีของการจดัการระบบเก่ียวกบัร้านคา้มาใชง้านในร้านคา้

สถานีนมเหนียว จึงท าให้มีความผิดพลาดในหลาย ๆ ดา้น ยกตวัอย่าง เช่น คิดเงินให้ลูกคา้ผิดพลาด 

หรือ ทอนเงินไม่ถูกตอ้งตามจ านวน เป็นตน้ จึงท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของการคิดราคาต่าง ๆ หรือ

คิดจ านวนการขายของสินคา้แต่ละวนั ผิดพลาดอยูเ่สมอ  

 จากปัญหาดังกล่าวทางผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดเห็นในการพฒันาระบบจดัการการขายสินคา้ 
(กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) โดยพฒันาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการท างานให้แก่ร้านค้า โดยระบบแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ ส่วนของผูดู้แลระบบ โดยมีฟังกช์นั เพิ่ม แกไ้ข ลบ สินคา้ภายในร้าน คิด
ค านวณราคาสินคา้ และทอนเงินให้แก่ลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น มีการใส่ส่วนลดต่าง ๆ ออก
ใบเสร็จการขายและสามารถดูรายงานการขายยอ้นหลงัได ้  ส่วนของพนักงานขาย  สามารถเขา้สู่
ระบบ การขายสินคา้หน้าร้าน และออกใบเสร็จการขายให้แก่ลูกคา้ ระบบพฒันาโดยใช้เคร่ืองมือ 
โปรแกรม Visual Studio Code ในการเขียนชุดค าสั่ง ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันา คือ PHP ในส่วนของ
หน้าติดต่อกับผูใ้ช้ พฒันาด้วย  HTML ท่ีใช่ร่วมกับ Java Script และระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรม MySQL บริหารจดัการขอ้มูลดว้ยภาษา SQL เพื่อให้ขอ้มูลมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
โดยระบบช่วยลดข้อผิดพลาดจากการท างานให้แก่ผูป้ระกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน และเพิ่มความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 

 เพื่อพฒันาระบบระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) 
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1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 

 1.3.1 ใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Architecture) โดยพฒันาเป็น
           เวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application)  
 1.3.2 จดัเก็บขอ้มูลโดยใชส้ถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 
 1.3.3 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย  
  1.3.3.1  ผูดู้แลระบบ 

   1.3.2.1.1 เขา้ระบบดว้ย Username และ Password เพื่อยนืยนัตวัตนของ

                   ผูดู้แลระบบ 

   1.3.2.1.2 สามารถเพิ่ม แกไ้ข และ ลบ ขอ้มูลสินคา้ได ้

   1.3.2.1.3 สามารถเพิ่ม แกไ้ข และ ลบ ขอ้มูลผูดู้แลระบบและพนกังาน

                  ได ้

   1.3.2.1.4 สามารถรับช าระเงินจากเงินสดได ้

   1.3.2.1.5 สามารถออกใบเสร็จการขายได ้

   1.3.2.1.6 สามารถดูใบเสร็จการขายได ้

   1.3.2.1.7 สามารถคน้หาใบเสร็จการขายได ้

   1.3.2.1.8 สามารถดูรายการขายยอ้นหลงัได ้

   1.3.2.1.9 สามารถออกรายงานการขายได ้
  1.3.3.2 พนกังานขาย 

   1.3.2.2.1 เขา้ระบบดว้ย Username และ Password เพื่อยนืยนัตวัตนของ

                  พนกังาน 

   1.3.2.2.2 สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของตนเองได ้

   1.3.2.2.3 สามารถดูราคาสินคา้แต่ละช้ินได ้ 

   1.3.2.2.4 สามารถรับการช าระเงินสดได ้

   1.3.2.2.5 สามารถออกใบเสร็จการขายได ้

   1.3.2.2.6 สามารถดูรายละเอียดการขายได ้

   1.3.2.2.7 สามารถออกใบเสร็จการขายได ้
   1.3.2.2.8 สามารถคน้หาใบเสร็จการขายได ้
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1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ช่วยใหร้้านสถานีนมเหนียวไดรั้บระบบการจดัการร้านคา้ 

 1.4.2 ช่วยลดขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ในการท างานใหแ้ก่ร้านสถานีนมเหนียว 

 1.4.3 ช่วยในการค านวณค่าอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากขึ้น 

 1.4.4 ช่วยใหดู้รายละเอียดการขายไดอ้ยา่งสะดวก 
 1.4.5 ช่วยใหดู้รายงานการขายยอ้นหลงัของร้านคา้แต่ละวนัได ้
 1.4.6. ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการได ้
 
1.5 ขั้นตอนและวิธ๊กำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 

 1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 
  รวมรวมความตอ้งการของระบบการจดัการร้านคา้สถานีนมเหนียวโดยมีการศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันการจัดการร้านค้า  โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้
ค  าแนะน า ศึกษาระบบงานขั้นตอนการด าเนินงานการขายสินคา้ของทางร้านสถานีนมเหนียวรวมถึง
ศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ จากเอกสารต่าง ๆ ในการด าเนินงานทั้งหมด ราคาสินคา้ การคิดเงิน เป็นตน้ 
เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการด าเนินงาน และปัญหาของระบบงานปัจจุบนั เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มา     
ท าการวิเคราะห์และน าไปพฒันาระบบ เวบ็แอปพลิเคชนั ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน และตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด 
 
 1.5.2 กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดจ้ากการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานการขายสินคา้ของ
ทางร้านสถานีนมเหนียวและการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ มาท าการวิเคราะห์จนไดค้วามตอ้งการของ
ระบบ (System Requirement) และฟังกช์นัการท างานของระบบ จากนั้นน าเสนอผา่นแผนภาพแสดง
ขั้นตอนการท างาน (Work Flow Diagram) แผนภาพ Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence 
Diagram และโครงสร้างฐานขอ้มูล ER-Diagram 
 
 1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design) 

