
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับเก็บฐานขอมูลการแจงปญหาของตัวแทนจําหนาย
และติดตามการทํางานของผู รับชวงบริการ  ผานเครือขายอินเทอร เน็ต  ของบริษัทไทย–
อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด นี้ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ ยวของตามลําดับ
หัวขอตอไปนี้ 

2.1 ระบบสํารองที่นั่งอะมาดิอุสในประเทศไทย 
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับขอมูลและการจัดการขอมูล 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 
2.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
2.5 การออกแบบฐานขอมูล 
2.6 พี เอช พ ีภาษาสคริปตสําหรับเขียนโปรแกรม 
2.7 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
2.1   ระบบสํารองที่นั่งอะมาดิอุสในประเทศไทย 
 พุทธิพร  มิเดหวัน (2543)  ใหขอมูลวาระบบสํารองที่นั่งอะมาดิอุสเปนระบบสํารองที่นั่ง
แบบเบ็ดเสร็จที่การบินไทยไปรวมลงทุนดวยเงินลงทุน 30 ลานบาท โดยการบินไทยไดสิทธิในการ
จัดตั้งบริษัทการตลาดแหงชาติ (National  Marketing  Company)  ไดแกบริษัทไทย – อะมาดิอุส  
เซาทอีสตเอเชีย จํากัด  ทําหนาที่ทางการตลาดแกผลิตภัณฑของอะมาดิอุส ทั้งหมดใหแกตัวแทน
จําหนายในประเทศไทย และประเทศใกลเคียงไดแก  ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร โดยเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2545   
 บริษัทไทย – อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด ถือหุนโดยบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน)  รอยละ 55  องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  รอยละ 20  การสื่อสารแหงประเทศไทย
รอยละ  20  และอะมาดิอุส  รอยละ 5 
 รูปแบบการใหบริการระบบสํารองที่นั่งอะมาดิอุสในประเทศไทยทั้ง 4  ระบบ คือ 
Amadeus  Dumb  Terminal, Amadeus  ProTempo, Amadeus ProWeb, Amadeus Vista ทํางานผาน
โฮสท(Host) โดยโฮสท (Host)  จะทําหนาที่หลัก  4  ประการ  คือ  

1) Data storage  เปนสวนที่ใชในการเก็บขอมูลใหโปรแกรมเพื่อการประมวลผล 
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2) Data  access  logic เปนลักษณะการเขาถึงขอมูลเพื่อนํามาประมวลผล 
3) Application logic เปนสวนของโปรแกรมที่ใชการประมวลผล 
4) Presentation  logic เปนสวนของการนําเสนอขอมูลที่นํามาประมวลผลใหผูใชและรับ 

คําสั่งการทํางานจากผูใช 
 
2.2  ทฤษฎีเก่ียวกับขอมูล 
 อาคม ไทยรินทร (2529)  อธิบายวาขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ
เปนกลุมสัญลักษณ แทนปริมาณหรือการกระทําตางๆ เปนความรูที่ตองการสําหรับใชทําประโยชน
อ่ืน ๆ และเปนสวนของผลลัพธ (Output) ของระบบการประมวลผลขอมูล เปนสิ่งที่ส่ือความหมาย
ใหผูรับเขาใจ และสามารถนําไปกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได หรือเพื่อเปนการย้ํา
ความเขาใจที่มีอยูแลวใหมีมากยิ่งขึ้น และเปนผลลัพธของระบบสารสนเทศ  
 
 

 
 
 

รูปที่ 2.1  กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ 
 

 การที่จะประมวลผลขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศ  แบงออกไดเปน 3 ขั้นตอนดังนี ้
1) การปฏิบัติในสวนนําเขา (Input) 
2) การปฏิบัติในสวนประมวลผล (Processing) 
3) การปฏิบัติในสวนผลลัพธ (Output) 

  
สารสนเทศที่ดีจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

1) มีความถูกตอง 
2) ทันสมัย 
3) มีความสมบูรณ 
4) มีความกะทัดรัด 
5) ตรงตอความตองการของผูใช 

 

ขอมูล การประมวลผล สารสนเทศ 
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2.3   แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545) ใหรายละเอียดวา โครงสรางของระบบสารสนเทศสามารถแบง
ออกไดเปน 2 กลุม คือ หนาที่ขององคกร (Organizational Function) และกิจกรรมการบริหาร  
(Management Activity) การจัดโครงสรางตามหนาที่ขององคกรนั้น ก็คือการที่ระบบยอย 
(Subsystem) จะแบงออกตามหนาที่และลักษณะการประกอบการขององคกรแตละแหง และจะมี
การประมวลขอมูลตามแตละเรื่องของตนเอง ในขณะที่เมื่อมีลักษณะรวมบางอยางเกิดขึ้นก็จะ
สามารถสงขอมูลขามระบบยอยตาง ๆ  เขาหากันเพื่อลดการประมวลซ้ําซอน สําหรับโครงสรางของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนั้น  สามารถแสดงได  ดังรูปที่ 2.2 

 
รูปที่ 2.2  โครงสรางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 
 ฐานของปรามิดชั้นลางสุดเปนงานที่ระดับเจาหนาที่และพนักงานทําอยูเปนประจํา และมี
การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการปฏิบัติงานดานขอมูลและการประมวลผลขอมูลเพื่อตอบสนอง
ตามความตองการของผูบริหาร 
 ถัดขึ้นไปคือผูบริหารระดับตน ซ่ึงเปนผูบริหารระดับปฏิบัติงานขอมูลสําหรับผูบริหาร
ระดับนี้จะประกอบดวยขอมูลสําหรับการบริหารงานในแตละวัน  และรับผิดชอบการควบคุมการ
ปฏิบัติงานประจําวัน (Operation  Planning and Control) วาทําถูกตองตามเปาหมายที่วางไวและมี
ประสิทธิภาพหรือไม 
 สําหรับสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับกลางนั้น จะประกอบดวยขอมูลเพื่อชวยในการ
วางแผนระยะสั้น และการตัดสินในเพื่อการควบคุมการจัดการ (Management Control  And  
Tact ical   Planning) 
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  ลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารสูงสุดขององคกร สารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับนี้จะ
ประกอบดวยขอมูลสําหรับการตัดสินใจวางเปาหมายและนโยบาย (Strategic Planning) 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) ในปจจุบันไดเขามามี
บทบาทตอการดําเนินธุรกิจมากขึ้น ทําใหหนวยงานธุรกิจทั้งหลายจําเปนตองจัดสรรงบประมาณ
สวนหนึ่งไวเพื่อการจัดการกับขอมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะองคการตาง ๆ มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อหาความไดเปรียบในเชิงคูแขงขันกับองคกรอื่น ๆ โดยระบบสารสนเทศจะมีอิทธิพล
มากตอวิธีจัดองคกรและกระบวนการดําเนินการในหนาที่ตาง ๆ ในทางธุรกิจความสัมพันธระหวาง
องคการและการวางแผนระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการกลายเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญใน
ลําดับสูง และคอย ๆ กลายเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งในปจจุบันดวยเหตุผลที่วา 

-  องคกรตาง ๆ  พบวาสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อความได 
   เปรียบในเชงิแขงขัน 
-  องคกรตาง ๆ สามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต 
-  ผูบริหารองคการไดตระหนักถึงความสําคัญเชิงกลยุทธของการบูรณาการ 
    ฐานขอมูลที่เปนประโยชน และทําการเผยแพรสารสนเทศขององคการมากขึ้น 

ถึงแมวาสารสนเทศไมจําเปนที่จะตองพึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสมอไป แตในปจจุบันนี้ก็       
มิอาจจะปฏิเสธการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชงาน เนื่องจากเทคโนโลยีเหลานี้สามารถทําให
ผูประกอบการไดรับขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจไดรวดเร็ว ทันเหตุการณประกอบกับ
คอมพิวเตอรในปจจุบันมีราคาต่ําลง ดังนั้นจึงสังเกตไดวาในปจจุบันไมวาจะเปนองคกรหรือ
หนวยงานเล็ก ๆ ก็ตาม ตางก็นําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือในการใชงานอยูทั่วไปประกอบกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีความล้ําหนาทุกขณะ และไมไดจํากัดการใชงานเฉพาะดานวิทยาศาสตร
เชนแตกอนอีกตอไป 
 นิตยา เจรียงประเสริฐ (2543) ไดกําหนดวา ระบบสารสนเทศ (Information System) 
หมายถึง การรวมองคประกอบตางๆ ที่มีความสัมพันธกันในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลให
เปนสารสนเทศที่จะสามารถเรียกมาใช หรือกระจายไปยังผูที่เกี่ยวของเพื่อใชชวยในการสนับสนุน
การตัดสินใจ การประสานงาน การดําเนินการ การควบคุม การวิเคราะห และ การวางรูปแบบของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพ 
 
2.4   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 ประสงค  ประณีตพลกรังและคณะ (2541)  ไดอธิบายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไว
วา  ระบบสารสนเทศเปนระบบรวม (Integrated)  ทั้งนี้เนื่องจากไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลใน
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ลักษณะระบบเดียวเพราะขนาดของขอมูลจะใหญและมีความสลับซับซอนมาก ทําใหการบริหาร
ขอมูลทําไดยากและการนําไปใชก็สับสนไมสะดวก จึงจําเปนตองมีการแบงระบบสารสนเทศ
ออกเปนระบบยอย ๆ 4 ระบบ ดังรูปที่ 2.3 
 

 
 

รูปที่  2.3   แสดงระบบยอยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 
 รูปที่ 2.3 แสดงระบบยอยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ซ่ึงจะตองอาศัยการสราง
ความสัมพันธของระบบยอยทุกระบบ เพื่อกอใหเกิดระบบสารสนเทศ ระบบยอยแตละระบบมี
ความสําคัญตอการดําเนินงานภายในองคกร ดังนี้ 

1) ระบบประมวลผลรายการ (Transact ion Processing System, TPS)  เปนระบบที่
เกี่ ยวของกับการดํา เนินงานประจําวันขององคกร  เชน  การบันทึกรายการ
บัญชี   การบันทึกยอดขายวันตอวัน  การบันทึกรายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวัน  
โดยปฏิบัติงานลักษณะซ้ํา ๆ กันทุกวัน (Routine) 

2) ระบบการจัดการรายงาน (Management Reporting System , MRS) ระบบนี้ชวยในการ
จัดเตรียมรายงานเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
จัดเตรียมขอมูลใหกับผูบริหารเพื่อใชในการพิจารณากอนที่จะตัดสินใจ 

3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision  Support  System , DSS) ทําหนาที่ในการ
อํานวยความสะดวกในการจัดรูปแบบขอมูล การนําขอมูลมาใช และการรายงานขอมูล  
เพื่อที่จะใชประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหารระดับตาง ๆ ในการวิเคราะหและ
รายงานผลไดทันตอความตองการ  ระบบ DSS  จะมีความสามารถในการใชงานได
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ดีกวาระบบประมวลผลและระบบรายงานการจัดการ  เนื่องจากสามารถเปลี่ยนตัวแปร
ที่ตางกันแลวทําการคํานวณวิเคราะหใหมได 

4) ระบบสารสนเทศสํานักงาน (Office Information System, OIS) เปนระบบ
สารสนเทศที่ใชในสํานักงานโดยอาศัยอุปกรณพื้นฐานทางคอมพิวเตอร เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร (Computer)  เครื่องพิมพ (Printer) เครื่องสแกนเนอร (Scanner) โมเด็ม  
(Modem) และสายสัญญาณ รวมถึงโปรแกรมตาง ๆ เชน โปรแกรมประมวลคํา (Word  
Processing) เปนตน 

 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จะบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล (Database) ซ่ึงเปนกลุม

ของขอมูลที่มีความสัมพันธกันไดรับการบันทึกรวมกันและควบคุมไมใหมีสวนเกินที่ซํ้าซอน 
(Redundancy) เพื่อที่จะสนองกับโปรแกรมประยุกต (Applications) ตาง ๆ ซอฟตแวรท่ีจะสรางและ
บริหารฐานขอมูลก็คือ ระบบบริหารฐานขอมูล (Database Management System , DBMS) ทุก ๆ 
คร้ังที่มีการเขาถึงฐานขอมูลจะตองผานระบบการบริหารฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน  หรือ
เปล่ียนแปลงรายการยอยของขอมูลในทุก ๆ ที่  ที่มีการใชขอมูล ขอมูลสามารถที่จะบันทึกลงใน
คอมพิวเตอรกลางหรือกระจายไปตามเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่น ๆ ได 

เ ปาหม ายของก า รพัฒนาระบบสารสน เทศ เพื ่อ ก า ร จัดก า ร  คือ การปรับปรุง
รูปแบบของความรูแกคนในองคกร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สาเหตุที่ทําใหหนวยงาน
ตัดสินใจที่จะนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยงานไดแก 

1) คอมพิวเตอรทํางานไดเร็วมาก 
2) คอมพิวเตอรทํางานไดถูกตองแมนยํา  ทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ 
3) คอมพิวเตอรมีความสามารถในการเก็บขอมูลจํานวนมาก 
4) ชวยใหผูบริหาร เจาหนาที่ในหนวยงานไดรับขาวสารไดทันเวลา 
5) ชวยใหหนวยงานสามารถติดตอประสานงานกับธุรกิจอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6) สามารถใหบริหารแกผูสนใจ และผูมาติดตอกับหนวยงานไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 
2.5  การออกแบบฐานขอมูล (Database Design Methodology) 

 โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ (2548) ใหขอมูลวาแบบแผนการออกแบบฐานขอมูลแสดงถึง
โครงสรางและการปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคนิค เครื่องมือ เอกสารตาง ๆ ที่ใชในการสนับสนุนให
กระบวนการออกแบบฐานขอมูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ซ่ึงสามารถแบงขั้นตอนการออกแบบ
ฐานขอมูลหลัก ๆ ได 3 ระดับ  ดังรูปที่ 2.4  คือ 
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 1.  การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) 
 2.  การออกแบบฐานขอมูลในระดับลอจิคัล (Logical Database Design) 
 3.  การออกแบบฐานขอมูลในระดับฟสิคัล (Physical Database Design) 
 

 
รูปที่  2.4 ขั้นตอนการออกแบบฐานขอมูล (Phase of database design) 

 
จากการออกแบบขอมูลทั้ง 3 ระดับดังกลาวมีขอมูลโดยสรุปของแตละระดับดังนี ้
1.  การออกแบบฐานขอมูลในระดบัแนวคิด (Conceptual Database Design) 

การออกแบบฐานขอมูลในระดับนี้  เปนเพียงขั้นตอนการกําหนดเคาโครงหรือ  
Schema ในระดับเบื้องตน (ออกแบบเคาโครงเพียงคราว ๆ) และตองเปนที่เขาใจวาโครงที่กําหนด
ขั้นในระดับนี้เปนเพียงแนวความคิด ซ่ึงยังไมสามารถนําไปใชงานไดจริง ในขั้นตอนนี้จะทําการ
ออกแบบในลักษณะสวนยอย ๆ กอน (Logical Conceptual Data Model) โดยแนวความคิดของ     
แตละโลคอล (Local) จะประกอบดวย 
  -  ชนิดของเอนทิตี 
  -  ชนิดความสัมพันธ 

-  แอททริบิวต 
-  แอททริบิวตโดเมน 
-  คียคูแขง 
-  คียหลัก 
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การออกแบบในระดับแนวคิดนัน้จําเปนตองรวบรวมเอกสาร รวมทั้งรวบรวม  
ความตองการตาง ๆ ของผูใช เพื่อมาประกอบการสรางโมเดล  ซ่ึงถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ไมควร
มองขาม โดยการออกแบบในระดับนี้จะมีงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

-  การกําหนดชนิดของเอนทิตี 
-  การกําหนดชนิดของความสัมพันธ 
-  กําหนดคณุลักษณะเฉพาะใหกับเอนทิต ี
-  การทําคุณลักษณะเฉพาะใหกับเอนทิต ี
-  จัดทําแอททริบิวตโดเมน 
-  กําหนดคียคูแขงและคยีหลัก 
-  ใชหลักการของ Specialize กับเอนทิตีถาจําเปน 
-  เขียน Entity-Relationship Diagram 
-  ทบทวนและตรวจสอบรวมกันกับผูใชวาตรงกับความตองการหรือไม อยางไร 

2.  การออกแบบฐานขอมูลในระดบัลอจิคัล (Logical Database Design) 
เปนกระบวนการสรางแบบจําลองของสารสนเทศที่ใชในองคกรดวยการออกแบบ 

ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการคัดเลือกโมเดลที่ใชงาน แตยังไมตองคํานึงถึงวาจะใช DBMS 
อะไร ของใคร เชน สมมุติวาไดคัดเลือกโมเดลฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงตองทํา
การเปลี่ยนรูปจากโมเดลเชิงความคิดใหเปนรูปแบบสัญลักษณที่เปนมาตรฐาน ดวยการนํา  Local 
Conceptual Data Model จากการออกแบบในขั้นแนวคิดนั้นมาสราง Local  Logical  Data Model 
ของแตละสวนที่แยกกันทํานั้นมารวมกัน (combine) เพื่อสราง Global Logical Data Model โดยการ
ออกแบบในระดับนี้จะมีงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของคือ 
  -  แปลงแบบจาํลองแนวคิดใหเปนแบบจําลองลอจิคัล 
  -  จะไดรีเลชันที่แปลงมาจากแบบจําลองขอมูลลอจิคัล 
  -  ใชเทคนิคการออกแบบรีเลชันดวยการ Normalization 
  -   ตรวจสอบแบบโมเดลอีกครั้งรวมกับผูใชวา โมเดลนั้นสนับสนุนรายการ 

    ขอมูลของผูใชหรือไม 
  -  เขียน Entity-Relationship Diagram 

-  กําหนดกฎเกณฑขอบังคบัของความสัมพันธ 
-  ทบทวนในสวนของ Logical Data Model รวมกับผูใช 
-  รวบรวม Logical Data models มาเปน Global Model 
-  ตรวจสอบ Global Logical Data Model 
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-  ตรวจสอบโมเดลนี้อีกครั้งวาสนับสนุนการขยายเพิ่มในอนาคตไดงายหรือไม 
-  เขียน Entity-Relationship Diagram ขั้นสุดทาย 
-  ทบทวน Global Logical Data Model รวมกับผูใช 

3.  การออกแบบฐานขอมูลในระดบัฟสิคัล  (Physical Database Design) 
  การออกแบบในขั้นตอนนี้เปนการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชงานจริงๆ และ
พิจารณาถึงแหลงจัดเก็บขอมูล (secondary storage) โครงสรางขอมูล (file organization) ที่จัดเก็บลง
ในสื่อมีรูปแบบการเขาถึงขอมูลดวยวิธีใด ในสวนนี้ผูใชทั่ว ๆ ไปมักจะไมสามารถรับรูไดเลยวา
ขอมูลที่ใชงานอยูจริง ๆ นั้นมีการจัดเก็บลงในสื่อบันทึกขอมูลอยางไร กระบวนการเขาถึงขอมูลเปน
แบบใด ซ่ึงสวนนี้เปนหนาที่ของ DBMS โดยอาจเลือกใช DBMS ของ Oracle, Informix หรือ MS-
Access เปนตน ซ่ึง DBMS แตละตัวอาจจะมีรูปแบบการจัดเก็บโครงสรางที่แตกตางกัน แตในการ
นําเสนอขอมูล ผูใชจะเห็นขอมูลในรูปแบบของตารางหรือ รีเลชันที่ตนเขาใจ ซ่ึงผูใชจะไมสนใจวา
ขอมูลที่ตนเรียกใชงานอยูขณะนั้นมีการจัดเก็บจริงๆอยางไรการออกแบบในระดับนี้จะมี
รายละเอียดดังตอไปนี้คือ 
  -  เลือกใช DBMS ตามที่ตองการ เชน Oracle , Informix , Sybase หรือ  

   MS-Access 
  -  ออกแบบขอบังคับกฎเกณฑใน DBMS 
  -  วิเคราะหการใชงานทรานเซ็กชัน 
  -  เลือกชนิดโครงสรางแฟมขอมูล เชน ASAM , B-Tree หรือ Hash 
  -  จัดการกับอนิเด็กซขอมูล 
  -   พิจารณาและควบคุมความซ้ําซอน 
  -  ประมาณการการใชความจุดิสกที่ตองการ 
  -  ออกแบบกฎเกณฑการเขาถึงขอมูลและควบคุมความปลอดภัย 
  -  ติดตาม ตรวจสอบ และ ปรับปรุงเพื่อใหการใชงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 
2.6  พี เอช พี (PHP – Professional Home Page) ภาษาสคริปตสําหรับเขียนโปรแกรม 

สุพิน วรรณา (2543 : 4-23) นําเสนอวา PHP (Professional Home Page) เปนภาษาสคริปต
(Script Language) ประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากผูพัฒนาเว็บไซตตางๆ ทั่วโลก เนื่องจากวา
PHP ถูกพัฒนามาเพื่อการพัฒนาเว็บไซตโดยเฉพาะ เปนภาษาที่เรียกวา Server Side Include (SSI) 
หรือ HTML-embedded scripting language ซ่ึงเปนเครื่องมือที่สําคัญ ทําใหสามารถใสสคริปตของ 
PHP ไวในเอกสาร (file) ของ HTML ไดเลย เมื่อเอกสารของ HTML นั้นถูกเรียกขึ้นมา Web Server 
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ก็จะตรวจสอบกอนที่จะสงเอกสารนั้นออกไปวา ภายในเอกสารมีสคริปตของ PHP อยูหรือไม ถามี 
Web Server ก็จะทํางานในสวนของสคริปต PHP ใหเสร็จกอน แลวเอาผลลัพธที่ไดรวมกับเนื้อหา
ของเอกสาร HTML แลวสงออกไป 

ความสามารถที่โดดเดนอีกประการหนึ่งของ PHP คือ database-enabled web page ทําให
เอกสารของ HTML สามารถที่จะเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
รายการระบบฐานขอมูลที่ PHP สามารถเชื่อมตอได เชน Oracle, Sybase, mSQL, MySQL, SOLID, 
ODBC, PostgreSQL, Adabas D, FilePro, Velocis, Informix, dBase, Unix dbm เปนตน 

รามัส เลอรดอลฟ (Rasmus Lerdorf) เปนผูสรางภาษา PHP นี้ดวยภาษา C มีผูคนขอใช
โปรแกรมภาษานี้มากมาย ราสมัสจึงเขียนคูมือการใชและเรียกภาษานี้วา PHP V. 1.0 และหลังจาก
นั้นก็มีกลุมโปรแกรมเมอร ไดแก ซีฟ สุราสกี้ และ แอนดี้ กัดมาน เขียนเพิ่มเติมทําใหโปรแกรม 
PHP เกงขึ้นตอมากลุมราสมัสก็เขียน PHP ขึ้นใหมทั้งหมดและเผยแพรเปน PHP V. 3.0 

ลักษณะสําคัญของ PHP 
- เปน Open Source ใชไดฟรี 
- เปนโปรแกรมที่ทํางานในฝง Server 
- มีหลายเวอรชัน สําหรับยูนกิส ลีนุกซ วินโดวส 
- เรียนรูไดงาย สามารถฝงเขาไปในแฟม HTML และใชโครงสราง และไวยากรณงายๆ 
- เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อใชกับ Apache Web Server เพราะไมตองการ
โปรแกรมจากภายนอก 
- ใชรวมกับ XML ไดทันท ีและใชรวมกับ Database เกือบทุกยี่หอ 
- ใชกับโครงสรางขอมูลไดทั้งแบบสเกลลา  (Scalar), อารเรย  (Array), แอสโซซิเอทีฟ
อารเรย (Associative Array) 
ในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาสคริปต PHP จะเหมือนกับภาษา C, Java หรือ Perl โดย

ผูพัฒนาภาษา PHP พยายามที่จะรวมเอาหลักภาษาที่สําคัญของทั้งสามภาษามารวมเขาดวยกัน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในตัวภาษาของ PHP ใหมากที่สุด รูปแบบการสอดแทรกภาษาสคริปต 
PHP ในเอกสารของ HTML นั้นมีอยูดวยกัน 4 รูปแบบคือ 

 
รูปแบบที่ 1 (แบบ SGML) 

<? 
……..รายการคําสั่งของ PHP; ….. 
?> 
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รูปแบบที่ 2 (แบบ XML) 
<?php 
……..รายการคําสั่งของ PHP; ….. 
?> 

รูปแบบที่ 3 (แบบ JavaScript) 
<script language=”php”> 
……..รายการคําสั่งของ PHP; ….. 
</script> 

รูปแบบที่ 4 (แบบ ASP) 
<% 
……..รายการคําสั่งของ PHP; ….. 
%> 

รูปแบบที่นิยมและใชกันแพรหลายคือรูปแบบที่ 1 โดยคําสั่งแตละคําสั่งของภาษา PHP 
จะตองจบดวยเครื่องหมาย semicolon (;) 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล อังศุมาลิน เวชนารายณ และกิตติพงษ ธีรวัฒนเสถียร (2545 : 3) 
นําเสนอวาในชวงแรกภาษาที่นิยมใชในการทํางานบนระบบเครือขายคือ HTML (Hypertext 
Markup Language) แตภาษา HTML เปน Static Language (คือภาษาที่ใชสรางขอมูลประเภท
ตัวอักษรภาพหรือออบเจ็กตอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดดวยตัวเองหรือขอมูลคงที่นั่นเอง) 
ตอมาไดมีการพัฒนาภาษาที่เปน Dynamic Language (คือภาษาที่ขอมูลจะถูกเปลี่ยนแปลงโดย
อัตโนมัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ผูเขียนกําหนดขึ้น) ขึ้นมามากมายโดยเฉพาะภาษาประเภทสคริปต 
(Script) ที่สามารถติดตอ (Interaction) กับผูใชได และหนึ่งในนั้นคือภาษา PHP 
 
2.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ศรุติ  เพชรมี (2550) ไดคนควาแบบอิสระเรื่อง “การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการระบบการสงใบสั่งงาน และระบบฐานขอมูลลูกคาใหกับฝายขาย ของบริษัทโมบาย
อินโนเวชั่น จํากัด”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาในดานความลาชาจากการทําใบสั่งงาน 
ตลอดจนแกปญหาดานการสงงานแลวเอกสารตกหลน ไมสามารถติดตามและตรวจสอบได โดยได
ทําการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบการสงใบสั่งงานและระบบ
ติดตามงาน ตลอดจนออกแบบฐานขอมูลเพื่อใชจัดเก็บขอมูลดังกลาว ไดใชระบบฐานขอมูล 
MySQL จากการศึกษาคนควาดังกลาว พบวาระบบสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดเปนอยางดี 
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สามารถติดตามและตรวจสอบระบบการสงใบสั่งงานไดเปนอยางดี ตลอดจนสามารถแกปญหา
ความลาชาได 

อัคเรศ  สวนฤทธิ์ (2547) ไดทําการศึกษาคนควาแบบอิสระเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารแผนกบริการลูกคาของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย 
จํากัด” มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารแผนก
บริการลูกคาของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด ไดใชระบบฐานขอมูล MySQL ภาษา 
PHP และภาษา HTML ในการสรางเว็บเพจ ผลการประเมินพบวา ผูใชงานประเมินระบบมี
ประสิทธิภาพในการใชงานปานกลาง 

นิลาวรรณ   วงศศิลปมรกต (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรแบบออนไลน โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม”
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรแบบออนไลน
ของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม การพัฒนาระบบไดใชระบบฐานขอมูลMySQL 
ภาษา PHP และภาษา HTML ในการสรางเว็บเพจ ผลการประเมินระบบพบวา ผูใชงานประเมิน
ระบบมีประสิทธิภาพในการใชงานมากที่สุดเปนจํานวนรอยละ 56 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับขางตนผูศึกษาไดนําทฤษฏี แนวคิด 
และเครื่องมือไปประยุกตใชในการวิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศดังรายละเอียดที่นําเสนอ
ในบทตอไป 


