
 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
 นกัออกแบบอญัมณีส่วนใหญ่ จะใชว้ิธีการออกแบบบนกระดาษ ซ่ึงถา้ตอ้งออกแบบดว้ย
คอมพิวเตอร์จะตอ้งซ้ือซอฟตแ์วร์มูลค่านบัลา้นบาท ผูพ้ฒันาระบบจึงไดคิ้ดคน้พฒันาระบบสั่งซ้ือ
และออกแบบโป่งข่าม ซ่ึงจะช่วยลดค่าใชจ่้าย และช่วยใหท้ างานไดเ้ร็วข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) หลกัการและเหตุผล 
 2) วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 3) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

4) แผนด าเนินการ ขอบเขต และวธีิการศึกษา 
5) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
6) สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการและรวบรวมขอ้มูล 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ปัจจุบนัธุรกิจอญัมณีถือไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดเ้ป็นจ านวนมากให้กบัผูป้ระกอบการ 
การออกแบบก็มีรูปแบบท่ีหลากหลายเม่ือเทียบกบัอดีต มีทั้งการออกแบบโดยใชก้ารวาดดว้ยมือลง
บนกระดาษซ่ึงเป็นวธีิดั้งเดิม ซ่ึงไม่ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีนกัออกแบบท ากนั และอีกวิธีหน่ึง
ท่ีปัจจุบนัองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่น ามาใช้ในการออกแบบคือโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนักพฒันาได้
สร้างข้ึนมา ซ่ึงมีราคาท่ีสูง ท าใหอ้งคก์รธุรกิจขนาดเล็กตอ้งใชว้ิธีการออกแบบดว้ยวิธีเดิมอยู ่เพราะ
การใชโ้ปรแกรมออกแบบเป็นการลงทุนท่ีสูง อีกดา้นคือปัญหาของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโปรแกรม
นั้นๆ จึงท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการใชโ้ปรแกรมเพื่อการออกแบบส าเร็จรูป 

โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีใชใ้นปัจจุบนั มีทั้งแบบ 2 มิต และ 3 มิติ เช่น อะโดบีอีลาสเตรเตอร์, 
อะโดบีโฟโตชอป, มาโครมีเดียแฟลช, ทรีดีสตูดีโอแมกส์, ออโตแคด และ มายา เป็นตน้ จาก
ตวัอยา่งโปรแกรมขา้งตน้ บางโปรแกรมก็มีการใชร่้วมกบัโปรแกรมอ่ืน ท าให้เกิดความยากล าบาก
ต่อการออกแบบส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก และเกือบจะทุกโปรแกรมในปัจจุบนั ตอ้งใชท้กัษะ ความรู้ 
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ช่วยในการใช้โปรแกรมพอสมควร เน่ืองจากเป็นโปรแกรม
เฉพาะทาง มีความซบัซ้อนในการใชโ้ปรแกรมค่อนขา้งจะสูง ซ่ึงส าหรับบุคคลทัว่ไปนั้น จะใชง้าน
ไดย้ากพอสมควร 
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ดว้ยเหตุผลและความส าคญัขา้งตน้ดงักล่าว ผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์ปัญหาพื้นฐานการสร้างงาน
ออกแบบเคร่ืองประดบั โดยหารูปแบบท่ีเป็นกลางในการประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การออกแบบข้ึนมาใหม่ ให้ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถสร้างสรรค์งานเคร่ืองประดบั รูปแบบ
ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถซ้ือขาย ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เคร่ืองประดบัผา่นทางระบบ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ได ้รวมทั้งสามารถตรวจสอบประวติัการซ้ือขายสินคา้ ท าให้ทราบถึงความ
ตอ้งการของตลาด ซ่ึงเป็นขอ้มูลส าคญัทางสถิติท่ีสามารถน าไปใชต่้อไดใ้นอนาคต 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อพฒันาระบบซ้ือขายและออกแบบโป่งข่ามท่ีสามารถท าการซ้ือขายสินค้าผ่านระบบ

เครือข่าย รวมทั้งเลือกรูปแบบโป่งข่ามมาใส่ในเคร่ืองประดบัเพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ลือกแบบสินคา้ได ้

 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

ได้ระบบซ้ือขายและออกแบบโป่งข่าม ท่ีลูกค้าสามารถท าการซ้ือขายสินค้าผ่านระบบ

เครือข่าย และสามารถเลือกรูปแบบโป่งข่ามมาใส่ในเคร่ืองประดบัเพื่อให้ลูกคา้ไดเ้ลือกแบบสินคา้

ได ้

 

1.4 แผนด ำเนินกำร ขอบเขต และวธีิกำรศึกษำ 

1.4.1 แผนการด าเนินการ 

1) ศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขาย และออกแบบโป่งข่าม พร้อมทั้งระบุ
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากผูป้ระกอบการในปัจจุบนั 

2) ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือและแนวทางในการพฒันาระบบ 
3) วิเคราะห์และออกแบบระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม โดยใช้แผนผงั

กระแสขอ้มูลขั้นตอนการท างานของระบบทั้งหมด 
4) ด าเนินการพฒันาระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่ามตามท่ีได้วิเคราะห์และ

ออกแบบไว ้ตามล าดบัแผนงานท่ีไดจ้ดัท าข้ึน 
5) ทดสอบและติดตั้งการท างานของระบบท่ีได้พฒันาข้ึน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ส่วนท่ีบกพร่อง ใหร้ะบบมีความสมบูรณ์ และสอดคลอ้งกบัการท างานจริงใหม้ากท่ีสุด 
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6) ประเมินผลการใช้งานของระบบ จากผูเ้ขา้ใช้บริการซ้ือสินคา้ ว่าผูเ้ขา้ใช้
บริการ สามารถใชง้านระบบไดจ้ริงหรือไม่ มีการติดต่อสอบถามจากโปรแกรมหรือไม่ 

7) จดัท าเอกสารประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ 
 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 

1) ขอบเขตดา้นผูใ้ชง้าน 

สามารถแบ่งผูใ้ชง้านไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูดู้แลระบบ พนกังาน

ฝ่ายขาย และพนกังานฝ่ายผลิต 

(1) ลูกค้า คือ ผูท่ี้ต้องการซ้ือสินค้า หรือออกแบบสินค้า และบนัทึกลงใน

ระบบ สามารถติดต่อกบัผูดู้แลได ้ผา่นระบบติดต่อสอบถาม 

(2) ผูดู้แลระบบ คือ ผูท่ี้สามารถเพิ่ม ลบ และแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

(3) พนักงานฝ่ายขาย คือ ผูท่ี้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขขอ้มูลทัว่ไปของระบบ 

สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ สามารถอนุมติัการขาย อนุมติัหรือยกเลิกสั่งท าสินคา้ออกแบบ 

และอนุมติัหรือยกเลิกจดัส่งสินคา้ รวมทั้งสามารถดูรายงานการขายสินคา้ต่างๆ 

(4) พนกังานฝ่ายผลิต คือ ผูท่ี้สามารถอนุมติัการผลิต หรือยกเลิกการผลิต 

2) ขอบเขตดา้นระบบงาน 

(1) ระบบจดัการขอ้มูลทัว่ไป 

ระบบจดัการขอ้มูลทัว่ไป ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่ม ลบ และแกไ้ขขอ้มูล

ทัว่ไปในระบบไดท้ั้งหมด อาทิเช่น ประวติัสินคา้ วธีิการสั่งซ้ือ และวธีิการช าระเงิน เป็นตน้ 

(1.1) ระบบสินคา้ 

ระบบสินค้า ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของ

สินคา้ รวมทั้งรูปภาพของสินคา้ในระบบได ้ 

(1.2) ระบบสั่งซ้ือสินคา้ทัว่ไป และออกแบบสินคา้ 

ระบบสั่งซ้ือสินคา้ทัว่ไป ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดโ้ดยผา่นทางระบบ

