บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั พิกเซลอินเตอร์ แอคทีฟ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์, ให้เช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง จดทะเบียนโดเมน กราฟฟิ กดีไซน์ และเขียนโปรแกรม ทางคณะ
ผูจ้ ดั ท าได้ม าปฏิ บ ัติง านสหกิ จศึ ก ษาในตาแหน่ ง นัก พัฒนาเว็บ ได้รับ มอบหมายจากพนัก งานที่
ปรึ กษาให้ทาหน้าที่พฒั นาระบบการจัดการโปรเจค จากระบบงานเดิมที่ใช้งานรายละเอียดภายใน
เนื้อหาเว็บไซต์ เกี่ยวกับการบริ การประเภทต่าง ๆ และบริ ษทั มีความต้องการให้พฒั นาเว็บไซต์เป็ น
แบบที่ตอบสนองทุกขนาดหน้าจอ เนื่ องจากปั จจุ บนั อุปกรณ์ สื่อสารที่ สามารถเข้าถึ งเว็บไซต์ไม่
จากัดอยูแ่ ค่ในคอมพิวเตอร์ อีกต่อไป
นักศึกษาจึงได้จดั ทาระบบจัดการโปรเจคที่สามารถใช้งานได้ท้ งั ในคอมพิวเตอร์ ผา่ นระบบ
เว็บบราว์เซิตแ์ ละมีการจัดทาระบบในรู ปแบบของแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ที่มีการกาหนดสิ ทธิ์ ใน
การเข้าถึงฟังก์ชนั่ ต่างๆ ในระบบ โดยตัวโปรแกรมพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application)
แบบ MVC (Model View Control) ด้วยภาษา C# และระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
Microsoft SQL Server 2017 ซึ่ งระบบที่พฒั นาขึ้นนี้ จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ช่วยลด
ข้อผิดพลาดในการทางาน และเข้าถึงได้ง่าย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันให้กบั บริ ษทั Pixel Interactive จากระบบเดิ มที่ มีอยู่ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
1.3 ขอบเขตโครงงาน
1.3.1 พัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
1.3.2.1 พนักงาน
1.3.2.1.1 สมัครสมาชิกเข้าใช้งานระบบ
1.3.2.1.2 ตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อมูลของตัวเองได้
1.3.2.1.3 ตรวจสอบข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมายได้
1.3.2.1.4 เพิ่มพนักงานใหม่เข้ามาในระบบได้
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1.3.2.2 ผูด้ ูแลระบบ
1.3.2.2.1 เพิม่ และ แก้ไขข้อมูลพนักงานพร้อมกับกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าใช้
งานได้
1.3.2.2.2 สร้างงานลงในระบบเพื่อแบ่งงานให้แก่สมาชิก
1.3.2.2.3 ตรวจสอบข้อมูลพนักงานในระบบได้
1.3.2.2.4 สร้างกลุ่มพูดคุยเพื่อแยกสมาชิกที่รับผิดชอบในแต่ละงานได้
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1.4 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.4.1 การรวบรวมความต้ องการและศึกษาข้ อมูล ( Detailed Study )
รวบรวมความต้องการโดยการสารวจและสัมภาษณ์จากทางบริ ษทั Pixel Interactive โดย
เริ่ มจากการสอบถามถึ งขั้นตอนการดาเนิ นงานของบริ ษทั และทดลองใช้งานระบบ เพื่อหาสาเหตุ ที่
เกิดขึ้นจากระบบงานเดิม และ ความต้องการในระบบงานใหม่ โดยนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์
และนาไปพัฒนาระบบ ให้มีประสิ ทธิภาพ และตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งานมากที่สุด
1.4.2 การวิเคราะห์ ระบบ ( System Analysis )
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมาและการทดสอบระบบงานเดิม ปัญหาที่พบนามาวิเคราะห์และ
วางแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อทาการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันให้ตอบสนองความต้องการของทาง
บริ ษทั ได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน โดยวิเคราะห์จากความต้องการ ขอบเขตการทางาน โดยนาเสนอ
ด้วยแผนภาพต่อไปนี้ Balsamiq Mockups 3
1.4.3 การออกแบบระบบ ( System Design )
1.4.3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design)
สถาปั ตยกรรมที่ใช้จะเป็ นแบบ ไคลเอนต์/เซิ ร์ฟเวอร์ และสถาปั ตยกรรม
เชิงบริ การเว็บเซอร์วสิ (Web Service) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝั่ง
เว็บแอปพลิเคชัน่ ที่ทาหน้าที่เป็ นไคลเอนท์และฝั่งแม่ข่ายฐานข้อมูล
( Database Server ) ที่ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การฐานข้อมูล
1.4.3.2 ออกแบบโครงสร้างข้อมูล / ฐานข้อมูล (Data Structure /Database Design)
