บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
ร้านนัท ดีไซน์ ตั้งอยู่ ณ ถนนสาธุ ประดิษฐ์ ซอย 58 เป็ นร้ านขายสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้ากางเกง
และกระโปรง ซึ่ งการท างานภายในร้ า นด าเนิ น ไปอย่า งยากล าบาก และยัง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะการค้นหาข้อมูลต่างๆ ก่อให้เกิดความยุง่ ยาก และใช้เวลานานเกินความจาเป็ นเนื่ องจากทาง
ร้านยังใช้แฟ้ มเอกสาร และสมุดบันทึ กในการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลสิ นค้าข้อมูลลูกค้าข้อมูล
ตัวแทนจาหน่ายข้อมูลพนักงานข้อมูลการสั่งซื้ อ และข้อมูลการขายซึ่ งวิธีดงั กล่าวทาให้ขอ้ มูลเกิดความ
เสี ยหาย และผิดพลาดได้ง่าย เพราะเอกสารอาจมีการตกหล่น หรื อสู ญหายจนบางครั้งเกิ ดการชารุ ด
เป็ นเหตุให้ทางร้านได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะหากเอกสารฉบับนั้นเป็ นข้อมูลของลูกค้า
ข้อมูลการสั่งซื้ อสิ นค้าตลอดจนข้อมูลตัวแทนจาหน่ายส่ งผลให้พนักงานไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆ ได้เนื่ องจากทางร้านไม่มีการจัดทาข้อมูลสารองไว้ เพราะคิดว่าการรวมเอกสาร
ไว้ในแฟ้ มเดียวกันหรื อในเล่มเดียวกันไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสี ยหาย ดังนั้นหากมีขอ้ มูลใดสู ญหายก็
ไม่สามารถทาการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1โครงสร้างการทางานของระบบ
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การทางานของระบบเริ่ มจากการที่ลูกค้าเลือกซื้ อสิ นค้า โดยมีพนักงานเป็ นผูจ้ ดั สิ นค้าให้จากนั้น
พนักงานจะทาการคานวณราคาสิ นค้า เพื่อให้ลูกค้าชาระเงินพร้อมออกใบเสร็ จรับเงินให้แก่ลูกค้าด้วย
หลังจากนั้นพนักงานจะบันทึ กข้อมูลการขายลงในโปรแกรม เพื่ อเก็บข้อมูล ของลู กค้า และสิ นค้า
เหล่ า นั้น ลงในฐานข้อ มู ล หากพนัก งานต้อ งการดู ข ้อ มู ล ต่ า งๆ ก็ จะเรี ย กผ่า นโปรแกรมในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งระบบจะทาการดึงข้อมูลที่อยูใ่ นฐานข้อมูลออกมาแสดงเป็ นรายงานต่างๆ ให้ทราบ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การเพิ่มรายได้การค้าขายต้องใช้หลักการตลาดมาเกี่ ยวของ ได้แก่หลักการตลาด 4P (อดุลย์
จาตุรงคกุล, 2543) ปกติการวางแผนการตลาดโดยใช้ 4P กลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีอยูม่ ากมาย แต่ที่
เป็ นที่รู้จกั และเป็ นพื้นฐานที่สุดก็คือการ ใช้ 4P (Product Price Place Promotion) ซึ่ งหลักการใช้คือ
การวางแผนในแต่ละส่ วนให้เข้ากัน และเป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มเป้ าหมายที่เราเลือกเอาไว้ให้มากที่สุด
1. Product ก็คือสิ นค้าหรื อบริ การที่เราจะเสนอให้กบั ลูกค้า แนวทางการกาหนดตัว product
ให้เหมาะสมก็ ต้องดู ว่า กลุ่ ม เป้ าหมายต้องการอะไร เช่ น เน้นที่ คุณภาพของสิ นค้า มี
รู ปแบบให้เลือกหลากหลาย
1.1 สิ นค้าที่ มีความแตกต่าง โดยการสร้ างความแตกต่า งนั้น จะต้องเป็ นสิ่ งที่ ลูกค้า
สามารถสัมผัสได้จริ งว่าต่างกัน และลูกค้าตระหนัก และชอบในแนวทางนี้ เช่ น
คุณสมบัติพิเศษ รู ปลักษณ์ การใช้งาน ความคงทนโดยกลุ่มลูกค้าที่เราจะจับก็จะ
เป็ นลูกค้าที่ไม่มีการแข่งขันมาก
1.2 สิ นค้า ที่ มี ราคาต่ า นั้น คื อการยอมลดคุ ณภาพในบางด้า นที่ ไม่ สาคัญลงไป เช่ น
สิ นค้าที่ผลิ ตจากจีน จะมีคุณภาพไม่ดีนกั พอใช้งานได้ แต่ถูกมากๆ หรื อสิ นค้าที่
เลียนแบบแบรนด์ดงั ๆ ในซุ ปเปอร์ สโตรต่างๆ สาหรับนักธุ รกิจมือใหม่ควรเลือก
ในแนวทาง สร้างความแตกต่างมากกว่าการเป็ นสิ นค้าราคาถูก เพราะหากเป็ นด้าน
การผลิ ต รายใหญ่ แ ล้ว จะมี ต้นทุ นการผลิ ต ที่ ถู ก กว่า รายย่อ ย แต่ ห ากเป็ นด้า น
บริ การ อาจจะเริ่ มต้นที่ราคาถูกก่อนแล้วค่อยๆ หาตลาดที่รายใหญ่
2. Price ราคาเป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างสาคัญในการตลาด แต่ไม่ใช่ ว่าคิ ดอะไรไม่ออกก็ลดราคา
อย่างเดียว เพราะการลดราคาสิ นค้า อาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดีข้ ึนได้ หากปั ญหาอื่นยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข การตั้งราคาในที่น้ ีจะเป็ นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ และ
กลุ่มเป้ าหมาย
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3.

