บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุ บ นั เทคโนโลยีไ ด้เ ข้ำ มำมี บ ทบำทในชี วิตประจำวัน เป็ นอย่ำ งมำกไม่ ว่ำ จะเป็ นด้ำ น
กำรศึ ก ษำ กำรท ำงำน และในด้ำ นธุ ร กิ จ ในสภำวะที่ ด้ ำ นธุ ร กิ จ มี ส ภำพกำรแข่ ง ขัน สู ง ระบบ
อิ นเตอร์ เน็ ตเป็ นส่ วนหนึ่ ง ที่ ท ำให้ธุ รกิ จประสบผลส ำเร็ จได้ เพรำะในปั จจุ บ นั ระบบอิ นเทอร์ เน็ ต
สำมำรถทำให้มีร้ำนขำยสิ นค้ำส่ วนตัวขึ้นมำได้โดยที่ไม่ตอ้ งเสี ยค่ำใช้จ่ำยสู ง เรี ยกว่ำ กำรทำธุ รกิจผ่ำน
อินเทอร์เน็ต (E-commerce) กำรดำเนินธุ รกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยทำงธุ รกิจ
ที่องค์กรได้วำงไว้ เช่ นกำรซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำร กำรโฆษณำผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ว่ำจะเป็ น
โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรื อแม้แต่อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย และเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ ำพขององค์ ก รโดยกำรลดบทบำทองค์ป ระกอบทำงธุ ร กิ จ ลง เช่ น ท ำเลที่ ต้ ัง อำคำร
ประกอบกำรโกดังเก็บสิ นค้ำ ห้องแสดงสิ นค้ำ รวมถึ งพนักงำนขำย พนักงำนแนะนำสิ นค้ำพนักงำน
ต้อนรับลูกค้ำ เป็ นต้นดังนั้นธุ รกิจ E-commerce ไม่ใช่เพียงแค่เป็ นเว็บเพจ หรื อช่ องทำงกำรจำหน่ำย
สิ นค้ำแต่มีควำมหมำยรวมไปถึงกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรทำงธุ รกิจ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย ลด
เวลำที่ตอ้ งสู ญเสี ยไปโดยเปล่ำประโยชน์ และยังช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นธุ รกิจซึ่ งในอดีต
บริ ษทั ต่ำงๆ มีกำรดำเนิ นงำนทำงธุ รกิ จโดยกำรติดต่อสื่ อสำรกับลูกค้ำด้วยวิธีนดั พบเพื่อเจรจำ หรื อ
ติดต่อกันทำงโทรศัพท์ และมีกำรเก็บข้อมูลกำรซื้ อขำยสิ นค้ำ และผลิ ตภัณฑ์ในรู ปแบบแฟ้ มซึ่ งกำร
ติดต่อสื่ อสำรกันบำงครั้งอำจเกิ ดควำมผิดพลำดส่ งผลให้กำรดำเนิ นธุ รกิจเป็ นไปอย่ำงล่ำช้ำ และเป็ น
สำเหตุทำให้บริ ษทั เกิดควำมเสี ยหำย หรื อเสี ยผลประโยชน์อนั ควรที่ทำงเจ้ำของธุ รกิจสมควรจะได้รับ
ปั จจุบนั จึงได้มีกำรนำเทคโนโลยีดำ้ นคอมพิวเตอร์ เข้ำมำช่วยทำให้ข้ นั ตอนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ในกำร
ทำธุ รกิ จให้เกิ ดควำมสะดวกได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ และน่ ำเชื่ อถื อมำกขึ้นอีกทั้งยังสำมำรถเพิ่ม
ศัก ยภำพในกำรทำงำนของบุ คลำกรภำยในองค์ก รให้มี ประสิ ท ธิ ภำพมำกยิ่ง ขึ้ น เพื่อท ำให้องค์ก ร
ได้เปรี ยบคู่แข่งขันในวงกำรธุ รกิ จประเภทเดี ยวกันด้วยเหตุน้ ี กำรส่ งเสริ มให้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนคอมพิวเตอร์ ให้มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำทันสมัยจึงมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิ่ง นอกจำกนี้ แล้ว
กำรมีบริ กำรที่ดีถูกต้องรวดเร็ วปลอดภัย และแม่นยำ ยังช่วยให้เกิดควำมประทับใจแก่ลูกค้ำอีกด้วย
คณะผูจ้ ดั ทำได้ร่วมกันวำงแผนกำรดำเนิ นงำนเพื่อศึกษำปั ญหำ และข้อผิดพลำดของระบบ ทำ
ให้พบปั ญหำหลำยอย่ำง เช่ น ระบบมีควำมล่ำช้ำในกำรดำเนิ นงำน กำรค้นหำข้อมูลสิ นค้ำทำได้ยำก
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ข้อมูลมีควำมซ้ ำซ้อน จึงได้เว็บไซต์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูซ้ ้ื อสิ นค้ำโดยมีระบบจัดกำรทั้ง
หน้ำร้ำน และหลังร้ำนโดยผูซ้ ้ื อสำมำรถเข้ำมำเลือกชมสิ นค้ำได้ตลอด 24 ชัว่ โมงซึ่ งย่อมดีกว่ำคู่แข่งขัน
ที่เปิ ดขำยเฉพำะหน้ำร้ ำนเพียงอย่ำงเดี ยวระบบจัดกำรหลังร้ำน คือ ระบบจัดกำรร้ ำนค้ำออนไลน์ซ่ ึ ง
เจ้ำของร้ำนค้ำออนไลน์ (E-commerce) จะสำมำรถบริ หำรจัดกำรร้ ำนค้ำ ลูกค้ำ และสิ นค้ำได้อย่ำง
