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บทคดัย่อ 

 
ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ เป็นร้านจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลาง มีหน้าร้านอยู่ย่านชุมชน

พระราม 2 ซ่ึงมีลูกค้าเป็นจ านวนมากโดยในปัจจุบันทางร้านไม่ไดมี้การน าเทคโนโลยใีดเข้ามาช่วย
ในการด าเนินงาน เช่น การเกบ็ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลสินค้า การขาย การค านวณราคาสินคา้ ปัจจุบันน้ี
ยงัเป็นการเขียนด้วยมือ ในทางการค านวนยอดขายของแต่ละเดือนต้องน าใบเสร็จมาค านวนใหม่ 
ทางร้านจึงตอ้งการระบบท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผูจ้ดัท ามีแนวคิดน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล 
(Database System) มาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์  (กรณี ศึกษา ร้าน บี บี 
เฟอร์นิเจอร์) พัฒนาโดยด้วยภาษา Java ด้วยโปรแกรม NetBeans และจัดการฐานข้อมูลด้วย 
MySQL โดยระบบสามารถจดัเกบ็ขอ้มูลลูกค้า ขอ้มูลสินค้า ขอ้มูลการขายบันทึกลงฐานขอ้มูล ซ่ึง
ประกอบด้วยฟังกช์ันการท างานดังน้ี การจัดการขอ้มูลเฟอร์นิเจอร์ ขอ้มูลลูกค้า ขอ้มูลรายการขาย 
โดยระบบสามารถช่วยบันทึกข้อมูลลูกคา้ ขอ้มูลสินค้า ค านวณราคาสินค้า และค านวณยอดขายได้
อยา่งถูกตอ้ง มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 
ค าส าคัญ: ระบบการจดัการร้าน/ ร้านเฟอร์นิเจอร์/ บีบี เฟอร์นิเจอร์ 
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทข้ึนอยา่งมาก ทั้ งในชีวิตประจ าวนั การ
ท างาน และการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพ
ขององค์กรหรือธุรกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขัน
ทางธุรกจิสูง องค์กรท่ีมีการบริการงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงขอ้มูลได้อยา่งรวดเร็ว ย่อม
ท าให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได้ 
 ผูจ้ ัดท าจึงได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกจิเฟอร์นิเจอร์ ในการสร้างระบบ
การจดัการให้ร้านเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงปัจจุบันมีผูใ้ชบ้ริการจ านวนมาก 
และมีระบบการจดัการบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซ่ึงจากเดิมการบริหารจัดการร้าน    
บีบี เฟอร์นิเจอร์ได้จัดเกบ็ข้อมูลด้วยกระดาษเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เกดิความยุ่งยากในการด าเนิน
ธุรกจิ เช่น การบนัทึก และการจดัเกบ็ขอ้มูลของกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใชซ้ื้อสินคา้ การจดัเกบ็ขอ้มูลการ
ขาย ท าให้เกดิความล่าในการเรียกดูขอ้มูล ความเสียหายต่อข้อมูล และยงัส่งผลกระทบต่อการท า
สรุปยอดขายในแต่ละเดือน จึงจ าเป็นต้องอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการธุรกจิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ไม่เกดิความผิดพลาด ไม่เส่ียงต่อการสูญหาย และการเสียหายของขอ้มูล 
 จากปัญหาดงักล่าว ผูจ้ดัท าจึงไดท้ าการพฒันาระบบการจดัการ ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ โดย
พฒันาเป็นระบบการจัดการร้าน เขียนชุดค าสั่งด้วยภาษา Java โดยใช้โปรแกรม NetBeans และ
จดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL โดยระบบสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้และลดขั้นตอน
ในการจดัท าการบนัทึกขอ้มูลการขาย รวมถึงการสรุปการขาย  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพฒันาระบบการจดัการร้านเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ 
 
