บทที่ 2
วิเคราะห์ ระบบงานปัจจุบนั / ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 วิเคราะห์ ระบบงานปัจจุบัน
2.1.1 ขั้นตอนการทํางาน
จองสนามกีฬา มีข้นั ตอนการเข้าใช้บริ การ ดังนี้
1.) ลงชื่อการเข้าใช้บริ การ
2.) บันทึกการขอของสนามกีฬา
3.) นําบัตรประจําตัวบุคลากร/นักศึกษา ยืน่ ให้กบั เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาเพื่อเก็บ
ไว้เป็ นหลักฐานการจองสนามกีฬา
ห้องฟิ ตเนส มีข้นั ตอนการเข้าใช้บริ การ ดังนี้
1.) ลงชื่อการเช้าใช้บริ การ
2.) ชําระเงินค่าบริ การ 20 บาท
3.) รับคูปองการเข้าใช้หอ้ งฟิ ตเนส
2.1.2 ปัญหาทีพ่ บในระบบงานเดิม
2.2.2.1 ไม่สามารดู สถานะจองสนามกีฬาได้ว่าสามารถจองได้หรื อถูกใช้งาน
อยู่
2.2.2.2 ไม่มีบนั ทึกอุปกรณ์ชาํ รุ ดและประวัติการซ่อม
2.2.2.3 ออกรายงานได้ยาก ใช้เวลานาน
2.2.2.4 ข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วน
2.2.2.5 ไม่สามารถแสดงสถิติการใช้บริ การห้องฟิ ตเนสได้
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2.1.3

ขั้ นตอนการทํางานของระบบงานปั จจุ บัน (Current System Work Flow
Diagram)
ขั้นตอนการยืม - คืน อุปกรณ์ กฬ
ี าภายในศูนย์ กฬ
ี ามหาวิทยาลัยสยาม

ผูใ้ ช้

ลงชื่อยืม

แลกบัตรนักศึกษา

นําอุปกรณ์ออก

รู ปที่ 2.1 ขั้นตอนการยืม – คืน อุปกรณ์กีฬาและใช้สนามกีฬา

ขั้นตอนการเข้ าใช้ ห้องเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย (Fitness)

ผูใ้ ช้

ลงชื่อเข้าใช้

ชําระเงิน

รู ปที่ 2.2 ขั้นตอนการเข้าใช้ห้องฟิ ตเนส

รับคูปอง

ใช้อุปกรณ์
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2.1.4 แนวทางการแก้ ไขปัญหา
ทางคณะผู ้จ ัด ทํา ได้ นํา เทคโนโลยี เ ว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น และฐานข้อ มู ล เข้ า มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่ระบบงานเดิมยังไม่มี ซึ่ งการใช้งานจะประกอบไปด้วย
2.2.4.1 การใช้เครื่ องอ่านบัตร เพื่อเป็ นการยืนยันบุคคลในการเข้าใช้งาน
2.2.4.2 สร้ างเว็บแอพพลิ เคชัน่ แสดงรายละเอียดภายในศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย
สยาม
2.2.4.3 จองสนามกีฬาได้จากเว็บแอพพลิเคชัน่
2.2.4.4 ใช้ระบบในการเก็บ ข้อมู ล เอกสารต่า งๆ และออกรายงานให้ก ับ คณะ
ผูด้ ูแลศูนย์กีฬาได้
2.2.4.5 ใช้ระบบอินเตอร์ เน็ตในการเข้าใช้ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่ งทําให้เกิดความ
สะดวกแก่ผใู ้ ช้

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น

[1]

