บทที่ 2
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การปฏิ บ ัติ ง านด้า นสารสนเทศภายในบริ ษ ัท ฟรี วิ ล ล์ โ ซลู ชั่น ส์ จ ากัด ท าให้ เข้าใจถึ ง
หลักการการทางานของเว็บแอพพลิ เคชั่นและสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการพันนาโครงงาน
โดยในโครงงานได้นาทฤษฏีเอ็มวีซีมาใช้งาน ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการพันนาเว็บแอพพลิ เคชัน่ ที่ได้รับ
ความนิ ยมในปั จจุบนั เนื่ องจากภาษาที่ใช้ในการเขียนคือ ซี ชาร์ ปซึ่ งเป็ นภาษาที่มีเครื่ องมือในการ
พันนาเช่น วิชวลสตูดิโอ ซึ่งสามารถทาขั้นตอน ดีบคั เพื่อให้สามารถสร้างลาดับการทางานและระบุ
ตาแหน่งที่เกิดปั ญหาขึ้นในระหว่างการพันนาได้ รวมถึงการทางานร่ วมกันกับภาษาที่ถูกใช้ในการ
พันนาเว็บไซต์อย่าง เอชทีเอ็มแอล จาวาสคริ ป เรเซอร์ ซินแทค ได้อย่างดีเยีย่ มและสุ ดท้ายการใช้งาน
ลินคิว เอนติต้ ีเฟรมเวิร์ค เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อจัดการในส่ วนของฐานข้อมูลที่ใช้ในโครงงาน
2.1 เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
เว็บ แอพพลิ เคชั่น (Web Application) [1] หรื อ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เป็ นโปรแกรม
ประยุก ต์ ที่ เข้า ถึ ง ด้ว ยโปรแกรมค้น หาเว็บ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งอิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ
อินทราเน็ต เว็บแอพพลิ เคชัน่ เป็ นที่ นิยมเนื่ องจากความสามารถในการอัพเดตและดู แล ผูใ้ ช้งาน
สามารถเข้าถึ งโปรแกรมได้โ ดยตรงจากเครื่ องผูใ้ ช้ ตัวอย่างเว็บแอพพลิ เคชั่นได้แก่ เว็บเมล์ การ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เป็ นต้น
ลักษณะเว็บแอพพลิเคชัน่ แบบเบื้องต้น ฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ จะประกอบไปด้วยเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ทา
หน้าที่เชื่ อมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอลเอชทีทีพี/เอชทีทีพีเอส (HTTP/HTTPS) โดยนอกจาก
เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะทาหน้าที่ส่งไฟล์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงผลตามมาตรฐานเฮชทีทีพีตามปกติทวั่ ไป
เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ มีส่วนประมวลผลอาจจะเป็ นตัวแปลภาษา เช่ น Script Engine ของภาษาพีเอชพีหรื อ
อาจจะมี การติดตั้ง .NET Framework ซึ่ งมีส่วนแปลภาษาซี แอลอาร์ (Common Language Runtime)
ที่ใช้แปลภาษา Intermediate จากโค้ดที่เขียนด้วย VB.NET หรื อ C#.NET หรื ออาจจะเป็ น J2EE ที่มี
ส่ วนแปลไบต์โค้ดของคลาสที่ได้จากโปรแกรมภาษาจาวา เป็ นต้น
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ภาษาที่สามารถนามาสร้างเว็บแอพพลิเคชัน่ ได้แก่
 HTML (Hypertext Markup Language), XHTML (Extended HTML)
 XML (Extendsible Markup Language)
 JavaScript/Jscript
 ASP.NET
 PHP
 LINQ
ภาษาที่เหมาะนามาเขียนเว็บแอพพลิ เคชัน่ มากที่สุด คือ เอชทีเอ็มแอล พีเอชพี จาวา เพราะ
ภาษาเหล่านี้ สามารถเรี ยนรู ้ได้ง่าย สามารถหาแหล่งข้อมูลของการใช้งานได้ง่าย และในปั จจุบนั ปี
