ภาค 1. ความตองการระบบ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 เกี่ยวกับหนวยงานผูใช
บริษัท ธนาบุตร จํากัด เปนบริษัททีท่ ําธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินคาและบริการ ซึง่ ลักษณะ
ของสินคาจะมีทั้งการผลิตเอง และมีทั้งการนําเขาจากตางประเทศ โดยกิจการไดเริ่มดําเนินงานมา
ตั้งแตป 2510 ซึ่งขอบเขตของธุรกิจนั้น จะเปนผูจัดจําหนาย สติ๊กเกอร เครื่องตัดสติ๊กเกอร บัตร
พลาสติกหลากหลายชนิด (บัตรบารโคด แถบแมเหล็ก Proximity RFID เปนตน) เครื่องพิมพบัตร
เครื่องบันทึกเวลา (บัตรตอก, บัตรไรสัมผัส, เครื่องแสกนลายนิว้ มือ, เครื่องแสกนฝามือ, เครื่อง
แสกนมานตา เปนตน) ระบบควบคุมการเขาออกประตู (Access Control System) และอุปกรณ
CCTV นอกจากนีย้ ังเปดใหบริการเกี่ยวกับการรับทําบัตร (บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก บัตร RFID
เปนตน) การรับทําสติ๊กเกอรทุกประเภท การรับพัฒนาซอฟแวรที่เกี่ยวของกับระบบประมวลผล
เวลาทํางานของพนักงาน (Time Attendance) และการรับพัฒนาซอฟแวรที่เกีย่ วของกับการ
ควบคุมประตูผานเขาออก (Access Control Program)
แผนภาพที่ 1.1
โครงสรางธุรกิจโดยรวมของ บริษัท ธนาบุตร จํากัด
บริษัท ธนาบุตร จํากัด

ธุรกิจสติ๊กเกอร
ครบวงจร

ธุรกิจบัตร
ครบวงจร

ธุรกิจรับทําระบบ
บันทึกเวลาทํางาน
ผานเขาออกประตู

2

ตารางที่ 1.1
ขอมูลทัว่ ไปของ บริษทั ธนาบุตร จํากัด
ชื่อบริษัท :
บริษัท ธนาบุตร จํากัด
ประเภทธุรกิจ :
- นําเขาสินคาจากตางประเทศ
- จําหนายสินคาที่มีความหลากหลาย ไดแก สติ๊กเกอร เครื่องตัด
สติ๊กเกอร บัตรหลากหลายชนิด เชน บัตรบารโคด แถบแมเหล็ก
Proximity RFID เปนตน รวมไปถึงอุปกรณ Accessories ของบัตร
ไมวาจะเปนกรอบใสบัตร สายคลองบัตร เครื่องพิมพบัตร เครื่อง
บันทึกเวลาประเภทตางๆ เชน บัตรตอก, บัตรไรสัมผัส, เครื่องแสกน
นิ้วมือ เปนตน ระบบควบคุมการเขาออกประตู และ ระบบ CCTV
- มีการใหบริการเกี่ยวกับการรับทําบัตร การรับทําสติ๊กเกอรทุกประเภท
รวมไปถึงการรับพัฒนาซอฟแวรที่เกี่ยวของกับระบบประมวลผลเวลา
ทํางานและการรับพัฒนาซอฟแวรที่เกี่ยวของกับการควบคุมประตู
ผานเขาออก
ที่ตั้งสํานักงาน : บริษัท ธนาบุตร จํากัด 931 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
กอตั้งเมื่อ :
มกราคม 2510
จํานวนพนักงาน 71 คน
:
1.2 รูปแบบการดําเนินธุรกิจ
จุดเริ่มตนของธุรกิจจะเริ่มตนจาก การสั่งซื้อสินคาจากประเทศตาง ๆ ไดแก อเมริกา
เกาหลี สิงคโปร เปนตน ซึง่ ลักษณะของการสั่งซื้อสินคา จะสัง่ ซื้อสินคาเขามาสํารองในกิจการเปน
รอบๆ โดยใชเกณฑการพิจารณาจากการประเมินสินคาคงเหลือ และยอดขายในอดีต เพื่อใหสินคา
มีเพียงพอตอความตองการของลูกคาตลอดเวลา หลังจากมีสินคาคงคลังแลว จะมีการจัดสรร
สินคาไวสาํ หรับลูกคาของบริษัท และสินคาสําหรับตัวแทนจําหนาย
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แผนภาพที่ 1.2
Business Model
ผูจัดหาประเทศตาง ๆ

นําเขาสินคา

ธุรกิจรับทําระบบบันทึกเวลาทํางานผานเขาออกประตู
ขายสินคา และติดตั้ง
บริการหลังการขาย
ซอมแซมสินคา

ลูกคา

ตัวแทนจําหนาย

1.3 ปญหาทีพ
่ บจากการใชระบบปจจุบัน
จากการเขารวมประชุมกับเจาหนาที่ของ บริษัท ธนาบุตร จํากัด ซึ่งประกอบไปดวย
ผูบริหาร หัวหนาฝายชาง เจาหนาที่ฝายขาย และเจาหนาที่ทวั่ ไป พบวา ระบบงานสวนใหญที่ทาง
บริษัทใชเพื่อดําเนินงานในธุรกิจรับทําระบบบันทึกเวลาทํางานผานเขาออกประตูนนั้ ยังเปนแบบ
Manual อยู กลาวคือ การทํางานในปจจุบันอาศัยการทํางานดวยมือเปนสวนใหญ เชน พนักงาน
ขายแตละคนจะตองใชโปรแกรม Excel ทําการ สรางใบเสนอราคาขึ้นมา ดวยการพิมพขอมูลใบ
เสนอราคาดวยตนเอง หรือ ทางดานของผูบ ริหาร หากตองการดูรายงาน ผูบริหารจะตองแจงไปยัง
เจาหนาที่ฝา ยตางๆ เพื่อใหเจาหนาที่เหลานั้น จัดทํารายงานดวยมือมานําเสนอเปนครั้งๆ ไป เปน
ตน ซึ่งจากการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใชงานระบบปจจุบันเพิ่มเติม สามารถสรุป
รายละเอียดของปญหาตางๆ ไดดังนี้
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- ความลาชาในการจัดทําใบเสนอราคา เนื่องจากการจัดทําใบเสนอราคาแตละใบ ยังคง
ตองอาศัยพนักงานขายแตละคน จัดทําใบเสนอราคาดวยมือ ความลาชาของการจัดทําใบ
เสนอราคาจึงเปนปญหาในปจจุบัน
- รายละเอียดของใบเสนอราคาผิด เนื่องจากการจัดทําใบเสนอราคาในปจจุบนั เปนการ
จัดทําดวยมือ จึงมีปญหาในบางครั้งวา ผูเสนอราคาจัดทําใบเสนอราคาผิดพลาด คํานวณ
ยอดรวมในใบเสนอราคาผิด เชน คิด VAT ผิดขั้นตอน หรือ รวมตัวเลขราคาสินคาไมครบ
เปนตน
- การคนหาหรือติดตามใบเสนอราคาของพนักงานขายแตละคนทําไดโดยยาก
สําหรับปญหานี้จะเกิดขึ้นเมือ่ ทางเจาหนาที่ฝายขายลาหยุด และเจาหนาที่ฝายขายทาน
อื่นๆ จําเปนตองคอยใหบริการตอบขอสงสัยกับลูกคาแทน ซึง่ เนื่องจากการเก็บขอมูลใบ
เสนอราคาในปจจุบัน ตางคนตางเก็บ ทําใหการคนหาใบเสนอราคาของเจาหนาที่ฝายขาย
ทานที่ไมไดมาปฏิบัติงาน เปนไปอยางยากลําบาก และเสียเวลาใหลูกคารอนาน
- การตรวจสอบรายงานการจัดทําใบเสนอราคาของผูบริหารทําไดโดยยาก เนือ่ งจาก
ในปจจุบันการจัดทําใบเสนอราคาของพนักงานขาย จะจัดทําโดยตางคนตางทํา แตละคน
จะบันทึกขอมูลใบเสนอราคาเอาไวที่เครื่องคอมพิวเตอรของตน ทําใหการเรียกดูรายงาน
การจัดทําใบเสนอราคาของผูบริหารนัน้ ทําไดโดยยาก จะทําไดก็ตอเมื่อพนักงานขายทํา
รายงานสงเทานั้น นอกจากนี้ หากผูบริหารตองการดูรายงานยอนหลัง ผูบริหารจําเปนตอง
ไปคนหาเอกสารที่ถกู เก็บเอาไวจากแฟมเอกสารตางๆ ดวยตนเอง ไมเชนนั้น อาจจะตอง
ใหพนักงานขายจัดทํารายงานขึ้นมาใหใหม
- ผูบริหารไมสามารถติดตามไดวา ใบเสนอราคาที่ไมไดรับการตอบรับมีทั้งสิน้ กี่ใบ
เนื่องจากในระบบปจจุบัน ยังไมไดมีการใหจัดทํารายงานจํานวนการตอบรับใบเสนอราคา
ตอผูบริหาร หากผูบ ริหารตองการทราบรายงานสวนนี้ ผูบริหารจําเปนตองเปรียบเทียบ
รายงานการจัดทําใบเสนอราคา และรายงานยอดขายดวยตนเอง ซึง่ คอนขางเสียเวลามาก
- การนัดประชุมฝายขายมักตองเลื่อนออกไปบอยครั้ง เนื่องจาก ผูบ ริหารไมทราบวัน
วางของพนักงานขาย เพราะโดยสวนใหญแลว พนักงานขายแตละคนจะมีการนัดกับลูกคา
ลวงหนาเปนสัปดาห กวาทีผ่ ูบริหารจะแจงวามีการประชุม พนักงานขายก็นัดกับลูกคาไป
แลว ซึ่งบางรายไมสามารถเลื่อนนัดได ถาเลื่อนลูกคาจะยกเลิกสินคา ดังนัน้ จึงเปนเหตุทาํ
ใหการประชุมตองเลื่อนออกไปบอยครั้ง
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- ผูบริหารไมสามารถติดตามการแกไขใบเสนอราคาได
เนื่องจากในระบบปจจุบัน
เจาหนาที่ฝา ยขาย จะทําหนาที่เขียนรายงานการจัดทําใบเสนอราคาประจําสัปดาหที่มี
ยอดราคาลาสุดนําเสนอตอผูบริหารเทานัน้ กลาวคือ ในระหวางสัปดาห หากมีการแกไข
ใบเสนอราคามากกวา 1 ครั้ง ผูบริหารจะไดรับรายงานแตใบเสนอราคาลาสุดเทานั้น ซึง่
เปนผลทําใหผบู ริหารไมทราบวากอนหนานี้ มีการแกไขอะไรไปบาง
- ผูบริหารไดรบั รายงานขอมูลการขายสินคาลาชา ทําใหการตัดสินใจนําเขาสินคา
จากตางประเทศ มีความลาชาตามไปดวย เปนเหตุทําใหสินคามีไมเพียงพอตอ
การจําหนาย เนื่องจากในปจจุบัน ผูบริหารจะไดรับรายงานการขายจากเจาหนาที่ฝา ย
ขายเพียงสัปดาหละ 1 ครั้งเทานั้น หากสัปดาหใดมียอดขายสูงมาก บริษัทจะไมสามารถ
สั่งซื้อสินคาเขามาขายในสัปดาหถัดไปไดทนั เพราะวา ผูบ ริหารกวาจะทราบยอดขายก็สุด
สัปดาหแลว อีกทั้งจะตองมีการพิจารณาปริมาณที่ตองนําเขา (เนื่องจากสินคามีราคาสูง
ผูบริหารจึงมีนโยบายวาจะไมเก็บตุนสินคาไวในบริษทั เยอะจนเกินไป) และจะตองมีการ
ติดตอประสานงานกับทางตางประเทศอีก ประกอบกับ การสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ
นั้น จะตองเสียเวลารอคอยสินคาประมาณ 20 วัน (ขนสงทางเรือ) สินคาจึงมาไมทนั ขาย
- การผิดนัดลูกคาอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการลงคิวงานชาง เนื่องจากใน
ปจจุบัน หัวหนาชางจะรับจองการติดตั้งจากพนักงานขายดวยปากเปลา หรือดวยกระดาษ
โนตเล็กๆ เทานั้น ซึง่ ในบางครั้ง หัวหนาชางที่มีงานอื่นตองดูแลดวย อาจจะลืมลงคิวงานที่
พนักงานขายมาจองเอาไว พอถึงวันติดตั้งจริง งานที่ไมไดจองเอาไวก็จะไมสามารถไป
ใหบริการได (จํานวนชางมีอยูอยางจํากัด) เปนเหตุทาํ ใหผิดนัดลูกคา
- การผิดนัดลูกคาเนื่องจากพนักงานขายลงคิวงานติดตั้งพรอมกันมากกวา 3 รายใน
1 วัน เนื่องจาก ดวยขอจํากัดเรื่องยานพาหนะ จํานวนชาง และอุปกรณ ที่มีอยูอยางจํากัด
ทําใหการติดตัง้ งานใหลูกคานั้น สามารถทําไดเพียงวันละ 3 บริษัทเทานัน้ (มีระบุไวใน
นโยบายของบริษัท) และดวยงานของหัวหนาชางที่มีปริมาณเยอะ ประกอบกับ การรับจอง
คิวงานติดตั้ง ทําดวยวิธกี ารบอกปากเปลา หรือเขียนดวยกระดาษโนตเล็กๆ ความ
ผิดพลาดนี้ จึงเกิดขึ้นมา ซึง่ สงผลทําใหพนักงานขายผิดนัดลูกคา
- การบันทึกขอมูลลูกคาลงฐานขอมูลลาชา เนื่องจาก ในระบบปจจุบัน เจาหนาทีท่ ั่วไป
จําเปนตองบันทึกขอมูลลูกคาลงฐานขอมูลดวยตนเอง ซึง่ ในบางครั้ง เจาหนาทีท่ ั่วไป มี
งานอื่นที่จําเปนตองรับผิดชอบดวย ทําใหการบันทึกขอมูลลูกคาเกิดความลาชา สงผลทํา
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ให ระบบ CRM ที่ทางบริษทั พัฒนาขึ้นมาอยูกอนแลวทํางานไมได เพราะไมมีขอมูลลูกคา
สําหรับการเก็บประวัติการใหบริการ
- การติดตามงานในเรื่องตางๆ ของผูบริหาร สามารถทําไดยาก เพราะระบบงานสวน
ใหญมีลักษณะเปน Manual ทําใหพนักงานจําเปนตองทํารายงานกระดาษสงใหกับ
ผูบริหารพิจารณาทุกสัปดาห ทําใหผูบริหารไมสามารถดูรายงานที่เปนปจจุบนั ลาสุดได
และถาหากผูบ ริหารตองการดูรายงานเกา ผูบริหารจําเปนตองคนหารายงานเกาที่เปน
เอกสารดวยตนเอง หรือไมกต็ องสั่งพนักงานจัดทํารายงานขึ้นมาใหใหม ซึ่งเสียเวลามาก
- การผิดนัดการเขาตรวจสภาพระบบของลูกคาตามที่ไดนัดหมายไว เนื่องจาก การ
เขาตรวจสภาพระบบ จะมีการนัดลวงหนาตั้งแตตอนปดงานติดตั้งวา ตลอดระยะเวลา
รับประกัน บริษัทจะตองเขาไปตรวจสภาพระบบใหกับลูกคาทัง้ สิ้นกีค่ รั้ง วันใดบาง ซึ่ง
ขอมูลตรงนี้จะถูกเก็บไวในฐานขอมูล ผลที่ตามมาคือ ในบางครั้ง หัวหนาชาง และ
เจาหนาทีท่ ั่วไป อาจจะไมไดตรวจสอบวันนัดการเขาตรวจสภาพระบบ หรือตรวจสอบ
ลาชา จึงเปนสาเหตุทําใหเกิดการผิดนัดกับทางบริษทั ลูกคา
- พนักงานขาย ไมทราบจํานวนสินคาทีม่ ีเหลืออยูในคลังสินคา เนื่องจาก ในระบบ
ปจจุบัน ทางบริษัทไมไดมีการจัดทําระบบจัดการสินคาคงคลัง มีเพียงขอมูลรายชือ่ สินคา
กับราคาในฐานขอมูลเทานัน้ ทําใหพนักงานขายจะไมทราบขอมูลเลยวา ปจจุบนั มีสินคา
คงคลังเหลืออยูเทาไหร เพียงพอตอการขายหรือไม ผลก็คือ พนักงานขายไดตกลงขาย
สินคากับลูกคาเรียบรอยแลว แตพอถึงวันสงของกลับไมมีสินคา ทําใหบริษัทเสียชื่อ
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บทที่ 2
ภาพรวมของระบบ
2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับระบบ (System Detail)
ระบบงานที่ผพู ัฒนาวิเคราะหออกมาไดนนั้ ประกอบดวยระบบยอยทัง้ หมด 4 ระบบ ไดแก
- ระบบงานขาย (Sale Systems) เปนระบบงานทีม่ ีขอบเขตการทํางานตั้งแตการจัดทําใบ
เสนอราคา การปรับปรุงใบเสนอราคา (Quotation Revise) การจัดการตารางนัดหมาย
ฝายขาย การทํารายการขาย การปรับปรุงรายการขาย และการยกเลิกรายการขาย
ลักษณะการทํางานของระบบจะเริ่มตนตั้งแตพนักงานขายจัดทําใบเสนอราคาโดยการ
นําเอาความตองการของลูกคากับเงื่อนไขการขายเปน Input เขาสูระบบ เมือ่ ระบบ
ประมวลผลเสร็จจะทําการผลิตใบเสนอราคาออกมาเปน Output พรอมทั้งเก็บขอมูล
เกี่ยวกับการจัดทําใบเสนอราคาเพื่อเปนรายงานสําหรับผูบริหารไดอีกดวย (ใบเสนอราคา
สามารถทํารายการเพื่อปรับปรุงได ในกรณีที่พนักงานขายตองการรักษางานขายทีม่ ียอด
การสั่งซื้อสูง ซึ่งการปรับปรุงใบเสนอราคานี้เอง จะมีการเก็บขอมูลใบเสนอราคาหลังการ
แกไขไวดวยเชนกัน เพื่อนํามาใชเปนรายงานสําหรับผูบ ริหาร) ซึ่งหลังจากทางลูกคาไดรับ
ใบเสนอราคาแลวนั้น ลูกคาสามารถนัดพนักงานขายไปนําเสนอระบบงาน (สินคาของ
องคกร เชน ระบบ Biometric Time Recorder หรือ ระบบ Access Control เปนตน) ที่
บริษัทลูกคาได
โดยพนักงานขายจะตองลงบันทึกการออกไปพบลูกคาไวในตารางนัด
หมายฝายขายดวย เพื่อเปนรายงานสําหรับผูบริหาร นอกจากนี้ ระบบงานขายนี้เองยังมี
ความสามารถครอบคลุมไปถึงการทํารายขาย การปรับปรุงรายการขาย และการยกเลิก
การขายอีกดวย ซึง่ การทํารายการขายแตละครั้ง จะมีการเชื่อมโยงขอมูลไปยังระบบงาน
ชางและระบบลูกคาโดยอัตโนมัติ
- ระบบงานสินคาคงคลัง (Goods Systems) เปนระบบงานทีม่ ีขอบเขตงานตัง้ แต การ
จัดการขอมูลสินคาคงคลัง การนําเขาสินคา และการเบิกจายสินคา ลักษณะการทํางาน
ของระบบจะเริ่มตนตั้งแต เจาหนาทีท่ ั่วไป เขามาทําการ Input ขอมูลที่เกีย่ วกับสินคาเขาสู
ระบบ (ขอมูลสินคาทั่วไป รายละเอียดของสินคา ราคา และจํานวนสินคาคงเหลือ ณ วันที่
บันทึกขอมูลสินคา) ซึ่งหลังจากวันทีม่ ีการบันทึกขอมูลสินคาไปแลวนั้น หากมีการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนสินคา เจาหนาทีท่ ั่วไปจะเปนผูลงบันทึกในระบบงานวา นําเขาสินคา
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เมื่อใด จํานวนเทาใด เบิกจายสินคาเมื่อใด จํานวนเทาใด โดยที่ระบบงานสินคาคงคลังนี้
เอง จะทําการผลิตขอมูล Output ใหกับระบบงานขายตอไป สวนทางดานผูบริหาร
สามารถออกรายงานเกี่ยวกับสินคาไดอีกดวยวา สินคาใดที่มีจํานวนสินคาคงเหลือต่ํากวา
ขั้นต่ํา เพื่อใชประกอบกับการตัดสินใจเกีย่ วกับนําเขาสินคาจากตางประเทศ
- ระบบงานชาง (Technician Systems) เปนระบบงานที่มีขอบเขตการทํางานตัง้ แต การ
จัดการขอมูลของพนักงานฝายชาง การมอบหมายงานติดตั้งและงานตรวจสภาพพรอมทั้ง
การจัดพิมพใบงานชาง ลักษณะการทํางานของระบบจะเริ่มตนตั้งแต พนักงานขายลง
บันทึกรายการขายกับคิวงานติดตั้ง และเจาหนาทีท่ ั่วไปลงบันทึกปดงานติดตั้งกับคิวงาน
ตรวจสภาพระบบตามเงื่อนไขการรับประกัน โดยระบบจะนําเอาคิวงานติดตั้งทีพ่ นักงาน
ขายจองเอาไว และคิวงานตรวจสภาพที่ทางเจาหนาทีท่ วั่ ไปบันทึกเอาไวมาเปน Input เขา
สูระบบงานชาง เพื่อใหหวั หนาชางทําการมอบหมายงานใหกบั ทีมชางตอไป ซึ่งหลังจาก
ระบบไดรับการมอบหมายงานจากหัวหนาชางแลวนัน้
ระบบจะทําการผลิตใบงานชาง
ออกมาเปน Output ของระบบ เพื่อใหกับพนักงานฝายชางเอาไวใชสาํ หรับติดตอกับลูกคา
สวนทางดานผูบริหารสามารถออกรายงานพนักงานฝายชางไดดวยอีกวา แตละวันมีชาง
ออกไปปฏิบัติงานที่ใดบาง เปนตน
- ระบบลูกคา (Customer Systems) เปนระบบทีค่ อยจัดการขอมูลลูกคาในเรื่องตางๆ
ไดแก การเก็บรายละเอียดขอมูลตางๆ ของลูกคา รายละเอียดวันทีเ่ ขาตรวจสภาพระบบ
ใหกับลูกคาประจําป (ระยะเวลาการเขาตรวจสอบสภาพระบบจะขึ้นอยูกับเงื่อนไขของ
พนักงานขาย) รายชื่อชางผูต ิดตั้ง รายละเอียดการปดงานติดตั้ง และวันที่รับประกัน เปน
ตน โดยที่ระบบลูกคานีจ้ ะมีการทํางานรวมกับระบบงานขาย และระบบงานชางอีกดวย
นอกจากนี้ ระบบลูกคา ยังสามารถใชในเรื่องการจัดการวันรับประกันสินคาไดอีกทางหนึง่
โดยมี Input ขอมูลมาจากเจาหนาทีท่ ั่วไป ที่มหี นาที่ในการปรับปรุงขอมูลลูกคา หรือลง
บันทึกปดงานติดตั้ง ซึ่งหลังจากที่ระบบไดรับขอมูลการปดงานติดตั้งเรียบรอยแลว ระบบ
จะทําการผลิตบัตรรับประกันออกมาเปน Output เพื่อใหกับลูกคาเก็บเอาไวเปนหลักฐาน
และสําหรับผูบ ริหารหรือผูมสี วนเกี่ยวของคนอื่นๆ ก็จะสามารถออกรายงานไดอีกดวยวา
ลูกคารายใดบางที่กาํ ลังจะหมดระยะเวลาในการรับประกัน เพื่อใหผบู ริหารหรือผูท มี่ ีสวน
เกี่ยวของในองคกรสามารถประสานงานแจงเตือนไปยังลูกคา และนําเสนอขายบริการตอ
ประกันใหกับลูกคาไดอยางทันเวลา
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2.2 ขอบเขตของระบบ (Scope)
- ระบบงานขาย (Sale Systems) เปนระบบงานทีม่ ีขอบเขตการทํางานตั้งแตการจัดทําใบ
เสนอราคา การปรับปรุงใบเสนอราคา (Quotation Revise) การจัดการตารางนัดหมาย
ฝายขาย การทํารายการขาย การปรับปรุงรายการขาย และการยกเลิกรายการขาย ซึ่งการ
ทํารายการขายของระบบ จะเปนเพียงการเก็บขอมูลการสั่งซื้อจากลูกคาทัว่ ไป เพื่อ
นํามาใชเปนขอมูลสําหรับระบบลูกคา ระบบงานชาง และรายงานยอดขายสําหรับ
เจาหนาที่ฝา ยขายกับผูบริหารเทานัน้ ไมไดรวมไปถึงการรับชําระเงิน การออกใบแจงหนี้
และการจัดทําใบเสร็จรับเงิน
