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บทคัดย่อ 

 
 วตัถุประสงค์ของโครงการคือการพฒันาระบบการบริหารจดัการการจดัเก็บเฟอร์นิเจอร์ที2
สะดวกมากขึ<น สามารถตรวจสอบสินคา้คงคลงัรวมทั<งการผลิตที2หลากหลายรายงาน เช่น รายงาน
สินคา้คงคลงั รายงานยอดขายรายเดือน รายงานประจาํปี และรายงานการสั2งซื<อ ระบบนี<จะเก็บขอ้มูล
เพื2อที2จะคน้หาไดอ้ย่างง่ายดาย ระบบนี< ไดรั้บการพฒันาจาก Microsoft Visual Studio 2008 และ 
Microsoft SQL Server 2008 ระบบนี<จะอาํนวยความสะดวกในกระบวนการทางธุรกิจที2เป็นไปไดแ้ละ
ง่ายขึ<น 
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Abstract 

 
 The purpose of the project is to develop a management system to store furniture is more 
convenient. It can check inventory as well as produce variety to reports e.g. inventory report, 
monthly sales reports, annual reports and order reports. This system store data in order to search 
easily. This system was developed with Microsoft Visual Studio 2008 and Microsoft SQL server 
2008. This system facilitate business process possible and easier. 
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บทที�� 

บทนาํ 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัการแต่งบา้นเป็นสิ�งที�คนสนใจมากขึ%น เพื�อทาํให้บา้นสวยงาม ดูทนัสมยัไม่เหมือน
ใคร ทั%งในสํานักงาน โรงแรม หรือห้างสรรพสินค้า ก็สามารถแต่งเติมด้วยเฟอร์นิเจอร์ได้ ทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการไม่มากก็นอ้ย และให้ความสนใจในชิ%นงานเฟอร์นิเจอร์ ซึ� งเฟอร์นิเจอร์มีวสัดุ
และแบบที�ต่างกนั ทาํให้ผูซื้%อเกิดความสนใจเกี�ยวกบัสินคา้ ทั%งนี% ผูใ้ห้บริการตอ้งการให้คาํแนะนาํ
เกี�ยวกบัตวัสินคา้ ขอ้มูลเกี�ยวกบัสินคา้ อาจไม่ครบถว้น ทาํใหผู้ข้ายเฟอร์นิเจอร์มองเห็นลู่ทาง สามารถ
เริ�มกิจการ และขยายกิจการ การให้ขอ้มูลสินคา้ต่อลูกคา้ เพื�อสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากขึ%น 
ทาํใหก้ารสั�งซื%อ การเก็บขอ้มูล ก็ตอ้งมีมากขึ%นตามไปดว้ย ซึ� งรายละเอียดทั%งหมดที�กล่าวมานั%น เจา้ของ
กิจการอาจจะดูแลไม่ทั�วถึง ไม่สามารถเขา้ถึงรายละเอียดที�เล็กนอ้ย หรือที�ตกหล่นไป ซึ� งไม่สามารถ
ทาํใหร้้าน มีการพฒันารูปแบบหรือทิศทางที�ดีกวา่เดิมได ้

จากปัญหาขา้งตน้ การเก็บขอ้มูลและรายละเอียดของสินคา้ในคอมพิวเตอร์ ยงัไม่ครบถ้วน     
ทาํให้ธุรกิจเกิดความเสียหายได้ คณะผูจ้ดัทาํจึงเล็งเห็นปัญหาต่างๆ ของระบบเก่า เช่น การบนัทึก
รายละเอียดของสินคา้  การบนัทึกใบสั�งซื%อ การตรวจสอบสินคา้คงเหลือของผูค้ ้าเฟอร์นิเจอร์ ซึ� ง
ระบบใหม่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์  เป็นระบบ Windows Application เป็นระบบที�อาํนวยความสะดวก
ให้กับผูใ้ช้และสามารถเก็บข้อมูลสินค้า พนักงาน ผูจ้ดัจาํหน่าย ออกรายงานที�ต้องการจะทราบ
เกี�ยวกบัรายได้ ต่อเดือน สามารถปรับปรุงแก้ไขขอ้มูลต่างๆได้ และสามารถส่งคืนสินค้าที�ชํารุด
เสียหาย ให้กบับริษทัผูผ้ลิตได้ ซึ� งจะเป็นผลดีต่อ ความสะดวก ความรวดเร็ว ขอ้มูลแม่นยาํ ต่อผูค้า้
เฟอร์นิเจอร์นั%นเอง 

เห็นไดว้า่การจดัระบบแบบเดิม จะทาํให้เกิดการตกหล่น และความล่าช้า ขอ้มูลก็จะผิดพลาด
และเสียหาย ส่งผลกระทบไปทั%งหมด ดว้ยเหตุนี% เองทางคณะผูจ้ดัทาํจึงคิดนาํขอ้มูล และปัญหาเหล่านี%  
มาแกไ้ข ปรับปรุงให้ดีขึ%น เพราะกระบวนการทั%งหมดมีความสําคญัต่อการประกอบธุรกิจทั%งสิ%น ถา้
หากมีการจดัการอย่างเป็นระบบแลว้ การทาํงานจะสะดวกรวดเร็วขึ%น ขอ้ผิดพลาดต่างๆ ก็จะลด
น้อยลง สามารถเอาเวลาที�เหลือไปพฒันาด้านอื�นๆได้อีก เพื�อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทาง
ธุรกิจกบัรายอื�นๆ 
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วตัถุประสงค ์

 เพื�อพฒันาโปรแกรมระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 พนกังานขายและเจา้ของกิจการ 

ขอบเขต 

1. คุณสมบติัของระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 

 1.1 การจดัการขอ้มูลพื%นฐาน 
  1) ขอ้มูลพนกังาน 
 2) ขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 
  3) ขอ้มูลสินคา้ 
  4) รายละเอียดสินคา้ 
 1.2 การสั�งซื%อ 
  1) ตรวจสอบขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 
 2) ทาํรายการสั�งซื%อ 
 3) กาํหนดวนัชาํระเงิน 
  4) บนัทึกรายการสั�งซื%อ 
  5) พิมพใ์บสั�งซื%อ 
 1.3 การรับสินคา้แบบเตม็จาํนวน 
  1) ตรวจสอบรายการสั�งซื%อ 
  2) ตรวจสอบจาํนวนสินคา้ 
  3) ปรับปรุงจาํนวนสินคา้คงคลงั 
 4) ชาํระเงินตามรายการสั�งซื%อ 
 5) บนัทึกการรับสินคา้ 
 1.4     การขายสินคา้ 

  1) ตรวจสอบจาํนวนสินคา้คงคลงั 
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  2) ปรับปรุงจาํนวนสินคา้คงคลงั 
  3) รับชาํระเงิน 
  4) บนัทึกรายการขาย 
  5) พิมพใ์บเสร็จรับเงิน 
 1.5 รายงานระบบ 

 1) รายงานสรุปสินคา้ที�ขายดี 
 2) รายงานสรุปยอดขายรายเดือน รายปี 
 3) รายงานสรุปยอดสั�งซื%อ 
 4) รายงานสินคา้คงเหลือ 
2. คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

 2.1     ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

 1) CPU AMD E2-3200 APU 2.40 GHz. 
  2) Hard Disk 640 GB. 
 3) RAM _ GB. 
 4) DVD-RW Drive 
 2.2 ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

  1) CPU ที�มีความเร็วมากกวา่ 1 GHz. (ทั%งแบบ 32 และ 64-bit) 

  2) Hard Disk มีเนื%อที�เหลือไม่นอ้ยกวา่ 8 GB. 
 3) RAM 1 GB. หรือมากกวา่ 
 4) CD-ROM Drive 
  5) Printer 
3 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

 3.1 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

  1) Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 
  2) Microsoft Visual Studio 2008 
  3) Microsoft SQL Server 2008 
 4) Microsoft Office Visio 2010 
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  5) Microsoft Office Word 2010 
 3.2 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

 1) Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 หรือสูงกวา่ 
 2) Microsoft SQL Server 2008 
 3) โปรแกรมระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์  
ขั%นตอนการดาํเนินงาน 
 ในการจดัทาํระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ คณะผูจ้ดัทาํไดร่้วมวางแผนการดาํเนินการ

ดงันี%  

1. สาํรวจขอ้มูลของระบบเก่า โดยตรวจสอบปัญหาของระบบและสัมภาษณ์เจา้ของกิจการ 
2. รวบรวมขอ้มูลจากพนกังาน และ เจา้ของกิจการ เช่น การสั�งซื%อสินคา้จากโรงงาน การ

ขายสินคา้ และกาํหนดขอบเขตของระบบที�ตอ้งการพฒันา 
3. ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทั%งหมดที�รวบรวมมา ในรูปแบบของ E-R Diagram และ Data 

Flow Diagram ตามขอบเขตที�กาํหนด 

4. ทาํการออกแบบระบบ โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 เพื�อให้ทาํงาน
ไดต้ามขอ้มูลที�ไดว้เิคราะห์มา 

5. ทาํการพฒันาระบบ และแกไ้ขระบบใหท้าํงานไดต้ามขอบเขตที�กาํหนด 

6. ทาํการทดสอบระบบ ใหใ้ชง้านใหมี้ประสิทธิภาพตามขอบเขตที�กาํหนด 

7. จดัทาํคู่มือประกอบ เพื�ออธิบายการใชง้านระบบ 

ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บ 

1. เจา้ของกิจการเกิดความสะดวกในการใชโ้ปรแกรมมากขึ%น 
2. มีการเก็บขอ้มูลที�แม่นยาํ และละเอียดถูกตอ้ง 
3. มีการเก็บรักษาขอ้มูลไวใ้น Microsoft SQL Server 2008  
4. มีการตรวจสอบสินคา้คงเหลือทั%งหมดไดค้รบถว้น  
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บทที� 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัหน่วยงาน 

 ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ “Index Living Mall” เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์แบบคา้ปลีก ตั5งอยู่ที�ทาง
คู่ขนาน ถนนรัตนาธิเบศร์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี ในร้านมีเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกเป็นจาํนวน
มาก และมีการจดัวางแบ่งตามประเภทของเฟอร์นิเจอร์ ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมาในช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์
และวนัเสาร์-อาทิตย ์ซึ� งลูกคา้ส่วนใหญ่จะอยู่ในวยัทาํงาน และมีครอบครัวแลว้ ทางบริษทัมีการจดั
พนกังานให้คาํอธิบายสินคา้กบัลูกคา้ และเมื�อลูกคา้สั�งซื5อไปแลว้ ทางบริษทัจะกาํหนดวนัส่งสินคา้
โดยยดึหลกัถามวนัที�ลูกคา้สะดวก โดยระบุไวใ้นใบรับสินคา้  

แนวความคิด   

 

 

ใบ
สั �ง

ซื 5อ
สิน

คา้

สิน
คา้

 

 

แ
ส
ด
งร
า
ย
งา
น  

บนั
ทึก

ขอ้
มูล

 

ภาพที� 2.1 โครงสร้างการทาํงานของระบบบริหารงานร้านเฟอร์นิเจอร์ 
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การทาํงานของระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ เริ�มตน้จากลูกค้าเลือกซื5อสินค้า และ
พนกังานก็จะออกใบสั�งซื5อสินคา้ และทางร้านก็จะทาํการจดัส่งสินคา้ให้ ตามวนัที�กาํหนด จากนั5น
พนกังานก็จะบนัทึกขอ้มูลการขายในเครื�องคอมพิวเตอร์ และเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูลในโปรแกรม 
Microsoft SQL Server 2008 และโปรแกรมก็สามารถดึงขอ้มูลในฐานขอ้มูลมาแสดงเป็นรายงานต่างๆ 

ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง 

ความหมายของศิลปการขาย 
ศิลปการขาย (Salesmanship) หมายถึง การแสดงความสามารถในการขายของพนกังานขาย 

โดยอาศยัประสบการณ์ ความรู้ ความชาํนาญที�ผ่านการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีเพื�อจูงใจให้ลูกคา้
มุ่งหวงัยอมรับขอ้เสนอขายไม่วา่การเสนอขายนั5นจะอยูใ่นสภาวการณ์ใดก็ตาม 

ความสาํคญัของศิลปการขาย 
1. ทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจซื5อเกิดขึ5นเร็ว ในลกัษณะที�ทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบขอ้มูล

ข่าวสาร และกระตุน้ให้มีการตดัสินใจซื5อผลิตภณัฑ์ในที�สุด ตลอดจนมีความรู้สึกหรือพฤติกรรมที�ดี
หลงัการซื5อ 

2. ทาํให้พนกังานขายสามารถศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้มุ่งหวงัไดอ้ย่าง
แทจ้ริง เพื�อแสวงหาผลิตภณัฑม์าตอบสนองใหเ้กิดความพึงพอใจอยา่งสูงที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

3. ทาํให้พนกังานขายสามารถพฒันาและปรับปรุงตนเองเพื�อเสนอขายแก่ลูกคา้มุ่งหวงัใน
สถานการณ์ต่าง ๆ กนั ซึ� งจะมีผลทาํใหพ้นกังานขายมีความกา้วหนา้ในอาชีพการขายต่อไปในอนาคต 

ทฤษฎีการขายของ AIDAS 
ทฤษฎีนี5 เป็นทฤษฎีที�มุ่งเนน้ไปที�ตวัพนกังานขายเองวา่จะตอ้งกระทาํตามขั5นตอนของทฤษฎีให้

ถูกตอ้งขณะปฏิบติังานขาย ทั5งนี5 เพื�อให้เกิดผลสําเร็จในการขาย ขั5นตอนของทฤษฎีนี5มาจากสูตร A-I-
D-A-S สามารถอธิบายไดด้งันี5  

1. ความตั5งใจหรือความเอาใจใส่ (Attention) หมายถึง ความตั5งใจที�พนกังานขายตอ้งการให้
ผูมุ้่งหวงัหรือลูกคา้ทราบในความตั5งใจหรือความเอาใจใส่ของพนกังานขายต่อลูกคา้ อาจจะเป็นการ
แจง้การนดัหมายต่อลูกคา้ล่วงหนา้ จากนั5นทาํการเตือนลูกคา้อีกครั5 งเมื�อใกลเ้วลาที�ใหเ้ขา้พบ  

2. ความสนใจ (Interest) หมายถึง ขั5นตอนที�เขา้สู่การสนทนาแลว้ หลงัจากที�พนกังานขาย
ฟังความตอ้งการของลูกคา้แลว้ และเห็นว่าลูกคา้พร้อมที�จะรับฟังการนาํเสนอการขาย พนกังานขาย
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ตอ้งสร้างความสนใจใหก้บัตวัสินคา้หรือบริการนั5นๆ ใชก้ารโนม้นา้วจิตใจให้ลูกคา้เกิดความสนใจใน
ตวัสินคา้หรือบริการ 

e. ความปรารถนา (Desire)   หมายถึง ขั5นตอนที�พนกังานขายตอ้งพยายามหรือโนม้นา้วใจ 
หรือจูงใจใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการที�จะเป็นเจา้ของสินคา้ 

f. การตกลงใจที�จะซื5อของลูกคา้ (Action) หมายถึง ขั5นตอนที�ลูกคา้ตดัสินใจที�จะซื5อสินคา้
ของเราหากการเสนอขายนั5นไดก้ระทาํอยา่งถูกตอ้งครบตามขั5นตอน   

g. ความพึงพอใจ ( Satisfaction) หมายถึง พนกังานขายตอ้งสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
ทนัทีภายหลงัที�เกิดการตดัสินใจซื5อสินคา้ โดยแสดงความขอบคุณและตอ้งแสดงให้ลูกคา้ทราบและ
รู้สึกวา่เขาไดต้ดัสินใจถูกตอ้งแลว้ที�เลือกเป็นเจา้ของในสินคา้ที�นาํเสนอ  

ความหมายของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สิ�งที�กระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเพื�อที�จะบรรลุเป้าหมายอยา่ง

ใดอยา่งหนึ�ง (Goal) มนุษยจ์ะเกิดแรงจูงใจภายใตเ้งื�อนไข e ประการ คือ 
1. มนุษยมี์ความตอ้งการที�เป็นตวับ่งชี5 ว่า มนุษยจ์ะตอ้งมีการกระทาํหรือแสดงพฤติกรรม

อยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อหาทางบาํบดัและตอบสนองความตอ้งการที�เกิดขึ5นนั5น  
2. มนุษยจ์ะตอ้งมีแรงขบัที�จะผลกัดนัให้มนุษยอ์ยากสนองแรงจูงใจนั5น ๆ เพื�อให้ไดต้ามที�

มนุษยต์อ้งการ พลงัที�กระตุน้ใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมตอบสนองที�เกิดขึ5นจากภายในตวัมนุษยเ์อง 
e. มนุษยจ์ะตอบสนองแรงจูงใจก็ต่อเมื�อพฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยจ์ะบรรลุตาม

เป้าหมายที�ตั5 งไว ้รวมทั5งพฤติกรรมการตอบสนองความต้องการจากแรงจูงใจหนึ� ง อาจนําไปสู่
พฤติกรรมการตอบสนองความตอ้งการจากแรงจูงใจหนึ�งก็ได ้

ประเภทของแรงจูงใจ  
1. แรงจูงใจที�มีเหตุผล (Rational Motive) หมายถึง ปัจจัยที� เกิดขึ5 นและถูกใช้เป็น

ขอ้พิจารณาก่อนที�ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซื5อหรือใชผ้ลิตภณัฑ ์ 
2. แรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional Motives) หมายถึง ปัจจยัที�เกิดขึ5นภายในตวัเองของ

ผูบ้ริโภคอนัเกิดจากความรู้สึกนึกคิดต่อผลิตภณัฑโ์ดยไม่ใชเ้หตุผล และมกัเกิดขึ5นอยา่งทนัทีทนัใดเมื�อ
เห็น ไดก้ลิ�น หรือสัมผสักบัผลิตภณัฑ์ แรงจูงใจทางอารมณ์นี5มกัเกี�ยวขอ้งกบัการเลียนแบบ ความเป็น
อิสระ ตลอดจนความตอ้งการที�จะแตกต่างและเหนือผูอื้�น เช่น ความสุขทางใจ ความทะเยอทะยาน 
ความภาคภูมิใจ ความเชื�อมั�นในตนเอง เป็นตน้ 
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เวบ็ไซตที์�เกี�ยวขอ้ง 

คณะผูจ้ดัทาํการคน้หาเวบ็ไซตที์�เกี�ยวขอ้ง เนื�องจากมีประโยชน์ต่อการดาํเนินโครงการ ในดา้น
ข้อมูลสินค้า และรูปภาพที�สามารถใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ� งของการดําเนิน
โครงงานโดยการคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซตด์งัต่อไปนี5  

 

ภาพที� 2.2 http://www.jadsan.com 

เวบ็ไซตจ์าํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของบริษทั JADSAN ซึ� งเวบ็ไซตนี์5 มีการบอกถึงรายละเอียดในการ
ซื5อสินคา้อยา่งละเอียด สามารถเช็คราคาของสินคา้ได ้ตรวจสอบวา่มีสินคา้ตวัไหนเหลือบา้ง  มีการจดั
ภาพแบบการสั�งซื5อใหง่้ายกบัผูใ้ช ้และสามารถาสั�งซื5อสินคา้ผา่นเวบ็ไซตไ์ดท้นัที ทาํให้ผูใ้ชรู้้สึกอยาก
ที�จะซื5อสินคา้ เนื�องจากการสั�งซื5อสินคา้ทาํไดง่้ายและไม่มีขั5นตอนยุง่ยาก  
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ภาพที� 2.3 http://www.thaipbd.com 

เป็นเวบ็ไซตที์�ให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัการออกรายงานสินคา้ซึ� งสามารถออกรายการ ใบกบัภาษี ใบ
วางบิล ใบส่งสินคา้ ใบเสร็จรับเงิน สรุปรายการสินคา้ที�สั�งซื5อและประวติัการสั�งซื5อสินคา้  
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ภาพที� 2.4 http://www.asiafurniturethailand.com 

เป็นเวบ็ไซต์นี5 มีการแบ่งหมวดหมู่ไวอ้ย่างชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย สามารถตรวจเช็คราคาและดู
สินคา้ในหมวดหมู่ต่างๆได ้และสามารถสั�งซื5อสินคา้จากเวบ็นี5ไดท้นัที 
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ภาพที� 2.5 http://www.rattanuu.com 

เป็นเวบ็ไซตนี์5 มีการกาํหนดสินคา้โปรโมชั�น สินคา้มาใหม่ เพื�ออาํนวยความสะดวกต่อลูกคา้ที�
เขา้มาชมเวบ็ไซต์ มีการแบ่งหมวดหมู่ประเภทสินคา้ไวอ้ย่างชดัเจน เราสามารถเขา้ไปเลือกดู หรือ
สั�งซื5อสินคา้ไดต้ามที�ตอ้งการ และมีเคล็ดลบัดีๆสาํหรับการดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ ให้กบัลูกคา้ที�เขา้มา
ในเวบ็นี5ดว้ย 
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ภาพที� 2.6 http://www.forfur.com 

เป็นเว็บไซต์ที�ให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัระบบที�ใช้กาํหนดรายการสินคา้ที�ใช้ในการพฒันาระบบซึ� ง
สามารถบอกรายการสินค้าได้หลากหลายตามที�ลูกค้าที�ต้องการได้ พร้อมทั5งแบ่งเป็นประเภท
หมวดหมู่ไวอ้ยา่งชดัเจนมีการแยกหวัขอ้ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่ เช่น สินคา้ โปรโมชั�น เคล็ดลบัต่าง 
ๆ และยงัมีการแสดงขอ้มูลที�อยู ่มีเวบ็บอร์ดให้กบัลูกคา้เพื�อความสะดวกในการติดต่อและแสดงความ
คิดเห็น ลูกคา้สามารถเขา้ไปสอบถามและเลือกซื5อสินคา้ได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชิ5นเดียวหรือ
จดัเป็นชุดๆ ทางเวบ็ไซตนี์5ก็มีบริการใหเ้ลือกมากมาย 
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งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 โครงการระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ไดมี้การศึกษางานวิจยัเพื�อนาํมาให้ประโยชน์ 
และเป็นแนวทางในการพฒันาระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ เพื�อให้ระบบไดมี้การพฒันาที�ดี
ยิ�งขึ5นและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดดี้ขึ5น 

 

ภาพที� 2.7 โปรแกรมระบบบริหารงานร้านขาย-ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 นิติกา ฤกษส์าํรวจ นฐัวฒิุ นุชทิม และพรทิพย ์ตุงคะศิริ (2551) ภาควชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลอย่างละเอียด ทาํให้ขอ้มูลที�
จดัเก็บลงไปในฐานขอ้มูล มีความสมบรูณ์แบบและสามารถดึงขอ้มูลมาใชไ้ดอ้ยา่งง่ายและปลอดภยั
ต่อการสูญหายของระบบ และมีการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005  ในการออกแบบ
ระบบใหมี้ความเป็นระเบียบและง่ายต่อการใชง้านมีการวางรูปแบบหนา้จออยา่งละเอียดง่ายต่อการใช้
งาน 
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ภาพที� 2.8 โปรแกรมระบบบริหารงานร้านขายกระเป๋า 

วราพร วีระกุล วาธินี จิรเวชวงศส์กุล และศิริพร ศิริชยัวจันเดชา (2552) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดพ้ฒันาโปรแกรมเกี�ยวกบัระบบบริหารงาน
ร้านขายกระเป๋าโดยการใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพฒันาโปรแกรมและ 
Microsoft SQL Server 2000 ในการจดัการฐานขอ้มูล คุณสมบติัของโปรแกรมสามารถคาํนวณจาํนวน
เงินรวมทั5งสิ5น และทาํการบนัทึกขอ้มูล ออกใบสั�งซื5อสินคา้ และในการรับสินคา้สามารถคน้หารหัส
สั�งซื5อเพื�อที�จะไดท้ราบขอ้มูลการสั�งซื5อสินคา้และขอ้มูลจะมาแสดงรายละเอียดสินคา้ในตาราง  
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ภาพที� 2.9 โปรแกรมระบบบริหารจดัการโรงภาพยนตร์ 

กนก ขาํต้นวงษ์ รัตนา เสือคง และสมภพ คาํหอม (2551) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒันาโปรแกรมเกี�ยวกับระบบบริหารจดัการโรง
ภาพยนตร์ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพฒันาโปรแกรมและ 
Microsoft SQL Server 2000 ในการจดัการฐานขอ้มูล คุณสมบติัของโปรแกรมสามารถประมวลผล
การซื5อหรือขายตัxวภาพยนตร์ คาํนวณราคาและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และสามารถบนัทึกขอ้มูลได ้
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ภาพที� 2.10 โปรแกรมระบบบริหารงานร้านลวดตาข่าย 

กมลชนก ชิตนุรัตน์ ปรีชา ประจวบศรีรัตน์ และภาวิณี ทรงกองนาม (2552) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดพ้ฒันาโปรแกรมเกี�ยวกบัระบบ
บริหารงานร้านขายลวดตาข่าย โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพฒันา
โปรแกรมและ Microsoft SQL Server 2000 ในการจดัการฐานขอ้มูล คุณสมบติัของโปรแกรมสามารถ
ให้ลูกคา้ทาํการสั�งซื5อสินค้าล่วงหน้าได้ สามารถเพิ�มขอ้มูล ค้นหาขอ้มูล บนัทึกขอ้มูล และพิมพ์
รายงานได ้
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ภาพที� 2.11 โปรแกรมระบบบริหารงานร้านขายผลิตภณัฑชุ์ดครัว 

ปราการ เศวตวงศ ์วรรณกร เพช็รชนะ และสุจิตรา จิระโสภกุล (2551)  ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดพ้ฒันาโปรแกรมเกี�ยวกบัระบบบริหารงาน
ร้านขายผลิตภณัฑ์ชุดครัว โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพฒันา
โปรแกรม และ Microsoft SQL  Server  2000  ในการจดัการฐานขอ้มูล คุณสมบติัของโปรแกรม 
สามารถบนัทึกขอ้มูลรายการที�ลูกคา้สั�งซื5อและตรวจสถานะ สามารถใส่ภาพภาพของพนกังานขายได ้
สามารถแสดงรายละเอียดใบสั�งผลิต รายการที�สั�งซื5อได ้
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บทที� 3 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การศึกษาขอ้มูลเบื�องตน้ 

จากการที�คณะผูจ้ดัทาํได้ศึกษาและวิเคราะห์ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์แล้วพบ
ปัญหาที�เกิดขึ�นคือ 

1.  ความไม่เป็นระเบียบของขอ้มูล จากระบบเดิมทางร้านไดเ้ก็บขอ้มูลทั�งลูกคา้ พนกังาน
รายรับ รายจ่าย และสินคา้ ในลกัษณะแฟ้มเอกสาร จึงทาํให้คน้หาขอ้มูลเหล่านั�นไดย้าก
หรืออาจจะเกิดปัญหาเอกสารสาํคญัสูญหาย 

2.  ความคลาดเคลื�อนของตวัเลขในสต็อคสินคา้ การตรวจนบัสินคา้หรือการรับสินคา้อาศยั
แค่ใบสั�งซื�อสินคา้ ซึ� งอาจจะทาํใหเ้กิดการผดิพลาดของจาํนวนสินคา้ 

3.  ความล่าชา้และความผิดพลาดในการดาํเนินงานในแต่ละส่วนงาน เพราะระบบเดิมคือ
การจดบนัทึก ทาํใหเ้กิดรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ตรงตามความตอ้งการที�เป็นจริง 

 4. การสรุปผลของรายงานตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1.  คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากการสอบถามจากเจา้ของร้านพบว่า ทางร้านขาย
เฟอร์นิเจอร์จะมีสินคา้ขายภายในร้านเท่านั�น โดยจะให้ลูกคา้เขา้มาซื�อดว้ยตวัเองจะไม่มี
การสั�งจองหรือสั�งซื�อทางอินเทอร์เน็ต ซึ� งการขายสินคา้เป็นเงินสดเท่านั�น ในการบนัทึก
ขอ้มูลต่างๆของร้านส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนเป็นหลกั 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางเวบ็ไซตที์�เกี�ยวขอ้งกบัร้านขายเฟอร์นิเจอร์ คือ 
  http://www.jadsan.com/index.asp  
  http://www.thaipbd.com 
  http://www.asiafurniturethailand.com 
  http://www.rattanSu.com 
  http://www.forfur.com 

3.  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากโปรแกรมต่างๆ ที�ทาํเกี�ยวกบั ระบบซื�อ-ขาย แลว้นาํมาประยุกต ์
ใชใ้นระบบร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 
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การวเิคราะห์ระบบงาน 

การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนัทาํให้คณะผูจ้ดัทาํ พฒันาโปรแกรมเป็นไปตามความตอ้งการ
ของเจา้ของร้านและผูใ้ชร้ะบบ ซึ� งจะทาํใหโ้ปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

ตารางที� 3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดของงาน/กิจกรรม เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ผูรั้บผดิชอบ 

 1.  การบนัทึก 
ขอ้มูล  ผูผ้ลิต 

เก็บขอ้มูลโดยจดไวใ้นสมุด
บนัทึก 

สมุดบนัทึก เจา้ของร้าน 

2. การสั�งซื�อสินคา้ สั�งซื�อสินคา้โดยตรงจากผูผ้ลิต ไม่ใชเ้อกสาร พนกังาน 

3. การรับสินคา้ รับสินคา้จากผูผ้ลิต โดยใชก้าร
นบัจาํนวนสินคา้ 

ไม่ใชเ้อกสาร พนกังาน 

4. การขายสินคา้ ขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้โดยตรง 
ไม่ใชเ้อกสารใบสั�งซื�อสินคา้จาก 
ลูกคา้ 

ใบเสร็จรับเงิน พนกังาน 
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ตารางที� 3.2 แสดงสภาพปัญหาที�เกิดจากระบบงานในปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม ปัญหา ความตอ้งการ 

1. การบนัทึกขอ้มูลผูผ้ลิต 1. ทาํใหข้อ้มูลเกิดการสูญหาย 
2. มีความล่าชา้ในการคน้ 

1. มีความเป็นระบบในการ 
    จดัเก็บขอ้มูล 
2. รวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล 
    ของผูผ้ลิต 

2. การสั�งซื�อสินคา้ การสั�งซื�อสินคา้ใชว้ธีิการเขียน 
โดยอา้งอิงจากจาํนวนคงเหลือ 
ในสตอ็คที�ใชน้บั 

ระบบช่วยออกใบสั�งซื�อสินคา้ 
เมื�อถึงจุดที�ตอ้งสั�งซื�อสินคา้ 

3. การรับสินคา้ การรับสินคา้ ใชก้ารอา้งอิงจาก 
การสั�งซื�อสินคา้ 

ระบบช่วยออกใบรับสินคา้ 
และบอกถึงสถานะในการรับ
สินคา้วา่ครบหรือไม่ครบ 

4. การขายสินคา้ การขายสินคา้ และการออก 
ใบเสร็จจะใชว้ธีิการเขียน ซึ� ง
ทาํ 
ใหข้อ้มูลผดิพลาด 

ระบบช่วยออกใบเสร็จรับเงิน 
โดยอา้งอิงจากใบสั�งซื�อสินคา้ 
จากลูกคา้ 

5. คาํนวณรายไดแ้ละรายจ่าย 1. การคาํนวณผิดพลาด 
2. เอกสารชาํรุด-สูญหาย 

มีความถูกตอ้ง 
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แผนผงัการทาํงานของระบบงานปัจจุบนั 
 

 
 

ภาพที� 3.1 แผนผงัการทาํงานของระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ปัจจุบนั 
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การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

1.  การออกแบบส่วนขอ้มูลนาํเขา้ 

 

ภาพที� 3.2 หนา้จอขอ้มูลหลกั 

 หนา้หลกัในการเขา้สู่เมนูต่างๆของระบบ และง่ายต่อการใชง้าน  โดยหนา้หลกันี� เชื�อมต่อกบั 
หน้าจอข้อมูลพนักงาน ข้อมูลโรงงาน ขอ้มูลสินค้า การรับสินค้า การขายสินคา้ ประเภทสินค้า 
รายละเอียดการสั�งซื�อสินคา้ และการออกรายงานต่างๆ 
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ภาพที� 3.3 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

 หน้าจอนี� ใช้สําหรับจดัการขอ้มูลพนกังาน สามารถทาํการเพิ�มขอ้มูลพนกังานใหม่ได ้และยงั
สามารถ แกไ้ขขอ้มูล แลว้บนัทึกขอ้มูลได ้และลบขอ้มูลพนกังานไดใ้นทนัทีโดยไม่ตอ้งไปแกไ้ขใน
ฐานขอ้มูล  
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ภาพที� 3.4 หนา้จอขอ้มูลโรงงาน 

 หนา้จอขอ้มูลโรงงานใชส้ําหรับจดัการขอ้มูลโรงงาน สามารถทาํการเพิ�มขอ้มูล  แกไ้ข  บนัทึก 
และลบได ้นอกจากนี�ยงัสามารถคน้หาขอ้มูลของโรงงาน โดยคน้หาจาก ชื�อโรงงาน รหสัโรงงาน และ
สถานะ การติดต่อของโรงงาน 
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ภาพที� 3.5 หนา้จอขอ้มูลสินคา้ 

 หนา้จอขอ้มูลสินคา้ ใชส้าํหรับแสดง ชื�อสินคา้ รหสัสินคา้ ประเภทสินคา้ ราคาของสินคา้ ยอด
คงเหลือ และจุดสั�งซื�อ และยงัสามารถคน้หาขอ้มูลไดอ้ตัโนมติั โดยเลือกประเภทขอ้มูลที�ตอ้งการ
คน้หา  และกรอกขอ้มูลที�ตอ้งการคน้หา 
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ภาพที� 3.6 หนา้จอขอ้มูลการสั�งซื�อสินคา้ 

 หนา้จอนี� ใชส้าํหรับสั�งซื�อสินคา้ สามารถกดเลือกรายชื�อของโรงงานที�ตอ้งการสั�งซื�อ กาํหนด
วนัที�สั�งซื�อและวนัรับสินคา้ ประเภทของสินคา้ ถา้มีขอ้มูลอยูแ่ละจะขึ�นมาใหเ้ลือกอตัโนมติั 
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ภาพที� 3.7 หนา้จอขอ้มูลการขายสินคา้ 

 หนา้จอนี� ใชส้าํหรับขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ สามารถทาํการคน้หาขอ้มูลของสินคา้ได ้เพิ�มรายการ
สินคา้ที�ลูกคา้ตอ้งการซื�อ หรือยกเลิกรายการ ก็สามารถลบสินคา้ที�เลือกไปแลว้ได้เช่นกนั สามารถ
บันทึกข้อมูลการขายได้ และย ังทําการคํานวณราคาสินค้าที� ซื� อทั� งหมดได้ รวมถึงการออก
ใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ลูกคา้ได ้
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2. การออกแบบส่วนผลลพัธ์ 

 

ภาพที� 3.8 ใบสั�งซื�อสินคา้ 
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ภาพที� 3.9 รายงานสินคา้ที�มีกาํไรสูงสุดต่อเดือน 
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ภาพที� 3.10 รายงานสินคา้คงเหลือ 
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ภาพที� 3.11 รายการที�สั�งซื�อ 
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ภาพที� 3.12 ใบเสร็จรับเงิน 
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3. การออกแบบฐานขอ้มูล 

 

ภาพที� 3.13 การแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
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ตารางที� 3.3 รายการตารางขอ้มูล 

ชื�อตาราง คาํอธิบาย 
Buy ตารางการสั�งซื�อสินคา้ 
Detailbuy ตารางรายละเอียดการสั�งซื�อสินคา้ 
Detailsell ตารางรายละเอียดการขายสินคา้ 
Employee ตารางพนกังาน 

Factory ตารางโรงงาน 

Product ตารางสินคา้ 
ProductType ตารางประเภทสินคา้ 
Sell ตารางขายสินคา้ 
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4. การพฒันาโปรแกรม 

 4.1  การออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 

 

ภาพที� 3.14 การออกแบบฐานขอ้มูล 
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 4.2   การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 

 

ภาพที� 3.15 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ 
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 4.3  การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษา C# 

 

ภาพที� 3.16  แสดงการเขียนโปรแกรมเพื�อใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษา C# 
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    บทที� 4 

ขั�นตอนการปฏิบติังานและการทดสอบโปรแกรม 

ขั�นตอนการปฏิบติังาน 

ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ เป็นระบบงานแบบ Windows Application ซึ�งมีขั�นตอน
การปฏิบติังาน ดงันี�  

 

ภาพที� 4.1 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 

 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกรหสัพนกังานและรหสัผา่นเพื�อเขา้สู่ระบบ  
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ภาพที� 4.2 หนา้จอขอ้มูลพื�นฐานระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 

 หน้าจอระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ เมื�อผูใ้ช้เขา้สู่ระบบ จะปรากฏหนา้จอเมนูต่างๆ 
ของระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ซึ� งประกอบดว้ย หนา้จอขอ้มูลพื�นฐาน, หนา้จอขอ้มูลการ
ขาย, หน้าจอขอ้มูลการสั�งซื�อ และหน้าจอการออกรายงาน หน้าจอแสดงขอ้มูลพื�นฐาน เป็นหนา้จอ
หลกัที�ใช้เก็บขอ้มูลระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ซึ� งประกอบด้วย หมายเลข 1 หน้าจอ
พนกังาน หมายเลข 2 หนา้จอสินคา้ หมายเลข 3 หนา้จอโรงงาน 

 

 

1 
2 
3 



40 
 

 

ภาพที� 4.3 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

 หน้าจอข้อมูลพนักงาน ระบบจะทาํการเพิ�มรหัสพนักงานให้อัตโนมัติสําหรับเพิ�มข้อมูล
พนกังานใหม่ ผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกขอ้มูลต่าง ๆ ให้ครบถว้น แต่ถา้ผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลพนกังานผูใ้ช้
สามารถคน้หาไดจ้าก รหสัชื�อสถานะทาํงาน จากนั�นระบบจะแสดงขอ้มูลที�คน้หา 
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ภาพที� 4.4 หนา้จอคน้หาขอ้มูลพนกังาน 

หน้าจอคน้หาขอ้มูลพนกังาน ผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลพนกังานได ้โดยคน้หาจาก รหัส ชื�อ 
และสถานะการทาํงาน จากนั�นระบบจะแสดงขอ้มูลที�คน้หา ดงัภาพที� 4.5  

 

ภาพที� 4.5 หนา้จอแสดงการคน้หาขอ้มูลพนกังาน 
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ภาพที� 4.6 หนา้จอแสดงสินคา้ 

 หนา้จอขอ้มูลสินคา้ เป็นหน้าจอที�ใชแ้สดงสินคา้ที�มีอยูท่ ั�งหมด สามารถบอกรายละเอียดของ
สินคา้แต่ละชนิดไดอ้ยา่งละเอียด ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้ได ้ 
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ภาพที� 4.7 หนา้จอแสดงประเภทการคน้หา 

 หน้าจอค้นหาสินค้า ระบบจะการค้นตามที�ผู ้ใช้ต้องการทราบ สามารถค้นหาข้อมูลจาก 
รหสัสินคา้ ชื�อสินคา้ ประเภทสินคา้ สินคา้ที�ต ํ�ากวา่จุดสั�งซื�อหรือจะแสดงสินคา้ทั�งหมด เมื�อผูใ้ชเ้ลือก
ประเภทที�ตอ้งการคน้หาเรียนร้อยแลร้ะบบจะแสดงหนา้จอดงัภาพที� 4.8 

 

ภาพที� 4.8 หนา้จอแสดงขอ้มูลสินคา้ 
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ภาพที� 4.9 หนา้จอการสั�งซื�อ 

 หน้าจอสั�งซื� อสินคา้ ระบบจะเพิ�มรหัสการสั�งซื� อให้อตัโนมติั ผูใ้ช้จะตอ้งเลือกผูจ้าํหน่ายที�
ตอ้งการสั�งซื�อ เมื�อกดปุ่มคน้หาผูจ้าํหน่าย ดงัภาพที� 4.10 จะมีรายชื�อของผูจ้าํหน่ายขึ�นมาให้เลือก ผูใ้ช้
ตอ้งระบุวนัที�สั�งซื�อสินคา้ และวนักาํหนดรับสินคา้ เมื�อผูใ้ชก้รอกจาํนวนที�ตอ้งการสั�งซื�อแลว้ ผูใ้ชต้อ้ง
กาํหนด ราคาทุน และราคาขาย เพื�อจดัเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลของสินคา้แต่ละชนิด แต่ถา้สินคา้ชิ�นไหนที�
เลือกซื�อไปแลว้ตอ้งการยกเลิกสามารถกดปุ่มลบออกได ้ 
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ภาพที� 4.10 หนา้จอรายชื�อโรงงาน 

 รายชื�อโรงงาน หากโรงงานไหนที�เคยมีการซื�อขายกนัมาก่อนหนา้นี�แลว้ ผูใ้ช ้สามารถเลือกชื�อ
โรงงาน แต่ถา้หากมีโรงงานขึ�นมาใหม่ ผูใ้ชก้็สามารถพิมพชื์�อโรงงานเพิ�มได ้
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ภาพที� 4.11 หนา้จอการขายสินคา้  

หนา้จอขายสินคา้ ระบบจะเพิ�มรหสัการขายให้อตัโนมติั ผูใ้ชต้อ้งกาํหนดวนัที�ขายสินคา้ และ
วนัที�ส่งสินคา้ หลกัจากที�ผูใ้ชเ้ลือกสินคา้ที�ตอ้งการเรียบร้อยแลว้ ระบบจะคาํนวณราคารวมของสินคา้
ทุกครั� งหลกัจากที�มีการเลือกซื�อสินคา้ แต่ถา้สินคา้ชิ�นไหนที�เลือกขายไปแลว้ตอ้งการยกเลิกสามารถ
กดปุ่มลบออกได ้ 
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การทดสอบโปรแกรม 

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งในหนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 

ภาพที� 4.12 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 

จากการทดสอบโปรแกรมเมื�อผูใ้ช้งานเขา้สู่โปรแกรม จะพบกบัหน้าจอล็อกอินเพื�อเขา้ไปสู่
ระบบการทาํงานของโปรแกรม หากกรอกขอ้มูลผดิจะขึ�นขอ้ความเตือนดงันี�  
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 1.1  ในกรณีที�ผูใ้ชง้านไม่ไดก้รอกรหสัพนกังานและรหสัผา่น จะขึ�นขอ้ความเตือนดงัภาพที� 
4.13 

 

 ภาพที� 4.13 ขอ้ความเตือนให้กรอกชื�อ และ รหสัผา่น  

P.Q ในกรณีที�ผูใ้ชง้านกรอกชื�อหรือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแจง้เตือนดงัภาพที� 4.14 

 

ภาพที� 4.14 ขอ้ความเตือนกรอกชื�อหรือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 
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2. ตรวจสอบความถูกตอ้งหนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

 

ภาพที� 4.15 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

จากการทดสอบโปรแกรมเมื�อผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลพนกังาน จะพบกบัรายละเอียดต่าง ๆ 
ของพนกังาน เมื�อผูใ้ชง้านกดปุ่มต่าง ๆ ดงัภาพที� 4.15 จะขึ�นขอ้ความเตือนดงันี�   
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2.1  การตรวจสอบจากการเพิ�มขอ้มูลพนกังานใหม่ในช่องกรอกขอ้มูล ถา้ผูใ้ชง้านกรอก
ขอ้มูลไม่ครบจะขึ�นขอ้ความเตือนดงัภาพที� 4.16 

 

 ภาพที� 4.16 ขอ้ความเตือนกรอกขอ้มูลใหค้รบ  

2.2 การบนัทึกขอ้มูลถา้ผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ เมื�อผูใ้ชง้านกดปุ่มบนัทึก จะขึ�น
ขอ้ความเตือนดงัภาพที� 4.17 

 

 ภาพที� 4.17 ขอ้ความเตือนเมื�อบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย  
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2.3 การแกไ้ขขอ้มูลถา้ผูใ้ชง้านแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ เมื�อผูใ้ชง้านกดปุ่มบนัทึก จะขึ�น    
ขอ้ความเตือนดงัภาพที� 4.18 

 

ภาพที� 4.18 ขอ้ความเตือนเมื�อแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย 

2.4 เมื�อผูใ้ชง้านกดปุ่มลบ จะขึ�นขอ้ความเตือนดงัภาพที� 4.19 

 

 

 

  

ภาพที� 4.19 ขอ้ความเตือนการลบขอ้มูล 
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3. ตรวจสอบความถูกตอ้งหนา้จอขอ้มูลสินคา้ 

 

ภาพที� 4.20 หนา้จอขอ้มูลสินคา้ 

จากการทดสอบโปรแกรมเมื�อผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลสินคา้ จะพบกบัรายละเอียดต่าง ๆ
ของขอ้มูลสินคา้ เมื�อผูใ้ชง้านกดปุ่มต่าง ๆ ดงัภาพที� 4.20 จะขึ�นขอ้ความเตือนดงันี�  
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3.1 การตรวจสอบการการเลือกประเภทการคน้หาสินคา้ ในกรณีที�ผูใ้ชไ้ม่ไดร้ะบุชื�อประเภท
ที�ตอ้งการคน้หา ดงัภาพที� 4.21 

 

ภาพที� 4.21 ขอ้ความเตือนให้เลือกประเภทที�ตอ้งการคน้หา 

3.2    การตรวจสอบขอ้มูลในกรณีที�ผูใ้ชไ้ม่ไดป้้อนขอ้มูลที�ตอ้งการคน้หา ดงัภาพที� 4.22 

 

ภาพที� 4.22 ขอ้ความแจง้เตือนใหร้ะบุขอ้มูลที�ตอ้งการคน้หา 
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 3.3   การตรวจสอบขอ้มูล ในกรณีที�ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลที�ตอ้งการคน้หาไม่ถูกตอ้ง ดงัภาพที� 4.23 

 

ภาพที� 4.23 ขอ้ความแจง้เตือนไม่พบขอ้มูลที�คน้หา 
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4     ตรวจสอบความถูกตอ้งหนา้จอขอ้มูลโรงงาน 

 

ภาพที� 4.24 หนา้จอขอ้มูลโรงงาน 

จากการทดสอบโปรแกรมเมื�อผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลโรงงาน จะพบกบัรายละเอียดต่าง ๆ
ของขอ้มูลโรงงาน เมื�อผูใ้ชง้านกดปุ่มต่าง ๆ ดงัภาพที� 4.24 จะขึ�นขอ้ความเตือนดงันี�   
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4.1  การตรวจสอบขอ้มูลการเพิ�มโรงงานใหม่ ในกรณีที�กรอกขอ้มูลไม่ครบ ดงัภาพที� 4.25 

 

ภาพที� 4.25 ขอ้ความขอ้ผดิพลาดการบนัทึกขอ้มูล  

4.2  การตรวจสอบขอ้มูลโรงงาน ในกรณีที�ตอ้งการลบโรงงานที�มีขอ้มูลอยู่ออก ดงัภาพที� 
4.26 

 

ภาพที� 4.26  ขอ้ความแจง้เตือนการลบ 
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 4.3 การตรวจสอบขอ้มูลโรงงาน ในกรณีที�ผูใ้ช้งานตอ้งการคน้หาประเภทของโรงงาน ดงั
ภาพที� 4.27 

 

ภาพที� 4.27  ขอ้ความแจง้เตือนกรุณาเลือกประเภทคน้หา 

4.4  การตรวจสอบข้อมูลโรงงาน ในกรณีที�ไม่พบขอ้มูลที�คน้หา เนื�องจากผูใ้ช้งานกรอก    
ขอ้ความผดิ ดงัภาพที� 4.28 

 

ภาพที� 4.28 ขอ้ความแจง้เตือนไม่พบขอ้มูลที�คน้หา 
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4.5 การตรวจสอบขอ้มูลโรงงาน  ในกรณีที�ผูใ้ชง้านแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย ดงัภาพที� 4.29 

 

ภาพที� 4.29 ขอ้ความแจง้เตือนการแกไ้ขขอ้มูล 

4.6   การตรวจสอบขอ้มูลโรงงาน การบนัทึกขอ้มูลที�ผูใ้ชไ้ดเ้พิ�มขอ้มูลใหม่ ดงัภาพที� 4.30 

 

ภาพที� 4.30 ขอ้ความแจง้เตือนการบนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 

 



59 
 

5. ตรวจสอบความถูกตอ้งหนา้จอขอ้มูลสั�งซื�อสินคา้ 

 

ภาพที� 4.31 หนา้จอสั�งซื�อสินคา้ 

จากการทดสอบโปรแกรมเมื�อผูใ้ช้งานเขา้สู่หน้าจอสั�งซื�อสินคา้ จะพบกบัรายละเอียดต่าง ๆ 
ของการสั�งซื�อสินคา้ เมื�อผูใ้ชง้านกดปุ่มต่าง ๆ ดงัภาพที� 4.31 จะขึ�นขอ้ความเตือนดงันี�  
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5.1  การตรวจสอบขอ้มูลการสั�งซื�อสินคา้ ในกรณีที�ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ ระบบจะ
ทาํการบนัทึกขอ้มูลและมีขอ้ความแจง้เตือน ดงัภาพที� 4.32 

 

ภาพที� 4.32 ขอ้ความแจง้เตือนการบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย 

5.2  การตรวจสอบขอ้มูลการสั�งซื�อสินคา้ ในกรณีที�ผูใ้ช้กรอกขอ้มูลสินคา้ไม่ครบ ระบบ
จะแจง้เตือน ดงัภาพที� 4.33 

 

ภาพที� 4.33 ขอ้ความแจง้เตือนขอ้ผดิพลาด 
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5.3  การตรวจสอบขอ้มูลการสั�งซื�อสินคา้ ระบบจะแจง้เตือนผูใ้ชห้ากตอ้งการลบขอ้มูล ดงั
ภาพที� 4.34 

 

ภาพที� 4.34 ขอ้ความแจง้เตือนการลบขอ้มูล 
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6. ตรวจสอบความถูกตอ้งหนา้จอการขาย 

 

ภาพที� 4.35 หนา้จอการขาย 

จากการทดสอบโปรแกรมเมื�อผูใ้ช้งานเขา้สู่หน้าจอการขาย จะพบกบัรายละเอียดต่าง ๆ ของ
การขายสินคา้ เมื�อผูใ้ชง้านกดปุ่มต่าง ๆ ดงัภาพที� 4.35 จะขึ�นขอ้ความเตือนดงันี�  
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6.1  การตรวจสอบขอ้มูลการขายสินคา้ ในกรณีที�ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลสินคา้ไม่ครบ ระบบ
จะแจง้เตือน ดงัภาพที� 4.36 

 

 ภาพที� 4.36 ขอ้ความแจง้เตือนพบขอ้ผดิพลาด  

6.2  การตรวจสอบขอ้มูลการขายสินคา้ ในกรณีที�ผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูล ระบบจะแจง้เตือน
เพื�อทาํการยนืยนัการลบ ดงัภาพที� 4.37 

 

ภาพที� 4.37 ขอ้ความแจง้เตือนการลบขอ้มูล 
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6.3  การตรวจสอบขอ้มูลการขายสินคา้ ในกรณีที�ผูใ้ชข้ายสินคา้ ที�สินคา้ตํ�ากวา่จุดสั�งซื�อ 
ระบบจะแจง้เตือน ดงัภาพที� 4.38 

 

 ภาพที� 4.38 ขอ้ความแจง้เตือนสินคา้ที�ต ํ�ากวา่จุดสั�งซื�อ 
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  บทที� � 

สรุปผลการดาํเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

 ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ เริ� มต้นจากการศึกษาระบบงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์      
“Index Living Mall” ทาํให้ทราบขั6นตอนในการขายสินคา้ รวมไปถึงการจดัสต๊อคสินคา้และการ
สั�งซื6 อสินค้า โดยข้อมูลทั6งหมดของทางร้านเป็นแฟ้มเอกสาร คณะผูจ้ดัทาํจึงทาํการพฒันาระบบ
บริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ขึ6 นมาเพื�อช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ช่วยในการขายสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพ และทนัสมยัขึ6น 

คณะผูจ้ดัทาํจึงเริ�มวางแผนพฒันาระบบ โดยสร้างฐานขอ้มูลสําหรับการจดัเก็บขอ้มูลการขาย
เฟอร์นิเจอร์ โดยใช้โปรแกรม  Microsoft SQL Server 2008 ออกแบบและพฒันา  แลว้จึงเริ�มสร้าง
หน้าจอที�จะนาํมาใช้งาน ซึ� งแต่ละหนา้จอจะคาํนึงถึงความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก  ไม่ซบัซ้อน และ
เรียงลาํดบัในการใช้งาน โดยโปรแกรมที�ใชใ้นการออกแบบและพฒันาหนา้จอคือ Microsoft Visual 
Studio 2008  ซึ� งเริ�มตน้ออกแบบจากหนา้จอขอ้มูลพื6นฐาน ไปถึงหนา้จอสั�งซื6อสินคา้ ขายสินคา้  เมื�อ
พฒันาระบบเรียบร้อยแลว้ จึงจดัทาํคู่มือการใชง้าน เพื�อช่วยในการศึกษาโปรแกรมที�พฒันาขึ6น และ
ต่อมาจึงสร้างระบบติดตั6งโปรแกรม เพื�อทดสอบและใชง้านจริง 

ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที�ไดถู้กพฒันาขึ6นมาช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในเรื�องของ
การเก็บขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลการสั�งซื6อ ขอ้มูลการขาย และถูกสร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ6นให้
เหมาะสมแก่การดาํเนินงาน และมีการทาํงานตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ซึ� งจะมีประโยชน์มากต่อ
การบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
X. เนื� องจากการเขียนโปรแกรมบางส่วนย ังไม่สอดคล้องกับการทํางานจริง จึงทําให้เกิด

ขอ้ผดิพลาดอยูบ่่อยครั6 ง 
Z. การเขียนโปรแกรมในการทาํงานของระบบมีความซบัซ้อนมาก ยากต่อความเขา้ใจ จึงทาํให้ใช้

เวลานานในการคิดและนาํเสนอ 
[. เนื�องจากไม่เขา้ใจการทาํงานของระบบเท่าที�ควรจึงทาํใหเ้ปลี�ยนแปลงฐานขอ้มูลหลายครั6 ง 
ขอ้เสนอแนะ 
X. โปรแกรมสามารถรองรับการพฒันาที�อาจจะเกิดขึ6 นในอนาคต ควรพฒันาระบบโดยมีการ

รองรับสาขายอ่ยของร้านขายเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการติดต่อระหวา่งสาขา 
Z. ในอนาคตอาจมีการใชบ้ริการต่าง ๆ มากขึ6นทางอินเทอร์เน็ต จึงควรเนน้ที�จะพฒันาในรูปแบบ

ของเวบ็ไซตท์ั6งหมด 
[. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรมีการเก็บข้อมูลที�ละเอียดและมีความเข้าใจในระบบงานเก่า 

เพื�อที�จะออกแบบและพฒันาระบบงานใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ6น 
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน 

 

ภาพที� ก.1 Program Map 
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ภาพที� ก.2 E-R Diagram (ภาษาไทย) 
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ภาพที� ก.3 E-R Diagram (ภาษาองักฤษ) 
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ตารางที� ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ชื�อตาราง คาํอธิบาย 

Buy ตารางการสั�งซื@อสินคา้ 

Detailbuy ตารางรายละเอียดการสั�งซื@อสินคา้ 

Detailsell ตารางรายละเอียดการขายสินคา้ 

Employee ตารางพนกังาน 

Factory ตารางโรงงาน 

Product ตารางสินคา้ 
ProductType ตารางประเภทสินคา้ 

Sell ตารางขายสินคา้ 

ตารางที� ก.2 ตารางการสั�งซื@อสินคา้ (Buy) 

Name Type P M Refer to Description 

buyID Int (4) Yes Yes  รหสัการสั�งซื@อ 
buyDate Datetime (8) No No  วนัที�สั�งซื@อ 

buyTakeDate Datetime (8) No No  วนักาํหนดรับ 

buyTotal float No No  ราคารวม 

facID Int (4) No No Factory.facID รหสัโรงงาน 

empID Int (4) No No Employee.empID รหสัพนกังาน 

ตารางที� ก.3 ตารางรายละเอียดการสั�งซื@อสินคา้ (Detailbuy) 

Name Type P M Refer to Description 

proID Int (4) Yes Yes Product.proID รหสัสินคา้ 
buyID Int (4) Yes Yes Buy.buyID รหสัการสั�งซื@อ 

buyUnit Int (4) No No  จาํนวนการสั�งซื@อ 
Cost float No No  ราคารวม 
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ตารางที� ก.3 (ต่อ) ตารางรายละเอียดการสั�งซื@อสินคา้ (Detailbuy) 

Name Type P M Refer to Description 

Price float No No  ราคาทุน 

ตารางที� ก.4 ตารางรายละเอียดการขาย (Detailsell) 

Name Type P M Refer to Description 
proID Int (4) Yes Yes Product.proID รหสัสินคา้ 

sellID Int (4) Yes Yes Sell. sellID รหสัการขาย 
sellUnit Int (4) No No  จาํนวนที�ขาย 

sellTotal float No No  ราคาขาย 

ตารางที� ก.5 ตารางพนกังาน (Employee) 

Name Type P M Refer to Description 

empID Int (4) Yes Yes  รหสัพนกังาน 

empName Varchar (50) No No  ชื�อพนกังาน 

empGender Varchar (20) No No  เพศ 

empBirthday Datetime (8) No No  วนัเกิด 

empAddr Varchar (100) No No  ที�อยู ่

empTel Varchar (50) No No  เบอร์โทรศพัท ์

empEmail Varchar (50) No No  อีเมล 

empSalary Varchar (50) No No  เงินเดือน 

empPassword Varchar (20) No No  รหสัผา่น 

empStatus Varchar (50) No No  สถานะ 
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ตารางที� ก.6 ตารางโรงงาน (Factory) 

Name Type P M Refer to Description 
facID Int (4) Yes Yes  รหสัโรงงาน 

facName Varchar (50) No No  ชื�อโรงงาน 
facAdd Varchar (100) No No  ที�อยู ่

facTel Varchar (20) No No  เบอร์โทรศพัท ์

facEmail Varchar (50) No No  อีเมล 

facContact Varchar (50) No No  ติดต่อ 

facStatus Varchar (50) No No  สถานะ 

ตารางที� ก.7 ตารางสินคา้ (Product) 

Name Type P M Refer to Description 

proID Int (4) Yes Yes  รหสัสินคา้ 

proName Varchar (50) No No  ชื�อสินคา้ 

proUnit Int (4) No No  จาํนวน 

proPrice float No No  ราคาทุน 

proBuyPrice float No No  ราคาขาย 

proDetail Varchar (50) No No  รายละเอียด 

proTypeID Int (4) No No ProductType.proTypeID รหสัประเภทสินคา้ 

proPoint Int (4) No No  จุดสั�งซื@อ 

Cost float No No  ราคารวม 

ตารางที� ก.8 ตารางประเภทสินคา้ (ProductType) 

Name Type P M Refer to Description 
proTypeID Int (4) Yes Yes  รหสัประเภทสินคา้ 

protypeName Varchar (50) No No  ชื�อประเภทสินคา้ 
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ตารางที� ก.9 ตารางขายสินคา้ (Sell) 

Name Type P M Refer to Description 

sellID Int (4) Yes Yes  รหสัการขาย 

empID Int (4) No No Employee. empID รหสัพนกังาน 

sellDate Datetime (8) No No  วนัที�ขาย 

sellDateDev Datetime (8) No No  วนันดัหมาย 

sellTotal float No No  ราคารวม 

หมายเหตุ 

 P = Primary Key 
 M = Mandatory 
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ภาพที� ก.4 Context Diagram ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 
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ผูบ้ริหาร

ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์
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ผูบ้ริหาร

0ขอ้มูลพนกังาน

ขอ้มูลโรงงาน

ความตอ้งการรายงานต่างๆ

ใบรับสินคา้

ใบสั!งซื$อ

ขอ้มูลพนกังาน

+
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การจดัการขอ้มูลพื@นฐาน

1

+

พนกังาน

โรงงาน

ขอ้มูลพนกังาน

ขอ้มูลโรงงาน D8 ประเภทสินคา้

D3 สินคา้

D2 โรงงาน

ขอ้มูลโรงงาน

ขอ้มูลโรงงาน

ขอ้มูลสินคา้

ขอ้มูลสินคา้

ขอ้มูลประเภทสินคา้

ขอ้มูลประเภทสินคา้

สั�งซื@อ

2

ขอ้มูลโรงงาน

โรงงาน
ใบสั�งซื@อ

D5 รายละเอียดการสั�งซื@อ

ขอ้มูลรายละเอียดการสั�งซื@อ

D1 พนกังาน

ขอ้มูลพนกังาน

บนัทึกการรับ

D4 การสั�งซื@อ

ขอ้มูลการสั�งซื@อ

ขอ้มูลรายละเอียดการสั�งซื@อ

ขอ้มูลการสั�งซื@อ

รับสินคา้

3

+

D3 สินคา้

D2 โรงงาน

ขอ้มูลโรงงาน

ขอ้มูลสินคา้

พนกังาน

ใบรับสินคา้

โรงงาน

รายงานสินคา้ที�สั�งซื@อ

D8 ประเภทสินคา้

รายงานระบบ

5

+

D5 รายละเอียดการสั�งซื@อ

ขอ้มูลรายละเอียดการสั�งซื@อ

ขอ้มูลรายละเอียดการสั�งซื@อ

ผูบ้ริหาร

รายงานต่างๆ

ความตอ้งการรายงานต่างๆ

D4 การสั�งซื@อ

D7 รายละเอียดการขาย

ขอ้มูลการสั�งซื@อ

ขอ้มูลรายละเอียดการขาย

D6 ขายสินคา้
ขอ้มูลขายสินคา้

D7 รายละเอียดการขาย
ขอ้มูลรายละเอียดการขาย

D3 สินคา้

ขายสินคา้

4

+

ขอ้มูลประเภทสินคา้
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รับชาํระเงิน

 

ภาพที� ก.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 
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ภาพที� ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1 : จดัการขอ้มูลพื@นฐาน 
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ภาพที� ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2 : สั�งซื@อ 
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ภาพที� ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3 : รับสินคา้ 
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ตรวจสอบสินคา้
คงเหลือ

4.1

ทาํรายการขาย

4.2

ปรับปรุงสินคา้คงคลงั

4.3

D3 สินคา้

D1 พนกังาน

D8 ประเภทสินคา้

ขอ้มูลพนกังาน

ขอ้มูลสินคา้

ขอ้มูลประเภทสินคา้

ขอ้มูลประเภทสินคา้

รับชาํระเงิน

4.4
D1 พนกังาน

ขอ้มูลพนกังาน

รับชาํระเงิน

บนัทึกการขาย

4.5 D3 สินคา้

D7 รายละเอียดการขาย

ขอ้มูลสินคา้

ขอ้มูลรายละเอียดการขาย

D6 ขายสินคา้
ขอ้มูลบนัทึกการขาย

พิมพใ์บเสร็จ

4.6

D6 ขายสินคา้
ขอ้มูลการขายสินคา้

พนกังาน

 

ภาพที� ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4 : ขายสินคา้ 
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ภาพที� ก.10 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 5 : รายงานระบบ 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั@งโปรแกรม  

Install Program 

 คู่มือการติดตั@งโปรแกรมนี@ อธิบายการติดตั@งเพื�อใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานร้านขาย
เฟอร์นิเจอร์ในคอมพิวเตอร์ โดยมีขั@นตอนแบบละเอียด ดงันี@  

 

ภาพที� ข.1 เมื�อใส่แผน่ซีดีระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 

เมื�อใส่แผน่ซีดีเขา้ไป จะปรากฏขอ้มูลดงัภาพที� ข.1 หลงัจากนั@น Click ที� Open folder to view files 
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ภาพที� ข.2 โฟลเดอร์ Siam Furniture Setup 

 ใหท้าํการ Double Click ที�โฟลเดอร์ Setup แลว้จะแสดงขอ้มูลดงัภาพที� ข.2 
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ภาพที� ข.3 ไฟลก์ารติดตั@งระบบ 

 ให้ทาํการ Double Click ไฟล์ติดตั@งที�ไดร์ฟ ซีดี-รอม ในส่วนของ Windows Application  เลือก 
Siam Furniture ระบบจะแสดงหนา้จอการติดตั@งโปรแกรม  
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ภาพที� ข.4 หนา้จอการติดตั@งโปรแกรมระบบบริหารงานร้านขายเครื�องเฟอร์นิเจอร์ 

 เมื�อผูใ้ชง้านตอ้งการทาํการติดตั@งให้กดปุ่ม Next เพื�อเขา้สู่ขั@นตอนการติดตั@งโปรแกรม ผูใ้ชง้าน
สามารถยกเลิกการติดตั@งโปรแกรมไดโ้ดยกดปุ่ม Cancel 
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ภาพที� ข.5 หนา้จอแสดงตาํแหน่งในการติดตั@งโปรแกรมระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 

 ระบบจะแสดงตําแหน่งที� ติดตั@ งโปรแกรมไว้ที�  C:\Program Files\Siam Furniture 
Company\Siam Furniture\ ถ้าผูใ้ช้ไม่ตอ้งการจดัเก็บตามตาํแหน่งที�ระบบไดท้าํการกาํหนดให้ก็
สามารถกาํหนดเองได้โดยการกดปุ่ม Browse… แล้วทาํการหาตาํแหน่งที�ตอ้งการติดตั@ง เมื�อทาํ
ขั@นตอนดงักล่าวเสร็จแลว้ใหท้าํการกดปุ่ม Next เพื�อทาํในขั@นตอนถดัไป 

 

 

 

 



88 
 

 

ภาพที� ข.6 หนา้จอยนืยนัการติดตั@งโปรแกรมระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 

 หน้าจอยืนยนัการติดตั@งโปรแกรม ถ้าตกลงให้กดปุ่ม Next เพื�อทาํการติดตั@งระบบ แต่ถ้า
ตอ้งการกลบัไปแกไ้ขตาํแหน่งการติดตั@งโปรแกรมให้กดปุ่ม Back และถา้ตอ้งการยกเลิกการติดตั@ง
โปรแกรมก็สามารถกดปุ่ม Cancel เพื�อยกเลิกการติดตั@งโปรแกรม 
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ภาพที� ข.7 หนา้จอกาํลงัทาํการติดตั@งโปรแกรมระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 

 ระบบกาํลังทาํการติดตั@งโปรแกรม แต่ถ้าผูใ้ช้งานตอ้งการยกเลิกการติดตั@งให้ทาํการกดปุ่ม 
Cancel เพื�อยกเลิกการติดตั@งทนัที 
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ภาพที� ข.8 หนา้จอการติดตั@งสาํเร็จ 

การติดตั@งระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์สาํเร็จ กดปุ่ม Close เพื�อปิดหนา้จอการติดตั@ง 
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ภาพที� ข.9 หนา้จอการเขา้สู่ระบบระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 

 การเขา้โปรแกรมระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ให้คลิกที� Start เลือก All Program และ
เลือก Siam Furniture หรือคลิกที�ไอคอน Siam Furniture ที�หนา้ Desktop ก็ได ้
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Install .NET Framework 3.5 

 การติดตั@ง .NET Framework เพื�อให้ ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ทาํงานไดโ้ดย 
ระบบตอ้งการ .NET Framework 3.5 ในการทาํงาน มีขั@นตอนการติดตั@งดงันี@   

 

ภาพที� ข.10 เมื�อใส่แผน่ซีดีระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 

เมื�อใส่แผน่ซีดีเขา้ไป จะปรากฏขอ้มูลดงัภาพที� ข.10 หลงัจากนั@น Click ที� Open folder to view files 
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ภาพที� ข.11 โฟลเดอร์ Siam Furniture Setup 

 ใหท้าํการ Double Click ที�โฟลเดอร์ Setup แลว้จะแสดงขอ้มูลดงัภาพที� ข.11 
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ภาพที� ข.12 การติดตั@ง .NET Framework 3.5 

 ใหท้าํการ Double Click ไฟลติ์ดตั@งที�ไดร์ฟ ซีดี-รอม เลือก DotNetFX35 เพื�อเปิดโฟลเดอร์ ใน
การติดตั@ง .NET Framework 3.5 
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ภาพที� ข.13 เลือกไฟลก์ารติดตั@ง .NET Framework 3.5 

 ใหท้าํการ Double Click ที�ไฟล์ DotNetFx35Client.exe เพื�อทาํการติดตั@ง ระบบจะแสดงหนา้จอ
การติดตั@งโปรแกรม 

 

 



96 
 

 

ภาพที� ข.14 รอการประมวลผลโปรแกรม .NET Framework 3.5 

รอการประมวลผลของโปรแกรม .NET Framework 3.5 เพื�อจะทาํการติดตั@งต่อไป 
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ภาพที� ข.15 หนา้จอยอมรับการติดตั@ง .NET Framework 3.5 

 ใหผู้ใ้ชเ้ลือกที�ปุ่ม Accept เพื�อทาํการยอมรับในการติดตั@ง .NET Framework 3.5 เพื�อไปยงั
ขั@นตอนติดตั@งต่อไป 
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ภาพที� ข.16 รอการติดตั@งโปรแกรม .NET Framework 3.5 

 ระบบกาํลงัทาํการติดตั@งโปรแกรม .NET Framework 3.5 หรือ แต่ถา้ผูใ้ชง้านตอ้งการยกเลิกการ
ติดตั@งใหท้าํการเลือกปุ่ม Cancel เพื�อยกเลิกการติดตั@งทนัที 
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ภาพที� ข.17 หนา้การติดตั@งโปรแกรม .NET Framework 3.5 สาํเร็จ 

 การติดตั@ง .NET Framework 3.5 สาํเร็จ เลือกปุ่ม Finish เพื�อปิดหนา้จอการติดตั@ง 
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Install Crystal Reports 

การออกรายงานของ ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ นั@นจาํเป็นตอ้งลง Crystal Reports 
เพื�อทาํใหร้ะบบออกรายงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ มีขั@นตอนการติดตั@งดงันี@  

 

ภาพที� ข.18 เมื�อใส่แผน่ซีดีระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 

เมื�อใส่แผน่ซีดีเขา้ไป จะปรากฏขอ้มูลดงัภาพที� ข.10 หลงัจากนั@น Click ที� Open folder to view files 
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ภาพที� ข.19 โฟลเดอร์ Siam Furniture Setup 

 ใหท้าํการ Double Click ที�โฟลเดอร์ Setup แลว้จะแสดงขอ้มูลดงัภาพที� ข.19 
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ภาพที� ข.20 ไฟลก์ารติดตั@ง Crystal Reports 

ให้ทาํการ Double Click ไฟล์ติดตั@งที�ไดร์ฟ ซีดี-รอม เลือก Crystal Reports 12.0 เพื�อเปิด
โฟลเดอร์ ในการติดตั@ง Crystal Reports 
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ภาพที� ข.21 เลือกไฟลก์ารติดตั@ง Crystal Reports 

ให้ทาํการ Double Click ที�ไฟล์ CRRuntime_12_0_mlb.msi เพื�อทาํการติดตั@ง ระบบจะแสดง
หนา้จอการติดตั@งโปรแกรม 

 

 

 



104 
 

 

ภาพที� ข.22 หนา้จอขั@นตอนการติดตั@งโปรแกรม Crystal Reports 

เมื�อผูใ้ช้งานตอ้งการทาํการติดตั@งให้เลือกปุ่ม Next เพื�อเข้าสู่ขั@นตอนการติดตั@งโปรแกรม 
ผูใ้ชง้านสามารถยกเลิกการติดตั@งโปรแกรมไดโ้ดยกดปุ่ม Cancel 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

ภาพที� ข.23 หนา้จอยอมรับการติดตั@ง Crystal Reports 

1. ให้ผูใ้ชง้านกดเลือกหนา้ขอ้ความ I accept the License Agreement เพื�อยอมรับเงื�อนไขใน
การใชง้าน 

2.  เลือกปุ่ม Next เพื�อทาํการติดตั@ง Crystal Reports ต่อไป 
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ภาพที� ข.24 หนา้จอการใส่รหสัผลิตภณัฑ ์

เลือกปุ่ม Next เพื�อทาํการติดตั@ง Crystal Reports ต่อไป โดยไม่ตอ้งใส่ Product ID  
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ภาพที� ข.25 หนา้จอยนืยนัการติดตั@งโปรแกรม Crystal Reports 

 หน้าจอยืนยนัการติดตั@งโปรแกรม ถ้าตกลงให้เลือกปุ่ม Next เพื�อทาํการติดตั@งระบบ แต่ถ้า
ตอ้งการกลบัไปแกไ้ขตาํแหน่งการติดตั@งโปรแกรมให้เลือกปุ่ม Back และถา้ตอ้งการยกเลิกการติดตั@ง
โปรแกรมก็สามารถเลือกปุ่ม Cancel เพื�อยกเลิกการติดตั@งโปรแกรม 
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ภาพที� ข.26 หนา้จอแสดงการติดตั@งโปรแกรม  

 ระบบกาํลงัทาํการติดตั@งโปรแกรม แต่ถา้ผูใ้ช้งานตอ้งการยกเลิกการติดตั@งให้ทาํการเลือกปุ่ม 
Cancel เพื�อยกเลิกการติดตั@งทนัที 
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ภาพที� ข.27 หนา้การติดตั@งสาํเร็จ 

 การติดตั@ง Crystal Reports สาํเร็จ เลือกปุ่ม Finish เพื�อปิดหนา้จอการติดตั@ง 
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Restore Database 
 การติดตั@งฐานขอ้มูลเพื�อให้ใช้ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์นั@น ให้ผูใ้ช้ทาํการ
เมนู Start และเลือก All Programs เลือกโฟลเดอร์ Microsoft SQL Server 2008 จากเมนู จากนั@น
เลือก Enterprise Manager เพื�อทาํการติดตั@งฐานขอ้มูล ดงัรูปที� ข.28 การกาํหนดสิทธิ|  นั@น ไม่ได้
กาํหนดอะไรแต่มีการใส่รหสัในการเชื�อมต่อของ Database  

 

ภาพที� ข.28  หนา้จอใส่รหสั SQL Server2008 

เมื�อหนา้จอ SQL Server 2008 ขึ@นมาให้ผูใ้ช ้ใส่ . ที� Server name และที� Authentication เลือก 
SQL Server Authentication ที� Login ใส่ sa และที� Password ใส่รหสั 123 และทาํการกด Connect เพื�อ
ทาํการติดต่อฐานขอ้มูล 
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ภาพที� ข.29  หนา้จอขั@นตอนการติดตั@งฐานขอ้มูล 

 ใหผู้ใ้ชค้ลิกขวาที�โฟลเดอร์ Database เลือก  Restore Database… เพื�อทาํการติดตั@งฐานขอ้มูล 
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ภาพที� ข.30 หนา้จอยนืยนัการเลือกไฟลฐ์านขอ้มูล 

1. ที�ช่อง To Database ใหใ้ส่ชื�อฐานขอ้มูลวา่ “Siam Furniture”  
2. จากนั@นคลิกเลือก From Device และ 
3. คลิกปุ่ม … 
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ภาพที� ข.31 หนา้จอเพิ�มฐานขอ้มูล 

คลิกปุ่ม Add แลว้เลือกไฟลที์�ชื�อ SiamFurniture จากนั@นกดปุ่ม ok  
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ภาพที� ข.32 หนา้จอเลือกฐานขอ้มูล 

1. เมื�อมาถึงหนา้จอเลือกฐานขอ้มูลแลว้ กดเลือกไฟล ์SiamFurniture.bak  

2. กดปุ่ม ok เพื�อตกลงเลือก Database  
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ภาพที� ข.33 หนา้จอยนืยนัการเลือก SiamFurniture.bak 

 จากนั@นกด OK เพื�อตกลงที�จะติดตั@งไฟล ์SiamFurniture.bak 
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ภาพที� ข.34 หนา้จอเลือกไฟลก์ารติดตั@งฐานขอ้มูล 

1. คลิกเครื�องหมาย √ ที�หนา้ชื�อไฟลฐ์านขอ้มูล  

2. แลว้เลือกปุ่ม OK เพื�อทาํการติดตั@งฐานขอ้มูล หรือ เลือกปุ่ม Cancel เพื�อยกเลิกการติดตั@ง
ฐานขอ้มูล  
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ภาพที� ข.35 หนา้จอแสดงผลการยนืยนั 

เลือกปุ่ม OK เพื�อรับทราบวา่ การติดตั@งฐานขอ้มูล เสร็จสิ@นเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพที� ข.36  หนา้จอการติดตั@งฐานขอ้มูลสาํเร็จ 

 การติดตั@งฐานขอ้มูลสําเร็จในโฟลเดอร์ Database จะมีฐานขอ้มูลที�ผูใ้ชไ้ดท้าํการติดตั@ง
คือ Siam Furniture ผูใ้ช้สามารถใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ทั@ง 
Windows Application และ Web Application ไดท้นัที  
 

 

 

 

 

 



119 
 

 

 

ภาพที� ข.37  หนา้จอการกาํหนดสิทธิ|  

1. คลิกที� โฟลเดอร์ Security 
2. คลิกที� โฟลเดอร์ Logins เพื�อเปิดเขา้ไปดูการกาํหนด Server Name 

1 

2 
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ภาพที� ข.38  หนา้จอที�มีการกาํหนด Sever Name 

ใน Database ของโปรแกรม SimaFurniture มีการกาํหนด Sever Name คือ . และ กาํหนด 
Login และ Password เพื�อการเขา้ถึงของฐานขอ้มูล Siam Furniture โดย สามารถกาํหนด การ
เขา้ถึง โดยไปที�เมนู Security และไปที� Login ในที�นี@ ชื�อในการ Login คือ sa และ Password คือ 
123  
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ภาคผนวก ค 
ตวัอยา่งรายงาน 

รายงานระบบ 

 

 ภาพที� ค.1 รายงานสินคา้ที�สั�งซื@อ 
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ภาพที� ค.2 รายงานสินคา้ที�มีกาํไรสูงสุดต่อเดือน 
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ภาพที� ค.3 รายงานสินคา้คงเหลือ 
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ประวติัคณะผูจ้ดัทาํ 

 
รหสันกัศึกษา  5005020018 
ชื"อ-นามสกุล  นายกฤษดา นาคเสวก 
ที"อยู ่ 423/1 หมู่ 5 ถนนหมู่บา้นเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ  
 เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
เบอร์โทรศพัท ์ 08-6612-1797 
E-Mail   lastsetpeach@hotmail.com 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม 
 
รหสันกัศึกษา  5105000086 
ชื"อ-นามสกุล  นางสาวกอบกุล จาํรูญศิลป์ 
ที"อยู ่ 489/95 หมู่บา้น PK การ์เดน้ หมู่ 2 ตาํบลบา้นคลองสวน  
 อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์สมุทรปราการ 10290 
เบอร์โทรศพัท ์ 08-0073-1915 
E-Mail   taew_k.jamroonsil@hotmail.co.th 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ โรงเรียนพณิชยการตัUงตรงจิตร 
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม 
 
รหสันกัศึกษา  5105000087 
ชื"อ-นามสกุล  นางสาวจารวี จาํนงคห์าญ 
ที"อยู ่ 70/178 หมู่บา้น พฤกษา 39 ตาํบลเสาธงหิน อาํเภอบางใหญ่ 

นนทบุรี 11140 
เบอร์โทรศพัท ์ 08-9018-1430 
E-Mail   janin_ja@hotmail.com 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ โรงเรียนพณิชยการตัUงตรงจิตร 
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม 
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