บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำของกำรพัฒนำระบบ
เนื่องจากปัจจุบนั มีการจัดงานออกร้าน ตามสถานที่ต่างๆ เป็ นจานวนมากขึ้น ซึ่ งแต่ละงาน
ก็มีรูปแบบแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น งานโชว์แสดงสิ นค้างานเปิ ดท้ายขายของงานเทศกาลต่างๆ
เป็ นต้น จึงทาให้มีบริ ษทั รับจัดงานออกร้านต่างๆมากขึ้น ซึ่ งทางบริ ษทั MIX Organize เป็ นบริ ษทั ที่
รับจัดงานออกร้าน ตามห้างสรรพสิ นค้าและพื้นที่ย่านวัยรุ่ น โดยระบบการจองพื้นที่งานออกร้ าน
เดิมของทางบริ ษทั ใช้เป็ นการจดบันทึก ข้อมูลลงสมุดบันและกระดาษเพื่อบันทึกข้อมูลต่างของผูท้ ี่
จะมาเช่าพื้นที่ภายในงาน ซึ่ งพอทางบริ ษทั เริ่ มมีงานมากขึ้น ปริ มาณงานมากขึ้น รับงานมากขึ้น จึง
ทาให้เกิดความต้องการระบบบริ หารจัดการข้อมูลสาหรับงานออกร้าน เพื่อลดปั ญหาทางด้านจัดเก็บ
ข้อมู ล ของทางบริ ษ ทั ดัง นั้นทางผูจ้ ดั ท าจึ ง ได้นาปั ญหาดัง กล่ า วมาเป็ นแนวทาง เพื่ อ จัด ท าเว็บ
แอพพลิ เคชัน่ ที่ใช้สาหรับบริ หารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อเอาไปใช้งานในการจองพื้นที่ งาน
ออกร้านตามที่ต่างๆ ให้สะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง ง่าย และเป็ นระบบมากขึ้น โดยผูจ้ ดั ทาได้พฒั นา
เว็บแอพพลิ เคชัน่ นี้ ให้ทางานในรู ปแบบออนไลน์ใช้งานผ่านทางเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome
หรื อ FireFox ได้ ซึ่ งสามารถนาไปเป็ นแนวทางการศึกษาต่อไปได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของภำคนิพนธ์
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ ในการบริ หารจัดการระบบการจองพื้นที่ในงานออกร้าน
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 เป็ นเว็บแอพพลิเคชัน่ รู ปแบบออนไลน์
1.3.2 ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์

1.3.3 ผูใ้ ช้ ( User )
1.3.3.1 สามารถสมัครสมาชิกได้ ( Register )
1.3.3.2 สามารถเข้าและออกจากระบบสมาชิกได้ ( Sign in , Sign out )
1.3.3.3 สามารถแก้ขอ้ มูลส่ วนตัวได้ ( Edit Profile )
1.3.3.4 สามารถจองพื้นที่ ยกเลิกจองพื้นที่ ยืนยันการจอง และส่ งหลักฐานการโอน
เงินได้
1.3.4 ผูด้ ูแลระบบ ( Admin )
1.3.4.1 บริ หารจัดการฐานข้อมูลได้ ( Database Management )
1.3.4.2 เพิ่ม ลบ แก้ไข แผนที่งานได้ ( Reserved Management )
1.3.4.3 ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ ( Check Payment )
1.3.4.4 เพิ่ม ลบ แก้ไข ข่าวได้ ( News Management )
1.3.4.5 ออกรายงาน ใบยืนยันตัวตน ได้ ( Print Report )
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ลดข้อผิดพลาดในการสื่ อสารระหว่างบริ ษทั กับผูเ้ ช่าพื้นที่
1.4.2 สามารถจัดการกับปั ญหาการบริ หารจัดการข้อมูลได้ดีข้ ึน
1.4.3 ตรวจสอบธุ รกรรมทางการเงินได้ง่ายและสะดวกขึ้น
1.4.4 ลดปั ญหาขั้นตอนการจองที่ยงุ่ ยาก

