
บทท่ี 4 
ขั้นตอนการปฏิบติังานและทดสอบโปรแกรม 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 โปรแกรมระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองเขียน มีขั้นตอนการทาํงานดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอ Login เขา้ระบบ 

 หนา้จอแรกสําหรับการเปิดใชร้ะบบ คือ การเขา้สู่ระบบโดยการ Login ซ่ึงมีขั้นตอนในการ
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. กรอกรหสัผูใ้ชใ้ส่ในช่องรหสัผูใ้ช ้กรอกรหสัผา่น ใส่ในช่องรหสัผา่น ซ่ึงระบบจะแสดง

รหสัผา่นเป็นดอกจนั (*) แทนตวัเลข 
 2. คลิกปุ่มเขา้สู่ระบบ เม่ือตอ้งการเขา้สู่ระบบ 
 3. คลิกปุ่มออกจากระบบ เม่ือตอ้งการออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอหลกั 

 เม่ือผูใ้ชใ้ส่รหสัพนกังานและรหสัผา่นถูกตอ้งแลว้ ผูใ้ชจ้ะพบกบัเมนูต่างๆ ของโปรแกรมดงัน้ี 
 - เมนูขอ้มูลพื้นฐาน สําหรับการจดัการขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ขอ้มูลพนักงาน ขอ้มูล

บริษทัผูผ้ลิต ขอ้มูลหน่วยนบั ขอ้มูลสินคา้ 
 - เมนูขอ้มูลการรับสินคา้ สาํหรับรับสินคา้จากผูผ้ลิต 
 - เมนูขอ้มูลการขายสินคา้ สาํหรับการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 
 - เมนูขอ้มูลสินคา้ชาํรุด/สูญหาย สาํหรับตรวจสอบสินคา้ชาํรุด/สินคา้ท่ีสูญหาย 
 - เมนูขอ้มูลการเคลม ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลการส่งเปล่ียน/ขอ้มูลการรับคืน สําหรับส่ง

เปล่ียนสินคา้ชาํรุด/รับคืนสินคา้ชาํรุดจากผูผ้ลิต 
 - เมนูรายงานระบบ สาํหรับการออกรายงานต่างๆ ท่ีผูใ้ชต้อ้งการทราบ 
 - เมนูออกจากระบบ สาํหรับการออกจากโปรแกรม 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

 เม่ือผูใ้ช้เลือกเมนูขอ้มูลพนักงาน ผูใ้ช้จะพบกบัหน้าจอขอ้มูลพนักงาน ซ่ึงผูใ้ช้สามารถเพ่ิม 
แกไ้ข บนัทึกขอ้มูลพนกังาน มีขั้นตอนการทาํงานดงัต่อไปน้ี 
 - ปุ่มเพิ่มขอ้มูลพนักงานใหม่ เม่ือกดปุ่มเพิ่มพนักงาน ทาํการกรอกขอ้มูลรหัสพนักงาน 

ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ วนัเกิด เพศ อีเมล เงินเดือน และรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม
บนัทึก 

 - ปุ่มแกไ้ขขอ้มูลพนักงาน เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข จากนั้นกดปุ่มแกไ้ข เพื่อทาํการ
แกไ้ขขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการ และกดปุ่มบนัทึกเพื่อยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลนั้น 

 - ปุ่มบันทึกข้อมูล ใช้เม่ือต้องการยืนยนัการเก็บข้อมูลจากการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล
พนกังาน 

 - ปุ่มยกเลิก ใชส้าํหรับการยกเลิกการทาํรายการ 
 - ปุ่มเปล่ียนสถานะ ใชส้าํหรับการเปล่ียนสถานะการทาํงานของพนกังาน 
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 - ปุ่มคน้หา ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูลพนกังาน ซ่ึงผูใ้ชจ้ะตอ้งการเลือกประเภทการ
คน้หา และกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา จากนั้นกดปุ่มคน้หาเพื่อแสดงผลลพัธ์ 

 

 

ภาพท่ี 4.4 หนา้จอขอ้มูลบริษทัผูผ้ลิต 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนูขอ้มูลบริษทัผูผ้ลิต ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอขอ้มูลบริษทัผูผ้ลิต ผูใ้ชส้ามารถเพ่ิม 
แกไ้ข บนัทึกขอ้มูลบริษทัผูผ้ลิต ซ่ึงมีข้ึนตอนการทาํงานดงัต่อไปน้ี 
 - ปุ่มเพิ่มขอ้มูลบริษทัผูผ้ลิตใหม่ เม่ือกดปุ่มเพิ่มบริษทัผูผ้ลิต ทาํการกรอกขอ้มูลรหสัผูผ้ลิต 

ช่ือผูผ้ลิต เบอร์โทร เบอร์แฟ็กซ์ ท่ีอยู ่อีเมล และสถานะ จากนั้นกดปุ่มบนัทึก 
 - ปุ่มแกไ้ขขอ้มูลบริษทัผูผ้ลิต เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข จากนั้นกดปุ่มแกไ้ข เพื่อทาํการ

แกไ้ขขอ้มูลบริษทัผูผ้ลิตท่ีตอ้งการ และกดปุ่มบนัทึกเพื่อยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลนั้น 
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 - ปุ่มบันทึกข้อมูล ใช้เม่ือต้องการยืนยนัการเก็บข้อมูลจากการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล
บริษทัผูผ้ลิต 

 - ปุ่มยกเลิก ใชส้าํหรับการยกเลิกการทาํรายการ 
 - ปุ่มเปล่ียนสถานะ ใชส้าํหรับการเปล่ียนสถานะบริษทัผูผ้ลิต 
 - ปุ่มคน้หา ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูลบริษทัผูผ้ลิต ซ่ึงผูใ้ชจ้ะตอ้งการเลือกประเภท

การคน้หา และกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา จากนั้นกดปุ่มคน้หาเพื่อแสดงผลลพัธ์ 

 

ภาพท่ี 4.5 หนา้จอขอ้มูลหน่วยนบั 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนูขอ้มูลหน่วยนบั ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอขอ้มูลหน่วยนบั ผูใ้ชส้ามารถเพิ่ม แกไ้ข 
บนัทึกขอ้มูลหน่วยนบั ซ่ึงมีข้ึนตอนการทาํงานดงัต่อไปน้ี 
 - ปุ่มเพิ่มขอ้มูลหน่วยนบัใหม่ เม่ือกดปุ่มเพิ่มหน่วยนบั ทาํการกรอกขอ้มูลรหัสหน่วยนบั 

ช่ือหน่อยนบั และสถานะหน่วยนบั จากนั้นกดปุ่มบนัทึก 
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 - ปุ่มแกไ้ขขอ้มูลหน่วยนับ เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข จากนั้นกดปุ่มแกไ้ข เพื่อทาํการ
แกไ้ขขอ้มูลหน่วยนบัท่ีตอ้งการ และกดปุ่มบนัทึกเพื่อยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลนั้น 

 - ปุ่มบนัทึกขอ้มูล ใชเ้ม่ือตอ้งการยืนยนัการเก็บขอ้มูลจากการเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลหน่วย
นบั 

 - ปุ่มยกเลิก ใชส้าํหรับการยกเลิกการทาํรายการ 
 - ปุ่มคน้หา ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูลหน่วยนับ ซ่ึงผูใ้ชจ้ะตอ้งการเลือกประเภท

การคน้หา และกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา จากนั้นกดปุ่มคน้หาเพื่อแสดงผลลพัธ์ 