- ระบบงานสินคาคงคลัง (Goods Systems) เปนระบบงานทีม่ ีขอบเขตงานตัง้ แต การ
จัดการขอมูลสินคาคงคลัง การนําเขาสินคา และการเบิกจายสินคา ซึ่งการนําสินคาเขา
และการเบิกจายสินคา เจาหนาทีท่ ั่วไป จะตองเปนผูรับผิดชอบในการลงบันทึกสินคาเขา
ออกดวยตนเอง ระบบจะไมไดบันทึกสินคาเขาออกใหโดยอัตโนมัติ เพื่อทําใหแนใจวา
จํานวนสินคาในคลังสินคามีเหลืออยูระบบ ถูกตอง ตรงกันกับความเปนจริง
- ระบบงานชาง (Technician Systems) เปนระบบงานที่มีขอบเขตการทํางานตัง้ แต การ
จัดการขอมูลเจาหนาทีท่ ีมชาง การมอบหมายงานติดตั้ง และการมอบหมายงานตรวจ
สภาพ ซึ่งการมอบหมายงานติดตั้งนั้น หัวหนาชางจะสามารถมอบหมายงานติดตั้งแบบ
ปกติสูงสุดไดเพียง 3 งานตอวัน และการติดตั้งแบบพิเศษไดสูงสุดไดเพียง 1 งานตอวัน
เทานัน้ เนื่องจากขอจํากัดทางดานยานพาหนะ อุปกรณติดตั้ง เปนตน สวนการมอบหมาย
งานตรวจสภาพนัน้
สามารถมอบหมายไดเทาไหรก็ไดขึ้นอยูกับจํานวนชางทีม่ ีเหลืออยู
ตามความเหมาะสม
- ระบบลูกคา (Customer Systems) เปนระบบงานที่มีขอบเขตการทํางานตัง้ แต การ
จัดการขอมูลลูกคา การจัดการขอมูลปดงานติดตั้ง และการออกบัตรรับประกันใหกับ
ลูกคา ซึ่งการจัดการขอมูลปดงานติดตั้งนั้น จะรวมไปถึง รายละเอียดวันที่เขาตรวจสภาพ
ระบบใหกับลูกคา (ระยะเวลาในการเขาตรวจสอบสภาพระบบนี้ จะขึ้นอยูกับเงื่อนไขของ
พนักงานขาย เปนการเขาตรวจสภาพใหฟรีตามจํานวนครั้งที่ระบุไวใหในเงื่อนไขของการ
ขาย) รายชื่อชางผูติดตั้ง รายละเอียดการปดงานติดตั้ง และวันที่รับประกัน เปนตน แต
ระบบลูกคานี้ จะไมไดรวมไปถึงการเปนระบบลูกคาสัมพันธ ระบบลูกหนี้ ระบบบริการ
หลังการขาย ระบบจะมีไวทํางานรวมกับระบบงานในปจจุบัน และระบบงานชางเทานั้น
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2.3 ประโยชนที่จะไดรับ (Deliverables)
ดวยระบบจัดการงานขายแบบครบวงจรนีเ้ อง จะสามารถชวยใหผูบริหาร หัวหนาชาง
เจาหนาที่ฝา ยขาย และเจาหนาทีท่ ั่วไป สามารถทํางานไดรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งขึ้น ในสวน
ของเจาหนาทีฝ่ ายขาย ระบบสามารถชวยในเรื่องการจัดทําใบเสนอราคา การคํานวณยอดเงินให
อัตโนมัติ ซึง่ จะสามารถลดความผิดพลาดจากการคํานวณตัวเลขผิดลงไปได การนัดหมายกับ
ลูกคามีการลงบันทึกเก็บไวเปนขอมูลซึ่งสามารถแชรรวมกันกับผูบริหารและเจาหนาที่อนื่ ๆได ทํา
ใหปญหาที่ผูบริหารจะตองเลื่อนนัดการประชุมลดนอยลง และดวยระบบจัดการรายการขายนี้เอง
ทําใหเจาหนาที่ฝายขายลดขั้นตอนในการทํางานลง โดยจากเดิมเจาหนาที่ฝายขายจําเปนตองทํา
รายงานยอดขายสงผูบริหารทุกสัปดาห ซึ่งถาหากมีการใชงานระบบแลวนัน้
ระบบจะทําการ
คํานวณยอดขายใหแบบอัตโนมัติ ในสวนของเจาหนาที่ฝายชาง ระบบสามารถชวยลดความ
ผิดพลาดในการจัดการคิวงานชางลงได เนื่องจากระบบมีการทํางานเปนแบบอัตโนมัติมากขึน้ ใน
สวนของเจาหนาที่ทวั่ ไป ระบบจะสามารถชวยลดขั้นตอนในการทํางานลง ซึ่งจากเดิมเจาหนาที่
ทั่วไป จําเปนตองทําการบันทึกขอมูลลูกคาลงฐานขอมูลดวยตนเอง แตถาหากมีการใชงาน
ระบบงานนี้แลวนัน้
ตัวระบบจะทําหนาที่บนั ทึกขอมูลใหลูกคาโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการทํา
รายการขายของพนักงานขาย ทําใหปญหาเรื่องการบันทึกขอมูลลาชาลดลงตามไปดวย นอกจากนี้
ในสวนของผูบริหาร ระบบชวยใหผูบริหารสามารถติดตามงานจากเจาหนาที่ฝายขาย เจาหนาที่
ฝายชาง และเจาหนาทีท่ ั่วไปไดอยางตลอดเวลา เชน ผูบ ริหารสามารถตรวจสอบการจัดทําใบเสนอ
ราคาของเจาหนาที่ฝา ยขายไดตลอดเวลา ผูบริหารสามารถทราบไดวาใบเสนอราคาทีพ่ นักงาน
ขายจัดทําทัง้ หมด ไดรับการตอบรับกี่ใบ หรือผูบริหารสามารถเรียกดูรายงานยอดขายตามเงื่อนไข
ที่กําหนดได เปนตน
2.4 สภาพแวดลอมการทํางานของระบบ (Environment)
การทํางานของระบบจะแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. เครื่อง Server มีไวสําหรับรัน Service ของ Microsoft SQL Server 2005 และทําหนาที่
เก็บ Database ของระบบงานตางๆในองคกร ซึ่งสําหรับเครื่อง Server นี้ สามารถเลือกใช
ระบบปฏิบัติการ(OS) ไดหลากหลาย เชน Windows 2000 Service Pack 4; Windows
Server 2003 Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2 เปนตน ความตองการ
ของเครื่องคอมพิวเตอรตั้งแต Pentium4 เปนตนไป และหนวยความจํา Ram ควรมีอยาง
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นอย 1 Gb นอกจากนี้เครื่อง Server ควรจะตองรองรับการทํางานแบบ Client/Server ที่มี
การใชฐานขอมูลรวมกันดวย
2. เครื่อง Clients มีไวสําหรับติดตั้งระบบงานที่กําลังจะพัฒนา ซึง่ สําหรับเครื่อง Client ในแต
ละเครื่อง จะเลือกใชระบบปฏิบัติการณ Windows XP Service Pack 2 ขึ้นไปเทานัน้
ความตองการของเครื่องคอมพิวเตอรใชตงั้ แต Pentium3 เปนตนไป และหนวยความจํา
Ram ควรมีอยางนอย 512 Mb (ความตองการนี้ ไมไดรวมไปถึงการใชงาน Applications
ตัวอื่นๆ รวมดวย ในกรณีที่เครื่อง Clients มีการใชงาน Applications อื่นควบคูไปดวยนัน้
จะตองดูเพิ่มเติมดวยวา Applications ตัวนัน้ ๆ กินทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรมากนอย
เทาไหร ซึง่ ถาหากวา Applications ตัวนัน้ ๆ กินทรัพยากรมาก ความตองการระบบของ
เครื่อง Clients ก็จะสูงขึ้นตามไปดวย)
หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอรทั้งสองสวนขางตนนีจ้ ะตองทํางานภายใตเครือขาย Intranet หรือ
เครือขาย Local Area Network ที่สามารถมองเห็นกันหรือเขาถึงกันได โดยลักษณะการทํางานจะ
เปน Client/Server ที่มีการใชฐานขอมูลรวมกัน (Centralization) และสามารถใชงานระบบได
พรอมกัน (ในเวลาเดียวกัน) ทีละหลายๆ คน (Multi-Users)
2.5 หนวยงานที่เกี่ยวของ (Division Related)
ระบบงานนีจ้ ะมีหนวยงานที่เกี่ยวของอยู 4 หนวยงานเทานัน้ (หนวยงานที่ติดตอกับระบบ
โดยตรง) คือ
1. หนวยงานบริหาร (ผูบริหาร) จะทําหนาที่คอยติดตามงานตางๆ ของเจาหนาที่ฝา ย
ขาย หัวหนาฝายชาง และเจาหนาที่ ทัว่ ไป ผานระบบงาน เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับ
ประกอบการตัดสินใจ ในการกําหนดทิศทางการบริหารหนวยงานตอไปในอนาคต
2. หนวยงานขาย จะทําหนาทีเ่ สนอราคาสินคาใหกับลูกคา ตามที่ลูกคารองขอ ผาน
ระบบงาน ซึ่งในบางครั้งจําเปนตองออกไปนําเสนอสินคาและบริการที่บริษัทลูกคา
โดยตรง (ในสวนนี้จะตองลงขอมูลการออกไปพบลูกคาในระบบดวย) นอกจากนี้
หนวยงานขายจําเปนตองคอยรับรายการสั่งซื้อจากลูกคา และคอยทําหนาที่ติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานชาง เพื่อใหชา งเขาไปทําการติดตั้งระบบที่ลูกคาสัง่ ซื้อตรง
