บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ร้า นเค ดี ไซน์ เป็ นร้า นที่ ประกอบธุ กจิ เกีย่ วกบั สั่งทาผ้า ม่า น เช่ น ผ้า ม่า นแบบจี บ ผ้า ม่า น
แบบตาไก่ ราวม่าน เป็ นต้น ตัดเย็บผ้า ม่าน บริ การวัดขนาดหน้าต่ าง และบริ การติ ดตั้งผ้าม่า นตามที่
พักอาศัยหรื อสถานที่ อื่ นๆ ในการด าเนิ นงานปั จจุ บันจะเป็ นการท าด้ว ยมื อเป็ นส่ ว นใหญ่ ในการ
บันทึ กข้อมูลต่ างๆลงสมุด เช่น ข้อมูลการสัง่ ซื้อ ข้อมูลเวลาการนัดวัน การจัดเก็บข้อมูลการขาย ซึ่ ง
ทาให้เกิด ความล่าช้าในการเรี ยกดู ขอ้ มูล การจัดก็บข้อมูลไม่เป็ นระบบระเบี ยบ ข้อมูลมีการสูญหาย
ค้นหาและจัดเรี ยงได้ยากไม่มีการจัดรายงานที่เป็ นระบบ มีการจดข้อมูลการสัง่ ซื้อผิด พลาดจากการ
สื่อสารก ับลูกค้า การจดบันทึ กด้วยลายมือที่ ค่ อนข้า งอ่า นยาก ส่ งผลต่ อการสั่งซื้ อสิ นค้า และความ
น่าเชื่อถือต่อร้านของลูกค้า
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้นาเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต เว็บแอปพลิเคชัน และระบบฐานข้อมูล
เข้า มาช่ วยโดยการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสาหรับช่ วยจัดการจัดเก็บข้อมูลของธุ รกิจและข้อมูลการ
สัง่ ซื้อของลูกค้า ลงฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการด าเนิ นงานให้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ยิง่ ขึ้ น
ลดความผิดพลาดที่จ ะเกิด ขึ้นในขั้นตอนการดาเนินงาน ช่วยการจัดการข้อมูลให้เป็ นระบบ ช่ว ยเพิ่ม
ระเบียบในการจัดการข้อมูลให้เป็ นระบบ
เว็บแอปพลิเคชันการจัดการนัด หมายลูกค้า ร้านผ้า ม่านนี้ ทางานผ่านเครื อข่ า ยอินเทอร์เน็ต
ด้ว ยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ภาษา PHP เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนามีการใช้ MySQLในการ
จัด การฐานข้อมูลเพื่อให้ข ้อมูลเป็ นระบบระเบียบมากขึ้ น มีการใช้ Javascript และ HTML เพื่อเพิ่ม
ลูกเล่นต่า งๆที่ทันสมัย มีการออกแบบที่ใช้งานง่ าย ผูใ้ ช้สามารถจัด การข้อมูลต่า งๆได้ผ่า นหน้า เว็บ
ของผูด้ ูแลระบบและจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล MySQL
1.2 วัตถุประสงค์ ของภำคนิพนธ์
เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการจัดการนัดหมายลูกค้าร้านผ้าม่าน (กรณี ศึกษาร้านเค ดีไซน์)
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1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 พัฒนาโดยใช้สถาปั ตยกรรมไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์
1.3.2 จัดเก็บข้อมูลโดยใช้สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
1.3.3 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.3.3.1 ผูด้ ูแลระบบ (Administrator)
1.3.3.1.1

สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้ ได้แ ก่ ราคาตามแบบผ้า, ราคาตามขนาด
ความยาว , แบบผ้าม่าน , ชนิด ผ้าม่าน, สีของผ้าม่าน

1.3.3.1.2

สามารถลบข้อมูลสินค้าได้

1.3.3.1.3

สามารถแก ้ไขข้อมูลสินค้าได้

1.3.3.1.4

สามารถดูตารางการจองของลูกค้าได้

1.3.3.1.5

สามารถกาหนดวันปิ ด-เปิ ด วันทาการได้

1.3.3.1.6

สามารถดูขอ้ มูลลูกค้าได้

1.3.3.1.7

สามารถออกรายงานได้

1.3.3.2 ผูใ้ ช้ทวั่ ไป (User)
1.3.3.2.1

สามารถสมัครสมาชิกได้

1.3.3.2.2

สามารถเลือกแบบผ้าม่านได้

1.3.3.2.3

สามารถเลือกชนิดผ้าม่านได้

1.3.3.2.4

สามารถเลือกสี ม่านได้

1.3.3.2.5

สามารถเลือกขนาดความยาวของหน้าต่างได้

1.3.3.2.6

สามารถดูราคาโดยประมาณได้

1.3.3.2.7

สามารถจองวันวัดขนาดหน้าต่างได้

1.3.3.2.8

สามารถจองวันติดตั้งได้

1.3.3.2.9

สามารถดูตารางการจองได้

1.3.3.2.10 สามารถดู ใบสัง่ จองได้
1.3.3.2.11 สามารถพิมพ์ใบสัง่ จองได้
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1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
1.4.1 ทาให้ดาเนินการสะดวกและรวดเร็วขึ้น
1.4.2 เพิ่มช่องทางในการติดต่อก ับทางร้าน
1.4.3 ช่วยให้ลูกค้าสามารถสัง่ จองผ่านทางระบบได้
1.4.4 สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าย้อนหลังได้
1.4.5 มีการจัดเก็บข้อมูลที่ เป็ นระเบียบเพิ่มมากขึ้ น
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล (Detailed Study)
ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานของร้า นร้า นเค ดี ไซน์แ ละกระบวนการทางานของ
ระบบ โดยการสอบถามจากเจ้า ของร้ า น เกีย่ วก บั ความต้องการในการพัฒ นาเว็บแอปพลิเ คชัน
ขอบเขตของการทางาน ข้อมูลที่ ใช้ในเว็บแอปพลิเคชัน และศึกษาจากเอกสารต่ า งๆที่ ใช้ในการ
ดาเนิ นงาน เช่ น การสอบถามข้อมูลจากทางเจ้า ของร้าน เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทางานและ
ปั ญหาของระบบงานปั จจุ บนั
1.5.2 กำรวิเครำะห์ ระบบ (System Analysis)
นาข้อมูลที่ ได้จ ากการสอบถามและเอกสารต่า งๆมาวิเคราะห์ วางแผนปฏิ บัติงาน
เพื่อทาการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และฟั งก์ชันการ
ทางานของเว็บ แอปพลิเคชันประกอบด้ว ย หน้า แสดงรายละเอียดของชนิ ด ผ้า ผลงานที่ เคยติ ด ตั้ง
ให้กบั ลูกค้าม่านอื่นๆ หน้า การจองคิ ว หน้า ข้อมูลติด ต่อร้านค้า หน้า ประวัติที่จะดู ประวัติการจองที่
ได้เคยจองไว้ หน้ารายการที่เลือกซื้อสินค้า หน้ากรอกรายละเอียดการจองวันในการวัดขนาดหรื อวัน
ติดตั้ง หน้าใบสัง่ ซื้อสินค้า สามารถพิมพ์เป็ นเอกสารได้ โดยนาเสนอด้วยแผนภาพ Context Diagram,
Dataflow Diagram Level 1 และ Entity Relationship Diagram
1.5.3 กำรออกแบบระบบงำน (System Design)
1.5.3.1 ออกแบบสถาปั ตยกรรม (Architecture Design) พัฒนาโปรแกรมเป็ น
ระบบโดยเลือกใช้ สถาปั ตยกรรมไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server
Architecture) และเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)
1.5.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) โดยใช้สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
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1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้ (User Interface Design) โดยยึดหลัก GUI
(Graphical User Interface)
1.5.4 กำรพัฒนำระบบ (System Development)
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้รวบรวม วิเคราะห์ และ
ออกแบบ นาไปพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และเขี ยนชุ ดค าสัง่ ด้ว ยโปรแกรม Sublime Text สาหรับใช้
ในการเขียนชุ ดค าสัง่ ติ ด ต่อในการเชื่ อมต่ อฐานข้อมูล และทาการตรวจสอบชุด ค าสั่งในการติ ด ต่ อ
ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม XAMPP
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing)
คณะผูจ้ ัด ท าได้ท าการทดสอบและพัฒนาระบบไปพร้ อมๆก นั โดยใช้ Google
Chrome ในการทดสอบเว็บแอปพลิเ คชั น เพื่อ ตวจสอบความผิด พลาดในการแสดงผลและการ
ทางานของระบบรวมทั้งข้อมูลต่า งๆภายในระบบ ถ้าพบข้อผิด พลาดจะทาการแกไ้ ขให้ถูกต้อง และ
ทดสอบอีกครั้งหลังจากแก ้ไขเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
1.5.6 กำรจัดทำเอกสำรประกอบภำคนิพนธ์ (Documentation)
เป็ นการจัด ทาเอกสารแนวทางในการด าเนิ น โครงงาน วิธีการและขั้นตอนการ
ดาเนิ นงาน เพื่อแสดงรายละเอียดการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และเป็ นคู่ มือการใช้งาน และยังเป็ น
เอกสารสาหรับการนาเว็บแอปพลิเคชันไปพัฒนาต่อในอนาคต

5

1.6 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำนภำคนิพจน์
ตาราง 1.1 ระยะเวลาในการดาเนิ นงานภาคนิพนธ์
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

มี.ค. 61 ม.ย. 61 พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

ต.ค. 61

1.รวมรวมความ
ต้องการ
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสาร
ประกอบภาคนิพนธ์
1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1 ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิว เตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่ น Lenovo Z51
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิว เตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่ น Lenovo Intel(R) Core(TM)i3-4030U CPU
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 10
1.7.2.2 ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 7
1.7.2.3 โปรแกรม Sublime Text 3
1.7.2.4 โปรแกรม Visual Studio Code
1.7.2.5 โปรแกรม Google Chrome
1.7.2.6 โปรแกรม Illustrator CS6
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1.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
1.8.1.1 เครื่ องคอมพิว เตอร์ หรื อ โน๊ตบุ๊ค
1.8.1.2 Cpu : Intel CORE i3 ขึ้นไป
1.8.1.3 สมาร์ทโฟน
1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.8.2.1 ระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟต์วินโดวส์ XP, 7, 8, 10
1.8.2.2 โปรแกรม XAMPP

