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บทท่ี 3 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การวิเคราะห์และการออกแบบการพัฒนาระบบเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ได้มากตามขั้นตอนในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.3  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านรูปแบบเว็บไซต์ จ านวน 1 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระบบจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko มีรายละเอียด ดั้งนี้ 
 3.1  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
 3.1.1  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับท าการศึกษาวิจัย 
 3.1.2  วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ น าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ตามกระบวนการ 
ดังนี้ 
 1)  วิเคราะห์ระบบ 
 2)  ก าหนดความต้องการของระบบ 
 3)  สร้างแบบจ าลองระบบ 
  3.1.3  ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ประกอบด้วย โครงสร้างฐานข้อมูล กระบวนการ
ท างาน รูปแบบสัมพันธ์ทางหน้าจอ การน าเข้าข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลข้อมูล 
  3.1.4  น าระบบที่ผ่านการพัฒนาไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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  3.1.5  ทดสอบคุณภาพและแก้ไขระบบที่พัฒนา เป็นขั้นตอนทดสอบระบบก่อนน าไป
ปฏิบัติงานจริง ด้วยการสร้างฐานข้อมูลจ าลองเพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบหากมีข้อผิดพลาดก็
จะกลับไปแก้ไขระบบใหม่ 
  3.1.6 ติดตั้งระบบและจัดท าคู่มือ 
 3.2  การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 โดยการใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีการ
ของ Likert เป็นมาตรส่วน 5 ระดับ โดยการก าหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบประเมิน
แต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนที่แสดงระดับคุณภาพแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
      คะแนน 5 หมายถึง ดีมาก 
     คะแนน 4 หมายถึง ดี 
      คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
     คะแนน 2 หมายถึง น้อย 
      คะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

3.3  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 3.3.1  การวิเคราะห์การท างานระบบเดิม 
 1)  การก าหนดปัญหา (Problem Definition) ปัญหาของระบบร้านจ าหน่ายนาฬิกา
ออนไลน์ Seiko สามารถจ าแนกได้ดังนี ้
 1.1)  ผู้ใช้ไม่สามารถทราบสถานการณ์จัดส่งสินค้า 
 1.2)  ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาสินค้าได้ 
 1.3)  การตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินของลูกค้ามีความล่าช้า 
   1.4)  สมาชิกไม่ทราบได้ว่าสินที่ส่งได้จัดส่งแล้วหรือยัง 
   1.5)  ไม่มีระบบฐานข้อมูล ท าให้มีขั้นการท างานที่ซ้ าซ้อน 
   1.6)  การท ารายงานสรุปข้อมูลต่างๆ ใช้เวลานานเนื่องจากข้อมูลมีเป็นจ านวนมาก
และไม่มีที่จัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ 
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ภาพที่ 3.1  แสดงแผนภูมิก้างปลาที่แสดงถึงปัญหาของระบบร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

 

 2)  การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) ในระบบงานปัจจุบันนั้นส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับงาน
ระบบจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko โดยในส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ค่อยแบ่งแยก
ประเภทอย่างชัดเจน และส่วนมากสมาชิกจะไม่รู้ว่าสินค้าได้ถูกส่งถึงปลายทางแล้วหรือมีการเซ็นรับ
พัสดุแล้ว เพราะไม่มีการแจ้งเตือนให้สมาชิกทราบ ดังนั้นทางผู้จัดท าจะได้ น าระบบจ าหน่ายนาฬิกา
ออนไลน์มาพัฒนาให้มีความสะดวกในการใช้งานและค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 

 3)  ขั้นตอนการท างานของระบบงานเดิม เป็นการบริการระหว่างลูกค้าและทางร้าน โดย
ทุกขั้นตอนด าเนินการประมวลผลด้วยมือ ดังนี้ 
  3.1)  ลูกค้า 
  3.1.1)  เลือกดูสินค้าผ่านทางหน้าร้าน 
  3.1.2)  ซื้อสินค้าท่ีเลือกและช าระเงินกับเจ้าของร้าน 
  3.1.3)  รับใบเสร็จที่เจ้าของร้านเขียนให้ 
 3.2)  เจ้าของร้าน 
  3.2.1)  ท าการขายสินค้าและจดบันทึกรายละเอียดการขาย 
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 4)  ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบงานนั้นจะต้องมีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้

เพ่ือให้ทราบความต้องการและน าความต้องการนั้นมาวิเคราะห์ และออกแบบให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้ใช้จริง ซึ่งจากการสอบถามผู้ใช้นั้น ความต้องการหลักของผู้ใช้ คือ ต้องการเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ในการท างานเพ่ือลดข้อผิดพลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบงาน 

 5)  การรวบรวมข้อมูล (Information Gathering) หลังจากท าการวิเคราะห์ปัญหาแล้ว

ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบปัจจุบัน การรวบรวมข้อมูลของร้าน

จ าหน่ายนาฬิกา นั้นจะอ้างอิงความเป็นจริงเพ่ือหลักในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

การที่เราท าระบบให้ตรงกับความต้องการนั้นเป็นหัวใจหลักในการวิเคราะห์ระบบงาน 

  5.1)  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน (List of Boundaries) ในกระบวนการวิเคราะห์

และออกแบบระบบนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบของร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko ได้แก่ 

เจ้าของร้านและลูกค้า 

  5.2)  ส่วนประกอบของข้อมูล (List of Data) ส่วนประกอบของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล

สินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลการสมาชิก ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลรายละเอียด

การสั่งซื้อ 

 3.3.2  แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

  จากระบบงานที่ได้ศึกษาสามารถน ามาเขียนเป็น Data Flow Diagram ซึ่งมีขั้นตอนการ

น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาเป็นแนวทางการออกแบบตารางข้อมูลที่จ าเป็นของระบบงาน เพ่ือน าไปสร้าง

เป็นฐานข้อมูลของระบบงานใหม่ต่อไป 

 3.3.4  การออกแบบ 

  จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน จึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบงานใหม่เพ่ือ

น ามาช่วยอ านวยความสะดวก ระบบของร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko โดยมีการออกแบบ

ระบบดังนี ้
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  1)  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (Context Diagram) 

  
ภาพที่ 3.2  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (Context Diagram)  
 
 จากภาพที่ 3.2 แสดงให้เห็นข้อมูลสมาชิกและผู้ชมเว็บไซตจ์ะได้รับโดยสามารถค้นหาสินค้าและ

เรียกดูข้อมูลสินค้าประเภทสินค้าได้ ผู้ชมเว็บไซตจ์ะต้องท าการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะ

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ เมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วสมาชิกก็จะสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อ ยืนยันการสั่งซื้อ

สินค้าได้ และตรวจสอบการส่งสินค้าได้ตามล าดับ นอกจากนี้สมาชิกยังสมารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 

ส่วนผู้ดูแลระบบจะท าหน้าที่เกี่ยวกับจัดการข้อมูล และเรียกดูรายงานที่ต้องการได้ โดยผู้ดูแลระบบ 

จะต้องเขา้สู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลระบบได ้
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 2)  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Leve 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของระบบเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ 

 Seiko 
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 จากภาพที่ 3.3 ผังแสดงกระแสข้อมูลระดับ 1 ของระบบเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ 

Seiko แสดงให้ทราบถึงกระบวนการท างานของระบบ โดยจะมีกระบวนการท างานหลักๆ ทั้งสิ้น 6 

กระบวนการด้วยกัน ดังนี้ 

 กระบวนการที่ 1 ค้นหาข้อมูลใช้ส าหรับผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ และสมาชิกที่ต้องการเข้ามาชม

เว็บไซต์ และต้องการที่จะค้นหาข้อมูลสินค้า และประเภทสินค้า  

 กระบวนการที่ 2 สมัครสมาชิกใช้ส าหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้สมัครสมาชิก เพ่ือที่จะได้สิทธิ์ใน

การสั่งซื้อสินค้า และสมาชิกที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและบันทึกข้อมูลเพ่ือความถูกต้องของข้อมูล

สมาชิก  

 กระบวนการที่ 3 เข้าสู่ระบบเป็นกระบวนการที่ใช้ส าหรับตรวจสอบผู้ เข้าใช้งานระบบและสิทธิ์

การใช้งานของผู้ใช้ก่อนเข้าใช้งานระบบ  

 กระบวนการที่ 4 จัดการข้อมูลระบบ ใช้ส าหรับผู้ดูแลระบบจะต้องเข้าไป จัดการข้อมูลผู้ใช้
จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ จัดการข้อมูลการแจ้งช าระเงิน จัดการข้อมูลประเภทสินค้า 
 กระบวนการที่ 5 การสั่งซื้อ ใช้ส าหรับสมาชิกของเว็บไซต์สามารถสั่งซื้อได้เท่านั้น 
 กระบวนการที่ 6 การแจ้งช าระเงิน ใช้ส าหรับสมาชิกเลือกรายการที่สั่งซื้อส่งหลักฐานการช าระ
เงินได ้
 
 3)  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 1 การค้นหาข้อมูล 

 

ภาพที่ 3.4  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 1 การค้นหาข้อมูล 
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 จากภาพที ่3.4 แสดงให้เห็นรายละเอียดของกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการค้นหา
ข้อมูล ซ่ึงประกอบไปด้วยกระบวนการย่อย 2 ส่วนคือ 
 กระบวนการที่ 1.1 เป็นโปรเซสย่อยส าหรับค้นหาข้อมูล 
 กระบวนการที่ 1.2 เป็นโปรเซสย่อยส าหรับแสดงข้อมูลที่ค้นหา 
   
 4)  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 2 การสมัครสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 2 การสมัครสมาชิก 

 

 จากภาพที ่3.5 แสดงให้เห็นรายละเอียดของกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการ 
สมัครสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย 2 กระบวนการ คือ 
 กระบวนการที่ 2.1 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับลงทะเบียนสมาชิก 
 กระบวนการที่ 2.2 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับยืนยันการลงทะเบียน 
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 5)  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 3 การเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 3.6 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 3 การเข้าสู่ระบบ 

 

 จากภาพที่ 3.6 แสดงให้เห็นรายละเอียดของกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการ 
เข้าสู่ระบบ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย 3 กระบวนการ คือ 
 กระบวนการที่ 3.1 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับตรวจสอบข้อมูล 
 กระบวนการที่ 3.2 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับแจ้งผลการเข้าใช้งาน  
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 6)  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 4 การจัดการข้อมูลระบบ 

 

 
ภาพที่ 3.7  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 4 การจัดการข้อมูลระบบ 
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 จากภาพที่ 3.7 แสดงให้เห็นรายละเอียดกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการ 
จัดการข้อมูลระบบ ซ่ึงประกอบด้วยกระบวนการย่อย 6 กระบวนการ คือ 
 กระบวนการที่ 4.1 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับจัดการข้อมูลสมาชิก 
 กระบวนการที่ 4.2 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
 กระบวนการที่ 4.3 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับจัดการข้อมูลสินค้า 
 กระบวนการที่ 4.4 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับจัดการข้อมูลประเภทสินค้า 
 กระบวนการที่ 4.5 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับจัดการ การสั่งซื้อ/ช าระเงิน 
 กระบวนการที่ 4.6 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับจัดการข้อมูลธนาคาร 
 

7)  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 5 การสั่งซื้อ 

 

ภาพที่ 3.8  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 5 การสั่งซื้อ 
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 จากภาพที่ 3.8 แสดงให้เห็นรายละเอียดของกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการ 
การสั่งซื้อ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย 5 กระบวนการ คือ 
 กระบวนการที่ 5.1 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับเลือกสินค้า 
 กระบวนการที่ 5.2 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับสั่งซื้อสินค้า 
 กระบวนการที่ 5.3 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับยืนยันการสั่งซื้อ 
 กระบวนการที่ 5.4 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับออกใบสั่งซื้อ 
 กระบวนการที่ 5.5 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับตรวจสอบการสั่งซื้อ 
 
  8)  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 6 การแจ้งการช าระเงิน 

 
ภาพที่ 3.9  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 6 การแจ้งการช าระเงิน 
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 จากภาพที่ 3.9 แสดงให้เห็นรายละเอียดของกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการ 
การแจ้งช าระเงินซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ 
 กระบวนการที่ 6.1 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับใบสั่งซื้อ 
 กระบวนการที่ 6.2 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับยืนยันการช าระเงิน 
 กระบวนการที่ 6.3 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับตรวจสอบการช าระเงิน 

9)  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 7 การออกรายงาน 

 

ภาพที่ 3.10  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 7 การออกรายงาน 
 
 จากภาพที่ 3.10 แสดงให้เห็นรายละเอียดของกระแสข้อมูลระดับท่ี 2 ของกระบวนการ 
ออกรายงานซึ่งประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ 
 กระบวนการที่ 7.1 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับเข้าสู่ระบบ 
 กระบวนการที่ 7.2 เป็นกระบวนการย่อยส าหรับรายงาน 
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 10)  ค าอธิบายการประมวลผล (Process Description) 

ตารางท่ี 3.1  แสดงค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 1 : ค้นหาข้อมูล 

 
 
ตารางท่ี 3.2  แสดงค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2 : สมัครสมาชิก 

Process Description 

System : การพัฒนาระบบเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

DFD number : 1 
Process name : ค้นหาข้อมูล 

Input Data Flows : - ค้นหาข้อมูลสินค้า 
Output Data Flow : - ข้อมูลสินค้าที่ค้นหา 

Data Stored Used : - ข้อมูลสินค้า 
- ข้อมูลประเภทสินค้า 

Description : เป็นโปรเซสที่เก่ียวกับการค้นหาข้อมูลประกอบด้วยโปรเซสย่อย ๆ 
ดังนี้ 
1.1 ค้นหาข้อมูล 
1.2 แสดงข้อมูลการค้นหา 

Process Description 

System : การพัฒนาระบบเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 
DFD number : 2 

Process name : สมัครสมาชิก 

Input Data Flows : - เข้าหน้าสมัครสมาชิก 
- ข้อมูลสมาชิก 

Output Data Flow : - ยืนยันการเป็นสมาชิก 
- Username, Password 

Data Stored Used : - ข้อมูลสมาชิก 
Description : เป็นโปรเซสที่เก่ียวกับการสมัครสมาชิกประกอบด้วยโปรเซสย่อย ๆ ดังนี้ 

2.1 ลงทะเบียนสมาชิก 
2.2 ยืนยันการลงทะเบียน 
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ตารางท่ี 3.3  แสดงค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 3 : เข้าสู่ระบบ 
 

Process Description 
System : การพัฒนาระบบเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

DFD number : 3 

Process name : เข้าสู่ระบบ 
Input Data Flows : - ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน 

Output Data Flow : - ยืนยันการเข้าใช้งานระบบ 
Data Stored Used : - ข้อมูลสมาชิก 

- ข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

Description : เป็นโปรเซสที่เก่ียวกับการเข้าสู่ระบบประกอบด้วยโปรเซสย่อย ๆ ดังนี้ 
3.1 ตรวจสอบข้อมูล 
3.2 แจ้งผลการเข้าใช้งาน 
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ตารางท่ี 3.4  แสดงค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 4 : จัดการข้อมูลระบบ 
 

Process Description 
System : การพัฒนาระบบเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

DFD number : 4 

Process name : จัดการข้อมูลระบบ 
Input Data Flows : - จัดการข้อมูลสมาชิก 

- จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
- จัดการข้อมูลสินค้า 
- จัดการข้อมูลประเภทสินค้า 
- จัดการข้อมูลธนาคารที่ใช้ช าระเงิน 
- ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ 
- ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงิน 
- จัดการปรับสถานะ 
- เรียกดูรายงาน 

Output Data Flow : - ข้อมูลผู้ใช้ที่ผ่านการปรับปรุง   - ข้อมูลธนาคารใช้ช าระเงินปรับปรุง 
- ข้อมูลสินค้าที่ผ่านการปรับปรุง - ข้อมูลผู้ดูและระบบปรับปรุง 

- ข้อมูลประเภทสินค้าท่ีผ่านการปรับปรุง 

- รายการที่สั่งซื้อ 
- ข้อมูลการช าระเงินที่ตรวจสอบ 
- สถานะ การจัดส่งสินค้า 
- รายงาน 

Data Stored Used : - ข้อมูลสมาชิก                          - ข้อมูลสั่งซื้อ 

- ข้อมูลประเภทสินค้า                  - ข้อมูลรายละเอียดสั่งซื้อ 

- ข้อมูลสินค้า                            - ข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
- ข้อมูลธนาคาร 

Description : เป็นโปรเซสที่เก่ียวกับการจัดการข้อมูลระบบประกอบด้วยโปรเซสย่อยๆ 
ดังนี้ 
4.1 จัดการข้อมูลสมาชิก             4.4 ข้อมูลประเภทสินค้า 
4.2 ข้อมูลสั่งซื้อ                       4.5 จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ               
4.3 ข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ    4.6 จัดการข้อมูลสินค้า          
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ตารางท่ี 3.5  แสดงค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 5 : การสั่งซื้อ 
 

Process Description 
System : การพัฒนาระบบเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

DFD number : 5 

Process name : การสั่งซื้อ 
Input Data Flows : - เลือกซื้อรายการสินค้า 

- ดูรายการสินค้าที่เลือก 
- ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า 
- ตรวจสอบใบสั่งซื้อสินค้า 

Output Data Flow : - ข้อมูลรายการสินค้า 
- รายละเอียดสินค้า 
- รายการสินค้าที่เลือก 
- รายการสินค้าที่ยืนยันการสั่งซื้อ 

- รายละเอียดการสั่งซื้อ 

- ใบสั่งซื้อสินค้า 
Data Stored Used : - ข้อมูลสินค้า 

- ข้อมูลประเภทสินค้า 
- ข้อมูลสั่งซื้อ 
- ข้อมูลรายละเอียดสั่งซื้อ 
- ข้อมูลสมาชิก 

Description : เป็นโปรเซสที่เก่ียวกับการสั่งซื้อประกอบด้วยโปรเซสย่อยๆ ดังนี้ 
5.1 เลือกสินค้า 
5.2 ค านวณการสั่งซื้อ 
5.3 ยืนยันการสั่งซื้อ 
5.4 ออกใบสั่งซื้อ 
5.5 ตรวจสอบการสั่งซื้อ 
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ตารางท่ี 3.6  แสดงค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 6 : การแจ้งช าระเงิน 
 

Process Description 
System : การพัฒนาระบบเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

DFD number : 6 

Process name : การแจ้งช าระเงิน 
Input Data Flows : - ใบสั่งซื้อที่ต้องช าระเงิน 

- หลักฐานการช าระเงิน 
Output Data Flow : - ใบสั่งซื้อที่เลือกช าระเงิน 

- สถานะ การช าระเงิน 
Data Stored Used : - ข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ 

- ข้อมูลสมาชิก 
- ข้อมูลสั่งซื้อ 

Description : เป็นโปรเซสที่เก่ียวกับการสั่งซื้อประกอบด้วยโปรเซสย่อย ๆ ดังนี้ 
6.1 ใบสั่งซื้อ 
6.2 ยืนยันการช าระเงิน 
6.3 ตรวจสอบการช าระเงิน 
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ตารางท่ี 3.7  แสดงค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 7 : ออกรายงาน 

 
 

 

Process Description 

System : การพัฒนาระบบเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 
DFD number : 7 

Process name : ออกรายงาน 

Input Data Flows : - ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน 
- เรียกดูรายงาน 

Output Data Flow : - รายงานที่ต้องการ 
Data Stored Used : - ข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

- ข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ 
- ข้อมูลสั่งซื้อ 
- ข้อมูลสินค้า 
- ข้อมูลประเภทสินค้า 

Description : เป็นโปรเซสที่เก่ียวกับการเข้าสู่ระบบประกอบด้วยโปรเซสย่อย ๆ 
ดังนี้ 
7.1 เข้าสู่ระบบ 
7.2 รายงาน 
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3.3.5  การออกแบบฐานข้อมูล  
  1)  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram)  

ภาพที่ 3.11  Entity Relationship Diagram ของการพัฒนาระบบเว็บไซตร์้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko
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 2)  Data Dictionary ของระบบเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

ตารางท่ี 3.8  ตารางข้อมูลสมาชิก 

Entity name : tbl_member 

Description : ตารางข้อมูลสมาชิก 

Field Type Size Key Type Description 

mem_id int 8 PK รหัสสมาชิก 

mem_name Varchar 50  ชื่อสมาชิก 

mem_address Varchar 255  ที่อยู่ 

mem_tal Varchar 10  โทรศัพท์ 

mem_username Varchar 20  ชื่อรหัสสมาชิก 

mem_password Varchar 20  รหัสผ่านสมาชิก 

mem_email Varchar 20  อีเมลล์ 

datasave datetime   วันที่เพ่ิมข้อมูล 

 

ตารางท่ี 3.9  ตารางข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

Entity name : tbl_admin 

Description : ตารางข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

Field Type Size Key Type Description 

admin_id int 11 PK รหัสสมาชิก 

admin_user Varchar 20  ชื่อรหัสผู้ดูแลระบบ 

admin_pass Varchar 20  รหัสผ่าน 

admin_name Varchar 100  ชื่อผู้ดูแลระบบ 

date_save timestamp   วันที่เพ่ิมข้อมูล 
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ตารางท่ี 3.10  ตารางข้อมูลสินค้า 

Entity name : tbl_ product 

Description : ตารางข้อมูลสินค้า 

Field Type Size Key Type Description 

p_id int 11 PK รหัสสินค้า 

t_id int 11 FK รหัสประเภทสินค้า 

p_name Varchar 200  ชื่อสินค้า 

p_detail text   รายละเอียดสินค้า 

p_price float 10,2  ราคาสินค้า 

p_unit Varchar 20  หน่วยสินค้า 

p_img 1 Varchar 200 Upload pimg รูปภาพที่ 1 

p_img 2 Varchar 100 Upload pimg รูปภาพที่ 2 

p_view int 11  จ านวนผู้เข้าชม 

p_qty int 11  จ านวนสินค้า 

p_date_save timestamp   วันที่เพ่ิมข้อมูล 

 

ตารางท่ี 3.11  ตารางข้อมูลประเภทสินค้า  

Entity name : tbl_ type 

Description : ตารางข้อมูลประเภทสินค้า 

Field Type Size Key Type Description 

t_id int 11 PK รหัสประเภทสินค้า 

t_name Varchar 100  ชื่อประเภทสินค้า 
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ตารางท่ี 3.12  ตารางข้อมูลรายละเอียดสั่งซื้อ  

Entity name : tbl_order_detail 

Description : ตารางข้อมูลรายละเอียดสั่งซื้อ 

Field Type Size Key Type Description 

d_id int 10 PK รหัสสั่งซื้อ 

oder_id int 11 FK รหัสใบสั่งซื้อ 

p_id int 11 FK รหัสสินค้า 

p_name Varchar 200  ชื่อสินค้า 

p_c_qty int 11  จ านวนสินค้า 

total float   ราคารวม 

datesave timestamp   วันที่เพ่ิมข้อมูล 

 

ตารางท่ี 3.13  ตารางข้อมูลธนาคาร 

Entity name : tbl_bank 

Description : ตารางข้อมูลธนาคาร 

Field Type Size Key Type Description 

b_id int 10 PK รหัสธนาคาร 

b_name Varchar 100  ชื่อธนาคาร 

b_type Varchar 100  ประเภทบัญชี 

b_number Varchar 20  เลขบัญชี 

b_logo Varchar 100 Upload bimg รูปธนาคาร 

bn_name Varchar 100  ชื่อสาขา 

b_date timestamp   วันที่เพ่ิมข้อมูล 
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ตารางท่ี 3.14  ตารางข้อมูลการสั่งซื้อ 

Entity name : tbl_order 

Description : ตารางข้อมูลการสั่งซื้อ 

Field Type Size Key Type Description 

order_id int 11 PK รหัสใบสั่งซื้อ 

mem_id int 11 FK รหัสสมาชิก 

name Varchar 100  ชื่อสมาชิก 

address Varchar 500  ที่อยู่ 

email Varchar 100  อีเมลล์ 

phone Varchar 20  เบอร์โทรศัพท์ 

order_status int 1  สถานะสั่งซื้อ 

pay_slip Varchar 200 Upload slip หลักฐานการช าระเงิน 

b_name Varchar 100  ชื่อธนาคาร 

b_number Varchar 20  เลขบัญชี 

pay_day date   วันที่ช าระเงิน 

pay_amount float 10,2  จ านวนที่ช าระเงิน 

postcode Varchar 30  เลขที่ส่งของ 

oder_date datetime   วันที่สั่งซื้อ 

 
 3)  การแสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 

ภาพที่ 3.12  การแสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 
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3.3.6  การออกแบบหน้าเว็บไซต์ 
 1)  ผังหน้าเว็บเพจการเข้าสู่ระบบส าหรับสมาชิกเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

 
ภาพที ่3.13  แสดงหน้าเว็บเพจการเข้าสู่ระบบส าหรับสมาชิกร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 
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 2)  ผังหน้าเว็บเพจสมัครสมาชิกส าหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 
 

 
ภาพที ่3.14  แสดงหน้าเว็บเพจสมัครสมาชิกส าหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ 
  Seiko 
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 3)  ผังหน้าเว็บเพจหลักร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 
 

ภาพที่ 3.15  แสดงหน้าเว็บเพจหลักร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 
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  4)  ผังหน้าเว็บเพจค้นหาสินค้าส าหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

 

ภาพที่ 3.16  แสดงหน้าเว็บเพจ ค้นหาสินค้า,รายการสินค้า, รายละเอียดสินค้า, สมัครสมาชิกส าหรับ 

 ผู้เข้าชมเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 
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  5)  ผังหน้าหน้าเว็บเพจสั่งซื้อสินค้าส าหรับสมาชิกร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

 

ภาพที่ 3.17  แสดงหน้าเว็บเพจรายละเอียดหน้าสั่งซื้อสินค้าส าหรับสมาชิกร้านจ าหน่ายนาฬิกา 

  ออนไลน์ Seiko 
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 6)  ผังหน้าเว็บเพจแก้ไขข้อมูลสมาชิกส าหรับสมาชิกร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.18  แสดงหน้าเว็บเพจส าหรับแก้ไขข้อมูลสมาชิกร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 
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  7)  ผังหน้าเว็บเพจแสดงรายละเอียดแจ้งการช าระเงินส าหรับสมาชิกร้านจ าหน่ายนาฬิกา
ออนไลน์ Seiko 

 
ภาพที่ 3.19  แสดงหน้าเว็บเพจยืนยันการช าระเงิน, ยกเลิกใบสั่งซื้อสินค้า ส าหรับสมาชิกร้าน 
 จ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

 
  8)  ผังหน้าเว็บเพจหลักผู้ดูแลระบบร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.20  แสดงหน้าเว็บเพจหลักส าหรับผู้ดูแลระบบร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 
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 9)  ผังหน้าเว็บเพจจัดการข้อมูลประเภทสินค้าส าหรับผู้ดูแลระบบร้านจ าหน่ายนาฬิกา
ออนไลน์ Seiko 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.21  แสดงหน้าเว็บเพจจัดการข้อมูลประเภทสินค้าร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Seiko 

 

 10)  ผังหนา้เว็บเพจจัดการข้อมูลสั่งซื้อส าหรับผู้ดูแลระบบร้านจ าหน่ายนาฬิกา 
ออนไลน์ Seiko 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.22  แสดงหน้าเว็บเพจจัดการข้อมูลสั่งซื้อส าหรับผู้ดูแลระบบร้านจ าหน่ายนาฬิกา 

 ออนไลน์ Seiko 
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 11)  ผังหนา้เว็บเพจจัดการข้อมูลสินค้าส าหรับผู้ดูแลระบบร้านจ าหน่ายนาฬิกา 
ออนไลน์ Seiko 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.23  แสดงหน้าเว็บเพจจัดการข้อมูลสินค้าส าหรับผู้ดูแลระบบร้านจ าหน่ายนาฬิกา 

 ออนไลน์ Seiko 

 

 12)  ผังหน้าเว็บเพจจัดการข้อมูลผู้ใช้ส าหรับผู้ดูแลระบบร้านจ าหน่ายนาฬิกา 
ออนไลน์ Seiko 
 

 

ภาพที่ 3.24  แสดงหน้าเว็บเพจจัดการข้อมูลผู้ใช้ส าหรับผู้ดูแลระบบส าหรับผู้ดูแลระบบร้านจ าหน่าย 

 นาฬิกาออนไลน์ Seiko 
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3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 3.1  น าแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้งานระบบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

 3.2  น าแบบประเมินคุณภาพ ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของระบบเว็บไซต์ร้านจ าหน่าย

นาฬิกาออนไลน์ Seiko 

 

3.5  วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีระบบเว็บไซต์ร้านจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ 

Seiko โดยใช้วิธีของ Likert เป็นมาตรส่วน 5 ระดับ ดังนี้ 

      5  คะแนน หมายถึง มากที่สุด 
     4 คะแนน หมายถึง มาก 
      3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
     2 คะแนน หมายถึง น้อย 
      1 คะแนน  หมายถึง น้อยที่สุด 
 เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ 
   4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
   2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
   1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 

 สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ความต้องการของผู้ ใช้  ได้แก่ค านวณหาค่าเฉลี่ย  (�̅�) และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 

 

 

 




