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บทคดัย่อ 

 

การจัดทาํ ระบบบริหารจัดการร้านขายโทรศัพทเ์คล่ือนที่และอุปกรณ์ น้ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือ สร้างซอฟทแ์วร์ระบบ เพ่ือใช้ในการจัดการระบบงาน ทางด้าน ร้านขายโทรศัพทเ์คล่ือนที่และ

อุปกรณ์ซ่ึงเป็นระบบ SME ย่อม ๆ และเพ่ือนาํเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

จัดเกบ็ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การจัดการด้านการขายสินค้า การสั่งซ้ือสินค้า การตรวจสอบ

จาํนวนสินค้าภายในร้าน การตรวจสอบรายรับ รายจ่ายภายในร้าน และรวมถึงการออกรายงานที่

เกี่ยวข้องกบั ระบบร้านขายโทรศัพทเ์คล่ือนที่และอปุกรณ ์

ระบบร้านขายโทรศัพทเ์คล่ือนที่และอุปกรณ์น้ี ได้ใช้หลักการวิเคราะห์ และออกแบบ

ระบบ  โดยมีการเก็บรวบรวมปัญหา  ความต้องการ  การใ ช้งานของเ จ้าของร้านขาย

โทรศัพทเ์คล่ือนที่และอปุกรณ ์แล้วนาํเอาปัญหาดังกล่าวมาทาํการวิเคราะห์ และทาํการหาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหา โดยการนาํเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ เพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาการทาํงานใน

ปัจจุบันของเจ้าของร้านขายโทรศัพทเ์คล่ือนที่และอุปกรณ์ และได้ทาํการวิเคราะห์ถึงความเป็นไป

ได้ในการนาํเอาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยให้ระบบร้าน

ขายโทรศัพทเ์คล่ือนที่และอุปกรณ์ทาํงานได้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึ้น เกดิความคล่องตัวในการ

ดาํเนินกจิการมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บทนาํ 
 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**  ที่ปรึกษาโครงการ 
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บทนาํ  

เน่ืองจากร้าน ACCEPT เป็นร้านขายโทรศัพทเ์คล่ือนที่ทั้งปลีกและส่ง ทุกคร้ังที่มีการ

ขายสนิค้า จะต้องทาํการลงบัญชีการขายสนิค้าลงสมุดรายการขายประจาํวัน ทาํให้ไม่สะดวกเวลาที่ 

ลูกค้าเข้ามาซ้ือของในร้านในปริมาณที่มาก ๆ ซ่ึงบางคร้ังทาํให้ลืมลงบันทกึการขายสนิค้าด้วย  

ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบยอดขายที่แท้จริงได้ว่าในวันหน่ึง ๆ ทางร้านสามารถขายสนิค้าเป็น 

จาํนวนเงินทั้งหมดเท่าใด และแท้จริงแล้วขายสนิค้าได้กาํไรหรือขาดทุนมากน้อยเท่าใด ทาํให้ยาก

ต่อการตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างมาก และในการตรวจสอบสนิค้าคงเหลือภายในร้าน ต้องใช้เวลา

ในการตรวจสอบเพราะต้องตรวจเชค็โดยการนับสตอ็คคงเหลือ ว่าสนิค้าเหลือภายในร้านมีจาํนวน

เท่าไหร่ เพ่ือที่จะนาํเอาข้อมูลจาํนวนสนิค้าที่เหลือน้อยที่สดุไปสั่งซ้ือสนิค้ามาขาย  

- ประเภทของสนิค้าที่นาํมาจาํหน่ายภายในร้าน ประกอบด้วย  

o โทรศัพทเ์คล่ือนที่  
o อปุกรณท์ี่เกี่ยวข้อง (Accessories)  

o Bluetooth  

- ปัญหาที่เกดิขึ้นดังกล่าว สามารถสรปุได้ดงัน้ี  

o การลงบัญชีรายการขายไม่ต่อเน่ือง  
o ไม่สามารถตรวจสอบยอดขายสนิค้าที่แท้จริงได้  

o ไม่สามารถตรวจสอบรายได้ที่แท้จริงได้  

o ไม่ทราบราคาสนิค้าขายที่แท้จริง  
o การตรวจสอบสนิค้าภายในร้านทาํได้ยาก ลาํบากและเสยีเวลา  

 

ทฤษฎีและเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นโครงการ 

ระบบใหม่ที่พัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏบิัติการวินโดวส์ (Windows 

application) โดยการพัฒนาได้ใช้เทคโนโลยีดังน้ี 

โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows application) ใช้ 

Microsoft Visual Studio 2010 เป็น IDE (Integrated Development Environment) ในการเขยีน

โค้ด สาํหรับภาษาที่ใช้คือ VB.Net  

การจัดการฐานข้อมูลได้ใช้ Microsoft Access 2008 เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล หรือ 

DBMS (Database Management System) 

 

การออกแบบและการพฒันา 

วิธกีารดาํเนินงานโครงงานพัฒนาระบบร้านขายโทรศัพทเ์คล่ือนที่ ผู้จัดทาํโครงงานได้

ออกแบบตามกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ นอกจากน้ันในขั้นตอนการวิเคราะห์และ

ออกแบบยังมีการนาํแนวคิดเชิงวัตถุมาใช้ ทาํให้เกดิระบบที่สามารถวิวัฒนาการให้ดีขึ้นได้ง่าย มี
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ความยืดหยุ่น (Flexible) ต่อความต้องการที่เปล่ียนแปลงและต่อการบาํรุงรักษาระบบ, มีความ

ทนทาน (Robust) และสามารถนาํกลับมาใช้ได้ใหม่ (Reusable) มากกว่าวิธีการออกแบบ

แบบเดิม  

การศึกษาความเป็นไปได้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการพัฒนาระบบงานใหม่ โดยการ

นาํเอาระบบสารสนเทศซ่ึงใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการ เพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อทางร้านค้า

เอง ซ่ึงจะทาํการศึกษาความเป็นไปได้ดังน้ี  

ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ในการพัฒนาระบบ ระบบบริหารจัดการร้านขาย

โทรศัพทเ์คล่ือนที่และอุปกรณ์ ด้วยการนาํเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล เพ่ือความ

คล่องตัวในงานขายสนิค้าหน้าร้าน ในการบันทกึข้อมูลรายการขายสนิค้าในแต่ละวัน เพ่ือลดเวลา

ในการจดบันทกึการขายสนิค้าลงสมุดบันทกึ และลดการลืมการจดบันทกึการขายสนิค้าด้วย และ

จะช่วยลดความผดิพลาดในการคิดราคาสนิค้า ความเป็นไปได้ที่จะนาํเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานสงู 

เน่ืองจากเจ้าของร้านมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เอกสารอยู่แล้ว  

ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากเจ้าของร้านมีความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์

พ้ืนฐานอยู่แล้ว และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เม่ือนาํเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งาน การ

บันทกึการขายสนิค้า การจัดเกบ็ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล จึงไม่มีปัญหาต่อการยอมรับ และการ

ใช้งานจากผู้ใช้  

ระบบใหม่จะทาํให้การบันทกึข้อมูลรายการขายสนิค้า การจัดเกบ็ข้อมูลสนิค้า การ

ตรวจสอบสนิค้า เป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเรว็เน่ืองจากมีอปุกรณต่์างๆ พร้อมใช้งานอยู่แล้ว 

แผนภาพ ยูสเคสไดอะแกรม  (Use Case Diagram)   ใช้ในการอธบิายหน้าที่ทั้งหมดที่ระบบ

สามารถทาํงานได้ ซ่ึงสามารถเขยีนออกมาเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 1 

ระบบร้านขายโทรศัพท์เคล่ือนที่และอุปกรณ์น้ี ได้ทาํการออกแบบความสามารถของ

ระบบ โดยแบ่งออกเป็นระบบย่อย ๆ ดังน้ีคือ 

1. การจัดเกบ็ข้อมูลของสนิค้า 

2. การสั่งซ้ือสนิค้า 

3. การขายสนิค้า 

4. การตรวจสอบสนิค้าคงคลัง 

5. การออกรายงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาระบบร้านขายโทรศัพทเ์คล่ือนที่และอุปกรณ์น้ี คือ 

สามารถเพ่ิมศักยภาพในการทาํงานในปัจจุบันให้มีประสทิธภิาพมากขึ้น เกดิความคล่องตัวในการ

ทาํงาน และความสามารถตอบโจทย์ แก้ไขปัญหา และความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดี และ

ช่วยลดระยะเวลาในการทาํงาน 

 

1310



Add/Return Product

Sale/Refund Product

Adjust Price

Manage Product Data

Print Report

Admin

«extends»

Manage Venders Data

Check/Update Stock

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

 

 

ภาพที ่1 Use Case Diagram ของระบบ 
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ภาพที ่2 แสดงภาพรวมของระบบใหม่ที่พัฒนา 

 

กระบวนการทาํงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนของสนิค้าคงคลังและส่วนของ

การซ้ือ-ขายและให้บริการหน้าร้าน โดยการทาํงานในส่วนของสินค้าคงคลัง เร่ิมจากทางร้าน

สามารถติดต่อสั่งซ้ือสินค้าจากผู้ผลิตเพ่ือรับสินค้าใหม่เข้าคงคลังและในขณะเดียวกันทางร้านก็

สามารถส่งคืนสินค้าเม่ือสินค้ามีปัญหากลับให้ผู้ผลิตได้ และการทาํงานในส่วนของการซ้ือ-ขาย

และให้บริการหน้าร้านน้ัน ทางร้านจะสามารถขายสนิค้าให้กบัลูกค้าและรับคืนสนิค้าจากลูกค้าเข้า

เม่ือสนิค้าน้ันมีปัญหา ซ่ึงการทาํงานทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวจะทาํงานผ่าน Windows Application ที่ได้

พัฒนาข้ึน โดยมีฐานข้อมูลฐานเดียวกนั เพ่ือให้ทางร้านสามารถตรวจสอบสนิค้าในการรับคืนและ

ส่งคืน และเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของสนิค้าคงคลัง 
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ภาพที ่3 แสดงกระบวนการขายสนิค้าหน้าร้าน 

 

ผลทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงาน 

จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายโทรศัพทเ์คล่ือนที่และอุปกรณ์เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ ได้วางไว้ เน่ืองจากการพัฒนาโปรแกรมของระบบบริหารจัดการร้านขาย

โทรศัพทเ์คล่ือนที่และอุปกรณ์ได้คาํนึงถึงความสามารถของโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้จริง จึง

สามารถเพ่ิมศักยภาพในการทาํงานให้มีประสทิธิภาพในด้านต่าง ๆ มากขึ้นกว่าการทาํงานระบบ

เดิม เกิดความคล่องตัวในการทาํงาน และความสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้

อย่างดี และช่วยลดระยะเวลาในการทาํงานตามที่ได้คาดหมายไว้ 
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กล่าวคือสามารถแก้ไขปัญหาความซํ้าซ้อน ผิดพลาด ล้าช้าทางด้านการขายและ

ควบคุมตรวจสอบสนิค้าคงเหลือ การลดขั้นตอนต่าง ๆ ในการทาํงานและการจัดเกบ็รายการขาย

สนิค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและแม่นยาํ สามารถตรวจสอบรายการขายสนิค้ารวมถึงตรวจสอบ

การขายสินค้าย้อนหลังได้ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการขายสินค้า โดยสามารถวิเคราะห์จาก

รายงานการขายสินค้าว่าสินค้าประเภทหรือชนิดใดที่เป็นที่นิยมซ้ือมากที่สุด ทาํให้การทาํงานมี

ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมาก ทั้งยังทาํให้ธุรกิจการขายโทรศัพท์เคล่ือนที่และอุปกรณ์มี

ลูกค้าเพ่ิมขึ้นจากเดิม เน่ืองจากสามารถตรวจสอบสินค้าในการรับคืนสินค้าและเปล่ียนสินค้าได้

อย่างรวดเรว็และมีประสทิธิภาพ รวมถึงสามารถช่วยในเร่ืองของการตัดสนิใจการขยายสาขาได้ใน

อนาคตอกีด้วย 

 

สรุปผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ 

จากการที่ได้ศึกษาขั้นตอนในการทาํงานของร้าน ACCEPT รวมถึงการทาํงานใน

ปัจจุบันของ ร้าน ACCEPT ซ่ึงเป็นระบบแบบเก่า คือการจดบันทกึรายการขายสนิค้าลงในสมุด

บันทกึ เม่ือได้ นาํเอาระบบบริหารจัดการร้านขายโทรศัพทเ์คล่ือนที่มาใช้งานแทนระบบเก่า ผล

ปรากฏว่าการนาํเอาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการด้านการขาย

สนิค้า ทาํให้การทาํงานมีความคล่องตัวมากขึ้น ลดความซํา้ซ้อนของข้อมูล สามารถตรวจสอบ

ข้อมูลย้อนหลังการขาย และช่วยให้รู้ ว่ารายได้ในแต่ละวัน เดือน หรือแต่ละปี มีรายได้เข้ามาใน

ร้านมากน้อยแค่ไหน ทาํให้การทาํงานมีประสทิธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบโจทย์ปัญหาของ

ผู้ประกอบการร้านขายโทรศัพทเ์คล่ือนที่และอปุกรณไ์ด้เป็นอย่างดี  

นอกจากน้ีโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนายังเป็นต้นแบบสาํหรับการต่อยอดเพ่ือพัฒนา

ระบบในอนาคตให้รองรับฟังก์ชันงานอื่นที่จําเป็น หรือเพ่ิมฟังก์ชันงานใหม่ๆ เข้ามาเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้มีประสทิธภิาพที่ดีย่ิงขึ้นได้ต่อไปได้ 

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายโทรศัพทเ์คล่ือนที่และอุปกรณ์ ส่วนสาํคัญที่

ต้องคาํนึงถึงมากที่สุดคือ ส่วนของการออกแบบฐานข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงความต้องการใน

การใช้งานมากที่สดุ ถ้าทาํการวิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้องตรงความต้องการ 

กจ็ะเกิดความซํา้ซ้อน ยากแก่การพัฒนาระบบในอนาคต และข้อสาํคัญอีกประการหน่ึงคือ ผู้ใช้

ระบบจะต้องมีการศึกษาถึงวิธกีารใช้งานระบบอย่างละเอยีด โดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้

งาน ทั้งน้ีเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทาํงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสดุ 
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