
 

รายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 

ระบบบันทึกข้อมูลการขาย 
Sales Record System 

บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 
 IT Sun Corporation Co, Ltd. 

 
 
 
 

โดย 
นางสาวณัฐริดา  บัวค า   5704800087 
นายณฏฐธรรม เปรมษัเฐียร  5804820001 

 
 

 
 
 

 
รายงานนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกจิศึกษาส าหรับนักวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 





                                                                                                             ก 

จดหมายน าส่งรายงาน 
 

วนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
เร่ือง  ขอส่งรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
เรียน  อาจารย ์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
          อาจารยจ์รรยา  แหยมเจริญ 
 

ตามท่ีคณะผู ้จัดท า นางสาวณัฐริดา บัวค า และนายณฏฐธรรม เปรมัษเฐียร นักศึกษา
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษา
ระหว่างวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในต าแหน่ง Software 
Developer ณ บริษทั ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และไดรั้บมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษาให้
ศึกษาและพฒันาโครงงงาน ระบบบนัทึกขอ้มูลการขาย 
 

บดัน้ีการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ส้ินสุดแลว้ คณะผูจ้ดัท าจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมา
พร้อมกนัน้ีจ านวน 1 เล่มเพื่อขอรับค าปรึกษาต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
       ขอแสดงความนบัถือ 

     นางสาว  ณฐัริดา บวัค า   

                                           นายฏฐธรรม     เปรมเัฐียร   

            นกัศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 



ข 
 

กติติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement) 

 
การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั ไอที ซัน คอร์ปอเร

ซัน่ จ ากดั ตั้งแต่ วนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส่งผลใหค้ณะผูจ้ดัท า
ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงได้
ดว้ยดีจากความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1. คุณ ปริษา ยิง่ธนะต ารง  ต าแหน่ง : พนกังาน Programmer  
2. คุณ ธนิสร ค าไพ  ต าแหน่ง : พนกังาน Programmer 

และบุคคลท่านอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 
คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและ

เป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจกบั
ชีวิตของการท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
 
                   คณะผูจ้ดัท า 

นางสาวณฐัริดา    บวัค า 
นายณฏฐธรรม     เปรมษัเฐียร 

                   
 



ค 
 

หัวข้อโครงงาน    : ระบบบนัทึกขอ้มูลการขาย 
หน่วยกติ    : 5 หน่วยกิต 
รายช่ือผู้จัดท า    : นางสาวณฐัริดา   บวัค า   5704800087 
                                             นายณฏฐธรรม    เปรมษัเฐียร  5804820001 
อาจารย์ท่ีปรึกษา    : อาจารยจ์รรยา     แหยมเจริญ 
ระดับการศึกษา    : ปริญญาตรี 
สาขา     : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะ     : วิทยาศาสตร์ 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา : 2 / 2563 
 

บทคัดย่อ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษัท  ไอที ซัน คอร์ปอเรซั่น จ ำกัด เป็นผู ้ให้บริกำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรม
ส ำเร็จรูปซ่อมแซมบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ รวมถึงจ ำหน่ำยอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ โดยทำง
บริษทัมีควำมตอ้งกำรพฒันำระบบตน้แบบเพื่อเก็บขอ้มูลกำรขำย โดยระบบสำมำรถจดัเก็บขอ้มูล
ลูกค้ำ ข้อมูลสินค้ำ จัดท ำใบเสนอรำคำ ใบขำย และใบเสร็จรับเงินได้ ทำงคณะผูจ้ัดท ำจึงได้
ท ำกำรศึกษำควำมตอ้งกำรและขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนดำ้นกำรขำย เพื่อท ำกำรวิเครำะห์และ
ออกแบบระบบให้มีฟังก์ชนักำรท ำงำนครอบคลุมควำมตอ้งกำร ตั้งแต่กำรจดักำรขอ้มูลหลกัสินคำ้
และลูกคำ้ สร้ำงใบเสนอรำคำ ใบขำย และใบเสร็จรับเงิน โดยพฒันำดว้ยโปรแกรม Oracle ใชภ้ำษำ 
PL/SQL ในกำรเขียนชุดค ำสั่ง จดัเก็บขอ้มูลลงฐำนขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ Oracle SQL Developer ออก
แบบฟอร์มส ำหรับผูใ้ชด้ว้ย Form Builder 6i และจดัท ำรำยงำนเอกสำรต่ำงๆ ดว้ย Report Builder 6i 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันำระบบบนัทึกขอ้มูลกำรขำยใหก้บับริษทั ไอที ซนั คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1   พฒันำระบบโดยใชส้ถำปัตยกรรมฐำนขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database 
Architecture)  

1.3.2   ฟังกช์นักำรท ำงำนของระบบ ประกอบดว้ย  
1.3.2.1 บริหำรจดักำรขอ้มูลลูกคำ้ ไดแ้ก่ กำรเพิ่ม กำรลบ และกำรแกไ้ข 
1.3.2.1 บริหำรจดักำรขอ้มูลสินคำ้ ไดแ้ก่ กำรเพิ่ม กำรลบ และกำรแกไ้ข 
1.3.2.1 สร้ำงใบเสนอรำคำได ้
1.3.2.1 สร้ำงใบขำยได ้
1.3.2.1 สร้ำงใบเสร็จได ้
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1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1  กำรจดัเก็บขอ้มูลกำรขำยเป็นระบบระเบียบ โดยถูกจดัเก็บลงฐำนขอ้มูล 
1.4.2  กำรสร้ำงใบเสนอรำคำและใบขำยท ำไดส้ะดวกยิง่ขึ้น เน่ืองจำกสำมำรถดึงขอ้มูลลูกคำ้

และสินคำ้จำกฐำนขอ้มูลไดโ้ดยตรง 
1.4.3 สำมำรถเรียกดูขอ้มูลกำรขำยยอ้นหลงัไดง้่ำยและรวดเร็ว 

1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินกำรจดัท ำโครงงำนสหกิจศึกษำ ระบบบนัทึกขอ้มูลกำรขำย มีล ำดบัขั้นตอนกำร

จดัท ำดงัน้ี 
1.5.1  รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูล (Requirement Gathering and Detailed Study) 

ศึกษำโดยกำรศึกษำจำกระบบท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัระบบบนัทึกขอ้มูลกำรขำย ไดแ้ก่ 

ระบบของ บริษทั คิวซอฟตเ์ทค จ ำกดั โดยศึกษำฟังก์ชนักำรท ำงำน จุดเด่น จุดดอ้ยของแต่ละ

ระบบ และสอบถำมขอ้มูลจำกพนักงำนท่ีปรึกษำและพนักงำนในบริษทั ไอที ซัน คอร์ปอเร

ซัน่ จ ำกดั เพื่อน ำขอ้มูลและควำมตอ้งกำรมำท ำกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบต่อไป  

1.5.2  วิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 

น ำข้อมูลและควำมต้องกำรท่ีได้ศึกษำและรวบรวมมำทั้ งหมดมำท ำกำรวิเครำะห์ 

เพื่อให้ทรำบถึงฟังก์ชนักำรท ำงำน เง่ือนไขของระบบ และโครงสร้ำงของขอ้มูล ซ่ึงจะใช้ใน

กำรวำงแผนกำรท ำงำนและออกแบบต่อไป โดยจะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์โดยใช้แผนภำพ 

UML (Unified Modeling Language) ประกอบด้วย  Use Case Diagram ในกำรน ำ เสน อ

องค์ประกอบของฟังก์ชันหลักของระบบ ขั้นตอนกำรท ำงำนของแต่ละฟังก์ชัน และใช้

แผนภำพ  Entity Relationship Diagram แสดงโครงสร้ำงขอ้มูลและควำมสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

1.5.3  ออกแบบระบบ (System Design) 

1.5.3.1 กำรออกแบบสถำปัตยกรรม (Architecture Design) 

ใชส้ถำปัตยกรรมเครือข่ำยแบบไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) ในกำรแลกเปล่ียน

ขอ้มูลระหวำ่งโปรแกรมท่ีพฒันำและขอ้มูลท่ีจดัเก็บอยูใ่นแม่ข่ำยฐำนขอ้มูล (Database Server) 
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1.5.3.2  ออกแบบโครงสร้ำงขอ้มูล / ฐำนขอ้มูล (Data Structure / Database           

                  Design) 

ใช้สถำปัตยกรรมฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์  (Relational Database Architecture) โดย

จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตำรำง 2 มิติ ประกอบดว้ย แถว (Row) ส ำหรับจดัเก็บขอ้มูล และ

คอลมัน์ (Column) ซ่ึงแสดงถึงแอททริบิวตข์องตำรำงขอ้มูล   

1.5.3.3  ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface Design) 

กำรออกแบบหน้ำต่ำงของโปรแกรม โดยหลักกำรออบแบบหน้ำจอแบบ GUI 

(Graphic User Interface) เพื่อใหง้่ำยต่อกำรใชง้ำน 

1.5.4  พฒันำระบบ (System Development) 

ขั้นตอนในกำรพฒันำระบบเป็นกำรน ำขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดวิ้เครำะห์และออกแบบไวม้ำ

สร้ำงและเขียนชุดค ำสั่ง ด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer, Report Builder6i และ Form 

Builder6i ส ำหรับใช้ในกำรเขียนชุดค ำสั่ง ซ่ึงเป็นภำษำ PL/SQL ของ Oracle และบริหำร

จดักำรฐำนขอ้มูลดว้ยภำษำ SQL 

1.5.5  ทดสอบระบบ (System Testing) 

ในส่วนของกำรทดสอบระบบไดด้ ำเนินกำรไปพร้อมกบัขั้นตอนกำรพฒันำระบบ โดย

ให้พนักงำนท่ีปรึกษำไดท้ดลองใช้งำนเพื่อหำขอ้ผิดพลำดของโปรแกรม และน ำค ำแนะน ำ

ต่ำงๆ มำท ำกำรปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งและตรงตำมควำมตอ้งกำร  

1.5.6  จดัท ำเอกสำรประกอบโครงงำน (Documentation) 

เป็นกำรจดัท ำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรพฒันำโครงงำน วิธีกำรและ

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำเสนอต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำและใชอ้ำ้งอิงต่อไปในอนำคต 
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 
ตำรำงท่ี 1.1 แสดงระยะเวลำด ำเนินงำน 

กจิกรรม ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ปี 2563 

มี.ค. เม.ย. 

1. รวบรวมควำมต้องกำรและ

ศึกษำข้อมูล 

  

 

2. วิเครำะห์ระบบ   

3. ออกแบบระบบ   

4. พฒันำระบบ   

5. ทดสอบระบบ   

6. จัดท ำเอกสำร   

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ 

1.7.1 ฮำร์ดแวร์  
1.7.1.1 Notebook Asus : Intel Core i5 
1.7.1.2 Mac Book Air 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์  
1.7.2.1    ระบบปฏิบติักำร Windows 10  
1.7.2.2    ระบบปฏิบติักำร Mac OS 

  1.7.2.1    Oracle SQL Developer  
  1.7.2.2    Report Builder6i 

                 1.7.2.3    Form Builder6i 
 

 
 
 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง1 
 

2.1.1 ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database System) 
    เป็นฐานขอ้มูลท่ีใชโ้มเดลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database Model) ซ่ึงผูค้ิดคน้โมเดล

เชิงสัมพันธ์ น้ีคือ  Dr. E.F. Codd โดยใช้หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เน่ืองด้วยแนวคิดของ
แบบจ าลองน้ีมีลกัษณะท่ีการเก็บขอ้มูลเป็นตาราง ท าให้ง่ายต่อการเขา้ใจและการประยุกต์ใช้งาน  
ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์จึงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในการน ามาประยกุตใ์ชเ้ก็บขอ้มูล โดย
เอนทิต้ี (Entity) ในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ หมายถึง แฟ้มขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปของตาราง 2 มิติ และแอ
ททริบิวต์ (Attribute) หมายถึง เขตของขอ้มูลหรือฟิลด์นั่นเอง และความสัมพนัธ์ (Relationship) 
หมายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิต้ี ดงันั้นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) คือ การ
เก็บขอ้มูลในรูปของตาราง (Table) หลายๆ ตารางท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็น
แถว และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลัมน์ (Column) ในทางทฤษฎีจะมีค าศัพท์เฉพาะแตกต่าง
ออกไป โดยตารางขอ้มูลในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์จะเรียกวา่ รีเลชนั (Relation)   

การแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิต้ีผ่านคียห์ลกั (Primary Key) ของเอนทิต้ีหลกั
และคียน์อก (Foreign Key) ของเอนทิต้ีท าท าการอา้งอิงถึงเอนทิต้ีหลกั และแผนภาพท่ีน าเสนอ
โครงสร้างของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ แผนภาพ Entity Relationship Diagram (ERD) 

ซอฟต์แวร์ท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการฐานขอ้มูลและขอ้มูลในฐานขอ้มูลเชิง
สัมพันธ์  เรียกว่า Database Management System (DBMS) ได้แก่ Oracle, Microsoft SQL Server, 
MySQL, IBM DB2, Informix และ Microsoft Access เป็นตน้ 

ภาษาท่ีใช้ในการจดัการโครงสร้างและขอ้มูลในฐานขอ้มูลจะเป็นภาษาในยุคท่ี 4 
(Forth Generation Language) คือภาษา SQL (Structure Query Language) โดยเป็นภาษาท่ีจะท างาน
ร่วมกบัภาษาในยุคท่ี 3 (Third Generation Language) ไดแ้ก่ Java, PHP, C# เป็นตน้ ซ่ึงจะท าหน้าท่ี
เป็น Host Language ใหก้บั1ภาษา SQL  

 
1 https://sites.google.com/site/databasesystem33/hnwy-thi3/3-3-than-khxmul-baeb-cheing-
samphanth 
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โดยในการจดัท าโครงงานคณะผูจ้ดัท าไดใ้ชส้ถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์น้ีในการ
จดัการและจดัเก็บขอ้มูล และเลือกใช้ Oracle ในซอฟต์แวร์ในการบริหารจดัการฐานขอ้มูล โดย 
Oracle มีภาษาเฉพาะของตวัเองส าหรับการสร้างฟอร์มและรายงาน ก็คือภาษา PL/SQL 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่ง Entity Relationship Diagram ของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
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2.2 Oracle2 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.2 สัญญาลกัษณ์ Oracle 

         
               Oracle คือ โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล ตวัโปรแกรมน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางคอยติดต่อ 
ประสาน ระหว่างผูใ้ช้และฐานขอ้มูล ท าให้ผูใ้ช้งงานสามารถใช้งานฐานขอ้มูลไดส้ะดวกขึ้น เช่น
การคน้หาขอ้มูลต่างๆ ภายในขอ้มูลท่ีง่ายและสะดวก โดยผูใ้ช้ไม่จ าเป็นตอ้งทราบถึงโครงสร้าง
ภายในของฐานขอ้มูลก็สามารถเขา้ใชข้อ้มูลนั้นได ้ 

 
ขอ้ดีของ Oracle 

1. เทคโนโลยี  Rollback Segment ถูกน ามาใช้ในโปรแกรม Oracle ประโยชน์  
Rollback Segment คือสามารถจดัการกบัขอ้มูลในกรณีท่ีเกิดการลม้เหลวของระบบ 
หรือ ภาวะระบบไม่สามารถให้บริการได้ ด้วยเทคโนโลยี Rollback Segment จะ
จดัการ Instance Recovery ขอ้มูลไม่ให้เกิดความเสียหายอนัเน่ืองจากการลม้เหลว
ของระบบได ้

