บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล เป็ นการกําหนดฐานข้อมูลว่ามีการจัดเก็บข้อมูลเป็ นแบบใด ซึ่งใน
ที่น้ ีจะเป็ นการจัดเก็บข้อมูลแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยจะจัดเก็บในรู ปแบบของตาราง (Table)
ซึ่ งในตารางจะประกอบไปด้วย ชื่อตาราง (Relation) ชื่อของข้อมูล (Attribute Name) กําหนดชนิด
ของข้อมูล (Data Type) ขนาดของข้อมูล (Data Size) คําอธิ บาย (Description) กําหนดข้อมูลหลัก
(Primary Key) และกําหนดความสัมพันธ์ของตาราง (Foreign Key) เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว
และง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุ งแก้ไขต่อไปในอนาคต โดยจะมีการอธิ บายรายละเอียดไว้
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดตารางข้อมูลผูใ้ ช้งาน
Relation
tblEmployees

Attribute Name
EmpID
EmpName
EmpAddress
EmpTel
EmpPass
Primary Key : EmpID

Data Type
int
varchar
varchar
int
varchar

Data Size
50
50
10
50

Description
รหัสผูใ้ ช้ระบบ
ชื่อผูใ้ ช้ระบบ
ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์
รหัสผ่าน
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดตารางข้อมูลนํ้ามัน Gassohol91
Relation
tblCode91

Attribute Name Data Type Data Size
Description
Code91_ID
int
รหัสใบบันทึก
Code91_Code
decimal
(18, 0)
รหัสมิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันเดิม
Code91_Newcode decimal
(18, 0)
รหัสมิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันใหม่
Code91_Quantity decimal
(18, 0)
ปริ มาณที่ขายได้
Code91_Unitprice decimal
(18, 2)
ราคาขายต่อหน่วย
Code91_Total
decimal
(18, 0)
ปริ มาณนํ้ามันคงเหลือ
Code91_Sum
decimal
(18, 2)
ยอดขายรายวัน
Code91_Name
varchar
50
ชื่อผูใ้ ช้ระบบ
Code91_EmpID int
รหัสผูใ้ ช้ระบบ
Code91_Date
Date
วันที่
Orderdetail_ID
int
เลขที่ขอ้ มูลปริ มาณนํ้ามัน
Price_ID
int
เลขที่ขอ้ มูลราคานํ้ามัน
Primary Key : Code91_ID
Foreign Key : Orderdetail_ID References : tbl Orderdetail. Orderdetail_ID
Foreign Key : Price_ID
References : tblPrice. Price_ID
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ตารางที่ 4.3 รายละเอียดตารางข้อมูลนํ้ามัน Gassohol95
Relation
tblCode95

Attribute Name Data Type Data Size
Description
Code95_ID
int
รหัสใบบันทึก
Code95_Code
decimal
(18, 0)
รหัสมิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันเดิม
Code95_Newcode decimal
(18, 0)
รหัสมิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันใหม่
Code95_Quantity decimal
(18, 0)
ปริ มาณที่ขายได้
Code95_Unitprice decimal
(18, 2)
ราคาขายต่อหน่วย
Code95_Total
decimal
(18, 0)
ปริ มาณนํ้ามันคงเหลือ
Code95_Sum
decimal
(18, 2)
ยอดขายรายวัน
Code95_Name
varchar
50
ชื่อผูใ้ ช้ระบบ
Code95_EmpID
int
รหัสผูใ้ ช้ระบบ
Code95_Date
Date
วันที่
Orderdetail_ID
int
เลขที่ขอ้ มูลปริ มาณนํ้ามัน
Price_ID
int
เลขที่ขอ้ มูลราคานํ้ามัน
Primary Key : Code95_ID
Foreign Key : Orderdetail_ID References : tbl Orderdetail. Orderdetail_ID
Foreign Key : Price_ID
References : tblPrice. Price_ID
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ตารางที่ 4.4 รายละเอียดตารางข้อมูลนํ้ามัน GassoholE20
Relation
Attribute Name Data Type Data Size
Description
tblCodeE20 CodeE20_ID
int
รหัสใบบันทึก
CodeE20_Code
decimal
(18,0)
รหัสมิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันเดิม
Code E20_Newcode decimal
(18,0)
รหัสมิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันใหม่
CodeE20_Quantity decimal
(18,0)
ปริ มาณที่ขายได้
CodeE20_Unitprice decimal
(18,2)
ราคาขายต่อหน่วย
CodeE20_Total
decimal
(18,0)
ปริ มาณนํ้ามันคงเหลือ
CodeE20_Sum
decimal
(18,2)
ยอดขายรายวัน
CodeE20_Name
varchar
50
ชื่อผูใ้ ช้ระบบ
CodeE20_EmpID int
รหัสผูใ้ ช้ระบบ
CodeE20_Date
Date
วันที่
Orderdetail_ID
int
เลขที่ขอ้ มูลปริ มาณนํ้ามัน
Price_ID
int
เลขที่ขอ้ มูลราคานํ้ามัน
Primary Key : CodeE20_ID
Foreign Key : Orderdetail_ID References : tbl Orderdetail. Orderdetail_ID
Foreign Key : Price_ID
References : tblPrice. Price_ID
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ตารางที่ 4.5 รายละเอียดตารางข้อมูลนํ้ามัน Diesel
Relation

Attribute Name

Data Type

Data
Size

Description

tblCodeDesal CodeDesal_ID
int
รหัสใบบันทึก
CodeDesal_Code
decimal
(18,0)
รหัสมิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันเดิม
CodeDesal_Newcode decimal
(18,0)
รหัสมิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันใหม่
CodeDesal_Quantity decimal
(18,0)
ปริ มาณที่ขายได้
CodeDesal_Unitprice decimal
(18,2)
ราคาขายต่อหน่วย
CodeDesal_Total
decimal
(18,0)
ปริ มาณนํ้ามันคงเหลือ
CodeDesal_Sum
decimal
(18,2)
ยอดขายรายวัน
CodeDesal_Name
varchar
50
ชื่อผูใ้ ช้ระบบ
CodeDesal_EmpID int
รหัสผูใ้ ช้ระบบ
CodeDesal_Date
Date
วันที่
Orderdetail_ID
int
เลขที่ขอ้ มูลปริ มาณนํ้ามัน
Price_ID
int
เลขที่ขอ้ มูลราคานํ้ามัน
Primary Key : CodeDesal_ID
Foreign Key : Orderdetail_ID References : tbl Orderdetail. Orderdetail_ID
Foreign Key : Price_ID
References : tblPrice. Price_ID
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ตารางที่ 4.6 รายละเอียดตารางข้อมูลราคาขาย
Relation
TblPrice

Attribute Name Data Type Data Size
Price_ID
int
Price_Date
Date
Price_Name
varchar
50
Price_EmpID
int
Price_91
int
Price_95
int
Price_E20
int
Type_id
int
Primary Key : Price_ID
Foreign Key : Type_id References : tblType. Type_id

Description
เลขที่ขอ้ มูลราคานํ้ามัน
วันที่
ชื่อผูใ้ ช้ระบบ
รหัสผูเ้ ข้าใช้ระบบ
เก็บราคานํ้ามันGassohol91
เก็บราคานํ้ามันGassohol95
เก็บราคานํ้ามันGassoholE20
เลขที่ประเภทนํ้ามัน

ตารางที่ 4.7 รายละเอียดตารางข้อมูลประเภทนํ้ามัน
Relation
tblType

Attribute Name Data Type
Type_id
int
Type_Name
varchar
Primary Key : Type_id

Data Size
50

Description
เลขที่ประเภทนํ้ามัน
ชื่อประเภทนํ้ามัน

ตารางที่ 4.8 รายละเอียดตารางข้อมูลบริ ษทั ที่ส่งั ซื้อนํ้ามัน
Relation
tblSuppiler

Attribute Name Data Type
Suppiler_id
int
Suppiler_Name varchar
Primary Key : Suppiler_id

Data Size
50

Description
รหัสบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั
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ตารางที่ 4.9 รายละเอียดตารางข้อมูลใบสัง่ สิ นค้า
Relation
tblOrder

Attribute Name

Data Type

Data
Size

Description

Order_ID
int
เลขที่ใบสัง่ ซื้อ
Order_Name
varchar
50
ชื่อผูเ้ ข้าใช้ระบบ
Order_EmpID
int
รหัสผูเ้ ข้าใช้ระบบ
Order_91
decimal
(18, 0) ปริ มาณนํ้ามัน Gassohol91
Order_95
decimal
(18, 0) ปริ มาณนํ้ามัน Gassohol95
Order_20
decimal
(18, 0) ปริ มาณนํ้ามัน GassoholE20
Order_de
decimal
(18, 0) ปริ มาณนํ้ามัน Diesel
Order_Price
decimal
(18, 2) ราคารวมสุ ทธิ
Order_Price91
decimal
(18, 2) ราคานํ้ามัน GasSohol91
Order_Price95
decimal
(18, 2) ราคานํ้ามัน GasSohol95
Order_PriceE20
decimal
(18, 2) ราคานํ้ามัน GasSoholE20
Order_PriceDesal
decimal
(18, 2) ราคานํ้ามัน Diesel
Order_Satatus
varchar
50
สถานะการอัพเดท
Order_Date
Date
วันที่
Suppiler_id
int
รหัสบริ ษทั
Order_Pricesum91
decimal
(18, 2) ราคารวมนํ้ามัน GasSohol91
Order_Pricesum95
decimal
(18, 2) ราคารวมนํ้ามัน GasSohol95
Order_PricesumE20 decimal
(18, 2) ราคารวมนํ้ามัน GasSoholE20
Order_PricesumDesal decimal
(18, 2) ราคารวมนํ้ามัน Diesel
Primary Key : Order_ID
Foreign Key : Suppiler_id References : tblSuppiler. Suppiler_id
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ตารางที่ 4.10 รายละเอียดตารางข้อมูลปริ มาณนํ้ามัน
Relation
tblOrderdetail

Attribute Name

Data Type

Data
Size

Orderdetail_ID
int
Order_ID
int
Orderdetail_91
decimal
(18, 0)
Orderdetail_95
decimal
(18, 0)
Orderdetail_E20 decimal
(18, 0)
Orderdetail_Desal decimal
(18, 0)
Orderdetail_Date Date
Primary Key : Orderdetail_ID
Foreign Key : Order_ID References : tbl Order. Order_ID

Description
เลขที่ขอ้ มูลปริ มาณนํ้ามัน
เลขที่ใบสั่งซื้อ
เก็บปริ มาณนํ้ามัน Gassohol91
เก็บปริ มาณนํ้ามัน Gassohol95
เก็บปริ มาณนํ้ามัน GassoholE20
เก็บปริ มาณนํ้ามัน Diesel
วันที่
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ตารางที่ 4.11 รายละเอียดตารางข้อมูลรายได้
Relation
tblPay

Attribute Name Data Type Data Size
Description
Pay_ID
int
เลขที่ขอ้ มูลการบันทึก
Pay_Date
Date
วันที่
Pay_EmpID
int
รหัสผูใ้ ช้ระบบ
Pay_Name
varchar
50
ชื่อผูใ้ ช้ระบบ
Pay_91
Int
เก็บราคาต้นทุนGassohol91
Pay_95
Int
เก็บราคาต้นทุนGassohol95
Pay_E20
Int
เก็บราคาต้นทุนGassoholE20
Pay_Desal
int
เก็บราคาต้นทุนDiesel
Pay_Profit
int
กําไรสุ ทธิ
Pay_Cost
int
ต้นทุนทั้งหมด
Order_ID
int
เลขที่ใบสั่งซื้อ
Code91_ID
int
รหัสใบบันทึกGassohol91
Code95_ID
int
รหัสใบบันทึกGassohol95
CodeE20_ID
int
รหัสใบบันทึกGassoholE20
CoedDesal_ID
int
รหัสใบบันทึกDiesal
Primary Key : Pay_ID
Foreign Key : Order_ID References : tbl Order. Order_ID
Foreign Key : Code91_ID References : tbl Code91. Code91_ID
Foreign Key : Code95_ID References : tbl Code95. Code95_ID
Foreign Key : CodeE20_ID References : tbl CodeE20. CodeE20_ID
Foreign Key : CodeDesal_ID References : tbl CodeDesal. CodeDesal_ID
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4.2 รายละเอียดของโครงงาน
ตารางที่ 4.12 รายการพร้อมคําอธิ บายงานทั้งหมด (สําหรับพนักงาน)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
frmMenu.cs
frmLogin.cs
frmEmp.cs
frmCode91.cs
frmCode95.cs
frmCodeE20.cs
frmCodeDiesel.cs
frmOrder.cs
frmUpdate.cs

