
 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการจัดตารางเรียนตารางสอนออนไลน 
สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม มีแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของตอการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร ท้ังทางดานเกี่ยวกับแนวความคิดเบ้ืองตน โดยมีหัวขอของแนวคิดและ
ทฤษฎี  MD5 โครงสรางหลักสูตร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 พี เอช พี   

http://www.geocities.com/weerakung/member/php_cgi/php-working.html  20 มี.ค. 2552 
หลักการทํางานของ PHP 
PHP เปนภาษาจําพวก scripting language คําส่ังตางๆจะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา สคริปต 

(script) และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปลชุดคําส่ัง ตัวอยางของภาษาสคริปก็เชน JavaScript, Perl 
เปนตน ลักษณะของ PHP ท่ีแตกตางจากภาษาสคริปตแบบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและ
ออกแบบมา เพื่อใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเนื้อหา
ไดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกลาววา PHP เปนภาษาที่เรียกวา server-side หรือ HTML-embedded 
scripting language เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญชนิดหนึ่งท่ีชวยใหเราสามารถสรางเอกสารแบบ Dynamic 
HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนมากข้ึน 

เนื่องจากวา PHP ไมไดเปนสวนหนึ่งของตัว Web Server ดังนั้นถาจะใช PHP ก็จะตองดูกอน
วา Web server นั้นสามารถใชสคริปต PHP ไดหรือไม ยกตัวอยางเชน PHP สามารถใชไดกับ 
Apache WebServer และ Personal Web Server (PWP) สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows 
95/98/NT  

ในกรณีของ Apache เราสามารถใช PHP ไดสองรูปแบบคือ ในลักษณะของ CGI และ 
Apache Module ความแตกตางอยูตรงท่ีวา ถาใช PHP เปนแบบโมดูล PHP จะเปนสวนหนึ่งของ 
Apache หรือเปนสวนขยายในการทํางานนั่นเอง ซ่ึงจะทํางานไดเร็วกวาแบบท่ีเปน CGI เพราะวา ถา
เปน CGI แลว ตัวแปลชุดคําส่ังของ PHP ถือวาเปนแคโปรแกรมภายนอก ซ่ึง Apache จะตองเรียก
ข้ึนมาทํางานทุกคร้ัง ท่ีตองการใช PHP ดังนั้น ถามองในเร่ืองของประสิทธิภาพในการทํางาน การ
ใช PHP แบบท่ีเปนโมดูลหนึ่งของ Apache จะทํางานไดมีประสิทธิภาพมากกวา  
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ลักษณะเดนของ PHP  
ใชไดฟรี PHP เปนโปรแกรมท่ีทํางานอยูในฝง Sever ดังนั้นขีดความสามารถไมจํากัด 

Conlatfun นั่นคือPHP สามารถทํางานบนเคร่ือง UNIX,Linux,Windows ไดหมดเรียนรูงายเนื่องจาก 
PHP ฝงเขาไปใน HTML และใชโครงสรางและไวยากรณภาษางายๆ เร็วและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะเมือใชกับ Apache Serve เพราะไมตองใชโปรแกรมจากภายนอกใชรวมกับ XML ได
ทันทีกับระบบแฟมขอมูลไดใชกับขอมูลตัวอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพใชกับโครงสรางขอมูล
ใชไดแบบ Scalar,Array,Associative arrayใชกับการประมวลผลภาพได 

 
2.2 แนวความคดิเก่ียวกับระบบฐานขอมูล 

ศิวัช   กาญจนชุม และวิชาญ   หงษบิน (2542, หนา 3-25)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับระบบฐาน  
ขอมูลดังนี้ 

2.2.1 ความหมายของระบบฐานขอมูล 
2.2.2 องคประกอบของระบบฐานขอมูล 
2.2.3 ประโยชนจากการประมวลผลดวยฐานขอมูล 
2.2.4 ความสัมพันธและรูปแบบฐานขอมูล 
สาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับระบบฐานขอมูล 4  หัวขอ  มีรายละเอียดตามลําดับดังนี ้

 
2.2.1  ความหมายของระบบฐานขอมูล 

ฐานขอมูล (Database) หมายถึง กลุมของขอมูล (Data Group) ท่ีถูกรวบรวมเขาไว
ดวยกัน โดยครอบคลุมรายละเอียดตาง ๆ เชน  ในสํานักงานก็จะรวบรวมขอมูลต้ังแตหมายเลข
โทรศัพทของผูท่ีมาติดตอจนถึงการเก็บเอกสารทุกอยางของสํานักงาน ซ่ึงขอมูลจะมีสวนท่ีสัมพันธ
กันและเปนท่ีตองการออกมาใชใหเปนประโยชน ขอมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล ส่ิงของ สถานท่ี 
หรือเหตุการณใด ๆ ท่ีเราสนใจศึกษา ซ่ึงขอมูล (Data) อาจจะไดมาจากการสังเกต  การนับหรือการ
วัด และขอมูลอาจเปนไดท้ังตัวเลขหรือเปนขอความก็ได ท่ีสําคัญคือขอมูลจะตองเปนส่ิงท่ีเปน
ความจริง 

รายละเอียดของขอมูลตาง ๆ ตองนํามาเช่ือมโยงสัมพันธกัน ใหตรงตามท่ีตองการ             
เพื่อสะดวกในการคนหาและกรอกขอมูลเพิ่มเติม 
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2.2.2 องคประกอบของระบบฐานขอมูล 
องคประกอบของระบบฐานขอมูลในท่ีนี้  หมายถึง  โครงสร างสารสนเทศ 

(Information) ท่ีประกอบดวย Entity หลาย ๆ ตัว ซ่ึงบรรดา Entity เหลานี้จะตองมีความสัมพันธกัน 
Entity ในท่ีนี้หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยูจริง อันไดแก บุคคล สถานท่ี และส่ิงของ 

ตัวอยาง Entity ในระบบฐานขอมูลของโรงเรียนอาจไดแก อาจารย แผนกวิชา ประวัติ       
การทํางาน หรือถาเปน Entity ของบริษัทก็อาจจะไดแก พนักงานขาย ลูกคา การส่ังซ้ือ และประเภท  
สินคา เปนตน 

สวนของขอมูลท่ีแสดงลักษณะและคุณสมบัติของ Entity เรียกวา  Attribute  เชน 
Attribute ของบุคคลไดแก ช่ือ เพศ อายุ ฯลฯ 
Attribute ของอาจารยไดแก รหัสอาจารย ช่ือ ท่ีอยู เงินเดือน ฯลฯ 
Attribute ของประเภทสินคา ไดแก รหัสสินคา สี ราคา ฯลฯ 

ดังนั้น ถาจะเปรียบไปแลวจะเห็นวา Entity นั้นเหมือนกับแฟมขอมูล สวน Attribute 
นั้นเหมือนกับเขตขอมูล 

เขตขอมูล หรือ ฟลด (Field) หมายถึง ตัวอักขระ (Character) แตละตัว ถูกนํามา
ประกอบกันเปนกลุมคําท่ีมีความหมายข้ึน เชน กลุมตัวอักษรท่ีประกอบกันเปนช่ือหรือนามสกุล 
กลุมตัวเลขท่ีประกอบกันเปนรหัสประจําตัว ราคา โดยเรียกกลุมขอมูลนี้วา เขตขอมูล เชน เขต
ขอมูลช่ือ เขตขอมูลนามสกุล  เขตขอมูลรหัสประจําตัว  เปนตน 

ตัวอักขระ คือขอมูลพื้นฐานท่ีเล็กท่ีสุดภายในแฟมขอมูลคือ บิท (Bit : Binary Digit) 
ซ่ึงเปนหนวยขอมูลพื้นท่ีเก็บอยูในหนวยความจําภายในคอมพิวเตอร บิทนี้จะแทนดวยตัวเลข 1 ตัว 
ไดแก 1 หรือ 0 อยางใดอยางหน่ึง เรียกตัวเลข 1 หรือ 0 นี้วา เปนบิท 1 บิท ขอมูลซ่ึงไดแก ตัว
อักขระแตละตัวเชน A, B, ……Z, 0, 1, 2, ……., 9 และสัญลักษณพิเศษอ่ืน ๆ เชน $, &, +, -, *, / 
ฯลฯ เม่ือจะถูกนําไปเก็บไวในคอมพิวเตอรจะตองถูกแปลงใหอยูในรูปของบิทหลายบิทท่ีมา
ประกอบกัน โดยตัวอักขระ 1 ตัวจะแทนดวยบิท 7 หรือ 8 บิท ตัวอักขระแตละตัวจะเรียกไดอีกอยาง
วา ไบท (Byte) ตัวอยางเชน     ตัวอักขระ A เม่ือเก็บอยูในคอมพิวเตอรจะเก็บเปน 1000001 ตัว
อักขระ B     จะเก็บเปน 10000010 เปนตน 

เม่ือนําขอมูลในหลายเขตขอมูลหรือฟลดมารวมกันซ่ึงมีลักษณะเปนแถว ๆ จะเรียกวา 
ระเบียนหรือเรคคอรด (Record) ระเบียนแตละระเบียนของขอมูลชนิดเดียวกัน จะสามารถนํามา
รวมกันเปนแฟมขอมูลหรือไฟล (File) ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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เขตขอมูล (4) 
 
 

รหัสอาจารย ชื่อ ท่ีอยู เงินเดือน 
1-350 นาวิน กรุงเทพฯ 9,500 
1-361 สุชาดา ยโสธร 8,500 
2-372 สมศักดิ ์ เชียงใหม 10,000 
2-390 มยุรี ตรัง 7,200 
3-452 นิรมล กรุงเทพฯ 8,900 

รูป 2.1  แสดงรายละเอียดของแฟมขอมูล 
 

ถานําแฟมขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน ซ่ึงแตละแฟมขอมูลจะประกอบดวยเขตขอมูล
มารวมกันนั้นเรียกวาฐานขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.2  แสดงความสัมพันธของตาราง 
 

แฟมขอมูล (1) ระเบียน (5) 

เขตขอมูล 

รหัส 

1-350 
1-361 
1-372 
1-390 

เขตขอมูล 

ชื่อ 

นาวิน 
สุชาดา 
สมศักดิ ์
มยุรี 

เขตขอมูล 

ท่ีอยู 
กรุงเทพฯ 
ยโสธร 
เชียงใหม 
ตรัง 

ระเบียน 

เขตขอมูล 

รหัส 
1-350 
1-361 
1-372 
1-390 

เขตขอมูล 

ตําแหนง 
ครู 
ครู 

ครูใหญ 
ครู 

เขตขอมูล 

เงินเดือน 

9,500 
8,500 
10,000 
7,200 

 ระเบียน 

ฐานขอมูล 

แฟมขอมูล 

แฟมขอมูล 
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อาจจะกลาวไดวา  ถานําแฟมขอมูลหลายแฟมขอมูลมารวมกันก็จะกลายเปน
ฐานขอมูลได  แตฐานขอมูลท่ีสมบูรณจะตองมีการเก็บคําอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางของฐานขอมูล 
ท่ีเรียกวาพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) หรืออาจเรียกอีกอยางหน่ึงวาเมตาดาตา (Meta Data) 
ดวย 

พจนานุกรมขอมูล   หมายถึง   สวนท่ีมีหนาท่ีอธิบายลักษณะของขอมูลท่ีเก็บอยูใน
ฐานขอมูลรวมท้ังความสัมพันธของขอมูล 

ระบบฐานขอมูล (Database Management System หรือ DBMS) ถามีหลายตัวจะมีการ
รวมพจนานุกรมขอมูลเปนสวนหนึ่งของ DBMS ดวย  ซ่ึงพจนานุกรมขอมูลนี้จะเปนองคประกอบ          
ทางซอฟตแวร ทําหนาท่ีเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลภายในฐานขอมูล เชน โครงสรางของ             
แตละตาราง ใครเปนผูสราง สรางเม่ือใด และแตละตารางประกอบดวยเขตขอมูลใดบาง คุณลักษณะ
ของแตละเขตขอมูลเปนอยางไร  มีการเรียกใชอยูในโปรแกรมประยุกตใดบาง และมีตารางใดท่ีมี             
ความสัมพันธกันบาง  มีเขตขอมูลใดเปนคียบาง  เปนตนพจนานุกรมขอมูลยังมีสวนท่ีทําหนาท่ี
สําคัญดังตอไปนี้ 

ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล  และความคงสภาพของขอมูล           
(Data Security and Data Integrity)  

ควบคุมเกี่ยวกับการใชงานฐานขอมูลพรอมกัน (Concurrency Control)ถาเปรียบเทียบ
ฐานขอมูลเหมือนกับหองสมุดของโรงเรียนท่ีมีการเก็บหนังสือเลมตาง ๆ หนังสือเหลานั้นจะ
เปรียบเสมือนกับขอมูลท่ีเก็บอยูภายในฐานขอมูล และในหองสมุดจะตองมีการ   ทําบัญชีรายช่ือ
หนังสือตาง ๆ เก็บไว   เพื่อใชบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือแตละเลมวาใครเปน  ผูแตงเก็บอยูท่ี
ใดในหองสมุด  บัญชีรายช่ือหนังสือนี้จะเปรียบไดกับพจนานุกรมขอมูล  เชน ระหวางระเบียนของ
แตละแฟมขอมูล  จะมีพจนานุกรมขอมูลซ่ึงถูกเก็บและจะถูกเรียกใชงานในระหวางท่ีมีการ
ประมวลผลฐานขอมูลและขอมูลท่ีมีอยูในฐานขอมูลจะตองมีความสัมพันธกันดวย 
         

2.2.3 ประโยชนจากการประมวลผลดวยฐานขอมูล 
การประมวลผลดวยระบบฐานขอมูล มีประโยชนดังนี ้

1. ลดความซํ้าซอนของขอมูล ในกรณีท่ีมีขอมูลชนิดเดียวกันถูกเก็บไวหลาย ๆ 
แหง หรือ      ท่ีเรียกวาความซ้ําซอน การนาํขอมูลท้ังหมดมาเก็บไวท่ีเดยีวกันในฐานขอมูล จึงถือวา
เปนการ “ลด” ความซํ้าซอนลงไปได ท้ังนี้ มิใชหมายความวาใหขจัดขอมูลออกไปเพ่ือใหเหลือ
นอยลง 
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2. สามารถหลีกเล่ียงความขัดแยงของขอมูลไดในระดับหนึ่ง   เนื่องจากบางคร้ัง
จะตองมีการแกไขขอมูล   จึงอาจจะกอใหเกิดปญหาในการแกไขคือ    เม่ือเราแกไขขอมูลท่ี
เหมือนกนั  แตแกไขไมหมดหรือแกไขไมครบทุกขอมูลท่ีมีอยูในแตละแหง  จงึทําใหขอมูลชุด
เดียวกันอาจมีคาในแตละแหงไมตรงกัน  ดังนั้นถาการใชระบบฐานขอมูลทําใหเราสามารถลดความ
ซํ้าซอนลงไปได ซ่ึงถาใชระบบฐานขอมูลเม่ือเกิดการแกไขขอมูลข้ึน เม่ือใดก็จะตองแกให
เหมือนกนัครบทุกแหง 

3.  สามารถใชขอมูลรวมกันได การใชขอมูลรวมกันไดนี้ ไมไดจํากดัอยูเฉพาะ
โปรแกรม     ท่ีใชขอมูลอยูในปจจุบันเทานั้น  แตโปรแกรมประยุกตท่ีมีการพัฒนาขึ้นมาใหม ก็
สามารถท่ีจะใชขอมูลท่ีมีอยูไดเลย โดยไมจําเปนตองเพ่ิมเติมขอมูลเขาไปในระบบอีก 

4.   สามารถควบคุมความเปนมาตรฐานได เม่ือมีการนําขอมูลมาเก็บรวบรวม
กันไวใน        ฐานขอมูลเชนนี้ ทําใหผูท่ีมีหนาท่ีควบคุมดูแลการใชระบบฐานขอมูลสามารถกําหนด
มาตรฐาน      ของขอมูลข้ึนมาได  ทําใหการบริหารหรือแลกเปล่ียนขอมูลระหวางระบบเปนไป
อยางสะดวกและ    ถูกตอง 

5. สามารถจัดหาระบบความปลอดภัยท่ีรัดกุมได ระบบฐานขอมูลสามารถที่จะ
กําหนดสิทธิการใชใหแกผูใชคนใด ๆ ก็ไดตามความเหมาะสม และผูใชแตละคนกอ็าจจะใชขอมูล
ไดในระดับท่ีตางกันหรือพดูอีกนยัหนึ่งกคื็อ  ผูใชแตละคนจะมองฐานขอมูลดวยววิท่ีตองการ จึงทํา 
ใหมีความปลอดภัยในการใชขอมูลรวมกัน 

6.  สามารถควบคุมความคงสภาพของขอมูลได  โดยมีการกําหนดคาตาง  ๆ  
หรือจํากัดชวงของขอมูลไว  เพื่อปองกันการพิมพขอมูลผิดพลาด เชน กําหนดชวงของขอมูลในการ
กรอกหมายเลขโทรศัพทไว 7 ตัว เม่ือพิมพครบ 7 ตัวแลว   ก็กําหนดใหเล่ือนไปขอมูลถัดไป  ฉะนั้น
ถาพิมพไมครบ โปรแกรมกจ็ะไมเล่ือนให หรือพิมพเกนิ 7 ตัวก็ไมได 

7.  สามารถสรางสมดุลในความขัดแยงของความตองการได การที่ผูใชท้ังหมด
ขององคกร  ใชขอมูลจากฐานขอมูลรวมกัน  ทําใหทราบถึงความตองการและความสําคัญของ
ผูใชงานท้ังหมด          จึงสามารถกําหนดโครงสรางของฐานขอมูล   เพื่อใหบริการท่ีดีท่ีสุดได เชน 
เลือกเก็บขอมูลท่ีจะตองใชบอย ๆ ไวในส่ือขอมูลท่ีมีความเร็วเปนพิเศษ เปนตน  เปนการสราง
สมดุลของความตองการไมใหเกิดความขัดแยงในหมูผูใช เพราะการออบแบบนั้นกระทําบน
แนวทางท่ีมุงจะใหประโยชนสวนรวมดีท่ีสุดแลว 

8.  เกิดความเปนอิสระของขอมูล โปรแกรมประยุกตท่ีเขียนข้ึนจะไมข้ึนกับ
โครงสราง      ของตารางท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป   เนื่องจากโครงสรางของตารางตาง ๆ  และตัว
ขอมูลในแตละ   ตารางจะถูกเก็บอยูในฐานขอมูลท้ังหมด  โปรแกรมประยุกตไมจําเปนตองเก็บ
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NAME ADDRESS ACCT_NO 
แพง พลเมืองดี 111 บางพลัด กรุงเทพ 1112222333 
จิราพร สมตน 222 บางซื่อ กรุงเทพ 1234567899 
สุภาพร อุดม 333 ปทุมวัน กรุงเทพ 9876543211 
กิตติ  มั่นคง 444 บางบอน กรุงเทพ 1001253456 

 

โครงสรางของตารางท่ีจะใชไว  ซ่ึงตางกับระบบการประมวลผลแฟมขอมูล  ดังนั้นการเปล่ียนแปลง
โครงสรางของตาราง                 เชน  การเปล่ียนแปลงขนาดของเขตขอมูลในตารางใดภายใน
ฐานขอมูล ก็ไมจําเปนตองไปทําการแกไขโปรแกรมประยุกตท่ีมีการเรียกใชเขตขอมูลนั้น 

 
2.2.4  ความสัมพันธและรูปแบบฐานขอมูล 

1) ความสัมพันธ (Relationship) 
ฐานขอมูลท่ีใชในงานหนึ่ง ๆ นั้น ปกติมักจะประกอบดวยแฟมขอมูลหลาย

แฟม แตละแฟมเก็บขอมูลแตกตางกันออกไป ฉะนั้นจึงตองมีการกําหนดความสัมพันธระหวาง
ขอมูลตาง ๆ ท่ีตองการเก็บ    ซ่ึงความสัมพันธนี้อาจจําแนกไดเปน 3 ชนิด คือ 

ก. ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง 
เปนลักษณะความสัมพันธท่ีแตละระเบียนของ  Entity หนึ่ง จะมี

มีความสัมพันธกับระเบียนเพียง 1 ระเบียนใน Entity หนึ่ง และในทางกลับกัน ระเบียนเพียง 1 
ระเบียนใน Entity หนึ่ง จะมีความสัมพันธกับระเบียนเพียง 1 ระเบียนในอีก Entity  เชน กรณีลูกคา
สามารถมีบัญชีเงินฝากไดเพียงบัญชีเดียว และแตละบัญชีเงินฝากจะมีเจาของบัญชีไดเพียงคนเดียว 
ดังตัวอยางขอมูล ตอไปนี้ 

 
Customer       ACCOUNT   
 
 
 
 
 
 

รูป 2.3  อธิบายความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่งดวยตารางความสัมพันธ 
 

จากตัวอยาง ความสัมพันธดังกลาว จะเห็นวาลูกคา ซ่ึงไดแก แต
ละรายการใน Entity “Customer” จะมีความสัมพันธกับรายการใน Entity “Account” ไดเพียง
รายการเดียว และในมุมกลับกันแตละรายการใน Entity “Account” ก็จะมีความสัมพันธกับรายการ
ใน Entity “Customer” ไดเพียงรายการเดียวเชนเดียวกัน  

 

ACCT_NO BALANCE 
1112222333 5400.80 
1234567899 12,000.00 
9876543211 14,999.44 
1001253456 34,543.33 
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ข. ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม 
เปนลักษณะความสัมพันธท่ีระเบียนหนึ่งระเบียนของ Entity หนึ่ง

มีความสัมพันธกับระเบียนหลายระเบียนในอีก Entity หนึ่งมากกวา  1 ระเบียน เชน กรณีลูกคาสา
มาถมีบัญชีเงินฝากไดมากกวา  1 บัญชี และแตละบัญชีเงินฝากจะตองมีเจาของบัญชีเพียงคนเดียว 
ดังตัวอยางขอมูลตอไปนี้ 
Customer       ACCOUNT   
 
 
 
 
 
 
 

 รูป 2.4  อธิบายความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุมดวยตารางความสัมพันธ 
 จากตัวอยาง ความสัมพันธดังกลาว จะเห็นวาลูกคาท่ีช่ือ “แพง  

พลเมืองดี” เปนเจาของบัญชีเงินฝาก 2 บัญชี คือ บัญชีเงินฝากเลขท่ี  “1112222333” และ  
“1200122311” แตในมุมกลับกัน แตละบัญชี จะมีเจาของบัญชีไดเพียงคนเดียว 

 
ค. ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม 

เปนความสัมพันธท่ีระเบียนหลายระเบียนของ Entity หนึ่ง จะมี
ความสัมพันธกับระเบียนหลายระเบียนในอีก  Entity หนึ่ง  เชน กรณีลูกคาสามารถมีบัญชีเงินฝาก
ไดมากกวา 1 บัญชี และแตละบัญชีเงินฝากสามารถมีเจาของไดมากกวา 1 คน ดังตัวอยางขอมูล  
Customer     ACCOUNT   

 
 

 
 
 
 

รูป 2.5  อธิบายความสัมพันธแบบกลุมตอกลุมดวยตารางความสัมพันธ 

NAME ADDRESS ACCT_NO 
แพง พลเมืองดี 111 บางพลัด กรุงเทพ 1112222333 
แพง พลเมืองดี 111 บางพลัด กรุงเทพ 1200122311 
จิราพร สมตน 222 บางซื่อ กรุงเทพ 1112222333 
สุภาพร อุดม 333 ปทุมวัน กรุงเทพ 9876543211 
กิตติ  มั่นคง 444 บางบอน กรุงเทพ 1001253456 

NAME ADDRESS ACCT_NO 
แพง พลเมืองดี 111 บางพลัด กรุงเทพ 1112222333 
แพง พลเมืองดี 111 บางพลัด กรุงเทพ 1200122311 
จิราพร สมตน 222 บางซื่อ กรุงเทพ 1234567899 
สุภาพร อุดม 333 ปทุมวัน กรุงเทพ 9876543211 
กิตติ  มั่นคง 444 บางบอน กรุงเทพ 1001253456 

ACCT_NO BALANCE 
1112222333 5400.80 
1234567899 12,000.00 
9876543211 14,999.44 
1001253456 34,543.33 
1200122311 100,000,00 

 

ACCT_NO BALANCE 
1112222333 5400.80 
1234567899 12,000.00 
9876543211 14,999.44 
1001253456 34,543.33 
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 จากตัวอยาง ความสัมพันธดังกลาว จะเห็นวาลูกคาท่ีช่ือ “แพง  
พลเมืองดี” เปนเจาของบัญชีเงินฝาก 2 บัญชี คือ บัญชีเงินฝากเลขท่ี  “1112222333” และ  
“1200122311” แตในมุมกลับกัน เม่ือพิจารณาจากทางดานบัญชีเงินฝาก จะเห็นวา บัญชีเลขท่ี 
“1112222333”  มีเจาของบัญชี 2 คน คือ “แพง  พลเมืองดี” และ “จิราพร  สมตน” 
 

2)  รูปแบบของฐานขอมูล 
โครงสรางของขอมูลโดยท่ัวไปจะมี 3 แบบดวยกัน คือ 

ก. ฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน (Hierarchical Database) 
ข. ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) 
ค. ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ (Relational Database) 

  
ซ่ึงโครงสรางของขอมูลขางตน สามารถอธิบายไดดังนี้คือ 

 
ก. ฐานขอมูลแบบลําดับขั้น 

ลักษณะของโครงสรางของฐานขอมูลแบบลําดับข้ันนี้ จะมี
ลักษณะคลายตนไม     ท่ีคว่ําหัวลงจึงอาจเรียกโครงสรางขอมูลแบบนี้ไดอีกแบบวาเปน โครางสราง
แบบตนไม (Tree Structure) โดยจะมีระเบียนท่ีอยูแถวบนซ่ึงจะเรียกวาเปน ระเบียนพอแม (Parent 
Record) ระเบียนในแถวถัดลงมาจะเรียกวาระเบียนลูก (Child Record)   ซ่ึงระเบียนพอแมจะ
สามารถมีระเบียนลูกได     มากกวาหนึ่งระเบียน แตระเบียนลูก แตละระเบียนจะมีพอแมเพียงหนึ่ง
ระเบียนเทานั้น 
 
