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บทคดัยอ่ 

วตัถุประสงคข์องการด าเนินโครงงานน้ี เพ่ือพฒันาโปรแกรมระบบบริหารจดัการร้าน
ขายของเล่นโดยทางคณะผูจ้ ัดท า ได้ท าการค้นหา รวบรวมข้อมูล ต่างๆเพื่อน ามาวิเคราะห์หา
ขอ้บกพร่องและปรับปรุงให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลและ
บนัทึกขอ้มูลสินคา้ได ้ระบบน้ีไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบบริหารจดัการร้านขายของเล่น 
โดยโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการสร้างฐานข้อมูล และโปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2010 ในการออกแบบโปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมระบบบริหารจดัการร้านขายของเล่น 
สามารถช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านและช่วยใหธุ้รกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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Abstract

The purpose of this project was to develop a toy store management system Program.

By that, the organizers has done the research and collected vadous information to analyze and

improve the program in order to meet the needs of the users. By which, users can search for

information and record information. This project has developed a database and toy store

management system by using Microsoft SQL Server 2008 R2 to create a database and Microsoft

Visual Studio 2010 to design the program. The toy store management system progam can help

meet the needs ofusers and help users' business be more efficient.
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สามารถน าระบบไปปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมกบัการท างานในปัจจุบนั และช่วยลด
ขอ้ผิดพลาดรวมถึงขอ้มูลสูญหายหรือผิดพลาดไดอี้กดว้ย  
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ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ท่ีให้ค  าแนะน าและให้ความช่วยเหลือการท าภาคนิพนธ์น้ีจนประสบ
ความส าเร็จไดด้ว้ยดี 

 

 
 
 

คณะผูจ้ดัท า 

 



สารบญั 

 หนา้ 

บทคดัยอ่ ..............................................................................................................................................  ก 
Abstract ...............................................................................................................................................  ข 
กิตติกรรมประกาศ ...............................................................................................................................  ค 
สารบญั ................................................................................................................................................. ง 
สารบญัตาราง ......................................................................................................................................  ฉ 
สารบญัภาพ .........................................................................................................................................  ช 
บทท่ี 
 1 บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา .................................................................................... 1 
 วตัถุประสงค ์.............................................................................................................................. 2 
 กลุ่มเป้าหมาย ............................................................................................................................. 2 
 ขอบเขต ..................................................................................................................................... 2 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน............................................................................................................... 4 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ........................................................................................................ 5 
 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ....................................................................................................................... 7 

 เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง .....................................................................................................................9 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ................................................................................................................... 14 
 3 การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
 การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ .......................................................................................................... 19 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ............................................................................................................. 19 
 การวิเคราะห์ระบบงาน ............................................................................................................ 20 
 แผนผงัการท างานของระบบงานปัจจุบนั................................................................................. 22 
 การออกแบบและพฒันาโปรแกรม .......................................................................................... 23 

 
 



สารบญั (ต่อ)  

บทท่ี หนา้ 

 4 ขั้นตอนการปฏิบติังานและการทดสอบโปรแกรม 
           ขั้นตอนการปฏิบติังาน............................................................................................................. 44 
 การทดสอบโปรแกรม ............................................................................................................. 57 
 5 สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ 
           สรุปผลการด าเนินงาน ............................................................................................................. 79 
           ปัญหาและอุปสรรค ................................................................................................................. 79 
           ขอ้เสนอแนะ ........................................................................................................................... 80 
บรรณานุกรม ...................................................................................................................................... 81 
ภาคผนวก 
  ภาคผนวก  ก การออกแบบระบบงาน 
 Program Map ..................................................................................................... 83 
 E-R Diagram ...................................................................................................... 84 
 ภาคผนวก ข คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 
  Install Program................................................................................................. 101 
  Restore Database ............................................................................................. 116 
 ภาคผนวก ค ตวัอยา่งรายงาน 
  รายงานระบบ ................................................................................................... 133 
ประวติัคณะผูจ้ดัท า ........................................................................................................................... 134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญัตาราง 

ตารางท่ี หนา้ 

3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั .................................................................................. 20 
3.2 แสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดจากระบบงานในปัจจุบนั ................................................................... 21 
3.3 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั .................................................................................. 40 
ก.1 รายการตารางขอ้มูล ................................................................................................................. 84 
ก.2 ตารางขอ้มูลพนกังาน )Employee( ........................................................................................... 84 
ก.3 ตารางขอ้มูลลูกคา้ )Customer( ................................................................................................. 85 
ก.4 ตารางตวัแทนจ าหน่าย )Supplier( ............................................................................................ 85 
ก.5 ตารางสินคา้ )Product( ............................................................................................................. 86 
ก.6 ตารางการขายสินคา้ )Orders( .................................................................................................. 86 
ก.7 ตารางรายละเอียดสินคา้ )OrderDetail( .................................................................................... 87 
ก.8 ตารางสินคา้ช ารุด )Waste( ....................................................................................................... 87 
ก.9 ตารางรายละเอียดสินคา้ช ารุด )WasteDetail( ........................................................................... 87 
ก.10 ตารางการสัง่ซ้ือสินคา้ )PO( ..................................................................................................... 87 
ก.11 ตารางรายละเอียดการสัง่ซ้ือสินคา้ )PODetail(......................................................................... 88 
ก.12 ตารางการเคลมสินคา้ )Cliam( ................................................................................................. 88 
ก.13 ตารางรายละเอียดการเคลมสินคา้ )CDetail( ............................................................................ 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญัภาพ 
ภาพท่ี หนา้ 
2.1 โครงสร้างการท างานของระบบ ................................................................................................ 6 
2.2 โครงสร้าง .NET Framework Stack ........................................................................................... 8 
2.3  http://page365.net/stock/ ..................................................................................................  9 
2.4 http://thaiall.com/learn/sader.html .......................................................................................... 10 
2.5  http://th.softonic.com/ ............................................................................................................. 11 
2.6  http://lazada.co.th/ ................................................................................................................... 12 
2.7 http://shopee.co.th ................................................................................................................... 13 
2.8 ระบบร้านขายอะไหล่รถยนต ์..................................................................................................  14 
2.9 ระบบตรวจนบัสินคา้คงคลงั บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ ..................................................  15 
2.10 ระบบบริหารจดัการสต็อกเคร่ืองเซิฟเวอร์ บริษทั โปรอิมเมจ จ  ากดั .......................................  16 
2.11 ระบบการยมื-คืนโนต้บุ๊กในหน่วยสนบัสนุนระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลพญาไท 3 ..........  17 
2.12 การพฒันาเวบ็ไซต ์ศริทิพย ์คลาสสิค สตีลร์ ...........................................................................  18 
3.1  แผนผงัการท างานของระบบปัจจุบนั ......................................................................................  22 

3.2    หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ.........................................................................................................  23 
3. 3 หนา้จอเมนูหลกั ......................................................................................................................  24 
3. 4 หนา้ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย .....................................................................................................  25 
3.5 หนา้ขอ้มูลลูกคา้ ......................................................................................................................  26 
3. 6 หนา้ขอ้มูลพนกังาน ................................................................................................................. 27 
3. 7 หนา้ขอ้มูลสินคา้ ...................................................................................................................... 28 
3. 8 หนา้การสัง่ซ้ือสินคา้ ................................................................................................................ 29 
3.9 หนา้จอขอ้มูลการขายสินคา้ ....................................................................................................  30 
3.10 หนา้จอการเคลมสินคา้ ............................................................................................................  40 
3.11 หนา้จอการรับสินคา้ ...............................................................................................................  32 
3.12 หนา้จอการออกรายงาน ..........................................................................................................  33 
3.13 รายงานสรุปยอดขายสินคา้ .....................................................................................................  34 
3.14 รายงานสรุปยอดสัง่ซ้ือสินคา้ ..................................................................................................  35 



สารบญัภาพ (ต่อ)  
ภาพท่ี                                                                                                          หนา้ 
3.15 รายงานสรุปสินคา้คงเหลือ .....................................................................................................  36 
3.16 สรุปยอดสินคา้ช ารุด ...............................................................................................................  37 
3.17 สรุปยอดเคลมสินคา้ ...............................................................................................................  38 
3.18  การแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มูล ..........................................................................................  39 
3.19  การออกแบบฐานขอ้มูล... ........................................................................................................ 41 
3.20  การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ ...................................................................................  42 
3.21 แสดงการเขียนโปรแกรมเพื่อใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูล ..............................................................  43 
4.1  หนา้จอเขา้สู่ระบบ .................................................................................................................  44 
4.2  หนา้หลกั ................................................................................................................................  45 
4. 3  หนา้ขอ้มูลพนกังาน ................................................................................................................  46 
4.4 หนา้จอสินคา้ ..........................................................................................................................  47 
4.5 หนา้ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย .....................................................................................................  48 
4.6 หนา้ขอ้มูลลูกคา้ ......................................................................................................................  49 
4.7 หนา้ขอ้มูลสัง่ซ้ือสินคา้ ...........................................................................................................  50 
4.8 หนา้ขอ้มูลรับสินคา้ ................................................................................................................  51 
4.9 หนา้ขอ้มูลขายสินคา้ ...............................................................................................................  52 
4.10 หนา้ขอ้มูลส่งคืนสินคา้ช ารุด .................................................................................................... 53 
4.11 หนา้ขอ้มูลเคลมสินคา้ .............................................................................................................. 54 
4.12 หนา้ขอ้มูลรับคืนสินคา้เคลม .................................................................................................... 55 
4.13 หนา้ขอ้มูลออกรายงานระบบ .................................................................................................. 56 
4.14 แจง้เตือน “ไม่สามารถเขา้ระบบได ้โปรดตรวจสอบช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นใหถู้กตอ้ง” ............ 57 
4.15 แจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลพนกังานแลว้”.................................................................................... 57 
4.16 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการแกไ้ข” ........................................................... 58 
4.17 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการคน้หา” .......................................................... 59 
4.18 แจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลลูกคา้แลว้” ......................................................................................... 60 
4.19 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการแกไ้ข” ................................................................ 61 



