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บทคัดย่ อ
ร้า น บี บี เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นร้า นจาหน่ า ยเฟอร์ นิ เจอร์ ข นาดกลาง มี ห น้า ร้า นอยู่ย่า นชุ มชน
พระราม 2 ซึ่ งมีลูกค้าเป็ นจ านวนมากโดยในปั จจุบันทางร้านไม่ได้มีการนาเทคโนโลยีใดเข้ามาช่ว ย
ในการดาเนินงาน เช่น การเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า การขาย การค านวณราคาสินค้า ปั จ จุบันนี้
ยังเป็ นการเขี ยนด้ว ยมือ ในทางการค านวนยอดขายของแต่ ละเดื อนต้องนาใบเสร็จมาคานวนใหม่
ทางร้านจึงต้องการระบบที่จะช่วยให้การดาเนินงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น
จากปั ญหาดังกล่า วทาให้ผูจ้ ดั ทามีแ นวคิ ด นาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
(Database System) มาใช้ในการพัฒ นาระบบการจัด การร้ า นเฟอร์ นิ เจอร์ (กรณี ศึ ก ษา ร้ า น บี บี
เฟอร์ นิ เจอร์ ) พัฒ นาโดยด้ว ยภาษา Java ด้ว ยโปรแกรม NetBeans และจั ด การฐานข้อ มู ล ด้ว ย
MySQL โดยระบบสามารถจัด เก็บ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลการขายบันทึ กลงฐานข้อมูล ซึ่ ง
ประกอบด้วยฟั งก์ชันการทางานดังนี้ การจัด การข้อมูลเฟอร์ นิเจอร์ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรายการขาย
โดยระบบสามารถช่ว ยบันทึ กข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสิ นค้า ค านวณราคาสิ นค้า และค านวณยอดขายได้
อย่างถูกต้อง มีความสะดวกและรวดเร็ว
คาสาคัญ: ระบบการจัดการร้าน/ ร้านเฟอร์นิเจอร์ / บีบี เฟอร์นิเจอร์
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญ
ปั จจุ บันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้า มามีบทบาทขึ้ นอย่า งมาก ทั้งในชี วิต ประจ าวัน การ
ทางาน และการดาเนิ นงานขององค์กรต่า ง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศมีค วามสาคัญต่ อประสิทธิ ภาพ
ขององค์กรหรื อธุ รกิจ โดยเฉพาะอย่า งยิง่ ในปั จจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่ งขัน
ทางธุ รกิจสู ง องค์กรที่มีการบริ การงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่า งรวดเร็ ว ย่อม
ทาให้องค์กรสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
ผูจ้ ัด ทาจึ งได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุ รกิจเฟอร์ นิเจอร์ ในการสร้า งระบบ
การจัด การให้ร้า นเฟอร์นิเจอร์ กรณี ศึกษา ร้า น บี บี เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งปั จจุบันมีผใู ้ ช้บริ การจานวนมาก
และมีระบบการจัด การบริ ห ารงานที่ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ซึ่ งจากเดิ มการบริ ห ารจัด การร้า น
บี บี เฟอร์ นิเจอร์ ได้จ ัด เก็บข้อ มูลด้ว ยกระดาษเป็ นส่ ว นใหญ่ ท าให้เกิด ความยุ่งยากในการด าเนิ น
ธุรกิจ เช่น การบันทึ ก และการจัด เก็บข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้ซ้ื อสินค้า การจัด เก็บข้อมูลการ
ขาย ทาให้เกิด ความล่า ในการเรี ยกดู ขอ้ มูล ความเสี ยหายต่ อข้อมูล และยังส่ งผลกระทบต่ อการท า
สรุ ป ยอดขายในแต่ ละเดื อ น จึ ง จ าเป็ นต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า มาช่ ว ยในการบริ ห าร
จัด การธุ รกิจ เพื่ อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพในการบริ ห ารงานสามารถเข้า ถึ งข้อ มูลได้อย่า งสะดวกและ
รวดเร็ว ไม่เกิดความผิดพลาด ไม่เสี่ยงต่อการสูญหาย และการเสียหายของข้อมูล
จากปั ญหาดังกล่า ว ผูจ้ ดั ทาจึ งได้ทาการพัฒนาระบบการจัด การ ร้า น บีบี เฟอร์นิเจอร์ โดย
พัฒ นาเป็ นระบบการจัด การร้า น เขี ย นชุ ด ค าสั่งด้ว ยภาษา Java โดยใช้โปรแกรม NetBeans และ
จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL โดยระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ และลดขั้นตอน
ในการจัดทาการบันทึกข้อมูลการขาย รวมถึงการสรุ ปการขาย
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการร้านเฟอร์ นิเจอร์ กรณี ศึกษา ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์
1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
1.3.1 เจ้าของร้าน
1.3.1.1 สามารถจัดการข้อมูลหลักได้ ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า
1.3.1.2 สามารถบันทึกข้อมูลการขายได้
1.3.1.3 สามารถคานวณราคาสินค้าได้

2
1.3.1.4 สามารถสรุ ปยอดขายในแต่ละเดือนได้
1.3.1.5 สามารถตรวจสอบการขายย้อนหลังได้
1.3.1.6 สามารถตรวจสอบการขายได้ท้ งั หมด
1.3.2 พนักงาน
1.3.2.1 สามารถจัดการข้อมูลหลักได้ ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า
1.3.2.2 สามารถบันทึกข้อมูลการขายได้
1.3.2.3 สามารถคานวณราคาสินค้าได้
1.3.2.4 สามารถสรุ ปยอดขายในแต่ละเดือนได้
1.3.2.5 สามารถตรวจสอบการขายย้อนหลังได้
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้รับ
1.4.1 ทาให้การดาเนินงานของร้านเฟอร์นิเจอร์ มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น
1.4.2 สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้า ทาให้ง่ายต่อการเรี ยกดูขอ้ มูล
1.4.3 สามารถจัดเก็บข้อมูลการขาย ทาให้ง่ายต่อการสรุ ปยอดขายในแต่ละเดือน
1.4.4 สามารถตรวจสอบการขายย้อนหลังได้
1.4.5 การจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นระบบเกิดความสูญหายยาก และสามารถเรี ยกใช้ในภายหลังได้
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินปริญญำนิพนธ์
1.5.1 การรวบรวมข้อมูล (Requirement Gathering)
ทางผู ้จ ัด ท าได้ท าการศึ ก ษาระบบงานเดิ ม ของร้ า น บี บี เฟอร์ นิ เจอร์ โดยการ
สัมภาษณ์ เจ้า ของร้านถึงการทางานในปั จจุ บนั ว่า มีรูปแบบการทางานอย่า งไร การบันทึกข้อมูลต่า ง
ๆ ใช้วิธีใด มีข้ นั ตอนใดบ้าง และเก็บข้อมูลที่เกีย่ วข้องต่ า งๆ และเอกสารต่า งๆ เพื่อมาจัด ทาระบบ
การจัดการร้าน เพื่อให้ตรงก ับความต้องการของผูใ้ ช้งาน
1.5.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
นาข้อ มูล ที่ ได้รวบรวมทาการวิเคราะห์ จนได้ค วามต้องการของระบบ (System
Requirement) และฟั งก์ชันการทางานของระบบ จากนั้นนาเสนอผ่า นแผนภาพแสดงการไหลของ
ข้อ มู ล (Data Flow Diagram) แผนภาพแสดงโครงสร้ า งและความสัม พัน ธ์ ข องข้ อ มู ล (Entity
Relationship Diagram) และแผนภาพแสดงขั้นตอนการทางาน (Work Flow Diagram)
1.5.3 การออกแบบระบบ (System Design)
เป็ นการออกแบบส่ ว นต่ า งๆ เช่ น ฐานข้อ มู ล การออกแบบหน้า จอให้ ก บั ผู ้ใ ช้
รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการจัดทาระบบจัดการร้าน
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1.5.4 การพัฒนาระบบ (System Development)
ทาการพัฒนาตามที่ ได้ออกแบบและความต้องการของผูใ้ ช้ โดยในส่ว นของระบบ
การจัด การร้า นเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้ภาษา Java ในการเขี ยนชุด คาสั่ง พัฒนาโดยโปรแกรม NetBeans
และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL
1.5.5 การทดสอบระบบ (System Testing)
การทดสอบระบบจะเกิด ขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ องในขั้นตอนการจัด ทาระบบ โดยการให้
เจ้า ของร้า นทดลองใช้ระบบจัด การร้า น ซึ่ งเป็ นการตรวจสอบเพื่ อหาข้อผิด พลาดในโปรแกรม
รวมถึงตรวจสอบว่าโปรแกรมที่จดั ทาขึ้นจะสามารถให้ผลตรงตามที่ตอ้ งการหรื อไม่
1.5.6 การจัดทาเอกสาร (Documentation)
จัด ท าเอกสาร อธิ บ ายขั้นตอนในการท างานต่ า งๆ และแนะนาวิ ธีใช้งานระบบ
คุณลักษณะและความสามารถของระบบการจัดการร้าน
