บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในโลกยุคปั จจุ บ นั ไม่สามารถปฏิ เสธได้ว่า เทคโนโลยีน้ นั มี บทบาทและความสาคัญต่อการ
ดาเนิ นชี วิตและการทางานเป็ นอย่างมาก ซึ่ งในทุ กๆ วันจะมีขอ้ มูลและข่าวสารเกิ ดขึ้ นใหม่อยู่เสมอ
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า เทคโนโลยีจึงเข้ามามี บทบาทในทุกภาคส่ วน ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการศึกษาที่ มี
นวัตกรรมการศึกษาที่รุดหน้าจากอดีตเป็ นอย่างมาก ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่
ติดกับการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบเดิมๆ อีกต่อไป ทางด้านทางการแพทย์ก็มีเทคโนโลยีและเครื่ องมือที่ช่วย
ในการรักษาคนไข้ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น และทางด้านธุ รกิ จนั้นมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องนา
เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในการดาเนิ นธุ รกิ จหรื อประกอบกิ จการต่างๆ เพราะการนาคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาผสมผสานกับการทางาน จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานได้เป็ นอย่าง
มาก อีกทั้งยังเป็ นการประหยัดต้นทุนคนงาน ลดเวลาการทางาน และช่ วยในการจัดเก็บข้อมู ลและ
สามารถสื บค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การประกอบธุ รกิ จจาหน่ ายเสื้ อผ้านั้น เป็ นธุ รกิ จ
หนึ่ งที่มีคู่แข่งขันอยูเ่ ป็ นจานวนมาก มีท้ งั คู่แข่งที่นาเข้าเสื้ อผ้าจากต่างประเทศซึ่ งได้รับความนิ ยมสู ง
จากลูกค้า ซึ่ งเป็ นเสื้ อผ้าที่มีความสวยงาม ประณี ต และราคาค่อนข้างสู ง หรื อคู่แข่งที่มีการคิดแบรนด์
เสื้ อผ้าขึ้นเอง โดยการออกแบบและตัดเย็บเองทั้งหมด มีความเป็ นเอกลักษณ์ของสิ นค้า และราคาไม่
แพงมากนัก ทาให้เจ้าของธุ รกิ จที่อยู่ในวงการจาหน่ายเสื้ อผ้าจะต้องมีการคาดคะเนและรับรู ้ ข่าวสาร
ทางด้านแฟชัน่ ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า หากนาสิ นค้าที่อยู่
กระแสความต้องการของผูบ้ ริ โภคมาจัดจาหน่ายก่อน จะเป็ นการสร้างความได้เปรี ยบทางการค้าเหนือ
คู่แข่งต่างๆ ที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก และจะต้องทราบวิธีการระบายสิ นค้าต่างๆ เมื่อสิ นค้าขาดความนิยม
เพื่อไม่ให้สินค้าคงค้างอยู่ในสต็อกเป็ นจานวนมาก และเป็ นการจมทุนของเจ้าของกิ จการเอง ดังนั้น
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่ วยในการทาธุ รกิ จ จะช่ วยให้เจ้าของกิ จการสามารถประเมิ นหรื อ
ตัดสิ นใจในการทาธุ รกิจการดียงิ่ ขึ้น และลดความเสี่ ยงลดเป็ นอย่างมาก
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการรวบรวม และสารวจข้อมูลเกี่ยวกับร้านขายเสื้ อผ้า Our Shop ซึ่ ง
เป็ นร้ านที่ มีขนาดไม่ ใหญ่ม ากนัก ซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทาพบว่าทางร้ า นได้มีวิธี การจัดเก็ บข้อมู ลที่ ไ ม่ค่อย
ละเอียดมากนัก ทาให้มกั จะเกิ ดข้อผิดพลาดหลายประการ ซึ่ งการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในสมุด
บันทึกของทางร้ านนั้น มักจะเกิ ดความล่ าช้าและผิดพลาดบ่อย เช่ น ปั ญหาการจัดเก็บข้อมู ลเสื้ อผ้า
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เนื่ อ งจากสิ น ค้า จะมี เ รื่ อ งของจ านวนและราคาต้น ทุ น ที่ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปมา ท าให้ ก าร
ตรวจสอบยอดคงเหลื อของสิ นค้ามักมีความยุ่งยากและค่อนข้างใช้เวลาในการตรวจนับ เนื่ องจากมี
รายการสิ นค้าเป็ นจานวนมาก ปั ญหาด้านการสัง่ ซื้ อสิ นค้า ซึ่ งมักจะใช้เวลาในการตรวจสอบสิ นค้าของ
แต่ละตัวแทนจาหน่ายที่ตอ้ งการสั่งซื้ อ และจะมีอยูบ่ ่อยครั้งที่สินค้าขายดีและหมดสต็อกไปก่อน ทาให้
พลาดโอกาสในการจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า หากเจ้าของกิจการมีระบบเตือนให้ทราบก่อนว่าสิ นค้า
ใดใกล้จะหมด ก็สามารถสั่งสิ นค้าเข้ามาก่อนล่วงหน้าได้ การสั่งซื้ อสิ นค้ามักจะค่อนข้างใช้เวลาในการ
ตรวจสอบนาน เนื่ องจากเจ้าของกิ จการต้องทาการประเมินยอดขายเอง ไม่มีระบบช่ วยอานวยความ
สะดวกในการตัดสิ นใจว่าจะสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ละอย่างเป็ นจานวนเท่าใด ปั ญหาด้านการขายสิ นค้า เมื่อ
ลูกค้าเลื อกซื้ อสิ นค้าพนักงานจะทาการคานวณและเขียนใบเสร็ จด้วยมือ ซึ่ งมักจะเกิ ดข้อผิดพลาดใน
การคิดเงิน ซึ่ งอาจจะทาให้เกิดการผิดใจกับลูกค้า อีกทั้งพนักงานยังจะต้องจดบันทึกสิ นค้าที่ขายในลง
เล่มการขาย เพื่อสรุ ปยอดสิ นค้าขายและจานวนที่ขายได้ในแต่ละวันอีกครั้ง ซึ่ งทาให้เกิดความล่าช้าใน
การทางานของพนักงานเป็ นอย่างมาก ซึ่ งในบางครั้งพนักงานอาจจะลื มจดลงในเล่มว่าขายอะไรไป
บ้าง ทาให้จานวนสิ นค้าที่มีอยู่ไม่ตรงกับยอดขายที่ระบุไว้ ซึ่ งทาให้เกิ ดปั ญหากับเจ้าของกิ จการเป็ น
อย่างมาก เนื่ องจากไม่ทราบว่าจานวนสิ นค้าที่หายไปเกิ ดจากการขายหรื อถู กขโมยไป จึงยากต่อการ
ตรวจสอบของเจ้าของกิจการ อีกทั้งยังมีความเสี่ ยงในการสู ญหายของสมุดบันทึกข้อมูล หากเกิดการ
ชารุ ดหรื อสู ญหายจะทาให้มีผลเสี ยต่อกิจการเป็ นอย่างมาก ซึ่ งระบบการทางานแบบเดิมมีความเสี่ ยง
สู งมากในการทาธุ รกิจ จึงควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในดาเนินกิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ด้วยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีความเห็ นว่าการพัฒนาระบบร้ านขายเสื้ อผ้า
จะสามารถแก้ไขปั ญหาในการจัดเก็บข้อมูลสิ นค้าให้ระเบียบมากยิ่งขึ้น สามารถลดปั ญหาด้านการ
สั่งซื้ อสิ นค้ากับตัวแทนจาหน่าย เนื่องจากมีระบบรายงานสิ นค้าคงเหลือแจ้งให้กบั เจ้าของกิจการทราบ
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว ลดปั ญหาด้านการคานวณยอดขายสิ นค้า การออกใบเสร็ จ และการตัดยอด
สิ นค้าในสต็อกได้อย่างถูกต้องแม่นยา ลดความซ้ าซ้อนในการทางานของพนักงาน อีกทั้งยังสามารถ
สื บค้นข้อมูลต่างๆ ภายในระบบได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร และเป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ลูกค้าอีกด้วย
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วัตถุประสงค์
1.
2.
3.

เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นระบบไม่ซ้ าซ้อน
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน
เพื่อความรวดเร็ วในการสื บค้นข้อมูล

กลุ่มเป้ าหมาย
พนักงานประจาร้านและเจ้าของร้าน
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติของระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้า มีความสามารถดังนี้
1.1 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน สามารถค้นหา ปรับปรุ ง และเพิ่มได้
1.1.1 ข้อมูลพนักงาน
1.1.2 ข้อมูลผูจ้ ดั จาหน่าย
1.1.3 ข้อมูลสิ นค้า
1.1.4 ข้อมูลลูกค้า
1.2 การสัง่ ซื้ อสิ นค้า
1.2.1 เลือกผูจ้ ดั จาหน่ายที่ตอ้ งการสั่งซื้ อ
1.2.2 ตรวจสอบจานวนสิ นค้าคงเหลือ
1.2.3 ทารายการสั่งซื้ อสิ นค้า
1.2.4 บันทึกรายการสั่งซื้ อสิ นค้า
1.2.5 พิมพ์ใบสัง่ ซื้ อสิ นค้า
1.3 การรับสิ นค้ากับผูจ้ ดั จาหน่าย
1.3.1 ตรวจสอบใบสั่งซื้ อ
1.3.2 ดาเนินการรับสิ นค้า
1.3.3 ชาระเงินค่าสิ นค้า
1.3.4 บันทึกรับสิ นค้า
1.4 การขายสิ นค้า
1.4.1 รับข้อมูลสิ นค้า
1.4.2 ตรวจสอบจานวนสิ นค้าคงเหลือ
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2.

3.

1.4.3 ทารายการขายและคานวณเงินค่าสิ นค้า
1.4.4 รับชาระเงินค่าสิ นค้า
1.4.5 บันทึกรายการขายสิ นค้า
1.4.6 ปรับลดสิ นค้าในสต็อก
1.4.7 พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน
1.5 ออกรายงาน
1.5.1 รายงานสิ นค้าคงเหลือ
1.5.2 รายงานสรุ ปการสัง่ ซื้ อสิ นค้า
1.5.3 รายงานสรุ ปการขายสิ นค้า
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 CPU Intel Core i5-2390T 2.7 GHz.
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 4 GB.
2.1.4 DVD-ROM
2.1.5 Printer
2.2 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Pentium 4 1.4 GHz. หรื อสู งกว่า
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่า 4 GB.
2.2.3 RAM 2 GB. หรื อมากกว่า
2.2.4 DVD-ROM Drive
2.2.5 Printer
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 8.1
3.1.2 Microsoft Visual Studio 2010
3.1.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.1.4 Microsoft Office Word 2010
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3.1.5 Microsoft Office Visio 2010
3.1.6 SAP Crystal Reports for Visual Studio 2010
3.2 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Window 8.1 หรื อสู งกว่า
3.2.2 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.2.3 SAP Crystal Reports for Visual Studio 2010
3.2.4 โปรแกรมบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้า
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ในการจัดทาระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้า คณะผูจ้ ดั ทาได้ร่วมกันวางแผนการดาเนิ นงานไว้
ดังนี้
1.

2.
3.

4.
5.
6.

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของงานระบบเดิม โดยทาการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จาก
เจ้า ของร้ า นจากความผิดพลาดจากการท างานไม่ ส อดคล้องกัน ระหว่า งข้อมู ลที่ ต้อง
สามารถปรับปรุ งได้ตลอดเวลา และเกิ ดความล่าช้า ในระบบเดิ มทาให้การบริ หารงาน
ร้านขายเสื้ อผ้าเป็ นไปได้ยาก
คณะผูจ้ ดั ทา ได้ทาการรวบรวมข้อมู ลจากปั ญหาที่พบและข้อผิดพลาดที่เกิ ดขึ้ นในทุ ก
ด้าน เพื่อนามาปรับปรุ งตามความต้องการของผูใ้ ช้งานหรื อพนักงานประจาร้าน
วิเคราะห์ ระบบงาน โดยนาข้อมู ลที่ ได้รวบรวมนั้นมาทาการวิเคราะห์ และนาข้อมู ล ที่
ได้มาทาการออกแบบ E-R Diagram และ Data Flow Diagram เพื่อจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลในระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้า ทาให้ทราบขอบเขตของระบบมากขึ้น
ออกแบบระบบงานใหม่ โดยต้องรวบรวมข้อมูลจากปั ญหาที่เกิ ดขึ้น และนามาพัฒนา
ระบบให้ผใู ้ ช้งานสามารถเข้าใจระบบงานมากขึ้น และรวดเร็ วในการทางาน
พัฒนาระบบงาน โดยต้องดูความเหมาะสมของระบบงานร้านด้วย เพื่อให้เป็ นไปตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบนั้น
ทดสอบโปรแกรมเพื่ อหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เพื่อสามารถนาไปปรั บปรุ งใน
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
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7.

8.

จัดทาเอกสาร คณะผูจ้ ดั ทาต้องจัดทาเอกสารคู่มือของระบบ เพื่อให้ผใู ้ ช้งานระบบใช้งาน
โปรแกรมได้ช านาญ และศึ ก ษาโปรแกรมได้ด้วยคู่ มื อเอกสาร ซึ่ ง จะครอบคลุ ม การ
ทางานแต่ละขั้นตอนแต่ละเมนูให้มีความเข้าใจในโปรแกรมมากขึ้น
นาเสนอภาคนิ พนธ์ คณะผูจ้ ดั ทาต้องนาโปรแกรมที่ สมบรู ณ์นาไปอธิ บายขั้นตอนการ
ทางานเพื่อประเมินผลก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางานของโปรแกรมมากที่สุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.

สามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลได้
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่ตอ้ งจัดทาได้มาก
ช่วยในการคานวณราคาสิ นค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยา
ลดเวลาในการทางาน และสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ช่วยในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว

