บทที 1
บทนํา
1.1 ทีมาของการพัฒนาระบบ
ในปั จ จุ บ ันการบริ หารจัด การข้อ มู ล เป็ นส่ วนสํ า คัญของธุ ร กิ จ ต่า งๆ ซึ งมีก ารแข่ งขัน ทีสู ง
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ ามามีบทบาทในการดําเนินงานทางธุรกิจต่างๆ เพือเพิ มประสิ ทธิภาพในการ
บริ หารจัดการข้อมูลให้ก ับหน่วยงานหรื อบริ ษ ัทต่างๆ เช่นการบริ หารสิ นค้ าคงคลัง การทํ าบั ญชีรายชือ
ลูกค้า การสรุ ปยอดขายต่างๆ เป็ นต้น ซึ งตรงกับ ความต้อ งการของร้า นขายอาหารเสริ ม แห่ ง นี ที
ต้อ งการให้มีระบบบริ หารงานเพือพัฒ นาการดํา เนิ นธุ ร กิ จให้มีค วามสะดวก แม่นยํ าและรวดเร็ ว
เพือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ า และเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขั นทางธุ รกิจได้
ดังนั นผู ้ จัดทํา จึงได้วิเคราะห์ถึงความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล ของระบบสารสนเทศ ว่าจะ
สามารถนํามาใช้บริ หารจัดการข้ อมูลต่างๆของร้านอาหารเสริ มได้ดีกว่าระบบแบบเก่า ซึ งบั นทึกข้ อมูล
ด้วยสมุดเอกสารต่างๆ เพือช่ วยเพิ มยอดขาย สร้างความพึงพอใจให้แ ก่ ลู กค้า ลดข้อผิดพลาดในการ
ดําเนิ นงานต่างๆ และลดต้ นทุนในการดําเนินงานได้อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ของภาคนิพนธ์
เพือพั ฒนาระบบบริ หารงานร้านอาหารเสริ ม กรณีศึกษาร้านอาหารเสริ มคุณหยก
1.3 ขอบเขตของภาคนิพนธ์
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9

สามารถค้ นหาข้ อมูลสิ นค้ า ข้ อมูลผู ้ ผลิต และข้ อมูลของสมาชิได้ก
สามารถเรี ยกดู บั นทึก ลบ และแก้ ไขข้ อมูลสมาชิกของร้านได้
สามารถเรี ยกดู บั นทึก ลบ และแก้ ไขข้ อมูลสินค้ าได้
สามารถเรี ยกดู บั นทึก ลบและแก้ ไขข้ อมูลผู ้ ผลิตได้
สามารถเรี ยกดูข ้ อมูลสินค้ าคงคลังได้
สามารถเรี ยกดู และบั นทึกข้ อมูลการขายสินค้ าได้
สามารถเรี ยกดู และบั นทึกข้ อมูลการสั งซื อสิ นค้ าได้
สามารถเรี ยกดู และบั นทึกข้ อมูลการรับสิ นค้ าได้
สามารถคํ านวณราคาสิ นค้ าในการซื อแต่ละครั งได้

2

1.3.10 สามารถออกใบเสร็ จรับเงินได้
1.3.11 สามารถออกใบสั งซื อได้
1.3.12 สามารถออกรายงานต่างๆ ตามระยะเวลาทีกํ าหนดได้ เช่น
1.3.13.1 รายงานสรุ ปยอดขาย
1.3.13.2 รายงานสรุ ปยอดสั งซื อ
1.3.13.3 รายงานสรุ ปยอดสินค้ าคงเหลือ
1.4 ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

การดํ าเนินงานมีความสะดวก แม่นยํ าและมีประสิ ทธิภาพมากยิ งขึ น
ลูกค้ าได้รับความพึงพอใจมากขึ นจากระบบการจัดเก็บข้ อมูลสมาชิก
ช่วยประหยั ดค่าใช้ จ่ายในการจ้างพนักงานสําหรับงานด้ านการจัดเก็บข้ อมูล
ช่วยประหยั ดเวลาในการวางแผนการสั งซื อสิ นค้ าล่วงหน้าได้

1.5 ขั นตอนและวิธีการดําเนินภาคนิพนธ์
1.5.1 สํารวจความต้ องการของผู ้ ใช้งานระบบ
ทางผู ้ จัดทํ าได้ทําการสัมภาษณ์และเก็บข้อ มูลกับผู ้ทีเกียวข้องต่างๆ ของทางร้านอาหาร
เสริ มคุณหยก เพือให้ตรงกับความต้ องการของผู ้ ใช้งานระบบ
1.5.2 การวิเคราะห์ระบบ
นําผลสรุ ปของการสํารวจความต้องการของผู ้ ใช้งานมาเป็ นข้อมูลในการพั ฒนาระบบใหม่
ให้ก ับทางร้าน เพือให้โปรแกรมออกมาตรงกับความต้องการของผู ้ ใช้ และ สะดวกต่อการใช้งาน
มากทีสุ ด
1.5.3 การออกแบบระบบ
เป็ นการออกแบบส่ วนต่างๆ ของโปรแกรม เช่น ฐานข้อมูล ปัจจัยนําเข้ าของระบบ ผลผลิต
ของระบบ และการออกแบบหน้า จอให้กบั ผู ้ ใช้รวมถึงฮาร์ดแวร์แ ละซอฟต์แวร์ทีจะใช้ใ นการ
พั ฒนาระบบ
1.5.4 การเขียนโปรแกรม
ทํ าการพั ฒนาระบบตามรู ปแบบและความต้องการของผู ้ ใช้ โดยใช้ภาษาC# ในการพั ฒนา
และในส่ วนของการจัดการข้ อมูลในฐานข้ อมูลใช้Microsoft SQL Server 2012
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1.5.5 การทดสอบ
การทดสอบจะเกิดขึ นอย่างต่อเนืองในขันตอนการเขียนโปรแกรม ซึ งเป็ นการตรวจสอบ
เพือหาข้ อผิดพลาดในโปรแกรม รวมถึงตรวจสอบว่าโปรแกรมทีพั ฒนาไว้ จะสามารถให้ผลตรง
ตามทีต้ องการหรื อไม่ และมีการทํ าแบบประเมินให้กบทางผู
ั
้ ใช้ได้ท ํ าการ ประเมิน เพือให้ตรงกับ
ความต้องการมากทีสุ ด
1.5.6 การนําระบบไปติดตั ง
เป็ นการนําระบบเข้ ามาติดตั งใหม่ซึ งในการติดตั งระบบจัดการสินค้ าและตรวจเช็คสต็อก
ผู ้ จัดทํ าจะดําเนินการติดตั งระบบให้บผู
กั ้ ใช้และทางร้านอาหารเสริ มคุณหยก
1.5.7 การจัดทํ าเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม
เป็ นการจัดทํ าคู่มือสําหรับอธิบายถึงขั นตอนในการทํ างานขั นต่างๆและแนะนํา วิธีการใช้
งานโปรแกรม คุณลักษณะและความสามารถต่างๆ ของโปรแกรม
1.6 ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตารางที 1.1 ระยะเวลาดํ าเนิ นงาน
ปี 2555
ขั นตอน
การดํ าเนินงาน
สํารวจความต้ องการ
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
เขียนโปรแกรม
ทดสอบ
จัดทํ าเอกสารประกอบ

ปี 2556

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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1.7 อุปกรณ์และเครืองมือทีใช้ในการพัฒนาระบบ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1 เครื องคอมพิวเตอร์ความเร็ ว 2.13 GHz
1.7.1.2 RAM 2 GB
1.7.1.3 Hard disk 500 GB
1.7.1.4 USB Flash drive 4 GB
1.7.2 ซอฟต์ แวร์ (Software)
1.7.2.1 Microsoft Windows 7
1.7.2.2 Microsoft Visual Studio .NET 2012
1.7.2.3 Microsoft SQL Server 2012
1.7.2.4 Adobe Photoshop CS4
1.8 อุปกรณ์และเครืองมือทีรองรับในการติดตั งระบบ
1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.8.1.1 All Intel & All AMD x64, x86 CPU Duo core 2.0 GHz ขึ นไป
1.8.1.2 RAM 2 GB ขึ นไป
1.8.1.3 Hard disk 500 GB ขึ นไป
1.8.2 ซอฟต์ แวร์ (Software)
1.8.2.1 Microsoft Windows 7, XP, Vista 32-bit, 64-bit
1.8.2.2 Microsoft SQL Server 2012
1.8.2.3 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