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรดำเนินปริญญำนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาดาเนินงานปริ ญญานิ พนธ์
ปี 2561
ปี 2562
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
รวบรวมความต้องการ
วิเคราะห์ระบบงาน
ออกแบบระบบ
จัดทาระบบ
ทด สอบ ระบบ แล ะ
แก ้ไข
จัดทาเอกสาร
1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง ยีห่ ้อ Asus
- CPU : Intel Core i7-6700HQ 2.60 GHz
- Ram : 8 GB
- Hard Disk : 1TB
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1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 10
- โปรแกรม NetBeans
- Web Browser: Google Chrome
1.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง
- CPU: Intel Core i3 ขึ้นไป
- Ram: 4 GB ขึ้นไป
- Hard Disk: 128 ขึ้นไป
1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 7 , 8 , 10
- โปรแกรม NetBeans
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การพัฒนาระบบบริ ห ารจัด การร้ า นเฟอร์ นิเ จอร์ กรณี ศึ กษา ร้ า น บี บี เฟอร์ นิ เจอร์ ทั้ง นี้
ผูจ้ ัดทาได้ทาการศึกษาข้อมูล แนวคิด และทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง เพื่อนาข้อมูลมาเป็ นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาระบบบริ หารจัด การร้านเฟอร์นิเจอร์ กรณี ศึกษา ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น
หัวข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เทคโนโลยี Windows Application1
Windows Application หรื อ WinAPP เป็ นโปรแกรมประเภท GUI (Graphic User Interface)
เรี ยกง่ า ยๆก็คื อ โปรแกรมประเภทนี้ เป็ นโปรแกรมที่ จ ะติ ด ต่ อหรื อตอบสนองกบั ผูใ้ ช้ (User) ผ่า น
ทางระบบภาพ Graphic เพื่อให้มีการใช้งานที่ ง่ายและเข้าใจได้ง่ายยิง่ ขึ้น โปรแกรมประเภทนี้ จะต้อง
ผ่ า นการเขี ย นโปรแกรมขึ้ นมาด้ว ยข้อ ความหรื อ Text จากโปรแกรมอย่า งเช่ น Notepad หรื อ
EditPlus แต่ ห ากเป็ นในปั จ จุ บัน มีโปรแกรมที่ สามารถใช้วิ ธีค ลิกวาง ลากวางให้สามารถจัด การ
สร้า งสรรค์โปรแกรมได้ง่า ยยิ่งขึ้น แต่ ถึงอย่า งไรก็ค วรที่ จ ะมีการศึกษาในเรื่ องของหลักการพัฒนา
โปรแกรมไว้บา้ ง เพื่อความสะดวกในการแก ้ไขและจัดการโปรแกรมในภายหลัง
เทคโนโลยี Windows Application มี ข ้อ จาก ดั อยู่ คื อ จะสามารถท างานได้ เฉพาะระบบ
Windows เท่ า นั้น ต่ างจาก Web Application ที่ สามารถทางานผ่าน เว็บบราวเซอร์ ทาให้สะดวกต่ อ
การใช้งานทุกที่ แต่ Windows Application ก็ยงั มีความสาคัญสาหรับงานหลายประเภท เช่ น โรงแรม
ร้านอาหาร โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และอีกหลายงาน
2.2 ภาษา Java และข้อดีของภาษา Java2
เป็ นภาษาที่ ใ ช้สาหรั บเขี ย นโปรแกรมที่ สนับ สนุ นการเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วัต ถุ ( OOP :
Object-Oriented Programming) โปรแกรมที่ เขี ย นขึ้ นถูกสร้า งภายในคลาส ดังนั้นคลาส คื อที่ เก็บ
เมทอด (Method) หรื อพฤติ กรรม (Behavior) ซึ่ งมีสถานะ (State) และรู ปพรรณ (Identity) ประจา
พฤติกรรม (Behavior)

1

https://www.appdever.com
2
https://mindphp.com
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2.2.1 ข้อดีของภาษา Java
- ภาษา Java เป็ นภาษาที่ สนับสนุ น การเขี ยนโปรแกรมเชิ ง วัต ถุแ บบสมบู รณ์ ซึ่ ง เหมาะ
สาหรับพัฒนาระบบที่ มีค วามซับซ้อน การพัฒนาโปรแกรมแบบวัตถุจะช่ ว ยให้เราสามารถใช้ค า
หรื อชื่อต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นระบบงานนั้นมาใช้ในการออกแบบโปรแกรมได้ ทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
- โปรแกรมที่ เขี ยนขึ้ นโดยใช้ภาษา Java จะมีความสามารถทางานได้ในระบบปฏิบัติการที่
แตกต่างก ัน ไม่จาเป็ นต้องดัดแปลงแก ้ไขโปรแกรม
- มีการตรวจสอบข้อผิด พลาดทั้งตอน compile time และ runtime ทาให้ลดข้อผิด พลาดที่
อาจเกิดขึ้นในโปรแกรม และช่วยให้ debug โปรแกรมได้ง่าย
2.3 ระบบฐานข้อมูล (Database System)3
2.3.1 ความหมายของระบบฐานข้อมูล (Database System)
ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่ รวบรวมข้อมูลต่ า ง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
ก ันเข้า ไว้ดว้ ยกนั อย่า งมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่า ง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะ
ประกอบด้วยแฟ้ มข้อมูลหลายแฟ้ มที่มีขอ้ มูล เกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั เข้าไว้ดว้ ยก ันอย่างเป็ นระบบและ
เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้ องก ันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่า งมีประสิ ทธิภาพ โดยมี
ซอฟต์แวร์ที่เปรี ยบเสมือนสื่อกลางระหว่างผูใ้ ช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องก ับการใช้ฐานข้อมูล
เรี ยกว่า ระบบจัด การฐานข้อมูล หรื อ DBMS (data base management system)มีห น้า ที่ ช่ว ยให้ผูใ้ ช้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิ ทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้อาจเป็ นการสร้างฐานข้อมูล
การแกไ้ ขฐานข้อมูล หรื อการตั้งค าถามเพื่ อให้ได้ข ้อ มูลมา โดยผูใ้ ช้ไม่จ าเป็ นต้องรั บรู ้ เกีย่ วก บั
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล
2.3.2 ประโยชน์ ของฐานข้อมูล4
- ลดการเก็บข้อมูลที่ ซ้ าซ้อน ข้อมูลบางชุ ดที่ อยู่ในรู ปของแฟ้ มข้อมูลอาจมีปรากฏ
อยู่ห ลาย ๆ แห่ ง เพราะมี ผูใ้ ช้ข ้อ มูล ชุ ด นี้ ห ลายคน เมื่ อใช้ร ะบบฐานข้อมู ลแล้ว จะช่ ว ยให้ค วาม
ซ้ าซ้อนของข้อมูลลดน้อยลง
- รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียว ในกรณี
ที่มีขอ้ มูลชุ ด เดี ยวกนั ปรากฏอยู่ห ลายแห่ งในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่า นี้ จะต้องตรงก ัน ถ้า มีการแกไ้ ข
ข้อมูลนี้ทุก ๆ แห่ งที่ ขอ้ มูลปรากฏอยู่จะแก ้ไขให้ถูกต้องตามกนั หมดโดยอัตโนมัติ ดว้ ยระบบจัด การ
ฐานข้อมูล
3

https://sites.google.com/site/thekhnoloyisarsnthesit
4
http://www.9experttraining.com
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- การป้ องก ันและรักษาความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลทาได้อย่า งสะดวก การป้ องกนั
และรักษาความปลอดภัยกบั ข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผูท้ ี่เกีย่ วข้องเท่ า นั้น ซึ่ งก่อให้เกิด
ความปลอดภัย(security) ของข้อมูลด้วย

บทที่ 3
วิเคราะห์ และการออกแบบ
3.1 วิเคราะห์ ระบบงานปัจจุบนั (As-Is System Analysis)
ระบบงานปั จ จุบันของร้าน บี บี เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นการทางานด้ว ยการจดด้วยลายมือโดยการ
จดบันทึกลงสมุด จึงทาให้เกิด ปั ญหาเรื่ องการสูญหายหรื อชารุ ด นอกจากนี้การรับคาสัง่ ซื้อจากลูกค้า
และการค านวณราคาสิ นค้า จึ งทาให้อาจเกิด ความผิด พลาดของรายละเอียดสิ นค้า ส่ งผลให้การ
ทางานเกิดความผิดพลาดและมีความล่าช้า และไม่สามารถดูรายรับในแต่ละวัน หรื อแต่ละเดือนตาม
ความต้องการ จึงได้นาระบบการจัด การเข้ามาช่ วยในการจัด เก็บข้อมูลต่ า ง ๆ และนามาใช้ในการ
สรุ ปยอดขาย เพื่อดูยอดขายได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้องมากขึ้น

รู ปที่ 3.1 ขั้นตอนการทางานของระบบงานปั จจุบนั
3.1.1 ปัญหาที่พบในระบบงานเดิม
3.1.1.1 ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน ทาให้เกิดปั ญหาเขียนผิดและอ่า นไม่ออก
3.1.1.2 ข้อมูลสูญหาย และเกิดความผิด พลาดเมื่อทางร้านจะมาคานวณยอดเพื่อสรุ ป
รายได้
3.1.2 แนวทางการแก้ ไขปัญหา
ผูจ้ ดั ทาได้นาเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ การทางานของระบบงานเดิมที่ยงั ไม่มี ซึ่งการใช้งานจะประกอบไปด้วย
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3.1.2.1 การบันทึกรายละเอียดสินค้า เพื่อนาไปผลิตสินค้าสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง
3.1.2.2 การบันทึกข้อมูลลูกค้า เพื่อลดการผิด พลาดหรื อสูญหายของข้อมูล ซึ่งอาจทา
ให้เกิดปั ญหาในการจัดส่งสิ นค้า
3.1.2.3 คานวณยอดขายของทางร้านในแบบที่ผใู ้ ช้ต้องการ เช่น รายวัน รายเดือน
เป็ นต้น
3.2 วิเคราะห์ ระบบงานใหม่ (New System Analysis)
ในระบบงานใหม่ของร้าน บี บี เฟอร์นิเจอร์ ได้นาโปรแกรมประยุกต์เข้ามาใช้ ซึ่ ง จะทาให้
ร้า นสามารถอานวยความสะดวกแก่ทางร้า นได้มากขึ้ น ไม่ว่า จะเป็ นส่ ว นการบันทึ กข้อมูลลูกค้า
รายละเอี ยดสิ นค้า ค านวณยอดขาย และการเก็บข้อมู ลรายการขายต่ า งๆ และยังสามารถเรี ยกดู
ยอดขายย้อนหลังแบบกาหนดช่ ว งเวลาได้อีกด้ว ย ซึ่ งทุ กอยางที่ กล่ า วมานี้จ ะเพิ่มความสะดวกและ
รวดเร็ ว เพิ่มความเป็ นระเบี ยบ และยังช่ว ยลดการสู ญหายของข้อมูลให้กบั ทางร้าน บี บี เฟอร์นิเจอร์
ได้อีกด้วย
3.3 ขั้นตอนการทางานของระบบงานใหม่ (New System Work Flow Diagram)

รู ปที่ 3.2 ขั้นตอนการทางานของระบบงานใหม่
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3.4 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)

รู ปที่ 3.3 Context Diagram ของระบบการจัดการร้าน บีบี เฟอร์ นิเจอร์

รู ปที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของเข้าสู่ระบบ

รู ปที่ 3.5 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของจัดการข้อมูลลูกค้า
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รู ปที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของจัดการข้อมูลสินค้า

รู ปที่ 3.7 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของการจัดการออเดอร์

รู ปที่ 3.8 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของดูยอดขาย

รู ปที่ 3.9 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของการดูยอดขายทั้งหมด
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3.5 คาอธิบายการประมวนผล (Process Description)
ตารางที่ 3.1 Process Description : Process 1.0 เข้าสู่ระบบ
SYSTEM:
ระบบจัดการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์
DFD Number:
1.0
เข้าสู่ระบบ
Process Name:
Input Data Flow: Username, Password
Output Data Flow: ผลการเข้าสู่ระบบ
Data Store:
user
Description:
ผูใ้ ช้กรอกข้อมูล Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบการทางาน
ตารางที่ 3.2 Process Description : Process 2.0 จัดการข้อมูลลูกค้า
SYSTEM:
ระบบจัดการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์
DFD Number:
2.0
จัดการข้อมูลลูกค้า
Process Name:
Input Data Flow: กรอกข้อมูลลูกค้า
Output Data Flow: ผลบันทึ กข้อมูลลูกค้า
Data Store:
customer
Description:
ผูใ้ ช้กรอกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า เพื่อบันทึ กข้อมูลลูกค้า
ตารางที่ 3.3 Process Description : Process 3.0 จัดการข้อมูลสิ นค้า
SYSTEM:
ระบบจัดการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์
DFD Number:
3.0
จัดการข้อมูลสินค้า
Process Name:
Input Data Flow: กรอกข้อมูลสินค้า
Output Data Flow: ผลบันทึ กข้อมูลสินค้า
Data Store:
product , type
Description:
ผูใ้ ช้กรอกชื่อสินค้าที่ตอ้ งการ กรอกชนิดสิ นค้าที่ตอ้ งการ เพื่อบันทึ ก
ข้อมูลสินค้า
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ตารางที่ 3.4 Process Description : Process 4.0 จัดการออเดอร์
SYSTEM:
ระบบจัดการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์
DFD Number:
4.0
จัดการออเดอร์
Process Name:
Input Data Flow: เลือกข้อมูลลูกค้า เลือกข้อมูลสิ นค้า คานวณราคา
Output Data Flow: ผลบันทึ กข้อมูลออเดอร์
Data Store:
user , customer , product , type , productorder
Description:
ผูใ้ ช้เลือกข้อมูลลูกค้า เลือกข้อมูลสิ นค้า คานวณราคา เพื่อบันทึ กออ
เดอร์

