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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 ผลการวิจัยการพฒันาระบบการจองการใช้บริการสปา โดยใช้เว็บเซอร์วิส เน่ืองจากผู ้
คน้ควา้ไดท้  าการศึกษาวิจยัและด าเนินการตามหลกัการมาตราฐานอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรร์  ISO 
29110 VSE เป็นแนวทางในการพฒันาซอฟตแ์วร์เป็นแบบแผนเพื่อให้ไดต้ามมาตรฐานคุณภาพ
ซอฟตแ์วร์ไทย (Thai Quality Software) ดงันั้น ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมาจาก 2 กิจกรรมหลกั คือ
กระบวนการดา้นการบริหารโครงการ (Project Management) และกระบวนการดา้นการสร้าง
ซอฟตแ์วร์ (Software Implementation) โดยมีผลลพัธ์ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1   กระบวนการบริหารโครงการ  (Project  Management  Process) 
 4.1.1  การวางแผนโครงการ (Project  Planning) 
 ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อเอกสาร Project Planning ดงัแสดงในภาคผนวกเพื่อใชส้ าหรับการระบุ
วัตถุประสงค์และการก าหนดนโยบายวิ ธีการปฏิบัติและหมายก าหนดการเพื่อท่ีจะบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้  โดยท่ีมีความส าคญัของการวางแผนโครงการ คือ  เพื่อก าจดัหรือลดความไม่
แน่นอนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เพื่อความเข้าใจท่ีมากข้ึนเก่ียวกับ
วตัถุประสงคข์องโครงการและเพื่อเตรียมการส าหรับการติดตามควบคุมงานต่างๆในโครงการ 
 
 4.1.2  การติดตามแผนโครงการ (Project Planning Execution)  
 ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ  มีการประชุมและรายงานแสดงใหเ้ห็นถึงสถานะการท างานของโครงการ
วา่ด าเนินไปตามท่ีไดว้างแผนโครงการหรือไม่ดว้ยการจดบนัทึกสถานะในรูปแบบต่างๆ 
 
ตารางที่ 4.1  แสดงผลลพัธ์การติดตามโครงการ 

Meeting Frequency 
Group Manager Meeting มีการรายงานความคืบหนา้โดยแบ่งตามขอบเขตของงาน ทุกวนัหลงั

เลิกงาน 
Team Meeting มีการประชุมในทีมอยา่งนอ้งสปัดาห์หน่ึงคร้ัง เพื่อรายงานความ

คืบหนา้ของงาน 

 



34 

 

 4.1.3 การตรวจสอบและควบคุมโครงการ (Project Assessment and Control) 
 ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ สามารถตรวจสอบและควบคุมทุกกระบวนการพฒันาระบบของโครงการ
ไดเ้น่ืองจากทุกกระบวนมีเอกสารและหลกัฐานรองรับท่ีสามารถพิสูจน์ได ้
 
ตาราง 4.2  แสดงแผนการทดสอบระบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิส 

No Test Module / Script Start Complete Tested By Result 
T001  พัฒนาโม ดูล เ ช่ื อม ต่อ เ ว็บ

เซอร์วิส 
26/01/2012 06/03/2012 Naris P. Complete 

T002  พฒันาโมดูลตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล 

28/01/2012 06/03/2012 Naris P. Complete 

T003  พฒันาโมดูลขั้นตอนการจอง
การใชบ้ริการสปา 

05/01/2012 06/03/2012 Naris P. Complete 

T004  พฒันาโมดูลการส่งอีเมล 25/01/2012 06/03/2012 Naris P. Complete 
T005  พฒันาโมดูลแสดงขอ้มูลสินคา้

และบริการ 
30/01/2012 01/04/2012 Naris P. Complete 

T006  พฒันาโมดูลแสดงขอ้มูลราคา
สินคา้และบริการ 

31/01/2012 01/04/2012 Naris P. Complete 

T007  พฒันาโมดูลแสดงขอ้มูลสาขา
ท่ีใหบ้ริการ 

01/02/2012 01/04/2012 Naris P. Complete 

T008  พัฒนาโมดูลแสดงเวลาการ
จอง 

02/02/2012 01/04/2012 Naris P. Complete 

T009  พัฒนาโมดูลตรวจสอบว่ า
สามารถท าจองการใช้บริการ
ไดห้รือไม่ 

03/02/2012 01/04/2012 Naris P. Complete 

T010  พฒันาโมดูลในการเพิ่มขอ้มูล
การจองสู่ระบบการจัดการ
สปา 

04/02/2012 01/04/2012 Naris P. Complete 

T011  พัฒน า โม ดู ล เ ช่ื อ ม ต่ อ กับ
ธนาคาร 

02/02/2012 05/02/2012 Naris P. Complete 
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4.1.4  การปิดโครงการ  (Project Closure)  
 ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ Acceptance Record แสดงการรายงานการยอมรับระบบและการน าไปใช้
งานไดจ้ริงของผูใ้ช ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตาราง 4.3 แสดงแบบฟอร์ม Acceptance Testing 

