บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็ นวิธีการสร้างฐานข้อมูลในลักษณะรู ป
แบบความสัมพันธ์ของข้อมูลลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลเป็ นการจัดการข้อมูลต่างๆ ให้อยู่
ในรู ปของตารางโดยผ่านส่ วนของฐานข้อมูลจะมีการจัดการและเก็บข้อมูลไว้บนเซิ ร์ฟเวอร์ โดย
ใช้ MySQL เป็ นกาหนด และการจัดการใช้ phpMyAdmin รายละเอียดของตารางข้อมูลมีดงั นี้
ตารางที่ 4.1 ตารางข้อมูล Customer
Relation : Customer
Attribute
Description
Cus_id
Cus_name
Cus_lastname
Cus_address
Cus_area
Cus_tel

รหัสลูกค้า
ชื่อลูกค้า
นามสกุล
ที่อยูล่ ูกค้า
เขตพื้นที่
เบอร์โทรลูกค้า

Attribute
Domain

Type

PK

char(5)
YES
varchar(20)
varchar(20)
varchar(100)
varchar(10)
varchar(12)

FK

Reference
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ตารางที่ 4.2 ตารางข้อมูล Employee
Relation : Employee
Attribute
Description
Em_id
Pos_id
ID_CARD
Em_prefix
Em_name
Em_lastname
Em_address
Em_tel
Em_status

Attribute
Domain

รหัสพนักงาน
รหัสตาแหน่ง
รหัสบัตรประชาชน
คานาหน้า
ชื่อพนักงาน
นามสกุลพนักงาน
ที่อยูพ่ นักงาน
เบอร์โทรพนักงาน
สถานะการเข้าใช้งาน

Type

PK

char(5)
int(2)
varchar(13)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(100)
varchar(10)
enum
(‘A’,’Y’,’N’)

YES

FK Reference

YES Position

ตารางที่ 4.3 ตารางข้อมูล Order_cus
Relation : Order_cus
Attribute Description
Od_id
Cus_id
Em_id
Od_date
Od_time
Od_note
Od_by

รหัสใบออเดอร์
รหัสลูกค้า
รหัสพนักงาน
วันที่
เวลา
รู ปแบบการขาย
ชื่อผูท้ ี่สร้างออ
เดอร์
Od_stock สถานะการตัด
สต๊อก

Attribute
Domain

Type

PK

char(14)
char(5)
char(5)
date
time
varchar(10)
varchar(50)

YES

Enum(‘out’),
(‘wait’)

FK

Reference

YES Customer
YES Employee
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ตารางที่ 4.4 ตารางข้อมูล Order_Detail
Relation : Order_Detail
Attribute
Description

Attribute
Domain

Od_Detail_id

รหัส
รายละเอียดใบ
ออเดอร์
Od_id
รหัสใบออเดอร์
Pro_id
รหัสสิ นค้า
Od_Detail_amt จานวน
Od_Detail_unit หน่วย
Od_Detail_price ราคา

Type
int(11)

PK

FK

Reference

YES

char(14)
char(5)
int(11)
varchar(10)
int(7)

YES Order
YES Product

ตารางที่ 4.5 ตารางข้อมูล Position
Relation : Position
Attribute Description

Attribute
Domain

Pos_id
รหัสตาแหน่ง
Pos_name ชื่อตาแหน่ง

Type

PK

int(2)
varchar(40)

YES

FK

Reference

FK

Reference

ตารางที่ 4.6 ตารางข้อมูล Product
Relation : Product
Attribute
Description
Pro_id
Pro_Type_id
Pro_name
Pro_unit

รหัสสิ นค้า
รหัสประเภทสิ นค้า
ชื่อสิ นค้า
หน่วย

Attribute
Domain

Type

PK

char(5)
YES
int(2)
YES Product_Type
varchar(20)
varchar(10)
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ตารางที่ 4.7 ตารางข้อมูล Product_detail
Relation : Product_detail
Attribute
Description

Attribute
Domain

Pro_Detail_id
Pro_id

รหัสสิ นค้า
รหัสประเภท
สิ นค้า
Ven_id
รหัสผูข้ าย
Pro_Detail_amt
จานวน
Pro_Detail_buy
ราคาซื้ อ
Pro_Detail_buyAVG ราคาซื้ อเฉลี่ย
Pro_Detail_sale
ราคาขาย
Pro_Detail_saleAVG ราคาขายเฉลี่ย

Type

PK

int(5)
char(5)

YES

FK

Reference

YES Product_Type

char(5)
Int(10)
int(10)
float
int(10)
float

YES Vender

ตารางที่ 4.8 ตารางข้อมูล Product_Type
Relation : Product_Type
Attribute
Description
Pro_Type_id

รหัสประเภท
สิ นค้า
Pro_Type_name ชื่อประเภทสิ นค้า

Attribute
Domain

Type
int(2)
varchar(20)

PK FK
YES

Reference
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ตารางที่ 4.9 ตารางข้อมูล Purchase
Relation : Purchase
Attribute Description
Po_id
Ven_id
Po_date
Po_time
Po_by

Attribute
Domain

รหัสใบสั่งซื้ อ
รหัสผูข้ าย
วันที่
เวลา
ชื่อผูส้ ร้าง
ใบสั่งซื้ อ

Type

PK

int(14)
char(5)
date
time
varchar(50)

YES

FK

Reference

YES Vender

ตารางที่ 4.10 ตารางข้อมูล Purchase_Detail
Relation : Purchase_Detail
Attribute
Description
Po_Detail_id

รหัสรายละเอียด
ใบสัง่ ซื้ อ
Po_id
รหัสใบสั่งซื้ อ
Pro_id
รหัสสิ นค้า
Po_Detail_amt จานวน
Po_Detail_unit หน่วย
Po_Detail_price ราคา

Attribute
Domain

Type
int(11)
int(14)
char(5)
int(11)
varchar(10)
int(7)

PK

FK

Reference

YES
YES Purchase
YES Product
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ตารางที่ 4.11 ตารางข้อมูล Stock_In
Relation : Stock_In
Attribute
Description
St_I_id
Po _id
Pro_id
St_I_date
St_I_time
St_I_max
St_I_amt
St_I_unit
St_I_price

Attribute
Domain

รหัสสิ นค้าเข้า
รหัสใบสั่งซื้ อ
รหัสสิ นค้า
วันที่
เวลา
จานวนสิ นค้าเข้า
จานวนสิ นค้าออก
หน่วย
ราคา

Type

PK

FK

Reference

int(11)
YES
char(14)
YES Purchase
Varchar(5)
YES Product
date
time
int(11)
int(11)
Varchar(10)
int(11)

ตารางที่ 4.12 ตารางข้อมูล Vender
Relation : Vender
Attribute
Description
Ven_id
Ven_name
Ven_contact
Ven_address
Ven_tel
Ven_email
Ven_fax

รหัสผูข้ าย
ชื่อบริ ษทั
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูผ่ ขู ้ าย
เบอร์โทรผูข้ าย
อีเมล์ผขู้ าย
เบอร์แฟกซ์ผขู้ าย

Attribute
Domain

Type
char(5)
varchar(50)
varchar(20)
varchar(100)
varchar(10)
varchar(50)
varchar(10)

PK FK
YES

Reference
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4.2 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์

