บทที1่
บทนำ
1.1ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั บางกอกโซลูชนั่ จากัด บริ การให้คาปรึ กษาในการประกอบธุ รกิ จออนไลน์ รับจด
ทะเบี ย นโดเมนเนม (Domain Name Registration) โดยมี ใ ห้ บ ริ ก ารเช่ า เครื่ อ งแม่ ข่ า ย (Dedicate
Server)เพื่ อ ใช้ เป็ นพื้ น ที่ ส าหรั บ เก็ บ ข้อ มู ล เว็บ ไซต์ (Web Hosting) งานพัฒ นาเว็บ ไซต์ (Web
Develop) งานพัฒ นาระบบ (Web Based Application) รวมถึ งงานออกแบบกราฟิ กทั้ง เว็บ ดี ไ ซน์
(Web Design) งานแบนเนอร์ Banner Ads เกมออนไลน์ (Game Online) งานภาพเคลื่ อ นไหว
(Animation)เป็ นต้น
เนื่องจากทางจากบริ ษทั บางกอกโซลูชนั่ จากัดได้ให้คาปรึ กษาและคาแนะนาในการพัฒนา
ระบบ แก่บริ ษทั สหกลการ จากัดด้วยรู ปแบบระบบงานการขนส่ งสิ นค้าแบบเดิมของทางบริ ษทั สห
กลการ จากัดไม่ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในการดาเนิ นงาน จึงทาให้การทางานเป็ นไปด้วยความ
ล่าช้า ดังนั้นทางบริ ษทั บางกอกโซลูชนั่ จากัด จึงได้มีการมอบหมายงานให้คณะผูจ้ ดั ทาพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน่ การขนย้ายสิ นค้าของบริ ษทั สหกลการ อิมปอร์ ท 1991 จากัด เพื่อช่วยการดาเนินงาน
ของบริ ษทั งานเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วและแม่นยา และยังสามารถทราบถึงจานวนสิ น ค้าที่
อยูใ่ นแต่ละโกดังซึ่ งทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ โดยพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ย
การนา React Frameworkซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ใช้ภาษา JavaScript ในการพัฒนา
และใช้ภาษา CSS ในการจัดแต่งหน้าเว็บไซต์
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ การขนย้ายสิ นค้าของบริ ษทั สหกลการ อิมปอร์ท 1991 จากัด
1.3 ขอบเขตโครงงำน
1.3.1 สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์
1.3.2 พัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน่ ใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
1.3.3กลุ่มผูใ้ ช้คือพนักงานในบริ ษทั โดยมีฟังก์ชนั่ การทางานที่รองรับกลุ่มผูใ้ ช้ ดังนี้
1.3.3.1 สามารถเพิ่มรายการสิ นค้า
1.3.3.2 สามารถค้นหารายการสั่งสิ นค้าแบบเป็ นวัน/เดือน/ปี
1.3.3.3 สามารถค้นหารายการสั่งโดยพิมพ์เลขใบสั่งสิ นค้า
1.3.3.4 สามารถเพิ่มแก้ไขและลบข้อมูลของรายการส่ งสิ นค้า
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1.3.3.5 สามารถบอกได้วา่ มีสินค้าชิ้นใดถูกส่ งเข้ามา
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 สามารถทราบถึงจานวนของสิ นค้าแต่ละชิ้นที่อยูใ่ นแต่ละโกดังได้อย่างรวดเร็ ว
1.4.2 ลดจานวนการใช้แรงงานภายในบริ ษทั
1.4.3 ทาให้บริ ษทั มีขอ้ มูลมีความถูกต้องแม่นยาและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
1.5.1รวบรวมควำมต้ องกำรและศึกษำข้ อมูลของโครงงำน(Detailed Study)
รวบรวมความต้องการโดยปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษาและรวมรวมความต้องการ
ของลูกค้าโดยศึกษาจากระบบงานเดิ มเพื่ อนามาปรับปรุ ง จากนั้นเตรี ยมข้อมูลเพื่อนาไป
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ ให้ตอบสนองตรงความต้องการของผูใ้ ช้มากที่สุด
1.5.2 วิเครำะห์ ระบบงำน(System Analysis)
นาข้อมูลต่างๆ ที่ทาการรวบรวมนามาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อทา
การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน่ ให้ตอบสนองตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้อย่างสมบูรณ์
ครบถ้ว น โดยวิเคราะห์ จ ากความต้อ งการที่ ผูใ้ ช้ เสนอมาขอบเขตการท างานของเว็บ
แอปพลิ เคชั่ น โดยน าเสนอด้ ว ยแผนภาพ Use Case Diagram , Use Case Detail , ER
Diagramและ Class Diagramดังต่อไปนี้
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1.5.2.1Use Case Diagram

รู ปที่ 1.1 แสดงฟังก์ชนั่ การทางานของระบบ
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1.5.2.2 Use Case Detail
1.5.2.2.1 Use Case :Search orderlist
ตารางที่ 1.1 แสดงการทางานการค้นหาตามเลขใบสัง่ ซื้ อสิ นค้า
Use Case No.

UC001

Use Case Name

Search orderlist

Actor(s)

Administrator

Description

ค้นหาใบส่ งสิ นค้า

Pre-Conditions

ผูใ้ ช้งานต้องการที่จะค้นหารายการส่ งของสิ นค้า

Post-Conditions

รายละเอียดข้อมูลรายการส่ งสิ นค้า

Flow of Event

1.พิมพ์เลขรายการส่ งสิ นค้าในช่องค้นหา
2.ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการส่ งสิ นค้าตามตัวเลขใบสั่ง
ซื้ อที่กรอกค้นหา

Alternative Flows Exceptions

1.ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรื อ server ขัดข้อง
2. แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งานทราบไม่สามารถเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต
ได้กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
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1.5.2.2.2Use Case : Search date
ตารางที่ 1.2 แสดงการทางานของการค้นหาข้อมูลตามวันที่
Use Case No.

UC002

Use Case Name

Search date

Actor(s)

Administrator

Description

ค้นหารายการส่ งสิ นค้าได้โดยค้นหาจาก วัน/ เดือน/ ปี

Pre-Conditions

ผูใ้ ช้งานต้องการค้นหารายการส่ งสิ นค้าวันที่น้ นั ๆ

Post-Conditions

ระบบแสดงผลรายการสิ นค้าที่ส่งระหว่างวันที่จากที่เราได้คน้ หา

Flow of Event

1. ระบบจะทาการค้นหาโดยอิงจากวันที่คน้ หามา
2. แสดงผลรายการส่ งสิ นค้าตามวันที่ได้คน้ หา

Alternative Flows Exceptions

-
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1.5.2.2.3Use Case : Insert orderlist
ตารางที่ 1.3 แสดงการทางานของการเพิ่มข้อมูลรายการสัง่ ซื้ อ
Use Case No.

UC003

Use Case Name

Insert orderlist

Actor(s)

Administrator

Description

เพิม่ ข้อมูลการสัง่ ซื้ อในแต่ละรายการ

Pre-Conditions

ผูใ้ ช้งานมีสินค้าเข้ามาในบริ ษทั

Post-Conditions

ระบบจะบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้ อที่ได้พิมพ์ไปและแสดงข้อมูลให้เห็น

Flow of Event

1.ระบบจะทางานเมื่อผูใ้ ช้งานต้องการบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้ อ
ที่เข้ามาภายในบริ ษทั
2.ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงรายการที่ได้บนั ทึกไว้

Alternative Flows

-

Exceptions

-
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1.5.2.2.4Use Case : Delete orderlist
ตารางที่ 1.4 แสดงการทางานของการลบข้อมูลรายการสัง่ ซื้ อ
Use Case No.

UC004

Use Case Name

Delete orderlist

Actor(s)

Administrator

Description

ลบรายการสัง่ ซื้ อในแต่ละรอบได้

Pre-Conditions

ผูใ้ ช้งานต้องการลบเมื่อพบว่าข้อมูลผิดพลาด

Post-Conditions

ได้รับข้อมูลที่มีความจาเป็ นถูกต้องแม่นยาในระบบ

Flow of Event

1. ระบบจะทาการตรวจสอบข้อมูลและลบออกจากหน้าเว็บไซต์

Alternative Flows

-

Exceptions

-
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1.5.2.2.5Use Case : Edit orderlist
ตารางที่ 1.5 แสดงการทางานของการแก้ไขใบรายการสัง่ ซื้ อสิ นค้า
Use Case No.

UC005

Use Case Name

Edit orderlist

Actor(s)

Administrator

Description

แก้ไขใบรายการสัง่ ซื้ อสิ นค้าที่ได้มีการบันทึกลงไปแล้ว

Pre-Conditions

เมื่อผูใ้ ช้งานต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ

Post-Conditions

ระบบจะทาการอัพเดตข้อมูลที่ได้แก้ไขและบันทึกวันเวลาที่ได้แก้ไข

Flow of Event

1. เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการอัพเดตหรื อแก้ไขข้อมูลต่างๆ
2. ระบบจะตรวจสอบการแก้ไขและทาการอัพเดตข้อมูลปั จจุบนั

Alternative Flows

-

Exceptions

-
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1.5.2.3 Class Diagram

รู ปที่ 1.2 Class Diagram ของเว็บแอปพลิเคชัน่ การขนย้ายสิ นค้าของบริ ษทั สหกลการ จากัด
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1.5.2.4 ER Diagram

รู ปที่ 1.3 แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ ี (Entity-Relationship)
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1.5.2.5 Data Dictionary
ตารางที่ 1.6 รายละเอียดของตารางข้อมูล warehouse
Relation Attribute

Descrition

Data
PK
Type(size)
warehouse warehouse_id
เลขที่โกดัง int
yes
warehouse warehouse_name ชื่อโกดัง string

FK

Referece

ตารางที่ 1.7 รายละเอียดของตารางข้อมูล stock
Relation Attribute
stock
stock
stock
stock
stock
stock
stock

stock

stock_id

Descrition

เลขที่
สต็อก
lot_id
เลขที่ใบสั่ง
ซื้ อ
warehouse_id เลขที่โกดัง
cost
ราคา
product_id เลขที่
สิ นค้า
qty
จานวน
balance
จานวน
ของ
ทั้งหมด
Unit
หน่วย

Data
PK
Type(size)
int
yes

FK

Referece

int

yes

lot

int
int
int

yes

warehouse

yes

product

int
int

int
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ตารางที่ 1.8 รายละเอียดของตารางข้อมูล lot
Relation Attribute
lot

lot_id

lot
lot

ref_bjc
lot_no

lot
lot
lot
lot

lot_date
from_wh
to_wh
ref_bjc1

Descrition
ลาดับ
เลขที่ใบสัง่
ซื้ อ
รหัสBJC
เลขที่ใบสั่ง
ซื้ อ
วันที่สั่งซื้ อ
จากโกดัง
ถึงโกดัง
รหัสBJC1

Data
PK
Type(size)
int
yes

FK

Referece

int
int
date
string
string
int

ตารางที่ 1.9 รายละเอียดของตารางข้อมูล lot_detail
Relation Attribute
lot_detail lot_detail_id

Descrition

เลขที่
รายละเอียด
ใบสั่งซื้ อ
lot_detail lot_id
เลขที่ใบสัง่
ซื้ อ
lot_detail product_id
เลขที่สินค้า
lot_detail product_name ชื่อสิ นค้า
lot_detail qty
จานวน
lot_detail unit
หน่วย
lot_detail note
รายละเอียด

Data
PK
Type(size)
int
yes

FK

Referece

int

yes

lot

int
string
int
int
string

yes

product
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ตารางที่ 1.10 รายละเอียดของตารางข้อมูล product
Relation Attribute
product
product
product
product
product
product
product
product

