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บทคัดย่อ 

 
ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน 

แบ็ก เฮาส์) โดยร้าน แบ็ก เฮาส์ เป็นร้านจดัจ าหน่ายกระเป๋าท่ีมีลกัษณะรูปแบบต่าง ๆ โดยปกติการ
ท างานภายในร้านจะท าด้วยมือบนัทึกลงบนกระดาษเท่านั้น จึงท าให้มีความผิดพลาดในหลาย ๆ 
ดา้น เช่น กระดาษท่ีจดค าสั่งซ้ือของลูกคา้หาย ตวัหนงัสือท่ีเขียนดว้ยปากกาโดนน ้าจางหาย และการ
ค านวณราคาให้ลูกคา้ผิด จึงท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการท างาน ดังนั้นทางผูจ้ดัท าจึงได้ท าการ
พฒันาระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน แบก็ เฮาส์)  โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน
หลกั ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสินคา้ได ้ค านวณราคาขาย 
ออกใบเสร็จ และออกรายงาน ส่วนท่ี 2 พนักงานขาย  สามารถเขา้สู่ระบบ การขายสินคา้หนา้ร้าน 
ออกใบเสร็จการขายให้แก่ลูกคา้ และดูรายการขายสินคา้ของตนเอง โดยระบบพฒันาในรูปแบบ
ของเว็บแอปพลิเคชัน ท างานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันา คือ Editplus  ดว้ย
ภาษา PHP ระบบจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม MySQL บริหารจดัการขอ้มูลดว้ยภาษา SQL โดย
ระบบช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน และช่วยในการคิดค านวณเงินไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ร้านแบ็ก เฮาส์ เป็นธุรกิจขนาดเล็ก จดัจ าหน่ายกระเป๋าท่ีมีลกัษณะรูปแบบแตกต่างกัน
ออกไป ปัจจุบนัช่องทางการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางหนา้ร้าน ผูข้ายจะเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตนเองตั้งแต่
รับค าสั่งซ้ือ จดัซ้ืออุปกรณ์ จดัท าสินคา้ ค านวณราคาของสินคา้ โดยท าการบนัทึกดว้ยมือ ซ่ึงพบ
ปัญหาผิดพลาดอยู่บ่อยคร้ัง เช่น กระดาษท่ีจดค าสั่งซ้ือของลูกคา้หาย ตวัหนงัสือท่ีเขียนดว้ยปากกา
โดนน ้าจางหาย และการค านวณราคาใหลู้กคา้ผิด 

จากปัญหาดังกล่าวทางผูจ้ ัดท าจึงได้มีแนวคิดในการพฒันาระบบจัดการการขายสินคา้ 
(กรณีศึกษา: ร้านแบ็ก เฮาส์) โดยพฒันาในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนั สามารถใชง้านผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได ้เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการท างานใหแ้ก่ร้านคา้ โดยระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
หลกั ๆ คือ ส่วนของผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ขอ้มูลสินคา้ได้ ค  านวณราคาขาย ออก
ใบเสร็จ และออกรายงาน ส่วนของพนกังานขาย  สามารถเขา้สู่ระบบ การขายสินคา้หนา้ร้าน ออก
ใบเสร็จการขายให้แก่ลูกค้า และดูรายการขายสินค้าของตนเอง ระบบพฒันาโดยใช้เคร่ืองมือ 
โปรแกรม Editplus ในการเขียนชุดค าสั่ง ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันา คือ PHP ในส่วนของหนา้ติดต่อ
กบัผูใ้ช ้พฒันาดว้ย HTML และระบบจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม MySQL บริหารจดัการขอ้มูล
ดว้ยภาษา SQL เพื่อให้ขอ้มูลมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นโดยระบบช่วยลดความผิดพลาดในการ
ท างานให้แก่ผูข้ายทั้งในดา้นการบนัทึกขอ้มูลค าสั่งซ้ือสินคา้และลดความผิดพลาดในการค านวณ
ราคาสินคา้ใหลู้กคา้ได ้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
 เพื่อพฒันาระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว) 
 
1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
 1.3.1 ใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Architecture) โดยพฒันาเป็น
           เวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application)  
 1.3.2 จดัเก็บขอ้มูลโดยใชส้ถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 
 1.3.3 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
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  1.3.3.1 ผู้ดูแลระบบ  
   1.3.3.1.1 สามารถเขสู่้ระบบดว้ยช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่น 
   1.3.3.1.2 สามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบ ขอ้มูลของสินคา้ได ้

 1.3.3.1.3 สามารถจดัการรายการเพิ่ม แกไ้ข และลบจ านวนสินคา้ได ้
 1.3.3.1.4 สามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบ ขอ้มูลของพนกังานได ้
 1.3.3.1.5 สามารถใส่รูปสินคา้ได ้

   1.3.3.1.6 สามารถคน้หาช่ือสินคา้ได ้
   1.3.3.1.7 สามารถค านวณราคาสินคา้ได ้

 1.3.3.1.8 สามารถออกใบเสร็จรับเงินได ้
 1.3.3.1.9 สามารถเช็คคลงัสินคา้ได ้
 1.3.3.1.10 สามารถดูขอ้มูลรายงานการขายสินคา้ได ้
 1.3.3.1.11 สามารถดูขอ้มูลรายงานการขายสินคา้ของพนกังานได ้
 

 1.3.3.2 พนักงำนขำย 
 1.3.3.2.1 สามารถเขา้สู่ระบบดว้ยช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่น 

   1.3.3.2.2 สามารถคน้หาช่ือสินคา้ได ้
 1.3.3.2.3 สามารถค านวณราคาสินคา้ได ้
 1.3.3.2.4 สามารถออกใบเสร็จรับเงินได ้
 1.3.3.2.5 สามารถดูขอ้มูลรายงานการขายสินคา้ของตนเองได ้
 

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ช่วยใหส้ามารถตอบสนองตามความตอ้งการของผูข้าย และเพิ่มความสะดวกในการ 
          ท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.4.2 ช่วยใหผู้ข้ายสามารถลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน 
   1.4.3 ช่วยลดขั้นตอนการท างานของผูข้าย 
   1.4.4 ช่วยในการค านวณค่าอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   1.4.5 ช่วยใหร้้านแบก็ เฮาส์ ไดรั้บระบบการจดัการการขาย 
   1.4.6 ช่วยใหท้ราบจ านวนของสินคา้ในคลงัสินคา้ไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว 
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1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 
 1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 
  ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานการขายสินคา้ของทางร้านแบ็ก เฮาส์ รวมถึงศึกษา
ขอ้มูล จากเอกสารต่าง ๆ ในการด าเนินงานทั้งหมดทั้งขั้นตอนการขายสินคา้ ราคาสินคา้ การคิดเงิน 
เป็นตน้ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการด าเนินงานและปัญหาของระบบงานปัจจุบนัเพื่อน าไปแกไ้ข
ต่อไป  
 

1.5.2 กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมท่ีศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานการขายสินคา้ของ
ทางร้าน แบ็ก เฮาส์ และการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ มาท าการวิเคราะห์จนได้ความตอ้งการของ
ระบบ (System Requirement) และฟังกช์นัการท างานของระบบ จากนั้นน าเสนอดว้ยแผนภาพแสดง
ขั้นตอนการท างาน (Work Flow Diagram แผนภาพแสดงการท างานของขอ้มูล (Data Flow Diagram
) และแผนภาพแสดงโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Entity Relationship Diagram)   
  

1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design) 
  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบโปรแกรมท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด 
  1.5.3.1  ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้สถาปัตยกรรม เป็นไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ 
   (Client Server Architecture) เครือข่ายแบบ Client/ Server เป็นรูปแบบ
   หน่ึงของเครือข่ายแบบ server-based โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลักเคร่ือง
   หน่ึงเป็น เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงจะไม่ไดท้ าหนา้ท่ีประมวลผลทั้งหมดให้เคร่ืองลูก
   ข่ายหรือเคร่ืองไคลเอนต์ (client) แต่เซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าท่ีเสมือนเป็นท่ี
   เก็บขอ้มูลระยะไกล และประมวลผลบางอยา่งใหก้บัเคร่ืองไคลเอนต์ 
   เท่านั้น เช่น ประมวลผลค าสั่งในการดึงขอ้มูลจากเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล 
   (database server) 

1.5.3.2  ออกแบบโครงสร้างขอ้มูลเป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database) 
  Table ประกอบดว้ย คอลมัน์ (Column) และแถวขอ้มูล (Row) โดยคอลมัน์
  ประกอบดว้ย ช่ือคอลมัน์ ประเภทขอ้มูล และคุณสมบติัอ่ืน ๆ (เช่น การ
  ก าหนดเป็น primary key, ค่าเร่ิมตน้) แถวเก็บขอ้มูลของคอลมัน์ 

  1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface Design) เก็บรวบรวมขอ้มูล 
   แบบฟอร์มและการท างานต่าง ๆ โดยใชโ้ปรแกรม Edit plus  
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  ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช ้โดยใชภ้าษา HTML, PHP ช่วยในการออกแบบ 
  หนา้จอซ่ึงมี JavaScript, CSS ,Bootstrap เขา้มาช่วย 
 

1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 
  โดยการน ารายละเอียดท่ีไดอ้อกแบบไวม้าพฒันาโดยเขียนชุดค าสั่งดว้ยภาษา PHP
โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันและจัดการ
ฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 
 

1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
  ผูจ้ดัท าไดท้ าการทดสอบและพฒันาระบบะเวบ็แอปพลิเคชนัไปพร้อม ๆ กนั โดย
ใช้ Visual Studio Code ในการทดสอบโปรแกรม (Program) เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการ
ท างานของระบบและการแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาด
ในการท างานในขั้นตอนใดบา้ง ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และท าการทดสอบอีก
คร้ังหลงัจากท าการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 

1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำรประกอบภำคนิพนธ์ (System Documentation) 
   จดัท าเอกสารประกอบภาคนิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาถึงรายละเอียด
ของภาคนิพนธ์ท่ีไดจ้ดัท า โดยในเอกสารประกอบดว้ย วิธีและขั้นตอนการด าเนินโครงงาน และ
คู่มือการใชง้านแอปพลิเคชนั 
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1.6 แผนกำรท ำงำนและระยะเวลำในกำรด ำเนินภำคนิพนธ์   
ตารางท่ี 1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

หัวข้อ 
ระยะเวลำ ปี 2563 

ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค 

1.ศึกษาระบบงานเดิม และ

รวบรวมความ ตอ้งการ 
       

  

2.วิเคราะห์ระบบ          

3.ออกแบบระบบ          

4.พฒันาระบบ          

5.ทดสอบระบบและแกไ้ข          

6.จดัท าเอกสารคู่มือต่างๆ          

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบ 
 1.7.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 
  1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook รุ่น Asus ROG GL552's 
 1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
  1.7.2.1 โปรแกรม Edit Plus 
  1.7.2.2 โปรแกรม AppServ  
  1.7.2.3 โปรแกรม Microsoft Word 2013 
  1.7.2.4 โปรแกรม MySQL 
  1.7.2.5 โปรแกรม Google Chrome, Mozilla Firefox  
  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 
 1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
  1.8.2.1 ระบบปฏิบติัการ Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
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  1.8.2.2 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft 
   Edge 
  1.8.2.3 โปรแกรม MySQL 

1.8.2.4 โปรแกรม AppServ 
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจัดท าระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์)  ผู ้จัดท าได้
ท าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฏีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบการจดัการร้านคา้ รวมทั้งแนวคิด 
ทฤษฎี และเทคโนโลยตี่าง ๆ ประกอบดว้ย 
 
2.1 ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพฒันา 

2.1.1 HTML1 

  เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั โดยใช ้Tag ในการก าหนดการ
แสดงผล HTML ย่อมาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ี
เช่ือมต่อกันผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช้ Tag ในการก าหนดการ
แสดงผลส่ิงต่าง ๆ ท่ีแสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้ น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช้ Tag ในการ
ก าหนดการแสดงผลเวบ็เพจท่ีต่างก็เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink และน ามาใชร่้วมกบั
ภาษา PHP โดยใช ้Tag ภาษา html เขา้มาร่วมเน่ืองจากเป็น Tag ท่ีคนส่วนใหญ่นิยมใชแ้ละเขา้ใจได้
ง่าย สามารถปรับใชร่้วมไดอ้ย่างหลากหลาย ท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใช ้Html เพราะสามารถแสดงผลได้
กบัทุก Web browser และ ท างานควบคู่กบั CSS3 ไดดี้ ช่วยใหส้ามารถเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ บนเวบ็ไซต์
ไดส้วยงามมากยิง่ขึ้น 
 

