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บทที$ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

จากการที'ปฏิบติัสหกิจที' บริษทัอินิกเซอร์ จาํกดั เนื'องจากเป็นบริษทัที'จดัตั;งขึ;นใหม่ให้บริการ

ดา้นการศึกษา พื;นที'ในการทาํงาน และร้านอาหาร ซึ' งตอ้งมีการขายสินคา้ หรือให้เช่าพื;นที'ทาํงาน

เสมอ และตอ้งมีการออกใบกาํกบัภาษี ซึ' งทางบริษทัอินิกเซอร์ จาํกดั มีการออกใบกาํกบัภาษีโดยใช้

การจดัทาํขึ;นเองโดยฝ่ายบญัชี โดยการออกใบกาํกบัภาษีจะมีการแกไ้ขขอ้มูล และคิดคาํนวณภาษี 

ซึ' งทาํให้ใชเ้วลาในการคิดคาํนวณภาษี และแบบฟอร์มของใบกาํกบัภาษีคลาดเคลื'อน ไม่ถูกตอ้ง

ตามที'กรมสรรพากรกาํหนด 

ทางผูจ้ดัทาํจึงได้มีการรวบรวมขอ้มูลปัญหาต่าง ๆ ที' เกิดขึ;นแลว้นํามาวิเคราะห์เพื'อหาทาง

แกปั้ญหาในส่วนขอบพนกังานที'ตอ้งคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ'มดว้ยตนเองซึ' งการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ'ม

นั;นจะตอ้งใชเ้วลาในการคาํนวณ และทบทวนความถูกตอ้ง ดงันั;นตอ้งมีระบบเพื'อเขา้มาช่วยแกไ้ข

ปัญหาในดา้นการเกิดขอ้ผิดพลาดโดยพนกังานในการคาํนวณราคาสินคา้ และลดเวลาในการออก

ใบกาํกบัภาษี ทาํให้ไม่เกิดขอ้ผิดพลาดในการคาํนวณราคาสินคา้ และออกใบกาํกบัภาษีไดต้าม

รูปแบบของกรมสรรพากร และสามารถเก็บขอ้มูลสินคา้ และขอ้มูลใบกาํกบัภาษี รวมถึงออกแบบ

หนา้จอ UI การทาํงานทั;งหมดใหท้นัสมยั และสะดวกต่อผูที้'มาใชง้านโปรแกรมนี;  

ดว้ยเหตุนี;  ทางผูจ้ดัทาํจึงเลง็เห็นปัญหาของการทาํงาน และมีความคิดริเริ'มที'จะพฒันาระบบการ

ขายหนา้ร้าน ดว้ยภาษา PHP ให้กบับริษทัอินิกเซอร์ จาํกดั เพื'อให้ระบบนี; เขา้มามีส่วนช่วยในการ

ทาํงานของบริษทั โดยพฒันาระบบใหต้รงตามความตอ้งการของพนกังาน และมีประสิทธิภาพ 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื'อออกแบบและพฒันาระบบขายสินคา้ ดว้ยภาษา PHP 

1.2.2 เพื'อช่วยใหก้ารคาํนวณราคาในการขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว 

1.2.3 เพื'อช่วยแกไ้ขปัญหาความผดิพลาดที'เกิดขึ;นโดยพนกังาน 

1.2.4 เพื'อนาํไปใชใ้นขายสินคา้ และออกใบกาํกบัภาษีภายในบริษทั 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 สามารถคาํนวณราคาสินคา้ได ้

1.3.2 สามารถออกใบกาํกบัภาษีได ้

1.3.3 สามารถเกบ็ขอ้มูลสินคา้และใบกาํกบัภาษีได ้
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1.4 ประโยชน์ที$ได้รับ 

1.4.1 ทาํใหมี้ระบบขายสินคา้ ที'ตอบสนองตรงตามความตอ้งการของพนกังาน 

1.4.2 ทาํใหก้ารคาํนวณราคาในการขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว 

1.4.3 ทาํใหแ้กไ้ขปัญหาความผดิพลาด ที'เกิดขึ;นโดยพนกังาน 

1.4.4 ทาํใหช่้วยลดตน้ทุนในการจดัซื;อซอฟตแ์วร์ของบริษทั 



บทที$ 2 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

2.1 HTML  

HTML (Hypertext Markup Language) HTML คือ ภาษาที)ใชใ้นการเขียนเวบ็เพจ ยอ่มาจาก

คําว่า  Hypertext Markup Language โดย  Hypertext หมายถึง  ข้อความที) เชื) อม ต่อกันผ่าน ลิF ง 