0

ในวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ โปรแกรมประยุ ก ต์ บ นเว็บ หรื อเรี ยกโดยทับ ศัพ ท์ ว่ า เว็ บ
แอพพลิเคชัน่ (อังกฤษ: web application) คือโปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่าน
เครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ อย่า งอิ นเทอร์ เน็ตหรื ออิ นทราเน็ต เว็บ แอพพลิ เคชั่นเป็ นที่ นิย มเนื่ องจาก
ความสามารถในการปรั บปรุ งและดู แล โดยไม่ตอ้ งแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์ บนเครื่ องผูใ้ ช้
ตัวอย่างเว็บแอพพลิเคชัน่ ได้แก่ เว็บเมล์ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดาน
สนทนา บล็อก วิกิ เป็ นต้น
นับตั้งแต่มีการพัฒนาเครื อข่ายในยุคเริ่ มต้น โดย ARPANET (Advanced Research Projects
Agency Network) ในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จนถึ งวันนี้ อาจนับได้ว่าเป็ นเวลากว่า 40 ปี ที่
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ถือกําเนิ ดขึ้น และได้มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสิ่ งต่างๆ มากมาย
[1]

http://mediathailand.blogspot.com/2012/04/web-technology.html
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โดย ณ จุ ดเริ่ มต้น ทางกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริ ก าได้ริเริ่ มทําการพัฒนาเครื อข่า ย
ARPANET ขึ้น เพื่ อเป็ นเครื อข่ ายสํานักงานโครงการวิจยั ชั้นสู ง โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์หลักของ
เครื อข่ายคือ การทําให้คอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กนั ได้ หลังจากนั้นได้มีการ
คิดค้นโครงการเชื่ อมโยงข้อมูลข่าวสารขึ้นมา หรื อที่เรี ยกกันว่าเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)
โดยใช้ระบบไฮเปอร์ เท็กซ์ ซึ่ งรู ปแบบการนําเสนอที่ เป็ น ข้อความเป็ นหลัก โดยมี การเชื่ อมโยง
ระหว่า งกัน ทั้ง ภายใน และภายนอก และไปยัง ส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ ง ในเวลาต่ อ มาผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า น
เทคโนโลยีและอินเทอร์ เน็ตได้มีการจําแนกยุคแห่งพัฒนาการของเวิลด์ ไวด์ เว็บ ไว้เป็ นช่วงๆ โดย
ใช้ค าํ แทนห้ ว งเวลาของพัฒ นาการแต่ ล ะยุ ค ของอิ นเทอร์ เ น็ ต ไว้เ ป็ นเวอร์ ชัน โดยกํา หนดเป็ น
ช่วงเวลาไว้ ดังภาพ
PC era

Web 1.0

Web 2.0

Web 3.0

1980-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2020

Desktop
PC's
Windows
MacOS
USENET
FTP
e-mail
File System
File Server
Databases

www
HTML
HTTP
Gopher
BBS
website
Groupware

www
Java Script
Flash
XML
Ajax
P2P
Directory Portal
Weblog
wikis
Social Network

Sementic Web
SWRL
SPARQL
widget
Sementicdatabase
Distributed -Searc

รู ปที่ 2.3 พัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ
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เทคโนโลยีเว็บยุค Web 1.0
ในยุคแรกซึ่ งขณะนั้น ยังไม่มีการแบ่งยุคของเทคโนโลยีเว็บ เว็บไซต์บนอินเทอร์ เน็ต ถือได้
ว่าเป็ นเพียงจุดเริ่ มต้น การเข้าถึงค่อนข้างลําบาก มีองค์ประกอบและเทคนิคค่อนข้างมากมายไม่ว่า
จะเป็ นโปรแกรม browser หรื ออุ ปกรณ์เชื่ อมต่อเครื อข่ายที่ยุคต้นๆ ใช้โมเด็มเป็ นสื่ อการในการ
เชื่อมต่อไปยังผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตที่เรี ยกว่า ISP ซึ่ งทําให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงระบบเครื อข่าย
สมัยนั้นมีราคาค่อนข้างสู ง ประสิ ทธิ ภาพการแสดงผลที่ต่ าํ อันเนื่ องมาจากความเร็ ว ช่ องทางการ
ส่ งผ่านข้อมูล ค่อนข้างจํา กัด จึ งยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายมากนัก มีเพีย งกลุ่ม คนหรื อองค์กรเฉพาะ
เท่านั้นที่ใช้งาน
ดังนั้นการใช้งานเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในด้านการศึกษาในยุคต้นๆ จึงยังไม่เป็ นที่แพร่ หลาย
นัก มีเพียงการส่ งข่าวสารกันในระหว่างหน่วยงานการศึกษาที่เป็ นเครื อข่ายกันเท่านั้น แหล่งเรี ยนรู ้
ในโลกออนไลน์ก็ยงั อยูใ่ นลักษณะวงจํากัดที่ยงั ไม่เปิ ดกว้าง ทําให้เว็บไซต์ ในยุคนั้นมีลกั ษณะการ
แสดงเนื้ อหาเป็ นข้อความเป็ นหลักโดยมีภาพนิ่ ง (ขนาดเล็ก) เป็ นส่ วนประกอบ การแสดงผลใน
ขณะนั้นก็ยงั คงต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้นการใช้งานส่ วนใหญ่จะเป็ นในลักษณะของการรับส่ ง
ข่าวสารผ่านอีเมล์ และในช่วงปลายของยุค Web 1.0 พัฒนาการด้านเครื อข่ายและการสื่ อสาร ส่ งผล
ให้ช่ องทางและความเร็ วในการรั บ ส่ ง ข้อมู ล บนอิ นเทอร์ เน็ ตทํา ได้ดีข้ ึ น นอกจากนี้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบตั ิการก็มีพฒั นาการที่ดีข้ ึน เทคโนโลยีของ Browser มีการตอบสนอง
การแสดงผลที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดีกว่าแต่เดิม ทําให้การแสดงผลทางเว็บสามารถรองรับไฟล์ภาพ
และเทคนิ คเว็บได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แต่ยงั ถือว่าเว็บในช่วงนั้นเป็ นเว็บในลักษณะการสื่ อสารทาง
เดียว (One-way Communication) เพราะไม่มีการตอบรับจากผูท้ ี่ได้รับข้อมูล หรื อที่เรี ยกว่า “ReadOnly” เจ้าของเว็บไซต์ เป็ นผูผ้ ลิตเนื้ อหา และผูท้ ี่ตอ้ งการข้อมูลจะเข้าไปอ่านจากเว็บไซต์ หรื อทํา
การค้นหาจาก Search Engine ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือหรื อโปรแกรมในการค้นหาเว็บต่างๆ เป็ นส่ วนใหญ่
ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ ส่ วนใหญ่สามารถทําได้เพียงรับข้อมูลจากเนื้ อหาของเว็บไซต์ ทางเดียวเท่านั้น ไม่
มี โอกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ มี ก ารโต้ต อบกันระหว่า งเจ้า ของเว็บ ไซต์ กับ ผูเ้ ข้า ชม
เว็บไซต์ ได้
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ถึงแม้วา่ ในการพัฒนาต่อมาจะมีการนํากระดานข่าว (Web board) มาใช้เป็ นแหล่งที่ให้ผเู ้ ข้า
ชมเว็บไซต์ สามารถแสดงความคิดเห็ นหรื อแลกเปลี่ ยน ข้อมูลข่าวสารกันได้ แต่กระดานข่าวยัง
ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบเพื่อรองรับการเข้าชมจากผูช้ มเว็บไซต์ คนอื่น รวมไปถึงไม่
มีการสนับสนุนหรื อตัวช่วยในการค้นหาข้อมูลสําหรับผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ ซึ่ งข้อจํากัดต่างๆส่ งผลให้มี
พัฒนาคิดค้นเว็บไซต์ ให้อาํ นวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้งานได้มากขึ้น จึงกลายมาเป็ นเว็บไซต์ยุค Web
2.0 ในเวลาต่อมา
ตัวอย่างลักษณะของเว็บไซต์ ในยุค Web 1.0 ที่เห็นได้ชดั และถือเป็ นยุคทอง ก็ คือ การ
สร้างเว็บไซต์ บน GeoCities ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การฟรี โฮสติ้ง ซึ่ งผูเ้ ขียนต้องมีความรู ้พ้ืนฐานในการทํา
เว็บไซต์ และยากที่จะแบ่งปั นเนื้อหาออกไป
เทคโนโลยีเว็บในยุค Web 1.0 ที่เห็นได้ ชัดเจน ก็คือ
-

doubleClick.com ระบบแปะแบนเนอร์ โฆษณาตายตัว
ofoto.com เว็บอัลบั้มเก็บรู ปออนไลน์แบบเก่า
akamai.com เว็บศูนย์กลางรับฝากไฟล์ให้ดาวน์โหลด
britannica.com จับสารานุกรมมาออนไลน์ใส่ เว็บ
Homepage ส่ วนตัว ผูเ้ ขียนต้องมีความรู ้พ้ืนฐานการทําเว็บ และยากที่จะแบ่งปั นส่ งต่อ
เนื้อหาออกไป
- แข่งกันจอง Domain Name เป็ นเจ้าของชื่อเว็บดีๆ ไว้ขายเก็งกําไร
เทคโนโลยีเว็บยุค Web 2.0
จากเว็บ รุ่ น Web1.0 ที่ ผ่า นมา ตัวเนื้ อหาที่เผยแพร่ บนเว็บ ไซต์ทวั่ ไปนั้น ภาพรวมของ
ลิขสิ ทธิ์ จะเป็ นของเจ้าของเว็บ ที่มีสิทธิ ใน content ทั้งหมด มีสิทธิ์ ที่ไม่ยินยอมนําเนื้ อหาสาระที่ทาํ
ขึ้นไปลง หรื อคัดลอกไปยังเว็บที่อื่น นอกจากนี้ยงั อยูใ่ นลักษณะ read only หรื อได้แค่อ่านอย่างเดียว
แต่ดว้ ยความเป็ นเครื อข่ายที่เปิ ดกว้างของ Web 2.0 กติกานี้จึงเปลี่ยนไป เจ้าของเนื้ อหากลับต้องการ
ให้เนื้อหาของตัวเองแพร่ หลายมากที่สุด ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ก็คือ YouTube ที่มีส่วนคัดลอก Code
สั้นๆ แล้วนํา คลิ ป ไปฉายในเว็บ ใดก็ได้ หรื อ Blog แทบทุ กแห่ ง ก็ มี RSS ให้ผูอ้ ่ านเข้า ดู ผ่า น
โปรแกรมอื่นๆ หรื อเว็บอื่นๆ ได้ Web 2.0 ได้ปฎิวตั ิจาก read only ไปสู่ กระบวนการเผยแพร่ ข้อมูล
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และร่ วมกันให้ขอ้ มูล กลายเป็ นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จากการ
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ที่ “มนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคม (Human being is social animal)” คํากล่าวของอริ สโตเติ้ล นักปราชญ์ผู ้
ยิง่ ใหญ่ เป็ นการอธิ บายถึ งการใช้ชีวิตของมนุ ษย์ที่จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน ทํากิจกรรมร่ วมกัน
เพื่อความอยู่รอดและเพื่อสร้ างความสุ ข ความมัน่ คงให้กบั ชี วิต สังคมจึงเป็ นแหล่งรวมศูนย์ทาง
ความคิดที่มนุ ษย์ได้สร้างขึ้นมา เพื่อแสวงหาคําตอบทุกๆอย่างให้กบั ตนเอง ซึ่ งเหตุผลแห่ งการที่
มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม อีกทั้งยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ในการทําสิ่ งต่างๆ เพื่อให้เกิดความสุ ข
และสะดวกสบายใจชี วิต จึงทําให้มนุ ษย์เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่มีการพัฒนาและค้นหาหนทางต่างๆเพื่อ
ตอบสนอง ความต้องการของตน ในโลกของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ และการออกแบบเว็บไซต์ก็
เช่นกัน การที่เว็บไซต์ แบบเดิ มนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการแสดงความคิดเห็น
การโต้ตอบ หรื อการเชื่ องโยงและการสร้างเครื อข่ายสังคม จึงทําให้มีการพัฒนาและปฏิวตั ิรูปแบบ
ของเว็บไซต์ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการมากขึ้น
ในยุคของ Web 2.0 ที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบต่างๆ ที่ตอ้ งใช้ในการเล่น
อินเทอร์ เน็ตมีราคาถู กลง มีการส่ งเสริ มและให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพิ่มมากขึ้น
และอิ นเทอร์ เน็ตได้เข้ามามี บทบาทในชี วิตประจําวัน ทําให้จาํ นวนผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตขยายวง
กว้างไปสู่ กลุ่มคนแทบทุกกลุ่ม ไม่ขีดเส้นกันที่อายุ หรื อระดับการศึกษา จากการเข้าถึงที่ง่ายทําให้
ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตเพิ่มจํานวนสู งขึ้นหลายเท่าเมื่อเทียบกับ ยุคแรกๆ ที่อินเทอร์ เน็ตยังไม่มีบทบาท
ต่อชีวติ ประจําวันมากนัก ซึ่ งส่ งผลให้ความต้องการในการใช้งานส่ วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จึงทําให้มี
ต้อ งมี ก ารพัฒ นาเว็บ ไซต์ เพื่ อ ให้ ต อบสนองความต้อ งการและรอบรั บ การใช้ งานได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
เทคโนโลยีเว็บในยุค Web 2.0 นีท้ ี่เห็นได้ ชัดเจน ก็คือ
-

Google Adsense ระบบโฆษณาเป็ นลิงค์ตามแต่คาํ ที่ผใู ้ ช้คน้ หา
flickr.com เว็บอัลบั้มเก็บและแชร์ รูปออนไลน์ที่มีการโยงใยเป็ นชุมชน ส่ งต่อรู ปกันง่าย
BitTorrent ระบบที่ผใู ้ ช้ต่างก็ดาวน์โหลดไฟล์จากกันและกันเอง
wikipedia.com เว็บสารานุ กรมที่ผูใ้ ช้บญั ญัติคาํ กันเอง ให้ความหมายกันเอง และแก้ไขคํา
ของคนอื่นได้ตลอดเวลา
- Blog เขียนง่าย ใส่ รูป เสี ยง คลิปได้ง่ายๆ เหมือนส่ งเมล์ เผยแพร่ ส่งต่อได้กว้างขวาง
- SEO (Search Engine Optimization) ลงทุนกับเทคนิคทําให้ลิงค์เว็บบริ ษทั ตัวเองได้อยูห่ น้า
แรกบนๆ ใน Google, เสิ ร์ชอื่นๆ
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เทคโนโลยีเว็บยุค Web 3.0
แนวโน้มในส่ วนของ Web 3.0 ที่มี การกล่างถึ ง กันมากขึ้ นในวงการไอที น้ ันยัง ไม่มี
รายละเอียดที่ชดั เจนมาก นัก เนื่ องจากยังไม่มีการนิยามและตัวอย่างของเว็บไซต์ ออกมาให้เห็นกัน
อย่า งชัดเจน เป็ นเพี ย งแนวโน้ม ของการพัฒนาที่ ก ลุ่ ม คนบางกลุ่ ม ที่ ต้องการพัฒนาเว็บ ไซต์ ใน
อนาคตให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้มากขึ้นเท่านั้น
แนวคิดของ Web 3.0 นั้นเป็ นเหมือนกันนํา Web 2.0 มาทําการพัฒนาและต่อยอด โดยมีการ
ปรับปรุ งและแก้ไข Web 2.0 ให้ดีข้ ึน เนื่องจากในยุค Web 2.0 นั้นผูใ้ ช้มีการสร้างเนื้ อหาได้อย่าง
สะดวกและง่ายดายทําให้ มีจาํ นวนเนื้อหาจํานวนมากไม่วา่ จะเป็ น บล็อก, รู ปภาพ, ไฟล์มลั ติมีเดีย
ต่างๆ ซึ่ งส่ งผลต่อมาก็คือ ปั ญหาในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องหาแนวคิด
หรื อวิธีการในการจัดการข้อมูลให้เป็ นระบบ และมีการเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ค้นหาและเข้าถึง โดยแนวคิดดังกล่าวนั้นเป็ นที่มาของการพัฒนาไปสู่ ยคุ Web 3.0 นัน่ เอง
ตัวอย่ างลักษณะเทคโนโลยีของเว็บไซต์ ในยุค Web 3.0
Search Engine Google เมื่อทําการสะกดคําที่ตอ้ งการค้นหาผิด Google สามารถรู ้ได้วา่ คําที่
ต้องการหาเป็ นอะไร และทําการแสดงผลของคําที่น่าจะต้องการมาให้ แม้ว่ายังไม่ได้กา้ วเข้าสู่ ยุค
Web 3.0 อย่างเต็มตัว แต่คาดว่า การมาของเทคโนโลยีเว็บ นํามาพาให้เกิดสิ่ งใหม่ๆ ที่จะเข้าแทนที่
เทคโนโลยีเดิม หลายประการ อาทิ html 5.0 จะเข้าบทบังเทคโนโลยี flash animation ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
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2.2.2 เทคโนโลยีบาร์ โค้ ด

[2]
1

เทคโนโลยีบาร์ โค้ดเข้ามาช่วยอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการค้า โดยนํา
บาร์ โค้ดมาติดกับตัวสิ นค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บชื่อ รหัส และราคาของสิ นค้า หรื อ
ทางด้านการจัดการสต็อกสิ นค้า ช่ วยในการตรวจสอบจํานวนสิ นค้าคงเหลือได้อย่างรวดเร็ วและ
แม่นยํา ทั้งนี้ การนําบาร์ โค้ดมาใช้อย่างแพร่ หลายและเป็ นที่นิยมกันมาก ทว่า คุณสมบัติที่มีอยู่ของ
บาร์ โค้ดแบบ 1 มิ ติน้ ัน ยังไม่รองรับความต้องการของผูใ้ ช้งานได้มากเท่าที่ควร เช่ น การบรรจุ
ข้อมูลได้นอ้ ย และการใช้ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ เป็ นต้น ดังนั้นจึงทําให้มีการพัฒนาบาร์ โค้ด 2 มิติ
ขึ้นมา
บาร์ โค้ด 1 มิติ (1 Dimension Barcode)
บาร์ โค้ด 1 มิ ติมีลกั ษณะเป็ นแถบประกอบด้วยเส้นสี ดาํ สลับกับเส้นสี ขาว ใช้แทนรหัส
ตัวเลขหรื อตัวอักษรโดยสามารถบรรจุขอ้ มูลได้ประมาณ 20 ตัวอักษร การใช้งานบาร์ โค้ดมักใช้
ร่ วมกับฐานข้อมูลคือเมื่ออ่านบาร์ โค้ดและถอดรหัสแล้วจึงนํารหัสที่ได้ใช้เรี ยกข้อมูลจากฐานข้อมูล
อีกต่อหนึ่ง บาร์ โค้ด 1 มิติมีหลายชนิด เช่น UPC EAN-13 หรื อ ISBN ดังรู ปที่ 1 เป็ นต้น ซึ่ งบาร์ โค้ด
1 มิติเหล่านี้สามารถพบได้ตามสิ นค้าทัว่ ไปในซู เปอร์ มาร์ เก็ตหรื อห้างสรรพสิ นค้า

รู ปที่ 2.4 บาร์ โค้ด 1 มิติ (1 Dimension Barcode)

[2]

http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/2866-2d-barcode
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บาร์ โค้ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode)
บาร์ โค้ด 2 มิติเป็ นเทคโนโลยีที่พฒั นาเพิ่มเติมจากบาร์ โค้ด 1 มิติ โดยออกแบบให้บรรจุได้
ทั้ง ในแนวตั้ง และแนวนอน ทํา ให้ส ามารถบรรจุ ข ้อมู ล มากได้ป ระมาณ 4,000 ตัวอัก ษรหรื อ
ประมาณ 200 เท่าของบาร์ โค้ด 1 มิติในพื้นที่เท่ากันหรื อเล็กกว่า ข้อมูลที่บรรจุสามารถใช้ภาษาอื่น
นอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่ น ภาษาญี่ปุ่ น จีน หรื อเกาหลี เป็ นต้นและบาร์ โค้ด 2 มิ ติส ามารถ
ถอดรหัสได้แม้ภาพบาร์ โค้ดบางส่ วนมีการเสี ยหาย อุปกรณ์ที่ใช้อ่านและถอดรหัสบาร์ โค้ด 2 มิติมี
ตั้ง แต่ เ ครื่ อ งอ่ า นแบบซี ซี ดี ห รื อ เครื่ อ งอ่ า นแบบเลเซอร์ เ หมื อ นกับ ของบาร์ โ ค้ด 1 มิ ติ จ นถึ ง
โทรศัพ ท์มื อถื อแบบมี ก ล้อ งถ่ า ยรู ป ในตัวซึ่ ง ติ ดตั้ง โปรแกรมถอดรหัส ไว้ ในส่ ว นลัก ษณะของ
บาร์ โ ค้ด 2

มิ ติ มี อ ยู่อ ย่า งมากมายตามชนิ ด ของบาร์ โ ค้ด เช่ น วงกลม สี่ เ หลี่ ย มจัตุ รั ส หรื อ

สี่ เหลี่ ยมผืนผ้าคล้ายกับบาร์ โค้ด 2 มิติ ดังรู ปที่ 2 เป็ นต้น ตัวอย่างบาร์ โค้ด 2 มิติ ได้แก่ PD417,
MaxiCode, Data Matrix, และ QR Code

รู ปที่ 2.5 บาร์ โค้ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode)
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จากข้อมูลดังกล่าว ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม ส่ วนของ
เว็บแอพพลิเคชัน่ จัดอยูใ่ นเว็บยุคที่ 3.0 ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถโต้ตอบกับระบบได้ เช่น การอ่าน เขียน และ
ทําการจัดการแก้ไขปรับแต่งข้อมูลของระบบได้อย่างอิสระ เรี ยกว่าเป็ นลักษณะ “Read – Write –
Relate” สามารถเข้าใจถึ งความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และการเชื่ อมโยงเครื อข่าย
ต่างๆ ได้มากขึ้น ดังรู ป

รู ปที่ 2.6 ลักษณะ “Read – Write – Execute”
นอกจากนี้ในส่ วนของการบันทึกการใช้บริ การห้องฟิ ตเนสนั้น ได้ทาํ การบันทึกข้อมูลโดย
ใช้บาร์ โค้ดแบบประเภทที่ 1 คือ บาร์ โค้ด 1 มิติ (1 Dimension Barcode) ซึ่ งสามารถอ้างอิงได้จาก
บัตรประจําตัวนักศึกษา และบุคลากรที่มีอยู่ในปั จจุบนั ซึ่ งนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิด
ความสะดวก สบายต่อการใช้งาน และยังใช้ฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา

