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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีบทบำทอย่ำงมำกในกระบวนกำรทำงำนและกระบวนกำร
วำงแผนไม่ว่ำจะใช้โปรแกรมควบคุมกำรทำงำนด้วยคอมพิวเตอร์ กิจกรรมด้ำนต่ำงๆสำมำรถนำเอำ
เครื่ องคอมพิวเตอร์เข้ำมำประยุกต์ใช้ร่วมกับกำรทำงำนของมนุ ษย์ซ่ึงทำให้กำรทำงำนสะดวกและลด
ขั้นตอนกำรทำงำนลดต้นทุนงบประมำณทำงธุรกิจที่เสี ยไปกับกำรจัดเก็บในรู ปแบบเอกสำรและใช้
แรงงำนคนดูแลหรื อคอยควบคุมน้อยลงช่วยแบ่งเบำภำระงำนได้เป็ นอย่ำงดีและมี ประสิ ทธิภำพทำให้
สถำนประกอบกำรมีกำไรมำกขึ้นสะดวกต่อลูกค้ำและเครื่ องคอมพิวเตอร์จะทำหน้ำที่เสมือนพนักงำน
หลำยๆหน้ำที่ เช่นบันทึกข้อมูล เก็บรำยละเอียดข้อมูลสิ นค้ำ ข้อมูลลูกค้ำที่แม่นยำ ทำหน้ำที่คำนวณ
ยอดสั่งซื้ อ ยอดสั่งจ่ ำยได้อ ย่ำ งถูก ต้อ งและเรี ย กใช้หรื อค้น หำข้อ มูล เป็ นต้น นอกจำกนี้ กำรใช้
เทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ ในกำรจัด เก็บและบัน ทึ ก ข้อ มูล ต่ ำงๆยัง เป็ นเครื่ องมือที่ ใช้รำยงำนยอด
งบประมำณเพื่อให้เจ้ำของกิจกำรตัดสิ นใจในภำพรวมเกี่ยวกับกำรลงทุนหรื อกำรวำงแผนธุรกิจใน
อนำคตซึ่งสถำนประกอบกำรควรจะมีกำรลงทุนมำกขึ้นหรื อลดลงตำมอัตรำกำรขำยสิ นค้ำ ข้อมูลที่
เกิดขึ้นจริ งทำให้ควบคุมกำรผลิตสินค้ำในแต่ละเดือนเพื่อที่จะให้กำรผลิตไม่เกินที่ตลำดต้องกำร และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์ท้งั ทำงตรงและทำงอ้อม ช่วยงำนมนุ ษย์ในด้ำนต่ำงๆเช่นด้ำนกำร
คำนวณ พิมพ์งำน บันทึกข้อมูล ประมวลผล เป็ นต้น หำกนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ำช่วยงำนจะ
ช่วยแบ่งเบำภำระงำนได้เป็ นอย่ำงดีและมี ประสิ ทธิภำพนอกจำกนั้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยงั ช่วย
พัฒนำคุณภำพชีวิตมนุษย์ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ช่วยในกำรเรี ยนรู้ เทคโนโลยี ช่วยงำนบันเทิง พัฒนำงำน
ด้ำนต่ำงๆเพื่อพัฒนำเทคโนโลยีอนั ส่งผลให้ควำมเป็ นอยูข่ องมนุษย์ดีข้ ึนเป็ นต้น
จำกกำรที่คณะผูจ้ ดั ทำได้รวบรวมข้อมูลและเข้ำไปศึกษำระบบร้ำนรุ่ งกิจพำณิ ชย์2ที่เป็ นตัวแทน
จำหน่ำยเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พบว่ำภำยในร้ำนไม่ได้นำเอำระบบเทคโนโลยีดำ้ นคอมพิวเตอร์ เข้ำมำ
ช่วยในระบบกำรทำงำนเลย มีเพียงกำรจดบันทึกข้อมูลด้วยลำยมือ จัดเก็บไว้ในรู ปแบบเอกสำรจัดเก็บ
ข้อมูลของระบบกำรขำยด้วยแฟ้ มกระดำษหรื อแฟ้ มพลำสติก และกำรตรวจสอบสิ นค้ำคงคลัง อำศัย
เพียงแรงงำนพนักงำนที่ทำหน้ำที่ตรวจสอบยอดสินค้ำทั้งหมดภำยในร้ำนจึงทำให้เกิดควำมล่ำช้ำขำด
กำรอัพเดทข้อมูลที่ถกู ต้อง แม่นยำ ทำให้เกิดกำรผิดพลำดขึ้น และกำรเก็บข้อมูลแฟ้ มเอกสำรข้อมูลทั้ง
กำรซื้อและกำรขำยยังเป็ นแบบจดบันทึกทำให้กำรค้นหำข้อมูลไม่สะดวกและไม่รวดเร็ วเท่ำที่ควรใช้
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พื้นที่จำนวนมำกในกำรเก็บข้อมูล เอกสำรข้อมูลไม่ครบถ้วน เกิดกำรชำรุ ดเสี ย หำยตำมสภำพและ
ระยะเวลำกำรเก็บชุดเอกสำรข้อมูล และเกิดกำรสูญหำยของข้อมูลหรื อเกิดข้อผิดพลำดบ่อยครั้ง ทำให้
กระบวนกำรทำงำนของร้ำนรุ่ งกิจพำณิ ชย์ 2 เกิดกำรสูญหำยของข้อมูลหรื อข้อมูลที่ใช้มีควำมผิดพลำด
อยู่บ่อยครั้ง ในเรื่ องของกำรทำงำนจัดเก็บสิ นค้ำคงคลังที่เหลืออยู่ภำยในร้ำน เกิดจำกกำรตรวจนับ
จำนวนของข้อมูลสินค้ำที่ไม่แน่ นอน ทำให้ยอดสิ นค้ำที่เหลือกับจำนวนสิ นค้ำที่จำเป็ นจะต้องสั่งซื้อ
เพิ่มไม่สอดคล้องกันจึ งทำให้ กำรจ ำหน่ ำยสิ น ค้ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูก ค้ำ และยังไม่
สำมำรถคำดกำรณ์จำนวนสินค้ำที่ขำยดีเพื่อมำตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ ทำให้ทำงร้ำนขำด
ควำมพร้อมในกำรจัดจำหน่ำยและเสียโอกำสในกำรจำหน่ำยสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำ
ด้วยเหตุน้ ี คณะผูจ้ ดั ทำจึงช่วยกันพัฒนำระบบบริ หำรงำนขำยเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อแก้ไข
ระบบงำนเดิ มให้มี ประสิ ทธิภ ำพสร้ ำงควำมพึงพอใจและสะดวกในกำรทำงำนมำกขึ้ นเพื่อให้ผใู้ ช้
เปลี่ยนจำกเก็บข้อมูลลงในสมุดมำเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ แต่ช่วงแรกอำจต้องทำควำมเข้ำใจ
และมีกำรอธิ บำยถึงกำรใช้งำนต่ ำงๆ ในระบบให้ผใู้ ช้สำมำรถเข้ำใจง่ ำยเปลี่ยนมำใช้ ระบบที่ค ณะ
ผูจ้ ดั ทำได้จดั ทำขึ้นแต่หลังจำกที่ผใู้ ช้ได้มีกำรใช้แล้วอำจต้องมีกำรสอบถำมว่ำมี ขอ้ เสนอแนะอย่ำงไร
บ้ำงที่ตอ้ งกำรให้ปรับปรุ งโปรแกรม เพื่อให้ผใู้ ช้เกิดควำมพอใจและตอบสนองควำมต้องกำรมำกที่สุด
ระบบนี้ถกู ออกแบบมำเพื่อจัดรู ปแบบระบบงำนให้มีควำมสะดวกสบำยยิ่งขึ้นต่อเจ้ำของกิจกำร ด้ำน
ระบบกำรขำยและกำรซื้ อ เพื่อเก็บจำนวนในกำรขำยออกไป กำรซื้ อสิ น ค้ำเข้ำมำในคลัง บอกถึง
ปริ มำณตัวเลขที่แน่นอนว่ำควรสัง่ สินค้ำประเภทไหนเพิ่มเติมหลังจำกที่ได้ถกู ขำยออกไป และจะต้อง
สัง่ ซื้อของเข้ำมำในคลังเพื่อให้พอดีกบั ปริ มำณขำยในแต่ละเดือน เพื่อไม่ให้เกิดกำรขำดสิ นค้ำในคลัง
หรื อสินค้ำเหลือเกินตำมปริ มำณขำย ระบบนี้ส่งผลให้สำมำรถสรุ ปปริ มำณยอดขำยในแต่เดือน เพื่อให้
สำมำรถปรับเปลี่ยนหรื อวำงแผนในกำรขำยให้เกิดประสิ ทธิภำพเกิดกำไรทำให้กำรขำดทุนมีผลน้อย
ที่สุดระบบนี้ ได้มีกำรออกแบบมำเป็ นอย่ำงดี และรองรั บกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ที่ เปลี่ยนแปลงใน
อนำคตได้
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วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำโปรแกรมระบบบริ หำรงำนขำยเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มเป้ ำหมำย
พนักงำนและเจ้ำของร้ำนรุ่ งกิจพำณิ ชย์ 2
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติของระบบบริ หำรงำนขำยเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีควำมสำมำรถดังนี้
1.1 กำรจัดกำรข้อมูลพื้นฐำน สำมำรถค้นหำ ปรับปรุ ง และเพิ่มได้
1.1.1 ข้อมูลพนักงำน
1.1.2 ข้อมูลผูผ้ ลิต
1.1.3 ข้อมูลสินค้ำ
1.1.4 ประเภทสินค้ำ
1.2 กำรสัง่ ซื้อสินค้ำมีกำรเก็บข้อมูล ดังนี้
1.2.1 ตรวจสอบข้อมูลที่ตอ้ งกำรสัง่ ซื้อ
1.2.2 ตรวจสอบข้อมูลผูผ้ ลิต
1.2.3 ทำรำยกำรสัง่ ซื้อสินค้ำ
1.2.4 บันทึกกำรสัง่ ซื้อสินค้ำ
1.2.5 พิมพ์ใบสัง่ ซื้อสินค้ำ
1.3 กำรรับสินค้ำ
1.3.1 ตรวจสอบรำยกำรสัง่ ซื้อสินค้ำ
1.3.2 ตรวจรับรำยกำรสัง่ ซื้อสินค้ำตำมจำนวนที่สงั่
1.3.3 ทำรำยกำรรับสินค้ำตำมใบสัง่ ซื้อ
1.3.4 บันทึกกำรรับสินค้ำ
1.3.5 บันทึกจำนวนสินค้ำที่ได้รับเข้ำคงคลัง
1.3.6 ปรับปรุ งจำนวนสินค้ำคงค้ำง
1.3.7 ตรวจสอบกำรรับสินค้ำทั้งหมด
1.3.8 ชำระเงินค่ำสินค้ำ
1.3.9 บันทึกกำรชำระเงินค่ำสินค้ำ
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.3.10 ปรับปรุ งสถำนะใบสัง่ ซื้อ
กำรขำยสินค้ำ
1.4.1 ตรวจสอบข้อมูลสินค้ำ
1.4.2 ทำรำยกำรขำยสินค้ำ
1.4.3 รับชำระเงินค่ำสินค้ำ
1.4.4 ลดจำนวนสินค้ำคงคลัง
1.4.5 บันทึกกำรขำยสินค้ำ
1.4.6 พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน
กำรจัดกำรสินค้ำที่ชำรุ ด
1.5.1 ตรวจสอบสินค้ำที่ชำรุ ด
1.5.2 ทำรำยกำรสินค้ำที่ชำรุ ด
1.5.3 ลดจำนวนสินค้ำคงคลัง
1.5.4 เพิม่ จำนวนสินค้ำชำรุ ด
1.5.5 บันทึกรำยกำรสินค้ำที่ชำรุ ด
รับคืนสินค้ำที่ชำรุ ดจำกลูกค้ำ
1.6.1 ตรวจสอบข้อมูลกำรขำย
1.6.2 ตรวจสอบจำนวนสินค้ำคงคลัง
1.6.3 ทำรำยกำรเปลี่ยนสินค้ำ
1.6.4 ลดจำนวนสินค้ำคงคลัง
1.6.5 เพิ่มจำนวนสินค้ำที่ชำรุ ด
1.6.6 บันทึกกำรเปลี่ยนสินค้ำ
กำรส่งสินค้ำที่ชำรุ ดแก่ผผู้ ลิต
1.7.1 ตรวจสอบข้อมูลสินค้ำที่ชำรุ ด
1.7.2 ตรวจสอบข้อมูลผูผ้ ลิต
1.7.3 ทำรำยกำรส่งคืนสินค้ำ
1.7.4 ปรับลดจำนวนสินค้ำที่ชำรุ ด
1.7.5 ปรับเพิ่มสินค้ำส่งคืน
1.7.6 บันทึกข้อมูลสินค้ำที่ส่งเคลม
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2.

3.

1.8 กำรรับคืนสินค้ำที่ชำรุ ดจำกผูผ้ ลิต
1.8.1 ตรวจสอบข้อมูลรำยกำรสินค้ำที่ชำรุ ด
1.8.2 ทำรำยกำรรับคืนสินค้ำจำกผูผ้ ลิต
1.8.3 ปรับลดสินค้ำส่งคืน
1.8.4 เพิ่มข้อมูลรำยกำรสินค้ำคงคลัง
1.8.5 บันทึกกำรรับคืนสินค้ำ
1.9 รำยงำนระบบ
1.9.1 รำยงำนสรุ ปยอดขำยสินค้ำรำยเดือน
1.9.2 รำยงำนสรุ ปยอดสัง่ ซื้อสินค้ำ
1.9.3 รำยงำนสรุ ปสินค้ำที่ขำยดี 10 อันดับ
คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
2.1.1 CPU Intel Core2Duo 2.13 GHz.
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 4 GB.
2.1.4 DVD-RW Drive
2.1.5 Scanner
2.1.6 Printer
2.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Celeron 1.8 GHz. หรื อสูงกว่ำ
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 1 GB.
2.2.3 RAM 512 MB. หรื อมำกกว่ำ
2.2.4 CD-ROM Drive
2.2.5 Printer
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
3.1.2 Microsoft Visual Studio 2008
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3.1.3 Microsoft SQL Server 2005
3.1.4 Microsoft Office Word 2007
3.1.5 Adobe Photoshop CS
3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 หรื อสูงกว่ำ
3.2.2 Microsoft SQL Server 2005
3.2.3 Microsoft .NET Framework 3.5
3.2.4 โปรแกรมระบบบริ หำรงำนขำยเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรจัด ทำระบบบริ หำรงำนขำยเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์คณะผูจ้ ดั ทำได้ร่วมกันวำงแผนกำร
ดำเนินงำนไว้ดงั นี้
1. ศึก ษำปั ญหำของระบบเก่ ำคณะผูจ้ ดั ทำสอบถำมถึงระบบกำรทำงำนเดิมจำกร้ำนขำย
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และควำมต้องกำรจำกเจ้ำของกิจกำรเพื่อให้ทรำบถึงควำมต้องกำรของระบบงำน
ใหม่ และเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบงำนใหม่
2. รวบรวมข้อมูลต่ ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องภำยในระบบงำน และศึก ษำควำมเป็ นไปได้ในกำร
ก ำหนดแนวทำงแก้ไ ขปั ญ หำ ด้ำ นบุ ค ลำกร และด้ำ นอื่ น ๆ ของระบบงำนเดิ ม เพื่ อ น ำไปสู่ กำร
เปลี่ยนแปลงระบบงำน ที่มีกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. วิเครำะห์ระบบ โดยนำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำและเก็บข้อมูล นำมำวิเครำะห์กำรทำงำน
ของระบบเดิม วิเครำะห์ถึงกำรแก้ไขปัญหำของระบบเดิมเพื่อนำมำออกแบบโครงสร้ำงกำรทำงำนของ
ระบบใหม่
4. ออกแบบระบบงำนโดยนำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ มำออกแบบระบบใหม่ให้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของระบบและผูใ้ ช้ระบบ โดยออกแบบฐำนข้อมูล ออกแบบหน้ำจอ กำรออก
รำยงำนและกำรแสดงผลลัพธ์ทำงหน้ำจอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรใช้งำน
5. พัฒนำระบบ เป็ นกำรเขียนโปรแกรมในส่วนต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์และออกแบบ
ให้เป็ นไปตำมรู ปแบบที่กำหนดไว้ โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2008
6. ทดสอบและปรับปรุ งระบบทดลองใช้โปรแกรมตรวจสอบหำข้อผิดพลำดของโปรแกรม
เมื่อมีขอ้ ผิดพลำดคณะผูจ้ ดั ทำจะแก้ไข และปรับปรุ งระบบที่พฒั นำขึ้น

7
7.
8.

จัดทำคู่มือพิมพ์เอกสำรคู่มือสำหรับสอนกำรใช้งำนและรำยละเอียดของระบบ
นำเสนอภำคนิพนธ์โดยนำโปรแกรมระบบบริ หำรงำนขำยเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่ำน
กำรตรวจสอบแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วมำนำเสนอขั้นตอนกำรทำงำน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ระบบงำนเดิมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจและสะดวกในกำรทำงำนมำกขึ้นแก่ผใู้ ช้งำน
เพื่อจัดรู ปแบบระบบงำนและวำงแผนงำนให้มีควำมสะดวกสบำยยิง่ ขึ้น
เพื่อจัดเก็บจำนวนกำรขำย กำรซื้อสินค้ำ บอกถึงปริ มำณตัวเลขที่แน่นอน

