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บทคัดย่อ 

 
 ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน

ไอศกรีม) ในปัจจุบนัการด าเนินงานภายในร้านไอศครีมยงัคงใชก้ระดาษจดบนัทึกรายการขายและ

ใชเ้คร่ืองคิดเลขในการค านวณเค่าสินคา้ จึงอาจท าให้เกิดปัญหาการคิดเงินท่ีผดิพลาด บางคร้ังก็อาจ

ท าให้รายการขายมีการตกหล่น ลูกคา้ตอ้งรอคิวนาน ดว้ยเหตุน้ีจึงไดพ้ฒันาระบบจดัการการขาย

สินคา้ ของร้านไอศครีมข้ึนมาเพื่อช่วยแกปั้ญหาท่ีกล่าวมาและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ของร้าน  โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลกั ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ส าหรับผูดู้แลระบบ 

สามารถจดัการขอ้มูลสินคา้และขอ้มูลพนกังานได ้สามารถเรียกดูรายงานการขายได ้และส่วนท่ี 2 

ส าหรับพนกังานของร้าน สามารถบนัทึกการขายสินคา้หนา้ร้านและออกใบเสร็จใหแ้ก่ลูกคา้ได ้โดย

ระบบพฒันาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ท างานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

พฒันาระบบ ไดแ้ก่  Visual Studio Code ดว้ยภาษา PHP บริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL  

ค าส าคญั: ร้านไอศกรีม/ เวบ็แอปพลิเคชนั/ ระบบจดัการการขาย 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ร้านโคลดล่ี์ ไอศกรีม ในปัจจุบนัมีการใชก้ระดาษจดบนัทึกรายการขายสินคา้ โดยใชเ้คร่ือง
คิดเลขในการค านวณเงิน ปัญหาท่ีพบบ่อยคร้ังคือการค านวณเงินทอนค่าสินคา้ผิด ส่งผลให้เกิด
ความล่าชา้ในการรันออร์เดอร์ เพราะทางร้านจะท าสินคา้ข้ึนและเสิร์ฟใหก้บัลูกคา้ตามค าสัง่ซ้ือของ
ลูกคา้ ดว้ยเมนูท่ีหลากหลายท าให้เกิดความยุ่งยากในการสั่งซ้ือสินคา้ ท าให้ขาดความเป็นระเบียบ 
และเกิดขอ้ผิดพลาด เช่น การคิดเงิน และการจดรายการอาหาร เพราะใชก้ารจดรายการสินคา้ใน
กระดาษจึงท าให้การสั่งสินคา้มีความผิดพลาด ล่าชา้ ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของร้าน และความพึง
พอใจของลูกคา้เพราะตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการ  
 จากปัญหาดงักล่าวทางผูจ้ดัท าจึงได้มีแนวคิดในการพฒันาระบบจดัการการขายสินคา้ 
(กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม)ข้ึนมาเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
แก่ร้านคา้และพนกังานขาย โดยแบ่งการท างานออกเป็นโดยระบบแบ่งออกเป็น 2  ส่วนหลกั ๆ คือ 
ส่วนของผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลพนกังานได ้และออกรายงาน ส่วน
ของพนักงานขาย  สามารถเขา้สู่ระบบ ขายสินคา้หน้าร้าน ออกใบเสร็จการขายให้แก่ลูกคา้ โดย
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีวบ็แอปพลิเคชนัและฐานขอ้มูลเขา้มาช่วยในการจดัท าระบบ ท างานผา่นเวบ็
เบราวเ์ซอร์ โปรแกรมท่ีใชพ้ฒันาคือ โปรแกรม Visual Studio Code โดยใชภ้าษา PHP ในการพฒันา
และระบบจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม MySql บริหารจดัการขอ้มูลดว้ยภาษา SQL เพื่อใหร้ะบบ
มีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มมากข้ึน โดยระบบช่วยลดความผดิพลาดในการท างานใหแ้ก่ผูข้ายทั้ง
ในดา้นการบนัทึกขอ้มูลค าสัง่ซ้ือสินคา้และลดความผดิพลาดในการค านวณราคาสินคา้ใหลู้กคา้ได ้

 

1.2 วตัถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
 ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม)  
 
1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
 1.3.1 ใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Architecture) โดยพฒันาเป็น
           เวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application)  
 1.3.2 จดัเกบ็ขอ้มูลโดยใชส้ถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ (Relational Database) 
 1.3.3 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
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  1.3.3.1 ผู้ดูแลระบบ  
   1.3.3.1.1 สามารถเขา้สู่ระบบดว้ยช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่น 
   1.3.3.1.2 สามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบ ขอ้มูลของสินคา้ได ้

 1.3.3.1.3 สามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบ ขอ้มูลของพนกังานได ้
 1.3.3.1.4 สามารถใส่รูปสินคา้ได ้
 1.3.3.1.5 สามารถคน้หาช่ือสินคา้ได ้

   1.3.3.1.6 สามารถดูขอ้มูลรายงานการขายสินคา้ได ้
 

 1.3.3.2 พนักงำนขำย 
 1.3.3.2.1 สามารถเขา้สู่ระบบดว้ยช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่น 
 1.3.3.2.2 สามารถสัง่อาหารได ้

   1.3.3.2.3 สามารถคน้หาช่ือสินคา้ได ้
 1.3.3.2.4 สามารถค านวณราคาสินคา้ได ้
 1.3.3.2.5 สามารถออกใบเสร็จรับเงินได ้
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ช่วยใหก้ารบริการเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 1.4.2 ช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการท างาน 
   1.4.3 ช่วยลดขั้นตอนการท างานของผูข้าย 
   1.4.4 ช่วยในการค านวณค่าอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   1.4.5 มีการจดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 
 1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 

 ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานการขายสินคา้ของทางร้านโคลด์ล่ี ไอศกรีม รวมถึง
ศึกษาขอ้มูล จากเอกสารต่าง ๆ ในการด าเนินงานทั้งหมดทั้งขั้นตอนการขายสินคา้ ราคา
สินคา้ การคิดเงิน เป็นตน้ เพื่อใหท้ราบถึงกระบวนการด าเนินงานและปัญหาของระบบงาน
ปัจจุบนัเพื่อน าไปแกไ้ขต่อไป 

 
 
 
 



3 
 

 

1.5.2 กำรวเิครำะห์ระบบ (System Analysis) 
  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดจ้ากการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานการขายสินคา้ของ
 ทางร้านโคลด์ล่ี ไอศกรีม และการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ มาท าการวิเคราะห์จนไดค้วาม
 ต้องการของระบบ (System Requirement) และฟังก์ชันการท างานของระบบ จากนั้ น
 น าเสนอดว้ยแผนภาพแสดงขั้นตอนการท างาน (Work Flow Diagram แผนภาพแสดงการ
 ท างานของขอ้มูล (Data Flow Diagram) และแผนภาพแสดงโครงสร้านงและความสัมพนัธ์
 ของขอ้มูล (Entity Relationship Diagram)   

1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design) 

ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบโปรแกรมท่ีจะน ามาใชจ้ริง เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด 

  1.5.3.1  ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้สถาปัตยกรรม เป็นไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ 
   (Client Server Architecture) เครือข่ายแบบ Client/ Server เป็นรูปแบบ
   หน่ึงของเครือข่ายแบบ server-based โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลกัเคร่ือง
   หน่ึงเป็น เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงจะไม่ไดท้  าหนา้ท่ีประมวลผลทั้งหมดใหเ้คร่ืองลูก
   ข่ายหรือเคร่ืองไคลเอนต ์(client) แต่เซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าท่ีเสมือนเป็นท่ี
   เกบ็ขอ้มูลระยะไกล และประมวลผลบางอยา่งใหก้บัเคร่ืองไคลเอนต ์
   เท่านั้น เช่น ประมวลผลค าสั่งในการดึงขอ้มูลจากเซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูล 
   (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) แถวเกบ็ขอ้มูลของคอลมัน์ 

  1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface Design) เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
   แบบฟอร์มและการท างานต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code
   ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช ้โดยใชภ้าษา HTML, PHP ช่วยในการออกแบบ
   หนา้จอซ่ึงมี JavaScript, CSS ,Bootstrap เขา้มาช่วย 
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1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 
โดยการน ารายละเอียดท่ีไดอ้อกแบบไวม้าพฒันาโดยเขียนชุดค าสัง่ดว้ยภาษา PHP

โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาแอปพลิเคชันและใช้ 
Xampp ในการจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 

 
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการทดสอบและพฒันาระบบเวบ็แอปพลิเคชนัไปพร้อม ๆ กนั โดยใช ้
Visual Studio Code ในการทดสอบโปรแกรม (Program) เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดใน
การท างานของระบบและการแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามี
ความผดิพลาดในการท างานในขั้นตอนใดบา้ง ถา้พบขอ้ผดิพลาดจะท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
และท าการทดสอบอีกคร้ังหลงัจากท าการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 
1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำร(Documentation) 

จัดท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาถึง
รายละเอียดของปริญญานิพนธ์ท่ีไดจ้ดัท า โดยในเอกสารประกอบดว้ย วิธีและขั้นตอนการ
ด าเนินโครงงาน และคู่มือการใชง้านแอปพลิเคชนั 
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1.6 แผนกำรท ำงำนและระยะเวลำในกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 
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 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำระบบ 
 1.7.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 

 1.1.1.1 Asus TUF Gaming FX 504 Series Core i5 Gen 8 Ram 0.88 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 2813 
  1.7.2.4 โปรแกรม MySQL 
  1.7.2.5 โปรแกรม Google Chrome, Mozilla Firefox และ Microsoft Edge 
  1.7.2.6 ระบบปฏิบติัการ Windows XP ,Windows 7 ,Windows 8 ,Windows 10 
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1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีร่องรับระบบ 
 1.8.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 
  1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ CPU ความเร็ว 2.6 GHz ข้ึนไป 
  1.8.1.2 แรมอยา่งนอ้ย 2 GB ข้ึนไป 
 
 1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
  1.8.2.1 ระบบปฏิบติัการ Windows XP, Windows 1, Windows 0, Windows 18 
  1.0.2.2 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft 
   Edge 
  1.8.2.3 โปรแกรม MySQL 

1.8.2.4 โปรแกรม Xampp 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

ในการจดัท าโครงงานระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม) ผูจ้ดัท าได้
ท าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฏีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการร้านคา้ รวมทั้งแนวคิด 
ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันตอบโจทย์ผูป้ระกอบการได้มากท่ีสุด 
ประกอบดว้ย 
 
2.1 HTML[1] 

 

รูปท่ี 2.1 HTML  

 เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็ไซต ์โดยใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผล HTML ยอ่
มาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนัผ่านลิงค ์
(Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิงต่าง ๆ ท่ีแสดง
อยูบ่นเวบ็เพจ ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลเวบ็เพจท่ีต่างก็
เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink และน ามาใชร่้วมกบัภาษา PHP โดยใช ้Tag ภาษา html 
เขา้มาร่วมเน่ืองจากเป็น Tag ท่ีคนส่วนใหญ่นิยมใชแ้ละเขา้ใจไดง่้าย สามารถปรับใชร่้วมไดอ้ย่าง
หลากหลาย 

 
 

 

 
                                                            