 
รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์ HTML 

 

 
1 http://www.codingbasic.com/html.html 
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รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งหนา้จอระบบท่ีใชภ้าษา HTML ในการพฒันา 

 
 2.1.2  Appserv2 

  คือโปรแกรมท่ีรวบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อย่างมารวมกนั โดยมี 
Package หลักดังน้ี Apache, PHP,  MySQL,  phpMyAdmin โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีน ามารวบรวมไว้
ทั้งหมดน้ี ไดท้ าการดาวน์โหลดจาก Official Release ทั้งส้ิน โดยตวั AppServจึงให้ความส าคญัว่า
ทุกส่ิงทุกอย่างจะตอ้งให้เหมือนกบัตน้ฉบบั เราจึงไม่ไดต้ดัทอนหรือเพิ่มเติมอะไรท่ีแปลกไปกว่า 
Official Release แต่อย่างได้ เพียงแต่มีบางส่วนเท่านั้ นท่ีเราได้เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้ งให้
สอดคลอ้งกบัการท างานแต่ละคน โดยท่ีกประสิทธิภาพน้ีไม่ไดไ้ปยุง่ ในส่วนของ Original Package 
เลยแม้แต่น้อยเพียงแต่เป็นการก าหนดค่า Config เท่านั้ น เช่นApache ก็จะเป็นในส่วนของ 
httpd.conf, PHP ก็จะเป็นในส่วนของ php.ini, MySQL ก็จะเป็นในส่วนของ my.ini ดังนั้นเราจึง
รับประกันได้ว่าโปรแกรม AppServ สามารถท างานและความเสถียรของระบบ ได้เหมือนกับ 
Official Release ทั้งหมด 

 จุดประสงค์หลักของการรวมรวบ Open Source Software เหล่าน้ีเพื่อท าให้การ
ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาให้ง่ายขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการติดตั้งท่ีแสนจะยุ่งยากและใช้
เวลานาน โดยผูใ้ช้งานเพียงดับเบิ้ลคลิก setup ภายในเวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
ระบบต่าง ๆ ก็พร้อมท่ีจะท างานได้ทนัทีทั้ง Web Server, Database Server เหตุผลน้ีจึงเป็นเหตุผล
หลกัท่ีหลายๆ คนทัว่โลก ไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรม AppServ แทนการท่ีจะตอ้งมาติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ 
ท่ีละส่วนไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้ความช านาญในการติดตั้ง Apache, PHP, MySQL ก็ไม่ได้เป็นเร่ืองง่าย
เสมอไป เน่ืองจากการติดตั้งโปรแกรมท่ีแยกส่วนเหล่าน้ีให้มารวมเป็นช้ินอนัเดียวกัน ก็ใช้เวลา
ค่อนขา้งมากพอสมควร แมแ้ต่ตวัผูพ้ฒันา AppServ เอง ก่อนท่ีจะ Release แต่ละเวอร์ชันให้ดาวน์
โหลด ตอ้งใช้ระยะเวลาในการติดตั้งไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง เพื่อทดสอบความถูกตอ้งของระบบท่ี

 
2http://purinutzaba.blogspot.com/2014/02/appserv.html 
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ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใช้ Appserv เพราะจะรวบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อย่างมารวมกัน
โดยมีดงัน้ี Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin ท าให้ไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ทีละ
ส่วน และลดขั้นตอนการติดตั้งท่ีแสนจะยุง่ยากและใชเ้วลานาน 

 
2.2 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการพฒันา    

2.1.3 Client/ Server Network3      
  ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (client/ server) คือการท่ีมีเคร่ืองผูใ้ห้บริการ (server) และ
เคร่ืองผูใ้ช้บริการ (client) เช่ือมต่อกนัอยู่ และเคร่ืองผูใ้ช้บริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจาก
เคร่ืองผูใ้ห้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใช้บริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูล
กลบัไปให้เครือข่ายแบบ ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกับระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกับ
เคร่ืองลูกข่ายจ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลักสิบ หลัก
ร้อย  หรือหลักพัน เพราะฉะนั้ นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหน้า ท่ีให้บริการจะต้องเป็นเคร่ืองท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากถูกตอ้งออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด ( Fault Tolerance) และ
ตอ้งคอยให้บริการทรัพยากร  ให้กบัเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลาโดยเคร่ืองท่ีจะน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์
อาจเป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยการน า
เทคโนโลยีน้ีมาพฒันาแอปพลิเคชันการจดัการโครงการ เน่ืองจาก ง่ายต่อการบริหารจดัการหาก
เครือข่ายถูกขยายขนาด รวมทั้งมีผูใ้ชง้านเพิ่มขึ้นก็ยงัสามารถใชง้านไดอ้ยา่งง่าย 
 

 
รูปท่ี 2.3 ไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network) 

 

 
3 https://il.mahidol.ac.th/e-media/computer/network/net_nettype9.htm 
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เครือข่ายประเภทน้ีจะมีเคร่ืองศูนยบ์ริการ ท่ีเรียกว่า เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ และมีเคร่ืองลูกข่ายต่าง ๆ 
เช่ือมต่อ โดยเครือข่ายหน่ึงอาจมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มากกวา่หน่ึงตวัเช่ือมต่อภายในวงแลนเดียวกนั ซ่ึง
เซิร์ฟเวอร์แต่ละตวัก็ท าหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั ผูจ้ดัท าได้เลือกใช้ ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ 
(client/ server)  เพราะไฟล์ทั้งหมดจะถูกเก็บไวใ้นสถานท่ีกลาง อุปกรณ์เครือข่ายท่ีมีการควบคุม
จากส่วนกลาง 
 
