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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ในการจัดท าปริญญานิพนธ์น้ีเพื่อพฒันาระบบบันทึกการขายของร้าน
มหาชยัซุปเปอร์สโตร์ ให้มีความทนัสมยัและลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานแบบเดิมท่ี
ไม่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วย เป็นการท างานดว้ยมือและใชค้วามจ าเป็นหลกั ดงันั้น
ผูจ้ดัท าจึงพฒันาจึงประยกุตเ์ทคโนโลยทีางดา้นฐานขอ้มูลเขา้มาช่วยในการบนัทึกและจดัการขอ้มูล
การขายและขอ้มูลสินคา้ของร้าน และพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับเจา้ของร้านในการค านวณราคา
สินคา้ พิมพใ์บเสร็จ และจดัท ารายงาน ท าให้ลดขอ้ผิดพลาดในการค านวณราคาสินคา้ คน้หาขอ้มูล
ไดร้วดเร็ว ลดการสูญหายของขอ้มูล และจดัท ารายงานไดต้ามตอ้งการสะดวกรวดเร็ว ในการพฒันา
ระบบใชภ้าษาจาวา และบริหารจัดการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL หลงัจากท่ีให้ผูใ้ชไ้ดท้ าการทดสอบ
ระบบแลว้ ระบบสามารถค านวณราคาสินคา้ไดถู้กตอ้ง ฟังกช์นัต่างๆ ท างานไดต้ามท่ีก าหนด 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ร้านมหาชยัซุปเปอร์สโตร์ เป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีมีสินคา้หลากหลายประเภทไวบ้ริการลูกคา้  
การด าเนินมีเพียงเคร่ืองคิดเงินอตัโนมติัส าหรับคิดค่าสินคา้ ขอ้มูลภายในร้าน รายการสินคา้ จ านวน
สินคา้ ใช้การจดลงกระดาษและการจ าของเจ้าของร้านเป็นหลกั จึงท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดได้ถ้า
บนัทึกขอ้มูลไม่ครบถว้นห และยากต่อการคน้หาขอ้มูล เกิดการคิดราคาสินคา้ไม่ถูกตอ้ง การจดัท า
รายงานการขายตอ้งใชเ้วลานาน การตรวจสอบสินคา้คงเหลือเป็นการท าดว้ยมือ จึงตอ้งใชเ้วลานาน
ในการด าเนินการ 
 ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ระบบฐานขอ้มูล มา
ช่วยแก้ปัญหาให้กับร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์ โดยพฒันาระบบบนัทึกการขาย ท่ีมีฟังก์ชันการ
ท างานรองรับการค านวณราคาสินคา้และฟังก์ชันการจดัการรายการสินคา้ของร้าน และบนัทึก
ขอ้มูลต่างๆ ลงฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ระบบท่ีพฒันาน้ีจะช่วยลดปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้การ
ด าเนินงานของร้านมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ขอ้มูลไม่สูญหาย เขา้ถึงไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 

 
เพื่อพฒันาระบบบนัทึการขายของร้านมหาชยัซุปเปอร์สโตร์ 
 

1.3 ขอบเขตปริญญำนิพนธ์ 
 

1.3.1 จดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
1.3.2 ผูใ้ช ้คือเจา้ของร้านมหาชยัซุปเปอร์สโตร์ มีฟังกช์นัการท างานดงัน้ี 

1.3.2.1    สามารถจดัการขอ้มูลประเภทสินคา้และสินคา้ได ้
1.3.2.2    สามารถบนัทึกรายการขายได ้
1.3.2.3    สามารถค านวณราคาสินคา้และเงินทอนได ้
1.3.2.4    สามารถตดัสตอ็กเม่ือมีการขายสินคา้ออกไปได้ 
1.3.2.5    สามารถคน้หาสินคา้ได ้
1.3.2.6    สามารถแสดงยอดคงเหลือของสินคา้ได ้
1.3.2.7    สามารถดูรายงานยอดขายของแต่ละวนัและเดือนได้ 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 
1.1 ช่วยใหก้ารด าเนินงานของร้านมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิง่ขึ้น 
1.2 ลดขอ้ผิดพลาดในการค านวณราคาสินคา้ 
1.3 ตรวจสอบจ านวนคงเหลือของสินคา้ไดต้ลอดเวลา 
1.4 ทราบยอดขายของแต่ละวนัหรือเดือนไดท้นัทีท่ีตอ้งการ 

