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บทคดัย่อ 

 
ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์ เป็นร้านจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง มีหน้าร้านอยู่ท่ี

ห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค ซ่ึงมีลูกคา้เป็นจ านวนมากโดยในปัจจุบนัทางร้านไม่ได้มีการน า
เทคโนโลยีใดเขา้มาช่วยในการด าเนินงาน เช่น การเก็บขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลสินคา้ การขาย การ
ค านวณราคาสินคา้ ปัจจุบนัน้ียงัเป็นการจดบนัทึกดว้ยมือ ในทางการค านวนจ านวนสินคา้ของแต่ละ
เดือนตอ้งน าใบเสร็จมาค านวนใหม่ ทางร้านจึงมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาระบบท่ีจะน ามาช่วยให้
การด าเนินงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน จากปัญหาดงักล่าวท าให้ผูจ้ดัท ามีแนวคิดน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบฐานขอ้มูลมาใช้ในการพฒันาระบบระบบจดัการคลงัและการเบิกสินค้า 
(กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์) โดยพฒันาดว้ยภาษา Java Script ดว้ยโปรแกรม Visual Studio 
Code และจดัการฐานขอ้มูลดว้ย Fire base โดยระบบสามารถจดัเก็บขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลสินคา้ 
ขอ้มูลการสินคา้เขา้ ขอ้มูลสินคา้ออก บนัทึกลงฐานขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยฟังก์ชนัการท างานดงัน้ี 
การจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลรายการขาย และ ขอ้มูลสินคา้เขา้-ออก 
โดยระบบสามารถช่วยบนัทึกขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลของสินคา้เขา้-ออก ค านวณราคา
สินคา้ และค านวณยอดขายได้อย่างถูกตอ้ง มีความสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน  
 
ค าส าคัญ : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เกม, การเบิกสินคา้, คลงัสินคา้  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์ ด าเนินการจ าหน่ายอุปกรณ์เกมม่ิงเกียร์ เช่น เมาส์ คียบ์อร์ด หูฟัง 
เป็นตน้ ในการด าเนินงานในปัจจุบนั พบปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานหลายอยา่ง เน่ืองจากมี
ลักษณะการด าเนินงานเป็นแบบท าด้วยมือทั้ งหมด ไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ อีกทั้ งมีความ
ซ ้ าซ้อน และยุ่งยากในการด าเนินงาน ซ่ึงระบบหน่ึงท่ีน่าสนใจและได้น ามาศึกษาในคร้ังน้ีก็คือ
ระบบจดัการสต๊อกอุปกรณ์เกมม่ิงเกียร์ ปัญหาท่ีพบมีดงัน้ี 1. การจดัเก็บอุปกรณ์ เม่ือรับบิลส่งของ
เขา้มา จะท าการเก็บอุปกรณ์ไวใ้นชั้นเก็บท่ีไดติ้ดรหัสอุปกรณ์นั้นๆไว ้โดยไม่ไดมี้การบนัทึกการ
รับเขา้ และจ านวนอุปกรณ์ท่ีเก็บทั้งหมดไว ้ท าให้ไม่สามารถทราบจ านวนอะไหล่ท่ีแน่นอน หรือ
โดยประมาณได ้2. การเบิกอุปกรณ์ออกไปใช ้ไม่มีการบนัทึกการเบิกออกไป ท าใหไ้ม่ทราบจ านวน
อุปกรณ์ท่ีมีอยูท่ี่แน่นอน หรือโดยประมาณได ้3. เน่ืองจากไม่มีการบนัทึกการรับอุปกรณ์เขา้ และ
การเบิกออกไปใช้ ท าให้ไม่สามารถรู้จ านวนอุปกรณ์ท่ีแน่นอน หรือโดยประมาณได ้ดงันั้นส่งผล
ใหไ้ม่สามารถค านวณปริมาณอุปกรณ์ หรือมีขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสนใจท่ีจะท าการสั่งซ้ือเขา้มาใหม่
ได ้ซ่ึงพบปัญหาวา่ บางคร้ังอุปกรณ์ไม่เพียงพอก็ตอ้งเสียเวลาสั่งซ้ือใหม่และตอ้งรอการส่งจากผูข้าย 
ท าให้เสียเวลา และเสียโอกาสในทางธุรกิจ 4. รายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละชนิด และประเภท 
ไม่ได้ถูกจดัการให้เป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน ท าให้การคน้หามีความล่าช้า บางคร้ังก็ท าให้หาไม่พบ 
เน่ืองจากมีอุปกรณ์หลายประเภท และจ านวนมาก 
 จากปัญหาดงักล่าวทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการพฒันาระบบจดัการคลงัและการเบิกสินคา้ 
(กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์) เพื่อท่ีจะน ามาใชแ้กปั้ญหาแทนการจดบนัทึกขอ้มูลของร้านคา้ 
ท าให้ลดขอ้ผิดพลาดของการบนัทึกขอ้มูล และลดเวลาในการท างานมากยิ่งข้ึน โดยระบบ ดการ
คลงัและการเบิกสินคา้ ประกอบดว้ยฟังกช์นัการท างาน ไดแ้ก่ เพิ่ม-ลบ-แกไ้ข ขอ้มูลสินคา้ ส่งสินคา้
คืน เพิ่มขอ้มูลผูผ้ลิต ออกใบรายงานการสั่งซ้ือ ออกใบรายงานการเบิก โดยระบบพฒันาโดยใช้
เคร่ืองมือ Visual Studio code  และจัดการฐานข้อมูลด้วย Fire base ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา
โปรแกรม Java Script โดยระบบสามารถช่วยลดเวลาการท างานของร้านลง และช่วยลดขอ้ผิดพลาด
ในการท างานได ้ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานท่ีเพิ่มมากข้ึน  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์      
 เพื่อพฒันาระบบจดัการคลงัและการเบิกสินคา้ (กรณีศึกษา ร้าน ลิงก ์คอมพิวเตอร์) 
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1.3  ขอบเขตปริญญำนิพนธ์ 
 1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์           
          (Client/ Server Architecture) 
  1.3.2 จดัการขอ้มูลโดยใช ้Fire base 
 1.3.3 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย  
  1.3.3.1 เจา้ของร้าน 
   1.3.3.1.1 ก าหนดค่า 
      - ระบบสามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ คน้หา ขอ้มูลสินคา้และ 
         รายละเอียดต่าง ๆของสินค้าได้ เช่น ราคาขาย ราคาซ้ือเข้า 
         ประเภทอุปกรณ์ จ านวนสินคา้ 
      - ระบบสามรถเพิ่ม แกไ้ข ลบ คน้หา ประเภทของสินคา้ 
      - ระบบสามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ คน้หา คลงัสินคา้ 
      - ระบบสามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ คน้หา ช่ือผูข้ายได ้
   1.3.3.1.2 การเขา้ถึง 
      - ระบบสามารถแกไ้ข คน้หา ขอ้มูลพนกังาน 
      - ระบบสามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ คน้หา จดัการกลุ่มใชง้าน 
                   - ระบบสามารถเพิ่ม ลบ จดัการสิทธิใหก้บัพนกังานได ้
   1.3.3.1.3 จดัการเอกสาร 
      - ท  ารายการสั่งซ้ือสินคา้ ยนืยนัรายการสั่งซ้ือสินคา้ พิมพ ์
         รายการสั่งซ้ือสินคา้ 
      - ท ารายการเบิกสินค้า ยืนยนัการเบิกสินคา้ พิมพ์รายการเบิก   
         สินคา้ 
                              1.3.3.1.4 รายงาน 
       - ระบบแสดงสรุปรายงานสินคา้คงคลงัทั้งหมด 
       - ระบบแสดงสรุปรายงานสินคา้คงคลงัท่ีมีจ  านวนนอ้ยกวา่ 
          เหลือเท่ากบั 4ช้ิน 
       - ระบบแสดงสรุปรายงานใบสั่งซ้ือทั้งหมด 
        - ระบบแสดงสรุปรายงานการเบิกสินคา้ทั้งหมด 
       - ระบบแสดงสรุปรายงานท่ีมีการส่งสินคา้คืนทั้งหมด 
                              1.3.3.1.5 ส่งสินคา้คืน 
        - ส่งคืนสินคา้ท่ีช ารุดกลบัสู่ร้าน 
        - ส่งคืนสินคา้เน่ืองจากลูกคา้ซ้ือผดิรุ่น 
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  1.3.3.2 พนกังาน 
   1.3.3.2.1 ระบบสามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ คน้หา ขอ้มูลสินคา้และ 
      รายละเอียดต่าง ๆของสินคา้ได ้เช่น ราคาขาย ราคาซ้ือเขา้   
      ประเภทของอุปกรณ์ จ านวนสินคา้ 
             1.3.3.2.1 ก าหนดค่า 
                    - ระบบสามรถเพิ่ม แกไ้ข ลบ คน้หา ประเภทของสินคา้ 
                    - ระบบสามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ คน้หา คลงัสินคา้ 
                    - ระบบสามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ คน้หา ช่ือผูข้ายได ้
             1.3.3.2.3 ส่งสินคา้คืน 
       - ส่งคืนสินคา้ท่ีช ารุดกลบัสู่ร้าน 
                    - ส่งคืนสินคา้เน่ืองจากลูกคา้ซ้ือผดิรุ่น 
 
1.4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ลดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนของผูใ้ชเ้น่ืองจากการจดบนัทึกขอ้มูลท าใหผ้ิดพลาด   
          บ่อยคร้ังจึงเปล่ียนมาใชโ้ปรแกรมแทน 
 1.4.2 ใชง้านง่ายไม่ซับซ้อน โปรแกรมออกแบบมาเพื่อให้ผูใ้ช้งานเขา้ใจง่ายไม่ซับซ้อนต่อ
          การใชง้าน  
 1.4.3 ลดจ านวนโปรแกรมท่ีใชใ้นองคก์ร เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพในการท างาน 
 1.4.4 ลดระยะเวลาในการท างานเน่ืองจากการจดบนัทึกรายงานประจ าวนั โดยใชโ้ปรแกรม
          ท างานแทนเพื่อลดระยะเวลาในการท างาน 
 
1.5 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 
  โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู ้จ ัดท า  และเจ้าของร้านขายอุปกรณ์
 คอมพิวเตอร์โดยมีความตอ้งการพฒันาเป็นโปรแกรม  และมีความสามารถท าอะไรบา้ง 
 ขอบเขตการท างานเป็นอยา่งไร รวบรวมปัญหาท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานเพื่อน าไปแกไ้ขและ
 ปรับปรุงใหโ้ปแกรมมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีข้ึน และลดเวลาในการท างานลง 
 

1.5.2 กำรวเิครำะห์ระบบ (System Analysis) 
               น าข้อมูลต่าง ๆ และขอบเขตท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ และ
วางแผนปฏิบติังานเพื่อท าการออกแบบโปรแกรม เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้
อยา่งสมบูรณ์ โดยวเิคราะห์จากความตอ้งการและขอบเขตการท างานของโปรแกรม 
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1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design) 
 ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบโปรแกรมท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาเวบ็โปรแกรมท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด 
 1.5.3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม โดยสถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันา    
            โครงงานเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Architecture) 
 1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลโดยใช ้Fire base ในการเก็บขอ้มูลของ    
             สินคา้และรายละเอียดต่างๆของสินคา้ 
 1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้ออกแบบโดยใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจง่าย โดยใช ้    
             HTML5, Quasar Framework 
 1.5.3.4 ออกแบบเคร่ืองมือฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ประกอบดว้ย โปรแกรม    
              Visual Code , Firebase , Github 
 
1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 
 เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบไว้ มาพฒันาและเขียนชุดค าสั่ง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual 
Studio Code ในการพฒันาโปรแกรม (Program)  
 
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
 ผูจ้ ัดท าได้ท าการทดสอบและพัฒนาระบบไปพร้อม  ๆ กัน โดยใช้ Microsoft 
Visual Studio 2017 การทดสอบโปรแกรม (Program) เม่ือตรวจสอบความผิดพลาดในการ
ท างานของระบบและการแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ภายในระบบวา่มีความ
ผดิพลาดในการท างานในขั้นตอนใดบา้ง ถา้พบขอ้ผดิพลาดจะท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และ
ท าการทดสอบอีกคร้ังหลงัจากท าการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 
1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำร (Documentation) 

  เป็นการจดัท าเอกสารแนวทางในการด าเนินโครงงานวิธีการและขั้นตอนการ
 ด าเนินโครงงานเพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและเป็นคู่มือการใช้งานส าหรับ   
 สถานประกอบการใชอ้า้งอิงในอนาคต 
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
 ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์   

กิจกรรม 
2561 2562 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1.รวบรวมขอ้มูล           
2.วเิคราะห์ระบบ           
3.ออกแบบระบบ           
4.พฒันาระบบ           
5.ทดสอบระบบ           
6.จดัท าเอกสาร           

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำระบบ 
 1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
  1.7.1.1 Notebook Asus GTX950M 
  1.7.1.2 Notebook Lenovo Legion Y520 
 1.7.2 ซอฟต์แวร์ 
  1.7.2.1 Visual Studio 2017 
  1.7.2.2 Github Desktop 
 
1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีร่องรับระบบ  
        1.8.1 ฮำร์ดแวร์ 

1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ CPU ความเร็ว 2.0 GHz ข้ึนไป  
            แรมอยา่งนอ้ย 2 GB ข้ึนไป 
1.8.1.2 อุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้

        1.8.2 ซอฟต์แวร์ 
1.8.2.1 โปรแกรม Visual Studio 2017 
1.8.2.2 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ Google Chrome, Mozilla, FireFox,   

Microsoft Edge 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการพฒันาระบบจดัการคลงัและการเบิกสินคา้ (กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์)โดย
ไดมี้การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ระบบนั้นตอบโจทยผ์ูใ้ช้ไดม้าก
ท่ีสุด ประกอบดว้ย 
 
2.1 ภาษาโปรแกรมทีใ่ช้ในการพฒันา 
 2.1.1 HTML1  
   

รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์ HTML 
 

เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็เพจ โดยใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผล HTML ยอ่
มาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนัผา่นล้ิงค ์
(Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิงต่าง ๆ ท่ีแสดง
อยูบ่นเวบ็เพจ ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลเวบ็เพจท่ีต่างก็
เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink ทางผูจ้ดัท าจึงน าทฤษฏีน้ีมาท าการออกแบบหน้าเวป็
ไซตข์องระบบ ยกตวัอยา่งดงัรูป 2.2 
 

                                                           
1 http://www.codingbasic.com/html.html 
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รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งหนา้จอระบบท่ีใชภ้าษา HTML ในการเขียน 

 
 2.1.2 JavaScript2 

รูปท่ี 2.3 สัญลกัษณ์ Java Script 
 

 คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีไดรั้บความนิยม
อยา่งสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต"์ (script) ซ่ึงในการสร้าง
และพฒันาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกบั HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการเคล่ือนไหว สามารถตอบสนอง
ผูใ้ช้งานได้มากข้ึน ซ่ึงมีวิธีการท างานในลักษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง" 
(interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมีเป้าหมายในการ 
ออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับผูเ้ขียนด้วยภาษา HTML สามารถ

                                                           
2 http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-java-javascript-คืออะไร.html 
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ท างานขา้มแพลตฟอร์มได ้โดยท างานร่วมกบั ภาษา HTML และภาษา Java ไดท้ั้งทางฝ่ังไคลเอนต ์
(Client) และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server)  
 การน าภาษาน้ีมาพฒันาเน่ืองจากเป็นภาษาท่ีนิยมในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน เพราะเป็น
ภาษาท่ีง่าย เรียนรู้ไดเ้ร็ว และมีฟังก์ชนัให้ใชค้รบถว้น ตามท่ีคณะผูจ้ดัท าตอ้งการในส่วนของภาษา 
Java Script ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ ามาช่วยในการควบคุมการท างานทั้งหมดของระบบ 
 

 
รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งภาษา Java Script ท่ีน ามาใชเ้ขียนโปรแกรม 
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 2.1.3 CSS3 

   
รูปท่ี 2.5 สัญลกัษณ์ CSS 

 
  เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax ท่ีเฉพาะ และถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C 
(World Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร 
HTML/ XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ตวัอกัษร เส้นขอบ พื้นหลงั ระยะห่าง ฯลฯ ตามตอ้งการ ดว้ย
การก าหนดคุณสมบติัใหก้บั Element ต่างๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, <h1> เป็นตน้ 
  ภาษา CSS ท่ีไดน้ ามาตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กบัสีตวัอกัษร ขนาดต่าง ๆ 
ของวตัถุ รวมไปถึงท าให้วตัถุของเรานั้นสามารถเคล่ือนไหวได ้เน่ืองจากโคด้ ภาษา HTML ท่ีเขียน
ข้ึนมายงัไม่มีความสวยงาม ไม่สะดุดตา ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัน้ี จึงไดน้ า CSS 
เขา้มาช่วยตกแต่ง หน้าเวบ็ ปุ่มต่างเพื่อท าให้ดูน่าใช้ และดูสะดุดตาเม่ือผูใ้ช้เขา้มาใช้งาน ในส่วน
ของ CSS เขา้มาช่วยในการควบคุมการท างานของ HTML มาช่วยในการแบ่งหน้ากระดาษ และ
รูปร่างหนา้ตาของเวป็ ดงัรูปท่ี 2.3 
 

                                                           
3 http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html 
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รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่ง CSS ท่ีน ามาใชก้บัระบบ 

 
 2.1.4 Vue.Js4 

 
รูปท่ี 2.7 สัญลกัษณ์ Vue.Js 

 
 โครงร่างซอฟตแ์วร์ เป็นขอบเขตของระบบงาน ท่ีเป็นรูปแบบท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่

ไดส้ าหรับระบบซอฟต์แวร์ (หรือระบบย่อย) ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปของคลาสนามธรรม (Abstract 
class) และกบัวธีิในการใชต้วัตน (instance) ของคลาสร่วมกนัจ าเพาะส าหรับซอฟตแ์วร์ชนิดใดชนิด
หน่ึง โครงร่างซอฟต์แวร์ทุกโครงร่างใช้การออกแบบเชิงวตัถุ(Object-oriented programming, 
OOP)  

                                                           
4 https://vuejs.org/ 
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  น าเทคโนโลยีน้ีมาใช้เน่ืองจากเป็น JavaScript Framework ท่ีมีเขียนโคด้ท่ีง่าย ไม่
จ  าเป็นตอ้ง install plugin ใดๆ การแบ่งส่วนประกอบของในการพฒันาระบบเป็นส่ิงท่ีดี โดยสามารถ
แบ่งทุกส่วนการท างานของโปรแกรมเราให้เป็นส่วนเล็กๆ ท่ีสามารถน ากลบัไปใช้งานใหม่ได้ 
Vue.js ท างานในส่วนน้ีไดดี้ 
 
2.1.5 Google Firebase5 
 ถูกออกแบบมาให้เป็น API และ Cloud Storage ส าหรับพัฒนา Realtime Application 
รองรับหลาย Platform ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยงัลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการท า Server side 
หรือการวิเคราะห์ข้อมูลให้อีกด้วยโดยมีฟังก์ชันให้เลือกใช้มากมาย เช่น Cloud  Functions, 
Authentication, Hosting, Database, Storage, Hosting, Functions, ML KIT (AI) เป็นตน้ 
 น าเทคโนโลยีน้ีมาใช้เน่ืองจาก ตวั Google Firebase เป็นฐานขอ้มูลท่ีอยู่บนคลาวด์ เป็น
ฐานขอ้มูลแบบเรียลไทม ์ ซ่ึงตอบโจทยใ์นการน ามาพฒันาเวแ็อปพลิเคชันท่ีตอ้งมีความรวดเร็วใน
การรับส่งข้อมูลในส่วนของ fire base เป็นตวัช่วยในการเก็บข้อมูลของโปรแกรมท่สร้างข้ึนมา
สามารถเก็บขอ้มูล ช่ือสินคา้ ราคา วนัท่ี หรือ อ่ืนๆอีกได ้
 

 
 

รูปท่ี2.8 ตวัอยา่ง Fire base ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล 
 

 

 

                                                           
5 https://firebase.google.com/ 
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2.2 เทคโนโลยีทีใ่ช้ในการพฒันา  
2.2.1 Client/ Server Network6 

  ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (client/ server) คือการท่ีมีเคร่ืองผูใ้ห้บริการ (server) และ
เคร่ืองผูใ้ช้บริการ (client) เช่ือมต่อกนัอยู่ และเคร่ืองผูใ้ช้บริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจาก
เคร่ืองผูใ้ห้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใช้บริการร้องขอ แล้วส่งขอ้มูล
กลบัไปให้เครือข่ายแบบ ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกับ
เคร่ืองลูกข่ายจ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลักสิบ หลัก
ร้อย  หรือหลักพัน เพราะฉะนั้ นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหน้า ท่ีให้บริการจะต้องเป็นเคร่ืองท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากถูกตอ้งออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผดิพลาด ( Fault Tolerance) และ
ตอ้งคอยให้บริการทรัพยากร  ให้กบัเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลาโดยเคร่ืองท่ีจะน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์
อาจเป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได ้

รูปท่ี 2.9 ไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network) 
 
            เครือข่ายประเภทน้ีจะมีเคร่ืองศูนยบ์ริการ ท่ีเรียกวา่ เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ และมีเคร่ืองลูกข่ายต่าง 
ๆ เช่ือมต่อ โดยเครือข่ายหน่ึงอาจมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มากกวา่หน่ึงตวัเช่ือมต่อภายในวงแลนเดียวกนั 
ซ่ึงเซิร์ฟเวอร์แต่ละตวัก็ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนั เช่น 
             1.ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ (File Server) คือ เคร่ืองท่ีใหบ้ริการแฟ้มขอ้มูลใหแ้ก่เคร่ืองลูกข่าย 
             2. พรินตเ์ซิร์ฟเวอร์ (Print Server) คือ เคร่ืองท่ีบริการงานพิมพใ์หแ้ก่เคร่ืองลูกข่าย โดย   
    บนัทึกงานพิมพเ์ก็บไวใ้นรูปแบบของสพูล (Spool) และด าเนินการพิมพง์านตามล าดบัคิว 
             3. ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) คือ เคร่ืองท่ีบริการฐานขอ้มูลใหแ้ก่เคร่ืองลูกข่าย 

                                                           

6 https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 
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             4. เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลดา้นเวบ็เพจขององค์กร เพื่อให้ผู ้
     ท่องอินเทอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงเวบ็ขององคก์รได ้
             5. เมลเซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) คือ เคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลดา้นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    
     หรือ E-mail ท่ีมีการรับส่งระหวา่งกนัภายในเครือข่าย 
 
 2.2.2 Web application7 
  Web Application (เวบ็แอปพลิเคชนั) คือ การพฒันาระบบงานบนเวบ็ ซ่ึงมีระบบมี
การไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้ งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ 
Global (โกลบอล) ออกไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้เหมาะส าหรับงานท่ีต้องการข้อมูล
แบบ Real Time (เรียลไทม)์  
 การท างานของ Web Application นั้ นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน Rendering 
Engine (เร็นเดอริงเอนจิน) ซ่ึงตวั Rendering Engine จะท าหน้าท่ีหลักๆ คือน าเอาชุดค าสั่งหรือ
รูปแบบโครงสร้างข้อมูลท่ีใช้ในการแสดงผล  น ามาแสดงผลบนพื้นท่ีส่วนหน่ึงในจอภาพ 
โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยูบ่น Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือการเปล่ียนแปลงแกไ้ขส่ิงท่ี
แสดงผล   จดัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีรับเขา้มาเบ้ืองตน้และการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการท างาน
หลักๆ จะวางตวัอยู่บนเซอร์เวอร์  ในลักษณะ Web Application แบบเบ้ืองต้น ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะ
ประกอบไปด้วยเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ซ่ึงท าหน้าท่ี เ ช่ือมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอล  HTTP/ 
HTTPS (เอช ที ที พี / เอช ที ที พี เอส) โดยนอกจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะท าหนา้ท่ีส่งไฟล์ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทัว่ไปแลว้ เวบ็เซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซ่ึง
อาจจะเป็นตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP  หรืออาจจะมีการติดตั้ ง  .NET 
Framework (ดอทเน็ต เฟรมเวิ ร์ก) ซ่ึงมีส่วนแปลภาษา CLR (ซี  แอล อาร์) ท่ีใช้แปลภาษา 
intermediate (อินเทอะมีดิอิท) จากโคด้ท่ีเขียนดว้ย VB.NET (วี บี ดอทเน็ต) หรือ C#.NET (ซีฉาบ 
ดอทเน็ต) หรืออาจจะเป็น J2EE (เจ ทู อี อี) ท่ีมีส่วนแปลไบตโ์คด้ของคลาสท่ีไดจ้ากโปรแกรมภาษา
จาวา เป็นตน้  
 สรุป Web Application คือการเขียนโปรแกรมท่ีใหต้อบสนองต่อผูใ้ชม้ากท่ีสุด โดยรูปแบบ
ของ Web Application จะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ คือ สามารถใช้งานได้ทุกหน้าจอท่ีมีความ
แตกต่างของขนาดหนา้จอ เพราะสามาสรถยดืหยุน่และหดตวัไดต้ามสภาพของ UI (ย ูไอ) 
 
 

                                                           

7 en.wikipedia.org/wiki/Web_application 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2438-php-maker-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2438-php-maker-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2222-lan-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2307-real-time-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2046-http-https-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2046-http-https-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2189-vbscript-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2184-c-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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รูปท่ี 2.10 สถาปัตยกรรม และการใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 

 
2.3  ซอฟแวร์ทีใ่ช้ในการพฒันา 
 2.3.1 Visual Studio Code8  
  คือ  โปรแกรม  Code Editor ท่ี ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด  จากค่ าย
ไมโครซอฟท ์มีการพฒันาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถน ามาใชง้านไดแ้บบฟรี ๆ 
ท่ีต้องการความเป็นมืออาชีพ  ซ่ึง Visual Studio Code นั้น เหมาะส าหรับนักพฒันาโปรแกรมท่ี
ตอ้งการใชง้านขา้มแพลตฟอร์ม รองรับการใชง้านทั้งบน Windows, MacOS และ Linux สนบัสนุน
ทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกบั Git ได้ น ามาใช้งานได้ง่ายไม่
ซบัซ้อน มีเคร่ืองมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใชอ้ยา่งมากมาย เช่น 1.การเปิดใชง้านภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง 
ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็นตน้ 
  สาเหตุท่ีเลือกซอฟต์แวร์น้ีมาใช้เพราะ มีตวั UI ท่ีง่ายสามารถเขียนไดห้ลายภาษา 
และสามารถเช่ือมต่อกบั Github ได ้มีเคร่ืองมีไม่ซบัซอ้นใชง้านง่าย  
 

 
 

                                                           
8 http://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html 



บทที3่ 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

ระบบจดัการคลงัหรือการเบิกสินคา้ (กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์) เป็นระบบ
ส าหรับเก็บขอ้มูลสินคา้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นตวัช่วยให้ผูใ้ช้งานสามารถ
หาขอ้มูลของสินคา้ท่ีบนัทึกไวต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้โดยระบบสามารถใหผู้ใ้ชง้าน
ใส่ขอ้มูลอุปกรณ์สินคา้ท่ีรับเขา้มาได ้โดยสามารถจดัการขอ้มูลเรียบเรียงขอ้มูลของสินคา้อยา่ง
เป็นระเบียบได ้ รูปภาพอุปกรณ์ของสินคา้ เมนูสตอ็กสินคา้ หรือผูใ้ชง้านสามารถดูรายละเอียด
ของสินคา้ได ้สามารถคลิกเพิ่มขอ้มูล ลบขอ้มูล หรือแกไ้ขขอ้มูลของสินคา้ท่ีรับเขา้มาได ้ อีก
ทั้งยงัสามารถเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเบิกสินคา้ไดอี้ก ในการเบิกสินคา้จะบนัทึกขอ้มูลของการ
เบิกหรือช่ือผูเ้บิกสินคา้ หรือแสดงออกทางรายงานท่ีจะแสดงขอ้มูลทุกอยา่งข้ึนมา เช่น แสดง
วนัท่ีเบิก แสดงรายช่ือสินคา้ แสดงจ านวนวา่มีก่ีช้ิน 

เทคโนโลยีท่ีใช้ในปริญญานิพนธ์มีการออกแบบแอปพลิเคชนัโดยน าหลกั MVC มา
ใช้ในการเขียนโปรแกรม Java Platform ในการเขียน Web Service เพื่อให้ฝ่ังของ Front-End 
ใช้ Quasar Framework ในการออกแบบ Web application หรือใช้ส่วนของ Database เป็น 
Firebase  

 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram)   

  ในการท างานปัจจุบนัของร้านจะเป็นการจดบนัทึกการท างานดว้ยมือ ทางคณะผูจ้ดัท า
จึงท าการพฒันาระบบเขา้มาเพื่อช่วยใหก้ารท างานดียิง่ข้ึน 
 3.2.1 วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis)   

 ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 

  ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั คือ ในการท างานปัจจุบนัทางร้านเร่ิม
  การท างานผิดพลาดบ่อย เช่น การจดบนัทึกผิด หรือมีการใช้เวลามากในการ
  ท างาน เน่ืองจากระบบการท างานของปัจจุบนัจะเป็นการจดบนัทึกลงกระดาษ
  ด้วยมือ ไม่ว่าจะเป็นรายการสินคา้เขา้-ออก วนัท่ี หรือ ช่ือผูรั้บ เช่น เม่ือรับ
  สินคา้เขา้มา พนักงานจะตอ้งจดบนัทึกช่ือสินคา้ วนัท่ี รายละเอียด จ านวน 
  เป็นตน้  
  แนวทางการแก้ไขปัญหา 

  แนวทางการแก้ปัญหาคือ ทางคณะผู ้จ ัดท าจึงสร้างหรือพัฒนา
  โปรแกรมข้ึนมา เพื่อช่วยในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โปรแกรมน้ี
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  ช่วยในดา้นของการจดบนัทึก จะบนัทึกขอ้มูลทุกอย่างลงในโปรแกรมแทน
  การจด โปรแกรมสามารถบนัทึก ช่ือสินคา้ วนัท่ีเขา้-ออก อีกทั้งยงัสามารถ
  ออกรายงานท่ีเก่ียวกบัการรับสินคา้เขา้-ออกได้อีก รวมถึงเก็บช่ือผูรั้บหรือ
  ขอ้มูลอ่ืน ๆได ้ซ่ึงโปรแกรมช่วยลดเวลาในการท างานหรือสดวกต่อผูใ้ช้งาน
  มากยิง่ข้ึน 

 

 

รูปท่ี3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั 
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3.2.2 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis)  

  ระบบสามารถเก็บขอ้มูลของสินคา้ได ้เก็บวนัหรือเวลาได ้หรือสามารถออก
ใบรายงานของสินคา้เขา้-ออกได ้หรือยงัสามารถออกใบรายงานการสั่งซ้ือหรือรายงานใบเบิก
ไดส้ามารถออกใบรายงานส่งสินคา้คืน หรือยงัเพิ่มช่ือหรือรายละเอียดของผูข้ายไดร้วมทั้งยงั
แก้ไขสิทธ์ิจัดการกลุ่มผู ้เข้าใช้งานแอดมินสามารถแต่งตั้ งหรือจัดกลุ่มให้ได้ว่าใครเป็น 
พนักงาน หรือ ผูดู้แลระบบ โปรแกรมจะช่วยลดเวลาในการท างานลง ช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram ของระบบจดัการคลงัและการเบิกสินคา้ (กรณีศึกษา ร้าน ลิงก ์
คอมพิวเตอร์) 
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3.3 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 
 

 

รูปท่ี 3.3 Use Case Diagram ของระบบจดัการคลงัและการเบิกสินคา้ (กรณีศึกษา ร้าน ลิงก ์
คอมพิวเตอร์) 
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3.4 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description)    
ตารางท่ี 3.1 รายระเอียดของ Use Case : Login  

Use Case Name Login  
Use Case ID UC1 
Brief Description ยนืยนัตวัตนวา่เป็นผูดู้แลระบบ 
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการสมคัรสมาชิกก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบป้อนช่ือผูใ้ช ้หรือรหสัผา่น หรือคลิกปุ่ม Login 
2. ระบบจะเช็คขอ้มูลช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นท่ีป้อนเขา้มาตรงกบัฐานขอ้มูลวา่ตรงกนั

หรือไม่ 
2.1 ขอ้มูลผูใ้ชห้รือรหสัผา่นท่ีตรงกนัอยูใ่นฐานขอ้มูล 

2.1.1 ระบบไปยงัหนา้หลกัเพื่อเลือกเมนูหรือท างานต่อไป 
2.2 ขอ้มูลช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นไม่ตรงกบัฐานขอ้มูล 

2.2.1     ระบบแสดง Dialog แจง้เตือนวา่ “Can’t Login” ไม่สามารถเขา้สู่
ระบบไดเ้น่ืองจากช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 

Post Condition สามารถใชง้านฟังกช์นัต่างๆ ส าหรับผูดู้แลระบบบนเวบ็แอปพลิเค
ชนัได ้

Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.2 รายระเอียดของ Use Case : Home   

Use Case Name Home 
Use Case ID UC2 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถดูรายการสินคา้คงเหลือ และจดัการฟังกช์นัต่าง 

ๆ ได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู หนา้หลกั  
2. เม่ือ ผูดู้แลระบบ หรือพนกังาน คลิกเขา้มาในส่วนของหนา้น้ี จะแสดงตารางส่วน

ของสินคา้ท่ีเหลือนอ้ยกวา่ 4 ช้ิน หรือโชวต์ารางสินคา้คงคลงัทั้งหมด 
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.3 รายระเอียดของ Use Case : personal information 

Use Case Name personal information 
Use Case ID UC3 
Brief Description พนกังานสามารถดูขอ้มูลส่วนตวัหรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของตวัเอง

ได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูใ้ชง้านระบบคลิกเลือกท่ีเมนูขอ้มูลส่วนตวั  
2. สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัหรือเพิ่มรายละเอียดท่ีอยูข่องตวัเองได ้
3. สามารถดูรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวัได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.4 รายระเอียดของ Use Case : Product 

Use Case Name Product 
Use Case ID UC4 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือพนกังานสามารถคลิกเขา้มาดูจ านวนของสินค

แบบโดยรวมในหนา้น้ีได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู Product 
2. แสดงขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ทั้งหมด 
3. เพิ่มจ านวนสินคา้หรือขอ้มูลของสินคา้ได ้
4. สามารถแกไ้ขในส่วนของสินคา้ได ้
5. ลบจ านวนของสินคา้หรือลบขอ้มูลของสินคา้ได้ 
6. สามารถคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.5 รายระเอียดของ Use Case : Product report 

Use Case Name Product report 
Use Case ID UC5 
Brief Description พนกังานสามารถคลิกเขา้มาดูสินคา้คงคลงัทั้งหมดได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนก็ต่อเม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ีรายงานสินคา้คงคลงัทั้งหมดหรือ
สินคา้คงคลงัท่ีเหลือนอ้ยกวา่ 4 ช้ิน 

2. จะแสดงรายงานสินคา้คงคลงัทั้งหมดออกมา 
3. จะแสดงรายงานสินคา้คงคลงัใกลห้มดออกมา 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.6 รายระเอียดของ Use Case : Purchase order 

Use Case Name Purchase order 
Use Case ID UC6 
Brief Description พนกังานสามารถเขา้มาเพิ่มจ านวนสินคา้ในส่วนของหนา้ค าสั่งซ้ือ

ได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู Purchase Order 
2. แสดงขอ้มูลของรายละเอียดการสั่งซ้ือ 
3. ผูดู้แลระบบ หรือพนกังานเขา้มากรอกรายละเอียดการสั่งซ้ือได ้
4. สามารถแกไ้ขในส่วนของสินคา้ได ้
5. ลบจ านวนของสินคา้หรือลบขอ้มูลของสินคา้ได้ 
6. สามารถคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.7 รายระเอียดของ Use Case : Withdraw 

Use Case Name Withdraw 
Use Case ID UC7 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือพนกังานสามารถเขา้มากรอกขอ้มูลจ านวนสินคา้ท่ี

น าออกจากคลงั 
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู Withdraw 
2. แสดงขอ้มูลของรายละเอียดการเบิกสินคา้ออกจากคลงั 
3. ผูดู้แลระบบ หรือพนกังาน จะเขา้มากรอกรายละเอียดท่ีน าสินคา้ออกจากคลงัได ้
4. สามารถแกไ้ขในส่วนของสินคา้ได ้
5. ลบจ านวนของสินคา้หรือลบขอ้มูลของสินคา้ได้ 
6. สามารถคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exceptions 1. ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ต
ได ้กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.8 รายระเอียดของ Use Case : Po/withdraw report 

Use Case Name Po/withdraw report 
Use Case ID UC8 
Brief Description ออกเอกสารส าหรับการเบิกสินคา้ 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนูรายงานใบเบิก 
2. แสดงรายละเอียดของสินคา้ท่ีเบิกและสั่งซ้ือเขา้มา เช่น แสดงวนัท่ี ช่ือสินคา้ ช่ือผู ้

เบิก 
3. ออกเอกสารท่ีเบิกและสั่งซ้ือสินคา้เขา้มา 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.9 รายระเอียดของ Use Case : Stock Type 

Use Case Name Stock Type 
Use Case ID UC9 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือพนกังานสามารถเขา้มาแยกจ าพวกของสินคา้ได ้
Primary Actors Administrator/ Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู Stock Type 
2. แสดงขอ้มูลของรายละเอียดของจ าพวกของสินคา้ เช่น อุปกรณ์เกมม่ิงเกียร์ 

อุปกรณ์ธรรมดา 
3. ผูดู้แลระบบ หรือพนกังาน จะเขา้มากรอกจ านวนหรือรายละเอียดจ าพวกของ

สินคา้ได ้
4. สามารถแกไ้ขในส่วนของจ าพวกสินคา้ได ้
5. ลบจ านวนของสินคา้หรือลบขอ้มูลของจ าพวกสินคา้ได ้
6. สามารถคน้หาจ าพวกสินคา้ท่ีตอ้งการได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.10 รายระเอียดของ Use Case : Product Type 

Use Case Name Product Type 
Use Case ID UC10 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือพนกังานสามารถเขา้มาเพื่อแยกชนิดของสินคา้ 
Primary Actors Administrator/ Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู Product Type 
2. แสดงขอ้มูลรายละเอียดของชนิดสินคา้ เช่น เมา้ส์ คียบ์อร์ด  
3. ผูดู้แลระบบ หรือพนกังาน จะเขา้มากรอกจ านวนหรือรายละเอียดชนิดของ

สินคา้ได ้
4. สามารถแกไ้ขในส่วนของชนิดสินคา้ได ้
5. ลบจ านวนของสินคา้หรือลบขอ้มูลของชนิดสินคา้ได้ 
6. สามารถคน้หาชนิดสินคา้ท่ีตอ้งการได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.11 รายระเอียดของ Use Case : Supplier 

Use Case Name Supplier 
Use Case ID UC11 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือพนกังานสามารถเขา้มาเพื่อบนัทึกช่ือของผูส้ั่ง

สินคา้ได ้
Primary Actors Administrator/Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1.  ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู Supplier 
2. แสดงขอ้มูลของรายละเอียดของช่ือผูส้ั่งสินคา้  
3. ผูดู้แลระบบ หรือพนกังาน จะเขา้มากรอกช่ือของผูส้ั่งสินคา้ 
4. สามารถแกไ้ขในส่วนของช่ือผูข้ายได ้
5. ลบช่ือของผูข้ายได ้
6. สามารถคน้หาช่ือผูข้ายได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.12 รายระเอียดของ Use Case : Return Merchandise 

Use Case Name Return Merchandise 
Use Case ID UC12 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือพนกังาน สามารถเขา้มาใส่ขอ้มูลของรายละเอียด

ส่งสินคา้คืน 
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1.  ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกส่งสินคา้คืน 
2.  แสดงขอ้มูลของรายละเอียดของสินคา้ท่ีส่งกลบัคืนเน่ืองจากมีปัญหาซ้ือผิดรุ่น    

 หรือ อ่ืนๆ 
3. ผูดู้แลระบบ หรือพนกังาน จะเขา้มากรอกจ านวนหรือรายละเอียดของขอ้มูล

สินคา้ท่ีส่งกลบัคืนมา 
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.13 รายระเอียดของ Use Case : Return Merchandise Report 

Use Case Name Return Merchandise Report 
Use Case ID UC13 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถเขา้มาออกรายงานได ้
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1.  ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู return report 
2.     แสดงขอ้มูลของรายละเอียดของสินคา้ท่ีส่งกลบัคืนเน่ืองจากมีปัญหาซ้ือผิดรุ่น                                                
        หรือ อ่ืนๆ 

              3.     Administrator สามารถเขา้มาออกใบรีพอร์ทได ้
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.14 รายระเอียดของ Use Case : Edit Employee 

Use Case Name Edit Employee 
Use Case ID UC14 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือพนกังานสามารถเขา้มาแกไ้ขหรือจดัการขอ้มูล

พนกังาน 
Primary Actors Administrator/ Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนูแกไ้ขจดัการขอ้มูลพนกังาน 
2. แสดงรายละเอียดขอ้มูลของพนกังานทั้งหมด 
3. ผูดู้แลระบบ หรือพนกังาน จะเขา้มากรอกขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูลของพนกังานได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.15 รายระเอียดของ Use Case : Manage group user 

Use Case Name Manage group user 
Use Case ID UC15 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถเขา้มาจดัการเก่ียวกบักลุ่มใชง้านของผูใ้ชไ้ด ้
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนูจดัการกลุ่มใชง้าน 
2. แสดงรายละเอียดขอ้มูลของกลุ่มผูใ้ชง้าน 
3. ผูดู้แลระบบจะเขา้มากรอกขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มผูใ้ชง้านได ้
4. สามารถแกไ้ขในส่วนจดัการกลุ่มใชง้านได ้
5. ลบกลุ่มใชง้านออกได ้
6. สามารถคน้หากลุ่มใชง้านได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.16 รายระเอียดของ Use Case : Permission 

Use Case Name Permission 
Use Case ID UC16 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถเขา้มาจดัการสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนูจดัการสิทธ์ิ 

2. แสดงรายละเอียดขอ้มูลของสิทธ์ิของพนกังาน 

3. ผูดู้แลระบบจะเขา้มากรอกขอ้มูลหรือจดัการสิทธ์ิของผูใ้ชง้านได ้
4. สามารถแกไ้ขในส่วนจดัการสิทธ์ิได ้
5. ลบสิทธ์ิผูใ้ชง้านออกได ้
6. สามารถคน้หาหรือก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้านได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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3.4 Sequence Diagram 

 

รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Login 
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รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Home 
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รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : Personal information 
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รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : Product 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : Product Report 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Purchase Order 
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รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : withdraw 
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รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : Po/withdraw report 
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รูปท่ี 3.12 Sequence Diagram : Stock Type 
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รูปท่ี 3.13 Sequence Diagram : Product Type 
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รูปท่ี 3.14 Sequence Diagram : Supplier 
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รูปท่ี 3.15 Sequence Diagram : Return Merchandise 
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รูปท่ี 3.16 Sequence Diagram : Return  merchandise report 
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รูปท่ี 3.17 Sequence Diagram : Edit employee 

 

 

 

รูปท่ี 3.18 Sequence Diagram : Manage group user 
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รูปท่ี 3.19 Sequence Diagram : Permission 
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3.5 Class Diagram 

 

 
รูปท่ี 3.20 Class Diagram ของระบบจดัการคลงัและการเบิกสินคา้ (กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์ 

คอมพิวเตอร์) 
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3.6 Class Diagram Detail   

ตารางท่ี 3.17 รายละเอียดของ Class Diagram : product 

product 
+subHeading : String 
+columns : Array 
+visibleColumns : String 
+selected : String 
+filter : String 
+loading : String 
+formModal : String 
+inputForm : object 
+description : String 
+timestamp : timestamp 
+updateForm() : void 
+stocktype() : number 
+addForm() : void 
+deleteRow() : void 

 

ตารางท่ี 3.18 รายละเอียดของ Class Diagram : roles 

roles 
+pagination : object 
+columns : Array 
+visibleColumns : String 
+inputForm : object 
+addForm() : void 
+updateForm() : void 
+deleteRow() : void 
+createExportData() : void 
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ตารางท่ี 3.19 รายละเอียดของ Class Diagram : userAccounts 

userAccounts 
+subHeading : String 
+formAction : String 
+collectionSize : String 
+pagination : object 
+columns : Array 
+visibleColumns : String 
+selected : String 
+filter : String 
+loading : String 
+formModal : String 
+inputForm : object 
+producttype() : number 
+getDeptName() : void 

 

ตารางท่ี 3.20 รายละเอียดของ Class Diagram : login 

login 
+signup : Boolean 
+email : String 
+password : String 
+collectionSize : String 
+pagination : object 
+columns : Array 
+visibleColumns : String 
+mapActions : String 
+mapMutations : String 
+checkKey() : void 
+loadingStatus() : void 
+login() : void 
+signUserIn() : void 
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+rowClick() : void 
+checkAllowSignup() : void 

 

ตารางท่ี 3.21 รายละเอียดของ Class Diagram : logout 

logout 
+email : String 
+password : String 
+mapActions : String 
+mapMutations : String 
+checkKey() : void 
+logout() : void 
 

 

ตารางท่ี 3.22 รายละเอียดของ Class Diagram : userAccount 

userAccounts 
+userInfo : object 
+holidays : Array 
+holidaysName : Array 
+todayTimeAttendanceList : Array 
+todayLeaveRequestList : Array 
+WRKH : Number 
+collectionSize : String 
+pagination : object 
+columns : Array 
+visibleColumns : String 
+selected : String 
+filter : String 
+loading : String 
+formModal : String 
+selectedDate : String 
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+get_WRKH() : void 
+getTodayTimeAttendanceList() : void 
+findHolidayName() : void 
+getPublicHolidays() : void 
+getPublicHolidaysName() : void 
+getTodayLeaveRequestList() : void 
+ClockInOut() : void 
+loadingStatus() : void 
+todayClockTimeUser() : void 
+todayInTimeUser() : void 
+todayOutTimeUser() : void 
+todayLeaveUser() : void 
+todayLastInTimeUser() : void 
+todayLastClock(userId) : String 
+rowClick(row) : void 
+isHoliday(requestDate) : Boolean 
+saveNote() : void 

 

ตารางท่ี 3.23 รายละเอียดของ Class Diagram : po 

po 
+subHeading : String 
+columns : Array 
+visibleColumns : String 
+selected : String 
+filter : String 
+loading : String 
+formModal : String 
+inputForm : object 
+description : String 
+timestamp : timestamp 
+updateForm() : void 
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+stocktype() : number 
+addForm() : void 
+deleteRow() : void 
+getpolist () : void 
+getdepartmentname() : void 
+getteamcelendername() : void 
 

 

ตารางท่ี 3.24 รายละเอียดของ Class Diagram : Purchase order 

Purchase order 
+subHeading : String 
+columns : Array 
+columproduct : Array 
+productall : String 
+Addproductcheck : String 
+withdrawproducttable : Srting 
+formacction2 : String 
+visibleColumns : String 
+selected : String 
+filterproduct : String 
+Stocktype : String 
+loading : String 
+formModal2 : String 
+inputForm : object 
+description : String 
+timestamp : timestamp 
+productform : void 
+updateForm() : void 
+stocktype() : number 
+addproductForm() : void 
+addproductprocess() : void 
+addproduct() : void 
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+updateform() : void 
+removerow : void 
+deleteRow() : void 
+getpolist () : void 
+openaddformmodel () : void 
+openaddproduct() : void 
+getdepartmentname() : void 
+getteamcelendername() : void 
+getwithdraw() : void 
+getproduct() : void 
+Updateqty() : void 
+getreportdata() : void 
 

 

ตารางท่ี 3.25 รายละเอียดของ Class Diagram : withdraw 

withdraw 
+subHeading : String 
+columns : Array 
+columproduct : Array 
+productall : String 
+Addproductcheck : String 
+withdrawproducttable : Srting 
+formacction2 : String 
+visibleColumns : String 
+selected : String 
+filterproduct : String 
+Stocktype : String 
+loading : String 
+description : String 
+timestamp : timestamp 
+formModal2 : String 
+inputForm : object 
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+removerow : void 
+updateForm() : void 
+stocktype() : number 
+productform() : void 
+addproductForm() : void 
+addproductprocess() : void 
+addproduct() : void 
+updateform() : void 
+deleteRow() : void 
+getpolist () : void 
+openaddformmodel () : void 
+openaddproduct() : void 
+getdepartmentname() : void 
+getteamcelendername() : void 
+getwithdraw() : void 
+getproduct() : void 
+Updateqty() : void 
+getreportdata() : void 
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ตารางท่ี 3.26 รายละเอียดของ Class Diagram : stock type 

Stock type 
+subHeading : String 
+columns : Array 
+visibleColumns : String 
+selected : String 
+filter : String 
+loading : String 
+formModal : String 
+inputForm : object 
+description : String 
+timestamp : timestamp 
+updateForm() : void 
+stocktype() : number 
+addForm() : void 
+deleteRow() : void 

 

ตารางท่ี 3.27 รายละเอียดของ Class Diagram : product type 

Product type 
+subHeading : String 
+columns : Array 
+visibleColumns : String 
+selected : String 
+filter : String 
+loading : String 
+formModal : String 
+inputForm : object 
+description : String 
+timestamp : timestamp 
+updateForm() : void 
+stocktype() : number 
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+producttype() : number 
+addForm() : void 
+deleteRow() : void 
 

ตารางท่ี 3.28 รายละเอียดของ Class Diagram : Supplier 

Supplier 
+subHeading : String 
+columns : Array 
+visibleColumns : String 
+selected : String 
+filter : String 
+loading : String 
+formModal : String 
+suppname : String 
+suppaddress : String 
+inputForm : object 
+description : String 
+timestamp : timestamp 
+updateForm() : void 
+stocktype() : number 
+addForm() : void 
+deleteRow() : void 
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ตารางท่ี 3.29 รายละเอียดของ Class Diagram : Return merchandise 

Return merchandise 
+subHeading : String 
+columns : Array 
+visibleColumns : String 
+selected : String 
+Stocktypeoptions : Sting 
+producttypeoptions : String 
+productoptions : String 
+formatdata : String 
+filter : String 
+loading : String 
+formModal : String 
+inputForm : object 
+description : String 
+timestamp : timestamp 
+serialno() : void 
+Product() : void 
+price() : void 
+updateForm() : void 
+stocktype() : number 
+addForm() : void 
+deleteRow() : void 
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ตารางท่ี 3.30 รายละเอียดของ Class Diagram : permission 

permissions 
+subHeading : String 
+formAction : String 
+columns : Array 
+visibleColumns : String 
+selected : String 
+filter : String 
+loading : String 
+formModal : String 
+inputForm : object 
+description : String 
+timestamp : timestamp 
+addForm() : void 
+deleteRow() : void 
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ตารางท่ี 3.31 รายละเอียดของ Class Diagram : dbProcess 

dbProcess 
+subHeading : String 
+formAction : String 
+columns : Array 
+selected : Array 
+filter : String 
+collectionSize : number 
+loading : boolean 
+formModal : boolean 
+inputForm : object 
+description : String 
+timestamp : timestamp 
+initialInputForm(inputForm, clearInput) : void 
+openAddForm(inputForm) : void 
+openUpdateForm(inputForm, selectedRow) : void 
+setProcess(collection, inputForm, validate, docId) : void 
+descreseIndex (props, collection): void 
+increseIndex (props, collection): void 
+addProcess(collection, inputForm, validate) : void 
+updateProcess(collection, inputForm, validate) : void 
+deleteProcess(selected, collection) : void 
+addForm() : void 
+deleteRow() : void 
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ตารางท่ี 3.32 รายละเอียดของ Class Diagram : SelectOptions 

SelectOptions 
+authGroupOption : Object 
+authPermissionOption : Object 
+authUserOption : Object 
+productOptions : Object 
+productTypeOptions : Object 
+stockTypeOptions : Object 
+supplierOptions : Object 
+GetAuthGroupOption() : Array 
+GetAuthPermissionOption() :Array 
+GetAuthUserOption() : Array 
+GetProductOptions() : Array 
+GetProductTypeOptions() : Array 
+GetStockTypeOptions() : Array 
+GetSupplierOptions() : Array 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

3.7 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)    

 

 

รูปท่ี 3.21 โครงสร้างขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน Storage 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.22 โครงสร้างของขอ้มูล Firebase Authentication 
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รูปท่ี 3.23 โครงสร้างขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน authgroup,autupermission และ authuser 
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รูปท่ี 3.24 โครงสร้างขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน Product 
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รูปท่ี 3.25 โครงสร้างขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน po,withdraw และ poProduct 
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รูปท่ี 3.26 โครงสร้างขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน StockType,ProductType และ supplier 
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รูปท่ี 3.27 โครงสร้างขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน Returnmer 

 

 

 

 



บทที ่4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)  

ระบบจดัการคลงัและการเบิกสินคา้ ออกแบบโดยยดึหลกั Quasar เป็นหลกัโดยค านึงถึง
ความพึงพอใจของผูใ้ชเ้ป็นหลกัจึงออกแบบมาใหเ้มนูต่างๆ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านท างานง่ายมากยิง่ข้ึน 
ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมในหนา้ต่าง ๆ ท าใหผู้ใ้ชมี้ความสะดวก โดยจะมีเมนูอยูท่างดา้น
ขา้งซา้ยของหนา้หลกั โปรแกรมยงัออกแบบมาเพื่อใหผู้ใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมแทน
การบนัทึกลงในสมุด 

 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านและสมคัรสมาชิก 
จากรูปท่ี 4.1 แสดงหน้าแรกส าหรับผูใ้ช้ในการยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้ใช้งานระบบโดยใช้

อีเมลและรหสัผา่นในการยืนยนัตวัตนแต่ถา้เป็นสมคัรสมาชิกใหม่จะตอ้งท าการสมคัรสมาชิกก่อน
โดยคลิกท่ีปุ่ม SIGN UP 
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รูปท่ี 4.2 หนา้จอส่งรหสัไปท่ีมือถือเม่ือลืมรหสัผา่น 
จากรูปท่ี 4.2 แสดงเม่ือผูใ้ชง้านลืมรหสัผา่น จะท าการส่งรหสัไปท่ีเบอร์มือถือของผูใ้ชง้าน 

 

 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอการสมคัรเพื่อเขา้ใชง้าน 
จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้สมคัรสมาชิกโดยผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ขอ้มูล ช่ือ นามสกุล และเบอร์มือ

ถือ เพื่อรอยนืยนัเบอร์มือถือ 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอ Home 
จากรูปท่ี 4.4 เม่ือเขา้มาในหน้าหลกัของโปรแกรม จะสามารถเขา้ไปเพิ่ม ลบ แกไ้ขหรือ

คน้หาสินคา้ได ้และจะแสดงสินคา้ท่ีมีจ  านวนต ่ากวา่ 4 ช้ินเพื่อใหรู้้วา่สินคา้ช้ินน้ีใกลห้มดแลว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้มาจะใหก้รอก

ขอ้มูลของสินคา้ 

2.เม่ือคลิกจะสามารถ

เขา้ไปแกไ้ขหรือลบ

ออกจากคอลมัภไ์ด ้

3.เม่ือคลิกจะสามารถ

ใหแ้สดงวา่มีก่ีช้ินใน

หนา้น้ีไดแ้ละเล่ือนไป

หนา้อ่ืนๆได ้



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้จอ Product low 
จากรูปท่ี 4.5 เม่ือเขา้มาในหนา้หลกัของโปรแกรม แลว้คลิกเมนูเพิ่มสินคา้ท่ีเป็นตวับวก จะ

สามารถเขา้ไปเพิ่ม ลบ แกไ้ขหรือคน้หาสินคา้ได ้และยงัสามารถคลิกแอดสินคา้เขา้มาไดเ้ลยโดยไม่
ตอ้งใส่ขอ้มูลเอง แลว้จะท าการอนุมติั เพื่อรอใหผู้ดู้แลระบบมาคลิกยนืยนัอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

1.กรอกรายละเอียดของ

สินคา้ คีย ์ล าดบัท่ี รหสั 

stock type product type 

supplier qty total price 

รายยละเอียด แลว้ยงั

สามารถคลิกเพ่ิม

สินคา้เขา้ไปไดอี้ก 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอขอ้มูลส่วนบุคล 
จากรูปท่ี 4.6 แสดงส่วนของขอ้มูลส่วนบุคล สามารถใส่ขอ้มูลของพนกังานลงไปเพื่อให้รู้

วา่การท ารายการแต่ละรายการ ตอ้งมีขอ้มูลของพนกังานแสดง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ใส่ขอ้มูลของ

พนกังานลงไป เช่น 

อีเมล รูปภาพ ช่ือ เป็น

ตน้ 

1.เม่ือคลิกเขา้มาจะใหก้รอก

ขอ้มูลของพนกังาน 
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รูปท่ี 4.7 หนา้จอแสดงขอ้มูลท่ีอยู ่
จากรูปท่ี 4.7 แสดงส่วนของท่ีอยู ่จะแสดงท่ีอยูข่องพนกังาน สามารถเพิ่มท่ีอยูไ่ด ้โดยคลิก

ท่ีปุ่มบวก แลว้ขอ้มูลท่ีอยูข่องพนกังานจะแสดงในหนา้น้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้ไปจะเขา้

ไปหนา้เพ่ิมท่ีอยู ่

2.เม่ือคลิกจะสามารถ

เขา้ไปแกไ้ขหรือลบ

ออกจากคอลมัภไ์ด ้
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอแสดงรายการรวมของสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.8 แสดงหน้าดูสินค้าโดยรวมท่ีมีอยู่ในคลังสินค้าซ่ึงจะแสดงล าดับท่ี และ

รหัสสินคา้ รายละเอียดของสินคา้ มุมดา้นขวา สามารถเลือกให้แสดงเฉพาะในส่วนของนั้นๆได้ 
เช่น เลือก คีย ์จะแสดงแต่คีย ์เลือกรหสัก็จะแสดงแต่รหสั สามารถลบจ านวนสินคา้ในหนา้น้ีได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้ไปจะเขา้

ไปหนา้เพ่ิมขอ้มูล

สินคา้ 

2.เม่ือคลิกจะสามารถ

เขา้ไปแกไ้ขหรือลบ

ออกจากคอลมัภไ์ด ้

3.เม่ือคลิกจะสามารถ

ใหแ้สดงวา่มีก่ีช้ินใน

หนา้น้ีไดแ้ละเล่ือนไป

หนา้อ่ืนๆได ้
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอเพิ่มสินคา้เขา้คลงั 
จากรูปท่ี 4.9 แสดงหน้าต่อจากคลังสินค้า เม่ือเข้ามา สามารถเพิ่มสินค้าเข้ามาได้โดย 

