บทที่ 2
ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 วิเคราะห์ ระบบงานเดิม
2.1.1 ขั้นตอนการทางานของระบบงานเดิม
ลูกค้าโทรมาสอบถามทางอู่วา่ มีรถเข้ารับบริ การเต็มจานวนหรื อไม่ และต้องแจ้งว่าต้องการ
เข้ารับบริ การด้านใดบ้างอาทิเช่ น เปลี่ ยนถ่ายน้ ามันเครื่ องหรื อ เช็คช่ วงล่างทั้งหมด ถ้าทางอู่รับรถ
เต็มแล้วทางร้านต้องแจ้งลูกค้าและให้จองวันและเวลาเพื่อเข้ารับบริ การใหม่
2.1.2 ปัญหาของระบบงานเดิม
2.2.1 ไม่มีการเก็บประวัติการทารายการของลูกค้า
2.2.2 การออกบิลใบเสร็ จที่เขียนด้วยมือและข้อมูลเกิดการสู ญเสี ย
2.2.3 ไม่สามารถตรวจเช็คสต็อกสิ นค้าได้
2.2.4 ไม่สามารถจองคิวเพื่อเข้าใช้บริ การได้
2.2.5 ไม่สามารถบริ หารบุคลากรไปทางานส่ วนต่างๆเช่นการจัดคิวให้ช่างเป็ นต้น
2.2.6 ไม่มีระบบสารสนเทศมาประมวลผลและเก็บข้อมูลต่างๆ
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2.1.3 Work Flow Diagram ระบบงานเดิม
ลูกค้า

พนักงาน

เริ่ ม
ติดต่อนารถเข้ารับบริ การ

No

ตกลงราคา/วันที่นดั หมาย

ตรวจสอบใบ
ประเมินราคา
Yes
ตรวจสอบ นา

รอคิวเข้ารับบริ การ

รถเข้ารับ
บริ การ
Yes

รับรถ

ซ่อมรถ

จบ

รู ปที่ 2.1 แสดง Work Flow Diagram ของระบบงานเดิม

No
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2.2 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 HTML [ 1 ]

