บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวความคิด
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ระบบจัดการข้ อมูล
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
บันทึกข้อมูล

ดึงข้อมูล

My SQL

ภาพที่ 2.1 ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การท างานของระบบจัด การข้อมู ล อุป กรณ์ คอมพิ วเตอร์ ข องหน่ วยงานด้านสารสนเทศนั้น จะมี ก าร
ทางานหลักคือ เจ้าหน้าที่สามารถกรอกข้อมูลอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เข้ามาในระบบโดยผ่านทางเว็บบราวเซอร์
จากนั้นระบบจะทาการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล โดยผูใ้ ช้ระบบสามารถเข้ามาทาการค้นหาและตรวจสอบ
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ข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้และสามารถทาการยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน โดยระบบจัดเก็บ
ในฐานข้อมูลที่พฒั นาขึ้นจากโปรแกรม MySQL
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 PHP เป็ นภาษาประเภท Scripting Language คาสั่งต่างๆจะเก็บอยูในไฟล์ที่เรี ยกว่า สคริ ปต์ และ
เวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคาสั่ง เช่น JavaScript Perl เป็ นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริ ปต์
แบบอื่ น ๆ คื อ PHP ได้รับ การพัฒ นาและ ออกแบบมาเพื่ อใช้งานในด้านการสร้ างเอกสารแบบ HTML โดย
สามารถแทรก หรื อ แก้ไ ขเนื้ อ หา ได้โ ดยอัต โนมัติ ดัง นั้น จึ ง กล่ าวว่า PHP เป็ นภาษาแบบ Server-side หรื อ
HTML-embedded Scripting Language เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ชนิ ด หนึ่ งที่ ช่ ว ยสร้ า งเอกสารแบบ Dynamic
HTML ได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความสามารถของภาษา PHP
1. PHP สามารถทางานได้ในระบบปฏิบ ตั ิการที่ต่างชนิ ดกัน เช่ น Unix, Windows อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนื่ อ งจาก PHP เป็ นสคริ ป ต์ที่ ต้อ งท างานบนเซิ ร์ ฟ เวอร์ ดัง นั้ น คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ เรี ย กใช้ ค าสั่ ง PHP จึ ง
จาเป็ นต้องติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ดว้ ยเพื่อให้สามารถประมวลผลPHP ได้
2. PHP สามารถทางานได้ในเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ หลายชนิ ด เช่ น Personal Web Server (PWS), Apache เป็ น
ต้น
3. ภาษา PHP สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
4. PHP มีความสามารถในการทางานร่ วมกันกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลายซึ่ ง ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการทางานของ PHP เช่น MySQL, FilePro, Solid และ MS SQL เป็ นต้น
5. PHP อนุ ญาตให้ผูใ้ ช้สร้างเว็บไซต์ซ่ ึ งทางานผ่านโปรโตคอลชนิ ดต่างๆได้เช่ น LDAP, IMAP, POP3
และ HTTP เป็ นต้น
6.โค้ด PHP สามารถเขียนและอ่านในรู ปแบบของ XML ได้
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หลักการทาางานของ PHP

ภาพที่ 2.2 แสดงขั้นตอนการทางาน PHPScript Request/ Response
( ที่มา : https://rungringjung.wordpress.com )
1. จากไคลเอนต์จะเรี ยกไฟล์ PHP Script ผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์ ไปยัง Web Server
2. บราวเซอร์ จะส่ งคาร้อง (Request) ไปยังเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อผ่านทางเครื อข่ายระบบอินเทอร์ เน็ต
3. เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์รับคารองขอจากบราวเซอร์เรี ยบร้อยแล้ว จะนาสคริ ปต์ PHP ที่เก็บอยูใ่ น
