ระบบจัดการข้อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า
กรณีศึกษา : บริษทั แอ๊ดวานซ์ อินเทลลิเจ้นท์ เซอร์วิส จํ ากัด
ร.ต.ธนัท กระบิลสิงห์
ดร.นันทิกา ปริญญาพล

บทคัดย่อ
ในปั จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสําคัญในการดําเนินงานทางธุรกิจ โดย บริษัท
แอ๊ดวานซ์ อินเทลลิเจ้ นท์ เซอร์วิส จํากัด ได้ นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ แต่ กย็ ังไม่
ครอบคลุมในเรื่องการสืบค้ นข้ อมูล การพิมพ์รายงานและการนําข้ อมูลมาเปรียบเทียบกัน โดยทาง
บริษัทได้ ให้ ความสําคัญเกี่ยวกับการรายงานการขายประจําสัปดาห์และการรายงานข้ อมูลโปรโมชั่น
ของพนักงานขาย แต่ยังเกิดปัญหาในการเรียกใช้ ข้อมูลที่ยังไม่ตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ ซึ่ง
แต่ ก่อนการรายงานการขายประจําสัปดาห์และการรายงานข้ อมูลโปรโมชั่น รายงานในลัก ษณะ
รูปแบบเอกสาร ซึ่งกว่าจะมาถึงบริษัท ทําให้ ข้อมูลไม่ทนั สมัย เกิดความล่ าช้ าของข้ อมูล ทําการ
สืบค้ นข้ อมูลได้ ไม่สะดวกและไม่สามารถนําข้ อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ จึงได้ เริ่มทําการพัฒนา
ระบบจัดการข้ อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ าขึ้นมา
ผู้จัดทําได้ พัฒนาระบบนี้ข้ ึนมา เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน ลดข้ อผิดพลาดจากการ
นําเข้ าข้ อมูล ทําให้ ได้ ข้อมูลที่ทนั สมัย ทันต่อเหตุการณ์ สืบค้ นข้ อมูลได้ สะดวก สามารถนําข้ อมูล
มาเปรียบเทียบกันได้ และพิมพ์รายงานได้ ตรงตามความต้ องการ

ปั ญหาและทีม่ าของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและอิน เทอร์ เน็ต เข้ า มามีบทบาทสํา คัญ ต่ อผลสําเร็จสําหรั บ
องค์กรธุรกิจ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความทันสมัย สืบค้ นข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
แต่ก่อนทางบริษัทได้ นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ ในการจัดเก็บข้ อมูล แต่ยังปัญหาทางด้ าน
ความครบถ้ วนของข้ อมูล ความปลอดภัยในการเข้ าถึงข้ อมูลและความไม่สะดวกรวดเร็วในการ
เข้ าถึงข้ อมูล ทําให้ ข้อมูลไม่มีความทันสมัยและไม่มีการออกรายงานเปรียบเทียบข้ อมูลต่างๆ เพื่อ
นํามาใช้ ประโยชน์ต่อธุรกิจ จึงได้ มีการเริ่มนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ โดยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ ามาช่วยในการทํางาน เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้ องการ
มากขึ้น โดยปัญหาเดิมก่อนที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ มีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างดังนี้


นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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1. ระบบเดิมให้ พนักงานขายส่งข้ อมูลรายงานการขายประจําสัปดาห์และข้ อมูลโปรโมชั่นเข้ า
มาที่บริษัททางแฟ็ กซ์หรือทางไปรษณีย์ โดยเจ้ าหน้ าที่ท่บี ันทึกข้ อมูลทําการจัดเก็บข้ อมูลเข้ าไปใน
ระบบ ทําให้ เกิดปั ญหาทางด้ านของเวลา ความทันสมัยของข้ อมูลและความคลาดเคลื่อนในการ
อ่านลายมือของพนักงานขายที่เขียนส่งมา ทําให้ ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้ อง ทําให้
ข้ อมูลที่จัดเก็บเข้ าไปในระบบมีข้อผิดพลาดอยู่มาก ทําให้ หัวหน้ างานและผู้บริหารไม่ได้ รับข้ อมูลที่
มีความรวดเร็วและความถูกต้ องของข้ อมูล ข้ อมูลที่นาํ มาใช้ เลยมีประสิทธิภาพน้ อย
2. ระบบเดิมเกิดการล่าช้ าของข้ อมูล เนื่องจากต้ องรอเจ้ าหน้ าที่ท่บี ันทึกข้ อมูลจัดเก็บเข้ าไป
ในระบบ ทําให้ หัวหน้ างานและผู้ บริ หารรั บรู้ถึงปั ญหาได้ ล่าช้ า จึงได้ มีการทําระบบใหม่ ข้ ึนมา
เพื่อให้ พนักงานขายเข้ ามาจัดเก็บข้ อมูลรายงานการขายประจําสัปดาห์และข้ อมูลโปรโมชั่นลงไปใน
ระบบด้ วยตนเอง จึงทําให้ ข้อมูลถึงหัวหน้ างานและผู้บริหารสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
3. ระบบเดิมไม่ มีการนําข้ อมูลคอมมิชชั่นและยอดขายมาเปรียบเทียบ ทั้งในเรื่องของ
รายงานการขายประจําสัปดาห์ คอมมิชชั่นและยอดขาย ปัญหาสินค้ าขาดไม่พอขาย สินค้ าสั่งแล้ ว
ไม่ได้ ของ จึงจําเป็ นต้ องพัฒนาระบบใหม่ข้ ึนมา เพื่อให้ มีการเรียกดูข้อมูลต่างๆ และนําข้ อมูลมา
เปรียบเทียบกันได้
4. ระบบเดิมมีการจัดเก็บข้ อมูลไม่ครบถ้ วนตามความต้ องการ ในเรื่องของโปรโมชั่นที่แสดง
ข้ อ มู ล แบบภาพรวมซึ่ ง ยั ง ไม่ ต รงตามความต้ อ งการ จึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาระบบใหม่ ข้ ึ น มา เพื่ อ
ต้ องการแสดงข้ อมูลโปรโมชั่นแบบรายตัวสินค้ า โปรโมชั่นสินค้ าแบบจัดเป็ นเชต และโปรโมชั่น
แบบลดทั้งแบรนด์
5. ระบบเดิมไม่มีการพิมพ์รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF จึงได้ พัฒนาระบบใหม่ข้ นึ มา ให้
สามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF และสามารถพิมพ์รายงานได้

ภาพที่ 1 Workflow การส่งรายงานการขายประจําสัปดาห์ในระบบเก่า
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วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. เพื่อจัดทําระบบรายงานสําหรับผู้บริหาร
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้ อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า
3. เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อข้ อมูลการขายของพนักงานขาย

ขอบเขตการวิจยั
ระบบจัดการข้ อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า สามารถให้ พนักงานขายเข้ ามาเพิ่ม
ข้ อมูลรายงานการขายประจําสัปดาห์และข้ อมูลโปรโมชั่นของแต่ ละแบรนด์สินค้ าในแต่ ละรอบ
สัปดาห์ได้ หัวหน้ างานและผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานการขายประจําสัปดาห์และข้ อมูล
โปรโมชั่นของแต่ละแบรนด์สินค้ าและพิมพ์รายงานได้ หัวหน้ างานสามารถเพิ่มข้ อมูลคอมมิชชั่น
และยอดขายลงในระบบ พนักงานสามารถเรียกดูข้อมูลคอมมิชชั่นและยอดขายของตนเองได้ และ
สามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบย้ อนหลังได้ หัวหน้ างานและผู้บริหารสามารถค้ นหาข้ อมูลคอมมิชชั่น
และยอดขายและนําข้ อมูลมาแสดงในลักษณะเปรียบเทียบกันได้ หัวหน้ างานและผู้บริหารสามารถ
เพิ่ม แก้ ไข เรียกดู พิมพ์รายงาน ข้ อมูลต่างๆได้