ตามวันที่ลกู คากําหนด ซึ่งในบางครั้ง งานอาจจะไมจบภายใน 1 วัน (ทํารายการผาน
ระบบงาน)
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3. หนวยงานชาง (หัวหนาชาง) จะทําหนาที่ จัดการขอมูลเจาหนาฝายชางผานระบบงาน
รับจองคิวงานติดตั้งจากฝายขาย (ระบบงานจัดการใหโดยอัตโนมัติ) และทําหนาที่ใน
การจัดทีมชางติดตั้งหรือจัดทีมชางตรวจสภาพผานระบบงานทีพ่ ัฒนาขึ้น สําหรับคอย
ใหบริการลูกคา
4. หนวยงานธุรการ (เจาหนาทีท่ ั่วไป) จะทําหนาที่ในการปรับปรุงขอมูลลูกคาและขอมูล
สินคาคงคลังที่ไดมาจากหนวยงานขาย หนวยงานชาง และลูกคา ผานระบบงาน
เพื่อใหไดขอมูลของลูกคาและสินคาคงคลังที่มีความเปนปจจุบันและมีความถูกตอง
ครบถวนที่สุด
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บทที่ 3
ความตองการดานหนาที่
Function Name: 1. การเรียกดู เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลเกี่ยวกับประเภทสวนลดการคา
(View/ Add/ Update/ Delete Type of Discount)
Description:
ระบบสามารถ เรียกดู เพิ่ม แกไข และลบขอมูลเกี่ยวกับประเภทสวนลดการคา
เพื่อใหระบบสามารถดึงขอมูลไปใชงานในระบบงานขายได
Requirements: 1. สามารถเรียกดูขอมูลสวนลดการคาทุกประเภทในระบบได
2. สามารถทําการเพิม่ ขอมูลประเภทสวนลดการคาในระบบได เฉพาะคนที่มี
สิทธิในการเพิม่ ขอมูลเทานัน้ สวนคนที่ไมมีสิทธิในการเพิ่มขอมูล ตองไม
สามารถเพิ่มได
3. สามารถทําการแกไขขอมูลสวนลดการคาทุกประเภทในระบบได เฉพาะคน
ที่มีสิทธิในการปรับปรุงขอมูลเทานั้น สวนคนที่ไมมีสทิ ธิในการปรับปรุง ตองไม
สามารถแกไขได
4. สามารถทําการลบขอมูลสวนลดการคาทุกประเภทในระบบได เฉพาะคนที่
มีสิทธิในการลบขอมูลเทานัน้ สวนคนที่ไมมีสิทธิ ตองไมสามารถลบได
Function Name: 2. การเรียกดู เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลเกี่ยวกับประเภทสินคา
(View/ Add/ Update/ Delete Type of Product)
Description:
ระบบสามารถ เรียกดู เพิ่ม แกไข และลบขอมูลเกี่ยวกับประเภทสินคา
เพื่อใหระบบสามารถดึงขอมูลไปใชงานในระบบงานสินคาคงคลังได
Requirements: 1. สามารถเรียกดูขอมูลสินคาทุกประเภทในระบบได
2. สามารถทําการเพิม่ ขอมูลประเภทสินคาในระบบได เฉพาะคนทีม่ ีสิทธิใน
การเพิม่ ขอมูลเทานัน้ สวนคนที่ไมมีสทิ ธิ ตองไมสามารถเพิ่มได
3. สามารถทําการแกไขขอมูลสินคาทุกประเภทในระบบได เฉพาะคนที่มีสิทธิ
ในการปรับปรุงขอมูลเทานัน้ สวนคนที่ไมมสี ิทธิในการปรับปรุง ตองไม
สามารถแกไขได
4. สามารถทําการลบขอมูลสินคาทุกประเภทในระบบได เฉพาะคนที่มสี ิทธิใน
การลบขอมูลเทานั้น สวนคนที่ไมมีสทิ ธิในการลบ ตองไมสามารถลบได
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Function Name: 3. การเรียกดู เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลเกี่ยวกับประเภทพนักงานฝายชาง
(View/ Add/ Update/ Delete Type of Technician)
Description:
ระบบสามารถ เรียกดู เพิ่ม แกไข และลบขอมูลเกี่ยวกับประเภทพนักงานฝาย
ชาง เพื่อใหระบบสามารถดึงขอมูลประเภทพนักงานฝายชางไปใชงานใน
ระบบงานชางได
Requirements: 1. สามารถเรียกดูขอมูลพนักงานฝายชางทุกประเภทในระบบได
2. สามารถทําการเพิม่ ขอมูลประเภทพนักงานฝายชางในระบบได เฉพาะคนที่
มีสิทธิในการเพิ่มขอมูลเทานั้น สวนคนที่ไมมีสิทธิในการเพิ่มขอมูล ตองไม
สามารถเพิ่มได
3. สามารถทําการแกไขขอมูลพนักงานฝายชางทุกประเภทในระบบได เฉพาะ
คนที่มีสทิ ธิในการปรับปรุงขอมูลเทานัน้ สวนคนที่ไมมีสทิ ธิในการปรับปรุง
ตองไมสามารถแกไขได
4. สามารถทําการลบขอมูลพนักงานฝายชางทุกประเภทในระบบได เฉพาะ
คนที่มีสทิ ธิในการลบขอมูลเทานั้น สวนคนที่ไมมีสทิ ธิในการลบ ตองไม
สามารถลบได
Function Name: 4. การเรียกดู จัดทํา ปรับปรุงใบเสนอราคา
(View/ Make/ Modify Quotation)
Description:
ระบบสามารถ เรียกดู จัดทํา และปรับปรุงใบเสนอราคาสําหรับลูกคาได
Requirements: 1. ใบเสนอราคาที่จะจัดทํานั้น จะตองสามารถเลือกไดวา ลูกคาที่รองขอใบ
เสนอราคา เปนลูกคาเกาหรือลูกคาใหม หากผูรองขอเปนลูกคาเกา ระบบตอง
สามารถดึงรายละเอียดเกีย่ วกับลูกคาขึ้นมาแสดงในใบเสนอราคาไดทันที
2. การจัดทําใบเสนอราคาทุกครั้ง จะตองมีการเก็บบันทึกใบเสนอราคาเอาไว
ในระบบดวย
3. เลขที่ใบเสนอราคาจะตองถูกกําหนดใหอัตโนมัติ ตามรูปแบบ “ปปด
ดลลลล” เชน “51101174” หมายความวา ใบเสนอราคานี้จัดทําขึ้นในป 2551
เดือน 10 โดยมีเลขที่ใบเสนอราคาเทากับ 1174 (เลขที่ใยเสนอราคาจะนับ 1
ใหมเมื่อขามป ระหวางเดือนจะไมมีการนับเลขใหม จะนับตอไปเรื่อยๆ)
4. สามารถกําหนดเงื่อนไขการใหสวนลดได ตามประเภทสวนลดทีก่ ําหนดไว
5. สามารถกําหนดรายการของแถมในใบเสนอราคาได
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6. สามารถเสนอราคาในรูปแบบของสินคาและคาบริการได (ไมใชสินคา)
7. การหักสวนลด สามารถหักสวนลดไดเฉพาะคาสินคาเทานั้น
8. ระบบตองสามารถจัดพิมพใบเสนอราคาใหกับลูกคาได
9. ระบบตองสามารถออกรายงานสรุปการจัดทําใบเสนอราคาสําหรับผูบริหาร
แบบเปนชวงเวลาได
10. ระบบสามารถเลือกใบเสนอราคาเกาขึน้ มาปรับปรุงได โดยทุกการ
ปรับปรุงจะตองมีการเก็บขอมูลใบเสนอราคากอนการปรับปรุง และใบเสนอ
ราคาที่ถกู ปรับปรุงทุกครั้ง
11. การปรับปรุงใบเสนอราคาทุกครัง้ จะใชหมายเลขใบเสนอราคาเดิม แตจะ
มีตัวอักษร “R” ตามดวยจํานวนครั้งของการแกไข เชน “51101337R2”
หมายความวา ใบเสนอราคาหมายเลข 51101337 มีการแกไขมาแลวสองรอบ
เปนตน
12. ระบบตองสามารถจัดพิมพใบเสนอราคาหลังปรับปรุงใหกับลูกคาได
13. ระบบตองสามารถออกรายงานสรุปใบเสนอราคาที่ถกู ปรับปรุงได
Function Name: 5. การจัดทําตารางนัดหมายฝายขาย
(Sale Meeting Table Making)
Description:
ระบบสามารถเก็บขอมูลการนัดหมายลูกคาของฝายขายได
Requirements: 1. ระบบตองสามารถเก็บขอมูลการออกไปพบลูกคาของพนักงานขายได
2. ระบบตองสามารถใหพนักงานขายทุกคนและผูบริหารดูตารางนัดหมาย
ของพนักงานขายทานอืน่ ได แตระบบตองไมอนุญาตใหพนักงานขายทานอื่น
มาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตารางนัดหมายที่ไมใชของตนเองได
3. ระบบตองสามารถออกรายงานสรุปการออกปฏิบัติงานนอกสถานทีข่ อง
ฝายขายเปนแบบชวงเวลาได
Function Name: 6. การเรียกดู เพิ่ม ปรับปรุง ยกเลิกรายการขาย
(View/ Add/ Update/ Delete Sell Transaction)
Description:
ระบบสามารถเรียกดู เพิ่ม ปรับปรุง ยกเลิกรายการสัง่ ซื้อสินคาของลูกคาได
Requirements: 1. ระบบตองสามารถเก็บขอมูลการสั่งซื้อสินคาของลูกคาได