(Hyperlink) Markup หมายถึง วิธีในการเขียนขอ้ความ language หมายถึงภาษา ดงันัFน HTML ก็คือ 

ภาษาที)ใชใ้นการเขียนขอ้ความ ลง บนเอกสารที)ต่างก็เชื)อมถึงกนัใน cyberspace ผา่น Hyperlink ทาํ

ใหส้ามารถนาํขอ้ความหรือรูปภาพต่างๆ มา แสดงลงบนเวบ็ไซตไ์ด ้[1] 

2.2 PHP  

 PHP (Professional Home Page) คือ ภาษาจาํพวก Script Language คาํสั)งต่างๆ จะเก็บอยู่

ในไฟล์ที) เรียกว่า สคริปต์ (Script) และเวลาใช้งานตอ้งอาศยัตวัแปรชุดคาํสั)ง ซึ) งทาํงานโดยการ

สั)งงานจากเวบ็เพจ แต่ไป ประมวลผลที) Web Server สาํหรับแสดงเวบ็เพจอยา่งหนึ)ง ที)จดัอยูใ่นกลุ่ม 

Server Side Script และจะทาํงานใน ฝั)ง Server แลว้ส่งการแสดงผลมายงั Browser ของตวั Client 

นอกจากนีFมนัยงัเป็น Script ที) Embed บน HTML อีกดว้ย ส่วนเลขที)ต่อทา้ยก็หมายถึงรุ่น (version) 

นั)นเอง และกาํลงัเป็นที)นิยมกนัมากในหมู่นกัสร้างเวบ็ทั)วโลก ตวัอยา่งของภาษาสคริปตก์ ็เช่น Java 

Script, Perl, ASP (Active Server Page) เป็นตน้  

 PHP เป็นภาษาสคริปตที์)มีความสามารถสูง สาํหรับการพฒันา Web Site และความสามารถที)โดด

เด่นอีก ประการหนึ)งของ PHP คือ database enabled web page ทาํใหเ้อกสารของ HTML สามารถที)

จะเชื)อมต่อกบั ระบบฐานขอ้มูล (database) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงทาํใหก้ารจดัเก็บ 

ขอ้มูลต่างๆ ที)สาํคญัผา่นทาง Internet เป็นไปไดอ้ยา่งง่ายดาย [2]  

2.3 CSS  

  CSS (Cascading Style Sheets) มกัเรียกโดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาที)ใช้เป็นส่วนของ

การจดัรูปแบบ การแสดงผลเอกสาร  HTML โดยที) CSS กาํหนดกฎเกณฑใ์นการระบุรูปแบบ (หรือ 

"Style") ของเนืFอหาในเอกสาร เช่น สีของขอ้ความ สีพืFนหลงั ประเภทตวัอกัษร และการจดัวาง

ขอ้ความ ซึ) งการกาํหนดรูปแบบ หรือ Style นีF ใช ้หลกัการของการแยกเนืFอหาเอกสาร HTML ออก

จากคาํสั)งที)ใชใ้นการจดัรูปแบบการแสดงผล กาํหนดใหรู้ปแบบ ของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึFนอยู่

กับเนืF อหาของเอกสาร  เพื)อให้ ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร  HTML 

โดยเฉพาะในกรณีที)มีการเปลี)ยนแปลงเนืFอหาเอกสารบ่อยครัF ง หรือตอ้งการควบคุมให้รูปแบบการ

แสดงผล เอกสาร HTML มีลกัษณะของความสมํ)าเสมอทั)วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์

เดียวกนั  
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 ความสามารถของ CSS       

 CSS มีคุณสมบัติมากกว่า tag ของ html เช่น  การกําหนดกรอบให้ข้อความ  รวมทัF งสี 

รูปแบบ ของขอ้ความที)กล่าวมาแลว้  

CSS นัFนกาํหนดที)ตน้ของไฟล ์html หรือตาํแหน่งอื)น ๆ ก็ได ้และสามารถมีผล กบัเอกสาร 

ทัFงหมด หมายถึงกาํหนด ครัF งเดียวจุดเดียวก็มีผลกบัการแสดงผลทัF งหมด ทาํให้เวลาแก้ไขหรือ 

ปรับปรุงทาํไดส้ะดวก ไม่ตอ้งไล่ตามแก ้tag ต่างๆ ทั)วทัFงเอกสาร 

CSS สามารถกาํหนดแยกไวต้่างหากจาก ไฟลเ์อกสาร html และสามารถนาํมาใชร่้วม กบั 

เอกสารหลายไฟล์ได้ การแก้ไขก็แก้เพียง จุดเดียวก็มีผลกับเอกสารทัF งหมด CSS กับ HTML / 

XHTML นัF นทําหน้าที)คนละอย่างกัน  โดย HTML / XHTML จะทําหน้าที)ในการวางโครงร่าง

เอกสารอยา่งเป็นรูปแบบ ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย ไม่เกี)ยวขอ้งกบัการ แสดงผล ส่วน CSS จะทาํหนา้ที)ใน

การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม เรียกได้ว่า HTML /XHTML คือส่วน coding ส่วน CSS คือส่วน 

design [3] 

2.4 SQL  

  SQL เป็นภาษาที)ใช้ในสําหรับการเรียกใช้ฐานข้อมูล  ซึ) งย่อมาจาก  "structured query 

language" โดยที) SQL เป็นภาษาที)มีมาตรฐานและเป็นระบบเปิด (open system) หมายถึงเราสามารถ

ใชค้าํสั)ง SQL กบัฐานขอ้มูล ชนิดใดกไ็ด ้และ คาํสั)งงานเดียวกนัเมื)อสั)งงานผา่น  ระบบฐานขอ้มูลที)

แตกต่างกนัจะได ้ผลลพัธ์เหมือนกนั ทาํให ้เราสามารถเลือกใชฐ้านขอ้มูล ชนิดใดกไ็ดโ้ดยไม่ติดยดึ

กบัฐานขอ้มูลใดฐานขอ้มูลหนึ) ง ประโยชน์ของ SQL นอกเหนือจากที)กล่าวขา้งตน้แลว้ คือการ

ทาํงานของโปรแกรมฐานขอ้มูลบน server เมื)อเราใช ้SQL โปรแกรมจะ ทาํงานไดเ้ร็วกว่าการใช ้

table ความสามารถของภาษา SQL ยงัมีมากกว่าการจดัการ table เราสามารถใช ้SQL ทาํงานอื)น ๆ 

เช่นการใช ้stored procedure เพื)อให้การทาํงานกบัฐานขอ้มูลเกิดขึFนภายใน server เท่านัFน ไม่ตอ้ง 

ส่งขอ้มูลกลบัไปมากบัเครื)อง client ซึ) งจะมีผลใหก้ารทาํงานเร็วขึFน  

 ภาษา SQL จะมีคาํสั)งหลกั ๆ อยู ่2 ประเภท คือ   

DDL - Data Definition Language ใช้ในการจัดการโครงสร้างของ table, view แลindex 

เช่น คาํสั)ง create, alter เป็นตน้  

DML - Data Manipulation Language ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลภายใน  table เช่น  คาํสั)ง 

select, insert, update, delete [4] 
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2.5 Laravel  

คือ PHP Framework ที)เต็มเปลี)ยมไปดว้ยพลงัที)ทาํให้คุณสามารถเขียนโค๊ดที)ดูสะอาดตา

และสามารถอ่านและทาํความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย ยงัสามารถดาวน์โหลดมาใชง้านไดฟ้รี ออกแบบมา

เพื)อพฒันาเวบ็แอพพลิเคชั)นในรูปแบบ MVC พฒันาโดยมีผูน้าํทีมคือนาย Taylor Otwell ภายใต้

ลิขสิทธิa ของ MIT และ source code ไดถู้กเกบ็ไวบ้น host ของ Github 

ลกัษณะเด่นของ Laravel 

    - Bundle (สิ)งที)บรรจุมาดว้ยกนั)  Laravel ไดม้าพร้อมกบั แพคเก็จของระบบ ที)ทาํให้เรา

สามารถนาํมาใชก้บั เวบ็แอพลิเคชั)นของเราไดเ้ลย จึงทาํให้เราประหยดัเวลาในการเขียนโค๊ด และ 

ลดจาํนวนการเขียนโคด๊ลงอยา่งมาก 

    - Class Autoloading (โหลด Class อตัโนมติั) ระบบจะทาํการโหลด Class ของ PHP มา

ใชง้านอตัโนมติั โดยไม่ตอ้งกาํหนดค่าการโหลดใชง้านเอง ในการโหลดระบบจะป้องกนัการโหลด

ในส่วนประกอบ (component) ที)ไม่ใชง้าน และ จะเลือกโหลดเฉพาะส่วนประกอบที)นาํมาใชง้าน

เท่านัFน 

    - View Composer (ส่วนของ View) ส่วนนีF จะเป็นส่วนของโค๊ด(HTML) ที)นํามาเรียง

ติดต่อกัน  และจะทํางาน  (run) หลังจากประกอบกัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เช่น เราแบ่งส่วน 

header,container, sidebar, footer เป็นตน้ 

    - Unit testing (หน่วยทดสอบ) Laravel ยินยอมให้ผูใ้ชง้านสามารถสร้าง unit test ขึFนมา

เพิอทดสอบงานของตวัเองไดโ้ดยผา่น Artisan utility. 

    - The Eloquent ORM (ชุดคาํสั)งในการ Query)  เป็นเครื)องมือที)ช่วยในการ Query ขอ้มูล

ต่างๆ ในฐานขอ้มูล 

    - Reverse Routing (เราทติ์Fงค)์ ในส่วนนีF จะทาํใหคุ้ณสามารถกาํหนดชื)อของ URL เพื)อที

จะชีFไปยงัส่วนต่างๆตามตอ้งการ 

    - Restful Controller (กรองชนิดตามการส่งคาํขอ) ช่วยใหเ้ราสามารถกรองชนิดการส่งคาํ

ร้องขอจากฟอร์มทัFงแบบ Post และ Get 

    - The IoC container (Inversion of Control) เป็นส่วนในการจดัเก็บ Library ภายนอกที)

เราจะนาํเขา้มาใช ้



บทที$ 3 

รายระเอยีดปฏิบัตงิาน 

3.1 ชื$อ และสถานที$ตั9งสถานประกอบการ 

 ชื#อบริษทั : บริษทั อินิกเซอร์ จาํกดั 

 ที#อยู ่ : 1338/948-949 ถนน พระรามที# 3 ช่องนนทรี ยานาวา กรุงเทพ 10120 

 โทรศพัท ์ : 096-262-9644 

 E-mail : Admin@enixer.net 

 

 

รูปที# 3.1 โลโกบ้ริษทั อินิกเซอร์ จาํกดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภณัฑ์หลกัขององค์กร 

 บริษทั อินิกเซอร์ จาํกดั เป็นองคก์รที#ใหบ้ริการทางดา้นการศึกษา ในดา้น Mobile Developer ดว้ย 

Xamarin โดยมีผูเ้ชี#ยวชาญในดา้น Mobile Developer เป็นผูส้อน ซึ# งเป็นคอร์ส ที#มีระยะเวลาเป็นจาํนวน 

2 เดือน เพื#อใหอ้งคก์รต่าง ๆ ที#ตอ้งการพฒันาพนกังานในตาํแหน่งโปรแกรมเมอร์ ไดเ้ขา้มาเพื#อรับการ

อบรม เพื#อให้มีประสิทธิภาพในการทาํงานมากขึTน และมี Co-Working Space ให้เช่า เพื#อใชใ้นการจดั

ประชุม หรือสมัมนาต่าง ๆ และมีพืTนที#ในส่วนของ ร้านอาหารและกาแฟ ซึ# งเป็นอาหารสไตลย์โุรป และ

กาแฟที#มีคุณภาพ 
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3.3 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 3.2 แผนผงัองค์กร บริษทั อนิิกเซอร์ จาํกดั 

 

รูปที# 3.2 แผนผงัองคก์รบริษทัอินิกเซอร์ จาํกดั 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที$นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ชื#อ  นายวรวธุ กาบวงศแ์กว้ 

 แผนก  Programmer 

 ลกัษณะการทาํงาน 1) พฒันาระบบตามที#บริษทัไดม้อบหมาย และศึกษาหาความรู้

ในการพฒันาระบบขายหนา้ร้าน 

    2) ผูช่้วยสอนในเรื#องการพฒันาแอพพลิเคชั#นดว้ย Xamarin 

    3) Support ระบบเครือข่ายของบริษทั 

    4) บริหาร/จดัการ Access Control ของบริษทั 

3.5 ชื$อและตาํแหน่งของพนักงานที$ปรึกษา 

 ชื#อ นายวรียทุธ วริะกิตติสิน 

 ตาํแหน่ง General Manager 

  

ผู้บริหาร 

ผู้จัดการทั0 วไป	

Programmer	 พนักงานขาย Trainner	พนักงานบัญชี	

Teacher	Assistant	
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3.6 ระยะเวลาที$ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

  วนัที# 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 ( รวม 16 สปัดาห์ ) 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.  

3.7 ขั9นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

 ตาํแหน่ง Programmer จะมีขัTนตอนการปฏิบติังานโดยการสมัภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ช ้เพื#อ

พฒันาระบบขายหนา้ร้าน และนาํมาใชง้านภายในบริษทั โดยมีการทดสอบระบบโดยผูใ้ช ้ตรวจสอบ

และแกไ้ขปัญหาภายในระบบ เพื#อที#จะจดัจาํหน่ายระบบบญัชีนีT ในอนาคต 

 ตําแหน่ง  Teacher Assistant รับหน้าที#ในการศึกษาเนืT อหาเบืTองต้นในเรื# องการพัฒนา

แอพพลิเคชั#นดว้ย Xamarin เพื#อใหค้วามรู้กบัผูที้#เขา้รับการอบรม 

 ตาํแหน่ง Network Support รับหน้าที#ในการดูแลการจดัการ Access Point และอุปกรณ์ที#อยู่

ภายในเครือข่าย LAN ของบริษทั 

 ตาํแหน่ง Access Control Manager รับหนา้ที#ในการบริหารจดัการประตูอตัโนมติั โดยการ เพิ#ม/

ลบ/แกไ้ข ขอ้มูลของพนกังานและผูเ้ขา้รับการอบรมในระบบ Access Control ,จดัการแกไ้ขขอ้มูลที#อยู่

ในระบบ Access Control ให้เป็นหมวดหมู่ ,จดัการจาํกบัสิทธ̂ิในการเขา้ออกประตูอตัโนมติัภายใน

บริษทั และสรุปขอ้มูลเวลาการเขา้ออกบริษทัของพนกังาน และผูเ้ขา้รับการอบรม 

 3.7.1 รวบรวมขอ้มูล และศึกษาขอ้มูลโครงงาน 

 การศึกษาขอ้มูลเบืTองตน้ 

  จากการที#ผูจ้ดัทาํไดว้เิคราะห์ขอ้มูลเบืTองตน้ในระบบขายหนา้ร้าน มีขัTนตอนดงันีT  

  1. ศึกษาทฤษฎีในการจดัการขายสินคา้ และรูปแบบของใบกาํกบัภาษี 

  2. ศึกษาการพฒันาระบบการขายสินคา้ ดว้ยภาษา PHP และ My SQL 

 การรวบรวมขอ้มูล 

1. ทาํการรวบรวมขอ้มูลการจดัการขาย รูปแบบของใบกาํกบัภาษี และใบสั#งซืTอ โดย

การขอคาํปรึกษาจากพนกังานแผนกบญัชีของบริษทั  

2. ศึกษาการพฒันาระบบการจดัขาย ดว้ยภาษา PHP และ My SQL จากเวบ็ไซตต่์าง ๆ 

ผา่นเสิร์ชเอนจินของ Google 
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 3.7.2 จดัเกบ็ความตอ้งการของผูใ้ช ้

  1. เกบ็ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยการสมัภาษณ์พนกังานฝ่ายบญัชีของบริษทั 

  2. ศึกษาระบบอื#น ๆ ที#ใชง้านในดา้นการขาย 

 3.7.3 ออกแบบระบบ 

  ออกแบบหนา้จอโดยจดัหมวดหมู่เนืTอหาขอ้มูลอยา่งเป็นระเบียบ เพื#อใหร้ะบบมีความ

น่าสนใจ ใชง้านง่าย และออกแบบฐานขอ้มูลจากการเกบ็ขอ้มูลของผูใ้ช ้

 3.7.4 พฒันาระบบ 

  พฒันาระบบในส่วนของ Front end และ Back end และจดัทาํฐานขอ้มูล 

 3.7.5 ทดสอบระบบ 

  ทดสอบระบบโดยการใหพ้นกังานที#มีความจาํเป็นในการใชง้านระบบขายหนา้ร้าน ได้

ทดสอบใช ้เพื#อหาขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ และแกไ้ขปัญหา 

 3.7.6 ออกแบบคู่มือ และเอกสาร 

  ออกแบบคู่มือการใชง้านและรายละเอียดของเมนู และขัTนตอนการทาํงานในส่วนต่าง 

ๆ ของระบบ 

 3.7.7 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ตารางที# 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินโครงงาน 

ขัTนตอนการดาํเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 

1. รวบรวมขอ้มูล     

2. สมัภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ช ้     

3. ออกแบบระบบ     

4. พฒันาระบบ     

5. ทดสอบระบบ     

6. จดัทาํคู่มือ เอกสาร     

 



	 ?@	

3.8 อุปกรณ์และเครื$องมือที$ใช้ 

 คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

 3.8.1 ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

  1) Intel® Core™ i5-6200U CPU @ 2.30GHz 

  2) Hard Disk 1 TB. 

