
 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวจิยัเร่ือง การพฒันาระบบแบบสอบถามและการวิเคราะห์ออนไลน์ : สถานภาพและ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษา  มีเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2. ทฤษฎีระบบฐานขอ้มูล 

3. ทฤษฎีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวบ็บราวเซอร์ 
4. ทฤษฎีไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์  
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

1. ทฤษฎกีารวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 ในการสร้างระบบสารสนเทศ จะตอ้งมีทฤษฎีการวเิคราะห์และออกแบบระบบท่ีเก่ียวขอ้ง

ดงัน้ี 

1.1 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (system Analysis and Design) 

  อ าไพ พรประเสริฐกุล (2544 : 74) ไดก้ล่าวถึงการวเิคราะห์และออกแบบระบบ คือ 

วธีิการท่ีใชใ้นการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง หรือระบบยอ่ยของธุรกิจ 

นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบยงัช่วยในการแก้ไขระบบ

สารสนเทศเดิมท่ีมีอยู่แลว้ให้ดีข้ึนอีกดว้ยก็ได ้การวิเคราะห์และออกแบบระบบก็คือ การหาความ

ตอ้งการ (Requirement) ของระบบสารสนเทศวา่คืออะไร หรือตอ้งการเพิ่มเติมอะไรเขา้ไปในระบบ 

และการออกแบบก็คือการน าเอาความตอ้งการของระบบมาเป็นแบบแผน หรือเรียกว่า พิมพเ์ขียว 

ในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้งานได้จริง ตวัอย่างระบบสารสนเทศ เช่นระบบงานขาย 

ความตอ้งการของระบบ ก็คือ สามารถติดตามยอดขายไดเ้ป็นระยะเพื่อฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุง
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การขายไดท้นัท่วงที 

  อจัฉรา   ธารอุไรกุล (2544 : 125) กล่าวถึงความหมายของระบบไว ้ดงัน้ี ระบบ คือ 

กระบวนการต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการเหล่านั้น และ

เช่ือมต่อกนั เพื่อท างานใดงานหน่ึงให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยแบ่งระบบออกเป็น 2 ลกัษณะ 

ใหญ่ ๆ คือ 

 1.1.1 ระบบปิด (Close System) เป็นระบบท่ีมีการควบคุมการท างานและการ

แกไ้ขดว้ยตนเองของระบบเองอยา่งอตัโนมติั 

 1.1.2  ระบบเปิด (Open System) เป็นระบบท่ีไม่มีการควบคุมดว้ยตวัระบบเอง

จะตอ้งควบคุมดูแลโดยมนุษย ์

    1.2 วงจรการพฒันาระบบ 

 สมจิตร อาจอินทร์ และงามนิจ อาจอินทร์ (2550 : 32) กล่าวว่าการท่ีจะพฒันา

ฐานขอ้มูล เพื่อระบบสารสนเทศโดยทัว่ไปนั้นจะมีวงจรในการพฒันา ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีการท างาน

เป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนกระทัง่สามารถท่ีจะสร้างระบบสารสนเทศออกมาได้ และเป็นขั้นตอนท่ี

ผูพ้ฒันาระบบซ่ึงอาจประกอบดว้ยผูจ้ดัการโครงการ นกัวิเคราะห์ระบบ และผูอ้อกแบบฐานขอ้มูล 

จะตอ้งร่วมกนัศึกษาและท าความเขา้ใจแต่ละขั้นตอน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ขั้นตอนในการพฒันาระบบ

จะมีอยูด่ว้ยกนั  ทั้งหมด 7 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.2.1  การวเิคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)  

 คือขั้นตอนในการวเิคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิมเม่ือผูบ้ริหารขององคก์ร

ตอ้งการท่ีจะสร้างระบบสารสนเทศ เน่ืองจากความลา้หลงัของระบบงานเดิมหรือไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอของระบบงานเดิมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการในปัจจุบนัได ้

1.2.2 การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) 

 หลงัจากทราบปัญหาระบบงานเดิม ขั้นตอนต่อไปน้ีคือศึกษาความเป็นไป

ได ้วา่การสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแกไ้ขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปไดห้รือไม่ 
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1.2.3 การวเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช ้(Users Requirement Analysis) 

 หลงัจากศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องระบบและผูบ้ริหารเห็นสมควรท่ีจะให้

ด าเนินการพฒันาต่อ  ขั้นตอนต่อไปน้ีท่ีนกัวเิคราะห์ระบบจะตอ้งท าก็คือการวิเคราะห์ความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้านซ่ึงความตอ้งการในท่ีน้ีหมายถึงความตอ้งการขอ้มูลของผูป้ฏิบติังานและความตอ้งการ

สารสนเทศของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นเจา้ของหน่วยงาน ท่ีเป็นขั้นตอนส าคญัมากเพื่อให้สามารถออกแบบ

ระบบใหม่ไดต้รงกบัความตอ้งการนั้นมากท่ีสุดในขั้นตอนน้ีจะเร่ิมตั้งแต่การศึกษาระบบการท างาน

ขององคก์รซ่ึงเป็นระบบงานเดิมน้ีใหเ้ขา้ใจก่อนวา่มีลกัษณะการท างานและมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

จากผูใ้ชง้านรวมไปถึงกฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัต่างๆ ดว้ย ส าหรับวิธีการท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น

จะสามารถท าไดห้ลากหลายวิธีดว้ยกนั เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผูใ้ชร้ะดบับริหาร

และระดบัพนกังานทัว่ไปหรือจากรายงานต่างๆ ขององคก์รนั้นๆ หลงัจากท่ีไดข้อ้มูลมาพอสมควรก็

จะน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวเิคราะห์เพื่อสรุปใหไ้ดร้ายละเอียดต่อไป 

1.2.4 การออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 

     หลงัจากไดเ้ป้าหมายของงานชดัเจนแลว้วา่ในระบบใหม่จะตอ้งท าอะไรบา้ง  

มีการออกรายงานอะไรและใชข้อ้มูลใดบา้งในระบบ จากนั้นก็จะมาเร่ิมท าการออกแบบฐานขอ้มูล  

ไดแ้ก่การวเิคราะห์หาเอนทิต้ีหรือรีเลชัน่ การวเิคราะห์หาแอททริบิวตแ์ละคียข์องเอนทิต้ีหรือรีเลชัน่  

รวมไปถึงการก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิต้ีหรือรีเลชัน่  ผงัระบบ (Context  Diagram)  

แสดงลกัษณะของระบบงาน โดยจะเป็นมุมมองในระดบัสูงซ่ึง จะไม่แสดงถึงสัญลกัษณ์ในการเก็บ

ขอ้มูล เพราะจะเป็นการเขียนถึงภายในระบบเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีอยูน่อกระบบ รวมทั้งเป็นตวัก าหนด

ขอบเขตความตอ้งการของระบบ สามารถท าใหเ้ห็นภาพรวมของระบบไดอ้ยา่งง่ายดาย กล่าวคือ ผงั

การไหลของระบบระดบั  1,2,…,N (Data Flow Diagram:  DFD Level 1,2,…,N)   อธิบายผงัการ

ไหลของขอ้มูลได ้ดงัน้ี 

 1.2.4.1 ผงัการไหลของขอ้มูลระดบั 0 (Data Flow Diagram Level 0:  

DFD 0) จะเป็นผงัการไหลของขอ้มูลท่ีให้รายละเอียดในล าดบัแรกสุด  รองจากผงัระบบ (Context 

Diagram) คือ เป็น Diagram ตวัแรกท่ีเขียน เพื่อให้เห็นภาพรวมของผงัการไหลของขอ้มูล ซ่ึงจะมี

รายละเอียดมากกกวา่ผงัระบบ (Context Diagram) โดยจะมีสัญลกัษณ์การเก็บขอ้มูล (Data Store) 
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สัญลกัษณ์การไหลของขอ้มูล (Data Flow) และสัญลกัษณ์การประมวลผล (Process) ซ่ึงเป็นส่วนท่ี

แตกยอ่ยมาจากผงัระบบ (Context Diagram)  

                              1.2.4.2 ผงัการไหลของขอ้มูลระดบั 1 (Data Flow Diagram Level 1:   

DFD 1) เป็นผงัการไหลของขอ้มูลในระดบัรองลงมาจาก ผงัการไหลของขอ้มูลระดบั 0 จะแตกการ

ป้อนขอ้มูลจากระดบั 0 โดยจะมีสัญลกัษณ์การเก็บขอ้มูล (Data Store) สัญลกัษณ์การไหลของ

ขอ้มูล (Data Flow) และสัญลกัษณ์การประมวลผล (Process)  

1.2.5 การออกแบบและพฒันาโปรแกรม (Implementation) 

 ขั้นตอนน้ีมีการเลือกระดบัการจดัการฐานขอ้มูลมาใชแ้ละผูอ้อกแบบระบบ                 

ซ่ึงอาจเป็นนกัวเิคราะห์ระบบหรือผูอ้อกแบบฐานขอ้มูล และจะท าการออกแบบโปรแกรมวา่ระบบ

จะตอ้งประกอบดว้ยโปรแกรมใดบา้ง แต่ละโปรแกรมมีหนา้ท่ีอะไรและมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

มีการเช่ือมโยงระหวา่งโปรแกรมจะท าอยา่งไร นอกจากน้ียงัมีการออกแบบหนา้จอการน าขอ้มูลเขา้ 

ในรูปแบบของรายงานและการควบคุมการคงสภาพของขอ้มูลซ่ึงจะน ามาสร้างเป็นเอกสารท่ีเรียกวา่ 

ขอ้มูลการออกแบบโปรแกรม ซ่ึงจะน ามาเพื่อเตรียมไวใ้หก้บันกัเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์

ใชเ้ป็นแบบการเขียนโปรแกรมต่อไปในขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมโปรแกรมเมอร์จะท าการเขียน

และการทดสอบโปรแกรมวา่มีการท างานไดถู้กตอ้งหรือไม่โดยจะมีการทดสอบกบัขอ้มูลจริงท่ีมีอยู่

ถา้เป็นระบบใหญ่ท่ีตอ้งอาศยัโปรแกรมเมอร์หลายคนช่วยกนัเขียนโปรแกรมของตนเองส าเร็จแลว้ 

จึงจะน าโปรแกรมนั้นมารวมกนัให้เป็นระบบเดียวกนัแลว้จึงท าการทดสอบอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่

การทดสอบระบบ 

1.2.6  การท าเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation) 

  ขั้นตอนน้ีจะเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งโปรแกรมเมอร์และนกัวิเคราะห์ระบบ 

เพื่อพฒันาระบบ ซ่ึงตอ้งน าส่วนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 3 และขั้นตอนท่ี 4 มาใช ้ซ่ึงใน

ขั้นตอนน้ีตอ้งมีการจดัท าเอกสารควบคู่ไปดว้ย โดยโปรแกรมเมอร์เป็นผูเ้ขียนโปรแกรมให้ตรงกบั

ท่ีนกัวเิคราะห์ระบบไดว้เิคราะห์และออกแบบระบบไวโ้ดยก่อนท่ีจะมีการน าระบบท่ีสร้างข้ึนไปใช ้

ตอ้งมีการทดสอบโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงในการทดสอบควรใช้ขอ้มูลท่ีปฏิบติังานจริงมาใช้ใน
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การทดสอบ เม่ือมีขอ้ผดิพลาดไม่ถูกตอ้งตามท่ีวเิคราะห์และออกแบบตอ้งท าการปรับแกโ้ดยในการ

ปรับแก้นั้น เอกสารต่าง ๆ ท่ีได้จดัท ามาแลว้นั้นก็ตอ้งน ามาปรับแก้เช่นเดียวกนั การท าเอกสาร

ประกอบโปรแกรมนั้น คือการอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนของโปรแกรมว่าจุดประสงค์ของ

โปรแกรมนั้นคืออะไร จะใช้ในการท างานในด้านใดซ่ึงอาจจะเป็นการสรุปรายละเอียดของ

โปรแกรมและแสดงให้เป็นผงังานหรือรหัสจ าลองก็ไดโ้ปรแกรมเมอร์ท่ีดีควรจะมีการท าเอกสาร

ประกอบโปรแกรมทุกขั้นตอน ในการพฒันาโปรแกรมทั้งขั้นตอนออกแบบการเขียนโปรแกรม

หรือขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม ซ่ึงการท าเอกสารน้ีจะมีประโยชน์อยา่งมากต่อหน่วยงานท่ีจะใช้

งาน  เน่ืองจากในบางคร้ังอาจจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขโปรแกรมนั้นเพื่อให้ตรงกบัความ

ตอ้งการท่ีเปล่ียนไป 

1.2.7 การติดตั้งและการบ ารุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance) 

 เม่ือโปรแกรมผา่นการตรวจสอบตามขั้นตอนเรียบร้อยแลว้ถูกน ามาใชติ้ดตั้ง

ให้แก่ผูใ้ชง้าน ในขั้นตอนน้ีรวมไปถึงการฝึกอบรมให้แก่ผูใ้ชซ่ึ้งอาจเป็นพนกังานท่ีตอ้งใชง้านจริง 

เพื่อใหเ้ขา้ใจในการท างานและสามารถท างานไดโ้ดยไม่มีปัญหา ซ่ึงช่วงแรกผูใ้ชอ้าจจะยงัไม่คุน้เคย 

อาจจะท าให้เกิดปัญหาข้ึนมาบา้ง ดงันั้นจึงตอ้งมีผูท่ี้คอยควบคุมดูแลและตรวจสอบการท างานดว้ย 

เม่ือมีการใช้งานโปรแกรมไปนาน ๆ ก็อาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้เหมาะกับ

เหตุการณ์ และความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้เปล่ียนแปลงไปได ้

 1.3  แผนภาพการไหลขอ้มูลรวบยอด (Context Diagram)  

  1.3.1 ความหมายแผนภาพการไหลขอ้มูลรวบยอด 

   แผนภาพการไหลของขอ้มูลรวบยอดเป็นผงัภาพแสดงถึงการเคล่ือนไหว

ของข้อมูลในระดบัสูงสุดใช้ในการแสดงการเคล่ือนไหวของข้อมูลเข้าและออกจากศูนย์กลาง

ประมวลผลท่ีพิจารณาโดยไม่สนรายละเอียดของระบบแผนภาพการไหลข้อมูลรวบยอดเป็น

จุดเร่ิมตน้การวิเคราะห์ระบบตามหลกัการและโครงสร้างท่ีนกัวิเคราะห์ระบบทุกคนตอ้งศึกษาท า

ความเขา้ใจก่อนท่ีจะด าเนินการพฒันาระบบงาน ในท่ีน้ีเรียกแผนภาพการไหลขอ้มูลรวบยอดว่า 

Context Diagram   สัญลกัษณ์แสดงการเขียน Context Diagram แสดงดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงสัญลกัษณ์การเขียน Context Diagram 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

 

 

แสดงกระบวนการท างาน 

 

 

แสดงแหล่งขอ้มูลท่ีอยูภ่ายนอกระบบ 

 แสดงทิศทางของกระแสขอ้มูล 

 

1.3.2  กฎการเขียนผงัการไหลของขอ้มูล    ซ่ึงประกอบดว้ย 

   1.3.2.1 กระบวนการ (Process) 

   กระบวนการหรือโปรเซส คือ กระบวนการท่ีตอ้งท าให้ระบบ 

โดยจะเป็น กริยา (Verb) จ  านวนโปรเซส มีอยูร่ะหวา่ง 2-7 โปรเซส  

   1.3.2.2 แหล่งขอ้มูล (Data Store) 

- ขอ้มูลตอ้งไหลเขา้ หรือออก โดยกระบวนการ ไม่สามารถไหลไปยงั

แหล่งขอ้มูลหรือเอนทิต้ีภายนอกโดยตรงได ้

- ช่ือเป็น นาม (Noun) โดยแสดงช่ือแหล่งขอ้มูล 

- เอนทิต้ีภายนอก (Extend Entity / Source / Sink) 

- ขอ้มูลไม่สามารถไหลจากเอนทิต้ีภายนอกไปยงัอีกเอนทิต้ีหน่ึง 

- ช่ือเป็น นาม (Noun) โดยแสดงช่ือเอนทิต้ีภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การไหลของขอ้มูล (Data Flow) 

- ขอ้มูลสามารถไหลในทิศทางเดียวหรือเป็นสองทิศทางระหวา่งแหล่งขอ้มลู 

Process No. 

Process  

Source/Destination 

Data Flow 
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- การเพิ่มลูก (Fork) คือ การไหลของขอ้มูลเดียวกนัไปยงัเอนทิต้ี 

ภายนอก 2 เอนทิต้ี หรือมากกวา่ได ้

- ขอ้มูลไม่สามารถไหลยอ้นกลบัไปยงักระบวนการเดิมท่ีไหลมา 

- การไหลเขา้ของขอ้มูลไปยงัแหล่งขอ้มูล หมายถึง การปรับปรุงขอ้มูล 

- การไหลออกของขอ้มูลไปยงักระบวนการ หมายถึง การเรียกใช ้ ช่ือเป็น    

นาม    (Noun)    โดยแสดงขอ้มูลท่ีไหล ทั้งน้ีไม่ควรแสดงช่ือเป็นลกัษณะเอกสารเช่น ใบสมคัร 

เน่ืองจากอาจตอ้งการใชข้อ้มูลเฉพาะเช่น ช่ือ นามสกุล แต่ทั้งน้ีสามารถยกเวน้ไดใ้นกรณีท่ีไม่

ตอ้งการแสดงรายละเอียดยอ่ย 

 

1.4 แผนภาพการไหลขอ้มูล (Data Flow Diagram)  

 1.4.1 ชุดของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนภาพกระแสขอ้มูล ภายในสัญลกัษณ์ประกอบไป

ด้วยสัญลักษณ์ 4 รูปแบบท่ีใช้แทน กระแสข้อมูล ท่ีเก็บข้อมูล กรรมวิธีการท างานต่างๆ และ

แหล่งขอ้มูล/แหล่งใชส้ารสนเทศของระบบ (หรือเอนทิต้ีภายนอก) ดงัน้ี 

1.4.1.1 กระแสขอ้มูล (Data Flow) เป็นขอ้มูลท่ีเคล่ือนยา้ยจากท่ีหน่ึงไปยงั

อีกท่ีหน่ึง เช่นกระแสขอ้มูลอาจเป็นขอ้มูลในค าสั่งซ้ือจากลูกคา้หรือในเช็คสั่งจ่ายเพื่อเป็นเงินเดือน

ของพนกังานหรือเป็นผลลพัธ์จากการสอบถามขอ้มูลจากฐานขอ้มูล เน้ือหาของรายงานท่ีจดัพิมพ์

ออกมาจากระบบ หรือขอ้มูลท่ีปรากฏอยูบ่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ก็ได ้กระแสขอ้มูลเป็นขอ้มูล

ต่างๆท่ีเคล่ือนยา้ยไปดว้ยกนั ดงันั้นกระแสขอ้มูลสามารถท่ีจะประกอบดว้ยขอ้มูลหลายๆรายการท่ี

ถูกสร้างข้ึนในเวลาเดียวกนัและไหลไปดว้ยกนัเพื่อไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกนั 

1.4.1.2  ท่ีเก็บขอ้มูล (Data Store) เป็นขอ้มูลท่ีถูกพกัไว ้ท่ีเก็บขอ้มลอาจ

เป็นหน่ึงในสถานท่ีต่างๆ ท่ีใช้ส าหรับเก็บขอ้มูล ตวัอย่างเช่น แฟ้มท่ีจดัเก็บเอกสาร แฟ้มขอ้มูล

คอมพิวเตอร์ 1แฟ้ม หรือมากกวา่ 1 แฟ้ม เพื่อให้เกิดความเขา้ใจกบัการเคล่ือนยา้ยและจกัการขอ้มูล

ในระบบ โครงสร้างแบบกายภาพ (Physical Configuration) ไม่ใช่เร่ืองส าคญั เพราะท่ีเก็บขอ้มูล

หน่ึงๆอาจมีขอ้มูลทั้งท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ นกัศึกษา ค าสั่งซ้ือลูกคา้ และใบแจง้หน้ีบรรจุอยูก่็ได ้
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D1        Name 

  1.4.1.3  กรรมวิธี (Process) เป็นการท างานหรือการกระท าท่ีใชข้อ้มูลเพื่อ

ท าใหข้อ้มูลมีการเปล่ียนรูป จดัเก็บ หรือเผยแพร่ไปยงัท่ีต่างๆ โดยในการสร้างตวัแบบกรรมวิธีการ

ประมวลผลของระบบๆหน่ึงจะไม่ให้ความส าคญัวา่กรรมวิธีภายในระบบนั้นวา่ท าดว้ยมือหรือดว้ย

คอมพิวเตอร์ 

  1.4.1.4  แหล่งก าเนิดขอ้มูล (Source) หรือ แหล่งใช้สารสนเทศ (Sink) 

เป็นตน้ก าหนดจุดปลายทางของขอ้มูล บางคร้ังแหล่งก าเนิดขอ้มูล หรือแหล่งใช้สารสนเทศของ

ระบบมกัหมายถึงแอนทีต้ีภายนอนเพราะส่ิงเหล่าน้ีอยู่ภายนอกระบบ เน่ืองจากแหล่งก าเนิดขอ้มูล

และแหล่งใช้สารสนเทศอยู่ภายนอนระบบท่ีนกัวิเคราะห์ก าลงัศึกษา ดงันั้นจึงมีคุณลกัษณะหลาย

ประการของแหล่งก าเนิดข้อมูลและแหล่งใช้สารสนเทศท่ีนักวิเคราะห์ไม่ต้องให้ความสนใจ

คุณลกัษณะเหล่านั้น เช่น การโตต้อบระหวา่งแหล่งก าเนิดขอ้มูลและแหล่งใชส้ารสนเทศ 

1.4.2 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนภาพการไหลขอ้มูล (Data flow diagram) 

 การวเิคราะห์ความตอ้งการขอ้มูลของระบบดว้ย Data Flow Diagram โดยใช้

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการสร้างแผนภูมิแสดงกระแสขอ้มูลมีสัญลกัษณ์แสดงดงัตารางท่ี 2.2  

ตารางท่ี 2.2 แสดงตวัอยา่งสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้น Data Flow Diagram 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

หน่วยประมวลผล (Process) 

 
หน่วยงาน/ตวัแปรภายนอก (External Entity) 

        หน่วยเก็บขอ้มูล (Data Store) 

                  name     การไหลของขอ้มูล (Data Flow) 

Name

Name 
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 1.4.3  กฎการเขียนผงัการไหลของขอ้มูล (Rule of DFD) 

    1.4.3.1  กระบวนการ (Process) 

  - ตอ้งเช่ือมต่อกบัส่ิงอ่ืนเสมอ อาจเป็นกระบวนการ แหล่งขอ้มูลหรือ

เอนทิต้ีภายนอก 

  - ตอ้งมีทั้ง Input / Output ไหลเขา้ออกจากกระบวนการ 

  - ช่ือเป็นกิริยาโดยบ่งบอกถึงการท างานของกิจกรรมนั้น 

  - ตอ้งมีการใส่หมายเลขและในกรณีท่ีเป็นกระบวนการยอ่ยหมายเลข 

  - จะตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการหลกั 

 -  ตอ้งมีการใส่หมายเลขใหก้ระบวนการเสมอ ในกระบวนการหลกัในผงั

แม่นั้นจะตอ้งแสดงทั้งหมายเลขและระดบั 

  1.4.3.2 แหล่งขอ้มูล (Data Store) 

 -  ขอ้มูลตอ้งไหลเขา้ หรือ ออก โดยกระบวนการ ไม่สามารถไหลไปยงั

แหล่งขอ้มูล หรือ เอนทิต้ีภายนอกไดโ้ดยตรง 

 - ช่ือเป็นนามโดยแสดงช่ือแหล่งขอ้มูล เอนทิต้ีภายนอก  

 - ขอ้มูลไม่สามารถไหลจากเอนทิต้ีภายนอกไปยงัอีกเอนทิต้ีหน่ึงได ้

 - ช่ือเป็นนาม โดยแสดงช่ือเอนทิต้ีภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

 - เอน็ทิต้ีจะตอ้งเกิดข้ึนจากผงัระบบ  

  1.4.3.3 การไหลของขอ้มูล (Data Flow) 

 - ขอ้มูลสามารถไหลในทิศทางเดียว หรือ สองทิศทางระหวา่ง

แหล่งขอ้มูล 

 - การเพิ่มลูก (Fork) คือ การไหลของขอ้มูลเดียวกนัไปยงัเอนทิต้ี

ภายนอก 2 เอนทิต้ีหรือมากกวา่ก็ได ้

 - ขอ้มูลไม่สามารถไหลยอ้นกลบัไปยงักระบวนการเดิมท่ีไหลมาได ้

 - การไหลเขา้ของขอ้มูลไปยงัแหล่งขอ้มูล หมายถึง การปรับปรุงขอ้มูล 
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 - การไหลออกของขอ้มูลไปกระบวนการ หมายถึง การเรียกใชช่ื้อ เป็นนาม 

โดยแสดงขอ้มูลท่ีไหล ทั้งน้ีไม่ควรแสดงช่ือเป็นลกัษณะเอกสาร เช่น ใบสมคัร เน่ืองจากอาจ

ตอ้งการใชข้อ้มูลเฉพาะ เช่น ช่ือ นามสกุล แต่ทั้งน้ีสามารถยกเวน้ได ้  ในกรณีท่ีไม่ตอ้งการแสดง

รายละเอียดยอ่ย 

 

1.5 การออกแบบฐานขอ้มูลในแนวคิด (Logicl  Design) 

  E-R Diagram  คือการแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในมุมมองของธุรกิจ หรือ อาจ

เรียกว่าใช้ในการส่ือความสัมพนัธ์ของเอนทิต้ีผูเ้ก่ียวข้องในองค์กรและน าไปสู่การออกแบบ

ฐานขอ้มูล การแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลสามารถเขียนเป็นลกัษณะแผนภาพท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

 1.5.1 The Context Data Model 

   The Context Data Model เป็นแผนภาพรวมแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

ตวัอยา่งของ The Context Data Model  แสดงดงัภาพท่ี 2.1 

 

EmployeeEducate Children
1

of

2

has

Receipt Merchandise
5

combine

Marriage
3

marryreceive

4

 

 ภาพท่ี 2.1 ตวัอยา่งของ The Context Data Model 
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ความสัมพนัธ์คู่ท่ี 1 กล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ีการศึกษา (Educate) กบั  

พนกังาน(Employee) 

 - การศึกษา 1 รายการ เป็นของพนกังานเพียง 1 ท่าน  

 - พนกังาน 1 ท่าน มีการศึกษาไดห้ลายรายการ 

 

 1.5.2 The Fully-Attributed Data Model 

The Fully-Attributed Data Model  เป็นแผนภาพแสดงรายละเอียด

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล   ตวัอยา่ง  The Fully-Attributed Data Model แสดงดงัภาพท่ี 2.2 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ตวัอยา่ง The Fully-Attributed Data Model 
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 1.6 พจนานุกรมขอ้มูล ( Data Dictionary) 

 พจนานุกรมขอ้มูล (DD) ใชบ้นัทึกนิยามโครงสร้าง และรูปแบบของขอ้มูลในระบบ

ไวใ้ห้เป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั และทราบไดว้า่ประกอบดว้ยส่วนใดบา้งโดยทัว่ไปการจดัท าพจนานุกรม

ขอ้มูลน้ีจะไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอนข้ึนอยู่กบัความแตกต่างของระบบ ความแตกต่างของซอร์ฟแวร์ท่ี

ใช ้แต่โดยปกติแลว้องคป์ระกอบพื้นฐานส าคญัท่ีควรท่ีจะระบุไวน้ั้นมีดงัต่อไปน้ี 

 1.6.1 ช่ือของขอ้มูล (Name of data item) ช่ือของขอ้มูลท่ีเรียกใชโ้ดยโปรแกรม ท่ี

ควรจะส่ือความหมายถึงตวัขอ้มูลไดแ้ต่ตอ้งเป็นไปตามรูปแบบ    (Syntax) ของซอร์ฟแวร์นั้นๆ ดว้ย 

