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บทที$ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จากการที'ปฏิบตั ิสหกิจที' บริ ษทั อินิกเซอร์ จํากัด เนื' องจากเป็ นบริ ษทั ที'จดั ตั;งขึ;นใหม่ให้บริ การ
ด้านการศึกษา พื;นที'ในการทํางาน และร้านอาหาร ซึ' งต้องมีการขายสิ นค้า หรื อให้เช่าพื;นที'ทาํ งาน
เสมอ และต้องมีการออกใบกํากับภาษี ซึ' งทางบริ ษทั อินิกเซอร์ จํากัด มีการออกใบกํากับภาษีโดยใช้
การจัดทําขึ;นเองโดยฝ่ ายบัญชี โดยการออกใบกํากับภาษีจะมีการแก้ไขข้อมูล และคิดคํานวณภาษี
ซึ' งทําให้ใช้เวลาในการคิดคํานวณภาษี และแบบฟอร์ มของใบกํากับภาษีคลาดเคลื'อน ไม่ถูกต้อง
ตามที'กรมสรรพากรกําหนด
ทางผูจ้ ดั ทําจึ งได้มี ก ารรวบรวมข้อ มู ล ปั ญ หาต่ าง ๆ ที' เกิ ด ขึ; น แล้วนํามาวิเคราะห์ เพื' อ หาทาง
แก้ปัญหาในส่ วนขอบพนักงานที'ตอ้ งคํานวณภาษีมูลค่าเพิ'มด้วยตนเองซึ' งการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ'ม
นั;นจะต้องใช้เวลาในการคํานวณ และทบทวนความถูกต้อง ดังนั;นต้องมีระบบเพื'อเข้ามาช่วยแก้ไข
ปั ญหาในด้านการเกิดข้อผิดพลาดโดยพนักงานในการคํานวณราคาสิ นค้า และลดเวลาในการออก
ใบกํากับ ภาษี ทําให้ไม่ เกิ ด ข้อ ผิด พลาดในการคํานวณราคาสิ น ค้า และออกใบกํากับ ภาษี ได้ตาม
รู ปแบบของกรมสรรพากร และสามารถเก็บข้อมูลสิ นค้า และข้อมูลใบกํากับภาษี รวมถึงออกแบบ
หน้าจอ UI การทํางานทั;งหมดให้ทนั สมัย และสะดวกต่อผูท้ ี'มาใช้งานโปรแกรมนี;
ด้วยเหตุน; ี ทางผูจ้ ดั ทําจึงเล็งเห็นปั ญหาของการทํางาน และมีความคิดริ เริ' มที'จะพัฒนาระบบการ
ขายหน้าร้าน ด้วยภาษา PHP ให้กบั บริ ษทั อินิกเซอร์ จํากัด เพื'อให้ระบบนี; เข้ามามีส่วนช่วยในการ
ทํางานของบริ ษทั โดยพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของพนักงาน และมีประสิ ทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื'อออกแบบและพัฒนาระบบขายสิ นค้า ด้วยภาษา PHP
1.2.2 เพื'อช่วยให้การคํานวณราคาในการขายสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว
1.2.3 เพื'อช่วยแก้ไขปั ญหาความผิดพลาดที'เกิดขึ;นโดยพนักงาน
1.2.4 เพื'อนําไปใช้ในขายสิ นค้า และออกใบกํากับภาษีภายในบริ ษทั
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 สามารถคํานวณราคาสิ นค้าได้
1.3.2 สามารถออกใบกํากับภาษีได้
1.3.3 สามารถเก็บข้อมูลสิ นค้าและใบกํากับภาษีได้

!

1.4 ประโยชน์ ทไี$ ด้ รับ
1.4.1 ทําให้มีระบบขายสิ นค้า ที'ตอบสนองตรงตามความต้องการของพนักงาน
1.4.2 ทําให้การคํานวณราคาในการขายสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว
1.4.3 ทําให้แก้ไขปั ญหาความผิดพลาด ที'เกิดขึ;นโดยพนักงาน
1.4.4 ทําให้ช่วยลดต้นทุนในการจัดซื;อซอฟต์แวร์ของบริ ษทั

บทที$ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
2.1 HTML
HTML (Hypertext Markup Language) HTML คือ ภาษาที)ใช้ในการเขียนเว็บเพจ ย่อมาจาก
คํ า ว่ า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึ ง ข้ อ ความที) เชื) อมต่ อ กั น ผ่ า นลิF ง
(Hyperlink) Markup หมายถึง วิธีในการเขียนข้อความ language หมายถึงภาษา ดังนัFน HTML ก็คือ
ภาษาที)ใช้ในการเขียนข้อความ ลง บนเอกสารที)ต่างก็เชื)อมถึงกันใน cyberspace ผ่าน Hyperlink ทํา
ให้สามารถนําข้อความหรื อรู ปภาพต่างๆ มา แสดงลงบนเว็บไซต์ได้ [1]
2.2 PHP
PHP (Professional Home Page) คื อ ภาษาจําพวก Script Language คําสั)งต่างๆ จะเก็บ อยู่
ในไฟล์ที) เรี ยกว่า สคริ ป ต์ (Script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุ ดคําสั)ง ซึ) งทํางานโดยการ
สัง) งานจากเว็บเพจ แต่ไป ประมวลผลที) Web Server สําหรับแสดงเว็บเพจอย่างหนึ)ง ที)จดั อยูใ่ นกลุ่ม
Server Side Script และจะทํางานใน ฝั) ง Server แล้วส่ งการแสดงผลมายัง Browser ของตัว Client
นอกจากนีF มนั ยังเป็ น Script ที) Embed บน HTML อีกด้วย ส่ วนเลขที)ต่อท้ายก็หมายถึงรุ่ น (version)
นัน) เอง และกําลังเป็ นที)นิยมกันมากในหมู่นกั สร้างเว็บทัว) โลก ตัวอย่างของภาษาสคริ ปต์ก็ เช่น Java
Script, Perl, ASP (Active Server Page) เป็ นต้น
PHP เป็ นภาษาสคริ ปต์ที)มีความสามารถสู ง สําหรับการพัฒนา Web Site และความสามารถที)โดด
เด่นอีก ประการหนึ) งของ PHP คือ database enabled web page ทําให้เอกสารของ HTML สามารถที)
จะเชื)อมต่อกับ ระบบฐานข้อมูล (database) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ ว จึงทําให้การจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ที)สาํ คัญผ่านทาง Internet เป็ นไปได้อย่างง่ายดาย [2]
2.3 CSS
CSS (Cascading Style Sheets) มักเรี ยกโดยย่อว่า "สไตล์ชี ต " คื อภาษาที) ใช้เป็ นส่ วนของ
การจัดรู ปแบบ การแสดงผลเอกสาร HTML โดยที) CSS กําหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรื อ
"Style") ของเนืF อหาในเอกสาร เช่ น สี ของข้อความ สี พFืน หลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวาง
ข้อความ ซึ) งการกําหนดรู ปแบบ หรื อ Style นีF ใช้ หลักการของการแยกเนืF อหาเอกสาร HTML ออก
จากคําสัง) ที)ใช้ในการจัดรู ปแบบการแสดงผล กําหนดให้รูปแบบ ของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขF ึนอยู่
กับ เนืF อหาของเอกสาร เพื) อ ให้ ง่ า ยต่ อ การจัด รู ป แบบการแสดงผลลัพ ธ์ ข องเอกสาร HTML
โดยเฉพาะในกรณี ที)มีการเปลี)ยนแปลงเนืF อหาเอกสารบ่อยครัFง หรื อต้องการควบคุมให้รูปแบบการ
แสดงผล เอกสาร HTML มี ล กั ษณะของความสมํ)าเสมอทั)ว กัน ทุ ก หน้าเอกสารภายในเว็บ ไซต์
เดียวกัน
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ความสามารถของ CSS
CSS มี คุ ณ สมบัติ ม ากกว่า tag ของ html เช่ น การกํา หนดกรอบให้ ข ้อ ความ รวมทัFง สี
รู ปแบบ ของข้อความที)กล่าวมาแล้ว
CSS นัFนกําหนดที)ตน้ ของไฟล์ html หรื อตําแหน่งอื)น ๆ ก็ได้ และสามารถมีผล กับเอกสาร
ทัFงหมด หมายถึ งกําหนด ครัF งเดี ยวจุ ดเดี ยวก็มี ผลกับ การแสดงผลทัFงหมด ทําให้เวลาแก้ไขหรื อ
ปรับปรุ งทําได้สะดวก ไม่ตอ้ งไล่ตามแก้ tag ต่างๆ ทัว) ทัFงเอกสาร
CSS สามารถกําหนดแยกไว้ต่างหากจาก ไฟล์เอกสาร html และสามารถนํามาใช้ร่วม กับ
เอกสารหลายไฟล์ไ ด้ การแก้ไ ขก็ แ ก้เพี ย ง จุ ด เดี ย วก็ มี ผ ลกับ เอกสารทัFง หมด CSS กับ HTML /
XHTML นัF น ทํา หน้ า ที) ค นละอย่า งกัน โดย HTML / XHTML จะทํา หน้ า ที) ใ นการวางโครงร่ า ง
เอกสารอย่างเป็ นรู ปแบบ ถูกต้อง เข้าใจง่าย ไม่เกี)ยวข้องกับการ แสดงผล ส่ วน CSS จะทําหน้าที)ใน
การตกแต่ ง เอกสารให้ ส วยงาม เรี ย กได้ว่า HTML /XHTML คื อ ส่ ว น coding ส่ ว น CSS คื อ ส่ ว น
design [3]
2.4 SQL
SQL เป็ นภาษาที) ใ ช้ใ นสํ า หรั บ การเรี ย กใช้ฐ านข้อ มู ล ซึ) งย่อ มาจาก "structured query
language" โดยที) SQL เป็ นภาษาที)มีมาตรฐานและเป็ นระบบเปิ ด (open system) หมายถึงเราสามารถ
ใช้คาํ สั)ง SQL กับฐานข้อมูล ชนิ ดใดก็ได้ และ คําสั)งงานเดียวกันเมื)อสั)งงานผ่าน ระบบฐานข้อมูลที)
แตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ทําให้ เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึด
กับ ฐานข้อมู ลใดฐานข้อมู ลหนึ) ง ประโยชน์ของ SQL นอกเหนื อจากที) กล่าวข้างต้น แล้ว คื อการ
ทํางานของโปรแกรมฐานข้อมูลบน server เมื)อเราใช้ SQL โปรแกรมจะ ทํางานได้เร็ วกว่าการใช้
table ความสามารถของภาษา SQL ยังมีมากกว่าการจัดการ table เราสามารถใช้ SQL ทํางานอื)น ๆ
เช่ นการใช้ stored procedure เพื)อให้การทํางานกับฐานข้อมูลเกิ ดขึFนภายใน server เท่านัFน ไม่ตอ้ ง
ส่ งข้อมูลกลับไปมากับเครื) อง client ซึ) งจะมีผลให้การทํางานเร็ วขึFน
ภาษา SQL จะมีคาํ สัง) หลัก ๆ อยู่ 2 ประเภท คือ
DDL - Data Definition Language ใช้ใ นการจัด การโครงสร้ า งของ table, view แลindex
เช่น คําสัง) create, alter เป็ นต้น
DML - Data Manipulation Language ใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ภายใน table เช่ น คํา สั) ง
select, insert, update, delete [4]
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2.5 Laravel
คือ PHP Framework ที) เต็มเปลี)ยมไปด้วยพลังที) ทาํ ให้คุณ สามารถเขียนโค๊ดที) ดูสะอาดตา
และสามารถอ่านและทําความเข้าใจได้โดยง่าย ยังสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ออกแบบมา
เพื)อพัฒ นาเว็บ แอพพลิ เคชัน) ในรู ป แบบ MVC พัฒ นาโดยมี ผูน้ าํ ที มคื อนาย Taylor Otwell ภายใต้
ลิขสิ ทธิaของ MIT และ source code ได้ถูกเก็บไว้บน host ของ Github
ลักษณะเด่นของ Laravel
- Bundle (สิ) งที)บรรจุมาด้วยกัน) Laravel ได้มาพร้อมกับ แพคเก็จของระบบ ที)ทาํ ให้เรา
สามารถนํามาใช้กบั เว็บแอพลิเคชัน) ของเราได้เลย จึงทําให้เราประหยัดเวลาในการเขียนโค๊ด และ
ลดจํานวนการเขียนโค๊ดลงอย่างมาก
- Class Autoloading (โหลด Class อัตโนมัติ) ระบบจะทําการโหลด Class ของ PHP มา
ใช้งานอัตโนมัติ โดยไม่ตอ้ งกําหนดค่าการโหลดใช้งานเอง ในการโหลดระบบจะป้องกันการโหลด
ในส่ วนประกอบ (component) ที)ไม่ใช้งาน และ จะเลือกโหลดเฉพาะส่ วนประกอบที)นาํ มาใช้งาน
เท่านัFน
- View Composer (ส่ ว นของ View) ส่ ว นนีF จะเป็ นส่ ว นของโค๊ด (HTML) ที) น ํามาเรี ยง
ติ ด ต่ อ กั น และจะทํา งาน (run) หลัง จากประกอบกั น เสร็ จ เรี ยบร้ อ ยแล้ ว เช่ น เราแบ่ ง ส่ วน
header,container, sidebar, footer เป็ นต้น
- Unit testing (หน่ วยทดสอบ) Laravel ยินยอมให้ผูใ้ ช้งานสามารถสร้าง unit test ขึFนมา
เพิอทดสอบงานของตัวเองได้โดยผ่าน Artisan utility.
- The Eloquent ORM (ชุดคําสั)งในการ Query) เป็ นเครื) องมือที)ช่วยในการ Query ข้อมูล
ต่างๆ ในฐานข้อมูล
- Reverse Routing (เราท์ติFงค์) ในส่ วนนีF จะทําให้คุณสามารถกําหนดชื)อของ URL เพื)อที
จะชีFไปยังส่ วนต่างๆตามต้องการ
- Restful Controller (กรองชนิดตามการส่ งคําขอ) ช่วยให้เราสามารถกรองชนิดการส่ งคํา
ร้องขอจากฟอร์มทัFงแบบ Post และ Get
- The IoC container (Inversion of Control) เป็ นส่ วนในการจัด เก็บ Library ภายนอกที)
เราจะนําเข้ามาใช้

บทที$ 3
รายระเอียดปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื$ อ และสถานทีต$ 9งั สถานประกอบการ
ชื#อบริ ษทั : บริ ษทั อินิกเซอร์ จํากัด
ที#อยู่
: 1338/948-949 ถนน พระรามที# 3 ช่องนนทรี ยานาวา กรุ งเทพ 10120
โทรศัพท์ : 096-262-9644
E-mail
: Admin@enixer.net

รู ปที# 3.1 โลโก้บริ ษทั อินิกเซอร์ จํากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ หลักขององค์ กร
บริ ษทั อินิกเซอร์ จํากัด เป็ นองค์กรที#ให้บริ การทางด้านการศึกษา ในด้าน Mobile Developer ด้วย
Xamarin โดยมีผเู ้ ชี#ยวชาญในด้าน Mobile Developer เป็ นผูส้ อน ซึ# งเป็ นคอร์ ส ที#มีระยะเวลาเป็ นจํานวน
2 เดือน เพื#อให้องค์กรต่าง ๆ ที#ตอ้ งการพัฒนาพนักงานในตําแหน่งโปรแกรมเมอร์ ได้เข้ามาเพื#อรับการ
อบรม เพื#อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานมากขึTน และมี Co-Working Space ให้เช่า เพื#อใช้ในการจัด
ประชุม หรื อสัมมนาต่าง ๆ และมีพTืนที#ในส่ วนของ ร้านอาหารและกาแฟ ซึ#งเป็ นอาหารสไตล์ยโุ รป และ
กาแฟที#มีคุณภาพ

!

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ กร
ผู้ บริ หาร
ผู้ จั ดการทั0 วไป

Programmer

พนั กงานขาย

พนั กงานบั ญชี

Trainner

Teacher Assistant

รู ปที$ 3.2 แผนผังองค์ กร บริษทั อินิกเซอร์ จํากัด
รู ปที# 3.2 แผนผังองค์กรบริ ษทั อินิกเซอร์ จํากัด
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน$ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื#อ
นายวรวุธ กาบวงศ์แก้ว
แผนก
Programmer
ลักษณะการทํางาน
1) พัฒนาระบบตามที#บริ ษทั ได้มอบหมาย และศึกษาหาความรู ้
ในการพัฒนาระบบขายหน้าร้าน
2) ผูช้ ่วยสอนในเรื# องการพัฒนาแอพพลิเคชัน# ด้วย Xamarin
3) Support ระบบเครื อข่ายของบริ ษทั
4) บริ หาร/จัดการ Access Control ของบริ ษทั
3.5 ชื$ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป$ รึกษา
ชื#อ
นายวีรยุทธ วิระกิตติสิน
ตําแหน่ง General Manager

=

3.6 ระยะเวลาทีป$ ฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วันที# 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561 ( รวม 16 สัปดาห์ )
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.
3.7 ขั9นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ตําแหน่ง Programmer จะมีขT นั ตอนการปฏิบตั ิงานโดยการสัมภาษณ์ความต้องการของผูใ้ ช้ เพื#อ
พัฒนาระบบขายหน้าร้าน และนํามาใช้งานภายในบริ ษทั โดยมีการทดสอบระบบโดยผูใ้ ช้ ตรวจสอบ
และแก้ไขปั ญหาภายในระบบ เพื#อที#จะจัดจําหน่ายระบบบัญชีนT ีในอนาคต
ตํา แหน่ ง Teacher Assistant รั บ หน้ า ที# ใ นการศึ ก ษาเนืT อ หาเบืT อ งต้น ในเรื# องการพัฒ นา
แอพพลิเคชัน# ด้วย Xamarin เพื#อให้ความรู ้กบั ผูท้ ี#เข้ารับการอบรม
ตําแหน่ ง Network Support รับหน้าที#ในการดูแลการจัดการ Access Point และอุปกรณ์ที#อยู่
ภายในเครื อข่าย LAN ของบริ ษทั
ตําแหน่ง Access Control Manager รับหน้าที#ในการบริ หารจัดการประตูอตั โนมัติ โดยการ เพิ#ม/
ลบ/แก้ไข ข้อมูลของพนักงานและผูเ้ ข้ารับการอบรมในระบบ Access Control ,จัดการแก้ไขข้อมูลที#อยู่
ในระบบ Access Control ให้เป็ นหมวดหมู่ ,จัดการจํากับสิ ทธิ^ ในการเข้าออกประตูอตั โนมัติภายใน
บริ ษทั และสรุ ปข้อมูลเวลาการเข้าออกบริ ษทั ของพนักงาน และผูเ้ ข้ารับการอบรม
3.7.1 รวบรวมข้อมูล และศึกษาข้อมูลโครงงาน
การศึกษาข้อมูลเบืTองต้น
จากการที#ผจู ้ ดั ทําได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเบืTองต้นในระบบขายหน้าร้าน มีขTนั ตอนดังนีT
1. ศึกษาทฤษฎีในการจัดการขายสิ นค้า และรู ปแบบของใบกํากับภาษี
2. ศึกษาการพัฒนาระบบการขายสิ นค้า ด้วยภาษา PHP และ My SQL
การรวบรวมข้อมูล
1. ทําการรวบรวมข้อมูลการจัดการขาย รู ปแบบของใบกํากับภาษี และใบสั#งซืT อ โดย
การขอคําปรึ กษาจากพนักงานแผนกบัญชีของบริ ษทั
2. ศึกษาการพัฒนาระบบการจัดขาย ด้วยภาษา PHP และ My SQL จากเว็บไซต์ต่าง ๆ
ผ่านเสิ ร์ชเอนจินของ Google
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3.7.2 จัดเก็บความต้องการของผูใ้ ช้
1. เก็บความต้องการของผูใ้ ช้โดยการสัมภาษณ์พนักงานฝ่ ายบัญชีของบริ ษทั
2. ศึกษาระบบอื#น ๆ ที#ใช้งานในด้านการขาย
3.7.3 ออกแบบระบบ
ออกแบบหน้าจอโดยจัดหมวดหมู่เนืT อหาข้อมูลอย่างเป็ นระเบียบ เพื#อให้ระบบมีความ
น่าสนใจ ใช้งานง่าย และออกแบบฐานข้อมูลจากการเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้
3.7.4 พัฒนาระบบ
พัฒนาระบบในส่ วนของ Front end และ Back end และจัดทําฐานข้อมูล
3.7.5 ทดสอบระบบ
ทดสอบระบบโดยการให้พนักงานที#มีความจําเป็ นในการใช้งานระบบขายหน้าร้าน ได้
ทดสอบใช้ เพื#อหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ และแก้ไขปัญหา
3.7.6 ออกแบบคู่มือ และเอกสาร
ออกแบบคู่มือการใช้งานและรายละเอียดของเมนู และขัTนตอนการทํางานในส่ วนต่าง
ๆ ของระบบ
3.7.7 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ตารางที# 3.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินโครงงาน
ขัTนตอนการดําเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูล
2. สัมภาษณ์ความต้องการของผูใ้ ช้
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทําคู่มือ เอกสาร

