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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและได้ เข้ามามีบทบาทต่อ
ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น ได้น าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างานมากขึ้น ซึ่งในอดีตร้านค้าต่างๆ
จะท าการด าเนินงานติดต่อเจรจาด้านธุรกิจโดยการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยการนัดพบ หรือติดต่อ
ผ่านทางโทรศัพท์มีการเก็บข้อมูลซื้อขายสินค้าในรูปแบบแฟ้มกระดาษ ซึ่งการท างานในรูปแบบนี้อาจ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดในด้านต่างๆ มีผลท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า และยังเป็นสาเหตุท า
ให้ธุรกิจเกิดความเสียหายหรือเสียผลประโยชน์อันควรที่จะได้รับ แต่ในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดความถูกต้องและแม่นย าของผลลัพธ์ที่
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายและศักยภาพในการท างานของบุคลากรภายในองค์กรมาก
ขึ้น ข้อดีเหล่านี้ล้วนท าให้ได้เปรียบคู่แข่งในวงการธุรกิจเดียวกันภาพลักษณ์ขององค์กรมีความ
น่าเชื่อถือและทันสมัย ท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกอยากใช้บริการและเกิดความประทับใจในบริการที่ม า
ติดต่อค้าขาย ซึ่งถือว่าเป็นแรงจูงใจที่ท าให้ลูกค้าอยากใช้บริการในครั้งถัดไป 
 ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นร้านขายสินค้าที่ยังไม่มีการน าเอาระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้ ตัว
โครงสร้างการท างานระบบของร้านเป็นระบบการขายแบบซื้อมาขายไป ซึ่งเป็นร้านขายเครื่องเขียน
ขนาดเล็กและเป็นร้านที่ยังไม่มีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการขายสินค้า โดยการขายสินค้า
ทางกิจการนั้นท าการขายสินค้าโดยตรง โดยที่พนักงานออกใบขายสินค้าโดยการเขียนใส่กระดาษและ
การขายแต่ละรายการนั้นมีจ านวนไม่เท่ากัน ซึ่งอาจจะท าให้มีการนับจ านวนสินค้าผิดพลาด เพราะไม่
มีการจัดท าสต็อกสินค้า จึงไม่ทราบจ านวนคงเหลือของสินค้าในสต็อกที่แน่นอน และอาจเกิดความ
ผิดพลาดในการสั่งซื้อได้อีกด้วย การบันทึกข้อมูลรายการต่างๆ ของร้าน ไม่ว่ าจะเป็นการรับสินค้า
ยังคงเป็นการบันทึกข้อมูลในรูปแบบระบบของแฟ้มเอกสารกระดาษทั่วไป ไม่มีการจัดการข้อมูลที่
ทันสมัย ไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานในการเก็บข้อมูล ซึ่งยุ่งยากและอาจเกิดการสูญ
หายได้ง่าย มีความซับซ้อนต่อการค้นหาข้อมูล ท าให้ใช้เวลามากเกินความจ าเป็น การรับสินค้า การ
ตรวจสอบสินค้า  และการนับจ านวนสินค้าทั้งหมดของร้านก็ด าเนินไปด้วย ความยุ่งยากและเสียเวลา
โดยเปล่าประโยชน์ เพราะไม่ได้มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ บางครั้งท าให้เอกสารข้อมูลสูญหาย
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ปัญหาดังกล่าวท าให้ทางร้านได้รับความเสียหายอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาพ้ืนที่ด้านการใช้
สอยหายไป เนื่องจากต้องใช้พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลแฟ้มเอกสารมากเกิน และท าให้เสียเวลาในการ
สืบค้นข้อมูลที่ลูกค้าต้องการเร่งด่วนเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติในแง่ลบแก่ลูกค้าที่มี
ให้กับทางร้าน ไม่เพียงเท่านั้นการค านวณเงินในแต่ละครั้งยังใช้เครื่องคิดเลขแบบธรรมดา จึงท าให้เกิด
ความผิดพลาดเมื่อค านวณเงินออกมาแล้วไม่ตรงกับความเป็นจริง ท าให้เป็นสาเหตุส าคัญในการสร้าง
ความไม่พอใจแก่ลูกค้าและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของทางร้าน ที่ส าคัญปัญหาดังกล่าวยังเกิดขึ้นกับ
การจัดเก็บข้อมูลรายงาน การรับและขายสินค้าตลอดจนรายการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกัน ท าให้เกิดความ
ซับซ้อนในการค านวณและยุ่งยากต่อการค้นหารายการยอดสรุปต่างๆ นอกจากนี้การเก็บข้อมูล
แบบเดิมของทางร้านยังมีความผิดพลาดได้ง่ายๆ จนท าให้เอกสารจัดเก็บมีการช ารุดฉีกขาดได้ เป็น
สาเหตุที่ท าให้ข้อมูลสูญหายแบบไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งข้อมูลของทางร้านมีความปลอดภัยที่ต ่าถือเป็น
เรื่องอันตรายต่อทางร้านเป็นอย่างมาก หากข้อมูลภายในร้านเกิดรั่วไหลอาจเป็นเหตุให้ร้านเสียเปรียบ
และเสียประโยชน์ทางการค้าได้ (เกศรินทร์ คงอยู่, รักศิต แต่งงาม และสุรางค ์โพกะเพศ, 2558) 
 ที่มาและปัญหาข้างต้นทางคณะผู้จัดท า จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูล ของ
ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า ใช้งานง่าย สะดวก และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อีกด้วย 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  1.2.1  เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน 
  1.2.2  เพื่อพัฒนาระบบร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน  
  1.2.3  เพื่อประเมินคุณภาพของระบบร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน 
 