 

ภาพท่ี 4.6 หนา้จอการคน้หาขอ้มูลสินคา้ 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนูสินคา้ ผูใ้ชส้ามารถทาํการคน้หาขอ้มูลของสินคา้ได ้โดยทาํการเลือกประเภท
การค้นหา จากนั้ นทาํการระบุท่ีต้องการค้นหา เม่ือกดปุ่มค้นหา จะแสดงผลลัพธ์ท่ีต้องการใน
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ตารางขอ้มูล หากผูใ้ชต้อ้งการดูรายละเอียดขอ้มูล เพิ่มขอ้มูล หรือแกไ้ขขอ้มูล ซ่ึงจะมีรายละเอียดการ
ทาํงานดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.7 หนา้จอดูรายละเอียดขอ้มูลสินคา้ 

 - ปุ่มรายละเอียดสินคา้ กาํหนดให้ผูใ้ชท้าํการเลือกรายการท่ีตอ้งการแสดงขอ้มูลใน
ตารางขอ้มูลก่อน จากนั้นเม่ือกดปุ่มรายละเอียดสินคา้ ก็จะปรากฎหน้าจอย่อยเพื่อแสดงรายละเอียด
ของสินคา้นั้นอยา่งละเอียด ดงัภาพท่ี 4.7  
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ภาพท่ี 4.8 หนา้จอเพิ่มรายละเอียดขอ้มูลสินคา้ 

 - ปุ่มเพิ่ม เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลสินคา้ใหม่ ให้ทาํการกดปุ่ม จากนั้นจะปรากฏ
หนา้จอยอ่ย เพื่อทาํการเพ่ิมขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่มบนัทึก ดงัภาพท่ี 4.8 

 

ภาพท่ี 4.9 หนา้จอแกไ้ขรายละเอียดขอ้มูลสินคา้ 

 - ปุ่มแก้ไข เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการแก้ไขรายละเอียดขอ้มูลสินคา้ ให้ทาํการเลือกขอ้มูลท่ี
ตอ้งการแกไ้ขก่อนในตารางขอ้มูล จากนั้นกดปุ่มแกไ้ข จะปรากฏหนา้จอย่อยก็สามารถทาํการแกไ้ข
ขอ้มูลไดท้นัที จากนั้นกดปุ่มบนัทึก ดงัภาพท่ี 4.9 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอรับสินคา้ 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนูหน้าจอรับสินคา้ เพื่อตอ้งการเพิ่มจาํนวนสินคา้ในสต็อก มีรายละเอียดการ
ทาํงานดงัน้ี 

- เม่ือเข้าสู่หน้าจอรับสินค้า ระบบจะทาํการสร้างรหัสใบรับสินค้า วนัท่ีรับ และช่ือ
พนกังานท่ีรับสินคา้โดยอตัโนมติั 

- กดปุ่มคน้หาผูผ้ลิต เพื่อระบุขอ้มูลผูผ้ลิตท่ีไดท้าํการรับสินคา้มาดงัภาพท่ี 4.11 
- กดปุ่มคน้หาสินคา้ เพื่อทาํการระบุรายการสินคา้และกาํหนดจาํนวนรับท่ีตอ้งการเพิ่มลง

ในสตอ็กสินคา้ดงัภาพท่ี 4.12 
- กดปุ่มปรับราคา หากสินคา้ท่ีไดรั้บมามีราคาตน้ทุนหรือราคาขายเปล่ียนแปลง ใหผู้ใ้ชท้าํ

การปรับราคาขายใหม่ ระบบจะทาํการเปล่ียนแปลงแกไ้ขราคาขายใหม่โดยทนัทีดงัภาพท่ี 4.13 
- กดปุ่มเลือก เพื่อทาํการเพ่ิมขอ้มูลรายการสินคา้ท่ีตอ้งการรับเขา้สตอ็ก 
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- กดปุ่มบนัทึก เม่ือผูใ้ชท้าํการกาํหนดรายการรับสินคา้ทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ ใหท้าํการกด
ปุ่มบนัทึก เพื่อทาํการบนัทึกขอ้มูลรับสินคา้ จากนั้นระบบจะแสดงใบรับสินคา้โดยอตัโนมติัดงัภาพท่ี 
4.14 

- กดปุ่มยกเลิก เม่ือผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกรายการรับสินคา้ท่ีทาํมาทั้งหมด 

 

ภาพท่ี 4.11 หนา้จอยอ่ยคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิตจากการรับสินคา้ 

 หน้าจอคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิต ผูใ้ชส้ามารถเลือกประเภทการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ รหัส
ผูผ้ลิต ช่ือผูผ้ลิต หรือเบอร์โทรศพัท ์เป็นตน้ จากนั้นระบุขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เม่ือกดปุ่มคน้หาแลว้
จะแสดงผลลพัธ์ท่ีตอ้งการในตารางขอ้มูล เม่ือผูใ้ชท้าํการเลือกขอ้มูลให้ทาํการดบัเบ้ิลคลิกท่ีรายการ
ผูผ้ลิตท่ีตอ้งการ 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอยอ่ยคน้หาขอ้มูลสินคา้จากการรับสินคา้ 

 หนา้จอคน้หาขอ้มูลสินคา้ ผูใ้ชส้ามารถเลือกประเภทการคน้หาท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ รหสัสินคา้ ช่ือ
สินคา้ หรือจาํนวนคงเหลือ เป็นตน้ จากนั้นระบุขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เม่ือกดปุ่มคน้หาแลว้จะแสดง
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการในตารางขอ้มูล เม่ือผูใ้ชท้าํการเลือกขอ้มูลให้ทาํการดบัเบ้ิลคลิกท่ีรายการสินคา้ท่ี
ตอ้งการ 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอยอ่ยเปรียบเทียบราคาทุนกบัราคาขาย 

 กรณีสินคา้ท่ีไดรั้บมามีราคาทุนเท่าเดิม ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเขา้มาปรับราคาขายใหม่ หากสินคา้ท่ีไดรั้บ
มามีราคาตน้ทุนถวัเฉล่ียท่ีเปล่ียนไม่วา่จะมากข้ึนหรือนอ้ยลง ผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มปรับราคาขาย เพื่อเขา้
มาปรับราคาขายใหม่ เพื่อป้องกนัการขายสินคา้ตํ่ากว่าราคาทุน เม่ือปรับราคาเรียบร้อยแลว้ให้กดปุ่ม
ตกลง เพื่อยอมรับการเปล่ียนแปลงราคา 
  



 

62 
 

 

ภาพท่ี 4.14 รายงานใบรับสินคา้  
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จอขายสินคา้ 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนูขายสินคา้ ผูใ้ชจ้ะพบกบัหน้าจอแฟ้มขอ้มูลการขายสินคา้ ซ่ึงมีขั้นตอนการ
ทาํงานดงัต่อไปน้ี 
 - เม่ือเขา้สู่หนา้จอขายสินคา้ ระบบจะทาํการสร้างรหสัการขาย วนัท่ีขาย และช่ือพนกังาน
ขายโดยอตัโนมติั 
 - กดปุ่มคน้หา เพื่อทาํการคน้หาขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการขาย โดยระบบจะทาํการแสดง
รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ ช่ือผูผ้ลิต จาํนวนคงเหลือ และราคาขาย จากนั้นผูใ้ชท้าํการระบุจาํนวนท่ีตอ้งการ
ขายดงัภาพท่ี 4.16 
 - กดปุ่มเลือก รายการสินคา้ท่ีตอ้งการขายจะถูกเพิ่มลงในตารางสินคา้ทนัที 
 - กดปุ่มบนัทึก เม่ือผูใ้ชท้าํการกาํหนดรายการขายสินคา้ทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ ให้ทาํการ
กดปุ่มบนัทึก เพื่อทาํการบนัทึกขอ้มูลการขายสินคา้ จากนั้นระบบจะแสดงใบเสร็จโดยอตัโนมติัดงั
ภาพท่ี 4.17 
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 - กดปุ่มยกเลิก เม่ือผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกรายการขายสินคา้ท่ีทาํมาทั้งหมด 