ระเบียนพนักงานขาย  
 
 
ระเบียนลูกคา 
 
 
ระเบียนสินคา 
 

 รูป 2.6  แสดงโครงสรางฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน 

รหัสพนักงานขาย ช่ือพนักงานขาย 

รหัสลูกคา ช่ือลูกคา 

รหัสสินคา จํานวนสินคา 
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 จากตัวขางตนจะเห็นวา ลูกคาแตละคนจะไมสามารถไดรับ
บริการจากพนักงานขายมากวาหนึ่งคนได เนื่องจากลูกคาแตละคนถือวาเปนระเบียนลูก และ
พนักงานขายจะถือวาเปนระเบียนพอแมของลูกคา สินคาแตละชนิดก็จะถูกซ้ือโดยลูกคาเพียงคน
เดียวเทานั้น เนื่องจากสินคาแตละชนิด จะเปนระเบียนลูกของระเบียนลูกคา เปนตน 
 

ข. ฐานขอมูลแบบเครือขาย  
ขอมูลภายในฐานขอมูลแบบนี้สามารถมีความสัมพันธกันแบบใด

ก็ได เชน อาจเปนแบบหน่ึงตอหนึ่ง หนึง่ตอกลุม ตัวอยางของฐานขอมูลแบบนี้ เชน การส่ังซ้ือ
สินคาจากรานผูผลิตสินคา และการนําสินคาไปเก็บในคลังสินคา ซ่ึงจะแสดงความสัมพันธระหวาง
ระเบียนรานผูผลิตสินคาและระเบียนสินคา และความสัมพันธระหวางระเบียนสินคาและระเบียนท่ี
เก็บสินคาไดโดยการใชลูกศรเช่ือมโยงเชนกัน  
 
ระเบียนรานผูผลิตสินคา  
 
ระเบียนลูกคา (ท่ีซ้ือมาจากผูผลิต) 
 
 
 
 
ระเบียนท่ีเก็บสินคา 

 
 รูป 2.7  แสดงโครงสรางฐานขอมูลแบบเครือขาย 

 
ค. ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ  

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ จะมีโครงสรางขอมูลตางจากฐานขอมูล
สองแบบแรก คือ     ขอมูลจะถูกเก็บอยูในรูปแบบของตาราง (Table) ซ่ึงภายในตารางก็จะแบง
ออกเปนแถว (Row) และคอลัมน (Column) แตละตารางจะมีจํานวนแถวไดหลายแถว และจํานวน
คอลัมนไดหลายคอลัมน    แถวแตละแถวจะสามารถเรียกไดอีกอยางวาระเบียนหรือเรคคอรด 
(Record)   คอลัมนแตละคอลัมนสามารถเรียกไดอีกอยางวา เขตขอมูลหรือฟลด (Field) 
 

รหัสพนักงานขาย ช่ือพนักงานขาย 

รหัสสินคา ช่ือสินคา ราคาตอหนวย จํานวนท่ีมีอยู 

รหัสท่ีเก็บสินคา ขนาดบรรจุสินคา 
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2.3  การใชเว็บรวมกับฐานขอมูล  
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ (2544, หนา 109)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการใช

เว็บรวมกับฐานขอมูล ดังนี้ 
ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานอินเทอรเน็ต ไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหมีการ

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางองคกรตาง ๆ ไดอยางท่ัวถึงจากเดิมท่ีเคยเปน Static ก็ไดถูกพัฒนา
มาเปนแบบ Dynamic เชนเดยีวกันกับระบบฐานขอมูล (Database System) ซ่ึงเดิมท่ีเคยใชงานกันอยู
บนเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือบนเครือขายคอมพิวเตอรระยะใกล (Local Area Network 
:LAN) เปนตน ก็ไดถูกพัฒนาใหมีความสามารถนํามาใชงานรวมกับเว็บได เรียกวา “Web 
Database” จึงทําใหการสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ Web Application ไดรับความนยิม
ใชงานกนัแพรหลายมากยิ่งข้ึน  
 
2.4 พี เอช พี  กับการติดตอกับฐานขอมูล 

http://www.rbru.ac.th/courseware/article/php/lesson6/lesson6.4.html 20 มี.ค. 2552 
2.4.1  การติดตอฐานขอมูล 
หลังจากเสร็จส้ินในสวนของข้ันตอนการกําหนดเว็บไซตสําหรับ PHP   เม่ือตองการพัฒนา 

PHP แอพพลิเคช่ันท่ีมีการเรียกใชฐานขอมูล  ตองสรางการติดตอกับฐานขอมูลกอน  เนื้อหาในสวน
นี้จะกลาวถึงการกําหนดให Dreamweaver  ติดตอกับฐานขอมูล   หลังจากนั้นจะเปนการเริ่มการ
พัฒนา PHP เว็บเพจท่ีสามารถเรียกใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลมาแสดงผลบนเว็บเพจ 
http://www.rbru.ac.th/courseware/article/php/lesson6/lesson6.4.html 20 มี.ค. 2552 

 
ฟงกชัน่หลักๆ ท่ีติดตอเซิรฟเวอร, ฐานขอมูล 

mysql_connect() สําหรับเร่ิมการติดตอกับเซิรฟเวอรของ MySQL ซ่ึงตองใชช่ือโฮสต , ช่ือผูใช
และรหัสผาน 

mysql_select_db() สําหรับเลือกฐานขอมูลบนเซิรฟเวอรของ MySQL 

mysql_query() สําหรับรันคิวรีจากคําส่ัง SQL ท่ีสรางข้ึน 

mysql_fetch_array() สําหรับเก็บเรกคอรดผลลัพธจากคําส่ัง SQL ไวในอารเรย 

mysql_free_result() สําหรับปลอยใหรีซอรสเปนอิสระจากการติดตอ 

mssql_close() สําหรับปดการติดตอท่ีกําลังดําเนินอยูในปจจุบัน 
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ขั้นตอนการตดิตอเซิรฟเวอร 
รูปแบบของคําส่ัง  
$connection = mysql_connect("hostname", "username", "password") or die(ติดตอเซิรฟเวอร
ไมได);  

$connection ตัวแปรท่ีใชติดตอกับเซิรฟเวอร 

hostname ช่ือโฮสต 

username ช่ือผูใช 

password รหัสผานสําหรับการเขาใชฐานขอมูล  

die() ฟงกช่ันท่ีใชในการแจงขาวสารหรือแมสเสจเม่ือติดตอเซิรฟเวอรไมไดและ
ออกจากสคริปตโดยไมมีแอกช่ันใดๆ เพิม่เติม  

ขั้นตอนการตดิตอกับฐานขอมูล 
รูปแบบของคําส่ัง  
$db = mysql_select_db("dbname", $connection) or die("ติดตอฐานขอมูลไมได");  

$db ตัวแปรท่ีใชติดตอกับฐานขอมูล 

dbname ช่ือฐานขอมูล 

$connection ตัวแปรท่ีใชติดตอกับฐานขอมูล 

 
2.5  ทฤษฏีเก่ียวกับการเขารหัส 

http://hub-analyst.blogspot.com/2007/08/introduction-to-cryptography.html  3 เมษายน  
2552 

MD5 เปนการ Hashing แบบทางเดียว (One-way Encryption) เทคนิคท่ีใชกันนั่นคือ brute-
force เปนการเอาคําท่ี generate ออกมาเขา function MD5 จากนั้นทําการเปรียบเทียบผลวาได string 
ตัวเดียวกันหรือไมโดยนิยมนํามาใชในการส่ือสารบนอินเตอรเน็ทอยางมาก เพื่อใชในการส่ือสารท่ี
ตองการความปลอดภัยสูงกวาปกติ ซ่ึงการเขารหัสท่ีไดจะไดเปนตัวอักษร ASCII ขนาด 32 
ตัวอักษรตามมาตรฐาน RFC1321 เชน <? echo md5("apple"); ?> จะไดเปน 
1f3870be274f6c49b3e31a0c6728957f จะเห็นวาเปนชุดตัวอักษรท่ีไมสามารถแปรออกมาได 
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http://www.tag.com/tech%20support/System%20Resources/Drivers%20&%20Utilities/D
rivers/Current/7.2/MIL-BOOK-300/WLAN/Docs/THA/security.htm  3 เมษายน  2552 

Message Digest 5 (MD5) เปนวิธีการตรวจสอบความถูกตองแบบทางเดียว ซ่ึงใชช่ือผูใช
และรหัสผาน วิธีนี้ไมสนับสนุนการจดัการคีย แตจําเปนตองใชคียท่ีกําหนดคาไวลวงหนา หากมี
การใชการเขารหัสขอมูล วิธีนี้สามารถใชงานไดอยางปลอดภัยสําหรับการตรวจสอบความถูกตอง
แบบไรสายภายในวิธีการอุโมงค EAP 