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61
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3.8 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
3.8.1 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1) Intel® Core™ i5-6200U CPU @ 2.30GHz
2) Hard Disk 1 TB.
3) Ram 8 GB.
3.8.2 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
1) CPU Intel® Core™ i3-3230 @2.30 GHz. หรื อสู งกว่า
2) Hard Disk 500 GB
3) Ram 2 GB
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.8.3 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1) Microsoft Windows 10 Pro x64
2) Microsoft Visual Studio Code
3) Xampp
3.8.4 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูใ้ ช้งานระบบ
1) Microsoft Windows xp หรื อสู งกว่า
2) Google Chrome Browser
3) Adobe Acrobat Reader Dc 2005 หรื อสู งกว่า

บทที$ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
ระบบขายหน้าร้านมีหลักการใช้งานคือ
1) ผูใ้ ช้ตอ้ งเพิ<มข้อมูลบริ ษทั เพื<อใช้ในการออกใบกํากับภาษี
2) เพิ<ม รายการสิ น ค้าโดยการ นําเข้าข้อมู ลสิ น ค้า และราคาสิ น ค้าจากฐานข้อมู ลรายการ
สิ นค้าเพื<อนํามาออกใบกํากับภาษี
3) ค้นหาใบกํากับภาษี เพื<อใช้ในการออกใบกํากับภาษียอ้ นหลัง
4) การออกใบกํากับภาษี โดยใบกํากับภาษีจะมีการแสดงในรู ปแบบ PDF
โดยระบบมีหลักการทํางานดังรู ปที< 4.1

ผูใ้ ช้

ข้ อมู ลบริ ษัท

!.#

เพิม< /แก้ไข
ข้อมูลของบริ ษทั

D1

บริ ษัท

D$

รายการสิ นค้ า

D%

รายการขาย

D&

รายการใบกํ ากั บภาษี

$.#
รายการขาย

เลขที@
ใบกํ ากั บภาษี

เพิ<มรายการขาย
%.#

ค้นหาใบกํากับภาษี
&.#
ใบกํ ากั บภาษี

ออกใบกํากับภาษี
ภาษี

รู ปที< 4.1 แสดง Data flow Diagram ของระบบขายหน้าร้าน

!$

4.1 ขั5นตอนการใช้ ระบบขายหน้ าร้ าน ของผู้ใช้ งาน
1) หน้าจอ Login
1
2

3

รู ปที< 4.2 แสดงหน้าจอ Login
หน้าจอ Login มีหน้าที< ยืนยันบุคคลผูใ้ ช้ระบบขายสิ นค้า เพื<อใช้ในการนําเข้าข้อมูลของ
ผูใ้ ช้นM นั ๆ มีวธิ ีการใช้งานดังนีM
ตารางที< 4.1 แสดงวิธีการใช้งานหน้าจอ Login
หมายเลข
1
2
3

อธิบาย
ให้ผใู ้ ช้ระบบอีเมลที<ทาํ การสมัครไว้
ให้ผใู ้ ช้ระบุรหัสผ่านของอีเมล
ปุ่ มเข้าใช้งาน เมื<อระบุอีเมลและรหัสผ่าน
เรี ยบร้อยแล้ว

ตัวอย่าง
user@email.com
password
-
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2) หน้าจอการตัMงค่าบริ ษทั
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11

รู ปที< 4.3 แสดงหน้าจอการตัMงค่าบริ ษทั
หน้าจอการตัMงค่าบริ ษทั มีหน้าที<กาํ หนดข้อมูลของบริ ษทั เพื<อใช้ในการออกใบกํากับภาษี มี
วิธีการใช้งานดังนีM

!&

ตารางที< 4.2 แสดงวิธีการใช้งานหน้าจอการตัMงค่าบริ ษทั
หมายเลข

อธิบาย

ตัวอย่าง

1

ระบุประเภทของธุรกิจ

บริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด

2

ระบุรายระเอียดบริ ษทั ภาษาไทย

บริ ษทั ให้บริ การทางด้าน CoWorking Space

3

ระบุชื<อของบริ ษทั

บริ ษทั เคเคเค จํากัด

4

ระบุที<อยูข่ องบริ ษทั

5
6
7
8
9
10
11

ระบุเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของบริ ษทั
ระบุสาํ นักงาน หรื อ สาขา ของบริ ษทั
ระบุเบอร์ออฟฟิ ศของบริ ษทั
ระบุเบอร์มือถือของบริ ษทั
ระบุหมายเลขโทรสารของบริ ษทั
ระบุชื<อเว็บไซต์ของบริ ษทั
ปุ่ มบันทึกข้อมูลการตัMงค่าบริ ษทั

11/11 ถนนเพชรเกษม เขตบางแค
แขวงบางแค 10160
11728301923
สํานักงานใหญ่
02-2222222
088-8888888
02-2222222
www.kkk.com
-
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3) หน้าจอข้อมูลใบกํากับภาษี
3

1

2
4

5

6

7

8

9

10

11

รู ปที< 4.4 แสดงหน้าจอข้อมูลใบกํากับภาษีขาย
หน้าขอข้อมูลใบกํากับภาษี มีหน้าที<แสดงข้อมูลใบกํากับภาษีทM งั หมด และค้นหาใบกํากับ
ภาษี เพื<อใช้ในการออกใบกํากับภาษียอ้ นหลัง โดยมีวธิ ีการใช้งานดังนีM
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ตารางที< 4.3 แสดงวิธีการใช้งานหน้าจอข้อมูลใบกํากับภาษี
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

อธิบาย
ปุ่ มในการสร้างใบกํากับภาษีขาย
ปุ่ มในการออกใบกํากับภาษีขาย
ระบุชื<อ, เลขที<, อ้างอิง เพื<อค้นหาใบสัง< ซืM อ
ระบุวนั ที<ออก
ระบุวนั ที< เริ< มต้นในการออกใบกํากับภาษีที<
ต้องการค้นหา
ระบุวนั ที<สุดท้ายในการออกใบกํากับภาษีที<
ต้องการค้นหา
ระบุมูลค่ารายการขายตํ<าสุ ดที<ตอ้ งการ
ค้นหา
ระบุมูลค่ารายการขายสู งสุ ดที<ตอ้ งการ
ค้นหา
ปุ่ มค้นหารายการใบกํากับภาษีขาย
ระบุขอ้ ความที<ตอ้ งการค้นหา
แสดงรายการใบกํากับภาษีขาย

ตัวอย่าง
037
17/01/2561
01/01/2561
31/01/2561
1000
100000
บริ ษทั เอบีซี
-
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4) หน้าจอของการการเพิม< ใบกํากับภาษีขาย
1

2

3

4

5

7

6

10

8

9
12
11

13
14

15

16

รู ปที< 4.5 แสดงหน้าจอของการเพิ<มใบกํากับภาษีขาย
หน้าจอการเพิ<มใบกํากับภาษีขาย มีหน้าที<เพิ<มข้อมูลรายการขาย เพื<อนําไปใช้ในการออก
ใบกํากับภาษี มีวธิ ีการใช้งานดังนีM
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ตารางที< 4.4 แสดงวิธีการใช้งานหน้าจอการเพิ<มใบกํากับภาษีขาย
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

อธิบาย
ระบุรายการใบแจ้งหนีMหรื อใบเสร็ จ
ระบุชื<อของลูกค้า เพื<อค้นหา
ระบุวนั ที<ออกใบกํากับภาษีขาย เพื<อค้นหา
ระบุวนั ที<หมดอายุของใบกํากับภาษีขายเพื<อ
ค้นหา
ระบุเลขที<เอกสารเพื<อค้นหา
ระบุคาํ อ้างอิงเพื<อค้นหา
ระบุกาํ หนดราคา รวมภาษี หรื อ แยกภาษี
ปุ่ มเพิม< รายการสิ นค้า
ปุ่ มเพิ<มรายการสิ นค้าจากที<บกั ทึกไว้
กําหนดรายละเอียดสิ นค้า
ระบุหมายเหตุของใบกํากับภาษี
ระบุส่วนลด
ระบุคาํ อ้างอิงของใบกํากับภาษี
ปุ่ มบันทึกใบกํากับภาษี
ปุ่ มยืนยันการสร้างใบกํากับภาษี
ปุ่ มยกเลิกใบกํากับภาษี