2. Oracle มีส่วนท่ีเรียกว่า Timestamp ท างานเก่ียวขอ้งกบั Concurrency Control เป็น
ส่วนท่ีจดัการการท างานของทรานแซกชนั (Transaction) หลายๆ ทรานแซกชนัใน
เวลาเดียวกนั โดยทุกๆ ทรานแซกชนัจะมี Timestamp เป็นตวัก าหนดค่าเร่ิมตน้ของ
การประมวณผล (Process) ซ่ึงช่วยในการจดัการกบัปัญหาหลกัของ Concurrency 
Problems 

3. Oracle สามารถใชไ้ดก้บัฐานขอ้มูลมากกวา่ 80 แพลตฟอร์ม ซ่ึงครอบคลุมเกือบทุก
แพลตฟอร์มท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เ ร่ิมตั้ งแต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์บนเมนเฟรม 
มินิคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บนระบบปฏิบติักาทั้ง Microsoft Window 

 
2
 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2283-oracle-คืออะไร20.html 
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9x, Microsoft Window CE, UNIX, LINUX โดยจะมีโครงสร้างเหมือนกันหมด  
ค าสั่งท่ีใชก้็เป็นแบบเดียวกนั สามารถท างานร่วมกนัได ้

 
2.3 SQL Developer3 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 Oracle SQL Developer for Oracle Database 
           
                   เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยให้ท างานกบั Oracle ไดส้ะดวก และมีเคร่ืองมือท่ีท าให้การท างาน
ง่ายยิ่งขึ้น ท าให้ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ่้าย ในการพฒันางานพร้อมทั้งยงัสามารถประยกุตใ์ช้
ในการเขียนโปรแกรมได้ด้วย  PL/SQL เหมาะส าหรับจะจัดการกับฐานข้อมูล Oracle  ได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อให้การท างานท่ีครอบคลุมการท างานทั้งทีเป็นแบบ Command และแบบท่ีเป็น
เคร่ืองมือช่วย ซ่ึงทั้งสองแบบสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างดี ท าให้การท างานเป็นไปไดส้ะดวก 
และสามารถแสดงผล Error ได้ว่ามาจากส่วนใด และมีเคร่ืองมือให้ตรวจสอบ Error ท่ีป็นแบบ 
Report ตรวจสอบใหต้ามเง่ือนไขท่ีตอ้งการ โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ าโปรแกรม PL/SQL developer มา
ใช้ในเป็นฐานเก็บขอ้มูลต่างๆ ลงในฐานขอ้มูล และใช้ค  าสั่ง SQL ในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ สร้าง
และท าการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลโดยตรง   
 
 
 
 
 

 
3
 http://orabit.blogspot.com/2009/09/oracle-forms-reports.html 
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รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรม Oracle SQL Developer for Oracle Database 

            
                  และมีการใช้ในส่วนของการเขียนแผนภาพ (Diagrams) ในการสร้างรายงาน (Reports)  
เพื่อแสดงแผนภาพในการท างานของโปรแกรมว่ามีการเช่ือมต่อระหว่าง Object ต่างๆ ว่ามี
รายละเอียดใดบา้งท่ีมีการเช่ือมต่อกนั การสร้างจะเป็นแบบ Group และจะบนัทึกเป็นรูปภาพ รวมถึง
สามารถ แกไ้ขแผนภาพจากฐานขอ้มูล ถา้มีการเปล่ียนแปลง Database Diagram ก็จะเปล่ียนตามไป
ดว้ย     
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งหนา้จอการสร้างรายงานดว้ย Report Builder 
       
            การสร้าง Form Builder จะใชเ้พื่ออ่านขอ้มูลท่ีไดท้ าการบนัทึกไวในฐานขอ้มูล เพื่อเรียกใช้
ในการสร้างโปรแกรมจาก Form Builder 
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รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่งหนา้จอการสร้างฟอร์มดว้ย Form Builder  

2.4 Oracle Form Builder 6i4 

 

  
 
 
 

รูปท่ี 2.7 สัญลกัษณ์โปรแกรม Form Builder 6i  
           
                Form Builder เป็นการสร้างฟอร์มโดยใชต้วัช่าย หรือ Wizard แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. Data 
Block Wizard เป็นการก าหนดไอเทม (Item) ใน Block ซ่ึงก็คือ Column ในตารางขอ้มูล (Table) ท่ี
น ามาท า Data-entry from และ 2. Layout Wizard เป็นการน าไอเทมใน Block มาจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ท่ีเราตอ้งการ เช่น การวางต าแหน่งของไอเทมต่างๆ บนฟอร์ม การให้แสดง แบบ 1 Record ต่อ1 
Screen หรือแสดง เป็นแบบ Tabular   การสร้าง Form โดยใช้ Form Wizard หมายถึงสร้างโดยใช้ 
Data Block และ Layout  ยงัมีอีกวิธีในการสร้าง From คือ แบบ Manual โดยไม่ใช ้Form Wizard ซ่ึง
ให้ผลแช่นเดียวกัน เพราะใช้หลกัการเดียวกันแต่เพียงไม่มีเคร่ืองมือช่วยเหมือนสร้างด้วย From 
Wizard  โดยคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการใช ้Form Builder ในการสร้างโปรแกรมระบบการขายสินคา้   
 
   

 

 
4
 https://janawat.wordpress.com/2014/12/12/sql-server-reporting-services 
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รูปท่ี 2.8 ตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรม Form Builder 
 
2.5  Report Builder5 
 
  
 
 
 

 
รูปท่ี 2.9 สัญลกัษณ์ Report Builder  

            
                       Report Builder เป็นโปรแกรมส าหรับการสร้างรายงาน โดย Report Builder นั้นเป็น
โปรแกรมท่ีถูกออกแบบมาส าหรับผูใ้ช้ทางธุรกิจ (Business users) ใช้ในการสร้างรายงาน ซ่ึงมี
อินเตอร์เฟซ (Interface) ท่ีเรียบง่าย ลกัษณะคลา้ยกบัโปรแกรม Microsoft Office ซ่ึงจะแตกต่างจาก
โปรแกรม Business Intelligence Development Studio (BIDS) โดยเคร่ืองมือ Report Builder น้ี ผูใ้ช ้
สามารถออกแบบรายงาน แสดงตัวอย่างรายงาน และสามารถเผยแพร่รายงาน ไปยงัรีพอร์ต
เซิร์ฟเวอร์ (SQL Server Reporting Services) โดยคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการใชโ้ปรแกรม Report Builder 
ในการสร้างรายงานส าหรับลูกคา้ ไดแ้ก่ ใบเสนอราคา ใบขาย และใบเสร็จรับเงิน 
 

 

 

 
5
 https://janawat.wordpress.com/2014/12/12/sql-server-reporting-services 
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รูปท่ี 2.10 ตวัอยา่งหนา้จอรายงานท่ีสร้างดว้ย Report Builder 



บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ไอที ซนั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

 ท่ีตั้ง    : 42/144 หมู่บา้นพาร์คราชาวดี ซ. 3 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด  
  เขตจอมทอง กทม. 10150 แขวงบางมด เขตจอมทอง  
  กรุงเทพมหานคร 10600 

 เบอร์โทรศพัท ์  : 02-428-1902 
               E-mail   : support@itsuncorporation.com  

              เวบ็ไซต ์               : https://www.itsuncorporation.com  

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของสถานประกอบการ  
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3.2       ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผูใ้ห้บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ส าเร็จรูป ให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ รวมถึงจ าหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
ท่ีด าเนินงานมากกวา่ 15 ปี กลุ่มผลิตภณัฑข์องของบริษทั ไดแ้ก่  

- Digital Solution พฒันาโปรแกรมและจดัการเทคโนโลย ีท่ีสนบัสนุนและผลกัดนัการ

ท างานในองคก์รครอบคลุม ทั้ง ระบบบญัชีและอีอาร์พี 

- Spider HRM พฒันาซอฟตแ์วร์โซลูชัน่ทางดา้นบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(HR) 

ครอบคลุมทั้ง HRM และ HRD 

- Formula Tune ดูแลเซิร์ฟเวอร์ระดบัองคก์รและปรับปรุงประสิทธิภาพใหดี้ขึ้น 

ตวัอยา่งระบบท่ีทางบริษทัไดพ้ฒันาใหก้บัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น  
- ระบบ HR ครอบคลุมการบริหารบุคลากรมการลงเวลามาท างานมเงินเดือน การ

ฝึกอบรม สวสัดิการ และการประเมินผลงาน ดว้ยระบบควบคุมประสิทธิภาพหลกัการ
ท างาน (KPI) สามารถท างานไดท้ั้งบนแพลทฟอร์มของเวบ็และโมบายแพลทฟอร์ม ] 

- ระบบ ERP ครอบคลุมการท างานดา้นการจดัซ้ือจดัจ าหน่าย การวางแผน บริหารการ
ผลิต และตน้ทุนการผลิต การบริหารบุคลากร และจดัการเงินเดือน การบริหารบญัชี
และการเงิน โดยการออกแบบระบบจะพฒันาให้รองรับทั้งองค์กรขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ท่ีมีสาขาจ านวมาก และสามารถบริหารงบการเงินตามสาขาและภาพรวม
ขององคก์รไดรั้  

- ระบบ ERP ทางดา้นการเกษตร ท่ีครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวางแผนการปลูกและ
การเก็บเก่ียว การวางแผนการผลิต สูตรการผลิต การแปรรูปรวมถึงการจดัเก็บ การ
บริหารดา้น บญัชีลูกหน้ี,เจา้หน้ี และการหักกลบลบหน้ี เกษตรกร การจดัการบุคลลา
กรค่าแรงและเงินเดือน การจดัท างบการเงินและงบรวมทั้งองคก์ร  

- ระบบ ERP ทางดา้นราชการท่ีครอบคลุมดา้นการจดัการงบประมาณ ประกอบดว้ยการ
ของบประมาณจัดสรรงบประมาณ และบริหารงบประมาณ  การบริหารพัสดุ 
ประกอบดว้ยการจดัซ้ือ จดัจา้ง การบริการพสัดุและคุรุภณัฑ์ และการบริหารการเงิน  
ประดว้ย การจดัการดา้นบญัชี การเงิน และระบบบคุคลากร 
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3.3        รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างองคก์รของบริษทั ไอที ซนั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 

3.4        ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
คณะผูจ้ดัท าประกอบดว้ย นางสาวณฐัริดา บวัค า รหสันกัศึกษา 5704800087 และ 

นายณฏฐธรรม เปรมัษเฐียร รหัสนักศึกษา 5804820001 ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต าแหน่ง 

Software Developer โดยในระหว่างท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการไดรั้บมอบหมาย

ใหป้ฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาวณฐัริดา บวัค า 
- จดัท ารายงาน (Report) ใหต้รงตามความตอ้งการท่ีก าหนด และสามารถสั่งพิมพผ์า่น

ฟอร์มได ้
- ทดสอบระบบ (Testing) ระบบของ กสทช. และ UBU 
- จดัหาภาพโลโกข้องบริษทัต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- สืบคน้ขอ้มูลคู่แข่งและคดัเลือกขอ้ดีของบริษทันั้นๆ เพื่อน ามาท าการเปรียบเทียบ 
- จดัท าคอนเทนทข์องโปรแกรม UBU และตดัต่อวิดีโอการใชง้านของโปรแกรม UBU 
- พฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลการขาย โดยพฒันาในส่วนของฐานขอ้มูลและฟอร์มในการ

บริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้และขอ้มูลสินคน้ และสร้างฟอร์มส าหรับใบเสนอราคา ใบ
ขาย และใบเสร็จรับเงิน 
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2. นายณฏฐธรรม เปรมษัเฐียร 
- จดัท ารายงาน (Report) ใหต้รงตามความตอ้งการท่ีก าหนด และสามารถสั่งพิมพผ์า่นฟอร์ม

ได ้
- ทดสอบระบบ (Testing) ระบบของ กสทช. 
- จดัหาภาพโลโกข้องบริษทัต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- สืบคน้ขอ้มูลคู่แข่งและคดัเลือกขอ้ดีของบริษทันั้นๆ เพื่อน ามาท าการเปรียบเทียบ  
- พฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลการขาย โดยพฒันาในส่วนของรายงานใบเสนอราคา ใบขาย และ

ใบเสร็จรับเงิน 
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 
 ช่ือ-นามสกุล : นางสาวธนิสร ค าไพ 
 ต าแหน่ง : Senior Programmer 
 อีเมล  : newthanisorn.kh@gmail.com 
 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 ไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทัไอที ซนั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 
พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
 

 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

ระบบบันทึกข้อมูลการขาย เป็นระบบท่ีพฒันาขึ้นมาเพื่อจัดเก็บขอ้มูลลูกค้าและข้อมูล
สินคา้ เพื่อใช้ในการจดัท าใบเสนอราคา ใบขาย และใบเสร็จรับเงินส าหรับฝ่ายขาย ซ่ึงพฒันาเป็น
ระบบต้นแบบ (Prototype)  พฒันาด้วยเทคโนโลยีของ Oracle โดยจดัการฐานขอ้มูลด้วย Oracle 
SQL Developer สร้างฟอร์มส าหรับรับข้อมูลด้วย Form Builder 6i และสร้างรายงานด้วย Report 
Builder 6i 

 ระบบบนัทึกขอ้มูลการขาย มีฟังกช์นัการท างาน ดงัน้ี 

1. ฟังก์ชันจดัการขอ้มูลลูกคา้ (Customer) ส าหรับเพิ่มขอ้มูลลูกคา้รายใหม่ รวมถึงสามารถ
แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ใหมี้ความถูกตอ้ง และลบขอ้มูลลูกคา้ท่ีไม่ตอ้งการจดัเก็บแลว้ได้ 

2. ฟังกช์นัจดัการขอ้มูลสินคา้ (Products) ส าหรับเพิ่มขอ้มูลสินคา้รายการใหม่ รวมถึงสามารถ
แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ใหมี้ความถูกตอ้ง และลบขอ้มูลสินคา้ท่ีไม่ตอ้งการจดัเก็บแลว้ได ้

3. ฟังก์ชันจัดท าใบเสนอราคา  (Quotation) ส าหรับสร้างใบเสนอราคาให้กับลูกค้า โดย
สามารถก าหนดรายการสินคา้ท่ีตอ้งการให้แสดงในใบเสนอราคาของลูกคา้ และสามารถ
ค านวณค่าสินคา้ ส่วนลด และภาษีมูลค่าเพิ่มได ้

4. ฟังกช์นัจดัท าใบขาย (Sales) ส าหรับสร้างใบขายตามท่ีลูกคา้ตกลงในใบเสนอราคา 
5. ฟังก์ชันจดัท าใบเสร็จรับเงิน (Slip) ส าหรับสร้างใบเสร็จรับเงินให้กับลูกคา้ตามรายการ

สินคา้ท่ีขายใหแ้ก่ลูกคา้ 
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4.2 การวิเคราะห์ระบบ 
4.2.1    Use Case Diagram 
 

 
รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของระบบบนัทึกขอ้มูลการขาย 
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4.2.2    Use Case Description 
ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของยสูเคส Manage Customer Information 

Use Case Name Manage Customer Information 

Brief Description เป็นฟังกช์ัน่บริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ โดยสามารถเพิ่มลูกคา้รายใหม่ 
แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ท่ีอยูใ่นระบบใหมี้ความถูกตอ้ง รวมถึงลบขอ้มูล
ลูกคา้ท่ีไม่ตอ้งการออกจากระบบ 

Primary Actors Sale 

Secondary Actors Customer 

Preconditions - 

Main Flow :  

1. ยสูเคสเกิดขึ้นเม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Customer 

2. ระบบจะแสดงหนา้จอ Customer  

3. Sale สามารถบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ ดงัน้ี 

3.1 เพิ่มลูกคา้ใหม่ โดย 

3.3.1 ป้อนขอ้มูลรายละเอียดของลูกคา้ในฟิลดต์่างๆ ดงัแสดงบนหนา้จอ  

3.3.2 คลิกเมนูบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้เขา้สู่ฐานขอ้มูล 

3.2 แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ โดย 

3.3.1 ป้อนรหสับริษทัลูกคา้ 

3.3.2 คลิกเมนูกรองขอ้มูล 

3.3.3 ระบบจะท าการคน้หาและแสดงขอ้มูลของบริษทัท่ีท าการคน้หา 

3.3.4 ท าการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการ 

3.3.5 คลิกเมนูบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีท าการปรับปรุง

แกไ้ขลงฐานขอ้มูล 

3.3 ลบขอ้มูลลูกคา้ โดย 

3.3.1 ป้อนรหสับริษทัลูกคา้ 

3.3.2 คลิกเมนูกรองขอ้มูล 

3.3.3 ระบบจะท าการคน้หาและแสดงขอ้มูลของบริษทัท่ีท าการคน้หา 
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ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของยสูเคส Manage Customer Information (ต่อ) 
3.3.4 คลิกเมนูลบ 

3.3.5 ท าการยนืยนัการลบ ระบบจะท าการลบขอ้มูลลูกคา้ออกจาก

ฐานขอ้มูล 

Post Condition - 

Alternative Flows - 

Exception - 

 

ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของยสูเคส Manage Products Information 

Use Case Name Manage Products Information 

Brief Description เป็นฟังกช์ัน่บริหารจดัการขอ้มูลสินคา้ โดยสามารถดูสินคา้ท่ีมีทั้งหมด
และรายละเอียดต่างๆ  เพิ่มสินคา้ใหม่ แกไ้ขสินคา้ท่ีอยู่ในระบบให้มี
ความถูกตอ้ง รวมถึงลบขอ้มูลสินคา้ท่ีไม่ตอ้งการออกจากระบบ 

Primary Actors Customer 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow : 

       1.  ยสูเคสเกิดขึ้นเม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Products 

       2.  ระบบจะแสดงหนา้จอ Products 

       3.  Sale สามารถบริหารจดัการขอ้มูลสินคา้ ดงัน้ี 

3.1  เพิ่มสินคา้ใหม่ โดย 

3.3.1  ป้อนขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ในฟิลดต์่างๆ ดงัแสดงบนหนา้จอ  

                                     3.3.2 คลิกเมนูบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้เขา้สู่ฐานขอ้มูล 

                      3.2   แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ โดย 

3.3.1  ป้อนรหสัสินคา้ 

3.3.2  คลิกเมนูกรองขอ้มูล 

3.3.3  ระบบจะท าการคน้หาและแสดงขอ้มูลของสินคา้ท่ีท าการคน้หา 

3.3.4  ท าการแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการ 
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของยสูเคส Manage Products Information (ต่อ) 

        3.3.5       ท าการยนืยนัการลบ ระบบจะท าการลบขอ้มูลสินคา้ออกจาก

ฐานขอ้มูล 

 
Post Condition ระบบจะแสดงขอ้มูลของสินคา้ทั้งหมด 

Alternative Flows - 

Exception - 

 

                                    ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของยสูเคส Create Quotation 

Use Case Name Create Quotation 

Brief Description เป็นฟังกช์ัน่บริหารจดัการใบเสนอราคา โดยสามารถดึงหรือคน้หา
ขอ้มูลของลูกคา้เก่า/รายใหม่ ดึงขอ้มูลของสินคา้ท่ีจะน าไปเสนอราคา 
แกไ้ขขอ้มูล  

Primary Actors Sale  

Secondary Actors - 

Preconditions จะจดัท าใบเสนอราคาตอ้งมีขอ้มูลลูกคา้และขอ้มูลสินคา้อยูใ่นระบบ 

Main Flow : 

       1.  ยสูเคสเกิดขึ้นเม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Quotation 

       2.  ระบบจะแสดงหนา้จอ Quotation 

       3.  Sale สามารถบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ ดงัน้ี 

3.1 เพิ่มลูกคา้ใหม่ โดย 

3.3.1 ป้อนขอ้มูลรายละเอียดของลูกคา้ในฟิลดต์่างๆ ดงัแสดงบนหนา้จอ  

3.3.2  คลิกเมนูบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้เขา้สู่ฐานขอ้มูล 

3.2  เพิ่มสินคา้ใหม่ โดย 

                                      3.3.1  ป้อนขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ในฟิลดต์่างๆ ดงัแสดงบน

หนา้จอ  

3.3.2  คลิกเมนูบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้เขา้สู่ฐานขอ้มูล 
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของยสูเคส Create Quotation (ต่อ) 
                    3.3  แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ โดย 

3.3.1  ป้อนรหสัสินคา้ 

3.3.2  คลิกเมนูกรองขอ้มูล 

3.3.3  ระบบจะท าการคน้หาและแสดงขอ้มูลของสินคา้ท่ีท าการ

คน้หา 

3.3.4  ท าการแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการ 

                                         3.3.5   คลิกเมนูบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีท าการปรับปรุง

แกไ้ขลงฐานขอ้มูล 

                  3.4  ลบขอ้มูลสินคา้  โดย 

3.3.1  ป้อนรหสัสินคา้ 

                                      3.3.2   คลิกเมนูกรองขอ้มูล 

                                      3.3.3   ระบบจะท าการคน้หาและแสดงขอ้มูลของสินคา้ท่ีท าการคน้หา 

                              3.3.4   คลิกเมนูลบ 

    3.3.5   ท าการยนืยนัการลบ ระบบจะท าการลบขอ้มูลสินคา้ออกจาก

ฐานขอ้มูล 

Post Condition - 

Alternative Flows - 

Exception - 
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                                  ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของยสูเคส Create Sales Order 

Use Case Name Create Sales Order 

Brief Description เป็นฟังกช์ัน่บริหารจดัการขอ้มูลใบขาย โดยสามารถดึงและคน้หา
ขอ้มูลจากใบเสนอราคา  

Primary Actors  Customer  

Secondary Actors - 

Preconditions จะจดัท าใบขายตอ้งมีขอ้มูลลูกคา้และขอ้มูลสินคา้อยูใ่นระบบถึงจะท า

การดึงขอ้มูลจากใบเสนอราคาได ้

Main Flow : 

       1.  ยสูเคสเกิดขึ้นเม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Sales 

       2.  ระบบจะแสดงหนา้จอ Sales 

       3.  Sale สามารถบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ ดงัน้ี 

3.1 ดึงขอ้มูลลูกคา้จากใบเสนอราคา โดย 

3.3.1   ป้อนรหสัเลขท่ีใบเสนอรคาในฟิลดร์หสัเลขท่ี  ดงัแสดงบนหนา้จอ  

3.3.2   คลิกเมนูกรองขอ้มูล  

                                     3.3.3  ระบบจะท าการคน้หาและแสดงขอ้มูลเลขท่ีใบเสนอราคาของลูกคา้

ท่ีท าการคน้หา 

 3.2  เพิ่มสินคา้ใหม่ โดย 

                                      3.3.1  ป้อนขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ในฟิลดต์่างๆ ดงัแสดงบน

หนา้จอ  

                                      3.3.2  คลิกเมนูบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้เขา้สู่ฐานขอ้มูล 

                    3.3  แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ โดย 

3.3.1 ป้อนรหสัสินคา้ 

3.3.2  คลิกเมนูกรองขอ้มูล 

3.3.3  ระบบจะท าการคน้หาและแสดงขอ้มูลของสินคา้ท่ีท าการคน้หา 

                                      3.3.4   ท าการแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการ 

                                      3.3.5   คลิกเมนูบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีท าการปรับปรุง

แกไ้ขลงฐานขอ้มูล 
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของยสูเคส Create Sales Order (ต่อ) 
3.4  ลบขอ้มูลสินคา้  โดย 

                                      3.3.1  ป้อนรหสัสินคา้ 

                                      3.3.2   คลิกเมนูกรองขอ้มูล 

                                      3.3.3   ระบบจะท าการคน้หาและแสดงขอ้มูลของสินคา้ท่ีท าการคน้หา 

                              3.3.4   คลิกเมนูลบ 

    3.3.5   ท าการยนืยนัการลบ ระบบจะท าการลบขอ้มูลสินคา้ออกจาก

ฐานขอ้มูล 

Post Condition - 

Alternative Flows - 

Exception - 
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                                   ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของยสูเคส Create Sales Slip 

