บทที 2
วิเคราะห์ ระบบงานเดิม
2.1 วิเคราะห์ ระบบงานเดิม
2.1.1 ขั นตอนการทํ างานของระบบงานเดิม
ลูกค้ าสั งซื อสิ นค้ าจากทางร้าน พนักงานจะทํ าการ
สอบถามรายละเอียดข้ อมูลค้ า ชือ นามสกุล
เบอร์โทรศั พท์ และทีอยู่ทุกครั งการขายสิ นค้ าทํ าโดยใช้ ใบสั งซื อทีเขียนขึ นเพืทอ ํ าการเตรียมสินค้ าของ
ลูกค้ าแต่ละราย และรวมยอดชําระสินค้ าด้วยเครืองคิดเลขการตรวจนับสิ นค้ าคงคลังใช้ วิธีการจดบั นทึก
โดยเรี ยงลํ าดับตามวันที และไม่มีการนับรวมยอดสิ นค้คา งคลัง การสั งซื อสินค้ าทํ าโดยการโทรศัพท์ไป
ยั งผู ้ ผลิตและแจ้งรายการสิ นค้ าทีต้ องการ
ผู ้ ผลิตจะทํ าการแจ้งวั นทีรับสิ นค้ าซึ งไม่ได้มีการบั นทึกลง
เอกสารเอาไว้ เมือผู้ผลิตนําสินค้ ามาส่ ง ทางร้านต้ องใช้ระยะเวลานานในการยืนยั นรายการสินค้ าที
สั งซื อไป
2.1.2 ปัญหาของระบบงานเดิม
2.1.2.1 การค้ นหาประวั ติสมาชิกใช้ ระยะเวลานานมีการสู ญหายบ่อยครั ง
2.1.2.2 ลูกค้ าได้รับสิ นค้ าไม่ครบจํานวน หรือผิดชนิด
2.1.2.3 ไม่สามารถยืนยั นจํานวนสิ นค้ คา งคลังได้
2.1.2.4 ผู ้ ผลิตส่ งสิ นค้ ามาไม่ตรงกับความต้ องการ
2.1.2.5 ไม่สามารถยืนยั นวันรับสินค้ าจากผู ้ ผลิตได้
2.1.2.6 ข้ อมูลต่างๆมีจํานวนมาก ค้ นหาได้ยาก และสู ญหายบ่อยครั ง
2.1.2.7 ไม่สามารถเรี ยกดูประวั ติการขายสิ นค้ าและการสั งซื อสิ นค้ าย้ อนหลังได้

6

2.1.3 Work Flow Diagram ระบบงานเดิม

รู ปที 2.1 Work Flow Diagram ของระบบงานเดิม
2.2 ภาษาทีใช้ ในการพัฒนา
2.2.1 ภาษา C#
C# คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภท object-oriented programming พัฒนาโดย Microsoft
โดยมีจุดมุ่งหมายในการวมความสามารถการคํานวณของ C++ ด้วยการโปรแกรมง่า ยกว่าของ
Visual Basic โดย C# มีพื นฐานจาก C++ และเก็บส่ วนการทํ างานคล้ายกับJava
C# ได้รับการออกแบบให้ท ํ างานกับ.NET platform ของ Microsoft จุดมุ่งหมายคือ อํานวย
ความสะดวกในการแลกเปลียนสารสนเทศและบริ การผ่านเว็บ และทํ าให้ผู ้ พ ั ฒนาสร้างโปรแกรม
ประยุกต์ในขนาดกะทัดรัด C# ทํ าให้โปรแกรมง่ายขึ นผ่านการใช้Extensible Markup Language
(XML) และ Simple Object Access Protocol (SOAP) ซึ งยอมให้เข้าถึงอ๊อ บเจคของโปรแกรม
หรื อ เมธอด โดยปราศจากความต้องการให้ผู ้ เขียนโปรแกรมเขียนคํา สั งเพิ มในแต่ล ะขั นตอน
เนืองจากผู ้ เขียนโปรแกรมสามารถสร้างบนคํ าสั งทีมีอยู่ แทนทีการคัดลอกซํ C#
า ภาษา C# ถูก
พั ฒนาขึ นโดยเป็ นส่ วนหนึ งในการพั ฒนาโครงสร้างพื นฐานของ.NET Framework เป็ นการการ
นําข้อดีของภาษาต่างๆ (เช่นภาษา Delphi , ภาษา C++) มาปรับ ปรุ งเพือให้มีค วามเป็ น OOP
(โปรแกรมเชิงวัตถุ) มากขึ น ขณะเดียวกันก็ลดความซับซ้อนในโครงสร้างของภาษาลง และมีสิ ง
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ทีเกินความจําเป็ นน้อยลง (เมือเทียบกับ Java)
C# ถูกรับรองจากหน่วยงาน ECMA (หน่วยงานกําหนดมาตรฐานสากลด้า นสารสนเทศ)
และ ISO และปัจจุบ ั นไมโครซอฟท์ย ั งพั ฒนาภาษานี อย่างต่อเนือง(ปัจจุบ ั นเป็ นเวอร์ชัน3.0)
2.2.1 Microsoft SQL Studio
Microsoft SQL Server คือระบบจัดการฐานข้ อมูลเชิงสัมพั นธ์(Relational Database
Management System หรื อ RDBMS) ผลิตโดยบริ ษัท Microsoft เป็ นระบบฐานข้ อมูลแบบ
Client/Server และรันอยู่บน Window NT ซึ งใช้ภาษา T-SQL ในการดึงเรี ยกข้อมูล ด้ วยเหตุที
ข้ อมูลส่ วนใหญ่ท ั วโลกเก็บไว้ ในเครืองทีใช้Microsoft Windows เป็ น Operating System จึงทํ า
ให้เป็ นการง่ายต่อ Microsoft SQL ทีจะนํา ข้อมูลทีอยู่ในรูป Windows Based มาเก็บและ
ประมวลผล และ ประกอบกับการทีราคาถูกและหาง่าย จึงเป็ นปัจจัยหลักทีทํ า ให้Microsoft SQL
จึงเป็ นระบบฐานข้ อมูลทีมักจะถูกเลือกใช้
2.3 เครืองมือทีใช้ ในการพัฒนา
2.3.1 Microsoft Visual Studio
ระบบพั ฒนา Microsoft Visual Studio คือโปรแกรมชุดพัฒนาทีออกแบบมาเพือช่วยให้
นักพัฒนา ทั งมือใหม่ และมืออาชีพสามารถเผชิญกับความท้ าทายทีซับซ้อนของการสร้างโซลูชัน
สมั ยใหม่ ซึ งในทุกๆวันนักพัฒนา ต้ อ งแก้ปัญหายากๆเพือสร้างซอฟต์ แวร์ทีช่วยให้การใช้ชีวิต
ของผู ้ ใช้พ ั ฒนาไปในทางทีดีขึ นกว่าเดิม บทบาท ของ Visual Studio ก็คือการปรับปรุ งขั นตอน
การพั ฒนาทีช่วยให้การแก้ปัญหาเหล่านี ทํ าให้ง่ายขึ นและเป็ น ทีน่าพึงพอใจมากขึ นกว่าเดิม