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
 

1.5.1      กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 
  รวบรวมความตอ้งการและปัญหาโดยการสัมภาษณ์เจา้ของร้านมหาชยัซุปเปอร์
สโตร์ การสังเกตุการณ์การด าเนินงานของร้านตั้งแต่มีลูกคา้เขา้มาซ้ือสินคา้จนช าระเงิน และ
รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีทางร้านจดบนัทึก 

1.5.2      กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
  น าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาท าการวิเคราะห์ เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงของทาง
ร้าน และท าการวิเคราะห์ฟังกช์นัท่ีควรจะมีในระบบงานใหม่   

1.5.3      กำรออกแบบระบบ (System Design) 
  น าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไวม้าท าการออกแบบระบบ โดยพฒันาเป็นแอปพลิเคชนัท่ี
ท างานบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ ออกแบบฐานขอ้มูลเป็นตาราง 2 มิติ ประกอบดว้ย แถว (Row) 
และคอลมัน์ (Column) และออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชใ้หเ้รียบง่าย และใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น 

 1.5.4     กำรพฒันำระบบ (System Development) 
  น าส่ิงท่ีไดอ้อกแบบไวม้าท าการพฒันา โดยเขียนชุดค าสั่งดว้ยภาษาจาวา (Java) 
และบริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 

1.5.5      กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
 ผูจ้ดัท าไดท้ าการทดสอบระบบพร้อมกบัขั้นตอนการพฒันาระบบ เพื่อหาผิดพลาด

ของแต่ละฟังกช์นัวา่ท างานไดต้ามท่ีตอ้งการหรือไม่ ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ขทนัที 
1.5.6      กำรจัดท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ (Documentation) 

  จดัท าเอกสารเพื่อน าเสนอวิธีการและขั้นตอนในการจดัท าปริญญานิพนธ์ และ
เพื่อใหเ้ป็นแหล่งขอ้มูลอา้งอิงต่อไป 
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1.6         แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
  

ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ 
 

กิจกรรม 
2563 2564 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1. รวบรวมขอ้มูล            
2.วิเคราะห์ระบบ            
3.ออกแบบระบบ            
4.พฒันาระบบ            
5.ทดสอบระบบ            
6.จดัท าเอกสาร            

 
1.7       อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ 
 1.7.1       ฮำร์ดแวร์ 
  1.7.1.1   เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

- Intel Core i7-3770K 
- Intel HD Graphics 4000 
- 21.0 inch (1920 x 1080) Full HD IPS 
- 8 GB DDR4, 2400 MHz 
- 512 GB SSD PCIe M.2 

  1.7.1.2   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Asus รุ่น Republic Of Gamers 
- Intel Core i7-6700HQ @ 2.60 GHz 
- 16.00 GB 
- 64-bit Operating System, x64 based processor 

 
 1.7.2       ซอฟต์แวร์ 
  1.7.2.1   ระบบปฎิบติัการ Microsoft Windows 10 
  1.7.2.1   โปรแกรม NetBeans 
  1.7.2.2   โปรแกรม Xampp 
  1.7.2.3   เวบ็เบราวเ์ซอร์ Google Chrome   
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1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ 
1.8.1 ฮำร์ดแวร์ 

- เคร่ืองคอมพิวตอร์ 
 

1.8.2 ซอฟต์แวร์ 
- ระบบปฎิบติัการ Microsoft Windows 10 
- โปรแกรม Xampp 

 
 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1         แนวความคิด 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 ระบบจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

การท างานของระบบจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดา้นสารสนเทศนั้น
จะมีการท างานหลกัคือ เจา้หนา้ท่ีสามารถกรอกขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เขา้มาในระบบโดยผ่าน
ทางเวบ็บราวเซอร์ จากนั้นระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล โดยผูใ้ชร้ะบบสามารถเขา้



6 

 

มาท าการคน้หาและตรวจสอบขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้และสามารถทาการยืม-คืนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน โดยระบบจดัเก็บในฐานขอ้มูลท่ีพฒันาขึ้นจากโปรแกรม MySQL 
 
2.2        เทคโนโลยี 
 

2.2.1    ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL  
  MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational Database Management System 
(RDBMS) ซ่ึงไดรั้บการพฒันนาขึ้นมาจากชาวสวีเดน 2 คน ช่ือ David Axmark, Allan Larsson และ
ชาวฟินแลนด์ 1 คน Michael “Monty” Widenius ซ่ึงไดจ้ดัตั้งบริษทัท่ีช่ือว่า MySQL ซ่ึงโปรแกรม
จดัการฐานขอ้มูลน้ีไดถู้กพฒันามาตั้งแต่ปี 1979 แต่ไดเ้ปิดใหใ้ชง้านจริงเม่ือปี 1996 และ MySQL ยงั
เป็นโปรแกรมท่ีไดรั้บรางวลั Linux Journal Reader ‘s Choice Award 3 ปีซ้อน ซ่ึงเป็นเคร่ืองการัน
ตีความสามารถของโปรแกรมน้ีได้อย่างยอดเยี่ยม ในปัจจุบนัไดถู้ดซ้ือไปอยู่กบัเจา้ของคนใหม่ท่ี
บริษทัว่า ซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) ถึงแมว้่าจะมีการขาย MySQL ให้กบั Sun 
แลว้แต่โปรแกรมน้ีก็ยงัมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองท าให้กลายเป็นโปรแกรมท่ีทุกคนเลือกใช้งาน 
ความสามารถท่ีท าให้ MySQL กลายเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลท่ีทุกคนไวว้่างใจก็คือการ
สนับสนุนการท างาน ได้เกือบทุกระบบปฏิบัติการณ์ อาทิเช่น Windows และ Linux เป็นต้น 
นอกจากนั้น MySQL ยงัเป็นท่ีนิยมในการน าไปใช้งานกบั Web Application เป็นอย่างมาก ซ่ึงใน
ปัจจุบนัเกือบทุกเวบ็ไซตไ์ดใ้ชง้านโปรแรกม MySQL ทั้งส้ิน 

นอกจากความสามารถในการรองรับระบบปฏิบติัการหลากหลายรุ่นแลว้ ความสามารถใน
การจัดการต่างๆก็ท าได้ดีอีกด้วย ซ่ึงจุดเด่นของ MySQL นั้นก็คือความเร็ว เมนูการใช้งานท่ี
สะดวกสบาย พร้อมกับความเอาใจใส่ในการดูแลด้วยการอัพเดทความสามารถของโปรแกรม 
MySQL จากผูผ้ลิตอยู่เร่ือย ๆท าให้ MySQL มีความสามารถใหม่และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นอยู่
เสมอ MySQL เป็นฐานขอ้มูลท่ีมีการจดัการฐานขอ้มูลแบบโครงสร้าง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาจะอ
ยใูนรูปแบบของตาราง เพื่อช่วยใหส้ามารถเขา้หาและสืบคน้ขอ้มูลไดง้่ายกว่าการเก็บขอ้มูลเป็นไฟล ์
ซ่ึงการเก็บขอ้มูลแบบตารางนั้นส่งผลให้การท างานของ MySQL นั้นท างานไดร้วดเร็วและยืดหยุ่น 
และขอ้มูลทุกๆตารางจะเช่ือมโยงกนัท าใหส้ามารถจดัการขอ้มูลต่างๆไดต้ามตอ้งการ 
 

ประโยชน์ของฐานขอ้มูล MySQL 
โปรแกรม MySQL นั้นเป็นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลท่ีมีดว้ยกนั 2 แบบคือ Open Source 

License แบบใชง้านไดฟ้รีและแบบ Commercial License แบบธุรกิจ ซ่ึงเราสามารถเลือกใชง้านได้
ตามลกัษณะการใชง้าน โดยประโยชน์และความสามารถของ MySQL ส่งผลให้สามารถใชง้านได้
หลายดา้นดว้ยกนัเร่ิมจาก การใชร่้วมกบัเคร่ืองบริการเวบ็ (Web Server) ซ่ึง MySQL ถูกออกแบบให้
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สามารถ ท างานร่วมกับฮาร์ดแวร์ตวัอ่ืน ๆได้ พร้อมกันนั้นยงัรองรับภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
หลากหลาย อีกทั้ง MySQL ยงัสามารถ จดัการขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ท าให้ทุกคนเลือกใช้ MySQL เป็นโปรแกรมจดัการฐานของขอ้มูลภายในเคร่ือง Server การใชง้าน
ด้านกราฟฟิก(Graphical) เป็นอีกหน่ึงในความสามารถของ MySQL ท่ีรองรับการท างานด้าน
กราฟฟิก (GUI)โดย มีโปรแกรมต่ าง  ๆรอง รับมากมายอา ทิ เ ช่น  phpMyAdmin, Navicat, 
OpenOffice.org, SQLBuddy, Sequel Pro, SQLYog, Toad for MySQL, Adminer, DaDaBIK 
นอกจากโปรแกรมท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ยงัมีอีกหลายโปรแกรมท่ีให้การสนับสนุนการท างานของ 
MySQL การใช้งาน MySQL ในด้านการเขียนโปรแกรมนั้น MySQL สามารถรองรับระบบการ
ท างานได้หลายหลายระบบ อาทิเช่น AIX, BSDi, FreeBSD, HP-UX, eComStation, i5/OS, IRIX, 
Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, OS/2 
Warp, QNX, Solaris, Symbian, SunOS และอ่ืน ๆ อีกมาย จะเห็นไดว้่าโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 
MySQL นั้นเป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถหลากหลาย แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้ทุกคนเลือก ใช้
โปรแกรมน้ีก็คือการใช้งานท่ีสะดวกสบาย การท างานท่ีรวดเร็ว พร้อมทั้งมีการอพัเดทโปรแกรม
จากผูผ้ลิตของเสมอ 
 

