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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการดาํเนินงานนีเพือพฒันาโปรแกรมระบบบริหารร้านขายเครืองมือช่าง 

TOPMAN ในการทาํงาน เพือลดปัญหาทีเกิดขึนจากระบบงานเดิม โดยการพัฒนาระบบใหม่ให้มี

ประสิทธิภาพในการทํางานมากยิงขึน เพือผลลัพธ์และข้อมูลทีถูกต้อง คณะผูจ้ดัทําจึงได้มีการ

วิเคราะห์การทาํงาน ของระบบงานเดิมและศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชง้าน เพือพฒันาโปรแกรมและ

ออกแบบระบบให้สามารถจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ของสินคา้สินคา้เพือจาํหน่าย ขอ้มูลการสังซือ ขอ้มูล

การขายเครืองมือช่าง และยงัรวมไปถึงการออกรายงานต่างๆ ซึงสามารถเรียกดูรายงานการจาํหน่าย

เครืองมือช่าง รายงานการสังซือเครืองมือช่างได ้ผูว้ิจยัได้ศึกษาระบบการบริหารจดัการจากร้านขาย

เครืองมือช่าง Topman อยา่งมีประสิทธิภาพในการทาํงานและการปรับปรุงคลงัสินคา้ ผูวิ้จยัไดศึ้กษา

ประสบการณ์การทาํงานจากการสัมภาษณ์เพือนาํมาวางแผนการพฒันาระบบต่อไป 
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เกียวขอ้งกบั ทางบริษทัจาํหน่ายเครืองมือช่าง TOPMAN ได ้
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เพือนๆ ทีให้คาํแนะนาํความช่วยเหลือในการทาํภาคนิพนธ์ รวมถึงกาํลงัใจในการทาํภาคนิพนธ์ครังนี
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 เม่ือนึกถึงกำรท ำงำนช่ำงต่ำงๆ นั้น ส่วนมำกจะนึกถึงกำรท ำธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรมหรือร้ำน
ช่ำงเฉพำะทำงเป็นส่ิงแรก เน่ืองจำกงำนช่ำงจ ำเป็นตอ้งใชเ้ทคนิค ควำมรู้ และควำมสำมำรถเฉพำะดำ้น 
เท่ำนั้น และกำรเขำ้ถึงควำมรู้หรือเทคนิคดำ้นงำนช่ำงยงัถูกจ ำกดัอยูใ่นวงแคบ ท ำใหง้ำนช่ำงเป็นงำนท่ี
ยำกส ำหรับบุคคลทัว่ไป แต่ดว้ยเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีมำช่วยส่งเสริมทั้งทำงดำ้นกำรศึกษำและกำร
กระจำยขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ ไดอ้ย่ำงทัว่ถึง ท ำให้เรำสำมำรถคน้หำและเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งกำรไดง่้ำย
ข้ึน รวมถึงขอ้มูลงำนช่ำง งำนฝีมือต่ำงๆ ก็เช่นกนั เม่ือกำรเขำ้ถึงขอ้มูลสำมำรถท ำได้ง่ำยข้ึน บุคคล
ทัว่ไปท่ีสนใจงำนช่ำงก็เร่ิมท่ีจะเรียนรู้ไดต้ำมส่ือต่ำงๆ และสำมำรถทดลองและฝึกท ำงำนช่ำง งำนฝีมือ
ดว้ยตนเองมำกข้ึน ท ำให้ปัจจุบนัเร่ิมมีร้ำนคำ้หรือห้ำงสรรพสินคำ้น ำสินคำ้ประเภทเคร่ืองมือช่ำงมำ
ขำยปลีกเพิ่มข้ึน ประกอบกับปัจจุบันท่ีคนส่วนใหญ่เร่ิมหันมำนิยมประดิษฐ์ของใช้ ตกแต่งหรือ
ซ่อมแซมส่ิงของภำยในบำ้นดว้ยตวัเองมำกยิ่งข้ึน ซ่ึงจะช่วยประหยดัค่ำใช่จ่ำย ไดค้วำมสวยงำมท่ีตรง
ตำมแบบท่ีผูใ้ช้ชอบ รวมถึงตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรไดม้ำกท่ีสุดอีกดว้ย จำกขอ้มูลกำรส ำรวจตลำด
เคร่ืองมือช่ำงท่ีวำงขำยตำมร้ำนต่ำงๆ จะเป็นหมวดเคร่ืองมือประเภทช่ำงไม ้อุปกรณ์ท ำสวน เคร่ืองมือ
ช่ำงในกำรซ่อมแซมของใชใ้นครัวเรือน อำทิ คีม ไขควง กรรไกรตดัสำยต่ำงๆ เป็นตน้ โดยลูกคำ้แต่ละ
รำยจะมีวิธีกำรเลือกสินคำ้ท่ีใกล้เคียงกนั คือ จะพิจำรณำจำกรำคำและคุณภำพของสินค้ำเป็นหลัก 
สินคำ้ประเภทน้ีส่วนมำกจะมีแหล่งท่ีมำทั้งจำกอเมริกำ จีน ไตห้วนั ญ่ีปุ่น ไทย ฯลฯ โดยสินคำ้แต่ละท่ี
จะมีจุดขำยท่ีต่ำงกนั หำกเป็นกลุ่มลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรรำคำไม่สูงก็จะเลือกสินคำ้ท่ีมำจำกจีนเป็นส่วนใหญ่ 
แต่คุณภำพกำรใช้งำนจะไม่คงทน หรือเป็นกลุ่มลูกคำ้ท่ีเน้นคุณภำพรำคำไม่สูงมำกก็จะเลือกสินคำ้
ท่ีมำจำกประทศญ่ีปุ่น เป็นต้น  ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กับก ำลังซ้ือและควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วย ธุรกิจขำย
เคร่ืองมือช่ำงจึงเร่ิมขยำยตวัและเป็นท่ีนิยม  

 ระบบงำนของแต่ละร้ำนมีกำรจดักำรท่ีต่ำงกนัไป หำกเป็นร้ำนในห้ำงสรรพสินคำ้ ก็สำมำรถใช้
ระบบกำรจดักำรของห้ำงเองได้เลย เพรำะมีระบบจดักำรเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่เพิ่มสินค้ำประเภท
เคร่ืองมือช่ำงมำเพิ่มเติมก็สำมำรถขำยไดเ้ลย แต่หำกเป็นร้ำนขำยปลีกทัว่ไปก็จะเป็นกำรบริหำรแบบ
จดบนัทึกและเก็บขอ้มูลทำงเอกสำร โดยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีธุรกิจคำ้ขำยส่วนใหญ่ยงัใช้กนัอยู่ในปัจจุบนั 
เน่ืองจำกเป็นระบบงำนท่ีท ำได้ตัวตนเอง สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย ไม่ มีขั้ นตอนกำรท่ีซับซ้อน                   
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ในกำรจดัท ำข้อมูล แต่หำกด ำเนินงำนตำมระบบงำนเดิมแบบน้ี จะยุ่งยำกในกำรจดัเก็บและคน้หำ
ขอ้มูล รวมถึงกำรท ำควำมเขำ้ใจในขอ้มูลดว้ยว่ำแต่ละขั้นตอนนั้นด ำเนินกำรถึงขั้นใดและมีผูใ้ดเป็น
ผูรั้บผิดชอบงำนนั้นๆ หรือหำกระบบงำนเกิดปัญหำข้ึน จะท ำให้คน้หำสำเหตุของปัญหำท่ีเกิดไดย้ำก 
หรือหำกระบบงำนเกิดขอ้ผิดพลำดดำ้นเอกสำรช ำรุดหรือสูญหำย ระบบกำรบริหำรงำนในร้ำนก็จะ
เกิดปัญหำตำมมำอีกมำกมำย ไม่วำ่จะเป็นกำรนบัจ ำนวนสินคำ้ในคลงัท่ีอำจเกิดกำรผิดพลำดได ้ กำร
ตรวจสอบขอ้มูลอ่ืนๆ ยอ้นหลงัก็จะไม่สำมำรถท ำได ้ส่งผลให้อำจเกิดกำรทุจริตในระบบงำนข้ึน ซ่ึง
จะท ำให้ธุรกิจอำจต้องปิดกิจกำรไปในท่ีสุด จำกกำรส ำรวจระบบงำนเดิมของธุรกิจก็พบปัญหำ
ดังกล่ำวอย่ำงบ่อยคร้ัง ไม่ว่ำจะเป็นเอกสำรกำรสั่งซ้ือสินค้ำสูญหำย เม่ือท ำกำรรับสินค้ำก็จะไม่
สำมำรถตรวจสอบไดว้ำ่ไดส้ั่งซ้ือสินคำ้ใดไปบำ้ง หรือกำรตรวจสอบสินคำ้วำ่สินคำ้แต่ละช้ินเหลืออยู่
จ  ำนวนเท่ำไหร่ แต่ละวนัไดข้ำยสินคำ้ไปก่ีช้ิน ช ำรุดเสียหำยไปก่ีช้ิน เป็นตน้ ซ่ึงปัญหำท่ีเกิดก็จะคลำ้ย
กบัธุรกิจคำ้ปลีกทัว่ไป ดงันั้นหำกธุรกิจมีระบบงำนท่ีดี มีควำมถูกตอ้งแม่นย  ำ และมีกำรจดัเก็บขอ้มูล
อย่ำงมีคุณภำพ ธุรกิจก็จะสำมำรถด ำเนินต่อไปได้อย่ำงต่อเน่ือง โดยระบบท่ีจะน ำมำใช้กับธุรกิจ
จะตอ้งสำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของธุรกิจไดอ้ย่ำงครบถ้วน อำทิเช่น ระบบสำมำรถจดัเก็บ
ขอ้มูลไดอ้ยำ่งปลอดภยั สำมำรถคน้หำขอ้มูลไดอ้ยำ่งรวดเร็ว สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลกำรด ำเนินงำน
ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย  ำ ซ่ึงหำกธุรกิจมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ธุรกิจก็จะสำมำรถเติบโตได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและทนัสมยักบัปัจจุบนั 

 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท ำจึงไดพ้ฒันำระบบบริหำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง TOPMAN เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกและรองรับกำรจดักำรขอ้มูลอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยสำมำรถจดัเก็บขอ้มูลภำยในร้ำนไดอ้ยำ่ง
ครบถว้น สำมำรถประมวลผลกำรบริหำรจดักำรร้ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งแม่นย  ำ และสำมำรถเรียกดูขอ้มูล
ต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
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วตัถุประสงค ์

 เพื่อพฒันำระบบงำนระบบบริหำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง TOPMAN 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 พนกังำนและเจำ้ของกิจกำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง 

ขอบเขต 

1. คุณสมบติัของระบบบริหำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง มีควำมสำมำรถดงัน้ี 
 1.1 กำรจดักำรขอ้มูลพื้นฐำน สำมำรถคน้หำ ปรับปรุง และเพิ่มได ้
 1.1.1 ขอ้มูลพนกังำน 
 1.1.2 ขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 
 1.1.3 ขอ้มูลสินคำ้ 
 1.1.4 ขอ้มูลประเภทสินคำ้ 
 1.2 กำรสั่งซ้ือสินคำ้ 
 1.2.1 ตรวจสอบจ ำนวนสินคำ้คงเหลือ 
 1.2.2 ท ำรำยกำรสั่งซ้ือสินคำ้ 
 1.2.3 บนัทึกรำยกำรสั่งซ้ือสินคำ้ 
 1.2.4 พิมพใ์บสั่งซ้ือสินคำ้ 
 1.3 กำรรับสินคำ้ 
 1.3.1 ตรวจสอบรำยกำรสินคำ้ท่ีไดรั้บ 
 1.3.2 รับรำยกำรสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือ 
 1.3.3 ช ำระเงินค่ำสินคำ้ 
 1.3.4 บนัทึกกำรรับสินคำ้ 
 1.3.5 ปรับเพิ่มจ ำนวนสินคำ้ในคลงั 
 1.4 กำรขำยสินคำ้ 
 1.4.1 รับขอ้มูลรำยกำรสินคำ้ 
 1.4.2 ตรวจสอบจ ำนวนสินคำ้คงเหลือ 
 1.4.3 ท ำรำยกำรขำยและค ำนวณเงินค่ำสินคำ้ 
 1.4.4 รับช ำระเงินค่ำสินคำ้ 
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 1.4.5 บนัทึกรำยกำรขำยสินคำ้ 
 1.4.6 พิมพใ์บเสร็จ 
 1.4.7 ปรับลดจ ำนวนสินคำ้ 
 1.5 จดักำรและส่งเคลมสินคำ้ช ำรุด 
 1.5.1 ตรวจสอบสินคำ้ช ำรุด 
 1.5.2 ตรวจสอบผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้ช ำรุด 
 1.5.3 ท ำรำยกำรเคลมสินคำ้ช ำรุด 
 1.5.4 บนัทึกกำรเคลมสินคำ้ 
 1.5.5 ปรับเพิ่มสินคำ้ช ำรุดส่งเคลม 
 1.5.6 ปรับลดสินคำ้คงเหลือ 
 1.5.7 พิมพใ์บเคลมสินคำ้ช ำรุด 
 1.6 กำรรับสินคำ้ท่ีส่งเคลมจำกตวัแทนจ ำหน่ำย 
 1.6.1 ตรวจสอบใบเคลมสินคำ้ 
 1.6.2 รับรำยกำรสินคำ้ท่ีเคลม 
 1.6.3 บนัทึกรับกำรเคลมสินคำ้ 
 1.6.4 ปรับเพิ่มจ ำนวนสินคำ้ในคลงั 
 1.6.5 ปรับลดจ ำนวนสินคำ้เคลม 
 1.7 ออกรำยงำน 
 1.7.1 รำยงำนสินคำ้คงเหลือ 
 1.7.2 รำยงำนสรุปกำรสั่งซ้ือสินคำ้ 
 1.7.3 รำยงำนสรุปกำรขำยสินคำ้ 
 1.7.4 รำยงำนสรุปสินคำ้ช ำรุด 
 1.7.5 รำยงำนสรุปกำรเคลมสินคำ้ 
2. คุณสมบติัของฮำร์ดแวร์ 
 2.1 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 
 2.1.1 CPU Intel® Core (TM) i5-3337U 1.80 GHz. 
 2.1.2 Hard Disk 500 GB. 
 2.1.3 RAM 4 GB. 
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 2.1.4 DVD-RW Drive 
 2.1.5 Printer 
 2.2 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 
 2.2.1 INTEL Core i3-3240 3.40 GHz 
 2.2.2 Hard Disk มีเน้ือท่ีเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 200 MB. 
 2.2.3 RAM 1 GB. หรือมำกกวำ่ 
 2.2.4 DVD-ROM Drive 
 2.2.5 Printer 
3. คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 
 3.1 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 
 3.1.1 Microsoft Windows 10 
 3.1.2 Microsoft Visual Studio 2012 
 3.1.3 Microsoft SQL Server 2014 
 3.1.4 Microsoft Office Word 2016 
 3.1.5 Microsoft Office Visio 2016 
 3.2 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 
 3.2.1 Microsoft Window 8 หรือสูงกวำ่ 
 3.2.2 Microsoft SQL Server 2014 
 3.2.3 SAP Crystal Reports for Visual Studio 2010 
 3.2.4 โปรแกรมระบบบริหำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง  

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 กำรจดัท ำระบบบริหำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง คณะผูจ้ดัท ำได้ศึกษำขอ้มูลของระบบงำนและ
ร่วมกนัวำงแผนกำรด ำเนินงำนไวด้งัน้ี 
 1. ศึกษำขั้นตอนกำรท ำงำนและเก็บขอ้มูลของระบบงำนเดิม เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจใน

ระบบงำนเดิม 
 2. รวบรวมขอ้มูลโดยกำรสอบถำมจำกพนักงำนและเจำ้ของกิจกำร เพื่อทรำบถึงปัญหำท่ี

เกิดข้ึนในระบบงำนเดิมและส ำรวจควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้
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 3. วิเครำะห์ระบบงำน โดยกำรน ำข้อมูลท่ีได้รับและปัญหำ ท่ีท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันมำ
ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหไ้ดแ้นวทำงกำรท ำงำนท่ีสะดวกยิง่ข้ึน 

 4. ออกแบบระบบฐำนขอ้มูลและออกแบบหนำ้จอในส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้
 5. ท ำกำรพัฒนำระบบและทดสอบระบบตำมท่ีออกแบบไว้ให้มีควำมถูกต้องและมี

เสถียรภำพในกำรท ำงำน 
 6. จดัท ำเอกสำรคู่มือกำรใช้งำนระบบ เพื่อให้ผูใ้ช้สำมำรถเรียนรู้และเขำ้ใจวิธีกำรท ำงำน

ของระบบไดด้ว้ยตนเอง 

ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

 1. สำมำรถบริหำรระบบงำนไดส้ะดวกและทนัสมยัยิง่ข้ึน 
 2. สำมำรถตรวจสอบจ ำนวนสินคำ้ในคลงัไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
 3. ลดควำมผดิพลำดในกำรตรวจสอบสินคำ้ในคลงั 
 4. ลดควำมขั้นตอนในกำรจดบนัทึกและป้องกนักำรสูญหำยของเอกสำร 
 5. สำมำรถสร้ำงและเรียกดูรำยงำนต่ำงๆ ท่ีตอ้งกำรไดส้ะดวกรวดเร็ว 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงำน 
 บริษทั TOPMAN TOOLS จ ำกดั ตั้งอยูบ่ำ้นเลขท่ี 1/14 เพชรเกษม 48 แยก 22 หมู่บำ้นวิสดอม 
แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เร่ิมก่อตั้งบริษทัและด ำเนินกิจกำรมำกว่ำ 10 ปี เป็น
ธุรกิจขำยอุปกรณ์เคร่ืองมือช่ำงยี่ห้อ TOPMAN ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือช่ำงคุณภำพดีจำกประเทศญ่ีปุ่น โดย
เน้นจ ำหน่ำยเคร่ืองมือช่ำงทัว่ไป และต่อมำไดข้ยำยกิจกำรเพิ่มสินคำ้เคร่ืองมืออุตสำหกรรมและกำร
ก่อสร้ำงมำจ ำหน่ำยเพิ่มเติม ปัจจุบนับริษทัจึงมีสินคำ้ประเภทเคร่ืองมือช่ำงจ ำหน่ำยอยำ่งครบวงจร  

แนวควำมคิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.1 โครงสร้ำงกำรท ำงำนของระบบ 

 

ใบสั่งซือ้/ ใบสง่เคลม 

 

ลกูคา้ 

พนกังาน 

ผูผ้ลติ 

ใบเสรจ็ / ใบเสนอราคา ระบบบรหิารงานรา้นขายเครือ่งมือชา่ง TOP MAN 
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 ระบบบริหำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำงจะเขำ้มำช่วยลดควำมยุง่ยำก เพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กบั

ร้ำนคำ้ และยงัสำมำรถตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลภำยในร้ำนคำ้ไดอ้ยำ่งแม่นย  ำ ป้องกนัควำม

ผดิพลำดท่ีอำจจะเกิดข้ึนได ้โดยระบบจะมีกำรออกใบเสนอรำคำ/ใบเสร็จใหก้บัลูกคำ้เม่ือมีกำรซ้ือขำย

และพนกังำนก็สำมำรถบนัทึกขอ้มูลกำรซ้ือขำยและตรวจสอบจุดสั่งซ้ือไดเ้ม่ือตอ้งกำรทรำบจ ำนวน

สินคำ้ในคลงัวำ่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้หรือไม่ และยงัสำมำรถท ำกำรสั่งซ้ือสินคำ้เพิ่มหรือ

ส่งเปล่ียนสินคำ้ท่ีมีปัญหำ โดยกำรพิมพใ์บสั่งซ้ือ/ส่งเคลมสินคำ้ใหก้บัผูผ้ลิต เป็นตน้ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  

 Normalization คือ กระบวนกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงของ relation schema ให้อยู่ในรูปแบบ 
"Normal Form"  ในล ำดับ ต่ ำงๆ  Normal Form (NF) คื อ รูป แบบโครงส ร้ำงของ  relation ท่ี มี
คุณสมบติัเฉพำะ NF มีหลำยระดบั  NF ระดบัท่ีสูงกว่ำ จะมีกำรจดัโครงสร้ำงขอ้มูลท่ีดีกว่ำ และลด
ปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนใน NF ระดบัท่ีต ่ำกว่ำได ้ประโยชน์หลกัๆของกำรท ำ Normalization คือ กำรลด
ควำมซ ้ ำซ้อนของขอ้มูล และขจดัปัญหำควำมผิดปกติของขอ้มูลท่ีเกิดจำกกำรเพิ่ม/กำรลบหรือแกไ้ข
ขอ้มูล 

 

 ภำพท่ี 2.2 ทฤษฎี Normalization (1NF) 

 First Normal Form (1NF) คุณสมบติัของ 1NF คือ ทุก attribute ของ relation เก็บค่ำขอ้มูลเพียง
ค่ำเดียว นัน่คือแต่ละ tuple ในทุก attribute จะมีเพียงขอ้มูลเดียว เรียกวำ่ atomic หรือ indivisible value 
ดงันั้น attribute ของ relation ตอ้งเป็น simple และ single-valued attribute 
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ภำพท่ี 2.3 ทฤษฎี Normalization (2NF) 

 Second Normal Form (2NF) ใน  2NF มีกำรพิ จำรณำถึง Functional Dependency ระหว่ำง 
Primary key กบั attribute อ่ืนๆ ใน relation นั้น กำรท ำ relation ให้อยูใ่น 2NF ท ำไดโ้ดยกำรแบ่งแยก 
R ออกเป็น relation ย่อย ด้วยกำรน ำ nonprime attribute ท่ีมีปัญหำออกไปสร้ำง relation ใหม่ พร้อม
ดว้ยส่วนหน่ึงของ P.K ท่ีเป็นตวัก ำหนดค่ำ attribute นั้น โดยใน relation เดิม attribute ส่วนหน่ึงของ 
P.K. นั้นก็จะเป็น Foreign key ท่ีช้ีไปยงั relation ใหม่ ซ่ึงมี attribute นั้นเป็น P.K 

                 

ภำพท่ี 2.4 ทฤษฎี Normalization (3NF) 

 Third Normal Form (3NF) ใน 3NF มีกำรพิจำรณำถึง Transitive Dependency ระหวำ่ง Primary 
key กบั attribute อ่ืนๆ ใน relation นั้น 3NF Normalization กำรท ำ relation ให้อยู่ใน 3NF ท ำได้โดย
กำรแบ่ งแยก  R ออก เป็น  relation ย่อย  ด้วยกำรน ำ  nonprime attribute ท่ี ท  ำให้ เกิ ด  transitive 
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dependency ออกไป สร้ำง relation ใหม่ ( Y และ Z ) ซ่ึง relation ใหม่จะมี determinant attribute (Z) 
เป็น P.K และ ท่ี relation เดิมยงัคง Z ไวเ้พื่อเป็น Foreign key 

 ดีนอร์มลัไลเซชนั (Denormalization) ในกรณีท่ีบำงรีเลชนัถูกออกแบบโดยกำรไม่ท ำให้อยูใ่น
รูปแบบบรรทดัฐำนท่ีเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว ้ เช่น  ควรปรับให้อยูใ่นรูปแบบ 3NF แต่หยุด
อยู่เพียงแค่ 2NF เป็นต้น  ทั้ งน้ี อำจเป็นเพรำะเหตุผลในเร่ืองของประสิทธิภำพในกำรเรียกดู  หรือ
คน้หำขอ้มูล  และยอมให้เกิดควำมซ ้ ำซอ้นของขอ้มูลไดด้ว้ยเหตุท่ีกำรดีนอร์มลัไลเซชนัอำจท ำให้เกิด
ปัญหำควำมซ ้ ำซ้อนของข้อมูล  จึงควรมีกำรระบุสำเหตุ  และวิธีกำรในกำรปรับปรุงข้อมูลใน
โปรแกรมประยุกตใ์ชง้ำน  เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหำขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง  อีกประเด็นท่ียอมให้มีกำรดี
นอร์มลัไลซ์หรือไม่  ก็คือถำ้ขอ้มูลในรีเลชนันั้น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรเรียกดูขอ้มูล (Select) มำกกวำ่
กำรเพิ่ม  ปรับปรุง  หรือลบขอ้มูลก็อำจจะดีนอร์มลัไลเซชนัได ้ ถำ้คิดวำ่กำรออกแบบลกัษณะน้ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของฐำนข้อมูล  และไม่มีปัญหำดำ้นควำมไม่ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีซ ้ ำซ้อน
กนัได ้

 Boyce-Code Normal Form (BCNF) BCNF เป็น รูปแบบหน่ึงของ 3NF ท่ี มี เง่ือนไข ห รือ
คุณสมบติัเพิ่มเติม  ใน BCNF ทุก FD ของ relation R ตวั determinant ตอ้งมีคุณสมบติัเป็น key เท่ำนั้น 
ส่วนใหญ่ relation ท่ีเป็น 3NF มกัเป็น BCNF ยกเวน้  relation ท่ีมี FD X A โดยท่ี X ไม่ใช่ superkey 
แต่ A เป็น prime attribute ซ่ึงใน 3NF ยอมรับได ้ขั้นตอนกำรท ำ Fourth Normal Form (4NF) ใน 4NF 
มีกำรพิจำรณำ dependency ลกัษณะอ่ืน นอกเหนือจำก functional dependency นั่นคือ Multi-valued  
Dependency (MVD) Multi-valued Dependency มกัเกิดจำก multi-valued attributes ท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
อยู่รวมกนัใน relation เดียว แล้วในกำรท ำ 1NF ตอ้งกระจำยค่ำต่ำงๆออก จึงตอ้งมีกำรเก็บค่ำขอ้มูล 
ซ ้ ำๆ เพื่อยงัคง independence ของ attributes เดิมไว ้
 
อำ้งอิง fivedots.coe.psu.ac.th/~sseksun/240381/ch3_2.doc [8 มกรำคม 2560]. 
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 ในกำรด ำเนินงำนภำคนิพนธ์คร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท ำคน้หำเวบ็ไซต์ต่ำง ๆ ท่ีน่ำสนใจและเก่ียวขอ้ง

กับกำรด ำ เนินโครงกำร เพื่ อค้นคว้ำศึกษำข้อมูล ต่ำง ๆ  และน ำข้อ มูล ท่ี ได้จำกกำรศึกษำ 

ม ำ เป็ น แน วท ำง ใน ก ำรส ร้ ำ งส ร รค์ ภ ำค นิ พ น ธ์  อ อ ก แบ บ ระบ บ ท่ี ก ำลั ง จ ะ พั ฒ น ำ  

ซ่ึงเวบ็ไซตเ์หล่ำน้ีลว้นจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนกำรทั้งส้ิน 

 

 

ภำพท่ี 2.5 http://www.ktw.co.th/KTW_Page/19/ 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์แนะน ำแคตำล็อคกำรสั่งซ้ือสินคำ้ และสำมำรถคน้หำขอ้มูลสินคำ้ต่ำงๆ โดยกำร

ระบุบช่ือเคร่ืองมือช่ำงท่ีตอ้งกำรคน้หำ และจะมีรำยละเอียดต่ำงๆ ของเคร่ืองมือช่ำง และสำมำรถโทร

สั่งซ้ือ หรือสั่งซ้ือทำง E-mail จำกนั้นก็จะมีพนกังำนโทรไปยนืยนักำรซ้ือขำย 
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ภำพท่ี 2.6 http://www.lazada.co.th/ 

 เป็นเวบ็ไซต์ ขำยสินคำ้ทุกชนิด ซ้ือ เช็ครำคำ มือถือ กลอ้ง น ้ ำหอม เคร่ืองส ำอำง โน๊ตบุ๊ค ทีว ี

หนังสือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ของตกแต่งบ้ำน ของเล่นเด็ก ผำ้ออ้ม ฯลฯ สำมำรถเลือกซ้ือสินค้ำตำมท่ี

ตอ้งกำร และกรอกขอ้มูลเพื่อท่ีจะใหไ้ปส่งสินคำ้ตำมท่ีตอ้งกำร จำกนั้นจะมี E-mail ยนืยนักำรซ้ือขำย 
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ภำพท่ี 2.7 http://www.topmantool1992.com/index.php?mo=30&view_category=hot 

 เป็นเวบ็ไซตข์ำยเคร่ืองมือช่ำงโดยลูกคำ้สำมำรถสั่งซ้ือสินคำ้ โดยกรอกขอ้มูลช่ือท่ีอยูเ่พื่อจดัส่ง

สินคำ้ ซ่ึงทำงร้ำนจะท ำใบเสนอรำคำ และขอ้มูลกำรช ำระเงินส่งไปทำงอีเมล หรือลูกคำ้สำมำรถโทร

สั่งซ้ือสินคำ้หลงัจำกนั้นจะส่งสินคำ้ตำมขอ้มูลท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรใหจ้ดัส่ง 

 



14 

 
 

 

ภำพท่ี 2.8 http://www.toolmartonline.com/ 

 เป็นเว็ปไซต์ขำยเคร่ืองมือช่ำงและเคร่ืองมือก่อสร้ำงทุกชนิดสำมำรถเลือกสินคำ้ต่ำงๆ ผ่ำน
เวบ็ไซต์ และมีกำรสมคัรสมำชิกผำ่นระบบเพื่อรับส่วนลดในกำรสั่งซ้ือสินคำ้ และมีวิธีกำรสั่งซ้ือสิน
และช่องทำงกำรโอนเงิน และช่องทำงกำรจดัส่งสินคำ้ หำกไม่สะดวกโอนเงินก็มีกำรจดัส่งสินคำ้แบบ
เก็บเงินปลำยทำง  

 

 

 

 

 

 

http://www.toolmartonline.com/
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ภำพท่ี 2.9 https://www.zupertools.com/ 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีเปิดให้บริกำร 24 ชั่วโมง ท่ำนสำมำรถสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ 
ผำ่นเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่ำจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุค แท็ปเล็ต หรือ
โทรศพัทมื์อถือสำมำรถเลือกสินคำ้ไดห้ลำกหลำยแบรนด์ ตอ้งกำรสร้ำงธุรกิจท่ีตอบรับกบัเทคโนโลยี
และวิถีชิวิตของผูค้นในยุคมีกำรสมคัรสมำชิกเพื่อรับส่วนลดจำกรำยกำรสินคำ้ท่ีลูกคำ้เลือกซ้ือ มีกำร
จดัส่งสินคำ้ฟรีเม่ือซ้ือสินคำ้ครบตำมท่ีก ำหนด 
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งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คณะผูด้  ำเนินโครงงำนได้ด ำเนินกำรค้นควำ้หำงำนวิจยัท่ีมีลักษณะเก่ียวข้องกับระบบงำน 

ในด้ำนกำรขำยสินค้ำ กำรจดักำรสินค้ำ กำรสั่งซ้ือสินค้ำ เป็นต้น โดยในระบบงำนจะมีลักษณะ

คล้ำยคลึงกับระบบงำนท่ีก ำลังจะพัฒนำ เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์หรือใช้เป็น

แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรคร์ะบบงำนใหมี้ควำมสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

 

ภำพท่ี 2.10 ระบบบริหำรจดักำรซ้ือขำยของบริษทั 2พี เซอร์วสิ 

 จกัริน สระทองขอ กฤษฎำ ทะวนัทำ และพลธร เกิดโชคชัย (2556) ภำควิชำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวทิยำลยัสยำม ไดพ้ฒันำระบบบริหำรจดักำรซ้ือขำยของบริษทั 
2พี เซอร์วสิ ส ำหรับโปรแกรมท่ีใชใ้นกำรพฒันำระบบคือ Microsoft Visual Studio 2010 และใชโ้ปรม
แกรม Microsoft SQL Server 2008 ในกำรจดักำรข้อมูล ระบบบริหำรจดักำรซ้ือขำยของบริษทั 2พ ี
เซอร์วสิ มีควำมสำมำรถในกำรเก็บขอ้มูลต่ำงๆ 
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ภำพท่ี 2.11 ระบบบริหำรงำนร้ำนขำยผำ้คลุมรถยนต์ 

 ขวัญฤดี ดวงเดือน ประไพพร ส ำเภำทอง และปำริชำติ วชิรพุทธคุณ  (2555) ภำควิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัสยำม ไดพ้ฒันำระบบบริหำรงำนร้ำนขำย
ผำ้คลุมรถยนต์ ส ำหรับโปรแกรมท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบคือ Microsoft Visual Studio 2005 ซ่ึงเขียน
โดยภำษำ C# และใช ้Microsoft SQL Server 2000 ในกำรพฒันำฐำนขอ้มูล  
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ภำพท่ี 2.12 ระบบบริหำรจดักำรร้ำนขำยนำฬิกำขอ้มือแบรนด ์Casio 

 ธัญญ์นภัส  เรืองสิทธิทวีกุล  พลอยพิชชำ เมฆี   และอภิชญำ มำลัยผำ (2556) ภำควิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลยัสยำม ไดพ้ฒันำระบบบริหำรจดักำรร้ำน
ขำยนำฬิกำข้อมือแบรนด์ Casio ส ำหรับโปรมแกรมท่ีใช้พฒันำระบบคือ Microsoft Visual Studio 
2010 และใช้โปรมแกรมMicrosoft SQL Server 2008 R2 วินโดวส์ โดยมีกำรใช้ระบบกำรจัดกำร
ฐำนขอ้มูล เพื่อช่วยใหเ้กิดควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย  ำ 
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ภำพท่ี 2.13 ระบบบริหำรงำนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 

 ธนพรรณพร ซ่ือตรง พนิดำ นรำพรทวีวฒัน์ และสุจิตรำ พุฒเจือ (2556) ภำควิชำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัสยำม ไดพ้ฒันำระบบบริหำรงำนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
ส ำหรับโปรมแกรมท่ีใชพ้ฒันำระบบคือ Microsoft Visual Studio 2008 และใชโ้ปรมแกรม Microsoft 
Office Word 2007 ได้มีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลต่ำงๆ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ระบบมีควำม
สมบูรณ์และสำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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ภำพท่ี 2.14 ระบบบริษทัจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

 พรธ ำด ำ ศิริวงศ์ และณรงค์กร จนัทรกิตติ (2557) ภำควิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลยัสยำม ได้พฒันำระบบบริษทัจำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ได้ใช้โปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 2010 ในกำรเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรม  Microsoft SQL Server 2008 
R2 ในกำรจดักำรฐำนขอ้มูล ทำใหร้ะบบบริษทัจำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร สำมำรถจดัเก็บขอ้มูลต่ำงๆ 
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บทท่ี 3 
กำรออกแบบและพฒันำโปรแกรม 

กำรศึกษำขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

จำกกำรท่ีคณะผูจ้ดัท ำได้ศึกษำข้อมูลกำรท ำงำนและวิเครำะห์ระบบงำนเดิมของร้ำนขำย
เคร่ืองมือช่ำงแลว้ ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดพ้บปัญหำท่ีเกิดข้ึน คือ 

  1. ขอ้มูลไม่เป็นระเบียบ เน่ืองจำกทำงร้ำนได้จดัเก็บขอ้มูลโดยใช้แฟ้มขอ้มูล กำรจดักำร
ขอ้มูลต่ำงๆ เช่น ขอ้มูลบุคลำกร ขอ้มูลสินคำ้ ขอ้มูลกำรซ้ือขำยสินคำ้ ขอ้มูลกำรเคลมสินคำ้ เป็นตน้ 
ซ่ึงยำกต่อกำรคน้หำขอ้มูล และเส่ียงต่อกำรสูญหำย  

  2. กำรตรวจนบัจ ำนวนสินคำ้คงเหลือหรือจ ำนวนสินคำ้ท่ีขำยไปอำจผิดพลำดได ้เน่ืองจำก
ขอ้มูลต่ำงๆ มีจ ำนวนมำก  