แบบฟอร์ม Acceptance Testing 
ส าหรับระบบการจองการใช้บริการสปา โดยใช้เว็บเซอร์วสิ 

ช่ือ : ระบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิสวนัท่ี : …………… เวลา : …………… 
ช่ือผูท้  าการทดสอบ :……………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย:   การทดสอบน้ีมีจุดประสงคใ์นการทดสอบเพือ่การยอมรับระบบการจองการใชบ้ริการ  

สปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิส 

ส่วนที่ 1 หน้าจอแสดงรายละเอยีดของการบริการ 

ล าดับ  รายละเอยีด ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

1.1 ข้อมูลสินค้าและบริการ   
1.1.1 แสดงช่ือของการบริการจากระบบถูกตอ้ง /  
1.1.2 แสดงรายละเอียดของการบริการจากระบบถูกตอ้ง /  

ส่วนที่ 2 ระบบการจองการใช้บริการ (Online  Booking System) 

ล าดับ  รายละเอยีด ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

2.1 หน้าจอการจองการใช้บริการสปา   
2.1.1 แสดงหน้ารับขอ้มูลท่ีลูกคา้ตอ้งกรอก โดยแบ่งเป็น 3 

ขั้นตอน ไดถู้กตอ้ง 
   - Reserve 
   - Payment 
   - Confirm 

/  

2.2 การแจ้งเตือน   
2.2.1 แจง้เตือนเม่ือหอ้งไม่สามารถรองรับกบัจ านวนท่ีจอง /  
2.2.2 แจง้เตือนเม่ือเวลาไม่สามารถรองรับกบัเวลาท่ีจอง /  
2.2.3 แจง้เตือนเม่ือวนัไม่สามารถรองรับกบัวนัท่ีจอง /  
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ตาราง 4.3 แสดงแบบฟอร์ม Acceptance Testing (ต่อ) 

ล าดับ  รายละเอยีด ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

2.3 การประมวลผล   
2.3.1 ระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลลงระบบการจัดการสปาโดย

อตัโนมติั 
/  

2.3.2 ระบบส่งอีเมลยืนยนัการจองการใช้บริการสปาให้กับ
ลูกคา้และพนกังานผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

/  

ส่วนที่ 3 ระบบการช าระเงิน (Online  Payment System) 

ล าดับ  รายละเอยีด ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

3.1 การเช่ือมต่อกบัธนาคาร   
3.1.1 ระบบสามารถเช่ือมต่อกบัธนาคาร /  
3.1.2 ใชง้านระบบ Data feed จากของธนาคาร /  
3.2 การประมลผล   

3.2.1 ระบบสามารถช าระเงินผา่นบตัรเครดิต /  
3.2.2 ระบบแจง้เตือนหากขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง /  

 
4.2  กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ (Software Implementation Process) 
 4.2.1  การเร่ิมต้นการพฒันาซอฟต์แวร์ (Software Implementation Initiation)  
 ผลลพัธ์ท่ีได้คือการศึกษาขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาระบบเพื่อท าความ
เขา้ใจในลกัษณะต่อส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งต่อระบบทั้งหมดซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษาขอ้มูลดงัน้ี 
 -  ความรู้เก่ียวกบัเวบ็เซอร์วิส 
 -  ความรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือ NuSOAP 
 -  การพฒันาเวบ็เซอร์วิสโดยใช ้NuSOAP ร่วมกบั PHP 
 -  การประยกุตใ์ชเ้วบ็เซอร์วิสร่วมกบัระบบการจดัการสปา (Spa Management System) 
 -  ความรู้เก่ียวกบัมาตราฐานอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรร์ ISO 29110 VSE 
 นอกจากน้ี   การเร่ิมตน้การพฒันาซอฟตแ์วร์ไดท้  าการศึกษาวิสัยทศัน์และขอบเขตของงาน
เพื่อให้สามารถรวบรวมความตอ้งการในเชิงธุรกิจและของผูใ้ชง้าน รวมไปถึงการประเมินความ
เส่ียง  ผลท่ีไดรั้บคือทราบถึงความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงตามจุดประสงคข์องโครงการรวมไปถึง



37 

 

อุปสรรคปัญหาของธุรกิจขอบข่ายของการพฒันาระบบซอฟตแ์วร์และการประเมินความเส่ียงใน
ดา้นต่าง 

4.2.2 การวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Analysis) 
 จากการศึกษากระบวนการทางธุรกิจของโอเอซิสสปา ประเทศไทยพบวา่ ในการจองการใช้
บริการสปา ของลูกคา้ทัว่ไปสามารถแบ่งได ้3 กรณี ดงัน้ี 
 1) Walk in หรือการจองการใชบ้ริการสปาโดยการเดินทางมาท่ีสปาทนัทีโดยพนกังาน
ตอ้นรับ (Receptionist) จะเป็นผูท้  าการเพิ่มขอ้มูลเขา้สู่ระบบการจดัการสปา 
 2) Phone in หรือการโทรศพัทเ์พื่อท าการจองการใชบ้ริการสปาก่อนเดินทางมาถึงสปา โดย
พนกังานผูรั้บเร่ืองการจอง (Reservation Center) จะท าการเพิ่มขอ้มูลเขา้สู่ระบบการจดัการสปา 
 3) Web site หรือการจองการใชบ้ริการสปาทางหนา้เว็บไซต ์โดยหลงัจากท่ีพนกังานผูรั้บ
เร่ืองการจองไดรั้บของลูกคา้จากหนา้เวบ็ไซตแ์ลว้ จะท าการเพิ่มขอ้มูลเขา้สู่ระบบการจดัการสปา 
 โดยในการศึกษาและพฒันาระบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิสจะน าไปใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการจองการใชบ้ริการสปาทางหนา้เวบ็ไซตเ์ท่านั้น ดงัแสดงตามเส้นลูกศรสีแดง 
ในแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ ของโอเอซิสสปา ประเทศไทย 

 
รูปที ่4.1 แผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ ของโอเอซิสสปา ประเทศไทย 

 

 ผลท่ีไดคื้อ เอกสาร Requirement Specification ดงัแสดงไวใ้นภาคผนวก เพื่อใชส้ าหรับให้
ผูใ้ชง้านและผูพ้ฒันาระบบมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัในเร่ืองของความสามารถต่างๆของระบบใหม่     
ท่ีถูกพฒันาข้ึนซ่ึงจะส่งผลให้การพฒันาระบบเป็นไปตามความพึงพอใจและความถูกตอ้งตรงกบั



38 

 

ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจดงัท่ีกล่าวไป
ขา้งตน้ โดยการวิเคราะห์ความตอ้งการซอฟตแ์วร์สามารถอธิบายไดด้ว้ยแผนภาพ Use Case ดงัน้ี 

Spa Booking System by Using Web Service 

Spa Management System

Customer

Resevation

Online Booking

Check Available

Online Payment

Show Spa Package Insert Booking

Confirmation Email

Manage Booking

Webservice Server Site

Webservice Client Site

«uses»

«uses»
«uses»

«extends»

«uses»

«uses»

«uses»

«extends»

 
รูปที ่4.2  แผนภาพ Use Case ระบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิส 

 

 จากแผนภาพสามารถอธิบายไดว้า่  ลูกคา้สามารถจองการใชบ้ริการสปา ผา่นทางระบบการ
จองการใชบ้ริการสปาจากหนา้เวบ็ไซต ์ ซ่ึงระบบจะสามารถตรวจสอบช่วงเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการว่า
สามารถให้บริการไดห้รือไม่ โดยการใชเ้วบ็เซอร์วิสติดต่อกบัระบบการจดัการสปา และหลงัจาก
นั้น  เม่ือลูกคา้ช าระเงินดว้ยระบบตดับตัรเครดิตออนไลน์ ระบบจะสามารถเพิ่มขอ้มูลการจองการ
ใชบ้ริการเขา้สู่ระบบการจดัการสปาโดยอตัโนมติั   ก่อนท่ีระบบจะท าส่งขอ้มูลยนืยนัการจองการใช้
บริการผา่นทางอีเมล เม่ือเสร็จส้ินทุกกระบวนการพนกังานผูมี้ส่วนรับผดิชอบสามารถเขา้ไปจดัการ
ขอ้มูลการจองการใชบ้ริการสปาผา่นทางระบบการจดัการสปาไดโ้ดยทนัที 
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 4.2.3  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และรายละเอียดการออกแบบ (Software Architectural 
and Detailed Design) 
 ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ เอกสาร Software Design  ดงัแสดงในภาคผนวก  เพื่อใชส้ าหรับแสดงแบบ
แผนการท างานของระบบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบส าหรับในการสร้าง
ระบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิส ท่ีใชง้านไดจ้ริงเพื่อสร้างความเขา้ใจตรงกนั
ส าหรับทีมพฒันาซอฟตแ์วร์สามารถน าไปพฒันาระบบการจองการใชบ้ริการสปา จนส าเ ร็จต่อไป
และเพื่อสามารถน าเอกสารการออกแบบระบบน าไปออกแบบขอ้มูลทดสอบ Test Data ท่ีเหมาะสม
ไดโ้ดยผลของการออกแบบท่ีไดคื้อรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบ  (System Architecture) 
รูปแบบรายละเอียดของระบบ (Detailed Design)โครงสร้างฐานขอ้มูลและรูปแบบส่วนผูใ้ชง้าน 
(User Interface) ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.2.3.1  รูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบ  (System Architecture) 
 สถาปัตยกรรมของระบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิส ออกแบบ
โดยใชห้ลกัการท างานของเวบ็เซอร์วิส ในการรับส่งขอ้มูลระหว่างระบบการจองการใชบ้ริการสปา 
กบัระบบการจดัการสปา หรือกคื็อการติดต่อส่ือสารระหวา่ง 2 เวบ็แอพพลิเคชนั (Web Application)
โดยใชเ้วบ็เซอร์วิสเป็นตวัติดต่อส่ือสาร 
 

