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บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 เว็บแอพพลิเคชัน 

- นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือเรียกโดยทับศัพท์ว่า เว็บแอปพลิเคชัน 

คือโปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่าง หรือ เว็บแอป

พลิเคชันเป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัปเดตและดูแล โดยไม่ต้องแจกจ่ายและติดตั้งบน

เครื่องผู้ใช้ ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันได้แก่ เว็บเมล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   การประมูลออนไลน์ 

กระดานสนทนาบล็อก (  https://goo.gl/VSbx91 )  

-  ส่วนมากเรามักจะคุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ติดตั้ง โปรแกรมพวก 

Microsoft Office ที่ประกอบด้วย Word ที่ส าหรับพิมพ์เอกสาร Excel ส าหรับสร้างตารางค านวณ 

โปรแกรมพวกนี้เราจะเรียกมันว่า Desktop Application ซึ่งจะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

เครื่องใครเครื่องคนนั้น หรือโปรแกรมส าหรับงานบัญชี ที่บางหน่วยงานติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น

ลักษณะ Client-Server Application โดยเก็บฐานข้อมูลไว้ที่ เซิร์ฟเวอร์ (Server) และติดตั้งตัว

โปรแกรมบัญชีที่เครื่องใช้งาน (Client) ซึ่งตอบสนองความต้องการเพ่ิมขึ้นในด้าน Multi-User หรือใช้

งานพร้อมๆกันได้หลายๆคน โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เก็บฐานข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง นอกจากนี้ยังไม่รวม

ปัญหาว่า ที่เครื่อง Client มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น OS (Operating System) ที่ต่างกัน 

สเปคเครื่องที่แตกต่างกัน ซึ่งหากการ Upgrade แล้วมีความจ าเป็นต้องใช้สเปคเครื่องที่สูงขึ้นที่ฝั่ง 

Client จ าเป็นต้อง Upgrade ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตามไปด้วย จากตัวอย่างปัญหาเหล่านี้ ถูกจัดการ

ด้วยเทคโนโลยี Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) เพราะ Web Application สามารถตอบสนอง

ปัญหาข้างต้นได้เป็นอย่างดี และสามารถแทนที่ Desktop Application ที่เป็น Client-Server 

Application ได้เป็นอย่างดี ตัวโปรแกรมของ Web Application จะถูกติดตั้งไว้ที่ Server คอย

ให้บริการกับ Client และที่ Client ก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม สามารถใช้โปรแกรมประเภท 

Brower ที่ติดมากับ OS ใช้งานได้ทันที อย่าง Internet Explorer หรือโปรแกรมฟรี ได้แก่ FireFox, 

Google Chrome ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถของ Brower ที่หลากหลาย ท า

ให้ ไม่จ ากัดว่าเครื่องที่ ใช้ เป็น OS อะไร หรืออุปกรณ์อะไร อย่างอุปกรณ์  TouchPad หรือ 

SmartPhone ก็สามารถเรียกใช้งานได้ ลดข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ใช้งานอีกด้วย จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ

ข้อมูลที่ส่งหากัน ระหว่าง Client กับ Server มีปริมาณน้อยมาก ท าให้เราสามารถย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่

https://goo.gl/VSbx91
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บนเครือข่าย Internet ได้ และสามารถใช้งานผ่าน Internet Connection ที่มีความเร็วต่ าๆได้ จุดเด่น

นี้ท าให้ สามารถใช้ Application เหล่านี้จากทุกๆแห่งในโลกได้  ( https://goo.gl/ChWaiU ) 

- Web application (เว็บ แอพพลิเคชั่น) คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่งมีระบบมีการ

ไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ Global (โก

ลบอล) ออกไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าให้เหมาะส าหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real Time 

(เรียลไทม์)  

    การท างานของ Web Application นั้นโปรแกรมส่วนหนึ่งจะวางตัวอยู่บน Rendering Engine (เร็น

เดอริงเอนจิน) ซึ่งตัว Rendering Engine จะท าหน้าที่หลักๆ คือน าเอาชุดค าสั่งหรือรูปแบบโครงสร้าง

ข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผล  น ามาแสดงผลบนพื้นที่ส่วนหนึ่งในจอภาพ โปรแกรมส่วนที่วางตัวอยู่บน 

Rendering Engine จะท าหน้าที่หลักๆ คือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่แสดงผล   จัดการตรวจสอบ

ข้อมูลที่รับเข้ามาเบื้องต้นและการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการท างานหลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์เวอร์  

ในลักษณะ Web Application แบบเบื้องต้น ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งท าหน้าที่

เชื่อมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอล HTTP/ HTTPS โดยนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าที่ส่งไฟล์ที่

เกี่ยวเนื่องกับการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติท่ัวไปแล้ว   เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีส่วน

ประมวลผลซึ่งอาจจะเป็นตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP  หรืออาจจะมีการติดตั้ง 

.NET Framework (ดอทเน็ต เฟรมเวิร์ก) ซึ่งมีส่วนแปลภาษา CLR (ซี แอล อาร์) ที่ใช้แปลภาษา 

intermediate (อินเทอะมีดิอิท) จากโค้ดที่เขียนด้วย VB.NET (วี บี ดอทเน็ต) หรือ C#.NET (ซีฉาบ 

ดอทเน็ต) หรืออาจจะเป็น J2EE ที่มีส่วนแปลไบต์โค้ดของคลาสที่ได้จากโปรแกรมภาษาจาวา เป็นต้น  

    จากข้างต้นที่พูดไปผมว่ามันดูเป็นค าพูดทางด้านคอมพิวเตอร์เกินไป เอาแบบง่ายๆ เลยละกันครับ 

Web Application คือการเขียนโปรแกรมที่ให้ตอบสนองต่อผู้ใช้มากที่สุด แต่รูปแบบของ Web 

Application จะอยู่ในรูปแบบของเว็บ ซึ่งนั้นก็คือ สามารถใช้งานได้ทุกหน้าจอที่มีความแตกต่างของ

ขนาดหน้าจอ เพราะมันสามาสรถยืดหยุ่นและอดตัวได้ตามสภาพของ UI (ยู ไอ) นั้นเอง                     

( https://goo.gl/RY4FJu ) 

-Web application คือการพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่งมีข้อดีคือ ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการ

ไหลเวียนในแบบ Online ทั้ งแบบ Local (ภายในวงLAN) และ Global (ออกไปยังเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต) ท าให้เหมาะส าหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real-time ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใช้งาน

ง่าย เหมือนกับท่านท าก าลังท่องเว็บ ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาจะตรงกับความต้องการกับหน่วยงาน หรือ

ห้างร้านมากที่สุด ไม่เหมือนกับโปรแกรมส าเร็จรูปทั่วไป ที่มักจะจัดท าระบบในแบบกว้าง ๆ ซึ่งมักจะไม่

https://goo.gl/ChWaiU
https://goo.gl/RY4FJu
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ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ระบบสามารถโต้ตอบกับลูกค้า หรือผู้ใช้บริการแบบ Real Time ท าให้

เกิดความประทับใจ เครื่องที่ใช้งานไม่จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น 

ตัวอย่างระบบงานที่เหมาะกับเว็บ แอพพลิเคชั่น เช่น ระบบการจองสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 

เช่น การจองที่พัก การจองโปรแกรมทัวร์ การจองแผ่น CD-DVD ฯลฯ ระบบงานบุคลากร ระบบงาน

แผนการตลาด ระบบการสั่งซื้อแบบพิเศษ ระบบงานในโรงเรียน เช่น ระบบงานวัดและประเมินผล 

ระบบงานปกครอง ระบบงานห้องสมุด ระบบการลงทะเบียน เช็คเกรด ฯลฯ ระบบงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการ

น าข้อมูลมา Online 

ค่าใช้จ่ายในการท าเว็บ แอพพลิเคชั่น ปกติจะใช้วิธีการค านวณจากขอบเขตของระบบงาน และ

ปริมาณของข้อมูลที่ไหลเวียนในระบบ รวมถึงปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ซึ่งทางเว็บ โปรแกรมเมอร์จะค านวณ

ราคาออกเป็นงาน ๆ ไป ซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต่อไปนี้รวมกัน ค่าจัดท าระบบงาน ค่าชื่อ

โดเมน และ Web Hosting    (ในกรณีจะน าระบบออกทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ค่าบริการหลังการ

ขาย ค่าHardware และอุปกรณด์้านเครือข่าย เพ่ิมเติม อ่ืน ๆ 

ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือเรียกโดยทับศัพท์ว่า เว็บแอพพลิเคชั่น 

(อังกฤษ: Web application) คือโปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เว็บแอพพลิเคชั่นเป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถใน

การอัปเดท และดูแล โดยไม่ต้องแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ ตัวอย่างเว็บแอพพลิเคชั่น

ได้แก่ เว็บเมล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เป็นต้น 

ส่วนมากเรามักจะคุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ติดตั้ง โปรแกรมพวก 

Microsoft Office ที่ประกอบด้วย Word ที่ส าหรับพิมพ์เอกสาร Excel ส าหรับสร้างตารางค านวณ 

โปรแกรมพวกนี้เราจะเรียกมันว่า Desktop Application ซึ่งจะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

เครื่องใครเครื่องคนนั้น หรือโปรแกรมส าหรับงานบัญชี ที่บางหน่วยงานติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น

ลักษณะ Client-Server Application โดยเก็บฐานข้อมูลไว้ที่ เซิร์ฟเวอร์ (Server) และติดตั้งตัว

โปรแกรมบัญชีที่เครื่องใช้งาน (Client) ซึ่งตอบสนองความต้องการเพ่ิมขึ้นในด้าน Multi-User หรือใช้

งานพร้อมๆกันได้หลายๆคน โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เก็บฐานข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง 

เทคโนโลยี Desktop Application ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการบริหารจัดการได้ 

โดยเฉพาะการท าธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพ่ือ

ตอบสนองภาวะตลาดที่แปรเปลี่ยน ระบบ Client-Server Application ตัวโปรแกรมมีความซับซ้อน 

การแก้ไข การ Upgrade ท าได้ยุ่งยาก อย่างกรณี หากต้องการ Upgrade หรือเพ่ิมคุณสมบัติเพ่ิมเติม
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ให้กับ Application ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ต้องหยุดระบบทั้งหมด และเมื่อ Upgrade ที่เซิร์ฟเวอร์แล้ว ก็

จ าเป็นต้อง Upgrade ที่ Client ด้วย หากระบบมีผู้ใช้งานจ านวนมาก จะยิ่งเพ่ิมความยุ่งยากมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังไม่รวมปัญหาว่า ที่เครื่อง Client มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น OS 

(Operating System) ที่ต่างกัน สเปคเครื่องที่แตกต่างกัน ซึ่งหากการ Upgrade แล้วมีความจ าเป็นต้อง

ใช้สเปคเครื่องทีสู่งขึ้นที่ฝั่ง Client จ าเป็นต้อง Upgrade ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตามไปด้วย 

จากตัวอย่างปัญหาเหล่านี้ ถูกจัดการด้วยเทคโนโลยี Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) 

เพราะ Web Application สามารถตอบสนองปัญหาข้างต้นได้เป็นอย่างดี และสามารถแทนที่ 

Desktop Application ที่เป็น Client-Server Application ได้เป็นอย่างดี ตัวโปรแกรมของ Web 

Application จะถูกติดตั้งไว้ที่ Server คอยให้บริการกับ Client และที่ Client ก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

เพ่ิมเติม สามารถใช้โปรแกรมประเภท Brower ที่ติดมากับ OS ใช้งานได้ทันที อย่าง Internet 

Explorer หรือโปรแกรมฟรี ได้แก่ FireFox, Google Chrome ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ด้วย

ความสามารถของ Brower ที่หลากหลาย ท าให้ไม่จ ากัดว่าเครื่องที่ใช้เป็น OS อะไร หรืออุปกรณ์อะไร 

อย่างอุปกรณ์ TouchPad หรือ SmartPhone ก็สามารถเรียกใช้งานได้ ลดข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ใช้งาน

อีกด้วย 

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือข้อมูลที่ส่งหากัน ระหว่าง Client กับ Server มีปริมาณน้อยมาก ท าให้

เราสามารถย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่บนเครือข่าย Internet ได้ และสามารถใช้งานผ่าน Internet 

Connection ที่มีความเร็วต่ าๆได้ จุดเด่นนี้ท าให้ สามารถใช้ Application เหล่านี้จากทุกๆแห่งในโลก

ได ้

ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังสามารถประยุกต์เพ่ิมเติมได้ไปถึงการตั้ง web server ใช้ภายใน

หน่วยงาน และให้ภายนอกเรียกใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นผ่านทาง Internet ได้อีกด้วย ท าให้ไม่ว่าจะ

เรียกใช้งานจากช่องทางไหนข้อมูลจะถูกบันทึกหรือน าเสนอจากที่ที่เดียวกัน การ Update ข้อมูลจะ

รวดเร็ว ซึ่งการท าระบบแบบนี้มีค่าใช้จ่ายไม่มากเลย เมื่อเทียบกับความต้องการทางธุรกิจ ที่มีการ

แข่งขันสูง ( https://goo.gl/gv5hP1 ) 

-เว็บแอปพลิเคชั่น (Web application)   คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ หรือ แอปพลิเคชัน

ที่เข้าถึงด้วยเว็บเบราว์เซอร์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง อินเทอร์เน็ต  

เว็บแอปพลิเคชันเป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัพเดท และดูแล โดยไม่ต้องแจกจ่าย 

และติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันได้แก่ เว็บเมล  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Online auction กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เป็นต้น ( https://goo.gl/n8qHTJ ) 

https://goo.gl/gv5hP1
https://goo.gl/n8qHTJ


 
 

9 
 

-  Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) คือ Application (แอพพลิเคชั่น) ที่ถูกเขียนขึ้นมา

เพ่ือเป็น Browser (เบราเซอร์) ส าหรับการใช้งาน Webpage (เว็บเพจ) ต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้

แสดงผลแต่ส่วนที่จ าเป็น เพ่ือเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ 

แท็บเล็ต ท าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกท้ังผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน Internet (อินเทอร์เน็ต)

และ Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็วต ่าได้ 

ข้อดีของ Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) นั้น คือ ในส่วนของการใช้งานที่สามารถใช้

งานได้ง่าย สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ถ้าหากไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ต้องการใช้ Web browser (เว็บเบ

ราเซอร์) ก็สามารถใช้แอพพลิเคชั่นประเภทนี้ได้ รวมถึงมีการอัพเดท แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ อยู่

ตลอดเวลา และใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม ( https://goo.gl/MYXyK5 ) 

-เว็บแอพลิเคชั่น (Web Application) คือ โปรแกรมที่ถูก เขียนขึ้นสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บ

บราวเซอร์โดยอาศัยโปรโตคอล http(s) ( https://goo.gl/MFvFcN ) 

 

2.2 ภาษา HTML และ PHP 

 -ต้นก าเนิดของภาษา HTML เกิดจาก เมื่อปี 1989 นักฟิสิกส์ชื่อ Tim Berners-Lee แห่ง

สถาบันวิจัย CERN เสนองานวิจัยเรื่อง prototyped ENQUIRE และ Hypertext system ใช้ส าหรับ

นักวิจัยของสถาบันเพื่อแบ่งข้อมูลกัน และถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน 

HTML เป็นตัวย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการแสดงผลบนเว็บ 

บราวเซอร์ในอินเตอร์ โดยสามารถน าเสนอข้อมูลตัวอักษร รวมทั้งเชื่อมต่อเพ่ือ แสดงภาพ , เสียง และ

ไฟล์ในรูปแบบอื่นๆ 

ภาษา HTML จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1. ส่วนของค าสั่ง (tag) เป็นส่วนที่ก าหนดรูปแบบของข้อความที่แสดง ซึ่งเราเรียกว่า Tag โดยจะอยู่ใน

เครื่องหมาย < ... >  

2. ส่วนของบทความท่ัวๆไป เป็นส่วนของข้อความที่เราต้องการแสดงผล ( https://goo.gl/y7PqWx ) 

 -HTML ย่อมาจากค าว่า Hypertext Markup Language เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ 

โดยมีแนวคิดจากการสร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext Document) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากภาษา 

SGML (Standard Generalized Markup Language) โดย Tim Berners-Lee เป็นภาษามาตรฐานที่

ใช้พัฒนาเอกสารในรูปแบบของเว็บเพจเผยแพร่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีโครงสร้างการเขียนที่

อาศัยตัวก ากับ เรียกว่า แท็ก (Tag) ควบคุมการแสดงผลของข้อความ, รูปภาพ หรือวัตถุอ่ืนๆ เรียกใช้

https://goo.gl/MYXyK5
https://goo.gl/MFvFcN
https://goo.gl/y7PqWx
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เอกสารเหล่านี้โดยการใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เช่น Mozilla Firefox, Opera , 

Nescape navigator, Internet Explorer ฯลฯ เป็นต้น 

 ในปัจจุบัน  HTML เป็นมาตรฐานหนึ่ งของ ISO  ซึ่ งจัดการโดย World W ide Web 

Consortium (W3C) ในปัจจุบัน ทาง W3C ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่เรียกว่า XHTML 

ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบหนึ่งที่มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้างของโปรแกรมที่มี

รูปแบบที่มาตรฐานกว่า มาทดแทนใช้ HTML รุ่น 4.01 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันขณะที่ HTML รุ่น 5 ยังคง

ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาในการใช้งาน 

 องค์ประกอบของภาษา HTML สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อความทั่ว ๆ ไป 

และส่วนที่เป็นค าสั่งที่ใช้ก าหนดรูปแบบข้อความที่แสดง ซึ่งเราเรียกว่า แท็ก โดยแท็กค าสั่งของ HTML 

จะอยู่ในเครื่องหมาย < และ > (https://goo.gl/h8NR7t) 

 -ในการสร้างโฮมเพจนั้นสิ่งที่จะช่วยดึงดูดผู้ชม หรือสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมก็คือ

รูปลักษณ์ของโฮมเพจ จะเห็นได้จากในหลาย ๆ โฮมเพจได้มีการน าเอารูปภาพเข้ามาประกอบกับเนื้อหา 

ท าให้โฮมเพจนั้นมีสีสัน ดูเด่นและน่าติดตามมากยิ่งข้ึน ซึ่งที่มาของรูปภาพเหล่านี้ก็อาจจะมาจากการ 

scan หรือการออกแบบด้วยโปรแกรม graphic ต่าง ๆ เช่น photoshop, coreldraw หรือ paint 

shop pro ซึ่งรูปภาพที่เรานิยมใช้กันทั่วไปในการแสดงใน โฮมเพจ มีอยู่ 2 ชนิดคือ 

1.ไฟล์ gif (compuserve graphic interchange fomat) มีนามสกุล .gif สามารถเก็บความละเอียดได้

ไม่เกิน 8 bit มีการบีบย่อยข้อมูลมาก ท าให้ไฟล์มีขนาดเล็ก สามารถแสดงสีได้สูงสุด 256 สี ส่วนใหญ่

เราจะใช้กับภาพที่ไม่ต้องการความละเอียดมาก มีสีน้อย ๆ เช่นภาพโลโก้ นอกจากนั้นไฟล์ภาพชนิดนี้ยัง

สามารถถูกน ามาใช้ท าเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่า gif animation ได้ หรืออาจจะน ามาใช้ส าหรับภาพ

ที่เราต้องการให้มีแบ็กกราวด์โปร่งใส (transparent backgroud) 

2.ไฟล์ jpeg (joint photographic experts group) มีนามสกุลเป็น .jpg เหมาะส าหรับใช้งานส าหรับ

ภาพที่ต้องการความละเอียด สามารถเก็บรายละเอียดได้ถึง 24 บิตสามารถแสดงสีได้เป็นล้าน ๆ สีซึ่ง

ไฟล์ชนิดนี้เราสามารถก าหนดระดับในการบีดอัดข้อมูลได้อีกด้วย 

(http://61.19.202.164/resource/elearning/w31102/content/html-01-04.html )  

 -HTML ย่อมาจากค าว่า HyperText Markup Language เป็นภาษาหลักในการสร้างเว็บเพจ 

โดยมีแนวคิดจากการสร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext Document : ข้อความในเอกสารที่

เชื่อมโยงถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้) ซึ่งพัฒนามาจากภาษา SGML  (Standard Generalized Markup 

Language)  โดย Tim Berners-Lee ใน ปี ค.ศ.1990 ซึ่งใช้ในระบบของ CERN (Conseil Europeen 

pour la Recherche Nucleaire) เบื้องต้นได้เริ่ม 

https://goo.gl/h8NR7t
http://61.19.202.164/resource/elearning/w31102/content/html-01-04.html
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ใช้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์   จากนั้นก็ได้แพร่ขยายออกไป  ระบบนี้ได้ถูกตั้งชื่อว่า World Wide 

Web ( WWW ) ที่เรารู้จักกันมาจนถึงปัจจุบัน ( https://goo.gl/a5ZeuY ) 

 -ประวัติภาษา HTML HTML (HyperText Markup Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่

ออกแบบมาเพ่ือใช้ใน การเขียนเว็บเพจ ถูกเรียกดูผ่านเว็บบราวเซอร์ เริ่มพัฒนาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี 

(Tim Berners Lee) ในปีค.ศ.1990 HTML เป็นมาตรฐานที่จัดการโดย World Wide Web 

Consortium แต่ปัจจุบัน W3C ผลักดัน XHTML ที่ใช้ XML มาทดแทน HTML รุ่น 4.01 HTML ย่อมา

จากค าว่า "HyperText Markup Language" เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียน โปรแกรมภาษาหนึ่งของ

คอมพิวเตอร์ ที่แสดงผลในลักษณะของเว็บเพจ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ใน รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าเป็น

ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นๆ ภาษา HTML เป็นภาษา

ที่มีลักษณะของโค้ด กล่าวคือ จะเป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ในมาตรฐานของรหัสแอสกี (ASCII 

Code) โดยเขียนอยู่ในรูปแบบของเอกสารข้อความ จึงสามารถ ก าหนดรูปแบบและโครงสร้างได้ง่าย 

โครงสร้างของภาษา HTML ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการ

เขียนโปรแกรมข้อมูล ที่ใช้แสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลักษณะของข้อความ รูปภาพ เสียง และ

ภาพเคลื่อนไหว ต่างๆ ภาษา HTML เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้สามารถก าหนดรูปแบบและ

โครงสร้างได้ง่าย ท าให้ ได้รับความนิยม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ใช้งานง่ายขึ้น และ

ตอบสนองต่องานด้านกราฟิก มากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการแสดงผลในเว็บบราวเซอร์มากมาย และ

บันทึกในรูปของไฟล์นามสกุล htm หรือ html บทเรียนในการศึกษาภาษา HTML ต่อไปนี้ มีความ

ประสงค์จะให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและท า ความเข้าใจในการเขียนโค๊ดค าสั่งด้วยตนเอง จึงมีความจ าเป็น

จะต้องใช้เครื่องมือพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วให้ เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย  เมื่อ

ความเข้าใจและเขียนโค๊ดได้ถูกต้อง แม่นย าค่อยหาเครื่องมือมาช่วยอ านวยความสะดวกอีกที ( 

https://goo.gl/gk6UNH ) 

 HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มี

โครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวก ากับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุ  อ่ื น  ๆ 

ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย เรียกว่า Attribute ส าหรับระบุ หรือควบคุม

การแสดงผล ของเว็บได้ด้วย HTML เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium 

(W3C) จากแม่แบบของภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตัด

ความสามารถบางส่วนออกไป เพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย และด้วยประเด็นดังกล่าว 

ท าให้บริการ www เติบโตขยายตัวอย่างกว้างขวาง (https://goo.gl/y38JF6) 

https://goo.gl/a5ZeuY
https://goo.gl/gk6UNH
https://goo.gl/y38JF6
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  ภาษา PHP มีลักษณะเป็น embedded script หมายความว่าเราสามารถฝังค าสั่ง PHP ไว้ใน

เว็บเพจร่วมกับค าสั่ง(Tag) ของ HTML ได้ และสร้างไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .php, .php3 หรือ .php4 ซึ่ง

ไวยากรณ์ที่ใช้ใน PHP เป็นการน ารูปแบบของภาษาต่างๆ มารวมกันได้แก่ C, Perl และ Java ท าให้ผู้ใช้

ที่มีพ้ืนฐานของภาษาเหล่านี้อยู่แล้วสามารถศึกษา และใช้งานภาษานี้ได้ไม่ยาก 

●  เป็นภาษาที่มีลักษณะเป็นแบบ Open source ผู้ใช้สามารถ Download และน า 

Source code ของ PHP ไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

●  เป็นสคริปต์แบบ Server Side Script ดังนั้นจึงท างานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกับ

การท างานของเครื่อง Client โดย PHP จะอ่านโค้ด และท างานที่เซิร์ฟเวอร์ จากนั้นจึงส่งผล

ลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาที่เครื่องของผู้ใช้ในรูปแบบของ HTML ซึ่งโค้ดของ PHP นี้ผู้ใช้

จะไม่สามารถมองเห็นได้ 

●  PHP สามารถท างานได้ในระบบปฎิบัติการที่ต่างชนิดกัน เช่น Unix, Windows, Mac 

OS หรือ Risc OS อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก PHP เป็นสคริปต์ที่ต้องท างานบนเซิร์ฟเวอร์ 

ดังนั้นคอมพิวเตอร์ส าหรับเรียกใช้ค าสั่ง PHP จึงจ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ด้วย 

เพ่ือให้สามารถประมวลผล PHP ได ้

●  PHP สามารถท างานได้ ใน เว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์หลายชนิด เช่น  Personal W eb 

Server(PWS), Apache, OmniHttpd และ Internet Information Service(IIS) เป็นต้น 

●  ภาษา PHP สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) 

●  PHP มีความสามารถในการท างานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่ง

ระบบจัดการฐานข้อมูลที่สนับสนุนการท างานของ PHP เช่น Oracle, MySQL, FilePro, 

Solid, FrontBase, mSQL และ MS SQL เป็นต้น 

●  PHP อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเว็บไซต์ซึ่งท างานผ่านโปรโตคอลชนิดต่างๆ ได้ เช่น LDAP, 

IMAP, SNMP, POP3 และ HTTP เป็นต้น 

●  โค้ด PHP สามารถเขียน และอ่านในรูปแบบของ XML ได้ 

 (https://goo.gl/S6hoNA) 

 -PHP คือภาษาส าหรับท างานด้านฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ (server-side scripting) ถูกออกแบบมา

ส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์ แต่มันก็ยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปได้ PHP ถูกสร้าง

โดย Rasmus Lerdorf ในปี 1994 โดยที่ PHP ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาโดย The PHP Group ซึ่งค าว่า 

PHP นั้นย่อมาจาก Personal Home Page ซึ่งในปัจจุนั้นหมายถึง PHP: Hypertext Preprocessor 

https://goo.gl/S6hoNA
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โค้ดของ PHP นั้นสามารถฝังกับโค้ดของ HTML ได้ ซึ่งมันสามารถน าไปร่วมใช้ร่วมกับระบบเว็บเท็ม

เพลตที่หลากหลาย ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) หรือเว็บเฟรมเวิร์ค การท างานของ PHP นั้นเป็นแบบ 

Interpreter ที่ถูกพัฒนาเป็นแบบโมดูลในเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ Common Gateway Interface (CGI) 

โดยเซิร์ฟเวอร์จะท าการรวมโค้ดที่ผ่านการแปลผล และประมวลผลเป็นหน้าเว็บเพจ และยังสามารถ

ท างานได้บน Command-line interface (CLI) และนอกจากนี้ PHP ยังถูกน าไปพัฒนาแอพพลิเคชัน

ทางด้านกราฟฟิก 

Interpreter มาตรฐานของภาษา PHP นั้นได้รับการสนับสนุน Send Engine ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์ฟรีที่ให้

ใช้ภายใต้  PHP License ภาษา PHP ได้ถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ในทุกๆ 

ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม (https://goo.gl/BdkCE4) 

-พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ใน

ลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมี

รากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อ

การเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีการตอบโต้

ได้อย่างรวดเร็ว (https://goo.gl/z9nVDB) 

- ความหมาย PHP นั้นเป็นภาษาส าหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ สามารถเขียนได้

หลากหลายโปรแกรมเช่นเดียวกับภาษาทั่วไป อาจมีข้อสงสัยว่า ต่างจาก  HTML อย่างไร ค าตอบคือ 

HTML นั้นเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ จัดต าแหน่งรูป จัดรูปแบบตัวอักษร หรือใส่สีสัน

ให้กับ เว็บไซต์ของเรา แต่ PHP นั้นเป็นส่วนที่ใช้ในการค านวน ประมวลผล เก็บค่า และท าตามค าสั่ง

ต่างๆ อย่างเช่น รับค่าจากแบบ form ที่เราท า รับค่าจากช่องค าตอบของเว็บบอร์ดและเก็บไว้เพ่ือน ามา

แสดงผลต่อไป แม้แต่กระทั่งใช้ในการเขียน  CMS ยอดนิยมเช่น Drupal , Joomla พูดง่ายๆคือเว็บไซต์

จะโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ต้องมีภาษา PHPส่วน HTML หรือ Javascriptใช้เป็นเพียงแค่ตัวควบคุมการ

แสดงผลเท่านั้น (https://goo.gl/PzCCH2 ) 

-พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ใน

ลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมี

รากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อ

การเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโต้

ได้อย่างรวดเร็ว 

          การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลักษณะHTML ซึ่งจะไม่แสดงค าสั่งที่ผู้ใช้เขียน 

ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่พีเอชพีแตกต่างจากภาษาในลักษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาจาวา

https://goo.gl/BdkCE4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/HTML
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88
https://goo.gl/z9nVDB
http://www.hellomyweb.com/index.php/main/content/121
https://goo.gl/PzCCH2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/HTML
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/HTML
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
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สคริปต์ ที่ผู้ชมเว็บไซต์สามารถอ่าน ดูและคัดลอกค าสั่งไปใช้เองได้ นอกจากนี้พีเอชพียังเป็นภาษาที่

เรียนรู้และเริ่มต้นได้ไม่ยาก โดยมีเครื่องมือช่วยเหลือและคู่มือที่สามารถหาอ่านได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ต 

ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ได้แก่ การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติจัดการค าสั่ง การอ่าน

ข้อมูลจากผู้ใช้และประมวลผล การอ่านข้อมูลจากดาต้าเบส ความสามารถจัดการกับคุกกี้ ซึ่งท างาน

เช่นเดียวกับโปรแกรมในลักษณะCGI คุณสมบัติอ่ืนเช่น การประมวลผลตามบรรทัดค าสั่ง (command 

line scripting) ท าให้ผู้เขียนโปรแกรมสร้างสคริปต์พีเอชพี ท างานผ่านพีเอชพี พาร์เซอร์ (PHP parser) 

โดยไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือเบราว์เซอร์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ Cron (ในยูนิกซ์หรือลีนุกซ์) หรือ 

Task Scheduler (ในวินโดวส์) สคริปต์เหล่านี้สามารถน าไปใช้ในแบบ Simple text processing 

tasks ได ้

การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแม้ว่าจุดประสงค์หลักใช้ในการแสดงผล HTML แต่ยังสามารถสร้าง 

XHTML หรือ XML ได้ นอกจากนี้สามารถท างานร่วมกับค าสั่งเสริมต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูล

หลัก PDF แฟลช (โดยใช้ libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอย่างมากในการท างานเป็น

ประมวลผลข้อความ จาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ Perl ทั่วไป เพื่อแปลงเป็นเอกสาร XML ใน

การแปลงและเข้าสู่เอกสาร XML เรารองรับมาตรฐาน SAX และDOM สามารถใช้รูปแบบ XSLT ของ

เราเพื่อแปลงเอกสาร XML (https://goo.gl/imkxSk ) 

 

2.3  เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache) 

-เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ความหมาย คือ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการที่เก็บเว็บไซต์ (Server) แล้วให้ผู้ใช้ (Client) เรียกชมหน้าเว็บไซต์ได้โดย

ใช้โพรโทคอล HTTP ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์การใช้งาน Web Server 

1. เมื่อผู้ใช้ป้อนยูอาร์แอล (URL) ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เช่น IE, Firefox, Google 

chome 

2. เครื่องไคลแอนท์จะแปลงชื่อโฮสต์ ภายในยูอาร์แอลเป็นไอพีแอดเดรส 

3. เครื่องไคลแอนท์ติดต่อกับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยปรกติจะใช้โพรโทคอล TCP พอร์ต 

80 

4. เมื่อท าการเชื่อมต่อเสร็จ จะใช้โพรโทคอล HTTP ในการเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการ

ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมที่น ามาท า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89_(%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95)
http://th.wikipedia.org/wiki/CGI
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Cron
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Task_Scheduler&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://th.wikipedia.org/wiki/XML
http://th.wikipedia.org/wiki/PDF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/SAX
http://th.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=XSLT&action=edit&redlink=1
https://goo.gl/imkxSk
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 -Web server คือโปรแกรมที่อยู่และท างานบนเครื่องฝั่ง Server (Host) ท าหน้าที่ในการรับ

ค าสั่งจากการร้องขอของฝั่ง Client (โดยผ่านทาง Browser) และประมวลผลการท างานจากการร้องขอ

ดังกล่าว แล้วส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องของ Client ที่ร้องขอ  

สรุปง่ายๆ ก็คือ Web server คือโปรแกรมที่คอยให้บริการแก่ Client ที่ร้องขอข้อมูลเข้ามาโดยผ่าน 

Browser  

เว็บที่เขียนด้วย ASP นั้นจะท างานได้ก็จะต้องมี Web server เป็นตัว Run อีกทีหนึ่ง ดังนั้นถ้าเรา

ต้องการให้เครื่องของเราสามารถ Run ASP ได้เราจะต้องจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็น 

Server โดยใช้โปรแกรม Web Server ดังที่กล่าวข้างต้น ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Window 

95,98 หรือ Win Me Web server ที่คุณต้องใช้คือ Personal Web Server (PWS) แต่ถ้าเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Window NT,Window 2000 หรือ XP Web Server ที่ใช้คือ Internet 

Information Server (IIS) (https://goo.gl/aiQjX3) 

 -Web server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าหน้าที่ให้บริการ

ข้อมูล แก่ Client หรือ เครืองคอมพิวเตอร์ที่ขอรับบริการ ในรูปแบบ สื่อผสม ผ่านระบบเครือข่าย โดย

สามารถแสดงผล ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ หรืออาจกล่าวได้ว่า Web server คือโปรแกรมที่คอย

ให้บริการแก่ Client ที่ร้องขอข้อมูลเข้ามาโดยผ่าน web browser  

โปรแกรมที่นิยมน าใช้เป็นเครื่องบริการเว็บ ได้แก่ อาปาเช่ (Apache Web Server) และไมโครซอฟท์ไอ

ไอเอส (Microsoft IIS = Internet Information Server)เป็นต้น ( https://goo.gl/kZBuPU ) 

  

2.4 ฐานข้อมูล (Database: MySQL) 

 -  ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล, 

จัดเตรียมพ้ืนที่ในการเก็บ, การเข้าถึง, ระบบรักษาความปลอดภัย, ส ารองข้อมูล และสิ่งอ านวยความ

สะดวกอ่ืนๆ ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ตามแบบจ าลองฐานข้อมูล (Database 

model) ที่สนับสนุน อาทิเช่น แบบจ าลองเชิงสัมพันธ์ (Relational model) หรือ ฐานข้อมูล XML เป็น

ต้น แบ่งตามประเภทของคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน อาทิเช่น server cluster หรือ โทรศัพท์พกพา เป็น

ต้น แบ่งตามประภทของภาษาสอบถามที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูล อาทิเช่น ภาษาสอบถามเชิง

โครงสร้าง หรือ XQuery แบ่งตามประสิทธิภาพในการ trade-offs อาทิเช่น ขนาดที่ใหญ่ที่สุด หรือ 

ความเร็วสูงสุด หรือ อ่ืนๆ เป็นต้น ในบาง DBMS จะครอบคลุมมากกว่าหนึ่งหมวดหมู่ เช่น สนับสนุน

ภาษาสอบถามได้หลายๆ ภาษา ยกตัวอย่างเช่น ใน DBMS ที่นิยมใช้การอย่างแพร่หลาย MySQL, 

PostgreSQL, M icrosoft Access, SQL Server, F ileMaker,O racle,Sybase, dBASE, 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2053-web-server-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/1849-web-browser-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-web-browser-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD.html
https://goo.gl/kZBuPU
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Database_model&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Database_model&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Relational_model&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5_XML&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=XQuery&action=edit&redlink=1
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Clipper,FoxPro อ่ืนๆ ในทุกๆ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลจะมี Open Database Connectivity (ODBC) 

driver มาให้ด้วย เพ่ืออนุญาตให้ฐานข้อมูลสามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูลแบบอื่นๆ ได้ ประกอบด้วย

กลุ่มการจัดการข้อมูลส าหรับผู้ใช้หนึ่งคนหรือหลายๆ คน โดยทั่วไปมักอยู่ในรูปแบบดิจิทัล วิธีการแบ่ง

ชนิดของฐานข้อมูลได้รูปแบบหนึ่งคือแบ่งตามชนิดของเนื้อหา เช่น บรรณานุกรม, เอกสารตัวอักษร,  

สถิติ โดยฐานข้อมูลดิจิทัลจะถูกจัดการโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลซึ่งเก็บเนื้อหาฐานข้อมูล โดย

อนุญาตให้สร้าง, ดูแลรักษา, ค้นหา และการเข้าถึงในรูปแบบอื่นๆ(https://goo.gl/Us6TE1) 

 - ระบบฐานข้อมูล (database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกน ามา

จัดเก็บในที่เดียวกัน โดยข้อมูลอาจเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล แต่ต้อง

มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูลมีข้อดีกว่าการจัดเก็บข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลพอสรุปประเด็นหลัก ๆ ได้ดังนี้ 

· มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (data sharing) 

· ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล (reduce data redundancy) 

· ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น (improved data integrity) 

· เพ่ิมความปลอดภัยให้กับข้อมูล (increased security) 

· มีความเป็นอิสระของข้อมูล (data independency) (https://goo.gl/WJt4ww ) 

-Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย  ๆ 

แฟ้มข้อมูล 

 

ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้

ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วย

แฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้

สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่

เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่าง 

ผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ 

DBMS (data base management system)มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้ง

ค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://goo.gl/Us6TE1
https://goo.gl/WJt4ww
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2161-dbms-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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ประโยชน์ของฐานข้อมูล 

1 ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ข้อมูลบางชุดที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลอาจมี 

ปรากฏอยู่หลาย ๆ แห่ง เพราะมีผู้ใช้ข้อมูลชุดนี้หลายคน เมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้วจะช่วยให้ 

ความซ้ าซ้อนของข้อมูลลดน้อยลง 

2 รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียว ใน 

กรณีที่มีข้อมูลชุดเดียวกันปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะต้องตรงกัน ถ้ามี

การ 

แก้ไขข้อมูลนี้ทุก ๆ แห่งที่ข้อมูลปรากฏอยู่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกันหมดโดยอัตโนมัติด้วย 

ระบบจัดการฐานข้อมูล 

2.3 การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลท าได้อย่างสะดวก การ 

ป้องกันและรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ที่เก่ียวข้องเท่านั้น  

ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัย(security) ของข้อมูลด้วย ( http://www.comsrt.net63.net , 

http://www.spvc.ac.th ) 

-ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง แหล่งที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแฟ้มข้อมูลมา

รวมไว้ที่เดียวกัน รวมทั้งต้องมีส่วนของพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) เก็บค าอธิบายเกี่ยวกับ

โครงสร้างของฐานข้อมูล และเนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บนั้นต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันท าให้สามารถ

สืบค้น (retrieval) แก้ไข (modified) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ข้อมูล (update) และจัดเรียง 

(sort) ได้สะดวกข้ึนโดยในการกระท าการดังที่กล่าวมาแล้ว ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับจัดการ

ฐานข้อมูล (http://http://www.krumontree.com/ebook4/files/lesson2_39.htm ) 

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง ที่รวมของสารสนเทศที่สัมพันธ์กัน แต่ละฐานข้อมูล

ประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลเรียกว่า แฟ้มข้อมูล (File) โดยแต่ละแฟ้มข้อมูลประกอบด้วยหน่วยของ

ข้อมูลที่เล็กลงมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่า ระเบียน (Record) และแต่ละระเบียนประกอบด้วยหน่วยของ

ข้อมูลเรียกว่า เขตข้อมูล (Field) เขตข้อมูลประกอบไปด้วยหน่วยของข้อมูลที่เล็กกรองลงไปอีก คือ ไบต์

หรือ อักขระ (Character) 

 ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บรวบรวมเข้าไว้

ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของ

องค์กรด้วยเช่นกัน เช่น ในส านักงานก็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่มาติดต่อจนถึงการ

เก็บเอกสารทุกอย่างของส านักงาน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนที่สัมพันธ์กันและเป็นที่ต้องการน าออกมาใช้

ประโยชน์ต่อไปภายหลัง ข้อมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสถานที่ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ที่เรา

http://www.comsrt.net63.net/
http://www.spvc.ac.th/
http://www.krumontree.com/ebook4/files/vocab5.htm#v13
http://www.krumontree.com/ebook4/files/vocab1.htm#v13
http://www.krumontree.com/ebook4/files/vocab1.htm#v5
http://www.krumontree.com/ebook4/files/vocab1.htm#v5
http://http/www.krumontree.com/ebook4/files/lesson2_39.htm
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สนใจศึกษา  หรืออาจได้มาจากการสังเกต การนับหรือการวัดก็เป็นได้ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลข  

ข้อความ  และรูปภาพต่าง ๆ ก็สามารถน ามาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ และที่ส าคัญข้อมูลทุกอย่างต้องมี

ความสัมพันธ์กัน เพราะเราต้องการน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต (https://goo.gl/4arjeX ) 

 -Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ 

แฟ้มข้อมูล 

        ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะ

ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิด

โอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์

ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบ

จัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (data base management system)มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้

ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐาน 

ข้อมูล หรือการตั้งค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียด

ภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล 

 ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วย

รายละเอียดของข้อมูลที่เก่ียวข้องกันที่จะน ามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกันฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูล

อย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิด

ความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะ

ถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึ้น 

        1.ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เป็น

ตาราง (Table) หรือเรียกว่า รีเลชั่น (Relation) มีลักษณะเป็น 2 มิติ คือเป็นแถว (row) และเป็น

คอลัมน์ (column) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง จะเชื่อมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ (attribute) หรือ

คอลัมน์ที่เหมือนกันทั้งสองตารางเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี้จะเป็นรูปแบบของ

ฐานขอ้มูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

        2. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database)ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายจะเป็นการ

รวมระเบียนต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแต่จะต่างกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ ใน

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะแฝงความสัมพันธ์เอาไว้ โดยระเบียนที่มีความสัมพันธ์กันจะต้องมีค่าของข้อมูล

https://goo.gl/4arjeX
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ในแอททริบิวต์ใดแอททริบิวต์หนึ่งเหมือนกัน แต่ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย จะแสดงความสัมพันธ์อย่าง

ชัดเจน ตัวอย่างเช่น 

        3. ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Database)ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น เป็น

โครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูก (Parent-Child Relationship Type : 

PCR Type) หรือเป็นโครงสร้างรูปแบบต้นไม้ (Tree) ข้อมูลที่จัดเก็บในที่นี้ คือ ระเบียน (Record) ซึ่ง

ประกอบด้วยค่าของเขตข้อมูล (Field) ของเอนทิตี้หนึ่ง ๆ ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้นนี้คล้ายคลึงกับ

ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย แต่ต่างกันที่ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น มีกฎเพ่ิมข้ึนมาอีกหนึ่งประการ คือ ในแต่

ละกรอบจะมีลูกศรวิ่งเข้าหาได้ไม่เกิน 1 หัวลูกศร 

ประโยชน์ของฐานข้อมูล 

        1. ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ข้อมูลบางชุดที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลอาจมีปรากฏอยู่

หลาย ๆ แห่ง เพราะมีผู้ใช้ข้อมูลชุดนี้หลายคน เมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้วจะช่วยให้ความซ้ าซ้อนของ

ข้อมูลลดน้อยลง 

        2. รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียว ในกรณีที่มี

ข้อมูลชุดเดียวกันปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะต้องตรงกัน ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลนี้

ทุก ๆ แห่งที่ข้อมูลปรากฏอยู่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกันหมดโดยอัตโนมัติด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล 

        3. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลท าได้อย่างสะดวก การป้องกันและ

รักษาความปลอดภัยกับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดความ

ปลอดภัย(security) ของข้อมูลด้วย (https://goo.gl/kxMV9F ) 

-ระบบฐานข้อมูล (Database system)   

โดยทั่วไปแล้วความหมายของฐานข้อมูลจะหมายถึง การเก็บรวบรวมไฟล์ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

มาอยู่รวมกันไว้เข้าด้วยกัน (Integrated) อย่างมีระบบ ไฟล์ในที่นี้จะหมายถึง logical file ความนี้จะ

เป็นความหมายทั่ว ๆ ไป ซึ่งยังไม่สมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ เนื่องจาก logical file จะประกอบด้วยกลุ่มของ 

records แต่ความจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้ เช่น ฐานข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็น object oriented model จะ

ประกอบด้วยกลุ่มของ objects ดังนั้น ความหมายของฐานข้อมูลที่ครอบคลุมถึง object oriented 

ด้วยก็คือความหมายต่อไปนี้ 

ฐานข้อมูล หมายถึง ที่เก็บข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้น (A collection of 

data and relationships) โดยปกติแล้ว ในเรื่องของฐานข้อมูลมักจะเก่ียวข้องกับ logical file มากกว่า 

physical file โดยเฉพาะการออกแบบฐานข้อมูลจะเป็นการออกแบบในส่วนของ logical file ถ้า

กล่าวถึง logical file จะเป็นมุมมองของผู้ใช้หรือ application program แต่ถ้ากล่าวถึง physical file 

https://goo.gl/kxMV9F
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จะเป็นมุมมองของ system หรือ operating system การเกี่ยวข้องกันระหว่าง physical file กับ 

logical file นั้นก็คือ สามารถใช้ physical file มาสร้าง logical file ได้ ส าหรับการเปลี่ยน logical 

file เป็น physical file นั้น ในระดับไฟล์ธรรมดาจะใช้ Operating system แต่ถ้าเป็นฐานข้อมูลจะใช้

ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นตัวเปลี่ยน (map) และน าเสนอโครงสร้างข้อมูลให้กับ application หรือผู้ใช้ 

เช่น ถ้าเราใช้ฐานข้อมูลแบบ relational model โครงสร้างที่ เห็นจะเป็นตาราง (relation) แต่

ฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบ hierarchical model หรือ network model นั้น application หรือผู้ใช้

จะมองเห็นเป็น tree และ link list ตามล าดับ 

ระบบฐานข้อมูลจะมีลักษณะคล้ายการน าแฟ้มข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กันมาจัดเก็บไว้ด้วยกัน 

แต่ลักษณะโครงสร้างการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการใช้งานข้อมูลของฐานข้อมูล จะมีความแตกต่างออกไป

จากแฟ้มข้อมูล ซึ่งการใช้งานระบบฐานข้อมูลจะต้องมีโปรแกรมที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูล

และเป็นตัวกลางระหว่าง ผู้ใช้กับฐานข้อมูล ที่เรียกว่า “Database Management System (DBMS)” 

หรือระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งผู้ใช้จะต้องใช้งานฐานข้อมูล ผ่านทางระบบจัดการฐานข้อมูลนี้เท่านั้น 

1) ความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) มี 2 ประเภท 

– Static Integrity (State of Data) 

เป็นความถูกต้องของเนื้อข้อมูล 

-Dynamic Integrity (State of Transition) 

เป็นความถูกต้องของล าดับการแก้ไข  

2) ความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence) 

หมายถึงการที่โปรแกรมเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

2.1) ความเป็นอิสระทางกายภาพ (Physical Data Independence) 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลระดับล่าง (Physical structure) จะไม่มีผลกระทบต่อ

โปรแกรม เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลจากการเก็บแบบ sequential file เป็นแบบ Index 

file โปรแกรมที่เรียกใช้ข้อมูลจาก file เหล่านี้จะไม่มีการแก้ไขหรือไม่ต้องการท า compile ใหม่ หรือ

การโยกย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งก็ไม่มีผลกระทบต่อโปรแกรม 

2.2) ความเป็นอิสระทางตรรกะภาพ (Logical Data Independence) 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลระดับกลางหรือระดับหลักการ (Conceptual level) ซึ่งเป็น 

logical structure จะไม่มีผลกระทบต่อโปรแกรม เช่น การเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปในโครงสร้างระดับกลาง

ที่ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) เป็นผู้ก าหนดโปรแกรมที่มีอยู่เดิม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลที่เพ่ิมเข้าไปนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ compile ใหม ่
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อีกความหมายหนึ่งก็คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลระดับบน (External level) ก็

ไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลระดับกลางและข้อมูลระดับล่าง เช่น การสลับล าดับของฟิลด์ในโปรแกรม เป็น

ต้น 

ความเป็นอิสระของข้อมูลนี้ท าให้โปรแกรมสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ด้วยภาษาต่างกัน เช่น 

โปรแกรมหนึ่งเรียกใช้ข้อมูลได้ด้วยภาษาต่างกัน เช่น โปรแกรมหนึ่งเรียกใช้ข้อมูลด้วยภาษา COBOL อีก

โปรแกรมหนึ่งเรียกใช้ข้อมูลด้วยภาษา SQL นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่โปรแกรมสามารถเห็นข้อมูลได้

หลายรูปแบบแตกต่างกัน 

 

คุณลักษณะที่ดีของฐานข้อมูล (Good Characteristics of Database System) 

1) ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุด (Minimum redundancy) 

เป็นการท าให้ปัญหาเรื่องข้อมูลไม่ตรงกันลดน้อยลงหรือหมดไป โดยน าข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน

เพ่ือตัดหรือลดส่วนที่ซ้ ากันทิ้งไป ให้เหลืออยู่เพียงแห่งเดียว และเป็นผลท าให้สามารถแบ่งข้อมูลกันใช้ได้

ระหว่างผู้ใช้หลาย ๆ คน รวมทั้งการใช้ข้อมูลเดียวกันในเวลาพร้อม ๆ กันได้อีกด้วย 

2) ความถูกต้องสูงสุด (Maximum Integrity : Correctness) ในระบบฐานข้อมูลจะมีความถูก

ต้องของข้อมูลสูงสุด เพราะว่าฐานข้อมูลมี DBMS คอยตรวจสอบกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ (Integrity 

Rules) ให้ทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูลหรือเพ่ิมเติมข้อมูลเข้าไปในระบบฐานข้อมูลนั้น โดยกฎเกณฑ์

เหล่านี้จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลตามแนวคิดของ International Organization for Standard (ISO) แต่

ในปัจจุบันมี DBMS บาง product ที่ข้อบังคับเหล่านี้ไม่ได้ผูกติดอยู่กับฐานข้อมูลยังคงเก็บอยู่ใน

โปรแกรม การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เหล่านี้ท าให้ต้องแก้ไขโปรแกรมตามไปด้วยทุกครั้ง ซึ่งไม่สะดวก 

เช่นเดียวกับระบบแฟ้มข้อมูลเดิมท าให้เกิดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรม แต่ถ้าย้ายการเก็บ

ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์เหล่านี้มาไว้ที่ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลบางชนิดจะมีฟังก์ชั่นพิเศษ 

(trigger) กับ procedure อยู่บน FORM ปัจจุบันจะมีให้เลือกว่าจะไว้บนจอหรือไว้ในกฎเกณฑ์กลาง ซึ่ง

จะเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลเรียกว่า stored procedure ซึ่งถูกควบคุมดูแลโดย DBMS ส าหรับ DBMS ชั้นดี

ส่วนใหญ่จะเป็น compile stored procedure เพราะเก็บกฎเกณฑ์เหล่านี้ไว้ที่ stored procedure 

ไม่ได้เก็บไว้ในโปรแกรมเหมือนระบบแฟ้มข้อมูลเดิม ดังนั้นเมื่อเงื่อนไขเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปก็จะท าการ

แก้ไขเพียงแห่งเดียว ท าให้ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องของข้อมูลมากที่สุด และลดค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา และบ ารุงรักษา 
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3) มีความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence) 

ถือเป็นคุณลักษณะเด่นของฐานข้อมูลซึ่งไม่มีในระบบไฟล์ธรรมดา เนื่องจากในไฟล์ธรรมดาจะ

เป็นข้อมูลที่ไม่อิสระ (data dependence) กล่าวคือ ข้อมูลเหล่านี้จะผูกพันอยู่กับวิธีการจัดเก็บและ

การเรียกใช้ข้อมูลซึ่งในลักษณะการเขียนโปรแกรมเราจ าเป็นต้องใส่เทคนิคการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล

ไว้ในโปรแกรม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมตามไปด้วย 

ดังนั้น ถ้าหากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลทั้งในระดับ logical และ physical ย่อมมี

ผลกระทบต่อโปรแกรม แต่ถ้าข้อมูลเก็บในลักษณะของฐานข้อมูลแล้วปัญหานี้จะหมดไป เพราะ

ฐานข้อมูลมี DBMS คอยดูแลจัดการให้ ท าให้โปรแกรมเหล่านี้เป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ข้อมูล 

4) มีระบบความปลอดภัยของข้อมูลสูง (High Degree of Data Security) 

ฐานข้อมูลจะมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูง โดย DBMS จะตรวจสอบรหัสผ่าน 

(login password) เป็นประเด็นแรก หลังจากผ่านเข้าสู่ระบบได้แล้ว DBMS จะตรวจสอบดูว่าผู้ใช้นั้นมี

สิทธิใช้ข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด เช่น จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ in query หรือ update และสามารถ

ท าได้เฉพาะตารางใดหรือแถวใดหรือคอลัมน์ใด เป็นต้น นอกจากนี้ โครงสร้างข้อมูลระดับล่างยังถูกซ่อน

ไว้ไม่ให้ผู้ใช้มองเห็นว่าอยู่ตรงไหน DBMS จะไม่ยอมให้โปรแกรมใด ๆ เข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ผ่าน DBMS 

5) การควบคุมจะอยู่ที่ส่วนกลาง (Logically Centralized Control) 

แนวความคิดนี้จะน าไปสู่ระบบการปฏิบัติงานที่ดี อย่างน้อยสามารถควบคุมความซ้ าซ้อนและ

ความปลอดภัยของข้อมูลได้ นอกจากนี้ในการควบคุมทุกอย่างให้มาอยู่ที่ส่วนกลางจะน ามาสู่ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) โดยต้องมีการควบคุมดูแลจากศูนย์กลางทั้งการใช้และการสร้างโดย

หลักการแล้ว จะไม่ยอมให้โปรแกรมเมอร์สร้างตารางหรือวิวเอง แต่จะให้ผู้บริหารฐานข้อมูลเป็นผู้สร้าง

ให้ เพ่ือจะได้ทราบว่าตารางหรือวิวซ้ าหรือไม่ นอกจากนี้ผู้บริหารฐานข้อมูลจะเป็นผู้ให้สิ ทธิแก่ผู้ใช้วิว 

ดังนั้น โปรแกรมเมอร์จะต้องติดต่อประสานงานกับผู้บริหารฐานข้อมูลในการจัดท ารายงาน คุณลักษณะ

นี้จะท าให้มีความคล่องตัวในการใช้งาน ซึ่งเป็นผลมาจากข้อมูลมาอยู่รวมกัน 

 

1.4 ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูล จะช่วยแก้ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล และมีประโยชน์ หลายๆ ด้านดังนี้ 

1.4.1 ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เนื่องจากการน าข้อมูลที่จ าเป็นต่อการใช้งานมาจัดเก็บไว้ 

รวมกันเป็นฐานข้อมูลส่วนกลาง ท าให้แต่ละหน่วยงานที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล ไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลไว้ที่
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หน่วย งานของตนเองอีก นอกจากลดความสิ้นเปลืองในการจัดเก็บแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิด

ตามมา เนื่องจากความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้ 

1.4.2 แก้ปัญหาความขัดแย้งกันของข้อมูล ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดเนื่องมาจากความซ้ าซ้อนของ

ข้อมูล เมื่อมีข้อมูลที่ซ้ าๆ กันอยู่หลายที่ หากมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในที่หนึ่งแล้ว แต่ไม่ได้แก้ไขข้อมูล

ในที่ อื่นๆ ตามด้วย ก็จะท าให้ข้อมูลในแต่ละที่เกิดความขัดแย้งกันขึ้น ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลไว้เพียงที่

เดียวจึง ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งกันของข้อมูลได้ 

1.4.3 การบริหารจัดการฐานข้อมูลท าได้ง่าย เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง ท าให้

การ จัดการข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น โดยผู้ที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลเรียกว่า ผู้บริหาร

ฐานข้อมูล (Database Administrator: DBA) 

1.4.4 ก าหนดมาตรฐานของข้อมูลได้ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลางที่เดียวดังนั้น 

DBA จะเป็นผู้ก าหนดโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูล ท าให้โครงสร้างของข้อมูลต่างๆ 

1.4.5 สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้ เนื่องจากโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์จะ 

ถูก ก าหนดด้วย DBMS และผู้ใช้แต่ละคนจะต้องใช้งานผ่าน DBMS เท่านั้น ดังนั้นจึงสามารถใช้งาน 

ฐาน ข้อมูลร่วมกันได้โดยไม่ต้องกังวลถึงความแตกต่างของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ นอกจากนี้ข้อมูลอ่ืนๆ 

ที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นผู้สร้างข้ึนมา ก็สามารถใช้งานได้ถ้าหากได้รับสิทธิในการใช้งานข้อมูลดังกล่าว 

1.4.6 เกิดความเป็นอิสระระหว่างข้อมูลกับโปรแกรม จากปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล ซึ่งการ 

แก้ไขโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล เช่นการเพ่ิมฟิลด์ ซึ่งโปรแกรมที่มีอยู่เดิมไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้งาน แต่

ต้องท าการแก้ไขโปรแกรมเนื่องจากการเขียนโปรแกรมจะยึดติดกับโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล หากใช้งาน

เป็นระบบฐานข้อมูล จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เนื่องจากการใช้งานต่างๆ จะต้องใช้งานไว้เพียงที่เดียว

จึง ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งกันของข้อมูลได้ 

1.4.7 ก าหนดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลแต่ละข้อมูลจะมีความ 

ส าคัญไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดสิทธิในการใช้งาน ข้อมูลแต่ละส่วน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ 

ผู้บริหารฐานข้อมูล เป็นผู้ก าหนดว่าใครมีสิทธิใช้งานข้อมูลส่วนไหนได้บ้าง 

1.5 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 

1.5.1 Data หมายถึงข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

ด้วย ดังนั้น data ในที่นี้จึงหมายถึง database 

1.5.2 Hardware ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลประกอบด้วย secondary 

storage เช่น disk และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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1.5.3 Software คือโปรแกรมที่จัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล โดยปกติแล้วจะเรียกว่าระบบจัดการ 

ฐานข้อมูลหรือ DBMS ส่วนนี้จะท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างข้อมูลกับผู้ใช้ ดังนั้น การเรียกใช้หรือดึงข้อมูล

จากฐานข้อมูลจะต้องผ่าน DBMS 

1.5.4 User ได้แก่บุ คคลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล เช่น ผู้ บริหารฐานข้อมูล 

โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ และผู้ใช้ 

1.6 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล 

1.6.1 ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator หรือ DBA) เป็นบุคคลคนเดียว หรือ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและบริหารทรัพยากรฐานข้อมูลขององค์กรให้สามารถด าเนินการ

ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลโดยความร่วมมือช่วยเหลือจากพนักงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่

สามารถติดต่อกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ใช้แผนกต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และควรมีความรู้ทั้ง

หลักการบริหารและด้านเทคนิคของระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) 

หน้าที่ของผู้บริหารฐานข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน 

– การออกแบบฐานข้อมูลจะต้องทราบวิธีออกแบบและรายละเอียดของระบบงาน ซึ่งที่จริงแล้ว

ในส่วนนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการข้อมูลหรือ DA (Data Administrator) ซึ่งก็คือ SA (System 

Analysis) โดยผู้ใช้หรือเจ้าของระบบงานเขียนและออกแบบโครงสร้างด้วย ER Model แต่ SA จะ

ออกแบบอัลกอริทึม 

– การปฏิบัติงานกับ DBMS จะต้อบทราบเทคโนโลยีของ DBMS ดังนั้น ในส่วนนี้จะเป็นหน้าที่

ของ DBA โดย DBA จะต้องทราบวิธีการปฏิบัติงานกับ DBMS ดังนี้ 

การติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล (Install DBMS) 

การจัดสรรเนื้อที่ในดิสก์ (allocate disk space) 

การสร้างโครงสร้างของข้อมูล (create data structure) 

การท าข้อมูลส ารองเอง (backup) และการฟื้นสภาพข้อมูล (recovery) 

การปรับผลการปฏิบัติงาน (performance tuning) 

DBA จะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เช่น นักวิเคราะห์

และออกแบบโปรแกรมเมอร์และผู้ใช้ 

1.6.2 นักวิเคราะห์และออกแบบ (System Analyst) ท าหน้าที่ออกแบบอัลกอริทึม 

(Algorithm) ของระบบงาน 

1.6.3 โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เป็นผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์ (Application program) 

ส าหรับใช้กับฐานข้อมูล อาจจะเขียนด้วยภาษาระดับสูง เช่น SQL เป็นต้น 



 
 

25 
 

1.6.4 ผู้ใช้ (End User) เจ้าของระบบงานที่ต้องการเรียกใช้ฐานข้อมูล โดยอาจผ่านทาง

โปรแกรมประยุกต์หรือภาษาเรียกค้น เช่น SQL ผู้ใช้เหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียน

โปรแกรม 

ถึงแม้ว่าฐานข้อมูลจะมีคุณลักษณะที่ดีดังได้กล่าวมาข้างต้นแต่ก็มีข้อเสียดังนี้ 

ขนาดของระบบจัดการฐานข้อมูลมักมีขนาดใหญ่และราคาแพง เนื่องจากซอฟต์แวร์

ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ มากมาย จึงต้องการฮาร์ดแวร์เพ่ิมขึ้นทั้ งหน่วยความจ าหลัก และ

หน่วยความจ าส ารอง 

2. ต้องอาศัยผู้ดูแลที่มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

3. ถ้าระบบเสียจะท าให้มีผลต่อผู้ใช้หลายคน 

4. ความเป็นเจ้าของข้อมูลลดลง ข้อมูลจะไม่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ 

1.7 ตัวอย่างซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน 

ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้ คือระบบ 

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลครบทุกด้าน และอีกกลุ่มคือระบบฐาน 

ข้อมูลขนาดไม่ใหญ่มาก ซึ่งมีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลเช่นกัน แต่อาจจะขาดความสามารถ 

บางอย่างไป ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลต่างๆ มีดังนี้ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่เหมาะส าหรับ

ระบบงานใหญ่ เช่น Oracle, Microsoft SQL, MySQL, Sysbase, DB2, Informix, Ingres เป็นต้น 

-ฐานข้อมูล (Database) คือ  กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน  เช่น  

กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานบริษัท ประกอบด้วย  รหัสพนักงาน  ชื่อ  นามสกุล  เบอร์โทรศัพท์ และ

กลุ่มข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บอยู่รวมกันหลาย ๆ กลุ่ม  ซึ่งอาจจะเก็บอยู่ในรูปแฟ้มเอกสารหรืออยู่ใน

คอมพิวเตอร์ 

ฐานข้อมูลมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

1. เป็นเรื่องเก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูล 

2. ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน 

3. สามารถแสดงออกมาอยู่ในรูปแบบของตารางได้ 

ส่วนประกอบของตารางข้อมูลในฐานข้อมูล 

โดยทั่วไปแล้วตารางข้อมูลที่ใช้งานกันจะประกอบด้วย  แถว (Row)  และคอลัมน์(Column) 

ต่าง ๆ   แต่ถ้ามองกันในรูปแบบของฐานข้อมูลแล้ว เราจะเรียกรายละเอียดในแถวว่า  เรคอร์ด 

(Record) และเรียกรายละเอียดในแนวคอลัมน์ว่า ฟิลด์ (Field)   
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ในฐานข้อมูล 1 ระบบ อาจประกอบด้วยตารางข้อมูลมากกว่า  1 ตาราง   ฐานข้อมูลที่มี

ตารางข้อมูลมากกว่า 1 ตาราง  และมีตารางตั้งแต่ 1 คู่ขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันด้วยฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่ง  

เราเรียกฐานข้อมูลประเภทนี้ว่า  “ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์”  หรือ  Relational Database 

ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลจะช่วยสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรให้เป็นระเบียบ  แยกแยกข้อมูลตาม

ประเภท  ท าให้ข้อมูลประเภทเดียวกันจัดเก็บอยู่ด้วยกัน  สามารถค้นหาและเรียกใช้ได้ง่าย ไม่ว่าจะ

น ามาพิมพ์รายงาน  น ามาค านวณ  หรือน ามาวิเคราะห์  ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ขององค์กร

หรือหน่วยงานนั้น ๆ 

จากประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ข้างต้น อาจกล่าวได้ระบบฐานข้อมูลมีข้อดี

มากกว่าการเก็บข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล  ดังนี้ 

1.  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ 

2.  สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน 

3.  สามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 

4.  การรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล 

5.  สามารถก าหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ 

6.  สามารถก าหนดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้ 

7.  ความเป็นอิสระของข้อมูล 

ประโยชน์ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

1.  ช่วยลดความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล 

2.  ช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตรงกัน(ข้อมูลอับเดทได้ทันเวลา) เนื่องจากข้อมูลถูกแก้ไข

จากที่เดียวกัน 

3.  ช่วยป้องกันการผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลและแก้ไขข้อมูล(ป้อนข้อมูลที่ตารางหลัก) 

4.  ช่วยประหยัดเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ (ไม่เก็บข้อมูลซ้ า  เก็บข้อมูล

เท่าท่ีจ าเป็น) 

     โครงสร้างของฐานข้อมูล 

โครงสร้างของฐานข้อมูลประกอบด้วย 

1.  Character   คือ   ตัวอักขระแต่ละตัว / ตัวเลข / เครื่องหมาย  

2.  Field คือ   เขตข้อมูล / ชุดข้อมูลที่ใช้แทนความหมายของสื่อโครงสร้าง เช่น ชื่อของ

บุคคล ชื่อของวัสดุสิ่งของ 
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3.  Record      คือ  ระเบียน หรือรายการข้อมูล เช่น ระเบียนของพนักงานแต่ละคน 

4. Table /File คือ  ตาราง หรือแฟ้มข้อมูล ประกอบขึ้นด้วยระเบียนต่างๆ เช่น 

ตารางข้อมูลของบุคคล ตารางข้อมูลของวัสดุสิ่งของ 

5.  Database      คือ    ฐานข้อมูล ประกอบด้วยตาราง และแฟ้มข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หรือมีความสัมพันธ์กัน 

ชนิดของข้อมูลของเขตข้อมูลในตารางข้อมูล  

       ชนิดของข้อมูล (Data Type) แบ่งเป็นและมีความหมายดังนี้ 

1.  Text  เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร ขนาดความกว้าง 255 ตัว ปกติโปรแกรมก าหนด

(Default)ไว้ 50 ตัว ใช้ก าหนดให้ฟิลด์ส าหรับเก็บข้อมูลเป็นอักขระ ได้แก่ ตัวอักษร 

ตัวเลข ช่องว่าง เครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ 

2.  Memo ข้อมูลแบบข้อความใช้บันทึกรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่อาจก าหนดได้อย่าง

แน่นอน สามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 64,000 ตัว 

3.   Number ใช้ก าหนดให้ฟิลด์ที่เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขที่ค านวณได้ เช่น ราคาสินค้า หรือ

จ านวนสิ่งของโดยฟิลด์ที่ก าหนดด้วยชนิดของข้อมูลชนิดนี้จะรับ เฉพาะตัวเลขหรือจุด

ทศนิยมเท่านั้น ตัวเลขแบ่งออกเป็นตัวเลขต่างๆชนิด ซึ่งมีขนาดข้อมูลแตกต่างกัน 

ได้แก่ Byte Integer Long integer Single และ Double 

-คือระบบที่รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูล (File) ระเบียน 

(Record) และ เขตข้อมูล (Field) และถูกจัดการด้วยระบบเดียวกัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเข้าไปดึง

ข้อมูลที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเปรียบฐานข้อมูลเสมือนเป็น electronic filing system 

(https://goo.gl/EEqq4D ) 

 

2.5 Editor: Atom    

 -Atom เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความสุดล้ าจาก GitHub หลังจากเปิดซอร์ซ และได้นักพัฒนา

จาก webupd8team สร้างไฟล์ไบนารีบน Ubuntu 

1) ความสามารถในการท าพรีวิว Markdown แบบสดๆ ซึ่ง Markdown ตัวนี้เป็นแบบที่ถูก

ปรับแต่งเพิ่มความสามารถโดย GitHub เองอีก (มีชื่อเรียกว่า GitHub Flavored Markdown) มันถูกเค

ลมว่าเหมาะส าหรับการท าเอกสารประกอบโปรแกรมอย่างยิ่งยวด ด้วยความสามารถที่เพ่ิมขึ้นมาอย่าง

การท าตาราง และการเน้นสีโค้ดของโปรแกรม 

https://goo.gl/EEqq4D
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2) มีการเน้นบรรทัดที่ถูกแก้ไขจากการจดจ า (commit) ใน Git ครั้งก่อนอย่างชัดเจน ที่

ด้านหน้าของแต่ละบรรทัดจะมีสีเขียว (มีข้อความเพ่ิมเติม) สีแดง (ลบข้อความทิ้ง) หรือสีน้ าตาล (แก้ไข

ข้อความบางส่วน) ก ากับไว้ และบอกชื่อกิ่งก้าน (branch) ก ากับไว้ที่มุมล่างขวา พร้อมทั้งสรุปว่ามีการ

แก้ไขไปแล้วกี่บรรทัด (https://goo.gl/e1n5RF) 

 Atom คือ Text Editor , Code Editor , etc  แล้วแต่เราจะเรียกตามความเข้าใจครับ  สรุป

ง่าย ๆ คือมันเอาไว้เขียนโค้ดนั่นเอง  Atom ถูกพัฒนาโดย GitHub และใช้ภาษา Coffee Script  ที่

ส าคัญที่สุดคือมันเป็น Open Source(https://goo.gl/HmcXAS) 

-ตัว Application สามารถสร้าง web tectnology แสดงผลเป็น HTML, JavaScript, CSS 

และ Node.js run อยู่บน Electron  

Cross-platform editing : ใช้ได้กับทุก platform ทั้ง OS X, Windows และ Linux 

Built-in package manager : มีเพคเกจเสริม (หรือบางคนเรียกว่า plugin) ให้เลือกมากมาย 

เราจะติดตั้ง หรือสร้างของเรามาใช้เองก็ย่อมได้! 

Smart autocompletion : atom ช่วยให้เราเขียน code ได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย autocompletion 

ที่ครอบคลุมหลายภาษา 

File system browser : เป็น explorer tree view น่ะ พูดกันง่ายๆ ไว้เปิดไฟล์แล project ที่

ก าลังใช้งาน 

Multiple panes : แยกส่วนการใช้งานหลายหน้าต่าง คือแบ่งครึ่งหน้านั่นแหละ 

Find and replace : ค้นหาไฟล์ ใน project ที่เราใช้งานได้ (https://goo.gl/t8nwna) 

  

 

https://goo.gl/HmcXAS
https://goo.gl/t8nwna