2.2.2        ระบบฐานข้อมูล (Database) 
 

ปัจจุบนัมีการใชง้านหลกัๆอยู ่2 แบบ ตือ 
1).  Relational database หรือ ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปของ

ตาราง (table) ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็นแถวๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลมัน์ (Column) ซ่ึง
ในการเช่ือมโยงกันระหว่างข้อมูลในตารางต่างๆ จะ เช่ือมโยงโดยใช้การอ้างอิงจากข้อมูลใน
คอลมัน์ท่ีก าหนดไว ้อาศยั RDBMS tools ในการควบคุม 

2).  LDAP database  หรือ Lightweight Directory Access Protocol  ท างานโดยอาศยั Active 
Directory (AD) เป็นไดเรกทอร่ีเซอร์วิสในระดบัองค์กร ท่ีถูกออกแบบบนมาตรฐานของ Internet 
Technology เอาไวร้องรับการคน้หาทรัพยากรต่าง ๆ  บนเครือข่ายขนาดใหญ่ และยงัช่วย Admin 
จดัการบริหารเครือข่ายท่ีซับซ้อนจากศูนยก์ลางไดอ้ย่างสะดวก AD เป็นการท างานร่วมกนัระหว่าง 
DNS (Domain Naming System) และ  LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ท า ให้
สามารถจะติดต่อเช่ือมโยง (interoperability) กับไดเรกทอร่ีเซอร์วิสอ่ืนๆ ได้อีกด้วย และมีการ
พัฒนา  DCOM (Distributed Component Object Model) ให้ มีประ สิทธิภาพในการกระจาย
แอพพลิเคชั่นได้ดียิ่งขึ้น AD จะมีโครงสร้างอยู่ 2 แบบคือ ทางกายภาพ (Physical Structure) และ
ทางลอจิคอล (Logical Structure) 
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ระบบฐานขอ้มูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศท่ีประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะนา
มาใชใ้นระบบต่างๆ ร่วมกบัระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถจดัการขอ้มูลในลกัษณะต่างๆ ไดท้ั้ง
การเพิ่ม การแกไ้ข การลบ ตลอดจนการเรียกดูขอ้มูล ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการประยุกตน์าเอาระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่ายจัดการฐานข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลรวมเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ดงัน้ี 

1). สามารถลดความซ้าซ้อนของขอ้มูลได ้โดยระบบจดัการจะช่วยควบคุมความซ้าซ้อน 
เน่ืองจากระบบจดัการฐานขอ้มูลจะทราบไดต้ลอดเวลาวา่ มีขอ้มูลซา้ซอ้นกนัอยูท่ี่ใดบา้ง 

2). หลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูลได ้การเก็บขอ้มูลชนิดเดียวกนัไวห้ลายๆท่ี และมีการ
ปรับปรุงขอ้มูล แต่ปรับปรุงขอ้มูลไม่ครบทุกท่ีท่ีมีขอ้มูลเก็บอยู่ก็จะทาให้เกิดปัญหาความขัดแยง้
ของขอ้มูลขึ้น 

3). สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้หากผูใ้ชต้อ้งการใชข้อ้มูลในฐานขอ้มูลท่ีมาจากแฟ้มขอ้มูล
ต่างๆ ก็จะทาไดโ้ดยง่าย 

4). สามารถรักษาความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลบางคร้ังพบว่าการจัดเก็บข้อมูลใน 
ฐานขอ้มูลอาจมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้น 

5). สามารถกาหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกนัของขอ้มูลได ้การเก็บขอ้มูลร่วมกนัไวใ้น 
ฐานขอ้มูลจะสามารถกาหนดมาตรฐานของขอ้มูลได ้ในการจดัเก็บขอ้มูลให้เป็นไปตามลกัษณะ
เดียวกนัได ้

6). สามารถกาหนดระบบความปลอดภยัของขอ้มูลได ้ระบบความปลอดภยในท่ีน้ีเป็นการ 
ป้องกนัไม่ใหผู้ใ้ชท่ี้ไม่มีสิทธิมาใช ้หรือมาเห็นขอ้มูลบางอยา่งในระบบผูบ้ริหาร 

7). เกิดความเป็นอิสระของขอ้มูล โปรแกรมต่างๆอาจไม่จาเป็นตอ้งมีโครงสร้างขอ้มูลทุก
คร้ัง ดงันั้นการแกไ้ขขอ้มูลบางคร้ังจึงทาเฉพาะกบัโปรแกรมท่ีเรียกใชข้อ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงเท่านั้น 
  

2.2.3       ภาษา Java 
 Java เป็นภาษา computer ชั้นสูงชนิดหน่ึง ท่ีมีการท างานเป็นลักษณะเชิงวตัถุ  ( OOP : 
Object-Oriented Programming)  ถูกออกแบบใหมี้การเช่ือมโยงกนัภายในซบัซ้อนนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าได้ เพื่อให้ application ท่ีได้เขียนแลว้ compile เพียงคร้ังเดียว แต่สามารถน าไปใช้ท่ีไหนก็ได้ 
หรือก็คือ รองรับทุก platform ท่ี support Java โดยไม่มีความจ าเป้นตอ้ง recompile ใหม่ เพราะขอ้มูล
ท่ี  compiled แล้วจะถูก เก็บในรูปของ bytecode ท่ีใช้ รันบน Java virtual machine (JVM) ตาม
สถาปัตยกรรมของเคร่ืองท่ีรัน ตั้งแต่ช่วง 2016 Java ถูกน ามาใช้งานสูงมาก โดยเฉพาะงาน web 
application แบบ client-server 

Java Platform ในการน า java มาใชง้าน โดย java platform จะรวมชุดเคร่ืองมือของ engine 
(virtual machine), compiler และ library โดยทั้งหมดน้ีไม่มีการออกมาเฉพาะ OS หรือ processor ตวั
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ใด เพราะฉะนั้นจึงสามารถน าไปติดตั้งไดก้บั hardware หรือ software ทุกชนิด ปัจจุบนัมี platform 
ดว้ยกนั 4 แบบ แบ่งออกตามลกัษณะงานและอุปกรณ์ดงัน้ี 

- Java Card – applications ขนาดเลก็ หรือ applets ท่ีท างานบน smart card หรือ 
หน่วยความจ าขนาดเลก็ 

- Java Me (Micro Edition) – ค่อนขา้งมีหลายรูปแบบ ใชส้ าหรับอุปกรณ์พวก mobile เช่น 
PDA, TV set-top boxes และ printer 

- Java SE (Standard Edition) – นิยมใชแ้พร่หลายมาก เพราะเหมาะส าหรับ PC, server และ
อุปกรณ์อ่ืนๆจ าพวกน้ี 

- Java EE (Enterprise Edition) – คือ Java SE ท่ีเพิ่มเอา APIs ต่างๆเขา้ไปท าใหเ้หมาะกบัการ
ใชง้าน project ใหญ่ เช่น multi-tier client–server enterprise applications 
 

ส่วนประกอบภายใน Java platform ก็จะมีโปรแกรมอีกมามาย หลกัๆ เช่น 
- Java compiler – ส าหรับแปลง java code ท่ีเขียน ไปเป็น java bytecode ท่ีใชส้ าหรับ run 

program 
- Java development kit (JDK) – คือชุดเคร่ืองมือของ java ท่ีมีมากมายเช่น debug, run, 

monitor รวมถึง java compile ก็รวมอยูใ่น JDK 
- Java Runtime Environment (JRE) – คือ superset ของ JDK อีกที มีหนา้ทีสร้าง 

environment ส าหรับ java program รวมถึง Java virtual machine ดว้ย 
  
 