Use Case Name Create Sales Slip 

Brief Description เป็นฟังกช์ัน่บริหารจดัการขอ้มูลใบเส็จ โดยสามารถดึงและคน้หา

ขอ้มูลจากใบขาย 

Primary Actors Sale  

Secondary Actors - 

Preconditions จะจดัท าใบเสร็จตอ้งมีขอ้มูลลูกคา้และขอ้มูลสินคา้อยูใ่นระบบถึงจะ

ท าการดึงขอ้มูลจากใบขายได ้

Main Flow : 

       1.  ยสูเคสเกิดขึ้นเม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Slip 

       2.  ระบบจะแสดงหนา้จอ Slip 

       3.  Sale สามารถบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ ดงัน้ี 

3.1 ดึงขอ้มูลลูกคา้จากใบขาย โดย 

                                    3.3.1  ป้อนรหสัเลขท่ีใบขายของลูกคา้ในฟิลดร์หสัเลขท่ี  ดงัแสดงบน

หนา้จอ  

                                   3.3.2  คลิกเมนูกรองขอ้มูล  

                                   3.3.3  ระบบจะท าการคน้หาและแสดงขอ้มูลของเลขท่ีใบขายของลูกคา้ท่ี

ท าการคน้หา 

Post Condition - 

Alternative Flows - 

Exception - 
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4.2.3    โครงสร้างของขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล  

 
รูปท่ี 4.2 Entity Relationship Diagram ของระบบบนัทึกขอ้มูลการขาย 
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4.2.4    พจนานุกรมขอ้มูล 
 

ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง Customer 
Relation : Customer 

Attribute Description Attribute 

Domain 

type PK FK Reference 

IDCOM รหสับริษทัลูกคา้  int Yes   

NAMECOM ช่ือบริษทัลูกคา้  Varchar(40)    

IDBRACH รหสัสาขา  int    

BRANCHNAME ช่ือสาขา  Varchar(40)    

FAX แฟกซ์  Varchar(15)    

TELCOM เบอร์โทรศพัทบ์ริษทั  Varchar(10)    

AGENCY หน่วยงาน  Varchar(20)    

ADDRESS ท่ีอยูบ่ริษทัลูกคา้  Varchar(200)    

SALES ทีมการขาย  Varchar(20)    

COUNYSALE เขตการขาย  Varchar(20)    

IDNAME รหสัผูติ้ดต่อ  int    

NAME ช่ือผูติ้ดต่อ  Varchar(100)    

TEL เบอร์โทรผูติ้ดต่อ  Varchar(10)    

EMAIL อีเมลล ์  Varchar(30)    
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ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง Product 
Relation : Product 

Attribute Description Attribute 

Domain 

type PK FK Reference 

PRODUCTID รหสัสินคา้  int Yes   

PRODUCTNAME ช่ือสินคา้  Varchar(45)    

PRICE ราคาต่อหน่วย  number    

DETAIL รายละเอียดสินคา้  Varchar(100)    

UNIT หน่วยนบั  Varchar(20)    

GUARANTEE รับประกนั  number    

 
ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง Quotation 

Relation : Quotation  

Attribute Description Attribute 

Domain 

type PK FK Reference 

IDBRANCH รหสัสาขา  int    

IDNAME รหสัผูติ้ดต่อ  int    

BRANCHNAME ช่ือสาขา  Varchar(100)    

PRODUCTID รหสัสินคา้  int  Yes Product 

PRODUCTNAME ช่ือสินคา้  Varchar(40)    

DETAIL รายละเอียดสินคา้  Varchar(100)    

DEADLINE ก าหนดยืน่วนัเสนอ

ราคา 

 date    

NAMECOM ช่ือบริษทั  Varchar(100)    

ADDRESS ท่ีอยูบ่ริษทั  Varchar(100)    

NUM จ านวน  number    
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ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง Quotation (ต่อ) 
Relation : Quotation  

Attribute Description Attribute 

Domain 

type PK FK Reference 

TOTAL รวมต่อหน่วย  number    

UNIT หน่วยนบั  Varchar(15)    

TOTALPRICE ราคาหลงัหกั

ส่วนลด 

 Number    

PRICE ราคาต่อหน่วย  Number    

FAX แฟกซ์  number    

NAME ช่ือผูติ้ต่อ  Varchar(40)    

TELCOM เบอร์โทรศพัท์

บริษทั 

 Varchar(10)    

PURCHASER ผูอ้นุมติั  Varchar(100)    

ANNOTATION หมายเหตุ  Varchar(200)    

CREDIT เครดิต  number    

GUARANTEE รับประกนั  Varchar(40)    

DISCOUNT ส่วนลด  number    

GRANDTOTAL สุทธิ  number    

NO เลขท่ี  Varchar(20) Yes   

DATEE วนัท่ีออกใบส้นอรา

คา 

 date    

SALEPRICE รวมเงิน  number    
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ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง Sale 
Relation : Sale 

Attribute Description Attribute 

Domain 

type PK FK Reference 

IDBRANCH รหสัสาขา  int    

IDNAME รหสัผูติ้ดต่อ  int    

BRANCHNAME ช่ือสาขา  Varchar(100)    

PRODUCTID รหสัสินคา้  int  Yes Product 

PRODUCTNAME ช่ือสินคา้  Varchar(100)    

DETAIL รายละเอียดสินคา้  Varchar(200)    

BOOKING ใบจอง  date    

NAMECOM ช่ือบริษทั  Varchar(100)    

ADDRESS ท่ีอยูบ่ริษทั  Varchar(100)    

NUM จ านวน  Number    

TOTAL รวมต่อหน่วย  Number    

UNIT หน่วยนบั  number    

VAT ภาษี  Varchar(15)    

TOTALPRICE ราคาหลงัหกั

ส่วนลด 

 number    

PRICE ราคาต่อหน่วย  number    

FAX แฟกซ์  Varchar(15)    

NAME ช่ือผูติ้ดต่อ  Varchar(100)    

TELCOM เบอร์โทรศพัท์

บริษทั 

 Varchar(10)    

ANNOTATION หมายเหตุ  Varchar(200)    

CREDIT เครดิต  Varchar(20)    

EMAILCOM อีเมลล ์  Varchar(45)    
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ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง Sale (ต่อ) 
Relation : Sale 

Attribute Description Attribute 

Domain 

type PK FK Reference 

GUARANTEE รับประกนั  Varchar(20)    

DISCOUNT ส่วนลด  Number    

GRANDTOTAL ราคาสุทธิ  Number    

NO เลขท่ี  Varchar(20) Yes   

DATEE วนัท่ี  date    

SALEPRICE รวมเงิน  number    

 
ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง Slip 

Relation : Slip 

Attribute Description Attribute 

Domain 

type PK FK Reference 

IDBRANCH รหสัสาขา  int    

IDNAME รหสัผูติ้ดต่อ  Varchar(45)    

BRANCHNAME ช่ือสาขา  Varchar(45)    

PRODUCTID รหสัสินคา้  int  Yes Product 

PRODUCTNAME ช่ือสินคา้  Varchar(100)    

DETAIL รายละเอียดสินคา้  Varchar(200)    

BOOKING เลขใบจอง  date    

NAMECOM ช่ือบริษทั  Varchar(100)    

ADDRESS ท่ีอยูบ่ริษทั  Varchar(200)    

NUM จ านวน  number    

TOTAL รวมต่อหน่วย  number    

UNIT หน่วยนบั  number    
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ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดขอ้มูลของตาราง Slip (ต่อ) 
Relation : Slip 

Attribute Description Attribute 

Domain 

type PK FK Reference 

VAT ภาษี  Varchar(15)    

TOTALPRICE ราคาหลงัหกั

ส่วนลด 

 number    

PRICE ราคาต่อหน่วย  number    

FAX แฟกซ์  Varchar(20)    

