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บทคดัย่อ 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสาํคัญในการดาํเนินงานทางธุรกิจ โดย บริษัท 

แอ๊ดวานซ์ อินเทลลิเจ้นท์ เซอร์วิส จาํกัด ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ แต่กยั็งไม่

ครอบคลุมในเร่ืองการสบืค้นข้อมูล การพิมพ์รายงานและการนาํข้อมูลมาเปรียบเทยีบกนั โดยทาง

บริษัทได้ให้ความสาํคัญเกี่ยวกบัการรายงานการขายประจาํสปัดาห์และการรายงานข้อมูลโปรโมช่ัน

ของพนักงานขาย แต่ยังเกดิปัญหาในการเรียกใช้ข้อมูลที่ยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ซ่ึง

แต่ก่อนการรายงานการขายประจาํสัปดาห์และการรายงานข้อมูลโปรโมช่ัน รายงานในลักษณะ

รูปแบบเอกสาร ซ่ึงกว่าจะมาถึงบริษัท ทาํให้ข้อมูลไม่ทนัสมัย เกิดความล่าช้าของข้อมูล ทาํการ

สบืค้นข้อมูลได้ไม่สะดวกและไม่สามารถนาํข้อมูลมาเปรียบเทยีบกนัได้ จึงได้เร่ิมทาํการพัฒนา

ระบบจัดการข้อมูลการขายอปุกรณป้์องกนัไฟฟ้าขึ้นมา 

 ผู้จัดทาํได้พัฒนาระบบน้ีขึ้ นมา เพ่ือลดขั้นตอนการทาํงาน ลดข้อผิดพลาดจากการ

นาํเข้าข้อมูล ทาํให้ได้ข้อมูลที่ทนัสมัย ทนัต่อเหตุการณ์ สืบค้นข้อมูลได้สะดวก สามารถนาํข้อมูล

มาเปรียบเทยีบกนัได้และพิมพ์รายงานได้ตรงตามความต้องการ 

 

ปัญหาและทีม่าของระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสาํคัญต่อผลสาํเร็จสาํหรับ

องค์กรธุรกจิ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความทนัสมัย สบืค้นข้อมูลได้อย่างรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ ซ่ึง

แต่ก่อนทางบริษัทได้นาํเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเกบ็ข้อมูล แต่ยังปัญหาทางด้าน

ความครบถ้วนของข้อมูล ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและความไม่สะดวกรวดเร็วในการ

เข้าถงึข้อมูล ทาํให้ข้อมูลไม่มีความทนัสมัยและไม่มีการออกรายงานเปรียบเทยีบข้อมูลต่างๆ เพ่ือ

นาํมาใช้ประโยชน์ต่อธุรกจิ จึงได้มีการเร่ิมนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้โดยการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการทาํงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ

มากขึ้น โดยปัญหาเดิมก่อนที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ มีข้อจาํกดัอยู่หลายอย่างดังน้ี 

                                                 


 นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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1.  ระบบเดิมให้พนักงานขายส่งข้อมูลรายงานการขายประจาํสปัดาห์และข้อมูลโปรโมช่ันเข้า

มาที่บริษัททางแฟ็กซ์หรือทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ที่บันทกึข้อมูลทาํการจัดเกบ็ข้อมูลเข้าไปใน

ระบบ ทาํให้เกิดปัญหาทางด้านของเวลา ความทันสมัยของข้อมูลและความคลาดเคล่ือนในการ

อ่านลายมือของพนักงานขายที่เขียนส่งมา ทาํให้ข้อมูลมีความคลาดเคล่ือนและไม่ถูกต้อง ทาํให้

ข้อมูลที่จัดเกบ็เข้าไปในระบบมีข้อผดิพลาดอยู่มาก ทาํให้หัวหน้างานและผู้บริหารไม่ได้รับข้อมูลที่

มีความรวดเรว็และความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลที่นาํมาใช้เลยมีประสทิธภิาพน้อย  

2.  ระบบเดิมเกดิการล่าช้าของข้อมูล เน่ืองจากต้องรอเจ้าหน้าที่ที่บันทกึข้อมูลจัดเกบ็เข้าไป

ในระบบ ทาํให้หัวหน้างานและผู้บริหารรับรู้ ถึงปัญหาได้ล่าช้า จึงได้มีการทาํระบบใหม่ขึ้ นมา

เพ่ือให้พนักงานขายเข้ามาจัดเกบ็ข้อมูลรายงานการขายประจาํสปัดาห์และข้อมูลโปรโมช่ันลงไปใน

ระบบด้วยตนเอง จึงทาํให้ข้อมูลถงึหัวหน้างานและผู้บริหารสะดวกรวดเรว็มากขึ้น 

3.  ระบบเดิมไม่มีการนาํข้อมูลคอมมิชช่ันและยอดขายมาเปรียบเทียบ ทั้งในเร่ืองของ

รายงานการขายประจาํสปัดาห์ คอมมิชช่ันและยอดขาย ปัญหาสนิค้าขาดไม่พอขาย สนิค้าสั่งแล้ว

ไม่ได้ของ จึงจาํเป็นต้องพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมา เพ่ือให้มีการเรียกดูข้อมูลต่างๆ และนาํข้อมูลมา

เปรียบเทยีบกนัได้ 

4.  ระบบเดิมมีการจัดเกบ็ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามความต้องการ ในเร่ืองของโปรโมช่ันที่แสดง

ข้อมูลแบบภาพรวมซ่ึงยังไม่ตรงตามความต้องการ จึงได้มีการพัฒนาระบบใหม่ขึ้ นมา เพ่ือ

ต้องการแสดงข้อมูลโปรโมช่ันแบบรายตัวสินค้า โปรโมช่ันสินค้าแบบจัดเป็นเชต และโปรโมช่ัน

แบบลดทั้งแบรนด์ 

5.  ระบบเดิมไม่มีการพิมพ์รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF จึงได้พัฒนาระบบใหม่ขึ้นมา ให้

สามารถบันทกึไฟล์ในรปูแบบ PDF และสามารถพิมพ์รายงานได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  Workflow การส่งรายงานการขายประจาํสปัดาห์ในระบบเก่า  
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วตัถุประสงคใ์นการวิจยั     

1.  เพ่ือจัดทาํระบบรายงานสาํหรับผู้บริหาร 

2.  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการขายอปุกรณป้์องกนัไฟฟ้า 

3.  เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อข้อมูลการขายของพนักงานขาย 

 

ขอบเขตการวิจยั 

ระบบจัดการข้อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า สามารถให้พนักงานขายเข้ามาเพ่ิม

ข้อมูลรายงานการขายประจาํสัปดาห์และข้อมูลโปรโมช่ันของแต่ละแบรนด์สินค้าในแต่ละรอบ

สปัดาห์ได้ หัวหน้างานและผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานการขายประจาํสปัดาห์และข้อมูล

โปรโมช่ันของแต่ละแบรนด์สินค้าและพิมพ์รายงานได้ หัวหน้างานสามารถเพ่ิมข้อมูลคอมมิชช่ัน

และยอดขายลงในระบบ พนักงานสามารถเรียกดูข้อมูลคอมมิชช่ันและยอดขายของตนเองได้และ

สามารถดูข้อมูลเปรียบเทยีบย้อนหลังได้ หัวหน้างานและผู้บริหารสามารถค้นหาข้อมูลคอมมิชช่ัน

และยอดขายและนาํข้อมูลมาแสดงในลักษณะเปรียบเทยีบกนัได้ หัวหน้างานและผู้บริหารสามารถ

เพ่ิม แก้ไข เรียกดู พิมพ์รายงาน ข้อมูลต่างๆได้ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 เพ่ือการพัฒนาระบบ เร่ืองการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการขายอปุกรณ์ป้องกนัไฟฟ้า น้ี

ได้ดาํเนินการศึกษาข้อมูลเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การวิเคราะห์และออกแบบระบบมีให้

ประสทิธภิาพจึงได้ใช้ฐานข้อมูล (Database) ในการจัดเกบ็ข้อมูลฃ ทาํให้ผู้ใช้ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซํ้าซ้อนของข้อมูล (ระบบฐานข้อมูล, 

www.chandra.ac.th) และใช้ MySQL ในการจัดการข้อมูล และใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ 

โดยมี PHP MyAdmin เป็นส่วนต่อประสานใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเวบ็ Browser 

(รัตน์ชนันท ์ถาวรศักดิ์สธุ,ี www.04126030sasd.blogspot.com) โดยได้นาํ CSS มาใช้ในการ

ตกแต่งเวบ็ไซต์ โดย CSS มีคาํสั่งพิเศษเฉพาะเพ่ือใช้ในการตกแต่ง แยกออกจากส่วน HTML 

และทุกหน้าใช้งานร่วมกนัและแก้ไขที่ CSS เพียงจุดเดียว จะมีผลไปยังทุกหน้าในระบบงานทนัท ี

(กุลวดี โภคสวัสดิ์, 2554) 

 

การศึกษาและวิเคราะหร์ะบบเดิม 

 จากการศึกษาวิธีการส่งข้อมูลและการนาํเข้าข้อมูลในระบบเดิมน้ัน ยังประสบปัญหา

ทางด้านความครบถ้วนของข้อมูล ความไม่สะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ทาํให้ข้อมูลไม่มี

ความทนัสมัยและไม่มีการออกรายงานเปรียบเทยีบข้อมูลต่างๆ โดยการนาํเข้าข้อมูลลงในระบบ 

ให้พนักงานขายส่งข้อมูลการรายงานการขายประจาํสัปดาห์และข้อมูลโปรโมช่ันในรูปแบบของ

กระดาษ และเจ้าหน้าที่ที่บันทกึข้อมูลทาํการจัดเกบ็ข้อมูลลงในระบบ 
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1

จัดการข้อมลู

พนักงานขาย หัวหน้างาน

ผู้บริหาร

ข้อมูลที่ใช้เพ่ิมเข้าในระบบ ข้อมูลที่ใช้เพ่ิมเข้าในระบบ

คีย์ที่ใช้เรียกดูข้อมูล

ข้อมูลโปรโมชั่น
ข้อมูลรายงานการขายประจําสปัดาห์

ข้อมูลสาขา
ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลคอมมิชช ั่นและยอดขาย
ข้อมูลสินค้าในแต่ละสาขา

2

เรียกดขู้อมลู

ข้อมูลสาขา
ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลโปรโมชั่น
ข้อมูลคอมมิชช ั่นและยอดขาย

ข้อมูลรายงานการขายประจําสปัดาห์
ข้อมูลพนกังาน

ข้อมูลสินค้าในแต่ละสาขา

คีย์ที่ใช้เรียกดูข้อมูล

ข้อมูลโปรโมชั่น
ข้อมูลคอมมิชช ั่นและยอดขาย
ข้อมูลรายงานประจําสปัดาห์
ข้อมูลสินค้าแต่ละสาขา

1  ประเภทสโตร์
2       สาขา

3        สินค้า

6        รายงานการขายประจําสัปดาห์

4        โปรโมชัน่
5       คอมมิชชัน่

8 
  พ
นัก
งา
น

7       รายละเอียดรายงานการขายประจําสัปดาห์

3

ปรับปรุงข้อมูล

รายงานโปรโมชัน่
รายงานประจําการขายสัปดาห์

ข้อมูลที่ใช้พิมพ์รายงาน

4

พิมพ์รายงาน

ผู้บริหาร หัวหน้างาน

รายการสินค้า
รายงานโปรโมชัน่

รายงานคอมมิชชัน่และยอดขาย
รายงานการขายประจําสัปดาห์
รายการสินค้าในแต่ละสาขา

รายการสาขา

6    รายงานการขายประจําสัปดาห์

4    โปรโมชัน่5      คอมมิชชัน่

8     พนักงาน

9 
   
โป
รโม

ชัน่
ลด
ทัง้
แบ
รน
ด์

10
  โ
ปร
โม
ชัน่
ลด
บา
งรา

ยก
าร

11
 โป
รโม

ชัน่
จัด
เป็น

เชต

12 สินค้าแต่ละสาขา

7 รายละเอียดรายงานการขายประจําสัปดาห์

10 โปรโมชัน่ลดบางรายการ

9 โปรโมชัน่ลดทัง้แบรนด์

ข้อมูลสาขา
ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลโปรโมชั่น
ข้อมูลคอมมิชช ั่นและยอดขาย

ข้อมูลรายงานการขายประจําสปัดาห์
ข้อมูลพนกังาน

ข้อมูลสินค้าในแต่ละสาขา

คีย์ที่ใช้เรียกดูข้อมูล

ข้อมูลสาขา
ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลคอมมิชช ั่นและยอดขาย
ข้อมูลสินค้าในแต่ละสาขา ข้อมูลที่ใช้ปรับปรุงในระบบ

1  ประเภทสโตร์

2      สาขา

3      สินค้า
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รายการสินค้า
รายงานโปรโมชัน่

รายงานคอมมิชชัน่และยอดขาย
รายงานการขายประจําสัปดาห์
รายการสินค้าในแต่ละสาขา

รายการสาขา

ข้อมูลที่ใช้พิมพ์รายงาน

13     แบร์นสินค้า

14     ประเภทสินค้า

การวิเคราะหแ์ละการออกแบบระบบใหม่ 

 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้า มีการทาํงานอย่างไร และ

ติดต่อกบัส่วนใดบ้าง รวมถึงการออกแบบเวบ็ไซต์ที่ใช้ เพ่ือง่ายต่อการใช้งาน มีความถูกต้องของ

การไหลของข้อมูล 

 

Data Flow Diagram 

  จากรูปภาพที่ 2 จะเป็นการอธบิายการทาํงานของระบบเพ่ือแยกระบบออกเป็นส่วนๆ 

และแสดงการไหลของข้อมูลภายในระบบรวมทั้งการไหลเข้าระบบและไหลออกจากแหล่งข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2  Data Flow Diagram Level 1 ระบบจัดการข้อมูลการขายอปุกรณป้์องกนัไฟฟ้า 
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การพฒันาระบบ 

 ระบบจัดการข้อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกนัได้พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และใช้ระบบ

จัดการฐานข้อมูล PHPMyAdmin และการพัฒนาระบบได้ดาํเนินการตามการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบที่วางไว้ โดยได้จัดทาํหน้าจอผู้ใช้งาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปเพ่ิมข้อมูล 

เรียกดูข้อมูล ปรับปรงุข้อมูลและพิมพ์รายงานในระบบได้ ตัวอย่างเช่น 

1. การเพ่ิมข้อมูลรายงานการขายประจาํสปัดาห์ของพนักงานขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3  การเพ่ิมข้อมูลรายงานการขายประจาํสปัดาห์ของพนักงานขาย 

 

2. การเพ่ิมข้อมูลโปรโมช่ันของพนักงานขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4  การเพ่ิมข้อมูลโปรโมช่ันของพนักงานขาย 
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3. การเรียกดูข้อมูลลักษณะเปรียบเทยีบ 10 อนัดับขายดีประจาํเดือนของหัวหน้างานและ

ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  การเรียกดูข้อมูลลักษณะเปรียบเทยีบ 10 อนัดับขายดีประจาํเดือนของหัวหน้างานและ

ผู้บริหาร 

 

4. การพิมพ์รายงานการขายประจาํสปัดาห์ของพนักงานขาย หัวหน้างานและผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6  พิมพ์รายงานการขายประจาํสปัดาห์ของพนักงานขาย หัวหน้างานและผู้บริหาร 
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สรุปผลการวิจยั 

การพัฒนาระบบโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นสื่อกลาง ทาํให้การ

ติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเรว็ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทาํให้ได้ข้อมูลที่มีความทันสมัย เพ่ือ

ตอบสนองตรงความต้องการของผู้ใช้งาน 

โครงการน้ีได้พัฒนาระบบจัดการข้อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกัน ให้ตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้ ทั้งในเร่ืองของการเพ่ิมข้อมูล เรียกดูข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล พิมพ์รายงานและ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ป้องกนับุคคลภายนอกเข้ามาสบืค้นข้อมูล 

ผู้จัดทาํได้พัฒนาระบบ เพ่ือช่วยลดขั้นตอนในการทาํงาน ทาํให้ได้ข้อมูลที่มีความ

ทนัสมัย แสดงรายละเอยีดข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ การเข้าถงึข้อมูลที่สะดวกและรวดเรว็ มี

การพิมพ์รายงานที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถนําข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ 

ระบบยังลดข้อผิดพลาดในการนาํเข้าข้อมูล ทาํให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง จึงทราบถึงแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางในการพัฒนาต่อไปจึงสามารถนํามาสรุปเป็นหัวข้อต่างๆ*

ดังต่อไปน้ี 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.  ปัญหาทางด้านข้อมูลคอมมิชช่ันและยอดขายที่ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทาํให้ยังไม่ได้

ข้อมูลที่มีความละเอยีดมากพอ 

2.  ปัญหาเร่ืองวงรอบการส่งรายงานการขายประจาํสปัดาห์ เน่ืองจากบางเดือนมี 5 สปัดาห์ 

แต่ความต้องการของผู้ใช้ต้องการให้มี 4 สปัดาห์ โดยเดือนไหนมี 5 สปัดาห์ ให้รวมกบัสปัดาห์ที่ 4 

3.  ปัญหาด้านทกัษะความสามารถในการใช้โปรแกรมของพนักงานขาย 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การแกไ้ขปัญหา                                                                     

1.  จัดทาํคู่มือการใช้งานและพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ง่าย 

2.  ขอข้อมูลคอมมิชช่ันและยอดขายที่มีความละเอยีดมากขึ้น 

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโปรแกรมในอนาคต 

1.* นาํเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้ในการตกแต่งให้มีความสวยงามและน่าใช้งานมากขึ้น 

2.**มีการปรับปรงุการป้องกนัการเข้าถงึข้อมูลให้มากกว่าเดิม 
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บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

หนงัสือ 

 

กุลวดี โภคสวัสดิ์. (2554). สรา้งสรรค ์ป้ันแต่ง เว็บไซตใ์หส้วยดว้ย CSS. กรงุเทพฯ :  

ซีเอด็ยูเคช่ัน  

 

สารสนเทศจากสือ่อิเล็กทรอนกิส ์

 

รัตน์ชนันท ์ถาวรศักดิ์สธุ.ี phpMyAdmin. สบืค้นเม่ือ 20 กุมภาพันธ ์2557 

จาก http://04126030sasd.blogspot.com/2011/08/phpmyadmin.html 

ระบบฐานข้อมูล. สบืค้นเม่ือ 24 มีนาคม 2557 

จาก http://www.chandra.ac.th/office/ict/document/it/it04/page01.html  
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