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บทคัดย่อ 

ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อพัฒนาระบบขายของฝากออนไลน์ 

กรณีศึกษาร้านสมจิตของฝากหลงัสวน จากเดิมร้านสมจิตไดเ้ปิดจาํหน่ายท่ีหนา้ร้านเพียงเท่านั้น ยงั

ไม่มีการนาํเอาเทคโนโลยีมาพฒันาระบบการขายเพราะเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก ขาดความรู้ความเขา้ใจใน

การนาํเอาเทคโนโลยมีาใช ้ โดยระบบท่ีผูจ้ดัทาํพฒันาขึ้นน้ีจะช่วยการเพิ่มช่องทางการซ้ือขายสินคา้

ให้มีมากขึ้ นและยงัเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู ้บริโภค โดยระบบจะแสดงข้อมูล

รายละเอียดสินคา้ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ทาํให้เปิดขายและรองรับผูบ้ริโภคไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

ระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 1. ระบบสําหรับผูใ้ช้ สามารถดูรายละเอียดสินคา้ เลือกซ้ือสินคา้

ต่างๆได ้ 2. ระบบสาํหรับผูดู้แล จะมีฟังกช์นัการจดัการกบัขอ้มูลท่ีเป็นหลงัร้าน เช่น จดัการออเดอร์ 

ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลผูใ้ช้ ขอ้มูลร้าน เป็นตน้ พฒันาซอฟตแ์วร์ตามหลกัการทฤษฎีเว็บแอปพลิเคชนั 

ด้วยภาษา PHP, HTML, CSS และ JavaScript  ด้วยโปรแกรม NetBeans  จัดการฐานข้อมูลด้วย 

phpMyAdmin 

 

คําสําคัญ: สินคา้,เวบ็แอปพลิเคชนั,ออนไลน์ 
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Abstract 

 

The goal of this project was to create an online system for selling souvenirs. Langsuan's 

Somchit Souvenir Shop was originally opened for sales in front of the shop. Since developing a 

sales system was tough and there is no technology to handle it, along with their inability to utilize 

technology due to a lack of knowledge and comprehension, the student suggested a system that 

will help to expand the number of products available for purchase while also improving consumer 

convenience. Information regarding various product details would be displayed by the system, 

utilize the internet, and it would be available for purchase and provide customer service 24 hours 

a day. There are two parts to the system: 1. User-friendly system that can see product details and 

goods that are available to pick; 2. Administrators' system has a function to deal with information 

from behind the store, such as managing orders, product information, user information, shop 

information. It was developed with software based on the theory of web applications using PHP, 

HTML, CSS, and JavaScript with NetBeans, and database management using phpMyAdmin. 
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บทที่1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาของการพฒันาระบบ 

ร้านสมจิต มีท่ีมาจากคุณสมจิต มนูญผล ซ่ึงเป็นผูเ้ร่ิมกิจการ ปัจจุบันร้านสมจิตได้เปิด

กิจการมาเป็นเวลากวา่ 30 ปีแลว้ ร้านน้ีเป็นจุดแหล่งซ้ือของฝากในตวัอาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 

นอกจากน้ีทางร้านยงัเป็นผูริ้เร่ิมการจาํหน่ายผลไมท้อ้งถ่ินแปรรูปโดยไดรั้บสูตรการแปรรูปมาจาก

คนรุ่นหลงัผสมผสานกบัความคิดของตนเอง ลกัษณะเด่นของผลิตภณัฑจ์ากร้านสมจิตจะเป็นสินคา้

ท่ีใช้สูตรการผลิตมาแต่เดิม โดยไม่ใส่วตัถุกนัเสียหรือสารเจือปนลงไป ทาํให้สินคา้มีรสชาติอร่อย 

ปลอดภยั มีคุณภาพ ราคาเป็นกนัเอง  ปัจจุบนัร้านสมจิตไดเ้ปิดจาํหน่ายท่ีหนา้ร้านเพียงเท่านั้น  ซ่ึง

ยงัไม่มีการนําเอาเทคโนโลยีมาพฒันาระบบการขายเพราะเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก เน่ืองจากขาดความรู้

ความเขา้ใจในการนาํเอาเทคโนโลยีมาใช้ ซ่ึงผูจ้ดัทาํเล็งเห็นว่าการมีเว็บไซต์เพื่อขายสินคา้ จึงเป็น

การเพิ่มช่องทางการติดต่อซ้ือสินคา้ให้มีมากขึ้ นและยงัเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับ

ผูบ้ริโภคดว้ย เพราะผูบ้ริโภคไม่จาํเป็นตอ้งมาเลือกซ้ือสินคา้ถึงหนา้ร้านท่ีจดัจาํหน่ายดว้ยตนเอง อีก

ทั้งเวบ็ไซตท่ี์พฒันาขึ้นมายงัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัร้านเลก็ๆท่ีไม่มีทุนในชุมชนได ้  

ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงไดท้าํการพฒันาเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ร้านคา้มีโอกาส

เขา้ถึงทุกคนท่ีมีอินเทอร์เน็ตได ้หมดปัญหาเร่ืองการเดินทาง สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดก้วา้งขวาง

และทาํให้ลดค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการดาํเนินการไดเ้ป็นอย่างดี โดยแสดงขอ้มูลสินคา้ต่างๆ ทาํให้เปิด

ขายและรองรับผูบ้ริโภคไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์ 

 เพื่อพฒันาระบบขายของออนไลน์ กรณีศึกษาร้านสมจิตของฝากหลงัสวน 

 

1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์ 

 1.3.1 ผูใ้ช ้

  1.3.1.1 สมคัรสมาชิกเพื่อซ้ือสินคา้ผ่านทางหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้เช่น เลือกซ้ือสินคา้ลง

ในตะกร้า, เลือกวิธีการชาํระเงิน, การยนืยนัการสั่งซ้ือ เป็นตน้ 

  1.3.1.2 จดัการขอ้มูลส่วนตวัได ้
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1.3.2 ผูดู้แลระบบ(admin) 

  1.3.2.1 Login (ลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ) เพื่อจดัการขอ้มูลระบบได ้

1.3.2.2 จดัการกับขอ้มูลท่ีเป็นหลงัร้าน เช่น จดัการออเดอร์, ขอ้มูลสินคา้, ขอ้มูล

ผูใ้ช,้ ขอ้มลูร้าน เป็นตน้ 

1.3.2.3 เรียกดูรายการสั่งซ้ือสินคา้ได ้

1.3.2.4 ตรวจสอบการชาํระเงินของลูกคา้ 

1.3.2.5 สามารถออกขอ้มูลการจดัส่งได ้

 

  1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลสินคา้ง่ายขึ้น 

1.4.2 เจา้ของร้านสามารถเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ได ้

1.4.3 เพิ่มฐานลูกคา้รายใหม ่

 

1.5 ข้ันตอนและวิธีการดําเนิน  

 1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Requirement gathering and study) 

  รวบรวมความตอ้งการโดยการเก็บขอ้มูลจากเจา้ของร้านเก่ียวกบัความตอ้งการวา่ตอ้งการ

ให้เว็บแอปพลิเคชันนั้ นสามารถทํางานอะไรได้บ้าง ต้องการให้มีขอบเขตการทํางานอย่างไร 

ทําการศึกษาข้อมูลเพื่อนําไปพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน  และรวบรวมปัญหาท่ีได้จากการ

ปฏิบติังานเพื่อนาํไปแกไ้ขและปรับปรุงใหเ้วบ็แอปพลิเคชนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีมีความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

 1.5.2  การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

นาํขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บความตอ้งการมาเพื่อท่ีจะนาํมาออกแบบส่วนต่างๆของโปรแกรมโดยนาํเสนอ

ผ่านทางแผนภาพต่างๆ ประกอบด้วย Use case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram เพื่อ

เป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาระบบต่อไป 

 1.5.3 การออกแบบระบบ (System Design) 

 สําหรับในส่วนการพฒันาระบบทางผูจ้ดัทาํไดท้าํการเลือกใชส้ถาปัตยกรรมเวบ็แอปพลิเค

ชนั ( Web Application Architecture ) มีการออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชส้ถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิง

สัมพนัธ์(Relational Database)โดยมีการจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 
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1.5.4 การพฒันาระบบ (System Development) 

 ทาํการพฒันาโปรแกรม และฟังก์ชันต่างๆท่ีได้ออกแบบไวม้าทําการพฒันา ซ่ึงทาํการ

พฒันาระบบดว้ยภาษา PHP, HTML และ JAVA Script รวมถึงมีการจดัการฐานขอ้มูลดว้ย My SQL 

 1.5.5 การทดสอบระบบ (System Testing) 

 การทดสอบระบบจะควบคู่ไปกบัการพฒันาเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่มีขอ้ผิดพลาด

ใดๆเกิดขึ้นและตรงตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ เม่ือทาํการพฒันาเสร็จสมบูรณ์แลว้ จึงมีการทดสอบ

ระบบอีกคร้ัง โดยให้ผูท่ี้ยงัไม่เคยใชง้านระบบดงักล่าว ทดลองใชง้านระบบในฟังก์ชัน่ต่างๆ เพื่อให้

ทราบถึงวา่ ระบบมีขอ้แกไ้ขปรับปรุงในจุดใดบา้ง พร้อมทั้งเป็นการตรวจสอบการทาํงานของระบบ

ในส่วนต่างๆว่าสามารถทาํงานไดต้รงตามเป้าหมายท่ีตอ้งการหรือไม่ หากพบขอ้ผิดพลาดผูจ้ดัทาํ

ระบบตอ้งดาํเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดนั้นๆ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

อยา่งสูงท่ีสุด 

 

1.6 แผนและระยะเวลาในการดํา เนินภาคนิพนธ์  

ตารางท่ี 1.1 แผนและระยะเวลาในการดาํเนินงานปริญญานิพนธ ์

กิจกรรม 2564 

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

1.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล  
         

2.วิเคราะห์ระบบ 
         

3.การออกแบบระบบ 
      

4.การพฒันาระบบ 
         

5.การทดสอบระบบ 
         

6.สรุปผลการวิจยั และจดัทาํโครงงาน 
         

 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาระบบ  

 1.7.1ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

  1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีหน่วยประมวลผล รุ่น Intel(R) Core(TM) i7-5500U 

CPU @ 2.40GHz   2.40 GHz 

  1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 

1.7.1.2.1 NetBeans IDE ใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบเวบ็แอปพลิเคชนั 

1.7.1.2.2 Adobe Photoshop CS6 ใชใ้นการออกแบบรูปภาพประกอบและหนา้จอ

เวบ็แอปพลิเคชนั 



4 
 

  1.7.1.2.3 AppServ 2.5.10 ใชใ้นการจาํลอง Server 

 1.7.1.2.4 phpMyAdmin สคริปตท่ี์ใชติ้ดต่อฐานขอ้มูล 

 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับในการติดตั้งระบบ 

1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รุ่น Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU  ขึ้นไป 

 1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 

  1.8.2.1 ระบบปฏิบติัการ Windows 

1.8.2.2 เบราวเ์ซอร์ Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, 

Mozilla Firefox 

 



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎีการใช้ภาษาพฒันาระบบ 

2.1.1 การจัดการฐานข้อมูล 0

1 

  การจัดการฐานข้อมูล(Database Management) คือ การบริหารแหล่งข้อมูลท่ีถูก เก็บ

รวบรวมไวท่ี้ศูนยก์ลาง เพื่อตอบสนองต่อการใชข้องโปรแกรมประยกุตอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและลด

การซํ้าซอ้นของขอ้มลู รวมทั้งความขดัแยง้ของขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์าร ในอดีตการเก็บขอ้มูล

มกัจะเป็นอิสระต่อกนัไม่มีการเช่ือมโยงของขอ้มูลเกิดการ ส้ินเปลืองพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูล เช่น 

องค์การหน่ึงจะมีแฟ้มบุคคล (Personnel) แฟ้มเงินเดือน (Payroll) และแฟ้ม สวสัดิการ (Benefits) 

อยูแ่ยกจากกนั เวลาผูบ้ริหารตอ้งการขอ้มูลของพนกังานท่านใดจาํเป็นจะตอ้งเรียกดูแฟ้มขอ้มูลทั้ง 3 

แฟ้ม ซ่ึงเป็นการไม่สะดวก จงทาํใหเ้กิดแนวความคิดในการรวมแฟ้มขอ้มูลทั้ง 3เขา้ดว้ยกนัแลว้เก็บ

ไวท่ี้ ศูนยก์ลางในลกัษณะฐานขอ้มูล (Database) จึงทาํให้เกิดระบบการจดัการฐานขอ้มูล (Database 

Management system (DBMS) ซ่ึงจะตอ้งอาศยัโปรแกรมเฉพาะในการสร้างและบาํรุงรักษา (Create 

and Maintenance) ฐาน ขอ้มูลและสามารถท่ีจะให้ผูใ้ช้ประยุกต์ใช้กบัธุรกิจส่วนตวัได้โดยการดึง

ข้อมูล (Retrieve) ขึ้ นมาแล้วใช้โปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนสร้างงานขึ้ นมาโดยใช้ข้อมูลทีมีอยู่ใน

ฐานขอ้มูล แสดงการรวมแฟ้มขอ้มูล 3 แฟ้มเขา้ดว้ยกนั 

โครงสร้างขอ้มูล (Data Structure) 

-บิท (Bit) หมายถึง หน่วยของขอ้มูลท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุด 

-ไบท์ (Byte) หมายถึง หน่วยของข้อมูลท่ีกิดจากการนําบิทมารวมกันเป็นตัวอักขระ 

(Character) 

-เขตขอ้มูล (Field) หมายถึง หน่วยของขอ้มูลท่ีประกอบขึ้นจากตวัอกัขระตั้งแต่หน่ึงตวัขึ้น

ไปมา รวมกนัแลว้ไดค้วามหมายของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เป็นตน้ 

-ระเบียน (Record) หมายถึง หน่วยของขอ้มูลท่ีเกิดจากการนําเอาเขตขอ้มูลหลาย ๆ เขต

ขอ้มูลมารวมกนั เพื่อเกิดเป็นขอ้มูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

-แฟ้มขอ้มูล (File) หมายถึงหน่วยของขอ้มูลท่ีเกิดจากการนาํขอ้มูลหลาย ๆ ระเบียนท่ีเป็น

เร่ืองเดียวกนัมารวมกนั เช่น แฟ้มขอ้มูลนกัศึกษา แฟ้มขอ้มูลลูกคา้ แฟ้มขอ้มูลพนกังาน 

-ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศท่ีประกอบด้วย

รายละเอียดของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีจะนาํมาใชใ้นระบบต่าง ๆ ร่วมกนั 

 

 
1 https://sites.google.com/a/nongki.ac.th/apinya-punyawut/kar-cadkar-than-khxmul 
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2.1.2 MySQL2 

MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าท่ีเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็น

เคร่ืองมือสําหรับเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งใช้ร่วมกับเคร่ืองมือ เพื่อให้ได้ระบบงานท่ีรองรับความตอ้งการ

ของผูใ้ชเ้ช่น ทาํงานร่วมกบัเคร่ืองบริการเวบ็ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปตท่ี์ทาํงาน 

ฝ่ังเคร่ืองบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพีเป็นตน้ โดย

ฐานข้อมูลมีลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล การท่ีจะเพิ่มเติมเข้าถึงหรือ

ประมวลผลขอ้มูลท่ีเก็บในฐานขอ้มูลจาํเป็นจะตอ้งอาศยัระบบจดัการฐานขอ้มูล ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีเป็น

ตวักลางในการจดัการกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลทั้งสาํหรับการใชง้านเฉพาะ 

MySQL เป็นฐานขอ้มูลท่ีมีการจดัการฐานขอ้มูลแบบโครงสร้าง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมา

จะอยใูนรูปแบบของตารางเพื่อช่วยให้สามารถเขา้หาและสืบคน้ขอ้มูลไดง้่ายกวา่การเก็บขอ้มูลเป็น

ไฟล์ ซ่ึงการเก็บขอ้มูลแบบตารางนั้นส่งผลให้การทาํงานของ MySQL นั้นทาํงานได้รวดเร็วและ

ยดืหยุน่ และขอ้มูลทุกๆตารางจะเช่ือมโยงกนัทาํใหส้ามารถจดัการขอ้มูลต่างๆไดต้ามตอ้งการ 

 

ประโยชน์ของฐานขอ้มูล MySQL 

โปรแกรม MySQL นั้นเป็นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลท่ีมีดว้ยกนั 2 แบบคือ Open Source 