ตารางที่ 3.5 Process Description : Process 5.0 ดูยอดขาย
SYSTEM:
ระบบจัดการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์
DFD Number:
5.0
ดูยอดขาย
Process Name:
Input Data Flow: เรี ยกดูยอดขาย
Output Data Flow: ผลการเรี ยกดูยอดขาย
Data Store:
user , customer , product , type , productorder , saleorder
Description:
พนักงานและเจ้าของร้านสามารถเรี ยกดูยอดขายได้

ตารางที่ 3.6 Process Description : Process 6.0 ดูยอดขายทั้งหมด
SYSTEM:
ระบบจัดการร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์
DFD Number:
6.0
ดูยอดขายทั้งหมด
Process Name:
Input Data Flow: เรี ยกดูยอดขายทั้งหมด
Output Data Flow: ผลการเรี ยกดูยอดขายทั้งหมด
Data Store:
user , customer , product , type , productorder , saleorder
Description:
เจ้าของร้านสามารถเรี ยกดูยอดขายทั้งหมดได้
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3.6 โครงสร้ างและความสั มพันธ์ ระหว่ างเอ็นทิตี้ (Entity Relationship Diagram)

รู ป 3.5 โครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ ี (Entity Relationship Diagram)
ของระบบการจัดการร้าน บีบี เฟอร์ นิเจอร์

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูลแบ่งตาราง (Table) โดยอธิบายถึงข้อมูลในตารางทั้งหมดในระบบ
รวมถึงแสดงข้อมูลว่าแต่ละตารางเก็บข้อมูลอะไรบ้าง ประกอบด้วย
4.1.1. ชื่อของข้อมูล (Field Name)
4.1.2. คาอธิบายข้อมูล (Data Description)
4.1.3. ชนิดของข้อมูล (Data Type)
4.1.4. ขนาดของข้อมูล (Length)
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดตารางข้อมูลผูใ้ ช้
Table : user
Field Name
id
user
pass
fullname
Primary Key : id

Data Type
Int (11)
Varchar (64)
Varchar (64)
Varchar (255)

Data Description
รหัสผูใ้ ช้
ชื่อผูใ้ ช้
รหัสผ่านผูใ้ ช้
ชื่อนามสกุลผูใ้ ช้

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดตารางข้อมูลลูกค้า
Table : customer
Field Name
id
fullname
tel
addess
Primary Key : id

Data Type
Int (11)
Varchar (255)
Int (10)
Text

Data Description
รหัสลูกค้า
ชื่อนามสกุลลูกค้า
เบอร์โทรลูกค้า
ที่อยูล่ ูกค้า
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ตารางที่ 4.3 รายละเอียดตารางข้อมูลสินค้า
Table : product
Field Name
id
name
type
price
image
Primary Key : id

Data Type
Int (11)
Varchar (64)
Int (11)
Int (11)
Text

Data Description
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ประเภทสินค้า
ราคาสินค้า
รายละเอียดสิ นค้า

ตารางที่ 4.4 รายละเอียดตารางข้อมูลคาสัง่ ซื้ อสิ นค้า
Table : productorder
Field Name
Data Type
Data Description
id
Int (11)
รหัสคาสัง่ ซื้อ
saleorder
Int (11)
สินค้าที่สงั่ ซื้ อ
product
Int (11)
สินค้าที่ซ้ือ
qty
Int (11)
ราคาสินค้า
total
Int (11)
ราคารวม
Primary Key : id
ตารางที่ 4.5 รายละเอียดตารางข้อมูลการขาย
Table : saleorder
Field Name
Data Type
Data Description
id
Int (11)
รหัสการขาย
customer
Int (11)
ชื่อลูกค้า
employee
Int (11)
ชื่อผูข้ าย
date
date
วันที่
total
Int (11)
ราคารวม
Primary Key : id

