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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสร้างระบบการจัดการทรัพย์สิน โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเว็บ เซอร์ วิ ส เข้า มาใช้ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารท างานเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น การ
ดาเนิ นงานของระบบการระบบการจัดการทรัพย์สิน มูลนิ ธิดวงประทีป มีกระบวนการการทางาน
ดังนี้
2.1. ภาษาเอสคิวแอล ( SQL ) [1] ระบบฐานข้อมู ลสาหรับใช้พฒั นาเว็ปไซต์ร่วมกับภาษา PHP
ปั จจุ บ นั ได้รับ ความนิ ยมจากนัก พัฒ นาเว็ป แอพลิ เคชั่นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นฐานข้อมู ล ที่
จัดการง่ า ยและที่ ส าคัญ เอามาใช้ไ ด้แบบฟรี ๆ ส าหรั บ การพัฒ นาเว็ป ไซต์ระบบฐานข้อมู ล เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญ ทั้งนี้ เพราะในบางครั้งเมื่อเราพัฒนาเว็ปไซต์ไปอีกขั้นหนึ่ ง เราจะต้องใช้เว็ป
ไซต์เก็บข้อมูลต่างๆมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ใช้ฐานข้อมูลเก็บข้อมูลสิ นค้า เก็บข้อมูลรายการสั่งซื้ อ
สิ นค้า เก็บข้อมูลประวัติต่างๆเป็ นต้น นอกจากการเก็บข้อมูลแล้ว ก็เพื่อประโยชน์การเรี ยกใช้ขอ้ มูล
จากข้างต้น เพื่อนามาแสดงผลข้อมูล สื บค้นข้อมูล การอัพเดต การปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลที่ใช้ใน
การพัฒนาเว็ปไซต์มีให้เลื อกใช้อยู่หลายตัว แต่ถา้ หากเอ่ยถึ งระบบฐานข้อมูลที่ เหมาะสมกับการ
พัฒนาเว็ปไซต์ดว้ ยภาษา PHP แล้ว MySQL ถือได้วา่ เป็ นตัวเลือกที่ดีที่สุด ทั้งนี้เพราะเป็ นฐานข้อมูล
ฟรี ที่ใครก็สามารถใช้ได้ มีการใช้งานในวงกว้าง ทาให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลมีการพัฒนาอยู่อย่าง
สม่าเสมอ MySQL ยังสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบตั ิการได้มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น Mac Unix และ
รวมทั้ง Windows และนอกจากนี้ แล้วยัง สามารถใช้งานในลัก ษณะ Web Development Platform
เช่น C, C++, Java, Perl, ASP รวมทั้ง PHP ภาษาที่ใช้จดั การกับข้อมูลในฐานข้อมูล โดยมีคาสั่งที่ใช้
พื้นฐานเป็ นประจาได้แก่
2.1.1. Select query คือคาสั่งสาหรับการเรี ยกใช้ขอ้ มูลต่างๆในฐานข้อมูล
2.1.2. Update query คือคาสัง่ สาหรับการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล
2.1.3. Insert query คือคาสัง่ สาหรับการเพิ่มข้อมูลใหม่ไปยังคอลัมน์เข้าไปในฐานข้อมูล
2.1.4. Delete query ใช้สาหรับลบข้อมูลในฐานข้อมูล
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รู ปที่ 2.1 รู ปโปรแกรม MySQL
2.2ภาษาพีเอชพี ( PHP ) [2] เป็ นภาษาที่ใช้สาหรับการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ โดย
มีพ้นื ฐานภาษามาจากหลายๆภาษาเช่นภาษาซี ภาษาจาวา และภาษาเพิร์ล ซึ่ งจุดประสงค์ของภาษานี้
คือใช้สาหรับเว็บไซต์ที่ตอ้ งมีการเชื่ อมต่อกับฐานข้อมูล โดยมีคุณสมบัติ[3]คือการสร้างการเชื่ อมต่อ
กับฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล และการโต้ตอบระหว่างผูใ้ ช้กบั ระบบ ด้วย
ความสามารถในการเรี ยกใช้ขอ้ มูลต่างๆจากฐานข้อมูลนั้นไม่วา่ จะเป็ นการแก้ไข เพิ่ม หรื อลบข้อมูล
นอกจากนี้ ภาษาพีเอชพีก็ยงั มีความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลที่หลากหลายรองรับการเติบโตของ
ระบบได้ดว้ ย

รู ปที่ 2.2 รู ปลักษณะหน้าจอการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
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2.3 ภาษาจาวาสคริ ปต์ ( Java Script )[3] เป็ นภาษาที่ ใช้เขี ยนโปรแกรมแบบเชิ งวัตถุ ส่ วน
ใหญ่ใช้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่มีชุดคาสั่งซ้ าๆ โดยการทาให้เป็ นฟั งก์ชนั่ เพื่อเรี ยกใช้งาน
แบบเขียนครั้งเดียวแต่ทางานได้หลายครั้ง โดยการใช้งานร่ วมกับภาษาเอชทีเอ็มแอล และภาษาจาวา
ได้ จุดประสงค์หลักๆของภาษาคือการเขียนโปรแกรมที่มีคาสั่งในการโต้ตอบระหว่างผูใ้ ช้งานกับ
ระบบโดยเน้นให้สามารถใช้งานได้ง่ายอย่างอิสระจากคาสั่งหลัก และเปลี่ ยนแปลงการทางานโดย
อาศัยตัวแปรต่างๆที่ได้รับมาจากผูใ้ ช้ ทาการจัดการปรับแต่งฟั งก์ชนั่ อัตโนมัติให้อยู่ในรู ปแบบที่
ต้องการใช้งานแล้วนาออกมาแสดงผลได้

รู ปที่ 2.3 รู ปแบบโปรแกรมภาษา Java Script

2.4Xampp เป็ นโปรแกรมเลือกใช้ในการเปิ ด Web Service ในการทาระบบ โดยที่โปรแกรมนี้
จะมาพร้อมกับPHP ภาษาสาหรับพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชัน่ ที่เป็ นที่นิยม MySQL ฐานข้อมูล Apache
จะทาหน้าที่เป็ นเว็ปเซิ ร์ฟเวอร์ Perl ,อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL, php Myadmin (ระบบบริ หาร
ฐานข้อมูลที่ พฒั นาโดย PHP เพื่อใช้เชื่ อมต่อไปยังฐานข้อมู ล สนับ สนุ นฐานข้อมู ล MySQL และ
โปรแกรม Xampp จะอยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์ zip , tar , 7z หรื อ exe
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รู ปที่ 2.4 รู ปลักษณะหน้าจอการทางานโปรแกรม xampp

2.5อีดิต พลัส ( EditPlus )[4] โปรแกรมประเภท Text Editor เป็ นซอฟแวร์ ป ระเภท Open
Source สามารถนาไปใช้งานได้ฟรี EditPlus เป็ นโปรแกรมสาหรับการเปิ ด สร้าง และแก้ไข source
code สาหรับนักพัฒนาโปรแกรม EditPlus รองรับการแก้ไขยูนิโคดเต็มรู ปแบบ ทางลัดแป้ นพิมพ์ที่
กาหนดเองได้ การเติมข้อความเต็มโดยอัตโนมัติ code folding ฯลฯ สามารถเรี ยกดู และแก้ไขไฟล์
ต่าง ๆ ในแท็บ และมีตวั เรี ยกดูไฟล์ภายในโปรแกรมนี้ดว้ ย
โปรแกรมนี้ รองรั บ ไฟล์ข ้อความได้หลายประเภท เช่ น ข้อความธรรมดา เอชที เอ็ม แอล
ภาษาซี /ซี พลัสพลัส เพิร์ล พีเอชพี จาวา เจเอสพี จาวาสคริ ปต์ วีบีสคริ ปต์ ซี เอสเอส เอกซ์เอ็มแอล ซี
ชาร์ ป นอกจากนี้ยงั มีแม่แบบสาหรับเอกสารบางชนิดมาให้ดว้ ย

รู ปที่ 2.5 รู ปแบบโปรแกรมและลักษณะหน้าจอการทางานของ EditPlus