License แบบใชง้านไดฟ้รีและแบบ Commercial License แบบธุรกิจ ซ่ึงเราสามารถเลือกใช้งานได้

ตามลกัษณะการใชง้าน 

โดยประโยชน์และความสามารถของ MySQL ส่งผลใหส้ามารถใชง้านไดห้ลายดา้นดว้ยกนัเร่ิมจาก 

การใช้ร่วมกับเคร่ืองบริการเว็บ (Web Server) ซ่ึง MySQL ถูกออกแบบให้สามารถทาํงานร่วมกับ

ฮาร์ดแวร์ตวัอ่ืน ๆได ้พร้อมกนันั้นยงัรองรับภาษาคอมพิวเตอร์ไดอ้ย่างหลากหลาย อีกทั้ง MySQL 

ยงัสามารถจดัการขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ไดเ้ป็นอย่างดีจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหทุ้กคนเลือกใช ้MySQL 

เป็นโปรแกรมจดัการฐานของขอ้มูลภายในเคร่ือง Server 

การใช้งานด้านกราฟฟิก(Graphical) เป็นอีกหน่ึงในความสามารถของ MySQL ท่ีรองรับ

การทํางานด้านกราฟฟิก(GUI)โดยมีโปรแกรมต่าง ๆรองรับมากมายอาทิเช่น phpMyAdmin, 

Navicat, OpenOffice.org, SQLBuddy, Sequel Pro, SQLYog, Toad for MySQL, Adminer, 

DaDaBIK นอกจากโปรแกรมท่ีกล่าวมาแล้วนั้ นยงัมีอีกหลายโปรแกรมท่ีให้การสนับสนุนการ

ทาํงานของ MySQL 

 

 

 

 
2 https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/mysql/ 

http://www.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.net/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
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2.1.3 JavaScript3  

  ภาษา JavaScript หรือย่อ JS เป็นภาษาเขียนโปรแกรมท่ีถูกพฒันาและปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

มาตรฐานของ ECMAScript; ภาษา JavaScript นั้นเป็นภาษาระดบัสูง คอมไพลใ์นขณะท่ีโปรแกรม

รัน (JIT) และเป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบหลายกระบวนทัศน์ เช่น การเขียนโปรแกรมเชิง

ขั้นตอน การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ หรือการเขียนโปรแกรมแบบ Functional; ภาษา JavaScript มี

ไวยากรณ์ท่ีเหมือนกบัภาษา C ใช้วงเล็บเพื่อกาํหนดบล็อคของคาํสั่ง นอกจากน้ี JavaScript ยงัเป็น

ภาษาท่ีมีประเภทขอ้มูลแบบไดนามิกส์ เป็นภาษาแบบ Prototype-based และ First-class function 

ภาษา JavaScript นั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีหลกัของการพฒันาเวบ็ไซต ์(World Wide Web) 

มนัทาํใหห้นา้เวบ็สามารถตอบโตก้บัผูใ้ชไ้ดโ้ดยท่ีไม่จาํเป็นตอ้งรีเฟรชหนา้ใหม่ (Dynamic website) 

เว็บไซต์จาํนวนมากใช้ภาษา JavaScript สําหรับควบคุมการทาํงานท่ีฝ่ัง Client-side นั่นทาํให้เว็บ

เบราวเ์ซอร์ต่างๆ มี JavaScript engine ท่ีใชส้ําหรับประมวลผลสคริปของภาษา JavaScript ท่ีรันบน

เวบ็เบราวเ์ซอร์ เน่ืองจากภาษา JavaScript เป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบหลายกระบวนทศัน์ ทาํให้

มันรองรับการเขียนโปรแกรมทั้ งแบบ Event-driven, Functional และแบบลําดับขั้นตอน มันมี

ไลบราร่ี (APIs) สําหรับทาํงานกบัขอ้ความ วนัท่ี Regular expression และโครงสร้างขอ้มูลพื้นฐาน

อย่าง Array และ Map หรือแม้กระทั่ง Document Object Model (DOM) ซ่ึงเป็น API ท่ีโดยทั่วไป

แลว้สามารถไดบ้นเวบ็เบราวเ์ซอร์   

อยา่งไรก็ตาม ตวัของภาษา JavaScript เองไม่ไดมี้ฟังกช์นัสําหรับอินพุต/เอาตพ์ุต (I/O) ท่ีมา

กบัภาษา เช่น ฟังก์ชนัเก่ียวกบั Network การงานกบัไฟล์ หรือไลบราร่ีเก่ียวกับกราฟิก โดยทัว่ไป

แลว้ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกให้มาโดย Host environment (สภาพแวดลอ้มท่ีใชรั้นภาษา JavaScript) เช่น เวบ็

เบราวเ์ซอร์ หรือ Node.js) ซ่ึงจะแตกต่างกนัออกไป ยกตวัอย่างเช่น การรับค่าในเว็บเบราวเ์ซอร์จะ

ผ่านฟังก์ชัน prompt ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ Browser Object Model (BOM) หรือรับค่าจาก HTML 

ฟอร์มซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ Document Object Model (DOM) ขณะท่ีบน Node.js เราสามารถรับค่า

ไดจ้าก Input/Output Stream ของ Command line ถึงแมว้่ามนัจะมีความคลา้ยคลึงกนัระหว่างภาษา 

Java และ JavaScript ภาษา Java เป็นภาษาท่ีมีประเภทข้อมูลแบบคงท่ี (Static-typing) ในขณะท่ี

ภาษา JavaScript มีประเภทข้อมูลแบบไดนามิกส์ (Dynamic-typing) ภาษา Java ถูกคอมไพล์เป็น 

Byte-code ก่อนท่ีจะรัน ในขณะท่ีภาษา JavaScript จะคอมไฟล์ในตอนท่ีโปรแกรมรัน ภาษา Java 

เป็นภาษาแบบ Class-based ในขณะท่ีภาษา JavaScript เป็นภาษาแบบ Prototype-based 

 

 
3 http://marcuscode.com/lang/javascript/introducing-to-javascript 
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2.1.4 ภาษา PHP4 

  PHP เป็นภาษาสคริปต ์ ( Scripting Language ) คาํสั่งต่างๆ จะเก็บในรูปของขอ้ความ 

(Text)อาจเขียนแทรกอยูภ่ายในภาษา HTML หรือใชง้านอิสระก็ได ้ แต่ในการใชง้านจริงมกัใชง้าน

ร่วมกบัภาษา HTML ดงันั้นการเขียนโปรแกรมน้ีตอ้งมีความรู้ดา้นภาษา HTML เป็นอย่างดี อยา่งไร

ก็ตามเราสามารถใชโ้ปรแกรมประยกุตม์าช่วยอาํนวยความสะดวกในการสร้างงานได ้

PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ Server-Side Script ซ่ึงใชใ้นการจดัทาํเวบ็ไซตแ์ละสามารถ

ประมวลผลออกมาในรูปแบบHTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคาํสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา 

และ ภาษาเพิร์ล เป้าหมายหลกัของภาษาPHP คือให้นกัพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถเขยีนเวบ็เพจ ท่ีมี

ความตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 การทาํงานของเวบ็เพจและไฟล ์PHP สาํหรับไฟลเ์วบ็เพจท่ีมีภาษา PHP รวมอยูด่ว้ยนั้น 

เม่ือเราเปิดเวบ็บราวเซอร์ท่ีมีไฟล ์PHP จะทาํงานดงัน้ี 

 

 
รูปท่ี 2.1 การทาํงานของเวบ็เพจและไฟล ์PHP 

 

1. โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์จะมีการร้องขอไฟล ์PHP ไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

2. เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ก็จะเรียก PHP engine ขึ้นมาแปลไฟล ์PHP 

3. ติดต่อกบัฐานขอ้มูล 

4. ส่งผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการแปลและประมวลผลเป็นภาษา HTML ทั้งหมดกลบัไปยงัเวบ็

บราวเซอร์ 

 

 

 

 
4 https://sites.google.com/site/kanpattanawebdouypasapeaspe/bth-reiyn/bth-thi-1-thakhwam-rucak-
kab-php/php-khux-xari 
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2.1.5 Bootstrap5 

 Bootstrap คือ Frontend Framework ที 2รวม HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกันสําห รับ

พัฒนา Web ท่ีรองรับทุกSmart Device หรือเรียกว่า Responsive Web จุดเด่นของ Bootstrap คือ

เรียนรู้ง่าย ผูใ้ช้งานไม่จาํเป็นต้องมีความรู้ขั้นสูงในเร่ือง HTML หรือ CSS อีกทั้ งยงัรองรับการ

พฒันาเวบ็ไซต ์ใหแ้สดงผลไดห้ลากหลายแพลตฟอร์มไดห้ลากหลายแพลตฟอร์ม 

ส่ิงท่ี Bootstrap ใหม้า มี 4 อยา่ง ดงัน้ีครับ 

- Scaffoldinggrid system จาํนวน 12 คอลมัน์ สามารถเลือกใชไ้ดท้ั้งแบบ fixed และ

แบบ fluid 

- Base CSSstyle sheets สาํหรับ html elements พื้นฐาน เช่น typography, tables, forms 

และ images 

- Componentsstyle sheets สาํหรับส่ิงท่ีเราตอ้งใชบ้่อยๆ ไม่วา่จะเป็น navigation, 

breadcrumbs รวมไปถึง pagination 

- JavaScriptjQuery plugins ต่างๆ ไม่วา่จะเป็น modal, carousel หรือ tooltip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 http://www.siamhtml.com/bootstrap 



บทที่ 3 

การวิเคราะห์และออกแบระบบ 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

ร้านสมจิตของฝากหลงัสวนเป็นจุดแหล่งซ้ือของฝากในตวัอาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 

ปัจจุบนัร้านสมจิตไดเ้ปิดจาํหน่ายท่ีหนา้ร้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ซ่ึงยงัไม่มีการนาํเอาเทคโนโลยี

มาพฒันาระบบการขายเพราะเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก เน่ืองจากขาดขาดความรู้ความเขา้ใจในการนําเอา

เทคโนโลยมีาใช ้

3.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

3.2.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

3.2.1.1. ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 

ไม่มีช่องทางการขายสินคา้อ่ืนนอกจากซ้ือสินคา้ผา่นทางหนา้ร้านเท่านั้น 

3.2.1.2. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผูจ้ดัทาํจึงไดท้าํการพฒันาเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ร้านคา้มีโอกาสเขา้ถึง

ทุกคนท่ีมีอินเทอร์เน็ตได ้จึงสามารถมีผูบ้ริโภคไดจ้ากทั้งประเทศและทัว่โลก หมดปัญหาเร่ืองการ

เดินทาง สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดก้วา้งขวางและทาํให้ลดค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการดาํเนินการไดเ้ป็น

อย่างดี สามารถแสดงขอ้มูลต่างๆ พร้อมระบบท่ีสามารถทาํการซ้ือขายไดอ้ตัโนมติั หรือติดต่อทาง

ร้านไดผ้า่นอินเทอร์เน็ต ทาํใหเ้ปิดขายและรองรับผูบ้ริโภคไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
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3.2.1.3. Work Flow Diagram ระบบงานปัจจุบัน 

ระบบงานปัจจุบนัเป็นระบบหนา้ร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ระบบงานปัจจุบนั 

 

3.2.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 

ระบบขายของออนไลน์ร้านสมจิตของฝากหลงัสวน ไดน้าํระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยใน

การจดัการการขายของโดยอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต ์สําหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานใหม่

นั้นผูพ้ฒันาได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลระบบงานปัจจุบันของร้านสมจิตของฝากหลงัสวนเพื่อ

นาํมาวิเคราะห์และหากลยทุธใ์นการตอบสนองความตอ้งการของร้านสมจิตของฝากหลงัสวน 

 

 

 

 

 

ลูกคา้ 

เลือกซ้ือสินคา้ 

จ่ายเงิน 
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3.2.2.1. Work Flow Diagram ระบบงานใหม่ 

ลูกคา้                เจา้ของร้าน     ระบบ 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        ไม่ม ี

 

 ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram ระบบงานร้านออนไลน์ 

เลือกดูสินคา้ รายละเอียดสินคา้ 

สมคัรสมาชิก 

เลือกสินคา้ใส่

ตระกร้า 

ดาํเนินการเช็คเอาท ์

ตรวจสอบ

สินคา้ในสต็อก 

กรอกขอ้มูลการ

จดัส่ง 

ยืนยนัการสั่งซ้ือ 

เสร็จส้ิน 

ชาํระเงิน 

บนัทึกขอ้มูล 

ยืนยนัการชาํระเงิน เปลี่ยนสถานะ 

แจง้สินคา้หมด

สต็อก 
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3.3 แสดงฟังก์ชันการทํางานของระบบด้วย Use Case Diagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 3.3 Use Case Diagram ระบบงานร้านออนไลน์ 

 

SomjitOnline  
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Add product to cart 

Delivery information 

Confirmation order 

Payment 
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Shop config 
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Login 

Uesr 
Admin 
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3.4 คําอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส Use Case Description  

ตารางท่ี3.1 แสดงรายละเอียด Use Case: Login 

Use Case Name Login 

Use Case ID UC01 

Brief Descriptions เขา้สู่ระบบ 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ User เลือกเขา้ใชง้าน  

2. ระบบจะแสดงหนา้สาํหรับป้อน Username และPassword  

3. ถา้ Userกรอกขอ้มูล Username และPassword ถูกตอ้ง  

       3.1 ระบบจะแสดงหนา้หลกัของการใชง้าน 

4. else  

       4.1 ระบบจะแสดง Dialogแจง้วา่ Username หรือPassword ไม่ถูกตอ้ง 

Post Conditions User สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัของระบบได ้

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียด Use Case: Register 

Use Case Name Register 

Use Case ID UC02 

Brief Descriptions สมคัรสมาชิก 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ User เลือกเขา้ใชง้านสมคัรสมาชิก  

2. ระบบจะแสดงหนา้สาํหรับการป้อน Username และPassword ,ช่ือ-นามสกุล , อีเมล,์ 

เบอร์โทรศพัท,์ ท่ีอยู,่ เบอร์โทรศพัท,์ตาํบล,อาํเภอ,จงัหวดั,รหสัไปรษณีย ์  

3. ถา้ User ป้อน Username และ E-mail ไมซ่ํ้ากนั ในระบบฐานขอ้มูล  

      3.1 ระบบจะแสดง Dialog แจง้วา่สมคัรสมาชิกเรียบร้อย  

4. Else  

     4.1 ระบบจะแสดง Dialog แจง้สมาชิกวา่ Username น้ีมีการใชง้านแลว้ 

Post Conditions User สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัของระบบได ้

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียด Use Case: Cart 

Use Case Name Cart 

Use Case ID UC03 

Brief Descriptions ตะกร้าสินคา้ 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ User เจอสินคา้ท่ีตอ้งการแลว้เลือกสินคา้ใส่ตะกร้า 

2. ระบบจะแสดงตรวจสอบว่ามีสินคา้ในสตอ็กตามจาํนวนท่ีลูกคา้ตอ้งการ   

     2.1 ถา้ มี ลูกคา้ก็ดาํเนินการเช็คเอาท ์

3. Else  

     3.1 ระบบจะแจง้วา่จาํนวนสินคา้ท่ีคุณตอ้งการมากกว่าจาํนวนสินคา้ท่ีมีอยูใ่นสตอ็ก 

Post Conditions User สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัของระบบได ้

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียด Use Case: Delivery information 

Use Case Name Delivery information 

Use Case ID UC04 

Brief Descriptions ขอ้มูลการจดัส่ง 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ User เจอสินคา้ท่ีตอ้งการแลว้เลือกสินคา้ใส่ตะกร้าแลว้กดดาํเนินการ

เช็คเอาท ์

2. ระบบจะแสดงขอ้มูลการจดัส่งถา้ถูกตอ้ง 

     2.1 กดดาํเนินการ 

3. Else  

     3.1 ระบบจะแจง้ใหก้รอกขอ้มูล 

Post Conditions User สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัของระบบได ้

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงรายละเอียด Use Case: Confirmation order 

Use Case Name Confirmation order 

Use Case ID UC05 

Brief Descriptions ยนืยนัการสั่งซ้ือ 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ User ขอ้มูลการจดัส่งถา้ถูกตอ้งแลว้กดดาํเนินการ 

2. ระบบจะแสดงขอ้มูลรายการสินคา้ท่ีท่านไดส้ั่งไวก้บัทางร้าน ขอ้มูลการจดัส่งและ

วิธีการโอนเงินถา้ถูกตอ้ง 

     2.1 กดยนืยนัการสั่งซ้ือ 

3. Else  

     3.1 กลบัไปแกข้อ้มูลการจดัส่ง 

Post Conditions User สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัของระบบได ้