  3) Ram 8 GB. 

 3.8.2 ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

  1) CPU Intel® Core™ i3-3230 @2.30 GHz. หรือสูงกวา่ 

  2) Hard Disk 500 GB 

  3) Ram 2 GB 

 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

 3.8.3 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

  1) Microsoft Windows 10 Pro x64 

  2) Microsoft Visual Studio Code 

  3) Xampp 

 3.8.4 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูใ้ชง้านระบบ 

  1) Microsoft Windows xp หรือสูงกวา่ 

  2) Google Chrome Browser 

  3) Adobe Acrobat Reader Dc 2005 หรือสูงกวา่ 



บทที$ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

ระบบขายหนา้ร้านมีหลกัการใชง้านคือ  

 1) ผูใ้ชต้อ้งเพิ<มขอ้มูลบริษทัเพื<อใชใ้นการออกใบกาํกบัภาษี 

2) เพิ<มรายการสินคา้โดยการ นําเขา้ขอ้มูลสินคา้ และราคาสินคา้จากฐานขอ้มูลรายการ

สินคา้เพื<อนาํมาออกใบกาํกบัภาษี  

 3) คน้หาใบกาํกบัภาษี เพื<อใชใ้นการออกใบกาํกบัภาษียอ้นหลงั 

 4) การออกใบกาํกบัภาษี โดยใบกาํกบัภาษีจะมีการแสดงในรูปแบบ PDF  

โดยระบบมีหลกัการทาํงานดงัรูปที< 4.1 

รูปที< 4.1 แสดง Data flow Diagram ของระบบขายหนา้ร้าน  
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4.1 ขั5นตอนการใช้ระบบขายหน้าร้าน ของผู้ใช้งาน 

 1) หนา้จอ Login 

 

รูปที< 4.2 แสดงหนา้จอ Login 

 

 หน้าจอ Login มีหน้าที< ยืนยนับุคคลผูใ้ชร้ะบบขายสินคา้ เพื<อใชใ้นการนาํเขา้ขอ้มูลของ

ผูใ้ชน้ัMน ๆ มีวธีิการใชง้านดงันีM  

 

ตารางที< 4.1 แสดงวธีิการใชง้านหนา้จอ Login 

หมายเลข อธิบาย ตวัอยา่ง 

1 ใหผู้ใ้ชร้ะบบอีเมลที<ทาํการสมคัรไว ้ user@email.com 

2 ใหผู้ใ้ชร้ะบุรหสัผา่นของอีเมล password 

3 
ปุ่มเขา้ใชง้าน เมื<อระบุอีเมลและรหสัผา่น

เรียบร้อยแลว้ 
- 
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 2) หนา้จอการตัMงค่าบริษทั 

 

 

รูปที< 4.3 แสดงหนา้จอการตัMงค่าบริษทั 

 

 หนา้จอการตัMงค่าบริษทั มีหนา้ที<กาํหนดขอ้มูลของบริษทัเพื<อใชใ้นการออกใบกาํกบัภาษี มี

วธีิการใชง้านดงันีM   

1	
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4	
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9	
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ตารางที< 4.2 แสดงวธีิการใชง้านหนา้จอการตัMงค่าบริษทั 

หมายเลข อธิบาย ตวัอยา่ง 

1 ระบุประเภทของธุรกิจ บริษทัหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

2 ระบุรายระเอียดบริษทัภาษาไทย 
บริษทัใหบ้ริการทางดา้น Co-

Working Space 

3 ระบุชื<อของบริษทั บริษทั เคเคเค จาํกดั 

4 ระบุที<อยูข่องบริษทั 
11/11 ถนนเพชรเกษม เขตบางแค 

แขวงบางแค 10160 

5 ระบุเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของบริษทั 11728301923 

6 ระบุสาํนกังาน หรือ สาขา ของบริษทั สาํนกังานใหญ่ 

7 ระบุเบอร์ออฟฟิศของบริษทั 02-2222222 

8 ระบุเบอร์มือถือของบริษทั 088-8888888 

9 ระบุหมายเลขโทรสารของบริษทั 02-2222222 

10 ระบุชื<อเวบ็ไซตข์องบริษทั www.kkk.com 

11 ปุ่มบนัทึกขอ้มูลการตัMงค่าบริษทั - 

   



	 !B	

3) หนา้จอขอ้มูลใบกาํกบัภาษี 

 

รูปที< 4.4 แสดงหนา้จอขอ้มูลใบกาํกบัภาษีขาย 

 

 หนา้ขอขอ้มูลใบกาํกบัภาษี มีหนา้ที<แสดงขอ้มูลใบกาํกบัภาษีทัMงหมด และคน้หาใบกาํกบั

ภาษี เพื<อใชใ้นการออกใบกาํกบัภาษียอ้นหลงั โดยมีวธีิการใชง้านดงันีM  

  

1	
2	

3	 4	 5	 6	

7	 8	

9	

10	

11	
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ตารางที< 4.3 แสดงวธีิการใชง้านหนา้จอขอ้มูลใบกาํกบัภาษี 

หมายเลข อธิบาย ตวัอยา่ง 

1 ปุ่มในการสร้างใบกาํกบัภาษีขาย - 

2 ปุ่มในการออกใบกาํกบัภาษีขาย - 

3 ระบุชื<อ, เลขที<, อา้งอิง เพื<อคน้หาใบสั<งซืMอ 037 

4 ระบุวนัที<ออก 17/01/2561 

5 
ระบุวนัที< เริ<มตน้ในการออกใบกาํกบัภาษีที<

ตอ้งการคน้หา 
01/01/2561 

6 
ระบุวนัที<สุดทา้ยในการออกใบกาํกบัภาษีที<

ตอ้งการคน้หา 
31/01/2561 

7 
ระบุมูลค่ารายการขายตํ<าสุดที<ตอ้งการ

คน้หา 
1000 

8 
ระบุมูลค่ารายการขายสูงสุดที<ตอ้งการ

คน้หา 
100000 

9 ปุ่มคน้หารายการใบกาํกบัภาษีขาย - 

10 ระบุขอ้ความที<ตอ้งการคน้หา บริษทั เอบีซี 

11 แสดงรายการใบกาํกบัภาษีขาย - 
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 4) หนา้จอของการการเพิ<มใบกาํกบัภาษีขาย 

 

รูปที< 4.5 แสดงหนา้จอของการเพิ<มใบกาํกบัภาษีขาย 

 

 หน้าจอการเพิ<มใบกาํกบัภาษีขาย มีหน้าที<เพิ<มขอ้มูลรายการขาย เพื<อนาํไปใชใ้นการออก

ใบกาํกบัภาษี มีวธีิการใชง้านดงันีM   
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ตารางที< 4.4 แสดงวธีิการใชง้านหนา้จอการเพิ<มใบกาํกบัภาษีขาย 

หมายเลข อธิบาย ตวัอยา่ง 

1 ระบุรายการใบแจง้หนีMหรือใบเสร็จ IV 

2 ระบุชื<อของลูกคา้ เพื<อคน้หา บริษทั เอบีซี จาํกดั 

3 ระบุวนัที<ออกใบกาํกบัภาษีขาย เพื<อคน้หา 01/01/2561 

4 
ระบุวนัที<หมดอายขุองใบกาํกบัภาษีขายเพื<อ

คน้หา 
31/01/2561 

5 ระบุเลขที<เอกสารเพื<อคน้หา QO-20180101 

6 ระบุคาํอา้งอิงเพื<อคน้หา Xamarin Lab2018-2 

7 ระบุกาํหนดราคา รวมภาษี หรือ แยกภาษี - 

8 ปุ่มเพิ<มรายการสินคา้ - 

9 ปุ่มเพิ<มรายการสินคา้จากที<บกัทึกไว ้ - 

10 กาํหนดรายละเอียดสินคา้ - 

11 ระบุหมายเหตุของใบกาํกบัภาษี - 

12 ระบุส่วนลด 30 

13 ระบุคาํอา้งอิงของใบกาํกบัภาษี Xamarin-2018 

14 ปุ่มบนัทึกใบกาํกบัภาษี - 

15 ปุ่มยนืยนัการสร้างใบกาํกบัภาษี - 

16 ปุ่มยกเลิกใบกาํกบัภาษี - 
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 5) หนา้จอการออกใบกาํกบัภาษีขาย 

 

รูปที< 4.6 แสดงหนา้จอการออกใบกาํกบัภาษี 

 

 มีหนา้ที<แสดงขอ้มูลใบกาํกบัภาษีโดยมีรูปแบบตามกฎของกรมสรรพากร โดยภายใน

ใบกาํกบัภาษีขายมีการระบุขอ้มูล ดงันีM  

1) บริษทั ประกอบดว้ย ชื<อ/บริษทั ที<อยู ่เบอร์โทรศพัท ์และเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  

2) ลูกคา้ ประกอบดว้ย ชื<อ/บริษทั ที<อยู ่และเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

3) รายการขาย ประกอบดว้ย วนัที<ออก เลขที<ใบกาํกบัภาษี วนัครบกาํหนดใบกาํกบัภาษี และ

รายละเอียดการขาย 



บทที$ 5 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 ทางผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายให้พฒันาระบบจดัการขาย ให้เป็นภาษา PHP เพื?อเป็น

ระบบในการขาย และตอบสนองความตอ้งการของบริษทั และไดมี้การใหพ้ี?ผูรั้บผดิชอบในดา้นการ

ขาย ไดท้ดลองใชร้ะบบนีI  ผลปรากฎว่า ระบบสามารถทาํงานไดจ้ริง บรรลุตามวตัถุประสงค ์และ

ขอบเขตเบืIองตน้ที?กาํหนดไว ้

 5.1.2 ปัญหาและอุปสรรค ์

  1) ไม่มีความรู้ในดา้นการจดัการซืIอขาย และการออกใบกาํกบัภาษี จึงตอ้งมีการขอ

คาํปรึกษาจากพนกังานตาํแหน่งบญัชี ของบริษทั 

  2) ระบบที?พฒันาจะตอ้งคาํนวณราคาขายสินคา้อย่าง และตอ้งออกใบกาํกบัภาษี 

ใหถู้กตอ้ง ดงันัIนจึงตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาระบบเป็นจาํนวนมาก 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

  1) เพิ?มฟังกช์ั?นของระบบในการจดัทาํการทาํบญัชี 

  2) หนา้จอ UI ของระบบควรมีความทนัสมยัมากขึIน 

  3) ระบบควรสามารถแกไ้ขฟังกช์ั?นไดโ้ดยผูใ้ช ้

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 จากการที?ปฏิบติังาน สหกิจศึกษาที?บริษทัอินิกเซอร์ จาํกดั ตัIงแต่วนัที? 14 พฤษภาคม 2561 

ถึงวนัที? 31 สิงหาคม 2561 ทาํใหไ้ดรั้บประสบการณ์จากการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เกี?ยวกบั

การทาํงาน ซึ? งมีพนกังานที?ปรึกษาคอยใหค้าํแนะนาํ และช่วยแกไ้ขปัญหา ทาํใหง้านที?รับมอบหมาย

ผ่านไปได้ด้วยดี โดยหน้าที?ที?ได้รับมอบหมายคือ โปรแกรมเมอร์ PHP ,C# ,Xaml และ Teacher 

Assestant ในดา้น Mobile Developer 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  1) ไดรั้บความรู้การพฒันาระบบดว้ย PHP, Laravel Framwork 

  2) ไดรั้บความรู้ในดา้นการพฒันาแอพพลิเคชั?นดว้ย Xamarin 

  3) ไดรั้บประสบการณ์ในการเป็น Administrator 
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  4) ไดศึ้กษาในการวางระบบเครือค่ายภายในบริษทั 

  5) ไดรั้บประสบการณ์ในดา้นภาษา ทาํใหมี้ความมั?นใจในการพดูมากขึIน 

 5.2.2 ปัญหาที?พบของการปฏิบติังาน 

1) ไม่มีความรู้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั?นด้วย Xamarin ทําให้ต้องใช้เวลาใน

การศึกษา ทาํความเขา้ใจ 

2) มีความสามารถในการ ฟัง พูด ภาษาองักฤษไดใ้นระดบักลาง จึงตอ้งอาศยัการ 

Translate เป็นบางครัI ง 

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

  1) มีพืIนที?ในการจดับริการการสอนได ้ไม่เพียงพอต่อลูกคา้ 
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