
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎี
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม โดยมีรายละเอียดตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
2. แนวความคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล 
3. แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 
4. แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต 
5. เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
2.1 แนวความคดิเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
 
  ในการดําเนินกิจการใดๆก็ตามภายในโลกยุคโลกาภิวัฒน  เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามี
สวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม  ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศที่
มีบทบาทในการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินงานดานตางๆ  ขององคกรตั้งแต
ระดับผูบริหารจนถึงผูปฏิบัติงาน  ขอมูลและสารสนเทศ  เปนองคประกอบสําคัญที่จะนําพาการ
ดําเนินการขององคกรไปสูเปาหมายสูงสุด  ดังนั้นผูบริหารจะตองมีความสามารถในการเลือกใช
สารสนเทศใหถูกตอง เหมาะสม และทันตอสถานการณอันจะนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน 
 

2.1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ 
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ พนิดา พานิชกุล (2546 : 22) ไดใหความหมายวา 

สารสนเทศ (Information) คือ  “ขอมูลที่ผานกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง  เพื่อเปน
แหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอผูใช  เชน  การนําเสนอยอดขายรายเดือนตอผูบริหาร  ซ่ึงยอดขายราย
เดือนนั้นไดมาจากการรวบรวมยอดขายของตัวแทนขายในแตละวัน”  สวนคําวา ขอมูล คือ 
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เหตุการณจริงที่เกิดขึ้นประจําวันในการดําเนินธุรกิจขององคกร  เชน  รายการสั่งซื้อสินคาจากลูกคา 
รายการสงสินคา  ช่ือที่อยูลูกคา  ยอดขายในแตละวัน  เปนตน  ขอมูลอาจเปนไดหลายชนิด  เชน 
ตัวอักษร รูปภาพ รูปถาย หรือแมกระทั่งเสียง 

ชัยยศ  สันติวงษ  และ  นิตยา  เจรียงประเสริฐ (2546: 11) อางถึงใน  Laudon & 
Laudon (2002 : 7) ไดใหความหมายวา ระบบสารสนเทศ  (Information System หรือ  IS) หมายถึง 
การรวมองคประกอบตางๆที่มีความสัมพันธกันในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลใหเปน
สารสนเทศที่สามารถเรียกมาใช หรือกระจายไปยังผูที่เกี่ยวของ เพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจ การ
ประสานงาน  การดําเนินงาน  การควบคุม  การวิเคราะห  และการวางรูปแบบขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพ  

ชัยยศ  สันติวงษ  และ  นิตยา  เจรียงประเสริฐ  (2546 : 11)  อางถึงใน  Turban, Mclean & 
Wetherbe (2001). ไดใหความหมายวา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ  IT) 
หมายถึง  เครื่องมือและเทคนิคตางๆที่นําไปใชชวยในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ  ซ่ึง
รวมถึงฮารดแวร (Hardware)  ซอฟตแวร (Software) ฐานขอมูล (Database) การสื่อสารโทรคมนาคม 
(Telecommunication)  และระบบรับ-ใหบริการ (Client-Server System) เทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
องคประกอบสําคัญ 4 ประการ 

1) ระบบประมวลผล ความซับซอนในการปฏิบัติงานและความตองการสารสนเทศที่
หลากหลาย ทําใหการจัดการและการประมวลผลขอมูลดวยมือ  ไมสะดวก  ชา  และอาจผิดพลาด 
ปจจุบันองคกรจึงตองทําการจัดเก็บและการประมวลผลขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใช
คอมพิวเตอรและอุปกรณสนับสนุนในการจัดการขอมูล เพื่อใหการทํางานถูกตองและรวดเร็วข้ึน 

2) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารขอมูลเปนเรื่องสําคัญสําหรับการจัดการ
และประมวลผล  ตลอดจนการใช ขอมูลในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ดีตองประยุกต
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสในการสื่อสารขอมูลระหวางระบบคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
และผูใชที่อยูหางกัน ใหสามารถสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) การจัดการขอมูลปกติบุคคลที่ใหความสนใจกับเทคโนโลยีจะอธิบายความหมาย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใหความสําคัญกับสวนประกอบสองประการแรก  แตผูที่สนใจดาน
การจัดการขอมูล (Data / Information Management) จะใหความสําคัญกับสวนประกอบที่สาม ซ่ึงมี
ความเปนศิลปะในการจัดรูปแบบ และการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ผลสะทอนกลับ (Feedback) คือ สวนแสดงผลที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอสวนที่นําเขาหรือสวนที่ประมวลผล เชน ความผิดพลาดหรือปญหาที่เกิดขึ้น อาจจําเปนตองแกไข
ขอมูลนําเขาหรือทําการเปลี่ยนแปลงการประมวลผลเพื่อใหไดสวนแสดงผลที่ถูกตอง ตัวอยางเชน 
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ระบบการจายเงินเดือนพนักงาน ถาทําการปอนชั่วโมงการทํางานรายสัปดาหเปน 400 แทนทีจ่ะเปน 40 
ช่ัวโมง ถาทําการกําหนดระบบตรวจสอบคาชั่วโมงการทํางานใหอยูในชวง 10-100 ช่ัวโมง ดังนั้น เมื่อ
พบขอมูลนี้เปน 400 ช่ัวโมง ระบบจะทําการสงผลสะทอนกลับออกมา อาจจะอยูในรูปของรายงาน
ความผิดพลาด ซ่ึงสามารถนําไปใชในการตรวจสอบและแกไขจํานวนชั่วโมงการทํางานที่นําเขามา
คํานวณใหถูกตองไดดังรูป 2.1 
 

 
 

รูป 2.1 องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สรุปไดวา  เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่นํามาประยุกต ในการ
ประมวลผล  การจัดเก็บ  การสื่อสาร  และการสงผานสารสนเทศดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยท่ี
ระบบทางกายภาพประกอบดวยคอมพิวเตอร  อุปกรณติดตอส่ือสาร  และระบบเครือขาย ขณะที่
ระบบนามธรรมเกี่ยวของกับการจัดรูปแบบของการปฏิสัมพันธดานสารสนเทศ ทั้งภายในและ
ภายนอกระบบ ใหสามารถดําเนินรวมกันอยางประสิทธิภาพ 

 
2.1.2 องคประกอบของระบบสารสนเทศ 

แกรี่ บี. เชลลี (2546:5-6) ไดแบงองคประกอบของระบบสารสนเทศออกเปน 5 
ประการคือ 

1) ฮารดแวร เปนสิ่งที่สามารถจับตองได เชน คอมพิวเตอร เครือขาย สแกนเนอร 
อุปกรณดิจิทัลในการจบัภาพ หรือส่ิงประดิษฐดานเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

2) ซอฟตแวร เปนรายละเอียดของชุดคําสั่งที่ควบคุมใหคอมพิวเตอรทํางานตาม
คําสั่ง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรระบบ และ ซอฟตแวรประยุกต 

3) ขอมูล ระบบสารสนเทศเปนการนําขอมูลที่มีอยูอยางกระจัดกระจายในองคกร มา
ทําใหเปนสารสนเทศที่เกิดประโยชนตอองคกร 

4) กระบวนการหรือการประมวลผล เปนการอธิบายถึงวิธีการดําเนินงานตาม
แบบจําลองทางธุรกิจ ซ่ึงอาจเขียนอธิบายในรูปของเอกสารคูมือหรือเอกสารอางอิงในลักษณะ
ออนไลนก็ได 
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5) บุคลากร ระบบสารสนเทศจะสําเร็จลงมิได ถาไมมีบุคลากร หรือ ผูปฏิบัติงาน 
บุคลากรในที่นี้ มีความหมายรวมถึง พนักงานขององคกร ลูกคาขององคกร และผูที่เกี่ยวของกับ
ระบบทั้งหมด 
 

2.1.3 ประเภทของระบบระบบสารสนเทศในองคกร 
สวนประกอบของสารสนเทศในองคกร (2548: ระบบออนไลน) ระบบสารสนเทศ

ไดถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบเพื่อสนองความตองการสารสนเทศมาในการบริหารงานระดับตาง  ๆ  
สามารถแบงประเภทของระบบสารสนเทศในองคกรได 3 ระบบ ดังตอไปนี้ 

1)  ระบบประมวลผลรายการ (TPS: Transaction Processing Systems) บางครั้งเรียกวา 
ระบบประมวลผลขอมูล  (DPS: Data Processing Systems) ซ่ึงเปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในการ
จัดการขอมูลเบื้องตน  แทนการกระทําดวยมือหรือเครื่องชวยคํานวณ เปนการประมวลขอมูลที่เปน
การดําเนินงานประจําวันภายในองคกร เชน การสั่งซื้อสินคา การจัดระบบสินคาคงคลัง การทําบัญชี
ตาง  ๆ  การทําใบเสร็จรับเงิน  การทําใบแจงหนี้  ใบสั่งสินคา  รายการซื้อ  รายการขาย  ในการทําการ
ประมวลผลรายการก็จะมีการจัดทําเอกสารรายงานตาง ๆ เปนประจํา 

2)  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  (MIS: Management Information Systems) เปน
ระบบที่ชวยในการเตรียมรายงานเพื่อใหผูบริหารระดับตาง  ๆ  ใชในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
ผูบริหารสามารถใชสารสนเทศที่ไดจัดการกับปญหาแบบโครงสราง  เชน  ใชในการวิเคราะหความ
ผิดพลาด  ความกาวหนา  หรือขอบกพรองในการทํางาน  รายงานสวนใหญจะอยูในรูปของรายงาน
สรุป  (Summary Report) จากการปฏิบัติงานประจํา  เปนงานที่ไดรับการสงตอจากงาน  TPS คือ  เปน
การใชคอมพิวเตอรประมวลผลเพื่อกล่ันกรองขอมูลที่มีอยูในระบบใหสามารถใชประโยชนไดเพื่อ
เสนอตอผูบริหารในระดับตอไป 

3)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  (DSS: Decision Support Systems) เปนระบบที่
เปนการทํางานแบบกึ่งโครงสราง  มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีเอกลักษณเฉพาะตัว  ทําหนาที่
ในการอํานวยความสะดวกในการจัดรูปแบบขอมูลการนํามาใชและการรายงานขอมูลเพื่อที่จะใช
ประโยชนในการตัดสินใจ ของผูบริหารระดับตาง ๆ  

 
2.1.4 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ (2542  : 5)  ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศวา การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยทั่วไป จะดําเนินตามขั้นตอนตางๆ ที่กําหนดไวในวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) แตเนื่องจากวงจรการพัฒนาระบบ มีอยู
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ดวยกันหลายแนวทาง ดังนั้นจํานวนและรายละเอียดของขั้นตอนตางๆ จึงแตกตางกันไปตามแนวทาง
ของวงจรการพัฒนาระบบ ที่นักพัฒนาระบบงานสารสนเทศเลือกใช อยางไรก็ตามขั้นตอนตางๆ จะยึด
แนวทางในการแกไขปญหาของเฟรเดอริค เทยเลอร  (Federick Taylor) ที่เรียกวา การจัดการทาง
วิทยาศาสตร (Scientific Management) เปน หลัก ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้  

1)  การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) เปนขั้นตอนที่เกี่ยวกับการประเมิน
ตนทุนของทางเลือกตางๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพิจารณาทางเลือกในการพัฒนา
ระบบงานใหคุมคามากที่สุด 

2)  การรวบรวมและวิเคราะหความตองการ (Requirements Collection and 
Analysis) นักพัฒนาระบบสารสนเทศจะเก็บรวมรวมขอมูลตามความตองการตางๆจากผูใช           
(User  Requirements) มาวิเคราะหเพื่อจําแนกปญหาและความตองการออกเปนกลุม เพื่อกําหนด
ขอบเขตใหกับระบบงานสารสนเทศที่จะพัฒนาขึ้น 

3)  การออกแบบ (Design) นักพัฒนาระบบงานสารสนเทศจะนําปญหา และความ
ตองการผูใชมาใชในการออกแบบระบบงานสารสนเทศซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ การออกแบบการใช
โปรแกรม (Application Design) และการออกแบบฐานขอมูล (Database Design) โดยการออกแบบทั้ง
สองสวนนี้ ควรกระทําไปพรอม ๆ กัน 

4)  การทําตนแบบ (Prototyping) ขั้นตอนนี้สวนตางๆ ที่ไดออกแบบไวจะนํามา
พัฒนาตนแบบของระบบงาน ซ่ึงปจจุบันมีเครื่องมือจํานวนมากที่ชวยในการพัฒนา เพื่อนําตนแบบ
นี้ไปใชตรวจสอบความถูกตองของระบบงาน กอนนําไปใชงานจริงซึ่งถาขอผิดพลาดเกิดขึ้นก็
สามารถนําไปเปนขอมูลสําหรับขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะหความตองการ ไดใหม 

5)  การทดลองใช (Implementation) เปนขั้นตอนที่นําเอาระบบงานสารสนเทศที่
พัฒนาเสร็จเรียบรอยแลวไปทดลองใชงาน 

6)  การทดสอบและตรวจสอบความถูกตอง (Validation and Testing)  เปนขั้นตอน
การตรวจสอบความถูกตองของระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 

7)  การปฏิบัติการ (Operation) เปนขั้นตอนสุดทายซึ่งแนใจแลววาระบบงาน
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถทํางานไดอยางถูกตองจึงเริ่มนําขอมูลตางๆมาใชในการปฏิบัติงาน
จริง  
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2.2 แนวความคดิเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล 
 
  ขอมูลเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมาก เราจึงตองเก็บขอมูลไวในที่ปลอดภัยเพื่อให
สามารถนํามาใชไดเมื่อตองการ โดยในอดีตขอมูลจะถูกเก็บอยูในไฟล แตยังมีขอจํากัดเนื่องจากไม
สะดวกตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขอมูลภายหลัง มีการเก็บขอมูลซํ้าซอนกันทําใหเกิดปญหาใน
การอัพเดทขอมูลตามมา และการเก็บขอมูลในไฟลยังเสี่ยงตอความปลอดภัยที่ใครๆ  ก็อาจจะแอบ
มาคัดลอกขอมูลไดงาย 
 

2.2.1 ความหมายของระบบฐานขอมูล 
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ (2542 : 9) อธิบายวา “ระบบฐานขอมูล

เกิดจากการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบใหมที่มีการนําเอาขอมูลตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกันมาจัดเก็บไว
ในที่เดียวกัน เปนขอมูลที่ใชสนับสนุนการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งขององคกร ดังนั้นจึงอาจจะ
กลาวไดวาแตละฐานขอมูลจะเทียบเทากับระบบแฟมขอมูล 1 ระบบและจะเรียกฐานขอมูลที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งวา ระบบฐานขอมูล”  ซ่ึงมีองคประกอบหลัก ๆ 4   
สวนคือ 

1) ขอมูล ที่จัดเก็บอยูในระบบฐานขอมูลจะตองมีลักษณะที่สามารถนํามาใชประกอบ
กันไดและตองมีลักษณะที่สามารถถูกใชรวมกันไดจากผูใชหลายๆคนในขณะเดียวกัน 

2) ฮารดแวร อุปกรณคอมพิวเตอรที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลจะ
ประกอบดวย 2 สวนหลักๆ คือ หนวยความจําสํารองโดยหนวยความจําสํารองจะตองคํานึงถึงความจุ
ของหนวยความจําสํารองที่นํามาใชจัดเก็บของฐานขอมูลนั้น ในสวนของหนวยประมวลผล และ
หนวยความจําหลัก   จะตองคํานึงถึงความเร็วของหนวยประมวลผล และขนาดของหนวยความจําหลักของ
เครื่องคอมพิวเตอรที่นํามาใชประมวลผลรวมกันฐานขอมูลนั้น 

3) ซอฟตแวร ในการติดตอกับขอมูลภายในฐานขอมูลของผูใช จะตองกระทําผาน
โปรแกรมที่มีช่ือวาโปรแกรม Database Management System (DBMS) โดยหนาที่หลักของ DBMS 
ไดแก การทําใหการเรียกใชฐานขอมูล เปนอิสระจากสวนของฮารดแวร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ จะมี
หนาที่ในการควบคุมความถูกตอง ความซ้ําซอนและความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ   ภายใน
ฐานขอมูลแทนโปรแกรมเมอร 

4)  ผูใชระบบฐานขอมูล (User) ผูที่เรียกใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลมาใชงาน
สามารถแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้ Application Programmer เปนผูทําหนาที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อ
เรียกใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลมาประมวลผล End User คือผูที่นําขอมูลจากฐานขอมูลไปใชงาน 
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Database Administrator (DBA) คือ ผูบริหารที่ทําหนาที่ควบคุมและตัดสินใจในการกําหนดโครงสราง
ของฐานขอมูล ชนิดของขอมูล วิธีจัดเก็บขอมูล 
 

2.2.2 สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล 
สถาปตยกรรมระบบฐานขอมูล เปนการอธิบายถึงรูปแบบและโครงสรางของขอมูล

ภายในระบบฐานขอมูลโดยทั่วไปในระดับแนวคิดโดยไมขึ้นอยูกับโครงสรางของระบบฐานขอมูล
นั้นๆ สําหรับสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูลที่นิยมใชไดแก สถาปตยกรรม ANSI/SPARC 
(American National Standards Institute / Systems Planning and Requirements Committee) ซ่ึง
กําหนดขึ้นโดย Study Group On Data Base Management System.  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง 
ครูอุตสาหะ (2542 : 19) ไดแบงสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูลออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

1)  ระดับ Internal เปนสถาปตยกรรมในระดับที่เกี่ยวกับโครงสรางทางกายภาพใน
การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลมากที่สุด เนื่องจากเปนระดับที่กลาวถึงวิธีในการจัดเก็บขอมูล 

2)  ระดับ External เปนระดับที่เกี่ยวของกับผูใชมากที่สุด เนื่องจากเปนระดับที่
กลาวถึงมุมมองที่มีตอขอมูลของผูใชแตละคน 

3)  ระดับ Conceptual  เปนระดับที่อยูระหวาง 2 ระดับขางตน เมื่อเทียบกับระดับ 
External แลว ในระดับนี้ จะเกี่ยวของกับมุมมองที่มีตอขอมูลของผูใชในลักษณะที่เปนกลุม 

 
2.2.3 รูปแบบของระบบฐานขอมลู 

ดุจใจ เรืองเวหา วาโย เกียรติกนก และ พัชรวิภา สุขประเสริฐ (2548 : ระบบ
ออนไลน) รูปแบบของระบบฐานขอมูล มีอยู 3 ประเภท    คือ 

1)  ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) เปนการเก็บขอมูลในรูปแบบที่เปน
ตาราง  (Table) หรือเรียกวา รีเลชัน  (Relation) มีลักษณะเปน  2 มิติ  คือเปนแถว  (Row) และเปน
คอลัมน  (Column) การเชื่อมโยงขอมูลระหวางตาราง  จะเชื่อมโยงโดยใชแอททริบิวต (Attribute) 
หรือคอลัมนที่เหมือนกันทั้งสองตารางเปนตัวเชื่อมโยงขอมูล ฐานขอมูลเชิงสัมพันธนี้จะเปน
รูปแบบของฐานขอมูลที่นิยมใชในปจจุบัน 

2)  ฐานขอมูลแบบเครือขาย  (Network Database) ฐานขอมูลแบบเครือขายจะเปน
การรวมระเบียนตาง ๆ และความสัมพันธระหวางระเบียนแตจะตางกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  คือ 
ในฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะแฝงความสัมพันธเอาไว โดยระเบียนที่มีความสัมพันธกันจะตองมีคา
ของขอมูลในแอททริบิวตใดแอททริบิวตหนึ่งเหมือนกัน แตฐานขอมูลแบบเครือขาย  จะแสดง
ความสัมพันธดวยการเชื่อมโยงอยางชัดเจน 
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3)  ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น  (Hierarchical Database) ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น เปน
โครงสรางที่จัดเก็บขอมูลในลักษณะความสัมพันธแบบพอ-ลูก  (Parent-Child Relationship Type: 
PCR Type) หรือเปนโครงสรางรูปแบบตนไม  (Tree) ขอมูลที่จัดเก็บในที่นี้  คือ  ระเบียน (Record) 
ซ่ึงประกอบดวยคาของเขตขอมูล (Field) ของเอนทิตีหนึ่ง ๆ ฐานขอมูลแบบลําดับชั้นนี้คลายคลึงกับ
ฐานขอมูลแบบเครือขาย แตตางกันที่ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น  มีกฎเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งประการ  คือ 
ในแตละกรอบจะมีลูกศรวิ่งเขาหาไดไมเกิน 1 หัวลูกศร 
 

2.2.4 การบริหารฐานขอมูล 
ในระบบฐานขอมูลนอกจากจะมีระบบการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงเปนซอฟตแวรที่

สรางขึ้นเพื่อจัดการกับขอมูลใหเปนระบบ จะไดนําไปเก็บรักษา เรียกใช หรือนํามาปรับปรุงให
ทันสมัยไดงายแลว ในระบบฐานขอมูลยังตองประกอบดวยบุคคลที่มีหนาที่ควบคุมดูแลระบบ
ฐานขอมูล คือ ผูบริหารฐานขอมูล 

เหตุผลสําหรับประการหนึ่งของการจัดทําระบบจัดการฐานขอมูล คือ การมี
ศูนยกลางควบคุมทั้งขอมูลและโปรแกรมที่เขาถึงขอมูลเหลานั้น บุคคลที่มีอํานาจหนาที่ดูแลการ
ควบคุมนี้ เรียกวา ผูบริหารฐานขอมูล หรือ DBA (Data Base Administrator) คือ ผูมีหนาที่ควบคุม
การบริหารงานของฐานขอมูลทั้งหมด ซ่ึงหนาที่สําหรับผูบริหารฐานขอมูล มีดังตอไปนี้ 

1)  กําหนดโครงสรางหรือรูปแบบของฐานขอมูล โดยทําการวิเคราะหและตัดสินใจ
วาจะรวมขอมูลใดเขาไวในระบบใดบาง ควรจะจัดเก็บขอมูลดวยวิธีใด และใชเทคนิคใดในการ
เรียกใชขอมูลอยางไร 

2)  กําหนดโครงสรางของอุปกรณเก็บขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูล โดยกําหนด
โครงสรางของอุปกรณเก็บขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูล พรอมทั้งกําหนดแผนการในการสราง
ระบบขอมูลสํารองและการฟนสภาพ โดยการจัดเก็บขอมูลสํารองไวทุกระยะ และจะตองเตรียมการ
ไววาถาเกิดความผิดพลาดขึ้นแลวจะทําการฟนสภาพไดอยางไร 

3)  มอบหมายขอบเขตอํานาจหนาที่ของการเขาถึงขอมูลของผูใช  โดยการ
ประสานงานกับผูใช ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือแกผูใช และตรวจตราความตองการของผูใช 
 

2.2.5 ระบบการจัดการฐานขอมูล 
          ระบบจดัการฐานขอมลูเปนซอฟตแวรที่ทําหนาทีด่ังตอไปนี ้

1)  ดูแลการใชงานใหกับผูใช ในการติดตอกับตัวจัดการระบบแฟมขอมูลได ใน
ระบบฐานขอมูลนี้ขอมูลจะมีขนาดใหญ ซ่ึงจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําสํารองเมื่อผูใชตองการ
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จะใชฐานขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะทําหนาที่ติดตอกับระบบแฟมขอมูลซ่ึงเสมือนเปน
ผูจัดการแฟมขอมูล (File Manager) นําขอมูลจากหนวยความจําสํารองเขาสูหนวยความจําหลัก
เฉพาะสวนที่ตองการใชงาน และทําหนาที่ประสานกับตัวจัดการระบบแฟมขอมูลในการจัดเก็บ 
เรียกใช และแกไขขอมูล 

2)  ควบคุมระบบความปลอดภัยของขอมูลโดยปองกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตเขา
มาเรียกใชหรือแกไขขอมูลในสวนปองกันเอาไว พรอมทั้งสรางฟงกชันในการจัดทําขอมูลสํารอง 
โดยเมื่อเกิดมีความขัดของของระบบแฟมขอมูลหรือของเครื่องคอมพิวเตอรเกิดการเสียหายนั้น 
ฟงกชันนี้จะสามารถทําการฟนสภาพของระบบขอมูลกลับเขาสูสภาพที่ถูกตองสมบูรณได 

3)  ควบคุมการใชขอมูลในสภาพที่มีผูใชพรอม ๆ กันหลายคน โดยจัดการเมื่อมี
ขอผิดพลาดของขอมูลเกิดขึ้น 
 
2.3 แนวความคดิเกี่ยวกับการพฒันาเว็บแอพพลิเคชัน 
 
  สุรเชษฐ วงษชัยพรพงษ และทินกร วัฒนเกษมสกุล  (2547 : 4) เว็บแอพพลิเคชัน  (Web 
Application) หมายถึง ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้นใชงานบนบราวเซอรผานระบบเครือขายที่ทํางานได
ทั้งบนอินเทอรเน็ต และอินทราเน็ต โดยเว็บแอพพลิเคชันเหลานี้สวนใหญจะถูกสรางขึ้นเพื่อรองรับ
งานทางดานธุรกิจ ที่เรียกวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)” ซ่ึงเปนงานที่มีการติดตอกัน
ผานระบบอินเทอรเน็ต ทําใหสามารถดําเนินธุรกิจไดตลอด 24 ช่ัวโมง   
  การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน เปนการพัฒนาระบบตามแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึงจะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว  ทั้งนี้ 
เนื่องจาก กระบวนการวิเคราะหและออกแบบระบบตามตัวแบบ จะชวยใหผูพัฒนาระบบสามารถ
ทราบถึงความตองการของผูใชที่มีตอระบบได ทําใหทราบถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของการ
พัฒนาระบบ ลดความซ้ําซอนของการทํางานหรือขอมูล อันจะสงผลใหการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบเว็บแอพพลิเคชันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูพัฒนาระบบสามารถดําเนินการพัฒนาระบบ
ไดอยางงาย รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย ซ่ึงไดยึดแนวคิดของการพัฒนาระบบของตามหลักของ
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle หรือที่เรียกสั้นๆ วา SDLC) ซ่ึงแบง
ออกเปน 6 ขั้นตอน โดยสามารถแสดงได ตามรูป 2.2   
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  สุรเชษฐ วงษชัยพรพงษ และทินกร วัฒนเกษมสกุล (2547: 86) 

 
รูป 2.2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบในวงจรการพัฒนาระบบ SDLC Waterfall Model 

 
2.3.1 การคัดเลือกโครงการและเกบ็ความตองการของระบบ (Project Selection and 

System Requirements) 
เปนขั้นตอนการจัดลําดับความสําคัญของโครงการตางๆ เพื่อเลือกระบบที่เหมาะสม

ที่จะทําการพัฒนาที่จะทําใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจได นอกจากนี้การคัดเลอืก
ระบบที่จะพัฒนาระบบใดกอนหลังนั้น มีความสําคัญตอการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูใชงาน โดย
การเก็บรวบรวมขอมูลนี้จะชวยใหทราบถึงปญหาของระบบการทํางานเดิม และทําใหทราบถึงความ
ตองการ หรือเปาหมายของระบบงานใหม 

 
2.3.2 การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 

ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนของการศึกษาและวิเคราะหระบบงานเกา และระบบงานใหม
ไปพรอมกัน โดยจะอาศัยแบบจําลอง 2 แบบ คือ Process Modeling และ Data Modeling โดย
แบบจําลองแบบแรกจะใชแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram : DFD)ในการแสดง
ความสัมพันธของขอมูลที่เขาและออกจากระบบไปยังผูที่เกี่ยวของกับระบบทั้งหมด สวน Data Modeling 
จะใชแผนภาพความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity Relationship: ER) ในการออกแบบเชื่อมโยงขอมูล
ตาง ๆ ที่อยูในระบบ 

Project Selection and 
System Requirements 

Analysis 

Logical Design 

Physical Design 

Maintenance 

Implementation 
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2.3.3 การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 
เปนการออกแบบลักษณะการทํางานของระบบ คือ ลักษณะรายงานที่ไดจากการ

ทํางานของระบบ ลักษณะของการนําขอมูลเขาสูระบบ ผลลัพธที่ได รวมถึงการออกแบบสวนที่ตอ
ประสานกับผูใช (User Interface) หรือการออกแบบหนาจอ 
 

2.3.4 การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 
เปนขั้นตอนที่ระบุถึงลักษณะการทํางานของระบบทางกายภาพ หรือ ทางเทคนิค 

โดยระบุลักษณะของอุปกรณที่จะนํามาใชในระบบ ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม ฐานขอมูล 
ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือขายที่เหมาะสม ตลอดจนการออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ 
(โครงรางของ Table ตางๆ) ส่ิงที่ไดจากขั้นตอนนี้ คือ เอกสารของการออกแบบ ซ่ึงนักพัฒนาระบบ
จะนําไปใชเขียนโปรแกรมตอไป 

2.3.5 การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) 
เปนขั้นตอนที่นําเอาระบบที่ออกแบบไวแลวมาทําการเขียนโปรแกรม เพื่อใหได

รูปแบบตางๆ ตามที่กําหนดไว หลังจากนั้นตองทําการทดลองระบบใหมที่ไดวาระบบนี้ไดตรงตาม
ความตองการของผูใชหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอผิดพลาดของโปรแกรม ทดลองติดตั้งระบบ
กอนนําไปใชจริง 
 

2.3.6 การซอมบํารุงระบบ (System Maintenance)  
ซ่ึงเปนขั้นตอนสุดทายของวงจรการพัฒนาระบบ เมื่อนําระบบไปติดตั้งและเปดใหผู

ที่ เกี่ยวของไดใชระบบ ผูใชอาจจะประสบปญหากับการใชงานระบบ  ดังนั้น จะตองแกไข 
เปลี่ยนแปลงระบบที่พัฒนาขึ้นจนกวาจะเปนที่พอใจของผูใชระบบมากที่สุด 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต 
 
  ปจจุบัน อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนเว็บไซต (Website) ในแตละวัน มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
เปนเทาตัว ซ่ึงการที่มีเว็บไซตเกิดขึ้นมากมายเชนนี้ เปนที่แนนอนวาตองมีทั้งเว็บไซตที่นาสนใจ 
และไมนาสนใจ ทั้งในดานเนื้อหาและการออกแบบ ดังนั้น กอนที่จะลงมือสรางสรรคเว็บเพจ 
(Webpage) นอกจากจะตองพิจารณาเนื้อหาที่ตองการจะนําเสนอใหถูกตอง ครบถวนแลว ยังตอง
พิจารณาถึงรูปแบบและกลวิธีในการนําเสนอ เพื่อสรางเว็บไซตใหดึงดูดความสนใจของผูชม 
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2.4.1 ความหมายของคําที่เกี่ยวของ 
กันยารัตน ดัดพันธ (2543 : 61-67) ไดใหนิยามคําศัพทที่เกี่ยวของกับเว็บเพจ ดังนี้ 
เว็บไซต  เปนแหลงที่เก็บรวบรวมเอกสารขอมูลตางๆ  ซ่ึงประกอบไปดวยโฮมเพจ

และเว็บเพจหลายๆ  หนา  หรือเอกสารตางๆ  บนเซิรฟเวอร  ที่คอยบริการใหขอมูลกับผูติดตอขอ
ขอมูลผานอินเทอรเน็ตเขามาที่เครื่องที่เปนเว็บเซิรฟเวอร (Web Servers)  เพื่อใหเรียกผูใชหลายๆ 
รายได  ซ่ึงเว็บเพจเหลานี้จะแสดงขอมูลตางๆ  ที่เจาของระบบไดเตรียมไวเพื่อเผยแพรขอมูลให
บุคคลภายนอกไดรับรู 

โฮมเพจ  (Homepage)  เปนหนาแรกที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตนั้นๆ ทําหนาที่เสมือน
หนาสารบัญของหนังสือ เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหนาตาง ๆ    ตอไป 

เว็บเพจ   เปนหนาของเอกสาร  เว็บไซตหนึ่ง  ๆ   อาจจะมีตั้งแต  2-3 หนา  จนถึงเปนพัน  ๆ
หนา เว็บเพจจะมีลักษณะเปนสื่อผสม  และเอกสารในหนาหนึ่ง  ๆ ก็สามารถเชื่อมโยงไปยังอีกหนาหนึ่งที่มี
เนื้อหาเกี่ยวของกันโดยการเชื่อมโยงขอมูลแบบไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ซ่ึงการเชื่อมโยงขอมลูบนเวบ็เพจ
แตละหนานั้น อาจจะถูกกําหนดหรือออกแบบใหอยูในลักษณะที่เปนหัวขอ รูปภาพหรือสัญลักษณอ่ืน ๆ  
 

2.4.2 องคประกอบของเว็บเพจ 
การออกแบบเว็บเพจที่ดีนั้น จําเปนตองทราบองคประกอบพื้นฐานของเว็บเพจกอน 

เพื่อที่จะไดนําองคประกอบพื้นฐานเหลานั้นมาประยุกตใชรวมกันแลวกลายเปนเว็บเพจที่สวยงาม 
ดึงดูดความสนใจของผูชม สําหรับองคประกอบพื้นฐานของเว็บเพจ ไดแก 

1) ตัวอักษรหรือขอความ (Text) เว็บเพจตองการสื่อใหผูชมไดรับทราบ  ซ่ึงในสวน
ขอความนี้สามารถเปนไดทั้งตัวอักษรขอความปกติ  หรือเปนขอความที่ผานการตกแตงใหสวยงาม 
มีลูกเลนตางๆ ไมวาจะเปนตัวอักษรเคลื่อนไหว ใสสี เงา เปนตน 

2) กราฟก (Graphic) กราฟกบนเว็บเพจมีหลากหลาย  ไมวาจะเปนรูปภาพที่นํามาใส 
ทั้งที่เปนภาพเหมือนจริง ภาพลายเสน  ภาพขาวดํา  หรือลายพื้นหลัง (Background) เปนตน  ซ่ึงไฟล
รูปภาพที่แสดงบนเว็บเพจนั้นมีหลายชนิด  สามารถดูไดจากนามสกุลของไฟล  ไฟลรูปภาพที่
นําเสนอบนเว็บเพจนั้น สามารถแบงไดเปน  2 ประเภท  คือ  Bitmapped และ  Object-oriented  ซ่ึงไฟล
แบบ Bitmap  นั้นจะประกอบดวยจุดเล็กๆ  หลายๆ  จุดมารวมกัน  ซ่ึงเราเรียกจุดเหลานี้วาพิกเซล
(Pixel) ไฟลเหลานี้มักจะนามสกุล  GIF,  JPG, BMP  สวนไฟลแบบ  Object-oriented  นั้นจะใชการ
คํานวณทางคณิตศาสตร  เพื่อสรางวัตถุแตละวัตถุออกมา  วัตถุแตละชิ้นนั้นสามารถแกไข  ไดโดยท่ี
จะไมสงผลกระทบตอวัตถุช้ินอื่นๆ ในปจจุบันไฟลแบบ  Bitmap  จะเปนที่นิยมใชในการเขียนเว็บเพ
จมากกวา  ซ่ึงไฟลที่เปนที่นิยมสุงสุดจะมี   2  ชนิดคือ  GIF  (Graphics Interchange Format)  เปนไฟล
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แบบ Cross-platform1  ซ่ึงสามารถแสดงผลไดไมวาผูจะใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบใดก็ตาม  โดยใช
เทคนิคที่เรียกวา “Lossless compression”  คือ เมื่อผานการบีบอัดขอมูลแลว ภาพที่ไดจะยังคงชดัเจน
อยูคอนขางมาก  กลาวคือจะมีการสูญหายของขอมูลนอยมาก  ซ่ึงจะแตกตางจาก  JPEG (Joint 
Photographic Expert Group) ซ่ึงใชเทคนิคที่เรียกวา  “Lossy Compression” โดยไฟลที่ไดมีโอกาสที่
จะไมเหมือนกับตนฉบับมากนัก  แตสามารถใชสีไดสูงสุดถึง   16.7  ลานสี  ทําใหไฟลรูปภาพชนิด 
JPG จะเปนที่นิยมใชกันแพรหลายมากวาไฟล GIF 

3) ส่ือผสม (Multimedia) โดยปกติมัลติมีเดียจะเปนรูปภาพและเสียงประกอบกัน  ซ่ึง
เราจะเรียกวา  Audio และ Video ซ่ึงระบบของ  Audio  โดยปกติจะมี   3  ชนิดคือ  Digitize  Audio ซ่ึง
เปนรูปแบบของเสียง  ที่ทํางานโดยถูกแปลงจาก Analog  ไปเปน Digital  เพื่อใหสามารถใชงานกับ
คอมพิวเตอรได Music File  เปนรูปแบบของโนตดนตรีที่เรียงลําดับกัน  เพื่อใหเลนออกมาเปน
เสียงเพลง  และ Text  to Speech  เปนการแปลงขอความใหเปนเสียงพูดได  สําหรับ Video  นั้น  เปน
การนําเสนอขอมูลทั้งรูปภาพและเสียง  โดยมักจะแสดงเปนภาพยนตรส้ันๆ  เพื่อเพิ่มความนาสนใจ
ใหกับเว็บเพจ สําหรับระบบของ Video แบงเปน   2  ระบบคือ  Digital Video  และ  Analog Video  โดย 
Analog Video เปนการสงภาพและเสียงออกมาเปนสายตอเนื่องกัน เมื่อนํามาใชกับคอมพิวเตอรตอง
ใช “Video Capture Board” เพื่อที่จะแปลงเปนระบบ Digital Video กอน 

4) ตัวนับ (Counter) เปนสวนประกอบที่ใชในการนับจํานวนผูมาเยี่ยมชม  ซ่ึงมี
เว็บไซตจํานวนมากที่แจกตัวนับใหฟรี ซ่ึงผูเขียนเว็บเพจสามารถเขาไปดาวนโหลดตัวนับ  เพื่อนํามา
ประกอบในเว็บเพจของตนเองได 

5) ลิงค (Link) เปนคํายอของคําวา “ไฮเปอรเท็กซ  ลิงค” (Hyper Text Link) เปนสวน
ที่เชื่อมโยงเว็บเพจของเราไปยังเว็บเพจหนาอื่นๆ  ทั้งของเราหรือจะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ  ของ
เว็บไซตอ่ืนๆ  ได โดยปกติมักเปนคําที่ขีดเสนใต  หรือมีสีแตกตางจากตัวอักษรอื่นๆ  เมื่อลากเมาส
ผานมาบริเวณลิงค เคอรเซอร (Cursor) จะเปลี่ยนเปนรูปมือ 

6) ฟอรม (Forms)  เปนแบบฟอรมที่มีไวสําหรับใหผูที่เขามาเยี่ยมชม  สามารถกรอก
รายละเอียดตางๆตามที่เราตองการ  เปนเหมือนลักษณะของแบบสอบถามอยางหนึ่งที่ใชใน
อินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต ซ่ึงสามารถสรางแบบสอบถามได 

7) เฟรม (Frames) เปนการแบงหนาจอคอมพิวเตอรออกเปนสวนๆ ซ่ึงแตละสวน
อาจจะแสดงขอมูลที่แตกตางกันเปนอิสระตอกัน หรือสามารถเชื่อมโยงไปถึงกันได 

8) Image Maps เปนลิงคอีกลักษณะหนึ่ง โดยนํารูปภาพขนาดใหญมาใชบนเว็บเพจ
โดยรูปภาพนั้นจะถูกแบงออกเปนสวนยอยๆ ซ่ึงแตละสวนยอยจะทําหนาที่เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ 
อ่ืนที่แตกตางกันไปได 
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9) Java Applets เปนโปรแกรมสําเร็จรูปเล็ก ๆ ที่ใสลงไปในเว็บเพจเพื่อใหการใช
งานเว็บเพจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2.4.3 หลักการทํางานของเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web: WWW) 

บริการเวิลดไวดเว็บ (เวิลดไวดเว็บ หรือ WWW) เปนบริการหนึ่งในระบบอนิเทอรเนต็ 
ซ่ึงคนสวนใหญเขาใจวา เวิลดไวดเว็บ (WWW)  หมายถึงอินเทอรเน็ต การทํางานของบริการ 
เวิลดไวดเว็บ (WWW) จะใหบริการในรูปแบบไคลเอ็นต-เซิรฟเวอร (Client-server) กลาวคือ จะมีการ
ทํางานระหวางเครื่องคอมพิวเตอรสองดาน คือ ดานฝงผูใชบริการ และฝงผูใหบริการ ซ่ึงทั้งสองฝง
จะตองติดตั้งโปรแกรม เพื่อใหสามารถติดตอส่ือสารระหวางกันได โดยฝงที่เปนผูใชบริการ หรือ 
เราเรียกวา ไคลเอ็นต (Client) จะตองมีการติดตั้งโปรแกรมเว็บไคลเอ็นตหรือที่รูจักกันคือ 
โปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser) ทําหนาที่เปนผูรองขอบริการ สวนทางดานผูใหบริการ
จะตองติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) ทําหนาที่ในการใหบริการ ซ่ึงการติดตอกัน
ระหวางเว็บบราวเซอรกับเว็บเซิรฟเวอรจะกระทําผาน HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

กลไกการทํางานของเว็บเพจที่มีนามสกุลของไฟลเปนเอชทีเอ็ม (HTM)หรือ 
เอชทีเอ็มแอล (HTML) นั้น เมื่อมีผูใชบริการรองขอเปดดูเว็บเพจใดเว็บเพจหนึ่งผานทางเว็บ
บราวเซอร เว็บเซิรฟเวอรทางฝงผูใหบริการจะสงเว็บเพจดังกลาวกลับมายังบราวเซอร และ 
บราวเซอรจะแสดงผลไปตามคําสั่งภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ที่อยูในไฟล ลักษณะการทํางาน
ของเว็บเพจที่มีนามสกุลเปน HTML นั้นจะเปนเว็บเพจที่มีลักษณะ Static กลาวคือ ไมมีการโตตอบ
กับผูใช คลายกับการเปดอานหนังสือที่สามารถเปดดูไดทุกหนาที่มีอยู แตในปจจุบันไดมีการ
ปรับปรุงเว็บไซตใหสามารถโตตอบกับผูใช มีความฉลาดมากขึ้น ซ่ึงสามารถทําไดโดยการฝง
ชุดคําสั่งที่ทํางานทางฝงเซิรฟเวอรไวในเว็บเพจ 
 

2.4.4 หลักการออกแบบเว็บเพจทีด่ี 
การออกแบบเว็บไซต คํานึงถึงความเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายผูใชและ

ลักษณะของเว็บไซต ความสะดวกในการใชงาน องคประกอบของการออกแบบเว็บไซต ที่ตอง
คํานึงถึง 

1) การออกแบบเว็บเพจ หนาแรกที่จะปรากฏแกผูชม คือ โฮมเพจ   หนาโฮมเพจ จึง
เปนหนาที่มีความสําคัญ ดังนั้นการออกแบบหนา โฮมเพจ จึงไมควรใสกราฟกหรือลูกเลนมากมายนัก 
เพราะจะทําใหผูใชตองเสียเวลาในการดาวนโหลดขอมูลนานเกินไปอาจทําใหผูชมเกิดความเบื่อหนาย 
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แลวหันเหความสนใจไปเยี่ยมชมเว็บไซตอ่ืนๆ แทน และมีเปอรเซ็นตนอยมากที่จะหันกลับมาเยี่ยมชม
เว็บไซตนั้น ๆ อีกครั้ง 

2) ขอมูลที่นําเสนอในแตละหนา ไมควรอัดแนนจนเกินไป  ควรจัดที่วางให
เหมาะสมในแตละยอหนา และเนื้อหาของขอมูลไมควรยาวเกินไป เพราะจะทําใหผูชมตองเสียเวลา
ในการเปดอาน และไมสะดวกในการเลื่อนดูหนาเอกสารนั้น โดยอาจแสดงขอมูลในลักษณะของ
ตาราง หรือแสดงรายการในลักษณะของสารบัญที่แสดงหัวขอของขอมูลตางๆ ที่มีอยูในเว็บไซตนั้น 
เพื่อใหผูชมสามารถเลือกใชไดงาย เปนการอํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลยิ่งขึ้น การ
เลือกใชแบบอักษรก็มีสวนสําคัญตอการออกแบบเชนกัน ถาเว็บเพจนั้นมีขอมูลจํานวนมาก ผูเขียน
จําเปนตองเลือกใชแบบอักษรที่อานงาย สบายตา ไมควรเลือกใชอักษรประดิษฐ นอกจากนี้ แบบ
อักษรที่เลือกใช ควรมีความกลมกลืนกับเนื้อหาที่นําเสนอ เชน ถาเรื่องที่นําเสนอมีกลุมเปาหมาย
เปนบุรุษ ตัวอักษรควรเปนแบบที่มั่นคง แข็งแกรง ในขณะที่กลุมเปาหมายเปนสตรี แบบอักษรที่ใช
ควรเปนแบบที่สวนโคง แสดงถึงความออนโยน และผูเขียนไมควรเลือกใชแบบอักษรมากเกินไป
ในหนาเดียวกัน 

3) ขอมูลที่นําเสนอบนเว็บเพจ ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ตัวสะกด 
และไวยากรณ เนื่องจากขอมูลดังกลาวจะเผยแพรไปทั่วโลก และควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยอยูตลอดเวลา 

4) การนํากราฟกหรือรูปภาพเขามาเสริมใหแตละหนานาสนใจนั้น ควรระวังเกี่ยวกับ
การใชรูปภาพหรือกราฟกขนาดใหญ เนื่องจากจะทําใหผูชมเสียเวลาในการเปดเอกสารนั้นนาน
เกินไป หรือไมควรนําภาพมาใชประกอบมากจนดึงความสนใจไปจากจุดสนใจที่ผูเขียนตองการจะ
นําเสนอ อีกทั้งจะทําเว็บเพจนั้น ดูเลอะเทอะ ไมงามตา ซ่ึงการนําภาพมาใชตกแตงเว็บเพจนั้น ควร
เลือกใชใหถูกตอง เชน ไฟล JPEG เหมาะสําหรับภาพที่มีการไลโทนสี ไฟล GIF เหมาะสําหรับรูป
ที่เปนลายเสนโลโก หรือกราฟกที่มีภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากไฟลแบบ GIF เปนไฟลแบบ 8 บิต
แสดงสีไดไมเกิน 256 สี จึงไมควรบันทึกไฟลรูปภาพที่มีสีมากกวา 256 สี ในรูป GIF เพราะจะทํา
ใหคุณภาพลดลง ในขณะที่ ไฟลแบบ JPEG สามารถเก็บภาพสีไดมากวา 256 สี ดังนั้น ถาตองการ
จัดเก็บรูปภาพจํานวนภาพถายหรือภาพที่มีรายละเอียดสูง จึงควรจัดเก็บในรูป JPEG มากกวา แต 
JPEG ก็มีขอเสียในดานการใชเวลาในการคลายภาพคืนมากกวาภาพแบบ GIF เปนตน 

การใชรูปภาพมาแทนพื้นหลังที่เปนสีพื้นธรรมดา ควรเลือกภาพที่มีขนาดเล็ก มี
ความละเอียดต่ํา สีนอย และสามารถแสดงภาพไดเร็ว ไมควรมีตัวหนังสืออยูบน เพราะผูชมอาจเกิด
ความรูสึกสับสนกับตัวหนังสือจริง หรือถามีควรทําใหเปนสีออน จะไดดูเปนลักษณะของลายน้ํา ถา
นํารูปเล็กๆ ที่ซํ้ากัน มาตอกันเปนพื้นหลัง ควรคํานึงถึงรอยตอระหวางรูปแตละรูปเหลานั้น โดยดู
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แลวใหเกิดความราบรื่นของพื้นหลัง ควรคํานึงถึงรอยตอระหวางรูปแตละรูปเหลานั้น โดยดูแลวให
เกิดความราบรื่นของพื้นหลัง ไมควรใหเห็นรอยตอเดนชัดนัก 

5) การนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาประกอบในหนาเว็บเพจนั้น ผูเขียนควรคํานึงถึง
ผูชมดวยวาจะสามารถเรียกดูเอกสารที่ใชเทคโนโลยีที่แตกตางกันไปโดยสะดวกหรือไม เชนมีการ
นําเสนอเอกสารในรูปแบบของไฟล PDF (Portable Document Format) ก็ควรมีวิธีแนะนําผูชมให
ทราบวิธีการเปดอานเอกสารนั้นๆ และถาเครื่องคอมพิวเตอรของผูชมไมมีโปรแกรมดังกลาว อาจมี
ทางเลือกเพื่อเขาไปดาวนโหลดโปรแกรมนั้นๆ มาใชงานได 

6) การใชสีในการออกแบบเว็บเพจ ควรออกแบบใหดูสะอาด อานงาย ซ่ึงผูเขียน
สามารถใชสีในการออกแบบเพื่อส่ือใหผูใชสามารถเขาใจความหมายที่ผูออกแบบตองการจะสื่อ
ออกมา เชน สีในโทนรอน เชน สีเหลือง แดง สีแหลานี้ควรใหความหมายที่เรารอน กาวราว มี
อิทธิพลแตการดึงดูด และกระตุนอารมณไดมากวาสีโทนของสีอ่ืนๆ ในขณะที่สีโทนเย็น เชน สีเทา 
สีฟา น้ําเงิน เขียว ฯลฯ จะใหความรูสึกสงบ สะอาด และเย็นสบาย จะทําใหผูชมเกิดความรูสึก
อบอุน สบาย ถาเปนสีสันสดใส จะสะดุดตา มองเห็นไดไกล โทนของสีตัดกันแบบตรงขาม เชน 
แดง-ดํา เหลือง-น้ําเงิน เขียว-แดง เปนตน เหมาะสําหรับงานของเด็กเลน ภัตตาคาร รานอาหาร
ฟาสตฟูด เปนตน แตหากใชสีจํานวนมาก ตาจะพรา อีกทั้งควรระวังในเรื่องของการใชสีพื้นหลัง 
(Background) หากพื้นหลังเปนสีออนเชนกัน ทั้งนี้ เพราะถาสีพื้นหลังและสีของตัวอักษรเปนสีโทน
เดยีวกัน จะทําใหผูชม อานเอกสารที่นําเสนอนั้นไดยาก นอกจากนี้ การใชสีในการออกแบบเว็บเพจ 
ควรวางเลยเอาท (Layout) สีใหมีลักษณะที่เหมือนหรือคลายๆ กันในทุกๆ หนาของเว็บไซตนั้น เพื่อ
แสดงความเปนเอกภาพของเอกสารที่นําเสนอ 

7) คาสมาชิกในการเขาชม หากเว็บไซตนั้น ตองการเสียคาสมาชิกในการเขาชมหรือ
ตองการมีการลงทะเบียนเพื่อเขาชมเว็บไซตนั้น ควรมีการอธิบายใหผูชมไดรับทราบในตําแหนงที่
ผูชมสามารถมองเห็นไดโดยงาย เพื่อที่ผูชมจะไดตัดสินใจแตเนิ่นๆ วาจะชมเว็บไซตนั้นตอไป
หรือไม 
 

2.4.5 ขอควรระวังในการออกแบบเว็บเพจ 
1) อยาพยายามดึงดูดผูเขาชมเว็บไซตดวยการโออวดวาเว็บเพจของตนใชเทคโนโลยี

ลาสุดในการออกแบบและการเขียนโฮมเพจ แตควรจะเนนใหเห็นวาสารสนเทศที่นําเสนอบนเว็บเพ
จของเรามีประโยชนตอผูชมเว็บไซต หรือมีบริการที่เหนือกวาเว็บไซตอ่ืนๆ อยางไร 

2) การออกแบบใหตัวอักษรวิ่งบนเว็บเพจนั้น ควรกําหนดใหตัวอักษรวิ่งไปอยาง
สม่ําเสมอ คงที่ ไมควรกําหนดใหเร็วบาง ชาบาง หรือเร็วเกินไป ชาเกินไป ทั้งนี้ เพราะจะสงผลให
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ผูชมสนใจที่ตัวอักษรวิ่ง มากกวาประเด็นที่ตองการนําเสนอ นอกจานี้ ผูชมเว็บไซตสวนมาก มักจะ
เขาชมเพื่อการพักผอนหยอนใจ หรือติดตามขาวสารบางอยาง ดังนั้น ผูชมจะคาดหวังวาเว็บไซตที่
เขาไปเยี่ยมชมจะสรางความรูสึกที่สงบ ไดพักผอน มากกวาการที่จะตองถูกกระตุนใหตื่นตัวอยู
ตลอดเวลา 

3) ความซับซอนของชื่อ URL หรือที่อยูของเว็บไซตนั้นๆ ผูเขียนเว็บเพจไมควรตั้ง
ช่ือ URL ใหซับซอน เขาใจยาก ถึงแมวารหัสของ URL จะไมควรอยูในตําแหนงที่เปดเผยใหผูใช
ทราบไดงาย แตบางครั้งก็มีผูชมบางทานที่พยายามจะถอดรหัส URL เนื่องจากเว็บเพจนั้น ๆ ขาด
ดรรชนีในการเขาถึงสารสนเทศที่ดี ดังนั้น ถาหากเปนไปได ผูเขียนควรจะตั้งชื่อ URL ใหส่ือความ
หมายถึงสารสนเทศที่ดี ดังนั้น ถาหากเปนไปได ผูเขียนควรตั้งชื่อ URL ใหส่ือความหมายถึง
สารสนเทศที่นําเสนอนั้น เพื่อเปนการชวยผูชม ในกรณีที่ผูชมเกิดการหลงทางไมทราบวาจะเขาไป
ถึงสารสนเทศในหนานั้นๆ ไดอยางไร หรือผูชมบางทานยังนิยมที่จะเขาถึงในเว็บไซตโดยการพิมพ 
URL เขาไป ดังนั้น ถาผูเขียนเว็บเพจตั้งชื่อ URL ที่ส่ือถึงสารสนเทศในหนาเว็บเพจนั้น ก็จะชวยให
ผูใชจดจํา URL ไดงายยิ่งขึ้น 

4) การสรางการเชื่อมโยงเว็บเพจแตละหนา ผูเขียนตองแนใจวาไดสรางการเชื่อมโยง
ไปหนาเว็บเพจตางๆ ที่ไดสรางไวทุกๆหนา เพราะถาไมมีการสรางการเชื่อมโยงไว หนาที่สรางไว
จะสูญเปลา เพราะผูชมจะไมทราบวามีหนาตาดังกลาวอยู ในทางทํานองเดียวกัน ผูเขียนควรจะทํา
การเชื่อมโยงกลับมาหนา โฮมเพจ ดวยเชนกัน เพราะบางครั้งผูชมอาจตองการกลับมาเริ่มตนที่หนา 
โฮมเพจ 

5) การขาดเครื่องมือในการเขาถึงสารสนเทศในแตละสวน ผูเขียนจะสันนิษฐานวา
ผูชมจะสามารถเขาถึงสารสนเทศทุกๆ สวนที่นําเสนอ เหมือนกับที่ผูเขียนเขาใจนั้นไมได เพราะ
ผูชมที่เขามาเยี่ยมชมนั้น บางทานไมเคยเขามาเยี่ยมชมมากอน ซ่ึงจะเปนการที่ผูชมจะทราบไดวามี
สารสนเทศอะไรที่นาสนใจ หรือเปนประโยชนตอผูชมอยูในสวนใดบาง ดังนั้น ผูเขียนควร
ออกแบบใหโครงสรางของสารสนเทศบนเว็บเพจของตนสามารถเขาใจไดงาย และสามารถเขาถึง
สารสนเทศที่ปรากฏอยูบนสวนอื่นของเว็บเพจหนานั้น หรือหนาอื่นๆ ได โดยอาจสรางดรรชนีใน
การเขาถึงขอมูล หรือทางเลือกอื่นๆ ในการเขาถึงขอมูล 

6) การใชสีของตัวอักษรที่ใชในการเชื่อมโยง ผูเขียนควรจะมีการกําหนดวา ถาผูชม
ไดคลิกเพื่อเลือกชมหนาใดไปแลว ใหเปลี่ยนเปนสีแดง เพราะถาหากไมมีการกําหนดใหมีการ
เปลี่ยนสี อาจสรางความสับสนใหกับผูชมเว็บไซตได ถาจํานวนขอความที่มีการเชื่อมโยงมีจํานวน
มาก ก็จะสรางความสับสนมากขึ้นตามไปดวย 
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7) ขอมูลลาสมัย ผูเขียนเว็บเพจไมควรปลอยใหขอมูลที่นําเสนอบนเว็บลาสมัย ควร
มีการกําหนดนโยบายในการปรับปรุงเว็บเพจเสมอ หากไมมีเวลาหรืองบประมาณเพียงพอที่จะสราง
เว็บเพจใหม ๆ อยูตลอดเวลา ก็เพียงแตพยายามแกไขขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ หากมีขอมูลใหม 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ก็ควรรีบแกไขทันที เพื่อใหผูชมไดรับสารสนเทศที่ทันสมัย และถา
หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล ก็ควรรีบแกไขทันที เพื่อใหผูชมไดรับสารสนเทศที่ทันสมัย และ
ถาหากเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลแลว ควรระบุวันที่ที่ไดรับทําการปรับปรุง คร้ังสุดทายไวดวย 
เพื่อใหผูชมทราบวาสารสนเทศที่ไดมีความทันสมัยมากนอยเพียงไร ซ่ึงจะเปนการสรางความ
นาเชื่อถือใหเว็บเพจนั้นดวย 

8) การมีสารสนเทศบนหนาเว็บเพจมากเกินไป โดยที่ผูเขียนไมไดสรางทางเลือกใน
การเขาถึงสารสนเทศอื่นๆไว เชนการสรางการเชื่อมโยงโดยทําเปนสารบัญในการเขาถึงสารสนเทศ 
เพราะจะมีผูใชเพียง 10 % เทานั้นที่จะใชแถบเลื่อน (Scroll) ในการเขาถึงขอมูลในหนาเดียวกัน 
นอกจากนี้ เมื่อผูชมไดอานสารสนเทศบนเว็บเพจจนถึงขอมูลสุดทายในหนาๆ แลว ควรมีการสราง
ปุมทางเลือกในการที่จะยอนกลับขอความแรกสุดในหนาดังกลาวดวย 

9) การใชเวลาในการดาวนโหลดขอมูลนานเกินไป ผูเยี่ยมชมเว็บไซตสวนใหญจะใช
เวลาในการรอการดาวนโหลดขอมูลนานนัก โดยสวนมากจะรอไมเกิน 10-15 นาที ซ่ึงการที่ผูชม
ตองใชเวลาในการ 

 
2.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชนั 
 

2.5.1 โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP: Personal Homepage Tools) 
สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล (2547)  ไดอธิบายวา ภาพรวมของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

ดวยภาษา PHP มีดังนี้ 
1) ทําความรูจักกับภาษา PHP 
Rasmus Lerdorf ผูใหกําเนิด PHP เร่ิมจากการเขียนสคริปต Perl CGI ใสไวใน

โฮมเพจประวัติสวนตัว เพื่อบันทึกขอมูลผูที่เขาเยี่ยมชมโฮมเพจ แตเนื่องจาก Lerdorf เห็นวาการ
เขียน CGI ดวย Perl นั้นออกจะเยิ่นเยอเกินไป จึงไดตัดสินใจเขียนโปรแกรมขึ้นใหมดวยภาษา C ที่
สามารถแยกสวนที่เปนภาษา HTML ออกจากสวนที่เปนภาษา C เพื่อแยกประมวลผลแลวทําการ
สรางโคด HTML ขึ้นใหม โดยตั้งชื่อโปรแกรมนี้วา Personal Homepage Tools: PHP) และไดเร่ิม
แจกจายโคดออกไปในลักษณะฟรีแวร (Freeware) ตอมาจึงไดเร่ิมเปดใหผูสนใจเขารวมปรับปรุง
และพัฒนา จนพัฒนาเปน PHP/FI ที่เร่ิมเปฯที่นิยมมากขึ้น 
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PHP เปนภาษาสคริปตแบบเซิรฟเวอรไซด (Server-Side Scripting Language) 
หมายถึง การประมวลผลจะเกิดขึ้นบนเครื่องแมขายหรือเซิรฟเวอร (Server) แลวจึงสรางผลลัพธ
เปนภาษา HTML สงใหกับเครื่องลูกขายหรือไคลเอ็นต (Client) เพื่อแสดงผล ซ่ึงลดภาระการสงถาย
ขอมูลจํานวนมาก เพื่อมาประมวลผลบนเครื่องลูกขาย 

การเขียนสามารถทําได โดยเขียนโคด PHP แทรกลงไปในโคด HTML ดวยการเปด
แท็ก <? หรือ <?php และปดดวยแท็ก ?> หรือเขียนเปนโคด PHP อยางเดียวก็ไดเชนกัน และทําการ
บันทึกเปนไฟลที่มีนามสกุล .php, .php3 หรือ .phtml ขึ้นอยูกับที่ไดกําหนดไวในการติดตั้งเว็บ
เซิรฟเวอร 

2) ส่ิงที่จําเปนในการเขียนภาษา PHP 
- เครื่องเซิรฟเวอร (Server) อาจจะใชเครื่อง PC ธรรมดาก็ได 
- เครื่องไคลเอ็นต (Client) เปนเครื่องเดียวกับเครื่องเซิรฟเวอรก็ได 
- โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) เชน Apache, Microsoft Internet 

Information Server (IIS), Microsoft Personal Web Server (PWS) 
- โปรแกรมภาษา PHP 
- โปรแกรมดาตาเบสเซิรฟเวอร (Database Server) เชน MySQL, PostgreSQL, 

Microsoft SQL Server 
- โปรแกรมที่ใชในการเขียนคําสั่ง PHP เชน EditPlus, Dreamweaver 

3) การทํางานของ PHP 
ภาษา PHP ไดมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่อง การทํางานของ PHP ตั้งแตเวอรช่ันแรก

จนถึงเวอรช่ัน 3 ใชการแปลตามลําดับทีละประโยค (Interpretation Process) คือแปลไปทํางานไป
ตามลําดับคําสั่งเหมือนภาษา  HTML แตตั้งแตเวอร ช่ัน  4 เปนตนมา  ไดมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทํางานไปเปนอยางมาก โดยจะทําการแปล (Compiled) เก็บไวในหนวยความจําแลวจึง
ทํางาน (Compilation Process) ดังนั้นสคริปตในสวนที่ถูกเรียกใชงานซ้ํา จะใหผลที่เร็วขึ้นเปนอยาง
มาก 
 

2.5.2 โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล MySQL 
สงกรานต   ทองสวาง (2546) กลาววา MySQL เปนระบบการจัดการขอมูลเชิง

สัมพันธ RDBMS : Relational Database Management system)  เปนฟรีแวรทางดานฐานขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพสูง จัดเปนซอฟตแวรประเภท Open Source  Software สามารถดาวนโหลด Source 
Code ตนฉบับไดจากอินเทอรเน็ต  การแกไขสามารถกระทําไดตามความตองการ MySQL ไดรับ
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การพัฒนาใหมีความสามารถรองรับจํานวนขอมูลจํานวนมากได   สามารถใชงานหลายผูใชได
พรอมกัน (Multi-User) มีการออกแบบใหสามารถแตกงานเพื่อชวยใหการทํางานไดเร็วยิ่งขึ้น 
(Multi-Threaded) การกําหนดสิทธิ์และการรักษาความปลอดภัยของขอมูลมีความรัดกุมนาเชื่อถือ  มี
เครื่องมือหรือโปรแกรมสนับสนุนทั้งของตนเองและของผูพัฒนาอื่น ๆ และที่สําคัญคือ MySQL 
ไดรับการพัฒนาไปในแนวทางตามขอกําหนดมาตรฐานของ SQL ดังนั้นสามารถใชคําสั่ง SQL ใน
การทํางานกับ MySQL ได จึงทําใหมีการนํา MySQL ไปใชในระบบตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปน
ระบบเล็ก ๆ ที่มีจํานวนตารางขอมูลนอย มีความสัมพันธของขอมูลในแตละตารางไมซับซอน ไป
จนถึงระบบการจัดการขอมูลขนาดใหญที่ประกอบดวยตารางขอมูลจํานวนมาก มีความสัมพันธของ
ขอมูลในแตละตารางซับซอน ปจจุบันมีการใช MySQL เปน Database Server เพื่อการทํางาน
สําหรับ Web Database Application มากขึ้นเรื่อยๆ 

1) สถาปตยกรรมของ MySQL 
MySQL มีโครงสรางภายในที่มีการออกแบบการทํางานในลักษณะของ 

Client/Server ประกอบดวย 2 สวน คือสวนของผูใหบริการ (Server) และสวนของผูใชบริการ 
(Client) แตละสวนจะมีโปรแกรมสําหรับการทํางานตามหนาที่ คือ 

สวนของผูใหบริการ  หมายถึง MySQL  Server ทําหนาที่บริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลและจัดเก็บขอมูลทั้งหมด ขอมูลที่จัดเก็บเอาไวมีทั้งขอมูลที่จําเปนสําหรับการทํางานกับ
ระบบฐานขอมูล และขอมูลที่เกิดจากการที่ผูใชแตละคนสรางขึ้นมา 

สวนของผูใชบริการ หมายถึง ผูใชงาน โปรแกรมในสวนนี้ไดแก MySQL  Client, 
Access, Web Development Platform ตาง ๆ เชน Java, PHP, ASP เปนตน 

2) หลักการทํางานในลักษณะ Client/Server ของ MySQL 
- ผูใหบริการ จะมีโปรแกรมหรือระบบสําหรับจัดการฐานขอมูลทํางานรออยู 

เพื่อเตรียมหรือรอคอยการรองขอการใชบริการจากฝงผูใชบริการ 
- เมื่อมีการรองขอการใชบริการเขามา ผูใหบริการจะทําการตรวจสอบตาม

วิธีการ เชน การใหผูใชบริการระบุช่ือและรหัสผาน โดยที่ MySQL สามารถ
กําหนดวาจะอนุญาตหรือปฏิเสธผูใชบริการใดๆ ในระบบที่จะเขาใชบริการ 

- ถาผานการตรวจสอบ ผูใหบริการจะอนุมัติการใหบริการแกผูใชบริการที่รอง
ขอการใชบริการนั้น ๆ ตอไป และหากไมไดรับการอนุมัติ ผูใหบริการจะสง
ขอความผิดพลาดแจงกลับมายังผูใชบริการที่รองขอการใชบริการนั้น 

เครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนผูใชบริการหรือผูใหบริการ อาจจะอยูบนเครื่อง
เดียวกันหรือแยกเครื่องกันก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการทํางาน หรือการกําหนดของผูบริหาร
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ระบบ ตามปกติถาเปนการทํางานในลักษณะ Web-based มีการใชฐานขอมูลขนาดไมใหญนัก 
MySQL Server และผูใชบริการ มักจะอยูบนเครื่องเดียวกันโดยที่เครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวจะตอง
มีทรัพยากรเพื่อการทํางานมากพอสมควร เชน เนื้อที่วางบนฮารดดิสก  หนวยความจํา RAM เปนตน 
แตสําหรับการทํางานจริง (Real-world Application) มักจะแยกผูใชบริการ และผูใหบริการ ออกเปน
คนละเครื่อง เพราะสามารถรองรับการทํางานไดดีกวาและมากกวา 

3) วิธีการเชื่อมตอจากผูใชบริการสูผูใหบริการ มี 2 แบบ ดังนี้ 
3.1) แบบ Native เปนแบบที่นิยมใชกันมากในกรณีที่ระบบปฏิบัติการ

ของ MySQL  Server เปน UNIX  เปนลักษณะการเชื่อมตอทีมีการทํางานเร็วที่สุด เพราะทํางานกัน
ภายใน ลักษณะการทํางานประเภทนี้ไดแก การใชงาน MySQL รวมกับ Web Development 
Platform ที่มีการ Modify ภายในเชน PHP เปนตน 

3.2) แบบผานตัวกลาง เปนแบบที่นิยมใชงานกันมากที่สุด คือ ODBC 
(Open Database Connectivity) สวนใหญจะใชกับผูใหบริการที่ใช Windows Platform เปน
ระบบปฏิบัติการ การทํางานประเภทนี้จะทํางานชากวาแบบ Native  เพราะการทํางานในแตละครั้ง
ระหวางผูใชบริการและผูใหบริการตองผานตัวกลางกอน แตขอไดเปรียบคือมีผูใชงาน Windows 
Platform มากกวาและดวยระบบของ ODBC ทําใหสามารถใช Client  Development  Tools หลาย
ประเภท เชน Access, VB, ASP เพื่อเชื่อมเขาหา MySQL ได แสดงรูปแบบการทํางาน ดังรูป 2.3 
 

 
 

รูป 2.3 แสดงการทํางานแบบ Native และแบบผานตัวกลาง 
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4)  ความสามารถของ MySQL 
MySQL มีความสามารถที่โดดเดน สรุปไดดังนี้ 

- MySQL เปนระบบฐานขอมูลประเภท SQL-Based ผูใชหรือผูพัฒนาสามารถ
ใชคําสั่ง SQL ในการสั่งหรือใชงานกับ MySQL  Server  ไดโดยไมตองศึกษา
เพิ่มเติม 

- สนับสนุนการใชงานสําหรับหนวยประมวลผลกลางไดหลายตัว 
- การทํางานแบบ Multi-Threaded 
- สนับสนุน API เพื่อใชงานกับ Web Development Platform ตาง ๆ มากมายไม

วาจะเปน C++, Java, PHP เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถใชงานรวมกับ 
ODBC ซ่ึงทําใหสามารถใชงานกับเครื่องมืออ่ืน ๆ บน Windows Platform 
เชน Access เปนตน รวมท้ังสามารถนํามาประยุกตเพื่อใชงานรวมกับ ASP 
(Active Server Page) ไดอีกดวย 

- MySQL สามารถรันไดบนระบบปฏิบัติการหลายตัวหลายคาย ไมวาจะเปน 
AIX, BSD/OS, UNIX, MAC OS, Windows Platform เปนตน ทําใหผูใช
สามารถทําการยายหรือปรับขนาดของระบบขึ้นไปไดในกรณีที่ตองการขยาย
ขนาดของขอมูล หรือมีความตองการทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 

- การกําหนดสิทธิและรหัสผานใหมีความปลอดภัย ความยืดหยุนสูง สามารถ
กําหนดเครื่องหรือผู ใชในการเข า ถึงขอมูลได  มีการเข ารหัสขอมูล
(Encryption) สําหรับรหัสผานของผูใช ทําใหมีผูใชมีความมั่นใจวาขอมูลจะมี
ความปลอดภัย ไมมีใครสามารถเขาถึงขอมูลไดหากไมไดรับอนุญาต 

- สามารถทําดัชนี (Index) ไดสูงสุดถึง 32 ดัชนี ในแตละตารางขอมูล โดยที่แต
ละดัชนีสามารถใชฟลดไดตั้งแต 1-16 ฟลด 

- สามารถรองรับขอมูลขนาดใหญ 
- สนับสนุนรูปแบบภาษา (Character Set) หลายชนิด เชน ISO8859-1 (LATIN1), 

BIG5, UJIS และอื่น ๆ ทําใหสามารถจัดการเรียงขอมูล (Sort) หรือกําหนดการ
แสดงขอผิดพลาด (Error Message) ไดตามรูปแบบภาษาที่ตองการ 

- เครื่องที่ทําหนาที่เปนผูใชบริการ (Client)  สามารถเชื่อมเขาสู MySQL  Server 
โดยการใช  TCP/IP Socket, Unix Sockets (Unixes) หรือ Named Pipes (NT) 
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5)  การใชงาน MySQL รวมกับ PHP โดยใช Apache เปน Web Server 
การติดตั้ง MySQL เพื่อใหสามารถใชงานรวมกับ PHP และ Apache เปนลักษณะที่พบ

ไดบอยเนื่องจากทุกตัวเปนฟรีแวรมีจํานวนผูใชมาก ลักษณะการทํางานสําหรับ Apache, PHPและ 
MySQL จะเปนการทํางานในลักษณะ Server-Side คือผูใหบริการจะสงผลลัพธหรือ Output กลับมาที่
ผูใชบริการเทานั้น ตัวโปรแกรมและลอจิกทั้งหลายจะอยูที่ผูใหบริการ การทํางานระหวาง  PHP กับ 
MySQL โดยเฉพาะ PHP เวอรช่ัน 4.04 เปนตนไป สามารถทําไดทันทีโดยไมตองปรับแตงอะไร
เพิ่มเติม เนื่องจากกําหนดให MySQL เปน Built-In Module มาแลว ทําใหผูใช MySQL ไดรับ
ประโยชนอยางสูงสุดเพราะนอกจากความงายในการใชงานแลว ยังไดความรวดเร็วในการทํางาน
มากเพิ่มขึ้นอีกดวย 
 

2.5.3 โปรแกรม Dreamweaver 
พนิดา  พานิชกุลและสุรเชษฐ  วงศชัยพรพงษ (2547)  กลาววา Dreamweaver เปน

โปรแกรมที่ใชในการออกแบบ สรางและพัฒนาเว็บเพจดวยภาษา HTML ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
เนื่องจากไมจําเปนตองเขียนโคด HTML เอง โปรแกรมสามารถสรางโคดใหอัตโนมัติจากการลาก
เครื่องมือมาวางบนที่พื้นที่ออกแบบ หากตองการแกไขหรือดัดแปลงโคด HTML ก็สามารถทําได 
หากเปนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันตองทํางานรวมกับภาษาโปรแกรมมิ่งบนเว็บ ซ่ึงโปรแกรม 
Dreamweaver สามารถรองรับได อันไดแกภาษา ASP, ASP.NET, JSP, PHP และ ColdFusion และ
สามารถเชื่อมตอเขากับฐานขอมูลไดอีกดวย 

โปรแกรม Dreamweaver สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows และ 
ระบบปฏิบัติการ Macintoch ได โดยมีคุณสมบัติของฮารดแวร (อางอิง Windows) ดังนี้ 

- อยางนอยตองเปนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 98, Windows 2000, 
Windows XP หรือ Windows.NET Server 

- เครื่องคอมพิวเตอรที่มี CPU เปน Intel Pentium II Processor  ความเร็วในการ
ประมวลผลเทียบเทา 60 MHz หรือมากกวา 

- RAM อยางนอย 128 MB ขึ้นไป 
- มีพื้นที่วางในฮารดดิสกอยางนอย 275 MB ขึ้นไป 
- จอภาพแบบ 16 บิต ความละเอียด 800  x 600 จุดขึ้นไป 
- เว็บบราวเซอร Netscape Navigator หรือ Microsoft Internet Explorer 

Version 6 ขึ้นไป 
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ความสามารถหลักของ Dreamweaver คือ สรางเว็บเพจดวยภาษา HTML แตไม
จําเปนตองสรางโคดเอง เนื่องจาก Dreamweaver จะสรางโคด HTML ใหโดยอัตโนมัติ หากผูใช
ตองการสรางเว็บเพจลักษณะไดนามิก คือ สามารถเก็บขอมูลของผูเยี่ยมชมเว็บไซตลงฐานขอมูล ก็
สามารถทําได โดยอาศัยการทํางานรวมกับภาษาเว็บโปรแกรมมิ่งที่ Dreamweaver สามารถรองรับ
ไดมากถึง 5 ภาษา ไดแก ASP, ASP.NET, JSP, ColdFusion และ PHP ตลอดจนสามารถอัพโหลด
ไฟลเว็บเพจขึ้นไปฝากไวกับผูใหบริการของผูใหบริการ Web Hosting เพื่อเผยแพรบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตไดโดยตรง 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
  นิติพล  คําภูเวียง (2550) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสํานักบริการ
การศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  เปนสวนที่มีความสําคัญสําหรับการบริหารจัดการการศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยมี
ลักษณะการทํางานเปน เว็บแอพพลิเคชัน ซึ่งมีลักษณะการทํางานแบบออนไลนผานระบบ
อินเทอรเน็ตที่รองรับการทํางานของสํานักบริการการศึกษาในการทํางานใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศนี้พัฒนาขึ้นดวยโปรแกรม ไมโครซอฟทวิชวล
สตูดิโอดอทเน็ต   2005 (Visual Studio.NET 2005) โดยใชงานในสวนโปรแกรมเอเอสพีดอทเน็ต 
(ASP.NET) เปนเครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาสวนติดตอผูใช ตลอดจนใชออกแบบรายงาน
ตาง ๆ ใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2005  (Microsoft SQL Server 2005)
ทางดานการบริหารและจัดการระบบฐานขอมูล 
  อีกทั้ งการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสํานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัย 
ฟารอีสเทอรนไดกลาวถึงการพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาใหม โดยมีการจัดการเกี่ยวกับ 

-  การบันทึก แกไข ลบ ขอมูลผูสมัคร 
-  การออกรหสันักศึกษา 
-  การโอนยายการศึกษาภายนอก 
-  การโอนยายการศึกษาภายใน 
-  การลงทะเบยีนนกัศึกษาแบบจัดกลุมวิชา 
-  การจัดอาจารยที่ปรึกษา 
-  การพิมพรายงานยอดนกัศกึษาใหม 
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  โรงเรียนหาดใหญบริหารธุรกิจสากล (2550) ไดมีการพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา
ออนไลนขึ้น เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูสมัคร โดยที่ผูสมัครสามารถกรอกขอมูลการรับ
สมัครในเบื้องตน ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตหรือสามารถยื่นใบสมัครที่โรงเรียน เพื่อเขาสู
กระบวนการรับสมัครของทางโรงเรียนตอไปได  
  แตเนื่องจากระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลนของโรงเรียนหาดใหญบริหารธุรกิจสากล 
เปนเพียงระบบที่ใหผูสมัครสามารถนําเขาขอมูลการสมัครเพียงอยางเดียว ไมสามารถแนบไฟล
เอกสารหรือหลักฐานการสมัครผานระบบนี้ได อีกทั้งไมมีระบบในการติดตามผลการสมัครหรือ
ระบบแจงผลการสมัครใหกับผูสมัครไดทราบ 

 
  การคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบงานดังไดกลาวมาแลวนั้น ทําใหผู
ศึกษาทราบแนวคิด  หลักการและวิธีการของการพัฒนาระบบสารสนเทศ   ตลอดจนแนวคิดที่
เกี่ยวของของระบบงาน  สามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับ
การรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม เพื่อใหระบบมีความสมบูรณและ
ตอบสนองความตองการของผูใชไดมากยิ่งขึ้น 


