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บทคัดย่อ 

 
ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบบริหารจัดการหน้าร้านขายของช า ณ 
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การเกิดปัญหาจากการท างานแบบเดิมไดอ้ยา่งมาก ลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในปัจจุบนัการซ้ือขายของจาก ร้านขายของช า หรือร้านคา้สะดวกซ้ือ ส่วนมากจะใชก้ารจด

บนัทึกลงกระดาษ ท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการท างาน และเกิดความสับสนจากการจดบนัทึกผิด ๆ 

จึงท าให้ท างานไดล้่าชา้ และเกิดความผิดพลาดในการใช้งาน แต่ในปัจจุบนัน้ี เทคโนโลยีไดเ้ขา้มา

เก่ียวขอ้งในชีวิตเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้มีระบบจดัการหนา้ร้านขึ้นมาช่วยในการจดัการกบัทางปัญหา

ของหน้าร้าน แต่ส่วนใหญ่ชอบเกิดปัญหาเพราะการพฒันาระบบหน้าร้าน ยงัไม่ตรงจุด ขาดระบบ

ต่าง ๆ ท่ีจะใชเ้พื่อจดัการหนา้ร้านให้สะดวกขึ้น จึงท าให้เกิดความยุง่ยากในการใชง้าน เพราะระบบ

มีความซับซ้อนมาก ท าให้ผูใ้ช้งานระบบเกิดความสับสน และมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้นมาก ท าให้มี

ปัญหากบัระบบจดัเก็บสินคา้ หรือระบบคิดค านวณเงิน  

 จากท่ีกล่าวขา้งตน้คณะผูจ้ดัท าจึงได้มีแนวคิดในการพฒันาระบบบริหารจดัการหน้าร้าน

ขายของช ามาให้สามารถใชง้านไดง้่ายขึ้น มีระบบท่ีครบถว้น และตอบโจทยปั์ญหาของผูใ้ชง้านต่อ

ผูใ้ชง้าน โดยมีหนา้ร้านท่ีสามารถขายสินคา้แบบ Realtime  ท าให้สามารถดูสินคา้ท่ีใกลจ้ะหมดได ้

ยงัมีระบบท่ีเก็บขอ้มูลลูกคา้ประจ าของทางร้านไว ้ และยงัมีโปรโมชัน่ของทางหนา้ร้าน เอาไวเ้ป็น

ส่วนลด และเป็นการตลาดของทางร้านได ้ อีกทั้งยงัมีระบบ จดัการสต็อกสินคา้ สามารถดูสถานะ

สินคา้ท่ีก าลงัจะหมดได ้จ านวนท่ีมีในคลงัสินคา้ว่ามีเท่าไร มีระบบเพิ่มผูจ้ดัการระบบ หรือเจา้ของ

ร้านค้า และพนักงาน  มีระบบออกรายงานสินค้าคงเหลือ และยอดขายของสินค้ากับทางร้าน 

รายงานยอดขายต่อเดือน รายงานการน าเขา้ต่อเดือน  มีการแสดงภาพรวมของร้าน เพื่อสามารถ

ตรวจสอบ ก าไรสุทธิ ท่ีไดข้องทางร้านได ้และยงัสามารถแสดงรายการสินคา้ขายดีของทางร้านได ้

ระบบพัฒนาโดยใช้ เคร่ืองมือ Dreamweaver และใช้ภาษา HTML, PHP, JavaScript, CSS และ

JQuery จดัการฐานขอ้มูลดว้ย MariaDB ดว้ยภาษา SQL โดยน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์

และออกแบบระบบมาพฒันาเป็นเวบ็ไซต์ โดยระบบสามารถช่วยแกปั้ญหาในปัจจุบนัได ้ท าให้ลด

การเกิดปัญหาจากการท างานแบบเดิมไดอ้ยา่งมาก ลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์      
 เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการหนา้ร้านขายของช า 
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1.3  ขอบเขตปริญญำนิพนธ์ 
1.3.1 พฒันาโดยใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ เป็นเวบ็แอปพลิเคชนั (Web    
         Application) 
1.3.2 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งเป็น 2 กลุ่ม 

1.3.2.1 ผูดู้แลระบบ (เจา้ของร้าน) 
1.3.2.1.1 สามารถตรวจสอบและจดัการกบัขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ได ้
1.3.2.1.2 สามารถเช็คจ านวนของในคลงัสินคา้ได ้
1.3.2.1.3 สามารถดูภาพรวมของรายไดท้ั้งหมดในแต่ละเดือนได ้
1.3.2.1.4 สามารถออกรายงานต่าง ๆได ้
1.3.2.1.5 สามารถเพิ่ม ลบ และแกไ้ขสินคา้ของทางร้านได ้

1.3.2.2 พนกังาน 
1.3.2.2.1 สามารถใชห้นา้ขายสินคา้ได ้
1.3.2.2.2 สามารถออกใบเสร็จใหก้บัลูกคา้ได ้
1.3.2.2.3 สามารถเพิ่ม ลบ และแกไ้ขสินคา้ของทางร้านได ้

 
1.4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใชง้านของระบบขายหนา้ร้านยิง่ขึ้นเพื่อไม่ใหเ้กิด  
          ความสับสนหรือความล่าชา้ของผูใ้ช ้

 1.4.2 ช่วยลดปัญหาการใชง้านท่ีซบัซอ้น ลดการเกิดขอ้ผิดพลาดต่อการใชร้ะบบ 
 1.4.3 ช่วยใหพ้นกังานเพิ่มสินคา้หรือแกไ้ข ไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด  
 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 
  โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากร้านคา้ขายของช าต่าง ๆ และน ามาประชุมร่วมกนั
ระหว่างคณะผูจ้ดัท าและอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อก าหนดขอบเขตการท างาน เพื่อให้ตรงกับความ
ตอ้งการของผูใ้ช้งานมากท่ีสุด รวบรวมปัญหาท่ีได้เพื่อน าไปแก้ไข และปรับปรุงให้โปแกรมมี
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีขึ้น และช่วยลดเวลาในการท างานลง 
 

1.5.2 กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
                น าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดร้วบรวมมา น ามาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน และ
ก าหนดขอบเขตท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการออกแบบระบบ เพื่อให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชอ้ย่างสมบูรณ์ โดยจะแบ่งการท างานของระบบ ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ส าหรับ
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ผูดู้แลระบบ (เจา้ของร้าน) ส่วนท่ี 2 พนักงาน โดยน าเสนอดว้ยแผนภาพ Use Case Diagram, Class 
Diagram, Sequence Diagram และโครงสร้างฐานขอ้มูล ER-Diagram 
 

1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design)   
  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบโปรแกรมท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาเวบ็โปรแกรมท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด 

1.5.3.1  ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์  

(Client/ Server Architecture) เป็นรูปแบบท่ีโฮสต ์ท าหน้าท่ีเป็นเซิร์ฟเวอร์

แบบท างานตลอดเวลา (Always-on) ซ่ึงท าหน้าท่ีให้บริการแก่เคร่ืองไคล

เอนท์ ซ่ึงจะท าหน้าท่ีร้องขอบริการผ่าน การท างานเร่ิมตน้ท่ีโปรแกรม

ดา้นไคลเอนทท์ าการร้องขอ โดยผ่าน HTTP request ไปยงัเซิร์ฟเวอร์ เม่ือ

ไคลเอนท์ได้ รับข้อมูลจาก  HTTP Response แล้ว  ก็ จะท าการแปล

ความหมายของข้อมูลเพื่อแสดงผลท่ีจอภาพ ขณะท่ีเซิร์ฟเวอร์ เม่ือรับ 

HTTP Request แลว้จะท าการแปลความหมายของขอ้มูลท่ีได้รับ เพื่อส่ง

ออปเจค ท่ีด้านไคลเอนท์ตอ้งการกลบัไปโดยผ่าน HTTP Response โดย

ในการพฒันาระบบใชร้ะบบฐานขอ้มูลในการเรียกขอ้มูลของสินคา้ หรือ

ขอ้มูลของพนกังานร้าน เพื่อใชใ้นการเขา้สู่ระบบ 

1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้างข้อมูล  เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  (Relational 

Database)  เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปของตาราง (Table) หลาย ๆ ตารางท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนั ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็นแถว ๆ และในแต่ละแถวจะ

แบ่งเป็นคอลมัภ ์(Column) 

1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผู ้ใช้ (User Interface Design) ในส่วนน้ีใช้ HTML 

CSS Bootstrap  มาช่วยในการออกแบบส่วนของ UI  แต่ส่วนใหญ่จะใช ้

Template Website ท่ีออกแบบมาให้ส่วนหน่ึงแลว้ จึงน ามาแก้ไขให้ตรง

กบัจุดประสงคข์องการพฒันาระบบ 

 
1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 

  เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบไว ้มาพฒันาและเขียนชุดค าสั่ง โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS5.5 ในการ
พฒันาเว็บไซต์ โดยใช้ ภาษา HTML, PHP, JavaScript, CSS และ JQuery และใช้โปรแกรมในการ
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บริหารจดัการฐานขอ้มูล คือ MariaDB บริหารจดัการขอ้มูลดว้ยภาษา SQL โดยน าขอ้มูลทั้งหมดท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาพฒันาเป็นเวบ็ไซต ์

 
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 

  คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการทดสอบและพฒันาระบบไปพร้อม  ๆ กัน การทดสอบเว็บ
แอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการท างานของระบบและการแสดงผล  รวมทั้ ง
ตรวจสอบขอ้มูล  ต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการท างานในขั้นตอนใดบา้ง ถา้พบ
ข้อผิดพลาดจะท าการแก้ไขให้ถูกต้อง และท าการทดสอบอีกคร้ังหลังจากท าการแก้ไขเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ โดยมีขั้นการทดสอบระบบ 3 ส่วน ดงัน้ี 

1.5.5.1  การทดสอบฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บแอปพลิเคชัน โดยท าการทดสอบผ่าน
              ทางระบบงานของจริงท่ีไดจ้ดัท าขึ้นมา เพื่อหาขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ และท า
              การแกไ้ข 

1.5.5.2 การทดสอบการตอบสนองและขอ้ผิดพลาดของ User Interface  
                           1.5.5.3   การทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของเวบ็แอปพลิเคชนัถา้พบปัญหาใน
 ส่วนใดของระบบและท าการแกไ้ขใหเ้รียบร้อย 

 
 1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำร (Documentation) 
  เป็นการจัดท าเอกสารแนวทางในการจัดท าปริญญานิพนธ์โดยมีวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินปริญญานิพนธ์ เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นคู่มือการใชง้าน
ใชอ้า้งอิงในอนาคต 
 
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์    
 ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์   

กิจกรรม 
2562 2563 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ต. ก.ย. ต.ค. 
1.รวบรวมขอ้มูล               
2.วิเคราะห์ระบบ               
3.ออกแบบระบบ               
4.พฒันาระบบ               
5.ทดสอบระบบ               
6.จดัท าเอกสาร               
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบ 
 1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
  1.7.1.1 เค ร่ืองคอมพิ ว เตอ ร์  Notebook Asus TUF Gaming FX504 Series CPU 
              : Intel Core i5-8300H GPU : GTX 1050  
 1.7.2 ซอฟต์แวร์ 
  1.7.2.1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver cs5.5 
  1.7.2.2 ระบบปฏิบติัการ Windows 10 Pro 
 
1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ  
        1.8.1 ฮำร์ดแวร์ 

1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ CPU ความเร็ว 2.0 GHz ขึ้นไป  
            แรมอยา่งนอ้ย 2 GB ขึ้นไป 
1.8.1.2 อุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้

        1.8.2 ซอฟต์แวร์ 
1.8.2.1  ระบบปฏิบติัการ Windows 10 
1.8.2.2 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ Google Chrome, Mozilla, FireFox,   

Microsoft Edge 



บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการพฒันาระบบบริหารจดัการหน้าร้านขายของช า โดยได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด 
ทฤษฎี และเทคโนโลยตี่าง ๆ เพื่อใหร้ะบบนั้นตอบโจทยผ์ูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด ประกอบดว้ย 
 
2.1 ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพฒันา 
 2.1.1 HTML1  

รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์ HTML 
HTML ยอ่มาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการแสดงผล

ของเอกสารบน website หรือท่ีเรียกว่าเว็บเพจ ถูกพฒันาและก าหนดมาตรฐานโดยองค์กร World 
Wide Web Consortium (W3C) และจากการพฒันาทางด้าน Software ของ Microsoft ท าให้ภาษา 
HTML เป็นอีกภาษาหน่ึงท่ีใชเ้ขียนโปรแกรมได ้หรือท่ีเรียกวา่ HTML Application  

HTML เป็นภาษาประเภท Markup ส าหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML 
สามารถท าโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่าง ๆ เช่น Notepad, Edit plus หรือจะอาศยัโปรแกรมท่ี
เป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซ่ึงอ านวยความสะดวก
ในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการท างานของเอกสาร HTML จะใช้
โปรแกรม web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer  (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, 
และ Netscape Navigator เป็นตน้ ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฎีน้ีมาใชใ้นการจดัหนา้ฟอร์มใบเสร็จ 
และจดัหน้าเว็บแอปพลิเคชันทั้งหมด เช่น <div class="row"> <div class="col-2">  ……. </div> 

 
1 https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2026-html-คืออะไร.html 
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</div> แสดงตวัอย่างการสร้าง Form HTML การจดัหน้าน ามาใช้เพื่อน าโคด้ PHP เรียกขอ้มูลมา
แสดง  
 
 2.1.2 PHP2 

รูปท่ี 2.2 สัญลกัษณ์ PHP 
 PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor คือภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting 
language ภาษาจ าพวกน้ีค าสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟลท่ี์เรียกว่า script และเวลาใชง้านตอ้งอาศยัตวั
แปรชุดค าสั่ง ตวัอย่างของภาษาสคริปต ์เช่น JavaScript, Perl เป็นตน้ ลกัษณะของ PHP ท่ีแตกต่าง
จากภาษาสคริปต์แบบอ่ืน ๆ คือ PHP ได้รับการพฒันาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้าง
เอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหาไดโ้ดยอตัโนมติั ดังนั้นจึงกล่าวว่า 
PHP เป็นภาษาท่ีเรียกวา่ server-side หรือ HTML-embedded scripting language นั้น คือในทุก ๆ คร้ัง
ก่อนท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงให้บริการเป็น Web server จะส่งหนา้เวบ็เพจท่ีเขียนดว้ย PHP ให้จะท า
การประมวลผลตามค าสั่งท่ีมีอยูใ่หเ้สร็จเสียก่อน แลว้จึงค่อยส่งผลลพัธ์ท่ีไดใ้หเ้รา ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นก็
คือเวบ็เพจ ถือไดว้่า PHP เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัชนิดหน่ึงท่ีช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web 
pages (เวบ็เพจท่ีมีการโตต้อบกบัผูใ้ช)้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 
 PHP เป็นผลงานท่ีเติบโตมาจากกลุ่มของนกัพฒันาในเชิงเปิดเผยรหัสตน้ฉบบั หรือ Open 
Source ดงันั้น PHP จึงมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือใชร่้วมกบั 
Apache Web server ระบบปฏิบติัอย่าง เช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นตน้ ในปัจจุบนั PHP สามารถ
ใชร่้วมกบั Web Server หลาย ๆ ตวับนระบบปฏิบติัการอย่าง เช่น Windows 95/98/NT เป็นตน้ ทาง
คณะผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฎีน้ีมาใชใ้นการพฒันาระบบทั้งหมดโดยทุกส่วนของหลงับา้นน า PHP มาใช้

 
2 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html 
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ในการพฒันา  เช่น <?php echo $_F['product_name']?>  เป็นตวัอยา่งการใช ้PHP ในการเรียกขอ้มูล
จากฐานขอ้มูลมาแสดงใน Form เป็นการเรียกขอ้มูลช่ือสินคา้ 
 

2.1.3 Java Script3 
 

 
รูปท่ี 2.3 สัญลกัษณ์ Java Script 

JavaScript หนา้เวบ็เพจท่ีสร้างดว้ยภาษา HTML/ XHTML เพียงอยา่งเดียว จะท าไดแ้ค่เพียง
จดัรูปแบบการแสดงผลให้สวยงาม แต่ไม่สามารถสร้างลูกเล่นต่าง ๆ ไดเ้ราจึงตอ้งอาศยั JavaScript 
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัเวบ็เพจ  

JavaScript เป็นภาษา script ท่ีใชง้านบนเวบ็เพจต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อท าใหเ้วบ็เพจสามารถ
โตต้อบกบัผูใ้ช้งานไดดี้ขึ้น โดย JavaScript เขียนเป็นฟังก์ชนัส าหรับใชง้านต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบฟอร์ม ตรวจสอบชนิดและรุ่นของโปรแกรมเว็บเบราวเ์ซอร์ สร้าง
ไฟล ์cookie สร้างลูกเล่นต่าง ๆ เช่น ปฏิทิน หิมะตก เป็นตน้ 
 JavaScript เป็นภาษาประเภท Interpreted Language ไม่ตอ้งมีการ compile ก่อน กล่าวคือ 
คอมพิวเตอร์จะแปลและท างานตามค าสั่งแบบทีละบรรทดั 

JavaScript เป็น Client-side  Script  ซ่ึงจะประมวลผลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูเ้ยี่ยมชม
เว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมเว็บเบราวเ์ซอร์ เช่น IE (version 3 ขึ้นไป), Netscape (version 2 ขึ้นไป), 
Firefox ซ่ึงสนบัสนุนการท างานของ JavaScript ดีอยูแ่ลว้ การท่ี JavaScript ไม่ไดถู้กประมวลผลบน
เคร่ือง Web Server จะช่วยแบ่งเบาภาระการท างานของ server และท างานไดร้วดเร็ว 
 JavaScript ไม่ใช่ภาษา Java แต่อย่างใด Java เป็นภาษาท่ีถูกพฒันาโดย Sun Microsystems 
เป็นภาษาประเภท programming ส าหรับเขียนโปรแกรมท่ีสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
(OOP : Object-Oriented Programming) คลา้ยกับภาษา C, C++ การใช้งานภาษา JavaScript ควรมี
ความรู้พื้นฐานในเร่ือง HTML/ XHTML มาก่อน เพราะการใชง้าน JavaScript โดยทัว่ ๆ ไป จะเขียน 

 
3 http://www.enjoyday.net/javascript-คืออะไร.html 
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code ค าสั่งต่าง ๆ แทรกลงไปใน code ของ HTML ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฎีน้ีมาใชใ้นการเพิ่ม
ลูกเล่นใหก้บัโปรแกรม เช่น การ Search คน้หาสินคา้   
 ตวัอยา่งดา้นล่าง 
  $( "#search" ).keyup(function() { 
  $( "#hoo" ).load( "salepage.php?search="+ $(this).val() +" #hoo" ); 
  }); 
 
 2.1.4 CSS4 

รูปท่ี 2.4 สัญลกัษณ์ CSS 
 CSS ยอ่มาจาก Cascading Style Sheet  มกัเรียกโดยยอ่วา่ "สไตลชี์ต" คือภาษาท่ีใชเ้ป็นส่วน
ของการจดัรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดยท่ี CSS ก าหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ 
(หรือ "Style") ของเน้ือหาในเอกสาร อนัไดแ้ก่ สีของขอ้ความ สีพื้นหลงั ประเภทตวัอกัษร และการ
จดัวางขอ้ความ ซ่ึงการก าหนดรูปแบบ หรือ Style น้ีใชห้ลกัการของการแยกเน้ือหาเอกสาร HTML 
ออกจากค าสั่งท่ีใชใ้นการจดัรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่
ขึ้นอยู่กับเน้ือหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจดัรูปแบบการแสดงผลลพัธ์ของเอกสาร HTML 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาเอกสารบ่อยคร้ัง หรือตอ้งการควบคุมให้รูปแบบการ
แสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม ่าเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์
เดียวกัน โดยกฎเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเข้ามาคร้ังแรกใน 
HTML 4.0  เม่ือปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ท่ีก าหนดโดย องค์กร 
World Wide Web Consortium หรือ W3C ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฎีน้ีมาใชใ้นการตกแต่งระบบ

 
4 https://www.wynnsoft-solution.net/th/article/view/80/ 
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ทั้งหมด เป็นการจดัรูปแบบหน้าเว็บไซต์ให้สวยงาม เช่น <style> color : #000 ; เป็นการตกแต่งสี
โดยใชโ้คด้ color 
 
2.2 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการพฒันา  

2.2.1 Client/ Server Network5 
  ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (client/ server) คือการท่ีมีเคร่ืองผูใ้ห้บริการ (server) และ
เคร่ืองผูใ้ช้บริการ (client) เช่ือมต่อกนัอยู่ และเคร่ืองผูใ้ช้บริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจาก
เคร่ืองผูใ้ห้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใช้บริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูล
กลบัไปให้เครือข่ายแบบ ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกับระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกับ
เคร่ืองลูกข่ายจ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลักสิบ หลัก
ร้อย  หรือหลักพัน เพราะฉะนั้ นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหน้า ท่ีให้บริการจะต้องเป็นเคร่ืองท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากถูกตอ้งออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด ( Fault Tolerance) และ
ตอ้งคอยให้บริการทรัพยากร  ให้กบัเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลาโดยเคร่ืองท่ีจะน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์
อาจเป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได ้
 

 
รูปท่ี 2.5 การท างานของไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network) 

 
            เครือข่ายประเภทน้ีจะมีเคร่ืองศูนยบ์ริการ ท่ีเรียกวา่ เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ และมีเคร่ืองลูกข่ายต่าง 
ๆ เช่ือมต่อ โดยเครือข่ายหน่ึงอาจมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มากกว่าหน่ึงตวัเช่ือมต่อภายในวงแลนเดียวกนั 
ซ่ึงเซิร์ฟเวอร์แต่ละตวัก็ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั เช่น 
             1.ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ (File Server) คือ เคร่ืองท่ีใหบ้ริการแฟ้มขอ้มูลใหแ้ก่เคร่ืองลูกข่าย 

 
5 https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 
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             2. พรินตเ์ซิร์ฟเวอร์ (Print Server) คือ เคร่ืองท่ีบริการงานพิมพใ์หแ้ก่เคร่ืองลูกข่าย โดย   
    บนัทึกงานพิมพเ์ก็บไวใ้นรูปแบบของสพูล (Spool) และด าเนินการพิมพง์านตามล าดบัคิว 
             3. ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) คือ เคร่ืองท่ีบริการฐานขอ้มูลใหแ้ก่เคร่ืองลูกข่าย 
             4. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลดา้นเว็บเพจขององค์กร เพื่อให้ผู ้
     ท่องอินเทอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงเวบ็ขององคก์รได ้
             5. เมลเซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) คือ เคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลดา้นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์    
     หรือ E-mail ท่ีมีการรับส่งระหวา่งกนัภายในเครือข่าย 
 
 2.2.2 Web Application6 
  Web Application (เวบ็แอปพลิเคชนั) คือ การพฒันาระบบงานบนเวบ็ ซ่ึงมีระบบมี
การไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้ งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ 
Global (โกลบอล) ออกไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้เหมาะส าหรับงานท่ีต้องการข้อมูล
แบบ Real Time (เรียลไทม)์  
  การท างานของ Web Application นั้ นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน 
Rendering Engine (เร็นเดอริงเอนจิน) ซ่ึงตัว Rendering Engine จะท าหน้าท่ีหลักๆ คือน าเอา
ชุดค าสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างขอ้มูลท่ีใช้ในการแสดงผล  น ามาแสดงผลบนพื้นท่ีส่วนหน่ึงใน
จอภาพ โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยู่บน Rendering Engine จะท าหน้าท่ีหลกัๆ คือการเปล่ียนแปลง
แกไ้ขส่ิงท่ีแสดงผล จดัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีรับเขา้มาเบ้ืองตน้และการประมวลบางส่วนแต่ส่วน
การท างานหลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์เวอร์  ในลักษณะ Web Application แบบเบ้ืองต้น ฝ่ัง
เ ซิ ร์ฟ เวอ ร์จะประกอบไปด้วย เว็บ เ ซิ ร์ฟ เวอ ร์ ซ่ึ งท าหน้ า ท่ี เ ช่ื อมต่อกับไคล เอนต์ตาม
โปรโตคอล HTTP/ HTTPS (เอช ที ที พี/ เอช ที ที พี เอส) โดยนอกจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าท่ี
ส่งไฟล์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทัว่ไปแลว้ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมี
ส่วนประมวลผลซ่ึงอาจจะเป็นตวัแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP  หรืออาจจะมีการ
ติดตั้ ง .NET Framework (ดอทเน็ต เฟรมเวิร์ก) ซ่ึงมีส่วนแปลภาษา CLR (ซี แอล อาร์) ท่ีใช้
แปลภาษา intermediate (อินเทอะมีดิอิท) จากโคด้ท่ีเขียนดว้ย VB.NET (วี บี ดอทเน็ต) หรือ C#.NET 
(ซีฉาบ ดอทเน็ต) หรืออาจจะเป็น J2EE (เจ ทู อี อี) ท่ีมีส่วนแปลไบต์โค้ดของคลาสท่ีได้จาก
โปรแกรมภาษาจาวา เป็นตน้  
  สรุป Web Application คือการเขียนโปรแกรมท่ีให้ตอบสนองต่อผูใ้ช้มากท่ีสุด 
โดยรูปแบบของ Web Application จะอยู่ในรูปแบบของเวบ็ไซต ์คือ สามารถใชง้านไดทุ้กหนา้จอท่ี
มีความแตกต่างของขนาดหนา้จอ เพราะสามาสรถยดืหยุน่และหดตวัไดต้ามสภาพของ UI (ย ูไอ)  

 
6 en.wikipedia.org/wiki/Web_application 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2438-php-maker-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2438-php-maker-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2222-lan-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2307-real-time-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2046-http-https-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2189-vbscript-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2184-c-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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รูปท่ี 2.6 สถาปัตยกรรม และการใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 

 
2.3 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพฒันา 
 2.3.1 Dream weaver7  
  Dreamweaver คือโปรแกรมสร้างเวบ็เพจแบบเสมือนจริง ของค่าย Adobe ซ่ึงช่วย
ให้ผูท่ี้ตอ้งการสร้างเว็บเพจไม่ตอ้งเขียนภาษา HTML หรือโคด้โปรแกรม เอง หรือท่ีศพัท์เทคนิค
เรียกว่า "WYSIWYG " โปรแกรม Dreamweaver มีฟังก์ชันท่ีท าให้ผูใ้ช้สามารถจัดวางข้อความ 
รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ รวมถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ภายในเว็บเพจไดอ้ย่างสวยงามตามท่ีผูใ้ช้
ต้องการ โดยไม่ต้องใช้ภาษาสคริปต์ท่ียุ่งยากซับซ้อนเหมือนก่อน Dreamweaver มีทั้ งใน
ระบบปฏิบติัการ แมคอินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์ Dreamweaver ยงัสามารถท างานบน
ระบบปฏิบติัการแบบยนิูกซ์ ผา่นโปรแกรมจ าลองอยา่ง WINE ได ้เวอร์ชนัล่าสุดของโปรแกรมตวัน้ี
คือ Adobe Dreamweaver CS5.5 ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ ามาใชใ้นการพฒันาโปรแกรมทั้งหมด  
 

 
7 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2233-dreamweaver-คืออะไร.html 
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รูปท่ี 2.7 ตวัอยา่งโปรแกรม Dream weaver 



บทที3่ 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

ระบบบริหารจัดการหน้าร้านขายของช า เป็นระบบท่ีจะมาช่วยให้งานหน้าร้าน
สะดวกสบายข้ึน โดยระบบประกอบด้วย ส่วนขายสินค้า แสดงภาพและราคาของสินค้า 
จ  านวนสินคา้ท่ีมี แสดงส่วนลด จ านวนเงินท่ีรับ และเงินทอน รวมถึงการออกใบเสร็จให้ลูกคา้ 
และส่วนของเจา้ของร้านจะสามารถดูภาพรวมของการขายทั้งหมด (Dash Board)  สามารถใช้
ระบบหนา้ร้านในการขายสินคา้ เพิ่มสินคา้ใหม่ น าเขา้สินคา้สู่คลงัสินคา้ รายการสั่งซ้ือของทาง
ร้าน น าเขา้ผูผ้ลิต รายการผูผ้ลิต ออกรายงาน ดูประวติัการขาย และประวติัสินคา้  

เทคโนโลยีท่ีใช้ในปริญญานิพนธ์มีการออกแบบเป็นเวบ็แอปพลิเคชันใช้ภาษา PHP  
HTML CSS  มาใชใ้นการพฒันา และมีการใช ้Jquery JavaScript  มาช่วยในการพฒันา  และมี
การใช ้Font Awesome Bootstarp 4 มาช่วยในการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface)  

 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram)   

  ในการท างานปัจจุบนัของร้านคา้ขายของช าส่วนมากจะเป็นระบบการท างานดว้ยมือ 
ท าให้มีความล่าช้า ท าเกิดความผิดพลาดในการท างานบ่อยคร้ัง คณะผูจ้ดัท าจึงท าการพฒันา
ระบบเขา้มาเพื่อช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน  
 3.2.1 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 

  ระบบงานปัจจุบนัสามารถดูรายละเอียดหนา้ภาพรวมได ้จะแสดง ยอดน าเขา้
รายวนั ยอดขายสุทธิรายวนั ก าไรสุทธิรายวนั ยอดขายรายปี ประวติัการน าเขา้ ประการขาย
ออก สินค้าขายดี ยอดขายล่าสุด ประวติัน าเขา้ล่าสุด และ ประวติัการขายสินคา้ล่าสุด และ
ระบบหน้าร้านขาย หรือระบบ POS ท่ีออกแบบใหม่ทั้ งหมด ใช้งานง่าย อีกทั้งมีระบบเพิ่ม
ประเภทของสินค้า เพื่อแยกประเภท เช่น ขนม น ้ า และ อาหาร มีรายการประเภทสินค้า ท่ี
สามารถเขา้ไปแกไ้ขหรือลบ ประเภทสินคา้ได ้มีระบบเพิ่มสินคา้ใหม่ ท่ีเพิ่มสินคา้เขา้มาไวใ้น
ระบบ และจะมีรายการสินคา้ ท่ีไวดู้สินคา้ท่ีเราเพิ่มเขา้มาในระบบแล้ว ดูจ  านวนช้ิน สถานะ
ของสินคา้ อีกทั้งยงัแกไ้ข และลบ สินคา้ได้  และ การน าเขา้สินคา้ คือการ เอาสินคา้เขา้คลงั 
ตอ้งเลือกคู่คา้ และเลือกสินคา้ท่ีจะน าเขา้คลงั และยงัมีรายการสั่งซ้ือ ท่ีสามารถดูรายละเอียด
ของท่ีซ้ือมาจากคู่คา้ รายไหนได้  อีกทั้งยงัแก้ไข ลบสินคา้ได้ และยงัออกรายงานการสั่งซ้ือ
สินคา้ได ้ยงัมีระบบเพิ่มขอ้มูลซัพพลายเออร์ คือร้านท่ีรับซ้ือของมา เช่น โลตสั และมีรายการ
ขอ้มูลซพัพลายเออร์ท่ีเขา้มาดูรายละเอียด และยงัสามารถแกไ้ข และ ลบ ซพัพลายเออร์ออกได ้
อีกทั้ งยงัมี ระบบเพิ่มผูจ้ดัการระบบ หรือ เพิ่มพนักงาน และจะมีรายการผูจ้ดัการระบบไว้
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สามารถดูประเภทของ  ID  เป็น Admin หรือ User (พนกังาน) และยงัสามารถแกไ้ข และลบ ID  
ได้ อีกทั้งยงัมี การเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ ละสามารถดูรายละเอียดของลูกคา้ได้ อีกทั้งยงัสามารถ
แกไ้ข และลบ ขอ้มูลของลูกคา้ไดอี้กทั้งยงัมีระบบรายงานการน าเขา้ รายงานยอดขาย รายงาน
สินคา้ รายงานคู่คา้ และรายงานลูกคา้  

 

รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของระบบบริหารจดัการหนา้ร้านขายของช า 
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3.3 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 

 

รูปท่ี 3.2 Use Case Diagram ของระบบบริหารจดัการหนา้ร้านขายของช า 

UC Grocery store 



17 
 

3.4 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description)    
ตารางท่ี 3.1 รายระเอียดของ Use Case : Login  

Use Case Name Login  
Use Case ID UC1 
Brief Description ยนืยนัตวัตนของผูใ้ช ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions เช็คสถานะของผูใ้ชท่ี้ Login 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือพนกังานหรือเจา้ของร้านลงช่ือผูใ้ช ้หรือรหสัผา่น หรือคลิก
ปุ่ม Login 

2. ระบบจะเช็คขอ้มูลช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นท่ีป้อนเขา้มาตรงกบัฐานขอ้มูลวา่ตรงกนั
หรือไม่ 
2.1 ขอ้มูลผูใ้ชห้รือรหสัผา่นท่ีตรงกนัอยูใ่นฐานขอ้มูล 

2.1.1 ระบบไปยงัหนา้หลกัเพื่อเลือกเมนูหรือท างานต่อไป 
2.2 ขอ้มูลช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นไม่ตรงกบัฐานขอ้มูล 

2.2.1     ระบบแสดง Dialog แจง้เตือนวา่ “Login Failed ไม่สามารถเขา้สู่
ระบบไดเ้น่ืองจากช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 

Post Condition สามารถใชง้านฟังกช์นัต่าง ๆ ส าหรับผูดู้แลระบบ หรือพนกังาน
บนเวบ็แอปพลิเคชนัได ้

Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.2 รายระเอียดของ Use Case : Dashboard 
Use Case Name Dashboard 
Use Case ID UC2 
Brief Description เจา้ของร้านและพนกังานสามารถดู ยอดขาย ก าไร และ ยอดน าเขา้

สินคา้ได ้ประวติัการน าเขา้ ประวติัการขายออก สินคา้ขายดี  และ 
ประวติัการน าเขา้รายเดือน ประวติัการขายออกรายเดือน 

Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือพนกังานหรือเจา้ของร้านคลิกเมนู ภาพรวม 
2. เม่ือ เจา้ของร้าน หรือพนกังาน คลิกเขา้มาในส่วนของหนา้น้ี จะแสดงหนา้

ภาพรวมของทางร้าน  
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.3 รายระเอียดของ Use Case : Sell Product 

Use Case Name Sell Product 
Use Case ID UC3 
Brief Description แสดงส่วนส าหรับการขายหนา้ร้าน 
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือพนกังานหรือเจา้ของร้านคลิกเมนู หนา้ร้าน 
2. เม่ือ เจา้ของร้าน หรือพนกังาน คลิกเขา้มาในส่วนของหนา้น้ี จะแสดงหนา้ขาย

สินคา้ของทางร้าน จ านวนสินคา้เหลือเท่าไร  
Post Condition ผูใ้ชส้ามารถใชง้านฟังกช์นัต่าง ๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 

 

ตารางท่ี 3.4 รายระเอียดของ Use Case : Print Product 

Use Case Name Print Product 
Use Case ID UC4 
Brief Description เจา้ของร้านและพนกังานสามารถปร้ินใบเสร็จสินคา้ได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือพนกังานหรือเจา้ของร้านคลิกช าระเงิน 
2. เม่ือ เจา้ของร้าน หรือพนกังาน คลิกปุ่มช าระเงินจะเขา้สู่หนา้ปร้ินใบเสร็จก ากบั 

Post Condition  
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
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ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
 

