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บทท่ี 3 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองเขียน กรณีศึกษาร้านสุขกมล ไดศึ้กษา
และรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองเขียนพบว่า ร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองเขียนยงั
ไม่มีการนาํระบบเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชก้บักิจการ ซ่ึงทางคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาและพบ
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 

 1. การจดัเกบ็ขอ้มูลเอกสารต่างๆ ใชก้ารจดบนัทึกดว้ยปากกา เม่ือเวลาผา่นไปเป็นเวลานาน
อาจทาํให้เอกสารเลือนลาง ทาํให้เห็นขอ้มูลไม่ชดัเจน การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ จะจดลง
สมุดบนัทึก บางคร้ังเอกสารเกิดการสูญหาย ทาํใหไ้ม่สามารถคน้หาขอ้มูลได ้

 2. การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ อาจล่าชา้ เน่ืองจากการใชป้ากกาจดรายละเอียดต่างๆ ลงสมุด
บนัทึก 

 3. การจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลการขายสินคา้ และขอ้มูลยอ่ยต่างๆ ของ
ทางร้าน ยงัใชก้ารจดบนัทึกรวมกนัทั้งหมด อาจทาํให้เกิดความสับสนและแยกต่อการ
จดัการเอกสารต่างๆ  

 4. การคน้หาขอ้มูลสินคา้ในสตอ๊ก หรือสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการไม่สะดวก เกิดความล่าชา้ 
 5. การคิดคาํนวณการรับชาํระเงิน ไม่มีเคร่ืองวดัค่าท่ีแน่นอน ทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาด 

การเกบ็รวมรวมขอ้มูล 

 1. คณะผูจ้ ัดทาํได้ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทางร้านขายเคร่ืองเขียน โดยการไป
สัมภาษณ์ว่าทางร้านมีระบบจัดการของสินคา้ การตรวจสอบ หรือการคน้หาสินคา้
อยา่งไร เช่น ในการคน้หาขอ้มูลสินคา้ พบวา่ยงัเป็นรูปแบบการคน้หาสินคา้ท่ีจดในสมุด
บนัทึก การบนัทึกสินคา้คงเหลือต่างๆ ยงัถูกบันทึกไวใ้นสมุดบนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ี
จดัเก็บไวถู้กรวมกนัไม่เป็นระเบียบ ทาํให้ขอ้มูลสินคา้ผิดพลาดและสูญหาย การคน้หา
ขอ้มูลล่าชา้ ทาํใหเ้สียเวลาในการคน้หา เป็นตน้ 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นแนวทางในการออกแบบ เพื่อใช้
ในการศึกษาหาขอ้มูลและนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาระบบ 
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การวิเคราะห์ระบบงาน 

 หลงัจากท่ีคณะผูจ้ดัทาํระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองเขียน กรณีศึกษาร้านสุขกมล ไดศึ้กษา
และเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองเขียนแลว้ ไดท้ราบถึงระบบงานดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดของงาน/กิจกรรม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บผดิชอบ 
1. การจดัเกบ็ และ

บนัทึกขอ้มูล
ต่างๆ 

 

เกบ็บนัทึกขอ้มูลต่างๆ ลงใน
สมุดบนัทึกหรือกระดาษ เช่น 
ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ  ขอ้มูลการขาย  

เอกสารการสัง่ซ้ือ 
เอกสารการขาย ฯลฯ 

พนกังาน 

2. การซ้ือสินคา้ 
 

เจา้ของร้านซ้ือสินคา้จากตลาด
สาํเพง็ 

- เจา้ของร้าน 

3. การรับสินคา้ 
 

เจา้ของร้านทาํการรับสินคา้จาก
ตลาดสาํเพง็ ณ วนัท่ีซ้ือสินคา้ 

แฟ้มรับสินคา้ เจา้ของร้าน 

4. การขายสินคา้ 
 

พนกังานทาํการขายสินคา้
ใหก้บัลูกคา้ 

ใบเสร็จรับเงิน พนกังาน 

5. การเช็คสตอ็ก 
 สินคา้ 

ใชก้ารตรวจนบัตามจาํนวน
สินคา้ 

แฟ้มขอ้มูลสินคา้ พนกังาน 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดจากระบบงานในปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม ปัญหา ความตอ้งการ 

1. การบนัทึกขอ้มูล 
 

1.1 การจดบนัทึกขอ้มูลทาํได้
ล่าชา้ 

1.2 การจดัเกบ็เอกสารขอ้มูล
ไม่เป็นระเบียบ 

1.1 บนัทึกขอ้มูลได้
รวดเร็ว 

1.2 มีการจดัเกบ็ขอ้มูล
เอกสารท่ีเป็นระเบียบ
และปลอดภยัโดยมี
การสาํรองขอ้มูล 

2. การสัง่ซ้ือ 2.1 ไม่ทราบจาํนวนในการ
สัง่ซ้ือสินคา้ท่ีแน่นอน 

2.2 เสียเวลาในการเขียน
ใบสัง่ซ้ือซ่ึงทาํใหล่้าชา้ 

2.3 เสียเวลาในการนบัสินคา้ 

ระบบทาํการออกใบสัง่ซ้ือ
สินคา้ เพื่อความถูกตอ้งของ
การสัง่ซ้ือสินคา้ 

3. การตรวจสอบสินคา้ 
    คงเหลือ 

3.1 ไม่ทราบจาํนวนสินคา้
คงเหลือในสตอ๊กท่ี
แน่นอน 

3.2 มีความผดิพลาดสูง 

ตอ้งการระบบท่ีมีการทาํงาน
โดยอตัโนมติั และลดความ
ล่าชา้ และเพิ่มความถูกตอ้ง
ของงานระบบเดิม 

4. การรับสินคา้ เกิดการชาํรุดของสินคา้และ
ไดรั้บสินคา้ไม่ครบตามจาํนวน
ท่ีตอ้งการ 

ตอ้งการตรวจสอบขอ้มูล 
สินคา้ท่ีรวดเร็ว เพื่อสะดวก
ในการตรวจสอบสินคา้ 

5. การขายสินคา้ 5.1 มีการขายสินคา้เป็น
จาํนวนมาก ทาํใหเ้กิด
ความล่าชา้ 

5.2 มีการคาํนวณสินคา้ไม่
ถูกตอ้ง 

ตอ้งการระบบท่ีทาํงานเป็น
อตัโนมติั รวดเร็วและแม่นยาํ 
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แผนผงัการทาํงานของระบบงานปัจจุบนั 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนผงัการทาํงานของระบบปัจจุบนั 
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การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

1. การออกแบบส่วนขอ้มูลนาํเขา้ 

 

ภาพท่ี 3.2 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 

 หนา้จอในส่วนน้ีใชส้าํหรับการเขา้สู่ระบบการใชง้านของระบบบริหารร้านขายเคร่ืองเขียน โดย
พนกังานจะตอ้งกรอกรหสัและรหสัผา่นของตนเองเพ่ือเขา้สู่ระบบ 
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ภาพท่ี 3.3 หนา้จอหลกั 

 เม่ือทาํการ Login แลว้ ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอแสดงเมนูต่างๆ ของโปรแกรม หนา้หลกัในการเขา้
สู่เมนูต่างๆ ของระบบ โดยหน้าหลกัน้ีเช่ือมต่อกบัหน้าจอขอ้มูลพื้นฐาน หน้าจอขายสินคา้ หน้าจอ
สัง่ซ้ือสินคา้ หนา้จอรับสินคา้ หนา้จอส่งเคลมสินคา้ รวมถึงการออกรายงานต่างๆ   
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ภาพท่ี 3.4 หนา้จอขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

 หน้าจอในส่วนน้ี แสดงรายละเอียดเก่ียวกับขอ้มูลของผูจ้ดัจาํหน่ายทั้งหมด เช่น รหัสผูจ้ ัด
จาํหน่าย ช่ือผูจ้ดัจาํหน่าย ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์และสามารถทาํรายการเพิ่ม แกไ้ข บนัทึก และเคลียร์ค่า
ขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งยงัสามารถคน้หาขอ้มูลจดัจาํหน่ายจากฐานขอ้มูลได ้
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ภาพท่ี 3.5 หนา้จอขอ้มูลสินคา้ 

 หนา้จอในส่วนน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลสินคา้ต่างๆ เช่น ช่ือสินคา้ ราคาสินคา้ และผู ้
จดัจาํหน่าย สามารถทาํรายการเพิ่ม แกไ้ข บนัทึกขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งยงัสามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้จาก
ฐานขอ้มูลได ้
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ภาพท่ี 3.6 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

 หน้าจอในส่วนน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับขอ้มูลพนักงานทั้งหมด เช่น รหัสพนักงาน ช่ือ
พนกังาน ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์สามารถทาํรายการเพ่ิม แกไ้ข บนัทึกขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งยงัสามารถ
คน้หาขอ้มูลพนกังานจากฐานขอ้มูลได ้
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ภาพท่ี 3.7 หนา้จอการรับสินคา้ 

 หนา้จอในส่วนน้ีแสดงการรับสินคา้จากผูจ้ดัจาํหน่าย เม่ือทาํการพิมพข์อ้มูลรายละเอียดสินคา้
แลว้กดบนัทึก หนา้จอจะแสดงรายละเอียดของการรับสินคา้ เช่น รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ ราคาทุน ราคา
ขาย และทราบยอดรวมทั้งหมดของการรับสินคา้ของแต่ละรอบ แลว้ทาํการกดปุ่มบนัทึกเพื่อบนัทึก
ขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.8 หนา้จอการขายสินคา้ 

 หน้าจอในส่วนน้ีแสดงการขายสินค้ากับลูกค้า เ ม่ือพนักงานกรอกข้อมูลสินค้า  ได้แก่ 
รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ จาํนวน แลว้กดปุ่มบนัทึกระบบก็จะทาํการตดัสตอ็กในสินคา้ให้อตัโนมติั หรือ
ทาํการคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการขาย หนา้จอจะแสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการขาย และสามารถเพิ่มรายการ
สินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ หรือยกเลิกรายการก็สามารถลบสินคา้ท่ีเลือกไปแลว้ไดเ้ช่นกนั ผูใ้ชจ้ะทาํการ
บนัทึกลงในฐานขอ้มูลรวมถึงการออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ลูกคา้ได ้
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ภาพท่ี 3.9 หนา้จอขอ้มูลสินคา้สูญหาย 

 หน้าจอในส่วนน้ีแสดงการจดัการขอ้มูลสินคา้ท่ีสูญหายภายในร้านทั้งหมด โดยการกดปุ่ม
คน้หาผูจ้ดัจาํหน่าย และสามารถเพ่ิมรายการสินคา้สูญหายท่ีตอ้งการบนัทึกเพิ่มได ้หรือยกเลิกรายการ
กส็ามารถลบสินคา้ท่ีเลือกไปแลว้ได ้ผูใ้ชจ้ะทาํการบนัทึกลงในฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.10 หนา้จอขอ้มูลสินคา้ชาํรุด 

 หนา้จอในส่วนน้ีแสดงการจดัการขอ้มูลสินคา้ท่ีชาํรุดภายในร้านทั้งหมด โดยการกดปุ่มคน้หา 
ผูจ้ดัจาํหน่าย สามารถเพิ่มรายการสินคา้ชาํรุดท่ีตอ้งการบนัทึกเพิ่มได ้หรือยกเลิกรายการก็สามารถลบ
สินคา้ท่ีเลือกไปแลว้ได ้ผูใ้ชจ้ะทาํการบนัทึกลงในฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.11 หนา้จอการส่งเคลมสินคา้ 

 หนา้จอในส่วนน้ีแสดงขอ้มูลการส่งเคลมสินคา้ใหก้บัผูจ้ดัจาํหน่าย เม่ือมีสินคา้ชาํรุดภายในร้าน 
โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งทาํการเพิ่มขอ้มูลใหม่และคน้หาสินคา้ชาํรุด เม่ือทาํการเลือกสินคา้ท่ีชาํรุดแลว้ ขอ้มูล
จะมาแสดงในหนา้จอน้ี โดยจะแสดงเป็นรายละเอียดสินคา้ชาํรุดในตารางขอ้มูลการส่งเคลม ผูใ้ชจ้ะ
ทาํการบนัทึกขอ้มูลการส่งเคลมลงในฐานขอ้มูล 
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2. การออกแบบส่วนผลลพัธ์ 

 

ภาพท่ี 3.12 รายงานสรุปยอดใบรับสินคา้ 
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ภาพท่ี 3.13 รายงานสรุปยอดสินคา้ชาํรุดส่งเคลม 
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ภาพท่ี 3.14 รายงานสรุปยอดสินคา้คงคลงั 
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ภาพท่ี 3.15 รายงานสรุปสินคา้ชาํรุด 
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ภาพท่ี 3.16 รายงานสรุปยอดสินคา้สูญหาย 

  



 

43 
 

 

ภาพท่ี 3.17 รายงานสรุปยอดขายสินคา้ 
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ภาพท่ี 3.18 บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน 
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3. การออกแบบฐานขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 3.19 การแสดงความสมัพนัธ์ของขอ้มูล 
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ตารางท่ี 3.3 รายการตารางขอ้มูล 
ช่ือตาราง คาํอธิบาย 

Claim 
ClaimDetail 
Defect 
DeFectDetail 
EditPer 
LoseProduct 
LoseProductDetail 
Personal 
Product 
Recive 
ReciveDetail 
Sale 
SaleDetail 
Supplier 
Unit 

ตารางเคลมสินคา้ 
ตารางรายละเอียดการเคลม 
ตารางสินคา้ชาํรุด 
ตารางรายละเอียดสินคา้ชาํรุด 
ตารางแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
ตารางสินคา้สูญหาย 
ตารางรายละเอียดสินคา้สูญหาย 
ตารางพนกังาน 
ตารางสินคา้ 
ตารางรับสินคา้ 
ตารางรายละเอียดการรับสินคา้ 
ตารางขาย 
ตารางรายละเอียดการการขาย 
ตารางผูผ้ลิต 
ตารางหน่วยนบั 
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4. การพฒันาโปรแกรม 

 4.1 การออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 

 

ภาพท่ี 3.20 การออกแบบฐานขอ้มูล 
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 4.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 

 

ภาพท่ี 3.21 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ 
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 4.3 การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษา C# 

 

ภาพท่ี 3.22 แสดงการเขียนโปรแกรมเพื่อใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูล 

 


