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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดท าปริญญานิพนธ์ น้ี เพื่ อพัฒนาระบบโมบายพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของร้านลายปัก ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการรับปักเส้ือดว้ยเคร่ืองจกัรคอมพิวเตอร์ เพื่อตอ้งการ
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คณะผูจ้ดัท าจึงไดป้ระยุกต์เทคโนโลยีพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และการพฒันาซอฟต์แวร์แบบครอส
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จดัการฐานขอ้มูลดว้ย Firebase ซ่ึงเป็น NoSQL Database ระบบท่ีพฒันาขึ้นมาน้ีจะท าให้ลูกคา้ของ
ร้านลายปักสามารถเขา้ถึงบริการของร้านไดจ้ากทุกท่ีทุกเวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
ยงัเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกคา้และเพิ่มรายไดใ้หก้บัร้าน  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ร้านลายปักเป็นธุรกิจร้านปักเส้ือขนาดเล็กมีรายได้หลกัส่วนใหญ่มาจากการรับปักเส้ือ
นกัเรียนในช่วงก่อนนกัเรียนเปิดเทอมประมาณหน่ึงเดือนซ่ึงในช่วงนั้นจะมีงานปักเส้ือนกัเรียนเขา้
มาเป็นจ านวนมากจนบางคร้ังทางร้าน ปักเส้ือไม่ทนัตามเวลานัดของลูกคา้ ร้านลายปักรับปักเส้ือ
ดว้ยจกัรคอมพิวเตอร์ ในการด าเนินงานของร้านเดิมลูกคา้ท่ีตอ้งการปักเส้ือนกัเรียนจะตอ้งเดินทาง
มาท่ีร้าน ซ่ึงในการรับรายการสั่งปักจากลูกคา้จะมีรายละเอียด คือ ช่ือโรงเรียน ช่ือนกัเรียน ระดบัชั้น 
โดยพนกังานท่ีรับค าสั่งปักจากลูกคา้โดยเขียนลงบนถุงใส่ท่ีลูกคา้น ามาเพื่อให้ง่ายในการส่งคืนให้
ลูกคา้ และจึงจดลงสมุดของทางร้านอีกคร้ัง จากนั้นจะแจ้งแผนกท าบล็อคเพื่อจดัท าบล็อค และ
บนัทึกเป็นไฟลล์งแฟลชไดรว ์แลว้จึงส่งให้ทางแผนกปักพร้อมสมุดท่ีจดบนัทึก ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบั
ร้านลายปักคือ การส่ือสารระหว่างลูกค้ากับคนรับรายการสั่งปักมีความผิดพลาดท าให้ปักเส้ือ
นกัเรียนไม่ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และตอ้งแกไ้ขซ่ึงบางงานใชเ้วลานาน การจดช่ือหรือโรงเรียนท่ี
ลงสมุดผิดพลาดท าให้คนท าบล็อคท าผิดและปักเส้ือผิดตามไปดว้ย และหลงัจากหมดช่วงปักเส้ือ
นกัเรียนไปแลว้ทางร้ายก็จะขาดรายได ้

ในปัจจุบนัไดเ้กิดการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 นักเรียนเรียนออนไลน์ไม่จ าเป็นตอ้ง
แต่งชุดนักเรียน ยิ่งท าให้ร้านลายปักขาดรายไดห้ลกัไป ประกอบกบัในปัจจุบนัเป็นยุคดิจิตลั การ
ด าเนินงานหรือแมแ้ต่การด าเนินชีวิตก็ตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิตลัและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
หลกั 
 ดังนั้ นทางคณะผู ้จัดท าจึงได้เล็งเ เห็นถึงโอกาสในการน าเทคโนโลยีดิจิตัล ได้แก่ 
เทคโนโลยีโมบาย เทคโนโลยีการท าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ผ่านส่ือดิจิตลัเขา้มาช่วยแก้ปัญหาและ
เพิ่มรายได้ให้กบัร้านลายปัก โดยพฒันาระบบโมบายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Mobile Commerce 
System (m-Commerce)) เป็นโมบายแอปพลิเคชนัแบบครอสแพลทฟอร์ม (Cross-Platform) ท างาน
ไดท้ั้งบนระบบปฏิบติัการ Android และ iOS โดยมีฟังก์ชนัการท างานรองรับทั้งฝ่ังของร้านลายปัก
และลูกคา้ ดังน้ี ส่วนท่ี 1 ส าหรับร้านลายปักในการบริหารจดัการข้อมูลเส้ือและลายส าหรับปัก 
รวมถึงสามารถบริหารจดัการค าสั่งซ้ือผ่านระบบได ้ซ่ึงทางร้านลายปักไดเ้พิ่มสายผลิตภณัฑโ์ดยรับ
ปักลายตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ พร้อมทั้งมีบริการขายเส้ือดว้ย และส่วนท่ี 2 ส าหรับลูกคา้ในการสั่งปัก
เส้ือนกัเรียน และสามารถสั่งปักเส้ือตามลายท่ีตอ้งการโดยการส่งรูปลายผา่นระบบไดอี้กดว้ย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์      

 เพื่อพฒันาระบบโมบายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ใหก้บัร้านลายปัก 
 
1.3 ขอบเขตปริญญำนิพนธ์ 

1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็นโมบายแอปพลิเคชันแบบครอส
แพลทฟอร์ม (Cross-Platform Mobile Application) 

1.3.2 สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเป็น NoSQL Database 
1.3.3 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

1.3.3.1   ผูใ้ช ้(ลูกคา้) สามารถใชง้านฟังกช์นัการท างานต่อไปน้ีได ้
   1.3.3.1.1    สมคัรสมาชิกก่อนเขา้ใชง้าน 
   1.3.3.1.2    สั่งซ้ือเส้ือ โดยจะมีทั้งเส้ือนกัเรียน และเส้ือยดื สามารถสั่งปัก 
        เส้ือท่ีซ้ือ 
             1.3.3.1.3   ก าหนดลายท่ีจะปักลงบนเส้ือในกรณีตอ้งการน าเส้ือมาปักเอง 
   1.3.3.1.4   ตรวจสอบสถานะการสั่งปักได ้
   1.3.3.1.5   ส่งลายท่ีตอ้งการปักเขา้ระบบได ้
   1.3.3.1.6  วิธีการจดัส่ง การจดัส่งจะมี 2 แบบ แบบปกติจะคิดราคาตาม 
       จ านวนเส้ือท่ีตอ้งจดัส่งโดยตวัแรก 30 บาท ตวัต่อไปเพิ่ม 10  
             บาท และแบบด่วนจะคิดราคาตามจ านวนเส้ือท่ีตอ้งจดัส่งโดย 
       ตวัแรก 60 บาท ตวัต่อไปเพิ่ม 10 บาท หรือถา้ไม่ตอ้งการจดัส่ง 
       ก็สามารถมารับเองท่ีร้านได ้
   1.3.3.1.7  ช าระเงิน ผา่น True money Wallet ,Mobile Banking และ บตัร 
       เครดิต โดยจะไม่มีการจ่ายเงินหนา้ร้าน 
           1.3.3.1.8   ติดตามรายการสั่งปักและดูประวติัการสั่งปักได ้
     1.3.3.2    ผูดู้แลระบบ (เจา้ของร้านลายปัก) 
   1.3.3.2.1   ดูรายการสั่งปักของลูกคา้ได ้รวมถึงปรับปรุงสถานะการ 
       ด าเนินงานรายการสั่งปักได ้
   1.3.3.2.2   จดัการขอ้มูลเส้ือและลายปักได ้
   1.3.3.2.3   ดูรายงานรายได ้
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1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.1 มีลูกคา้ใหม่พิ่มขึ้น 
1.2 ร้านลายปักมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
1.3 ลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการส่ือสารกบัลูกคา้และการจดลงสมุด 
1.4 ความรวดเร็วในการท างานเพิ่มมากขึ้น 
1.5 ลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Requirement Gathering) 
รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขั้นตอนการด าเนินของร้านว่ามีขั้นตอนการด าเนิน

อย่างไร และน าขอ้มูลท่ีไดม้าประชุมร่วมกับอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อน าเสนอขอ้มูลและปัญหาท่ีพบ 
รวมถึงได้ท าการศึกษาและทดลองใช้งานแอปพลิเคชันการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ต่างๆ เพื่อน า
จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละแอปพลิเคชันมาวิเคราะห์ในการออกแบบระบบ ว่าระบบควรมี
ความสามารถและฟังกช์นัการท างานอะไรบา้ง ขอบเขตการท างานเป็นอยา่งไร 

1.6  กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
  น าขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดศึ้กษาและรวบรวมมาท าการวิเคราะห์ องคป์ระกอบของระบบ 
ฟังก์ชนัการท างานต่างๆ และวางแผนการปฏิบติังาน  เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่ง
สมบูรณ์ โดยจะแบ่งการท างานของระบบ ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ส าหรับผูดู้แลระบบ (ร้านลาย
ปัก) และส่วนท่ี 2 ส าหรับผูใ้ช้ท่ีเป็นลูกคา้ของร้านลายปัก โดยน าเสนอการวิเคราะห์ระบบด้วย
แผนภาพต่อไปน้ี แผนภาพแสดงภาพรวมการท างานและฟังก์ชันของระบบ Use Case Diagram, 
Class Diagram, แผนภาพแสดงล าดบัขั้นตอนการท างานของแต่ละฟังก์ชนั Sequence Diagram และ
แผนภาพแสองโครงสร้างของขอ้มูล Firebase โดยน าเสนอในรูปแบบของโครงสร้างแบบตน้ไม ้
(Tree Structure) 

1.7 กำรออกแบบระบบ (System Design) 
ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบระบบตามท่ีไดท้ าการวิเคราะห์ไว ้เพื่อเป็นแนวทาง

ในการพฒันาระบบในขั้นตอนต่อไป 
1.5.3.1   ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design)  

 สถาปัตยกรรมท่ีใช้จะเป็นแบบครอสแพลทฟอร์ม (Cross Platform) โดยพฒันา
เป็นโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ท่ีสามารถท างานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (iOS) เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าท่ีใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือทั้ง 2 
แพลทฟอร์ม 
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  1.5.3.2   ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 
   คณะผูจ้ัดท าเลือกใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลแบบ NoSQL เน่ืองจาก
ขอ้มูลจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ในอนาคต และการประมวลผลตอ้งเป็นแบบเรียลไทม ์(Real Time) 
โดยฐานขอ้มูลแบบ NoSQL ไม่จ าเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตาราง (Table) เดียวท่ีจะตอ้ง
มีข้อมูลเหมือนกันทั้ งหมดในหน่ึง Table แต่สามารถจัดเก็บข้อมูลแบบได้หลายรูปแบบ และ
โครงสร้างท่ีมีความยดืหยุน่ ท าใหก้ารใชง้านมีความรวดเร็วกวา่ และง่ายต่อการขยายฐานขอ้มูล 

 1.5.3.3   ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface Design) 
                ส่วนติดต่อผู ้ใช้หรือหน้าจอของระบบ คณะผู ้จัดท าออกแบบโดยยึด
หลักการของ UX/UI โดยค านึงถึงประสบการณ์ของผูใ้ช้ ให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานง่ายท่ีสุด ไม่
จ าเป็นตอ้งเรียนรู้การใชง้านเพิ่มเติม และยงัออกแบบโดยเนน้ความเรียบง่าย และโทนสีท่ีสุภาพ และ
ใชห้ลกัการของ Responsive เพื่อสามารถรองรับการใชง้านอุปกรณ์ทุกขนาด 

1.8 กำรพฒันำระบบ (System Development) 
เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดท้ าการวิเคราะห์และ

ออกแบบไว ้ มาพฒันาและเขียนชุดค าสั่งโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio Code และ  
Flutter Framework ในการติดต่อกบัฐานขอ้มูล Firebase ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันา คือภาษา Dart  

1.9 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการทดสอบพร้อมกบัขั้นตอนการพฒันาระบบ โดยใช ้Microsoft 

Visual Studio Code 2019 ในการทดสอบโปรแกรมและฟังก์ชันการท างานต่างๆ โดยได้ท าการ
ทดสอบบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือจริง เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการท างานและการ
แสดงผล รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการท างานในขั้นตอน
ใดบา้ง ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และท าการทดสอบอีกคร้ังหลงัจากท าการแกไ้ข
เสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยมีขั้นการทดสอบระบบ 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

          1.5.5.1   Unit Testing ตรวจสอบความผิดพลาดของแต่ละฟังกช์นัการท างานเป็นการ
ทดสอบแอปพลิเคชนัในระดบั Function Call เพื่อเป็นการยืนยนัการท างาน
ของระดบัยอ่ยท่ีสุดของแอปพลิเคชนัวา่ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

          1.5.5.2  Integration Testing ทดสอบการท างานของระบบโดยทดสอบการตอบสนอง
ของแต่ละความต้องการ แต่ละหน้าของแอปพลิเคชันว่ามีการท างานท่ี 
สมบูรณ์และถูกต้องโดยท าการเช่ือมต่อส่วนย่อย ๆ ของ Module น ามา
ประกอบกนัเป็นระบบ 

          1.5.5.3  System Testing ทดสอบการเช่ือมต่อของระบบโดย หลาย ๆ อุปกรณ์ เช่น 
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ไอแพด เป็นต้น และ  เช่ือมต่อผ่านเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ต และทดสอบการเช่ือมต่อเว็บแอปพลิเคชันกับ Server ผ่าน
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ และผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ (Documentation) 
  เ ป็นการจัดท า เอกสารแนวทางในการจัดท าปริญญานิพนธ์ เพื่อน า เสนอ
กระบวนการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ น าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นคู่มือการใช้
งานใชอ้า้งอิงในอนาคต 
 
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

 
 ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์   

กิจกรรม 
2563 2564 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1.รวบรวมขอ้มูล            
2.วิเคราะห์ระบบ            
3.ออกแบบระบบ            
4.พฒันาระบบ            
5.ทดสอบระบบ            
6.จดัท าเอกสาร            

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ 
 1.7.1       ฮำร์ดแวร์ 
  1.7.1.1   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Dell รุ่น Inspiron 5468 

- Intel Core i7-7500U 
- Redeon (TM) R7 M440 
- 14.0 inch (1366 x 768) Full HD 
- 4 GB DDR4 
- 256 GB SSD  

  1.7.1.2   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Lenovo รุ่น Legion Y530 
   -  Intel Core i7-8750H 

- NVIDIA GeForce GTX 1050 
- 15.6 inch (1920 x 1080) Full HD 
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- 8 GB DDR4 
  1.7.1.3 โทรศพัทมื์อถือ RealMe 3 
 1.7.2       ซอฟต์แวร์ 
  1.7.2.1   ระบบปฏิบติัการ Microsoft Window 10 
  1.7.2.2   โปรแกรม Visual Studio Code 
  1.7.2.3   เวบ็เบราวเ์ซอร์ Google Chrome 
  1.7.2.4   โปรแกรม Android Studio    
  1.7.2.5   Flutter Framework 
 



 
 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ในการจดัท าปริญญานิพนธ์น้ีคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาคน้ควา้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี

และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใช้เป็นแหล่งอา้งอิงและประยุกต์ใช้ในการพฒันาระบบ โดย
ประกอบดว้ย 

 
2.1 Electronic Commerce (e-Commerce) 

การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Commerce เป็นการท าธุรกิจโดยซ้ือขายสินคา้
หรือโฆษณาผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีนิยม คือ วิทย ุโทรทศัน์ และท่ีมีการใชง้านมากท่ีสุดในปัจจุบนั
ก็คือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยสามารถใชท้ั้งขอ้ความ เสียง ภาพ และคลิปวิดีโอใน
การท าธุรกิจ การท าธุรกิจแบบ E-commerce สามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางและท าให้ลด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการไดเ้ป็นอย่างมาก นอกจากน้ียงัมีผูป้ระกอบธุรกิจขายสินคา้ทาง
ออนไลน์เป็นจ านวนมาก ท าใหมี้การแข่งขนัสูง  

2.1.1   รูปแบบของการท าพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 ในการท าการคา้นั้นตอ้งประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ฝ่ายก็คือผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงผูซ้ื้อและ

ผูข้ายนั้นก็มีหลายรูปแบบ ท าใหเ้ราสามารถจดัประเภทของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ออกเป็นประเภท
หลกัๆ ดงัน้ี 

2.1.1.1   ผูป้ระกอบการกบัผูบ้ริโภค (Business to Consumer: B2C)  
การคา้ระหว่างผูค้า้โดยตรงถึงลูกคา้ซ่ึงก็คือผูบ้ริโภค เช่น การขายหนังสือ ขาย

วีดีโอ ขายซีดีเพลง เป็นตน้ 
2.1.1.2   ผูป้ระกอบการกบัผูป้ระกอบการ (Business to Business: B2B)  
การค้าระหว่างผู ้ค้ากับลูกค้าเช่นกัน แต่ในท่ีน้ีลูกค้าจะเป็นในรูปแบบของ

ผูป้ระกอบการ ในท่ีน้ีจะครอบคลุมถึงเร่ือง การขายส่ง การท าการสั่งซ้ือสินค้าผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain Management) เป็นตน้ ซ่ึงจะมีความซับซ้อน
ในระดบัต่างๆ กนัไป 

2.1.1.3   ผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค (Consumer to Consumer: C2C)  

 
 https://www.bkk.social/topic/4870 
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การติดต่อระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภคนั้น มีหลายรูปแบบและวตัถุประสงค ์เช่น
เพื่อการติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ในกลุ่มคนท่ีมีการบริโภคเหมือนกนั หรืออาจจะท าการ
แลกเปล่ียนสินคา้กนัเอง ขายของมือสอง เป็นตน้ 

2.1.1.4   ผูป้ระกอบการกบัภาครัฐ (Business to Government: B2G) 
 การประกอบธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกบัภาครัฐ ท่ีใชก้นัมากก็คือเร่ืองการจดัซ้ือ

จัดจ้างของภาครัฐ หรือท่ีเรียกว่า e-Government Procurement ในประเทศท่ีมีความก้าวหน้าด้าน
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แลว้รัฐบาลจะท าการซ้ือ/จดัจา้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อ
ประหยดัค่าใชจ่้าย เช่น การประกาศจดัจา้งของภาครัฐในเวบ็ไซต ์https://www.mahadthai.com หรือ
การใชง้านระบบอีดีไอ (EDI) ในพีธีการศุลกากรของกรมศุลฯ https://www.customs.go.th 

2.1.1.5   ภาครัฐ กบั ประชาชน (Government to Consumer: G2C)  
เป็นเร่ืองการบริการของภาครัฐผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงปัจจุบนัในประเทศไทย

เองก็มีให้บริการแลว้หลายหน่วยงาน เช่น การค านวณและเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต การให้บริการ
ข้อมู ลประชาชนผ่ าน อิน เทอ ร์ เน็ ต  เ ช่น  ข้อมู ลการ ติดต่ อการท าทะ เ บี ยนต่ า งๆ  ของ
กระทรวงมหาดไทย ประชาชนสามารถเขา้ไปตรวจสอบวา่ตอ้งใชห้ลกัฐานอะไรบา้งในการท าเร่ือง
นั้นๆ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบางอยา่งจากบนเวบ็ไซตไ์ดด้ว้ย 

2.1.2   Mobile Commerce (m-Commerce)  
เป็นการท าธุรกรรรมผ่านทางอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศพัท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ซ่ึงมีขอ้

