ระบบบริหารจัดการร้านขายโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละอุปกรณ์
สมศักดิ์ กิตติกอ้ ง*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ วานิชชัชวาล**

บทคัดย่อ
การจัดทํา ระบบบริหารจัดการร้ านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ นี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ สร้ างซอฟท์แวร์ระบบ เพื่อใช้ ในการจัดการระบบงาน ทางด้ าน ร้ านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อุปกรณ์ซ่ึงเป็ นระบบ SME ย่ อม ๆ และเพื่อนําเทคโนโลยีทางด้ านคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการ
จัดเก็บข้ อมูล ประมวลผลข้ อมูล การจัดการด้ านการขายสินค้ า การสั่งซื้อสินค้ า การตรวจสอบ
จํานวนสินค้ าภายในร้ าน การตรวจสอบรายรับ รายจ่ายภายในร้ าน และรวมถึงการออกรายงานที่
เกี่ยวข้ องกับ ระบบร้ านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์
ระบบร้ านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์น้ ี ได้ ใช้ หลักการวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบ โดยมี ก ารเก็ บ รวบรวมปั ญ หา ความต้ องการ การใช้ งานของเจ้ าของร้ านขาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ แล้ วนําเอาปัญหาดังกล่าวมาทําการวิเคราะห์ และทําการหาแนวทาง
ในการแก้ ไขปั ญหา โดยการนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อช่ วยในการแก้ ไขปั ญหาการทํางานใน
ปัจจุบันของเจ้ าของร้ านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ และได้ ทาํ การวิเคราะห์ถึงความเป็ นไป
ได้ ในการนําเอาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยแก้ ไขปัญหา และช่วยให้ ระบบร้ าน
ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ทาํ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความคล่องตัวในการ
ดําเนินกิจการมากขึ้น

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1.** ทีบทนํ
า
่ปรึกษาโครงการ
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บทนํา
เนื่องจากร้ าน ACCEPT เป็ นร้ านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ท้งั ปลีกและส่ง ทุกครั้งที่มีการ
ขายสินค้ า จะต้ องทําการลงบัญชีการขายสินค้ าลงสมุดรายการขายประจําวัน ทําให้ ไม่สะดวกเวลาที่
ลูกค้ าเข้ ามาซื้อของในร้ านในปริมาณที่มาก ๆ ซึ่งบางครั้งทําให้ ลืมลงบันทึกการขายสินค้ าด้ วย
ส่งผลให้ ไม่สามารถตรวจสอบยอดขายที่แท้ จริงได้ ว่าในวันหนึ่ง ๆ ทางร้ านสามารถขายสินค้ าเป็ น
จํานวนเงินทั้งหมดเท่าใด และแท้ จริงแล้ วขายสินค้ าได้ กาํ ไรหรือขาดทุนมากน้ อยเท่าใด ทําให้ ยาก
ต่อการตรวจสอบข้ อมูลเป็ นอย่างมาก และในการตรวจสอบสินค้ าคงเหลือภายในร้ าน ต้ องใช้ เวลา
ในการตรวจสอบเพราะต้ องตรวจเช็คโดยการนับสต็อคคงเหลือ ว่าสินค้ าเหลือภายในร้ านมีจาํ นวน
เท่าไหร่ เพื่อที่จะนําเอาข้ อมูลจํานวนสินค้ าที่เหลือน้ อยที่สดุ ไปสั่งซื้อสินค้ ามาขาย
- ประเภทของสินค้ าที่นาํ มาจําหน่ายภายในร้ าน ประกอบด้ วย
o โทรศัพท์เคลื่อนที่
o อุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ อง (Accessories)
o Bluetooth
- ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดงั นี้
o การลงบัญชีรายการขายไม่ต่อเนื่อง
o ไม่สามารถตรวจสอบยอดขายสินค้ าที่แท้จริงได้
o ไม่สามารถตรวจสอบรายได้ ท่แี ท้ จริงได้
o ไม่ทราบราคาสินค้ าขายที่แท้ จริง
o การตรวจสอบสินค้ าภายในร้ านทําได้ ยาก ลําบากและเสียเวลา

ทฤษฎีและเทคโนโลยีทีใ่ ช้ในโครงการ
ระบบใหม่ท่พี ัฒนาเป็ นโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows
application) โดยการพัฒนาได้ ใช้ เทคโนโลยีดังนี้
โปรแกรมประยุ กต์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows application) ใช้
Microsoft Visual Studio 2010 เป็ น IDE (Integrated Development Environment) ในการเขียน
โค้ ด สําหรับภาษาที่ใช้ คือ VB.Net
การจัดการฐานข้ อมูลได้ ใช้ Microsoft Access 2008 เป็ นตัวจัดการฐานข้ อมูล หรือ
DBMS (Database Management System)