สารบญัภาพ (ต่อ)  
ภาพท่ี                                                                                      หนา้ 
4.20 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการคน้หา” .......................................................... 62 
4.21 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย” ........................................................................ 63 
4.22 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายท่ีตอ้งการแกไ้ข” ............................................... 64 
4.23 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายท่ีตอ้งการคน้หา” ............................................... 65 
4.24 แจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลสินคา้แลว้” ........................................................................................ 66 
4.25 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการแกไ้ข”................................................................ 67 
4.26 แจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลสินคา้แลว้” ........................................................................................ 68 
4.27 แจง้เตือน “บนัทึกการขายสินคา้”............................................................................................. 69 
4.28 แจง้เตือน “โปรดเลือกรายการสินคา้ก่อนเพ่ิมรายการ” ............................................................ 70 
4.29 แจง้เตือน “บนัทึกรายการเคลมสินคา้”..................................................................................... 71 
4.30 แจง้เตือน “บนัทึกรายการสินคา้ช ารุดแลว้” ............................................................................. 72 
4.31 แจง้เตือน “โปรดตรวจสอบค่าของจ านวนสินคา้ช ารุด” ........................................................... 73 
4.32 แจง้เตือน “บนัทึกรายการสินคา้เคลม”..................................................................................... 74 
4.33 แจง้เตือน “บนัทึกการรับสินคา้เรียบร้อย”................................................................................ 75 
4.34 แจง้เตือน “บนัทึกการรับคืนสินคา้” ......................................................................................... 76 
4.35 แจง้เตือน “บนัทึกการสัง่ซ้ือสินคา้” ........................................................................................  77 
4.36 แจง้เตือน “โปรดเลือกรายการสินคา้ก่อนเพ่ิมรายการ” ...........................................................  78 
ก .1  Program Map ..........................................................................................................................  83 
ก.2  E-R Diagram  .........................................................................................................................  84 
ก.3 Context Diagram ระบบร้านขายของเล่น ................................................................................  90 
ก.4 Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น .............................................  91 
ก.5 Data Flow Diagram Level 0 )ต่อ( ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น ....................................  92 
ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1: ขอ้มูลพ้ืนฐาน .................................................... 93 
ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: สัง่ซ้ือสินคา้ ......................................................  94 
ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3: รับสินคา้ ..........................................................  95 
ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4: ขายสินคา้ .........................................................  95 



สารบญัภาพ (ต่อ)  
ภาพท่ี                                                                                      หนา้ 
ก.10 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 5: สินคา้ช ารุด.......................................................  97 
ก.11 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 6: ส่งเคลมสินคา้ ..................................................  98 
ก.12 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 7: รับคืนสินคา้เคลม .............................................  99 
ก.13 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 8: ออกรายงาน ...................................................  100 
ข.1 หนา้จอเลือก DVD RW Drive )E:( Toy_Shop......................................................................  101 
ข.2 Installation progress .............................................................................................................  102 
ข.3 Please Choose Setup Language ............................................................................................  103 
ข.4 Preparing to install ...............................................................................................................  103 
ข.5 หนา้จอท าการติดตั้ง SAP Crystal Reports ............................................................................  104 
ข.6 หนา้จอยอมรับเง่ือนไขการติดตั้ง SAP Crystal Reports ........................................................  105 
ข.7 หนา้จอเร่ิมตน้การติดตั้ง ........................................................................................................  106 
ข.8 หนา้จอด าเนินการติดตั้ง ........................................................................................................  107 
ข.9 หนา้จอการเสร็จส้ินการติดตั้ง ...............................................................................................  108 
ข.10 เลือกท่ี Icon Setup.................................................................................................................  109 
ข.11 Preparing to install ...............................................................................................................  110 
ข.12 Setup ระบบบริหารงานร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ......................................................................  111 
ข.13 Select Installation Folder......................................................................................................  112 
ข.14 Confirm Installation .............................................................................................................  113 
ข.15 Installation Complete ...........................................................................................................  114 
ข.16 หนา้จอแสดง Icon Toy_Shop บน Desktop ..........................................................................  115 
ข.17 เลือกท่ี SQL Server Management Studio .............................................................................  116 
ข.18 หนา้จอการ Login เขา้สู่โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 .....................................  117 
ข.19 หนา้จอการตั้งค่า Login .........................................................................................................  118 
ข.20 หนา้จอการเลือก User ...........................................................................................................  119 
ข.21 หนา้จอการตั้งค่า Password ...................................................................................................  120 
 



สารบญัภาพ (ต่อ)  
ภาพท่ี                                                                                      หนา้ 
ข.22 หนา้จอการตั้งค่า Status ........................................................................................................  121 
ข.23 หนา้จอการ Restore Database ...............................................................................................  122 
ข.24 หนา้จอเขา้สู่การ Restore Database .......................................................................................  123 
ข.25 หนา้จอการ Add ช่ือไฟลฐ์านขอ้มูล ......................................................................................  124 
ข.26 หนา้จอการเลือกไฟลฐ์านขอ้มูล ............................................................................................  125 
ข.27 หนา้จอการยนืยนัช่ือไฟลฐ์านขอ้มูล .....................................................................................  126 
ข.28 หนา้จอการติดตั้งฐานขอ้มูล ..................................................................................................  127 
ข.29 หนา้จอการตรวจสอบการติดตั้งฐานขอ้มูล ...........................................................................  128 
ข.30 หนา้จอการติดตั้งฐานขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์ .............................................................................  128 
ค.1 สรุปยอดขาย .........................................................................................................................  129 
ค.2 สรุปยอดเคลมสินคา้ .............................................................................................................  130 
ค.3 สรุปยอดสัง่ซ้ือ ......................................................................................................................  131 
ค.4 สรุปสินคา้คงเหลือ ................................................................................................................  132 
ค.5 สรุปสินคา้ช ารุด ....................................................................................................................  133 
 
 
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ยุคสมยัปัจจุบนัน้ี เทคโนโลยต่ีางๆไดมี้วิวฒันาการไปอย่างรวดเร็ว   ในปัจจุบนัเทคโนโลยี
นั้นไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วิตประจ าวนั  มนุษยไ์ดพ้ฒันาเทคโนโลยีเพื่ออ  านวยความ
สะดวกสบายให้กบัการท ากิจวติัประจ าวนัต่างๆ ไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เช่น การน า
เคร่ืองจกัรเขา้มาสู่วงการผลิตของโรงงานต่างๆ เพื่อช่วยลดระยะเวลาการท างาน หรือ การดดัแปลง
อุปกรณ์บางชนิดเพ่ือการใชง้านไดห้ลากหลายมากข้ึน การสร้างพอร์ต ยูเอสบี ท่ีช่วยเพ่ิมจ านวนของ
พอร์ตให้มากข้ึน การตรวจสอบหาขอ้ผิดพลาดดว้ยโปรแกรมตรวจสอบหาจุดบกพร่อง ทั้งน้ี ดว้ย
ความสามารถของเทคโนโลยีท่ีมีวิวฒันาการอยูต่ลอด ท าให้ผูค้นในยคุสมยัปัจจุบนันั้น จ  าเป็นตอ้งมี
การใชค้อมพิวเตอร์ในการชีวิตประจ าวนั โดยหลากหลายองคก์รไดน้ าคอมพิวเตอร์มาประยกุต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ทั้งในดา้นของฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ รวมถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
และระบบคอมพิวเตอร์ ในบางธุรกิจนั้นจ  าเป็นตอ้งมีการท างานอยูต่ลอดเวลา เพ่ืออ  านวยความสะดวก
ให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้เห็นได้ว่า เทคโนโลยีสา รสนเทศใน
ปัจจุบนันั้น มีความจ าเป็นต่อการท างานทั้งในธุรกิจขนาดเล็ก รวมไปถึงเศรษฐกิจระดบัโลกในการ
ช่วยขยายโอกาสทางเศรฐกิจและการตรวจสอบถึงเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัอีกดว้ย ดงันั้นการท่ีธุรกิจ
ต่างๆ จะด าเนินการไปในทิศทางท่ีตอ้งการเพื่อให้ประสบความส าเร็จ องค์การต่างๆ จึงจ  าเป็นตอ้งมี
ระบบสารสนเทศในการด าเนินการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
เพื่อใหเ้ขา้ทนักบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงปัญหาในการจดัเก็บสินคา้และอุปกรณ์ต่างๆ จึงได ้มกัจะมี
ความผดิพลาดเกิดข้ึนเสมอ ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจดัท าโปรแกรมการตรวจสอบการเกบ็
สินคา้ต่างๆ เพ่ือช่วยลดอตัราความผดิพลาด และความเสียหายท่ีสามารถเกิดข้ึนในอนาคตได ้และช่วย
ในการตรวจสอบสินคา้ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหก้บัผูใ้ชง้านสามารถช่วยใหค้น้หาอุปกรณ์
ท่ีตอ้งการเบิกออก เพื่อน ามาใชง้านไดโ้ดยท่ี ผูดู้แล และผูใ้ชง้านสามารถมีความเขา้ใจตรงกนั ในดา้น
การน าอุปกรณ์ต่างๆ ออกมาใชง้าน เพื่อลดความสบัสนกนัระหว่างผูใ้ชง้าน และผูดู้แลระบบ และช่วย
ลดความผดิพลาดในการนบัจ านวนอุปกรณ์คงคลงั 
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วตัถุประสงค ์
เพื่อออกแบบและพฒันาระบบบริหารงานร้านขายของเล่น 

กลุ่มเป้าหมาย 

 พนกังาน และผูป้ระกอบการธุรกิจร้านขายของเล่น 
ขอบเขต 

1. คุณสมบติัของร้านขายของเล่น มีดงัน้ี 
1.1 การจดัการขอ้มูลพ้ืนฐานสามารถ เพ่ิม แกไ้ข และ คน้หาขอ้มูล 

1.1.1 ขอ้มูลพนกังาน 
1.1.2 ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 
1.1.3 ขอ้มูลการสินคา้ 
1.1.4 ขอ้มูลลูกคา้ 

1.2 การขายสินคา้ 
 1.2.1 คน้หาสินคา้ 
 1.2.2 ตรวจสอบการขายสินคา้ 
 1.2.3 ท ารายการขาย 
 1.2.4 บนัทึกรายการขาย 
 1.2.5 ปรับลดจ านวนคงเหลือ 
 1.2.6 พิมพใ์บเสร็จสินคา้ 
1.3 การสัง่ซ้ือสินคา้ 

  1.3.1 คน้หาตวัแทนจ าหน่าย 
  1.3.2 ท ารายการสัง่ซ้ือสินคา้ 
  1.3.3 บนัทึกรายการสัง่ซ้ือสินคา้ 
  1.3.4 พิมพใ์บสัง่ซ้ือสินคา้ 

1.4 รับรายการสัง่ซ้ือสินคา้ 
  1.4.1 ตรวจสอบการสัง่ซ้ือสินคา้ 
  1.4.2 ท ารายการรับสินคา้ 
  1.4.4 บนัทึกรายการรับสินคา้ 
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  1.4.5 ปรับเพ่ิมจ านวนคงเหลือ 
  1.4.6 บนัทึกขอ้มูลสต๊อกเก็บ  

1.5  การจดัการขอ้มูลสินคา้ช ารุด 
1.5.1 คน้หาสินคา้ช ารุด 
1.5.2 ท ารายการสินคา้ช ารุด 
1.5.3 บนัทึกขอ้มูลสินคา้ช ารุด 
1.5.4 ปรับลดจ านวนสินคา้ช ารุด 

1.6 การเคลมสินคา้ 
  1.6.1 คน้หาสินคา้ช ารุด 
  1.6.2 ท ารายการเคลมสินคา้ 
  1.6.3 บนัทึกรายการเคลมสินคา้ 
  1.6.4 ปรับเพ่ิมจ านวนสินคา้ภายในสต็อก 

1.7 ระบบออกรายงาน 
  1.7.1 รายงานสินคา้คงเหลือ 
  1.7.2 รายงานสรุปการสัง่ซ้ือ 
  1.7.3 รายงานสรุปการขาย 
  1.7.4 รายงานสินคา้ช ารุด 
  1.7.5 รายงานสรุปการเคลมสินคา้ 
  1.7.6 พิมพร์ายงาน 
2. คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 
 2.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 
  2.1.1 CPU Intel Core 2 Duo E75002.93 GHz. 
  2.1.2 Hard Disk 500.00 GB. 
  2.1.3 RAM 2.00 GB. 
  2.1.4 DVD-RW Drive 
 2.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
  2.2.1 CPU Intel Core 2 Duo E73002.67 GHz. หรือสูงกว่า 
  2.2.2 Hard Diskมีพ้ืนท่ีเหลือไม่นอ้ยกว่า 10.00 GB. 
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  2.2.3 RAM 512.00 MB. หรือสูงกว่า 
  2.2.4 CD-ROM Drive 
  2.2.5 เคร่ือง Printer 
3. คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 
 3.1 ซอฟตแ์วร์สาหรับผูพ้ฒันาระบบ 
  3.1.1 Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 
  3.1.2 Microsoft Visual Studio 2010 
  3.1.3 Microsoft SQL Server 2008 R2 
  3.1.4 Microsoft Office Visio 2010 
  3.1.5 Microsoft Office Word 2010 
  3.1.6 Adobe Photoshop CS3 
 3.2 ซอฟตแ์วร์สาหรับผูใ้ชร้ะบบ 
  3.2.1 Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 หรือสูงกว่า 
  3.2.2 Microsoft.NET Framework 4 
  3.2.3 Microsoft SQL Server 2008 R2 
  3.2.4 โปรแกรมระบบร้านขายของเล่น 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ในการจดัท าระบบบริหารงานร้านของเล่นคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาขอ้มูล การด าเนินงาน
ดงัน้ี 

1. ท าความเข้าใจเก่ียวกบัระบบงานเดิม โดยท าการเก็บข้อมูลจากเจา้ของร้าน และ
พนกังาน ร้านขายของเล่น จากความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากระบบเดิม 

2. คณะผูจ้ ัดท าได้ท าการรวบรวม และเก็บข้อมูลจากการสรุปปัญหาท่ีพบต่างๆจาก
ระบบเดิม โดยคณะผูจ้ดัท าจะท าการคน้หาขอ้มูลในแต่ละหวัขอ้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดย
ใชก้ารสอบถามขอ้มูลจากผูป้ระกอบการหลายๆแห่ง 

3. วิเคราะห์ระบบ โดยน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้า รวบรวมและแบ่งเป็นแบบแผนในการ
ออกแบบ Data Flow Diagram และ E-R Diagram เพื่อน ามาจดัท าระบบฐานข้อมูล
ของระบบร้านขายสินคา้ของเล่น 
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4. ออกแบบระบบงาน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน จึงจ  าเป็นตอ้งค านึงถึง
ความสะดวกสบายของผูใ้ชง้านเป็นหลกั โดยรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึน และน ามา
พฒันาระบบใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านไดต้ามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 

5. การพฒันา และจดัท าเอกสารจดัท าคู่มือการใชง้านของระบบร้านขายของเล่น 
6. ทดสอบการท างานของระบบร้านขายของเล่นเพื่อท าการหาขอ้ผิดพลาด และหา

แนวทางในการปรับปรุงขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 
7. มีการติดตามผลจากการใช้งานจริงระบบบริหารงานร้านขายของเล่น โดยมีการ

ประเมินผลการใชง้านจริงเพื่อตรวจสอบถึงความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

1. ช่วยในการบริหารงานภายในธุรกิจร้านขายของเล่น 
2. ช่วยลดความซบัซอ้นของขอ้มูล 
3. ช่วยลดปัญหาขอ้มูลสูญหาย 

 
 

 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของระบบ 

 โครงสร้างการท างานของระบบบริหารร้านขายของเล่น เป็นระบบการจดัการร้านขายของเล่น 
โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา และโปรแกรม Microsoft 
SQL Server 2008 R2 เป็นฐานขอ้มูล ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น เป็นระบบท่ีมกีารท างาน
แบ่งเป็น 7 ส่วนคือ 1. การจดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน 2. การขายสินคา้ 3. การสัง่ซ่ือสินคา้ 4.การรับรายการ
ท่ีสัง่ซ้ือ 5. การจดัการขอ้มูลสินคา้ท่ีช ารุด 6. การเคลมสินคา้ 7. การออกรายงาน 
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ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  ระบบฐานขอ้มูล (Database system) 

ระบบฐานขอ้มูล เป็นระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งมีระบบ และ
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีชดัเจน ในฐานขอ้มูลนั้นจะประกอบไปดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลากหลายแฟ้มท่ีมีขอ้มูลท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบและวิธีการใช้งานขอ้มูลของฐานขอ้มูลของฐานขอ้มูลจะมีความ
แตกต่างออกไปจากแฟ้มขอ้มูล และการใชง้านของฐานขอ้มูลจะประกอบไปดว้ยฐานขอ้มูล Database 
Management System (DBMS) ซ่ึงผูใ้ช้ต้องใช้งานฐานข้อมูลผ่านทางระบบการจัดการฐานข้อมูล    
(ทวีรัตน์ นวลช่วย, 2557) 

1. ประโยชน์ของฐานขอ้มูล (Database Benefits) 

1.1.1 ลดการเก็บข้อมูลท่ีซ ้ าซ้อน เพราะมีคนใช้ข้อมูลน้ีหลายคน เม่ือใช้ระบบ
ฐานขอ้มูลจะช่วยลดความซ ้าซอ้นของขอ้มูลลดนอ้ยลงได ้

1.1.2 รักษาความถูกตอ้งของขอ้มูล เน่ืองจากฐานขอ้มูลมีเพียงฐานขอ้มูลเดียวในกรณี
ท่ีมีขอ้มูลชุดเดียวกนัอยู ่ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งตรงกนัดว้ย และการแกไ้ขขอ้มูล
จะแกไ้ขใหถู้กตอ้งตรงตามกนัหมด  

1.1.3 การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก็จะท าไดส้ะดวก โดย
สามารถท าไดโ้ดยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัตวัฐานขอ้มูลเท่านั้น 
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ภาพท่ี 2.2 โครงสร้าง .NET Framework Stack 

.Net Framework 

NET Framework เป็นแพลตฟอร์มส าหรับพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีรองรับภาษาดอตเน็ตมากกว่า 40 ภาษา 
ซ่ึงมี Library เป็นจ านวนมากส าหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริหารการด าเนินการของโปรแกรม
บน .NET Framework โดย Library นั้นไดร้วมถึงส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้การเช่ือมต่อฐานขอ้มูล 
วิทยาการเขา้รหสัลบั อลักอริทึม การเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั 
โดย .NET Framework มีส่วนประกอบ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ชั้นใหญ่ๆ คือ 

1. Programming Language: เป็นรูปแบบของ ภาษา ท่ี ออกแบบ มาเพื่อให้สามารถท างาน
ในสภาวะท่ีเป็น .NET ไดโ้ดยท่ีทาง Microsoft ไดเ้ปิดตวั ภาษาหลกั ๆท่ีจะใชใ้น การพฒันา บน .NET 
น้ี 3ภ า ษ าC# เ ป็ น  ภ า ษ า  ใ ห ม่ ท่ี  Microsoft พัฒ น า  ม า จ า ก  C+ +  กั บ  JAVA เ ป็ น หลัก 
VB.NET เป็น ภาษา ท่ี พฒันา มาจาก Visual Basic ในเวอร์ชัน่ 6.0 JScript.net เป็น ภาษา ท่ี พฒันา มา
จาก JScript ซ่ึงเป็น JavaScript ในเวอร์ชัน่ ของ Microsoft 

2. Base Classes Library: Library นั้นเปรียบเสมือน ชุดค าสัง่ส าเร็จรูป ยอ่ยๆท่ีเพ่ิมเขา้มา ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะเป็น ชุดค าสั่ง ท่ีตอ้งใชง้านอยู่เป็นประจ า ดงันั้นจึงมีผูคิ้ดคน้ เคร่ืองอ  านวยความสะดวก 
ใน การเขียนโปรแกรม ซ่ึง Library ใน ภาษา ต่างๆส่วนใหญ่จะอยูใ่น รูปแบบไฟล ์ incould แต่ถา้เป็น 
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ASP ส่ิงท่ีเป็น library ก็คือ component ต่างๆนั่นเอง ซ่ึงภายในระบบ .NET จะสร้างส่ิงท่ีเรียกว่าเป็น 
Library พ้ืนฐานข้ึน ท าใหไ้ม่ว่าจะใช ้ภาษา ใดในการพฒันา โปรแกรม ก็สามารถท่ีจะเรียกใช ้Library 
ท่ีเป็นตวัเดียวกนัไดห้มด 

3. Common Language Runtime (CLR) : นบัเป็น ส่ิงส าคญั แทบจะท่ีสุดของระบบ .NET น้ี
ก็ว่าได ้เพราะ CLR ท่ีว่าน้ีมีหน้าท่ีท าให้ โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาดว้ย ภาษาต่างๆกนั กลายเป็น ภาษา 
รูปแบบ มาตรฐาน เดียวกัน ทั้งหมด เราเรียก ภาษา ท่ีว่าน้ีว่า Intermediate language (IL) ซ่ึงเมื่อ
ตอ้งการท่ีจะรัน โปรแกรม ใด CLR ท่ีว่าน้ีจะ ตรวจสอบ เคร่ืองท่ีรันว่ามี สภาวะแวดลอ้ม การท างาน 
เช่นใดหลงัจากนั้นก็จะ คอมไพล ์เป็น โปรแกรม ท่ีเหมาะสมต่อ การท างาน ของเคร่ืองนั้น ท าให้เรา
สาม า รถใช้ง าน  โปรแก รม  ต่ า งๆ  ได้อ ย่ า งมี  ป ร ะ สิท ธฺภ าพ สู ง สุด  ในแ ต่ ละ เ ค ร่ื อ ง
(http://programmai.blogspot.com/p/net-framework.html, 2554) 

เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดศ้ึกษาขอ้มูลในการพฒันาระบบสต็อกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พบว่ามี
เว็บไซต์ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบสต็อกเป็นจ านวนมาก ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดท้ าการ
เลือกเวบ็ไซตบ์างส่วนเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบ ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 2.3 https//www.page365.net/stock/ 

เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการจดัการสต็อกสินคา้และการซ้ือสินคา้ มีการลงรายละเอียดการจดัสินคา้คง
คลงัใหม้ีประสิทธิภาพ 
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ภาพท่ี 2.4 http//www.thaiall.com/learn/sader.html 

 เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการออกแบบฐานขอ้มูล ส่วนประกอบของ E-R Model การก าหนด Entity การ
เช่ือมโยงความสมัพนัธ ์Relationship ในออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Accessใน
การออกแบบ 
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ภาพท่ี 2.5 https//th.softonic.com/ 

เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการดาวน์โหลด ซอฟตแ์วร์หลายโปรแกรม มีทั้งโปรแกรมส าหรับวินโดส์และ
โปรแกรมส าหรับการท างานดว้ยระบบเวบ็ไซต ์
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ภาพท่ี 2.6 http://www.lazada.co.th/ 

เป็นเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการขายสินคา้ออนไลน์ โดยเวบ็ไซตม์ีการจดัแยกประเภทหมวดหมู่สินคา้ 
มีระบบสมคัรสมาชิกส าหรับลูกคา้ ระบบการค้นหาสินคา้ การเลือกชมเลือกซ้ือสินค้า และลูกคา้
สามารถสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตไ์ด ้
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ภาพท่ี 2.7  https://shopee.co.th 

เป็นเวบ็ไซตข์ายรองเทา้ประเภทต่างๆ มีการสัง่ซ้ือรองเทา้ในราคาท่ีถูก มีการสมคัรสมาชิกเพื่อ
ท าการลอ็กอินเขา้ไปใชง้านเวบ็ไซต ์มีการแยกประเภทสินคา้ไวเ้ป็นสดัส่วน 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การจะพฒันาระบบต้องมีการศึกษาขอ้มูลระบบงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สามารถพฒันา
ระบบงานใหม ่ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยใชร้ะบบงานเดิมในการเป็นตวัอยา่งการพฒันาระบบ
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 

 

ภาพท่ี 2.8 ระบบร้านขายอะไหล่รถยนต ์

สุภสัสรา เสาแกว้ อรรถพล ชยัชูเชิด และนิรินธน์ ชุนหจนัทร์ (2560) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดพ้ฒันาระบบร้านขายอะไหล่รถยนต์ เพื่อ
อ  านวยความสะดวก และช่วยลดความผดิพลาด ซ ้าซอ้นของขอ้มูลในการท างาน ผูพ้ฒันาใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 2012 ในการพฒันา และโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2ในการ
จดัการฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.9 ระบบตรวจนบัสินคา้คงคลงั บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ 

ศรัณย์ ฤทัยว ัฒน์  และอดิศร แสงสวาสด์ิ  (2559) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พัฒนาระบบตรวจนับสินค้าคงคลัง บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มือถือ เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการเลือกใชง้านซอฟตแ์วร์ส าหรับการพฒันาระบบ 
ตรวจนับสินคา้คงคลงับนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ ผูพ้ฒันาใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 
2008 ในการพฒันา และโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.10   ระบบบริหารจดัการสต็อกเคร่ืองเซิฟเวอร์ บริษทั โปรอิมเมจฯ จ  ากดั 

มะลิสา สมรฤทธ์ิ สุปัญญา ดอกสันเทียะ และชนัมพร รัตนาภิรมย์ (2559)  ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ได้พฒันาระบบบริหารจดัการ
สต็อกเคร่ืองเซิฟเวอร์ บริษัท โปรอิมเมจฯ จ  ากัด เพื่อจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูพ้ฒันาใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการพฒันา 
และโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจดัการฐานขอ้มูล 

 

 

 

 

 

http://research-system.siam.edu/co-operative/4564-10-46
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ภาพท่ี 2.11 ระบบการยมื-คืนโนต้บุ๊กใน หน่วยสนบัสนุนระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลพญาไท 3 

สันติ อิสระพาณิชย์ (2556)  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสยาม ได้พัฒนาระบบการยืม-คืน โน้ตบุ๊กในหน่วยสนับสนุนระบบสารสนเทศ 
โรงพยาบาลพญาไท 3 ให้เป็นระบบน าคอมพิวเตอร์มาใชง้านแทนท่ีการใชก้ระดาษแบบเดิม ซ่ึงลด
ความยุง่ยากซบัซอ้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาเป็นโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการ
พฒันา และโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.12 การพฒันาเวบ็ไซต ์ศรีทิพย ์คลาสสิค สตีล 

ศุภโชค พงษ์จิตปรีอาทร และธีระศกัด์ิ ไชยยะ (2559) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม โครงงานการพฒันาเวบ็ไซต ์ศรีทิพย ์คลาสสิค สตีล เพื่อใหเ้วบ็ไซตดู์
มีความทนัสมยัมากข้ึน และยงัรองรับการท างานไดก้บัทุกอุปกรณ์ สามารถเพ่ิม แกไ้ข และลบ ขอ้มูล
ได้โดยไม่ต้องท าการแก้ไขผ่านฐานขอ้มูลโดยตรง และพฒันาระบบโดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2010 และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
 



บทท่ี 3  
การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 จากการศึกษาขอ้มูลและลกัษณะการด าเนินงานของระบบขายของเล่น ท าให้พบปัญหาการ
ด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1. การเก็บขอ้มูลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการบนัทึกลงในกระดาษ ซ่ึงอาจท าให้ขอ้มูลช ารุด
หรือเกิดการสูญหายไดง่้าย 

2. การคน้หาขอ้มูลสินคา้ตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร เน่ืองจากสืบคน้หาขอ้มูลสินคา้ยอ้นหลงัได้
ยาก เพราะเอกสารนั้นมีจ  านวนมาก 

3. การตรวจสอบสินคา้คงเหลือยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตรวจเช็คสินคา้คงเหลือผดิพลาด 
ท าใหไ้ม่ทราบถึงยอดสินคา้คงเหลือท่ีแทจ้ริง 

4. ปัญหาเก่ียวกบัการออกรายงานสรุปยอดต่างๆ เน่ืองจากตอ้งไปคน้หาจากแฟ้มขอ้มูลยอ้นหลงั
ก่อนแลว้จึงท าการจดัท ารายงาน ซ่ึงมีความล่าชา้ และขาดรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานท าใหข้อ้มูล
ขาดความน่าเช่ือถือ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 คณะผูจ้ดัท าสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็ไซตข์ายของเล่นว่ามีหลกัการท างานอยา่งไรบ้าง เช่น 
การขายสินคา้ การสัง่ซ้ือสินคา้จากผูจ้ดัจ  าหน่าย การเก็บรายละเอียดของสินคา้เพ่ือท่ีคณะผูจ้ดัท าจะได้
น ามาพฒันาระบบเพ่ือใหมี้ความรวดเร็วยิง่ข้ึน มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนของขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต 
โดยเก็บขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการศึกษาหาขอ้มูลและน ามาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันา
เว็บไซต์ เก็บรวบรวมขอ้มูลภาษาท่ีจะเขียนในระบบ ทั้งในอินเทอร์เน็ต และหนังสือท่ีเก่ียวกบัภาษา 
C# เพื่อน าขอ้มูลมาช่วยในการออกแบบพฒันาโปรแกรม 
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การวิเคราะห์ระบบงาน 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดศ้ึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์ายของเล่น มาอยา่งละเอียดท าให้ทราบถึง
ลกัษณะการด าเนินงาน ปัญหาและความตอ้งการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการท างานของระบบ จึงไดท้ า
การวิเคราะห์รายละเอียดของระบบงานต่างๆ ไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั 

งาน /กิจกรรม  รายละเอียดของงาน /กิจกรรม  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บผดิชอบ 

การจดัเก็บขอ้มูล

ผูดู้แลระบบ 

จดัเก็บขอ้มูลผูดู้แลระบบลงสมุด

บนัทึก 

สมุดบนัทึกขอ้มูล 

ผูดู้แลระบบ 

เจา้ของร้าน 

ผูดู้แลระบบ 

การจดัเก็บขอ้มูล

สินคา้ 

จดัเก็บบนัทึกขอ้มูลสินคา้ลงในสมุด

บนัทึก 
สมุดบนัทึกขอ้มูลสินคา้ ผูดู้แลระบบ 

การสัง่ซ้ือสินคา้ 
ท าการสัง่ซ้ือสินคา้กบัผูจ้ดัจ  าหน่าย

โดยตรง 
ใบสัง่ซ้ือ เจา้ของร้าน 

การขายสินคา้ 

ขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้โดยตรงผูดู้แล

ระบบจะเก็บบนัทึกขอ้มุลการขายลง

สมุดบนัทึก 

สมุดบนัทึกการขาย

สินคา้ 
ผูดู้แลระบบ 

การรับสินคา้ 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายส่งสินคา้มาพร้อมกบั

ใบสัง่ซ้ือผูดู้แลระบบจะเก็บบนัทึก

ขอ้มูลลงสมุดบนัทึก 

สมุดบนัทึกการรับ

สินคา้ 

เจา้ของร้าน 

ผูดู้แลระบบ 

การเช็คสต็อกสินคา้ ใชก้ารตรวจนบัตามจ านวนสินคา้ สมุดบนัทึกขอ้มูลสินคา้ ผูดู้แลระบบ 

การเปล่ียนคืนสินคา้ 
เปล่ียนสินคา้จากสินคา้ท่ีผูดู้แลระบบ

ตรวจพบ 
ใบเสร็จ ผูดู้แลระบบ 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงภาพปัญหาท่ีเกิดจากระบบงานในปัจจุบนั 

งาน /กิจกรรม  ปัญหา ความตอ้งการ 

การจดัเก็บ และ

บนัทึกขอ้มูลต่างๆ 

ขอ้มูลอาจตกหล่นไปบา้งเน่ืองจาก

บนัทึกลงสมุด หรือมีการจดซ ้าของ

ผูดู้แลระบบ 

ท าการตรวจและจดัเก็บโดยขอ้มูล

ไม่ตกหล่น 

เก็บขอ้มูลรวดเร็ว และถูกตอ้ง 

2   .การสัง่ซ้ือสินคา้  1  .ใชเ้วลานานในการคน้หาขอ้มูล

ในการสัง่ซ้ือ 

2  .คน้หารายช่ือผูจ้ดัจ  าหน่ายไดย้าก  

สามารถคน้หาขอ้มูลไดร้วดเร็ว

ถูกตอ้งและสะดวกในการคน้หา 

ตรวจสอบสินคา้ใน

สต็อก 

ตรวจสอบคลงัสินคา้ท าไดล่้าชา้

เน่ืองจากสินคา้มีหลายประเภท 

สามารถตรวจสอบสินคา้ไดอ้ยา่ง

สะดวกและครบถว้น 

สามารถจดัเรียงล าดบัสินคา้เพื่อ

สะดวกในการคน้หา 

การเปล่ียนสินคา้ ท าไดย้าก เน่ืองจากตอ้งเช็ค

หมายเลขสินคา้ใหต้รงกบั

ฐานขอ้มูลในการท าการเปล่ียน

สินคา้ 

สามารถตรวจสอบหมายเลขสินคา้ 

และสามรถดูรายละเอียดได ้

การออกรายงาน การสรุปยอดต่างๆ เป็นไปอยา่ง

ล่าชา้ใชเ้วลานาน 

การค านวณ และรวบรวมขอ้มูลยงั

ผดิพลาด 

สามารถออกรายงานไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

รายงานท่ีไดม้คีวามถูกตอ้ง 
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แผนผงัการท างานของระบบงานปัจจุบนั 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนผงัระบบงานปัจจุบนั 

มีสินคา้ 
 

ไม่มีสินคา้ 
 

เร่ิมตน้ 
 

รับรายการสัง่ซ้ือ 
 

       จบการท างาน 

ตรวจสอบขอ้มูล
สินคา้คงเหลือ 

       บนัทึกการสัง่ซ้ือ 

บนัทึกการขายสินคา้ 

สัง่ซ้ือสินคา้ 

 
พิมพใ์บเสร็จรับเงิน 
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การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การออกแบบส่วนน าขอ้มูล 

 
 

ภาพท่ี 3.2 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 
 

แสดงหน้าจอของการเขา้สู่ระบบ ของผูดู้แลระบบมีการกรอกขอ้มูลการเขา้สู่ระบบและพาส
เวิร์ดส าหรับเขา้ระบบ 
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ภาพท่ี 3.3 หนา้หลกั 

แสดงหน้าเมนูในการเขา้ใชง้านโปรแกรมโดยมีหน้าต่างๆ เช่น หน้าสินคา้ หน้าสั่งซ้ือสินคา้ 
ขายสินคา้ สินคา้ช ารุด รายงาน 
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ภาพท่ี 3.4 หนา้ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย 

แสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลและแกไ้ขข้อมูลตวัแทนจ าหน่ายโดยมีการเพ่ิมขอ้มูล เช่น รหัส
ตวัแทนจ าหน่าย ช่ือตวัแทนจ าหน่าย ท่ีอยู ่เบอร์ติดต่อ แฟ๊กซ ์อีเมล สถานะตวัแทนจ าหน่าย 
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ภาพท่ี 3.5 หนา้ขอ้มูลลูกคา้ 

แสดงหนา้จอปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ เพื่อท าการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ ตลอดจนการเพ่ิมขอ้มูลลูกคา้ 
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ภาพท่ี 3.6 หนา้ขอ้มูลพนกังาน 

แสดงการเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลของพนกังานโดยมีการใส่ขอ้มูล เช่น รหัสพนักงาน ช่ือ-สกุล ท่ี
อยู่ เลขบตัรประชาชน วนั/เดือน/ปีเกิด เบอร์ติดต่อ อีเมล ์สถานะพนักงาน ช่ือผูใ้ชร้ะบบ รหัสผ่าน 
สิทธพ์นกังาน 
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ภาพท่ี 3.7 หนา้ขอ้มูลสินคา้ 

แสดงการเพ่ิมและแก้ไขข้อมูลสินค้าโดยมีการใส่ข้อมูลสินค้า เช่น รหัสสินค้า ช่ือสินค้า 
รายละเอียดสินคา้ ช่ือตวัแทนจ าหน่าย ราคาทุน ราคาขายปลีก ราคาขายส่ง ราคารวม สถานะสินคา้ 
และสามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้คงเหลือ 
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ภาพท่ี 3.8 หนา้การสัง่ซ้ือสินคา้ 

แสดงหน้าจอการเพ่ิมขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้โดยมีการใส่ขอ้มูล เช่น รหัสใบสั่งซ้ือ วนัท่ีสัง่ซ้ือ 
ช่ือตวัแทนจ าหน่าย พนกังานสัง่ซ้ือ รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ จ  านวน ราคาสินคา้ 
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ภาพท่ี 3.9 หนา้จอขอ้มูลการขายสินคา้ 

หน้าจอแสดงผลการขายสินคา้มีการพิมพใ์บเสร็จรับเงิน การค านวณจ านวนเงิน รวมถึงการ
ปรับจ านวนคงเหลือของสินคา้ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

ภาพท่ี 3.10 หนา้จอการเคลมสินคา้ 

หน้าจอแสดงผลการเคลมรายการสินคา้โดยมีการแสดงขอ้มูลต่างๆ เช่น รหัสใบเคลม วนัท่ี
ส่งเคลม ช่ือตวัแทนจ าหน่าย พนกังานผูส่้งเคลม 
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ภาพท่ี 3.11 หนา้จอการรับสินคา้ 

หนา้จอแสดงผลการรับสินคา้หลงัสัง่ซ้ือสินคา้โดยมีการแสดงขอ้มูล รหสัใบสัง่ซ้ือ วนัท่ีสัง่ซ้ือ 
วนัท่ีรับสินคา้ ช่ือตวัแทนจ าหน่าย รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ จ  านวนสินคา้ ราคา 
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ภาพท่ี 3.12 หนา้จอการออกรายงาน 

หนา้จอแสดงเมนูการออกรายงานต่างๆ โดยมีการแบ่งประเภทของรายงาน รวมถึงมีการก าหนด
วนัท่ีออกรายงาน 
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การออกแบบส่วนผลลพัธ ์
 

 

ภาพท่ี 3.13 รายงานสรุปยอดขายสินคา้ 

หน้าจอแสดงรายงานสรุปยอดขายสินคา้ โดยมีการแสดงรหัสสินค้า รายการสินคา้ จ  านวน
สินคา้ขายออก ราคาขาย ราคารวม 
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ภาพท่ี 3.14 รายงานสรุปยอดการสัง่ซ้ือสินคา้ 

หน้าจอแสดงขอ้มูลสรุปการสั่งซ้ือสินคา้ต่างๆเพ่ือน าไปขายต่อให้กบัลูกคา้ โดยมี รหัสสินคา้ 
รายการสินคา้ จ  านวนท่ีสัง่ซ้ือ ราคาซ้ือ ราคารวม 
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ภาพท่ี 3.15 รายงานสรุปสินคา้คงเหลือ 

หน้าจอแสดงสรุปสินคา้คงเหลือภายในสต็อกสินคา้ โดยมีการแสดงรหัสสินคา้ รายการสินคา้
คงเหลือ จ  านวนสินคา้คงเหลือ จ  านวนสินคา้ช ารุด จ  านวนสินคา้ส่งเคลม 
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ภาพท่ี 3.16 สรุปยอดสินคา้ช ารุด 

หนา้จอแสดงสรุปสินคา้ยอดสินคา้ช ารุด โดยมีการแสดงรหสัสินคา้ รายการสินคา้ จ  านวนสินคา้ช ารุด 
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ภาพท่ี 3.17 สรุปยอดเคลมสินคา้ 

หนา้จอแสดงสรุปยอดการเคลมสินคา้ โดยมีการแสดงรหสัสินคา้ รายการสินคา้ จ  านวนสินคา้ส่งเคลม 
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3. การออกแบบฐานขอ้มูล 

 
 

ภาพท่ี 3.18 การแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มูล 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

Product 

Employee 

Customer 

Supplier 

Orders 

OrderDetail 

Waste 

WDetail 

Claim 

CDetail 

PO 

PODetail 

ตารางสินคา้ 

ตารางขอ้มูลพนกังาน 

ตารางขอ้มูลลูกคา้ 

ตารางขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 

ตารางขอ้มูลการขาย 

ตารางรายละเอียดการขาย 

ตารางขอ้มูลสินคา้ช ารุด 

ตารางรายละเอียดสินคา้ช ารุด 

ตารางรายขอ้มูลเคลมสินคา้ 

ตารางรายละเอียดเคลมสินคา้ 

ตารางขอ้มูลการซ้ือ 

ตารางรายละเอียดการซ้ือ 
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4 การพฒันาโปรแกรม 

 4.1 การออกแบบฐานขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 

 

ภาพท่ี 3.19 การออกแบบฐานขอ้มูล 
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 4.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 

 

ภาพท่ี 3.20 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ 
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 4.3 การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษา C# 

 

ภาพท่ี 3.21 แสดงการเขียนโปรแกรมเพื่อใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูล 

 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัตติามโครงงาน 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

หน้าแรกส าหรับการใชง้านระบบคือการเขา้โปรแกรมผ่านทางการ Login ซ่ึงมีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานดงัน้ี 

1. ใส่รหสัผูใ้ชท่ี้ช่อง ช่ือผูใ้ช ้
2. ใส่รหสัผา่นท่ีช่อง รหสัผา่น 
3. คลิกปุ่ม เขา้ระบบ เพื่อเขา้สู่ระบบ  
4. คลิกปุ่ม ปิด เพื่อปิดโปรแกรม 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้หลกั 
 

หลงัจากเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ ผูใ้ชง้านจะพบเมนูของระบบทั้งหมด 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  

1. ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
2. จดัการสินคา้ 
3. ขอ้มูลสินคา้ 
4. รายงาน 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้ขอ้มูลพนกังาน 

หน้าขอ้มูลพนักงาน สามารถเพ่ิมรหัสขอ้มูลพนักงาน ช่ือพนักงาน สถานะ ช่ือผูใ้ชร้ะบบ 
และรหัสผ่าน และบันทึก แก้ไขข้อมูลพนักงาน โดยสามารถเพ่ิม บันทึกและ แก้ไขข้อมูลได้
ดงัต่อไปน้ี 

1. คลิกปุ่มเม่ือตอ้งการเพ่ิมพนกังาน 
2. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
3. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการบนัทึกขอ้มูลพนกังาน 
4. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการยกเลิกขอ้มูลพนกังาน 
5. มเพื่อท าการคน้หาขอ้มูลพนกังานท่ีคลิกปุ่ ตอ้งการ 
6. สามารถเพ่ิมขอ้มูลพนกังานได ้
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ภาพท่ี 4.4 หนา้ขอ้มูลสินคา้ 

หน้าข้อมูลสินค้าจะบอกถึงรายละเอียดของสินค้าต่างๆ เช่น รหัสสินค้า  ช่ือสินค้า 
รายละเอียด ซีเรียล ประเภทสินคา้ โดยสามารถเพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล บนัทึกขอ้มูลสามารถใช ้งาน
ไดด้งัต่อไปน้ี  

1. คลิกปุ่มเม่ือตอ้งการเพ่ิมสินคา้เขา้ไปในสต๊อก  
2. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลสินคา้  
3. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการบนัทึกขอ้มูลสินคา้  
4. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการยกเลิกขอ้มูลสินคา้  
5. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการคน้หา 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย 

หน้าข้อมูลตัวแทนจ าหน่ายจะบอกถึงรายละเอียดของผูแ้ทนจ าหน่าย เช่น รหัสตัวแทน
จ าหน่าย ช่ือตวัแทนจ าหน่าย เบอร์ติดต่อ สถานะตวัแทนจ าหน่าย สามารถเพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล 
บนัทึกขอ้มูลสามารถใช ้งานไดด้งัต่อไปน้ี 

1. คลิกปุ่มเม่ือตอ้งการเพ่ิมพนกังาน 
2. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
3. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการบนัทึกขอ้มูลพนกังาน 
4. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการยกเลิกขอ้มูลพนกังาน 
5. คลิกปุ่มเพื่อท าการคน้หาขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการ 
6. สามารถเพ่ิมขอ้มูลพนกังานได ้
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ภาพท่ี 4.6 หนา้ขอ้มูลลูกคา้ 

หนา้ขอ้มูลลูกคา้จะบอกถึงรายละเอียดของลูกคา้ เช่น รหสัการลูกคา้ ช่ือลูกคา้ เบอร์ติดต่อ 
อีเมล ์สถานะลูกคา้ โดยสามารถเพ่ิม แกไ้ข บนัทึก และคน้หาขอ้มูลลูกคา้ได ้ดงัต่อไปน้ี  

1. คลิกปุ่มเม่ือตอ้งการเพ่ิมลูกคา้ 
2. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ 
3. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ 
4. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการยกเลิกขอ้มูลลูกคา้ 
5. คลิกปุ่มเพื่อท าการคน้หาขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการ 
6. สามารถเพ่ิมขอ้มูลลูกคา้ได ้
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ภาพท่ี 4.7 หนา้ขอ้มูลสัง่ซ้ือสินคา้ 

หน้าขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้จะบอกรายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา้ เช่น รหัสใบสั่งซ้ือ วนัท่ี
สัง่ซ้ือ ช่ือตวัแทนจ าหน่าย พนกังานผูส้ัง่ซ้ือ โดยสามารถเพ่ิม แกไ้ข และบนัทึกขอ้มูลได ้ดงัน้ี  

1. คลิกปุ่มเม่ือตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลการสัง่ซ้ือ 
2. อตอ้งการบนัทึกขอ้มูลการสัง่ซ้ือคลิกปุ่มเมื่  
3. คลิกปุ่มเม่ือตอ้งการยกเลิกขอ้มูลการสัง่ซ้ือ 
4. คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการสัง่ซ้ือ 
5. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการท ารายการสัง่ซ้ือ 
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ภาพท่ี 4.8 หนา้ขอ้มูลรับสินคา้ 

หนา้ขอ้มูลรับสินคา้จะบอกรายละเอียดการสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือและรอรับสินคา้ เช่น รหสัใบสั่ง
ซ้ือ วนัท่ีสัง่ซ้ือ ช่ือตวัแทนจ าหน่าย ช่ือตวัแทนจ าหน่าย โดยสามารถ บนัทึกขอ้มูลรับสินคา้ได ้ดงัน้ี  

1. คลิกปุ่มเม่ือตอ้งการคน้หาขอ้มูลการสัง่ซ้ือ 
2. คลิกปุ่มเม่ือตอ้งการบนัทึกขอ้มูลการสัง่ซ้ือ 
3. คลิกปุ่มเม่ือตอ้งการยกเลิกขอ้มูลการสัง่ซ้ือ 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้ขอ้มูลขายสินคา้ 

หนา้ขอ้มูลขายสินคา้จะบอกรายละเอียดการขายสินคา้ เช่น รหสัใบขาย วนัท่ีขาย ช่ือลูกคา้ 
พนกังานขาย โดยสามารถ บนัทึกขอ้มูลรับสินคา้ได ้ดงัน้ี  

1. คลิกปุ่มเม่ือตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลการขาย 
2. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการบนัทึกขอ้มูลการขาย 
3. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการยกเลิกขอ้มูลการขาย 
4. คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการขาย 
5. คลิกปุ่มเพ่ือเพ่ิมรายการขาย 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้ขอ้มูลส่งคืนสินคา้ช ารุด 

หน้าข้อมูลส่งคืนสินค้าช ารุดจะบอกรายละเอียดสินค้าช ารุด เช่น รหัสใบช ารุด วนัท่ี 
พนกังานขาย โดยสามารถ บนัทึกขอ้มูลรับสินคา้ได ้ดงัน้ี  

1. คลิกปุ่มเม่ือตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลสินคา้ช ารุด 
2. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ช ารุด 
3. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการยกเลิกขอ้มูลสินคา้ช ารุด 
4. คลิกปุ่มเพ่ือเพ่ิมรายสินคา้ช ารุด 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้ขอ้มูลเคลมสินคา้ 

หน้าขอ้มูลเคลมสินคา้จะบอกรายละเอียดการขายสินคา้ เช่น รหัสใบเคลม วนัท่ีเคลม ช่ือ
ตวัแทนจ าหน่าย พนกังานส่งเคลม โดยสามารถ บนัทึกขอ้มูลรับสินคา้ได ้ดงัน้ี  

1. คลิกปุ่มเม่ือตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลการเคลม 
2. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการบนัทึกขอ้มูลการเคลม 
3. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการยกเลิกขอ้มูลการเคลม 
4. คน้หาขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้ขอ้มูลรับคืนสินคา้เคลม 

หนา้ขอ้มูลรับคืนสินคา้เคลมจะบอกรายละเอียดการรับสินคา้ท่ีส่งเคลม เช่น รหสัใบเคลม 
วนัท่ีส่งเคลม ช่ือตวัแทนจ าหน่าย พนกังานส่งเคลม โดยสามารถ คน้หาขอ้มูลสินคา้ได ้ดงัน้ี  

1. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการคน้หาขอ้มูลการเคลม 
2. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการบนัทึกขอ้มูลการขาย 
3. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการยกเลิกขอ้มูลการขาย 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้ขอ้มูลออกรายงานระบบ 

หนา้ขอ้มูลออกรายงานระบบ เป็นการออกรายงานระบบแบบต่างๆภายในวนัท่ีก  าหนด 

1. คลิกปุ่มเพื่อเลือกประเภทรายงานท่ีตอ้งการ 
2. คลิกปุ่มเมื่อตอ้งการแสดงขอ้มูลรายงาน 
3. วนัท่ีตอ้งการออกรายงานกคลิกปุ่มเมื่อตอ้งการเลือ  
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4.2 การทดสอบโปรแกรม 
ผูจ้ดัท าโครงงานไดป้้องกนัขอ้ผดิพลาดของระบบดงัต่อไปน้ี 
 

 

ภาพท่ี 4.14 แจง้เตือน “ไม่สามารถเขา้ระบบได ้โปรดตรวจสอบช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นใหถู้กตอ้ง” 

เมื่อผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูลรหัสผ่าน หรือช่ือผูใ้ชไ้ม่ถูกตอ้งจะปรากฏกล่องขอ้ความแจง้เตือนว่า “ไม่
สามารถเขา้ระบบได ้โปรดตรวจสอบช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นใหถู้กตอ้ง” 

 

 ภาพท่ี 4.15 แจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลพนกังานแลว้” 

เมื่อผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูลในรายการครบแลว้ คลิกปุ่มบนัทึกจะปรากฏกล่องขอ้ความแจง้เตือนว่า 
“บนัทึกขอ้มูลพนกังานแลว้” 
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 ภาพท่ี 4.16 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการแกไ้ข” 

 เมื่อผูใ้ชไ้ม่ไดท้  าการเลือกขอ้มูลผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีตอ้งการแกไ้ข จะมีการแสดงผลว่า “โปรด
เลือกขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการแกไ้ข” 
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 ภาพท่ี 4.17 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการคน้หา” 

 เมื่อผูใ้ชไ้ม่ไดท้  าการเลือกขอ้มูลผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีตอ้งการแกไ้ข จะมีการแสดงผลว่า “โปรด
เลือกขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการคน้หา” 
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 ภาพท่ี 4.18 แจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลลูกคา้แลว้” 

เมื่อผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูลในรายการครบแลว้ คลิกปุ่มบนัทึกจะปรากฏกล่องขอ้ความแจง้เตือนว่า 
“บนัทึกขอ้มูลลูกคา้แลว้” 
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 ภาพท่ี 4.19 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการแกไ้ข” 

 เมื่อผูใ้ชไ้ม่ไดท้  าการเลือกขอ้มูลผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีตอ้งการแกไ้ข จะมีการแสดงผลว่า “โปรด
เลือกขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการแกไ้ข” 
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 ภาพท่ี 4.20 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการคน้หา” 

 เมื่อผูใ้ชไ้ม่ไดท้  าการเลือกขอ้มูลลูกคา้จ  าหน่ายท่ีตอ้งการคน้หา จะมีการแสดงผลว่า “โปรด
เลือกขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการคน้หา” 
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ภาพท่ี 4.21 แจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย”  

 เม่ือท าการเพ่ิมขอ้มูลผูแ้ทนจ าหน่ายครบถว้นแลว้กดปุ่มบนัทึก จะมีการแสดงผลว่า “บนัทึก
ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย” 
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ภาพท่ี 4.22 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายท่ีตอ้งการแกไ้ข”  

 เมื่อผูใ้ชไ้ม่ไดท้  าการเลือกขอ้มูลผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีตอ้งการแกไ้ข จะมีการแสดงผลว่า “โปรด
เลือกขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายท่ีตอ้งการแกไ้ข” 
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ภาพท่ี 4.23 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายท่ีตอ้งการคน้หา”  

 เมื่อผูใ้ชไ้ม่ไดท้  าการเลือกขอ้มูลผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีตอ้งการคน้หา จะมีการแสดงผลว่า “โปรด
เลือกขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายท่ีตอ้งการคน้หา” 
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ภาพท่ี 4.24 แจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลสินคา้แลว้”  

เม่ือท าการเพ่ิมขอ้มูลสินคา้ครบถว้นแลว้กดปุ่มบนัทึก จะมกีารแสดงผลว่า “บนัทึกขอ้มูล
สินคา้แลว้”  
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ภาพท่ี 4.25 แจง้เตือน “โปรดเลือกขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการแกไ้ข”  

 เมื่อผูใ้ชไ้ม่ไดท้  าการเลือกขอ้มูลผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีตอ้งการแกไ้ข จะมีการแสดงผลว่า “โปรดเลือก
ขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการแกไ้ข 
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ภาพท่ี 4.26 แจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลสินคา้แลว้” 

เมื่อผูใ้ชไ้ม่ไดท้  าการเลือกขอ้มูลลูกคา้จ  าหน่ายท่ีตอ้งการคน้หา จะมีการแสดงผลว่า “บนัทึก
ขอ้มูลสินคา้แลว้” 
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ภาพท่ี 4.27 แจง้เตือน “บนัทึกการขายสินคา้” 

เมื่อผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูลในรายการครบแลว้ คลิกปุ่มบนัทึกจะปรากฏกล่องขอ้ความแจง้เตือนว่า 
“บนัทึกขอ้มูลสินคา้แลว้” 
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ภาพท่ี 4.28  แจง้เตือน “โปรดเลือกรายการสินคา้ก่อนเพ่ิมรายการ” 

เมื่อผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ลือกสินคา้ท่ีตอ้งการขาย จะปรากฏกล่องขอ้ความ แจง้เตือนว่า “โปรดเลือก
รายการสินคา้ก่อนเพ่ิมรายการ” 
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ภาพท่ี 4.29 แจง้เตือน “บนัทึกรายการเคลมสินคา้” 

เมื่อผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูลในรายการครบแลว้ คลิกปุ่มบนัทึกจะปรากฏกล่องขอ้ความแจง้เตือนว่า 
“บนัทึกรายการเคลมสินคา้” 
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ภาพท่ี 4.30 แจง้เตือน“บนัทึกรายการสินคา้ช ารุดแลว้” 

