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ระบบการขาย การรับซื้ อ และจัดตารางการขนส่ งสิ นค้า สาหรับธุ รกิ จค้ามะพร้าว เริ่ มต้น
จากการวิ เ คราะห์ ร ะบบและศึ ก ษาขั้น ตอนการด าเนิ น งาน และปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อการทางานของระบบเดิ ม เพื่อให้ทราบถึ งปั ญหาและความต้องการของระบบ โดยปั ญหาที่พบ
ในส่ ว นของฝ่ ายขาย จะพบปั ญ หาในเรื่ องการจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ไม่ มี ก ารจัด การที่ ดี ท าให้ ย าก
ต่อการค้นหา การจัดเก็บข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลการสั่งซื้ อสิ นค้าด้วยเอกสาร ทาให้
การตรวจสอบข้อมูลในแต่ละครั้งทาได้ล่าช้า ในส่ วนของฝ่ ายรับซื้ อ จะพบปั ญหาในเรื่ องของราคา
ที่ รับ ซื้ อ เนื่ อ งจากสิ นค้า มี ค วามหลากหลายและมี ราคาที่ ไ ม่ เท่ า กัน ท าให้เ กิ ดความยุ่ง ยากและ
จะต้อ งมี ก ารตรวจสอบสิ น ค้า ประเภทนั้น ทุ ก ครั้ งในการรั บ ซื้ อ โดยทางร้ า นจะให้ พ นัก งาน
ตรวจสอบราคาสิ นค้าที่ผขู ้ ายเสนอว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดหรื อไม่ โดยเงื่อนไขหลักในการตัดสิ นใจ
รั บ ซื้ อ ของทางร้ า น คื อ ราคาและระยะเวลาในการส่ ง สิ น ค้า ในส่ ว นของระบบการจัด ตาราง
การขนส่ งที่ประสบปั ญหาในเรื่ องการจัดตารางการขนส่ งสิ นค้า เนื่ องจากไม่มีการจัดการตาราง
การขนส่ ง พนัก งานใช้ ก ารจดจ าวัน ที่ จ ะไปรั บ สิ น ค้า และส่ ง สิ น ค้า ซึ่ งปั จ จุ บ ัน ใช้ ก ารจดจ า
จากขั้นตอนรั บ ใบสั่ ง สิ นค้า ในการขนส่ ง สิ นค้า จะมี ก ารจากัดรอบในแต่ ล ะวัน โดยทางร้ า นจะ
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กาหนดรอบในการขนส่ งเป็ น 5 รอบต่อวัน ซึ่ งพนักงานจะไม่ทราบได้ในทันทีวา่ รอบในการขนส่ ง
สิ นค้าภายในวันนั้น เต็มจานวน 5 รอบพนักงานจะต้องตรวจสอบจากเอกสารที่ไ ด้บนั ทึก เอาไว้
ก่อนที่จะทาการขนส่ งสิ นค้าในวันนั้น
จากปั ญหาข้างต้นผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานใหม่ โดย
ได้นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้กบั การขาย การรับซื้ อ และจัดตารางการขนส่ งสิ นค้า
สาหรับธุ รกิ จค้ามะพร้าว คือ โปรแกรมสาเร็ จรู ป AppServ Version 2.5.9 ซึ่ งประกอบไปด้วย
โปรแกรม phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.2 เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล
ของระบบใหม่ และโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 เข้า มาช่ ว ยในการออกแบบ
ส่ วนที่ติดต่อกันระหว่างผูใ้ ช้งานกับฐานข้อมูล ให้สามารถบันทึก รายการขาย ปรับปริ มาณสิ นค้า
ภายในคลังสิ นค้า ทาให้ทราบปริ มาณสิ นค้าที่ ขายไป ยอดขาย สิ นค้าที่ คงเหลื ออยู่ในคลังสิ นค้า
ภายหลัง การขายได้ การรับซื้ อสามารถทราบจานวนสิ นค้าที่รับซื้ อไปในแต่ละวัน สามารถบันทึก
ข้อมูลสิ นค้าเพิ่ม หรื อแก้ไขปริ มาณสิ นค้าที่ มีอยู่ โดยแจ้งให้ทราบว่ามาจากผูซ้ ้ื อรายใด ซึ่ งข้อมูล
ทั้งหมดจะแสดงผลออกมาในรู ปแบบของรายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานในแต่ละเดื อน ภายในปี ที่
ทาการขาย นอกเหนือจากนั้นยังสามารถจัดตารางการขนส่ งสิ นค้า โดยจะแบ่งการขนส่ งเป็ น 5 โซน
จานวนรอบการขนส่ งเป็ น 5 รอบต่อวัน และบันทึก ข้อมูลสิ นค้าไว้ในระบบ แต่อย่างไรก็ตาม
โปรแกรมนี้ ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง พัฒ นาให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในอนาคตและ
การขยายตัวของธุ รกิ จ เช่ น การจัดตารางการขนส่ งสิ นค้าควรเพิ่ม การรองรั บ ปริ มาณการขนส่ ง
หลายโซนมากขึ้น การขายควรจะเพิ่มรายงานเกี่ ยวกับราคาสิ นค้าที่ ได้มีการเปลี่ ยนแปลง เพื่อให้
พนักงานได้ท ราบถึ งราคาสิ นค้า การรั บซื้ อควรจะสามารถรองรับเงื่ อนไขในการคัดกรองผูข้ าย
ที่เสนอราคาต่าสุ ดในสิ นค้าประเภทนั้นๆ

