บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวความคิด

รู ปที่ 2.1 การพัฒนาเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาระบบโดยใช้สถาปั ตยกรรมแบบ Server-Client โดยการทางานสามารถเรี ยกดูได้
ผ่านทางเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มี Browser เรี ยกดูเว็บไซต์ PriceDD และ สามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว
ของตนเองเปลี่ ยนรหัสผ่านและการทางานฝั่ ง Server จะเป็ นการติ ดต่อระหว่าง Web Server และ
Database Server ในการรับและส่ งข้อมูลให้แก่ผใู ้ ช้ในส่ วนของผูพ้ ฒั นาใช้โปรแกรม Sublime Text
3 เป็ นเครื่ องมือสาหรับ Editor ภาษา PHP 5.6 ในส่ วนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Mysql 5.7 และ
ใช้ Appserv 8.3 เป็ น Web Server ในการพัฒนาระบบ
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2.2 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
.NET คือรู ปแบบใหม่ของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์ ให้เข้ากับ
อินเทอร์ เน็ตอย่างสมบูรณ์ แบบอย่างสมบูรณ์ ที่สุด นับตั้งแต่มีอินเทอร์ เน็ตและคอมพิวเตอร์ เกิดขึ้น
บนโลก โดย .NET จะเป็ นระบบที่ เอื้ อ ต่ อ การพัฒ นาโปรแกรมยุ ค ใหม่ ท าให้ บ รรดานัก พัฒ นา
สามารถสร้างโปรแกรมที่ทางานด้านอินเทอร์ เน็ต, ฐานข้อมูล, ระบบ Distributed System ได้ง่ายขึ้น
รวมทั้งมี ขอ้ ดี ที่เรื่ องการทางานข้ามภาษา (Programing Language) ซึ่ งทาให้โปรแกรมไม่ถูกจากัด
ด้วยภาษาใดภาษาเดียว หรื อระบบใดระบบเดียวอีกต่อไป
โดยจุ ด แข็ ง ของ .NET คื อ Language and Platform Independent ซึ่ งคื อการที่ พั ฒ น า
โปรแกรมโดยเขี ย นโปรแกรมขึ้ นจากภาษาใดก็ ไ ด้ และโปรแกรมสามารถท างานได้ บ น
ระบบปฏิ บตั ิการใดก็ได้ รวมทั้งสามรถสื่ อสารได้อย่างไร้ ขอ้ จากัด นอกจากนี้ ยงั สร้างระบบขึ้นมา
รองรับการพัฒนาเหล่านั้นอย่างครบวงจร
SQL ย่อมาจาก Structured Query Language. พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ติดต่อระบบฐานข้อมูล ใช้เพื่อ
ทาการปรับปรุ งข้อมูลบนระบบฐานข้อมูล หรื อใช้ในการเรี ยกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลโดยระบบ
จัดการฐานข้อมูลที่ใช้ภาษา SQL ได้แก่ Oracle ,Sybase ,Microsoft SQL Server, Access, Ingres เป็ น
ต้น
โดยคาสั่งพื้นฐานของ SQL ที่จะครอบคลุมทุกการใช้งานในภาษา SQL คือ
1. Select โดยจะใช้เพื่อเรี ยกใช้ตาราง หรื อเรี ยกใช้ขอ้ มูลในตารางเพื่อนาไปใช้
ต่อไป
2. Insert ใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในตารางข้อมูล(Data Table)
3. Update ใช้ในการปรับปรุ งข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วในตารางข้อมูล
4. Delete ใช้ลบข้อมูลที่มีอยูใ่ นตารางข้อมูล
5. Drop ใช้ลบตารางข้อมูลทิ้งพร้อมข้อมูลในตารางข้อมูล
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E-Commerce คือ การดาเนิ นธุ รกิจในรู ปแบบหนึ่ งซึ่ งซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าโดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิ ค เช่น การขายสิ นค้าออนไลน์ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ การแสดงข้อมูลสิ นค้า
รวมถึงระบบเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพื่อสร้างโอกาสในทางธุ รกิจให้มากยิง่ ขึ้น โดย E-Commerce
นั้นสามารถลดต้นทุ นในการตั้งสถานประกอบการ โกดังสิ นค้า และสะดวกต่อผูซ้ ้ื อในการที่ ไม่
จาเป็ นต้องเดินทางได้
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2.3 เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้คน้ หาเว็บไซต์และระบบงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินโครงการ ดังนี้

รู ปที่ 2.2 http://www.2beshop.com
เว็บ ไซต์ 2BESHOP ได้แยกจาแนกแต่ ล ะประเภทของอุ ป กรณ์ พร้ อ มทั้ง มี ส่ ว นติ ด ต่ อ
พนักงาน แบบ Live Chat และมีการโฆษนาโปรโมชัน่ ในส่ วนของหน้าแรก
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รู ปที่ 2.3 http://www.lazada.com
เว็บ ไซต์ Lazada เป็ น Website E-commerce ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากของประเทศ ที่ ม าพร้ อมกับ
ระบบการจัดการที่ดูทนั สมัย มีการอัพเดทตลอด และมีการจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย นอกจากนี้
ยังมีแนวคิดเรื่ องการขนส่ งที่น่าสนใจ เป็ นต้นแบบในการนาเสนอต่อคณะผูบ้ ริ หาร

รู ปที่ 2.4 http://www.jib.com
เว็บไซต์ JIB มีการจัดการที่ดูสวยงามและเป็ นระเบียบ รวมถึงทางด้านการใช้สีบนเว็บไซต์
ซึ่ งเป็ นต้นแบบในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้คล้ายกับเว็บไซต์ JIB
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รู ปที่ 2.5 http://www.kaidee.com
เว็บไซต์ KAIDEE เป็ นเว็บไซต์ E-commerce ที่ เกิ ดใหม่แต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องมาก
เว็บ หนึ่ ง ด้วยการที่ ข ายดี เป็ นเว็บ ไซต์ที่ เป็ นตัวกลางในการซื้ อ -ขายสิ น ค้าซึ่ ง ทางผูบ้ ริ ห ารนั้น มี
แนวคิดที่จะพัฒนาเป็ นศูนย์กลางในการซื้ อขายแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน

รู ปที่ 2.6 https://notebookspec.com/
เว็บไซต์ Notebookspec เป็ นเว็บไซต์ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยตรง ซึ่ งมีระบบ
ในการที่ผใู ้ ช้สามารถประกอบคอมพิวเตอร์ ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้และมีการเปรี ยบเทียบ
ราคาของสิ นค้าแต่ละเว็บไซต์
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

รู ปที่ 2.7 ระบบขายเครื่ องสาอางออนไลน์ E-Commerce
ธนภัท ร พิบู รณ์ สวัสดิ์ ปิ ยะฉัตร สุ วรรรหงษ์ วนาลี มูลเนี ยม กาญจนา ศรี ษาคา ปวีณา
สายแสง (2557) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
การพัฒนาระบบขายเครื่ องสาอางออนไลน์ เพื่อทดแทนระบบงานเดิม โดยการทางานของระบบ มี
การจัดการเนื้ อหาภายในเว็บไซต์ ให้มีความสะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น มีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ยงุ่ ยาก
มี ก ารตกแต่ ง หน้ า ร้ า นให้ มี ค วามทั น สมั ย โดยโปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นามี ดั ง นี้ Adobe
Dreamweaver CS5 ใช้ในการตกแต่งเว็บไซต์ Adobe Photoshop CS5 ใช้ในการตกแต่งรู ปภาพ My
SQL ในการจัดการระบบฐานข้อมูล และใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาเว็บไซต์
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รู ปที่ 2.8 เว็บไซต์ร้านขายรองเท้าออนไลน์
เอกภูมิ รังสิ กรรพุม (2556) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี เว็บ ไซต์ ก ารขายรองเท้า ออนไลน์ โ ดยใช้ ก าร
ประมวลผลแบบ Cloud เข้ามาเป็ นทรัพยากรในการประมวลผล และใช้ระบบจัดการเนื้ อหาเว็บไซต์
เข้ามาช่ วยในการสร้ างเว็บ ไซต์โดยมี ภาษา PHP ในการพัฒ นา ช่ วยให้ ผูเ้ ป็ นเจ้าของร้ านมี ค วาม
สะดวกในการบริ หารจัดการเว็บไซต์ร้านค้า และผูท้ ี่เข้ามาเลือกซื้ อสิ นค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสิ นค้า
และทาการเลื อกซื้ อ ได้ผ่านทางอิ นเทอร์ เน็ ต โดยโปรแกรมที่ ใช้พฒั นา Joomla เป็ นโปรแกรมใน
การใช้พฒั นาเว็บไซต์ในภาษา PHP โดยมีการใช้ระบบปฎิบตั ิการ Linux ใช้ My SQL ในการจัดการ
ฐานข้อมูล และใช้ PHP Cloud เป็ นส่ วนเสริ มในการทา Cloud

11

รู ปที่ 2.9 ระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน์
สิ รีธร ทุมมี เมรี ยา น้อยคานานุช วราภรณ์ จันทะพิมพิ์ (2556) สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เว็บไซต์ระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน์ สร้างขึ้นเพื่อให้
ระบบง่ายต่อการใช้งานและสะดวกรวดเร็ วไม่เสี ยเวลา โปรแกรมที่ใช้ได้แก่ Dreamweaver ในการ
พัฒนาเว็บไซต์ในภาษา PHP และใช้ My SQL Server เป็ นส่ วนในการจัดการฐานข้อมูล ทางานโดย
ผ่านระบบ Browser เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อสื่ อสาร
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รู ปที่ 2.10 เว็บไซต์ขายร้องเท้าหนังออนไลน์
หนึ่งฤทัย ทาวะลุน ยุวดี วรชินา (2555) ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
การศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาพรเจริ ญ เว็บไซต์ขายรองเท้าหนังออนไลน์ เพื่อทาให้ผทู้ ี่เข้ามาใช้
บริ ก ารเว็บ ไซต์ข ายรองเท้าหนัง ออนไลน์ ไ ด้ป ระหยัดทั้งเวลาที่ จ ะต้อ งเสี ย ไปกับ การเข้า ไปถึ ง
แหล่ งข้อมู ล โดยตรง โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ Adobe
Photoshop CS3 ในการตกแต่งรู ป APPSERV 2.5.10 ในการจัดการเซิ ฟเวอร์ และ My SQL ในการ
จัดการฐานข้อมูล
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รู ปที่ 2.11 ร้านโทรศัพท์จอมโมบายดาเนิ นธุ รกิจขายโทรศัพท์มือถือ
จันทร์ จิรา ทองพริ ก มารี ยะ๊ สันเกาะ เสาวลักษณ์ ธานี รัตน์ (2559) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ร้านโทรศัพท์จอมโมบายดาเนิ น
ธุ รกิ จขายโทรศัพ ท์มื อถื อ เพื่ อเพิ่ มช่ องทางในการจัดจาหน่ ายโทรศัพท์มือถื อและระบบสามารถ
จัดการข้อมูลสิ นค้า จัดการข้อมูลสมาชิ ก จัดการข้อมูลข่าว ประชาสัมพันธ์ จัดการการแจ้งชาระเงิน
และสามารถสรุ ปยอดขายตามช่วงเวลาโดยโปรแกรมที่ใช้พฒั นา Adobe Dreamweaver CS6 ในการ
พัฒ นาเว็บ ไซต์ Appserv Version 2.5.10 ในการจัด การเซิ ฟ เวอร์ และ My SQL ในการจัด การ
ฐานข้อมูล

