บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั เคเค ฟู๊ ด จำกัด เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยสิ นค้ำบริ โภคประเภทชิ้นส่ วนไก่สด, อำหำรแปรรู ป
จำกสัตว์ได้แก่ อกไก่, สะโพกไก่, น่องไก่, ลูกชิ้นหมู, เต้ำหูป้ ลำ, เส้นก๋ วยเตี๋ยว, ไม้เสี ยบลูกชิ้น,
น้ ำมันพืช, แคปหมู เป็ นต้น ซึ่ งทำงบริ ษทั เคเคฟู๊ ดจำกัด ได้ทำกำรเก็บสต๊อกสิ นค้ำไว้เพื่อให้สะดวก
ในกำรบริ หำรกำรจัดกำรสิ นค้ำทั้งในกระบวนกำรทำงำนเดิมนั้น เป็ นกำรจดบันทึกลงสมุด เพื่อใช้
อ้ำงอิงและตรวจสอบสิ นค้ำเข้ำ-ออก พบปัญหำเนื่องจำก มีกำรจดบันทึกรำยกำรสิ นค้ำที่ผดิ พลำด
กำรจดบันทึกด้วยลำยมือที่ค่อนข้ำงอ่ำนยำก และใช้เวลำพอสมควรในกำรจดบันทึกแต่ละรำยกำร
อีกทั้งเมื่อเวลำที่ทำงบรษัท เคเค ฟู๊ ด จำกัด ต้องกำรที่จะสั่งซื้ อสิ นค้ำจำกผูข้ ำย ( vender ) ต้องนำ
ข้อมูลที่เป็ นลำยมือที่จดบันทึกมำพิมพ์เป็ นรำยงำน เพื่อส่ งแฟกซ์รำยกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำกับผูผ้ ลิต ทำ
ให้เป็ นกำรทำงำนที่ซ้ ำซ้อน และเสี ยเวลำ
แนวทำงกำรแก้ปัญหำข้ำงต้น ทำงคณะผูจ้ ดั ทำจึงได้ทำกำรพัฒนำ เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน ขึ้น
เพื่อช่วยจัดกำรข้อมูลต่ำงๆให้เป็ นระบบ, ช่วยลดขั้นตอนกำรดำเนิ นงำนที่ซ้ ำซ้อน, ช่วยเพิ่มระเบียบ
ในกำรจัดกำรข้อมูลให้เป็ นระบบ, ลดขั้นตอนกำรดำเนิ นงำนที่ซบั ซ้อน, ลดควำมผิดพลำดที่จะขึ้น
ในขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน และช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนโดยใช้ภำษำ PHP เป็ นเครื่ องมือ
มีกำรใช้ MySQLในกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นระบบระเบียบมำกขึ้น,
มีกำรใช้
Javascript เพื่อเพิ่มลูกเล่นต่ำงๆที่ทนั สมัย, มีกำรออกแบบหน้ำเว็บไซต์ โดยใช้ Front end
Framework เน้นกำรออกแบบที่ใช้งำนง่ำย ประกอบกับกำรนำทฤษฎี Operation Research มำจัดกำร
ในเรื่ องกำรจัดกำรสิ นค้ำคงเหลือ ทั้งนี้เพื่อป็ นกำรลดต้นทุนกำรส่ งสิ นค้ำกับผูผ้ ลิต
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำ ให้กบั บริ ษทั เคเค ฟู๊ ด จำกัด
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 พัฒนำโดยใช้สถำปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน ( Web Application Architecture )
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
1.3.1 ผูด้ ูแลระบบ
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1.3.1.1 จัดกำรข้อมูลสิ นค้ำได้แก่
1.3.1.1.1 ประเภทเนื้อสัตว์ ได้แก่ ชิ้นส่ วนไก่ และ ชิ้นส่ วนหมู
1.3.1.1.2 ประเภทแปรรู ป ได้แก่ ไส้กรอก, ลูกชิ้น, ไก่จอ้ , ไก่ยอ,
ปูอดั , กุนเชียง, แหนม เป็ นต้น
1.3.1.1.3 ประเภทอื่นๆ ได้แก่ ไม้เสี ยบลูกชิ้น, น้ ำมัน และ น้ ำจิ้ม
1.3.1.2 จัดกำรข้อมูลผูข้ ำย
1.3.1.3 จัดกำรข้อมูลลูกค้ำ
1.3.1.4 จัดกำรข้อมูลพนักงำน
1.3.1.5 บันทึกกำรสั่งซื้ อของลูกค้ำ
1.3.1.6 บันทึกกำรรับสิ นค้ำเข้ำ
1.3.1.7 ออกรำยงำนกำรสัง่ ซื้ อของลูกค้ำ
1.3.1.8 สำมำรถเรี ยกดูประวัติกำรสั่งซื้ อของลูกค้ำได้
1.3.2 ผูจ้ ดั กำรบริ ษทั
1.3.2.1 สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรสั่งซื้ อกับผูข้ ำย
1.3.2.2 สำมำรถเรี ยกดูรำยชื่อผูข้ ำย
1.3.2.3 สำมำรถเรี ยกดูประวัติกำรสัง่ ซื้ อกับผูข้ ำย
1.3.2.4 สำมำรถเรี ยกดูรำยงำนสิ นค้ำได้
1.3.2.5 สำมำรถเรี ยกดูบนั ทึกสิ นค้ำ เข้ำ-ออกได้
1.3.2.6 สำมำรถเรี ยกดูรำยชื่อลูกค้ำได้
1.3.2.7 สำมำรถเรี ยกดูประวัติกำรสัง่ ซื้ อของลูกค้ำได้
1.3.2.8 สำมำรถเรี ยกดูรำยชื่อพนักงำนได้
1.3.2.9 สำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลสิ นค้ำได้
1.3.2.10 ออกรำยงำนกำรสั่งซื้ อกับผูข้ ำย
1.3.2.11 รำยงำนแสดงยอดขำยตำมระยะเวลำที่กำหนดได้
1.3.2.12 สำมำรถส่ งข้อมูลกำรสัง่ ซื้ อกับผูข้ ำยผ่ำนอีเมลของผูข้ ำยได้
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1.4 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำนของภำคนิพนธ์
1.4.1 ศึกษำระบบงำนเดิม และรวบรวมควำมต้องกำร
ศึกษำวิธีกำรข้อมูลต่ำงๆที่เกี่ ยวข้องกับ ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน รวมถึงกำรจัดกำร
สต็อกสิ นค้ำ จำกเจ้ำของบริ ษ ทั เคเค ฟู๊ ด จำกัด มี กำรรวบรวมเอกสำรต่ำงๆ ที่ ใช้ในกำร
ดำเนิ นงำน เช่น สมุดบันทึกกำรสั่งซื้ อ รำยกำรสั่งสิ นค้ำ รำยงำนกำรตรวจสอบสิ นค้ำ เพื่อ
นำมำศึกษำ กำรขั้นตอนวิธีกำรดำเนินงำนของระบบงำนเดิม
1.4.2 กำรวิเครำะห์ระบบ
ทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรรวบรวมข้อมูลต่ำงๆที่ได้รับ กับควำมต้องกำรของผูใ้ ช้
ระบบมำท ำกำรวิเครำะห์ ว่ำผูใ้ ช้ตอ้ งกำรฟั งก์ชันอะไรบ้ำง ทั้งนี้ เพื่อให้กำรพัฒนำระบบ
เป็ นไปตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำน
1.4.3 ออกแบบหน้ำเว็บไซต์
ในกำรออกแบบหน้ำเว็บไซต์จะใช้ CSS และ XHTML ใช้ Javascript ในกำร
ตกแต่งลูกเล่นเมนูต่ำงๆในหน้ำเว็บไซต์ รวมถึง Illustrator CS6 ที่ใช้ในกำรออกแบบกรำฟ
ฟิ คส่ วนต่ำงๆของเว็บไซต์โดยรู ปแบบและหน้ำตำของเว็บไซต์มำจำกควำมต้องกำรของ
ผูใ้ ช้งำนเป็ นหลัก ที่ตอ้ งกำรกำรใช้งำนที่ง่ำย และใช้โทนสี ที่สุภำพแต่โดดเด่น
1.4.4 ออกแบบฐำนข้อมูล
สำหรับในส่ วนกำรพัฒนำระบบทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรเลือกใช้สถำปัตยกรรม
เว็บแอปพลิเคชัน่ ( Web Application Architecture ) มีกำรออกแบบฐำนข้อมูลโดยใช้
สถำปัตยกรรมฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูล คือ phpMyAdmin V5.6.3.0
1.4.5 พัฒนำระบบ
ทำกำรเขียนโปรแกรม โดยเริ่ มจำกกำรนำรำยละเอียดหน้ำเว็บ และฟังก์ชนั ต่ำงๆที่
ได้ออกแบบไว้มำทำกำรพัฒนำ ซึ่งทำกำรพัฒนำระบบด้วยภำษำ PHP, HTML และ Java
Script รวมถึงมีกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้วย MySQL
1.4.6 ทดสอบ และแก้ไข
เมื่อทำกำรพัฒนำระบบเสร็ จสมบูรณ์แล้ว จะต้องมีกำรทดสอบระบบโดยให้ผใู้ ช้
มำทำกำรใช้งำนในระบบในฟังก์ชน่ั ต่ำงๆซึ่ งจะทำให้ทรำบว่ำระบบควรจะมีขอ้ แก้ไข ปรับ
ปรุ งในตรงจุดไหนบ้ำง หรื อว่ำมีส่วนไหนที่ขำดหำยไปที่ควรจะเพิ่มเติมบ้ำง และเป็ นกำร