16

2. ทุกครั้งทีม่ กี ารทํารายการขาย ขอมูลของลูกคาจะตองถูกเพิ่มเขาไปใน
ฐานขอมูลลูกคาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เปนลูกคาใหม
3. การทํารายการขาย จะตองมีใหกําหนดวันที่ติดตั้งลงในรายการขายดวย
4. ทุกครั้งทีม่ กี ารทํารายการขาย ขอมูลคิวงานติดตั้งจะตองไปรออยูใน
ระบบงานชางโดยอัตโนมัติ
5.ระบบตองสามารถตรวจสอบไดวาวันที่ตดิ ตั้งที่พนักงานขายกรอก มีลูกคา
จองคิวเต็มแลวหรือไม เพื่อปองกันปญหาจํานวนชางติดตั้งไมพอ
6. ระบบตองสามารถไปปรับปรุงสถานะของใบเสนอราคาได วาใบเสนอราคา
นี้มีการทํารายการสั่งซื้อแลว
7. ระบบตองสามารถออกรายงานสรุปยอดขายตามประเภทสินคาได
8. ระบบตองสามารถออกรายงานสรุปยอดขายตามพนักงานขายได
9. ระบบตองสามารถออกรายงานสรุปสินคาขายดีที่สุด 5 อันดับแรกได
10. ระบบตองสามารถปรับปรุงขอมูลการสั่งซื้อสินคาของลูกคาได
11. ทุกครัง้ ที่มกี ารปรับปรุงรายการขาย และมีการเปลีย่ นแปลงขอมูลคิวงาน
ติดตั้งจะตองมีการปรับปรุงคิวงานติดตั้งไปยังระบบงานชางโดยอัตโนมัติ
12. ระบบตองสามารถยกเลิกขอมูลการสั่งซื้อสินคาของลูกคาได
13. ทุกครัง้ ที่มกี ารยกเลิกรายการขาย คิวงานติดตั้งที่อยูใ นระบบชาง เฉพาะ
ในสวนของวันที่ทยี่ ังไมถงึ กําหนด จะตองโดนยกเลิกคิวงานโดยทันที
14. มีการปรับปรุงรายการขายนัน้ ๆ ใหมีสถานะเปนการยกเลิกรายการขาย
15. ระบบตองสามารถออกรายงานสรุปรายการขายทีถ่ ูกยกเลิกได
Function Name: 7. การเรียกดู เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลรายการสินคา
(View/ Add/ Update/ Delete Product Data)
Description:
ระบบสามารถ เรียกดู เพิ่ม แกไข และลบ ขอมูลรายการสินคาในระบบได
Requirement
1. สามารถเรียกดูขอมูลสินคาทุกรายการในระบบได
2. สามารถทําการเพิม่ ขอมูลสินคาในระบบได เฉพาะคนที่มีสทิ ธิในการเพิ่ม
ขอมูลเทานั้น สวนคนที่ไมมสี ิทธิในการเพิม่ ขอมูล ตองไมสามารถเพิม่ ได
3. สามารถทําการแกไขขอมูลสินคาทุกรายการในระบบได เฉพาะคนที่มีสิทธิ
ในการปรับปรุงขอมูลเทานัน้ สวนคนที่ไมมสี ิทธิในการปรับปรุง ตองไม
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สามารถแกไขได
4. สามารถทําการลบขอมูลสินคาทุกรายการในระบบได เฉพาะคนทีม่ ีสิทธิใน
การลบขอมูลเทานั้น สวนคนที่ไมมีสทิ ธิในการลบ ตองไมสามารถลบได
5. ระบบตองสามารถออกรายงานแสดงจํานวนสินคาคงเหลือ
6. ระบบตองสามารถออกรายงานแสดงรายการสินคาที่ไมมีการเคลื่อนไหว
Function Name: 8. การบันทึกรายการนําเขาสินคา
(Product Import Transaction)
Description:
ระบบสามารถบันทึกการนําเขาสินคาเขามาเก็บในสินคาคงคลังได
Requirements: 1. ระบบสามารถบันทึกการนําเขาสินคาได
2. ระบบจะตองสามารถปรับปรุงจํานวนสินคาในขอมูลสินคาเพิ่มขึ้นได
3. ระบบจะตองสามารถปรับปรุงวันทีน่ ําเขาลาสุดในขอมูลสินคาได
Function Name: 9. การบันทึกรายการเบิกจายสินคา
(Product Export Transaction)
Description:
ระบบสามารถบันทึกการเบิกจายสินคาเขามาเก็บในสินคาคงคลังได
Requirements: 1. ระบบสามารถบันทึกการเบิกจายสินคาได
2. ระบบจะตองสามารถปรับปรุงจํานวนสินคาในขอมูลสินคาลดลงได
3. ระบบจะตองสามารถปรับปรุงวันที่เบิกจายลาสุดในขอมูลสินคาได
Function Name: 10. การเรียกดู เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลพนักงานฝายชาง
(View/ Add/ Update/ Delete Technician Data)
Description:
ระบบสามารถ เรียกดู เพิ่ม แกไข และลบ ขอมูลพนักงานฝายชางในระบบได
Requirement
1. สามารถเรียกดูขอมูลพนักงานฝายชางทุกคนในระบบได
2. สามารถทําการเพิม่ ขอมูลพนักงานฝายชางในระบบได เฉพาะคนทีม่ ีสิทธิ
ในการเพิ่มขอมูลเทานัน้ สวนคนที่ไมมีสิทธิในการเพิ่มขอมูล ตองไมสามารถ
เพิ่มได
3. สามารถทําการแกไขขอมูลพนักงานฝายชางทุกรายการในระบบได เฉพาะ
คนที่มีสทิ ธิในการปรับปรุงขอมูลเทานัน้ สวนคนที่ไมมีสทิ ธิในการปรับปรุง
ตองไมสามารถแกไขได
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4. สามารถทําการลบขอมูลพนักงานฝายชางทุกรายการในระบบได เฉพาะคน
ที่มีสิทธิในการลบขอมูลเทานั้น สวนคนที่ไมมีสิทธิในการลบ ตองไมสามารถ
ลบได
5. พนักงานฝายชางตองสามารถใสรูปภาพได
Function Name: 11. การจัดทําตารางมอบหมายงานติดตั้ง
(Installation Assignment Table Making)
Description:
ระบบสามารถมอบหมายงานติดตั้งใหกับชางได
Requirements: 1. ระบบตองสามารถมอบหมายงานติดตั้งใหกับพนักงานทีมชางได
2. งานติดตั้ง 1 วัน สามารถรองรับงานปกติได 3 งาน และงานพิเศษไดอีก 1
งานเทานั้น ไมสามารถรองรับงานที่เกินจากนี้ได
3. ระบบจะตองมีการเก็บขอมูลการออกไปติดตั้งของพนักงานรายบุคคลดวย
4.ระบบตองสามารถออกรายงานสรุปการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของชางได
5.ระบบตองสามารถออกรายงานสรุปการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของฝายชาง
รายบุคคลได
Function Name: 12. การจัดทําตารางมอบหมายงานตรวจสภาพ
(Maintenance Assignment Table Making)
Description:
ระบบสามารถมอบหมายงานตรวจสภาพใหกับชางได
Requirements: 1. ระบบตองสามารถมอบหมายงานตรวจสภาพใหกับพนักงานทีมชางได
2. งานตรวจสภาพ 1 วัน สามารถรองรับไดกี่งานก็ได ขึน้ อยูกับจํานวนชางทีม่ ี
3. ระบบจะตองมีการเก็บขอมูลการออกไปตรวจสภาพของพนักงานรายบุคคล
4.ระบบตองสามารถออกรายงานสรุปการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของชางได
5.ระบบตองสามารถออกรายงานสรุปการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของฝายชาง
รายบุคคลได
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Function Name: 13. การเรียกดู เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลลูกคา
(View/ Add/ Update/ Delete Customer Data)
Description:
ระบบสามารถ เรียกดู เพิ่ม แกไข และลบ ขอมูลลูกคาในระบบได
Requirement
1. สามารถเรียกดูขอมูลลูกคาทุกรายในระบบได
2. สามารถทําการเพิม่ ขอมูลลูกคาในระบบได เฉพาะคนที่มีสิทธิในการเพิ่ม
ขอมูลเทานั้น สวนคนที่ไมมสี ิทธิในการเพิม่ ขอมูล ตองไมสามารถเพิม่ ได
3. สามารถทําการแกไขขอมูลลูกคาทุกรายการในระบบได เฉพาะคนที่มีสิทธิ
ในการปรับปรุงขอมูลเทานัน้ สวนคนที่ไมมสี ิทธิในการปรับปรุง ตองไม
สามารถแกไขได
4. สามารถทําการลบขอมูลลูกคาทุกรายการในระบบได เฉพาะคนทีม่ ีสิทธิใน
การลบขอมูลเทานั้น สวนคนที่ไมมีสทิ ธิในการลบ ตองไมสามารถลบได
Function Name: 14. การเรียกดู เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลการปดงานติดตั้ง
(View/ Add/ Update/ Delete Installation Complete Data)
Description:
ระบบสามารถ เรียกดู เพิ่ม แกไข และลบ ขอมูลการปดงานติดตั้งในระบบได
Requirement
1. สามารถเรียกดูขอมูลการปดงานติดตั้งทุกรายในระบบได
2. สามารถทําการเพิม่ ขอมูลการปดงานติดตั้งในระบบได เฉพาะคนที่มสี ิทธิ
ในการเพิ่มขอมูลเทานัน้ สวนคนที่ไมมีสิทธิในการเพิ่มขอมูล ตองไมสามารถ
เพิ่มได
3. สามารถทําการแกไขขอมูลการปดงานติดตั้งทุกรายการในระบบได เฉพาะ
คนที่มีสทิ ธิในการปรับปรุงขอมูลเทานัน้ สวนคนที่ไมมีสทิ ธิในการปรับปรุง
ตองไมสามารถแกไขได
4. สามารถทําการลบขอมูลการปดงานติดตั้งทุกรายการในระบบได เฉพาะคน
ที่มีสิทธิในการลบขอมูลเทานั้น สวนคนที่ไมมีสิทธิในการลบ ตองไมสามารถ
ลบได
5. ระบบตองสามารถไปปรับปรุงขอมูลการรับประกันและวันที่รับประกันของ
ลูกคาได
6. ระบบตองสามารถกําหนดวันที่เขาไปตรวจสภาพระบบได
7. ระบบตองสามารถออกรายงานสรุปการปดงานติดตั้งของฝายชางได
8. ระบบตองสามารถออกรายงานสรุปรายชื่อลูกคาที่จะหมดประกันได
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Function Name: 15. การพิมพบัตรรับประกัน
(Guarantee Card Printing)
Description:
ระบบสามารถ พิมพบัตรรับประกันใหลูกคาได
Requirement
1. สามารถพิมพบัตรรับประกันใหลูกคาได
2. สามารถกําหนดเงื่อนไขไดวา บัตรรับประกันที่พิมพนนั้ ฟรีอบรมโปรแกรม
หรือไม
Function Name: 16. การพิมพใบเสนอราคา
(Quotation Printing)
Description:
ระบบสามารถ พิมพใบเสนอราคาใหลูกคาได
Requirement
1. สามารถพิมพใบเสนอราคาใหลูกคาได
Function Name: 17. การพิมพรายงาน
(Report Printing)
Description:
ระบบสามารถ จัดพิมพรายงานได
Requirement
1. ระบบตองสามารถจัดพิมพรายงานไดดังนี้
- รายงานสรุปการจัดทําใบเสนอราคา
- รายงานสรุปใบเสนอราคาทีถ่ ูกปรับปรุง
- รายงานสรุปการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของฝายขาย
- รายงานสรุปยอดขายตามประเภทสินคา
- รายงานสรุปยอดขายตามพนักงานขาย
- รายงานสรุปรายการขายที่ถกู ยกเลิก
- รายงานสรุปรายการสินคาขายดีที่สุด 5 อันดับแรก
- รายงานแสดงจํานวนสินคาคงเหลือ
- รายงานแสดงรายการสินคาที่ไมมีการเคลื่อนไหว
- รายงานสรุปการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของชางติดตั้ง
- รายงานสรุปการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของชางตรวจสภาพ
- รายงานสรุปการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของชางรายบุคคล
- รายงานสรุปการปดงานติดตั้งของฝายชาง
- รายงานสรุปรายชื่อลูกคาทีจ่ ะหมดประกัน
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บทที่ 4
ความตองการดานขอมูล
ขอมูลทั้งหมดจะตองถูกจัดเก็บในฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2005 โดยขอบเขต
ของขอมูลที่ตอ งใชในระบบครอบคลุมทั้งสิ้น 26 Entities ไดแก DiscountType, ProductType,
TechnicianType, ServicePrice, Quotation, QProduct, QService, QuotationRevise,
QRProduct, QRService, SaleMeeting, SellTransaction, CustInstallation, STProduct,
STService, Product, ProductImport, ProductExport, Technician, Installation,
Maintenance, Customer, WorkComplete, TechInstallation, TechMaintenance, SellCancel
ซึ่งจากการเก็บขอมูลจาก ผูบริหาร หัวหนาชาง เจาหนาที่ฝายขาย และเจาหนาทีท่ ั่วไปนัน้ พบวา
ความตองการดานขอมูลในปจจุบันของ บริษัท ธนาบุตร จํากัด มีรายละเอียดดังตอไปนี้
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:
Division Relate:
Constraint:
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