 

ภาพท่ี 4.16 หนา้จอยอ่ยคน้หาขอ้มูลสินคา้จากการขายสินคา้ 

 หนา้จอคน้หาขอ้มูลสินคา้ ผูใ้ชส้ามารถเลือกประเภทการคน้หาท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ รหสัสินคา้ ช่ือ
สินคา้ หรือจาํนวนคงเหลือ เป็นตน้ จากนั้นระบุขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เม่ือกดปุ่มคน้หาแลว้จะแสดง
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการในตารางขอ้มูล เม่ือผูใ้ชท้าํการเลือกขอ้มูลให้ทาํการดบัเบ้ิลคลิกท่ีรายการสินคา้ท่ี
ตอ้งการ 
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ภาพท่ี 4.17 ใบเสร็จขายสินคา้ 

  



 

66 
 

 

ภาพท่ี 4.18 หนา้จอขอ้มูลสินคา้ชาํรุด 

 เม่ือผูใ้ช้เลือกเมนูหน้าจอขอ้มูลสินคา้ชาํรุด กรณีท่ีมีรายการสินคา้ภายในร้านชาํรุดเสียหาย 
สามารถเปล่ียนกบัผูผ้ลิตได ้มีรายละเอียดการทาํงานดงัน้ี 

- เม่ือเขา้สู่หนา้จอสินคา้ขอ้มูลรายการสินคา้ชาํรุด ระบบจะทาํการสร้างรหัสสินคา้ชาํรุด 
วนัท่ีชาํรุด และพนกังานท่ีทาํรายการโดยอตัโนมติั 

- กดปุ่มคน้หา เพื่อระบุรายการสินคา้และจาํนวนสินคา้ท่ีชาํรุดดงัภาพท่ี 4.19 
- กดปุ่มเลือก เพื่อทาํการเพ่ิมรายการขอ้มูลสินคา้ชาํรุดลงในตารางสินคา้ชาํรุด 
- กดปุ่มบนัทึก เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มรายการขอ้มูลสินคา้ชาํรุดทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ ให้ทาํการกด

ปุ่มบนัทึก เพื่อทาํการบนัทึกขอ้มูลรายการสินคา้ชาํรุด จากนั้นระบบจะแสดงใบสินคา้ชาํรุดโดย
อตัโนมติัดงัภาพท่ี 4.20 

- กดปุ่มยกเลิก เม่ือผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกรายการสินคา้ชาํรุดท่ีทาํมาทั้งหมด 
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จอยอ่ยคน้หาขอ้มูลสินคา้จากรายการสินคา้ชาํรุด 

 หนา้จอคน้หาขอ้มูลสินคา้ ผูใ้ชส้ามารถเลือกประเภทการคน้หาท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ รหสัสินคา้ ช่ือ
สินคา้ หรือจาํนวนคงเหลือ เป็นตน้ จากนั้นระบุขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เม่ือกดปุ่มคน้หาแลว้จะแสดง
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการในตารางขอ้มูล เม่ือผูใ้ชท้าํการเลือกขอ้มูลให้ทาํการดบัเบ้ิลคลิกท่ีรายการสินคา้ท่ี
ตอ้งการ 
 
  



 

68 
 

 

ภาพท่ี 4.20 ใบสินคา้ชาํรุด 
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ภาพท่ี 4.21 หนา้จอขอ้มูลสินคา้สูญหาย 

 เม่ือผูใ้ช้เลือกเมนูหน้าจอข้อมูลสินค้าสูญหาย กรณีท่ีมีรายการสินค้าภายในร้านสูญหาย
เน่ืองจากถูกขโมย มีรายละเอียดการทาํงานดงัน้ี 

- เม่ือเขา้สู่หนา้จอสินคา้ขอ้มูลรายการสินคา้สูญหาย ระบบจะทาํการสร้างรหัสสินคา้สูญ
หาย วนัท่ีหาย และพนกังานท่ีทาํรายการโดยอตัโนมติั 

- กดปุ่มคน้หา เพื่อระบุรายการสินคา้และจาํนวนสินคา้ท่ีสูญหายดงัภาพท่ี 4.22 
- กดปุ่มเลือก เพื่อทาํการเพ่ิมรายการขอ้มูลสินคา้สูญหายลงในตารางสินคา้สูญหาย 
- กดปุ่มบนัทึก เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มรายการขอ้มูลสินคา้สูญหายทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ ใหท้าํการกด

ปุ่มบนัทึก เพื่อทาํการบนัทึกขอ้มูลรายการสินคา้สูญหาย จากนั้นระบบจะแสดงใบสินคา้สูญหายโดย
อตัโนมติัดงัภาพท่ี 4.23 

- กดปุ่มยกเลิก เม่ือผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกรายการสินคา้สูญหายท่ีทาํมาทั้งหมด 
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ภาพท่ี 4.22 หนา้จอยอ่ยคน้หาขอ้มูลสินคา้จากรายการสินคา้สูญหาย 

 หนา้จอคน้หาขอ้มูลสินคา้ ผูใ้ชส้ามารถเลือกประเภทการคน้หาท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ รหสัสินคา้ ช่ือ
สินคา้ หรือจาํนวนคงเหลือ เป็นตน้ จากนั้นระบุขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เม่ือกดปุ่มคน้หาแลว้จะแสดง
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการในตารางขอ้มูล เม่ือผูใ้ชท้าํการเลือกขอ้มูลให้ทาํการดบัเบ้ิลคลิกท่ีรายการสินคา้ท่ี
ตอ้งการ 
 
  



 

71 
 

 

ภาพท่ี 4.23 ใบสินคา้สูญหาย 
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จอขอ้มูลสินคา้ส่งเปล่ียนสินคา้ 

 เม่ือผูใ้ช้เลือกเมนูหน้าจอขอ้มูลการส่งเปล่ียนสินคา้ กรณีท่ีรายการสินคา้มีจาํนวนชาํรุดอยู ่
สามารถส่งเปล่ียนกบัผูผ้ลิตได ้มีรายละเอียดการทาํงานดงัน้ี 

- เม่ือเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลการส่งเปล่ียนสินคา้ ระบบจะทาํการสร้างรหัสใบส่งเปล่ียน วนัท่ี
ส่ง และพนกังานท่ีทาํรายการโดยอตัโนมติั 

- กดปุ่มคน้หา เพื่อระบุช่ือผูผ้ลิตท่ีตอ้งการส่งเปล่ียนดงัภาพท่ี 4.25 
- กดปุ่มรายการส่งเปล่ียน เพื่อแสดงรายการสินคา้ท่ีมีจาํนวนชาํรุดและตอ้งการส่งเปล่ียน

กบัผูผ้ลิต มาแสดงในตารางรายการสินคา้ส่งเปล่ียน 
- กดปุ่มบนัทึก เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มรายการขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการส่งเปล่ียนแลว้ ให้ทาํการกดปุ่ม

บนัทึก เพื่อทาํการบนัทึกขอ้มูลรายการส่งเปล่ียนสินคา้ จากนั้นระบบจะแสดงใบส่งเปล่ียนสินคา้โดย
อตัโนมติัดงัภาพท่ี 4.26 

- กดปุ่มยกเลิก เม่ือผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกรายการส่งเปล่ียนสินคา้ท่ีทาํมาทั้งหมด 
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ภาพท่ี 4.25 หนา้จอยอ่ยคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิตจากการส่งเปล่ียนสินคา้ 

 หน้าจอคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิต ผูใ้ชส้ามารถเลือกประเภทการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ รหัส
ผูผ้ลิต ช่ือผูผ้ลิต หรือเบอร์โทรศพัท ์เป็นตน้ จากนั้นระบุขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เม่ือกดปุ่มคน้หาแลว้
จะแสดงผลลพัธ์ท่ีตอ้งการในตารางขอ้มูล เม่ือผูใ้ชท้าํการเลือกขอ้มูลให้ทาํการดบัเบ้ิลคลิกท่ีรายการ
ผูผ้ลิตท่ีตอ้งการ 
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ภาพท่ี 4.26 ใบส่งเปล่ียนสินคา้ 
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ภาพท่ี 4.27 หนา้จอขอ้มูลรับคืนสินคา้ส่งเปล่ียน 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนูหน้าจอขอ้มูลการรับคืนการส่งเปล่ียนสินคา้ กรณีมีการทาํรายการสินคา้ส่ง
เปล่ียนท่ียงัไม่ไดรั้บ โดยมีรายละเอียดการทาํงานดงัน้ี 

- เม่ือเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลการรับคืนการส่งเปล่ียนสินคา้ ระบบจะทาํการสร้างวนัท่ีรับ และ
ช่ือพนกังานท่ีทาํรายการรับคืนการส่งเปล่ียนสินคา้โดยอตัโนมติั 

- กดปุ่มคน้หา เพื่อระบุรหัสใบส่งเปล่ียนสินคา้ท่ียงัไม่ไดรั้บ จะปรากฏหน้าจอดงัภาพท่ี 
4.28 เม่ือเลือกรหัสใบส่งเปล่ียนเรียบร้อยแลว้ จะแสดงรหัสใบส่ง วนัท่ีส่ง ช่ือพนกังานท่ีส่ง ขอ้มูล
ผูผ้ลิตท่ีทาํการส่งเปล่ียน และรายการสินคา้ท่ีทาํการส่งเปล่ียนทั้งหมด โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกรายการ
สินคา้ท่ีตอ้งการส่งเปล่ียนโดยการ  หนา้รายการสินคา้ท่ีตอ้งการ 

- กดปุ่มบนัทึก เพื่อทาํการบนัทึกขอ้มูลรับสินคา้จากการส่งเปล่ียน ระบบจะทาํการปรับ
จาํนวนสินคา้ในสตอ็กใหเ้พิ่มข้ึน และทาํการปรับสถานะใบส่งเป็นรับสินคา้แลว้ 

- กดปุ่มยกเลิก เม่ือผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกการรับคืนสินคา้ส่งเปล่ียนท่ีทาํมาทั้งหมด 
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ภาพท่ี 4.28 หนา้จอยอ่ยคน้หาขอ้มูลใบส่งเปล่ียนสินคา้ 

 หนา้จอคน้หาขอ้มูลใบส่งเปล่ียน ผูใ้ชส้ามารถเลือกประเภทการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ 
รหัสใบส่งเปล่ียน ช่ือผูผ้ลิต หรือสถานะใบส่งเปล่ียน เป็นตน้ จากนั้นระบุขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เม่ือ
กดปุ่มคน้หาแลว้จะแสดงผลลพัธ์ท่ีตอ้งการในตารางขอ้มูลใบส่งเปล่ียน เม่ือผูใ้ชท้าํการเลือกขอ้มูลให้
ทาํการดบัเบ้ิลคลิกท่ีรายการใบส่งเปล่ียนท่ีตอ้งการ 
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ภาพท่ี 4.29 หนา้จอคาํร้องขอแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

 เม่ือผูใ้ชท่ี้เป็นสิทธ์ิพนกังานเขา้สู่หนา้จอพนกังาน จะปรากฏหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน โดยมี
รายละเอียดการทาํงานดงัน้ี 

- พนกังานสามารถส่งคาํร้องของแกไ้ขขอ้มูลพนกังานได ้โดยการเลือก  หนา้รายการท่ี
ตอ้งการแกไ้ข จากนั้นทาํการแกไ้ขขอ้มูลภายใน textbox  

- กดปุ่มบนัทึก เพื่อยนืยนัการส่งคาํร้องขอแกไ้ขขอ้มูลไปยงัแอดมิน 
- กดปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูลของพนกังาน 

  



 

78 
 

 

ภาพท่ี 4.30 หนา้จออนุมติัหรือยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

 เม่ือผูใ้ช้ท่ีเป็นสิทธ์ิแอดมินเขา้สู่หน้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจออนุมติัหรือยกเลิกการแกไ้ข
ขอ้มูลพนกังาน โดยมีรายละเอียดการทาํงานดงัน้ี 

- เม่ือแอดมินเลือกขอ้มูลพนกังานจากตารางรายละเอียดการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน จะแสดง
ขอ้มูลรายละเอียดของพนกังานทางดา้นขวามือ 

- กดปุ่มบนัทึก เพื่ออนุมติัคาํร้องขอแกไ้ขขอ้มูลของพนกังาน 
- กดปุ่มยกเลิกรายการ เพื่อยกเลิกคาํร้องขอแกไ้ขขอ้มูลของพนกังาน 
- กดปุ่มออกจากหนา้น้ี เพื่อออกจากหนา้จออนุมติัหรือยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
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 - หากผูใ้ชไ้ม่ไดก้รอกขอ้มูลรหสัเขา้ใชง้านหรือรหสัผา่น จะปรากฏขอ้ความดงัภาพท่ี 4.32 

 

ภาพท่ี 4.32 แจง้เตือนใหก้รอกขอ้มูลก่อนลอ็กอิน 
 
 - หากผูใ้ชก้รอกขอ้มูลรหสัเขา้ใชง้านหรือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง จะปรากฏขอ้ความดงัภาพท่ี 
4.33 

 

ภาพท่ี 4.33 แจง้เตือนไม่พบช่ือลอ็กอินท่ีระบุ 

  



 

1. การท

 การต
ดงัน้ี 
 
 

ทดสอบและก

ตรวจสอบกา

การป้องกนัขอ้

ภาพท่ี 4.34 

รทาํงานและ

 

อผดิพลาดของ

 ตรวจสอบขอ้

ะขอ้ผิดพลาด

งขอ้มูลพนกัง

อผดิพลาดหน้

ของหน้าจอข

งาน 

นา้จอพนกังาน

ขอ้มูลพนักงา

น 

าน มีการตรว
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วจสอบขอ้มูล
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ล
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 - เม่ือกรอกขอ้มูลของพนักงานต่างๆ ไม่ครบถว้น แลว้กดปุ่มบนัทึก จะมีขอ้ความแจง้
เตือน ดงัภาพท่ี 4.35 

 

ภาพท่ี 4.35 แจง้เตือนขอ้ผดิพลาดในการกรอกขอ้มูลพนกังาน 

 - ตรวจสอบขอ้มูลวนัเดือนปีเกิดพนกังาน โดยพนกังานจะตอ้งมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป ดงัภาพท่ี 
4.36 

 

ภาพท่ี 4.36 แจง้เตือนกรณีพนกังานมีอายไุม่ถึง 18 ปี 
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 - ตรวจสอบขอ้มูลรหสัผา่นของพนกังาน โดยจะตอ้งระบุขอ้มูลรหสัผา่นอยา่งนอ้ย 8 หลกั 
ดงัภาพท่ี 4.37 

 

ภาพท่ี 4.37 แจง้เตือนขอ้มูลรหสัผา่นของพนกังาน 

 - การยนืยนัการเพิ่มขอ้มูลพนกังานลงในระบบ หากตอ้งการเพิ่มขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes หาก
ตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.38 

 

ภาพท่ี 4.38 ยนืยนัการเพ่ิมขอ้มูลพนกังาน 
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 - การตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลพนกังาน กาํหนดใหผู้ใ้ชท้าํการเลือกประเภทการคน้หา
และทาํการกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา หากไม่ทาํการกรอกขอ้มูล จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.39 

 

ภาพท่ี 4.39 แจง้เตือนการกรอกขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการคน้หา 

 - การคน้หาขอ้มูลพนกังาน เม่ือไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.40 

 

ภาพท่ี 4.40 แจง้เตือนผูใ้ชก้รณีหาขอ้มูลพนกังานไม่พบ 
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 - ยืนยนัการเปล่ียนสถานะการทาํงานของพนักงาน หากต้องการเปล่ียนสถานะของ
พนกังานเป็นยกเลิก ใหท้าํการกดปุ่ม Yes หากไม่ตอ้งการเปล่ียนกดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.41 

 

ภาพท่ี 4.41 ยนืยนัการเปล่ียนสถานะของพนกังาน 
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2. การทดสอบและการป้องกนัขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลผูผ้ลิต 

 

ภาพท่ี 4.42 ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดหนา้จอขอ้มูลผูผ้ลิต 

 การตรวจสอบการทาํงานและขอ้ผดิพลาดของหนา้จอขอ้มูลผูผ้ลิต มีการตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี 
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 - เม่ือกรอกขอ้มูลของบริษทัผูผ้ลิตต่างๆ ไม่ครบถว้น แลว้กดปุ่มบนัทึก จะมีขอ้ความแจง้
เตือน ดงัภาพท่ี 4.43 

 

ภาพท่ี 4.43 แจง้เตือนขอ้ผดิพลาดในการกรอกขอ้มูลบริษทัผูผ้ลิต 

 - การยนืยนัการเพิ่มขอ้มูลผูผ้ลิตลงในระบบ หากตอ้งการเพิ่มขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes หาก
ตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.44 

 

ภาพท่ี 4.44 ยนืยนัการเพ่ิมขอ้มูลผูผ้ลิต 
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 - การตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิต กาํหนดใหผู้ใ้ชท้าํการเลือกประเภทการคน้หาและ
ทาํการกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา หากไม่ทาํการกรอกขอ้มูล จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.45 

 

ภาพท่ี 4.45 แจง้เตือนการกรอกขอ้มูลผูผ้ลิตท่ีตอ้งการคน้หา 

 - การคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิต เม่ือไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.46 

 

ภาพท่ี 4.46 แจง้เตือนผูใ้ชก้รณีหาขอ้มูลผูผ้ลิตไม่พบ 
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 - ยนืยนัการเปล่ียนสถานะการติดต่อของผูผ้ลิต หากตอ้งการเปล่ียนสถานะของผูผ้ลิตเป็น
เลิกติดต่อ ใหท้าํการกดปุ่ม Yes หากไม่ตอ้งการเปล่ียนกดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.47 

 

ภาพท่ี 4.47 ยนืยนัการเปล่ียนสถานะของผูผ้ลิต 
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3. การทดสอบและการป้องกนัขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลหน่วยนบั 

 

ภาพท่ี 4.48 ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดหนา้จอขอ้มูลหน่วยนบั 

 การตรวจสอบการทาํงานและขอ้ผิดพลาดของหน้าจอขอ้มูลหน่วยนับ มีการตรวจสอบขอ้มูล
ดงัน้ี 
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 - เม่ือกรอกขอ้มูลหน่วยนบัไม่ครบถว้น แลว้กดปุ่มบนัทึก จะมีขอ้ความแจง้เตือน ดงัภาพ
ท่ี 4.49 

 

ภาพท่ี 4.49 แจง้เตือนขอ้ผดิพลาดในการกรอกขอ้มูลหน่วยนบั 

 - การยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลหน่วยนบัลงในระบบ หากตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes 
หากตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.50 

 

ภาพท่ี 4.50 ยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลหน่วยนบั 
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 - การตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลหน่วยนบั กาํหนดใหผู้ใ้ชท้าํการเลือกประเภทการคน้หา
และทาํการกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา หากไม่ทาํการกรอกขอ้มูล จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.51 

 

ภาพท่ี 4.51 แจง้เตือนการกรอกขอ้มูลหน่วยนบัท่ีตอ้งการคน้หา 

 - การคน้หาขอ้มูลหน่วยนบั เม่ือไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.52 

 

ภาพท่ี 4.52 แจง้เตือนผูใ้ชก้รณีหาขอ้มูลหน่วยนบัไม่พบ 
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 - ยืนยนัการเปล่ียนสถานะหน่วยนบั หากตอ้งการเปล่ียนสถานะของหน่วยนบัเป็นยกเลิก 
ใหท้าํการกดปุ่ม Yes หากไม่ตอ้งการเปล่ียนกดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.53 

 

ภาพท่ี 4.53 ยนืยนัการเปล่ียนสถานะของหน่วยนบั 

  



 

94 
 

4. การทดสอบและการป้องกนัขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลสินคา้ 

 

ภาพท่ี 4.54 ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดหนา้จอขอ้มูลสินคา้ 

 การตรวจสอบการทาํงานและขอ้ผดิพลาดของหนา้จอขอ้มูลสินคา้ มีการตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี 
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 - การตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลสินคา้ กาํหนดใหผู้ใ้ชท้าํการเลือกประเภทการคน้หาและ
ทาํการกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา หากไม่ทาํการกรอกขอ้มูล จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.55 

 

ภาพท่ี 4.55 แจง้เตือนการกรอกขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการคน้หา 

 - การคน้หาขอ้มูลสินคา้ เม่ือไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.56 

 

ภาพท่ี 4.56 แจง้เตือนผูใ้ชก้รณีหาขอ้มูลสินคา้ไม่พบ 
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ภาพท่ี 4.57 ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ 

 การตรวจสอบการทาํงานและขอ้ผิดพลาดของหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ มีการตรวจสอบ
ขอ้มูลดงัน้ี 
 - เม่ือกรอกขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ไม่ครบถว้น แลว้กดปุ่มบนัทึก จะมีขอ้ความแจง้เตือน 
ดงัภาพท่ี 4.58 

 

ภาพท่ี 4.58 แจง้เตือนขอ้ผดิพลาดในการกรอกขอ้มูลสินคา้ 
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 - ระบบจะทาํการตรวจสอบราคาทุนและราคาขาย หากราคาขายตํ่ากว่าราคาทุน ระบบจะ
ทาํการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.59 

 