  3. กำรค ำนวณรำคำซ้ือขำยสินค้ำอำจผิดพลำดได้ เน่ืองจำกในกำรซ้ือขำยแต่ละคร้ังจะมี
สินคำ้หลำยรำยกำรและมีส่วนลดต่ำงๆ ดว้ย 

  4. กำรบริหำรงำนอำจมีกำรทุจริตข้ึนได้ เน่ืองจำกกำรจดัเก็บขอ้มูลเป็นเอกสำรอำจมีกำร
ปลอมแปลงเอกสำรข้ึนมำแทนได ้

 

กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1. คณะผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรเก็บขอ้มูลโดยกำรสอบถำมจำก คุณกมลทิพย ์แซ่จิว ผูเ้ป็นเจำ้ของ
ร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง TOPMAN จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำทำงร้ำนมีกำรเก็บขอ้มูลต่ำงๆ โดยใช้แฟ้ม
เอกสำรและกำรบนัทึกขอ้มูลต่ำงๆ จะใชก้ำรเขียนเป็นส่วนมำก 
 2. จำกกำรสอบถำมจำกพนักงำนในร้ำนพบว่ำกำรซ้ือขำยสินคำ้ในแต่ละคร้ังจะมีกำรจด
บนัทึกรำยกำรกำรซ้ือหรือกำรขำยดว้ยกำรเขียนบิลเงินสดเป็นส่วนมำก 
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กำรวเิครำะห์ระบบงำน 

 กำรวิเครำะห์ระบบงำนปัจจุบนัท ำให้คณะผูจ้ดัท ำ พฒันำโปรแกรมให้เป็นไปตำมควำมตอ้งกำร
ของเจ้ำของร้ำนและพนักงำนในร้ำนขำยเค ร่ืองมือช่ำง TOPMAN ซ่ึ งจะท ำให้ โปรแกรมมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงรำยละเอียดของระบบงำนปัจจุบนั 

งำน/กิจกรรม รำยละเอียดของงำน/กิจกรรม 
เอกสำรท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ผูรั้บผดิชอบ 

1. กำรบนัทึกขอ้มูล 
    พนกังำน 

เก็บขอ้มูลโดยเก็บใบสมคัรงำน
ของพนกังำนเขำ้แฟ้มเอกสำร 

แฟ้มใบสมคัร
งำน 

บุคลำกร 

2. กำรบนัทึกขอ้มูล 
   สินคำ้                      

เก็บข้อมูลสินค้ำในสมุดบันทึก
ขอ้มูลใชก้ำรเขียนเป็นหลกั 

ส มุ ดบัน ทึ ก
สินคำ้ 

บุคลำกร 

3. กำรบนัทึกขอ้มูล 
    ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้ 

เก็บข้อมูลผูจ้ ัดจ ำหน่ำยในสมุด
บันทึก ข้อมูลใช้กำรเขียนเป็น
หลกั 

สมุดบนัทึกผู ้
จดัจ  ำหน่ำย 

บุคลำกร 

4. กำรสั่งซ้ือสินคำ้ สั่งซ้ือจำกผูผ้ลิตโดยตรง ไม่ใชเ้อกสำร บุคลำกร 
5. กำรรับสินคำ้ ตรวจนับสินค้ำจำกใบส่งสินค้ำ

และจดบันทึกจ ำนวนสินค้ำท่ี
ไดรั้บลงสมุด 

ส มุ ดบัน ทึ ก
สินคำ้คงเหลือ 

บุคลำกร 

6. กำรขำยสินคำ้ รับค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้และจดัส่ง
สินคำ้พร้อมรับช ำระเงินจำก
ลูกคำ้ 

ไม่ใชเ้อกสำร บุคลำกร 

7. กำรจดักำรสินคำ้ช ำรุด รับคืนสินคำ้ท่ีช ำรุดจำกลูกคำ้ 
และจดบนัทึกรำยกำรท่ีช ำรุด 

ส มุ ดบัน ทึ ก
สินคำ้ช ำรุด 

บุคลำกร 

8. กำรส่งเคลมสินคำ้ จดัส่งสินคำ้ท่ีช ำรุดใหก้บัทำงผู ้
จดัจ  ำหน่ำย 

สมุดบนัทึก 
เคลมสินคำ้ 

บุคลำกร 

9. กำรรับสินคำ้ท่ีส่งเคลม รับสินค้ำใหม่ ท่ี ส่งมำทดแทน
สินคำ้ช ำรุดเดิม 

สมุดบนัทึก 
เคลมสินคำ้ 

บุคลำกร 
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แผนผงักำรท ำงำนของระบบงำนปัจจุบนั  
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 3.1 แผนผงักำรสั่งซ้ือสินคำ้ของระบบงำนปัจจุบนั 

แสดงขอ้มูลจุดสั่งซ้ือสินคำ้ 

ตรวจสอบสินคำ้ท่ี

ตอ้งสั่งซ้ือ 

กรอกขอ้มูลสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือ 

ค ำนวณรำคำสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือ 

แสดงรำคำสินคำ้ทั้งหมดท่ีสั่งซ้ือ 

เร่ิมตน้ 

จบกำรท ำงำน 

บนัทึกขอ้มูลกำรสั่งซ้ือสินคำ้ 

พิมพใ์บสั่งซ้ือสินคำ้ 

มี 

ไม่มี 
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กำรออกแบบและพฒันำโปรแกรม 

1. กำรออกแบบส่วนขอ้มูลน ำเขำ้ 

 

ภำพท่ี 3.2 หนำ้ Login เขำ้สู่ระบบ 

 หนำ้จอเร่ิมตน้กำรใชง้ำนระบบบริหำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง ก่อนเขำ้ใชง้ำนจะตอ้งมีกำรยืนยนั
ตวัตนกบัระบบก่อนว่ำผูใ้ช้มีสิทธ์ิใช้งำนระบบหรือไม่ โดยตอ้งมีกำรระบุช่ือผูใ้ช้งำนและรหัสผ่ำน
ของผูท่ี้ไดสิ้ทธ์ิในกำรเขำ้ใชร้ะบบ เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้จึงคลิกปุ่มเขำ้ระบบเพื่อเร่ิมใชง้ำน หรือคลิก
ปุ่มออกจำกโปรแกรมหำกต้องกำรยกเลิกกำรเข้ำใช้งำน  เพื่ อป้องกันกำรเข้ำมำใช้งำนจำก
บุคคลภำยนอก 
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ภำพท่ี 3.3 หนำ้ Menu 

 หน้ำจอเมนูระบบบริหำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง เป็นหน้ำจอแรกท่ีแสดงหลงัผูใ้ช้ลงช่ือเขำ้ใช้
ระบบแลว้ โดยแถบดำ้นบนจะแสดงรำยกำรให้เลือกวำ่ผูใ้ช้ตอ้งกำรจะเรียกขอ้มูลใด เช่น ขอ้มูลหลกั 
ขอ้มูลกำรซ้ือขำย หรือกำรจดักำรสินคำ้ช ำรุด โดยแต่ละเมนูขอ้มูลต่ำงๆ ก็จะมีขอ้มูลยอ่ยแยกลงไปอีก 
เช่น ขอ้มูลหลกัก็จะมีขอ้มูลปลีกยอ่ยลงมำ คือ ขอ้มูลสินคำ้ ขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ขอ้มูลพนกังำน เป็น
ตน้ หำกเลือกแลว้ระบบจะเปิดฟอร์มท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
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ภำพท่ี 3.4 หนำ้จอขอ้มูลผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้ 

 หน้ำจอขอ้มูลผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้ เป็นหน้ำจอขอ้มูลปลีกย่อยท่ีอยูใ่นเมนูของขอ้มูลหลกั เม่ือผูใ้ช้

ตอ้งกำรทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้ ก็จะเรียกขอ้มูลน้ีมำ ในหน้ำจอน้ีจะมีแถบค ำสั่งอยู่

ดำ้นบนของฟอร์ม สำมำรถใช้บนัทึกหรือแกไ้ขขอ้มูลเพิ่มเติมในภำยหลงั ดำ้นล่ำงจำกแถบค ำสั่งจะ

แสดงขอ้มูลของผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้ โดยผูใ้ชส้ำมำรถเลือกดูขอ้มูลไดจ้ำกตำรำงดำ้นล่ำง 
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ภำพท่ี 3.5 หนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ 

 หน้ำจอขอ้มูลสินคำ้จะแสดงขอ้มูลสินคำ้ท่ีน ำมำจ ำหน่ำยภำยในร้ำนทั้งหมด โดยพนกังำนจะ

เป็นผูบ้นัทึกรำยกำรสินคำ้รวมถึงปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง พนกังำนสำมำรถคน้หำขอ้มูลสินคำ้

ไดจ้ำกหนำ้จอน้ีทนัที 
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ภำพท่ี 3.6 หนำ้จอขอ้มูลประเภทสินคำ้ 

 หนำ้จอขอ้มูลประเภทสินคำ้จะแสดงข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้รียกดูจำกแถบเมนูขอ้มูลหลกั โดยหนำ้จอน้ีจะ

แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทของสินคำ้ เป็นกำรจดัหมวดหมู่ของสินคำ้ เพื่อง่ำยต่อกำรเรียกดู เช่น 

สินคำ้ประเภทคีม ก็จะแบ่งยอ่ยไดด้งัน้ี คีมปำกขยำย คีมตดัขำ้ง คีมปำกแหลม คีมตดั เป็นตน้ ผูใ้ชง้ำน

สำมำรถเรียกดูขอ้มูลไดจ้ำกกำรคน้หำ หรือแกไ้ขขอ้มูลได ้โดยใชแ้ถบเมนูค ำสั่งดำ้นบน 
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ภำพท่ี 3.7 หนำ้จอขอ้มูลพนกังำน 

 ขอ้มูลพนกังำนจะอยูใ่นเมนูขอ้มูลหลกั เม่ือเรียกใชง้ำนหน้ำจอ ผูใ้ชจ้ะเห็นขอ้มูลของพนกังำน

ทั้งหมดในร้ำน เช่น ช่ือ-นำมสกุล ท่ีอยู ่สถำนภำพกำรท ำงำน รวมถึงสิทธ์ิในกำรใชง้ำนระบบดว้ย ผูใ้ช้

สำมำรถท่ีจะเขำ้ไปก ำหนดสิทธิกำรเขำ้ถึงระบบ หรือแกไ้ขขอ้มูลต่ำงๆ ของพนกังำนได ้เม่ือพนกังำน

มีกำรแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนตวั โดยกำรเรียกใชค้  ำสั่งจำกแถบเมนูดำ้นบน 
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ภำพท่ี 3.8 หนำ้จอขอ้มูลโปรโมชัน่ 

 หนำ้จอขอ้มูลโปรโมชัน จะใช้เม่ือทำงร้ำนมีกำรจดัรำยกำรสินคำ้ลดรำคำ พนกังำนจะตอ้งเพิ่ม

ขอ้มูลโปรโมชนัข้ึน โดยเพิ่มขอ้มูลสินคำ้ท่ีจะจดัรำยกำรและก ำหนดส่วนลด รวมถึงระยะเวลำในกำร

จดัรำยกำรของสินคำ้ช้ินนั้นๆ  
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ภำพท่ี 3.9 หนำ้จอขอ้มูลจุดสั่งซ้ือ 

 หนำ้จอขอ้มูลจุดสั่งซ้ือ พนกังำนจะตอ้งเขำ้มำตรวจสอบขอ้มูลสินคำ้คงเหลือท่ีมีจ ำนวนต ่ำกวำ่

ก ำหนดในหน้ำน้ี โดยหน้ำจอจะแสดงรำยกำรสินคำ้ท่ีต้องสั่งซ้ือเพิ่ม เม่ือพนักงำนตรวจสอบแล้ว

พบวำ่มีสินคำ้ท่ีตอ้งสั่งซ้ือเพิ่ม พนกังำนจะตอ้งท ำกำรสั่งซ้ือในล ำดบัถดัไป  
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ภำพท่ี 3.10 หนำ้จอกำรสั่งซ้ือสินคำ้ 

 ขอ้มูลกำรสั่งซ้ือสินคำ้ อยูใ่นแถบเมนูขอ้มูลกำรซ้ือขำย เม่ือมีกำรสั่งซ้ือสินคำ้จำกผูผ้ลิต เพื่อน ำ

สินคำ้มำส ำรองไวท่ี้ร้ำน ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งท ำกำรบนัทึกขอ้มูลกำรสั่งซ้ือในระบบทุกคร้ัง เพื่อใชอ้ำ้งอิง

กำรสั่งในกำรรับสินคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง โดยหนำ้จอจะแสดงผลขอ้มูลผูส้ั่งซ้ือ ขอ้มูลผูผ้ลิตและจ ำหน่ำย

ขอ้มูลสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือ เม่ือเพิ่มรำยกำรสั่งซ้ือสินคำ้ครบแล้ว ระบบจะแสดงมูลค่ำสินคำ้ทั้งหมดท่ีตอ้ง

ช ำระ ผูใ้ชส้ำมำรถแกไ้ขขอ้มูลไดจ้ำกแถบค ำสั่งดำ้นบน 
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ภำพท่ี 3.11 หนำ้จอกำรรับสินคำ้เขำ้ 

 หนำ้จอกำรรับสินคำ้เขำ้ อยูใ่นแถบเมนูขอ้มูลกำรซ้ือขำย เรียกใชเ้ม่ือมีกำรรับสินคำ้ท่ีไดส้ั่งซ้ือ

ไป เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งของรำยกำรกำรสั่งซ้ือ ผูใ้ช้ระบบจะตอ้งคน้หำใบสั่งซ้ือจำกช่องเลขท่ี

ใบสั่งซ้ือ แล้วจึงจะเห็นขอ้มูลกำรสั่งซ้ือและท ำรำยกำรรับสินคำ้เขำ้ไปในระบบได้ โดยผูรั้บสินคำ้

จะตอ้งกรอกขอ้มูลของผูรั้บสินคำ้และตรวจสอบสินคำ้ท่ีไดรั้บวำ่ถูกตอ้งหรือไม่ จึงจะบนัทึกกำรรับ

สินคำ้เขำ้ระบบหน้ำจอจะแสดงขอ้มูลสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือ จ ำนวนเงินท่ีจะตอ้งช ำระค่ำสินคำ้ ขอ้มูลผูผ้ลิต

และจ ำหน่ำยท่ีท ำกำรสั่งซ้ือสินคำ้ดว้ย เป็นตน้ 
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ภำพท่ี 3.12 หนำ้จอกำรขำยสินคำ้ 

 หนำ้จอกำรขำยสินคำ้ อยูใ่นแถบเมนูขอ้มูลกำรซ้ือขำย เม่ือมีกำรขำยสินคำ้ ผูใ้ชร้ะบบจะตอ้งท ำ

กำรบนัทึกขอ้มูลของผูซ้ื้อ ขอ้มูลสินคำ้ท่ีขำย เป็นตน้ เม่ือบนัทึกขอ้มูลแลว้ หน้ำจอจะแสดงกำรขำย

สินคำ้ของคร้ังนั้นๆ อีกคร้ัง ผูใ้ชร้ะบบจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง หำกรำยกำรสินคำ้ผิดพลำด 

ผูใ้ช้ระบบก็สำมำรถแกไ้ขหรือลบรำยกำรสินคำ้ได ้หำกตอ้งกำรคน้หำขอ้มูลกำรขำย สำมำรถเลือก

คน้หำจำกเลขท่ีกำรขำยได ้หรือหำกจะเพิ่มขอ้มูล ก็สำมำรถเลือกแถบค ำสั่งเมนูดำ้นบนได ้
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ภำพท่ี 3.13 หนำ้จอกำรส่งเคลมสินคำ้ 

 หน้ำจอกำรส่งเคลมสินคำ้ อยู่ในแถบเมนูจดักำรสินคำ้ช ำรุด เม่ือสินคำ้ไม่สำมำรถใช้งำนได ้

ผูใ้ชร้ะบบตอ้งท ำกำรจดัส่งเคลมเพื่อขอเปล่ียนสินคำ้กบัทำงผลิตและผูจ้  ำหน่ำย โดยตอ้งกรอกขอ้มูล

สินคำ้ท่ีช ำรุด สำเหตุท่ีช ำรุด ขอ้มูลของผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยท่ีท ำกำรขำยสินคำ้ให้ เพื่อน ำส่งเคลม เม่ือ

ท ำรำยกำรเสร็จแลว้ หนำ้จอจะแสดงผลรำยกำรส่งเคลมตำมท่ีบนัทึก และสำมำรถคน้หำรำยกำรเคลม

ไดจ้ำกเลขท่ีใบเคลมในภำยหลงั และสำมำรถเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขขอ้มูลไดจ้ำกแถบค ำสั่งดำ้นบน 
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ภำพท่ี 3.14 หนำ้จอกำรรับสินคำ้เคลม 

 หน้ำจอกำรับสินคำ้เคลม อยู่ในเมนูจดักำรสินคำ้ช ำรุด เม่ือได้รับสินคำ้จำกกำรส่งเคลม ผูใ้ช้

ระบบตอ้งคน้หำเลขท่ีใบเคลมจำกช่องเลขท่ี เม่ือคน้หำแลว้ หนำ้จอจะแสดงรำยกำรกำรส่งเคลม ผูใ้ช้

รับตอ้งตรวจสอบสินคำ้ท่ีส่งเคลมวำ่ไดรั้บสินคำ้ถูกตอ้งกบัท่ีส่งไปหรือไม่ เม่ือตรวจสอบขอ้มูลแลว้ 

ผูใ้ชร้ะบบจะตอ้งยนืยนักำรรับสินคำ้ โดยระบุช่ือผูรั้บสินคำ้ก่อนจะบนัทึกขอ้มูลลงระบบ  
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2. กำรออกแบบส่วนผลลพัธ์ 

 

ภำพท่ี 3.15 ใบสั่งสินคำ้ 
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ภำพท่ี 3.16 ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี 
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ภำพท่ี 3.17 รำยงำนส่งเคลมสินคำ้ 
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3. กำรออกแบบฐำนขอ้มูล 

 

ภำพท่ี 3.18 กำรแสดงควำมสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
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ตำรำงท่ี 3.2 รำยกำรตำรำงขอ้มูล 

ช่ือตำรำง ค ำอธิบำย 

Category 

Claim 

ClaimDetail 

Employee 

Invoice 

InvoiceDetail 

Product 

Purchase 

PurchaseDetail 

Supplier 

Vat 

ตำรำงประเภทสินคำ้ 

ตำรำงเคลมสินคำ้ 

ตำรำงรำยละเอียดกำรเคลม 

ตำรำงพนกังำน 

ตำรำงกำรขำย 

ตำรำงรำยละเอียดกำรขำย 

ตำรำงสินคำ้ 

ตำรำงกำรซ้ือ 

ตำรำงรำยละเอียดกำรซ้ือ 

ตำรำงผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้ 

ตำรำงภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
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4.  กำรพฒันำโปรแกรม  

  4.1 กำรออกแบบฐำนขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 

 

ภำพท่ี 3.19 กำรออกแบบฐำนขอ้มูล 
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 4.2 กำรออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2012 

 

ภำพท่ี 3.20 กำรออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ 

 

 

 

 

 

 



44 

 
 

 4.3 กำรเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐำนขอ้มูลดว้ยภำษำ C# 

 

ภำพท่ี 3.21 แสดงกำรเขียนโปรแกรมเพื่อใชติ้ดต่อกบัฐำนขอ้มูล 
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 บทท่ี 4 
ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนและทดสอบโปรแกรม 

ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 

 โปรแกรมระบบบริหำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง Top man มีขั้นตอนกำรท ำงำนดงัน้ี 

 

ภำพท่ี 4.1 หนำ้จอ Login เขำ้ระบบ 

หน้ำจอแรกส ำหรับกำรเปิดใช้ระบบ คือ กำรเขำ้สู่ระบบโดยกำร Login ซ่ึงมีขั้นตอนในกำร
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือผูใ้ช ้ใหผู้ใ้ชใ้ส่ช่ือของตนเอง เช่น KANDA 
2. รหัสผ่ำน ให้ผูใ้ช้ใส่รหัสผ่ำนท่ีตั้งข้ึน โดยรหัสผ่ำนจะแสดงเป็น () แทนตวัเลขหรือ

ตวัอกัษร 
3.  เลือกปุ่มเขำ้สู่ระบบ เพื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำน 
4. เลือกปุ่มออกจำกโปรแกรม เพื่อปิดโปรแกรม 
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ภำพท่ี 4.2 หนำ้เมนู 

 เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรเขำ้ระบบแลว้ จะพบหน้ำจอเมนูซ่ึงมีขั้นตอนในกำรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี แถบเมนู
ดำ้นบนจะแสดงปุ่มเมนูแฟ้มขอ้มูลต่ำงๆ หำกผูใ้ชต้อ้งกำรเลือกรำยกำรให้ท ำกำรคลิกเลือกท่ีรำยกำร
ขอ้มูลนั้นๆ โดยมีรำยกำรขอ้มูลดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลหลกั  
 2.  จุดสั่งซ้ือสินคำ้ 
 3.  ขอ้มูลกำรซ้ือขำย 
 4.  จดักำรสินคำ้ช ำรุด 
 5.  รำยงำนระบบ 
 6. ส่วนของผูพ้ฒันำระบบ 
 7.   ออกจำกระบบ  
 แถบสถำนะด้ำนล่ำงจะแสดงช่ือผูใ้ช้ระบบ สถำนะของผูใ้ช้ หำกผูใ้ช้เป็นแอดมินจะมีค ำว่ำ 
(Admin) ต่อทำ้ยช่ือของผูใ้ช ้และแสดงวนั เดือน ปี ท่ีเขำ้ใชง้ำน 
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ภำพท่ี 4.3 หนำ้จอ (ขอ้มูลพื้นฐำน) 

 1. เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรเลือกขอ้มูลพื้นฐำน จะพบหนำ้แฟ้มขอ้มูลต่ำงๆ ดงัน้ี  
  - แฟ้มขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย  
  - แฟ้มขอ้มูลสินคำ้ 
  - แฟ้มขอ้มูลประเภทสินคำ้ 
  - แฟ้มขอ้มูลพนกังำน 
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ภำพท่ี 4.4 หนำ้จอกำรเพิ่มขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

 เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรเลือกเมนูแฟ้มขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำยจะพบหนำ้จอขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ซ่ึงมีขั้นตอน
ในกำรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 กำรเพิ่มขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

1. เลือกท่ีปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” ระบบจะสร้ำงรหสัผูจ้ดัจ  ำหน่ำยเพิ่มใหอ้ตัโนมติั 
2. ช่องช่ือผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ใหใ้ส่ช่ือบริษทัของผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 
3. ช่องท่ีอยู ่ใหใ้ส่ท่ีอยูข่องบริษทัผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 
4. ช่องเบอร์โทรศพัท ์ใหใ้ส่เบอร์โทรศพัทท่ี์สำมำรติดต่อไดข้องผูจ้ดัจ  ำหน่ำยท่ีใหไ้ว ้
5. ช่องเบอร์แฟกซ์ ใหใ้ส่เบอร์แฟกซ์ของผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 
6. ช่องช่ือผูติ้ดต่อ ใหใ้ส่ช่ือผูติ้ดต่อแทนของบริษทัผูจ้ดัจ  ำหน่ำย  
7. เม่ือใส่ข้อมูลครบแล้ว ให้เลือกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” เพื่อกำรกำรบนัทึกขอ้มูลของผูจ้ดั

จ  ำหน่ำยรำยใหม่ลงไปในระบบ 
8. หำกผูใ้ชไ้ม่ตอ้งกำรท ำรำยกำรต่อ ใหเ้ลือกปุ่มยกเลิกเพื่อเคลียร์ขอ้มูลทั้งหมด 
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ภำพท่ี 4.5 หนำ้จอกำรแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

กำรแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 
1. กำรแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ใหผู้ใ้ชเ้ลือกขอ้มูลของผูจ้ดัจ  ำหน่ำยท่ีจะแกไ้ข จำกตำรำง

ดำ้นล่ำง   
2. เลือกปุ่ม “แกไ้ขขอ้มูล”  
3. ช่องช่ือผูจ้ดัจ  ำหน่ำย สำมำรถแกไ้ขช่ือบริษทัของผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 
4. ช่องท่ีอยู ่สำมำรถแกท่ี้อยูข่องบริษทัผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 
5. ช่องเบอร์โทรศพัท ์สำมำรถแกไ้ขเบอร์โทรศพัทท่ี์สำมำรติดต่อไดข้องผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 
6. ช่องเบอร์แฟกซ์ สำมำรถแกไ้ขเบอร์แฟกซ์ของผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 
7. ช่องช่ือผูติ้ดต่อ สำมำรถแกไ้ขช่ือผูติ้ดต่อแทนของบริษทัผูจ้ดัจ  ำหน่ำย  
8. เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหเ้ลือกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” เพื่อกำรบนัทึกขอ้มูลของผูจ้ดัจ  ำหน่ำย

ท่ีแกไ้ขขอ้มูลลงในระบบ 
9. หำกผูใ้ชไ้ม่ตอ้งกำรท ำรำยกำรต่อ ใหเ้ลือกปุ่มยกเลิกเพื่อเคลียร์ขอ้มูลทั้งหมด 
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ภำพท่ี 4.6 หนำ้จอกำรคน้หำขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

กำรคน้หำขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 
1. ในส่วนกำรคน้หำขอ้มูล ผูใ้ชส้ำมำรถเลือกรูปแบบกำรคน้หำจำกกำรแสดงขอ้มูลทั้งหมด

ช่ือผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ช่ือผูติ้ดต่อ 
2. หำกเลือกรูปแบบกำรคน้หำจำกช่ือผูจ้ดัจ  ำหน่ำยหรือช่ือผูติ้ดต่อ ผูใ้ชจ้ะตอ้งระบุขอ้มูลท่ี

ตอ้งกำรคน้หำในช่อง “ขอ้มูลคน้หำ”  
3. เม่ือใส่รูปแบบและขอ้มูลท่ีตอ้งกำรคน้หำแลว้ ใหเ้ลือกปุ่มท่ีอยูด่ำ้นขำ้งช่องขอ้มูลคน้หำ 

เพื่อให้ระบบคน้หำขอ้มูลท่ีตอ้งกำร 
4. เม่ือมีขอ้มูลตรงกบัท่ีคน้หำ ขอ้มูลจะปรำกฏในตำรำงดำ้นล่ำง 
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ภำพท่ี 4.7 หนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ 

 เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรเลือกปุ่มแฟ้มขอ้มูลสินคำ้ จะพบหนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ ซ่ึงมีขั้นตอนในกำร
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

กำรเพิ่มขอ้มูลสินคำ้ 
1. เลือกท่ีปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” ระบบจะสร้ำงรหสัสินคำ้เพิ่มใหอ้ตัโนมติั 
2. ช่ือสินคำ้ ใส่ช่ือสินคำ้ 
3. ประเภทสินคำ้ ใส่ประเภทสินคำ้วำ่จดัอยูใ่นกลุ่มใด 
4. รำยละเอียดสินคำ้ ใส่รำยละเอียดสินคำ้ เช่น ขนำด สี เป็นตน้ 
5. ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย เลือกขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้รำยกำรนั้นๆ จำกปุ่มดำ้นขำ้ง 

จะปรำกฏตำรำงช่ือผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ใหผู้ใ้ชค้ลิกเมำส์สองคร้ังเพื่อเลือกเลือกขอ้มูล 
6. รำคำซ้ือ ใส่รำคำท่ีซ้ือสินคำ้เขำ้มำ 
7. รำคำขำย ใส่รำคำสินคำ้ท่ีขำยหนำ้ร้ำน 
8. จ ำนวนสินคำ้คงเหลือ ในกำรเพิ่มขอ้มูลสินคำ้ ผูใ้ชจ้ะไม่สำมำรถใส่ขอ้มูลจ ำนวนสินคำ้

คงเหลือได ้
9. จ ำนวนสินคำ้ส่งเคลม ในกำรเพิ่มขอ้มูลสินคำ้ ผูใ้ชจ้ะไม่สำมำรถใส่ขอ้มูลจ ำนวนสินคำ้

ส่งเคลมได ้
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10. จุดสั่งซ้ือ ผูใ้ชใ้ส่จ  ำนวนจุดสั่งซ้ือ เพื่อแจง้เตือนสินคำ้คงเหลือต ่ำกวำ่จุดสั่งซ้ือ ผูใ้ช้
จะตอ้งสั่งซ้ือสินคำ้เพิ่ม 
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ภำพท่ี 4.8 หนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ (ต่อ) 

กำรแกไ้ขขอ้มูลสินคำ้ 
1. เลือกท่ีปุ่ม “แกไ้ขขอ้มูล”  
2. ช่ือสินคำ้ ใส่ช่ือสินคำ้ 
3. ประเภทสินคำ้ ใส่ประเภทสินคำ้วำ่จดัอยูใ่นกลุ่มใด 
4. รำยละเอียดสินคำ้ ใส่รำยละเอียดสินคำ้ เช่น ขนำด สี เป็นตน้ 
5. ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย เลือกขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้รำยกำรนั้นๆ จำกปุ่มดำ้นขำ้ง 
6. รำคำซ้ือ ใส่รำคำท่ีซ้ือสินคำ้เขำ้มำ 
7. รำคำขำย ใส่รำคำสินคำ้ท่ีขำยหนำ้ร้ำน 
8. จ ำนวนสินคำ้คงเหลือ จะไม่สำมำรถแกไ้ขได ้
9. จ ำนวนสินคำ้ส่งเคลม จะไม่สำมำรถแกไ้ขได ้
10. จุดสั่งซ้ือ จะแจง้เตือนใหท้ ำกำรสั่งซ้ือสินคำ้ เม่ือจ ำนวนสินคำ้เหลือนอ้ย 
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ภำพท่ี 4.9 หนำ้จอขอ้มูลสินคำ้(ต่อ) 

 กำรคน้หำขอ้มูลสินคำ้ 
1. ในส่วนกำรคน้หำขอ้มูล ผูใ้ชส้ำมำรถเลือกรูปแบบกำรคน้หำจำกกำรแสดงขอ้มูล

ทั้งหมด รหสัสินคำ้ ช่ือสินคำ้ ฯลฯ 
2. หำกเลือกรูปแบบกำรค้นหำจำกช่ือสินค้ำหรืออ่ืนๆ  ผูใ้ช้จะต้องระบุข้อมูลท่ี

ตอ้งกำรคน้หำในช่อง “ขอ้มูลคน้หำ”  
3. เม่ือใส่รูปแบบและขอ้มูลท่ีตอ้งกำรคน้หำแลว้ ใหเ้ลือกปุ่มท่ีอยูด่ำ้นขำ้งช่องขอ้มูล

คน้หำ เพื่อใหร้ะบบคน้หำขอ้มูลท่ีตอ้งกำร 
4. เม่ือมีขอ้มูลตรงกบัท่ีคน้หำ ขอ้มูลจะปรำกฏในตำรำงดำ้นล่ำง 
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ภำพท่ี 4.10 หนำ้จอขอ้มูลประเภทสินคำ้ 

เม่ือผูใ้ชเ้ลือกปุ่มแฟ้มขอ้มูลประเภทสินคำ้ จะพบหน้ำจอขอ้มูลประเภทสินคำ้ ซ่ึงมีขั้นตอนใน
กำรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 กำรเพิ่มขอ้มูลประเภทสินคำ้ 
1. เลือกปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” ระบบจะสร้ำงรหสัประเภทสินคำ้ข้ึนใหอ้ตัโนมติั 
2. ผูใ้ชร้ะบุช่ือประเภทของสินคำ้ เช่น กรรไกร สวำ่น เป็นตน้ 
3. เลือกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีเพิ่ม 
4. หำกตอ้งกำรยกเลิกรำยกำรใหเ้ลือกปุ่ม “ยกเลิก” 
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ภำพท่ี 4.11 หนำ้จอขอ้มูลประเภทสินคำ้(ต่อ) 

กำรแกไ้ขขอ้มูลประเภทสินคำ้ 
1. เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งกำรแกไ้ขจำกตำรำงดำ้นล่ำง 
2. เลือกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”  ผูใ้ช้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้แค่ “ช่ือประเภทสินค้ำ” 

เท่ำนั้น 
3. เลือกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีท ำกำรแกไ้ข หรือ เลือกปุ่ม “ยกเลิก” 

เม่ือตอ้งกำรยกเลิกรำยกำร 
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ภำพท่ี 4.12 หนำ้จอขอ้มูลประเภทสินคำ้(ต่อ) 

 กำรคน้หำประเภทสินคำ้ 
1. หำกเลือกรูปแบบกำรคน้หำจำกรหสัสินคำ้ ช่ือสินคำ้ ประเภทสินคำ้ สถำนะสินคำ้ 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งระบุขอ้มูลท่ีตอ้งกำรคน้หำในช่อง “ขอ้มูลคน้หำ”  
2. เม่ือใส่รูปแบบและขอ้มูลท่ีตอ้งกำรคน้หำแลว้ ใหเ้ลือกปุ่มท่ีอยูด่ำ้นขำ้งช่องขอ้มูล

คน้หำ เพื่อใหร้ะบบคน้หำขอ้มูลท่ีตอ้งกำร 
3. เม่ือมีขอ้มูลตรงกบัท่ีคน้หำ ขอ้มูลจะปรำกฏในตำรำงดำ้นล่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 
 

 

ภำพท่ี 4.13 หนำ้จอขอ้มูลพนกังำน 

 เม่ือผูใ้ช้เลือกปุ่มแฟ้มขอ้มูลพนักงำนจะพบหน้ำจอขอ้มูลพนกังำนซ่ึงมีขั้นตอนในกำรปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

กำรเพิ่มขอ้มูลพนกังำน 
1. เม่ือเลือกปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” ระบบจะสร้ำงรหสัพนกังำนใหอ้ตัโนมติั 
2. ช่ือ-สกุล พิมพช่ื์อ-สกุลของพนกังำน 
3. เลขบตัรประชำชน พิมพเ์ลขบตัรประชำชนของพนกังำน 
4. เพศ เลือกเพศชำย/หญิง 
5. วนั เดือน ปี เกิด เลือกวนั เดือน ปีเกิดของพนกังำน 
6. ท่ีอยู ่ใส่ท่ีอยูข่องพนกังำน 
7. เบอร์โทรศพัท ์ใส่เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดข้องพนกังำน 
8. อีเมล ใส่อีเมลของพนกังำน 
9. ต ำแหน่ง ใส่ต ำแหน่งงำนของพนกังำน 
10. ช่ือผูใ้ช ้ใส่ช่ือผูใ้ชร้ะบบของพนกังำนเป็นภำษำองักฤษ 
11. รหสัผำ่น ก ำหนดรหสัผำ่นของพนกังำน 
12. สิทธ์ิกำรใช้งำน เลือกสิทธ์ิกำรใชง้ำนระบบ วำ่สำมำรถใช้งำนระบบไดใ้นระดบั

ใด 
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13. เม่ือพิมพ์ข้อมูลครบแล้ว เลือกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกข้อมูลพนักงำน
ดงักล่ำวลงระบบ หำกตอ้งกำรยกเลิกรำยกำร ใหเ้ลือกปุ่ม “ยกเลิก”  
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ภำพท่ี 4.14 หนำ้จอขอ้มูลพนกังำน(ต่อ) 