NAME ช่ือผูติ้ดต่อ  Varchar(40)    

TELCOM เบอร์โทรศพัท์

บริษทั 

 Varchar(10)    

ANNOTATION หมายเหตุ  Varchar(200)    

CREDIT เครดิต  Varchar(20)    

EMAILCOM อีเมลล ์  Varchar(40)    

GUARANTEE รับประกนั  Varchar(20)    

DISCOUNT ส่วนลด  number    

GRANDTOTAL สุทธิ  number    

NO เลขท่ี  Varchar(20) Yes   

DATEE วนัท่ี  date    

SALEPRICE รวมเงิน  number    

 
 
 
 
 
 
 



33 
 

4.3 ลกัษณะการท างานของระบบ 
 

 

รูปท่ี 4.3 แสดงหนา้หลกัของโปรแกรม  

      จากรูปท่ี 4.3 แสดงหน้าหลกัของโปรแกรม เม่ือรันโปรแกรมจะแสดงหน้าเมนูหลกัน้ี
เป็นหนา้แรก โดยประกอบดว้ยปุ่ มต่างๆ ประกอบดว้ย 

- ปุ่ ม CUSTOMER ส าหรับบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ 
- ปุ่ ม PRODUCT ส าหรับบริหารจดัการขอ้มูลสินคา้ 
- ปุ่ ม QUOTATION ส าหรับบริหารจดัการขอ้มูลใบสนอราคา 
- ปุ่ ม SALE ส าหรับบริหารจดัการใบขาย 
- ปุ่ ม SLIP ส าหรับบริหารจดัการใบเสร็จ 
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รูปท่ี 4.4 หนา้ขอ้มูลลูกคา้ (Customer) 

 

รูปท่ี 4.5 ตวัอยา่งการป้อนขอ้มูลลูกคา้ (Customer)  
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รูปท่ี 4.6 หนา้ขอ้มูลลูกคา้ (Customer) และเมนูท่ีเก่ียวขอ้ง 

          จากรูปท่ี 4.4 – 4.6 เม่ือเข้าสู่หน้าป้อนข้อมูลลูกค้า(customer) จะแสดงหน้าข้อมูลลูกค้า
ดงักล่าวขึ้นมา ประกอบดว้ย  

- ส าหรับป้อนขอ้มูลของลูกคา้ รหัสบริษทั รหัสสาขา ช่ือสาขา  แฟกซ์ เบอร์โทรศพัท์ของ

บริษทั หน่วยงาน ท่ีอยู่บริษทั ทีมการขาย เขตการขาย รหัสผูติ้ดต่อ ช่ือผูติ้ดต่อ เบอร์โทรผู ้

ติดต่อ และอีเมลลผ์ูติ้ดต่อ เป็นตน้ 

- เม่ือป้อนขอ้มูลของลูกคา้ลงในช่อง เสร็จเรียบร้อยแลว้ คลิกท่ีปุ่ มบนัทึก หมายเลขท่ี 1 จะท า

การบนัทึกขอ้มูลของลูกคา้  

- เม่ือคลิกท่ีปุ่ มคน้หา (Enter Query) หมายเลข 2 แลว้ป้อนรหัสบริษทัของลูกคา้ลงในช่อง 

รหัสบริษทั และคลิกท่ีปุ่ มคน้หา (Execute Query) หมายเลขท่ี 3 จะท าการแสดงขอ้มูลของ

บริษทัลูกคา้ ประกอบดว้ย รหสัสาขา ช่ือบริษทั เป็นตน้ 

- ถา้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ใหม่  ป้อนขอ้มูลลูกคา้ในช่องว่างเสร็จแลว้ ให้ท าการกดท่ีปุ่ ม 
หมายเลข 1 เพื่อบนัทึก 

- แก้ไขข้อมูลของลูกค้า  กดหมายเลข 3 ท าการกดท่ีปุ่ ม  Execute Query สินค้าและ
รายละเอียดท่ีมีทั้ งหมดจะแสดงบนหน้าจอ เลือกข้อมูลของลูกคา้ท่ีต้องการแก้ไข ป้อน
ขอ้มูลหรือแกไ้ข แลว้กดท่ี หมายเลข 1 เพื่อบนัทึก 
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- ลบข้อมูลของลูกค้า กดหมายเลข 3 ท าการกดท่ีปุ่ ม Execute Query ข้อมูลของลูกค้าท่ีมี
ทั้ งหมดจะแสดงบนหน้าจอ เลือกตัวข้อมูลของลูกค้าท่ีต้องการลบ กดลบ แล้วกดท่ี 
หมายเลข 1 เพื่อบนัทึก 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้ขอ้มูลสินคา้ (Product) 

 

รูปท่ี 4.8 แสงขอ้มูลรายการสินคา้ (Product) 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้ขอ้มูลสินคา้ (Product) และเมนูท่ีเก่ียวขอ้ง 



37 
 

จากรูปท่ี  4.7 – 4.8 เม่ือเข้าสู่หน้าหน้าสินค้า  (product) จะแสดงหน้าต่างดังกล่าวขึ้ นมา 
ประกอบดว้ย  

- ขอ้มูลสินคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้ในระบบ รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ รายละเอียดสินคา้ หน่วยนบั ราคาต่อ
หน่วย และรับประกนั เป็นตน้ 

- ดูสินคา้ทั้งหมด  กดหมายเลข 1 ท าการกดท่ีปุ่ ม Execute Query สินคา้และรายละเอียดท่ีมี
ทั้งหมดจะแสดงบนหนา้จอ 

- ค้นหาสินค้า กดหมายเลข  2 Enter Query  จากนั้ นท าการป้อนรหัสสินค้าลงในช่อง 
รหสัสินคา้ และคลิกท่ีปุ่ มคน้หา Execute Query กดหมายเลข 1 จะท าการแสดงขอ้มูลสินคา้ 
ประกอบดว้ย รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ เป็นตน้ 

- ถา้ตอ้งการเพิ่มสินคา้  ป้อนขอ้มูลสินคา้ในช่องวา่งเสร็จแลว้ ใหท้ าการกดท่ีปุ่ ม หมายเลข 3 
เพื่อบนัทึก 

- แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ กดหมายเลข 1 ท าการกดท่ีปุ่ ม Execute Query สินคา้และรายละเอียดท่ีมี
ทั้งหมดจะแสดงบนหนา้จอ เลือกตวัสินคา้ท่ีตอ้งการแกไ้ข ป้อนขอ้มูลหรือแกไ้ข แลว้กดท่ี 
หมายเลข 3 เพื่อบนัทึก 

- ลบขอ้มูลสินคา้ กดหมายเลข 1 ท าการกดท่ีปุ่ ม Execute Query สินคา้และรายละเอียดท่ีมี
ทั้งหมดจะแสดงบนหนา้จอ เลือกตวัสินคา้ท่ีตอ้งการลบ กดลบ แลว้กดท่ี หมายเลข 3 เพื่อ
บนัทึก 
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รูปท่ี 4.10 หนา้จดัท าใบเสนอราคา (Quotation) 

รูปท่ี 4.11 ตวัอยา่งการจดัท าใบเสนอราคา (Quotation) 
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รูปท่ี 4.12 ตวัอยา่งใบเสนอราคา (Quotation) 

จากรูปท่ี 4.10 – 4.12 เม่ือเขา้สู่หน้าขอ้มูลใบเสนอราคา (quotation)จะแสดงหน้าต่างดังกล่าว
ขึ้นมา ประกอบดว้ย  

- ขอ้มูลใบเสนอราคา ท่ีมีขอ้มูลของลูกคา้และสินคา้อยู่แลว้ในระบบ รหัสบริษทั ช่ือบริษทั 
รหสัสาขา ช่ือสาขา รหสัเลขท่ี เบอร์โทรศพัท ์รหสัผูติ้ดต่อ ช่ือผูติ้ดต่อ รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ 
รายละเอียดสินคา้ หน่วยนบั ราคาต่อหน่วย และรับประกนั เป็นตน้ 

- ดึงขอ้มูลลูกคา้และสินคา้ท่ีตอ้งการเสนอราคา  กดหมายเลข 1 ท าการกดท่ีปุ่ ม  Enter Query  
จากนั้นท าการป้อนรหัสลูกคา้และรหัสสินคา้ลงในช่อง รหัสลูกคา้ และ ช่องรหัสสินคา้ 
แลว้กดหมายเลข 2 Execute Query รายละเอียดท่ีมีทั้งหมดจะแสดงบนหน้าจอ แลว้ท าการ
บนัทึก หมายเลข 3 

- ท าการเลือกสินคา้ท่ีจะน าเสนอราคา โดยการเลือกใส่จ านวนท่ีช่องจ านวน  
- เม่ือเลือกรายละเอียดทุกอย่างครบแลว้ ตอ้งการออกใบรายงาน กดท่ีหมายเลข 4 เพื่อท าการ

ปลิ้นขอ้มูลรายงาน ออกมาแสดงบนหนา้จอ 
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รูปท่ี 4.13 หนา้จดัท าใบขาย (Sale) 

 

รูปท่ี 4.14 ตวัอยา่งการจดัท ามูลใบขาย (Sale) 
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รูปท่ี 4.15 ตวัอยา่งใบขาย (Sale) 

จากรูปท่ี  4.13 – 4.15 เม่ือเข้าสู่หน้าข้อมูลใบขาย  (Sale) จะแสดงหน้าต่างดังกล่าวขึ้ นมา 
ประกอบดว้ย  

- ขอ้มูลใบขาย (Sale) ท่ีมีขอ้มูลของลูกคา้และสินคา้อยู่แลว้ในระบบ ซ่ึงจะท าการดึงมาจาก
ใบเสนอราคา ประกอบดว้ย รหัสบริษทั ช่ือบริษทั รหัสสาขา ช่ือสาขา เบอร์โทรศพัท ์รหัส
ผูติ้ดต่อ ช่ือผูติ้ดต่อ รหัสเลขท่ี รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ รายละเอียดสินคา้ หน่วยนับ ราคาต่อ
หน่วย และรับประกนั เป็นตน้ 

- ดึงขอ้มูลลูกคา้และสินคา้จากใบเสนอราคา  กดหมายเลข 1 ท าการกดท่ีปุ่ ม  Enter Query  
จากนั้ นท าการป้อนรหัส เลขท่ีลงในช่อง เลขท่ี  แล้วกดหมายเลข 2 Execute Query 
รายละเอียดท่ีมีทั้งหมดจะแสดงบนหนา้จอ แลว้ท าการบนัทึก หมายเลข 3 

- ในบางกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการเลือกสินคา้แค่บางรายการจากสินคา้ในใบเสนอ กดหมายเลข  1 
ท าการกดท่ีปุ่ ม  Enter Query  จากนั้นท าการป้อนรหัสลูกค้าและสินค้าลงในช่อง รหัส
ลูกค้าและสินค้า แลว้กดหมายเลข 2 Execute Query ท าการเลือกสินค้า โดยการเลือกใส่
จ านวนท่ีช่องจ านวน  

- เม่ือเลือกรายละเอียดทุกอย่างครบแลว้ ตอ้งการออกใบรายงาน กดท่ีหมายเลข 4 เพื่อท าการ
ปลิ้นขอ้มูลรายงาน แสดงบนหนา้จอ 
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รูปท่ี 4.16 หนา้จดัท าใบเสร็จ (Slip) 

 

รูปท่ี 4.17 ตวัอยา่งใบเสร็จ (Slip) 

จากรูปท่ี  4.16 – 4.17 เม่ือเข้าสู่หน้าข้อมูลใบเสร็จ (Slip) จะแสดงหน้าต่างดังกล่าวขึ้ นมา 
ประกอบดว้ย  
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- ขอ้มูลใบเสร็จ (Slip) ท่ีมีขอ้มูลของลูกคา้และสินคา้อยู่แลว้ในระบบ ซ่ึงจะท าการดึงมาจาก
ใบขาย ประกอบด้วย รหัสบริษัท ช่ือบริษทั รหัสสาขา ช่ือสาขา เบอร์โทรศัพท์ รหัสผู ้
ติดต่อ ช่ือผูติ้ดต่อ รหัสเลขท่ี รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ รายละเอียดสินคา้ หน่วยนับ ราคาต่อ
หน่วย และรับประกนั เป็นตน้ 

- ดึงขอ้มูลลูกคา้และสินคา้จากใบขาย กดหมายเลข 1 ท าการกดท่ีปุ่ ม  Enter Query  จากนั้น
ท าการป้อนรหัสเลขท่ีลงในช่อง เลขท่ี แลว้กดหมายเลข 2 Execute Query รายละเอียดท่ีมี
ทั้งหมดจะแสดงบนหนา้จอ  

- เม่ือตอ้งการออกใบเสร็จ กดท่ีหมายเลข 3 เพื่อท าการปลิ้นขอ้มูลใบเสร็จแสดงบนหนา้จอ 

 

 

 

 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1        สรุปผลของโครงงาน 

ระบบบนัทึกขอ้มูลการขาย พฒันาดว้ยเทคโนโลยีของ Oracle ซ่ึงเป็นระบบบริหารจดัการ
ฐานขอ้มูลหลกัของบริษทั ตั้งแต่การสร้างฐานขอ้มูล การสร้างฟอร์มเพื่อใหผู้ใ้ชใ้ชง้านและรับขอ้มูล
เขา้ (Input) สู่ระบบเพื่อใชง้านต่อไป ตลอดจนการจดัท ารายงาน โดยระบบท่ีคณะผูจ้ดัท าพฒันาน้ี
สามารถท างานไดต้ามขอบเขตท่ีไดก้ าหนดไว้ โดยพนกังานขายสามารถจดัการขอ้มูลลูกคา้ จดัการ
ขอ้มูลสินคา้ จดัการขอ้มูลใบสั่งซ้ือ จดัการขอ้มูลใบเสร็จ จดัพิมพใ์บสั่งซ้ือ จดัพิมพใ์นเสนอราคาได ้ 
 5.1.1 ขอ้จ ากดัของโครงงาน 

 5.1.1.1  สามารถสร้างใบเสนอราคา ใบขาย และใบเสร็จรับเงินใหลู้กคา้ไดเ้พียง 1    
                 ใบต่อลูกคา้ 1 ราย ยงัไม่สามารถสร้างไดห้ลายใบ 

  5.1.1.2  ไม่สามารถน าขอ้มูลรายงานต่างๆ ในรูปแบบของไฟล ์Excel, CSV หรือ  
Word ได ้

  5.1.1.3  ในการสร้างใบขายไม่สามารถดึงขอ้มูลจากใบเสนอราคาได ้ตอ้งท าการ 
ก าหนดรายการสินคา้ใหม่ 

 5.1.2 ข้อเสนอแนะ  
  5.1.2.1  ปรับปรุงโปรแกรมใหส้ามารถสร้างใบเสนอราคา ใบขาย และ 

ใบเสร็จรับเงินไดห้ลายใบต่อลูกคา้ 1 ราย 
  5.1.2.2  ปรับปรุงโปรแกรมใหใ้บขายสามารถดึงขอ้มูลของใบเสนอราคามาแสดง  

โดยอา้งอิงจากเลขท่ีใบเสนอราคาได ้
  5.1.2.3  ปรับปรุงโปรแกรมใหส้ามารถน าขอ้มูลรายงานออกไปใชง้านในรูปแบบ 

ของ Excel, CSV หรือ Word ได ้
5.2       สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  ไดค้วามรู้เพิ่มเติมท่ีไม่เคยไดจ้ากในห้องเรียน ไดป้ระสบการณ์ในการท างานจริง 
ไดพ้บเจอสังคมใหม่ๆ ไดฝึ้กการตรงต่อเวลาและระเบียบวินยั 

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  ความรู้ความสามารถในการท างานท่ียงัมีไม่มากพอ   
 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.3.1 ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนออกมาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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  5.2.3.2 ควรมีเงินสบทบทุนในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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