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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคใ์นการจดัท าปริญญานิพนธ์น้ีเพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการการขายสินคา้
ออนไลน์ใหก้บัร้านบา้นรถป๊อปพระราม 2 ซ่ึงจ าหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่รถป๊อป เพื่อตอ้งการเพิ่ม
ช่องทางในการขาย เพิ่มยอดขาย และเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเส่ียงและปฏิบติัตามมาตรการ Social 
Distancing ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดป้ระยกุตเ์ทคโนโลยพีาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เขา้มาช่วย โดยพฒันา
เป็นเวบ็แอปพลิเคชนั ฟังกช์นัการท างานของระบบประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 
ส าหรับร้านคา้ในการบริหารจดัการขอ้มูลสินคา้แลสามารถบริหารจดัการค าสั่งซ้ือผ่านระบบหลงั
ร้านได ้และส่วนท่ี 2 ส าหรับลูกคา้ในดูรายละเอียดของสินคา้และสามารถสั่งซ้ือสินคา้ผ่านหนา้เวบ็ 
ได ้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั ประกอบดว้ย ภาษา HTML5, CSS, JavaScript และ 
PHP บริหารจดัการฐานข้อมูลด้วย MySQL ระบบท่ีพฒันาขึ้นมาน้ีจะท าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
บริการของร้านได้สะดวกยิ่งขึ้นจากทุกท่ีทุกเวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยงัเป็นการ
สร้างโอกาสในการขยายฐานลูกคา้และเพิ่มรายไดใ้หก้บัร้าน  
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  บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ร้านรถป๊อปพระราม 2 เป็นร้านจ าหน่ายอุปกรณ์รถป๊อปท่ีน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่ น ตั้งอยู่
ยา่นถนนพระราม 2 ปัจจุบนัมีเพียงหนา้ร้าน แต่เม่ือเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 ท าใหลู้กคา้ไม่สามารถเดินทางมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านได ้จึงไดมี้แนวคิดท่ีจะเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
สินคา้ผ่านระบบออนไลน์ โดยประยุกตเ์ทคโนโลยีพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  (Electronic Commerce) 
และเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) มาช่วยในการพฒันาร้านคา้ออนไลน์ส าหรับร้านรถป๊อป
พระราม 2 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้และปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์
ปัจจุบนั และยงัสามารถประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ หรือ โฆษณาสินคา้ และช่วยส่งเสริมให้การค้ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงท าใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ของร้านและติดต่อพดูคุยกบัผูข้ายได้
สะดวกและรวดเร็ว ไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางมายงัร้านคา้ 

คณะผูจ้ัดท าจึงได้พัฒนาระบบจัดการร้านค้าและการขายออนไลน์ ให้กับร้านรถป๊อป
พระราม 2 โดยพฒันาเป็นเว็บแอปพลิเคชนั ท่ีแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วน
หน้าร้าน (Store Front) ส าหรับลูกคา้ในการเขา้ดูสินคา้และเลือกซ้ือสินคา้ไดผ้่านหน้าเว็บ รวมถึง
สามารถติดตามสถานะและประวติัค าสั่งซ้ือได ้และส่วนหลงัร้าน (Back End) ส าหรับร้านคา้ในการ
จดัการขอ้มูลสินคา้และขอ้มูลหลกัต่างๆ ส าหรับแสดงบนหนา้ร้าน และจดัการค าสั่งซ้ือของลูกคา้ได ้

ในการพฒันาคณะผูจ้ดัท าเลือกเคร่ืองมือท่ีเป็นโอเพ่นซอร์ส (Open Source) เพื่อลดภาระ
ค่าใชจ่้ายดา้นลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่ พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยภาษา PHP, JavaScript, HTML5 
และ CSS สร้างและบริหารจดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูลดว้ย MySQL  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 

 เพื่อพฒันา ระบบบริหารจดัการการขายสินคา้ออนไลน์ใหก้บัร้านบา้นรถป๊อปพระราม 2 
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1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 

1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นพฒันาระบบ เป็นไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์  (Client Server 
Architecture)  

1.3.2 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ เป็นเวบ็แอปพลิเคชนั (Web 
Application) 

1.3.3 สถาปัตยกรรมในการจดัเก็บและบริหารจดัการขอ้มูลเป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
(Relational Database) 

1.3.4 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งเป็น 2 กลุ่ม 
1.3.4.1 ผูใ้ชท่ี้เป็นลูกคา้ (Customer) 

1.3.4.1.1 สมคัรสมาชิกโดยใช ้อีเมลและรหสัผา่น 
1.3.4.1.2 เขา้สู่ระบบโดยใชบ้ญัชีผูใ้ชท่ี้ท าการสมคัร  
1.3.4.1.3 จดัการขอ้มูลสมาชิก โดยเพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลสมาชิกได ้
1.3.4.1.4 สั่งซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการโดยเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการและระบุ จ านวน

สินคา้ท่ีตอ้งการ และก าหนดขอ้มูลท่ีอยูใ่นการจดัส่งสินคา้ได ้ 
1.3.4.1.5 เรียกดูขอ้มูลรายการสั่งซ้ือสินคา้ยอ้นหลงัได ้
1.3.4.1.6 คน้หาสินคา้ได ้โดยคน้หาไดท้ั้งจาก ช่ือสินคา้ และประเภทสินคา้ 
1.3.4.1.7 สามารถตั้งกระทูส้อบถามได ้
1.3.4.1.8 ดูข่าวสารจากทางร้านได ้

1.3.4.2 ผูใ้ชท่ี้เป็นร้านคา้ 
1.3.4.2.1 เขา้สู่ระบบโดยใชบ้ญัชีผูใ้ชข้องผูดู้แลระบบ 
1.3.4.2.2 จดัการขอ้มูลสมาชิก โดยเพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลสมาชิกได ้
1.3.4.2.3 จดัการขอ้มูลสินคา้ โดยเพิ่ม ลด แกไ้ข ขอ้มูลสินคา้ จ านวนสินคา้

ในร้าน และราคาสินคา้ได ้
1.3.4.2.4 ดูขอ้มูลรายการสั่งซ้ือจากลูกคา้ได ้
1.3.4.2.5 จดัการสถานะของค าสั่งซ้ือได ้ประกอบดว้ย รอการช าระเงิน 

ช าระเงินแลว้ จดัส่งสินคา้แลว้ และยกเลิกค าสั่งซ้ือ 
1.3.4.2.6 สามารถตอบกระทูส้อบถามจากลูกคา้ได ้
1.3.4.2.7 เพิ่มข่าวสารจากทางร้านได ้
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1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ผูซ้ื้อ 

1.4.1.1 เลือกซ้ือสินคา้ไดห้ลากหลายภายในเวบ็แอปพลิเคชนัเดียว 
1.4.1.2 สามารถดูรายการการสั่งซ้ือสินคา้ไดง้่ายและสะดวก 
1.4.1.3 สั่งซ้ือสินคา้ไดง้่ายและสะดวกขึ้น 
1.4.1.4 ติดต่อกบักบัผูข้ายโดยตรงไดง้่ายและสะดวกขึ้น 

1.4.2 ผูข้าย 
1.4.2.1 มีช่องทางในการขายสินคา้เพิ่มขึ้น 
1.4.2.2 ดูรายการการขายสินคา้ไดง้่ายและสะดวก 
1.4.2.3 ติดต่อกบัผูซ้ื้อโดยตรงไดง้่ายและสะดวกขึ้น 
1.4.2.4 จดัการขอ้มูลสินคา้ ร้านคา้ไดง้่าย สะดวกและรวดเร็ว 

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล ( Detailed Study ) 

คณะผูจ้ดัท าได้ท าการรวบรวมขอ้มูลของร้านบา้นรถป๊อปพระราม 2 โดยการสัมภาษณ์
เจา้ของร้านถึงขั้นตอนการด าเนินงาน  ศึกษาฟังก์ชนัการท างานของระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
จากเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชัน ได้แก่ Shopee , Lazada , etc-bike , daowadung-motor , 
rotpop และ Kaideeโดยศึกษาลกัษณะการท างาน จุดเด่น จุดดอ้ยของแต่ละระบบ 

1.5.2 กำรวิเครำะห์ระบบ ( System Analysis ) 

 น าขอ้มูลท่ีไดท้ าการศึกษาและรวบรวมมาท าการวิเคราะห์ เพื่อใหท้ราบถึงฟังก์ชนั
การท างาน และเง่ือนไขของระบบ ซ่ึงจะใช้ในการวางแผนการท างานและออกแบบในขั้นตอน
ถดัไป โดยจะใช้แผนภาพ UML (Unified Modeling Language) ประกอบดว้ย Use Case Diagram , 
Sequence Diagram และ Class Diagram ในการน าเสนอองค์ประกอบของฟังก์ชนัหลกัของระบบ 
ขั้นตอนการท างานของแต่ละฟังก์ชัน และใช้แผนภาพ  Entity Relationship Diagram แสดง
โครงสร้างขอ้มูลและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