ตารางท่ี 3.5 รายระเอียดของ Use Case : Add Type Product 

Use Case Name Add Type Product 
Use Case ID UC5 
Brief Description พนกังานและเจา้ของร้านสามารถเพิ่มประเภทของสินคา้เขา้สู่สตอ็ก

สินคา้ได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูใ้ชง้านระบบคลิกเลือกท่ีเมนูเพิ่มประเภทสินคา้ 
2. สามารถเพิ่มประเภทสินคา้เขา้สู่สตอ็กสินคา้ได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 

 

ตารางท่ี 3.6 รายระเอียดของ Use Case : ManageType 

Use Case Name Manage Type 
Use Case ID UC6 
Brief Description พนกังานและเจา้ของร้านสามารถจดัการประเภทของสินคา้ และ

แกไ้ข ลบ ได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูใ้ชง้านระบบคลิกเลือกท่ีเมนูประเภทสินคา้ 
2. สามารถดูรายละเอียดประเภทของสินคา้ได ้
3. สามารถแกไ้ข หรือ ลบ ประเภทของสินคา้ได ้
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Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 

 

ตารางท่ี 3.7 รายระเอียดของ Use Case : Add Product 

Use Case Name Add Product 
Use Case ID UC7 
Brief Description พนกังานและเจา้ของร้านสามารถเพิ่มสินคา้เขา้สู่สตอ็กสินคา้ 
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูใ้ชง้านระบบคลิกเลือกท่ีเมนูเพิ่มสินคา้ 
2. สามารถเพิ่มสินคา้เขา้สู่คลงัสินคา้ได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.8 รายระเอียดของ Use Case : Manage Product 

Use Case Name Manage Stock 
Use Case ID UC8 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือพนกังานสามารถคลิกเขา้มาดูสินคา้ในสตอ็กได ้

รายละเอียดสินคา้ และ แกไ้ขหรือลบ  
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู สตอ๊ก 
2. แสดงขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ทั้งหมด 
3. แสดงสินคา้ทั้งหมดในสต๊อก 
4. สามารถแกไ้ขในส่วนของสินคา้ได ้
5. ลบสินคา้ในสตอ๊กสินคา้ได ้
6. สามารถดูสถานะของสินคา้ได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.9 รายระเอียดของ Use Case : Add Product Supplier 

Use Case Name Add Product Supplier 
Use Case ID UC9 
Brief Description พนกังานสามารถคลิกเขา้มาเพื่อเพิ่มผูผ้ลิตไดแ้ละสามารถเพิ่ม

สินคา้และจ านวนลงในสตอ๊กได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนก็ต่อเม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ีหนา้น าเขา้สินค ้
2. จะแสดงหนา้เพิ่มผูผ้ลิตเขา้ม 
3. สามารถเพิ่มผูผ้ลิต ท่ีอยู ่เบอร์โทร ประเภทภาษี และรหสัคู่คา้ 
4. จะแสดงใหเ้พิ่ม ช่ือสินคา้ ได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 

 

ตารางท่ี 3.10 รายระเอียดของ Use Case : Order list 

Use Case Name Order list 
Use Case ID UC10 
Brief Description พนกังานและเจา้ของร้านสามารถเขา้มาดูสินคา้ท่ีเราสั่งซ้ือเขา้มาได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือเจา้ของร้านหรือพนกังานกดเมนูสินคา้ และเลือก รายการ
สั่งซ้ือ 

2. แสดงขอ้มูลของรายละเอียดการสั่งซ้ือ 
3. ผูดู้แลระบบ หรือพนกังาน จะสามารถดูรายละเอียดในรายการสินคา้ได ้ 
4. สามารถแกไ้ขในส่วนของสินคา้ได ้



24 
 

5. ลบขอ้มูลของสินคา้ท่ีซ้ือมาได ้
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 

 

ตารางท่ี 3.11 รายระเอียดของ Use Case : Add Suppliers 
Use Case Name Add Suppliers 
Use Case ID UC11 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถเขา้มา เพิ่มซพัพลายเออร์ หรือผูผ้ลิตได ้
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูผ้ลิตคลิกเมนู ผูผ้ลิต และเลือก น าเขา้ผูผ้ลิต 
2. แสดงหนา้เพิ่มผูผ้ลิตใหเ้จา้ของร้านเพิ่มผูผ้ลิตได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exceptions 1. ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ต
ได ้กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.12 รายระเอียดของ Use Case : Manage Suppliers 

Use Case Name Manage Suppliers 
Use Case ID UC12 
Brief Description เจา้ของร้านสามารถเขา้มาดูรายการผูผ้ลิตได้ 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือเจา้ของร้าน คลิกเมนูผูผ้ลิต และเลือกรายการผูผ้ลิต 
2. แสดงรายละเอียดของรายการผูผ้ลิต 
3. สามารถแกไ้ขผูผ้ลิตได ้
4. สามารถลบผูผ้ลิตได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.13 รายระเอียดของ Use Case : Add Member 

Use Case Name Add Member 
Use Case ID UC13 
Brief Description ผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่มพนกังานหรือผูดู้แลระบบเขา้มาได ้
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู จดัการระบบ 
2. แสดงหนา้เพิ่มพนกังานหรือผูดู้แลระบบ 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.14 รายระเอียดของ Use Case : Manage Member 

Use Case Name Manage Member 
Use Case ID UC14 
Brief Description ผูดู้แลระบบ เขา้มาดูรายละเอียดของสมาชิกในระบบได ้
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู จดัการระบบ และเลือกรายการ
ผูจ้ดัการระบบ 

2. แสดงขอ้มูลรายละเอียดของสมาชิก  
3. ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ข รายละเอียดของสมาชิกได ้
4. สามารถลบสมาชิกออกได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.15 รายระเอียดของ Use Case : Add Customer 

Use Case Name Add Customer 
Use Case ID UC15 
Brief Description ผูดู้แลระบบและพนกังานมาท าการเพิ่มลูกคา้ 
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบและพนกังานคลิกเมนูเพิ่มลูกคา้ 
2. แสดงหนา้ใหเ้พิ่มลูกคา้  

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 

 

ตารางท่ี 3.16 รายระเอียดของ Use Case : Manage Customer  

Use Case Name Manage Customer 
Use Case ID UC16 
Brief Description ผูดู้แลระบบและพนกังานสามารถมาดูรายละเอียดลูกคา้ หรือ แกไ้ข 

ลบ ได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบและพนกังานคลิกเมนูรายการขอ้มูลลูกคา้ 
2. จะแสดงช่ือลูกคา้ เบอร์โทร ท่ีอยู ่และสามารถแกไ้ข หรือ ลบ ได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.17 รายระเอียดของ Use Case : Report Import list 

Use Case Name Report Import list 
Use Case ID UC17 
Brief Description ผูดู้แลระบบและพนกังานสามารถมาดูรายงานการน าเขา้สินคา้ 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบและพนกังานคลิกเมนูระบบรายงานและคลิก 
รายงานการน าเขา้สินคา้ 

2. ระบบจะใหแ้สดงหนา้รายงานการน าเขา้ ใหเ้ลือกแต่ละเดือนเพื่อดูการน าเขา้
สินคา้ของทางร้านได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 

 

ตารางท่ี 3.18 รายระเอียดของ Use Case : Report Sale 

Use Case Name Report Sale 
Use Case ID UC18 
Brief Description ผูดู้แลระบบและพนกังานสามารถมาดูรายงานยอดขายสินคา้ได ้
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบและพนกังานคลิกเมนูระบบรายงานและคลิก 
รายงานยอดขาย 

2. ระบบจะใหแ้สดงหนา้รายงานยอดขาย ของทางร้านได ้
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 
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- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 

 

ตารางท่ี 3.19 รายระเอียดของ Use Case : Report Product 

Use Case Name Report Product 
Use Case ID UC19 
Brief Description ผูดู้แลระบบและพนกังานสามารถมาดูรายงานสินคา้ได ้
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบและพนกังานคลิกเมนูระบบรายงานและ
คลิก รายงานสินคา้ 

2. ระบบจะใหแ้สดงหนา้รายงานการน าเขา้ ใหเ้ลือกแต่ละเดือนเพื่อดูการ
น าเขา้สินคา้ของทางร้านได ้

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.20 รายระเอียดของ Use Case : Report Supplier 

Use Case Name Report Supplier 
Use Case ID UC20 
Brief Description ผูดู้แลระบบและพนกังานสามารถมาดูรายงานคู่คา้ได ้
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

3. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบและพนกังานคลิกเมนูระบบรายงานและ
คลิก รายงานคู่คา้ 

4. ระบบจะใหแ้สดงหนา้รายงานคู่คา้ จะแสดงรายละเอียดสินคา้ท่ีน าเขา้
จากคู่คา้เจา้น้ีได ้ 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.21 รายระเอียดของ Use Case : Report Customer 

Use Case Name Report Customer 
Use Case ID UC21 
Brief Description ผูดู้แลระบบและพนกังานสามารถมาดูรายงานลูกคา้ได้ 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบและพนกังานคลิกเมนูระบบรายงานและ
คลิก รายงานลูกคา้ 

2. ระบบจะใหแ้สดงหนา้รายงานลูกคา้ จะแสดงรายละเอียดของสินคา้ท่ี
ลูกคา้ ซ้ือได ้ 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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3.5 Sequence Diagram 
 

 
รูปท่ี 3.3 Sequence Diagram : Login 

 

 
รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Dashboard 
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รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Sell Product 
 

 
รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : Print Product 

 

รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : Add Type Product 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram :  Manage Type 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Add Product  

รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : Manage Product 
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รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : Add Product Supplier 



38 
 

รูปท่ี 3.12 Sequence Diagram : Order list 
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รูปท่ี 3.13 Sequence Diagram : Add supplier 

 

 

 



40 
 

 

รูปท่ี 3.14 Sequence Diagram : Manage Supplier 
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รูปท่ี 3.15 Sequence Diagram : Add member 
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รูปท่ี 3.16 Sequence Diagram : Manage member 
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รูปท่ี 3.17 Sequence Diagram : Add customer 
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รูปท่ี 3.18 Sequence Diagram : Manager Customer 
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รูปท่ี 3.19 Sequence Diagram : Report import list 

 

 
 

                                           รูปท่ี 3.20 Sequence Diagram : Report sales 

 

 

                                            รูปท่ี 3.21 Sequence Diagram : Report product 
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                                       รูปท่ี 3.22 Sequence Diagram : Report supplier 

 

 
 

รูปท่ี 3.22 Sequence Diagram : Report Customer 
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3.6 Class Diagram  

 

รูปท่ี 3.23 Class Diagram ของระบบจดัการหนา้ร้านขายของช า 
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3.7  ER-Diagram  

   

 

 

รูปท่ี 3.24 ER-Diagram ของระบบจดัการหนา้ร้านขายของช า 

 

 



บทที ่4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

ในการจดัเก็บและจดัการกับข้อมูลของระบบนั้นได้จดัเก็บข้อมูลทั้งหมดลงฐานข้อมูล
(Database) โดยเลือกใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) น้ีมีการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของตาราง 2 มิติเป็นแถว (Row) และคอลมัน์ (Column) และจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
บริหารจัดการฐานข้อมูล MariaDBโดยใช้ภาษา SQL และจัดเก็บไว้ท่ีเคร่ืองแม่ข่าย (Server) 
โครงสร้างของตารางในฐานขอ้มูลมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของตารางขอ้มูล pos_member 

Attribute Description Type PK FK Reference 

member_id รหสั Int(11) Yes   

member_name ช่ือผูใ้ช ้ varchar(255)    

member_userid รหสัผูใ้ช ้ varchar(255)    

member_password รหสัผา่น varchar(255)    

member_token รหสัชุดนึง varchar(255)    
member_datec วนัท่ีและเวลา data    
member_type ประเภทของรหสั varchar(255)    

 

ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มูล pos_order 

Attribute Description Type PK FK Reference 

order _id รหสั Int(11) Yes   

order_productcode รหสัสินคา้ Int(11)  Yes  

order_code รหสัใบเสร็จ varchar(255)    

order_amount ราคา varchar(255)    

order_moneyuse เงินท่ีลูกคา้จ่าย Int(11)    
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order_date วนัท่ีและเวลา data    

order_sale ส่วนลด varchar(255)    

 

ตารางท่ี 4.3 รายล ะเอียดของตารางขอ้มูล pos_type 

Attribute Description Type PK FK Reference 
type_id รหสั int(11) Yes   
type_name ช่ือประเภท varchar(255)    

 

ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางขอ้มูล pos_product 

Attribute Description Type PK FK Reference 

product_id รหสั int(11) Yes   

product_name  ช่ือ varchar(255)    

product_costprice ราคาตน้ทุน varchar(255)    

product_saleprice ราคาขาย varchar(255)    

product_category ประเภท varchar(255)    

product_code รหสัสินคา้ varchar(255)  Yes  

product_image รูป varchar(255)    

 

ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางขอ้มูล pos_productoder 

Attribute Description Type PK FK Reference 

productoder_id รหสั int(11) Yes   

productoder_code รหสัสินคา้ varchar(255)  Yes  

productoder_amount ราคา varchar(255)    

productorder_idsupp รหสัคู่คา้ int(11)  Yes  

productorder_date วนัท่ีและเวลา data    
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของตารางขอ้มูล pos_supplier 

Attribute Description Type PK FK Reference 

supplier_id รหสั int(11) Yes   

supplier_name ช่ือคู่คา้ varchar(255)    

supplier_address รหสัผา่น varchar(255)    

supplier_phone เบอร์โทร varchar(10)    

supplier_vat ภาษี varchar(255)    

supplier_pass รหสัคู่คา้ varchar(255)  Yes  

 

ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของตารางขอ้มูล pos_supproduct 

Attribute Description Type PK FK Reference 

supproduct_id รหสั int(11) Yes   

supproduct_date วนัท่ีเวลา data    

supproduct_codesupp รหสัคู่คา้ varchar(255)  Yes  
supproduct_code รหสัการน าเขา้ varchar(255)    
supproduct_typevat ประเภทภาษี varchar(255)    
supproduct_vat ภาษี varchar(255)    

 

ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของตารางขอ้มูล pos_amphures 

Attribute Description Type PK FK Reference 

amphures _id รหสั int(5) Yes   

amphures _name_th ช่ือภาษาไทย varchar(150)    

amphures_name_en ช่ือภาษาองักฤษ varchar(150)    
amphures _code รหสั varchar(4)    
Amphures_province_id รหสัจงัหวดั int(11)  Yes  
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ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดของตารางขอ้มูล pos_districts 

Attribute Description Type PK FK Reference 

districts_id รหสั varchar(6) Yes   

districts_name_th ช่ือภาษาไทย varchar(150)    

districts_name_en ช่ือภาษาองักฤษ varchar(150)    
districts_zip_code รหสัไปรษณีย ์ int(11)  Yes  
districts_amphure_id รหสัเขต int(11)    

 
ตารางท่ี 4. 10 รายละเอียดของตารางขอ้มูล pos_geographies 

Attribute Description Type PK FK Reference 

geographies_id รหสั int(11) Yes   

geographies_name ช่ือภาษาไทย varchar(255)    

 

ตารางท่ี 4.11 รายละเอียดของตารางขอ้มูล pos_provinces 

Attribute Description Type PK FK 
Refer
ence 

provinces_id รหสั int(5) Yes   

provinces_name_th ช่ือภาษาไทย varchar(150)    

provinces_name_en ช่ือภาษาองักฤษ varchar(150)    
provinces_code รหสัจงัหวดั varchar(2)    
provinces_geographies_id รหสัภาค int(11)  Yes  
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ตารางท่ี 4.12 รายละเอียดของตารางขอ้มูล pos_user 

Attribute Description Type PK FK 
Refer
ence 

user_id รหสั int(11) Yes   

user_name ช่ือลูกคา้ varchar(255)    

user_tel เบอร์โทร varchar(255)    
user_code รหสัลูกคา้ varchar(255)    
user_address ท่ีอยูลู่กคา้ varchar(255)    
user_province รหสัจงัหวดั int(11)  Yes  
user_amphures รหสัเขต int(11)  Yes  
user_district รหสัอ าเภอ varchar(6)  Yes  
user_postalcode รหสัไปรษณีย ์ int(11)  Yes  

 
4.2 โครงสร้างของเวบ็ไซต์ (Site Map) 

 
รูปท่ี 4.1 โครงสร้างเวบ็ไซตข์องระบบบริหารจดัการหนา้ร้านขายของช า 
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4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)  

ระบบบริหารจัดการหน้าร้านขายของช า ออกแบบโดยยึดหลัก Quasar เป็นหลักโดย
ค านึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ชเ้ป็นหลกัจึงออกแบบมาให้เมนูต่าง ๆ เพื่อให้ผูใ้ชง้านท างานง่ายมาก
ยิ่งข้ึน ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมในหน้าต่าง ๆ ท าให้ผูใ้ช้มีความสะดวก โดยจะมีเมนูอยู่
ทางดา้นขา้งซา้ยของหนา้หลกั 

 

 
รูปท่ี 4.2 หนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้าน (Login) 

จากรูปท่ี 4.2 แสดงหน้าส าหรับผูใ้ช้ในการยืนยนัตวัตนเพื่อเข้าใช้งานระบบโดยผูใ้ช้
สามารถกรอกขอ้มูลรหสั และรหสัผา่น ในการยืนยนัตวัตน จากนั้นคลิกปุ่ม “Login” เพื่อท าการเขา้
สู่ระบบ 

 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอ Dashboard (ส่วนของแสดงยอดขาย) 
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 จากรูปท่ี 4.3 แสดงรายงานต่าง ๆ เก่ียวกบัทางร้าน เช่น ภาพรวมของร้านคา้ จะแสดงยอด
น าเขา้ (รายวนั) ยอดขายสุทธิ (รายวนั) ก าไรสุทธิ (รายวนั)  ยอดขายรายปี  

 

 
รูปท่ี 4.4 หนา้จอ Dashboard (ส่วนของ ประวติัการน าเขา้) 

 จากรูปท่ี 4.4 แสดงรายงานต่าง ๆ เก่ียวกบัทางร้าน เช่น ประวติัการน าเขา้  ประวติัการขาย
ออก และ สินคา้ขายดี 
 

 
รูปท่ี 4.5 หนา้จอ Dashboard  (ส่วนของ ยอดขายล่าสุด) 

จากรูปท่ี 4.5 แสดงรายงานต่าง ๆ เก่ียวกบัทางร้าน เช่น ยอดขาย (ล่าสุด) ประวติัน าเขา้ และ 
ประวติัขายออก (ล่าสุด) 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอขายสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.6 แสดงหน้าการขายสินคา้ ประกอบดว้ย รายการสินคา้ภายในร้านคา้ หน้าจอ
ส าหรับคิดค านวณเงิน แสดงราคารวมสินคา้ ส่วนลด จ านวนเงินท่ีรับ และเงินทอน 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอแสดงใบเสร็จ 
จากรูปท่ี 4.7 แสดงใบเสร็จท่ีลูกคา้ท าการซ้ือสินคา้จากทางร้านคา้ 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอส าหรับเพิ่มประเภทสินคา้ 
 จากรูปท่ี 4.8 แสดงหนา้เพิ่มประเภทของสินคา้ เช่น ขนม น ้า และอาหาร เป็นตน้  

 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้จอประเภทสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.9 แสดงรายการประเภทสินคา้ เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนม และมีปุ่มให้คลิก 

แกไ้ข หรือ ลบ ประเภทสินคา้ได ้

 1. เม่ือคลิกปุ่มแกไ้ข จะสามารถแกไ้ขรายละเอียดของประเภทสินคา้ได ้
  2. เม่ือคลิกปุ่มลบ จะสามารถลบประเภทสินคา้ได ้

 

 

     1      2 
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รูปท่ี 4.10 แสดงการแกไ้ขประเภทสินคา้ 
 จากรูป 4.10 แสดงการแกไ้ขประเภทของสินคา้ พนกังานสามารถเปล่ียน และคลิกปุ่มแกไ้ข

ได ้

 

รูปท่ี 4.11 หนา้จอเพิ่มสินคา้ใหม่ 
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 จากรูป 4.11 แสดงการเพิ่มสินคา้ใหม่ เขา้คลงัสินคา้ในระบบ จะมีใหพ้ิมพช่ื์อสินคา้ ราคา
ตน้ทุน ราคาขาย และ เลือกหมวดหมู่ของสินคา้ 

 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้จอแสดงรายการสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.12 แสดงเม่ือคลิกเมนูสินคา้ และไปยงัคลงัสินคา้ หน้าน้ีจะแสดงถึงสินคา้ใน

คลงัทั้งหมด ของทางร้าน โดยจะแสดงจ านวน และราคา ประเภท สถานะของสินคา้ท่ีก าลงัจะใกล้
หมด  และมีปุ่มใหค้ลิก แกไ้ข หรือ ลบ สินคา้ในคลงัได ้

 1. เม่ือคลิกปุ่มแกไ้ข จะสามารถแกไ้ขรายละเอียดของสินคา้ได ้
 2. เม่ือคลิกปุ่มลบ จะสามารถลบสินคา้ออกจากคลงัได ้
 3. เม่ือคลิกปุ่มตรงช่ือของสินคา้ จะสามารถเขา้ดูรายการเขา้และออกของสินคา้ 

 

 

     1, 2      3 



60 
 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้จอแสดงรายละเอียดของสินคา้  
 จากรูป 4.13 แสดงรายละเอียดของสินคา้ มีช่ือสินคา้ ราคาตน้ทุน ราคาขาย จ านวนสินคา้ 
หมวดหมู่  รายการน าเขา้ และ รายการขายออก 
 

 

รูปท่ี 4.14 หนา้จอแกไ้ขสินคา้ 
 จากรูป 4.14 แสดงรายละเอียดของสินคา้ มีช่ือสินคา้ ราคาตน้ทุน ราคาขาย รูปภาพของ
สินคา้ และหมวดหมู่ของสินคา้  พนกังานสามารถแกไ้ขได ้
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รูปท่ี 4.15 หนา้จอน าเขา้สินคา้ 
จากรูปท่ี 4.15 แสดงส่วนของการน าเขา้สินคา้เขา้สู่ระบบของทางร้าน จะมีปุ่มเพิ่มสีเขียว 

ทางเจา้ของร้านตอ้งพิมพช่ื์อสินคา้ ท่ีตอ้งการเพิ่มเขา้มา และในส่วนของหนา้น้ี ให้เพิ่มคู่คา้ของทาง
ร้าน เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มสีม่วง สินคา้เราจะเขา้คลงัสินคา้  
 

 

รูปท่ี 4.16 หนา้จอรายการสั่งซ้ือ  
จากรูปท่ี 4.16 แสดงส่วนของคู่คา้ของทางร้าน โดยสามารถ 
 1. คลิกรายการสินคา้เพื่อดูรายละเอียดของรายการน้ีได้ ว่ารายการน้ีทางร้านสั่ง

                   อะไรมาบา้ง 
  2. สามารถแกไ้ข ลบ ออกใบเสร็จหลกัฐานการสั่งซ้ือได ้

1 2, 3, 4 
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  3. สามารถออกใบเสร็จของการสั่งซ้ือได ้

4. สามารถลบรายการสั่งซ้ือได ้

รูปท่ี 4.17 หนา้จอแสดงรายละเอียดของรายการสั่งซ้ือ 
 จากรูปท่ี 4.17 แสดงหนา้รายละเอียดของรายการสั่งซ้ือ ช่ือสินคา้ รหสัสินคา้ จ  านวนช้ิน 
ราคาตน้ทุน และราคาขาย 

 
 

รูปท่ี 4.18 หนา้จอแสดงรายละเอียดของรายการสั่งซ้ือ และแกไ้ข 
จากรูปท่ี 4.18 แสดงหนา้รายละเอียดของรายการสั่งซ้ือ ท่ีจะแสดง วนัเวลา ช่ือคู่คา้ และ

สามารถแกไ้ขรายละเอียดได ้
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รูปท่ี 4.19 หนา้จอแสดงการออกรายงานของรายการสั่งซ้ือ 
จากรูปท่ี 4.19 แสดงหนา้การออกรายงานของรายการสั่งซ้ือ และสามารถสั่งพิมพไ์ด ้

 

 

 
รูปท่ี 4.20 หนา้จอเพิ่มผูผ้ลิต หรือคู่คา้ 

จากรูปท่ี 4.20 แสดงหนา้การเพิ่มขอ้มูลคู่คา้ พนกังานตอ้งใส่ ช่ือบริษทัผูผ้ลิต เบอร์ติดต่อ ท่ี
อยู ่จงัหวดั เขต ต าบล รหสัไปรษณีย ์และ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ละคลิกปุ่มสีม่วงเพื่อท าการเพิ่ม 
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รูปท่ี 4.21 หนา้รายการผูผ้ลิต 

จากรูปท่ี 4.21 แสดงหนา้รายการขอ้มูลของคู่คา้ จะแสดงช่ือบริษทั รหสัผูผ้ลิต เบอร์ติดต่อ 
ท่ีอยู ่รหสัไปรษณีย ์และ เลขประตวัผูเ้สียภาษี  และยงัสามารถ 

1. การแกไ้ขรายละเอียดของคู่คา้ 
2. การลบขอ้มูลคู่คา้ของทางร้านออก  

 

 

รูปท่ี 4.22 หนา้จอแกไ้ขผูผ้ลิต 

จากรูปท่ี 4.22 แสดงหนา้แกไ้ขผูผ้ลิต โดยสามารถแกไ้ขรายละเอียดของผูผ้ลิตได ้ 
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รูปท่ี 4.23 หนา้เพิ่มผูจ้ดัการระบบ 
จากรูปท่ี 4.23 แสดงหนา้ของการเพิ่มผูจ้ดัการระบบ หรือเพิ่มพนกังาน เขา้สู่ระบบ  โดย

สามารถก าหนด ช่ือผูใ้ช ้รหสัผา่น และประเภทของผูใ้ชไ้ด ้

 

 

รูปท่ี 4.24 หนา้ของรายละเอียดบญัชี 

จากรูปท่ี 4.24 แสดงหนา้ของรายละเอียดบญัชีทั้งหมดของในระบบ โดยสามารถ 

 1. เม่ือคลิกปุ่มแกไ้ขจะสามารถเขา้ไปแกไ้ขรายละเอียดของบญัชีนั้นได ้
 2. เม่ือคลิกปุ่มลบ จะสามารถลบ ID นั้นทิ้งไดท้นัที 

 

 

1 2 
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รูปท่ี 4.25 หนา้จอแกไ้ขบญัชีผูใ้ช ้
จากรูปท่ี 4.25 แสดงหนา้จอแกไ้ขบญัชีผูใ้ช ้โดยสามารถแกไ้ข ID Password และ Type ใน

จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มเพื่อบนัทึกการแกไ้ข  
 

 

 

รูปท่ี 4.26 หนา้จอออกรายงานการน าเขา้ทั้งหมด 
จากรูปท่ี 4.26 แสดงหนา้จอการออกรายงานการน าเขา้ทั้งหมด สามารถเลือกเดือนและปีใน

