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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญ 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัมีธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม เป็นจ านวนมากขึ้น เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ

ร้านอาหาร จึงจ าเป็นมากเพื่อให้สามารถแข่งขนักบัร้านอาหารอ่ืนได้ นอกจากจะเป็นรสชาติของ

อาหาร ท่ีตอ้งเป็นช่ืนชอบของลูกคา้ และการบริการท่ีรวดเร็ว และความสะดวกสบาย ในการใช้

บริการ ท าให้ร้านอาหารดึงดูดลูกคา้ได้  ซ่ึงปัจจุบนัร้านอาหารส่วนใหญ่ยงัคงให้บริการโดยใชก้าร

จดบนัทึกความตอ้งการของลูกคา้บนกระดาษ ซ่ึงปัญหาท่ีพบโดยส่วนใหญ่ คือ รับรายการอาหารตก

หล่น รับรายการอาหารช้า หรือรับรายการอาหารไม่ตรงกับท่ีสั่ง ในส่วนของการบริการมีการส่ง

อาหารผิดโต๊ะได ้จนกระทัง่เกิดการทุจริตส าหรับลูกจา้งในการช าระเงิน ท าให้เกิดความยุ่งยากใน

การด าเนินธุรกิจร้านอาหาร จึงไดมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจร้านอาหาร ในการ

สร้างระบบการจดัการให้ร้านอาหาร จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการ

บริหารจดัการธุรกิจร้านอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้

อยา่งสะดวกและรวดเร็ว ไม่เกิดความผิดพลาดต่อการท างาน 

         จากปัญหาดงักล่าว ผูจ้ดัท าจึงได้ท าการพฒันาระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
เพื่อช่วยให้ร้านอาหารสามารถสร้างร้านและบริหารจดัการร้านผ่านระบบ โดยสามารถเขา้ถึงไดทุ้ก
ท่ี ท่ีมีอินเทอร์เน็ต โดยระบบสามารถ สร้างร้านของตนเอง เพิ่มพนักงาน แบ่งสิทธ์ิในการเขา้สู่
ระบบ จดัการ ท่ีนั่ง ประเภท และเมนู ตรวจสอบยอดขายภายในร้าน เรียกดูรายการท่ีลูกคา้สั่งไว ้    
ระบบพฒันาโดยใชเ้คร่ืองมือ โปรแกรม Visual Studio Code ในการเขียนชุดค าสั่ง ภาษาท่ีใชใ้นการ
พฒันา คือ PHP ในส่วนของหน้าติดต่อกบัผูใ้ช้ พฒันาด้วย HTML ท่ีใช่ร่วมกบั Vue.js และระบบ
จดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม MySQL บริหารจดัการขอ้มูลดว้ยภาษา SQL เพื่อให้ขอ้มูลมีความ
เป็นระบบมากยิง่ขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
 เพื่อพฒันาระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
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1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
 พัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Architecture) โดยจะ
แบ่งเป็นกลุ่มผูใ้ช ้2 กลุ่ม คือ 
            1.3.1 เจ้ำของร้ำน 
  1.3.1.1 การจดัการออร์เดอร์ 
 1.3.1.1.1 เลือกสินคา้ ก าหนดจ านวนสินคา้ กรอกรายละเอียดสินคา้และ 

เลือกสินคา้รายการพิเศษได ้
 1.3.1.1.2 แกไ้ขรายการสินคา้ 
 1.3.1.1.3 ลบรายการสินคา้ 
 1.3.1.1.4 คน้หาสินคา้และ กรองสินคา้เป็นแต่ละประเภท 
 1.3.1.1.5 เลือกท่ีนัง่ได ้

1.3.1.2 ตรวจสอบรายการออร์เดอร์ 
 1.3.1.2.1 ปรับระดบัสถานะรายการออร์เดอร์ได ้
 1.3.1.2.2 แกไ้ขรายออร์เดอร์ได ้(ในกรณีระดบัออร์เดอร์อยู่ในสถานะ อยู่

ในคิว) 
 1.3.1.2.3 ยกเลิกรายการออร์เดอร์ได ้(ในกรณีระดบัออร์เดอร์อยูใ่นสถานะ 

อยูใ่นคิว) 
   1.3.1.2.4 เช็คบิลรายการออร์เดอร์ได ้
  1.3.1.3 ตรวจสอบประวติัออร์เดอร์ 
   1.3.1.3.1 ตรวจสอบและออกใบเสร็จได ้
   1.3.1.3.2 ตรวจสอบรายละเอียดออร์เดอร์ได ้
   1.3.1.3.3 คน้หาวนัเวลาของรายการออร์เดอร์ได ้
  1.3.1.4 จดัการรายการสินคา้ 
   1.3.1.4.1 เพิ่มประเภทสินคา้ได ้
   1.3.1.4.2 แกไ้ขประเภทสินคา้ได ้
   1.3.1.4.3 คน้หารายช่ือประเภทสินคา้ได ้
   1.3.1.4.4 เพิ่มรายการสินคา้ได ้
   1.3.1.4.5 เพิ่มรายการพิเศษของสินคา้นั้น ๆ ได ้(ก าหนดไม่เกิน 5 รายการ) 
   1.3.1.4.6 แกไ้ขรายการสินคา้ได ้
   1.3.1.4.7 แกไ้ขรายการพิเศษของสินคา้นั้น ๆ ได ้
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  1.3.1.5 จดัการรายการท่ีนัง่ภายในร้าน 
   1.3.1.5.1 เพิ่มรายการท่ีนัง่ได ้
   1.3.1.5.2 แกไ้ขรายการท่ีนัง่ได ้
   1.3.1.5.3 คน้หารายช่ือท่ีนัง่ 
  1.3.1.6 เก่ียวกบัพนกังาน 
   1.3.1.6.1 ลบพนกังานภายในร้านได ้
   1.3.1.6.2 ตรวจสอบประวติัการท ารายการของพนกังานภายในร้านได ้
  1.3.1.7 ตั้งค่าร้าน 
   1.3.1.7.1 เปิดและปิดร้านได ้
   1.3.1.7.2 แกไ้ขขอ้มูลร้านได ้
   1.3.1.7.3 ตรวจสอบขอ้มูลร้านได ้
   1.3.1.7.4 ก าหนดตั้งเป้ายอดขายต่อเดือนได ้
  1.3.1.8 ออกรายงาน 
  1.3.1.9 ออกใบเสร็จ 
    
 1.3.2 พนักงำน 

1.3.2.1 การจดัการออร์เดอร์ 
 1.3.2.1.1 เลือกสินคา้ ก าหนดจ านวนสินคา้ กรอกรายละเอียดสินคา้และ 

เลือกสินคา้รายการพิเศษได ้
   1.3.2.1.2 แกไ้ขรายการสินคา้ 
   1.3.2.1.3 ลบรายการสินคา้ 
   1.3.2.1.4 คน้หาสินคา้และ กรองสินคา้เป็นแต่ละประเภท 
   1.3.2.1.5 เลือกท่ีนัง่ได ้
  1.3.2.2 ตรวจสอบรายการออร์เดอร์ 
 1.3.2.2.1 ปรับระดบัสถานะรายการออร์เดอร์ได ้
 1.3.2.2.2 แกไ้ขรายออร์เดอร์ได ้(ในกรณีระดบัออร์เดอร์อยู่ในสถานะ อยู่

ในคิว) 
 1.3.2.2.3 ยกเลิกรายการออร์เดอร์ได ้(ในกรณีระดบัออร์เดอร์อยูใ่นสถานะ 

อยูใ่นคิว) 
 1.3.2.2.4 เช็คบิลรายการออร์เดอร์ได ้
  1.3.3.3 ตรวจสอบประวติัออร์เดอร์ 
   1.3.3.3.1 ตรวจสอบและออกใบเสร็จได ้
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   1.3.3.3.2 ตรวจสอบรายละเอียดออร์เดอร์ได ้
   1.3.3.3.3 คน้หาวนัเวลาของรายการออร์เดอร์ได ้
  1.3.4.4 ออกใบเสร็จ 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ช่วยใหก้ารด าเนินงานมีความสะดวกสบาย มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.4.2 ช่วยใหจ้ดัเก็บขอ้มูลการขาย ท าใหง้่ายต่อการสรุปยอดขายในแต่ละเดือน 
 1.4.3 ช่วยเสริมภาพลกัษณ์ของกิจการ 
 1.4.4 ช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงาน ท าใหก้ารด าเนินงานใชเ้วลานอ้ยลง และถูกตอ้ง 
           แม่นย  า 
 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 
 1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 
           ทางผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาระบบงานเของร้านอาหารขนาดย่อมแห่งหน่ึง โดยการ
สัมภาษณ์เจา้ของร้านถึงการท างานในปัจจุบนัว่ามีรูปแบบการท างานอย่างไร การบนัทึกขอ้มูลต่าง 
ๆ ใช้วิธีใด มีขั้นตอนใดบา้ง และเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ และเอกสารต่าง ๆ เพื่อมาจดัท าระบบ
การจดัการร้าน เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
 

1.5.2 กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
           น าข้อมูลท่ีได้รวบรวมท าการวิเคราะห์จนได้ความต้องการของระบบ (System 
Requirement) และฟังก์ชนัการท างานของระบบ โดยจะแบ่งการท างานของระบบ ออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 เจา้ของร้าน ส่วนท่ี 2 พนักงาน จากนั้นน าเสนอผ่านแผนภาพแสดงขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow Diagram) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) แผนภาพแสดง
โครงสร้างและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Entity Relationship Diagram)  
 
 1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design) 
           เป็นการออกแบบส่วนต่าง ๆ เช่น ฐานขอ้มูล การออกแบบหนา้จอให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีจะใชใ้นการจดัท าระบบจดัการร้าน 
  1.5.3.1  ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนท ์/ เซิร์ฟเวอร์  
   (Client Server Architecture) เครือข่ายแบบ Client/ Server เป็นรูปแบบ
   หน่ึงของเครือข่ายแบบ server-based โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลักเคร่ือง
   หน่ึงเป็น เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงจะไม่ไดท้ าหนา้ท่ีประมวลผลทั้งหมดใหเ้คร่ืองลูก
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   ข่ายหรือเคร่ืองไคลเอนท์ (client) แต่เซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าท่ีเสมือนเป็นท่ี
   เก็บขอ้มูลระยะไกล และประมวลผลบางอยา่งใหก้บัเคร่ืองไคลเอน 
   เท่านั้น เช่น ประมวลผลค าสั่งในการดึงขอ้มูลจากเซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูล 
   (database server) 

 1.5.3.2  ออกแบบโครงสร้างขอ้มูลเป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database) 

  เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปของตาราง (Table) หลาย ๆ ตารางท่ีมี 

  ความสัมพนัธ์กนั ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็นแถว ๆ และในแต่ละแถวจะ

  แบ่งเป็นคอลมัน์ (Column) 

1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface Design)  

 ออกแบบส่วน UI ในการติดต่อกับผูใ้ช้ได้ มีการใช้ Vue.js และ UIKit 

CSS Framework เข้ามาพัฒนาหน้าเว็ปไซต์ โดยหลัก ๆ Vue.js จะเป็น

ส่วนกลางในการติดต่อส่ือสารระหว่าง Server กับ Client จะช่วยในการ 

Update ข้อมูลต่ าง ๆ  ส่วน  UIKit CSS Framework จะช่วยในการท า

หน้าตา UI ให้มีความสวยงาม และท าให้หน้าเว็บไซต์เป็นไปในรูปแบบ 

Responsive mobile UI อีกดว้ย 

 
 1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 
           เป็นขั้ นตอนในการพัฒนาระบบ โดยผู ้จัดท าได้พัฒนาโปรแกรมเป็นใน
รูปแบบเวป็แอปพลิเคชนั โดยใช้ ภาษา PHP ในส่วนของหน้า UI ติดต่อกบัผูใ้ช้ พฒันาดว้ย HTML 
ท่ีใช่ร่วมกบั Vue.js ใช้โปรแกรม Visual Studio Code ในการเขียนชุดค าสั่ง จดัการฐานขอ้มูลดว้ย
โปรแกรม MySQL บริหารจดัการขอ้มูลด้วยภาษา SQL โดยน าขอ้มูลทั้งหมด ท่ีได้มาพฒันาเป็น
เวบ็ไซต ์ 
 

1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
          การทดสอบระบบจะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในขั้นตอนการพฒันาระบบ โดยการให้
ผูใ้ช้ทดลองใช้ระบบจดัการร้าน ซ่ึงเป็นการตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม รวมถึง
ตรวจสอบวา่โปรแกรมท่ีจดัท าขึ้นจะสามารถใหผ้ลตรงตามท่ีตอ้งการหรือไม่ 
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1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำร (Documentation) 
           เป็นการจัดท าเอกสารแนวทางในการจัดท าปริญญานิพนธ์โดยมีวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินปริญญานิพนธ์ เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและเป็นคู่มือการใชง้าน
ใชอ้า้งอิงในอนาคต 
 
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์    

ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาด าเนินงานปริญญานิพนธ์ 
ขั้นตอน
การ

ด าเนินงาน 

ปี 2562                             ปี 2563    
ส.ค. 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. 

รวบรวม
ความ
ตอ้งการ 

               

วิ เค ราะห์
ระบบงาน 

               

ออกแบบ
ระบบ 

               

จั ด ท า
ระบบ 

               

ท ด ส อ บ
ระบบและ
แกไ้ข 

               

จั ด ท า
เอกสาร 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบ 
 1.7.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 
  1.7.1.1 Notebook Lenovo Ideapad z500 Core i7-3612QM Ram 4.00 GB 

1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
         1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 7 
          1.7.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code 
          1.7.2.3 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Microsoft Edge 

 
1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ 
 1.8.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 
    1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการ Windows 7 Home   
  1.8.1.2 อุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดแ้ละ มีโปรแกรมเว็บเบราวเ์ซอร์      
              เช่น Chrome, firefox เป็นตน้ 

1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
          1.8.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 7, 8, 10 

           1.8.2.2 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Microsoft Edge 
 



                                                              บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 ภาษา PHP1 

        PHP เกิดขึ้นคร้ังแรกเม่ือปี 1994 โดย Rasmus Lerdorf ซ่ึงเป็นโปรแกรมเมอร์ชาวสหรัฐฯ ได้
ท าการคิดคน้เคร่ืองมือเพื่อใช้ในการพฒันาเว็บไซต์ส่วนตวัของตนเองเร่ิมตน้จากการจุดเด่นของ
ภาษา C และ Perl ถูกเรียกว่า Personal Home Page มีการสร้างส่วนติดต่อฐานข้อมูลช่ือ Form 
Interpreter (FI) ดงันั้นเม่ือน าสองส่วนมารวมเขา้ดว้ยกนัจึงเรียกว่า PHP/FI และกลายเป็นจุดเร่ิมตน้
ของ PHP เพราะมีคนเขา้มาเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ของเขาแลว้รู้สึกชอบจึงไดติ้ดต่อเพื่อขอโคด้ไปใชง้าน
บา้งก่อนถูกน าไปพฒันาต่อในลกัษณะท่ีเรียกวา่ Open Source พอระยะเวลาเพียงแค่ 3 ปี ส่ิงน้ีไดรั้บ
ความนิยมอยา่งมาก มีเวบ็ไซตท่ี์ใชง้าน PHP/FI ในส่วนติดต่อฐานขอ้มูลและแสดงผลแบบไดนามิก
กบัแบบอ่ืนๆ อีกกวา่ 5 หม่ืนเวบ็              
        จากนั้นก็มีการพฒันา PHP ขึ้นมาเร่ือยๆ เป็น PHP 3, PHP 4 จนปัจจุบันน้ีท่ีเราใช้งานกันอยู่

เป็น PHP 5 ซ่ึงการพฒันาอย่างต่อเน่ืองน้ีส่งผลดีต่อเร่ืองของการสร้างเว็บไซต์ต่างๆ ในปัจจุบัน 

Web Site ต่างๆไดมี้การพฒันาในดา้นต่างๆ อย่างรวดเร็ว เช่น เร่ืองของความ สวยงามและแปลก

ใหม่การบริการข่าวสารข้อมูลท่ีทนัสมยั เป็นส่ือกลางในการติดต่อและส่ิงหน่ึง ท่ีก าลงัไดรั้บความ

นิยม เป็นอย่างมากซ่ึง ถือได้ว่าเป็นการปฏิวติัรูปแบบการขายของก็คือ E-commerce ซ่ึงเจา้ของ

สินคา้ต่างๆ ไม่จ าเป็นตอ้งมีร้านคา้จริงและไม่จ าเป็นตอ้งจา้งคนขายของอีก ต่อไป ร้านคา้และตวั

สินคา้นั้น จะไปปรากฏอยู่บน Web Site แทน และPHP เป็นภาษาสคริปต์ท่ีมี ความสามารถสูง 

ส าหรับการพฒันา Web Site และความสามารถท่ีโดดเด่นอีกประการหน่ึงของ PHP คือ database 

enabled web page ท าให้เอกสารของ HTML สามารถท่ีจะเช่ือมต่อกบัระบบ ฐานขอ้มูล (database) 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงท าให้ความต้องการในเร่ืองการจัด รายการสินค้าและรับ

รายการสั่งของตลอดจนการจดัเก็บ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีส าคญั ผา่นทาง Internet เป็นไปไดอ้ยา่งง่ายดาย  

         รายการระบบฐานข้อมูลท่ี PHP สามารถเช่ือมต่อได้คือOracle, Sybase, mSQL, MySQL, 
SOLID, ODBC, PostgreSQL, Adabas D, FilePro, Velocis, Informix, dbase, Unix dbm  
 
  
 

 
1 http://www.phpbbdirectory.com/ประวติัความเป็นมาของ-php-ท/ 
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2.2 โปรแกรม Xampp2 

   
                      รูปท่ี2.1 สัญลกัษณ์ของ Xampp 

                Xampp คือโปรแกรมส าหรับจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเราให้ท างานใน
ลกัษณะของ WebServer นั่นคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นทั้งเคร่ืองแม่ และเคร่ืองลูกใน
เคร่ืองเดียวกนั ท าใหไ้ม่ตอ้งเช่ือมต่อกบั Internet คุณก็สามารถทดสอบเวบ็ไซตท่ี์คุณสร้างขึ้น ไดทุ้ก
ท่ีทุกเวลา ปัจจุบนัไดรั้บความนิยมจากผูใ้ช ้CMS ในการสร้างเวบ็ไซต ์ดงัน้ี  
                            - Apache  
                            - PHP  
                            - phpMyAdmin 
              XAMPP ประภอบด้วย Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, Perl ซ่ึงเป็นโปรแกรม
พื้นฐานท่ีรองรับการท างาน CMS ซ่ึงเป็นชุดโปรแกรม ส าหรับออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยม
ในปัจจุบัน ไฟล์ส าหรับติดตั้ง xampp นั้นอาจมีขนาดใหญ่สักหน่อย เน่ืองจาก มีชุดควบคุมการ
ท างานท่ีช่วยให้การปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ง่ายขึ้น XAMPP นั้นรองรับระบบปฏิบติัการหลายตวั เช่น 
Windows, Linux, Apple  ท างานไดท้ั้งบนระบบปฏิบติัการแบบ 32 bit และ 64 bit ส่ิงท่ีโดดเด่นกว่า
โปรแกรมอ่ืนคือมีตวัช่วยติดตั้ง CMS ท่ีเรียกว่า BitNami ซ่ึงช่วยให้คุณติดตั้ง CMS รุ่นใหม่ๆ ท่ี
ไดรั้บความนิยมอีกดว้ย 
 

2.3 Vue.js3 

 
รูปท่ี 2.2 สัญลกัษณ์ของ Vue.js 

 
2 https://www.ninetechno.com/a/website/873-xampp.html 
3 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/5087-vue.html 

https://www.ninetechno.com/a/website/846-web-server.html
https://www.ninetechno.com/a/website/538-what-is-cms.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5
https://www.ninetechno.com/a/website/538-what-is-cms.html


10 

                ในสายตาของคนทั่วไปมันคือ  Angular ผสมกับ  React เพื่ อจัดการกับ Reactive 
Component หรือ คอมโพแนนทอ์จัฉริยะท่ีสามารถอพัเดทตวัเองได ้แต่ในสายตาของผูใ้ชน้ั้น Vue.js 
คือ ศาสดาองคท่ี์สองเลยทีเดียว คุณลกัษณะของ Vue.js การจดัการประสิทธิภาพท่ีดีกว่า -- Vue.js มี
การท างานแบบ reactive มนัรู้ได้เองดว้ยว่าจุดไหนของ template ควร render ใหม่หรือไม่ตอ้งท า
อะไร ในเอกสารกล่าววา่กระบวนการน้ีไม่จ าเป็นตอ้งใช ้shouldComponentUpdate หรือ immutable 
เหมือน React แมแ้ต่นอ้ย Component System -- Vue.js มีความเหมือน React ตรงท่ีมีความเป็นคอม
โพแนนท ์เราสามารถห่อหุ้มโค๊ดของ UI Component ท่ีสัมพนัธ์กนัไวใ้ตค้อมโพแนนท์เดียวกนัได้
เช่นเดียวกบั React สนบัสนุนการใชง้าน JSX และ Hyperscript -- Vue.js นั้นดูยงัไงก็คลา้ย Angular 
มากกว่า React เพราะ template ของ Vue.js นั้ นเป็น HTML-centric เหมือน Angular กล่าวคือ 
Vue.js เลือกใช้หนทางในการเพิ่มไวยากรณ์ใหม่ลงไปใน template เพื่อจดัการการแสดงผลหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 
 

<div id="app"> 
  <p>{{ message }}</p> 
  <button v-on:click="reverseMessage">Reverse 
Message</button> 
</div> 

       ตวัอยา่งของ JSX : 

<button onClick={reverseMessage}>Reverse Message</button> 

 
 JSX ของ React นั้นง่ายเพราะแทบไม่ตอ้งรู้อะไรนอกจาก JavaScript ลองเปรียบเทียบ
ปุ่ มกดใน JSX เราเพียงเขียนแค่ตามน้ีก็ใช้ไดแ้ลว้สารพดัเคร่ืองมือจากตระกูล React -- Vue.js นั้น
ประพฤติตนดัง่ React นัน่คือสังคม React มีเคร่ืองมืออะไรพี่แกก็จะมีเคร่ืองมือแบบนั้นเช่นกนั ใคร
ท่ียา้ยจาก React ไปใช ้Vue.js จึงประหน่ึงเหมือนอยู่บา้นตนเอง Vue.js มีเคร่ืองมืออะไรให้ใชง้าน
เพื่อสร้างแอปพลิเคชนัท่ียิง่ใหญ่และใหญ่ยิง่บา้ง มีดงัต่อไปน้ี 
 vue-cli Ember รึ Angular รึ เรา Vue ก็มีเหมือนกนั คือ ตวัช่วยสร้างโปรเจค 
 vue-router มนัคือ react-router ผูช่้วยจดัการ history และการเปล่ียนไปมาระหวา่งเพจ 
 vuex คือ Flux  
 vue-devtools คือ react-devtools  
 vue-loader คือ ส่ิงท่ีท าให ้Vue ใชง้านร่วมกบั Webpack ไดค้รับ 
 vue-resource HTTP client ส าหรับ Vue 
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2.4 โปรแกรม Visual Studio Code4 
 

 
 

รูปท่ี 2.3 สัญลกัษณ์ของโปรแกรม Visual Studio Code  
                  

                  Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม  Code Editor ท่ีใช้ในการแก้ไขและ
ปรับแต่งโคด้ จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพฒันาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถ
น ามาใชง้านไดแ้บบฟรี ๆ ท่ีตอ้งการความเป็นมืออาชีพ 
      ซ่ึง Visual Studio Code นั้ น เหมาะส าหรับนักพัฒนาโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานข้าม
แพลตฟอร์ม รองรับการใชง้านทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนบัสนุนทั้งภาษา JavaScript, 
TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ Git ได้ น ามาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเคร่ืองมือ
ส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใชอ้ย่างมากมาก ไม่ว่าจะเป็น 1.การเปิดใชง้านภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา C++, 
C#, Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็นตน้ 
 

 
 

รูปท่ี2.4 ตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรม Visual studio Code 

 
4 https://mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html 

http://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%A3/2159-microsoft-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://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%A3/2091-opensource-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://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%A3/2124-windows-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


บทที่ 3 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 
3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 
 ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหารเป็นระบบเวป็แอปพลิเคชนัท่ีพฒันามาส าหรับ
การใชง้านในการจดัการสร้างรายการออร์เดอร์ต่าง ๆ ช าระสินคา้และออกใบเสร็จ คลา้ยกบัระบบ 
POS (Point of Sales) ทัว่ ๆไป เช่น การสร้างออร์เดอร์เลือกสินคา้ ตรวจสอบสินคา้ท่ีมี ท าการแกไ้ข
รายการออร์เดอร์เช็คบิลและออกใบเสร็จ ตรวจสอบประวติัออร์เดอร์ แตเ่น่ืองจากนั้นจะมีฟังก์ชนัท่ี
เพิ่มการจดัการร้านเขา้มาซ่ึงในการจดัการร้านผูใ้ชท่ี้เป็นรูปแบบเจา้ของร้านนั้น จะสามารก าหนดตั้ง
ค่าต่าง ๆ ของร้านได ้เช่น เปิดและปิดร้าน (เพื่อป้องกนัในกรณีท่ีเจา้ของร้านตอ้งการจะปิดรับออร์
เดอร์ สามารถท่ีจะกันพนักงานเขา้มาสร้างรายการในขณะปิดรับออร์เดอร์ได้) รวมทั้งการจดัการ
พนักงานท่ีอยู่ในระบบร้านได้เช่น ลบพนักงาน ตรวจสอบประวติัการท ารายการของพนักงาน 
อนุมติัพนกังานเขา้มาสู่ระบบร้าน นอกจากนั้นฟ่ังก์ชนัหลกัๆ ท่ีเจา้ของร้านควรจะจดัการไดก้็จะมี 
การสร้างรายการสินค้าภายในร้าน (ประเภทสินค้า สินค้า รายการสินค้าพิเศษ) การตรวจสอบ
ยอดขาย ออกรายงาน ซ่ึงระบบจะตอบโจทยข์องผูใ้ชท่ี้ตอ้งการจะท าธุรกิจร้าน แลว้ตอ้งการระบบท่ี
เขา้มาช่วยจดัการสร้างรายการภายในร้านใหมี้ความสะดวกมากยิง่ขึ้น 

เทคโนโลยีท่ีใช้ในปริญญานิพนธ์มีการออกแบบแอปพลิเคชนัฝ่ัง Server Side ด้วยภาษา 
PHP 7 เป็น Web Application Framework โดยน าหลกั MVC มาใชใ้นการพฒันา Web Service และ 
Webhook เพื่อเช่ือมต่อกบัทางฝ่ัง API ส่วนฝ่ังของ Front-End ใช ้Vue.js ในการท า Web Application 
และใช ้UIKit CSS Framework เป็นตวัช่วยในการออกแบบ User Interface ในส่วนของ Client Side 
และใชส่้วนของ Database เป็น MySQL และ XAMPP ในท าเป็น Web Server จ าลอง 
 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram) 
 3.2.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis) 
  ระบบงานปัจจุบนัของร้านอาหาร เป็นการท างานดว้ยการจดดว้ยลายมือบนัทึกลง 

กระดาษ จึงท าให้เกิดปัญหาเร่ืองการรับรายการตกหล่น รับรายการอาหารชา้ หรือรับรายการอาหาร

ไม่ตรงกบัท่ีสั่ง ส่งผลให้การท างานเกิดความผิดพลาด จึงไดน้ าระบบเขา้มาช่วยในการเขา้ถึงขอ้มูล

ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วและมีความถูกตอ้งมากขึ้น 
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3.1.1 ปัญหาและข้อจ ากดั 
                       3.1.1.1 ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน ท าใหเ้กิดปัญหาเขียนผิดและอ่านไม่ออก 

         3.1.1.2 ขอ้มูลสูญหาย และเกิดความผิดพลาดเม่ือทางร้านจะมาค านวณยอดเพื่อสรุป
          รายได ้

 
3.1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

  ผูจ้ดัท าไดน้ าเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์และฐานขอ้มูลเขา้มาประยุกต์ใช้ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ การท างานของระบบงานเดิมท่ียงัไม่มี ซ่ึงการใชง้านจะประกอบไปดว้ย 

3.1.2.1 สรุปรายการอาหาร ท าใหส้ะดวกและแม่นย  าแก่ทางร้าน 
3.1.2.2 สามารถจดัท าสรุปรายการอาหารท่ีขายดีได ้         

           3.1.2.3 ค  านวณยอดขายของทางร้านในแบบท่ีผูใ้ชต้อ้งการ เช่น รายวนั รายเดือน 
          เป็นตน้ 
 
 ข้ันตอนการท างานของระบบงานปัจจุบัน (Work Flow Diagram As-Is System) 

 
รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการท างานของระบบงานปัจจุบนั 
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3.2.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 
  ในระบบงานใหม่ของร้านอาหาร ไดน้ าโปรแกรมประยุกต์เขา้มาใช้ ซ่ึง จะท าให้
ร้านสามารถอ านวยความสะดวกแก่ทางร้านไดม้ากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนการบนัทึกขอ้มูลรายการ
อาหาร ค านวณยอดขาย และการเก็บข้อมูลรายการขายต่าง ๆ และยงัสามารถเรียกดูยอดขาย
ยอ้นหลงัแบบก าหนดช่วงเวลาไดอี้กดว้ย ซ่ึงทุกอยางท่ีกล่าวมาน้ีจะเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว 
เพิ่มความเป็นระเบียบ และยงัช่วยลดการสูญหายของขอ้มูลการขาย ใหก้บัทางร้านอาหารมากยิง่ขึ้น 
 
 ในส่วนของระบบงานน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1. ส่วนของเจา้ของร้าน  

สามารถจดัการรายการอาหารในระบบ  สามารถจดัการขอ้มูลพนักงาน

และ เจ้าของร้านจะสามารก าหนดตั้ งค่าต่าง ๆ ของร้านได้ รวมทั้ งการจัดการ

พนักงานท่ีอยู่ในระบบร้านได้เช่น ลบพนักงาน, ตรวจสอบประวติัการท ารายการ

ของพนักงาน, อนุมติัพนักงานเขา้มาสู่ระบบร้าน นอกจากนั้นฟ่ังก์ชันหลกั ๆ ท่ี

เจา้ของร้านควรจะจดัการได้ก็จะมี การสร้างรายการสินคา้ภายในร้าน (ประเภท

สินคา้, สินคา้, รายการสินคา้พิเศษ) 

2. ส่วนของพนกังาน  
   สามารถสร้างรายการออร์เดอร์ต่าง ๆ ช าระสินคา้และออกใบเสร็จ คลา้ย

  กบัระบบ POS (Point of Sales) ทัว่ ๆ ไป เช่น การสร้างออร์เดอร์เลือกสินคา้,  

  ตรวจสอบสินคา้ท่ีมี, ท าการแกไ้ขรายการออร์เดอร์, เช็คบิลและออกใบเสร็จ,  

  ตรวจสอบประวติัออร์เดอร์ สามารถเลือกท่ีนั่งและรายการอาหาร สามารถแกไ้ข-

  ลบรายการอาหาร สามารถเรียกดูรายการท่ีลูกคา้สั่งไวไ้ด ้
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 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System) 

รูปท่ี 3.2 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ในส่วนของเจา้ของร้าน 

 
 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System) (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ในส่วนของพนกังาน 
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3.3 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)  

 
รูปท่ี 3.4 Context Diagram ของระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
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รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของเจา้ของร้าน 
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รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของการจดัการร้าน 

รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของดูยอดขายและออกรายงาน 
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รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของพนกังาน 

 

3.5 ค าอธิบายการประมวนผล (Process Description)  
ตารางท่ี 3.1 Process Description : Process 1.0 Login 

SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

1.0 
Login 

Input Data Flow: Username, Password 
Output Data Flow: ผลขอ้มูลเจา้ของร้าน 
Data Store: owner 
Description: ผูใ้ชก้รอกขอ้มูล Username และ Password เพื่อเขา้สู่ระบบการท างาน 
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ตารางท่ี 3.2 Process Description : Process 2.0 สั่งรายการ 
SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

2.0 
สั่งรายการ 

Input Data Flow: ขอ้มูลรายการสินคา้,ขอ้มูลเลือกท่ีนัง่ 
Output Data Flow: ผลการสั่งรายการ 
Data Store: Tables, orders, order_detail 
Description: เลือกโต๊ะ และรายการอาหารแลว้บนัทึกไว ้

 
ตารางท่ี 3.3 Process Description : Process 3.0 เช็คบิล  

SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

3.0 
เช็คบิล 

Input Data Flow: ขอ้มูลจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย 
Output Data Flow: ผลเงินทอน,ผลใบเสร็จ 
Data Store: history, orders 
Description: ใส่จ านวนเงินท่ีจ่ายเพื่อทอนเงิน 

 

ตารางท่ี 3.4 Process Description : Process 4.0 พิมพใ์บเสร็จ 
SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

4.0 
พิมพใ์บเสร็จ 

Input Data Flow: ขอ้มูลจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย 
Output Data Flow: ผลพิมพใ์บเสร็จ 
Data Store: Orders, order_detail, history 
Description: คลิกพิมพเ์พื่อสรุปยอดทั้งหมดในแผน่กระดาษ 
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ตารางท่ี 3.5 Process Description : Process 5.0 ตรวจสอบรายการสินคา้ 
SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

5.0 
ตรวจสอบรายการสินคา้ 

Input Data Flow: ขอ้มูลรหสัออร์เดอร์ 
Output Data Flow: ผลรายการสินคา้ท่ีคา้งอยู่ 
Data Store: orders, order_detail 
Description: ตรวจสอบรายการของสินคา้ 

 
ตารางท่ี 3.6 Process Description : Process 6.0 ดูประวติัการสั่งซ้ือรายการ  

SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

6.0 
ดูประวติัการสั่งซ้ือรายการ 

Input Data Flow: ขอ้มูลวนัเวลาท ารายการ 
Output Data Flow: ผลรายการสินคา้ท่ีตอ้งการ 
Data Store: order_detail , history 
Description: ดูประวติัรายการสินคา้ท่ีตอ้งการ 

 

ตารางท่ี 3.7 Process Description : Process 7.0 จดัการรายการประเภทสินคา้ 
SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

7.0 
จดัการรายการประเภทสินคา้ 

Input Data Flow: ขอ้มูลช่ือประเภทสินคา้ ,ขอ้มูลรหสัประเภทสินคา้ 
Output Data Flow: ผลรายการประเภทสินคา้ 
Data Store: categolary 
Description: เพิ่มขอ้มูล-แกไ้ขขอ้มูล-ลบรายการแลว้ท าการบนัทึก 
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ตารางท่ี 3.8 Process Description : Process 8.0 จดัการรายการสินคา้ 
SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

8.0 
จดัการรายการสินคา้ 

Input Data Flow: ขอ้มูลช่ือสินคา้,ขอ้มูลราคา,ขอ้มูลเลือกประเภท,ขอ้มูลใส่ภาพ,ขอ้มูลช่ือ
รายการพิเศษ,ขอ้มูลราคารหัสสินคา้ 

Output Data Flow: ผลรายการสินคา้,ผลรายการพิเศษของสินคา้ 
Data Store: products, special_product 
Description: เพิ่มขอ้มูล-แกไ้ขขอ้มูล-ลบรายการแลว้ท าการบนัทึก 

 
ตารางท่ี 3.9 Process Description : Process 9.0 จดัการโต๊ะท่ีนัง่  

SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

9.0 
จดัการโต๊ะท่ีนัง่ 

Input Data Flow: ขอ้มูลช่ือโต๊ะ,ขอ้มูลรหสัโต๊ะ 
Output Data Flow: ผลรายการโต๊ะท่ีนัง่ 
Data Store: tables 
Description: เพิ่มขอ้มูล-แกไ้ขขอ้มูล-ลบรายการแลว้ท าการบนัทึก 

 

ตารางท่ี 3.10 Process Description : Process 10.0 ตรวจขอ้มูลพนกังาน 
SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

10.0 
ตรวจขอ้มูลพนกังาน 

Input Data Flow: ขอ้มูลรหสัร้าน 
Output Data Flow: ผลรายการขอ้มูลประวติัพนกังาน 
Data Store: employee, orders,history 
Description: ตรวจขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการ 
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ตารางท่ี 3.11 Process Description : Process 11.0 ลบพนกังาน 
SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

11.0 
ลบพนกังาน 

Input Data Flow: ขอ้มูลรหสัร้าน,ขอ้มูลรหสัพนกังาน 
Output Data Flow: ผลขอ้มูลพนกังานล่าสุด 
Data Store: employee 
Description: ลบพนกังานท่ีตอ้งการ 

 
ตารางท่ี 3.12 Process Description : Process 12.0 ตรวจสอบขอ้มูลยอดขาย  

SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

12.0 
ตรวจสอบขอ้มูลยอดขาย 

Input Data Flow: ขอ้มูลวนัเวลา,ขอ้มูลรหสัร้าน 
Output Data Flow: ผลรายการท่ีร้องขอ 
Data Store: orders, order_detail 
Description: ตรวจสอบยอดขายต่างๆ 

 

ตารางท่ี 3.13 Process Description : Process 13.0 ออกรายงาน 
SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

13.0 
ออกรายงาน 

Input Data Flow: ขอ้มูลเลือกเวลาท่ีตอ้งการ 
Output Data Flow: ผลพิมพเ์อกสารรายงาน 
Data Store: history, order_detail 
Description: เลือกวนัเวลาเพื่อพิมพอ์อกสารรายงาน 
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ตารางท่ี 3.14 Process Description : Process 14.0 ตั้งค่าร้าน 
SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

14.0 
ตั้งค่าร้าน 

Input Data Flow: ขอ้มูลช่ือร้าน,ขอ้มูลประเภทร้าน,ขอ้มูลท่ีอยู,่ขอ้มูลรหสัร้าน,ขอ้มูล
ก าหนดยอดขายต่อเดือน 

Output Data Flow: ผลขอ้มูลร้าน 
Data Store: Store 
Description: ใส่ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัร้านนั้น 

 
ตารางท่ี 3.15 Process Description : Process 1.0 Login  (พนกังาน)  

SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

1.0 
Login 

Input Data Flow: Username, password 
Output Data Flow: ผลขอ้มูลพนกังาน 
Data Store: employee 
Description: ผูใ้ชก้รอกขอ้มูล Username และ Password เพื่อเขา้สู่ระบบการท างาน 

 

ตารางท่ี 3.16 Process Description : Process 2.0 สั่งรายการ (พนกังาน) 
SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

2.0 
สั่งรายการ 

Input Data Flow: ขอ้มูลรายการสินคา้ ,ขอ้มูลเลือกท่ีนัง่ 
Output Data Flow: ผลการสั่งรายการ 
Data Store: tables, orders, order_detail 
Description: เลือกโต๊ะและรายการอาหารแลว้บนัทึกไว ้
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ตารางท่ี 3.17 Process Description : Process 3.0 เช็คบิล (พนกังาน) 
SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

3.0 
เช็คบิล 

Input Data Flow: ขอ้มูลจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย 
Output Data Flow: ผลเงินทอน ,ผลใบเสร็จ 
Data Store: order, history 
Description: ใส่จ านวนเงินท่ีจ่ายเพื่อทอนตงั 

 
ตารางท่ี 3.18 Process Description : Process 4.0 พิมพใ์บเสร็จ (พนกังาน)  

SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

4.0 
พิมพใ์บเสร็จ 

Input Data Flow: ขอ้มูลจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย 
Output Data Flow: ผลพิมพใ์บเสร็จ 
Data Store: history, orders, order_detail 
Description: คลิกพิมพเ์พื่อสรุปยอดทั้งหมดในแผน่กระดาษ 

 

ตารางท่ี 3.19 Process Description : Process 5.0 ตรวจสอบรายการสินคา้ (พนกังาน) 
SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

5.0 
ตรวจสอบรายการสินคา้ 

Input Data Flow: ขอ้มูลรหสัออร์เดอร์ 
Output Data Flow: ผลรายการสินคา้ท่ีคา้งอยู่ 
Data Store: orders, order_detail 
Description: ตรวจสอบรายการของสินคา้ 
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ตารางท่ี 3.20 Process Description : Process 6.0 ดูประวติัการสั่งซ้ือรายการ (พนกังาน)  
SYSTEM: ระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
DFD Number: 
Process Name: 

6.0 
ดูประวติัการสั่งซ้ือรายการ 

Input Data Flow: ขอ้มูลวนัเวลาการท ารายการ 
Output Data Flow: ผลรายการสินคา้ท่ีตอ้งการ 
Data Store: order_detail, history,orders 
Description: ดูประวติัรายการสินคา้ท่ีตอ้งการ 
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3.6 โครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างเอน็ทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 

 

รูป 3.9 โครงสร้างและความสัมพนัธ์ระหวา่งเอ็นทิต้ี (Entity Relationship Diagram) ของระบบการ

สร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
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บทที่ 4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล 
 ในการจดัเก็บและจดัการกบัขอ้มูลของระบบนั้นไดจ้ดัเก็บขอ้มูลทั้งหมดลงในฐานขอ้มูล 
(Database) โดยเลือกใชฐ้านขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database) น้ีมีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบ
ของตาราง 2 มิติเป็นแถว (Row) และคอลมัน์ (Column) และจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรมบริหาร
จดัการฐานขอ้มูล (DBMS) MySQL และจดัเก็บไวท่ี้เคร่ืองแม่ข่าย (Server) 
 โครงสร้างของตารางในฐานขอ้มูลมีรายละเอียด ดงัน้ี 

                                                                                            
ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดตารางขอ้มูลประเภทสินคา้ (Category Product) 

Table Name : category 
Attribute Type Attribute Domain Description 

cateid int (10) - รหสัประเภทสินคา้ 
namecate varchar (500) - ช่ือประเภท 
amount int (100) - จ านวน 
storeid int (11) - รหสัร้าน 
Primary Key : cateid 
Foreign Key : storeid   Reference : store.storeid 
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 ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดตารางพนกังาน (employee) 
Table Name : employee 

Attribute Type Attribute Domain Description 
empid int (11) - รหสัลูกคา้ 
empname varchar (50) - ช่ือลูกคา้ 
email varchar (100) - อีเมลลูกคา้ 
address varchar (500) - ท่ีอยูลู่กคา้ 
username varchar (100) - ช่ือผูใ้ช ้
pass varchar (100) - รหสัผูใ้ช ้
resname varchar (50) - ช่ือร้าน 
Status enum(‘y’,’n’) - สถานะการอนุมติั 
active varchar (200) - เขา้ใชง้าน 
confirmstore varchar (10) - การยนืยนั 
Session int (11) - ดูสถานะออนไลน์ 
storeid Int(11) - รหสัร้าน 
Primary Key : empid 
Foreign Key :  storeid   Reference : store.storeid 
 

ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดตารางเจา้ของร้าน (owner) 
Table Name : owner 

Attribute Type Attribute Domain Description 
ownid int (11) - รหสัเจา้ของร้าน 
ownname varchar (54) - ช่ือเจา้ของร้าน 
email varchar (100) - อีเมลลูกคา้ 
phone varchar (10) - เบอร์เจา้ของร้าน 
address varchar (100) - ท่ีอยูเ่จา้ของร้าน 
Username varchar (100) - ช่ือผูใ้ช ้
pass varchar (100) - รหสัผูใ้ช ้
resname varchar (50)    - ช่ือร้าน 
status enum(‘y’,’n’) - สถานะการอนุมติั 
Active varchar (200) - เขา้ใชง้าน 
session int (11) - ดูสถานะออนไลน์ 
storeid Int(11) - รหสัร้าน 
Primary Key : ownid 
Foreign Key : storeid   Reference : store.storeid 
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดตารางสินคา้ (product) 
Table Name : product 

Attribute Type Attribute Domain Description 
id int (11) - รหสัสินคา้ 
productname varchar (200) - ช่ือสินคา้ 
productImage varchar (200) - รูปสินคา้ 
keyproduct varchar (30) - รหสัท่ีใชอิ้งกบั special id 
price float - ราคา 
catename varchar (200) - ช่ือประเภทสินคา้ 
cateid int (10) - รหสัประเภทสินคา้ 
storeid Int(11) - รหสัร้าน 
Primary Key : id 
Foreign Key : storeid  Reference : store.storeid 

 
ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดตารางสินคา้พิเศษ (special_product) 

Table Name : special_product 
Attribute Type Attribute Domain Description 

id int (11) - รหสัสินคา้พิเศษ 
detail varchar (200) - รายละเอียดขอ้มูล 
price float - ราคาสินคา้พิเศษ 
keyproduct date - รหสัท่ีใชอ้า้งอิงกบั product 
storeid int (11) - รหสัร้าน 
Primary Key : id 
Foreign Key : keyproduct  Reference : product.keyproduct 
Foreign Key : storeid  Reference : store.storeid 
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดตารางขอ้มูลร้าน (store) 
Table Name : store 

Attribute Type Attribute Domain Description 
id int(11) - รหสัร้าน 
resname varchar(50) - ช่ือร้าน 
respass varchar(50) - รหสัอา้งอิงส าหรับพนกังาน 
ownername varchar(50) - ช่ือเจา้ของร้าน 
ownid int(50) - รหสัเจา้ของร้าน 
resAddress varchar(100) - ท่ีอยูร้่าน 
resCate varchar(100) - ประเภทร้าน 
amountEmp int(11) - จ านวนพนกังาน 
resLogo varchar(200) - สัญลกัษณ์ร้าน 
resOpen enum(‘y’,’n’) - สถานะเปิด-ปิดร้าน 
openEmp int(1) - ส าหรับเช็คป๊อปอพั 
Primary Key : id 
Foreign Key : ownid   Reference : owner.ownid 
 

ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดตารางโต๊ะท่ีนัง่ (tables) 
Table Name : tables 

Attribute Type Attribute Domain Description 
id int(10) - รหสัโต๊ะท่ีนัง่ 
name varchar(500) - ช่ือโต๊ะท่ีนัง่ 
sit int(10) - จ านวนท่ีนัง่ 
storeid int(11) - รหสัร้าน 
Primary Key : id 
Foreign Key : storeid   Reference : store.storeid 
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ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดดูประวติัออร์เดอร์ (History)    
Table Name : history 

Attribute Type Attribute Domain Description 
history_id int(11) - รหสัดูประวติัออร์เดอร์ 
order_id varchar(100) - รหสัสั่งรายการ 
total_price double - ราคารวม 
pay double - ยอดช าระ 
withdraw double - เงินทอน 
user varchar(250) - ผูใ้ช ้
user_status varchar(250) - สถานะผูใ้ช ้
datetime datetime - วนัเวลา 
store_id Int(11) - รหสัร้าน 
Primary Key : History_id 
Foreign Key : store_id   Reference : store.storeid 
Foreign Key : order_id  Reference : orders.order_id 
 

ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดสั่งรายการ (Orders)    
Table Name : Orders 

Attribute Type Attribute Domain Description 
order_id varchar(100) - รหสัสั่งรายการ 
datetime datetime - เวลา 
amount Int(10) - จ านวน 
total double - ราคารวม 
user varchar(100) - ผูใ้ช ้
user_status varchar(250) - สถานะผูใ้ช ้
sit varchar(200) - จ านวนท่ีนัง่ 
history enum(‘Y’) - ประวติั 
status varchar(500) - สถานะ 
store_id int(11) - รหสัร้าน 
Primary Key : Order_id 
Foreign Key : store_id   Reference : store.storeid  
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ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดดุรายการ (Orders_detail)    
Table Name : Orders_detail 

Attribute Type Attribute Domain Description 
order_detail_id int(11) - รหสัดุรายการ 
order_id varchar(100) - รหสัสั่งรายการ 
product varchar(250) - สินคา้ 
product_id int(11) - รหสัสินคา้ 
categolary varchar(250) - ประเภทสินคา้ 
detail varchar(500) - รายละเอียดขอ้มูล 
special varchar(500) - สินคา้พิเศษ 
price double - ราคา 
amount int(11) - จ านวน 
total double - ราคารวม 
store_id int(11) - รหสัร้าน 
Primary Key : Order_detail_id 
Foreign Key : order_id   Reference : orders.order_id 
Foreign Key : store_id    Reference : store.storeid 
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4.2 โครงสร้างของระบบการสร้างและบริหารจัดการร้านอาหาร 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของระบบการสร้างและบริหารจดัการร้านอาหาร 
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4.3 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design) 
 

 
รูปท่ี 4.2 หนา้แรกของระบบ 

 จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้แรกของระบบ ประกอบดว้ย ปุ่ มเขา้สู่ระบบ และปุ่ มส าหรับสมคัร
สมาชิก  
 

 
รูปท่ี4.3 หนา้แรกของระบบ (ต่อ) 

 จากรูปท่ี4.3 แสดงฟังกช์นัต่าง ๆ ของระบบ 
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รูปท่ี 4.4 หนา้เขา้สู่ระบบ (Login) 

 จากรูปท่ี 4.4 แสดงหนา้ส าหรับเขา้สู่ระบบ โดยสามารถเลือกประเภทของผูใ้ชไ้ด ้และผูใ้ช้
สามารถกรอกขอ้มูล Username และ Password ของผูใ้ชเ้พื่อยนืยนัสถานะในการเขา้สู่ระบบ 
 

 
รูปท่ี 4.5 หนา้ลงทะเบียนส าหรับเจา้ของร้าน 

 จากรูปท่ี 4.5 แสดงหน้าส าหรับลงทะเบียน ประกอบดว้ย ช่ือร้าน ช่ือเจา้ของธุรกิจ อีเมล 
เบอร์โทรศพัท ์ท่ีอยู ่จากนั้นคลิกปุ่ ม SUBMIT เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.6 หนา้ยนืยนัในการตรวจสอบลงทะเบียน 

 จากรูปท่ี 4.6 เม่ือท าการลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ขอ้มูลจะถูกส่งไปในทางอีเมลของผูใ้ช ้
ในการยนืยนัตวัตน และส าหรับตั้ง Username และ Password ในการเขา้สู่ระบบ 
 

 
รูปท่ี 4.7 หนา้ใส่รหสัผา่นของร้านส าหรับเจา้ของร้าน 

 จากรูปท่ี 4.7 เม่ือเจา้ของร้านยนืยนัระบบและตั้ง Username และ Password เรียบร้อยแลว้ 
ท าการ Login เพื่อเขา้สู่หนา้จอส าหรับตั้งรหสัร้าน 
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รูปท่ี 4.8 หนา้ลงทะเบียนส าหรับพนกังาน 
 จากรูปท่ี 4.8 หนา้ลงทะเบียนพนกังาน จะประกอบดว้ย Store ID โดย Store ID ร้านมาจาก
การตั้งรหัสร้าน ของเจา้ของร้าน ในการสมคัร ช่ือพนักงาน อีเมล เบอร์โทรศพัท ์ท่ีอยู่ จากนั้นคลิก
ปุ่ ม SUBMIT เพื่อท าการบนัทึก 
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                          รูปท่ี 4.9 หนา้ยนืยนัในการตรวจสอบการลงทะเบียนส าหรับพนกังาน  
 จากรูปท่ี 4.9 เม่ือท าการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอ้มูลจะถูกส่งไปในทางอีเมของ ผูใ้ชใ้น
การยนืยนัตวัตน และส าหรับตั้ง Username และ Password ในการเขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี4.10 หนา้ต่างแสดงการอนุมติัพนกังาน 

 จากรูปท่ี4.10 เม่ือท าการตั้งรหัส Username และ Password แล้ว จะขึ้นหน้าต่างดังรูปใน
หนา้ของเจา้ของร้านเพื่อท าการอนุมติั 
   

 
รูปท่ี 4.11 หนา้เมนูหลกั 

 จากรูปท่ี 4.11 แสดงหนา้เมนูหลกัใชส้ าหรับเลือกใชฟั้งกช์นัต่าง ๆ ในโปรแกรม 
 ประกอบไปดว้ย 

- สั่งรายการ ส าหรับบนัทึกรายการอาหารลูกคา้ 
- ดูรายการ ส าหรับดูรายการอาหารท่ีลูกคา้สั่ง 
- ดูประวติัการสั่งซ้ือ ส าหรับดูรายการอาหารยอ้นหลงั 
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- จดัการรายการสินคา้ ส าหรับเจา้ของร้านในการ เพิ่ม/ แกไ้ข/ ลบ รายการสินคา้ 
- จดัการท่ีนัง่ ส าหรับ เพิ่ม/ แกไ้ข/ ลบ โต๊ะอาหารในร้าน 
- เก่ียวกบัพนกังาน ส าหรับ แกไ้ข/ ลบ พนกังาน 
- ออกรายงาน ส าหรับสรุปยอดต่าง ๆ ออกเป็นไฟล ์PDF 
 

 
 

รูปท่ี 4.12 หนา้สั่งรายการอาหาร 
 จากรูปท่ี 4.12 แสดงหน้าสั่งรายการอาหารท่ีลูกคา้ไดส้ั่งไว ้น ามาบนัทึกเพื่อจะน าไปช าระ
เงิน โดยผูใ้ช้สามารถเลือกรายการใดรายการหน่ึงในภาพ และคลิกเพิ่มจากด้านขวาเพื่อท าการ
บนัทึก 
 

 
 

รูปท่ี 4.13 หนา้สั่งรายการอาหาร (แกไ้ข) 
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 จากรูปท่ี 4.13 แสดงหน้าแก้ไขรายการอาหารท่ีสั่ง ถา้ผูใ้ช้ใส่จ านวนรายการอาหาร ใส่
รายการอาหารผิด หรือลูกคา้ตอ้งการยกเลิก แลว้ตอ้งการแก้ไขสามารถท าได้โดย คลิกท่ีรายการ
ขวามือสัญลกัษณ์รูปถงัขยะ รายการดงักล่าว แลว้ท าการคลิกปุ่ มบนัทึก 

 

 
รูปท่ี 4.14 หนา้ดูรายการอาหาร 

 จากรูปท่ี 4.14 แสดงหนา้รายการอาหารจากลูกคา้โต๊ะต่าง ๆ ผูใ้ช้สามารถดูรายการอาหาร
ของแต่ละโต๊ะได ้และสามารถดูรายละเอียดแต่ละโต๊ะวา่ประกอบดว้ยรายการอาหารใดบา้ง 
 

 
 

รูปท่ี 4.15 หนา้ส าหรับการช าระเงิน 
              จากรูปท่ี 4.15 แสดงหน้าเม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่ มเช็คบิลก็จะมีหน้าต่างขึ้นมา จากนั้นสามารถใส่
จ านวนเงินท่ีรับมา ระบบจะแสดงเงินทอน หลงัจากเสร็จส้ินสามารถคลิกปุ่ ม CHECK OUT เพื่อ
เป็นการคิดเงินเรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.16 หนา้ดูรายการยอ้นหลงั 

 จากรูปท่ี 4.16 ผูใ้ช้สามารถดูรายการอาหารท่ีสั่งยอ้นหลงัได้ โดยสามารถดูได้ทั้ง รายวนั 
รายเดือน รายปี เป็นตน้ 
 

 
รูปท่ี 4.17 หนา้จดัการรายการอาหารส าหรับเจา้ของร้าน 

 จากรูปท่ี 4.17 ผูใ้ชส้ามารถ เพิ่ม/ แกไ้ข/ ลบ ประเภทอาหาร รายการอาหาร และสามารถ
คน้หาได ้
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รูปท่ี 4.18 หนา้จดัการโต๊ะท่ีนัง่ 

 จากรูปท่ี 4.18 ผูใ้ชส้ามารถ เพิ่ม/ แกไ้ข/ ลบ จ านวนโต๊ะท่ีนัง่ภายในร้านได ้สามารถก าหนด
จ านวนท่ีนัง่ต่อโต๊ะได ้
  

 
รูปท่ี 4.19 หนา้รายการพนกังาน 

 จากรูปท่ี 4.19 ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบไดว้่าพนักงานรับรายการสั่งซ้ืออาหารจากโต๊ะไหน
และยงัลบพนกังานกรณีไม่ใชง้านแลว้ได ้
  

 
รูปท่ี 4.20 ออกรายงาน 
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จากรูปท่ี 4.20 เจา้ของร้านสามารถเรียกดูรายงานไดเ้พื่อดูประวติัขอ้มูลยอ้นหลงัการขาย 
ตามรายวนั/ รายสัปดาห์/ รายเดือน/ รายปี ได ้

 

 
 

รูปท่ี 4.21 หนา้แสดงรายงาน 
 จากรูป 4.21 แสดงการออกรายการขอ้มูลการขายของเดือนสิงหาคม 

 

 
รูปท่ี 4.22 หนา้ออกรายงานยอ้นหลงั 

 จากรูป 4.22 แสดงการออกขอ้มูลรายงานยอ้นหลงัท่ีเก็บไวแ้ต่ละเดือน เพื่อดูประวติัการ
ขายของเดือนนั้น ๆ 
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รูปท่ี 4.23 หนา้โหลดไฟลเ์อกสาร (PDF) 

 จากรูปท่ี 4.23 เม่ือคลิกปุ่ ม Export รายงาน จะแสดงการโหลดไฟลเ์อกสาร (PDF)  
 

 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

การพัฒนาระบบการสร้างและบริหารจัดการร้านอาหาร ได้พัฒนาเสร็จส้ินลงตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่างสมบูรณ์ โดยในส่วนของพนักงาน นั้นสามารถสร้างรายการออร์เดอร์   
ต่าง ๆ ช าระสินคา้และออกใบเสร็จ คลา้ยกับระบบ POS (Point of Sales) ทั่ว ๆไป เช่น การสร้าง
ออร์เดอร์เลือกสินคา้ ตรวจสอบสินคา้ท่ีมี  ท าการแกไ้ขรายการออร์เดอร์  เช็คบิล และออกใบเสร็จ 
ตรวจสอบประวติัออร์เดอร์ สามารถเลือกท่ีนัง่และรายการอาหาร  สามารถแกไ้ข-ลบรายการอาหาร 
สามารถเรียกดูรายการท่ีลูกคา้สั่งไวไ้ด ้ เป็นตน้ และในส่วนของเจา้ของร้าน สามารถจดัการรายการ
อาหารในระบบ  สามารถจดัการขอ้มูลพนกังานและ  เจา้ของร้านจะสามารก าหนดตั้งค่าต่าง ๆ ของ
ร้านได ้เช่น เปิดและปิดร้าน (เพื่อป้องกนัในกรณีท่ีเจา้ของร้านตอ้งการจะปิดรับออร์เดอร์ สามารถท่ี
จะกนัพนักงานเขา้มาสร้างรายการในขณะปิดรับออร์เดอร์ได้) รวมทั้งการจดัการพนักงานท่ีอยู่ใน
ระบบร้านได ้เช่น ลบพนกังาน ตรวจสอบประวติัการท ารายการของพนกังาน อนุมติัพนกังานเขา้มา
สู่ระบบร้าน นอกจากนั้นฟ่ังก์ชันหลกั ๆ ท่ีเจ้าของร้านควรจะจดัการได้ก็จะมี การสร้างรายการ
สินคา้ภายในร้าน (ประเภทสินค้า สินค้า รายการสินค้าพิเศษ) ซ่ึงระบบจะตอบโจทยข์องผูใ้ช้ท่ี
ตอ้งการจะท าธุรกิจร้าน แลว้ตอ้งการระบบท่ีเขา้มาช่วยจดัการสร้างรายการภายในร้านให้มีความ
สะดวกมากยิง่ขึ้น เหมาะส าหรับธุรกิจเล็กท่ีมีงบประมาณไม่สูง และตอ้งการระบบในรูปแบบ POS 
(Point of Sales) เขา้มาช่วยจดัการได ้ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเขา้ถึงกบัเจา้ของร้านไดทุ้กระดบั 
 
5.2 ข้อดีของระบบ 
 5.2.1 มีการน าเทคโนโลยมีาช่วยด าเนินธุรกิจให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น 
 5.2.2 สามารถตรวจสอบยอดขายยอ้นหลงัได ้
 5.2.3 ท าใหผู้ใ้ชง้านระบบมีความสะดวกสบายในการเรียกใชง้าน 
 5.2.4 ช่วยลดการทุจริตของพนกังานได ้
 5.2.5 เพิ่มโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจ 
 5.2.6 มีการจดัการขอ้มูลตา่ง ๆ เป็นระเบียบมากขึ้น 
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5.3 ข้อจ ากดัของระบบ 
 5.3.1 ระบบยงัไม่รองรับฟังกช์นัระบบสมาชิก หรือส่วนลดต่าง ๆ ใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใช ้   
          บริการได ้
 5.3.2 ระบบยงัไม่สามารถช าระเงินผา่นออนไลน์ หรือบตัรเครดิตได้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและใหร้ะบบมีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้นควรพฒันา
ระบบดงัต่อไปน้ี 

 5.4.1 เพิ่มช่องทางการช าระเงินผา่นออนไลน์ หรือบตัรเครดิต 
 5.4.2 เพิ่มระบบสมาชิก และส่วนลดโปรโมชัน่ต่าง ๆ  
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