Descrition

Data
PK
Type(size)
product_id
เลขที่สินค้า int
yes
bjc_code
รหัสBJC int
product_code รหัสสิ นค้า int
product_name ชื่อสิ นค้า string
brand
แบรนด์
string
product_detail รายละเอียด string
สิ นค้า
note
หมายเหตุ string
cost
ราคา
int

FK

Referece

1.5.3 ออกแบบระบบงำน (System Design)
ในขั้นตอนนี้ จะทาการออกแบบระบบเว็บที่จะนามาใช้จริ ง เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ ที่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้มากที่สุด
1.5.3.1 ออกแบบการทางานของระบบ
1.5.3.2 ออกแบบหน้าจอส่ วนติดต่อผูใ้ ช้โดยใช้ภาษา CSS และBootstrap
frameworkในการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน่
1.5.3.3 จัดเตรี ยมข้อมูลฐานข้อมูลเพื่อทาการแสดงในเว็บแอปพลิเคชัน่
1.5.3.4 กาหนดเครื่ องมือในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ เช่น Atom,
Adobe Illustrator CC
1.5.4 พัฒนำระบบ(System Development)
เป็ นขั้น ตอนในการพัฒ นาระบบเป็ นการน าข้อ มู ล ทั้ง หมดที่ ไ ด้วิเคราะห์ แ ละ
ออกแบบไว้มา สร้างและเขียนชุ ดคาสั่ง ด้วยโปรแกรม Atom โดยใช้นา React Framework
ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ เป็ นภาษาJavaScript Libraryสร้ างมาจากพื้ นฐาน
แนวความคิ ดแบบ MVC(Model View Controller) ซึ่ งหมายถึ ง React มี ห น้าที่ จดั การกับ
Model หรื อ View และเก็บฐานข้อมูลโดยใช้SQL localhost
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1.5.5 ทดสอบระบบ(System Testing)
คณะผูจ้ ดั ท าได้ท าการทดสอบระบบไปพร้ อ ม ๆ กับ การพัฒ นาด้วยการใช้เว็บ
เบราว์เซอร์ จาลองเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการแสดงผลและการทางานของระบบ
รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการทางานในขั้นตอนใดบ้าง ถ้าพบ
ข้อผิ ด พลาดจะท าการแก้ไ ขให้ ถู ก ต้อ ง และท าการทดสอบอี ก ครั้ งหลัง จากพัฒ นาเว็บ
แอปพลิเคชัน่ เสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว
1.5.6จัดทำเอกสำร(Documentation)
เป็ นการจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจัดทาโครงงาน วิธีการ
และขั้นตอนการดาเนิ นโครงงาน เพื่ อเสนอรายงานต่ ออาจารย์ที่ ป รึ กษาและคู่ มือการใช้
งานเว็ปแอปพลิเคชัน่ สาหรับสถานประกอบการใช้อา้ งอิงต่อไปในอนาคต
ตารางที่ 1.7 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
พ.ค. 60
มิ.ย. 60
ก.ค. 60
1.รวบรวมความต้องการ
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสาร

ส.ค. 60
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1.6 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำโครงงำน
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1เครื่ องโน๊ตบุค๊ รุ่ น Dell SRS Premium Sound Core i5
1.6.2 ซอฟต์ แวร์
1.6.2.1 โปรแกรม Atom
1.6.2.2 โปรแกรม Adobe Illustrator CC
1.6.2.4 โปรแกรม Microsoft word 2010
1.6.2.5 ระบบปฎิบตั ิการ windows 10
1.6.2.5 โปรแกรม CMD
1.6.2.6 โปรแกรม Xampp
1.6.2.6 โปรแกรม PHP Myadmin
1.7อุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ ระบบ
1.7.1 ฮำร์ ดแวร์
1.7.1.1 สามารถใช้ได้กบั ทุกอุปกรณ์ที่มีการรองรับอินเทอร์ เน็ต
เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ , Notebook , Smartphone
1.7.2 ซอฟต์ แวร์
1.7.2.1โปรแกรม Web Browserเช่น Google Chrome , Opera, Mozilla Firefox

