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บทคัดย่อ
ร้ านฮวดค้าผ้ าเป็ นร้ านขายผ้าหลากหลายชนิด ด้ ว ยขนาดธุรกิจเป็นธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกลงในกระดาษและยังไม่เป็นระบบ ส่งผลให้ข้อมูลง่ายต่อการสูญหาย การค้นหา
และวิเคราะห์ข้อมูลทาได้ยากและใช้เวลานาน นอกจากนี้ การบริหารและตัดสินใจทาโดยเจ้าของแต่
เพีย งผู้ เดีย ว ทาให้ ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน เช่น ช่องทางการติดต่อ
ทั้งลูกค้าและผู้ผลิตจึงอยู่กับเจ้าของทั้งหมด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายงานในอนาคตเมื่อธุรกิจ
มีขนาดใหญ่ขึ้น ระบบจั ดการภายในร้านขายผ้ าหรือ iTextile จึงถูกพัฒ นาขึ้น เพื่อสนับสนุน การ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดการกับข้อมูลภายในร้านให้เป็นระบบมากขึ้น และสามารถ
นาไปใช้ร่วมกันระหว่างบุคคลภายในร้านที่เกี่ยวข้อง
ระบบ iTextile ที่ พั ฒ นาใช้ ส ถาปั ตยกรรมแบบเว็ บแอปพลิ เคชั น (Web Application)
เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยในการพัฒนาระบบผู้พัฒนาใช้แนวคิดการคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เชิงวัตถุ (Object-Oriented analysis and design) และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP ภายใต้
Laravel Framework ที่ใช้ ส ถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ MVC (Model View Controller) ซึ่งจะ
ช่วยให้การปรับปรุงแก้ไขและการดูแลในภายหน้าทาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ MySQL เป็น
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของระบบ โดยมี Apache เป็นเซิร์ฟเวอร์ของระบบ
คาสาคัญ: ร้านขายผ้า, ขายส่ง, ระบบบริหารจัดการภายใน
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ABSTRACT
Huat Textile Wholesaler is a shop for selling various types of fabric. With a
small business size, all the data have been manually recorded in paper and not
systematic. As a consequence, not only a difficulty in exploring and analyzing the data
but also there is a chance to lose it. Moreover, a business that manages and decides
by only the owner makes information stick to the owner causing difficulty to grow up.
Therefore, iTextile is developed to operate, manage the data more efficiently and can
be used among organization.
iTextile was developed in a web application to support business growth in
the near future. Object-oriented analysis and design (OOAD) was used to develop a
prototype. Laravel, php web application framework in MVC (Model View Controller)
architecture pattern, was used for implementation with easier to design, manage,
update, and maintain. MySQL was used as a database and Apache was used as a server.
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