1.5.3 กำรออกแบบระบบงำน (System Design) 

 1.4.3.1   การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) สถาปัตยกรรมท่ีใชจ้ะ 
เ ป็ น แบบ  ไ ค ล เ อนท์  /  เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์  (Client/Server Architecture) 
ประกอบดว้ยแม่ข่าย (Server) ท่ีใหบ้ริการเวบ็และฐานขอ้มูล  

1.4.3.2   ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) เป็นระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
(Relational Database) โดยจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง (Table) 2 มิ ติ  ท่ี
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ประกอบด้วยแถว (Row) ส าหรับจัดเก็บข้อมูล และคอลัมน์  (Column) 
ส าหรับแสดงคุณสมบติัของตารางขอ้มูล 

  1.4.3.3   ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface Design) เป็นการออกแบบส่วน 
ติดต่อกบัผูใ้ชโ้ดยยดึหลกัของ Graphic User Interface (GUI) เนน้การใช้
งานง่ายส าหรับผูใ้ช ้

1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development)  

 ขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดว้ิเคราะห์และออกแบบ
ไวม้าท าการสร้างและพฒันาดว้ยภาษา HTML5, CSS, JavaScript และ PHP เขียนชุดค าสั่ง
ดว้ยโปรแกรม Visual Studio Code สร้างฐานขอ้มูลและบริหารจดัการขอ้มูลดว้ย MySQL 
จ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นแม่ข่ายเวบ็และฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม XAMPP 

 
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 

 1.4.4.1   การทดสอบระดบัฟังกช์นั (Unit Testing) 
มีการทดสอบฟังก์ชันย่อยๆ เพื่อเน้นถึงการตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นโดยผูพ้ฒันาระบบจะทดสอบในขณะท่ีเขียนชุดค าสั่ง 
1.4.4.2   การทดสอบรวมฟังกช์นั (Integration Testing) 

เป็นการทดสอบการท างานของเว็บไซต์โดยทดสอบการตอบสนองของ
แต่ละความตอ้งการ  แต่ละหนา้ของเวบ็ไซตว์่ามีการท างานท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
โดยท าการเช่ือมต่อส่วนยอ่ย ๆ ของ Module น ามาประกอบกนัเป็นเวบ็ไซต ์  
1.4.4.3   การทดสอบรวมระบบ (System Testing) 

เป็นการทดสอบระบบโดยทดลองติดตั้งบนระบบจ าลอง   ท าการเช่ือมต่อ
เว็บแอปพลิเคชันกับแม่ข่าย โดยการเช่ือมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเป็น
เครือข่ายเดียวกนักบัเคร่ืองแม่ข่าย และทดสอบการเช่ือมต่อเว็บแอปพลิเคชนักบั
แม่ข่าย ผ่านเครือข่ายโทรศพัท์มือถือและผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อดู
ภาพรวมของระบบวา่ผิดพลาดจุดไหนผูพ้ฒันาจะไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ข  

 
             1.5.6       กำรจัดท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพจน์ (Documentation) 

จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ แนวทางในการจดัท า วิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน เพื่อแสดงรายละเอียดการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัและเป็นคู่มือในการใช้
งานเวบ็แอปพลิเคชนั อีกทั้งยงัเป็นเอกสารส าหรับการน าเวบ็แอปพลิเคชนัไปพฒันาต่อใน
อนาคต 
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

 ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์   
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค 64 เม.ย. 64 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.รวบรวมความ
ตอ้งการ 
2.วิเคราะห์ระบบ 
3.ออกแบบระบบ 
4.พฒันาระบบ 
5.ทดสอบระบบ 
6.จดัท าเอกสาร
ประกอบปริญญา
นิพนธ์ 

      

 
 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ 

 1.7.1   ฮาร์ดแวร์  
  1.7.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น MSI GL75 9SCK-003TH 
  1.7.1.2   เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครุ่น Lenovo  IdeaPad Gaming 3 (15) 

1.7.2   ซอฟตแ์วร์ 
 1.7.2.1  ระบบปฏิบติัการ Windows 10 

1.7.2.2  โปรแกรม Visual Studio Code 
1.7.2.3  โปรแกรม Xampp                                                                                                  
1.7.2.4  โปรแกรม Microsoft Office 2010      
                                                                                     



 
 

 บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกีย่วข้อง 

 
ในการพฒันาระบบบริหารจดัการการขายสินคา้ออนไลน์ใหก้บัร้านบา้นรถป๊อปพระราม 2

ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน ามาบรูณาการร่วมกันใน
การพฒันาระบบใหส้ามารถตอบความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยประกอบดว้ย 

 
2.1 Web Application 1 

เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เป็นแอปพลิเคชันท่ีพฒันาขึ้นมาให้สามารถเปิดใช้
งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยไม่ตอ้งท าการ
ติดตั้งโปรแกรมมาท่ีเคร่ืองคอมพิวเตรอข์องผูใ้ช้ ท าให้ใชท้รัพยากรค่อนขา้งต ่าและสามารถเปิดใช้
งานไดเ้ร็ว 

ข้อดีของเว็บแอปพลเิคชัน 

2.1.1  Web Application เหมาะกับองค์กรขนาดเล็ก เพราะมีค่ าใช้ จ่ ายต ่ า  และคิด        

ค่าใชจ่้ายตามจ านวนการใชง้านจริง 

2.1.2    การใชง้านในองคก์รท าไดง้่าย เพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ก็ใช้สามารถ

งานเวบ็แอปพลิเคชนัได ้

2.1.3    ขอ้มูลจดัเก็บท่ีเดียว ง่ายต่อการจดัการ และไม่เกิดความซ ้าซอ้น 
2.1.4    ไม่ตอ้งการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงท่ีมีราคาแพง 
2.1.5    อยูท่ี่ใดก็สามารถท างานได ้เพียงสามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

2.1.6    ไม่ตอ้งมีบุคคลากรดา้นเทคนิคเป็นของตวัเอง เพราะผูใ้หบ้ริการดูแลเซิร์ฟเวอร์และ

การบ ารุงรักษาทั้งหมด 

2.1.7   รองรับการใชง้านไดห้ลากหลายแพลทฟอร์มทั้ง Windows, Linux และ Mac  
2.1.8    เช่ือมต่อกบัเวบ็แอปพลิเคชนัหรือบริการออนไลน์อ่ืนๆ ไดง้่าย 

   

 

 
1- https://1stcraft.com/website-application-vs-general-website/   
 - https://www.hatyaiapp.co.th/ contents/ขอ้ดีของ-web-application/ 
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2.2       Electronic Commerce (E-Commerce)2 

            E-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นการประยุกต์ส่ืออินเทอร์เน็ตมาใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจการค้า พณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีนิยม ณ ปัจจุบันคือ การซ้ือขายสินค้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต มีการใช้เว็บส่ือกลางทางการคา้มากยิ่งขึ้น  รวมถึงเป็นส่ือกลางในการรวบรวมสินคา้
และผูซ้ื้อผูข้ายไวใ้นเว็บไซต์เดียว เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อซ้ือ-ขาย ท าให้การคน้หา
ขอ้มูลเป็นเร่ืองท่ีง่ายและสามารถจ ากดัขอบเขตขอ้มูลให้ตรงตามความตอ้งการมากยิ่งขึ้น ตามการ
จดักลุ่มสินคา้ของผูใ้หบ้ริการแหล่งขอ้มูลออนไลน์นั้นๆ 

รูปแบบของการท าพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์3 
 ในการท าการคา้นั้นตอ้งประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ฝ่ายก็คือผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงผูซ้ื้อและ

ผูข้ายนั้นก็มีหลายรูปแบบ ท าใหเ้ราสามารถจดัประเภทของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ออกเป็นประเภท
หลกัๆ ดงัน้ี 

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

วีดีโอ ขายซีดีเพลง เป็นตน้ 
- ผูป้ระกอบการกบัผูป้ระกอบการ (Business to Business: B2B)  

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

- ผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค (Consumer to Consumer: C2C)  
การติดต่อระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภคนั้น มีหลายรูปแบบและวตัถุประสงค ์เช่น

เพื่อการติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ในกลุ่มคนท่ีมีการบริโภคเหมือนกนั หรืออาจจะท าการ
แลกเปล่ียนสินคา้กนัเอง ขายของมือสอง เป็นตน้ 

- 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- https://blog.sogoodweb.com/ Article/Detail/9137/ความส าคญั-และประโยชน์ของ-E-Commerce 
3 https://www.bkk.social/topic/4870 
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- 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 
 
2.3       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันา4 

2.3.1 HTML5 คือ ภาษามาร์กอปั (Markup Language) ท่ีใช้ส าหรับพฒันาเว็บไซต์ ซ่ึง 
HTML5 ถูกพฒันาต่อมาจากภาษา HTML และพฒันาขึ้นมาโดย WHATWG (The 
Web Hypertext Application Technology Working Group) ได้ มี ก ารป รับ เพิ่ ม 
Feature หลายๆ ฟีเจอร์เขา้มาเพื่อใหผู้พ้ฒันาสามารถใชง้านไดง้่ายยิง่ขึ้น 

2.3.2 PHP คือ ภาษาสคริปต์ท่ีท างานบนฝ่ังแม่ข่าย (Server-Side Script) ซ่ึงใช้ในการ
พัฒนาเว็บไซต์และสามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบของ HTML โดยมี
รากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล เป้าหมายหลกั
ของภาษา PHP คือให้นกัพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถเขียนเวบ็เพจ ท่ีมีสามารถตอบโต้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2.3.3 MySQL คือ โปรแกรมส าหรับการบริหารจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation 
Database Management System (RDBMS)) โดยอาศยั Structured Query Language 
(SQL) เป็นภาษาในการส่ือสาร โดย MySQL สามารถท างานไดท้ั้งบนระบบปฎิบติั
การ Linux, UNIX  และ Windows 

2.3.4 Visual Studio Code คือ โปรแกรมส าหรับเขียนชุดค าสั่ง (Code Editor๗ ท่ีใช้ใน
การแก้ไขและปรับแต่งชุดค าสั่งจากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพฒันาออกมาใน
รูปแบบ  Open Source ซ่ึ ง  Visual Studio Code นั้ น  เหมาะส าหรับนักพัฒนา

 
4- https://www.mindphp.com/บทเรียนออนไลน์/บทเรียน-html5/2479-บทท่ี-1-html5-คืออะไร    
   31.html 
 - https://sites.google.com/site/kanpattanawebdouypasapeaspe/bth-reiyn/bth-thi-1-thakhwam-    
   rucak-kab-php/php-khux-xari 
- https://saixiii.com/what-is-mysql/ 
- https://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html 
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โปรแกรมท่ีต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รอง รับการใช้งานทั้ งบน
ระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, 
TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ Git ได้ น ามาใช้งานได้ง่ายไม่
ซับซ้อน มีเคร่ืองมือส่วนขยายต่างๆ  ให้เลือกใช้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิด
ใชง้านภาษาอ่ืนๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go  เป็นตน้ 
         
        

 
 
 
 
 



บทที่ 3 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 
3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

ระบบบริหารจดัการการขายสินคา้ออนไลน์ของร้านบา้นรถป๊อปพระราม 2 เป็นเว็บแอป
พลิเคชนัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางและเป็นตวัช่วยให้ผูซ้ื้อสามารถเขา้มาซ้ือสินคา้ไดห้ลากหลาย และ
ยงัเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้กบัผูข้ายอีกดว้ย ระบบจดัการขายออนไลน์ สามารถจดัการขอ้มูล
ร้านคา้ ขอ้มูลส่วนตัวได้ง่ายไม่ซ ้ าซ้อน มีช่องทางการสนทนาระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายโดยการตั้ง
กระทูส้อบถาม และมีการแจง้ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัร้านคา้หรือข่าวสารประจ าวนัผ่านทางหน้า
เวบ็ไซต ์มีระบบการสั่งซ้ือท่ีง่ายและรวดเร็วมากยิง่ขึ้น  

ฟังกช์นัการท างานรองรับการใชง้านทั้งฝ่ังของผูซ้ื้อและฝ่ังของผูข้าย โดย 
- ฟังกช์นัการท างานส าหรับผูซ้ื้อ (Front-end) 

- มีระบบสมคัรสมาชิก ผูซ้ื้อจะสั่งซ้ือสินคา้ไดจ้ะตอ้งท าการสัมครสมาชิกและท า
การยนืยนัตวัเขา้ใชง้านระบบ 

- มีระบบหนา้ร้านออนไลน์ส าหรับแสดงรายการสินคา้ของร้าน ผูใ้ชส้ามารถเลือกดู
รายละเอียดสินคา้ได ้

- มีระบบตะกร้าสินคา้ออนไลน์ ผูซ้ื้อสามารถเลือกสินคา้ลงในตะกร้าสินคา้ได ้โดย
ตะกร้าสินคา้จะมีการค านวณราคาสินคา้ท่ีอยู่ในตะกร้าอตัโนมติั รวมถึงสามารถ
ปรับเปล่ียนจ านวนสินคา้ไดด้ว้ย 

- มีระบบสั่งซ้ือสินคา้ เม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้ในตะกร้าสินคา้ ผูซ้ื้อสามารถท าการ
สั่งซ้ือ ก าหนดสถานท่ีจดัส่ง และแจง้การช าระเงินได ้

- มีระบบประวติัการสั่งซ้ือ ผูซ้ื้อสามารถดูสถานะค าสั่งซ้ือและรายการสั่งซ้ือ
ยอ้นหลงัของตนเองได ้

- ฟังกช์นัการท างานส าหรับผูข้าย (Back-end) 
- มีระบบจดัการขอ้มูลหลกั ประกอบดว้ย ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลประเภทสินคา้ ขอ้มูล

สมาชิก และขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
- มีระบบบริหารจัดการค าสั่งซ้ือ ผูข้ายสามารถดูรายการสั่งซ้ือใหม่ได้ สามารถ

ปรับเปล่ียนสถานะของค าสั่งซ้ือได ้ประกอบดว้ย สถานะช าระเงินแลว้ สถานะส่ง
ของแลว้ และสถานะยกเลิกค าสั่งซ้ือ กรณีท่ีผูซ้ื้อไม่ช าระเงินภายใน 3 วนั และได้
ท าการติดตามผา่นทางหมายเลขโทรศพัทแ์ลว้ 
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- มีระบบแสดงรายงานยอดขาย โดยจ าแนกเป็น ยอดขายประจ าวัน ยอดขาย
ประจ าเดือน ขอดขายประจ าปี และสินคา้ขายดี 5 อนัดบัแรก 

 
3.2 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบ (Use Case Diagram) 

 
รูปท่ี 3.1 Use Case Diagram ของระบบบริหารจดัการการขายสินคา้ออนไลน์ 
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3.3 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description) 
 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Register 

Use Case Name Register 
Use Case ID UC1 
Brief Descriptions สมคัรสมาชิกเพื่อใชใ้นการเขา้สู่ระบบ 
Primary Actors Buyer 
Secondary Actors - 
Pre conditions จะตอ้งเป็นผูใ้ชร้ายใหม่ ท่ียงัไม่เคยเป็นสมาชิกของระบบมาก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนู Register 
2. ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล อีเมล , รหสัผา่น , ช่ือผูใ้ช ้และคลิกปุ่ มสมคัรสมาชิก 
3. ระบบจะท าการตรวจสอบรูปแบบ อีเมลและรหัสผ่าน ว่าตรงตามรูปแบบท่ีก าหนด

ไวห้รือไม่ ถา้ไม่ตรงจะแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบวา่ “รูปแบบ E-mail ไม่ถูกตอ้ง” หรือ “อยา่ง
นอ้ย 8-16 ตวัอกัษร” 

4. ระบบจะท าการตรวจ อีเมลหรือช่ือผูใ้ช ้ว่ามีในฐานขอ้มูลหรือยงั ถา้มีจะแจง้ให้ผใูช้
ทราบวา่ “E-mail น้ีถูกใชแ้ลว้”  หรือ “Username น้ีถูกใชแ้ลว้” 

5. ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชล้งฐานขอ้มูล 
Post Conditions เม่ือท าการสมคัรสมาชิกแลว้จะสามารถท าการสั่งซ้ือสินคา้ได ้
Alternative Flows - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Login 

Use Case Name Login 
Use Case ID UC2 
Brief Descriptions ลงช่ือเขา้สู่เวบ็แอปพลิเคชนั 
Primary Actors Buyer , Seller 
Secondary Actors - 
Pre conditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมณูเขา้สู่ระบบ 
2. ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล อีเมล , รหสัผา่น และคลิกปุ่ ม เขา้สู่ระบบ  
3. ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีผูใ้ชป้้อนวา่ตรงกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลหรือไม่ 

3.1 ขอ้มูลท่ีป้อนตรงกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
-  ระบบแสดงหนา้รายการสินคา้ 

3.2  ขอ้มูลท่ีป้อนไม่ตรงกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
       -  ระบบแสดง Dialogbox ว่า “ อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง กรุณากรอกใหม่
อีกคร้ัง ” 

Post Conditions เม่ือลงช่ือเขา้สู่แอปพลิเคชนัไดแ้ลว้จะสามารถใชง้านฟังกช์ัน่ต่างๆ 
ไดต้ามปกติ 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของ Use Case : Manager Profile 

Use Case Name Manager Profile 
Use Case ID UC3 
Brief Descriptions จดัการขอ้มูลส่วนตวั 
Primary Actors Buyer , Seller 
Secondary Actors - 
Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่เวบ็แอปพลิเคชนัก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะจดัการขอ้มูลส่วนตวั 
2. ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะเพิ่มขอ้มูลส่วนตวั 

2.1 ระบบแสดงฟอร์มการเพิ่มขอ้มูลสินคา้ โดยมี Field ต่างๆ ดงัน้ี 
-   ช่ือ-นามสกุล 
-   โทรศพัท ์
-    ท่ีอยู ่
-    E-mail 
-    Username 
-    Password 

2.2 ผูใ้ชท้ าการป้อนขอ้มูล แลว้คลิกปุ่ มบนัทึก 
2.3 ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ลงฐานขอ้มูลและท าการแสดงรายละเอียด 

3. ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 
3.1 ระบบจะแสดงฟอร์มการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั โดยมีการแสดงรายละเอียดของ

ขอ้มูลส่วนตวั 
3.2 ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลท่ีจะแกไ้ข และคลิกปุ่ มบนัทึก 
3.3 ระบบจะท าการปรับปรุงขอ้มูลท่ีผูใ้ชแ้กไ้ขลงฐานขอ้มูล 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Manager Product 

Use Case Name Manager Product 
Use Case ID UC4 
Brief Descriptions จดัการขอ้มูลสินคา้ 
Primary Actors Seller 
Secondary Actors - 
Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่เวบ็แอปพลิเคชนัก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะจดัการขอ้มูลสินคา้ 
2. ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะเพิ่มขอ้มูลสินคา้ 

2.1 ระบบแสดงฟอร์มการเพิ่มขอ้มูลสินคา้ โดยมี Field ต่างๆ ดงัน้ี 
       -  รูปสินคา้ 
       -  ช่ือสินคา้ 
       -  รายละเอียดสินคา้ 
       -  ประเภทสินคา้ 
       -  ราคา 
       -  วิธีการจดัส่ง 
      -  รูปภาพสินคา้ 
2.2 ผูใ้ชท้ าการป้อนขอ้มูล แลว้คลิกปุ่ มบนัทึก 
2.3 ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ลงฐานขอ้มูล 

3 ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ 
3.1 ผูใ้ชเ้ลือกสินคา้ท่ีตอ้งการแกไ้ข และกดแกไ้ข 
3.2 ระบบจะแสดงฟอร์มการแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ โดยมีการแสดงรายละเอียดของ

สินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
3.3 ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลท่ีจะแกไ้ข และคลิกปุ่ มบนัทึก 
3.4 ระบบจะท าการอพัเดตขอ้มูลท่ีผูใ้ชแ้กไ้ขลงฐานขอ้มูล 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของ Use Case : Manager Order 

Use Case Name Manager Order 
Use Case ID UC5 
Brief Descriptions จดัการขอ้มูลรายการค าสั่งซ้ือ 
Primary Actors Seller 
Secondary Actors - 
Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่เวบ็แอปพลิเคชนัก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะจดัการขอ้มูลรายการค าสั่งซ้ือ 
2. ผูใ้ชเ้ลือกดูขอ้มูลรายการค าสั่งซ้ือ 

2.1 ระบบแสดงหนา้รายการจดัการขอ้มูลค าสั่งซ้ือ โดยมี Field ต่างๆ ดงัน้ี 
-   เลขท่ีค าสั่งซ้ือ 
-   ช่ือผูส้ั่งซ้ือ 
-    จ านวนรายการสินคา้ 
-    ราคารวม 
-    สถานะการช าระเงิน 
-    วนัท่ีท ารายการ 

2.2 ผูใ้ช้ท าการเลือกดูขอ้มูลรายการค าสั่งซ้ือ แล้วกดเข้าไปดูรายการค าสั่งซ้ือท่ี
ตอ้งการ 

2.3 ระบบท าการแสดงรายละเอียดขอ้มูลรายการค าสั่งซ้ือท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
3. ผูใ้ชเ้ลือกท าแจง้เลขพสัดุหรือกดยกเลิกค าสั่งซ้ือ 

3.1 ระบบจะแสดงรายละเอียดขอ้มูลค าสั่งซ้ือ 
3.2 ผูใ้ชจ้ะป้อนขอ้มูลเลขพสัดุ และคลิกปุ่ มบนัทึก เม่ือมีการแจง้หลกัฐานการโอน

เงิน 
3.3 หากการค าสั่งซ้ือนั้นไม่มีการแจง้หลกัฐานการโอนเงินตามเวลาท่ีก าหนด ผูใ้ช้

จะท าการกดยกเลิกค าสั่งซ้ือนั้น 
3.4 ระบบจะท าการปรับปรุงขอ้มูลท่ีผูใ้ชแ้กไ้ขลงฐานขอ้มูล 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดของ Use Case : Manager Board 

Use Case Name Manager Board 
Use Case ID UC6 
Brief Descriptions จดัการขอ้มูลกระทูค้  าถาม 
Primary Actors Buyer , Seller 
Secondary Actors - 
Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่เวบ็แอปพลิเคชนัก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะจดัการกระทูค้  าถาม 
2. ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะเพิ่มขอ้มูลกระทูค้  าถาม 

2.1 ระบบแสดงฟอร์มการเพิ่มขอ้มูลกระทูค้  าถาม โดยมี Field ต่างๆ ดงัน้ี 
-   ค  าถาม 
-   รายละเอียด 
-    โดย (จะแสดงช่ือและอีเมลข์องผูต้ั้งกระทูค้  าถาม) 
-    ค  าตอบ 

2.2 ผูใ้ชท้ าการป้อนขอ้มูล แลว้คลิกปุ่ มบนัทึก 
2.3 ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ลงฐานขอ้มูลและท าการแสดงรายละเอียด 

3. ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะแกไ้ขขอ้มูลกระทูค้  าถาม 
3.1 ระบบจะแสดงฟอร์มการแกไ้ขขอ้มูลกระทูค้  าถาม โดยมีการแสดงรายละเอียด

ของขอ้มูลกระทูค้  าถาม 
3.2 ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลท่ีจะแกไ้ข และคลิกปุ่ มบนัทึก 
3.3 ระบบจะท าการปรับปรุงขอ้มูลท่ีผูใ้ชแ้กไ้ขลงฐานขอ้มูล 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดของ Use Case : Manager News 

Use Case Name Manager News 
Use Case ID UC7 
Brief Descriptions จดัการขอ้มูลข่าวสาร 
Primary Actors Seller 
Secondary Actors - 
Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่เวบ็แอปพลิเคชนัก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะจดัการข่าวสาร 
2. ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะเพิ่มขอ้มูลข่าวสาร 

2.1 ระบบแสดงฟอร์มการเพิ่มขอ้มูลข่าวสาร โดยมี Field ต่างๆ ดงัน้ี 
-   หวัขอ้ 
-   รายละเอียด 
-    ท่ีอยู ่
-    ภาพข่าว 

2.2 ผูใ้ชท้ าการป้อนขอ้มูล แลว้คลิกปุ่ มบนัทึก 
2.3 ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ลงฐานขอ้มูลและท าการแสดงรายละเอียด 

3. ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะแกไ้ขขอ้มูลข่าวสาร 
3.1 ระบบจะแสดงฟอร์มการแกไ้ขขอ้มูลข่าวสาร โดยมีการแสดงรายละเอียดของ

ขอ้มูลส่วนตวั 
3.2 ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลท่ีจะแกไ้ข และคลิกปุ่ มบนัทึก 
3.3 ระบบจะท าการปรับปรุงขอ้มูลท่ีผูใ้ชแ้กไ้ขลงฐานขอ้มูล 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.8 รายละเอียดของ Use Case : Search 

Use Case Name Search 
Use Case ID UC8 
Brief Descriptions คา้หาสินคา้ 
Primary Actors Buyer  
Secondary Actors - 
Pre conditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาสินคา้ 
2. ผูใ้ชก้รอกค าท่ีตอ้งการคน้หา และกดคน้หา 
3. ระบบจะแสดงขอ้ความท่ีมีค าท่ีผูใ้ชก้รอก 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.9 รายละเอียดของ Use Case : View Profile 

Use Case Name View Profile 
Use Case ID UC9 
Brief Descriptions ดูรายละเอียดโปรไฟลข์องสมาชิก 
Primary Actors Buyer  
Secondary Actors - 
Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่เวบ็แอปพลิเคชนัก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ลือกดูโปรไฟล ์
2. ระบบแสดงรายละเอียดโปรไฟลข์องผูข้าย โดยมีขอ้มูล ดั้งน้ี 

- ช่ือผูใ้ช ้
- ช่ือสมาชิก 
- ท่ีอยู ่
- E-Mail 
- เบอร์โทร 
- วนัท่ีสมคัรสมาชิก 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.10 รายละเอียดของ Use Case : View Product 

Use Case Name View Product 
Use Case ID UC10 
Brief Descriptions ดูรายละเอียดสินคา้ 
Primary Actors Buyer  
Secondary Actors - 
Pre conditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชค้ลิกรายละเอียดสินคา้ท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
2. ระบบแสดงรายละเอียดสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือก โดยมีขอ้มูล ดั้งน้ี 

- ช่ือสินคา้ 
- ราคา 
- รายละเอียดสินคา้ 
- หมวดหมู ่
- สภาพสินคา้ 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.11 รายละเอียดของ Use Case : View Order 

Use Case Name View Order 
Use Case ID UC11 
Brief Descriptions ดูรายละเอียดการสั่งซ้ือหรือรายการขาย 
Primary Actors Buyer  
Secondary Actors - 
Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่เวบ็แอปพลิเคชัน่ก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ลือกดูรายละเอียดการสั่งซ้ือหรือรายการขาย 
2. ผูใ้ชเ้ลือกรายการการสั่งซ้ือหรือการขายท่ีตอ้งการจะดู 
3. ระบบแสดงรายละเอียดรายละเอียดการสั่งซ้ือหรือรายการขายโดยมีขอ้มูล ดั้งน้ี 

- ช่ือสินคา้ 
- ราคารวมทั้งหมด 
- จ านวนสินคา้ 
- ท่ีอยูก่ารจดัส่ง 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.12 รายละเอียดของ Use Case : View Board 

Use Case Name View Board 
Use Case ID UC12 
Brief Descriptions ดูรายละเอียดกระทูส้อบถาม 
Primary Actors Buyer , Seller 
Secondary Actors - 
Pre conditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ลือกดูรายละเอียดกระทูส้อบถาม 
2. ผูใ้ชเ้ลือกรายการกระทูส้อบถามท่ีตอ้งการจะดู 
3. ระบบแสดงรายละเอียดรายละเอียดการสั่งซ้ือหรือรายการขายโดยมีขอ้มูล ดั้งน้ี 

- ค าถาม 
- รายละเอียด 
- โดย (จะแสดงช่ือและอีเมลข์องผูต้ั้งกระทูค้  าถาม) 
- วนัท่ีตั้งกระทู ้
- ค าตอบ 
- วนัท่ีตอบกระทู ้

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.13 รายละเอียดของ Use Case : View News 

Use Case Name View News 

Use Case ID UC13 

Brief Descriptions ดูรายละเอียดข่าวสาร 

Primary Actors Buyer , Seller 

Secondary Actors - 

Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่แอปพลิเคชัน่ก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ลือกดูโปรไฟล ์
2. ผูใ้ชเ้ลือกรายการข่าวสารท่ีตอ้งการจะดู 

3. ระบบแสดงรายละเอียดข่าวสาร โดยมีขอ้มูล ดั้งน้ี 
- ภาพข่าว 

- รายละเอียด 

- วนัท่ีโพสข่าวสาร 
Post Conditions - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.14 รายละเอียดของ Use Case : Buy Product 

Use Case Name Buy Product 
Use Case ID UC14 
Brief Descriptions การสั่งซ้ือสินคา้ 
Primary Actors Buyer 
Secondary Actors - 
Pre conditions จะตอ้งลงช่ือเขา้สู่แอปพลิเคชัน่ก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชต้อ้งการสั่งซ้ือสินคา้ 
2. ผูใ้ชเ้ลือกสินคา้ตอ้งการสั่งซ้ือและกดสั่งซ้ือ  
3. ระบบจะแสดงฟอร์มส าหรับการสั่งซ้ือสินคา้โดยมี Field ดงัน้ี 

- จ านวนสินคา้  
- ขอ้มูลการจดัส่ง 

4. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลท่ีตอ้งการและกดยนืยนัซ้ือสินคา้ 
5. ระบบจะแสดงรายละเอียดการสั่งซ้ือและค านวณเงินท่ีตอ้งจ่ายทนัที 
6. ผูใ้ชก้ดยนืยนัการสั่งซ้ือสินคา้ 
7. ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

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

 
รูปท่ี 3.2 Sequence Diagram : Register 
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รูปท่ี 3.3 Sequence Diagram : Login 
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รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Manage Profile 
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รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Manage Product 
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รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : Manage Order 
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รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : Manage Board 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : Manage News 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Search 

 

 

รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : View Profile 
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รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : View Product 

 

 

รูปท่ี 3.12 Sequence Diagram : View Order 
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รูปท่ี 3.13 Sequence Diagram : View Board 

 

 

รูปท่ี 3.14 Sequence Diagram : View News 
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รูปท่ี 3.15 Sequence Diagram : Buy Product 
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3.5 โครงสร้างข้อมูลและความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 
 

 
 

รูปท่ี 3.16 Entity Relationship Diagram  ของระบบบริหารจดัการการขายสินคา้ออนไลน์ 
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บทที่ 4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database System) เป็นการจดัการขอ้มูล
ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นรูปของตาราง (Table) 2 มิติ และบริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL โดย
ตารางขอ้มูลมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.1  รายละเอียดของตารางขอ้มูล tbl_admin 

Relation : tbl_admin 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

admin_id รหสัผูดู้แลระลล  int YES   
admin_user ช่ือบญัชีผูดู้แล

ระบบ 
 varchar(20)    

admin_pass รหสัผา่น  varchar(20)    
admin_name ช่ือผูดู้แลระบบ  varchar(255)    
date_save วนัท่ีเพิ่มขอ้มูล  timestamp    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มูล tbl_bank 

Relation : tbl_bank 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

b_id รหสัธนาคาร  Int YES   
b_name ช่ือธนาคาร  varchar(100)    
b_type ประเภทบญัชี

ธนาคาร 
 varchar(100)    

b_number เลขบญัชีธนาคาร  varchar(20)    
b_owner ช่ือเจา้ของบญัชี

ธนาคาร 
 varchar(100)    

b_logo รูปโลโกข้อง
ธนาคาร 

 varchar(100)    

bn_name ช่ือสาขา  varchar(100)    
b_date วนัท่ีเพิ่มขอ้มูล  timestamp    

 
ตารางท่ี 4.3  รายละเอียดของตารางขอ้มูล tbl_board 

Relation : tbl_board 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

b_id รหสักระทู ้  int YES   
b_title ช่ือหวัขอ้กระทู ้  varchar(100)    
b_detail รายละเอียดกระทู ้  text    
b_name ช่ือผูต้ ั้งกระทู ้  varchar(100)    
b_email อีเมล ์  varchar(50)    
a_ans ขอ้ความตอบกลบั  varchar(200)    
a_ans_date วนัท่ีตอบขอ้ความ  date    
date_save วนัท่ีเพิ่มขอ้มูล  timestamp    
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ตารางท่ี 4.4  รายละเอียดของตารางขอ้มูล tbl_member 

Relation : tbl_member 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

mem_id รหสัสมาชิก  int YES   
mem_name ช่ือบญัชีผูใ้ช ้  varchar(50)    
mem_address ท่ีอยู ่  varchar(255)    
mem_tel เบอร์โทรติดต่อ  varchar(10)    
mem_username ช่ือสมาชิก  varchar(20)    
mem_password รหสัผา่น  varchar(20)    
mem_email อีเมล ์  varchar(100)    
datesave วนัท่ีเพิ่มขอ้มูล  timestamp    

 
ตารางท่ี 4.5  รายละเอียดของตารางขอ้มูล tbl_news 

Relation : tbl_news 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

n_id รหสัข่าว  int YES   
n_title หวัขอ้ข่าว  varchar(255)    
n_detail รายละเอียดข่าว  text    
date_save วนัท่ีเพิ่มขอ้มูล  timestamp    
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ตารางท่ี 4.6  รายละเอียดของตารางขอ้มูล tbl_order 

Relation : tbl_order 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

order_id เลขค าสั่งซ้ือ  int YES   
mem_id รหสัสมาชิก  int  YES tb_member 
name ช่ือสมาชิก  varchar(100)    
address รายละเอียดสินคา้  varchar(500)    
email อีเมล ์  varchar(100)    
phone เบอร์โทรศพัท ์  varchar(20)    
order_status สถานะช าระเงิน  int    
pay_slip รูปสลิปโอนเงิน  varchar(200)    
b_name ช่ือธนาคาร  varchar(100)    
b_number เลขบญัชีธนาคาร  varchar(20)  YES tbl_bank 
pay_date วนัท่ีช าระเงิน  date    
postcode เลขพสัดุ  varchar(30)    
order_date วนัท่ีท าการสั่งซ้ือ  datetime    

 
ตารางท่ี 4.7  รายละเอียดของตารางขอ้มูล tbl_order_detail 

Relation : tbl_order_detail 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

d_id รหสัรายการ  int YES   
order_id เลขค าสั่งซ้ือ  int  YES tbl_order 
p_id รหสัสินคา้  int  YES tbl_product 
p_name ช่ือสินคา้  varchar(200)  YES tbl_product 
p_c_qty จ านวนสินคา้  int    
total ยอดรวม  float    
datesave วนัท่ีเพิ่มขอ้มูล  timestamp    
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ตารางท่ี 4.8  รายละเอียดของตารางขอ้มูล tbl_product  

Relation : tbl_product 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

p_id รหสัสินคา้  int YES   
t_id รหสัประเภท

สินคา้ 
 int  YES tbl_type 

p_name ช่ือสินคา้  varchar(200)    
p_detial รายละเอียดสินคา้  text    
p_price ราคาสินคา้  float(10,2)    
p_unit หน่วยสินคา้  varchar(20)    
p_img1 รูปสินคา้ 1  varchar(200)    
p_img2 รูปสินคา้ 2  varchar(100)    
p_view ยอดเขา้ชมสินคา้  int(11)    
p_qty จ านวนสินคา้

ในสต๊อก 
 int(11)    

date_save วนัท่ีเพิ่มขอ้มูล  timestamp    
 

ตารางท่ี 4.9  รายละเอียดของตารางขอ้มูล tbl_type 

Relation : tbl_type 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

t_id รหสัประเภท
สินคา้ 

 int YES   

t_name ช่ือประเภทสินคา้  varchar(50)    
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4.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) 
 
เว็บแอปพลิเคชัน่ระบบบริหารจดัการการขายสินคา้ออนไลน์ ออกแบบโดยยึดหลกั GUI 

(Graphic User Interface) เน้นการส่ือสารกับผูใ้ช้ด้วยกราฟิก ออกแบบให้เรียบง่ายแต่มีเน้ือหาท่ี
ครบถว้น เพื่อใหโ้หลดขอ้มูลไดเ้ร็ว 
 

 
รูปท่ี 4.1 หนา้จอส าหรับการสมคัรสมาชิก 

 
 จากรูปท่ี 4.1 ส าหรับผูใ้ชใ้นการเร่ิมตน้การใชง้านระบบ ให้ท าการสมคัรสมาชิกก่อน โดย
คลิกท่ีลิงก์ Register ในหนา้ Login โดยจะตอ้งป้อนขอ้มูลต่อไปน้ี ช่ือผูใ้ช ้รหัสผ่าน ช่ือ-สกุล อีเมล ์
เบอร์โทร และท่ีอยู่  เม่ือกรอกรายละเอียดครบแลว้ คลิกปุ่ มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลกลงระบบ
ฐานขอ้มูล ถา้ท าการสมคัรสมาชิกไดส้ าเร็จ ระบบจะกลบัไปยงัหนา้ Login เพื่อใหผู้ซ้ื้อท าการยืนยนั
ตวัตนเขา้ใชง้าน 
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รูปท่ี 4.2 หนา้จอส าหรับเขา้สู่ระบบ 

 
 จากรูปท่ี 4.2 หน้าจอเข้า สู่ระบบ โดยผู ้ซ้ือจะต้องท าการยืนยันตัวตนด้วยช่ือผู ้ใช้  
(Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยสามารถซ่อนหรือเปิดรหัสไดโ้ดยคลิกปุ่ มสัญลกัษณ์รูป
ตา จากนั้นคลิกปุ่ ม Login  
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รูปท่ี 4.3 หนา้จอส าหรับจดัการขอ้มูลส่วนตวั 

 
จากรูปท่ี 4.3 หนา้จอส าหรับจดัการขอ้มูลส่วนตวัของผูซ้ื้อ โดยผูซ้ื้อสามารถท าการจดัการ

ขอ้มูลส่วนตวั ประกอบดว้ย ช่ือผูใ้ช้ รหัสผ่าน ช่ือ-สกุล อีเมล์ เบอร์โทร และท่ีอยู่ ถา้ผูใ้ช้ตอ้งการ
เพิ่มหรือแกไ้ข ใหค้ลิกไปท่ีช่องแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั หรือ ปุ่ มแกไ้ข และท าการป้อนขอ้มูล แลว้คลิก
ปุ่ มบนัทึก เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีท าการแกไ้ข 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอแสดงการเขา้ดูประวติัการสั่งซ้ือ 

 
 จากรูปท่ี 4.4 หนา้จอส าหรับการดูประวติัการสั่งซ้ือ จะมีการแสดงรายการประวติัการสั่งซ้ือ 
สามรถเขา้ไปดูรายละเอียดการสั่งซ้ือในแต่ละค าสั่งซ้ือได ้  

 

  
รูปท่ี 4.5 หนา้ส าหรับการดูรายการสั่งซ้ือท่ีรอการช าระเงิน 

 
 จากรูปท่ี 4.5 หน้าจอส าหรับการดูรายการสั่งซ้ือท่ีรอช าระเงิน จะมีการแสดงรายการรอ
ช าระเงิน สามรถเขา้ไปดูรายละเอียดการสั่งซ้ือในแต่ละค าสั่งซ้ือได ้โดยในหนา้น้ีจะแสดงรายการ
ค าสั่งซ้ือท่ีมีสถานะรอช าระเงินเท่านั้น  
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอส าหรับแสดงรายการค าสั่งซ้ือท่ีช าระเงินแลว้ 

 
 จากรูปท่ี 4.6 หน้าจอส าหรับการแสดงรายการค าสั่งซ้ือท่ีช าระเงินแล้ว จะมีการแสดง
รายการช าระเงินแลว้ สามรถเขา้ไปดูรายละเอียดการสั่งซ้ือในแต่ละค าสั่งซ้ือได ้โดยในหน้าน้ีจะ
รายการค าสั่งซ้ือท่ีมีสถานะ ช าระเงินแลว้เท่านั้น  
 

 
รูปท่ี 4.7 หนา้จอส าหรับแสดงรายการค าสั่งซ้ือท่ีจดัส่ง 

 
 จากรูปท่ี 4.7 หนา้จอส าหรับแสดงรายการค าสั่งซ้ือท่ีจดัส่งแลว้ สามรถเขา้ไปดูรายละเอียด
การสั่งซ้ือในแต่ละค าสั่งซ้ือได ้โดยในหนา้น้ีจะรายการค าสั่งซ้ือท่ีมีสถานะส่งของแลว้เท่านั้น  
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอส าหรับแสดงรายการค าสั่งซ้ือท่ีถูกยกเลิก 

 
 จากรูปท่ี 4.8 หนา้จอส าหรับแสดงรายการค าสั่งซ้ือท่ีถูกยกเลิก สามรถเขา้ไปดูรายละเอียด
การสั่งซ้ือในแต่ละค าสั่งซ้ือได ้โดยในหนา้น้ีจะรายการค าสั่งซ้ือท่ีมีสถานะยกเลิกค าสั่งซ้ือเท่านั้น 

 

  
รูปท่ี 4.9 หนา้จอส าหรับเขา้สู่ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ 
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 จากรูปท่ี 4.9 หน้าจอเข้าสู่ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ โดยจะยืนยนัตัวตนด้วย ช่ือผูใ้ช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยสามารถซ่อนหรือเปิดรหัสไดโ้ดยคลิกปุ่ มสัญลกัษณ์รูป
ตา 

 

 
รูปท่ี 4.10 หนา้จอส าหรับการจดัการระบบหลงัร้าน 

 
 จากรูปท่ี 4.10 หน้าจอส าหรับจดัการระบบหลงัร้าน โดยจะมีการแสดงเมนูในการจดัการ
ต่างๆ ไดแ้ก่ รายการค าสั่งซ้ือ จดัการสินคา้ จดัการประเภทสินคา้ จดัการผูดู้แลระบบ จดัการสมาชิก 
จดัการธนาคาร เรียกดูรายงาน จดัการขอ้มูลกระทู ้และจดัการข่าว โดยจะมีการแสดงรายการรายการ
สั่งซ้ือใหม่   สามรถเข้าไปดูรายละเอียดการสั่งซ้ือในแต่ละค าสั่งซ้ือได้ โดยในหน้าน้ีจะแสดง
รายการสั่งซ้ือใหม่เท่านั้น 
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รูปท่ี 4.11 หนา้ส าหรับการดูรายการค าสั่งซ้ือท่ีช าระเงินแลว้ 

 
 จากรูปท่ี 4.11 หน้าจอส าหรับการดูรายการค าสั่งซ้ือท่ีมีการช าระเงินแลว้ จะมีการแสดง
รายการช าระเงินแลว้ สามรถเขา้ไปดูรายละเอียดการสั่งซ้ือในแต่ละค าสั่งซ้ือได ้โดยในหน้าน้ีจะ
รายการค าสั่งซ้ือท่ีมีสถานะช าระเงินแลว้เท่านั้น 

 

 
 

รูปท่ี 4.12 หนา้จอส าหรับการแสดงรายการค าสั่งซ้ือท่ีจดัส่งแลว้ 
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 จากรูปท่ี 4.12 หนา้จอส าหรับการแสดงรายการค าสั่งซ้ือท่ีจดัส่งแลว้ สามรถเขา้ไปดู
รายละเอียดการสั่งซ้ือในแต่ละค าสั่งซ้ือได ้โดยในหนา้น้ีจะแสดงรายการค าสั่งซอ้ท่ีมีสถานะส่งของ
แลว้เท่านั้น 
 

  
 

รูปท่ี 4.13 หนา้จอส าหรับการแสดงรายการค าสั่งซ้ือท่ีถูกยกเลิก 
 

 จากรูปท่ี 4.13 หน้าจอส าหรับการแสดงรายการค าสั่งซ้ือท่ีถูกยกเลิกโดยทางร้าน จะมีการ 
สามรถเขา้ไปดูรายละเอียดการสั่งซ้ือในแต่ละค าสั่งซ้ือได้ โดยในหน้าน้ีจะรายการค าสั่งซ้ือท่ีมี
สถานะยกเลิกเท่านั้น 
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รูปท่ี 4.14 หนา้จอจดัการขอ้มูลสินคา้ 
 

 จากรูปท่ี 4.14 หน้าจอส าหรับจดัการสินคา้โดยทางร้าน ส าหรับแสดงรายการสินคา้ท่ีมี
ทั้งหมดภายในระบบ ขอ้มูลสินคา้ ประกอบดว้ย ประเภท  รายละเอียด ราคา จ านวน ภาพสินคา้ และ
เมนูส าหรับ เพิ่ม แกไ้ข หรือลบขอ้มูลสินคา้ได ้
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รูปท่ี 4.15 หนา้จอเพิ่มรายการสินคา้ 
 

 จากรูปท่ี 4.15 หนา้จอส าหรับเพิ่มรายการสินคา้ สามารถระบุรายละเอียดได ้ดงัน้ี รูปภาพ
ของสินคา้จะสามารถใส่ได ้2 รูป  ช่ือสินคา้  หมวดหมู่สินคา้ รายละเอียดสินคา้  ราคา จ านวน และ
หน่วยสินคา้ เม่ือเพิ่มรายละเอียดสินคา้แลว้ คลิกปุ่ มบนัทึก ขอ้มูลสินคา้รายการใหม่จะถูกบนัทึกลง
ฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.16 หนา้จอปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ 

 
 จากรูปท่ี 4.16 หนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ สามารถแกไ้ขรายละเอียดไดด้งัน้ี รูปภาพ
สินคา้จะสามารถ  ช่ือสินคา้  รายละเอียดสินคา้  หมวดหมู่สินคา้ ราคา  และหน่วยสินคา้ และ เม่ือท า
การแกไ้ขเสร็จแลว้ให้คลิกปุ่ มบนัทึก 
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รูปท่ี 4.17 หนา้จอจดัการขอ้มูลประเภทสินคา้ 
 

 จากรูปท่ี 4.17 หนา้จอส าหรับจดัการประเภทสินคา้ ไวส้ าหรับแสดงรายการประเภทสินคา้  
ขอ้มูลของประเภทสินคา้ ประกอบดว้ย ช่ือประเภทสินคา้ โดยสามารท าการ เพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูล
ประเภทสินคา้ได ้

 

 
รูปท่ี 4.18 หนา้จอส าหรับหนา้ส าหรับเพิ่มประเภทสินคา้ 

 
 จากรูปท่ี 4.18 หนา้จอส าหรับเพิ่มขอ้มูลประเภทสินคา้ สามารถใส่รายละเอียดไดด้งัน้ี 
ประเภทสินคา้ เม่ือเพิ่มประเภทแลว้คลิกปุ่ มบนัทึก 
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รูปท่ี 4.19 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลประเภทสินคา้ 

 
 จากรูปท่ี 4.19 หนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลประเภทสินคา้ จากรูปท่ี 4.17 คลิกท่ีเมนู แกไ้ข ก็
จะเขา้สู่หนา้แกไ้ขดงัรูปท่ี 4.19 เม่ือท าการแกไ้ขช่ือประเภทสินคา้แลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ มบนัทึก 

 

 
รูปท่ี 4.20 หนา้จอจดัการขอ้มูลผูดู้แลระบบ 

 
 จากรูปท่ี 4.20 หนา้จอส าหรับจดัการขอ้มูลผูดู้แลระบบ ไวส้ าหรับแสดงขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
ได้แก่ ช่ือบญัชี รหัสผ่าน ช่ือผูดู้แลระบบ และวนัท่ีสร้าง โดยสามารเลือก เพิ่ม แก้ไข ลบ ขอ้มูล
ผูดู้แลระบบได ้
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รูปท่ี 4.21 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลผูดู้แลระบบ 

 
 จากรูปท่ี 4.21 หนา้จอส าหรับเพิ่มขอ้มูลผูดู้แลระบบ สามารถใส่รายละเอียดไดด้งัน้ี ช่ือ
บญัชีผูใ้ช ้รหสัผา่น และช่ือผูดู้แลระบบ เม่ือเพิ่มขอ้มูลผูดู้แลระบบแลว้คลิกปุ่ มบนัทึก 
 

 
 

รูปท่ี 4.22 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
 

 จากรูปท่ี 4.22 หนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบ สามารถใส่รายละเอียดไดด้งัน้ี ช่ือ
ผูใ้ช ้รหสัผา่น ช่ือผูดู้แลระบบ เม่ือแกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบแลว้คลิกปุ่ มบนัทึก 
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รูปท่ี 4.23 หนา้จอจดัการขอ้มูลสมาชิก 

 
 จากรูปท่ี 4.23 หนา้จอส าหรับจดัการขอ้มูลสมาชิก ไดแ้ก่ ช่ือบญัชีผูใ้ชข้องสมาชิก 
รหสัผา่น ช่ือสมาชิก และท่ีอยู ่และสามารเลือก เพิ่ม แกไ้ข ลบ สมาชิกได ้
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รูปท่ี 4.24 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลสมาชิก 

 
 จากรูปท่ี 4.24 หน้าจอส าหรับเพิ่มสมาชิกรายใหม่ สามารถใส่รายละเอียดไดด้งัน้ี ช่ือผูใ้ช้ 
รหสัผา่น ช่ือสมาชิก อีเมล ์เบอร์โทร และท่ีอยู่ เม่ือเพิ่มขอ้มูลสมาชิกแลว้คลิกปุ่ มบนัทึก 
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รูปท่ี 4.25 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 

 
 จากรูปท่ี 4.25 หน้าจอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก สามารถใส่รายละเอียดไดด้งัน้ี ช่ือผูใ้ช้ 
รหสัผา่น ช่ือสมาชิก อีเมล ์เบอร์โทร และท่ีอยู่ เม่ือแกไ้ขขอ้มูลสมาชิกแลว้คลิกปุ่ มบนัทึก 

 

 
รูปท่ี 4.26 หนา้จอจดัการขอ้มูลบญัชีธนาคาร 
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 จากรูปท่ี 4.26 หนา้จอส าหรับจดัการขอ้มูลบญัชีธนาคาร ไดแ้ก่ ช่ือธนาคาร     ประเภทบญัชี 
เลขท่ีบญัชี สาขา ช่ือเจา้ของบญัชี และรูปภาพคิวอาร์โคด้ และสามารเลือก เพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูล
ธนาคารได ้

 

 
รูปท่ี 4.27 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลบญัชีธนาคาร 

 
 จากรูปท่ี 4.27 หน้าจอส าหรับเพิ่มขอ้มูลบญัชีธนาคาร สามารถใส่รายละเอียดไดด้งัน้ี ช่ือ
ธนาคาร เลขบญัชี ประเภทบญัชี สาขา ช่ือเจา้ของบญัชี และรูปภาพธนาคาร เม่ือเพิ่มขอ้มูลธนาคาร
แลว้คลิกปุ่ มบนัทึก 
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รูปท่ี 4.28 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลบญัชีธนาคาร 
 

 จากรูปท่ี 4.28 หนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลบญัชีธนาคาร สามารถใส่รายละเอียดไดด้งัน้ี ช่ือ
ธนาคาร เลขบญัชี     ประเภทบญัชี สาขา ช่ือเจ้าของบญัชี และรูปภาพธนาคาร เม่ือแก้ไขขอ้มูล
ธนาคารแลว้คลิกปุ่ มบนัทึก 
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รูปท่ี 4.29 หนา้จอแสดงรายงาน 

 
 จากรูปท่ี 4.29 หน้าจอส าหรับเจา้ของร้านดูรายงาน ประกอบดว้ย ขอ้มูลรายงานยอดขาย 
โดยสามารถเลือกดูขอ้มูลไดต้ามหัวขอ้ดงัน้ี ยอดขายแยกตามวนั ยอดขายแยกตามเดือน ยอดขาย
แยกตามปี สินคา้ขายดีแยกตามยอดขาย สินคา้ขายดีแยกตามจ านวน และยอดขายแยกตามลูกคา้  
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รูปท่ี 4.30 หนา้จอจดัการขอ้มูลกระทู ้

 
 จากรูปท่ี 4.30 หนา้จอส าหรับจดัการขอ้มูลกระทู ้โดยสามารถเขา้ไปดูขอ้ความในกระทู ้
และตอบค าถามของกระทูไ้ด ้
 

 
รูปท่ี 4.31 หนา้จอจดัการตอบกระทู ้

 
 จากรูปท่ี 4.31 หนา้จอส าหรับจดัการตอบกระทู ้ส าหรับแสดงรายละเอียดกระทู ้โดย
สามารถเขา้ไปตอบค าถามของกระทูไ้ด ้
 
 



65 
 

 
รูปท่ี 4.32 หนา้จอจดัการขอ้มูลข่าวสารของร้าน 

 
 จากรูปท่ี 4.32 หนา้จอส าหรับจดัการขอ้มูลข่าวสารของร้าน ส าหรับแสดงขอ้มูลข่าว แสดง
รายละเอียดข่าว และสามารเลือก เพิ่ม แกไ้ข ลบ ข่าวได ้
 

 
รูปท่ี 4.33 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลข่าวสารของร้าน 
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 จากรูปท่ี 4.33 หนา้จอส าหรับเพิ่มขอ้มูลข่าวสาร สามารถก าหนดรายละเอียดไดด้งัน้ี หัวขอ้ 
รายละเอียด และภาพข่าว  เม่ือเพิ่มขอ้มูลข่าวแลว้คลิกปุ่ มบนัทึก 
 

 
รูปท่ี 4.34 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารของร้าน 

 
 จากรูปท่ี 4.34 หนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลข่าวสาร สามารถแกไ้ขรายละเอียดไดด้งัน้ี หัวขอ้ 
รายละเอียด และภาพข่าวเม่ือแกไ้ขขอ้มูลข่าวแลว้คลิกปุ่ มบนัทึก 
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รูปท่ี 4.35 หนา้จอแสดงรายการสินคา้ทั้งหมด 

 
 จากรูปท่ี 4.35 หนา้จอส าหรับแสดงรายการสินคา้ทั้งหมด โดยผูซ้ื้อสามารถคลิกเพื่อท าการ
สั่งซ้ือสินคา้ไดน้ั้นๆ ได ้
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รูปท่ี 4.36 หนา้จอแสดงรายละเอียดของสินคา้ 

 
 จากรูปท่ี 4.36 หนา้จอส าหรับแสดงรายละเอียดของสินคา้ท่ีเลือก โดยจะแสดงรายละเอียด
สินคา้ และสามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดโ้ดยคลิกปุ่ มซ้ือสินคา้ 
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รูปท่ี 4.37 หนา้จอคน้หารายการสินคา้ 

 
 จากรูปท่ี 4.37 หนา้จอส าหรับการคน้หารายการสินคา้ โดยผูใ้ชส้ามารถท าการคน้หาดว้ยช่ือ
สินคา้ และหมวดหมู่สินคา้ได ้ 
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รูปท่ี 4.38 หนา้จอสั่งซ้ือสินคา้และระบุช่ือท่ีอยูใ่นการจดัส่ง 

 



71 
 

 

 
รูปท่ี 4.39 หนา้จอสั่งซ้ือสินคา้และแจง้การช าระงิน 
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 จากรูปท่ี 4.38 และรูปท่ี 4.39 เม่ือคลิกปุ่ มซ้ือสินคา้ จะแสดงหนา้สั่งซ้ือสินคา้ โดยสามารถ
ใส่จ านวนสินคา้ท่ีตอ้งการ ระบบจะค านวณและแสดงจ านวน ราคาทั้งหมด คลิกปุ่ มสั่งซ้ือ จะแสดง
หนา้ขอ้มูลส าหรับการจดัส่ง ให้ใส่รายละเอียดคือช่ือ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล และท่ีอยู่ คลิกปุ่ มยืนยนั
การสั่งซ้ือ จะแสดงหน้ายืนยนัการสั่งซ้ือ โดยจะแสดงช่ือสินคา้ จ านวนสินคา้ ราคาทั้งหมด ท่ีอยู่
จดัส่งและช่องทางการช าระเงิน คลิกปุ่ มบนัทึก เพื่อยนืยนัท่ีจะสั่งซ้ือ 
 

 
รูปท่ี 4.40 หนา้จอแสดงข่าวสารจากทางร้าน 

 
 จากรูปท่ี 4.40 หนา้จอส าหรับแสดงข่าวสารจากทางร้าน โดยจะแสดงรายการข่าวสาร และ
สามารถเขา้ไปดูเน้ือหาข่าวสารได ้โดยคลิกท่ีหวัขอ้ข่าวสารท่ีตอ้งการ 
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รูปท่ี 4.41 หนา้จอแสดงกระทูถ้าม-ตอบ 
 

 จากรูปท่ี 4.41 หนา้จอส าหรับแสดงกระทูถ้าม-ตอบ จะแสดงรายการกระทูถ้าม-ตอบ และ
สามารถเขา้ไปดูเน้ือหากระทูถ้าม-ตอบได ้โดยคลิกท่ีหวัขอ้กระทูถ้าม-ตอบท่ีตอ้งการ 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.2.1 สรุปผลของปริญญานิพนธ์ 

การพฒันาระบบบริหารจดัการการขายสินคา้ออนไลน์ใหก้บัร้านบา้นรถป๊อปพระราม 2 ได้
พฒันาตามขอบเขตท่ีก าหนดไว ้โดยพฒันาด้วยเคร่ืองมือท่ีเป็นโอเพ่นซอร์ส  เพื่อลดตน้ทุนด้าน
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่ ภาษา HTML5, JavaScript และ PHP เขียนชุดค าสั่งดว้ยโปรแกรม Visual 
Studio Code บริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL หลงัจากท่ีพฒันาแลว้เสร็จไดท้ าการทดสอบการ
ท างานของฟังก์ชันต่างๆ สามารถท างานได้ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว ้ ผูซ้ื้อสามารถท าการซ้ือขาย
อะไหล่รถป๊อปผ่านระบบได ้ทางร้านบา้นรถป๊อปพระราม 2 สามารถบริหาจดัการค าสั่งซ้ือผ่าน
ระบบได ้ท าให้เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มยอดขาย และลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 เน่ืองจากการซ้ือขายด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ ผูซ้ื้อไม่ตอ้งเดินทางมายงัหนา้ร้าน ท า
ให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ และยงัเป็นการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
กลุ่มใหม่ๆ ใหก้บัทางร้านบา้นรถป๊อปพระราม 2 อีกดว้ย 

 
5.2.2 ข้อจ ากดัของระบบ 

5.1 ระบบยงัไม่สามารถช าระเงินผา่นช่องทางออนไลน์ได ้
5.2 ระบบยงัไม่มีระบบแชทส าหรับพดูคุยกบัทางลูกคา้ ตอ้งผ่านโทรศพัทเ์ท่านั้น 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

เพื่อให้ระบบบริหารจดัการการขายสินคา้ออนไลน์ของร้านบา้นรถป๊อปพระราม 2 มีความ
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ควรพฒันาเพิ่มในฟังกช์นัต่อไปน้ี 

5.3.1 พิ่มช่องทางการช าระเงินออนไลน์ 
5.3.2 เพิ่มฟังก์ชันการออกรายงานในรูปแบบของ Excel ได้เพื่อให้ทางร้านสามารถ

น าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
5.3.3 เพิ่มฟังกช์นัการจดัการโปรโมชนั เพื่อส่งเสริมการขาย 
5.3.4 เพิ่มฟังก์ชนัแชทออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการพดูคุยระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายใหมี้

ความสะดวกยิง่ขึ้น 
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