บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
ร้านเจอาร์ ดีแลมป์ เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับโคมไฟ เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะ โคม
ไฟตั้ง พื้ น และ โคมไฟแขวนเพดาน เป็ นต้น ในการดํา เนิ น งานปั จ จุ บ ัน จะเป็ นการทํา ด้ว ยมื อ
(Manual) เป็ นส่ วนใหญ่ การบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการสั่งซื้ อ ข้อมูลการเบิก ข้อมูลสิ นค้า
สต็อกสิ นค้าล้วนอยูใ่ นรู ปแบบกระดาษ ซึ่ งทําให้การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็ นระบบระเบียบ ข้อมูลมีการ
สู ญ หาย ค้น หาและจัดเรี ย งได้ย ากไม่ มี ก ารจัด ทํา รายงานที่ เ ป็ นระบบ และปั ญ หาที่ พ บบ่ อยอี ก
ประการคื อ จํานวนสิ นค้าในสต็อกกับจํานวนสิ นค้าที่บนั ทึกไว้ไม่ตรงกัน ก่อให้เกิ ดความสับสน
ต้องตรวจสอบเอกสารว่าสิ นค้าเกินหรื อขาดหายไปได้อย่างไร ซึ่ งต้องใช้เวลานาน และยังส่ งผลต่อ
การสัง่ ซื้อสิ นค้าและการขายสิ นค้าเนื่องจากจํานวนสิ นค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง
ดัง นั้น ผู ้จ ัด ทํา จึ ง ได้นํา เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) เว็บ แอปพลิ เ คชั่น (Web
Application) และระบบฐานข้อมูล (Database System) เข้ามาช่วย โดยการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่
สําหรับช่วยจัดการสต็อกสิ นค้าและจัดเก็บข้อมูลของธุ รกิจลงฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การดําเนินงานให้ง่าย สะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น และยังรองรับการเติบโตของบริ ษทั ในอนาคตอีกด้วย
ระบบบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของร้านเจอาร์ ดีแลมป์ นี้ ทาํ งาน
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ พัฒนาด้วยภาษา PHP, JavaScript และ
HTML ผูใ้ ช้สามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ผา่ นหน้าเว็บและจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล MySQL
1.2 วัตถุประสงค์ ของภาคนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (กรณี ศึกษา ร้านเจ
อาร์ ดีแลมป์ )
1.3 ขอบเขตของภาคนิพนธ์
1.3.1 ใช้สถาปั ตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture) โดยพัฒนาเป็ น
เว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application)
1.3.2 จัดเก็บข้อมูลโดยใช้สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
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1.3.3 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.3.3.1 พนักงาน (User)
1.3.3.1.1 สามารถจัดการข้อมูลหลักได้ ประกอบด้วย
1.3.3.1.1.1 เพิ่มและแก้ไข ข้อมูลสิ นค้า
1.3.3.1.1.2 เพิ่มและแก้ไข ข้อมูลประเภทสิ นค้า
1.3.3.1.1.3 เพิ่มและแก้ไข ข้อมูลผูผ้ ลิต
1.3.3.1.1.4 เพิ่มและแก้ไข ข้อมูลร้านค้า
1.3.3.1.1.5 เพิ่มและแก้ไข ข้อมูลพนักงาน
1.3.3.1.1.6 บันทึกรายการรับสิ นค้าจากผูผ้ ลิต
1.3.3.1.1.7 บันทึกรายการสัง่ เบิกจากร้านค้า
1.3.3.2 ผูจ้ ดั การ (Manager)
1.3.3.2.1 สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของระบบได้ ได้แก่ ข้อมูลสิ นค้า,
ข้อมูลผูผ้ ลิต,ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลจํานวนสิ นค้าในสต็อก
1.3.3.2.2 สามารถเรี ยกดูรายงานได้ ประกอบด้วย แจ้งเตือนสิ นค้าที่ตอ้ ง
สั่งเพิ่ม,รายงานการเบิก
1.3.3.2.3 สามารถจัดการสต็อกได้โดย การยืนยันสถานะสิ นค้าที่รับและ
สิ นค้าที่เบิกออกได้
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นระเบียบ
1.4.2 ทางร้านสามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้ อ-เบิกสิ นค้าย้อนหลังได้
1.4.3 ช่วยลดปั ญหาในการสรุ ปยอดสิ นค้าในสต็อก
1.4.4 ทําให้ดาํ เนินการสะดวกและรวดเร็ วขึ้น
1.4.5 ช่วยลดปั ญหาความผิดพลาดของข้อมูล
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1.5 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานภาคนิพนธ์
1.5.1 ศึกษาระบบงานปัจจุบันและรวบรวมข้ อมูล (Data Collection)
ศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานของร้านเจอาร์ ดีแลมป์ และกระบวนการทํางานระบบ
การจัดการสิ นค้าคงคลังโดยการสัมภาษณ์เจ้าของร้านและศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่ใช้ใน
การดํา เนิ นงาน เช่ น สมุ ดบันทึ ก ใบเสร็ จรั บ เงิ น ใบเบิ ก สิ นค้า เป็ นต้น เพื่อให้ท ราบถึ ง
กระบวนการดําเนินงานและปั ญหาของระบบงานปั จจุบนั
1.5.2 การวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis)
นําข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากการสัมภาษณ์และเอกสารต่างๆ มาทําการวิเคราะห์
จนได้ ความต้องการของระบบ (System Requirement) และฟังก์ชนั่ การทํางานของระบบ
จากนั้นนําเสนอ ด้วยแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) แผนภาพ
แสดงโครงสร้ างและความสัมพันธ์ข องข้อมูล (Entity Relationship Diagram) และ
แผนภาพแสดงขั้นตอนการทํางาน (Work Flow Diagram)
1.5.3 การออกแบบระบบ (System Design)
1.5.3.1 ออกแบบสถาปั ตยกรรม (Architecture Design) พัฒนาโปรแกรมเป็ นระบบ
โดยเลือกใช้สถาปัตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server
Architecture) และเว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application)
1.5.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) โดยใช้สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
1.5.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ (User Interface Design) โดยยึดหลัก GUI
(Graphical User Interface)
1.5.4 การพัฒนาระบบ (System Development)
โดยนํา รายละเอี ย ดที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ม าพัฒ นาโดนเขี ย นชุ ด คํา สั่ ง ด้ ว ยภาษา
PHP, HTML และ JavaScript จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL รวมถึงติดตั้งเครื่ องแม่ข่ายเว็บ
(Web Server) ด้วยโปรแกรมชุด AppServ
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1.5.5 การทดสอบโปรแกรม (System Testing)
มี ก ารทดสอบพร้ อ มกับ ขั้น ตอนการพัฒ นาโปรแกรมเพื่ อ หาข้อ ผิ ด พลาดของ
โปรแกรมและทําการแก้ไขให้ถูกต้อง
1.5.6 การจัดทําเอกสารประกอบภาคนิพนธ์ (Documentation)
จัดทําเอกสารประกอบภาคนิ พนธ์เพื่อนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาถึงรายละเอียด
ของภาค นิพนธ์ที่ได้จดั ทํา
1.6 แผนและระยะเวลาในการดําเนินภาคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงแผนและระยะเวลาดําเนินภาคนิพนธ์
ขั้นตอนการ
2560
ดําเนินงาน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ศึกษาระบบ
ปัจจุบนั และ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์
ระบบ
การออกแบบ
ระบบ
การพัฒนาระบบ
การทดสอบ
โปรแกรม
การจัดทํา
เอกสารประกอบ
ภาคนิพนธ์

2561
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือ
1.7.1 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนาระบบ
1.7.1.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)

เมษายน
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1.7.1.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ รุ่น Lenovo G470 Notebook PC CPU
Core-i5 RAM 4GB
1.7.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.1.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ : Microsoft Windows 7
1.7.1.2.2 โปรแกรม Sublime Text 3
1.7.1.2.3 Web Server Software : AppServ 2.5.10
1.7.1.2.4 โปรแกรม Web Browser ได้แก่ Google Chrome
1.7.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่รองรับระบบ
1.7.2.1 เครื่ องแม่ข่าย (Server)
1.7.2.1.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.2.1.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์รุ่น Lenovo G470 Notebook PC
CPU Core-i5 RAM 4GB
1.7.2.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.1.2.1 Windows Server 2008
1.7.2.1.2.2 โปรแกรม AppServ
1.7.2.2 เครื่ องลูกข่าย (Client)
1.7.2.2.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.2.2.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์รุ่น Lenovo G470 Notebook PC
CPU Core-i5 RAM 4GB
1.7.2.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.2.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 7
1.7.2.2.2.2 โปรแกรม Web Browser ได้แก่ Google Chrome

