
 
บทท่ี  5 

การพัฒนาโปรแกรม 
 
 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือผูศึกษาไดดําเนินการพัฒนา
โปรแกรมโดยการสรางเว็บเพจแสดงรายการติดตอกับผูใชและเช่ือมโยงเว็บเพจโดยไดแสดง
สัญลักษณเพื่อใชแทนรายการตางๆ ดังตาราง 5.1 
 
 ตาราง 5.1 สัญลักษณท่ีใชแสดงรายการติดตอกับผูใชและการเช่ือมโยง 
 

สัญลักษณ ช่ือสัญลักษณ ความหมาย 
 

 Home Page 
 
สัญลักษณ หนาแรก (Home Page) 
 

 

From สัญลักษณ ฟอรมรับขอมูล 

 
 
 

Web Page สัญลักษณ หนาเว็บเพจ (Web Page) 

 
5.1 ระบบหนาราน  
 เม่ือเขาใชงานระบบผานโปรแกรมเบราเซอรจะปรากฏหนาแรกซ่ึงเปนหนารานท่ี
ผูใชบริการ สามารถเขาใชเว็บเพจหลักและเว็บเพจยอย ตางๆ ได ดังรูป 5.1  
 
 
 

 

 

 



 71

หนาราน

หมวดหนังสือ

หนังสือเด็กและเยาวชน

การตูนความรู

คณิตศาสตร

โลก ประเทศ

ความรูรอบตัว

เรียนภาษา

ประวัติศาสตร

เศรษฐศาสตร

วิทยาศาสตร

นิทาน

วรรณกรรมเยาวชน

เสริมความรูเด็กและเยาวชน

หนังสือสําหรับผูใหญ

เร่ืองสั้น บทกวี

นวนิยาย

สารคดี

สํานักพิมพ

eqplus

กํามะหย่ี

ซีเอ็ด

แจมใส

นานมี

อัมรินทร

แพรว

ขอมูลการใชบริการ

ขอมูลราน

ขอมูลวิธีใชบริการ

คําถามที่พบบอย

ติดตอเรา

แผนผังเว็บไซต

แจงการโอนเงิน

แจงการสงคืนหนังสือ

Login

เขาระบบ

สมัครสมาชิก

กรอกขอมูลสมาชิก

แกไขขอมูลสวนตัว

เปล่ียนรหัสผาน

แกไขขอมูลที่อยู

แสดงประวัติทํารายการ

ตะกราหนังสือ

คิดเงิน

สงคําสั่งเชา

Logout เลือกหนังสือ

 
 

รูป 5.1 โครงสรางโปรแกรมระบบหนาราน 
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จากรูป 5.1 สามารถอธิบายการทํางานของโปแกรมไดดังตอไปนี้ 
 5.1.1 เว็บเพจหมวดหนังสือ เม่ือเลือกเมนูหมวดหนังสือจะเขาสูหนา หมวดหมูหนังสือ 
ผูใชสามารถเลือกหมวดหมูหนังสือท่ีตองการ โดยสามารถเลือกหมวดหลักและหมวดยอยไดภายใน
หนาเดียวกัน หนาเว็บก็จะแสดงรายการหนังสือตามหมวดหมูท่ีเลือก 
 5.1.2 เว็บเพจสํานักพิมพ เม่ือเลือกเมนูสํานักพิมพ จะเขาสูหนาสํานักพิมพซ่ึงแบงหนัง-   
สือออกตามสํานักพิมพ  เม่ือเลือกช่ือสํานักพิมพหนาเว็บก็จะแสดงหนังสือท่ีอยูในสํานักพิมพท่ี
เลือก 
 5.1.3 เว็บเพจขอมูลการใชบริการ จะมีเมนูใหเลือกใชอยูเจ็ดเมนูดวยกัน ไดแก ขอมูลราน 
ขอมูลวิธีใชบริการ คําถามท่ีพบบอย ติดตอราน แผนผังเว็บไซต แจงการโอนเงิน แจงการสงคืน
หนังสือ  
 5.1.2 เว็บเพจของการเขาระบบ ในหนานี้จะมีหนาตางใหเลือก อยู สองหนาตางดวยกัน 
ไดแก หนาลูกคาใหมท่ียังไมไดสมัครสมาชิก และ หนาตางสมาชิก โดย หนาตางแรกใหผูท่ียังไมได
สมัครสมาชิกทําการเลือกเพื่อเขาสูหนากรอกขอมูลสมาชิกและขอมูลท่ีอยูท่ีจัดสง  สวนหนาตาง
สมาชิก ผูใชบริการที่มีสมัครแลวสามารถเขาใชงานโดยกรอก ช่ือผูใช และรหัสผานเขาใชงานได
เลย โดยเม่ือเขาระบบแลว ก็จะมีหนาเว็บท่ีเขาใชงานไดดังนี้ 
  1) เว็บเพจขอมูลผูใช ในหนาเว็บเพจนี้จะอยูในหนาแรกหลังจากท่ีทําการ Login 
เขาสูระบบ มี เมนูใหเลือกใชงานไดแก แกไขขอมูลสวนตัว เปล่ียนรหัสผาน แกไขขอมูลท่ีอยู และ
แสดงประวัติการทํารายการ 
  2) เว็บเพจเลือกหนังสือ ซ่ึงหนาเว็บเพจนี้เม่ือผูใชบริการตองการเชาหนังสือ ก็ทํา
การคลิกเลือกท่ีรูปภาพหนังสือเลมนั้นก็จะเขาสูหนาจอท่ีแสดงเฉพาะหนังสือเลมนั้นในสวนนี้
ผูใชบริการสามารถ ใสคําวิจารณหนังสือเลมนั้นลงไปได แตก็ตองรอการอนุมัติจากพนักงานกอน
จึงจะสามารถแสดงคําวิจารณได เม่ือทําการเลือกหนังสือแลว หนังสือก็จะเขาไปสูตะกราหนังสือซ่ึง
อยูดานบนซายของหนาเว็บ  
  3) เว็บเพจตะกราหนังสือ หนาเว็บเพจนี้จะแสดงหนังสือท้ังหมดท่ีผูใชบริการเลือก 
พรอมกับแสดงราคารวมของรายการส่ังเชา ผูใชบริการสามารถแกไขรายการพรอมกลับไปเลือก
หนังสือเพิ่มเติมได 
  4) เว็บเพจคิดเงิน เว็บเพจในสวนนี้จะแสดงรายการส่ังเชา พรอมแสดงราคารวม 
โดยในหนานี้ผูใชบริการยังแกไขทีอยูท่ีจัดสงได 
  5) เว็บเพจสงคําส่ังเชา เปนหนาสุดทายของการส่ังเชาโดยผูใชบริการเลือกยืนยัน
การส่ังเชา ในหนานี้ คําส่ังเชาก็จะถูกสงไปยังระบบหลังราน 
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5.2 ระบบหลังราน  
 เม่ือเขาใชงานระบบผานโปรแกรมเบราเซอรจะปรากฏหนาแรก ข้ึนมาเปนหนา login 
ผูใชตองทําการLogin กอนถึงจะเขาระบบได ดังรูป 5.2  
 

หลังราน

หนาแรก จัดการหนาราน

จัดหมวดหนังสือ

จัดการหนังสือ

จัดการสํานักพิมพ

จัดการคําวิจารณ

จัดการขอมูลการบริการ

จัดการสมาชิก

จัดการคําสั่งเชา

จัดการขอมูลสมาชิก

จัดกลุมสมาชิก

จดหมายถึงสมาชิก

Login

จัดการระบบ

ต้ังคาระบบ

จัดการพนักงาน

ขอมูลพื้นฐาน

ไฟลขอผิดพลาด

สํารองขอมูล

รายงานกิจกรรม บัญชีรับจาย หนาราน ออกจากระบบ

รายงานการเชา

รายการหนังสือท่ีคนเขาดู

รายการหนังสือท่ีมคนสั่งเชา

รายการโอนเงิน

รายการสงคืนหนังสือ
 

 
รูป 5.2 แสดงโครงสรางโปรแกรมระบบหลังราน 
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จากรูป 5.2 สามารถอธิบายการทํางานของโปรแกรมไดดังนี้ 
 5.2.1เว็บเพจหนาแรกระบบหลังราน หลังจากผูใชทําการ Login ระบบ จะเขาสูหนาแรก 
ในหนานี้จะแสดง สถิติการทํารายการ แผนภูมิจํานวนผูใชบริการ จํานวนยอดส่ังซ้ือ และรายการ
ส่ังซ้ือ 
 5.2.2 เว็บเพจ จัดการหนาราน แบงเปนเว็บเพจยอย ดังนี้  
  1) เว็บเพจจัดหมวดหนังสือ หนาเว็บในสวนนี้จะใชในการเพิ่ม ลบ แกไข หมวด
หนังสือ ในสวนของการลบ ตองมีการตรวจสอบวามีการใชงานหรืออางอิงอยูหรือไมเชน มีหมวด
ยอยอยู หรือมีหนังสืออยูในหมวดหรือไม ในสวนนี้จะมีการแทรกรูปภาพแสดงสัญลักษณ ของ
หมวดโดยขนาดของรูปภาพ สามารถใสไดทุกขนาดโดยโปรแกรมจะทําการยอหรือขยายขนาดให
เทากันทุกรูปแตเพื่อความรวดเร็วในการแสดงผลและประหยัดเนื้อท่ีในเว็บ เซิรฟเวอร รวมถึง
ขอตกลงในการใชเว็บเซิรฟเวอร ไมควรใสรูปท่ีมีขนาดเกิน 100 กิโลไบต  ชนิดรูปภาพใชได ท้ัง
แบบ GIF (Graphics Interchange Format), PNG (Portable Network Graphics) และ แบบ JPEG 
(Joint Photograhic's Experts Group) 
  2) เว็บเพจจัดการหนังสือ หนาเว็บในสวนนี้จะใชในการเพิ่ม ลบ แกไข หมวด
หนังสือ ซ่ึงพนักงานจะทําการใสขอมูลรายละเอียดหนังสือ ลงไปในหนาเว็บนี้ พรอมกับสงขอมูล
รูปภาพลงไปโดยการจัดการรูปภาพ ใหทําเหมือนในการจัดหมวดหนังสือ ควรหลีกเล่ียงการลบ
หนังสือออกจากรายการ ดังนั้นหากตองการเอาหนังสือออกจากรายการควรใชเมนูแกไขสถานะ 
หนังสือเปล่ียนเปนไมแสดงรายการ หนังสือก็จะไมแสดงในหนาราน หากตองการนํากลับมาใช
ใหมก็สามารถนํากลับมาไดอีกคร้ัง 
  3) เว็บเพจจัดการสํานักพิมพ หนาเว็บในสวนนี้จะใชในการเพ่ิม ลบ แกไข 
สํานักพิมพ เหมือนกับ หนาเว็บเพจหมวดหนังสือ ยกเวนแตไมสามารถใสหมวดยอยลงไปได 
  4) เว็บเพจจัดการคําวิจารณ หนาเว็บในสวนนี้จะแสดงรายการคําวิจารณท่ี
ผูใชบริการใสขอมูลเขามาในเว็บเพจในระบบหนาราน พนักงานสามารถเขาไปแกไขคําวิจารณนั้น
ไดกอนท่ีจะนําไปแสดงประกอบรายละเอียดของหนังสือ หรือสามารถใสคาสถานะเพ่ือไมใหแสดง
ได 
  5) เว็บเพจจัดการขอมูลการบริการ หนาเว็บในสวนนี้พนักงานสามารถเขามา ลบ 
แกไข ขอมูลการบริการ ไดแกขอมูลราน ขอมูลวิธีใชบริการ คําถามท่ีพบบอย และสามารถเพิ่มหนา
เว็บเพจพรอมท้ังเมนูอ่ืนๆ ท่ีตองการได 
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 5.2.3 เว็บเพจจัดการสมาชิก แบงเปนเว็บเพจยอย ดังนี้ 
  1) เว็บเพจจัดการคําส่ังเชา ในหนาเว็บเพจนี้ จะแสดงรายการคําส่ังเชา ท่ีมาจาก
ระบบหนารานโดยเรียงลําดับจากคําส่ังท่ีเขามาลาสุด ตามลําดับ โดย พนักงานสามารถเขาไปแกไข
ตรวจสอบคําส่ังเชาเพื่อทําการอนุมัติ โดยการใสสถานะของคําส่ังเชาเพื่อแจงใหกับผูใชบริการ
ตอไป 
  2) เว็บเพจจัดการขอมูลสมาชิก ในหนาเว็บเพจนี้ พนักงานสามารถเขาไปแกไข 
ขอมูลสมาชิกตลอดจนการแกไขสถานะในการเขาใชบริการของสมาชิกได  
  3) เว็บเพจจัดกลุมสมาชิก ในหนาเว็บเพจนี้ พนักงานจะเขาไปจัดกลุมสมาชิกท่ีใช
งานโดยอาศัยขอมูลการใชงานของสมาชิก หรือ ขอมูลอ่ืนๆ ตามท่ีรานตองการ 
  4) เว็บเพจจดหมายถึงสมาชิก ในหนาเว็บเพจนี้ พนักงานจะเขามาใชบริการในการ
สง อีเมล ถึงสมาชิก โดยสามารถเลือกสงเปนกลุม หรือจะเลือกสงเปนรายบุคคล  
 5.2.4 เว็บเพจ จัดการระบบ แบงเปนเว็บเพจยอย ดังนี้ 
  1) เว็บเพจตั้งคาระบบ ในหนาเว็บเพจนี้ ผูดูแลระบบจะเขาไปต้ังคาพื้นฐานของ
ระบบ ตลอดจน ใสขอมูลตอนรับในหนาโฮมเพจ  
  2) เว็บเพจจัดการพนักงาน ในหนาเว็บเพจนี้ ผูดูแลระบบจะเขาไปเพิ่ม ลบ แกไข
ขอมูลพนักงานตลอดจน การกําหนดสิทธิการใชงานระบบของพนักงาน 
  3)  เว็บเพจขอมูลพื้นฐานระบบ ในหนาเว็บเพจนี้พนักงานจะเขาไปเพิ่ม  ลบ แกไข
ขอมูลพื้นฐานของระบบ ไดแก ขอมูลสถานะหนังสือ ขอมูลสถานะคําส่ังเชา  
  4) เว็บเพจแสดงไฟลระบบท่ีผิดพลาดในการทํางาน โดยจะแสดง ช่ือไฟล และวัน
เวลาท่ีผิดพลาด  
  5) เว็บเพจสํารองขอมูล ในหนาเว็บเพจนี้ ใชในการสํารองฐานขอมูลของระบบ 
และ เรียกใชฐานขอมูลท่ีสํารองไวไดในหนาเว็บเพจนี้ 
 5.2.5 เว็บเพจรายงานกิจกรรม แบงเปนเว็บเพจยอย ดังนี้  
  1) เว็บเพจรายงานการเชา ในหนาเว็บเพจนี้จะแสดงจํานวนคําส่ังเชาท้ังหมดโดย
สามารถเลือกแสดงรายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป หรือจะกําหนดเปนชวงเวลา ในการ
แสดงขอมูล 
  2) เว็บเพจรายการหนังสือท่ีมีคนเขาดู ในหนาเว็บเพจนี้จะแสดงรายการหนังสือท่ี
มีคนเขาดูโดยเรียงลําดับจากมากท่ีสุด ลงมาตามลําดับ 
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  3) เว็บเพจรายการหนังสือท่ีมีคนส่ังเชา ในหนาเว็บเพจนี้จะแสดงรายการหนังสือท่ี
มีคนเชาไปแลว 
  4) เว็บเพจรายการโอนเงิน  ในหนาเว็บเพจนี้ จะแสดงรายการโอนเงินท่ีมี
ผูใชบริการเขามาแจงไวในหนาเว็บแจงโอนเงินทางระบบหนาราน พนักงานจะเขามาตรวจสอบ
รายการเพ่ือใชในการตัดสินใจสงหนังสือใหแกผูใชบริการ 
  5) เว็บเพจรายการสงคืนหนังสือ ในหนาเว็บเพจนี้ จะแสดงรายการสงคืนหนังสือ
ท่ีมีผูใชบริการเขามาแจงไวในหนาเว็บแจงสงคืนหนังสือ ทางระบบหนารานพนักงานจะเขามา
ตรวจสอบรายการเพื่อใชในการตัดสินใจอนุมัติคําส่ังเชาโดยไมตองรอหนังสือสงถึงราน 
 5.2.6 เว็บเพจบัญชีรับจาย ในหนาเว็บเพจนี้ จะแสดงตารางรายรับรายจายของทางราน
ตลอดจน บัญชีการโอนเงิน และคาเชาของสมาชิก โดยผูดูแลระบบจะเขาใชงานในสวนนี้ 
 5.2.6 เว็บเพจหนาราน ในหนาเว็บเพจนี้ จะเปนเว็บเพจหนารานเพื่อใชตรวจสอบระบบ
หนารานวามีการแสดงผลเปนอยางไรโดยไมตองออกจากระบบกอน  
 5.2.7 เว็บเพจออกจากระบบ ในหนาเว็บเพจนี้จะเขาสู Login หลังจากเลือกเมนูออกจาก
ระบบ 
 
   


