บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว มี การเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน
โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นสิ่ งสําคัญที่เข้ามามีบทบาทในการดําเนิ นงานในชีวิตประจําวันของมนุ ษย์ ทั้งด้านการศึกษา ด้าน
ความบันเทิง การติดต่อสื่ อสาร ด้านธุรกิจการค้ามีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือในการ
บริ หารจัด การธุ รกิ จ การค้า จะทํา ให้เ กิ ด ประสิ ทธิ ภ าพในการดํา เนิ นงาน หากธุ รกิ จ ใช้ระบบหรื อ
โปรแกรมที่เหมาะสมกับธุ รกิ จของตนมากเท่าใด ก็จะทําให้เกิ ดผลประโยชน์สูงสุ ดต่อกิ จการนั้นๆ
อย่างยิ่ง ถ้าเทคโนโลยีของธุ รกิจไม่ได้มีการปรับปรุ งแก้ไข ยังคงใช้การดําเนิ นงานในรู ปแบบเดิมๆ
ก่อให้เกิ ดความล้าสมัย ทําให้ธุรกิ จในองค์กรนั้นเสี ยเปรี ยบในการแข่งขันด้านต่างๆ เช่ น ทางด้าน
การเงิน การตลาด เป็ นต้น ความล่าช้า และยากในการตรวจหาเอกสารจากแฟ้มข้อมูล ความซํ้าซ้อนใน
การทํางาน ความผิดพลาด ต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร เมื่อระยะเวลานานขึ้นเอกสารบางส่ วนก็
ชํารุ ด ระบบการจัดการร้านจําหน่ายเครื่ องสําอางในปั จจุบนั ส่ วนมากยังไม่มีการนํา และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่กา้ วหน้าเข้ามาใช้งานมากนัก และยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถ จัดการข้อมูลการ
สัง่ ซื้อสิ นค้า จัดเก็บข้อมูลสิ นค้า ซึ่งทําให้การบริ หารงานนั้นเกิดความยุง่ ยากในการตรวจสอบสิ นค้าว่า
สิ นค้าคงคลังมีจาํ นวนคงเหลือเท่าไหร่ จึงทําให้เกิดความล่าช้า เสี ยเวลา และบางครั้งอาจทําให้ขอ้ มูลที่
เก็บเสี ยหายหรื อสู ญหายได้ เนื่ องจากข้อมูลต่างๆ ของกิจการอยู่ในรู ปแบบของเอกสาร ถ้าหากข้อมูล
ต่างๆ ที่ทาํ บนเอกสารเกิดผิดพลาดก็จะต้องทําเอกสารใหม่ท้ งั หมดจึงทําให้เสี ยเวลาตรวจนับสิ นค้า
ใหม่ ดังนั้นการนําระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการช่วยบริ หารกิจการก็จะช่วยลดต้นทุนในการจ้าง
พนักงาน สะดวกสบาย รวดเร็ วในการทํางานของธุรกิจ
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การศึกษาถึงปั ญหาของงาน และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ระบบการจัดการร้านจําหน่ ายเครื่ องสําอาง ปั จจุบนั จะเห็นได้ว่ามีเครื่ องสําอางหลายยี่ห้อที่ออกมาสู่
ตลาดจึงทําให้ผหู ้ ญิงมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น และในการขายสิ นค้านั้น จึงจําเป็ นที่จะต้องนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วสามารถช่วยลดความยุง่ ยากซับซ้อนใน
กระบวนการทํางาน และยังสามารถช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาไปได้อย่างมากรวมถึงยังช่วยลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ลงได้เป็ นอย่างมาก คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาปั ญหามาแล้วนั้นก็ได้ทราบถึงปั ญหา
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ว่าการใช้ระบบเดิมมาจัดการการสัง่ ซื้อ การเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์หรื อการเช็คสต็อคสิ นค้านั้นเป็ นไปได้
อย่างช้าเนื่ องมาจากการที่สมาชิกต้องการ จะสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์พนักงานขายจะจดรายการสิ นค้าในการ
ขายแต่ละครั้งลงในกระดาษไม่ว่าจะจํานวนมากน้อยเพียงใดทําให้เสี ยเวลาในการบริ การและยังส่ งผล
ถึ งการจัดการสต็อคสิ นค้ากล่ าวคื อ หากมี ก ารสั่งซื้ อผลิ ตภัณฑ์พ นัก งานขายจะไม่ สามารถทําการ
