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1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
บริ ษทั NCONNECT ถูกก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2558 ก่อตั้งโดยคุณ เอกฉัตร บ่ายคล้อย ได้เริ่ มต้น
ธุ รกิ จทางด้านอุป กรณ์ เทคโนโลยีส ารเทศ และธุ รกิ จให้คาปรึ กษา โดยบริ ษ ทั NCONNECT เป็ น
ธุ ร กิ จ ในเครื อของบริ ษั ท EP & IT SOLUTION ด้ ว ยการให้ บ ริ การด้ า นการซื้ อขายอุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและโซลู ชนั่ ด้านธุ รกิ จ โดย EP & IT SOLUTION ได้ดาเนิ นการโดยเป็ นผู้
ได้รับสิ ทธิ จากบริ ษทั Dell ในการจาหน่ายสิ นค้า ไม่วา่ จะเป็ น Server, Storage, Computer และอื่นๆ
นอกจากนี้ ยงั ได้รับการรับรองเป็ นพาทเนอร์ ในประเทศไทยอีกด้วย ด้วยการขยายตัวของธุ รกิจจึงทา
ให้ EP & IT SOLUTION ได้ขยายธุ รกิจออกไปอีกมากมาย และยังให้บริ การด้วยทีมงานผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้ า นการพั ฒ นาซอฟแวร์ (Software Engineer) ผู้เชี่ ย วชาญด้ า นเน็ ต เวิ ร์ ค (Network Engineer)
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ (System Engineer)
เนื่องจากการขยายตัวของธุ รกิจเทคโนโลยี ทาให้ความต้องการของตลาดมีมากขึ้น มีการใช้
อินเตอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ้นประกอบกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้ที่เปลี่ยนไป ผูใ้ ช้มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
ซึ่ งเว็บไซต์ PriceDD เดิ มนั้นเป็ นเว็บไซต์สาเร็ จรู ป ทาให้ยากต่อการปรับปรุ ง ฐานข้อมูลที่ไม่เป็ น
ข้อมู ลล่ าสุ ด รู ป แบบหน้าอินเตอร์ เฟสที่ล้าสมัย ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้
อย่างเต็มที่ ทาให้เว็บไซต์ PriceDD ที่แต่เดิมนั้นเคยเป็ นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสี ยง ในฐานะเว็บไซต์ซ้ื อขาย
สิ นค้าอิเล็กทรอนิคส์ แต่ในปั จจุบนั นั้นได้เกิดการแข่งขันทางธุ รกิจมากมาย
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นทางผูบ้ ริ หารจึงได้เล็งเห็นปั ญหาในส่ วนนี้ ผบู้ ริ หารจึงได้มอบหมายงาน
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ PriceDD ขึ้นมาใหม่แต่ตน้ โดยใช้การพัฒนาจากโปรแกรม Visual Studio 2015
ในรู ปแบบภาษา ASP.NET และใช้ JSON ในการพัฒนาระบบ ประกอบกับการออกแบบฐานข้อมูล
เพื่ อ ใช้ ใ นเว็บ ไซต์ ดัง กล่ า วในรู ป แบบของ SQL Server ในส่ ว นของการออกแบบนั้น ใช้ CSS
ประกอบกับ Java script และHTML ในการออก และทางคณะผูจ้ ดั ท ายังได้เพิ่ มเติ ม ส่ วนจัดการ
เบื้องหลังเพิ่มเติ ม โดยใช้ ASP.NET ในการพัฒนาระบบ โดยการออกแบบนั้นได้ใช้ CSS ในการ
ออกแบบ ในการทาเว็บไซต์เบื้ องหลังหรื อ Back Office นั้น สร้ างขึ้ นเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลแก้ไข
อัพเดทข้อมูล และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ มีการบันทึกช่วงเวลาที่เข้าสู่ ระบบ และ
ทาการแก้ไข
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อสนับสนุนธุ รกิจภายในบริ ษทั
1.2.2 เพื่อใช้ทดแทนเว็บไซต์เดิมที่ไม่มีการปรับปรุ งมานาน
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ส่ วนของเว็บไซต์
1.3.1 การแสดงข้อมูล
แสดงสิ นค้าที่ขาย
แสดงสิ นค้าที่แนะนา
แสดงสิ นค้าที่จดั ราคาพิเศษ
1.3.2 การจัดสเปคตามความต้องการ
สามารถเลือกสิ นค้ามาประกอบเองตามความต้องการได้
1.3.3 ส่ วนชาระเงิน
เพิม่ ช่องทางในการชาระเงิน
ส่ วนจัดการเบื้องหลัง
1.3.4 การจัดการสิ นค้า
สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสิ นค้า
จัดการส่ วนโปรโมชัน่ สิ นค้า
1.3.5 การจัดการป้ ายโฆษณา
- สามารถเปลี่ยนป้ ายโฆษณาได้
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อซื้ อขายให้แก่บริ ษทั EP & IT SOLUTION
1.4.2 ได้เพิ่มความสะดวกในการจัดการข้อมูล

