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บทคัดย่อ 
 

 ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา ร้าน
ฤทธ์ิวิศวภณัฑ ์ซ่ึงเป็นร้านจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศขนาดกลาง มีหนา้ร้านอยู่ท่ีจงัหวดันนทบุรี ซ่ึง
มีลูกคา้เป็นจ านวนมาก โดยในการด าเนินงานในปัจจุบนั เช่น การเก็บขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลสินคา้ 
การขาย การค านวณราคาสินคา้ ปัจจุบนัน้ียงัเป็นการจดบนัทึกดว้ยมือ ในทางการค านวนจ านวน
สินคา้ของแต่ละเดือนตอ้งน าใบเสร็จมาค านวนใหม่ ทางร้านจึงมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาระบบท่ี
จะน ามาช่วยให้การด าเนินงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นผูจ้ดัท าจึงได้ท าการพฒันาระบบ
ระบบจดัการคลงั โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลกั ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 เจ้าของร้าน 
สามารถจดัการขอ้มูลเคร่ืองปรับอากาศ ขอ้มูลพนักงาน ขอ้มูลรายการขาย ขอ้มูลสินคา้เขา้-ออก  
และการออกรายงาน ส่วนท่ี 2 พนกังาน สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ รายละเอียดต่าง ๆ ของสินคา้ และ
คน้หาขอ้มูลสินคา้ได ้โดยระบบพฒันาในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนัท างานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
ดว้ยภาษา PHP ระบบจดัการฐานขอ้มูลดว้ย My SQL ดว้ยภาษา SQLi โดยระบบสามารถช่วยเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบจ านวนสินคา้ เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของร้าน และ
ช่วยในการค านวณยอดขายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ร้านฤทธ์ิวิศวภณัฑเ์ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายแอร์ และการติดตั้งแอร์ภายในอาคาร ในการด าเนินงาน
ในปัจจุบนั พบปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานหลายอยา่ง เน่ืองจากมีลกัษณะการด าเนินงานเป็น
แบบจดบนัทึกดว้ยมือทั้งหมด ไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช ้อีกทั้งมีความซ ้ าซ้อน และยุ่งยากในการ
ด าเนินงาน ปัญหาท่ีพบมีดงัน้ี 1. การจดัเก็บขอ้มูลการขายเป็นการจดบนัทึกขอ้มูลดว้ยมือ ซ่ึงการจด
บนัทึกดว้ยมือมีชั้นตอนท่ียุ่งยาก ซบัซอ้นและขอ้มูลอาจสูญหายจึงท าให้ไม่สามารถทราบขอ้มูลการ
ขายท่ีแน่นอน 2. การเบิกสินคา้ในกรณีเคลมสินคา้จากลูกคา้ เน่ืองจากการเบิกสินคา้เครมไม่มีการ
จดบนัทึกเบิกออกไปจึงท าให้ขอ้มูลของสินคา้คงเหลือไม่ตรงกบัขอ้มูลการขาย 3. การจดัการขอ้มูล
สินค้าในคลังสินค้าโดยในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานล้วนอยู่ในรูปแบบการจดบันทึกบน
กระดาษซ่ึงท าให้การจดัเก็บขอ้มูลไม่เป็นระบบระเบียบ ขอ้มูลมีการสูญหาย คน้หา และจดัเรียงได้
ยากไม่มีการจดัท ารายงานท่ีเป็นระบบ และปัญหาท่ีพบบ่อย คือ จ านวนสินคา้ในสต็อกกบัจ านวน
สินคา้ท่ีบนัทึกไวไ้ม่ตรงกนั  
 จากปัญหาดงักล่าวผูจ้ดัท าจึงไดพ้ฒันาบริหารระบบจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา ร้านฤทธ์ิ
วิศวภณัฑ ์ขึ้นโดยไดน้ าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเขา้มาช่วยในการพฒันา โดยพฒันาในรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชันใช้งานผ่านเว็บเบราวเ์ซอร์ และน าระบบฐานขอ้มูลเขา้มาช่วยในการบนัทึกจดัเก็บ
ขอ้มูลต่างๆ ท าให้สามารถคน้หาขอ้มูลของนกัศึกษาไดส้ะดวกขึ้น โดยระบบประกอบดว้ยฟังก์ชนั
การท างาน 2 ส่วน ประกอบดว้ยส่วนท่ี 1 ผูดู้แลระบบ (เจา้ของ) สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลของ
ผูใ้ชง้าน (พนกังาน) ขอ้มูลสินคา้ การเบิกสินคา้ การเครมสินคา้ ออกใบสั่งซ้ือสินคา้ รายงานยอดขาย
โดยสามารถดูยอ้นหลงัได ้4 ปี ออกรายงานในส่วนของการเบิกสินคา้และการเครมสินคา้ทั้งหมดได ้
ส่วนท่ี 2 ผูใ้ช้ (พนักงาน) สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสินคา้ การเบิกสินคา้ การเครมสินคา้ ออก
ใบสั่งซ้ือสินคา้ รายงานยอดขายโดยสามารถดูยอ้นหลงัได ้ออกรายงานในส่วนของการเบิกสินคา้
และการเครมสินคา้ทั้งหมดได้ ระบบพฒันาโดยใช้เคร่ืองมือ  Adobe Dreamweaver CC 2019 ด้วย
ภาษา PHP, JavaScript และ HTML จดัการขอ้มูลต่างๆไดผ้่านหน้าเว็บไซต์ และจดัการฐานขอ้มูล
ดว้ย My SQL ดว้ยภาษา SQLi โดยระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ง่าย สะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น และยงัรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตไดอี้กดว้ย  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 

เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา ร้านฤทธ์ิวิศวภณัฑ์ 
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1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 

                   (Client/ Server Architecture) 
 1.3.2 พฒันาเป็นรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนั ใชง้านผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
 1.3.3 จดัการขอ้มูลโดยใชฐ้านขอ้มูล MySQL 
 1.3.4 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
  1.3.4.1 ผูดู้แลระบบ (เจา้ของร้าน) 

1.3.4.1.1 การก าหนดค่า 
- สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ คน้หาขอ้มูลสินคา้ รายละเอียดต่างๆ   
  ของสินคา้ได ้เช่น ราคาขาย การรับประกนัของสินคา้ จ านวน   
  สินคา้ ประเภทสินคา้ 
- สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ และคน้หา ประเภทของสินคา้ 
- สามารถก าหนดสถานะใหก้บัพนกังานได ้

   1.3.4.1.2 การเขา้ถึงระบบ 
     - สามารถแกไ้ข คน้หา ขอ้มูลพนกังาน 
     - สามารถเพิ่ม ลบ พนกังานได ้
   1.3.4.1.3 การจดัการเอกสาร    
    - ท ารายการสั่งซ้ือสินคา้ ยืนยนัรายการสั่งซ้ือสินคา้ พิมพร์ายการ
      สั่งซ้ือสินคา้ 

    - ท ารายการเบิกสินคา้ ยนืยนัการเบิกสินคา้ พิมพร์ายการเบิก 
      สินคา้ 

   1.3.4.1.4 ออกรายงาน 

    - สรุปรายงานสินคา้คงคลงัทั้งหมด 

    - สรุปรายงานใบสั่งซ้ือทั้งหมด 

    - สรุปรายการเบิกสินคา้ทั้งหมด 
    - สรุปรายงานท่ีมีการส่งสินคา้คืนทั้งหมด 
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  1.3.4.2 ผูใ้ช ้(พนกังาน) 
   1.3.2.1 สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ คน้หาขอ้มูลสินคา้ รายละเอียดต่าง ๆ ของ
               สินคา้ได ้เช่น ราคาขาย ประกนัของสินคา้ จ านวนสินคา้ ประเภท
               สินคา้ 
   1.3.2.2 การก าหนดค่า 
    - สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ คน้หาขอ้มูลสินคา้ รายละเอียดต่าง ๆ 
      ของสินคา้ได้ เช่น ราคาขาย ประกันของสินคา้ จ านวนสินคา้ 
      ประเภทสินคา้ 
    - สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ คน้หา ประเภทของสินคา้ 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ช่วยลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นของผูใ้ชเ้น่ืองจากการจดบนัทึกขอ้มูลท าให้ผิดพลาด
          ร้านสามารถตรวจสอบขอ้มูลการซ้ือ-เบิกสินคา้ยอ้นหลงัได ้
 1.4.2 ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดง้่าย สะดวกไม่ซบัซอ้น 
 1.4.3 ช่วยลดระยะเวลาในการท างาน โดยใช้ระบบบนัทึกขอ้มูลต่างๆ แทนการจดด้วยมือ
           เพื่อลดระยะเวลาในการท างาน 
 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
 1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 
  โดยมีการประชุมร่วมกนัเพื่อสอบถามความตอ้งการระหว่างผูจ้ดัท า เจา้ของร้าน
ฤทธ์ิวิศวภณัฑ ์รวมถึงอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยทางร้านมีความตอ้งการพฒันาระบบในรูปแบบเวบ็แอป
พลิเคชัน สอบถามถึงขอบเขตการท างานของระบบ รวมถึงรวบรวมปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังานในปัจจุบนัเพื่อน าไปแกไ้ข และปรับปรุงให้โปแกรมมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีขึ้น 
และลดเวลาในการท างานลง 
 1.5.2 กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
  น าข้อมูลต่าง ๆ และขอบเขตท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ และ
วางแผนปฏิบติังานเพื่อท าการออกแบบโปรแกรม เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้อย่าง
สมบูรณ์ โดยวิเคราะห์จากความตอ้งการและขอบเขตการท างานของโปรแกรม  โดยจะแบ่งการ
ท างานของระบบ ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ผูดู้แลระบบ (เจา้ของร้าน) และส่วนท่ี 2 ผูใ้ช ้(พนกังาน) 
โดย น าเสนอด้วยแผนภาพข้อมูล Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram และ 
โครงสร้างแสคงความสัมพนัธ์ระหวา่งฐานขอ้มูล ER-Diagram 
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 1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design) 
  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบโปรแกรมท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาเวบ็โปรแกรมท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด 

1.5.3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม โดยสถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันา    
             โครงงานเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Architecture) 

1.5.3.2 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) โดยใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
 เชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ใช้โปรแกรม phpMyAdmin จัดการ
 ฐานขอ้มูลดว้ย MySQL โดยใชภ้าษา SQL 
1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้ ออกแบบโดยให้ผูใ้ช้งานเขา้ใจง่าย โดยยึดหลกั 

  GUI (Graphical User Interface) โดยใชภ้าษา HTML5 และ PHP 
  1.5.3.4 ออกแบบเคร่ืองมือฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ประกอบดว้ย โปรแกรม    
                           Adobe Dreamweaver CC 2019 
 1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 
  เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบไว้ มาพฒันาและเขียนชุดค าสั่ง โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 
2019 ในการพฒันาโปรแกรม (Program) 
 1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
  ผู ้จัดท าได้ท าการทดสอบและพัฒนาระบบไปพร้อม  ๆ กัน โดยใช้  Adobe 
Dreamweaver CC 2019 การทดสอบโปรแกรม  (Program) เม่ือตรวจสอบความผิดพลาดในการ
ท างานของระบบและการแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาด
ในการท างานในขั้นตอนใดบา้ง ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และท าการทดสอบอีก
คร้ังหลงัจากท าการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำร (Documentation) 
  เป็นการจดัท าเอกสารแนวทางในการด าเนินโครงงานวิธีการและขั้นตอนการเนิน
โครงงานเพื่อน า เสนอรายงานต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและเป็นคู่ มือการใช้งานส าหรับ สถาน
ประกอบการใชอ้า้งอิงในอนาคต 
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 
ตารางท่ี 1.1 แผนและระยะเวลาในการด าเนินปริญญานิพนธ์ 

กิจกรรม 
2563 2564 

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

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ 
 1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
  1.7.1.1 Notebook Acer Aspire V 15     
   -Processor Intel Core i7 (6th Gen) 6500U / 2.5 GHz 

-Memory DDR3-1600MHz 8GB 
-Graphics NVIDIA GeForce 945M 
-Harddisk 500GB SATA-III 5400RPM 

 1.7.2 ซอฟต์แวร์ 
  1.7.2.1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2019, phpMyAdmin, MySQLi 
  1.7.2.2 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 
 
1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ 
 1.8.1 ฮำร์ดแวร์ 
  1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ CPU ความเร็ว 2.0 GHz ขึ้นไป แรมอยา่งนอ้ย 2 GB 
              ขึ้นไป 
  1.8.1.2 อุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้
 1.8.2 ซอฟต์แวร์ 
  1.8.2.1 Web Browser Google Chrome, Mozilla, FireFox, Microsoft Edge 
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

  
 ในการด าเนินงานในปัจจุบนั พบปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานหลายอย่าง เน่ืองจากมี
ลักษณะการด าเนินงานเป็นแบบท าด้วยมือทั้งหมด ไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ อีกทั้งมีความ
ซ ้าซอ้น และยุง่ยากในการด าเนินงาน ทางผูจ้ดัท าไดน้ าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาพฒันาระบบบริหารจดัการ
คลงัสินคา้ กรณีศึกษา ร้านฤทธ์ิวิศวภณัฑ์ โดยไดมี้การประยุกต์ใชแ้นวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพื่อลดขั้นตอนในการท างานในระบบและตอบโจทยผ์ูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้
ประกอบดว้ย 
 
2.1 ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพฒันา 
 2.1.1 HTML1  

รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์ HTML 
 
HTML คือ ภาษาหลกัท่ีใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผล 

HTML ย่อมาจากค าว่า Hypertext Markup Languageโดย Hypertext หมายถึงขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนั
ผา่นลิงค ์(Hyperlink) Markup languageหมายถึงภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิงต่างๆ
ท่ีแสดงอยู่บนเวบ็เพจ ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลเวบ็เพจ
ท่ีต่างก็เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผา่น Hyperlink นัน่เองปัจจุบนัมีการพฒันาและก าหนดมาตรฐาน
โดยองคก์ร World Wide Web Consortium (W3C) 
 ภาษา HTML ไดถู้กพฒันาขึ้นอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ HTML Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0, 
HTML 3.2 และ HTML 4.0 ในปัจจุบัน ทาง W3C ได้ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ท่ี

 
1 https://sites.google.com/site/ninknitkann/--html-khux-xari 
 

https://sites.google.com/site/ninknitkann/--html-khux-xari
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เรียกว่า XHTML ซ่ึงเป็นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบหน่ึง ท่ีมีหลักเกณฑ์ในการก าหนด
โครงสร้างของโปรแกรมท่ีมีรูปแบบท่ีมาตรฐานกว่า มาทดแทนใช้ HTML รุ่น 4.01 ท่ีใช้กนัอยู่ใน
ปัจจุบนัการสร้างเวบ็เพจ โดยใชภ้าษา HTML สามารถท าโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น 
Notepad, EditPlus หรือจะอาศัยโปรแกรมท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft 
FrontPage, Dream 
 

2.1.2 PHP2 

รูปท่ี 2.2 สัญลกัษณ์ PHP 
 

PHP ยอ่มาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมยอ่มาจาก Personal Home Page Tools 
PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ภาษาจ าพวกน้ีค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ี
เรียกว่า script และเวลาใชง้านตอ้งอาศยัตวัแปรชุดค าสั่ง ตวัอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript , 
Perl เป็นตน้ ลกัษณะของ PHP ท่ีแตกต่างจากภาษาสคริปตแ์บบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรั้บการพฒันาและ
ออกแบบมา เพื่อใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหา
ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาท่ีเรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded 
scripting language นั้นคือในทุกๆ คร้ังก่อนท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงใหบ้ริการเป็น Web server จะส่ง
หนา้เวบ็เพจท่ีเขียนดว้ย PHP ให้เรา มนัจะท าการประมวลผลตามค าสั่งท่ีมีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แลว้
จึงค่อยส่งผลลพัธ์ท่ีไดใ้ห้เรา ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นก็คือเวบ็เพจ ถือไดว้่า PHP เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัชนิด
หน่ึงท่ีช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เว็บเพจท่ีมีการโต้ตอบกับผูใ้ช้) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 
 
 
 
 

 

 
2 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html 
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2.1.3 OOP3         
OOP (Object Oriented Programming) เป็นวิธีการเขียนโปรแกรม โดยอาศยัแนวคิดของ

วตัถุช้ินหน่ึง มีความสามารถในการปกป้องขอ้มูล และการสืบทอดคุณสมบติั ซ่ึงท าใหแ้นวโนม้ของ 
OOP ไดรั้บการยอมรับและพฒันามาใช้ในระบบต่าง ๆ มากมาย  เช่น ระบบปฏิบติัการ วินโดวส์ 
เป็นตน้ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงความเป็นมา และความหมายของแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ ขอ้
ควรรู้เก่ียวกับหลกัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ ตลอดจนความส าคญัของการเขียนและออกแบบ
ระบบงานก่อนเขียนโปรแกรม  รวมถึงประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุซ่ึงจะท าให้ผูเ้ขียน
ไดเ้ขา้ใจถึงหลกัการเบ้ืองตน้ของแนวความคิดเชิงวตัถุน้ีได ้