4.

Place คื อวิธีการนาสิ นค้าไปสู่ มือของลู กค้า หากเป็ นสิ นค้าที่ จะขายไปหลายๆ แห่ ง
วิธีการขาย หรื อการกระจายสิ นค้าจะมีความสาคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจาย
สิ นค้านั้นไม่ใช่ ขายให้มากสถานที่ที่สุดจะดี เสมอ เพราะมันขึ้นอยู่กบั ว่าสิ นค้าของท่าน
คือ อะไร และกลุ่มเป้ าหมายท่านคือใคร
Promotion คือการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะสิ นค้า เช่นโฆษณาในสื่ อ
ต่างๆ หรื อการทากิจกรรม ที่ทาให้คนมาซื้ อสิ นค้า เช่ นการทาการลดราคาประจาปี หาก
จะพูดในแง่ ข องธุ รกิ จขนาดย่อม การโฆษณาอาจจะเป็ นสิ่ ง ที่ เกิ นความจาเป็ น เพราะ
จะต้องใช้เงินจานวนมาก หรื อมีอีกช่องทางที่จะใช้ และฟรี คือ สื่ ออินเทอร์ เน็ต ซึ่ งมีผใู้ ช้
เพิ่มจานวนขึ้นมากในแต่ละปี
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้คน้ หาเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องในการค้นหาข้อมูลหรื อเป็ นแหล่ งค้นคว้าหาความรู ้
เนื่องจากมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของระบบ โดยนารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ มา
ประยุกต์ และนารายละเอียดต่างๆ มาพัฒนาระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

ภาพที่ 2.2 http://www.fashion-narak.com
เว็บไซต์น้ ีจะมีการจัดสิ นค้าแบ่งเป็ นหมวดหมู่ แยกตามประเภทสิ นค้าที่ได้รับความนิ ยม สิ นค้า
ที่มาใหม่ ให้ง่ายต่อการเลือกชม และสั่งซื้ อสิ นค้าของลูกค้า สะดวกต่อการค้นหาสิ นค้าและมีการบอก
รายละเอียดสิ นค้าที่ชดั เจน
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ภาพที่ 2.3 http://www.weloveimage.com
เว็บไซต์น้ ี จะคอยประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลสิ นค้าที่มาใหม่อยู่เสมอ โดยจะมีการอัพเดทสิ นค้า
ใหม่ ผ่า นทางหน้า หลักของเว็บ ไซต์สาหรั บลู กค้าที่ รอคอยแฟชั่นใหม่ ๆ ทาให้ลู กค้าได้รับข้อมูล ที่
รวดเร็ วทันต่อการสั่งซื้ อสิ นค้า และมีการแบ่งแยกประเภทสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการสั่งซื้ อ
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ภาพที่ 2.4 http://www.fashion-fully.com
เว็บไซต์น้ ี ได้จดั หมวดหมู่ตามประเภทสิ นค้า เช่ น เสื้ อผ้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ เข็มขัดมีการ
นาเข้าสิ นค้าใหม่ทุกสัปดาห์ พร้ อมบอกรายละเอี ยดส่ วนลดต่างๆไว้อย่างชัดเจน ข้อมูลต่างๆ จาก
เว็บไซต์น้ ีจึงสามารถนามาประยุกต์ให้เว็บไซต์มีความสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
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ภาพที่ 2.5 http://www.fashionmaniashop.com
เว็บไซต์น้ ีจะบอกถึงวันที่ที่มีการนาสิ นค้าใหม่เข้ามา เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงวันที่มีการอัพเดท
ข้อมูลสิ นค้าใหม่เพื่อสร้ างความน่าเชื่ อถื อให้กบั เว็บไซต์ โดยมีการแยกประเภทสิ นค้า เช่ น เสื้ อผ้ามา
ใหม่ เสื้ อผ้าแฟชัน่ กางเกงแฟชัน่ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
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ภาพที่ 2.6 http://www.rayshopping.com
เว็บไซต์น้ ีจะมีการจัดโปรโมชัน่ ตามเทศกาลต่างๆ เช่น ในวันตรุ ษจีน มีการรับสั่งซื้ อสิ นค้าจาก
ประเทศจีน และยังมีแฟชัน่ นาเข้าจากหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เพื่อเอาใจวัยรุ่ นทุกกลุ่ม
ซึ่ งถือว่าเป็ นเป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้าที่ชื่นชอบการแต่งกายตามเทศกาล และยังมีการแจ้งรายละเอียด
ของการส่ งสิ นค้าไว้อย่างชัดเจนเพื่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานเพื่อที่จะได้นามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กบั ระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้าดังนี้