สั่งซ้ือสินคา้ คือสามารถเลือกซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปท่ีพนักงานฝ่ายขายไดน้ าข้ึนแสดงในหน้าสินคา้ 
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และสามารถออกแบบสินคา้เพิ่มเติมไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ โดยเลือกตน้แบบตวัเรือนตาม

หมวดหมู่และเลือกเมด็โป่งข่ามท่ีพนกังานฝ่ายขายไดน้ าข้ึนแสดงในหนา้ออกแบบ 

(2) ระบบรายงาน 

สามารถแสดงรายงานการสั่งซ้ือสินคา้ได ้3 แบบ ดงัน้ี 

(2.1) รายงานการสั่งซ้ือประจ าวนั 

(2.2) รายงานการสั่งซ้ือประจ าสัปดาห์ 

(2.3) รายงานการสั่งซ้ือประจ าเดือน 

(2.4) รายงานการติดต่อสอบถามของลูกคา้ 

(2.5) รายงานสินคา้ทั้งหมดท่ีมี แยกตามประเภทของสินคา้ 

(2.6) รายงานการออกแบบสินคา้ของลูกคา้ 

1.4.3 วธีิการศึกษา 

สามารถแบ่งวิธีการศึกษาได้ 2 อย่าง คือ การศึกษาการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ

ศึกษาถึงเคร่ืองมือท่ีมาใชก้บัการพฒันาระบบและใชง้าน 

1) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

(1) ขอ้มูลปฐมภูมิ คือขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 

(2) ขอ้มูลทุติยภูมิ คือขอ้มูลจากต าราเอกสาร และวารสารต่างๆ 

2) ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือและแนวทางในการพฒันาระบบ ท าการทดลองใช้

เคร่ืองมือเพื่อดูความเป็นไปได้ในการตดัสินใจเพื่อน ามาใช้จริง รวมถึงวิธีการพฒันาให้ได้มาซ่ึง

ระบบท่ีสมบูรณ์ 

3) วิเคราะห์และออกแบบระบบ หลงัจากศึกษาขอ้มูล เคร่ืองมือ และแนวทางใน

การพฒันาระบบ จึงได้วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ดาต้าโฟล์ไดอาแกรม รวมถึงการ

ออกแบบระบบฐานขอ้มูลโดยใช ้เอนทิตี รีเลชนัชิพ โมเดล (ER-Model) 

4) ด าเนินการพฒันาระบบ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีไดศึ้กษาซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

5) ทดสอบและติดตั้งการท างานของระบบ หลงัจากท่ีไดพ้ฒันาระบบ ท าการ

ทดสอบระบบเพื่อหาขอ้ผดิพลาด และติดตั้งระบบลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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6) ตรวจสอบการท างานและแก้ไขโปรแกรม เม่ือติดตั้ งระบบเสร็จท าการ

ตรวจสอบการท างานของโปรแกรม และท าการแกไ้ขหากพบขอ้ผดิพลาด 

7) จดัท าเอกสารประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ 

 

1.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

1.5.1 ฮาร์ดแวร์ 

  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

(1)  หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 

(2) หน่วยความจ าหลกั ความจุ 2 กิกะไบต ์

(3) ฮาร์ดดิสก ์(Hard Disk) ความจุ 200 กิกะไบต ์

1.5.2 ซอฟตแ์วร์ 

1) ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวส์วสิตา้ ใชส้ าหรับแสดงผลขอ้มูล 

2) โปรแกรม อะโดบี โฟโตชอป ซีเอส2 ใชส้ าหรับตกแต่งภาพ 

3) โปรแกรม อะโดบี อีลาสเตรเตอร์ ใชส้ าหรับออกแบบเวบ็ไซต ์

4) โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) ใชส้ าหรับพฒันาระบบ 

5) โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ใช้ส าหรับเก็บขอ้มูล

ของระบบ 

 

1.6 สถำนทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรและรวบรวมข้อมูล 

1) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3) บริษทั ไทยรีพอร์ทซอฟตแ์วร์เฮา้ส์ จ  ากดั 

 
 


