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บทคัดย่อ
วัตถุ ป ระสงค์ใ นการจัดท าปริ ญญานิ พ นธ์น้ ี เพื่อ พัฒนาระบบบันทึก การขายของร้าน
มหาชัยซุปเปอร์สโตร์ ให้มีความทันสมัยและลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นงานแบบเดิมที่
ไม่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เป็ นการทางานด้วยมือและใช้ความจาเป็ นหลัก ดังนั้น
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ได้รวดเร็ว ลดการสูญหายของข้อมูล และจัดทารายงานได้ตามต้องการสะดวกรวดเร็ ว ในการพัฒนา
ระบบใช้ภาษาจาวา และบริ หารจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL หลังจากที่ให้ผใู ้ ช้ได้ทาการทดสอบ
ระบบแล้ว ระบบสามารถคานวณราคาสิ นค้าได้ถูกต้อง ฟังก์ชนั ต่างๆ ทางานได้ตามที่กาหนด
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ

ร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์ เป็ นร้านสะดวกซื้อที่มีสินค้าหลากหลายประเภทไว้บริ การลูกค้า
การดาเนินมีเพียงเครื่ องคิดเงินอัตโนมัติสาหรับคิดค่าสิ นค้า ข้อมูลภายในร้าน รายการสิ นค้า จานวน
สิ นค้า ใช้การจดลงกระดาษและการจาของเจ้าของร้านเป็ นหลัก จึงทาให้เกิดข้อผิดพลาดได้ถ ้า
บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนห และยากต่อการค้นหาข้อมูล เกิดการคิดราคาสิ นค้าไม่ถูกต้อง การจัดทา
รายงานการขายต้องใช้เวลานาน การตรวจสอบสิ นค้าคงเหลือเป็ นการทาด้วยมือ จึงต้องใช้เวลานาน
ในการดาเนินการ
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล มา
ช่วยแก้ปัญหาให้กับร้านมหาชัยซุ ปเปอร์ ส โตร์ โดยพัฒนาระบบบันทึก การขาย ที่มีฟังก์ชันการ
ทางานรองรับการคานวณราคาสิ นค้าและฟั งก์ชันการจัดการรายการสิ นค้าของร้าน และบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ระบบที่พฒั นานี้ จะช่วยลดปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้การ
ดาเนินงานของร้านมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ข้อมูลไม่สูญหาย เข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว
1.2

วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบบันทึการขายของร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์

1.3

ขอบเขตปริญญำนิพนธ์
1.3.1 จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
1.3.2 ผูใ้ ช้ คือเจ้าของร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์ มีฟังก์ชนั การทางานดังนี้
1.3.2.1 สามารถจัดการข้อมูลประเภทสิ นค้าและสิ นค้าได้
1.3.2.2 สามารถบันทึกรายการขายได้
1.3.2.3 สามารถคานวณราคาสิ นค้าและเงินทอนได้
1.3.2.4 สามารถตัดสต็อกเมื่อมีการขายสิ นค้าออกไปได้
1.3.2.5 สามารถค้นหาสิ นค้าได้
1.3.2.6 สามารถแสดงยอดคงเหลือของสิ นค้าได้
1.3.2.7 สามารถดูรายงานยอดขายของแต่ละวันและเดือนได้
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1.4

ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

ช่วยให้การดาเนิ นงานของร้านมีประสิ ทธิภาพและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ลดข้อผิดพลาดในการคานวณราคาสิ นค้า
ตรวจสอบจานวนคงเหลือของสิ นค้าได้ตลอดเวลา
ทราบยอดขายของแต่ละวันหรื อเดือนได้ทนั ทีที่ตอ้ งการ