รู ปที่ 4.1 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์
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4.3 อธิบายโครงสร้ างเว็บไซต์
ตารางที่ 4.13 อธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์
ลาดับที่
หัวข้ อ
อธิบาย
1
เข้าสู่ ระบบ
แสดงหน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ
2
ยอดขายวันนี้
แสดงหน้ายอดขายที่ขายได้ ณ วันที่ปัจจุบนั
3
ยอดขายเดือนนี้
แสดงหน้ายอดขายที่ขายได้ ณ เดือนปัจจุบนั
4
ยอดขายรวมทั้งปี
แสดงหน้ายอดขายที่ขายได้ ณ ปี ปัจจุบนั
5
สิ นค้าขายดี
แสดงรายการสิ นค้าขายดี ณ วันที่ปัจจุบนั
6
รับสิ นค้าเข้า
แสดงหัวข้อรับสิ นค้าเข้าที่เกี่ยวกับสต็อก
7
ใบสัง่ ซื้ อลูกค้า
แสดงหัวข้อใบสัง่ ซื้ อของลูกค้า
8
สั่งสิ นค้าเข้าร้าน
แสดงหัวข้อการสั่งสิ นค้าเข้าร้าน
9
จัดการข้อมูลบุคคล
แสดงหัวข้อการจัดการข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
10 จัดการข้อมูลสิ นค้า
แสดงหัวข้อการจัดการข้อมูลสิ นค้าทั้งหมด
11 สร้างรับสิ นค้าเข้า
แสดงหน้ากรอกรายละเอียดรับสิ นค้าเข้าสต็อก
12 ประวัติการเพิ่มสิ นค้าเข้าสต็อก แสดงหน้าประวัติการเพิ่มสิ นค้าเข้าสต็อก
13 เพิ่มใบสั่งซื้ อลูกค้า
แสดงหน้ากรอกรายละเอียดการสั่งซื้ อของลูกค้า
14 ใบสั่งซื้ อลูกค้าทั้งหมด
แสดงหน้าการสั่งซื้ อของลูกค้า และเพิ่มชื่อ
พนักงานส่ งสิ นค้า
15 ประวัติการส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า
แสดงหน้าประวัติการส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า
16 รายการสั่งซื้ อสิ นค้าวันนี้
แสดงหน้ารายการสิ นค้าที่ตอ้ งสั่งซื้ อกับคู่คา้
17 สร้างใบสั่งซื้ อให้กบั คู่คา้
แสดงหน้าสร้างใบสั่งซื้ อให้กบั คู่คา้
18 รายการสั่งซื้ อสิ นค้าทั้งหมด
แสดงหน้าประวัติการสั่งซื้ อกับคู่คา้ ทั้งหมด
19 ข้อมูลลูกค้า
แสดงหน้าข้อมูลลูกค้า
20 ข้อมูลคู่คา้
แสดงหน้าข้อมูลคู่คา้
21 ข้อมูลพนักงาน
แสดงหน้าข้อมูลพนักงาน
22 ข้อมูลสิ นค้า
แสดงหน้าข้อมูลสิ นค้า
23 รายการสิ นค้าคงเหลือ
แสดงหน้าสิ นค้าคงเหลือในสต็อก
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4.4 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้

รู ปที่ 4.2 หน้าจอเข้าสู่ ระบบของผูใ้ ช้
ในรู ปที่ 4.2 จะแสดงหน้าจอสาหรับเข้าสู่ ระบบของผูใ้ ช้งาน โดยผูใ้ ช้งานจะต้องมี username และ
password ที่ได้รับอนุ ญาตให้มีสิทธิ์ เข้าใช้งานเท่านั้น

รู ปที่ 4.3 หน้าแสดงยอดขายรวมสาหรับเจ้าของร้าน
ในรู ปที่ 4.3 จะแสดงหน้า dashboard เมื่อเจ้าของร้านเข้าสู่ ระบบสาเร็ จ เป็ นหน้าจอแสดงยอดขายรวม
ซึ่ งแสดงรายละเอียด ดังนี้
- ยอดขายวันนี้ แสดงยอดขายรวมที่ขายได้ท้ งั หมด ณ วันที่ปัจจุบนั
- ยอดขายเดือนนี้ แสดงยอดขายรวมที่ขายได้ท้ งั หมด ณ เดือนปั จจุบนั
- ยอดขายรวมทั้งปี แสดงยอดขายรวมที่ขายได้ท้ งั หมด ณ ปี ปั จจุบนั
- สิ นค้าขายดี แสดงชื่อสิ นค้าที่ขายได้มากที่สุด ณ วันที่ปัจจุบนั
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รู ปที่ 4.4 หน้าแสดงการนาสิ นค้าเข้า
ในรู ปที่ 4.4 จะแสดงหน้าสร้างรับสิ นค้าเข้า เพื่อทาการนาสิ นค้าเข้าสต๊อกของร้านโดยผูใ้ ช้จะต้อง
กรอกรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้
- เลขที่ใบสั่งซื้ อ เป็ นเลขที่แสดงการสั่งซื้ อของบริ ษทั คู่คา้ นั้นๆ
- ข้อมูลบริ ษทั ผูใ้ ช้จะต้องเลือกข้อมูลบริ ษทั ให้ตรงกับเลขที่ใบสัง่ ซื้ อ โดยที่ผใู ้ ช้จะต้อง
ทาการกดที่ รหัสบริ ษทั เพื่อเลือกบริ ษทั คู่คา้ ดังในรู ปที่ 4.5
- เพิ่มรายการสิ นค้า ผูใ้ ช้จะต้องทาการกดที่ เพิ่มสิ นค้า เพื่อเลือกสิ นค้า และ ใส่ จานวนที่
ทาการสั่งซื้ อตามรายละเอียดในเลขที่ใบสั่งซื้ อ ดังในรู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.5 หน้าแสดงให้ผใู ้ ช้เลือกบริ ษทั คู่คา้
ในรู ปที่ 4.5 จะแสดงหน้าให้ผใู ้ ช้เลือกบริ ษทั คู่คา้ โดยผูใ้ ช้จะต้องทาค้นหารายชื่ อบริ ษทั คู่คา้ ที่
ต้องการ ในกรณี ที่มีรายชื่อบริ ษทั คู่คา้ จานวนมาก เมื่อเจอชื่อบริ ษทั คู่คา้ แล้ว ให้ทาการกดเลือก
หลังจากนั้นกดตกลง เพื่อยืนยัน
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รู ปที่ 4.6 หน้าแสดงให้ผใู้ ช้เลือกรายการสิ นค้า และ จานวนสิ นค้า
ในรู ปที่ 4.6 จะแสดงหน้าให้ผใู้ ช้เลือกรายการสิ นค้า และ จานวนสิ นค้า โดยผูใ้ ช้จะต้องกดเลือก
สิ นค้าที่ตอ้ งการ และ กรอกจานวนสิ นค้าที่ตอ้ งการ เมื่อผูใ้ ช้เลือกครบแล้ว ให้กดตกลง เพื่อยืนยัน

รู ปที่ 4.7 หน้าแสดงประวัติการเพิ่มสิ นค้าเข้าสต๊อก
ในรู ปที่ 4.7 จะแสดงหน้าแสดงประวัติการเพิม่ สิ นค้าเข้าสต๊อก ซึ่งผูใ้ ช้สามารถทาการค้นหารายการ
รับสิ นค้าเข้า โดยพิมพ์ เลขที่ใบสั่งซื้ อ, วันที่, บริ ษทั คู่คา้ , มูลค่าสิ นค้า หรื อ ชื่ อผูท้ ารายการ
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รู ปที่ 4.8 หน้าแสดงหน้ารายการสั่งซื้ อของลูกค้า
ในรู ปที่ 4.8 จะแสดงหน้าสร้างรายการสั่งซื้ อของลูกค้า เพื่อทาการบันทึกรายการสั่งซื้ อของลูกค้า
โดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้
- ข้อมูลลูกค้า ผูใ้ ช้จะต้องเลือกข้อมูลลูกค้า โดยที่ผใู้ ช้จะต้องทาการกดที่ รหัสลูกค้า เพื่อ
เลือกชื่อลูกค้า ดังในรู ปที่ 4.9
- เพิ่มรายการสิ นค้า ผูใ้ ช้จะต้องทาการกดที่ เพิ่มสิ นค้า เพื่อเลือกสิ นค้า และ ใส่ จานวนที่
ทาการสั่งซื้ อตามรายละเอียดในเลขที่ใบสั่งซื้ อ ดังในรู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.9 หน้าแสดงให้ผใู้ ช้เลือกรายชื่อของลูกค้า
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ในรู ปที่ 4.9 จะหน้าแสดงให้ผใู้ ช้เลือกรายชื่อของลูกค้าโดยผูใ้ ช้จะต้องทาค้นหารายชื่อของลูกค้าที่
ต้องการ ในกรณี ที่มีรายชื่อของลูกค้าจานวนมาก เมื่อเจอชื่อลูกค้าแล้ว ให้ทาการกดเลือก หลังจาก
นั้นกดตกลง เพื่อยืนยัน

รู ปที่ 4.10 หน้าแสดงรายละเอียดประวัติการสั่งซื้ อของลูกค้า
ในรู ปที่ 4.10 จะแสดงหน้ารายละเอียดประวัติการสัง่ ซื้ อของลูกค้าทั้งหมด ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถทาการ
ค้นหารายการสั่งซื้ อของลูกค้าโดยกรอก เลขที่ใบสั่งซื้ อซื้ อ, วันที่, ชื่อลูกค้า, มูลค่ารวม และ ผูท้ า
รายการ ได้ที่ช่องค้นหา

รู ปที่ 4.11 แสดงหน้ารายละเอียดสิ นค้าที่ตอ้ งสั่งซื้ อ
ในรู ปที่ 4.11 จะแสดงหน้ารายละเอียดสิ นค้าที่ตอ้ งสั่งซื้ อ ระบบจะทาการคานวนรายการสิ นค้าที่ตอ้ ง
สัง่ ซื้ อจากใบสัง่ ซื้ อของลูกค้า
ซึ่ งจานวนสิ นค้าทั้งหมดระบบจะทาการเพิม่ จานวนในการสัง่ ซื้ อ
สาหรับ 2 วัน โดยผูท้ ี่จะสามารถแก้ไขจานวนการสั่งซื้ อมีเพียงเจ้าของร้านเท่านั้น
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รู ปที่ 4.12 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า
ในรู ปที่ 4.12 จะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลลูกค้า โดยผูใ้ ช้งานสามารถทาได้ดงั นี้
- เพิ่มลูกค้าใหม่ ผูใ้ ช้งานจะต้องเลือก ‘เพิ่มลูกค้าใหม่’ จะแสดงหน้าจอตามรู ปที่ 4.13
- ค้นหาข้อมูลลูกค้า ผูใ้ ช้จะต้องกรอก ชื่อลูกค้า, รหัสลูกค้า, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ หรื อ
เขตพื้นที่ ในช่องค้นหา
- แก้ไขข้อมูลลูกค้า ผูใ้ ช้จะต้องกดเลือกข้อมูลของลูกค้าที่ตอ้ งการแก้ไข โดยกดที่ไอคอน
จะแสดงหน้าจอตามรู ปที่ 4.14

รู ปที่ 4.13 หน้าแสดงเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่
ในรู ปที่ 4.13 จะแสดงหน้าเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ โดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
- ชื่อ ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกชื่อของลูกค้า
- นามสกุล ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกนามสกุลของลูกค้า
- เบอร์โทรศัพท์ ผูใ้ ช้จะต้องกรอกเบอร์ โทรศัพท์ของลูกค้า เพื่อใช้ในการติดต่อกับลูกค้า
- ที่อยูส่ าหรับจัดส่ ง ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกที่อยูข่ องลูกค้า เพื่อใช้สาหรับจัดส่ งสิ นค้า
ให้กบั ลูกค้า

46
- เขตพื้นที่ ผูใ้ ช้จะต้องเลือกเขตพื้นที่ที่ลูกค้าให้จดั ส่ งสิ นค้า เพื่อเพิม่ ความสะดวกในการ
จัดส่ งสิ นค้า
หลังจากผูใ้ ช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ช้งานกด บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

รู ปที่ 4.14 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลลูกค้า
ในรู ปที่ 4.14 จะแสดงหน้าการแก้ไขข้อมูลลูกค้าโดยผูใ้ ช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ท้ งั หมดในกรณี ที่
ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ หรื อ เขตพื้นที่หลังจากผูใ้ ช้งานแก้ไข
ข้อมูลได้ตามต้องการแล้ว ผูใ้ ช้งานเลือก ตกลง เพื่อยืนยัน หรื อ ผูใ้ ช้สามารถเลือก ลบข้อมูล เพื่อลบ
ข้อมูลลูกค้าออกจากระบบ

รู ปที่ 4.15 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลคู่คา้
ในรู ปที่ 4.15 จะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลคู่คา้ โดยผูใ้ ช้งานสามารถทาได้ดงั นี้
- เพิม่ คู่คา้ ใหม่ ผูใ้ ช้งานจะต้องเลือก ‘เพิม่ ลูกค้าใหม่’ จะแสดงหน้าจอตามรู ปที่ 4.16
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- ค้นหาข้อมูลคู่คา้ ผูใ้ ช้จะต้องกรอก ชื่อคู่คา้ , รหัสคู่คา้ , เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ หรื อ แฟกซ์
ในช่องค้นหา
- แก้ไขข้อมูลคู่คา้ ผูใ้ ช้จะต้องกดเลือกข้อมูลของคู่คา้ ที่ตอ้ งการแก้ไข โดยกดที่ไอคอน
จะแสดงหน้าจอตามรู ปที่ 4.17

รู ปที่ 4.16 หน้าแสดงการเพิ่มข้อมูลคู่คา้ ใหม่
ในรู ปที่ 4.16 จะแสดงหน้าเพิ่มข้อมูลคู่คา้ ใหม่ โดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
- ชื่อบริ ษทั คู่คา้ ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกชื่อของบริ ษทั คู่คา้
- ชื่อผูป้ ระสานงาน ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกชื่อผูป้ ระสานงานของบริ ษทั คู่คา้
- ที่อยูบ่ ริ ษทั คู่คา้ ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกที่อยูข่ องบริ ษทั คู่คา้ เพื่อใช้สาหรับไปรับสิ นค้าที่
บริ ษทั ของคู่คา้
- เบอร์โทรศัพท์ ผูใ้ ช้จะต้องกรอกเบอร์ โทรศัพท์ของบริ ษทั คู่คา้ เพื่อใช้ในการติดต่อกับ
บริ ษทั คู่คา้
- อีเมล์ ผูใ้ ช้จะต้องกรอกอีเมล์ของบริ ษทั คู่คา้ เพื่อใช้สาหรับติดต่อ หรื อส่ งใบสั่งซื้ อกับ
บริ ษทั คู่คา้
- แฟกซ์ ผูใ้ ช้จะต้องกรอกเบอร์ แฟกซ์ เพื่อใช้สาหรับส่ งใบสั่งซื้ อกับบริ ษทั คู่คา้
หลังจากผูใ้ ช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ช้งานกด บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.17 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลคู่คา้
ในรู ปที่ 4.17 จะแสดงหน้าการแก้ไขข้อมูลคู่คา้ โดยผูใ้ ช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ท้ งั หมดในกรณี ที่คู่คา้
มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อบริ ษทั คู่คา้ , ชื่อผูป้ ระสานงาน, ที่อยูบ่ รัทคู่คา้ , เบอร์ โทรศัพท์, อีเมล์ หรื อ
แฟกซ์ หลังจากผูใ้ ช้งานแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการแล้ว ผูใ้ ช้งานเลือก ตกลง เพื่อยืนยัน หรื อ ผูใ้ ช้
สามารถเลือก ลบข้อมูล เพื่อลบข้อมูลคู่คา้ ออกจากระบบ

รู ปที่ 4.18 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลพนักงาน
ในรู ปที่ 4.18 จะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลพนักงานโดยผูใ้ ช้งานสามารถทาได้ดงั นี้
- เพิ่มพนักงานใหม่ ผูใ้ ช้งานจะต้องเลือก ‘เพิ่มพนักงานใหม่’ จะแสดงหน้าจอตามรู ปที่
4.19
- ค้นหาข้อมูลพนักงาน ผูใ้ ช้จะต้องกรอก ชื่อพนักงาน, รหัสพนักงาน, เบอร์ โทรศัพท์
หรื อ ตาแหน่ง ในช่องค้นหา
- แก้ไขข้อมูลพนักงาน ผูใ้ ช้จะต้องกดเลือกข้อมูลของพนักงานที่ตอ้ งการแก้ไข โดยกดที่
ไอคอน จะแสดงหน้าจอตามรู ปที่ 4.20
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รู ปที่ 4.19 หน้าแสดงการเพิม่ ข้อมูลพนักงานใหม่
ในรู ปที่ 4.19 จะแสดงหน้าเพิ่มข้อมูลคู่คา้ ใหม่ โดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
- ตาแหน่ง ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกตาแหน่งของพนักงาน
- เพิ่มตาแหน่งใหม่ ผูใ้ ช้งานจะต้องเลือก เพิ่มตาแหน่งใหม่ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้งานต้องการ
เพิม่ ตาแหน่งงานใหม่ จะแสดงหน้าจอตามรู ปที่ 4.20
- คานาหน้าชื่อ ผูใ้ ช้งานจะต้องเลือกคานาหน้าชื่อของพนักงาน
- ชื่อ ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกชื่อของพนักงาน
- นามสกุล ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกนามสกุลของพนักงาน
- ที่อยูป่ ัจจุบนั ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกที่อยูป่ ั จจุบนั ของพนักงาน
- เบอร์โทรศัพท์ ผูใ้ ช้จะต้องกรอกเบอร์ โทรศัพท์ของพนักงาน เพื่อใช้ในการติดต่อกับ
พนักงาน
หลังจากผูใ้ ช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ช้งานกด บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

รู ปที่ 4.20 หน้าแสดงเพิ่มตาแหน่งพนักงาน
ในรู ปที่ 4.20 จะแสดงหน้าเพิ่มตาแหน่งพนักงานโดยผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกชื่ อตาแหน่งพนักงานเมื่อ
กรอกเสร็ จแล้วให้กด บันทึก เพื่อเพิ่มตาแหน่งพนักงานในระบบ
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รู ปที่ 4.21 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลพนักงาน
ในรู ปที่ 4.21 จะแสดงหน้าการแก้ไขข้อมูลพนักงานโดยผูใ้ ช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ท้ งั หมดในกรณี
ที่พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ตาแหน่ง, คานาหน้า, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ หรื อ เบอร์ โทรศัพท์ หลังจาก
ผูใ้ ช้งานแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการแล้ว ผูใ้ ช้งานเลือก ตกลง เพื่อยืนยัน หรื อ ผูใ้ ช้สามารถเลือก ลบ
ข้อมูล เพื่อลบข้อมูลพนักงานออกจากระบบ

รู ปที่ 4.22 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลสิ นค้า
ในรู ปที่ 4.22 จะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลสิ นค้าโดยผูใ้ ช้งานสามารถทาได้ดงั นี้
- เพิ่มสิ นค้าใหม่ ผูใ้ ช้งานจะต้องเลือก ‘เพิ่มสิ นค้าใหม่’ จะแสดงหน้าจอตามรู ปที่ 4.23
- กรอกรายละเอียดสิ นค้า ผูใ้ ช้งานจะต้องเลือก ‘กรอกรายละเอียดสิ นค้า’ จะแสดง
หน้าจอตามรู ปที่ 4.25
- ค้นหาข้อมูลสิ นค้า ผูใ้ ช้จะต้องกรอก ชื่อสิ นค้า, รหัสสิ นค้า, หรื อ บริ ษทั คู่คา้ ในช่อง
ค้นหา
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- แก้ไขข้อมูลสิ นค้า ผูใ้ ช้จะต้องกดเลือกข้อมูลของสิ นค้าที่ตอ้ งการแก้ไข
ไอคอน จะแสดงหน้าจอตามรู ปที่ 4.26

โดยกดที่

รู ปที่ 4.23 หน้าแสดงการเพิ่มสิ นค้าใหม่
ในรู ปที่ 4.23 จะแสดงหน้าเพิ่มประเภทสิ นค้า โดยผูใ้ ช้งานจะต้องทาการกรอกรายละเอียดดังนี้
- ประเภทสิ นค้า ผูใ้ ช้งานจะต้องเลือก ‘ประเภทสิ นค้า’
- เพิ่มประเภทใหม่ ในกรณี ที่ไม่มีประเภทสิ นค้าที่ตอ้ งการผูใ้ ช้งานจะต้องเลือก ‘เพิ่ม
ประเภทใหม่’ จะแสดงหน้าจอตามรู ปที่ 4.24

รู ปที่ 4.24 หน้าแสดงเพิ่มประเภทสิ นค้าใหม่
ในรู ปที่ 4.24 จะแสดงหน้าเพิ่มประเภทสิ นค้าใหม่ โดยผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกชื่อประเภทของสิ นค้า
เมื่อกรอกเสร็ จแล้วให้กด บันทึก เพื่อเพิ่มประเภทสิ นค้าในระบบ
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รู ปที่ 4.25 หน้าแสดงกรอกรายละเอียดสิ นค้า
ในรู ปที่ 4.25 จะแสดงหน้ากรอกรายละเอียดสิ นค้า โดยผูใ้ ช้จะต้องทาการกรอกรายละเอียดของ
สิ นค้าทั้งหมด ดังนี้
- ประเภทสิ นค้า ผูใ้ ช้จะต้องเลือกประเภทของสิ นค้าว่าสิ นค้าชนิดนั้น เป็ น เนื้อสัตว์, แปร
รู ป หรื อ อื่นๆ
- ชื่อสิ นค้า ผูใ้ ช้จะต้องเลือกชื่อสิ นค้า
- จานวน ผูใ้ ช้จะต้องเลือกประเภทของสิ นค้าว่าสิ นค้าชนิดนั้น เป็ น เนื้อสัตว์, แปรรู ป
หรื อ อื่นๆ
- ราคาซื้ อ ผูใ้ ช้จะต้องกรอกราคาสิ นค้าที่ซ้ื อมาจากบริ ษทั ลูกค้า
- ราคาขาย ผูใ้ ช้จะต้องกรอกราคาสิ นค้าที่ขายให้กบั ลูกค้า
- คู่คา้ ผูใ้ ช้จะต้องเลือกชื่อบริ ษทั คู่คา้ ที่จาหน่ายสิ นค้าตามรายละเอียดข้างต้นที่กรอกมา

รู ปที่ 4.26 หน้าแสดงการแก้ไขราคาสิ นค้า

53
ในรู ปที่ 4.26 จะแสดงหน้าการแก้ไขราคาสิ นค้า โดยผูใ้ ช้สามารถแก้ไข จานวน, ราคาซื้ อ และ ราคา
ขายได้แล้วกดตกลงเพื่อยืนยัน หรื อ ลบข้อมูลสิ นค้าได้หากบริ ษทั คู่คา้ ไม่จาหน่ายสิ นค้าชนิดนั้นแล้ว

รู ปที่ 4.27 หน้าแสดงรายการสิ นค้าคงเหลือ
ในรู ปที่ 4.27 จะแสดงหน้าข้อมูลรายการสิ นค้าคงเหลือ ที่มีในสต๊อก โดยผูใ้ ช้สามารค้นหาสิ นค้าได้
โดยกรอกชื่อสิ นค้าที่ช่องค้นหา

