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1.  ช่ือโครงงาน   (ไทย)    เว็บและโมบายแอปพลิเคชันสําหรับรานตนกระบองเพชร ดวยเทคนิค

การแจงเตือนสินคา และระบบคลังรูปภาพ 

(อังกฤษ)  Web and Mobile Application for Cactus Store with Cloud 

Messaging and Image Collection 

2.   ช่ือผูจัดทําโครงงาน   

 ช่ือ - สกุล  (ไทย)   นายอานนท ชูราศรี 

               (อังกฤษ) ............................................................................................................ 

 รหัสประจําตัว      58428009 

 หมูเรียน 58/26 

 เบอรโทรศัพท 098 5642 2564 

 ช่ือ - สกุล  (ไทย)   นายคณบดินทร ฉันทานุรักษ 

               (อังกฤษ) ............................................................................................................ 

 รหัสประจําตัว      58428010 

 หมูเรียน 58/26 

 เบอรโทรศัพท 098 1562 2254 

 3. อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

ช่ือ - สกุล  (ไทย) นายมงคล  รอดจันทร 

  (อังกฤษ) ................................................................................................................ 

 พี่เลี้ยงที่ปรึกษาโครงงาน 

ช่ือ - สกุล  (ไทย) ผูชวยศาสตราจารย จาสิบเอกธานิล  มวงพูล 

  (อังกฤษ) ............................................................................................................... 



 

4.  รายละเอียดโครงงาน 

4.1 หลักการและเหตุผล   

ปจจุบันการคาขายสินคามีปจจัยสงเสริมการขายสินคาไดหลายรูปแบบ เชน ทําเลหรือสถานท่ีใน

การคาขายสินคา ซ่ึงเปนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเปนปจจัยสําคัญในการแขงขันกับผูคาขายรายอ่ืน แตทําเลท่ีดีน้ัน

ถาผูคาไมเปนเจาของท่ีเองก็ตองไปเชาท่ี ซ่ึงมีราคาคอนขางสูง ทําใหผูคาท่ีมีงบลงทุนนอยตองคํานึงถึงปจจัย

น้ีเปนอยางมาก ผูคายังตองมีการปรับเปล่ียนกลยุทธในการทําการตลาดเพ่ือใหทันตอความตองการของ

ผูบริโภค และยังตองคํานึงถึงความสําคัญในการพัฒนากระบวนการใหแตกตางจากคูแขงรายอ่ืนอีกดวยจาก

ท่ีส ารวจรานซ้ือขายออนไลนแบบไมเปนโครงสราง พบวาระบบการแจงเตือนสินคา และยังไมมีการจัดเก็บ

เปนคลังขอมูลใหเปนระบบ เชน เว็บแอปพลิเคชันการซ้ือขายปลากัดออนไลน เปนระบบสารสนเทศชวยให

เจาของรานสามารถบริหารจัดการไดดีย่ิงข้ึน หรือระบบซ้ือขายเคร่ืองสําอางออนไลนเปนระบบท่ีสามารถ

เก็บขอมูลไดท้ังหนารานและหลังราน และระบบรานขายรองเทาออนไลนซ่ึงเปนการพัฒนาเว็บเพ่ือ

ประยุกตใชบนระบบคลาวด จากงานวิจัยตางๆ ท่ีกลาวเปนระบบท่ีมีการพัฒนาอยูบนพ้ืนฐาน 

เว็บแอปพลิเคชัน หรือโมบายแอปพลิเคชันอยางใดอยางหน่ึงซ่ึงยังมีสวนนอยท่ีมีการพัฒนาท้ังในระบบเว็บ

และและแอปพลิเคชันข้ึนมาใชงานพรอมๆ กันดังน้ันทางผูพัฒนาจึงไดเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบซ้ือ

ขายออนไลน และในสวนของแอพพลิเคช่ันใหมีขอความแจงเตือนสินคาท่ีมีการเพ่ิมเขามาในระบบใหกับผูท่ี

เปนสมาชิกโดยใชฟงกช่ัน FCM (Firebase Cloud Messaging) และระบบเก็บภาพของตนกระบองเพชร 

(Image Collection) เพ่ือใหผูใชงานมีระบบเก็บภาพของตนกระบองเพชรท่ีตนเองเล้ียงและเปนคลังขอมูล

ใหผูท่ีสนใจศึกษาลักษณะของตนกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุซ่ึงมีท้ังเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน 

4.2 วัตถุประสงคของการจัดทําโครงงาน 

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชันสําหรับรานตนกระบองเพชร ดวย

เทคนิคการแจงเตือนสินคาและระบบคลังรูปภาพ 

2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเว็บและโมบายแอปพลิเคชันสําหรับรานตนกระบองเพชร ดวย

เทคนิคการแจงเตือนสินคาและระบบคลังรูปภาพ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอของผูใชระบบเว็บและโมบายแอปพลิเคชันสําหรับรานตนกระบองเพชร 

ดวยเทคนิคการแจงเตือนสินคาและระบบคลังรูปภาพ 

4.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1. ดานซอฟตแวร 

 1.1 ระบบฐานขอมูล MySQL 

 2.2 ภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรม HTML5, PHP 

 2.3 ใช AppServ เปน Server จําลอง 



 

 2.4 ใช Cordova/PhoneGap พัฒนาโมบาย 

 2.5 ใช Bootstrap Framework พัฒนาเว็บ 

 2. ดานระบบงาน 

 2.1 ผูประกอบการสามารถบริหารจัดการรานคา ดูรายละเอียดสินคาท่ีลูกคาส่ังได 

 3.2 ลูกคาสามารถส่ังสินคา เลือกสินคาลงตะกรา และคํานวณคาใชจายได 

 3.3 ระบบสามารถทํางานไดท้ังในเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันไดทุกแฟลต

ฟอรม 

 3.4 ระบบสามารถจัดเก็บรูปภาพและสายพันธุตาง  ๆของตนกระบองเพชรไดอยางเปนระบบ 

 3.5 ระบบสามารถแจงเตือนลูกคาเม่ือมีสินคาใหมเขามาในระบบ 

4.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน  

 ข้ันตอนดําเนินงานไดยึดถือหลักการออกแบบระบบตามกระบวนการของ ADDIE Model 5 

ข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาขอมูลและวิเคราะหระบบ (Analysis) ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับวิธีการพัฒนาเว็บ

และโมบายแอปพลิเคชันจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเว็บและโมบาย 

แอปพลิเคชัน เก็บรวบรวมและทําการวิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดขอบเขตการพัฒนาเว็บและโมบาย 

แอปพลิเคชัน โดยผูใชงานท่ัวไป สามารถซ้ือขายสินคาผานเว็บและโมบายแอปพลิเคชันได ฯลฯ และในสวน

ของผูดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการ ผูใชงานและขอมูลตาง  ๆภายในระบบได 

2. การออกแบบระบบ (Design) ทําการออกแบบหนาจออินเทอรเฟส (Graphical user 

interface: GUI) ใหใชงานงาย ดูทันสมัยและสะดวกตอผูใชงาน และในสวนของฐานขอมูล 

3. การพัฒนาระบบ (Develop) การพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชันสําหรับรานตน

กระบองเพชร ดวยเทคนิคการแจงเตือนสินคาและระบบคลังรูปภาพ โดยใชไดท้ังบนคอมพิวเตอรและ

อุปกรณสมารตโฟน การพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชันคณะผูวิจัยใชโปรแกรม Editor และใชภาษา

เอชทีเอ็มแอล (HTML), พีเอชพี (PHP), จาวาสคริปต (Javascript) ในการพัฒนา ฐานขอมูลใช MySQL

และในสวนของโมบายแอปพลิเคชันใช Apache Cordova ในการ Build เปนแอปพลิเคชัน 

4. นําไปทดลองใช (Implement) นําเว็บและโมบายแอปพลิเคชันใหกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมผู

ซ้ือขาย ใน จ.นครปฐม จํานวน 30 คน และสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน 

5. การประเมินผล (Evaluate) ทําการทดสอบระบบและการเก็บรวบรวมขอมูล สรุป วิเคราะห

ผล 

 

 



 

4.5 โครงสรางของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โครงสรางการทํางานของระบบ 

จากรูปท่ี 1  เจาของกิจการและลูกคาสามารถดูขอมูลเก่ียวกับสินคาไดท้ังท่ีเปนเว็บและโมบาย

แอปพลิเคชัน โดย Server จะเก็บและเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูลเพ่ือใหบริการเจาของกิจกการและลูกคา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากระบบงาน 

1. สําหรับผูประกอบการ 

 - ทําใหสินคาเปนท่ีรูจักในวงกวาง สามารถเพ่ิมยอดขายใหมากข้ึน 

 - ลดตนทุนในการเชาหนาราน 

 - ผูประกอบการมีระบบท่ีสามารถบริหารจัดการไดงายข้ึน 

2. สําหรับลูกคา 

 - มีความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินคา 

 - เพ่ือใหผูท่ีช่ืนชอบในการสะสมตนกระบองเพชร 

 - ลูกคาสามารถรวบรวมและจัดเก็บคอลเล็กชันใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 - มีระบบแจงเตือนเพ่ือเปนการตอบสนองสินคาทันท่ีผานแอปพลิเคชัน 

 - ลูกคาสามารถเขาถึงระบบไดท้ังเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน 

4.7 รายละเอียดงบประมาณ 

- 

Mobile Application 

Send Data 

Web Application 



 

 

 

5.  ลงลายมือชื่อของผูจัดทําโครงงานและอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน    

 

ลงช่ือ..........................................................ผูจัดทําโครงงาน 

   (                                                                  ) 

 

ลงช่ือ.....................................................อาจารยท่ีปรึกษา

โครงงาน 

 (                                                                  ) 

      

                  วัน..............เดือน...................ป................... 