1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
 1.3.1 เจา้ของร้าน 
  1.3.1.1 สามารถจดัการขอ้มูลหลกัได ้ไดแ้ก ่ขอ้มูลลูกคา้, ขอ้มูลสินคา้  
  1.3.1.2 สามารถบนัทึกขอ้มูลการขายได ้
  1.3.1.3 สามารถค านวณราคาสินคา้ได  ้
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  1.3.1.4 สามารถสรุปยอดขายในแต่ละเดือนได้ 
  1.3.1.5 สามารถตรวจสอบการขายยอ้นหลงัได้ 
  1.3.1.6 สามารถตรวจสอบการขายไดท้ั้งหมด 
 1.3.2 พนกังาน 
  1.3.2.1 สามารถจดัการขอ้มูลหลกัได ้ไดแ้ก ่ขอ้มูลลูกคา้, ขอ้มูลสินคา้  
  1.3.2.2 สามารถบนัทึกขอ้มูลการขายได ้
  1.3.2.3 สามารถค านวณราคาสินคา้ได  ้
  1.3.2.4 สามารถสรุปยอดขายในแต่ละเดือนได  ้
  1.3.2.5 สามารถตรวจสอบการขายยอ้นหลงัได  ้
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ท าให้การด าเนินงานของร้านเฟอร์นิเจอร์มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 1.4.2 สามารถเกบ็ขอ้มูลของลูกคา้ ท าให้ง่ายต่อการเรียกดูขอ้มูล 
 1.4.3 สามารถจดัเกบ็ขอ้มูลการขาย ท าให้ง่ายต่อการสรุปยอดขายในแต่ละเดือน 
 1.4.4 สามารถตรวจสอบการขายยอ้นหลงัได้ 
 1.4.5 การจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีเป็นระบบเกดิความสูญหายยาก และสามารถเรียกใชใ้นภายหลงัได้ 
 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 
 1.5.1 การรวบรวมขอ้มูล (Requirement Gathering) 
           ทางผู้จัดท าได้ท าการศึกษาระบบงานเดิมของร้าน บีบี  เฟอร์นิเจอร์ โดยการ
สมัภาษณ์เจา้ของร้านถึงการท างานในปัจจุบนัว่ามีรูปแบบการท างานอยา่งไร การบันทึกขอ้มูลต่าง 
ๆ ใช้วิธีใด มีขั้นตอนใดบ้าง และเกบ็ข้อมูลท่ีเก ีย่วข้องต่างๆ และเอกสารต่างๆ เพ่ือมาจัดท าระบบ
การจดัการร้าน เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
 1.5.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
           น าข้อมูลท่ีได้รวบรวมท าการวิเคราะห์จนได้ความต้องการของระบบ (System 
Requirement) และฟังกช์ันการท างานของระบบ จากนั้นน าเสนอผ่านแผนภาพแสดงการไหลของ
ข้อมูล (Data Flow Diagram) แผนภาพแสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity 
Relationship Diagram) และแผนภาพแสดงขั้นตอนการท างาน (Work Flow Diagram) 
 1.5.3 การออกแบบระบบ (System Design) 
           เป็นการออกแบบส่วนต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล การออกแบบหน้าจอให้กบัผู ้ใช ้
รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีจะใชใ้นการจดัท าระบบจดัการร้าน 
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 1.5.4 การพฒันาระบบ (System Development) 
           ท าการพฒันาตามท่ีไดอ้อกแบบและความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยในส่วนของระบบ
การจดัการร้านเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้ภาษา Java ในการเขียนชุดค าสั่ง พฒันาโดยโปรแกรม NetBeans 
และจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL  

1.5.5 การทดสอบระบบ (System Testing) 
          การทดสอบระบบจะเกดิข้ึนอย่างต่อเน่ืองในขั้นตอนการจัดท าระบบ โดยการให้
เจ้าของร้านทดลองใช้ระบบจัดการร้าน ซ่ึงเป็นการตรวจสอบเพ่ือหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม 
รวมถึงตรวจสอบว่าโปรแกรมท่ีจดัท าข้ึนจะสามารถให้ผลตรงตามท่ีตอ้งการหรือไม่ 

1.5.6 การจดัท าเอกสาร (Documentation) 
           จัดท าเอกสาร อธิบายขั้ นตอนในการท างานต่างๆ และแนะน าวิธีใช้งานระบบ 
คุณลกัษณะและความสามารถของระบบการจดัการร้าน 
 
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 

ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาด าเนินงานปริญญานิพนธ์ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

รวบรวมความตอ้งการ            
วิเคราะห์ระบบงาน            
ออกแบบระบบ            
จดัท าระบบ            
ทดสอบ ระบบและ
แกไ้ข 

           

จดัท าเอกสาร            
 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ 

 1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
          - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ยีห่้อ Asus 