กำรแกไ้ขขอ้มูลพนกังำน 
1. เม่ือเลือกขอ้มูลพนกังำนท่ีตอ้งกำรแกไ้ขไดแ้ลว้ ใหเ้ลือกปุ่ม “แกไ้ขขอ้มูล” 
2. ช่ือ-สกุล พิมพช่ื์อ-สกุลของพนกังำน 
3. เลขบตัรประชำชน พิมพเ์ลขบตัรประชำชนของพนกังำน 
4. เพศ เลือกเพศชำย/หญิง 
5. วนั เดือน ปี เกิด เลือกวนั เดือน ปีเกิดของพนกังำน 
6. ท่ีอยู ่ใส่ท่ีอยูข่องพนกังำน 
7. เบอร์โทรศพัท ์ใส่เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดข้องพนกังำน 
8. อีเมล ใส่อีเมลของพนกังำน 
9. ต ำแหน่ง ใส่ต ำแหน่งงำนของพนกังำน 
10. ช่ือผูใ้ช ้ใส่ช่ือผูใ้ชร้ะบบของพนกังำนเป็นภำษำองักฤษ 
11. รหสัผำ่น ก ำหนดรหสัผำ่นของพนกังำน 
12. สิทธิกำรใช้งำน เลือกสิทธ์ิกำรใชง้ำนระบบ วำ่สำมำรถใช้งำนระบบไดใ้นระดบั

ใด 
13. หำกพนกังำนลำออก ใหเ้ลือกปุ่ม “ลำออก” 
14. เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ เลือกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” เพื่อบนัทึกขอ้มูลพนกังำนดงักล่ำว

ลงระบบ หำกตอ้งกำรยกเลิกรำยกำร ใหเ้ลือกปุ่ม “ยกเลิก”  



61 

 
 

 

ภำพท่ี 4.15 หนำ้จอขอ้มูลพนกังำน (ต่อ) 

 กำรคน้หำขอ้มูลพนกังำน 
1. หำกเลือกรูปแบบกำรคน้หำจำก ช่ือพนกังำน ต ำแหน่งำน ฯลฯ ผูใ้ช้จะตอ้งระบุ

ขอ้มูลท่ีตอ้งกำรคน้หำในช่อง “ขอ้มูลคน้หำ”  
2. เม่ือใส่รูปแบบและขอ้มูลท่ีตอ้งกำรคน้หำแลว้ ใหเ้ลือกปุ่มท่ีอยูด่ำ้นขำ้งช่องขอ้มูล

คน้หำ เพื่อใหร้ะบบคน้หำขอ้มูลท่ีตอ้งกำร 
3. เม่ือมีขอ้มูลตรงกบัท่ีคน้หำ ขอ้มูลจะปรำกฏในตำรำงดำ้นล่ำง 
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ภำพท่ี 4.16 หนำ้จอจุดสั่งซ้ือสินคำ้ 

 เม่ือเลือกดูแถบเมนูจุดสั่งซ้ือสินค้ำหน้ำจอจะแสดงรำยกำรสินค้ำคงเหลือทั้ งหมดในระบบ                     
โดยทุกคร้ังผูใ้ช้จะตอ้งเขำ้มำดูรำยกำรสินคำ้คงเหลือ และจุดสั่งซ้ือท่ีก ำหนดว่ำมีรำยกำรใดบำ้ง เพื่อ
สั่งซ้ือสินคำ้ดงักล่ำวเพิ่มและสำมำรถพิมพเ์ป็นรำยงำนออกมำตรวจสอบสินคำ้ได ้
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ภำพท่ี 4.17 รำยงำนจุดสั่งซ้ือสินคำ้ 
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ภำพท่ี 4.18 หนำ้จอหลกัขอ้มูลซ้ือขำยสินคำ้ 

 เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรเลือกขอ้มูลกำรซ้ือขำย จะพบหนำ้แฟ้มขอ้มูลต่ำงๆ ดงัน้ี  
- แฟ้มขอ้มูลสั่งซ้ือสินคำ้  
- แฟ้มขอ้มูลรับสินคำ้ 
- แฟ้มขอ้มูลขำยสินคำ้ 
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ภำพท่ี 4.19 หนำ้จอสั่งซ้ือสินคำ้ 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกปุ่มแฟ้มขอ้มูลกำรซ้ือขำยจะพบหนำ้จอกำรสั่งซ้ือสินคำ้ซ่ึงมีขั้นตอนในกำรปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

 กำรเพิ่มรำยกำรซ้ือขำยสินคำ้ 
1. เลือกปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” ระบบจะออกเลขท่ีใบสั่งซ้ือ/วนัท่ีสั่งซ้ือ/พนกังำนสั่งซ้ือให้

อตัโนมติั 
2. เลือกรำยกำรสินคำ้ท่ีจะสั่งซ้ือ โดยตอ้งเลือกจำกผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้ก่อน วำ่จะสั่งซ้ือ

กบัผูจ้ดัจ  ำหน่ำยใด 
3. เลือกรำยกำรสินคำ้ท่ีตอ้งกำรสั่งซ้ือ 
4. คลิกปุ่ม “เพิ่มรำยกำร” ระบบจะสรุปรำยกำรสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือและแสดงรำคำมูลค่ำ

สุทธิ 
5. ผูใ้ชส้ำมำรถลบรำยกำรสินคำ้ออกได ้โดยเลือกปุ่ม “ลบ” ในตำรำงดำ้นล่ำง 
6. เม่ือพิมพ์ข้อมูลครบแล้ว เลือกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกข้อมูลพนักงำน

ดงักล่ำวลงระบบ หำกตอ้งกำรยกเลิกรำยกำร ใหเ้ลือกปุ่ม “ยกเลิก”  
7. เม่ือท ำรำยกำรสั่งซ้ือสินค้ำเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะออกรำยงำนกำรสั่งซ้ือให้

อตัโนมติั 
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ภำพท่ี 4.20 รำยงำนกำรสั่งซ้ือสินคำ้ 
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ภำพท่ี 4.21 หนำ้จอรับสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือ 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกปุ่มแฟ้มขอ้มูลกำรซ้ือขำยจะพบหนำ้จอกำรรับสินคำ้ซ่ึงมีขั้นตอนในกำรปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 
 กำรรับสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือ 

1. เลือกใบสั่งซ้ือสินคำ้ จำกปุ่ม ดำ้นขำ้งเลขท่ีใบสั่งซ้ือสินคำ้ 
2. เม่ือไดใ้บสั่งซ้ือสินคำ้แลว้ ผูใ้ชต้อ้งกดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” 
3. ระบบจะบกัทึกรับสินคำ้และเพิ่มสินคำ้เขำ้ระบบให้ 
 

 

 

 

 



68 

 
 

 

ภำพท่ี 4.22 หนำ้จอขำยสินคำ้ 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกปุ่มแฟ้มขอ้มูลกำรซ้ือขำยจะพบหนำ้จอกำรขำยสินคำ้ซ่ึงมีขั้นตอนในกำรปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

กำรขำยสินคำ้ 
1. ระบบจะสร้ำงเลขท่ีใบสั่งซ้ือ วนัท่ี ช่ือพนกังำนใหอ้ตัโนมติั 
2. ใส่ขอ้มูลช่ือลูกคำ้ 
3. ท่ีอยู ่
4. เลือกสินคำ้โดยกำรคลิกปุ่ม  จะปรำกฏขอ้มูลสินคำ้ใหเ้ลือก 
5. เม่ือเลือกสินคำ้ไดแ้ลว้ คลิกปุ่ม “เพิ่มรำยกำร” รำยกำรสินคำ้จะแสดงในตำรำง

ดำ้นล่ำงพร้อมรำคำสุทธิ 
6. คลิกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” เพื่อท ำกำรบนัทึกรำยกำรขำยสินคำ้ ระบบจะออกรำยงำน

กำรขำยสินคำ้รำยกำรดงักล่ำวใหอ้ตัโนมติั 
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ภำพท่ี 4.23 รำยงำนกำรขำยสินคำ้ 
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ภำพท่ี 4.24 หนำ้จอหลกัขอ้มูลจดักำรสินคำ้ช ำรุด 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกขอ้มูลกำรซ้ือขำย จะพบหนำ้แฟ้มขอ้มูลต่ำงๆ ดงัน้ี 
- แฟ้มขอ้มูลส่งเคลมสินคำ้  
- แฟ้มขอ้มูลรับสินคำ้เคลม 
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ภำพท่ี 4.25 หนำ้จอส่งเคลมสินคำ้ช ำรุด 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกปุ่มแฟ้มขอ้มูลจดักำรสินคำ้ส่งเคลม จะพบหน้ำจอกำรส่งเคลมสินคำ้ซ่ึงมีขั้นตอน
ในกำรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

กำรส่งเคลมสินคำ้ 
1. ระบบจะสร้ำงเลขท่ีใบเคลมสินคำ้, วนัท่ี, ช่ือพนกังำนใหอ้ตัโนมติั 
2. เลือกผูจ้ดัจ  ำหน่ำยโดยกำรคลิกปุ่ม  จะปรำกฏขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำยใหเ้ลือก 
3. เลือกสินคำ้โดยกำรคลิกปุ่ม  จะปรำกฏขอ้มูลสินคำ้ใหเ้ลือก  
4. ระบุจ ำนวนสินคำ้ท่ีส่งเคลมพร้อมใส่สำเหตุท่ีส่งเคลม 
5. บนัทึกขอ้มูลสินคำ้ท่ีส่งเคลม ระบบจะออกรำยงำนกำรส่งเคลมสินคำ้ใหอ้ตัโนมติั 
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ภำพท่ี 4.26 ใบรำยงำนส่งเคลมสินคำ้ 
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ภำพท่ี 4.27 หนำ้จอรับสินคำ้ท่ีส่งเคลม 

  เม่ือผูใ้ช้เลือกปุ่มแฟ้มจดักำรสินคำ้ช ำรุด จะพบหน้ำจอกำรรับสินคำ้ส่งเคลมซ่ึงมีขั้นตอนใน
กำรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

กำรรับสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือ 
1. เลือกใบสั่งซ้ือสินคำ้ จำกปุ่ม  ดำ้นขำ้งเลขท่ีใบสั่งซ้ือสินคำ้ 
2. เม่ือไดใ้บสั่งซ้ือสินคำ้แลว้ ผูใ้ชต้อ้งกดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” 
3. ระบบจะบกัทึกรับสินคำ้และเพิ่มสินคำ้เขำ้ระบบให ้

 
 

 

 

  

 

 



74 

 
 

 

ภำพท่ี 4.28 หนำ้จอเมนูหลกัส่วนของผูพ้ฒันำระบบ 

  เม่ือผูใ้ชล้งช่ือเขำ้ใชง้ำน จะพบหนำ้จอเมนูหลกั ให้ผูใ้ชเ้ลือกเมนูส่วนของผูพ้ฒันำระบบ เพื่อ

แกไ้ขขอ้มูล โดยผูใ้ชจ้ะสำมำรถใชง้ำนไดแ้ค่เมนูของตนเองเท่ำนั้น จะไม่สำมำรถเรียกใชง้ำนเมนูอ่ืนๆ 

ได ้

 หำกร้ำนคำ้ต้องกำรปรับเปล่ียนกำรตั้งค่ำระบบภำษี เช่น เพิ่มหรือลคค่ำภำษี จะต้องแจง้ให้

ผูพ้ฒันำระบบเขำ้ไปท ำกำรแกไ้ขให ้ 
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ภำพท่ี 4.29 หนำ้จอหลกัของส่วนผูพ้ฒันำระบบ 

 เม่ือผูพ้ฒันำระบบ เลือกเมนูส่วนของผูพ้ฒันำระบบแลว้ จะพอหน้ำจอหลกัของส่วนผูพ้ฒันำ

ระบบ ใหเ้ลือกท่ีปุ่มตั้งค่ำภำษี 
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ภำพท่ี 4.30 หนำ้จอตั้งค่ำภำษี 

 เม่ือเลือกท่ีปุ่มตั้งค่ำภำษีแลว้ จะพบหน้ำจอกำรตั้งค่ำภำษี ผูใ้ช้ใส่ค่ำภำษีท่ีตอ้งกำรเปล่ียนใหม่ 

ในช่องภำษีมูลค่ำเพิ่ม โดยใส่เป็นเลขทศนิยมสองหลกั ใช้สูตรค ำนวณ คือ ค่ำภำษีท่ีตอ้งกำรหำรดว้ย 

100 จะไดเ้ป็นค่ำทศนิยมท่ีตอ้งกำร 
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ภำพท่ี 4.31 หนำ้จอรำยงำนสรุปยอดซ้ือ 

 เม่ือผูใ้ช้เลือกปุ่มแฟ้มรำยงำนระบบ จะพบหน้ำจอรำยงำนสรุปยอดซ้ือ ซ่ึงมีขั้นตอนในกำร
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

กำรเรียกดูรำยงำน 
1. ผูใ้ชเ้ลือกรูปแบบกำรออกรำยงำน โดยสำมำรถเลือกให้แสดงขอ้มูลตำมวนัท่ี หรือ

ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 
2. เลือกวนัท่ีท่ีเร่ิมตน้ใหอ้อกรำยงำนและวนัท่ีส้ินสุดรำยงำน 
3. เลือกปุ่ม “พิมพร์ำยงำน” เพื่อใหร้ะบบออกรำยงำนดงักล่ำว 
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ภำพท่ี 4.32 รำยงำนกำรสรุปยอดซ้ือ โดยเรียงขอ้มูลจำกผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

 

ภำพท่ี 4.33 รำยงำนกำรสรุปยอดซ้ือ โดยเรียงขอ้มูลจำกวนัท่ี 
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ภำพท่ี 4.34 หนำ้จอรำยงำนสรุปยอดขำย 

 เม่ือผูใ้ช้เลือกปุ่มแฟ้มรำยงำนระบบ จะพบหน้ำจอรำยงำนสรุปยอดขำย ซ่ึงมีขั้นตอนในกำร
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

กำรเรียกดูรำยงำน 
1. ผูใ้ช้เลือกรูปแบบกำรออกรำยงำน โดยสำมำรถเลือกให้แสดงขอ้มูลตำมวนัท่ีได้

อยำ่งเดียว 
2. เลือกวนัท่ีท่ีเร่ิมตน้ใหอ้อกรำยงำนและวนัท่ีส้ินสุดรำยงำน 
3. เลือกปุ่ม “พิมพร์ำยงำน” เพื่อใหร้ะบบออกรำยงำนดงักล่ำว 
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ภำพท่ี 4.35 รำยงำนสรุปยอดขำย 
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ภำพท่ี 4.36 หนำ้จอรำยงำนสรุปกำรเคลม 

 เม่ือผูใ้ช้ท  ำกำรเลือกปุ่มแฟ้มรำยงำนระบบ จะพบหน้ำจอรำยงำนสรุปกำรเคลมสินค้ำ ซ่ึงมี
ขั้นตอนในกำรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 กำรเรียกดูรำยงำน 

1. ผูใ้ชเ้ลือกรูปแบบกำรออกรำยงำน โดยสำมำรถเลือกให้แสดงขอ้มูลตำมวนัท่ี หรือ
ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

2. เลือกวนัท่ีท่ีเร่ิมตน้ใหอ้อกรำยงำนและวนัท่ีส้ินสุดรำยงำน 
3. เลือกปุ่ม “พิมพร์ำยงำน” เพื่อใหร้ะบบออกรำยงำนดงักล่ำว 
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ภำพท่ี 4.37 รำยงำนสรุปยอดเคลมสินคำ้ 
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ภำพท่ี 4.38  หนำ้จอรำยงำนสินคำ้คงเหลือ 

 เม่ือผูใ้ช้เลือกปุ่มแฟ้มรำยงำนระบบ จะพบหน้ำจอรำยงำนสินคำ้คงเหลือ ซ่ึงมีขั้นตอนในกำร
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

กำรเรียกดูรำยงำน 
1. ผูใ้ชเ้ลือกรูปแบบกำรออกรำยงำน โดยเรียงตำมรหสัสินคำ้ 
2. เลือกปุ่ม “พิมพร์ำยงำน” เพื่อใหร้ะบบออกรำยงำนดงักล่ำว 
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ภำพท่ี 4.39 รำยงำนสินคำ้คงเหลือ 
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กำรทดสอบโปรแกรม 

 คณะผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรป้องกนัควำมผดิพลำดของระบบงำนดงัต่อไปน้ี 

 

ภำพท่ี 4.40 ภำพหนำ้จอกำรเขำ้ใชง้ำน 

 ผูใ้ชจ้ะตอ้ง Login เขำ้สู่ระบบทุกคร้ัง โดยกำรใส่ช่ือผูใ้ชง้ำนและรหสัผำ่นท่ีไดก้ ำหนดไวใ้น
ระบบ 

 

ภำพท่ี 4.41 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอเขำ้ใชง้ำน 

หำกผูใ้ชไ้ม่ใส่ช่ือผูใ้ชง้ำนและรหสัผำ่น หรือใส่ขอ้มูลผดิระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.42 ภำพหนำ้จอผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

 เม่ือเขำ้สู่หน้ำจอขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ผูใ้ช้สำมำรถคน้หำ เพิ่มและแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำยได ้

โดยหำกตอ้งกำรเพิ่มขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ให้ผูใ้ช้เลือกปุ่มเพิ่มขอ้มูลแลว้จึงใส่ขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำยรำย

ใหม่ท่ีตอ้งกำรเพิ่ม แต่หำกตอ้งกำรแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ผูใ้ช้จะตอ้งเลือกขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำยใน

ตำรำงดำ้นล่ำง โดยสำมำรถคน้หำจำกรูปแบบและค ำท่ีตอ้งกำรคน้หำไดท้นัที เม่ือเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูล

เรียนร้อยแลว้ ให้ผูใ้ช้บนัทึกขอ้มูลโดยกำรเลือกปุ่มบนัทึก หรือหำกตอ้งกำรยกเลิก ให้ผูใ้ช้เลือกปุ่ม

ยกเลิก 

 

ภำพท่ี 4.43 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

 เม่ือผูใ้ช้เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ผูใ้ช้จะต้องใส่ข้อมูลช่ือผูจ้ดัจ  ำหน่ำย หำกไม่ใส่

ขอ้มูลระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.44 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอขอ้มูลท่ีอยู ่

 เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ขอ้มูลท่ีอยูข่องผูจ้ดัจ  ำหน่ำย หำกไม่ใส่

ขอ้มูลระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 

 

ภำพท่ี 4.45 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอผูจ้ดัจ  ำหน่ำยในช่องเบอร์โทรศพัท ์

 เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ขอ้มูลเบอร์โทรศพัทข์องผูจ้ดัจะหน่ำย 

หำกไม่ใส่ขอ้มูลระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.46 กำรแจง้เตือนกำรคน้หำขอ้มูลในหนำ้จอขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

 เม่ือผูใ้ชค้น้หำขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำยแต่ไม่พบขอ้มูลท่ีคน้หำ ระบบจะแสดงกำรแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.47 หนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ 

 เม่ือเขำ้สู่หนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ ผูใ้ชส้ำมำรถคน้หำ เพิ่มและแกไ้ขขอ้มูลสินคำ้ได ้โดยหำกตอ้งกำร

เพิ่มข้อมูลสินค้ำ ให้ผูใ้ช้เลือกปุ่มเพิ่มข้อมูลแล้วจึงกรอกข้อมูลสินค้ำใหม่ท่ีต้องกำรเพิ่ม แต่หำก

ตอ้งกำรแก้ไขข้อมูลสินค้ำ ผูใ้ช้จะตอ้งเลือกขอ้มูลสินค้ำในตำรำงด้ำนล่ำง โดยสำมำรถคน้หำจำก

รูปแบบและค ำท่ีตอ้งกำรคน้หำไดท้นัที เม่ือเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลเรียนร้อยแลว้ ให้ผูใ้ชจ้ะบนัทึกขอ้มูล

โดยกำรเลือกปุ่มบนัทึก หรือหำกตอ้งกำรยกเลิกกำรท ำรำยกำร ใหผู้ใ้ชเ้ลือกปุ่มยกเลิก 

 

ภำพท่ี 4.48 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ช่องช่ือสินคำ้ 

 เม่ือผูใ้ช้เพิ่มหรือแก้ไขขอ้มูลสินคำ้ ผูใ้ช้จะตอ้งใส่ขอ้มูลช่ือสินคำ้ หำกไม่กรอกขอ้มูลระบบ

จะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.49 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ในช่องรำยละเอียดสินคำ้ 

 เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลสินคำ้ ผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ขอ้มูลรำยละเอียดของสินคำ้ หำกไม่ใส่ขอ้มูล

ระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 

 

ภำพท่ี 4.50 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ในช่องตวัแทนจ ำหน่ำย 

 เม่ือผูใ้ช้เพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลสินคำ้ ผูใ้ช้จะตอ้งใส่ขอ้มูลตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ชนิดนั้นๆ หำก

ไม่ใส่ขอ้มูลระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.51 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ในช่องรำคำซ้ือ 

 เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลสินคำ้ ผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ขอ้มูลรำคำซ้ือสินคำ้ หำกไม่ใส่ขอ้มูลระบบ

จะแจง้เตือนดงัภำพ 

 

ภำพท่ี 4.52 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ในช่องรำคำขำย 

 เม่ือผูใ้ช้เพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลสินคำ้ ผูใ้ช้จะตอ้งใส่ขอ้มูลรำคำขำยของสินคำ้ หำกไม่ใส่ขอ้มูล

ระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.53 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ในช่องจุดสั่งซ้ือ 

 เม่ือผูใ้ช้เพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลสินคำ้ ผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ขอ้มูลจุดสั่งซ้ือท่ีเม่ือถึงเวลำสินคำ้ต ่ำกวำ่จุด

สั่งซ้ือ ผูใ้ชจ้ะตอ้งท ำกำรสั่งซ้ือสินคำ้เพิ่ม หำกไม่กรอกขอ้มูลระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 

 

ภำพท่ี 4.54 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ในช่องรำยละเอียดสินคำ้ 

 เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลสินคำ้ ผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ขอ้มูลรำยละเอียดของสินคำ้ หำกไม่ใส่ขอ้มูล

ระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.55 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ช่องคน้หำขอ้มูล 

 เม่ือผูใ้ชค้น้หำขอ้มูลสินคำ้ในหนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ แต่ไม่ระบุค ำคน้หำระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 

 

ภำพท่ี 4.56 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอขอ้มูลสินคำ้ในช่องเลือกขอ้มูล 

 เม่ือผูใ้ชจ้ะแกไ้ขขอ้มูลสินคำ้ ผูใ้ชต้อ้งเลือกขอ้มูลท่ีจะแกไ้ข หำกไม่เลือกระบบจะแจง้เตือนดงั

ภำพ 
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ภำพท่ี 4.57 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอคน้หำขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

 เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลสินคำ้ ผูใ้ช้จะตอ้งใส่ขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำยของสินคำ้นั้นๆ โดยผูใ้ช้

คน้หำขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย หำกไม่พบขอ้มูลท่ีคน้หำระบบจะแสดงกำรแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.58 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอขอ้มูลประเภทสินคำ้ 

 เม่ือเขำ้สู่หนำ้จอขอ้มูลประเภทสินคำ้ ผูใ้ชส้ำมำรถคน้หำ เพิ่มและแกไ้ขขอ้มูลประเภทสินคำ้ได ้

โดยหำกตอ้งกำรเพิ่มขอ้มูลประเภทสินคำ้ ให้ผูใ้ช้เลือกปุ่มเพิ่มขอ้มูลแล้วจึงใส่ขอ้มูลของประเภท

สินคำ้ใหม่ท่ีตอ้งกำรเพิ่ม แต่หำกตอ้งกำรแกไ้ขขอ้มูล ผูใ้ชจ้ะตอ้งเลือกขอ้มูลสินคำ้ในตำรำงดำ้นล่ำง 

โดยสำมำรถคน้หำจำกรูปแบบและค ำท่ีตอ้งกำรคน้หำไดท้นัที เม่ือเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลเรียนร้อยแลว้ 

ให้ผูใ้ช้บนัทึกขอ้มูลโดยกำรเลือกปุ่มบนัทึก หรือหำตอ้งกำรยกเลิกกำรท ำรำยกำร ให้ผูใ้ช้เลือกปุ่ม

ยกเลิก 

 

ภำพท่ี 4.59 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอประเภทสินคำ้ในช่องช่ือประเภท 

 หำกผูใ้ชมี้กำรเพิ่มประเภทสินคำ้ แต่ไม่ระบุช่ือประเภทระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ  
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ภำพท่ี 4.60 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอช่องคน้หำขอ้มูลประเภทสินคำ้ 

 เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลสินคำ้ ผูใ้ช้จะตอ้งใส่ขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำยของสินคำ้นั้นๆ โดยผูใ้ช้

คน้หำขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย หำกไม่พบขอ้มูลท่ีคน้หำระบบจะแสดงกำรแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.61 ภำพหนำ้จอคน้หำขอ้มูลพนกังำน 

 เม่ือเขำ้สู่หนำ้จอขอ้มูลพนกังำน ผูใ้ชส้ำมำรถคน้หำ เพิ่มและแกไ้ขขอ้มูลพนกังำนได ้โดยหำก

ตอ้งกำรเพิ่มขอ้มูลพนกังำน ใหผู้ใ้ชเ้ลือกปุ่มเพิ่มขอ้มูลแลว้จึงใส่ขอ้มูลพนกังำนใหม่ท่ีตอ้งกำรเพิ่ม แต่

หำกตอ้งกำรแก้ไขขอ้มูลพนักงำน ผูใ้ช้จะตอ้งเลือกขอ้มูลพนักงำนในตำรำงด้ำนล่ำง โดยสำมำรถ

คน้หำจำกรูปแบบและค ำท่ีตอ้งกำรคน้หำไดท้นัที ถำ้มีพนกังำนลำออก ผูใ้ชจ้ะตอ้งเปล่ียนสถำนะของ

พนกังำนคนนั้นๆ โดยกำรเลือกปุ่มลำออก ระบบจะเปล่ียนสถำนะ ของพนกังำนให ้เม่ือเพิ่มหรือแกไ้ข

ขอ้มูลเรียนร้อยแล้ว ให้ผูใ้ช้บันทึกข้อมูลโดยกำรเลือกปุ่มบนัทึก หรือหำกต้องกำรยกเลิกกำรท ำ

รำยกำร ใหผู้ใ้ชเ้ลือกปุ่มยกเลิก 
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ภำพท่ี 4.62 หนำ้จอแจง้เตือนขอ้มูลพนกังำนในช่องใส่ช่ือ - นำมสกุล 

 เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลพนกังำน ผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ขอ้มูลช่ือ-นำมสกุลของพนกังำน หำกไม่

ใส่ขอ้มูลระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 

 

ภำพท่ี 4.63 หนำ้จอแจง้เตือนขอ้มูลพนกังำนในช่องใส่เลขประจ ำตวัประชำชน 

 เม่ือผูใ้ช้เพิ่มหรือแก้ไขขอ้มูลพนักงำน ผูใ้ช้จะตอ้งใส่ขอ้มูลเลขบตัรประชำชนของพนักงำน 

หำกไม่ใส่ขอ้มูลระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.64 หนำ้จอแจง้เตือนขอ้มูลพนกังำนในช่อง วนั/เดือน/ปี 

 เม่ือผูใ้ช้เพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลพนกังำน ผูใ้ช้จะตอ้งระบุวนัเดือนปีเกิดของพนกังำนให้ถูกตอ้ง 

หำกพนกังำนอำยตุ  ่ำกวำ่เกณฑ ์ระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 

 

ภำพท่ี 4.65 หนำ้จอแจง้เตือนขอ้มูลพนกังำนในช่องท่ีอยู ่

 เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลพนกังำน ผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ขอ้มูลท่ีอยูข่องพนกังำน หำกไม่ใส่ขอ้มูล

ระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.66 หนำ้จอแจง้เตือนขอ้มูลพนกังำนในช่องใส่เบอร์โทรศพัท ์

 เม่ือผูใ้ช้เพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลพนกังำน ผูใ้ช้จะตอ้งใส่ขอ้มูลเบอร์โทรศพัท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้

ของพนกังำน หำกไม่ใส่ขอ้มูลระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 

 

ภำพท่ี 4.67 หนำ้จอแจง้เตือนขอ้มูลพนกังำนในช่องอีเมล 

เม่ือผูใ้ช้เพิ่มหรือแก้ไขขอ้มูลพนักงำน ผูใ้ช้จะตอ้งใส่ขอ้มูล E-Mail ของพนักงำน หำกไม่ใส่

ขอ้มูลระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.68 หนำ้จอแจง้เตือนขอ้มูลพนกังำนในช่องต ำแหน่ง 

 เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลพนกังำน ผูใ้ช้จะตอ้งใส่ขอ้มูลต ำแหน่งงำนของพนกังำน หำกไม่

ใส่ขอ้มูลระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 

 

ภำพท่ี 4.69 หนำ้จอแจง้เตือนขอ้มูลพนกังำนในช่องช่ือผูใ้ช ้

เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลพนกังำน ผูใ้ช้จะตอ้งใส่ขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้ำนในกำรเขำ้ใชง้ำนระบบ

ของพนกังำน หำกไม่ใส่ขอ้มูลระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.70 หนำ้จอแจง้เตือนขอ้มูลพนกังำนในช่องรหสัผำ่น 

 เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลพนกังำน ผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ขอ้มูลรหสัผำ่นในกำรเขำ้ใชง้ำนระบบของ

พนกังำน หำกไมใ่ส่ขอ้มูลระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 

 

ภำพท่ี 4.71 หนำ้จอแจง้เตือนขอ้มูลพนกังำนในช่องเปล่ียนสถำนะ 

 เม่ือผูใ้ชเ้ปล่ียนสถำนะ กำรท ำงำนของพนกังำน ระบบจะแจง้เตือนยืนยนักำรเปล่ียนสถำนะของ

พนกังำนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.72 หนำ้จอแจง้เตือนขอ้มูลพนกังำนแกไ้ขขอ้มูลพนกังำน 

 เม่ือผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลพนกังำนและบนัทึกขอ้มูลส ำเร็จ ระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.73 หนำ้จอแจง้เตือนกำรสั่งซ้ือสินคำ้ 

 เม่ือเขำ้สู่หนำ้จอกำรกำรสั่งซ้ือสินคำ้ ผูใ้ชส้ำมำรถเพิ่มขอ้มูลกำรสั่งซ้ือสินคำ้แต่ละคร้ังได ้โดย 

ให้ผูใ้ชเ้ลือกปุ่มเพิ่มขอ้มูล ระบบจะแสดงเลขท่ีใบสั่งซ้ือและขอ้มูลพนกังำนท่ีท ำรำยกำรให้อตัโนมติั 

แลว้ผูใ้ช้จึงกรอกขอ้มูลกำรสั่งซ้ือสินคำ้ เช่น ขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ขอ้มูลสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือ โดยกำรคน้หำ

และเลือกขอ้มูลจำกในระบบ จำกนั้นระบบจะคิดรำคำสั่งซ้ือสุทธิให้ เม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้ให้ผูใ้ช้

บนัทึกขอ้มูลโดยกำรเลือกปุ่มบนัทึก และตอ้งเลือกพิมพ์ใบสั่งซ้ือสินคำ้ เพื่อออกเป็นหลกัฐำนกำร

สั่งซ้ือ หรือหำกตอ้งกำรยกเลิกกำรท ำรำยกำร ใหผู้ใ้ชเ้ลือกปุ่มยกเลิก 
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ภำพท่ี 4.74 หนำ้จอแจง้เตือนกำรสั่งซ้ือสินคำ้ช่องขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

 หำกผูใ้ชบ้นัทึกขอ้มูลกำรสั่งซ้ือสินคำ้โดยไม่มีกำรใส่ขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ระบบจะแจง้เตือนดงั

ภำพ 
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ภำพท่ี 4.75 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอรับสินคำ้สั่งซ้ือ 

 เม่ือผูใ้ช้รับสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือ ให้ผูใ้ชเ้ลือกปุ่มเพิ่มขอ้มูล จำกนั้นให้ผูใ้ชเ้ลือกขอ้มูลใบสั่งซ้ือสินคำ้ 

โดยกำรคน้หำใบสั่งซ้ือสินคำ้ในระบบก่อน เม่ือเลือกขอ้มูลได้แล้ว ผูใ้ช้จะตรวจสอบรำยกำรและ

บนัทึกกำรรับสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือลงระบบ หำกตอ้งกำรยกเลิกรำยกำรใหผู้ใ้ชเ้ลือกปุ่มยกเลิก 

 

ภำพท่ี 4.76 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอรับสินคำ้สั่งซ้ือช่องบนัทึกรับสินคำ้ 

 เม่ือผูใ้ชบ้นัทึกรำยกำรรับสินคำ้ลงในระบบส ำเร็จ ระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.77 หนำ้จอแจง้เตือนกำรขำยสินคำ้ 

 เม่ือเขำ้สู่หน้ำจอกำรขำยสินคำ้ ผูใ้ช้สำมำรถเพิ่มขอ้มูลกำรขำยแต่ละคร้ังได ้โดย ให้ผูใ้ช้เลือก

ปุ่มเพิ่มขอ้มูล ระบบจะแสดงเลขท่ีใบขำยสินคำ้และขอ้มูลพนกังำนท่ีท ำรำยกำรให้อตัโนมติั แลว้ผูใ้ช้

จึงกรอกขอ้มูลกำรขำยสินคำ้ เช่น ขอ้มูลลูกคำ้ ขอ้มูลสินคำ้ท่ีขำย ในกำรท ำใบขำยสินคำ้แต่ละคร้ัง 

ผูใ้ชส้ำมำรถเพิ่มสินคำ้ไดทุ้กประเภทท่ีขำยได ้ระบบจะคิดรำคำขำยสุทธิให้ เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ให้

ผูใ้ช้จะบนัทึกข้อมูลโดยกำรเลือกปุ่มบนัทึก และต้องท ำกำรเลือกพิมพ์ใบขำยสินค้ำ เพื่อออกเป็น

หลกัฐำนกำรขำยสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ หรือหำกตอ้งกำรยกเลิกกำรท ำรำยกำร ใหผู้ใ้ชเ้ลือกปุ่มยกเลิก 

 

ภำพท่ี 4.78 หนำ้จอแจง้เตือนกำรขำยสินคำ้ช่องใส่ขอ้มูลกำรขำยสินคำ้ 

 หำกผูใ้ชบ้นัทึกขอ้มูลกำรขำยสินคำ้โดยไม่มีกำรใส่ขอ้มูลใดๆ ระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.79 หนำ้จอแจง้เตือนกำรท ำกำรขำยสินคำ้เม่ือใส่ขอ้มูลส ำเร็จ 

 เม่ือผูใ้ชเ้ร่ิมบนัทึกขอ้มูลกำรขำยสินคำ้เรียบร้อยแลว้ระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.80 หนำ้จอแจง้เตือนกำรส่งเคลมสินคำ้ 

 เม่ือเขำ้สู่หน้ำจอกำรส่งเคลมสินคำ้ ผูใ้ชส้ำมำรถเพิ่มขอ้มูลกำรส่งเคลมสินคำ้แต่ละคร้ังได ้โดย 

ใหผู้ใ้ชเ้ลือกปุ่มเพิ่มขอ้มูล ระบบจะแสดงเลขท่ีใบส่งเคลมและขอ้มูลพนกังำนท่ีท ำรำยกำรใหอ้ตัโนมติั 

แลว้ผูใ้ชจึ้งกรอกขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้ประเภทนั้นๆ โดยกำรคน้หำขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำยและเลือก

จำกขอ้มูลท่ีคน้หำ จำกนั้นเลือกขอ้มูลสินคำ้ช ำรุดท่ีตอ้งส่งเคลม โดยกำรคน้หำขอ้มูลสินคำ้และเลือก