 
 2.1.4 JavaScript4 

รูปท่ี 2.3 สัญลกัษณ์ Java Script 
 

 คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีไดรั้บความนิยม
อยา่งสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต"์ (Script) ซ่ึงในการสร้าง
และพฒันาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการเคล่ือนไหว สามารถตอบสนอง
ผูใ้ช้งานได้มากขึ้น ซ่ึงมีวิธีการท างานในลักษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง" 
(Interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมีเป้าหมายในการ 
ออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับผูเ้ขียนด้วยภาษา HTML สามารถ
ท างานขา้มแพลตฟอร์มได ้โดยท างานร่วมกบั ภาษา HTML และภาษา Java ไดท้ั้งทางฝ่ังไคลเอนต ์
(Client) และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server)  

 
3 arit.rmutsv.ac.th/th/blogs/80-การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ-oop-object-oriented-programming-537 

4 https://www.seibottech.co.th/news/javascript-คืออะไร/ 

https://arit.rmutsv.ac.th/th/blogs/80-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8-oop-object-oriented-programming-537
https://www.seibottech.co.th/news/javascript-คืออะไร/
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 การน าภาษาน้ีมาพฒันาเน่ืองจากเป็นภาษาท่ีนิยมในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั เพราะเป็น
ภาษาท่ีง่าย เรียนรู้ไดเ้ร็ว และมีฟังก์ชนัให้ใชค้รบถว้น ตามท่ีผูจ้ดัท าตอ้งการในส่วนของภาษา Java 
Script ทางผูจ้ดัท าไดน้ ามาช่วยในการควบคุมการท างานทั้งหมดของระบบ 

 
 2.1.5 CSS5   

รูปท่ี 2.4 สัญลกัษณ์ CSS 
 

 เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax ท่ีเฉพาะ และถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C (World 
Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ 
XHTML ใหมี้หนา้ตา สีสัน ตวัอกัษร เส้นขอบ พื้นหลงั ระยะห่าง ฯลฯ ตามตอ้งการ ดว้ยการก าหนด
คุณสมบติัใหก้บั Element ต่างๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, <h1> เป็นตน้ 
 ภาษา CSS ท่ีไดน้ ามาตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กบัสีตวัอกัษร ขนาดต่าง ๆ ของวตัถุ 
รวมไปถึงท าให้วตัถุของเรานั้นสามารถเคล่ือนไหวได ้เน่ืองจากโคด้ ภาษา HTML ท่ีเขียนขึ้นมายงั
ไม่มีความสวยงาม ไม่สะดุดตา ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัน้ี จึงไดน้ า CSS เขา้มาช่วย
ตกแต่ง หนา้เวบ็ ปุ่ มต่างเพื่อท าใหดู้น่าใช ้และดูสะดุดตาเม่ือผูใ้ชเ้ขา้มาใชง้าน  ในส่วนของ CSS เขา้
มาช่วยในการควบคุมการท างานของ HTML มาช่วยในการแบ่งหนา้กระดาษ  

 
2.2 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการพฒันา  

2.2.1 Client/ Server Network6 
 ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (client/ server) คือ การท่ีมีเคร่ืองผูใ้ห้บริการ (server) และเคร่ือง
ผูใ้ช้บริการ (Client)เช่ือมต่อกนัอยู่และเคร่ืองผูใ้ช้บริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผู ้
ให้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใชบ้ริการร้องขอ และส่งขอ้มูลกลบัไปให้

 
5 http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html 
6  https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 
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เครือข่ายแบบไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูกข่าย
จ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจจะเป็นพนั ดงันั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาท า
หน้าท่ีให้บริการตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพราะถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความ
ผิดพลาด (Fault Tolerance)และตอ้งคอยให้บริการทรัพยากรให้กับเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลา โดย
เคร่ืองท่ีน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือ
ไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได ้
            เครือข่ายประเภทน้ีจะมีเคร่ืองศูนยบ์ริการท่ีเรียกวา่ เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และมีเคร่ืองลูกข่ายต่างๆ 
เช่ือมต่อ โดยเครือข่ายนึงอาจมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มากกว่าหน่ึงตวัเช่ือมต่อภายในวงแลนเดียวกนั ซ่ึง
เซิร์ฟเวอร์แต่ละตวัก็ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั เช่น 
             1.ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ (File Server) คือ เคร่ืองท่ีใหบ้ริการแฟ้มขอ้มูลใหเ้คร่ืองลูกข่าย 
             2.พรินต์เซิร์ฟเวอร์ (Print Server) คือ เคร่ืองท่ีบริการงานพิมพ์ให้แก่เคร่ืองลูกข่าย โดย
บนัทึกงานพิมพเ์ก็บไวใ้นรูปแบบของสพูล (Spool) และด าเนินการพิมพง์านตามล าดบัคิว 
             3.ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) คือ เคร่ืองท่ีบริการฐานขอ้มูลใหเ้คร่ืองลูกข่าย 
             4.เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลเว็บเพจขององค์กร เพื่อให้ผู ้ท่ีใช้
อินเตอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงเวบ็ขององคก์รได ้

5.เมลเซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) คือ เคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลดา้นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
E-mail ท่ีมีการรับส่งกนัภายในเครือข่าย ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฏีน้ีมาใชใ้นการพฒันาระบบ 

 
2.2.2 Web application7 

 Web Application (เว็บแอปพลิเคชัน) คือ การพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีระบบมีการ
ไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ Global 
(โกลบอล) ออกไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้เหมาะส าหรับงานท่ีต้องการข้อมูลแบบ  Real 
Time (เรียลไทม)์  
 การท างานของ Web Application นั้ นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน Rendering 
Engine (เร็นเดอริงเอนจิน) ซ่ึงตัว Rendering Engine จะท าหน้าท่ีหลักๆ คือน าเอาชุดค าสั่งหรือ
รูปแบบโครงสร้างข้อมูลท่ีใช้ในการแสดงผล  น ามาแสดงผลบนพื้นท่ีส่วนหน่ึงในจอภาพ 
โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยู่บน Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือการเปล่ียนแปลงแกไ้ขส่ิงท่ี
แสดงผล   จดัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีรับเขา้มาเบ้ืองตน้และการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการท างาน
หลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์เวอร์  ในลักษณะ Web Application แบบเบ้ืองต้น ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะ
ประกอบไปด้วยเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ซ่ึงท าหน้าท่ี เ ช่ือมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอล  HTTP/ 

 
7 https://www.ktndevelop.com/web-application-คืออะไร/ 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2438-php-maker-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2438-php-maker-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2222-lan-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2307-real-time-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2307-real-time-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2046-http-https-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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HTTPS (เอช ที ที พี / เอช ที ที พี เอส) โดยนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะท าหนา้ท่ีส่งไฟลท่ี์เก่ียวเน่ือง
กบัการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทัว่ไปแลว้ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซ่ึง
อาจจะเป็นตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP  หรืออาจจะมีการติดตั้ ง  .NET 
Framework (ดอทเน็ต เฟรมเวิ ร์ก) ซ่ึงมีส่วนแปลภาษา CLR (ซี  แอล อาร์) ท่ีใช้แปลภาษา 
intermediate (อินเทอะมีดิอิท) จากโคด้ท่ีเขียนดว้ย VB.NET (วี บี ดอทเน็ต) หรือ C#.NET (ซีฉาบ 
ดอทเน็ต) หรืออาจจะเป็น J2EE (เจ ทู อี อี) ท่ีมีส่วนแปลไบตโ์คด้ของคลาสท่ีไดจ้ากโปรแกรมภาษา
จาวา เป็นตน้  
 สรุป Web Application คือการเขียนโปรแกรมท่ีใหต้อบสนองต่อผูใ้ชม้ากท่ีสุด โดยรูปแบบ
ของ Web Application จะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ คือ สามารถใช้งานได้ทุกหน้าจอท่ีมีความ
แตกต่างของขนาดหนา้จอ เพราะสามาสรถยดืหยุน่และหดตวัไดต้ามสภาพของ UI (ย ูไอ) 
 
2.3 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพฒันา 
 2.3.1 Adobe Dreamweaver CC 2019 8  

รูปท่ี 2.5 สัญลกัษณ์ Adobe Dreamweaver CC 2019 
 

Adobe Dreamweaver CC 2019 คือโปรแกรมท าเว็บ แก้ไข HTML ส าหรับการออกแบบ
เวบ็ไซตใ์นรูปแบบ WYSIWYG กบัการควบคุมของส่วนแกไ้ขรหสั HTML ในการพฒันาโปรแกรม
ท่ีมีการรวมทั้งสองแบบเขา้ดว้ยกนัแบบน้ี ท าให ้Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมท่ีแตกต่างจาก
โปรแกรมอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกนั Dreamweaver สามารถท างานกบัภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียน
เวบ็ไซตแ์บบไดนามิค ซ่ึงมีการใช ้HTML เป็นตวัแสดงผลของเอกสาร เช่น ASP, ASP.NET, PHP, 
JSP และ ColdFusion รวมถึงการจดัการฐานขอ้มูลต่างๆ อีกดว้ย 

 
8 https://www.mawtoload.com/adobe-dreamweaver-cc-2019/ 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2046-http-https-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2189-vbscript-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2184-c-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mawtoload.com/adobe-dreamweaver-cc-2019/
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2.3.2 MySQLi 9 

รูปท่ี 2.6 สัญลกัษณ์ MySQLi 
 MySQLi ย่อมาจาก MySQL Improved คือส่วนปรับปรุง ส่วนเสริมความสามารถของ 

MySQL นั่นเอง โดยสามารถใช้งานได้ใน MySQL Version มากกว่า 4.1.13 และจะติดตั้งมาให้
อตัโนมติัเม่ือลง PHP Version 5.3.0 ขึ้นไป ไม่มีผลกบัค าสั่ง MySQL เดิมนะครับ สามารถใชค้  าสั่ง
เดิมได ้เพียงแต่เปล่ียนจากการ Connection ใหม่ ตามมาตรฐานของ MySQLi 
 
ในการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล MySQL จะมี 3 ช่องทางดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 1. PHP's MySQL Extension 
 2. PHP's MySQLi Extension 
 3. PHP Data Objects (PDO) 
 
จุดเด่นของ MySQLi และดีกวา่การ Connect แบบอ่ืนคือ 
 1. สามารถเขียนโปรแกรมแบบ OOP ไดเ้ป็นอยา่งดี (An object-oriented interface) 
 2. รองรับการท างานบนฝ่ัง SERVER ไดดี้ยิง่ขึ้น (Supports server-side Prepared   
      Statements) 
 3. รองรับค าสั่งดา้นโปรแกรมฐานขอ้มูล (Supports Stored Procedures) 
 4. รองรับค าสั่งหลายๆ ค าสั่งพร้อมกนั (Supports Stored Procedures) 
 5. สนบัสนุนการท า Transactions (Support for transactions) 
 6. แกไ้ขจุดบกพร่องอ่ืนของ MySQL ก่อนหนา้ (Enhanced debugging support) 
 7. ท างานเขา้กนัไดดี้กบัฝ่ัง Server มากขึ้น (Embedded server support) 
 8. ท างานกบัรูปแบบตวัอกัษรหลากหลายขึ้น (API supports Charsets) 

9. ผลลพัธ์โครงสร้างของขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างท่ีดีขึ้น (Result set contains metadata: It have 
information about table along with result) 

 

 
9  https://www.siamfocus.com/mysql/mysqli-คืออะไร.htm 



บทที3่ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 
 ระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา ร้านฤทธ์ิวิศวภณัฑ์ เป็นระบบส าหรับเก็บขอ้มูล
สินคา้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตวัช่วยให้ผูใ้ชง้านสามารถหาขอ้มูลของสินคา้ท่ีบนัทึก
ไวต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้โดยระบบสามารถให้ผูใ้ชง้านใส่ขอ้มูลอุปกรณ์สินคา้ท่ีรับเขา้
มาได ้โดยสามารถจดัการขอ้มูลเรียบเรียงขอ้มูลของสินคา้อยา่งเป็นระเบียบได้  รูปภาพอุปกรณ์ของ
สินคา้ เมนูสต็อกสินคา้ หรือผูใ้ชง้านสามารถดูรายละเอียดของสินคา้ได ้สามารถคลิกเพิ่มขอ้มูล ลบ
ขอ้มูล หรือแกไ้ขขอ้มูลของสินคา้ท่ีรับเขา้มาได ้ อีกทั้งยงัสามารถเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเบิกสินคา้
ได ้โดยในการเบิกสินคา้จะบนัทึกขอ้มูลของการเบิกหรือช่ือผูเ้บิกสินคา้ หรือแสดงออกทางรายงาน
ท่ีจะแสดงขอ้มูลทุกอยา่งขึ้นมา เช่น แสดงวนัท่ีเบิก แสดงรายช่ือสินคา้ แสดงจ านวนสินคา้ 

เทคโนโลยีท่ีใช้ในปริญญานิพนธ์มีการออกแบบแอปพลิเคชันโดยน าหลักการพัฒนา
โปรแกรมแบบ OOP  คือแนวคิดในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของวตัถุ (Object) โดยมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลและส่งขอ้มูลเหล่าน้ีไดเ้ป็นการอนุญาตให ้Object 
ในระบบฐานขอ้มูลมีความเป็นอิสระต่อกนั ถึงแมว้่าขอ้มูลของตวัแปรหรือวิธีการจะเปล่ียนไป แต่
แนวคิดของ identity จะไม่ถูกน าไปใช้กับ tuple ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์object ตัวอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง การสืบทอดคลาส เป็นคุณสมบติัในการพฒันาท่ีเกิดจากการต่อยอดหรือน า Object เดิมมา
ใช้ จึงท าให้โครงสร้างฐานขอ้มูลเป็นระเบียบ ปรับเปล่ียนง่าย ลดเวลาและขั้นตอนในการพฒันา
ระบบ ในการเขียน Web Service เพื่อให้ฝ่ังของ Front-End ใช้ PHP Hypertext Preprocessor ในการ
ออกแบบ Web application ใช้ HTML Framework ในส่วนของ Database ใช้ MySQL server ช่วย
ออกแบบและจดัการฐานขอ้มูลของระบบ 

 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram)   

  ในการท างานปัจจุบนัของร้านจะเป็นการจดบนัทึกการท างานดว้ยมือ ทางผูจ้ดัท าจึงท าการ
พฒันาระบบเขา้มาเพื่อช่วยใหก้ารท างานดียิง่ขึ้น 

3.2.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis)   
ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 

  ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั คือ ในการท างานปัจจุบนัทางร้านฤทธ์ิวิศวภณัฑ ์พบ
การท างานท่ีเกิดความผิดพลาดบ่อย เช่น การจดบันทึกผิด หรือมีการใช้เวลามากในการท างาน 
เน่ืองจากระบบการท างานของปัจจุบนัจะเป็นการจดบนัทึกลงกระดาษดว้ยมือ ไม่ว่าจะเป็นรายการ
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สินคา้เขา้ - ออก วนัท่ี หรือ ช่ือผูรั้บ เช่น เม่ือรับสินค้าเขา้มา พนักงานจะตอ้งจดบนัทึกช่ือสินค้า 
วนัท่ี รายละเอียด จ านวน เป็นตน้  
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  แนวทางการแกปั้ญหา คือ ทางผูจ้ดัท าจึงไดท้ าการพฒันาโปรแกรมขึ้นมา เพื่อช่วย
ในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น โดยระบบช่วยในดา้นของการจดบนัทึก จะบนัทึกขอ้มูลลงใน
ระบบแทนการจดบนัทึกดว้ยมือ โดยพฒันาระบบให้สามารถบนัทึก ช่ือสินคา้ วนัท่ีเขา้-ออก อีกทั้ง
ยงัสามารถออกรายงานท่ีเก่ียวกบัการรับสินคา้เขา้ - ออกไดอี้ก รวมถึงการเก็บขอ้มูลอ่ืน ๆ ได ้ซ่ึง
ระบบจะสามารถช่วยลดเวลาในการท างาน หรือเพิ่มความสะดวกต่อผูใ้ชง้านมากยิง่ขึ้น 

 

 
รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั 
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3.2.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis)  
  ระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา ร้านฤทธ์ิวิศวภณัฑ์ สามารถเก็บขอ้มูล
ของสินคา้ได ้เก็บวนัหรือเวลาได ้สามารถออกใบรายงานของสินคา้เขา้ - ออกได ้สามารถออกใบ
รายงานการสั่งซ้ือหรือรายงานใบเบิกไดส้ามารถออกใบรายงานส่งสินคา้คืน สามารถเพิ่มช่ือหรือ
รายละเอียดของผูข้ายได้ รวมทั้งยงัแก้ไขสิทธ์ิจดัการกลุ่มผูเ้ขา้ใช้งาน ส่วนผูดู้แลระบบสามารถ
แต่งตั้งหรือจดักลุ่มให้ไดว้่าใครเป็น พนักงาน หรือ ผูดู้แลระบบ โดยระบบจะช่วยลดเวลาในการ
ท างานลง ช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 
รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram ระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา ร้านฤทธ์ิวิศวภณัฑ์ 
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3.3 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 
 

       

 

รูปท่ี 3.3 Use Case Diagram ของระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา ร้านฤทธ์ิวิศวภณัฑ์ 
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3.4 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description)    
ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Login  

Use Case Name Login  
Use Case ID UC1 
Brief Description การเขา้สู่ระบบโดยใส่รหสัยนืยนัตวัตนก่อนเขา้สู่ระบบ 
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการสมคัรสมาชิกก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบป้อนช่ือผูใ้ช ้หรือรหสัผา่น จากนั้นคลิกปุ่ ม Login 
2. ระบบจะเช็คขอ้มูลช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นท่ีป้อนเขา้มาตรงกบัฐานขอ้มูลวา่ตรงกนั

หรือไม่ 
2.1 ขอ้มูลผูใ้ชห้รือรหสัผา่นท่ีตรงกนัอยูใ่นฐานขอ้มูล 

2.1.1 ระบบไปยงัหนา้หลกัเพื่อเลือกเมนูหรือท างานต่อไป 
2.2 ขอ้มูลช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นไม่ตรงกบัฐานขอ้มูล 

2.2.1     ระบบแสดง Dialog แจง้เตือนวา่ “คุณใส่รหสัผิด” ไม่สามารถเขา้สู่ระบบ
ไดเ้น่ืองจากช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 

Post Condition สามารถใชง้านฟังกช์นัต่าง ๆ ส าหรับผูดู้แลระบบบนเวบ็แอปพลิเคชนั
ได ้

Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ตารางท่ี 3.2 รายระเอียดของ Use Case : Home   

Use Case Name Home 
Use Case ID UC2 
Brief Description ผูดู้แลระบบ และพนกังานสามารถดูรายการสินคา้คงเหลือ รายงาน

ยอดขายต่อปี และจดัการฟังก์ชนัต่าง ๆ ได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login เขา้สู่ระบบก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู Home  
2. เม่ือผูดู้แลระบบ หรือพนกังาน คลิกเขา้มาในส่วนของหนา้น้ี จะแสดงตารางส่วนของ

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.3 รายระเอียดของ Use Case : Manager User 

Use Case Name Manager User 
Use Case ID UC3 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถดูขอ้มูลส่วนตวัหรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของตวั

พนกังานได ้
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านระบบคลิกเลือกท่ีเมนู Manager User 
2. สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลส่วนตวั หรือสถานะของผูเ้ขา้ใชง้านได ้
3. สามารถดูรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวัได ้
4. สามารถออกเอกสารเป็นรายงานได ้

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.4 รายระเอียดของ Use Case : Manager Product 

Use Case Name Manager Product 
Use Case ID UC4 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือพนกังานสามารถคลิกเขา้มาเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลของ

สินคา้ หรือประเภทสินคา้ในหนา้น้ีได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login เขา้สู่ระบบก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู manager product  
1.1 เลือกเมนูจดัการประเภทสินคา้ 

       1.1.1 สามารถ เพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลของประเภทสินคา้ได ้

1.2 เลือกเมนูจดัการขอ้มูลสินคา้ 

       1.2.1 สามารถ เพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลของสินคา้ได ้

1.3 เลือกเมนูสินคา้ทั้งหมด 

       1.3.1 สามารถดูรายเอียดของสินคา้ทั้งหมดได ้

2. สามารถคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการได ้
3. สามารถออกเอกสารเป็นรายงานได ้

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.5 รายระเอียดของ Use Case : Purchase Order 

Use Case Name Purchase Order 
Use Case ID UC5 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือพนกังานสามารถคลิกเขา้มาดูรายละเอียด เพิ่ม แกไ้ข 

ลบขอ้มูลของใบสั่งซ้ือสินคา้ในหนา้น้ีได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login เขา้สู่ระบบก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นก็ต่อเม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ีเมนู Purchase Order 
2. เลือกเมนูใบสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมด 
3. จะแสดงขอ้มูลทั้งหมดของใบสั่งซ้ือสินคา้ท่ีมีอยูใ่นคลงั 
4. สามารถ เพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลของใบสั่งซ้ือได ้
5. สามารถคน้หาขอ้มูลของใบสั่งซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการได ้
6. สามารถออกเอกสารเป็นรายงานได ้

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.6 รายระเอียดของ Use Case : Repair Order 

Use Case Name Repair Order 
Use Case ID UC6 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือพนกังานสามารถคลิกเขา้มาดูรายละเอียด เพิ่ม แกไ้ข 

ลบขอ้มูลของใบเครมสินคา้ในหนา้น้ีได ้
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login เขา้สู่ระบบก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู Repair Order 
2. เลือกเมนูใบเครมสินคา้ 
3. จะแสดงขอ้มูลทั้งหมดของใบเครมสินคา้ท่ีมีอยูใ่นคลงั 
4. สามารถ เพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลของใบเครมสินคา้ได ้
5. สามารถคน้หาขอ้มูลของใบเครมสินคา้ท่ีตอ้งการได ้
6. สามารถออกเอกสารเป็นรายงานได ้

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.7 รายระเอียดของ Use Case : Withdraw 

Use Case Name Withdraw 
Use Case ID UC7 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือพนกังานสามารถเขา้มากรอกขอ้มูลจ านวนสินคา้ท่ีเบิก

ออกจากคลงั 
Primary Actors Administrator, Employee 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login เขา้สู่ระบบก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู Withdraw 
1.1 เลือกเมนูใบเบิกสินคา้ 

       1.1.1 สามารถ เพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลของใบเบิกสินคา้ได ้

1.2 เลือกเมนูเบิกเครมสินคา้ 

       1.2.1 สามารถ เพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลของใบเบิกเครมสินคา้ได ้

2. สามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้
3. สามารถออกเอกสารเป็นรายงานได ้

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได ้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.8 รายระเอียดของ Use Case : Report 

Use Case Name Report 
Use Case ID UC8 
Brief Description ออกเอกสารรายงาน 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้ง Login เขา้สู่ระบบก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู Report 
1.1 เลือกเมนูสินคา้คงเหลือ 

       1.1.1 แสดงสินคา้คงเหลือทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นคลงัในรูปแบบรายงาน 

1.2 เลือกเมนูรายงานการเบิกสินคา้ 

       1.2.1 สามารถก าหนดวนัท่ีตอ้งการคน้หาของการเบิกสินคา้ทั้งหมดได ้

       1.2.2 แสดงขอ้มูลท่ีถูกเลือกในรูปแบบรายงาน 

1.3 เลือกเมนูรายงานการเครม 

       1.3.1สามารถก าหนดวนัท่ีตอ้งการคน้หาของการเครมสินคา้ทั้งหมดได ้

       1.3.2 แสดงขอ้มูลท่ีถูกเลือกในรูปแบบรายงาน 

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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3.5 Sequence Diagram 

 
รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Login 

 

 

รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Home 
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รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : Manager User 
 

 

รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : Manager Product 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : Purchase Order 
 

 

รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Repair Order 
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รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : Withdraw 
 

 

รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : Report 
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3.6 Class Diagram 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.12 Class Diagram ของระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา ร้านฤทธ์ิวิศวภณัฑ์ 
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3.7 Class Diagram Detail   
 

ตารางท่ี 3.9 รายละเอียดของ Class Diagram : Register 
Register 

+add Register (String id, String name, String username, String password, String tel, String 
user_active) : String 
+update Register Register (String id, String name, String username, Stringpassword,String 
tel, String user_active) : String 
+ReturnCheck() : String 

 
ตารางท่ี 3.10 รายละเอียดของ Class Diagram : Login 

Login 
+signup : Boolean 
+email : String 
+passwd : String 
+columns : Array 
+visibleColumns : String  
+checkKey() : void 
+loadingStatus() : void 

 
ตารางท่ี 3.11 รายละเอียดของ Class Diagram : User 

 User  
+add User (String id, String name, String username, String password, String status, 
 String tel, String user_active,) : String 
+update User (String id, String name, String username, String password, String status,  
String tel, String user_active,) : String 
+ReturnCheck() : String 
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ตารางท่ี 3.12 รายละเอียดของ Class Diagram : Product 
 Product  
+add Stock(String older_img, String id, String older_id, String older_day, String 
older_name, String older_detail, String older_type, String older_price, String older_active, 
String older_repair, String older_color) : String 
+update Stock (String older_img, String id, String older_id, String older_day, String  
older_name, String older_detail, String older_type, String older_price, String older_active, 
 String repair, String older_color) : String 
+ReturnCheck() : String 

 

ตารางท่ี 3.13 รายละเอียดของ Class Diagram : Type 
 Type  
+add Type (String type_id, String type_name, String type_ active) : String 
+update Type (String type_id, String type_name, String type_ active) : String  
+ReturnCheck() : String 

 

ตารางท่ี 3.14 รายละเอียดของ Class Diagram : Purchase Order 
 Purchase Order  
+add Purchase (String info_id, String info_day, String info_pass, String info_name, String 
info_address, String info_tel, String info_to, String info_note, String info_type, String 
info_date, String info_ active, String info_receipt, String info_passre) : String 
+update Purchase (String info_id, String info_day, String info_pass, String info_name,  
String info_address, String info_tel, String info_to, String info_note, String info_type,  
String info_date, String info_ active, String info_receipt, String info_passre) : String  
+ReturnCheck() : String 
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ตารางท่ี 3.15 รายละเอียดของ Class Diagram : Repair Order 
 Repair Order  
+add Repair (String info_id, String info_day, String info_pass, String info_name, String 
info_address, String info_tel, String info_to, String info_note, String info_type, String 
info_date, String info_ active, String info_receipt, String info_passre) : String 
+update Repair (String info_id, String info_day, String info_pass, String info_name,  
String info_address, String info_tel, String info_to, String info_note, String info_type,  
String info_date, String info_ active, String info_receipt, String info_passre) : String  
+ReturnCheck() : String 

 
ตารางท่ี 3.16 รายละเอียดของ Class Diagram : Withdraw 

 Withdraw  
+add Withdraw (String info_id, String info_day, String info_pass, String info_name, 
String info_address, String info_tel, String info_to, String info_note, String info_type, 
String info_date, String info_ active, String info_receipt, String info_passre) : String 
+update Withdraw (String info_id, String info_day, String info_pass, String info_name,  
String info_address, String info_tel, String info_to, String info_note, String info_type,  
String info_date, String info_ active, String info_receipt, String info_passre) : String  
+ReturnCheck() : String 
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3.8 โครงสร้างของฐานข้อมูลและความสัมพนัธ์ระหว่างเอ็นทิตี ้   

 

 

รูปท่ี 3.13 Entity Relationship Diagram ของระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา ร้านฤทธ์ิ
วิศวภณัฑ ์
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3.9 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)   

 
ตารางท่ี 3.17  รายละเอียดของตารางขอ้มูล user 

Attribute Description Type PK FK Reference 
id  รหสั int (5) Yes   
name ช่ือ-นามสกุล text    
username ช่ือในระบบ text    
password 
 

รหสัผา่น text    

status ระบบสถานะการ
ใชง้าน 

enum('admin',
'user') 

   

tel  เบอร์โทรศพัท ์     
user_active:  แสดงสถานะการ

ใชง้าน 
int (11)    

 

ตารางท่ี 3.18  รายละเอียดของตารางขอ้มูล product_type 

Attribute Description Type PK FK Reference 
type_id  รหสั int (4) Yes   
type_name  ช่ือประเภทสินคา้ varchar (50)    
type_active  แสดงสถานะการ

ใชง้าน 
int (10)    
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ตารางท่ี 3.19  รายละเอียดของตารางขอ้มูล older_stock 

Attribute Description Type PK FK Reference 
id รหสั int (6) Yes   
older_img รูปสินคา้ text    
older_id รหสัของสินคา้ text    
older_day วนัเวลาท่ีน า

สินคา้เขา้คลงั 
datetime    

older_name  ช่ือสินคา้ text    
older_detail รายละเอียดสินคา้ text    
older_type  รหสัประเภท

สินคา้ 
int (11)  Yes product_type 

older_price ราคาสินคา้ text    
older_active แสดงสถานะการ

ใชง้าน 
int (11)    

older_repair  การรับประกนั
สินคา้ 

varchar (10)    

older_color  สีของสินคา้ varchar (10)    
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ตารางท่ี 3.20  รายละเอียดของตารางขอ้มูล order_info 
Attribute Description Type PK FK Reference 

info_id  รหสั int (7) Yes   
info_day  วนัเวลาท่ีล่าสุดใน

การเก็บขอ้มูล 
datetime    

info_pass รหสัของรายงาน
การเบิก 

text    

info_name ช่ือพนกังานท่ีท า
รายงาน 

text    

info_address ท่ีอยู ่ text    
info_tel เบอร์โทรศพัท ์ text    
info_to  สถานท่ีจดัส่ง text    
info_note หมายเหตุ text    
info_type  ประเภทของ

รายการเบิก / ถอน 
varchar (50)  Yes order_product 

info_date วนัเวลาท่ีท า
รายการกล่าสุด 

datetime  Yes order_product 

info_ active แสดงสถานะการ
ใชง้าน 

int (11)    

info_receipt  รหสัใบเสร็จ varchar (10)    
info_passre รหสัใบเครม varchar (10)    
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ตารางท่ี 3.21  รายละเอียดของตารางขอ้มูล order_product 
Attribute Description Type PK FK Reference 

op_id รหสั int (11) Yes   
op_type ประเภทของ

รายการเบิก / ถอน 
varchar (50)  Yes order_info 

op_ref  รหสัของประเภท
รายการเบิก / ถอน 

int (11)  Yes order_info 

op_product รหสัสินคา้ int (11)  Yes older_stock 
op_amount จ านวนสินคา้ int (11)    
op_create วนัเวลาท่ีท า

รายการกล่าสุด 

dateime  Yes order_info 

 



บทที่ 4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)  

ระบบจดัการคลงัและการเบิกสินคา้ ออกแบบโดยค านึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ชเ้ป็นหลกั
จึงออกแบบมาให้เมนูต่างๆ เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถท างานไดส้ะดวกมากยิง่ขึ้น ขั้นตอนการท างาน
ของโปรแกรมในหนา้ต่าง ๆ ท าใหผู้ใ้ชมี้ความสะดวก โดยจะมีเมนูอยูท่างดา้นขา้งซา้ยของหนา้หลกั 
โปรแกรมยงัออกแบบมาเพื่อใหผู้ใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมแทนการบนัทึกลงในสมุด 

 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้าน 
จากรูปท่ี  4.1  แสดงหนา้แรกส าหรับผูใ้ชใ้นการยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ใชง้านระบบ โดยใช ้ 

ช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่นในการยนืยนัตวัตน ถา้เป็นผูใ้ชใ้หม่จะตอ้งใหผู้ดู้แลระบบเป็นผูเ้พิ่มขอ้มูลก่อน
การเขา้สู่ระบบ 
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 4.1.1 ส่วนผู้ดูแลระบบ/ เจ้าของ 
 

 

รูปท่ี 4.2 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลสมาชิก (ผูใ้ช)้ 
จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลผูใ้ชง้าน โดยผูดู้แลระบบจะตอ้งใส่ขอ้มูล ช่ือ-นามสกุล 

เบอร์โทรศพัท์มือถือ ช่ือผูเ้ขา้ใช้งาน รหัสผ่าน ยืนยนัรหัสผ่าน และสถานะในระบบว่าเป็นผูดู้แล
ระบบ หรือผูใ้ชง้าน (โดยการเพิ่มผูใ้ชผู้ดู้แลระบบจะเป็นผูท้  าการเพิ่มใหก้บัผูใ้ชง้านเท่านั้น) 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอหลกั 
จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้หลกัของระบบ (รายงานยอดขาย) จะแสดงยอดการขายทั้งหมดใน

แต่ละปี และสามารถดูยอ้นหลงัได ้4 ปี ของยอดขายทั้งหมด 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอหลกั 
จากรูปท่ี ท่ี 4.4 เม่ือเขา้มาในหนา้หลกัของโปรแกรม (สินคา้คงเหลือ) จะแสดงรายการของ

สินคา้ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นคลงัสินคา้ และสินคา้ท่ีน าเขา้-น าออกจากคลงัสินคา้ 
 

 
รูปท่ี 4.5 หนา้จอจดัการผูใ้ชง้าน 

จากรูปท่ี 4.5 เม่ือเขา้มาในหน้าจดัการผูใ้ช้งานของโปรแกรมจะแสดงรายช่ือผูใ้ช้ทั้งหมด
ของผูท่ี้สามารถเขา้ใชง้านโปรแกรม ประกอบดว้ย 

 1. สามารถคน้หารายช่ือผูใ้ชง้าน 
  2. เม่ือคลิกเขา้มาจะสามารถแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชไ้ด ้และลบบญัชีผูใ้ชง้านบุคคลน้ีออก 

  3. สามารถแสดงออกในรูปแบบเอกสารรายงาน และพิมพอ์อกมาได ้

  4. เพิ่มผูใ้ชง้านในระบบ  

 (ผูดู้แลระบบจะเป็นผูก้  าหนดสถานะของผูใ้ชง้าน)  
 

 

1 
2 

3 
4 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอประเภทสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.6 เม่ือเขา้ในหนา้ประเภทสินคา้ของโปรแกรมจะแสดงประเภททั้งหมดท่ีมีอยู่ใน
โปรแกรม  ประกอบดว้ย 

 1. สามารถคน้หาประเภทของสินคา้ได ้
  2. เม่ือคลิกเขา้มาจะสามารถแกไ้ขประเภทสินคา้ และลบประเภทสินคา้น้ีออก 

  3. สามารถแสดงออกในรูปแบบเอกสารรายงาน และพิมพอ์อกมาได ้

  4. เพิ่มประเภทสินคา้ 

 

 
รูปท่ี 4.7 หนา้จอเพิ่มประเภทสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.7 เม่ือเขา้ในหนา้เพิ่มประเภทสินคา้ของโปรแกรมจากนั้นกรอกขอ้มูลประเภท
สินคา้ท่ีตอ้งการจากนั้นคลิกปุ่ มส่ง ขอ้มูลจะถูกเพิ่ม 

 
 
 

1 

2 

3 
4 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอจดัการขอ้มูลสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.8 เม่ือเขา้ในหนา้จดัการขอ้มูลสินคา้ของโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลสินคา้ทั้งหมด
ท่ีมีอยูใ่นโปรแกรม ประกอบดว้ย 

 1. สามารถคน้หาสินคา้ได ้
  2. เม่ือคลิกเขา้มาจะสามารถแกไ้ขสินคา้ และลบสินคา้น้ีออก 

  3. สามารถแสดงออกในรูปแบบเอกสารรายงาน และพิมพอ์อกมาได ้

  4. เพิ่มสินคา้ 

 

 
รูปท่ี 4.9 หนา้จอเพิ่มประเภทสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.9 เม่ือเขา้ในหนา้เพิ่มสินคา้ของโปรแกรมจากนั้นกรอกขอ้มูลสินคา้แลว้คลิกปุ่ ม
ส่ง ขอ้มูลจะถูกเพิ่ม 
 
 

3 1 
4 

3 
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รูปท่ี 4.10 หนา้จอสินคา้ทั้งหมด 

จากรูปท่ี 4.10 เม่ือเขา้ในหนา้สินคา้ทั้งหมดของโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลสินคา้ทั้งหมดท่ีมี
อยูใ่นคลงัสินคา้ รูปสินคา้ รหสัสินคา้ รายเอียดสินคา้ ประเภทสินคา้ ช่ือสินคา้ จ านวนของสินคา้
ทั้งหมด และสามารถออกรูปแบบรายงานของสินนคา้ทั้งหมดได ้
 

 
รูปท่ี 4.11 หนา้จอใบสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
4 
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จากรูปท่ี 4.11 เม่ือเขา้มาในหน้าใบสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมดของโปรแกรมจะแสดงใบสั่งซ้ือ
สินคา้ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นโปรแกรม ประกอบดว้ย 

 1. สามารถคน้หาใบสั่งซ้ือสินคา้ได ้
  2. เม่ือคลิกเขา้มาจะสามารถแกไ้ขประเภทสินคา้ และลบประเภทสินคา้น้ีออก 

  3. สามารถแสดงออกในรูปแบบเอกสารรายงาน และพิมพอ์อกมาได ้

  4. เพิ่มประเภทสินคา้ 

  5. เม่ือคลิกเขา้มาจะแสดงรายละเอียดของใบสั่งซ้ือสินคา้  

 

 
รูปท่ี 4.12 หนา้จอเพิ่มใบสั่งซ้ือสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.12 เม่ือเขา้ในหนา้เพิ่มใบสั่งซ้ือสินคา้ของโปรแกรมจากนั้นกรอกขอ้มูลของผูรั้บ
เร่ืองการสั่งซ้ือสินคา้แลว้กดปุ่ มส่ง ขอ้มูลจะถูกเพิ่ม ประกอบดว้ย 

1. เลือกประเภทของสินคา้ 

2. เม่ือคลิกเขา้มาจะสามารถเพิ่มสินคา้ท่ีตอ้งการเลือกไปแสดงท่ีรายการท่ีเลือก 

3. เม่ือคลิกเขา้มาจะลบรายการสินคา้ท่ีเลือกออก 

2 
3 

1 
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รูปท่ี 4.13 หนา้จอแสดงรายละเอียดของใบสั่งซ้ือสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.13 เม่ือเขา้ในหน้าแสดงรายละเอียดของใบสั่งซ้ือสินคา้ของระบบจะแสดง
รายการ จ านวนเคร่ือง ราคา (หน่วย) และราคาสุทธิของจ านวนสินคา้ทั้งหมด 

 

 
รูปท่ี 4.14 หนา้จอใบเครมสินคา้ทั้งหมด 

จากรูปท่ี 4.14 เม่ือเขา้มาในหน้าใบเครมสินคา้ทั้งหมดของระบบจะแสดงใบเครมสินคา้
ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบ ประกอบดว้ย 

 1. สามารถคน้หาใบเครมสินคา้ได ้
  2. เม่ือคลิกเขา้มาจะสามารถแกไ้ขใบเครมสินคา้ และลบใบเครมสินคา้น้ีออก 

  3. สามารถแสดงออกในรูปแบบเอกสารรายงาน และพิมพอ์อกมาได ้

  4. เพิ่มใบเครมสินคา้ 

1 

2 

3 
4 

5 
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 5. เม่ือคลิกเขา้มาจะแสดงรายละเอียดของสินคา้ท่ีเครม 
 

 
รูปท่ี 4.15 หนา้จอเพิ่มใบเครมสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.15 เม่ือเขา้ในหนา้เพิ่มใบเครมสินคา้ของระบบจากนั้นกรอกขอ้มูลของผูรั้บเร่ือง
การเครมสินคา้แลว้คลิกปุ่ มส่ง ขอ้มูลจะถูกเพิ่ม ประกอบดว้ย 

1 เลือกประเภทของสินคา้ 

2 เม่ือคลิกเขา้มาจะสามารถเพิ่มสินคา้ท่ีตอ้งการเลือกไปแสดงท่ีรายการท่ีเลือก 

3 เม่ือคลิกเขา้มาจะลบรายการสินคา้ท่ีเลือกออก 
 

 
รูปท่ี 4.16 หนา้จอแสดงรายละเอียดของใบเครมสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.16 เม่ือเข้าในหน้าแสดงรายละเอียดของใบเครมสินค้าของระบบจะแสดง
รายการ จ านวนเคร่ือง ราคา (หน่วย) และราคาสุทธิของจ านวนสินคา้ทั้งหมด 

 

2 
3 

1 
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รูปท่ี 4.17 หนา้จอใบเบิกสินคา้ทั้งหมด 

จากรูปท่ี 4.17 เม่ือเข้ามาในหน้าใบเบิกสินค้าทั้ งหมดของระบบจะแสดงใบเบิกสินคา้
ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบ ประกอบดว้ย 

 1. สามารถคน้หาใบเบิกสินคา้ได ้
  2. เม่ือคลิกเขา้มาจะสามารถแกไ้ขใบเบิกสินคา้ และลบใบเบิกสินคา้น้ีออก 

  3. สามารถแสดงออกในรูปแบบเอกสารรายงาน และพิมพอ์อกมาได ้
  4. เพิ่มใบเบิกสินคา้ 
  5. เม่ือคลิกเขา้มาจะแสดงรายละเอียดของใบเบิกสินคา้ 

 
 
 

1 

2 
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รูปท่ี 4.18 หนา้จอเพิ่มใบเบิกสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.18 เม่ือเขา้ในหนา้เพิ่มใบเบิกสินคา้ของระบบจากนั้นกรอกขอ้มูลของผูรั้บเร่ือง
การเบิกสินคา้แลว้คลิกปุ่ มส่ง ขอ้มูลจะถูกเพิ่ม ประกอบดว้ย 

1. เลือกประเภทของสินคา้ 

2. เม่ือคลิกเขา้มาจะสามารถเพิ่มสินคา้ท่ีตอ้งการเลือกไปแสดงท่ีรายการท่ีเลือก 

3. เม่ือคลิกเขา้มาจะลบรายการสินคา้ท่ีเลือกออก 
 

 
รูปท่ี 4.19 หนา้จอแสดงรายละเอียดของใบเบิกสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.19 เม่ือเขา้ในหนา้แสดงรายละเอียดของใบเบิกสินคา้สินคา้ของระบบจะแสดง
รายการ จ านวนเคร่ือง ราคา (หน่วย) และราคาสุทธิของจ านวนสินคา้ทั้งหมด 
 

 

2 
3 

1 
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รูปท่ี 4.20 หนา้จอใบเบิกเครมสินคา้ทั้งหมด 

จากรูปท่ี 4.20 เม่ือเขา้มาในหนา้ใบเบิกเครมสินคา้ทั้งหมดของระบบ จะแสดงใบเบิก เครม
สินคา้ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นโปรแกรม ประกอบดว้ย 

 1. สามารถคน้หาใบเบิกเครมสินคา้ได ้
  2. เม่ือคลิกเขา้มาจะสามารถแกไ้ขใบเบิกเครมสินคา้และลบใบเบิกเครม 

    สินคา้น้ีออก 

  3. สามารถแสดงออกในรูปแบบเอกสารรายงาน และพิมพอ์อกมาได ้
  4. เพิ่มใบเบิกสินคา้ 
  5. เม่ือคลิกเขา้มาจะแสดงรายละเอียดของใบเบิกสินคา้  
 

 
รูปท่ี 4.21 หนา้จอเพิ่มใบเบิกเครมสินคา้ 

 

2 
3 

1 
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จากรูปท่ี 4.21 เม่ือเขา้ในหนา้เพิ่มใบเบิกเครมสินคา้ของระบบ จากนั้นกรอกขอ้มูลของผูรั้บ
เร่ืองการเบิกเครมสินคา้แลว้คลิกปุ่ มส่ง ขอ้มูลจะถูกเพิ่ม ประกอบดว้ย 

1. เลือกประเภทของสินคา้ 

2. เม่ือคลิกเขา้มาจะสามารถเพิ่มสินคา้ท่ีตอ้งการเลือกไปแสดงท่ีรายการท่ีเลือก 

3. เม่ือคลิกเขา้มาจะลบรายการสินคา้ท่ีเลือกออก 
 

 
รูปท่ี 4.22 หนา้จอแสดงรายละเอียดของใบเบิกเครมสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.22 เม่ือเขา้ในหน้าแสดงรายละเอียดของใบเบิกเครมสินคา้สินคา้ของระบบจะ
แสดงรายการ จ านวนเคร่ือง ราคา (หน่วย) และราคาสุทธิของจ านวนสินคา้ทั้งหมด 

 

 
รูปท่ี 4.23 หนา้จอแสดงสินคา้คงเหลือ 

จากรูปท่ี 4.23 เม่ือเขา้ในหน้าแสดงสินคา้คงเหลือของโปรแกรมจะแสดงรายการสินคา้
คงเหลือ ยอดของสินคา้น าเขา้ สินคา้น าออก ทั้งหมดของโปรแกรม 
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รูปท่ี 4.24 หนา้จอแสดงรายงานการเบิกสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.24 เม่ือเขา้ในหน้าแสดงรายงานการเบิกสินคา้ของระบบจะแสดงรายงานการ
เบิกสินคา้ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบ โดยสามารถเลือกวนัท่ีตอ้งการดูรายงานการเบิกสินคา้ยอ้นหลงัได้
ไม่เกิน 4 ปี เม่ือเลือกวนัท่ีต้องการคน้หาแล้ว คลิกท่ีปุ่ ม “ไป” ระบบจะแสดงรายการเบิกสินคา้
ทั้งหมด ประกอบดว้ย 

1. เลือกวนัท่ีตอ้งการคน้หารายการเบิกสินคา้ (วนัท่ีเร่ิมตน้การคน้หา) 
2. เลือกวนัท่ีตอ้งการคน้หารายการเบิกสินคา้ (วนัท่ีส้ินสุดการคน้หา) 

 

 
รูปท่ี 4.25 หนา้จอแสดงรายงานการเบิกสินคา้ทั้งหมด 

จากรูปท่ี 4.25 เม่ือเข้าในหน้าแสดงรายงานการเบิกสินค้าทั้ งหมดของระบบจะแสดง
รายงานการเบิกสินคา้ทั้งหมดท่ีถูกเลือกวนัท่ีก าหนดไวม้าแสดง ประกอบดว้ย 

1. เม่ือคลิกเขา้มาจะแสดงรายละเอียดของใบเบิกสินคา้ 

1 
 

2 
 

1 
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รูปท่ี 4.26 หนา้จอแสดงรายละเอียดของใบเบิกสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.26 เม่ือเขา้ในหนา้แสดงรายละเอียดของใบเบิกสินคา้ของระบบจะแสดงรายการ 
จ านวนเคร่ือง ราคา (หน่วย) และราคาสุทธิของจ านวนสินคา้ทั้งหมด 

 

 
รูปท่ี 4.27 หนา้จอแสดงรายงานการเครมสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.27 เม่ือเขา้ในหนา้แสดงรายงานการเครมสินคา้ของระบบจะแสดงรายงานการ 
เครมสินคา้ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบโดยสามารถเลือกวนัท่ีตอ้งการดูรายงานการเครมสินคา้ยอ้นหลงั
ไดไ้ม่เกิน 4ปี เม่ือเลือกวนัท่ีตอ้งการคน้หาแลว้ คลิกท่ีปุ่ ม “ไป” ระบบจะแสดงรายการเครมสินคา้
ทั้งหมด ประกอบดว้ย 

1. เลือกวนัท่ีตอ้งการคน้หารายการเครมสินคา้ (วนัท่ีเร่ิมตน้การคน้หา) 
2. เลือกวนัท่ีตอ้งการคน้หารายการเครมสินคา้ (วนัท่ีส้ินสุดการคน้หา) 

 

1 
 

2 
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รูปท่ี 4.28 หนา้จอแสดงรายงานการเครมสินคา้ทั้งหมด 

จากรูปท่ี 4.28 เม่ือเข้าในหน้าแสดงรายงานการเครมสินค้าทั้งหมดของระบบจะแสดง
รายงานการเครมสินคา้ทั้งหมดท่ีถูกเลือกวนัท่ีก าหนดไวม้าแสดง ประกอบดว้ย 

1. เม่ือคลิกเขา้มาจะแสดงรายละเอียดของใบเบิกสินคา้ 
 
 

 
รูปท่ี 4.29 หนา้จอแสดงรายละเอียดของใบเครมสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.29 เม่ือเข้าในหน้าแสดงรายละเอียดของใบเครมสินค้าของระบบจะแสดง
รายการ จ านวนเคร่ือง ราคา (หน่วย) และราคาสุทธิของจ านวนสินคา้ทั้งหมด 

1 
 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์    

การพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา ร้านฤทธ์ิวิศวภณัฑ์ ไดพ้ฒันาเสร็จส้ิน
ลงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่างสมบูรณ์ โดยในส่วนของพนักงานสามารถเก็บขอ้มูลของสินคา้ 
รายละเอียดสินคา้ วนัท่ีน าเขา้-ออก เป็นตน้ และยงัสามารถท ารายการท่ีเบิกสินคา้ไดอี้ก เม่ือท าการ
เบิกสินคา้เสร็จจะไปท าในส่วนของออกใบรีพอร์ทท่ีเก่ียวกับการเบิกสินคา้ จะแสดงขอ้มูลของ
สินคา้ท่ีเบิกออกไป  โดยระบบสามารถช่วยลดขอ้ผิดพลาดและใช้เวลาในการท างานน้อยลง และ
สะดวกต่อการใชง้านยิ่งขึ้น ระบบมีการเก็บขอ้มูลของสินคา้ท่ีละเอียดกว่าการจดขอ้มูลของสินคา้มี
ทั้งรายละเอียดของสินคา้ขอ้มูลของสินคา้วนัท่ีน าสินคา้เขา้-ออก อีกทั้งยงัสามารถออกรายงานทั้ง
สินคา้เขา้และสินคา้ออกได ้ เจา้ของร้านยงัสามารถเก็บรายละเอียดของพนักงานและจดัการสิทธ์ิ
ใหก้บัพนกังานได ้พนกังานจึงสามารถใชง้านระบบใหเ้กิดประโยชน์ท่ีสุด 

 

5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1 สามารถเก็บขอ้มูลและรายละเอียดของสินคา้ได ้
 5.2.1.1 สามารถเก็บจ านวนของสินคา้ได ้
 5.2.1.2 สามารถเก็บราคาของสินคา้ได ้
 5.2.1.3 สามารถเก็บล าดบัท่ีของสินคา้ได ้
 5.2.1.4 สามารถเก็บรหสัของสินคา้ได ้
 5.2.1.5 สามารถเก็บประเภทของสินคา้ได ้
 5.2.1.6 สามารถเก็บช่ือสินคา้ได ้
 5.2.7.7 สามารถเก็บราคท่ีน าขายสินคา้ได ้
5.2.2 สามารถคน้หาสินคา้ในคลงัได ้

5.2.2.1 สามารถคน้หารุ่นต่างๆของแอร์ได ้
5.2.2.2  สามารถคน้หาประเภทต่างๆ ของแอร์ได ้

5.2.3 สามารถดูสินคา้ท่ีเขา้มาใหม่ได ้
5.2.4 สามารถเช็ครายละเอียดของสินคา้ได ้
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5.2.5 สามารถดูรายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา้ได ้ 
 5.2.5.1 สามารถดูวนัท่ีสั่งซ้ือสินคา้ได ้
 5.2.5.2 สามารถดูขอ้มูลของสินคา้ได ้
 5.2.5.3 สามารถดูจ านวนท่ีสั่งซ้ือของสินคา้ได ้
5.2.6 สามารถออกรายงานได ้   
 5.2.6.1 ออกใบรายงานการเบิกสินคา้ได ้
 5.2.6.2 ออกใบรายงานการสั่งซ้ือได ้
 5.2.6.3 ออกใบรายงานสินคา้คงคลงัทั้งหมด 
 5.2.6.4 ออกใบรายงานสินคา้คงคลงัท่ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 ช้ิน 
 5.2.6.4 ออกใบรายงานสินคา้ท่ีส่งคืนได ้
 

5.3 ข้อเสนอแนะ   
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นควรพัฒนา
ระบบดงัต่อไปน้ี 
 5.3.1 เพิ่มระบบหนา้ร้าน เพื่อไวใ้ชใ้นการขายสินคา้  
 5.3.2 ควรเพิ่มระบบสแกนบาร์โคด้สินคา้เพื่อใหส้ะดวกและรวดเร็วต่อการใชง้านมาก   
          ยิง่ขึ้น 
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