17

ตารางที่ 4.6 รายละเอียดตารางข้อมูลประเภทสิ นค้า
Table : type
Field Name
Data Type
id
Int (11)
title
Varchar (64)
Primary Key : id

Data Description
รหัสประเภทสินค้า
ชื่อประเภทสินค้า
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4.2 โครงสร้ างของระบบการจัดการร้ านเฟอร์ นิเจอร์
เพิ่มข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลลูกค้า

ลบข้อมูลลูกค้า
แก ้ไขข้อมูลลูกค้า
เพิ่มรายการสัง่ ซื้อ

รายการสัง่ ซื้อ

ลบรายการสัง่ ซื้อ
แก ้ไขรายการสัง่ ซื้อ
เพิ่มรายการสินค้า

login

สินค้า

ลบรายการสินค้า
แก ้ไขรายการสินค้า

เพิ่มรายการประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า

ลบรายการประเภทสินค้า
แก ้ไขรายการประเภทสินค้า

เพิ่มรายการขาย
รายการขาย

ดูรายระเอียดการขาย
ลบรายการขาย

รู ปที่ 4.1 โครงสร้างของระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์
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4.3 การออกแบบส่ วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design)

รู ปที่ 4.2 หน้าจอเข้าสู่ระบบ
จากรู ปที่ 4.2 ผูใ้ ช้สามารถกรอกข้อมูล Username และ Password ของผูใ้ ช้เพื่อยืนยันตนใน
การเข้าสู่ระบบ

รู ปที่ 4.3 หน้าจอแสดงเมนูห ลัก
จากรู ปที่ 4.3 แสดงหน้าเมนูหลักใช้สาหรับเลือกใช้ฟังก์ชนั ต่างๆ ในโปรแกรม ประกอบไป
ด้วย
- ข้อมูลรายการขาย สามารถสร้างรายการสัง่ ซื้ อเฟอร์นิเจอร์ได้
- ข้อมูลลูกค้า สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้
- ข้อมูลสินค้า สามารถจัด การข้อมูลสิ นค้าได้
- จบการทางานเป็ นการออกจากระบบ
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รู ปที่ 4.4 หน้าจอแสดงข้อมูลลูกค้า (สร้างรายชื่ อลูกค้า)
จากรู ปที่ 4.4 แสดงข้อมูลลูกค้า สามารถ เพิ่มรายชื่ อลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในระบบ
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รู ปที่ 4.5 หน้าจอแสดงข้อมูลลูกค้า (แก ้ไขรายชื่ อลูกค้า)
จากรู ปที่ 4.5 แสดงข้อมูลลูกค้า สามารถ แก ้ไขข้อมูลลูกค้า เพื่ออัพเดทข้อมูลลูกค้า
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รู ปที่ 4.6 หน้าสร้างรายการสัง่ ซื้ อ (เพิ่มรายการสินค้า)
จากรู ปที่ 4.6 แสดงรายละเอียดการสร้างรายการสัง่ ซื้อ มีข้ นั ตอนดังนี้
- เลือกข้อมูลลูกค้า
- เลือกเพิ่มสินค้าที่ตอ้ งการ
- เลือกจานวนที่ต ้องการ
- เลือกเพิ่มรายการสัง่ ซื้อ เพื่อบันทึกรายการสัง่ ซื้อ
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รู ปที่ 4.7 หน้าสร้างรายการสัง่ ซื้ อ (แกไ้ ขรายการสิ นค้า)
จากรู ปที่ 4.7 แสดงหน้าการแกไ้ ขรายการสัง่ ซื้อ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
- เลือกข้อมูลสิ นค้าที่ตอ้ งการ
- แก ้ไขจานวนสินค้าที่ตอ้ งการ
- เลือกแก ้ไขรายการสินค้า เพื่อบันทึกรายการสัง่ ซื้ อ
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รู ปที่ 4.8 หน้าจอดูรายละเอียดคาสัง่ ซื้ อ
จากรู ปที่ 4.8 แสดงรายละเอียดคาสัง่ ซื้อ สามารถดูรายละเอียดคาสัง่ ซื้อได้
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รู ปที่ 4.9 หน้าจอแสดงข้อมูลสินค้า (สร้างรายการชนิดสิ นค้า)
จากรู ปที่ 4.9 แสดงการสร้างรายการสินค้า โดยพิมพ์ชื่อชนิดสิ นค้าที่ตอ้ งการ และคลิกเพิ่ม
รายการชนิดสิ นค้า เพื่อบันทึ กรายการชนิดสิ นค้า
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รู ปที่ 4.10 หน้าจอแสดงข้อมูลสิ นค้า (แก ้ไขรายการชนิดสินค้า)
จากรู ปที่ 4.10 แสดงการเลือกรายการชนิดสิ นค้า และคลิกแก ้ไขรายการชนิดสินค้า กรอก
ชื่อชนิดสิ นค้าที่ตอ้ งการ และคลิกแก ้ไขรายการชนิดสินค้า เพื่อบันทึ กรายการชนิดสินค้า
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รู ปที่ 4.11 หน้าข้อมูลสินค้า (สร้างรายการสิ นค้า)
จากรู ปที่ 4.11 แสดงรายการสิ นค้า กรอกชื่ อสิ นค้า ราคา และชื่อรู ป ที่ต้องการ และคลิกเพิ่ม
รายการสิ นค้าเพื่อบันทึ กรายการสินค้า
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รู ปที่ 4.12 หน้าแสดงข้อมูลสิ นค้า (แก ้ไขรายการสิ นค้า)
จากรู ปที่ 4.12 แสดงการเลือกแกไ้ ขรายการสิ นค้า แกไ้ ขชื่ อสิ นค้า ราคาสิ นค้า ที่ ต้องการ
และคลิกแก ้ไขรายการสินค้า เพื่อบันทึกรายการสินค้า
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รู ปที่ 4.13 หน้าจอแสดงยอดขายรวม
จากรู ปที่ 4.13 แสดงรายการยอดขายรวม ระบุวนั ที่ ที่ต้องการดูยอดขาย โดยสามารถระบุ
ช่วงวันที่ตอ้ งการดูยอดขายได้
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รู ปที่ 4.14 หน้าจอหลักการทางาน
จากรู ปที่ 4.14 เมื่อต้องการออกจากระบบ คลิกปุ่ มจบการทางานโปรแกรมจะถูกปิ ดลงทันที

