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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ        

ในปัจจุปันระบบ E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่องค์กรได้วางไว้ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ 

การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรโดยการลดบทบาทองค์ประกอบ

ทางธุรกิจลง เช่น ท าเล ที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงาน

ขาย พนักงานแนะน าสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น จึงลดข้อจ ากัดของระยะทาง และเวลาลง

ได ้  

ร้าน PN SHOP คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ารองเท้ากีฬาได้มีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ซึ่งรองเท้ากีฬานั้น

เป็นสิ่งที่ส าคัญกับทุกคน และก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่าที่จะไม่ใส่รองเท้า เพราะเป็นทั้งเครื่องป้องกันเท้า

เราจะสิ่งต่าง ๆ ที่จะอันตรายกับเท้าของเรา ในปัจจุบันธุรกิจการค้าขายมีการแข่งกันเพ่ือการดึงดูดใน

ลูกค้าเพราะลูกค้าต้องการความสะดวกสบายและทันสมัย อินเตอร์เน็ตจึงมีบทบาทเข้ามาในการค้า

ขาย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้า ประกาศ การสืบค้นข้อมูล การหาความรู้ และการติดต่อสื่อสาร

เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นของใกล้ตัวคนส่วนมากและประหยัดค่าใช้จ่ายดังนั้นผู้จัดท าจึงเล็งเห็น

ความส าคัญและให้ความสนใจที่จะน าเสนอเว็บไซต์เกี่ยวกับการท าระบบร้านขายรองเท้ากีฬา      

ร้าน PN SHOP ธุรกิจจะเน้นที่ยี่ห้อของรองเท้ากีฬา ยี่ห้อ adidas เพราะการค้าขายในระบบ

อินเตอร์เน็ตมีบทบาทที่ส าคัญในการท าธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึ่ง เพ่ือสามารถให้

ผู้ประกอบการลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ เช่นพนักงาน ค่าเช่าที่ ค่าตกแต่ง เป็นต้น ซึ่งในการจัดท าระบบ

ขายรองเท้ากีฬา ครั้งนี้เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้จริง และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ

ร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือจะเป็นการเดินทางมาซื้อสินค้าที่ไม่สะดวก และเสียเวลาของ

ผู้บริโภคบางครั้งอาจไม่ได้ความพึงพอใจจากลูกค้าและในปัจจุบันการขายสินค้า 
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รองเท้าออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์นั้นยังมีไม่มาก จึงท าให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขายสินค้ารองเท้า

และบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการตลาดที่น่าสนใจในการขายสินค้ารองเท้าออนไลน์ 

จากปัญหาข้างต้นเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ จึงจัดท าระบบขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและสะดวกในการสั่งซื้อรองเท้ากีฬาออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วบุคคล

ทั่วไปสามารถเข้าใช้งานระบบสั่งซื้อรองเท้าออนไลน์ร้าน PN SHOP ได้และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น  

ทางร้านมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ

สินค้าหรือรายละเอียดต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

1.2  วัตถุประสงค์ 
   1.2.1  สร้างระบบขายรองเท้ากีฬากรณีศึกษาร้าน  PN SHOP 
   1.2.2  เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในเลือกซ้ือสินค้า 
   1.2.3  เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
 

1.3  ขอบเขตของระบบงำน 
   การพัฒนาโครงงานนี้ศึกษาเฉพาะระบบขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน PN SHOP 

ขอบเขตของผู้ใช้ จ าแนกตามกลุ่มท่ีใช้งานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
   1.3.1.  ลูกค้า  

1.3.1.1  สามารถสมัครสมาชิกได้ 
1.3.1.2  สามารถเข้าสู่ระบบ 
1.3.1.3  สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 
1.3.1.4  สามารถค้นหาสินค้าได้ 
1.3.1.5  สามารถยืนยันการสั่งซื้อสินค้าได้ 
1.3.1.6  สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อ(กรณียังไม่ยืนยันการสั่งซื้อ) 
1.3.1.7  สามารถยืนยันการช าระเงินได้ 
1.3.1.8  สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้าได้ 
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1.3.2   ผู้ดูแลระบบ 
3.2.1  สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
3.2.2 สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหา ประเภทสินค้าได้ 
3.2.3  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหา สินค้าได้ 
3.2.4  สามารถปรับสถานะช าระเงินได้ 
3.2.5  สามารถยกเลิกการสั่งชื้อ(กรณียังไม่ช าระเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด) 
3.2.6  สามารถพิมพ์สรุปยอดขายรายเดือนได้ 

 
1.4  เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 

  1.4.1  ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
      1.4.1.1  Notebook 1 เครื่อง 
      1.4.1.2  Intel Core i5-3210M CPU @2.50GHz 
      1.4.1.3  Memory (RAM) 4 GB 
      1.4.1.4  Hark Disk 750 GB 

      1.4.2   ด้านซอฟแวร์  (Software) 
      1.4.2.1  Windows 7 
           1.4.2.2  Adobe Photoshop CS6 
      1.4.2.3  AppServ 2.5.10 
      1.4.2.4  Adobe Dream weaver CS6 
      1.4.2.5  PHP 
           1.4.2.6  My SQL 
 

1.5  วิธีกำรด ำเนินงำน 
1.5.1  วางแผนโครงการ ( Project Planning  Phase) 

 1.5.1.1  ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ โดยวิเคราะห์ปัญหาของ
ระบบการท างานว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างรวบรวมไว้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาเป็นระบบใหม่ 
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 1.5.1.2  ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาระบบเมือทราบปัญหาของระบบแล้ว ก็น าข้อมูลที่ได้
นั้นมาศึกษาขั้นตอนการพัฒนาระบบใหม่ว่าควรท าย่างไรบ้างเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถแก้ไขปัญหาระบบแบบเดิมได้อย่างแท้จริง 
 1.5.1.3  ศึกษาเครื่องมือ ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบโดยศึกษาว่าระบบจ าเป็นต้องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เครื่องคอมพิวเตอร์Notebook Acer 1 เครื่อง 
หน่วยความจ าหลัก (Ram) อย่างน้อย 4 Gb หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) อย่างน้อย 1 Tb 
จอมอนิเตอร์ (Monitor) 15 VGA Card และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ (Software) ที่ใช้พัฒนา
ดังนี้  โปรแกรม Adobe Dream weaver CS4 ใช้ในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS4 ใช้ในการตกแต่งภาพ ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ PHP ระบบจัดการฐานข้อมูล PHP 
My SQLโปรแกรม Appserp  V.2.5.10 เพ่ือที่จะสามารถน าเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ได้อย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกับความต้องการของระบบมากท่ีสุด 

1.5.2  การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
                1.5.2.1  ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ โดยรวบรวมความต้องการในด้านต่าง ๆ 
และน ามาวิเคราะห์เพ่ือสรุป เป็นข้อมูลความต้องการที่ชัดเจนพร้อมทั้งน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท า
ระบบใหม่  
  1.5.2.2  สร้างแบบจ าลองกระบวนการท างานของระบบใหม่ด้วยการวาดแผนภาพ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) 
 1.5.2.3  สร้างแบบจ าลองข้อมูล ด้วยการวาดอีอาร์ไดอะแกรม (Entity Relationship 
Diagram : E-R Diagram) 
       1.5.3  การออกแบบระบบ (System  Design) 
 1.5.3.1  ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยจะมีออกแบบระบบให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบมากที่สุด     

  1.5.3.2  ข้อมูลเข้า (Input)  ที่จะเข้ามาในระบบ 
    1.5.3.4  ข้อมูลออก (Output)  ที่ระบบต้องการด าเนินการ 
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1.5.4  การพัฒนาระบบ (System Development) 
 1.5.4.1  เริ่มพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ก)  โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ Adobe Dream weaver CS4 
         ข)  โปรแกรมท่ีใช้ในการตกแต่งรูปภาพ Adobe Photoshop CS6 
   ค)  ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ PHP 
   ง)  ระบบจัดการฐานข้อมูล PHP Myadmin 
  1.5.5  การทดสอบและปรับปรุงระบบ (Testing and maintenance) 

  1.5.5.1  ท าการทดสอบระบบ เพ่ือหาจุดบกพร่องของระบบโดยผู้จัดท าโครงงานเอง
หลังจากนั้นถ้าระบบเกิดปัญหาขึ้นก็จะท าการแก้ไขปรับปรุงระบบ โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษาช่วยพิจารณาเพ่ือน าไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
  1.5.6  การติดตั้งระบบ (System installation) ท าการติดตั้งระบบคือ การน าระบบที่เราได้
จัดท าขึ้นมาท้ังหมด เพ่ือในการใช้งาน 
 1.5.7  จัดท าเอกสารและคู่มือระบบ (System documentation and manuals) จัดท า
เอกสารและคู่มือ อธิบายขั้นตอนการใช้งานของระบบอย่างละเอียดเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้ระบบ 
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1.6  แผนกำรด ำเนินงำน 

      ตำรำงท่ี 1-1 ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

               แผนกำรด ำเนินงำน 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

2560 2561 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

1. การวางแผนโครงการ          

2. การวิเคราะห์ระบบ          

3. การออกแบบระบบ          

4. การพัฒนาระบบ          

5. การทดสอบและปรับปรุงระบบ          

6. การติดตั้งระบบ          

7. การจัดท าเอกสารและคู่มือระบบ          

 

 

1.7  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  7.1.  ได้ระบบร้านขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน PN SHOP  

  7.2.  ท าให้อ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์แบบรวดเร็วมากขึ้น 

  7.3.  ท าให้ร้านขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน PN SHOP เป็นที่รู้จักมากขึ้น  
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 บทท่ี 2 

ทฤษฎีหลักการที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 

การศึกษาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องระบบขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ ร้าน PN SHOP   
มีเนื้อหาสาระทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1  ข้อมูลการขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ 
2.2  วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life(SDL)) 
2.3  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
2.4  แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) 
2.5  โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ 

 
2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับร้านขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ 
       ร้าน PN SHOP  เป็นร้านที่ขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ยี่ห้อ Adidas ที่มีอยู่หลายรูปแบบของการ
ใช้งานตามความเหมาะสมและทางร้านจะแบ่งตามประเภทของการใช้งานไปอีกว่า รองเท้ากีฬา
ส าหรับการวิ่ง  รองเท้ากีฬาส าหรับฟุตบอล  รองเท้ากีฬาส าหรับฟุตซอล และรองเท้าล ารอง จากเดิม
ได้มีหน้าร้านในการจ าหน่ายสินค้าตั้งที่อยู่ โลตัสจรัญสนิทวงศ์  ชั้น 2 แต่พบปัญหาคือ ลูกค้าเข้าไม่ถึง 
ไม่เป็นที่รู้จัก จึงเกิดแนวคิดที่จะขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพราะท าให้สะดวกต่อลูกค้าและการ
เลือกซื้อ เพ่ือไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ซึ่งทางร้านต้องการเพ่ิมช่องทางในการขายผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต เพ่ือเพ่ิมยอดขายรองเท้ากีฬาให้สูงขึ้นและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ลูกค้าที่มีความ
สนใจและเข้ามาเลือกซื้อสินค้านั้นไม่ใช่แค่ลูกค้าที่เป็นสมาชิก แต่ลูกค้าที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถ
เข้ามาเลือกชมสินค้าได้ตามปกติ ทางร้านจึงคิดที่จะพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการขยายสินค้าผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตนี้  จากระบบเดิมที่ทางร้านใช้ในการบันทึกข้อมูลลงสมุด จึงท าให้ข้อมูลเกิดความ
ซับบซ้อน และล่าช้ามีข้อผิดพลาดบ่อยท าให้เกิดความยุ่งยากในขั้นตอนการตัดสต๊อกและการรวบรวม
ยอดขายในแต่ละเดือน  
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ภาพที่ 2-1 หน้าร้านขายรองเท้า 
 

  จากเหตุผลข้างต้น  จึ งท าให้ เกิดแนวคิดที่ จะสร้างระบบขายรองเท้ ากีฬาออนไลน์        
กรณีศึกษาร้าน PN SHOP เพ่ือให้ระบบขายรองเท้ากีฬา มีการจัดเก็บข้อมูล  การค านวณและการ
จัดเก็บต่าง ๆ มีความเป็นระเบียบมากขึ้น และเพ่ิมความรวดเร็วในการค้นหา รวบรวมข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
2.2  วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life(SDL))                                                                                          
          การพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการท างานขององค์กร เรา
เรียกว่า System development Life Cycle (SDLC) การพัฒนาระบบในองค์กรเป็นหน้าที่ของ
นักวิเคราะห์ระบบที่จะต้องท าการติดต่อกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ว่าการท างาน
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่นขนาดขององค์กร รายละเอียดการท างาน ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่
นักวิเคราะห์จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการท างาน กระบวนการท างาน 

       วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC) หมายถึงขั้นตอน
หรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน  ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการท างานและจุดสิ้นสุดของการ
ปฏิบัติงาน 
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การพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ 
การวิเคราะห์(Analysis), การออกแบบ (Design) และการน าไปใช้ (Implementation) ซึ่งกิจกรรม
ทั้งสามนี้สามารถใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่โครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ 
มักจ าเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC  จนครบทุกกิจกรรม 

        ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็นขั้นตอนที่เป็น
ล าดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องท าความเข้าใจให้ดีว่า
ในแต่ละขั้นตอนจะต้องท าอะไร และท าอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้น ด้วยกัน 
คือ  
        1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)  
        2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  
        3. วิเคราะห์ (Analysis)  
        4. ออกแบบ (Design)  
        5. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction)  
        6. การปรับเปลี่ยน (Conversion)  
        7. บ ารุงรักษา (Maintenance) 
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)  

ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ตระหนักว่าต้องการระบบสารสนเทศ
หรือระบบจัดการเดิม ได้แก่ระบบเอกสารในตู้เอกสาร ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ตอบสนองความ
ต้องการในปัจจุบัน  

ปัจจุบันผู้บริหารตื่นตัวกันมากที่จะให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานของตน 
ในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือใช้ในการผลิต ตัวอย่างเช่น บริษัทของเรา จ ากัด ติดต่อซื้อสินค้าจาก
ผู้ขายหลายบริษัท ซึ่งบริษัทของเราจะมีระบบ MIS ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่บริษัทขอเราติดค้าง
ผู้ขายอยู่ แต่ระบบเก็บข้อมูลผู้ขายได้เพียง 1,000 รายเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ขายมีระบบเก็บข้อมูลถึง 
900 ราย และอนาคตอันใกล้นี้จะเกิน 1,000 ราย ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงเรียกนักวิเคราะห์ระบบเข้ามา
ศึกษา แก้ไขระบบงาน ปัญหาที่ส าคัญของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน คือ ระบบเขียนมานานแล้ว 
ส่วนใหญ่เขียนมาเพ่ือติดตามเรื่องการเงิน ไม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจ แต่
ปัจจุบันฝ่ายบริหารต้องการดูสถิติการขายเพ่ือใช้ในการคาดคะเนในอนาคต หรือความต้องการอ่ืนๆ 
เช่น สินค้าท่ีมียอดขายสูง หรือสินค้าที่ลูกค้าต้องการสูง หรือการแยกประเภทสินค้าต่างๆท่ีท าได้ไม่ 
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ง่ายนัก การที่จะแก้ไขระบบเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก หรือแม้แต่การสร้างระบบใหม่  
ดังนั้นควรจะมีการศึกษาเสียก่อนว่าความต้องการของเราเพียงพอที่เป็นไปได้หรือไม่ ได้แก่ "การศึกษา
ความเป็นไปได้" (Feasibility Study) 
 ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  

จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือ การก าหนดว่าปัญหาคืออะไรและตัดสินใจว่าการ
พัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที่สุด และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ปัญหาต่อไปคือ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องก าหนดให้ได้ว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความ
เป็นไปได้ทางเทคนิคและบุคลากร ปัญหาทางเทคนิคก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือ
เก่าๆถ้ามี รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ด้วย ตัวอย่างคือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในบริษัทเพียงพอ
หรือไม่ คอมพิวเตอร์อาจจะมีเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอ รวมทั้งซอฟต์แวร์ ว่าอาจจะต้องซื้อใหม่ 
หรือพัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น ความเป็นไปได้ทางด้านบุคลากร คือ บริษัทมีบุคคลที่เหมาะสมที่จะพัฒนา
และติดตั้งระบบเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่มีจะหาได้หรือไม่ จากที่ใด เป็นต้น นอกจากนั้นควรจะให้ความ
สนใจว่าผู้ใช้ระบบมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งความเห็นของผู้บริหารด้วย 
สุดท้ายนักวิเคราะห์ระบบต้องวิเคราะห์ได้ว่า ความเป็นไปได้เรื่องค่าใช้จ่าย รวมทั้งเวลาที่ ใช้ในการ
พัฒนาระบบ และที่ส าคัญคือ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เรื่องเวลาเป็นสิ่งส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ระบบเพ่ือรองรับผู้ขายให้ได้มากกว่า 1,000 บริษัทนั้น ควรใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี ตั้งแต่เริ่มต้นจนใช้งาน
ได้ ค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่พัฒนาจนถึงใช้งานได้จริงได้แก่ เงินเดือน เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ เป็นต้น พูด
ถึงเรื่องผลประโยชน์ที่ได้รับอาจมองเห็นได้ไม่ง่ายนัก แต่นักวิเคราะห์ระบบควรมองและตีออกมาในรูป
เงินให้ได้ เช่น เมื่อน าระบบใหม่เข้ามาใช้อาจจะท าให้ ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง หรือก าไรเพ่ิมมากขึ้น 
เช่น ท าให้ยอดขายเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผู้บริหารมีข้อมูลพร้อมที่จะช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้นการ
คาดคะเนทั้งหลายเป็นไปอย่างหยาบ ๆ เราไม่สามารถหาตัวเลขที่แน่นอนตายตัวได้เนื่องจากทั้งหมด
ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง หลังจากเตรียมตัวเลขเรียบร้อยแล้ว นักวิเคราะห์ระบบก็น าตัวเลข ค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ (Cost-Benefit) 
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ขั้นตอนที่ 3 : การวิเคราะห์ (Analysis)  
เริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบการท างานของธุรกิจ

นั้น ในกรณีที่ระบบเราศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศึกษาว่าท างานอย่างไร เพราะ
เป็นการยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมท างานอย่างไร หรือธุรกิจด าเนินการ
อย่างไร หลังจากนั้นก าหนดความต้องการของระบบใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้เทคนิคในการ
เก็บข้อมูล (Fact-Gathering Techniques) ดังรูป ได้แก่ ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ ตรวจสอบวิธีการ
ท างานในปัจจุบัน สัมภาษณ์ผู้ใช้และผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ เอกสารที่มีอยู่ได้แก่ คู่มือการ
ใช้งาน แผนผังใช้งานขององค์กร รายงานต่างๆที่หมุนเวียนในระบบการศึกษาวิธีการท างานในปัจจุบัน
จะท าให้นักวิเคราะห์ระบบรู้ว่าระบบจริงๆท างานอย่างไร ซึ่งบางครั้งค้นพบข้อผิดพลาดได้ ตัวอย่าง 
เช่น เมื่อบริษัทได้รับใบเรียกเก็บเงินจะมีขั้นตอนอย่างไรในการจ่ายเงิน ขั้นตอนที่เสมียนป้อนใบเรียก
เก็บเงินอย่างไร เฝ้าสังเกตการท างานของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจและเห็นจริง  ๆ ว่าขั้นตอนการ
ท างานเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้นักวิเคราะห์ระบบค้นพบจุดส าคัญของระบบว่าอยู่ที่ใด การสัมภาษณ์
เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่นักวิเคราะห์ระบบควรจะต้องมีเพ่ือเข้ากับผู้ใช้ได้ง่าย และสามารถดึงสิ่งที่
ต้องการจากผู้ใช้ได้ เพราะว่าความต้องการของระบบคือ สิ่งส าคัญที่จะใช้ในการออกแบบต่อไป ถ้าเรา
สามารถก าหนดความต้องการได้ถูกต้อง การพัฒนาระบบในขั้นตอนต่อไปก็จะง่ายขึ้น เมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลแล้วจะน ามาเขียนรวมเป็นรายงานการท างานของระบบซึ่งควรแสดงหรือเขียนออกมาเป็นรูป
แทนที่จะร่ายยาวออกมาเป็นตัวหนังสือ การแสดงแผนภาพจะท าให้เราเข้าใจได้ดีและง่ายขึ้น หลังจาก
นั้นนักวิเคราะห์ระบบ อาจจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้น ามาเขียนเป็น "แบบทดลอง" (Prototype) หรือ
ตัวต้นแบบ แบบทดลองจะเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ และที่ช่วยให้ง่ายขึ้นได้แก่ ภาษายุค
ที่ 4 (Fourth Generation Language) เป็นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพ่ือใช้งานตามที่
เราต้องการได้ ดังนั้นแบบทดลองจึงช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อจบขั้นตอนการวิเคราะห์
แล้ว นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเขียนรายงานสรุปออกมาเป็น ข้อมูลเฉพาะของปัญหา (Problem 
Specification) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดของระบบเดิม ซึ่งควรจะเขียนมาเป็นรูปภาพแสดง
การท างานของระบบ พร้อมค าบรรยาย, ก าหนดความต้องการของระบบใหม่รวมทั้งรูปภาพแสดงการ
ท างานพร้อมค าบรรยาย, ข้อมูลและไฟล์ที่จ าเป็น, ค าอธิบายวิธีการท างาน และสิ่งที่จะต้องแก้ไข. 
รายงานข้อมูลเฉพาะของปัญหาของระบบขนาดกลางควรจะมีขนาดไม่เกิน 100-200 หน้ากระดาษ 
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ขั้นตอนที่ 4 : การออกแบบ (Design)  
ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะน าการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ได้จาก

ขั้นตอนการวิเคราะห์การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วย (ถ้ามีหรือเป็นไปได้) 
หลังจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะน าแผนภาพต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห์มาแปลงเป็น
แผนภาพล าดับขั้น (แบบต้นไม้) ดังรูปข้างล่าง เพ่ือให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอนของโปรแกรมว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร และโปรแกรมอะไรบ้างที่จะต้องเขียนในระบบ หลังจากนั้นก็เริ่มตัดสินใจว่า
ควรจะจัดโครงสร้างจากโปรแกรมอย่างไร การเชื่อมระหว่างโปรแกรมควรจะท าอย่างไร ในขั้นตอน
การวิเคราะห์นักวิเคราะห์ระบบต้องหาว่า "จะต้องท าอะไร (What)" แต่ในขั้นตอนการออกแบบต้องรู้
ว่า " จะต้องท าอย่างไร(How)" ในการออกแบบโปรแกรมต้องค านึงถึงความปลอดภัย (Security) ของ
ระบบด้วย เพ่ือป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น "รหัส" ส าหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ส ารองไฟล์ข้อมูล
ทั้งหมด เป็นต้นนักวิเคราะห์ระบบจะต้องออกแบบฟอร์มส าหรับข้อมูลขาเข้า ( Input Format) 
ออกแบบรายงาน (Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Formats) หลักการการ
ออกแบบฟอร์มข้อมูลขาเข้าคือ ง่ายต่อการใช้งาน และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นถัดมาระบบ
จะต้องออกแบบวิธีการใช้งาน เช่น ก าหนดว่าการป้อนข้อมูลจะต้องท าอย่างไร จ านวนบุคลากรที่
ต้องการในหน้าที่ต่าง ๆ แต่ถ้านักวิเคราะห์ระบบตัดสินใจว่าการซื้อซอฟต์แวร์ดีกว่าการเขียนโปรแกรม 
ขั้นตอนการออกแบบก็ไม่จ าเป็นเลย เพราะสามารถน าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาใช้งานได้ทันที สิ่งที่
นักวิเคราะห์ระบบออกแบบมาทั้งหมดในขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดจะน ามาเขียนรวมเป็นเอกสารชุด
หนึ่งเรียกว่า "ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบระบบ " (System Design Specification) เมื่อส าเร็จ
แล้วโปรแกรมเมอร์สามารถใช้เป็นแบบในการเขียนโปรแกรมได้ทันที่ส าคัญก่อนที่จะส่งถึงมือ
โปรแกรมเมอร์เราควรจะตรวจสอบกับผู้ใช้ว่าพอใจหรือไม่ และตรวจสอบกับทุกคนในทีมว่าถูกต้อง
สมบูรณ์หรือไม่ และแน่นอนที่สุดต้องส่งให้ฝ่ายบริหารเพ่ือตัดสินใจว่าจะด าเนินการ ต่อไปหรือไม่ ถ้า
อนุมัติก็ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
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ขั้นตอนที่ 5 : การพัฒนาระบบ (Construction)  
ในขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอร์จะเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมว่า ท างานถูกต้องหรือไม่ ต้องมี

การทดสอบกับข้อมูลจริงที่เลือกแล้ว ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย เราจะได้โปรแกรมที่พร้อมที่จะน าไปใช้งาน
จริงต่อไป หลังจากนั้นต้องเตรียมคู่มือการใช้และการฝึกอบรมผู้ใช้งานจริงของระบบ ระยะแรกใน
ขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบต้องเตรียมสถานที่ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจะต้องตรวจสอบว่า
คอมพิวเตอร์ท างานเรียบร้อยดีโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมตามข้อมูลที่ได้จากเอกสารข้อมูลเฉพาะ
ของการออกแบบ (Design Specification) ปกติแล้วนักวิเคราะห์ระบบไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
เขียนโปรแกรม แต่ถ้าโปรแกรมเมอร์คิดว่าการเขียนอย่างอ่ืนดีกว่าจะต้องปรึกษานักวิเคราะห์ระบบ
เสียก่อน เพื่อที่ว่านักวิเคราะห์จะบอกได้ว่าโปรแกรมที่จะแก้ไขนั้นมีผลกระทบกับระบบทั้งหมดหรือไม่ 
โปรแกรมเมอร์เขียนเสร็จแล้วต้องมีการทบทวนกับนักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้งาน เพ่ือค้นหา
ข้อผิดพลาด วิธีการนี้เรียกว่า "Structure Walkthrough " การทดสอบโปรแกรมจะต้องทดสอบกับ
ข้อมูลที่เลือกแล้วชุดหนึ่ง ซึ่งอาจจะเลือกโดยผู้ใช้ การทดสอบเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ แต่
นักวิเคราะห์ระบบต้องแน่ใจว่า โปรแกรมทั้งหมดจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด หลังจากนั้นต้องควบคุมดูแล
การเขียนคู่มือซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานสารบัญการอ้างอิง "Help" บนจอภาพ เป็นต้น 
นอกจากข้อมูลการใช้งานแล้ว ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานที่จะเป็นผู้ใช้งานจริงของระบบเพื่อให้เข้าใจ
และท างานได้โดยไม่มีปัญหา 
ขั้นตอนที่ 6 : การปรับเปลี่ยน (Construction)  

ขั้นตอนนี้บริษัทน าระบบใหม่มาใช้แทนของเก่าภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ การป้อน
ข้อมูลต้องท าให้เรียบร้อย และในที่สุดบริษัทเริ่มต้นใช้งานระบบใหม่นี้ได้การน าระบบเข้ามาควรจะท า
อย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย ที่ดีที่สุดคือ ใช้ระบบใหม่ควบคู่ไปกับระบบเก่าไปสักระยะหนึ่ง โดยใช้
ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าเรียบร้อยก็เอาระบบเก่าออกได้ แล้วใช้
ระบบใหม่ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 7 : บ ารุงรักษา (Maintenance)  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-2 ขั้นตอนการท างานของ SDLC 
 

การบ ารุงรักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขโปรแกรม
หลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ  1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) 
2. การด าเนินงานในองค์กรหรือธุรกิจเปลี่ยนไป จากสถิติของระบบที่พัฒนาแล้วทั้งหมดประมาณ 
40% ของค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโปรแกรม เนื่องจากมี "Bug" ดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบควรให้
ความส าคัญกับการบ ารุงรักษา ซึ่งปกติจะคิดว่าไม่มีความส าคัญมากนัก เมื่อธุรกิจขยายตัวมากขึ้น 
ความต้องการของระบบอาจจะเพ่ิมมากขึ้น เช่น ต้องการรายงานเพ่ิมขึ้น  ระบบที่ดีควรจะแก้ไข
เพ่ิมเติมสิ่งที่ต้องการได้การบ ารุงรักษาระบบ ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ เมื่อ
ผู้บริหารต้องการแก้ไขส่วนใดนักวิเคราะห์ระบบต้องเตรียมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบต่อ
ระบบ และให้ผู้บริหารตัดสินใจต่อไปว่าควรจะแก้ไขหรือไม่ 
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2.3  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 
       E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่องค์กรได้วางไว้ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทองค์ประกอบทาง
ธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย 
พนักงานแนะน าสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น จึงลดข้อจ ากัดของระยะทาง และเวลาลงได้  
E-Commerce ช่วยอ านวยความสะดวกให้นักธุรกิจได้หลายด้าน ดังนี้ 
       1. ท างานแทนพนักงานขายได้ โดยสามารถท าการค้าแบบอัตโนมัติ ได้อย่างรวดเร็ว 
       2. ท าให้เปิดหน้าร้านขายของ ให้คนทั่วโลกได้ และเปิดขายได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดตลอด 24 
ชั่วโมง เช่น การขายโดยใช้ระบบ Shopping Cart ท าให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เองตลอดเวลา
ผ่านเว็บไซต์ 
       3. เก็บเงิน และน าฝาก เข้าบัญชีให้คุณได้โดยอัตโนมัติ 
       4. ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจัดพิมพ์แคตตาคล็อก (กระดาษ) ออกมาเป็นเล่ม ๆ และไม่
ต้องมาเสียเงิน และเวลาในการจัดส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์อีก 
       5. แทนได้ทั้งหน้าร้าน (Showroom) หรือบูท (Booth) แสดงสินค้าของคุณที่มีคนทั่วโลก
มองเห็น ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบิน ไปออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 
       6. แทน และเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารธุรกิจ ภายในของเราได้อีกมากมาย  
ประเภทของ E-Commerce 
       1. การท าการค้าระหว่าง Customer (ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ) กับ Business (ผู้ท าการค้า) เช่น 
ลูกค้าต้องการซื้อหนังสือกับร้านค้า 
       2. การท าการค้าระหว่าง Business (ผู้ท าการค้า)  กับ Business (ผู้ท าการค้า) เช่น ร้านขาย
หนังสือค้าต้องการสั่งซื้อหนังสือจากโรงพิมพ์ 
       3. การท าการค้าระหว่าง Business (ผู้ท าการค้า)  กับ Customer (ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ) เช่น โรง
พิมพ์ต้องการซื้อต้นฉบับจากผู้เขียน 
4. การท าการค้าระหว่าง Customer (ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ)  กับ Customer (ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ) 
ด้วยกันเช่น ผู้บริโภคต้องการขายรถยนต์ของต้นเองให้กับผู้บริโภคท่านที่สนใจ  
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ข้อดี 
1. เปิดด าเนินการค้า 24 ชั่วโมง 
2. ด าเนินการค้าอย่างไร้พรมแดนทั่วโลก 
3. ใช้งบประมาณลงทุนน้อย 
4. ตัดปัญหาด้านการเดินทาง 
5. ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์โดย สามารถประชาสัมพันธ์ได้ทั่วโลก 

 
ข้อเสีย 
1. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
2. จ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การด าเนินการด้านภาษีต้องชัดเจน 
4. ผู้ซื้อและผู้ขายจ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

 
ประเภทของ E-Commerce  

1. ธุรกิจกับผู้ซื้อปลีกหรือบีทูซี (B-to-C = Business-to-Consumer) คือประเภทที่ผู้ซื้อปลีก
ใช้อินเตอร์เน็ตในการซื้อสินค้าจากธุรกิจที่โฆษณาอยู่ในอินเตอร์เน็ต 

2. ธุรกิจกับธุรกิจหรือบีทูบี (B-to-B = Business-to-Business) คือ ประเภท ที่ธุรกิจกับธุรกิจ
ติดต่อซื้อขายสินค้ากันผ่านอินเตอร์เน็ต 

3. ธุรกิจกับรัฐบาลหรือบีทูจี (B-to-G = Business-to-Government) คือประเภทที่ธุรกิจ
ติดต่อกับหน่วยราชการ 

4. รัฐบาลกับรัฐบาลหรือจีทูจี (G-to-G = Government to Government) คือ ประเภทที่
หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลอีกหน่วยงานหนึ่ง 

5. ผู้บริโภคกับผู้บริโภคหรือซีทูซี (C-to-C = Consumer-to-Consumer) คือ ประเภทที่
ผู้บริโภคประกาศขายสินค้าแล้วผู้บริโภคอีกรายหนึ่งก็ซื้อไป เช่น Ebay.com เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภค
สามารถจ่ายเงินให้กันทางบัตรเครดิตได้ 
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ข้อดี 
1. เปิดด าเนินการค้า 24 ชั่วโมง 
2. เปิดด าเนินการค้าแบบไร้พรมแดน 
3. ใช้งบประมาณลงทุนน้อย 
4. ตัดปัญหาด้านทางการเดินทาง 
5. ง่านต่อการประชาสัมพันธ์โดย สามารถประชาสัมพันธ์ได้ทั่วโลก 

 
ข้อเสีย 
1. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
2. จ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การด าเนินการด้านภาษีขัดเจน 
4. ผู้ซื้อและผู้ขายจ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
 

อุปกรณ์และวิธีการท า E-commerce 
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และ

ระบบฐานข้อมูล ระบบสื่อสารอาจเป็นระบบพ้ืนฐานทั่วไป เช่นระบบโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิทยุ 
โทรทัศน์ แต่ระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อมโยงถึงกันได้ทั่วโลก เป็นระบบเปิดกว้าง โดยเป็นระบบ
เครือข่ายของเครือข่าย ที่เรียกว่า world wide web มาจากความเป็นเอกลักษณ์คือสามารถสร้างให้
มี  hyperlink จากหน้าหนึ่ งไปอีกหน้าหนึ่ ง ไป webpage อ่ืน หรือไป website อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถสื่อได้ทั้งภาพ เสียง และภาษาหนังสือที่หลากหลายซับซ้อน 
สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ทันทีทันใด ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถบันทึกเก็บไว้หรือน าใช้
ต่อเนื่องได้ การประยุกต์ใช้ และกระแสตอบรับธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตจึงแพร่หลายภายในระยะเวลาอัน
สั้น 
        E-Commerce ใช้ติดต่อกับลูกค้าได้หลายระดับ ธุรกิจกับลูกค้า ธุรกิจกับธุรกิจ  ธุรกิจกับ
ภาครัฐ ฯ สาระของการติดต่อจะมี 4-5 ประการ คือ 
        การขาย รวมการโฆษณา แสดงสินค้า เสนอราคา สั่งซื้อ ค านวณราคา  
        การช าระเงิน การตกลงวิธีช าระเงิน สั่งโอนเงิน ให้ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ใช้ตัดบัญชี ตลอดจน
เงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ 

การขนส่งแจ้งวิธีการส่งมอบของ ค่าขนส่ง และสถานที่ติดต่อและระบบติดตามสินค้าส่งบริการ
หลังการขาย การติดต่อภายในบริษัท เช่นระบบบัญชี คลังสินค้า ระบบสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ       
สั่งผลิต ตลอดจนบริการลูกค้าหลังการขาย เนื่องจากการท าธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันกันร้อนแรง 
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ส่วนใหญ่อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นไปได้ที่คู่ค้าอาจไม่เคยรู้จักติดต่อกันมาก่อน ปัจจัย
สนับสนุนส าคัญจากภาครัฐได้แก่ แผนกลยุทธ์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพ่ือมิให้เสียเปรียบ
เชิงการค้าในระดับโลก โครงสร้างการสื่อสารที่ดีและเพียงพอ กฎหมายรองรับข้อมูลและหลักฐาน
การค้าที่ไม่อยู่ในรูปเอกสาร ระบบความปลอดภัยข้อมูลบนเครือข่ายและระบบการช าระเงิน  
      E-Government เป็นอีกมิติหนึ่งของการให้บริการภาครัฐออนไลน์ที่จะเอ้ือให้ธุรกิจ ประชาชน 
ติดต่อใช้บริการ ในกรอบบริการงานแต่ละด้านของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้บริการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่สถาบันการเงิน กรมทะเบียนการค้าให้บริการจดทะเบียนการค้า 
เป็นต้น นอกจากนี้  การท า E-Procurement เพ่ือการจัดซื้อจัดหาภาครัฐก็ เป็นบริการที่ควร
ด าเนินการ เพราะจะช่วยให้เกิดความโปร่งใส  

ระบบความปลอดภัยนับเป็นเรื่องที่โดดเด่นที่สุด และมีเทคโนโลยีความปลอดภัยคือ Public Key 
ซึ่งมีองค์กรรับรองความถูกต้องเรียกว่า CA (Certification Authority) ระบบนี้ใช้หลักคณิตศาสตร์
ค านวณรหัสคุมข้อความจากผู้ส่งและผู้รับอย่างเฉพาะเจาะจงได้ จึงสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้รับผู้ส่ง 
(Authentication) รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Confidentiality) ความถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน
ของข้อมูล (Integrity) และผู้ส่งปฏิเสธความเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ได้ (Non-repudiation) เรียกว่า
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) 

ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการมีกฎหมายรองรับการท าธุรกรรมบนเครือข่าย ประเทศในยุโรป
และประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมาย
รองรับการท าธุรกิจดังกล่าว ส าหรับในประเทศไทยก็เร่งจัดการออกกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ    
6 ฉบับ โดยกฎหมาย 2 ฉบับแรกที่จะออกใช้ได้ก่อนคือ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ
กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
วิธีการช าระเงินที่ส าคัญส าหรับกรณีธุรกิจกับธุรกิจ ร้อยละ 70 ใช้วิธีหักบัญชีธนาคาร ขณะที่ ธุรกิจกับ
ผู้บริโภคร้อยละ 65 ช าระด้วยบัตรเครดิต 
       ส าหรับในประเทศไทย   ผลการส ารวจพบว่าผู้สั่งสินค้าบนอินเทอร์เน็ตร้อยละ 40-60 ใช้บัตร
เครดิต อีกร้อยละ 40 ใช้วิธีโอนเงินในบัญชี ซึ่งหมายความรวมถึง Direct Debit, Debit Card และ 
Fund Transfer เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ระบบการช าระเงินบนอินเทอร์เน็ต มีแนวทางการพัฒนา
เพ่ือบริการช าระเงินดังนี้ 
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1. บริการ internet banking หรือธุรกิจประเภท Payment Gateway จะเป็น Hyperlink 
ระหว่าง Website ของร้านกับระบบธนาคาร และธนาคารสามารถด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับเพ่ือ
ตัดโอนเงินในบัญชีของลูกค้า หรือส่งเป็นค าโอนเข้าระบบการช าระเงินระหว่างธนาคารที่มีมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 

2. ส าหรับการช าระเงินที่เป็น Micro Payment การใช้เงินดิจิทัลซึ่งบันทึกบนบัตรสมาร์ตการ์ด
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างเสริมระบบความปลอดภัยให้มั่นใจได้เหนือกว่าระบบบัตรเดบิต
และบัตรเครดิตทั่วไป จึงเป็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าสนใจและเหมาะสม 
 
2.4  แผนภาพกระแสข้อมูล(Data Flow Diagram: DFD) 
       แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แผนภาพการ
ไหลของข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือแสดงการไหลของข้อมูลและการประมวลผลต่าง ๆ ในระบบ
สัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้โดย แผนภาพนี้จะเป็นสื่อที่ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้โดยง่าย และ
มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบเอง หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์ 
หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้ระบบ 
ประโยชน์ที่ได้จากการใช้แผนภาพกระแสข้อมูลมีดังนี้ 
       2.4.1  ประโยชน์ที่ได้จากการใช้แผนภาพกระแสข้อมูล มีดังนี้ 
                2.4.1.1  มีความอิสระในการใช้งานโดยไม่ต้องมีเทคนิคอ่ืนมาช่วย เนื่องจากสามารถใช้       
สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนสิ่งที่วิเคราะห์มา            
                2.4.1.2. เป็นสื่อที่ง่ายต่อการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบใหญ่และระบบย่อย ซึ่งจะ     
ท าให้เข้าใจความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ดี  
                2.4.1.3. เป็นสื่อที่ช่วยในการวิเคราะห์ระบบให้เป็นไปได้ง่าย และมีความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบเอง หรือระหว์างผู้วิเคราะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์หรือระหว่างผู้วิเคราะห์
ระบบกับผู้ใช้ระบบ  
                2.4.1.4. ชว่ยในการวิเคราะห์ระบบให้สะดวกโดยสามารถเห็นข้อมูลและขั้นตอนต่าง ๆ 
เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลนั้น ประกอบด้วย 4 สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการประมวล การไหลข้อมูล และ
สิ่งที่อยู่นอกระบบ 
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ภาพที่ 2-3  สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใชในการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูลส่วนประกอบของ DFD 
 

DFD มีองคป์ระกอบ 4 อย่าง ซึ่งใช้สัญลักษณต่์าง ๆ แทนดังต่อไปนี้ 
        1.  สัญลักษณ์แทนการประมวลผล (Process) เป็นวงกลม 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 แสดงสัญลักษณ์แทนการประมวล 
 

         2. สัญลักษณ์แทนกระแสข้อมูลเป็นลูกศร 
 

 
 

ภาพที่ 2-5 แสดงสัญลักษณ์แทนกระแสข้อมูลเป็นลูกศร 
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3. สัญลักษณ์แทนแหล่งเก็บข้อมูลเป็นเส้นขนาน 2 เส้นโดยมีชื่อก ากับ 
 

 
 

ภาพที่ 2-6 แสดงสัญลักษณ์แทนแหล่งเก็บข้อมูลเป็นเส้นขนาน 2 เส้น โดยมีชื่อก ากับ 
 
         4. สี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งที่อยู่นอกระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 2-7 แสดงสัญลักษณ์แทนสิ่งที่อยู่นอกระบบ 

 
2.5  โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
      2.5.1  Adobe Dream Weaver CS6 
     Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมสาหรับพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมีคุณสมบัติครอบคลุม
ตั้งแต่การออกแบบและสร้างเว็บและสร้างเว็บเพจ การบริหารจัดการเว็บไซต์ ตลอดไปจนถึงการ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมีคุณสมบัติเด่นคือใช้
งานง่าย มี เครื่องมือส าหรับวางข้อความ ภาพกราฟิก ตาราง แบบฟอร์ม มัลติมิ เดีย รวมทั้ง
องค์ประกอบต่างๆเพ่ือโต้ตอบกับผู้ชมลงบนเว็บเพจได้ง่าย โดยผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องรู้จักภาษา 
HTML,CSS, JavaScript และภาษาสคริปต์อ่ืน ๆ ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ทั่วไป 
นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติขั้ นสูงอีกมากมายสาหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพด้วยเช่นกัน
Dreamweaver เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เขียนเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น แก้ไขได้ง่ายขึ้น และมีเครื่องมืออ านวย
ความสะดวกมากมายที่มีประโยชน์ในการท าเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 2-8 แสดงหน้าโปรแกรม Adobe Dream weaver CS6  
เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Adobe Dream 

 
ส าหรับ Dreamweaver เป็นโปรแกรมสร้างโฮมเพจแบบเสมือนจริง โดยไม่ต้อง เขียนภาษา 

HTML เอง หรือที่ ศัพท์ เทคนิคเรียกว่า "WYSIWYG" เราสามารถใช้หน้ าจอเสมือนจริงของ 
Dreamweaver ในการท าเว็บเพจได้เลย โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีมาให้ดังแสดงในรูปด้านล่าง
หน้าตาของโปรแกรม Dreamweaver และชื่อเรียกเครื่องมือต่าง ๆ 
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ภาพที่ 2-9 แสดงเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Adobe Dream Weaver CS6 

   
         1.  Document window 
    เป็นส่วนที่ใช้การแสดงผลเว็บเพจที่ก าลังสร้างอยู่ ซึ่งแสดงผลได้ทั้งแบบ Code และ แบบ
เสมือนจริงที่แสดงผลบน web browser หรือจะแสดงควบคู่ไปก็ได้ และใช้ในการท างานแก้ไข
ตัวอักษร รูปภาพต่าง ๆ ในเว็บเพจด้วย โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ที่แสดงอยู่ในรูป 
ข้อเสียของ Dreamweaver ยังไม่อยู่บ้างคือ หน้าจอที่แสดงผลเสมือนจริง กับการแสดงผลจริงใน 
web browser อาจไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับ web browser ที่เราใช้ด้วย 

 2.  lnsert Bar 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2-10 แสดง lnsert Bar 
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ประกอบด้วยค าสั่งต่าง ๆ แยกย่อยดังนี้  
1. Common ในแถบนี้จะประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้งานบ่อย ๆ เช่น สร้างตาราง  สร้างลิงค์ 

หรือใส่รูปในเว็บเพจ 
2. Layout ในแถบนี้จะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับ การแสดงผลแบบ div  ตาราง และ frame 

ส าหรับใช้สร้างเว็บเพจ แบบ layout  
3. Forms ในแถบนี้ประกอบด้วยค าสั่งที่ใช้ในการสร้าง form เช่น radio  check box เป็นต้น  
4. Data เป็นแถบที่ใส่ส าหรับ Dynamic เว็บไซต์ ใช้จัดการกับระบบ data base จะใช้มากใน

การพัฒนา web application บนเว็บไซต์ เช่นการเขียนระบบ web board  ระบบสมาชิก  
5. Spry เป็นแถบใหม่ของ dreamwerver ที่หลายคนจะต้องชอบ เพราะเป็นเครื่องมือที่รวม 

javascript กับ HTML  CSS เข้าด้วยกัน ท าให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ และมีความสะดวกในการใช้
งานมากขึ้น  

6. Text ในนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการกับตัวอักษรทั้งหมด เช่นใส่สัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ  
7. Favorites แถบอันนี้คุณสามารถเพ่ิม เครื่องมือต่างด้วยตัวเอง โดยการคลิกขวา ส าหรับผู้ที่

ต้องการเก็บเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้งานบ่อยไว้ในนี้ 
 

3.  Property inspector 
 
 

 
 

ภาพที่ 2-11  Property inspector 
 

        property inspector เป็นแถบเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงตามวัตถุที่เราเลือกอยู่เช่น ถ้าคลิกที่
รูป property inspector ก็จะเป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับรูปนั้นเช่น ขนาดรูป  ชื่อรูป  ลิงค์ของรูป        
ถ้าเลือกที่ตารางอยู่ ก็จะเป็นคุณสมบัติของตาราง เช่น ขนาดตาราง จ านวนแถวและหลักของตาราง 
เป็นต้น 
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4. docking panels 
 

 
 

ภาพที่ 2-12 แสดง docking panels 
 

 เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่จะต้องใช้บ่อยมาก เพราะใช้แสดง file ที่อยู่ในเว็บไซต์ ไฟล์ 
CSS และใช้แก้ไข CSS รวมถึงเครื่องมือที่ใช้แสดงภาพ และเครื่องมือ ftp เราสามารถปิด เปิด แถบนี้
ได้โดยการคลิกท่ีรูปลูกศรด้านซ้ายมือของ panel 

5.   menu 
 เป็นค าสั่งที่เห็นอยู่ทั่วไปในโปรแกรมทั่วไป จะมีค าสั่งที่ใช้ที่เหมือนกับเครื่องมือต่างที่แสดงอยู่
ใน Insert bar Property inspector panels แต่มีบางค าสั่งที่แสดงเฉพาะใน menu ด้วย 

6.  Status bar 
 

 
 

ภาพที่ 2-13 แสดง Status bar 
 

 ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก ทางขวาของแถบนี้จะเป็นตัวเลขที่บอกเวลาในการโหลด
หน้านี้ ขนานของ document window เครื่องมือย่อ/ขยาย ส่วนทางขวาจะเป็น Tag select ของ 
HTML จะแสดงค าสั่งของ HTML เราสามารถแก้ไขค าสั่งต่าง ๆ ได้จากหน้าต่างนี้ 
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7.  Document Tool bar 

 

 
 

ภาพที่2-14 แสดง Document Tool bar 
 

 ทางซ้ายมือสุดจะเป็นค าสั่ง ใช้เปลี่ยนการแสดงผลของ document window อันแรกจะแสดง
เฉพาะ code อันต่อมาจะแสดงทั้ง code และ หน้าออกแบบ อันสุดท้ายจะแสดงหน้าออกแบบ
เท่านั้น และยังมือเครื่องมือที่ใช้ก าหนด Title <title> </title> ของหน้าเว็บเพจอีกด้วยหน้าต่าง
ต่อไปที่จะลืมไม่ได้คือ Perference การเปิดหน้าต่างนี้ท าได้โดยคลิกที่ Edit >Preferences เป็น
หน้าต่างที่ใช้ในการปรับระบบต่าง ๆ ของ Dreamweaver ให้ตรงกับความต้องการ2.5.2 PHP 

PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ภาษาจ าพวกนี้ค าสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่
ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น 
JavaScript  Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืน ๆ คือ PHP ได้รับ
การพัฒนาและออกแบบมา เพ่ือใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือ
แก้ ไขเนื้ อหาได้ โดยอัตโนมัติ  ดั งนั้ นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่ เรียกว่า server-side หรือ       
HTML-embedded scripting language นั้นคือในทุก ๆ ครั้งก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการ
เป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะท าการประมวลผลตามค าสั่งที่มี
อยู่ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง  ถือ
ได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่ส าคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เว็บเพจ
ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น  
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PHP เป็นผลงานที่ เติบ โตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิ งเปิด เผยรหัสต้นฉบับ  หรือ 
OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้
ร่วมกับ Apache Web server ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linuxหรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP 
สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลาย ๆ ตัวบนระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Windows 95/98/NT 
เป็นต้น 
ลักษณะเด่นของ PHP 
      1. ใช้ได้ฟรี 
      2. PHP เป็นโปร แกรมวิ่งข้าง Sever ดังนั้นขีดความสามารถไม่จ ากัด  
      3. Conlatfun นั่นคือPHP วิ่งบนเครื่อง UNIX Linux Windows ได้หมด 
      4. เรียนรู้ง่าย เนืองจาก PHP ฝั่งเข้าไปใน HTML และใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่าย ๆ 
      5. เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมือใช้กับ Apach Xerve เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจาก
ภายนอก 
      6. ใช้ร่วมกับ XML ได้ทันท ี
      7. ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้ 
      8. ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      9. ใช้กับโครงสร้างข้อมูล แบบ Scalar Array Associative array 
      10. ใช้กับการประมวลผลภาพได้ 
2.5.3 My SQL 

  คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรม
อ่ืนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นท างานร่วมกับเครื่อง
บริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side 
Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรม
ประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชาเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็น
ต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบ
ฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ที่ถูกน าไปใช้งานมากที่สุด Mysql จัดเป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS : Relational Database Management System) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้
กันมากในปัจจุบัน 
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MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL. แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ใน
ประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ MySQL สร้างขึ้น
โดยชาวสวี เดน 2 คน และชาวฟินแลนด์  ชื่อ David Axmark, Allan Larsson และ Michael 
"Monty" Widenius. ปัจจุบันบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) เข้าซื้อกิจการของ 
MySQL AB เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ภายใต้ MySQL AB ทั้งหมดจะตกเป็นของซัน 

ข้อดีของระบบ My SQL 
1.  mysql เป็นฟรีแวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง 
2.  นักพัฒนาฐานข้อมูลที่เคยใช้ mysql ต่างยอมรับในความรวดเร็ว การรองรับจ านวนผู้ใช้ 

และขนาดของข้อมูลจ านวนมหาศาล 
3.  สนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการมากมาย เช่น UNIX OS/2 MAC OS Windows 
4.  สามารถใช้งานร่วมกับ Web Development platform เช่น C C++  Java Perl PHP 

Python TCL หรือ ASP  
5.  ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต 

 
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ 
       ในการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ”กระแสการดูแลสุขภาพของประชาชนใน
ประเทศไทยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเห็นได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย โดยการเลือกรับประทานอาหารนั้น จะเลือกอาหารที่มีไขมันต่ า (Low Fat) 
รับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลง เน้นผักและผลไม้ให้มากขึ้น หรือที่เรียกกันว่า อาหาร Clean Food 
โดยมีจุดประสงค์ในการบริโภคก็คือ ต้องการให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีโดยเริ่มมาจากการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์เป็นการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอก ประกอบกับการออกก าลังกาย โดย
มุ่งหวังที่จะมีภาพลักษณ์ที่ดีมีหุ่นที่สวยงามเพ่ือให้ตัวเองเป็นที่ดึงดูดของเพศตรงข้าม และมีรูปลักษณ์
ที่ดีขึ้นเป็นการเสริมสร้างความม่ันใจในตัวเองนอกจากนี้ ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ก็หัน
มาให้การสนับสนุนการออกก าลังกายของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น จะเห็นได้จากการจัดงานกิจกรรม
ต่างๆ โดยใช้การออกก าลังกายเป็นกิจกรรมหลัก เช่น การวิ่งมาราธอนของธนาคาร Standard 
Charter ที่จัดเป็นประจ าทุกปีกิจกรรมการปั่นจักรยานในวันส าคัญต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมปั่นเพ่ือแม่ 
(Bike for Mom) เนื่ อ งใน โอกาสมหามงคล เฉลิ มพ ระชนมพรรษ าสม เด็ จพ ระนางเจ้ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมปั่นเพ่ือพ่อ(Bike for Dad) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเป็นต้น ท าให้ประชาชนหันมาสนใจและใส่ใจการออก
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ก าลังกายเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลของเว็บไซต์รันไทยแลนด์ (RunThailand, 2559) ที่มีการรวบรวม
กิจกรรมการจัดวิ่งมาราธอนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย พบว่า ตั้งแต่ปี 2013-2015 มีการจัดงานวิ่ง
มาราธอนมาแล้วมากกว่า 800 งาน ซึ่งแต่ละ 

งานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่า การออกก าลังกายในประเทศไทยก าลังอยู่
ในช่วงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตาม แม้กระแสการดูแลสุขภาพของประชาชนใน
ประเทศไทยจะก าลังเป็นที่นิยม แต่ด้วยพ้ืนที่และวิถีชีวิตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีพ้ืนที่และ
มีเวลาที่จ ากัด มีการคมนาคมที่ไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากการจราจรที่แออัด ประกอบกับสภาพ
ภูมิอากาศที่ร้อนและอบอ้าวท าให้รูปแบบการออกก าลังกายที่สามารถท าได้อย่างสะดวกมีน้อย ส่งผล
ให้ไม่สามารถออกก าลังกายได้อย่างเต็มที่ หากเปรียบเทียบกับต่างประเทศจะพบว่า ประเทศไทยยังมี
พ้ืนที่ที่จัดสรรส าหรับการออกก าลังกายค่อนข้างน้อย โดยพ้ืนที่สวนสาธารณะต่อประชากรในเมือง
ใหญ่ ๆ อย่างเมืองนิวยอร์คในประเทศสหรัฐอเมริกา และเมืองลอนดอนในประเทศอังกฤษ มีพ้ืนที่อยู่
ที่  26 และ 32 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ตามล าดับ ในขณะที่ตั ว เลขดั งกล่าวของ
กรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 5 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ , 2558) อีกทั้ง
การจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน กิจกรรมปั่นจักรยาน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ก็ไม่ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุก
อาทิตย์ ท าให้คนที่ต้องการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ไม่สามารถกระท าได้โดยง่าย ส่งผลให้เป็น
โอกาสอันดีของธุรกิจฟิตเนสในประเทศไทยเพราะด้วยข้อจ ากัดเหล่านี้ ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้
บริการฟิตเนสอย่างมากมาย และท าให้ธุรกิจฟิตเนสเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถตอบสนอง
ความต้องการ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างตรงจุด จะเห็นได้จากจ านวนผู้ใช้บริการฟิต
เนสที่เติบโตประมาณ 10-15% ต่อปี โดยคาดว่าในปี 2558 ตลาดนี้จะมีมูลค่าตลาดรวมไม่ต่ ากว่า      
1 หมื่นล้านบาท จากเมื่อปี 2556 ที่มีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 2558) ยิ่งไปกว่านั้น กระแสการออกก าลังกายยังได้สร้างโอกาสให้กับธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ธุรกิจเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬา เพราะแน่นอนว่า เมื่อผู้บริโภคสนใจการออกก าลังกายมาก
ยิ่งขึ้นแล้ว ก็ย่อมที่จะหาซื้ออุปกรณ์และเครื่องแต่งกายกีฬามากขึ้นตาม เพ่ือเป็นตัวสนับสนุนให้การ
ออกก าลังกายมีประสิทธิภาพและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากยอดขายอุปกรณ์และเครื่องแต่ง
กายกีฬาขยายตัวเฉลี่ยต่อปีกว่า 9% ในปี 2010-2014 ซึ่งขยายตัวเร็วกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ขยายตัว
เพียง 5% (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 2558)  

นอกจากนี้แนวโน้มในการแต่งกายของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ก็หันมานิยม
สวมใส่รองเท้าผ้าใบอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น                 
ในภาพที่ 1.2  จะเห็นได้ว่า ทั้งนักแสดง และนักร้องของประเทศไทย ก็เริ่มหันมาสวมใส่รองเท้าผ้าใบ
อย่างมากมาย ท าให้รูปแบบการแต่งกายด้วยรองเท้าผ้าใบเป็นที่นิยม เนื่องจากนักแสดงและนักร้อง
เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการแต่งกายของบุคคลโดยทั่วไปจากเหตุผลเหล่านี้ ท าให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับอุปกรณ์
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กีฬาเป็นที่นิยมมากขึ้น จะเห็นได้ว่าใน ทุก ๆ ปี ตลาดของอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ทั้งในส่วนของเครื่อง
แต่งกายกีฬา และรองเท้ากีฬา มียอดขาย เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในตารางที่ 1.1 ตั้งแต่ปี 2553-2557 
เนื่องจากการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคเป็น ที่นิยมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพหรือการออกก าลังกายก็ขยาย เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าตลาดอุปกรณ์กีฬาย่อม
เติบโตขึ้นเช่นกัน ตลาดปัจจุบันในปี 2558 มีมูลค่ารวมสูงถึง 22,000 ล้านบาท และเมื่อส ารวจถึง
สัดส่วนมูลค่าตลาด รองเท้าวิ่งโดยเฉพาะแล้วนั้น พบว่า มูลค่าตลาดรองเท้าวิ่งในปี 2558 โตขึ้นถึง 
30% จากมูลค่าตลาดในปี 2557 ในส่วนของรองเท้ากีฬา ถือเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งในการออก
ก าลังกาย โดยสามารถ สวมใส่เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ และยังช่วยให้สามารถออก าลังกายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อกระแสการออกก าลังกายเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ย่อมท าให้ความ
ต้องการรองเท้ากีฬาเพ่ิมสูงขึ้น ตามไปด้วย ในส่วนของรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้ (NIKE) ถือว่าเป็นยี่ห้อ
รองเท้ากีฬาที่ได้รับความนิยมเป็น อย่างมากในระดับโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ
สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 46% ในปี 2557 และ 31% ในปี 2556 (SportsOneSource, 2014) ซึ่งถือครอง
ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งทั้งสองปี แต่เมื่อมาส ารวจส่วนแบ่งการตลาดรองเท้ากีฬาในประเทศ
ไทย กลับพบว่าส่วนแบ่งการตลาดของไนกี้ นั้น กลับอยู่ในอันดับที่ 3 รองจาก Lacoste และ Adidas 
ด้วยศักยภาพของตลาดรองเท้ากีฬาที่ดีและมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้           
ตลาดรองเท้ากีฬามีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะรองเท้ากีฬาที่ เป็นยี่ห้อสินค้าระดับสากล 
(International Brand) ที่มีสินค้าออกมาครอบคลุมทุกหมวดหมู่กีฬา อีกทั้งยังพัฒนารูปแบบดีไซน์ให้
ทันสมัยมาก ยิ่งขึ้น พร้อมกับมีคุณสมบัติที่ดี รองรับกับกีฬาทุกชนิด และช่วยให้สวมใส่สบาย เหมาะ
กับเท้าของผู้สวมใส่ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตรงตามความต้องการ และตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ตลาดรองเท้ากีฬาในปัจจุบันนี้ มีระดับการแข่งขันกัน
ที่สูงขึ้น จากสภาพแวดล้อมของตลาดรองเท้ากีฬาที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับปัจจัยภายนอก    
ต่าง ๆ ล้วนแต่ส่งผลดีต่อธุรกิจรองเท้ากีฬา อีกทั้งผู้บริโภคก็นิยมสวมใส่รองเท้ากีฬาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง  
รองเท้ากีฬาไนกี้ก็ถือได้ว่าเป็นยี่ห้อที่แข็งแกร่งระดับโลก เนื่องจากเป็นยี่ห้อที่มีสาขามากมายทั่วโลก 
และเป็นยี่ห้อที่คนส่วนมากรู้จัก จึงเป็นที่น่าสงสัยเป็นอย่างมาก ว่าเพราะเหตุใดผู้บริโภคชาวไทย จึงไม
นิยมบริโภครองเท้ากีฬาไนกี้เป็นอันดับแรกจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
หั วข้อปั จจัยที่ มี อิทธิพลต่อการ  ตัดสิน ใจซื้ อรองเท้ ากีฬาไนกี้  (NIKE) ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือช่วยให้ ทราบถึงเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ และ
สามารถน าไปเป็นแนวทางและข้อมูลเพ่ิมเติม ในการพัฒนาสินค้า และพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคพึงพอใจในสินค้า และกลับมาซื้อ
สินค้าซ้ าอีกครั้ง ท าให้บริษัทสามารถที่จะ แข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้อย่างยั่งยืน 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ระบบ 

 
ระบบขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน PN SHOP จ าเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ถึง

ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบเดิม หลังจากนั้นท าการรวบรวมความต้องการในระบบใหม่แล้วน ามา
ศึกษาและวิเคราะห์ด้วยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ แบบจ าลอง ขั้นตอนการท างานของระบบ 
(Process Modeling) ใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram 
: ER Diagram) และวิเคราะห์ออกแบบระบบเป็นขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการท างานของ
ระบบ การก าหนดลักษณะของรูปแบบรายงานที่เกิดจากการท างานของระบบ ลักษณะการน าข้อมูล
เข้าสู่ระบบและผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ และเลือกใช้รูปแบบการน าเสมอของรายงานเป็นลักษณะของ
จอภาพ ท าให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการท างานของระบบได้ชัดเจนขึ้นซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการ
ท างานได้ดังนี้ 
 
3.1  การออกแบบกระบวนการท างานของระบบ 
      3.1.1  การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

     แผนภาพบริบท (Context Diagram) จะแสดงให้เห็นถึงเห็นถึงภาพรวมของการท างาน
ของระบบอย่างคร่าว ๆ ในการบวนการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการท างานของระบบ
จัดเก็บข้อมูลการส่งออก ซึ่งกระบวนการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

     3.1.1.1 ลูกค้าจะต้องท าการเข้าสู่ระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งสามารถสมัคร
สมาชิกได้ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าได้ สั่งซื้อสินค้าได้ และสามารถดู
รายละเอียดสั่งซื้อได้ 

     3.1.1.2 ผู้ดูแลระบบ ท าการเข้าสู่ระบบระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ซึ่งเมื่อเข้า
สู่ระบบแล้วจะท าหน้าที่ ลบ ค้นหา ข้อมูลลูกค้าได้ เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูล
สินค้าได้ 
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เป็นการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูลระดับบนสุด ที่แสดงภาพรวมการท างานของระบบ
ที่มีความสัมพันธ์กับเอนทิตี้ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับระบบ ดังภาพที่ 3-1 
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ภาพที่ 3–1 Context Diagram ระบบขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน PN SHOP 
 

จากการออกแบบแผนภาพบริบท แผนภาพกระแสการไหลของระดับบนสุดที่แสดงถึง 
ภาพรวมการท างานของระบบขายรองเท้ากีฬาออนไลน์  กรณีศึกษา ร้าน PN SHOP ซึ่งสัญลักษณ์ 
Process    ใช้แทนการท างานทุกขั้นตอนของระบบได้แก่ ลูกค้า  และผู้ดูแลระบบ  ซึ่งมีข้อมูลรับเข้า
และส่ งออกระหว่าง เอนทิตี้ที่ เกี่ยวข้ องกับระบบที่ท าให้ทราบโดยภาพรวมของการขาย                      
ระบบขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน PN SHOP มีการท างานในส่วนของลูกค้าสมัคร
สมาชิกและเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเพ่ือท าการค้นหาข้อมูลสินค้า สั่งซื้อสินค้า 



33 
 

แก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้า ดูรายละเอียดสั่งซื้อสินค้า ส่วนของผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลประเภทสินค้า สินค้า ค้นหาข้อมูล ดูข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้า
ของลูกค้า และปรับปรุงสถานะการสั่งซื้อสินค้าได ้
  
 3.1.2 การออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล(Data Flow Diagram Level 0) ของระบบ
ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการท างานหลักของระบบทั้งหมด แสดงทิศทางการไหลของข้อมูลและแสดง
รายละเอียดแหล่งจัดเก็บข้อมูล ดังภาพที่ 3-2 
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ภาพที่ 3-2  แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram Level 0)  

ระบบขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน PN SHOP 
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3.1.2.1 กระบวนการที่ 1  สมัครสมาชิก ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวสมัครสมาชิก เมื่อยืนยันการ
สมัครสมาชิก ระบบจะดึงข้อมูลลูกค้าไปจัดเก็บไปแฟ้มข้อมูลลูกค้า และระบบจะส่งข้อมูลยืนยันการ
สมัครสมาชิกกลับสู่ลูกค้า 

3.1.2.2  กระบวนการที่ 2  เข้าสู่ระบบ ลูกค้าใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ ระบบการท า
การตรวจสอบข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลลูกค้า และให้สิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบใช้ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ดูแลระบบจากแฟ้มข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

3.1.2.3 กระบวนการที่ 3  ค้นหาข้อมูล ลูกค้าป้อนข้อมูลสินค้า ระบบดึงข้อมูลไปค้นหาในข้อมูล
แฟ้มข้อมูลประเภทสินค้า แฟ้มข้อมูลสินค้า และระบบจะท าการส่งข้อมูลสินค้าส่งกลับลูกค้าผู้ดูแล
ระบบป้อนข้อมูลค้นหาข้อมูลลูกค้า จากนั้นระบบดึงข้อมูลในแฟ้มข้อมูลลูกค้า และส่งข้อมูลกลับสู่
ผู้ดูแลระบบ 

3.1.2.4 กระบวนการที่ 4  สั่งซื้อสินค้า ลูกค้าท ารายการสั่งซื้อสินค้า ระบบดึงข้อมูลมาตรวจสอบ
ว่าลูกค้าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ถ้าสมัครสมาชิกแล้วระบบจะดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลสินค้า เพ่ือ
มาตรวจสอบสินค้า จากนั้นข้อมูลที่ลูกค้าท าการสั่งซื่อสินค้าจะถูกจัดเก็บไว้ที่แฟ้มข้อมูลการสั่งซื้อ
สินค้า และระบบจะดึงข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดกลับสู่ลูกค้า 

3.1.2.5 กระบวนการที่ 5  จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ผู้ดูแลระบบ ลบ ข้อมูลลูกค้า ระบบจะท าการ
ลบข้อมูลลูกค้าจากแฟ้มข้อมูลลูกค้า จัดการประเภทสินค้าเช่น เพิ่ม ลบ แก้ไข ประเภทสินค้าระบบจะ
ท าการดึงข้อมูลแฟ้มประเภทสินค้าเพ่ือท าการ เพ่ิม ลบ แก้ไข และจัดเก็บไว้ที่แฟ้มข้อมูลประเภท
สินค้า ผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูลสินค้าเพ่ือท าการ เพ่ิม ลบ แก้ไข และจัดเก็บไว้ที่แฟ้มข้อมูลและ
ระบบท าการส่งข้อมูลสินค้ากลับสู่ผู้ดูแลระบบ 

3.1.2.6 กระบวนการที่ 6  พิมพ์รายงาน ผู้ดูแลระบบร้องขอรายงานสรุปยอดขาย ระบบส่ง
รายงานข้อมูลการสั่ งซื้อสินค้า ให้ผู้ ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบร้องขอรายงานสินค้าคงเหลือ              
ระบบส่งรายงานข้อมูลสินค้าให้ผู้ดูแลระบบ 
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3.1.3 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 (Data Floe Diagram Level 1)  
ของกระบวนการที่ 1.0 การสมัครสมาชิก 
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ภาพที่ 3-3 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
ของกระบวนการที่ 1.0 การสมัครสมาชิก 

 
จากภาพ เป็นการอธิบายกระบวนการสมัครสมาชิกของลูกค้า ซึ่งท าการกรอกข้อมูลส่วนตัวเพ่ือ

สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ ระบบส่งข้อมูลไปยังแฟ้มข้อมูลลูกค้า ระบบท าการตรวจสอบข้อมูลและ
แสดงรายละเอียดการสมัครสมาชิก เช่น การยืนยันการสมัคร เมื่อยืนยันแล้วระบบจะท าการบันทึก 
ข้อมูลลูกค้า และดึงข้อมูลสมัครสมาชิกไปจัดเก็บไว้ทีแฟ้มข้อมูลลูกค้า จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลการ
ยืนยันสมัครสมาชิกสู่ลูกค้า 
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3.1.4 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)  

ของกระบวนการที่ 4.0 การสั่งซื้อสินค้า 
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ภาพที่ 3-4 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
ของกระบวนการที่ 4.0 การสั่งซื้อสินค้า 

 
จากภาพเป็นการอธิบายกระบวนการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบจากนั้น

ระบบก็จะรับข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าเพ่ือตรวจสอบข้อมูลในแฟ้มข้อมูลสินค้า  และระบบค านวณราคา 
ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าเมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อระบบจะดึงข้อมูลสมาชิกจากแฟ้มข้อมูลลูกค้าและ
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า แฟ้มการสั่งซื้อสินค้า ถ้าลูกค้ามีการแก้ไขการสั่งซื้อ ระบบก็จะท าการ
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้ากลับสู่ลูกค้า 
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3.1.5 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)        
ของกระบวนการที่ 5.0 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
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ภาพที่ 3-5  แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 

ของกระบวนการที่ 5.0 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
 

จากภาพ เป็นการอธิบายกระบวนการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานการเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลลูกค้าแล้ว
จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลลูกค้า การเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้า แล้วจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลสินค้า     
การเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า แล้วจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
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3.2  การออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูล 
 

 

Tb_order

have

Tb_Order_detail

Tb_product

have

Tb_type

Id_order
Id_prd

Id_type

Name_prd Detail_prd

Price_prd

thumbnails

Filesname

Name_type

Id_type

1

M

M

1

1

M

Date_order

tel

name

address

email

sumtotal

status

Orderdetail_id

Id_prd

Id_order

Name_prd

Price_prd

quantity

total

have

customer

1

memberid username

passwordname

email

tel
city

zipcode

address

M

have

 
 
ภาพที่ 3–6 ER – Model ของระบบขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน  PN SHOP 
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3.3  พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
      3.3.1 ตารางข้อมูล (Data Dictionary) เป็นการอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่อยู่ในระบบที่

ผู้สร้างระบบได้ท าการก าหนดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลไว้ในตารางข้อมูลโดยประกอบไปด้วย 7 แฟ้ม 

ข้อมูลโดยมีรายละเอียดและโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

ชื่อตาราง  ข้อมูลสมาชิก (customer) 

วัตถุประสงค์  เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า 

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลการสั่งซื้อ (tb_order) 

ตารางท่ี  3-1  ตารางแสดงข้อมูลสมาชิก (tb_order) 
 

ล าดับ
(Sequence 

No.) 

คุณสมบัติ
(Attribute) 

ค าอธิบาย
(Description) 

ขนาด
(width) 

ประเภท
(Type) 

ค่าเบื้องต้น
(Default) 

ประเภทคีย์
(Key 
type) 

1 memberid รหัสสมาชิก 4 int - PK 
2 username ชื่อเข้าสู่ระบบ 60 varchar - - 

3 password รหัสผ่าน 60 varchar - - 
4 name ชื่อ 60 varchar - - 

5 email อีเมล์ 60 varchar - - 

6 tel เบอร์โทร 60 varchar - - 
7 city จังหวัด 60 varchar - - 

8 zipcode รหัสไปรษณีย์ 60 varchar - - 

9 address ที่อยู่ 60 varchar - - 
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ชื่อตาราง  ข้อมูลสินค้า (tb_product) 

วัตถุประสงค์  เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า 

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง  ประเภทสินค้า (tb_type) 

ตารางท่ี  3-2  ตารางแสดงข้อมูลสินค้า (tb_product) 
 

ล าดับ
(Sequence 

No.) 

คุณสมบัติ
(Attribute) 

ค าอธิบาย
(Description) 

ขนาด
(width) 

ประเภท
(Type) 

ค่าเบื้องต้น
(Default) 

ประเภท
คีย์(Key 
type) 

1 id_prd รหัสสินค้า 11 int - PK 
2 id_type รหัสประเภท

สินค้า 
4 int - - 

3 name_prd ชื่อสินค้า 60 varchar - - 

4 detail_prd รายละเอียด
สินค้า 

- text - - 

5 price_prd ราคา - float - - 

6 Thumbnails รูปภาพ 200 varchar - - 
7 FilesName ชื่อรูปภาพ 50 varcher - - 

 

ชื่อตาราง  ประเภทสินค้า (tb_type) 

วัตถุประสงค์  เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทสินค้าสินค้า 

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลสินค้า (tb_product) 

ตารางท่ี 3-3  ตารางแสดงประเภทสินค้า (tb_type) 

 

ล าดับ
(Sequence 

No.) 

คุณสมบัติ
(Attribute) 

ค าอธิบาย
(Description) 

ขนาด
(width) 

ประเภท
(Type) 

ค่าเบื้องต้น
(Default) 

ประเภท
คีย์(Key 
type) 

1 id_type รหัสประเภท
สินค้า 

5 int - PK 

2 name_type ชื่อประเภท
สินค้า 

60 varchar - - 
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ชื่อตาราง  ข้อมูลการสั่งซื้อ (tb_order) 

วัตถุประสงค์  เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลรายละเอียดรายการสั่งซื้อ (tb_order_detail) 

ตารางท่ี  3-4  ตารางแสดงข้อมูลการสั่งซื้อ (tb_order) 
 

ล าดับ
(Sequence 

No.) 

คุณสมบัติ
(Attribute) 

ค าอธิบาย
(Description) 

ขนาด
(width) 

ประเภท
(Type) 

ค่าเบื้องต้น
(Default) 

ประเภท
คีย์(Key 
type) 

1 id_order รหัสใบสั่งซื้อ 5 int - Pk 
2 date_order วันที่สั่งซื้อ - datetime - - 

3 name ชื่อ 50 varchar - - 
4 address ที่อยู่ 50 varchar - - 

5 tel เบอร์โทร 50 varchar - - 

6 email อีเมล์ 50 varchar - - 
7 sumtotal ราคารวม 50 varchar - - 

8 status สถานะ 50 varchar - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

ชื่อตาราง  ข้อมูลรายละเอียดรายการสั่งซื้อ (tb_order_detail) 

วัตถุประสงค์  เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า 

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลข้อมูลการสั่งซื้อ (tb_order) 

ตารางท่ี  3-5  ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดรายการสั่งซื้อ (tb_order_detail) 

 

ล าดับ
(Sequence 

No.) 

คุณสมบัติ
(Attribute) 

ค าอธิบาย
(Description) 

ขนาด
(width) 

ประเภท
(Type) 

ค่าเบื้องต้น
(Default) 

ประเภท
คีย์(Key 
type) 

1 orderdetail_id รายละเอียด
การสั่งซื้อ 

4 int - PK 

2 id_prd รหัสสินค้า 4 int - - 

3 id_order รหัสการสั่งซื้อ 4 int - - 

4 name_prd ชื่อสินค้า 50 varchar - - 
5 price_prd ราคา - fioat - - 

6 quantity จ านวน 3 int - - 

7 total ราคารวม 7 varchar - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
บทท่ี 4 

การออกแบบระบบ 
 

ระบบขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน PN SHOP ได้ท าการสร้างและออกแบบระบบ
หน้าเว็บไซต์ โดยจ าแนกส่วนต่าง ๆ ของการท างาน และมีการใช้งาน 2 ส่วนที่ส าคัญ ดังนี้ 

4.1 ส่วนของลูกค้า (User) 
4.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

 
4.1 ส่วนของลูกค้า (User) 
     4.1.1 หน้าแรกจะเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะน าสินค้าของเว็บไซต์ โดยหน้าเว็บไซต์นี้เป็น
เว็บไซต์หลักท่ีมีการเข้ามาใช้งานทุกครั้งในส่วนของลูกค้า ดังภาพที่ 4-1 และดังภาพที่ 4-2 
 

 
 

ภาพที่ 4-1  แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ในส่วนของลูกค้า 
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ภาพที่ 4-2  แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ในส่วนของลูกค้า 

 4.1.2  หน้าสมัครสมาชิก ลูกค้าจะต้องสมัครสมาชิกก่อนท าการสั่งซื้อสินค้า โดยมีขั้นตอน

และรายละเอียดในการสมัครสมาชิก ดังต่อไปนี้ 

           4.1.2.1  ท าการคลิกที่เมนู “สมัครสมาชิก” ดังภาพที่ 4-3 
 

 
 

ภาพที่ 4-3  แสดงท าการสมัครสมาชิก 
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4.1.2.2  หน้าลูกค้ากรอก Uername password name surname email 

address city zipcode telephone ดังภาพที่ 4-4 
 

 
 

ภาพที่ 4-4  แสดงการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก 

4.1.2.3  เมื่อท าการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อย สมาชิกน า Username และ

Password มาเข้าใช้งานได ้สามารถใช้งานได้ทันที ดังภาพที่ 4-5 
 

 
 

ภาพที่ 4-5  แสดงการเข้าใช้งานโดยการกรอก Username และ Password 
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4.1.2.4  เมื่อท าการเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะท าการแสดงหน้าจอหลักของสมาชิก 

ดังภาพที่ 4-6 

 

 
 

ภาพที่ 4-6 แสดงหน้าจอหลักของสมาชิก 

 

 ก)  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว  ลูกค้าท าการคลิกตรงค าว่า แก้ไขข้อมูลส่วนตัวอยู่

ด้านบนขวามือและระบบจะปรากฎข้อมูลตัวเองขึ้นมาลูกค้าสามารถท าการแก้ไขข้อมูล และ

รายละเอียดต่าง ๆ ได้ ดังภาพที่ 4-7 และ 4-8 
 

 
 

ภาพที่ 4-7  แสดงหน้าจอเมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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ภาพที่ 4-8  แสดงหน้าจอเมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 

 ข)  ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าที่เราต้องการได้ ค้นหาจาก ชื่อสินค้า และ

ประเภทสินค้าได้ ดังภาพที่ 4-9 
 

 
 

ภาพที่ 4-9  แสดงหน้าจอการค้นหาสินค้า 

 

 



48 
 

 

ค)  ลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้าได้ทันที โดยการคลิกตรงค าว่า หยิบใส่ตะกร้า

สินค้า ดังภาพที่ 4-10 

 

 
 

ภาพที่ 4-10  แสดงหน้าจอสั่งซื้อสินค้า 

 

ง)  เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ระบบจะท าแสดงรายการสินค้า ค านวณราคา

สินค้า  ดังภาพที่ 4-11 
 

 
 

ภาพที่ 4-11  แสดงหน้าจอการสัง่ซือ้สินค้า 
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 จ)  เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถ ยกเลิก และยืนยัน การสั่งซื้อ

สินค้าได้   ดังภาพที่ 4-12  
 

 
 

ภาพที่ 4-12   แสดงหน้าจอยกเลิกสั่งซื้อสินค้า 

 ฉ)  ลูกค้าสามารถพิมพ์ใบรายการสั่งซื้อสินค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานได้        

ดังภาพที่ 4-13 

 

 
 

ภาพที่ 4-13 แสดงหน้าจอใบรายการ 
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4.1.2.5  ลูกค้าสามารถกดเข้ามาดูวิธีการสั่งซื้อได้ ดังภาพที่ 4-14 
 

 
 

ภาพที่ 4-14  แสดงหน้าจอวิธีการสั่งซื้อ 

 

 4.1.2.6  ลูกค้าสามารถกดเข้ามาดูวิธีการช าระเงินได้ และช่องทางการติดต่อกับเจ้าของร้าน 

ดังภาพที่ 4-15 

 

 
 

ภาพที่ 4-15  แสดงหน้าจอวิธีการช าระเงินและติดต่อกับเจ้าของร้าน 
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4.1.2.7  เมื่อลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้า แจ้งการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องท าการ

ออกจากระบบทุกครั้ง ดังภาพที่ 4-16 
 

 
 

ภาพที่ 4-16  แสดงหน้าจอการออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

4.2  ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

4.2.1 หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ เป็นหน้าเว็บไซต์แสดงการใช้งานของผู้ดูแลระบบโดยมี

ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ก าหนดไว้ในระบบ โดยในกรณีศึกษาชื่อผู้ใช้ 

(Username) คือ “Admin” และ รหัสผ่าน (Password) คือ “1234” ดังภาพที่ 4-17 
 

 
 

ภาพที่ 4-17  แสดงหน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 

 

4.2.2 เมื่อท าการใสรหัสผ่านเข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าหลัก ดังภาพที่ 4-18 

 

 
 

ภาพที่ 4-18  แสดงหน้าหลักของผู้ดูแลระบบ 
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4.2.3  หน้าเพิ่มประสินค้า เป็นหน้าเว็บไซต์แสดงการจัดการข้อมูลของสินค้า  ภายในร้าน  

โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดในการเข้าใช้งาน  ดังภาพที่  4-19 

 

 
 

ภาพที่  4-19  แสดงหน้าเพ่ิมประเภทสินค้า 

 

4.2.4 การเพ่ิ มป ระ เภทสิ นค้ า   ผู้ ดู แล ระบบจะท าการใส่ ชื่ อ   “ประ เภทสิ นค้ า                    

ดังภาพที่  4-20 
 

 
 

ภาพที่ 4-20  แสดงข้อความยืนยันการเพ่ิมสินค้าใหม่ 
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4.2.5  หน้าเพิ่มสินค้า เป็นหน้าเว็ปไซส์แสดงการเพิ่มสินค้า ภายในร้าน โดยจะต้องกรอก

ชื่อสินค้า ปะเภทสินค้า รายละเอียดสินค้า ราคา รูปภาพ หลังจากนั้นรายการสินค้าจะปรากฏ ดังภาพ

ที่  4-21 ภาพที่ 4-22 และ ภาพที่ 4-23 
 

 
 

ภาพที่ 4-21  แสดงการเพ่ิมสินค้าใหม่ 

 

 
 

ภาพที่ 4-22  แสดงการกรอกรายละเอียดสินค้าใหม่ 
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ภาพที่ 4-23  แสดงการลบสินค้า 

 

4.2.6  การลบรายการสินค้า  ผู้ดูแลระบบจะสามารถท าการลบสินค้าได้โดยคลิกที่ค าว่า  

“ลบ”  และระบบจะปรากฎข้อความให้ยืนยันลบอีกครั้ง  ดังภาพที่  4-24 

 

 
 

ภาพที่ 4-24 แสดงการลบรายการสินค้า 
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4.2.7 ผู้ดูแลระบบจะเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลรายการสินค้าท่ีลูกค้าได้ท ารายการและ

ช าระเงินแล้ว  และปรับเปลี่ยนสถานะได้  ดังภาพที่ 4-25  
 

 
 

ภาพที่ 4-25  แสดงหน้ารายการปรับสถานะ 

 

4.2.8  รายงานการขายสินค้าประจ าเดือน ผู้ดูแลระบบจะสามารถดูรายงานการขาย

ประจ าเดือน และและพิมพ์รายงานการขายประจ าเดือนได้ ดังภาพที่ 4-26 และ ภาพที่ 4-27 
 

 
 

ภาพที่  4-26  แสดงรายงานการขายประจ าเดือน  
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ภาพที่  4-27  แสดงการพิมพ์รายงานการขายประจ าเดือน  

 

4.2.9  หน้าออกจากระบบของผู้ดูแลระบบเมื่อผู้ดูแลระบบท ารายการเสร็จแล้ว ผู้ดูแล

ระบบจะต้องออกจากระบบทุกครั้ง โดยจะคลิกตรงค าว่า ออกจากระบบด้านบนขวามือ และจะออกสู่

หน้าเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ดังภาพที่  4-28  
 

 
 

ภาพที่  4-28  แสดงหน้าจอการออกจากระบบ  

 

 

 



 

บทท่ี 5 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการด าเนินการ 

 จากการรวบรวมและศึกษาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลระบบขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ 

กรณีศึกษา ร้าน PN SHOP เมื่อได้สร้างระบบขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ แล้วสามารถค้นหาสินค้าได้ 

โดยค้นหาได้จากในฐานข้อมูลของสินค้า บันทึกข้อมูลลูกค้าได้ บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าได้ โดยมี

การค านวณราคาสินค้า ออกรายงานยอดขายสินค้า  และออกใบสั่งซื้อสินค้า ท าให้เกิดเป็นโปรแกรมที่

ใช้ ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลระบบขายรองเท้ ากีฬาออนไลน์  กรณี ศึกษา              

ร้าน PN SHOP จากการทดสอบโปรแกรม นั้นระหว่างการพัฒนาโปรแกรมเกิดปัญหาและข้อผิดพลาด

ขึ้นมากมาย แต่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหา ไปได้ด้วยดี ในการทดสอบระบบมีการทดสอบและแก้ไข

พัฒนาระบบจนเสร็จสมบูรณ์นั้น พบว่าระบบ สามารถที่จะใช้งานได้จริง และตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้งานหลังจากที่ได้น าระบบสารสนเทศ ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ได้น าไปทดลองใช้งาน

แล้วนั้น  ระบบใหม่ที่ได้จัดท าขึ้นนี้ สามารถลดเวลาและขั้นตอนการ ท างาน ลดความซ้ าซ้อนของ

ระบบได้ อีกทั้งยังอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและเจ้าของกิจการ การให้บริการทางด้านข้อมูล

รวดเร็วขึ้น ลดเวลาการท างานในปริมาณมากให้รวดเร็วยิ่งขึ้นลดค่าใช้จ่าย ของทรัพยากรภายใน

กิจการ ช่วยให้ท างานในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว เพ่ิมมาตรฐานในการท างาน เป็นไปอย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว    
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5.2  ปัญหาของระบบงาน  

 5.2.1  โปรแกรม PHP ไม่สามารถช่วยในการประมวลผลไฟล์รับค่าได้ ต้องส่งไปประมวลผลที่ 

ไฟล์อ่ืน  

       5.2.2  ในการสร้าง Text ในโปรแกรม PHP ไม่สามารถรับข้อความ และตกแต่งรวมทั้งแทรก  

รูป ได้  ท าให้ต้องสร้างฟิลด์ของตารางเพ่ิมขึ้น เพื่อรองรับข้อความ  

5.3  ข้อเสนอแนะ 

  5.3.1  ควรจะมีระบบเครดิต เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายเพ่ิมเติม อาทิเช่น หากก าหนดวันที่ 

ต้องช าระแล้วลูกค้าขาดการช าระเงิน อาจมีการแบนรหัสบัตรประจ าตัวประชาชนโดยระบุว่าบุคคลนั้น 

เสียเครดิตในการสั่งซื้อสินค้า ไม่สามารถท าการสั่งซื้อสินค้าได้อีก   

  5.3.2  ควรมีการเก็บข้อมูล วัน เวลา การเข้าระบบของผู้ใช้ เพื่อป้องกันการทุจริต 

       5.3.3  ควรมีการส ารองข้อมูล เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่ส าคัญของกิจการ ด้วยวิธีการ 

จัดเก็บส ารองข้อมูลไว้ในทุก ๆ หนึ่งปี โดยการ Backup ข้อมูล  
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ภาคผนวก ก 
คู่มือการใช้งานระบบ 
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คู่มือการใช้งานระบบขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ 

กรณีศึกษา ร้าน PN SHOP 
 

คู่มือการใช้งานระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คู่มือการใช้งานของผู้ดูแลระบบและคู่มือการใช้งาน
ระบบของลูกค้า ดังต่อไปนี้ 
1.  ส่วนของลูกค้า (User) 
    1.1 หน้าแรกจะเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะน าสินค้าของเว็บไซต์ โดยหน้าเว็บไซต์นี้เป็น
เว็บไซต์หลักท่ีมีการเข้ามาใช้งานทุกครั้งในส่วนของลูกค้า ดังภาพที่ ก-1 และดัง ภาพที่ ก-2 
 

 
 

ภาพที่ ก-1  แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ในส่วนของลูกค้า 
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ภาพที่ ก-2  แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ในส่วนของลูกค้า 
 

 1.2  หน้าสมัครสมาชิก ลูกค้าจะต้องสมัครสมาชิกก่อนท าการสั่งซื้อสินค้า โดยมีขั้นตอนและ
รายละเอียดในการสมัครสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
 

  1.2.1  ท าการคลิกที่เมนู “สมัครสมาชิก” ดังภาพที่ ก-3 
 

 
 

ภาพที่ ก-3  แสดงท าการสมัครสมาชิก 
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1.2.2  หน้าลูกค้ากรอก Uername password name surname email address city 
zipcode telephone ดังภาพที่ 4-4 

 

 
 

ภาพที่ ก-4  แสดงการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก 
 

1.2.3  เมื่อท าการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อย สมาชิกน า Username และPassword มาเข้า
ใช้งานได ้สามารถใช้งานได้ทันที ดังภาพที่ ก-5 

 

 
 

ภาพที่ 4-5  แสดงการเข้าใช้งานโดยการกรอก Username และ Password 
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1.2.4  เมื่อท าการเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะท าการแสดงหน้าจอหลักของสมาชิก              
ดังภาพที่ ก-6 

 

 
 

ภาพที่ ก-6 แสดงหน้าจอหลักของสมาชิก 
 

 1.2.4.1  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว  ลูกค้าท าการคลิกตรงค าว่า แก้ไขข้อมูลส่วนตัวอยู่
ด้านบนขวามือและระบบจะปรากฎข้อมูลตัวเองขึ้นมาลูกค้าสามารถท าการแก้ไขข้อมูล และ
รายละเอียดต่าง ๆ ได้ ดังภาพที่ ก-7 และ ก-8 

 

 
 

ภาพที่ ก-7  แสดงหน้าจอเมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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ภาพที่ ก-8  แสดงหน้าจอเมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
  

1.2.4.2  ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าท่ีเราต้องการได้ ค้นหาจาก ชื่อสินค้า และประเภท
สินค้าได้ ดังภาพที่ ก-9 

 

 
 

ภาพที่ ก-9  แสดงหน้าจอการค้นหาสินค้า 
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1.2.4.3  ลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้าได้ทันที โดยการคลิกตรงค าว่า หยิบใส่ตะกร้าสินค้า 
ดังภาพที่ ก-10 

 

 
 

ภาพที่ ก-10  แสดงหน้าจอสั่งซื้อสินค้า 
 

1.2.4.4 เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ระบบจะท าแสดงรายการสินค้า ค านวณราคาสินค้า  
ดังภาพที่ ก-11 

 

 
 

ภาพที่ ก-11  แสดงหน้าจอการสั่งซื้อสินค้า 
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 1.2.4.5  เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถ ยกเลิก และยืนยัน การสั่งซื้อสินค้าได้   
ดังภาพที่ ก-12  

 

 
 

ภาพที่ ก-12   แสดงหน้าจอยกเลิกสั่งซื้อสินค้า 
   

1.2.4.6  ลูกค้าสามารถพิมพ์ใบรายการสั่งซื้อสินค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานได้       
 ดังภาพที่ ก-13 

 

 
 

ภาพที่ ก-13 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบสั่งซื้อ  
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1.2.4.7  ลูกค้าสามารถกดเข้ามาดูวิธีการสั่งซื้อได้ ดังภาพที่ ก-14 
 

 
 

ภาพที่ ก-14  แสดงหน้าจอวิธีการสั่งซื้อ 
 

1.2.4.8  ลูกค้าสามารถกดเข้ามาดูวิธีการช าระเงินได้ และช่องทางการติดต่อกับ
เจ้าของร้าน ดังภาพที่ ก-15 
 

 
 

ภาพที่ ก-15  แสดงหน้าจอวิธีการช าระเงินและติดต่อกับเจ้าของร้าน 
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1.2.4.9  เมื่อลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้า แจ้งการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องท า
การออกจากระบบทุกครั้ง ดังภาพที่ ก-16 

 

 
 

ภาพที่ ก-16  แสดงหน้าจอการออกจากระบบ 
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2.  ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) 
     2.1  หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ เป็นหน้าเว็บไซต์แสดงการใช้งานของผู้ดูแลระบบโดยมีชื่อ
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ก าหนดไว้ในระบบ โดยในกรณีศึกษาชื่อผู้ใช้ 
(Username) คือ “Admin” และ รหัสผ่าน (Password) คือ “1234” ดังภาพที่ ก-17 

 

 
 

ภาพที่ 4-17  แสดงหน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 
 
2.2 เมื่อท าการใส่รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าหลัก ดังภาพที่ ก-18 

 

 
 

ภาพที่ ก-18  แสดงหน้าหลักของผู้ดูแลระบบ 
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2.3  หน้าเพิ่มประสินค้า เป็นหน้าเว็บไซต์แสดงการจัดการข้อมูลของสินค้า  ภายในร้าน  โดยมี
ขั้นตอนและรายละเอียดในการเข้าใช้งาน  ดังภาพที่  ก-19 

 

 
 

ภาพที่  4-19  แสดงหน้าเพ่ิมประเภทสินค้า 
 

2.4 การเพ่ิมประเภทสินค้า  ผู้ดูแลระบบจะท าการใส่ชื่อ  “ประเภทสินค้า  ดังภาพที่  ก-20 
 

ภาพที่ ก-20  แสดงข้อความยืนยันการเพ่ิมสินค้าใหม่ 
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2.5  หน้าเพิ่มสินค้า เป็นหน้าเว็ปไซส์แสดงการเพ่ิมสินค้า ภายในร้าน โดยจะต้องกรอกชื่อสินค้า 
ปะเภทสินค้า รายละเอียดสินค้า ราคา รูปภาพ หลังจากนั้นรายการสินค้าจะปรากฏ ดังภาพที่  ก-21 
ภาพที่ ก-22 และ ภาพที่ ก-23 

 

 
 

ภาพที่ ก-21  แสดงการเพ่ิมสินค้าใหม่ 
 

 
 

ภาพที่ ก-22  แสดงการกรอกรายละเอียดสินค้าใหม่ 
 

 
 

ภาพที่ ก-23  แสดงการลบสินค้า 
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2.6  การลบรายการสินค้า  ผู้ดูแลระบบจะสามารถท าการลบสินค้าได้โดยคลิกท่ีค าว่า  “ลบ”  
และระบบจะปรากฎข้อความให้ยืนยันลบอีกครั้ง  ดังภาพที่  ก-24 

 

 
 

ภาพที่ ก-24 แสดงการลบรายการสินค้า 
 

2.7 ผู้ดูแลระบบจะเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลรายการสินค้าที่ลูกค้าได้ท ารายการและช าระเงิน
แล้ว  และปรับเปลี่ยนสถานะได้  ดังภาพที่ ก-25  

 

 
 

ภาพที่ ก-25  แสดงหน้ารายการปรับสถานะ 
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2.8  รายงานการขายสินค้าประจ าเดือน ผู้ดูแลระบบจะสามารถดูรายงานการขายประจ าเดือน 
และพิมพ์รายงานการขายประจ าเดือนได้ ดังภาพที่ ก-26 และ ภาพที่ ก-27 

 

 
 

ภาพที่  ก-26  แสดงรายงานการขายประจ าเดือน  

 

 
 

ภาพที่  ก-27  แสดงการพิมพ์รายงานการขายประจ าเดือน  
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2.9  หน้าออกจากระบบของผู้ดูแลระบบเมื่อผู้ดูแลระบบท ารายการเสร็จแล้ว ผู้ดูแลระบบ
จะต้องออกจากระบบทุกครั้ง โดยจะคลิกตรงค าว่า ออกจากระบบด้านบนขวามือ และจะออกสู่หน้า
เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ดังภาพที่  ก-28 และ  

 

 
 

ภาพที่  ก-28  แสดงหน้าจอการออกจากระบบ  
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