บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั นี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและทันสมัยมาก โดยจะเห็นได้วา่ แทบทุกองค์กรได้นาเอา
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กบั งานด้านต่างๆ แทบทั้งสิ้ น ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านการเรี ยนการสอน การ
ทาการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต ยิ่งเป็ นทางด้านการทาธุ รกิจยิ่งต้องมีเทคโนโลยีที่ดี แม่นยา และ
รวดเร็ ว จนทาให้โลกในยุคปั จจุ บนั นี้ เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันและเปลี่ ยนแปลงอย่า ง
รวดเร็ ว เทคโนโลยี ด้า นต่ า งๆ ได้ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ห้ ส ามารถท างานร่ ว มกัน ได้ เพื่ อ น าไปใช้
ประมวลผลข้อมูลในงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อต้องการให้การทางานมีความสะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งสารสนเทศหรื อผลลัพธ์ที่ได้มานั้นต้องมีความน่าเชื่ อถือ สามารถแลกเปลี่ยนหรื อค้นหาข้อมูลที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ วมากยิ่งขึ้นด้วย โดยเทคโนโลยีที่นามาใช้จะมีท้ งั ทางด้านฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และระบบเครื อข่าย ซึ่ งจะเห็ นได้จากการให้บริ การแก่ลูกค้าของบริ ษทั ต่างๆ ที่มีรูปแบบหลากหลาย
มากขึ้น ทั้งการให้บริ การโดยตรงจากบริ ษทั เอง หรื อการบริ การผ่านเครื่ องทารายการอัตโนมัติ หรื อ
บริ การผ่านเว็บไซต์ ล้วนแต่เป็ นการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ท้ งั สิ้ น การใช้งาน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีแนวโน้มในการใช้งานที่สูงมาก ทาให้บริ ษทั ห้างร้านต่างๆ ได้เปลี่ ยนแปลง
การดาเนิ นงานจากรู ปแบบเดิ มๆ สู่ รูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าที่ มีมากขึ้ น
เรื่ อยๆ และในปั จจุบนั นี้ การใช้โทรศัพท์มือถือเป็ นอุปกรณ์สาคัญที่มีใช้งานกันแทบทุกคน ทาให้เกิ ด
ช่ องทางการสื่ อสารที่ เป็ นทั้งข่า วสาร ข้อมู ลสิ นค้า กระจายไปยังลู ก ค้าที่ ใช้ง านได้โดยตรง เพราะ
สามารถพกพาโทรศัพท์ไปได้ทวั่ ทุกที่ สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชัน่ และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้
ตลอดเวลา จึงเป็ นช่องทางหนึ่งที่บริ ษทั ต่างๆ ให้ความสนใจกันเป็ นอย่างมาก
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าไปศึกษาการทางานของร้านขายกระเป๋ าแฟชัน่ พบว่าทางร้านยังมี
รู ปแบบการดาเนิ นงานโดยใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลลงในสมุด โดยมีการแยกเก็บข้อมูลแต่ละส่ วน
เป็ นเล่มๆ โดยไม่มีการทาระบบคอมพิวเตอร์ มาช่วยใช้งานแต่อย่างใด ทาให้พบว่าแต่ละส่ วนงานจะมี
ปั ญหา ตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลสิ นค้าจะมีการจดบันทึกรวมกัน ไม่ได้แยกสิ นค้าว่ามาจากตัวแทน
จาหน่ ายใด ซึ่ งเวลาสั่งซื้ อสิ นค้าก็จะต้องมาค้นหาว่าสิ นค้านี้ เป็ นของตัวแทนจาหน่ ายรายใด จานวน
สิ นค้าคงเหลื อในสต็อกจะไม่มีการปรับปรุ งในทันที ทาให้เจ้าของกิ จการไม่สามารถทราบจานวน
คงเหลื อที่แท้จริ งหากมีการขายสิ นค้าไป ในส่ วนของการขายสิ นค้า พนักงานต้องใช้เครื่ องคิดเลขใน
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การคานวณราคาสิ นค้า ซึ่ งจะค่อนข้างใช้เวลาในการคานวณเงินค่าสิ นค้าและเขียนใบเสร็ จให้กบั ลูกค้า
ซึ่ งอาจจะเกิ ดปั ญหาในการคานวณเงิ นค่าสิ นค้ากับจานวนเงิ นที่ได้รับมาไม่ตรงกัน ในส่ วนของงาน
ขายก็อาจจะพบกับสิ นค้าชารุ ดซึ่ งไม่สามารถจาหน่ายให้กบั ทางลูกค้าได้ ทางร้านจะต้องมีการบันทึก
สิ นค้าชารุ ดเพื่อนาไปเคลมกับทางตัวแทนจาหน่ าย เมื่อเกิ ดขั้นตอนการเคลมขึ้นทางเจ้าของร้านหรื อ
พนักงานก็จะไม่สามารถทราบได้วา่ รายการสิ นค้าชารุ ดมีกี่รายการ หรื อจานวนสิ นค้าที่ตอ้ งส่ งเคลม
ทาให้เวลาเคลมสิ นค้ากับทางตัวแทนจาหน่ ายค่อนข้างใช้เวลาในการตรวจสอบ และบ่อยครั้ งจะมี
รายการตกหล่น ทาให้เสี ยโอกาสในการเคลมสิ นค้า การรับคืนสิ นค้าจากตัวแทนจาหน่าย ก็ตอ้ งมาทา
การตรวจสอบรายการเคลมจากสมุดที่มีการจดบันทึก ทาให้เสี ยเวลาในการตรวจสอบรายการแต่ละ
ราย อีกทั้งทางเจ้าของร้านยังต้องใช้เวลาในการตรวจสอบจานวนคงเหลือของสิ นค้าก่อนสั่งซื้ อสิ นค้า
เนื่ องจากสิ นค้า มี จานวนมากและมี หลากหลายแบบ การตรวจสอบการสั่ ง ซื้ อกับ การขายสิ นค้า ก็
ค่ อ นข้า งที่ จ ะต้อ งใช้เ วลาในตรวจสอบยอด และมี บ่ อ ยครั้ งที่ ร ายการที่ ค านวณมาได้ไ ม่ ต รงกัน
เนื่ องจากเป็ นระบบการดาเนิ นงานแบบจดบันทึ ก หากมี พนัก งานหรื อเจ้าของกิ จการลื มจดบันทึ ก
ข้อมูลการซื้ อหรื อขาย ก็จะทาให้ยอดจานวนสิ นค้าไม่ตรงกับความเป็ นจริ งและยากต่อการติดตาม อีก
ทั้งการค้นหาข้อมูลแต่ละส่ วนเป็ นไปอย่างล่าช้า ทาให้เกิ ดความสิ้ นเปลืองทั้งเวลา จานวนคนในการ
ทางาน และเป็ นการทางานที่ดอ้ ยประสิ ทธิภาพอีกด้วย
คณะผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะจัดทาระบบบริ หารงานร้านขายกระเป๋ า เพื่อนามาพัฒนาระบบงาน
ในธุ รกิ จร้ านขายกระเป๋ า โดยนาเสนอระบบบริ หารงานร้ านขายกระเป๋ าใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
ให้เป็ นระบบระเบียบ เพื่อให้ระบบมีประสิ ทธิภาพในการทางาน โดยคณะผูจ้ ดั ทาจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ต่างๆ ข้อมู ลการซื้ อ-ขาย การเคลมสิ นค้า และการออกแบบรายงานต่างๆ ที่จาเป็ นได้ ซึ่ งแต่เดิ มนั้น
ข้อมูลจะเป็ นแบบฟอร์มมีการจดบันทึกลงในสมุด มีการคิดคานวณของที่ตอ้ งเคลมกับตัวแทนจาหน่าย
ซึ่ งอาจทาให้คานวณผิดพลาดได้ ช่วยลดขั้นตอนการทางานที่ยงุ่ ยากให้ลดลง และทาให้มีการเก็บรักษา
เอกสารต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เพียงแค่บนั ทึกลงฐานข้อมูลของระบบ ก็จะมีการแสดงผลเมื่อมีการเรี ยกใช้
งานในสิ่ งที่ตอ้ งการขึ้นมา หรื อมีการคานวณตัวเลขโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการคานวณได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยา ตามที่กาหนดไว้ และสามารถออกรายงานให้กบั เจ้าของร้านได้ ระบบร้านขายกระเป๋ า
แฟชัน่ สามารถช่วยจัดการดาเนินงานธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริ หารงานร้านขายกระเป๋ าแฟชัน่
กลุ่มเป้ าหมาย
พนักงานและเจ้าของกิจการ
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติของระบบบริ หารงานร้านขายกระเป๋ าแฟชัน่ มีความสามารถดังนี้
1.1 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน สามารถค้นหา ปรับปรุ ง และเพิ่มได้
1.1.1 ข้อมูลพนักงาน
1.1.2 ข้อมูลตัวแทนจาหน่าย
1.1.3 ข้อมูลสิ นค้า
1.1.4 ข้อมูลประเภทสิ นค้า
1.2 การซื้ อสิ นค้า
1.2.1 เลือกข้อมูลตัวแทนจาหน่าย
1.2.2 ตรวจสอบจานวนสิ นค้าคงเหลือ
1.2.3 ทารายการสั่งซื้ อสิ นค้า
1.2.4 บันทึกรายการสั่งซื้ อสิ นค้า
1.2.5 พิมพ์ใบสั่งซื้ อสิ นค้า
1.3 การรับสิ นค้า
1.3.1 ตรวจสอบใบสัง่ ซื้ อสิ นค้า
1.3.2 รับรายการสิ นค้า
1.3.3 ชาระเงินค่าสิ นค้า
1.3.4 บันทึกการรับสิ นค้า
1.3.5 เพิ่มจานวนสิ นค้า
1.4 การขายสิ นค้า
1.4.1 รับข้อมูลรายการสิ นค้า
1.4.2 ตรวจสอบจานวนสิ นค้าคงเหลือ
1.4.3 ทารายการขายและคานวณเงินค่าสิ นค้า
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.4.4 รับชาระเงินค่าสิ นค้า
1.4.5 บันทึกรายการขายสิ นค้า
1.4.6 ปรับลดจานวนสิ นค้า
1.4.7 พิมพ์ใบเสร็ จ
จัดการสิ นค้าชารุ ด
1.5.1 รับข้อมูลสิ นค้าชารุ ด
1.5.2 ทารายการสิ นค้าชารุ ด
1.5.3 บันทึกรายการสิ นค้าชารุ ด
1.5.4 ปรับเพิ่มจานวนสิ นค้าชารุ ด
1.5.5 ปรับลดจานวนสิ นค้า
1.5.6 พิมพ์ใบรายการสิ นค้าชารุ ด
การเคลมสิ นค้าชารุ ดกับตัวแทนจาหน่าย
1.6.1 ตรวจสอบข้อมูลตัวแทนจาหน่าย
1.6.2 ทารายการเคลมสิ นค้าชารุ ด
1.6.3 บันทึกการเคลมสิ นค้าชารุ ด
1.6.4 ปรับลดจานวนสิ นค้าชารุ ด
1.6.5 ปรับเพิ่มจานวนสิ นค้าเคลม
1.6.6 พิมพ์ใบเคลมสิ นค้าชารุ ด
การรับเคลมสิ นค้าชารุ ดจากตัวแทนจาหน่าย
1.7.1 ตรวจสอบใบเคลมสิ นค้า
1.7.2 รับรายการสิ นค้าที่เคลม
1.7.3 บันทึกรับการเคลมสิ นค้า
1.7.4 ปรับเพิม่ จานวนสิ นค้า
1.7.5 ปรับลดจานวนสิ นค้าเคลม
ออกรายงาน
1.8.1 รายงานสิ นค้าคงเหลือ
1.8.2 รายงานสรุ ปการสั่งซื้ อสิ นค้า
1.8.3 รายงานสรุ ปการขายสิ นค้า
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2.

3.

1.8.4 รายงานสรุ ปสิ นค้าชารุ ด
1.8.5 รายงานสรุ ปการเคลมสิ นค้า
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 CPU Intel Core i5-5200U 2.20 GHz.
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 4 GB.
2.1.4 DVD-RW Drive
2.1.5 Printer
2.2 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Core i3 2.10 GHz.
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่า 200 MB.
2.2.3 RAM 1 GB. หรื อมากกว่า
2.2.4 DVD-ROM Drive
2.2.5 Printer
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 7 Ultimate 64 bits
3.1.2 Microsoft Visual Studio 2010
3.1.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.1.4 Microsoft Office Word 2010
3.1.5 Microsoft Office Visio 2010
3.2 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Window 7 Ultimate หรื อสู งกว่า
3.2.2 Microsoft .NET Framework 4.0
3.2.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.2.4 SAP Crystal Reports for Visual Studio 2010
3.2.5 โปรแกรมบริ หารงานร้านขายกระเป๋ าแฟชัน่
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ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ในการจัด ท าระบบบริ หารงานร้ า นขายกระเป๋ าแฟชั่น คณะผู จ้ ดั ท าได้ร่ วมกันวางแผนการ
ดาเนินงานไว้ดงั นี้
1. ท าการเก็ บ ข้อ มู ล และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากระบบงานเดิ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจใน
ระบบงาน
2. รวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามจากพนักงานและเจ้าของกิ จการ เพื่อทราบถึ งปั ญหาที่
เกิดขึ้นและความต้องการใหม่ๆ ที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
3. วิเ คราะห์ ร ะบบงาน โดยการน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ และปั ญ หาที่ ต้อ งแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง มา
ปรับเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้ได้แนวทางการทางานที่สะดวกยิง่ ขึ้น
4. ทาการออกแบบระบบฐานข้อมูลและออกแบบหน้าจอในส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้
5. ท าการพัฒ นาระบบและทดสอบระบบตามที่ อ อกแบบไว้ ให้ มี ค วามถู ก ต้อ งและมี
เสถียรภาพในการทางาน
6. จัดทาเอกสารคู่มือของระบบ เพื่อให้ผูใ้ ช้ระบบสามารถเรี ยนรู ้ และเข้าใจวิธีการทางาน
ของระบบ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.

สามารถตรวจสอบจานวนสิ นค้าคงเหลือได้อย่างรวดเร็ ว
สามารถจัดเก็บข้อมูลการซื้ อขายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ลดความผิดพลาดในการคานวณเงินค่าสิ นค้า
ลดความยุง่ ยากในการจดบันทึกและป้ องกันการสู ญหายของเอกสาร
สามารถเรี ยกดูรายงานต่างๆ ที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว