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์

1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้ องกำรและกำรศึกษำข้ อมูล (Detailed Study)
รวบรวมความต้องการและปัญหาโดยการสัมภาษณ์เจ้าของร้านมหาชัยซุปเปอร์
สโตร์ การสังเกตุการณ์การดาเนินงานของร้านตั้งแต่มีลูกค้าเข้ามาซื้อสิ นค้าจนชาระเงิน และ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่ทางร้านจดบันทึก
1.5.2 กำรวิเครำะห์ ระบบ (System Analysis)
นาข้อมูลที่ได้รวบรวมมาทาการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริ งของทาง
ร้าน และทาการวิเคราะห์ฟังก์ชนั ที่ควรจะมีในระบบงานใหม่
1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design)
นาข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้มาทาการออกแบบระบบ โดยพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชันที่
ทางานบนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ ออกแบบฐานข้อมูลเป็ นตาราง 2 มิติ ประกอบด้วย แถว (Row)
และคอลัมน์ (Column) และออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ให้เรี ยบง่าย และใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน
1.5.4 กำรพัฒนำระบบ (System Development)
นาสิ่ งที่ได้ออกแบบไว้มาทาการพัฒนา โดยเขียนชุดคาสั่งด้วยภาษาจาวา (Java)
และบริ หารจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing)
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบระบบพร้อมกับขั้นตอนการพัฒนาระบบ เพื่อหาผิดพลาด
ของแต่ละฟังก์ชนั ว่าทางานได้ตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ ถ้าพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขทันที
1.5.6 กำรจัดทำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ (Documentation)
จัดทาเอกสารเพื่อนาเสนอวิธีการและขั้นตอนในการจัดทาปริ ญญานิพนธ์ และ
เพื่อให้เป็ นแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่อไป
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1.6

แผนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานปริ ญญานิพนธ์
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. รวบรวมข้อมูล
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสาร
1.7

อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1 ฮำร์ ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
- 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 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค Asus รุ่ น 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 ระบบปฎิบตั ิการ Microsoft Windows 10
1.7.2.1 โปรแกรม NetBeans
1.7.2.2 โปรแกรม Xampp
1.7.2.3 เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome
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1.8

อุปกรณ์ และเครื่องมือทีร่ องรับระบบ
1.8.1 ฮำร์ ดแวร์
- เครื่ องคอมพิวตอร์
1.8.2

ซอฟต์แวร์
- ระบบปฎิบตั ิการ Microsoft Windows 10
- โปรแกรม Xampp

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1

แนวความคิด

รู ปที่ 2.1 ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การทางานของระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของหน่ วยงานด้านสารสนเทศนั้น
จะมีการทางานหลักคือ เจ้าหน้าที่สามารถกรอกข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาในระบบโดยผ่าน
ทางเว็บบราวเซอร์ จากนั้นระบบจะทาการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล โดยผูใ้ ช้ระบบสามารถเข้า
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มาทาการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้และสามารถทาการยืม -คืนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน โดยระบบจัดเก็บในฐานข้อมูลที่พฒั นาขึ้นจากโปรแกรม MySQL
2.2

เทคโนโลยี

2.2.1 ระบบบริหารจัดการฐานข้ อมูล MySQL
MySQL เป็ นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล แบบ Relational Database Management System
(RDBMS) ซึ่งได้รับการพัฒนนาขึ้นมาจากชาวสวีเดน 2 คน ชื่อ David Axmark, Allan Larsson และ
ชาวฟิ นแลนด์ 1 คน Michael “Monty” Widenius ซึ่ งได้จดั ตั้งบริ ษทั ที่ชื่อว่า MySQL ซึ่ งโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูลนี้ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 1979 แต่ได้เปิ ดให้ใช้งานจริ งเมื่อปี 1996 และ MySQL ยัง
เป็ นโปรแกรมที่ได้รับรางวัล Linux Journal Reader ‘s Choice Award 3 ปี ซ้อน ซึ่ งเป็ นเครื่ องการัน
ตีความสามารถของโปรแกรมนี้ ได้อย่างยอดเยี่ยม ในปั จจุบนั ได้ถูดซื้ อไปอยู่กบั เจ้าของคนใหม่ที่
บริ ษทั ว่า ซันไมโครซิ สเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) ถึงแม้ว่าจะมีการขาย MySQL ให้กบั Sun
แล้วแต่โปรแกรมนี้ ก็ยงั มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องทาให้กลายเป็ นโปรแกรมที่ ทุกคนเลื อกใช้งาน
ความสามารถที่ ทาให้ MySQL กลายเป็ นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ ทุกคนไว้ว่างใจก็ คื อการ
สนับ สนุ น การท างาน ได้เ กื อ บทุ ก ระบบปฏิ บัติ ก ารณ์ อาทิ เ ช่ น Windows และ Linux เป็ นต้น
นอกจากนั้น MySQL ยังเป็ นที่นิยมในการนาไปใช้งานกับ Web Application เป็ นอย่างมาก ซึ่ งใน
ปัจจุบนั เกือบทุกเว็บไซต์ได้ใช้งานโปรแรกม MySQL ทั้งสิ้ น
นอกจากความสามารถในการรองรับระบบปฏิบตั ิการหลากหลายรุ่ นแล้ว ความสามารถใน
การจัด การต่ า งๆก็ ท าได้ดี อี ก ด้ว ย ซึ่ ง จุ ด เด่ น ของ MySQL นั้น ก็ คื อ ความเร็ ว เมนู ก ารใช้ ง านที่
สะดวกสบาย พร้ อมกับ ความเอาใจใส่ ในการดูแลด้วยการอัพ เดทความสามารถของโปรแกรม
MySQL จากผูผ้ ลิตอยู่เรื่ อย ๆทาให้ MySQL มีความสามารถใหม่และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่
เสมอ MySQL เป็ นฐานข้อมูลที่มีการจัดการฐานข้อมูลแบบโครงสร้าง ซึ่งข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจะอ
ยูในรู ปแบบของตาราง เพื่อช่วยให้สามารถเข้าหาและสื บค้นข้อมูลได้ง่ายกว่าการเก็บข้อมูลเป็ นไฟล์
ซึ่ งการเก็บข้อมูลแบบตารางนั้นส่ งผลให้การทางานของ MySQL นั้นทางานได้รวดเร็ วและยืดหยุ่น
และข้อมูลทุกๆตารางจะเชื่อมโยงกันทาให้สามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ตามต้องการ
ประโยชน์ของฐานข้อมูล MySQL
โปรแกรม MySQL นั้นเป็ นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่มีดว้ ยกัน 2 แบบคือ Open Source
License แบบใช้งานได้ฟรี และแบบ Commercial License แบบธุรกิจ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้
ตามลักษณะการใช้งาน โดยประโยชน์และความสามารถของ MySQL ส่ งผลให้สามารถใช้งานได้
หลายด้านด้วยกันเริ่ มจาก การใช้ร่วมกับเครื่ องบริ การเว็บ (Web Server) ซึ่ง MySQL ถูกออกแบบให้
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สามารถ ทางานร่ วมกับฮาร์ ดแวร์ ตวั อื่ น ๆได้ พร้ อมกันนั้นยังรองรั บ ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่า ง
หลากหลาย อีกทั้ง MySQL ยังสามารถ จัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้เป็ นอย่างดี จึงเป็ นส่วนหนึ่ งที่
ทาให้ทุกคนเลือกใช้ MySQL เป็ นโปรแกรมจัดการฐานของข้อมูลภายในเครื่ อง Server การใช้งาน
ด้า นกราฟฟิ ก(Graphical) เป็ นอี ก หนึ่ ง ในความสามารถของ MySQL ที่ ร องรั บ การท างานด้า น
กราฟฟิ ก(GUI)โดยมี โ ปรแกรมต่ า ง ๆรองรั บ มากมายอาทิ เ ช่ น phpMyAdmin, Navicat,
OpenOffice.org, SQLBuddy, Sequel Pro, SQLYog, Toad for MySQL, Adminer, DaDaBIK
นอกจากโปรแกรมที่ กล่าวมาแล้วนั้น ยังมี อีกหลายโปรแกรมที่ ให้การสนับสนุ นการทางานของ
MySQL การใช้ง าน MySQL ในด้า นการเขี ย นโปรแกรมนั้น MySQL สามารถรองรั บระบบการ
ท างานได้หลายหลายระบบ อาทิ เช่ น 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 และอื่น ๆ อีกมาย จะเห็นได้ว่าโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
MySQL นั้นเป็ นโปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลาย แต่สิ่งสาคัญที่สุดที่ทาให้ทุกคนเลือก ใช้
โปรแกรมนี้ ก็คือการใช้งานที่สะดวกสบาย การทางานที่รวดเร็ ว พร้อมทั้งมีการอัพเดทโปรแกรม
จากผูผ้ ลิตของเสมอ
2.2.2

