บทที่ 2
วิเคราะห์ ระบบงานเดิมและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้ อง
2.2.1 Web Application
2.2.1.1 ความหมายของ Web Application
คื อ การพัฒ นาระบบงานบนเว็บ ซึ่ งมี ข ้อดี คือ ข้อมู ล ต่ าง ๆ ในระบบมี ก ารไหลเวียนใน
แบบ Online ทั้งแบบ Local (ภายในวง LAN) และ Global (ออกไปยังเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต) ทาให้
เหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการข้อมูลแบบ Real Time ระบบมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ใช้งานง่าย เหมือนกับ
ท่านทากาลังท่องเว็บ ระบบงานที่พฒั นาขึ้นมาจะตรงกับความต้องการกับหน่ วยงาน หรื อห้างร้าน
มากที่ สุด ไม่เหมือนกับโปรแกรมสาเร็ จรู ปทัว่ ไป ที่มกั จะจัดทาระบบในแบบกว้าง ๆ ซึ่ งมักจะไม่
ตรงกับความต้องการที่แท้จริ ง ระบบสามารถโต้ตอบกับลูกค้า หรื อผูใ้ ช้บริ การแบบ Real Time ทา
ให้เกิดความประทับใจ เครื่ องที่ใช้งานไม่จาเป็ นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้ น
ตัวอย่างระบบงานที่เหมาะกับเว็บแอพพลิเคชัน่ เช่น ระบบการจองสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ
เช่ น การจองที่ พ กั การจองโปรแกรมทัวร์ การจองแผ่น CD-DVD ระบบงานบุคลากร ระบบงาน
แผนการตลาด ระบบการสั่งซื้ อแบบพิเศษ ระบบงานในโรงเรี ยน เช่น ระบบงานวัดและประเมินผล
ระบบงานปกครอง ระบบงานห้องสมุด ระบบการลงทะเบี ยน เช็คเกรด ฯลฯ ระบบงานอื่น ๆ ที่
ต้องการนาข้อมูลมา Online
ค่าใช้จ่ายในการทาเว็บแอพพลิเคชัน่ ปกติจะใช้วิธีการคานวจจากขอบเขตของระบบงาน
และปริ มาจของข้อมูลที่ไหลเวียนในระบบ รวมถึงปั จจัยด้านอื่น ๆ ซึ่ งทางเว็บ โปรแกรมเมอร์ จะ
คานวจราคาออกเป็ นงานๆ ไป ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อไปนี้ รวมกัน ค่าจัดทาระบบงาน
ค่าชื่ อโดเมน และ Web Hosting (ในกรจี จะนาระบบออกทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต) ค่าบริ การหลัง
การขาย ค่า Hardware และอุปกรจ์ดา้ นเครื อข่ายเพิ่มเติมอื่นๆ
(ที่มา : http://aicomputer.co.th/sArticle/002-what-is-Web-Application.aspx )

2.2.1.2 ลักษจะการทางานของ Web Application
การท างานของ Web Application นั้ นโปรแกรมส่ ว นหนึ่ งจะวางตัว อยู่ บ น Rendering
Engine ซึ่ งตัว Rendering Engine จะท าหน้ าที่ ห ลัก ๆ คื อ น าเอาชุ ด ค าสั่ ง หรื อรู ป แบบโครงสร้ า ง
ข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผล นามาแสดงผลบนพื้นที่ส่วนหนึ่ งในจอภาพ โปรแกรมส่ วนที่วางตัวอยู่
บน Rendering Engine จะท าหน้ า ที่ ห ลัก ๆ คื อ การเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขสิ่ งที่ แ สดงผล จัด การ
ตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเบื้องต้นและการประมวลบางส่ วนแต่ส่วนการทางานหลักๆ จะวางตัว
อยูบ่ นเซิ ร์ฟเวอร์ ในลักษจะ Web Application แบบเบื้องต้น
ฝั่ ง เซิ ร์ฟ เวอร์ จะประกอบไปด้วยเว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์ ซ่ ึ งท าหน้ าที่ เชื่ อ มต่ อ กับ ไคลเอนต์ต าม
โปรโตคอล HTTP/HTTPS โดยนอกจากเว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์ จะท าหน้าที่ ส่ งไฟล์ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ การ
แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทวั่ ไปแล้ว เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะมีส่วนประมวลผลซึ่ งอาจจะ
เป็ นตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรื ออาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework ซึ่งมี
ส่ วนแปลภาษาCLR (Common Language Runtime) ที่ ใช้แปลภาษา intermediate จากโค้ด ที่ เขี ย น
ด้ว ย VB.NET หรื อ C#.NET หรื อ อาจจะเป็ นJ2EE ที่ มี ส่ ว นแปลไบต์ โ ค้ด ของคลาสที่ ไ ด้จ าก
โปรแกรมภาษาจาวา เป็ นต้น
(ที่มา : http://narisara212.blogspot.com/2014/01/web-application-search-engine.html )
2.2.2 Relational Database
2.2.2.1 Relational Database คืออะไร
Relational Database คือ ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็ นการเก็บข้อมูลในรู ปของ
ตาราง (table) ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็ นแถวๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็ นคอลัมน์ (Column) ซึ่ง
ในการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลในตารางต่างๆ จะเชื่อมโยงโดยใช้การอ้างอิงจากข้อมูลในคอลัมน์
ที่กาหนดไว้
Relational Database เป็ นฐานข้อมูลที่ใช้โมเดลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model)
เนื่องด้วยแนวคิดของแบบจาลองแบบนี้มีลกั ษจะที่คนใช้กนั ทัว่ กล่าวคือ มีการเก็บเป็ นตาราง ทาให้
ง่ายต่อการเข้าใจและการประยุกต์ใช้งาน ด้วยเหตุน้ ี ระบบฐานข้อมูลแบบนี้จึงที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด ในแง่ของ entity แบบจาลองแบบนี้คือ แฟ้มข้อมูลในรู ปตาราง และ attribute ก็เปรี ยบเหมือน
เขตข้อมูล ส่ วนความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่าง entity

ข้ อดีของฐานข้ อมูลเชิงสั มพันธ์
ฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ เป็ นฐานข้อมูลที่มีรูปแบบง่ายสาหรับผูใ้ ช้ทวั่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาหรับผูใ้ ช้ซ่ ึ งไม่ใช่ นกั วิเคราะห์ นักออกแบบโปรแกรม โปรแกรมเมอร์ หรื อผูจ้ ดั การฐานข้อมู ล
ข้อดีที่ผใู ้ ช้ทวั่ ไปรู ้สึกว่าฐานข้อมูลรู ปแบบนี้เข้าใจง่าย มีดงั นี้
1. ฐานข้อมู ลเชิ งสัมพันธ์ เป็ นกลุ่มของตารางที่ ขอ้ มูลถู กจัดเก็บเป็ นแถวและคอลัมน์ ซึ่ งในแต่ละ
ตารางจะมีคอลัมน์ที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละตาราง
2. ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องรู ้ ว่าข้อมู ลถู กจัดเก็บ อย่างไร รวมถึ งวิธี การในการเข้าถึ งข้อมู ล ด้วย (Access
Approach)
3. ภาษาที่ ใช้ในการเรี ยกดู ขอ้ มูล เป็ นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาพูดของเราและไม่ จาเป็ นต้องเขี ยน
เป็ นลาดับขั้นตอน จึงสะดวกในการใช้งานมาก
ปั จจุ บ นั องค์ก รต่ างๆนาระบบฐานข้อมู ล มาใช้ม ากขึ้ น ในการนี้ องค์ก รจะต้องมี วิธี ก าร
ออกแบบข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการจึงจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเต็มที่ การ
ออกแบบฐานข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูลทาให้เราได้รับประโยชน์หลายอย่างด้วยกัน
(ที่มา : http://www.mindphp.com//คู่มือ/73-คืออะไร/2208-relational-database-คืออะไร.html)
2.2.3 Electronic Commerce
2.2.3.1 E-Commerce คืออะไร
E-Commerce หรื อ พาจิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ คื อ การดาเนิ นธุ รกิ จโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์
เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายทางธุ รกิ จที่ องค์กรได้วางไว้ เช่ น การซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ การโฆษจา
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ไม่วา่ จะเป็ นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรื อแม้แต่อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทองค์ประกอบ
ทางธุ รกิ จลง เช่ น ทาเลที่ต้ งั อาคารประกอบการ โกดังเก็บสิ นค้า ห้องแสดงสิ นค้า รวมถึงพนักงาน
ขาย พนักงานแนะนาสิ นค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็ นต้น จึงลดข้อจากัดของระยะทางและเวลาลง
ได้
(ที่มา : http://guru.sanook.com/3871/)

E-Commerce ช่วยอานวยความสะดวกให้นกั ธุ รกิจได้หลายด้าน ดังนี้
1. ท างานแทนพนั ก งานขายได้ โดยสามารถท าการค้ า แบบอั ต โนมั ติ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
2. ท าให้เปิ ดหน้าร้ านขายของ ให้คนทัว่ โลกได้ และเปิ ดขายได้ทุ กวันโดยไม่ มีวนั หยุดตลอด 24
ชัว่ โมง เช่น การขายโดยใช้ระบบ Shopping Cart ทาให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้ อสิ นค้าได้เองตลอดเวลา
ผ่านเว็บไซต์
3. เก็บเงิน และนาฝาก เข้าบัญชีให้คุจได้โดยอัตโนมัติ
4. ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจัดพิมพ์แคตตาล็อก (กระดาษ) ออกมาเป็ นเล่มๆ และไม่ตอ้ งมา
เสี ยเงิน และเวลาในการจัดส่ งให้ลูกค้าทางไปรษจี ยอ์ ีก
5. แทนได้ท้ งั หน้าร้าน (Showroom) หรื อบูท (Booth) แสดงสิ นค้าของคุจที่มีคนทัว่ โลกมองเห็น ไม่
ต้องเสี ยค่าเครื่ องบิน ไปออกงานแสดงสิ นค้าในต่างประเทศ
6. แทน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารธุ รกิจ ภายในของเราได้อีกมากมาย
(ที่มา : http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2086-shopping-cart-คืออะไร.html )
2.2.3.2 ประเภทของ E-Commerce
1. การท าการค้า ระหว่า ง Customer (ผู ้บ ริ โภคหรื อ ผู ้ซ้ื อ ) กับ Business (ผู ้ท าการค้า ) เช่ น ลู ก ค้า
ต้องการซื้ อหนังสื อกับร้านค้า
2. การทาการค้าระหว่าง Business (ผูท้ าการค้า) กับ Business ( ผูท้ าการค้า) เช่น ร้านขายหนังสื อค้า
ต้องการสั่งซื้ อหนังสื อจากโรงพิมพ์
3. การทาการค้าระหว่าง Business ( ผูท้ าการค้า) กับ Customer (ผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อ) เช่ น โรงพิมพ์
ต้อ งการซื้ อ ต้น ฉบับ จากผู ้เขี ย น4. การท าการค้า ระหว่ า ง Customer (ผู ้บ ริ โ ภคหรื อ ผู ้ซ้ื อ) กับ
Customer (ผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อ) ด้วยกันเช่น ผูบ้ ริ โภคต้องการขายรถยนต์ของต้นเองให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ท่านที่สนใจ
ข้อดี
1. เปิ ดดาเนินการค้า 24 ชัว่ โมง
2. ดาเนินการค้าอย่างไร้พรมแดนทัว่ โลก
3. ใช้งบประมาจลงทุนน้อย
4. ตัดปัญหาด้านการเดินทาง

5. ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์โดย สามารถประชาสัมพันธ์ได้ทวั่ โลก
ข้อเสี ย
1. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิ ทธิภาพ
2. จาเป็ นต้องมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การดาเนินการด้านภาษีตอ้ งชัดเจน
4. ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายจาเป็ นต้องมีความรู ้พ้นื ฐานในเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต
(ที่มา : http://www.monocreative.co.th/support_sub.php?pid=12)

2.2.4 ตัวอย่าง เปรี ยบเทียบ ร้านโมนามาเฟี ย และ ร้านสวีทเชิต

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ร้านโมนามาเฟี ย
ร้านโมนามาเฟี ย
1. ไม่สามารถตกแต่งเสื้ อผ่านหน้าระบบได้
2. ไม่สามารถเลือกสี เสื้ อผ่านหน้าระบบได้
3. ไม่สามารถดูประวัติการสั่งซื้ อได้
4. ไม่สามารถทราบราคาได้ทนั ที นอกจากโทรสอบถามเจ้าของร้าน
(ที่มา : http://www.monamafia.com/)
ร้านสวีทเชิต
1. สามารถตกแต่งเสื้ อได้ โดยการอัพโหลดรู ปภาพที่ตอ้ งการ
2. สามารถเลือกตาแหน่งที่จะนารู ปภาพไปสกรี นเสื้ อได้
3. สามารถเลือกสี เสื้ อที่ตอ้ งการได้
4. สามารถดูราคาการสั่งซื้ อในแต่ละงวดได้
5. สามารถระบุที่จดั ส่ งสิ นค้าได้

