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คำนำ 

 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (4122309) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจในการพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการเชิงวัตถุ การสรางชนิดขอมูล 
คลาส คุณสมบัติของวัตถุ การรับทอด การวิเคราะหและการออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ เอพีไอของภาษาที่ใช้
ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโครงงานเชิง การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA โดยใช้โปรแกรม 
Netbeans แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมตามแนวข้อกำหนด  

 คณะผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเหมาะกับ
ความรู ้ที ่คณะผู ้จัดทำได้รับการศึกษาในรายวิชานี้  เพื ่อให้ผู ้จัดทำได้นำความรู ้ที ่ได้รับมาเป็นรายงานนี้  
ในโอกาสนี้ คณะผู้จัดทำต้องขอขอบคุณ อ.ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม ผู้ให้ความรู้และแนวทางการศึกษา และให้
ความช่วยเหลือในการทำรายงานนี้มาโดยตลอด คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้และเป็น
ประโยชน์กับผู้ที่ศึกษาทุกท่าน 
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บทที่ 1  

บทนำ 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

   ในปัจจุบัน การแข่งขันทางการตลาดของตลาดร้านค้าปลีกถือว่ามีการแข่งขันที่สูงมาก มี
ร้านค้าที่ถือได้ว่าเป็นร้านค้าปลีกที่ผูกขาดตลาดในประเทศในปัจจุบันหลายร้าน ทำให้ร้านค้าปลีกรายย่อยใน
ปัจจุบัน ต้องปิดกิจการ หรือเปลี ่ยนทิศทางการขายออกไปจากเดิม เพื ่อหลีกเลี ่ยงการแข่งขันระหว่าง 
กลุ่มนายทุนใหญ่ และร้านค้าปลีกขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีร้านค้าบางร้านที่ยังกัดฟันสู้ในวงการธุรกิจนี้ โดยอาจจะ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขาย รวมไปถึงพัฒนาการขาย โดยการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาเข้าช่วย ซึ่งทำให้
ร้านค้า สามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ไม่มากก็น้อย 
 ทางคณะผู้จัดทำเห็นว่า การปรับกลยุทธ์ของร้านค้า โดยนำเทคโนโลยีมาช่วย เป็นสิ่งที่
น่าสนใจที่ควรนำมาเป็นกรณีศึกษา และยังเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจจะเป็นปัญหาต่อไป
ในอนาคต จึงได้ศึกษาและจัดทำโปรแกรมนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตามที่อ้างถึง 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

-  เพ่ือพัฒนาระบบการซื้อ, ขาย, จัดการสินคา้ให้ดีขึ้น โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย 
-  เพ่ือให้การทำงานของพนักงานสะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาด 
-  เพ่ือศึกษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยภาษา JAVA และใช้โปรแกรม Netbeans   

 
ขอบเขตของการดำเนินงาน 

 ทำให้ระบบการซื้อขายการจัดการสินค้า รวมไปถึงการจัดการข้อมูลของลูกค้า โดยแบ่งระบบ
ต่าง ๆ ในโปรแกรมนี้ 3 ระบบ ได้แก่ 

1.  ระบบข้อมูลลูกค้า 
        สามารถให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มข้อมูลของลูกค้าที่สมัครสมาชิกและเข้าใช้
บริการที่ร้าน 

2.  ระบบข้อมูลสินค้า 
         สามารถให้ผู ้ใช้งานระดับ Admin สามารถเข้าสู ่ระบบเพื ่อเพิ ่ม ลด แก้ไขข้อมูลสินค้า 
และตรวจสอบสินค้าในระบบได้ 

3.  ระบบขายสินค้า 
 สามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Admin สามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือเก็บข้อมูลการขายสินค้าในแต่ละครั้ง 
เพ่ือนำไปต่อยอดในการขาย และการให้บริการ 
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เครื่องมือในการดำเนินงาน 
− โปรแกรม Microsoft Office เพ่ือพิมพ์เอกสาร 
− https://www.draw.io ใช้สร้าง Use Case , Sequence Diagram ,Class Diagram 
− phpMyadmin ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูล 
− ฐานข้อมูล Mysql   
− โปรแกรม NetBeans ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA และ ออกแบบ GUI 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

-  เพ่ิมความสะดวกสบายในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง 
-  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการงานต่างๆ 
-  ทำให้ บริษัท ได้เปรียบคู่แข่งขันทางธุรกิจที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน 
-  ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทำงาน ลดการสูญหายของเอกสาร 
-  การให้บริการในการขายสินค้ามีความถูกต้องและมีความแน่นอนในการออกใบเสร็จ 
-  สามารถตรวจสอบยอดของสินค้าท่ีมีเก็บอยู่ในคลังสินค้าได้โดยง่าย 
-  ทำให้รู้ผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน เพ่ือนำไปพัฒนาให้ดีขึ้น 

 
แผนการดำเนนิงานในการพฒันาระบบขายสินค้าร้านค้าปลีก 

งาน สัปดาห์ที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ศึกษาระบบงาน         
วิเคราะห์ระบบงาน         
พัฒนาและเขียนโปรแกรม         
Testing         
จัดทำคู่มือและนำไปใช้         

 

 

 



- 3 - 

บทท่ี 2   

Business Rules 
 
 กฎเกณฑ์หรือนโยบายหรือกระบวนการพื ้นฐานที ่อธิบายถึงกิจการขององค์กรนั ้น  ๆ  
ว่ามีกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินงานอย่างไรบ้างอย่างถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย หรือเป็นข้อจํากัด
และกฎเกณฑ์เงื ่อนไขต่าง ๆ ทางธุรกิจที ่ใช้ประกอบในการออกแบบการสร้าง Data Modeling ทําให้
ผู้ออกแบบเข้าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งข้อมูลรายละเอียดและกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Rules) 
ในการพัฒนาระบบครั้งนีป้ระกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ระบบข้อมูลลูกค้า ระบบสามารถบันทึกและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า ได้แก่ รหัสลูกค้า ชื่อ 
นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และท่ีอยู่ของลูกค้า เพ่ือใช้ในการจัดการข้อมูลของลูกค้าในการพัฒนาระบบการขาย 
  2. ระบบข้อมูลสินค้า ร้านค้าจะจัดเก็บข้อมูลสินค้าเพื่อใช้บันทึก แก้ไข และปรับปรุงข้อมูล
ของสินค้า รวมไปถึงการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือในแต่ละวัน เพื่อเป็นการจัดการสั่งของเพื่อนำมาขาย
ในร้านค้า 
 3. ระบบขายสินค้า ระบบสามารถเก็บข้อมูลการขายสินค้า เช่น ผู้ขาย จำนวนของที่ซื้อ 
ราคาต่าง ๆ และสามารถพิมพ์ใบเสร็จออกมาให้กับลูกค้าได้
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บทที่ 3 

 ผลการดำเนินงาน 
 

การออกแบบ Use Case  
 

 

 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ (Actors) 

Actors Description 
1.  Admin ผู้ใช้ที่สามารถเพ่ิม แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของสินค้า 

และการขายสินค้าได้ 
 

User Classes Characteristics 
Administrator 

 
สำหรับผู้ใช้ระดับนี้สามารถท่ีจะเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพ่ิม แก้ไข ปรับปรุง

ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของสินค้า และข้อมูลของการขายสินค้าได้ 

Admin 
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แผนภาพรวม Use Cases Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Use Case Title ภาพรวมของระบบ Use Case ID 1 
Stakeholder Actor ลูกค้า,พนักงาน,ผู้ดูแลระบบ 
Main Flow เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้า ทางบริษัท จะมีพนักงานมาคอย ให้บริการ  

และให้คำปรึกษากับลูกค้า เมื่อลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้า ก็จะรับรายการสั่งซื้อ
สินค้าจากลูกค้า และขอข้อมูลของลูกค้า เพ่ือเก็บเป็นข้อมูล ที่ต้องการแล้ว 
ไปเช็คสินค้าในคลังว่ามีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ หากมีพอก็จะ
ดำเนินการซื้อขาย 

Exceptional Flow ที่ 1: - 
Exceptional Flow ที่ 2: - 

ลูกคา้ 

รับออเดอร ์

รับชำระเงิน 

ตรวจสอบสินค้า 

จัดการสินค้า 

Admin 
พนกังานขาย 

จัดการข้อมลูระบบ 

ดูรายงาน 

<<include>> 
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Class Diagram 
 

 

 

 

1 
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Sequence Diagram 

 

Sequence Diagram (Process การขายสินค้า(เงินสด))
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การพัฒนาระบบ  
 การออกแบบหน้าต่างของระบบต่างๆ 

หน้าต่างการเข้าสู่ระบบ 

คำอธิบาย 

 หน้าต่างการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้งานของระบบ ซึ่งได้กำหนดสิทธิ์ไว้  ซึ่งจะสามารถเข้าไป
จัดการข้อมูลลูกค้าได้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของระบบ  

วิธีใช ้

 หากพนักงานต้องการเข้าระบบจะต้องเข้าสู่หน้าต่างเข้าสู่ระบบก่อน ซึ่งหากมี User อยู่แล้วก็สามารถ
เข้าสู่ระบบได้ แต่กรณีท่ียังไม่มี user ในระบบ สามารถแจ้งผู้ใช้งานระดับ Admin เพ่ิอทำการเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้
ให้ก่อน
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แสดงหน้าหลักของระบบ 
 
คำอธิบาย 
 หากเข้าสู่ระบบผ่าน จะเข้ามาสู่หน้าต่างหลัก ซึ่งมี 3 เมนูให้เลือก คือ 

1. ข้อมูลลูกค้า 
2. ข้อมูลสินค้า 
3. ขายสินค้า 
หากต้องการออกจากระบบ ก็สามารถกดเมนูออกจากระบบได้ 
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หน้าต่างการจัดการข้อมูลลูกค้า 
 
คำอธิบาย 

 สามารถเพิ่ม บันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูลของลูกค้าได้ ทำให้สามารถนำข้อมูลของลูกค้า ไปวิเคราะห์
เพ่ือพัฒนาร้าน และพัฒนายอดขายได้ 

 

 
หน้าต่างจัดการข้อมูลสินค้า
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คำอธิบาย 

 ในส่วนนี้จัดการข้อมูลสินค้าจะเป็นหน้าที่จะ เข้ามาเพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่เพื่อนำมาขาย รวมถึงลบ
ข้อมูลและแก้ไขข้อมูล ทำให้มีการหมุนเวียนสินค้า มีความหลากหลายของสินค้า ทำให้อาจจะสามารถเพ่ิมยอด
การขาย 

 

หน้าต่างจัดการข้อมูลสินค้า 

คำอธิบาย 

 ในส่วนนี้จัดการการขายสินค้า โดยสามารถเพิ่มชื่อของลูกค้าที่ได้เพิ่มเข้าไป และชื่อสินค้าที่ได้เพิ่มเข้า
ไปก่อนหน้า เพ่ือนำมาคิดเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน เพ่ือนำมาให้ลูกค้าเป็นหลักฐาน และมีเก็บไว้เป็นข้อมูล
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บทที่ 4  

สรุปผลการดำเนินงาน 

 จากการดำเนินงาน คณะผู้จัดทำได้ออกแบบและพัฒนาระบบการขายสินค้าและได้ดำเนิน
ตามขั้นตอนโดยใช้หลักการเชิงวัตถุในเวลาอันจำกัด สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาในการดำเนินงาน  
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขและพัฒนาผลงานได้ ดังนี้ 

  1.  ระบบข้อมูลลูกค้า สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เพ่ือศึกษาข้อมูลของลูกค้าได้ 
  2.  ระบบข้อมูลสินค้า สามารถดูข้อมูลของสินค้าที่มี และมีอยู่ในคลัง เพื่อที่จะนำมาบริหาร
จัดการ รวมไปถึงศึกษาความต้องการของลูกค้าได้ 
  3.  ระบบขายสินค้า สามารถจัดการการสั่งซื่อของพนักงานเพ่ือลดความผิดพลาดได้ 
  4.  ควรเพ่ิมระบบสั่งสินค้า ระบบสามารถออกแบบรายงานการสั่งสินค้าได้และบอกผู้ใช้ได้ว่า
สินค้าชิ้นนี้เหลืิอจำนวนเท่าใดและระบบสามารถแก้ไข้ข้อมูลการสั่งสินค้าได้ก่อนที่จะออกรายงานการสั่งสินค้า 
    

ปัญหาในการดำเนินงาน 
1. คณะผู้จัดทำเห็นว่าเวลาที่ให้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลน้อยเกินไป ทำให้คณะผู้จัดทำไม่พร้อมใน

การดำเนินการ เนื่องจากเป็นภาคเรียนที่ 3 ซึ่งมีเวลาน้อยกว่าภาคเรียนที่ 1 และ 2 
2. การทำงานร่วมกันน้อยลง เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทำให้ไม่มีการประสานงานกันที่ดีพอ และ 1 ในสมาชิกติดเชื้อฯ ทำให้ขาดคนในการ
ทำงาน 
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