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.6 แสดงรายละเอียด Use Case: Payment 

Use Case Name Payment 

Use Case ID UC06 

Brief Descriptions ชาํระเงิน 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ User กดแจง้ชาํระเงิน 

2. ระบบจะแจง้วิธีการชาํระเงิน ถา้ใส่รายละเอียดเสร็จ 

     2.1 กดแจง้ชาํระเงิน 

Post Conditions User สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัของระบบได ้

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงรายละเอียด Use Case: Login 

Use Case Name Login 

Use Case ID UC07 

Brief Descriptions เขา้สู่ระบบ 

Primary Actors Admin 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ Admin เลือกเขา้ใชง้านเขา้สู่ระบบ  

2. ระบบจะแสดงหนา้สาํหรับป้อน Username และPassword  

3. ถา้ Adminกรอกขอ้มูล Username และPassword ถูกตอ้ง  

     3.1 ระบบจะแสดงหนา้หลกัของการใชง้าน  

4. else ระบบจะแสดง Dialogแจง้วา่ Username หรือPassword ไม่ถูกตอ้ง 

Post Conditions ขอ้มูลจะถูกอพัเดตไปยงัระบบ 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.8 แสดงรายละเอียด Use Case: Order 

Use Case Name Order 

Use Case ID UC010 

Brief Descriptions การสั่งซ้ือ 

Primary Actors Admin 

Secondary Actors - 

Preconditions ตอ้งทาํการเขา้สู่ระบบก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ Admin เลือกเขา้ใชเ้มนูออเดอร์ 

2. ระบบจะแสดงหนา้ออเดอร์ต่างๆท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ 

3. Adminคลิกเลขออเดอร์เพื่อเปล่ียนสถานะการสั่งซ้ือ  

     3.1 ระบบจะแสดงรายละเอียดการสั่งซ้ือ รายการสั่งซ้ือ ขอ้มูลการจดัส่ง บนัทึกของผู ้

ซ้ือ 

     3.2 เม่ือเปล่ียนสถานะการสั่งซ้ือเสร็จ Admin จะกดบนัทึก 

 

Post Conditions ขอ้มูลจะถูกอพัเดตไปยงัระบบ 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.9 แสดงรายละเอียด Use Case: Category 

Use Case Name Category 

Use Case ID UC08 

Brief Descriptions ประเภทสินคา้ 

Primary Actors Admin 

Secondary Actors - 

Preconditions ตอ้งทาํการเขา้สู่ระบบก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ Admin เลือกเขา้ใชเ้มนูประเภทสินคา้ 

2. ระบบจะแสดงหนา้ประเภทสินคา้ต่างๆท่ีมีอยูแ่ละแสดงปุ่ มแกไ้ข ลบและเพิ่มประเภท

สินคา้ 

3. ถา้ Adminคลิกปุ่ มแกไ้ข  

     3.1 ระบบจะแสดงช่ือ คาํอธิบาย และรูปของประเภทสินคา้ 

     3.2 เม่ือแกไ้ขเสร็จ Admin จะกดบนัทึก 

4.ถา้ Adminคลิกปุ่ มลบ  

    4.1ระบบจะแสดง Dialog วา่ การลบประเภทสินคา้จะเป็นการสินคา้ทั้งหมดในนั้น

ดว้ย? 

    4.2 ถา้ Admin เลือก ใช่ 

          4.2.1 ระบบจะทาํการลบขอ้มลูท่ี Admin เลือก 

    4.3 Else 

          4.3.1 ระบบจะแสดงหนา้ประเภทสินคา้ 

5.ถา้ Adminคลิกปุ่ มเพิ่มประเภทสินคา้ 

     5.1 ระบบจะใหใ้ส่ช่ือ คาํอธิบาย และรูปของประเภทสินคา้ 

     5.2 เม่ือเพิ่มประเภทสินคา้เสร็จ Admin จะกดบนัทึก 

Post Conditions ขอ้มูลจะถูกอพัเดตไปยงัระบบ 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.10 แสดงรายละเอียด Use Case: Product 

Use Case Name Product 

Use Case ID UC09 

Brief Descriptions สินคา้ 

Primary Actors Admin 

Secondary Actors - 

Preconditions ตอ้งทาํการเขา้สู่ระบบก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ Admin เลือกเขา้ใชเ้มนูสินคา้ 

2. ระบบจะแสดงหนา้สินคา้ต่างๆท่ีมีอยูแ่ละแสดงปุ่ มแกไ้ข ลบและเพิ่มสินคา้ 

3. ถา้ Adminคลิกปุ่ มแกไ้ข  

     3.1 ระบบจะแสดงประเภทสินคา้ ช่ือ คาํอธิบาย ราคา จาํนวนในสต็อก รูปสินคา้ 

     3.2 เม่ือแกไ้ขเสร็จ Admin จะกดบนัทึก 

4.ถา้ Adminคลิกปุ่ มลบ  

    4.1ระบบจะแสดง Dialog วา่ การลบสินคา้น้ี? 

    4.2 ถา้ Admin เลือก ใช่ 

          4.2.1 ระบบจะทาํการลบขอ้มลูท่ี Admin เลือก 

    4.3 Else 

          4.3.1 ระบบจะแสดงหนา้สินคา้ 

5.ถา้ Adminคลิกปุ่ มเพิ่มประเภทสินคา้ 

     5.1 ระบบจะใหใ้ส่ประเภทสินคา้ ช่ือ คาํอธิบาย ราคา จาํนวนในสต็อก รูปสินคา้ 

     5.2 เม่ือเพิ่มสินคา้เสร็จ Admin จะกดบนัทึก 

Post Conditions ขอ้มูลจะถูกอพัเดตไปยงัระบบ 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.11 แสดงรายละเอียด Use Case: Shop config 

Use Case Name Shop config 

Use Case ID UC011 

Brief Descriptions ขอ้มูลร้าน 

Primary Actors Admin 

Secondary Actors - 

Preconditions ตอ้งทาํการเขา้สู่ระบบก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ Admin เลือกเขา้ใชเ้มนูขอ้มูลร้าน 

2. ระบบจะแสดงหนา้ขอ้มูลร้าน ช่ือ  ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์และกาํหนดค่าขนส่ง 

3. เม่ือแกไ้ขเสร็จ Admin จะกดอพัเดตการกาํหนดค่า 

Post Conditions ขอ้มูลจะถูกอพัเดตไปยงัระบบ 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.12 แสดงรายละเอียด Use Case: User 

Use Case Name User 

Use Case ID UC012 

Brief Descriptions ผูใ้ช ้

Primary Actors Admin 

Secondary Actors - 

Preconditions ตอ้งทาํการเขา้สู่ระบบก่อน 

Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ Admin เลือกเขา้ใชเ้มนูผูใ้ช ้

2. ระบบจะแสดงหนา้ขอ้มูลผูใ้ชท้ั้งหมด 

Post Conditions Admin สามารถดูขอ้มูลต่างๆของลกูคา้ได ้

Alternative Flows - 
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3.5 Sequence Diagram 

 

รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Login 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Register 
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รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : Cart 
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รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : Delivery information 

 

 

รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : Confirmation order 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Payment 

 

 

รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : Login for Admin 
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รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : Order 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 
รูปท่ี 3.12 Sequence Diagram : Category 
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รูปท่ี 3.13 Sequence Diagram : Product 
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รูปท่ี 3.14 Sequence Diagram : Shop config 

 

รูปท่ี 3.15 Sequence Diagram : User
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 3.6 Class Diagram 

  

  

 

order 

- id:(String) 

- od_date:(String) 

- od_last_update:(String)  

- od_status:(String) 

- od_memo:(String) 

- od_shipping_first_name:(String) 

- od_shipping_last_name:(String) 

- od_shipping_email:(String) 

- od_shipping_address1:(String) 

- od_shipping_phone:(String) 

- od_shipping_status:(String) 

- od_shipping_city:(String) 

- od_shipping_postal_code:(String)  

+ getid().String 

+ set( id: String):void 

+ getod_last_update().String 

+ setod_last_update(O: String):void 

+ getod_status().String 

+ setod_status(O: String):void 

+ getod_shipping_first_name().String 

+ setod_shipping_first_name(O: String):void 

+ getod_shipping_last_name().String 

+ setod_shipping_last_name(O: String):void 

+ getod_shipping_email:( ().String 

+ setod_shipping_email(O: String):void 

+ getod_shipping_address().String 

+ setod_shipping_address(O: String):void 

+ getod_shipping_phone().String 

+ setod_shipping_phone(O: String):void 

+ getod_shipping_status().String 

+ setod_shipping_status(O: String):void 

+ getod_shipping_city().String 

+ setod_shipping_city(O: String):void 

+ getod_shipping_postal_code().String 

+ setod_shipping_postal_code(O: String):void 

Category 

- id:(String) 

- cat_parent_id:(String) 

- cat_name:(String) 

- cat_description:(String) 

- cat_image:(String) 

+ getid().String  

+ set( id: String):void 

+ getcat_parent_id().String 

+ setcat_parent_id(C: String):void 

+ getcat_name().String 

+ setcat_name(C: String):void 

+ getcat_description().String 

+ setcat_description(C: String):void 

+ getcat_image().String 

 + setcat_image(C: String):void 

Product 

- id:(String) 

- cat_id:(String) 

- pd_name:(String) 

- pd_description:(String) 

- pd_price:(String) 

- pd_qty:(String) 

- pd_image:(String) 

- pd_thumbnall:(String) 

- pd_date:(String) 

- pd_last_update:(String) 

+ getid().String 

+ set( id: String):void 

+ getpd_name().String 

+ setpd_name(P: String):void 

+ getpd_description().String 

+ setpd_description(P: String):void 

+ getpd_price().String 

+ setpd_price(P: String):void 

+ getpd_qty().String 

+ setpd_qty(P: String):void 

+ getpd_image().String 

+ setpd_image(P: String):void 

+ getpd_thumbnall().String 

+ setpd_thumbnall(P: String):void 

+ getpd_date().String 

+ setpd_date(P: String):void 

+ getpd_last_update().String 

+ setpd_last_update(P: String):void 

User 

- id:(String) 

- user_name:(String) 

- user_password:(String) 

- user_regdate:(String) 

- user_last_login:(String) 

+ getid().String 

+ set( id: String):void 

+ getuser_name().String 

+ setuser_name(U: String):void 

+ getuser_password().String 

+ setuser_password(U:String):void 

+ getuser_regdate().String 

+ setuser_regdate(U:String):void 

+ getuser_last_login().String 

+ setuser_last_login(U:String):void 

Shop_config 

- id:(String) 

- sc_name:(String) 

- sc_adderss:(String) 

- sc_phone:(String) 

- sc_email:(String) 

- sc_shipping_cost:(String) 

- sc_currency:(String) 

+ getid().String 

+ set( id: String):void 

+ getsc_name().String 

+ setsc_name(S: String):void 

+ getsc_adderss().String 

+ setsc_adderss(S: String):void 

+ getsc_phone().String 

+ setsc_phone(S: String):void 

+ getsc_email().String 

+ setsc_email(S: String):void 

+ getsc_shipping_cost().String 

+ setsc_shipping_cost(S: String):void 

+ getsc_currency().String ) 

+ setsc_currency(S: String):void 

order_item 

- id:(String) 

- od_id:(String) 

- pd_id :(String) 

- od_qty:(String) 

+ getid().String 

+ set( id: String):void 

+ getod_id().String 

+ getod_id(O: String):void 

+ getpd_id().String 

+ getpd_id (O: String):void 

+ getod_qty().String 

+ getod_qty(O: String):void 

Cart 

- id:(String) 

- pd_id:(String) 

- ct_session_id:(String) 

- ct_qty:(String) 

- ct_date:(String) 

+ getid().String 

+ set( id: String):void 

+ getpd_id().String 

+ setpd_id(P: String):void 

+ getct_session_id().String 

+ setct_session_id(C: String):void 

+ getct_qty().String 

+ setct_qty(C: String):void 

+ getct_date().String 

+ setct_date(C: String):void 

1 
1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

รูปท่ี 3.16 Class Diagram 
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3.7 โครงสร้างของฐานข้อมูลและความสัมพนัธ์ระหว่างเอ็นทิตี ้

 

รูปท่ี 3.17 Entity Relationship Diagram 



 บทที่ 4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

 การออกแบบฐานขอ้มลู (Database Design) เป็นวิธีการสร้างฐานขอ้มูลในลกัษณะรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และลกัษณะการออกแบบฐานขอ้มูลเป็นการจดัการขอ้มูลต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่น

รูปของตารางโดยส่วนของฐานขอ้มูลจะเป็นการเก็บขอ้มูลโดยใช ้MySQL Database โดย

รายละเอียดของตารางขอ้มูลมีดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 ตารางขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

Relation: User 

Attribute Description Attribute 

Domain 

Type PK FK Reference 

user_id รหสัผูใ้ชง้าน  int(10) YES   

user_name ช่ือผูใ้ช ้  varchar(20)    

user_password รหสัผา่น  varchar(32)    

user_regdate เขา้ระบบคร้ัง

แรก 

 datetime    

user_last_login เขา้ระบบคร้ัง

ล่าสุด 

 datetime    

user_role สิทธ์ิการใช้

งาน 

 enum('customer', 

'admin') 

   

user_first_name ช่ือ  varchar(50)    

user_last_name นามสกุล  varchar(50)    

user_email อีเมล ์  varchar(50)    

user_address ท่ีอยู ่  varchar(100)    

user_phone เบอร์โทรศพัท ์  varchar(32)    

user_city จงัหวดั  varchar(32)    

user_status สถานะ  varchar(32)    

user_postal_code รหสัไปรษณีย ์  varchar(10)    
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ตารางท่ี 4.2 ตารางประเภทสินคา้ 

Relation: category 

Attribute Description Attribute 

Domain 

Type PK FK Reference 

cat_id รหสัประเภทสินคา้  int(10) YES   

cat_parent_id 
รหสัประเภทสินคา้

ยอ่ย 

 
int(11) 

 YES  

cat_name ช่ือประเภท  varchar(50)    

cat_description คาํอธิบาย  varchar(200)    

cat_image รูปประเภทสินคา้  varchar(255)    

 

 

ตารางท่ี 4.3 ตารางสินคา้ 

Relation: product 

Attribute Description Attribute 

Domain 

Type PK FK Reference 

pd_id รหสัสินคา้  int(10) YES   

cat_id รหสัประเภทสินคา้  int(10)  YES  

pd_name ช่ือสินคา้  varchar(100)    

pd_description คาํอธิบาย  text    

pd_price ราคาสินคา้  decimal(9,2)    

pd_qty จาํนวนสินคา้  smallint (5)    

pd_image รูปสินคา้  varchar(200)    

pd_thumbnall รูปสินคา้ตวัอยา่ง  varchar(200)    

pd_date วนัท่ีลงสินคา้  varchar(200)    

pd_last_update อบัเดตสินคา้ล่าสุด  datetime    
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ตารางท่ี 4.4 ตารางตะกร้าสินคา้ 

Relation: cart 

Attribute Description Attribute 

Domain 

Type PK FK Reference 

ct_id รหสัตะกร้าสินคา้  int(10) YES   

pd_id รหสัสินคา้  int(10)  YES  

ct_qty 
จาํนวนสินคา้ใน

ตะกร้า 

 
mediumint(8) 

   

ct_session_id ขอ้มูลตะกร้าสินคา้  char(32)    

ct_date วนัท่ีตะกร้าสินคา้  datetime    

 

 

ตารางท่ี 4.5 ตารางรายการสินคา้ เม่ือมีคนสั่งซ้ือ 

Relation: order_item 

Attribute Description Attribute 

Domain 

Type PK FK Reference 

od_id รหสัสั่งซ้ือสินคา้  int(10)  YES  

pd_id รหสัสินคา้  int(10)  YES  

od_qty 
จาํนวนสินคา้ใน

ตะกร้า 

 
int(10) 
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ตารางท่ี 4.6 ตารางการสั่งซ้ือสินคา้ 

Relation:  

Attribute Descriptio

n 

Attribute 

Domain 

Type PK FK Referen

ce 

od_id 
รหสัสั่งซ้ือ

สินคา้ 

 
int(10) 

 YES   

od_date 
วนัท่ีสั่งซ้ือ

สินคา้ 

 
datetime 

   

od_last_update 

สั่งซ้ือสินคา้

อพัเดต

ล่าสุด 

 

datetime 

   

od_status 

สถานะการ

สั่งซ้ือสินคา้ 

 
enum('New','Paid', 

'Shipped','Completed

','Cancelled') 

   

od_memo บนัทึกผูซ้ื้อ  varchar(255)    

od_shipping_first_name ช่ือ  varchar(50)    

od_shipping_last_name นามสกุล  varchar(50)    

od_shipping_email อีเมล ์  varchar(50)    

od_shipping_address1 ท่ีอยู1่  varchar(100)    

od_shipping_address2 ท่ีอยู2่  varchar(100)    

od_shipping_phone เบอร์โทร  varchar(32)    

od_shipping_state เมือง  varchar(100)    

od_shipping_city จงัหวดั  varchar(32    

od_shipping_postal_code 
รหสั 

ไปรษณีย ์

 
varchar(10) 

   

od_shipping_cost ค่าจดัส่ง  decimal(5,2)    

od_payment_first_name ช่ือ  varchar(50)    

od_ payment _last_name นามสกุล  varchar(50)    

od_ payment_email อีเมล ์  varchar(50)    

od_ payment_address1 ท่ีอยู1่  varchar(100)    
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od_ payment _address2 ท่ีอยู2่  varchar(100)    

od_ payment _phone เบอร์โทร  varchar(32    

od_ payment _state เมือง  varchar(100)    

od_ payment _city จงัหวดั  varchar(32    

od_payment _postal_ 

code 

รหสั 

ไปรษณีย ์

 
varchar(10 

   

 

 

ตารางท่ี 4.7 ตารางขอ้มูลร้านคา้ 

Relation: order_ 

Attribute Description Attribute 

Domain 

Type PK FK Reference 

sc_name ช่ือ  varchar(50)  YES  

sc_adress ท่ีอยู ่  varchar(100)    

sc_phone เบอร์โทร  varchar(30)    

sc_email อีเมล ์  varchar(30)    

sc_shipping_cost ค่าขนส่ง  decimal(5,2)    
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4.2 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ 

รูปท่ี 4.1 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซตฝ่ั์งผูดู้แลระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปท่ี 4.2 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซตฝ่ั์งลูกคา้ 

หนา้เวบ็ 

ผูช้ม สมาชิก 

ดูรายละเอียดสินคา้ 

สมคัรสมาชิก 

ดูรายละเอียดสินคา้ 

 

 

เขา้สู่ระบบ 

 

เลือกซ้ือสินคา้ 

 

 

วิธีชาํระเงิน 

 

 

แจง้ชาํระเงิน 

 

 

ขอ้มูลร้าน 

 

 

แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 
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4.3 อธิบายโครงสร้างเว็บไซต์  

ตารางท่ี 4.8 อธิบายโครงสร้างของเวบ็ไซตฝ่ั์งผูดู้แลระบบ 

ลาํดับท่ี หัวข้อ อธิบาย 

1 เขา้สู่ระบบ แสดงหนา้ลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 

2 เมนู แสดงเมนูต่างๆของระบบ 

3 ออเดอร์ แสดงหนา้รายการสั่งซ้ือสินคา้ 

4 เปล่ียนสถานะการสั่งซ้ือ แสดงหนา้รายละเอียดการสั่งซ้ือ 

5 พิมพข์อ้มูลการจดัส่ง แสดงหนา้ขอ้มูลการจดัส่ง 

6 ประเภทสินคา้ แสดงหนา้ประเภทสินคา้ 

7 เพิ่มประเภทสินคา้ แสดงหนา้เพิ่มประเภทสินคา้ 

8 แกไ้ขประเภทสินคา้ แสดงหนา้แกไ้ขประเภทสินคา้ 

9 ลบประเภทสินคา้ แสดงหนา้ลบประเภทสินคา้ 

10 สินคา้ แสดงหนา้สินคา้ 

11 เพิ่มสินคา้ แสดงหนา้เพิ่มสินคา้ 

12 แกไ้ขสินคา้ แสดงหนา้แกไ้ขสินคา้ 

13 ลบสินคา้ แสดงหนา้ลบสินคา้ 

14 ขอ้มูลร้าน แสดงหนา้ขอ้มูลร้าน 

15 แกไ้ขขอ้มลูร้าน แสดงหนา้แกไ้ขขอ้มลูร้าน 

16 แกไ้ขขอ้มลูค่าจดัส่ง แสดงหนา้แกไ้ขขอ้มลูค่าจดัส่ง 

17 ผูใ้ช ้ แสดงหนา้ผูใ้ช ้

18 เพิ่มผูใ้ช ้ แสดงหนา้เพิ่มผูใ้ช ้

19 แกไ้ขผูใ้ช ้ แสดงหนา้แกไ้ขผูใ้ช ้

20 ลบผูใ้ช ้ แสดงหนา้ลบผูใ้ช ้
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ตารางท่ี 4.9 อธิบายโครงสร้างของเวบ็ไซตฝ่ั์งลูกคา้ 

ลาํดับท่ี หัวข้อ อธิบาย 

1 หนา้เวบ็ แสดงหนา้เวบ็ 

2 ผูช้ม แสดงหนา้เวบ็ 

3 สมคัรสมาชิก แสดงหนา้สมคัรสมาชิก 

4 สินคา้ แสดงหนา้สินคา้ 

5 สมาชิก แสดงหนา้เวบ็ 

6 เขา้สู่ระบบ แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ 

7 เลือกซ้ือสินคา้ แสดงหนา้สินคา้ 

8 ขอ้มูลการจดัส่ง แสดงหนา้ขอ้มูลการจดัส่ง 

9 วิธีการชาํระเงิน แสดงหนา้วิธีการชาํระเงิน 

10 แจง้ชาํระเงิน แสดงหนา้แจง้ชาํระเงิน 

11 ติดต่อเรา แสดงหนา้ติดต่อเรา 

12 แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั แสดงหนา้ขอ้มูลส่วนตวั 
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4.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 

1. แสดงหนา้เวบ็ 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 แสดงหนา้เวบ็ 

 

จากรูปท่ี 4.3 แสดงหน้าเว็บสําหรับผูเ้ยี่ยมชมทั่วไป ถา้ตอ้งการจะเลือกซ้ือสินคา้จะตอ้ง

สมคัรสมาชิกก่อน 

-มุมขวาบนสุด จะเป็นเมนูสาํหรับเขา้สู่ระบบ ออกจากระบบ หรือสมคัรสมาชิก  

-ถดัมาคือเมนูหลกั ท่ีใชก้ดเพื่อไปยงัหนา้ต่างๆของเวบ็ไซต ์ 

-ดา้นล่างของเมนูจะเป็นส่วน Top ท่ีใชแ้สดงแบนเนอร์ โฆษณาประชาสัมพนัธ์ สไลด์ โลโก้

ของเวบ็ 

-ดา้นซ้ายมือจะแสดงรายการประเภทสินคา้ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นร้าน เม่ือคลิกประเภทสินคา้นั้นๆ 

ก็จะพบสินคา้ทั้งหมดในประเภทนั้นๆ 

-ดา้นขวา จะเป็นท่ีแสดงตะกร้าสินคา้ หรืออาจจะเป็นวิคเจคอ่ืนๆ ท่ีเป็นเป็นโยชน์กบัผูเ้ขา้ชม 

-ดา้นล่าง จะเป็น footer ท่ีใชแ้สดงขอ้มูลของเวบ็ไซต ์
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2.แสดงหนา้สมคัรสมาชิก 

 

 
 

รูปท่ี 4.4 แสดงหนา้สมคัรสมาชิก 

 

จากรูปท่ี 4.4 แสดงหนา้สมคัรสมาชิก ท่ีดา้นบนเหนือเมนูหลกัจะมีลิงคส์ําหรับเขา้สู่ระบบ 

และลิงคส์าํหรับสมคัรสมาชิก แต่ถา้ลอ็กอินอยู่ก็จะแสดงช่ือผูใ้ชแ้ละเมนูออกจากระบบแทน กรณีท่ี

ลูกคา้คลิกลิงคส์มคัรสมาชิก ก็จะไปยงัไฟลห์นา้สมคัรสมาชิกเพื่อใหก้รอกขอ้มูลต่างๆ เม่ือลูกคา้กด

ปุ่ มสมคัรสมาชิก ระบบจะตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีลูกคา้กรอก เพื่อให้แน่ใจว่าถูกตอ้ง

และสามารถเก็บลงในฐานขอ้มูลไดโ้ดยไมมี่ปัญหา 
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3.แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ 

 
รูปท่ี 4.5 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ 

 

จากรูปท่ี 4.5 แสดงหน้าเขา้สู่ระบบ ผูใ้ช้จะต้องกรอก ช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่าน  ระบบจะ

ตรวจสอบวา่ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีลูกคา้กรอกตอนลอ็กอินนั้นถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ถูกตอ้งจะกาํหนด 

SESSION ขึ้นมา พร้อมจะส่งขอ้ความกลบัไปว่าล็อกอินสําเร็จหรือไม่ หากลูกคา้กรอกไม่ถูกตอ้งก็

แสดงขอ้ความใหลู้กคา้ทราบ แต่ถา้สาํเร็จก็จะกลบัไปยงัหนา้เวบ็ไซต ์

 

4.แสดงหนา้สินคา้ 

 

รูปท่ี 4.6 แสดงหนา้สินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.6 แสดงหน้าสินค้า สามารถเลือกแสดงสินค้าทั้ งหมดหรือเลือกแสดงตาม

ประเภทสินคา้โดยจะมีรูปสินคา้ ช่ือสินคา้ ราคา และสินคา้ยอดนิยม เม่ือคลิกเขา้ไปท่ีสินคา้นั้นๆก็

จะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้เช่นช่ือ รายละเอียด ราคา จาํนวนสินคา้ท่ีมี เป็นตน้ และถา้สนใจ

สินคา้ช้ินไหนก็สามารถเลือกกดปุ่ มใส่ตะกร้า เม่ือมีการเพิ่มสินคา้ลงในตะกร้าสินคา้ก็จะแสดง

ตะกร้าสินคา้แบบยอ่ทางดา้นขวามือ 
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5.แสดงหนา้ตะกร้าสินคา้ 

 

รูปท่ี 4.7 แสดงหนา้ตะกร้าสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.7 แสดงหน้าตะกร้าสินค้า จะแสดงรายละเอียดการสั่งซ้ือ โดยสามารถเพิ่ม

จาํนวนสินคา้ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือได้ในหน้าน้ี  การอพัเดทจาํนวนสินคา้จะมีระบบป้องกันไม่ให้สั่ง

สินคา้เกินจาํนวนท่ีมีอยู่ในสต็อก หรือจะไม่เอาสินคา้ช้ินไหนก็สามารถคลิกท่ีปุ่ มลบไดเ้ช่นกนั เม่ือ

ทาํรายการเสร็จก็คลิกท่ีปุ่ มอพัเดทตะกร้า และตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซ้ือให้เรียบร้อย ถา้ตอ้ง

เลือกซ้ือสินคา้เพิ่มให้คลิกท่ีปุ่ มช็อปป้ิงสินคา้ต่อ แต่ถา้เลือกซ้ือสินคา้พอแลว้ก็ให้คลิกดาํเนินการ

เช็คเอาท ์
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6.แสดงหนา้ขอ้มูลการจดัส่ง 

 

รูปท่ี 4.8 แสดงหนา้ขอ้มูลการจดัส่ง 

จากรูปท่ี 4.8 แสดงหน้าขอ้มูลการจดัส่ง ผูใ้ช้งานจะตอ้งกรอกขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือท่ีอยู่ของผู ้

สั่งซ้ือสินคา้ และช่ือท่ีอยู่ผูรั้บสินคา้ซ่ึงปกติจะเหมือนกนั หากกรอกขอ้มูลไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง

ระบบจะแจง้เตือน รวมถึงเลือกวิธีการชาํระเงิน ในขั้นตอนน้ีระบบจะยงัไม่เซฟขอ้มูลการสั่งซ้ือน้ีลง

ในฐานขอ้มูล 
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7.แสดงหนา้ยนืยนัการสั่งสินคา้ 

 

รูปท่ี 4.9 แสดงหนา้ยนืยนัการสั่งสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.9 แสดงหน้ายืนยนัการสั่งสินคา้ หลงัจากท่ีลูกคา้กรอกช่ือท่ีอยู่ของผูส้ั่งสินคา้ 

ขั้นตอนต่อไปคือการยืนยนัขอ้มูลจากลูกคา้ ระบบจะแสดงรายการสินคา้ ราคาสุทธิ ขอ้มูลของผู ้

สั่งซ้ือ ขอ้มูลของผูรั้บสินคา้ และวิธีการชาํระเงิน เพื่อใหผู้ใ้ชต้รวจสอบความถูกตอ้ง ซ่ึงในหนา้จอน้ี

จะมีปุ่ มสาํหรับยอ้นกลบัไปแกไ้ขขอ้มูลใหม่อีกคร้ังหรือยนืยนัการสั่งซ้ือสินคา้ต่อไป 
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8.แสดงหนา้การสั่งซ้ือสาํเร็จ 

 

รูปท่ี 4.10 แสดงหนา้การสั่งซ้ือสาํเร็จ 

รูปท่ี 4.10 แสดงหน้าการสั่งซ้ือสําเร็จ ระบบจะบนัทึกรายการสั่งซ้ือสินคา้ลงในฐานขอ้มูล 

หากลูกคา้เลือกชาํระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร ก็จะแสดงหนา้ขอบคุณท่ีมาใชบ้ริการ แต่ถา้เลือก

ชาํระเงินผ่านระบบ paypal ก็จะส่งขอ้มูลไปยงัเซริฟเวอร์ของ paypal หากชาํระเงินเรียบร้อยก็จะส่ง

ขอ้มูลมาทางเวบ็ไซต ์
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9.แสดงหนา้วิธีการชาํระเงิน 

รูปท่ี4.11 แสดงหนา้วิธีการชาํระเงิน 

จากรูปท่ี4.11 แสดงหนา้วิธีการชาํระเงิน จะแสดงรายละเอียดช่องทางการชาํระเงินผา่นเลข

บญัชีธนาคาร 

10.แสดงหนา้แจง้ชาํระเงิน 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงหนา้แจง้ชาํระเงิน 

จากรูปท่ี 4.12 แสดงหน้าแจ้งชาํระเงิน เม่ือผูใ้ช้ได้โอนเงินผ่านทางธนาคารเพื่อชําระค่า

สินคา้ไปแลว้ระบบจะให้กรอกรายละเอียดการชาํระเงิน เช่น ช่ือ,เบอร์โทร,อีเมล,์ช่ือธนาคารท่ีโอน

,เวลาท่ีโอน,จาํนวนเงิน เป็นตน้  
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10.แสดงหนา้ติดต่อเรา 

 

รูปท่ี 4.13 แสดงหนา้ติดต่อเรา 

จากรูปท่ี 4.13 แสดงหน้าติดต่อเรา หากท่านมีขอ้สงสัย หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกับทาง

เวบ็ไซต ์สามารถเสนอความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มต่อไปน้ีได ้

11.แสดงหนา้ขอ้มูลส่วนตวั 

 

รูปท่ี 4.14 แสดงหนา้ขอ้มลูส่วนตวั 

จากรูปท่ี 4.14 แสดงหนา้ขอ้มูลส่วนตวั ผูใ้ชจ้ะสามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัไดใ้นหนา้น้ี 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

การพฒันาเวบ็ไซตร้์านสมจิตของฝากออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย โอกาสเขา้ถึงทุก

คนท่ีมีอินเทอร์เน็ต หมดปัญหาเร่ืองการเดินทาง สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดก้วา้งขวางและทาํให้ลด

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการดาํเนินการไดเ้ป็นอย่างดี โดยแสดงขอ้มูลสินคา้ต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ทาํให้

เปิดขายและรองรับผูบ้ริโภคได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งเว็บไซต์ท่ีพฒันาขึ้นมายงัสามารถนําไป

ประยกุตใ์ชก้บัร้านเลก็ๆท่ีไม่มีทุนในชุมชนไดอี้กดว้ย 

 

5.2 ข้อดีของระบบ 

 5.2.1 สามารถซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

 5.2.2  เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในซ้ือสินคา้ 

  

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 หากภายในอนาคตหากมีการพฒันาระบบต่ออาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มฟังกช์ัน่การทาํงาน

ในส่วนของ 

- เพิ่มระบบใหลู้กคา้สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือได ้

- เพิ่มฟังกช์นัการชาํระเงินปลายทาง   

- เพิ่มเมนูการแจง้ชาํระเงินสาํหรับระบบหลงัร้าน 
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