
 
 

บทที่ 2 
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลขาวภายในองคกร ไดทําการศึกษาทฤษฎีและหลักการตางๆ
ท่ีสามารถนํามาประยุกตเขากับงานได โดยแบงออกเปนหัวขอตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

2.1 Multimedia Database 

2.2 Intranet/PHP Library 

2.3 การพัฒนาซอฟตแวรแบบ AGILE 

2.4 Extreme Programming (XP) 

2.1 Multimedia Database 

คือฐานขอมูลท่ีบันทึกขอมูลท้ังตัวเลข อักขระ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ท่ีสามารถแสดงได
พรอมกันในเวลาเดียวกันและสามารถโตตอบกับผูใชไดดวย 

 

Media data Special nature Typical digital file formats 

Text data  ASCII, RTF, HTML, SGML, XML, 
TXT 

Audio data Time dependence with 
digitized data size can 
affect quality 

WAV, AU, MPEG-MP3 

Image data Results from pictures, 
drawings and 
photographs 

JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG 

Video data Time-dependent 
sequence of video frames 

AVI, FLV, MPEG 



5 
 

2.2 Intranet/PHP Library 

อินทราเน็ต (Intranet) คือเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงการส่ือสารดวยระบบ
โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี(TCP/IP) ซ่ึงเปนระบบโปรโตคอลในการส่ือสารของเครือขายอินเทอรเน็ต 
(Internet) ดังนั้น โปรแกรมเพื่อการส่ือสารบนเครือขายอินทราเน็ตจงึเปนซอฟตแวรชนิดเดยีวกัน
กับท่ีใชในการสื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต สวนความแตกตางท่ีชัดเจนระหวางเครือขาย
อินทราเน็ตกับเครือขายอินเทอรเน็ต คือ อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรท่ีครอบคลุมท้ังโลก 
อินเทอรเน็ตไมมีใครเปนเจาของอยางแทจริง และไมมีใครสามารถควบคุมเครือขายอินเทอรเน็ตได 
แตสําหรับเครือขายอินทราเน็ตมีเจาของแนนอน และถูกควบคุมโดยองคกรหรือบุคคลผูเปนเจาของ 

ภาษาพเีอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอรในลักษณะเซิรฟเวอร-ไซด สคริปต โดยลิขสิทธ์ิ
อยูในลักษณะโอเพนซอรส ภาษาพีเอชพีใชสําหรับจดัทําเว็บไซต และแสดงผลออกมาในรูปแบบ 
HTML โดยมีรากฐานโครงสรางคําส่ังมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิรล ซ่ึง ภาษาพี
เอชพี นั้นงายตอการเรียนรู ซ่ึงเปาหมายหลักของภาษานี ้ คือใหนักพัฒนาเว็บไซตสามารถเขียน เวบ็
เพจท่ีมีความตอบโตไดอยางรวดเร็ว 
 
ชื่อของพีเอชพี 
       ภาษาพเีอชพี ในช่ือภาษาอังกฤษวา PHP ซ่ึงใชเปนคํายอแบบกลาวซํ้า จากคําวา PHP 
Hypertext Preprocessor หรือช่ือเดิม Personal Home Page 
 
ตัวอยางภาษาพีเอชพี 
       ภาษาพเีอชพี จะเปนสวนประกอบภายในเว็บเพจ โดยคําส่ังจะปรากฏระหวาง <?php ...  ?>  

การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลักษณะHTML ซ่ึงจะไมแสดงคําส่ังท่ีผูใชเขียน ซ่ึง
เปนลักษณะเดนท่ีพีเอชพีแตกตางจากภาษาในลักษณะไคลเอนต-ไซด สคริปต เชน ภาษาจาวา
สคริปต ท่ีผูชมเว็บไซตสามารถอาน ดูและคัดลอกคําส่ังไปใชเองได นอกจากนี้พีเอชพียังเปนภาษา
ท่ีเรียนรูและเร่ิมตนไดไมยาก โดยมีเคร่ืองมือชวยเหลือและคูมือท่ีสามารถหาอานไดฟรีบน
อินเทอรเน็ต ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ไดแก การสรางเนื้อหาอัตโนมัติจัดการ
คําส่ัง การอานขอมูลจากผูใชและประมวลผล การอานขอมูลจากดาตาเบส ความสามารถจัดการกับ
คุกกี ้ ซ่ึงทํางานเชนเดยีวกับโปรแกรมในลักษณะCGI คุณสมบัติอ่ืนเชน การประมวลผลตามบรรทัด
คําส่ัง (command line scripting) ทําใหผูเขียนโปรแกรมสรางสคริปตพีเอชพี ทํางานผานพีเอชพี พาร
เซอร (PHP parser) โดยไมตองผานเซิรฟเวอรหรือเบราวเซอร ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับ Cron (ใน 
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ยูนิกซหรือลีนกุซ) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส) สคริปตเหลานี้สามารถนําไปใชในแบบ 
Simple text processing tasks ได 

การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแมวาจดุประสงคหลักใชในการแสดงผล HTML แตยังสามารถ
สราง XHTML หรือ XML ได นอกจากนี้สามารถทํางานรวมกับคําส่ังเสริมตางๆ ซ่ึงสามารถ
แสดงผลขอมูลหลัก PDF แฟลช (โดยใช libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอยางมากในการ
ทํางานเปนประมวลผลขอความ จาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ Perl ท่ัวไป เพื่อแปลงเปน
เอกสาร XML ในการแปลงและเขาสูเอกสาร XML เรารองรับมาตราฐาน SAX และ DOM สามารถ
ใชรูปแบบ XSLT ของเราเพ่ือแปลงเอกสาร XML 

 
2.3 การพัฒนาซอฟตแวรแบบ AGILE 

หลักการ Agile  

• เนนความพอใจใหลูกคา ลูกคาชอบ มีการสงมอบ Software อยางตอเนือ่ง  
• ยอมรับ requirement ท่ีเปล่ียนแปลง  
• มีการสงมอบงานบอยๆ (ทุกๆ 2 สัปดาห)  
• ลูกคาและผูพฒันาตองทํางานรวมกนั (โปรแกรมเมอรไปทํางานท่ี site ลูกคา) ตองเจอกัน

ทุกวันจนโปรเจคเสร็จ  
• การทํางานตองปลอยใหทีมงานมีอํานาจการตัดสินใจเองได ปลอยใหเคาทํางาน ไวใจกัน

และทีมงานกต็องมีความรับผิดชอบระดับหนึ่ง  
• การติดตอกัน ตองคุยซ่ึงๆหนา หามอีเมลลหรือโทร  
• วัดความกาวหนาของงานท่ี Software 
• กระบวนการทาํงาน ใหทําไปเร่ือยๆ อยาหวอืหวา คอยๆทาํ สงงานทีละนิด ชวยทําให

คุณภาพชีวิตของผูพัฒนาดีข้ึน  
• ผูพัฒนา สปอนเซอร ลูกคา ตองมีการทําไปเร่ือยๆ คงท่ี ไมเร็วเกินหรือชาเกิน  
• ทีมงานตองใหความสนใจกบัเทคนิคตางๆ มีการแชรกัน  
• เนนความงาย ออกแบบงายๆ พื้นๆ ไมซับซอน ทําใหดูแลแกไขงายเม่ือพบความ

เปล่ียนแปลง  
• ทีมมีความรับผิดชอบในกระบวนการของตัวเอง  
• มีการนัดพบแลกเปล่ียนกนัสมํ่าเสมอ  
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โมเดลของ Agile (AM : Agile Modeling)  

• เลือกบางหลักการมาทํา  
• เปนวิธีหนึ่งท่ีจะเอาหลักการของ Agile มาจัดการกับเอกสารและระบบเดิมท่ีมีอยูได  
• ใน Agile ประกอบดวย  

1. value ผลลัพธ  
2. principle หลักการ  
3. practices วิธีปฏิบัติ  

• ท้ังสามอยางนีเ้ปนสวนหน่ึงในโมเดล Agile ท่ีสามารถนํามาพัฒนา SW ใหมีประสิทธิภาพ
และเกดิ overhead นอย  

• ใหมอง Agile เปนสวนขยายของกระบวนการพัฒนา SW แบบเดิมได  
o ให Agile เขาไปกํากับ ดวูาของเดิมท่ีมีอยูอันไหนสําคัญกทํ็า ไมสําคัญก็ละ  
o นํา Agile มาจดัลําดับความสําคัญ ดูวากิจกรรมไหน ควรทํา ไมควรทํา  

 

AM Value (ผลลัพธ)  

• เนนติดตอส่ือสาร  
• เนนความงาย ไมซับซอน  
• เนน feedback จากลูกคา  
• เนนความกลาตัดสินใจ  
• เนนความเคารพกันและกัน  

AM Core Principle (หลักการ)  

• งาย ไมมากเกนิ  
• รับ requirement พรอมเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา  
• เนนปจจุบันเปนหลัก  
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• ทํา model ตามความจําเปนเทานั้น  
• พยายามใช multiple model มองหลายๆมุมมอง  
• มีการตอบกลับเร็ว  
• SW ถือเปนจุดมุงหมายหลัก  
• ใหแบกสัมภาระเบาๆ  
• AM Supplement Principle  

o เนน content มากกวา representation (ท่ีใช UML เขียน) ไมเนนเคร่ืองมือ เนนท่ี
เนื้อหาขางใน  

o ติดตอกันอยางเปดเผย และตรงไปตรงมา  

AM Core Practice (แนวทางปฏิบัติ /ลงมือทํา)  

1. จัดประชุม รวบรวม Active stakeholder เทานั้น บางมีอาจมี None stakeholder เขามาฟงได 
แตหามออกความคิดเห็น หามถาม หามติดตอ หามแสดงไอเดีย  

2. นํา Artifact มาใชใหถูกตอง  
o Artifact คือช้ินสวนของงานท่ีเราทําระหวางการพัฒนาระบบเชน อีเมลล, source 

code,จดหมาย,ใบเชิญประชุม ถา Artifact ใดถูกเลือกมาใชในการทํางาน เรียกวา 
"work products" และถา work products นี้ ถูกสงมอบใหลูกคาเรียกวา 
"Deliverable"  

3. พยายามเปนเจาของงาน สามารถทํางานแทนกันและกนัได  
4. พยายามใชโทเดลแบบคูขนาน จะไดมองตางมุม เพื่อเก็บรายละเอียดของระบบใหครบ  
5. ทําใหเนื้อหางาย  
6. พยายามวาดรูปไมใหซับซอน  
7. พยายามใหโมเดลเขาถึงไดทุกคน  
8. สามารถเปล่ียน Artifact นึงไปอีกอันได  
9. ใชโมเดลแบบเล็กกอนคอยขยาย  
10. พยายามใหผูอ่ืนมีสวนรวมในการทําโมเดล  
11. พิสูจนดวยการลองเขียน code ดู (จาก code เร่ิมตนต้ังแตแรก)  
12. ใชเคร่ืองมืองายๆในการทํางาน เชน กระดาษ,กระดานดํา  
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2.4 Extreme Programming (XP) 
Extreme Programming นําเสนอแนวคิดในการแบงการพัฒนาออกเปนกลุมของงานยอย 

โดยแตละงานยอย ควรจะทําเสร็จ ภายในระยะเวลาส้ัน ๆ และควรมีการพบปะระหวางทีมพัฒนาใน
แตละวัน เพื่อทดสอบงาน ท่ีทําเสร็จลงไปแลว โดยถามีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกับขอกําหนดของ
ซอฟตแวร (Software Specification) จะตองมีการจัดการอยางเปน กระบวนการเทานั้น สําหรับตัว
โครงการเองจะมีการพัฒนาแบบกาวหนา โดยโคดท่ีเขียนข้ึนตองเพียงพอท่ีจะทํางาน ในระดับของ
ฟงกชัน รวมทั้งรายละเอียดทุกอยาง (การออกแบบ คุณสมบัติและตัวโคด) จะตองไดรับการดูแล
ควบคูกันไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลลัพธตรงกับความตองการ ของ user มากท่ีสุด 

XP เปนการกําหนดกฎเกณฑในการปฏิบัติงานวันตอวันสําหรับผูบริหารและนักพัฒนา
ระบบ กฎเกณฑในการปฏิบัติท่ีวานี้หมายถึงการเกื้อหนุน XP values และยังทําใหเปนรูปธรรม
ยิ่งข้ึน ผูเสนอยังเช่ืออีกวา การใชวิธีการปฏิบัติเหลานี้ (ซ่ึงเปนวิธีการปฏิบัติแบบดั้งเดิมในของ
วิศวกรรมซอฟแวรซ่ึงเรียกอีกอยางวา Extreme levels) นั้นจะนําไปสูกระบวนการพัฒนาท่ี
ตอบสนองตอความตองการของ user (agile) ไดดียิ่งกวาวิธีการแบบดั้งเดิม ท้ังยังทําใหการสราง
ซอฟแวรมีคุณภาพท่ีดีข้ันอีกดวย 

วัตถุประสงคหลักของ XP คือการลดตนทุนการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสําหรับวิธีพัฒนาระบบ
แบบดั้งเดิมความตองการของระบบจะถูกกําหนดเม่ือตอนเร่ิมตนโครงการ และบอยคร้ังท่ีจะยึดติด
กับความตองการนั้น ซ่ึงก็จะทําใหตนทุนการเปล่ียนแปลงท่ีจะทําใหโปรแกรมเปนไปตามความ
ตองการในข้ันตอนตอมาสูงข้ึน (เปนลักษณะท่ัวไปของโครงการวิศวกรรมซอฟตแวร) 

XP ต้ังเปาท่ีจะลดตนทุนการเปล่ียนแปลงโดยการเสนอแนะ values, principles และ 
practices ซ่ึงในการประยุกตใชงาน XP โครงการพัฒนาระบบควรจะมีความยืดหยุนมากยิ่งข้ึนตอ
การเปล่ียนแปลงความตองการของ user 
 