รู ปที่ 2.2 HTML
2.2.1 HTML [ 1 ]
HTML คือ (ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language) คือ Markup Language ที่ใช้ในการ
สร้างเว็บเพจ มีแม่แบบมาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) ที่ตดั
ความสามารถบางส่ วนออกไป เพื่อให้สามารถทาความเข้าใจและเรี ยนรู ้ได้ง่าย ปัจจุบนั มีการพัฒนา
และกาหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C)ภาษา HTML ได้ถูก
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ HTML Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2 และ HTML
4.0 ในปั จจุบนั ทาง W3C ได้ผลักดัน รู ปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่เรี ยกว่า XHTML ซึ่ งเป็ น
ลักษณะของโครงสร้าง XML แบบหนึ่ ง ที่มีหลักเกณฑ์ในการกาหนดโครงสร้างของโปรแกรมที่มี
รู ปแบบที่มาตรฐานกว่า มาทดแทนใช้ HTML รุ่ น 4.01 ที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั HTML มีโครงสร้าง
การเขียนโดยอาศัย Tag ในการควบคุมการแสดงผลของข้อความ รู ปภาพ หรื อวัตถุอื่น ๆ แต่ละ Tag
อาจจะมี ส่ วนขยาย เรี ย กว่า Attribute ส าหรั บ จัดรู ป แบบเพิ่ ม เติ ม การสร้ า งเว็บ เพจ โดยใช้ภาษา
HTML สามารถทาโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่ น Notepad, EditPlus หรื อจะอาศัย
โปรแกรมที่เป็ นเครื่ องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่ งอานวย
ความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ในลักษณะ WYSIWYG (What You See Is What You Get)
แต่มีขอ้ เสี ยคือ โปรแกรมเหล่านี้ มกั generate code ที่เกินความจาเป็ นมากเกินไป ทาให้ไฟล์ HTML
มีขนาดใหญ่ และแสดงผลช้า ดังนั้นหากเรามี ความเข้าใจภาษา HTML จะเป็ นประโยชน์ให้เรา
สามารถแก้ไข code ของเว็บเพจได้ตามความต้องการ และยังสามารถนา script มาแทรก ตัดต่อ
สร้ า งลู ก เล่ นสี สั นให้ก ับ เว็บเพจของเราได้ก ารเรี ย กใช้ง านหรื อทดสอบการท างานของเอกสาร
HTML จะใช้โปรแกรม Internet Web Browser เช่น Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari,
Opera, และ Google Chrome เป็ นต้น
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รู ปที่ 2.3 PHP
2.2.2 PHP [ 2 ]
PHP เป็ นภาษาจาพวก scripting language คาสั่งต่างๆจะเก็บอยูใ่ นไฟล์ที่เรี ยกว่าสคริ ปต์
(script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุ ดคาสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริ ปก็เช่น JavaScript, Perl
เป็ นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริ ปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและ
ออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ สอดแทรกหรื อแก้ไขเนื้ อหา
ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึ งกล่าวว่า PHP เป็ นภาษาที่ เรี ยกว่า server-side หรื อ HTML-embedded
scripting language เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic
HTML ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น ถ้าใครรู ้จกั Server Side Include (SSI) ก็จะ
สามารถเข้าใจการทางานของ PHP ได้ไม่ยาก สมมุติวา่ เราต้องการจะแสดงวันเวลาปั จจุบนั ที่ผเู ้ ข้า
มาเยี่ยมชมเว็บไซด์ในขณะนั้น ในตาแหน่ง ใดตาแหน่งหนึ่ งภายในเอกสาร HTML ที่เราต้องการ?
อาจจะใช้คาสั่งในรู ปแบบนี้ เช่ น อนุ มตั ิ ก่อนที่ จะส่ งไปยังผูอ้ ่านอี กทีหนึ่ งอาจจะกล่าวได้ว่า PHP
ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อแทนที่ SSI รู ปแบบเดิมๆ โดยให้มีความสามารถ และมีส่วนเชื่ อมต่อกับ
เครื่ องมือชนิดอื่นมากขึ้น เช่น ติดต่อกับคลังข้อมูลหรื อ database เป็ นต้นPHP ได้รับการเผยแพร่ เป็ น
ครั้งแรกในปี ค.ศ.1994 จากนั้นก็มีการพัฒนาต่อมาตามลาดับ เป็ นเวอร์ ชนั่ 1 ในปี 1995 เวอร์ ชนั่ 2
(ตอนนั้นใช้ชื่อว่า PHP/FI) ในช่ วงระหว่าง 1995-1997 และเวอร์ ชนั่ 3 ช่ วง 1997 ถึง 1999 จน
ถึ งเวอร์ ชนั่ 4 ในปั จจุบนั PHP เป็ นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิ งเปิ ดเผยรหัส
ต้นฉบับ หรื อ OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว และแพร่ หลายโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อใช้ร่วมกับ Apache Web Server ระบบปฏิบตั ิอย่างเช่น Linux หรื อ FreeBSD เป็ นต้น ใน
ปั จจุบนั PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆตัวบนระบบปฏิ บตั ิการอย่างเช่น Windows
95/98/NT เป็ นต้น
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รู ปที่ 2.4 JavaScript
2.2.3 JavaScript [ 3 ]
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์ เน็ต ที่
กาลังได้รับความนิ ยมอย่างสู ง Java JavaScript เป็ น ภาษาสคริ ปต์เชิ งวัตถุ (ที่เรี ยกกันว่า "สคริ ปต์"
(script) ซึ่ งในการสร้ างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการ
เคลื่ อนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ ช้งานได้มากขึ้น ซึ่ งมีวิธีการทางานในลักษณะ "แปลความและ
ด าเนิ น งานไปที ล ะค าสั่ ง " (interpret) หรื อ เรี ย กว่า อ็ อ บเจ็ ก โอเรี ย ลเต็ ด (Object Oriented
Programming) ที่มีเป้ าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์ เน็ต สาหรับ
ผูเ้ ขียนด้วยภาษา HTML สามารถทางานข้ามแพลตฟอร์ มได้ โดยทางานร่ วมกับ ภาษา HTML และ
ภาษา Javaได้ท้ งั ทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ (Server) JavaScript ถูกพัฒนาขึ้น
โดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script
ออกมาพร้ อมกับ Netscape Navigator2.0 เพื่อใช้สร้ างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ แบบ Live
Wire ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมื อกับ บริ ษทั ซันไมโครซิ สเต็มส์ ปรับปรุ งระบบของบราวเซอร์
เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุ ง LiveScript ใหม่เมื่อ ปี 2538 แล้วตั้ง
ชื่ อใหม่วา่ JavaScript JavaScript สามารถทาให้ การสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย และยัง
สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้อย่างทันที เช่ น การใช้เมาส์ คลิ ก หรื อ การกรอกข้อความในฟอร์ ม เป็ น
ต้น เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้ผพู ้ ฒั นา สามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงกับความต้องการ และมีความ
น่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับเป็ นภาษาเปิ ด ที่ใครก็สามารถนาไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความนิ ยม
เป็ นอย่างสู ง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกกาหนดให้เป็ นมาตรฐานโดย ECMA การ
ทางานของ JavaScript จะต้องมี การแปลความค าสั่ง ซึ่ งขั้นตอนนี้ จะถู กจัดการโดยบราวเซอร์
(เรี ยกว่าเป็ น client-side script) ดังนั้น JavaScript จึงสามารถทางานได้ เฉพาะบนบราวเซอร์ ที่
สนับสนุ น ซึ่ งปั จจุบนั บราวเซอร์ เกื อบทั้งหมดก็สนับสนุ น JavaScript แล้ว อย่างไรก็ดี สิ่ งที่ตอ้ ง
ระวังคือ JavaScript มีการพัฒนาเป็ นเวอร์ ชนั่ ใหม่ๆออกมาด้วย (ปั จจุบนั คือรุ่ น 1.5) ดังนั้น ถ้านา
โค้ดของเวอร์ ชนั่ ใหม่ ไปรันบนบราวเซอร์ รุ่นเก่าที่ยงั ไม่สนับสนุน ก็อาจจะทาให้เกิด error ได้
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รู ปที่ 2.5 MySQL
2.2.4 MySQL [ 4 ]
MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พฒั นาโดยบริ ษทั MySQL AB มีหน้าที่
เก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ รองรั บคาสั่ง SQL เป็ นเครื่ องมื อสาหรั บเก็บข้อมูล ที่ ตอ้ งใช้ร่วมกับ
เครื่ องมือหรื อโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผูใ้ ช้ เช่น
ทางานร่ วมกับเครื่ องบริ การเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริ การแก่ภาษาสคริ ปต์ที่ทางานฝั่ งเครื่ อง
บริ การ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรื อภาษาเจเอสพี เป็ นต้น หรื อทางาน
ร่ วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิ กดอทเน็ต ภาษาจาวา หรื อ
ภาษาซีชาร์ป เป็ นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทางานได้บนระบบปฏิบตั ิการที่หลากหลาย
และเป็ นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ ท (Open Source)ที่ถูกนาไปใช้งานมากที่สุดMySQL : มาย
เอสคิวแอล เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL. แม้ว่า MySQL เป็ นซอฟต์แวร์ โอเพน
ซอร์ ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สทัว่ ไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริ ษทั MySQL AB ใน
ประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุ รกิจ
2.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา

รู ปที่ 2.6 Apache
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2.3.3 Apache [ 5 ]
Apache คือ pache พัฒนามาจาก HTTPD Web Server ที่มีกลุ่มผูพ้ ฒั นาอยูก่ ่อนแล้วโดยร็ อบ
แม็คคูล (Rob McCool) ที่ NCSA (National Center for Supercomputing Applications) มหาวิทยาลัย
อิลลินอยส์ เออร์ แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริ กา แต่หลังจากที่ แม็คคูล ออกจาก NCS และหันไป
ให้ความสนใจกับโครงการอื่นๆ มากกว่าทาให้ HTTPD เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ถูกปล่อยทิ้งไม่มีผพู ้ ฒั นาต่อ
แต่เนื่ องจากเป็ นซอร์ ฟแวร์ ที่อยูภ่ ายใต้ลิขสิ ทธิ์ กนู คือ ทุกคนมีสิทธิ์ ที่จะนาเอาซอร์ สโค้ดไปพัฒนา
ต่อได้ ทาให้มีผใู ้ ช้กลุ่มหนึ่งได้พฒั นาโปรแกรมขึ้นมาเพื่ออุดช่องโหว่ ที่มีอยูเ่ ดิม (หรื อ แพช) และยัง
ได้รวบรวมเอาข้อมูลการพัฒนา และการแก้ไขต่างๆ แต่ขอ้ มูลเหล่านี้ อยูต่ ามที่ต่างๆ ไม่ได้รวมอยูใ่ น
ที่ที่เดียวกัน จนในที่สุด ไบอัน บีเลนดอร์ ฟ (Brian Behlendorf) ได้สร้างจดหมายกลุ่ม (mailing list)
ขึ้นมาเพื่อนาเอาข้อมูลเหล่านี้เข้าไว้เป็ นกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
และในที่สุด กลุ่มผูพ้ ฒั นาได้เรี ยกตัวเองว่า กลุ่มอาปาเช่ (Apache Group) และได้ปล่อยซอฟต์แวร์
HTTPD เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ที่พฒั นาโดยการนาเอาแพชหลายๆ ตัวที่ผใู ้ ช้ได้พฒั นาขึ้นเพื่อปรับปรุ งการ
ทางาน ของซอฟ์ ตแวร์ ตวั เดิมให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

รู ปที่ 2.7 Adobe Photoshop CS6
2.3.4 Adobe Photoshop CS6 [ 6]
โปรแกรมPhotoshop เป็ นโปรแกรมสร้ างและแก้ไขรู ปภาพอย่างมืออาชี พโดยเฉพาะนัก
ออกแบบในทุกวงการ ย่อมรู ้จกั โปรแกรมตัวนี้ ดี โปรแกรม Photoshop เป็ นโปรแกรมที่มีเครื่ องมือ
มากมายเพื่อสนับ สนุ นการสร้ า งงานประเภทสิ่ ง พิ ม พ์ งานวิดีท ศั น์ งานนาเสนอ งานมัล ติ มี เดี ย
ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในชุ ดโปรแกรม Adobe Photoshopจะประกอบด้วย
โปรแกรมสองตัวได้แก่ Photoshop และ ImageReady การที่จะใช้งานโปรแกรม Photoshopคุณต้อง
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มีเครื่ องที่มีความสามารถสู งพอควร มีความเร็ วในการประมวลผล และมีหน่ วยความจาที่เพียงพอ
ไม่เช่ นนั้นการสร้ างงานของคุณคงไม่สนุ กแน่ เพราะการทางานจะช้าและมีปัญหาตามมามากมาย
ขณะนี้โปรแกรม Photoshop ได้พฒั นามาถึงรุ่ น Adobe Photoshop CS

รู ปที่ 2.8 Adobe Dreamweaver
2.3.5 Adobe Dreamweaver [ 7 ]
อะโดบี ดรี มวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) หรื อชื่ อเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรี มวีฟเวอร์
(Macromedia Dreamweaver) เป็ นโปรแกรมแก้ไข HTML พัฒนาโดยบริ ษทั แมโครมีเดีย (ปั จจุบนั
ควบกิ จการรวมกับบริ ษทั อะโดบีซิสเต็มส์ ) สาหรับการออกแบบเว็บไซต์ในรู ปแบบ WYSIWYG
กับการควบคุ มของส่ วนแก้ไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้งสองแบบเข้า
ด้วยกันแบบนี้ ทาให้ ดรี มวีฟเวอร์ เป็ นโปรแกรมที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน
ในช่ วงปลายปี ทศวรรษ 2533 จนถึ งปี พ.ศ. 2544 ดรี มวีฟเวอร์ มีสัดส่ วนตลาดโปรแกรมแก้ไข
HTML อยู่มากกว่า 70% ดรี มวีฟเวอร์ มีท้ งั ในระบบปฏิ บตั ิการแมคอิ นทอช และไมโครซอฟท์
วินโดวส์ ดรี มวีฟเวอร์ ยงั สามารถทางานบนระบบปฏิบตั ิการแบบยูนิกซ์ ผ่านโปรแกรมจาลองอย่าง
WINEได้ รุ่ นล่าสุ ดคือ ดรี มวีฟเวอร์ CS4 ดรี มวีฟเวอร์ สามารถทางานกับภาษาคอมพิวเตอร์ ในการ
เขียนเว็บไซต์แบบไดนามิค ซึ่ งมีการใช้ HTML เป็ นตัวแสดงผลของเอกสาร เช่น ASP, ASP.NET,
PHP, JSP และ ColdFusion รวมถึ งการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ อีกด้วย และในเวอร์ ชนั ล่าสุ ด
(เวอร์ชนั CS4) ยังสามารถทางานร่ วมกับ XML และ CSS ได้อย่างง่ายดาย