คําอธิบาย
หน้าหลัก
หน้าสําหรับ Login เข้าสู่ ระบบ
หน้าสําหรับกรอกข้อมูลพนักงานใหม่
หน้าสําหรับการบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามันGasohol91
หน้าสําหรับการบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามันGasohol91
หน้าสําหรับการบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามันGasoholE20
หน้าสําหรับการบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามันDiesel
หน้าบันทึกใบสัง่ ซื้อ
หน้าสําหรับการอัพเดทปริ มาณนํ้ามัน

ตารางที่ 4.13 รายการพร้อมคําอธิ บายงานทั้งหมด (สําหรับผูจ้ ดั การ)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
frmMenu.cs
frmLogin.cs
frmEmp.cs
frmCode91.cs
frmCode95.cs
frmCodeE20.cs
frmCodeDiesel.cs
frmOrder.cs
frmUpdate.cs
frmPrice.cs
frmPay.cs
frmReport.cs
frmReportShow.cs

คําอธิบาย
หน้าหลัก
หน้าสําหรับ Login เข้าสู่ ระบบ
หน้าสําหรับกรอกข้อมูลพนักงานใหม่
หน้าสําหรับการบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามันGasohol91
หน้าสําหรับการบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามันGasohol91
หน้าสําหรับการบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามันGasoholE20
หน้าสําหรับการบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามันDiesel
หน้าบันทึกใบสัง่ ซื้อ
หน้าสําหรับการอัพเดทปริ มาณนํ้ามัน
หน้าสําหรับการจัดการราคานํ้ามัน
หน้าสําหรับจัดการข้อมูลต้นทุนและกําไร
หน้าสําหรับการเรี ยกดูรายงาน
หน้าสําหรับการแสดงรายงานที่ตอ้ งการ
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4.3 การออกแบบแผนผังของโปรแกรม (Site Map)

รู ปที่ 4.1 แสดงแผนผังของ ระบบจัดการปั้มนํ้ามัน กรณี ศึกษา ร้านกนกกาญจน์ ปิ โตเลียม

34

รู ปที่ 4.2 แสดงแผนผังของระบบจัดการปั้มนํ้ามัน กรณี ศึกษา ร้านกนกกาญจน์ ปิ โตเลียม (ต่อ)
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รู ปที่ 4.3 แสดงแผนผังของโปรแกรม ระบบจัดการปั้ มนํ้ามัน กรณี ศึกษา ร้านกนกกาญจน์ ปิ โตเลียม
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4.4 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ (User Interface Design)
หน้ าเข้ าสู่ ระบบ

รู ปที่ 4.4 หน้าเข้าสู่ ระบบ
หน้าสําหรับลงชื่อเข้าใช้ระบบทั้งของผูจ้ ดั การและพนักงาน
ประกอบไปด้วย
Username และ Password ดังรู ปที่ 4.4 ผูเ้ ข้าใช้ระบบจะต้องกรอก Username และ Password เพื่อทํา
การเข้าใช้ระบบ แล้วกดปุ่ ม “ เข้าสู่ ระบบ ” หากเป็ นพนักงานใหม่ที่ยงั ไม่มีขอ้ มูลในระบบให้กดที่
ปุ่ ม “ พนักงาน ” ใหม่เพื่อทําการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้ระบบ
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หน้ าสมัครเข้ าใช้ ระบบ

รู ปที่ 4.5 หน้ากรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้ระบบ
พนักงานใหม่ที่ยงั ไม่มีรหัสพนักงานจะต้องทําการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้ระบบ ในส่ วนของ
รหัสพนักระบบจะทําการ Run ไปเรื่ อยๆตามจํานวนพนักงานที่มีอยูใ่ นระบบ เมื่อกรอกข้อมูล
เรี ยบร้อยกดปุ่ ม “ บันทึก ” เพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบ
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หน้ าหลักของโปรแกรมส่ วนของผู้จัดการ
o

รู ปที่ 4.6หน้าหลักของโปรแกรม
รู ปที่ 4.6 เป็ นหน้าหลักของโปรแกรมส่ วนของผูจ้ ดั การ ส่ วนของเมนูประกอบไป
ด้วย หน้าบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามัน , หน้าบันทึกใบสั่งซื้อ ,หน้าจัดการปริ มาณนํ้ามัน ,หน้า
ข้อมูลราคานํ้ามัน ,หน้าข้อมูลรายได้ และ หน้าพิมพ์รายงาน
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หน้ าหลักของโปรแกรมส่ วนของพนักงาน

รู ปที่ 4.7 หน้าหลักของโปรแกรมส่ วนของพนักงาน
รู ปที่ 4.7 เป็ นหน้าหลักของโปรแกรมส่ วนของพนักงาน ส่ วนของเมนูที่พนักงาน
สามารถใช้งานได้จะประกอบไปด้วย หน้าบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามัน , หน้าบันทึกใบสั่งซื้อ
และหน้าจัดการปริ มาณนํ้ามัน
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หน้ าบันทึกรหัสหัวจ่ ายนํา้ มัน Gassohol 91

รู ปที่ 4.8 หน้าบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามัน Gassohol 91
หน้าบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามัน Gassohol 91 ข้อมูลนํ้ามันประกอบไปด้วย รหัส
มิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันเดิม , รหัสมิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันใหม่ , ปริ มาณนํ้ามันที่ขายได้ ,
ราคาขาย ,ยอดสุ ทธิ , นํ้ามันคงเหลือ ส่ วนข้อมูลผูใ้ ช้ระบบประกอบไปด้วย วัน/เดือน/ปี ,
เลขที่การบันทึก ,ชื่อผูเ้ ข้าใช้ระบบ และรหัสผูเ้ ข้าใช้ระบบ ผูเ้ ข้าใช้ระบบจะต้องกรอก
ข้อมูลรหัสหัวจ่ายนํ้ามันในช่อง “ รหัสหัวจ่ายนํ้ามันใหม่ ” เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จแล้ว กดที่
ปุ่ ม “ คํานวณ ” เมื่อระบบคํานวณปริ มาณที่ขายได้และยอดขายรายวันเรี ยบร้อยแล้ว ให้ผใู้ ช้
กดที่ปุ่ม “ บันทึก ”
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หน้ าบันทึกรหัสหัวจ่ ายนํา้ มัน Gassohol 95

รู ปที่ 4.9 หน้าบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามัน Gassohol 95
หน้าบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามัน Gassohol 95 ข้อมูลนํ้ามันประกอบไปด้วย รหัส
มิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันเดิม , รหัสมิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันใหม่ , ปริ มาณนํ้ามันที่ขายได้ ,
ราคาขาย , ยอดสุ ทธิ , นํ้ามันคงเหลือ ส่ วนข้อมูลผูใ้ ช้ระบบประกอบไปด้วย วัน/เดือน/ปี ,
เลขที่การบันทึก ,ชื่อผูเ้ ข้าใช้ระบบ และรหัสผูเ้ ข้าใช้ระบบ ผูเ้ ข้าใช้ระบบจะต้องกรอก
ข้อมูลรหัสหัวจ่ายนํ้ามันในช่อง “ รหัสหัวจ่ายนํ้ามันใหม่ ” เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จแล้ว กดที่
ปุ่ ม “ คํานวณ ” เมื่อระบบคํานวณปริ มาณที่ขายได้และยอดขายรายวันเรี ยบร้อยแล้ว ให้ผใู้ ช้
กดที่ปุ่ม “ บันทึก ”
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หน้ าบันทึกรหัสหัวจ่ ายนํา้ มัน Gassohol E20

รู ปที่ 4.10 หน้าบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามัน Gassohol E20
หน้าบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามัน Gassohol E20 ข้อมูลนํ้ามันประกอบไปด้วย รหัส
มิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันเดิม , รหัสมิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันใหม่ , ปริ มาณนํ้ามันที่ขายได้ ,
ราคาขาย ,ยอดสุ ทธิ , นํ้ามันคงเหลือ ส่ วนข้อมูลผูใ้ ช้ระบบประกอบไปด้วย วัน/เดือน/ปี ,
เลขที่การบันทึก ,ชื่อผูเ้ ข้าใช้ระบบ และรหัสผูเ้ ข้าใช้ระบบ ผูเ้ ข้าใช้ระบบจะต้องกรอก
ข้อมูลรหัสหัวจ่ายนํ้ามันในช่อง “ รหัสหัวจ่ายนํ้ามันใหม่ ” เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จแล้ว กดที่
ปุ่ ม “ คํานวณ ” เมื่อระบบคํานวณปริ มาณที่ขายได้และยอดขายรายวันเรี ยบร้อยแล้ว ให้ผใู ้ ช้
กดที่ปุ่ม “ บันทึก ”
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หน้ าบันทึกรหัสหัวจ่ ายนํา้ มัน Diesel

รู ปที่ 4.11 หน้าบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามัน Diesel
หน้าบันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามัน Diesel ข้อมูลนํ้ามันประกอบไปด้วย รหัสมิเตอร์
เครื่ องจ่ายนํ้ามันเดิม , รหัสมิเตอร์ เครื่ องจ่ายนํ้ามันใหม่ , ปริ มาณนํ้ามันที่ขายได้ , ราคาขาย ,
ยอดสุ ทธิ , นํ้ามันคงเหลือ ส่ วนข้อมูลผูใ้ ช้ระบบประกอบไปด้วย วัน/เดือน/ปี , เลขที่การ
บันทึก ,ชื่อผูเ้ ข้าใช้ระบบ และรหัสผูเ้ ข้าใช้ระบบ ผูเ้ ข้าใช้ระบบจะต้องกรอกข้อมูลรหัสหัว
จ่ายนํ้ามันในช่อง “ รหัสหัวจ่ายนํ้ามันใหม่ ” เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จแล้ว กดที่ปุ่ม “ คํานวณ ”
เมื่อระบบคํานวณปริ มาณที่ขายได้และยอดขายรายวันเรี ยบร้อยแล้ว ให้ผใู ้ ช้กดที่ปุ่ม “
บันทึก ”
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หน้ าบันทึกใบสั่ งซื้อ

รู ปที่ 4.12 หน้าบันทึกใบสั่งซื้อนํ้ามัน
หน้าบันทึกใบสั่งซื้อนํ้ามัน ประกอบไปด้วย ใบสั่งซื้อเลขที่ , วันที่ ,รหัสผูบ้ นั ทึก ,
ชื่อผูบ้ นั ทึก , ชื่อบริ ษทั , ช่องสําหรับการเลือกนํ้ามันในกรณี ท่ีน้ าํ ในยังมาส่ งไม่ครบหรื อยัง
ไม่มาส่ งตามที่ส่งั ซื้อ , ปริ มาณ ราคาต่อหน่วย ราคารวมของนํ้ามัน Gassohol91 , ปริ มาณ
ราคาต่อหน่วย ราคารวมของนํ้ามัน Gassohol95 , ปริ มาณ ราคาต่อหน่วย ราคารวมของ
นํ้ามัน GassoholE20 , ปริ มาณ ราคาต่อหน่วย ราคารวมของนํ้ามัน Diesel และราคารวม
สุ ทธิ ผูใ้ ช้ระบบจะต้องกรอกข้อมูลปริ มาณที่สั่งซื้อและราคาต่อหน่วยทุกครั้ง เมื่อกรอก
ข้อมูลเรี ยบร้อยให้กดที่ปุ่ม “ คํานวณ ” เมื่อระบบทํากาคํานวณราคารวมและราคาสุ ทธิ
เรี ยบร้อยแล้ว ให้ผใู ้ ช้ระบบกดปุ่ ม“ บันทึก ” เพื่อทําการบันทึกข้อมูล
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หน้ าจัดการปริ มาณนํา้ มัน