  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบโปรแกรมท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด 
  1.5.3.1  ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้สถาปัตยกรรม เป็นไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ 
   (Client Server Architecture)  
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1.5.3.2  ออกแบบโครงสร้างขอ้มูลเป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database) 
  เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปของตาราง (Table) หลาย ๆ ตารางท่ีมี 
  ความสัมพนัธ์กนั ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็นแถว ๆ และในแต่ละแถวจะ
  แบ่งเป็นคอลมัน์ (Column) 
1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้ (User Interface Design) ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช ้
  โดยใช้ภาษา HTML, PHP ช่วยในการออกแบบ หน้าจอซ่ึงมี JavaScript, 
  CSS เขา้มาช่วย 

 
 1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 

  เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบ โดยคณะผูจ้ดัท าจะใชโ้ปรแกรม ไดน้ ารายละเอียด
ท่ีไดอ้อกแบบไวม้าพฒันาโดยเขียนชุดค าสั่งดว้ยภาษา PHP โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code 
2017 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน และบริหารจดัการฐานขอ้มูลด้วยโปรแกรม 
MySql  
 
 1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 

  ผูจ้ดัท าไดท้ าการทดสอบและพฒันาระบบะเวบ็แอปพลิเคชนัไปพร้อม ๆ กนั โดย
ใช ้Microsoft Visual Studio 2017 ในการทดสอบโปรแกรม (Program) เพื่อตรวจสอบความผิดพลาด
ในการท างานของระบบและการแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความ
ผิดพลาดในการท างานในขั้นตอนใดบา้ง ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และท าการ
ทดสอบอีกคร้ังหลงัจากท าการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 

1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำร (Documentation) 
   เป็นการจัดท าเอกสารแนวทางในการจัดท าปริญญานิพนธ์โดยมีวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินปริญญานิพนธ์ เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและเป็นคู่มือการใชง้านใช้
อา้งอิงในอนาคต 
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1.6 แผนกำรท ำงำนและระยะเวลำในกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์   

ตารางท่ี 1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

กิจกรรม 2562 2563 
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 .ศึกษาระบบและศึกษา
ความเป็นได ้

             

2  .วิเคราะห์ระบบ               

3  .ออกแบบระบบ               

4  .พฒันาระบบ               

5  .ทดสอบระบบ               
6  .จดัท าเอกสาร               

 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบ 
 1.7.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 
  1.7.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook รุ่น HP OMEN   
   NVDIA GeForce GTX 1050 
   Intel(R) Core™ i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz 
   Ram 8 GB  
 1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
  1.7.2.1 โปรแกรม Visual Studio Code 
  1.7.2.2 โปรแกรม Xampp  
  1.7.2.3 โปรแกรม Microsoft Word 2018 
  1.7.2.4 โปรแกรม phpMyAdmin 
  1.7.2.5 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox และ Microsoft Edge 
  1.7.2.6 ระบบปฏิบติัการ Windows 10   
 
1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ 
 1.8.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 
  1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ CPU ความเร็ว 2.6 GHz ขึ้นไป 
  1.8.1.2 แรมอยา่งนอ้ย 2 GB ขึ้นไป 
  1.8.1.3 อุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้
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 1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)    
  1.8.2.1 ระบบปฏิบติัการ Windows 10 
  1.8.2.2 เวบ็บราวเซอร์ Google Chrome 
 
 
 



บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าระบบการจดัการร้านคา้สถานีนมเหนียว ผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี
และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการร้านคา้ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เพื่อใหเ้วบ็แอปพลิเคชนัตอบโจทยผ์ูป้ระกอบการไดม้ากท่ีสุด ประกอบดว้ย 

 

2.1 HTML1 

 
รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์ HTML 

 เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั โดยใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผล 
HTML ยอ่มาจากค าวา่ Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนั
ผ่านลิงค ์(Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิงต่าง 
ๆ ท่ีแสดงอยู่บนเว็บเพจ ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลเว็บ
เพจท่ีต่างก็เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink และน ามาใช้ร่วมกบัภาษา PHP โดยใช้ Tag 
ภาษา html เขา้มาร่วมเน่ืองจากเป็น Tag ท่ีคนส่วนใหญ่นิยมใชแ้ละเขา้ใจไดง้่าย สามารถปรับใชร่้วม
ไดอ้ย่างหลากหลาย ทางผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใช ้HTML  เน่ืองจากค่อนขา้งเป็นการเขียนท่ีสากลและใช้
งานไดง้่าย ท าความเขา้ใจไดง้่ายกวา่ภาษาอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 http://www.codingbasic.com/html.html 
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2.2 JavaScript2 
 

 
รูปท่ี 2.2 สัญลกัษณ์ Java Script 

 คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีไดรั้บความนิยม
อย่างสูง JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัว่า "สคริปต"์ (script) ซ่ึงในการสร้างและ
พฒันาเวบ็ไซต ์(ใช่ร่วมกบั HTML) เพื่อให้เวบ็ไซต์ดูมีการเคล่ือนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ชง้าน
ไดม้ากขึ้น ซ่ึงมีวิธีการท างานในลกัษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง" (interpret) หรือ
เรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมีเป้าหมายในการ ออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับผูเ้ขียนด้วยภาษา HTML สามารถท างานข้าม
แพลตฟอร์มได้ โดยท างานร่วมกับ ภาษา  HTML และภาษา Java ได้ทั้งทางฝ่ังไคลเอนต์ (Client) 
และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) ผูจ้ดัท าไดน้ าภาษาน้ีมาใชใ้นการพฒันาเน่ืองจากเป็นภาษาท่ีนิยมใน
การพฒันาระบบ เป็นภาษาท่ีใชง้่าย เรียนรู้ไดเ้ร็ว และมีฟังกช์นัใหใ้ชค้รบถว้น ตามท่ีผูจ้ดัท าตอ้งการ
ในส่วนของภาษา Java Script ทางผูจ้ดัท าไดน้ ามาช่วยในการควบคุมการท างานของระบบ 
 

2.3  MySQL3 

 

รูปท่ี 2.3 สัญลกัษณ์ MySQL 

 
2 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
3 https://saixiii.com/what-is-mysql/ 
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 MySQL คือ open source  ถูกคิดคน้โดย MySQL AB ในสวีเดน และต่อมาถูก takeover โดย 
Sun Microsystems ในปี  2008 และก็ควบรวมกับ Oracle ในปี 2010  มี function การท างานแบบ 
relation database management system (RDBMS) โดยอาศยั Structured Query Language (SQL) เป็น
ภาษาในส่ือสาร โดยเจา้ตวั MySQL น้ีสามารถรันไดท้ั้งบน Linux, UNIX  และ Windows ซ่ึงดว้ย
ความหลากหลายของมนัแลว้ แต่คนก็ยงัคงใชแ้ต่กบังาน web-based ซะส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นจึงได้
มีการออกแบบเจ้าตวั MySQL ให้เป็นส่วนหน่ึงในระบบ open source enterprise stack หรือท่ีเรา
เรียกว่า ” LAMP” ผูจ้ัดท าได้เลือกใช้ MySQL เน่ืองจากเป็นการท างานท่ีใช้งานได้ง่ายสามารถ
ท างานร่วมกับโปรแกรมท่ีทางผูจ้ดัท าเลือกใช้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ผูจ้ดัท าได้น ามาใช้เน่ืองจาก 
MySQL เป็นระบบจดัการฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์โอเพนซอร์สบนพื้นฐานของ SQL ซ่ึง MySQL 
ได้รับการออกแบบและปรับให้เหมาะสมส าหรับเว็บแอปพลิเคชันและสามารถท างานบน
แพลตฟอร์มใดก็ได ้MySQL ท างานเป็นดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ และอนุญาตให้ผูใ้ช้หลายคนจัดการ
และสร้างฐานขอ้มูลจ านวนมาก 
 
2.4 CSS 4 

 

  

รูปท่ี 2.4 สัญลกัษณ์ CSS 

 เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax ท่ีเฉพาะ และถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C (World 
Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ 
XHTML ใหมี้หนา้ตา สีสัน ตวัอกัษร เส้นขอบ พื้นหลงั ระยะห่าง ฯลฯ ตามตอ้งการ ดว้ยการก าหนด
คุณสมบติัใหก้บั Element ต่างๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, <h1> เป็นตน้  
 โดยการท่ีผูจ้ดัท าไดน้ า CSS มาใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนัการจดัการโครงการเน่ืองจาก
เป็นมาตรฐานของ W3W และสามารถตกแต่งความสวยงามทั้งหมดผ่าน CSS จะท าให้การพฒันา

 
4 http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html 
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แอปพลิเคชนัดูสวยงามและเป็นสัดส่วนมากขึ้นหากตกแต่งจาก CSS ทางผูจ้ดัท าไดน้ า CSS มาใช้
ในส่วนของการ Design รูปแบบการท างานของระบบโดยรวมทั้งหมด 
 
2.5 Client/ Server Network5 

 ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (client/server) คือการท่ีมีเคร่ืองผูใ้ห้บริการ (server) และเคร่ือง
ผูใ้ชบ้ริการ (client) เช่ือมต่อกนัอยู่ และเคร่ืองผูใ้ช้บริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผู ้
ให้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใชบ้ริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปให้
เครือข่ายแบบ ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูกข่าย
จ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลกัสิบ หลกัร้อย หรือหลกัพนั 
เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหน้าท่ีให้บริการจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจาก
ถูกต้องออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance) และต้องคอยให้บริการ
ทรัพยากร ใหก้บัเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลาโดยเคร่ืองท่ีจะน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นคอมพิวเตอร์
แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได ้โดยการน าเทคโนโลยน้ีีมาพฒันาแอป
พลิเคชนัการจดัการโครงการ เน่ืองจาก ง่ายต่อการบริหารจดัการหากเครือข่ายถูกขยายขนาด รวมทั้ง
มีผูใ้ชง้านเพิ่มขึ้นก็ยงัสามารถใชง้านไดอ้ยา่งง่าย 
 

 

รูปท่ี 2.5 ไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network) 
 เครือข่ายประเภทน้ีจะมีเคร่ืองศูนยบ์ริการ ท่ีเรียกว่า เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ และมีเคร่ืองลูกข่าย
ต่าง ๆ เช่ือมต่อ โดยเครือข่ายหน่ึงอาจมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มากกว่าหน่ึงตวัเช่ือมต่อภายในวงแลน
เดียวกนั ซ่ึงเซิร์ฟเวอร์แต่ละตวัก็ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั โดยผูจ้ดัท าไดน้ า เครือข่ายแบบ 
Client/Server เป็นรูปแบบหน่ึงของเครือข่ายแบบ server-based โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลกัเคร่ือง
หน่ึงเป็น เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงจะไม่ไดท้ าหนา้ท่ีประมวลผลทั้งหมดให้เคร่ืองลูกข่ายหรือเคร่ืองไคลเอนต์ 

 
5 https://il.mahidol.ac.th/e-media/computer/network/net_nettype9.htm 
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(client) แต่เซิร์ฟเวอร์จะท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นท่ีเก็บขอ้มูลระยะไกล และประมวลผลบางอยา่งใหก้บั
เคร่ืองไคลเอนตเ์ท่านั้น 
 
2.6 PHP6 

 

รูปท่ี 2.6 สัญลกัษณ์ PHP 

 คือ ภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ค าสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ีเรียกว่า 
script โดยเวลาใชง้านตอ้งอาศยัตวัแปรชุดค าสั่ง ตวัอยา่งของภาษาสคริปต ์เช่น JavaScript, Perl เป็น
ตน้ PHP ไดรั้บการพฒันาและออกแบบมา เพื่อใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ
สอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหาไดโ้ดยอตัโนมติั ดงันั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาท่ีเรียกว่า server-side 
หรือ HTML-embedded scripting language นั้ นคือในทุก ๆ คร้ังก่อนท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึง
ให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจท่ีเขียนด้วย PHP ให้ และจะท าการประมวลผลตาม
ค าสั่งท่ีมีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แลว้จึงค่อยส่งผลลพัธ์ท่ีไดใ้ห้ ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นก็ คือเวบ็เพจ โดยการท่ี
ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนัการจดัการโครงการท่ีใชภ้าษา PHP เขา้มาร่วมเน่ืองจากเป็นภาษาท่ีเขียนและ
เขา้ใจง่าย และเป็นภาษาท่ีนิยมจากโปรแกรมเมอร์ส่วนมากในประเทศไทยและสามารถใช้ร่วมกนั
ไดก้บัหลากหลาย framework 
 

 

 

 

 

 
6 http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html 
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2.7 Visual Studio Code7 

 

 

รูปท่ี 2.7 สัญลกัษณ์โปรแกรม Visual Studio Code 

 คือ โปรแกรม Code Editor ท่ีใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด เหมาะส าหรับนักพฒันา
โปรแกรมท่ีตอ้งการใชง้านขา้มแพลตฟอร์ม รองรับการใชง้านทั้งบน Windows, macOS และ Linux 
สนบัสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกบั Git ได ้น ามาใชง้านได้
ง่ายไม่ซับซ้อน มีเคร่ืองมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใชอ้ย่างมากมาก ไม่ว่าจะเป็น 1.การเปิดใชง้าน
ภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands 
โดยการน า Visual Studio Code เขา้มาพฒันาแอปพลิเคชนัการจดัการโครงการเน่ืองจากมี Tools ท่ี
เขา้ใจไดง้่าย มีการใชง้านง่ายกว่าโปรแกรมอ่ืน ๆ เม่ือพิมพค์  าสั่งเขา้ไปมีการรันค าสั่งต่าง ๆ ขึ้นมา
แสดงเพื่อลดการท างานให้แก่ผูพ้ฒันาอีกดว้ย และ Visual Studio Code ก็ยงัรองรับการพฒันาเว็บ
แอปพลิเคชนัโดยภาษา PHP, HTML, CSS ดว้ย ผูจ้ดัท าใชเ้ลือกซอฟตแ์วร์น้ีมาใชเ้พราะ มีตวั UI ท่ี
ง่ายสามารถรองรับการเขียนได้หลากหลายภาษา และ Visual Studio Code  เป็นโปรแกรม  Code 
Editor  ท่ีใช้ในการแกไ้ขและปรับแต่งโคด้ โดยมาจากค่ายไมโครซอฟท์ ท่ีมีการพฒันาออกมาใน
รูปแบบของ OpenSource จึงสามารถน ามาใชง้านไดแ้บบฟรี ๆ ซ่ึง  Visual Studio Code  นั้น เหมาะ
ส าหรับนักพัฒนาโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานกับแพลตฟอร์ม มีการรองรับการใช้งานทั้ งบน  
Windows ,  macOS และ  Linux มีการสนับสนุนทั้ งภาษา  JavaScript, TypeScript และ Node.js 
สามารถเช่ือมต่อกบั  Git ได ้สามารถน ามาใชง้านไดง้่ายไม่ซบัซอ้น มีเคร่ืองมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้
เราเลือกใชอ้ย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใชง้านภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา  C++ ,  C# ,  Java ,  Python ,  
PHP 
 

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

 

 

รูปท่ี 2.8 ตวัอยา่งหนา้จอ phpMyAdmin  

 phpMyAdmin คือโปรแกรมท่ีถูกพฒันาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ฐานขอ้มูล Mysql แทนการคียค์  าสั่ง เน่ืองจากถา้เราจะใช้ฐานขอ้มูลท่ีเป็น MySQL บางคร้ังจะมี
ความล าบากและยุ่งยากในการใชง้าน ดงันั้นจึงมีเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล MySQL ขึ้นมา
เพื่อให้สามารถจดัการ ตวัDBMS ท่ีเป็น MySQL ไดง้่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดย phpMyAdmin ก็ถือ
เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการจดัการ 
       phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานท่ีสร้างโดยภาษา PHP ซ่ึงใชจ้ดัการฐานขอ้มูล MySQL 
ผ่านเวบ็เบราวเ์ซอร์ โดยสามารถท่ีจะท าการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ หรือท าการสร้าง TABLE ใหม่ๆ 
และยงัมี function ท่ีใชส้ าหรับการทดสอบการ query ขอ้มูลดว้ยภาษา SQL พร้อมกนันั้น ยงัสามารถ
ท าการ insert delete update หรือแมก้ระทัง่ใช้ ค  าสั่งต่าง ๆ เหมือนกบักนัการใช้ภาษา SQL ในการ
สร้างตารางข้อมูล การท่ีน า phpMyAdmin เข้ามาพฒันาเว็บแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ
เน่ืองจากเป็นท่ีนิยมท่ีคนส่วนใหญ่จะเลือกใชแ้ละสามารถรองรับค าสั่ง SQL ไดอ้ยา่งเสถียร สามารถ
ใช้ร่วมกนักบัภาษา PHP ไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถใช้งานร่วมกบัโปรแกรม Visual Studio Code 
ได ้

 
8 mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2285-phpmyadmin-คืออะไร.html 



บทที ่3 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 
3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 
 ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) พฒันาในรูปแบบเวบ็แอป
พลิเคชนัเป็นระบบการท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พฒันาข้ึนมาเพื่อช่วยลดการผิดพลาดและ
เพิ่มความสะดวกสบายในการท างานให้แก่ผูป้ระกอบการหรือผูใ้ช้งานระบบการจดัการร้านคา้น้ี 
โดยจะตั้งค่าใหมี้เพียงผูดู้แลระบบเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ไปเพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลต่าง ๆ ของสินคา้
หรือขอ้มูลต่าง ๆ ของพนกังาน และตั้งค่าให้พนกังานสามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั และรับการช าระ
เงินจากลูกคา้ไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ ได ้โดยหนา้เวบ็แอปพลิเคชนัจะข้ึน
สถานะในการเขา้ระบบวา่ใครเป็นผูดู้แลระบบหรือใครเป็นพนกังาน และเม่ือมีการเขา้ใชง้านจะท า
การเก็บขอ้มูลการเขา้ใช้สู่ระบบเขา้ไวภ้ายในฐานขอ้มูลและพนกังานจะไม่สามารถปฏิบติังานใน
ส่วนของผูดู้แลระบบได ้

 

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

 3.2.1.1 ระบบงานปัจจุบันมีการท างานดังนี้ 
   ในปัจจุบันเม่ือมีการขายสินค้าในร้านสถานีนมเหนียวหากจะต้องจด
บนัทึกการขาย จะตอ้งเขียนใส่สมุดบนัทึกเท่านั้น ไม่มีการเก็บขอ้มูลการขายของแต่ละวนั แต่ละ
เดือน อยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงท าให้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งในบางส่วนท่ีผิดพลาดไปบา้ง และในปัจจุบนัเป็นการ
ขายหน้าร้านโดยไม่มีเวบ็แอปพลิเคชัน่หรือระบบการจดัการร้านคา้ใด ๆ ท่ีจะสามารถช่วยลดการ
ท างานและลดความผดิพลาดใหแ้ก่ร้านคา้ 
 
  3.2.1.2 ปัญหาและข้อจ ากดั 
   3.2.1.2.1 การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบสมุดหรือกระดาษ มีความเส่ียงต่อ 
 การสูญหายและช ารุด 
   3.2.1.2.2 การบนัทึกขอ้มูลลงสมุดหรือกระดาษตามสถานการณ์ ท าใหผู้ ้
 มาใชง้านต่อท าความเขา้ใจยาก 
   3.2.1.2.3 ไม่สามารถออกรายงานไดท้นัทีทนัใด จะตอ้งท าการสรุปจากท่ี 
 จดบนัทึกและเอกสารต่าง ๆ ซ่ึงมีโอกาสท่ีขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่ 
 ถูกตอ้งและใชเ้วลานาน 
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   3.2.1.2.4 มีความล่าชา้ในการท างาน 
   3.2.1.2.5 ไม่สามารถออกรายงานการขายแต่ละวนัได ้
   3.2.1.2.6 ไม่สามารถเก็บขอ้มูลการขายสินคา้ต่าง ๆ ได ้
 
  3.2.1.3 แนวทางการแก้ไข 
   3.2.1.3.1 สร้างเวบ็แอปพลิเคชนัในการจดัการระบบร้านสถานีนมเหนียว 
   3.2.1.3.2 สร้างระบบฐานขอ้มูลใหแ้ก่ร้านคา้ 
   3.2.1.3.3 ในระบบมีหนา้คิดเงินและค านวณเงินทอน 
   3.2.1.3.4 ใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการขายสินคา้  
  
 ข้ันตอนการท างานของระบบงานปัจจุบัน (Work Flow Diagram As-Is System) 
 

 

รูปท่ี 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบปัจจุบนั 
 

 3.2.2 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 
  ระบบสามารถค านวณราคาสินค้าได้ ดูรายงานการขายสินค้าได้ เพิ่มลบแก้ไข
ขอ้มูลสินคา้และพนกังานได ้โปรแกรมจะช่วยลดเวลาในการท างานและช่วยลดความผดิพลาดลง 
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 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System) 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบงานใหม ่
 

3.3 แสดงฟังก์ชันการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 

 

รูปท่ี 3.3 Context Diagram ของระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) 
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รูปท่ี 3.4 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 
รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของการเขา้สู่ระบบ 

 

 
รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของปรับปรุงสถานะของผูใ้ชง้านระบบ 

 

 
รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของการจดัการขอ้มูลสินคา้ 
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รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของ การขายสินคา้ การช าระเงิน 

และการออกใบเสร็จสินคา้

 

รูปท่ี 3.9 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของการดูประวติัการขาย 

 

รูปท่ี 3.10 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของการออกรายงาน 
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3.4 ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description) 
 

ตารางท่ี 3.1 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 1 : สมคัรสมาชิก 
Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) 
DFD number 1 
Process Name สมคัรสมาชิก 
Input Data Flows ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ, ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
Output Data Flows ผลการสมคัรสมาชิก 
Data stored used tb_user , tb_role 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีส าหรับสมคัรสมาชิกผูใ้ชง้านระบบ 

 
ตารางท่ี 3.2 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 2 : เขา้สู่ระบบ 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) 
DFD number 2 
Process Name เขา้สู่ระบบ 
Input Data Flows ขอ้มูล username , password 
Output Data Flows ผลการเขา้สู่ระบบ 
Data stored used tb_user , tb_role 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีเขา้สู่ระบบ 
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ตารางท่ี 3.3 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 3 : ปรับปรุงขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบ 
Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) 
DFD number 3 
Process Name ปรับปรุงขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบ 
Input Data Flows ขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 
Output Data Flows ผลการแกไ้ขขอ้มูล 
Data stored used tb_user , tb_role 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีเขา้สู่ระบบใหแ้ก่ผูใ้ชง้านระบบ 

 
ตารางท่ี 3.4 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 4 : การจดัการขอ้มูลสินคา้ 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) 
DFD number 4 
Process Name การจดัการขอ้มูลสินคา้ 
Input Data Flows ขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการจดัการ 
Output Data Flows ผลการอพัเดตขอ้มูล 
Data stored used tb_product 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีจดัการขอ้มูลสินคา้ภายในร้าน 

 
ตารางท่ี 3.5 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 5 : การขายสินคา้ 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) 
DFD number 5 
Process Name การขายสินคา้ 
Input Data Flows ขอ้มูลการซ้ือสินคา้ 
Output Data Flows  
Data stored used tb_product 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีรับการสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ 
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ตารางท่ี 3.6 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 6 : การช าระเงิน 
Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) 
DFD number 6 
Process Name การช าระเงิน 
Input Data Flows ขอ้มูลการรับเงิน 
Output Data Flows  
Data stored used tb_receipt 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีออกใบเสร็จสินคา้ 

 
ตารางท่ี 3.7 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 7 : การออกใบเสร็จสินคา้ 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) 
DFD number 7 
Process Name การออกใบเสร็จสินคา้ 
Input Data Flows  
Output Data Flows รับใบเสร็จสินคา้ 
Data stored used tb_receipt 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีออกใบเสร็จสินคา้ 

 
ตารางท่ี 3.8 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 8 : การดูประวติัการขาย 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) 
DFD number 8 
Process Name การดูประวติัการขาย 
Input Data Flows ขอ้มูลประวติัการขาย 
Output Data Flows ผลการดูประวติัการขาย 
Data stored used tb_receipt_detail 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีส าหรับการดูประวติัการขายสินคา้ 
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ตารางท่ี 3.9 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 9 : ออกรายงาน 
Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) 
DFD number 9 
Process Name ออกรายงาน 
Input Data Flows ขอ้มูลการออกใบรายงานการขาย 
Output Data Flows ผลการออกใบรายงาน 
Data stored used tb_receipt_detail 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีส าหรับการดูประวติัการขายสินคา้ 

 
3.7 ER-Diagram 
 

 
รูปท่ี 3.11 Entity Relationship Diagram ของระบบจดัการการขายสินคา้ 

(กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) 
 



บทที่ 4 

การออกแบบทางกายภาพ 

 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล 
 ในการพฒันาระบบฐานข้อมูลได้ใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database) โดยจดัเก็บขอ้มูลในตาราง 2 มิติ ท่ีแต่ละตารางมีความสัมพนัธ์กนั และบริหารจดัการ
ฐานขอ้มูลดว้ย MySQL ซ่ึงโครงสร้างของฐานขอ้มูล ประกอบดว้ยตารางขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูล User (สมคัรสมาชิก) 
Table Name : User 

Attribute Type Attribute Domain Description 
id int 11  ล าดบัสมาชิก 
name varchar(255)  ช่ือ 
lastname varchar(255)  นามสกุล 
username varchar(255)  ช่ือผูใ้ชง้าน 
password varchar(255)  รหสัผา่น 

role_id int(2) 
สถานะของผูใ้ช้งาน1=admin 
2=employee , 3=leave 

สถานะ 

tel varchar(15)  เบอร์โทรศพัท ์
Primary Key : id 
Foreign Key : username, role_id     
Reference : role  

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูล  Role (บทบาทการท างาน) 
Table Name : Role 

Attribute Type Attribute Domain Description 
id int(int)  ล าดบัสมาชิก 
name varchar(255)  ช่ือสถานะ 
Primary Key : id 
Foreign Key : -          Reference : -  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูล Product (สินคา้) 
Table Name : Product 

Attribute Type Attribute Domain Description 
id int(11)  ล าดบัสินคา้ 
product_name varchar(255)  ช่ือสินคา้ 
price int(11)  ราคาสินคา้ 
description text  ค าอธิบายเพิ่มเติม 
Primary Key : id 
Foreign Key : -          Reference : -  

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูล Reciept (ใบเสร็จ) 

Table Name : Reciept 
Attribute Type Attribute Domain Description 

id int(11)  ล าดบัออเดอร์ 
reciept_name varchar(100)  ช่ือใบเสร็จ 
user_id int(11)  สถานะสมาชิก 
discount int(11)  ส่วนลด 
total int(11)  ราคารวมสินคา้ 
cash int(11)  รับเงิน 
cash_change int(11)  เงินทอน 
date_time datetime  วนัท่ี 
Primary Key : id 
Foreign Key : receipt_name   Reference : receipt_order 
Foreing Key : user_id      Reference : user 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูล Reciept_order (รายละเอียดใบเสร็จ) 
Table Name : Reciept_order 

Attribute Type Attribute Domain Description 
id int(11)  ล าดบัใบเสร็จ 
recipt_id int(100)  ล าดบัออเดอร์ 
product_name varchar(255)  ช่ือสินคา้ 
quantity int(11)  จ านวนสินคา้ 
description text  รายละเอียดสินคา้ 
price int(11)  ราคาสินคา้ 
total int(11)  ราคารวมสินคา้ 
Primary Key : id 
Foreign Key : receipt_id     Reference : receipt 

 
4.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) 

 4.2.1 ผู้ดูแลระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 หนา้แรกส าหรับการท างานส าหรับผูดู้แลระบบ 

 จากรูปท่ี 4.1 แสดงเม่ือเขา้สู่ระบบการท างานของผูดู้แลระบบแลว้จะแสดงขอ้มูลทั้งหมดท่ี
ระบบตั้งค่าไวใ้ห ้ประกอบดว้ย 
  หมายเลขท่ี 1 ใชส้ าหรับการช าระค่าสินคา้เม่ือมีลูกคา้สั่งสินคา้ 
  หมายเลขท่ี 2 ใชส้ าหรับดูประวติัการขายของสินคา้ 

1 2 3 4 

5 
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  หมายเลขท่ี 3 ใชส้ าหรับดูขอ้มูลสินคา้ 
  หมายเลขท่ี 4 ใชส้ าหรับจดัการ/ แกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
  หมายเลขท่ี 5 เมนูการใชง้านต่าง ๆ 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 หนา้รายการสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 จากรูปท่ี 4.2 เม่ือเขา้สู่หนา้รายการสินคา้จะแสดงหนา้ต่างดงักล่าวขึ้นมา ประกอบดว้ย 
  หมายเลขท่ี 1 ใชส้ าหรับเพิ่มสินคา้ 
  หมายเลขท่ี 1.1 เม่ือคลิกหมายเลขท่ี 1 แลว้จะแสดงหนา้ต่างส าหรับเพิ่มสินคา้ 
                          ขึ้นมา 
  หมายเลขท่ี 2 ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ 
  หมายเลขท่ี 2.1 เม่ือคลิกหมายเลขท่ี 2 แลว้จะแสดงหน้าต่างส าหรับแกไ้ขข้อมูล
              สินคา้ 
  หมายเลขท่ี 3 ใชส้ าหรับลบขอ้มูลสินคา้ 
  หมายเลขท่ี 3.1 เม่ือคลิกหมายเลขท่ี 3 แลว้จะแสดงหนา้ต่างการยนืยนัการลบ 
              สินคา้ 
 

1 

2 3 

1.1 2.1 

3.1 
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รูปท่ี 4.3 หนา้รายการการจดัการพนกังานส าหรับผูดู้แลระบบ 

 จากรูปท่ี 4.3 เม่ือเขา้หนา้จดัการพนกังานจะแสดงหนา้ต่างดงักล่าว ประกอบดว้ย 
  หมายเลขท่ี 1 ใชส้ าหรับเพิ่มรายการพนกังาน 
  หมายเลขท่ี 1.1 เม่ือคลิกหมายเลขท่ี 1 แลว้จะแสดงหนา้ต่างส าหรับเพิ่มพนกังาน
              ขึ้นมา 
  หมายเลขท่ี 2 ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
  หมายเลขท่ี 2.1 เม่ือคลิกหมายเลขท่ี 2 แลว้จะแสดงหนา้ต่างส าหรับแกไ้ขขอ้มูล
              ของพนกังาน 

1 

2 

1.1 2.1 
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รูปท่ี 4.4 หนา้การช าระสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 จากรูปท่ี 4.4 เม่ือเขา้หนา้การช าระสินคา้จะแสดงหนา้ต่างดงักล่าว 
  หมายเลขท่ี 1 ใชส้ าหรับเลือกสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการสั่งซ้ือ 
  หมายเลขท่ี 2 ใชส้ าหรับเลือกจ านวนสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
  หมายเลขท่ี 3 ใชส้ าหรับการเขียนรายละเอียดต่าง ๆ เช่น หวานนอ้ย หวานมาก  
                    หรือ เพิ่มไข่มุก 
  หมายเลขท่ี 4 ใชส้ าหรับลบรายการสินคา้เม่ือลูกคา้ตอ้งการยกเลิกรายการบางรา
            การ 
  หมายเลขท่ี 5 ใชส้ าหรับเม่ือลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้เสร็จตอ้งการช าระสินคา้ 
  หมายเลขท่ี 6 ใชส้ าหรับการลบขอ้มูลสินคา้กรณีลูกคา้ยกเลิกรายการทั้งหมด 
 
 
 
 
 

1 

5 

4 

6 

3 2 
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รูปท่ี 4.5 หนา้รายการการช าระสินคา้และออกใบเสร็จ 
 จากรูปท่ี 4.5 เม่ือลูกคา้สั่งสินคา้ตามท่ีตอ้งการแลว้พนกังานจะท าการออกใบเสร็จ 
  หมายเลขท่ี 1 ใชเ้ม่ือพนกังานรับเงินจากลูกคา้และใส่จ านวนเงินท่ีไดรั้บมา 
  หมายเลขท่ี 2 ใชเ้ม่ือลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้แลว้มีส่วนลดในรายการดงักล่าว 
  หมายเลขท่ี 3 ใชส้ าหรับบนัทึกรายการสั่งซ้ือ 
  หมายเลขท่ี 4 ใชส้ าหรับยกเลิกสินคา้กรณีท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งการสั่งซ้ือแลว้ 
 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้รายการใบเสร็จของสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.6 เม่ือท าการออกใบเสร็จสินคา้แลว้จะแสดงใบเสร็จ และพิมพใ์บเสร็จออกมา 

  หมายเลขท่ี 1 ใชส้ าหรับพิมพใ์บเสร็จเพื่อน าใบเสร็จใหลู้กคา้ 
  หมายเลขท่ี 2 ใชส้ าหรับการปิดหนา้ใบเสร็จ 

1 

2 
3 

4 

1 2 
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รูปท่ี 4.7 หนา้รายการประวติัการขายทั้งหมด 
 จากรูปท่ี 4.7 เม่ือมีการสั่งซ้ือสินคา้แลว้สามารถกลบัมาดูใบเสร็จไดท่ี้ประวติัการขาย 
 

 

รูปท่ี 4.8 แสดงใบเสร็จยอ้นหลงัการขายเม่ือคลิกเลือกรายการใบเสร็จ 
จากรูปท่ี 4.8 เม่ือตอ้งการดูใบเสร็จยอ้นหลงัการขายสามารถคลิกดูไดต้ามรายการ 
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รูปท่ี 4.9 หนา้รายงานการขายยอ้นหลงัขอ้มูลทั้งหมด 
จากรูปท่ี 4.9 เม่ือตอ้งการดูรายงานการขายยอ้นหลงัสามารถดูไดท่ี้น่ีโดยสามารถเลือกวนัท่ีได้ 

หมายเลขท่ี 1 ใชส้ าหรับเลือกดูรายงานการขายยอ้นหลงัตามวนัท่ีตอ้งการจะดูรายงาน 
 

 4.2.2 พนักงาน 
 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้แรกส าหรับการท างานของพนกังาน 
 จากรูปท่ี 4.10 เม่ือเขา้สู่ระบบการท างานของพนกังานแลว้จะแสดงขอ้มูลทั้งหมดท่ีระบบ
ตั้งค่าไวใ้หพนกังานท่ีสามารถใชง้านได ้
  หมายเลขท่ี 1 ใชส้ าหรับการช าระค่าสินคา้เม่ือมีลูกคา้สั่งสินคา้ 

1 

1 2 3 

4 
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  หมายเลขท่ี 2 ใชส้ าหรับดูประวติัการขายของสินคา้ 
  หมายเลขท่ี 3 ใชส้ าหรับดูขอ้มูลสินคา้ 
  หมายเลขท่ี 4  เมนูต่าง ๆ ภายในระบบ 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้รายการสินคา้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบส าหรับขาย 
 จากรูปท่ี 4.11 เม่ือพนกังานตอ้งการเขา้มาดูรายการสินคา้สามารถเขา้มาดูไดท่ี้หนา้น้ี 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้การช าระสินคา้ส าหรับพนกังาน 
จากรูปท่ี 4.12 เม่ือเขา้หนา้การช าระสินคา้จะแสดงหนา้ต่างดงักล่าว 

 หมายเลขท่ี 1 ใชส้ าหรับเลือกสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการสั่งซ้ือ 
 หมายเลขท่ี 2 ใชส้ าหรับเลือกจ านวนสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

1 

5 

4 

6 

3 2 
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 หมายเลขท่ี 3 ใชส้ าหรับการเขียนรายละเอียดต่าง ๆ เช่น หวานนอ้ย/มาก หรือ เพิ่มไข่มุก 
 หมายเลขท่ี 4 ใชส้ าหรับลบรายการสินคา้เม่ือลูกคา้ตอ้งการยกเลิกรายการบางราการ 
 หมายเลขท่ี 5 ใชส้ าหรับเม่ือลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้เสร็จตอ้งการช าระสินคา้ 
 หมายเลขท่ี 6 ใชส้ าหรับการลบขอ้มูลสินคา้กรณีลูกคา้ยกเลิกรายการทั้งหมด 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้รายการการช าระสินคา้และออกใบเสร็จ 
 จากรูปท่ี 4.13 เม่ือลูกคา้สั่งสินคา้ตามท่ีตอ้งการแลว้พนกังานจะท าการออกใบเสร็จ 
  หมายเลขท่ี 1 ใชเ้ม่ือพนกังานรับเงินจากลูกคา้และใส่จ านวนเงินท่ีไดรั้บมา 
  หมายเลขท่ี 2 ใชเ้ม่ือลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้แลว้มีส่วนลดในรายการดงักล่าว 
  หมายเลขท่ี 3 ใชส้ าหรับบนัทึกรายการสั่งซ้ือ 
  หมายเลขท่ี 4 ใชส้ าหรับยกเลิกสินคา้กรณีท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งการสั่งซ้ือแลว้ 
 
 
 

1 

2 
3 

4 
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รูปท่ี 4.14 หนา้รายการใบเสร็จของสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.14 เม่ือท าการออกใบเสร็จสินคา้แลว้จะแสดงใบเสร็จ และพิมพใ์บเสร็จออกมา 
 หมายเลขท่ี 1 ใชส้ าหรับพิมพใ์บเสร็จเพื่อน าใบเสร็จใหลู้กคา้ 
 หมายเลขท่ี 2 ใชส้ าหรับการปิดหนา้ใบเสร็จ 

รูปท่ี 4.15 หนา้รายการประวติัการขาย  
 จากรูปท่ี 4.15 เม่ือมีการสั่งซ้ือสินคา้แลว้สามารถกลบัมาดูใบเสร็จไดท่ี้ประวติัการขาย 

1 2 
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รูปท่ี 4.16 แสดงใบเสร็จยอ้นหลงัการขายเม่ือคลิกเลือกรายการใบเสร็จ  

 จากรูปท่ี 4.16 เม่ือตอ้งการดูใบเสร็จยอ้นหลงัการขายสามารถคลิกดูไดต้ามรายการ 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

 การพฒันาระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) ดว้ยการพฒันา
เวบ็แอปพลิเคชนั ไดพ้ฒันาเสร็จส้ินลงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวโ้ดยในส่วนของขอบเขตของระบบ
สามารถจดัการระบบเก่ียวกบัร้านคา้สถานีนมเหนียวได ้และสามารถน าแอปพลิเคชนัไปใชไ้ดจ้ริง
ในการท างาน ผูจ้ดัท าได้ท าการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนั ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา  PHP และ
จดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล MySql เพื่อหวงัวา่ในอนาคตเวบ็แอปพลิเคชนัจะสามารถพฒันาระบบไป
ไดอี้กโดยไม่ตอ้งใชก้ารท างานรูปแบบเก่าเพราะจะท าใหก้ารท างานล่าชา้และไม่ถูกตอ้ง 
 โดยการพฒันาระบบการจดัการร้านคา้สถานีนมเหนียวจะสามารถท างานไดท้ั้งฝ่ายเจา้ของ
ร้านและพนักงาน โดยเจา้ของร้านสามารถจดัการขอ้มูลของพนักงานในร้านไดเ้ม่ือมีพนักงานเขา้
หรือออกจากการท างาน สามารถเพิ่มเมนูสินคา้ของร้านคา้น้ี สามารถช าระเงิน ออกบิลใบเสร็จ
ใหแ้ก่ลูกคา้ และจะสามารถดูรายงานการขายยอ้นหลงัไดโ้ดยจ ากดัวนัท่ี เดือน หรือปี ท่ีขายยอ้นหลงั
ก็ไดเ้ช่นกนั หากเป็นระบบฝ่ังพนกังานจะเซ็ตค่าไวใ้ห้ส าหรับขายสินคา้ โดยสามารถช าระเงิน ออก
บิลใบเสร็จใหแ้ก่ลูกคา้ได ้และจะสามารถดูรายงานการขายยอ้นหลงัไดด้ว้ย 
 
5.2 ข้อดีของระบบ 

 5.2.1 สามารถลดขั้นตอนการท างานใหแ้ก่เจา้ของร้านและพนกังานของร้านสถานีนม   
          เหนียว 
 5.2.2 สามารถช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่ร้านสถานีนมเหนียว 
 5.2.3 สามารถออกเอกสารและจดัเก็บขอ้มูลทั้งหมดเขา้ฐานขอ้มูลหรือน าออกมาเป็นขอ้มูล 
 5.2.4 สามารถน าเวบ็แอปพลิเคชนัไปพฒันาต่อเพื่อต่อยอดในระยะต่อไปได ้
 
5.3 ข้อจ ากดัของระบบ   
 5.3.1 ระบบยงัไม่สามารถสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ได ้

 5.3.2 ระบบยงัไม่สามารถช าระเงินผา่นช่องทางบตัรเครดิต หรือสแกนจ่ายเงินได ้
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 สามารถน าระบบเว็บแอปพลิเคชนัร้านสถานีนมเหนียวไปพฒันา เพื่อความถูกตอ้ง
           และแม่นย  า 
 มากขึ้นจะท าใหร้ะบบมีการประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 5.3.2 ในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มฟังก์ชนัในการท างานต่าง ๆ เขา้ไปในเวบ็แอปพลิเคชนัน้ี
           ได ้
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