1 http://www.codingbasic.com/html.html 
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2.2  MySQL Server[2] 

 

รูปท่ี 2.2 MySQL Server  

 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 แต่คนกย็งัคงใชแ้ต่กบังาน web-based ซะส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นจึงได้
มีการออกแบบเจา้ตวั MySQL ให้เป็นส่วนหน่ึงในระบบ open source enterprise stack หรือท่ีเรา
เรียกวา่ ” LAMP” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 https://saixiii.com/what-is-mysql/ 
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2.3 Client/ Server Network[3] 

 
รูปท่ี 2.3 ไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network) 

ท่ีมา: https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 
 

 ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (client/ server) คือการท่ีมีเคร่ืองผูใ้ห้บริการ (server) และเคร่ือง
ผูใ้ชบ้ริการ (client) เช่ือมต่อกนัอยู่ และเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผู ้
ให้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใชบ้ริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปให้
เครือข่ายแบบ ไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูกข่าย
จ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลกัสิบ หลกัร้อย หรือหลกัพนั 
เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหน้าท่ีให้บริการจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจาก
ถูกต้องออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด ( Fault Tolerance) และต้องคอยให้บริการ
ทรัพยากร   ให้กับเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลาโดยเคร่ืองท่ีจะน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็น
คอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได ้โดยการน าเทคโนโลยีน้ี
มาพฒันาแอปพลิเคชนัการจดัการโครงการ เน่ืองจาก ง่ายต่อการบริหารจดัการหากเครือข่ายถูกขยาย
ขนาด รวมทั้งมีผูใ้ชง้านเพิ่มข้ึนกย็งัสามารถใชง้านไดอ้ยา่งง่าย 
 เครือข่ายประเภทน้ีจะมีเคร่ืองศูนยบ์ริการ ท่ีเรียกว่า เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ และมีเคร่ืองลูกข่าย
ต่าง ๆ เช่ือมต่อ โดยเครือข่ายหน่ึงอาจมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มากกว่าหน่ึงตวัเช่ือมต่อภายในวงแลน
เดียวกนั ซ่ึงเซิร์ฟเวอร์แต่ละตวักท็  าหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนั 
 

 

 

                                                            
3 https://il.mahidol.ac.th/e-media/computer/network/net_nettype9.htm 

https://il.mahidol.ac.th/e-media/computer/network/net_nettype9.htm
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2.4 PHP[4] 

 

รูปท่ี 2.4 PHP 

 คือ ภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ีเรียกว่า 
script โดยเวลาใชง้านตอ้งอาศยัตวัแปรชุดค าสั่ง ตวัอย่างของภาษาสคริปต์ เช่น JavaScript , Perl 
เป็นตน้ PHP ไดรั้บการพฒันาและออกแบบมา เพื่อใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดย
สามารถสอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหาไดโ้ดยอตัโนมติั ดงันั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาท่ีเรียกว่า 
server-side หรือ HTML-embedded scripting language นั้นคือในทุก ๆ  คร้ังก่อนท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ซ่ึงใหบ้ริการเป็น Web server จะส่งหนา้เวบ็เพจท่ีเขียนดว้ย PHP ให ้และจะท าการประมวลผลตาม
ค าสั่งท่ีมีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แลว้จึงค่อยส่งผลลพัธ์ท่ีไดใ้ห้ ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นก็ คือเวบ็เพจ โดยการ
พฒันาแอปพลิเคชนัการจดัการโครงการท่ีใชภ้าษา PHP เขา้มาร่วมเน่ืองจากเป็นภาษาท่ีเขียนและ
เขา้ใจง่าย และเป็นภาษาท่ีนิยมจากโปรแกรมเมอร์ส่วนมากในประเทศไทยและสามารถใชร่้วมกนั
ไดก้บัหลากหลาย framework 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html 
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2.5 Visual Studio Code[5] 

 

รูปท่ี 2.7 Visual Studio Code 

 คือ  เป็นโปรแกรม Code Editor ท่ีใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด เหมาะส าหรับ
นกัพฒันาโปรแกรมท่ีตอ้งการใชง้านขา้มแพลตฟอร์ม รองรับการใชง้านทั้งบน Windows, macOS 
และ Linux สนับสนุนทั้ งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ Git ได้ 
น ามาใชง้านไดง่้ายไม่ซับซ้อน มีเคร่ืองมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใชอ้ย่างมากมาก ไม่ว่าจะเป็น      
1.การเปิดใชง้านภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 
4.Commands โดยการน า Visual Studio Code เข้ามาพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ
เน่ืองจากมี Tools ท่ีเขา้ใจไดง่้าย มีการใชง้านง่ายกว่าโปรแกรมอ่ืนๆ เม่ือพิมพค์  าสั่งเขา้ไปมีการรัน
ค าสั่งต่างๆข้ึนมาโชวเ์พื่อลดการท างานให้แก่ผูพ้ฒันาอีกดว้ย และ Visual Studio Code ก็ยงัรองรับ
การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัโดยภาษา PHP, HTML, CSS ดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                            
5 http://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html 
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2.6 phpMyAdmin [6] 

 

รูปท่ี 2.6 phpMyAdmin 

 phpMyAdmin คือโปรแกรมท่ีถูกพฒันาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ฐานขอ้มูล Mysql แทนการคียค์  าสั่ง เน่ืองจากถา้เราจะใช้ฐานขอ้มูลท่ีเป็น MySQL บางคร้ังจะมี
ความล าบากและยุง่ยากในการใชง้าน ดงันั้นจึงมีเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล MySQL ข้ึนมา
เพื่อให้สามารถจดัการ ตวัDBMS ท่ีเป็น MySQL ไดง่้ายและสะดวกยิ่งข้ึน โดย phpMyAdmin ก็ถือ
เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการจดัการนั้นเอง 
 phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานท่ีสร้างโดยภาษา PHP ซ่ึงใชจ้ดัการฐานขอ้มูล MySQL 
ผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ โดยสามารถท่ีจะท าการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ หรือท าการสร้าง TABLE ใหม่ๆ 
และยงัมี function ท่ีใชส้ าหรับการทดสอบการ query ขอ้มูลดว้ยภาษา SQL พร้อมกนันั้น ยงัสามารถ
ท าการ insert delete update หรือแมก้ระทัง่ใช ้ค  าสั่งต่างๆ เหมือนกบักนัการใชภ้าษา SQL ในการ
สร้างตารางขอ้มูล การท่ีน า phpMyAdmin เขา้มาพฒันาเว็บแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ
เน่ืองจากเป็นท่ีนิยมท่ีคนส่วนใหญ่จะเลือกใช้และสามารถรองรับค าสั่ง SQL ได้อย่างเสถียร 
สามารถใชร่้วมกนักบัภาษา PHP ไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรม Visual Studio 
Code ได ้
 

 

 

 

 

 

                                                            
6 mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2285-phpmyadmin-คืออะไร.html 
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2.7 Web Application[7] 

 
รูปท่ี 2.3 สถาปัตยกรรม และการใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 

ท่ีมา: http://www.lansa.com/products/web-development.htm 

 Web Application (เว็บแอปพลิเคชัน) คือ การพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีระบบมีการ
ไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ Global 
(โกลบอล) ออกไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้เหมาะส าหรับงานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real 
Time (เรียลไทม)์  
 การท างานของ Web Application นั้ นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน Rendering 
Engine (เร็นเดอริงเอนจิน) ซ่ึงตวั Rendering Engine จะท าหน้าท่ีหลกัๆ คือน าเอาชุดค าสั่งหรือ
รูปแบบโครงสร้างข้อมูลท่ีใช้ในการแสดงผล  น ามาแสดงผลบนพื้นท่ีส่วนหน่ึงในจอภาพ 
โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยูบ่น Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือการเปล่ียนแปลงแกไ้ขส่ิงท่ี
แสดงผล จดัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีรับเขา้มาเบ้ืองตน้และการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการท างาน
หลกัๆ จะวางตวัอยู่บนเซอร์เวอร์  ในลกัษณะ Web Application แบบเบ้ืองตน้ ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะ
ประกอบไปด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงท าหน้าท่ี เ ช่ื อมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอล  HTTP/ 
HTTPS (เอช ที ที พี / เอช ที ที พี เอส) โดยนอกจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะท าหนา้ท่ีส่งไฟลท่ี์เก่ียวเน่ือง
กบัการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทัว่ไปแลว้ เวบ็เซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซ่ึง
อาจจะเป็นตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP  หรืออาจจะมีการติดตั้ ง  .NET 
Framework (ดอทเน็ต เฟรมเวิ ร์ก) ซ่ึงมีส่วนแปลภาษา CLR (ซี  แอล อาร์) ท่ีใช้แปลภาษา 
intermediate (อินเทอะมีดิอิท) จากโคด้ท่ีเขียนดว้ย VB.NET (วี บี ดอทเน็ต) หรือ C#.NET (ซีฉาบ 
ดอทเน็ต) หรืออาจจะเป็น J2EE (เจ ทู อี อี) ท่ีมีส่วนแปลไบตโ์คด้ของคลาสท่ีไดจ้ากโปรแกรมภาษา
จาวา เป็นตน้  
 สรุป Web Application คือการเขียนโปรแกรมท่ีใหต้อบสนองต่อผูใ้ชม้ากท่ีสุด โดยรูปแบบ
ของ Web Application จะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ คือ สามารถใช้งานได้ทุกหน้าจอท่ีมีความ
แตกต่างของขนาดหนา้จอ เพราะสามาสรถยืดหยุน่และหดตวัไดต้ามสภาพของ UI (ย ูไอ) การท่ีน า
                                                            
7 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
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
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%A3/2046-http-https-%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%A3/2046-http-https-%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%A3/2189-vbscript-%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%A3/2184-c-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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เวบ็แอปพลิเคชนัเขา้มาใชใ้นการพฒันาเน่ืองจากตอ้งการท่ีจะพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัการจดัการ
โครงการมาแต่แรกอยูแ่ลว้ เม่ือน าเวบ็แอปพลิเคชนัเขา้มาร่วมก็จะง่าย สะดวกสบาย และเขา้ใจง่าย
แก่ผูใ้ชง้านและผูพ้ฒันา  
 

2.8 CSS [8] 

 เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax ท่ีเฉพาะ และถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C (World 
Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ 
XHTML ใหมี้หนา้ตา สีสนั ตวัอกัษร เสน้ขอบ พื้นหลงั ระยะห่าง ฯลฯ ตามตอ้งการ ดว้ยการก าหนด
คุณสมบติัให้กบั Element ต่างๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, <h1> เป็นตน้ โดยการน า CSS มา
ใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนัการจดัการโครงการเน่ืองจากเป็นมาตรฐานของ W3W และสามารถ
ตกแต่งความสวยงามทั้งหมดผา่น CSS จะท าให้การพฒันาแอปพลิเคชนัดูสวยงามและเป็นสัดส่วน
มากข้ึนหากตกแต่งจาก CSS  

 
  

 
 

 
 

                                                            
8 http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html 



 

 

บทที ่3 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

เวบ็แอปพลิเคชันระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม) ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท า
ระบบในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนัผ่านระบบปฏิบติัการ Windows เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการท างานใหแ้ก่ผูป้ระกอบการหรือผูใ้ชง้านระบบการจดัการร้านคา้น้ี โดยจะ
ตั้งค่าให้มีเพียงผูดู้แลระบบเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ไปเพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลต่าง ๆ ของสินคา้หรือ
ขอ้มูลต่าง ๆ ของพนกังาน และตั้งค่าให้พนกังานสามารถขายสินคา้และรับการช าระเงินจากลูกคา้
ไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ ได ้
 ในการสร้างเวบ็แอปพลิเคชนัMy POS ของระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้าน
ไอศกรีม) ไดใ้ชโ้ปรแกรม Visual Studio Code ในการเขียนโปรแกรม  
 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram) 
 1.3.2  วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบัน(As-Is System Analysis) 

 3.2.1.1 ระบบงานปัจจุบันมีการท างานดังนี ้
  ในปัจจุบนัเม่ือมีการซ้ือขายสินคา้ของร้านโคลด์ล่ี ไอศกรีม หากลูกคา้

  ตอ้งการสั่งซ้ือสินคา้พนักงานจะตอ้งจะค าสั่งซ้ือลงในสมุดบนัทึก ซ่ึงอาจท าให้
  ขอ้มูลผดิพลาด และในปัจจุบนัร้านคา้ไม่มีเวบ็แอปพลิเคชนัหรือระบบจดัการร้าน 
  ท่ีช่วยลดการท างานและความผดิพลาดใหแ้ก่ร้านคา้ ทางผูจ้ดัท าจึงไดท้ าการพฒันา
  ระบบเขา้มาเพื่อช่วยใหก้ารท างานภายในร้านคา้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และลด
  ขอ้ผดิพลาดขอ้ผดิพลาดในการท างาน 
  3.2.1.2 ปัญหาและข้อจ ากดั 
   1.2.3.2.3 ขอ้มูลหรือค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ตอ้งจดในกระดาษ 
   2.1.2.3.2  การบนัทึกขอ้มูลหรือค าสัง่ซ้ือตอ้งจดใส่กระดาษ อาจท าให ้
     พนกังานท่ีรับงานต่อเขา้ใจผดิ 
   1.2.3.2.1 การช าระค่าสินคา้ค านวณจากเคร่ืองคิดเลขท าใหร้าคาอาจมี 
      ความคลาดเคล่ือน 
   1.1.2.3.2  หากตอ้งการเรียกดูรายงานการขายจะตอ้งไล่หาในสมุด ท าให้
      เกิดความยุง่ยากและการท างานล่าชา้  
   1.2.3.2.3  ไม่สามารถเกบ็ขอ้มูลการขายสินคา้ต่าง ๆ ไดท้ั้งหมด เพราะอาจ
      มีการตกหล่น 



16 

 

 

  2.1.3.3  แนวทางการแก้ไข 
   3.1.2.3.1  สร้างเวบ็แอปพลิเคชนัในการจดัการระบบร้านไอศกรีม 
   1.2.3.1.2 สร้างระบบฐานขอ้มูลใหแ้ก่ร้านคา้ 
    1.1.2.3.1  ระบบค านวณเงินค่าสินคา้และค านวณเงินทอน 
    3.2.1.3.4 ใชเ้ทคโนโลยเีวบ็แอปพลิเคชนัเขา้มาช่วยในการขายสินคา้  
   1.2.3.1.3 ในระบบสามารถเรียกดูรายงานการขายได ้
  
 ขั้นตอนการท างานของระบบงานปัจจุบัน (Work Flow Diagram As-Is System) 

 
รูปท่ี 1.3  แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบปัจจุบนั 

 
  3.2.2 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 
   ระบบสามารถค านวณราคาสินคา้ค านวณเงินทอนได ้ดูรายงานการขาย
  สินคา้ได ้เพิ่มลบแกไ้ขขอ้มูลสินคา้และพนกังานได ้โปรแกรมจะช่วยลดเวลาใน
  การท างานและช่วยลดขอ้ผดิพลาดลง 
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ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System) 
 

 
รูปท่ี 2.1  แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบงานใหม่ 

 
3.3 แสดงฟังก์ชันการไหลของข้อมูล )Data Flow Diagram) 

 
รูปท่ี  1.1 Context Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนัระบบจดัการการขายสินคา้  

(กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม) 
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รูปท่ี .1 4 Data Flow Diagram Level 3 ของเวบ็แอปพลิเคชนัระบบจดัการการขายสินคา้  
(กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม) 
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3.3  ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description) 
 

ตารางท่ี 3.3 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 3 : การเขา้สู่ระบบ 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม) 
DFD number 3 
Process Name สมคัรสมาชิก 
Input Data Flows ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ , ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
Output Data Flows แสดงผลขอ้มูล 
Data stored used username,password, role_id 
Description เป็นโปเป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีเขา้สู่ระบบ 

 

ตารางท่ี 3.2 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 2 : สถานะผูใ้ชง้านระบบ 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม) 
DFD number 2 
Process Name ปรับปรุงขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบ 
Input Data Flows ขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบท่ีตอ้งการแกไ้ข 
Output Data Flows ผลการแกไ้ขขอ้มูล 
Data stored used userid,role_id 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีเขา้สู่ระบบใหแ้ก่ผูใ้ชง้านระบบ 
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ตารางท่ี 3.1 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 3 : ขอ้มูลสินคา้ 
Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม) 
DFD number 3 
Process Name จดัการขอ้มูลสินคา้ 
Input Data Flows จดัการขอ้มูลสินคา้ 
Output Data Flows แสดงผลขอ้มูล 
Data stored used id,product_name,unit,price,description 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีจดัการขอ้มูลสินคา้ภายในร้าน 

 

ตารางท่ี 1.4 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 4 : ขอ้มูลการขายสินคา้ 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม) 
DFD number 4 
Process Name การขายสินคา้ 
Input Data Flows ผูดู้แลระบบเลือกการสัง่สินคา้ , ผูใ้ชง้านระบบเลือกการสัง่สินคา้ 
Output Data Flows  
Data stored used id,receipt_name,user_id,date_time 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีรับการสัง่ซ้ือสินคา้จากลูกคา้ 

 

ตารางท่ี 1.3 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 5 : ขอ้มูลช าระเงิน 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม) 
DFD number 5 
Process Name การช าระเงิน 
Input Data Flows การช าระเงินสินคา้ 
Output Data Flows  
Data stored used discount,total,cash,cash_change 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีออกใบเสร็จสินคา้ 
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ตารางท่ี 3.3 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 6 : ขอ้มูลใบเสร็จ 
Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม) 
DFD number 6 
Process Name การออกใบเสร็จสินคา้ 
Input Data Flows  
Output Data Flows รับใบเสร็จสินคา้ 
Data stored used id,receipt_name,user_id,discount,total,cash,cash_change,date_time 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีออกใบเสร็จสินคา้ 

 
ตารางท่ี 3.7 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 7 : รายงานการขาย 

Process Description 
System ระบบจดัการการขายสินคา้ (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม) 
DFD number 7 
Process Name การดูประวติัการขาย 
Input Data Flows ผูดู้แลระบบออกใบรายงาน 
Output Data Flows แสดงผลขอ้มูล 
Data stored used id,receipt_name,user_id,discount,total,cash,cash_change,date_time 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีส าหรับการดูประวติัการขายสินคา้ 
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3.3 Entity Relations Diagram 

 

รูปท่ี 1.3 Entity Relationship Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนัระบบจดัการการขายสินคา้  
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บทที ่4 

การออกแบบทางกายภาพ 

 

4.1 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ( Relational Database System ) ให้อยู่ในรูปแบบของ

ตารางฐานขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม Mysql ในการจดัการฐานขอ้มูลท่ีออกแบบข้ึนมา 

 

ตารางท่ี 4.1  ตารางขอ้มูล user 

Relation : - 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id สถานะผูใ้ชง้าน  int(11) Yes   

name ช่ือ  varchar
(255) 

   

lastname นามสกุล  varchar
(255) 

   

username ช่ือผูใ้ชง้าน  varchar
(255) 

 Yes  

password รหสัผา่น  varchar
(255) 

   
 

Role_id  บทบาท  int(2)  Yes  

tel เบอร์โทร  varchar
(15) 

   

address ท่ีอยู ่  varchar
(255) 
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ตารางท่ี 4.2  ตารางขอ้มูล product 

Relation :  
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id รหสัสินคา้  int(11) Yes   

product_type_id รหสัประเภทสินคา้  int(11)  Yes  

product_name ช่ือสินคา้  varchar 
(255) 

   

price ราคาสินคา้  float    

description รายละเอียด  text    

is_signature สินคา้ขายดี  Tinyint 
(1) 

   

unit หน่วย  Varchar 
(255) 

   

statusid สถานะสินคา้  int(2)    

img รูปภาพ  text    
 

ตารางท่ี 4.3  ตารางขอ้มูล product_type 

Relation : - 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id รหสั  int(11) Yes   

name ช่ือประเภท  Varchar 
(255) 

   

icon ราคา  Varchar 
(255) 
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ตารางท่ี 4.4  ตารางขอ้มูล reciept 
Relation : - 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id รหสั  int(11) Yes   

reciept_name ช่ือใบเสร็จ  Varchar 
(255) 

 Yes  

user_id รหสัผูใ้ช ้  int(11)  Yes  

Discount ส่วนลด  int(11)    

total ราคารวม  int(11)    

Cash เงินสด  int(11)    

cash_change เงินทอน  int(11)    

date_time วนัท่ี/เวลา  datetime    

 

ตารางท่ี 4.5  ตารางขอ้มูล reciept_order 
Relation : homeowners 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id รหสั  int(11) Yes   

reciept_id รหสัใบเสร็จ  int(100)  Yes  

product_name ช่ือสินคา้  Varchar 
(255) 

   

quantity จ านวน  int(100)    

Description รายละเอียด  text    

price ราคา  float    

total ราคารวม  int(11)    

 

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=bakery&table=reciept&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=bakery&table=reciept&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=bakery&table=reciept&pos=0
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ตารางท่ี 4.6  ตารางขอ้มูล Role 

Relation : homeowners 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id รหสั  int(11) Yes   

name ช่ือ  Varchar 
(255) 

   

 

4.2 การออกแบบส่วนผู้ใช้ (User Interface Design)  
4.2.1 ส่วนของเวบ็แอปพลเิคชันส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้จอ Login ของผูแ้ลระบบและพนกังาน 

จากรูปท่ี 4.1 หนา้แสดงการยนืยนัตวัตนโดยผูดู้แลระบบหรือพนกังานจะตอ้งใส่ Username 

และ password โดยคลิกท่ีปุ่ม Login เพื่อยนืยนัตวัตน 

 

 

 

 

 



27 
 

 

รูปท่ี 4.2 หนา้จอของผูดู้แลระบบแสดงหนา้หลกั 

จากรูปท่ี 4.2 เม่ือเขา้สู่ระบบในส่วนของผูดู้แลระบบเรียบร้อยแลว้ จะพบกบัหน้า Home 

ของระบบ ซ่ึงสามารถเลือกใช้เมนูต่างๆในหน้าของผูดู้แลระบบได้ เช่น Home จะแสดงหน้า 

Signature(สินคา้ขายดี) Product หน้าประเภทสินคา้ Account Management  หน้าจดัการพนักงาน

Report รายงานการขาย เป็นตน้ 

 

 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอของผูดู้แลระบบในส่วนแสดงประเภทสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.3 เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Product จะแสดงแถบประเภทสินคา้ ไดแ้ก่ 1. Signature (สินคา้

ขายดี) 2. Drink (เคร่ืองด่ืม) 3. Waffle (วาฟเฟิล) 4. Topping (ทอ็ปป้ิง) 5. Ice Cream (ไอศกรีม) เป็น

ตน้ โดยจะสามารถ ท าการเพิ่ม แกไ้ขและท าการลบขอ้มูลสินคา้ได ้
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอของผูดู้แลระบบในส่วนเพิ่มขอ้มูลสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.4 เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Add จะแสดงหนา้เพิ่มสินคา้ส าหรับผูดู้แลระบบ จากนั้นกรอก 

Product Name (ใส่ช่ือสินคา้)  Signature (สินคา้ขายดี) ต๊ิกหากตอ้งการให้แสดงในหนา้สินคา้ขายดี 

ใส่ Price (ราคา) ราคาท่ีตอ้งการขาย  Unit (แสดงหน่วยสินคา้) และคลิกท่ีปุ่ม Save เพื่อท าการเพิ่ม

สินคา้ใหม่ 

 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้จอของผูดู้แลระบบในส่วนแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.5 เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Edit จะแสดงหนา้จอ แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ ให้ท าการใส่ขอ้มูลใน

ช่องท่ีตอ้งการจะแกไ้ข จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Update เพื่อท าการแกไ้ขสินคา้ 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอของผูดุ้แลระบบในส่วนลบขอ้มูลสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.6 เม่ือคลิกปุ่ม Delete จะแสดงหนา้ลบสินคา้ หากท าการคลิกลบสินคา้ระบบจะ
ไม่ท าการลบออกจากฐานขอ้มูลแต่จะท าการเปล่ียนสถานะและสินคา้ท่ีท าการลบและจะไม่แสดง
ในหนา้ขายสินคา้ แต่ยงัจะแสดงอยูใ่นหนา้สินคา้ในส่วนผูดู้แลระบบ 
 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอของผูดู้แลระบบในส่วนผูดู้แลระบบและพนกังาน 

จากรูปท่ี 4.7 เม่ือคลิกปุ่ม Account Management จะแสดงขอ้มูลผูดู้แลระบบและพนกังาน 
โดยจะสามารถ ท างานการเพิ่ม แกไ้ขและท าการลบขอ้มูลผูดู้แลระบบหรือพนกังาน 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอของผูดู้แลระบบในส่วนการเพิ่มผูดู้แลระบบและพนกังาน 

จากรูปท่ี 4.8 เม่ือคลิกปุ่ม Add User จะปรากฏหนา้ป็อปอพัให้กรอกขอ้มูลท่ีจะท าการ

เพิ่มลงในระบบ โดยกรอกช่ือและนามสกุลของผูดู้แลระบบหรือพนกังาน ตั้ง UserName ของ

ผูดู้แลระบบหรือพนกังาน โดย UserName จะไม่สามารถแกไ้ขได ้ตั้งรหสัผา่นท่ีจะใชใ้นการเขา้

สู่ระบบของผูดุ้แลระบบหรือพนักงาน กรอกเบอร์โทรศพัท์ของผูดู้แลระบบหรือพนักงาน 

กรอกท่ีอยู่ท่ีติดต่อของผูดู้แลระบบหรือพนกังาน เลือกสถานะ เช่น ผูดู้แลระบบ พนกังานเป็น

ตน้ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Add เพื่อเพิ่มขอ้มูลพนกังาน 

 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้จอของผูดู้และระบบในส่วนการแกไ้ขขอ้มูลผูดู้และระบบและพนกังาน 

จากรูปท่ี 4.9 เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Edit จะแสดงหน้าจอ แกไ้ขขอ้มูล ให้ท าการใส่ขอ้มูลใน

ช่องท่ีตอ้งการจะแกไ้ข จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Update เพื่อท าการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
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รูปท่ี 4.10 หนา้จอในส่วนของผูดู้แลระบบในส่วนการลบขอ้มูลผูดู้แลระบบและพนกังาน 
จากรูปท่ี 4.10 เม่ือคลิกปุ่ม Delete จะแสดงหน้าลบพนักงาน หากท าการคลิกลบขอ้มูล

พนกังานหรือผูดู้แลระบบ ขอ้มูลจะหายไปจากระบบ 
 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้จอในส่วนของผูดุ้แลระบบในส่วนรายงานการขาย 

จากรูปท่ี 4.11 เม่ือคลิกปุ่ม Report จะแสดงขอ้มูลรายการสินคา้ท่ีขายไปแลว้ โดยสามารถ 

คน้หาบิลดว้ย เลขท่ีใบเสร็จ หรือเลือกช่วงเวลาท่ีตอ้งการจะดู Report ได ้และระบบสามารถค านวณ

ยอดขายในแต่ละวนัได ้
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4.2.2 ส่วนของเวบ็แอบพลเิคชันส่วนของพนักงาน 