จำกขอ้มูลท่ีคน้หำ ผูใ้ชจ้ะตอ้งระบุสำเหตุของสินคำ้วำ่ช ำรุดเพรำะเหตุใด แลว้จึงเพิ่มรำยกำร เม่ือกรอก

ขอ้มูลครบแลว้ให้ผูใ้ชท้  ำกำรบนัทึกขอ้มูลโดยกำรเลือกปุ่มบนัทึก และตอ้งเลือกพิมพใ์บส่งเคลม เพื่อ

ออกเป็นหลกัฐำนให้แก่ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยในกำรส่งเคลม หรือหำกตอ้งกำรยกเลิกรำยกำร ให้ผูใ้ชเ้ลือกปุ่ม

ยกเลิก 
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ภำพท่ี 4.81 หนำ้จอแจง้เตือนกำรส่งเคลมสินคำ้ช่องขอ้มูลร้ำนคำ้/บริษทัท่ีส่งเคลม 

 เม่ือผูใ้ช้เร่ิมส่งเคลมสินคำ้ ผูใ้ช้จะตอ้งเลือกขอ้มูลร้ำนคำ้/บริษทัท่ีส่งสินคำ้เคลมก่อน หำกไม่มี

กำรเลือกขอ้มูล ระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 

 

ภำพท่ี 4.82 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอส่งเคลมสินคำ้ช่องท ำรำยกำรบนัทึก 

 หำกผูใ้ชบ้นัทึกขอ้มูลกำรส่งเคลมสินคำ้โดยไม่มีกำรใส่ขอ้มูลใดๆ ระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.83 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอส่งเคลมสินคำ้เม่ือบนัทึกขอ้มูลส ำเร็จ 

 เม่ือผูใ้ชเ้ร่ิมบนัทึกขอ้มูลกำรขำยสินคำ้เรียบร้อยแลว้ระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.84 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอรับสินคำ้ส่งเคลม 

 เม่ือผูใ้ชท้  ำรำยกำรรับสินคำ้ท่ีส่งเคลม ให้ผูใ้ชเ้ลือกปุ่มเพิ่มขอ้มูล จำกนั้นให้ผูใ้ชเ้ลือกขอ้มูลใบ

ส่งเคลมสินคำ้ โดยกำรคน้หำใบส่งเคมสินคำ้ในระบบก่อน เม่ือเลือกขอ้มูลไดแ้ลว้ ผูใ้ช้จะตรวจสอบ

รำยกำรและบนัทึกกำรรับสินคำ้ท่ีส่งเคลมลงระบบ หำกตอ้งกำรยกเลิกรำยกำรใหผู้ใ้ชเ้ลือกปุ่มยกเลิก 

 

ภำพท่ี 4.85 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอรับสินคำ้เม่ือบนัทึกรับสินคำ้ 

 เม่ือผูใ้ชบ้นัทึกรำยกำรรับสินคำ้ลงในระบบส ำเร็จ ระบบจะแจง้เตือนดงัภำพ 
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ภำพท่ี 4.86 กำรแจง้เตือนหนำ้จอส่วนของผูพ้ฒันำระบบ 

 เม่ือผูใ้ช้ไดค้่ำทศนิยมมำแลว้ให้เลือกปุ่มแกไ้ขขอ้มูล เพื่อใส่ค่ำทศนิยมดงักล่ำว แล้วเลือกปุ่ม

บนัทึกข้อมูลเพื่อท ำกำรบันทึกข้อมูลท่ีแก้ไข เม่ือบันทึกข้อมูลส ำเร็จจะพบหน้ำจอกำรแจ้งเตือน

ดงักล่ำว 
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ภำพท่ี 4.87 กำรแจง้เตือนในหนำ้จอรำยงำนสรุปยอดซ้ือ 

 เม่ือผูใ้ชเ้รียกดูรำยงำน ผูใ้ชจ้ะตอ้งเลือกประเภทรำยงำนตำมแถบเมนูดำ้นบน และเลือกรูปแบบ

กำรออกรำยงำนว่ำตอ้งกำรให้แสดงขอ้มูลแยกตำมวนัท่ีหรือผูจ้ดัจ  ำหน่ำยในแต่ละรำย จำกนั้นเลือก

ช่วงวนัท่ีตอ้งกำร แลว้จึงเลือกปุ่มพิมพร์ำยงำน หำกระบบไม่พบขอ้มูลท่ีจะออกรำยงำน ระบบจะแจง้

เตือนดงัภำพ 

 

 

 

 

 

 



115 

 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 กำรพฒันำของระบบบริหำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง Top Man เร่ิมตน้คณะผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรศึกษำ
และเก็บรวมรวมขอ้มูล รวมทั้งสอบถำมปัญหำต่ำงๆ เพื่อจะน ำมำใชป้ระโยชน์ในกำรด ำเนินโครงงำน 
จำกขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีคณะผูจ้ดัท ำไดเ้ก็บรวมรวมมำ ท ำใหท้รำบถึงควำมตอ้งกำรของผูใ้ชร้ะบบ ประกอบ
กบักำรน ำขอ้มูลทั้งหมดมำวเิครำะห์และจดัเป็นโครงสร้ำงระบบบริหำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง 

 เน่ืองจำกทำงคณะผูจ้ดัท ำไดท้รำบถึงปัญหำกำรด ำเนินงำน เช่นกำรจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐำน เช่น 
ขอ้มูลสินคำ้ ขอ้มูลพนกังำน ขอ้มูลกำรซ้ือขำยสินคำ้ ขอ้มูลตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นตน้ ขอ้มูลทั้งหมดจะ
ถูกบนัทึกลงในสมุดซ่ึงอำจท ำให้ข้อมูลท่ีส ำคญัเหล่ำน้ีสูญหำยได้ ดังนั้นคณะผูจ้ดัท ำจึงได้จดัท ำ
โปรแกรมระบบบริหำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง ข้ึน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2012 
เป็นเคร่ืองมือในกำรพฒันำโปรแกรมและใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2014 ในกำรจดักำร
ฐำนขอ้มูล 

 โดยโปรแกรมระบบบริหำรร้ำนขำยเคร่ืองมือช่ำง สำมำรถจดักำรกบัขอ้มูลต่ำงๆ ได ้เช่น ขอ้มูล
พนักงำน ขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ขอ้มูลสินคำ้ ขอ้มูลประเภทสินคำ้ ขอ้มูลโปรโมชั่น ขอ้มูลกำรสั่งซ้ือ
สินคำ้ ขอ้มูลกำรตรวจสอบจ ำนวนสินคำ้คงเหลือ ขอ้มูลท ำรำยกำรสั่งซ้ือสินคำ้ ขอ้มูลบนัทึกรำยกำร
สั่งซ้ือสินคำ้ ขอ้มูลพิมพใ์บสั่งซ้ือสินคำ้ ขอ้มูลกำรรับสินคำ้ ขอ้มูลกำรตรวจสอบรำยกำรสินคำ้ท่ีไดรั้บ 
ขอ้มูลกำรรับรำยกำรสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือ ขอ้มูลช ำระเงินค่ำสินคำ้ ขอ้มูลบนัทึกกำรรับสินคำ้ ขอ้มูลปรับเพิ่ม
จ ำนวนสินคำ้ในคลงั ขอ้มูลกำรขำยสินค้ำ ขอ้มูลกำรรับข้อมูลรำยกำรสินคำ้ ข้อมูลกำรตรวจสอบ
จ ำนวนสินคำ้คงเหลือ ขอ้มูลกำรท ำรำยกำรขำยและค ำนวณเงินค่ำสินคำ้ ขอ้มูลรับช ำระเงินค่ำสินคำ้
ขอ้มูลบนัทึกรำยกำรขำยสินค้ำ ขอ้มูลกำรพิมพ์ใบเสร็จ ข้อมูลปรับลดจ ำนวนสินคำ้ ข้อมูลจดักำร
สินคำ้ช ำรุด ขอ้มูลกำรตรวจสอบจ ำนวนสินคำ้ช ำรุด ขอ้มูลท ำรำยกำรสินคำ้ช ำรุด ขอ้มูลกำรบนัทึก
รำยกำรสินคำ้ช ำรุด ขอ้มูลกำรปรับเพิ่มจ ำนวนสินคำ้ช ำรุดปรับลดจ ำนวนสินคำ้ในคลงั ขอ้มูลกำรพิมพ์
ใบรำยกำรสินคำ้ช ำรุด ขอ้มูลกำรส่งเคลมสินคำ้ช ำรุดกบัตวัแทนจ ำหน่ำย ขอ้มูลกำรตรวจสอบขอ้มูล
สินคำ้ช ำรุดท่ีส่งเคลม ขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเคลมสินคำ้ช ำรุด ขอ้มูลกำรบนัทึกกำรเคลมสินคำ้ช ำรุด 
ขอ้มูลปรับลดจ ำนวนสินคำ้ช ำรุด ขอ้มูลปรับเพิ่มจ ำนวนสินคำ้เคลม ขอ้มูลกำรพิมพ์ใบเคลมสินคำ้
ช ำรุด ขอ้มูลกำรรับสินคำ้ท่ีส่งเคลมจำกตวัแทนจ ำหน่ำย ขอ้มูลกำรตรวจสอบใบเคลมสินคำ้ ขอ้มูลกำร
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รับรำยกำรสินคำ้ท่ีเคลม ขอ้มูลกำรบนัทึกรับกำรเคลมสินคำ้ปรับเพิ่มจ ำนวนสินคำ้ในคลงั ขอ้มูลปรับ
ลดจ ำนวนสินคำ้เคลม ขอ้มูลกำรออกรำยงำน ขอ้มูลรำยงำนสินคำ้คงเหลือ ขอ้มูลรำยงำนสรุปกำร
สั่งซ้ือสินคำ้ ขอ้มูลรำยงำนสรุปกำรขำยสินคำ้ ขอ้มูลรำยงำนสรุปสินคำ้ช ำรุด ขอ้มูลรำยงำนสรุปกำร 
เคลมสินคำ้ เป็นตน้ ซ่ึงจะท ำให้กำรเก็บขอ้มูลมีควำมสะดวก รวดเร็ว และมีควำมปลอดภยัไม่เส่ียงต่อ
กำรสูญหำย ลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และลดควำมผิดพลำดต่ำงๆ ในกำรปฏิบติังำน อีกทั้งยงัช่วยใน
กำรตรวจสอบหรือค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ให้เป็นไปอย่ำงสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพและควำมน่ำเช่ือถือมำกข้ึน 
ปัญหำและอุปสรรค 

1.  กำรเก็บรวบรวมเอกสำรต่ำงๆ ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรจดัท ำระบบในคร้ังน้ีท ำไดย้ำก เน่ืองจำก
ทำงร้ำนจะมีเอกสำรส ำคญั จึงไม่ค่อยเปิดเผยขอ้มูลตอ้งใช้วิธีสังเกตจำกวิธีกำรท ำงำน
ของทำงร้ำน ท ำใหเ้กิดควำมล่ำชำ้ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. เพื่อให้ระบบมีกำรท ำงำนท่ีครอบคลุมและสำมำรถแกไ้ขปัญหำไดห้ำกมีกำรป้อนขอ้มูล
ผดิพลำด จึงท ำใหต้อ้งออกแบบหนำ้จอใหม่อยูห่ลำยคร้ัง 

3. ควำมเขำ้ใจในเร่ืองของกำรใช้โปรแกรมในกำรพฒันำระบบของสมำชิกแต่ละคนมีไม่
เท่ำกนั ท ำให้ตอ้งใชเ้วลำนำน ในกำรช่วยกนัสร้ำงโครงงำนพฒันำระบบบริหำรร้ำนขำย
เคร่ืองมือช่ำง Top Man น้ีข้ึนมำ 

ขอ้เสนอแนะ 
1. สำมำรถพฒันำพฒันำระบบในส่วนของกำรใหเ้ครดิตซ้ือ-ขำยสินคำ้เพิ่มได ้
2. สำมำรถพฒันำระบบในส่วนของกำรค ำนวณภำษีซ้ือ-ขำย งบดุล และก ำไรขำดทุนของ

ร้ำนคำ้ได ้
3. สำมำรถพฒันำกำรเก็บขอ้มูลลูกคำ้ไดอ้ยำ่ครอบคลุมยิ่งข้ึน เช่น กำรเก็บหลกัแหล่งท่ีตั้ง

ของกลุ่มลูกค้ำประจ ำ ช่องทำงกำรติดต่อทำง Social Media ต่ำงๆ เพื่อน ำมำไปท ำ
แผนกำรตลำดใหร้้ำนคำ้ในอนำคต 
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ภาคผนวก ก 
การออกแบบระบบงาน 

 

ภาพท่ี ก.1 Program Map 
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ภาพท่ี ก.2 E-R Diagram (ภาษาไทย) 
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Product

PK ProID

 ProName
 ProDetail
 ProBuy
 ProSale
 ProStock

ReorderPoint
 ProClaim
 ProStatus
FK1 CatID
FK2 SupID

Purchase

PK POID

 PODate
 POReceiveDate
 POTotals

POVat
PONetTotal

FK1 SupID
FK2 POEmpOrder
FK3 POEmpReceive

PurchaseDetail

PK,FK1 POID
PK,FK2 ProID

 POAmount
 POPrice
 POTotal

Supplier

PK SupID

 SupName
 SupAddress
 SupPhone
 SupFax
 SupContact

Category

PK CatID

 CatName

Claim

PK ClaimID

 ClaimDate
 ClaimReceiveDate

ClaimStatus
FK1 SupID
FK2 ClaimEmp
FK3 ClaimEmpRecevie

ClaimDetail

PK,FK1 ClaimID
PK,FK2 ProID

 ClaimAmount
ClaimComment

       

PK,FK1 EmpID

 EmpName
 EmpIDcard
 EmpBirthday
 EmpGender
 EmpAddress
 EmpPhone
 EmpMail
 EmpPosition
 EmpUser
 EmpPassword
 EmpAdmin
 EmpStatus

Invoice

PK IVID

 IVDate
 IVName
 IVAddress
 IVTotals
 IVVat
 IVNetTotal
FK1 IVEmp

InvoiceDetail

PK,FK1 IVID
PK,FK2 ProID

IVAmount
IVPrice

 IVTotal

Vat

PK VatID
 
 Vat

 

ภาพท่ี ก.3 E-R Diagram (องักฤษ) 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

Category 

Claim 

ClaimDetail 

Employee 

Invoice 

InvoiceDetail 

Product 

Purchase 

PurchaseDetail 

Supplier 

Vat 

ตารางประเภทสินคา้ 

ตารางเคลมสินคา้ 

ตารางรายละเอียดการเคลม 

ตารางพนกังาน 

ตารางการขาย 

ตารางรายละเอียดการขาย 

ตารางสินคา้ 

ตารางการซ้ือ 

ตารางรายละเอียดการซ้ือ 

ตารางผูจ้  าหน่ายสินคา้ 

ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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ตารางท่ี ก.2 ตารางประเภทสินคา้ (Category) 

Name Type P M Refer to Description 
CatID int Yes Yes  รหสัประเภทสินคา้ 
CatName nvarchar(200) No Yes  ช่ือประเภทสินคา้ 

 

ตารางท่ี ก.3 ตารางเคลมสินคา้ (Claim) 

Name Type P M Refer to Description 
ClaimID int Yes Yes  เลขท่ีใบเคลม 
ClaimDate date No No  วนัท่ีส่งเคลม 
ClaimReceiveDate date No No  วนัท่ีรับของ 
ClaimEmpRecevie int No No Employee.EmpID พนกังานส่งเคลม 
SupID int No No Employee.EmpID พนกังานรับของ 
Claimstatus nvachar(100) No No  หมายเหตุ 
ClaimEmp int No Yes Supplier.SupID ช่ือผูจ้  าหน่าย 

 

ตารางท่ี ก.4 ตารางรายละเอียดการเคลม (ClaimDetail) 

Name Type P M Refer to Description 
ClaimID int Yes Yes Claim.ClaimID เลขท่ีใบเคลม 
ProID int Yes Yes Product.ProID รหสัสินคา้ 
ClaimAmount int No Yes  จ านวนสินคา้เคลม 
ClaimComment text No No  รายละเอียดการเคลม 
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ตารางท่ี ก.5 ตารางพนกังาน (Employee) 

Name Type P M Refer to Description 
EmpID int Yes Yes  รหสัพนกังาน 
EmpName nvarchar(50) No Yes  ช่ือพนกังาน 
EmpIDCard nvarchar(13) No Yes  เลขท่ีบตัรประชาชน 
EmpBirthday date No Yes  วนัเดือนปีเกิด 
EmpGender nvarchar(10) No Yes  เพศ 
EmpAddress nvarchar(100) No Yes  ท่ีอยูพ่นกังาน 
EmpPhone nvarchar(10) No Yes  เบอร์โทรศพัท ์
EmpMail navarchar(50) No Yes  อีเมล 
EmpPosition nvarchar(50) No Yes  ต าแหน่ง 
EmpUser nvarchar(10) No Yes  ช่ือผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 
EmpPassword nvarchar(12) No Yes  รหสัผา่น 
EmpAdmin nvarchar(3) No Yes  สถานะแอดมิน 
EmpStatus nvarchar(10) No Yes  สถานะพนกังาน 
 

ตารางท่ี ก.6 ตารางการขาย (Invoice) 

Name Type P M Refer to Description 
IVID int Yes YES  เลขท่ีขาย 
IVDate date No Yes  วนัท่ีขาย 
IVName nvarchar(90) No No  ช่ือลุกคา้ 
IVAddress nvarchar(200) No No  ท่ีอยูลู่กคา้ 
IVEmp int No Yes  รหสัพนกังานขาย 
IVTotal money No Yes  ราคารวม 
IVVat float No Yes  ภาษี 
IVNetTotal money No Yes  ราคารวมสุทธิ 
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ตารางท่ี ก.7 ตารางรายละเอียดการขาย (InvoiceDetail) 

