บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมา และความสําคัญของปัญหา
ในปี 2540 บริ ษทั การ์ ด ซิ สเต็มส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ ง จํากัด ได้เป็ นผูร้ ิ เริ มการพัฒนาและการ
ให้บริ การทางด้านระบบบัตรศูนย์อาหารซึ งเป็ นการต่อยอดจากธุ รกิจหลักทีผูบ้ ริ หาร และที มงานมี
ความเชี ยวชาญ และได้ข ยายตลาดการให้บ ริ ก ารระบบบัต รศู น ย์อ าหารเรื อยมาภายใต้ชื อย่ อ
“CS&M” ต่อมาในช่ วงปี 2545 บริ ษทั ฯ ได้เริ มขยายการให้บริ การด้านระบบบัตรศูนย์อาหารไปยัง
อุตสาหกรรมค้าปลีกทังในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ทียาวนานในฐานะผูน้ าํ ด้า น
การให้บริ การระบบบัตรศูนย์อาหารแบบครบวงจร ทําให้ระบบบัตรศูนย์อาหารเป็ นทีรู ้จกั กันอย่าง
แพร่ หลายจากประสบการณ์ทียาวนานในฐานะผูร้ ิ เริ มและผูน้ าํ ในด้า นการพัฒนาระบบบัตรศู นย์
อาหาร และความเป็ นเลิ ศในการให้บริ การแบบควบวงจร ประกอบกับการพัฒนาสิ นค้า และการ
ให้บริ การอย่า งไม่ หยุด นิ งเพือให้สอดรับกับความต้อ งการของตลาดอยู่เสมอ ภายใต้ปรัชญาการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯที มุ่งสร้างความไว้วางใจ และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จึงทําให้ ณ ปัจจุบนั
บริ ษทั การ์ด ซิสเต็มส์ แอนด์ มาร์เก็ตติง จํากัด เป็ นทีรู ้จกั และได้รับการยอมรับในคุณภาพจากลูกค้า
โดยบริ ษทั ฯเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านระบบบัต รศู นย์อาหารรายเดี ยวที ให้บริ การแก่ ศูนย์อาหารต่ า งๆ
มากกว่า 250 แห่งทัวประเทศไทย ด้วยที มงานผูเ้ ชี ยวชาญด้านการพัฒนาซอร์ฟแวร์ การติดตังระบบ
(Implementation) บริ การช่วยเหลือ (Helpdesk) และการซ่อมบํารุ ง (Maintenance)
ทางคณะผูจ้ ัด ทํา จึ งได้มี ก ารรวบรวมข้อ มูลปั ญหาต่ า งๆ ที เกิดขึ น แล้วนํามาวิเคราะห์ เ พื อ
หาทางแก้ไขปั ญหา โดยการนําโปรแกรมเข้ามาช่วยแก้ไขปั ญหาในการจัดเก็บข้อมู ลต่างๆ รวมถึ ง
รายละเอียดที เกี ยวข้องกับการทํา งานของระบบศู นย์อาหาร เนื องจากระบบศูน ย์อาหาร เดิ มของ
บริ ษทั ถูกพัฒนาขึนมาแค่ ภาษาเดียว ทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงมีความคิดจะพัฒนาระบบศูนย์อาหาร บน
ภาษา C# จึ ง ได้ท ํา การรวบรวมข้อ มู ล และปั ญ หาระบบศู น ย์อ าหารของทางบริ ษั ท เพื อหา
ข้อ ผิ ด พลาดต่ า งๆ และนํา มาปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานของระบบศู น ย์อ าหาร ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภาพเพิมขึ น รวมถึง การออกแบบหน้าจอ UI การทํา งานของระบบทังหมดให้ท ัน สมัย
เพือให้สะดวกต่อผูใ้ ช้ทีมาใช้งานโปรแกรมนี
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ด้วยเหตุ นี ทางคณะผู ้จดั ทํา จึ ง เล็งเห็ น ปั ญหาของการทํา งาน และได้มี ความคิ ด ริ เ ริ มที จะ
ออกแบบ และพัฒนา “ระบบศูนย์อาหาร Food Court” หรื อโปรแกรม Cashier ด้วยภาษา C# ให้กบั
บริ ษทั การ์ด ซิ สเต็มส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ ง จํากัด เพือให้โปรแกรมนี เข้ามามี ส่วนช่ วยในการทํางาน
ของบริ ษทั โดยการพัฒนาโปรแกรมให้มีความทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพือออกแบบ และพัฒนาระบบศูนย์อาหาร ในรู ปแบบของภาษา C#
1.2.2 เพือออกแบบหน้าจอดี ไซต์ใหม่ เพือให้สอดคล้องกับหลักการ HCI
1.2.3 เพือทําให้ซอฟต์แวร์มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8

สามารถเพิม, ลบ, แก้ไข ข้อมูลของบัตรศูนย์อาหารได้
สามารถคํานวณยอดเงิ นทีเข้ามาใช้บริ การในแต่ละวันได้
สามารถเปิ ด – ปิ ด การขายของแต่ละวันได้
สามารถตรวจสอบข้อมูลของบัตรศูนย์อาหารได้
สามารถตรวจสอบยอดเงินของเครื องแคชเชียร์ได้
สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลการใช้งานของบัตรศูนย์อาหารได้
สามารถโอนย้ายข้อมูลบัตรศูนย์อาหารได้
สามารถออกรายงานยอดขายในแต่ละวันได้

1.4 ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
1.4.1 ทําให้เพิมช่องทางในการใช้ซอฟต์แวร์ทีมีรูปแบบใหม่
1.4.2 ทําให้ลดข้อผิดพลาดการทํางานต่างๆ ของซอฟต์แวร์เดิม
1.4.3 ทําให้ซอฟต์แวร์มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึนต่อผูใ้ ช้งาน

