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บทคัดย่อ
ปริ ญญานิพนธ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา:
มิราเคิลฟาร์มาซี) โดยในปัจจุบนั ร้านมิราเคิลฟาร์มาซี ทางร้านมีรูปแบบการทางานด้วยการเขียนใส่
กระดาษท าให้เ กิ ด ปั ญ หาข้อ มู ล ขาดหายไป เกิ ด การค านวณเงิ น ผิ ด พลาด และการตรวจสอบ
คลังสิ นค้าต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบ ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาการพัฒนาเว็บ แอป
พลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณี ศึกษา: มิราเคิลฟาร์ มาซี ) โดยแบ่งการทางานออกเป็ น 3
ส่ วนหลัก ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 สาหรับผูด้ ูแลระบบ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ภายใน
ระบบ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลซัพพลายเออร์ ข้อมูลสิ นค้า สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลหลัก
ของระบบ และออกรายงาน ส่วนที่ 2 สาหรับเจ้าของร้าน โดยสามารถบันทึกรายการขายยาและออก
ใบเสร็ จชาระเงิน ตรวจสอบข้อมูล ต่าง ๆ ภายในระบบ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลซัพพลายเออร์
ข้อมูลสิ นค้า สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลหลักของระบบ และออกรายงาน ส่ วนที่ 3 พนักงาน
สามารถบันทึกรายการขายยาและออกใบเสร็ จชาระเงิน โดยระบบพัฒนาในรู ปแบบของเว็บแอป
พลิ เคชัน ท างานผ่า นเว็บ เบราว์เซอร์ ด้วยภาษา HTML และ PHP ระบบจัดการฐานข้อมู ล ด้ว ย
โปรแกรม Microsoft SQL Server บริ หารจัดการข้อมูลด้วยภาษา SQL ซึ่งระบบที่พฒั นาขึ้นนี้จะช่วย
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทางาน และเข้าถึงได้ง่าย
คาสาคัญ : ร้านขายยา/ เว็บแอปพลิเคชัน / มิราเคิลฟาร์มาซี
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั ร้านขายยาหลายแห่ งเริ่ มได้มีการนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ใน
การขายหน้าร้านค้า การจัดการสิ นค้าคงคลัง ซึ่งจะเป็ นโปรแกรมที่ใช้เฉพาะในร้านใดร้านหนึ่ง ต้อง
มี ก ารติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ แ ละโปรแกรมที่ ยุ่ ง ยาก และเมื่ อ โปรแกรมมี ปั ญ หาก็ ต้อ งให้ ท างเจ้า ของ
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มาแก้ปัญหาให้ที่ร้านไม่สามารถแก้ปัญหาได้แบบทันทีทนั ใด และซอฟต์แวร์
ดังกล่าวมีราคาค่อนข้างแพง โดยในปัจจุบนั ร้านมิราเคิล ฟาร์มาซี ทางร้านมีรูปแบบการทางานใน
การซื้ อ ขายยัง คงใช้ก ระดาษจดบัน ทึ ก รายการขาย และใช้เครื่ องคิ ดเลขในการค านวณ รายรั บ รายจ่ายต่าง ๆ ซึ่งทาให้เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง รวมไปถึงสิ นค้าไม่เพียงพอ หรื อค้างคลังสิ นค้านาน
เกินไป โดยจากการสารวจความต้องการจากร้านขายยามิราเคิล ฟาร์มาซี พบว่า ปัจจุบนั โปรแกรมที่
ทางร้านใช้งานอยู่มีความล่าช้าในการทางาน ไม่สามารถเก็ บข้อมูลการขายในลักษณะของการแบ่ง
ขายเป็ นจานวนเม็ดได้ และไม่สามารถรายงานผลตรงตามความต้องการ มีการทางานในลักษณะทา
ด้วยมือ (Manual) ในบางส่วน
จากปั ญ หาดังกล่าวทางคณะผูจ้ ัดทาจึ งมี แนวคิดในการพัฒ นาเว็บ แอปพลิ เคชัน บริ ห าร
จัด การร้ า นขายยา (กรณี ศึ ก ษา: มิ ร าเคิ ล ฟาร์ ม าซี ) โดยสามารถใช้บ ริ ก ารผ่านระบบเครื อ ข่ าย
อินเทอร์เน็ต ระบบแบ่งออกเป็ น 2 ระบบหลักๆ คือ 1. ระบบหลักสาหรับผูด้ ูแลระบบในการบริ หาร
จัดการข้อมู ลหลักและร้านขายยา และ 2. ระบบบริ หารจัดการร้านขายยา ส าหรับพนักงาน โดย
ประกอบด้วยฟั งก์ชนั การทางานต่อไปนี้ จัดการคลังสิ นค้า จัดการงานขาย การคืนสิ นค้า ซื้ อสิ นค้า
วิเคราะห์และออกรายงาน มีการกาหนดสิ ทธิ์ในการเข้าถึงฟังก์ชนั ต่าง ๆ ในระบบ โดยตัวโปรแกรม
พัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) แบบ MVC (Model View Control) ด้วยภาษาHtml
และPHP ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft SQL Server ซึ่ งระบบที่ พฒ
ั นาขึ้นนี้ จะ
ช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางาน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทางาน และเข้าถึงได้ง่าย
1.2 วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล ฟาร์มาซี)
1.3 ขอบเขตปริญญำนิพนธ์
1.3.1 พัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
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1.3.2.1 ผูด้ ูแลระบบ
1.3.2.1.1 สามารถสมัครสมาชิกเข้าใช้งานระบบสาหรับเจ้าของร้าน
1.3.2.1.2 สามารถตรวจสอบข้อมูลพนักงานในระบบได้
1.3.2.1.3 สามารถตรวจสอบข้อมูลซัพพลายเออร์ในระบบได้
1.3.2.1.4 สามารถตรวจสอบข้อมูลเจ้าของร้านในระบบได้
1.3.2.1.5 สามารถตรวจสอบข้อมูลสิ นค้าในระบบได้
1.3.2.1.6 สามารถตรวจสิ นค้าลงคลังได้
1.3.2.1.7 สามารถตรวจสอบข้อมูลประเภทสิ นค้าในระบบได้
1.3.2.1.8 สามารถเพิม่ และแกไข้ ข้อมูลสมาชิกในระบบได้
1.3.2.1.9 สามารถเพิ่ม และแก้ไขข้อมูลซัพพลายเออร์ในระบบได้
1.3.2.1.10 สามารถเพิ่ม และ แก้ไขข้อมูลสิ นค้าในระบบได้
1.3.2.1.11 สามารถเพิม่ และ แก้ไขคลังสิ นค้าในระบบได้
1.3.2.1.12 สามารถบันทึกรายการขายยาและออกใบเสร็จชาระเงินได้
1.3.2.1.13 สามารถแก้ไขคลังในกรณี คืน/ เปลี่ยน ยา
1.3.2.1.14 สามารถออกรายงานสรุ ปยอดต่าง ๆ ในระบบได้
1.3.2.1.15 สามารถออกใบสั่งซื้อได้
1.3.2.2 เจ้าของร้าน
1.3.2.2.1 สามารถตรวจสอบข้อมูลพนักงานในระบบได้
1.3.2.2.1 สามารถตรวจสอบข้อมูลซัพพลายเออร์ในระบบได้
1.3.2.2.3 สามารถตรวจสอบข้อมูลสิ นค้าในระบบได้
1.3.2.2.4 สามารถตรวจสิ นค้าลงคลังได้
1.3.2.2.5 สามารถตรวจสอบข้อมูลประเภทสิ นค้าในระบบได้
1.3.2.2.6 สามารถเพิ่ม และแกไข้ ข้อมูลสมาชิกในระบบได้
1.3.2.2.7 สามารถเพิม่ และแก้ไขข้อมูลซัพพลายเออร์ในระบบได้
1.3.2.2.8 สามารถเพิ่ม และ แก้ไขข้อมูลสิ นค้าในระบบได้
1.3.2.2.9 สามารถเพิม่ และ แก้ไขคลังสิ นค้าในระบบได้
1.3.2.2.10 สามารถบันทึกรายการขายยาและออกใบเสร็จชาระเงินได้
1.3.2.2.11 สามารถแก้ไขคลังในกรณี คืน/ เปลี่ยน ยา
1.3.2.2.12 สามารถออกรายงานสรุ ปยอดต่าง ๆในระบบได้
1.3.2.2.13 สามารถออกใบสั่งซื้อได้
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1.3.2.3พนักงาน
1.3.2.3.1 สามารถตรวจสอบข้อมูลซัพพลายเออร์ในระบบได้
1.3.2.3.2 สามารถตรวจสอบข้อมูลสิ นค้าในระบบได้
1.3.2.3.3 สามารถตรวจสิ นค้าลงคลังได้
1.3.2.3.4 สามารถตรวจสอบข้อมูลประเภทสิ นค้าในระบบได้
1.3.2.3.5 สามารถเพิ่ม และแกไข้ ข้อมูลสมาชิกในระบบได้
1.3.2.3.6 สามารถเพิม่ และแก้ไขข้อมูลซัพพลายเออร์ในระบบได้
1.3.2.3.7 สามารถเพิ่ม และ แก้ไขข้อมูลสิ นค้าในระบบได้
1.3.2.3.8 สามารถเพิม่ และ แก้ไขคลังสิ นค้าในระบบได้
1.3.2.3.9 สามารถบันทึกรายการขายยาและออกใบเสร็จชาระเงินได้
1.4. ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 ช่วยให้มีการทางานเป็ นระบบโดยกาหนดสิ ทธิ์การทางานของแต่ละตาแหน่ง
1.4.2 ช่วยในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น คลังสิ นค้า พนักงาน สมาชิก และ ซัพพลายเออร์
ได้สะดวกและรวดเร็ว
1.4.3 ช่วยให้ออกรายงานสรุ ปยอดต่าง ๆ ได้
1.4.4 ช่วยในการคานวณยอดขาย ส่วนต่าง กาไร ได้สะดวกและรวดเร็ว
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้ องกำรและกำรศึกษำข้ อมูล (Detailed Study)
รวบรวมความต้องการโดยการสารวจและสัมภาษณ์จากทางเจ้าของร้านมิราเคิล
ฟาร์มาซี โดยตรง โดยสอบถามถึงขั้นตอนการดาเนิ นงานของร้านขายยา ที่เกิดขึ้นจากระบบงานเดิม
และความต้องการของระบบงานใหม่ โดยนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์และนาไปพัฒนาระบบ
เว็บแอปพลิเคชัน ให้มีประสิ ทธิภาพในการทางาน และตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้มากที่สุด
1.5.2 กำรวิเครำะห์ ระบบ (System Analysis)
นาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวม รวมทั้งปัญหาที่พบ นามาวิเคราะห์และวางแผนการ
ปฏิบตั ิงานเพื่ อทาการออกแบบเว็ปแอปพลิเคชันให้ตรงตามความต้องการของทางร้านขายยาได้
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน โดยวิเคราะห์จากความต้องการ ขอบเขตการทางานของเว็ปแอปพลิเคชัน
และวิเคราะห์ ก ารท างานของระบบงานเดิ ม เพื่ อ ศึ ก ษาการท างานของระบบ โดยน าเสนอด้ว ย
แผนภาพต่อไปนี้ Context Diagram, Data flow Diagram Level 1 และ Entity Relationship Diagram

4
1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design)
ในขั้นตอนนี้ จะทาการออกแบบระบบที่จะนามาใช้จริ ง เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาระบบที่จะต้องตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้มากที่สุด
1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) แบบ Client/ Server
สถาปั ตยกรรมที่ใช้จะเป็ นแบบ ไคลเอนต์/ เซิ ร์ฟเวอร์ และสถาปั ตยกรรม
เชิงบริ การเว็บเซอร์วิส (Web Service) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝั่ ง
เว็ปแอปพลิเคชันที่ทาหน้าที่เป็ นไคลเอนท์ และฝั่งแม่ข่ายฐานข้อมูล
( Database Server ) ที่ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การฐานข้อมูล
1.5.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
โครงสร้างฐานข้อมูลในฝั่งผูใ้ ช้งานระบบใช้โครงสร้างข้อมูลแบบโมเดล
( Data Models ) และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝั่งแม่ข่ายด้วยเว็บเซอร์วิส
( Web Service ) ฐานข้อมูลที่เลือกใช้เป็ นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface Design)
การออกแบบระบบและหน้าจอที่ใช้งานจริ ง เพื่อให้ได้เว็ปแอปพลิเคชัน
ที่ตรงกับความต้องการ โดยคานึงถึ ง UI (User Interface) และ UX
( User Experiences ) เพื่อให้ใช้งานง่าย โดยใช้หลักการออกแบบ
Material Design ในการออกแบบเพื่อให้เข้ากบแนวทางการออกแบบ
1.5.4 กำรพัฒนำระบบ (System Development)
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้วิเคราะห์ และออกแบบ
ไว้ของร้านขายยามิราเคิลมาทาการสร้าง และเขียนชุดคาสั่งด้วยภาษา PHP ด้วยโปรแกรม Sublime
Text 3 และใช้เทคโนโลยี Web Service ส าหรั บ ใช้ใ นการเขี ย นชุ ด ค าสั่ งติ ด ต่อ กับ เครื่ องแม่ ข่ าย
(Server) และทาการตรวจสอบชุดคาสั่งในการติดต่อฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MySql
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing)
คณะผู ้จัด ท าได้ท าการทดสอบระบบไปพร้ อ ม ๆ กั บ การพัฒ นาด้ว ยการใช้
โปรแกรม Sublime เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการแสดงผล และการทางานของระบบรวมทั้ง
ข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการทางานในขั้นตอนใดบ้าง ถ้าพบข้อผิดพลาดจะ
ท าการแก้ไ ขให้ ถู ก ต้อ ง และท าการทดสอบอี ก ครั้ งหลัง จากพัฒ นาเว็ป แอปพลิ เคชัน เสร็ จ สิ้ น
เรี ยบร้อยแล้ว
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1.5.6 กำรจัดทำเอกสำร (Documentation)
เป็ นการจัด ท าเอกสารแนวทางในการจัด ท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ โ ดยมี วิ ธี ก ารและ
ขั้นตอนการดาเนินปริ ญญานิ พนธ์ เพื่อนาเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและเป็ นคู่มือการใช้งาน
ใช้อา้ งอิงในอนาคต
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานปริ ญญานิพนธ์
2562
2563
กิจกรรม
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
1.รวบรวมข้อมูล
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสาร
1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1 ฮำร์ ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค Lenovo ideapad 700
- Intel Core i7
- NVIDIA GeForce GTX
- 15.6 inch (1920 x 1080) Full HD IPS
- Windows 10 Home (64 Bit)
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 โปรแกรม Sublime Text 3
1.7.2.2 โปรแกรม Xampp
1.7.2.3 เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome
1.7.2.4 โปรแกรม MySql
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1.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮำร์ ดแวร์
1.8.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ intel core i3 Ram 4 GB หรื อเทียบเท่า
1.8.2 ซอฟต์แวร์
1.8.2.1 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome
1.8.2.2 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer
1.8.2.3 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox
1.8.2.4 ระบบปฏิบัติกำร Windows 7 ขึ้นไป