ทบทวนวรรณกรรม
เพื่อการพัฒนาระบบ เรื่องการพัฒนาระบบจัดการข้ อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า นี้
ได้ ดาํ เนินการศึกษาข้ อมูลเอกสาร ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องเพื่อให้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบมีให้
ประสิทธิภาพจึงได้ ใช้ ฐานข้ อมูล (Database) ในการจัดเก็บข้ อมูลฃ ทําให้ ผ้ ูใช้ ใช้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ในระบบงานต่ าง ๆ ร่ วมกันได้
โดยที่จะไม่ เกิดความซํ้าซ้ อนของข้ อมูล (ระบบฐานข้ อมูล,
www.chandra.ac.th) และใช้ MySQL ในการจัดการข้ อมูล และใช้ ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ
โดยมี PHP MyAdmin เป็ นส่วนต่อประสานใช้ จัดการฐานข้ อมูล MySQL ผ่านเว็บ Browser
(รัตน์ชนันท์ ถาวรศักดิ์สธุ ,ี www.04126030sasd.blogspot.com) โดยได้ นาํ CSS มาใช้ ในการ
ตกแต่ งเว็บไซต์ โดย CSS มีคาํ สั่งพิเศษเฉพาะเพื่อใช้ ในการตกแต่ ง แยกออกจากส่วน HTML
และทุกหน้ าใช้ งานร่วมกันและแก้ ไขที่ CSS เพียงจุดเดียว จะมีผลไปยังทุกหน้ าในระบบงานทันที
(กุลวดี โภคสวัสดิ์, 2554)

การศึกษาและวิเคราะห์ระบบเดิม
จากการศึกษาวิธีการส่งข้ อมูลและการนําเข้ าข้ อมูลในระบบเดิมนั้น ยังประสบปั ญหา
ทางด้ านความครบถ้ วนของข้ อมูล ความไม่ สะดวกรวดเร็วในการเข้ าถึงข้ อมูล ทําให้ ข้อมูลไม่ มี
ความทันสมัยและไม่มีการออกรายงานเปรียบเทียบข้ อมูลต่างๆ โดยการนําเข้ าข้ อมูลลงในระบบ
ให้ พนักงานขายส่งข้ อมูลการรายงานการขายประจําสัปดาห์และข้ อมูลโปรโมชั่นในรูปแบบของ
กระดาษ และเจ้ าหน้ าที่ท่บี ันทึกข้ อมูลทําการจัดเก็บข้ อมูลลงในระบบ
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การวิเคราะห์และการออกแบบระบบใหม่
การพัฒนาระบบจัดการข้ อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า มีการทํางานอย่างไร และ
ติดต่อกับส่วนใดบ้ าง รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์ท่ใี ช้ เพื่อง่ายต่อการใช้ งาน มีความถูกต้ องของ
การไหลของข้ อมูล
Data Flow Diagram
จากรูปภาพที่ 2 จะเป็ นการอธิบายการทํางานของระบบเพื่อแยกระบบออกเป็ นส่วนๆ
และแสดงการไหลของข้ อมูลภายในระบบรวมทั้งการไหลเข้ าระบบและไหลออกจากแหล่งข้ อมูล
พนักงานขาย

ข้ อมูลที่ใช้ เพิ่มเข้ าในระบบ

1

12 สินค้ าแต่ละสาขา

ข้ อมูลโปรโมชั่น
ข้ อมูลคอมมิชชั่นและยอดขาย
ข้ อมูลรายงานประจําสัปดาห์
ข้ อมูลสินค้ าแต่ละสาขา

ข้ อมูลที่ใช้ เพิ่มเข้ าในระบบ

จัดการข้ อมูล
2

6
รายงานการขายประจําสัปดาห์
รายละเอียดรายงานการขายประจําสัปดาห์

7

2

เรี ยกดูข้อมูล

คีย์ที่ใช้ เรียกดูข้อมูล

ข้ อมูลสาขา
ข้ อมูลสินค้ า
ข้ อมูลโปรโมชั่น
ข้ อมูลคอมมิชชั่นและยอดขาย
ข้ อมูลรายงานการขายประจําสัปดาห์
ข้ อมูลพนักงาน
ข้ อมูลสินค้ าในแต่ละสาขา

ผู้บริหาร

1 ประเภทสโตร์
สาขา

3
สินค้ า
4
โปรโมชัน่
5 คอมมิชชัน่

8 พนักงาน

14 ประเภทสินค้ า
13 แบร์ นสินค้า
11 โปรโมชัน่ จัดเป็ นเชต
10 โปรโมชัน่ ลดบางรายการ
9 โปรโมชัน่ ลดทั ้งแบรนด์

คีย์ที่ใช้ เรียกดูข้อมูล

หัวหน้ างาน

ข้ อมูลสาขา
ข้ อมูลสินค้ า
ข้ อมูลคอมมิชชั่นและยอดขาย
ข้ อมูลสินค้ าในแต่ละสาขา

ข้ อมูลโปรโมชั่น
ข้ อมูลรายงานการขายประจําสัปดาห์

คีย์ที่ใช้ เรียกดูข้อมูล

ข้ อมูลสาขา
ข้ อมูลสินค้ า
ข้ อมูลโปรโมชั่น
ข้ อมูลคอมมิชชั่นและยอดขาย
ข้ อมูลรายงานการขายประจําสัปดาห์
ข้ อมูลพนักงาน
ข้ อมูลสินค้ าในแต่ละสาขา
ข้ อมูลสาขา
ข้ อมูลสินค้ า
ข้ อมูลคอมมิชชั่นและยอดขาย
ข้ อมูลสินค้ าในแต่ละสาขา

ข้ อมูลที่ใช้ ปรับปรุ งในระบบ

3

2

ปรับ ปรุ ง ข้ อ มูล

3

11 โปรโมชัน่ จัดเป็ นเชต
12 สินค้ าแต่ละสาขา

7 รายละเอียดรายงานการขายประจําสัปดาห์
6 รายงานการขายประจําสัปดาห์
10 โปรโมชัน่ ลดบางรายการ
9 โปรโมชัน่ ลดทั ้งแบรนด์

ข้ อมูลที่ใช้ พิมพ์รายงาน
รายงานโปรโมชัน่
รายงานประจําการขายสัปดาห์
ข้ อมูลที่ใช้ พิมพ์รายงาน

ผู้บริหาร

8

สาขา

สินค้ า

พนักงาน

13 แบร์ นสินค้า
14

5

ประเภทสินค้ า

คอมมิชชัน่

1 ประเภทสโตร์
4 โปรโมชัน่

4

พิมพ์รายงาน
รายการสินค้ า
รายงานโปรโมชัน่
รายงานคอมมิชชัน่ และยอดขาย
รายงานการขายประจําสัปดาห์
รายการสินค้ าในแต่ละสาขา
รายการสาขา

รายการสินค้ า
รายงานโปรโมชัน่
รายงานคอมมิชชัน่ และยอดขาย
รายงานการขายประจําสัปดาห์
รายการสินค้ าในแต่ละสาขา
รายการสาขา

ข้ อมูลที่ใช้ พิมพ์รายงาน

หัวหน้ างาน

ภาพที่ 2 Data Flow Diagram Level 1 ระบบจัดการข้ อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า
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การพัฒนาระบบ
ระบบจัดการข้ อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกันได้ พัฒนาโดยใช้ ภาษา PHP และใช้ ระบบ
จัดการฐานข้ อมูล PHPMyAdmin และการพัฒนาระบบได้ ดาํ เนินการตามการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบที่วางไว้ โดยได้ จัดทําหน้ าจอผู้ใช้ งาน เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งานสามารถเข้ าไปเพิ่มข้ อมูล
เรียกดูข้อมูล ปรับปรุงข้ อมูลและพิมพ์รายงานในระบบได้ ตัวอย่างเช่น
1. การเพิ่มข้ อมูลรายงานการขายประจําสัปดาห์ของพนักงานขาย

ภาพที่ 3 การเพิ่มข้ อมูลรายงานการขายประจําสัปดาห์ของพนักงานขาย
2. การเพิ่มข้ อมูลโปรโมชั่นของพนักงานขาย

ภาพที่ 4 การเพิ่มข้ อมูลโปรโมชั่นของพนักงานขาย
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3. การเรียกดูข้อมูลลักษณะเปรียบเทียบ 10 อันดับขายดีประจําเดือนของหัวหน้ างานและ
ผู้บริหาร

ภาพที่ 5 การเรียกดูข้อมูลลักษณะเปรียบเทียบ 10 อันดับขายดีประจําเดือนของหัวหน้ างานและ
ผู้บริหาร
4. การพิมพ์รายงานการขายประจําสัปดาห์ของพนักงานขาย หัวหน้ างานและผู้บริหาร

ภาพที่ 6 พิมพ์รายงานการขายประจําสัปดาห์ของพนักงานขาย หัวหน้ างานและผู้บริหาร
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สรุปผลการวิจยั
การพั ฒ นาระบบโดยการนํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาเป็ นสื่อ กลาง ทํา ให้ ก าร
ติดต่ อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่าย ทําให้ ได้ ข้อมูลที่มีความทันสมัย เพื่อ
ตอบสนองตรงความต้ องการของผู้ใช้ งาน
โครงการนี้ไ ด้ พัฒนาระบบจัด การข้ อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกัน ให้ ต รงตามความ
ต้ องการของผู้ใช้ ทั้งในเรื่องของการเพิ่มข้ อมูล เรียกดูข้อมูล ปรับปรุงข้ อมูล พิมพ์รายงานและ
รักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ป้ องกันบุคคลภายนอกเข้ ามาสืบค้ นข้ อมูล
ผู้ จั ด ทํา ได้ พัฒนาระบบ เพื่ อช่ วยลดขั้นตอนในการทํา งาน ทํา ให้ ได้ ข้อมู ลที่มีค วาม
ทันสมัย แสดงรายละเอียดข้ อมูลได้ ตรงตามความต้ องการ การเข้ าถึงข้ อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว มี
การพิ มพ์ รายงานที่ตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ และสามารถนําข้ อมู ลมาเปรียบเทียบกันได้
ระบบยังลดข้ อผิดพลาดในการนําเข้ าข้ อมูล ทําให้ ได้ ข้อมูลที่มีความถูกต้ อง จึงทราบถึงแนว
ทางการแก้ ไ ขปั ญ หาและแนวทางในการพั ฒ นาต่ อ ไปจึ ง สามารถนํา มาสรุป เป็ นหั ว ข้ อ ต่ า งๆ*
ดังต่อไปนี้
ปั ญหาและอุปสรรค
1. ปัญหาทางด้ านข้ อมูลคอมมิชชั่นและยอดขายที่ได้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ทําให้ ยังไม่ได้
ข้ อมูลที่มีความละเอียดมากพอ
2. ปัญหาเรื่องวงรอบการส่งรายงานการขายประจําสัปดาห์ เนื่องจากบางเดือนมี 5 สัปดาห์
แต่ความต้ องการของผู้ใช้ ต้องการให้ มี 4 สัปดาห์ โดยเดือนไหนมี 5 สัปดาห์ ให้ รวมกับสัปดาห์ท่ี 4
3. ปัญหาด้ านทักษะความสามารถในการใช้ โปรแกรมของพนักงานขาย
ข้อเสนอแนะเพือ่ การแก้ไขปั ญหา
1. จัดทําคู่มือการใช้ งานและพัฒนาระบบให้ ใช้ งานได้ ง่าย
2. ขอข้ อมูลคอมมิชชั่นและยอดขายที่มีความละเอียดมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมในอนาคต
1.* นําเทคโนโลยีอ่นื ๆ มาใช้ ในการตกแต่งให้ มีความสวยงามและน่าใช้ งานมากขึ้น
2.**มีการปรับปรุงการป้ องกันการเข้ าถึงข้ อมูลให้ มากกว่าเดิม
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