บทที$ 2
การทบทวนวรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
2.1 ระบบฐานข้ อมูล (Database System)[1]
ระบบฐานข้อ มู ล (Database System) คื อ ระบบจัด การเก็ บ ข้อ มู ล ที7 ร วบรวมข้อ มู ล ที7 มี
ความสัมพันธ์กนั เพื7อลดความซํ?าซ้อนของข้อมูล ผูใ้ ช้สามารถใช้งาน และดูแลรักษาป้ องกันข้อมูล
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ เป็ นสื7 อกลางระหว่างผูใ้ ช้ และโปรแกรมต่าง ๆ ที7เกี7ยวข้อง
กับ การใช้ ฐ านข้อ มู ล เรี ยกว่ า ระบบจัด การฐานข้อ มู ล หรื อ DBMS (Data Base Management
System) มีหน้าที7ช่วยให้ผใู ้ ช้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และมีประสิ ทธิภาพ
ชนิ ดของฐานข้อมู ล ระบบฐานข้อมู ลได้ถูกพัฒ นาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจัดเก็บ และ
เรี ยกใช้งาน โดยจะมีโครงสร้างของการออกแบบฐานข้อมูล แบ่งได้เป็ น 3 แบบ คือ
2.1.1 ฐานข้อมูลแบบลําดับชั?น (Hierarchical Database) เป็ นโครงสร้ างที7 จดั เก็บ
ข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูก
2.1.2 ฐานข้อมู ลแบบเครื อข่าย (Network Database) เป็ นการรวมระเบี ยนต่ าง ๆ
และความสัม พัน ธ์ระหว่างระเบี ยน ฐานข้อ มู ล ที7 มี ค วามสัม พัน ธ์ระหว่าง
แฟ้มข้อมูลเชื7อมโยงถึงกันหมด
2.1.3 ฐานข้อมู ลเชิ งสัมพัน ธ์ (Relation Database) เป็ นฐานข้อมู ลที7 จดั เก็บ ในรู ป
ของตารางข้อมูล โดยข้อมูลแต่ละส่ วนจะมีความสัมพันธ์ซ7 ึ งกันและกัน เมื7อ
ทราบข้อมูลส่ วนหนึ7 ง จะมีผลให้สามารถทราบข้อมูลส่ วนอื7น ๆ ที7สัมพันธ์
กันได้

[1]

อ้างอิงจาก http://www.chandra.ac.th/office/ict/document/it/it04/page01.html
อ้างอิงจาก http://61.7.221.103/access-online/database/database1.html
[1]
อ้างอิงจาก http://www.sirikitdam.egat.com/WEB_MIS/103_116/16.html
[1]
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2.2 เว็บแอพพลิเคชัน (Web Application)[2]

รู ปที7 2.1 ตัวอย่าง Web Application
เว็บ แอพพลิ เคชัน (Web Application) คื อ การพัฒ นาระบบงานบนเว็บ ไซต์ ซึ7 งจะทําให้
ข้อ มู ล ต่ าง ๆ ในระบบมี ก ารไหลเวียนในแบบ Online, แบบ Local (ภายในวงแลน) และ Global
(ออกไปยัง เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ) ทํา ให้ เหมาะสํ า หรั บ งานที7 ต ้อ งการข้อ มู ล แบบ Real Time
ระบบงานที7พฒั นาขึ?นมาจะตรงกับความต้องการมากกว่าโปรแกรมสําเร็ จรู ปทัว7 ไป ที7จะเน้นในเชิง
กว้าง ซึ7 งมักจะไม่ตรงกับความต้องการทั?งหมด ระบบสามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้แบบ Real Time และ
ไม่จาํ เป็ นต้องติดตั?งโปรแกรมใด ๆ ในการเข้าใช้งาน จึงทําให้ผใู ้ ช้งานรู ้สึกสะดวกและประทับใจ

[2]

อ้างอิงจาก http://plainsofeternity.blogspot.com/2013/07/3-web-application.html
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2.3 Responsive Web Design[3]

รู ปที7 2.2 ตัวอย่าง Responsive Web Design
Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ที7จะทําให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้
อย่า งเหมาะสมบนอุ ป กรณ์ ข นาดหน้ า จอที7 แ ต่ ง ต่ า งกัน โดยใช้เทคนิ ค หลาย ๆ อย่า งร่ ว มกัน
ประกอบด้วย
- Fluid Grid คือ การออกแบบ Grid ให้เป็ นแบบ Relative หรื อไม่กาํ หนดขนาดของ Grid
แบบตายตัว แต่จะกําหนดให้สมั พันธ์กบั สิ7 งอื7น ๆ เช่น กําหนดความกว้างเป็ น % หรื อการ
ใช้ font-size หน่วยเป็ น em เป็ นต้น
- Flexible Images คื อ การกํา หนดขนาดของ Images ให้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ขนาดของ
หน้าจอที7แสดงผล เพื7อให้แสดงผลได้อย่างเหมาะสม
- CSS3 Media Queries คือ ตัวช่ วยให้ผูใ้ ช้สามารถกําหนด Style Sheets สําหรับอุปกรณ์
ต่ าง ๆ ได้ โดยส่ วนใหญ่ จะเขี ยน Style Sheets พื? น ฐานเอาไว้ จะไม่ ข? ึ น อยู่ก บั อุ ป กรณ์
ใดๆ หลังจากนั?นจะเขียน Style Sheets สําหรับอุปกรณ์ที7มีขนาดหน้าจอที7เล็กสุ ด จนถึง
ขนาดใหญ่สุด เพื7อช่วยลดความซํ?าซ้อน และยังทําให้สะดวกขึ?นต่อการแก้ไขในภายหลัง

[3]

อ้างอิงจาก http://www.siamhtml.com/responsive-web-design-คืออะไร/
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2.4 Bootstrap[4]
Bootstrap คือ ชุดคําสัง7 ที7ประกอบด้วยภาษา CSS, HTML และ JavaScript ใช้สาํ หรับพัฒนา
เว็บ ไซต์ส่ วนของการแสดงผล เป็ น Front-end framework ที7 ถู ก พัฒ นามาเพื7 อ กําหนดกรอบหรื อ
รู ปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่ วนของการปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ (User Interface) ช่วยให้
ผูพ้ ฒั นาสะดวกต่อการนําไปใช้ เพราะเป็ น Framework ที7มีการพัฒนาอย่างต่อเนื7อง นําไปใช้งานง่าย
ประหยัด เวลาในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ นําไปพัฒ นาต่ อ ได้ง่าย และเป็ น Responsive Framework ที7
รองรับการแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ที7มีขนาดหน้าจอที7แตกต่างกัน
2.5 JavaScript[5]
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ หรื อ ภาษาสคริ ปต์เชิ งวัตถุ เป็ นภาษาสําหรับการเขียน
โปรแกรมบนระบบอินเทอร์ เน็ต ที7กาํ ลังได้รับความนิ ยมอย่างสู ง JavaScript เป็ น ภาษาสคริ ปต์เชิง
วัตถุ ซึ7 งในการพัฒนาเว็บไซต์จะใช้ร่วมกับ HTML เพื7อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื7อนไหว และ
สามารถตอบสนองผูใ้ ช้งานได้มากขึ?น ซึ7 งมีวิธีการทํางานในลักษณะ แปลความและดําเนิ นงานไปที
ละคําสั7ง (Interpret) หรื อเรี ยกว่า อ็อบเจ็กโอเรี ยลเต็ต (Object Oriented Programming) ที7มีเป้ าหมาย
ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์ เน็ต และยังสามารถทํางานข้ามแพลตฟอร์ ม
ได้

[4]

อ้างอิงจาก https://www.codebee.co.th/labs/bootstrap-คืออะไร/
[5]
อ้างอิงจาก http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html
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2.6 jQuery[6]
jQuery เป็ น JavaScript Library ที7มีการรวบรวม Function ของ JavaScript ต่าง ๆ ให้อยูใ่ น
รู ปแบบ Patterns Framework ที7สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความยืดหยุน่ รองรับต่อการใช้งาน
Cross Browser คือ ไม่ว่าจะใช้งานบน Web Browser ใด ใน Library ของ jQuery จะมี การเลื อกใช้
Function ที7สามารถ หรื อเหมาะสมต่อการทํางานและแสดงบน Web Browser ที7กาํ ลังทํางานอยู่ ซึ7 ง
ช่วยลดปั ญหาการทํางานที7ผิดพลาดในฝั7งของ Client ได้ เนื7 องจาก JavaScript จะไม่ทาํ งานหรื อไม่
Support ใน Web Browser บางตัว ด้วยเหตุ ผ ลนี7 ก ารใช้ jQuery จึ งมาเป็ นทางเลื อ กที7 ส ามารถช่ วย
แก้ปั ญ หานี? ได้เป็ นอย่างดี สะดวกต่ อ การใช้งาน เพราะเป็ น Syntax ที7 เข้าใจง่ าย และเขี ยนได้ใน
รู ปแบบที7ส? นั ๆ
2.7 PHP version 5.3.29[7]
PHP (PHP Hypertext Preprocessor) แต่ เ ดิ ม ย่ อ มาจาก Personal Home Page Tools เป็ น
ภาษาคอมพิวเตอร์ จาํ พวก Scripting language คําสั7งต่าง ๆ จะเก็บอยูใ่ นไฟล์ที7เรี ยกว่า Script เวลาใช้
งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคําสั7ง ตัวอย่างของภาษาสคริ ป เช่น JavaScript และ Perl เป็ นต้น ลักษณะ
ของ PHP แตกต่างจากภาษาสคริ ปแบบอื7น ๆ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื7อใช้งานใน
การสร้ างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกเนื? อหา หรื อแก้ไขเนื? อหาได้โดยอัตโนมัติ
ดังนั?นจึงกล่าวว่า PHP เป็ นภาษาที7เรี ยกว่า Server-side หรื อ HTML-embedded Script language นัน7
คื อในทุ ก ๆ ครั? งก่ อนที7 เครื7 องมื อคอมพิวเตอร์ ซ7 ึ งให้บ ริ การเป็ น Web Server จะส่ งหน้าเว็บ เพจที7
เขียนด้วย PHP ให้ผูใ้ ช้ โดยจะทําการประมวลผลตามคําสั7งที7 มีอยู่ให้เสร็ จก่อน แล้วจึ งค่อยส่ งผล
ลัพธ์ที7ได้ให้ผใู ้ ช้ ผลลัพธ์ที7ได้น? นั คือเว็บเพจที7ผใู ้ ช้เห็นนัน7 เอง ถือได้วา่ PHP เป็ นภาษาที7สาํ คัญชนิ ด
หนึ7 งที7 ช่ วยให้เราสามารถสร้ าง Dynamic Web Pages (เว็บ เพจที7 มี ก ารโต้ต อบกับ ผูใ้ ช้) ได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีลูกเล่นมากยิง7 ขึ?น

[6]

อ้างอิงจาก http://www.thaicreate.com/jquery/jquery-what-is-it.html
[7]
อ้างอิงจาก http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html
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2.8 งานวิจยั หรื อโครงงานทีใ$ กล้ เคียง[8]
ทางผูพ้ ฒั นาได้ทาํ การสํารวจระบบที7ใช้งานในปั จจุบนั ที7มีการทํางานหรื อฟั งก์ชนั ใกล้เคียง
กันได้แก่ ระบบเช่ารถออนไลน์

รู ปที7 2.3 ตัวอย่างระบบเช่ารถออนไลน์
ระบบเช่ารถออนไลน์ถูกพัฒนาขึ?นมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื7อที7จะช่วยอํานวยความสะดวก
แก่ผใู ้ ช้หรื อนักท่องเที7ยว ทําให้ไม่เสี ยเวลาหารถเช่าเมื7อเดินทางมาถึง

[8]

อ้างอิงจาก http://www.readypr0ject.com/product/246/โปรเจคเช่ารถออนไลน์
[8]
อ้างอิงจาก http://www.thairentecocar.com/14465584/รถเช่าพร้อมคนขับ
[8]
อ้างอิงจาก http://www.siamtransport.com/th/
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2.9 ตารางเปรียบเทียบการทํางาน
ตารางที7 2.1 เปรี ยบเทียบฟังก์ชนั การทํางาน
ฟังก์ ชันการทํางาน
ผูใ้ ช้สามารถล็อคอินเข้าสู่ ระบบ
ผูใ้ ช้สามารถลงทะเบียนเป็ นสมาชิก
ผูใ้ ช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว
ผูใ้ ช้สามารถลงประกาศให้เช่ารถพร้อมคนขับ

ระบบเช่ ารถออนไลน์

ü
ü
ü

ผูใ้ ช้สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าของตัวเอง
ผูใ้ ช้สามารถจัดการข้อมูลปฏิทินของตัวเอง
ผูใ้ ช้สามารถอัพโหลดรู ปภาพรถยนต์ของตัวเอง
ผูใ้ ช้สามารถดูประวัติการให้เช่าของตัวเอง
ผูใ้ ช้สามารถดูขอ้ มูลรถเช่า
ผูใ้ ช้สามารถขอใช้บริ การเช่ารถ
ผูใ้ ช้สามาถจองเช่ารถล่วงหน้า
ผูใ้ ช้สามารถโพสต์แสดงความคิดเห็นหลังใช้บริ การ

ü
ü
ü

ผูใ้ ช้สามารถจัดการข้อมูลการจอง
ผูใ้ ช้สามารถค้นหาบริ การให้เช่ารถ
ผูใ้ ช้สามารถดูขอ้ มูลการเดินทาง

ü
ü

ผูใ้ ช้สามารถอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน
ผูใ้ ช้สามารถส่ งข้อความส่ วนตัวกับผูใ้ ห้เช่าหรื อผูเ้ ช่า
ผูใ้ ช้สามารถแจ้งชําระเงิน
ผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลรถยนต์ได้
ผูด้ ูแลระบบสามารถออกรายงานได้

ü
ü
ü

ระบบจองและลงประกาศรถเช่ า
พร้ อมคนขับออนไลน์

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

