บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

2.1 วิเคราะห์ ระบบงานเดิม
สถานที่ต้ งั ที่ใช้เป็ นกรณี ศึกษา คือ ตลาดฟู้ ดวิลล่า ราชพฤกษ์ เป็ นตลาดที่รวมเอาทั้งตลาด
สด และห้างสรรพสิ นค้าไว้ในที่เดี ยวกัน เช่ น ร้ านขายผลไม้ ร้ านขายหมู ร้านขายอาหรทะเล ร้าน
เสื้ อผ้า ร้านขายยา ซุ ปเปอร์ มาเก็ต รวมถึงร้านอาหารต่างๆ เป็ นต้น
2.1.1 ขั้นตอนการทางานของระบบเดิม
การจัดทาโปรโมชัน่ เพื่อส่ งเสริ มการขายของร้ านค้าจะทากันโดย ทาใบโบชัวร์ แจกลูกค้า
หรื อ ติดป้ ายโฆษณาไว้ที่หน้าร้านตัวเอง หรื อไม่ก็เป็ นการยืนประกาศโปรโมชัน่ เรี ยกลูกค้าอยูห่ น้า
ร้านตัวเอง เมื่อลูกค้าเดินมาถึงร้านถึงจะทราบว่ามีการจัดโปรโมชัน่ อยู่ ส่ วนลูกค้าก็ตอ้ งเดินช้อปปิ้ ง
โดยสอบถามราคาและโปรโมชั่นจากร้ านค้าต่างๆ เอง บางครั้ งเมื่ อซื้ อไปแล้วไปเจอสิ นค้าแบบ
เดียวกันกาลังจัดรายการโปรโมชัน่ อยูใ่ นราคาที่ถูกกว่าก็มี ทาให้ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายเสี ยโอกาสในการทา
ธุ รกิจไป
2.1.2 ปัญหาของระบบเดิม
2.1.2.1 การจัดทาข่าวสารโปรโมชัน่ เข้าถึงลูกค้าได้นอ้ ย
2.1.2.2 ลูกค้าไม่ทราบรายการโปรโมชัน่ ถ้าไม่เดินมาที่ร้านค้า
2.1.2.3 ลูกค้าเสี ยเวลาในการเลือกซื้ อสิ นค้า
2.1.2.4 ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงรายการโปรโมชัน่ ได้ทุกร้านค้า
2.1.2.5 ทางศูนย์การค้าไม่สามารถทราบได้ว่าสิ นค้าประเภทไหนที่ ได้รับความ
สนใจจากลูกค้าบ้าง
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2.1.3 Work Flow Diagram ระบบงานเดิม

ลูกค้า

ร้านค้า

เดินหาร้านค้า

จัดทาโปรโมชัน่

สอบถาม
โปรโมชัน่

YES

ตอบคาถามลูกค้า / ป้ าย
โปรโมชัน่ หน้าร้าน

NO
ซื้ อสิ นค้า

YES
ชาระเงิน

รับเงิน

รับใบเสร็ จ และ สิ นค้า

พิมพ์ใบเสร็ จ
พร้อมสิ นค้า

รู ปที่ 2.1 Work Flow Diagram ระบบงานเดิม
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2.2 ภาษาทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
2.2.1 ภาษา PHP
พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิ ร์ฟเวอร์ -ไซด์ สคริ ปต์ โดยลิขสิ ทธิ์ อยูใ่ น
ลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สาหรับจัดทาเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรู ปแบบ HTML
โดยมีรากฐานโครงสร้างคาสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ ง ภาษาพีเอชพี นั้น
ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป้ าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นกั พัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มี
ความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ ว
ชื่อของพีเอชพี
ภาษาพี เอชพี ในชื่ อภาษาอัง กฤษว่า PHP ซึ่ ง ใช้เป็ นค าย่อ แบบกล่ า วซ้ า จากค าว่า PHP
Hypertext Preprocessor หรื อชื่อเดิม Personal Home Page
คุณสมบัติ
การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลักษณะHTML ซึ่ งจะไม่แสดงคาสั่งที่ผใู ้ ช้เขียน ซึ่ ง
เป็ นลักษณะเด่ นที่ พีเอชพีแตกต่างจากภาษาในลักษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริ ปต์ เช่ น ภาษาจาวา
สคริ ปต์ ที่ผชู ้ มเว็บไซต์สามารถอ่าน ดูและคัดลอกคาสั่งไปใช้เองได้ นอกจากนี้ พีเอชพียงั เป็ นภาษา
ที่ เ รี ย นรู ้ แ ละเริ่ ม ต้น ได้ไ ม่ ย าก โดยมี เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ยเหลื อ และคู่ มื อ ที่ ส ามารถหาอ่ า นได้ฟ รี บน
อินเทอร์ เน็ต ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ได้แก่ การสร้างเนื้ อหาอัตโนมัติจดั การ
คาสั่ง การอ่านข้อมูลจากผูใ้ ช้และประมวลผล การอ่านข้อมูลจากดาต้าเบส ความสามารถจัดการกับ
คุกกี้ ซึ่ งทางานเช่นเดียวกับโปรแกรมในลักษณะCGI คุณสมบัติอื่นเช่น การประมวลผลตามบรรทัด
คาสั่ง (command line scripting) ทาให้ผเู ้ ขียนโปรแกรมสร้างสคริ ปต์พีเอชพี ทางานผ่านพีเอชพี พาร์
เซอร์ (PHP parser) โดยไม่ตอ้ งผ่านเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อเบราว์เซอร์ ซึ่ งมี ลกั ษณะเหมื อนกับ Cron (ใน
ยูนิก ซ์ หรื อลี นุก ซ์) หรื อ Task Scheduler (ในวินโดวส์ ) สคริ ป ต์เหล่ า นี้ ส ามารถนาไปใช้ในแบบ
Simple text processing tasks ได้
การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแม้วา่ จุดประสงค์หลักใช้ในการแสดงผล HTML แต่ยงั สามารถ
สร้ า ง XHTML หรื อ XML ได้ นอกจากนี้ สามารถท างานร่ ว มกับ ค าสั่ ง เสริ ม ต่ า งๆ ซึ่ งสามารถ
แสดงผลข้อมูลหลัก PDF แฟลช (โดยใช้ libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอย่างมากในการ
ทางานเป็ นประมวลผลข้อความ จาก POSIX Extended หรื อ รู ปแบบ Perl ทัว่ ไป เพื่ อแปลงเป็ น
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เอกสาร XML ในการแปลงและเข้าสู่ เอกสาร XML เรารองรับมาตรฐาน SAX และ DOM สามารถ
ใช้รูปแบบ XSLT ของเราเพื่อแปลงเอกสาร XML
เมื่อใช้พีเอชพีในการทาอีคอมเมิร์ซ สามารถทางานร่ วมกับโปรแกรมอื่น เช่ น Cybercash
payment CyberMUT VeriSign Payflow Pro และ CCVS functions เพื่อใช้ในการสร้างโปรแกรมทา
ธุรกรรมทางการเงิน
การรองรับพีเอชพี
คาสัง่ ของพีเอชพี สามารถสร้างผ่านทางโปรแกรมแก้ไขข้อความทัว่ ไป เช่น โน้ตแพด หรื อ
vi ซึ่ งทาให้การทางานพีเอชพี สามารถทางานได้ในระบบปฏิบตั ิการหลักเกือบทั้งหมด โดยเมื่อเขียน
ค าสั่ ง แล้ว น ามาประมวลผล Apache Microsoft Internet Information Services (IIS) Personal Web
Server Netscape และ iPlanet servers Oreilly Website Pro server Caudium Xitami OmniHTTPd
และอื่นๆ อีกมากมาย. สาหรับส่ วนหลักของ PHP ยังมี Module ในการรองรับ CGI มาตรฐาน ซึ่ ง
PHP สามารถท างานเป็ นตัว ประมวลผล CGI ด้ว ย และด้ว ย PHP คุ ณ มี อิ ส รภาพในการเลื อ ก
ระบบปฏิบตั ิการ และ เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สร้ างโปรแกรมโครงสร้าง สร้าง
โปรแกรมเชิ งวัตถุ (OOP) หรื อสร้ างโปรแกรมที่ รวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน แม้ว่าความสามารถ
ของคาสั่ง OOP มาตรฐานในเวอร์ ชนั นี้ ยงั ไม่สมบูรณ์ แต่ตวั ไลบรารี ท้ งั หลายของโปรแกรม และตัว
โปรแกรมประยุก ต์ (รวมถึ ง PEAR library) ได้ถู ก เขี ย นขึ้ น โดยใช้รู ป แบบการเขี ย นแบบ OOP
เท่านั้น
พีเอชพีสามารถทางานร่ วมกับฐานข้อมูลได้หลายชนิ ด ซึ่ งฐานข้อมูลส่ วนหนึ่ งที่ รองรั บ
ได้แก่ ออราเคิล dBase PostgreSQL IBM DB2 MySQL Informix ODBC โครงสร้างของฐานข้อมูล
แบบ DBX ซึ่ ง ท าให้พี เอชพี ใ ช้ก ับ ฐานข้อมู ล อะไรก็ ไ ด้ที่ ร องรั บ รู ป แบบนี้ และ PHP ยังรองรั บ
ODBC (Open Database Connection) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานการเชื่ อมต่อฐานข้อมูลที่ใช้กนั แพร่ หลายอีก
ด้วย คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ ที่รองรับมาตรฐานโลกนี้ได้
พีเอชพียงั สามารถรองรับการสื่ อสารกับการบริ การในโพรโทคอลต่างๆ เช่น LDAP IMAP
SNMP NNTP POP3 HTTP COM (บนวินโดวส์) และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถเปิ ด Socket บน
เครื่ อ ข่ า ยโดยตรง และ ตอบโต้โ ดยใช้ โพรโทคอลใดๆ ก็ ไ ด้ PHP มี ก ารรองรั บ ส าหรั บ การ
แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล แบบ WDDX Complex กับ Web Programming อื่ น ๆ ทั่ว ไปได้ พู ด ถึ ง ในส่ วน
Interconnection พีเอชพีมีการรองรับสาหรับ Java objects ให้เปลี่ยนมันเป็ น PHP Object แล้วใช้งาน
คุณยังสามารถใช้รูปแบบ CORBA เพื่อเข้าสู่ Remote Object ได้เช่นกัน
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2.2.2 HTML
ความเป็ นมาของ HTML เริ่ มขึ้ นเมื่ อปี 1980 เมื่อ Tim Berners Lee เสนอต้นแบบสาหรั บ
นักวิจยั ใน CERN เพื่อแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูลด้านการวิจยั โดยใช้ชื่อว่า Enquire ในปี 1990 เค้า
ได้เขียนโปรแกรมเบราเซอร์ และทดลองรันบนเซิ ฟเวอร์ ที่เค้าพัฒนาขึ้น HTML ได้รับการรู้จกั จาก
HTML Tag ซึ่ งมีอยู่ 18 Tag ในปี 1991
HTML ถู ก พัฒ นาจาก SGML และ Tim ก็ คิ ด เสมื อ นว่า HTML เป็ นโปรแกรมย่อ ยของ
SGML อยู่ในตอนนั้น ต่อมาในปี 1996 เพื่อกาหนดมาตรฐานให้ตรงกัน W3C World Wide Web
Consortium จึงเป็ นผูก้ าหนดสเปกทั้งหมดของ HTML และปี 1999 HTML 4.01 ก็ถือกาเนิดขึ้น โดย
มี HTML 5 ซึ่งเป็ น Web Hypertext Application ถูกพัฒนาต่อมาในปี 2004 นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนา
ไปเป็ น XHTML ซึ่ง คือ Extended HTML ซึ่ งมีความสามารถและมาตรฐานที่รัดกุมกว่าอีกด้วย โดย
อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ W3C (World Wide Web Consortium)
HTML (ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language) เป็ นภาษาประเภท Markup Language
ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ มีแม่แบบมาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language)
ที่ตดั ความสามารถบางส่ วนออกไป เพื่อให้สามารถทาความเข้าใจและเรี ยนรู ้ได้ง่าย ปั จจุบนั มีการ
พัฒนาและกาหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C)
ภาษา HTML ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ HTML Level 1 HTML 2.0 HTML 3.0
HTML 3.2 และ HTML 4.0 ในปั จจุบนั ทาง W3C ได้ผลักดัน รู ปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่
เรี ย กว่า XHTML ซึ่ ง เป็ นลัก ษณะของโครงสร้ าง XML แบบหนึ่ ง ที่ มี หลัก เกณฑ์ใ นการก าหนด
โครงสร้างของโปรแกรมที่มีรูปแบบที่มาตรฐานกว่า มาทดแทนใช้ HTML รุ่ น 4.01 ที่ใช้กนั อยูใ่ น
ปัจจุบนั
HTML มี โ ครงสร้ า งการเขี ย นโดยอาศัย Tag ในการควบคุ มการแสดงผลของข้อความ
รู ปภาพ หรื อวัตถุอื่น ๆ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย เรี ยกว่า Attribute สาหรับจัดรู ปแบบเพิ่มเติม
การสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทาโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น
Notepad EditPlus หรื อจะอาศัย โปรแกรมที่ เ ป็ นเครื่ องมื อ ช่ ว ยสร้ า งเว็ บ เพจ เช่ น Microsoft
FrontPage Dream Weaver ซึ่งอานวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ในลักษณะ WYSIWYG
(What You See Is What You Get)
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ข้อเสี ยคื อ โปรแกรมเหล่ า นี้ มกั generate code ที่ เกิ นความจาเป็ นมากเกิ นไป ทาให้ไฟล์
HTML มีขนาดใหญ่ และแสดงผลช้า ดังนั้นหากเรามีความเข้าใจภาษา HTML จะเป็ นประโยชน์ให้
เราสามารถแก้ไข code ของเว็บเพจได้ตามความต้องการ และยังสามารถนา script มาแทรก ตัดต่อ
สร้างลูกเล่นสี สันให้กบั เว็บเพจของเราได้
การเรี ยกใช้งานหรื อทดสอบการทางานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม Internet Web
Browser เช่น Internet Explorer (IE) Mozilla Firefox Safari Opera และ Google Chrome เป็ นต้น
2.2.3 JavaScript
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์ เน็ต ที่กาลัง
ได้รับความนิยมอย่างสู ง Java JavaScript เป็ น ภาษาสคริ ปต์เชิงวัตถุ (ที่เรี ยกกันว่า "สคริ ปต์" (script)
ซึ่ งในการสร้ างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว
สามารถตอบสนองผูใ้ ช้งานได้มากขึ้น ซึ่ งมีวิธีการทางานในลักษณะ "แปลความและดาเนิ นงานไป
ที ล ะค าสั่ ง " (interpret) หรื อเรี ยกว่ า อ็ อ บเจ็ ก โอเรี ยลเต็ ด (Object Oriented Programming) ที่ มี
เป้ าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอิ นเทอร์ เน็ ต สาหรับผูเ้ ขียนด้วยภาษา
HTML สามารถทางานข้ามแพลตฟอร์ มได้ โดยทางานร่ วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ท้ งั
ทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ (Server)
JavaScript ถู ก พัฒ นาขึ้ นโดย เน็ ต สเคปคอมมิ ว นิ เ คชั น ส์ (Netscape Communications
Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator2.0 เพื่อใช้สร้างเว็บเพจ
โดยติดต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ แบบ Live Wire ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมือกับ บริ ษทั ซันไมโครซิ สเต็มส์
ปรั บ ปรุ ง ระบบของบราวเซอร์ เ พื่ อให้ส ามารถติ ด ต่ อใช้ง านกับ ภาษาจาวาได้ และได้ป รั บ ปรุ ง
LiveScript ใหม่เมื่ อ ปี 2538 แล้วตั้งชื่ อใหม่ว่า JavaScript JavaScript สามารถทาให้ การสร้ างเว็บ
เพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้เมาส์คลิก หรื อ
การกรอกข้อความในฟอร์ม เป็ นต้น
เนื่ องจาก JavaScript ช่ วยให้ผพู ้ ฒั นา สามารถสร้ างเว็บเพจได้ตรงกับความต้องการ และมี
ความน่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับเป็ นภาษาเปิ ด ที่ใครก็สามารถนาไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความ
นิ ยมเป็ นอย่างสู ง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกกาหนดให้เป็ นมาตรฐานโดย ECMA
การทางานของ JavaScript จะต้องมีการแปลความคาสั่ง ซึ่ งขั้นตอนนี้ จะถูกจัดการโดยบราวเซอร์
(เรี ย กว่า เป็ น client-side script) ดัง นั้น JavaScript จึ ง สามารถท างานได้ เฉพาะบนบราวเซอร์ ที่
สนับสนุ น ซึ่ งปั จจุ บนั บราวเซอร์ เกื อบทั้งหมดก็สนับสนุ น JavaScript แล้ว อย่างไรก็ดี สิ่ งที่ ตอ้ ง