บทที่ 3 
การวิเคราะห์ระบบ 

 
3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม (As-Is System) 
 
 การขายสินคา้ระบบเดิม เจา้ของกิจการจะตอ้งท างานทุกอย่างแบบ Manual ตั้งแต่เร่ิมซ้ือ
สินค้าเข้าร้าน น าสินค้าเข้าสต็อก จัดเรียงสินค้า ขายสินค้าออกให้ลูกค้า คิดเงินให้ลูกค้า สรุป
ยอดขายรายวนั รายเดือน ดว้ยเคร่ืองคิดเลขแบบธรรมดา 
 
 3.1.1     ข้ันตอนการท างานเดิมของร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์ 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานเดิม 
 
 
 

 

สั่งซ้ือสินคา้เขา้ร้าน

จดรายการสินคา้ลงสมุดและจดั
เขา้ Stock

น ำสินค้ำออกจ ำหน่ำย

ขำยสินค้ำให้ลกูค้ำ

คิดรำคำขำยสินค้ำให้ลกูค้ำ

ท ำบญัชีรำยรับ/รำยจ่ำย
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3.1.2 ปัญหาของระบบงานเดิม 
  

3.1.2.1 มีการคิดเงินลูกคา้ผิดพลาด (ขาด/เกิน) 
3.1.2.2 ไม่สามารถทิ้งร้านไปไหนได ้
3.1.2.3 สินคา้ขาดสตอ็กโดยไม่รู้ล่วงหนา้ 
3.1.2.4 สินคา้บางรายการจ าราคาขายไม่ได ้(สินคา้ท่ีนานๆขายคร้ังหน่ึง) 
3.1.2.5 วางแผนการสั่งซ้ือและสต็อกสินคา้ไดล้ าบาก 
3.1.2.6 ไม่สามารถทราบไดท้นัที วา่ในแต่ละวนัขายสินคา้อะไรในจ านวน

เท่าไรไปบา้ง 
 
3.2        วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 
 

3.2.1     รายละเอยีดของระบบงานใหม่ 
  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล มาช่วย
แกปั้ญหาให้กบัร้านมหาชยัซุปเปอร์สโตร์ โดยพฒันาระบบบนัทึกการขาย ท่ีมีฟังก์ชนัการท างาน
รองรับการค านวณราคาสินคา้และฟังกช์นัการจดัการรายการสินคา้ของร้าน และบนัทึกขอ้มูลต่างๆ 
ลงฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ระบบท่ีพฒันาน้ีจะช่วยลดปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้การด าเนินงาน
ของร้านมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ขอ้มูลไม่สูญหาย เขา้ถึงไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
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3.2.2 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram ของระบบบนัทึกการขาย 
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3.2.3 ภาพรวมฟังก์ชันการท างานของระบบ 
 

 
รูปท่ี 3.3 Use Case Diagram ของระบบบนัทึกการขาย 
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3.2.4 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description) 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของ Use case Manage Product Data 
Use Case Name Manage Product Data 

Use Case ID UC1 
Brief Description ส าหรับเจา้ของร้านมหาชยัซุปเปอร์สโตร์ใชใ้นบริหารจดัการขอ้มูล

สินคา้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลกัของระบบ 
Primary Actors User 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสน้ีเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีเมนู Add Product 
2. ผูใ้ชพ้ิมพร์หสัสินคา้, ช่ือสินคา้, ราคาและจ านวนสินคา้ 
3. ผูใ้ชก้ดปุ่ ม ADD เพื่อเพิ่มสินคา้ 
4. ระบบท าการบนัทึกเพิ่มสินคา้เขา้ไปใน stock 
5. ระบบแสดงรายการสินคา้เขา้ 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียดของ Use case Record Sales 
Use Case Name Record Sales 

Use Case ID UC2 
Brief Description ส าหรับเจา้ของร้านมหาชยัซุปเปอร์สโตร์บนัทึกรายการขาย เม่ือมี

ลูกคา้เขา้มาซ้ือสินคา้ 
Primary Actors User 

Secondary Actors Customer 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสน้ีเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีเมนู Sales 
2. ผูใ้ชพ้ิมพร์หสัสินคา้ แลว้กด Enter 
3. ระบบแสดงขอ้มูลของสินคา้รายการนั้น 
4. ผูใ้ชก้ดปุ่ ม ADD 
5. ระบบแสดงขอ้มูลการซ้ือขายและราคาสินคา้ 
6. ผูใ้ชพ้ิมพเ์งินท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 
7. ผูใ้ชก้ด Enter 
8. ระบบแสดงเงินทอน 
9. ผูใ้ชก้ดปุ่ ม Payment 
10. ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลการขายลงฐานขอ้มูล 

