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ท่านท่ีไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ท่ีนี้ ท่ีได้ให้ก าลังใจและมีส่วนช่วยเหลือให้โครงงานฉบับนี้ส าเร็จลุ ล่วงได้
ด้วยดี คณะผู้จัดท าใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบคุณเจ้าของร้าน Family Shop อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ท่ีให้ข้อมูลในการท า
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ท่ีช่วยท าให้มีโครงงานนี้
และขอบคุณท่ีเอื้อเฟื้อสถานท่ีในการท าโครงงาน 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา   :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร อ่วมมีเพียร 
ปีการศึกษา   :  2561 
 

บทคัดย่อ 
โค ร งก ารฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์ เพื่ อ ส ร้ า ง ร ะบ บ ข าย ป ลี ก สิน ค้ า  ก ร ณี ศึ ก ษ า :  

ร้าน Family Shop ได้พัฒนาการมาเพื่อร้าน Family Shop และลูกค้าท่ีมาใช้บริการ เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว และตรวจสอบสินค้าในร้านให้มีความถูกต้อง 
โดยโปรแกรมท่ี ใช้ในการพัฒ นา คือ  Microsoft Visual Basic Studio 2015 .Net C# และใช้ 
Microsoft SQL Server 2012 ในการจัดการฐานข้อมูล  

ผลท่ีได้รับจากการน าระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา: ร้าน Family Shop เพิ่มความสะดวก 
ให้แก่พนักงาน ท้ังระบบเข้าสู่ระบบ ระบบแสดงข้อมูลสินค้า ระบบขายสินค้า ท าให้ลูกค้าได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และบริการท่ีทันสมัยง่ายต่อการเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล  และค้นหาข้อมูล 
ภายในร้านเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า การคิดค านวณราคาต่างๆใช้สูตรในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท า
ให้มีความถูกต้องและแม่นย า และมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในระบบ ซึ่งลดความผิดพลาดของข้อมูล 
เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ  
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วิมล ศรีย่าน (WTC) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
เทียบโอน  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์   
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หัวข้อโครงงาน       :**ระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop 

:** Retail store system a case study Family Shop. 
สาขาวิชา  :**คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะ  :**บริหารธุรกิจ 
 
ประวัติ 
 เกิดวันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่  70/245 หมู่บ้ านปัญชลี   
ถ.ปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จากโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล 

ศรีย่าน (WTC)  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจาก วิทยาลัย
เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน (WTC) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
  
 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1กกควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจึงท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี
บทบาทต่อการท างานและชีวิตประจ าวัน เรียกได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีสานสนเทศ เพราะท าให้เกิด
ความสะดวกและความรวดเร็วโดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือเจ้าของกิจการได้ ใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเสริมสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ในงานธุรกิจ สามารถใช้ได้ทั้ง
ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ และในการท าธุรกิจที่มีการจ าหน่ายสินค้าเกือบทุกรูปแบบมักจะมี
ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังซึ่งหากไม่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การจัดการสินค้า จะมีปัญหา
ความยุ่งยากอย่างมากทั้งในเรื่องการจัดเก็บ การค้นหา ข้อมูล และสินค้าต่าง ๆ เพราะต้องใช้เวลาในการ
ค้นหานาน 
กก ส าหรับกรณีศึกษาร้าน Family Shop เป็นการด าเนินงานธุรกิจค้าปลีก เปิดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552  
ณ ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี กิจการของร้าน Family Shop มีสินค้าอุปโภค บริโภค
และอ่ืน ๆ มากมาย ในการด าเนินการขายสินค้าไม่มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการซื้อขายที่ไม่เป็น
อัตโนมัติ อาทิ การบันทึกการรับสินค้าที่ส่งเข้าร้าน การบันทึกสินค้าที่จ าหน่ายออกจากร้าน การบันทึก
สินค้าคงเหลือ ท าให้การค้นหาข้อมูลเกิดความล่าช้าเพราะไม่มีการบันทึกรายละเอียดต่าง  ๆ ไว้ จึง
ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงาน  ปัจจุบันร้าน  Family Shop ได้ประสบปัญหาในการ
จัดการร้านทั้งด้านบัญชี การวางแผน การซื้อสินค้า ตลอดจน การบริหารสินค้าในสต็อก ซึ่งส่งผลต่อร้าน  
Family Shop ในอนาคต 
 ดังนั้น จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นในการจัดการร้าน Family Shop คณะผู้จัดท าได้มองเห็นถึง
ความส าคัญและปัญหาของร้าน Family Shop จึงได้เสนอแนวทางที่จะพัฒนาระบบร้าน Family Shop 
ให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสร้างความสะดวกรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการและพนักงาน เพ่ือร้าน Family Shop มีการจัดการที่เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น 
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1.2กกวัตถุประสงค์ 
กก 1.2.1กกเพ่ือสร้างระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop 
กก 1.2.2กกเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล การค้นหาข้อมูลให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น 
กก 1.2.3กกเพ่ือช่วยในการตรวจสอบสินค้าในร้านให้มีความถูกต้องมากขึ้น 
 
1.3กกขอบเขตของระบบงำน 
 ขอบเขตของผู้ใช้งานจ าแนกตามกลุ่มใช้งานระบบออกเป็น 2 ส่วน 
กก 1.3.1กกผู้ดูแลระบบ สามารถท างานในฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ดังนี้ 
กกกก 1.3.1.1กกสามารถเข้าสู่ระบบได้ 
กกกก 1.3.1.2กกสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลพนักงานได้ 
กกกก 1.3.1.3กกสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลสินค้า 
กกกก 1.3.1.4กกสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลประเภทสินค้า 
กกกก 1.3.1.5กกสามารถขายสินค้าได้ 
กกกก 1.3.1.6กกสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ 
กกกก 1.3.1.7กกสามารถออกรายงานสินค้าคงเหลือได้ 
กกกก 1.3.1.8กกสามารถออกรายงานการขาย รายวัน/รายเดือน ได้  
กก 1.3.2กกพนักงาน สามารถท างานในฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ดังนี้ 
กกกก 1.3.2.1กกสามารถเข้าสู่ระบบได้ 
กกกก 1.3.2.2กกสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าได้ 
กกกก 1.3.2.3กกสามารถค้นหาข้อมูลประเภทสินค้าได้ 
กกกก 1.3.2.4กกสามารถขายสินค้าได้ 
กกกก 1.3.2.5กกสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ 
 1.3.2.6กกสามารถออกรายงานการขายรายวันได้ 
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1.4กกเครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
กก 1.4.1กกคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ใช้พัฒนา มีดังนี้ 
กกกก 1.4.1.1กกNotebook 1 เครื่อง ยี่ห้อ LenovoY520 
 1.4.1.1กกCPU : Intel Core i7-7700HQ (2.80 - 3.80 GHz)  
 1.4.1.1กกVGA : NVIDIA GeForce GTX 1050 (4GB GDDR5) 
 1.4.1.1กกRAM : 4 GB DDR4 
 1.4.1.1กกSSD : WD Black 250 GB PCIe/NVMe M.2 2280 
 1.4.1.1กกHDD : 1 TB 5400 RPM 
 1.4.1.1กก15.6 inch (1920x1080) Full HD IPS 
 1.4.1.1กกDOS Operating System 
กกกก 1.4.1.2กกเครื่องพิมพ์ Epson L360 จ านวน 1 เครื่อง 
กก 1.4.2กกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ที่ใช้พัฒนา มีดังนี้ 
กกกก 1.4.2.1กกระบบปฏิบัติการ Window 10 Home 
กกกก 1.4.2.2กกโปรแกรมในการพัฒนาระบบ Microsoft Visual Basic Studio 2015 .Net C# 
กกกก 1.4.2.3กกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2012 
กกกก 1.4.2.4กกโปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop cs6 
 
1.5กกวิธีกำรด ำเนินงำน 
กก 1.5.1กกการวางแผนโครงงาน ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการท างานระบบเดิม ซึ่งจากการศึกษา  
ค้นพบว่า ในการขายสินค้าหรือเช็คสินค้าในสต็อกนั้นไม่มีการบันทึกข้อมูลใดๆทั้งสิ้น เป็นการซื้อขายที่ ไม่
เป็นอัตโนมัติ  จึงท าให้ลูกค้าที่ใช้บริการมีความล่าช้า  จะมีการบันทึกข้อมูลเฉพาะเวลารับสินค้าเข้าเท่านั้น
และในการจดบันทึกนั้นลงในกระดาษซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหาย ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดว่า
การออกแบบระบบขึ้นมาใหม่นั้นจะช่วยพัฒนาระบบงานเดิมได้มากน้อยเพียงใด 
กก 1.5.2กกการวิเคราะห์ระบบ ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ รู้ถึงการท างานของระบบและ
น าเอาระบบเก่ามาศึกษารวมไปถึงก าหนดความต้องการของระบบใหม่ว่าควรน ามาใช้ประโยชน์ด้านใด 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบใหม่ ระบบจะต้องท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆมาเขียนเป็นแผนภาพที่แสดง
ภาพรวมการท างานของระบบ คือ แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) สร้าง
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แบบจ าลองข้อมูลด้วย (Entity Relation Ship Diagram) และผังงานระบบ (System Flow Chart) เพ่ือ
แสดงขั้นตอนการท างานระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop 
กก 1.5.3กกการออกแบบระบบ ในขั้นตอนนี้จะพิจารณาระบบว่าจะด าเนินการไปได้อย่างไร จึงน า
ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบมาเป็นต้นแบบการออกแบบระบบ โดยการน าแผนภาพแสดงทิศทางการไหล
ของข้อมูล (Data Flow Diagram) และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER-Diagram) มาใช้
และน าซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการออกแบบ อาทิเช่น การออกแบบข้อมูลเข้า ออกแบบ
ข้อมูลออก และออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานระบบ การออกแบบฐานข้อมูล เป็นต้น 
กก 1.5.4กกการพัฒนาระบบ การเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนที่น าสิ่งต่าง ๆ ที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ
แล้ว มาจัดสร้างซอฟต์แวร์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบ (Microsoft 
Visual Basic Studio 2015 .Net C#) และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Microsoft SQL Server 2012) 
ในการพัฒนาระบบ 
กก 1.5.5กกการทดสอบและปรับปรุงระบบ มีการทดสอบการใช้งานในระหว่างการพัฒนาเพ่ือจะได้
ทราบถึงปัญหาและข้อผิดพลาดได้ง่าย เพ่ือลดความยุ่งยากเมื่อจะท าการติดตั้งระบบ และจะต้องทดสอบ
ว่าระบบมีส่วนประกอบครบและสิ่งที่ต้องการครบถ้วน เพ่ือผลลัพธ์จะได้ออกมาตรงความต้องการขอ
ผู้ใช้งานและตรงกับวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้ และติดตามประเมินผลความพึงพอใจในการท างานของ
ระบบจากผู้ใช้งานจริง หากพบข้อผิดพลาดของระบบจะต้องด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข 
กก 1.5.6กกการจัดท าเอกสารและคู่มือระบบ ขั้นตอนนี้ต้องมีการจัดท าเอกสารคู่มือประกอบการใช้
งานเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับร้าน Family Shop เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนหรือวิธีใช้งานของ
เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมท่ีได้พัฒนาขึ้นมา 
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1.6กกแผนกำรด ำเนินงำน 
กก ตำรำงที่1-1  ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.7กกผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
กก 1.7.1กกได้ระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop  
กก 1.7.2กกลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล การค้นหาข้อมูลให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น 
กกกก 1.7.3กกตรวจสอบสินค้าในร้านให้มีความถูกต้องมากข้ึน 

  
2561 2562 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.การวางแผนโครงงาน                    
2.การวิเคราะห์ระบบ                   
3.การออกแบบระบบ                    
4.การพัฒนาระบบ                    
5.การทดสอบและปรับปรุงระบบ                    
6.การจัดท าเอกสารและคู่มือระบบ                    

 

แผนกำรด ำเนนิงำน 

ระยะเวลำ 



6 

 

 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการพัฒนาระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop ผู้พัฒนาได้ท าการศึกษา

หลักการของทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ โดยแบ่ง
ออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 2.1กกประวัติข้อมูลร้าน Family Shop 
 2.2กกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 2.3กกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

2.4กกแบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ 
2.5กกแบบจ าลองข้อมูล 
2.6กกเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

 2.7กกการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 
 
2.1กกประวัติข้อมูลร้าน Family Shop 
 ร้าน Family Shop มีสินค้าอุปโภค บริโภคและอ่ืน ๆ มากมาย ในการด าเนินการขายสินค้าไม่
มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นอัตโนมัติ อาทิ การบันทึกการรับสินค้าที่ส่งเข้า
ร้าน การบันทึกสินค้าที่จ าหน่ายออกจากร้าน การบันทึกสินค้าคงเหลือ ท าให้การค้นหาข้อมูลเกิด
ความล่าช้าเพราะไม่มีการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ จึงก่อให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ใช้บริการและ
พนักงาน  ปัจจุบันร้าน Family Shop ได้ประสบปัญหาในการจัดการร้านทั้งด้านบัญชี การวางแผน 
การซื้อสินค้า ตลอดจน การบริหารสินค้าในสต็อก ซึ่งส่งผลต่อร้าน Family Shop และมีความเสี่ยงสูง
คณะจัดท าจึงปรับเปลี่ยนการขายจากปกติจดบันทึก เป็นการบันทึกข้อมูลสินค้า และรายละเอียดอ่ืน 
ๆ รวมถึงการขายหน้าร้าน เพ่ือปฏิบัติลงสู่ระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop โดยมี
ผู้พัฒนาศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทฤษฎีที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบไม่ให้เกิดความ
ยุ่งยากอย่างมากทั้งในเรื่องการจัดเก็บ การค้นหา ข้อมูล และสินค้าต่าง ๆ ความสะดวกและความ
รวดเร็วโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและพนักงาน เพ่ือร้าน Family Shop มี
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การจัดการที่เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ในงานธุรกิจ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.2กกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมายถึง เทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้เพ่ือการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล 

และค้นคืนสารสนเทศ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

 2.2.1กกฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ รวมถึงสื่อท่ีใช้ใน

การบั นทึ กข้ อมู ล  ได้ แก่  อุ ปกรณ์ รั บ ข้ อมู ล  ( Input Devices)  หน่ ว ยประมวลผล กล า ง                      

(Central Processing Unit : CPU) หน่วยความจ าหลัก (Main Memory Unit) หน่วยเก็บข้อมูล

ส ารอง (Secondary Storage) และอุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) 

 2.2.2กกซอฟท์แวร์  หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นชุดค าสั่งที่ควบคุมการท างานของ

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

              ก ก)กกซอฟท์แวร์ระบบ ( System Software) เป็นซอฟท์แวร์ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง

เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสั่งงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น และท าหน้าที่ประสานงานกับ

ซอฟท์แวร์ประยุกต์ทั้งระบบ ตัวอย่างของซอฟท์แวร์ระบบ ได้แก่ Windows, Mac OS, Unix และ 

Linux เป็นต้น 

              ก ข)กกซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปที่เขียน

ขึ้นเพ่ือประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น พิมพ์เอกสาร น าเสนองาน และค านวณ หรือเพ่ือใช้งาน

เ ฉ พ า ะ ด้ า น  ตั ว อ ย่ า ง ไ ด้ แ ก่  Microsoft Word, Adobe Photoshop แ ล ะ  Macromedia 

Dreamweaver เป็นต้น 

 ซอฟทแ์วร์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นสารสนเทศที่ส าคัญมี 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมค้นดูเว็บ

และโปรแกรมอ่านเอกสาร 

 2.2.2.1กกโปรแกรมค้นดูเว็บ ( Web Browser) เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการอ่าน

เนื้อหาของเว็บเพจ โดยท าหน้าที่แปลงค่ารหัสทางคอมพิวเตอร์ ให้เป็นภาพและเสียงตามที่ผู้สร้าง

เว็บไซต์ก าหนด ตัวอย่าง ได้แก่ Internet Explorer, Mosaic, Opera, Netscape Communicator 

และ Hot Java เป็นต้น 

 2.2.2.2กกโปรแกรมอ่านเอกสาร เอกสารที่มีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตมีหลาย

รูปแบบ รูปแบบทั่วไปที่นิยมใช้ คือ เป็น HTML , Microsoft Word และ PDF ผู้ใช้จะต้องดาวน์โหลด
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โปรแกรม Adobe Acrobat Reader มาติดตั้งไว้ในเครื่อง จึงจะสามารถเรียกดูแฟ้มข้อมูลในรูปแบบ 

PDF ได ้

 คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือ

ช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมาย             

ในสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่ส าคัญของคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถก าหนดชุดค าสั่งล่วงหน้าหรือ

โปรแกรมได้ (programmable) นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ

ชุดค าสั่งที่เลือกมาใช้งาน ท าให้สามารถน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้

ในการตรวจคลื่นความถ่ีของหัวใจ การฝาก - ถอนเงินในธนาคาร การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เป็น

ต้น ข้อดีของคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูก

ต้อง และมีความรวดเร็ว 

 เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีวงจรการท างานพ้ืนฐาน 4 อย่าง (IPOS cycle) คือ 

 1.  รับข้อมูล (Input) เครื่องคอมพิวเตอร์จะท าการรับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล ( input unit) 

เช่น คีบอร์ด หรือ เมาส์ 

 2.  ประมวลผล (Processing) เครื่องคอมพิวเตอร์จะท าการประมวลผลกับข้อมูล เพ่ือแปลงให้

อยู่ในรูปอื่นตามท่ีต้องการ 

 3.  แสดงผล (Output) เครื่องคอมพิวเตอร์จะให้ผลลัพธ์จากการประมวลผลออกมายังหน่วย

แสดงผลลัพธ์ (output unit) เช่น เครื่องพิมพ์ หรือจอภาพ 

 4.  เก็บข้อมูล (Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์จะท าการเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลไว้ใน
หน่วยเก็บข้อมูล เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ในอนาคต 

 
ภาพที่ 2-1  แสดงหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
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 2.2.3กกระบบสารสนเทศ  
 บทบาทความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 
ท าให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตเป็นอันมากเทคโนโลยีได้เข้ามา
เสริมปัจจัยพ้ืนฐานการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีท าให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพ
มาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น 
เทคโนโลยีท าให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจ านวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ 
เทคโนโลยีท าให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกการเดินทางเชื่อมโยงถึงกันท าให้ประชากรในโลก
ติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา 
 ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพ้ืนฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการ

พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความ

เป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มากลักษณะเด่นที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้เทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ในการประกอบการ

ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องหาวิธีในการเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน และ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยท าให้เกิดระบบอัตโนมัติ 

พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็น

ได้จาก การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ตารางค านวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม           

แบบต่าง ๆ เป็นต้น  

  2.2.3.1กกระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างานโดยใช่

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศประกอบด้วย 

   2.2.3.1.1กกฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น คีย์บอร์ด (keyboard) เมาส์ (mouse) จอภาพ (monitor) เป็นต้น รวมทั้ง

อุปกรณ์สื่อสารส าหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เช่น โมเด็ม ( modem) และ 

สายสัญญาณ 

   2.2.3.1.2กกชอฟต์แวร์ (software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่ง     

( instruction ) ที่ใช่ควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ชุดค าสั่งจะ

ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

 ซอฟต์แวร์ระบบ ( system software ) หมายถึงชุดค าสั่งที่ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของ

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ และท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
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ก)กกระบบปฏิบัติการ ( Operating System: OS ) เป็นซอฟต์แวร์ที่ท า

หน้าที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทั้ งหมดภายในคอมพิวเตอร์  ตัวอย่าง

ระบบปฏิบัติการ เช่น วินโดวส์( Windows )       ลินุกซ์ ( Linux ) และ แมคโอเอส ( Mac OS ) 

ข)กกโปรแกรมอรรถประโยชน์ ( utilities program ) เป็นโปรแกรมที่

ช่วยเสริมการท างานของคอมพิวเตอร์ หรือช่วยเสริมการท างานอ่ืน ๆให้มีความสามารถใช่วานได้

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ค)กกโปรแกรมขับอุปกรณ์ หรือดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ ( device driver ) เป็น

โปรแกรมท่ีช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช่งานอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ง)กกโปรแกรมแปลภาษา เป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่แปลโปรแกรมที่

เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ

ท างานได้    ตัวอย่างตัวแปลภาษา เช่น ตัวแปลภาษา  จาวา ตัวแปลภาษาซี 

 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) หมายถึง ชุดค าสั่งที่เขียนขึ้นเพ่ือให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท างานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์อาจเขียนขึ้นโดยใช้โปรแกรม 
ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น เบสิก (Basic) ปาสคาล (Pascal) โคบอล (Cobol) ซี (C) ซีพลัสพลัส (C++) 
และจาวา (Java) ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งตามกลุ่มการใช้งาน แบ่งออกเป็น 
   2.2.3.1.3กกข้อมูล (data) ข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่เครื่อง

คอมพิวเตอร์โดยผ่านอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ และสแกนเนอร์ (scanner) ข้อมูล

ต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบเพ่ือการสืบค้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจะถูก

จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจ า (memory unit) ก่อนที่จะถูกย้ายไปเก็บที่หน่วยเก็บข้อมูล (storage 

unit) เช่น ฮาร์ดดิสก์ และแผ่นซีดี (Compact Disc: CD) 

   2.2.3.1.4กกบุคลากร (people)บุคลากรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด

ของระบบสารสนเทศ ในที่นี้หมายถึงบุคลากรที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ บุคลากรที่เป็นผู้พัฒนา

ระบบสารสนเทศ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพให้

สามารถท างานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ใช้ง่ายและสะดวก ส่วนผู้ใช้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ

มีความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องจึงจะเกิด

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ 

 2.2.4กกประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  2.2.4.1กกด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกน ามาใช้เพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการบริหารด้านการบริหารด้านการศึกษา เช่น ระบบการลงทะเบียน และระบบการ
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จัดตารางสอน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมโอกาสทางด้านการศึกษาและเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

  2.2.4.2กกด้านการแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูก

น ามาใช้เริ่มตั้งแต่การท าทะเบียนคนไข้ การรักษาพยาบาลทั่วไป ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรค

ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า นอกจากนี้ยังใช้ในห้องทดลอง การศึกษาและการวิจัยทาง

การแพทย์ งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี สามารถค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์ รักษาคนไข้ด้วยระบบการ

รักษาทางไกลตลอดเวลาผ่านเครือข่ายการสื่อสาร เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า อีเอ็มไอ

สแกนเนอร์ (EMI scanner) ถูกน ามาถ่ายภาพสมองมนุษย์เพ่ือตรวจหาความผิดปกติในสมอง 

  2.2.4.3กกด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูก

น ามาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม เช่น การจัดท าระบบข้อมูลเพ่ือการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิต

ด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม การประดิษฐ์หุ่นยนต์

เพ่ือใช้ท างานบ้าน และหุ่นยนต์เพ่ืองานอุตสาหกรรมที่ต้องเสี่ยงภัยและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น 

โรงงานสารเคมี โรงผลิตและการจ่ายไฟฟ้า รวมถึงงานที่ต้องท าซ้ า ๆ 

  2.2.4.4กกด้านการเงินธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกน ามาใช้ใน

ด้านการเงินและการธนาคาร โดยใช้ช่วยด้านการบัญชี การฝากถอนเงิน โอนเงิน บริการสินเชื่อ         

และเปลี่ยนเงินตรา บริการข่าวสารธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ด้านการเงินการธนาคารที่รู้จักและ

นิยมใช้กันทั่วไป เช่น บริการฝากถอนเงิน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  2.2.4.5กกด้านการพาณิชย์ องค์กรในภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับองค์กรในการท างาน ท าให้การ

ประสานงานหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรหรือระหว่างองค์กรเป็นไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปรับปรุงการให้บริการกับลูกค้าทั่วไป สิ่งเหล่านี้

นับเป็นการสร้างโอกาสความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร 

 2.2.5กกแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  2.2.5.1กกด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อพิจารณาเครือข่าย

การสื่อสารทั่วไปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เห็นได้ชัดว่ามนุษย์ใช้อุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพามากขึ้น       

เรื่อย ๆ เริ่มจากวิทยุเรียกตัว (pager) ซึ่งเป็นเครื่องรับข้อความ มาเป็นถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์

สื่ อสารชนิดนี้ ได้ ถู ก พัฒนาจนสามารถใช้ งานด้ าน อ่ืน ๆได้  นอกจากการพูดคุยธรรมดา 

โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่สามารถใช้ถ่ายรูป ฟังเพลง ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ บันทึกข้อมูลสั้นๆ บางรุ่นมี

ลักษณะเป็นเครื่องช่วยงานส่วนบุคคล (Personal Digital Assistant : PDA) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ
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อินเทอร์เน็ตได้ อีกทั้งยังมีหน้าจอแบบสัมผัส ท าให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น บางรุ่นมีอุปกรณ์ 

สไตลัส (stylus) 

  2.2.5.2กกด้านเทคโนโลยี ระบบท างานอัตโนมัติที่สามารถตัดสินใจได้เองจะเข้ามา

แทนที่มากข้ึน เช่น ระบบแนวน าเส้นทางจราจร ระบบจอดรถ ระบบตรวจหาต าแหน่งของวัตถุ ระบบ

ควบคุมความปลอดภัยภายในอาคาร ระบบที่ท างานอัตโนมัติเช่นนี้ อาจกลายเป็นระบบหลักในการ

ด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเข้ามาแทนที่การท างานของมนุษย์ มีการเชื่อมต่ออย่างกว้างขวาง

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

      2.2.6กกความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือ

สนองความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้ปัจจุบันซึ่งมีจ านวนผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสรเทศและการ

สื่อสารทั่วโลกประมาณพันล้านคน และเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ทุกปี ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้ทุก

ที่ ทุกเวลา จึงท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆทั้งท้่ีเกิดประโยชน์และโทษ เช่น 

 2.2.6.1กกด้านสังคม  สภาพเสมือนจริง การใช้อินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงการท างานต่าง ๆ   

จนเกิดเป็นสังคมที่ติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือที่รู้จักกันว่า ไซเบอร์สเปซ (cyber space) ซ่ึงมี

กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการพูด การชื้อสินค้า และบริการ การท างานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท าให้เกิด

สภาพที่เสมือนจริง (virtual) เช่น เกมส์เสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งท าให้ลดเวลาในการ

เดินทางและสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 

 2.2.6.2กกด้านเศรษฐกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้เกิดสังคม          

โลกาภิวัตน์(globalization) เพราะสามารถชมข่าว ชมรายการโทรทัศน์ที่ส่งกระจายผ่านดาวเทียม

ของประเทศต่าง ๆ ได้ท่ัวโลก สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันที ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารระหว่าง

กัน ระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจ ากัดภายในประเทศ ก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก เกิดกระแส

การหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ระบบเศรษฐกิจของทุก

ประเทศในโลกจึงเชื่อมโยงและผูกพันกันมากขึ้น 

 2.2.6.3กกด้านสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีประโยชน์ในด้าน

ธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม หรือ

ภาพถ่ายทางอากาศ ร่วมกับการจัดเก็บรักษาข้อมูลระดับน้ าทะเล ความสูงของคลื่นจากระบบเรดาร์ 

เป็นการศึกษาเพ่ือหาสาเหตุ และน าข้อมูลมาวางแผนและสร้างระบบเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

แต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม 

      2.2.7กกตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 ตลาดแรงงานต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อย่างแท้จริง ซึ่งงานด้านนี้จะรวมถึง งานด้านการออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ โปรแกรมใช้งานบนเว็บ 

งานด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ งานด้านฐานข้อมูล งานด้านระบบเครือข่ายทั้งในและ

นอกองค์กร รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ดังนั้นองค์กรจึง

มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือใช้

งานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ตัวอย่างอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น 

 2.2.7.1กกนักเขียนโปรมแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (programmer)  ท าหน้าที่ในการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น โปรมแกรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 

โปรแกรมท่ีใช้กับงานด้านบัญชี หรือโปรแกรมท่ีใช้กับระบบงานขนาดใหญ่ขององค์กร 

 2.2.7.2กกนักวิเคราะห์ระบบ (system analyst)  ท าหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และ

พัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบจะท าการวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบระบบ

สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงงานด้านการออกแบบฐานข้อมูลด้วย 

 2.2.7.3กกผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล (database administrator)  ท าหน้าที่บริหาร

และจัดการฐานข้อมูล (database) รวมถึงการออกแบบ บ ารุงรักษาข้อมูล และการดูแลระบบความ

ปลอดภัยของฐานข้อมูล เช่น การก าหนดบัญชีผู้ใช้ การก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ 

 2.2.7.4กกผู้ดูแลและบริหารระบบ(system administrator)  ท าหน้าที่บริหารและ

จัดการระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร โดยดูแลการติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการ การติดตั้ง

ฮาร์ดแวร์ สร้าง ออกแบบและบ ารุงรักษาบัญชีผู้ใช้ ส าหรับองค์กรขนาดเล็กเจ้าหน้าที่ความคุมระบบ

อาจต้องดูแลและบริหารระบบเครือข่ายด้วย 

 2.2.7.5กกผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย (network administrator)  ท าหน้าที่

บริหารและจัดการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ

เครือข่ายขององค์กร เช่น ตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายของพนักงานและติดตั้งโปรแกรมป้องกันผู้บุก

รุกเครือข่าย 

 2.2.7.6กกผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ (webmaster)  ท าหน้าที่ออกแบบ

พัฒนา ปรับปรุงและบ ารุงรักษาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการปรับปรุงข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 2.2.7 .7กกเจ้าหน้าที่ เทคนิค ( technician)  ท าหน้าที่ซ่อมบ ารุ งรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม หรือติดตั้งฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ในองค์กร 
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  2.2.7.8กกนักเขียนเกม (game maker)  ท าหน้าที่เขียนหรือพัฒนาโปรแกรมเกม
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้การเขียนโปรมแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอาชีพได้รับความนิยมอย่างสูงใน
ประเทศไทย 
 
2.3กกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ (E - Commerce) 
ความหมายของอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.3.1กกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท าธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อ
ขายสินค้า/บริการ การช าระเงิน การโฆษณาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต  
 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การด าเนิน
ธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่าน และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 องค์กรการค้าโลก ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การผลิต การ
กระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
E-Commerce คืออะไร  
 Electronic Commerce หรือ E-Commerce คือ การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยส่งข้อมูล
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่าย เช่น Internet ถ้าผู้ใช้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่สายโทรศัพท์ 
โมเด็ม และเป็นสมาชิกของบริการ Internet ก็สามารถท าการค้าผ่านระบบเครือข่ายได้  
 E-Commerce เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี Internet กับการจ าหน่ายสินค้าและ
บริการ โดยสามารถน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการผ่านทาง Internet สู่คนทั่วโลก
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ท าให้การด าเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดรายได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น 
 ความส าคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 เนื่องมาจากอัตราการเติบโตของการใช้อินเตอร์เน็ตและการเพ่ิมขึ้นของเว็บไซต์ทางธุรกิจที่มี
อย่างต่อเนื่อง ท าให้การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาด
ใหญ่ของโลกไร้พรมแดนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว ไร้ขีดจ ากัด
ของเรื่องเวลาและสถานที่ การแข่งขันทางการค้าเสรีและระหว่างประเทศที่ต้องแข่งขันและชิงความ
ได้เปรียบกันที่ “ความเร็ว”  
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ทั้งการน าเสนอสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และได้รับความนิยม
เพ่ิมขันเป็นล าดับ  
 กรอบแนวคิดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
  ก)กกแอพพลิเคชั่นของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  ข)กกปัจจัยทางการบริหาร 
  ค)กกโครงสร้างพื้นฐาน 
  ง)กกประเภทสินค้าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ส าหรับสินค้าที่ซ้ือขายในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกได้ดังนี้ 
  ก)กกสินค้าท่ีมีลักษณะเป็นข้อมูลดิจิทัล (Digital Products) 
  ข)กกสินค้าท่ีไม่ใช่ข้อมูลดิจิทัล (Non-Digital Products) 
 2.3.2กกประเภทของอีคอมเมิร์ซ 
  2.3.2.1กกมีการแบ่งประเภทอีคอมเมิร์ซกันหลายแบบ เช่น แบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 5 
ประเภท แบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 3 ประเภท แบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 6 ส่วน และแบ่ง อีคอมเมิร์ซตาม
ประเภทสินค้าเป็น 2 ประเภท เป็นต้น  
  อีคอมเมิร์ซ 5 ประเภท ถ้าจะแบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 5 ประเภทก็ได้ดังต่อไปนี้ 

ก)กกธุรกิจกับผู้ซื้อปลีกหรือบีทูซี (B-to-C = Business-to-Consumer) คือ
ประเภทที่ผู้ซื้อปลีกใช้อินเตอร์เน็ตในการซื้อสินค้าจากธุรกิจที่โฆษณาอยู่ในอินเตอร์เน็ต 
   ข)กกธุรกิจกับธุรกิจหรือบีทูบี  (B-to-B = Business-to-Business) คือ 
ประเภท ที่ธุรกิจกับธุรกิจติดต่อซื้อขายสินค้ากันผ่านอินเตอร์เน็ต 
   ค)กกธุรกิจกับรัฐบาลหรือบีทูจี (B-to-G = Business-to-Government) คือ 
ประเภทที่ธุรกิจติดต่อกับหน่วยราชการ 
   ง)กกรัฐบาลกับรัฐบาลหรือจีทูจี (G-to-G = Government to Government) 
คือ ประเภทที่หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลอีกหน่วยงาน
หนึ่ง 
   จ)กกผู้บริโภคกับผู้บริโภคหรือซีทูซี (C-to-C = Consumer-to-Consumer) 
คือ ประเภทที่ผู้บริโภคประกาศขายสินค้าแล้วผู้บริโภคอีกรายหนึ่งก็ซื้อไป เช่น ที่อีเบย์ดอทคอม 
(Ebay.com) เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคสามารถจ่ายเงินให้กันทางบัตรเครดิตได้ 
  2.3.2.2กกอีคอมเมิร์ซ 3 ประเภท ถ้าจะแบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 3 ประเภทก็อาจจะแบ่ง
ได้ ดังต่อไปนี้ 
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   ก)กกการติดต่อสื่ อสารระหว่างผู้ บริ โภคกับธุรกิจ โดยใช้ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ กลุ่มสนทนา กระดานข่าว เป็นต้น  
   ข)กกการจัดการด้านการเงิน ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจัดการเรื่องการเงิน
ส่วนตัว เช่น ฝาก-ถอน เงินกับธนาคาร ซื้อขายหุ้นกับผู้ค้าหุ้น เช่น อีเทรด (www.etrade.com) เป็น
ต้น  
   ค)กกซื้อขายสินค้าและข้อมูล ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อขายสินค้าและ
ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยสะดวก  

  2.3.2.3กกอีคอมเมิร์ซภายในองค์กรหรือแบบอินทราออร์ก (Intra-Org E-commerce) 
คือ การใช้อีคอมเมิร์ซในการช่วยให้บริษัทหรือองค์ใดองค์กรหนึ่งสามารถปรับปรุงการท างานภายใน
และให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
   ก)กกการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรจะสะดวกรวดเร็วจะได้ผลดีขึ้น โดยใช้
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ และป้ายประกาศ เป็นต้น  
   ข)กกการจัดพิมพ์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีพับลิซซิง (Electronic 
Publishing) ช่วยให้บริษัทสามารถออกแบบเอกสาร จัดพิมพ์เอกสาร และแจกจ่ายเอกสารได้สะดวก
รวดเร็ว และใช้ค่าใช้จ่ายน้อย ไม่ว่าจะเป็นคู่มือข้อก าหนดสินค้า (Product Specifications) รายงาน
การประชุม เป็นต้น ทั้งนี้โดยผ่านเว็บ  
   ค)กกการปรับปรุงประสิทธิภาพพนักงานขาย การใช้อีคอมเมิร์ซแบบนี้ช่วย
ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายขาย และระหว่างฝ่ายขายกับลูกค้า ท าให้ได้ประสิทธิภาพ
ดีขึ้น  
  2.3.2.4กกอีคอมเมิร์ซระหว่างองค์กรหรือแบบอินเตอร์ออร์ก (Inter-Org E-commerce) 
ซึ่งก็คือแบบเดียวกับแบบที่เรียกว่าบีทูบี (Business to Business) ทั้งนี้โดยมีตัวอย่างต่อไปนี้ 
   ก)กกการจัดซื้อ ช่วยให้จัดซื้อได้ดีขึ้น ทั้งด้านราคาและระยะเวลาการส่งของ  
   ข)กกการจัดการสินค้าคงคลัง  
   ค)กกการจัดส่งสินค้า  
   ง)กกการจัดการช่องทางขายสินค้า  
   จ)กกการจัดการด้านการเงิน 
  2.3.2.5กกอีคอมเมิร์ซ 6 ส่วน ถ้าจะแบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 6 ส่วนก็แบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
   ก)กกการขายปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเทลลิ่ง (E-tailing= Electronic 
Retailing) หรือร้านค้าเสมือนจริง (Virtual Storefront) ยอดขายปลีกอิเล็กทรอนิกส์ในอเมริกาใน 
ค.ศ. 1999 มีมูลค่าเป็นหมื่นล้านบาท  
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   ข)กกการวิจัยตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมาร์เก็ตอีรี เซิร์ช (Market        
E-research) คือการใช้อินเตอร์เน็ตในการวิจัยตลาดแบบเดียวกับที่ส านักวิจัยเอแบค-เคเอสซี
อินเตอร์เน็ตท าอยู่ จากการใช้อินเตอร์เน็ตนี้ บริษัทห้างร้านสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบัน 
และผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต ทั้งจากการลงทะเบียนเข้าใช้ เว็บ จากแบบสอบถามและจากการ
สั่งซื้อสินค้าของลูกคา้ การวิจัยตลาด อินเตอร์เน็ตก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอีคอมเมิร์ซ  
   ค)กกอินเตอร์เน็ตอีดีไอ หรือการส่งเอกสารตามมาตรฐานอีดีไอโดยใช้
อินเตอร์เน็ต ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายต่ าลงก็ถือว่าเป็นอีคอมเมิร์ซประเภทหนึ่ง  
   ง)กกโทรสารและโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต การใช้โทรสารและโทรศัพท์ทางไกล
ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ วีโอไอพี (VoIP= Voice over IP) นั้นมีราคาต่ ากว่าการใช้โทรสารและโทรศัพท์
ธรรมดา และอาจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของ          อีคอมเมิร์ซ  
   จ)กกการซื้อขายระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทต่าง ๆ จ านวนมากใน
ปัจจุบันติดต่อซื้อขายสินค้ากันโดยผ่านเว็บในอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอีคอมเมิร์ซ  
   ฉ)กกระบบความปลอดภัยในอีคอมเมิร์ซ ถือว่าเป็นส่วนส าคัญของอี
คอมเมิร์ซทั้งนี้ในปัจจุบันมีการใช้วิธีต่าง ๆ เช่น เอสเอสแอล (SSL= Secure Socket Layer) เซ็ต 
(SET = Secure Electronic Transaction) อาร์เอสเอ (RSA = Rivets, Shamir and Adelman) ดีอี
เอส (DES= Data Encryption Standard) และดีอีเอสสามชั้น (Triple DES) เป็นต้น 
  2.3.2.6กกอีคอมเมิร์ซ 2 ประเภท สินค้า ถ้าจะแบ่งอีคอมเมิร์ซตามประเภทสินค้าก็
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 
   ก)กกสินค้าดิจิตอล เช่น ซอฟท์แวร์ เพลง วิดีโอ หนังสือ ดิจิตอล เป็นต้น   
ซึ่งสามารถส่งสินค้าได้โดยผ่านอินเตอร์เน็ต  
   ข)กกสินค้าที่ไม่ใช่ดิจิตอล เช่น สินค้าหัตถกรรม สินค้าศิลปะชีพ เสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังเครื่องประดับ เครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งต้องส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ ผ่าน
ไปรษณีย์หรือบริษัทรับส่งพัสดุภัณฑ์ 
  2.3.2.7กกการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนแรกของการซื้อสินค้าเป็นการค้นหาข้อมูลสินค้าที่
ต้องการ แล้วน าข้อมูลแต่ละร้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน โดยใช้เว็บไซต์ที่นิยม หรือ Search 
Engines เช่น http://www.google.com เป็นต้น  
   ก)กกการสั่งซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการแล้ว จะน ารายการที่
ต้องการเข้าสู่ระบบตะกร้า และจะมีการค านวณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด         โดยลูกค้าสมารถปรับเปลี่ยน
รายการและปริมาณที่สั่งได้  
   ข)กกการช าระเงิน เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีต้องการ ในขั้นถัดมาจะเป็น
การก าหนดวิธีการช าระเงิน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าว่าจะเลือกวิธีไหน  
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   ค)กกการส่งมอบสินค้า เมื่อลูกค้าก าหนดวิธีการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว    
จะเข้าสู่วิธีเลือกส่งสินค้า ซึ่งการส่งมอบสินค้าอาจจัดส่งให้ลูกค้าโดยตรง การใช้บริการบริษัทขนส่ง
สินค้า หรือส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น       การดาวน์โหลดเพลง เป็นต้น  
 ง)กกการให้บริการหลังการขาย หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งสินซื้อแต่ละครั้ง ร้านค้าต้องมีบริการ
หลังการขายให้กับลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นติดต่อกับลูกค้าผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น อีเมล์ และ
เว็บบอร์ด 

 2.3.3กกบทบาทของรัฐในการส่งเสริม E-Commerce กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวง
พาณิชย์ได้จัดโครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการส่งออก วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการ
ส่งออกโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะจัดท า Homepage ในลักษณะของ Cyber Mall  
 ผู้ส่งออกจะได้ประโยชน์จากการโฆษณาสินค้าและบริการผ่าน Internet โดยใช้ Web Site 
ของกระทรวงพาณิชย์ (http://www.thaiecommerce.net/) เป็นประตูที่จะเชื่อมโยง Homepage 
ของบริษัทธุรกิจส่งออกที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ไปสู่ผู้ซื้อทั่วโลก ส าหรับธุรกิจส่งออกที่ประสงค์จะ
เข้าร่วมโครงการ มีหลักเกณฑ์เบื้องต้นคือ เป็นบริษัทนิติบุคคล ประกอบการค้าสินค้าหรือบริการโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ประกอบธุรกิจผิดศีลธรรม สินค้าหรือบริการมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ได้ เช่น มี Brand Name , ISO , Barcode รับรอง หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ส่งออกของกรมส่งเสริม
การส่งออก 
 ตลาดเป้าหมายในระยะเริ่มต้นจะเน้นใน 6 แห่งคือ USA , Japan , Europe , Asia , Australia , 
Hongkong โดยสินค้าเป้าหมายคือ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหาร สิ่งทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป     
เครื่องหนัง ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ ส่วนบริการเป้าหมาย คือ การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร    
บริการรถเช่า การจองตั๋วเครื่องบิน 
ข้อดีของการใช้ E-Commerce 
  2.3.3.1กกการซื้อขายสินค้าแบบ Online สามารถตัดปัญหายุ่งยากในเรื่องของการ
ต่อรองราคาและตัดปัญหาเกี่ยวกับนายหน้า เพราะมีเพียงแค่รหัสบัตรเครดิตที่เปิดบัญชีกับธนาคาร 
ท่านก็สามารถซื้อสินค้าผ่าน Internet ได้  
  2.3.3.2กกข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ใน E-Mail บุคคลอ่ืนไม่สามารถเปิดอ่านได้
นอกจากผู้จัดจ าหน่ายเท่านั้น  
  2.3.3.3กกเพ่ิมมูลค่าและปริมาณทางการค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางธุรกิจ ลดต้นทุน 
และเปิดโอกาสให้ผู้ขายขนาดกลางและขนาดเล็ก มีโอกาสเข้าสู่ตลาดได้มากข้ึน ขณะเดียวกันผู้บริโภค
ก็มีทางเลือกมากข้ึนด้วย 
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  2.3.3.4กกผู้ซื้อสามารถค้นหาข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆทั่วโลก
อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปถึงร้านค้า หรือผ่านพ่อค้าคน
กลาง  
  2.3.3.5กกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการกับผู้ซื้อรายอ่ืน หรือมี
โอกาสสัมผัสกับสินค้าหรือบริการก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น ฟังตัวอย่างเพลง อ่านเรื่องย่อของหนังสือ 
หรือชมบางส่วนของ VDO ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ท าให้ผู้ซื้อมีข้อมูลในการตัดสินใจเพ่ิมมากข้ึน ในกรณี
ที่เป็นการสั่งซื้อแบบ Digital Form จะสามารถส่งข้อมูลผ่าน Internet ได้ทันที  
  2.3.3.6กกผู้ขายสามารถโฆษณาขายสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าทั่วโลกได้ตลอด 24 
ชั่วโมง ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การจัดตั้งร้านค้า การจัดตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายการ
จัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น ๆ ได้อีกด้วย 
 2.3.4กกข้อจ ากัดในการใช้ E-Commerce 
  2.3.4.1กกความไม่ปลอดภัยของข้อมูล ขาดการตรวจสอบการใช้บัตรเครดิตบน 
Internet ข้อมูลบนบัตรเครดิตอาจถูกดักฟังหรืออ่าน เพ่ือเอาชื่อและหมายเลขบัตรเครดิตไปใช้โดยที่
เจ้าของบัตรเครดิตไม่รู้ได้ การส่งข้อมูลจึงต้องมรการพัฒนาวิธีการเข้ารหัสที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน 
เพ่ือให้ข้อมูลของลูกค้าได้รับความปลอดภัยสูงสุด  
  2.3.4.2กกประเทศไทยยังไม่มีธนาคารพาณิชย์ที่จะท าหน้าที่รับประกันความเสี่ยง 
ส าหรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันการช าระเงินยังต้องผ่านธนาคารที่เป็นของ
ต่างประเทศ  
  2.3.4.3กกปัญหาความยากจน ความด้อยโอกาสและขาดความรู้ทางเทคโนโลยี รวมทั้ง
ขาดเครือข่ายการสื่อสาร เช่น ระบบเคเบิล ระบบโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ไม่สามารถให้บริการ
ได้อย่างทั่วถึง จึงท าให้ชนบทที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการ Internet ได้  
  2.3.4.4กกE-Commerce ยังมีประเด็นเชิงนโยบายที่ท าให้รัฐบาลต้องเข้ามาก าหนด
มาตรการ เพ่ือให้ความคุ้มครองกับผู้ซื้อและผู้ขาย ขณะเดียวกันมาตรการมนเรื่องระเบียบที่จะก าหนด
ขึ้นต้องไม่ขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยี  
  2.3.4.5กกผู้ซื้อไม่มั่นใจเรื่องการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ไม่
มั่นใจว่าจะมีผู้น าหมายเลขบัตรเครดิตไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีมิชอบหรือไม่  
  2.3.4.6กกผู้ขายไม่มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง จะเป็นบุคคลเดี่ยวกับที่แจ้งสั่งซื้อ
สินค้าหรือไม่ มีความสามารถในการที่จะจ่ายสินค้าและบริการหรือไม่ และไม่ม่ันใจว่าการท าสัญญาซื้อ
ขายผ่านระบบ Internet จะมีผลถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
  2.3.4.7กกด้านรัฐบาล ในกรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่คนละประเทศกันจะใช้กฎหมายของ
ประเทศใดเป็นหลัก หากมีการกระท าผิดกฎหมายในการการกระท าการซื้อขายลักษณะนี้ ความ
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ยากล าบากในการติดตามการซื้อขายทาง Internet อาจท าให้รัฐบาลประสบปัญหาในการเรียกเก็บ
ภาษีเงินได้และภาษีศุลกากร การที่ E-Commerce ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินธุรกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภค และการปฏิบัติงานของภาครัฐบาล ท าให้รัฐบาลอาจเข้ามา
ก าหนดมาตรการเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ขายที่ใช้บริการ E-Commerce รวมทั้งให้ความสนใจใน
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาปัจจัยที่จะเพ่ิมความสะดวกทางด้านโทรคมนาคมสื่อสาร  
  2.3.4.8กกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถท าส าเนาหรือดัดแปลงหรือสร้างขึ้นใหม่ได้
ง่ายกว่าเอกสารที่เป็นกระดาษ จึงต้องจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยในการอ้างสิทธิให้ดีพอ  
  2.3.4.9กกE-Commerce ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับการ
จัดการทางธุรกิจที่ดีด้วย การน าระบบนี้มาใช้จึงไม่สมควรท าตามกระแสนิยม เพราะถ้าลงทุนไปแล้วไม่
สามารถให้บริการที่ดีกับลูกค้าได้ ย่อมเกิดผลเสียต่อบริษัท  
  2.3.4.10กกปัญหาที่เกิดกับงานด้านกฎหมายและลายเซ็น ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะที่จะก ากับดูแลการท านิติกรรม การท าการซื้อขายผ่านทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.3.5กกแนวทางแก้ไข 
  2.3.5.1กกรัฐต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพและบริการอย่าง
เร่งด่วน พร้อมทั้งก าหนดราคาที่เหมาะสม เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึง E-Commerce ได้อย่างเท่าเทียม และ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อีกท้ังควรมีการประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วย  
  2.3.5.2กกรัฐและเอกชนจะต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนเพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างความแข็งแกร่ง รวมถึงสมรรถนะด้านการแข่งขันให้แก่สถาบัน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การน าระบบ EDI เข้ามาใช้  
  2.3.5.3กกเปิดเสรีบริการโทรคมนาคม ด้วยการยกเลิกการผูกขาดทางโทรคมนาคม
อย่างเร็วที่สุด การเปิดการแข่งขันอย่างเสรีจะท าให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป  
  2.3.5.4กกรัฐต้องมีการวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการใช้ระบบ E-Commerce ทั้งใน
เรื่องของการออกกฎหมายตามหลักสากลและกฎหมายข้างเคียง เช่น เรื่องภาษี สนับสนุนหรือเป็น
ตัวแทนดูแลการใช้มาตรฐานต่าง ๆ หน่วยงานที่เป็น Certification Authority (CA) ที่ท าการรับรอง 
Digital Signature 5 
  2.3.5.5กกรัฐจะต้องหาแนวร่วมและพันธมิตรทางด้านยุทธศาสตร์ในการเจรจาระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีกติกาสากลที่เป็นธรรมแก่ทุกประเทศ 
ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
 2.3.6กกปัจจุบันจะเห็นได้ว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางการค้าที่น่าสนใจมาก เพราะ
นับวันก็ยิ่งมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลให้การค้าทางอินเตอร์เน็ตขยายตัวได้
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อย่าง รวดเร็วและการท าธุรกิจบนเว็บไซต์นั้นสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากมายหลาย
ประการ ได้แก่ 
  2.3.6.1กกท าการค้าได้ตลอด 24 ชั่งโมง และขายสินค้าได้ทั่วโลก นักท่องอินเตอร์เน็ต
จากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาผู้ขายสามารถน าเสนอสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยค าสั่งซื้ออาจเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงและมาจากที่
ต่างๆกัน  
  2.3.6.2กกข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ และประหยัดค่าใช้จ่าย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นั้นมี
ประโยชน์ที่ส าคัญมากอีกประการหนึ่ง คือสามารถ เสนอข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดให้กับลูกค้าได้ทันทีซึ่งช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร และประหยัดเวลาในการประชาสัมพันธ์  
  2.3.6.3กกท างานแทนพนักงานขาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการขาย พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถท างานแทนพนักงานขายของคุณได้ โดยสามารถท าการค้าในรูปแบบ
อัตโนมัติ และด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการทางธุรกิจ
ภายในองค์กรนั้น ๆ  
  2.3.6.4กกแทนหน้าร้าน หรือบูทแสดงสินค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดง
สินค้าท่ีมีอยู่ให้กับลูกค้าทั่วโลกได้มองเห็นสินค้าของคุณ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตกแต่งหน้าร้าน หรือ
ในการเดินทางออกไปในบูทแสดงสินค้าในที่ต่าง ๆ  
  2.3.6.5กกเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยี
ใหม่ๆมาช่วยในการท าให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น การแสดงสินค้าโดยผู้ชมสามารถดู
สินค้าได้ 180 องศา หรือลูกค้าสามารถอ่านหัวข้อของหนังสือที่ต้องการซื้อก่อนได้  
  2.3.6.6กกง่ายต่อการช าระเงิน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถช าระเงินได้อย่าง
สะดวกสบายโดยวิธีการตัดผ่านบัตรเครดิตหรือการโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติ  
  2.3.6.7กกเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ในโลกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บริษัทขนาดเล็กสามารถ
มีโอกาสทางธุรกิจเทียบได้กับบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง เป็นต้นว่า ชื่อ 
URL ของบริษัทควรจะจ าง่าย การออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ การ
สั่งซื้อและการช าระเงินมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เป็นต้น  
  2.3.6.8กกสร้างความประทับใจและพึงพอใจได้มากกว่า ปัจจุบันการสั่งซื้อสินค้าผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตท าได้อย่างง่ายดาย สินค้าและบริการมีให้เลือกมากมายท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการ
เดินทาง และเสียเวลาไปกับการค้นหาสินค้าและบริการที่ต้องการ ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการ
ได้อย่างรวดเร็วที่สุด เช่น ถ้าลูกค้าต้องการซื้อของตกแต่งบ้านจากเว็บไซต์ Bangpa-in.com ลูกค้า
สามารถจะค้นหาสินค้าจากประเภทของสินค้า หรือค้นหาตามรูปแบบที่ต้องการได้ ในกรณีที่ลูกค้าสั่ง
สินค้าและได้ให้รายละเอียดส่วนตัวไว้ ร้านค้าสามารถ บันทึก รายละเอียดของลูกค้าไว้ในฐานข้อมูล
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ของเราเพ่ือความสะดวกของลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป (Member System)  รู้ แ ล ะ
แก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถให้บริการหลังการขายได้เช่นกัน โดยใช้
ประโยชน์จากอีเมล์ในการติดต่อลูกค้า การสร้างแบบสอบถามลูกค้าเพ่ือสอบถามความพึงพอใจต่อ
สินค้าและบริการท าให้ร้านค้าสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและทันท่วงที 
 
2.4กกแบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ 

       2.4.1กกแบบจ าลอง (Model) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้จ าลองข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ 
แบบจ าลองประกอบไปด้วย แผนภาพชนิดต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นแต่ละมุมมองของระบบ แบบจ าลอง
เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลทุกฝ่ายมีความถูกต้องตรงกันมากขึ้น 
เนื่องจากแบบจ าลองประกอบไปด้วยรูภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆมากมายที่จะเป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็น
การท างานของระบบ หรือแสดงให้เห็นหน้าที่ของระบบ รวมถึงโครงสร้าง และส่วนประกอบต่าง ๆ 
แบบจ าลองเป็นสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ทั้งในด้านระบบและซอฟต์แวร์ สะท้อน
ให้เห็นถึงวามต้องการของระบบในด้านต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนว่าท าหน้าที่อะไร และอย่างไร และ
เนื่องจากเอกสารข้อก าหนดความต้องการเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้หรือลูกค้าน ามาประเมินระบบหรือ
ซอฟต์แวร์เพ่ือพิจารณายอมรับให้น ามาใช้งานได้ ดังนั้น ข้อก าหนดความต้องการหรือรายละเอียดของ
ระบบ (System Description) แบบจ าลองการวิเคราะห์ (Analysis Model) และแบบจ าลองของการ
ออกแบบ (Design Model) จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ดังรูป 
 
 

ภาพที่ 2-2  แสดงแบบจ าลองระบบ 
 ดังนั้น จึงได้มีการแบ่งขอบเขตการใช้งานแบบจ าลองชนิดต่าง ๆ ระหว่างการวิเคราะห์และการ

ออกแบบ เนื่องจากในระยะการออกแบบ ทีมงานสามารถสร้างแบบจ าลองชนิดเดียวกันกับระยะการ
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วิเคราะห์ เพ่ือเพ่ิมเติมรายละเอียดทางด้านเทคนิคมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อโปรแกรมเมอร์ใน

การเขียนโปรแกรมได้ โดยใช้แบบจ าลองชนิดเดียวกับระยะท่ีได้จากการวิเคราะห์เป็นรากฐาน   

 แบบจ าลองตามแนวเชิงโครงสร้าง ส าหรับแนวทางเชิงโครงสร้าง จะพิจารณากระบวนการ

ท างานกับข้อมูลของระบบแยกออกจากกัน ดังนั้น แบบจ าลองที่จะต้องสร้าง จึงแบ่งออกเป็น  2 ชนิด

ได้แก่ 

  2.4.1.1กกแบบจ าลองกระบวนการ (Process Model) ใช้จ าลองขั้นตอนการท างาน
ของระบบ แผนภาพที่ใช้คือ แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) หมายถึงแผนภาพ
ที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลที่มีอยู่ ในระบบ จากกระบวนการท างานหนึ่งไป
กระบวนการท างานหนึ่ง หรือไปยังส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store) 
หรือผู้เกี่ยวข้องที่อยู่นอกระบบ (External Agent) 

ภาพที่ 2-3  แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 

  ก)กกProcess หรือ ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ งานที่ด าเนินการ/ตอบสนอง

ข้อมูลที่รับเข้า หรือด าเนินการ/  ตอบสนองต่อเงื่อนไข/  สภาวะใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าขั้นตอนการ

ด าเนินงานนั้นจะกระท าโดยบุคคล หน่วยงาน หุ่นยนต์ เครื่องจักร หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตาม โดย

จะเป็นกริยา (Verb) 

    ข)กกเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flows) เป็นการสื่อสารระหว่าง

ขั้นตอนการท างาน (Process) ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมภายนอกหรือภายในระบบ โดยแสดงถึง

ข้อมูลที่น าเข้าไปในแต่ละ Process และข้อมูลที่ส่งออกจาก Process ใช้ในการแสดงถึงการบันทึก

ข้อมูล การลบข้อมูล    การแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ สัญลักษณ์ที่ใช้อธิบายเส้นทางการไหลของข้อมูลคือ 

เส้นตรงที่ประกอบด้วยหัวลูกศรตรงปลายเพ่ือบอกทิศทางการเดินทางหรือการไหลของข้อมูล 
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    ค)กกตัวแทนข้อมูล (External Agents) หมายถึง บุคคล หน่วยงานใน

องค์กร องค์กรอ่ืน ๆ หรือระบบงานอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายนอกขอบเขตของระบบ แต่มีความสัมพันธ์กับ

ระบบ โดยมีการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพ่ือด าเนินงาน และรับข้อมูลที่ผ่านการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว

จากระบบ สัญลักษณ์ที่ใช้อธิบาย คือ สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในจะต้องแสดงชื่อของ 

External Agent โดยสามารถท าการซ้ า (Duplicate) ได้ด้วยการใช้เครื่องหมาย \ (back slash) ตรง

มุมล่างซ้าย 

    2.4.1.1.1แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store) เป็นแหล่งเก็บ/บันทึกข้อมูล 

เปรียบเสมือนคลังข้อมูล (เทียบเท่ากับไฟล์ข้อมูล และฐานข้อมูล) โดยอธิบายรายละเอียดและ

คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่ต้องการเก็บ/บันทึก สัญลักษณ์ที่ใช้อธิบายคือสี่เหลี่ยมเปิดหนึ่งข้าง แบ่ง

ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ทางด้านซ้ายใช้แสดงรหัสของ Data Store อาจจะเป็นหมายเลข

ล าดับหรือตัวอักษรได้เช่น D1, D2 เป็นต้น ส าหรับส่วนที่ 2 ทางด้านขวา ใช้แสดงชื่อ Data Store 

หรือชื่อไฟล์ 

  2.4.1.2กกแบบจ าลองข้อมูล (Data Model) ใช้จ าลองโครงสร้างข้อมูลทั้งหมดใน

ระบบ แผนภาพที่ใช้คือ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram: 

ERD) หมายถึงแผนภาพที่ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับจ าลองข้อมูลซึ่งจะประกอบไปด้วย Entity (แทนกลุ่ม

ของข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกัน/เกี่ยวข้องกัน) และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Relationship) ที่

เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ นอกจากนี้ทุก ๆ Entity จะมี Attribute เป็นตัวบ่งบอกถึงลักษณะหรือ

คุณสมบัติของ Entity นั้นด้วย 

 

2.5กกแบบจ าลองข้อมูล 

 2.5.1กกแบบจ าลองข้อมูล คือ เครื่องมือในเชิงแนวความคิดท่ีใช้ในการอธิบายข้อมูล โครงสร้าง

ข้อมูล, ความสัมพันธ์ของข้อมูล, ความหมายของข้อมูล และเงื่อนไขบังคับความสอดคล้องกันของ

ข้อมูล ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง  ๆ โดยย่อดังนี้ 

  2.5.1.1กกเอนทิตี (entity) หมายถึง วัตถุ (object) หรือแนวคิดที่สามารถบอกความ

แตกต่างของแต่ละเอนทิตีได้ กลุ่มของเอนทิตีที่มีคุณสมบัติเหมือนกันจะเรียกว่า เอนทิตีเซต            

(entity set) 

 2.5.1.2กกรีเลชั่นชิพ เซต (relationship set) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 

นอกจากเอนทิตี และรีเลชันชิพแล้ว แบบจ าลองอี-อาร์ยังน าเสนอกฎข้อบังคับที่จ าเป็นในการสร้าง
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ฐานข้อมูล ซึ่งในการน าเสนอนั้น โครงสร้างของฐานข้อมูลทั้งหมดจะถูกแทนด้วยแผนผังอี -อาร์  

(E-R diagram) โดยมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ดังต่อไปนี้ 

   ก)  รูปสี่เหลี่ยม (rectangles) ใช้แทนเอนทิตีเซต (entity set) 

   ข)  วงรี (ellipse) ใช้แทนแอตทริบิวต์ (attributes) 

   ค)  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (diamonds) ใช้แทนรีเลชันชิพ 

 ง)  เส้นตรง (line) ใช้แทนการเชื่อมต่อของแอตทริบิวต์กับเอนทิตีเซต และการเชื่อมต่อ 

 2.5.2กกแบบจ าลองของข้อมูล (Data Model) 

เป็นแบบจ าลองที่ใช้ส าหรับอธิบายถึงโครงสร้าง และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายใน

ฐานข้อมูล จากรูปแบบที่เป็นแนวคิดที่ยากแก่การเข้าใจให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจ และจับต้อง

ได้ง่ายขึ้น โดยทั่วไป ภายในแบบจ าลองของข้อมูล จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 

 2.5.2.1กกส่วนที่ใช้แทนข้อมูลต่าง ๆ ที่ประกอบกันข้ึนเป็นฐานข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไป

มักจะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยม 

 2.5.2.2กกส่วนของกฎต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลภายในฐานข้อมูล 

 2.5.2.3กกส่วนของการกระท าต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล 

  แบบจ าลองของข้อมูล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ Conceptual 

Models และ Implementation Models 

  ก)กกConceptual Models  คือแบบจ าลองเชิงแนวคิดที่ ใช้พรรณนา

ลักษณะโดยรวมของข้อมูลทั้งหมดในระบบ โดยน าเสนอในลักษณะแผนภาพซึ่งประกอบด้วยเอนทิตี

ต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีในระบบ 

 ข)กกImplementation Models  เป็นแบบจ าลองที่อธิบายถึงโครงสร้าง

ข้อมูลของฐานข้อมูล (structuring mechanisms) ที่แสดงถึงรูปแบบที่อิงกับระบบการจัดการ

ฐานข้อมูลที่เลือกใช้งาน 

 2.5.3กกส่วนประกอบของแบบจ าลองข้อมูล  ส่วนประกอบของแบบจ าลองข้อมูลสามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ 

 2.5.3.1กกส่วนโครงสร้าง (structural) เป็นส่วนที่ประกอบด้วยกลุ่มสัญลักษณ์รวมทั้ง

กฎระเบียบที่เห็นพ้องต้องกันเพื่อใช้ในการสร้างฐานข้อมูล 

 2.5.3.2กกส่วนปรับปรุง (manipulative) เป็นส่วนที่ก าหนดชนิดของการปฏิบัติการ

ต่าง  ๆ กับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การอัพเดต หรือการเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูล ซึ่งนิยมใช้ชุดค าสั่ง SQL ในการจัดการกับข้อมูล 
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 2.5.3.3กกส่วนกฎความคงสภาพ (a set of integrity rules) เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ควบคุมความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้อง และความแน่นอนของข้อมูลที่

บันทึกลงในฐานข้อมูลวัตถุประสงค์ของแบบจ าลองข้อมูล คือการน าเสนอข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ซึ่งกัน โดยสามารถก าหนดความสัมพันธ์ของแบบจ าลองข้อมูล ได้ดังนี้ 

   ก)กกแบบจ าลองข้อมูลภายนอก  (External Data Model) จะน าเสนอการ

วิวข้อมูลของผู้ใช้งานต่าง ๆ 

  ข)กกแบบจ าลองข้อมูลแนวคิด (Conceptual Data Model) จะน าเสนอ

ข้อมูลทางลอจิคัล ที่แสดงถึงความเป็นอิสระกับ DBMS 

  ค)กกแบบจ าลองข้อมูลภายใน ( Internal Data Model) จะน าโครงร่าง

แนวคิดท่ีได้พรรณนาไว้เพื่อให้ DBMS สามารถจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงได้ 

 2.5.4กกคุณสมบัติของแบบจ าลองข้อมูลที่ดี 

 2.4.4.1กกแบบจ าลองข้อมูลที่ดีต้องง่ายต่อความเข้าใจ กล่าวคือ แบบจ าลองข้อมูล

ควรใช้กฎเกณฑ์ท่ัว  ๆ ไป โดยมีข้อมูลแอตทริบิวต์ที่อธิบายในรายละเอียดของแต่ละเอนทิตี 

 2.4.4.2กกแบบจ าลองข้อมูลที่ดีต้องมีสาระส าคัญ และไม่ซ้ าซ้อน หมายถึงแอตทริบิวต์

ในแต่ละเอนทิตี ไม่ควรมีข้อมูลซ้ าซ้อน โดยบางแอตทริบิวต์อาจเป็นคีย์นอก ( foreign key) เพ่ือใช้ใน

การอ้างอิงข้อมูลในอีกเอนทิตีหนึ่ง 

 2.4.4.3กกแบบจ าลองข้อมูลที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น และง่ายต่อการปรับปรุงในอนาคต 

กล่าวคือ แบบจ าลองข้อมูลที่ดีไม่ควรขึ้นกับตัวแอพพลิเคชั่นโปรแกรม และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

ในโครงสร้างซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมท่ีใช้งานอยู่ นั่นหมายถึงความเป็นอิสระในข้อมูล 

 2.5.5กกแบบจ าลองฐานข้อมูล (Database Model) 

การตัดสินใจเลือกใช้แบบจ าลองฐานข้อมูลชนิดใดเป็นสิ่งส าคัญต่อการออกแบบฐานข้อมูล โดย

รายละเอียดการจัดการฐานข้อมูล หรือการจัดการคลังข้อมูล และต้องสนับสนุน หรือตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน

ของแบบจ าลองฐานข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 2.5.5.1กกแบบจ าลองฐานข้อมูลล าดับชั้น (Hierarchical database model) เป็น

แบบจ าลองของฐานข้อมูลที่ใช้อธิบายถึงบานข้อมูล ที่มีโครงสร้างของข้อมูลในแบบล าดับชั้น 

(Hierarchy) โดยมีจุดประสงค์เริ่มต้นเพ่ือต้องการให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถขจัดการซ้ าซ้อนของ

ข้อมูล (Data Redundancy) โครงสร้างของฐานข้อมูลแบบ Hierarchy เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจาก

แนวความคิดในการจัดเก็บข้อมูลของโปรแกรมที่มีชื่อว่า Generalized Update Access Method 

(GUAM) ที่น าเอาข้อมูลในแต่ละส่วนที่เรียกว่า Part มาจัดเก็บเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Component แล้ว



27 
 

 

จึงรวมแต่ละกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งหมดที่เรียกว่า Final Component โดยมีโครงสร้างอยู่ในรูปแบบ

ของ Tree ที่เรียกว่า Upside-down Tree ซึ่งต่อมาโครงสร้างในลักษณะนี้ได้ถูกเรียกว่า โครงสร้าง

แบบ Hierarchy 

 2.5.5.2กกแบบจ าลองฐานข้อมูลเครือข่าย (Network database model) เป็น

แบบจ าลองของฐานข้อมูลที่ใช้อธิบายถึงฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของข้อมูลที่จ าแนกตามความสัมพันธ์

ของข้อมูล ที่ได้รับการพัฒนามาจากฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบ Hierarchy โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

ก าหนดให้เป็นรูปแบบของโครงสร้างข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถ

รองรับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ในแบบ Many – to – Many 

 2.4.5.3กกแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational database model) เป็น

ฐานข้อมูลที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติระบบฐานข้อมูลขึ้น เนื่องจากเป็นโครงสร้างของฐานข้อมูลที่มีการ

น าไปใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ทางด้านฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด ตั้งแต่ที่

ท างานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่อย่างเช่น 

Mainframe 

 2.5.5.4กกแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented database model) 

เทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบออบเจกต์ ได้ถูกน าเสนอเข้ามาเพ่ือแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น สกีมาของ

ฐานข้อมูลแบบออบเจกต์จะประกอบไปด้วยชุดของคลาส (class) โดยที่แต่ละคลาส คือ ชุดของออบ

เจกต์ที่มีโครงสร้าง และพฤติกรรมอย่างเดียวกัน โครงสร้างของออบเจกต์ถูกก าหนดโดยใช้                 

พรอปเพอร์ตี (property) ของคลาส สิ่งที่ส าคัญเกี่ยวกับฐานข้อมูลแบบออบเจกต์ก็คือ ผู้ใช้ไม่มีความ

จ าเป็นต้องรู้เรื่องวิธีการท างานภายในของแต่ละเมธอด ผู้ใช้สามารถเข้าถึงออบเจกต์ลูกค้า และใช้เมธ

อดสั่งซื้อสินค้าได้เลย ทั้งนี้การเชื่อมต่อระหว่างออบเจกต์สินค้ากับใบสั่งซื้อ ที่มีผลกระทบจากการใช้

เมธอดสั่งซื้อสินค้าอาจมองเห็นได้โดยผู้ใช้ หรือไม่ก็ได้ 

 2.5.5.5กกแบบจ าลองฐานข้อมูลแบบมัลติ ไดเมนชั่น (Multidimensional database 

model) แบบจ าลองชนิดนี้ใช้งานกับคลังข้อมูล (data warehousing) โดยจะน าเสนอข้อมูลใน

ลักษณะไดเมนชัน ท าให้วิวข้อมูลได้สองทางเพ่ือให้สามารถมองเห็นปัญหาในธุรกิจ และสร้างวิธีการ

แก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น กล่าวคือ แบบจ าลองฐานข้อมูลมัลติ ไดเมนชันนี้จะมีการน ากระบวนการ

ท างานทางธุรกิจมาจัดการให้อยู่ในรูปของมิต ิ

 2.5.6กกข้อดีและข้อเสียของแบบจ าลองฐานข้อมูลแต่ละชนิด 

 2.5.6.1กกแบบจ าลองฐานข้อมูลล าดับชั้น (Hierarchical database model) 

  ก)กกข้อดี 
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  1)กกมีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นลักษณะต้นไม้ (Tree) 

   2)กกมีโครงสร้างที่ซับซ้อนน้อยที่สุด และเหมาะกับข้อมูลที่มี0

ความสัมพันธ์แบบ One-to-many 

   3)กกป้องกันความปลอดภัยในข้อมูลที่ดี 

   4)กกเหมาะกับข้อมูลที่มีการเรียงล าดับแบบต่อเนื่อง 

  ข)กกข้อเสีย 

   1)กกไม่สามารถรองรับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของ many-

to-many ได ้

   2)กกมีความยืดหยุ่น หรือมีความคล่องตัวน้อย 

   3)กกเนื่องจากในการเรียกใช้ข้อมูลจ าเป็นต้องผ่าน root เสมอ ดังนั้น

หากต้องการค้นหาข้อมูลซึ่งอยู่ในระดับต่าง ๆ ก็จะต้องค้นหาทั้งแฟ้ม 

   4)กกการพัฒนาโปรแกรมค่อนข้างยาก เพราะต้องทราบถึงโครงสร้าง

ทางฟิสิคอลของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล 

 2.5.6.2กกแบบจ าลองฐานข้อมูลเครือข่าย (Network database model) 

  ก)กกข้อดี 

   1)กกสนับสนุนความสัมพันธ์แบบ many-to-many 

   2)กกความซ้ าซ้อนในข้อมูลเกิดขึ้นน้อยกว่าแบบล าดับชั้น 

   3)กกสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบไป-กลับได้ 

   4)กกมีความยืดหยุ่นในด้านของการค้นหาข้อมูลดีกว่า 

  ข)กกข้อเสีย 

   1)กกเนื่องจากสามารถเข้าถึงเรคคอร์ดได้โดยตรง ท าให้การป้องกัน

ความปลอดภัยของข้อมูลมีน้อย 

   2)กกสิ้นเปลืองเนื้อที่หน่วยความจ าในการเก็บพอยน์เตอร์ 

   3)กกการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างยังมีความยุ่งยากอยู่ 

 2.5.6.3กกแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational database model) 

  ก)กกข้อดี 

   1)กกมีความเข้าใจ และสื่อสารได้เข้าใจง่าย เนื่องจากน าเสนอใน

ลักษณะตาราง 2 มิต ิ

   2)กกสามารถเลือกวิวข้อมูลตามเงื่อนไขได้หลายคีย์ฟิลล์ 
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    3)กกความซับซ้อนในข้อมูลมีน้อยมาก 

   4)กกโครงสร้างข้อมูลมีความอิสระจากโปรแกรม 

  ข)กกข้อเสีย 

   1)กกจ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในระบบค่อนข้างสูง เนื่องจากทรัพยากร

ทั้งตัวฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่น ามาใช้ต้องมีความสามารถสูง 

 2.5.7กกประเภทของความสัมพันธ์ของข้อมูล 

 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

  2.5.7.1กกความสัมพันธ์แบบ One – to – Oneเป็นความสัมพันธ์ที่แต่ละ

รายการของข้อมูล “A” มีความสัมพันธ์กับข้อมูล “B” เพียงรายการเดียว เช่น กรณีลูกค้าสามารถมี

บัญชีเงินฝากได้เพียงบัญชีเดียว หรือกรณีที่แต่ละบัญชีเงินฝากสามารถมีเจ้าของบัญชีได้เพียงคนเดียว 

  2.5.7.2กกความสัมพันธ์แบบ One-to-many เป็นความสัมพันธ์ที่แต่รายการ

ของข้อมูล “A” มีความสัมพันธ์กับข้อมูล “B” มากกว่า 1 รายการ เช่น กรณีลูกค้าสามารถมีบัญชีเงิน

ฝากได้มากกว่า 1 

  2.5.7.3กกความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many  เป็นความสัมพันธ์ที่แต่ละ

รายการของข้อมูล “A” มีความสัมพันธ์กับข้อมูล “B” มากกว่า 1 รายการ แต่ในขณะเดียวกันแต่ละ

รายการของข้อมูล “B” ก็มีความสัมพันธ์กับข้อมูล “A” มากกว่า 1 รายการเช่นเดียวกัน เช่น กรณี

ลูกค้าสามารถมีบัญชีเงินฝากได้มากกว่า 1 บัญชี และแต่ละบัญชีเงินฝากสามารถมีเจ้าของบัญชีได้

มากกว่า 1 คน 

 

2.6กกเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

 2.6.1กกMicrosoft Visual Basic 2015 .Net c# 

ประวัติความเป็นมาของ Visual Basic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ที่

พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สร้างระบบปฏิบัติการ Windows 95/98 และ 

Windows NT ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยตัวภาษาเองมีรากฐานมาจากภาษา Basic ซึ่งย่อมาจาก 

Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction ถ้าแปลให้ได้ตามความหมายก็คือ “ชุดค าสั่งหรือ

ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เริ่มต้น”  ภาษา Basic  มีจุดเด่นคือผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานเรื่องการเขียนโปรแกรม

เลขก็สามารถเรียนรู้และน าไปใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการเรียน

ภาษาคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ เช่น ภาษาซี (C). ปาสคาส (Pascal) ฟอร์แทรน (Fortran) หรือ แอสเชมบลี 

(Assembler) ไมโครซอฟท์ที่ได้พัฒนาโปรแกรมภาษา Basic มานานนับสิบปี ตั้งแต่ภาษา MBASIC 
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(Microsoft Basic). BASICA (Basic Advanced): GWBASIC และ QuickBasic ซึ่งได้ติดตั้งมาพร้อม

กับระบบปฏิบัติการ Ms DOS ในที่สุดโดยใช้ชื่อว่า QBASIC โดยแต่ละเวอร์ชั่นที่ออกมานั้นได้มีการ

พัฒนาและเพ่ิมเติมค าสั่งต่าง ๆ เข้าไปโดยตลอด ในอดีตโปรแกรมภาษาเหล่านี้ล้วนท างานใน Text 

Mode คือเป็นตัวอักษรล้วน ๆ ไม่มีภาพกราฟฟิกสวยงามแบบระบบ Windows อย่างในปัจจุบัน 

จนกระทั่งเมื่อระบบปฏิบัติการ Windows ได้รับความนิยมอย่างสูงและเข้ามาแทนที่  DOS 

ไมโครซอฟท์ก็เล็งเห็นว่าโปรแกรมภาษาใน Text Mode นั้นคงถึงกาลที่หมดสมัย จึงได้พัฒนา

ปรับปรุงโปรแกรมภาษา Basic ของตนออกมาใหม่เพ่ือสนับสนุนการท างานในระบบ Windows ท าให้ 

Visual Basic ถือก าเนิดข้ึนมาตั้งแต่บัดนั้น 

 2.6.1.1กกชุดภาษาของ Visual Studio 2015 ช่วยให้สามารถแสดง UI ในภาษาต่าง 

ๆ ได้ หลังจากติดตั้งชุดภาษาแล้วคุณสามารถสลับภาษาได้ ต้องติดตั้ง Visual Studio Enterprise 

2015, Visual Studio Professional 2015 หรื อ  Visual Studio Community 2015 ก่ อนจึ ง จ ะ

สามารถติดตั้งชุดภาษาได้ 

 2.6.1.2กกความต้องการของระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน  Windows 10, Windows 

7 Service Pack 1 , Windows 8 , Windows 8.1 , Windows Server 2008 R2 SP1 , Windows 

Server 2012, Windows Server 2012 R2 

 2.6.1.3กกความต้องการฮาร์ดแวร์  

 ก)กกโปรเซสเซอร์ความเร็ว 1.6 GHz หรือเร็วกว่า 

 ข)กก1 GB RAM (1.5 GB หากใช้งานเครื่องเสมือน) 

 ค)กกพ้ืนที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 600 MB 

 ง)กกฮาร์ดไดรฟ์ 5400 รอบต่อนาที 

 จ)กกการ์ดแสดงผลของ DirectX 9 ทีท่ างานที่ความละเอียดในการแสดงผล 

1024 x 768 หรือสูงกว่า 

 2.6.2กกฐานข้อมูล SQL Server 2012 ฐานข้อมูล คือ แหล่งเก็บข้อมูลที่ส าคัญของระบบต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็น เว็บ แอพ หรือ Server ก็ต้องมีการเก็บบันทึกฐานข้อมูลทั้งสิ้น ในฐานข้อมูลที่ผมเคยใช้

มานั้นมีไม่มาก แต่ว่าผมชื่นชอบสุดคือ SQL Server  ผมเริ่มใช้ตั้งแต่ Version 2000 จนปัจจุบันล่าสุด 

2012 แล้วแต่โดยรวมนั้นผมยังหาจุดแตกต่างไม่ได้แต่วันนี้ผม ได้ค้นหาและพบถึงฟีเจอร์ พ้ืนฐาน

ส าหรับ SQL Server 2012 มาให้ดูกัน 

 2.6.2.1กกพ้ืนฐานและโครงสร้าง SQL Server 2012 Database ค าสั่งและการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งานที่ง่าย SQL Server 2012 จะมีสองตัวเลือก – คือที่อยู่บนพ้ืนฐานของ computing 
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power และท่ีอยู่บนพื้นฐานของผู้ใช้หรืออุปกรณ์ (users หรือ devices) (ดูตารางด้านล่างส าหรับการ

เปรียบเทียบทางเลือกของ new licensing ต่อ edition) 

 2.6.2.2กกความยืดหยุ่นและนวัตกรรม  Cloud-optimized licensing ให้สิทธิ์ single 

Virtual Machine (VM) หรือให้สิทธิ์เซิร์ฟเวอร์ส าหรับ virtualization อย่างสูงสุด เช่นเดียวกับความ

ยืดหยุ่นในการย้าย VMs ของคุณจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรือไปยัง hosters หรือไปยัง cloud 

 2.6.2.3ก ก Industry-leading TCO  SQL Server 2012 จ ะ มี คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ

ความสามารถจ าแนกเป็นสามรุ่นหลัก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับในการใช้งานใน Mission 

Critical และ Business Intelligence applications 

 2.6.2.4กกSQL Server 2012 Editions สามรุ่น คือ Enterprise, Business 

Intelligence, Standard  

  ก ) กกEnterprise ส า ห รั บ  mission critical applications และ  data 

warehousing 

  ข)กกBusiness Intelligence (ใหม่) ส าหรับขององค์กรระดับพรีเมี่ยมและ

ความสามารถใน self-service Business Intelligence 

  ค)กกStandard ส าหรับข้อมูลพื้นฐาน (basic database), การรายงาน, 

วิเคราะห์ Business Intelligence Edition จะรวมความสามารถท้ังหมดของ Standard Edition 

และ Enterprise จะรวมทั้งหมดของความสามารถท้ังหมดของ Business Intelligence Edition 

 2.6.2.5กกด้วยการเปิดตัวของ SQL Server 2012, สาม Editions ต่อไปนี้จะสิ้นสุดลง: 

  ก)กกDatacenter – คุณลักษณะของรุ่นนี้จะสามารถใช้ได้ใน Enterprise 

Edition 

  ข)กกWorkgroup – ส าหรับข้อมูลพ้ืนฐาน (basic database) จะไปอยู่ใน

รุ่น Standard 

  ค)กกStandard for Small Business – ส าหรับข้อมูล พ้ืนฐาน (basic 

database) จะไปอยู่ในรุ่น Standard รุ่นเดียว 

 2.6.2.6กกการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ SQL Server 2012  จะน าเสนอทางเลือกของ 

SQL Server 2012 ดังต่อไปนี้ : 

   ก)กกCore-based Licensing ส าหรับ Enterprise 

  ข)กกServer + CAL licensing ส าหรับ Business Intelligence 
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  ค ) กกChoice of core-based licensing or Server + CAL licensing 

ส าหรับ Standard 

 2.6.2.7กกจุดเด่นของ SQL Server 2012  SQL Server 2012 มอบความมั่นใจใน

ภารกิจส าคัญทางธุรกิจ (Mission-Critical) ด้วยความพร้อมในการให้บริการ uptime ที่สูงขึ้นและ

ประสิทธิภาพการท างานที่รวดเร็ว ตลอดจนความปลอดภัยที่ได้รับการปรับแต่งเพ่ือรองรับ workload 

ที่ส าคัญของธุรกิจ นอกจากนี้ยังมอบความสามารถในการเข้าใจข้อมูลเชิงลึก ( insight) ที่ตรงจุดและ

การค้นหาข้อมูลที่ผู้ใช้จัดการได้ด้วยตนเอง รวมทั้งความสามารถในการน า เสนอข้อมูลด้วยภาพที่

ท างานแบบ interactive และคุณยังสามารถสร้าง cloud ในแบบของคุณเองได้ด้วยการสร้างและ

ขยายโซลูชั่นได้ทั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริงในองค์กรและบน Public Cloud ได้อย่างสะดวก SQL Server มี

วางจ าหน่ายใน 3 edition ดังต่อไปนี้ 

  ก)กกEnterprise  ส าหรับการท างานกับภารกิจส าคัญทางธุรกิจที่ เป็น

Mission Critical และการสร้างคลังข้อมูล (Data Warehouse) 

   1)กกความพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่องที่ก้าวหน้าขึ้นในระดับสูงด้วย

Always On 

   2)กกการท าData Warehousing ประสิทธิภาพสูงด้วย ColumnStore 

   3)กกการท า virtualization ได้สูงสุดเท่าที่ต้องการ (ด้วย Software 

Assurance) 

   4 )กกรวมความสามารถด้ าน  BI ทั้ งหมดที่ มี อยู่ ใ น  Business 

Intelligence Edition 

  ข)กกBusiness Intelligence Edition เหมาะส าหรับการสร้าง BI ส าหรับ

องค์กรขนาดใหญ่และสามารถจัดการได้เองโดยผู้ใช้งาน 

   1)กกการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วด้วย Power View บน Internet 

Explorer และ PowerPoint 

   2)กกการจัดท ารายงานและการวิเคราะห์ที่เหมาะกับลูกค้าองค์กรและ

สามารถขยายระบบได ้

    3)กกความสามารถในการท า Data Quality Services และ Master 

Data Services 

   4)กกรวมความสามารถท้ังหมดของ Standard Edition 
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  ค)กกStandard Edition ยังคงมอบความสามารถด้านการจัดการฐานข้อมูล 

การสร้างรายงาน และการวิเคราะห์ผลขั้นพื้นฐาน 

 

2.7กกการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 
 การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ (System Analysis and Design) การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบคือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือระบบ
ย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบ ช่วยในการแก้ไข
ระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ การวิเคราะห์ระบบก็คือ การหาความต้องการ 
(Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ และการ
ออกแบบก็คือ การน าเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน หรือเรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้าง
ระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้งานได้จริง ตัวอย่างระบบสารสนเทศ เช่น ระบบการขาย ความต้องการของ
ระบบก็คือ สามารถติดตามยอดขายได้เป็นระยะ เพ่ือฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงการขายได้ทันท่วงที 
ตัวอย่างรายงานการขายที่กล่าวมาแล้วจะชี้ให้เห็นว่าเราสามารถติดตามการขายได้อย่างไร 
 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst หรือ SA) นักวิเคราะห์ระบบคือ บุคคลที่มีหน้าที่
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ่งปกติแล้วนักวิเคราะห์ระบบควรจะอยู่ในทีมระบบสารสนเทศของ
องค์กรหรือธุรกิจนั้น ๆ การที่มีนักวิเคราะห์ระบบในองค์กรนั้นเป็นการได้เปรียบ เพราะจะรู้โดย
ละเอียดว่า การท างานในระบบนั้น ๆ เป็นอย่างไรและอะไรคือความต้องการของระบบ ในกรณีที่
นักวิเคราะห์ระบบไม่ได้อยู่ในองค์กรนั้น ก็สามารถวิเคราะห์ระบบได้เช่นกัน โดยการศึกษาสอบถาม
ผู้ใช้และวิธีการอ่ืนๆ ซึ่งจะกล่าวในภายหลัง ผู้ใช้ในที่นี้ก็คือเจ้าของและผู้ที่ เกี่ยวข้องในระบบ
สารสนเทศนั้นเอง ผู้ใช้อาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ เพ่ือให้นักวิเคราะห์ระบบท างานได้อย่าง
คล่องตัวมีล าดับขั้นและเป้าหมายที่แน่นอน นักวิเคราะห์ระบบควรทราบถึงว่า ระบบสารสนเทศนั้น
พัฒนาขึ้นมาอย่างไร มีข้ันตอนอย่างไรบ้าง 
 2.7.1กกการจัดการข้อมูล วงจรการพัฒนาระบบ คือ กระบวนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยภายในวงจรนั้นจะแบ่ง
กระบวนการพัฒนาออกเป็นกลุ่มงานหลัก ๆ ดังนี้ ด้านการวางแผน (Planning Phase) ด้านการ
วิ เคราะห์  (Analysis Phase) ด้านการออกแบบ (Design Phase) ด้านการสร้ างและพัฒนา 
(Implementation Phase) 
 ความส าคัญ  ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็น
ขั้นตอน ที่เป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องท า
ความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละข้ันตอนจะต้องท าอะไร และท าอย่างไร  
ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้น ด้วยกัน คือ 
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  2.7.1.1กกเข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
  2.7.1.2กกศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
  2.7.1.3กกวิเคราะห์ (Analysis) 
  2.7.1.4กกออกแบบ (Design) 
  2.7.1.5กกสร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
  2.7.1.6กกการปรับเปลี่ยน (Conversion) 
  2.7.1.7กกบ ารุงรักษา (Maintenance) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-4  แสดงวงจรการพัฒนาระบบ 

  2.7.1.1.1กกขั้นตอนที่ 1  เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)       ระบบ
สารสนเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ตระหนักว่า ต้องการระบบสารสนเทศหรือระบบ
จัดการเดิม ได้แก่ระบบเอกสารในตู้เอกสาร ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ตอบสนองความต้องการใน
ปัจจุบัน ปัจจุบันผู้บริหารตื่นตัวกันมากที่จะให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานของตน 
ในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือใช้ในการผลิต ตัวอย่างเช่น บริษัทของเรา จ ากัด ติดต่อซื้อสินค้าจาก
ผู้ขายหลายบริษัท ซึ่งบริษัทของเราจะมีระบบ MIS ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่บริษัทขอเราติดค้าง
ผู้ขายอยู่ แต่ระบบเก็บข้อมูลผู้ขายได้เพียง 1,000 รายเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ขายมีระบบเก็บข้อมูลถึง 
900 ราย และอนาคตอันใกล้นี้จะเกิน 1,000 ราย ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงเรียกนักวิเคราะห์ระบบเข้ามา
ศึกษา แก้ไขระบบงาน 

1.เข้าใจปัญหา 

2.ศกึษาความ

3.วิเคราะห์ 

4.ออกแบบ 5.พฒันา 

6.ทดสอบและติดตัง้ 

7.บ ารุงรักษา 
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  2.7.1.1.2กกขั้นตอนที่  2  ศึกษาความเป็นไปได้  (Feasibility Study)
จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือ การก าหนดว่าปัญหาคืออะไรและตัดสินใจว่าการพัฒนา
สร้างระบบสารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่โดยเสียค่าใช้จ่าย
และเวลาน้อยท่ีสุด และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ปัญหาต่อไปคือ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องก าหนดให้ได้ว่า
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและบุคลากร ปัญหาทางเทคนิคก็จะเกี่ยวข้องกับ
เรื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือเก่าๆถ้ามี รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ด้วย ตัวอย่างคือ 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในบริษัทเพียงพอหรือไม่ คอมพิวเตอร์อาจจะมีเนื้ อที่ของฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอ 
รวมทั้งซอฟต์แวร์ ว่าอาจจะต้องซื้อใหม่ หรือพัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น ความเป็นไปได้ทางด้านบุคลากร 
คือ บริษัทมีบุคคลที่เหมาะสมที่จะพัฒนาและติดตั้งระบบเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่มีจะหาได้หรือไม่ จาก
ที่ใด เป็นต้น นอกจากนั้นควรจะให้ความสนใจว่าผู้ใช้ระบบมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งความเห็นของผู้บริหารด้วย 
  2.7.1.1.3กกขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis) เริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์
ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบการท างานของธุรกิจนั้น ในกรณีที่ระบบเราศึกษา
นั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศึกษาว่าท างานอย่างไร เพราะเป็นการยากที่จะออกแบบระบบ
ใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมท างานอย่างไร หรือธุรกิจด าเนินการอย่างไร หลังจากนั้นก าหนดความ
ต้องการของระบบใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูล (Fact-Gathering 
Techniques) ดังรูป ได้แก่ ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ ตรวจสอบวิธีการท างานในปัจจุบัน สัมภาษณ์ผู้ใช้
และผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ เอกสารที่มีอยู่ได้แก่ คู่มือการใช้งาน แผนผังใช้งานขององค์กร 
รายงานต่างๆที่หมุนเวียนใน ระบบการศึกษาวิธีการท างานในปัจจุบันจะท าให้นักวิเคราะห์ระบบรู้ว่า
ระบบจริงๆท างานอย่างไร ซึ่งบางครั้งค้นพบข้อผิดพลาดได้ ตัวอย่าง เช่น เมื่อบริษัทได้รับใบเรียกเก็บ
เงินจะมีขั้นตอนอย่างไรในการจ่ายเงิน ขั้นตอนที่เสมียนป้อนใบเรียกเก็บเงินอย่างไร เฝ้าสังเกตการ
ท างานของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจและเห็นจริงๆ ว่าขั้นตอนการท างานเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้
นักวิเคราะห์ระบบค้นพบจุดส าคัญของระบบว่าอยู่ที่ ใด  การสัมภาษณ์เป็นศิลปะอย่างหนึ่ งที่
นักวิเคราะห์ระบบควรจะต้องมีเพ่ือเข้ากับผู้ใช้ได้ง่าย และสามารถดึงสิ่งที่ต้องการจากผู้ใช้ได้ เพราะว่า
ความต้องการของระบบคือ สิ่งส าคัญที่จะใช้ในการออกแบบต่อไป ถ้าเราสามารถก าหนดความ
ต้องการได้ถูกต้อง การพัฒนาระบบในขั้นตอนต่อไปก็จะง่ายขึ้น เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะน ามา
เขียนรวมเป็นรายงานการท างานของ ระบบซึ่งควรแสดงหรือเขียนออกมาเป็นรูปแทนที่จะร่ายยาว
ออกมาเป็นตัวหนังสือ การแสดงแผนภาพจะท าให้เราเข้าใจได้ดีและง่ายขึ้น หลังจากนั้นนักวิเคราะห์
ระบบ อาจจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้น ามาเขียนเป็น "แบบทดลอง" (Prototype) หรือตัวต้นแบบ แบบ
ทดลองจะเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ และที่ช่วยให้ง่ายขึ้นได้แก่ ภาษายุคที่ 4 (Fourth 
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Generation Language) เป็นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพ่ือใช้งานตามที่เราต้องการได้ 
ดังนั้นแบบทดลองจึงช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
  2.7.1.1.4กกขั้นตอนที่ 4  การออกแบบ (Design) ในระยะแรกของการ
ออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะน าการตัดสินใจ ของฝ่ายบริหารที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์การ
เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วย (ถ้ามีหรือเป็นไปได้) หลังจากนั้นนักวิเคราะห์
ระบบจะน าแผนภาพต่างๆ ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห์มาแปลงเป็นแผนภาพล าดับขั้น (แบบ
ต้นไม้) ดังรูปข้างล่าง เพ่ือให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอนของโปรแกรมว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
และโปรแกรมอะไรบ้างที่จะต้องเขียนในระบบ หลังจากนั้นก็เริ่มตัดสินใจว่าควรจะจัดโครงสร้างจาก
โปรแกรมอย่างไร การเชื่อมระหว่างโปรแกรมควรจะท าอย่างไร ในขั้นตอนการวิเคราะห์นักวิเคราะห์
ระบบต้องหาว่า "จะต้องท าอะไร (What)" แต่ในขั้นตอนการออกแบบต้องรู้ว่า " จะต้องท าอย่างไร
(How)" ในการออกแบบโปรแกรมต้องค านึงถึงความปลอดภัย (Security) ของระบบด้วย เพ่ือป้องกัน
การผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น "รหัส" ส าหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ส ารองไฟล์ข้อมูลทั้งหมด เป็นต้น 
  2.7.1.1.5กกขั้นตอนที่ 5  การพัฒนาระบบ (Construction) ในขั้นตอนนี้
โปรแกรมเมอร์จะเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมว่า ท างานถูกต้องหรือไม่ ต้องมีการทดสอบกับข้อมูล
จริงที่เลือกแล้ว ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย เราจะได้โปรแกรมที่พร้อมที่จะน าไปใช้งานจริงต่อไป หลังจาก
นั้นต้องเตรียมคู่มือการใช้และการฝึกอบรมผู้ใช้งานจริงของระบบ ระยะแรกในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์
ระบบต้องเตรียมสถานที่ส าหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจะต้องตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ท างาน
เรียบร้อยดี โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมตามข้อมูลที่ได้จากเอกสารข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ 
(Design Specification) ปกติแล้วนักวิเคราะห์ระบบไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเขียนโปรแกรม แต่ถ้า
โปรแกรมเมอร์คิดว่าการเขียนอย่างอ่ืนดีกว่าจะต้องปรึกษานักวิเคราะห์ระบบเสียก่อน เพ่ือที่ว่า
นักวิเคราะห์จะบอกได้ว่าโปรแกรมที่จะแก้ไขนั้นมีผลกระทบกับระบบทั้งหมดหรือไม่ โปรแกรมเมอร์
เขียนเสร็จแล้วต้องมีการทบทวนกับนักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้งาน เพ่ือค้นหาข้อผิดพลาด วิธีการนี้
เรียกว่า "Structure Walkthrough " การทดสอบโปรแกรมจะต้องทดสอบกับข้อมูลที่เลือกแล้วชุด
หนึ่ง ซึ่งอาจจะเลือกโดยผู้ใช้ การทดสอบเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ แต่นักวิเคราะห์ระบบต้อง
แน่ใจว่า โปรแกรมท้ังหมดจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด 
  2.7.1.1.6กกขั้นตอนที่ 6  การปรับเปลี่ยน (Construction) ขั้นตอนนี้บริษัท
น าระบบใหม่มาใช้แทนของเก่าภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ การป้อนข้อมูลต้องท าให้
เรียบร้อย และในที่สุดบริษัทเริ่มต้นใช้งานระบบใหม่นี้ได้ การน าระบบเข้ามาควรจะท าอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปทีละน้อย ที่ดีที่สุดคือ ใช้ระบบใหม่ควบคู่ไปกับระบบเก่าไปสักระยะหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลชุด
เดียวกันแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าเรียบร้อยก็เอาระบบเก่าออกได้ แล้วใช้ระบบใหม่
ต่อไป 
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  2.7.1.1.7กกขั้นตอนที่ 7  บ ารุงรักษา (Maintenance) การบ ารุงรักษาได้แก่ 
การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุที่
ต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ 1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) และ 2. การด าเนินงานในองค์กร
หรือธุรกิจเปลี่ยนไป จากสถิติของระบบที่พัฒนาแล้วทั้งหมดประมาณ 40% ของค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
โปรแกรม เนื่องจากมี "Bug" ดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบควรให้ความส าคัญกับการบ ารุงรักษา ซึ่งปกติจะ
คิดว่าไม่มีความส าคัญมากนัก เมื่อธุรกิจขยายตัวมากขึ้น ความต้องการของระบบอาจจะเพ่ิมมากขึ้น 
เช่น ต้องการรายงานเพ่ิมขึ้น ระบบที่ดีควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมสิ่งที่ต้องการได้ การบ ารุงรักษาระบบ ควร
จะอยู่ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ เมื่อผู้บริหารต้องการแก้ไขส่วนใดนักวิเคราะห์ระบบต้อง
เตรียมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบ และให้ผู้บริหารตัดสินใจต่อไปว่าควรจะแก้ไข
หรือไม ่



 
 

บทที่ 3 
การวิเคราะห์ระบบ 

 
 โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน  Family Shop มีการ
วิเคราะห์ระบบ ดังนี้ 
 3.1กกการออกแบบกระบวนการท างานของระบบ 
 3.1.1กกแผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 3.1.2กกแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 3.2กกการออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูล 
 3.2.1กกแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ (Entity Relationship Diagram) 
 3.2.2กกตารางข้อมูล (Data Table) 

3.1กกการออกแบบกระบวนการท างานของระบบ 
 3.1.1กกแผนภาพบริบท (Context Diagram) เป็นแผนภาพระดับสูงสุดที่แสดงถึงขอบเขตของ
ระบบงาน โดยจะไม่แสดงสัญลักษณ์แหล่งจัดเก็บข้อมูลหรือดาต้าสโตร์แต่อย่างใด ทั้งนี้แผนภาพคอน
แท็กซ์จะมีเพ่ืองหนึ่งกระบวนการ ที่ใช้เลขอ้างอิงคือหมายเลข 0 ดังนั้นแผนภาพคอนแท็กซ์ก็ คือ
แผนภาพ DFD ระดับ 0 ซึ่งแผนภาพดังกล่าวจะท าให้เราสามารถเห็นภาพรวมของทั้งระบบงาน และ
ขอบเขตการวิเคราะห์ระบบนั้น ๆ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 3-1 
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0

ระบบขายปลีกสินค้า 
กรณีศึกษา 

ร้าน Family Shop

ผู้ดูแลระบบ

พนักงาน

ข้อมูลการขอใช้งานระบบ

สิทธิ ในการเข้าใช้งานระบบ

ข้อมูลพนักงาน

รายละเอียดข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลสินค้า

รายละเอียดข้อมูลสินค้า
รายละเอียดข้อมูลประเภทสินค้า

ข้อมูลประเภทสินค้า
ข้อมูลการขายสินค้า

รายละเอียดข้อมูลการขายสินค้า
ใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลการร้องขอรายงาน

รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ
รายงานข้อมูลการขายสินค้ารายวัน เดือน

ข้อมูลการขอใช้งานระบบ

รายละเอียดข้อมูลการค้นหาสินค้า

ข้อมูลการค้นหาสินค้า

สิทธิ ในการเข้าใช้งานระบบ

ข้อมูลการขายสินค้า

รายละเอียดข้อมูลการขายสินค้า
ใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลการร้องขอรายงาน

รายงานข้อมูลการขายสินค้ารายวัน
 

ภาพที่ 3–1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)  
ของระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop 

 จากแผนภาพบริบทข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับระบบมี 2 กลุ่ม คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบและส่วนของพนักงานขาย  
 ส่วนของพนักงาน เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยสามารถลงชื่อเข้าใช้งาน
ระบบได้ โดยระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าและ
ประเภทสินค้าได้ สามารถบันทึกรายการขายสินค้าได้ สามารถค านวณราคาสินค้าได้ สามารถพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินได ้และสามารถแสดงรายงานยอดการขายสินค้าเป็นรายวันได้ 
 ส่วนของผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ โดยระบุชื่อ
ผู้ใช้งานและรหัสผ่านซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถก าหนดสิทธิ ผู้ใช้งานระบบได้  สามารถเพ่ิม ลบ 
แก้ไขและค้นหาข้อมูลพนักงาน สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขและค้นหาข้อมูลสินค้า สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข
และค้นหาข้อมูลประเภทสินค้าได้ สามารถบันทึกรายการขายสินค้าได้ สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ 
สามารถแสดงรายงานยอดสินค้าคงเหลือได้ และสามารถแสดงรายงานยอดการขายสินค้าเป็นรายวัน 
เดือนได ้
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 3.1.2กกแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้างที่ใช้
บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงขั้นตอนการท างานของระบบหรือโพรเซส (process)  ระบุ
แหล่งก าเนิดของข้อมูล การไหลของข้อมูล ปลายทางข้อมูล การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล 
ดีเอฟดีจะช่วยแสดงแผนภาพ ว่าข้อมูลมาจากไหน จะไปไหน เก็บข้อมูลไว้ที่ไหน มีอะไรเกิดขึ้นกับ
ข้อมูลระหว่างทางเรียกว่าแผนภาพกระแสข้อมูล หรือแผนภาพแสดงความเคลื่อนไหวของข้อมูลโดย  
ดีเอฟดี รายละเอียดแหล่งจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 6 กระบวนการ ดังแสดงไว้ใน
ภาพที่ 3-2 
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ภาพที่ 3–2 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 0 (Data Flow Diagram Level 0)  
ของระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop 

  3.1.2.1กกกระบวนการที่ 1 เข้าสู่ระบบ เป็นกระบวนการท างานเข้าใช้งานระบบของ
พนักงานขายและผู้ดูแลระบบ โดยพนักงานขายและผู้ดูแลระบบต้องป้อนข้อมูลขอเข้าใช้ระบบ คือ
ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วระบบท าการตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จึงสามารถเข้าใช้ระบบได้ 
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  3.1.2.2กกกระบวนการที่ 2 ก าหนดสิทธิ การเข้าใช้งาน เป็นกระบวนการส าหรับผู้ดูแล
ระบบที่จะใช้สิทธิ การใช้งานระบบให้กับพนักงานขายว่าพนักงานขายคนใดเป็นผู้ใช้งานระบบโดย
สามารถ เพ่ิม ลบ และแก้ไข ข้อมูลของพนักงานขายได้ 
  3.1.2.3กกกระบวนการที่ 3 ค้นหาข้อมูลสินค้า ผู้ดูแลระบบและพนักงานขาย สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลจากข้อมูลสินค้าและข้อมูลประเภทสินค้าได้    
  3.1.2.4กกกระบวนการที่ 4 จัดการข้อมูลพื้นฐาน โดยผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูล 
เพ่ิม ลบ และแก้ไข ข้อมูลสินค้าและข้อมูลประเภทสินค้า สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไข ข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
  3.1.2.5กกกระบวนการที่ 5 ขายสินค้า เป็นกระบวนการของผู้ดูแลระบบและพนักงาน
ขายสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าและจ านวนสินค้า สามารถบันทึกรายการขายสินค้าได้ สามารถ
ออกใบเสร็จรับเงินได้และขายสินค้าได้จากข้อมูลสินค้า 
  3.1.2.6กกกระบวนการที่ 6 พิมพ์รายงาน โดยผู้ดูแลระบบสามารถร้องขอรายงานยอด
การขายสินค้าเป็นรายวันเดือนได้ รายงานยอดคงเหลือสินค้า ผู้ดูแลระบบจะสามารถดูรายงานได้
ทั้งหมด แต่พนักงานจะสามารถดูได้เพียงรายงานยอดการขายสินค้าเป็นรายวันได้เท่านั้น 
 3.1.3กกแผนภาพกระแสข้อมูล ระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram Level 1) ของกระบวนการ
ที่ 1.0 เข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 3–3 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
ของกระบวนการที่ 1.0 เข้าสู่ระบบ 
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 จากแผนภาพที่ 3–3 เป็นกระบวนการท างานการเข้าใช้ระบบ อธิบายได้ว่าผู้ดูแลระบบและ
พนักงานต้องท าการป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โดยที่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ผู้จัดการร้านและ
พนักงานต้องไม่ซ้ ากัน ระบบจะท าการตรวจสอบจากแฟ้มข้อมูลพนักงาน ถ้าชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ 

 3.1.4กกแผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) ของกระบวนการ
ที่ 3.0 ค้นหาข้อมูลสินค้า 
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ภาพที่ 3-4 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)  
ของกระบวนการที่ 3.0 ค้นหาข้อมูลสินค้า 

 
 จากภาพที่ 3-4 เป็นการอธิบายกระบวนการค้นหาข้อมูลสินค้า โดยพนักงานจะป้อนข้อมูลเข้า
ไปในระบบ ระบบจะท าการตรวจสอบจากฐานข้อมูลสินค้า เพ่ือที่จะส่งมาเป็นรายละเอียดข้อมูลสินค้า 
และรายละเอียดประเภทข้อมูลสินค้าให้กับพนักงาน 
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 3.1.5กกแผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) ของกระบวนการ
ที่ 4.0 จัดการข้อมูลพื้นฐาน 
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ภาพที่ 3-5 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)  
ของกระบวนการที่ 4.0 จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 จากแผนภาพที่ 3–5 เป็นกระบวนการท างานการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ผู้ดูแลระบบสามารถท า
หน้าที่เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลประเภทสินค้าและข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากฐานข้อมูล 
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 3.1.6กกแผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) ของกระบวนการ
ที่ 5.0 ขายสินค้า 

5.1
           

      

5.2
          
         

5.3
                

      

5.4
                
              

5.5
            
      

                  

D2

D3

            

                  

            

                  

            

                  

                  

                  

D4                   

                  

                  

            

            

                  
                  

                            
              

              

                
            

 

ภาพที่ 3-6 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)  
ของกระบวนการที่ 5.0 ขายสินค้า 

 
 จากแผนภาพที่ 3-6 เป็นการอธิบายกระบวนการขายสินค้า โดยผู้ดูแลระบบและพนักงานต้อง
ป้อนข้อมูลสินค้าที่ต้องการขาย เลือกรายการที่ต้องการแล้วป้อนจ านวนสินค้า และบันทึกข้อมูลไปยัง
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ฐานข้อมูลการขายสินค้า เมื่อท าการตรวจสอบและบันทึกเรียบร้อยระบบจะส่งรายละเอียดการขาย
สินค้ามายังผู้ดูแลระบบและพนักงานรวมไปถึงออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า 
 
3.2กกการออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูล 
 3.2.1กกแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ (Entity Relationship Diagram : E-R Diagram) การ
ออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R model ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูล และได้รับความนิยมอย่างมาก 
น าเสนอโดย Peter ซึ่งวิธีการนี้อยู่ในระดับ Conceptual level และมีหลักการคล้ายกับ Relational 
model เพียงแต่ E-R model แสดงในรูปแบบกราฟิก บางระบบจะใช้ E-R model ได้เหมาะสมกว่า 
แต่บางระบบจะใช้  Relational model ได้เหมาะสมกว่าเป็นต้น ซึ่งแล้วแต่การพิจารณาของ
ผู้ออกแบบว่าจะเลือกใช้แบบใด (Relational model คือตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน) 
 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  (E-R Diagram) หมายถึง แผนภาพที่ใช้เป็น

เครื่องมือส าหรับจ าลองข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วย Entity (แทนกลุ่มของข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกัน 

เกี่ยวข้องกัน) และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Relationship) ทีเ่กิดข้ึนทั้งหมดในระบบ 

 E-R Diagram หรือ Entity Relationship Diagram จะแสดงชนิดของความส าพันธ์ว่าเป็นชนิด 

หนึ่งต่อหนึ่ง (One to One), หนึ่งต่อหลายสิ่ง (One to Many), หรือ หลายสิ่งต่อหลายสิ่ง (Many to 

Many) ER-DIAGRAM ประกอบด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐานหลัก ๆ 3*ประการด้วย เอ็นติตี้ (Entities) 

ความสัมพันธ์ (Relationships) และ แอตตริบิวต์ (Attributes) 
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Employee HAVE Sale

UsernamePassword

Name

Tel

Address

TR_ID
TR_Date

TR_Rubmoney

TR_Tonmoney

TR_TotalEmp_ID

HAVE

SaleDetail

M 1

1

M

TR_ID

Pro_ID Pro_Name

Pro_Price

Pro_Qty

Pro_Unit
Pro_Total

HAVEProduct M1

HAVE

M

Product_Type

1

Product_Name Product_Price

Product_ID

Product_Name
Product_Price

Product_Qty

Product_Type

Product_Unit

 

ภาพที่ 3-7  E-R Diagram ของระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop 
 

 จากภาพที่ 3-7*จะอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1)กกผู้ใช้งาน 1 คนสามารถท าการเบิกจ่ายสินค้าได้หลายรายการและผู้ใช้งาน 1 คน 
สามารถมีรายการเบิกจ่ายสินค้าได้หลายรายการ 
 2)กกข้อมูลประเภทสินค้า 1 ประเภท สามารถมีรายละเอียดสินค้าได้หลายรายการ 
 3)กกข้อมูลสินค้า 1 รายการ สามารถมีรายละเอียดการเบิกจ่ายสินค้าได้หลายครั้ง  
  4)กกข้อมูลยอดเบิกจ่ายสินค้า 1 รายการ สามารถมีรายละเอียดการเบิกจ่ายสินค้าได้

หลายครั้ง 

 3.2.2กกตารางข้อมูล (Data Table) เป็นตารางที่แสดงถึงความสัมพันธ์กันระหว่างตารางกับ
ตาราง เพ่ือให้ทราบถึงการออกแบบฐานข้อมูลที่ได้น ามาพัฒนาระบบในครั้งนี้ 
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ชื่อตาราง ข้อมูลผู้ใช้งาน 
วัตถุประสงค์ เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้งาน 
แฟ้มที่เก่ียวข้อง ข้อมูลผู้ใช้งาน 
ตารางที ่3-1 ตารางแฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน (Employee) 
 

ล าดับ 
(Field) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

ค าอธิบาย 
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ค่าเบื้องต้น 
(Default) 

ประเภทคีย์ 
(Key Type) 

1 Emp_ID รหัสพนักงาน 11 nvarchar - PK 
2 Username รหัสผู้ใช้งาน 50 varchar - - 

3 Password รหัสผ่าน 50 Varchar - - 
4 Name ชื่อผู้ใช้งาน 50 Varchar - - 

5 Tel เบอร์โทรศัพท์ 50 nvarchar - - 

6 Address ที่อยู่ 150 Nvarchar - - 
7 ClassID ก าหนดสิทธิ  - int - - 

 
ชื่อตาราง ข้อมูลสินค้า 
วัตถุประสงค์ เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า 
แฟ้มที่เก่ียวข้อง ข้อมูลสินค้า , ข้อมูลประเภทสินค้า 
ตารางที ่3-2  ตารางแฟ้มข้อมูลสินค้า (Tbl_Inventory) 
 

ล าดับ 
(Field) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

ค าอธิบาย 
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ค่าเบื้องต้น 
(Default) 

ประเภทคีย์ 
(Key Type) 

1 Product_ID รหัสสินค้า 50 nvarchar - PK 

2 Product_Name ชื่อสินค้า 100 nvarchar - - 

3 Product_Price ราคาสินค้า - money - - 

5 Product_Qty จ านวนสินค้า - float - - 

6 Product_Type ประเภทสินค้า 100 nvarchar - - 

7 Product_Unit หน่วยนับ 100 nvarchar - - 
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ชื่อตาราง ข้อมูลประเภทสินค้า 
วัตถุประสงค์ เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลประเภทสินค้า 
แฟ้มที่เก่ียวข้อง ข้อมูลสินค้า , ข้อมูลประเภทสินค้า 
ตารางที ่3-3  ตารางแฟ้มข้อมูลประเภทสินค้า (Product_Type) 
 

ล าดับ 
(Field) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

ค าอธิบาย 
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ค่าเบื้องต้น 
(Default) 

ประเภทคีย์ 
(Key Type) 

1 Type_ID รหัสประเภทสินค้า 11 nvarchar - PK 

2 Type_Name ชื่อประเภทสินค้า 50 nvarchar - - 

 
ชื่อตาราง  ข้อมูลเบิกจ่ายสินค้า 
วัตถุประสงค์  เก็บรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสินค้า 
แฟ้มที่เก่ียวข้อง ข้อมูลสินค้า , ข้อมูลผู้ใช้งาน , ข้อมูลยอดเบิกจ่าย 
ตารางที ่3-4  ตารางแฟ้มข้อมูลข้อมูลเบิกจ่ายสินค้า (Tbl_Sale) 
 

ล าดับ 
(Field) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

ค าอธิบาย 
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ค่าเบื้องต้น 
(Default) 

ประเภทคีย์ 
(Key Type) 

1 TR_ID รหัสยอดเบิกจ่าย 50 nvarchar - PK 

2 TR_Date วันที่เบิกจ่าย - datetime - - 
3 TR_Rubmoney จ านวนยอดเบิกจ่ายรับ - money - - 

4 TR_Tonmoney จ านวนยอดเบิกจ่ายถอน - money - - 

5 TR_Total ผลรวมยอดเบิกจ่าย - money - - 
6 Emp_Name ชื่อผู้ขายสินค้า 200 nvarchar - - 

 
ชื่อตาราง  ข้อมูลยอดเบิกจ่ายสินค้า 
วัตถุประสงค์  เก็บรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับยอดเบิกจ่ายสินค้า 
แฟ้มที่เก่ียวข้อง ข้อมูลยอดเบิกจ่าย , ข้อมูลเบิกจ่ายสินค้า 
ตารางที ่3-5 ตารางแฟ้มข้อมูลยอดเบิกจ่ายสินค้า (TB_saleDetail) 
 

ล าดับ 
(Field) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

ค าอธิบาย 
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ค่าเบื้องต้น 
(Default) 

ประเภทคีย์ 
(Key Type) 

1 TR_ID รหัสยอดเบิกจ่าย 50 nvarchar - PK 
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ล าดับ 
(Field) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

ค าอธิบาย 
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ค่าเบื้องต้น 
(Default) 

ประเภทคีย์ 
(Key Type) 

2 Pro_ID รหัสสินค้า 50 nvarchar - - 

3 Pro_Name ชื่อสินค้า 200 nvarchar - - 
4 Pro_Price ราคาสินค้า - money - - 

5 Pro_Qty จ านวนสินค้า - money - - 
6 Pro_Unit หน่วยนบั 50 nvarchar - - 

7 Pro_Total ยอดต้นทุนรวม - money - - 

 



53 
 

บทท่ี 4 
การออกแบบระบบ 

 
 การออกแบบระบบนั้นจะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนของการรับข้อมูล (Input Design) และ
ส่วนของการแสดงผล (Output Design) โดยในแต่ละส่วนของโปรแกรมนั้นสามารถอธิบายได้
ดังต่อไปนี้ 
 4.1กกการออกแบบส่วนรับเข้า (Input Design)  
 4.2กกการออกแบบส่วนแสดงผล (Output Design) 
 
4.1กกการออกแบบส่วนรับเข้า (Input Design) 
 การออกแบบส่วนรับเข้าข้อมูลนั้นเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลลงไปยังฐานข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องและไม่สับสน โดยในส่วนของการรับเข้าข้อมูลนั้นจะระบุขอบเขตของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและไม่เกิดความสับสนในการใช้โปรแกรม ท าให้สามารถท างานได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการรับเข้าข้อมูลนั้นประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
4.1**4.1.1กกหน้าจอเข้าสู่ระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยมีผู้ดูแลรับและพนักงาน
ขายเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้งานได้ ดังภาพที่ 4-1   
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ภาพที่..4-1..หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
 

4.1** 4.1.2กกหน้าหลักส าหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะประกอบด้วยเมนูหลัก 8 เมนู ได้แก่ เมนูข้อมูล
พนักงาน เมนูข้อมูลสินค้า เมนูข้อมูลประเภทสินค้า เมนูขายสินค้า เมนูรายงานสินค้าคงเหลือ เมนู
รายงานการขายสินค้ารายวัน เมนูรายงานการขายสินค้ารายเดือน และออกจากระบบ ดังภาพที่ 4-2 
 

  

ภาพที่..4-2..หน้าหลักส าหรับผู้ดูแลระบบ 
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4.1.2.1กกหน้าจอแสดงข้อมูลพนักงาน เพ่ือให้ใช้จัดการข้อมูลพนักงาน ดังภาพที่ 4-3 

 

ภาพที่..4-3..หน้าจอแสดงข้อมูลพนักงาน 
 

4.1.2.2กกหน้าจอแสดงข้อมูลสินค้า เพ่ือให้ผู้ใช้จัดการข้อมูลสินค้า ดังภาพที่ 4-4 

 

ภาพที่..4-4..หน้าจอแสดงข้อมูลสินค้า 
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 4.1.2.3กกหน้าจอแสดงข้อมูลประเภทสินค้า เพ่ือให้ผู้ใช้จัดการข้อมูลประเภทสนิค้า ดังภาพที่ 4-5 
 

 
 

ภาพที่..4-5..หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทสินค้า 
 

 4.1.2.4กกหน้าจอขายสินค้า เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ดังภาพที่ 4-6 
 

 
 

ภาพที่..4-6..หน้าจอขายสินค้า 
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4.1*  4.1.3กกหน้าหลักส าหรับพนักงาน ซึ่งจะประกอบด้วยเมนูหลัก 5 เมนู ได้แก่ เมนูข้อมูลสินค้า 
เมนูข้อมูลประเภทสินค้า เมนูขายสินค้า เมนูรายงานการขายสินค้ารายวัน และเมนูออกจากระบบ ดังภาพที่ 4-7 

 

ภาพที่..4-7..หน้าหลักส าหรับพนักงาน 
 

 4.1.3.1กกหน้าจอการค้นหาข้อมูลสินค้า เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสินค้าเพ่ือขายสินค้าให้แก่
ลูกค้า ดังภาพที่ 4-8 

 

ภาพที่..4-8..หน้าจอการค้นหาข้อมูลสินค้า 



56 

 

 4.1.3.2กกหน้าจอการค้นหาข้อมูลประเภทสินค้า เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสินค้าเพ่ือขายสินค้า
ให้แก่ลูกค้า ดังภาพที่ 4-9 
 

 
 

ภาพที่..4-9..หน้าจอการค้นหาข้อมูลสินค้า 
 

 4.1.3.3กกหน้าการขายสินค้า เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ดังภาพที่ 4-10 

 
ภาพที่..4-10..หน้าการขายสินค้า 
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4.2กกการออกแบบส่วนแสดงผล (Output Design)  
 เพ่ือให้ผู้ ใช้ระบบสามารถเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วท าให้
ประหยัดเวลาในการท างานและระบบสามารถให้ข้อมูลที่แม่นย าเป็นอย่างดี ช่วยในการจัดการข้อมูล
ได้เป็นอย่างดีส่วนประกอบของส่วนแสดงผลประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 4.2.1กกการออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล (Output Design) เป็นส่วนของการออกรายงานการ
ขายสินค้า โดยระบวุันที่ต้องการออกรายงาน ดังภาพที่ 4-11 

 

 
 

ภาพที่..4-11..หน้าแสดงรายงานการขายสินค้ารายวัน 
 
 
 
 
 



58 

 

 4.2.2กกการออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล (Output Design) เป็นส่วนของการออกรายงานการ
ขายสินค้า โดยระบุวันถึงเดือนที่ต้องการออกรายงาน ดังภาพที่ 4-12 
 

 
 

ภาพที่..4-12..หน้าแสดงรายงานการขายสินค้ารายเดือน 
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 4.2.3กกการออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล (Output Design) เป็นส่วนของการออกรายงาน
สินค้าคงเหลือของแต่ละรายการ ดังภาพที่ 4-13 

 

 
 

ภาพที่..4-13..หน้าแสดงรายงานสินค้าคงเหลือ 
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4.1* 4.2.4กกหน้าใบเสร็จรับเงิน เป็นการสรุปรายการขายสินค้าในแต่ละครั้ง ดังภาพที่ 4-14 
 

 
 

ภาพที่..4-14…หน้าใบเสร็จรับเงิน 
 

4.1* 4.2.5กกเมนูออกจากระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถออกจากระบบได้ ดังภาพที่ 4-15 
 

 
 

ภาพที่..4-15..เมนูออกจากระบบ 

 
  



บทท่ี 5 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 

 หลังจากที่ได้พัฒนาระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop และท าการทดสอบระบบ
เรียบร้อยแล้ว จึงได้น าระบบมาใช้งานจริงเพ่ือท าการสรุปผลการท างานของระบบขายปลีกสินค้า 
กรณีศึกษา ร้าน Family Shop ว่ามีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจหรือไม่อย่างไร เพ่ือสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ ซึ่งสามารถสรุปผลของการใช้ระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop ได้
ดังนี้ 
 
5.1กกสรุปผลการด าเนินงาน สามารถสรุปผลการด าเนินงานหลังใช้งานได้ดังนี้ 
  5.1.1กกสามารถน าระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop ไปใช้งานได้ตรงตาม
ความต้องการ 
  5.1.2กกสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกสบายและรวดเร็ว 
  5.1.3กกข้อมูลที่ถูกเก็บไว้มีความปลอดภัยและมีความถูกต้อง 
  5.1.4กกมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา 
  5.1.5กกสามารถเรียกดูรายงานสรุปสินค้าคงเหลือได้ 
  5.1.6กกสามารถเรียกดูรายงานสรุปการขายสินค้าในรายวันและรายเดือนได้ 
 
5.2กกปัญหาของระบบ  
 เนื่องจากระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop ที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นระบบใหม่ จึง
ยังเป็นระบบงานที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 5.2.1กกในส่วนของลูกค้าที่ต้องการเป็นสมาชิก ระบบทางร้านยังไม่ได้มีการพัฒนาเพ่ือรองรับ 
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5.3กกข้อเสนอแนะ   

 จากที่ได้ติดตั้งระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน  Family Shop นั้นผู้ใช้มีความพึงพอใจใน
โปรแกรมเป็นอย่างมากและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  5.3.1กกในอนาคตส่วนของลูกค้าที่ต้องการเป็นสมาชิก โดยจะได้สิทธิ์สะสมแต้มแต่ละครั้งในการ
ซื้อเพ่ือที่สามารถแลกของที่ละลึกจากทางร้านได้ 
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ภาคผนวก ก 
คู่มือการใช้งานระบบ 
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คู่มือการใช้งานระบบขายปลีกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน Family Shop 
 

 คู่มือการใช้งานระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คู่มือการใช้งานระบบของผู้ดูแลระบบ คู่มือการ
ใช้งานระบบของพนักงาน ดังต่อไปนี้ 
  
1.กกวิธีการใช้งานของผู้จัดการ 
 1.1กกหน้าเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบลงชื่อเข้าใช้งาน เมื่อเข้าใช้จะมาหน้าเมนูหลัก 
 

 
 

ภาพที่..ก-1..หน้าจอเข้าสู่ระบบ(ผู้ดูแลระบบ) 
     

 1.2**หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องจะมีข้อความแจ้งเตือนให้มีการตรวจสอบ Usernameหรือ 
Password ไม่ถูกต้อง ให้ผู้ใช้ทราบ ดังภาพที่ ก-2 
 

 
 

ภาพที่..ก-2..หน้าจอข้อความแจ้งเตือน กรุณาตรวจสอบ Username & Password ไม่ถูกต้อง 
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 1.3**หากไม่กรอกข้อมูลจะมีข้อความแจ้งเตือนให้มีการตรวจสอบ UsernameหรือPassword 
ให้ผู้ใช้ทราบ ดังภาพที่ ก-3 
 

 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่..ก-3..หน้าจอข้อความแจ้งเตือน ค าเตือน กรุณากรอกข้อมูล 
 

 1.4**เมนูหน้าหลัก ส าหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะประกอบด้วยเมนูหลัก 8 เมนู ได้แก่ เมนูข้อมูล
พนักงาน เมนูข้อมูลสินค้า เมนูประเภทสินค้า เมนูขายสินค้า เมนูรายงานสินค้าคงเหลือ เมนูรายงาน
การขายสินค้ารายวัน เมนูรายงานการขายสินค้ารายเดือน และออกจากโปรแกรม ดังภาพที่ ก-4 
  

 
 

ภาพที่..ก-4..หน้าจอเมนูหลักส าหรับผู้ดูแลระบบ 
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 1.5**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูข้อมูลพนักงาน จะเข้ามายังข้อมูลพนักงานซึ่งจะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแล
ระบบในการจัดการข้อมูลพนักงาน โดยมี เมนูเพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ค้นหาข้อมูล  ดังภาพที่ ก-5 
 

 
 

ภาพที่..ก-5..หน้าจอเมนูข้อมูลพนักงาน 
 

 1.6**เมื่อผู้ใช้ต้องการเพ่ิมข้อมูลพนักงาน ให้คลิกที่เมนูเพ่ิมข้อมูล ดังภาพที่ ก-6 

 

ภาพที่..ก-6..หน้าจอเพ่ิมข้อมูลพนักงาน 
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 1.7**เพ่ิมข้อมูลพนักงาน จะเป็นการกรอกข้อมูลพนักงาน โดยจะมีแบบฟอร์มการจัดการข้อมูล
พนักงาน แล้วคลิกท่ีเมนูบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ก-7 
 

 
 

ภาพที่..ก-7..หน้าจอบันทึกข้อมูล 
 

 1.8**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูบันทึกข้อมูล จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว                      
ดังภาพที่ ก-8 
 

 
 

ภาพที่..ก-8..หน้าจอข้อความแจ้งเตือน บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
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 1.9**เมื่อผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลพนักงาน ให้เลือกชื่อที่ผู้ใช้ต้องการจะแก้ไข แล้วคลิกท่ีเมนู
แก้ไขข้อมูล ดังภาพที่ ก-9 

ภาพที่..ก-9..หน้าจอแก้ไขข้อมูล 
 

 1.10**แก้ไขข้อมูลพนักงาน จะเป็นการกรอกข้อมูลพนักงาน โดยจะมีแบบฟอร์มการจัดการ
ข้อมูลพนักงาน แล้วคลิกท่ีเมนูบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ก-10 

ภาพที่..ก-10..หน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงาน 
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 1.11**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูบันทึกข้อมูล จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว                      
ดังภาพที่ ก-11 
 

 
 

ภาพที่..ก-11..หน้าจอข้อความแจ้งเตือน บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
 

 1.12**เมื่อผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลพนักงาน ให้เลือกชื่อท่ีผู้ใช้ต้องการจะลบ แล้วคลิกท่ีเมนูลบ
ข้อมูล ดังภาพที่ ก-12 
 

 
 

ภาพที่..ก-12..หน้าจอลบข้อมูลพนักงาน 
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 1.13**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูลบข้อมูล จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า คุณต้องการลบข้อมูลนี้หรือไม่ ดัง
ภาพที่ ก-13 
 

 
 

ภาพที่..ก-13…หน้าจอข้อความแจ้งเตือนว่า คุณต้องการลบข้อมูลนี้หรือไม่ 
 

 1.14**หากคลิกที่ Yes จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนว่า ลบข้อมูลพนักงาน60101220004
เรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ ก-14 

 

 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่..ก-14..หน้าจอข้อความแจ้งเตือนว่าลบข้อมูลรหัสพนักงาน60101220004เรียบร้อยแล้ว 
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 1.15**เมื่อผู้ใช้ต้องการจะค้นหาข้อมูลพนักงาน สามารถค้นหาได้จากรหัสพนักงาน Username 
ชื่อผู้ใช้งานในระบบ เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ที่เมนูค้นหา ดังภาพที่ ก-15 

 

ภาพที่..ก-15..หน้าจอค้นหาข้อมูลพนักงาน 
 

 1.16**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูประเภทสินค้า จะเข้ามายังข้อมูลประเภทสินค้า ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของ
ผู้ดูแลระบบในการจัดการข้อมูลประเภทสินค้า โดยจะมี เมนูเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ค้นหา
ข้อมูล ดังภาพที่ ก-16 

 

ภาพที่..ก-16..หน้าจอประเภทสินค้า 
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 1.17**เมื่อผู้ใช้ต้องการเพ่ิมข้อมูลประเภทสินค้า ให้คลิกที่เมนูเพ่ิมข้อมูล ดังภาพที่ ก-17 

 

ภาพที่..ก-17..หน้าจอเพ่ิมข้อมูลประเภทสินค้า 
 

 1.18**เพ่ิมข้อมูลประเภทสินค้า จะเป็นการกรอกข้อมูลประเภทสินค้า โดยจะมีแบบฟอร์มการ
จัดการข้อมูลประเภทสินค้า แล้วคลิกท่ีเมนบูันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ก-18 
 

 
 

ภาพที่..ก-18..หน้าจอบันทึกข้อมูล 
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 1.19**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูบันทึกข้อมูล จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว                      
ดังภาพที่ ก-19 
 

 
 

ภาพที่..ก-19..หน้าจอข้อความแจ้งเตือน บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
 

 1.20**เมื่อผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลประเภทสินค้า ให้เลือกชื่อที่ผู้ใช้ต้องการจะแก้ไข แล้วคลิกท่ี
เมนแูก้ไขข้อมูล ดังภาพที่ ก-20 
 

 
 

ภาพที่..ก-20..หน้าจอแก้ไขข้อมูลประเภทสินค้า 
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 1.21**แก้ไขข้อมูลประเภทสินค้า จะเป็นการกรอกข้อมูลประเภทสินค้า โดยจะมีแบบฟอร์มการ
จัดการข้อมูลประเภทสินค้า แล้วคลิกท่ีเมนูบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ก-21 
 

 
 

ภาพที่..ก-21..หน้าจอบันทึกข้อมูลประเภทสินค้า 
 

 1.22**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูบันทึกข้อมูล จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลPT0016เรียบร้อย
แล้ว ดังภาพที่ ก-22 
 

 
 

ภาพที่..ก-22..หนา้จอข้อความแจ้งเตือน บันทึกข้อมูลPT0016เรียบร้อยแล้ว 
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 1.23**เมื่อผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลประเภทสินค้า ให้เลือกชื่อที่ผู้ใช้ต้องการจะลบ แล้วคลิกที่เมนู
ลบข้อมูล ดังภาพที่ ก-23 
 

 
 

ภาพที่..ก-23..หน้าจอลบข้อมูลประเภทสินค้า 
 

 1.24**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูลบข้อมูล จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า คุณต้องการลบข้อมูลนี้หรือไม่ ดัง
ภาพที่ ก-24 
 

 
 
 

ภาพที่..ก-24…หน้าจอข้อความแจ้งเตือนว่า คุณต้องการลบข้อมูลนี้หรือไม่ 
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 1.25**หากคลิกที่ Yes จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ลบข้อมูลประเภทสินค้าเรียบร้อยแล้ว ดัง
ภาพที่ ก-25 

 

 
 

 
 
 

 

ภาพที่..ก-25..หน้าจอข้อความแจ้งเตือน ลบข้อมูลประเภทสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
 

 1.26**เมื่อผู้ใช้ต้องการจะค้นหาข้อมูลประเภทสินค้า สามารถค้นหาได้จากรหัสประเภทสินค้า
หรือชื่อประเภทสินค้าที่เมนูค้นหา ดังภาพที่ ก-26 

 
ภาพที่..ก-26..หน้าจอค้นหาข้อมูลประเภทสินค้า 
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 1.27**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูข้อมูลสินค้า จะเข้ามายังข้อมูลสินค้า ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ
ในการจัดการข้อมูลสินค้า โดยจะมี เมนูเพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ค้นหาข้อมูล ดังภาพที่ ก-27 
 

 
 

ภาพที่..ก-27..หน้าจอข้อมูลสินค้า 
 

 1.28**เมื่อผู้ใช้ต้องการเพ่ิมข้อมูลสินค้า ให้คลิกท่ีเมนูเพ่ิมข้อมูล ดังภาพที่ ก-28 
 

 
 

ภาพที่..ก-28..หน้าจอเพ่ิมข้อมูลสินค้า 
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 1.29**เพ่ิมข้อมูลสินค้า จะเป็นการกรอกข้อมูลสินค้า โดยจะมีแบบฟอร์มการจัดการข้อมูลสินค้า 
แล้วคลิกท่ีเมนูบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ก-29 
 

 
 

ภาพที่..ก-29..หน้าจอบันทึกข้อมูล 
 

 1.30**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูบันทึกข้อมูล จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลP0034เรียบร้อย
แล้ว ดังภาพที่ ก-30 
 

 
 

ภาพที่..ก-30..หน้าจอข้อความแจ้งเตือน บันทึกข้อมูลP0034เรียบร้อย 
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 1.31**เมื่อผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้า ให้เลือกชื่อที่ผู้ใช้ต้องการจะแก้ไข แล้วคลิกท่ีเมนูแก้ไข
ข้อมูล ดังภาพที่ ก-31 
 

 
 

ภาพที่..ก-31..หน้าจอแก้ไขข้อมูล 
 

 1.32**แก้ไขข้อมูลสินค้า จะเป็นการกรอกข้อมูลสินค้า โดยจะมีแบบฟอร์มการจัดการข้อมูล
สินค้า แล้วคลิกท่ีเมนูบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ก-32 
 

 
 

ภาพที่..ก-32..หน้าจอบันทึกข้อมูลสินค้า 
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 1.33**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูบันทึกข้อมูล จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลP0034เรียบร้อย
แล้ว ดังภาพที่ ก-33 
 

 
 

ภาพที่..ก-33..หน้าจอข้อความแจ้งเตือน บันทึกข้อมูลP0034เรียบร้อย 
 

 1.34**เมื่อผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลสินค้า ให้เลือกชื่อที่ผู้ใช้ต้องการจะลบ แล้วคลิกที่เมนูลบข้อมูล 
ดังภาพที่ ก-34 
 

 
 

ภาพที่..ก-344.หน้าจอลบข้อมูลสินค้า 
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 1.35**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูลบข้อมูล จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า คุณต้องการลบข้อมูลนี้หรือไม่ ดัง
ภาพที่ ก-35 
 

 
 

ภาพที่..ก-35…หน้าจอข้อความแจ้งเตือนว่า คุณต้องการลบข้อมูลนี้หรือไม่ 
 

 1.36**หากคลิกที ่Yes จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ลบข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ ก-36 
 

 
 

 
 
 

 

ภาพที่..ก-36..หน้าจอข้อความแจ้งเตือน ลบข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
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 1.37**เมื่อผู้ใช้ต้องการจะค้นหาข้อมูลสินค้า สามารถค้นหาได้จากรหัสสินค้า ชื่อสินค้า ประเภท
สินค้าหรือหน่วยนับสินค้าที่เมนูค้นหา ดังภาพที่ ก-37 

 

ภาพที่..ก-38..หน้าจอค้นหาข้อมูลสินค้า 
 

 1.36**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูขายสินค้า จะเข้ามายังฟอร์มกรอกข้อมูลสินค้า ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของ
ผู้ดูแลระบบในการขายสินค้า โดยจะมี เมนูเพ่ิมข้อมูล ลบข้อมูลและบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ก-38 
 

 
 

ภาพที่..ก-38..หน้าจอเมนูขายสินค้า 
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 1.39**เพ่ิมข้อมูลขายสินค้า จะเป็นการเลือกข้อมูลสินค้าก่อน แล้วระบุจ านวน โดยจะมี
แบบฟอร์มการจัดการขายสินค้า แล้วคลิกท่ีเมนูเพ่ิมข้อมูล ดังภาพที่ ก-39 
 

 
 

ภาพที่..ก-39..หน้าจอเพ่ิมข้อมูลขายสินค้า 
 

  1.40**ข้อมูลที่ถูกเพ่ิมจะแสดงในช่องรายการขายสินค้า ดังภาพที่ ก-40 
 

 
ภาพที่..ก-37..เมนูแก้ไขข้อมูล  

ภาพที่..ก-40..หน้าจอแสดงรายการสินค้า 
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 1.41**เมนูลบข้อมูล สามารถท าได้ก็ต่อเมื่อต้องการที่จะลบรายการขายสินค้า โดยเลือกรายการ
ที่ต้องการจะท ารายการขายสินค้าโดยอ้างอิงจากเลขที่รายการขาย ดังภาพที่ ก-41 
 

 
 

ภาพที่..ก-41..หน้าจอลบข้อมูลสินค้า 
 

 1.42**เมื่อผู้ใช้ท าการขายสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีเมนูบันทึกการขาย ดังภาพที่ ก-42 
 

 
 

ภาพที่..ก-42..หน้าจอบันทึกการขาย 
 

1.43**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูบันทึกการขาย จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า คุณต้องการบันทึกข้อมูล
หรือไม่ ดังภาพที่ ก-43 

 

ภาพที่..ก-43…หนา้จอข้อความแจ้งเตือน คุณต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่ 
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1.44**หากคลิกที่ Yes จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนว่า บันทึกข้อมูลเรียบร้อย ดังภาพที่ ก-44 
 

 
 

ภาพที่..ก-44…ข้อความแจ้งเตือน บันทึกข้อมูลเรียบร้อย 
 

1.45**เมื่อบันทึกการขายส าเร็จ ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ ดังภาพที่ ก-45 
 

 
 

ภาพที่..ก-45..หน้าจอใบเสร็จรับเงิน 
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 1.46**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูรายงานสินค้าคงเหลือ จะเป็นการแสดงรายงานสินค้าคงเหลือทั้งหมด 
ดังภาพที่ ก-46 

 

ภาพที่..ก-46..หน้าจอรายงานสินค้าคงเหลือ 
 

 1.47**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูรายงานการขายสินค้ารายวัน จะเป็นการแสดงรายงานการขายสินค้า
รายวัน สามารถเลือกดูรายงานได้ตามวันเดือนปีปัจจุบันแล้วคลิกท่ีเมนูพิมพ์รายงาน ดังภาพที่ ก-47 

 

ภาพที่..ก-47..หน้าจอพิมพ์รายงานการขายสินค้ารายวัน 
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 1.48**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูพิมพ์รายงาน จะเป็นการแสดงรายงานการขายสินค้ารายวัน ดังภาพที่ 
ก-48 

 

ภาพที่..ก-48..หน้าจอแสดงรายงานการขายสินค้ารายวัน 
 

 1.49**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูรายงานการขายสินค้ารายเดือน จะเป็นการแสดงรายงานการขาย
สินค้ารายเดือน สามารถเลือกดูรายงานได้ตามวันเดือนปีที่เลือกแล้วคลิกที่เมนูพิมพ์รายงาน ดังภาพที่ ก-49 

ภาพที่..ก-49..หน้าจอพิมพ์รายงานการขายสินค้ารายเดือน 
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 1.50**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูพิมพ์รายงาน จะเป็นการแสดงรายงานการขายสินค้ารายเดือน ดังภาพ
ที่ ก-50 

 

 
 

ภาพที่..ก-50..หน้าจอแสดงรายงานการขายสินค้ารายเดือน 
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1.51**เมื่อผู้ใช้ต้องการจะไปหน้าเมนูแจ้งเตือนสินค้า คลิกท่ีเมนูกระดิ่ง ดังภาพที่ ก-51 
 

 
 

ภาพที่..ก-51..หน้าจอเมนแูจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด 
 

 1.52**ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนเสริมในระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้งานตรวจสอบสินค้าเหลือจ านวนน้อยกว่า 10 
ในสต๊อกสินค้า ดังภาพที่ ก-52 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่..ก-52..หน้าจอแจ้งเตือนตรวจสอบสินค้าในสต๊อกใกล้หมด 
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 1.53**เมื่อผู้ใช้ต้องการออกจากโปรแกรม ให้คลิกท่ีออกจากโปรแกรม ดังภาพที่ ก-53 
 

 
 

ภาพที่..ก-53 ..หนา้จอเมนูออกจากโปรแกรม 
 

 1.54**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูออกจากโปรแกรม จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า คุณต้องการออกจาก
ระบบหรือไม่ ดังภาพที่ ก-54 
 

 
 

ภาพที่..ก-54…หน้าจอข้อความแจ้งเตือนกรุณาตรวจสอบ คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ 
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 1.55**หากคลิกที่ Yes จะเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ ก-55 
 

 
 

ภาพที่..ก-55…หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
 

2...วิธีการใช้งานของพนักงาน 
 2.1*พนักงานจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ ก็ต่อเมื่อผู้จัดการท าการก าหนดสิทธิ์เข้าใช้งานให้แล้ว               
ดังภาพที่ ก-56 
  

 
 

 

ภาพที่..ก-56..หน้าเข้าสู่ระบบ 
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2.2**เมนูหลัก ส าหรับพนักงานประกอบด้วย เมนูข้อมูลสินค้า เมนูข้อมูลประเภทสินค้า เมนูขาย
สินค้า เมนูรายงานการขายสินค้ารายวัน และออกจากโปรแกรม ดังภาพที่ ก-57  

 

ภาพที่..ก-57..หน้าเมนูหลักส าหรับพนักงาน 
 

 2.3**เมื่อผู้ใช้ต้องการจะค้นหาข้อมูลสินค้า สามารถค้นหาได้จากรหัสสินคา้ ชื่อสินค้า ประเภท
สินค้าหรือหน่วยนับสินค้าที่เมนูค้นหา ดังภาพที่ ก-58 
 

 
 

ภาพที่..ก-58..หน้าค้นหาข้อมูลสินค้า 
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 2.4**เมื่อผู้ใช้ต้องการจะค้นหาข้อมูลประเภทสินค้า สามารถค้นหาได้จากรหัสประเภทสินค้า ชื่อ
ปะเภทสินค้าที่เมนูค้นหา ดังภาพที่ ก-59 
 

 
 

ภาพที่..ก-59..หน้าค้นหาข้อมูลประเภทสินค้า 
 

 2.5**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูขายสินค้า จะเข้ามายังฟอร์มกรอกข้อมูลสินค้า ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของ
ผู้ดูแลระบบในการขายสินค้า โดยจะมี เมนูเพ่ิมข้อมูล ลบข้อมูลและบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ก-60 
 

 
 

ภาพที่..ก-60..หน้าเมนูขายสินค้า 
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 2.6**เพ่ิมข้อมูลขายสินค้า จะเป็นการเลือกข้อมูลสินค้าก่อน แล้วระบุจ านวน โดยจะมีแบบฟอร์ม
การจัดการขายสินค้า แล้วคลิกท่ีเมนูเพ่ิมข้อมูล ดังภาพที่ ก-61 
 

 
 

ภาพที่..ก-61..หน้าเพ่ิมข้อมูลขายสินค้า 
 

 2.7**ข้อมูลที่ถูกเพ่ิมจะแสดงในช่องรายการขายสินค้า ดังภาพที่ ก-62 
 

 
ภาพที่..ก-37..เมนูแก้ไขข้อมูล  

ภาพที่..ก-62..หน้าแสดงรายการสินค้า 
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 2.8**เมนูลบข้อมูล สามารถท าได้ก็ต่อเมื่อต้องการที่จะลบรายการขายสินค้า โดยเลือกรายการที่
ต้องการจะท ารายการขายสินค้าโดยอ้างอิงจากเลขท่ีรายการขาย ดังภาพที่ ก-63 
 

 
 

ภาพที่..ก-63..หน้าลบข้อมลูสินค้า 
 

 2.9**เมื่อผู้ใช้ท าการขายสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีเมนูบันทึกการขาย ดังภาพที่ ก-64 
 

 
 

ภาพที่..ก-64..หน้าเมนบูันทึกการขาย 
 

2.10**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูบันทึกการขาย จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า คุณต้องการบันทึกข้อมูล
หรือไม่ ดังภาพที่ ก-65 

 

ภาพที่..ก-65…หน้าแสดงข้อความแจ้งเตือน คุณต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่ 
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2.11**หากคลิกที่ Yes จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนว่า บันทึกข้อมูลเรียบร้อย ดังภาพที่ ก-66 
 

 
 

ภาพที่..ก-66…หน้าแสดงข้อความแจ้งเตือน บันทึกข้อมูลเรียบร้อย 
 

2.12**เมื่อบันทึกการขายส าเร็จ ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ ดังภาพที่ ก-67 
 

 
 

ภาพที่..ก-67..หน้าใบเสร็จรับเงิน 
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2.13**เมื่อผู้ใช้ต้องการจะไปหน้าเมนูอ่ืน คลิกท่ีเมนูข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า 
ขายสินค้า รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานการขายประจ าวันหรือรายงานการขายประจ าเดือน ดังภาพ
ที ่ก-68 
 

 
  

ภาพที่..ก-68..หน้าเมนูหลักส าหรับพนักงาน 
 

 2.14**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูรายงานการขายสินค้ารายวัน จะเป็นการแสดงรายงานการขายสินค้า
รายวัน สามารถเลือกดูรายงานได้ตามวันเดือนปีปัจจุบันแล้วคลิกท่ีเมนูพิมพ์รายงาน ดังภาพที่ ก-69 

 

 
 

ภาพที่..ก-69..หน้าเมนพิูมพ์รายงานการขายสินค้ารายวัน 
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 2.15**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูพิมพ์รายงาน จะเป็นการแสดงรายงานการขายสินค้ารายวัน ดังภาพ 
ที่ ก-70 
 

 
 

ภาพที่..ก-70..หน้าแสดงรายงานการขายสินค้ารายวัน 
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2.16**เมื่อผู้ใช้ต้องการจะไปหน้าเมนูแจ้งเตือนสินค้า คลิกท่ีเมนูกระดิ่ง ดังภาพที่ ก-71 
 

 
 

ภาพที่..ก-71..หน้าเมนแูจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด 
 

 2.17**ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนเสริมในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบสินค้าเหลือจ านวนน้อยกว่า 10 
ในสต๊อกสินค้า ดังภาพที่ ก-72 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่..ก-72..หน้าแจ้งเตือนตรวจสอบสินค้าในสต๊อกใกล้หมด 
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 2.18**เมื่อผู้ใช้ต้องการออกจากโปรแกรม ให้คลิกท่ีออกจากโปรแกรม ดังภาพที่ ก-73 
 

 
 

ภาพที่..ก-73..หน้าเมนูออกจากโปรแกรม 
 

 2.19**เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนูออกจากโปรแกรม จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า คุณต้องการออกจาก
ระบบหรือไม่ ดังภาพที่ ก-74 
 

 
 

ภาพที่..ก-74…หน้าแสดงข้อความแจ้งเตือนกรุณาตรวจสอบ คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ 
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 2.20**หากคลิกที่ Yes จะเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ ก-75 
 

 
 

ภาพที่..ก-75…หน้าแสดงเข้าสู่ระบบ 