รู ปที่ 4.13 หน้าจัดการปริ มาณนํ้ามัน
หน้าจัดการปริ มาณนํ้ามันประกอบไปด้วย ข้อมูลลําดับที่ , วันที่, ยอดนํ้ามัน
คงเหลือในสต๊อก ในส่ วนของข้อมูลใบสั่งซื้อใหม่ประกอบด้วย เลขที่ใบสั่งซื้อ , วันที่
,ปริ มาณ นํ้ามัน Gassohol91 , นํ้ามันGassohol95 , นํ้ามันGassohol E20และ นํ้ามันDiesel
ผูใ้ ช้ระบบต้องทําการอัพเดทปริ มาณนํ้ามันทุกครั้งที่บนั ทึกการสั่งซื้อนํ้ามันโดยการเลือก
ข้อมูลใน GridView ข้อมูลที่สถานะ ยังไม่อพั เดทข้อมูลในรู ป 4.13 เพื่อทําการอัพเดท
ข้อมูล

รู ปที่ 4.14 GridView แสดงสถานะของใบสั่งซื้อ
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หน้ าข้ อมูลราคานํา้ มัน

รู ปที่ 4.15 หน้าข้อมูลราคานํ้ามัน
หน้าแก้ไขราคาขายนํ้ามัน ประกอบไปด้วย 3 ส่ วน
- ส่ วนที่ 1 ข้อมูลผูเ้ ข้าใช้ระบบ ประกอบไปด้วย ลําดับข้อมูล , ชื่อผูเ้ ข้า
ใช้ระบบ ลั รหัสผูข้ า้ ใช้ระบบ
- ส่ วนที่ 2 ข้อมูลราคานํ้ามันต้นทุน คือราคาต่อหน่วยจากใบสัง่ ซื้อของ
นํ้ามัน Gassohol91 , Gassohol95 , GassoholE20 และ Diesel
- ส่ วนที่ 3 ข้อมูลราคานํ้ามันปั จจุบนั จะแสดงราคาขายปั จจุบนั ของปั้ม
นํ้ามัน ประกอบไปด้วย ราคาขายนํ้ามัน Gassohol91 , Gassohol95 ,
GassoholE20 และ Diesel ช่องเลือกประเภทนํ้ามันสําหรับการแก้ไข
ราคาขาย ช่องกรอกราคาขายที่ตอ้ งการแก้ไข
เมื่อผูใ้ ช้ระบบต้องการแก้ไขนํ้ามันประเภทใดให้เลือกที่ช่อง“แก้ไขราคา ประเภท”
และกรอกราคาที่ตอ้ งการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ ม “แก้ไข” เมื่อทําการแก้ไขเสร็ จแล้ว
ให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อระบบจะทําการแก้ไขปรับปรุ งราคาขาย
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หน้ าข้ อมูลรายได้

รู ปที่ 4.16 หน้าจัดการข้อมูลรายได้
เป็ นหน้าจัดการข้อมูลรายได้ของทุกเดือนประกอบไปด้วย ลําดับข้อมูล,วัน/เดือน/
ปี , รหัสผูเ้ ข้าใช้ระบบ,ชื่อผูเ้ ข้าใช้ระบบ และ ข้อมูลยอดขายของ นํ้ามัน Gassohol91 , Gassohol95 ,
GassoholE20 และ Diesel , ข้อมูลต้นทุนทั้งหมด , รายได้ท้งั หมด ระบบจะทําการรวมยอดขายของ
นํ้ามันแต่ละประเภท และราคาต้นทุนในการสัง่ ซื้อนํ้ามัน มาแสดงที่หน้าข้อมูลรายได้ ผูใ้ ช้ทาํ การกด
ปุ่ ม “คํานวณ” เมื่อระบบคํานวณรายเรี ยบร้อยแล้วผูใ้ ช้จึงจะสามารถกดปุ่ ม “บันทึก”เพื่อบันทึก
ข้อมูลรายได้

48

หน้ าพิมพ์ รายงาน

รู ปที่ 4.17 หน้าพิมพ์รายงาน
เป็ นหน้าสําหรับการเรี ยกดูรายงาน ประกอบไปด้วย
-รายงานยอดขายนํ้ามัน Gassohol91
- รายงานยอดขายนํ้ามัน Gassohol95
-รายงานยอดขายนํ้ามัน GassoholE20
-รายงานยอดขายนํ้ามัน Diesel
-รายงานการสั่งซื้อนํ้ามัน Gassohol91
-รายงานการสั่งซื้อนํ้ามัน Gassohol95
-รายงานการสั่งซื้อนํ้ามัน GassoholE20
-รายงานการสัง่ ซื้อนํ้ามัน Diesel
ผูใ้ ช้ระบบเลือกรายงานที่ตอ้ งการดูแล้วกดปุ่ ม “แสดงรายงาน” เพื่อแสดงรายงานที่
ต้องการสามารถสั่งพิมพ์ได้จากหน้ารายงาน
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หน้ าแสดงรายงานยอดขายนํ้ามัน แสดงเป็ นไฟล์ PDF

รู ปที่ 4.18 รายงานยอดขายนํ้ามัน Diesel
รายงานยอดขาย Diesel ประกอบไปด้วย วันที่ออกรายงาน ,วันที่ขาย , ปริ มาณ
นํ้ามันที่ขายได้รายวัน ,ราคาขายต่อหน่วย และยอดขายรายวันทั้งหมด

รู ปที่ 4.19 รายงานยอดขายนํ้ามัน GassoholE20
รายงานยอดขาย GassoholE20 ประกอบไปด้วย วันที่ออกรายงาน , วันที่ขาย ,
ปริ มาณนํ้ามันที่ขายได้รายวัน ,ราคาขายต่อหน่วย และยอดขายรายวันทั้งหมด
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รู ปที่ 4.20 รายงานยอดขายนํ้ามัน Gassohol95
รายงานยอดขาย Gassohol95 ประกอบไปด้วย วันที่ออกรายงาน ,วันที่ขาย ,
ปริ มาณนํ้ามันที่ขายได้รายวัน ,ราคาขายต่อหน่วย และยอดขายรายวันทั้งหมด

รู ปที่ 4.21 รายงานยอดขายนํ้ามัน Gassohol91
รายงานยอดขาย Gassohol91 ประกอบไปด้วย วันที่ออกรายงาน ,วันที่ขาย ,
ปริ มาณนํ้ามันที่ขายได้รายวัน ,ราคาขายต่อหน่วย และยอดขายรายวันทั้งหมด
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หน้ าแสดงรายงานการสั่ งซื้อนํา้ มัน แสดงเป็ นไฟล์ PDF

รู ปที่ 4.22 รายงานการสั่งซื้อนํ้ามัน GassoholE20
รายงานการสัง่ ซื้อนํ้ามัน GassoholE20 ประกอบไปด้วย วันที่ออกรายงาน,วันที่
สั่งซื้อ ,ชื่อบริ ษทั , ปริ มาณที่สั่งซื้อ , ราคาต่อหน่วย , ราคารวม

รู ปที่ 4.23 รายงานการสั่งซื้อนํ้ามัน Gassohol91
รายงานการสั่งซื้อนํ้ามัน Gassohol91 ประกอบไปด้วย วันที่ออกรายงาน,วันที
สั่งซื้อ ,ชื่อบริ ษทั , ปริ มาณที่สั่งซื้อ , ราคาต่อหน่วย , ราคารวม
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รู ปที่ 4.24 รายงานการสั่งซื้อนํ้ามัน Gassohol95
รายงานการสั่งซื้อนํ้ามัน Gassohol95 ประกอบไปด้วย วันที่ออกรายงาน,วันที่
สั่งซื้อ ,ชื่อบริ ษทั , ปริ มาณที่สั่งซื้อ , ราคาต่อหน่วย , ราคารวม

รู ปที่ 4.25 รายงานการสัง่ ซื้อนํ้ามัน Diesel
รายงานการสั่งซื้อนํ้ามัน GassoholE20 ประกอบไปด้วย วันที่ออกรายงาน,วันที่
สั่งซื้อ ,ชื่อบริ ษทั , ปริ มาณที่สั่งซื้อ , ราคาต่อหน่วย , ราคารวม

