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บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน

2.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากแผนกที่ปฏิบตั ิงานเป็ นฝ่ ายบริ หารด้านเครื อข่าย และ Support ที่คอยดูแลระบบ
เครื อข่ายให้กบั แผนกอื่นๆ ปั จจุบนั ทางบริ ษทั มีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับบริ ษทั
แต่ไม่ได้ Update มาเป็ นเวลานาน ทางบริ ษทั จึงได้คิดที่จะจัดทาเว็บไซต์ใหม่ข้ ึนมา เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ผทู ้ ี่สนใจในสิ นค้าของบริ ษทั
2.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ kaset brand ของบริ ษทั เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูล
และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า

2.3 ขอบเขตโครงงาน
2.3.1 ผู้ดูแลระบบ
2.3.1.1 นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั และสิ นค้า
2.3.1.2 สามารถเพิม่ ,ลบ,แก้ไข,เปลี่ยนแปลง ข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้
2.3.2 ลูกค้ า
2.3.2.1 สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ข้อมูลการติดต่อ
2.3.2.2 สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด หรื อผลิตภัณฑ์ล่าสุ ดของบริ ษทั ได้
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2.4 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
หากโครงงานนี้ สาเร็ จลงแล้วทางผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ดงั กล่าวนี้ จะมีประโยชน์
กับทางสานักงาน ดังนี้
1. เป็ นช่องทางเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั
2. ทาให้เพิ่มโอกาสทางการตลาดและเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้น
3. เป็ นการเพิม่ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้บุคคลทัว่ ไปที่สนใจในสิ นค้าประเภทนี้
ได้เข้ามาเลือกชม ส่ งผลให้เว็บไซด์เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง
2.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
2.5.1. รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ kaset brand นั้นได้จากการสอบถามพนักงานพี่เลี้ยง
หัวหน้าสายงาน ตลอดจนพนักงานท่านอื่นๆภายในสานักงาน และนอกจากนี้ขอ้ มูลที่ได้รับนั้น
ได้จากการศึกษาโครงสร้างระบบเครื อข่ายซึ่งทาให้ทราบถึงรู ปแบบที่จะตอบสนองต่อผูใ้ ช้งาน
เว็บไซต์
2.5.2. วิเคราะห์ระบบ
ศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล จากฝ่ ายบริ ห ารเครื อ ข่ า ย หลัง จากนั้น ท าการรวบรวมข้อ มู ล
รายละเอียดขอบเขตความสามารถของเว็บไซต์และวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้ดว้ ย เพื่อ
นามารวบรวมเพื่อที่จะออกแบบเว็บไซต์ต่อไป
2.5.3. ออกแบบระบบ
นาผลวิเคราะห์มาทาการเลือกภาษาที่ใช้ในการพัฒนารวมทั้งเลือกเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่
ใช้ในการพัฒนาระบบครั้งนี้ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั ออกแบบขั้นตอนการทางานของ
โปรแกรมที่ จ ะพัฒ นาขึ้ น โดยค านึ ง ถึ ง ความต้อ งการและระบบต่ า งๆในเว็บ ไซต์โ ดยใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 และเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการพัฒนาระบบดังกล่าวนั้นคือ
Edit Plus, Dreamweaver, JavaScript มาใช้ในการพัฒนาระบบต่อไป
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2.5.4. เขียนโปรแกรม
นาแผนงานที่ได้ออกแบบไว้ทาการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver ในการ
สร้างตัว Website โดยโปรแกรมที่สร้างนั้นเป็ นไปแบบภาษาเชิงวัตถุที่มีการแบ่งแยกหน้าที่การ
ท างานเป็ นส่ ว นๆและท าการเชื่ อ มโยงโปรแกรมส่ ว นต่ า งๆเข้า ด้ว ยกัน ในช่ ว งการพัฒ นา
โปรแกรมนี้มีการทดสอบโปรแกรมเป็ นระยะๆ
2.5.5. ทดสอบเว็บไซต์
ทางผูจ้ ดั ทาได้ทดสอบ Website โดยใช้เครื่ องของผูจ้ ดั ทาเป็ นเครื่ อง server ในการทดสอบ
Website และเริ่ ม ท าการทดสอบการท างานต่ า งๆว่ า เป็ นไปในทิ ศ ทางที่ ต ้อ งการหรื อ ไม่ มี
ข้อบกพร่ องหรื อข้อผิดพลาด เพื่อที่จะได้นามาแก้ไขต่อไป
2.5.6. จัดทาเอกสารประกอบการใช้งาน
เมื่ อกระทาการต่างๆดังที่ ก ล่ าวมาแล้ว ก็ได้น าข้อมูลทั้งหมดมาเรี ยบเรี ย งจัด ทาเป็ นเอกสาร
ประกอบโครงงานขึ้นเพื่อนามาเสนอโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน มีนาคม 56
2.5.1 รวบรวมข้อมูล
2.5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูล
2.5.3 ออกแบบเว็บไซต์
2.5.4 เขียนเว็บไซต์
2.5.5 ทดสอบเว็บไซต์
2.5.6 จัดทาเอกสาร

เมษายน 56

พฤษภาคม 56 มิถุนายน 56

ตารางที่ 2.1 แสดงระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรม
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2.6 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
รายละเอี ย ดของอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ท าโครงงานแบ่ ง ออกเป็ นฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ เช่นฮาร์ดแวร์
2.6.1. เครื่ องคอมพิวเตอร์พกพา 1 เครื่ อง (Notebook)
2.6.1.1. Model Name: Acer
Processor Name: Intel Core i5-460M
(2.53GHz, 3MB L3 cache)
NVIDIA(R) GeForce(R) GT 540M
14.0” HD LED LCD
2 GB DDR3 Memory
640 GB HDD
2.6.1.2. เครื่ อง printer
2.6.1.3. อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลเคลื่อนที่ (Flash Drive)
2.6.2. ซอฟต์แวร์
2.6.2.1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4
2.6.2.2. โปรแกรม Photo Scape
2.6.2.3. โปรแกรม Adobe Photoshop CS4
2.6.2.4. โปรแกรม Microsoft Office 2010
2.6.2.5. โปรแกรม Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
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เว็บไซต์ Kaset brand มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 2.2 เป็ นหน้าแรกในการเข้าหน้าเว็บไซต์แต่ละครั้ง

รู ปที่ 2.3 หน้าเกี่ยวกับรายละเอียดของบริ ษทั
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รู ปที่ 2.4 หน้าสิ นค้าของทางบริ ษทั

รู ปที่ 2.5 หน้ากระบวนการผลิตสิ นค้า
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รู ปที่ 2.6 หน้ารายละเอียดของนักลงทุนที่ร่วมลงทุน

รู ปที่ 2.7 หน้ารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
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รู ปที่ 2.8 หน้าการรับสมัครงาน

รู ปที่ 2.9 หน้าการติดต่อบริ ษทั