การออกแบบและการพัฒนา
วิธกี ารดําเนินงานโครงงานพัฒนาระบบร้ านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้จัดทําโครงงานได้
ออกแบบตามกระบวนการพั ฒนาระบบสารสนเทศ นอกจากนั้ น ในขั้นตอนการวิเคราะห์ และ
ออกแบบยังมีการนําแนวคิดเชิงวัตถุมาใช้ ทําให้ เกิดระบบที่สามารถวิวัฒนาการให้ ดีข้ ึนได้ ง่าย มี
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ความยืดหยุ่น (Flexible) ต่อความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงและต่อการบํารุงรักษาระบบ, มีความ
ทนทาน (Robust) และสามารถนํากลับมาใช้ ได้ ใหม่ (Reusable) มากกว่ าวิธีการออกแบบ
แบบเดิม
การศึกษาความเป็ นไปได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้ องการพัฒนาระบบงานใหม่ โดยการ
นําเอาระบบสารสนเทศซึ่งใช้ คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อทางร้ านค้ า
เอง ซึ่งจะทําการศึกษาความเป็ นไปได้ ดังนี้
ความเป็ นไปได้ ทางเทคนิค ในการพัฒนาระบบ ระบบบริหารจัดการร้ านขาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ ด้ วยการนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการประมวลผล เพื่อความ
คล่องตัวในงานขายสินค้ าหน้ าร้ าน ในการบันทึกข้ อมูลรายการขายสินค้ าในแต่ละวัน เพื่อลดเวลา
ในการจดบันทึกการขายสินค้ าลงสมุดบันทึก และลดการลืมการจดบันทึกการขายสินค้ าด้ วย และ
จะช่วยลดความผิดพลาดในการคิดราคาสินค้ า ความเป็ นไปได้ ท่จี ะนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ งานสูง
เนื่องจากเจ้ าของร้ านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสารอยู่แล้ ว
ความเป็ นไปได้ ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้ าของร้ านมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
พื้นฐานอยู่แล้ ว และใช้ งานคอมพิวเตอร์ได้ เป็ นอย่างดี เมื่อนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ งาน การ
บันทึกการขายสินค้ า การจัดเก็บข้ อมูล การตรวจสอบข้ อมูล จึงไม่มีปัญหาต่อการยอมรับ และการ
ใช้ งานจากผู้ใช้
ระบบใหม่จะทําให้ การบันทึกข้ อมูลรายการขายสินค้ า การจัดเก็บข้ อมูลสินค้ า การ
ตรวจสอบสินค้ า เป็ นไปได้ อย่างสะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีอปุ กรณ์ต่างๆ พร้ อมใช้ งานอยู่แล้ ว
แผนภาพ ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ใช้ ในการอธิบายหน้ าที่ท้งั หมดที่ระบบ
สามารถทํางานได้ ซึ่งสามารถเขียนออกมาเป็ นแผนภาพได้ ดังภาพที่ 1
ระบบร้ านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์น้ ี ได้ ทาํ การออกแบบความสามารถของ
ระบบ โดยแบ่งออกเป็ นระบบย่อย ๆ ดังนี้คือ
1. การจัดเก็บข้ อมูลของสินค้ า
2. การสั่งซื้อสินค้ า
3. การขายสินค้ า
4. การตรวจสอบสินค้ าคงคลัง
5. การออกรายงาน
ผลที่คาดว่าจะได้ รับจากการพัฒนาระบบร้ านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์น้ ี คือ
สามารถเพิ่มศักยภาพในการทํางานในปัจจุบันให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความคล่องตัวในการ
ทํางาน และความสามารถตอบโจทย์ แก้ ไขปั ญหา และความต้ องการของผู้ใช้ งานได้ อย่างดี และ
ช่วยลดระยะเวลาในการทํางาน
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Manage Venders Data

Manage Product Data

«extends»

Adjust Price

«uses»
Add/Return Product

«uses»

Check/Update Stock

Admin

«uses»
Sale/Refund Product
«uses»

Print Report

ภาพที่ 1 Use Case Diagram ของระบบ
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ภาพที่ 2 แสดงภาพรวมของระบบใหม่ท่พี ัฒนา
กระบวนการทํางานจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนของสินค้ าคงคลังและส่วนของ
การซื้อ-ขายและให้ บริ การหน้ าร้ าน โดยการทํางานในส่วนของสินค้ าคงคลัง เริ่ มจากทางร้ า น
สามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้ าจากผู้ผลิตเพื่อรับสินค้ าใหม่เข้ าคงคลังและในขณะเดียวกันทางร้ านก็
สามารถส่งคืนสินค้ าเมื่อสินค้ ามีปัญหากลับให้ ผ้ ูผลิตได้ และการทํางานในส่วนของการซื้อ-ขาย
และให้ บริการหน้ าร้ านนั้น ทางร้ านจะสามารถขายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าและรับคืนสินค้ าจากลูกค้ าเข้ า
เมื่อสินค้ านั้นมีปัญหา ซึ่งการทํางานทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวจะทํางานผ่าน Windows Application ที่ได้
พัฒนาขึ้น โดยมีฐานข้ อมูลฐานเดียวกัน เพื่อให้ ทางร้ านสามารถตรวจสอบสินค้ าในการรับคืนและ
ส่งคืน และเพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วนของสินค้ าคงคลัง
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ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการขายสินค้ าหน้ าร้ าน

ผลทีไ่ ด้รบั จากการดําเนินงาน
จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้ านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เป็ นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ไ ด้ วางไว้ เนื่ อ งจากการพั ฒ นาโปรแกรมของระบบบริ ห ารจั ด การร้ านขาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ได้ คาํ นึงถึงความสามารถของโปรแกรมที่สามารถใช้ งานได้ จริง จึง
สามารถเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้ มีประสิทธิภาพในด้ านต่าง ๆ มากขึ้นกว่าการทํางานระบบ
เดิม เกิดความคล่องตัวในการทํางาน และความสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานได้
อย่างดี และช่วยลดระยะเวลาในการทํางานตามที่ได้ คาดหมายไว้
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กล่ า วคื อ สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาความซํ้า ซ้ อ น ผิ ด พลาด ล้ า ช้ า ทางด้ า นการขายและ
ควบคุมตรวจสอบสินค้ าคงเหลือ การลดขั้นตอนต่าง ๆ ในการทํางานและการจัดเก็บรายการขาย
สินค้ าได้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและแม่นยํา สามารถตรวจสอบรายการขายสินค้ ารวมถึงตรวจสอบ
การขายสิน ค้ า ย้ อนหลั งได้ ช่ วยเพิ่ มประสิทธิภาพในการขายสินค้ า โดยสามารถวิเคราะห์ จ าก
รายงานการขายสินค้ าว่ าสินค้ าประเภทหรือชนิดใดที่เป็ นที่นิยมซื้อมากที่สุด ทําให้ การทํางานมี
ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมาก ทั้งยังทําให้ ธุรกิจการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์มี
ลูกค้ าเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากสามารถตรวจสอบสินค้ าในการรับคืนสินค้ าและเปลี่ยนสินค้ าได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถช่วยในเรื่องของการตัดสินใจการขยายสาขาได้ ใน
อนาคตอีกด้ วย

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
จากการที่ได้ ศึกษาขั้นตอนในการทํางานของร้ าน ACCEPT รวมถึงการทํางานใน
ปัจจุบันของ ร้ าน ACCEPT ซึ่งเป็ นระบบแบบเก่า คือการจดบันทึกรายการขายสินค้ าลงในสมุด
บันทึก เมื่อได้ นําเอาระบบบริหารจัดการร้ านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ งานแทนระบบเก่า ผล
ปรากฏว่าการนําเอาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการด้ านการขาย
สินค้ า ทําให้ การทํางานมีความคล่องตัวมากขึ้น ลดความซํา้ ซ้ อนของข้ อมูล สามารถตรวจสอบ
ข้ อมูลย้ อนหลังการขาย และช่วยให้ ร้ วู ่ารายได้ ในแต่ละวัน เดือน หรือแต่ละปี มีรายได้ เข้ ามาใน
ร้ านมากน้ อยแค่ไหน ทําให้ การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบโจทย์ปัญหาของ
ผู้ประกอบการร้ านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้โปรแกรมประยุกต์ท่พี ัฒนายังเป็ นต้ นแบบสําหรับการต่ อยอดเพื่อพัฒนา
ระบบในอนาคตให้ ร องรั บ ฟั ง ก์ชั น งานอื่น ที่จํา เป็ น หรื อ เพิ่ ม ฟั ง ก์ ชั น งานใหม่ ๆ เข้ า มาเพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานให้ มีประสิทธิภาพที่ดีย่งิ ขึ้นได้ ต่อไปได้
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้ านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ ส่วนสําคัญที่
ต้ องคํานึงถึงมากที่สุดคือ ส่วนของการออกแบบฐานข้ อมูล เพื่อให้ ได้ ข้อมูลตรงความต้ องการใน
การใช้ งานมากที่สดุ ถ้ าทําการวิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้ อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้ องตรงความต้ องการ
ก็จะเกิดความซํา้ ซ้ อน ยากแก่การพัฒนาระบบในอนาคต และข้ อสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้ใช้
ระบบจะต้ องมีการศึกษาถึงวิธกี ารใช้ งานระบบอย่างละเอียด โดยสามารถศึกษาได้ จากคู่มือการใช้
งาน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งานสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด
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