11

ระวังคือ JavaScript มี การพัฒนาเป็ นเวอร์ ชั่นใหม่ๆออกมาด้วย (ปั จจุ บนั คื อรุ่ น 1.5) ดังนั้น ถ้านา
โค้ดของเวอร์ ชนั่ ใหม่ ไปรันบนบราวเซอร์ รุ่นเก่าที่ยงั ไม่สนับสนุน ก็อาจจะทาให้เกิด error ได้
JavaScript ทาอะไรได้ บ้าง
1. JavaScript ทาให้สามารถเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆได้ โดยไม่ตอ้ งพึ่งภาษาอื่น
2. JavaScript มี ค าสั่ ง ที่ ตอบสนองกับ ผูใ้ ช้ง าน เช่ นเมื่ อผูใ้ ช้ค ลิ ก ที่ ปุ่ ม หรื อ Checkbox ก็
สามารถสั่งให้เปิ ดหน้าใหม่ได้ ทาให้เว็บไซต์ของเรามีปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้งานมากขึ้น นี่คือข้อดีของ
JavaScript เลยก็วา่ ได้ที่ทาให้เว็บไซต์ดงั ๆทั้งหลายเช่น Google Map ต่างหันมาใช้
3. JavaScript สามารถเขี ย นหรื อเปลี่ ย นแปลง HTML Element ได้ นั่ น คื อ สามารถ
เปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ได้ หรื อหน้าแสดงเนื้ อหาสามารถซ่ อนหรื อแสดง
เนื้อหาได้แบบง่ายๆนัน่ เอง
4. JavaScript สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลได้ สังเกตว่าเมื่อเรากรอกข้อมูลบางเว็บไซต์ เช่น
Email เมื่อเรากรอกข้อมูลผิดจะมีหน้าต่างฟ้ องขึ้ นมาว่าเรากรอกผิด หรื อลื มกรอกอะไรบางอย่าง
เป็ นต้น
5. JavaScript สามารถใช้การตรวจสอบผูใ้ ช้ได้เช่น ตรวจสอบว่าผูใ้ ช้ ใช้ web browser อะไร
6. JavaScript สร้าง Cookies (เก็บข้อมูลของผูใ้ ช้ในคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้เอง) ได้
ข้ อดีและข้ อเสี ยของ Java JavaScript
การทางานของ JavaScript เกิ ดขึ้นบนบราวเซอร์ (เรี ยกว่าเป็ น client-side script) ดังนั้นไม่
ว่าคุ ณจะใช้เซิ ร์ฟเวอร์ อะไร หรื อที่ไหน ก็ยงั คงสามารถใช้ JavaScript ในเว็บเพจได้ ต่างกับภาษา
สคริ ปต์อื่น เช่ น Perl PHP หรื อ ASP ซึ่ งต้องแปลความและทางานที่ตวั เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ (เรี ยกว่า
server-side script) ดังนั้นจึงต้องใช้บนเซิ ร์ฟเวอร์ ที่สนับสนุ นภาษาเหล่านี้ เท่านั้น อย่างไรก็ดี จาก
ลักษณะดังกล่าวก็ทาให้ JavaScript มีขอ้ จากัด คือไม่สามารถรับและส่ งข้อมูลต่างๆ กับเซิ ร์ฟเวอร์
โดยตรง เช่ น การอ่านไฟล์จากเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อนามาแสดงบนเว็บเพจ หรื อรับข้อมูลจากผูช้ ม เพื่อ
นาไปเก็บบนเซิ ร์ฟเวอร์ เป็ นต้น ดังนั้นงานลักษณะนี้ จึงยังคงต้องอาศัยภาษา server-side script อยู่
(ความจริ ง JavaScript ที่ทางานบนเซิ ร์ฟเวอร์ เวอร์ ก็มี ซึ่ งต้องอาศัยเซิ ร์ฟเวอร์ ที่สนับสนุ นโดยเฉพาะ
เช่นกัน แต่ไม่เป็ นที่นิยมนัก)
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2.2.4 MySQL
MySQL (มายเอสคิวแอล) เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (Relational Database
Management System) โดยใช้ภาษา SQL แม้ว่า MySQL เป็ นซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส แต่แตกต่าง
จากซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สทัว่ ไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริ ษทั MySQL AB ในประเทศสวีเดน
โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ ให้ใช้ฟ รี และแบบที่ ใช้ในเชิ งธุ รกิ จ MySQL สร้ างขึ้ นโดยชาว
สวีเดน 2 คน และชาวฟิ นแลนด์ ชื่อ David Axmark Allan Larsson และ Michael "Monty" Widenius.
ปั จ จุ บ ัน บริ ษัท ซั น ไมโครซิ ส เต็ ม ส์ (Sun Microsystems Inc.) เข้ า ซื้ อกิ จ การของ MySQL AB
เรี ยบร้อยแล้ว ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ภายใต้ MySQL AB ทั้งหมดจะตกเป็ นของซัน
MySQL เป็ นโปรแกรมจั ด การฐานข้ อ มู ล Relational Database Management System
(RDBMS) เป็ นฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บ ค้นหา เรี ยงข้อมูล และดึงข้อมูล MySQL มีความสามารถ
ให้ผูใ้ ช้งานเข้า ดึ ง ข้อมูล ได้หลายๆคนในเวลาเดี ย วกันได้และมี การเข้าถึ งข้อมูลที่ รวดเร็ ว มี การ
กาหนดการเข้าใช้งานของผูใ้ ช้ในแบบต่างๆอย่างเหมาะสม ปลอดภัย MySQL ถูกใช้งานเมื่อปี 1996
แต่โปรแกรมนี้พฒั นาตั้งแต่ปี 1979 และชนะรางวัล Linux Journal Reader ‘s Choice Award 3ปี ซ้อน
ปั จ จุ บ ัน MySQL ได้ ใ ช้ ง านแพร่ หลายโดยเป็ นโปรแกรม Open Source License แต่ ก็ มี แ บบ
Commercial License ให้ใช้ดว้ ย โดยคุณสมบัติจะแตกต่างกันออกไป
ทาไมเมื่อใช้ PHP แล้วต้ องใช้ MySQL เป็ นระบบฐานข้ อมูลร่ วม?
หากเราต้องการสร้ างเว็บ ไซต์สัก หนึ่ ง แห่ ง จะต้องทาการเลื อกอุ ป กรณ์ สาหรั บ ทา Web
Server ระบบปฏิ บตั ิการ โปรแกรม Web Server โปรแกรมฐานข้อมูล และสคริ ปภาษาโปรแกรม
ตัวเลือกต่างๆนี้ ข้ ึนอยูก่ บั หลายๆคน หลายเหตุผล เช่น มีระบบปฏิบตั ิการไม่กี่โปรแกรม ที่สามารถ
ใช้งานได้ทุก Hardware หรื อ ทุกภาษาไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ เป็ นต้น
จากประโยคข้า งต้นนี้ PHP เป็ นภาษาที่ สนับสนุ นทุก ๆ OS ไม่ ว่า จะเป็ น Windows หรื อ
Linux ซึ่ ง MySQL ก็สามารถสนับสนุ นหลายๆ OS เช่นกัน โดยเฉพาะระบบปฏิบตั ิการ Linux ที่ทา
ให้ PHP ทางานได้ประสิ ทธิ ภาพ และปั จจุบนั มีการออกแบบ package โปรแกรมติดตั้ง PHP ก็จะ
ติดตั้ง MySQL มาให้ทนั ที ทั้งสะดวกแก่การทางานและมีตวั จัดการฐานข้อมูลซึ่ งเป็ นโปรแกรมเว็บ
ราวเซอร์ที่พฒั นามาจากภาษา PHP มีชื่อว่า PhpMyAdmin
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2.2.5 PhpMyAdmin
phpMyAdmin คื อโปรแกรมที่ ถู ก พัฒนาโดยใช้ภ าษา PHP เพื่ อใช้ใ นการบริ หารจัด การ
ฐานข้อมูล Mysql แทนการคี ยค์ าสั่ง เนื่ องจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลที่ เป็ น MySQL บางครั้ งจะมี
ความลาบากและยุง่ ยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเครื่ องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมา
เพื่อให้สามารถจัดการ ตัวDBMS ที่เป็ น MySQL ได้ง่ายและสดวกยิ่งขึ้น โดย phpMyAdmin ก็ถือ
เป็ นเครื่ องมือชนิดหนึ่งในการจัดการนั้นเอง
phpMyAdmin เป็ นส่ ว นต่ อ ประสานที่ ส ร้ า งโดยภาษาพี เ อชพี ซึ่ งใช้ จ ัด การฐานข้อ มู ล
MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถที่จะทาการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรื อทาการสร้าง TABLE
ใหม่ๆ และยังมี function ที่ใช้สาหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้น ยัง
สามารถทาการ insert delete update หรื อแม้กระทัง่ ใช้ คาสั่งต่างๆ เหมือนกับกันการใช้ภาษา SQL
ในการสร้างตารางข้อมูล
phpMyAdmin เป็ นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัว หนึ่ งที่ ใ ช้ใ นการจัด การข้อ มู ล
MySQL ผ่ า นweb browser ได้ โ ดยตรง phpMyAdmin จะท างานบน Web server เป็ น PHP
Application ที่ใช้ควบคุมจัดการ MySQL Server ความสามารถของ phpMyAdmin คือ
1. สร้างและลบ Database
2. สร้างและจัดการ Table เช่น แทรก record ลบ record แก้ไข record ลบ Table แก้ไข field
3. โหลดเท็กซ์ไฟล์เข้าไปเก็บเป็ นข้อมูลในตารางได้
4. หาผลสรุ ป (Query) ด้วยคาสั่ง SQL

2.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
2.3.1 Dreamweaver
Dreamweaver คื อโปรแกรมสร้ างเว็บเพจแบบเสมื อนจริ ง ของค่าย Adobe ซึ่ งช่ วยให้ผูท้ ี่
ต้องการสร้างเว็บเพจไม่ตอ้ งเขียนภาษา HTML หรื อโค๊ดโปรแกรม เอง หรื อที่ศพั ท์เทคนิ คเรี ยกว่า
"WYSIWYG " โปรแกรม Dreamweaver มี ฟั ง ก์ชันที่ ท าให้ผูใ้ ช้ส ามารถจัดวางข้อความ รู ป ภาพ
ตาราง ฟอร์ ม วิดีโอ รวมถึ งองค์ประกอบอื่น ๆ ภายในเว็บเพจได้อย่างสวยงามตามที่ผใู้ ช้ตอ้ งการ
โดยไม่ตอ้ งใช้ภาษาสคริ ปต์ที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมื อนก่อน Dreamweaver มี ท้ งั ในระบบปฏิ บตั ิการ
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แมคอินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์ Dreamweaver ยังสามารถทางานบนระบบปฏิบตั ิการแบบ
ยูนิกซ์ ผ่านโปรแกรมจาลองอย่าง WINE ได้ รุ่ นล่าสุ ดคือ ดรี มวีฟเวอร์ CC

รู ปที่ 2.2 โปรแกรม Dreamweaver
2.3.2 Photoshop
Photoshop เป็ นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สาหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิ ก
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ์ ภาพ ไม่ว่าจะเป็ นงานด้านสิ่ งพิมพ์ นิ ตยสาร และงานด้านมัลติ มีเดี ย อี กทั้งยัง
สามารถretouching ตกแต่งภาพและสร้ างภาพ ซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยมสู งมากในขณะนี้ เราสามารถนา
โปรแกรมPhotoshop ในการแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กบั ภาพและตัวหนังสื อ การทาภาพขาว
ดาและการทาภาพถ่ายเป็ นภาพเขียน การนาภาพต่างๆ มารวมกัน การRetouch ตกแต่งภาพ เป็ นต้น
นอกจากนี้ แล้ว โปรแกรมPhotoshop ยัง เป็ นโปรแกรมสร้ า งและแก้ไ ขรู ป ภาพอย่ า งมื อ อาชี พ
โดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการย่อมรู ้จกั โปรแกรมตัวนี้ ดี โปรแกรม Photoshop เป็ นโปรแกรม
ที่มีเครื่ องมือมากมายเพื่อสนับสนุ นการสร้ างงานประเภทสิ่ งพิมพ์ งานวิดีทศั น์ งานนาเสนอ งาน
มัล ติ มี เ ดี ย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒ นาเว็บ ไซต์ ในชุ ด โปรแกรม Adobe Photoshopจะ
ประกอบด้ว ยโปรแกรมสองตัว ได้แ ก่ Photoshop และ ImageReady การที่ จ ะใช้ง านโปรแกรม
Photoshopคุ ณ ต้อ งมี เ ครื่ อ งที่ มี ค วามสามารถสู ง พอควร มี ค วามเร็ ว ในการประมวลผล และมี
หน่วยความจาที่เพียงพอ ไม่เช่นนั้นการสร้างงานของคุณคงไม่สนุ กแน่ ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ
โปรแกรม Photoshop เช่น งานรี ทชั ภาพ งานอาร์ ทเวิรค์ งานโปสเตอร์ โปรชัวร์ แบนเนอร์ เป็ นต้น
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รู ปที่ 2.3 โปรแกรม Photoshop
2.3.3 cPanel
CPanel คือ ระบบจัดการ web hosting ที่ประกอบด้วยฟี เจอร์ มากมาย ช่ วยให้คุณสามารถ
จัดการ web hosting ของโดเมนของท่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้งานผ่านทางหน้าเว็บ เช่ น
การ upload ไฟล์สาหรับ web site การจัดการอีเมล์ การสารองข้อมูล (Backup) การ FTP CGI script
และสถิติของเว็บไซต์ (web site statistics) และอื่นๆ อีกมากมาย
2.3.3.1 ส่ วนประกอบหลั ก ของ cPanel
ระบบ Backup ของ web hosting
 Backup (สารองข้อมูล)
 Restore (นากลับมาใช้)
ระบบอีเมล์ (Mail) ของ web hosting




จัดการ Email Accounts เช่น Add
Remove Change Password WebMail
สาหรับทุกๆ Accounts
ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto
Responders)
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Custom Mail Filtering
ส่ งต่อไปยัง อีเมล์ account อื่น
(Forwarders)
Mailing Lists (mailman)
คัดแยกอีเมล์ขยะ (Spam Filtering)

Stats ของ web hosting









Webalizer Web Stats
Webalizer Ftp Stats
Analog Stats
AWStats
View Latest Visitors
View Bandwidth Usage
View Error Log
Download a raw log file

Site Tools ของ web hosting












Web Protect (htaccess editor)
Ability to Change Site and
FrontPage password
Custom Error Pages
Redirects
Ability to Edit Mime Types
Ability to Edit Apache Handlers
Install / Uninstall FrontPage
Extensions
Search Engine Submit Tool
File Manager

Database Management ของ web hosting
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จัดการฐานข้อมูล MySQL Databases
เช่น Add Remove Change Password
Add Access Hosts
phpMyAdmin Access

FTP ของ web hosting




จัดการ FTP Accounts เช่น Add
Remove Change Password
Anonymous FTP Controls

Pre-Installed CGI Scripts ของ web hosting
















Interchange Cart
Agora Cart
Bulletin Board
Java Chat
HTML Chat
phpMyChat
Random HTML Generator
Advanced Guestbook
Counter Generator
Java Clock Generator
Java Countdown Generator
Secure FormMail clone
cgiemail
Entropy Search
Entropy Banner

Subdomains ของ web hosting



สร้าง/ลบ Subdomains
Subdomain Redirects
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Stats for Subdomains

Network Tools ของ web hosting



DNS Lookup
Traceroute

cPanel languages ทีใ่ ช้ งานกับ web hosting













English
Dutch
French
German
Indonesian
Italian
Japanese
Portuguese
Russian
Chinese
Spanish
Swedish
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รู ปที่ 2.4 โปรแกรม cPanel
2.3.4 Responsive Design
Responsive Design คือ แนวคิดการออกแบบที่เรี ยกว่า One Size Fit All คือ ออกแบบเพียง
ครั้ งเดี ยว แต่สามารถใช้ได้กบั ทุ กขนาดของหน้าจอ โดยเว็บไซต์จะสามารถตรวจจับ ขนาดของ
หน้าจอ และปรับขนาด และ Layout ให้เหมาะสม ตามขนาดของหน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยการ
ทางานร่ วมกันระหว่างเทคโนต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ Layout ของเว็บแบบ Flexible Grid รู ปภาพแบบ
Flexible Image และ CSS3 Media Query
บางคนอาจถามว่า ปั จจุบนั เราก็สามารถดูเว็บไซต์ต่างๆบนมื อถื อได้อยู่แล้ว โดยไม่เห็ น
ต้องออกแบบเว็บไซต์ให้เป็ นแบบ Responsive ให้ยงุ่ ยาก ซึ่ งก็ถูกต้อง แต่สาหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับ
การออกแบบมาในแบบ Responsive เวลาดูขอ้ มูล จะต้องใช้การ Zoom เข้ามาดูทีละส่ วน เพราะว่า
ไม่มีความสามารถในการปรับรู ปแบบให้เหมาะสมตามขนาดของหน้าจอนั่นเอง ซึ่ งแตกต่างจาก
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เว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบมาในแบบ Responsive ซึ่ งจะสามารถปรับ ขนาดของรู ปภาพ และ
Layout ของเว็บ ให้เหมาะสมตามขนาดของหน้าจอ ทาให้ดูขอ้ มูลได้สะดวกมากยิง่ ขึ้นนัน่ เอง

รู ปที่ 2.5 การปรับขนาดหน้าจอด้วยเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive

เว็บไซต์ที่ออกแบบมาตามปกติ โดยไม่ได้ใช้เทคนิ ค Responsive เวลาแสดงผลบน Mobile
Device จะเป็ นเพียงแค่การ ย่อ ขนาด เพื่อให้สามารถแสดงผลได้บนหน้าจอเท่านั้น แต่จะไม่สามารถ
ปรับรู ปแบบ หรื อ Layout ให้เหมาะสมตามขนาดหน้าจอ ในขณะนี้เว็บที่ได้รับการออกแบบมาโดย
ใช้เทคนิ คการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive จะสามารถปรับ Layout และ ขนาดของรู ปภาพ
ให้เหมาะสม ตามขนาดของหน้าจอ ทาให้มี User Experience ที่ดีกว่า
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2.4 ระบบฐานข้ อมูล
2.4.1 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับระบบฐานข้ อมูล (Database Concepts)
ฐานข้อมูลเป็ นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบทาให้ผใู ้ ช้สามารถใช้ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องใน
ระบบงานต่างๆร่ วมกันได้โดยที่จะไม่เกิ ดความช้าซ้อนของข้อมูล และยัง สามารถหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่ อถือได้และเป็ นมาตรฐานเดียวกันโดยจะ
มีการกาหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึ้นดังนั้นคอมพิวเตอร์ จึงถูกนามาใช้เป็ นเครื่ องมือช่วย
ในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ซึ่ งทาให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็ นไปได้สะดวก
2.4.2 ความหมายของฐานข้ อมูล (Database)
ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั นามาเก็บรวบรวมเข้า
ไว้ดว้ ยกันอย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็ นฐานข้อมูลนั้น ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้
งานขององค์กรด้วยเช่นกัน เช่น ในสานักงานก็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์ของผูท้ ี่ มา
ติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุกอย่างของสานักงาน ซึ่ งข้อมูลส่ วนนี้จะมีส่วนที่สัมพันธ์กนั และเป็ นที่
ต้องการนาออกมาใช้ประโยชน์ต่อไปภายหลัง ข้อมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่ งของสถานที่ หรื อ
เหตุ การณ์ ใด ๆ ก็ได้ที่เราสนใจศึ กษา หรื ออาจได้มาจากการสังเกต การนับหรื อการวัดก็เป็ นได้
รวมทั้งข้อมูลที่เป็ นตัวเลข ข้อความ และรู ปภาพต่าง ๆ ก็สามารถนามาจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลได้
และที่สาคัญข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กนั เพราะเราต้องการนามาใช้ประโยชน์ต่อไปใน
อนาคต

รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างตารางฐานข้อมูล
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ระบบฐานข้อ มู ล (Database System) หมายถึ ง การรวมตัว กัน ของฐานข้อ มู ล ตั้ง แต่ 2
ฐานข้อมูลเป็ นต้นไปที่ มีค วามสัมพันธ์ กนั โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อเป็ นการลดความซ้ าซ้อ นของ
ข้อมูล และทาให้การบารุ งรักษาตัวโปรแกรมง่ายมากขึ้น โดยผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล หรื อ
เรี ยกย่อ ๆ ว่า DBMS
2.4.3 องค์ ประกอบของระบบฐานข้ อมูล
ระบบฐานข้อมูลเป็ นเพียงวิธีคิดในการประมวลผลรู ปแบบหนึ่งเท่านั้น แต่การใช้ฐานข้อมูล
จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
2.4.3.1 แอพลิเคชันฐานข้อมูล (Database Application)
2.4.3.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System หรื อ DBMS)
2.4.3.3 ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server)
2.4.3.4 ข้อมูล (Data)
2.4.3.5 ผูบ้ ริ หารฐานข้อมูล ((Database Administrator หรื อ DBA)

2.4.4 แอพพลิเคชั นฐานข้ อมูล
เป็ นแอพพลิเคชันที่สร้ างไว้ให้ผใู ้ ช้งานสามารถติ ดต่อกับฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก ซึ่ งมี
รู ป แบบการติ ดต่ อกับ ฐานข้อมู ล แบบเมนู ห รื อกราฟิ ก โดยผูใ้ ช้ไ ม่ จาเป็ นต้องมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ
ฐานข้อมูลเลยก็สามารถเรี ยกใช้งานฐานข้อมูลได้เช่น บริ การเงินสด ATM
2.4.5 ระบบจัดการฐานข้ อมูล
ระบบจัดการฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มโปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ ชนิ ดหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ
ทาหน้าที่บริ หารฐานข้อมูลโดยตรง ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยอานวยความ
สะดวกให้ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึ งข้อมูลได้ โดยที่ ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องรั บ รู ้ เกี่ ยวกับ รายละเอี ยดภายใน
โครงสร้ า งฐานข้อมู ล พูดง่ า ย ๆ ก็ คื อ DBMS นี้ เป็ นตัวกลางในการเชื่ อมโยงระหว่า งผูใ้ ช้ และ
โปรแกรมต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ตัวอย่างของ DBMS ที่ นิยมใช้ในปั จจุ บนั ได้แก่
Microsoft Access FoxPro SQL Server Oracle Informix DB2 เป็ นต้น
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หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล มีดงั นี้
1. กาหนดมาตรฐานข้อมูล
2. ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแบบต่าง ๆ
3. ดูแล-จัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยา
4. จัดเรื่ องการสารอง และฟื้ นสภาพแฟ้ มข้อมูล
5. จัดระเบียบแฟ้ มทางกายภาพ (Physical Organization)
6. รักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในฐานข้อมูล และป้ องกันไม่ใช้ขอ้ มูลสู ญหาย
7. บารุ งรักษาฐานข้อมูลให้เป็ นอิสระจากโปรแกรมแอพพลิเคชันอื่น ๆ
8. เชื่ อมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน เพื่อรองรับความต้องการใช้ขอ้ มูลในระดับ
ต่าง ๆ

รู ปที่ 2.7 แสดงการทางานของฐานข้อมูล

2.4.6 ดาต้ าเบสเซิร์ฟเวอร์
เป็ นคอมพิวเตอร์ ที่คอยให้บริ การการจัดการฐานข้อมูล ซึ่ งก็คือเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ระบบ
จัดการฐานข้อมูลทางานอยูน่ นั่ เอง เพราะฉะนั้นควรเป็ นคอมพิวเตอร์ ที่มีความรวดเร็ วในการทางาน
สู งกว่าคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานโดยทัว่ ไป
ข้อมู ล คื อ เนื้ อหาของข้อ มู ล ที่ เ ราใช้ง าน ซึ่ ง จะถู ก เก็ บ ในหน่ วยความจาของดาต้า เบส
เซิร์ฟเวอร์ โยจะถูกเรี ยกมาใช้งานจากระบบจัดการฐานข้อมูล
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ผูบ้ ริ หารฐานข้อมูล คือ กลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่ดูแลข้อมูลผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่ งจะ
ควบคุ มให้การทางานเป็ นไปอย่า งราบรื่ น นอกจากนี้ ยงั ทาหน้าที่ ก าหนดสิ ทธิ ก ารใช้ง านข้อมู ล
กาหนดในเรื่ องความปลอดภัยของการใช้งาน พร้อมทั้งดูแลดาต้าเบสเซิ ร์ฟเวอร์ ให้ทางานอย่างปกติ
ด้วย
2.4.7 ฐานข้ อมูลเชิ งสั มพันธ์ (Relational Database)
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็ นฐานข้อมูลที่นิยมนามาใช้งานในปั จจุบนั มากที่สุดฐานข้อมูลหนึ่ง
โดยผูร้ ิ เริ่ มพัฒนาก็คือ อีเอฟ คอดด์ (E.F.Codd) และระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ฐานข้อมูลแบบนี้
ได้แก่ Microsoft Access DB2 และ Oracle เป็ นต้น
ลัก ษณะโครงสร้ า งข้อมู ล ของฐานข้อมู ล ชนิ ดนี้ ข้อมู ล ถู ก จัดเก็ บ ในรู ป แบบของคาราง
(Table) ซึ่ ง ภายในตารางก็ จะแบ่ ง ออกเป็ นแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) แต่ ล ะตารางจะมี
จานวนแถวได้หลายแถว และจานวนคอลัมน์ได้หลายคอลัมน์ แถวแต่ละแถวสามารถเรี ยกชื่ อได้อีก
อย่างว่า ระเบียนหรื อเรคคอร์ ด (Record) และคอลัมน์แต่ละคอลัมน์เรี ยกได้อีกชื่ อหนึ่ งว่า เขตข้อมูล
หรื อ ฟิ ลด์ (Field)

รู ปที่ 2.8 ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลในรู ปแบบตาราง
จุดเด่ นของข้ อมูลเชิ งสั มพันธ์
1. ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ และการนาไปใช้งาน ทาให้เห็นภาพข้อมูลชัดเจน
2. ภาษาที่ใช้จดั การข้อมูลเป็ นแบบซีเควล ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งเข้าใจง่าย
3. การออกแบบระบบมีทฤษฎีรองรับ สามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้
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2.5 UML (Unified Modeling Language)
UML (Unified Modeling Language) เป็ น graphical notation มาตรฐานที่ ก าหนดโดย
Object Management Group (OMG) ที่ใช้ในการโมเดลระบบโดยประกอบไปด้วยไดอะแกรมใน
สามหมวดหลัก คือ
1. ไดอะแกรมที่ แ สดงโครงสร้ า งโปรแกรม ได้ แ ก่ Class Diagram Object Diagram
Component Diagram and Deployment Diagram
2. ไดอะแกรมที่ แ สดงพฤติ ก รรมระบบ ได้ แ ก่ Use Case Diagram Sequence Diagram
Activity Diagram Collaboration Diagram and Statechart Diagram
3. ไดอะแกรมที่แสดงการจัดการโมเดล ได้แก่ Packages Subsystems and Models
เนื่องจาก UML กาหนดโดย OMG ที่โปรโมทเทคโนโลยีเชิ งวัตถุ ดังนั้นไดอะแกรมหลักๆ
จึงสนับสนุน object model แต่ก็มิได้หมายความว่าเราจะนามันมาใช้ในระบบอื่นไม่ได้ แต่ UML เอง
ก็ยงั มีขอ้ จากัดและยังไม่เก่งพอที่จะใช้โมเดลทุกๆเรื่ องได้ (เช่ น คนยังนิ ยมใช้ ER diagram อธิ บาย
database schema อยู่) แต่ UML มี บ ริ ษ ัท สนับ สนุ น มาก และมี ก ารพัฒ นา (อย่า งช้า ๆ) ต่ อ เนื่ อ ง
ปั จจุบนั มาตรฐานเป็ นเวอร์ ชัน 1.4 และกาลังจะออกเป็ นเวอร์ ชัน 2.0 เร็ วๆนี้ เวปเพจทางการของ
UML อยูท่ ี่ http://www.omg.com/uml/
UML เกิดขึ้นมาในปี 1990 จากการที่ Booch Rumbaugh Jacobson และบุคคลอื่นๆต้องการ
ที่จะรวมแนวคิดและวิธีการของพวกเขาเข้าเป็ นหนึ่ งเดียวกัน เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน พวกเขา
จึ ง มาท างานร่ ว มกัน เพื่ อ ที่ จ ะท าสิ่ ง นี้ ให้ เ กิ ด ขึ้ น โดยผูท้ ี่ ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น การท างานครั้ งนี้ คื อ
Rational Software
ในปั จ จุ บ ั น นี้ UML ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของมาตรฐานของ Object
Management Group(OMG) ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่รู้จกั กันในนามของผูใ้ ห้กาเนิ ด Common Object Request
Broker Architecture หรื อ CORBA นัน่ เอง และผูข้ ายผลิตภัณฑ์ทางด้าน Computer-Aided Software
Engineering (CASE) ส่ วนใหญ่ก็ให้การสนับสนุ น UML อี กทั้งยังได้รับการรั บรองโดยผูท้ ี่ จดั ท า
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการพัฒนาซอฟแวร์ ต่างๆ
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2.5.1 Class Diagram
Class Diagram คื อ แผนภาพที่ ใ ช้แสดง Class และความสั ม พันธ์ ใ นแง่ ต่า ง ๆ (Relation)
ระหว่าง Class เหล่านั้น ซึ่ งความสัมพันธ์ที่กล่าวถึ งใน Class Diagram นี่ ถือเป็ นความสัมพันธ์ เชิ ง
สถิ ตย์ Static Relationship) หมายถึ ง ความสั ม พันธ์ ที่ มี อยู่แล้ว เป็ นปกติ ใ นระหว่า ง Class ต่ า ง ๆ
ไม่ ใ ช่ ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ซึ่ งเรี ย กว่ า ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง กิ จ กรรม
(Dynamic Relationship) สิ่ งที่ปรากฏใน Class Diagram นั้นประกอบด้วยกลุ่มของ Class และกลุ่ม
ของ Relationship โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดง Class นั้นจะแทนด้วยสี่ เหลี่ยมที่แบ่งออกเป็ น 3
ส่ วน โดยแต่ละส่ วนนั้น (จากบนลงล่าง) จะใช้ในการแสดง ชื่ อของ Class Attribute และฟั งก์ชัน
ต่าง ๆ
สัญลักษณ์ Class ประกอบด้วย
1. Class Name คือ ชื่อของ Class
2. Attributes คือ คุณลักษณะของ Class
3. Operations หรื อ Methods คือ กิจกรรมที่สามารถกระทากับ Object นั้นๆได้

รู ปที่ 2.9 ตัวอย่าง Class Diagram

2.5.2 Object Diagram
Object diagram นั้ นเป็ น Instant หรื อเป็ นสิ่ งที่ ไ ด้ ม าจาก Class Diagram อี ก ที ห นึ่ ง
ตัวอย่างเช่น Class นักศึกษาใช้แทนโครงสร้างของข้อมูลนักศึกษา มี Object นักศึกษาเช่น นายวิชาญ
ชุมดี เป็ น Object หนึ่งที่ได้จาก Class นักศึกษา
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ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ Object diagram มีความสัมพันธ์กบั Class diagram โดยแสดงถึง Object
หนึ่ ง ที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ Object อื่ น ๆ โดย Class diagram ท าหน้าที่ เป็ นต้น แบบในการสร้ า ง
Object Diagram
2.5.3 Component Diagram
Component Diagram เป็ นแผนภาพที่ แ สดงโครงสร้ า งและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ประกอบ (Components) ต่างๆของ Software ซึ่ งองค์ประกอบดังกล่ าวอาจเป็ น Source Code
Executable Program Binary รวมถึง Text และ User Interface

2.5.4 Deployment Diagram
Deployment Diagram เป็ นโมเดล สาหรับ การจัดวางระบบงานหรื อองค์ประกอบที่ส ร้ าง
ขึ้นบนโนด เพื่ออธิ บายถึง เว็บไซต์ เพื่อให้เห็นภาพที่ชดั ขึ้น ลองดูตวั อย่าง ดีพลอยเม้นต์ไดอะแกรม
ที่แสดงโนดคอมโพเน้นต์ทางด้านฮารด์แวร์ ที่มีอยู่ อาทิ เช่น เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ แอพพลิ เคชัน่
และเซิ ร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล หากต้องการรู ้วา่ คอมโพเน้นต์ซอฟต์แวร์ อะไรบ้าง ที่รันอยูบ่ นแต่ละโนด
(อย่างเช่น เว็บแอพพลิเคชัน่ ดาต้าเบส) และแต่ละส่ วนเชื่อมถึงกันอย่างไร
โนดแสดงอยู่ในรู ปของกรอบสี่ เหลี่ ยม และระบบงานหรื อคอมโพเน้นต์ซอฟท์แวร์ ที่ เรา
จัดทาขึ้ น จะจัดวางไว้ในแต่ละโนด โดยที่ โนดอาจมี โนดย่อย ที่ ปรากฏเป็ นกล่องซ้อนอยู่ภายใน
โนดใดๆ ในดี พลอยเม้นท์ไดอะแกรม อาจแสดงแทนบนพื้นฐานแนวความคิด ถ่ายทอดโนดให้มี
ความหลากหลายของรู ปทรงทางวัตถุ อย่างเช่น คลัสเตอร์ ของเซิ ร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล
โนดสามารถ จาแนกได้เป็ น 2 ชนิด
1. โนดตัวแทนอุปกรณ์ (Device Node)
2. โนดตัวแทนสภาวะแวดล้อมการประมวลคาสั่ง (Execution Environment Node)
Device Node โดยลักษณะเป็ นทรัพยากรสาหรับการคานวณ ที่มาพร้ อมกับหน่ วยความจา
ส าหรั บ การประมวลผล และบริ ก ารในด้า นการประมวลค าสั่ ง ซอฟต์ แ วร์ อย่ า งเช่ น เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือ
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อีเอ็นเอ็น โนด เป็ นซอฟต์แวร์ ทรัพยากรเพื่อการคานวณ ที่รันภายใต้ ส่ วนนอกโนด และแต่
ละโนดเหล่านั้น ได้จดั เตรี ยมบริ การให้กบั โฮสท์ และเอ็กซิ คิ้ว หน่วยซอฟต์แวร์ ประมวลคาสั่งอื่น
2.5.5 Use Case Diagram
Use Case Diagram คื อ แผนภาพที่ แ สดงการท างานของผู้ ใ ช้ ร ะบบ ( User) และ
ความสัมพันธ์กบั ระบบย่อย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่ ในการเขียน Use Case Diagram ผูใ้ ช้
ระบบ (User) จะถู ก ก าหนดว่ า ให้ เ ป็ น Actor และ ระบบย่ อ ย (Sub systems) คื อ Use Case
จุ ดประสงค์หลัก ของการเขี ย น Use Case Diagram ก็ เพื่ อเล่ า เรื่ องราวทั้ง หมดของระบบว่า มี ก าร
ทางานอะไรบ้าง เป็ นการดึง Requirement หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ของระบบจากผูใ้ ช้งาน ซึ่ งถือว่าเป็ น
จุ ด เริ่ ม ต้น ในการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ สั ญ ลัก ษณ์ ที่ ใ ช้ ใ น Use Case Diagram จะใช้
สัญลักษณ์รูปคนแทน Actor ใช้สัญลักษณ์วงรี แทน Use Case และใช้เส้นตรงในการเชื่ อม Actor
กับ Use Case เพื่ อ แสดงการใช้ง านของ Use Case ของ Actor นอกจากนั้น Use Case ทุ ก ๆตัว
จะต้องอยูภ่ ายในสี่ เหลี่ยมเดียวกันซึ่ งมีชื่อของระบบระบุอยูด่ ว้ ย
Use Case Diagram ที่เป็ นการจาลองภาพการทางานของระบบการจัดการการใช้บตั รเครดิต
ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ระบบนี้ประกอบไปด้วย 4 ระบบย่อยคือ
1. ระบบการรับและประมวลผลรายการการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิ ตของลู กค้า แสดง
ด้วย Use Case ชื่อ Perform Card Transaction
2. ระบบการจัดท าใบเสร็ จ การชาระเงิ น ด้วยบัต รเครดิ ต แสดงด้วย Use Case ชื่ อ
Process Customer Bill
3. ระบบการรวบรวมยอดใช้ จ่ า ยแต่ ล ะวัน แสดงด้ ว ย Use Case ชื่ อ Reconcile
Transaction
4. ระบบการจัด การบัญ ชี ข องลุ ก ค้า แสดงด้ว ย Use Case ชื่ อ Manage Customer
Account
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รู ปที่ 2.10 ตัวอย่าง Use Case Diagram

2.5.6 Sequence Diagram
Sequence Diagram คือ เป็ นแสดงลาดับการทางานของระบบ โดยมี Object และ เวลาเป็ น
ตัวกาหนดลาดับของงาน และเน้นไปที่ instant ของ Object Sequence Diagram เป็ น Diagram ซึ่ ง
แสดงปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่าง Object ตามลาดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่กาหนด
message ที่เกิดขึ้นระหว่าง class จะสามารถนาไปสู่ การสร้าง method ใน class ที่เกี่ยวข้องได้
2.5.7 Activity Diagram
Activity Diagram เป็ นแผนภาพที่ใช้ที่แสดงขั้นตอนการทางานของ use case (เช่นเดียวกับ
Sequence Diagram และ Collaboration Diagram) แต่ จ ะเน้ น ไปที่ ง านย่ อ ยของวั ต ถุ โ ดยจะมี
กระบวนการทางานคล้ายกับ Flowchart
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Activity Diagram บางครั้งมีลกั ษณะคล้าย Swimlane โดยจะแบ่งกลุ่มกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็ น
ช่อง โดยกากับแต่ละช่องด้วยชื่ อของ Object แต่ละ Swimlane แสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ Object
นั้นๆ
Activity Diagram ใช้อธิ บาย กระแสการไหลของการทางาน (workflow) และ แสดงขั้นตอน
การทางานของระบบ
2.5.8 Collaboration Diagram
Collaboration Diagram ใช้แสดงถึงการทางานร่ วมของ Objects ใน User case หนึ่งซึ่ งแสดงถึง
การรับส่ งข้อมูลระหว่าง Object ต่าง ๆ เช่นเดียวกับ Sequence Diagram แต่ Collaboration Diagram
จะไม่แสดงการรับส่ งข้อมูลตามลาดับเวลาเช่ นเดี ยวกับ Sequence diagram ความสัมพันธ์ระหว่าง
Diagram ทั้งสองก็คือ ข้อมูลที่รับส่ งระหว่าง Collaboration diagram ต่าง ๆ นั้น จะเป็ นตัวก่อให้เกิด
เหตุการณ์ (Trigger Event) ที่ให้สถานะของ Object ใดObject หนึ่งเปลี่ยนไป
2.5.9 Statechart Diagram
เป็ นแผนภาพที่ แสดงให้เห็ นถึ งปฏิ สัมพันธ์ (Interaction) ระหว่า งอ็อบเจ็ก ต์ ช่ นดี ย วกัน แต่
Statechart Diagram จะเน้นที่การแสดงให้เห็นถึงสถานะ (State) การเปลี่ยนสถานะ (Transition) ที่มี
ต่อเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวติ ของอ็อบเจ็กต์ 1 ช่วง