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณี ศึกษา: มิราเคิล ฟาร์มาซี) ได้
มีการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็ วขึ้น
โดยประกอบด้วย
2.1 เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน1
Web application (เว็บ แอปพลิ เคชัน) คือ การพัฒ นาระบบงานบนเว็บ ซึ่ งมี ระบบมี ก าร
ไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ Global
(โกลบอล) ออกไปยังเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ต ท าให้เหมาะส าหรับ งานที่ ตอ้ งการข้อมูล แบบ Real
Time (เรี ยลไทม์)
การท างานของ Web Application นั้ น โปรแกรมส่ ว นหนึ่ งจะวางตัว อยู่ บ น Rendering
Engine (เร็ น เดอริ งเอนจิ น ) ซึ่ ง ตัว Rendering Engine จะท าหน้า ที่ ห ลัก ๆ คื อ น าเอาชุ ด ค าสั่ ง หรื อ
รู ป แบบโครงสร้ า งข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการแสดงผล น ามาแสดงผลบนพื้ น ที่ ส่ ว นหนึ่ งในจอภาพ
โปรแกรมส่ วนที่วางตัวอยู่บน Rendering Engine จะทาหน้าที่หลักๆ คือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่ งที่
แสดงผล จัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเบื้องต้นและการประมวลบางส่ วนแต่ส่วนการทางาน
หลัก ๆ จะวางตัว อยู่บ นเซอร์ เวอร์ ในลัก ษณะ Web Application แบบเบื้ องต้น ฝั่ งเซิ ร์ฟ เวอร์ จ ะ
ประกอบไปด้วยเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ซ่ ึ งทาหน้าที่เชื่อมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอล HTTP/ HTTPS
(เอช ที ที พี / เอช ที ที พี เอส) โดยนอกจากเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะทาหน้าที่ส่งไฟล์ที่เกี่ยวเนื่ องกับการ
แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP นาทฤษฎีเว็บแอปพลิเคชัน เอามาปรับใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ใน
ส่ วนของการติ ดต่อกับ ทางบริ ษ ทั ซึ่ งการพัฒ นาเว็บไซต์ที่ ไม่ใช่ เว็บแอปพลิ เคชัน เว็บไซต์จะไม่
สามารถติ ดต่อกับบริ ษทั ได้ เช่ น เว็บ ไซต์ให้ความรู ้ ท ั่วไปทาได้แค่อ่านเนื้ อหาภายในเว็บ ไซต์ได้
เท่านั้น ต่างจากเว็บแอปพลิเคชัน โดยทางคณะผูจ้ ดั ทาเลือกพัฒนาระบบในรู ปแบบเว็บ แอปพลิเค
ชัน เนื่องจากมีรูปแบบเป็ นที่นิยม และสามารถพัฒนาระบบเพิ่มต่อในอนาคตเพื่อให้มีการทางานที่มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

1

http://www.mindphp.com /คู่มือ/73-คืออะไร/3664-web-application-เว็บ-แอพพลิเคชัน่ -คืออะไร.
html
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รู ปที่ 2.1 เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน
2.2 การใช้ งานโปรแกรม Sublime Text32
Sublime Text คื อ Text Editor ตั ว หนึ่ งที่ มี ค วามสามารถสู งที่ ใ ช้ ใ นการเขี ย นโค้ ด
สนั บ สนุ น ภาษาที่ ห ลากหลาย C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML,
Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby,
SQL, TCL, Textile และ XML เหมาะกับ ผูท้ ี่ ต้องการปรับแต่งการท างานด้วยตนเอง สามารถลง
package เพิ่มความสามารถได้ และสามารถกาหนดหรื อตั้งค่าโปรแกรมได้อย่างง่าย ผ่านการกาหนด
Key – Binding โดยคณะผูจ้ ดั ทานามามาปรับใช้ในการเขียนชุดคาสั่งในส่ วนของการพัฒนาระบบ
ข้อดีของโปรแกรม คือช่วยแก้ปัญหาเรื่ องการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องและการลืม syntax ต่าง ๆ

รู ปที่ 2.2 โปรแกรม Sublime Text 3
2.3 การเรียนรู้ และการใช้ ภาษา CSS3
CSS คือ ภาษาที่ ใช้เป็ นส่ วนของการจัดรู ปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS
กาหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรื อ "Style") ของเนื้ อหาในเอกสาร ได้แก่ สี ของข้อความ สี
พื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่ งการกาหนดรู ปแบบ หรื อ Style นี้ ใช้หลักการ
ของการแยกเนื้ อหาเอกสาร HTML ออกจากคาสั่งที่ ใช้ในการจัดรู ปแบบการแสดงผล กาหนดให้
รู ปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ข้ ึนอยู่กบั เนื้ อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรู ปแบบการ
2

https://rathwp.wordpress.com/ 2014/01/13/sublime-text-คือ/
3
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-css-คืออะไร.html
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แสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้ อหาเอกสารบ่อยครั้ง
หรื อต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลกั ษณะของความสม่าเสมอทัว่ กันทุก
หน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน CSS กับ HTML / XHTML นั้นทาหน้าที่ คนละอย่างกัน โดย
HTML/ XHTML ท าหน้าที่ ในการวางโครงร่ างเอกสารอย่างเป็ นรู ปแบบ ถูกต้อง เข้าใจง่าย ไม่
เกี่ ย วข้อ งกับ การแสดงผล ส่ วน CSS ท าหน้าที่ ในการตกแต่ งเอกสารให้ส วยงาม คณะผูจ้ ัดท า
เลือกใช้ภาษา CSS นาใช้ในส่ วนของการตกแต่งเว็บไซต์ให้ สวยงาม และเพิ่ มให้เว็บไซต์มีความ
น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่าง CSS ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
2.4 การเรียนรู้ และการใช้ ภาษา HTML4
HTML คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผล
HTML ย่อมาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึ ง ข้อความที่ เชื่ อมต่อ
กันผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผลสิ่ ง
ต่างๆที่แสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผล
เว็บเพจที่ต่างก็เชื่ อมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink คณะผูจ้ ดั ทาได้นามาปรับใช้ในการเขียน
คาสั่งภายในเว็บไซต์ในส่ วนของการสร้างฟอร์มของเว็บไซต์

4

http://www.codingbasic.com/html.html
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รู ปที่ 2.4 โลโก้ HTML
2.5 การเรียนรู้ และการใช้ ภาษา PHP5
พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ -ไซด์ สคริ ปต์ โดยลิขสิ ทธิ์อยูใ่ น
ลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สาหรับจัดทาเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรู ปแบบ HTML
โดยมีรากฐานโครงสร้างคาสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรี ยนรู ้
ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นกั พัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีการตอบโต้ได้อย่าง
รวดเร็ ว เอามาปรับ ใช้ในการส่ วนของการใช้คาสั่งเชื่ อมต่อกับ phpMyAdmin ซึ่ งภาษา HTMLทา
ไม่ได้ ทางคณะผูจ้ ดั ทาเลือกใช้ภาษา PHP เนื่ องจากมีรูปแบบของภาษาและคาสั่งที่คุน้ เคยและการ
นามาใช้ในการพัฒนาสามารถพัฒนาระบบได้อย่างรวดเร็ว

