บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาเว็บแอพพลิ เคชัน่ “EventReserved” นี้ ผูจ้ ดั ทาได้เห็ นว่าปั จจุบนั งานจาพวก
งานออกร้ าน ที่มีการให้เช่ าพื้นที่ในการออกร้านเพื่อจาหน่ายสิ นค้าหรื อจัดแสดงต่างๆ มีความนิ ยม
มากขึ้น ทางผูจ้ ดั ทาจึงเข้าไปสอบถามข้อมูลงานต่างๆจาก บริ ษทั หนึ่ ง และผูใ้ ห้ขอ้ มูลก็ให้ขอ้ มูล
ต่างๆไม่วา่ จะเป็ น การจองพื้นที่น้ นั ทาอย่างไร ระบบเป็ นอย่างไร มีกี่ส่วนของงานประเภทนี้ และมี
ปั ญหาอะไรบ้างในการจัดงานออกร้านในแต่ละงาน ซึ่ งเราก็ได้ขอ้ สรุ ปมาว่าส่ วนใหญ่จะเป็ นปั ญหา
ในเรื่ องการติดต่อกันระหว่างทางผูจ้ ดั งานกับผูท้ ี่มาเช่ าพื้นที่ภายในงานเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่ องการเลื่อนการจัดงาน การยกเลิกงาน หรื อแม้แต่กระทั้งตัวผูเ้ ช่าไม่มาจัดงานทาให้พ้ืนที่ที่จองไว้
ว่า งจนท าให้ ง านดู ไ ม่ ราบรื่ นที่ ที่ ว างแผนไว้ ทางผูจ้ ดั ท าจึ ง ได้นาปั ญ หาเหล่ า นั้น มาพัฒ นาเว็บ
แอพพลิ เคชัน่ “EventReserved” เพื่อที่จะเป็ นตัวกลางในการลดปั ญหาต่างๆให้กบั ทางบริ ษทั ผูจ้ ดั
งานออกร้ านกับทางผูท้ ี่ ต้องการจะเช่ า พื้ นที่ ภายในงาน ซึ่ ง ทางผูจ้ ดั ท าก็ ได้ท าการออกแบบเว็บ
แอพพลิ เคชัน่ ใช้ง่าย และข้อมูลสาคัญก็ตอ้ งเก็บไว้เป็ นสัดส่ วนโดยที่ ทางบริ ษทั ต้องเรี ยกดูได้ง่าย
และในการพัฒนานี้ ผูจ้ ดั ทาได้ใช้ เว็บแอพพลิเคชัน่ ซึ่ งผ่านทางตัว เว็บเบราว์เซอร์ ซึ่ งคนส่ วนใหญ่
ใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย
ในการทาเว็บแอพพลิเคชัน่ นี้ ใช้เทคโนโลยีและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องได้แก่
2.1 ภาษา PHP
ภาษา PHP เป็ นภาษาสาหรั บทางานด้านฝั่ งของเซิ ร์ฟเวอร์ (server-side scripting) ถูก
ออกแบบมาสาหรับการพัฒนาเว็บไซต์แต่มนั ก็ยงั สามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป
และแสดงผลออกมาในรู ปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคาสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจา
วา และ ภาษาเพิ ร์ล ซึ่ ง ภาษาพี เอชพี นั้นง่ า ยต่ อการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป้ าหมายหลัก ของภาษานี้ คื อให้
นัก พัฒนาเว็บ ไซต์ส ามารถเขี ย น เว็บ เพจ ที่ มี ค วามตอบโต้ไ ด้อย่า งรวดเร็ ว PHP ถู ก สร้ างโดย
RasmusLerdorf ในปี 1994 โดยที่ PHP ในปั จจุบนั ได้ถูกพัฒนาโดย The PHP Group ซึ่ งคาว่า PHP
นั้นย่อมาจาก Personal Home Page ซึ่ งในปั จจุบนั นั้นหมายถึง PHP: Hypertext Preprocessor

2.1.1 ประวัติความเป็ นมาของการพัฒนาของ ภาษาPHP
PHP เกิดในปี 1994
โดยใช้ขอ้ ดีของภาษา C และ Perl เรี ยกว่า Personal Home Pageและได้สร้างส่ วน
ติดต่อกับฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Form Interpreter ( FI )รวมทั้งสองส่ วน เรี ยกว่า PHP/FI ซึ่ งก็
เป็ นจุดเริ่ มต้นของ PHPพัฒนาต่อ ในลักษณะของ Open Sourceภายหลังมีความนิ ยมขึ้นเป็ น
อย่างมากภายใน 3 ปี มีเว็บไซต์ที่ใช้ PHP/FIในติดต่อฐานข้อมูลและแสดงผลแบบไดนามิก
และอื่นๆ มากกว่า 50000 ไซต์
PHP2 (ในตอนนั้นใช้ชื่อว่า PHP/FI)
ในช่ วงระหว่าง 1995-1997 RasmusLerdorf ได้มีผูท้ ี่มาช่ วยพัฒนาอีก 2 คนคื อ
ZeevSuraski และ AndiGutmans ชาวอิสราเอลซึ่ งปรับปรุ งโค้ดของ Lerdorf ใหม่โดยใช้
C++ให้มีความสามารถจัดการเกี่ยวกับแบบฟอร์ มข้อมูลที่ถูกสร้างมาจากภาษา HTMLและ
สนับสนุนการติดต่อกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล mSQL
PHP3 ออกมาในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน 1997 ถึง 1999
ได้ อ อกสู่ สายตาของนั ก โปรแกรมเมอร์ มี คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น คื อ สนั บ สนุ น
ระบบปฏิบตั ิการทั้งWindow 95/98/ME/NT, Linux และเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ อย่าง IIS, PWS,
Apache, OmniHTTPd สนับสนุ นระบบฐานข้อมูลได้หลายรู ปแบบเช่ น SQL Server,
MySQL, mSQL, Oracle, Informix, ODBC
PHP4 ตั้งแต่ 1999 - 2007 ซึ่ งได้เพิม่ Functions
การทางานในด้านต่างๆให้มากและง่ ายขึ้ นโดย บริ ษทั Zend ซึ่ งมี Zeev และ
AndiGutmans ได้ร่วมก่อตั้งขึ้น ( http:.zend.com ) ในเวอร์ ชนั่ นี้ จะเป็ น compile script ซึ่ ง
ในเวอร์ ชนั่ หน้านี้ จะเป็ น embed script interpreter ในปั จจุบนั มีคนได้ใช้ PHP สู งกว่า
5,100,000 ไซต์ แล้วทัว่ โลกและ ผูพ้ ฒั นาได้ต้ งั ชื่ อของ PHP ใหม่ว่า PHP: Hypertext
Preprocessor ซึ่งหมายถึงมีประสิ ทธิภาพระดับโปรเฟสเซอร์สาหรับไฮเปอร์เท็กซ์

PHP5 ตั้งแต่ 2007-ปั จจุบนั มี ได้เพิ่ม Functions การทางานในด้านต่าง ๆ เช่น
• Object Oriented Model
• การกาหนดสโคป public/private/protected
• Exception handling
• XML และ Web Service
• MySQLiและ SQLite
• Zend Engine 2.0
2.1.2 การเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมจะมีอยู่ 2 แบบ

รู ปที่ 2.1 รู ปแบบการเขียนโปรแกรมทั้ง 2 แบบ

1. Windows based Application (Desktop Application)
คือโปรแกรมที่ตอ้ งติดตั้งกับเครื่ องของผูใ้ ช้แต่ละคนแต่ละเครื่ องโดยที่อาจ จะใช้
ฐานข้อมูลเซิ ร์ฟเวอร์ เดียวกัน หรื อฐานข้อมูลเครื่ องใครเครื่ องมันก็แล้วแต่วตั ถุประสงค์ของ
โปรแกรมนั้นๆ หากเป็ นกรณี ที่ใช้ฐานข้อมูลร่ วมกันจะมีการเก็บข้อมูลไว้ที่เซิ ร์ฟเวอร์ แต่
โปรแกรมที่ ใ ช้ง านจะอยู่ที่ เ ครื่ อ งใครเครื่ อ งมัน ดัง นั้น สเปคคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้จ ะต้อ ง
ใกล้เคียงกันตามข้อกาหนดของโปรแกรมนั้นๆ
2. Web based Application
คือโปรแกรมที่ทางานบนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ โดยรันผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ทวั่ ไป
เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari ฯลฯ ไม่ตอ้ งติดตั้ง
โปรแกรมหรื อสคริ ปต์ที่พฒั นาขึ้นในแต่ละเครื่ อง เพราะจะเรี ยกใช้งานผ่านเซิ ร์ฟเวอร์ ดว้ ย
เว็บเบราว์เซอร์ ต่างๆ เหมาะสาหรับระบบจัดการข้อมูล และรายงานต่างๆ แต่ไม่เหมาะกับ
การควบคุ ม ฮาร์ ดแวร์ เช่ นลิ้ นชัก เก็บ เงิ น หรื อฮาร์ ดแวร์ อื่นๆ ที่ ระบบ Windows based
สามารถสั่งงานได้
ผูจ้ ดั ทาได้ทาเขียนโปรแกรมแบบ Web based เพราะเราจะเก็บสคริ ปต์ท้ งั หมดที่
เขียนขึ้นมาไว้ที่เซิ ร์ฟเวอร์ ที่เดียว และให้ผใู ้ ช้งานเรี ยกข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ต่างๆ มา
แสดงผลที่หน้าจอนัน่ เอง
2.1.3 โครงสร้างของการเขียนโปรแกรมภาษา PHP
การเขียนPHP จะต้องเขียนอยูใ่ นแท็ก <?php และ ?> หรื อ <? และ ?> แบบที่สอง
นั้นจะเป็ นแท็กแบบย่อซึ่ งเครื่ องที่ให้บริ การฝากเว็บ หรื อเครื่ องที่จาลองเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ไว้
จะต้องเปิ ดให้ใช้งานได้ก่อน มิ เช่ นนั้นจะเกิ ดการแจ้งเตื อนข้อผิดพลาดขึ้นได้โค๊ดPHPที่
เขียนขึ้นนั้นจะต้องบันทึกเป็ นไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็ น *.php เช่น index.php

ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title>Example 1 </title>
</head>
<body>
<?
echo"Hi, I'm a PHP script!";
?>
</body>
</html>
จากตัวอย่าง บรรทัดที่ 6 - 8 เป็ นส่ วนของสคริ ปต์ PHP ซึ่ งเริ่ มต้นด้วย <? ตามด้วย
คาสั่งที่เรี ยกฟังก์ชนั่ หรื อข้อความ และปิ ดท้ายด้วย ?>สาหรับตัวอย่างนี้ เป็ นสคริ ปต์ที่แสดง
ข้อความว่า "Hi, I'm a PHP script" โดยใช้คาสั่ง echo ซึ่ งเป็ นคาสั่งที่ใช้ในการแสดงผลของ
ภาษาสคริ ปต์ PHP
2.2 ฐานข้ อมูล MySQL
MySQL คือ Open Source Relational Database Management System (RDBMS) ซึ่ งตอน
แรก MySQL นั้นเป็ นของบริ ษทั MySQL AB แต่ในปั จจุบนั ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของ MySQL คือ บริ ษทั
Oracle โดย MySQL นั้นถื อว่าเป็ นฐานข้อมูลที่ ได้รับความนิ ย มในการนามาใช้ง านบน Web
Application เป็ นอย่างมาก ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในสิ่ งที่เรี ยกว่า LAMP (Linux, Apache, MySQL และ
PHP)

โดย ตั ว อย่ า ง Web

Application

ที่ มี การใช้ MySQL

เช่ น

TYPO3JoomlaWordPressphpBBMyBB Drupal รวมไปทั้งเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่มีการใช้ MySQL
ในส่ วนหนึ่ งของ Production เช่ น Wikipedia Google (ไม่ใช่ ส่วนของการค้นหา) Facebook
TwitterFlickrNokia.com และ YouTube เป็ นต้น

