บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ในช่วงเวลาทีการคมนาคมขนส่ งมีความเจริ ญก้าวหน้ามากขึนเช่นในปั จจุบนั รถยนต์จดั ว่า
เป็ นยานพาหนะพืนฐานทีมีบทบาทสําคัญและมีความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิต ประจําวันของมนุ ษ ย์
นอกจากรถยนต์จะเป็ นยานพาหนะทางบกทีทําหน้าทีขนส่ งคนหรื อสิ งของจากสถานทีหนึ งไปยังอีก
สถานทีหนึ ง ซึงให้ความสะดวก รวดเร็ ว และประหยัดเวลาในการเดินทางแล้ว ยังทําหน้าทีในการ
ขนส่งสินค้าระหว่างแหล่งผลิตและตลาดขายสิ นค้า ส่ งผลให้เกิดการกระจายสิ นค้าอย่างทัวถึง นํามา
ซึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของสังคมปัจจุบนั
ธุรกิจจําหน่ายอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทยเป็ นธุรกิจทีเริ มมีมายาวนานนับตังแต่เริ มมีการ
ใช้รถยนต์ในประเทศไทย และอะไหล่รถยนต์เป็ นสิ นค้าทีใช้ประกอบกันกับรถยนต์ ทังในการผลิต
การประกอบ และการบํารุ งรักษาซ่อมแซม อะไหล่รถยนต์จึงมีความสําคัญสําหรับผูใ้ ช้รถยนต์ทุกคน
ซึงรถยนต์เป็ นสิ งประดิษฐ์ดา้ นวิศวกรรมซึงมีการเสือมสภาพตามอายุของการใช้งาน ดังนันเจ้าของจึง
ไม่สามารถหลีกเลียงการซ่อมแซมหรื อเปลียนอะไหล่รถยนต์แต่สามารถทีจะเลือกประเภทของอะไหล่
รถยนต์ให้เหมาะสมความต้องการและเกิดความคุม้ ค่ากับการใช้งาน ในปั จจุบนั ร้านจําหน่ ายอะไหล่
รถยนต์มีจาํ นวนมาก แต่ละร้านจะมีความคล้ายคลึงกันเพือสนองความต้องการกับผูบ้ ริ โภคทังนัน แต่
ละร้านจะพบปั ญหาในระบบการทํางานอยู่เสมอ เนื องจากสิ นค้าภายในร้านมีหลายประเภท หลาย
อย่าง จํานวนอะไหล่คงเหลือไม่มีขอ้ มูลแน่ นอน เกิดปั ญหาอะไหล่สูญหาย ระบบการทํางานภายใน
ร้านยังไม่มีประสิทธิภาพ เพราะร้านยังไม่มีระบบข้อมูลในการบริ หารจัดเก็บทีเป็ นระเบียบ จึงทําให้
ส่งกระทบต่อการทํางานในหลายๆด้าน ดังนันหากมีการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีสามารถช่วยใน
การจัดการฐานข้อมูลอะไหล่รถยนต์ เช็คสต็อกนับสต็อกจํานวนของอะไหล่ จัดการสังซืออะไหล่จาก
ผูผ้ ลิต จัดการรับ - ส่ งเคลมอะไหล่ และมีระบบขายคํานวณหน้าร้าน เพือช่วยให้การทํางานสะดวก
และรวดเร็ วมีประสิทธิภาพ ประหยัดในเวลาการทํางานลดปั ญหาในการสูญหายของอะไหล่ มีระบบ
ฐานข้อมูลทีแน่ น อนทําให้ทราบจํานวนอะไหล่ทีชัด เจนภายในสต็อก ช่ ว ยในการวางแผนสั งซื อ
อะไหล่จากผูผ้ ลิต ทราบรายได้ ต้นทุน และกําไร ทําให้ธุรกิจมีความน่ าเชือถือต่อผูบ้ ริ โภคและนําไป
ดําเนินวางแผนธุรกิจภายในอนาคตต่อไป
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คณะผูจ้ ัด ทําได้ทาํ การศึก ษาข้อมูลเกียวกับรถยนต์ อะไหล่ร ถยนต์ และศึก ษาวิธีแนวการ
วางแผนในการดําเนิ น ธุร กิจ เพือนํามาเป็ นประโยชน์ต่ อธุ รกิ จ ทําการสํารวจตลาดร้านขายอะไหล่
รถยนต์ถึงความต้องการใช้ระบบร้านขายอะไหล่รถยนต์ ส่วนใหญ่ตอ้ งการระบบเพือนํามาใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของร้านตนเอง เพือความสะดวกรวดเร็ ว ทันสมัยต่อการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
กับธุรกิจ ช่วยลดต้นทุนและเวลามีประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
จากเหตุผลทีกล่าวมาคณะผูจ้ ดั ทําได้เห็นถึงความสําคัญและปัญหา จึงมีแนวคิดทีจะสร้างและ
พัฒนาระบบร้ านขายอะไหล่รถยนต์ เพือทีจะแก้ปัญหาที เกิ ดขึ นเพือประโยชน์ต่อร้านขายอะไหล่
รถยนต์ ตอบสนองความต้องการของเจ้าของกิจการ สะดวกกับการใช้งาน ช่วยจัดการฐานข้อมูลให้
เป็ นระเบียบและถูกต้อง ง่ายต่อการดึงข้อมูลนําไปประโยชน์ดา้ นต่างๆ ลดความผิดพลาดด้านข้อมูล
ทําให้ขอ้ มูลมีความน่าเชือถือและแม่นยําได้ทราบจํานวนอะไหล่ ประเภทไหน ยีห้อไหนเหลือจํานวน
เท่าใดช่วยในการจัดการสังซือจากผูผ้ ลิต รู้ถึงความต้องการสินค้าทีขายดีและตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค มีประโยชน์สาํ หรับกับการขายหน้าร้าน ทีมีโปรแกรมช่วยในการคํานวณและสามารถนํา
ส่วนนีไปคํานวณรายได้ กําไร ขาดทุนได้ มีประโยชน์และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพืออํานวยความสะดวก ลดเวลาในการทํางานต่อผูใ้ ช้งานระบบ
2. เพือลดความผิดพลาด ซําซ้อนของข้อมูล
3. เพือจัดการระบบฐานข้อมูลให้เป็ นระเบียบและมีประสิทธิภาพในการทํางาน
กลุ่มเป้ าหมาย
พนักงานและเจ้าของกิจการร้านขายอะไหล่รถยนต์
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติของระบบร้านขายอะไหล่รถยนต์ มีความสามารถดังต่อไปนี
1.1 การจัดการข้อมูลพืนฐาน สามารถค้นหา ปรับปรุ ง และเพิ มได้
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

ข้อมูลอะไหล่รถยนต์
ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลผูจ้ ดั จําหน่าย
ข้อมูลยีห้ออะไหล่รถยนต์
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1.2

1.1.6 ข้อมูลหน่วยนับ
1.1.7 ข้อมูลประเภทอะไหล่รถยนต์
ระบบการสังซืออะไหล่รถยนต์

1.3

1.2.1 ตรวจสอบรายการทีต้องการสังซือ
1.2.2 ตรวจสอบข้อมูลตัวแทนจําหน่าย
1.2.3 กรอกจํานวนทีจะสัง
1.2.4 บันทึกรายการสังซือ
ระบบการรับสินค้า (แบบทะยอยรับ)

1.4

1.3.1 ตรวจสอบรหัสการสังซือ
1.3.2 กรอกจํานวนทีได้รับ
1.3.2 บันทึกรายการรับ
ระบบการขายสินค้า

1.5

1.4.1 ตรวจสอบรหัสการขาย
1.4.2 ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
1.4.3 ตรวจสอบข้อมูลอะไหล่รถยนต์
1.4.4 ทํารายการขาย
1.4.5 บันทึกการขาย
1.4.6 พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน
ระบบการรับเคลมอะไหล่ (ลูกค้า) ไม่เกิน 7 วัน

1.6

1.5.1 ตรวจสอบรหัสการเคลมอัติโนมัติ
1.5.2 ตรวจสอบรหัสการขาย
1.5.3 ทํารายละเอียดการเคลม
1.5.4 บันทึกรายการเคลม
ระบบการส่งเคลมอะไหล่ (ตัวแทนจําหน่าย)
1.6.1
1.6.2
1.6.3

ตรวจสอบรหัสการเคลม
ตรวจสอบบริ ษทั ตัวแทนจําหน่าย
พิมพ์ใบการส่งเคลม
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1.7

ระบบการรับเคลมอะไหล่ (ตัวแทนจําหน่าย)

1.8

1.7.1 ตรวจสอบรหัสการเคลม
1.7.2 ตรวจสอบข้อมูลอะไหล่รถยนต์
1.7.3 กรอกจํานวนอะไหล่ทีได้รับ
1.7.4 บันทึกรายการรับ
ระบบรายงาน

1.8.1 รายงานการขายอะไหล่
1.8.2 รายงานการสังซืออะไหล่
1.8.3 รายงานการเคลมอะไหล่
1.8.4 รายงานอะไหล่รถยนต์ตามประเภท
1.8.5 รายงานอะไหล่รถยนต์ตามผูจ้ ดั จําหน่าย
1.8.6 รายงานสินค้าขายดี
คุณสมบัติฮาร์ดแวร์
2.1

2.2

ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 CPU Intel core i5-4440 3.10 GHz.
2.1.2 Hard Disk 1 TB.
2.1.3 RAM 8 GB.
2.1.4 VGA AMD 7 260x Icooler
2.1.5 DVD-RW Drive
2.1.6 Main Board GIGABYTE GA-H87M-HD3
2.1.7 Power Supply Seasonic 550w+
2.1.8 Printer
ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Pentium G3240 3.10 GHz. หรื อสูงกว่า
2.2.2 Hard Disk มีเนือทีเหลือไม่นอ้ ยกว่า 1 TB.
2.2.3 RAM 4 GB. หรื อมากกว่า
2.2.4 VGA GTX 750 Ti
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2.2.5
2.2.6
3

CD-ROM Drive
Printer

คุณสมบัติซอฟต์แวร์
3.1

ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ

3.2

3.1.1 Microsoft Windows 7 Professional
3.1.2 Microsoft Visual Studio 2012
3.1.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.1.4 Microsoft Office Visio 2010
3.1.5 Microsoft Office Words 2010
ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ

3.2.1 Microsoft Windows 7 Professional หรื อสูงกว่า
3.2.2 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.2.3 โปรแกรมระบบร้านขายอะไหล่รถยนต์
ขันตอนดําเนินการดําเนินงาน
ในการจัดทําระบบร้านขายอะไหล่รถยนต์ คณะผูจ้ ดั ทําได้ร่วมกันวางแผนการดําเนิ นงานไว้
ดังนี
1. ศึกษาปัญหาเกียวกับการทํางานของระบบงานภายในร้าน
2. สํารวจตลาดร้ านขายอะไหล่ร ถยนต์ค วามต้องการใช้ร ะบบร้ านขายอะไหล่ร ถยนต์
สําเร็ จรู ปและวิเคราะห์นาํ เสนออาจารย์ทีปรึ กษาอธิบายเป้ าหมายตามความต้องการ
3. ออกแบบหน้าจอระบบร้ านขายอะไหล่ร ถยนต์ กําหนดการทํางานในแต่ ละหน้าจอ
ระบบให้ประยุกต์เข้ากับฐานข้อมูล
4. ปฏิบตั ิการจัดทําการพัฒนาระบบร้านขายอะไหล่รถยนต์
5. ทดลองความสามารถการใช้ระบบร้านขายอะไหล่รถยนต์
6. ดําเนินการจัดทําการพิมพ์ตามรู ปแบบของโครงงานเพือจัดทํารู ปแบบโครงงาน
7. นําเสนอ
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
1. เพือให้ร้ านขายอะไหล่ร ถยนต์มีฐานข้อ มูล ที จัด เก็บ ข้อมูลเป็ นระเบี ย บมากขึ นและ
สามารถเรี ยกใช้ได้ง่ายขึน
2. พนักงานร้านขายอะไหล่รถยนต์มีความสะดวกสบายในการขายอะไหล่รถยนต์และใช้
งานได้ง่ายลดความซับซ้อนในการขาย
3. เพือให้ระบบจัดการขายทีเป็ นมาตรฐานและน่าเชือถือต่อลูกค้า