ระบบฐานข้ อมูล (Database)

ปัจจุบนั มีการใช้งานหลักๆอยู่ 2 แบบ ตือ
1). Relational database หรื อ ระบบฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ เป็ นการเก็บข้อมูลในรู ปของ
ตาราง (table) ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็ นแถวๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็ นคอลัมน์ (Column) ซึ่ง
ในการเชื่ อมโยงกันระหว่า งข้อมู ล ในตารางต่างๆ จะ เชื่ อมโยงโดยใช้ก ารอ้างอิ งจากข้อมู ล ใน
คอลัมน์ที่กาหนดไว้ อาศัย RDBMS tools ในการควบคุม
2). LDAP database หรื อ Lightweight Directory Access Protocol ทางานโดยอาศัย Active
Directory (AD) เป็ นไดเรกทอรี่ เซอร์ วิสในระดับองค์กร ที่ถูกออกแบบบนมาตรฐานของ Internet
Technology เอาไว้รองรับการค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื อข่ายขนาดใหญ่ และยัง ช่วย Admin
จัดการบริ หารเครื อข่ายที่ซับซ้อนจากศูนย์กลางได้อย่างสะดวก AD เป็ นการทางานร่ วมกันระหว่าง
DNS (Domain Naming System) แ ล ะ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ท า ใ ห้
สามารถจะติ ดต่อเชื่ อมโยง (interoperability) กับไดเรกทอรี่ เซอร์ วิส อื่ นๆ ได้อีก ด้วย และมี ก าร
พั ฒ นา DCOM (Distributed Component Object Model) ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพในการกระจาย
แอพพลิ เคชั่นได้ดียิ่งขึ้น AD จะมีโครงสร้างอยู่ 2 แบบคือ ทางกายภาพ (Physical Structure) และ
ทางลอจิคอล (Logical Structure)
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ระบบฐานข้อมูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่จะนา
มาใช้ในระบบต่างๆ ร่ วมกับระบบฐานข้อมูล ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถจัดการข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้ท้ งั
การเพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรี ยกดูขอ้ มูล ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นการประยุกต์นาเอาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ เ ข้า มาช่ า ยจัด การฐานข้อ มู ล จากการจัด เก็ บ ข้อ มู ล รวมเป็ นฐานข้อ มู ล เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ดงั นี้
1). สามารถลดความซ้าซ้อนของข้อมูลได้ โดยระบบจัดการจะช่วยควบคุมความซ้าซ้อน
เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลจะทราบได้ตลอดเวลาว่า มีขอ้ มูลซ้าซ้อนกันอยูท่ ี่ใดบ้าง
2). หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ การเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลายๆที่ และมีการ
ปรับปรุ งข้อมูล แต่ปรับปรุ งข้อมูลไม่ครบทุกที่ที่มีขอ้ มูลเก็บอยู่ก็จะทาให้เกิดปั ญหาความขัดแย้ง
ของข้อมูลขึ้น
3). สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ หากผูใ้ ช้ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลในฐานข้อมูลที่มาจากแฟ้ มข้อมูล
ต่างๆ ก็จะทาได้โดยง่าย
4). สามารถรั ก ษาความถู ก ต้องเชื่ อถื อได้ข องข้อมู ล บางครั้ งพบว่า การจัดเก็ บ ข้อ มู ล ใน
ฐานข้อมูลอาจมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้น
5). สามารถกาหนดความเป็ นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้ การเก็บข้อมูลร่ วมกันไว้ใน
ฐานข้อมูลจะสามารถกาหนดมาตรฐานของข้อมูลได้ ในการจัด เก็บข้อมูลให้เป็ นไปตามลักษณะ
เดียวกันได้
6). สามารถกาหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้ ระบบความปลอดภยในที่น้ ี เป็ นการ
ป้ องกันไม่ให้ผใู ้ ช้ที่ไม่มีสิทธิมาใช้ หรื อมาเห็นข้อมูลบางอย่างในระบบผูบ้ ริ หาร
7). เกิดความเป็ นอิสระของข้อมูล โปรแกรมต่างๆอาจไม่จาเป็ นต้องมีโครงสร้างข้อมูลทุก
ครั้ง ดังนั้นการแก้ไขข้อมูลบางครั้งจึงทาเฉพาะกับโปรแกรมที่เรี ยกใช้ขอ้ มูลที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น
2.2.3 ภาษา Java
Java เป็ นภาษา computer ชั้นสู ง ชนิ ดหนึ่ ง ที่ มี ก ารท างานเป็ นลัก ษณะเชิ ง วัตถุ ( OOP :
Object-Oriented Programming) ถูกออกแบบให้มีการเชื่อมโยงกันภายในซับซ้อนน้อยที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ เพื่อให้ application ที่ได้เขียนแล้ว compile เพียงครั้ งเดี ยว แต่สามารถนาไปใช้ที่ไหนก็ ไ ด้
หรื อก็คือ รองรับทุก platform ที่ support Java โดยไม่มีความจาเป้ นต้อง recompile ใหม่ เพราะข้อมูล
ที่ compiled แล้ ว จะถู ก เก็ บ ในรู ปของ bytecode ที่ ใ ช้ รั น บน Java virtual machine (JVM) ตาม
สถาปั ตยกรรมของเครื่ องที่ รัน ตั้งแต่ช่วง 2016 Java ถูกนามาใช้งานสู งมาก โดยเฉพาะงาน web
application แบบ client-server
Java Platform ในการนา java มาใช้งาน โดย java platform จะรวมชุดเครื่ องมือของ engine
(virtual machine), compiler และ library โดยทั้งหมดนี้ไม่มีการออกมาเฉพาะ OS หรื อ processor ตัว
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ใด เพราะฉะนั้นจึงสามารถนาไปติดตั้งได้กบั hardware หรื อ software ทุกชนิด ปัจจุบนั มี platform
ด้วยกัน 4 แบบ แบ่งออกตามลักษณะงานและอุปกรณ์ดงั นี้
- Java Card – applications ขนาดเล็ก หรื อ applets ที่ทางานบน smart card หรื อ
หน่วยความจาขนาดเล็ก
- Java Me (Micro Edition) – ค่อนข้างมีหลายรู ปแบบ ใช้สาหรับอุปกรณ์พวก mobile เช่น
PDA, TV set-top boxes และ printer
- Java SE (Standard Edition) – นิยมใช้แพร่ หลายมาก เพราะเหมาะสาหรับ PC, server และ
อุปกรณ์อื่นๆจาพวกนี้
- Java EE (Enterprise Edition) – คือ Java SE ที่เพิม่ เอา APIs ต่างๆเข้าไปทาให้เหมาะกับการ
ใช้งาน project ใหญ่ เช่น multi-tier client–server enterprise applications
ส่วนประกอบภายใน Java platform ก็จะมีโปรแกรมอีกมามาย หลักๆ เช่น
- Java compiler – สาหรับแปลง java code ที่เขียน ไปเป็ น java bytecode ที่ใช้สาหรับ run
program
- Java development kit (JDK) – คือชุดเครื่ องมือของ java ที่มีมากมายเช่น debug, run,
monitor รวมถึง java compile ก็รวมอยูใ่ น JDK
- Java Runtime Environment (JRE) – คือ superset ของ JDK อีกที มีหน้าทีสร้าง
environment สาหรับ java program รวมถึง Java virtual machine ด้วย

บทที่ 3
การวิเคราะห์ ระบบ
3.1

วิเคราะห์ ระบบงานเดิม (As-Is System)

การขายสิ นค้าระบบเดิม เจ้าของกิจการจะต้องทางานทุกอย่างแบบ Manual ตั้งแต่เริ่ มซื้ อ
สิ นค้า เข้า ร้ า น นาสิ นค้า เข้า สต็อก จัดเรี ย งสิ นค้า ขายสิ นค้าออกให้ลูก ค้า คิดเงิ นให้ลูก ค้า สรุ ป
ยอดขายรายวัน รายเดือน ด้วยเครื่ องคิดเลขแบบธรรมดา
3.1.1 ขั้นตอนการทางานเดิมของร้ านมหาชัยซุปเปอร์ สโตร์
สั่งซื้ อสิ นค้าเข้าร้าน
จดรายการสิ นค้าลงสมุดและจัด
เข้า Stock

นำสินค้ ำออกจำหน่ำย
ขำยสินค้ ำให้ ลกู ค้ ำ
คิดรำคำขำยสินค้ ำให้ ลกู ค้ ำ
ทำบัญชีรำยรับ/รำยจ่ำย
รู ปที่ 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานเดิม
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3.1.2 ปัญหาของระบบงานเดิม
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2.6

3.2

มีการคิดเงินลูกค้าผิดพลาด (ขาด/เกิน)
ไม่สามารถทิ้งร้านไปไหนได้
สิ นค้าขาดสต็อกโดยไม่รู้ล่วงหน้า
สิ นค้าบางรายการจาราคาขายไม่ได้ (สิ นค้าที่นานๆขายครั้งหนึ่ง)
วางแผนการสั่งซื้อและสต็อกสิ นค้าได้ลาบาก
ไม่สามารถทราบได้ทนั ที ว่าในแต่ละวันขายสิ นค้าอะไรในจานวน
เท่าไรไปบ้าง

วิเคราะห์ ระบบงานใหม่ (New System Analysis)

3.2.1 รายละเอียดของระบบงานใหม่
น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและคอมพิ ว เตอร์ ได้แ ก่ ระบบฐานข้อ มู ล มาช่ ว ย
แก้ปัญหาให้กบั ร้านมหาชัยซุปเปอร์ สโตร์ โดยพัฒนาระบบบันทึกการขาย ที่มีฟังก์ชนั การทางาน
รองรับการคานวณราคาสิ นค้าและฟังก์ชนั การจัดการรายการสิ นค้าของร้าน และบันทึกข้อมูลต่างๆ
ลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ระบบที่พฒั นานี้ จะช่วยลดปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้การดาเนิ นงาน
ของร้านมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ข้อมูลไม่สูญหาย เข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ ว
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3.2.2 ขั้นตอนการทางานของระบบงานใหม่

รู ปที่ 3.2 Work Flow Diagram ของระบบบันทึกการขาย
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3.2.3 ภาพรวมฟังก์ชันการทางานของระบบ

รู ปที่ 3.3 Use Case Diagram ของระบบบันทึกการขาย
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3.2.4 คาอธิบายรายละเอียดของยูสเคส (Use Case Description)
ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดของ Use case Manage Product Data
Use Case Name
Manage Product Data
Use Case ID
UC1
Brief Description
สาหรับเจ้าของร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์ใช้ในบริ หารจัดการข้อมูล
สิ นค้า ซึ่งเป็ นข้อมูลหลักของระบบ
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1. ยูสเคสนี้เริ่ มเมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนู Add Product
2. ผูใ้ ช้พิมพ์รหัสสิ นค้า, ชื่อสิ นค้า, ราคาและจานวนสิ นค้า
3. ผูใ้ ช้กดปุ่ ม ADD เพื่อเพิ่มสิ นค้า
4. ระบบทาการบันทึกเพิ่มสิ นค้าเข้าไปใน stock
5. ระบบแสดงรายการสิ นค้าเข้า
Post Condition
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอียดของ Use case Record Sales
Use Case Name
Record Sales
Use Case ID
UC2
Brief Description
สาหรับเจ้าของร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์ บนั ทึกรายการขาย เมื่อมี
ลูกค้าเข้ามาซื้อสิ นค้า
Primary Actors
User
Secondary Actors
Customer
Preconditions
Main Flow
1. ยูสเคสนี้เริ่ มเมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนู Sales
2. ผูใ้ ช้พิมพ์รหัสสิ นค้า แล้วกด Enter
3. ระบบแสดงข้อมูลของสิ นค้ารายการนั้น
4. ผูใ้ ช้กดปุ่ ม ADD
5. ระบบแสดงข้อมูลการซื้อขายและราคาสิ นค้า
6. ผูใ้ ช้พิมพ์เงินที่ได้รับจากลูกค้า
7. ผูใ้ ช้กด Enter
8. ระบบแสดงเงินทอน
9. ผูใ้ ช้กดปุ่ ม Payment
10. ระบบทาการบันทึกข้อมูลการขายลงฐานข้อมูล
Post Condition
จานวนสิ นค้าในสต็อกจะถูกลบออกตามจานวนที่ขายไปทันที
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของ Use case Manage Show Stock
Use Case Name
Show Stock
Use Case ID
UC3
Brief Description
สาหรับเจ้าของร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์ดูจานวนสิ นค้าคงเหลือที่อยู่
ในสต็อกสิ นค้า
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1. ยูสเคสนี้เริ่ มเมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนู Stock
2. ผูใ้ ช้พิมพ์รหัสสิ นค้าที่ตอ้ งการ แล้วกด Enter
3. ระบบแสดงข้อมูลสิ นค้าคงเหลือของสิ นค้าที่เลือก
Post Condition
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.4 แสดงรายละเอียดของ Use case Manage Show Sales Report
Use Case Name
Show Sales Report
Use Case ID
UC4
Brief Description
สาหรับเจ้าของร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์ดูรายงานยอดขายประจาวัน
และประจาเดือน โดยสามารถเลือกเงื่อนไขในการกรองข้อมูลที่
ต้องการได้
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1. ยูสเคสนี้เริ่ มเมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนู DailyRecord หรื อ MonthlyRecord
2. ผูใ้ ช้พิมพ์วนั ที่ที่ตอ้ งการดูรายงาน แล้วกด Enter
3. ระบบแสดงข้อมูลการขายในตามวันที่ที่เลือก
Post Condition
Alternative Flows -
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3.2.5 โครงสร้ างของฐานข้ อมูลและความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี้