 2.1.4 PHP4 

  คือ ภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ี
เรียกว่า script โดยเวลาใชง้านตอ้งอาศยัตวัแปรชุดค าสั่ง ตวัอย่างของภาษาสคริปต ์เช่น JavaScript , 
Perl เป็นตน้ PHP ไดรั้บการพฒันาและออกแบบมา เพื่อใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดย
สามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเน้ือหาได้โดยอตัโนมติั ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาท่ีเรียกว่า 
server-side หรือ HTML-embedded scripting language นั้นคือในทุก ๆ คร้ังก่อนท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ซ่ึงให้บริการเป็น Web server จะส่งหนา้เวบ็เพจท่ีเขียนดว้ย PHP ให้ และจะท าการประมวลผลตาม
ค าสั่งท่ีมีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แลว้จึงค่อยส่งผลลพัธ์ท่ีไดใ้ห้ ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นก็ คือเว็บเพจ โดยการ
พฒันาแอปพลิเคชนัการจดัการโครงการท่ีใช้ภาษา PHP เขา้มาร่วมเน่ืองจากเป็นภาษาท่ีเขียนและ
เขา้ใจง่าย และเป็นภาษาท่ีนิยมจากโปรแกรมเมอร์ส่วนมากในประเทศไทยและสามารถใชร่้วมกนั
ได้กับหลากหลาย framework ผูจ้ ัดท าได้เลือกใช้ PHP เพราะเป็นภาษาส าหรับใช้ในการเขียน
โปรแกรมบนเวบ็ไซต ์สามารถเขียนไดห้ลากหลายโปรแกรมเช่นเดียวกบัภาษาทัว่ไป ซ่ึง ง่ายต่อการ
เรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลกัของภาษาน้ี คือให้นกัพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถเขียน เวบ็เพจ ท่ีมีการตอบโต้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
 2.1.5 EditPlus5 

  คือ  โปรแกรม text editor ตวัหน่ึง คลา้ยกบัโปรแกรม Notepad, Dreamweaver (ซ่ึง
มีคุณสมบติัเป็นทั้งโปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างเวบ็เพจดว้ย) ท่ีใชใ้นการพฒันาสคริปตโ์ปรแกรม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เขียนและแกไ้ข Source code ในการสร้างเวบ็เพจ ดว้ยภาษา HTML ,PHP ,Java 
เป็นตน้ เป็น tools ท่ีรันบน windows เท่านั้น ผูจ้ดัท าได้เลือกใช้ EditPlus เพราะเม่ือเขียนเว็บด้วย
ภาษา HTML เสร็จแลว้ สามารถดูการแสดงผลได้เลยทนัที โดยใช้เมนู View > View in Browser 
หรือ Ctrl-B หรือ ใช้วิธีคลิกปุ่ มไอคอน View in Browserสามารถ เปิดไฟล์ได้ทีละหลาย ๆไฟล์

 
4 http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html 
5 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร-editplus-คืออะไร.html 
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พร้อมกนั และ สามารถคน้หาและแทนท่ี (Find & Replace) ขอ้ความเดียวกนัไดที้ละหลายๆไฟล์
พร้อมกนั 
 
  2.1.6 Web application 6 

  ในการสร้างตารางขอ้มูล การท่ีน า phpMyAdmin เขา้มาพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน
การจดัการโครงการเน่ืองจากเป็นท่ีนิยมท่ีคนส่วนใหญ่จะเลือกใชแ้ละสามารถรองรับค าสั่ง SQL ได้
อย่างเสถียร สามารถใชร่้วมกนักบัภาษา PHP ไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรม 
Visual Studio Code ได ้

 Web Application (เวบ็แอปพลิเคชนั) คือ การพฒันาระบบงานบนเวบ็ ซ่ึงมีระบบมี
การไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้ งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ 
Global (โกลบอล) ออกไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้เหมาะส าหรับงานท่ีต้องการข้อมูล
แบบ Real Time (เรียลไทม)์  
  การท างานของ Web Application นั้ นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน 
Rendering Engine (เร็นเดอริงเอนจิน) ซ่ึงตัว Rendering Engine จะท าหน้าท่ีหลักๆ คือน าเอา
ชุดค าสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างขอ้มูลท่ีใช้ในการแสดงผล  น ามาแสดงผลบนพื้นท่ีส่วนหน่ึงใน
จอภาพ โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยู่บน Rendering Engine จะท าหน้าท่ีหลกัๆ คือการเปล่ียนแปลง
แกไ้ขส่ิงท่ีแสดงผล จดัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีรับเขา้มาเบ้ืองตน้และการประมวลบางส่วนแต่ส่วน
การท างานหลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์เวอร์  ในลักษณะ Web Application แบบเบ้ืองต้น ฝ่ัง
เ ซิ ร์ฟ เวอ ร์จะประกอบไปด้วย เว็บ เ ซิ ร์ฟ เวอ ร์ ซ่ึ งท าหน้ า ท่ี เ ช่ื อมต่อกับไคล เอนต์ตาม
โปรโตคอล HTTP/ HTTPS (เอช ที ที พี / เอช ที ที พี เอส) โดยนอกจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าท่ี
ส่งไฟล์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทัว่ไปแลว้ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมี
ส่วนประมวลผลซ่ึงอาจจะเป็นตวัแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP  หรืออาจจะมีการ
ติดตั้ ง .NET Framework (ดอทเน็ต เฟรมเวิร์ก) ซ่ึงมีส่วนแปลภาษา CLR (ซี แอล อาร์) ท่ีใช้
แปลภาษา intermediate (อินเทอะมีดิอิท) จากโคด้ท่ีเขียนดว้ย VB.NET (วี บี ดอทเน็ต) หรือ C#.NET 
(ซีฉาบ ดอทเน็ต) หรืออาจจะเป็น J2EE (เจ ทู อี อี) ท่ีมีส่วนแปลไบต์โค้ดของคลาสท่ีได้จาก
โปรแกรมภาษาจาวา เป็นตน้  
  สรุป Web Application คือการเขียนโปรแกรมท่ีให้ตอบสนองต่อผูใ้ช้มากท่ีสุด 
โดยรูปแบบของ Web Application จะอยู่ในรูปแบบของเวบ็ไซต ์คือ สามารถใชง้านไดทุ้กหนา้จอท่ี
มีความแตกต่างของขนาดหน้าจอ เพราะสามาสรถยืดหยุ่นและหดตวัไดต้ามสภาพของ UI (ยู ไอ) 
การท่ีน าเวบ็แอปพลิเคชนัเขา้มาใชใ้นการพฒันาเน่ืองจากตอ้งการท่ีจะพฒันาเวบ็แอปพลิเคชันการ

 
6 en.wikipedia.org/wiki/Web_application 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2438-php-maker-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2438-php-maker-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2222-lan-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2307-real-time-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


12 
 

จดัการโครงการมาแต่แรกอยู่แลว้ เม่ือน าเว็บแอปพลิเคชันเขา้มาร่วมก็จะง่าย สะดวกสบาย และ
เขา้ใจง่ายแก่ผูใ้ชง้านและผูพ้ฒันา  ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใช้ Web application เพราะปัจจุบนัน้ีผูท่ี้ประกอบ
ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กได้ให้ความสนใจในการท่ีจะพัฒนา Mobile 
Application เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ รวมไปถึงติดต่อกลุ่มลูกคา้
ของตน  
 

 
รูปท่ี 2.4 สถาปัตยกรรม และการใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 

 
 2.1.7  CSS 7 

   CSS คือ ภาษาท่ีใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน 
ระยะห่าง พื้นหลัง เส้นขอบและอ่ืนๆ ตามท่ีต้องการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มี
ลกัษณะเป็นภาษาท่ีมีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและไดถู้กก าหนดมาตรฐานโดย W3C 
เป็นภาษาหน่ึงในการตกแต่งเวบ็ไซต ์ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย  
 ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใช ้CSS เพราะการใช ้CSS ในการจดัรูปแบบการแสดงผล จะช่วยลดการใช้
ภาษา HTML ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ ท าให้ code ภายในเอกสาร HTML เหลือเพียงส่วน
เน้ือหา ท าให้เขา้ใจง่ายขึ้น การแกไ้ขเอกสารท าไดง้่ายและรวดเร็ว เม่ือ code ภายในเอกสาร HTML 
ลดลง ท าใหข้นาดไฟลเ์ลก็ลง จึงดาวน์โหลดไดเ้ร็ว 
 

 

 
7 https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/79237 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2438-php-maker-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


13 
 

 
รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งหนา้จอท่ีประยกุตใ์ช ้CSS 

 

 2.1.6 phpMyAdmin 8 

  phpMyAdmin คือโปรแกรมท่ีถูกพฒันาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหาร
จดัการฐานขอ้มูล Mysql แทนการคียค์  าสั่ง เน่ืองจากถา้เราจะใช้ฐานขอ้มูลท่ีเป็น MySQL บางคร้ัง
จะมีความล าบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล MySQL 
ขึ้นมาเพื่อให้สามารถจดัการ ตวัDBMS ท่ีเป็น MySQL ไดง้่ายและสะดวกยิง่ขึ้น โดย phpMyAdmin 
ก็ถือเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการจดัการนั้นเอง 
        phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานท่ีสร้างโดยภาษา PHP ซ่ึงใชจ้ดัการฐานขอ้มูล 
MySQL ผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ โดยสามารถท่ีจะท าการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ หรือท าการสร้าง TABLE 
ใหม่ๆ และยงัมี function ท่ีใชส้ าหรับการทดสอบการ query ขอ้มูลดว้ยภาษา SQL ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใช ้ 
phpMyAdmin  เพราะใชง้านง่าย ความสามารถครอบคลุมทุกดา้นทั้งดา้นจดัการตวัฐานขอ้มูล และ
การจดัการระบบของ MySQL Server 

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



บทที่ 3 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 
3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 
 ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์) พฒันาขึ้นรูปแบบเว็บแอปพลิเค
ชนั ระบบการท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านเวบ็เบราวเ์ซอร์ เพื่อช่วยลดความผิดพลาด และ
เพิ่มความสะดวกสบายในการท างานให้แก่ผูใ้ช้งานระบบการจดัการร้านคา้น้ี โดยท่ีผูดู้แลระบบ
สามารถ เพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลสินคา้ได ้ท าการขายสินคา้ ดูรายงานการขายของ
พนักงาน รับช าระเงินค่าสินคา้ได้ และออกใบเสร็จ ส่วนพนักงานสามารถขายสินคา้ได้ ดูรายงาน
การขายของตนเอง รับระเงินค่าสินคา้ได ้และออกใบเสร็จใหลู้กคา้ได ้
 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram)   

 3.2.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis) 

   ในการท างานปัจจุบนั ร้านคา้อาจจะยงัมีปัญหาเร่ืองการคิดเงิน และการรับค าสั่งซ้ือ
จากลูกคา้ ทางผูจ้ดัท าจึงท าการพฒันาระบบเขา้มาเพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพการท างานดียิ่งขึ้น ลด
ขอ้ผิดพลาดในการท างาน  

3.2.1.1 ระบบงานปัจจุบันมีการท างานดังนี้ 
3.2.1.1.1 ค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ตอ้งบนัทึกลงสมุด 
3.2.1.1.2 คิดเงินจากรายการสินคา้ท่ีบนัทึก 
3.2.1.1.3 จ านวนสินคา้คงเหลือใชว้ิธีการนบัโดยเจา้ของธุรกิจ 
3.2.1.1.4 รวมยอดการขายในแต่ละวนัจากสมุดบนัทึกสินคา้ 
3.2.1.1.5 ค านวณเงินทอนเงินดว้ยเคร่ืองคิดเลข 

 3.2.1.2 ปัญหาและข้อจ ากดั 
  3.2.1.2.1 จดรายการท่ีลูกคา้ซ้ือไม่ถูกตอ้ง 
  3.2.1.2.2 สรุปราคารวมสินคา้ไม่ถูกตอ้ง 
  3.2.1.2.3 คลงัสินคา้มีจ านวนท่ีคลาดเคล่ือน 
  3.2.1.2.4 ทอนเงินค่าสินคา้ใหลู้กคา้ไม่ถูกตอ้ง 
 3.2.1.3 แนวทางการแก้ไข 
  3.2.1.3.1 ใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการขายสินคา้ 
  3.2.1.3.2 ใชร้ะบบการจดัการร้านคา้  
  3.2.1.3.3 จดัท าระบบบนัทึกและค านวณสินคา้ท่ีอยูใ่นคลงัสินคา้ 
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  3.2.1.3.4 จดัท าหนา้คิดเงิน และค านวณเงินทอน 
  3.2.1.3.5 แสดงหนา้สรุปค าสั่งซ้ือ 
  3.2.1.3.6 แสดงรายงานยอ้นหลงัของการขายสินคา้ 
  
ข้ันตอนการท างานของระบบงานปัจจุบัน (Work Flow Diagram As-Is System) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบปัจจุบนั 
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3.2.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 

  ระบบสามารถค านวณราคาสินค้าได้ ดูรายงานการขายสินคา้ได้ เพิ่มลบแก้ไข
ขอ้มูลสินคา้และพนกังานได ้และสามารถตรวจสอบคลงัสินคา้ได ้โปรแกรมจะช่วยลดเวลาในการ
ท างานและช่วยลดความผิดพลาดลง  
 

ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบงานใหม่ 
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รูปท่ี 3.3 Work Flow Diagram ระบบงานใหม่ในส่วนของการขาย 
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รูปท่ี 3.4 Work Flow Diagram ระบบงานใหม่ในส่วนของการขาย 
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3.3 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล(Data Flow Diagram) 
 

 
 

รูปท่ี 3.5 Context Diagram ของระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน แบก็ เฮาส์) 
 

 
รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของเขา้สู่ระบบ 

 

รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของ ปรับปรุงสถานะผูใ้ชร้ะบบ 
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รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของ จดัการขอ้มูลสินคา้ 
 

 

รูปท่ี 3.9 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของ รับสินคา้เขา้ระบบ 
 

 

รูปท่ี 3.10 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของขายสินคา้ และช าระเงิน 
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รูปท่ี 3.11 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของการดูประวติัการขาย 
 
3.4 ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description)   
 

ตารางท่ี 3.1 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 1.0 : เขา้สู่ระบบ 
Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน แบก็ เฮาส์) 
DFD number 1.0 
Process Name เขา้สู่ระบบ 
Input Data Flows Username, Password 
Output Data Flows ผลการเขา้สู่ระบบ 
Data stored used Tbl_admin, Tbl_user 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีใหพ้นกังานและผูจ้ดัการเขา้สู่ระบบได ้โดยการ

ป้อนช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น ถา้มีการป้อนขอ้มูลผิดพลาด ระบบจะท าการ
แจง้เตือนใหท้ราบและป้อนขอ้มูลใหม่ 

 
ตารางท่ี 3.2 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 2.0 : ปรับปรุงสถานะผูใ้ชร้ะบบ 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน แบก็ เฮาส์) 
DFD number 2.0 
Process Name ปรับปรุงสถานะผูใ้ชง้าน 
Input Data Flows ขอ้มูลผูใ้ชท่ี้ตอ้งการปรับปรุง 
Output Data Flows ผลการปรับปรุงขอ้มูล 
Data stored used Tbl_admin 
Description เป็นโปรเซสท่ีให้ผูดู้แลระบบเขา้มาแกไ้ขขอ้มูลของพนกังานรวมไปถึง

แกไ้ขสถานะของผูใ้ชง้าน 
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ตารางท่ี 3.3 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 3.0 : จดัการขอ้มูลสินคา้ 
Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน แบก็ เฮาส์) 
DFD number 3.0 
Process Name จดัการขอ้มูลสินคา้ 
Input Data Flows รหสัสินคา้, ช่ือสินคา้ 
Output Data Flows ผลการแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ 
Data stored used Tbl_product 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหน้าท่ีบนัทึกแก้ไขข้อมูลสินค้า เพื่อน ามาแสดงใน

ระบบ 
 

ตารางท่ี 3.4 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 4.0 : รับสินคา้เขา้ระบบ 
Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน แบก็ เฮาส์) 
DFD number 4.0 
Process Name รับสินคา้เขา้ระบบ 
Input Data Flows ขอ้มูลสินคา้ท่ีรับเขา้ 
Output Data Flows ผลการแสดงจ านวนสินคา้ 
Data stored used P_quantity 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีแสดงขอ้มูลสินคา้คงเหลือ 

 
ตารางท่ี 3.5 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 5.0 : การขายสินคา้ 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน แบก็ เฮาส์) 
DFD number 5.0 
Process Name การขายสินคา้ 
Input Data Flows ขอ้มูลรายการสินคา้ท่ีขาย 
Output Data Flows ผลการแสดงรายการสินคา้ท่ีขาย 
Data stored used Product_order 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีแสดงรายการสั่งซ้ือสินคา้ 
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ตารางท่ี 3.6 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 6.0 : ขายสินคา้และช าระเงิน 
Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน แบก็ เฮาส์) 
DFD number 6.0 
Process Name ช าระเงิน 
Input Data Flows จ านวนเงินท่ีช าระ 
Output Data Flows ผลการช าระเงิน 
Data stored used Product_order 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลการขายสินคา้ 

 
ตารางท่ี 3.7 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 7.0 : การออกใบเสร็จ 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน แบก็ เฮาส์) 
DFD number 7.0 
Process Name การออกใบเสร็จ 
Input Data Flows รายการขายสินคา้ 
Output Data Flows ผลการแสดงใบเสร็จ 
Data stored used Txt_po_ref 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีออกใบเสร็จสินคา้ 

 
ตารางท่ี 3.8 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 8.0 : ดูประวติัการขายสินคา้ 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน แบก็ เฮาส์) 
DFD number 8.0 
Process Name ดูประวติัการขายสินคา้ 
Input Data Flows ขอ้มุลประวติัการขายท่ีตอ้งการดู 
Output Data Flows ผลการแสดงประวติัการขายสินคา้ 
Data stored used product_order_detail 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีส าหรับการดูประวติัการขายสินคา้ยอ้นหลงั 
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3.5 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอน็ทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.11 Entity Relationship Diagram ของระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน แบก็ 
เฮาส์) 
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 บทที่ 4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 

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

ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูล User  
Table Name : User 

Attribute Type Attribute Domain Description 
id int(11)  ไอดีผูใ้ช ้
User_type varchar(255)  ประเภทผูใ้ช ้
Name varchar(255)  ช่ือนามสกุล 
Email varchar(255)  วนัและเวลาในการสร้าง 
Password varchar(255)  รหสั 
Confirm_code varchar(255)  ยนืยนัรหสั 
Status varchar(255) 1 สถานะผูใ้ช ้
ImageName varchar(45)  รูปผูใ้ช ้
Primary Key : id 
Foreign Key : -          Reference : -  
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ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูล Admin (adduse) 
Table Name : Admin (adduse) 

Attribute Type Attribute Domain Description 
id Int(11)  ไอดีผูใ้ช ้
Username varchar(15)  ช่ือผูใ้ช ้
Password text  รหสั 
Email varchar(100)  อีเมล 
Full_name varchar(255)  รหสั 
Confirm_code varchar(255)  ยนืยนัรหสั 
Status varchar(15)  สถานะผูใ้ช ้
Tx_firstname varchar(40)  ช่ือจริง 
Tx_last_name varchar(40)  นามสกุล 
Tx_nick_name varchar(40)  ช่ือเล่น 
Tx_mobile_no varchar(12)  เบอร์โทรศพัท ์
tx_post_image varchar(40)  รูปผูใ้ชง้าน 
Tx_status varchar(15) ACTIVE สถานะผูใ้ช ้
Primary Key : id 
Foreign Key : -          Reference : -  

