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บทคัดย่อ 
 
 วตัถุประสงคข์องภาคนิพนธ์น้ีออกแบบและพฒันาระบบจดัการร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนทั้งในส่วนของการจดัเก็บขอ้มูล เพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูลต่างๆ และช่วยให้การ
ปฏิบติังานมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน การพฒันาระบบจดัการร้านอาหาร โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 2017 ในการออกแบบพฒันาระบบจดัการร้านอาหาร ใช้ภาษา C# ในการ
เขียนโปรแกรม และใชก้ารจดัการฐานขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2017 ระบบ
จดัการร้านอาหารสามารถใช้งานด้านการเก็บข้อมูลต่างๆ มีเมนูให้เลือก เช่น จองโต๊ะอาหาร ตดั
จ าหน่ายวตัถุดิบ เพิ่มสูตรวตัถุดิบ รายงานสรุปยอดแบบเลือกวนัท่ี ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการพฒันาระบบ
แสดงให้เห็นวา่ระบบสามารถท างานไดต้รงขอบเขต ลดขอ้ผิดพลาดในการให้บริการ ตลอดจนท าให้
ลดความซบัซอ้นของการสั่งซ้ือ และจดัการวตัถุดิบพร้อมทั้งการตดัจ าหน่ายวตัถุดิบให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศถือไดว้า่มีความส าคญัมากในหลาย ๆ ดา้น เช่น การศึกษา การ 
วิจยั การพฒันาสังคม และวฒันธรรม เป็นตน้ การรู้จกัใชแ้ละเขา้ถึงสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอท าให้
ไดรั้บข่าวสารท่ีทนัสมยัและท าให้เกิดความรู้เพิ่มพูนสติปัญญา และคุณธรรม และการน าเทคโนโลยี
เขา้ไปใชภ้ายในองคก์รยงัท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหแ้ก่หลายองคก์ร โดยเทคโนโลยีเวบ็
แอพพลิเคชัน่ (Web Application) เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมาส าหรับใชภ้ายในองคก์รต่าง ๆ ผา่นเวบ็
เบราวเ์ซอร์โดยมีฐานข้อมูลไวส้ าหรับเก็บข้อมูลท าให้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งานเพราะทุก ๆ 
คอมพิวเตอร์นั้นจะตอ้งมีเวบ็เบราวเ์ซอร์จึงไม่ตอ้งเสียเวลาในการติดตั้ง สามารถควบคุม และอพัเดท 
โปรแกรมไดใ้นจุดเดียว มีค่าใช้จ่าย และค่าบ ารุงรักษาไม่สูงนกั ซ่ึงจะท าให้เสียค่าใช้จ่ายลดน้อยลง 
โดยตวัอย่างของเว็บแอพพลิเคชัน่ท่ีมีใช้งานกนัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ระบบร้านเช่าวีดีโอ ระบบจองตัว๋
รถไฟ-ตวัเคร่ืองบิน เป็นตน้ ซ่ึงการน าซอฟต์แวร์ประเภทเวบ็แอพพลิเคชั่นมาใช้ในองค์กรสามารถ
ช่วยใหก้ารบริหารจดัการองคก์รมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจท่ีมีความนิยม และมีการแข่งขนักนัมากในยุคปัจจุบนั เน่ืองจากวิถี
ชีวิตของเราเปล่ียนไปตามยุคสมัย ผูค้นท างานนอกบ้านกันเป็นส่วนมากจึงท าให้มีเวลาในการ
ประกอบอาหารเองนอ้ยลงจึงเลือกท่ีจะออกไปใชบ้ริการรับประทานอาหารตามร้านอาหารทัว่ไปมาก
ข้ึน ดงันั้น ร้านอาหารจึงตอ้งมีระบบการจดัการร้านอาหารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกคา้และพนกังานขายของทางร้าน และให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจในการบริการมากท่ีสุด 
ระบบเก่าจะรับรายการอาหารด้วยการจดรายการท าให้อาจสูญหายหรือลงขอ้มูลผิดพลาดได้ มีการ
ส่ือสารผิดพลาดท าให้ไดรั้บอาหารไม่ถูกตอ้ง ไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ในร้านอยา่งมีระเบียบ ท า
ใหย้ากแก่การตรวจสอบ การช าระค่าอาหารมีความผดิพลาดเน่ืองมาจากการคิดราคาอาหารผิดจึงท าให้
ร้านอาหารท่ีมีการน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการจดัการร้านอาหารจะมีความไดเ้ปรียบมากกวา่ร้านท่ีใช้
การค านวณเอง ปัจจุบนัร้านอาหารท่ีมีการน าเอาเทคโนโลยมีาพฒันาใชใ้นร้านจะท าให้มีความรวดเร็ว
ในการบริการลูกคา้ท าให้ร้านนั้นๆสามารถจดัการร้านอาหารไดท้นัต่อปริมาณลูกคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต มีประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ แต่ว่าเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการจดัการ
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ร้านอาหารนั้นมีส่วนบกพร่องและมีปัญหาเก่ียวกับเทคโนโลยีนั้นมากมาย เช่น การค านวณราคา
อาหารยงัไม่ถูกตอ้งแม่นย  า ความเร็วในการประมวลผลไม่ดีพอเพราะมีขอ้มูลเยอะ แต่ในปัจจุบนันั้น
ไดมี้เทคโนโลยเีขา้มาช่วยเกือบทุกร้านแลว้ เป็นธรรมดาท่ีจะมีการแข่งขนัมากข้ึน ตอ้งเขียนโปรแกรม
ท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วสะดวกสบายแก่ผูใ้ช้งานมากท่ีสุด เช่น การจองโต๊ะออนไลน์ผ่าน
เวบ็ไซต์ การดูโปรโมชัน่ของทางร้านผ่านเว็บไซต์ ซ่ึงเพิ่มความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือตรวจดู
สถานะของทางร้าน เพื่อความหลากหลายในการเลือกของผูใ้ชง้าน อยูท่ี่ไหนก็สามารถตรวจสอบได้
วา่ทางร้านมีโปรโมชัน่อะไรบา้ง มีโต๊ะอาหารวา่งหรือไม่ เป็นตน้ โดยท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าระบบ
ใหม่น้ีข้ึนมานั้นอนัเน่ืองมาจากปัญหาจากระบบเก่านั้นมีความล่าชา้ ไม่สะดวกรวดเร็วแก่ทั้งลูกคา้และ
พนกังานเองดว้ย เช่น ลูกคา้ในแต่ละโต๊ะมากนัหลายคน และสั่งรายการอาหารเร็วเกินจนพนกังาน
อาจจะจดรายการอาหารไม่ทนั อาจมีปัญหาตามมาอีกคือเม่ือรับรายการอาหารและท าการท าอาหาร
ตามรายการแลว้ลูกคา้ไดรั้บรายการอาหารไม่ครบ หรือพนกังานฟังผิดจนรีบเขียนกลายเป็นรายการ
อาหารอ่ืน ๆ ท่ีช่ือใกลเ้คียงกนัได ้และปัญหาใหญ่อ่ืน ๆ อาทิเช่น การค านวณค่าอาหารผิดพลาด ซ่ึง
เป็นการผิดพลาดท่ีใหญ่หลวงมากอนัเน่ืองมาจากการค านวณดว้ยตนเอง ไม่มีความแม่นย  าถูกตอ้ง ท า
ใหลู้กคา้เกิดความไม่สบายใจในการมาใชบ้ริการคร้ังต่อไปเพราะสาเหตุมาจากเร่ืองดงักล่าว และจะท า
ให้เส่ือมเสียช่ือเสียงร้านไดห้ากลูกคา้บอกต่อสู่ลูกคา้รายอ่ืน ๆ เป็นตน้ จึงไดมี้การจดัท าระบบใหม่น้ี
ข้ึนเพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายข้ึน ได้มีเวลาคิดก่อนว่าลูกค้าอยากทานอะไร ราคาเท่าไร 
โปรโมชั่นของทางร้านมีอะไรบ้าง เพื่อให้ลูกค้าได้ค  านวณราคาของค่าอาหารคร่าว ๆ ก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจ และเม่ือตดัสินใจไดแ้ลว้ลูกคา้ยงัสามารถท าการจองโต๊ะอาหารเพื่อยืนยนัว่าขณะท่ีเดินทาง
ไปยงัร้านอาหารนั้นจะมีการส ารองโต๊ะอาหารไวใ้ห้แน่นอนโดยท่ีไม่ตอ้งกลวัว่าจะไปแลว้ไม่มีโต๊ะ 
โดยใชอิ้นเตอร์เน็ตเขา้มาช่วย 

จากความส าคญัดงักล่าวจึงไดพ้ฒันาระบบการจดัการร้านอาหารเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจดัการร้านอาหารท าให้สามารถจดัการกบัส่วนต่าง ๆ ภายในร้านอาหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และลดตน้ทุนในการจา้งพนกังาน ซ่ึงระบบการจดัการร้านอาหารจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการธุรกิจร้านอาหาร เช่น มีระบบการจดัการขอ้มูลซ่ึงจะลดความผดิพลาดในหลายดา้น เช่น การสั่ง
อาหารโดยจะเพิ่มความรวดเร็วในการสั่ง จากเดิมตอ้งรอรับใบสั่งอาหารจากพนกังานรับสั่งอาหาร
ก่อนจึงจะน าไปส่งยงัครัวทนัที การค านวณค่าอาหารสามารถค านวณได้ถูกต้องแม่นย  าสามารถ
ตรวจสอบส่วนลด และมีใบเสร็จรับเงินท่ีมีรายละเอียดครบถว้น และมีระบบจดัการคลงัสินคา้ท่ีช่วย
ในการตรวจสอบสินคา้คงคลงั และช่วยในการตดัสินใจในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ 
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วตัถุประสงค ์

เพื่อพฒันาและออกแบบระบบจดัการร้านอาหาร 

กลุ่มเป้าหมาย 

เจา้ของร้านอาหาร 

ขอบเขตของระบบ 
1. คุณสมบติัทัว่ไปของระบบการจดัการร้านอาหาร 

1.1 ผูดู้แลระบบสามารถใชง้านระบบได ้ดงัน้ี 

1.1.1 การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลได ้

1.1.1.1 ขอ้มูลอาหาร 

1.1.1.2 ขอ้มูลเคร่ืองด่ืม 

1.1.1.3 ขอ้มูลโปรโมชัน่ 

1.1.1.4 ขอ้มูลสมาชิก 

1.1.1.5 ขอ้มูลพนกังาน 

1.1.1.6 ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่ายวตัถุดิบ 

1.1.1.7 ขอ้มูลวตัถุดิบ 

1.1.1.8 ขอ้มูลสูตรอาหาร 

1.1.1.9 ขอ้มูลโตะ๊อาหาร 

1.1.2 การจดัการโตะ๊อาหาร 

1.1.2.1 การจองโตะ๊อาหาร 

1.1.2.2 การยกเลิกโตะ๊อาหาร 

1.1.2.3 การเพิ่มโตะ๊อาหาร 

1.1.3 การจดัการรายการอาหาร 

1.1.3.1 รับรายการสั่งอาหาร 

1.1.3.2 ตรวจสอบรายการอาหารท่ีสั่ง 

1.1.3.3 ยกเลิกรายการอาหาร 
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1.1.4 การจ่ายเงินและการรับช าระเงิน 

1.1.4.1 ตรวจสอบรายการอาหาร 

1.1.4.2 ตรวจสอบการเป็นสมาชิก 

1.1.4.3 ค านวณเงินค่าอาหาร 

1.1.4.4 ออกใบเสร็จใหก้บัลูกคา้ 

1.1.4.5 บนัทึกการรับช าระค่าอาหาร 

1.1.5 การจดัการวตัถุดิบ 

1.1.5.1 ตรวจสอบการสั่งซ้ือวตัถุดิบ 

1.1.5.2 บนัทึกการจดัเก็บวตัถุดิบ 

1.1.5.3 การรับวตัถุดิบ 

1.1.5.4 การสั่งซ้ือวตัถุดิบ 

1.1.5.5 การเพิ่มสูตรอาหาร 

1.1.5.6 เพิ่มจ านวนวตัถุดิบคงเหลือตามรายการ 

1.1.6 การตดัจ าหน่ายวตัถุดิบ 

1.1.6.1 ตรวจสอบรายการวตัถุดิบหมดอายุ 

1.1.6.2 บนัทึกการตดัจ าหน่ายวตัถุดิบท่ีหมดอาย ุ

1.1.7 การออกรายงาน 

1.1.7.1 รายงานบิลยอ้นหลงัรายวนัรายเดือนรายปี 

1.1.7.2 รายงานวตัถุดิบรายวนัรายเดือนรายปี 

1.1.7.3 รายงานสั่งซ้ือวตัถุดิบรายวนัรายเดือนรายปี 

1.1.7.4 รายงานอาหารขายดีรายวนัรายเดือนรายปี 

1.1.7.5 รายงานอาหารขายไม่ดีรายวนัรายเดือนรายปี 

1.1.7.6 รายงานรายรับรายจ่ายรายวนัรายเดือนรายปี 

1.1.7.7 รายงานประวติัการจองโตะ๊รายวนัรายเดือนรายปี 

1.1.7.8 รายงานวตัถุดิบท่ีเหลือนอ้ย 

1.2 ส่วนของเวบ็ไซต ์
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1.2.1 ผูใ้ชท้ ัว่ไปสามารถใชง้านระบบได ้ดงัน้ี 

1.2.1.1 การจองโตะ๊อาหาร 

2. คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

2.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

2.1.1 CPU CORE i5 4.5GHz  

2.1.2 Hard Disk 1 TB 

2.1.3 DDR3 RAM 8 GB  

2.1.4 DVD-RW Drive 

2.1.5 Printer 

2.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

2.2.1 CPU CORE i5 3.5 GHz หรือสูงกวา่ 

2.2.2 DDR3 RAM 4 GB หรือสูงกวา่ 

2.2.3 Mouse 

2.2.4 Keyboard 

2.3 ฮาร์ดแวร์เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

2.3.1 CPU AMD FX-4100 

2.3.2 M/B ASROCK 970 PRO3 ‘SVOA’ 

2.3.3 Hard Disk 1 TB 

2.3.4 DDR3 RAM 16 GB 

2.3.5 SSD OCZ 128GB SATA-III 

3. คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

3.1 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

3.1.1 Microsoft Windows 10 

3.1.2 Microsoft Visual Studio 2017 

3.1.3 Microsoft SQL Server 2017 
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3.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

3.2.1 Microsoft Windows 10 

3.2.2 Google Chrome 73.0.3683.103 

3.3 ซอฟตแ์วร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

3.3.1 Windows Server 2014 

3.3.2 Microsoft SQL Server 2017 

3.3.3 Internet Information Services (IIS) Manager Version 1803 

3.3.4 ระบบจดัการร้านอาหาร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ในการสร้างระบบจดัการร้านอาหาร คณะผูจ้ดัท าไดร่้วมกนัวางแผนการด าเนินงานไวด้งัน้ี 

1. ศึกษาระบบงานเดิมของร้านอาหารกลุ่มเป้าหมายว่ามีการท างานเป็นอย่างไร ตั้งแต่เร่ิมเขา้รับ

บริการจนถึงการช าระค่าบริการ เพื่อใหท้ราบกระบวนการท างานและความตอ้งการหรือปัญหา 

2. วเิคราะห์ระบบการท างานเดิมของร้านอาหาร เช่น จากเดิมท่ีใชก้ารเก็บขอ้มูลในกระดาษ ท าให้

การค้นหาข้อมูลเป็นไปได้ยากล าบากและอาจท าให้ข้อมูลสูญหาย จึงคิดว่าควรน าระบบ

สารสนเทศเขา้มาช่วยในการด าเนินงานโดยวิเคราะห์ถึงกระบวนการการท างานและโครงสร้าง

ของขอ้มูลท่ีจ าเป็น 

3. ออกแบบส่วนต่าง ๆ เช่น ฐานขอ้มูล และหนา้จอแสดงผลส าหรับผูใ้ชง้าน รวมถึงฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์ท่ีจะใชใ้นการพฒันาระบบ 

4. ท าการพฒันาระบบตามรูปแบบโดยในส่วนของ Windows Application ใช้ภาษา C# ในการ

พฒันา และในส่วนของการจดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูลใช ้Microsoft SQL Server 2017 และใน

ส่วนของ Web Application ใชภ้าษา ASP.net (C#), JavaScript 

5. ทดสอบระบบอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเป็นการตรวจสอบเพื่อหาขอ้ผิดพลาดในโปรแกรม และรวมถึง

ตรวจสอบวา่โปรแกรมจะสามารถให้ผลตรงตามท่ีตอ้งการหรือไม่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ใน

โปรแกรม 
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6. น าเสนอโครงงานคณะผูจ้ดัท าจะน าเสนอและอธิบายขั้นตอนในการท างานของระบบจดัการ

ร้านอาหาร เพื่อท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชง้านมากท่ีสุด 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

1. สามารถรับสั่งรายการอาหารไดถู้กตอ้ง และเป็นระเบียบ 

2. ไดร้ะบบการจดัการร้านอาหารท่ีสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 

3. สามารถน าระบบการจองโต๊ะผ่านเวบ็ไซต์เพื่อเช่ือมต่อกบัวินโดวแ์อพพลิเคชัน่ไปประยุกตใ์ช้

ในธุรกิจอ่ืน ๆ ได ้



 
 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของระบบจดัการร้านอาหาร 

การท างานของระบบการจดัการร้านอาหารแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงคือใน

ส่วนของผูดู้แลระบบ สามารถจดัการขอ้มูลพื้นฐาน คน้หา เพิ่ม แกไ้ขและลบ ขอ้มูลอาหารเคร่ืองด่ืม

โปรโมชั่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลผูจ้ดัจ  าหน่าย และข้อมูลวตัถุดิบ รวมถึงการดูแล

วตัถุดิบเน่าเสียภายในร้านคือการตดัสต็อควตัถุดิบท่ีใกลห้มดอายุ รวมไปถึงการออกรายงาน ส่วนท่ี

สองคือในส่วนของผูใ้ชง้านท่ีเป็นพนกังานมีความสามารถคือเปิดโต๊ะอาหาร สั่งอาหาร เก็บเงิน และ

ออกใบเสร็จ ส่วนท่ีสามคือในส่วนของผูใ้ชง้านท่ีเป็นสมาชิกมีความสามารถคือจองโต๊ะผา่นเวบ็ไซต ์

หรือเวบ็เบราวเ์ซอร์ของระบบ ซ่ึงการท างานทั้ง 3 ส่วนน้ีจะตอ้งส่งขอ้มูลไวใ้นระบบงานและส่งไป

เก็บไวใ้นฐานขอ้มูล เพื่อใหผู้ดู้แลระบบและผูใ้ชไ้วเ้รียกใชง้าน 
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ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 

.Net Framework (บญัชา ปะสีสะเตสัง, 2554) เป็นแพลตฟอร์มท่ีมีไวพ้ฒันาซอฟทแ์วร์ โดยมี
จุดประสงคส์ าคญั คือใหส้ามารถใชง้านในสภาวะของฮาร์ดแวร์หรือระบบปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนัได้
อย่างไม่มีปัญหา (เช่น เคร่ืองพีซี หรือระบบปฏิบติัการ Windows กบั Linuk) ไดถู้กสร้างข้ึนมาโดย
บริษทั ไมโครซอฟท์ มีรูปแบบการพฒันาโปรแกรมแบบใหม่ ท่ีไมโครซอฟท์ไดพ้ฒันาออกมาแลว้
ระยะหน่ึงแลว้ ส าหรับการพฒันาแอพพลิเคชัน่ .Net Framework ซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้
จากภาษาใดๆ ก็ได้ โดยสามารถรองรับภาษา .Net ได้มากกว่า 40 ภาษา รวมถึง C# ดว้ย และยงั
สามารถรองรับภาษา C++ Visual Basic Jscript Delphi และยงัมีอีกหลายภาษามากกวา่น้ีท่ีก าลงัพฒันา
อยูต่ลอดเวลา 

 .Net Framework มีไลบรารีเป็นจ านวนมากส าหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริหารการ
ด าเนินการของโปรแกรมบน .Net Framework โดยไลบรารีนั้นไดร้วมถึงส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชก้าร
เช่ือมต่อฐานขอ้มูล วทิยาการเขา้รหสัลบั ขั้นตอนวธีิ การเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพฒันา
เวบ็แอพพลิเคชนั โปรแกรมท่ีเขียนบน .Net Framework จะท างานบนสภาพแวดลอ้มท่ีบริหารโดย 
Common Language Runtime (CLR) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงใน .Net Framework โดย CLR นั้นเตรียม
สภาพแวดล้อมเสมือน ท าให้ผู ้พ ัฒนาไม่ต้องค านึงถึงความสามารถท่ีแตกต่างระหว่างหน่วย
ประมวลผลต่างๆ และ CLR ยงัให้บริการดา้นกลไกระบบความปลอดภยั การบริหารหน่วยความจ า 
และการจดัการความผดิปกติของภาษาจาวา 

 .NET Framework นั้นออกแบบมาเพื่อให้การพฒันาซอฟต์แวร์ง่ายข้ึน รวดเร็วข้ึน และ
ปลอดภยัข้ึนกว่าเดิม นอกจากน้ี นั้นยงัได้เป็นส่วนประกอบในระบบปฏิบติัการวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 
2003 และวนิโดวส์วสิตา ซ่ึง .NET Framework รุ่นแรกใชง้านในปี พ.ศ. 2545 รุ่นท่ีสองไดใ้ชง้านในปี 
พ.ศ. 2548 ซ่ึงตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นสองนั้นไดร้องรับระบบปฏิบติัการไมโครซอฟท ์วินโดวส์เกือบทุก
รุ่น และรุ่นท่ีสาม ซ่ึงเป็นรุ่นปัจจุบนัไดอ้อกวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยไดร้องรับวินโดวส์
เอกซ์พี SP2 วนิโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2003 SP1 และวนิโดวส์วสิตา 

ระบบฐานขอ้มูล DBMS ภาษา SQL 
ฐานขอ้มูล (Database) หมายถึงชุดของขอ้มูลท่ีรวมเอาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเร่ืองราว

เดียวกนัรวมกนัเป็นกลุ่มหรือเป็นชุดขอ้มูลเช่น ฐานขอ้มูลนิสิต ฐานขอ้มูลคา้ และ ฐานขอ้มูลวิชาเรียน 
เป็นต้นซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีได้มาจากการบันทึกข้อมูลโดยผูใ้ช้หรือบางข้อมูลอาจจะได้มาจากการ
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ประมวลผลข้อมูลแล้วบนัทึกขอ้มูลกลับไปเก็บท่ีต าแหน่งท่ีตอ้งการระบบฐานขอ้มูล (Database 
System) คือท่ีรวมของฐานขอ้มูลต่าง ๆหรือท่ีรวมของขอ้มูลทั้งหมดซ่ึงอาจจะไดจ้ากการค านวณ หรือ
ประมวลผลต่าง ๆหรืออาจจะไดจ้ากการบนัทึกขอ้มูลโดยผูใ้ช ้เช่น ระบบฐานขอ้มูลงานทะเบียนนิสิต
มหาวิทยาลยัทกัษิณ ก็จะรวมเอาฐานขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ฐานขอ้มูลวิชาเรียกฐานขอ้มูลนิสิต ฐานขอ้มูล
อาจารยผ์ูส้อน และ ฐานขอ้มูลหลกัสูตรเป็นตน้ ซ่ึงรวมกนัเป็นระบบฐานขอ้มูลของงานทะเบียนนิสิต 
หรือฐานขอ้มูลห้างร้านต่างๆ ก็จะประกอบดว้ย ฐานขอ้มูลสินคา้ ฐานขอ้มูลลูกคา้ ฐานขอ้มูลระบบ
บญัชีฐานขอ้มูลลูกหน้ี และ ฐานขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ (ดวงแกว้ สวามิภกัด์ิ, 2551) 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) หมายถึงวิธีการท่ีใชใ้นการ
สร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงหรือระบบย่อยของธุรกิจนอกจากการสร้าง
ระบบสารสนเทศใหม่แลว้ การวิเคราะห์ระบบ ช่วยในการแกไ้ขระบบสารสนเทศเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ดี
ข้ึนดว้ยก็ได ้

 ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อแกปั้ญหาทางธุรกิจและตอบสนองความตอ้งการของผู ้
ใช้ไดโ้ดยระบบท่ีจะพฒันานั้นอาจเร่ิมดว้ยการพฒันาระบบใหม่เลยหรือน าระบบเดิมท่ีมีอยู่แล้วมา
ปรับเปล่ียนให้ดียิ่งข้ึนขั้นตอนในวงจรการพฒันาระบบช่วยให้นกัวิเคราะห์ระบบสามารถ ด าเนินการ
ไดอ้ยา่งมีแนวทา และเป็นขั้นตอน ท าให้สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบติังาน
ของโครงการพฒันาระบบไดร้ะบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตท่ีเหมือนกนัตั้งแต่เกิดจนตายวงจร
น้ีจะเป็นขั้นตอนท่ีเป็นล าดบัตั้งแต่ตน้จนเสร็จเรียบร้อยเป็นระบบท่ีใช้งานได ้ซ่ึงนกัวิเคราะห์ระบบ
ตอ้งท าความ เขา้ใจให้ดีวา่ในแต่ละขั้นตอนจะตอ้งท าอะไร และท าอยา่งไรขั้นตอนการพฒันาระบบมี
อยูด่ว้ยกนั 7 ขั้นตอนคือ 

1. การวเิคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) คือการเขา้ใจถึงปัญหาของระบบงานปัจจุบนั 
(Existing System) หรือการก าหนดปัญหาของระบบงานใหม่ (New System) 

2. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) คือการศึกษาความเป็นไปไดข้องระบบงาน
ใหม่ ด้านเทคนิค ด้านการปฏิบัติงาน ด้านเศรษฐกิจหรือความคุ้มค่าของการลงทุน ด้านก าหนด
ระยะเวลา ดา้นกลยทุธ์ ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อตดัสินใจวา่จะเปล่ียนแปลงระบบหรือไม่ 
 3. การวิเคราะห์ความตอ้งการ (Requirements Analysis) ผลจากการศึกษาความเป็นไปได้จะ 
น ามาใชพ้ิจารณาวา่จะจดัท าระบบใหม่ หรือไม่เม่ือตอ้งการท าระบบใหม่จะตอ้งท าการรวบรวมขอ้มูล



11 
 

 

การวิเคราะห์ความต้องการเพื่อหาขอ้สรุปท่ีชัดเจนของความตอ้งการระบบใหม่ระหว่างผูใ้ช้และ
ผูพ้ฒันาระบบ 

4.การวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ (Decision Analysis) คือ การน าขอ้ก าหนดความตอ้งการของ
ระบบมาจดัท าแผนภาพช่วยการอธิบาย โดยใช้เคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบท่ี
แสดงแบบจ าลองกระบวนการแบบจ าลองขอ้มูลหรือแบบจ าลองเชิงวตัถุขั้นตอนน้ีอาจเรียกอีกอย่าง
หน่ึงวา่การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 

5. การออกแบบ (Design) คือการออกแบบรายละเอียดหรือการออกแบบเชิงกายภาพ(Physical 
Design) ประกอบดว้ย การออกแบบผลลพัธ์การออกแบบวิธีการน าขอ้มูลเขา้ การออกแบบส่วนต่อ
ประสานกบัผูใ้ช้ การออกแบบแฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล การพิจารณาดา้นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และ
อุปกรณ์การส่ือสารท่ีตอ้งใชใ้นระบบ 

6. การสร้างระบบ (Construction) คือ การก าหนดความตอ้งการดา้นซอฟต์แวร์ หมายถึงน า
ระบบท่ีไดอ้อกแบบไวม้าทบทวนเพื่อก าหนดการจดัท าซอฟตแ์วร์ การออกแบบซอฟตแ์วร์ การ 
เขียนโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม 
 7. การน าระบบไปใช้ (Implementation) ประกอบดว้ย ขั้นตอนการปรับเปล่ียนระบบ การ
จดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมผูใ้ช้ ตลอดจนการบ ารุงรักษาระบบ  (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์,  
2551) 
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
คณะผูจ้ดัท าโครงงานท าการคน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการร้านอาหาร เน่ืองจาก

มีประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการในดา้นขอ้มูลอาหาร และการเขียนโปรแกรม และรูปแบบการ
ท างานของระบบ โดยการคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.2 https://stackoverflow.com 

 การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาต่าง ๆ หลกัสูตร เทคนิค ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานเขียนโปรแกรมท่ีใช้

ภาษา ASP.net (C#), JavaScript, HTML และ SQL และยงัมีกระทูเ้ก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาความ

ผดิพลาดต่างๆ ในโปรแกรม 
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ภาพท่ี 2.3 https://github.com/search?q=Restaurant 

 เป็นเวป็ไซตท่ี์ช่วยในการศึกษา คน้ควา้ หาขอ้มูล ไม่วา่จะเป็น ค าสั่ง การจดัรูปแบบการเขียน 

เป็นแนวทางในการเขียน Application ทุกรูปแบบ จะมีคนน า โปรแกรมท่ีตนเองเขียน มาแชร์ขอ้มูล

กนั เราสามารถเขา้ไปเรียนรู้ไดทุ้กภาษาท่ีโปรแกรมเมอร์เขียนจากเวป็ไซตน้ี์ 
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ภาพท่ี 2.4 http://www.w3schools.com/php/default.asp 

 การเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ท่ีอยากจะรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ซ่ึงจะเรียนรู้ภาษา 

PHP เป็นหลกั และเวบ็ไซตด์งักล่าวยงัเป็นท่ีแพร่หลายในโปรแกรมเมอร์หลายๆ คน 
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ภาพท่ี 2.5 http://code.function.in.th/sql-base 

 การสอนเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา SQL เป็นแบบ E-Learning บนเวบ็ไซต์ สอนการเขียน

โปรแกรมเช่ือมต่อเวบ็แอพพลิเคชัน่กบัฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.6 http://nlovecooking.com/ 

 สูตรการท าอาหารไทย เพื่อจดัเตรียมวตัถุดิบเพื่อลงรายละเอียดในฐานขอ้มูลวา่แต่ละอยา่งนั้น

จ าเป็นตอ้งใชอ้ะไรในการท าบา้ง มีขอ้มูลอะไรบา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nlovecooking.com/สูตรอาหาร/สูตรอาหารไทย
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ภาพท่ี 2.7 http://www.karateekohchang.com/ 

 ร้านอาหารครัวฆาราฑี ซ่ึงมีหน้าเว็บไซต์ให้ดูรายการอาหาร เมนูแนะน า แยกประเภทไว้

ชดัเจน สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหนา้ต่างเวบ็ไซต ์สามารถเพิ่มลูกเล่นใหห้นา้เวบ็ไซตข์องระบบ 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นประโยชน์ในการด าเนินโครงงานและพฒันาโครงงาน 

 

ภาพท่ี 2.8 การพฒันาระบบลางานออนไลน์ 

 นนิดา สร้อยดอกสิน ณัฐพร สวสัด์ินาวิน และ ปิยนุช ขนัติศุข (2557) สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยักรุงเทพ การพฒันาระบบลางานออนไลน์ 
พฒันาระบบดว้ยโปรแกรมภาษา PHP จดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 5.1.53 และออกแบบหน้าจอ
โปรแกรมดว้ย Adobe Dreamweaver Version CC 2015 16.1.2 และ Adobe Photoshop Version CC 
2015 ช่วยในการออกแบบเวบ็ไซต ์และฟังกช์นัต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 2.9 การพฒันาระบบ E-learning แบบผสมผสาน 

วรรณฤดี ชูสุวรรณ (2558) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เคร่ืองมือท่ีใช้พฒันาคือ Microsoft SQL Server 2005 เป็นระบบจดัการ
ฐานขอ้มูล โปรแกรม Crystal Report 2005 ใช้ส าหรับการแสดงรายงานของระบบ ซ่ึงระบบบริหาร
จดัการหอพกั กรณีศึกษาพอพกัออมสินใช้ส าหรับการจองหอพกั ซ่ึงผูใ้ช้สามารถตรวจสอบห้องพกั
และสามารถเลือกจ่ายค่ามดัจ าล่วงหนา้ก่อนได ้

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

ภาพท่ี 2.10 ระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ธีรวิช งามดอกไม ้วงศธร สุชาตินิติกุล และประเสริฐ รัฐวิเศษ (2559) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาคือ Microsoft Visual Studio 
2010 และโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัการฐานขอ้มูลคือ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นระบบ
บริหารงานร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ขายสินคา้ สั่งซ้ือสินคา้ รับสินคา้ 
เคลมสินคา้และออกรายการต่างๆ ได ้
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ภาพท่ี 2.11 ระบบจดัการคลงัสินคา้ร้านจกัรยาน กรณีศึกษา ร้านจกัรยาน ซอย4 

 ศิริวรรณ ผลตระกูล พุทธินันท์ ม่ิงมิตร (2558) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบจดัการคลงัสินคา้ร้านจกัรยาน กรณีศึกษา ร้านจกัรยาน ซอย 4 
พฒันาระบบโดยใช้โปรแกรม Visual Basic Version 2010 และจดัเก็บขอ้มูลโดยใช้ฐานขอ้มูล 
Microsoft SQL Server Version 2005 เพื่อจดัเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลบริษทัผูผ้ลิต 
ขอ้มูลสินคา้ ไดอ้ยา่งเป็นระบบระเบียบมากข้ึน และการออกแบบรายงานในดา้นของรายรับ ก าไรสุทธิ 
รายการสินคา้ขายดี ซ่ึงไดส่้งผลใหก้ารท างานเกิดความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นส่วนของการออกรายงานในส่วนต่างๆ ได ้
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ภาพท่ี 2.12 โปรแกรมประยกุตส์ าหรับธุรกิจคา้ขา้ว 

พรธาดา ศิริวงษ์ ณรงศ์กร จนัทรกิตติ (2557) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการพฒันาระบบ
และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจดัการฐานข้อมูล ระบบสามารถจดัเก็บ
ขอ้มูลต่างๆ ของสินคา้เพื่อจ าหน่าย ขอ้มูลการสั่งซ้ือ ขอ้มูลการขายเคร่ืองถ่ายเอกสาร และยงัรวมไปถึง
การออกรายงานต่างๆ ซ่ึงสามารถเรียกดูรายงานการจ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร รายการสั่งซ้ือเคร่ือง
ถ่ายเอกสารได ้



 
 

 

บทท่ี 3 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและวเิคราะห์ระบบจดัการร้านอาหารแลว้พบปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ 

1. ร้านอาหารไม่สามารถตรวจสอบรายการอาหารรายวนั วตัถุดิบท่ีเบิก วตัถุดิบท่ีรับและ
สั่งซ้ือ วตัถุดิบท่ีตดัจ าหน่าย ท าใหเ้กิดความล่าชา้หรือผดิพลาดข้ึนบ่อยคร้ัง 

2. ค านวณค่าอาหารของลูกคา้ผดิ เน่ืองจากการคิดเลขเองหรือใชเ้คร่ืองคิด  
3. จดัการขอ้มูลอาหารและวตัถุดิบยาก เน่ืองจากไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีดี และท าให้ยากต่อ

การตรวจสอบ 

การเก็บรวมรวมขอ้มูล 

1. คณะผูจ้ดัท าได้ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสอบถามพนักงานร้านอาหารท่ีรับ
รายการอาหารและ แคชเชียร์ต่างๆ พบว่าพนกังานตอ้งการความสะดวกรวดเร็วและ ไร้
ความผิดพลาดเน่ืองจากอาจโดนลูกค้าต าหนิได้หากรับรายการอาหารหรือค านวณ
ค่าอาหารผิดและ ผูจ้ดัการตอ้งการท่ีจะตรวจสอบขอ้มูลอาหารหรือตรวจสอบยอดขาย
เพื่อทราบถึงความเป็นไปของร้านอาหารและ ด าเนินการไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบไดแ้ก่ 
- http://www.itnews24hrs.com/2013/05/designing-restaurant-websites/ 

3. การเก็บรวมรวมจากหนงัสือภาษา C# ภาษา JAVA เพื่อน าขอ้มูลต่างๆมาใช้ในการ
ออกแบบและเขียนโปรแกรม 

การวเิคราะห์ระบบงาน 

การวเิคราะห์ระบบงานปัจจุบนัท าใหค้ณะผูจ้ดัท า พฒันาโปรแกรมเป็นไปตามความตอ้งการ 

ของผูใ้ชร้ะบบ ซ่ึงจะท าใหโ้ปรแกรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน



 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดของงาน/กิจกรรม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บผดิชอบ 

1. การบนัทึกขอ้มูล
รายการอาหาร 

บนัทึกขอ้มูลอาหารดว้ย
ตนเองโดยการจดบนัทึกลง
ในแฟ้ม 

แฟ้มขอ้มูลอาหาร ผูจ้ดัการ 

2. รับรายการอาหาร จดรายการอาหารลงใน
กระดาษเพื่อส่งครัว 

กระดาษรายการ
อาหาร 

พนกังาน 

3. การเช็คจ านวน
สินคา้ 

เก็บขอ้มูลโดยการเช็ค 
จ านวนสินคา้เอง 

ไม่ใชเ้อกสาร พนกังาน 

4. ค  านวณรายการ
อาหาร 

ค านวณรายการอาหารเอง กระดาษรายการ
อาหาร 

พนกังาน 

5. ตดัจ าหน่ายวตัถุดิบ เก็บขอ้มูลโดยการเช็ค 
วนัท่ีเวลาของวตัถุดิบเอง 

ไม่ใชเ้อกสาร พนกังาน 

6. จดัการโตะ๊อาหาร เก็บขอ้มูลโดยการเช็ค 
โตะ๊อาหารเอง 

กระดาษจดขอ้มูล
โตะ๊อาหาร 

พนกังาน 

7. จองโตะ๊อาหาร เก็บขอ้มูลการจองโดยการจด
บนัทึกลงในกระดาษเอง 

กระดาษจดขอ้มูล
การจองโตะ๊อาหาร 

พนกังาน 

8. ออกรายงาน สรุปขอ้มูลโดยการเช็คขอ้มูล
จากกระดาษ 

กระดาษรายการ
ต่างๆ 

พนกังาน 

 



 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดจากระบบงานในปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม ปัญหา ความตอ้งการ 

1. การบนัทึกขอ้มูลรายการ
อาหาร 

- ขอ้มูลเกิดการสูญหาย - ขอ้มูลไม่สูญหายและสามารถ
ดูขอ้มูลรายการอาหาร
ยอ้นหลงัได ้

2. รับรายการอาหาร - รับรายการอาหารผดิพลาดและ 
ล่าชา้ 

- ความรวดเร็วในการรับ
รายการอาหารและถูกตอ้ง
แม่นย  า 

3. การเช็คจ านวนสินคา้ - มีความผดิพลาดและล่าชา้ในการ
คน้หาสินคา้ 

- ความรวดเร็วในการเช็ค
จ านวนสินคา้และถูกตอ้ง
แม่นย  า 

4. ค  านวณรายการอาหาร - ค านวณผดิพลาดและเอกสารสูญ
หาย 

- มีความถูกตอ้งและแม่นย  า 

5. ตดัจ าหน่ายวตัถุดิบ - ไม่ทราบเวลาในการหมดอายุท่ีแน่
ชดั และตดัจ าหน่ายวตัถุดิบ
ผดิพลาด 

- มีเวลาการตดัจ าหน่ายและ
เลขท่ีวตัถุดิบท่ีแน่ชดั 

6. จดัการโตะ๊อาหาร - ไม่ทราบสถานะของโตะ๊และมี
โอกาสเลือกโตะ๊ผดิพลาด 

- มีสถานะโตะ๊อาหารและ
ขอ้มูลท่ีชดัเจน 

7. จองโตะ๊อาหาร - มีความล่าชา้ในการจองโตะ๊อาหาร
และมีโอกาสท่ีขอ้มูลการจองจะ
ผดิพลาด 

- มีความถูกตอ้งและแม่นย  า
ของขอ้มูลวนัเวลาในการจอง
โตะ๊อาหาร 

8. ออกรายงาน - การออกรายงานตอ้งมาสรุป
รายวนัรายเดือนและรายปีท าให้
เกิดความล่าชา้และอาจเกิด
ขอ้ผดิพลาด 

- มีการค านวณขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
แม่นย  าและสามารถดูขอ้มูล
ยอ้นหลงัได ้

 



 

 

แผนผงัการท างานของระบบงานปัจจุบนั  

        

           

                
             

                     

    
          

            
         

                     

    

              

              

             
      

                    
          

                      
           

       

           

             
                                  

          
      

       

    
               

                      

            
         

              
                  

      

 

ภาพท่ี 3.1 แผนผงัระบบจดัการร้านอาหาร 



 

 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

1.การออกแบบส่วนน าเขา้ขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 3.2 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 

 แสดงหน้าจอของการ Login เขา้สู่ระบบ ผูใ้ช้งานจะตอ้งท าการกรอกขอ้มูลให้ถูกตอ้ง และ
สามารถเลือกจดจ ารหสัผ่านเพื่อใช้ในคร้ังถดัไปได ้เม่ือ Login เสร็จแลว้ ระบบจดัการร้านอาหารจะ
เขา้สู่หนา้จอหลกัของโปรแกรม 

  



 

 

 

ภาพท่ี 3.3 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

แสดงหนา้จอของการสมคัรสมาชิก พนกังานแคชเชียร์จะตอ้งท าการกรอกขอ้มูลของลูกคา้ให้
ถูกตอ้งครบถว้น ขอ้มูลของลูกคา้ประกอบไปดว้ย ช่ือ – นามสกุล เลขบตัรประชาชน Email และเบอร์
โทรศพัท ์โดยจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลจริงเพื่อน าขอ้มูลไปท ารายการจองโต๊ะอาหารในเวบ็ไซตต่์อไป และ
เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มขอ้มูล ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลของลูกคา้ลงฐานขอ้มูล 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพท่ี 3.4 หนา้จอจดัการสมาชิก 