การออกรายงาน และคลิกปุ่มพิมพเ์พื่อแสดงรายงานออกมา  
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รูปท่ี 4.27 หนา้จอพิมพร์ายงานของการน าเขา้ทั้งหมด 

 จากรูปท่ี 4.27 แสดงหน้าจอพิมพ์รายงานของการน าเข้าทั้ งหมด โดยจะแสดงล าดับ 
ประจ าเดือน ปี พ.ศ. ช่ือสินคา้ และจ านวนสินคา้ 

 

รูปท่ี 4.28 หนา้จอออกรายงานยอดขายทั้งหมด 
จากรูปท่ี 4.28 แสดงหนา้จอการออกรายงานยอดขายทั้งหมด จะใหเ้ลือก เดือน และปี พ.ศ. 
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รูปท่ี 4.29 หนา้จอรายงานของยอดขายทั้งหมด 
จากรูปท่ี 4.29 แสดงหนา้จอรายงานของยอดขายทั้งหมด โดยแสดงรายละเอียดของรายงาน 

ล าดบัท่ี เลขท่ีเอกสาร วนั/ เดือน/ ปี มูลค่าสินคา้ ส่วนลด และยอดรวมของการขายสินคา้ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.30 หนา้จอออกรายงานสินคา้ 
จากรูปท่ี 4.30 แสดงหน้าจอการออกรายงานสินค้าทั้งหมด จะให้เลือก สินคา้ ประเภท 

(น าเขา้ หรือ ขายออก)  ประจ าเดือน ถึง เดือน แลว้คลิกพิมพร์ายงาน 
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รูปท่ี 4.31 หนา้จอพิมพร์ายงานของการสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.31 แสดงหนา้จอพิมพร์ายงานของการน าเขา้ของสินคา้ ท่ีจะแสดงการน าเขา้จาก
คู่คา้ใด วนัเดือนปี และ จ านวน และราคารวมของสินคา้ 
 

 
รูปท่ี 4.32 หนา้จอการออกรายงานคู่คา้ 

จากรูปท่ี 4.32 แสดงหน้าจอการออกรายงานคู่คา้ ท่ีจะให้เลือกคู่คา้ ประจ าเดือน ถึงเดือน 
แลว้คลิกปุ่มพิมพร์ายงาน 
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รูปท่ี 4.33 หนา้จอพิมพร์ายงานของคู่คา้ 

จากรูปท่ี 4.33 แสดงหนา้จอพิมพร์ายงานของการน าเขา้ของคู่คา้ วา่น าสินคา้อะไรเขา้มาบา้ง 
แสดง วนัเดือนปี  ช่ือสินคา้ท่ีน าเขา้ และจ านวนของสินคา้ 

 

 
 รูปท่ี 4.34 หนา้จอการออกรายงานของลูกคา้ 

จากรูปท่ี 4.34 แสดงหน้าจอการออกรายงานของงลูกค้า ท่ีตอ้งเลือกช่ือของลูกคา้ และ 
ประจ าเดือน ไหนถึงเดือนไหน และคลิกปุ่มพิมพร์ายงาน  
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 รูปท่ี 4.35 หนา้จอพิมพร์ายงานของลูกคา้ 

จากรูปท่ี 4.35 แสดงหนา้จอพิมพร์ายงานของลูกคา้ วา่ท าการซ้ือสินคา้จากทางร้านอะไรไป
บา้ง แสดง วนัเดือนปี ในการซ้ือ ช่ือสินคา้ท่ีซ้ือ และจ านวน 
 

 
 
 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์    

การพฒันาระบบบริหารจดัการหนา้ร้านขายของช าไดพ้ฒันาเสร็จส้ินตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไวอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยในส่วนของผูดู้แลระบบ (เจา้ของร้าน) สามารถตรวจสอบและจดัการกบัขอ้มูล
การสั่งซ้ือสินคา้ได ้เช็คจ านวนสินคา้ในคลงัสินคา้ได ้ดูภาพรวมของรายไดท้ั้งหมดในแต่ละเดือนได ้
สามารถออกรายงานต่าง ๆได ้และยงัเพิ่มลบ และแกไ้ขสินคา้ของทางร้านได ้สามารถออกรายงานท่ี
เก่ียวกบัการขายสินคา้ จะแสดงขอ้มูลของสินคา้ท่ีขายออกไป และรายงานยอดขายสินคา้ทั้งหมด 
ส่วนของพนกังานสามารถใช้หน้าขายสินคา้ได ้สามารถออกใบเสร็จให้กบัลูกคา้ และยงัสามารถ
เพิ่ม หรือลบ และแกไ้ขสินคา้ของทางร้านได ้ โดยระบบสามารถช่วยลดขอ้ผิดพลาด และใชเ้วลาใน
การท างานน้อยลง และเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานยิ่งข้ึน ระบบมีการเก็บขอ้มูลของสินคา้ท่ี
ละเอียดกวา่การจดดว้ยมือ มีการแสดงรายการสินคา้มีทั้งรายละเอียดของสินคา้ขอ้มูลของสินคา้วนัท่ี
น าสินค้าเขา้-ออก อีกทั้งยงัสามารถออกรายงานทั้งสินค้าเขา้ และสินคา้ออกได้ เจ้าของร้านยงั
สามารถเก็บรายละเอียดของพนกังานงาน และจดัการสิทธ์ิใหก้บัพนกังานได ้พนกังานจึงสามารถใช้
งานระบบใหเ้กิดประโยชน์ท่ีสุด 

 
5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1 สามารถตรวจสอบและจดัการกบัขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ได ้
 5.2.1.1 สามารถเก็บจ านวนของสินคา้ได ้
 5.2.1.2 สมารถเก็บราคาของสินคา้ได ้
 5.2.1.3 สามารถเก็บล าดบัท่ีของสินคา้ได ้
 5.2.1.4 สามารถเก็บรหสัของสินคา้ได ้
 5.2.1.5 สามารถเก็บประเภทของสินคา้ได ้
 5.2.1.6 สามารถเก็บช่ือสินคา้ไดร้าคาน าเขา้ของสินคา้ได้ 
 5.2.1.7 สามารถเก็บราคาท่ีน าเขา้และน าขายสินคา้ได ้
5.2.2 สามารถเช็คของในคลงัสินคา้ได ้

5.2.2.1 สามารถคน้หาสินคา้ท่ีน าเขา้มาในระบบได ้
5.2.2.2 สามารถดูรายละเอียดสินคา้ท่ีน าเขา้และน าออกได้ 
5.2.2.3 สามารถเช็คสถานะสินคา้ท่ีก าลงัจะหมดได ้
5.2.2.4 สามารถแกไ้ขและลบสินคา้ท่ีอยูใ่นคลงัสินคา้ได ้
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5.2.3 สามารถดูภาพรวมของรายไดท้ั้งหมดในแต่ละเดือนได ้
5.2.4 สามารถดูรายงานต่าง ๆได ้
 5.2.4.1 สามารถดูยอดขายรายเดือนได ้
 5.2.4.2 สามารถดูประวติัน าเขา้สินคา้ได ้
 5.2.4.3สามารถดูประวติัการขายสินคา้ได ้  
5.2.5 สามารถออกใบเสร็จได ้
 5.2.5.1 สามารถดูขอ้มูลของสินคา้ได ้
 5.2.5.2 สามารถดูจ านวนท่ีซ้ือสินคา้ได ้
 5.2.5.3 สามารถดูส่วนลดได ้
 5.2.5.4 สามรถดูวนัเวลาท่ีออกใบเสร็จได ้ 
 

5.3 ข้อจ ากดัของระบบ   
 5.3.1 ระบบยงัไม่สามารถรองรับการช าระเงินในรูปแบบดิจิตอล  
 5.3.2 ระบบยงัไม่สามารถแสดงยอดขายสินคา้แบบแต่ละสินคา้ได ้
 
5.4 ข้อเสนอแนะ   
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนควรพฒันา
ระบบดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1 ระบบควรเพิ่มช่องทางการรับช าระเงิน 
 5.4.2 ระบบควรรองรับทั้ง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

5.4.3 ระบบควรพกับิล และเรียกบิลกลบัมาได ้ในกรณีท่ีลูกคา้คนนั้นซ้ือยงัไม่เสร็จ แต่มี
          ลูกคา้อีกคนท่ีพร้อมจะจ่ายเงินแลว้ 

5.4.4 ระบบควรช าระเงินล่วงหนา้ได ้ในใบเสร็จระบุช่ือลูกคา้ และช่ือพนกังานอนุมติั 
5.4.5 ระบบท่ีสามารถรับสินคา้เขา้เป็นหน่วยใหญ่ และหน่วยยอ่ยได ้เช่น บะหม่ี 1 ลงั    

          บรรจุ 3 ห่อ 
5.4.6 ระบบท่ีรองรับเงินตราต่างประเทศ 
5.4.7 ระบบควรมีรายงานการเคล่ือนไหวของสินคา้ สินคา้ท่ีไม่มีการขายออกจากร้านเลย 
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