ง่ำยดำย โดยในระบบจะมีฟังก์ชั่นในกำรทำงำน ครอบคลุ มทั้งเรื่ องคำสั่งซื้ อสิ นค้ำ สถิ ติกำรสั่งซื้ อ
สิ นค้ำภำยในเว็บไซต์ รำยชื่อลูกค้ำรวมถึง หน้ำที่กำรทำงำนสำหรับร้ำนค้ำออนไลน์ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผูซ้ ้ื อสิ นค้ำ เพรำะผูซ้ ้ื อสำมำรถเข้ำมำเลื อกชมสิ นค้ำได้ตลอด 24 ชัว่ โมงซึ่ งย่อมดี กว่ำคู่
แข่งขันที่เปิ ดขำยเฉพำะหน้ำร้ำนเพียงอย่ำงเดียว โดยปกติแล้วกำรขำยสิ นค้ำหน้ำร้ำนจะใช้งบประมำณ
ในกำรลงทุนสู ง ถ้ำจัดหำสถำนที่ในกำรจัดตั้งร้ำนไม่เหมำะสม ไม่สำมำรถเข้ำถึ งกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำง
ชัดเจน อำจมี ควำมเสี่ ยงต่อกำรขำดทุ น กำรมี ขอ้ จำกัดในเวลำเปิ ดปิ ดร้ ำน อำจทำให้มีคู่แข่งขันทำง
กำรค้ำสู ง
ด้วยเหตุน้ ี คณะผูจ้ ดั ทำ จึงได้จดั ทำระบบบริ หำรงำนร้ ำนขำยเสื้ อผ้ำบนเว็บแอพพลิ เคชัน่ และ
วินโดวส์ แอพพลิ เคชัน่ ขึ้ นมำให้มีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดโดยถู กออกแบบมำให้ใช้งำนได้ง่ำย ผูเ้ ข้ำมำ
เลือกชมสิ นค้ำจะได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน มีกำรรองรับกำรสมัครสมำชิ ก และเพิ่มข้อมูล
สิ นค้ำใหม่เพื่อให้มีควำมยืดหยุ่นต่อควำมเปลี่ ยนแปลงของกระแสนิ ยม มี กำรจัดหมวดหมู่ประเภท
สิ นค้ำ กำรแจ้งรำคำที่ชัดเจน บอกถึ งสิ นค้ำมำใหม่ มีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรซื้ อขำยเพื่อเป็ นหลักฐำน
อ้ำงอิงสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กบั เว็บไซต์ดงั นั้นหำกต้องกำรตรวจสอบรำยละเอียดก็สำมำรถเรี ยกดูได้
อย่ำงสะดวก และรวดเร็ วไม่เพียงเท่ำนี้ หำกต้องกำรตรวจสอบข้อมูลเกี่ ยวกับรำยงำนของทำงร้ ำนก็
สำมำรถทำได้โดยกำรเรี ยกดู เฉพำะรำยงำนที่เรำต้องกำรจะทรำบภำยในเวลำอันรวดเร็ วไม่ซับซ้อน
และมีประสิ ทธิ ภำพกำรออกใบเสร็ จและกำรรำยงำนสิ นค้ำยอดนิยม มีกำรออกรำยงำนข้อมูลกำรซื้ อ
ขำยสิ นค้ำยอดนิ ยม ออกรำยงำนสรุ ปรำยได้เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ระบบ ข้อดี สำหรับ
ผูป้ ระกอบกำรคื อ ประหยัดค่ำ ใช้จ่ำย ประหยัดเวลำ เพรำะช่ วยลดขั้นตอนกำรท ำงำน ผลตอบรั บ
รวดเร็ ว สำมำรถขยำยขอบเขตกำรตลำดให้ครอบคลุ มทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ สำมำรถทำ
กำรตลำดอิ เล็ กทรอนิ กส์ ได้ตลอดเวลำ กำรโฆษณำประชำสัม พันธ์ ส ำมำรถท ำได้อย่ำงกว้ำงขวำง
สำมำรถเชื่ อมโยงกับเว็บไซต์ต่ำงๆ ได้ตำมกลุ่ มเป้ ำหมำยที่ ตอ้ งกำรซึ่ งระบบดังกล่ำวจะช่ วยอำนวย
ควำมสะดวกสบำยให้กบั ทำงร้ำนได้เป็ นอย่ำงดี
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วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำโปรแกรมระบบบริ หำรงำนร้ำนขำยเสื้ อผ้ำ
กลุ่มเป้ ำหมำย
เจ้ำของกิจกำรร้ำนขำยเสื้ อผ้ำ
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติและควำมสำมำรถของระบบบริ หำรงำนร้ำนขำยเสื้ อผ้ำด้วยทฤษฎีกำรตลำด 4P มีดงั นี้
1.1 ส่ วนของวินโดวส์แอปพลิเคชัน
1.1.1 จัดกำรข้อมูลพื้นฐำนสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำ ข้อมูลดังนี้
1) ข้อมูลสิ นค้ำ
2) ข้อมูลประเภทสิ นค้ำ
3) ข้อมูลสมำชิก
4) ข้อมูลผูผ้ ลิต
1.1.2 กำรสั่งซื้ อสิ นค้ำ
1) ตรวจสอบสิ นค้ำคงคลัง
2) สรุ ปรำยกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำ
3) จัดทำใบสั่งซื้ อสิ นค้ำ
4) ตรวจรับสิ นค้ำ
5) ตรวจสอบใบส่ งสิ นค้ำ
1.1.3 กำรรับสิ นค้ำที่สงั่ ซื้ อ
1) ตรวจสอบใบส่ งสิ นค้ำ
2) ตรวจสอบสิ นค้ำ
3) ทำกำรบันทึกข้อมูลสิ นค้ำ
4) ชำระเงิน
1.1.4 จัดส่ งสิ นค้ำ
1) ตรวจสอบใบจัดส่ งสิ นค้ำ
2) จัดเตรี ยมสิ นค้ำ
3) จัดส่ งสิ นค้ำ
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2.

1.1.5 รำยงำนระบบตำมช่วงเวลำที่ตอ้ งกำร
1) รำยงำนสิ นค้ำยอดนิยม
2) รำยงำนกำรสัง่ ซื้ อสิ นค้ำ
3) รำยงำนสรุ ปรำยได้
1.2 ส่ วนของเว็บแอปพลิเคชัน
1.2.1 สมัครสมำชิก
1) ลงทะเบียนสมำชิก
2) ตรวจสอบกำรสมัครสมำชิก
3) ยืนยันกำรเป็ นสมำชิก
4) บันทึกข้อมูลสมำชิก
1.2.2 กำรขำยสิ นค้ำ
1) ตรวจสอบรำยกำรสิ นค้ำที่สั่งซื้ อ
2) ตรวจสอบสิ นค้ำคงคลัง
3) คำนวณยอดกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำ
4) ยืนยันกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำ
1.2.3 ชำระค่ำสิ นค้ำ
1) ตรวจสอบรำยกำรสั่งซื้ อ
2) ตรวจสอบข้อมูลกำรชำระเงิน
3) ยืนยันกำรชำระเงินทำงระบบ
4) บันทึกข้อมูลกำรชำระเงิน
คุณสมบัติฮำร์ ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
1) CPU Intel CoreDuo2.40 GHz.
2) Hard Disk 320 GB.
3) RAM 2 GB.
4) CD-ROM Drive
5) Printer
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3.

2.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบฝั่งวินโดวส์แอปพลิเคชัน
1) CPU Intel Pentium 4 1.6 GHz. หรื อสู งกว่ำ
2) Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 1 GB.
3) RAM 512 MB. หรื อมำกกว่ำ
4) CD-ROM Drive
5) Printer
2.3 ฮำร์ ดแวร์ สำหรับผูใ้ ช้ระบบฝั่งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน
1) CPU Intel Pentium 4 1.6 GHz. หรื อสู งกว่ำ
2) Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 1 GB.
3) RAM 512 MB. หรื อมำกกว่ำ
4) CD-ROM Drive
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบฝั่งวินโดวส์แอปพลิเคชัน
1) Microsoft Windows 7 หรื อ Microsoft Windows 7 Edition
2) Microsoft Office Word 2007
3) Microsoft SQL Server 2000
4) Microsoft Visual Studio 2005
5) Microsoft Office Visio 2003
3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบฝั่งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน
1) Microsoft Windows 7 หรื อ Microsoft Windows 7 Edition
2) Microsoft Office Word 2007
3) Microsoft SQL Server 2000
4) Microsoft Visual Studio 2005
5) Microsoft Office Visio 2003
6) Internet Explorer 8 หรื อสู งกว่ำ
3.3 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบฝั่งวินโดวส์แอปพลิเคชัน
1) Microsoft Windows 7 หรื อ Microsoft Windows 7 Edition
2) Microsoft .NET Framework version 2.0 หรื อสู งกว่ำ
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3)
4)

Microsoft SQL Server 2000
โปรแกรมระบบบริ หำรงำนร้ำนขำยเสื้ อผ้ำ

3.4 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบฝั่งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน
1) Microsoft Windows 7 หรื อ Microsoft Windows 7 Edition
2) Microsoft .NET Framework version 2.0 หรื อสู งกว่ำ
3) Internet Explorer 8 หรื อสู งกว่ำ
4) Internet Information Services (IIS)
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
ในกำรจัดทำระบบบริ หำรงำนร้ำนขำยเสื้ อผ้ำ คณะผูจ้ ดั ทำได้ร่วมกันวำงแผนกำรดำเนิ นงำนไว้
ดังนี้
1.

2.
3.

4.

5.

ศึกษำปั ญหำ และข้อผิดพลำดของระบบ ทำให้พบปั ญหำหลำยอย่ำง เช่ น ระบบมีควำม
ล่ ำ ช้ำในกำรดำเนิ นงำน กำรค้นหำข้อมูล สิ นค้ำ ท ำได้ยำก ข้อมู ลมี ค วำมซ้ ำซ้อน และ
ปั ญหำอีกเรื่ องคือ ปั ญหำกำรตรวจสิ นค้ำในสต็อ ก เพรำะเจ้ำของกิจกำรไม่ได้ทำกำรเก็บ
ข้อมูลสิ นค้ำในสต็อก ทำให้ไม่ทรำบว่ำมีสินค้ำอะไรบ้ำงที่ขำดสต็อก และสิ นค้ำมียอด
คงเหลือเท่ำไหร่
คณะผูจ้ ดั ทำได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกเว็บไซต์ต่ำงๆ เพื่อให้ทรำบถึงปั ญหำ และควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ
วิเครำะห์ระบบงำนที่ทำโดยนำข้อมูลที่รวบรวมนั้นมำวิเครำะห์ และนำข้อมูลที่ได้รับมำ
ทำกำรกำหนดขอบเขตของระบบแล้วทำกำรออกแบบ E-R Diagram และ Data Flow
Diagram เพื่ อ จัด ท ำระบบฐำนข้อ มู ล ในระบบบริ ห ำรงำนร้ ำ นขำยเสื้ อ ผ้ำ ให้ มี ค วำม
ครอบคลุมกับกำรใช้งำน และกลุ่มเป้ ำหมำย อีกทั้งประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
ออกแบบ User Interface ให้สำมำรถติดต่อกับผูใ้ ช้ระบบได้ และนำฐำนข้อมูลมำช่วยใน
กำรจดเก็บข้อมูลโดยจะใช้โปรแกรม Visual Studio 2005 เป็ นเครื่ องมือในกำรพัฒนำ
และโปรแกรม SQL Server 2000 เป็ นฐำนข้อมูลระบบเข้ำมำช่วยในกำรพัฒนำระบบ
บริ หำรงำนร้ำนขำยเสื้ อผ้ำตำมขอบเขตที่ได้วำงไว้
ทำกำรพัฒนำ และทดสอบระบบเพื่อควำมถูกต้องสมบูรณ์ โดยกำรทดลองกรอกข้อมูล
ต่ำงๆ ตรวจสอบรำยละเอียดตำมรู ปแบบที่วำงไว้ให้ไม่มีขอ้ ผิดพลำดใดๆ ในกำรใช้งำน
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6.

7.

จัดทำคู่มือกำรใช้โปรแกรม ตั้งแต่ข้ นั ตอนกำรติดตั้งกำรใช้ระบบ รวมทั้งกำรใช้งำนใน
แต่ละส่ วนตำมขั้นตอนของระบบบริ หำรงำนร้ ำนขำยเสื้ อผ้ำอย่ำงละเอียด เกี่ ยวกับกำร
เพิม่ ลบ แก้ไขข้อมูล ของผูจ้ ดั จำหน่ำยเกี่ยวกับตัวสิ นค้ำ และจำนวนในสต็อก เป็ นต้น
น ำระบบที่ พ ั ฒ นำเสร็ จเสนอต่ อ อำจำรย์ ที่ ป รึ กษำท ำกำรพิ จ ำรณำก่ อ นส่ งให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยละเอี ยดต่ำงๆ ของระบบบริ หำรงำนร้ ำนขำยเสื้ อผ้ำก่ อน
นำไปสู่ กำรใช้งำนจริ งต่อไป

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.

สำมำรถคำนวณรำคำสิ นค้ำได้อย่ำงถูกต้อง
ลดขั้นตอนกำรทำงำน และควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล
ปรับปรุ งระบบให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น มีควำมยืดหยุน่ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
สำมำรถจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็ นระบบ ช่วยให้กำรบันทึกข้อมูลมีควำมเป็ นระเบียบ มีกำร
จัดเก็บข้อมูลกำรซื้ อขำยเพื่อเป็ นหลักฐำนอ้ำงอิง
ทำให้กำรใช้งำนเป็ นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็ วขึ้น เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผูใ้ ช้ระบบ