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการดาเนินปริญญานิพนธ์
สำหรับกำรจัด ทำปริ ญญำนิ พนธ์ กำรพัฒนำระบบกำรจัด กำรร้ำ นเฟอร์ นิเจอร์ กรณี ศึกษำ
ร้ำ น บีบี เฟอร์ นิเจอร์ ได้มีกำรนำระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่ วยในกำรบริ ห ำรจัด กำรแผนงำนต่ำ ง ๆ
เพื่อให้มีระเบี ยบแบบแผนมำกยิ่งขึ้ น ทำให้มีค วำมสะดวกสบำยในกำรจัด เก็บข้อมูล ง่ ำ ยต่ อกำร
เรี ยกใช้ขอ้ มูล สำมำรถตรวจสอบข้อมูลขำยย้อนหลังได้ และช่วยป้ องก ันเรื่ องกำรสูญหำยของข้อมูล
5.2 ข้อดีของระบบ
5.2.1 มีกำรนำเทคโนโลยีมำช่วยดำเนินธุรกิจให้เกิดควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น
5.2.2 สำมำรถเก็บข้อมูลของลูกค้ำ ทำให้ง่ำยต่อกำรเรี ยกดูขอ้ มูล
5.2.3 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำรขำย ทำให้ง่ำยต่อกำรสรุ ปยอดขำยในแต่ละเดือน
5.2.4 สำมำรถตรวจสอบกำรขำยย้อนหลังได้
5.2.5 ทำให้ผูใ้ ช้งำนระบบมีควำมสะดวกสบำยในกำรจัดเก็บข้อมูล ค้นหำ เรี ยกใช้งำน
5.2.6 ช่วยลดกำรสู ญหำยของข้อมูล
5.2.7 มีกำรจัดกำรข้อมูลต่ำงๆ เป็ นระเบียบมำกขึ้น
5.3 ข้อจากัดของระบบ
5.3.1 ลูกค้ำ ไม่ส ำมำรถทำกำรสั่งซื้ อผ่ ำ นระบบได้ เนื่ อ งจำกเป็ นระบบภำยในร้ำ นไม่ไ ด้
ออนไลน์
5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 พัฒนำเป็ นระบบออนไลน์ ให้ลูกค้ำสำมำรถทำรำยกำรสัง่ ซื้ อได้ดว้ ยตนเองได้
5.4.2 พัฒนำระบบในรู ปแบบของแอปพลิเคชันให้สำมำรถใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์ สมำร์ทโฟน
ต่ำงๆ ได้
5.4.3 พัฒนำระบบให้สำมำรถออกใบเสร็จได้
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