2558 ภาษาเหล่านี้เป็ นที่นิยมในการนามาสร้างเว็บแอพพลิเคชัน่ ด้วย
2.2 เอ็มวีซี (Model-View-Control : MVC)
เอ็ ม วี ซี (MVC) [2] เป็ นสถาปั ต ยกรรม (Architectural Pattern) ที่ ใ ช้ใ นสาขาวิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ รูปแบบ เอ็มวีซีใช้เพื่อแยกส่ วนซอฟต์แวร์ ในส่ วนตรรกะเนื้ อหา (Domain Logic) ได้แก่
ความเข้าใจในระบบของผู ้ใ ช้ ส่ วนการป้ อ นข้อ มู ล และแสดงผล (GUI) ช่ วยให้ ก ารพัน นาการ
ทดสอบและการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ แยกออกจากกันเอ็มวีซีประกอบไปด้วย3ส่ วนคือ
2.2.1 โมเดล (Model)
เป็ นส่ วนของ Business Logic และส่ วนของเอนติต้ ีส่วนนี้แตกต่างจากแนวคิดแบบ
3-tier แยกส่ วนล่ า งสุ ดเป็ น DataAccessLayer (DAL) ท าหน้ า ที่ ติ ด ต่ อ กั บ ดาต้ า เบส
(Database) เท่ า นั้ น โมเดลติ ด ต่ อ กั บ ดาต้ า เบสเท่ า นั้ น และสามารถรวมเรื่ องของ
BusinessLogic ด้วย เช่น การคานวณ VAT7% หรื อการคานวณค่าต่างให้อยูใ่ นชั้นนี้และให้
การทางานดี เยี่ยมชั้นนี้ ควรทาการสร้าง ServiceLayer ขึ้นมา ตรงส่ วนนี้ เพื่อจัดการในส่ วน
ของการนาข้อมูลไปใช้งานภายในโปรแกรมได้สะดวกมากขึ้น
2.2.2 วิว (View)
เป็ นส่ วนของการแสดงผลของเอชที เอ็ ม เอลซี เอสเอส และจาวาสคริ ปต์
(JavaScript) ในการทาเว็บแอพพลิ เคชัน่ โดยวินโดว์แอพพลิ เคชัน่ (Windows Application)
คื อ รู ปแบบฟอร์ ม (Forms) ต่ า งๆในการใช้ ง าน PHP Framework บางตัว รวมเข้ า กั บ
Template Engine เพื่ อ น ามาใช้ ง านด้ ว ย เช่ น Symfony จะมี Twig เป็ น Template Engine
ข้อดีของการใช้งาน Template Engine คือ การแยกส่ วนของการแสดงผลกับลอจิก (Logic)
ได้ชดั เจนมากขึ้นซึ่ งทาให้ง่ายต่อผูท้ ี่พนั นาด้วยเอชทีเอ็มเอลซีเอสเอสและจาวาสคริ ปต์
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2.2.3 คอนโทรลเลอร์ (Controller)
ส่ วนนี้ เป็ นส่ วนประมวลผลของระบบท าหน้าที่ ค อยควบคุ ม การดึ งข้อมู ล จาก
โมเดล แล้ว น าไปแสดงผลที่ วิ ว ซึ่ งโดยทั่ว ไปมี ก ารเข้า ใจผิ ด กัน ในหมู่ ผู ้พ ัน นาเว็บ
แอพพลิ เคชัน่ เริ่ มต้นในเรื่ องของรู ปแบบการใช้งาน MVCFramework เพราะในส่ วนของ
คอนโทรลเลอร์ จะเป็ น WorkFlow หรื อขั้นตอนการทางานต่างๆ มี เฉพาะ Flow ของการ
ท างานเท่ านั้น หน้า ที่ ข องคอนโทรลเลอร์ มี เพี ย งรั บ ค่ า และเริ่ ม ท าการยืน ยัน การใช้งาน
(Validate) แล้วส่ งเข้ากลับไปที่โมเดลเท่านั้น
ประโยชน์ของการใช้เอ็มวีซี คือ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบารุ งรักษา (Maintainability)
หรื อทาให้ระบบแก้ไขได้ง่ายขึ้นเพราะระบบมีการแยกส่ วนออกจากกันอย่างชัดเจน อีกปั จจัยหนึ่ งที่
มีความสาคัญคือสามารถแบ่งหน้าที่ การทางานตามความถนัดของบุคคลากรเช่ น ผูพ้ นั นาในส่ วน
ของวิ ว จะมี ห น้ า ที่ ท าส่ วนของการแสดงผลของซอฟต์ แ วร์ ที่ จ ะรั บ ค่ า มาจากโมเดลหรื อ
คอนโทรลเลอร์ ผูพ้ นั นาในส่ วนโมเดลมีหน้าที่ทาซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องในส่ วนของฐานข้อมูล โดย
เรี ยกข้อมูลจากดาต้าเบสเพื่อส่ งให้กบั วิว

HTTP,CLI,etc.

HTML,RSS,XML,
JSON,etc.

รู ปที่ 2.1 แนวคิดเอ็มวีซี
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2.3 เอนติตีเ้ ฟรมเวิร์ค (Entity Framework)
เอนติ ต้ ี เฟรมเวิร์ค (Entity Framework) [3] เป็ นไลบรารี (Library) ที่ ท าหน้าที่ จดั การดาต้า
เบส ร่ วมกับการเขี ยนคลาสบนโปรแกรมที่จะเขียนขึ้นแนวคิดของเอนติต้ ีเฟรมเวิร์คอยูใ่ นรู ปแบบ
ของ Object/Relational Mapping(O/RM) คื อ เอนติ ต้ ี เฟรมเวิร์ ค ท าการสร้ างเลเยอร์ ที่ ท าหน้า เป็ น
แบบจาลองข้อมูล(Database Model) ขึ้นมาเป็ นคลาส (Class) ภายในโปรเจคที่กาลังถูกพันนา โดยทา
การวางรู ปแบบการเข้าถึงข้อมูลภายในตัวคลาสที่สร้ างขึ้ นใหม่น้ ี กบั ตารางแสดงผล (Table View)
และการสร้ า งขั้น ตอนการบัน ทึ ก (Stored Procedure) จากดาต้าเบสเข้า สู่ โปรเจคท าให้ ส ามารถ
เรี ยกใช้ผ่านคลาสที่ อยู่ในโปรเจคได้ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้คาสั่ง SQLStatement เพื่อทาการบันทึ ก
อัพ เดทหรื อลบ แล้วจึ งส่ งไปดาเนิ นการที่ ตาราง โดยคิ ดได้ว่าต่อไปค าสั่งเอสคิวแอลบนโปรเจค
สามารถจดจาการกระทาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าได้ และชนิดคาสั่ง ข้อมูลที่กาหนด (Dataset) ตารางข้อมูล
(Data Table) การอ่านข้อมูล (Data Reader) การปฏิบตั ิที่ไม่มีการจัดลาดับ (ExecuteNonQuery) ที่ใช้
สาหรับการจัดการกับดาต้าเพราะตัวเอนติต้ ีเฟรมเวิร์คจะทาหน้าที่ แทนทั้งหมดและให้เรี ยกใช้งาน
ตารางต่างๆผ่าน EntitySet ที่มีการสร้างขึ้น ส่ วนรู ปแบบภาษาที่ใช้ในการพันนาเอนติต้ ีเฟรมเวิร์คให้
ทางานแทนคื อ ลิ นคิ วซิ นแทคท างานร่ วมกัน กับ Generic ของ List ซึ่ ง ลิ นคิ ว มี สัญ ลักษณ์ ค าสั่ ง ที่
แตกต่างจาก SQLStatement แต่สามารถเข้าใจง่ายตามรู ปแบบของภาษาเช่น วีบีดอทเน็ตหรื อซี ชาร์ ป
สามารถแสดงแนวคิดการทางานของ เอนติต้ ีเฟรมเวิร์ค ได้ดงั รู ปที่ 2.2

(EDM)

/

รู ปที่ 2.2 เอนติต้ ีเฟรมเวิร์ค

7
2.4 ลินคิว (LINQ)
ลิ นคิ ว (LINQ) [4] โดยทัว่ ไปซอฟต์แวร์ คื อ การผสมผสานระหว่างค าสั่ งและข้อ มู ล การ
พันนาซอฟต์แวร์ คือการพันนาคาสั่งเพื่อดาเนิ นการกับข้อมูล ซึ่ งการพันนาคาสั่งมีภาษาโปรแกรม
ให้เลือกจานวนมากสามารถเลือกใช้ภาษาโปรแกรมขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆหลายประการเช่น ลักษณะ
ของงานที่จะนาไปใช้ ความถนัดของบุคคลากรภายในทีมพันนา ระบบปฏิ บตั ิการที่นามาใช้ หรื อ
นโยบายที่บริ ษทั หรื อลู กค้ากาหนด เมื่อดาเนิ นการด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ ง และเสร็ จสิ้ นการทางาน
ควรมีการระบุขอ้ มูล เวอร์ ชนั การใช้งานของภาษานั้นๆ โดยข้อมูลอาจอยูใ่ นแหล่งต่างๆหลากหลาย
แบบเช่ น ไฟล์ ในดิ ส ก์ ตารางในฐานข้อมู ล เอกสารรู ป แบบ เอกซ์ เอ็ม แอล (XML) ที่ สื บ ค้น บน
เว็บไซต์ หรื อบ่อยครั้งที่งานเดียวต้องทาการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทุกรู ปแบบ โดยที่สุดแล้วการพันนา
ซอฟต์แวร์ โครงการต้องเกี่ ยวข้องกับการจัดการข้อมูลในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งเสมอ ซึ่ งลินคิวถูก
น ามาใช้เพื่ อ เป็ นค าสั่ ง ในการเรี ย กข้อ มู ล จากเอนติ ต้ ี เฟรมเวิร์ ค และเชื่ อ มโยงเข้ากับ โครงสร้ าง
โปรแกรมภายในต่างๆ
2.5 เอชทีเอ็มแอลเรเซอร์ (HTML Razor)
การใช้ @ และตามด้วยคาสั่งภาษาโปรแกรมซี ชาร์ ป เพื่อกาหนดให้สามารถนาคาสั่งที่ถูก
พันนาภายด้วยภาษาซี ชาร์ ปเข้ามาใช้งานบนหน้าเว็บที่ถูกพันนาด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลเนื่ องจากไม่
สามารถนาคาสั่งมาใช้ได้โดยตรง เรี ยกโดยทัว่ ไปว่า เรเซอร์ ซินแทค
2.6 เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (SQL Server)
เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อ ไมโครซอฟต์เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) [5]
คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (Relational Database Management System หรื อ RDBMS)
พันนาโดยบริ ษทั ไมโครซอฟต์(Microsoft) เป็ นระบบฐานข้อมูล ที่ถูกใช้ในรู ป แบบเครื่ องลู กและ
เซิ ร์ฟเวอร์ (Client/Server) และทางานบนระบบ วินโดว์เอนที (Window NT) ภาษาที่ใช้พนั นาคาสั่ง
ในการเรี ยกข้อมูลคือ ที-เอสคิวแอล (T-SQL) ด้วยเหตุที่ขอ้ มูลส่ วนใหญ่เก็บไว้ในเครื่ องที่ทางานบน
ระบบปฏิบตั ิการ ไมโครซอฟต์วินโดว์เป็ นหลักทาให้ไมโครซอฟต์เอสคิวแอลสามารถนาข้อมูลใน
รู ปแบบ วินโดว์เบส (Windows base) มาเก็บและนามาประมวลผล ประกอบกับการที่มีการลงทุนที่
ต่าและสามารถจัดหาได้ง่ายจึงเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้ไมโครซอฟต์เอสคิวแอลเป็ นระบบฐานข้อมูลที่
ถูกเลือกใช้เป็ นจานวนมาก
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2.7 ภาษาซีชาร์ ป (C# Programming Language)
ภาษาซี ชาร์ ป (C# Programming Language) [6] คือ ภาษาที่ใช้ในการพันนาโปรแกรมแบบ
หลายโมเดล ที่ใช้ระบบชนิดข้อมูลแบบรัดกุม (Strong typing) และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิง
ค าสั่ ง การเขี ย นโปรแกรมเชิ งประกาศ การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง ฟั ง ก์ชัน การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง
กระบวนการ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแบบคลาส และการเขียนโปรแกรมเชิ งส่ วนประกอบ ได้รับ
การพันนาเริ่ มแรกโดยบริ ษทั ไมโครซอฟท์เพื่อทางานบนดอตเนตเฟรมเวิร์ค โดยมีแอนเดอร์ เฮลส์
เบิร์ก (Anders Hejlsberg) เป็ นหัวหน้าโครงการและมีรากฐานมาจากภาษาซี พลัสพลัส (C++) และ
ภาษาอื่นๆโดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็ นภาษาสมัยใหม่ไม่ซับซ้อนใช้
งานได้ทวั่ ไป (General-Purpose) และจัดการข้อมูลให้เป็ นเชิงวัตถุ ซึ่ งง่ายต่อการพันนา
2.8 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (Enterprise Resource Planning : ERP)
อี อ าร์ พี คื อ การวางแผนทรั พ ยากรทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก รโดยรวม เพื่ อ ให้ เกิ ด การใช้
ประโยชน์ได้อย่างสู งสุ ดของทรัพยากรทางธุ รกิ จขององค์กรคือ ระบบที่ใช้ในการจัดการและวาง
แผนการใช้ท รัพ ยากรต่างๆขององค์กร โดยเป็ นระบบที่ เชื่ อมโยงระบบงานต่างๆขององค์ก รเข้า
ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น อีอาร์ พีของบริ ษทั จะรวมตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี การเงิน ระบบงาน
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริ หารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสิ นค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและ
บริ หารทรั พ ยากรของบริ ษ ทั นั้นเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทั้งยังช่ วยลดเวลาและขั้นตอนการ
ทางานได้อีกด้วย
2.9 แอพพลิเคชั่นระบบจัดการสิ นค้ า (System Application Products : SAP)
แซป คือ อีอาร์ พี ตัวหนึ่ งที่มีการทางานครอบคลุ มในทุกๆส่ วนขององค์กรอย่างที่กล่าวไว้
ใน อีอาร์พี และมีการเชื่อมต่อซึ่ งกันและกันได้อย่างดีของทุกสายงานในองค์กรหรื อบริ ษทั ได้ขอ้ มูล
ที่ ถู ก ต้อ งแม่ น ย าสมบู รณ์ อี ก ทั้ง ระบบยัง มี ค วามสามารถมากมายเพื่ อ ช่ วยในการวิ เคราะห์ ก าร
ดาเนิ นงานของธุ รกิ จ โปรแกรมแซปเป็ นโปรแกรมที่ ค่อนข้างเปิ ดต้องมีการปรับเปลี่ ยนปรับแต่ง
(Custom) ก่อนนาไปใช้งานเพื่อให้เข้ากับธุ รกิจของบริ ษทั ทาให้มีอาชีพทางด้านแซปเกิดขึ้นมากมาย
2.10 ริสปอนซีฟดีไซเนอร์ (Responsive Design)
ริ สปอนซีฟดีไซเนอร์ (Responsive Design) [7] คือ แนวคิดการออกแบบที่เรี ยกว่า One Size
Fit All คื อ ออกแบบเพี ย งครั้ งเดี ย ว แต่ ส ามารถใช้ไ ด้ก ับ ทุ ก ขนาดของหน้ า จอ โดยเว็บ ไซต์จ ะ
สามารถตรวจจับขนาดของหน้าจอ และปรับขนาด และเลเอ้า (Layout) ให้เหมาะสมตามขนาดของ
หน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยการทางานร่ วมกันระหว่างเทคโนโลยีต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ เลเอ้าของ
เว็บแบบ Flexible Grid รู ปภาพแบบ Flexible Image และ CSS3 Media Query
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ประโยชน์ของการออกแบบเว็บไซต์แบบริ สปอนซีฟ
 แสดงผลได้สวยงามบนขนาดหน้าจอที่แตกต่าง
 ออกแบบเพียงครั้งเดียวแต่สามารถใช้ได้กบั ขนาดหน้าจอที่หลากหลาย
 มี Experience ในการใช้งานที่ดีกว่า แสดงข้อมูลได้ง่ายโดยไม่ตอ้ งขยายภาพ
 ประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการทา 2 เว็บไซต์
 ช่วยในเรื่ องของการทา SEO (Search Engine Optimization)

