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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของภาคนิ พนธ์น้ ี เพื่อพัฒนาระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้า เพื่อลดขั้นตอนการ
ทางานที่ซ้ าซ้อนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้มีการสอบถามความต้องการ
ของผูใ้ ช้วา่ ต้องการแบบใดระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้าได้มีการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
ทดสอบเพื่ อ พร้ อ มในการใช้ ง าน การพัฒ นาระบบบริ ห ารงานร้ า นขายเสื้ อผ้า ได้ใ ช้โ ปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2005 ในการเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000
ในการจัด การฐานข้อ มู ล ของระบบบริ ห ารงานร้ านขายเสื้ อผ้า ระบบบริ ห ารงานร้ า นขายเสื้ อ ผ้า
สามารถใช้งานด้านการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่นข้อมูลสิ นค้า ประวัติพนักงาน ประวัติลูกค้าเพื่อง่ายต่อการ
ติดต่อสามารถดู สินค้าคงเหลื อในร้านได้ และยังรวมไปถึ งการออกรายงานต่างๆ ซึ่ งสามารถเรี ยกดู
ตามช่ วงเวลาที่ตอ้ งการทราบได้ เช่น รายงานสิ นค้ายอดนิยม รายงานสรุ ปสิ นค้าคงเหลือ รายงานการ
สั่งซื้ อสิ นค้า และรายงานสรุ ปรายได้ เป็ นต้น ซึ่ งจะส่ งผลให้การดาเนิ นงานในการประกอบธุ รกิ จ
ประสบผลสาเร็ จ และมีระบบงานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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Abstract

This project involves and developing the clothing store management systems. This
management system has been done by asking from the real users that what are they expect from the
clothing store management systems. Base upon the examining we had used several tools and
assessments to ensure the program is ready for use. The developing of clothing store management
system has used various programs to support by using Microsoft Visual Studio 2005 and Microsoft
SQL Server 2000. These programs allow us to identify and design the appropriate program to
combine basic functions which can response all user questions without doubt. With this system,
users can store, keep, and collect all data as database, at the same time they can also see all
inventories and making the report whenever they want as the result the program can help and
support users effective and efficiently.

Keywords: clothing/developing/system

