บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำของกำรพัฒนำระบบ
ทางคณะผูจ้ ดั ทามี ความต้องการจะสกรี นเสื้ อ จึงได้ทาการค้นหาร้ านสกรนเสื้ อผ่านทาง
เว็บ ไซต์ พบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นการให้ข ้อมู ลและต้องเดิ น ทางไปที่ ร้านด้วยตนเอง ซึ่ งบางร้ านอยู่
ค่อนข้างไกล ทาให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ร้ านรั บ สกรี นเสื้ อยืดผ่านทางอิ น เทอร์ เน็ ต โดยลู ก ค้าสามารถท าการอัพ โหลดลายหรื อรู ป ภาพที่
ต้องการสกรี นลงเสื้ อได้ผา่ นหน้าเว็บเลย รวมถึ งสามารถทาการสั่งซื้ อ เลือกรู ปแบบเสื้ อ ขนาดเสื้ อ
และสี เสื้ อได้ดว้ ย
ด้วยในปั จจุบนั ธุ รกิจต่างๆ ได้มีการประยุกต์เทคโนโลยีเว็บและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
มาช่ ว ยในการสร้ า งช่ อ งทางทางการตลาด และการขาย เนื่ อ งจากเทคโนโลยีดัง กล่ าวท าธุ ร กิ จ
สามารถดาเนินงานได้ 24 ชัว่ โมง 7 วัน และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทวั่ โลก
ดังนั้น คณะผูจ้ ดั ทาจึงเห็นว่าการประยุกต์เทคโนโลยีขา้ งต้นกับธุ รกิจร้านสกรี นเสื้ อ จะเป็ น
ประโยชน์ และเพิ่มความสะดวกให้กบั กลุ่มลูกค้าอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของภำคนิพนธ์
พัฒนาระบบ ร้านขายเสื้ อสกรี นออนไลน์
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
พัฒนาเป็ น Web Application แบ่งการใช้งานตามประเภทของผูใ้ ช้เป็ น 2 กลุ่ม คือส่ วนที่
เป็ น User และ Administrator โดยส่ วนของ User แบ่งออกเป็ นลูกค้าทัว่ ไป และ ลูกค้าที่เป็ นสมาชิก

1.3.1 ลูกค้าทัว่ ไป
สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้เพียงเข้าดูขอ้ มูลทัว่ ไป ไม่สามารถทาการสัง่ ซื้ อสิ นค้าได้
1.3.2 สมาชิก
1.3.2.1 สามารถใช้งานระบบจัดการข้อมูลส่ วนตัวของสมาชิกได้
1.3.2.2 สามารถเลือกซื้ อสิ นค้าที่ตอ้ งการได้

1.3.2.3 สามารถกาหนดลายหรื อรู ปภาพที่ตอ้ งการสกรี นได้
1.3.2.4 สามารถดูประวัติการสั่งซื้ อย้อนหลังได้
1.3.2.5 สามารถสัง่ ซื้ อผ่านระบบออนไลน์ได้
1.3.3 ผูด้ ูแลระบบหรื อเจ้าของกิจการ
1.3.3.1 สามารถจัดการป้ อนข้อมูลหลักดังนี้ได้
- ข้อมูลเสื้ อ
- ข้อมูลสี เสื้ อ
- ข้อมูลขนาดของเสื้ อ
- ข้อมูลราคา
1.3.3.2 สามารถจัดการและตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้
1.3.3.3 สามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้ อได้
1.3.3.4 สามารถเรี ยกดูสถานะของลูกค้าและสถานะต่างๆ ของระบบได้
1.3.3.5 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการชาระเงินได้
1.3.3.6 สามารถดูรายงานยอดขายได้
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 เพิม่ ช่องทางในการจาหน่ายสิ นค้า
1.4.2 เพิ่มความสะดวกให้กบั ลูกค้าที่สามารถกาหนดแบบสกรี นได้ผา่ นอินเทอร์ เน็ต
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินภำคนิพนธ์
1.5.1 ศึกษาระบบงานและรวบรวมข้อมูล (Study and Collect Data)
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาระบบงานของร้านสกรี นเสื้ อออนไลน์ที่มีใช้อยูใ่ น
ปั จจุ บ ัน ว่ามี ก ารท างานอย่างไร ซื้ อ-ขาย ผ่า นระบบอย่างไร วิธี ก ารจัด ส่ งสิ น ค้าว่ามี ก ารท างาน
อย่างไร และเก็ บ ข้อมู ล ที่ เกี่ ย วข้องต่ างๆ เพื่ อมาพัฒ นาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อให้ ตรงกับ ความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานระบบ
1.5.2 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้นามาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ความต้องการและกาหนดเป็ น
ฟั งก์ชั่นการทางานของระบบ โดยทาเสนอด้วยแผนภาพดังต่อไปนี้ แผนภาพแสดงการไหลของ
ข้อ มู ล (Data Flow Diagram) แผนภาพแสดงความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งเอ็ น ทิ ต้ ี (Entity Relationship
Diagram)

1.5.3 ออกแบบระบบ (System Design)
ทาการออกแบบระบบตามที่ได้วเิ คราะห์ไว้โดยประกอบด้วย
- ออกแบบสถาปัตยกรรมเป็ นแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture)
- ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational
Database)
- ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design)
- ออกแบบเครื่ องสื่ อฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
1.5.4 พัฒนาระบบ (System Development)
พัฒ นาระบบตามที่ ไ ด้อ อกแบบไว้ และเขี ย นชุ ด ค าสั่ ง ด้ว ยภาษา HTML, PHP,
JavaScript และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AJAX ในการเข้าถึ งข้อมูล ออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
ด้วย MYSQL
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
ทาการทดสอบการทางานของฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ตั้งแต่ข้ นั ตอนการเขียนโปรแกรม โดย
ถ้าพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
1.5.6 การจัดทาเอกสารประกอบการภาคนิพนธ์ (Documentation)
เป็ นการจัดทาคู่มือสาหรั บอธิ บายถึ งขึ้ นตอนในการทางานขึ้ นต่างๆ และแนะนา
วิธีการใช้งานระบบ คุณลักษณะและความสามารถต่างๆของระบบ

1.6 แผนและระยะเวลำดำเนินภำคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แผนและระยะเวลาดาเนินภาคนิพนธ์
ขั้นตอนในกำร
ดำเนินงำน
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ศึกษาระบบงานและ
รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
ทอสอบระบบ
จัดทาเอกสาร
ประกอบภาคนิพนธ์
1.7 เครื่ องมือและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ความเร็ ว 3.00 GHz
1.7.1.1.2 หน่วยความจาหลัก 2 GB
1.7.1.1.3 หน่วยความจาสารอง 4 GB
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.1.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7
1.7.1.2.2 Adobe Dreamweaver Version CS6
1.7.1.2.3 Adobe Photoshop Version CS6
1.7.1.2.4 AppServ
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