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างภาษา PHP ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
2.6 การเรียนรู้ และการใช้ Bootstrap 6
Bootstrap คื อ Front-end Framework ที่ ป ระ ก อ บ ด้ ว ยโค รงส ร้ า ง CSS, HTML แล ะ
JavaScript ที่ช่วยให้สามารถสร้างหน้าจอ User Interface ได้ง่าย และ สวยงาม และรวดเร็ ว ลดเวลา
ในการออกแบบ Design หน้ า จอ layout หรื อ รายการ Element อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ หน้ า Form
5

https://th.wikipedia.org/ wiki/ภาษาพีเอชพี
6
http://www.thaicreate.com/community/bootstrap.html
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ทั้งหมด สามารถใช้ Bootstrap เข้ามาจัดการได้ท้ งั หมด ส าหรั บ Bootstrap มี ท้ ัง CSS Component
และ JavaScript Plugin ที่ทางานร่ วมกับ jQuery ที่สามารถเรี ยกใช้งานได้มากมาย และที่สาคัญคือ
Bootstrap มี ก ารแสดงผลในรู ป แบบของ Responsive ซึ่ งจะแสดงสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับ
อุ ป กรณ์ ที่ ท าการเปิ ดอยู่ ใ นขณะนั้ น เช่ น PC Desktop, Tablets, Mobile หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งทาให้ออกแบบเว็บและเขียนคาสั่งต่าง ๆ สามารถที่จะรองรับอุ ปกรณ์ ท้ งั หมด คณะ
ผูจ้ ดั ทานามาปรับใช้ในโปรแกรมในส่ วนของการตกแต่งเว็บไซต์โดยไม่ตอ้ งเขียนคาสั่งขึ้นมาใหม่
ทั้งหมดเพียงแค่เรี ยกใช้ Bootstrap แล้วทาการแก้ไขบางส่วน

รู ปที่ 2.6 สัญลักษณ์ Bootstrap
2.7 การเรียนรู้ และการใช้ JavaScript7
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กาลัง
ได้รับความนิยมอย่างสู ง Java JavaScript เป็ น ภาษาสคริ ปต์เชิงวัตถุ (ที่เรี ยกกันว่า "สคริ ปต์" (script)
ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหว สามารถ
ตอบสนองผูใ้ ช้งานได้มากขึ้น ซึ่ งมี วิธีการทางานในลักษณะ "แปลความและดาเนิ นงานไปที ล ะ
คาสั่ง" (interpret) หรื อเรี ยกว่า อ็อบเจ็กโอเรี ยลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายใน
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์ เน็ต สาหรับผูเ้ ขียนด้วยภาษา HTML สามารถ
ทางานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทางานร่ วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ท้ งั ทางฝั่งไคลเอนต์
(Client) และ ทางฝั่ งเซิ ร์ฟเวอร์ (Server) คณะผูจ้ ดั ทาได้นามาปรับใช้ในโปรแกรมในส่ วนของการ
เขียนคาสั่งต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์

รู ปที่ 2.7 สัญลักษณ์ JavaScript
7

http://mindphp.com /คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html
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2.8 การเรียนรู้ และการใช้ phpMyAdmin 8
phpMyAdmin คื อ โปรแกรมที่ ถู ก พัฒ นาโดยใช้ภ าษา PHP เพื่ อ ใช้ใ นการบริ ห ารจัด การ
ฐานข้อมู ล MySql แทนการคี ย ์ค าสั่ ง เนื่ องจากถ้าใช้ฐานข้อมู ล ที่ เป็ น MySql บางครั้ งจะมี ค วาม
ลาบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเครื่ องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySql ขึ้นมาเพื่อให้
สามารถจัดการ DBMS ที่เป็ น MySql ได้ง่ายและสะดวกยิง่ ขึ้น โดย phpMyAdmin ถือเป็ นเครื่ องมือ
ชนิ ด หนึ่ งในการจัด การ phpMyAdmin คณะผู ้จัด ท าได้น ามาปรั บ ใช้ ใ นส่ ว นของการจ าลอง
เซิร์ฟเวอร์

รู ปที่ 2.8 ตัวอย่างหน้าจอ phpMyAdmin
2.9 การเรียนรู้ และการใช้ ภาษา SQL9
SQL คือ Structured Query Language เป็ นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล สามารถ
ใช้งานภาษา SQL ได้จากโปรแกรมต่าง ๆ ที่ตอ้ งทาการกับระบบฐานข้อมูล เช่น ใช้ SQL ในการทา
การดึงข้อมูล (Retrieve Data) จากฐานข้อมูล และเป็ นมาตรฐานกลางที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ
โดยเป็ นมาตรฐานของ ANSI (American National Standard Institute) คณะผูจ้ ดั ทานามาปรับใช้ใน
โปรแกรมในส่วนของการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล

8

http://www.mindphp.com /คู่มือ/73-คืออะไร/2285-phpmyadmin-คืออะไร.html
9
https://www.9experttraining.com/articles/ภาษา-sql-คืออะไร
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รู ปที่ 2.9 ตัวอย่างหน้าจอ SQL

บทที่ 3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์
ระบบเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล ฟาร์มาซี) เป็ นระบบ
สาหรับจัดการคลังสิ นค้า การสั่งซื้ อสิ นค้า-ขายสิ นค้าภายในร้าน เป็ นตัวช่วยให้ผใู ้ ช้งานสามารถซื้อ
ขายได้โดยง่ายโดยระบบสามารถจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งาน ผูใ้ ช้สามารถดูสินค้า ดูรายละเอียด ดูประวัติ
การซื้อ คืน ขาย สิ นค้าและการจัดการคลังสิ นค้าภายในร้าน และการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสิ นค้า และ
การแจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าใกล้จะหมด และสิ นค้าที่หมดอายุ
เทคโนโลยีที่ใช้ในปริ ญญานิ พนธ์ มีการออกแบบแอปพลิเคชัน ทางานผ่านเว็บเบราว์เซอร์
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML และ PHP ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySql บริ หาร
จัดการข้อมูลด้วยภาษา SQL ซึ่ งระบบที่พฒั นาขึ้นนี้ จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ช่วยลด
ข้อผิดพลาดในการทางาน และเข้าถึงได้ง่าย
3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow Diagram)
3.2.1 วิเคราะห์ ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis)
3.2.1.1 ระบบงานปัจจุบันมีการทางานดังนี้
ลู ก ค้า เข้า มาที่ ร้า นขายยาเพื่ อสอบถามซื้ อยากับ พนัก งานที่ ภายในร้ า น
พนัก งานสอบถามอาการของลู กค้า ที่ เข้า มาซื้ อยา และทาการจ่ ายยาตามอาการที่ ลูกค้าแจ้งหลัง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ ทาการคิดเงิน และลูกค้าจ่ายเงินให้พนักงาน พนักงานส่ งยาให้ลูกค้า และเมื่อมี
สิ นค้าใกล้จะหมดเจ้าของร้านจะทาการโทรไปสั่งซื้ อยากับซัพพลายเออร์ และหลังจากนั้นผูข้ ายจะ
นายาที่สงั่ ซื้อมาส่ ง จากนั้นเจ้าของร้านจ่ายเงินให้กบั ผูข้ าย
3.2.1.2 ปัญหาและข้อจากัด
- ใบเสร็จรับเงินเป็ นแบบเขียน ทาให้เกิดปัญหาข้อมูลขาดหายไป
- เกิดการคานวณเงินผิดพลาดเนื่องจากมียาหลายชนิดและมีปริ มาณที่
ต่างกัน
- พนักงานไม่สามารถจดจาราคาสิ นค้าได้ครบถ้วนและถูกต้อง
- การตรวจสอบคลังสิ นค้าต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบและไม่
ครบถ้วนทาให้สินค้าบางชนิดหมด
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3.2.1.3 แนวทางการแก้ไข
- จัดทาเว็บแอปพลิเคชันร้านขายยา เพื่อเป็ นระบบกลางในการเก็บ
ข้อมูลใบเสร็จ
- จัดทาระบบแยกประเภทยาและปริ มาณยาเพื่อให้เกิดความแม่นยาในการ
ทางาน
- จัดทาระบบกาหนดราคาเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการ
คานวณราคา
- จัดทาระบบเพิ่ม-ลบจานวนของในคลังสิ นค้าเพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การตรวจสอบคลังสิ นค้า
- จัดทาระบบเก็บรายงานย้อนหลังเอาไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบการซื้ อขาย และคืนสิ นค้าของร้าน
ขั้นตอนการทางานของระบบงานปัจจุบัน (Work Flow Diagram As-Is System)