สามารถใส่ คีย์ ล  าดับท่ี รหัส Stock type Product type ช่ือสินค้า  Bye in Bye out Qty แล้วจะไป
แสดงในหนา้ของคลงัสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กรอกรายละเอียดของ

สินคา้ คีย ์ล าดบัท่ี รหสั 

stock type product type 

ช่ือสินคา้ buy in buy 

out qty 
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รูปท่ี 4.10 รายงานสินคา้คงคลงัทั้งหมด 
จากรูปท่ี 4.10 แสดงขอ้มูลของสินคา้ในคลงัทั้งหมด จะแสดง รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ ราคา

ซ้ือ ราคาขาย จ านวนสินคา้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้มาจะ

แสดงรายงานสินคา้

ของในคลงัทั้งหมด 

2.แสดงรายละเอียดของ

สินคา้คงคลงั 

รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ 

ราคาซ้ือ ราคาขาย และ

จ านวนสินคา้ 
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รูปท่ี 4.11 หนา้จอเพิ่มสินคา้เขา้คลงั 
จากรูปท่ี 4.11 แสดงขอ้มูลของสินคา้ในคลงัท่ีใกลจ้ะหมด จะแสดง รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ 

ราคาซ้ือ ราคาขาย จ านวนสินคา้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้มาจะ

แสดงรายงานสินคา้

ของในคลงัทั้งหมด 

2.แสดงรายละเอียดของ

สินคา้คงคลงั 

รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ 

ราคาซ้ือ ราคาขาย และ

จ านวนสินคา้ 
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รูปท่ี 4.12 หนา้สั่งจอซ้ือสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.12 แสดงหนา้สั่งซ้ือของสินคา้ จากผูข้าย เขา้สู่ร้าน แลว้ท าการบนัทึกสินคา้ลง

ในหนา้น้ี เพื่อให้รู้วา่มีสินคา้ช้ินไหนและมีสินคา้อะไรบา้งท่ีเขา้มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้ไปจะเขา้

ไปหนา้เพ่ิมขอ้มูล

สินคา้ 

2.เม่ือคลิกจะสามารถ

เขา้ไปแกไ้ขหรือลบ

ออกจากคอลมัได ้

3.เม่ือคลิกจะสามารถ

ใหแ้สดงวา่มีก่ีช้ินใน

หนา้น้ีไดแ้ละเล่ือนไป

หนา้อ่ืนๆได ้
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รูปท่ี 4.13 หนา้จอเพิ่มสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ 

จากรูปท่ี 4.13 แสดงหนา้ท่ีสั่งซ้ือสินคา้จากผูข้าย ในหนา้น้ีจะเป็นหนา้ท่ีใส่ขอ้มูลของสินคา้

ลงไปเพื่อบนัทึกขอ้มูลแลว้จะไปแสดงในส่วนหนา้หนา้สั่งซ้ือสินคา้จากผูข้าย 

 

 

 

1.กรอกรายละเอียดของ

สินคา้ คีย ์ล าดบัท่ี รหสั 

stock type product type 

product รายละเอียด

total price 

2.เม่ือกรอกเสร็จแลว้

ตอ้งรอเจา้ของร้านมา

คลิกอนุมติั 
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รูปท่ี 4.14 หนา้จอเบิกสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.14 แสดงหนา้จอการเบิกสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ จะแสดงจ านวนท่ีเบิกเขา้และ

เบิกออก เพื่อน าไปโชวสิ์นคา้หนา้ร้าน และออกน าขาย สามารถเพิ่มและลบจ านวนในหนา้น้ีได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้ไปจะเขา้

ไปหนา้เพ่ิมขอ้มูล

สินคา้ 

3.เม่ือคลิกจะสามารถ

ใหแ้สดงวา่มีก่ีช้ินใน

หนา้น้ีไดแ้ละเล่ือนไป

หนา้อ่ืนๆ ได ้

2.เม่ือคลิกจะสามารถ

เขา้ไปแกไ้ขหรือลบ

ออกจากคอลมัภไ์ด ้
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รูปท่ี 4.15 หนา้เพิ่มขอ้มูลของการเบิกสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.15 แสดงส่วนการกรอกข้อมูลของสินค้าท่ีต้องการเบิกสามารถคลิกเพิ่ม

สินคา้เขา้มาได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กรอกรายละเอียดของ

สินคา้ คีย ์ล าดบัท่ี รหสั 

stock type product type 

ช่ือสินคา้ buy in  buy 

out qty 

2.สามารถคลิกเพ่ิม

สินคา้เขา้ไปไดโ้ดยไม่

ตอ้งกรอกรายละเอียด 
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รูปท่ี 4.16 หนา้รายงานการสั่งซ้ือ 
จากรูปท่ี 4.16 เม่ือท ารายการท่ีเก่ียวกบัใบสั่งซ้ือจะมาแสดงขอ้มูลของรายงานใบสั่งซ้ือ จะ

แสดงรายละเอียด ดงัน้ี วนัเวลา ผูท้  ารายการ รหสัใบเสร็จ จ านวน รายงาน รายละเอียด สถานะการ
อนุมติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้มาจะ

แสดงรายงานใบสัง่ซ้ือ 

2.แสดงรายละเอียดของ 

วนัเวลา ผูท้  ารายการ 

รหสัใบเสร็จ จ านวน 

รายงาน รายละเอียดก 

สภานภาพการอนุมติั 
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รูปท่ี 4.17 หนา้รายงานการเบิก 
จากรูปท่ี 4.17 เม่ือท ารายการท่ีเก่ียวกบัการเบิกสินคา้ออกจากคลงัจะมาแสดงขอ้มูลของ

รายงานใบสั่งซ้ือ จะแสดงรายละเอียดดงัน้ี วนัเวลา ผูท้  ารายการ รหัสใบเสร็จ จ านวน รายงาน 
รายละเอียด สถานะการอนุมติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้มาจะ

แสดงรายงานใบสัง่ซ้ือ 

2.แสดงรายละเอียดของ 

วนัเวลา ผูท้  ารายการ 

รหสัใบเสร็จ จ านวน 

รายงาน รายละเอียดก 

สภานภาพการอนุมติั 
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รูปท่ี 4.18 หนา้จอแยกประเภทของคลงัสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.18 แสดงส่วนหนา้การแยกประเภทของคลงัสินคา้ เช่น ในร้านตอนน้ีขายเฉพาะ

ของ Gaming gear ในอนาคตอาจจะมีน าของท่ีไม่ไช่ Gaming Gear  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้ไปจะเขา้

ไปหนา้เพ่ิมขอ้มูล

สินคา้ 

3.เม่ือคลิกจะสามารถ

ใหแ้สดงวา่มีก่ีช้ินใน

หนา้น้ีไดแ้ละเล่ือนไป

หนา้อ่ืนๆ ได ้

2.เม่ือคลิกจะสามารถ

เขา้ไปแกไ้ขหรือลบ

ออกจากคอลมัภไ์ด ้
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รูปท่ี 4.19 หนา้จอเพิ่มประเภทของสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.19 แสดงหนา้จอการเพิ่มประเภทของสินคา้ โดยสามารถเพิ่มสินคา้ประเภทอ่ืนๆ 

ไดใ้นอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กรอกรายละเอียดของ

สินคา้ คีย ์ล าดบัท่ี รหสั 

รายละเอียด 
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รูปท่ี 4.20 หนา้จอแสดงประเภทของสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.20 แสดงหนา้การแยกประเภทสินคา้ เช่น เมา้ส์ คียบ์อร์ด หูฟัง ถา้เพิ่มเขา้มาจะ

เขา้มาอยูใ่นส่วนของหนา้น้ี จะสามารถเช็คหมวดหมู่และประเภทจากในหนา้น้ีได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้ไปจะเขา้

ไปหนา้เพ่ิมขอ้มูล

สินคา้ 

3.เม่ือคลิกจะสามารถ

ใหแ้สดงวา่มีก่ีช้ินใน

หนา้น้ีไดแ้ละเล่ือนไป

หนา้อ่ืนๆ ได ้

2.เม่ือคลิกจะสามารถ

เขา้ไปแกไ้ขหรือลบ

ออกจากคอลมัภไ์ด ้
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รูปท่ี 4.21 รูปท่ีใชเ้พิ่มจ าแนกประเภทของสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.21 แสดงหน้าใส่ขอ้มูลของสินคา้ ท่ีเอาไวจ้  าแนกประเภทของสินคา้ สามารถ

กรอกขอ้มูลลงไปแลว้คลิกบนัทึกจะไปแสดงในหนา้ของประเภทสินคา้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กรอกรายละเอียดของ

สินคา้ คีย ์ล าดบัท่ี รหสั 

รายละเอียด 
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รูปท่ี 4.22 หนา้ของผูข้าย 
จากรูปท่ี 4.22 แสดงรายช่ือของผูข้าย ท่ีติดต่อสั่งซ้ือของจากคนๆ นั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้ไปจะเขา้

ไปหนา้เพ่ิมขอ้มูลของ 

supplier 

3.เม่ือคลิกจะสามารถ

ใหแ้สดงวา่มีก่ีคนใน

หนา้น้ีไดแ้ละเล่ือนไป

หนา้อ่ืนๆได ้

2.เม่ือคลิกจะสามารถ

เขา้ไปแกไ้ขหรือลบ

ออกจากคอลมัภไ์ด ้
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รูปท่ี 4.23 หนา้จอเพิ่มรายละเอียดขอ้มูลผูข้าย 
จากรูปท่ี 4.23 แสดงหนา้กรอกขอ้มูลและรายละเอียดของผูข้าย เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จแลว้

จะแสดงขอ้มูลในหนา้ของผูข้าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กรอกรายละเอียดของ

สินคา้ คีย ์ล าดบัท่ี รหสั 

ช่ือซพัพรายเออร์ 

รายละเอียด ท่ีอยู ่เบอร์

ติดต่อ 
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รูปท่ี 4.24 หนา้จอส่งสินคา้คืน 
จากรูปท่ี 4.24 แสดงส่วนของการส่งคืนสินคา้เม่ือสินคา้มีปัญหา หรือลูกคา้ซ้ือสินคา้ผดิไป

สามารถเช็คขอ้มูลไดใ้นหนา้น้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้ไปจะเขา้

ไปหนา้เพ่ิมขอ้มูล

สินคา้ 

3.เม่ือคลิกจะสามารถ

ใหแ้สดงวา่มีก่ีช้ินใน

หนา้น้ีไดแ้ละเล่ือนไป

หนา้อ่ืนๆ ได ้

2.เม่ือคลิกจะสามารถ

เขา้ไปแกไ้ขหรือลบ

ออกจากคอลมัภไ์ด ้
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รูปท่ี 4.25 หนา้จอจดัการและแกไ้ขจ านวนสินคา้ในคลงัสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.25 แสดงส่วนการบนัทึกขอ้มูลของสินคา้ท่ีส่งคืนลงแลว้จะไปแสดงในส่วนของ

หนา้ส่งคืนสินคา้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กรอกรายละเอียดของ

สินคา้ คีย ์ล าดบัท่ี 

เลขท่ีใบเสร็จ product 

serial no price  
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รูปท่ี 4.26 หนา้รายงานส่งสินคา้คืนทั้งหมด 
จากรูปท่ี 4.26 เม่ือท ารายการท่ีเก่ียวกบัการส่งสินคา้คืนจะมาแสดงขอ้มูลของรายงานใบส่ง

สินคา้คืนทั้งหมด จะแสดงรายละเอียดดงัน้ี วนัเวลา ผูท้  ารายการ รหสัใบเสร็จ สินคา้ serial.no ราคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้มาจะ

แสดงรายงานส่งสินคา้

คืนทั้งหมด 

2.แสดงรายละเอียดของ 

วนัเวลา ผูท้  ารายการ 

รหสัใบเสร็จ สินคา้ 

serial.no ราคา 
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รูปท่ี 4.27 หนา้จอจดัการรายช่ือพนกังาน 
จากรูปท่ี 4.27 แสดงหนา้แกไ้ขขอ้มูลของพนกังาน โดยอาจจะมีพนกังานเขา้มาใหม่ หรือ

แกไ้ขในส่วนของพนกังานท่ีเคยท างานอยูแ่ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้ไปจะเป็น

การคน้หาพนกังาน 

3.เม่ือคลิกจะสามารถ

ใหแ้สดงวา่มีพนกังานก่ี

คนในหนา้น้ีไดแ้ละ

เล่ือนไปหนา้อ่ืนๆ ได ้

2.เม่ือคลิกจะสามารถ
เขา้ไปแกไ้ขหรือลบ
ออกจากคอลมัภไ์ด ้
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รูปท่ี 4.28 หนา้จอจดัการกลุ่มใช ้
จากรูปท่ี 4.28 แสดงหนา้การจดัการกบักลุ่มผูใ้ชง้าน ผูดู้แลระบบจะเป็นคนท่ีเขา้มาจดักลุ่ม

ผูใ้ชง้านวา่คนน้ีจะใหเ้ป็น พนกังาน หรือ ผูดู้แลระบบอีกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้ไปจะเป็น

การคน้หาพนกังาน 

3.เม่ือคลิกจะสามารถ

ใหแ้สดงวา่มีพนกังานก่ี

คนในหนา้น้ีไดแ้ละ

เล่ือนไปหนา้อ่ืนๆ ได ้

2.เม่ือคลิกจะสามารถ

เขา้ไปแกไ้ขหรือลบ

ออกจากคอลมัภไ์ด ้
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รูปท่ี 4.29 หนา้จอเพิ่มและจดัการกบักลุ่มผูใ้ชง้าน 
จากรูปท่ี 4.29 แสดงการเพิ่มขอ้มูลหรือรายละเอียดของ ผูดู้แลระบบ หรือ พนกังาน ได ้แลว้

จะไปแสดงในหนา้ของหนา้จดักลุ่มผูใ้ชง้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.กรอกรายละเอียดของ

สินคา้ คีย ์ล าดบัท่ี รหสั 

รายละเอียด จดัการ

สิทธิ  
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รูปท่ี 4.30 หนา้จอจดัการมอบสิทธ์ิใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน 
จากรูปท่ี 4.30 แสดงส่วนของการจดัการสิทธ์ิใหก้บัผูใ้ชง้าน โดยมีการก าหนดวา่เป็น ผูดู้แล

ระบบ หรือ พนกังาน สามารถลบและแกไ้ขขอ้มูลได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เม่ือคลิกเขา้ไปจะเป็น

การคน้หาพนกังาน 

3.เม่ือคลิกจะสามารถ

ใหแ้สดงวา่มีพนกังานก่ี

คนในหนา้น้ีไดแ้ละ

เล่ือนไปหนา้อ่ืนๆ ได ้

2.เม่ือคลิกจะสามารถ

เขา้ไปแกไ้ขหรือลบ

ออกจากคอลมัภไ์ด ้
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รูปท่ี4.31 หนา้จอเพิ่มผูจ้ดัการสิทธ์ิ 
จากรูปท่ี 4.31 แสดงหน้าจดัการสิทธ์ิ ในหน้าน้ีจะเพิ่มรายละเอียดของ ผูดู้แลระบบ หรือ 

พนกังาน แลว้คลิกบนัทึกลงไปจะสามารถแสดงในหนา้ของจดัการสิทธ์ิได ้

 

1.กรอกรายละเอียดของ

สินคา้ ID รายละเอียด  



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์    

การพฒันาระบบจดัการคลงัและการเบิกสินค้า (กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์)ได้
พฒันาเสร็จส้ินลงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่างสมบูรณ์ โดยในส่วนของพนักงานสามารถเก็บ
ขอ้มูลของสินคา้ รายละเอียดสินคา้ วนัท่ีน าเขา้-ออก เป็นตน้ และยงัสามารถท ารายการท่ีเบิกสินคา้
ได้อีก เม่ือท าการเบิกสินคา้เสร็จจะไปท าในส่วนของออกใบรีพอร์ทท่ีเก่ียวกบัการเบิกสินคา้ จะ
แสดงขอ้มูลของสินค้าท่ีเบิกออกไป  โดยระบบสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดและใช้เวลาในการ
ท างานนอ้ยลง และสะดวกต่อการใชง้านยิง่ข้ึน ระบบมีการเก็บขอ้มูลของสินคา้ท่ีละเอียดกวา่การจด
ขอ้มูลของสินคา้มีทั้งรายละเอียดของสินคา้ขอ้มูลของสินคา้วนัท่ีน าสินคา้เขา้-ออก อีกทั้งยงัสามารถ
ออกรายงานทั้งสินคา้เขา้และสินคา้ออกได ้เจา้ของร้านยงัสามารถเก็บรายละเอียดของพนกังานงาน
และจดัการสิทธ์ิใหก้บัพนกังานได ้พนกังานจึงสามารถใชง้านระบบใหเ้กิดประโยชน์ท่ีสุด 

 

5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1 สามารถเก็บขอ้มูลและรายละเอียดของสินคา้ได ้
 5.2.1.1 สามารถเก็บจ านวนของสินคา้ได ้
 5.2.1.2 สมารถเก็บราคาของสินคา้ได ้
 5.2.1.3 สามารถเก็บล าดบัท่ีของสินคา้ได ้
 5.2.1.4 สามารถเก็บรหสัของสินคา้ได ้
 5.2.1.5 สามารถเก็บประเภทของสินคา้ได ้
 5.2.1.6 สามารถเก็บช่ือสินคา้ไดร้าคาน าเขา้ของสินคา้ได ้
 5.2.7.7 สามารถเก็บราคท่ีน าเขา้และน าขายสินคา้ได ้
5.2.2 สามารถคน้หาสินคา้ในคลงัได ้

5.2.2.1 สามารถคน้หารุ่นต่างๆของเมา้ส์ได ้
5.2.2.2 สามารถคน้หารุ่นต่างๆของคียบ์อร์ดได ้
5.2.2.3 สามารถคน้หารุ่นต่างๆของท่ีรองเมาส์ได ้
5.2.2.4 สามารถคน้หารุ่นต่างๆของหูฟังได ้

5.2.3 สามารถดูสินคา้ท่ีมาใหม่ได ้
5.2.4 สามารถเช็ครายละเอียดของสินคา้ได ้
5.2.5 สามารถดูรายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา้ได ้ 
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 5.2.5.1 สามารถดูวนัท่ีสั่งซ้ือสินคา้ได ้
 5.2.5.2 สามารถดูขอ้มูลของสินคา้ได ้
 5.2.5.3 สามารถดูจ านวนท่ีสั่งซ้ือของสินคา้ได ้
5.2.6 สามารถออกรายงานได ้   
 5.2.6.1 ออกใบรายงานการเบิกสินคา้ได ้
 5.2.6.2 ออกใบรายงานการสั่งซ้ือได ้
 5.2.6.3 ออกใบรายงานสินคา้คงคลงัทั้งหมด 
 5.2.6.4 ออกใบรายงานสินคา้คงคลงัท่ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 4 ช้ิน 
 5.2.6.4 ออกใบรายงานสินคา้ท่ีส่งคืนได ้
 

5.3 ข้อจ ากดัของระบบ   
 5.3.1 ระบบยงัไม่สามารถสแกนบาร์โคด้ของสินคา้ได ้
 
5.4 ข้อเสนอแนะ   
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนควรพฒันา
ระบบดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1 เพิ่มระบบหนา้ร้าน เพื่อไวใ้ชข้ายสินคา้ เน่ืองจากตวัระบบเป็นแค่ระบบสต๊อกสินคา้ 
 5.4.2 ควรเพิ่มระบบสแกนบาร์โคด้เพื่อใหส้ะดวกและรวดเร็วต่อการใชง้านมากยิง่ข้ึน 
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