 หน้าจอน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลสมาชิก ขอ้มูลของสมาชิกประกอบไปดว้ย รหัส
สมาชิก ช่ือ – นามสกุล เลขบตัรประชาชน Email เบอร์โทรศพัท์ วนัท่ีสมคัรสมาชิก และช่ือของ
พนกังานท่ีสมคัรสมาชิกให ้ผูใ้ชง้านสามารถท ารายการเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลต่างๆ และสามารถคน้หา
ขอ้มูลสมาชิกจากฐานขอ้มูลได ้

  



 

 

 

ภาพท่ี 3.5 หนา้จอเมนูอาหาร 

หนา้จอของเมนูอาหาร สามารถคน้หารายการอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับเลือกสั่งและเลือก
ลบเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมให้โต๊ะอาหารท่ีท าการเลือกโดยสังเกตได้จากส่วนบนของหน้าจอ
โปรแกรมจะมีบอกเลขท่ีบิลและเลขท่ีโต๊ะอาหาร เม่ือเลือกเสร็จแลว้ระบบจะค านวณยอดรวมราคา
อาหารท่ีสั่งทั้งหมด 

  



 

 

 

ภาพท่ี 3.6 หนา้จอจดัการขอ้มูลอาหาร 

 หน้าจอน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลอาหาร ขอ้มูลของอาหารประกอบด้วย รหัส ช่ือ 
ราคา และชนิด ผูใ้ช้งานสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆ และสามารถค้นหาข้อมูลอาหารจาก
ฐานขอ้มูลได ้

  



 

 

 

ภาพท่ี 3.7 หนา้จอจดัการวตัถุดิบ 

หนา้จอน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลวตัถุดิบ ขอ้มูลของวตัถุดิบประกอบดว้ย ช่ือ หน่วย 
วนัหมดอาย ุ(วนั) สถานะ จ านวน วนัหมดอาย ุและจ านวนขั้นต ่า ผูใ้ชง้านสามารถเพิ่มประเภทน ้ าหนกั 
เพิ่มขอ้มูล ลบ แกไ้ข ขอ้มูลต่างๆ และสามารถคน้หาขอ้มูลวตัถุดิบจากฐานขอ้มูลได ้

  



 

 

 

ภาพท่ี 3.8 หนา้จอจดัการผูจ้ดัจ  าหน่าย 

 หนา้จอน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย ขอ้มูลของผูจ้ดัจ  าหน่ายประกอบดว้ย 
ช่ือ ท่ีอยู่ Email และเบอร์โทรศพัท์ ผูใ้ช้งานสามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลต่างๆ และสามารถคน้หา
ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่ายจากฐานขอ้มูลได ้

  



 

 

 

ภาพท่ี 3.9 หนา้จอจดัการโตะ๊อาหาร 

 หน้าจอสถานะโต๊ะอาหาร จะบอกสถานะโต๊ะอาหารแบ่งเป็น 3 สีคือ สีเขียวโต๊ะว่าง สีเทา
โต๊ะถูกจอง และสีแดงโต๊ะไม่ว่าง เม่ือเลือกโต๊ะอาหารท่ีตอ้งการจะท ารายการ ขอ้ความโต๊ะอาหารท่ี
เลือกปัจจุบนัจะเปล่ียนเป็นเลขโตะ๊อาหารท่ีเลือก หลงัจากนั้นกดปุ่มสั่งอาหารเพื่อท ารายการสั่งอาหาร
ต่อไป 

  



 

 

 

ภาพท่ี 3.10 หนา้จอสั่งซ้ือวตัถุดิบ 

 แสดงหน้าจอสั่งซ้ือวตัถุดิบ ผูใ้ช้งานจะตอ้งท าการเปิดบิลใหม่เพื่อเลือกตวัแทนจ าหน่ายใน
การสั่งซ้ือวตัถุดิบ หลงัจากนั้นสามารถเลือกวตัถุดิบท่ีตอ้งการสั่งซ้ือและระบุจ านวนของวตัถุดิบได ้

 

ภาพท่ี 3.11 หนา้จอรับวตัถุดิบ 

 แสดงหนา้จอรับวตัถุดิบ ผูใ้ชง้านตรวจทานรายละเอียดรายการวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือและกดรับของ 



 

 

 

ภาพท่ี 3.12 หนา้จอช าระเงิน 

 แสดงหนา้จอช าระเงิน ระบบจะค านวณเงินท่ีลูกคา้ตอ้งช าระ ผูใ้ช้งานสามารถเลือกและระบุ
การลดราคาค่าอาหารในกรณีท่ีลูกคา้เป็นสมาชิกได ้

  



 

 

2. หนา้จอของผูใ้ชง้าน(Web site) 

 

ภาพท่ี 3.13 หนา้จอผูใ้ชง้าน 

 แสดงหนา้จอผูใ้ชง้าน ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบจ านวนโตะ๊ท่ีวา่ง และโตะ๊ท่ีไม่วา่งเพื่อช่วย
ในการตดัสินใจในการจองโตะ๊อาหาร 



 

 

 

ภาพท่ี 3.14 หนา้จอจองโตะ๊ 

 แสดงหนา้จอจองโตะ๊ ผูใ้ชง้านจะตอ้งกรอกขอ้มูลท่ีไดส้มคัรสมาชิกกบัทางร้านอาหารไว ้
พร้อมทั้งเลือกจ านวนคนท่ีตอ้งการจะจองโตะ๊อาหาร  



 

 

2. การออกแบบส่วนผลลพัธ์ 

 

ภาพท่ี 3.15 หนา้จอรายงานใบเสร็จ 

 หนา้จอรายงานแสดงผลใบเสร็จ ในรูปแบบใบเสร็จ รองรับค าสั่งการพิมพร์ายงานจะพิมพโ์ดย
อา้งอิงเคร่ืองพิมพท่ี์เราตั้งค่าอตัโนมติัตอนเราคิดเงิน 



 

 

 

 

ภาพท่ี 3.16 หนา้จอรายงานบิลยอ้นหลงั (รายวนั) 

 

 

ภาพท่ี 3.17 หนา้จอรายงานบิลยอ้นหลงั (รายเดือน) 



 

 

 

 

ภาพท่ี 3.18 หนา้จอรายงานบิลยอ้นหลงั (รายปี) 

 

ภาพท่ี 3.19 หนา้จอรายงานตดัจ าหน่าย (รายวนั) 



 

 

 

 

ภาพท่ี 3.20 หนา้จอรายงานตดัจ าหน่าย (รายเดือน) 

 

 

ภาพท่ี 3.21 หนา้จอรายงานตดัจ าหน่าย (รายปี) 



 

 

 

ภาพท่ี 3.22 หนา้จอรายงานอาหารขายไม่ดี (รายวนั) 

 

ภาพท่ี 3.23 หนา้จอรายงานอาหารขายไม่ดี (รายเดือน) 



 

 

 

ภาพท่ี 3.24 หนา้จอรายงานอาหารขายไม่ดี (รายปี) 

 

ภาพท่ี 3.25 หนา้จอรายงานอาหารขายดี (รายวนั) 



 

 

 

ภาพท่ี 3.26 หนา้จอรายงานอาหารขายดี (รายเดือน) 

 

ภาพท่ี 3.27 หนา้จอรายงานอาหารขายดี (รายปี) 



 

 

 

ภาพท่ี 3.28 หนา้จอรายงานรายรับ - รายจ่าย (รายวนั) 



 

 

 

ภาพท่ี 3.29 หนา้จอรายงานรายรับ - รายจ่าย (รายเดือน) 



 

 

 

ภาพท่ี 3.30 หนา้จอรายงานรายรับ - รายจ่าย (รายปี) 

  



 

 

 

ภาพท่ี 3.31 หนา้จอรายงานประวติัการจองโตะ๊ (รายวนั) 

 

 

ภาพท่ี 3.32 หนา้จอรายงานประวติัการจองโตะ๊ (รายเดือน)  



 

 

 

ภาพท่ี 3.33 หนา้จอรายงานประวติัการจองโตะ๊ (รายปี) 

 

ภาพท่ี 3.34 หนา้จอรายงานสั่งวตัถุดิบ (รายวนั) 



 

 

 

ภาพท่ี 3.35 หนา้จอรายงานสั่งวตัถุดิบ (รายเดือน) 



 

 

 

ภาพท่ี 3.36 หนา้จอรายงานสั่งวตัถุดิบ (รายปี) 

  



 

 

 

ภาพท่ี 3.37 หนา้จอรายงานรับวตัถุดิบ (รายวนั) 

 

 

ภาพท่ี 3.38 หนา้จอรายงานรับวตัถุดิบ (รายเดือน)  



 

 

 

 

ภาพท่ี 3.39 หนา้จอรายงานรับวตัถุดิบ (รายปี) 

  



 

 

 

 

ภาพท่ี 3.40 หนา้จอรายงานใบสั่งซ้ือ  
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3. การออกแบบฐานขอ้มูล 

 



 

 

ภาพท่ี 3.41 การแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล
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ตารางท่ี 3.3 รายการตารางขอ้มูล 

 

  

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 
dbo.f_bill ตารางขอ้มูลบิล 
dbo.f_cancelbill ตารางขอ้มูลยกเลิกบิล 
dbo.f_config ตารางขอ้มูลตั้งค่าโปรแกรม 
dbo.f_cutstock ตารางขอ้มูลตดัจ าหน่าย 
dbo.f_dealer ตารางขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 
dbo.f_dealerdetail ตารางขอ้มูลรายละเอียดผูจ้ดัจ  าหน่าย 
dbo.f_food ตารางขอ้มูลอาหาร 
dbo.f_foodtype ตารางขอ้มูลประเภทอาหาร 
dbo.f_group ตารางขอ้มูลสิทธิการใชง้าน 
dbo.f_igd ตารางขอ้มูลสูตรอาหาร 
dbo.f_igdmat ตารางขอ้มูลรายละเอียดสูตรอาหาร 
dbo.f_material ตารางขอ้มูลวตัถุดิบ 
dbo.f_materialreceive ตารางขอ้มูลรับวตัถุดิบ 
dbo.f_member ตารางขอ้มูลสมาชิก 
dbo.f_order ตารางขอ้มูลรายการอาหาร 
dbo.f_po ตารางขอ้มูลใบสั่งซ้ือ 
dbo.f_polist ตารางขอ้มูลรายละเอียดใบสั่งซ้ือ 
dbo.f_table ตารางขอ้มูลโตะ๊อาหาร 
dbo.f_tableconfig ตารางขอ้มูลตั้งค่าโตะ๊อาหาร 
dbo.f_tableconfiglog ตารางขอ้มูลประวติัการตั้งค่าโตะ๊อาหาร 
dbo.f_tablelog ตารางขอ้มูลประวติัการใชโ้ต๊ะอาหาร 
dbo.f_tableprelog ตารางขอ้มูลประวติัการจองโตะ๊อาหาร 
dbo.f_type ตารางขอ้มูลหน่วยน ้าหนกั 
dbo.f_user ตารางขอ้มูลพนกังาน 



 

 

4. การพฒันาโปรแกรม 
4.1. การออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio 2017 

 

ภาพท่ี 3.42 การออกแบบฐานขอ้มูล 
 

  



 

 

4.2. การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้โดยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 

 

ภาพท่ี 3.43 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ 

  



 

 

4.3. การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษา C# 

 

ภาพท่ี 3.44 แสดงการเขียนโปรแกรมเพื่อใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูล 



 

 

บทท่ี 4 
ขั้นตอนการปฏิบติังานและทดสอบโปรแกรม 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 ระบบจดัการร้านอาหาร 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 

 หนา้จอเขา้ระบบจดัการร้านอาหาร มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ระบุ Username 
2. ระบุ Password 
3. ตั้งค่าฐานขอ้มูลเพื่อเช่ือมต่อกบัระบบ 
4. กดปุ่มเขา้สู่ระบบเพื่อเขา้สู่ระบบ 
5. เลือกเพื่อใหจ้ดจ า Username และ Password เพื่อเขา้ใชใ้นคร้ังต่อไป 
6. กดปุ่มออกจากระบบเพื่อออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอตั้งค่าฐานขอ้มูล 

 หนา้จอตั้งค่าฐานขอ้มูลเพื่อเช่ือมต่อกบัระบบ มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. เลือก Server Name 
2. ระบุ Login Name 
3. ระบุ Password 
4. คน้หาอตัโนมติั 
5. เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยใหท้ าการกดปุ่มทดสอบ 
6. เม่ือทดสอบส าเร็จใหท้ าการกดปุ่มบนัทึก 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอหลกั 

 เม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบจะพบกบัหนา้แรก และมีรายละเอียดหลกั ดงัน้ี 

1. สถานะการเขา้ใชง้าน ขอ้ความแสดงสถานะของผูเ้ขา้ใชง้านจะประกอบไปดว้ย ช่ือพนกังาน 
และเวลาการเขา้ใชง้าน 

2. แถบเมนู ประกอบไปดว้ย 
- ปุ่มเปิดโตะ๊ ส าหรับเลือกโตะ๊อาหาร และสั่งอาหารในล าดบัถดัไป 
- ปุ่มจดัการอาหาร ส าหรับจดัการขอ้มูลอาหาร เคร่ืองด่ืม และโปรโมชนั 
- ปุ่มจดัการสมาชิก ส าหรับจดัการขอ้มูลสมาชิก พนักงาน ผูจ้ดัจ  าหน่าย และรายการผูจ้ดั
จ  าหน่าย 
- ปุ่มจดัการวตัถุดิบ ส าหรับจดัการขอ้มูลวตัถุดิบ สั่งซ้ือวตัถุดิบ รับวตัถุดิบ และสูตรวตัถุดิบ 
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- ปุ่มออกรายงาน ส าหรับออกรายงานบิลยอ้นหลงั รับวตัถุดิบ สั่งซ้ือวตัถุดิบ วตัถุดิบท่ีเหลือ
น้อย อาหารขายดี อาหารขายไม่ดี รายรับ-รายจ่าย ประวติัการจองโต๊ะ และการ ตดัสต๊อก 
สามารถเลือกดูได ้3 แบบ คือ แบบรายวนั รายเดือน และรายปี 
- ปุ่มตั้งค่าโปรแกรม ส าหรับเปล่ียนฐานขอ้มูล และการตั้งค่าปร้ินทเ์ตอร์ 
- ปุ่มออกจากระบบ ส าหรับออกจากระบบ และกลบัไปท่ีหนา้ Login 

 

ภาพท่ี 4.4 หนา้จอเปิดโตะ๊คร้ังแรก 

 เม่ือผูใ้ชเ้ปิดโตะ๊คร้ังแรกจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ระบุจ านวนโตะ๊ท่ีมีในร้านอาหาร 
2. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล  
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอโตะ๊อาหาร 

 เม่ือผูใ้ชร้ะบุจ านวนโตะ๊อาหารเสร็จส้ิน ระบบจะเขา้สู่หนา้โตะ๊อาหาร มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ปุ่มโตะ๊อาหาร ใชส้ าหรับเลือกโตะ๊อาหารเพื่อท าการสั่งอาหาร 
2. หมายเลข 2 ใชส้ าหรับบอกหมายเลขโตะ๊ท่ีท าการเลือก 
3. ปุ่มแกไ้ขจ านวนโตะ๊อาหาร ในกรณีท่ีร้านอาหารมีจ านวนโตะ๊เพิ่มข้ึนหรือลดลง 
4. หมายเลข 4 ใชส้ าหรับบอกสถานะ ประกอบดว้ย โตะ๊วา่ง ถูกจอง และโตะ๊ไม่วา่ง 
5. กดปุ่มสั่งอาหารหลงัจากเลือกโตะ๊อาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 4.6 หนา้จอแกไ้ขจ านวนโตะ๊อาหาร 

หลงัจากกดปุ่มแกไ้ขจ านวนโต๊ะอาหารในหนา้จอโต๊ะอาหารตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.5 จะแสดง
หนา้จอแกไ้ขจ านวนโตะ๊อาหารข้ึนมา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ระบุจ านวนโตะ๊อาหารท่ีตอ้งการแกไ้ข 
2. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล 
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอสั่งอาหาร 

 หลงัจากกดปุ่มสั่งอาหารในหน้าจอโต๊ะอาหารตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.5 จะแสดงหน้าจอสั่ง
อาหารข้ึนมา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. หมายเลข 1 ใชส้ าหรับบอกหมายเลขโตะ๊ท่ีเลือกมาเพื่อท าการสั่งอาหาร 
2. ส าหรับคน้หาอาหารโดยการระบุช่ืออาหารลงไปในกล่องขอ้ความขา้งหนา้ จากนั้นให้ท าการ

กดปุ่มคน้หา 
3. หมายเลข 3 ใชส้ าหรับเลือกชนิดของเมนูประกอบไปดว้ยอาหาร เคร่ืองด่ืม และโปรโมชนั 
4. เม่ือตอ้งการจะสั่งอาหารใหก้ดปุ่มเลือกหนา้เมนูท่ีตอ้งการสั่งอาหาร 
5. เม่ือตอ้งการจะเพิ่มจ านวนของอาหารใหก้ดปุ่ม + 
6. เม่ือตอ้งการจะลดจ านวนของอาหารใหก้ดปุ่ม – 
7. หมายเลข 7 ใชส้ าหรับเลือกรายการท่ีจะลบ 
8. หลงัจากเลือกตามหมายเลข 7 แลว้ใหก้ดปุ่มลบท่ีเลือก รายการท่ีเลือกไวจ้ะหายไป 
9. กดปุ่มลบทั้งหมดเม่ือตอ้งการลบรายการทั้งหมด 
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10. กดปุ่มยอ้นกลบัเม่ือสั่งอาหารเสร็จส้ินแลว้ 
11. กดปุ่มเช็คบิลเม่ือตอ้งการจะช าระเงิน 

 

ภาพท่ี 4.8 หนา้จอช าระเงิน 

 หลงัจากกดปุ่มเช็คบิลในหนา้จอสั่งอาหารตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.7 จะแสดงหนา้จอช าระเงิน
ข้ึนมา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. หมายเลข 1 ใชส้ าหรับบอกเลขท่ีใบเสร็จ 
2. หมายเลข 2 ใชส้ าหรับบอกรายการท่ีสั่ง และจ านวนท่ีสั่ง 
3. หมายเลข 3 ใชส้ าหรับบอกราคารวมค่าอาหาร 
4. หมายเลข 4 ใชส้ าหรับระบุจ านวนเงินท่ีลูกคา้ช าระ 
5. กดเลือกหมายเลข 5 ส าหรับลดราคาเน่ืองจากเป็นสมาชิก 
6. หมายเลข 6 ใชส้ าหรับระบุจ านวนท่ีตอ้งการจะลดราคาเป็น %(เปอร์เซ็นต)์ 
7. กดปุ่มคิดเงินเม่ือระบุจ านวนเงินท่ีรับมาเสร็จส้ินแลว้ 
8. หลงัจากกดปุ่มคิดเงินเสร็จส้ิน ใบเสร็จจะปรากฏท่ีหมายเลข 8 
9. กดปุ่มยกเลิกเม่ือยงัไม่ตอ้งการจะช าระเงิน 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอจดัการเมนูอาหาร 

 หน้าจอจดัการเมนูอาหาร ใช้ส าหรับจดัการเมนูอาหาร บอกรายละเอียดของอาหารประกอบไป
ดว้ย รหสัอาหาร ช่ืออาหาร และราคาอาหาร มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ส าหรับคน้หาอาหารโดยการระบุช่ืออาหารลงไปในกล่องขอ้ความขา้งหนา้ จากนั้นให้ท าการ
กดปุ่มคน้หา 

2. หมายเลข 2 ใชส้ าหรับเลือกชนิดของเมนูประกอบไปดว้ยอาหาร เคร่ืองด่ืม และโปรโมชัน่ 
3. หมายเลข 3 ใช้ส าหรับบอกรายละเอียดของอาหารประกอบไปด้วย รหัสอาหาร ช่ืออาหาร 

ราคาอาหาร และชนิดอาหาร 
4. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล ส าหรับเรียกใชห้นา้จอเพิ่มเมนูอาหาร จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.10 
5. ผูใ้ช้ต้องเลือกรายการอาหารท่ีตอ้งการจะแก้ไขจากตารางด้านซ้ายก่อน หลังจากนั้นผูใ้ช้

สามารถแกไ้ขขอ้มูลไดจ้ากกล่องขอ้ความดา้นขวา ไม่สามารถแกไ้ขรหสัอาหารได ้เม่ือเสร็จ
ส้ินกดปุ่มแกไ้ข เพื่อบนัทึกขอ้มูลอาหารท่ีท าการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

6. กดปุ่มลบขอ้มูลส าหรับเรียกใชฟั้งกช์นัการลบขอ้มูล จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.11 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอจดัการเมนูอาหาร(เพิ่มขอ้มูล) 