รู ปที่ 3.4 Entity Relationship Diagram ของระบบบันทึกการขาย

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1

การออกแบบฐานข้ อมูล (Database Design)

การออกแบบฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (Relational Database System) เป็ นการจัดการข้อมูล
ต่างๆ ให้อยู่ในรู ปของตาราง 2 มิติ ประกอบด้วย แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) และมีก าร
กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Relationship) โดยสามารถอธิบายได้ดงั นี้
1.
ชื่อของข้อมูล ( Field Name )
2.
ชนิดของข้อมูล (Type )
3.
ขนาดของข้อมูล (Length)
4.
คาอธิบายของข้อมูล ( Description )
5.
อ้างอิงข้อมูล ( Reference )
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของตารางข้อมูล sale
Table Name : sale
Type
Length
Description
String
10
เลขที่การขาย
String
10
รหัสของสิ นค้า
float
ราคาสิ นค้า
int
จานวนสิ นค้าที่ซ้ือ
float
ยอดรวมของราคาสิ นค้า
String
10
วันที่ซ้ือสิ นค้า

Field Name
orderID
productID
price
amount
total
date
Primary Key : orderID
Foreign Key : productID References to: Add_product.productID
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของตารางข้อมูล Add_product
Table Name : Add_product
Field Name
Type
Length
Description
productID
String
10
รหัสของสิ นค้า
ProductName
String
50
ชื่อของสิ นค้า
price
float
ราคาสิ นค้า
amount
int
จานวนสิ นค้าที่ตอ้ งการเพิม่
Primary Key : productID
Foreign Key : -

ตารางที่ 4.3 รายละเอียดของตาราง stock
Table Name : stock
Type
Length
String
10
float
int
-

Field Name
productID
price
amount
Primary Key : productID
Foreign Key : productID References to: Add_product.productID

Description
รหัสของสิ นค้า
ราคาสิ นค้า
จานวนสิ นค้าคงเหลือ
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ตารางที่ 4.4 รายละเอียดของตาราง dailyrecord
Table Name : dailyrecord
Field Name
Type
Length
Description
date
String
10
วันที่ทารายการ
productID
String
10
รหัสของสิ นค้า
productName
String
100
ชื่อของสิ นค้า
SUM(amount)
int
จานวนสิ นค้าที่ขายไป
Primary Key : date, productID
Foreign Key : productID References to: Add_product.productID

ตารางที่ 4.5 รายละเอียดของตารางข้อมูล monthlyrecord
Table Name : monthlyrecord
Field Name
Type
Length
Description
date
String
10
วันที่ทารายการ
SUM(amount)
int
จานวนสิ นค้าที่ขายไป
Primary Key : date
Foreign Key : -
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4.2

การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ (User Interface Design)

รู ปที่ 4.1 แสดงหน้าจอเพิ่มสิ นค้า
จากรู ป ที่ 4.1 หน้า จอการเพิ่ ม สิ น ค้า เป็ นหน้า จอที่ ใ ช้ เ พิ่ ม สิ น ค้า เข้า ไปในสต็ อ ก โดย
วิธีการใช้เริ่ มจากพิมพ์รหัสสิ นค้าเข้าไป แล้วก็พิมพ์ชื่อสิ นค้า,ราคา แล้วก็เติมจานวนสิ นค้าลงไป
แล้วกดปุ่ ม ADD ก็จะเป็ นการเพิ่มสิ นค้าเข้าไป และในครั้งต่อไปก็แค่พิมพ์รหัสสิ นค้าเข้าไปแล้วกด
ปุ่ ม Enter
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รู ปที่ 4.2 แสดงหน้าจอสต็อกสิ นค้า
จากรู ป ที่ 4.2 หน้า จอสต็อ กสิ น ค้า เป็ นหน้า จอที่ ใ ช้ดู ส ต็อ กสิ น ค้า โดยวิ ธี ใ ช้คื อ พิ ม พ์
รหัสสิ นค้าและกด Enter ก็จะเข้าไปดูได้วา่ สิ นค้าตัวนี้เหลือเท่าไร

24

รู ป 4.3 แสดงหน้าจอขายสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.3 หน้าจอการขาย เป็ น หน้าจอที่ใช้ทาการขาย โดยวิธีใช้คือพิมพ์รหัสสิ นค้าเข้า
ไปแล้วกด Enter จากนั้นก็เติมจานวนสิ นค้าเข้าไปและกด ADD ก็จะมี ยอดเงิ นที่ ตอ้ งชาระขึ้นมา
และจากนั้นก็ เติ ม ยอดเงิ น ที่ จ่ า ยมาและกด Enter และสุ ดท้ายก็ ก ด Payment เพื่ อเป็ นการสิ้ น สุ ด
รายการ
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รู ปที่ 4.4 แสดงหน้าจอยอดขายประจาวัน
จากรู ปที่ 4.4 หน้าจอยอดขายประจาวัน เป็ น หน้าจอที่แสดงยอดขายในหนึ่งวัน โดยมีวิธีใช้
คือพิมพ์วนั ที่ๆต้องการเข้าไป แล้วกด Enter ก็จะแสดงยอดขายในวันนั้นออกมา

26

รู ปที่ 4.5 แสดงหน้าจอยอดขายประจาเดือน
จากรู ปที่ 4.5 หน้าจอยอดขายประจาเดือน เป็ นหน้าจอที่แสดงยอดขายในหนึ่งเดือน โดยมี
วิธีใช้คือพิมพ์วนั ที่ๆต้องการเข้าไป แล้วกด Enter ก็จะแสดงยอดขายในเดือนนั้นออกมาทั้งเดือน

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุปผลปริญญานิพนธ์
ระบบสามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กาหนดไว้ ฟังก์ชนั ที่สามารถ
ทางานได้ดีมีดงั นี้
5.1.1 สามารถจัดการข้อมูลประเภทสิ นค้าและสิ นค้าได้
5.1.2 สามารถบันทึกรายการขายได้
5.1.3 สามารถคานวณราคาสิ นค้าและเงินทอนได้
5.1.4 สามารถตัดสต็อกเมื่อมีการขายสิ นค้าออกไปได้
5.1.5 สามารถค้นหาสิ นค้าได้
5.1.6 สามารถแสดงยอดคงเหลือของสิ นค้าได้
5.1.7 สามารถดูรายงานยอดขายของแต่ละวันและเดือนได้

5.2

ข้อดีของระบบ
5.2.1 ช่วยให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของผูใ้ ช้และเพิม่ ความสะดวกในการ
ทางานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
5.2.2 ได้โปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of Sales) สาหรับร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์ ที่จะ
ตอบสนอง ความต้องการของผูใ้ ช้และเพิ่มความในการทางานให้มีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ต้องการให้โปรแกรมสามารถรองรับการจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ เช่น การลด แลก แจก
แถมได้
5.3.2 ต้องการให้โปรแกรมสามารถบันทึกและติดตามรายการเงินเชื่อได้
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