         - CPU : Intel Core i7-6700HQ 2.60 GHz 
         - Ram : 8 GB 
         - Hard Disk : 1TB 
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1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
         - ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 
         - โปรแกรม NetBeans 
         - Web Browser: Google Chrome 

 
1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่รองรับระบบ 

 1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
          - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง  

         - CPU: Intel Core i3 ข้ึนไป 
         - Ram: 4 GB ข้ึนไป 
         - Hard Disk: 128 ข้ึนไป 
1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
         - ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 7 , 8 , 10 

          - โปรแกรม NetBeans 
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บทที ่2  
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การพฒันาระบบบริหารจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ ทั้ งน้ี
ผูจ้ ัดท าไดท้ าการศึกษาข้อมูล แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก ีย่วข้อง เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นกรอบแนวทางใน
การพฒันาระบบบริหารจดัการร้านเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น
หัวขอ้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เทคโนโลย ีWindows Application1    

Windows Application หรือ WinAPP เป็นโปรแกรมประเภท GUI (Graphic User Interface) 
เรียกง่ายๆกคื็อ โปรแกรมประเภทน้ีเป็นโปรแกรมท่ีจะติดต่อหรือตอบสนองกบัผูใ้ช้ (User) ผ่าน
ทางระบบภาพ Graphic เพ่ือให้มีการใชง้านท่ีง่ายและเขา้ใจไดง่้ายยิง่ข้ึน โปรแกรมประเภทน้ี จะตอ้ง
ผ่านการเขียนโปรแกรมข้ึนมาด้วยข้อความหรือ Text จากโปรแกรมอย่างเช่น Notepad หรือ 
EditPlus แต่หากเป็นในปัจจุบัน มีโปรแกรมท่ีสามารถใช้วิธีค ลิกวาง ลากวางให้สามารถจัดการ
สร้างสรรค์โปรแกรมไดง่้ายยิ่งข้ึน แต่ถึงอย่างไรกค็วรท่ีจะมีการศึกษาในเร่ืองของหลกัการพฒันา
โปรแกรมไวบ้า้ง เพ่ือความสะดวกในการแกไ้ขและจดัการโปรแกรมในภายหลงั 

 เทคโนโลยี Windows Application มีข้อจ ากดัอยู่ คือ จะสามารถท างานได้ เฉพาะระบบ 
Windows เท่านั้น ต่างจาก Web Application ท่ีสามารถท างานผ่าน เวบ็บราวเซอร์ท าให้สะดวกต่อ
การใชง้านทุกท่ี แต่ Windows Application กย็งัมีความส าคญัส าหรับงานหลายประเภท เช่น โรงแรม 
ร้านอาหาร โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และอีกหลายงาน 

 
2.2 ภาษา Java และข้อดขีองภาษา Java2 

          เป็นภาษาท่ีใช้ส าหรับเขียนโปรแกรมท่ีสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ ( OOP : 
Object-Oriented Programming) โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนถูกสร้างภายในคลาส ดังนั้ นคลาส คือท่ีเกบ็    
เมทอด (Method) หรือพฤติกรรม (Behavior) ซ่ึงมีสถานะ (State) และรูปพรรณ (Identity) ประจ า
พฤติกรรม (Behavior) 
 
 
 

                                                           
1
 https://www.appdever.com 

2
 https://mindphp.com 
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         2.2.1 ข้อดขีองภาษา Java 

 - ภาษา Java เป็นภาษาท่ีสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุแบบสมบูรณ์ ซ่ึงเหมาะ
ส าหรับพฒันาระบบท่ีมีความซับซอ้น การพฒันาโปรแกรมแบบวตัถุจะช่วยให้เราสามารถใช้ค า
หรือช่ือต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบงานนั้นมาใชใ้นการออกแบบโปรแกรมได ้ ท าให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

 - โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนโดยใชภ้าษา Java จะมีความสามารถท างานไดใ้นระบบปฏิบัติการท่ี
แตกต่างกนั ไม่จ าเป็นตอ้งดดัแปลงแกไ้ขโปรแกรม 
           - มีการตรวจสอบข้อผิดพลาดทั้ งตอน compile time และ runtime ท าให้ลดข้อผิดพลาดท่ี
อาจเกดิข้ึนในโปรแกรม และช่วยให้ debug โปรแกรมไดง่้าย 

 
2.3 ระบบฐานข้อมูล (Database System)3 
 2.3.1 ความหมายของระบบฐานข้อมูล (Database System)  

  ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบท่ีรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก ีย่วข้อง
กนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งมีระบบมีความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะ
ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มท่ีมีขอ้มูล เก ีย่วขอ้งสมัพนัธ์กนัเข้าไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบและ
เปิดโอกาสให้ผูใ้ชส้ามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกนัขอ้มูลเหล่าน้ี ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี
ซอฟต์แวร์ท่ีเปรียบเสมือนส่ือกลางระหว่างผูใ้ชแ้ละโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการใชฐ้านขอ้มูล 
เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (data base management system)มีหน้าท่ีช่วยให้ผูใ้ช้
เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชอ้าจเป็นการสร้างฐานขอ้มูล 
การแกไ้ขฐานข้อมูล หรือการตั้ งค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา โดยผูใ้ช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เก ีย่วกบั
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานขอ้มูล  
 

2.3.2 ประโยชน์ของฐานข้อมูล4 

          - ลดการเกบ็ข้อมูลท่ีซ ้ าซ้อน ขอ้มูลบางชุดท่ีอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลอาจมีปรากฏ
อยู่หลาย ๆ แห่ง เพราะมีผูใ้ช้ข้อมูลชุดน้ีหลายคน เม่ือใช้ระบบฐานข้อมูลแลว้จะช่วยให้ความ
ซ ้ าซอ้นของขอ้มูลลดนอ้ยลง 

  - รักษาความถูกตอ้งของขอ้มูล เน่ืองจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียว ในกรณี
ท่ีมีขอ้มูลชุดเดียวกนัปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานขอ้มูล ข้อมูลเหล่าน้ีจะต้องตรงกนั ถา้มีการแกไ้ข
ขอ้มูลน้ีทุก ๆ แห่งท่ีขอ้มูลปรากฏอยู่จะแกไ้ขให้ถูกต้องตามกนัหมดโดยอตัโนมติัดว้ยระบบจดัการ
ฐานขอ้มูล 

                                                           
3
 https://sites.google.com/site/thekhnoloyisarsnthesit 

4
 http://www.9experttraining.com 
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  - การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัให้กบัข้อมูลท าไดอ้ยา่งสะดวก การป้องกนั
และรักษาความปลอดภยักบัข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผูท่ี้เก ีย่วข้องเท่านั้น ซ่ึงกอ่ให้เกดิ
ความปลอดภยั(security) ของขอ้มูลดว้ย 
  



บทที ่3 
วิเคราะห์และการออกแบบ 

 
3.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั (As-Is System Analysis) 
 ระบบงานปัจจุบันของร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ เป็นการท างานดว้ยการจดด้วยลายมือโดยการ
จดบนัทึกลงสมุด จึงท าให้เกดิปัญหาเร่ืองการสูญหายหรือช ารุด นอกจากน้ีการรับค าสัง่ซ้ือจากลูกค้า
และการค านวณราคาสินค้า จึงท าให้อาจเกดิความผิดพลาดของรายละเอียดสินค้า ส่งผลให้การ
ท างานเกดิความผิดพลาดและมีความล่าชา้ และไม่สามารถดูรายรับในแต่ละวนั หรือแต่ละเดือนตาม
ความต้องการ จึงได้น าระบบการจัดการเข้ามาช่วยในการจดัเกบ็ข้อมูลต่าง ๆ และน ามาใช้ในการ
สรุปยอดขาย เพ่ือดูยอดขายไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและมีความถูกตอ้งมากข้ึน 
 

 
รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการท างานของระบบงานปัจจุบนั 

 
 3.1.1 ปัญหาที่พบในระบบงานเดมิ 
                       3.1.1.1 ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน ท าให้เกดิปัญหาเขียนผิดและอ่านไม่ออก 

         3.1.1.2 ขอ้มูลสูญหาย และเกดิความผิดพลาดเม่ือทางร้านจะมาค านวณยอดเพ่ือสรุป
          รายได้ 

3.1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ผูจ้ดัท าไดน้ าเทคโนโลยโีปรแกรมประยุกต์และฐานขอ้มูลเขา้มาประยกุต์ใช ้เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการ การท างานของระบบงานเดิมท่ียงัไม่มี ซ่ึงการใชง้านจะประกอบไปดว้ย 
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3.1.2.1 การบนัทึกรายละเอียดสินคา้ เพ่ือน าไปผลิตสินคา้สินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.1.2.2 การบนัทึกข้อมูลลูกคา้ เพ่ือลดการผิดพลาดหรือสูญหายของขอ้มูล ซ่ึงอาจท า

        ให้เกดิปัญหาในการจดัส่งสินคา้ 
           3.1.2.3 ค านวณยอดขายของทางร้านในแบบท่ีผูใ้ชต้้องการ เช่น รายวนั รายเดือน 
          เป็นตน้ 
 
3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 

 ในระบบงานใหม่ของร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ ได้น าโปรแกรมประยุกต์เข้ามาใช้ ซ่ึง จะท าให้
ร้านสามารถอ านวยความสะดวกแกท่างร้านได้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นส่วนการบันทึกข้อมูลลูกค้า 
รายละเอียดสินค้า  ค านวณยอดขาย และการเกบ็ข้อมูลรายการขายต่างๆ และยงัสามารถเรียกดู
ยอดขายยอ้นหลงัแบบก  าหนดช่วงเวลาได้อีกด้วย ซ่ึงทุกอยางท่ีกล่าวมาน้ีจะเพ่ิมความสะดวกและ
รวดเร็ว เพ่ิมความเป็นระเบียบ และยงัช่วยลดการสูญหายของขอ้มูลให้กบัทางร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ 
ไดอี้กดว้ย 
 
3.3 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (New System Work Flow Diagram) 

 

 
รูปท่ี 3.2 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ 
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3.4 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 

 

 
 

รูปท่ี 3.3 Context Diagram ของระบบการจดัการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ 
 

 
 

รูปท่ี 3.4 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของเขา้สู่ระบบ 
 

 
รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของจดัการขอ้มูลลูกคา้  
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รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของจดัการขอ้มูลสินคา้  

 

 
รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของการจดัการออเดอร์ 

 

 
รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของดูยอดขาย 

 

 
 

รูปท่ี 3.9 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของการดูยอดขายทั้งหมด 
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3.5 ค าอธิบายการประมวนผล (Process Description)   

 
ตารางท่ี 3.1 Process Description : Process 1.0 เขา้สู่ระบบ 

SYSTEM: ระบบจดัการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ 
DFD Number: 

Process Name: 

1.0 
เขา้สู่ระบบ 

Input Data Flow: Username, Password 
Output Data Flow: ผลการเขา้สู่ระบบ 
Data Store: user 
Description: ผูใ้ช้กรอกขอ้มูล Username และ Password เพ่ือเขา้สู่ระบบการท างาน 

 
ตารางท่ี 3.2 Process Description : Process 2.0 จดัการขอ้มูลลูกคา้ 

SYSTEM: ระบบจดัการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ 
DFD Number: 

Process Name: 

2.0 
จดัการขอ้มูลลูกคา้ 

Input Data Flow: กรอกขอ้มูลลูกคา้ 
Output Data Flow: ผลบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ 
Data Store: customer 
Description: ผูใ้ช้กรอกช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ลูกคา้ เพ่ือบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ 

 
ตารางท่ี 3.3 Process Description : Process 3.0 จดัการขอ้มูลสินคา้  

SYSTEM: ระบบจดัการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ 
DFD Number: 
Process Name: 

3.0 
จดัการขอ้มูลสินคา้ 

Input Data Flow: กรอกขอ้มูลสินคา้ 
Output Data Flow: ผลบนัทึกขอ้มูลสินคา้ 
Data Store: product , type  
Description: ผูใ้ช้กรอกช่ือสินคา้ท่ีตอ้งการ กรอกชนิดสินคา้ท่ีตอ้งการ เพ่ือบนัทึก

ขอ้มูลสินคา้ 
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ตารางท่ี 3.4 Process Description : Process 4.0 จดัการออเดอร์ 
SYSTEM: ระบบจดัการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ 
DFD Number: 

Process Name: 

4.0 
จดัการออเดอร์ 

Input Data Flow: เลือกขอ้มูลลูกคา้ เลือกข้อมูลสินคา้ ค านวณราคา 
Output Data Flow: ผลบนัทึกขอ้มูลออเดอร์ 
Data Store: user ,  customer , product , type , productorder  
Description: ผูใ้ชเ้ลือกขอ้มูลลูกคา้ เลือกข้อมูลสินคา้ ค านวณราคา เพ่ือบนัทึกออ

เดอร์ 
 
 

ตารางท่ี 3.5 Process Description : Process 5.0 ดูยอดขาย 
SYSTEM: ระบบจดัการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ 
DFD Number: 
Process Name: 

5.0 
ดูยอดขาย 

Input Data Flow: เรียกดูยอดขาย 
Output Data Flow: ผลการเรียกดูยอดขาย 
Data Store: user ,  customer , product , type , productorder , saleorder 
Description: พนักงานและเจา้ของร้านสามารถเรียกดูยอดขายได้ 

 
 

ตารางท่ี 3.6 Process Description : Process 6.0 ดูยอดขายทั้งหมด 
SYSTEM: ระบบจดัการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ 
DFD Number: 

Process Name: 

6.0 
ดูยอดขายทั้งหมด 

Input Data Flow: เรียกดูยอดขายทั้งหมด 
Output Data Flow: ผลการเรียกดูยอดขายทั้งหมด 
Data Store: user ,  customer , product , type , productorder , saleorder 
Description: เจา้ของร้านสามารถเรียกดูยอดขายทั้งหมดได ้
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3.6 โครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 

 

 
 

รูป 3.5 โครงสร้างและความสมัพนัธ์ระหว่างเอ็นทิต้ี (Entity Relationship Diagram)  
ของระบบการจดัการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ 



 

 

บทที ่4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล 
 การออกแบบฐานขอ้มูลแบ่งตาราง (Table) โดยอธิบายถึงขอ้มูลในตารางทั้งหมดในระบบ 
รวมถึงแสดงขอ้มูลว่าแต่ละตารางเกบ็ขอ้มูลอะไรบา้ง ประกอบดว้ย  

4.1.1. ช่ือของขอ้มูล (Field Name) 
4.1.2. ค าอธิบายขอ้มูล (Data Description) 
4.1.3. ชนิดของขอ้มูล (Data Type) 
4.1.4. ขนาดของขอ้มูล (Length) 

 
ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดตารางขอ้มูลผูใ้ช้ 

Table : user 

Field Name Data Type Data Description 

id Int (11) รหัสผูใ้ช้ 
user Varchar (64) ช่ือผูใ้ช้ 
pass Varchar (64) รหัสผ่านผูใ้ช้ 
fullname Varchar (255) ช่ือนามสกุลผูใ้ช้ 
Primary Key : id 

 
 ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดตารางขอ้มูลลูกคา้  

Table : customer 

Field Name Data Type Data Description 

id Int (11) รหัสลูกคา้ 
fullname Varchar (255) ช่ือนามสกุลลูกคา้ 
tel Int (10) เบอร์โทรลูกคา้ 
addess Text ท่ีอยูลู่กคา้ 
Primary Key : id 
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดตารางขอ้มูลสินคา้ 

 
 
 
 

 
 

 
ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดตารางขอ้มูลค าสัง่ซ้ือสินคา้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดตารางขอ้มูลการขาย 

 
 
 
 

 
 
 

Table : product 

Field Name Data Type Data Description 

id Int (11) รหัสสินคา้ 
name Varchar (64) ช่ือสินคา้ 
type Int (11) ประเภทสินคา้ 
price Int (11) ราคาสินคา้ 
image Text รายละเอียดสินคา้ 
Primary Key : id 

Table : productorder 

Field Name Data Type Data Description 

id Int (11) รหัสค าสัง่ซ้ือ 
saleorder Int (11) สินคา้ท่ีสัง่ซ้ือ 
product Int (11) สินคา้ท่ีซ้ือ 
qty Int (11) ราคาสินคา้ 
total Int (11) ราคารวม 
Primary Key : id 

Table : saleorder 

Field Name Data Type Data Description 

id Int (11) รหัสการขาย 
customer Int (11) ช่ือลูกคา้ 
employee Int (11) ช่ือผูข้าย 
date date วนัท่ี 
total Int (11) ราคารวม 
Primary Key : id 
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดตารางขอ้มูลประเภทสินคา้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Table : type 

Field Name Data Type Data Description 

id Int (11) รหัสประเภทสินคา้ 
title Varchar (64) ช่ือประเภทสินคา้ 
Primary Key : id 
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4.2 โครงสร้างของระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์ 

 

 
รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของระบบการจดัการร้านเฟอร์นิเจอร์  

 
 

login

ขอ้มูลลูกคา้

เพ่ิมขอ้มูลลูกคา้

ลบขอ้มูลลูกคา้

แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้

รายการสัง่ซ้ือ

เพ่ิมรายการสัง่ซ้ือ

ลบรายการสัง่ซ้ือ

แกไ้ขรายการสัง่ซ้ือ

สินคา้

เพ่ิมรายการสินคา้

ลบรายการสินคา้

แกไ้ขรายการสินคา้

ประเภทสินคา้

เพ่ิมรายการประเภทสินคา้

ลบรายการประเภทสินคา้

แกไ้ขรายการประเภทสินคา้

รายการขาย

เพ่ิมรายการขาย

ดูรายระเอียดการขาย

ลบรายการขาย
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4.3 การออกแบบส่วนตดิต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design) 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 
 จากรูปท่ี 4.2 ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูล Username และ Password ของผูใ้ช้เพ่ือยนืยนัตนใน
การเขา้สู่ระบบ 
 

 
รูปท่ี 4.3 หนา้จอแสดงเมนูหลกั 

 จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้เมนูหลกัใชส้ าหรับเลือกใช้ฟังกช์นัต่างๆ ในโปรแกรม ประกอบไป
ดว้ย 

 - ขอ้มูลรายการขาย สามารถสร้างรายการสัง่ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ได้ 
 - ขอ้มูลลูกคา้ สามารถจดัการขอ้มูลลูกคา้ได้ 
 - ขอ้มูลสินคา้ สามารถจดัการขอ้มูลสินคา้ได้ 
 - จบการท างานเป็นการออกจากระบบ 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอแสดงขอ้มูลลูกคา้ (สร้างรายช่ือลูกคา้) 
 จากรูปท่ี 4.4 แสดงขอ้มูลลูกคา้ สามารถ เพ่ิมรายช่ือลูกคา้ เพ่ือเกบ็ข้อมูลลูกคา้ไวใ้นระบบ 
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอแสดงขอ้มูลลูกคา้ (แกไ้ขรายช่ือลูกคา้) 
 จากรูปท่ี 4.5 แสดงขอ้มูลลูกคา้ สามารถ แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ เพ่ืออพัเดทขอ้มูลลูกคา้ 
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รูปท่ี 4.6 หนา้สร้างรายการสัง่ซ้ือ (เพ่ิมรายการสินคา้) 
 จากรูปท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดการสร้างรายการสัง่ซ้ือ มีขั้นตอนดงัน้ี 
  - เลือกขอ้มูลลูกคา้  
  - เลือกเพ่ิมสินคา้ท่ีตอ้งการ 
  - เลือกจ านวนท่ีต้องการ  
  - เลือกเพ่ิมรายการสัง่ซ้ือ เพ่ือบันทึกรายการสัง่ซ้ือ 
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รูปท่ี 4.7 หนา้สร้างรายการสัง่ซ้ือ (แกไ้ขรายการสินคา้) 
 จากรูปท่ี 4.7 แสดงหนา้การแกไ้ขรายการสัง่ซ้ือ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  - เลือกขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการ 
  - แกไ้ขจ านวนสินคา้ท่ีตอ้งการ 
  - เลือกแกไ้ขรายการสินคา้ เพ่ือบันทึกรายการสัง่ซ้ือ 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอดูรายละเอียดค าสัง่ซ้ือ 
 จากรูปท่ี 4.8 แสดงรายละเอียดค าสัง่ซ้ือ สามารถดูรายละเอียดค าสัง่ซ้ือได้ 
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอแสดงขอ้มูลสินคา้ (สร้างรายการชนิดสินคา้) 
 จากรูปท่ี 4.9 แสดงการสร้างรายการสินคา้ โดยพิมพ์ช่ือชนิดสินคา้ท่ีตอ้งการ และคลิกเพ่ิม
รายการชนิดสินคา้ เพ่ือบนัทึกรายการชนิดสินคา้ 
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รูปท่ี 4.10 หนา้จอแสดงขอ้มูลสินคา้ (แกไ้ขรายการชนิดสินคา้) 
 จากรูปท่ี 4.10 แสดงการเลือกรายการชนิดสินคา้ และคลิกแกไ้ขรายการชนิดสินคา้ กรอก
ช่ือชนิดสินคา้ท่ีตอ้งการ และคลิกแกไ้ขรายการชนิดสินคา้ เพ่ือบนัทึกรายการชนิดสินคา้ 
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รูปท่ี 4.11 หนา้ขอ้มูลสินคา้ (สร้างรายการสินคา้) 
 จากรูปท่ี 4.11 แสดงรายการสินคา้ กรอกช่ือสินคา้ ราคา และช่ือรูป ท่ีต้องการ  และคลิกเพ่ิม
รายการสินคา้เพ่ือบันทึกรายการสินคา้ 
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รูปท่ี 4.12 หนา้แสดงขอ้มูลสินคา้ (แกไ้ขรายการสินคา้) 
จากรูปท่ี 4.12 แสดงการเลือกแกไ้ขรายการสินค้า แกไ้ขช่ือสินค้า ราคาสินค้า ท่ีต้องการ  

