บทที่ 2
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

ในบทนี ้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องซึง่ ประกอบด้ วยระบบจัดงานเลี ้ยงเป็ นส่วนสําคัญใน
การจัดงานเลี ้ยงต่างๆ และซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้ อง
ในส่วนของ Web Application ได้ ใช้ โปรแกรม Xampp 3.2.2 เข้ ามาเป็ นตัวช่วยจัดการ
กับโปรแกรม Open Source Software ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง เพื่อความสะดวกยิ่งขึ ้นในการ
รวบรวม Apache ที่เป็ น Web Server , ภาษา PHP สําหรับใช้ ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซด์ ,
MySQL โปรแกรมระบบจัดการฐานข้ อมูล , phpMyAdmin โปรแกรมที่พฒ
ั นาโดยใช้ ภาษา PHP
เพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการฐานข้ อมูล MySQL แทนการคีย์คําสัง่ ร่ วมกับการใช้ JavaScript ใน
การแสดงผลให้ เว็บมี Dynamic ยิ่งขึ ้น

2.1 ระบบจัดการงานเลีย้ งจากระบบงานเดิม
ระบบจัดการงานเลี ย้ งระบบงานเดิม ระบบเดิม ในโรงแรมดําเนินการได้ ช้ าทํ างานไม่
ละเอียด มักเกิดจากปั ญหาของระบบและผู้รับผิดชอบงานทํางานไม่ละเอียด ไม่มีข้อมูลแจ้ งกับ
ทางผู้จดั การ ฝ่ ายครัว ฝ่ ายบริ การ ฝ่ ายพนักงาน ฝ่ ายเซลล์ จึงทําให้ งานออกมาผิดพลาดกันบ่อย
นําไปสูค่ วามล่าช้ าของโรงแรมและลูกค้ า
ในระบบเดิมที่เจอปั ญหาคือ เมื่อลูกค้ าได้ ทําการสัง่ จองรายการเรี ยบร้ อย ไม่มีฝ่ายเซลล์
เข้ ามาติดต่อกับลูกค้ าในการคอนเฟิ ร์ มกับลูกค้ าเพื่อยืนยันการสัง่ จอง ไม่มีส่งใบเสนอราคา และ
ไม่มียืนยันการชําระเงิน ลูกค้ าชําระเงินที่ทางโรงแรมเท่านัน้ ลูกค้ าไม่สามารถรู้ ว่าเรื่ องถึงขันตอน
้
ใดบ้ าง โดยจัดทําระบบใหม่มาเพื่อตอบโจทย์ลกู ค้ าและระบบผู้ใช้ งาน
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รูปที่ 2.1 ระบบจัดการงานเลี ้ยงจากระบบงานเดิม
2.2 เว็บแอปพลิเคชัน
Web Application (เว็บแอปพลิเคชัน) คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่งมีระบบมีการ
ไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทังแบบ
้
Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ Global
(โกลบอล) ออกไปยังเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ทําให้ เหมาะสําหรับงานที่ต้องการข้ อมูลแบบ Real
Time (เรี ยลไทม์)
การทํางานของ Web Application นันโปรแกรมส่
้
วนหนึ่งจะวางตัวอยู่บน Rendering
Engine (เร็ นเดอริ งเอนจิน) ซึ่งตัว Rendering Engine จะทําหน้ าที่หลักๆ คือนําเอาชุดคําสัง่ หรื อ
รูปแบบโครงสร้ างข้ อมูลที่ใช้ ในการแสดงผล นํามาแสดงผลบนพื ้นที่สว่ นหนึ่งในจอภาพ โปรแกรม
ส่วนที่ วางตัวอยู่บน Rendering Engine จะทํ าหน้ าที่ หลักๆ คือการเปลี่ ยนแปลงแก้ ไ ขสิ่ง ที่
แสดงผลจัดการตรวจสอบข้ อมูลที่รับเข้ ามาเบื ้องต้ นและการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการทํางาน
หลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์ เวอร์ ในลักษณะ Web Application แบบเบื ้องต้ น ฝั่ งเซิร์ฟเวอร์ จะ
ประกอบไปด้ วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทําหน้ าที่เชื่อมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอล HTTP / HTTPS
(เอช ที ที พี / เอช ที ที พี เอส) โดยนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ จะทําหน้ าที่ส่งไฟล์ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทวั่ ไปแล้ ว เว็บเซิร์ฟเวอร์ จะมีสว่ นประมวลผลซึง่ อาจจะ
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เป็ นตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรื ออาจจะมี การติดตัง้ .NET
Framework (ดอทเน็ต เฟรมเวิ ร์ก) ซึ่ง มี ส่วนแปลภาษา CLR (ซี แอล อาร์ ) ที่ ใช้ แปลภาษา
intermediate (อินเทอะมีดิอิท) จากโค้ ดที่เขียนด้ วย VB.NET (วี บี ดอทเน็ต) หรื อ C#.NET (ซี
ฉาบ ดอทเน็ ต) หรื ออาจจะเป็ น J2EE (เจ ทู อี อี ) ที่ มี ส่วนแปลไบต์โค้ ดของคลาสที่ ไ ด้ จ าก
โปรแกรมภาษาจาวา
2.3 Xampp
เป็ นโปรแกรมที่รวบรวม Open Source Sofeware หลายๆตัวที่ใช้ ในการสร้ างเว็บเข้ ามา
รวมกันไว้ ในโปรแกรมเดียว โดยมี Package ดังนี ้
- Apache
- PHP
- MySQL
- phpMyAdmin
ซึ่ง เข้ ามาช่วยในการลงโปรแกรมที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องโดยไม่ต้องลงโปรแกรมต่างๆที ล ะ
โปรแกรมเพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้ งานมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน
2.4 ภาษา PHP
PHP เป็ นภาษาจําพวก Scripting Language คําสัง่ ต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรี ยกว่า
สคริ ป ต์ (Script) และเวลาใช้ ง านต้ อ งอาศัย ตัว แปลชุด คํ า สั่ง ตัว อย่ า งของภาษาสคริ ป เช่ น
JavaScript, Perl เป็ นต้ น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริ ปต์แบบอื่นๆ คือ PHP
ได้ รับการพัฒ นาและออกแบบมาเพื่ อใช้ ง านในการสร้ างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ
สอดแทรกหรื อแก้ ไขเนื ้อหาได้ Scripting Language เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ เรา
สามารถสร้ างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพและมีลูกเล่นมากขึน้
เหตุผลที่ เลือกใช้ PHP ในโครงงานนี เ้ พราะ ความรวดเร็ วในการพัฒนาโปรแกรมเพราะว่า PHP
เป็ นสคริ ปต์แบบ Embedded คือสามารถแทรกร่วมกับภาษา HTML ได้ อย่างอิสระและหากเรา
พัฒนาโค้ ดไว้ ในรู ปแบบของ Class ที่เขียนขึน้ เพี ยงครัง้ เดียวแล้ วเรี ยกใช้ งานได้ ตลอดทํ าให้ มี
ความสะดวกและรวดเร็ วต่อการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ
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PHP เป็ นโค้ ดแบบเปิ ดเผย (Open Source) คําว่า Open Source ว่าไปแล้ วมี
ความหมายเหมือนกับของฟรี เนื่องจาก PHP มีกลุ่มของผู้ใช้ งานอยู่เป็ นจํานวนมากทัว่ โลก และมี
เว็บไซด์อยู่เป็ นจํานวนมากที่เป็ นแหล่งรวบรวม Source Code โปรแกรมหรื อจะเป็ นบทความ
ต่างๆ ทําให้ ผ้ ใู ช้ ใหม่ๆ หรื อผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถค้ นหา Source Code มาเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมได้ ง่ายขึ ้น
การบริ หารหน่วยความจํา (Memory Usage) มีการใช้ งานหน่วยความจําที่ดี กล่าวคือ
PHP จะเรี ยกใช้ งานหน่วยความจําตลอดเวลาทําให้ Server ไม่จําเป็ นต้ องมีทรัพยากรมากนัก
อิสระต่อระบบการปฎิบตั ิการ Web Application ที่ ถูกสร้ างขึน้ มาสามารถที่จะรั นได้
หลายระบบปฎิบตั กิ ารไม่วา่ จะเป็ น Unix , Linux หรื อ Windows เป็ นต้ น
ความสามารถของ PHP นัน้ สามารถจะทํ างานเกี่ ยวกับ Dynamic Web ได้ ทุกรู ป
เหมือนกับการเขียนโปรแกรมแบบ CGI (Common Gateway Interface) หรื อ ASP (Active
Server Pages) ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการดูแลจัดการระบบฐานข้ อมูล , ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของ Webpage เป็ นต้ น
คุณสมบัตทิ ี่โดดเด่นของ PHP ที่สามารถติดต่อกับโปรแกรมจัดการระบบฐานฐานข้ อมูลที่
มีอยูอ่ ย่างมากมาย ซึง่ ฐานข้ อมูลที่สนับสนุน PHP มีดงั นี ้
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงระบบฐานข้ อมูลแบบต่างๆ
Adabase D

InterBase Solid

Microsoft Access

dBase

mSQL

Sybase

Empress

MySQL

Velocis

FilePro

Oracle

Unix dbm

Informix

PostgreSQL

SQL Server

และความสามารถที่พิเศษกว่านี ้คือ PHP สามารถที่จะติดต่อกับบริ การต่างๆ ผ่านทาง
โปรโตคอล เช่น IMAP , SNMP , NNTP , POP3 , HTTP และยังสามารถติดต่อกับ Socket
ได้ อีกด้ วย
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2.5 MySQL
MySQL จัดเป็ นซอฟต์แวร์ ประเภท Open Source Sofeware สามารถดาวน์โหลด
Source Code ได้ จากอินเตอร์ เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ เหตุผลที่เลือกใช้ MySQL เป็ นระบบ
จัดการฐานข้ อมูลเพราะเป็ นฟรี แวร์ ทางฐานข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพ
โครงสร้ างภายในของ MySQL ก็คือ การออกแบบการทํางานในลักษณะของ Client /
Server ซึ่งประกอบด้ วยส่วนหลักๆ 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ให้ บริ การ (Server) และส่วนของ
ผู้ใช้ บริ การ (Client) โดยในแต่ละส่วนจะมีโปรแกรมสําหรับการทํางานตามหน้ าที่ของตน ส่วนของ
ผู้ใช้ บริ การ หรื อ Server จะเป็ นส่วนที่ทําหน้ าที่บริ หารจัดการระบบฐานข้ อมูล และเป็ นที่จดั เก็บ
ข้ อมูลทังหมด
้
ข้ อมูลที่เก็บไว้ มีข้อมูลที่จําเป็ นสําหรับการทํางานกับระบบฐานข้ อมูล และข้ อมูลที่
เกิดจากการที่ผ้ ใู ช้ แต่ละคนสร้ างขึ ้นมา ส่วนของผู้ใช้ บริ การ หรื อ Client โดยโปรแกรมสําหรับใช้
งานในส่วนนี ้ได้ แก่ MySQL Client , Access , Web Development Platform ต่างๆ เช่น Java ,
Perl , PHP , ASP เป็ นต้ น
หลักการทํางานในลักษณะ Client / Server มีดงั นี ้
1. ที่ฝั่งของ Server จะมีโปรแกรมหรื อระบบสําหรั บจัดการฐานข้ อมูลทํ างานรออยู่ เพื่ อ
เตรี ยมหรื อรอคอยการร้ องขอการใช้ บริ การจาก Client
2. เมื่อมีการร้ องขอการใช้ บริ การเข้ ามา Server จะทําการตรวจสอบตามวิธีการของตน เช่น
อาจจะมี การให้ ผ้ ูใช้ บริ การระบุช่ื อและรหัส ผ่าน และสํ าหรับ MySQL สามารถกํ าหนดได้ ว่าจะ
อนุญาตหรื อปฎิเสธ Client ใดๆ ในระบบที่จะเข้ าใช้ บริ การอีกด้ วย ซึ่งจะได้ แสดงรายละเอียดใน
เรื่ องต่อไป
3. ถ้ าผ่านการตรวจสอบ Server ก็จะอนุมตั ิการให้ บริ การแก่ Client ที่ร้องขอการใช้ บริ การ
นัน้ ๆ ต่อไป และ ถ้ าในกรณี ที่ไม่ได้ รับการอนุมัติ Server ก็ จะส่งข่าวสารความผิดพลาดแจ้ ง
กลับไปที่ Client ที่ร้องขอการใช้ บริ การนัน้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ทําหน้ าที่เป็ น Client หรื อ Server
อาจจะอยู่บนเครื่ องเดียวกันหรื อแยกเครื่ องกันก็ ได้ ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับลักษณะการทํางาน หรื อการ
กําหนดของผู้บริ หารระบบตามปกติถ้าเป็ นการทํางานลักษณะ Web-based มีการใช้ ฐานข้ อมูล
ขนาดไม่ใหญ่ นกั ตัว MySQL Server และ Client มักจะมี อยู่บนเครื่ องเดียวกัน โดยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ดงั กล่าวจะต้ องมี ทรัพยากรเพื่ อการทํ างาน เช่น เนื อ้ ที่ฮาร์ ดดิสก์ , RAM มาก
พอสมควร แต่สําหรับการทํางานจริง (Real-world Application) ก็มกั จะแยก Client และ Server
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ออกเป็ นคนละเครื่ องกัน และ สามารถรองรับงานได้ ดีมากกว่า ดังนันผู
้ ้ บริหารระบบจะต้ องคํานึง
ถึงเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องเหล่านี ้ได้ ดี เพื่อที่จะทํ าให้ ระบบมี การทํ างานรับการให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และข้ อมูลมีความปลอดภัยมากที่สดุ
2.6 phpMyAdmin
โปรแกรมที่ถกู พัฒนาโดยใช้ ภาษา PHP เพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการฐานข้ อมูล MySQL
แทนการคีย์คําสัง่ เนื่องจากถ้ าเราจะใช้ ฐานข้ อมูลที่เป็ น MySQL บางครัง้ จะมีความลําบากและ
ยุ่งยากในการใช้ งาน ดังนันจึ
้ งมีเครื่ องมือในการจัดการฐานข้ อมูล MySQL ขึ ้นมาเพื่อให้ สามารถ
จัดการ ตัว DBMS ที่เป็ น MySQL ได้ ง่ายและสะดวกยิ่งขึ ้น โดย phpMyAdmin ก็ถือว่าเป็ น
เครื่ องมือชนิดหนึง่ ในการจัดการนันเอง
้
phpMyAdmin เป็ นส่วนต่อประสานที่สร้ างโดยภาษา PHP ซึ่งใช้ จัดการฐานข้ อมูล
MySQL ผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยสามารถที่จะทําการสร้ างฐานข้ อมูลใหม่ หรื อการทําสร้ าง TABLE
ใหม่ๆ และยังมี Function ที่ใช้ สําหรับการทดสอบการ query ข้ อมูลด้ วยภาษา SQL พร้ อมกันนัน้
ยังสามารถทําการ Insert Delete Update หรื อแม้ กระทัง่ ใช้ คําสัง่ ต่างๆ เหมือนกับการใช้ ภาษา
SQL ในการสร้ างตารางข้ อมูล
phpMyAdmin เป็ นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหนึ่งที่ใช้ ในการจัดการข้ อมูล
MySQL ผ่าน Web Browser ได้ โดยตรง phpMyAdmin ตัวนี ้จะทํางานบน Web Server เป็ น
PHP Application ที่ใช้ ควบคุมจัดการ MySQL Server ความสามารถของ phpMyAdmin คือ
- สร้ างและลบ Database
- สร้ างและจัดการ Table เช่น แทรก record , ลบ record , แก้ ไข record , ลบ Table,
แก้ ไข field
- โหลดเท็กซ์ไฟล์เข้ าไปเก็บเป็ นข้ อมูลในตารางได้
- หาผลสรุป (Query) ด้ วยคําสัง่ SQL
2.7 Java Script
จาวาสคริ ป ต์ เ ป็ นภาษาสํ า หรั บ การเขี ย นโปรแกรมบนเว็ บ เพจ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ความเป็ น
(Dynamic) ให้ กบั เว็บไซด์ ดังนันผู
้ ้ ที่สนใจด้ านการพัฒนาเว็บไซด์ควรมีความรู้ด้านการเขียน
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โปรแกรมด้ วยจาวาสคริ ปต์ในระดับดี จาวาสคริ ปต์ (Java Script) คือภาษาสํ าหรับการเขี ยน
โปรแกรมบนเว็บที่ชว่ ยเพิ่มความเป็ น Interactive ให้ กบั เว็บไซด์ลกั ษณะที่สําคัญของจาวาสคริ ปต์
มีดงั นี ้
- เป็ นภาษาประเภท Scripting Language
- ไม่ต้องอาศัยความรู้ในการเขียนโปรแกรมในระดับสูงนัก
- การใช้ งานจาวาสคริ ปต์จะใช้ ในการลักษณะการฝั ง (Embedded) ชุดคําสัง่ หรื อโค้ ด
ไว้ ในหน้ าเว็บ
- จาวาสคริ ปต์จะช่วยในส่วนของความเป็ น Interactive ต่อผู้ใช้
- เป็ นภาษาที่ทํางานโดยอาศัยการแปลคําสัง่ (Interpret) ดังนันจึ
้ งไม่ต้องการคอมไพล์
(Compile) ชุดคําสัง่ แต่อย่างใด
- ทํางานที่ฝั่งไคลแอนด์ (Client)
- นักพัฒนาสามารถใช้ JavaScript ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ (License)
2.7.1 พื ้นฐานที่สําคัญสําหรับการเขียนจาวาสคริ ปต์
ในการศึกษาและโปรแกรมจาวาสคริ ปต์เพื่ อใช้ ในการเว็บเพจนัน้ ผู้ศึกษาควรมีพื ้นฐาน
ด้ านต่อไปนี ้
- พื ้นฐานภาษา HTML
- พื ้นฐานภาษา XHTML
- พื ้นฐานภาษา DHTML
2.7.2 ความแตกต่างระหว่างจาวาสคริ ปต์กบั จาวา
จาวาสคริ ปต์แตกต่างจากภาษาจาวา (JAVA) อย่างไร ซึ่งสามารถอธิบายความแตกต่าง
ได้ ดงั นี ้
- ภาษาจาวาสคริ ปต์ (Java Script) ใช้ เพื่อพัฒนาส่วนที่ เป็ นไดนามิคบนหน้ าเว็ บ
(Web Page) ดังนันจึ
้ งต้ องทํางานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เช่น
Microsoft Internet Explorer หรื อ Mozilla Firefox

2.7.3 รูปแบบการใช้ งานจาวาสคริ ปต์
ก่อนจะเขี ยนชุดคําสั่ง ด้ วยจาวาสคริ ปต์ ผู้เขี ยนควรมี ความรู้ และความเข้ าใจว่าจาวา
สคริ ปต์นนั ้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในลักษณะใดได้ ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
- การใช้ งานจาวาสคริ ปต์ในลักษณะเครื่ องมือของนักออกแบบเว็บไซด์ หรื ออาจกล่าว
ได้ วา่ จาวาสคริ ปต์เป็ น Design Tools ที่สําคัญตัวหนึง่
- ใช้ เพื่อแสดง Dynamic Text บนหน้ า HTML Page
- ใช้ ในกรณี ที่ต้องการให้ มีการโต้ ตอบ (React) กับเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ ้น หรื อ
เหตุการณ์ที่ทํากับหน้ าเพจดังกล่าว
- ใช้ ในการอ่าน (Read) และเขียน (Read) HTML Elements
- ใช้ เพื่อการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลที่รับเข้ ามา (Validate)
- ใช้ เพื่อการตรวจสอบบราวเซอร์ ของผู้ใช้
- ใช้ ในการสร้ างคุกกี ้ (Cookies)
2.7.4 การสร้ างจาวาสคริ ปต์
การสร้ างจาวาสคริ ป ต์ สามารถกระทํ าได้ เ ช่ นเดี ย วกับสคริ ปต์ ภ าษาอื่ นๆ โดยอาศัย
โปรแกรมสําหรับแก้ ไขข้ อความ (Text Editor) ที่นกั พัฒนามีอยู่
2.7.5 โครงสร้ างของชุดคําสัง่ จาวาสคริ ปต์
ชุดคําสัง่ จาวาสคริ ปต์ที่เขียนขึ ้น สามารถนําไปใช้ กบั เว็บเพจที่สร้ างขึ ้นในหลายๆ ภาษา
ได้ ทัง้ เว็บเพจภาษา HTML , PHP หรื อ ASP โดยเขี ยนในลักษณะของการฝั งชุดคําสั่ง
(Embedded Code) ลงไป