ภาพที่ 2.7 โปรแกรมระบบซื้ อขายของบริ ษทั ระบบขายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้เนื้ อแข็งออนไลน์
เกี ย รติ ศกั ดิ์ เสื อเขี ยว (2554) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย พายัพ ได้จดั ทา
โครงงานเรื่ องโปรแกรมระบบซื้ อขายของบริ ษ ัท ระบบขายเฟอร์ นิเจอร์ ไ ม้เนื้ อ แข็ง ออนไลน์ ซึ่ ง
โปรแกรมนี้ ถูกพัฒนาขึ้ นเพื่อสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของบริ ษทั โดยผูใ้ ช้สามารถแก้ไข บันทึก
และยกเลิ ก รายละเอี ย ดต่ า งๆ ได้ซ่ ึ ง ระบบซื้ อขายนี้ ไ ด้ถู ก ออกแบบ และพัฒ นาขึ้ นด้วยโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 7 Professional โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ Macromedia
Dream weaver 8.0 (PHP) และAppserv-win32-2.5.8 รวมถึงโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อติดต่อกับผูใ้ ช้บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
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ภาพที่ 2.8 โปรแกรมระบบซื้ อ-ขายนาฬิกาข้อมือออนไลน์
บัณ ฑู ร เขมอนัน ต์ ชัย และเอกพงศ์ วรรณรั ต น์ (2548) ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พฒั นาโปรแกรมระบบซื้ อ–ขายนาฬิกาข้อมือสามารถเก็บข้อมูลของสิ นค้า
ข้อมูลของผูผ้ ลิต และข้อมูลของลูกค้าโดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมู ล Microsoft Office Access
2003 และ Microsoft Visual Studio .NET 2003 รวมถึงโปรแกรม Adobe Photoshop 7.0 เป็ นเครื่ องมือ
ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อติดต่อกับผูใ้ ช้บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
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ภาพที่ 2.9 ระบบขายเสื้ อผ้าออนไลน์
ภาสกร เนติศรี และรัตนา แซ่คู (2551) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
พัฒนาระบบขายเสื้ อผ้าออนไลน์ที่สามารถเก็บข้อมูลของสิ นค้า ข้อมูลของผูผ้ ลิต และข้อมูลของลูกค้า
โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมู ล Microsoft Office Access 2003 และ ASP.NET รวมถึงโปรแกรม
Adobe Photoshop 7.0 เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อติดต่อกับผูใ้ ช้บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
ส่ วนบุคคล
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ภาพที่ 2.10 ระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้า
ดวงพร เกษศรี รุ่ ง เรื อ ง ธนิ ต า พรหมดวง และนิ ธิ ย าภรณ์ ศรี วิปุ ล โยทัย (2552) สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้า
สามารถใช้งานด้านการเก็บข้อมูลต่างๆ เก็บข้อมูลของสิ นค้าประวัติพนักงาน ประวัติลูกค้าเพื่อง่ายต่อ
การติ ดต่อ สามารถดูสินค้าคงเหลื อในร้ านได้ และยังรวมไปถึ งการออกรายงานต่างๆ ใช้โปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2005 ในการเขียนโปรแกรม และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000
ในการจัดการฐานข้อมูลของระบบ
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ภาพที่ 2.11 ระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้า
วีรภัทร สิ ขรี ไพศาล และอารี ยา ดวงจิตร (2554) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะการบัญชี
และการจัดการ มหาวิทยาลัยสารคาม ทาเกี่ยวกับระบบการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ สามารถสั่งซื้ อสิ นค้า
ผ่านอินเตอร์ เน็ตได้ สามารถค้นหาสิ นค้า ชมภาพสิ นค้า บันทึก แก้ไข ยกเลิก ข้อมูลการสั่งซื้ อสิ นค้า
ของตนเองได้ ใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows XP ใช้โปรแกรม Adobe Dream
Weaver CS4 และAppserv-win 32-2.5.8 ในการพัฒนาระบบ ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาโปรแกรม และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการ
ฐานข้อมูลของระบบ