 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้จอของพนกังานในส่วนการขาย 

จากรูปท่ี 4.12 เม่ือพนกังานท าการเขา้สู่ระบบ จะแสดงหนา้ขายสินคา้ โดยจะแยกประเภท

ตามแถบท่ีปรากฏทางดา้นซา้ย ประกอบดว้ย 

1.  Signature (สินคา้ขายดี) 

2. Drink (เคร่ืองด่ืม) 

3. Waffle (วาฟเฟิล) 

4. Topping (ทอ็ปป้ิง) 

5. Ice Cream (ไอศกรีม) 

  และเม่ือลูกคา้ตอ้งการสัง่ซ้ือ ใหพ้นกังานคลิกท่ีปุ่มเมนูต่างๆตามท่ีลูกคา้สัง่  
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รูปท่ี 4.13 หนา้จอของพนกังานในส่วนแสดงขอ้มูลค าสัง่ซ้ือสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.13 เป็นหนา้ท่ีไวแ้สดงขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้สั่ง โดยสามารถเพิ่มจ านวนสินคา้ได ้
ใส่ค าอธิบาย ลบสินคา้ท่ีไม่ตอ้งการ และโชวย์อดราคาสินคา้รวม คลิกปุ่ม Remove All เพื่อท าการ
ลา้งหนา้จอ หรือกดคลิกปุ่ม Pay เพื่อท าการช าระค่าสินคา้ 
 

 

รูปท่ี 4.14 หนา้จอของพนกังานในส่วนแสดงการขายสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.14 เม่ือคลิกปุ่ม Pay จะแสดงหนา้ Payment เพื่อท าการช าระค่าสินคา้ โดยแสดง

รายการสินคา้ต่างๆ ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ ใส่จ านวนเงินท่ีรับในช่อง Cash หากลูกคา้มีบตัรส่วนลดใหใ้ส่
จ านวณเงินท่ีลดลงในช่อง Discount ระบบจะท าการค านวณเงินทอนให้โดยอติัโนมติั หากใส่
จ านวณเงินไม่พอกบัค่าสินคา้ จะมีป็อปอพัแจง้ว่า เงินไม่พอค่าสินคา้ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม OK เพื่อ
ส้ินสุดการขาย และหากคลิกปุ่ม OK ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลการขายและเปล่ียนหนา้ไปยงัหนา้
ใบเสร็จทนัที จะไม่สามารถแกไ้ขค าสัง่ซ้ือนั้นๆได ้
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รูปท่ี 4.15 หนา้จอของพนกังานในส่วนแสดงใบเสร็จ 

จากรูปท่ี 4.15 เม่ือคลิกปุ่ม OK จะแสดงหนา้ใบเสร็จ โดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆของ
ใบเสร็จ คลิกปุ่ม Print หากตอ้งการพิมพใ์บเสร็จ และกดปุ่ม Close เพื่อกลบัไปท่ีหนา้ขายสินคา้ 
 

 

รุปท่ี 4.16 หนา้จอลงช่ือออกจากระบบ 

จากรูปท่ี 4.16 คลิกท่ีปุ่ม Logout เพื่อท าการออกจากระบบขายสินคา้ 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของ ร้านไอศกรีม ได้พัฒนาเสร็จส้ินลงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ย่างสมบูรณ์ โดยในส่วนเจา้ของร้าน จะสามารถท างานไดด้งัน้ี 1. 
สามารถเขา้สู่ระบบดว้ยช่ือผูใ้ช ้และรหัสผ่าน 2. สามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบ ขอ้มูลของ
สินคา้ได ้3. สามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบ ขอ้มูลของพนกังานได ้4.สามารถใส่รูปสินคา้ได ้5. 
สามารถคน้หาช่ือสินคา้ได ้6. สามารถดูขอ้มูลรายงานการขายสินคา้ได ้เป็นตน้ และในส่วน
ของพนักงานสามารถใชง้านไดด้งัน้ี 1. สามารถเขา้สู่ระบบดว้ยช่ือผูใ้ช ้และ รหัสผ่าน 2.
สามารถสั่งอาหารได ้3. สามารถคน้หาช่ือสินคา้ได้ 4. สามารถค านวณราคาสินคา้ได้ .5 
สามารถออกใบเสร็จรับเงินได ้เป็นตน้ 
 ผูจ้ดัท าไดท้  าการพฒันาระบบร้านไอศกรีม เพื่อน าระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยใน

 การด าเนินงานของทางร้านให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยไดพ้ฒันาเป็นแอป
 พลิเคชนัท่ีท างานบนระบบปฎิบติัการวินโดว ์ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถใชง้านระบบไดง่้ายและระบบ
 สามารถใชง้านได ้ตั้งแต่การเก็บขอ้มูลการขาย เรียกดูรายงาน ค านวณยอดขาย ค านวณเงิน
 ทอน ไปจนถึง ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกคา้ไดซ่ึ้งจะท าให้ ผูใ้ชง้านเกิดความสะดวกในการ
 ดูแลร้านจดัการร้าน  
 

5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1 ช่วยลดระยะเวลาในการท างาน  

5.2.2 ระบบมีความถูกตอ้งแม่นย  าในการท างาน  

5.2.3 ช่วยคน้หาสินคา้ไดง่้ายข้ึน  

5.2.4 ช่วยป้องกนัปัญหาขอ้มูลสูญหาย  

5.2.5 ช่วยใหเ้รียกดูขอ้มูลการขายไดง่้ายข้ึน 

5.2.6 ช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการค านวณ 

 

5.3 ข้อจ ากดัของระบบ 
 5.3.1 ระบบไม่สามารถออกใบก ากบัภาษีได ้
 5.3.2 ระบบไม่สามารถตดัสตอ๊กสินคา้ได ้
 5.3.3 ระบบไม่สามารถค านวณรายรับทั้งหมดของวนันั้นได ้
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 5.3.4 สินคา้ท่ีลบไปแลว้ไม่สามารถเรียกคืนมาขายใหม่ได้ ตอ้งท าการ เพิ่มสินคา้ใหม่
เท่านั้น 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนควรพฒันาระบบมี
ดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1 สามารถออกใบก ากบัภาษีได ้
 5.4.2 สามารถตรวจขอ้มูลสินคา้ในสตอ๊กได ้
 5.4.3 สามารถน าสินคา้ท่ีลบไปแลว้กลบัมาขายใหม่ได ้
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