 หลงัจากกดปุ่มเพิ่มขอ้มูลในหนา้จอจดัการเมนูอาหารตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.9 จะแสดงหนา้จอ
เพิ่มรายการอาหารข้ึนมา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. หมายเลข 1 ใชส้ าหรับบอกรหสัของอาหาร ระบบจะตั้งรหสัใหอ้ตัโนมติั 
2. ระบุช่ือของอาหาร 
3. ระบุราคาของอาหาร 
4. หมายเลข 4 ใชส้ าหรับบอกประเภทของอาหาร ระบบจะตั้งประเภทให้อตัโนมติั 
5. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล เพื่อเพิ่มรายการอาหาร  
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอจดัการเมนูอาหาร(ลบขอ้มูล) 

 หลงัจากกดปุ่มลบขอ้มูลในหนา้จอจดัการเมนูอาหารตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.9 จะแสดงปุ่มลบ
รายการอาหารข้ึนมาในตาราง มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. กดปุ่มลบในตารางเมนูอาหารท่ีตอ้งการจะลบ และกดตกลง ขอ้มูลเมนูอาหารจะหายไป 
2. กดปุ่มเสร็จเม่ือท าการลบขอ้มูลเมนูอาหารเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอจดัการเมนูเคร่ืองด่ืม 

หน้าจอจัดการเมนูเคร่ืองด่ืม ใช้ส าหรับจัดการเมนูเคร่ืองด่ืม บอกรายละเอียดของเคร่ืองด่ืม
ประกอบไปดว้ย รหสัเคร่ืองด่ืม ช่ือเคร่ืองด่ืม และราคาเคร่ืองด่ืม มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ส าหรับคน้หาเคร่ิองด่ืมโดยการระบุช่ือเคร่ืองด่ืมลงไปในกล่องขอ้ความขา้งหนา้ จากนั้นให้
ท าการกดปุ่มคน้หา 

2. หมายเลข 2 ใชส้ าหรับเลือกชนิดของเมนูประกอบไปดว้ยอาหาร เคร่ืองด่ืม และโปรโมชัน่ 
3. หมายเลข 3 ใช้ส าหรับบอกรายละเอียดของเคร่ืองด่ืมประกอบไปด้วย รหัสเคร่ืองด่ืม ช่ือ

เคร่ืองด่ืม ราคาเคร่ืองด่ืม และชนิดเคร่ืองด่ืม 
4. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล ส าหรับเรียกใชห้นา้จอเพิ่มเมนูเคร่ืองด่ืม จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.13 
5. ผูใ้ช้ตอ้งเลือกรายการเคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งการจะแกไ้ขจากตารางดา้นซ้ายก่อน หลงัจากนั้นผูใ้ช้

สามารถแกไ้ขขอ้มูลได้จากกล่องขอ้ความดา้นขวา ไม่สามารถแกไ้ขรหัสเคร่ืองด่ืมได้ เม่ือ
เสร็จส้ินกดปุ่มแกไ้ข เพื่อบนัทึกขอ้มูลเคร่ืองด่ืมท่ีท าการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

6. กดปุ่มลบขอ้มูลส าหรับเรียกใชฟั้งกช์นัการลบขอ้มูล จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.14 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอจดัการเมนูเคร่ืองด่ืม(เพิ่มขอ้มูล)  

 หลงัจากกดปุ่มเพิ่มขอ้มูลในหน้าจอจดัการเมนูเคร่ืองด่ืมตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.12 จะแสดง
หนา้จอเพิ่มรายการเคร่ืองด่ืมข้ึนมา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. หมายเลข 1 ใชส้ าหรับบอกรหสัของเคร่ืองด่ืม ระบบจะตั้งรหสัใหอ้ตัโนมติั 
2. ระบุช่ือของเคร่ืองด่ืม 
3. ระบุราคาของเคร่ืองด่ืม 
4. หมายเลข 4 ใชส้ าหรับบอกประเภทของเคร่ืองด่ืม ระบบจะตั้งประเภทใหอ้ตัโนมติั 
5. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล เพื่อเพิ่มรายการเคร่ืองด่ืม  
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอจดัการเมนูเคร่ืองด่ืม(ลบขอ้มูล) 

หลงัจากกดปุ่มลบขอ้มูลในหนา้จอจดัการเมนูเคร่ืองด่ืมตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.12 จะแสดงปุ่ม
ลบรายการเคร่ืองด่ืมข้ึนมาในตาราง มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. กดปุ่มลบในตารางเมนูเคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งการจะลบ และกดตกลง ขอ้มูลเมนูเคร่ืองด่ืมจะหายไป 
2. กดปุ่มเสร็จเม่ือท าการลบขอ้มูลเมนูเคร่ืองด่ืมเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จอจดัการเมนูโปรโมชัน่ 

หน้าจอจดัการเมนูโปรโมชัน่ ใช้ส าหรับจดัการเมนูโปรโมชัน่ บอกรายละเอียดของโปรโมชั่น
ประกอบไปดว้ย รหสัโปรโมชัน่ ช่ือโปรโมชัน่ และราคาโปรโมชัน่ มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ส าหรับคน้หาโปรโมชัน่โดยการระบุช่ือโปรโมชัน่ลงไปในกล่องขอ้ความขา้งหน้า จากนั้น
ใหท้ าการกดปุ่มคน้หา 

2. หมายเลข 2 ใชส้ าหรับเลือกชนิดของเมนูประกอบไปดว้ยอาหาร เคร่ืองด่ืม และโปรโมชัน่ 
3. หมายเลข 3 ใช้ส าหรับบอกรายละเอียดของโปรโมชัน่ประกอบไปดว้ย รหัสโปรโมชัน่ ช่ือ

โปรโมชัน่ ราคาโปรโมชัน่ และชนิดโปรโมชัน่ 
4. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล ส าหรับเรียกใชห้นา้จอเพิ่มเมนูโปรโมชัน่ จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.16 
5. ผูใ้ช้ตอ้งเลือกรายการเคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งการจะแกไ้ขจากตารางดา้นซ้ายก่อน หลงัจากนั้นผูใ้ช้

สามารถแกไ้ขขอ้มูลไดจ้ากกล่องขอ้ความดา้นขวา ไม่สามารถแกไ้ขรหสัโปรโมชัน่ได ้เม่ือ
เสร็จส้ินกดปุ่มแกไ้ข เพื่อบนัทึกขอ้มูลโปรโมชัน่ท่ีท าการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

6. กดปุ่มลบขอ้มูลส าหรับเรียกใชฟั้งกช์นัการลบขอ้มูล จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.17 
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ภาพท่ี 4.16 หนา้จอจดัการเมนูโปรโมชัน่(เพิ่มขอ้มูล) 

 หลงัจากกดปุ่มเพิ่มขอ้มูลในหน้าจอจดัการเมนูโปรโมชัน่ตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.15 จะแสดง
หนา้จอเพิ่มรายการโปรโมชัน่ข้ึนมา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. หมายเลข 1 ใชส้ าหรับบอกรหสัของโปรโมชัน่ ระบบจะตั้งรหสัใหอ้ตัโนมติั 
2. ระบุช่ือของโปรโมชัน่ 
3. ระบุราคาของโปรโมชัน่ 
4. หมายเลข 4 ใชส้ าหรับบอกประเภทของโปรโมชัน่ ระบบจะตั้งประเภทใหอ้ตัโนมติั 
5. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล เพื่อเพิ่มรายการโปรโมชัน่  
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอจดัการเมนูโปรโมชัน่(ลบขอ้มูล)  

หลงัจากกดปุ่มลบขอ้มูลในหนา้จอจดัการเมนูโปรโมชัน่ตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.15 จะแสดงปุ่ม
ลบรายการโปรโมชัน่ข้ึนมาในตาราง มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. กดปุ่มลบในตารางเมนูโปรโมชั่นท่ีต้องการจะลบ และกดตกลง ข้อมูลเมนูเคร่ืองด่ืมจะ
หายไป 

2. กดปุ่มเสร็จเม่ือท าการลบขอ้มูลเมนูเคร่ืองด่ืมเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอจดัการขอ้มูลสมาชิก 

หน้าจอจดัการขอ้มูลสมาชิก ในหน้าจอน้ีจะแสดงตารางขอ้มูลสมาชิก ประกอบไปด้วย รหัส
สมาชิก ช่ือ – นามสกุลของสมาชิก เลขบตัรประชาชนของสมาชิก อีเมลล์ของสมาชิก เบอร์โทรศพัทข์อง
สมาชิก วนัท่ีสมคัรสมาชิก และพนกังานท่ีสมคัรให ้มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ส าหรับคน้หาสมาชิกโดยการระบุช่ือสมาชิกลงไปในกล่องขอ้ความขา้งหนา้ จากนั้นให้ท า
การกดปุ่มคน้หา 

2. หมายเลข 2 ใช้ส าหรับบอกรายละเอียดของโปรโมชัน่ประกอบไปดว้ย รหัสสมาชิก ช่ือ – 
นามสกุลของสมาชิก เลขบตัรประชาชนของสมาชิก อีเมลล์ของสมาชิก เบอร์โทรศพัท์ของ
สมาชิก วนัท่ีสมคัรสมาชิก และพนกังานท่ีสมคัรให้ 

3. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล ส าหรับเรียกใชห้นา้จอเพิ่มขอ้มูลสมาชิก จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.19 
4. ผูใ้ช้ตอ้งเลือกสมาชิกท่ีตอ้งการจะแก้ไขจากตารางด้านซ้ายก่อน หลงัจากนั้นผูใ้ช้สามารถ

แก้ไขขอ้มูลได้จากกล่องขอ้ความด้านขวา ไม่สามารถแก้ไขรหัสสมาชิก วนัท่ีสมคัร และ
พนกังานท่ีสมคัรให้ได ้เม่ือเสร็จส้ินกดปุ่มแกไ้ข เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีท าการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

5. กดปุ่มลบขอ้มูลส าหรับเรียกใชฟั้งกช์นัการลบขอ้มูล จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.20 
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จอจดัการขอ้มูลสมาชิก(เพิ่มขอ้มูล)  

หลงัจากกดปุ่มเพิ่มขอ้มูลในหน้าจอจดัการสมาชิกตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.18 จะแสดงหน้าจอ
เพิ่มรายการสมาชิกข้ึนมา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. หมายเลข 1 ใชส้ าหรับบอกรหสัของสมาชิก ระบบจะตั้งรหสัใหอ้ตัโนมติั 
2. ระบุช่ือ – นามสกุลของสมาชิก 
3. ระบุเลขบตัรประชาชนของสมชิก 
4. ระบุอีเมลลข์องสมาชิก 
5. ระบุเบอร์โทรศพัทข์องสมาชิก 
6. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล เพื่อเพิ่มขอ้มูลสมาชิก 
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ภาพท่ี 4.20 หนา้จอจดัการขอ้มูลสมาชิก(ลบขอ้มูล) 

หลงัจากกดปุ่มลบขอ้มูลในหน้าจอจดัการสมาชิกตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.18 จะแสดงปุ่มลบ
รายการสมาชิกข้ึนมาในตาราง มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. กดปุ่มลบในตารางสมาชิกท่ีตอ้งการจะลบ และกดตกลง ขอ้มูลสมาชิกจะหายไป 
2. กดปุ่มเสร็จเม่ือท าการลบขอ้มูลสมาชิกเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 4.21 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน 

หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน ในหนา้จอน้ีจะแสดงตารางขอ้มูลพนกังาน ประกอบไปดว้ย รหัส
พนกังาน Username ของพนกังาน Password ของพนกังาน ช่ือ – นามสกุลของพนกังาน เบอร์โทรศพัท์
ของพนักงาน ท่ีอยู่ของพนักงาน สิทธิการใช้งาน สถานะของพนักงาน วนัท่ีเพิ่มขอ้มูลพนักงาน และ
พนกังานท่ีสมคัรให้ โดย Username และ Password ของพนกังานมีไวเ้พื่อเขา้ใช้ระบบ มีขั้นตอนการใช้
งาน ดงัน้ี 

1. ส าหรับคน้หาพนกังานโดยการระบุช่ือพนกังานลงไปในกล่องขอ้ความขา้งหนา้ จากนั้นให้
ท าการกดปุ่มคน้หา 

2. หมายเลข 2 ใช้ส าหรับบอกรายละเอียดของพนักงานประกอบไปด้วย รหัสพนักงาน 
Username ของพนกังาน Password ของพนกังาน ช่ือ – นามสกุลของพนกังาน เบอร์โทรศพัท์
ของพนักงาน ท่ีอยู่ของพนักงาน สิทธิการใช้งาน สถานะของพนักงาน วนัท่ีเพิ่มข้อมูล
พนกังาน และพนกังานท่ีสมคัรให้ 

3. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล ส าหรับเรียกใชห้นา้จอเพิ่มขอ้มูลพนกังาน จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.22 
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4. ผูใ้ช้ตอ้งเลือกพนกังานท่ีตอ้งการจะแกไ้ขจากตารางดา้นซ้ายก่อน หลงัจากนั้นผูใ้ช้สามารถ
แกไ้ขขอ้มูลไดจ้ากกล่องขอ้ความดา้นขวา ไม่สามารถแกไ้ข Username วนัท่ีเพิ่มขอ้มูล และ
พนกังานท่ีสมคัรใหไ้ด ้เม่ือเสร็จส้ินกดปุ่มแกไ้ข เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีท าการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

5. กดปุ่มลบขอ้มูลส าหรับเรียกใชฟั้งกช์นัการลบขอ้มูล จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.23 

 

ภาพท่ี 4.22 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน(เพิ่มขอ้มูล) 

หลงัจากกดปุ่มเพิ่มขอ้มูลในหนา้จอจดัการพนกังานตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.18 จะแสดงหนา้จอ
เพิ่มรายการพนกังานข้ึนมา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. หมายเลข 1 ใชส้ าหรับบอก Username ของพนกังาน ระบบจะตั้ง Username ใหอ้ตัโนมติั 
2. ระบุ Password ของพนกังาน 
3. ระบุช่ือ – นามสกุลของสมาชิก 
4. ระบุเบอร์โทรศพัทข์องสมาชิก 
5. ระบุท่ีอยูข่องพนกังาน 
6. เลือกสิทธิการใชง้าน ประกอบไปดว้ย Admin และ User 
7. เลือกสถานะของสมาชิก ประกอบไปดว้ย ปกติ และลาออก 
8. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล เพื่อเพิ่มขอ้มูลพนกังาน  
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ภาพท่ี 4.23 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน(ลบขอ้มูล) 

 หลงัจากกดปุ่มลบขอ้มูลในหน้าจอจดัการพนกังานตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.21 จะแสดงปุ่มลบ
รายการพนกังานข้ึนมาในตาราง มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. กดปุ่มลบในตารางพนกังานท่ีตอ้งการจะลบ และกดตกลง ขอ้มูลสมาชิกจะหายไป 
2. กดปุ่มเสร็จเม่ือท าการลบขอ้มูลพนกังานเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จอจดัการผูจ้ดัจ  าหน่าย 

หนา้จอจดัการขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย ในหนา้จอน้ีจะแสดงตารางขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย ประกอบไปดว้ย 
ช่ือ ท่ีอยู ่อีเมลล ์และเบอร์โทรศพัทข์องผูจ้ดัจ  าหน่าย มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ส าหรับค้นหาผูจ้ดัจ  าหน่ายโดยการระบุช่ือผูจ้ดัจ  าหน่ายลงไปในกล่องข้อความข้างหน้า 
จากนั้นใหท้  าการกดปุ่มคน้หา 

2. หมายเลข 2 ใช้ส าหรับบอกรายละเอียดของผูจ้ดัจ  าหน่ายประกอบไปดว้ย ช่ือ ท่ีอยู่ อีเมลล ์
และเบอร์โทรศพัทข์องผูจ้ดัจ  าหน่าย 

3. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล ส าหรับเรียกใชห้นา้จอเพิ่มขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.25 
4. ผูใ้ช้ต้องเลือกผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีต้องการจะแก้ไขจากตารางด้านซ้ายก่อน หลังจากนั้นผูใ้ช้

สามารถแกไ้ขขอ้มูลไดจ้ากกล่องขอ้ความดา้นขวา เม่ือเสร็จส้ินกดปุ่มแกไ้ข เพื่อบนัทึกขอ้มูล
ท่ีท าการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

5. กดปุ่มลบขอ้มูลส าหรับเรียกใชฟั้งกช์นัการลบขอ้มูล จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.26 
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ภาพท่ี 4.25 หนา้จอจดัการผูจ้ดัจ  าหน่าย(เพิ่มขอ้มูล) 

 หลงัจากกดปุ่มเพิ่มขอ้มูลในหน้าจอจดัการผูจ้ดัจ  าหน่ายตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.24 จะแสดง
หนา้จอเพิ่มผูจ้ดัจ  าหน่ายข้ึนมา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ระบุช่ือผูจ้ดัจ  าหน่าย 
2. ระบุท่ีอยูผู่จ้ดัจ  าหน่าย 
3. ระบุอีเมลลข์องผูจ้ดัจ  าหน่าย 
4. ระบุเบอร์โทรศพัทข์องผูจ้ดัจ  าหน่าย 
5. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล เพื่อเพิ่มขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย  
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ภาพท่ี 4.26 หนา้จอจดัการผูจ้ดัจ  าหน่าย(ลบขอ้มูล) 

หลงัจากกดปุ่มลบขอ้มูลในหน้าจอจดัการผูจ้ดัจ  าหน่ายตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.24 จะแสดงปุ่ม
ลบรายการผูจ้ดัจ  าหน่ายข้ึนมาในตาราง มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. กดปุ่มลบในตารางผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีตอ้งการจะลบ และกดตกลง ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่ายจะหายไป 
2. กดปุ่มเสร็จเม่ือท าการลบขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่ายเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 4.27 หนา้จอจดัการรายการผูจ้ดัจ  าหน่าย 

 หนา้จอจดัการรายการผูจ้ดัจ  าหน่าย ส าหรับก าหนดราคาของวตัถุดิบ จะอา้งอิงขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย
ตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.24 และอา้งอิงขอ้มูลวตัถุดิบตามท่ีปรากฎในภาพท่ี 4 .29 มีขั้นตอนการใช้งาน 
ดงัน้ี 

1. หมายเลข 1 ใชส้ าหรับเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย 
2. หมายเลข 2 ใชส้ าหรับบอกรายละเอียดของรายการวตัถุดิบ ประกอบไปดว้ย ช่ือวตัถุดิบ และ

หน่วยของวตัถุดิบ 
3. หมายเลข 3 ใชส้ าหรับบอกรายละเอียดของวตัถุดิบท่ีจดัจ าหน่าย ประกอบไปดว้ย ช่ือวตัถุดิบ 

ราคาต่อหน่วย และหน่วยของวตัถุดิบ 
4. กดปุ่ม Select ส าหรับเรียกใชห้นา้จอเพิ่มวตัถุดิบท่ีจดัจ าหน่าย 
5. กดปุ่ม Delete วตัถุดิบท่ีจดัจ าหน่ายเพื่อลบรายการ  
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ภาพท่ี 4.28 หนา้จอจดัการขอ้มูลวตัถุดิบ 

 หน้าจอจดัการข้อมูลวตัถุดิบ ในหน้าจอน้ีจะแสดงตารางข้อมูลวตัถุดิบ ประกอบไปด้วย ช่ือ 
หน่วย วนัหมดอายท่ีุก าหนด สถานะ จ านวน วนัหมดอายุ จ  านวนขั้นต ่า ล็อตท่ีรับวตัถุดิบเขา้มา มีขั้นตอน
การใชง้าน ดงัน้ี 

1. ส าหรับคน้หาวตัถุดิบโดยการระบุช่ือวตัถุดิบลงไปในกล่องขอ้ความขา้งหนา้ จากนั้นให้ท า
การกดปุ่มคน้หา 

2. หมายเลข 2 ใชส้ าหรับบอกรายละเอียดของวตัถุดิบประกอบไปดว้ย ช่ือ หน่วย วนัหมดอายุท่ี
ก าหนด สถานะ จ านวน วนัหมดอาย ุจ  านวนขั้นต ่า ล็อตท่ีรับวตัถุดิบเขา้มา 

3. กดปุ่มตดัจ าหน่าย ส าหรับเรียกใชฟั้งก์ชนัการตดัจ าหน่ายเพื่อตดัจ าหน่ายวตัถุดิบท่ีหมดอาย ุ
จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.29 

4. กดปุ่มเพิ่มประเภท เพื่อเรียกใชห้นา้จอจดัการประเภทวตัถุดิบ จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.30 
5. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล ส าหรับเรียกใชห้นา้จอเพิ่มขอ้มูลวตัถุดิบ จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.31 
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6. ผูใ้ช้ตอ้งเลือกวตัถุดิบท่ีตอ้งการจะแกไ้ขจากตารางดา้นซ้ายก่อน หลงัจากนั้นผูใ้ช้สามารถ
แกไ้ขขอ้มูลไดจ้ากกล่องขอ้ความด้านขวา ไม่สามารถแกไ้ขล็อตท่ีรับเขา้มา วนัท่ีหมดอายุ 
และจ านวนของวตัถุดิบได้ เม่ือเสร็จส้ินกดปุ่มแก้ไข เพื่อบันทึกข้อมูลท่ีท าการแก้ไข
เปล่ียนแปลง 

7. กดปุ่มลบขอ้มูลส าหรับเรียกใชฟั้งกช์นัการลบขอ้มูล จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.31 
8. หากวตัถุดิบมีจ านวนต ่ากวา่จ านวนขั้นต ่าท่ีก าหนดจะมีปุ่มแจง้เตือนข้ึนมา 

  

ภาพท่ี 4.29 หนา้จอจดัการขอ้มูลวตัถุดิบ(ตดัจ าหน่าย) 

 หลงัจากกดปุ่มตดัจ าหน่ายในหนา้จอจดัการขอ้มูลวตัถุดิบตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.28 จะแสดง
ปุ่มตดัจ าหน่ายวตัถุดิบข้ึนมาในตาราง มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. กดปุ่มตดัจ าหน่ายในตารางวตัถุดิบท่ีตอ้งการจะลบ และกดตกลง ขอ้มูลวตัถุดิบจะหายไป 
2. กดปุ่มเคร่ืองหมายถูกเม่ือท าการลบขอ้มูลวตัถุดิบเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 4.30 หนา้จอเพิ่มประเภทน ้าหนกั 

 หลงัจากกดปุ่มเพิ่มประเภทในหนา้จอจดัการขอ้มูลวตัถุดิบตามท่ีปรากฎในภาพท่ี 4.28 จะแสดง
หนา้จอจดัการประเภทน ้าหนกัข้ึนมา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ระบุช่ือของประเภทน ้ าหนกัท่ีตอ้งการจะเพิ่มลงในกล่องขอ้ความดา้นหนา้ จากนั้นให้ท าการ
กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล 

2. กดปุ่มลบหนา้รายการท่ีตอ้งการจะลบ  



91 
 

 

 

ภาพท่ี 4.31 หนา้จอจดัการขอ้มูลวตัถุดิบ(เพิ่มขอ้มูล) 

 หลงัจากกดปุ่มเพิ่มขอ้มูลในหน้าจอจดัการวตัถุดิบตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.28 จะแสดงหน้าจอ
เพิ่มวตัถุดิบข้ึนมา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ระบุช่ือวตัถุดิบ 
2. เลือกหน่วยน ้าหนกั ประกอบไปดว้ย กรัม กิโลกรัม ขีด ลิตร ตวั ฟอง ถุง และถงั 
3. ระบุวนัหมดอายขุองวตัถุดิบ เช่น ตอ้งการใหว้ตัถุดิบหมดอายภุายใน 30 วนัใหร้ะบุ 30 
4. เลือกสถานะ ประกอบไปดว้ย ปกติ และหมดอายุ 
5. ระบุจ านวนขั้นต ่า เพื่อให้ระบบแจง้เตือนเม่ือวตัถุดิบคงเหลือนอ้ยกวา่จ านวนขั้นต ่าท่ีไดร้ะบุ

ไว ้
6. กดปุ่มเพิ่มขอ้มูล เพื่อเพิ่มขอ้มูลวตัถุดิบ 
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ภาพท่ี 4.32 หนา้จอสั่งซ้ือวตัถุดิบ 

 หน้าจอสั่งซ้ือวตัถุดิบ ในหน้าจอน้ีจะแสดงขอ้มูลของการสั่งซ้ือวตัถุดิบ ประกอบไปดว้ย เลขท่ี
ใบสั่งซ้ือ ช่ือพนกังานท่ีเขา้ใชง้านการสั่งซ้ืออยูใ่นขณะนั้น วนัท่ีสั่งซ้ือ และช่ือผูจ้ดัจ  าหน่าย มีขั้นตอนการ
ใชง้าน ดงัน้ี 

1. หากตอ้งการดูบิลอ่ืนๆ ใหผู้ใ้ชง้านเลือกท่ีเลขท่ีใบสั่งซ้ือ จากนั้นสามารถเลือกดูบิลท่ีตอ้งการ
ได ้

2. กดปุ่มเปิดบิล ส าหรับสร้างบิลใหม่ 
3. กดปุ่มแกไ้ข ส าหรับแกไ้ขผูจ้ดัจ  าหน่าย 
4. กดปุ่ม Select ในตารางรายการวตัถุดิบ เพื่อเรียกใช้หน้าจอระบุจ านวนการซ้ือวตัถุดิบ จะ

ปรากฎดงัภาพท่ี 4.33 
5. กดปุ่ม Delete ในตารางรายการสั่งซ้ือ ส าหรับยกเลิกการสั่งซ้ือวตัถุดิบน้ี 
6. หมายเลข 6 ใชส้ าหรับบอกราคารวมของวตัถุดิบท่ีท าการสั่งซ้ือ 
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7. กดปุ่มพิมพ ์เม่ือตอ้งการท่ีจะยืนยนัการสั่งซ้ือวตัถุดิบในบิลน้ี หากยืนยนัแลว้จะไม่สามารถ
แกไ้ขบิลน้ีไดอี้ก หากยนืยนัแลว้บิลน้ีจะมีขอ้ความ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ จะปรากฏดงัภาพท่ี 
4.34 และหากรับวตัถุดิบเสร็จส้ินบิลน้ีจะมีขอ้ความ รับวตัถุดิบแลว้ จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.36 

 

ภาพท่ี 4.33 หนา้จอระบุจ านวนการซ้ือวตัถุดิบ 

 หลงัจากกดปุ่ม Select ในหนา้จอสั่งซ้ือวตัถุดิบตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.32 จะแสดงหนา้จอระบุ
จ านวนการซ้ือวตัถุดิบข้ึนมา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ระบุจ านวนวตัถุดิบท่ีตอ้งการจะสั่งซ้ือ 
2. กดปุ่มตกลง เพื่อยนืยนัจ านวนท่ีตอ้งการจะสั่งซ้ือ 
3. กดปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการท ารายการ  
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ภาพท่ี 4.34 หนา้จอสั่งซ้ือวตัถุดิบ(อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 

 หลงัจากยืนยนัการพิมพใ์บสั่งซ้ือวตัถุดิบตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.32 จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.34 
และไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลในหนา้น้ีได ้
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ภาพท่ี 4.35 หนา้จอรับวตัถุดิบ 

 หนา้จอรับวตัถุดิบ ในหนา้จอน้ีขอ้มูลในตารางจะอา้งอิงมาจากหนา้จอสั่งซ้ือวตัถุดิบตามท่ีปรากฎ
ในภาพท่ี 4.32 มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. หมายเลข 1 ใช้ส าหรับบอกข้อมูลรายละเอียดของใบสั่งซ้ือวตัถุดิบ ประกอบไปด้วย ช่ือ 
จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย และราคารวมของวตัถุดิบ 

2. สามารถเลือกบิลดว้ยการกดเลือกท่ีเลขท่ีใบเสร็จ 
3. กดปุ่มรับของ เพื่อยนืยนัการรับวตัถุดิบตามรายการท่ีแสดงข้ึนมาในตาราง  
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ภาพท่ี 4.36 หนา้จอสั่งซ้ือวตัถุดิบ(รับวตัถุดิบแลว้) 

 หลงัจากรับวตัถุดิบตามท่ีปรากฏดงัภาพท่ี 4.35 จะปรากฏดังภาพท่ี 4.36 เลขท่ีใบสั่งซ้ือท่ีรับ
วตัถุดิบแลว้จะไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลในหนา้น้ีได ้  
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ภาพท่ี 4.37 หนา้จอจดัการสูตรอาหาร 

 หน้าจอจดัการสูตรอาหาร หากไม่ท าการเพิ่มสูตรอาหารให้เสร็จส้ิน จะไม่สามารถสั่งอาหารใน
รายการเมนูอาหารนั้นๆ ได ้ในหน้าจอน้ีจะประกอบไปดว้ย รายการเมนูอาหาร และวตัถุดิบท่ีจ าเป็นตอ้ง
ใชใ้นการท าอาหาร มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. เลือกรายการเมนูอาหาร ดว้ยการกดเลือก และสามารถพิมพค์น้หาในช่องรายการเมนูอาหาร

ได ้

2. เลือกวตัถุดิบท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการท าอาหาร ดว้ยการกดเลือก และสามารถพิมพ์คน้หาใน

ช่องวตัถุดิบได ้

3. กดปุ่มเพิ่มสูตรเม่ือเลือกรายการเมนูอาหารเสร็จส้ิน 

4. กดปุ่มเพิ่มวตัถุเม่ือเลือกวตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าอาหารเสร็จส้ิน จากนั้นให้ระบุจ านวนวตัถุดิบ

ท่ีรายการเมนูอาหารนั้นใชเ้ป็นหน่วยน ้าหนกั จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.38 
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5. กดปุ่มลบออกเม่ือตอ้งการท่ีจะลบจ านวนของวตัถุดิบลงแบบระบุตวัเลข เช่น เดิมใชว้ตัถุดิบ 

15 กรัม ตอ้งการจะลบวตัถุดิบใหเ้หลือ 10 กรัม จะปรากฏดงัภาพท่ี 4.39 

6. หมายเลข 6 ส าหรับเลือกรายการท่ีจะลบ 

7. หลงัจากเลือกตามหมายเลข 6 แลว้ใหก้ดปุ่มลบท่ีเลือก รายการท่ีเลือกไวจ้ะหายไป 

8. กดปุ่มลบทั้งหมด เพื่อลา้งค่าวตัถุดิบท่ีใชใ้นรายการเมนูอาหารท่ีเลือก 

 

ภาพท่ี 4.38 หนา้จอจดัการสูตรอาหาร(ระบุจ านวนวตัถุดิบ) 

 หลงัจากกดปุ่มเพิ่มวตัถุในหนา้จอจดัการสูตรอาหารดงัภาพท่ี 4.37 จะแสดงหนา้จอระบุจ านวน

วตัถุดิบข้ึนมา  มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ระบุจ านวนวตัถุดิบท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท าอาหาร 

2. กดปุ่มตกลง เพื่อยนืยนัการระบุจ านวนวตัถุดิบ 

3. กดปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการท ารายการ  
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ภาพท่ี 4.39 หนา้จอจดัการสูตรอาหาร(ระบุจ านวนลบวตัถุดิบ) 

 หลงัจากกดปุ่มลบออกในหนา้จอจดัการสูตรอาหารตามท่ีปรากฏดงัภาพท่ี 4.37 จะแสดงหนา้จอ
ระบุจ านวนลบวตัถุดิบข้ึนมา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ระบุจ านวนวตัถุดิบท่ีตอ้งการจะลบออก 
2. กดปุ่มตกลง เพื่อยนืยนัการลบจ านวนวตัถุดิบ 
3. กดปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการท ารายการ  
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ภาพท่ี 4.40 หนา้จอออกรายงาน 

 หน้าจอออกรายงาน ในหน้าจอน้ีผูใ้ช้งานสามารถเลือกดูการออกรายงานในแต่ละประเภทได ้
ประกอบดว้ย รายงานบิลยอ้นหลงั รายงานรับวตัถุดิบ รายงานสั่งซ้ือวตัถุดิบ รายงานวตัถุดิบท่ีเหลือนอ้ย 
รายงานอาหารขายดี รายงานอาหารขายไม่ดี รายงานรายรับ-รายจ่าย รายงานประวติัการจองโต๊ะ และ
รายงานการตดัสต๊อค ซ่ึงนอกจากการออกรายงานวตัถุดิบท่ีเหลือนอ้ยแลว้ สามารถออกรายงานอ่ืนๆ ได้
แบบเลือกรายวนั รายเดือน และรายปี โดยการออกรายงานประเภทเดียวกนัจะบอกรายละเอียดเหมือนกนั 
มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. เลือกประเภทรายงานท่ีตอ้งการ 
2. หมายเลข 2 ใช้ส าหรับการออกรายงานแบบรายวนั หลังจากท่ีเลือกแบบรายวนัแล้ว ให้

ผูใ้ชง้านเลือกวนัท่ีตอ้งการออกรายงาน สามารถเลือกระหวา่งวนัท่ีถึงวนัท่ีได ้
3. หมายเลข 3 ใชส้ าหรับการออกรายงานแบบรายเดือน หลงัจากท่ีเลือกแบบรายเดือนแลว้ ให้

ผูใ้ชง้านเลือกเดือนท่ีตอ้งการออกรายงาน 
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4. หมายเลข 4 ใชส้ าหรับการออกรายงานแบบรายปี หลงัจากท่ีเลือกแบบรายปีแลว้ ให้ผูใ้ชง้าน
เลือกปีท่ีตอ้งการออกรายงาน 

5. กดปุ่มรายงาน เพื่อเรียกดูรายงานท่ีเลือก 

 

ภาพท่ี 4.41 หนา้จอออกรายงานบิลยอ้นหลงั(รายวนั) 

 หลงัจากกดปุ่มรายงานตามท่ีปรากฏดังภาพท่ี 4.40 จะแสดงหน้าจอออกรายงานบิลยอ้นหลัง
(รายวนั) ข้ึนมา จะบอกรายละเอียดวนัท่ีผูใ้ชง้านเลือก หมายเลขบิล รายการอาหาร ราคาสุทธิ ส่วนลดเป็น
เปอร์เซ็นต ์ราคารวม จ านวนเงินท่ีรับมา เงินทอน และวนัท่ีออกบิล 
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ภาพท่ี 4.42 หนา้จอออกรายงานบิลยอ้นหลงั(รายเดือน) 

 

ภาพท่ี 4.43 หนา้จอออกรายงานบิลยอ้นหลงั(รายปี)  
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ภาพท่ี 4.44 หนา้จอออกรายงานรับวตัถุดิบ(รายวนั) 

 หลังจากกดปุ่มรายงานตามท่ีปรากฏดังภาพท่ี 4.40 จะแสดงหน้าจอออกรายงานรับวตัถุดิบ
(รายวนั) ข้ึนมา จะบอกรายละเอียดวนัท่ีผูใ้ช้งานเลือก หมายเลขใบสั่งซ้ือ รายการวตัถุดิบ หน่วยน ้ าหนกั 
จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม และวนัท่ีรับวตัถุดิบ 
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ภาพท่ี 4.45 หนา้จอออกรายงานรับวตัถุดิบ(รายเดือน) 

 

ภาพท่ี 4.46 หนา้จอออกรายงานรับวตัถุดิบ(รายปี)  
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ภาพท่ี 4.47 หนา้จอออกรายงานสั่งซ้ือวตัถุดิบ(รายวนั) 

 หลงัจากกดปุ่มรายงานตามท่ีปรากฏดงัภาพท่ี 4.40 จะแสดงหนา้จอออกรายงานสั่งซ้ือวตัถุดิบ

(รายวนั) ข้ึนมา จะบอกรายละเอียดวนัท่ีผูใ้ชง้านเลือก หมายเลขใบสั่งซ้ือ รายการวตัถุดิบ หน่วยน ้าหนกั 

จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม และวนัท่ีสั่งวตัถุดิบ  
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ภาพท่ี 4.48 หนา้จอออกรายงานสั่งซ้ือวตัถุดิบ(รายเดือน) 

 

ภาพท่ี 4.49 หนา้จอออกรายงานสั่งซ้ือวตัถุดิบ(รายปี)  
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ภาพท่ี 4.50 หนา้จอออกรายงานวตัถุดิบท่ีเหลือนอ้ย 

 หลงัจากกดปุ่มรายงานตามท่ีปรากฏดงัภาพท่ี 4.40 จะแสดงหนา้จอออกรายงานวตัถุดิบท่ีเหลือ
นอ้ย ข้ึนมา ซ่ึงขอ้มูลวตัถุดิบท่ีเหลือนอ้ยนั้นอา้งอิงจากจ านวนขั้นต ่าของวตัถุดิบท่ีผูใ้ชง้านตั้งค่า จะบอก
รายละเอียดล าดบัรายการ ช่ือวตัถุดิบ จ านวนคงเหลือ หน่วยน ้ าหนกั วนัท่ีหมดอายุ สถานะ และรายการ
ทั้งหมด  
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ภาพท่ี 4.51 หนา้จอออกรายงานอาหารขายดี(รายวนั) 

 หลงัจากกดปุ่มรายงานตามท่ีปรากฏดงัภาพท่ี 4.40 จะแสดงหน้าจอออกรายงานอาหารขายดี
(รายวนั) ข้ึนมา จะบอกรายละเอียดวนัท่ีผูใ้ชง้านเลือก ล าดบัรายการ รายการอาหาร และจ านวน  
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ภาพท่ี 4.52 หนา้จอออกรายงานอาหารขายดี(รายเดือน) 

 

ภาพท่ี 4.53 หนา้จอออกรายงานอาหารขายดี(รายปี)  
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ภาพท่ี 4.54 หนา้จอออกรายงานอาหารขายไม่ดี(รายวนั) 

 หลงัจากกดปุ่มรายงานตามท่ีปรากฏดงัภาพท่ี 4.40 จะแสดงหนา้จอออกรายงานอาหารขายไม่ดี
(รายวนั) ข้ึนมา จะบอกรายละเอียดวนัท่ีผูใ้ชง้านเลือก ล าดบัรายการ รายการอาหาร และจ านวน  
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ภาพท่ี 4.55 หนา้จอออกรายงานอาหารขายไม่ดี(รายเดือน)  

  

ภาพท่ี 4.56 หนา้จอออกรายงานอาหารขายไม่ดี(รายปี)  
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ภาพท่ี 4.57 หนา้จอออกรายงานรายรับ – รายจ่าย(รายวนั) 

 หลงัจากกดปุ่มรายงานตามท่ีปรากฏดงัภาพท่ี 4.40 จะแสดงหน้าจอออกรายงานอาหารขายไม่ดี
(รายวนั) ข้ึนมา จะบอกรายละเอียดวนัท่ีผูใ้ช้งานเลือก ซ่ึงในรายรับจะแสดงขอ้มูลบิล และในรายจ่ายจะ
แสดงขอ้มูลสั่งซ้ือวตัถุดิบ หลงัจากนั้นจะแสดงรวมรายรับ และรวมรายจ่าย พร้อมทั้งค  านวณก าไรสุทธิ  
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ภาพท่ี 4.58 หนา้จอออกรายงานรายรับ – รายจ่าย(รายเดือน) 

  

ภาพท่ี 4.59 หนา้จอออกรายงานรายรับ – รายจ่าย(รายปี)  
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ภาพท่ี 4.60 หนา้จอออกรายงานประวติัการจองโตะ๊(รายวนั) 

หลงัจากกดปุ่มรายงานตามท่ีปรากฏดงัภาพท่ี 4.40 จะแสดงหน้าจอออกรายงานประวติัการจอง
โต๊ะ(รายวนั) ข้ึนมา จะบอกรายละเอียดวนัท่ีผูใ้ช้งานเลือก เลขการจอง ช่ือ – นามสกุลผูจ้อง เบอร์
โทรศพัทจ์  านวนคน เลขโตะ๊ และวนัท่ีจอง 
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ภาพท่ี 4.61 หนา้จอออกรายงานประวติัการจองโตะ๊(รายเดือน) 

 

ภาพท่ี 4.62 หนา้จอออกรายงานประวติัการจองโตะ๊(รายปี)  
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ภาพท่ี 4.63 หนา้จอออกรายงานตดัจ าหน่าย(รายวนั) 

 หลังจากกดปุ่มรายงานตามท่ีปรากฏดังภาพท่ี 4.40 จะแสดงหน้าจอออกรายงานตดัจ าหน่าย
(รายวนั) ข้ึนมา จะบอกรายละเอียดวนัท่ีผูใ้ช้งานเลือก รายการวตัถุดิบ จ านวน หน่วยน ้ าหนกั ล าดบัล็อต 
ค าอธิบาย และวนัท่ีรับวตัถุดิบ 
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ภาพท่ี 4.64 หนา้จอออกรายงานตดัจ าหน่าย(รายเดือน) 

 

ภาพท่ี 4.65 หนา้จอออกรายงานตดัจ าหน่าย(รายปี)
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ภาพท่ี 4.66 หนา้จอตั้งค่าโปรแกรม(เซิร์ฟเวอร์) 

 หน้าจอตั้งค่าโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล หน้าจอน้ีใช้ส าหรับตั้งค่าโปรแกรมเช่ือมต่อกับ
ฐานขอ้มูล หากผูใ้ชง้านตอ้งการเปล่ียนแปลงฐานขอ้มูล มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ระบุ Server Name 
2. ระบุ Login Name 
3. ระบุ Password 
4. กดปุ่มทดสอบ 
5. กดปุ่มบนัทึกหลงัจากกดปุ่มทดสอบเสร็จส้ิน  
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ภาพท่ี 4.67 หนา้จอตั้งค่าโปรแกรม (เคร่ืองพิมพ)์  

 หน้าจอตั้งค่าโปรแกรมเคร่ืองพิมพ์ หน้าจอน้ีใช้ส าหรับตั้งค่าข้อมูลเคร่ืองพิมพ์ เพื่อให้พิมพ์
ออกมาเป็นช่ือผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการ ประกอบดว้ย ช่ือบริษทั ท่ีอยู ่Tax ID สามารถเลือกเคร่ืองพิมพ์
ใบเสร็จกบัเคร่ืองพิมพท์ัว่ไปได ้และสามารถใส่โลโกไ้ด ้มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. ระบุช่ือบริษทั 
2. ระบุท่ีอยู ่
3. ระบุ Tax ID 
4. กดเลือกเคร่ืองพิมพใ์บเสร็จ 
5. กดเลือกเคร่ืองพิมพท์ัว่ไป 
6. กดท่ีปุ่ม Browse เพื่อเลือกรูปภาพโลโกข้องผูป้ระกอบการในคอมพิวเตอร์ 
7. กดปุ่มบนัทึกเพื่อยนืยนัการตั้งค่าเคร่ืองเคร่ืองพิมพ ์  



120 
 

 

ส่วนของเวบ็ไซต์ของระบบจัดการร้านอาหาร 

 

ภาพท่ี 4.68 หนา้จอจ านวนโตะ๊อาหาร 

หน้าจอจ านวนโต๊ะอาหาร หน้าจอน้ีใช้ส าหรับบอกจ านวนโต๊ะอาหารท่ีว่าง และไม่ว่าง เพื่อให้
ผูใ้ช้งานรับทราบได้ว่าจ  านวนท่ีผูใ้ช้งานจะจองในขณะนั้นมีจ านวนโต๊ะเพียงพอ เม่ือผูใ้ช้งานตอ้งการ
ด าเนินการต่อใหก้ดท่ีปุ่ม จองโตะ๊อาหาร จะมีหนา้จอจองโตะ๊อาหารปรากฏข้ึนมาดงัภาพท่ี 4.69 
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ภาพท่ี 4.69 หนา้จอจองโตะ๊อาหาร 

 หลังจากกดปุ่มจองโต๊ะอาหารท่ีปรากฏดงัภาพท่ี 4.68 จะแสดงหน้าจอจองโต๊ะอาหารข้ึนมา 
เพื่อใหผู้ใ้ชง้านไดร้ะบุขอ้มูลการจองโต๊ะอาหาร ผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้งเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถ
จองโตะ๊อาหารได ้ขอ้มูลการจองโต๊ะอาหารจะอา้งอิงจากเบอร์โทรศพัทข์องสมาชิก มีขั้นตอนการใชง้าน 
ดงัน้ี 

1. ระบุช่ือ – นามสกุลของผูใ้ชง้าน 
2. ระบุเบอร์โทรศพัทข์องผูใ้ชง้าน 
3. หมายเลข 3 ใชส้ าหรับลดจ านวนคน 
4. หมายเลข 4 ใชส้ าหรับบอกจ านวนคนท่ีจะจอง 
5. หมายเลข 5 ใชส้ าหรับเพิ่มจ านวนคน 
6. กดปุ่มจองโตะ๊ เพื่อยนืยนัการจองโตะ๊อาหาร 
7. กดปุ่มเคลียร์ เพื่อลา้งขอ้มูลท่ีระบุ  
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การทดสอบโปรแกรม 

 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการป้องกนัขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 4.70 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ (พบขอ้ผดิพลาด) 

 หน้าจอ Login เขา้สู่ระบบ ผูใ้ช้งานจะตอ้งกรอกขอ้มูลรหสัผูใ้ช้ และรหัสผ่านท่ีช่อง Username 
และ Password หากกรอกขอ้มูลผิด หรือกรอกขอ้มูลไม่ครบถ้วน ระบบจะมีการแจง้เตือนขอ้ความว่า 
“บญัชีผูใ้ช ้หรือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง !!!” ดงัภาพท่ี 4.71 

 

ภาพท่ี 4.71 ขอ้ความแจง้เตือนเขา้สู่ระบบผดิพลาด 
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ภาพท่ี 4.72 หนา้จอตั้งค่าฐานขอ้มูล 

 หนา้จอตั้งค่าฐานขอ้มูล ผูใ้ชง้านจะตอ้งกรอกขอ้มูลของฐานขอ้มูลให้ครบถว้น และถูกตอ้ง เพื่อ
เช่ือมต่อฐานขอ้มูลเขา้กบัระบบ หากกรอกขอ้มูลผดิ หรือกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะมีการแจง้เตือน
ขอ้ความว่า “Login failed for user” ดงัภาพท่ี 4.73 และกรอกขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น ระบบจะมีการแจง้
เตือนขอ้ความวา่ “เช่ือมต่อส าเร็จ” ดงัภาพท่ี 4.74 

  



124 
 

 

 

ภาพท่ี 4.73 ขอ้ความแจง้เตือนเช่ือมต่อฐานขอ้มูลไม่ส าเร็จ 

 

ภาพท่ี 4.74 หนา้จอแจง้เตือนเช่ือมต่อฐานขอ้มูลส าเร็จ 
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ภาพท่ี 4.75 หนา้จอโตะ๊อาหาร 

 หน้าจอโต๊ะอาหาร ผูใ้ช้งานจะตอ้งเลือกโต๊ะอาหารท่ีต้องการจะเปิดเพื่อท ารายการสั่งอาหาร
ต่อไป หากกดปุ่มสั่งอาหารโดยท่ียงัไม่ไดเ้ลือกโต๊ะอาหาร ระบบจะมีการแจง้เตือนว่า “กรุณาเลือกโต๊ะ
ก่อนท ารายการ” ดงัภาพท่ี 4.76 

 

ภาพท่ี 4.76 ขอ้ความแจง้เตือนกรุณาเลือกโตะ๊ก่อนท ารายการ  
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ภาพท่ี 4.77 หนา้จอสั่งอาหาร 

 หลงัจากกดปุ่มสั่งอาหารในหนา้จอโตะ๊อาหารดงัภาพท่ี 4.75 จะปรากฎหนา้จอสั่งอาหาร ผูใ้ชง้าน
จะตอ้งเลือกอาหารเพื่อท าการสั่งอาหาร หากไม่ไดมี้การเพิ่มสูตรอาหารเพื่อให้ตดัวตัถุดิบออก ระบบจะมี
การแจง้เตือนว่า “กรุณาใส่สูตรอาหาร : ชุดขา้วกะเพราไก่ ก่อนท าการเลือก !!!” (ช่ือของรายการอาหาร
ข้ึนอยูก่บัรายการท่ีเลือก)  ดงัภาพท่ี 4.78 หากวตัถุดิบในการท าอาหารรายการท่ีเลือกไม่เพียงพอ ระบบจะ
มีการแจง้เตือนวา่ “วตัถุดิบ : ไก่ ไม่พอ” (ช่ือของรายการอาหารข้ึนอยู่กบัรายการท่ีเลือก) ดงัภาพท่ี 4.79 
และหากกดปุ่มเช็คบิลโดยท่ีไม่ไดส้ั่งอาหาร ระบบจะมีการแจง้เตือนวา่ “กรุณาเลือกอาหารก่อน” ดงัภาพท่ี 
4.80  



127 
 

 

 

ภาพท่ี 4.78 ขอ้ความแจง้เตือนไม่ไดเ้พิ่มสูตรอาหาร 

 

ภาพท่ี 4.79 ขอ้ความแจง้เตือนวตัถุดิบไม่เพียงพอในการท าอาหาร 

 

ภาพท่ี 4.80 ขอ้ความแจง้เตือนไม่ไดเ้ลือกอาหารก่อนเช็คบิล 
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ภาพท่ี 4.81 หนา้จอช าระเงิน 

 หนา้จอช าระเงิน ผูใ้ชง้านจะตอ้งกรอกจ านวนเงินท่ีลูกคา้จ่ายมา ไม่สามารถกรอกตวัอกัษรลงใน
กล่องขอ้ความน้ีได้ เม่ือกรอกเสร็จแล้วตอ้งกดปุ่มคิดเงิน หากไม่ได้กรอกขอ้มูลลงในกล่องขอ้ความน้ี 
ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความว่า “กรุณากรอกจ านวนเงิน” ดงัภาพท่ี 4.82 หากจ านวนเงินท่ีจ่ายมาน้อยกว่า
จ านวนเงินท่ีจะตอ้งจ่าย ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความว่า “ยอดเงินไม่พอ” ดงัภาพท่ี 4.83 และหากกรอก
จ านวนพอดีหรือเกินจ านวนท่ีตอ้งจ่าย ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “เงินทอน : ‘70’” (จ านวนเงินเงิน
ทอนข้ึนอยูก่บัเงินทอน) ดงัภาพท่ี 4.84  
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ภาพท่ี 4.82 ขอ้ความแจง้เตือนไม่ไดก้รอกจ านวนเงิน 

 

ภาพท่ี 4.83 ขอ้ความแจง้เตือนยอดเงินไม่พอ 

 

ภาพท่ี 4.84 ขอ้ความแจง้เตือนเงินทอน  
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ภาพท่ี 4.85 หนา้จอเพิ่มเมนูอาหาร 

 หนา้จอเพิ่มเมนูอาหารจะเหมือนกบัเคร่ืองด่ืม และโปรโมชัน่ จะต่างกนัแค่รหสั และประเภทของ
เมนู ซ่ึงระบบจะท าการก าหนดใหอ้ตัโนมติั ผูใ้ชง้านจะตอ้งกรอกขอ้มูลช่ือ และราคาให้ครบถว้น โดยช่อง
ราคาไม่สามารถกรอกขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรได ้หากไม่ไดก้รอกขอ้มูล หรือกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบ
จะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “กรุณากรอกขอ้มูล !!!” ดงัภาพท่ี 4.86 หากกรอกขอ้มูลช่ือของอาหารซ ้ า ระบบ
จะแจ้งเตือนข้อความว่า “รายการอาหารน้ีมีอยู่แล้วในระบบ !!!” ดังภาพท่ี 4.87 และหากกรอกขอ้มูล
ครบถว้น ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “เพิ่มรายการอาหาร : กะเพรากุง้ เสร็จส้ิน” (ช่ือของรายการอาหาร
ข้ึนอยูก่บัรายการท่ีระบุ) ดงัภาพท่ี 4.88   
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ภาพท่ี 4.86 ขอ้ความแจง้เตือนกรุณากรอกขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 4.87 ขอ้ความแจง้เตือนช่ืออาหารซ ้ า 

 

ภาพท่ี 4.88 ขอ้ความแจง้เตือนเพิ่มรายการอาหารส าเร็จ  
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ภาพท่ี 4.89 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลสมาชิก 

 หน้าจอเพิ่มขอ้มูลสมาชิก ผูใ้ช้งานจะตอ้งกรอกขอ้มูลช่ือ เลขบตัรประชาชน Email และเบอร์
โทรศพัทใ์หค้รบถว้น โดยเลขบตัรประชาชน และเบอร์โทรศพัทไ์ม่สามารถกรอกขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรได ้
หากไม่ไดก้รอกขอ้มูล หรือกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “กรุณากรอกขอ้มูล !!!” 
ดงัภาพท่ี 4.90 และหากกรอกขอ้มูลครบถว้น ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “สมคัรสมาชิกท่ี : member002 
เสร็จส้ิน!!” (ช่ือท่ีแสดงข้ึนอยูก่บัรหสัสมาชิก) ดงัภาพท่ี 4.91  
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ภาพท่ี 4.90 ขอ้ความแจง้เตือนกรุณากรอกขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 4.91 ขอ้ความแจง้เตือนสมคัรสมาชิกส าเร็จ  
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ภาพท่ี 4.92 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน ผูใ้ชง้านไม่สามารถแกไ้ขสิทธิการใชง้าน และสถานะของ Administrator 
ได้ หากกดเลือกท่ีสิทธิการใช้งาน หรือสถานะของ Administrator ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความว่า “ไม่
สามารถแกข้สิทธิของ Admin ได”้ ดงัภาพท่ี 4.93 

 

ภาพท่ี 4.93 ขอ้ความแจง้เตือนไม่สามารถแกไ้ขสิทธิของ Administrator  
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ภาพท่ี 4.94 หนา้จอเพิ่มพนกังาน 

 หนา้จอเพิ่มพนกังาน ผูใ้ชง้านจะตอ้งกรอกขอ้มูล Password ช่ือ เบอร์โทรศพัท ์ท่ีอยู ่เลือกสิทธิ
การใชง้าน และสถานะให้ครบถว้น โดยเบอร์โทรศพัทไ์ม่สามารถกรอกเป็นตวัอกัษรได ้หากไม่ไดก้รอก
ขอ้มูล หรือกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “กรุณากรอกขอ้มูล !!!” ดงัภาพท่ี 4.95 
และหากกรอกขอ้มูลครบถว้น ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “สมคัรรหสัพนกังานท่ี : emp002 เสร็จส้ิน!! 
(ช่ือท่ีแสดงข้ึนอยูก่บัรหสัของพนกังาน) ดงัภาพท่ี 4.96  
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ภาพท่ี 4.95 ขอ้ความแจง้เตือนกรุณากรอกขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 4.96 ขอ้ความแจง้เตือนสมคัรพนกังานส าเร็จ  
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ภาพท่ี 4.97 หนา้จอเพิ่มผูจ้ดัจ  าหน่าย 

หน้าจอเพิ่มผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูใ้ช้งานจะตอ้งกรอกขอ้มูล ช่ือ ท่ีอยู่ Email และเบอร์โทรศพัท์ให้
ครบถว้น โดยเบอร์โทรศพัทไ์ม่สามารถกรอกขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรได ้หากไม่ไดก้รอกขอ้มูล หรือกรอก
ขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “กรุณากรอกขอ้มูล !!!” ดงัภาพท่ี 4.98 และหากกรอกช่ือ
ของผูจ้ดัจ  าหน่ายซ ้ า ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “รหสัผูจ้ดัจ  าหน่ายซ ้ า กรุณากรอกรหสัใหม่!!!” ดงัภาพ
ท่ี 4.99  
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ภาพท่ี 4.98 ขอ้ความแจง้เตือนกรุณากรอกขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 4.99 ขอ้ความแจง้เตือนช่ือผูจ้ดัจ  าหน่ายซ ้ า  
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ภาพท่ี 4.100 หนา้จอจดัการรายการผูจ้ดัจ  าหน่าย 

 หน้าจอจกัการรายการผูจ้ดัจ  าหน่าย หากผูใ้ช้งานเลือกรายการวตัถุดิบซ ้ า ระบบจะแจ้งเตือน
ขอ้ความวา่ “วตัถุดิบซ ้ า !!!” ดงัภาพท่ี 4.101 

 

ภาพท่ี 4.101 ขอ้ความแจง้เตือนวตัถุดิบซ ้ า  
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ภาพท่ี 4.102 หนา้จอตดัจ าหน่ายวตัถุดิบ 

 หน้าจอตัดจ าหน่ายวตัถุดิบ ผูใ้ช้งานจะต้องกรอกข้อมูลจ านวน และเหตุผลท่ีตดัจ าหน่ายให้
ครบถว้น หากไม่ไดก้รอกขอ้มูล หรือกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “กรุณากรอก
ขอ้มูล !!!” ดงัภาพท่ี 4.103 และหากกรอกขอ้มูลตดัจ าหน่ายมากกว่าจ านวนคงเหลือของวตัถุดิบ ระบบ
จะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “วตัถุดิบไม่พอ กรุณาท ารายการใหม่” ดงัภาพท่ี 4.104  



141 
 

 

 

ภาพท่ี 4.103 ขอ้ความแจง้เตือนกรุณากรอกขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 4.104 ขอ้ความแจง้เตือนวตัถุดิบไม่พอ  
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ภาพท่ี 4.105 หนา้จอเพิ่มประเภทน ้าหนกั 

 หน้าจอเพิ่มประเภทน ้ าหนัก ผูใ้ช้งานจะตอ้งกรอกขอ้มูลประเภทน ้ าหนัก หากกรอกประเภท
น ้ าหนกัซ ้ า ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความว่า “ประเภทน ้ าหนกัซ ้ า !!” ดงัภาพท่ี 4.106 และหากเพิ่มประเภท
น ้ าหนกัส าเร็จ ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “เพิ่มประเภทน ้ าหนกั : เหยือก เสร็จส้ิน!!” (ช่ือของประเภท
น ้าหนกัข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีกรอก) ดงัภาพท่ี 4.107  
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ภาพท่ี 4.106 ขอ้ความแจง้เตือนประเภทน ้าหนกัซ ้ า 

 

ภาพท่ี 4.107 ขอ้ความแจง้เตือนเพิ่มประเภทน ้าหนกัเสร็จส้ิน  
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ภาพท่ี 4.108 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลวตัถุดิบ 

 หน้าจอเพิ่มขอ้มูลวตัถุดิบ ผูใ้ช้งานจะตอ้งกรอกช่ือ หน่วยน ้ าหนกั วนัท่ีหมดอายุ (วนั) สถานะ 
และจ านวนขั้นต ่า ให้ครบถ้วน หากไม่ไดก้รอกขอ้มูล หรือกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแจง้เตือน
ขอ้ความวา่ “กรุณากรอกขอ้มูล !!!” ดงัภาพท่ี 4.109 หากกรอกช่ือวตัถุดิบซ ้ า ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ 
“ช่ือวตัถุดิบซ ้ า !!!” ดงัภาพท่ี 4.110 และหากเพิ่มวตัถุดิบส าเร็จ ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “เพิ่มวตัถุดิบ 
: กุง้ เสร็จส้ิน!!” (ขอ้ความข้ึนอยูก่บัช่ือของวตัถุดิบท่ีกรอก) ดงัภาพท่ี 4.111  
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ภาพท่ี 4.109 ขอ้ความแจง้เตือนกรุณากรอกขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 4.110 ขอ้ความแจง้เตือนช่ือวตัถุดิบซ ้ า 

 

ภาพท่ี 4.111 ขอ้ความแจง้เตือนเพิ่มวตัถุดิบส าเร็จ  
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ภาพท่ี 4.112 หนา้จอสั่งซ้ือวตัถุดิบ 

 หนา้จอสั่งซ้ือวตัถุดิบ หากผูใ้ชง้านกด Select หรือเลือกวตัถุดิบพร้อมทั้งระบุราคาของวตัถุดิบลง
ไปแลว้ ไม่สามารถแก้ไขผูจ้ดัจ  าหน่ายได้ หากกดแกไ้ข ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความว่า “ไม่สามารถท า
รายการได”้ ดงัภาพท่ี 4.113 และหากกด Select ซ ้ า ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “วตัถุดิบซ ้ า !!!” ดงัภาพ
ท่ี 4.114 
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ภาพท่ี 4.113 ขอ้ความแจง้เตือนไม่สามารถท ารายการได ้

 

ภาพท่ี 4.114 ขอ้ความแจง้เตือนวตัถุดิบซ ้ า 
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ภาพท่ี 4.115 หนา้จอสั่งซ้ือวตัถุดิบเสร็จส้ิน 

 หน้าจอสั่งซ้ือวตัถุดิบ เม่ือสั่งซ้ือ และรับวตัถุดิบไปแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ หากกดปุ่ม
แกไ้ข ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “ไม่สามารถท ารายการได ้!!” ดงัภาพท่ี 4.113 
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ภาพท่ี 4.116 หนา้จอสูตรอาหาร 

 หนา้จอสูตรอาหาร ผูใ้ชง้านจะตอ้งเลือกรายการเมนูอาหาร และวตัถุดิบก่อนท ารายการ หากเพิ่ม
สูตร หรือเพิ่มวตัถุก่อนเลือกรายการเมนูอาหาร และวตัถุดิบ ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความว่า “กรุณาเลือก
ขอ้มูล ก่อนท ารายการ !!!” ดงัภาพท่ี 4.117 และหากเพิ่มสูตรอาหารซ ้ า ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “คุณ
ไดท้  าการเพิ่มสูตรอาหารแลว้ !!!” ดงัภาพท่ี 4.118    
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ภาพท่ี 4.117 ขอ้ความแจง้เตือนใหเ้ลือกขอ้มูลก่อน 

 

ภาพท่ี 4.118 ขอ้ความแจง้เตือนเพิ่มสูตรอาหารซ ้ า  
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 ส่วนของเวบ็ไซต์ของระบบจัดการร้านอาหาร 

 

ภาพท่ี 4.119 หนา้จอจองโตะ๊อาหาร 

 หน้าจอจองโต๊ะอาหาร การจองโต๊ะอาหารอา้งอิงจากเบอร์โทรศพัท์ของสมาชิก และสมาชิก 1 
ท่านสามารถจองโต๊ะอาหารไดไ้ม่เกิน 3 โต๊ะหรือ 12 คนเท่านั้น ผูใ้ชง้านจะตอ้งกรอกช่ือ - นามสกุล และ
เบอร์โทรศพัท์ให้ครบถว้น โดยเบอร์โทรศพัท์สามารถกรอกไดแ้ค่ตวัเลขเท่านั้น หากไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
หรือกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “กรุณากรอกขอ้มูลให้ครบถว้น ... !!!” ดงัภาพ
ท่ี 4.120 หากกรอกเบอร์โทรศพัท์ไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “คุณกรอกเบอร์โทรศพัท์ ไม่
ถูกตอ้ง !!!” ดงัภาพท่ี 4.121 หากผูใ้ชง้านเพิ่มจ านวนคนเกิน 12 คน ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “จองได้
ไม่เกิน 12 ท่ีค่ะ !! หากตอ้งการจองเพิ่มติดต่อพนกังานค่ะ” ดงัภาพท่ี 4.122 และหากผูใ้ชง้านจองครบ 3 
โตะ๊หรือ 12 คนแลว้ท าการจองโต๊ะเพิ่มอีก ระบบจะแจง้เตือนขอ้ความวา่ “สมาชิก 1 ท่าน จองไดสู้งสุด 3 
โต๊ะค่ะ !!! หากจะจองเพิ่มกรุณาติดต่อทางร้าน” ดงัภาพท่ี 4.123 หากจองโต๊ะอาหารส าเร็จ ระบบจะแจง้
เตือนขอ้ความว่า “จองโต๊ะเสร็จเรียบร้อย ระบบจะเปล่ียนสถานะโต๊ะอตัโนมติัหากไม่ยืนยนัตนใน 30 
นาที !!” ดงัภาพท่ี 4.124 และเม่ือจองโต๊ะอาหารผ่านเว็บไซต์ส าเร็จแล้ว หน้าจอโต๊ะอาหารของระบบ
จดัการร้านอาหารจะอพัเดททนัทีดงัภาพท่ี 4.125  
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ภาพท่ี 4.120 ขอ้ความแจง้เตือนกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น 

 

ภาพท่ี 4.121 ขอ้ความแจง้เตือนกรอกเบอร์โทรศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง 

 

ภาพท่ี 4.122 ขอ้ความแจง้เตือนเพิ่มจ านวนคนเกินท่ีก าหนด 

  



153 
 

 

 

ภาพท่ี 4.123 ขอ้ความแจง้เตือนจองโตะ๊อาหารเกินก าหนด 

 

ภาพท่ี 4.124 ขอ้ความแจง้เตือนจองโตะ๊เสร็จส้ิน 
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ภาพท่ี 4.125 หนา้จอสถานะโตะ๊อาหาร 

 หลงัจากกดปุ่มจองโต๊ะอาหารผ่านเว็บไซต์ของระบบดงัภาพท่ี 4.119 ท่ีหน้าจอโต๊ะอาหารของ
ระบบจดัการร้านอาหารจะอพัเดทเป็นการจองโต๊ะทนัที และหากผูใ้ชง้านไม่มาท่ีร้านอาหารภายในเวลา 
30 นาที ระบบจะลา้งค่าการจองโต๊ะอาหารกลายเป็นโต๊ะว่างตามปกติ สามารถดูช่ือผูจ้องไดด้ว้ยการน า
เมาส์ไปช้ีท่ีโต๊ะอาหารท่ีมีสถานะจอง จะมีขอ้มูลช่ือผูจ้อง เบอร์โทรศพัทผ์ูจ้อง และ Member code แสดง
ข้ึนมา หากลูกคา้มาแสดงตนวา่เป็นคนจอง ก็สามารถกดปุ่มสั่งอาหารไดต้ามปกติ 



 
 

 

บทท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 การท าระบบจดัการร้านอาหาร ทางคณะผูจ้ดัท าได้มีการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัการท างานระบบเดิมอยา่งละเอียดและถ่ีถว้นวา่ร้านอาหารต่างๆ วา่มีปัญหาเร่ืองการท างานใน
ดา้นใดบา้ง อีกทั้งยงัตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ชว้า่มีความตอ้งการเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือทางคณะ
ผูจ้ดัท าสามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ ทางคณะผูจ้ดัท าจะน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าวิเคราะห์
ทบทวนอย่างละเอียดอีกคร้ังเพื่อท าการวางแผนและก าหนดขอบเขตของระบบ เพื่อท่ีจะได้ท าการ
พัฒนาให้เป็นไปตามท่ีผู ้ใช้ต้องการและออกแบบระบบต่อไป คณะผู ้จ ัดท าได้น าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เขา้มามีส่วนช่วยในการออกแบบและพฒันาระบบ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual 
Studio 2015 ในส่วนของการพฒันาระบบ ภาษาท่ีใชพ้ฒันาคือภาษา C# และใชโ้ปรแกรม Microsoft 
SQL Server 2017 ในการจดัการฐานขอ้มูลของระบบ 

 เม่ือพฒันาและออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว ทางคณะผูจ้ดัท าจะตอ้งท าการตรวจสอบและ
ทดสอบโปรแกรมว่าเกิดปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดประการใด หากพบขอ้ผิดพลาดในระบบจะตอ้งท า
การปรับปรุง แกไ้ข ปัญหาท่ีเกิดข้ึน จนกวา่ระบบจะเสร็จสมบูรณ์และสามารถใชง้านไดต้ามขอบเขต
ท่ีวางไว ้ซ่ึงระบบจดัการร้านอาหารสามารถอ านวยความสะดวกในการท างาน ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการท างาน ช่วยใหส้ามารถท างานไดเ้ร็วและแม่นย  ายิง่ข้ึน 

 โดยคุณสมบติัของระบบจดัการร้านอาหาร สามารถยืดหยุน่ในเร่ืองของการจดัการโต๊ะอาหาร
ในแต่ละร้านเม่ือมีการเปล่ียนแปลง เช่น โดยเดิมทีร้านอาหารน้ีมีจ านวนโต๊ะอาหาร 20 โต๊ะ แต่ไดท้  า
การขยายร้านจนกลายเป็น 30 โต๊ะ ระบบก็สามารถรองรับการปรับเปล่ียนได ้ทั้งยงัสามารถจดัการกบั
ขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลสมาชิก ท่ีสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นส่วนเวบ็ไซต์เพื่อ
ท าการจองโต๊ะได้ และพฒันาการตัดจ าหน่ายสินค้า ให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานและเวลาในการท างานสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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ปัญหาและอุปสรรค 

 1.  มีการทดสอบและปรับปรุงการท างานของแอพพลิเคชันหลายคร้ัง เพื่อให้ได้ระบบท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งานไดดี้ท่ีสุด ท าให้การพฒันาแอพพลิเคชนัมีความ
ล่าชา้ 

 2.  การจดัรูปแบบหน้าโปรแกรมใชช่้วงระยะเวลาท่ีนาน เพื่อให้ใช้งานไดส้ะดวกและตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 3.  การปรับแกฐ้านขอ้มูลหลายคร้ัง เพราะความไม่เขา้ใจในระบบงานดีพอ 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. พฒันาแอพพลิเคชนับนมือถือ เพื่อการจองโต๊ะและตรวจเช็ครายการอาหารท่ียงัสามารถ
สั่งได ้

 2. ผูใ้ชร้ะบบตอ้งมีการปรับเปล่ียนราคาวตัถุดิบต่างๆ ให้ตรงกบัราคาปัจจุบนัเสมอเพื่อเพิ่ม
ความถูกตอ้งในการค านวณเร่ืองรายรับ-รายจ่ายท่ีเกิดข้ึน 

 3. หากผูใ้ชพ้บขอ้ผดิพลาดในการใชง้านระบบตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทนัที 
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ภาคผนวก 
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ภาพท่ี ก.1 Program Map
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ภาพท่ี ก.2 E-R Diagram (ภาษาไทย)  
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ภาพท่ี ก.3 E-R Diagram (ภาษาองักฤษ) 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 
bill 
cancelbill 
config 
cutstock 
dealer 
dealerdetail 
food 
foodtype 
group 
ingredient 
ingredient_material 
material 
materialreceive 
member 
order 
pre_order 
pre_order_list 
table 
tableconfig 
tableconfiglog 
tablelog 
tableprelog 
type 
user 

ตารางขอ้มูลบิล 
ตารางขอ้มูลยกเลิกบิล 
ตารางขอ้มูลตั้งค่าโปรแกรม 
ตารางขอ้มูลตดัจ าหน่าย 
ตารางขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 
ตารางขอ้มูลรายละเอียดผูจ้ดัจ  าหน่าย 
ตารางขอ้มูลอาหาร 
ตารางขอ้มูลประเภทอาหาร 
ตารางขอ้มูลสิทธิการใชง้าน 
ตารางขอ้มูลสูตรอาหาร 
ตารางขอ้มูลรายละเอียดสูตรอาหาร 
ตารางขอ้มูลวตัถุดิบ 
ตารางขอ้มูลรับวตัถุดิบ 
ตารางขอ้มูลสมาชิก 
ตารางขอ้มูลรายการอาหาร 
ตารางขอ้มูลใบสั่งซ้ือ 
ตารางขอ้มูลรายละเอียดใบสั่งซ้ือ 
ตารางขอ้มูลโตะ๊อาหาร 
ตารางขอ้มูลตั้งค่าโตะ๊อาหาร 
ตารางขอ้มูลประวติัการตั้งค่าโตะ๊อาหาร 
ตารางขอ้มูลประวติัการใชโ้ต๊ะอาหาร 
ตารางขอ้มูลประวติัการจองโตะ๊อาหาร 
ตารางขอ้มูลหน่วยน ้าหนกั 
ตารางขอ้มูลพนกังาน 
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ตารางท่ี ก.2 ตารางขอ้มูลบิล (bill) 

Name Type P M Refer to Description 
bill_id int Yes Yes  รหสับิล 
user_account varchar (10) No Yes  บญัชีผูใ้ช ้
table_no int No No  หมายเลขโตะ๊อาหาร 
bill_total int No No  ราคารวมสุทธิ 
bill_servicecharge int No No  ค่าบริการ 
bill_vat int No No  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
bill_net int No No  ราคาสุทธิ 
bill_date datetime No No  วนัท่ีคิดเงิน 
bill_cash int No No  เงินท่ีไดรั้บ 
bill_change int No No  เงินทอน 
bill_discount int No No  ส่วนลด 
bill_subtotal int No No  ราคารวม 

ตารางท่ี ก.3 ตารางขอ้มูลยกเลิกบิล (cancelbill) 

Name Type P M Refer to Description 
cancelbill_id int Yes Yes  รหสัยกเลิกบิล 
bill_id int No Yes bill.bill_id รหสับิล 
user_account varchar (50) No Yes  บญัชีผูใ้ช ้
datetime datetime No Yes  วนัท่ีบนัทึก 
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ตารางท่ี ก.4 ตารางขอ้มูลตั้งค่าโปรแกรม (config) 

Name Type P M Refer to Description 
config_id int Yes Yes  รหสัตั้งค่าโปรแกรม 
config_servername varchar (50) No Yes  ช่ือเซิร์ฟเวอร์ 
config_serveruser varchar (50) No Yes  บญัชีผูใ้ชเ้ซิร์ฟเวอร์ 
config_serverpassword varchar (50) No Yes  รหสัผา่นเซิร์ฟเวอร์ 
config_name varchar (200) No No  ช่ือสถานประกอบการ 
config_address1 varchar (200) No No  ท่ีอยู1่ 
config_address2 varchar (200) No No  ท่ีอยู2่ 
config_address3 varchar (200) No No  ท่ีอยู3่ 
config_tax varchar (50) No No  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี

อากร 
config_image varchar (200) No No  รูปภาพโลโก ้
config_printer varchar (200) No No  ช่ือเคร่ืองพิมพส์ าหรับ

ใบเสร็จ 
config_printerall varchar (200) No No  ช่ือเคร่ืองพิมพท์ั้งหมด 

ตารางท่ี ก.5 ตารางขอ้มูลตดัจ าหน่าย (cutstock) 

Name Type P M Refer to Description 
cutstock_id int Yes Yes  รหสัตดัจ าหน่าย 
type_id int No Yes type.type_id รหสัหน่วยน ้าหนกั 
material_name varchar (50) No Yes  ช่ือวตัถุดิบ 
material_lot int No No  วตัถุดิบชุดท่ี 
material_stock int No No  จ านวนวตัถุดิบ 
cutstock_date datetime No No  วนัท่ีตดัจ าหน่าย 
cutstock_description varchar (500) No No  รายละเอียดการตดั

จ าหน่าย 
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ตารางท่ี ก.6 ตารางขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย (dealer) 

Name Type P M Refer to Description 
dealer_id int Yes Yes  รหสัผูจ้ดัจ  าหน่าย 
dealer_name varchar(200) No Yes  ช่ือผูจ้ดัจ  าหน่าย 
dealer_address varchar(200) No No  ท่ีอยูผู่จ้ดัจ  าหน่าย 
dealer_email varchar(200) No No  อีเมลผูจ้ดัจ  าหน่าย 
dealer_tel varchar(15) No No  เบอร์โทรศพัทผ์ูจ้ดั

จ  าหน่าย 

ตารางท่ี ก.7 ตารางขอ้มูลรายละเอียดผูจ้ดัจ  าหน่าย (dealerdetail) 

Name Type P M Refer to Description 
dealerdetail_id int Yes Yes  รหสัรายละเอียดผูจ้ดั

จ  าหน่าย 
dealer_id int Yes Yes dealer.dealer_id รหสัผูจ้ดัจ  าหน่าย 
material_id int No Yes material. 

material_id 
รหสัวตัถุดิบ 

material_price decimal(18, 2) No No  ราคาวตัถุดิบ 

ตารางท่ี ก.8 ตารางขอ้มูลอาหาร (food) 

Name Type P M Refer to Description 
food_id int Yes Yes  รหสัอาหาร 
foodtype_id int No Yes foodtype. 

foodtype_id 
รหสัประเภทอาหาร 

food_code varchar(10) No No  รหสัอาหาร 
food_name varchar(100) No No  ช่ืออาหาร 
food_price int No No  ราคาอาหาร 
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ตารางท่ี ก.9 ตารางขอ้มูลประเภทอาหาร (foodtype) 

Name Type P M Refer to Description 
foodtype_id int No Yes  รหสัประเภทอาหาร 
foodtype_name varchar(50) No Yes  ช่ือประเภทอาหาร 

ตารางท่ี ก.10 ตารางขอ้มูลสิทธิการใชง้าน (group) 

Name Type P M Refer to Description 
group_id int Yes Yes  รหสัสิทธิการใชง้าน 
group_name varchar(50) No Yes  ช่ือสิทธิการใชง้าน 

ตารางท่ี ก.11 ตารางขอ้มูลสูตรอาหาร (ingredient) 

Name Type P M Refer to Description 
ingredient_id int Yes Yes  รหสัสูตรอาหาร 

food_code varchar(10) No Yes  รหสัอาหาร 

ตารางท่ี ก.12 ตารางขอ้มูลรายละเอียดสูตรอาหาร (ingredient_material) 

Name Type P M Refer to Description 
ingredient_material

_id 

int Yes Yes  รหสัรายละเอียดสูตร
อาหาร 

ingredient_id int No Yes ingredient. 
ingredient_id 

รหสัสูตรอาหาร 

material_name varchar(100) No No  ช่ือวตัถุดิบ 
ingredient_material
_quantity 

int No No  จ านวนวตัถุดิบท่ีใชใ้น
สูตรอาหาร 
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ตารางท่ี ก.13 ตารางขอ้มูลวตัถุดิบ (material) 

Name Type P M Refer to Description 
material_id int Yes Yes  รหสัวตัถุดิบ 

material_status int No Yes  สถานะวตัถุดิบ 
material_name varchar(100) No No  ช่ือวตัถุดิบ 
type_id int No Yes type.type_id รหสัหน่วยน ้าหนกั 
material_stock int No No  วตัถุดิบคงเหลือ 
material_safestock int No No  วตัถุดิบขั้นต ่า 
material_expire datetime No No  วนัหมดอาย ุ
material_dateexpire int No No  จ านวนวนัหมดอายุ 
material_lot int No No  วตัถุดิบชุดท่ี 

ตารางท่ี ก.14 ตารางขอ้มูลรับวตัถุดิบ (materialreceive) 

Name Type P M Refer to Description 
matreceive_id int Yes Yes  รหสัรับวตัถุดิบ 

material_id int No Yes material. 
material_id 

รหสัวตัถุดิบ 

dealer_id int No Yes dealer.dealer_id รหสัผูจ้ดัจ  าหน่าย 
material_lot int No No  วตัถุดิบชุดท่ี 
material_stock int No No  วตัถุดิบคงเหลือ 
material_receive datetime No No  วนัท่ีรับวตัถุดิบ 
material_expire datetime No No  วนัหมดอาย ุ
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ตารางท่ี ก.15 ตารางขอ้มูลสมาชิก (member) 

Name Type P M Refer to Description 
member_id int Yes Yes  รหสัสมาชิก 

member_name varchar(50) No Yes  ช่ือสมาชิก 
member_code varchar(10) No No  รหสัสมาชิก 
member_identity varchar(13) No No  เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 
member_email varchar(50) No No  อีเมลสมาชิก 
member_tel varchar(10) No No  เบอร์โทรศพัทส์มาชิก 
create_date datetime No No  วนัท่ีสมคัร 
create_by varchar(50) No No  สร้างโดย 

ตารางท่ี ก.16 ตารางขอ้มูลรายการอาหาร (order) 

Name Type P M Refer to Description 
order_id int Yes Yes  รหสัสมาชิก 

bill_id int Yes Yes bill.bill_id รหสับิล 
food_code varchar(10) No No  รหสัอาหาร 
order_quantity int No No  จ านวน 
order_total int No No  ราคารวม 

ตารางท่ี ก.17 ตารางขอ้มูลใบสั่งซ้ือ (pre_order) 

Name Type P M Refer to Description 
pre_order_id int Yes Yes  รหสัใบสั่งซ้ือ 

dealer_id int No Yes dealer.dealer_id รหสัผูจ้ดัจ  าหน่าย 
user_acc varchar(50) No No  บญัชีผูใ้ช ้
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ตารางท่ี ก.17 (ต่อ) ตารางขอ้มูลใบสั่งซ้ือ (pre_order) 

Name Type P M Refer to Description 
pre_order_order datetime No No  วนัท่ีสั่งซ้ือ 
pre_order_status int No No  สถานะ 
pre_order_receive datetime No No  วนัท่ีรับ 
pre_order_total decimal(18, 2) No No  ราคารวม 

ตารางท่ี ก.18 ตารางขอ้มูลรายละเอียดใบสั่งซ้ือ (pre_order_list) 

Name Type P M Refer to Description 
pre_order_list_id int Yes Yes  รหสัรายละเอียดใบสั่ง

ซ้ือ 
pre_order_id int Yes Yes pre_order. 

pre_order_id 
รหสัใบสั่งซ้ือ 

material_name varchar(100) No Yes  ช่ือวตัถุดิบ 
material_type varchar(20) No No  หน่วยน ้าหนกั 
pre_order_list 
_quantity 

int No No  จ านวนวถัตุดิบ 

pre_order_list 
_price 

decimal(18, 2) No No  ราคาต่อวตัถุดิบ 

pre_order_list 
_total 

decimal(18, 2) No No  ราคารวม 

ตารางท่ี ก.19  ตารางขอ้มูลโตะ๊อาหาร (table) 

Name Type P M Refer to Description 
table_id int Yes Yes  รหสัโตะ๊อาหาร 
table_no int No Yes  หมายเลขโตะ๊อาหาร 
table_status varchar(1) No No  สถานะโตะ๊อาหาร 
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ตารางท่ี ก.19 (ต่อ) ตารางขอ้มูลโตะ๊อาหาร (table) 

Name Type P M Refer to Description 
member_code varchar(10) No No  รหสัสมาชิก 
table_pre datetime No No  เวลาท่ีจองโตะ๊อาหาร 

ตารางท่ี ก.20 ตารางขอ้มูลตั้งค่าโตะ๊อาหาร (tableconfig) 

Name Type P M Refer to Description 
tableconfig_id int Yes Yes  รหสัตั้งค่าโตะ๊อาหาร 
tableconfig_no int No Yes  จ านวนโตะ๊อาหาร 

ตารางท่ี ก.21 ตารางขอ้มูลประวติัการตั้งค่าโตะ๊อาหาร (tableconfiglog) 

Name Type P M Refer to Description 
tableconfiglog_id int Yes Yes  รหสัประวติัการตั้งค่า

โตะ๊อาหาร 
tableconfiglog_no int No Yes  ประวติัจ านวนโตะ๊

อาหาร 
create_date datetime No No  วนัท่ีตั้งค่า 
create_by varchar(50) No No  ตั้งค่าโดย 

ตารางท่ี ก.22 ตารางขอ้มูลประวติัการใชโ้ตะ๊อาหาร (tablelog) 

Name Type P M Refer to Description 
tablelog_id int Yes Yes  รหสัประวติัการใชโ้ตะ๊

อาหาร 
user_account varchar(50) No Yes  บญัชีผูใ้ช ้
table_no int No No  หมายเลขโตะ๊อาหาร 
tablelog_time datetime No No  วนัท่ีใชโ้ตะ๊ 
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ตารางท่ี ก.23 ตารางขอ้มูลประวติัการจองโตะ๊อาหาร (tableprelog) 

Name Type P M Refer to Description 
tablepre_id int Yes Yes  รหสัประวติัการจองโตะ๊

อาหาร 
tablepre_name varchar(50) No Yes  ช่ือสมาชิกท่ีจองโตะ๊

อาหาร 
tablepre_tel int No No  เบอร์โทรศพัทส์มาชิกท่ี

จองโตะ๊อาหาร 
tablepre_quantity int No No  จ านวนโตะ๊อาหารท่ีจอง 
tablepre_date datetime No No  วนัท่ีจองโตะ๊อาหาร 
table_no int No No  เลขโตะ๊ท่ีจอง 

ตารางท่ี ก.24 ตารางขอ้มูลหน่วยน ้าหนกั (type) 

Name Type P M Refer to Description 
type_id int Yes Yes  รหสัหน่วยน ้าหนกั 
type_name varchar(50) No Yes  ช่ือหน่วยน ้าหนกั 

ตารางท่ี ก.25 ตารางขอ้มูลพนกังาน (user) 

Name Type P M Refer to Description 
user_id int Yes Yes  รหสัพนกังาน 
group_id int No Yes group.group_id รหสัสิทธิการใชง้าน 
user_account varchar(50) No No  บญัชีผูใ้ช ้
user_password varchar(50) No No  รหสัผา่น 
user_name varchar(20) No No  ช่ือ 
user_status int No No  สถานะ 
create_date datetime No No  สร้างวนัท่ี 
create_by varchar(50) No No  สร้างโดย 
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ตารางท่ี ก.25 (ต่อ) ตารางขอ้มูลพนกังาน (user) 

Name Type P M Refer to Description 
user_tel varchar(10) No No  เบอร์โทรศพัท ์
user_address varchar(200) No No  ท่ีอยู ่

หมายเหตุ 

 P = Primary 
 M = Mandatory 
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ภาพท่ี ก.4 Context Diagram ระบบจดัการร้านอาหาร  
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ภาพท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบจดัการร้านอาหาร  
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ภาพท่ี ก.6 (ต่อ) Data Flow Diagram Level 0 ระบบจดัการร้านอาหาร  
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ภาพท่ี ก.7 (ต่อ) Data Flow Diagram Level 0 ระบบจดัการร้านอาหาร  
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ภาพท่ี ก.8 (ต่อ) Data Flow Diagram Level 0 ระบบจดัการร้านอาหาร  
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ภาพท่ี ก.9 (ต่อ) Data Flow Diagram Level 0 ระบบจดัการร้านอาหาร  
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ภาพท่ี ก.10 (ต่อ) Data Flow Diagram Level 0 ระบบจดัการร้านอาหาร  
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ภาพท่ี ก.11 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2 : ตั้งค่าฐานขอ้มูล  
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ภาพท่ี ก.12 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3 : ตั้งค่าโตะ๊อาหาร 
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ภาพท่ี ก.13 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4 : เปิดโตะ๊และสั่งอาหาร 
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ภาพท่ี ก.14 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 5 : ช าระเงิน 
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ภาพท่ี ก.15 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 6 : สั่งซ้ือและรับวตัถุดิบ 
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ภาพท่ี ก.16 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 7 : ตดัจ าหน่ายวตัถุดิบ  
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ภาพท่ี ก.17 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 8 : เพิ่มสูตรอาหาร  
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ภาพท่ี ก.18 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 9 : ยกเลิกบิล  
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ภาพท่ี ก.19 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 10 : ออกรายงาน  
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ภาพท่ี ก.20 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 11 : จองโตะ๊อาหาร



 
 

 

ภาคผนวก ข 
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Install Program 

 ในส่วนของขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมน้ีจะเป็นโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานของระบบ
ส าหรับน าไปใช้พฒันาระบบต่อไปในอนาคตโดยจะประกอบไปดว้ย SAP Crystal Reports, SQL 
Server 2017 Management Studio, โปรแกรมระบบจดัการร้านอาหาร และเวบ็ไซตจ์องโต๊ะอาหาร โดย
จะอธิบายไปตามล าดบัดงัน้ี 

 ขั้นตอนแรกในการติดตั้ง SAP Crystal Reports ให้น าแผ่นโปรแกรมใส่เขา้ไดรฟ์ CD-ROM 
หรือไฟลS์etup ของตวัโปรแกรมท่ีดาวน์โหลดจากไดรฟ์แบบออนไลน์ 

 

ภาพท่ี ข.1 ไฟล ์Package Crystal Reports ส าหรับโปรแกรม Microsoft Visual Studio และ Runtime 

 หลงัจากท่ีไดไ้ฟลแ์ลว้ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ี Package เพื่อ Install จะปรากฏหนา้จอ ดงัภาพท่ี ข.2 

 

ภาพท่ี ข.2 หนา้จอขณะโปรแกรมก าลงัแยกไฟล ์
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 หลงัจากโปรแกรมแยกไฟลเ์สร็จส้ิน หนา้จอเลือกภาษาจะปรากฏ ดงัภาพท่ี ข.3 

 

ภาพท่ี ข.3 หนา้จอเลือกภาษา 

 หลงัจากเลือกภาษา ใหก้ดปุ่มOK เพื่อด าเนินการติดตั้งในขั้นตอนถดัไป 

 

ภาพท่ี ข.4 หนา้จอประมวลผลก่อนติดตั้ง 

 รอสักครู่จนโปรแกรมประมวลผลความตอ้งการของขอ้มูลเสร็จส้ิน จะปรากฏปุ่มNext ดงัภาพ
ท่ี ข.6 

 

ภาพท่ี ข.5 หนา้จอประมวลผลความตอ้งการของขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข.6 หนา้จออธิบายก่อนเขา้การติดตั้ง 

 กดปุ่ม Next เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนติดตั้งถดัไป 

 

ภาพท่ี ข.7 หนา้จอกฎระเบียบและขอ้ตกลงของโปรแกรม SAP Crystal Reports 

 เลือกหวัขอ้ I accept the License Agreement เพื่อยนืยนัการติดตั้งและกด Next เพื่อไปหนา้จอ
ถดัไป 
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ภาพท่ี ข.8 หนา้จอโปรแกรม SAP Crystal Reports ก าลงัท าการติดตั้ง 

 รอโปรแกรมติดตั้งสักครู่ ขั้นตอนน้ีอาจใชร้ะยะเวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที 

 

ภาพท่ี ข.9 หนา้จอแสดงขอ้ความการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 

 กดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จส้ินการติดตั้งโปรแกรม SAP Crystal Reports 
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 ขั้นตอนแรกในการติดตั้งโปรแกรม SQL Server 2017 Management Studio น าแผน่โปรแกรม
ใส่เขา้ไดรฟ์ CD-ROM หรือไฟล์ Setup ของโปรแกรมท่ีดาวน์โหลดจากไดรฟ์แบบออนไลน์ จากนั้น

ดบัเบิลคลิกท่ีไฟล ์ เพื่อเร่ิมขั้นตอนการติดตั้ง 

หลงัจากดบัเบิลคลิก หนา้จอแสดงตวัเลือกจะปรากฏ 

 

ภาพท่ี ข.10 หนา้จอแสดงตวัเลือกโปรแกรม SQL Server 2017 Management Studio 

 เลือกค าสั่ง Installation จากนั้นเลือกค าสั่งยอ่ย New SQL Server stand-alone instrallation or 
add features to an existing installation ดงัภาพท่ี ข.11 

 

ภาพท่ี ข.11 หนา้จอเลือกค าสั่ง Installation 
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 จากนั้นจะปรากฏหนา้จอ Microsoft Update เพื่อเลือกการอพัเดตอตัโนมติั กดปุ่ม Next เพื่อไป
ขั้นตอนถดัไป 

 

ภาพท่ี ข.12 หนา้จอแสดงการอพัเดตโปรแกรมอตัโนมติั 

 ถดัมาจะเขา้สู่หนา้จอแสดงรายละเอียดของโปรแกรม กดปุ่ม Next เพื่อไปขั้นตอนถดัไป 

 

ภาพท่ี ข.13 หนา้จอแสดงรายละเอียดของโปรแกรม 
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 ขั้นตอนน้ีจะปรากฏหนา้จอ Installation Type ดงัภาพท่ี ข.14 ใหเ้ลือก Add features to an 
existing instance of SQL Server 2017 และกดปุ่ม Next เพื่อไปยงัขั้นตอนถดัไป 

  

ภาพท่ี ข.14 หนา้จอ Installation Type ของโปรแกรม SQL Server 2017 Management Studio 

 เลือก Feature และ Directory ท่ีตอ้งการติดตั้งและกดปุ่ม Next เพื่อไปขั้นตอนถดัไป 

 

ภาพท่ี ข.15 หนา้จอเลือก Feature และ Directory 
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 ปรากฏหน้าจอแสดง Instance Configuration เพื่อให้ก าหนดคุณสมบติัของ SQL Server 
สามารถใช้งานไดห้ลาย Instance พร้อมๆ กนัภายในคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว ซ่ึง 1 Instance คือ 1 
Server หากผูใ้ชส้ร้าง Instance ไว ้3 Instance จะมีผลให้มีฐานขอ้มูล 3 ฐานขอ้มูลภายในคอมพิวเตอร์
เคร่ืองเดียว ใหเ้ลือก Default Instance และกดปุ่ม Next เพื่อไปขั้นตอนถดัไป 

 

ภาพท่ี ข.16 หนา้จอก าหนด Instance Configuration 

 ถดัมาคือหนา้จอแสดง Service Configuration ในแถบ Service Account ให้ก าหนด SQL Server 
Database Engine เลือก AUTHORITY\MSSQLSERVER ท าให้เปิดการใชง้าน Sql Server ใน SQL 
Server 2017 Configuration Manager เองทุกคร้ัง จากนั้นกดปุ่ม Next 

  

ภาพท่ี ข.17 หนา้จอเลือก Service Configuration 
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 อีกส่วนคือ Collation ใชก้ าหนดลกัษณะของภาษา ใหเ้ลือก Thai_CI_AS เพื่อใหร้องรับ
ภาษาไทยดว้ยการกดปุ่ม Customize 

 

ภาพท่ี ข.18 หนา้จอแสดง Collation 

 หลงัจากนั้นจะปรากฏหนา้จอส าหรับก าหนดภาษา 

  

ภาพท่ี ข.19 หนา้จอก าหนดภาษา 
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 ถดัมาจะแสดงหนา้จอ Database Engine Configuration ท่ีแท็บ Accounting Provisioning มีไว้
เพื่อก าหนดโหมดของการระบุสิทธ์ิในการจดัการฐานขอ้มูล สามารถจ าแนกเป็น 2 โหมด ดงัน้ี 

- Window Authentication Mode ตอ้งใช ้User System ในระบบของ Windows ในการ 
Login ซ่ึงจะไม่สามารถ Connect ดว้ย Mode ท่ีเป็น SQL Authentication ได ้

- Mixed Mode (SQL Server Authentication and Windows Authentication) เป็นการใช ้
SQL Server Authentication, Windows Authentication หรือ Administrator ช่ือผูใ้ชง้าน 
sa ส าหรับ Login เขา้ใชง้านฐานขอ้มูลก็ได ้

 ให้เลือก Mixed Mode ระบุรหสัผา่นในช่อง Enter Password และ Confirm Password จากนั้น
กดปุ่ม Add Current User จึงกดปุ่ม Next เพื่อไปสู่ขั้นตอนถดัไป 

 

ภาพท่ี ข.20 หนา้จอ Database Engine Configuration 
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 หน้าจอ Installation Progress คือ หน้าจอท่ีแสดงรายงานส่ิงต่างๆ ถา้ปกติจะมีขอ้ความข้ึนว่า 
Passed ถา้ไม่ปกติจะมีขอ้ความข้ึนวา่ Failed ซ่ึงผูติ้ดตั้ง ตอ้งท าการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดให้เสร็จส้ินก่อน 
จึงจะสามารถด าเนินการติดตั้งต่อไปได ้ขั้นตอนน้ีใหก้ดปุ่ม Next เพื่อไปขั้นตอนถดัไป 

  

ภาพท่ี ข.21 หนา้จอ Installation Progress  

 รอจนการติดตั้งเสร็จส้ิน จะแสดงหนา้จอ Complete เพื่อแจง้ใหท้ราบถึงสถานะของการติดตั้ง 
วา่สมบูรณ์หรือไม่ หากแสดงดงัรูปดา้นล่าง หมายถึงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นกดปุ่ม Close เพื่อ
เสร็จส้ินการติดตั้งโปรแกรม 

  

ภาพท่ี ข.22 ภาพหนา้จอ Complete 
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การติดตั้งโปรแกรมระบบจดัการร้านอาหารมีขั้นตอนดงัน้ี 
 

Setup 
Restaurant.exe  

ภาพท่ี ข.23 ไฟล ์Setup Restaurant ส าหรับโปรแกรมระบบจดัการร้านอาหาร 

 ขั้นตอนแรกในการติดตั้งโปรแกรมระบบจดัการร้านอาหาร ใหน้ าแผน่โปรแกรมใส่เขา้ไดรฟ์ 
CD-ROM หรือไฟล์Setup ของตวัโปรแกรมท่ีดาวน์โหลดจากไดรฟ์แบบออนไลน์ หลงัจากท่ีไดไ้ฟล์
แลว้ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ี Package เพื่อ Install จะปรากฏหนา้จอ ดงัภาพท่ี ข.24 

 

ภาพท่ี ข.24 หนา้จอ Setup – Restaurant v.1  

 หากตอ้งการใหส้ร้าง shortcut ท่ีหนา้   desktop ใหค้ลิกท่ีช่อง Create a desktop shortcut จากนั้น
กด Next 
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ภาพท่ี ข.25 หนา้จอ Ready to install  

หากตอ้งการติดตั้ง ใหก้ดปุ่ม Install จะปรากฏหนา้จอ ดงัภาพท่ี ข.26 

 

ภาพท่ี ข.26 หนา้จอ Installing  

 จะปรากฏรายละเอียดการติดตั้ง รอจนติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏหนา้จอ ดงัภาพท่ี ข.27 
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ภาพท่ี ข.27 หนา้จอ Completing the Restaurant Setup wizard  

 หากตอ้งการเร่ิมตน้โปรแกรมหลงัติดตั้งเสร็จใหค้ลิกท่ี Launch Restaurant จากนั้นกดปุ่ม 
Finish 

การติดตั้งเวบ็ไซตจ์องโตะ๊อาหารมีขั้นตอนดงัน้ี 

 

ภาพท่ี ข.28 รายละเอียดไฟลใ์นโฟลเดอร์ RestaurantWeb 
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ขั้นตอนแรกในการติดตั้งเวบ็ไซตจ์องโตะ๊อาหาร ใหน้ าแผน่โปรแกรมใส่เขา้ไดรฟ์ CD-ROM 
หรือไฟล ์Setup ของตวัโปรแกรมท่ีดาวน์โหลดจากไดรฟ์แบบออนไลน์ หลงัจากท่ีไดไ้ฟลแ์ลว้ให้เขา้
ไปในโฟลเดอร์ RestaurantWeb จะปรากฏหนา้จอ ดงัภาพท่ี ข.29 

 

ภาพท่ี ข.29 รายละเอียดไฟลใ์นโฟลเดอร์ RestaurantWeb 

 จากนั้นใหก้๊อปป๊ีขอ้มูลในโฟลเดอร์ RestaurantWeb ทั้งหมดไปวางในโฟลเดอร์ 
c:\intepub\wwwroot 

 

ภาพท่ี ข.30 หนา้จอโฟลเดอร์ RestaurantWeb ใน wwwroot ของ IIS 
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 จากนั้นใหก้๊อปป๊ีขอ้มูลในโฟลเดอร์ RestaurantWeb ทั้งหมดไปวางในโฟลเดอร์ 
c:\intepub\wwwroot 

Restore Database 

 ในการติดตั้งฐานขอ้มูลของโปรแกรมระบบจดัการร้านอาหาร มีขั้นตอนทั้งหมดดงัน้ี 

 ขั้นตอนแรกใหเ้ปิดโปรแกรม SQL Server 2017 Management Studio 

 

ภาพท่ี ข.31 ภาพโหลดเขา้โปรแกรม SQL Server 2017 Management Studio 

หลงัจากเขา้สู่โปรแกรมจะปรากฏหนา้จอ Connect to Server ใหร้ะบุ Login และ Password เพื่อเขา้ใช้
งานจดัการฐานขอ้มูล 

  

ภาพท่ี ข.32 หนา้จอ Connect to Server 
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หลงัจากเขา้สู่ระบบเสร็จส้ิน ไปท่ีแทบ็ Object Explorer ทางดา้นซา้ยมือ คลิกขวาท่ี Database 
เลือกหวัขอ้ Restore Database 

 

ภาพท่ี ข.33 หนา้จอแทบ็ Object Explorer 

 เม่ือปรากฏหนา้จอ Restore Database ข้ึนมา ใหเ้ลือกหวัขอ้ Device 

 

ภาพท่ี ข.34 หนา้จอ Restore Database เลือกหวัขอ้ Device 
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 จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  เพื่อเรียกหนา้ต่าง Select backup devices ข้ึนมา ส าหรับใชเ้ลือกไฟล ์
Backup ในขั้นตอนถดัไป 

 

ภาพท่ี ข.35 หนา้จอ Restore Database 

 กดปุ่ม Add เพื่อเรียกดู Data Directory ส าหรับเลือกไฟล์ 

 

ภาพท่ี ข.36 หนา้จอ Select backup devices 
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 หลงัจากเลือกไฟลเ์สร็จแลว้ ใหก้ดปุ่ม OK 

 

ภาพท่ี ข.37 หนา้จอ Data Directory 

 จากนั้นจะกลบัเขา้สู่หนา้จอ Select backup devices อีกคร้ัง ใหก้ดปุ่ม OK 

 

ภาพท่ี ข.38 หนา้จอ Specify Backup 
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 หลงัจากนั้นจะเขา้สู่หนา้จอ Restore Database ใหเ้ลือกช่ือ Database กรณีท่ีช่อง To database 
ดา้นบนเป็นช่องวา่ง และคลิกเลือก Database ท่ีช่อง Select the backup sets to restore ดา้นล่าง 
หลงัจากนั้นกดปุ่ม OK 

 

ภาพท่ี ข.39 หนา้จอ Restore Database หลงัจากเลือกไฟล ์Backup 

 รอให้โปรแกรมประมวลผลสักครู่ จะปรากฏขอ้ความ The restore of database [ช่ือ Database 
ของเรา] completed successfully. ถือวา่เสร็จส้ินการ Restore Database 

 

ภาพท่ี ข.40 หนา้จอแสดงขอ้ความ Restre Database ส าเร็จ



 
 

 

ภาคผนวก ค 
ตวัอยา่งรายงาน 

รายงานระบบ 

 

ภาพท่ี ค.1 รายงานใบเสร็จ (ส่วนของลูกคา้) 
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ภาพท่ี ค.2 รายงานบิลยอ้นหลงั (ตามวนัท่ีเลือก) 

 

ภาพท่ี ค.3 รายงานบิลยอ้นหลงั (ตามเดือนท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.4 รายงานบิลยอ้นหลงั (ตามปีท่ีเลือก) 

 

ภาพท่ี ค.5 รายงานการตดัจ าหน่าย (ตามวนัท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.6 รายงานการตดัจ าหน่าย (ตามเดือนท่ีเลือก) 

 

ภาพท่ี ค.7 รายงานการตดัจ าหน่าย (ตามปีท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.8 รายงานอาหารขายดี (ตามวนัท่ีเลือก) 

 

ภาพท่ี ค.9 รายงานอาหารขายดี (ตามเดือนท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.10 รายงานอาหารขายดี (ตามปีท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.11 รายงานรายรับ – รายจ่าย (ตามวนัท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.12 รายงานรายรับ – รายจ่าย (ตามเดือนท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.13 รายงานรายรับ – รายจ่าย (ตามปีท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.14 รายงานวตัถุดิบท่ีเหลือนอ้ย 

 

ภาพท่ี ค.15 รายงานประวติัการจองโตะ๊ (ตามวนัท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.16 รายงานประวติัการจองโตะ๊ (ตามเดือนท่ีเลือก) 

 

ภาพท่ี ค.17 รายงานประวติัการจองโตะ๊ (ตามปีท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.18 รายงานใบสั่งซ้ือ (ส่วนของผูจ้ดัจ  าหน่าย) 
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ภาพท่ี ค.19 รายงานสั่งวตัถุดิบ (ตามวนัท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.20 รายงานสั่งวตัถุดิบ (ตามเดือนท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.21 รายงานสั่งวตัถุดิบ (ตามเดือนท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.22 รายงานรับวตัถุดิบ (ตามวนัท่ีเลือก) 
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ภาพท่ี ค.23 รายงานรับวตัถุดิบ (ตามเดือนท่ีเลือก)   
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ภาพท่ี ค.24 รายงานรับวตัถุดิบ (ตามปีท่ีเลือก) 
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