Post Condition จ านวนสินคา้ในสต็อกจะถูกลบออกตามจ านวนท่ีขายไปทนัที 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดของ Use case Manage Show Stock 
Use Case Name Show Stock 

Use Case ID UC3 
Brief Description ส าหรับเจา้ของร้านมหาชยัซุปเปอร์สโตร์ดูจ านวนสินคา้คงเหลือท่ีอยู่

ในสตอ็กสินคา้ 
Primary Actors User 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสน้ีเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีเมนู Stock 
2. ผูใ้ชพ้ิมพร์หสัสินคา้ท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter 
3. ระบบแสดงขอ้มูลสินคา้คงเหลือของสินคา้ท่ีเลือก 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียดของ Use case Manage Show Sales Report 
Use Case Name Show Sales Report 

Use Case ID UC4 
Brief Description ส าหรับเจา้ของร้านมหาชยัซุปเปอร์สโตร์ดูรายงานยอดขายประจ าวนั

และประจ าเดือน โดยสามารถเลือกเง่ือนไขในการกรองขอ้มูลท่ี
ตอ้งการได ้

Primary Actors User 
Secondary Actors - 

Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสน้ีเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีเมนู DailyRecord หรือ MonthlyRecord 

2. ผูใ้ชพ้ิมพว์นัท่ีท่ีตอ้งการดูรายงาน แลว้กด Enter 
3. ระบบแสดงขอ้มูลการขายในตามวนัท่ีท่ีเลือก 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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3.2.5 โครงสร้างของฐานข้อมูลและความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี ้
 

 
รูปท่ี 3.4 Entity Relationship Diagram ของระบบบนัทึกการขาย 



บทที่ 4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
 

การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database System) เป็นการจดัการขอ้มูล
ต่างๆ ให้อยู่ในรูปของตาราง 2 มิติ ประกอบด้วย แถว (Row) และคอลมัน์ (Column) และมีการ
ก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (Relationship) โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
1. ช่ือของขอ้มูล ( Field Name ) 
2. ชนิดของขอ้มูล (Type ) 
3. ขนาดของขอ้มูล (Length) 
4. ค าอธิบายของขอ้มูล ( Description ) 
5. อา้งอิงขอ้มูล ( Reference ) 

 
ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของตารางขอ้มูล sale 

Table Name : sale 
Field Name Type Length Description 

orderID String 10 เลขท่ีการขาย 
productID String 10 รหสัของสินคา้ 
price float  - ราคาสินคา้ 
amount int - จ านวนสินคา้ท่ีซ้ือ 
total float - ยอดรวมของราคาสินคา้ 
date String 10 วนัท่ีซ้ือสินคา้ 
Primary Key : orderID 
Foreign Key : productID   References to: Add_product.productID 
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มูล Add_product 
Table Name : Add_product 

Field Name Type Length Description 
productID String 10  รหสัของสินคา้ 
ProductName String 50 ช่ือของสินคา้ 
price float - ราคาสินคา้ 
amount int - จ านวนสินคา้ท่ีตอ้งการเพิ่ม 
Primary Key : productID 
Foreign Key : - 

 
 

ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของตาราง stock 
Table Name : stock 

Field Name Type Length Description 
productID String 10 รหสัของสินคา้ 

price float - ราคาสินคา้ 
amount int - จ านวนสินคา้คงเหลือ 

Primary Key : productID 
Foreign Key : productID   References to: Add_product.productID 
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตาราง dailyrecord 
Table Name : dailyrecord 

Field Name Type Length Description 
date String 10 วนัท่ีท ารายการ 

productID String 10 รหสัของสินคา้ 
productName String 100 ช่ือของสินคา้ 
SUM(amount) int - จ านวนสินคา้ท่ีขายไป 

Primary Key : date, productID 
Foreign Key : productID   References to: Add_product.productID 

 
 

ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางขอ้มูล monthlyrecord 
Table Name : monthlyrecord 

Field Name Type Length Description 
date String  10 วนัท่ีท ารายการ 

SUM(amount) int - จ านวนสินคา้ท่ีขายไป 
Primary Key : date 
Foreign Key : - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

4.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ (User Interface Design) 
 

 
รูปท่ี 4.1 แสดงหนา้จอเพิ่มสินคา้ 

  
 จากรูปท่ี 4.1 หน้าจอการเพิ่มสินค้า เป็นหน้าจอท่ีใช้เพิ่มสินค้าเข้าไปในสต็อก โดย
วิธีการใช้เร่ิมจากพิมพ์รหัสสินคา้เขา้ไป แลว้ก็พิมพช่ื์อสินคา้,ราคา แลว้ก็เติมจ านวนสินคา้ลงไป 
แลว้กดปุ่ ม ADD ก็จะเป็นการเพิ่มสินคา้เขา้ไป และในคร้ังต่อไปก็แค่พิมพร์หัสสินคา้เขา้ไปแลว้กด
ปุ่ ม Enter 
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รูปท่ี 4.2 แสดงหนา้จอสต็อกสินคา้ 

 
 จากรูปท่ี 4.2 หน้าจอสต็อกสินค้า  เป็นหน้าจอท่ีใช้ดูสต็อกสินค้า โดยวิธีใช้คือพิมพ์
รหสัสินคา้และกด Enter  ก็จะเขา้ไปดูไดว้า่สินคา้ตวัน้ีเหลือเท่าไร 
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รูป 4.3 แสดงหนา้จอขายสินคา้ 

 
 จากรูปท่ี 4.3 หนา้จอการขาย เป็นหนา้จอท่ีใชท้ าการขาย โดยวิธีใชค้ือพิมพร์หัสสินคา้เขา้
ไปแลว้กด Enter จากนั้นก็เติมจ านวนสินคา้เขา้ไปและกด ADD ก็จะมียอดเงินท่ีตอ้งช าระขึ้นมา 
และจากนั้นก็เติมยอดเงินท่ีจ่ายมาและกด Enter และสุดท้ายก็กด Payment เพื่อเป็นการส้ินสุด
รายการ 
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รูปท่ี 4.4 แสดงหนา้จอยอดขายประจ าวนั 

 
 จากรูปท่ี 4.4 หนา้จอยอดขายประจ าวนั เป็นหนา้จอท่ีแสดงยอดขายในหน่ึงวนั โดยมีวิธีใช้
คือพิมพว์นัท่ีๆตอ้งการเขา้ไป แลว้กด Enter ก็จะแสดงยอดขายในวนันั้นออกมา 
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รูปท่ี 4.5 แสดงหนา้จอยอดขายประจ าเดือน 

 
 จากรูปท่ี 4.5 หนา้จอยอดขายประจ าเดือน เป็นหนา้จอท่ีแสดงยอดขายในหน่ึงเดือน โดยมี
วิธีใชค้ือพิมพว์นัท่ีๆตอ้งการเขา้ไป แลว้กด Enter ก็จะแสดงยอดขายในเดือนนั้นออกมาทั้งเดือน 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 
 ระบบสามารถท างานไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตท่ีก าหนดไว ้ฟังกช์นัท่ีสามารถ
ท างานไดดี้มีดงัน้ี 

5.1.1    สามารถจดัการขอ้มูลประเภทสินคา้และสินคา้ได ้
5.1.2    สามารถบนัทึกรายการขายได ้
5.1.3    สามารถค านวณราคาสินคา้และเงินทอนได ้
5.1.4    สามารถตดัสตอ็กเม่ือมีการขายสินคา้ออกไปได ้
5.1.5    สามารถคน้หาสินคา้ได ้
5.1.6    สามารถแสดงยอดคงเหลือของสินคา้ได ้
5.1.7    สามารถดูรายงานยอดขายของแต่ละวนัและเดือนได ้

 
5.2       ข้อดีของระบบ 

5.2.1 ช่วยใหส้ามารถตอบสนองตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละเพิ่มความสะดวกในการ
ท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.2.2 ไดโ้ปรแกรมขายหนา้ร้าน (Point of Sales) ส าหรับร้านมหาชยัซุปเปอร์สโตร์ ท่ีจะ
ตอบสนอง ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละเพิ่มความในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
5.3    ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ตอ้งการให้โปรแกรมสามารถรองรับการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ เช่น การลด แลก แจก 
แถมได ้

5.3.2 ตอ้งการให้โปรแกรมสามารถบนัทึกและติดตามรายการเงินเช่ือได้ 
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