บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ดรอปบ็อกซ์ (Drop Box)[1]
เป็ นการทางานผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยจะมีผใู ้ ห้บริ การที่ตอ้ งการใช้งานต่างๆ ประกอบด้วย
การให้บริ การหน่ วยจัดเก็บข้อมู ล ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมู ล และระบบออนไลน์ต่างๆ เพื่อลดความ
ยุ่งยากในดู แลระบบ และลดต้นทุนในการาสร้ างระบบคอมพิวเตอร์ การคิ ดค่าบริ การมีท้ งั ที่ ไม่มี
ค่าบริ การ สาหรับฟรี แลนเซอร์ และผูท้ ี่ทางานคนเดียว และคิดค่าบริ การตามขนาดของพื้นที่สาหรับ
ที ม และธุ รกิ จ ประเภทของบริ ก ารบน ดรอปบล็อ ก ได้แ ก่ การให้ บ ริ ก ารพื้ นที่ จดั เก็ บ ข้อ มู ล การ
ให้บริ การแชร์ ขอ้ มูลผ่านระบบออนไลน์และกาหนดผูม้ ีสิทธิ์ เข้าถึง การให้บริ การเอกสารสาหรับทีม
ในการระดมสมอง แรงบันดาลใจและเก็บข้อมูลวิดีโอรู ปภาพไปจนถึงรหัสและเสี ยง

รู ปที่ 2.1 แผนผังของการทางานดรอปบ็อกซ์
ทางผูพ้ ัฒ นาไม่ ต้อ งท าการติ ด ตั้ง โปรแกรมใดๆ ลงในเครื่ อ งสามารถใช้ง านผ่ า นทาง
โปรแกรมเว็บบราวซ์เซอร์ ของเครื่ องได้ทนั ที
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2.2 Model View Controller (MVC) [2][3]
Model View Controller (MVC) เป็ นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งจะมีการแบ่งส่ วนของการ
พัฒนาชุดคาสั่งอย่างชัดเจน ประกอบด้วย โมเดล (Model) เป็ นส่ วนของการจัดการข้อมูล วิว (View)
เป็ นส่ วนของการจัดการส่ วนแสดงผล และคอนโทรล (Controller) เป็ นส่ วนการประมวลผล จะทา
การเชื่อมต่อระหว่างโมเดลและวิวเข้าด้วยกัน

รู ปที่ 2.2 ภาพแสดงรู ปแบบการทางานด้วยวิธีการเขียนแบบ MVC
การเขียนโปรแกรมแบบ MVC แบ่งเป็ น 3 ส่ วนหลักๆ คือ
Model หมายถึง ส่ วนของซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการทางานตามที่ระบบของซอฟต์แวร์ ได้ถูก
ออกแบบไว้ เช่น จานวนเงิน ชื่อ โดยส่ วนใหญ่ โมเดล จะนามาเชื่อมกับ ฐานข้อมูล
View หมายถึง เป็ นส่ วนที่ติดต่อกับผูใ้ ช้โดยตรง ได้แก่หน้าจอโปรแกรมมีหลากหลายแบบ
และมีวตั ถุประสงค์ที่ต่างกัน
Controller หมายถึง ส่ วนควบคุมที่สามารถรับข้อมูลจากผูใ้ ช้ผา่ นทาง วิวและนามาใช้กบั
ข้อมูล ใน โมเดลเป็ นส่ วนที่เชื่อมระหว่าง โมเดล และ วิว เข้าด้วยกัน
การเขียนแบบ MVC นามาช่วยในการพัฒนาระบบ โดยช่วยในการพัฒนาอย่างเป็ นระเบียบ
มีการแบ่งส่ วนของข้อมูลชัดเจนว่าฟังก์ชนั่ ใดทาหน้าที่อะไร แบ่งงานในส่ วนของการพัฒนาได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถพัฒนาโปรแกรมในแต่ละส่ วนพร้อมกัน และนามาเชื่อมต่อกันได้อย่าง
ง่ายดาย
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2.3 ระบบฐานข้ อมูล (Database System) [4]
เป็ นศู นย์กลางในการจัดเก็บข้อมู ลและมีการจัดเก็บข้อมู ลที่เป็ นระบบ รองรับการใช้งาน
ร่ วมกันของผูใ้ ช้ (Data Sharing) โดยผูใ้ ช้สามารถทาการ เพิ่ม แก้ไข ลบ เรี ยกดูขอ้ มูลได้ตามสิ ทธิ์ ที่
ได้รับ และมีซอฟต์แวร์ ในบริ หารการจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Management System)
ได้แก่ Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, MySql เป็ นต้น ที่รองรับระบบฐานข้อมูลที่มี
สถาปัตยกรรมเป็ นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่ งจะมีการจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบ
ของตาราง 2 มิ ติ ประกอบด้วย แถว (Rows) และคอลัมน์ (Column) โดยแต่ ล ะตารางจะมี
ความสัมพันธ์กนั ผ่านคียห์ ลัก (Primary Key) และคียน์ อก (Foreign Key)
การนาระบบฐานข้อมูลมาใช้งานจริ งมีท้ งั ส่ วนของ SQL และ No SQL ในส่ วนของระบบ
เราใช้ SQL ด้วย Tool SQL SERVER 2012 เพื่อทา ฐานข้อมูล แบบ เชิงสัมพันธ์ เพื่อสร้างการ
เชื่ อมโยงของข้อมู ลในแต่ละ ตารางข้อมูล เพราะในส่ วนของภาษา C# จะทาการเชื่ อมต่อกับ
Microsoft SQL SERVER ได้ง่ายที่สุด พัฒนาง่ายที่สุด และทางผูพ้ ฒั นาได้มีประสบการณ์ ในการ
ออกแบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มาก่อนจึงเลือกใช้เครื่ องมือนี้ในการพัฒนาระบบ

รู ปที่ 2.3 ภาพแสดงความหลากหลายของบริ ษทั จัดทาฐานข้อมูล
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2.4 เปรียบเทียบฟังก์ ชั่นการทางานของแอปพลิเคชั่น
ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบฟังก์ชนั่ การทางานของแอปพลิเคชัน่ ในระบบงานเดิม
หัวข้อ

แอปพลิเคชัน่ ในระบบงานเดิม

ระบบให้บริ การแอปพลิเคชัน่
การจัดการโปรเจค

ระบบสมัครสมาชิก





ระบบล็อกอิน





ระบบยืนยันตัวตนผ่านอีเมล
ระบบแสดงสถานะใช้งาน






ระบบระบุจานวนผูท้ ี่กาลังใช้
งานระบบ



ระบบจัดระดับผูใ้ ช้



ระบบแชทสื่ อสารเดี่ยว





ระบบแชทแบบกลุ่มเฉพาะงาน





ระบบระบุผจู ้ ดั ทางานและวันที่
ระบบการแจ้งเตือน




ระบบสื่ อสารผ่านสไกด์
ระบบจัดการบัญชีตวั เอง
แอปพลิเคชั่นในระบบงานเดิม
- Slak.com