ตัวอย่าง
IV
บริ ษทั เอบีซี จํากัด
01/01/2561
31/01/2561
QO-20180101
Xamarin Lab2018-2
30
Xamarin-2018
-
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5) หน้าจอการออกใบกํากับภาษีขาย

รู ปที< 4.6 แสดงหน้าจอการออกใบกํากับภาษี
มีหน้าที<แสดงข้อมูลใบกํากับภาษีโดยมีรูปแบบตามกฎของกรมสรรพากร โดยภายใน
ใบกํากับภาษีขายมีการระบุขอ้ มูล ดังนีM
1) บริ ษทั ประกอบด้วย ชื<อ/บริ ษทั ที<อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
2) ลูกค้า ประกอบด้วย ชื<อ/บริ ษทั ที<อยู่ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
3) รายการขาย ประกอบด้วย วันที<ออก เลขที<ใบกํากับภาษี วันครบกําหนดใบกํากับภาษี และ
รายละเอียดการขาย

บทที$ 5
สรุปผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 ทางผูจ้ ดั ทําได้รับมอบหมายให้พฒั นาระบบจัดการขาย ให้เป็ นภาษา PHP เพื?อเป็ น
ระบบในการขาย และตอบสนองความต้องการของบริ ษทั และได้มีการให้พี?ผรู ้ ับผิดชอบในด้านการ
ขาย ได้ทดลองใช้ระบบนีI ผลปรากฎว่า ระบบสามารถทํางานได้จริ ง บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตเบืIองต้นที?กาํ หนดไว้
5.1.2 ปั ญหาและอุปสรรค์
1) ไม่มีความรู ้ในด้านการจัดการซืI อขาย และการออกใบกํากับภาษี จึงต้องมีการขอ
คําปรึ กษาจากพนักงานตําแหน่งบัญชี ของบริ ษทั
2) ระบบที? พฒั นาจะต้องคํานวณราคาขายสิ นค้าอย่าง และต้องออกใบกํากับภาษี
ให้ถูกต้อง ดังนัIนจึงต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบเป็ นจํานวนมาก
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
1) เพิม? ฟังก์ชน?ั ของระบบในการจัดทําการทําบัญชี
2) หน้าจอ UI ของระบบควรมีความทันสมัยมากขึIน
3) ระบบควรสามารถแก้ไขฟังก์ชนั? ได้โดยผูใ้ ช้
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จากการที?ปฏิบตั ิงาน สหกิจศึกษาที?บริ ษทั อินิกเซอร์ จํากัด ตัIงแต่วนั ที? 14 พฤษภาคม 2561
ถึงวันที? 31 สิ งหาคม 2561 ทําให้ได้รับประสบการณ์จากการทํางาน การแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เกี?ยวกับ
การทํางาน ซึ? งมีพนักงานที?ปรึ กษาคอยให้คาํ แนะนํา และช่วยแก้ไขปั ญหา ทําให้งานที?รับมอบหมาย
ผ่านไปได้ด ้วยดี โดยหน้าที? ที? ได้รับ มอบหมายคื อ โปรแกรมเมอร์ PHP ,C# ,Xaml และ Teacher
Assestant ในด้าน Mobile Developer
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1) ได้รับความรู ้การพัฒนาระบบด้วย PHP, Laravel Framwork
2) ได้รับความรู ้ในด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน? ด้วย Xamarin
3) ได้รับประสบการณ์ในการเป็ น Administrator
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4) ได้ศึกษาในการวางระบบเครื อค่ายภายในบริ ษทั
5) ได้รับประสบการณ์ในด้านภาษา ทําให้มีความมัน? ใจในการพูดมากขึIน
5.2.2 ปั ญหาที?พบของการปฏิบตั ิงาน
1) ไม่ มี ค วามรู ้ ใ นการพัฒ นาแอพพลิ เคชั?น ด้ว ย Xamarin ทํา ให้ ต ้อ งใช้เวลาใน
การศึกษา ทําความเข้าใจ
2) มีความสามารถในการ ฟั ง พูด ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จึงต้องอาศัยการ
Translate เป็ นบางครัIง
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
1) มีพIืนที?ในการจัดบริ การการสอนได้ ไม่เพียงพอต่อลูกค้า
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