บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ในปั จจุบนั กีฬำได้รับควำมนิยมมำกสำหรับทุกเพศทุกวัย ทำให้ธุรกิจทำงด้ำนกีฬำเจริ ญเติบโต
มำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ร้ำนอุปกรณ์กีฬำก็เป็ นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับควำมสนใจจำกผูล้ งทุนซึ่งระบบเดิม
เป็ นกำรขำยแบบเก่ำมีกำรจดจำรำคำกำรคำนวณเงินด้วยเครื่ องคิดเลข บำงครั้งอำจเกิดผิดพลำดทำให้
เกิดควำมล่ำช้ำทั้งนี้เพือ่ เพิม่ ควำมสำมำรถในกำรขำยและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำทำง
ร้ำนจึงเห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรสินค้ำและกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำโดยกำรนำเอำเครื่ อง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีรหัสแท่งมำช่วยในกำรจัดกำรสินค้ำมีกำรเชื่อมต่อกับระบบฐำนข้อมูล
เพือ่ เพิม่ ควำมรวดเร็ ว ลดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนที่ซ้ ำซ้อนลดควำมผิดพลำดทำให้ขอ้ มูลถูกต้องแม่นยำ
และประหยัดเวลำในกำรปฏิบตั ิงำนสำมำรถควบคุมสินค้ำไม่ให้ขำดแคลนหรื อมีมำกเกินไปกำร
ค้นหำสินค้ำและกำรตรวจสอบข้อมูลทำได้ง่ำยระบบร้ำนอุปกรณ์กีฬำด้วยรหัสแท่งนี้ ในระบบได้
จัดทำให้มีเมนูต่ำง ๆ เช่น ข้อมูลร้ำน ข้อมูลสินค้ำ ข้อมูลสินค้ำคงเหลือ ข้อมูลพนักงำน ข้อมูลกำรขำย
และสำมำรถออกรำยงำนได้ ทำให้มีควำมทันสมัยและง่ำยต่อผูใ้ ช้งำน
จำกกำรที่คณะผูจ้ ดั ทำได้รวบรวมปั ญหำที่เกิ ดขึ้นและสำรวจกำรดำเนิ นงำนหรื อ ระบบกำร
ทำงำนของธุรกิจประเภทอุปกรณ์กีฬำพูม่ำ เนื่องจำกธุรกิจประเภทอุปกรณ์กีฬำพูม่ำนั้นยังมีกำรจัดเก็บ
เอกสำรที่ไม่สมบรู ณ์ และขำดเครื่ องมือในกำรค้นหำข้อมูลที่มีประสิ ทธิภำพ เช่น ด้ำนคอมพิวเตอร์
และกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ไม่ถูกจัดเก็บไว้เป็ นอย่ำงระเบียบ ข้อมูลมี
มำกและขำดกำรจัดเก็บที่ถูกต้องกำรค้นหำข้อมูล รำยละเอียดในกำรซื้ อขำยสิ นค้ำ รำยละเอียดระบบ
เดิมนำมำใช้ได้ยำกทำให้เสียเวลำค้นหำนำนถ้ำเกิดข้อผิดพลำดบ่อยทำให้ลูกค้ำขำดควำมน่ ำเชื่อถือทำ
ให้เกิ ดปั ญหำควำมผิดพลำดในรำยรับ -รำยจ่ำ ย ซึ่ งในกำรท ำธุ รกิ จ ถ้ำหำกเกิ ดควำมผิดพลำดหรื อ
คลำดเคลื่อนในรำยจ่ำยเพิม่ ขึ้นอำจทำให้เกิดประสบปั ญหำกับกำรขำดทุนถึงกับต้องปิ ดกิจกำร ดังนั้น
คณะผูด้ ำเนินโครงงำนจึงขอเสนอระบบบริ หำรงำนร้ำนอุปกรณ์กีฬำพูม่ำ เพื่อจัดกำรเกี่ยวกับทุกส่ วน
ของร้ำนอุปกรณ์กีฬำพูม่ำไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลกำรสัง่ ซื้อสินค้ำจำกผูผ้ ลิต รวมไปถึงกำรจัดเก็บข้อมูลต่ำง
ๆ ของร้ำน ให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถเรี ยกดูกำรสั่งซื้ อ กำรขำยสิ นค้ำได้สะดวก รวดเร็ ว และมี
ควำมน่ ำเชื่ อถื อ มำกขึ้น ซึ่ งได้จดั เป็ นขั้นตอนตั้งแต่เริ่ มกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำจำกผูผ้ ลิ ตจนไปถึงรำยงำน

ระบบ ทำให้ไ ม่ ตอ้ งเสี ยเวลำค้นหำข้อ มู ล จำกเอกสำรต่ ำง ๆ เพรำะข้อ มู ล ทั้งหมดถู ก จัดเก็บไว้ใ น
ฐำนข้อมูลของทำงร้ำนแล้วเพือ่ ให้กำรค้นหำข้อมูลเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
ด้วยเหตุน้ ีคณะผูจ้ ดั ทำจึงช่วยกันพัฒนำระบบบริ หำรงำนร้ำนอุปกรณ์กีฬำพูม่ำขึ้นมำเพื่อแก้ไข
ปั ญหำในระบบงำนเดิ ม ที่ บำงร้ ำนไม่ สำมำรถจัดเก็ บข้อ มู ลต่ำ ง ๆ ได้ หรื อ เกิ ดกำรผิดพลำดของ
ระบบงำนเดิ ม ทำให้กำรค้น หำข้อ มู ล เป็ นไปอย่ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เพื่อ สร้ ำงควำมพึง พอใจและ
สะดวกสบำยในกำรทำงำนมำกขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงงำน
เพือ่ พัฒนำโปรแกรมระบบบริ หำรงำนร้ำนอุปกรณ์กีฬำพูม่ำ
กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มวัยรุ่ น อำยุ 15-25 ปี
ขอบเขตของโครงงำน
1.

คุณสมบัติของโปรแกรมระบบบริ หำรงำนร้ำนอุปกรณ์กีฬำพูม่ำมีควำมสำมำรถดังนี้
1.1 จัดกำรข้อมูลพื้นฐำนสำมำรถ ค้นหำ แก้ไขข้อมูลและเพิม่ ข้อมูลได้
1) ข้อมูลสินค้ำ
2) ข้อมูลพนักงำน
3) ข้อมูลลูกค้ำ
4) ข้อมูลบริ ษทั จำหน่ำยอุปกรณ์กีฬำ
1.2 กำรสัง่ ซื้อสินค้ำ
1) ตรวจสอบสินค้ำที่ตอ้ งกำรสัง่ ซื้อ
2) กรอกรำยละเอียดกำรสัง่ ซื้อ
3) บันทึกข้อมูลกำรสัง่ ซื้อสินค้ำ
4) พิมพ์ใบสัง่ ซื้อสินค้ำ
1.3 กำรรับสินค้ำจำกกำรสัง่ ซื้อ
1) ตรวจสอบกำรสัง่ ซื้อ
2) กรอบรำยละเอียดกำรสัง่ ซื้อ
3) ชำระค่ำสินค้ำ
4) บันทึกกำรรับ
5) เพิม่ จำนวนสินค้ำ
1.4 กำรขำยสินค้ำ
1) ตรวจสอบข้อมูลสินค้ำ
2) กรอกรำยละเอียดกำรขำยสินค้ำ
3) คำนวณรำคำสินค้ำ
4) ลดจำนวนสินค้ำ

2.

3.

5) บันทึกรำยกำรขำยสินค้ำ
6) พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน
1.5 รำยงำนระบบ
1) รำยงำนสินค้ำคงเหลือ
2) รำยงำนสินค้ำขำยดี
3) รำยงำนสัง่ ซื้อ
4) รำยงำนขำย
5) รำยงำนรับสินค้ำ
คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
1) CPU Intel Core2Duo 2.66 GHz.
2) Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 40 GB.
3) RAM 2 GB.
4) DVD-RW Drive
5) Scanner
6) Printer
2.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
1) CPU Intel Celeron 1.8 GHz. หรื อสูงกว่ำ
2) Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 20 GB.
3) RAM 1 GB. หรื อมำกกว่ำ
4) CD-ROM Drive
5) Printer
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
1) Microsoft Windows 7 Ultimate
2) Microsoft Visual Studio 2010
3) Microsoft Access 2010
4) Microsoft Office Visio 2007

5) Microsoft Office Word 20010
3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
1) Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 หรื อสูงกว่ำ
2) Microsoft Access 2010
3) โปรแกรมระบบบริ หำรงำนร้ำนอุปกรณ์กีฬำพูม่ำ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรจัดทำระบบบริ หำรงำนร้ำนอุปกรณ์กีฬำพูม่ำคณะผูจ้ ดั ทำได้ร่วมกันวำงแผนกำร
ดำเนินงำนไว้ดงั นี้
1.

ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของระบบเก่ำ โดยค้นหำข้อมูลระบบงำนเก่ำในเว็บไซต์ เพือ่
หำทำงแก้ไขปั ญหำของระบบเก่ำทีม่ ีอยู่
2. รวบรวมข้อมูล นำข้อมูลทีไ่ ด้จำกกำรศึกษำในเบื้องต้น มำศึกษำเพือ่ ให้ตรงควำม
ต้องกำรของผูใ้ ช้และหำวิธีแก้ปัญหำที่พบจำกกำรศึกษำเพือ่ เป็ นแนวทำงที่ใช้ในกำร
สร้ำงระบบ รวมถึงกำหนดแนวทำงที่จะทำให้ระบบทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยนำข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมำตำมควำมต้องกำรโดยอำศัย
แบบจำลอง E-R Diagram และ DFD Diagram เพือ่ ใช้ในกำรวิเครำะห์ตำมขอบเขตที่
กำหนดให้ระบบสำมำรถทำงำนได้
4. ออกแบบหน้ำจอและรำยงำนให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ระบบรวมไปถึงกำรออก
แบบกระบวนกำรทำงำน กำรทำงำนของระบบ และรำยงำนที่ตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้
5. สร้ำงระบบและจัดทำเอกสำรสำหรับผูใ้ ช้โดยทำกำรสร้ำงระบบด้วยกำรเขียนโปรแกรม
ได้จำกกำรวิเครำะห์และออกแบบไว้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010
6. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมและแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลให้เป็ นไปตำมควำมต้องกำร
ของผูใ้ ช้ และเป็ นกำรทดสอบเพือ่ หำข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นและแก้ไขให้ถูกต้อง
เพือ่ ให้เป็ นไปตำมรำยงำนที่ออกแบบไว้
7. จัดทำคู่มือกำรติดตั้งโปรแกรมเพือ่ ง่ำยต่อกำรติดตั้งและดูขอ้ มูลเอกสำรโครงงำน
8. นำเสนอผลงำนระบบบริ หำรงำนร้ำนอุปกรณ์กีฬำพูม่ำ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ช่วยลดควำมล่ำช้ำในกำรค้นหำข้อมูล
2. ช่วยให้กำรออกแบบรำยงำนในแต่ละครั้งได้ถูกต้อง
3. ช่วยลดข้อผิดพลำดในกำรทำงำน
4. ช่วยในกำรคำนวณค่ำใช้จ่ำยและกำรชำระเงินได้อย่ำงถูกต้องมีควำมแม่นยำสูง