ตรวจสอบจํานวนสิ นค้าได้เลย
สาเหตุน้ ีทางคณะผูจ้ ดั ทํา จึงได้ทาํ ระบบการจัดการร้านจําหน่ายเครื่ องสําอางขึ้น เพื่อเข้ามาแทน
ระบบการดําเนิ นงานในแบบปั จจุบนั ให้ระบบงานใหม่มาช่วยในการสนับสนุ นการดําเนิ นงานของ
กิ จการเครื่ องสําอาง มีความสะดวก และรวดเร็ วทันใจมากขึ้ น ลดข้อผิดพลาดอันเนื่ องมาจากการ
ดํา เนิ น งานแบบปั จ จุ บนั โดยระบบงานใหม่ มีก ารนํา เอาฐานข้อ มู ลมาช่ ว ยในการลดขั้น ตอนการ
ดําเนิ นงาน มี การจัดเก็บข้อมู ลต่ างๆ เพื่อ ความสะดวกและง่ ายต่ อการค้น คว้าหาข้อมู ล ลดปั ญหา
ทางด้านเอกสารหาย หรื อสู ญเสี ย มี การจัดทําสต็อคสิ นค้า เพื่อง่ ายต่ อการสั่งซื้ อสิ นค้า และมี การ
คํานวณราคาสิ นค้าที่ถูกต้อง และแม่นยํา ช่วยให้กิจการมีศกั ยภาพ และประสิ ทธิภาพมากขึ้น เหมาะสม
กับการใช้งาน และแข่งขันทางด้านกิจการต่างๆ และเพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า ทําให้ลูกค้าเกิ ด
ความพึงพอใจกับระบบการจัดการร้ านจําหน่ ายเครื่ องสําอาง ทางคณะผูจ้ ดั ทําจึ งคิดที่จะนําปั ญหา
เหล่านี้มาแก้ไขปรับปรุ งให้ดีข้ ึน เพราะกระบวนการขายสิ นค้าไม่วา่ จะเป็ นการสัง่ ซื้อสิ นค้า การเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์การเก็บรวบรวมข้อมูลสมาชิก และการจัดการกับสต็อคสิ นค้าล้วนเป็ นหัวใจสําคัญของการ
ประกอบธุ ร กิ จ ทั้ง สิ้ น ถ้า หากมี ก ารจัด การอย่า งเป็ นระบบแล้ว การทํา งานจะสะดวกรวดเร็ ว ขึ้ น
ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ เคยเกิ ดขึ้ นจะลดน้อยลงสามารถนําเอาเวลาที่ เหลื อไปพัฒนาด้านอื่ นเพื่อที่ จะ
สามารถสร้ างความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งขันรายอื่ นได้มากขึ้นซึ่ งในการแก้ไขปั ญหานั้นทางคณะ
ผูจ้ ดั ทําได้ใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูลต่างๆ ให้ใช้งานได้สะดวก และรวดเร็ ว
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วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการร้านจําหน่ายเครื่ องสําอาง
เพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงาน และความสะดวกรวดเร็ วต่อกิจการ
เพื่อให้เจ้าของกิจการตรวจสอบ และเช็คข้อมูลสิ นค้าได้ง่ายขึ้น
เพื่อช่วยในการคํานวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีความถูกต้องอย่างแม่นยํา

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานขาย และเจ้าของร้านจําหน่ายเครื่ องสําอาง
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติของระบบการจัดการร้านจําหน่ายเครื่ องสําอาง มีความสามารถดังนี้
1.1 จัดการข้อมูลพื้นฐานสามารถค้นหาปรับปรุ ง และเพิ่มได้
1.1.1 ข้อมูลพนักงาน
1.1.2 ข้อมูลสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.1.3 ข้อมูลบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องสําอาง
1.1.4 ข้อมูลประเภทสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.1.5 ข้อมูลประเภทพนักงาน
1.2 สัง่ ซื้อสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.2.1 ทําการตรวจสอบจํานวนสิ นค้าเครื่ องสําอางคงเหลือ
1.2.2 ทํารายการสัง่ ซื้อสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.2.3 ทํารายการคํานวณราคาสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.2.4 บันทึกใบสัง่ ซื้อสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.2.5 พิมพ์ใบสัง่ ซื้อสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.3 รับสิ นค้าเครื่ องสําอางที่สงั่ ซื้อ
