บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การจัดการ ฐานข้ อมูล1
การจัด การฐานข้อ มู ล (Database Management) คื อ การบริ หารแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ถู ก เก็ บ
รวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของโปรแกรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และลดการ
ซ้ าซ้ อ นของข้อ มู ล โดยมี ส่ ว นประกอบที่ ส าคัญ 3 ส่ ว นได้แ ก่ ภาษาค านิ ย ามของข้อ มู ล [Data
Definition Languge (DDL)] จะประกอบด้วยคาสั่งที่ใช้ในการกาหนดโครงสร้างข้อมูล เช่น คอลัมน์
เก็ บ ข้อ มู ล ประเภทใด การเพิ่ ม คอลัม น์ การก าหนดดัช นี เป็ นต้น ภาษาการจัด การข้อ มู ล (Data
Manipulation (DML) เป็ นภาษาเฉพาะที่ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล และพจนานุ กรมข้อมูล
(Data Dictionary) เป็ นเครื่ องมื อ ส าหรั บ การจัดเก็ บ และการจัด ข้อ มู ล ส าหรับ การบ ารุ งรั ก ษาใน
ฐานข้อมูล
2.2 JavaScript2
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ เป็ นภาษาสคริ ปต์เชิ งวัตถุ ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนา
เว็บไซต์ โดยใช้ร่วมกับภาษา HTML เพื่อให้เว็บไซต์สามารถสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย
และยังสามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้เมาส์คลิก หรื อ การกรอกข้อความในฟอร์ ม
เป็ นต้น เนื่ องจาก JavaScript ช่ วยให้ผพู ้ ฒั นาสามารถสร้ างเว็บไซต์ได้ตรงกับความต้องการ และมี
ความน่าสนใจ ประกอบกับเป็ นภาษาเปิ ดให้ใครก็สามารถนาไปใช้ได้ จึงได้รับความนิ ยมเป็ นอย่าง
สู ง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง ดังนั้น JavaScript จึงสามารถทางานได้ บนบราวเซอร์ เกือบทั้งหมด

1 กรมชลประทาน. (2561). การจัดการฐานข้ อมูล ,เทคโนโลยีฐานข้ อมูลและการจัดการฐานข้ อมูล .

เข้าถึงได้จากhttp://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Database/database3.htm
2 มายด์พีเอชพี. (2561). JavaScript คื ออะไร. เข้าถึงได้จาก http://www.mindphp.com/ คู่มือ/73 –คือ
อะไร/2187-javascript-คืออะไร.html
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2.3 ภาษา PHP3
PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จาพวกภาษาสคริ ปต์ (Scripting Language) ซึ่ งคาสั่งต่างๆจะเก็บ
อยูใ่ นไฟล์สคริ ปต์เวลาใช้งานต้องใช้ตวั แปรชุ ดคาสั่ง แต่ลกั ษณะจะแตกต่างจากภาษาสคริ ปต์แบบ
อื่นๆ คือ PHPได้รับการพัฒนาและออกมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสาร HTML ดังนั้น PHP จึง
เป็ นภาษาที่ เรี ย กว่ า server-side หรื อ HTML-embedded scripting language นั่ น คื อ ก่ อ นที่ เครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ งให้ บ ริ การเป็ น (Web Server) จะส่ งหน้ า เว็บ เพจที่ เขี ย นด้ ว ย PHP จะท าการ
ประมวลผลตามคาสั่งที่มีอยูใ่ ห้เสร็ จเสี ยก่อน แล้วจึงค่อยส่ งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา จัดได้วา่ PHP จะทา
การประมวลผลตามคาสั่งที่ มีอยู่ให้เสร็ จเสี ยก่ อน แล้งจึงค่อยส่ งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา จัดได้ว่า PHP
เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web Pages ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีลูกเล่น
มากขึ้น
2.4 MySQL4
MySQL คือ โปรแกรมระบบสาหรับจัดการฐานข้อมูล ซึ่ งเป็ นฟรี แวร์ ทางด้านฐานข้อมูลที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง ทั้งในด้านความรวดเร็ ว การรองรั บ จานวนผูใ้ ช้ และขนาดของข้อมูล จานวน
มหาศาล สามารถรองรับคาสั่ง SQL ได้ ทางานร่ วมกับเครื่ องบริ การเว็บ (Web Sever) หรื อทางาน
ร่ วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทางานได้
บนระบบปฏิ บตั ิ การที่หลากหลาย และเป็ นระบบฐานข้อมูลโอเพ่นซอร์ ท (Open Source) ที่ได้รับ
ความนิยม และถูกนาไปใช้งานมากที่สุด

3 มายด์พีเอชพี. (2561). PHP คื ออะไร. เข้าถึงได้จาก http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คือ

อะไร/2127-php-คืออะไร.html
4 สภาไอทีจีเนี ยส. (2561). MySQLคื ออะไร. เข้าถึงได้จาก http//www.
itgenius.co.th/article/(MySQL)%20คืออะไร.html
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2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง5
หอพักหญิงสุ วรรณดี จัดเก็บเอกสารและคิดคานวณค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยยังไม่มีการนาระบบ
คอมพิ วเตอร์ เข้ามาใช้ ท าให้เกิ ดความยุ่งยากในการตรวจสอบและการค้นหา และการท างานใน
ระบบ เดิ ม นั้นจะใช้แรงงานคนในทุ ก ขั้นตอนการท างาน ซึ่ งท าให้เกิ ดปั ญ หาความล่ าช้าในการ
ให้บริ การแก่ผู ้ เช่า โครงการธุ รกิจระบบการจัดการหอพักหญิงสุ วรรณดีฉบับนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อพัฒนา
ระบบหอพักให้เป็ น ระบบ โดยนาระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วยลดขั้นตอนการทางานต่างๆของ
ระบบหอพักมากยิ่งขึ้น และสามารถเรี ยกดูได้ผา่ นทางอินเตอร์ เน็ต และช่ วยลดความผิดพลาดของ
การบันทึกข้อมูลได้มากขึ้น

5 สุ ลิสา มูสาลี และ สุ ภาภรณ์ แววดวงแก้ว. (2559). ระบบการจัดการหอพัก. เข้าถึงได้จาก

http://bizcom.nstru.ac.th/images/suwandee.pdf

