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บทคัดย่อ 

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 
กรณีศึกษาร้าน J&F เฟอร์นิเจอร์ ผู้จัดท าได้ศึกษาปัญหา ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือที่ใช้  
ในการพัฒนา ท าการวิเคราะห์การท างานของระบบ โดยใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) และแผนภาพ ER - Model (Entity Relation 
Model) ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของพนักงานขาย และส่วนของผู้จัดการ 
โดยส่วนของพนักงานขายจะสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบได้ สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าและประเภท
สินค้าได้ สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้ สามารถจัดการข้อมูลการขายสินค้าได้ และสามารถพิมพ์
ใบเสร็จการช าระเงินได้ และอีกส่วนคือของผู้จัดการจะสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบได้ สามารถ
ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้ สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลสินค้าได้ สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล
ประเภทสินค้าสินค้าได้ สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าและประเภทสินค้าได้ สามารถตรวจสอบข้อมูล
สินค้าคงเหลือได้ สามารถจัดการข้อมูลการขายสินค้าได้ สามารถพิมพ์ใบเสร็จการช าระเงินได้ สามารถ
ดูรายงานยอดการขาย และรายงานยอดสินค้าคงเหลือได้ ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้จะเป็นส่วน
ส าคัญที่ช่วยท าให้การติดต่อกับลูกค้ามีความสะดวกรวดเร็วขึ้น และท าให้เราขายสินค้าให้กับลูกค้าได้
เร็วที่สุด และมีผลท าให้สามารถน าผลก าไรสู่ธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
 ระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน นี้ได้มีการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์โดย
ใช้โปรแกรม โปรแกรมพัฒนาระบบ Microsoft Visual Studio 2017 และใช้ Microsoft SQL 
Server 2010 ในการสร้างฐานข้อมูล ซึ่งทั้งสองโปรแกรมนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงใน
ปัจจุบัน 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1กกควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น สังเกตได้จาก
การน าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ในส านักงาน การจัดท าระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการค านวณ ประมาลผล และเก็บข้อมูลได้ 
นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศยังมีบทบาทส าคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจและการขยายตัวของธุรกิจ 
การให้บริการของร้านค้า และมีผลต่อการประกอบกิจการในแต่ละวัน ท าให้การค้า และการด าเนิน
ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการท างานต่าง ๆ โดยพยายามเปลี่ยนแปลงให้ก้าวทันสู่ยุคของการค้า
รูปแบบใหม่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้าขาย ความสะดวกรวดเร็ว ความแม่นย า 
และความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้น จัดเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้การด าเนินธุรกิจ ได้เปรียบคู่แข่งขัน  
 ปัจจุบันธุรกิจร้านขายเฟอร์นิเจอร์มีการแข่งขันในด้านการตลาดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากอัตราความต้องการซื้อบ้านของประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่งส่งผลให้ความ
ต้องการในการซื้อเฟอร์นิเจอร์มีเพ่ิมมากขึ้น ร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ เป็นอีกร้านหนึ่งที่ท าธุรกิจ
เกี่ยวกับการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกร์ตกแต่งบ้าน ซึ่งการท างานเดิมในส่วนของลูกค้าจะสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น ราคาสินค้า รายละเอียดสินค้า กับทางพนักงาน ซึ่งบางครั้งพนักงานอาจจะ
ไม่รู้ราคา หรือประเภทของสินค้าที่สอบถามว่ามีภายในร้านหรือไม่ และท าให้การค้นหาข้อมูล หรือ
ตรวจสอบสินค้าคงเหลือนั้นท าได้ยาก เนื่องจากมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในสมุด ในส่วนของ
พนักงานหากต้องการดูยอดสินค้าคงเหลือ หรือดูสินค้าภายในร้านจะมีความยุ่งยาก เสียเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูล ท าให้ลูกค้าบางคนไม่อยากรอนาน ท าให้เสียลูกค้าได้ เพราะขาดความพร้อมของทาง
ร้านเอง ข้อมูลสินค้าก็ไม่แน่นอน และไม่มีความเป็นระเบียบข้อมูลสินค้าต่างๆ ของทางร้าน ท าให้
ล่าช้าในการให้บริการ ท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจในการได้รับบริการ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการ
แข่งขันกันทางธุรกิจสูงมาก เพ่ือให้ เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า จึงจ าเป็นต้องน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการค้าขาย และบริหารจัดการระบบต่างๆ เพ่ือการซื้อขายสินค้าได้อย่างอิสระ 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น ตามความต้องการของลูกค้า
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 จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดท าโครงการจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบขายเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์             
ตกแต่งบ้าน เข้ามาเพ่ือรองรับการท างานที่ท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้งานของ
พนักงาน และง่ายต่อการจัดการระบบการขายของทางร้าน มีความเป็นระเบียบมากขึ้น ลดความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล ท าให้บริการรวดเร็ว และเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า เพราะจะช่วยท าให้ทาง
ร้านดูมีความเป็นมืออาชีพ มั่นคง และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซ้ือ
ได้ง่ายขึ้น ซึ่งการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยท าให้ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้น และป้องกัน                                                
การสูญหายของข้อมูล และช่วยอ านวยความสะดวก ด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค              
ในปัจจุบัน 
 
1.2กกวัตถุประสงค์ 
 

1.2.1กก เพ่ือพัฒนาระบบการขายเฟอร์นิเจอร์อุปกรณต์กแต่งบ้าน กรณีศึกษา ร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ 
1.2.2กกเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบมากข้ึน 

 1.2.3กกเพ่ือเรียกใช้งานข้อมูลได้ง่าย ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นย า 
1.2.4กกเพ่ือให้กระบวนการขายเฟอร์นิเจอร์ของทางร้านเป็นระบบมากข้ึน 

 
1.3กกขอบเขตของระบบงำน 
 

กก การพัฒนาระบบการขายเฟอร์นิเจอร์ในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ ร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ โดยมี
ขอบเขตของผู้ใช้ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานระบบออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 1.3.1กกผู้จัดการ 
  1.3.1.1กกสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบได้ 
  1.3.1.2กกสามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได ้
  1.3.1.3 สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลสินค้าได ้
  1.3.1.4 สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลประเภทสินค้าสินค้าได ้
  1.3.1.5    สามารถค้นหาข้อมูลสินค้า และประเภทสินค้าได้ 
  1.3.1.6    สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงเหลือได้ 
  1.3.1.7    สามารถท ารายการขายสินค้าได้ 
  1.3.1.8    สามารถรับช าระเงินและพิมพ์ใบเสร็จการช าระเงินได ้
  1.3.1.9    สามารถดูรายงานยอดการขาย และรายงานยอดสินค้าคงเหลือได้ 
  1.3.1.10  สามารถคิดค่าส่งสินค้าตามยอดขายได้ 
  1.3.1.11  สามารถระบุ วัน เวลา และสถานที่ในการจัดส่งสินค้าได้ 
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 1.3.2กกพนักงานขาย 
  1.3.2.1กกสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบได้ 
  1.3.2.2กกสามารถค้นหาข้อมูลสินค้า และประเภทสินค้าได้ 
  1.3.2.3    สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้ 
  1.3.2.4    สามารถท ารายการขายสินค้าได้ 
  1.3.2.5    สามารถรับช าระเงินและพิมพ์ใบเสร็จการช าระเงินได้ 
  1.3.2.6 สามารถคิดค่าส่งสินค้าตามยอดขายได้ 
  1.3.2.7กกสามารถระบุ วัน เวลา และสถานที่ในการจัดส่งสินค้าได้ 
 
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
 

 1.4.1กกด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ใช้ในการพัฒนามีดังนี้ 
  1.4.1.1กกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ Core2 Duo เป็นอย่างต่ า 
  1.4.1.2กกหน่วยความจ าหลัก (RAM) อย่างน้อย 2 GB 
  1.4.1.3กกความจ าส ารอง (Hard disk) อย่างน้อย 250 GB 
  1.4.1.4กกจอมอนิเตอร์ 15” VGA Card 
 1.4.2กกด้านซอฟแวร์ (Software) ที่ใช้ในการพัฒนามีดังนี้ 
  1.4.2.1 โปรแกรมที่ใช้ พัฒนา Microsoft Visual Studio 2010 Express ด้วยภาษา 

Visual Basic  
  1.4.2.2 ระบบฐานข้อมูลใช้ Microsoft SQL Server 2008 
  1.4.2.3 โปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop CS6 
 
1.5 ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน 
 

 1.5.1กกการวางแผนโครงการ**จะศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของระบบงานเดิม ซึ่งจากการศึกษา
พบว่าระบบเดิมเป็นการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในสมุด ท าให้ล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดในการเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ และข้อมูลทางร้านไม่มีความเป็นระเบียบ จึงท าให้ยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูล และมี
การซ้ าซ้อนของข้อมูล 
 1.5.2ก การวิเคราะห์ระบบ**ในขั้นตอนนี้ได้มีการศึกษาการท างานของแบบเดิม ว่ามีการ
ท างานอย่างไร รวมไปถึงความต้องการของระบบใหม่ ว่าควรจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรจากงานเดิม
ให้มีความถูกต้องแม่นย า ลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล มีความรวดเร็วมากขึ้น การท างานในระบบใหม่ใช้
งานได้ง่าย สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพการท างานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ขั้นตอนนี้จะต้องท าการเก็บ

http://cpuboss.com/cpu/Intel-Core2-Duo-E6850
http://cpuboss.com/cpu/Intel-Core2-Duo-E6850
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รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) แผนภาพที่
แสดงทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) เพ่ือแสดงวิธีการขึ้นตอนการท างานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบและแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) 
 1.5.3 การออกแบบระบบ**ในขั้นตอนนี้ต้องศึกษาความต้องการระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต้อง ใช้ส าหรับพัฒนาในขั้นตอนถัดไป เช่น ออกแบบฐานข้อมูล (Database design) ออกแบบ
เอาต์พุต (Output Design) ออกแบบอินพุต (Input Design) และออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ                 
(User Interface) 
 1.5.4กกการพัฒนาระบบ**เป็นขั้นตอนการวางรูปแบบโปรแกรมที่ต้องการเขียนและเริ่มท า
การเขียนโปรแกรม 
 1.5.5กกการทดสอบระบบ 
  1.5.5.1กกเริ่มใช้งานโปรแกรม เช็คความพร้อมของระบบ และพัฒนาระบบ 
  1.5.5.2   เริ่มทดสอบโปรแกรมทีพั่ฒนาแล้ว ให้ผู้ใช้งานได้ลองใช้ระบบในการท างาน  
  1.5.5.3   สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น ความยากง่ายในการใช้งาน
โปรแกรม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม 
  1.5.5.4   การทดสอบระบบควรใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือดูผลลัพธ์ที่ได้ว่าถูกต้อง 
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 
 1.5.6 การติดตั้งระบบ**ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่ได้ท าการทดสอบจนมีความมั่นใจแล้วว่า 
ระบบสามารถท างานได้จริงและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นจึงด าเนินการติดตั้งระบบ
เพ่ือใช้งานจริงต่อไป สรุปขั้นตอนติดตั้ง คือ ก่อนท าการติดตั้งระบบควรศึกษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่
ที่จะติดตั้ง เตรียมอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม 
 1.5.7  การจัดท าคู่มือเอกสาร**ขั้นนี้ต้องมีการจัดท าเอกสารคู่มือประกอบการใช้งาน (User 
Documentation) เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้โปรแกรม เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนหรือวิธีใช้งาน
ของเครื่องมือต่าง ๆ ในโปแกรมที่ได้ท าการพัฒนาขึ้นมา 
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1.6 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงท่ี 1-1กกแสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. การวางแผนโครงการ            

2. การวิเคราะห์ระบบ           
3. การออกแบบระบบ           

4. การพัฒนาระบบ           
5. การทดสอบระบบ           

6. การติดตั้งระบบ           

7. การจัดท าคู่มือเอกสาร           

 
1.7กกผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.7.1 ได้ระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา ร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ 
1.7.2 การจัดเก็บข้อมูลมีระเบียบมากขึ้น และไม่มีความซ้ าซ้อน 
1.7.3 การใช้งานและการค้นหาข้อมูลท าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และมีความถูกต้องแม่นย า   

มากขึ้น 
1.7.4 ทางร้านมีกระบวนการขายเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นระบบมากข้ึน 
 

 



 

 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ผู้จัดท ำได้ศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำรและทฤษฎี และเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรขำย
เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน กรณีศึกษำ ร้ำน J & F เฟอร์นิเจอร์ มีดังนี ้
        2.1กกกระบวนกำรของร้ำน J & F เฟอร์นิเจอร์ 
        2.2กกวงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
 2.3กกทฤษฎีฐำนข้อมูล (Database) 
       2.4กกแผนภำพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) 
        2.5กกแผนภำพแสดงควำมสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relation Diagram : ER-Diagram) 
       2.6กกโปรแกรมพัฒนำระบบ  Microsoft Visual Studio 2017 
        2.7กกระบบจัดกำรฐำนข้อมูล Microsoft SQL Server 2010  
       2.8กกโปรแกรมตกแต่งภำพ (Adobe Photoshop CS6) 
 
2.1กกกระบวนการของร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ 
       ร้ำน J & F เฟอร์นิเจอร์ ด ำเนินกิจกำรมำนำนกว่ำ 20 ปี โดยตั้งอยู่ เลขที่ 69/117 หมู่ที่ 12                  
ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลบำงแม่นำง อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ได้ด ำเนินกิจกำรกำรขำย
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำนครบครัน สินค้ำน ำเข้ำจำกโรงงำนผู้ผลิตโดยตรง ในปัจจุบันร้ำนขำย 
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำนได้มีกำรพัฒนำและมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว เริ่มมีบทบำท
ส ำคัญต่อชีวิตประจ ำวันมำกยิ่งขึ้น ดังนั้นกำรศึกษำถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของอุตสำหกรรม
เฟอร์นิเจอร์จึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญเพ่ือหำแนวทำงและก ำหนดทิศทำงของร้ำน J & F เฟอร์นิเจอร์ เพ่ือรองรับ
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต เช่น กำรเปลี่ยนแปลงกลไกกำรตลำดและกำรบริโภคซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่ออุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทั้งด้ำนกำรผลิตและรูปแบบสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนแปลง               
อย่ำงสร้ำงสรรค์โดยสำมำรถแบ่งรูปแบบสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ได้ 5 ประเภท คือ  
       2.1.1กกเฟอร์นิเจอร์เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Eco - Furniture) สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส ำคัญที่ทั่วโลก   
ให้ควำมสนใจเนื่องจำกปัจจุบันโลกเริ่มประสบปัญหำสภำวะโลกร้อน จึงได้มีกำรออก มำตรำกำร            
ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดทั้งในกำรผลิตและกำรน ำเข้ำสินค้ำรวมถึงกำรน ำขยะหรือวัสดุเหลือใช้มำผลิต                
เป็นของใช้เพ่ิมยิ่งขึ้นเพ่ือลดปัญหำขยะล้นโลกกำรวิจัยและพัฒนำ วัตถุดิบกำรผลิต และกระบวนกำรผลิต              
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ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ วัสดุรีไซเคิลซึ่งขั้นตอนจะไม่ยุ่งยำกซับซ้อน แต่ต้อง
อำศยัควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร ออกแบบเพ่ือให้แปลกใหม่มีควำมน่ำสนใจและสำมำรถใช้งำนได ้
       2.1.2  เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ (Multifunction Furniture) แนวโน้มกำรเพ่ิมขึ้นของ
ประชำกรในเมือง ส่งผลให้วิถีใช้ชีวิตของสังคมเปลี่ยนไป มีกำรพักอำศัยในพ้ืนที่ค่อนข้ำงจ ำกัด เช่น 
คอนโดมีเนียม บ้ำนพักอำศัยมีพ้ืนที่จ ำกัด เป็นต้น เฟอร์นิเจอร์จะเน้นด้ำน ประโยชน์ใช้สอยสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นได้หลำกหลำยส ำหรับพ้ืนที่จ ำกัด เช่น โซฟำ ที่สำมำรถปรับเป็นเตียงได้ (Day Bed) 
เฟอร์นิเจอร์ที่สำมำรถปรับเป็นได้ทั้งเตียงโต๊ะท ำงำนและที่เก็บของเป็นต้น 
       2.1.3  เฟอร์นิ เจอร์ผสมผสำนวัฒนธรรม (Cultural-mixed Furniture) กำรออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ ที่ผสมผสำนทำงด้ำนวัฒนธรรม เช่น ผสมผสำนระหว่ำงวัฒนธรรมตะวันตกและ
ตะวันออก เพ่ือให้เป็นรูปแบบเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ที่สำมำรถตอบรับควำมต้องกำรผู้บริโภคทั้ง
ตะวันตกและตะวันออกเฟอร์นิเจอร์ผสมผสำนวัฒนธรรมจะมีรูปร่ำงที่แปลกใหม่ เช่น โต๊ะมีควำมสูง    
ไม่มำกนักเมื่อเปรียบเทียบกับโต๊ะท่ัวไปกำรใช้เก้ำอ้ีที่ไม่มีพนักพิง  
       2.1.4  เฟอร์นิเจอร์เน้นประโยชน์ใช้สอย (Functionalism Furniture) กำรออกแบบที่มุ่งเน้น
เฉพำะ “สิ่งที่จ ำเป็น” คือ สิ่งที่มีประโยชน์จริงในชีวิตประจ ำวันของคนจริง ๆ สำมำรถ ตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรพ้ืนฐำนในกำรใช้ชีวิตของคนในแต่ละกลุ่มได้กำรออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้จะต้อง
มีกำรศึกษำกำรตลำดอย่ำงจริงจังถึงควำมต้องกำรของ ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเพ่ือให้สำมำรถน ำ มำใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริง เช่น ปัจจุบันคนเริ่มเข้ำสู่สังคมเมืองมำกขึ้น พ้ืนที่อยู่อำศัยค่อนข้ำงเล็ก               
จึงมีกำรออกแบบเฟอร์นิเจอร์ขนำด เล็กเหมำะสมกับ พ้ืนที่ใช้สอยในห้องพัก 
        2.1.5  เฟอร์นิเจอร์เพ่ือสุขภำพ (Furniture for health) จำกแนวโน้ม พฤติกรรมผู้บริโภคที่
เริ่มตระหนักให้ควำมสนใจด้ำนสุขภำพเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุที่มีมำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้
กำรออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต้องค ำนึงถึงกำรใช้งำนที่ส่งผลดีสุขภำพเช่นกัน เฟอร์นิเจอร์จะปรับให้เข้ำกับ
รูปร่ำงของผู้ใช้งำนและออกแบบเพ่ือช่วยลดอำกำรเจ็บ ป่วย กำรใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ำมำผลิต
เฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภำพ เช่น โซฟำ หมอน ที่นอน ป้องกันไรฝุ่น เป็นต้น 
 ร้ำน J & F เฟอร์นิเจอร์ เป็นอีกหน่วยงำนหนึ่ง ที่จ ำเป็นต้องใช้สำรสนเทศในกำรด ำเนินงำน     
ซึ่งในแต่ละวันจะมีกำรสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำ เช่น รำคำสินค้ำ รำยละเอียดสินค้ำ กับทำง
พนักงำน ซึ่งบำงครั้งพนักงำนอำจจะไม่ทรำบรำคำ หรือประเภทของสินค้ำที่สอบถำมว่ำมีภำยในร้ำน
หรือไม่ และท ำให้กำรค้นหำข้อมูล หรือตรวจสอบสินค้ำคงเหลือนั้นท ำได้ยำก เนื่องจำกมีกำรลง
รำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น ข้อมูลสินค้ำ ประเภทสินค้ำ รำยละเอียดสินค้ำ และอ่ืน ๆ เหล่ำนั้นจดบันทึก
ข้อมูลต่ำง ๆ ลงในสมุด ในส่วนของพนักงำนหำกต้องกำรดูยอดสินค้ำคงเหลือ หรือดูสินค้ำภำยในร้ำน
จะมีควำมยุ่งยำก เสียเวลำในกำรตรวจสอบข้อมูล ท ำให้ลูกค้ำบำงคนไม่อยำกรอนำน อำจท ำให้                 
เสียลูกค้ำได้ เพรำะขำดควำมพร้อมของทำงร้ำนเอง ข้อมูลสินค้ำก็ไม่แน่นอนและข้อมูลสินค้ำต่ำง ๆ 
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ไม่มีควำมเป็นระเบียบ ท ำให้ล่ำช้ำในกำรให้บริกำร ท ำให้ลูกค้ำไม่พึงพอใจในกำรได้รับบริกำร ซึ่งใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ำมีกำรแข่งขันกันทำงธุรกิจสูงมำก เพ่ือให้เกิดควำมได้เปรียบทำงธุรกิจกำรค้ำ                   
จึงจ ำเป็นต้องน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรค้ำขำย และบริหำรจัดกำรระบบต่ำง  ๆ เพ่ือกำร              
ซื้อขำยสินค้ำ ได้อย่ำงอิสระ และรวดเร็วยิ่งขึ้น ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
 จำกข้อมูลข้ำงต้น กระบวนกำรท ำงำนมีควำมซ้ ำซ้อน เนื่องจำกต้องมีกำรลงรำยละเอียดลงใน
สมุดบันทึก เข้ำมำเพ่ือรองรับกำรท ำงำนที่ท ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สะดวกสบำย ง่ำยต่อกำรใช้งำนของ
พนักงำน และง่ำยต่อกำรจัดกำรระบบกำรขำยของทำงร้ำน มีควำมเป็นระเบียบมำกขึ้น ลดควำม
ซ้ ำซ้อนของข้อมูล ท ำให้บริกำรรวดเร็ว และเพ่ือเพ่ิมควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เพรำะจะช่วยท ำให้ทำง
ร้ำนดูมีควำมเป็นมืออำชีพ มั่นคง และมีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น และช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถตัดสินใจซื้อ
ได้ง่ำยขึ้น ซึ่งกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำช่วยท ำให้ระบบมีควำมปลอดภัยมำกขึ้น และป้องกัน
กำรสูญหำยของข้อมูล และช่วยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค              
ในปัจจุบัน 
 
2.2 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
        วงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) คือ กระบวนกำรทำง
ควำมคิด (Logical Process) ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือแก้ปัญหำทำงธุรกิจและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนำนั้น อำจเริ่มด้วยกำรพัฒนำระบบใหม่เลยหรือน ำ        
ระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมำปรับเปลี่ยน ให้ดียิ่งขึ้น ภำยในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนกำรพัฒนำออกเป็น  
ระยะ (Phases) ได้แก่ ระยะกำรวำงแผน (Planning Phase) ระยะกำรวิเครำะห์ (Analysis Phase) 
ระยะกำรออกแบบ (Design Phase) และระยะกำรสร้ำงและพัฒนำ ( Implementation Phase)    
โดยแต่ละระยะจะประกอบไปด้วยขั้นตอน (Steps) ต่ำง ๆ แตกต่ำงกันไปตำม Methodology ที่
นักวิเครำะห์น ำมำใช้ เพ่ือให้เหมำะสมกับสถำนะทำงกำรเงินและควำมพร้อมขององค์กรในขณะนั้น           
ขั้นตอนในวงจรพัฒนำระบบ ช่วยให้นักวิเครำะห์ระบบสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีแนวทำงและเป็น
ขั้นตอน  ท ำให้สำมำรถควบคุมระยะเวลำและงบประมำณในกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรพัฒนำระบบ               
ได้ขั้นตอนต่ำง ๆ นั้นมีลักษณะคล้ำยกับกำรตัดสินใจแก้ปัญหำตำมแนวทำงวิทยำศำสตร์              
(Scientific Management) อัน ได้แก่ กำรค้นหำปัญหำ กำรค้นหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ กำรประเมินผล
แนวทำงแก้ไขปัญหำที่ค้นพบ เลือกแนวทำงท่ีดีที่สุด และพัฒนำทำงเลือกนั้นให้ใช้งำนได้ ส ำหรับวงจร
กำรพัฒนำระบบในหนังสือเล่มนี้ จะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
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ภาพที่*2-1* วงจรกำรพัฒนำระบบ (SDLC) 
 

 2.2.1  กำรก ำหนดควำมต้องกำรของระบบ (Requirement Definition) ในขั้นตอนนี้  
นักวิเครำะห์ระบบจะต้องศึกษำเพ่ือค้นหำปัญหำ และศึกษำควำมเข้ำใจข้อเท็จจริงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจำก
กำรท ำงำนในระบบเดิม โดยนักวิเครำะห์ระบบจะต้องท ำควำมเข้ำใจปัญหำอย่ำงถ่องแท้ คิดหำแนวทำง
และวัตถุประสงค์ในกำรแก้ปัญหำ ศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรแก้ปัญหำ รวบรวมควำมต้องกำรและ                
สรุปข้อก ำหนดต่ำงๆ ให้ชัดเจน พร้อมก ำหนดแผนกำรด ำเนินกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนย่อย คือ 
   2.2.1.1กกกำรก ำหนดปัญหำ (Problem Definition) เป็นขั้นตอนที่นักวิเครำะระบบเข้ำ
ไปท ำควำมเข้ำใจปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงถ่องแท้ว่ำเป็นหำที่เกิดจริงคืออะไร พร้อมคิดแนวทำงหรือ
สถำนกำรณ์ที่นักวิเครำะห์เชื่อว่ำปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น และนักวิเครำะห์ระบบต้องค้นหำว่ำธุรกิจ
ต้องกำรอะไร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในขั้นตอนนี้นักวิจะท ำกำรรวบรวมข้อมูลจำกผู้ใช้ระบบ ซึ่งใช้
เทคนิคในกำรเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงด้วยกำรสัมภำษณ์ ( Interviewing) กำรออกแบบสอบถำม 
(Questionnaires) รวมทั้งพิจำรณำจำกเอกสำรกำรท ำงำน รำยงำนและแบบฟอร์มต่ำง ๆ หรือสังเกต
พฤติกรรมและสภำพแวดล้อมของร้ำนประกอบด้วย 

Requirement 
Definition 

System Analysis 

System Design 

System 
Development 

System Testing 

System 
Implementation 

Manual 
Documentation 
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   2.2.1.2  ศึกษำควำมเป็นไปได้ (Feasibility Study) จุดประสงค์ของกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ก็คือ กำรก ำหนดว่ำปัญหำคืออะไรและตัดสินใจว่ำกำรพัฒนำสร้ำงระบบสำรสนเทศ หรือกำร
แก้ไขระบบสำรสนเทศเดิมมีควำมเป็นไปได้หรือไม่โดยเสียค่ำใช้จ่ำยและเวลำน้อยที่สุด และได้ผลเป็น           
ที่น่ำพอใจ 
   กก  ปัญหำต่อไป คือ นักวิเครำะห์ระบบจะต้องก ำหนดให้ได้ว่ำกำรแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำวมีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิคและบุคลำกร ปัญหำทำงเทคนิคก็จะเก่ียวข้องกับเรื่องคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องมือเก่ำๆ ถ้ำมี รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ด้วย ตัวอย่ำงคือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ใน
ร้ำนเพียงพอหรือไม่ คอมพิวเตอร์อำจจะมีเนื้อที่ของฮำร์ดดิสก์ไม่เพียงพอ รวมทั้งซอฟต์แวร์ว่ำอำจจะ
ต้องซื้อใหม่ หรือพัฒนำขึ้นใหม่ เป็นต้น ควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนบุคลำกร คือ ร้ำนมีบุคคลที่เหมำะสมที่
จะพัฒนำและติดตั้งระบบเพียงพอหรือไม่ ถ้ำไม่มีจะหำได้หรือไม่ จำกที่ใด เป็นต้น นอกจำกนั้นควรจะ
ให้ควำมสนใจว่ำผู้ใช้ระบบมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรกับกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งควำมเห็นของผู้บริหำรด้วย 
   2.2.1.3กกกำรก ำหนดควำมต้องกำรของระบบ (System Requirements) เป็นขั้นตอน
ที่นักวิเครำะห์ ท ำกำรวิเครำะห์กำรท ำงำนระบบเดิม เพ่ือหำปัญหำที่เกิดขึ้นและรวบรวมรำยละเอียด
ต่ำงๆ เพ่ือจุดประสงค์ในกำรหำข้อสรุปในด้ำนของควำมต้องกำร ระหว่ำผู้พัฒนำและผู้ใช้งำน เรียกว่ำ
ข้อก ำหนดควำมต้องกำร (Requirement Specification) เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำระบบ โดยนักวิเครำะห์
ระบบจะต้องน ำข้อก ำหนดควำมต้องกำรเสนอต่อผู้บริหำร เพ่ือพิจำรณำและตัดสินใจในกำรด ำเนินกำร
พัฒนำระบบ  
        2.2.2  กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนในกำรศึกษำและวิเครำะห์                  
ถึงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของระบบเดิม ซึ่งกำรที่จะสำมำรถด ำเนินกำรในขั้นตอนนี้ได้จะต้องผ่ำนกำร
อนุมัติ จำกที่ผู้บริหำรตัดสินใจที่จะพัฒนำระบบงำนหรือปรับปรุงระบบเดิม ในกำรน ำเสนอโครงกำร
หลังจำกนั้นจะรวบรวมควำมต้องกำรในระบบใหม่จำกผู้ใช้ระบบแล้วน ำมำศึกษำและวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรเหล่ำนั้นด้วยกำรใช้เครื่องมือชนิดต่ำง ๆ ได้แก่ แบบจ ำลองขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบโดย              
ใช้แผนภำพกระแส ข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) และแบบจ ำลองข้อมูล (Data Modeling)  
โดยใช้แผนภำพแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) 
สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 2 ได้ดังนี้ 
                  2.2.2.1  ศึกษำขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบเดิม โดยศึกษำจำกกำรท ำงำนของ
ผู้ใช้งำน จำกเอกสำรกำรท ำงำน รำยงำนและแบบฟอร์มต่ำง ๆ จำกระบบงำนเดิม 
                  2.2.2.2  รวบรวมควำมต้องกำรในระบบใหม่จำกผู้ใช้ระบบ ว่ำควรจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขระบบงำนเดิมอย่ำงไรเพื่อหำข้อสรุปควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบอย่ำงชัดเจน 
   2.2.2.3  สร้ำงแบบจ ำลองแบบควำมต้องกำรที่รวบรวมได้จำกกำรวิเครำะห์ระบบ 
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 2.2.3  กำรออกแบบระบบ (System Design) ในขั้นตอนนี้นักวิเครำะห์จะต้องออกแบบ               
ระบบสำรสนเทศที่จะพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร โดยจะน ำแผนภำพต่ำง ๆ ที่เขียนขึ้น                 
ในขั้นตอนกำรวิเครำะห์มำแปลงเป็นแผนภำพล ำดับขึ้น เพ่ือให้มองเห็นภำพลักษณ์ที่แน่นอนของ
โปรแกรมว่ำมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร และโปรแกรมอะไรบ้ำงที่จะต้องเขียนในระบบ ซ่ึงแบ่งขั้นตอน  
ที่ 3 ออกเป็น 2 ตอนย่อย ดังนี้ 
   2.2.3.1  ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็นขั้นตอนในกำรออกแบบลักษณะ 
กำรท ำงำนของระบบตำมทำงเลือกท่ีได้จำกเลือกไว้จำกข้ันตอนกำรวิเครำะห์ระบบโดยกำรออกแบบใน
เชิงตรรกะนี้ยังไม่ได้มีกำรระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จะน ำมำใช้ เพียงแต่ก ำหนดถึงลักษณะของ
รูปแบบรำยงำนที่เกิดจำกกำรท ำงำนของระบบลักษณะของกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จำก
ระบบซึ่งจะเลือกใช้กำรน ำเสนอรูปแบบของรำยงำน และลักษณะของจอภำพของระบบจะท ำให้สำมำรถ
เข้ำใจขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบได้ชัดเจนขึ้น สรุปกิจกรรมในขั้นตอนออกแบบเชิงตรรกะได้ดังนี้ 
                    1)กกออกแบบแบบฟอร์มและรำยงำน (Form/Report Design) 
                    2)กกออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interfaces Design) 
                    3)กกออกแบบฐำนข้อมูลในระดับ Logical 
   2.2.3.2  กำรออกแบบเชิงกำยภำพ (Physical Design) เป็นขั้นตอนที่ระบุถึงลักษณะ
กำรท ำงำนของ ระบบทำงกำยภำพหรือทำงเทคนิค โดยระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จะน ำมำใช้
เทคโนโลยีโปรแกรมภำษำที่จะน ำมำท ำกำรเขียนโปรแกรมฐำนข้อมูลของกำรออกแบบเครือข่ำยที่
เหมำะสมกับระบบสิ่งที่ได้จำกขั้นตอนกำรออกแบบทำงกำยภำพนี้จะเป็นข้อมูลของกำรออกแบบเพ่ือ 
ส่งมอบให้กับโปรแกรมเมอร์เพ่ือใช้เขียนโปรแกรมตำมลักษณะกำรท ำงำนของระบบ สรุปกิจกรรมใน
ขั้นตอนกำรออกแบบเชิงกำยภำพ ได้ดังนี้ 
                    1)กกออกแบบฐำนข้อมูลในระดับ Physical 
                    2)กกออกแบบ Application 
 2.2.4  กำรพัฒนำระบบ (System Development) เป็นขั้นตอนที่จะเริ่มเขียนและทดสอบ
โปรแกรมว่ำ ท ำงำนถูกต้องหรือไม่ ต้องมีกำรทดสอบกับข้อมูลจริงที่เลือกแล้ว ถ้ำทุกอย่ำงเรียบร้อย
เรำจะได้โปรแกรมที่พร้อมที่จะน ำไปใช้งำนจริงต่อไป หลังจำกนั้นต้องเตรียมคู่มือกำรใช้ และกำร
ฝึกอบรมผู้ใช้งำนจริงของระบบ 
   เขียนโปรแกรมตำมข้อมูลที่ได้จำกเอกสำรข้อมูลเฉพำะของกำรออกแบบ (Design 
Specification) เมื่อเขียนเสร็จแล้วต้องมีกำรทบทวนกับนักวิเครำะห์ระบบและผู้ใช้งำน เพ่ือค้นหำ
ข้อผิดพลำด วิธีกำรนี้เรียกว่ำ “Structure Walkthrough” กำรทดสอบโปรแกรมจะต้องทดสอบกับ
ข้อมูลที่เลือกแล้วชุดหนึ่ง ซึ่งอำจจะเลือกโดยผู้ใช้ กำรทดสอบเป็นหน้ำที่ของผู้พัฒนำ แต่นักวิเครำะห์ระบบ
ต้องแน่ใจว่ำ โปรแกรมท้ังหมดจะต้องไม่มีข้อผิดพลำด 
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 2.2.5  กำรทดสอบ (System Testing) เมื่อโปรแกรมได้พัฒนำขึ้นแล้ว ยังไม่สำมำรถน ำระบบ
ไปใช้งำนได้ทันที จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรทดสอบหำข้อบกพร่องระบบก่อนที่จะน ำไปใช้จริง โดยกำร
ทดสอบเบื้องต้นด้วยกำรสร้ำงข้อมูลจ ำลองขึ้นมำเพ่ือสร้ำงข้อมูลมำเพ่ือตรวจสอบกำรท ำงำนของ
ระบบ หำกพบข้อผิดพลำดก็ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขระบบเพ่ือใหห้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น กำรทดสอบ
ระบบจะมีกำรตรวจสอบไวยำกรณ์ของภำษำที่ใช้ และตรวจสอบว่ำระบบท ำงำนตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้หรือไม่ 
 2.2.6  กำรติดตั้งระบบและบ ำรุงรักษำระบบ (System Implementation) 
   ขั้นตอนนี้จะเป็นกำรน ำระบบที่ผ่ำนกำรทดสอบปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว จนมั่นใจ
แล้วว่ำระบบสำมำรถท ำงำนได้จริงและตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ จำกนั้นจึงด ำเนินกำรติดตั้ง
ระบบเพ่ือใช้งำนจริง เพ่ือให้ทรำบถึงตัวระบบใช้งำน ได้มีประสิทธิภำพหรือไม่ มีข้อพกพร่องที่เรำคำด
ไม่ถึง หำกหลังจำกระบบใหม่ได้เริ่มด ำเนินกำรผู้ใช้ระบบอำจจะพบกับปัญหำที่เกิดขึ้นเนื่องจำก               
ควำมไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ และค้นหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำนั้นเพ่ือให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้                  
สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 6 ได้ดังนี ้
   2.2.6.1กกติดตั้งระบบ (Installation) 
   2.2.6.2  กำรบริกำรให้ควำมช่วยเหลือหลังกำรติดตั้งระบบ (Support) 
                  2.2.6.3   เก็บรวบรวมค ำร้องขอให้ปรับปรุงระบบ 
                  2.2.6.4   วิเครำะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ 
                  2.2.6.5   ออกแบบกำรท ำงำนท่ีต้องกำรปรับปรุง 
                  2.2.6.6   ปรับปรุงระบบ 
 2.2.7  กำรจัดท ำเอกสำรคู่มือใช้งำน (Manual Documentation) จัดท ำเอกสำรคู่มือประกอบ               
กำรใช้งำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือกำรเขียนโปรแกรม เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผู้ใช้งำนโปรแกรมสำมำรถเข้ำถึงขั้นตอนหรือวิธีใช้งำนของเครื่องมือต่ำง ๆ และผลลัพทธ์ที่ได้จำกกำร
ท ำงำนของโปรแกรม และผู้ใช้งำนสำมำรถน ำคู่มือมำศึกษำก่อนเริ่มใช้งำนระบบ เพ่ือลดควำมผิดพลำด
ของกำรใช้งำนระบบ สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 7 ได้ดังนี้ 
   2.2.7.1  กำรจัดท ำเอกสำรคู่มือของระบบ เพ่ืออธิบำยขั้นตอนกำรท ำงำนภำยใน
ระบบและรำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวข้องกับระบบหรือกำรเขียนโปรแกรม 
   2.2.7.2  กำรจัดท ำเอกสำรคู่มือของผู้ใช้งำนระบบ เพ่ืออธิบำยภำพรวมโดยเป็น              
ค ำบรรยำย หรือ อธิบำยให้เห็นถึง องค์ประกอบโดยรวม และ น ำ Function หรือหน้ำจอหลัก ๆ               
มำอธิบำยกำรขั้นตอนกำรท ำงำนทั้งหมดของโปรแกรมว่ำมีวิธีกำรใช้งำน และวิธีแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ 
อย่ำงไร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบรำยละเอียดและท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
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2.3กกทฤษฎีฐานข้อมูล (Database) 
 ฐำนข้อมูล หมำยถึง ข้อมูลอะไรก็ตำมที่มีควำมสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันก็จะมีกำรจัดเก็บ
รวบรวมไว้ด้วยกันอย่ำงเป็นระเบียบ ซึ่งปัจจุบันเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรเรียนใช้ข้อมูล เช่น กำรขอดูข้อมูล 
กำรแก้ไขข้อมูล กำรเพ่ิมเติมหรือกำรลบข้อมูล เป็นต้น จึงมีกำรจัดเก็บข้อมูลโดยมีกำรน ำเอำ               
ระบบคอมพิวเตอร์มำช่วยในกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
 ข้อมูลซึ่งในควำมหมำยนี้หมำยถึงข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บไว้ในรูปตำรำง (Table) ซึ่งในแต่ละ
ตำรำงก็จะมีองค์ประกอบเป็นส่วนย่อย ๆ ซึ่งเรียกว่ำฟิลด์ (field) หรือพูดง่ำย ๆ ก็คือในตำรำงหนึ่ง ๆ 
จะประกอบด้วยฟิลด์หลำยๆฟิลด์รวมกัน ซึ่งในตอนที่แล้วเขียนบทควำมเกี่ยวกับกำรสร้ำงตำรำง            
และฟิลด์ในฐำนข้อมูลโดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin นอกจำกนี้สิ่งที่คุณควรจะรู้เพ่ิมเติมในเรื่องนี้
อีกก็คือ เรคอร์ด (record) ซึ่งเรคอร์ดก็คือระเบียนหรือรำยกำรข้อมูลโดยแต่ละรำยกำรข้อมูลใน
ตำรำงเรียกว่ำ 1 เรคอร์ด 
 ในขณะที่แบบจ ำลองเชิงสัมพันธ์ มีพ้ืนฐำนมำจำกทฤษฏีเซต ได้มีกำรเสนอแบบจ ำลองดัดแปลง
ซึ่งใช้ทฤษฏีเซตคลุมเครือ (ซึ่งมีพ้ืนฐำนมำจำกตรรกะคลุมเครือ) ขึ้นเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งปัจจุบัน                  
มีกำรกล่ำวถึงมำตรฐำนโครงสร้ำงฐำนข้อมูล เพ่ือให้สำมำรถเชื่องโยงฐำนข้อมูลต่ำงระบบให้สืบค้น
รวมกันเสมือนเป็นฐำนข้อมูลเดียวกัน และกำรสืบค้นต้องแสดงผลตรงตำมค ำถำมมำตรฐำนดังกล่ำว                   
ได้แก่ XML RDF Dublin Core Metadata เป็นต้น และสิ่งส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่จะช่วยให้กำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงต่ำงหน่วยงำนได้ดี คือกำรใช้ Taxonomy และ อรรถอภิธำนซึ่งเป็น
เครื่องมือส ำหรับจัดกำรควำมรู้ในลักษณะศัพท์ควบคุม เพ่ือจ ำกัดควำมหมำยของค ำที่ใช้ได้หลำยค ำ  
ในควำมหมำยเดียวกัน 
 2.3.1  ลักษณะของข้อมูลในฐำนข้อมูล 
   ฐำนข้อมูลเป็นกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ท ำให้ผู้ใช้สำมำรถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในระบบงำนต่ำง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล และยังสำมำรถหลีกเลี่ยงควำม
ขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  โดยจะมี
กำรก ำหนดระบบควำมปลอดภัยของข้อมูลขึ้น ลักษณะข้อมูลในฐำนข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
ดั้งนี้ 
           2.3.1.1  ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นกำรเก็บข้อมูลใน
รูปแบบที่เป็นตำรำง (Table) หรือเรียกว่ำ รีเลชั่น (Relation) มีลักษณะเป็น 2 มิติ คือเป็นแถว (row) 
และเป็นคอลัมน์ (column) กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงตำรำง จะเชื่อมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ 
(attribute) หรือคอลัมน์ที่เหมือนกันทั้งสองตำรำงเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูล ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี้              
จะเป็นรูปแบบของฐำนข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
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   2.3.1.2  ฐำนข้อมูลแบบเครือข่ำย (Network Database) เป็นโครงสร้ำงของข่ำยงำน
ประกอบด้วย ประเภทของเรคคอร์ด และกลุ่มของข้อมูลของเรคคอร์ดนั้น ๆ เช่นเดียวกับโครงสร้ำง
ของฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเชิงล ำดับชั้น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเภทของเรคคอร์ดในฐำนข้อมูล 
เรียกว่ำ Set Type ซึ่งสำมำรถแสดงในแผนภูมิที่ เรียกว่ำ Bachman diagram โครงสร้ำงของ
ฐำนข้อมูลแบบเครือข่ำยประกอบด้วยประเภทขอเรคคอร์ด และกลุ่มของข้อมูลของเรคคอร์ดนั้น                
กำรจัดข้อมูลอยู่ ในควำมสัมพันธ์แบบพำเรนต์ไซล์ แต่ละสมำชิกสำมำรถมีควำมสัมพันธ์กัน                          
ได้มำกกว่ำหนึ่ง นั่นคือสำมำรถมีควำมสัมพันธ์ของข้อมูลในแบบ N : M ตัวอย่ำง กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับ
เรื่องวิชำโปรแกรมวิชำเอก จะประกอบด้วยข้อมูลจำกเรคคอร์ดหลัก 1 ข้อมูล และข้อมูลของเรคคอร์ด
ที่เป็นสมำชิก จะเห็นว่ำเรคคอร์ดหลัก คือ โปรกแกรมวิชำ จะมีข้อมูลของเรคคอร์ดที่เป็นสมำชิก               
คือ นักศึกษำที่เรียนในแต่ละโปรกแกรมวิชำ จะมีข้อมูลของเรคคอร์ดที่เป็นสมำชิกคือนักศึกษำที่เรียน
ในแต่ละโปรกแกรม 
           2.3.1.3  ฐำนข้อมูลแบบล ำดับชั้น (Hierarchical Database) ฐำนข้อมูลแบบล ำดับชั้น 
เป็นโครงสร้ำงที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะควำมสัมพันธ์แบบ พ่อ-ลูก ประกอบด้วยประเภทของ              
เรคคอร์ด (Record Type) และควำมสัมพันธ์ดังนี้ ยกตัวอย่ำง 3 เรคคอร์ด คือแผนก พนักงำน และ
โครงกำร ซึ่งจะประกอบด้วยควำมสัมพันธ์แบบ PCR 2 ประเภท คือควำมสัมพันธ์ของข้อมูลแผนกกับ
พนักงำน และควำมสัมพันธ์ของข้อมูลแผนกกับโครงกำรโดยที่มีแผนกเป็นเรคคอร์ด พ่อ -แม่ และ
พนักงำนกับโครงกำรเป็นเรคคอร์ดประเภทลูก เป็นต้น 
 2.3.2กกกำรออกแบบฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
   ในปัจจุบันฐำนข้อมูลที่เป็นที่นิยมที่สุดคือ ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 
เพรำะสำมำรถออกแบบได้ง่ำย มีประสิทธิภำพ ไม่มีควำมซ้ ำซ้อน ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ทุกระดับในกำร
ออกแบบฐำนข้อมูลอย่ำงง่ำยสำมำรถใช้ พจนำนุกรมข้อมูล (Data dictionary) มำช่วยในกำรวิเครำะห์
ออกแบบเพ่ือให้เกิดระบบฐำนข้อมูลขึ้นมำ กำรก ำหนดเขตข้อมูลให้กับตำรำง แต่ละตำรำงใน
ฐำนข้อมูล เขตข้อมูลในตำรำงจะต้องไม่ซ้ ำกัน เช่น ชื่อ จะมีแค่ 1 เขตข้อมูล หำกจะเก็บชื่ออย่ำงอ่ืน
ต้องตั้งชื่อใหม่เป็น ชื่อบิดำ ชื่อมำรดำ ชื่อเพ่ือน ซึ่งจะท ำให้เขตข้อมูลไม่มีควำมซ้ ำซ้อน ตัวอย่ำงตำม
ตำรำง Student สรุปก็คือ ห้ำมมีชื่อเขตข้อมูลซ้ ำกันในฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จะแยกแยะข้อมูล
ออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยข้อมูลในกลุ่มนั้นจะมีควำมสัมพันธ์กันเช่น ข้อมูลที่เป็นที่อยู่ก็จะแยกออกไปเป็น
ตำรำงใหม่มีเฉพำะเขตข้อมูลที่อยู่จำกพจนำนุกรมข้อมูลด้ำนบนเรำสำมำรถน ำมำออกแบบใหม่และ
เพ่ือให้แต่ละตำรำงสำมำรถเชื่อมโยงกันได้หรือเรียกว่ำมีควำมสัมพันธ์กัน (Relation) จึงจ ำเป็นต้อง
ก ำหนดกุญแจ (Key) เพ่ือให้สำมำรถระบุข้อมูลแต่ละระเบียน (Record) ของแต่ละตำรำงเพ่ือให้
สำมำรถระบุข้อมูลในตำรำงได้และสำมำรถระบุข้อมูลระหว่ำงตำรำงซึ่งกุญแจควรจะเป็นข้อมูลที่สั้น
จดจ ำได้ง่ำยสำมำรถครอบคลุมข้อมูลที่มีได้ทั้งหมดหำกข้อมูลตรงกันตำมกุญแจแสดงว่ำข้อมูล                   
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มีควำมสัมพันธ์กัน ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐำนข้อมูลแบบนี้แสดง กำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ
ตำรำงที่มีลักษณะเป็นสองมิติ คือ แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ซึ่งในกำรเชื่อมโยงกันระหว่ำง
ข้อมูลในตำรำง 2 ตำรำง หรือมำกกว่ำ จะเชื่อมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ที่มีอยู่ในตำรำงที่ต้องกำร
เชื่อมโยงข้อมูลกัน โดยที่แอททริบิวต์จะแสดงคุณสมบัติของรีเลชั่นต่ำง ๆ ซึ่งรีเลชั่นต่ำง ๆ ได้ผ่ำน
กระบวนกำรท ำรีเลชั่นให้เป็นบรรทัดฐำน (Normalized) ในระหว่ำงกำรออกแบบเพ่ือละควำมซ้ ำซ้อน 
เพ่ือให้กำรจัดกำรฐำนข้อมูลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตัวอย่ำง เป็นตำรำงรำยชื่อนักศึกษำและ
ตำรำงโปรแกรมวิชำ ถ้ำต้องกำรทรำบว่ำนักศึกษำรหัส 441031138 เป็นนักศึกษำของโปรแกรมวิชำ
ใดก็ต้องน ำรหัสโปรแกรมวิชำในตำรำงนักศึกษำไปตรวจสอบกับตำรำงโปรแกรมวิชำ ซึ่งมีรหัสของ
โปรแกรมวิชำซึ่งเรียกว่ำเป็นดรรชนี และดึงข้อมูลออกมำ 
   2.3.2.1  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บข้อมลูและกำรค้นหำในฐำนข้อมูล ดังนี้ 
       ก) ตำรำงเรคคอร์ดและฟิลด์ข้อมูลต่ำง ๆ ในฐำนข้อมูลจะถูกจัดเก็บและ
น ำเสนอในรูปแบบของตำรำง โดยในตำรำงหนึ่ง ๆ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเดียวกันเข้ำไว้
ด้วยกันในแต่ละแถวและคอลัมน์ ซึ่งในศัพท์ของฐำนข้อมูลจะเรียกฟิลด์ ในแต่ละแถวของตำรำงก็ คือ
ข้อมูลหนึ่งชุดหรือข้อมูล 1 เรคคอร์ด ในแต่ละแถวหรือเรคคอร์ดจะประกอบด้วยฟิลด์หรือคอลัมน์                
ที่เป็นส่วนย่อยที่แสดงแอททริบิวต์ของข้อมูลในแต่ละเรคคอร์ด 
       ข) ดรรชนี ถ้ำตำรำงข้อมูลมีนักศึกษำเก็บอยู่จ ำนวนมำกกำรที่จะค้นหำ
ข้อมูล ที่ต้องกำรของนักศึกษำคนใดคนหนึ่งจะต้องเสียเวลำอย่ำงมำก เพรำะจะต้องท ำกำรค้น                   
ทีละเรคคอร์ดในตำรำงไปจนกว่ำจะครบ ข้อมูลของนักศึกษำที่ต้องกำร เพ่ือช่วยให้กำรค้นหำข้อมูล               
ที่ต้องกำรท ำได้รวดเร็วขึ้น ฐำนข้อมูลทั่วไปจึงมีโครงกำรสร้ำงอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่ำ ดรรชนีเพ่ือ
สนับสนุนกำรค้นหำให้รวดเร็วขึ้น โดยปกติแล้วในแต่ละตำรำงจะมีฟิลด์หรือหลำยฟิลด์ประกอบกัน                 
ที่จะสำมำรถบอกถึงควำมแตกต่ำงของข้อมูลในแต่ละแถวได้ ฟิลด์หรือคอลัมน์ดังกล่ำวเรียกว่ำเป็น
ดรรชนีหลักของตำรำง 
        ค) ควำมสัมพันธ์ ของตำรำงฐำนข้อมูลแบบตำรำงสัมพันธ์ส่วนใหญ่แล้ว                
จะประกอบไปด้วยตำรำงข้อมูลต่ำงๆ หลำยตำรำงแต่ละตำรำงจะมีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 
    2.3.2.2  กฎที่เกี่ยวข้องกับดรรชนีในฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เนื่องจำกรีเลชั่นต่ำง ๆ ใน
ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะอ้ำงอิงควำมสัมพันธ์ของข้อมูล โดยใช้ดรรชนีกฎที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดรรชนี
ในฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีดังนี้ 
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     ก) กฎควำมบูรณภำพของเอนทิตี้ (The Entity Integrity Rule) แอททริบิวต์
ใดที่จะเป็นดรรชนีหลักข้อมูลในแอททริบิวต์นั้นจะเป็นค่ำง่ำย (Nutt) ไม่ได้หมำยควำมของกำรเป็น            
ค่ำว่ำงไม่ได้ (Not Null) ในที่นี้หมำยถึง ข้อมูลแอททริบิวต์เป็นดรรชนีหลักจะไม่ทรำบค่ำแน่นอน
หรือไม่มีค่ำไม่ได้ 
     ข) กฎควำมบูรณภำพของกำรอ้ำงอิง (The Referentail Integrity Rule) 
คือ ค่ำของดรรชนีหลักนอกจำกจะต้องสำมำรถอ้ำงอิงให้ตรงกับค่ำของดรรชนีหลักได้ จึงจะเชื่อมโยง
หรืออ้ำงอิงข้อมูลระหว่ำงสองรีเลชั่นได้ 
   2.3.2.3  กำรก ำหนดควำมสัมพันธ์ ในโปรแกรมกำรจัดกำรฐำนข้อมูล เช่น โปรแกรม                 
แอกเซส สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลต่ำง ๆ จำกตำรำงเพ่ือที่จะสำมำรถแสดงข้อมูลที่ได้บนรำยงำน               
ข้อค ำถำมหรือแบบฟอร์ม กำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกหลำย ตำรำงนี้เรียกว่ำควำมสัมพันธ์ (Relation) 
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตำรำงในฐำนข้อมูลโดยกำรก ำหนดให้ตำรำงมีควำมสัมพันธ์กั นนั้น     
ต้องมีแอททริบิวต์หรือฟิลด์ที่เหมือนกัน และให้ค่ำฟิลด์ที่เหมือนกันเป็นตัวเชื่อมควำมสัมพันธ์ฟิลด์              
ที่เหมือนกันของตำรำงเรียกว่ำดรรชนีนอก (Foreing Key) เช่น ตำรำงของนักศึกษำและโปรแกรมวิชำ
จะมีรหัสของโปรกแกรมวิชำที่เหมือนกัน ในเวลำที่น้ ำโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูลมำใช้จะต้องมีกำร
สร้ำงแบบฟอร์มหรือรำยงำนเรียบร้อยแล้ว จึงก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตำรำง หรือก ำหนด
ควำมสัมพันธ์ตั้งแต่สร้ำงควำมสัมพันธ์เสร็จ กล่ำวคือจะมีควำมบูรณควำมสัมพันธ์เป็นตำรำงที่
เกี่ยวข้อง (Related Table) 
   2.3.2.4  ข้อดีของฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นฐำนข้อมูลที่มี
รูปแบบง่ำยส ำหรับผู้ ใช้ทั่วไป โดยเฉพำะผู้ ใช้ซึ่งไม่ใช่นักวิเครำะห์และออกแบบโปรกแกรม 
โปรแกรมเมอร์หรือผู้จัดกำรฐำนข้อมูล เป็นต้น ข้อดีที่ผู้ใช้ทั่วไปรู้สึกว่ำฐำนข้อมูลชนิดนี้เข้ำใจง่ำย                 
มีดังนี ้
     ก) ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นกลุ่มของรีเลชั่นหรือตำรำงที่ข้อมูลถูกจัดเก็บ
เป็นแถวและคอลัมน์ ซึ่งท ำให้ผู้ใช้เห็นภำพของข้อมูลได้ง่ำย 
     ข) ผู้ใช้ไม่จ ำเป็นต้องรู้ว่ำข้อมูลถูกจัดเก็บอย่ำงไร รวมถึงวิธีกำรเข้ำถึง
ข้อมูล (Access Approach) 
     ค) ภำษำที่ใช้ในกำรเรียกดูข้อมูล เป็นลักษณะคล้ำยภำษำอังกฤษและไม่
จ ำเป็นต้องเขียนเป็นล ำดับขั้นตอน 
     ง) กำรเรียกใช้หรือเชื่อมโยงข้อมูลท ำได้ง่ำยโดยใช้โอเปอร์เรเตอร์                  
ทำงคณิตศำสตร์ เช่น SELECT ไม่จ ำเป็นต้องมีตัวชี้ซึ่งยุ่งยำก  
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2.4 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) 
       แผนภำพกระแสข้อมูล (DFD) เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในกำรเขียนแบบระบบใหม่
ในกำรเขียนแผนภำพจ ำลองกำรท ำงำนของกระบวนกำร (Process) ต่ำง ๆ ในระบบ โดยเฉพำะกับ
ระบบที ่ “หน้ำที่”  ของระบบมีควำมส ำคัญและมีควำมสลับซับซ้อนมำกกว่ำข้อมูลที่ไหลเข้ำ  
       สรุปแผนภำพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้ำงที่ใช้
บรรยำยภำพรวมของระบบโดยแสดงขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบหรือโพรเซส (process) ระบุ
แหล่งก ำเนิดของข้อมูล กำรไหลของข้อมูล ปลำยทำงข้อมูล กำรเก็บข้อมูลและกำรประมวลผลข้อมูล 
กล่ำวง่ำย ๆ คือ ดีเอฟดีจะช่วยแสดงแผนภำพว่ำข้อมูลมำจำกไหน จะไปไหน เก็บข้อมูลไว้ที่ไหน                
มีอะไรเกิดขึ้นกับข้อมูลระหว่ำงทำงเรียกว่ำแผนภำพกระแสข้อมูลหรือ แผนภำพแสดงควำม
เคลื่อนไหวของข้อมูลโดยดีเอฟดี 
 
ตารางท่ี*2-1**สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนภำพกระแสข้อมูล DFD (Data Flow Diagram Symbol) 
 

DeMarco & Yourdon Gane & Sarson ความหมาย 

  Process : ขั้นตอนกำรท ำงำน
ภำยในระบบ 

  Data Store :  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล
สำมำรถเป็นได้ทั้งไฟล์ข้อมูล
และฐำนข้อมูล  

  External Agent : ปัจจัยหรือ
สภำพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อระบบ 

  
 

Data Flow : เส้นทำงกำรไหล
ของข้อมูล แสดงทิศทำงของ
ข้อมูลจำกขั้นตอนกำรท ำงำน
หนึ่งไปยังอีกข้ันตอนหนึ่ง 
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        Process หรือ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน คือ งำนที่ด ำเนินกำร/ตอบสนองข้อมูลที่รับเข้ำ หรือ
ด ำเนินกำร/ตอบสนองต่อเงื่อนไข/สภำวะใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนนั้นจะกระท ำโดย
บุคคล หน่วยงำน หุ่นยนต์ เครื่องจักร หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตำม โดยจะเป็นกริยำ (Verb) 
       เส้นทำงกำรไหลของข้อมูล (Data Flows) เป็นกำรสื่อสำรระหว่ำงขั้นตอนกำรท ำงำน 
(Process) ต่ำง ๆ และสภำพแวดล้อมภำยนอกหรือภำยในระบบ โดยแสดงถึงข้อมูลที่น ำเข้ำไป              
ในแต่ละ Process และข้อมูลที่ส่งออกจำก Process ใช้ในกำรแสดงถึงกำรบันทึกข้อมูล กำรลบข้อมูล 
กำรแก้ไขข้อมูลต่ำง ๆ สัญลักษณ์ที่ใช้อธิบำยเส้นทำงกำรไหลของข้อมูลคือ เส้นตรงที่ประกอบด้วย              
หัวลูกศรตรงปลำยเพ่ือบอกทิศทำงกำรเดินทำงหรือกำรไหลของข้อมูล 
       ตัวแทนข้อมูล (External Agents) หมำยถึง บุคคล หน่วยงำนในองค์กร องค์กรอ่ืน ๆ หรือ
ระบบงำนอ่ืน ๆ ที่อยู่ภำยนอกขอบเขตของระบบ แต่มีควำมสัมพันธ์กับระบบ โดยมีกำรส่งข้อมูล                 
เข้ำสู่ระบบเพ่ือด ำเนินงำน และรับข้อมูลที่ผ่ำนกำรด ำเนินงำนเรียบร้อยแล้วจำกระบบสัญลักษณ์ที่ใช้
อธิบำย คือ สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ภำยในจะต้องแสดงชื่อของ External Agent โดย
สำมำรถท ำกำรซ้ ำ (Duplicate) ได้ด้วยกำรใช้เครื่องหมำย  \  (back slash) ตรงมุมล่ำงซ้ำย 
       แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store) เป็นแหล่งเก็บ/บันทึกข้อมูล เปรียบเสมือนคลังข้อมูล 
(เทียบเท่ำกับไฟล์ข้อมูล และฐำนข้อมูล) โดยอธิบำยรำยละเอียดและคุณสมบัติเฉพำะตัวของสิ่งที่
ต้องกำรเก็บ/บันทึก สัญลักษณ์ที่ใช้อธิบำยคือสี่เหลี่ยมเปิดหนึ่งข้ำง แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่                 
ส่วนที่ 1 ทำงด้ำนซ้ำยใช้แสดงรหัสของ Data Store อำจจะเป็นหมำยเลขล ำดับหรือตัวอักษรได้ เช่น                 
D1, D2 เป็นต้น ส ำหรับส่วนที่ 2 ทำงด้ำนขวำ ใช้แสดงชื่อ Data Store หรือชื่อไฟล์ 
 
2.5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relation Diagram : ER - Diagram) 
        กำรออกแบบฐำนข้อมูลด้วย E-R model เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่ช่วยในกำรออกแบบฐำนข้อมูลและ
ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกน ำเสนอโดย Peter ซึ่งวิธีกำรนี้อยู่ในระดับ Conceptual level และมีหลักกำร
คล้ำยกับ Relational model เพียงแต่ E-R model แสดงในรูปแบบกรำฟิกบำงระบบจะใช้ E-R model 
ได้เหมำะสมกว่ำแต่บำงระบบจะใช้ Relational model ได้เหมำะสมกว่ำ เป็นต้น ซึ่งแล้วแต่กำรพิจำรณำ
ของผู้ออกแบบว่ำจะเลือกใช้แบบใด  
        แผนภำพแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (ER Diagram) หมำยถึง แผนภำพที่ใช้เครื่องมือ
ส ำหรับจ ำลองข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วย Entity (แทนกลุ่มของข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกันเกี่ยวข้องกัน) 
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Relationship) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ  
        ER Diagram หรือ Entity Relationship Diagram จะแสดงชนิดของควำมส ำพันธ์ว่ำเป็น          
ชนิดหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหลำยสิ่ง หรือ หลำยสิ่งต่อหลำยสิ่ง  
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       2.5.1กกER-Diagram ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐำนดังนี้ 
                  2.5.1.1  เอนทิตี้ (Entity) หมำยถึง สิ่งของหรือวัตถุที่เรำสนใจ ซึ่งอำจจับต้องได้และ
เป็นได้ทั้งนำมธรรมโดยทั่วไปเอนทิตี้จะมีลักษณะที่แยกออกจำกกันไป เช่น เอนทิตี้พนักงำนจะแยก
ออกเป็นของพนักงำนเลย เอนทิตี้เงินเดือนของพนักงำนคนหนึ่งก็อำจเป็นเอนทิตี้หนึ่งในระบบของ
โรงงำน 
 

 
 
 

ภาพที่ 2-2  แสดงสัญลักษณ์ของ Entity 
 
     เอนทิตี้จะมีกลุ่มที่บอกคุณสมบัติที่บอกลักษณะของเอนทิตี้ เช่น พนักงำน  
มีรหัส ชื่อ นำมสกุล และแผนก โดยจะมีค่ำของคุณสมบัติบำงกลุ่มที่ท ำให้สำมำรถแยกเอนทิตี้                 
ออกจำกเอนทิตี้อ่ืนได้ เช่น รหัสพนักงำนที่ไม่ซ้ ำกันเลย จะเรียกค่ำของคุณสมบัติกลุ่มนี้ว่ำเป็นคีย์ของ
เอนทิตี้ 

 2.5.1.2  แอททริบิวท์ (Attribute) คือ คุณสมบัติของวัตถุที่เรำสนใจ โดยอธิบำย
รำยละเอียดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี้ โดยคุณสมบัตินี้มีอยู่ในทุกเอนทิตี้ เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ 
เป็น Attribute ของเอนทิตี้พนักงำน โมเดลข้อมูล มักจะพบว่ำ Attribute มีลักษณะข้อมูลพ้ืนฐำนอยู่
โดยที่ไม่ต้องมีค ำอธิบำยมำกมำยและ Attribute ก็ไม่สำมำรถอยู่แบบโดด ๆ ได้โดยที่ไม่มีเอนทิตี้หรือ
ควำมสัมพันธ์ 

 

 
 
 
                 
 
 

 
ภาพที่ 2-3  แสดงสัญลักษณ์ของ Attribute 

 
 
 

 

Employe

e 
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 2.5.1.3  ควำมสัมพันธ์ (Relationship) เอนทิตี้แต่จะต้องมีควำมสัมพันธ์ร่วมกัน  
โดยจะมีชื่อแสดงควำมสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งจะใช้รูปภำพสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมรูปว่ำวแสดงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเอนทิตี้และระบุชื่อควำมสัมพันธ์ลงในสี่เหลี่ยม ตัวอย่ำงเช่น รูปนี้แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเอนทิตี้อำจำรย์กับกลุ่มเรียน 

 

 
 
 

 
ภาพที่ 2-4  แสดงสัญลักษณ์ของ Relationship 

 
                            เอนทิตี้จะต้องมีควำมสัมพันธ์ร่วมกัน โดยจะมีชื่อแสดงควำมสัมพันธ์ร่วมกัน
ซึ่งจะใช้รูปภำพสัญลักษณ์สี่ เหลี่ยมรูปว่ำวแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนทิต ระดับชั้นของ
ควำมสัมพันธ์จะบอกถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนทิตี้ มีดังนี้ 
                           ก)กกควำมสัมพันธ์เอนทิตี้เดียว หมำยถึง เอนทิตี้หนึ่ง จะมีควำมสัมพันธ์กับ
ตัวมันเอง  
                            ข)กกควำมสัมพันธ์สองเอนทิตี้ หมำยถึง เอนทิตี้สองเอนทิตี้จะมีควำมสัมพันธ์กัน 
                            ค)กกควำมสัมพันธ์สำมเอนทิตี้ หมำยถึง เอนทิตี้สำมเอนทิตี้มีควำมสัมพันธ์กัน 

 2.5.2  ควำมสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One - to - One Relationship)   
                  เป็นกำรแสดงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลของเอนติตี้หนึ่งว่ำ มีควำมสัมพันธ์กับข้อมูล 
อย่ำงมำกหนึ่งข้อมูลกับอีกเอนติตี้หนึ่งในลักษณะที่เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง เช่น เอนติตี้นักศึกษำกับเอนติตี้
โครงงำนวิจัยมีควำมสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง คือ นักศึกษำแต่ละคนท ำโครงงำนวิจัยได้ 1 โครงงำน
เท่ำนั้น และแต่ละโครงงำนวิจัยมีนักศึกษำรับผิดชอบได้ไม่เกิน 1 คน เป็นต้น 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2-5  แสดงควำมสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

 
 
 

 

Teach Professor Class 

นักศึกษำ โครงงำนวิจัย 
1 1 
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 2.5.3กกควำมสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One - to - Many Relationship) 
                  เป็นกำรแสดงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลของเอนติตี้หนึ่งว่ำมีควำมสัมพันธ์กับข้อมูลหลำย
ข้อมูลกับอีกเอนติตี้หนึ่ง เช่น ควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำและค ำสั่งซื้อเป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือ ลูกค้ำ                
แต่ละคนสำมำรถสั่งซื้อได้หลำยค ำสั่งซื้อ แต่แต่ละค ำสั่งซื้อมำจำกลูกค้ำเพียงคนเดียว เป็นต้น 
 

 
 

 
ภาพที่ 2-6  แสดงควำมสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 

 
 2.5.4  ควำมสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many - to - Many Relationship) 
                  เป็นกำรแสดงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลของสองเอนติตี้ในลักษณะแบบกลุ่มต่อกลุ่ม เช่น 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค ำสั่งซื้อกับสินค้ำเป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม คือ แต่ละค ำสั่งซื้ออำจสั่งซื้อสินค้ำได้
มำกกว่ำ 1 ชนิด และในสินค้ำแต่ละชนิดอำจปรำกฏอยู่ในค ำสั่งซื้อได้มำกกว่ำ 1 ค ำสั่งซื้อ 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2-7 แสดงควำมสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 

 
2.6 โปรแกรมพัฒนาระบบ Microsoft Visual Studio 2017 
       Visual Studio 2017 จัดเป็นชุดเครื่องมือแบบครบวงจร ซึ่งน ำมำช่วยเร่ง กระบวนกำรของกำร
เปลี่ยนวิสัยทัศน์ของนักพัฒนำในควำมเป็นจริงขึ้นมำ Visual Studio 2017 ได้ถูกปรับแต่งมำให้รองรับ
โครงกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นส ำหรับเว็บ (อำทิเช่น ASP. NET AJAX), Windows Vista, Windows 
Server 2008, ระบบ Microsoft Office 2007, SQL Server 2008 และ อุปกรณ์ Windows Mobile 
โดยที่จ ำนวนของแพลตฟอร์มที่นักพัฒนำสำมำรถ น ำไปใช้พัฒนำแอพพลิเคชั่น เพ่ือสนองตอบต่อควำม
ต้องกำรทำงธุรกิจที่มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว Visual Studio 2017 จัดเป็นชุดเครื่องมือแบบ         
ครบวงจรที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรทุกรูปแบบได้ผ่ำนทำงฟังก์ชันชั้นยอดที่ไม่มีอยู่ใน 
Visual Studio 2017 ปัจจุบันนักพัฒนำจ ำเป็นต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยของกำรที่มีแพลตฟอร์มให้
เลือกหลำกหลำยและควำมจ ำเป็นที่ต้องพัฒนำแอพพลิเคชั่นขึ้นมำเพ่ือสร้ำงคุณค่ำต่อธุรกิจอย่ำงรวดเร็ว 
ให้ได้คุณสมบัติในเรื่องของกำรออกแบบและภำษำที่รวมกันอยู่อย่ำงเบ็ดเสร็จใน Visual Studio จะช่วย

มีกำรสั่งซื้อ 

ค ำสั่งซื้อ สินค้ำ 
M M 

ลูกค้ำ ค ำสั่งซื้อ 
1 N 
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ให้นักพัฒนำสร้ำงแอพพลิเคชั่นเพ่ือรองรับกำรเชื่อมต่อซึ่งบริษัทในปัจจุบันต้องกำรได้ แถมยังใช้
ประโยชน์จำก .Net Framework 3.5 เพ่ือลดเวลำในกำรพัฒนำได้อีกด้วย สร้ำงไคล์เอ็นต์แอพพลิเคชั่น
ชั้นยอดที่ช่วยให้รูปแบบกำรท ำงำนของผู้ใช้ดีขึ้น แถมยังใช้ประโยชน์จำกคุณสมบัติต่ำง ๆ ที่มีอยู่ใน 
Microsoft Office System 2007 และ Windows Vista ได้ด้วย สร้ำงเว็บแอพพลิเคชั่นประสิทธิภำพสูง 
ซึ่งเน้นกำรใช้สื่อข้อมูลชนิดต่ำง ๆ โดยใช้อินเทอร์ แอคทีฟอินเทอร์เฟซที่ชื่อ ASP. NeET AJAX 
 
2.7 ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2010 
 Microsoft SQL Server 2010 เป็นโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูลระดับ Server ที่มีขีด ควำมสำมำรถ
ในกำรรองรับข้อมูลขนำดใหญ่ที่ช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลมีระสิทธิภำพ รวดเร็ว สนองตอบ
ต่อควำมต้องกำรขององค์กรขนำดใหญ่ Microsoft SQL Server 2010 เป็นระบบ ฐำนข้อมูลและ
โซลูชั่นกำรวิเครำะห์ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งน ำเสนอควำมน่ำเชื่อถือและประสิทธิภำพ  ด้ำนกำรขยำยระบบ
ที่เว็บไซต์และองค์กรธุรกิจต้องกำร ด้วยกำรรองรับ XML และ HTTP ท ำให้กำรเข้ำถึงและกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นท ำได้ง่ำยขึ้น ในขณะที่ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์อันทรงพลังยังช่วยเพ่ิม
คุณค่ำของข้อมูล และด้วยควำมพร้อมของระบบที่ดีขึ้น ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่องของระบบนั้นสูงขึ้นจัดกำรกับงำนในแต่ละวันโดยอัตโนมัติได้ดีขึ้น รวมทั้ง ปรับปรุงเครื่องมือ
ด้ำนกำรเขียนโปรแกรม และกำรพัฒนำควำมเร็วด้ำนกำรบริกำรได้ดีขึ้นเช่นกัน หลักกำรของกำรใช้
ภำษำ SQL Server  คือ ภำษำที่ไม่เป็นกระบวนกำร (Nonprocedural Language) ผู้ใช้โปรแกรมจะใช้
ค ำสั่งเพ่ือถำมว่ำจะท ำอะไร และไม่จ ำเป็นที่จะต้องอธิบำยว่ำท ำ อย่ำงไรนอกจำกนั้นผู้ใช้ระบบและ
โปรแกรมเมอร์ไม่ต้องทรำบถึงกระบวนกำรจัดเก็บและรูปแบบของข้อมูลที่เก็บก็สำมำรถเขียน Query 
ได้ตำมหลักกำรแล้วภำษำที่ใช้เพ่ือกำรจัดกำรกับฐำนข้อมูล จะต้องให้ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
ฐำนข้อมูลและจัดกำรกับโครงสร้ำงของตำรำงข้อมูล (Table) ได้และจะต้องมีควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรบริหำรข้อมูล เช่น กำรเพ่ิม ลบ และแก้ไข ข้อมูล (Add, Delete and Modify) และจะต้องใน
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง Query ที่ซับซ้อนในกำรแปลงข้อมูล เป็นสำรสนเทศที่มีควำมหมำย                 
ในกำรด ำเนินงำนอกจำกนั้นภำษำจะต้องมี ฟังก์ชั่นของระบบที่สำมำรถด ำเนินกำรได้เองโดยง่ำย               
และโครงสร้ำงของภำษำน่ำที่จะง่ำยในกำรเรียนอีกด้วย SQL Server จึงเป็นภำษำที่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรดังกล่ำวนี้ได้ทั้งหมด และยังมีค ำสั่งต่ำง ๆ ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรฐำนข้อมูล 
(หลักกำรวิเครำะห์และออกแบบ) 
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2.8 โปรแกรมตกแต่งภาพ (Adobe Photoshop CS6) 
        โปรแกรม Photo shop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้ส ำหรับตกแต่งภำพถ่ำยและ               
ภำพกรำฟฟิก ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ว่ำจะเป็นงำนด้ำนสิ่งพิมพ์ นิตยสำร และงำนด้ำนมัลติมีเดีย              
อีกทั้งยังสำมำรถ retouching ตกแต่งภำพและกำรสร้ำงภำพ ซึ่งก ำลังเป็นที่นิยมสูงมำกในขณะนี้             
โดยสำมำรถใช้โปรแกรม Photoshop ในกำรตกแต่งภำพ กำรใส่ Effect ต่ำง ๆ ให้กับภำพและตัวหนังสือ 
กำรท ำภำพขำวด ำ กำรท ำภำพถ่ำยเป็นภำพเขียน กำรน ำภำพมำรวมกัน หรือกำร Retouch ตกแต่งภำพ
ต่ำง ๆ ตลอดจนงำนออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ 
 ซึ่งสำมำรถเรียนรู้วิธีกำรใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นี้ได้ด้วยตัวเอง และสำมำรถที่จะ
ท ำกำรแก้ไขภำพ ตกแต่งภำพ ซ้อนภำพในรูปแบบต่ำง ๆ ได้อย่ำงง่ำยดำย และสิ่งที่ขำดไม่ได้ก็คือ  
กำรใส่ข้อควำมประกอบลงในภำพด้วย และเนื่องด้วย Adobe Photoshop มีกำรพัฒนำโปรแกรม              
มำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ผู้ใช้งำนจ ำเป็นต้องศึกษำถึงกำรใช้งำนค ำสั่งต่ำง ๆ ให้เข้ำใจ รวมถึงเรียนรู้กำร
ใช้ค ำสั่งในเวอร์ชั่นเก่ำ เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้กับเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ได้ด้วย 
 2.8.1  ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของ Adobe Photoshop 
                 2.8.1.1กกตกแต่งหรือแก้ไขรูปภำพ 
                 2.8.1.2กกตัดต่อภำพบำงส่วน หรือที่เรียกว่ำ crop ภำพ 
                 2.8.1.3  เปลี่ยนแปลงสีของภำพ จำกสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งได้ 
                 2.8.1.4  สำมำรถลำกเส้น แบบฟรีสไตล์ หรือใส่รูปภำพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสร้ำง
ภำพได้อย่ำงอิสระ 
                 2.8.1.5  มีกำรแบ่งชั้นของภำพเป็น Layer สำมำรถเคลื่อนย้ำยภำพได้เป็นอิสระต่อกัน 
                 2.8.1.6  กำรท ำ cloning ภำพ หรือกำรท ำภำพซ้ ำในรูปภำพเดียวกัน 
                 2.8.1.7  เพ่ิมเติมข้อควำม ใส่ effect ของข้อควำมได้ 
                 2.8.1.8  Brush หรือแปรงทำสี ที่สำมำรถเลือกรูปแบบส ำเร็จรูปในกำรสร้ำงภำพได้
และอ่ืน ๆ อีกมำก  
       2.8.2  ส่วนส ำคัญหลักที่ท่ีต้องรู้ 
                 2.8.2.1  เมนูของโปรแกรม Application menu หรือ Menu bar ประกอบด้วย 
                            ก) File หมำยถึง รวมค ำสั่งที่ใช้จัดกำรกับไฟล์รูปภำพ เช่น สร้ำงไฟล์ใหม่ 
เปิด ปิด บันทึกไฟล์  น ำเข้ำไฟล์  ส่งออกไฟล์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับไฟล์ 
                            ข) Edit หมำยถึง รวมค ำสั่งที่ใช้ส ำหรับแก้ไขภำพ และปรับแต่งกำร
ท ำงำนของโปรแกรมเบื้องต้น เช่น ก๊อปปี้  วำง  ยกเลิกค ำสั่ง  แก้ไขเครื่องมือ และอ่ืน ๆ 
     ค) Image หมำยถึง รวมค ำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภำพ เช่น สี  แสง ขนำดของ
ภำพ  (image size)  ขนำดของเอกสำร (canvas) โหมดสีของภำพ  หมุนภำพ และอ่ืน ๆ 
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                            ง) Layer  หมำยถึง รวมค ำสั่งที่ใช้จัดกำรกับเลเยอร์ ทั้งกำรสร้ำงเลเยอร์  
แปลงเลเยอร์ และกำรจัดกำรกับเลเยอร์ในด้ำนต่ำง ๆ 
                            จ) select  รวม ค ำสั่งเกี่ยวกับกำรเลือกวัตถุหรือพ้ืนที่บนรูปภำพเพ่ือ
น ำไปใช้งำนร่วมกับค ำสั่งอ่ืน ๆ เช่น เลือกเพ่ือเปลี่ยนสี  ลบ หรือใช้เอฟเฟ็กต์ต่ำง ๆ กับรูปภำพ 
                            ฉ) Filter เป็นค ำสั่งกำรเล่น Effects ต่ำง ๆ ส ำหรับรูปภำพและวัตถุ 
                            ช) View เป็นค ำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภำพและวัตถุในลักษณะต่ำง ๆ 
เช่น กำรขยำยภำพและย่อภำพให้ดูเล็ก 
                            ซ) Window  เป็นส่วนค ำสั่งในกำรเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น
ในกำรใช้สร้ำง Effects ต่ำง ๆ 
                            ฌ) Help เป็นค ำสั่งเพ่ือแนะน ำเกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรมฯและจะมีลำย
ละเอียดของโปรแกรมอยู่ในนั้น 
   2.8.2.2  Panel (พำเนล) เป็นวินโดว์ย่อย ๆ ที่ใช้เลือกรำยละเอียด หรือค ำสั่งควบคุม
กำรท ำงำนต่ำง ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพำเนลอยู่เป็นจ ำนวนมำก เช่น พำเนล Color ใช้
ส ำหรับเลือกสี พำเนล Layers ใช้ส ำหรับจัดกำรกับเลเยอร์ และพำเนล Info ใช้แสดงค่ำสีตรงต ำแหน่ง
ที่ชี้เมำส์ รวมถึงขนำด/ต ำแหน่งของพ้ืนที่ที่เลือกไว้ 
                 2.8.2.3  พ้ืนที่ท ำงำน Stage หรือ Panel  เป็นพ้ืนที่ว่ำงส ำหรับแสดงงำนที่ก ำลังท ำอยู่ 
                 2.8.2.4  Tool Panel (ทูลพำเนล) หรือ กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือ
ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรวำด ตกแต่ง และแก้ไขภำพ เครื่องมือเหล่ำนี้มีจ ำนวนมำก ดังนั้นจึงมีกำรรวม
เครื่องมือที่ท ำหน้ำที่คล้ำย ๆ กันไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสำมเหลี่ยมอยู่บริเวณมุม
ด้ำนล่ำงดังภำพ 2 เพ่ือบอกให้รู้ว่ำในปุ่มนี้ยังมีเครื่องมืออ่ืนอยู่ด้วย 
                 2.8.2.5  Option Bar (ออปชั่นบำร์ ) เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่ำกำรท ำงำนของ
เครื่องมือต่ำง ๆ โดยรำยละเอียดในออปชั่นบำร์จะเปลี่ยนไปตำมเครื่องมือที่เรำเลือกจำกทูลบ็อกซ์ใน
ขณะนั้น เช่น เมื่อเรำเลือกเครื่องมือ Brush (พู่กัน) บนออปชั่นบำร์จะปรำกฏออปชั่นที่ใช้ในกำร
ก ำหนดขนำด และลักษณะหัวแปรง  โหมดในกำรระบำยควำมโปร่งใสของสี และอัตรำกำรไหลของสี 
เป็นต้น 

 
 

 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ระบบ 

 
ระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษาของร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์     

ผู้จัดท าได้ท าการวิเคราะห์ระบบ (Analysis Phase) เมื่อผ่านขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็
เริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์ระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ น ามาเขียนเป็นรายงาน
การท างานของระบบ ได้แก่ ภาพรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ (Context Diagram) แผนภาพการ
ไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) 
และการวิเคราะห์และออกแบบระบบยังเป็นขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการท างานของระบบ               
จะมีการก าหนดถึงลักษณะของรูปแบบรายงานที่เกิดจากการท างานของระบบ ลักษณะของการน า
ข้อมูลเข้าสู่ระบบและผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ซึ่ งจะเลือกใช้การน าเสนอรูปแบบของรายงานและ
ลักษณะของจอภาพจะท าให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการท างานของระบบได้ชัดเจน ดังนี้ 
 3.1กกการออกแบบกระบวนการท างานของระบบ 

 3.1.1กกแผนภาพบริบท (Context Diagram)  
 3.1.2** แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram Level 0) 

 3.1.3** แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram Level 1) 

 3.2 การออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูล 

 3.2.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Model) 

 3.2.2 ตารางข้อมูล (Data Table)  

     

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษาของ
ร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ มีการวิเคราะห์ระบบ ดังนี้ 
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3.1กกการออกแบบกระบวนการท างานของระบบ 
 3.1.1กกแผนภาพบริบท (Context Diagram) เป็นการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล                
ระดับบนสุด ที่แสดงภาพรวมการท างานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับเอ็กซ์เทอร์นัลเอนติตี้                      
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับระบบ ดังภาพที่ 3-1 
 
 

ผู้จัดการพนักงานขาย

0

ระบบขายเฟอร์นิเจอร์
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

กรณีศึกษา ร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์

สิทธิ การเข้าใช้ระบบ
รายละเอียดข้อมูลสินค้า/ประเภทสินค้า

ข้อมูลสินค้าคงเหลือ
รายละเอียดการขายสินค้า

ใบเสร็จการช าระเงิน

ข้อมูลการขายสินค้า
ข้อมูลสินค้าคงเหลือ

การค้นหาข้อมูลสินค้า
ข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน

ข้อมูลสินค้าคงเหลือ
ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลสิทธิ การเข้าใช้งาน

ข้อมูลการส่งสินค้า
ข้อมูลการขายสินค้า

ข้อมูลการร้องขอรายงาน

ข้อมูลสินค้าคงเหลือ

รายงานยอดขายสินค้า
รายงานยอดสินค้าคงเหลือ

รายละเอียดการก าหนดสิทธิ 
รายละเอียดข้อมูลสินค้า/ประเภทสินค้า

รายละเอียดการขายสินค้า
รายละเอียดการส่งสินค้า

ใบเสร็จการช าระเงิน

สิทธิ การเข้าใช้ระบบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

รายละเอียดการส่งสินค้า

 
 

 
ภาพที่*3-1**แผนภาพบริบท ระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง 
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  จากภาพที่ 3-1 แผนภาพบริบทข้างต้น กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบมี                
2 กลุ่ม คือส่วนของพนักงานขาย และส่วนของผู้จัดการ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
    3.1.1.1 ผู้จัดการ  จะต้องท าการล็อคอินเข้าสู่ระบบ โดยการใช้ชื่อผู้ใช้งานและ
รหัสผ่าน ระบบจะท าการตรวจสอบสิทธิ การเข้าใช้ระบบ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะท าหน้าที่                            
ก าหนดสิทธิ การเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบ ค้นหา เพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลประเภทสินค้า สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลรายการขายสินค้า 
ข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า ข้อมูลการส่งสินค้า พิมพ์ใบเสร็จการช าระเงิน และสามารเรียกดู
รายงานยอดขายสินค้า และรายงานยอดสินค้าคงเหลือ 
 3.1.2กก3.1.1.2 พนักงานขาย  จะต้องท าการล็อคอินเข้าสู่ระบบ โดยการใช้ชื่อผู้ใช้งาน                
และรหัสผ่าน ระบบจะท าการตรวจสอบสิทธิ การเข้าใช้ระบบ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะท าหน้าที่                   
ค้นหา ตรวจสอบ ข้อมูลรายละเอียดสินค้า ประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้าคงเหลือ ข้อมูลการขายสินค้า 
ข้อมูลการส่งสินค้า และพิมพ์ใบเสร็จการช าระเงิน  

 
3.1.2 แผนภาพกระแสข้อมูล  ระดับที่  0 (Data Flow Diagram Level 0) ของระบบ                  

แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการท างานหลักของระบบทั้งหมด แสดงทิศทางการไหลของข้อมูลและ               
แสดงรายละเอียดแหล่งจัดเก็บข้อมูล ดังภาพที่ 3-2 
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ภาพที่ 3-2   แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 0 ของระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา ร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ 
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  จากภาพที่*3-2*แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการท างานของระบบการจัดการ              
หน้าร้าน ซึ่งประกอบด้วย 7 กระบวนการ ดังนี้ 
  3.1.2.1กกกระบวนการที่*1.0*เข้าสู่ระบบ*เป็นกระบวนการร้องขอเข้าใช้งานระบบ
ของพนักงานขายและผู้จัดการ โดยผู้ใช้ระบบและผู้ดูแลระบบต้องป้อนข้อมูลขอใช้ระบบ คือ ชื่อผู้ใช้
ระบบและรหัสผ่าน จึงสามารถเข้าใช้งานระบบได้ 
  3.1.2.2กกกระบวนการที่ 2.0*การก าหนดสิทธิ *เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการจะท าการ
ก าหนดสิทธิ พนักงานผู้ใช้งาน โดยจะแสดงรายละเอียดการก าหนดสิทธิ  จากนั้นระบบจะท าการบันทึก
การก าหนดสิทธิ การเข้าใช้ระบบของพนักงานขาย 
  3.1.2.3กกกระบวนการที่ 3.0*ค้นหาข้อมูลสินค้า*เป็นกระบวนการที่พนักงานขายท า
การค้นหาข้อมูลสินค้าและประเภทสินค้า โดยพนักงานขายต้องป้อนรายละเอียดข้อมูลสินค้าเพ่ือ
ค้นหาข้อมูลสินค้าและประเภทสินค้าได้ 
  3.1.2.4กกกระบวนการที่*4.0*ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ*เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการ
และพนักงานขายท าการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ โดยข้อมูลที่เรียก คือ ข้อมูลสินค้า  
  3.1.2.5กกกระบวนการที่*5.0*จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน*เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการ
สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐานทั้งหมด โดยข้อมูลที่เรียก คือ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลสินค้า และข้อมูล
ประเภทสินค้า 
  3.1.2.6กกกระบวนการที่ 6.0*ขายสินค้า*เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการและพนักงานขาย 
จัดการรายการขายสินค้า เรียกดูข้อมูลสินค้า และข้อมูลการขาย โดยข้อมูลที่เรียกได้แก่ ข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลการขายสินค้า และข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า ข้อมูลรายละเอียดการส่งสินค้า 
  3.1.2.7กกกระบวนการที่*7.0*พิมพ์รายงาน*เป็นกระบวนพิมพ์รายงานยอดขายสินค้า 
และรายงานยอดสินค้าคงเหลือ โดยทางผู้จัดการจะท าการส่งค าร้องขอดูรายงานจากระบบ จากนั้น
ระบบจะท าการส่งรายงานให้กับผู้จัดการ โดยข้อมูลที่เรียก ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า 
ข้อมูลการขายสินค้า และข้อมูลสินค้า 
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3.1.3กกแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram Level 1) 
  3.1.3.1กกแผนภาพกระแสของข้อมูล*ระดับที่*1*(Data Flow Diagram Level 1)  

ของกระบวนการที่*2.0*ก าหนดสิทธิ  
 

ผู้จัดการ

ข้อมูลยืนยันการลบ

ข้อมูลผู้ใช้งานข้อมูลลบสิทธิ ผู้ใช้งาน 2.3

ลบสิทธิ ผู้ใช้งาน

2.1

เพิ่มสิทธิ ผู้ใช้งานรายละเอียดการก าหนดสิทธิ 

ข้อมูลเพ่ิมสิทธิ ผู้ใช้งาน

ข้อมูลการแก้ไขสิทธิ ผู้ใช้งาน

รายละเอียดการแก้ไขสิทธิ ผู้เข้าใช้งาน

2.2

แก้ไขสิทธิ ผู้ใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน

ข้อมูลการแก้ไขสิทธิ ผู้ใช้งาน

ข้อมูลการลบสิทธิ ผู้ใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน

   D1                

 
 

ภาพที่ 3-3  แผนภาพกระแสของข้อมูล ระดับท่ี 1*ของกระบวนการที่*2.0*ก าหนดสิทธิ  
 
 กระบวนการที่*2.1*เพ่ิมสิทธิ ผู้ใช้งาน*ผู้จัดการจะท าการก าหนดสิทธิ พนักงานผู้ใช้งาน 
โดยจะแสดงรายละเอียดการก าหนดสิทธิ  จากนั้นเมื่อยืนยันการเพ่ิมสิทธิ ผู้ใช้งาน ระบบจะท าการ
บันทึกสิทธิ ในการเข้าใช้ระบบไว้ในฐานข้อมูลผู้ใช้งาน 
 กระบวนการที่*2.2*แก้ไขสิทธิ ผู้ใช้งาน*ผู้จัดการจะท าการแก้ไขสิทธิ พนักงานผู้ใช้งาน 
ระบบจะเรียกใช้ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน โดยแสดงรายละเอียดการแก้ไขสิทธิ ผู้ใช้งาน จากนั้น
เมื่อท าการยืนยันระบบจะท าการบันทึกการแก้ไขสิทธิ ผู้ใช้งานไว้ในฐานข้อมูลผู้ใช้งาน 
 กระบวนการที่*2.3*ลบสิทธิ ผู้ใช้งาน*ผู้จัดการจะท าการลบสิทธิ พนักงานผู้ใช้งาน                  
ระบบจะเรียกใช้ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน โดยแสดงข้อมูลยืนยันการลบลิทธิ ผู้ใช้งาน จากนั้น
ระบบจะท าการบันทึกการก าหนดสิทธิ ไว้ในฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
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 3.1.3.2กกแผนภาพกระแสของข้อมูล ระดับที่*1*(Data Flow Diagram Level 1) 
ของกระบวนการที่ 5.0 จัดการข้อมูลพื้นฐาน 

 

ผู้จัดการ

ข้อมูลยืนยันการลบ

ข้อมูลประเภทสินค้าข้อมูลการลบสินค้า/ประเภทสินค้า 5.3

ลบข้อมูล

5.1

เพิ่มข้อมูลรายละเอียดการเพ่ิมสินค้า/ประเภทสินค้า

ข้อมูลเพ่ิมสินค้า/ประเภทสินค้า

ข้อมูลการแก้ไขสินค้า/ประเภทสินค้า

รายละเอียดการแก้ไขสินค้า/ประเภทสินค้า

5.2

แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลประเภทสินค้า

ข้อมูลการแก้ไขประเภทสินค้า

ข้อมูลการลบประเภทสินค้า

ข้อมูลการแก้ไขสินค้า

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลประเภทสินค้า

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลการลบสินค้า

   D2             

   D6                   

   D2             
 

 

ภาพที่*3-4  แผนภาพกระแสของข้อมูล ระดับท่ี 1 ของกระบวนการที่ 5.0 จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

  กระบวนการที่*5.1*เพ่ิมข้อมูล*ผู้จัดการท าการเพ่ิม ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า 

จากนั้นเมื่อท าการยืนยันการเพ่ิมข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลการบันทึกการเพ่ิมข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูล

สินค้า และแฟ้มข้อมูลประเภทสินค้า 

   กระบวนการที่*5.2*แก้ไขข้อมูล*ผู้จัดการท าการแก้ไข ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า 

โดยเรียกใช้ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลสินค้า และข้อมูลประเภทสินค้า จากนั้นระบบจะท าการบันทึกการ

แก้ไขข้อมูลสินค้าไว้ในแฟ้มข้อมูลสินค้า และท าการบันทึกการแก้ไขข้อมูลประเภทสินค้าไว้ใน

แฟ้มข้อมูลประเภทสินค้า  

กกกกกกกกกกกระบวนการที่*5.3*ลบข้อมูล*ผู้จัดการท าการลบ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า 

โดยเรียกใช้ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลสินค้า และข้อมูลประเภทสินค้า จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลยืนยัน

การลบข้อมูลสินค้าไว้ในแฟ้มข้อมูลสินค้า และท าการบันทึกการแก้ไขข้อมูลประเภทสินค้าไว้ใน

แฟ้มข้อมูลประเภทสินค้า เมื่อเสร็จเรียบร้อยระบบจะท าการบันทึกข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลสินค้าและ

แฟ้มข้อมูลประเภทสินค้า 
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 3.1.3.3ddแผนภาพกระแสของข้อมูล*ระดับที่*1 (Data Flow Diagram Level 1) 
ของกระบวนการที่ 6.0 ขายสินค้า 
 

พนักงานขาย

6.3

กรอกข้อมูล
จัดส่งสินค้า

6.1

ตรวจสอบข้อมูลข้อมูลการขายสินค้า

ข้อมูลการขายสินค้า

รายละเอียดการขายสินค้า

รายละเอียดการขายสินค้า

6.2

ค านวณราคาขาย

ข้อมูลตัดสต อกสินค้า

รายละเอียดการขายสินค้า

ข้อมูลสินค้า
   D2             

ข้อมูลการขายสินค้า

ผู้จัดการ ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

พนักงานขาย

ผู้จัดการ

6.4

ช าระเงิน

6.5

ออกใบเสร็จ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

รายละเอียดการขาย/จัดส่งสินค้า

ข้อมูลการช าระเงิน

ข้อมูลการช าระเงิน

ใบเสร็จการช าระเงิน

ใบเสร็จการช าระเงิน

ข้อมูลการช าระเงิน

   D3                   

   D4                             

   D5                             

ข้อมูลขาย

ข้อมูลรายละเอียดการขาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

   D6                   
ข้อมูลประเภทสินค้า

 
 

ภาพที*่3-5  แผนภาพกระแสของข้อมูล ระดับที่ 1 ของกระบวนการที*่6.0*ขายสินค้า 
 

  กระบวนการที่*6.1*ตรวจสอบข้อมูล*ผู้จัดการและพนักงานจะท าการจัดการข้อมูล

รายการสินค้า ระบบจะแสดงข้อมูลสินค้าและประเภทสินค้าขึ้นมาตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วระบบ

จะท าการบันทึกข้อมูลรายการขายสินค้า และรายละเอียดการขายสินค้า  โดยจะเรียกข้อมูลจาก

แฟ้มข้อมูลสินค้า และข้อมูลประเภทสินค้า 

   กระบวนการที่*6.2*ค านวณราคาขาย*ผู้จัดการและพนักงานขาย จะจัดการรายการ     

ขายสินค้าและค านวณราคาขายสินค้า โดยจะเรียกข้อมูลสินค้า มาท าการค านวณราคาสินค้าและ                 

ค่าจัดส่งสินค้า เมื่อท าการค านวณรายการขายเรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลรายละเอียด

การขายสินค้า 
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กกกกกกกกกกกระบวนการที่*6.3*กรอกข้อมูลจัดส่งสินค้า*ผู้จัดการและพนักงานจะท าการกรอก

ข้อมูลรายละเอียดในการจัดส่งสินค้า โดยระบุ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ วัน เวลา และสถานที่               

ในการจัดส่งสินค้า จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งเข้าแฟ้มข้อมูลรายละเอียดการจัดส่ง

สินค้า 

  กระบวนการที่*6.4*การช าระเงิน*ผู้จัดการและพนักงานจะท าการตรวจสอบข้อมูล

รายการขายและยอดช าระเงิน โดยดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลสินค้าเพ่ือดูรายการขายสินค้า เมื่อ

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะท าการยืนยันการรับช าระเงิน ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลการขายไปยัง

แฟ้มข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า แฟ้มข้อมูลรายละเอียดการจัดส่งสินค้า 

และแฟ้มข้อมูลสินค้าเพ่ือตัดสต อกสินค้า 

  กระบวนการที่*6.5*ออกใบเสร็จ*เมื่อผู้จัดการและพนักงานขายท าการรับช าระเงิน

จากลูกค้าแล้ว ระบบจะท าบันทึกข้อมูลรายการขายสินค้าและข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า 

จากนัน้ ท าการพิมพ์ใบเสร็จการช าระเงินให้แก่ลูกค้า 
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3.2ddการออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูล 
3.2.1กกแผนภาพ E-Rก(Entity Relationship Diagram : E-R*Diagram)  

 เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการจ าลองข้อมูลของระบบ 

 

SaleEmployee

User_id Usernameidpassword

E_post

E_city

E_tel

E_sex

E_code

E_last

E_address

E_name

User_id
Sale_dateTotal_sale

Sale_id

Sale_Address

Manage M1

have

M

1

Saledetail

S_post

S_city

S_tel

S_sex

S_code

S_last

S_name

Saledetail_id

Sale_id

Totalprice

Amount

Product_id have

M

1

Producthave
M1

Product type

Stock_Amount

Product_id

Producttype_id

Product_name

Product_price

Producttype_id
Producttype_name

Productdetail

E_Age

 

ภาพที่*3-6**E-R*Diagram ของระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 
กรณีศึกษาร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ 
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3.2.2กกตารางข้อมูล*(Data Table)  
  เป็นการอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ โดยผู้พัฒนาได้ท าการก าหนด

โครงสร้างแฟ้มข้อมูลไว้ในตารางข้อมูลมีทั้งหมด 5 แฟ้มข้อมูล รายละเอียดและโครงสร้าง ดังต่อไปนี้ 
  3.2.2.1กกข้อมูลผู้ใช้ระบบ*(Employee)*ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด 
  3.2.2.2กกข้อมูลการขายสินค้า*(Sale)*ใช้เก็บข้อมูลการขายสินค้าทั้งหมด 
  3.2.2.3กกข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า*(Sale detail)*ใช้เก็บข้อมูลรายละเอียด

การขายสินค้าทั้งหมด 
  3.2.2.4กกข้อมูลสินค้า*(Product)*ใช้เก็บข้อมูลสินค้าทั้งหมด 
  3.2.2.5กกข้อมูลประเภทสินค้า*(Product type)*ใช้เก็บข้อมูลประเภทสินค้าทั้งหมด 
 

ชื่อ  ข้อมูลผู้ใช้ระบบ*(Employee) 
วัตถุประสงค์  เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
แฟ้มที่เก่ียวข้อง ข้อมูลการขายสินค้า 
 

ตารางท่ี*3-1**ข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
 

ล าดับ 
(Sequence No.) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

ค าอธิบาย   
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ประเภทคีย์ 
(Key Type) 

1 User_ID รหัสพนักงาน 50 Varchar Primary Key 
2 position ต าแหน่ง 50 Varchar - 

3 password รหัสเข้าสู่ระบบ 50 Varchar - 

4 Username_id ชื่อผู้ใช้งาน 50 Varchar - 
5 E_post รหัสไปรษณีย์ - Int - 

6 E_city จังหวัด 50 Varchar - 
7 E_address ที่อยู่ 50 Varchar - 

8 E_tel เบอร์โทรศัพท์ 50 Varchar - 

9 E_code รหัสบัตรประชาชน 50 Varchar - 
10 E_sex เพศ 50 Varchar - 

11 E_last นามสกุล 50 Varchar - 

12 E_name ชื่อ 50 Varchar - 
13 E_Age อายุ - Int - 
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ชื่อ   ข้อมูลการขายสินค้า*(Sale)  
วัตถุประสงค์  เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการขายสินค้าทั้งหมด 
แฟ้มที่เก่ียวข้องกกข้อมูลผู้ใช้ระบบ ข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า  
 

ตารางท่ี*3-2**ข้อมูลการขายสินค้า 

 

ล าดับ 
(Sequence No.) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

ค าอธิบาย   
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ประเภทคีย์ 
(Key Type) 

1 Sale_id รหัสการขาย - Int Primary Key 

2 User_id รหัสพนักงาน 50 Varchar Foreign Key 

3 Total_sale ราคาสุทธิบิล - Float - 

4 Sale_date วันที่ - Datetime - 

5 S_post รหัสไปรษณีย์ - Int - 

6 Sale_Address ที่อยู่จัดส่ง 50 Varchar - 

7 S_city จังหวัด 50 Varchar - 

8 S_tel เบอร์โทรศัพท์ 50 Varchar - 

9 S_code รหัสบัตรประชาชน 50 Varchar - 

10 S_sex เพศ 50 Varchar - 

11 S_last นามสกุล 50 Varchar - 

12 S_name ชื่อ 50 Varchar - 
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ชื่อ  ข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า*(Saledetail)  
วัตถุประสงค์ เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้าทั้งหมด 
แฟ้มที่เก่ียวข้อง ข้อมูลการขายสินค้า*ข้อมูลสินค้า  
 

ตารางท่ี*3-3**ข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า 
 

ล าดับ  
(Sequence No.) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

ค าอธิบาย   
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ประเภทคีย์ 
(Key Type) 

1 Product_id รหัสสินค้า 50 Varchar Foreign Key 

2 Saledetail_id รหัสประเภท 50 Varchar Primary Key 
3 Amount จ านวน - Float - 

4 Totalprice ราคาบิล - Float - 

5 Sale_id รหัสการขาย 50 Varchar Foreign Key  
ชื่อ  ข้อมูลสินค้า*(Product)  
วัตถุประสงค์ เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าทั้งหมด 
แฟ้มที่เก่ียวข้อง ข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า  ข้อมูลประเภทสินค้า 

 

ตารางท่ี*3-4**ข้อมูลสินค้า 

ล าดับ 
(Sequence No.) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

ค าอธิบาย   
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ประเภทคีย์ 
(Key Type) 

1 Product_id รหัสสินค้า 50 Varchar Primary Key 

2 Producttype_id รหัสประเภท 53 Varchar Foreign Key 

3 Product_name ชื่อสินค้า 50 Varchar - 

4 Product_price ราคา - Float - 

5 Stock_Amount จ านวน - Float - 

6 Productdetail รายละเอียดสินค้า 50 Varchar - 
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ชื่อ  ข้อมูลประเภทสินค้า (Product type)  
วัตถุประสงค์ เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดประเภทสินค้าทั้งหมด 
แฟ้มที่เก่ียวข้อง ข้อมูลประเภทสินค้า 
 

ตารางท่ี*3-5**ข้อมูลประเภทสินค้า 
 

ล าดับ 
(Sequence No.) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

ค าอธิบาย   
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ประเภทคีย์ 
(Key Type) 

1 Producttype_id รหัสประเภท 53 Varchar Primary Key 

2 Producttype_name ชื่อประเภท 50 Varchar - 

 
 
 

 

 



 
 

บทท่ี 4 
การออกแบบระบบ 

 
 จากการวิเคราะห์ระบบ โดยพิจารณาจากการท างานของระบบท าให้สามารถออกแบบหน้าจอ
ของระบบการขายเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา ร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ ได้ท าการ
พัฒนาระบบตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ การสร้างระบบ และการพัฒนาระบบ ได้ระบบ
ดังต่อไปนี้ 
 4.1ddการออกแบบส่วนรับเข้า*(Input*Design) 
 4.2ddการออกแบบส่วนแสดงผล*(Output*Design) 
 
4.1กกการออกแบบส่วนรับเข้า 
 4.1.1กกหน้าจอแรกของระบบ เป็นหน้าจอส าหรับผู้ใช้งานต้องท าการกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้ และ
รหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งานระบบ ดังภาพที่ 4-1 
 

 
 

ภาพที่*4-1* หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

         จากภาพที*่4-1*แสดงหน้าการเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานภายในระบบ
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 4.1.2 เมื่อผู้ใช้งานเข้าระบบผิดพลาด ระบบจะท าการแจ้งเตือนให้ทราบว่าชื่อและรหัสผ่าน
ไม่ถูกต้อง ดังภาพที่ 4-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่*4-2  ข้อความแจ้งเตือนในกรณเีขา้ชื่อผู้ใช้งานไม่ถูกต้อง 
 
 4.1.3 หน้าหลัก เมื่อผู้ใช้งานท าการ Login เข้าใช้งานระบบ จะเข้าสู่หน้าหลักของโปรแกรม
ดังภาพที ่4-3 
 

 
 
 

ภาพที่*4-3* หน้าหลักของโปรแกรม 

ชื่อรหัสผ่านไม่ถกูต้อง 

แจ้งเตือน 

 OK 
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 4.1.4กกหน้าจอแสดงการขายสินค้า เป็นการแสดงรายละเอียดการขายสินค้า ดังนี้ เลขที่ใบเสร็จ
รหัสพนักงาน วันที่  รายการสินค้า รายการสั่งสินค้า ค้นหาสินค้า สามารถแสดงรายการขายสินค้า                 
แสดงยอดสินค้าคงเหลือ สามารถค านวณราคารวม ค านวณราคาสุทธิ และใส่จ านวนสินค้าได้                   
ดังภาพที่ 4-4 
 

 

 
 
 

ภาพที่*4-4* หน้าจอการขายสินค้า 
 
 4.1.5 หน้าจอข้อมูลจัดส่งสินค้า เป็นการแสดงรายละเอียดการจัดการข้อมูลลูกค้าในการ
จัดส่งสินค้า และการคิดราคาค่าจัดส่งสินค้า ดังนี้ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์              
ที่อยู่จัดส่ง สามารถค้นหาข้อมูล เพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล  ลบข้อมูล เกี่ยวกับชื่อและที่อยู่ในการจัดส่ง
สินค้าได้ สามารถท าการเลือกระยะในการจัดส่ง ค านวณราคาค่าจัดส่งสินค้าได้ ดังภาพที่ 4-5 
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ภาพที่*4-5* หน้าจอข้อมูลจัดส่งสินค้า 
 

 4.1.6กกหน้าจอแสดงข้อมูลการคิดราคาสินค้า สามารถป้อนจ านวนเงิน สามารถค านวณ              
ราคาสินค้า ค านวณเงินทอน และพิมพ์ใบเสร็จได้ ดังภาพที่ 4-6 
 

 

ภาพที่*4-6* หนา้จอการคิดราคาสินค้า 
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 4.1.7 หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลพนักงาน สามารถค้นหาข้อมูล เพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล 
ลบข้อมูล เกี่ยวกับพนักงานได้ ดังภาพที่ 4-7 

 

 
ภาพที่*4-7* หน้าจอการจัดการข้อมูลพนักงาน 
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  4.1.8กกหน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลประเภทสินค้า*สามารถค้นหาข้อมูล เพ่ิมข้อมูล แก้ไข
ข้อมูล ลบข้อมูล เกี่ยวกับประเภทสินค้าได้ ดังภาพที่ 4-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่*4-8* หน้าจอจัดการข้อมูลประเภทสินค้า 
 

 4.1.9กกหน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลสินค้า สามารถค้นหาข้อมูล เพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล                
ลบข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าได้ ดังภาพที่ 4-9 
                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-9* หน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า 
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 4.1.10 หน้าจอแสดงข้อมูลรายงาน แสดงรายละเอียดข้อมูลรายงานทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ 
รายงานยอดการขาย และรายงานสินคา้คงเหลือ ดังภาพที่ 4-10 ถึง 4-12 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่*4-10* หน้าจอเลือกออกรายงาน 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่*4-11* หน้าจอเลือกช่วงรายงานการขาย 
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ภาพที*่4-12**หน้าจอค้นหาข้อมูลสินค้า 
 

 4.1.11 หน้าจอแสดงการออกจากโปรแกรม เลือกเมนูออกจากโปรแกรมหน้าหลัก จะมีกล่อง
ข้อความยืนยันการออกจากโปรแกรม กด “ OK ” เพ่ือจบการท างาน ดังภาพที*่4-13 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่*4-13**หน้าออกจากโปรแกรม 
 
 
 
 
 

ค าเตือน 
 

คุณต้องการออกจากเมนูนี้ใช่หรือไม่ 

  OK No 
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4.2 การออกแบบส่วนแสดงผล 
  4.2.1กกใบเสร็จรับเงินร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าท าการ
สั่งซื้อสินค้า มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ชื่อพนักงาน เลขที่ใบเสร็จ วันที่สั่งซื้อ รายการ 
จ านวน ราคาขาย ยอดรวม รวมเงินสินค้าขายทั้งหมด เงินรวมภาษี และแสดงรายละเอียดในการ               
จัดส่งสินค้า มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ดังภาพที ่4-14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่*4-14* ใบเสร็จรับเงินร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ 
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 4.2.2กกรายงานสินค้าคงเหลือ แสดงรายละเอียดสินค้า วันที่ รหัสสินค้า รหัสประเภทสินค้า 
ชื่อสินค้า ชื่อประเภทสินค้า ราคา และยอดคงเหลือสินค้า ดังภาพที ่4-15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่*4-15* รายงานสินค้าคงเหลือ 
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 4.2.3กกรายงานสรุปยอดการขายสินค้า  แสดงรายละเอียด วันที่สั่งซื้อ เลขที่ใบเสร็จ รายการสินค้า 
ราคา จ านวนสินค้า จ านวนเงิน ยอดรวมสุทธิ และชื่อพนักงานขาย ดังภาพที ่4-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่*4-16* รายงานสรุปยอดการขายสินค้า 

 
 
 
  

   ยอดรวมสุทธิ         12,000.00          บาท 



 

 

 
บทท่ี 5 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 ในการจัดท าระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษาของร้าน J & F 

เฟอร์นิเจอร์ สามารถสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

 เนื่องจากระบบการท างานเดิมในส่วนของลูกค้าจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น ราคา
สินค้า รายละเอียดสินค้ากับทางพนักงาน ซึ่งบางครั้งพนักงานอาจจะไม่รู้ราคา หรือประเภทของสินค้า
ที่สอบถามว่ามีภายในร้านหรือไม่ และท าให้การค้นหาข้อมูล หรือตรวจสอบสินค้าคงเหลือนั้นท าได้
ยาก เนื่องจากมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในสมุด ในส่วนของพนักงานหากต้องการดูยอดสินค้า
คงเหลือ หรือดูสินค้าภายในร้านจะมีความยุ่งยาก เสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลสินค้าไม่มี
ความแน่นอน และไม่มีความเป็นระเบียบข้อมูลสินค้าต่างๆ ของทางร้าน ท าให้ล่าช้าในการให้บริการ 
ท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจในการได้รับบริการ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการแข่งขันกันทางธุรกิจสูงมาก 
เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ผู้จัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษาของร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ ได้ศึกษา
ปัญหา ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ท าการวิเคราะห์การท างานของระบบ 
โดยใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) และ
แผนภาพ ER - Model (Entity Relation Model) น าสิ่งที่วิเคราะห์ได้มาออกแบบส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เจ้าของกิจการและพนักงานขาย น าสิ่งที่วิเคราะห์และออกแบบ
กระบวนการท างานมาพัฒนาในรูปแบบของระบบการขาย โดยใช้โปรแกรมพัฒนา Microsoft Visual 
Basic 2017 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ Visual Basic ระบบฐานข้อมูลด้วยมายเอสคิวแอล 
(MySQL) โปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop CS6  
 เมื่อสร้างระบบใหม่ขึ้นมาแล้วสามารถติดต่อประสานกับผู้ใช้ ได้ซึ่งในการเข้าใช้โปรแกรมนั้น 
เจ้าของกิจการและพนักงานขายจะต้องมีการเข้าสู่ระบบ โดยการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เมื่อ
กรอกข้อมูลถูกต้องแล้วให้ท าการกดปุ่มตกลง ระบบจะท าการล็อคอินเพ่ือเข้าสู่ระบบ เริ่มต้นจาก
เจ้าของกิจการสามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบ ค้นหา เพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูล
ผู้ใช้งานและข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า 
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ข้อมูลรายการขายสินค้า ข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า ข้อมูลการส่งสินค้า  พิมพ์ใบเสร็จ                   
การช าระเงิน และสามารถเรียกดูรายงานยอดขายสินค้า และรายงานยอดสินค้าคงเหลือ และส่วนของ
พนักงานขายจะท าหน้าที่ ค้นหา ตรวจสอบ ข้อมูลรายละเอียดสินค้า ประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า
คงเหลือ ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลการส่งสินค้า และพิมพ์ใบเสร็จการช าระเงิน 
 จากการทดสอบโปรแกรมนั้น ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมเกิดปัญหาและข้อผิดพลาด                    

ขึ้นมากมาย แต่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในการท างานแบบเดิมที่ไม่ตอบสนองความต้องการของ      

ผู้ใช้ให้สามารถท าให้ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้น ป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้ ลดความซ้ าซ้อน             

ของข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นระเบียบมากขึ้น ใช้งานง่าย การค้นหาข้อมูลท าได้รวดเร็วและ       

มีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้น การจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเรียกดูข้อมูล

ย้อนหลังได้ตลอดเวลา 

 

5.2กกปัญหาของระบบงาน  
5.1กกเนื่องจากระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา ร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์   
ที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นระบบใหม่ ดังนั้น การน าระบบมาใช้ในตอนแรกนั้นย่อมมีปัญหาในเรื่อง               
ความไม่ช านาญของผู้ใช้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
5.1กก5.2.1กกระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา ร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์          
ยังสามารถเรียกใช้ได้ภาษาเดียวคือ ภาษาไทย ซึ่งควรจะเพ่ิมโหมดภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้า
ต่างชาติ 
5.1กก5.2.2กกการท างานของโปรแกรมไม่มีการแจ้งเตือนยอดคงเหลือสินค้าน้อยกว่าที่ก าหนด 
 

5.3กกข้อเสนอแนะ   

5.1ก จากที่ได้ติดตั้งระบบการขายเฟอร์นิ เจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา ร้าน J & F              

เฟอร์นิเจอร์  นั้นผู้ใช้มีความพึงพอใจในโปรแกรมเป็นอย่างมากและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.1กก5.3.1กกควรพัฒนาระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา ร้าน J & F 
เฟอร์นิเจอร์  ให้สามารถเรียกใช้ในโหมดภาษาอังกฤษได้ เพ่ือรองรับลูกค้าชาวต่างชาติ เนื่องจากสถาน
ที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมาย 
5.1กก5.3.2กกควรพัฒนาให้ระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา ร้าน J & F 

เฟอร์นิเจอร์  มีการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าคงเหลือน้อยกว่าที่ก าหนด เพ่ือสะดวกต่อการจ าหน่ายสิน 
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คู่มือการใช้งานระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 

 กรณีศึกษาร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ 

 

 คู่มือการใช้งานระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ วิธีการใช้งานระบบส าหรับพนักงานขายและ

วิธีการใช้งานระบบส าหรับเจ้าของกิจการ 

 

1. วิธีการใช้งานระบบส าหรับพนักงานขาย 

 1.1กกหน้าเข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ภาพที่*ก-1  หน้าเข้าสู่ระบบ 
 

   จากภาพที่ ก-1  แสดงการเข้าใช้โปรแกรม เจ้าของกิจการและพนักงานขายจะต้องมีการ                

เข้าสู่ระบบ โดยการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องแล้วให้ท าการกดปุ่มตกลง 

ระบบจะท าการล็อคอิน เพ่ือเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ ก-1 

 



55 
 

 

 1.2 เมื่อผู้ใช้งานเข้าระบบผิดพลาด ระบบจะท าการแจ้งเตือนให้ทราบว่าชื่อและรหัสผ่านไม่

ถูกต้อง ดังภาพที่ ก-2 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ก-2  ข้อความแจ้งเตือนในกรณีเข้าชื่อผู้ใช้งานไม่ถูกต้อง 

 

 1.3กกหน้าหลักของพนักงาน 

ภาพที่ ก-3  หน้าหลักโปรแกรม โดยใช้สิทธิ์เป็นพนักงานขาย 
 

   จากภาพที่  ก-3  ระบบการขายเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษาร้าน J & F 

เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะประกอบด้วย 2 เมนู ได้แก่ เมนูขายสินค้าและเมนูออกจากระบบ ดังภาพที่ ก-3 

ชื่อรหัสผ่านไม่ถกูต้อง 

แจ้งเตือน 

 OK 
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 1.4กก หน้าระบบขายสินค้า 

 

ภาพที่*ก-4**หน้าจอแสดงการขายสินค้า โดยใช้สิทธิ์เป็นพนักงาน 
 

   จากภาพที*่ก-4**พนักงานขายสามารถขายสินค้าให้แก่ลูกค้า**โดยการเลือกชื่อสินค้าแล้ว

ใส่จ านวนที่ต้องการลงไปในช่อง จ านวน แล้วกดปุ่ม “ค านวณ” เพ่ือดูว่ามีราคาเท่าไร สินค้าคงเหลือ

พอที่จะขายหรือไม่ หลังจากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”*เพ่ือคิดราคาสินค้า หากต้องการแก้ไขรายการ

ขายสินค้าให้กดปุ่ม “ลบรายการ” ระบบก็จะท าการลบรายการสินค้าที่ต้องการยกเลิก และเม่ือลูกค้า

ต้องการช าระเงินโดยมีการคิดค่าจัดส่งสินค้าด้วยให้กดปุ่ม “ช าระเงิน” เพ่ือเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูล

จัดส่งสินค้า หากต้องการช าระเงินโดยไม่คิดค่าจัดส่งให้กดปุ่ม “ไม่คิดค่าจัดส่ง” เพ่ือเข้าสู่หน้าคิดราคา

สินค้า ดังภาพที่ ก-4 
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 1.5 หน้าจอข้อมูลจัดส่งสินค้า 

 
ภาพที่ ก-5* หน้าจอข้อมูลการจัดส่งสินค้า โดยใช้สิทธิ์เป็นพนักงาน 

 

   จากภาพที่ ก-5  พนักงานขายสามารถจัดการข้อมูลให้แก่ลูกค้าในการจัดส่งสินค้า และ
การคิดราคาค่าจัดส่งสินค้าได้ โดยท าการกรอก ชื่อ นามสกุล เพศ รหัสบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์            
ที่อยู่จัดส่ง แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดเลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข            
แล้วกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ระบบก็จะท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องแก้ไขและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ                
หากต้องการลบข้อมูลให้เลือกข้อมูลแล้วกดปุ่ม “ลบข้อมูล” ระบบก็จะท าการลบข้อมูลที่ต้องการลบ
หากกด “ยกเลิกข้อมูล” ระบบก็จะท าการยกเลิกค าสั่ง และเมื่อกรอกข้อมูลจัดส่งเสร็จแล้วให้เลือก 
ค่าจัดส่งสินค้าตามระยะทางในช่อง ค่าจัดส่ง แล้วกดปุ่ม “ช าระเงิน”  เพ่ือเข้าสู่หน้าคิดราคาสินค้า  
ดังภาพที่ ก-5 
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 1.6กกหน้าจอแสดงข้อมูลการคิดราคาสินค้า 

 

ภาพที่*ก-6**หน้าจอแสดงข้อมูลการคิดเงิน โดยใช้สิทธิ์เป็นพนักงาน 

 
จากภาพที่ ก-6* เมื่อกดปุ่ม*“ช าระเงิน”*แล้ว ผู้ใช้งานจะต้องป้อนจ านวนเงินหลังจากนั้น

กดปุ่ม         หรือกด “Enter” เพ่ือค านวณเงินทอน หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กดปุ่ม                
,,,,,,,    เพ่ือเข้าสู่หน้าพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ดังภาพที่ ก-6 
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 1.7กก หน้าใบเสร็จรับเงิน 
 

 

ภาพที่*ก-7  ใบเสร็จรับเงิน  โดยใช้สิทธิ์เป็นพนักงาน 
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  จากภาพที่*ก-7**ใบเสร็จรับเงินร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า

ที่ลูกค้าท าการสั่งซื้อ มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ชื่อพนักงาน เลขที่ใบเสร็จ วันที่สั่งซื้อ 

รายการ จ านวน ราคาขาย ยอดรวม รวมเงินสินค้าขายทั้งหมด และเงินรวมภาษี ดังภาพที่ ก-7 

 

 1.8 ข้อความแจ้งเตือนในกรณีจะออกจากหน้าใบเสร็จรับเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ ก-8  ข้อความแจ้งเตือนในกรณีจะออกจากหน้าใบเสร็จรับเงิน 

 
  จากภาพที่ ก-8* หากท่านต้องการออกจากหน้าใบเสร็จรับเงิน ระบบจะท าการแจ้งเตือน
แก่ผู้ใช้งานว่า “คุณต้องการออกจากเมนูนี้ใช่หรือไม่” หากกด “Yes” ระบบก็จะท าการออกจากเมนู             
หากกด “No” ระบบก็จะท าการยกเลิกค าสั่ง และยังคงหน้าใบเสร็จรับเงินไว้ ดังภาพที่ ก-8 
 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือน 

คุณต้องการออกจากเมนูนี้ใช่หรือไม่ 

  OK No 
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2. วิธีการใช้งานระบบของเจ้าของกิจการ 

 2.1กกหน้าหลักของเจ้าของกิจการ 

 

ภาพที่ ก-9**หน้าหลักโปรแกรม* โดยใช้สิทธิ์เป็นเจ้าของกิจการ 

 

  จากภาพที่*ก-9  ระบบการขายเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา ร้าน J & F 

เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะประกอบด้วย 6 เมนู ได้แก่ เมนูขายสินค้า เมนูข้อมูลพนักงาน เมนูประเภทสินค้า 

เมนูข้อมูลสินค้า เมนูรายงาน และเมนูออกจากระบบ ดังภาพที่ ก-9 
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 2.2  หน้าจอแสดงการขายสินค้า 

 
ภาพที่*ก-10**หน้าจอแสดงการขายสินค้า โดยใช้สิทธิ์เป็นเจ้าของกิจการ 

 
   จากภาพที่*ก-10**ผู้จัดการสามารถขายสินค้าให้แก่ลูกค้าได้*โดยการเลือกชื่อสินค้าแล้ว

ใส่จ านวนที่ต้องการลงไปในช่อง จ านวน แล้วกดปุ่ม “ค านวณ” เพ่ือดูว่ามีราคาเท่าไร สินค้าคงเหลือ

พอที่จะขายหรือไม่ หลังจากนั้นกดปุ่ม*“บันทึกข้อมูล”*เพ่ือคิดราคาสินค้า หากต้องการแก้ไขรายการ

ขายสินค้าให้กดปุ่ม “ลบรายการ” ระบบก็จะท าการลบรายการสินค้าที่ต้องการยกเลิก และเม่ือลูกค้า

ต้องการช าระเงินโดยมีการคิดค่าจัดส่งสินค้าด้วยให้กดปุ่ม “ช าระเงิน” เพ่ือเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูล

จัดส่งสินค้า หากต้องการช าระเงินโดยไม่คิดค่าจัดส่งให้กดปุ่ม “ไม่คิดค่าจัดส่ง” เพ่ือเข้าสู่หน้าคิดราคา

สินค้า ดังภาพที่ ก-10 
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 2.3กกหน้าจอข้อมูลจัดส่งสินค้า 

 
ภาพที่ ก-11  หน้าจอข้อมูลการจัดส่งสินค้า* โดยใช้สิทธิ์เป็นเจ้าของกิจการ 

 

   จากภาพที่ ก-11  ผู้จัดการสามารถจัดการข้อมูลให้แก่ลูกค้าในการจัดส่งสินค้า และ          
การคิดราคาค่าจัดส่งสินค้าได้ โดยท าการกรอก ชื่อ นามสกุล เพศ รหัสบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์            
ที่อยู่จัดส่ง แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดเลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข            
แล้วกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ระบบก็จะท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องแก้ไขและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ                
หากต้องการลบข้อมูลให้เลือกข้อมูลแล้วกดปุ่ม “ลบข้อมูล” ระบบก็จะท าการลบข้อมูลที่ต้องการลบ 
หากกด “ยกเลิกข้อมูล” ระบบก็จะท าการยกเลิกค าสั่ง และเมื่อกรอกข้อมูลจัดส่งเสร็จแล้วให้เลือก 
ค่าจัดส่งสินค้าตามระยะทางในช่อง ค่าจัดส่ง แล้วกดปุ่ม “ช าระเงิน” เพ่ือเข้าสู่หน้าคิดราคาสินค้า             
ดังภาพที่ ก-11 
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 2.4กกหน้าจอแสดงข้อมูลการคิดราคาสินค้า 
 

 
 ภาพที่ ก-12  หน้าจอแสดงข้อมูลการคิดราคาสินค้า โดยใช้สิทธิ์เป็นเจ้าของกิจการ 

 
จากภาพที่ ก-12* เมื่อกดปุ่ม*“ช าระเงิน”*แล้วผู้ใช้งานจะต้องป้อนจ านวนเงินหลังจาก

นั้นกดปุ่ม           หรือกด “Enter” เพ่ือค านวณเงินทอน หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กดปุ่ม                
,,,,,,,    เพ่ือเข้าสู่หน้าพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ดังภาพที่ ก-12 
  
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 

 2.5 หน้าใบเสร็จรับเงิน  
 

 
ภาพที่ ก-13  ใบเสร็จรับเงิน โดยใช้สิทธิ์เป็นเจ้าของกิจการ 
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  จากภาพที่ ก-13* ใบเสร็จรับเงินร้าน J & F เฟอร์นิเจอร์*จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

สินค้าที่ลูกค้าท าการสั่งซื้อ*มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อร้าน*ที่อยู่*เบอร์โทร*ชื่อพนักงาน*เลขที่ใบเสร็จ              

วันที่สั่งซื้อ*รายการ*จ านวน*ราคาขาย*ยอดรวม*รวมเงินสินค้าขายทั้งหมด*และเงินรวมภาษี                   

ดังภาพที่ ก-13 

 

 2.6 ข้อความแจ้งเตือนในกรณีจะออกจากหน้าใบเสร็จรับเงิน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่*ก-14  ข้อความแจ้งเตือนในกรณีจะออกจากหน้าใบเสร็จรับเงิน 

 
  จากภาพที*่ก-14* หากท่านต้องการออกจากหน้าใบเสร็จรับเงิน ระบบจะท าการแจ้งเตือน
แก่ผู้ใช้งานว่า “คุณต้องการออกจากเมนูนี้ใช่หรือไม่” หากกด “Yes” ระบบก็จะท าการออกจากเมนู             
หากกด “No” ระบบก็จะท าการยกเลิกค าสั่ง และยังคงหน้าใบเสร็จรับเงินไว้ ดังภาพที่ ก-14 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ค าเตือน 

คุณต้องการออกจากเมนูนี้ใช่หรือไม่ 

  OK No 
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 2.7 หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลพนักงาน  

 

ภาพที่*ก-15  หน้าการจัดการข้อมูลพนักงาน 
 

   จากภาพที่ ก-15  สามารถค้นหาข้อมูล เพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล เกี่ยวกับ
พนักงานได้ ดังภาพที่ ก-15 
 
 2.8 ข้อความแจ้งเตือนในกรณีตรวจสอบชื่อผู้ใช้  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ก-16  ข้อความแจ้งเตือนในกรณีตรวจสอบชื่อผู้ใช้ 

ใช้ไอดีนี้ได ้

แจ้งเตือน 

 OK 
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   จากภาพที่ ก-16  เมื่อจะท าการเพ่ิมข้อมูลพนักงาน หลังจากใส่ข้อมูลครบทุกช่องแล้ว            
ผู้จัดการจะต้องท าการตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานเพ่ือป้องกันการซ้ าของข้อมูล โดยกดปุ่ม “ตรวจสอบชื่อผู้ใช้”           
หากชื่อผู้ใช้งานไม่ซ้ าระบบจะแจ้งว่า “ใช้ไอดีนี้ได”้ แล้วกดปุ่ม “OK” ดังภาพที ่ก-16 

 
 2.9 ข้อความแจ้งเตือนในกรณีจะเพ่ิมข้อมูลพนักงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่*ก-17  ข้อความแจ้งเตือนในกรณีจะเพ่ิมข้อมูลพนักงาน 

 

   จากภาพที่ ก-17 หลังจากตรวจสอบชื่อผู้ใช้ผ่านแล้ว หลังจากนั้นก็กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”               
เพ่ือเพ่ิมข้อมูลพนักงาน ระบบก็จะแจ้งเตือนว่า “คุณต้องการเพ่ิมข้อมูลนี้หรือไม่” กดปุ่ม “Yes”              
เพ่ือท าการเพ่ิม และกดปุ่ม “No” เพ่ือต้องการยกเลิก ดังภาพที่ ก-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้อมูล 

คุณต้องการเพิ่มข้อมูลนี้หรือไม่ 

  OK No 
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 2.10 หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลประเภทสินค้า  
 

 

ภาพที่ ก-18  การจัดการข้อมูลประเภทสินค้า 
 

   จากภาพที่ ก-18  สามารถค้นหาข้อมูล เพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล เกี่ยวกับประเภท
สินค้าได้ ดังภาพที่ ก-18 

 

 2.11 ข้อความแจ้งเตือนในกรณีจะเพ่ิมข้อมูลประเภทสินค้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่*ก-19  ข้อความแจ้งเตือนในกรณีจะเพ่ิมข้อมูลประเภทสินค้า 

เพิ่มข้อมูล 

คุณต้องการเพิ่มข้อมูลนี้หรือไม่ 

  OK No 
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   จากภาพที่ ก-19* เมื่อจะท าการเพ่ิมข้อมูลประเภทสินค้า หลังจากใส่ชื่อประเภทสินค้า 
แล้วผู้จัดการจะต้องท าการบันทึกข้อมูล โดยกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” จากนั้นระบบจะแจ้งเตือนว่า                  
“คุณต้องการเพ่ิมข้อมูลนี้หรือไม่” กดปุ่ม “Yes” เพ่ือท าการเพ่ิม และกดปุ่ม “No” เพ่ือต้องการ
ยกเลิก ดังภาพที่ ก-19 
 
 2.12 หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลสินค้า  
 

 

ภาพที่ ก-20  หน้าการจัดการข้อมูลสินค้า 
 

   จากภาพที่*ก-20* สามารถค้นหาข้อมูลสินค้า  แก้ไขข้อมูลสินค้า ลบข้อมูลเกี่ยวกับ            
สินค้าได้ ดังภาพที่*ก-20 
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 2.13 ข้อความแจ้งเตือนในกรณีจะแก้ไขข้อมูลสินค้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่*ก-21  ข้อความแจ้งเตือนในกรณีจะแก้ไขข้อมูลสินค้า 
 

  จากภาพที่*ก-21  เมื่อจะท าการแก้ไขข้อมูลสินค้า ให้ผู้จัดการท าการเลือกชื่อสินค้า           
ที่ต้องการ แล้วท าการแก้ไขในข้อมูลที่เลือก แล้วกดปุ่ม “แก้ไข” จากนั้นระบบจะแจ้งเตือนว่า            
“คุณต้องการแก้ไขข้อมูลหรือไม่” กดปุ่ม “Yes” เพ่ือท าการแก้ไข และกดปุ่ม “No” เพ่ือต้องการ
ยกเลิก ดังภาพที่ ก-21 
 

 2.14 หน้าจอแสดงข้อมูลรายงาน  
 

 
 

ภาพที่ ก-22  หน้าข้อมูลรายงาน 
 

   จากภาพที่ ก-22  แสดงรายละเอียดข้อมูลรายงานทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ รายงานยอดการขาย 
และรายงานสินค้าคงเหลือ ดังภาพที่ ก-22 

แก้ไขข้อมูล 

คุณต้องการแก้ไขข้อมูลหรือไม่ 

  OK No 
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 2.15   รายงานยอดการขาย  

 

ภาพที่ ก-23  หน้าข้อมูลรายงานการขายที่ต้องการระบุ 
 

   จากภาพที่ ก-23  เป็นส่วนของการระบุวันที่ต้องการรายงานการขาย โดยสามารถระบุ  
วัน-เดือน-ปี ที่ต้องการออกรายงาน ดังภาพที่ ก-23 
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 2.16 รายงานสรุปยอดการขาย  
 

 

 

ภาพที่*ก-24  รายงานสรุปยอดการขาย 
 

   จากภาพที่ ก-24 เป็นส่วนของการออกรายงานการขาย มีรายละเอียดดังนี้ วันที่สั่งซื้อ             
เลขที่ใบเสร็จ รายการสินค้า ราคา จ านวนเงิน  และชื่อพนักงานขาย ดังภาพที่ ก-24 
 

 2.17 รายงานสินค้า  

ภาพที่*ก-25  หน้าข้อมูลรายงานสินค้าท่ีต้องการระบุ 

   ยอดรวมสุทธิ         12,000.00          บาท 



74 
 

 

   จากภาพที่ ก-25 *โดยสามารถเลือกประเภทสินค้า หรือเลือกสินค้าท้ังหมดได้ หลังจากนั้น
ท าการกดปุ่ม         เพ่ือท าการแสดงรายงานสินค้าคงเหลือที่ต้องการ ดังภาพที่ ก-25 
  
 

 2.18 รายงานสรุปสินค้าคงเหลือ  

 

ภาพที่ ก-26  รายงานสินค้าคงเหลือ 
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   จากภาพที่ ก-26  เป็นส่วนของการออกรายงานสินค้าคงเหลือ มีรายละเอียดดังนี้                
วันที่รายงาน รหัสสินค้า รหัสประเภทสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อประเภทสินค้า ราคา และยอดคงเหลือสินค้า                         
ดังภาพที่ ก-26 
 
 2.19 หน้าจอออกจากโปรแกรม 

 

ภาพที่ ก-27  หน้าออกจากโปรแกรม 
 

   จากภาพที่ ก-27  ระบบจะท าการแจ้งเตือนว่า “คุณต้องการออกจากเมนูนี้ใช่หรือไม่”             
กดปุ่ม “Yes” เพ่ือท าการออกจากระบบ และกดปุ่ม “No” เพ่ือต้องการยกเลิกการออกจากระบบ             
ดังภาพที่ ก-27 

 
 
 

 

 

 

 

 

ค าเตือน 

คุณต้องการออกจากเมนูนี้ใช่หรือไม่ 

  OK No 
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ประวัติผู้จัดท ำโครงงำน 

 

ชื่อ  :**นางสาวสุกัญญา  ชูผล  

หัวข้อโครงงาน :  ระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน  

 ** กรณีศึกษาร้าน J&F เฟอร์นิเจอร์ 

 :   HOME FURNITURE SALE SYSTEM  ACASE STUDY OF  

   J&F FURNITURE SHOP. 

สาขาวิชา :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะ :  บริหารธุรกิจ 

 

ประวัติ 

 เกิดวันที่ 22 สิงหาคม 2538  ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่  9 ซอยทรายทอง 14 ถนนติวานนท์                       

ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจาก

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ นนทบุรี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากวิทยาลัย                 

เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน                

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                

ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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ประวัติผู้จัดท ำโครงงำน 

 

ชื่อ   :  นางสาวแสงวิไร  สีทาหล้า 

หัวข้อโครงงาน  :  ระบบการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน  

    กรณีศึกษาร้าน J&F เฟอร์นิเจอร์ 

  :   HOME FURNITURE SALE SYSTEM ACASE STUDY OF  

    J&F FURNITURE SHOP. 

สาขาวิชา  :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะ  :  บริหารธุรกิจ 

 

ประวัติ 

 เกิดวันที่ 30 ธันวาคม 2534 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 69/117 หมู่ที่ 12 ถนนกาญจนาภิเษก               

ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจาก

โรงเรียนบ้านหัวพี จังหวัดสุรินทร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ 