2.2.1 ประวัติความเป็ นมาของ MySQL
จุดเริ่ มต้นของ MySQL เริ่ มต้นขึ้นในปี ค.ศ.1979 Michael Widenius ชาวฟิ นแลนด์
หรื อรู ้จกั กันทัว่ ไปในชื่ อ Montyได้พฒั นาเครื่ องมือสาหรับฐานข้อมูลตัวหนึ่งชื่ อ UNIREG
เพื่อใช้งานภายในบริ ษทั TcX (บริ ษทั ทางด้านระบบคลังข้อมูล ประเทศสวีเดน) ซึ่ งต่อมา
ในปี ค.ศ.1994 บริ ษทั ต้องการเพิ่มความสามารถของ UNIREG ให้สามารถใช้งานร่ วมกับ
ระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL (Structured Query Langauge) เพื่อการใช้งานในรู ปแบบ
เว็บเบส ทั้งนี้ ทางทีมฯ จึงได้เริ่ มต้นมองหาระบบฐานข้อมูลเพื่อความต้องการการใช้งาน
ดังกล่าว
ในตอนแรก ได้ทาการทดสอบระบบฐานข้อมูลเชิ งพาณิ ชย์หลายตัว แต่ก็พบว่าไม่
เป็ นที่ น่ า พอใจ เนื่ อ งจากตารางข้อ มู ล ของบริ ษ ัท ฯ มี ข นาดใหญ่ ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากการ
ประมวลผลช้าเกิ นกว่าจะรั บได้ แต่ก็ได้พบกับระบบฐานข้อมูลตัวหนึ่ งชื่ อ mSQL หรื อ
Mini SQL ซึ่ งพัฒนาขึ้นโดย David Hughes บริ ษทั ฯ มีความสนใจในระบบฐานข้อมูลตัวนี้
เป็ นอย่า งมาก เพราะว่า มี ร าคาไม่ แ พงนัก ในครั้ งแรกทางบริ ษ ทั ฯ ก็ ไ ด้ท างานร่ วมกับ
ผูพ้ ฒั นา เพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมความสามารถของ mSQL ไม่วา่ จะเป็ นความสามารถในการ
เชื่ อมต่อกับตารางข้อมูลแบบ ISAM (Indexed Sequential Access Method) รวมทั้งการ
สนับสนุ นการใช้งานดัชนี (Index) เป็ นต้นแต่ในที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยงั ไม่เป็ นที่น่า
พอใจ Monty จึงมีความคิดที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นมาเอง และนัน่ ก็คือจุดเริ่ มต้นของ
MySQL ที่มาของชื่อ MySQL มาจากชื่อลูกสาวของ Monty เอง โดยลูกสาวชื่อ “มาย” (My)
และอีกเหตุผลหนึ่ง บางคนเชื่อว่าตั้งชื่อตามชื่อไดเรกทอรี และไลบรารี ที่ใช้ภายใน TcX เอง
ซึ่ งส่ วนใหญ่จะตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยคาว่า “My” อนึ่ ง มีความเป็ นไปได้สูงที่จะตั้งชื่ อตามชื่ อลูก
สาว เพราะนอกจากนี้ ก็ยงั มี MySQL รุ่ นที่ใช้งานสาหรับ SAP ที่ชื่อ MaxDB ซึ่ งตั้งชื่อตาม
Max ลูกชายของ Monty ด้วยเช่นกันและ การเรี ยกชื่ อที่ถูกต้องของ MySQL จะต้องอ่านว่า
มาย-เอส-คิว-แอล (ไม่ได้อ่านว่า มาย-ซี -ควัล) ซึ่ งการเรี ยกชื่ อ MySQL จะเหมือนกับการ
เรี ยกชื่อภาษา SQL (อ่านว่า เอส-คิว-แอล) เช่นกัน

ต่อมาในปี ค.ศ.1995 David Axmark (หนึ่ งในผูร้ ่ วมก่อตั้งบริ ษทั MySQL AB) มี
ความคิดที่จะเผยแพร่ MySQL และทาการตลาดไปสู่ อินเทอร์ เน็ต โดยแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ
คือแบบใช้งานได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายตามสิ ทธิ บตั ร GNU และแบบเชิงพาณิ ชย์ ซึ่ งในที่สุด
ในปี ค.ศ.1996 MySQL เวอร์ ชันแรก 3.11.1 จึ งได้เริ่ มเผยแพร่ แก่ สาธารณชน โดยการ
แจกจ่า ยซอฟท์แวร์ แบบไบนารี สาหรั บระบบปฏิ บตั ิ ก าร ลี นุกซ์ (Linux) และโซลาริ ส
(Solaris) ทุกวันนี้ MySQL สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบตั ิการต่างๆ มากมาย ซึ่ งมีการ
แจกจ่ายซอฟท์แวร์ ในแบบไบนารี (Binary Distributions) และแบบซอร์ สโค้ด (Source
Code)
ในครั้งนี้ จึงมีการเกิดขึ้นของบริ ษทั MySQL AB โดยมี David Axmark, Michael
“Monty” Wideniusและ Allan Larsson เป็ นผูก้ ่อตั้งและดูแลรับผิดชอบการจาหน่ายเผยแพร่
MySQL ทั้งรุ่ นสาหรั บโอเพ่นซอร์ ส (Open Source) และสาหรับการใช้งานเชิ งพาณิ ชย์
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังเปิ ดให้บริ การการอบรม และการบริ การทางด้านเทคนิ คสาหรั บ
MySQL

อี ก ด้ว ย ปั จ จุ บ ัน MySQL

ถู ก ขายให้ ก ับ บริ ษ ัท ซั น ไมโครซิ ส เต็ ม (Sun

Microsystems, Inc.) และตกอยูภ่ ายใต้บริ ษทั ออราเคิล (Oracle) ในที่สุด เนื่องจากบริ ษทั ซัน
ไมโครซิ สเต็ม (Sun Microsystems, Inc.) ถูกรวมเข้ากับบริ ษทั ออราเคิล (Oracle) ประมาณ
เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2009
2.2.2 ความสามารถและการทางานของโปรแกรม MySQL
2.2.2.1 MySQL ถือเป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System
(DBMS))
ฐานข้อมูลมี ลกั ษณะเป็ นโครงสร้ างของการเก็บรวบรวมข้อมูล การที่ จะเพิ่มเติ ม
เข้าถึงหรื อประมวลผลข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลจาเป็ นจะต้องอาศัยระบบจัดการ ฐานข้อมูล
ซึ่ งจะทาหน้าที่ เป็ นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูล ในฐานข้อมูล ทั้งส าหรั บการ ใช้งาน
เฉพาะ และรองรับการทางานของแอพลิเคชันอื่นๆ ที่ตอ้ งการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล
เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลจานวนมาก MySQL ทาหน้าที่เป็ นทั้งตัว
ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล

2.2.2.2 MySQL เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ relational
ฐานข้อมูลแบบ relational จะทาการเก็บข้อมูลทั้งหมดในรู ปแบบของตารางแทน
การเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์ เพียงไฟล์เดียว ทาให้ทางานได้รวดเร็ วและมีความยืดหยุน่
นอกจากนั้น แต่ละตารางที่เก็บข้อมูลสามารถเชื่ อมโยงเข้าหากันทาให้สามารถรวมหรื อจัด
กลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรม MySQL ซึ่ ง
เป็ นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล
2.2.2.3 MySQL แจกจ่ายให้ใช้งานแบบโอเพ่นซอร์ ส
ผูใ้ ช้งาน MySQL ทุกคนสามารถใช้งานและปรับแต่งการทางานได้ตามต้องการ
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL ได้จากอินเทอร์ เน็ตและนามาใช้งานโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ
2.2.3 คาสัง่ ต่างๆของ MySQL
คาสั่งต่างๆของ MySQL จะใช้ภาษา SQL (structure query language) เป็ นคาสั่งที่
ใช้ในการติดต่อกับระบบฐานข้อมูล เช่น
2.2.3.1 คาสั่งที่ใช้อ่านข้อมูล
SELECT [ALL | DISTINCT] select_list [INTO new_table_]
FROM table_source
[WHERE search_condition]
[GROUP BY group_by_expression]
[HAVING search_condition]
[ORDER BYorder_expression [ASC | DESC]

2.2.3.2 คาสั่งที่ใช้ลบข้อมูล
DELETE
[FROM]
{ table_name WITH ( <table_hint_limited>[…n])
| view_name |rowset_function_limited }
[FROM {<table_source>} […n] ]
[WHERE <search_condition> ]
2.2.3.3 คาสั่งที่ใช้เพิ่มข้อมูล
INSERT [INTO]
{ table_name WITH ( <table_hint_limited> […n])
| view_name | rowset_function_limited }
{ [(column_list)]
{ VALUES { ( DEFAULT | NULL | expression } [,…n] )
| derived_table | execute_statement } }

2.2.3.4 คาสั่งที่ใช้แก้ไขข้อมูล
UPDATE { table_name WITH ( <table_hint_limited> […n])
| view_name | rowset_function_limited }
SET
Column_name = { expression | DEFAULT | NULL }
{ [FROM {<table_source>} [,…n]
[WHERE <search_condition>] }

2.3 โปรแกรม AppServ
AppServคือโปรแกรมที่รวบรวมเอา โอเพ่นซอร์ ส ซอฟแวร์ และ แพ็คเกจต่างๆที่ใช้จาลอง
เครื่ องคอมพิวเตอร์เราให้เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ซ่ ึงประกอบด้วย
2.3.1 Apache Web Server
Apache ทาหน้าที่เป็ น web server ที่ มีผใู ้ ช้กนั ทัว่ โลก มี หน้าที่ในการจัดเก็บ
Homepage ไปยัง Browser ที่มีการเรี ยกเข้า ยัง web server ที่เก็บ Homepage ซึ่ งปั จจุบนั จัด
ได้วา่ เป็ น web server ที่น่าเชื่ อถือเป็ นอย่างมาก Apache เป็ นซอฟต์แวร์ ที่อยูใ่ นลักษณะของ
Open Source ที่เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปได้สามารถเข้ามาร่ วมพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
2.3.2 MySQL Database
MySQL คือ Open Source Relational Database Management System (RDBMS)
โดย MySQL นั้นถื อว่าเป็ นฐานข้อมู ล ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มในการนามาใช้ง านบน Web
Application เป็ นอย่างมากโดยตัวอย่าง Web Application ที่มีการใช้ MySQL เช่น TYPO3,
Joomla, WordPress, phpBB, MyBB, Drupal รวมไปทั้งเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่มีการใช้
MySQL ในส่ วนหนึ่ งของ Production เช่น Wikipedia, Google (ไม่ใช่ส่วนของการค้นหา),
Facebook, Twitter, Flickr,Nokia.comและ YouTube เป็ นต้น
2.3.3 PHP Hypertext Preprocessor ( PHP script Language )
PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมที่ทาหน้าที่ประมวลผลการทางานของ
ภาษา PHP (ภาษา PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับพัฒนา Dynamic Webpage)
2.3.4 phpMyAdmin
phpMyAdmin คือโปรแกรมที่ใช้ในการบริ หารจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่าน
Webpage

2.4 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6

รู ปที่ 2.2 รู ปโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
ผูจ้ ดั ทาได้เลือก โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ เพราะ
เป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้สาหรับการพัฒนาเว็บไซต์โดยมีคุณสมบัติในการออกแบบและสร้าง
เว็บเพจจนถึงการพัฒนาแอพพลิ เคชัน่ เบื้องต้นซึ่ งในโปรแกรมจะออกแบบมาให้ใช้สร้างเว็บอย่าง
ง่ายดายแล้วและเอื้อประโยชน์สาหรับผูพ้ ฒั นาเว็บแอพพลิ เคชัน่ อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็ นระบบการ
จัดการเกี่ยวกับ Site และการจัดเก็บไฟล์นอกจากนี้ โปรแกรมยัง มีการรองรับสคริ ปภาษาต่าง ๆ เช่น
CSS , Java Script , ภาษา XML และยังมีเครื่ องมื อสาหรับการวางข้อความ ภาพกราฟิ ก ตาราง
แบบฟอร์ ม พร้ อมทั้งมัลติมีเดี ยต่างๆ ซึ่ งเมื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในโปรแกรม แล้วนามา
แสดงผลผ่านทางบราวเซอร์ ก็จะเห็นเว็บไซต์ที่เราพัฒนาจึงเหมาะสมผูใ้ ช้งานทัว่ ไปจะนามาพัฒนา
เว็บไซต์

รู ปที่ 2.3 รู ปหน้าแรกของโปรแกรมAdobe Dreamweaver CS6

รู ปที่ 2.4 รู ปภายในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6

2.5 Adobe Photoshop CS6

รู ปที่ 2.5 รู ปโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6คือโปรแกรมที่ใช้สาหรับตกแต่งภาพพื้นฐานทีนิยมใช้กนั อย่าง
แพร่ หลายในมีลูกเล่นมากมาย ในการตกแต่งรู ปภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้สาหรับการสร้างภาพ ซึ่ ง
ผูจ้ ดั ทาได้ใช้โปรแกรมนี้สาหรับการสร้างภาพแผนผังงานอีเว้นท์ต่างๆ

2.6 โปรแกรมประยุกต์ ประเภท Web Browser
เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เบราว์เซอร์ หรื อโปรแกรมดูเว็บคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่
ผูใ้ ช้สามารถดูขอ้ มูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จดั เก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ
เช่น ภาษา HTML ภาษา PHP เป็ นต้นที่จดั เก็บไว้ที่ระบบบริ การเว็บหรื อเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อระบบ
คลังข้อมูลอื่นๆโดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือในการติดต่อกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ (www)
ซึ่ งในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ น้ ี ผจู ้ ดั ทาขอตัวอย่าง 3 โปรแกรม ดัง่ นี้

2.6.1 Google Chrome

รู ปที่ 2.6 รู ปโปรแกรม Google Chrome

รู ปที่ 2.7 รู ปภายในเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome
Google Chrome คือ โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ใช้สาหรับเปิ ด
เว็บไซต์โดยมี Google เป็ นผูพ้ ฒั นา และยังเป็ น (Open source browser) ที่สามารถให้
โปรแกรมเมอร์ ทวั่ โลกพัฒนาโปรแกรมเสริ มเพื่อใช้ร่วมกับ Google Chrome ได้อีกด้วย
ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของผูใ้ ช้งาน Internet เป็ นอย่างมากเพราะมีความปลอดภัยสู ง การเปิ ด
หน้าเว็บเพจทาได้อย่างรวดเร็ ว มีโปรแกรมเสริ มมากมาย และยังสามารถใช้บริ การต่างๆ ที่
Google พัฒนาขึ้นได้อย่างหลากหลาย Google Chrome จึงเป็ นที่นิยมอย่างรวดเร็ ว

2.6.2 Firefox

รู ปที่ 2.8 รู ปโปรแกรม Firefox

รู ปที่ 2.9 รู ปภายในเว็บเบราว์เซอร์ Firefox
Mozilla Firefox คือ โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ใช้สาหรับเปิ ด
เว็บไซต์โดยมีทีม Mozilla เป็ นผูพ้ ฒั นา และยังเป็ น Open source browser ที่สามารถให้
โปรแกรมเมอร์ ทวั่ โลกพัฒนาโปรแกรมเสริ มเพื่อใช้ร่วมกับ Mozilla Firefox ได้อีกด้วย
ปั จจุบนั เป็ นที่ นิยมของผูใ้ ช้งาน Internet เป็ นอย่างมากความนิ ยมของผูใ้ ช้ทวั่ โลกใกล้เคียง
กันกับ Google Chrome เพราะมีความปลอดภัยสู ง การเปิ ดหน้าเว็บเพจทาได้อย่างรวดเร็ วมี
โปรแกรมเสริ มมากมาย เช่นเดียวกันกับ Google Chrome

2.6.3 Windows Internet Explorer

รู ปที่ 2.10 รู ปโปรแกรม Windows Internet Explorer

รู ปที่ 2.11 รู ปภายในโปรแกรม Windows Internet Explorer

วินโดวส์ อินเทอร์ เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (Windows Internet Explorer) โดยมีชื่อย่อ
ว่า ไออี (IE) เป็ นเว็บ เบราว์เ ซอร์ จ ากไมโครซอฟท์ แ ละเป็ นซอฟต์แ วร์ ที่ แ ถมมากับ
ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์
ไออี (IE) เป็ นเว็บเบราว์เซอร์ ที่มีนิยมคนนิยมใช้มากเป็ นตัวหนึ่ง โดยในปี 2545 มี
สัดส่ วนการใช้งานในตลาดเว็บเบราว์เซอร์ ประมาณ 95% และมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมี
คู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นจนถึงประมาณ 46% ในปี พ.ศ. 2554 รุ่ นล่าสุ ดคือรุ่ น อินเทอร์ เน็ตเอกซ์
พลอเรอร์ 9 ซึ่ งสามารถใช้ได้สาหรับ วินโดวส์ 7, วินโดวส์ วิสตา และ วินโดวส์เซิ ร์ฟเวอร์
2008