1.3.1 ตรวจสอบรหัสใบสัง่ ซื้อสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.3.2 ตรวจสอบรายการสิ นค้าเครื่ องสําอางที่สงั่ ซื้อ
1.3.3 ทํารายการรับสิ นค้าเครื่ องสําอางตามจํานวนที่สงั่
1.3.4 ทํารายการจ่ายชําระเงินค่าสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.3.5 เพิ่มจํานวนสิ นค้าเครื่ องสําอางคงคลัง
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.3.6 บันทึกการชําระเงินค่าสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.3.7 บันทึกการรับสิ นค้าเครื่ องสําอางจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ขายสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.4.1 ตรวจสอบสิ นค้าเครื่ องสําอางคงเหลือในสต็อค
1.4.2 ทํารายการขายสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.4.3 คํานวณราคารวมสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.4.4 รับชําระเงินค่าสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.4.5 ปรับลดจํานวนสิ นค้าเครื่ องสําอางคงเหลือคงคลัง
1.4.6 บันทึกการขายสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.4.7 พิมพ์ใบเสร็ จการขายสิ นค้าเครื่ องสําอาง
จัดการสิ นค้าเครื่ องสําอางชํารุ ด
1.5.1 ตรวจสอบรายการสิ นค้าเครื่ องสําอางชํารุ ด
1.5.2 ทํารายการเครื่ องสําอางชํารุ ด
1.5.3 ทําการเพิ่มจํานวนสิ นค้าเครื่ องสําอางชํารุ ด
1.5.4 ทําการปรับลดจํานวนสิ นค้าเครื่ องสําอางลงคลัง
1.5.5 บันทึกข้อมูลรายการสิ นค้าเครื่ องสําอางชํารุ ด
ส่ งเคลมสิ นค้าเครื่ องสําอางกับบริ ษทั ผูผ้ ลิต
1.6.1 ตรวจสอบข้อมูลบริ ษทั ผูผ้ ลิต
1.6.2 ตรวจสอบรหัสสิ นค้าเครื่ องสําอางชํารุ ด
1.6.3 ทํารายการส่ งเคลมสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.6.4 ลดจํานวนสิ นค้าเครื่ องสําอางชํารุ ด
1.6.5 เพิ่มจํานวนสิ นค้าเครื่ องสําอางส่ งเคลม
1.6.6 ปรับสถานะเป็ นการส่ งเคลมสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.6.7 บันทึกการส่ งสิ นค้าเครื่ องสําอางเคลม
1.6.8 พิมพ์ใบส่ งสิ นค้าเครื่ องสําอางเคลม
รับสิ นค้าเครื่ องสําอางคืนจากสิ นค้าส่ งเคลม
1.7.1 ตรวจสอบรหัสสิ นค้าเครื่ องสําอางส่ งเคลม
1.7.2 ตรวจสอบรายการสิ นค้าเครื่ องสําอางที่ส่งเคลม
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2.

1.7.3 ทํารายการรับสิ นค้าเครื่ องสําอางที่ส่งเคลม
1.7.4 ปรับสถานะเป็ นรับสิ นค้าเครื่ องสําอางส่ งเคลม
1.7.5 เพิม่ จํานวนสิ นค้าเครื่ องสําอางลงคลัง
1.7.6 ลดจํานวนสิ นค้าเครื่ องสําอางส่ งเคลม
1.7.7 บันทึกการรับสิ นค้าเครื่ องสําอางคืน
1.8 ออกรายงาน
1.8.1 รายงานสรุ ปยอดรวมขายสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.8.2 รายงานสรุ ปยอดรวมสัง่ ซื้อสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.8.3 รายงานสรุ ปยอดรวมสิ นค้าเครื่ องสําอางชํารุ ด และเคลมสิ นค้า
1.8.4 รายงานสรุ ปสิ นค้าเครื่ องสําอางคงเหลือ
1.8.5 รายงานสิ นค้าเครื่ องสําอางชํารุ ด
1.8.6 รายงานการสัง่ ซื้อสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.8.7 รายงานการรับสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.8.8 รายงานการเคลมสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.8.9 รายงานการรับเคลมสิ นค้าเครื่ องสําอาง
1.8.10 รายงานสิ นค้าเครื่ องสําอางขายดี
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 CPU Intel Celeron 1.8 GHz.