ภาพท่ี 4.59 แจง้เตือนราคาขายตํ่ากวา่ราคาทุน 

 - การยืนยนัการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ลงในระบบ หากตอ้งการบนัทึกขอ้มูลให้กดปุ่ม Yes 
หากตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.60 

 

ภาพท่ี 4.60 ยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ 
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 - ยืนยนัการเปล่ียนสถานะสินคา้ หากตอ้งการเปล่ียนสถานะของสินคา้เป็นยกเลิก ให้ทาํ
การกดปุ่ม Yes หากไม่ตอ้งการเปล่ียนกดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.61 

 

ภาพท่ี 4.61 ยนืยนัการเปล่ียนสถานะของสินคา้ 
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5. การทดสอบและการป้องกนัขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลรับสินคา้ 

 

ภาพท่ี 4.62 ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดหนา้จอขอ้มูลรับสินคา้ 

 การตรวจสอบการทาํงานและขอ้ผิดพลาดของหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ มีการตรวจสอบ
ขอ้มูลดงัน้ี 
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 - เม่ือกดปุ่มเลือก แลว้ผูใ้ชร้ะบบยงัไม่ทาํการเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการรับเขา้สตอ็ก ระบบจะ
ทาํการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.63 

 

ภาพท่ี 4.63 แจง้เตือนการเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการรับเขา้สตอ็ก 

 - เม่ือกดปุ่มบนัทึก จะเป็นการยืนยนัการบนัทึกขอ้มูลการรับสินคา้เขา้สตอ็ก หากตอ้งการ
บนัทึกขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes หากตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.64 

 

ภาพท่ี 4.64 ยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลการรับสินคา้เขา้สตอ็ก 
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 - เม่ือกดปุ่มยกเลิก จะเป็นการยืนยนัการยกเลิกการบนัทึกขอ้มูลการรับสินคา้เขา้สต็อก 
หากตอ้งการยกเลิกขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes หากไม่ตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.65 

 

ภาพท่ี 4.65 ยนืยนัการยกเลิกขอ้มูลการรับสินคา้เขา้สตอ็ก 
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 - เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มคน้หาผูผ้ลิตจากหนา้จอการรับสินคา้ จะปรากฏหนา้จอคน้หาผูผ้ลิต มีการ
ตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี 
 

 

ภาพท่ี 4.66 ตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิตจากหนา้จอรับสินคา้ 
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 - การตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิต กาํหนดใหผู้ใ้ชท้าํการเลือกประเภทการคน้หาและ
ทาํการกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา หากไม่ทาํการกรอกขอ้มูล จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.67 

 

ภาพท่ี 4.67 แจง้เตือนใหร้ะบุขอ้มูลผูผ้ลิตท่ีตอ้งการคน้หาจากหนา้จอรับสินคา้ 

 - การคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิต เม่ือไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.68 

 

ภาพท่ี 4.68 แจง้เตือนการคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิตไม่พบจากหนา้จอรับสินคา้ 
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 - เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มคน้หาสินคา้จากหนา้จอการรับสินคา้ จะปรากฏหนา้จอคน้หาสินคา้ มีการ
ตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.69 ตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลสินคา้จากหนา้จอรับสินคา้ 

 - การตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลสินคา้จากหน้าจอรับสินคา้ กาํหนดให้ผูใ้ชท้าํการเลือก
ประเภทการคน้หาและทาํการกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา หากไม่ทาํการกรอกขอ้มูล จะมีการแจง้
เตือนดงัภาพท่ี 4.70 

 

ภาพท่ี 4.70 แจง้เตือนใหร้ะบุขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการคน้หาจากหนา้จอรับสินคา้ 
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 - การคน้หาขอ้มูลสินคา้ เม่ือไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.71 

 

ภาพท่ี 4.71 แจง้เตือนการคน้หาขอ้มูลสินคา้ไม่พบจากหนา้จอรับสินคา้ 

 - เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มปรับราคาจากหนา้จอการรับสินคา้ จะปรากฏหนา้จอเปรียบเทียบราคาทุน 
มีการตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.72 ตรวจสอบการเปรียบเทียบราคาทุนหนา้จอรับสินคา้ 
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 - เม่ือกดปุ่มตกลง ระบบจะทาํการตรวจสอบราคาทุนถวัเฉล่ียและราคาขาย หากราคาขาย
ตํ่ากวา่ราคาทุนถวัเฉล่ีย ระบบจะทาํการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.73 

 

ภาพท่ี 4.73 แจง้เตือนไม่สามารถปรับราคาขายตํ่ากวา่ราคาทุนถวัเฉล่ีย 
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6. การทดสอบและการป้องกนัขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลขายสินคา้ 

 

ภาพท่ี 4.74 ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดหนา้จอขอ้มูลขายสินคา้ 

 การตรวจสอบการทาํงานและขอ้ผิดพลาดของหนา้จอขอ้มูลขายสินคา้ มีการตรวจสอบขอ้มูล
ดงัน้ี 
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 - เม่ือกดปุ่มเลือกแลว้ ผูใ้ชร้ะบบยงัไม่ทาํการเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการขาย ระบบจะทาํการแจง้
เตือนดงัภาพท่ี 4.75 

 

ภาพท่ี 4.75 แจง้เตือนการเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการขาย 

 - เม่ือกดปุ่มบนัทึก จะเป็นการยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลขายสินคา้ หากตอ้งการบนัทึกขอ้มูล
ใหก้ดปุ่ม Yes หากตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.76 

 

ภาพท่ี 4.76 ยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลขายสินคา้ 
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 - เม่ือกดปุ่มยกเลิก จะเป็นการยืนยนัการยกเลิกการบันทึกขอ้มูลการขายสินค้า หาก
ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes หากไม่ตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.77 

 

ภาพท่ี 4.77 ยนืยนัการยกเลิกขอ้มูลการขายสินคา้ 

 - เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มคน้หาสินคา้จากหน้าจอขายสินคา้ จะปรากฏหน้าจอคน้หาสินคา้ มีการ
ตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.78 ตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลสินคา้จากหนา้จอขายสินคา้ 
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 - การตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลสินคา้จากหนา้จอขายสินคา้ กาํหนดให้ผูใ้ชท้าํการเลือก
ประเภทการคน้หาและทาํการกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา หากไม่ทาํการกรอกขอ้มูล จะมีการแจง้
เตือนดงัภาพท่ี 4.79 

 

ภาพท่ี 4.79 แจง้เตือนใหร้ะบุขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการคน้หาจากหนา้จอขายสินคา้ 

 - การคน้หาขอ้มูลสินคา้ เม่ือไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.80 

 

ภาพท่ี 4.80 แจง้เตือนการคน้หาขอ้มูลสินคา้ไม่พบจากหนา้จอขายสินคา้ 
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7. การทดสอบและการป้องกนัขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลสินคา้ชาํรุด 

 

ภาพท่ี 4.81 ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดหนา้จอขอ้มูลสินคา้ชาํรุด 

 การตรวจสอบการทาํงานและขอ้ผิดพลาดของหนา้จอขอ้มูลสินคา้ชาํรุด มีการตรวจสอบขอ้มูล
ดงัน้ี  
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 - เม่ือกดปุ่มเลือกแลว้ ผูใ้ชย้งัไม่ไดเ้ลือกรหสัสินคา้ท่ีตอ้งการทาํรายการชาํรุด ระบบจะทาํ
การแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.82 

 

ภาพท่ี 4.82 แจง้เตือนใหผู้ใ้ชเ้ลือกรหสัสินคา้ก่อนทาํรายการชาํรุด 

 - เม่ือกดปุ่มเลือกแลว้ ผูใ้ช้ยงัไม่ได้ระบุสาเหตุสินคา้ชาํรุด ระบบจะทาํการแจ้งเตือน       
ดงัภาพท่ี 4.83 

 

ภาพท่ี 4.83 แจง้เตือนผูใ้ชใ้หร้ะบุสาเหตุสินคา้ชาํรุด  
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 - เม่ือกดปุ่มเลือกแลว้ ผูใ้ชไ้ดเ้ลือกรายการรหัสสินคา้ซํ้ ากบัในตารางรายการสินคา้ชาํรุด 
ระบบจะทาํการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.84 

 

ภาพท่ี 4.84 แจง้เตือนเม่ือผูใ้ชเ้ลือกรายการสินคา้ชาํรุดซํ้ากนั 

 - เม่ือกดปุ่มบนัทึก จะเป็นการยืนยนัการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ชาํรุด หากตอ้งการบนัทึก
ขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes หากตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.85 

 

ภาพท่ี 4.85 ยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ชาํรุด 

  



 

114 
 

 - เม่ือกดปุ่มยกเลิก จะเป็นการยืนยนัการยกเลิกการบนัทึกขอ้มูลการสินคา้ชาํรุด หาก
ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes หากไม่ตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.86 

 

ภาพท่ี 4.86 ยนืยนัการยกเลิกขอ้มูลรายการสินคา้ชาํรุด 

  



 

115 
 

 - เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มคน้หาสินคา้จากหนา้จอสินคา้ชาํรุด จะปรากฏหนา้จอคน้หาสินคา้ มีการ
ตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.87 ตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลสินคา้จากหนา้จอสินคา้ชาํรุด 

 - การตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลสินคา้จากหนา้จอสินคา้ชาํรุด กาํหนดใหผู้ใ้ชท้าํการเลือก
ประเภทการคน้หาและทาํการกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา หากไม่ทาํการกรอกขอ้มูล จะมีการแจง้
เตือนดงัภาพท่ี 4.88 

 

ภาพท่ี 4.88 แจง้เตือนใหร้ะบุขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการคน้หาจากหนา้จอสินคา้ชาํรุด 
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 - การคน้หาขอ้มูลสินคา้ เม่ือไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.89 

 

ภาพท่ี 4.89 แจง้เตือนการคน้หาขอ้มูลสินคา้ไม่พบจากหนา้จอสินคา้ชาํรุด 
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8. การทดสอบและการป้องกนัขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลสินคา้สูญหาย 

 

ภาพท่ี 4.90 ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดหนา้จอขอ้มูลสินคา้สูญหาย 

 การตรวจสอบการทาํงานและขอ้ผิดพลาดของหน้าจอขอ้มูลสินคา้สูญหาย มีการตรวจสอบ
ขอ้มูลดงัน้ี  
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 - เม่ือกดปุ่มเลือกแลว้ ผูใ้ชย้งัไม่ไดเ้ลือกรหัสสินคา้ท่ีตอ้งการทาํรายการสูญหาย ระบบจะ
ทาํการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.91 

 

ภาพท่ี 4.91 แจง้เตือนใหผู้ใ้ชเ้ลือกรหสัสินคา้ก่อนทาํรายการสูญหาย 

 - เม่ือกดปุ่มเลือกแลว้ ผูใ้ช้ยงัไม่ไดร้ะบุสาเหตุสินคา้สูญหาย ระบบจะทาํการแจง้เตือน    
ดงัภาพท่ี 4.92 

 

ภาพท่ี 4.92 แจง้เตือนผูใ้ชใ้หร้ะบุสาเหตุสินคา้สูญหาย  
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 - เม่ือกดปุ่มเลือกแลว้ ผูใ้ชไ้ดเ้ลือกรายการรหสัสินคา้ซํ้ ากบัในตารางรายการสินคา้สูญหาย 
ระบบจะทาํการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.93 

 

ภาพท่ี 4.93 แจง้เตือนเม่ือผูใ้ชเ้ลือกรายการสินคา้สูญหายซํ้ากนั 

 - เม่ือกดปุ่มบนัทึก จะเป็นการยืนยนัการบนัทึกขอ้มูลสินคา้สูญหาย หากตอ้งการบนัทึก
ขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes หากตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.94 

 

ภาพท่ี 4.94 ยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลสินคา้สูญหาย 
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 - เม่ือกดปุ่มยกเลิก จะเป็นการยืนยนัการยกเลิกการบนัทึกขอ้มูลการสินคา้สูญหาย หาก
ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes หากไม่ตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.95 

 

ภาพท่ี 4.95 ยนืยนัการยกเลิกขอ้มูลรายการสินคา้สูญหาย 
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 - เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มคน้หาสินคา้จากหน้าจอสินคา้สูญหาย จะปรากฏหน้าจอคน้หาสินคา้ มี
การตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.96 ตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลสินคา้จากหนา้จอสินคา้สูญหาย 

 - การตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลสินคา้จากหน้าจอสินคา้สูญหาย กาํหนดให้ผูใ้ชท้าํการ
เลือกประเภทการคน้หาและทาํการกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา หากไม่ทาํการกรอกขอ้มูล จะมีการ
แจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.97 

 

ภาพท่ี 4.97 แจง้เตือนใหร้ะบุขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการคน้หาจากหนา้จอสินคา้สูญหาย 



 

122 
 

 - การคน้หาขอ้มูลสินคา้ เม่ือไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.98 

 

ภาพท่ี 4.98 แจง้เตือนการคน้หาขอ้มูลสินคา้ไม่พบจากหนา้จอสินคา้สูญหาย 
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9. การทดสอบและการป้องกนัขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลการส่งเปล่ียนสินคา้ 

 

ภาพท่ี 4.99 ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดหนา้จอขอ้มูลการส่งเปล่ียนสินคา้ 

 การตรวจสอบการทํางานและข้อผิดพลาดของหน้าจอข้อมูลการส่งเปล่ียนสินค้า มีการ
ตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี  
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 - เม่ือกดปุ่มบนัทึก ตารางรายการสินคา้ส่งเปล่ียนไม่มีรายการสินคา้ท่ีจะส่งเปล่ียน ระบบ
จะทาํการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.100 

 

ภาพท่ี 4.100 แจง้เตือนไม่สามารถบนัทึกรายการส่งเปล่ียนได ้เน่ืองจากไม่มีรายการสินคา้ส่งเปล่ียน 

 - เม่ือกดปุ่มบนัทึก จะเป็นการยืนยนัการบนัทึกขอ้มูลการส่งเปล่ียนสินคา้ หากตอ้งการ
บนัทึกขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes หากตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.101 

 

ภาพท่ี 4.101 ยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลการส่งเปล่ียนสินคา้ 

  



 

125 
 

 - เม่ือกดปุ่มยกเลิก จะเป็นการยืนยนัการยกเลิกการบนัทึกขอ้มูลการส่งเปล่ียนสินคา้ หาก
ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes หากไม่ตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.102 

 

ภาพท่ี 4.102 ยนืยนัการยกเลิกขอ้มูลการส่งเปล่ียนสินคา้ 
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 - เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มคน้หาผูผ้ลิตจากหน้าจอการส่งเปล่ียนสินคา้ จะปรากฏหน้าจอคน้หา
ผูผ้ลิต มีการตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.103 ตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิตจากหนา้จอการส่งเปล่ียนสินคา้ 
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 - การตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิต กาํหนดใหผู้ใ้ชท้าํการเลือกประเภทการคน้หาและ
ทาํการกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา หากไม่ทาํการกรอกขอ้มูล จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.104 

 

ภาพท่ี 4.104 แจง้เตือนใหร้ะบุขอ้มูลผูผ้ลิตท่ีตอ้งการคน้หาจากหนา้จอการส่งเปล่ียนสินคา้ 

 - การคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิต เม่ือไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ จะมีการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.105 

 

ภาพท่ี 4.105 แจง้เตือนการคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิตไม่พบจากหนา้จอการส่งเปล่ียนสินคา้ 

  



 

128 
 

10. การทดสอบและการป้องกนัขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลรับคืนสินคา้ 

 

ภาพท่ี 4.106 ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดหนา้จอขอ้มูลรับคืนสินคา้ส่งเปล่ียน 

 การตรวจสอบการทาํงานและขอ้ผิดพลาดของหน้าจอขอ้มูลการรับคืนสินคา้ส่งเปล่ียน มีการ
ตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี 
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 - เม่ือกดปุ่มบนัทึกแลว้ ผูใ้ชย้งัไม่ไดท้าํการเลือก  จากตารางรายการสินคา้ท่ีส่งเปล่ียน 
ระบบจะทาํการแจง้เตือนดงัภาพท่ี 4.107 

 

ภาพท่ี 4.107 แจง้เตือนไม่สามารถรับคืนสินคา้ได ้เน่ืองจากผูใ้ชย้งัไม่ไดเ้ลือกรายการสินคา้ 

 - เม่ือกดปุ่มบนัทึก จะเป็นการยืนยนัการบนัทึกขอ้มูลการรับคืนสินคา้ส่งเปล่ียน หาก
ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes หากตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.108 

 

ภาพท่ี 4.108 ยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลการรับคืนสินคา้ส่งเปล่ียน 
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 - เม่ือกดปุ่มยกเลิก จะเป็นการยนืยนัการยกเลิกการบนัทึกขอ้มูลการรับคืนสินคา้ส่งเปล่ียน 
หากตอ้งการยกเลิกขอ้มูลใหก้ดปุ่ม Yes หากไม่ตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.109 

 

ภาพท่ี 4.109 ยนืยนัการยกเลิกขอ้มูลการรับคืนสินคา้ส่งเปล่ียน 

 - เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มคน้หาใบส่งเปล่ียนสินคา้จากหนา้จอการรับคืนสินคา้ส่งเปล่ียน จะปรากฏ
หนา้จอคน้หาใบส่งเปล่ียนสินคา้ มีการตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.110 ตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลใบส่งเปล่ียนสินคา้จากหนา้จอการรับคืนสินคา้ส่งเปล่ียน 
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 - การตรวจสอบการคน้หาขอ้มูลใบส่งเปล่ียนสินคา้ กาํหนดให้ผูใ้ชท้าํการเลือกประเภท
การคน้หาและทาํการกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา หากไม่ทาํการกรอกขอ้มูล จะมีการแจง้เตือนดงัภาพ
ท่ี 4.111 

 

ภาพท่ี 4.111 แจง้เตือนใหร้ะบุขอ้มูลใบส่งเปล่ียนท่ีตอ้งการคน้หา 

 - การคน้หาขอ้มูลใบส่งเปล่ียนสินคา้ เม่ือไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ จะมีการแจง้เตือนดงัภาพ
ท่ี 4.112 

 

ภาพท่ี 4.112 แจง้เตือนการคน้หาขอ้มูลใบส่งเปล่ียนสินคา้ไม่พบ 
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11. การทดสอบและการป้องกนัขอ้ผดิพลาดการออกจากระบบ 

 

ภาพท่ี 4.113 หนา้จอเมนูออกจากระบบ 

 การตรวจสอบการทาํงานและขอ้ผดิพลาดของการออกจากระบบ มีการตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี 
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 - เม่ือเลือกเมนูออกจากระบบ จะเป็นการตรวจสอบการยืนยนัการออกจากระบบ หาก
ตอ้งการออกจากระบบใหก้ดปุ่ม Yes หากไม่ตอ้งการออกจากระบบใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.114 

 

ภาพท่ี 4.114 ยนืยนัการออกจากระบบ 
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12. การทดสอบและการป้องกนัขอ้ผดิพลาดหนา้จอแบบฟอร์มคาํร้องแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

 

ภาพท่ี 4.115 หนา้จอแบบฟอร์มคาํร้องแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

 การตรวจสอบการทาํงานและขอ้ผิดพลาดของหน้าจอแบบฟอร์มแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน มีการ
ตรวจสอบขอ้มูลดงัน้ี  
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 - เม่ือกดปุ่มบนัทึก จะเป็นการยืนยนัการส่งคาํร้องขอแก้ไขขอ้มูลไปยงัแอดมิน หาก
ตอ้งการยนืยนัการส่งคาํร้องใหก้ดปุ่ม Yes หากตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.116 

 

ภาพท่ี 4.116 ยนืยนัการส่งคาํร้องของแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

 - เม่ือกดปุ่มยกเลิก จะเป็นการยนืยนัการยกเลิกการส่งคาํร้องขอแกไ้ขขอ้มูลพนกังานไปยงั
แอดมิน หากตอ้งการยกเลิกการส่งคาํร้องให้กดปุ่ม Yes หากตอ้งไม่ตอ้งการยกเลิกให้กดปุ่ม No       
ดงัภาพท่ี 4.117 

 

ภาพท่ี 4.117 ยนืยนัการยกเลิกการส่งคาํร้องขอแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
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13. การทดสอบและการป้องกนัขอ้ผดิพลาดหนา้จอตอบรับแกไ้ขขอ้มูลพนกังานโดยแอดมิน 

 

ภาพท่ี 4.118 หนา้จอตอบรับแกไ้ขขอ้มูลพนกังานโดยแอดมิน 
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 - เม่ือกดปุ่มบนัทึก จะเป็นการยอมรับการแก้ไขขอ้มูลพนักงานโดยสิทธ์ิแอดมิน หาก
ตอ้งการยนืยนัยอมรับการแกไ้ขขอ้มูลพนกังานกดปุ่ม Yes หากตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 
4.119 

 

ภาพท่ี 4.119 ยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลพนกังานโดยแอดมิน 

 - เม่ือกดปุ่มยกเลิก จะเป็นการปฏิเสธการแก้ไขขอ้มูลพนักงานโดยสิทธ์ิแอดมิน หาก
ตอ้งการปฏิเสธการแกไ้ขขอ้มูลพนกังานกดปุ่ม Yes หากตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.120 

 

ภาพท่ี 4.120 ยนืยนัการปฏิเสธการแกไ้ขขอ้มูลพนกังานโดยแอดมิน 
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 - เม่ือกดปุ่มออกจากหน้าน้ี จะเป็นการตรวจสอบการยืนยนัการออกจากหน้าจอตอบรับ
แกไ้ขขอ้มูลพนกังานโดยแอดมิน หากตอ้งการออกจากหนา้จอน้ีใหก้ดปุ่ม Yes หากไม่ตอ้งการออกให้
กดปุ่ม No ดงัภาพท่ี 4.121 

 

ภาพท่ี 4.121 ยนืยนัการออกจากหนา้จอตอบรับแกไ้ขขอ้มูลพนกังานโดยแอดมิน 
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