บทที่ 2
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ในบทนี ้กล่าวถึงทฤษฎี ที่นามาพัฒนาในการเขียนเว็บแอ๊ ปพลิเคชัน่ ประกอบด้ วยการบริหาร
จัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เว็บแอ๊ ปพลิเคชัน่ ภาษาพีเอชพี แอ๊ ปเซิร์ฟ อาปาร์ เช่ มายเอสคิวแอล
พีเอชพีมายแอดมิน อะโดบี ดรี มวีฟเวอร์ ดงั นี ้
2.1 การบริหารจัดการอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
หน่วยงานสารสนเทศการศึกษา งานแพทย์ศาสตร์ ศกึ ษา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มีการให้ บริการยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผา่ นผู้ดแู ลระบบโดยใช้ โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลล์
ในการจัดเก็บข้ อมูล ซึง่ ข้ อมูลที่จดั เก็บ ได้ แก่ เลขเครื่ อง, รหัสครุภณ
ั ฑ์ และรหัส SAP
เมื่อมีอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ ใหม่ถกู ส่งเข้ ามายังหน่วยงาน ผู้ดแู ลระบบจะทาการขอรหัส SAP
และหมายเลขครุภัณฑ์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึกลงในไฟล์ข้อมูล จากนันจะน
้
าสติ๊กเกอร์ ที่
พิมพ์รหัส SAP มาติดที่ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ทุกตัวเพื่ อสะดวกต่อการจัดเก็บและสามารถบอก
ลาดับได้ เมื่ อได้ ทาครบตามขัน้ ตอนข้ างต้ นแล้ วจึงนาไปเก็ บไว้ ในสโตร์ ซึ่งมี อยู่ทัง้ หมด 4 ห้ อง
สาหรับให้ ผ้ ใู ช้ บริการทาการยืม-คืน
ในขันตอนการยื
้
ม-คืนผู้ใช้ บริ การจะทาการจองโดยการส่งอีเมล์หรื อโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ดแู ล
ระบบ จากนัน้ ผู้ดูแ ลระบบจะท าการกรอกข้ อ มูล ลงในไฟล์ ข้ อ มูล และท าการพิ ม พ์ อ อกเป็ น
แบบฟอร์ ม เมื่อผู้ใช้ บริการมารับของจะทาการกรอกชื่อผู้รับ, ชื่อภาควิชา/หน่วยงาน, การนาไปใช้
ในงาน/ระบบ, ตึก, ชัน,
้ ห้ อง, หมายเลขโทรศัพท์, ลงชื่อผู้รับ, วันที่รับและวันที่ส่ง เมื่อผู้ใช้ บริ การ
นาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มาคืน ผู้ดแู ลระบบจะผู้ใช้ บริ การลงชื่อผู้คืนและวันที่ส่งคืน จากนันผู
้ ้ ดแู ล
ระบบจะทาการลบข้ อมูลอุปกรณ์ที่ยืมในไฟล์ข้อมูล
เมื่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ชารุดทางหน่วยงานสารสนเทศการศึกษาจะทาการบันทึกสถานะ
เสียลงในไฟล์ข้อมูลและทาการส่งเรื่ องให้ ศนู ย์คอมพิวเตอร์ มาทาการรับ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่
ชารุ ดไปซ่อม เมื่ อทาการซ่อมเสร็ จแล้ วศูนย์ คอมพิวเตอร์ จ ะนามาส่งคืนให้ กับหน่วยงาน ทาง
หน่วยงานจะทาการแก้ ไขสถานะในไฟล์ข้อมูลและนาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่ซ่อมเสร็ จกลับไป
ให้ บริการตามปกติ
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2.2 เว็บแอ๊ ปพลิเคชั่น (Web application)
เว็บแอ๊ ปพลิเคชัน่ โปรแกรมส่วนหนึ่ง จะวางตัวอยู่บน Rendering Engine ซึ่งตัว Rendering
Engine จะทาหน้ าที่หลักๆ คือนาเอาชุดคาสั่งหรื อรู ปแบบโครงสร้ างข้ อมูลที่ใช้ ในการแสดงผล
นามาแสดงผลบนพื ้นที่ส่วนหนึ่งในจอภาพโปรแกรมส่วนที่วางตัวอยู่บน Rendering Engine จะ
ทาหน้ าที่หลักๆ คือการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขสิ่งที่แสดงผลจัดการตรวจสอบข้ อมูลที่รับเข้ ามาเบื ้องต้ น
และการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการทางานหลักๆ จะวางตัวอยูบ่ นเซิร์ฟเวอร์ ในลักษณะเว็บแอ๊ ป
พลิเคชัน่ แบบเบื ้องต้ น
ฝั่ ง เซิ ร์ ฟ เวอร์ จ ะประกอบไปด้ ว ยเว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ซึ่ ง ท าหน้ าที่ เชื่ อ มต่ อ กั บ ไคลเอนต์ ต าม
โปรโตคอล HTTP/HTTPS โดยนอกจากเว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์ จ ะท าหน้ าที่ ส่ง ไฟล์ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับ การ
แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทวั่ ไปแล้ ว เว็บเซิร์ฟเวอร์ จะมีสว่ นประมวลผลซึ่งอาจจะ
เป็ นตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรื ออาจจะมีการติดตัง้ .NET Framework
ซึ่ง มี ส่วนแปลภาษา CLR (Common Language Runtime) ที่ ใช้ แ ปลภาษา intermediate จาก
โค้ ดที่เขียนด้ วย VB.NET หรื อ C#.NET หรื ออาจจะเป็ น J2EE ที่มีส่วนแปลไบต์โค้ ดของคลาสที่ได้
จากโปรแกรมภาษาจาวา เป็ นต้ น
2.3 ภาษาพีเอชพี (PHP Language)
ภาษาพี เอชพี คื อ ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ป ระเภทโอเพนท์ ซ อร์ ท (Open Source Computer
Language) สาหรับพัฒ นาเว็บเพจแบบไดนามิก คาว่า PHP ย่อมาจาก Personal Home Page
แต่พฒ
ั นาให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น จึงเปลี่ยนเป็ น Professional Home Page เป็ นภาษาจาพวก
scripting language คาสัง่ ต่างๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรี ยกว่าสคริปต์ (script) และเวลาใช้ งานต้ อง
อาศัยตัวแปลชุดคาสัง่ ตัวอย่างของภาษาสคริ ป ต์ เช่น JavaScript, Perl เป็ นต้ น ลักษณะของ พี
เอชพีที่แตกต่างจากภาษาสคริ ปต์แบบอื่นๆ คือ พีเอชพีได้ รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้
งานในการสร้ างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรื อแก้ ไขเนื อ้ หาได้ โดยอัต โนมัติ
ดัง นัน้ จึ ง กล่ าวว่า พี เอชพี เป็ นภาษาที่ เรี ย กว่า server-side หรื อ HTML-embedded scripting
language เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ช่ว ยให้ เราสามารถสร้ างเอกสารแบบ Dynamic
HTML ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.4 แอ๊ ปเซิร์ฟ (AppServ)
แอ๊ ปเซิร์ฟ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอาซอฟต์แวร์ ที่เปิ ดเผยหลักการรวมกันโดยมีส่วนประกอบ
หลักคือ อาปาร์ เช่ พีเอชพี มายเอสคิวแอล และพีเอชพีมายแอดมิน จุดประสงค์หลักของการรวม
รวบซอฟต์แวร์ ที่เปิ ดเผยหลักการเหล่านี ้เพื่อทาให้ การติดตังโปรแกรมต่
้
างๆ ที่ได้ กล่าวมาให้ ง่ายขึ ้น
เพื่อลดขันตอนการติ
้
ดตังที
้ ่ใช้ เ วลานาน โดยผู้ใช้ งานเพียงดับเบิ ้ลคลิก ติดตังภายในเวลา
้
1 นาที
ทุกอย่างก็ติดตังเสร็
้ จสมบูรณ์ระบบต่างๆ ก็พร้ อมที่จะทางานได้ ทนั ทีทงั ้ Web Server, Database
Server ได้ เลือกใช้ โปรแกรมแอ๊ ปเซิร์ฟแทนการที่จะต้ องมาติดตังโปรแกรมต่
้
างๆ ที่ละส่วนผู้ที่ความ
ชานาญในการติดตัง้ อาปาร์ เช่ พีเอชพี และมายเอสคิวแอล เนื่องจากการติดตังโปรแกรมที
้
่แยก
ส่วนเหล่านี ใ้ ห้ ม ารวมเป็ นชิน้ อันเดียวกัน ใช้ เวลามากผู้พัฒ นาแอ๊ ปเซิร์ฟ ก่อนที่จ ะ Release แต่
ละเวอร์ ชนั่ ให้ ดาวน์
2.5 อาปาร์ เช่ (Apache)
อาปาร์ เช่ คือเว็บเซิร์ฟเวอร์ พฒ
ั นามาจาก HTTPD Web Server โดยเอาปาร์ เช่นี ้จะทาหน้ าที่
ในการจัดเก็ บ โฮมเพจ และส่ง โฮมเพจไปยังเบราว์ เซอร์ ที่มี การเรี ยกเข้ า ยังเว็บเซิ ร์ฟ เวอร์ ที่เก็ บ
โฮมเพจ นันอยู
้ ่ ซึ่งปั จจุบนั จัดได้ ว่าเป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่มีความน่าเชื่อถือมาก เนื่องจากเป็ นที่ นิยม
ใช้ กนั ทัว่ โลก อีกทังอาปาร์
้
เช่ยงั เป็ นซอฟต์แวร์ แบบโอเพนซอร์ ท ที่เปิ ดให้ บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้ า
มาร่ วมพัฒ นาส่วนต่างๆของอาปาร์ เช่ได้ ซึ่งทาให้ เกิดเป็ นโมดูล ที่ เกิ ดประโยชน์ ม ากมาย เช่น
mod_perl,mod_python และทางานร่วมกับภาษาอื่นได้ แทนที่จะเป็ นเพียงเซิร์ฟเวอร์ ที่ให้ บริ การ
เพียงแค่ HTML อย่างเดียว และอีกหน้ าที่หนึ่งที่ อาปาร์ เช่สามารถทาได้ คือ การทาตัวเองให้ เป็ น
Proxy server
2.6 มายเอสคิวแอล (MySQL)
มายเอสคิวแอล คือโปรแกรมระบบจัดการฐานข้ อมูล ที่พฒ
ั นาโดยบริ ษัท มายเอสคิวแอล เอ
บี มีหน้ าที่เก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ รองรับคาสัง่ SQL เป็ นเครื่ องมือสาหรับเก็บข้ อมูล ที่ต้องใช้
ร่วมกับเครื่ องมือหรื อโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ ได้ ระบบงานที่รองรับ ความต้ องการของ
ผู้ใช้ เช่น ทางานร่ วมกับเครื่ องบริ การเว็บเพื่อให้ บริ การแก่ภาษาสคริ ปต์ที่ทางานฝั่ งเครื่ องบริ การ
(Server-Side Script) เช่น ภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพีดอตเน็ต หรื อภาษาเจเอสพี เป็ นต้ น หรื อ
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ทางานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษา
จาวา หรื อภาษาซีชาร์ ป เป็ นต้ น โปรแกรมถูกออกแบบให้ สามารถทางานได้ บนระบบปฏิบตั ิการที่
หลากหลาย และเป็ นระบบฐานข้ อมูลรหัสเปิ ด (Open Source)ที่ถกู นาไปใช้ งานมากที่สดุ มายเอส
คิ ว แอล จั ด เป็ น ระบ บ จั ด การฐาน ข้ อมู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ (RDBMS : Relational Database
Management System) ซึง่ เป็ นที่นิยมใช้ กนั มากในปั จจุบนั
มายเอสคิวแอลเป็ นระบบจัดการฐานข้ อมูลโดยใช้ ภ าษา SQL แม้ ว่ามายเอสคิวแอลเป็ น
ซอฟต์แวร์ ที่เปิ ดเผยหลักการ แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์ ที่เปิ ดเผยหลักการทัว่ ไป โดยมีการพัฒนา
ภายใต้ บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการมายเอสคิวแอลทังในแบบที
้
่ให้ ใช้ ฟรี และ
แบบที่ใช้ ในเชิงธุรกิจ มายเอสคิวแอลสร้ างขึน้ โดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟิ นแลนด์ 1 คน ชื่อ
David Axmark, Allan Larsson และ Michael “Monty” Widenius
2.7 พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin)
พีเอชพีมายแอดมิน คือโปรแกรมที่ถกู พัฒนาโดยใช้ ภาษาพีเอชพี เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการ
ฐานข้ อมูล มายเอสคิวแอลแทนการคี ย์คาสั่ง เนื่ องจากจะใช้ ฐ านข้ อ มูลที่ เป็ นมายเอสคิวแอล
บางครัง้ จะมีความลาบากและยุ่งยากในการใช้ งาน ดังนันจึ
้ งมีเครื่ องมือในการจัดการฐานข้ อมูล
มายเอสคิวแอล ขึน้ มาเพื่ อให้ ส ามารถจัดการตัว Database Management System ที่ เป็ นมาย
เอสคิวแอลได้ ง่ายและสะดวกยิ่งขึ ้นพีเอชพีมายแอดมิน เป็ นส่วนต่อประสานที่สร้ างโดยภาษาพี
เอชพี ซึ่งใช้ จดั การฐานข้ อมูลมายเอสคิวแอล ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถที่จะทาการสร้ าง
ฐานข้ อมูลใหม่ หรื อทาการสร้ างตารางใหม่ๆ และยังมี ฟั งก์ ชั่นที่ใช้ สาหรับการทดสอบการคิวลี่
ข้ อมูลด้ วยภาษาเอสคิวแอล พร้ อมกันนัน้ ยังสามารถทาการ เพิ่ม ลบ และแก้ ไขหรื อแม้ กระทัง่ ใช้
คาสัง่ ต่างๆ เหมือนกับกันการใช้ ภาษาเอสคิวแอล ในการสร้ างตารางข้ อมูล พีเอชพีมายแอดมิน
เป็ นโปรแกรมประเภทมายเอสคิวแอลไคลแอน ตัวหนึ่งที่ใช้ ในการจัดการข้ อมูล มายเอสคิวแอล
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ได้ โดยตรงพีเอชพีมายแอดมินตัวนี ้จะทางานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็ นพีเอชพีแอ๊ ป
พลิเคชัน่ ที่ใช้ ควบคุมจัดการมายเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์
2.8 อะโดบี ดรี มวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver)
อะโดบี ดรี มวีฟเวอร์ คือโปรแกรมทาเว็บแก้ ไข HTML สาหรับการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ
WYSIWYG (What You See Is What You Get) กับการควบคุมของส่วนแก้ ไขรหัส HTML ในการ
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พัฒ นาโปรแกรมที่ มีการรวมทัง้ สองแบบเข้ าด้ วยกันแบบนี ้ ทาให้ ดรี ม เวฟเวอร์ เป็ นโปรแกรมที่
แตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน ดรี มวีฟเวอร์ สามารถทางานกับภาษาคอมพิวเตอร์
ในการเขี ยนเว็บไซต์แบบไดนามิ ค ซึ่งมี การใช้ HTML เป็ นตัวแสดงผลของเอกสาร เช่น ASP,
ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion รวมถึงการจัดการฐานข้ อมูลต่างๆ