โครงสร้ า งของข้อมู ล บนฝั่ ง ไคลเอนท์ใ ช้โ ครงสร้ า งข้อ มู ล แบบโมเดล
(Data Models) และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝั่งแม่ข่ายด้วยเว็บเซอร์ วิส (Web
Service) ด้วยโครงสร้ างข้อมูลแบบ JSON และเลื อกใช้ฐานข้อมูลเชิ ง
สัมพันธ์ (Database Relational) สาหรับบันทึกและจัดการกับข้อมูล
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1.4.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ (User Interface Design)
การออกแบบระบบและหน้าจอที่ใช้งานจริ ง เพื่อให้ได้เว็บแอปพลิเคชัน ที่
ตรงกับความต้องการ โดยคานึงถึง UI (User Interface) และ UX
(User Experiences) เพื่อให้ใช้งานง่าย และมีความสวยงาม
1.4.3.4 ออกแบบเครื่ องมือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and
Software Design)
1.4.3.4.1 ฮาร์ ดแวร์ Notebook MSI Windows 10 ในการพัฒนาชุดคาสั่ง
1.4.3.4.2 ซอฟต์แวร์ Visual Studio 2017, Photoshop และใช้
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2017 ในการติดต่อฐานข้อมูล
1.4.4 การพัฒนาระบบ ( System Development )
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้วเิ คราะห์และออกแบบ
ไว้มาทาการสร้างและเขียนชุ ดคาสั่ง ด้วยโปรแกรม Visual Studio 2017 และใช้เทคโนโลยี Web
Service สาหรับใช้ในการเขียนชุดคาสั่งติดต่อกับเครื่ องแม่ข่าย (Server) และทาการตรวจสอบ
ชุดคาสั่งในการติดต่อฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2017
1.4.5 การทดสอบระบบ ( System Testing )
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบระบบไปพร้ อม ๆ กับการพัฒนาด้วยการใช้โปรแกรม
Visual Studio 2017 เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการแสดงผลและการทางานของระบบ รวมทั้ง
ข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการทางานในขั้นตอนใดบ้าง ถ้าพบข้อผิดพลาดจะ
ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง และทาการทดสอบอีกครั้งหลังจากพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเสร็ จสิ้ น
1.4.6 การจัดทาเอกสาร ( Documentation )
เป็ นการจัดท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจัดท าโครงงาน วิธี ก ารและ
ขั้นตอนการดาเนิ นโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและคู่มือการใช้งานสาหรับผูท้ ี่
สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.5.1 มีการทางานเป็ นระบบโดยกาหนดสิ ทธิ์ การทางานของแต่ละตาแหน่ง
1.5.2 สามารถใช้งานระบบได้ง่ายเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต และ เว็บเบราว์เซอร์
1.5.3 แต่ละฟังก์ชนั่ การทางาน มีการใช้งานไม่ซบั ซ้อน และเข้าใจได้ง่าย
1.5.4 แก้ปัญหาที่มีในระบบงานเดิมของการแจ้งเตือน ทาให้ผใู ้ ช้สะดวกมากขึ้น
1.5.5 การระบุงานมีความแน่นอน จากการเพิม่ ระบบวันที่และ ผูร้ ับผิดชอบงาน
1.6 แผนและระยะเวลาในการดาเนินภาคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานภาคนิพนธ์
ระยะเวลา
หัวข้ อ
ก.พ.
1.การรวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูล
2.การวิเคราะห์ระบบ
3.การออกแบบระบบ
4.การพัฒนาระบบ
5.การทดสอบระบบ
6.การจัดทาเอกสาร

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

6
1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนาระบบ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ รุ่ น MSI GP62 7RD
1.7.1.2 หน่วยความจาหลัก 8 GB
1.7.1.3 หน่วยสารองข้อมูล 1 TB
17.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟต์วินโดวส์ 10 (Windows 10)
1.7.2.2 Visual Studio 2017
1.7.2.3 Microsoft SQL Server 2017
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1.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- Server
- CPU : Core 2 Duo
- Ram : 1Gb
- Client
- เหมาะสมสาหรับคอมพิวเตอร์ทีมีขนาดหน้าจอ 1280 * 720 หรื อ HD
- CPU Dual-Core หรื อมากกว่า
- Ram : 1Gb หรื อมากกว่า
1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- Server
- Microsoft Windows Server 2012 R2
- Client
- Microsoft Windows XP ขึ้นไป
- Web Browser แนะนา Google Chrome