รู ปที่ 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนิ นงานของระบบงานปัจจุบนั
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3.2.2 วิเคราะห์ ระบบงานใหม่ (New System Analysis)
เว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล ฟาร์มาซี) สามารถ
เพิ่ม-ลบ แก้ไขข้อมูลของสิ นค้าได้ สามารถซื้ อ-ขาย และคืนสิ นค้าได้ สามารถดูรายงานการซื้อ-ขาย
คืนของสิ นค้าได้ และสามารถจัดการเพิ่ม-ลดจานวนสิ นค้าในคลังสิ นค้าได้ และเพิ่มความรวดเร็ วใน
การเพิ่มสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้าและลดความผิดพลาดในการทางาน
ในส่ วนของระบบงานนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1. ส่ วนของผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม-ลบ แก้ไขข้อมูลสิ นค้าได้ สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลพนักงานและเจ้าของร้านในระบบได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลซัพพลาย
เออร์ ในระบบได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสิ นค้าในระบบได้ เช่น ดูรายละเอียด
ของสิ นค้า รหัสของสิ นค้า สามารถตรวจสอบสิ นค้าลงคลังได้ สามารถเพิ่ม และ
แก้ไข ข้อมูลสมาชิกในระบบได้ สามารถออกรายงานสรุ ปยอดต่าง ๆ ในระบบได้
สามารถออกใบสั่งซื้อได้
2. ส่ วนของเจ้ าของร้ าน สามารถเข้าใช้งานระบบโดยล็อกอินด้วยรหัสเจ้าของร้ าน
สามารถตรวจสอบข้อมูลพนักงานในระบบได้เหมือนผูด้ ูแลระบบ และ สามารถ
เพิ่ม และแก้ไข้ ข้อมูลสมาชิกในระบบได้เหมือนที่ผดู ้ ูและระบบทาได้เช่นกัน
สามารถเพิม่ และ แก้ไขข้อมูลสิ นค้าในระบบได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลประเภท
สิ นค้าในระบบได้ สามารถตรวจสอบสิ นค้าลงคลังได้ สามารถเพิ่ม และ แก้ไข
คลังสิ นค้าในระบบได้ สามารถออกใบสั่งซื้อได้
3. ส่ วนของพนักงาน สามารถเข้าใช้งานระบบโดยล็อกอินด้วยรหัสพนักงาน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลสิ นค้าในระบบได้ สามารถเพิ่ม และแก้ไข้ ข้อมูลสมาชิกในระบบ
ได้ สามารถเพิ่ม และ แก้ไขข้อมูลสิ นค้าในระบบได้ สามารถเพิ่ม และ แก้ไขข้อมูล
สิ นค้าในระบบได้ สามารถเพิ่ม และแก้ไขคลังสิ นค้าในระบบได้
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ขั้นตอนการทางานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System)

รู ปที่ 3.2 Work Flow Diagram แสดงขั้นตอนการทางานของระบบใหม่

18
3.3 แผนภาพแสดงการไหลของข้ อมูล (Data Flow Diagram)

ภาพที่ 3.3 Context Diagram ของเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิ
ราเคิลฟาร์มาซี)

19

รู ปที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 1 ของเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิ
ราเคิลฟาร์มาซี)
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รู ปที่ 3.5 Data Flow Diagram Level 1 ของเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิ
ราเคิล ฟาร์มาซี) (ต่อ)
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3.4 คาอธิบายการประมวลผลข้ อมูล (Process Description)
ตารางที่ 3.1 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 1.0
Process Description
เว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล
System
ฟาร์มาซี)
1.0
DFD number
สมัครสมาชิก
Process name
ข้อมูลสมาชิก
Input Data flows
รายละเอียดสมาชิก
Output Data flows
member
Data stores used
พนักงานต้องทาการสมัครสมาชิกก่อนถึงสามารถเข้าใช้งานระบบ
Description
ได้
ตารางที่ 3.2 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 2.0
Process Description
เว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล
System
ฟาร์มาซี)
2.0
DFD number
เข้าสู่ระบบ
Process name
Input Data flows

Username, Password

Output Data flows

ผลการเข้าสู่ระบบ

Data stores used

member

Description

พนักงานทาการเข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูล Username และ
Password เพื่อเข้าสู่ระบบ
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ตารางที่ 3.3 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 3.0
Process Description
เว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล
System
ฟาร์มาซี)
3.0
DFD number
จัดการข้อมูล
Process name
ข้อมูลผูใ้ ช้งาน,ข้อมูลประเภท,ข้อมูลสิ นค้า,ข้อมูลผูข้ าย
Input Data flows
รายละเอียดข้อมูลผูใ้ ช้งาน,รายละเอียดประเภท,รายละเอียดสิ นค้า,
Output Data flows
รายละเอียดผูข้ าย
iostock, producttype, product, stock, member
Data stores used
เจ้าของร้านสามารถจัดการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลพื้นฐาน
Description
ตารางที่ 3.4 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 4.0
Process Description
เว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล
System
ฟาร์มาซี)
4.0
DFD number
ซื้อสิ นค้า
Process name
Input Data flows

ข้อมูลสิ นค้า

Output Data flows

รายละเอียดการสั่งสิ นค้า

Data stores used

producttype, product, sup, member, buy_order

Description

เจ้าของร้านเลือกสิ นค้า และยืนยันการสั่งซื้อ
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ตารางที่ 3.5 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 5.0
Process Description
เว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล
System
ฟาร์มาซี)
5.0
DFD number
คืนสิ นค้า
Process name
Input Data flows

ข้อมูลสิ นค้า, ข้อมูลการคืนสิ นค้า

Output Data flows

รายละเอียดการคืนสิ นค้า

Data stores used

producttype, product, sup, member, return_order

Description

เจ้าของร้านตรวจสอบรายการคืนสิ นค้า

Method

คืนสิ นค้า

ตารางที่ 3.6 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 6.0
Process Description
เว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล
System
ฟาร์มาซี)
6.0
DFD number
ขายสิ นค้า
Process name
Input Data flows

ยืนยันสิ นค้า, รายละเอียดการขายสิ นค้า

Output Data flows

รายละเอียดการขายสิ นค้า

Data stores used

producttype, product, member, sale_order

Description

พนักงานตรวจสอบรายการสั่ง ยืนยันยอดชาระเงิน โดยลูกค้า
ยืนยันการสั่งซื้อ เพื่อให้พนักงานร้านตรวจสอบและยืนยันการ
สั่งซื้อ
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ตารางที่ 3.7 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 7.0
Process Description
เว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล
System
ฟาร์มาซี)
7.0
DFD number
ชาระเงิน
Process name
Input Data flows

ข้อมูลการชาระเงิน

Output Data flows

รายละเอียดการชาระเงิน

Data stores used

sale_order, member

Description

พนักงานตรวจสอบการชาระเงินเพื่อทาการยืนยัน และบันทึก
รายละเอียดการชาระเงิน

ตารางที่ 3.8 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 8.0
Process Description
เว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล
System
ฟาร์มาซี)
8.0
DFD number
ใบเสร็จ
Process name
Input Data flows

ข้อมูลใบเสร็จ

Output Data flows

รายละเอียดข้อมูลใบเสร็ จ

Data stores used

member, producttype, product, sup, buy_order, return_order,
sale_order

Description

ออกใบเสร็ จต่าง ๆ ให้กบั ลูกค้าและผูข้ าย ที่ทางร้านได้ทารายการ
ไป
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ตารางที่ 3.9 การอธิบายการประมวลผลของ Process ที่ 9.0
Process Description
เว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิล
System
ฟาร์มาซี)
9.0
DFD number
รายงาน
Process name
Input Data flows

เรี ยกดูรายงาน

Output Data flows

รายงานที่เรี ยกดู

Data stores used

member, producttype, product, sup, buy_order, return_order,
sale_order

Description

บุคคลากรภายในร้านเรี ยกดูรายงานต่าง ๆ ที่ได้ทารายการบันทึก
เอาไว้
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3.5 แผนภาพความสัมพันธ์ ระหว่างเอ็นทิตี้ (Entity Relationship Diagram)

รู ปที่ 3.6 ER-Diagram ของเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิลฟาร์มาซี)

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล (Database Design)
การออกแบบฐานข้อ มู ล (Database Design) เป็ นวิ ธี ก ารสร้ า งฐานข้อ มู ล ในรู ปแบบ
ความสัม พันธ์ข องข้อมู ล ลัก ษณะการออกแบบฐานข้อมูลเป็ นการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ใ น
รู ปแบบของตารางโดยผ่านส่วนของฐานข้อมูลจะมีการจัดการและเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์โดยใช้
MySQL เป็ นตัวกาหนด และการจัดการใช้ฐานข้อมูลรายละเอียดของตารางข้อมูลมีดงั นี้
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดข้อมูลของตาราง member
Table Name : member
Attribute
Type
UserID
int(3)
Username
varchar(20)
Password
varchar(20)
Status
enum('admin',
'employee',
'shopowner', 'wait')

Attribute Domain

admin = ผูด้ ูแลระบบ
employee = พนักงาน
ภายในร้าน
shopowner = พนักงาน
ภายในร้าน

Description
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
สถานะผูใ้ ช้

Loginstatus
Timelogin
Name
Lastname

tinyint(1)
datetime
varchar(20)
varchar(20)

สถานะผูใ้ ช้
เวลาเช้าใช้งาน
ชื่อ
นามสกุล

Age

int(11)

อายุ

GentleID

text

เพศ

Phonenumber

text

เบอร์โทรศัพท์

Other

text

หมายเหตุ
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ProductImg

text

รู ปภาพ

Primary Key : UserID
Foreign Key : ตารางที่ 4.2 รายละเอียดข้อมูลของตาราง producttype
Table Name : producttype
Attribute
Type
Attribute Domain
Description
ProducttypeID
int(3)
รหัสประเภทสิ นค้า
ProducttypeName
varchar(20)
ชื่อประเภทสิ นค้า
ProducttypeDate
date
วันที่เพิ่มประเภทสิ นค้า
Primary Key : ProducttypeID
Foreign Key : ตารางที่ 4.3 รายละเอียดข้อมูลของตาราง product
Table Name : product
Attribute
Type
ProductID
int(3)
ProductName
varchar(20)
ProducttypeID
int(20)
ProducttypeDetail
text
ProductImg
text
DataSave
timestamp
ProductPrice
int(11)
ProductSale
int(11)
ProductNetWeight
text
pnwID
int(11)
qty
int(10)
Primary Key : ProductID
Foreign Key : producttype

Attribute Domain

Description
รหัสสิ นค้า
ชื่อสิ นค้า
รหัสประเภทสิ นค้า
รายละเอียดประเภทสิ นค้า
รู ปภาพสิ นค้า
วันที่ลงสิ นค้า
ราคาต้นทุน
ราคาขาย
ปริ มาณสิ นค้า
รหัสรู ปภาพ
ปริ มาณคงเหลือของสิ นค้า
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ตารางที่ 4.4 รายละเอียดข้อมูลของตาราง stock
Table Name : stock
Attribute
StockID
Qty

Type

Attribute Domain

int(3)
int(11)

Date
timestamp
ProductID
int(3)
StatusStock
int(1)
Primary Key : StockID
Foreign Key : product

Description
รหัสสิ นค้า
ปริ มาณคงเหลือของ
สิ นค้า
วันที่ลงสิ นค้า
รหัสสิ นค้า
สถานะการขาย

ตารางที่ 4.5 รายละเอียดข้อมูลของตาราง iostock
Table Name : iostock
Attribute
IOID
ProductID
ProductName
Qty
Date
In_Out
Remarks
Username
ProducttypeID
Primary Key : IOID
Foreign Key : product

Type
int(3)
int(20)
varchar(40)
int(20)
timestamp
varchar(3)
varchar(150)
varchar(40)
text

Attribute Domain

Description
รหัสคลังสิ นค้า
รหัสสิ นค้า
ชื่อสิ นค้า
ปริ มาณคงเหลือของสิ นค้า
วันที่เข้า-ออกสิ นค้า
สถานะเข้า-ออก
หมายเหตุ
ชื่อผูใ้ ช้
รหัสประเภทสิ นค้า
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ตารางที่ 4.6 รายละเอียดข้อมูลของตาราง sup
Table Name : sup
Attribute
SupID
SupName
SupID1
Phone
Address
TaxNumber
Primary Key : SupID
Foreign Key : -

Type
int(3)
varchar(30)
int(10)
text
text
text

Attribute Domain

Description
รหัสผูค้ า้
ชื่อผูค้ า้
รหัสผูค้ า้
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่

ตารางที่ 4.7 รายละเอียดข้อมูลของตาราง buy_order
Table Name : buy_order
Attribute
Type
Attribute Domain
Description
transaction2_id
int(11)
รหัสผูค้ า้
invoice
varchar(100)
รหัสสั่งซื้อสิ นค้า
Product
varchar(100)
สิ นค้า
ProductID
varchar(100)
รหัสสิ นค้า
qty
varchar(100)
ปริ มาณคงเหลือของสิ นค้า
amount
varchar(100)
คลังสิ นค้า
ProductSale
varchar(100)
ราคาขาย
ProductName
varchar(100)
ชื่อสิ นค้า
ProducttypeID
varchar(100)
รหัสประเภทสิ นค้า
date
varchar(100)
วันที่
SupID
int(11)
รหัสผูค้ า้
Primary Key : buy_order
Foreign Key : product, iostock
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ตารางที่ 4.8 รายละเอียดข้อมูลของตาราง return_order
Table Name : return_order
Attribute
Type
Attribute Domain
Description
transaction1_id
int(11)
รหัสผูค้ า้
invoice
varchar(100)
รหัสสั่งซื้อสิ นค้า
Product
varchar(100)
สิ นค้า
ProductID
varchar(100)
รหัสสิ นค้า
qty
varchar(100)
ปริ มาณคงเหลือของสิ นค้า
amount
varchar(100)
คลังสิ นค้า
ProductSale
varchar(100)
ราคาขาย
ProductName
varchar(100)
ชื่อสิ นค้า
ProducttypeID
varchar(100)
รหัสประเภทสิ นค้า
date
varchar(100)
วันที่
SupID
int(11)
รหัสผูค้ า้
Primary Key : buy_order
Foreign Key : product
ตารางที่ 4.9 รายละเอียดข้อมูลของตาราง sale_order
Table Name : sale_order
Attribute
Type
Attribute Domain
Description
transaction_id
int(11)
รหัสผูค้ า้
invoice
varchar(100)
รหัสสัง่ ซื้อสิ นค้า
Product
varchar(100)
สิ นค้า
ProductID
varchar(100)
รหัสสิ นค้า
qty
varchar(100)
ปริ มาณคงเหลือของสิ นค้า
amount
varchar(100)
คลังสิ นค้า
ProductSale
varchar(100)
ราคาขาย
ProductName
varchar(100)
ชื่อสิ นค้า
ProducttypeID
varchar(100)
รหัสประเภทสิ นค้า
date
varchar(100)
วันที่
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SupID
int(11)
Primary Key : sale_order
Foreign Key : product

รหัสผูค้ า้

4.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (Use Interface Design)
ระบบนี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการจากผู ้ใ ช้ ง านจริ ง พัฒ นาในรู ป แบบ
เว็บแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการจัดการสิ นค้า จัดการระบบหลังร้านสาหรับผูด้ ูแล
ระบบ และพนักงานภายในร้าน

รู ปที่ 4.1 หน้าจอลงทะเบียน
จากรู ปที่ 4.1 แสดงหน้าลงทะเบียน โดยผูใ้ ช้สามารถกรอกข้อมูล ชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่าน เพศ
และสิ ทธิ์การเข้าใช้งาน จากนั้นคลิกปุ่ ม Register เพื่อทาการลงทะเบียน

33

รู ปที่ 4.2 แสดงหน้าจอในการเข้าสู่ระบบ
จากรู ปที่ 4.2 แสดงหน้าเข้าสู่ ระบบ โดยผูใ้ ช้สามารถกรอกข้อมูล ชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่านใน
การเข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกปุ่ ม Login เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงหน้าหลักตามสิ ทธิ์การเข้าใช้งาน

รู ปที่ 4.3 หน้าแรก
จากรู ปที่ 4.3 แสดงหน้ารายการยอดขายประจาวันสามารถโดยผูใ้ ช้สามารถดูยอดขายได้
โดยจะแสดงข้อมูลรายการต่าง ๆ และยอดเงินที่ขายได้
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รู ปที่ 4.4 หน้าจอข้อมูลของประเภทสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.4 แสดงข้อมูลของประเภทสิ นค้า ประกอบไปด้วยรหัสประเภท และชื่อประเภท
สิ นค้า โดยสามารถ แก้ไข หรื อลบข้อมูลประเภทสิ นค้าได้

รู ปที่ 4.5 หน้าเพิ่มข้อมูลประเภทสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.5 แสดงการเพิ่มข้อมูลประเภทสิ นค้าโดยสามารถกรอกชื่อประเภทสิ นค้า เมื่อ
จากนั้นคลิกปุ่ ม Add จะทาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.6 หน้าแก้ไขข้อมูลประเภทสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.6 เมื่อคลิกปุ่ มแก้ไขจะแสดงหน้าต่างแก้ไขประเภทสิ นค้า เมื่อแก้ไขข้อมูลที่
ต้องการแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ ม Submit ระบบจะทาการแก้ไขชื่อประเภทสิ นค้า

รู ปที่ 4.7 แสดงหน้าจอลบข้อมูลประเภทสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.7 เมื่อคลิกปุ่ มลบประเภทสิ นค้า ระบบจะขึ้นสอบถามว่าคุณแน่ใจหรื อไม่ที่จะ
ลบข้อมูลนี้ถา้ ตอบ Yes ระบบจะทาการลบข้อมูลให้ แต่ถา้ คลิก No ระบบจะกลับไปยังหน้าก่อนแจ้ง
เตือน
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รู ปที่ 4.8 หน้าข้อมูลสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.8 แสดงข้อมูลสิ นค้าประกอบไปด้วย รหัสสิ นค้า ชื่อสิ นค้า รู ปภาพสิ นค้า ราคา
ต้นทุน และราคาขาย

รู ปที่ 4.9 หน้าเพิ่มข้อมูลสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.9 เป็ นหน้าแสดงการเพิ่มข้อมูลสิ นค้าโดยกรอกรายละเอียด ชื่อสิ นค้า ประเภท
สิ นค้า ราคาต้นทุน ราคาขาย ปริ มาณของสิ นค้า รู ปภาพของสิ นค้า เมื่อกรอกครบเรี ยบร้อยแล้วคลิก
ปุ่ ม Add เพื่อทาการบันทึกลงฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.10 หน้าข้อมูลรายละเอียดสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.10 เมื่อคลิกปุ่ ม View จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของสิ นค้าชิ้นนั้น ๆ

รู ปที่ 4.11 หน้าแก้ไขข้อมูลสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.11 เมื่อคลิกปุ่ มแก้ไขจะแสดงหน้าต่างแก้ไขและเมื่ อกรอกข้อมูลที่ ต้องการ
แก้ไขเสร็จแล้วคลิกปุ่ ม Submit ระบบจะทาการบันทึก และเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ทาการแก้ไข
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รู ปที่ 4.12 หน้าลบสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.12 เมื่อคลิกปุ่ มลบประเภทสิ นค้าจะมีระบบสอบถามว่าคุณแน่ใจหรื อไม่ที่จะ
ลบข้อมูลนี้ถา้ ตอบ Yes ระบบจะทาการลบข้อมูลให้แต่ถา้ คลิก No ระบบจะกลับไปยังหน้าก่อนแจ้ง
เตือน

รู ปที่ 4.13 หน้าจอแสดงข้อมูลคลังสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.13 แสดงข้อมูลสิ นค้าที่มีในระบบ ประกอบไปด้วย รหัสสิ นค้า ชื่อสิ นค้า ชื่อ
ประเภทสิ นค้า รู ปภาพสิ นค้า และจานวนสิ นค้าที่มีในคลังสิ นค้า
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รู ปที่ 4.14 หน้าเพิ่มสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.14 แสดงหน้าเพิ่มสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้าโดยเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการเพิ่ม จานวนที่
เพิ่ม และวันหมดอายุของสิ นค้า กรอกข้อมูลเสร็จแล้วคลิกปุ่ ม Submit ระบบจะทาการบันทึกข้อมูล

รู ปที่ 4.15 หน้านาสิ นค้าออกจากคลังสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.15 เมื่อคลิกปุ่ มรู ปลบ จะสามารถกรอกจานวนที่นาสิ นค้าออกจากคลังสิ นค้า
กรอกเสร็จแล้วคลิกปุ่ ม Out ระบบจะทาการนาสิ นค้าออกจากคลังสิ นค้าตามที่กรอกข้อมูล
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รู ปที่ 4.16 แสดงหน้าเอาสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.16 เมื่อคลิกปุ่ มรู ปบวก จะสามารถกรอกจานวนที่นาสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้า กรอก
เสร็จแล้วคลิกปุ่ ม Out ระบบจะทาการนาสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้าตามที่กรอกข้อมูล

รู ปที่ 4.17 หน้าลบสิ นค้าออกจากคลังสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.17 เมื่อคลิกปุ่ มลบสิ นค้าจะมีระบบสอบถามว่าคุณแน่ใจหรื อไม่ที่จะลบข้อมูลนี้
ถ้าตอบ Yes ระบบจะทาการลบข้อมูลให้แต่ถา้ คลิก No ระบบจะกลับไปยังหน้าก่อนแจ้งเตือน
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รู ปที่ 4.18 หน้าเข้า - ออกของสิ นค้า
จากรู ป ที่ 4.18 แสดงการเข้า -ออกของสิ นค้า ประกอบด้วย รหัส รหัส สิ นค้า ชื่ อสิ นค้า
ประเภทสิ นค้า จานวนสิ นค้า วันที่ และผูท้ ารายการ

รู ปที่ 4.19 หน้าข้อมูลผูข้ าย
จากรู ป ที่ 4.19 แสดงรายชื่ อ ร้ า นค้า ผู ้จ าหน่ า ยยาที่ ท างร้ า นติ ด ต่ อ ซื้ อ ขายกัน ในระบบ
ประกอบด้วย รหัส ชื่อผูข้ าย รหัสผูข้ าย รหัสภาษี ที่อยูข่ องผูข้ าย
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รู ปที่ 4.20 หน้าเพิ่มผูจ้ าหน่ายยา
จากรู ปที่ 4.20 แสดงหน้าเพิ่มรายชื่ อร้านที่ทาการค้าขายกัน โดยกรอกชื่อ รหัส เบอร์ โทร
รหัสภาษี ที่อยู่ เมื่อกรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วคลิกปุ่ ม Add ระบบจะทาการบันทึกข้อมูล

รู ปที่ 4.21 หน้าแก้ไขข้อมูลผูจ้ าหน่ายยา
จากรู ปที่ 4.21 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลของร้านที่ทาการค้าขายกันโดยกรอกข้อมูลที่ตอ้ งการ
แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วคลิกปุ่ ม Submit เพื่อทาการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
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รู ปที่ 4.22 หน้าการลบข้อมูลผูจ้ าหน่ายยา
จากรู ปที่ 4.22 แสดงเมื่อคลิกปุ่ มลบสิ นค้าจะมีระบบสอบถามว่าคุณแน่ใจหรื อไม่ที่จะลบ
ข้อมูลนี้ ถา้ ตอบ Yes ระบบจะทาการลบข้อมูลให้แต่ถา้ คลิก No ระบบจะกลับไปยังหน้าก่อนแจ้ง
เตือน

รู ปที่ 4.23 หน้าเอกสารและกฎหมาย
จากรู ปที่ 4.23 แสดงหน้าเอกสารของทางร้าน และเอกสารกฎการขายยา
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รู ปที่ 4.24 หน้าข้อมูลพนักงาน
จากรู ป ที่ 4.24 แสดงข้อมู ล พนัก งาน ประกอบด้วย รหัส Username, Password สถานะ
ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และรู ปภาพ

รู ปที่ 4.25 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลพนักงาน
จากรู ป ที่ 4.25 เป็ นหน้า เพิ่ ม ข้อ มู ล พนัก งานโดยกรอก Username, Password สถานะ
ชื่อ-นามสกุล อายุ เบอร์โทรศัพท์ และรู ปภาพ หลังจากกรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วคลิกปุ่ ม Add ระบบ
จะทาการบันทึกข้อมูล
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รู ปที่ 4.26 หน้าดูขอ้ มูลรายการพนักงาน
จากรู ปที่ 4.26 แสดงข้อมูลทั้งหมดของพนักงานภายในร้าน

รู ปที่ 4.27 หน้าแก้ไขข้อมูลพนักงาน
จากรู ปที่ 4.27 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลของพนักงานภายในร้าน กรอกข้อมูลที่ตอ้ งการแก้ไข
เสร็จแล้วคลิกปุ่ ม Submit ระบบจะทาการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
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รู ปที่ 4.28 หน้าลบข้อมูลพนักงาน
จากรู ปที่ 4.28 เมื่อคลิกปุ่ มลบสิ นค้าจะมีระบบสอบถามว่าคุณแน่ใจหรื อไม่ที่จะลบข้อมูลนี้
ถ้าตอบ Yes ระบบจะทาการลบข้อมูลให้แต่ถา้ คลิก No ระบบจะกลับไปยังหน้าก่อนแจ้งเตือน

รู ปที่ 4.29 หน้าใบสั่งซื้อยา
จากรู ปที่ 4.29 แสดงหน้าออกใบสั่งซื้อยา
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รู ปที่ 4.30 หน้าข้อมูลใบสัง่ ซื้อยา
จากรู ปที่ 4.30 แสดงหน้าข้อมูลรายละเอียดใบสั่งซื้อยา

รู ปที่ 4.31 หน้าสรุ ปคาสัง่ ซื้อ
จากรู ปที่ 4.31 แสดงหน้าบันทึกการซื้ อสิ นค้าโดยแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ถ้าคลิกปุ่ ม Print
จะทาการออกใบเสร็จ และบันทึกข้อมูลการซื้อลงฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.32 หน้าการขายยา
จากรู ปที่ 4.32 แสดงหน้าทารายการการขายยาแก่ลูกค้า

รู ปที่ 4.33 หน้าข้อมูลการขาย
จากรู ปที่ 4.33 แสดงการบันทึกการขายสิ นค้าโดยแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ถ้าคลิกปุ่ ม Print
จะทาการออกใบเสร็จ และบันทึกข้อมูลการซื้อลงฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.34 หน้าสรุ ปการขายยา
จากรู ปที่ 4.34 แสดงหน้าสรุ ปข้อมูลการขายยา

รู ปที่ 4.35 หน้าคืนสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.35 แสดงหน้าออกใบสาหรับคืนสิ นค้า ประกอบด้วย รหัสซัพพลายเออร์ ชื่อยา
จานวน ราคา และหมายเหตุ

รู ปที่ 4.36 หน้าข้อมูลคืนสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.36 แสดงหน้าข้อมูลรายละเอียดการการคืนสิ นค้า
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รู ปที่ 4.37 หน้าใบสรุ ปการคืน
จากรู ปที่ 4.37 แสดงหน้าบันทึกการคืนสิ นค้าโดยแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ถ้าคลิกปุ่ ม Print
จะทาการออกใบเสร็จ และบันทึกข้อมูลการซื้อลงฐานข้อมูล

รู ปที่ 4.38 หน้าออกรายงาน
จากรู ปที่ 4.38 แสดงการออกรายงาน ประกอบไปด้วย รายงานการขาย รายงานคืนสิ นค้า
รายงานการซื้อสิ นค้า สามารถเลือกดูรายงานจากการกาหนดวันที่ตอ้ งการดู
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รู ปที่ 4.39 หน้ารายงานการขายสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.39 แสดงหน้ารายงานการขายสิ นค้าของร้านขายยา

รู ปที่ 4.40 หน้าข้อมูลรายงานการขายสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.40 แสดงหน้าข้อมูลรายงานการขายสิ นค้าของร้านขายยา
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รู ปที่ 4.41 หน้ารายงานการซื้ อ
จากรู ปที่ 4.41 แสดงหน้ารายงานการซื้อของร้านขายยา

รู ปที่ 4.42 หน้าข้อมูลรายงานการซื้อสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.42 แสดงหน้าข้อมูลรายงานการซื้อสิ นค้าของร้านขายยา
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รู ปที่ 4.43 หน้ารายงานการคืนสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.43 แสดงหน้ารายงานการสิ นค้าของร้านขายยา

รู ปที่ 4.44 หน้าข้อมูลรายงานการคืนสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.44 แสดงหน้าขอมูลรายงานการสิ นค้าของร้านขายยา
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รู ปที่ 4.45 หน้าการแจ้งเตือน
จากรู ปที่ 4.45 แสดงการแจ้งเตือนสิ นค้าที่ใกล้จะหมด กับสิ นค้าที่หมดอายุแล้ว

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์
การพัฒ นาเว็บ แอปพลิ เ คชัน บริ ห ารจัด การร้ า นขายยา (กรณี ศึ ก ษา: มิ ร าเคิ ล ฟาร์ ม าซี )
สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้มีฟังกชันการทํางาน และให้สารสนเทศตามที่
ผูใ้ ช้ต้องการ และสามารถนํา สารสนเทศที่ ไ ด้ไ ปใช้ประโยชน์ต่อได้ มี ก ารทํ า งานที่ รวดเร็ ว ขึ้ น
เนื่ องจากเป็ นการทํางานแบบออนไลน์ และเรี ยลไทม์ และสามารถออกรายงานได้จากข้อมูลที่ได้
จากรายการต่าง ๆ (Transaction) โดยไม่ตอ้ งป้ อนข้อมูลใหม่ สามารถออกรายงานย้อนหลังได้ตาม
ต้องการ
5.2 ข้อดีของระบบ
5.2.1 ช่วยลดระยะเวลาในการทํางาน
5.2.2 ระบบมีความถูกต้องและแม่นยํา
5.2.3 ช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการคลังสิ นค้าได้ดียงิ่ ขั้น
5.2.4 ช่วยป้องกันปัญหาข้อมูลสูญหาย
5.3 ข้อจํากัดของระบบ
5.3.1 ระบบไม่สามารถออกใบกํากับภาษีได้
5.3.2 ใช้เวลาในการโหลดข้อมูลแต่ละหน้าเป็ นเวลานาน เพราะมีขอ้ มูลเป็ นจํานวนมาก
5.4 ข้อเสนอแนะ
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํา งานและให้ระบบมี ค วามสมบู รณ์ มากยิ่งขึ้ นควรพัฒ นา
ระบบให้มีฟังก์ชนั เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
5.4.1 เพิ่มให้ระบบสามารถออกใบกํากับภาษีได้
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