1. ขอมูลประเภทสวนลด
DiscountType
เจาหนาที่ฝา ยขายและผูบริหาร
เจาหนาที่ฝา ยขายและผูบริหาร เขารวมประชุมพรอมกันเพื่อกําหนดสวนลด
หนวยงานขาย และหนวยงานบริหาร
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก

2. ขอมูลประเภทสินคา
ProductType
เจาหนาทีท่ ั่วไปและพนักงานขาย
เจาหนาทีท่ ั่วไปและพนักงานขายจะตกลงกัน วาสินคาทีน่ ําเขามาแตละครั้ง
แบงออกไดเปนกี่ประเภท หากมีประเภทใหมเกิดขึน้ ทัง้ สองฝายสามารถเขามา
เพิ่มได
Division Relate: หนวยงานขาย และหนวยงานธุรการ(เจาหนาที่ทวั่ ไป)
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
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Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:
Division Relate:
Constraint:

3. ขอมูลประเภทพนักงานฝายชาง
TechnicianType
หัวหนาชาง
หัวหนาชางจะกําหนดประเภทพนักงานฝายชางตามความเหมาะสม

Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:
Division Relate:
Constraint:

4. ขอมูลคาบริการ
ServicePrice
เจาหนาที่ฝา ยขายและผูบริหาร
เจาหนาที่ฝา ยขายและผูบริหาร เขารวมประชุมพรอมกันเพื่อกําหนดคาบริการ

หนวยงานชาง
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก

หนวยงานขายและหนวยงานบริหาร
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก

Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

5. ขอมูลใบเสนอราคา
Quotation
เจาหนาที่ฝา ยขายและลูกคา
เจาหนาที่ฝา ยขายจะสอบถามความตองการของลูกคา และกําหนดเงื่อนไข
การขายจัดทําออกมาเปนใบเสนอราคาเพือ่ เสนอตอลูกคาและจัดเก็บเปน
ขอมูลตอไป
Division Relate: หนวยงานขาย
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

6. ขอมูลสินคาในใบเสนอราคา
QProduct
เจาหนาที่ฝา ยขายและลูกคา
เจาหนาที่ฝา ยขายจะสอบถามความตองการของลูกคา และตัดสินใจใสขอมูล
สินคาที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคาเขาไป
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Division Relate: หนวยงานขาย
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

7. ขอมูลคาบริการในใบเสนอราคา
QService
เจาหนาที่ฝา ยขายและลูกคา
เจาหนาที่ฝา ยขายจะสอบถามความตองการของลูกคา และตัดสินใจใสขอมูล
คาบริการที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคาเขาไป
Division Relate: หนวยงานขาย
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

8. ขอมูลการปรับปรุงใบเสนอราคา
QuotationRevise
เจาหนาที่ฝา ยขายและผูบริหาร
ในกรณีเจาหนาที่ฝา ยขายตองการแขงราคากับผูใหบริการเจาอืน่ และหาก
ราคาที่เสนอไปต่ําสุดของราคาที่สามารถเสนอไดแลว เจาหนาที่ฝายขาย
จําเปนตองมาปรึกษาผูบริหารตอไป เพื่อตัดสินใจวา จะมอบสวนลดพิเศษ
มากกวาปกติใหกับลูกคารายนี้ไดหรือไม หากได ก็จะมีการปรับปรุงขอมูลใบ
เสนอราคาใหมลงฐานขอมูลและจัดพิมพเสนอตอลูกคา สวนในกรณีทกี่ าร
ปรับปรุงใบเสนอราคาในครั้งนัน้ เจาหนาที่ฝายขายยังสามารถลดราคาไดอีก
เจาหนาที่ฝา ยขายสามารถปรับปรุงใบเสนอราคาไดดวยตนเองทันที
Division Relate: หนวยงานขายและหนวยงานบริหาร
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:
Division Relate:

9. ขอมูลสินคาในใบเสนอราคาหลังปรับปรุง
QRProduct
เจาหนาที่ฝา ยขาย
เจาหนาที่ฝา ยขายจะปรับปรุงรายละเอียดสินคา เพื่อใหราคาสินคาลดลง
หนวยงานขาย
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Constraint:

ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก

Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:
Division Relate:
Constraint:

10. ขอมูลคาบริการในใบเสนอราคาหลังปรับปรุง
QRService
เจาหนาที่ฝา ยขาย
เจาหนาที่ฝา ยขายจะปรับปรุงรายละเอียดคาบริการ เพื่อใหราคาสินคาลดลง
หนวยงานขาย
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก

Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

11. ขอมูลตารางนัดพนักงานขาย
SaleMeeting
เจาหนาที่ฝา ยขาย
เจาหนาที่ฝา ยขายจะเขามาลงขอมูลตารางเวลาการออกไปพบลูกคา และ
ผูบริหารจะเขามาเขามานัดประชุมพนักงานฝายขาย โดยระบบจะเก็บขอมูล
ของทั้งสองลงในฐานขอมูล
Division Relate: หนวยงานขายและหนวยงานบริหาร
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

12. ขอมูลรายการขาย
SellTransaction
เจาหนาที่ฝา ยขายและลูกคา
เจาหนาที่ฝา ยขายจะนําเอาขอมูลใบสั่งซื้อของลูกคา มาทําการบันทึกเขา
ระบบงาน พรอมทั้งจองคิวติดตั้งใหกับลูกคา และเก็บบันทึกขอมูลเอาไวเปน
ฐานขอมูล
Division Relate: หนวยงานขาย
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
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Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

13. ขอมูลสถานที่ติดตั้ง
CustInstallation
เจาหนาที่ฝา ยขายและลูกคา
ในขั้นตอนการมอบหมายชางติดตั้ง ระบบจะมีการจัดเก็บขอมูลสถานที่ติดตั้ง
ลงในฐานขอมูลดวย ในกรณีที่เปนสถานทีต่ ิดตั้งใหม นอกจากนี้ หาก
เจาหนาทีท่ ั่วไป หรือเจาหนาที่ฝา ยขาย รูส ถานที่ติดตั้งกอน สามารถเขามา
บันทึกสถานทีต่ ิดตั้งลงในระบบไดทันทีในเมนูระบบลูกคา
Division Relate: หนวยงานขาย หนวยงานชาง และหนวยงานธุรการ
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

14. ขอมูลสินคาในรายการขาย
STProduct
ขอมูลในใบเสนอราคา
เจาหนาที่ฝา ยขายจะบันทึกรายการขอมูลสินคาที่ขาย ซึง่ จะดึงมาจากใบเสนอ
ราคา
Division Relate: หนวยงานขาย
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

15. ขอมูลคาบริการในรายการขาย
STService
ขอมูลในใบเสนอราคา
เจาหนาที่ฝา ยขายจะบันทึกรายการขอมูลคาบริการที่ขาย ซึ่งจะดึงมาจากใบ
เสนอราคา
Division Relate: หนวยงานขาย
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection

16. ขอมูลสินคา
Product
เจาหนาทีท่ ั่วไปและเจาหนาที่ฝายขาย
เจาหนาทีท่ ั่วไปจะมาสอบถามรายละเอียดสินคาจากพนักงานแลวนําขอมูล
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Method:
สินคาที่ไดรับมานัน้ มาบันทึกลงในระบบงาน เพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูล
Division Relate: หนวยงานธุรการและหนวยงานขาย
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

17. ขอมูลการนําเขาสินคา
ProductImport
เจาหนาทีท่ ั่วไป
เจาหนาทีท่ ั่วไปตรวจรับสินคาทีน่ ําเขา เพือ่ นําไปเก็บไวในสินคาคงคลังตอไป
และทุกครั้งทีม่ ีการนําเขาสินคานั้น เจาหนาที่ทวั่ ไปจําเปนตองลงบันทึกขอมูล
การนําเขาสินคานัน้ ดวย เพือ่ เก็บเปนขอมูลการนําเขาสินคา
Division Relate: หนวยงานธุรการ
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

18. ขอมูลการเบิกจายสินคา
ProductExport
เจาหนาทีท่ ั่วไป
เจาหนาทีท่ ั่วไปจะคอยเบิกสินคาที่ขายไดใหกับหัวหนาชาง เพื่อจายงานติดตั้ง
ตอไป และทุกครั้งที่มีการเบิกจายสินคานัน้ เจาหนาทีท่ วั่ ไปจําเปนตองลง
บันทึกขอมูลเบิกจายดวย เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลการเบิกจายสินคา
Division Relate: หนวยงานธุรการ
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:
Division Relate:
Constraint:

19. ขอมูลพนักงานฝายชาง
Technician
หัวหนาชาง
หากมีพนักงานฝายชางเขามาใหม หัวหนาชางจะเปนคนบันทึกขอมูลเอง
หนวยงานชาง
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
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Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

20. ขอมูลการมอบหมายงานติดตั้ง
Installation
หัวหนาชาง และเจาหนาที่ฝา ยขาย
เจาหนาที่ฝา ยขายจะสงตอขอมูลคิวงานติดตั้งมาใหหัวหนาชาง ทําหนาที่
เลือกพนักงานฝายชางเขาไปติดตั้ง เพื่อใหระบบจัดเก็บขอมูลการมอบหมาย
งานติดตั้งเขาระบบ
Division Relate: หนวยงานชางและหนวยงานขาย
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

21. ขอมูลการมอบหมายงานตรวจสภาพ
Maintenance
หัวหนาชาง และเจาหนาทีท่ วั่ ไป
เจาหนาทีท่ ั่วไปจะสงตอขอมูลคิวงานตรวจสภาพมาใหหัวหนาชาง ทําหนาที่
เลือกพนักงานฝายชางเขาไปตรวจสภาพทีบ่ ริษัทลูกคา เพื่อใหระบบจัดเก็บ
ขอมูลการมอบหมายงานตรวจสภาพเขาสูระบบ
Division Relate: หนวยงานชางและหนวยงานธุรการ
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:

22. ขอมูลลูกคา
Customer
เจาหนาทีท่ ั่วไป เจาหนาที่ฝา ยขาย และลูกคา
เจาหนาที่ฝา ยขายจะสงขอมูลของลูกคาเขาสูระบบ ในขั้นตอนของการทํา
รายการขาย จากนัน้ เจาหนาที่ทวั่ ไปจะมีการสอบถามรายละเอียดลูกคา
เพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อเขามาปรับปรุงฐานขอมูลของลูกคา ใหมีความ
ครบถวนสมบูรณที่สุด
Division Relate: หนวยงานธุรการและหนวยงานขาย
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:

23. ขอมูลปดงานติดตั้ง
WorkComplete
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Source:
Collection
Method:

เจาหนาทีท่ ั่วไป เจาหนาที่ฝา ยขาย หัวหนาทีมชาง และลูกคา
เจาหนาทีท่ ั่วไปจะขอขอมูลการรับประกัน และขอมูลการเขาตรวจสภาพระบบ
ในอนาคตจากเจาหนาที่ฝา ยขาย จากนัน้ จะขอมูลการติดตั้งจากหัวหนาทีม
ชาง และทายที่สุดจะมีการขอขอมูลลูกคา เพื่อมาบันทึกรายการปดงานติดตั้ง
เขาสูระบบ
Division Relate: หนวยงานธุรการ หนวยงานขายและหนวยงานชาง
Constraint:
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:
Division Relate:
Constraint:

24. ขอมูลมอบหมายชางติดตั้ง
TechInstallation
หัวหนาทีมชาง
หัวหนาชางจะเปนผูมอบหมายงานติดตั้งใหกับทีมชางในแตละวัน

Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:
Division Relate:
Constraint:

25. ขอมูลมอบหมายชางตรวจสภาพ
TechMaintenance
หัวหนาทีมชาง
หัวหนาชางจะเปนผูมอบหมายงานตรวจสภาพใหกับทีมชางในแตละวัน

Data Name:
Entity Name:
Source:
Collection
Method:
Division Relate:
Constraint:

26. ขอมูลรายการยกเลิกการขาย
SellCancel
พนักงานขาย
พนักงานขายผูที่ทาํ รายการขาย จะเปนผูท ี่มีสิทธิยกเลิกรายการขายได

หนวยงานชาง
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก

หนวยงานชาง
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก

หนวยงานขาย
ดูรายละเอียดไดที่ Data Elements ในภาคผนวก
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บทที่ 5
ความตองการดานอื่นๆ
-

-

ระบบตองสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP ได
ระบบตองสามารถทํางานรวมกับฐานขอมูล MS SQL 2005 ได
ระบบจะตองสามารถกําหนดผูใชงานระบบใหมได
ระบบตองสามารถกําหนดระดับการเขาถึงขอมูลได เชน พนักงานขายจะไมสามารถเขาไป
ใชงานในสวนของงานชาง และงานสินคาคงคลังได หรือฝายชางไมสามารถเขาไปใชงาน
ระบบงานขายได เปนตน
ระบบตองมีความงายในการใชงาน เมนูแตละเมนูควรจัดกลุม หรือเรียงขั้นตอนการใชงาน
ใหเหมาะสม
ระบบตองสามารถตรวจสอบได วามีใครเขามาใชงานระบบอะไรบาง (มีการเก็บ Log การ
ใชงานในเมนูที่มีความสําคัญทุกเมนู)
ผูดูแลระบบสามารถเขาใชงานไดทกุ เมนู
ผูดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิการเขาใชงานของแตละผูใชงานไดเพียงผูเ ดียว
ผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบการเขาใชงานระบบของผูใ ชงานทุกคนได

30

บทที่ 6
ขอเสนอแนะ
จากการที่ไดทาํ การเก็บรวบรวมขอมูลจาก เจาหนาที่ทวั่ ไป เจาหนาทีฝ่ ายขาย เจาหนาที่
ฝายชาง เจาหนาที่ดา นเทคนิค และผูบริหารของ บริษัท ธนาบุตร จํากัด มาแลวขางตนนั้น ทําให
ผูพัฒนาระบบสามารถเรียบเรียงความคิดออกมาเปน System Models ได ซึ่ง System Models ที่
ไดมานั้นสามารถนําเอามาทําการวิเคราะหระดับความสําคัญของระบบงาน และวิเคราะหระดับ
ความเปนอัตโนมัติของหนาที่ตางๆในระบบงาน ไดดังนี้
ตารางที่ 6.1
ผลการวิเคราะหระดับความสําคัญ และระดับความอัตโนมัติของระบบงาน
ระดับวามสําคัญ
ฟงกชนั่ การทํางาน
การเรียกดู เพิม่ แกไข ลบ ประเภท
สวนลด
การเรียกดู เพิม่ แกไข ลบ ประเภท
สินคา
การเรียกดู เพิม่ แกไข ลบ ประเภทชาง
การจัดทําใบเสนอราคา
การปรับปรุงใบเสนอราคา
ตารางนัดหมายฝายขาย
การบันทึกรายการขาย
การปรับปรุงรายการขาย
การยกเลิกรายการขาย
การเรียกดู เพิม่ แกไข ลบ ขอมูล
รายการสินคา

จําเป สําคั
น
ญ
9

ไม
สําคัญ

ระดับความเปน
อัตโนมัติ
สูง
ปาน
ต่ํา
กลาง
9

9

9

9

9

9
9

9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9
9
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รายการนําเขาสินคา
รายการเบิกจายสินคา
การเรียกดู เพิม่ แกไข ลบ ขอมูลชาง
ตารางมอบหมายงานติดตั้ง
ตารางมอบหมายงานตรวจสภาพ
การเรียกดู เพิม่ แกไข ลบ ขอมูลลูกคา
การเรียกดู เพิม่ แกไข ลบ ขอมูลการ
ปดงาน
การพิมพบัตรรับประกัน

9
9

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

9
9
9

9

จากตารางที่ 6.1 จะเห็นวาหนาทีท่ ุกหนาที่ตางก็มีความจําเปน และมีความสําคัญ ดังนั้น
ระบบที่ทมี ผูพฒ
ั นาจะดําเนินการพัฒนา จะเปนระบบที่มหี นาทีก่ ารทํางานครบทุกหนาที่ ตาม
Functional Requirements สวนในเรื่องของความเปนอัตโนมัติของระบบ อันไดแก ขั้นตอนการใช
งานระบบของผูใชงานในการเพิ่มขอมูล ผูใ ชงานจําเปนตองกรอกหมายเลขรหัสตางๆเอง อาทิเชน
รหัสประเภทสวนลด รหัสประเภทสินคา หรือรหัสประเภทชาง เปนตน จะเห็นไดวาทางผูบริหารของ
บริษัท ธนาบุตร จํากัด ไมไดใหความสําคัญกับการ Operation มากนัก วาจะมีกระบวนการทํางาน
หรือขั้นตอนการทํางานอะไรบาง แตจะใหความสําคัญสวนใหญกับรายงานตางๆมากกวา ดังนัน้
ผูพัฒนาระบบจึงกําหนดระดับความเปนอัตโนมัติตามความเหมาะสมของระบบงาน สวนระบบที่
ใชสําหรับจัดการงานขายและระบบลูกคานั้น ดวยความที่ระบบหลักเปนระบบที่เกี่ยวของกับการ
จัดการงานขายแบบครบวงจรผูพัฒนาระบบจึงกําหนดระดับความเปนอัตโนมัติเอาไวในระดับปาน
กลาง เชน การจัดทําใบเสนอราคาทุกครัง้ ระบบจะทําการกําหนดหมายเลขใบเสนอราคาใหโดย
อัตโนมัติ เปนตน สวน Requirement อื่นๆ เนื่องจากผูบ ริหารไมไดใหรายละเอียดมาทีมผูพัฒนาจึง
กําหนดใหความเปนอัตโนมัติของระบบอยูในระดับต่ํา (การใชงานจะมีลักษณะทําเองเปนหลัก)