และคลิกแกไ้ขรายการสินคา้ เพ่ือบนัทึกรายการสินคา้ 
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รูปท่ี 4.13 หนา้จอแสดงยอดขายรวม 
 จากรูปท่ี 4.13 แสดงรายการยอดขายรวม ระบุวนัท่ี ท่ีต้องการดูยอดขาย โดยสามารถระบุ
ช่วงวนัท่ีตอ้งการดูยอดขายได้ 
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รูปท่ี 4.14 หนา้จอหลกัการท างาน 
 จากรูปท่ี 4.14 เม่ือตอ้งการออกจากระบบ คลิกปุ่มจบการท างานโปรแกรมจะถูกปิดลงทันที 

 
 

 
 



บทที ่5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินปริญญานิพนธ์ 
 ส ำหรับกำรจัดท ำปริญญำนิพนธ์ กำรพฒันำระบบกำรจัดกำรร้ำนเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษำ                                 
ร้ำน บีบี เฟอร์นิเจอร์ ได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรแผนงำนต่ำง ๆ 
เพ่ือให้มีระเบียบแบบแผนมำกยิ่งข้ึน ท ำให้มีควำมสะดวกสบำยในกำรจัดเกบ็ข้อมูล ง่ำยต่อกำร
เรียกใชข้อ้มูล สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลขำยยอ้นหลงัได ้ และช่วยป้องกนัเร่ืองกำรสูญหำยของขอ้มูล  
 
5.2 ข้อดขีองระบบ 

5.2.1 มีกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยด ำเนินธุรกจิให้เกดิควำมสะดวกสบำยมำกข้ึน 
5.2.2 สำมำรถเกบ็ข้อมูลของลูกคำ้ ท ำให้ง่ำยต่อกำรเรียกดูขอ้มูล 
5.2.3 สำมำรถจดัเกบ็ขอ้มูลกำรขำย ท ำให้ง่ำยต่อกำรสรุปยอดขำยในแต่ละเดือน 
5.2.4 สำมำรถตรวจสอบกำรขำยยอ้นหลงัได ้
5.2.5 ท ำให้ผูใ้ชง้ำนระบบมีควำมสะดวกสบำยในกำรจดัเกบ็ขอ้มูล ค้นหำ เรียกใชง้ำน 
5.2.6 ช่วยลดกำรสูญหำยของขอ้มูล 
5.2.7 มีกำรจดักำรขอ้มูลต่ำงๆ เป็นระเบียบมำกข้ึน 

 
5.3 ข้อจ ากัดของระบบ 

5.3.1 ลูกค้ำไม่สำมำรถท ำกำรสั่งซ้ือผ่ำนระบบได้ เน่ืองจำกเป็นระบบภำยในร้ำนไม่ได้
ออนไลน์ 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 พฒันำเป็นระบบออนไลน์ ให้ลูกคำ้สำมำรถท ำรำยกำรสัง่ซ้ือไดด้ว้ยตนเองได้ 
5.4.2 พฒันำระบบในรูปแบบของแอปพลิเคชนัให้สำมำรถใชง้ำนผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน

          ต่ำงๆ ได ้ 
5.4.3 พฒันำระบบให้สำมำรถออกใบเสร็จได้ 
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