 เมื่อผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูลในรายการครบแลว้ คลิกปุ่มบนัทึกจะปรากฏกล่องขอ้ความแจง้เตือนว่า 
“บนัทึกรายการเคลมสินคา้” 
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ภาพท่ี 4.31 แจง้เตือน “โปรดตรวจสอบค่าของจ านวนสินคา้ช ารุด” 

 เมื่อผูใ้ช้ไม่ได้ระบุจ  านวนสินค้าช ารุด จะปรากฏกล่องข้อความ แจ้งเตือนว่า “โปรด
ตรวจสอบค่าของจ านวนสินคา้ช ารุด” 
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ภาพท่ี 4.32 แจง้เตือน“บนัทึกรายการสินคา้เคลม” 

 เมื่อผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูลในรายการครบแลว้ คลิกปุ่มบนัทึกจะปรากฏกล่องขอ้ความแจง้เตือนว่า 
“บนัทึกรายการเคลมสินคา้” 
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ภาพท่ี 4.33 แจง้เตือน “บนัทึกการรับสินคา้เรียบร้อย” 

เมื่อผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูลในรายการครบแลว้ คลิกปุ่มบนัทึกจะปรากฏกล่องขอ้ความแจง้เตือนว่า 
“บนัทึกการรับสินคา้เรียบร้อย” 
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ภาพท่ี 4.34 แจง้เตือน“บนัทึกการรับคืนสินคา้” 

เมื่อผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูลในรายการครบแลว้ คลิกปุ่มบนัทึกจะปรากฏกล่องขอ้ความแจง้เตือนว่า 
“บนัทึกการรับคืนสินคา้” 
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ภาพท่ี 4.35 แจง้เตือน“บนัทึกการสัง่ซ้ือสินคา้” 

เมื่อผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูลในรายการครบแลว้ คลิกปุ่มบนัทึกจะปรากฏกล่องขอ้ความแจง้เตือนว่า 
“บนัทึกการรับคืนสินคา้” 
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ภาพท่ี 4.36 แจง้เตือน“โปรดเลือกรายการสินคา้ก่อนเพ่ิมรายการ” 

เมื่อผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ลือกสินคา้ท่ีตอ้งการขาย จะปรากฏกล่องขอ้ความ แจง้เตือนว่า “โปรดเลือก
รายการสินคา้ก่อนเพ่ิมรายการ” 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 การพฒันาระบบบริหารจดัการร้านขายของเล่น ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการคน้หาขอ้มูลการ
ท างานของระบบบริหารร้านขายของเล่น ส าหรับใชใ้นการพฒันาระบบ โดยการตรวจสอบสถาน
ประกอบการขายของเล่นว่า มีปัญหาในการท างานจากระบบเดิมอย่างไรบา้ง และมีความตอ้งการ
อะไรเพ่ิมเติมบา้งจากระบบงานเดิม โดยผูพ้ฒันาระบบไดน้ าขอ้มูลทั้งหมดมารวบรวม และวิเคราะห์
เพื่อ น ามาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบบริหารจดัการร้านขายของเล่น โดยระบบมีการบนัทึก 
แกไ้ข และการคน้หาขอ้มูลเขา้และออกของสินคา้ และการออกรายงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าขอ้มูลต่างๆมาพฒันาระบบ โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 
2010 ในการออกแบบระบบและพฒันาโปรแกรมระบบงานบริหารจดัการร้านขายของเล่นข้ึน และ
ใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจดัเก็บฐานขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลได้
เป็นจ านวนมาก และช่วยลดปัญหาขอ้มูลสูญหายระหว่างการท างาน โดยมีการแบ่งประเภทของ
ขอ้มูลไว ้เช่น ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย ขอ้มูลสินคา้ รวมถึงรายงานต่างๆ เช่น รายงานสรุป
ยอดขาย รายงานสรุปสินคา้คงเหลือ รายงานสรุปสินคา้ช ารุด รายงานสรุปสินคา้ส่งเคลม เป็นตน้ โดย
คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการพฒันาระบบให้ง่ายต่อการใชง้าน และมีความสะดวกรวดเร็วในการท างาน 
เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใจในการท างานของระบบ และช่วยให้สามารถพฒันาธุรกิจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงช่วยลดปัญหาขอ้มูลสูญหายในระหว่างการท างาน และสามารถน าไป
พฒันาต่อส าหรับความตอ้งการท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การเก็บขอ้มูลมีจ  านวนมาก ท าใหใ้ชเ้วลานาน 
2. ใชเ้วลาในการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในระยะเวลานาน 
3. คณะผูจ้ดัท ามีเวลาในการท างานไม่ตรงกนั ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการพฒันาโปรแกรม 
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ขอ้เสนอแนะ 

1. การพฒันาระบบใหส้ามารถใชง้านผา่นอินเตอร์เน็ตได ้
2. ควรมีการจดัหมวดหมู่ของสินคา้ประเภทต่างๆ 
3. ควรมีรูปภาพสินคา้ประกอบ เพื่อง่ายต่อการจดัการสินคา้ 
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน 

 

ภาพท่ี ก.1 Program Map 
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ภาพท่ี ก.2 ER-Diagram 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มลู 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 
Employee ตารางพนกังาน 
Customer ตารางลูกคา้ 
Supplier ตารางผูจ้  าหน่าย 
Product ตารางสินคา้ 
Orders ตารางการขายสินคา้ 
OrderDetail ตารางรายละเอียดการขายสินคา้ 
Waste ตารางสินคา้ช ารุด 
WasteDetail ตารางรายละเอียดสินคา้ช ารุด 
PO ตารางการสัง่ซ้ือสินคา้ 
PODetail ตารางรายละเอียดการสัง่ซ้ือสินคา้ 
Claim ตารางการเคลมสินคา้ 
CDetail ตารางรายละเอียดการเคลมสินคา้ 

ตารางท่ี ก.2 ตารางพนกังาน (Employee) 

Name  Type P  M Refer To Descriptions 
EMPID Int  Yes  Yes   รหสัพนกังาน 
EmpName nvarchar(50) No  No   ช่ือพนกังาน 
EmpAddress nvarchar(200) No  No   ท่ีอยู ่
EmpBirthDay Int  No  No   วนั/เดือน/ปีเกิด 
EmpContact Varchar(30) No  No   เบอร์ติดต่อ 
EmpEmail Varchar(30) No  No   อีเมล ์
EmpUser Varchar(30) No  No   ช่ือผูใ้ช ้
EmpPass Varchar(30) No  No   รหสัผา่น 
Status nvarchar(6) No  No   สถานะ 
EmpPosition Varchar(15) No  No   ต าแหน่งพนกังาน 
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ตารางท่ี ก.3 ตารางลูกคา้ (Customer) 

Name  Type P  M Refer To Descriptions 
CusID Int  Yes  Yes   รหสัพนกังาน 
CusName nvarchar(50) No  No   ช่ือพนกังาน 
CusAddress nvarchar(200) No  No   ท่ีอยู ่
CusFax Int  No  No   เบอร์แฟกซ ์
CusContact Varchar(30) No  No   เบอร์ติดต่อ 
CusEmail Varchar(30) No  No   อีเมล ์
CusStatus nvarchar(6) No  No   สถานะ 

ตารางท่ี ก.4 ตารางตวัแทนจ าหน่าย (Supplier) 

Name Type P M Refer to Description 
SupID int Yes Yes  รหสัตวัแทนจ าหน่าย 
SupName date No No  ช่ือตวัแทนจ าหน่าย 
SupAddress Nvarchar(50) No No  ท่ีอยู ่
SupContact int No No  เบอร์ติดต่อ

ผููู้รูับผูิดชอบ SupFax int No No  เบอร์แฟกซ ์
SupEmail Varchar(30) No No  อีเมล 
SupStatus nvarchar(6) No No  สถานะ 
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ตารางท่ี ก.5 ตารางสินคา้ (Product) 

Name Type P M Refer to Description 
ProID int Yes Yes  รหสัตวัแทนจ าหน่าย 
ProName  date No No  ช่ือตวัแทนจ าหน่าย 
ProContent Nvarchar(50) No No   
ProUnit int No No  จ านวน 
ProWaste int No No  สินคา้ช ารุด 
ProClaim Varchar(30) No No  สินคา้เคลม 
ProCapital  No No   
ProRetail Int No No  จ านวนสินคา้ปลีก 
ProWholeSale Int No No  จ านวนสินคา้ส่ง 
ProStatus nvarchar(6) No No  สถานะ 
SupID nvarchar(6) No Yes Supplier.SupID รหสัตวัแทนจ าหน่าย 

ตารางท่ีก.6 ตารางการขายสินคา้ (Orders) 

Name Type P M Refer to Description 
OID int Yes Yes  รหสัการขายสินคา้ 
ODate date No No  วนัท่ีขายสินคา้ 
ONet int No No  ราคารวมสินคา้ 
EmpID int No No Employee.EMPID รหสัพนกังาน 
CusID int No No Customer.CusID รหสัลูกคา้ 
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ตารางท่ีก.7 ตารางรายละเอียดการขายสินคา้ (OrderDetail) 

Name Type P M Refer to Description 
OID int Yes Yes Orders.OID รหสัการขาย 
ProID date No Yes Product.ProID รหสัสินคา้อูุปกรณ์ 
OUnit Nvarchar(50) No No  จ านวน 
OPrice int No No  ราคาสินคา้ 
OTotal int No No  ราคารวม 

ตารางท่ีก.8 ตารางสินคา้ช ารุด (Waste) 

Name Type P M Refer to Description 
WID int Yes Yes  รหสัสินคา้ช ารุด 
WDate date No No  วนัท่ีส่งคืน 
EmpID int No Yes Employee.EmpID รหสัพนกังานอูุปกรณ์ 

ตารางท่ีก.9 ตารางรายละเอียดสินคา้ช ารุด (WDetail) 

Name Type P M Refer to Description 
WID int Yes Yes Waste.WID รหสัสินคา้ช ารุด 
ProID int No Yes Product.ProID รหสัสินคา้ 
WUnit int No No  จ านวนสินคา้ช ารุด 

ตารางท่ีก.10 ตารางการสัง่ซ้ือสินคา้ (PO) 

Name Type P M Refer to Description 
POID int Yes Yes  รหสัการสัง่ซ้ือ 
PODate date No No  วนัท่ีสัง่ซ้ือ 
POReceive Date No No  วนัท่ีรับสินคา้ 
PONet int No No  ราคาสินคา้ 
EMPID int No Yes Employee.EMPID รหสัพนกังาน 
SupID int No Yes Supplier.SupID รหสัตวัแทนจ าหน่าย 
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ตารางท่ีก.11 ตารางรายละเอียดการสัง่ซ้ือสินคา้ (PODetail) 

Name Type P M Refer to Description 
POID int Yes Yes PO.POID รหสัการสัง่ซ้ือ 
ProID int Yes Yes Product.ProID รหสัสินคา้ 
POUnit int No No  จ านวนสินคา้สัง่ซ้ือ 
POPrice int No No  ราคาสินคา้ 
POTotal int No No  ราคาสินคา้รวม 

ตารางท่ีก.12 ตารางการเคลมสินคา้ (Claim) 

Name Type P M Refer to Description 
CID int Yes Yes  รหสัเคลมสินคา้ 
CDateSend date No No  วนัท่ีส่งเคลม 
CDataReceive Nvarchar(50) No No  วนัท่ีรับเคลม 
EmpID int No Yes Employee.EmpID รหสัพนกังาน 
SupID int No Yes Supplier.SupID รหสัตวัแทนจ าหน่าย 

ตารางท่ีก.13 ตารางรายละเอียดการเคลมสินคา้ (CDetail) 

Name Type P M Refer to Description 
CID int Yes Yes Customer.CusID รหสัเคลมสินคา้ 
ProID int No Yes Product.ProID รหสัสินคา้ 
CUnit int No No  จ านวนสินคา้เคลม 

 

หมายเหตุ 

P = Primary Key 

M = Mandatory 
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ภาพท่ี ก.3 Context Diagram ระบบร้านขายของเล่น 
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ภาพท่ี ก.4 Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น 

 

 

 



92 
 

 

ภาพท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 0 (ต่อ) ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น 
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ภาพท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ  Process 1: ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
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ภาพท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: สัง่ซ้ือสินคา้ 
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ภาพท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3: รับสินคา้ 
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ภาพท่ี ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4: ขายสินคา้ 
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ภาพท่ี ก.10 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 5:  สินคา้ช ารุด 
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ภาพท่ี ก.11 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 6: ส่งเคลมสินคา้ 
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ภาพท่ี ก.12 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 7: รับคืนสินคา้เคลม 
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ภาพท่ี ก.13 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 8: ออกรายงาน 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Install Program  

 

ภาพท่ี ข.1 หนา้จอเลือก DVD RW Drive (E:) Toy_Shop 

 เม่ือผูใ้ชใ้ส่แผน่ติดตั้ง ระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงในซีดีรอมไดร์ฟ ใหด้บัเบ้ิลคลิกท่ี DVD 

RW Drive (E:) Toy_Shop เพ่ือเร่ิมตน้การติดตั้งระบบงาน และเลือก File ช่ือ 
CristalReportforVS_13_0_6 แลว้ดบัเบ้ิลคลิก เพ่ือเขา้สู่การเร่ิมตน้ติดตั้ง 
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ภาพท่ี ข.2 Installation progress 

 ระบบก าลงัเตรียมการติดตั้งโปรแกรม SAP Crystal Reports 

 

 

 



103 
 

 

ภาพท่ี ข.3 Please Choose Setup Language 

 เมื่อโปรแกรมท าการ Installation progress เสร็จเรียบร้อยแลว้จะข้ึนหนา้จอ Please Choose 

Setup Language ดงัภาพท่ี ข.11 เพื่อท าการเลือกภาษาในการใชง้าน 

 

 

ภาพท่ี ข.4 Preparing to install 

 เมื่อผูใ้ชเ้ลือกท่ีปุ่ม OK แลว้จะข้ึนหนา้จอ Preparing to install 
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ภาพท่ี ข.5 หนา้จอท าการติดตั้ง SAP Crystal Reports 

 ระบบก าลงัเขา้สู่การติดตั้งโปรแกรม SAP Crystal Reports เลือก Next เพือ่เขา้สู่การติดตั้ง 
โปรแกรม 
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ภาพท่ี ข.6 หนา้จอยอมรับเง่ือนไขการติดตั้ง SAP Crystal Reports 

 ใหผู้ใ้ชเ้ลือกท่ีตวัเลือก I accept the License Agreement จากนั้นเลือก Next เพ่ือ ท าการติดตั้ง
โปรแกรม 
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ภาพท่ี ข.7 หนา้จอเร่ิมตน้การติดตั้ง 

 เลือก Next เพ่ือท าการเร่ิมติดตั้งโปรแกรม SAP Crystal Reports 
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ภาพท่ี ข.8 หนา้จอด าเนินการติดตั้ง 

 ระบบก าลงัติดตั้งโปรแกรมและท าการสร้างไฟลส์ าหรับการติดตั้งโปรแกรม SAP Crystal 
Reports 
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ภาพท่ี ข.9 หนา้จอการเสร็จส้ินการติดตั้ง 

 ติดตั้งโปรแกรม SAP Crystal Reports เสร็จเรียบร้อยแลว้ เลือก Finish เพ่ือส้ินสุดการติดตั้ง 
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ภาพท่ี ข.10 เลือกท่ี Icon Setup 

 ดบัเบ้ิลคลิกท่ี Icon ช่ือ Setup เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงานร้านของเล่น 
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ภาพท่ี ข.11 Preparing to install 

 เม่ือผูใ้ชด้บัเบ้ิลคลิกท่ี setup.msi แลว้จะข้ึนหนา้จอ Preparing to install 
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ภาพท่ี ข.12 Setup ระบบบริหารงานร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 

 ระบบก าลงัเขา้สู่การติดตั้งโปรแกรมระบบร้านขายของเล่น เลือก Next เพ่ือเขา้สู่การติดตั้ง 
โปรแกรม 
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ภาพท่ี ข.13 Select Installation Folder 

 การเลือกพ้ืนท่ีส าหรับติดตั้ งระบบร้านขายของเล่น ระบบจะท าการเลือกพ้ืนท่ีติดตั้งให้ 
อตัโนมติั ถา้หากตอ้งการเลือกพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีตอ้งการติดตั้งเอง ให้เลือก Browse… เม่ือเลือกพ้ืนท่ีติดตั้ง 

เสร็จเรียบร้อยแลว้ เลือก Next เพ่ือท าขั้นต่อไป 
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ภาพท่ี ข.14 Confirm Installation 

 เลือก Next เพ่ือยนืยนัการติดตั้งโปรแกรม และเร่ิมการติดตั้งระบบร้านขายของเล่น 
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ภาพท่ี ข.15 Installation Complete 

 ติดตั้งโปรแกรมระบบร้านขายของเล่น เสร็จเรียบร้อยแลว้ เลือก Close เพ่ือปิดการติดตั้ง 
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ภาพท่ี ข.16 หนา้จอแสดง Icon Toy_Shop บน Desktop 

 เม่ือติดตั้งโปรแกรมระบบร้านขายของเล่น เสร็จเรียบร้อยแลว้ จะปรากฏ Icon ComRp บนหนา้ 
Desktop สามารถดบัเบ้ิลคลิกเปิดโปรแกรมใชง้านไดท้นัที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Restore Database 

 

ภาพท่ี ข.17 เลือกท่ี SQL Server Management Studio  

 ก่อนเร่ิมตน้ใชร้ะบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชต้อ้งท าการ Restore Database ก่อน โดยเลือกท่ี 
Icon ช่ือ SQL Server Management Studio บน Desktop  
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ภาพท่ี ข.18 หนา้จอการ Login เขา้สู่โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 

 ช่อง  Server type . ให้ เ ลือก  Database Engine และ ช่อง  Sever name ให้ใ ส่  .  และ ช่อง 
Authentication ใหเ้ลือก Windows Authentication แลว้คลิกปุ่ม Connect เพื่อเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข.19 หนา้จอการตั้งค่า Login 

 เม่ือเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลไดแ้ลว้ ผูใ้ชต้อ้งท าการตั้งค่า Username และ Password เพื่อเขา้ใชง้าน 
โดยคลิกท่ี Folder “Security” และคลิก Folder “Logins” แลว้เลือก File “sa” 
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ภาพท่ี ข.20 หนา้จอการเลือก User 

 จากนั้นท าการคลิกขวาท่ี “sa” แลว้เลือกไปท่ี Properties 
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ภาพท่ี ข.21 หนา้จอการตั้งค่า Password 

 จะปรากฏหนา้จอตั้งค่าข้ึนมา ใหค้ลิกท่ีแถบ General จากนั้นท่ีช่อง Password ใหใ้ส่รหสั 123 
และช่อง Confirm password ใหใ้ส่รหสั 123 ใหต้รงกนั จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม OK 
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ภาพท่ี ข.22 หนา้จอการตั้งค่า Status 

 จากนั้นใหค้ลิกท่ีแถบ Status ในส่วนของ Permission to connect to database engine ใหเ้ลือก 
“Grant” ในส่วน Login ใหเ้ลือกท่ี “Enabled” จากนั้นคลิกปุ่ม OK เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 
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ภาพท่ี ข.23 หนา้จอการ Restore Database 

 เมื่อเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลไดแ้ลว้ ตอ้งท าการ Restore Database โดยใหค้ลิกขวาท่ี Database 
แลว้คลิกท่ี Restore Database 
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ภาพท่ี ข.24 หนา้จอเขา้สู่การ Restore Database 

 จากนั้นคลิกเลือกท่ี From device แลว้ คลิกปุ่ม….. เพื่อคน้หาไฟลฐ์านขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข.25 หนา้จอการ Add ช่ือไฟลฐ์านขอ้มูล 

 คลิกท่ีปุ่ม Add เพื่อเลือกช่ือไฟลฐ์านขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข.26 หนา้จอการเลือกไฟลฐ์านขอ้มูล 

 คลิกเลือกไฟลฐ์านขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ในท่ีน่ีคือไฟล ์“Shoes.bak” 
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ภาพท่ี ข.27 หนา้จอการยนืยนัช่ือไฟลฐ์านขอ้มูล 

 เมื่อผูใ้ชไ้ดไ้ฟล ์“Shoes.bak” เรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการคลิกท่ีปุ่ม OK 
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ภาพท่ี ข.28 หนา้จอการติดตั้งฐานขอ้มูล 

 หลงัจากท่ีท าการ Add ไฟล ์“Shoes.bak” แลว้ จะปรากฏหนา้จอดงักล่าว ใหท้ าเคร่ืองหมาย ถูก
หน้าไฟลฐ์านขอ้มูล เพ่ือเลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการติดตั้ง แลว้ท าการพิมพช่ื์อไฟลฐ์านขอ้มูล “Shoes” 
ท่ีช่อง To database เสร็จแลว้คลิกปุ่ม OK 
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ภาพท่ี ข.29 หนา้จอการตรวจสอบการติดตั้งฐานขอ้มูล 

 เม่ือติดตั้งฐานขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์ จะข้ึนขอ้ความดงัภาพ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม OK เป็นอนั เสร็จ
เรียบร้อย 

 

ภาพท่ี ข.30 หนา้จอการติดตั้งฐานขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์ 

 หลงัจากติดตั้งฐานขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์แลว้ เมื่อคลิกท่ี Database จะปรากฏช่ือฐานขอ้มูลท่ีติดตั้ง 
“Shoes” 
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ภาคผนวก ค 

ตวัอยา่งรายงาน 

รายงานระบบ 

 

ภาพท่ี ค.1 สรุปยอดขาย 
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ภาพท่ี ค.2 สรุปยอดเคลมสินคา้ 
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ภาพท่ี ค.3 สรุปยอดสัง่ซ้ือ 
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ภาพท่ี ค.4 สรุปสินคา้คงเหลือ 
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ภาพท่ี ค.5 สรุปสินคา้ช ารุด
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