1.3  ขอบเขตของโครงกำร 
  1.3.1  พนักงานขาย 
  1)  เข้าสู่ระบบ 
  2)  สมัครสมาชิก 
  3)  ขายสินค้า สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลการขายได้ 
  1.3.2  เจ้าของร้าน 
  1)  เข้าสู่ระบบ 
  2)  ขายสินค้า สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลการขายได้ 
  3)  จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้ระบบได้ 
  4)  จัดการข้อมูลสมาชิก สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิกได้ 
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  5)  จัดการข้อมูลสินค้า สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้าได้ 
  6)  จัดการข้อมูลประเภทสินค้า สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลประเภทสินค้าได้ 
  7)  จัดการข้อมูลโปรโมชั่น ส่วนลด 
  8)  จัดการข้อมูลประวัติการเข้าใช้ระบบ สามารถ เพ่ิม ลบ ข้อมูลประวัติการเข้าใช้ระบบได้ 
  9)  ระบบรายงาน 
  9.1)  สรุปยอดรวมการขายสินค้าตามเงื่อนไขได้ เช่น ยอดต่อวัน ยอดต่อเดือน และยอด
  ต่อปี 
  9.2)  สรุปข้อมูลสมาชิก 
  9.3)  สรุปสินค้าคงคลัง 
  9.4)  สรุปประเภทสินค้า 
  9.5)  สรุปสินค้าทั้งหมด 
  9.6)  สรุปสินค้าใกล้หมด 
   

1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.4.1  ได้ระบบขายอุปกรณ์เครื่องเขียน 
  1.4.2  ใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจน าไปประยุกต์และพัฒนาระบบอ่ืนๆ ต่อไป 
  1.4.3  ผู้พัฒนาระบบมีความเข้าใจในการวิเคราะห์และออกแบบระบบมากข้ึน 
  1.4.4  ผู้พัฒนาระบบ ได้ความรู้เกี่ยวกับการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล เพ่ือน ามาออกใบเสร็จ  
  และตัดสต๊อกสินค้า 
 

1.5  นิยำมศัพท์ 
  1.5.1  ระบบขายอุปกรณ์เครื่องเขียน  หมายถึง  ระบบงานขายอุปกรณ์เครื่องเขียน  
  1.5.2  สินค้า  หมายถึง  อุปกรณ์เครื่องเขียน 
  1.5.3  ผู้ใช้ระบบ  หมายถึง  พนักงาน และ เจ้าของร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน 