Name Type P M Refer to Description 
IVID int Yes Yes  เลขท่ีขาย 
ProID int Yes Yes  รหสัสินคา้ 
IVAmount int No Yes  จ านวนขาย 
IVPrice money No Yes  ราคาขาย 
IVDiscount money No No  ส่วนลด 
IVTotal money No Yes  ราคารวม 

 
ตารางท่ี ก.8 ตารางสินคา้ (Product) 

Name Type P M Refer to Description 
ProID int Yes Yes  รหสัสินคา้ 
ProName nvarchar(30) No Yes  ช่ือสินคา้ 
ProDetail nvarchar(100) No Yes  รายละเอียดสินคา้ 
ProUnit nvarchar(50) No Yes  ช่ือหน่วยสินคา้ 
ProBuy money No Yes  ราคาซ้ือ 
ProSale money No Yes  ราคาขาย 
ProStock int No Yes  จ านวนสินคา้คงเหลือ 
ProClaim int No Yes  จ านวนส่งเคลม 
ProStatus nvarchar(20) No Yes  สถานะสินคา้ 
CatID int No Yes  รหสัประเภทสินคา้ 
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ตารางท่ี ก.9 ตารางการซ้ือ (Purchase) 

Name Type P M Refer to Description 
POID int Yes Yes  เลขท่ีสัง่ซ้ือ 
PODate date No Yes  วนัท่ีสัง่ซ้ือ 
POReceiveDate date No No  วนัท่ีรับสินคา้ 
POEmpOrder int No Yes Employee.EmpID พนกังานส่งซ้ือ 
POEmpReceive int No Yes Employee.EmpID พนกังานรับสินคา้ 
POTotal money No Yes  จ านวนเงิน 
POVat float No Yes  ภาษี 
PONetTotal money No Yes  จ านวนเงินทั้งหมด 
SupID int No Yes Supplier.SupID รหสัผูจ้  าหน่าย 

 
ตารางท่ี ก.10 ตารางรายละเอียดการซ้ือ (PuechaseDetail) 

Name Type P M Refer to Description 
POID int Yes Yes Purchase.POID เลขท่ีสัง่ซ้ือ 
ProID int Yes Yes Product.ProID รหสัสินคา้ 
POAmount int No Yes  จ านวนสัง่ซ้ือ 
POPrice money No Yes  จ านวนเงิน 
POTotal money No Yes  จ านวนเงินท่ีตอ้ง

ช าระ 
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ตารางท่ี ก.11 ตารางผูจ้  าหน่ายสินคา้ (Supplier) 

Name Type P M Refer to Description 
SupID int Yes Yes  รหสัผูจ้  าหน่าย 
SupName nvarchar(50) No Yes  ช่ือผูจ้  าหน่าย 
SupAddress nvarchar(50) No Yes  ท่ีอยูผู่จ้  าหน่าย 
SupPhone nvarchar(10) No Yes  เบอร์โทรศพัท ์
SupContact Nvarchat(50) No Yes  ช่ือผูติ้ดต่อ 
SupStatus nvarchat(3) No Yes  สถานะ 

 

ตารางท่ี ก.12 ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 

Name Type P M Refer to Description 
VatID int Yes Yes  รหสัภาษี 
Vat int No Yes  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หมายเหตุ 

P = Primary Key 
M = Mandatory 
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0

ระบบบริหารร้านขาย
เคร่ืองมือช่าง TOPMAN

เจา้ของร้าน

พนักงาน

ผูจ้ดัจ าหน่าย

ลูกคา้

ขอ้มูลการส่ังซ้ือ
ขอ้มูลการขาย
ขอ้มูลการส่งเคลม

ขอ้มูลผูจ้ัดจ  าหน่าย

ขอ้มูลประเภทสินค้า

ขอ้มูลสินค้าท่ีตอ้งการซ้ือ

สินคา้

ช  าระเงิน

ใบเสร จรับเงิน

ขอ้มูลสินค้า

ขอ้มูลผูจ้ัดจ  าหน่าย

ขอ้มูลใบส่ังซ้ือ
ขอ้มูลใบส่งเคลม

สินคา้เคลม

ความตอ้งการรายงานระบบ

รายงานระบบ

ขอ้มูลพนักงาน

+

 

ภาพท่ี  ก.4  Context Diagram ระบบบริหารร้านขายเคร่ืองมือช่าง Top man 
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ภาพท่ี  ก.5  Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริหารร้านขายเคร่ืองมือช่าง Top man 
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ภาพท่ี  ก.6 (ต่อ)  Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริหารร้านขายเคร่ืองมือช่าง Top man 
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ภาพท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1    Process 1: จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
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ภาพท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1    Process 2: สัง่ซ้ือสินคา้ 
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ภาพท่ี ก.9 Data Flow Diagram Level 1ของ Process 3: รับสินคา้ 
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ภาพท่ี ก.10 Data Flow Diagram Level 1ของ Process 4: ขายสินคา้ 
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ภาพท่ี ก.11 Data Flow Diagram Level 1ของ Process 5: จดัการสินคา้ช ารุดและส่งเคลมสินคา้ 
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ผูจ้ดัจ  าหน่าย

3 แ ้มสินค้า

9 แ ้มเคลมสินค้า
10 แ ้มรายละเอียดการเคลมสินค้า

6.1

                   

6.2

                      

6.4

               
            

6.5

            
          

6.3

                      

ขอ้มูลสินค้าที่เคลม

ขอ้มูลใบเครมสินค้า

รายการสินคา้ที่ รับจากการเคลม

จ  านวนสินคา้ท่ีคืน

จ  านวนสินคา้เคลมที่ลด

จ  านวนสินคา้คงเหลือที่เพิ่ม

จ  านวนสินคา้เคลมลดลง

ขอ้มูลรายละเอียดการเคลมสินค้า
ขอ้มูลใบเคลมสินค้า

วนัที่รับคืนสินคา้

 

ภาพท่ี ก.12 Data Flow Diagram Level 1ของ Process 6: รับสินคา้เคลม 
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เจา้ของร้าน
ความต้องการรายงานระบบ

ความต้องการรายงานสรุปสินคา้คงเหลือ

ความต้องการรายงานสรุปการซ้ือสินค้า

ความต้องการรายงานสรุปการขายสินคา้

ความต้องการรายงานสรุปสินคา้เคลม

2 แ ้มสินคา้

7.4

รายงานสรุปการขายสินค้า

7.5

รายงานสรุปการส่งเคลม
สินคา้

7.6

ออกรายงาน

7.1

รายงานระบบ

ขอ้มูลสินค้า

ขอ้มูลการส ั่งซ้ือ

ขอ้มูลรายละเอียดการส่ังซ้ือ

7.2

รายงานสรุป
สินคา้คงเหลือ

7.3

รายงานสรุปการส่ังซ้ือสินค้า

5 แ ้มส่ังซ้ือ

6 แ ้มรายละเอียดการสั่งซ้ือ

ขอ้มูลการส ั่งขาย

ขอ้มูลรายละเอียดการส่ังขาย

7 แ ้มการขาย

8 แ ้มรายละเอียดการขาย

ขอ้มูลการส่งเคลม

ขอ้มูลรายละเอียดการส่งเคลม

9 แ ้มส่งเคลม

10 แ ้มรายละเอียดการส่งเคลม

รายงานสรุปสินค้าคงเหลือ

รายงานสรุปการซื้อสินคา้

รายงานสรุปการขายสินค้า

รายงานสรุปสินค้าเคลม

รายงานระบบ  

ภาพท่ี ก.13 Data Flow Diagram Level 1    Process 7: ออกรายงาน 
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ภาคผนวก ข 
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Install Program 

 ใส่แผน่ซีดี ในไดร์ ซีดีจะมีไ ลง์านต่างๆดงัน้ี 

 

ภาพท่ี ข.1 เลือกเขา้โ ลเดอร์ setup 1 

เม่ือเขา้สู่ไดร์  CD-ROM แลว้ ใหเ้ลือกเขา้โ ลเดอร์ setup 1 
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ภาพท่ี ข.2 เลือกไ ล ์setup.exe 

 เลือกไ ล ์setup.exe เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 
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ภาพท่ี ข.3 บญัชีผูใ้ชง้าน-ยนิยอมใหติ้ดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์ 

 บญัชีผูใ้ชง้าน-ยนิยอมใหติ้ดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์ คลิกตอบ Yes เพื่อยนิยอมให้
ติดตั้งโปรแกรม 
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ภาพท่ี ข.4 เร่ิมตน้การติดตั้งระบบ 

 เร่ิมตน้การติดตั้งระบบ เลือก Next เพื่อเร่ิมตน้การติดตั้ง 
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ภาพท่ี ข.5 ขอ้ตกลงและการอนุญาต 

 ขอ้ตกลงและการอนุญาต - เลือก I accept the terms the license agreement เพื่อยอมรับขอ้ตกลง

ในการใชโ้ปรแกรม จากนั้นเลือก  Next 

 

 



143 
 

 

 

ภาพท่ี ข.6 ระบุขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 ระบุขอ้มูลผูใ้ชง้าน โดยใส่ช่ือผูใ้ชง้านในช่อง User Name และระบุหน่วยงานท่ีสงักดัในช่อง 

Organization จากนั้นเลือก Next  
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ภาพท่ี ข.7 เลือกโ ลเ์ดอร์ท่ีตอ้งการจะติดตั้งโปรแกรม 

 เลือกโ ลเ์ดอร์ท่ีตอ้งการจะติดตั้งโปรแกรม จากนั้นเลือก Next 
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ภาพท่ี ข.8 รายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม 

 รายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม ตรวจสอบความถูกตอ้งในการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นเลือก 

Install เพื่อท าการติดตั้ง 
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ภาพท่ี ข.9 ระบบการติดตั้ง รอระบบท าการติดตั้งโปรแกรม 

 ระบบการติดตั้ง รอระบบท าการติดตั้งโปรแกรม หากตอ้งการยกเลิกการติดตั้ง ใหเ้ลือก Cancel 

เพื่อยกเลิกการติดตั้ง 
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ภาพท่ี ข.10 การติดตั้งโปรแกรมเสร จสมบูรณ์ 

 การติดตั้งโปรแกรมเสร จสมบูรณ์ ใหเ้ลือก Finish เพื่อส้ินสุดการติดตั้ง 
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ภาพท่ี ข. 11 หนา้ไอคอนของโปรแกรมบนหนา้จอ 

 เม่ือติดตั้งระบบเสร จเรียบร้อย จะปรากฏไอคอนของโปรแกรมบนหนา้จอ 
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Restore Database 

 

ภาพท่ี ข. 12 โปรแกรม SQL Server Management Studio ในการ Backup 

 เขา้ไปท่ี Start แลว้เลือกโปรแกรม SQL Server Management Studio เพื่อเปิดโปรแกรม 
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ภาพท่ี ข. 13 หนา้จอการเขา้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2016 CTP3 

 เม่ือเปิดโปรแกรม Microsoft SQL Server 2016 CTP3 มา จะพบหนา้จอเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูล 

ใหเ้ลือก Sever Name ดงัภาพ จากนั้นระบุ Login และ Password ท่ีตั้งไว ้
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ภาพท่ี ข. 14 หนา้จอ New Database 

 ผูใ้ชค้ลิกขวาท่ี Databases จากนั้นเลือก NewDatabase เพื่อสร้างฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข. 15 หนา้จอการเลือกฐานขอ้มูลระบบบริหารร้านขายเคร่ืองมือช่าง TOP MAN 

 ผูใ้ชเ้ลือกแหล่งฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการ Backup โดยเลือกท่ี From device จากนั้นเลือกปุ่ม Browse 
(…) 
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ภาพท่ี ข. 16 หนา้จอการเลือก Add File ฐานขอ้มูล 

 ผูใ้ชเ้ลือกปุ่ม Add เพื่อเพิ่มฐานขอ้มูลระบบบริหารร้านขายเคร่ืองมือช่าง TOP MAN จากนั้น
คลิก OK เพื่อยนืยนั 
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ภาพท่ี ข. 17 หนา้จอการเลือก TOPMANDB.bak 

 ใหผู้ใ้ชท้  าการเลือก TOPMANDB.bak ใน Folder จากไดร์ ซีดี และเลือกปุ่ม OK 
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ภาพท่ี ข. 18 หนา้จอ Add ไ ล ์ในการ Backup 

 ผูใ้ชส้ามารถเลือกปุ่ม Add เพือ่เพิ่มฐานขอ้มูล หรือ เลือกปุ่ม Remove เพือ่ลบฐานขอ้มูล จากนั้น
เลือกปุ่ม OK เพื่อยนืยนั 
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ภาพท่ี ข. 19 หนา้จอยนืยนัการติดตั้งฐานขอ้มูลระบบบริหารร้านขายเคร่ืองมือช่าง TOP MAN 

 ใหผู้ใ้ชท้  าเคร่ืองหมายถูก () ในช่อง Restore จากนั้นช่อง To database เลือก TOPMANDB-Full 
Database Backup จากนั้นเลือกปุ่ม OK เพื่อยนืยนัการติดตั้งฐานขอ้มูล 
 

 

ภาพท่ี ข. 20 หนา้จอการติดเสร จสมบูรณ์ 

 เม่ือติดตั้งเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม OK ยนืยนัการติดตั้งเสร จสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี ข. 21 หนา้จอ Database โปรแกรม Microsift SQL Sever 

 เม่ือเช่ือมฐานขอ้มูลไดแ้ลว้ จะพบตารางต่างๆ ใน Database 
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ภาพท่ี ข. 22 หนา้จอการก าหนด User และ Password 

 ให้ผูใ้ช้กรอก Password เป น DESKTOP-DO80R7R\SQLEXPRESS1 โดยรหัสผ่านจะแสดง
เป น (…) แ ท น ตั ว เล ข ห รื อ ตั ว อั ก ษ ร  จ าก นั้ น ก ร อ ก  Confirm password เป น  DESKTOP-
DO80R7R\SQLEXPRESS1 โดยการยนืยนัรหัสผา่นจะแสดงเป น (…) แทนตวัเลขหรือตวัอกัษร และ
ใหผู้ใ้ชเ้ลือก Default database เป น TOPMANDB  จากนั้นเลือกปุ่ม OK 

โปรมแกรมเสริม 



159 
 

 

 

ภาพท่ี ข. 23 หนา้จอติดตั้งท่ีสร้างจาก Installshield  

การติดตั้งและใชง้าน InstallShield เบ้ืองตน้ ท าไ ลติ์ดตั้งโปรแกรม VB.Net, C# จาก Visual 

StudioInstallshield เป นตวัเสริมส าหรับท าตวัติดตั้ง ทั้งแบบ exe และ msi สามารถท าไดแ้บบบีบอดั

ไ ลเ์ดียวหรือแยกไ ลไ์ม่บีบอดัขอ้มูลได ้ รองรับ V i s ua l  S tud io  2010 ,  2012 ,  2013 ,  2015 

 

อา้งอิง http://learn.flexerasoftware.com/content/IS-EVAL-InstallShield-Limited-Edition-

Visual-Studio  

http://www.thaicreate.com/outlink.php?l=http://learn.flexerasoftware.com/content/IS-EVAL-InstallShield-Limited-Edition-Visual-Studio
http://www.thaicreate.com/outlink.php?l=http://learn.flexerasoftware.com/content/IS-EVAL-InstallShield-Limited-Edition-Visual-Studio
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ภาพท่ี ข. 24 หนา้จอดาวน์โหลดโปรแกรม InstallShield ท าการลงทะเบียนขอ้มูลผูใ้ช ้

 ท าการลงทะเบียนขอ้มูลผูใ้ช ้จากนั้น Download Now 
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ภาพท่ี ข. 25 หนา้จอดาวน์โหลดโปรแกรม InstallShield ส าหรับลงทะเบียน 

 จะเห น Serial Number ในวงสีแดง ๆ ใหค้ดัลอกเก บไวส้ าหรับลงทะเบียน ก่อนใชง้าน จากนั้น

กด Download แลว้ท าการติดตั้งใหเ้สร จเรียบร้อย 
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ภาพท่ี ข. 26 หนา้จอดาวน์โหลดโปรแกรม InstallShield เม่ือติดตั้งเสร จ 

 เม่ือติดตั้งเสร จก เปิด Visual Studio เลือก New Project เลือก Other Project Type ตามรูป

ดา้นล่าง 
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ภาพท่ี ข. 27 หนา้จอดาวน์โหลดโปรแกรม InstallShield โปรแกรมตวัช่วยท าไ ล.์exe 

 เม่ือใชง้านคร้ังแรก จะพบหนา้ส าหรับใส่ Serial Number น า Serial Number ท่ีลงทะเบียนดาวน์

โหลด installshield น ามาใส่ในหนา้ Activate น้ี จากนั้น กด Activate เพื่อเร่ิมใชง้านโปรแกรมตวัช่วย

ท าไ ล ์.exe  

 

อา้งอิง http://www.thaicreate.com/community/installshield-2013-2015.html 
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ภาคผนวก ค 
ตวัอยา่งรายงาน 

รายงานระบบ 

 

ภาพท่ี ค. 1 รายงานขอ้มูลจุดสัง่ซ้ือสินคา้ 
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ภาพท่ี ค. 2 รายงานขอ้มูลสัง่ซ้ือ 
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ภาพท่ี ค. 3 รายงานขอ้มูลใบเสร จรับเงิน 
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ภาพท่ี ค. 4 รายงานขอ้มูลส่งเคลมสินคา้ 
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ภาพท่ี ค. 5 รายงานขอ้มูลสรุปยอดซ้ือตามวนั 
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ภาพท่ี ค. 6 รายงานขอ้มูลสรุปยอดซ้ือแยกตามผูจ้  าหน่าย 
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ภาพท่ี ค. 7 รายงานขอ้มูลสรุปยอดขายตามวนั 
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ภาพท่ี ค. 8 รายงานขอ้มูลสรุปยอดเคลมสินคา้ตามวนั 
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ภาพท่ี ค. 9 รายงานขอ้มูลสรุปยอดเคลมสินคา้แยกตามผูจ้  าหน่าย 
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ภาพท่ี ค. 10 รายงานขอ้มูลสรุปยอดสินคา้คงเหลือ 
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