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ตรวจสอบกำรทำงำนในระบบในส่ วนต่ำงๆว่ำสำมำรถทำงำนได้ตรงตำมข้อกำหนด หรื อ
ตรงตำมควำมต้องกำรที่ได้รับมำหรื อไม่
เมื่อพบข้อผิดพลำดคณะผูจ้ ดั ทำระบบได้ดำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดนั้น เพื่อ ให้
ระบบสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด
ทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้มีกำรใช้ Unit Testing เพื่อตรวจสอบควำมผิดพลำดกำรทำงำน
ของแต่ละฟังก์ชนั ในระบบ เป็ นกำรยืนยันว่ำระบบสำมำรถทำงำนได้เป็ นอย่ำงดีและทำงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง
1.4.7 ประเมินผลและจัดทำเอกสำรคู่มือต่ำงๆ
ให้ผใู้ ช้ทดลองใช้ระบบ ตรวจสอบข้อผิดพลำดกำรใช้งำน รวมถึงแสดงควำม
คิดเห็นในด้ำนของควำมพึงพอใจหลังกำรใช้งำน ตลอดจนจัดทำเอกสำรประกอบเพื่อ นำ
เสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำ โดยเอกสำรจะบอกถึงรำยละเอียด ขั้นตอนกำรทำงำนรวมถึง
ฟังก์ชนั กำรใช้งำนต่ำงๆของทั้งระบบที่ทำ และได้มีกำรเทรนนิ่งพร้อมกับทำคู่มือประกอบ
ให้สำหรับผูใ้ ช้
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงเป็ นระบบ
1.5.2 ทำให้ขอ้ มูลเป็ นระเบียบง่ำยต่อกำรตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
1.5.3 ลดระยะเวลำในกำรดำเนินงำนขั้นตอนต่ำงๆ
1.5.4 ลดปั ญหำที่เกิดจำกกำรผิดพลำดในขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
1.5.5 ช่วยประหยัดค่ำส่ งแฟกซ์ใบสั่งซื้ อให้กบั ผูข้ ำย (vender) ในแต่ละเดือน
1.5.6 ช่วยลดต้นทุนค่ำขนส่ งในกำรสัง่ ซื้ อกับผูข้ ำย (vender)
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1.6 แผนและระยะเวลำดำเนินภำคนิพนธ์
ตำรำงที่ 1.1 แสดงแผนและระยะเวลำดำเนินภำคนิพนธ์
ระยะเวลำ
หัวข้ อ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย
1.ศึกษำระบบงำนเดิม และ
รวบรวมควำม
ต้องกำร
2.ออกแบบหน้ำเว็บไซต์
3.ออกแบบฐำนข้อมูล
4.พัฒนำระบบ
5.ทดสอบ และแก้ไข
6.ประเมินผลและจัดทำเอกสำร
คู่มือต่ำงๆ
1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1.7.1 ฮำร์ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ MacBookPro 15”
1.7.1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ lenovo รุ่ น ThinkPad
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิกำร Window 8
1.7.2.2 ระบบปฏิบตั ิกำร Window 10
1.7.2.3 Notepad++ v7.5.1
1.7.2.4 phpMyAdmin v5.6.30
1.7.2.5 Apache v5.6.30
1.7.2.6 Bootstrap v1.11.4
1.7.2.7 Illustrator CS6
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1.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีร่ องรับ
1.8.1 ฮำร์ดแวร์
1.8.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Server CPU 4 core , Memory 16 GB , HDD 500 GB
1.8.1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Client CPU 4 core , Memory 8 GB , HDD 500 GB
1.8.2 ซอฟต์แวร์
1.8.2.1 ระบบปฏิบตั ิกำร Window server
1.8.2.2 phpMyAdmin v5.6.30
1.8.2.3 Apache v5.6.30

