1.1

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ

อิ นเทอร์ เน็ ต ( Internet ) คื อ เครื อข่ า ยของคอมพิ วเตอร์ ข นาดใหญ่ ที่ เชื่ อมโยงเครื อข่ า ย
คอมพิ วเตอร์ ท วั่ โลกเข้า ด้วยกัน โดยอาศัย เครื อข่ า ยโทรคมนาคมเป็ นตัวเชื่ อมเครื อข่ า ย ภายใต้
มาตรฐานการเชื่ อ มโยงด้ ว ยโปรโตคอลเดี ย วกัน คื อ TCP/IP (Transmission Control Protocol /
Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องในอินเทอร์ เน็ตสามารถสื่ อสารระหว่างกันได้ นับว่า
เป็ นเครื อข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปั จจุบนั เนื่องจากมีผนู ้ ิยมใช้ อินเทอร์ เน็ตจากทัว่ โลกมากที่สุด
อินเทอร์ เน็ตจึงมีรูปแบบคล้ายกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ WAN แต่มีโครงสร้ างการ
ทางานที่แตกต่างกันมากพอสมควร เนื่ องจากระบบ WAN (Wide Area Network) เป็ นเครื อข่ายที่
ถูกสร้างโดยองค์กรๆ เดียวหรื อกลุ่มองค์กร เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นใดด้านหนึ่ ง และมีผดู ้ ูแลระบบที่
รั บ ผิ ด ชอบแน่ น อน แต่ อิ น เทอร์ เ น็ ต จะเป็ นการเชื่ อ มโยงกัน ระหว่ า งคอมพิ ว เตอร์ นับ ล้า นๆ
เครื่ อ งแบบไม่ ถ าวรขึ้ น อยู่ ก ับ เวลานั้น ๆ ว่ า ใครต้อ งการเข้า สู่ ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต บ้า ง ใครจะ
ติดต่อสื่ อสารกับใครก็ได้
สื่ อสารกับผูอ้ ื่น เราสามารถใช้อินเตอร์ เน็ตสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้ไม่วา่ จะอยูไ่ กลเพียงใดก็ตาม
เช่ นการส่ งเป็ นจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-mail) การสนทนาผ่านเครื อข่าย (Chat) เป็ นต้น แหล่ ง
ความรู ้ อินเตอร์ เน็ตเป็ นเหมือนแหล่งความรู ้ ที่มีขอ้ มูลมากมายที่เราสามารถนามาใช้ได้ ซึ่ งไม่เป็ น
เพียงข้อความเท่านั้น แต่มีท้ งั เสี ยง ภาพ ภาพยนตร์ แหล่ งข่าวสาร และความบันเทิ ง เราสามารถ
ติดตามข่าวล่าสุ ด ดูหนังฟั งเพลง และภาพยนตร์ ล่าสุ ด ไม่วา่ จากในประเทศ หรื อต่างประเทศ ศูนย์
รวมสารพัดโปรแกรมใช้งาน และ เกม ในอินเตอร์ เน็ตมีโปรแกรมใช้งาน และเกมมากมายที่เรา
สามารถนามาใช้ไ ด้ ซึ่ ง มี ต้ งั แต่ โปรแกรมประเภทฟรี แ วร์ (freeware) ที่ เรานามาใช้ไ ด้ฟ รี หรื อ
โปรแกรมประเภทแชร์ แวร์ (shareware) ที่ ให้เราทดลองใช้ก่อน และซื้ อมาใช้จริ งหลังหมดเวลา
ทดลองบริ ก ารที่ มี ใ นอิ นเตอร์ เน็ ตบนเครื อข่ า ยอิ นเตอร์ เ น็ ตมี แหล่ ง ที่ ใ ห้บ ริ ก ารข้อมู ล ข่ า วสาร
บทความ รายงาน ผลงานวิจยั และความบันเทิงด้านต่างๆ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้องการเว็บไซต์ที่ใช้ฐานข้อมูลอื่น ที่จะเก็บสิ ถิติและเปรี ยบเที ย บกับ
ฐานข้อมูลที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อไม่เกิดความซับซ้อนในการเก็บข้อมูลและสามารถมีฐานข้อมูลรองรับใน
การตรวจเช็คตามระยะเวลาที่ต้องการ ดังนั้นจึ งเกิ ดแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
บริ หารจัดการข้อมูลการเข้าพักการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 ในการพัฒนาขึ้น
มา

1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อบันทึกการจองห้องพักและการเข้าพัก
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1.2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริ หารจัดการข้อมูลการเข้าพัก

1.3

ขอบเขตของโครงงำน
คุณสมบัติทวั่ ไปของเว็บไซต์บริ หารจัดการข้อมูลการเข้าพัก
1.3.1 การพัฒนาเว็บ ไซต์บริ หารจัดการข้อมู ล การเข้าพัก โดยใช้โปรแกรม Microsoft
Visual Studio 2015 ในการออกแบบเว็บ ไซต์ และเขี ย นเว็บ ไซต์ด้ว ยภาษา C#
(ASP.NET)
1.3.2 มีการกาหนดรายการ Page Template ที่สร้างขึ้นดังต่อไปนี้
1.3.2.1 หน้า Stats เป็ นหน้าเก็บข้อมูลการจองห้องพักและการเข้าพักจริ งแล้วทา
การคานวณออกมาเป็ นค่าเปอร์ เซ็นต์
1.3.2.2 หน้า View เป็ นหน้าโชว์รายการต่างๆ ที่ได้ทาการเก็บข้อมูลจากหน้า Stats
แล้วจะมีการให้เลือกโรงแรมเพื่อทาการดูขอ้ มูลที่บนั ทึกไว้
1.3.2.3 หน้า Manage เป็ นหน้าเพื่อโรงแรมเข้าไปในระบบและทาการเพิ่มห้องพัก
เข้าไปในระบบเช่นกัน
1.3.2.4 หน้า Login เป็ นหน้าเข้าใช้งานของผูใ้ ช้งานเพื่อที่เข้าไปจัดการกับระบบ
ได้

1.4

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 เป็ นการพัฒนาเว็บไซต์บริ หารจัดการข้อมูลการเข้าพักสามารถใช้งานในระบบ
เครื่ อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้
1.4.2 ลดปริ มาณการใช้งานฐานข้อมูลเดิมหรื อมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเดิม
1.4.3 สามารถสรุ ปผลเพื่อนามาออกรายงานได้ง่ายขึ้น
1.4.4 ประหยัดเวลาและเนื้อที่ฐานข้อมูลเดิมให้การเก็บข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล
การเข้าพัก