เซิร์ฟเวอร์มาประมวลผลด้วยโปรแกรมแปลภาษา PHP ที่เป็ นอินเตอร์พรี เตอร์
4. กรณี ที่ PHP Script มีการเรี ยกใช้ ข้อมูลก็จะติดต่อกับฐานข้อมูลต่างๆผ่านทาง ODBC Connection ถ้าเป็ น
ฐานข้อมูลกลุ่ม Microsoft SQL Server, Microsoft Access, FoxPro หรื อใช้ Function Connection ที่มีอยูใ่ น
PHP Library ในการเชื่ อมต่อฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลออกมาหลังจากแปลสคริ ปต์ PHP แล้วจะได้รับไฟล์ HTML
ใหม่ที่มีแต่แท็ก HTMLไปยัง Web Server
5. Web Server ส่ งไฟล์ HTML ที่ได้ผา่ นการแปลเรี ยบร้อยแล้วกลับไปยังบราวเซอร์ ที่ร้องขอผ่านทางเครื อข่าย
ระบบอินเตอร์ เน็ต
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6. เว็บบราวเซอร์รับไฟล์ HTML ที่เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ส่งมาให้แปล HTML แสดงผลออกทางจอภาพเป็ นเว็บเพจ
โดยใช้ตวั แปลภาษา HTML ที่อยูใ่ นเว็บบราวเซอร์ ซ่ ึ งเป็ นอินเตอร์ พรี เตอร์ เช่นเดียวกัน (Khwanchira Nuanthong
, 2557)
Jquery (Chandrajeet Maurya:2559)
Jquery เป็ นส่ วนหนึ่ งในการเขียน Web Browser ซึ่ งถู กออกแบบมาเพื่ อใช้ในการเขียน Java Script มี
ความสะดวกสบายเพราะการนา Java Script ไปประยุกต์กบั งาน เช่นเว็บ (clientside JavaScript) เป็ นสิ่ งที่ยงุ่ ยาก
เนื่ องจากความไม่เข้ากันของ Web Browser แต่ละค่าย DOM หรื อ API เป็ นต้น หลักการทางานของ Jquery คือ
การเอา Object และ Function ต่างๆ มาเก็บรวบรวมไว้ในรู ปแบบของ Library จึงทาให้การเขียนโปรแกรมใน
ครั้ งต่ อ ไปจากที่ เป็ นหลายบรรทัด จะสั้ นลงหรื อ อาจเหลื อ เพี ย งบรรทัด เดี ย ว ในการเขี ย นโปรแกรม Jquery
ประกอบด้วยฟี เจอร์ ต่างๆ เช่น CSS manipulation, HTML event methods, AJAX เป็ นต้น
ระบบฐานข้ อมูล
หมายถึ ง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วยข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้อง ที่จะนามาใช้ในระบบต่างๆ ร่ วมกับ
ระบบฐานข้อมูล ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถจัดการข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้ท้ งั การเพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการ
เรี ยกดู ข ้อมู ล ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นการประยุกต์นาเอาระบบคอมพิ วเตอร์ เข้ามาช่ ายจัดการฐานข้อมู ลจากการ
จัดเก็บข้อมูลรวมเป็ นฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ดงั นี้
1. สามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้ โดยระบบจัดการจะช่วยควบคุมความซ้ าซ้อน เนื่องจากระบบ
จัดการฐานข้อมูลจะทราบได้ตลอดเวลาว่า มีขอ้ มูลซ้ าซ้อนกันอยูท่ ี่ใดบ้าง
2. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ การเก็บข้อมูลชนิ ดเดียวกันไว้หลายๆที่ และมีการปรับปรุ งข้อมูล
แต่ปรับปรุ งข้อมูลไม่ครบทุกที่ที่มีขอ้ มูลเก็บอยูก่ ็จะทาให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งของข้อมูลขึ้น
3. สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ หากผูใ้ ช้ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลในฐานข้อมูลที่มาจากแฟ้มข้อมูลต่างๆ ก็จะทา
ได้โดยง่าย
4. สามารถรักษาความถู กต้องเชื่ อถื อได้ของข้อมูลบางครั้งพบว่าการจัดเก็บข้อมูลใน ฐานข้อมูลอาจมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
5. สามารถกาหนดความเป็ นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้ การเก็บข้อมูลร่ วมกันไว้ใน ฐานข้อมูลจะ
สามารถกาหนดมาตรฐานของข้อมูลได้ ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นไปตามลักษณะเดียวกันได้
6. สามารถกาหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้ ระบบความปลอดภยในที่น้ ีเป็ นการ ป้ องกันไม่ให้
ผูใ้ ช้ที่ไม่มีสิทธิ มาใช้ หรื อมาเห็นข้อมูลบางอย่างในระบบผูบ้ ริ หาร
7. เกิดความเป็ นอิสระของข้อมูล โปรแกรมต่างๆอาจไม่จาเป็ นต้องมีโครงสร้างข้อมูลทุกครั้ง ดังนั้นการ
แก้ไขข้อมูลบางครั้งจึงทาเฉพาะกับโปรแกรมที่เรี ยกใช้ขอ้ มูลที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น
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2.3 เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
จากการที่คณะนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บ ให้ตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน จึงพบว่ามี เว็บ ไซต์เป็ นจานวนมากที่ เกี่ ยวข้องกับการออกแบบเว็บ ไซต์ ทางคณะ
นักศึกษาปฏิ บ ัติงานสหกิ จศึก ษาจึงได้ศึก ษาข้อมูลจากเว็บ ไซต์ต่างๆ เพื่ อนามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซต์ โดยมีเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.3 https://phpcodemania.blogspot.com/2017/06/free-php-project.html
เป็ นเว็บไซต์ที่สอนเกี่ ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ ด้วยการเขียนคาสั่งจะแสดงทั้งคาสั่ง และผลลัพธ์ซ่ ึ งสามารถ
เลื อกดู ได้ว่าต้องการแบบใด และเว็บไซต์น้ ี ยงั สามารถเรี ยนรู ้ ได้หลากหลายภาษาและหลายระดับความยากมี
ตั้งแต่ข้ นั พื้นฐานจนถึงขั้นสู ง จึงเป็ นที่นิยมมากในการศึกษาการเขียนโปรแกรม
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ภาพที่ 2.4 http://www.rangforever.com/detail.php?id_t=9&id=117
เป็ นเว็บไซต์ที่สอนเกี่ยวกับการเชื่ อมต่อกับฐานข้อมูล การเชื่ อมต่อฐานข้อมูลเป็ นการนาข้อมูลมากกว่า 3 ตาราง
ขึ้นไป มาเชื่ อมโยงกัน โดยตารางเหล่านั้นต้องมีจุดเชื่ อมต่อ หรื อ key เหมือนกันด้วย หาก key ไม่เหมือนกันจะ
ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้
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ภาพที่ 2.5 http://www.thaicreate.com/community/jquery-auto-fill-textbox.html
เป็ นเว็บ ไซต์ ส อนเกี่ ย วกับ การน า jQuery มาท า AutoFill ข้อ มู ล Textbox และการตรวจสอบข้อ มู ล ซ้ าด้ว ย
Ajax เป็ นการน าความสามารถของ jQuery มาใช้ ง านร่ ว มกั น กั บ Form ในการรั บ ส่ งและตรวจสอบค่ า
ผ่าน Ajax และ JSON เช่น การตรวจสอบ Form ว่าผูใ้ ช้งานได้ทาการ Input ข้อมูลซ้ าที่มีอยูใ่ น PHP กับ MySQL
Database หรื อไม่ หรื อการทา Auto Fill เช่ น กรอกข้อมูล รหัสลู กค้า CustomerID และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆก็
จะแสดงผลอั ต โนมั ติ ส าหรั บ การรั บ ส่ งข้ อ มู ล ในตั ว อย่ า งนี้ จะประยุ ก ต์ ก ารใช้ JSON ท างานรวม
กับ Ajax ผ่าน Library ของ jQuery
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ภาพที่ 2.6 http://www.thaicreate.com/tutorial/sql.html
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลในเรื่ องของ SQL ไม่วา่ จะเป็ น MySQL หรื อ Microsoft SQL Server ซึ่งรวบรวมคาสัง่
ต่างๆ ที่เอาไว้ใช้งานกับ Database ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันได้โดยง่าย
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ภาพที่ 2.7 http://www.thaicreate.com/php.html
เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมการเขียนด้วยภาษา PHP อยู่เป็ นจานวนมากสามารถดูตวั อย่างคาสั่งในแต่ละคาสั่งและ
สามารถนามาปรับใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาข้อมูลงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อนาความรู ้ และแนวคิด
ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษามาเป็ นแนวทางในการด าเนิ น โครงงาน ซึ่ งถื อ เป็ นแหล่ ง ข้อ มู ล ส าคัญ ที่ ส ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั โครงงานได้ดงั ตัวอย่างดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.8 ระบบการยืม-คืนโน๊ตบุค๊ ในหน่วยสนับสนุนระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลพญาไท 3
สันติ อิสระพาณิ ชย์ (2556) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
เป็ นรายงานที่นาเสนอระบบ การยืม -คืนโน๊ ตบุ๊คในหน่ วยสนับสนุ นระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลพญาไท 3
กล่าวถึ งระบบงานเดิมจนถึงการพัฒนาระบบใหม่ โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานและการวิเคราะห์ผล การพัฒนา
โปรแกรมและออกแบบฐานข้อมู ล โดยใช้ Microsoft Access 2010 และออกแบบส่ วนติ ดต่ อกับ ผูใ้ ช้ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010
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ภาพที่ 2.9 ระบบยืม-คืน หนังสื อโครงงาน
ณธัชสร จุติสงขลา ธัชตะวัน ชนะกูล และ สรายุทธ์ ยี่กิ้ม (2559) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็ นรายงานที่มีการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสื อโครงงาน ใน
รู ปแบบเว็บแอพพลิเคชัน่ โดยใช้ภาษา PHP และระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ที่มีขอบเขตการทางานของ
ระบบ
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ภาพที่ 2.10 ระบบจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานเวชสารสนเทศ
ปริ ญ ญา อภัยภัก ดิ์ และ ณัฐพล เสาวพงษ์ (2559) สาขาวิชา เทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิท ยาลัยสยาม เป็ นโปรแกรมที่ ส ร้ างขึ้ นเพื่ อจัดการอุ ป กรณ์ คอมพิ วเตอร์ ของหน่ วยงานเวช
สารสนเทศ พัฒ นาด้ว ยระบบจัด การฐานข้อ มู ล ส าหรั บ โปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาระบบคื อ Adobe
Dreamweaver CS5 เป็ นเครื่ องมื อ ในการพัฒ นาหน้ า เว็บ เพจ โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
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ภาพที่ 2.11 ระบบจัดการอุปกรณ์สินค้าคงคลัง
จตุพล ถวิลรักษ์ ธนวัฒน์ โภทชงรัก และสุ ธิพงษ์ เมืองเต็ม (2552) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยโปรแกรมรวบรวมรายการสิ นค้าและรายละเอียดที่จะต้องส่ งเคลม
ไปยังผูผ้ ลิต โดยจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผูผ้ ลิต ลงฐานข้อมูลเพื่อที่สามารถเรี ยกข้อมูลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ วในการส่ งเคลม สาหรับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ Microsoft Visual Studio 2005 และใช้
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.12 ระบบบริ หารงานร้านขายผ้าคลุมรถยนต์
ขวัญฤดี ดวงเดือน ประไพพร สาเภาทอง และปาริ ชาติ วชิรพุทธคุณ (2555) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จดั ทาโครงงานระบบบริ หารงานร้านขายผ้าคลุมรถยนต์ โดย
ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่ น ข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลการขายสิ นค้า ข้อมูลการสั่งซื้ อสิ นค้า ข้อมูลรับสิ นค้า
ข้อมูลผูผ้ ลิต ข้อมูลการส่ งคืน เป็ นต้น พัฒนาระบบโดย ใช้ Microsoft SQL Server 2000 ในการสร้างฐานข้อมูล
และ ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาระบบ