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูล product order 

Table Name : product order 
Attribute Type Attribute Domain Description 

Po_id int(11)  หมายเลขอา้งอิงรายการสินคา้ 
Po_ref varchar(20)  รหสัสินคา้ 
Po_date datetime  วนัท่ีซ้ือสินคา้ 
Order_status varchar(8)  สถานะค าสั่งซ้ือ 
User_id Int(11)  รหสัผูใ้ช ้
Showdate varchar(40)  แสดงวนัท่ี 
Primary Key :Po_id  
Foreign Key : User_id         Reference :User 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูล Product order detail 
Table Name : Product order detail 

Attribute Type Attribute Domain Description 
Po_id int(11)  หมายเลขอา้งอิงรายการสินคา้ 
P_id int(11)  รหสัสินคา้ 
Product_amount int(11)  จ านวนสินคา้ 
Product_price int(11)  ราคาสินคา้ 
Primary Key : Po_id  
Foreign Key : P_id,             Reference :  Product (addpro) 
Foreign Key : Product_amount     Reference :  Product order detail 
Foreign Key : Product_price    Reference :  Product order detail 

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูล Product (addpro) 

Table Name : Product (addpro) 
Attribute Type Attribute Domain Description 

P_id Int(11)  ล าดบัการซ้ือสินคา้ 
P_barcode varchar(15)  รหสัสินคา้ 
P_product_name varchar(40)  ช่ือสินคา้ 
P_quantity int(11)  จ านวนสินคา้ 
P_price int(11)  ราคาสินคา้ 
P_image varchar(100)  รูปสินคา้ 
P_status varchar(1) 1 สถานะสินคา้มีหรือหมด 
Primary Key : P_id 
Foreign Key : -          Reference : -  
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4.2 การออกแบบส่วนผู้ใช้ (User Interface Design)  
   

   
รูปท่ี 4.1 หนา้เขา้สู่ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ และพนกังาน 

จากรูปท่ี 4.1 แสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย  
  1. Username ของผูใ้ช ้
  2. Password ของผูใ้ช ้
  3. จากนั้นคลิกปุ่ ม Login เพื่อท าการเขา้สู่ระบบ 

 

 
              รูปท่ี 4.2 หนา้ขายสินคา้ ส าหรับผูดู้แลระบบ 
  จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้ขายสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย  
  1. เมนูทางดา้นซา้ย Dashboard เป็นหนา้การขายสินคา้ ประกอบดว้ย 
    รูปสินคา้ รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ ราคา และสต๊อกสินคา้ 
  2. ช่องคน้หาสินคา้จะคน้หาไดจ้ากเฉพาะช่ือสินคา้เท่านั้น 
  3. ตะกร้าสินคา้ ผูใ้ชส้ามารถเลือกสินคา้ท่ีจะขายลงตะกร้าสินคา้ 
  

           1 
2 

3 
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รูปท่ี 4.3 หนา้ตะกร้าสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ 

  จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้ตะกร้าสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย  
  1. หนา้รายการสินคา้แสดงขอ้มูล ประกอบดว้ย รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ 
    รูปภาพ จ านวน ราคา และปุ่ มลบสินคา้ออก 
  2. หากตอ้งการเพิ่มหรือลดจ านวนสินคา้ สามารถคลิกไดท้นัท่ีจากลูกศรท่ี

       ช่องจ านวนสินคา้ 
  3. ทางส่วนล่าง มีช่องราคารวมสินคา้ สามารถกรอกจ านวนเงินท่ีไดรั้บและ

       ระบุเงินทอนได ้
  4. คลิกปุ่ มใบเสร็จให้ลูกคา้ก่อนท าการคลิกปุ่ มช าระเงิน หากคลิกปุ่ มช าระ

     เงินทนัทีระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลการขายและเปล่ียนหนา้ไปยงัหน้า
       การขายทนัที 

 
 
 
 

2 

3 4 
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รูปท่ี 4.4 หนา้แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ 

  จากรูปท่ี 4.4 แสดงหนา้แกไ้ขสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย  
  1. ช่องคน้หาดว้ยช่ือสินคา้ 
  2. ตารางแสดงสินคา้ ประกอบดว้ย รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ รูปสินคา้ จ านวน

       ราคาปุ่ มแกไ้ข และลบ 
 

 
รูปท่ี 4.5 หนา้แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ 

  จากรูปท่ี 4.5 แสดงหนา้แกไ้ขสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย  
  1. รหสัสินคา้จะไม่สามารถแกไ้ขได ้
  2. ช่องแกไ้ขช่ือสินคา้ 
  3. จ านวนของสินคา้ 
  4. ราคาของสินคา้ 
  5. รูปภาพของสินคา้ 

1 

2 
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รูปท่ี 4.6 หนา้เพิ่มสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ 

  จากรูปท่ี 4.6 แสดงหนา้เพิ่มสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย  
  1. รหสัสินคา้จะไม่สามารถแกไ้ขได ้
  2. ช่ือสินคา้ 
  3. จ านวนสินคา้ 
  4. ราคาสินคา้ 
  5. เพิ่มรูปสินคา้ 
  6. คลิกปุ่ ม Submit เพื่อท าการบนัทึก 

 

 
รูปท่ี 4.7 หนา้ลบสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ 

  จากรูปท่ี 4.7 แสดงหนา้ลบสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย  
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  1. หากท าการคลิกลบสินคา้ระบบจะไม่ท าการลบออกจากฐานขอ้มูลแต่จะ
        ท าการเปล่ียนสถานะและสินคา้ท่ีท าการลบและจะไม่แสดงในหน้าขาย
        สินคา้ 

  2. หากตอ้งการเพิ่มสินคา้ท่ีลบขึ้นมาขายอีกคร้ังให้ท าการคลิกปุ่ มลบเพื่อ
     เป็นการเปล่ียนสถานะขึ้นไปแสดงขายอีกคร้ัง 

 

 
 

รูปท่ี 4.8 หนา้แกไ้ขขอ้มูลพนกังานส าหรับผูดู้แลระบบ 
  จากรูปท่ี 4.8 แสดงหนา้ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลพนกังานส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย  
  1. ช่องคน้หาดว้ยช่ือของพนกังาน 
  2. รูปภาพของพนกังาน 
  3. เบอร์โทรศพัท ์
  4. สถานะของพนกังาน 
  5. ปุ่ มลบและแกไ้ข 
  6. ในส่วนของขอ้มูลผูดู้แลระบบสามารถแก้ไขขอ้มูลได้แต่ไม่มีสิทธ์ิลบ

        ผูดู้แลระบบออก 
  7. ปุ่ มเพิ่มขอ้มูลพนกังาน 
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รูปท่ี 4.9 หนา้เพิ่มพนกังานส าหรับผูดู้แลระบบ 

  จากรูปท่ี 4.9 แสดงหนา้เพิ่มพนกังานส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย  
  1. ช่ือ 
  2. นามสกุล 
  3. ช่ือเล่น 
  4. จงัหวดั 
  5. เขต 
  6. แขวง 
  7. อีเมล 
  8. เบอร์โทรศพัท ์
  9. รหสัผูใ้ชท่ี้ใชเ้ขา้ระบบ 
  10. รหสั 
  11. ตรวจสอบรหสัอีกคร้ังวา่ตรงกบัคร้ังแรกหรือไม่ 
  12.ใส่รูปภาพพนกังาน 
  13. คลิกปุ่ ม Submit เพื่อท าการบนัทึก 
 



34 
 

 
รูปท่ี 4.10 หนา้รายงานสินคา้ยอ้นหลงัส าหรับผูดู้แลระบบ 

  จากรูปท่ี 4.10 แสดงหนา้รายงานสินคา้ยอ้นหลงัส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย  
  1. ช่องคน้หาตามวนัท่ี ตวัอยา่งการคน้หา 05-10-2020  
 

 
รูปท่ี 4.11 หนา้แรกส าหรับพนกังาน 

  จากรูปท่ี 4.11 แสดงหนา้แรกส าหรับพนกังาน ประกอบดว้ย 
  1. ปุ่ มขายสินคา้ 
  2. ปุ่ มขอ้มูลรายงานสินคา้ของตนเอง 
 

1 
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รูปท่ี 4.12 หนา้ขายสินคา้ส าหรับพนกังาน 

  จากรูปท่ี 4.12 แสดงหนา้ ขายสินคา้ ส าหรับพนกังาน ประกอบดว้ย 
  1. ช่องคน้หาสินคา้จะคน้หาไดจ้ากเฉพาะช่ือสินคา้เท่านั้น 
  2. คลิกเลือกสินคา้ลงตะกร้า  
   

 
รูปท่ี 4.13 หนา้ตะกร้าสินคา้ส าหรับพนกังาน 

  จากรูปท่ี 4.13 แสดงหนา้ตะกร้าสินคา้ส าหรับพนกังาน ประกอบดว้ย  
  1. หนา้รายการสินคา้แสดงขอ้มูลประกอบดว้ย รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ 
    รูปภาพ จ านวน ราคา และปุ่ มลบสินคา้ออก 
  2. หากตอ้งการเพิ่มหรือลดจ านวนสินคา้ สามารถคลิกไดจ้ากลูกศรท่ี 

           ช่องจ านวนสินคา้ 
  3. มีช่องราคารวมสินคา้ สามารถกรอกจ านวนเงินท่ีไดรั้บและระบุ 
    เงินทอนได ้
  4. คลิกปุ่ มใบเสร็จให้ลูกคา้ก่อนท าการคลิกปุ่ มช าระเงิน หากคลิกปุ่ มช าระ

       เงินทนัทีระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลการขายและเปล่ียนหน้าไปยงัหน้า
     การขายทนัที 

2 

3 4 
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รูปท่ี 4.14 หนา้รายงานสินคา้ยอ้นหลงัส าหรับพนกังาน 

  จากรูปท่ี 4.14 แสดงหน้ารายงานสินค้ายอ้นหลงัส าหรับพนักงานแต่ละคน พนักงาน
สามารถดูรายการขายยอนหลงัของตนเองไดเ้ท่านั้น ประกอบดว้ย  

  1. ช่องคน้หาตามวนัท่ี ตวัอยา่งการคน้หา 05-10-2020  
 
 

 
 

 
 

 
 

1 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 
 การพฒันาระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์)  ไดพ้ฒันาเสร็จส้ินลง
ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยในส่วนของขอบเขตของระบบสามารถจดัการระบบเก่ียวกบัร้านคา้ 
แบ็ก เฮาส์  โดยผูดู้แลระบบสามารถ เพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลพนักงาน ขอ้มูลสินคา้ ท าการขาย
สินคา้ แกไ้ขจ านวนสินคา้ในคลงั ดูรายงานการขายของพนักงาน รับช าระเงินค่าสินคา้ และออก
ใบเสร็จได้ ส่วนพนักงานสามารถ ขายสินคา้ได ้ดูรายการขายในส่วนของตนเอง รับช าระเงินค่า
สินค้า และออกใบเสร็จได้ โดยระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์)  ได้
พฒันาขึ้นเพื่อแกปั้ญหาให้แก่คนขาย ไดท้ างานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการท างาน และ
ลดความผิดพลาดจากการขาย  
 
5.2 ข้อดีของระบบ     

5.2.1 สามารถลดขั้นตอนการท างานใหแ้ก่ผูข้าย 
 5.2.2 สามารถคน้หาช่ือสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 5.2.3 สามารถดูขอ้มูลรายงานการขายสินคา้ของพนกังานได ้
 5.2.4 สามารถตรวจสอบจ านวนสินคา้ได ้

5.2.5 สามารถแกไ้ขหรือเพิ่มขอ้มูลพนกังานไดท้นัที 
5.2.6 สามารถแกไ้ขหรือเพิ่มขอ้มูลสินคา้ได ้
 

5.3 ข้อจ ากดัของระบบ   
 5.3.1 ไม่สามารถดูรายงานการขายแบบสรุปยอดรายเดือนได ้
 5.3.2 ไม่สามารถแยกประเภทสินคา้ได ้
 5.3.3 ไม่สามารถจดัอนัดบัสินคา้ขายดีได ้
 5.3.4 ไม่สามารถแจง้เตือนไดเ้วลาสินคา้ใกลห้มด 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นควรพัฒนา
ระบบใหมี้ฟังกช์นัเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1 เพิ่มการจดัอนัดบัสินคา้ขายดี 
 5.4.2 เพิ่มการสรุปยอดขายแบบรายเดือน  
 5.4.3 เพิ่มระบบการแจง้เตือนเวลาสินคา้ใกลห้มด 
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