
 
บทที่ 4 

การออกแบบโครงสรางซอฟตแวรและหนาจอการแสดงผล 
 

จากการวิเคราะหฐานขอมูลในบทที่ผานมา ไดมีการวิเคราะหฐานขอมูลโดยใชแผนภาพ
บริบทและแผนภาพการไหลของขอมูล รวมถึงแผนภาพความสัมพันธของเอนทิตี การออกแบบ
ฐานขอมูล เพื่อใหเห็นความสัมพันธของขอมูลในกระบวนการตางๆ และใหสอดคลองกับความ
ตองการของบริษัท ในบทนี้จึงไดกลาวถึงการออกแบบโครงสรางซอฟตแวรและหนาจอการ
แสดงผลในการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด โดย
เก็บขอมูลจากผูใชงานในแผนกตางๆ ถึงความตองการในโครงสรางซอฟตแวรและหนาจอการ
แสดงผล และออกแบบใหมีความสัมพันธกับการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูลในบทที่ผานมา 
เพื่อใหผูใชงานมีความสะดวกในการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด โดยแบงเปน 
 1)  โครงสรางซอฟตแวร 
 2)   การออกแบบหนาจอและการแสดงผล 
 
4.1  โครงสรางซอฟตแวร 

การออกแบบโครงสรางซอฟตแวร ไดแบงตามสิทธิของผูใชงาน โดยแบงตามหนาที่ที่
รับผิดชอบหลักของแตละแผนก ไดแก พนักงานบันทึกขอมูล พนักงานจัดซื้อ พนักงานคลังสินคา 
พนักงานขาย และผูบริหาร โดยผูใชงานจะตองล็อกอินเขาสูระบบทุกครั้งกอนการใชงาน เมื่อ
ล็อกอินเขาสูระบบแลว ผูใชงานสามารถแกไขขอมูลสวนตัวและรหัสผานของตนเองได สวนการ
จัดการขอมูลอ่ืนๆ สิทธิในการจัดการขอมูลจะแตกตางกันไป ซ่ึงพนักงานบันทึกขอมูล สามารถ
จัดการขอมูลเบื้องตน ไดแก ขอมูลบริษัท ขอมูลประเภทสินคา ขอมูลยี่หอสินคา ขอมูลหนวยนับ 
และขอมูลพนักงาน พนักงานจัดซื้อ สามารถจัดการขอมูลสินคา รวมถึงรายละเอียดสินคา ราคา
สินคาในแตละชวงเวลาของผูจําหนายแตละราย จัดการขอมูลผูจําหนาย การจัดซื้อ การตรวจรับ
สินคาจากผูจําหนาย การคืนสินคากับผูจําหนายในกรณีที่สินคาคางในคลังสินคาหรือสินคาชํารุด 
และรายงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อสินคา พนักงานคลังสินคา สามารถจัดการขอมูลจุดสั่งซื้อสินคา 
ตรวจสอบสินคาที่ถึงจุดสั่งซื้อ ตรวจสอบสินคาในคลังทั้ง 2 สาขา จัดการการยายคลังสินคาจากคลัง
หนึ่งไปอีกคลังหนึ่ง และรายงานที่เกี่ยวกับคลังสินคา พนักงานขาย สามารถจัดการขอมูลลูกคา การ
ขายสินคาใหกับลูกคาทั้งที่เปนสมาชิกและทั่วไป การเปลี่ยนสินคาในกรณีที่สินคาชํารุดจากบริษัท
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หรือตองการเปลี่ยนสินคาใหมโดยอยูในชวงเวลาที่สามารถเปลี่ยนสินคาได และรายงานที่เกี่ยวกับ
การขายสินคา ผูบริหาร สามารถดูรายงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ คลังสินคา และการขายสินคา      

 
 

เขาสูระบบ

จัดการของพนักงาน
บันทึกขอมูล

จัดการของพนักงาน
จัดซ้ือ

จัดการของพนักงาน
คลังสินคา

จัดการของพนักงาน
ขาย

จัดการของผูบริหาร

จัดการขอมูล
บริษัท

จัดการขอมูล
สินคา

จัดการขอมูล
ประเภทสินคา

จัดการขอมูล
ยี่หอสินคา

จัดการขอมูล
หนวยนับ

จัดการขอมูล
พนักงาน

จัดการขอมูล
ผูจําหนาย

จัดการขอมูล
การจัดซ้ือ

จัดการขอมูล
การคืนสินคา

จัดการขอมูล
การรับสินคา

ผลิตรายงาน

จัดการขอมูล
จุดส่ังซ้ือ

เรียกดูขอมูลสินคา
ถึงจุดส่ังซ้ือ

เรียกดูขอมูลสินคา
ในคลัง

จัดการขอมูล
การยายคลังสินคา

ผลิตรายงาน

ผลิตรายงาน

จัดการขอมูล
ลูกคา

จัดการขอมูล
การขายสินคา

จัดการขอมูล
การเปลี่ยนสินคา

ผลิตรายงาน

 
 

รูป 4.1 แสดงโครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
 

4.2  การออกแบบหนาจอการแสดงผล 
 การออกแบบหนาจอการแสดงผล ไดมีการสอบถามถึงความตองการของผูใชงาน รวมถึง
การทํางานประจําวันในแตละหนาจอการใชงาน โดยมีจุดประสงคเพื่อใหสะดวกและเหมาะสมตอ
การใชงานของผูใชงาน และใหสอดคลองกับโครงสรางซอฟตแวร แสดงการออกแบบหนาจอได
ดังนี้ 
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 1)  หนาจอเขาสูระบบ 
 

 
สวนที่ 1 

สวนที่ 2 
                                     
                                     Username : 
                                      Password : 
                                     
 
 

 

รูป 4.2 แสดงหนาจอเขาสูระบบ 
 

จากรูป  4.2 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนที่ 1 แสดงสวนของโลโกของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 2 แสดงสวนของการเขาสูระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับ บริษัท ซูม 

เทคโนโลยี จํากัด โดยมีสิทธิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคลในการจัดการขอมูลแตกตาง
กันไปตามหนาที่ภายในบริษัท แบงเปน พนักงานบันทึกขอมูล พนักงานจัดซื้อ พนักงานคลังสินคา 
พนักงานขาย และผูบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

login
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2)  หนาจอจัดการขอมูลเบื้องตน 
 

 
สวนที่ 1 

   สวนที่ 2 
                                                สวนที่ 4 
 
   สวนที่ 3                                      
                                     
 
 

 

รูป 4.3 แสดงหนาจอจดัการขอมูลเบื้องตน 
 

จากรูป  4.3 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนที่ 1 แสดงสวนของโลโกของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 2 แสดงสวนของการออกจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาํหรับบริษัท ซูม 

เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 3 แสดงเมนูตางๆ ตามสิทธิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล  
สวนที่ 4 แสดงการจัดการขอมูลเบื้องตน  ไดแก  

• จัดการขอมูลของพนักงานบันทึกขอมูล ประกอบดวย จัดการขอมูลบริษัท 
จัดการขอมูลประเภทสินคา จัดการขอมูลยี่หอสินคา จัดการขอมูลหนวยนับ และจัดการขอมูล
พนักงาน  

• จัดการขอมูลของพนักงานจัดซื้อ ประกอบดวย จัดการขอมูลสินคา และจัดการ
ขอมูลผูจําหนาย 

• จัดการขอมูลของพนักงานคลังสินคา ประกอบดวย จัดการขอมูลจุดสั่งซื้อ 

• จัดการขอมูลของพนักงานขาย ประกอบดวย จัดการขอมูลลูกคา 
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 3)  หนาจอจัดการขอมูลการจัดซื้อ 
 

 
สวนที่ 1 

   สวนที่ 2 
                                                 
 
   สวนที่ 3                                      
                                     
 
 

 

รูป 4.4 แสดงหนาจอจดัการขอมูลการจัดซื้อ 
 

จากรูป  4.4 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนที่ 1 แสดงสวนของโลโกของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 2 แสดงสวนของการออกจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม 

เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 3 แสดงเมนูตางๆ ตามสิทธิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล  
สวนที่ 4 แสดงสวนการเลือกขอมูลการจัดซื้อเกี่ยวกับ ผูจําหนาย วันที่จัดซื้อ วิธีการชําระ

เงิน และสาขาที่จัดซื้อ 
สวนที่ 5 แสดงสวนรายการที่ตองการจัดซื้อเขาคลังสินคา โดยเลือกสินคา และจํานวน

สินคา 
สวนที่ 6 แสดงสวนรวมจํานวนเงิน ภาษี และยอดสุทธิของสินคาที่จัดซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4 

สวนที่ 5 

สวนที่ 6 
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 4)  หนาจอจัดการขอมูลการรับสินคา 
 

 
สวนที่ 1 

   สวนที่ 2 
                                                 
 
   สวนที่ 3                                      
                                     
 
 

 

รูป 4.5 แสดงหนาจอจดัการขอมูลการรับสินคา 
 

จากรูป  4.5 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนที่ 1  แสดงสวนของโลโกของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 2  แสดงสวนของการออกจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม 

เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 3  แสดงเมนูตางๆ ตามสิทธิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล  
สวนที่ 4 แสดงสวนขอมูลใบจัดซื้อที่ไดจัดซื้อแลว ซ่ึงแสดงขอมูลเลขที่ใบจัดซื้อ ผูจําหนาย 

วันที่จัดซื้อ วิธีการชําระเงิน พนักงานที่จัดซื้อ  โดยจะตองเลือกวันที่รับสินคาในสวนนี้ 
 สวนที่ 5 แสดงสวนรายการที่จัดซื้อในใบจัดซื้อ ซ่ึงพนักงานจัดซื้อสินคาจะตองทําการ

กรอกขอมูลการรับสินคาจากผูจําหนาย ตามรายการใบจัดซื้อ 
สวนที่ 6 แสดงสวนรวมจํานวนเงิน ภาษี และยอดสุทธิของการรับสินคาจากผูจําหนาย 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4 

สวนที่ 5 

สวนที่ 6 
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5)  หนาจอจัดการขอมูลการคืนสินคา 
 

 
สวนที่ 1 

   สวนที่ 2 
                                                 
 
   สวนที่ 3                                      
                                     
 
 

 

รูป 4.6 แสดงหนาจอจดัการขอมูลการคืนสินคา 
 

จากรูป  4.6 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนที่ 1  แสดงสวนของโลโกของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 2  แสดงสวนของการออกจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม 

เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 3  แสดงเมนูตางๆ ตามสิทธิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล  
สวนที่ 4 แสดงสวนการเลือกขอมูลการคืนสินคาใหผูจําหนาย โดยตองเลือกผูจําหนายที่

ตองการคืนสินคา วันที่คืนสินคา เหตุผลในการคืนสินคา 
 สวนที่ 5 แสดงสวนรายการที่ตองการคืนสินคา ซ่ึงพนักงานจัดซื้อสินคาจะตองทําการ

กรอกขอมูลสินคา และจํานวนสินคาที่ตองการคืนแกผูจําหนาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนที่ 4 

 
สวนที่ 5 
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 6)  หนาจอจัดการขอมูลการยายคลังสินคา 
 

 
สวนที่ 1 

   สวนที่ 2 
                                                 
 
   สวนที่ 3                                      
                                     
 
 

 

รูป 4.7 แสดงหนาจอจดัการขอมูลการยายคลังสินคา 
 

จากรูป  4.7 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนที่ 1  แสดงสวนของโลโกของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 2  แสดงสวนของการออกจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม 

เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 3  แสดงเมนูตางๆ ตามสิทธิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล  
สวนที่ 4 แสดงสวนการคนหาขอมูลสินคาในคลังสินคา 
สวนที่ 5 แสดงสวนการเลือกคลังสินคาที่ตองการยายสินคา วันที่ยายคลังสินคา พนักงานที่

ยายสินคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนที่ 6 

 

สวนที่ 5 

สวนที่ 4 
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 7)  หนาจอจัดการขอมูลการขายสินคา 
 

 
สวนที่ 1 

   สวนที่ 2 
                                                 
 
   สวนที่ 3                                      
                                     
 
 

 

รูป 4.8 แสดงหนาจอจดัการขอมูลการขายสินคา 
 

จากรูป  4.8 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนที่ 1  แสดงสวนของโลโกของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 2  แสดงสวนของการออกจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม 

เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 3  แสดงเมนูตางๆ ตามสิทธิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล  
สวนที่ 4 แสดงสวนการเลือกขอมูลการขายสินคา โดยเลือกวันที่ในการขายสินคา วิธีการ

ชําระเงิน และสถานะของลูกคา ถาเปนลูกคาที่เปนสมาชิก จะตองเลือกชื่อลูกคา   
สวนที่ 5 แสดงสวนยอดสุทธิ ราคาไมรวมภาษี ราคาภาษี ที่ขายสินคาใหลูกคา  
สวนที่ 6 แสดงสวนรายการสินคา จํานวนสินคา ที่ขายใหแกลูกคา 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 5 

สวนที่ 4 

สวนที่ 6 
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8)  หนาจอรายงาน 
 

 
สวนที่ 1 

   สวนที่ 2 
                                                 
 
   สวนที่ 3                                      
                                     
 
 

 

รูป 4.9 แสดงหนาจอรายงาน 
 

จากรูป  4.9 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนที่ 1  แสดงสวนของโลโกของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 2  แสดงสวนของการออกจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม 

เทคโนโลยี จํากัด 
สวนที่ 3  แสดงเมนูตางๆ ตามสิทธิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล  
สวนที่ 4 แสดงสวนการคนหาขอมูลตามเงื่อนไขที่ตองการ   
สวนที่ 5 แสดงสวนการแสดงขอมูลตามเงื่อนไขที่ตองการ โดยการออกรายงานของระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด มีดังนี้ 
รายงานสําหรับพนักงานจัดซื้อ 

• รายงานการรับสินคากับผูจําหนาย 

• รายงานการคืนสินคากับผูจําหนาย 
รายงานสําหรับพนักงานคลังสินคา 

• รายงานจํานวนสินคาที่มีอยูในคลังสินคาทั้ง 2 สาขา 

• รายงานสินคาเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ 

• รายงานสินคาที่มีการยายคลังสนิคา 
 
 

 
 

สวนที่ 5 

สวนที่ 4 
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รายงานสําหรับพนักงานขาย 

• รายงานการขายสินคาตอ วัน/เดือน/ป 

• รายงานการเปลี่ยนสินคาของลูกคา 
รายงานสําหรับผูบริหาร 

• รายงานจํานวนสินคาที่มีอยูในคลังสินคาทั้ง 2 สาขา 

• รายงานสินคาเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ 

• รายงานสินคาที่มีการยายคลังสินคา 

• รายงานการรับสินคากับผูจําหนาย 

• รายงานการคืนสินคากับผูจําหนาย 

• รายงานการขายสินคาตอ วัน/เดือน/ป 

• รายงานสินคาที่มียอดขายสูงสุด ตอวัน/เดือน/ป 

• รายงานการเปลี่ยนสินคาของลูกคา 
 
 
 
 
 

 
 

 