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 2 GB.
2.1.4 DVD-RW Drive
2.1.5 Printer
2.2 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Core2Duo 2.66 GHz.
2.2.2 Hard Disk 500 GB.
2.2.3 RAM 1 GB.
2.2.4 DVD-RW Drive
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3.

2.2.5 Printer
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 7 Ultimate 64 bits
3.1.2 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.1.3 Microsoft Visual Studio 2010
3.1.4 Microsoft Office Word 2010
3.2 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows 7 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 13.0.4 Version for Visual Studio 2010
3.2.5 ระบบการจัดการร้านจําหน่ายเครื่ องสําอาง

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ในการจัดทําระบบการจัดการร้านจําหน่ ายเครื่ องสําอาง คณะผูจ้ ดั ทําได้ร่วมกันวางแผนการ
ดําเนินงานไว้ดงั นี้
1. ศึ ก ษาปั ญ หา และทํา ความเข้า ใจกับ ปั ญ หา กับ ระบบงานปั จ จุ บ ัน เพื่ อ จะนํา ปั ญ หา
ดังกล่าว มาแก้ไขและปรับปรุ ง
2. เก็บรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดของระบบงานแบบปั จจุบนั ว่ามีการทํางานอย่างไร
ใครเป็ นผูใ้ ช้ระบบ และผูใ้ ช้ตอ้ งการอะไร หรื อไม่ตอ้ งการอะไร เพื่อให้ระบบใหม่น้ นั
เป็ นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้อย่างแท้จริ ง
3. วิเคราะห์ และออกแบบงานปั จจุบนั เพื่อทําความเข้าใจกับความต้องการในงานต่างๆ ที่
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมา ว่าควรทําระบบอะไรบ้างที่ระบบงานใหม่ตอ้ งการดําเนิ นงาน
และกําหนดรายละเอียดกับความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
4. พัฒนาระบบงานใหม่โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการเขียน และ
พัฒนาระบบ เพื่อสร้างความสามารถในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ วมากขึ้น
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5.
6.
7.
8.

สร้างฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ออกแบบฐานข้อมูล
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานใหม่ในปัจจุบนั
ทดสอบระบบงานใหม่หลังจากที่ได้ทาํ การสร้างโปรแกรมสําเสร็ จ ว่าสามารถทํางานได้
ตามที่วางแผนไว้หรื อไม่ เพื่อหาข้อบกพร่ องของการทํางานของโปรแกรม
จัดทําเอกสาร และคู่มือประกอบการใช้งานของระบบการจัดการจําหน่ ายเครื่ องสําอาง
เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถติดตั้งระบบงาน และใช้งานได้จริ งอย่างถูกวิธี
นําเสนอโปรแกรมการทํางาน และความสามารถของระบบการจัดการร้ านจําหน่ าย
เครื่ องสําอาง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

ระบบการจัดการร้านจําหน่ ายเครื่ องสําอางจะทํางานเป็ นระเบียบ และมีระบบงานมาก
ขึ้น
การค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบหรื อการใช้งาน สามารถดําเนิ นงานได้อย่างรวดเร็ วทันใจ
และสามารถแก้ไขข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น
การเก็บข้อมูลหรื องานต่างๆ ทําให้ประหยัดต้นทุนด้านเอกสาร ลดความเสี ยหาย และลด
ความซํ้าซ้อนของงานที่จะเกิดขึ้น
ช่วยในการคํานวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีความถูกต้องอย่างแม่นยํา