1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินภำคนิพนธ์
1.5.1 หำข้ อมูลและศึกษำระบบงำน
ผูจ้ ดั ทาได้ติดต่อกับทางบริ ษทั เพื่อขอสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลกับทางผูจ้ ดั การฝ่ าย
งานการจัดสถานที่งาน ของทางบริ ษทั เกี่ยวกับระบบงานของการเช่าพื้นที่ภายในงานออกร้านจนได้
โจทย์ปัญหาในการทางาน จากนั้นจึงค้นหาข้อมูลในการสร้างและพัฒนาตัวเว็บแอพพลิ เคชัน่ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับการพัฒนาเว็บแอพพลิ เคชั่น และ ซอร์ สโค๊ด แล้วมาปรึ กษากัน จึ ง
เลือกใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ที่ใช้ภาษา PHP เป็ นหลัก มาใช้ในการสร้างและ
พัฒนาระบบ
1.5.2 วิเครำะห์ ระบบ
หลังจากผูจ้ ดั ทาได้เก็ บข้อมู ลรวบรวมปั ญหาจากทางบริ ษทั และศึ ก ษาหาข้อมู ล
แล้ว จึ ง น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ แ ละได้ข ้อ สรุ ป ว่ า ควรท าเป็ นเว็บ แอพพลิ เ คชั่น ในรู ป แบบ
ออนไลน์ และใช้ MySQL เป็ นฐานข้อมูล โดยใช้งานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome ,
Firefox เป็ นต้น โดยเว็บแอพพลิ เคชัน่ จะต้องมีระบบสมาชิ กระบบจองพื้นที่ระบบแจ้งเตือนต่างๆ
เช่นมีการเลื่อนวันงานหรื อยกเลิกงาน เป็ นต้น ภายในเว็บ
1.5.3 ออกแบบระบบ
หลังจากได้เก็บข้อมูลรวบรวมปั ญหาจากทางบริ ษทั แล้วจึงนามาออกแบบระบบ
โดยการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented programming หรื อ oop) โดยเริ่ มจาก Use Case
เพื่อแสดงถึงขั้นระบบต่างที่จะต้องพัฒนา ต่อด้วยการเขียน Class Diagram แสดงความสัมพันธ์และ
การไหลเวียนของข้อมูลภายในระบบ สุ ดท้ายจึงเขียน Sequence Diagram แสดงขั้นตอนการทางาน
1.5.4 พัฒนำระบบ
ผูจ้ ดั ทาได้เขียนโปรแกรมตามที่ออกแบบด้วยภาษา PHPบนโปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 และใช้ MySQL เป็ นฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลและใช้ Appserv เป็ นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์

1.5.5 ทดสอบและแก้ไขระบบ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบและแก้ไขระบบทุกครั้งที่ทาการเขียนระบบเสร็ จในแต่ละ
ส่ วน โดยการทดลองกับ เบราว์เซอร์ Google Chrome และเมื่อพัฒนาเสร็ จก็ได้ทาการทดลองกับ
เบราว์เซอร์ อื่นๆเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิ ดจากความต่างของแต่ละเบราว์เซอร์ แล้วก็ได้ทาการ
แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ
1.5.6 จัดทำเอกสำรประกอบภำคนิพนธ์
จัดทาเอกสารโครงงาน อธิบายการทางานของโปรแกรม และโครงสร้างของระบบ
1.6 ระยะเวลำดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
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หาข้อมูลและศึกษาระบบงาน
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
ทดสอบและแก้ไขระบบ
จัดทาเอกสารประกอบ
1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1.7.1 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1.1 ฮาร์ดแวร์ ( Hardware )
1.7.1.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ความเร็ ว 2.8 GHz
1.7.1.1.2 หน่วยความจา 4GB
1.7.1.1.3 หน่วยสารองข้อมูล 150 GB
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1.7.1.2 ซอฟต์แวร์ ( Software )
1.7.1.2.1 Microsoft Windows 7
1.7.1.2.2 Adobe Dreamweaver CS6
1.7.1.2.3 Adobe Photoshop CS6
1.7.1.2.4 Appserv
1.7.1.2.5 Microsoft Paint
1.7.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีร่ องรับในกำรติดตั้งระบบ
1.7.2.1 ฮาร์ดแวร์ ( Hardware )
1.7.2.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถต่ออินเตอร์ เน็ตและใช้งานเว็บ
เบราว์เซอร์ ได้
1.7.2.2 ซอฟต์แวร์ ( Software )
1.7.2.2.1 Microsoft Windows 7
1.7.2.2.2 เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome
1.7.2.2.3 เว็บเบราว์เซอร์ Firefox