Spa Booking System by Using Web Service

 
รูปที ่4.3 แผนภาพสถาปัตยกรรมของระบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิส 
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 4.2.3.2 รูปแบบรายละเอยีดของระบบ  (Detailed Design)  
 รูปแบบรายละเอียดของระบบในการออกแบบระบบระดบั Software System การ
ออกแบบเป็นการแสดงกลไกท่ีใช้อธิบายเพื่อให้เขา้ใจตรงกันว่า  ระบบควรมีบริการอะไรบ้าง
เพื่อให้ผูใ้ช้บรรลุวตัถุประสงค์หลงัจากใช้ระบบ  ตามการวิเคราะห์ความตอ้งการต่างๆท่ีได้จาก 
System Requirement  สามารถอธิบายได้ด้วยแผนภาพแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ  
(Activity Diagram) รูปท่ี 4.3 
 

Booking System

Open Web

Input Information

Online Payment

false

Check Room 

Available

false

true

true

Insert Booking

Send Comfirmation Email

Purchase Gift Card

Verify 

Payment

Online Payment

true

false

Input Information

Verify 

Payment

Customer Review & Confirm to Continue to Payment

Customer Review & Confirm to Continue to Payment

 
รูปที ่4.4  แผนภาพ Activity Diagram แสดงขั้นตอนการท างานของระบบ 
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  จากแผนภาพ Activity Diagram  สามารถอธิบายไดว้า่ระบบการจองการใชบ้ริการ
สปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิสสามารถแบ่งกิจกรรมของผูใ้ชไ้ด ้2 กิจกรรม ประกอบไปดว้ย 
 1) ระบบการจองการใชบ้ริการสปา (Booking System) โดยลูกคา้จะตอ้งท าการกรอก
ขอ้มูลต่างๆ เพื่อท าการตรวจสอบสถานการณ์จองการใชบ้ริการสปา  ว่าสามารถท าการจองในวนัเวลา 
หรือสาขาท่ีตอ้งการไดห้รือไม่ หลงัจากนั้น  จะเขา้สู่ส่วนของการช าระเงินผ่านบตัรเครดิตหากขอ้มูล
ของลูกคา้ถูกตอ้ง    ระบบจะท าการเพิ่มขอ้มูลการจองการใช้ริการสปา ลงในระบบการจดัการสปา
หลงัจากนั้นระบบจ าท าการส่งอิเมลยนืยนัการใชบ้ริการสปาใหก้บัลูกคา้และพนกังานผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 2) ระบบการซ้ือบตัรของขวญั (Purchase Gift Card) โดยลูกคา้จะตอ้งท าการกรอก
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีลูกคา้ตอ้งการซ้ือบตัรของขวญั หลงัจากนั้น จะเขา้สู่ส่วนของการช าระเงินผ่านบตัร
เครดิตหากขอ้มูลของลูกคา้ถูกตอ้งระบบจะท าการส่งอีเมลยืนยนัการซ้ือบตัรของขวญัให้กบัลูกคา้
และพนกังานผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
  4.2.3.3  โครงสร้างฐานข้อมูล  
  โครงสร้างฐานขอ้มูลในการพฒันาระบบการจองการใช้บริการสปา โดยใชเ้ว็บ
เซอร์วิส มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.4  แสดงค าอธิบายตารางเกบ็ขอ้มูลรายการการจองการใชบ้ริการสปา 
ช่ือตาราง a_orderref 
ค าอธิบาย เกบ็ขอ้มูลรายการการจองการใชบ้ริการสปา 
คียห์ลกั orderRef 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
orderRef int 10 เลขอา้งอิงรายการสินคา้และบริการ 
bpds_id int 10 เลขอา้งอิงหมายเลขการนดัหมาย 
customer_name varchar 40 ช่ือลูกคา้ 
customer_email varchar 40 อีเมลลูกคา้ 
customer_phonetype varchar 10 ประเภทของโทรศพัท ์
customer_phone varchar 20 เบอร์โทรลูกคา้ 
comment text - ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
appt_date date - วนัท่ีนดัหมาย 
appt_time int 10 เวลานดัหมาย 
appt_location int 10 สถานท่ีนดัหมาย 
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ตารางที่4.4  แสดงค าอธิบายตารางเกบ็ขอ้มูลรายการการจองการใชบ้ริการสปา (ต่อ) 
ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 

appt_guest int 10 จ านวนผูม้าใชบ้ริการ 

cardHolder text - ช่ือผูถื้อบตัรเครดิต 
cardNo text - รหสับตัรเครดิต (เฉพาะ 4 ตวัทา้ย) 
pMethod text - ประเภทบตัรเครดิต 
amount double - ยอดเงินท่ีรียกเกบ็จากลูกคา้ 
status varchar 10 สถานะการช าระเงิน 
date date - วนัท่ีท ารายการ 
session_id varchar 32 เลขอา้งอิง Session 
 

ตารางที่ 4.5  แสดงค าอธิบายตารางเกบ็ขอ้มูลการบริการจากการจองการใชบ้ริการสปา 
ช่ือตาราง a_saleproduct 
ค าอธิบาย เกบ็ขอ้มูลการบริการจากการจองการใชบ้ริการสปา 
คย์ีหลกั sale_id 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
sale_id int 11 เลขอา้งอิงล าดบั 
orderRef int 11 เลขอา้งอิงรายการสินคา้และบริการ 
guest int 10 ล าดบัลูกคา้ 
pd_id int 10 เลขอา้งอิงสินคา้และบริการ 
 

ตารางที่ 4.6  แสดงค าอธิบายตารางเกบ็ขอ้มูลเวลาบริการจากการจองการใชบ้ริการสปา 
ช่ือตาราง a_treatmenttime 
ค าอธิบาย เกบ็ขอ้มูลเวลาบริการจากการจองการใชบ้ริการสปา 
คย์ีหลกั trm_id 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
trm_id int 11 เลขอา้งอิงล าดบั 
orderRef int 11 เลขอา้งอิงรายการสินคา้และบริการ 
guest int 10 ล าดบัลูกคา้ 
hour_calculate int 10 ค่าค านวณเวลาท่ีใชใ้นการบริการ 
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ตารางที่ 4.7  แสดงค าอธิบายตารางเกบ็ขอ้มูลอีเมลลูกคา้ท่ีท าการ Subscribe 

ช่ือตาราง subscribe 
ค าอธิบาย เกบ็ขอ้มูลอีเมลลูกคา้ท่ีท าการ Subscribe 
คย์ีหลกั giftRef 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
sub_id int 10 เลขอา้งอิงล าดบั 
sub_email varchar 100 อีเมลลูกคา้ 
sub_status tinyint 1 สถานะการ Subscrib 
 

ตารางที่ 4.8  แสดงค าอธิบายตารางเกบ็ขอ้มูลรายการจากการซ้ือบตัรของขวญั 

ช่ือตาราง a_giftref 
ค าอธิบาย เกบ็ขอ้มูลรายการจากการซ้ือบตัรของขวญั 
คย์ีหลกั giftRef 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
giftRef int 11 เลขอ้าง อิงรายการจากการ ซ้ือบัตร

ของขวญั 
orderRef int 11 เลขอา้งอิงรายการสินคา้และบริการ 
gift_to varchar 50 บตัรของขวญัมอบให ้
gift_from varchar 50 บตัรของขวญัจาก 
delivery Int 11 ประเภทบตัรของขวญั 
 

ตารางที่ 4.9  แสดงค าอธิบายตารางเกบ็ขอ้มูลรายการสินคา้จากการซ้ือบตัรของขวญั 

ช่ือตาราง a_salegift 
ค าอธิบาย เกบ็ขอ้มูลรายการสินคา้จากการซ้ือบตัรของขวญั 
คย์ีหลกั salegitf_id 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
salegitf_id int 11 เลขอา้งอิงรายการบตัรของขวญั 
orderRef int 11 เลขอา้งอิงรายการสินคา้และบริการ 
product_id int 10 เลขอา้งอิงสินคา้และบริการ 
qty int 10 จ านวน 
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โดยสามารถเขียนแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล หรืออีอาร์ไดอาแกรม(Entity 
Relationship Diagram)ไดด้งัน้ี 

 

 
 

รูปที ่4.5 อีอาร์ไดอาแกรมของระบบการจองการใชบ้ริการสปา 
 

 4.2.3.4  เว็บเซอร์วสิของระบบการจัดการสปา 
  ในการพฒันาระบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิสจะตอ้งท าการ
เรียกใชเ้วบ็เซอร์วิสของระบบการจดัการสปา ซ่ึงประกอบดว้ยเซอร์วิสต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.10  แสดงเวบ็เซอร์วิสท่ีเปิดใหบ้ริการของระบบการจดัการสปา 
ช่ือเวบ็เซอร์วิส ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก 
getProduct - ช่ือ Client แสดงรายการสินคา้และบริการทั้งหมดภายในระบบ

การจดัการสปา 
getPrice - ช่ือ Client 

- รหสัสินคา้/บริการ 
- จ  านวนสินคา้/บริการ 

แสดงราคาสินคา้ท่ีตอ้งช าระเงิน จากรายการสินคา้
และบริการท่ีลูกคา้ท าการเลือก 
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ตารางที่ 4.10 แสดงเวบ็เซอร์วิสท่ีเปิดใหบ้ริการของระบบการจดัการสปา (ต่อ) 
ช่ือเซอร์วสิ ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก 

getPriceNet - ช่ือ Client 
- รหสัสินคา้/บริการ 
- จ  านวนสินคา้/บริการ 

แสดงราคาสินคา้ท่ีตอ้งช าระเงิน จากรายการสินคา้
และบริการ ท่ีลูกค้าท าการ เ ลือก  โดย ไ ม่รวม
ค่ าธรรม เ นี ยมและภา ษี (ส าห รับการ ซ้ือบัตร
ของขวญั) 

getBranch - ช่ือ Client แสดงขอ้มูลสาขาทั้งหมดภายในระบบการจดัการ
สปา 

getTime - ช่ือ Client แสดงขอ้มูลเวลาบริการของสปาในระบบการจดัการ
สปา 

checkAvailable - ช่ือ Client 
- ขอ้มูลเวลาการจอง 
- ขอ้มูลวนัท่ีการจอง 
- ขอ้มูลเวลาของแต่ละ
บริการ 
- ขอ้มูลสาขา 
- ขอ้มูลจ านวนลูกคา้ 
- ขอ้มูลเวลาเปิดสปา 
- ขอ้มูลเวลาปิดสปา 

แสดงผลการตรวจสอบว่าลูกคา้สามารถจองการใช้
บริการสปาในวนัและเวลาดงักล่าวไดห้รือไม่ หาก
ไม่สามารถจองการใชบ้ริการในวนัและเวลาดงักล่าว
ได้ จะท าการแจ้งวนัเวลาแนะน าท่ีระบบสามารถ
ใหบ้ริการลูกคา้ได ้

insertBooking - ช่ือ Client 
- ขอ้มูลเวลาการจอง 
- ขอ้มูลวนัท่ีการจอง 
- ขอ้มูลเวลาของแต่ละ
บริการ 
- ขอ้มูลสาขา 
- ขอ้มูลจ านวนลูกคา้ 
- ขอ้มูลลูกคา้ 

รหสัการจองการใชบ้ริการสปาท่ีไดห้ลงัจากท่ีระบบ
ท าการเพิ่มขอ้มูลในระบบการจดัการสปา 

 
 โดยแต่ละเซอร์วิสจะมีรายละเอียดแสดงไวใ้นเอกสาร WSDL ของระบบการจดัการสปาใน
รูปแบบ XML ตามตวัอยา่งของเวบ็เซอร์วิส Check Available ดงัต่อไปน้ี 
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<definitions targetNamespace="https://110.167.77.17/webservice"> 
<types> 
<xsd:schematargetNamespace="https://110.167.77.17/webservice"> 
 <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
 <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"/> 
  
 <xsd:complexType name="ArrayOfstring"> 
  <xsd:complexContent> 
   <xsd:restriction base="SOAP-ENC:Array"> 
    <xsd:attribute ref="SOAP-ENC:arrayType" 
wsdl:arrayType="string[]"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
 </xsd:schema> 
</types> 
<message name="checkAvailableRequest"> 
 <part name="client" type="xsd:string"/> 
 <part name="cs_appdate" type="xsd:string"/> 
 <part name="cs_apptime" type="xsd:string"/> 
 <part name="total_hour" type="tns:ArrayOfstring"/> 
 <part name="cs_location" type="xsd:string"/> 
 <part name="cs_guest" type="xsd:string"/> 
 <part name="start_time" type="xsd:string"/> 
 <part name="close_time" type="xsd:string"/> 
</message> 
<message name="checkAvailableResponse"> 
 <part name="return" type="xsd:string"/> 
</message> 
<portType name="spaprogram_wsdlPortType"> 
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 <operation name="checkAvailable"> 
  <input message="tns:checkAvailableRequest"/> 
  <output message="tns:checkAvailableResponse"/> 
 </operation> 
</portType> 
<binding name="spaprogram_wsdlBinding" type="tns:spaprogram_wsdlPortType"> 
 <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
 <operation name="checkAvailable"> 
  <soap:operationsoapAction="https://110.167.77.17/webservice" style="rpc"/> 
  <input> 
   <soap:body use="encoded" 
namespace="https://110.167.77.17/webservice" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
  </input> 
  <output> 
   <soap:body use="encoded" 
namespace="https://110.167.77.17/webservice" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
  </output> 
 </operation> 
</binding> 
<service name="spaprogram_wsdl"> 
 <port name="spaprogram_wsdlPort" binding="tns:spaprogram_wsdlBinding"> 
  <soap:address 
location="https://oasis.spaprogram.net:443/webservice/sms_service.php"/> 
 </port> 
</service> 
</definitions> 
 จากตวัอยา่งเอกสาร XML ภายใน WSDL ของระบบการจดัการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิสท่ี
ไดย้กมาขา้งตน้ สามารถอธิบายโดยแบ่งเป็นส่วนๆ ไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 4.11 แสดงตารางอธิบายโครงสร้างเอกสาร XML ภายใน WSDL 

Element Definition 
<definitions> เป็นส่วนท่ีไวแ้สดงต าแหน่งของเวบ็เซอร์วิสท่ีเปิดให้บริการของระบบการจอง

การใชบ้ริการ 
<portType> เป็นส่วนท่ีไวส้ าหรับอธิบาย Operations ต่างๆท่ี Web Service มีให้บริการและ 

Messages ท่ีเก่ียวขอ้ง เทียบไดก้บัเป็นFunction Library หรือ Module หรือ Class 
ในการเขียนโปรแกรม 

<operation> อธิบาย Method ท่ีใหบ้ริการภายในWeb Services ซ่ึงอาจมีมากกวา่หน่ึง Method 
<message> อธิบาย Data Elements ของ Operation แต่ละ Message อาจมีมากกว่าหน่ึงรายการ 

โดยเทียบไดก้บั Parameter ของ Function ในการเขียนโปรแกรม 
<types> อธิบายชนิดขอ้มูลท่ี Web Serviceใช ้เพื่อความเป็นมาตรฐานของWSDL ใช ้XML 

Schema syntax ในการระบุชนิดขอ้มูล 
<binding> อธิบาย Format ของ Message และ Protocol Details ในแต่ละ Port ของระบบ 
<service> ส าหรับ Web Server จะมี Web Services จ านวนก่ีบริการก็ได ้และช่ือของWeb 

Services กเ็ป็นตวัจ าแนกและบ่งบอกแต่ละบริการ 
  

 4.2.3.5 รูปแบบส่วนผู้ใช้งาน (User Interface) 
  รูปแบบส่วนผูใ้ชง้านของระบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้ว็บเซอร์วิสมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1) หนา้จอแสดงชนิดการของบริการการใชบ้ริการสปา 

 
รูปที ่4.6 หนา้จอแสดงสินคา้และบริการในการใชบ้ริการสปา 

1 
2 
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  จากรูปท่ี 4.6 หน้าจอแสดงสินคา้และบริการในการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้ว็บ
เซอร์วิสแสดงขอ้มูลสินคา้และบริการจากระบบการจดัการสปา โดยแสดงจ านวนเวลาท่ีใชแ้ละราคา
ในแต่ละบริการ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถท าการเลือกรายการท่ีตอ้งการได ้ดงัต่อไปน้ี 
  หมายเลข 1  การจองการใชบ้ริการการสปา โดยท าการคลิกท่ีปุ่ม “Book Now” 
เพื่อเขา้สู่หนา้จอรับเขา้ขอ้มูลลูกคา้ในการจองการใชบ้ริการสปา 
  หมายเลข 2  การซ้ือบตัรของขวญั โดยท าการคลิกท่ีปุ่ม “Buy Gift” เพื่อเขา้สู่
หนา้จอรับเขา้ขอ้มูลลูกคา้ในการซ้ือบตัรของขวญั 
  2) หนา้จอรับเขา้ขอ้มูลลูกคา้ในการจองการใชบ้ริการสปา 

 
รูปที ่4.7  หนา้จอรับเขา้ขอ้มูลลูกคา้ในการจองการใชบ้ริการสปา ส่วนท่ี 1 

1 

2 
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  จากรูปท่ี 4.7 หน้าจอรับเขา้ขอ้มูลลูกคา้ในการจองการใช้บริการสปา ส่วนท่ี 1  
ผูใ้ชจ้ะตอ้งท ารายการ ดงัต่อไปน้ี  
  หมายเลข 1  ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการกรอกขอ้มูลรายละเอียดการจองการใชบ้ริการ และ
ขอ้มูลบริการท่ีตอ้งการในการจองการใชบ้ริการสปา ซ่ึงรายการต่างๆนั้น ระบบไดรั้บขอ้มูลจากการ
เรียกใชเ้วบ็เซอร์วิสมาแสดงใหลู้กคา้ท าการเลือก 
  หมายเลข 2  หลังจากกรอกขอ้มูลแล้ว ผูใ้ช้จะต้องท าการคลิกปุ่ม “Continue” 
เพื่อให้ระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลว่าระบบสามารถให้ลูกคา้ท าการจองการใชบ้ริการสปาในวนั
และเวลาดงักล่าวไดห้รือไม่  หากสามารถท าการจองการใชบ้ริการไดร้ะบบจะเขา้สู่หนา้จอรับเขา้
ขอ้มูลลูกคา้ในการจองการใชบ้ริการสปา ส่วนท่ี 2 แต่ถา้ไม่สามารถจองการใชบ้ริการในวนัและ
เวลาดงักล่าวได ้จะท าการแจง้วนัเวลาแนะน าท่ีระบบสามารถใหบ้ริการลูกคา้ได ้
 

 
รูปที ่4.8  หนา้จอรับเขา้ขอ้มูลลูกคา้ในการจองการใชบ้ริการสปา ส่วนท่ี 2 

 

  จากรูปท่ี 4.8 หน้าจอรับเขา้ขอ้มูลลูกคา้ในการจองการใช้บริการสปา ส่วนท่ี 2  
ผูใ้ชจ้ะตอ้งท ารายการ ดงัต่อไปน้ี  

1 

2 
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  หมายเลข 1  ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการกรอกขอ้มูลรายละเอียดของผูใ้ช ้และขอ้มูลการ
ช าระเงิน 
  หมายเลข 2 หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว ผูใ้ช้จะต้องท าการคลิกปุ่ม “Continue” 
เพื่อให้ระบบท าการส่งขอ้มูลให้กบัธนาคารเพื่อท าการตรวจสอบรายการการช าระเงินของลูกคา้ว่า
ถูกตอ้งหรือไม่  ก่อนท่ีจะท าการตดัยอดการช าระเงินผ่านบตัรเครดิต หากขอ้มูลถูกตอ้งจะเขา้สู่
หนา้จอยืนยนัขอ้มูลการจองการใชบ้ริการ แต่ถา้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งระบบจะแจง้ขอ้ความให้กบัลูกคา้
วา่มีขอ้มูลในส่วนใดท่ีไม่ถูกตอ้ง 
  3) หนา้จอยนืยนัขอ้มูลการจองการใชบ้ริการ 
  ขั้นตอนสุดทา้ยในการบนัทึกขอ้มูลการจองการใชบ้ริการเขา้สู่ระบบ และส่งอีเมล
ยนืยนัใหก้บัลูกคา้ และพนกังานผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 
รูปที ่4.9  หนา้จอยนืยนัขอ้มลูการจองการใชบ้ริการ 
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 4) หนา้จอรับเขา้ขอ้มูลลูกคา้ในการซ้ือบตัรของขวญั 

 
รูปที ่4.10  หนา้จอรับเขา้ขอ้มูลลูกคา้ในการซ้ือบตัรของขวญั 

 
  จากรูปท่ี 4.10  หนา้จอรับเขา้ขอ้มูลลูกคา้ในการซ้ือบตัรของขวญั  ผูใ้ชจ้ะตอ้งท า
รายการ ดงัต่อไปน้ี  
  หมายเลข 1  ผูใ้ช้จะต้องท าการกรอกข้อมูลบริการท่ีต้องการในการซ้ือบัตร
ของขวญั ขอ้มูลรายละเอียดของบตัรของขวญั และขอ้มูลการช าระเงิน 

1 

2 
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  หมายเลข 2  หลงัจากกรอกขอ้มูลแลว้ ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการคลิกปุ่ม “CONFIRM” 
เพื่อช าระเงินและท าการส่งอีเมลยืนยนัการซ้ือบตัรของขวญัให้กลบัลูกคา้และพนักงานท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง 
 
 4.2.4  การสร้างซอฟต์แวร์ (Software Construction)  
 ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อระบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิส ท่ีสามารถใชง้านได้
ตรงตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไว ้ตามเอกสารความตอ้งการของระบบ (Software Requirement 
Specification) ดงัแสดงในภาคผนวก ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

SRS-1: ระบบการจองการใชบ้ริการ (Online  Booking System) 
SRS-2: ระบบการช าระเงิน (Online  Payment System) 

 
 4.2.5  การประกอบและการทดสอบซอฟต์แวร์  (Software Integration and Tests) 
 ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อระบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิส ท่ีผา่นการทดสอบและ
น าไปใชก้บัขอ้มูลจริง ตามเอกสาร Test Cases and Test Procedures ตามภาคผนวก ประกอบไปดว้ย 
 
แผนการทดสอบในระดับ Unit Test 
ตารางที่ 4.12 แสดงแผนการทดสอบในส่วนระบบการจองการใชบ้ริการ 
No Test Module / Script Start Complete Tested By Result 

T001  พัฒ น า โ ม ดู ล เ ช่ื อ ม ต่ อ เ ว็ บ
เซอร์วิส 

26/01/2012 06/03/2012 Naris P. Complete 

T002  พัฒนาโมดูลตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล 

28/01/2012 06/03/2012 Naris P. Complete 

T003  พฒันาโมดูลขั้นตอนการจองการ
ใชบ้ริการสปา 

05/01/2012 06/03/2012 Naris P. Complete 

T004  พฒันาโมดูลการส่งอีเมล 25/01/2012 06/03/2012 Naris P. Complete 
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ตารางที่ 4.13  แสดงแผนการทดสอบระบบส่วนท่ีเป็นเวบ็เซอร์วิส 

No Test Module / Script Start Complete Tested By Result 
T005  พฒันาโมดูลแสดงขอ้มูลสินคา้

และบริการ 
30/01/2012 01/04/2012 Naris P. Complete 

T006  พัฒนาโมดูลแสดงข้อมูลราคา
สินคา้และบริการ 

31/01/2012 01/04/2012 Naris P. Complete 

T007  พฒันาโมดูลแสดงขอ้มูลสาขาท่ี
ใหบ้ริการ 

01/02/2012 01/04/2012 Naris P. Complete 

T008  พฒันาโมดูลแสดงเวลาการจอง 02/02/2012 01/04/2012 Naris P. Complete 
T009  พัฒน า โม ดู ล ต ร ว จสอบว่ า

สามารถท าจองการใชบ้ริการได้
หรือไม่ 

03/02/2012 01/04/2012 Naris P. Complete 

T010  พัฒนาโมดูลในการเพิ่มข้อมูล
การจองสู่ระบบการจดัการสปา 

04/02/2012 01/04/2012 Naris P. Complete 

 
ตารางที่ 4.14  แสดงแผนการทดสอบระบบส่วนท่ีเป็นระบบการช าระเงิน 

No  Test Module / Script  Start  Complete  Tested By  Result  
T011  พัฒ น า โ ม ดู ล เ ช่ื อ ม ต่ อ กั บ

ธนาคาร 
02/02/2012  05/02/2012  Naris P. Complete  

  
4.2.6 การส่งมอบ (Product Delivery) 

 ผลลัพธ์ท่ีได้คือ ท าการติดตั้ งระบบการจองใช้บริการสปา โดยใช้เว็บเซอร์วิส ให้กับ
โอเอซิส สปา ประเทศไทยโดยลูกคา้สามารถใชง้านไดจ้ริงผ่านทางเวบ็ไซตข์องโอเอซิสสปาใน
ส่วนของการจองการใชบ้ริการสปา (https://www.oasisspa.net/onlinebooking) 
 