ไดเ้ปรียบมากกวา่ E-Commerce หลายอยา่ง เช่น 
2.1.2.1   Mobility  
เน่ืองจากสามารถน าโทรศพัท์มือถือไปยงัท่ีต่างๆ ได้สะดวกกว่าการตอ้งพกพา 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แมว้่าจะเป็น Notebook ท่ีนับวนัจะมีขนาดเล็ก บาง น ้ าหนักเบามากขึ้นแลว้ก็
ตาม 

2.1.2.2   Reachability  
สามารถเขา้ถึงไดง้่าย สมยัน้ีใครๆ ก็สามารถเป็นเจา้ของโทรศพัทมื์อถือกนัไดไ้ม่

ยากนกั 
2.1.2.3   Ubiquity  
ปัจจุบันเราใช้งานโทรศัพท์มือถือกันแพร่หลายมาก และใช้งานกันกวา้งขวาง 

ไม่ไดใ้ชเ้ฉพาะในกลุ่มนกัธุรกิจ แต่ไปถึงแม่บา้น นกัศึกษา วยัรุ่น 
2.1.2.4   Convenience  
ดว้ยขนาดท่ีพกพาไดง้่าย ท าให้เกิดความสะดวกในการน าไปใช ้และใชง้านไดไ้ม่

ยาก เพียงกดปุ่ มไม่ก่ีปุ่ ม ถา้เทียบกบัการใชค้อมพิวเตอร์ แลว้ฟังก์ชนัท่ีท างานบนโทรศพัทมื์อถือจะ
สนองต่อการใชง้านท่ีง่าย และใชเ้วลานอ้ยกวา่ 



9 
 

2.2 Cross Platform Software Development 

การท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม ระบบปฏิบติัการ หรือ ซอฟตแ์วร์ชนิดอ่ืน ๆ 
สามารถท างานไดใ้นหลายแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ตวัอย่างเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถ
ท างานไดบ้นไมโครซอฟทว์ินโดวส์ ส าหรับสถาปัตยกรรม x86 และ Mac OS X บน PowerPC 

2.2.1 Hybrid Application 
การพฒันาแอพลิเคชัน่ โดยอาศยั Framework หรือ SDK ท่ีถูกสร้างมาจากหลากหลายภาษา 

และมีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบั framework หรือ SDK นั้น ๆ ให้เลือกใชใ้นการพฒันาท่ีหลากหลาย 
ตวัอย่างเช่น Corona SDK ใช ้ภาษา lua , Adobe AIR ใชภ้าษา Action Script 3 หรือ UNITY ใช ้C# 
และ Javascript 

2.2.1.1 ขอ้ดีของการพฒันาแอพลิเคชัน่แบบ Hybrid 
2.2.1.1.1 ประหยดัทรัพยากรในขั้นตอนการพฒันา เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย 

ทรัพยากรบุคคลอยา่งโปรแกรมเมอร์ เป็นตน้ 
2.2.1.1.2 เป็นการพัฒนาแบบ Cross-Platform สามารถพัฒนาโดยใช้

ชุดค าสั่งหรือภาษาใด ภาษาหน่ึง ใหส้ามารถใชง้านไดใ้นหลายระบบปฏิบติัการ 
  2.2.1.2 ขอ้เสียของการพฒันาแอพลิเคชัน่แบบ Hybrid 

2.2.1.2.1 สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นการท างานของ Platform นั้น ๆ ได้ไม่
เตม็ท่ี อาจมีประสิทธิภาพการท างานในบางฟังกช์ัน่ดอ้ยกวา่การพฒันาแบบ Native 

2.2.1.2.2 หากตอ้งการเขา้ถึงฟังก์ชั่นการท างานแบบ Native ตอ้งพฒันา
ส่วนเสริม ( Extension ) ซ่ึงก็ตอ้งพฒันาร่วมกันระหว่างภาษาท่ีเป็น Native และ 
Hybrid 

2.2.1.2.3 ในด้าน UX ( User Experience ) แอพพลิ เคชั่นแบบ Hybrid 
จะตอ้งพฒันาใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ใกลเ้คียงกบั System interface components ของ
ระบบปฏิบติัการนั้น ๆ มากท่ีสุด 

2.3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลแบบ NoSQL 

ฐานขอ้มูล NoSQL สร้างตามวตัถุประสงค์ส าหรับโมเดลขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจงและมี
แบบแผนท่ียดืหยุ่นส าหรับการสร้างแอปพลิเคชนัอนัทนัสมยั ฐานขอ้มูล NoSQL เป็นท่ีรู้จกักนัดีใน

 
 https://th.wikipedia.org/wiki/ขา้มแพลตฟอร์ม 
 https://www.codebee.co.th/อะไรคือ-hybrid-vs-native-application.html 
 https://aws.amazon.com/th/nosql/?fbclid=IwAR0F6xop8ctFdzeRX-xBHmualBdXamZJec3ktx-
5KTWHLDpOt-t_LN6HGkM 
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ดา้นความง่ายในการพฒันา การท างาน และประสิทธิภาพตามขนาดท่ีตอ้งการ หนา้น้ีประกอบดว้ย
ทรัพยากรเพื่อช่วยใหคุ้ณเขา้ใจฐานขอ้มูล NoSQL และเร่ิมตน้ใชง้าน 

2.3.1   จุดเด่นของฐานขอ้มูลแบบ NoSQL 
ฐานขอ้มูล NoSQL เหมาะส าหรับแอปพลิเคชนัในยุคใหม่ เช่น อุปกรณ์เคล่ือนท่ี เวบ็ และ

เกมท่ีจ าเป็นตอ้งมีฐานขอ้มูลท่ียดืหยุน่ ปรับขนาดได ้ประสิทธิภาพสูง และท างานไดดี้เยีย่มเพื่อมอบ
ประสบการณ์ผูใ้ชท่ี้ยอดเยีย่ม 

2.3.1.1   ความยดืหยุน่  
โดยทั่วไป ฐานข้อมูล NoSQL จะมีแบบแผนท่ียืดหยุ่นท าให้การพัฒนาท าได้

รวดเร็วและการท าซ ้ าค  าสั่งได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โมเดลข้อมูลท่ียืดหยุ่นท าให้ฐานข้อมูล NoSQL 
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับขอ้มูลแบบก่ึงมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 

2.3.1.2   ความสามารถในการปรับขนาด  
โดยทัว่ไปฐานขอ้มูล NoSQL มกัถูกออกแบบมาให้ปรับขนาดออกไดโ้ดยใช้คลสั

เตอร์แบบกระจายของฮาร์ดแวร์แทนการปรับขนาดขึ้นโดยเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีราคาแพงและมี
ประสิทธิภาพสูง  

2.3.1.3   มีประสิทธิภาพสูง  
ฐานข้อมูล NoSQL ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพส าหรับโมเดลข้อมูลบาง

โมเดล และเข้าถึงรูปแบบท่ีเปิดใช้งานประสิทธิภาพท่ีสูงกว่า การพยายามด าเนินการท างานท่ี
คลา้ยกนัดว้ยฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

2.3.1.4   มี API รองรับ  
ฐานขอ้มูล NoSQL มี API การท างานและประเภทขอ้มูลท่ีสร้างตามวตัถุประสงค์

ส าหรับโมเดลขอ้มูลแต่ละโมเดลท่ีสอดคลอ้งกนั 
 

 2.3.2   Firebase 
 Firebase Database เป็น NoSQL Cloud Database ท่ีเก็บขอ้มูลในรูปแบบของ JSON และมี
การเช่ือมต่อขอ้มูลแบบ Realtime กบัทุกอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อแบบอตัโนมติั รองรับการท างานแบบ 
Offline โดยข้อมูลจะถูกเก็บไวใ้น Local จนกระทั่งกลับไป Online จะท าการเช่ือมต่อข้อมูลให้
อตัโนมติั รวมถึงมี Security Rules ให้เราสามารถออกแบบเง่ือนไขการเขา้ถึงขอ้มูลทั้งการ Read 
และ Write ไดท้ั้งบนแพลทฟอร์ม Android, iOS และ เวบ็ 
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2.4 Flutter Framework และภาษา Dart 

Flutter Framework เป็นเฟรมเวิร์กส าหรับการพฒันาซอฟต์แวร์แบบครอสแพลทฟอร์ม 
(Cross-Platform Framework) ท่ีเป็นเนทีฟโมบายแอปพลิเคชัน (Native Mobile Application) ท่ี 
พฒันาโดยบริษทั Google Inc. และใช้ภาษา Dart ในการพฒันาโปรแกรมหรือเขียนชุกค าสั่งท่ีมี
ความคลา้ยคลึงกบัภาษา C# และภาษา Java 
 การท างานของ Flutter จะไม่ใช่ตวัคอมไพล์ชุดค าสั่งโดยตรง โดยจะส่งชุดค าสั่งไปท่ีชุด
พฒันาของ Android หรือ iOS ให้เป็นตวัคอมไพล์ โดยแอปพลิเคชันจะเปิดขึ้นได้ด้วยการท างาน
ร่วมกันของ Rendering Engine ท่ีสร้างจาก C++ และใช้ Flutter Design UI  ท่ีสร้างจากภาษา Dart 
ไฟล์ทั้งหมดท่ีถูกสร้างจะอยู่ในแอปพลิเคชนัแต่ละแอปพลิเคชนั และในแต่ละแอปพลิเคชันจะมี 
SDK Assemblies ส าหรับแพลทฟอร์มแต่ละแพลทฟอร์มโดยเฉพาะ จุดเด่นของ Flutter คือ การ
ปรับแต่ง UI (User Interface) ท่ีมีความยืนหยุ่น แยกการออกแบบเพื่อเน้นไปท่ีประสบการณ์ของ
ผูใ้ช้งาน UX (User Experience) โดย UI จะใกลเ้คียงกบั Native และตรงตามหลกัการออกแบบท่ี
ถูกตอ้ง และมีความสามารถในการท า Hot Reload ท่ีท าให้การแกไ้ขชุดค าสั่งสามารถแสดงผลได้
ทนัทีในระหว่างท่ีรันแอปพลิเคชัน่ และรวมไปถึงมี Widget ท่ีพร้อมให้เลือกใช้งานเป็นจ านวนมาก 
ท าให้พฒันาแอปพลิเคชนัไดร้วดเร็วเหมาะส าหรับองคก์รท่ีตอ้งการแอปพลิเคชนัท่ีสวยงามและมี
ประสิทธิภาพ 

 
รูปท่ี 2.1 แสดงการท างานของ Flutter 

 
 https://medium.com/@hizokaz/มาท าความรู้จกักบั-flutter-กนัเถอะ-4dca2ad634bd 



บทที่ 3 

การวิเคราะห์ระบบ 

 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

ปัจจุบนัการสั่งปักเส้ือของร้านลายปักนั้นจะเป็นการสั่งงานท่ีหนา้ร้านโดยการจดบนัทึกใน
สมุดรับค าสั่งปักและการส่ือสารระหว่างลูกคา้กบัคนรับค าสั่งปักบางคร้ังเกิดความผิดพลาดท าให้
ปักเส้ือนักเรียนไม่ตรงตามท่ีลูกค้าสั่งและต้องแก้ไขซ่ึงบางช้ินงานต้องใช้เวลาในการแก้นาน 
ประกอบดับทางร้านยงัไม่มีระบบการจดัการและการจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ให้ดีจึงท าให้เกิดความ
ผิดพลาดและล่าช้าในการด าเนินงาน และเม่ือโรงเรียนเปล่ียนเป็นการเรียนออนไลน์  การปักเส้ือ
นกัเรียนก็ไม่จ าเป็นส าหรับผูป้กครองท าให้รายไดข้องทางร้านขาดหายไปเน่ืองจากช่องทางในการ
ขายของทางร้านมีเพียงช่องทางเดียวคือหนา้ร้าน 
  ดังนั้ นคณะผู ้จัดท าจึงได้ประยุกต์เอาเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Commerce) เทคโนโลยีโมบาย (Mobile Technology) และเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวต้ิง (Cloud 
Computing) มาพฒันาระบบโมบายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ให้กบัร้านลายปัก โดยพฒันาเป็นโมบาย
แอปพลิเคชนัท่ีสามารถท างานไดท้ั้งแพลทฟอร์มของแอนดรอยแ์ละไอโอเอส การบริหารจดัการ
ประยุกต์ใช้บริการของคลาวด์ และบนัทึกลงฐานขอ้มูล NoSQL โดยระบบท่ีคณะผูจ้ดัท าพฒันาน้ี 
จะเขา้มาช่วยเพิ่มทางเลือกให้กบัลูกคา้ท่ีมีในปัจจุบนั โดยระบบสามารถเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กบัลูกคา้และลดความผิดพลาดของการรับค าสั่งปัก และยงัเพิ่มช่องทางการขายเส้ือให้กบัทาง
ร้านอีกดว้ย ระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ประกอบดว้ย 

- ส่วนท่ี 1 ส าหรับร้านลายปัก โดยทางร้านสามารถบริหารจดัการขอ้มูลเส้ือ ขอ้มูลลาย ขอ้มูล
ลูกคา้ ขอ้มูลค าสั่งปัก สถานะของค าสั่งปัก และการช าระเงินของลูกคา้ รวมถึงสามารถดู
รายงานรายไดข้องร้านไดโ้ดยสามารถเลือกไดต้ามวนัท่ี เดือน และปี 

- ส่วนท่ี 2 ส าหรับลูกคา้ของร้านลายปัก โดยลูกคา้จะมีฟังก์ชนัการท างานรองรับการสั่งปิก
ดงัน้ี 

- สามารถสมคัรสมาชิกเพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนเขา้ใชร้ะบบ  
- สามารถท าการสั่งปักพร้อมทั้งเลือกลายของโรงเรียนหรือลายท่ีทางร้านมีไวใ้หไ้ด ้
- สามารถก าหนดลายท่ีตอ้งการได ้โดยการอปัโหลดลายท่ีตอ้งการเขา้ระบบได ้
- สามารถสั่งซ้ือเส้ือท่ีทางร้านมีจ าหน่ายได ้
- สามารถแจง้รายละเอียดการปักได ้เช่น ช่ือโรงเรียน ช่ือนกัเรียน เลขประจ าตวั และ

ขอ้มูลอ่ืน ๆ ตามแต่ละโรงเรียนก าหนด 
- สามารถช าระเงินผา่นระบบการช าระเงินออนไลน์ได ้
- สามารถติดตามค าสั่งปักได ้
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- สามารถเลือกใหท้างร้านจดัส่งผา่นผูใ้หบ้ริการขนส่งได ้
 

3.2 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบ (Use Case Diagram) 

 
รูปท่ี 3.1 Use Case Diagram ของระบบโมบายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจงานปัก 

(กรณีศึกษา ร้านลายปัก) 
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3.3 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส ( Use Case Description ) 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของ Use case Register 
Use Case Name Register 

Use Case ID UC1 
Brief Description ส าหรับผูใ้ชท่ี้เป็นลูกคา้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อเขา้ใชง้านระบบ

ต่อไป 
Primary Actors Customer 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ ม Register 
2. ผูใ้ช้งานป้อนขอ้มูลในการสมคัรสมาชิกไดแ้ก่ ช่ือผูใ้ช้ อีเมล์ 

รหสัผา่น ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์
3. ผูใ้ชง้านคลิกปุ่ ม Register สมคัรสมาชิก 
4. ระบบจะท าการสร้างไอดีของผูใ้ช้และบนัทึกขอ้มูล ช่ือผูใ้ช้ 

อีเมล์ ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศพัท์ ลงในฐานขอ้มูลตาราง User 
และบันทึกอีเมล์และรหัสผ่านของผู ้ใช้ลงใน Firebase 
Authentication 

5. ระบบจะน าผูใ้ชไ้ปยงัหนา้ Login 
Post Condition ระบบจะแสดงหนา้ Login เพื่อใหผู้ใ้ชท้  าการเขา้สู่ระบบ 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียดของ Use case Login 
Use Case Name Login 

Use Case ID UC2 
Brief Description ส าหรับยนืยนัตวัตน โดยใชอี้เมลและรหสัผา่น เพื่อเขา้ใชง้านระบบ 
Primary Actors Customer 

Secondary Actors - 
Preconditions จะตอ้งท าการ ลงทะเบียน ก่อนเขา้ใชง้านระบบ 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์
โทรศพัทมื์อถือ 

2. ระบบจะแสดงฟิลดส์ าหรับใหลู้กคา้ป้อนขอ้มูลเพื่อเขา้สู่
ระบบ โดยมีฟิลดด์งัน้ี 
2.1 ช่ือผูใ้ชง้าน 
2.2 รหสัผา่น 

3. ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลและคลิกปุ่ ม เขา้สู่ระบบ 
3.1 ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผา่น ถูกตอ้ง ระบบ

จะแสดงหนา้ร้านคา้ 
3.2 ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผา่น ไม่ถูกตอ้ง 

3.2.1 ระบบแสดง ขอ้ความ ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้
3.2.2 ระบบจะใหป้้อนขอ้มูลอีกคร้ัง 

Post Condition เม่ือเขา้สู่ระบบส าเร็จ จะไปยงัหนา้หลกัของระบบ 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดของ Use case Orders Shirt 
Use Case Name Orders Shirt 

Use Case ID UC3 
Brief Description หนา้เลือกสินคา้ 
Primary Actors Customer 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการเลือกรูปแบบสินคา้ 
2. ระบบจะแสดงหนา้ให้เลือกรูปแบบเส้ือและรายละเอียดไดแ้ก่ 

รูปแบบเส้ือนกัเรียนหรือเส้ืออ่ืน ๆ ไซส์เส้ือ จ านวน ราคา  
3. ผูใ้ชค้ลิกเพิ่มลงตะกร้าสินคา้ 

3.1 ถา้ผูใ้ชมี้สินคา้อยูใ่นตะกร้าสินคา้อยูแ่ลว้ ระบบจะท าการ       
เพิ่มช่ือ ไซส์ ราคาและจ านวนของสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือกลงใน
ตาราง Orders ในตารางรหสัตะกร้าสินคา้ของลูกคา้ท่ีอยู่
ในตาราง Cart 

3.2 ถา้ผูใ้ชย้งัไม่มีสินคา้ในตะกร้าสินคา้เลย ระบบจะท าการ
สร้างรหสัและตะกร้าสินคา้ แลว้จะท าการเพื่อมช่ือ ไซส์ 
ราคาและจ านวนของสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือกลงในตาราง 
Orders ในตารางรหสัตะกร้าสินคา้ท่ีระบบสร้างขึ้นท่ีอยู่
ในตาราง Cart 

 
Post Condition เม่ือผูใ้ชเ้ลือกสินคา้ส าเร็จ ขอ้มูลสินคา้ท่ีเลือกจะอยูใ่นตะกร้าสินคา้ ซ่ึง

ผูใ้ชส้ามารถดูสินคา้ท่ีเลือกไวท้ั้งหมดได ้
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียดของ Use case Embroidered Shirt 
Use Case Name Embroidered Shirt 

Use Case ID UC4 
Brief Description หนา้สั่งปักเส้ือ 
Primary Actors Customer 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการเลือกสั่งปักเส้ือ 
2. ระบบจะแสดงหนา้ให้เลือกเส้ือนกัเรียนหรือเส้ืออ่ืน ๆ  

2.1 ถา้ผูใ้ชเ้ลือกเส้ือนกัเรียน ระบบจะแสดงลายปักส าหรับ
เส้ือนกัเรียน ไดแ้ก่ เลือกตราโรงเรียน และกรอกขอ้มูล
การปักเส้ือ 

2.2  ถา้ผูใ้ชเ้ลือกเส้ืออ่ืน ๆ ระบบจะแสดงลายปักส าหรับเส้ือ
อ่ืน ๆท่ีทางร้านมี 

3. ผูใ้ชค้ลิกเพิ่มลงตะกร้าสินคา้ 
3.1 ถา้ผูใ้ชมี้สินคา้อยูใ่นตะกร้าสินคา้อยูแ่ลว้ ระบบจะท าการ       

เพิ่มขอ้มูลรายละเอียดเส้ือท่ีผูใ้ชน้ ามาปัก ช่ือลายปัก 
รายละเอียดลายปักของผูใ้ชท่ี้กรอกในลายปัก ราคาลาย
ปักและจ านวนของสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือกลงในตาราง Orders 
ในตารางรหสัตะกร้าสินคา้ของลูกคา้ท่ีอยูใ่นตาราง Cart 

3.2 ถา้ผูใ้ชย้งัไม่มีสินคา้ในตะกร้าสินคา้เลย ระบบจะท าการ
สร้างรหสัและตะกร้าสินคา้ แลว้จะท าการเพิ่มขอ้มูล
รายละเอียดเส้ือท่ีผูใ้ชน้ ามาปัก ช่ือลายปัก รายละเอียด
ลายปักของผูใ้ชท่ี้กรอกในลายปัก ราคาลายปักและ
จ านวนของสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือกลงในตาราง Orders ใน
ตารางรหสัตะกร้าสินคา้ท่ีระบบสร้างขึ้นท่ีอยูใ่นตาราง 
Cart 

 
Post Condition เม่ือผูใ้ชเ้ลือกสินคา้ส าเร็จ ขอ้มูลสินคา้ท่ีเลือกจะอยูใ่นตะกร้าสินคา้ ซ่ึง

ผูใ้ชส้ามารถดูสินคา้ท่ีเลือกไวท้ั้งหมดได ้
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงรายละเอียดของ Use case Order and embroidered Shirt 
Use Case Name Order and embroidered Shirt 

Use Case ID UC5 
Brief Description หนา้เลือกสินคา้ 
Primary Actors Customer 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการปัก 
2. ระบบจะแสดงหนา้เก่ียวกบัลายปัก 

2.1 ถา้ผูใ้ชเ้ลือกเส้ือเป็นเส้ือนกัเรียน เลือกไซส์ เลือกจ านวน
แลว้ ระบบจะแสดงหนา้รายละเอียดท่ีจะสั่งปัก เช่น ตรา
โรงเรียน ดาว ตวัย่อโรงเรียน และช่ือ เป็นตน้ 

2.2 ถา้ผูใ้ชเ้ลือกเส้ือเป็นเส้ืออ่ืน ๆ เลือกรูปแบบเส้ือ เลือก
ไซส์ เลือกจ านวนแลว้ ระบบจะแสดงลายของทางร้านให้
ผูใ้ชเ้ลือก 

3. ผูใ้ชค้ลิกเพิ่มลงตะกร้าสินคา้ 
3.1 ถา้ผูใ้ชมี้สินคา้อยูใ่นตะกร้าสินคา้อยูแ่ลว้ ระบบจะท าการ       

เพิ่มขอ้มูลรายละเอียดเส้ือท่ีผูใ้ชน้ ามาปัก ช่ือสินคา้ ไซส์ 
ช่ือลายปัก รายละเอียดลายปักของผูใ้ชท่ี้กรอกในลายปัก 
ราคาสินคา้ ราคาลายปักและจ านวนของสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือก
ลงในตาราง Orders ในตารางรหสัตะกร้าสินคา้ของลูกคา้
ท่ีอยูใ่นตาราง Cart 

3.2 ถา้ผูใ้ชย้งัไม่มีสินคา้ในตะกร้าสินคา้เลย ระบบจะท าการ
สร้างรหสัและตะกร้าสินคา้ แลว้จะท าการเพิ่มขอ้มูล
รายละเอียดเส้ือท่ีผูใ้ชน้ ามาปัก ช่ือสินคา้ ไซส์ ช่ือลายปัก 
รายละเอียดลายปักของผูใ้ชท่ี้กรอกในลายปัก ราคาสินคา้ 
ราคาลายปักและจ านวนของสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือกลงใน
ตาราง Orders ในตารางรหสัตะกร้าสินคา้ท่ีระบบสร้าง
ขึ้นท่ีอยูใ่นตาราง Cart 

Post Condition เม่ือผูใ้ชเ้ลือกสินคา้ส าเร็จ ขอ้มูลสินคา้ท่ีเลือกจะอยูใ่นตะกร้าสินคา้ ซ่ึง
ผูใ้ชส้ามารถดูสินคา้ท่ีเลือกไวท้ั้งหมดได ้

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.6 แสดงรายละเอียดของ Use case Send embroidery 
Use Case Name Send embroidery 

Use Case ID UC6 
Brief Description หนา้ส่งลายปัก 
Primary Actors Customer 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้ าการเลือกส่งลายปัก 
2. ระบบจะแสดงหนา้ใหผู้ใ้ชเ้พิ่มลายปักท่ีผูใ้ชต้อ้งการปัก โดย

ผูใ้ชต้อ้งระบุรายละเอียด ประเภท รูปและช่ือของลายปักท่ี
ผูใ้ชต้อ้งการส่งใหท้างร้านปัก 

3. ผูใ้ชค้ลิกเพิ่มลายปัก 
4. ระบบจะท าการอพัโหลดรูปลายปัดท่ีผูใ้ชส่้งมาไปยงั 

Firebase Firestore และท าการเพิ่มขอ้มูลรายละเอียด ประเภท 
ลิงคท่ี์อยูข่องรูปท่ีอพัโหลดและช่ือของลายปักท่ีผูใ้ชก้รอกลง
ในตาราง Skins 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงรายละเอียดของ Use case Manage cart 
Use Case Name Manage cart 

Use Case ID UC7 
Brief Description ส าหรับแสดงรายการสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
Primary Actors Customer 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่ มเพิ่มไปยงัตะกร้า
สินคา้ 

2. ผูใ้ชง้านกดไปท่ีตะกร้าสินคา้ ระบบจะแสดงหนา้รายการ
สินคา้ ค่าจดัส่ง และราคาทั้งหมด 

3. ผูใ้ชส้ามารถลบรายการสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้พิ่มไว ้และเลือกวิธีการ
จดัส่งได ้

Post Condition ระบบจะแสดงหนา้รายการสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
Alternative Flows - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

ตารางท่ี 3.8 แสดงรายละเอียดของ Use case Pay 
Use Case Name Payment 
Use Case ID UC8 
Brief Description ส าหรับผูใ้ชเ้ลือกรายการค าสั่งปักหรือค าสั่งซ้ือท่ีจะช าระเงิน 
Primary Actors Customer 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการเลือกรายการท่ีจะช าระเงิน 

2. ระบบจะแสดงรายละเอียดการช าระเงิน ไดแ้ก่ รายการสินคา้ 
ราคาของสินคา้นั้น ค่าจดัส่ง ยอดรวมทั้งหมด และท่ีอยูจ่ดัส่ง 
2.1 ถา้ผูใ้ชเ้ลือกท่ีอยูเ่ดิม ผูใ้ชส้ามารถช าระเงินไดเ้ลย 
2.2 ถา้ผูใ้ช้ตอ้งการเปล่ียนท่ีอยู่ สามารถแก้ไขท่ี้อยู่จัดส่งได้  

ผูใ้ชส้ามารถช าระเงินไดเ้ลย 
3. ผูใ้ชก้ดช าระเงิน 
4. ระบบจะแสดงช่องทางการช าระเงินส าหรับลูกคา้โดยมีดงัน้ี 

4.1 เ ม่ื อ ผู ้ ใ ช้ เ ลื อ ก ช า ร ะ เ งิ น ผ่ า น บั ต ร เ ค ร ดิ ต
(Visa,Mastercart,JCB) 
4.1.1 ผู ้ใช้จะต้องกรอกช่ือผู ้ใช้บัตร เลขบัตรเครดิต 

เดือนหมดอายุบตัร ปีหมดอายุบตัร เลขหลงับตัร
(3 หลกั) 

4.1.2 ผูใ้ชก้ดตรวจสอบบตัร 
4.1.2.1 ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มูลบตัรเครดิตท่ี

ผูใ้ชก้รอก  
4.1.2.1.1 หากข้อมูลถูกต้องระบบจะแสดง

ขอ้ความ ขอ้มูลบตัรถูกตอ้ง และปุ่ ม
ช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

4.1.2.1.1.1 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ มช าระเงินดว้ยบตัร
เครดิต ระบบจะท าการหกัวงเงิน
ในบัตรเครดิตของผู ้ใช้  และ
แก้ไขข้อมูลสถานะเป็นช าระ
เงินแลว้และบนัทึกเวลาท่ีช าระ
เงิน  
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ตารางท่ี 3.8 แสดงรายละเอียดของ Use case Pay (ต่อ) 
Main Flow ลงในตารางรหสัตะกร้าสินคา้

ของผูใ้ช ้ท่ีอยูใ่นตาราง Carts  
4.1.2.1.1.2 ระบบจะน าผูใ้ชไ้ปยงัหนา้

ร้านคา้ 
4.1.2.1.2 หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้งระบบจะแสดง

ขอ้ความ ขอ้มูลบตัรไม่ถูกตอ้ง 
4.2 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกทรูมนัน่ีวอลเล็ท 

4.2.1 ผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกเบอร์โทรศพัทท่ี์ตอ้งการจะช าระ
เงินดว้ยทรูมนัน่ีวอลเลท็ 

4.2.2 ผูใ้ชก้ดช าระเงินดว้ยทรูมนัน่ีวอลเลท็ 
4.2.3 ระบบจะแสดงปุ่ มตรวจสอบการช าระเงิน และน า

ผูใ้ชไ้ปยงัแอปพลิเคชนัทรูมนัน่ีวอลเลท็เพื่อท า
การช าระเงิน 

4.2.4 เม่ือผูใ้ชก้ดตรวจสอบ 
4.2.4.1 ระบบจะท าการตรวจสอบการช าระเงินของ

ผูใ้ช ้
4.2.4.1.1 หากระบบพบการช าระเงินของผูใ้ช ้ 

ระบบจะท าการแกไ้ขขอ้มูลสถานะ
เป็นช าระเงินแลว้และบนัทึกเวลาท่ี
ช าระเงินลงในตารางรหสัตะกร้า
สินคา้ของผูใ้ช ้ท่ีอยูใ่นตาราง Carts 

4.2.4.1.1.1 ระบบจะน าผูใ้ชไ้ปหนา้ร้านคา้ 
4.2.4.1.2 หากระบบไม่พบการช าระเงินของ

ผูใ้ช ้ระบบจะแสดงขอ้ความช าระ
เงินไม่ส าเร็จ 

4.3 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกอินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์งโดยระบบรองรับ
ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย ์
4.3.1 ระบบจะแสดงปุ่ มตรวจสอบการช าระเงิน และน า

ผูใ้ชไ้ปยงัแอปพลิเคชนัของธนาคารตามท่ีผูใ้ชไ้ด้
เลือกไว ้
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ตารางท่ี 3.8 แสดงรายละเอียดของ Use case Pay (ต่อ) 
Main Flow 4.3.2 เม่ือผูใ้ชก้ดตรวจสอบ 

4.3.2.1 ระบบจะท าการตรวจสอบการช าระเงินของ
ผูใ้ช ้

4.3.2.1.1 หากระบบพบการช าระเงินของผูใ้ช ้ 
ระบบจะท าการแกไ้ขขอ้มูลสถานะ
เป็นช าระเงินแลว้และบนัทึกเวลาท่ี
ช าระเงินลงในตารางรหสัตะกร้า
สินคา้ของผูใ้ช ้ท่ีอยูใ่นตาราง Carts 

4.3.2.1.1.1 ระบบจะน าผูใ้ชไ้ปหนา้ร้านคา้ 
4.3.2.1.2 หากระบบไม่พบการช าระเงินของ

ผูใ้ช ้ระบบจะแสดงขอ้ความช าระ
เงินไม่ส าเร็จ 

 
Post Condition ระบบจะแสดงหนา้ช าระเงินออนไลน์ 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.9 แสดงรายละเอียดของ Use case Check status 
Use Case Name Check status 

Use Case ID UC9 
Brief Description ส าหรับแสดงสถานะลายท่ีผูใ้ชต้อ้งการปัก 
Primary Actors Customer 

Secondary Actors Administrator 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้ าการเลือกสถานะ 
2. ระบบจะแสดงสถานะรายการสั่งซ้ือของผูใ้ช ้วา่แต่ละรายการ

อยูใ่นสถานะใด เช่น อยู่ระหวา่งการท าบลอ็ก อยู่ระหวา่งการ
ปัก อยูใ่นระหวา่งการจดัส่ง และจดัส่งแลว้ 

3. ถา้ผูใ้ชเ้ปล่ียนจากเลือกสถานะรายการสั่งซ้ือเป็น สถานะการ
สั่งปัก ระบบจะแสดงรายการท่ีผูใ้ชเ้สนอลายปัก 
3.1 ถา้ทางร้านท าไดท้างระบบจะแจง้วา่ สถานะลายปักของ

ท่านถูกตอบรับ ทางดา้นล่างของช่ือลายปัก 
3.2 ถา้ทางร้านท าไม่ไดผู้ดู้แลระบบจะแจง้วา่ สถานะลายปัก

ของท่านถูกปฏิเสธ ทางดา้นล่างของช่ือลายปัก 
 

Post Condition  
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.10 แสดงรายละเอียดของ Use case Show block list 
Use Case Name Show block list 

Use Case ID UC10 
Brief Description ส าหรับผูดู้แลระบบท่ีจะดูรายการท าบลอ็ค 
Primary Actors Administrator 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลคลิกปุ่ มลิสตท์ าบลอ็ค 
2. ระบบจะแสดงหนา้รายการท าบลอ็ก รายการปัก และรายการ

จดัส่ง 
2.1 ถา้ผูดู้แลระบบเลือกหนา้รายการท าบลอ็ก ระบบจะแสดง

หนา้รายการออร์เดอร์ท่ีตอ้งท าบลอ็ค สามารถกดเขา้ดู
รายละเอียดแต่ละรายการได ้

2.2 ถา้ผูดู้แลระบบเลือกหนา้รายการปัก ระบบจะแสดงหนา้
รายการท่ีตอ้งปัก 

2.3 ถา้ผูดู้แลระบบเลือกหนา้รายการส่ง ระบบจะแสดงหนา้
รายละเอียดการจดัส่ง และแจง้เลขพสัดุแก่ผูใ้ช ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.11 แสดงรายละเอียดของ Use case Update product 
Use Case Name Update product 

Use Case ID UC11 
Brief Description ส าหรับผูดู้แลระบบท่ีจะอพัเดตสินคา้ 
Primary Actors Administrator 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบคลิกปุ่ มอพัเดตสินคา้ 
2. ระบบจะแสดงหนา้เพิ่มสินคา้ และลบสินคา้ 

2.1 ถา้ผูดู้แลระบบเลือกเพิ่มสินคา้ ระบบจะแสดงหนา้ให้
เพิ่มขอ้มูลสินคา้ ไดแ้ก่ รูป ช่ือสินคา้ ไซส์ ประเภท ราคา  

2.2  ถา้ผูดู้แลระบบเลือกลบสินคา้ ระบบจะแสดงหนา้สินคา้ 
เพื่อใหเ้ปล่ียนสถานะสินคา้ได ้วา่สินคา้ไม่พร้อมใชง้าน  

3. ระบบจะท าการแกไ้ขหรือบนัทึกขอ้มูลสินคา้ตามท่ีผูใ้ชไ้ดท้ า
การแกไ้ขสถานะหรือเพิ่มสินคา้ในตาราง Products  

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.12 แสดงรายละเอียดของ Use case Update embroidery 
Use Case Name Update embroidery 

Use Case ID UC12 
Brief Description ส าหรับผูดู้แลระบบท่ีจะอพัเดตลายปัก 
Primary Actors Administrator 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลคลิกปุ่ มอพัเดตลายปัก 
2. ระบบจะแสดงหนา้ปรับปรุงแกไ้ขลายปัก ใหผู้ดู้แลระบบ

กรอกรายละเอียด ไดแ้ก่ รูป ช่ือลาย รายละเอียด ประเภทลาย 
ช่ือ นามสกุล ช่ือภาษองักฤษ นามสกุลภาษองักฤษ ช่ือเล่น 
รหสันกัเรียน ราคา 

3. ผูดู้แลระบบเพิ่มลายในระบบ 
4. ระบบจะท าการเพิ่มขอ้มูลายปักตามท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกไวล้งใน

ตาราง Logo 
Post Condition - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.13 แสดงรายละเอียดของ Use case Show embroidery list 
Use Case Name Show embroidery list 

Use Case ID UC13 
Brief Description ส าหรับผูดู้แลระบบท่ีจะดูลายท่ีผูใ้ชส้ั่งปัก 
Primary Actors Administrator 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลคลิกปุ่ มแสดงลายสั่งปัก 
2. ระบบจะแสดงหนา้เสนอลายสั่งปักของผูใ้ช ้
3. ผูดู้แลสามารถดูรายละเอียดลายสั่งปัก แลว้ถึงจะสามารถบอก

ไดว้า่ท าไดห้รือไม่ เพราะอะไร หากท าได ้ผูดู้แลจะตอบกลบั
วา่ท าไดพ้ร้อมราคา 
3.1 ถา้ผูดู้แลเลือกรายการเพิ่มลายปัก ระบบจะแสดงรายการ

ท่ีผูดู้แลตอ้งเพิ่มลายปักใหก้บัผูใ้ชท่ี้ช าระเงินลายปักท่ี
เสนอมาแลว้ โดยผูดู้แลจะตอ้งกรอกขอ้มูลลายปัก
เหมือนกบัฟังกช์นัเพิ่มลายปัก  
3.1.1 เม่ือผูดู้แลกดเพิ่มลายปัก 
3.1.2 ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลายปักและรหสั

ผูใ้ชข้องผูท่ี้เสนอลายปักลงในตาราง Logo 
Post Condition - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.14 แสดงรายละเอียดของ Use case Show report 
Use Case Name Show report 

Use Case ID UC14 
Brief Description ส าหรับผูดู้แลระบบดูรายงานรายไดข้องทางร้าน 
Primary Actors Administrator 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลคลิกปุ่ มแสดงรีพอร์ท 
2. ระบบจะแสดงหนา้รายงาน โดยจะแสดงรายละเอียด ดงัน้ี 

จ านวนรายการสั่งปัก รายละเอียดของรายการนั้น ๆ และ
ยอดขาย ในเดือนต่าง ๆ ตามท่ีผูดู้แลระบบจะก าหนด 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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3.4 แสดงขั้นตอนการท างานของฟังก์ชัน (Sequence Diagram) 
 

 
รูปท่ี 3.1 Sequence diagram : Register 

 

 
รูปท่ี 3.2 Sequence diagram : Login 
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รูปท่ี 3.3 Sequence diagram : Order Shirt 
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รูปท่ี 3.4 Sequence diagram : Embroidered Shirt 
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รูปท่ี 3.5 Sequence diagram : Order and Embroidered Shirt 
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รูปท่ี 3.6 Sequence diagram : Send embroidery 

 

 
รูปท่ี 3.7 Sequence diagram : Manage cart 



35 
 

 
รูปท่ี 3.8 Sequence diagram : Payment 
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รูปท่ี 3.9 Sequence diagram : Check status 
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รูปท่ี 3.10 Sequence diagram : Show block list 

 



38 
 

 
รูปท่ี 3.11 Sequence diagram : Update product 
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รูปท่ี 3.12 Sequence diagram : Update embroidery 

 

 
รูปท่ี 3.13 Sequence diagram : Show embroidery list 
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รูปท่ี 3.14 Sequence diagram : แสดงรีพอร์ท 
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3.5 แผนภาพแสดงองค์ประกอบคลาส (Class Diagram) 
 

 
รูปท่ี 3.15 Class diagram ในฝ่ังของ Customer 
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รูปท่ี 3.16 Class diagram Class  ในฝ่ังของ Administrator 
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3.6 โครงสร้างของฐานข้อมูล (NoSQL Database Structure) 
 

 
รูปท่ี 3.17 โครงสร้างของขอ้มูล (NoSQL Structure) 
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ตาราง 3.15 CUSTOMERS  
name Description Data Type 

CustomerID ไอดีของผูใ้ช ้ String 
address ท่ีอยูท่ี่จดัส่งสินคา้ String 
cartid ไอดีของตะกร้าสินคา้ String 
id ไอดีของผูใ้ช ้ String 
imgurl ท่ีอยูข่องรูปโปรไฟล ์ String 
name ช่ือผูใ้ช ้ String 
phone เบอร์โทรศพัทผ์ูใ้ช้ String 

 
ตาราง 3.16 SKINS 

name Description Data Type 
Skinsid ไอดีของการส่งลายปัก String 
Customerid ไอดีของผูใ้ช ้ String 
type ประเภทของลายปัก String 
status สถานะลายปัก String 
name ช่ือลายปัก String 
img ท่ีอยูข่องรูปภาพลายปัก String 
id ไอดีของการส่งลายปัก String 
detail รายละเอียดลายปัก String 
cando สามารถท าลายปักไดห้รือไม่ String 
becrouse เหตุผลในการจดัท าลายปักวา่

ไม่ไดเ้พราะอะไร 
String 
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ตาราง 3.17 PRODUCTS 
name Description Data Type 

Productid ไอดีของสินคา้ String 
image1 ท่ีอยูข่องไฟลรู์ปภาพสินคา้ท่ี1 String 
image2 ท่ีอยูข่องไฟลรู์ปภาพสินคา้ท่ี2 String 
image3 ท่ีอยูข่องไฟลรู์ปภาพสินคา้ท่ี3 String 
name ช่ือสินคา้ String 
sizeS ราคาไซส์ S Double 
sizeM ราคาไซส์ M Double 
sizeL ราคาไซส์ L Double 
sizeXL ราคาไซส์ XL Double 
type ประเภทของสินคา้ String 
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ตาราง 3.18 LOGO 
name Description Data Type 

LogoID ไอดีของลายปัก String 
detail รายละเอียดของลายปัก String 
firstname ลายปักน้ีตอ้งกรอกช่ือจริง

หรือไม่ 
bool 

firstnameEN ลายปักน้ีตอ้งกรอกช่ือจริง
ภาษาองักฤษหรือไม่ 

bool 

id ไอดีของลายปัก String 
lastname ลายปักน้ีตอ้งกรอกนามสกุล

หรือไม่ 
bool 

lastnameEN ลายปักน้ีตอ้งกรอกนามสกุล
ภาษาองักฤษหรือไม่ 

bool 

name ช่ือของลายปัก String 
nickname ลายปักน้ีตอ้งกรอกช่ือเล่น

หรือไม่ 
bool 

price ราคา Double 
studentid ลายปักน้ีตอ้งกรอกรหสั

นกัศึกษาหรือไม่ 
bool 

type ประเภทของลายปัก String 
url ท่ีอยูข่องรูปลายปัก String 
Customerid ไอดีของผูใ้ช ้ String 
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ตาราง 3.19 CARTS 
name Description Data Type 

CartID ไอดีของตะกร้าสินคา้ String 
Orders ค าสั่งปักหรือค าสั่งซ้ือ String 
oderid ไอดีของออร์เดอร์ String 
count จ านวนท่ีสั่ง int 
detail รายละเอียดท่ีสั่ง String 
firstname ช่ือจริงของผูใ้ชท่ี้ปักลงบนเส้ือ String 
firstnameEN ช่ือจริงภาษาองักฤษของผูใ้ชท่ี้

ปักลงบนเส้ือ 
String 

id ไอดีของออร์เดอร์ String 
lastname นามสกุลของผูใ้ชท่ี้ปักลงบน

เส้ือ 
String 

lastnameEN นามสกุลภาษาองักฤษของผูใ้ช้
ท่ีปักลงบนเส้ือ 

String 

logo ลายปัก String 
logoprice ราคาลายปัก String 
name ช่ือลาย String 
nickname ช่ือเล่น String 
productid ไอดีของสินคา้ String 
school ช่ือโรงเรียน String 
shirtprice ราคาเส้ือ int 
size ไซส์ท่ีผูใ้ชเ้ลือก String 
skinid ไอดีของการส่งลายปัก String 
studentid เลขประจ าตวันกัเรียน String 
address ท่ีอยูท่ี่จดัส่ง String 
countorder จ านวนรายการท่ีสั่ง int 
id ไอดีของตะกร้าสินคา้ String 
name ช่ือผูรั้บ String 
phone เบอร์โทรศพัทผ์ูรั้บ String 
price ราคาทั้งหมด Double 
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ตาราง 3.19 CARTS (ต่อ) 
name Description Data Type 

sender วิธีการจดัส่ง String 
sendid รหสัพสัดุ String 
status สถานะของตะกร้าสินคา้ String 
time เวลาในการช าระเงิน DateTime 
Customerid ไอดีของผูใ้ช ้ String 

 
 



บทที่ 4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 

 ในการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้  (User Interface Design) ของระบบโมบายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับร้านลายปัก ออกแบบโดยยึดหลัก UX ( User Experience ) เป็นหลักโดย
ค านึงถึงความพึงพอใจและการใช้งานท่ีง่ายต่อผูใ้ช้ ด้วยการออกแบบท่ีเรียบง่าย โดยระบบจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ประกอบดว้ย ส่วนของผูใ้ชท่ี้เป็นลูกคา้ของร้านลายปัก และส่วนของผูดู้แล
ระบบซ่ึงก็คือเจา้ของร้านลายปักนัน่เอง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

4.1 การท างานของระบบในส่วนของผู้ใช้ท่ีเป็นลูกค้าของร้านลายปัก 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 หนา้แรกของแอปพลิเคชนั 
 

จากรูปท่ี 4.1 แสดงหนา้ Login ซ่ึงหนา้แรกเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีไอค่อนของแอปพลิเคชนัเขา้มา 
โดยถา้เป็นผูใ้ชร้ายใหม่จะตอ้งท าการสมคัรสมาชิกเสียก่อนโดยคลิกท่ีลิงก์ สมคัรสมาชิก แต่ถา้เคย
สมคัรสมาชิกแลว้ผูใ้ชส้ามารถป้อน Email และ Password เพื่อเขา้สู่ระบบไดเ้ลย 
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รูปท่ี 4.2 หนา้สมคัรสมาชิก 

 

จากรูปท่ี 4.2 แสดงหน้าสมคัรสมาชิกส าหรับผูใ้ช้รายใหม่ โดยผูใ้ช้งานจะตอ้งป้อน ช่ือ-
นามสกุล อีเมล ์รหสัผา่น ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์เพื่อสมคัรสมาชิก เม่ือผูใ้ชส้มคัรส าเร็จ จะกลบัไป
หนา้แรก หรือหนา้ Login เพื่อท าการยนืยนัตวัตนเขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี 4.3 หนา้แสดงรายการสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.3 หนา้แสดงรายการสินคา้ เม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบส าเร็จ ระบบน าเขา้สู่หนา้แสดง
รายการสินคา้น้ี 
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รูปท่ี 4.4 หนา้แสดงรายการสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือก 

 

จากรูปท่ี 4.4 หนา้แสดงรายการสินนคา้ท่ีผูใ้ช้เลือก โดยจะมีรูปภาพแสดงตวัอย่างสินคา้ 3 
รูป  และเม่ือผูใ้ชต้อ้งการสั่งซ้ือสินคา้น้ี ก็สามารถเลือก ไซส์ จ านวน แลว้กดเพิ่มลงตะกร้าสินคา้ได ้
หากตอ้งการซ้ือเส้ือและปักดว้ย ให้ผูใ้ชเ้ลือกสั่งปักตามจ านวนท่ีสั่ง แลว้ระบบจะแสดงรายละเอียด
ใหลู้กคา้ป้อน 
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รูปท่ี 4.5 หนา้แสดงตะกร้าสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.5 หน้าแสดงตะกร้าสินคา้ โดยจะแสดงรายการสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้พิ่มลงตะกร้า โดย
ผูใ้ชส้ามารถลบรายการสินคา้ และเลือกวิธีการจดัส่งสินคา้ได ้
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รูปท่ี 4.6 หนา้แสดงสรุปรายการสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.6 หนา้แสดงสรุปรายการสินคา้ โดยจะแสดง ช่ือผู ้ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัทข์องผูใ้ช ้
โดยผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูล รายการสินคา้ วิธีการจดัส่งได ้และแสดงยอดช าระเงินทั้งหมด 
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รูปท่ี 4.7 หนา้แสดงการช าระเงิน 

จากรูปท่ี 4.7 หน้าแสดงการช าระเงิน จะแสดงวิธีการช าระเงินต่าง ๆ ให้ผูใ้ช้เลือก และ
แสดงขอ้ความหลงัจากผูใ้ชช้ าระเงินส าเร็จแลว้ 
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รูปท่ี 4.8 แทบ็เมนู  

จากรูปท่ี 4.8 แทบ็เมนู จะแสดงรูปโปรไฟล ์และต่าง ๆ ใหผู้ใ้ชเ้ลือก ประกอบดว้ย  
- ไอค่อนแกไ้ขขอ้มูลโปรไฟลข์องผูใ้ช ้(ดา้นบนทางขวาของแทบ็เมนู) เพื่อไปยงั

หนา้แกไ้ขโปรไฟลข์องผูใ้ช ้

- เมนูร้านคา้ เพื่อไปยงัหนา้ร้าน ซ่ึงก็คือหนา้แสดงรายการสินคา้ 

- เมนูปัก เพื่อไปยงัหนา้สั่งปัก 

- เมนูเสนอลายปัก เพื่อไปยงัหนา้เสนอลายปักในกรณีท่ีตอ้งการปักลายท่ีลูกคา้
น ามาเอง 

- เมนูสถานะ เพื่อไปยงัหนา้ตรวจสอบสถานะสินคา้และลายปัก 

- เมนูเก่ียวกบั เพื่อไปยงัหนา้ขอ้มูลเก่ียวกบัร้านลายปัก 

- เมนูออกจากระบบ เพื่อกลบัไปสู่หนา้ Login เพื่อท าการเขา้สู่ระบบใหม่อีกคร้ัง 
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รูปท่ี 4.9 หนา้แสดงการสั่งปัก 

จากรูปท่ี 4.9 หน้าแสดการสั่งปัก โดยหน้าน้ีจะแสดงประเภท รายละเอียดของเส้ือเพื่อให้
ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลเส้ือท่ีจะน ามาปัก และแสดงลายปักท่ีจะปักลงบนเส้ือใหผู้ใ้ชเ้ลือก 
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รูปท่ี 4.9 หนา้แสดงการเสนอลายปักของลูกคา้ 

จากรูปท่ี 4.9 หนา้แสดงการเสนอลายปักของลูกคา้ โดยหนา้น้ีมีช่องใหผู้ใ้ชป้้อนรายละเอียด
เก่ียวกบั ช่ือลายปัก ประเภทลายปักท่ีจะใหท้างร้านจดัท าให ้
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รูปท่ี 4.10 หนา้แสดงสถานะ 

จากรูปท่ี 4.10 หนา้สถานะ โดยจะแสดงรายการสถานะสินคา้ท่ีช าระเงินแลว้ และสถานะ
ลายปักของผูใ้ช ้
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รูปท่ี 4.11 หนา้แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัร้านลายปัก 

จากรูปท่ี 4.11 หน้าแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัร้านลายปัก โดยหน้าน้ีจะแสดงท่ีอยู่ ช่องทางการ
ติดต่อทางร้านลายปัก 
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รูปท่ี 4.12 หนา้แสดงขอ้มูลผูใ้ช ้

จากรูปท่ี 4.12 หนา้แสดงขอ้มูลผูใ้ช ้โดยหนา้น้ีจะแสดงช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์และรูปโปร
ไฟลข์องผูใ้ช ้โดยผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขรูปโปลไฟล ์ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัทข์องตนเองได ้
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4.2 การท างานของระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ (ร้านลายปัก) 
 

 
 

รูปท่ี 4.13 หนา้แสดงรายการเมนู 

จากรูปท่ี 4.13 หนา้แสดงรายกรเมนูทั้งหมดส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย  
- เมนูลิสตท์ าบลอ็ก เพื่อไปยงัหนา้แสดงรายการท าบลอ็ก รายการปัก และ

รายการจดัส่ง 

- เมนูอพัเดตสินคา้ เพื่อไปยงัหนา้เพิ่มและจดัการขอ้มูลสินคา้ของทางร้านลายปัก 

- เมนูอพัเดตลายปัก เพื่อไปยงัหนา้เพิ่มลายปัก 

- เมนูแสดงรายสั่งปัก เพื่อไปยงัหนา้แสดงรายการท่ีลูกคา้ส่งลายปักมาและหนา้
เพิ่มลายปักส าหรับลูกคา้ 

- เมนูแสดงรายงาน เพื่อไปยงัหนา้สรุปรายไดข้องร้านลายปัก 
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รูปท่ี 4.14 หนา้แสดงรายการท างาน 

จากรูปท่ี 4.14 หน้าแสดงรายการท างาน โดยหน้าน้ีจะแสดงรายการและขอ้มูลส าหรับท า
บลอ็ค ปัก และจดัส่ง โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกรายการต่างๆ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการท างาน
ได ้
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รูปท่ี 4.15 หนา้เพิ่มรายการสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.15 หน้าเพิ่มรายการสินคา้ โดยหน้าน้ีจะมีช่องให้ผูใ้ช้ป้อนขอ้มูล และเพิ่มรูป
ของสินคา้ เพื่อท าการเพิ่มสินคา้ โดยขอ้มูลสินคา้ท่ีเพิ่มน้ีจะไปแสดงท่ีหนา้แสดงรายการสินคา้ของ
ลูกคา้โดยอตัโนมติั ลูกคา้ไม่ตอ้งท าการอปัเกรดโปรแกรมแต่อยา่งใด 
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รูปท่ี 4.16 หนา้ลบรายการสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.16 หน้าลบรายการสินคา้ โดยหน้าน้ีจะแสดงสินคา้ท่ีมีในระบบทั้งหมด และ
ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนสถานะของสินคา้นั้นๆ ใหเ้ป็น off ได ้โดยขอ้มูลสินคา้ไม่ไดถู้กลบออกไปจริงๆ 
จากระบบ เป็นเพียงการเปล่ียนสถานะไม่ให้แสดงในหน้าแสดงรายการสินคา้ของลูกคา้เท่านั้น 
เพือ่ใหก้ารอา้งอิงขอ้มูลมีความถูกตอ้ง 
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รูปท่ี 4.17 หนา้แสดงการเพิ่มลายปัก 

จากรูปท่ี 4.17 หน้าแสดงการเพิ่มลายปัก เป็นหน้าส าหรับให้ทางร้านลายปักเพิ่มลากปัก
ของทางร้าน โดยจะมีใหผู้ใ้ชป้้อนขอ้มูลต่างๆ และเพิ่มรูปของลายปักได ้ 
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รูปท่ี 4.18 หนา้แสดงรายการเสนอลายปัก 

 จากรูปท่ี 4.18 หนา้แสดงราการเสนอปัก โดยจะแสดงรายการเสนอลายปักท่ีลูกคา้ตอ้งการ
และท าการเสนอมาทั้งหมด ทางร้านสามารถเลือกแต่ละรายการและท าการตอบกลบัรายการเสนอ
ลายปักของลูกคา้ได ้วา่สามารถท าไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 
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จากรูปท่ี 4.19 หน้าแสดงรายงานรายไดข้องร้านลายปัก โดยหน้าน้ีจะแสดงรายการและ
ค าสั่งปักหรือค าสั่งซ้ือท่ีลูกคา้ท าการสั่งทั้งหมดโดยแสดงเป็นรายเดือนนั้น โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกได้
วา่ตอ้งการดูรายไดข้องเดือนใด 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

ระบบโมบายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส าหรับร้านลายปัก ซ่ึงเป็นธุรกิจให้บริการรับปักเส้ือ
ดว้ยเคร่ืองจกัรคอมพิวเตอร์ ไดพ้ฒันาแลว้เสร็จตามวตัถุประสงค์และขอบเขตท่ีตั้งไวอ้ยา่งครบถว้น  
โดยในส่วนของลูกคา้นั้นสามารถสมคัรสมาชิก สามารถสั่งซ้ือเส้ือ สั่งปักเส้ือ สามารถส่งลายปักตา
ม่ีต้องการ สามารถเพิ่มรายการสินค้าลงในตะกร้าสินค้า สามารถดูรายละเอียดรายการสินค้า 
สามารถช าระเงินผ่านระบบช าระเงินออนไลน์ สามารถดูสถานะค าสั่งปักและสถานะลายสั่งปักท่ี
ตอ้งการได ้และในส่วนของผูดู้แลระบบซ่ึงก็คือเจา้ของร้านลายปักสามารถจดัการรายการสินคา้และ
ลายปัก สามารถตรวจสอบและจดัการรายการสั่งปัก และปรับปรุงสถานะของการสั่งปักได ้โดย
คณะผูจ้ดัท าไดใ้ห้ผูใ้ชท่ี้เป็นเจา้ของร้านลายปักไดท้ าการทดลองใชง้านระบบ พบว่าระบบสามารถ
ตอบสนองการด าเนินของร้านได ้ท างานไดร้วดเร็ว สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 
 
5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1 ลูกคา้สามารถท าการสั่งปักผา่นทางแอปพลิเคชนัลายปักได ้โดยไม่ตอ้งเดินทางมา
ท่ีร้าน ซ่ึงจะท าใหป้ระหยดัเวลา และปลอดภยัจากเช้ือโควิด-19 

5.2.2 ลูกคา้สามารถปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัไดด้ว้ยตนเองผ่านแอปพลิเคชนัลายปัก 
ท าใหข้อ้มูลการติดต่อไม่ผิดพลาด 

5.2.3 ลูกคา้สามารถช าระเงินผา่นช่องทางต่างๆท่ีทางร้านมีไดห้ลากหลายช่องทาง ท าให้
สะดวกทั้งต่อร้านคา้และลูกคา้ 

5.2.4 เพิ่มช่องทางในการสร้างรายไดข้องร้านลายปัก 
5.2.5 เพิ่มโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจ ท่ีมีการน าเทคโนโลยีดิจิตลัเขา้มาช่วย 

 

5.3       ข้อเสนอแนะ 

เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและใหร้ะบบมีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้นควรมีการพฒันา 
ดงัต่อไปน้ี 

5.3.1      เพิ่มรูปแบบในการดูสินคา้ตวัอยา่งใหห้ลากหลายมุมมองมากยิง่ขึ้น เช่น หมูนรูป
สินคา้ได ้360 องคา หรือน าเทคโนโลยเีสมือนจริงเขา้มาใช ้เป็นตน้ 

5.3.2      สามารถจดัท าใบเสนอราคาและใบเสร็จใหลู้กคา้ได ้
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