บทที 2
ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
2.1 ทฤษฎีทีเกียวข้อง
1. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (Systems analysis)
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ คือ วิธีการทีใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึนมา
ใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ ง หรื อระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว
การวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมทีมีอยู่แล้วให้ดีขึน วงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle: SDLC) คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพือแก้ปัญหาทางธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ วงจรพัฒนาระบบมี
ทังหมด ขันตอน คือ (วิทวัฒน์ พัฒนา, 2553)
1.1 เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) การแก้ไขระบบเดิมทีมีอยู่ หรื อการสร้างระบบ
ใหม่ ปั จ จัยสํา คัญคื อการเข้าใจถึงปั ญหาที มีอ ยู่ และความต้องการของผูใ้ ช้ เพื อที จะนํา ข้อมู ล
วิเคราะห์การทํางานของระบบ
1.2 ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็ นไปได้
คือ การกําหนดว่าปั ญหาคืออะไร และตัดสิ นใจทีจะพัฒนาระบบสารสนเทศ หรื อการแก้ไขระบบ
สารสนเทศเดิมโดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ทีจะเกิดขึนจริ ง โดยเสียค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการใช้เวลา
น้อยที สุ ด และได้ผลเป็ นทีน่ าพอใจ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องกําหนดปั ญหาดังกล่าวว่าปั ญหาที
เกิ ด ขึ นเป็ นไปในทางเทคนิ ค หรื อบุ ค ลากร ซึ งปั ญหาทางเทคนิ ค จะเกี ยวข้องกับเรื องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เป็ นส่วนใหญ่ และเครื องมือ รวมทังซอฟต์แวร์ทีใช้ในการพัฒนาระบบ
1.3 วิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะห์ระบบเริ มตังแต่การศึกษาการทํางานของระบบ ใน
กรณี ทีระบบนันเป็ นระบบสารสนเทศทีมีอยูแ่ ล้วจะต้องศึกษาวิธีการทํางานของระบบทีมีอยู่ เพือทํา
ความเข้าใจถึงการทํางานของระบบทังหมด จึงจะกําหนดความต้องการของระบบใหม่ ได้ ซึ ง
นักวิเคราะห์ระบบจําเป็ นต้องใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูล (Fact-Gathering Techniques) ได้แก่ ศึกษา
เอกสารทีมีอยู่ ตรวจสอบวิธีการทํางานในปั จจุบนั สัมภาษณ์จากผูใ้ ช้ระบบ และผูท้ ีมีส่วนเกียวข้อง
กับระบบ
1.4 ออกแบบ (Design) ระยะแรกของการออกแบบ นัก วิ เคราะห์ ร ะบบจะนํา การ
ตัดสิ นใจ ของฝ่ ายบริ หารทีได้จากการวิเคราะห์มาทําการเลือกซืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
และซอฟต์แวร์ หลังจากนันนักวิเคราะห์ระบบจึงนําแผนภาพต่าง ๆ ทีเขียนขันตอนการวิเคราะห์มา
แปลงเป็ นแผนภาพลําดับขัน เพือให้มองเห็นความสัมพันธ์ของระบบอย่างชัดเจน และโปรแกรม
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อะไรบ้างที จะต้องเขียนในระบบหลังจากนันก็เริ มตัดสินใจว่าควรจะจัดโครงสร้างจากโปรแกรม
อย่างไร การเชือมระหว่างโปรแกรมควรจะทําอย่างไร แต่ในขันตอนการออกแบบต้องคํานึ งถึง
ความปลอดภัย (Security) ของระบบด้วย
1.5 สร้างหรื อพัฒนาระบบ (Construction) ในขันตอนนีโปรแกรมเมอร์ จะเริ มเขียนและ
ทดสอบโปรแกรมว่า ทํางานถูกต้อง หรื อไม่ตอ้ งมีการทดสอบกับข้อมูลจริ งทีเลือกแล้ว ถ้าทุกอย่าง
เรี ยบร้อย จะได้โปรแกรมทีพร้อมนําไปใช้งานจริ งต่อไป หลังจากนันต้องเตรี ยมคู่มือการใช้ และ
การฝึ กอบรมผูใ้ ช้งานจริ งของระบบ ส่ วนโปรแกรมเมอร์ จ ะเขียนโปรแกรมตามข้อมูลที ได้จาก
เอกสารข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ (Design Specification) ปกติ แล้ว นัก วิเคราะห์ระบบไม่มี
หน้าทีเกียวข้องในการเขียนโปรแกรม
1.6 การปรับเปลียน (Conversion) ขันตอนนี บริ ษทั จะนําระบบใหม่มาใช้แทนของเก่ า
ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบการป้อนข้อมูลต้องทําให้เรี ยบร้อย และในทีสุดบริ ษทั เริ มต้น
ใช้งานระบบใหม่นีได้ การนําระบบเข้ามาใช้จริ งควรจะทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไปทีละน้อย ทีดีทีสุ ด
คือ ใช้ระบบใหม่ควบคู่ไปกับระบบเก่าไปสักระยะหนึง โดยใช้ขอ้ มูลชุดเดียวกันแล้วเปรี ยบเทียบ
ผลลัพธ์ว่าตรงกันหรื อไม่ ถ้าเรี ยบร้อยก็ใช้ระบบใหม่ต่อไป และยกเลิกการใช้งานระบบเดิม
1.7 บํารุ งรักษา (Maintenance) การบํารุ งรักษา ได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการ
ใช้งานแล้ว
2. ระบบฐานข้อมูล (Database system)
ระบบฐานข้อมูลจะมีลกั ษณะคล้ายการนําแฟ้มข้อมูล ทีมีความสัมพันธ์กนั มาจัดเก็บไว้
ด้ว ยกัน ซึ งโครงสร้ างในการจัด เก็บข้อมู ล และวิ ธีก ารใช้ง านข้อมู ลของฐานข้อ มูล จะมีค วาม
แตกต่างออกไปจากแฟ้ มข้อมูล และการใช้งานของระบบฐานข้อมูลจําเป็ นต้องมีโ ปรแกรมทีทํา
หน้าทีในการบริ หารจัดการข้อมูล และเป็ นตัวกลางระหว่าง ผูใ้ ช้กบั ฐานข้อมูล ทีเรี ยกว่า Database
Management System (DBMS) ซึงผูใ้ ช้จะต้องใช้งานฐานข้อมูลผ่านทางระบบการจัดการฐานข้อมูล
(ทวีรัตน์ นวลช่วย, 2557)
3. สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล (Database System Architecture)
สถาปั ตยกรรมระบบฐานข้อมูล หมายถึง การอธิบายโครงสร้าง และส่ วนประกอบหลัก
ทีนํามาประกอบเข้าด้วยกันเป็ นระบบฐานข้อมูล เนื องจากสถาปั ตยกรรมระบบฐานข้อมูลผูใ้ ช้มี
มุมมอง และวิธีก ารใช้งานแตกต่ างกัน ขึ นอยู่ก ับความต้องการของผูใ้ ช้งาน จึ งได้มีก ารกํา หนด
มาตรฐานโดย ANSI / SPARC (American National Standards Institute / System Planning and
Requirements Committee) แบบจําลองข้อมูล (Data Models) สถาปัตยกรรมในระดับมาตรฐานของ
ANSI/SPARC แบ่งได้ 3 ระดับ (Published, 2558)
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3.1 สถาปั ตยกรรมในระดับภายใน (Physical Level) มุมมองของสถาปั ตยกรรมระดับ
ภายใน Internal เป็ นการจัดเก็บฐานข้อมูลในหน่ วยเก็บข้อมูลสํารอง ซึงหมายถึงเป็ นมุมมองทาง
กายภาพของการจัดเก็บข้อมูล ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลสถาปัตยกรรมระดับภายในมีระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล และการกําหนดวิธีการเข้าถึงข้อมูล
3.2 สถาปั ตยกรรมในระดับแนวคิด (Conceptual Level) มุมมองของสถาปัตยกรรมใน
ระดับแนวคิ ด Conceptual เป็ นมุมมองโครงร่ า งฐานข้อมูล ซึ งไม่ใช่ โ ครงร่ างจริ งที ถูก สร้ างใน
อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ระบบ
3.3 สถาปั ตยกรรมในระดั บ ภายนอก (External Level หรื อ View) มุ ม มองของ
สถาปัตยกรรมในระดับภายนอก External เป็ นมุมมองของผูใ้ ช้ทีมีต่อฐานข้อมูล หรื อทีเรี ยกว่า วิว
(View) เกียวข้องกับผูใ้ ช้งานมากทีสุด เป็ นระดับการมองข้อมูลภายในฐานข้อมูลสําหรับผูใ้ ช้งานแต่
ละคน เป็ นระดับทีมีการนําข้อมูลใช้งาน
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2.2 เว็บไซต์ทีเกียวข้ อง
คณะนัก ศึ ก ษาปฏิ บัติ งานสหกิ จ ศึ ก ษาได้ค ้น หาเว็บ ไซต์ที เกี ยวข้อ งกับ การพัฒ นา
โปรแกรม เพือเป็ นแนวทางในการศึกษาเพิ มเติมดังนี

รู ปที 2.1 https://medium.com/@mosprogramer/
เว็บไซต์ทีแนะนําคําสังพืนฐานของภาษา PHP การเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ และการ
ใช้คาํ สั งงานสําหรับคอนโทรลต่าง ๆ เช่น กล่องข้อความ (Textbox) ป้ายชือ (Label) และปุ่ มคําสั ง
(Button) เป็ นต้น
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รู ปที 2.2 http://www.meetintouch.com/
เว็บไซต์ให้คาํ ปรึ กษา และให้บริ การเกียวกับระบบการจองห้องประชุมของสํานักงาน
ทัวไป หรื อองค์กรขนาดใหญ่ ผ่านทางอุปกรณ์โทรศัพท์มอื ถือ โดยใช้งานร่ วมกับแอปพลิเคชัน
MAVERICKS สามารถทําการตรวจสอบ และทําการจองห้องประชุมได้สะดวกรวมเร็ว
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รู ปที 2.3 https://szcloud2.smartzap.com:2083/logout/?locale=en
เว็บไซต์ cPanel เป็ นระบบจัดการ web hosting ทีประกอบด้วยฟี เจอร์ มากมาย ช่วยใน
การจัดการ web hosting ของโดเมนเนมของผูใ้ ช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้งานผ่านทาง
หน้าเว็บ เช่น การ upload ข้อมูลสําหรับเว็บไซต์ การจัดการกับอีเมล์ การสํารองข้อมูล (Backup) การ
FTP, CGI script และการจัดทําสถิติของเว็บไซต์ (web site statistics) เป็ นต้น
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รู ปที 2.4 http://www.mindphp.com/
เว็บไซต์ทีให้คาํ แนะนําการเขียนเว็บไซต์ (Website) ตังแต่เริ มต้นแนะนําทําความรู ้จกั
โครงสร้างต่าง ๆ วิธีการเขียนเว็บไซต์ ตัวอย่างการเขียนเว็บไซต์ ส่วนประกอบทีสําคัญของภาษา
โดยใช้ภ าษา HTML (เอชทีเอ็มแอล) โดยไม่ใช้เครื องมือช่ วย ใช้งานได้ทงั HTML xHTML สอน
พืนฐาน Tag html ต่ าง ๆ ได้แก่ โครงสร้ างภาษา HTML (HyperText Markup Language) วิธีก าร
เขียนภาษา HTML โดยใช้ Notepad หรื อ TextEdit ตัวอย่างการเขียนภาษา HTML ส่ ว นประกอบ
สําคัญของภาษา HTML
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รู ปที 2.5 https://trivaluation.wordpress.com/2010/12/19/
เว็บไซต์ทีให้ค าํ แนะนําเกียวกับหลัก การทํางานของ AJAX ซึง จะช่ ว ยลดการติด ต่ อ
ระหว่างผูใ้ ช้งานกับ server โดยในการโหลดหน้าเว็บบราวเซอร์จะโหลดข้อมูลจาก AJAX engine
แทนการร้ องขอข้อมูลจาก server โดยตรง ดังนัน AJAX จะทําหน้าที ทังการแสดงส่ ว นที ใช้งาน
ติดต่อกับผูใ้ ช้ และติดต่อไปยัง server
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2.3 งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
คณะนั ก ศึ ก ษาปฏิ บัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ได้ค ้น คว้า งานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ ง เนื องจากมี
ประโยชน์ต่อการดําเนินโครงงาน ระบบบริ หารจัดการห้องประชุมของ บริ ษทั ควินท์ คอร์เปอเรชัน
จํากัด เพือจะนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินโครงงาน

รู ปที 2.6 ระบบจอง และลงประกาศรถเช่าพร้อมคนขับออนไลน์
อรรถสิ ทธิ สุ ขสมทวีทรัพย์ (2559) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม โดยการทํางานของระบบจอง และลงประกาศรถเช่าพร้อมคนขับออนไลน์ ได้ทาํ
การจัดเก็บข้อมูลรถยนต์ทีเปิ ดให้ทาํ การเช่า ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของพนักงาน และข้อมูลการจอง
และเช่ารถพร้อมทังคนขับ การพัฒนาระบบได้ใช้โปรแกรม Aptana Studio 3.6.1 และโปรแกรม
WampServer 3.0.6 ในการพัฒนาเว็บไซต์ และใช้โปรแกรม phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูล
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รู ปที 2.7 ระบบบริ หารงานเช่าอพาร์ทเม้นท์
กริ ชรั ต น์ คําเฟย และนัทยา เมืองรามัญ (2557) สาขาวิ ชาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบบริ หารงานเช่าอพาร์ทเม้นท์ทีมีความสามารถใน
การปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานทีเกียวของกบการจัดเก็บข้อมูล และการบริ หารจัดการข้อมูล
ต่าง ๆ ระบบบริ หารงานเช่ าอพาร์ ทเม้น ท์นี ได้วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรม ทดสอบพร้ อมทัง
ปรับปรุ งแกไข เพือให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบเช่าอพาร์ ท
เม้นท์ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio
ในการพัฒนาโปรแกรม และใช้โปรแกรม
Microsoft SQL Server
ในการจัดการฐานข้อมูล เพือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
สามารถดูขอ้ มูลได้รวดเร็ วถูกต้อง
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รู ปที 2.8 เว็บไซต์บริ หารจัดการข้อมูลการเข้าพัก
วัชรเดช ศิริจ รรยพงษ์ และพีร กิต อําสอาด (2559) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เว็บไซต์บริ หารจัดการข้อมูลการจอง และการเข้าพักของ
บริ ษทั เอ็ม เอ็ม อัลไลอันซ์ จํากัด เพือเพิ มประสิทธิภาพของระบบบันทึก และรายงานสถิติโครงการ
นีเริ มจากเก็บรวมรวมความต้องการของพนักงาน ผูด้ ูแลโครงงาน ออกแบบ และพัฒนาระบบโดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server
ในการ
จัดการฐานข้อมูล ระบบดังกล่าวสามารถสรุ ปผลของการจองห้องพัก และการเข้าพักออกมาใน
รู ปแบบรายงานได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และรวดเร็ ว
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รู ปที 2.9 การพัฒนาเว็บไซต์ เพือองค์กร
อิทธิพทั ธ์ ห้วยหงษ์ทอง (2557) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์เพือองค์กร สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ไทย โดยทาง
สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ไทยได้มีการว่าจ้างบริ ษทั อืน เพือทําเว็บไซต์ ทางสมาคมอสังหาริ มทรัพย์
ไทยจึงต้องการให้ผจู ้ ดั ทําลองศึกษาเว็บไซต์ของทางสมาคม เพือจัดทําโครงงาน การพัฒนาเว็บไซต์
เพือองค์กรขึน และพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และใช้โปรแกรม
Microsoft SQL Server
ในการจัดการฐานข้อมูล
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รู ปที 2.10 การพัฒนาเว็บไซต์ ศรี ทิพย์ คลาสสิค สตีล
ศุภโชค พงษ์จิตปรี อาทร และธีระศักดิ ไชยยะ ( ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ ศรี ทิพย์ คลาสสิค สตีล เพือให้
เว็บไซต์มีความทันสมัยมากขึน รองรับการทํางานได้กบั ทุกอุปกรณ์ และสามารถเพิ ม แก้ไข และลบ
ข้อมู ลได้โ ดยไม่ต ้องทําการแก้ไขผ่านฐานข้อมูล โดยตรง และพัฒ นาระบบโดยใช้โ ปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2010 และใช้ โ ปรแกรม Microsoft SQL Server
ในการจัด การ
ฐานข้อมูล