 1.6.2 รายละเอียดแสดงความหมายของช่ือขอ้มูล (Description of data item) ขอ้มูล

ทุกตวัควรมีค าอธิบายความหมายใหช้ดัเจนวา่ หมายถึงอะไร เพราะช่ือขอ้มูลในบางภาษานั้นอาจะมี

ขอ้จ ากดั 

 1.6.3 ชนิดของขอ้มูล (Data type) ขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์นั้นจะมีไดห้ลายชนิด จึง

ควรระบุชนิดของขอ้มูลนั้นใหช้ดัเจนวา่เป็นแบบตวัเลขท่ีค านวณได ้หรือเป็นตวัเลขท่ีเป็นรหสั หรือ

เป็นแบบอกัษร หรือแบบตรรกะ 

 1.6.4 ความยาวของขอ้มูล (Length of item) ในพจนานุกรมขอ้มูล ขอ้มูลทุกตวัควร

ระบุความยาวสูงสุด (Maximum length) ในการจดัเก็บขอ้มูลดว้ย 

1.6.5 รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ (Other addition Information) ซ่ึงไดแ้ก่ รายละเอียด

เพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีผูพ้ฒันาระบบเห็นสมควรระบุไวเ้พื่อประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงหรือแกไ้ขระบบ 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงตวัอยา่งรูปแบบของ Data Dictionary 

Table Name : XXXXXXXXXXXXXX 

Table 

Name 

Attribute 

Name 

Cont

ents 

Type Format Range Required PK, 

FK 

FK  

reference 

Table 

…… …… …… …… …… …… …… … …… 

 

  ตารางท่ี 2.4 แสดงตวัอยา่งความหมายของค าศพัท ์Data Dictionary 

ช่ือ ความหมาย 

Table Name ช่ือตาราง 

Attribute Name ช่ือคุณลกัษณะ 

Contents ค าอธิบาย 

Type ชนิดขอ้มูล 

Format รูปแบบขอ้มูล 

Range ขอบเขตขอ้มูล 

Required จ าเป็น/ไม่จ  าเป็น 

PK or FK ประเภทคีย ์PK = Primary key , FK = Foreign key 

FK  reference Table ช่ือตารางท่ีอา้งอิง 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางแสดง Data Store ทั้งหมด 

แหล่ง 

ขอ้มูล 

ช่ือแฟ้มขอ้มูล

ภาษาองักฤษ 

ช่ือแฟ้มขอ้มูล

ภาษาไทย 

ชนิดแฟ้มขอ้มูล ค าอธิบาย 

แฟ้มขอ้มูล 

D1 Story ข่าวประชาสัมพนัธ์ Transaction File ส าหรับเก็บขอ้มูล

รายละเอียด

ประชาสัมพนัธ์ 

D2 Adim ผูดู้แลระบบ Master  File ส าหรับเก็บขอ้มูล

ผูดู้แลระบบ

ทั้งหมด 

D3 Room หอ้งนวด Master  File ส าหรับเก็บขอ้มูล

หอ้งนวด 

D4 Country ประเทศ Reference  File ส าหรับเก็บขอ้มูล

ประเทศของ

สมาชิก 

 

แยกรายละเอียดแต่ละแฟ้ม   ประกอบดว้ย 

 แหล่งขอ้มูล:  (D1) 

 ช่ือแฟ้มขอ้มูล : ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Story) 

 ชนิดแฟ้มขอ้มูล: Transaction File 

 ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล : ส าหรับเก็บขอ้มูลรายละเอียดประชาสัมพนัธ์ 
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 ตารางท่ี 2.6 แสดงตารางของแฟ้มขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ช่ือแอท - 

ทริบิวต์ 

ความ 

หมาย 

ชนิดข้อมูล ขนาด 

(ไบต์) 

รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อน

ข้อมูล

(Y/N) 

คย์ีหลกั

หรือ    

คย์ีนอก 

ตารางที ่

อ้างถึง 

Story_id รหสัข่าว Int(5) 4 99999 1-9 Y PK  

Story_Date วนัท่ีเขียน

ข่าว 

Date 3 YYYY/

MM/DD 

0001/01/01-

9999/12/31 

Y   

Stor _Name ช่ือข่าว Text (20) 22 X(20) ก-ฮ,A-Z, 0-9 Y   

Story_Detail รายละเอียด

ข่าว 

LongText 

(50000) 

50004 X(50000

) 

ก-ฮ,A-Z, 0-9 Y   

Stroy_Level ระดบัความ

น่าสนใจ 

Int(1) 4 9 1,2,3 Y   

Story_ 

picId 

รหสัรูปข่าว Int(2) 4 99 1-9 N PK,FK Pic_Id 

หมายเหตุ   Stroy_level   ขอ้มูล 1 คือไดรั้บความนิยมมาก 

 ขอ้มูล 2 คือไดรั้บความนิยมปานกลาง 

 ขอ้มูล 3  คือไดรั้บความนิยมนอ้ย   

ค าอธิบาย 

- รูปแบบของขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขทั้งหมด 9 ตวั  คือ 9(10) 
- รูปแบบของขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความทั้งหมด 9 ตวั คือ 9(10) 
- รูปแบบขอ้มูลท่ีข้ึนตน้ดว้ยตวัเลข 2 ตวัและขอ้ความอีก 3 ตวั คือ 99XXX 
- รูปแบบขอ้มูลตวัเลขท่ีมีทศนิยม 2 ต าแหน่งคือ 99.99 
- รูปแบบขอ้มูลอีเมลคื์อ XXXX@XXX.XXX 
- ในกรณีท่ีใชต้วัเลขแทนขอ้มูลเช่นขอ้มูลของ Stroy_level ดงัตารางขา้งตน้ 
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2. ทฤษฎีระบบฐานข้อมูล 
 ในการสร้างระบบสารสนเทศ  จะตอ้งใชท้ฤษฎีระบบฐานขอ้มูล  ซ่ึง กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และ

จ าลอง ครูอุตสาหะ (2546 : 58) ได้กล่าวถึงความหมายของระบบฐานขอ้มูล (Database System) คือ 

ฐานขอ้มูลท่ีท าข้ึนเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยแต่ละฐานขอ้มูลเทียบเท่ากบั

ระบบแฟ้มขอ้มูล 1 ระบบ 

 2.1 องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล 

  2.1.1 ขอ้มูล (Data)  

 ขอ้มูลท่ีจดัอยู่ในระบบข้อมูล ไม่ว่าในส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล ไปจนถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่  ขอ้มูลในแต่ละส่วนจะตอ้งสามารถน ามาใชป้ระกอบ

กนัได ้(Data Integrated) นอกจากคุณลกัษณะน้ีแลว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีมีผูใ้ชจ้  านวน

มากน้ีขอ้มูลในฐานขอ้มูลจะตอ้งสามารถถูกใชร่้วมกนั (Data Sharing) จากผูใ้ชห้ลายๆคนได ้  

          2.1.2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลประกอบดว้ย

อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์  2 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 

-  หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage) เป็นอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ท่ี 
ใช้จดัเก็บขอ้มูลของฐานขอ้มูล  ดงันั้นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงส าหรับอุปกรณ์ในส่วนน้ีจึงไดแ้ก่ ความจุ

ของความจ าส ารองท่ีน ามาใชจ้ดัเก็บขอ้มูลของฐานขอ้มูลนั้น  

-  หน่วยประมวลผล และหน่วยความจ าหลกั   เป็นอุปกรณ์ท่ีจะตอ้งท างาน

ร่วมกนัเพื่อน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลข้ึนมาประมวลผลตามค าสั่งท่ีก าหนดให้ ดงันั้นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง

ส าหรับอุปกรณ์ในส่วนน้ีจึงไดแ้ก่ความเร็วของหน่วยประมวลผล และขนาดของหน่วยความจ าหลกั

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใชป้ระมวลผลร่วมกบัฐานขอ้มูลนั้น 
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  2.1.3 ซอฟทแ์วร์ (Software)  

   การติดต่อกบัขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลของผูใ้ชต้อ้งกระท าโดยผา่นโปรแกรม

ท่ีมีช่ือวา่โปรแกรม Database Management System (DBMS) ซ่ึงหนา้ท่ีหลกัของโปรแกรม DBMS  

ไดแ้ก่  การท าให้การเรียกใช้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเป็นอิสระจากส่วนของ Hardware หรืออีกนยัคือ

โปรแกรม DBMS จะท าหนา้ท่ีในการจดัการและควบคุมความถูกตอ้ง ความซ ้ าซ้อน ความสัมพนัธ์

ระหวา่งขอ้มูลต่างๆ ภายในฐานขอ้มูลแทนโปรแกรมเมอร์ ส่งผลให้ผูใ้ชส้ามารถท่ีจะเรียกใชข้อ้มูล

จากฐานขอ้มูลได ้โดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใหท้ราบถึงโครงสร้างทางกายภาพของขอ้มูลในระดบัท่ีลึก

เช่นเดียวกบัโปรแกรมเมอร์ เน่ืองจากโปรแกรม DBMS จะมีส่วนของ Query Languageซ่ึงเป็นภาษา

ท่ีประกอบดว้ยค าสั่งต่างๆ ท่ีใชใ้นการจดัการ และเรียกใชข้อ้มูล จากฐานขอ้มูล ซ่ึงสามารถน าไปใช้

ร่วมกบัภาษาคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ เพื่อมาพฒันาเป็นโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับเรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูล

ในการน ามาประมวลผล  

2.1.4  ผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูล (User) 

   ผูเ้รียกใชข้อ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลมาใชง้านสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

- Application    Programmer      คือ       ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการพฒันาโปรแกรม  
(Application Programmer) เพื่อเรียกใช้ขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลมาประมวลผล โดยโปรแกรม              

ท่ีพฒันาข้ึนมานั้น ส่วนใหญ่มกัจะใชร่้วมกบัค าสั่งในกลุ่ม Data Manipulation Language (DML)  

ของ Query Language เพื่อเรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูล End User คือ ผูน้ าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลไปใช้

งานซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

    -  Naive User คือ ผูท่ี้เรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลอาศยัโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน 

และ Sophisticated User คือ ผูใ้ชง้านเรียกใชง้านขอ้มูลจากฐานขอ้มูลดว้ยประโยคค าสั่งของ Query 

Language เพื่อสามารถเรียกใช้งานขอ้มูลจากฐานขอ้มูลน้ีไดโ้ดยตรง ประโยคค าสั่งพวกน้ีจะถูก

ส่วน Query Processor ของโปรแกรม DBMS แปลงให้อยู่ในรูปของค าสั่ง            ในกลุ่ม Data 

Manipulation Language  
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 - Database   Administrator (DBA)    คือ ผูบ้ริหารท่ีจะท าหนา้ท่ีควบคุมและ

ท าการตดัสินใจในการก าหนดโครงสร้างของฐานขอ้มูล  ชนิดของขอ้มูล  วิธีการจดัเก็บขอ้มูล  

รูปแบบในการเรียกใช้ขอ้มูล  ความปลอดภยัของขอ้มูล  และกฎระเบียบท่ีใช้ควบคุมความ

ถูกต้องของข้อมูลภายในฐานข้อมูลนั้น โดยจะอาศัยค าสั่งในกลุ่มของ Data Definition 

Language (DDL)               ซ่ึงเป็นอีกส่วนหน่ึงของ Query Language เป็นตวัก าหนด  

 2.2  ประโยชน์ของฐานขอ้มูล 

                กิตติ ภกัดีวฒันะกุลและจ าลอง ครูอุตสาหะ (2546 : 15) กล่าววา่ ประโยชน์ขอฐานขอ้มูล 

ดงัน้ี 

 2.2.1 สามารถลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล (Data Redundancy) โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง

จดัเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้นกนัในระบบแฟ้มขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานเหมือนเดิม แต่สามารถน าขอ้มูล

มาใชร่้วมกนัในคุณลกัษณะ Integrated แทน 

 2.2.2  สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูล (Data Inconsistency) เน่ืองมาจาก

การท่ีไม่ตอ้งจดัเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้นกนัในหลายแฟ้มขอ้มูล ดงันั้นจึงสามารถจะแกไ้ขขอ้มูลในแต่ละ

ชุดโดยไม่ก่อใหเ้กิดค่าท่ีแตกต่างกนัได ้

  2.2.3 แต่ละหน่วยงานในองคก์ร สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้

  2.2.4 สามารถก าหนดให้ขอ้มูลมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อท่ีให้ผูใ้ช้งาน

ขอ้มูลในฐานขอ้มูลชุดเดียวกนั สามารถเขา้ใจและส่ือสารถึงความหมายเดียวกนั 

  2.2.5 สามารถก าหนดระบบความปลอดภยัให้ขอ้มูลได ้ โดยการก าหนดระดบัของ

ความสามารถในการเรียกใชข้อ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคน ใหแ้ตกต่างกนัตามความรับผดิชอบ 

  2.2.6  สามารถรักษาความถูกตอ้งของขอ้มูลนั้นไดโ้ดยระบุกฎเกณฑ์ในการควบคุม

ความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการป้อนขอ้มูลผดิ 

  2.2.7 ตอบสนองต่อความตอ้งการใชข้อ้มูลในหลายรูปแบบ 
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  2.2.8 ท าให้ขอ้มูลเป็นอิสระจากโปรแกรมท่ีใชง้านกบัขอ้มูล (Data Independence) 

ซ่ึงส่งผลใหผู้พ้ฒันาโปรแกรมสามารถท่ีจะแกไ้ขโครงสร้างของขอ้มูลโดยท่ีไม่กระทบต่อโปรแกรม

ท่ีเรียกใชง้านขอ้มูลนั้น  

 2.3 ขอ้ดีขอ้เสียของการประมวลผลแบบฐานขอ้มูล 
 สมจิตร อาจอินทร์และ งามนิจ อาจอินทร์ (2550 :12) กล่าวว่า ไดแ้บ่งถึงขอ้ดีและ

ขอ้เสียการประมวลผลแบบฐานขอ้มูลไวด้งัน้ี  

   2.3.1 ขอ้ดีของการประมวลผลแบบฐานขอ้มูล 

- ขอ้มูลมีการเก็บอยูร่วมกนัและสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้

- ลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล 

- สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้กนัของขอ้มูลท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

- การควบคุมการคงสภาพของขอ้มูล 

- การจดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูลท าไดง่้าย 

- ความเป็นอิสระระหวา่งโปรแกรมประยกุตแ์ละขอ้มูล 

- การมีผูค้วบคุมระบบเพียงอยา่งเดียว 

    2.3.2  ขอ้เสียของการประมวลผลแบบฐานขอ้มูล 

- การใชง้านฐานขอ้มูลจะเสียค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

- มีความซบัซอ้น 

- การสูญเสียขอ้มูลอาจเกิดข้ึนได ้

 

      2.4  ประเภทของฐานขอ้มูล 
 กิตติ ภกัดีวฒันะกุลและจ าลอง ครูอุตสาหะ (2546 : 31) กล่าววา่ ไดแ้บ่งประเภทของ

ฐานขอ้มูลออกเป็น 3 ประเภท คือ 

2.4.1 ฐานขอ้มูลแบบล าดบัขั้น (Hierarchical Database) เป็นฐานขอ้มูลซ่ึงจะมี

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเป็นแบบหน่ึงต่อหน่ึงหรือเป็นแบบหน่ึงต่อกลุ่ม แต่จะไม่มีความสัมพนัธ์

แบบกลุ่มต่อกลุ่มในฐานขอ้มูลแบบน้ี 
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ลกัษณะของโครงสร้างของฐานขอ้มูลแบบล าดบัขั้นน้ี จะมีลกัษณะท่ีเป็นโครงสร้าง               

แบบตน้ไม ้(Tree Structure) โดยมีระเบียนท่ีอยูแ่ถวบน ซ่ึงเรียกวา่ ระเบียนพ่อแม่ (Parent Recode) 

ระเบียนแถวถดัลงมาเรียกวา่ ระเบียนลูก (Child Parent) สามารถมีระเบียนลูกไดม้ากกวา่ 1 ระเบียน 

แต่ละระเบียนลูกนั้นจะมีระเบียนพอ่แม่เพียง 1 ระเบียนเท่านั้น 

2.4.2  ฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย (Network Database) เป็นฐานขอ้มูล และเป็นระบบ

การจดัการฐานขอ้มูลท่ีมีอยูบ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียว  และมีหน่วยเก็บขอ้มูลส ารองอยู ่

เรียกวา่ ระบบฐานขอ้มูลแบบศูนยก์ลาง (Centralized Database System) เพราะอุปกรณ์ของระบบน้ี    

ติดตั้งอยูบ่นเคร่ืองเพียงเคร่ืองเดียว หรือเรียกวา่ ไซต ์(Site) เดียวเท่านั้น ถึงแมว้า่ฐานขอ้มูลดงักล่าว

อาจจะถูกเรียกใชข้อ้มูลจากเทอร์มินอลระยะไกลมีการติดต่อเขา้มายงัเคร่ืองส่วนกลางนั้นแต่ขอ้มูล 

และระบบจดัการฐานขอ้มูลยงัคงท างานอยูบ่นเคร่ืองเพียงเคร่ืองเดียว ในปัจจุบนัมีการใชฐ้านขอ้มูล

จากหลายๆเคร่ือง หรือหลายไซต์ โดยผ่านระบบเครือข่ายการส่ือสารเรียกว่า ฐานข้อมูลแบบ

กระจาย (Distributed Database Systems : DDBSs) ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูลแบบน้ี

เรียกวา่ ระบบจดัการฐานขอ้มูลแบบกระจาย (Distributed Database Management Systems หรือ 

DDBMS)  ขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลแบบน้ีสามารถมีความสัมพนัธ์กนัแบบใดก็ไดโ้ดยอาจเป็นแบบ

หน่ึงต่อหน่ึง หน่ึงต่อกลุ่ม หรือกลุ่มต่อกลุ่ม 

2.4.3 ฐานขอ้มูลแบบเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) เป็นลกัษณะฐานขอ้มูล                  

แบบเชิงสัมพนัธ์ซ่ึงจะเป็นฐานขอ้มูลท่ีจะสามารถใชง้านร่วมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในทุกๆ ระดบั

ตั้งแต่ไมโครคอมพิวเตอร์จนถึงเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ฐานขอ้มูลแบบน้ีขอ้มูลจะถูกเก็บในรูปแบบ

ของตาราง (Table) ซ่ึงภายในตารางจะแบ่งออกเป็นแถว (Row) และคอลมัน์ (Column) แต่ละตาราง   

จะมีจ านวนแถวไดห้ลายแถวและจ านวนคอลมัน์ไดห้ลายคอลมัน์ แถวแต่ละแถวเรียกไดอี้กอยา่งวา่ 

ระเบียน หรือ เรคคอร์ด (Recode) คอลมัน์แต่ละคอลมัน์สามารถเรียกอีกอยา่งวา่ เขตขอ้มูลหรือฟิลด ์

(Field) 

 2.5 แบบจ าลองขอ้มูล (Data Model) 

  กิตติ  ภกัดีวฒันะกุลและจ าลอง  ครูอุตสาหะ (2546 : 8)กล่าววา่ แบบจ าลองขอ้มูล

ลกัษณะแบบน้ีจะเป็นแบบจ าลองท่ีใช้ส าหรับอธิบายโครงสร้างและความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
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ภายในฐานขอ้มูล จากรูปแบบท่ีเป็นแนวคิดท่ียากแก่การเขา้ใจจนท าให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถ

เขา้ใจจบัตอ้งไดง่้ายข้ึนดงันั้นแบบจ าลองของฐานขอ้มูลจึงมกัถูกน าไปใช้อธิบายถึงโครงสร้างของ

ฐานขอ้มูลประเภทต่างๆ ท่ีอยูใ่นรูปทฤษฎีท่ีเขา้ใจยาก รวมทั้งน าไปใชใ้นการอธิบายโครงสร้างของ

ฐานขอ้มูลท่ีนกัออกแบบฐานขอ้มูลออกแบบข้ึนท่ีอยู่ในรูปของแนวความคิด และจบัตอ้งไดย้าก

เช่นกนั 

โดยทัว่ไป ภายในแบบจ าลองของขอ้มูล จะประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 

-   ส่วนท่ีใชแ้ทนขอ้มูลท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นฐานขอ้มูล    ซ่ึงโดยทัว่ไป 

มกัแทนดว้ยรูปส่ีเหล่ียม 

-  ส่วนของกฎต่างๆ ท่ีใชค้วบคุมความถูกตอ้งของขอ้มูลภายในฐานขอ้มูล 

-  ส่วนของการกระท าต่างๆ ท่ีสามารถใชง้านร่วมกบัฐานขอ้มูล 

 แบบจ าลองของขอ้มูล สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

2.5.1  คอนเซปช่วล โมเดล (Conceptual Model) เป็นแบบจ าลองขอ้มูลท่ีมกัจะถูก

น าไปใชใ้นการออกแบบฐานขอ้มูล เพื่อตอ้งการท่ีจะอธิบายให้เห็นวา่ภายในฐานขอ้มูลน้ี ประกอบ

ไปดว้ยขอ้มูลอะไรบา้ง แต่ละขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรดงันั้นแบบจ าลองในกลุ่มน้ี จึงจะมกั

ประกอบดว้ยสัญลกัษณ์ ท่ีใช้แทนขอ้มูล คุณสมบติัของขอ้มูลและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ไดแ้ก่

Entity-Relationship Model (E-R Model) และ Object-oriented Model 

2.5.2 อิมพลีเมนเทชัน่ โมเดล (Implementation Model) เป็นแบบจ าลองขอ้มูลท่ีถูก

น ามาอธิบายโครงสร้างของฐานขอ้มูลแต่ละประเภทท่ีถูกคิดคน้ข้ึนไดแ้ก่ Hierarchical Database 

Model Network Database Model และ Relational Database Model 

 2.6 ประเภทของคีย ์

 สมจิตร อาจอินทร์และงามนิจ อาจอินทร์(2550 : 63)กล่าววา่ไดแ้บ่งประเภทของคีย ์ดงัน้ี 
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2.6.1 คียห์ลกั (Primary Key : PK) เป็นแอททริบิวตท่ี์มีคุณสมบติัของขอ้มูลนั้นๆ  

ท่ีเป็นค่าเอกลกัษณ์หรือมีค่าท่ีไม่ซ ้ าซอ้นกนัเลย 

2.6.2 คียคู์่แข่ง (Candidate Key) เป็นคุณลกัษณะของขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ

เอนทิต้ีนั้น แต่ไม่ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นคียห์ลกั 

2.6.3 คียร่์วม (Composite Key) เป็นคุณลกัษณะร่วมของขอ้มูลเม่ือมาร่วมกนัท่ี 

สามารถน ามาใชอ้า้งอิงถึงเอนทิต้ีนั้นๆ ในลกัษณะเดียวกบัคียห์ลกั แค่เพียงแต่เกิดจากการรวมกนั

ของคุณลกัษณะมากกวา่ 1 ในการอา้งอิง 

  2.6.4 คียส์ ารอง (Secondary  Key)  เป็นกลุ่มของแอททริบิวทแ์ต่ไม่ไดรั้บเลือกเป็น

คียห์ลกัของรีเลชัน่ ซ่ึงจะเป็นแอททริบิวทท่ี์จะช้ีต าแหน่งขอ้มูลใหไ้ดส้ะดวกข้ึนเป็นคียท่ี์ใชช่้วยใน

การคน้หา 

  2.6.5 คียน์อก (Foreign Key) แอททริบิวทใ์นรีเลชัน่ท่ีอา้งอิงแอททริบิวทเ์ดียวกนัใน

อีกรีเลชั่นหน่ึงน้ีโดยท่ีแอททริบิวท์น้ีจะมีคุณสมบติัในการเป็นคียห์ลกัของรีเลชั่นท่ีจะถูกอา้งอิง   

การท่ีมีแอททริบิวทน้ี์ปรากฏอยูใ่นรีเลชัน่ทั้งสองเพื่อประโยชน์ในการเช่ือมโยงขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั  

คียน์อกเป็นคียท่ี์แสดงถึงความสัมพนัธ์ของรีเลชัน่ ซ่ึงคุณสมบติัลกัษณะของคียน์อกมีดงัน้ี 

- เป็นแอททริบิวทห์รือกลุ่มของแอททริบิวทท่ี์มีอยูใ่นรีเลชนัหน่ึงๆ ท่ีค่าของ 

แอททริบิวทน์ั้นไปปรากฏเป็นคียห์ลกัในอีกรีเลชัน่ หรืออาจเป็นรีเลชัน่เดิมก็ได ้

 - คียน์อกเปรียบเสมือนกาวเช่ือมขอ้มูลในรีเลชัน่หน่ึงกบัอีกรีเลชัน่หน่ึง   ซ่ึง

เป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งรีเลชัน่ 

-  คียน์อกและคีย์หลักของอีกรีเลชั่นท่ีมีความสัมพนัธ์กันจะต้องอยู่ภายใต้

โดเมนเดียวกนั คียน์อกไม่จ  าเป็นตอ้งมีช่ือเหมือนกบัคียห์ลกัของอีกรีเลชนัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 

-  รีเลชัน่หน่ึงๆอาจมีคียน์อกอยูห่รือจะไม่มีก็ไดแ้ต่ทุกรีเลชัน่จะตอ้งมีคียห์ลกั

เสมอ 
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 2.7  กฎควบคุมความคงสภาพของขอ้มูล (Integrity Constraint)  

 สมจิตร อาจอินทร์ และงามนิจ อาจอินทร์ (2550 : 23) กล่าววา่มีอยู ่2 กฎดว้ยกนั 

ดงัน้ี 

2.7.1 กฎความคงสภาพของเอนทิต้ี (Entity Integrity Rule) ไดร่้วมกนักล่าวไวว้า่                   

“จะตอ้งไม่มีแอททริบิวทใ์ดท่ีประกอบข้ึนเป็นคียห์ลกัของรีเลชนัมีขอ้มูลท่ีเป็นค่าวา่ง” โดยหมายถึง 

ค่าของขอ้มูลของคียห์ลกันั้นจะตอ้งไม่เป็นค่าวา่ง (Null Value) เน่ืองจากคียห์ลกัจะใชใ้นการเจาะจง

แถวขอ้มูลแถวใดแถวหน่ึงในตาราง 

2.7.2  กฎความคงสภาพของการอา้งอิง (Referential Integrity Rule) ไดก้ล่าวไวว้า่  “ 

ถา้รีเลชนัใดมีแอททริบิวทท่ี์เป็นคียน์อกอยูน่ั้น  ขอ้มูลท่ีเป็นคียน์อกนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีอยู่ใน

คียห์ลกัของอีกรีเลชัน่หรือถา้ไม่แลว้ ขอ้มูลท่ีเป็นคียน์อกนั้นจะตอ้งมีค่าเป็นค่าวา่ง ” 

2.8 กระบวนการนอร์มลัไลเซชัน่ 

              สมจิตร อาจอินทร์ และงามนิจ อาจอินทร์ (2550 : 26) กล่าววา่ในกระบวนการของนอร์

มลัไลเซชัน่ (Normalization Process) มีอยูด่ว้ยกนั 5 ระดบั คือ 

             2.8.1 รูปแบบนอร์มลัไลซ์ระดบัท่ี 1 (First Normal Form   1NF)                              

 เป็นกระบวนการแรกสุดท่ีใช้ในการปรับตารางท่ีไม่นอร์มลั ให้อยู่ในรูปแบบ

นอร์มลัระดบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นรูปแบบของตารางท่ีไม่ไดมี้กลุ่มของขอ้มูลซ ้ าใด ๆ อยูใ่นตาราง กล่าวคือ

ทุกช่องของตารางจะตอ้งมีขอ้มูลเพียงค่าเดียวเท่านั้น 

   2.8.2 รูปแบบนอร์มลัไลซ์ระดบัท่ี 2 (Second Normal Form : 2NF)                          

  ตารางใดท่ีอยูใ่นรูปแบบนอร์มลัระดบัท่ี 2 ตารางนั้นตอ้งอยู่ในรูปของ 1NF 

ของ นนัคีย ์แอททริบิวตทุ์กตวัจะตอ้งข้ึนอยูก่บัคียห์ลกัอยา่งแทจ้ริง โดยตอ้งไม่มี นนัคียแ์อททริบิวต์

ตวัใดข้ึนอยูก่บัส่วนใดส่วนหน่ึงของคียห์ลกั 
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     2.8.3 รูปแบบนอร์มลัไลซ์ระดบัท่ี 3 (Third Normal Form : 3NF) 

                                  ตารางใดท่ีอยูใ่นรูปแบบของ 3NF ตารางนั้นจะเป็น 2NF และทุกนนัคียแ์อททริบิวต ์

จะตอ้งข้ึนอยูก่บัคียห์ลกัของตารางเท่านั้น จะตอ้งไม่มีการข้ึนต่อกนัระหวา่ง นนัคียแ์อททริบิวต ์

    2.8.4 รูปแบบนอร์มลัไลซ์แบบ BCNF (Boyce/Codd Normal Form : BCNF)   

ในบางคร้ังการนอร์มลัไลซ์ระดบัท่ี 3 อาจพบความผิดปกติของขอ้มูลจาก

การเพิ่ม/ลบ/แก้ไขขอ้มูล ซ่ึงเกิดจากการท่ีไม่ระบุ Candidate Key ให้ครบในฟิลด์ท่ีถือว่าเป็น 

Determinant และตอ้งไม่มีการข้ึนต่อกนัเชิงฟังกช์ัน่ (Functional Dependencies) 

    2.8.5  รูปแบบนอร์มลัไลซ์ระดบัท่ี 4 (Fourth  Normal Form : 4NF) 

             ในระดบัน้ีจะตอ้งผา่นรูปแบบของ BCNF และตอ้งไม่มีการข้ึนต่อกนัในเชิง

กลุ่ม (Multivalue Dependency) 

      2.8.6 รูปแบบนอร์มลัไลซ์ระดบัท่ี 5 (Fifth Normal Form : 5NF) ซ่ึงในระดบัน้ี                                                  

ตอ้งผา่นในรูปแบบ 4NF และตอ้งไม่มีกาข้ึนต่อกนัเชิงร่วม (Join Dependency) 

 2.9 ประเภทความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ี 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ีมีอยู ่3 ประเภทไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์หน่ึงต่อหน่ึง (one-

to-one) แบบหน่ึงกลุ่ม (one-to-many) และแบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many-to-many) 

 2.9.1 ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (one-to-one) ใช้สัญลกัษณ์ 1:1 ใช้แทน

ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง ซ่ึงความสัมพนัธ์ในแบบน้ีจะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีสมาชิกรายการ

ของเอนทิต้ีหน่ึงมีความสัมพนัธ์กบัสมาชิกหน่ึงรายการของอีกเอนทิต้ี 

  

ภาพท่ี 2.3 แสดงตงัอยา่งความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง 

BranceStaff
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 2.9.2  ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationships) เป็น

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลของเอนทิต้ีหน่ึงวา่มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลหลายขอ้มูลกบัอีกเอนทิต้ีหน่ึง 

หมายความว่า เอนทิต้ีแรกท่ีเกิดข้ึนจะสัมพนัธ์กับเอนทิต้ีท่ีสองได้หลายความสัมพนัธ์ แต่

ความสัมพนัธ์ของเอนทิต้ีท่ีสอง จะมีความสัมพนัธ์กบัเอนทิต้ีแรกไดเ้พียงความสัมพนัธ์เดียวเท่านั้น

สามารถเขียนแบบยอ่คือ 1 : M   เช่น  อาจารยห์น่ึงคนสามารถมีนกัศึกษาในท่ีปรึกษาไดห้ลายคน 

แต่นกัศึกษาหน่ึงคนสามารถมีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดเ้พียงคนเดียวเท่านั้น 

 

ภาพท่ี 2.4 แสดงตงัอยา่งความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม 

 2.9.3 ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationship) เป็น

ความสัมพนัธ์ของเอนทิต้ีแรกจะมีความสัมพนัธ์กบัเอนทิต้ีท่ีสองไดห้ลายความสัมพนัธ์ และเอนทิต้ี

ท่ีสองจะมีความสัมพนัธ์กบัเอนทิต้ิแรกไดห้ลายความสัมพนัธ์เช่นเดียวกนั สามารถเขียนแบบยอ่คือ 

M:N  เช่น ในใบสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 1 ใบ สามารถมีรายการสินคา้ท่ีจะสั่งซ้ือไดห้ลายอยา่ง และ 

สินคา้ 1 อย่างสามารถถูกสั่งซ้ือจากลูกคา้ไดห้ลายคน ดงันั้น  ช่ือสินคา้ 1 ช่ือ  จึงสามารถท่ีจะไป

ปรากฏเป็นรายการสั่งซ้ือในใบสั่งซ้ือไดห้ลาย ๆ ใบ 

 

ภาพท่ี 2.5 แสดงตงัอยา่งความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 

2.10  องคป์ระกอบทัว่ไปของ ER-Diagram 

 กิตติ ภกัดีวฒันะกุลและจ าลอง ครูอุตสาหะ (2546:65) กล่าววา่ER-Diagram 

ประกอบดว้ย  

2.10.1  เอนติต้ี (Entity) หมายถึง บุคคล สถานท่ี วตัถุ หรือเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดกลุ่ม

ของขอ้มูลท่ีตอ้งการจดัเก็บรวมทั้งสามารถบ่งช้ีถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัได ้

 2.10.2  แอททริบิวท ์(Attribute) หมายถึง การอธิบายคุณสมบติัของเอนทิต้ี 
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2.10.3  ความสัมพนัธ์ (Relationship) หมายถึง เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ี ซ่ึง

เป็นไปตามชนิดของความสัมพนัธ์ โดยอาจกล่าวอีกในลกัษณะหน่ึงวา่ relationship เป็นความสัมพนัธ์ท่ี

เกิดข้ึนตามธรรมชาติในทางธุรกิจระหวา่งหน่ึงเอนทิต้ีหรือมากกวา่  

 2.10.4  ดีกรีของความสัมพนัธ์ คือจ านวนเอนทิต้ีในการมีส่วนร่วม ของความสัมพนัธ์ 

ซ่ึงความเป็นไปไดข้องจ านวนความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ี  

 

ตารางท่ี 2.7 แสดงตวัอยา่งสัญลกัษณ์และความหมายใน ER-Diagram 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 เอนทิต้ี (Entity) 

 เอนทิต้ีอ่อนแอ (Weak Entity) 

 เอนทิต้ีร่วม (Composition Entity) 

 เส้น   เส้นตรงเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ (Relation) 

 

 

การแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 เอนทิต้ี  

ท่ีมีความสัมพนัธ์แบบ 1:1 

 
การแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 เอนทิต้ี  

ท่ีมีความสัมพนัธ์แบบ 1:M 

 
การแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 เอนทิต้ี  

ท่ีมีความสัมพนัธ์แบบ M:M 

   

 

E2E1

E2E1

E2E1
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ตารางท่ี 2.8 แสดงตวัอยา่งค่า Cardinality ท่ีใชใ้น E-R Diagram 

Cardinality 

Interpretation 

Minimum 

Instances 

Maximum 

Instances 
สัญลกัษณ์ 

Mandatory one  

(one and only one)  
1 1 

 

or 

 

Mandatory many 

One or many 
1 Many(>1) 

 

Optional one  

(zero or one) 
0 1 

 

Optional many  

Zero, one,or more 
0 Many(>1) 

 

More than one >1 >1 
 

 

2.11 เอนทิต้ีอ่อนแอ (Weak Entity)  

  เอนทิต้ีลักษณะแบบน้ีไม่สามารถคงอยู่ได้หากไม่มีอีกเอนทิต้ีหน่ึงอยู่คือเอนทิต้ี

ลกัษณะน้ีจะไม่มีขอ้มูลในฐานขอ้มูล (Existence Dependency) หากไม่มีอีกเอนทิต้ีหน่ึงอยูร่่วม (Owner 

Entity) ลกัษณะส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของเอนทิต้ีอ่อนแอก็คือ เอนทิต้ีน้ีไม่สามารถท่ีจะก าหนดคียโ์ดย
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ใช้แอททริบิวท์ในเอนทิต้ีเพียงล าพงั  แต่ตอ้งใช้แอททริบิวท์จากอีกเอนทิต้ีหน่ึง (Owner Entity) 

ประกอบกนัเป็นคีย ์(Partial Key)  

 2.12  โมเดลจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (E-R Model) 

 E-R Diagram (Entity – Relationship Model) เป็นโมเดลที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

จ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลเบ้ืองตน้ แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดและความสัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลต่างๆ ในระบบในลกัษณะท่ีเป็นภาพรวม 

 
3. ทฤษฎรีะบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตและเวบ็บราวเซอร์ 
   

3.1 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
  อินเทอร์เน็ต เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเรามากข้ึนเร่ือยๆ ไม่วา่จะเป็น
การรับส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การอ่านหนงัสือพิมพ ์  การจองโรงแรม หรือการซ้ือ
ของผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ภายในอินเทอร์เน็ตนั้นเต็มไปดว้ยขอ้มูลมากมายมหาศาล 
และเป็นระบบการส่ือสารท่ีจะน าความสะดวกสบายมาให้กบัเราได ้เพียงแค่ปลายน้ิวสัมผสัเท่านั้น 
เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายท่ีมีขนาดใหญ่ ดงันั้น ภายในอินเทอร์เน็ตจะตอ้งมีโครง 
(Structure) ของระบบ และมีระบบการจดัการท่ีดี 
  อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายท่ีพฒันาการจากอาร์พาน็ต (ARPA net) ก่อตั้งข้ึน
เม่ือ     พ.ศ.2512 ซ่ึงเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใตค้วามรับผิดชอบของโครงการวิจยัขั้นสูงของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (Advanced Research Projects Agency)  
  อินเทอร์เน็ตหลงัจากท่ีไดมี้การคิดคน้และพฒันามาจนถึงปัจจุบนัน้ี อินเทอร์เน็ตจึง
ไดก้ลายเป็นเครือข่ายท่ีมีความซบัซอ้นมากยงิข้ึน จึงเป็นเร่ืองยากพอสมควรท่ีจะอธิบายถึงรูปแบบท่ี
แทจ้ริงของอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากเครือข่ายยอ่ยๆ ท่ีน าเขา้มาเช่ือมต่อกนันั้นมีความหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบของการเช่ือม หรือสถาปัตยกรรมของเครือข่าย นอกจากนั้นแลว้ยงัมีเครือข่ายใหม่ๆ เกิดข้ึน
ภายในอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบนัน้ีถา้เราตอ้งการท่ีจะเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต จะตอ้ง
กระท าผา่นองคก์รท่ีเรียนวา่ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet service provider : ISP) ซ่ึงสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็นผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศ ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ ผู ้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในภูมิภาค และผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตภายในทอ้งถ่ินอินเตอร์เน็ตหรือ
ทางด่วนขอ้มูล เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งคอมพิวเตอร์ทัว่โลก
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ไวด้ว้ยกนั เหมือนเครือข่ายใยแมงมุม โดยมีจุดประสงคเ์ร่ิมแรกในการส ารองขอ้มูลส าคญั ๆ ไม่ให้
สูญหาย โดยใช้หลกัความจริงท่ีว่า ถ้าหากมีขอ้มูลทั้งโลกเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียว 
โอกาสเส่ียงท่ีขอ้มูลจะหายก็มีมาก แต่ถา้หากมีการส ารองขอ้มูลไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทัว่
โลกโอกาสท่ีข้อมูลจะสูญหายไปก็เป็นไปได้ยากข้ึนและถ้ามีการน าเอาคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง
เช่ือมต่อกนัถึงแมค้อมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงเคร่ืองใดเสียก็ยงัสามารถใชข้อ้มูลจากเคร่ืองอ่ืน ๆ ทดแทน
ไดเ้น่ืองจากอินเตอร์เน็ตเป็นระบบท่ีเปิดกวา้งใหทุ้กคนสามารถเขา้มาร่วมใชท้รัพยากรไดด้งันั้นจึงมี
การควบคุมมาตรฐานการติดต่อโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีท าการติดต่อกอิันเตอร์เน็ตนั่น
จ าเป็นตอ้งมีการใช้โปรโตคอลTCP/IPเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นทุกแบบสามารถติดต่อส่ือสารกนั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

3.2  ท่ีอยูข่องผูใ้หบ้ริการ (IP Address & Domain Name System - DNS) 
  ในรูปแบบของการส่ือสารนั้น โปรโตคอล ทีซีพี หรือไอพี (TCP/IP) จะมีการ
ก าหนดหมายเลขประจ าตวัเคร่ืองของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง ท่ีอยูใ่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดยท่ีคอมพิวเตอร์ทุกตวัจะมีตวัเลขแต่ละเคร่ืองไม่ซ ้ ากนัเลย (Unique) หมายเลขประจ าเคร่ืองท่ีวา่น้ี 
ภาษาเทคนิคเรียกวา่ ไอพีแอดเดรส(IP Address) โดยจะมีรูปแบบเป็นตวัเลข 4 ชุดยอ่ยเรียงติดกนั
โดยใช้จุดคัน่ เช่น 207.12.240.31 ตวัเลขน้ีเป็นไอพีแอดเดรส (IP Address) ของอินเทอร์เน็ต
เซิร์ฟเวอร์ของบริษทัเน็ตสคลีปคอมมูนิเคชัน่ (Netscape Communications) ส าหรับชุดตวัเลขแต่ละ
ชุดยอ่ยนั้นจะอยูใ่นช่วง 0-255 เท่านั้น จะไม่มีค่าเกินกวา่น้ีโดยตวัเลข 4 ชุดยอ่ยสามารถก าหนดได้
ทั้งส้ินกวา่ 4 พนัลา้นเลขหมายไม่ซ ้ ากนั 
  ส าหรับการรับ-ส่งขอ้มูลของโปรโตคอล ทีซีพีหรือไอพี (TCP/IP) จะใช้ไอพี
แอดเดรส (IP Address) เป็นตวัก าหนดจุดเร่ิมตน้และจุดปลายทางของการส่ือสาร โดยอุปกรณ์เรา
เตอร์จะเป็นจดัเส้นทางใหอ้ยา่งอตัโนมติั 
  ดงันั้นเม่ือใช ้อินเทอร์เน็ต (Internet) จะสามารถเขา้ไปใชบ้ริการของคอมพิวเตอร์
เคร่ืองต่างๆ โดยการก าหนดไอพีแอดเดรส ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล์ การใชบ้ริการ เวิลด์ ไวล์ เวบ็ 
(WWW) หรือการดาวโ์หลดไฟลท่ี์เอฟทีพีไซด ์ 
  สรุป คือเครือข่ายเดียวกันไม่สามารถใช้ ไอพีแอดเดรสซ ้ ากันได้ แต่อยู่ต่าง
เครือข่ายกนัสามารถใช้ไอพีแอดเดรสเหมือนกนัได ้  ลกัษณะของไอพีแอดเดรส (IP Address) ท่ี
ส าคญัมีดงัน้ี 
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3.2.1  ชนิดของ ไอพีแอดเดรส (IP Address) 
   ไอพีแอดเดรส (IP Address) ท่ีมีใชอ้ยูใ่นระบบเครือข่ายนั้นมีอยู ่2 แบบ
ดว้ยกนั คือ 

-  แบบ พบัลิค  (Public) ช่ืงเป็น ไอพีแอดเดรสท่ีมีอยู่ประจ าของแต่ละ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ละเคร่ืองจะไม่ซ ้ ากนัและมีเพียงหน่ึงเดียวในโลกก็วา่
ได ้(ค่า IP Address จะมีไดก้็ต่อเม่ือท าการขออนุญาตจากองคก์รท่ีดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 

-  แบบ ไพรเวท  (Private) ซ่ึงเป็นไอพีแอดเดรสโดยแบ่งไวใ้ชภ้ายใน
ระบบเครือข่ายองคก์ร โดยในแต่ละองคก์รสามารถเอาค่าตวัเลขเหล่าน้ีไปใชใ้นการก าหนดใหก้บั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูต่ามค่าตวัเลขชุดน้ีได ้(เราสามารถก าหนดค่าไอพีแอดเดรสน้ีเองได)้ 

3.2.2. เลือกใช ้ไอพีแอดเดรส (IP Address) ส าหรับเครือข่ายองคก์ร 
   เราสามารถน า ไอพีแอดเดรส (IP Address) แบบ ไพรเวท (Private) ไป
ก าหนดค่าคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของเราได้ โดยจะตอ้งเลือกกลุ่มหมายเลขไอพีแอดเดรส ให้
เหมาะกบัขนาดของเครือข่ายดงัน้ี 

-  คลาสเอ (Class A) ใช้กบัเครือข่ายขนาดใหญ่ สามารถก าหนดใช้กบั
คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายไดถึ้ง 16.7 ลา้นเคร่ือง  โดยใช ้ไอพีแอดเดรส (IP Address) : 10.0.0.0 -
10.255.255.255 Subnet Mask : 255.0.0.0 

-  คลาสบี (Class B) ใชก้บัเครือข่ายขนาดกลาง  สามารถก าหนดใชก้บั 
คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายไดถึ้ง 65,535 เคร่ือง โดยใช ้ไอพีแอดเดรส (IP Address)   :  172.16.0.0 -
172.31.255.255 Subnet Mask : 255.255.0.0 

-  คลาสซี (Class C) ใช้กบัเครือข่ายขนาดเล็ก   สามารถก าหนดใช้กบั
คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายไดถึ้ง 255 เคร่ือง โดยใช้ ไอพีแอดเดรส (IP Address) : 192.168.0.0 -
192.168.255.255 Subnet Mask : 255.255.255.0 

3.3 ยอูาร์แอล (URL : Uniform Resource Locator) 
     URL (Uniform Resource Locator) เป็นต าแหน่งหรือแอ็ดเดรสเฉพาะของเวบ็ไซต์
เหมือนท่ีอยูเ่ม่ือจ่าหนา้ซองจดหมายนัน่เอง ดงันั้นเม่ือตอ้งการติดต่อกบัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ใดจะตอ้งใช้
ใหถู้กตอ้งมิฉะนั้นจะไม่สามารถติดต่อได ้รูปแบบการติดต่อดว้ย URL เป็นดงัน้ี 
 Type://Host[:port]/path/file 
 โปรโตคอล :// ช่ือของเซิร์ฟเวอร์.โดเมน / ช่ือของไฟล.์html 
 ตวัอยา่งเช่น http://www.disney.com/DisneyInteractive/Hercules/inex.html 
   Content identifier hostname   ส่วนระบุต าแหน่ง      ช่ือไฟลข์อ้มูล 
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  3.3.1 Content   identifier   เป็นส่วนท่ีแจง้ให้    Explorer     ทราบวา่ตอ้งจดัการ
ขอ้มูลท่ีพบอย่างไรส าหรับเว็บเพจใน World Wide Web จะใช้โปรโตคอลเก่ียวกบัโอนยา้ย
ไฟลข์อ้มูลในอินเตอร์เน็ตท่ีเราไดบ้่อย 
  3.3.2 Host name    เป็นส่วนท่ีระบุช่ือของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเผยแพร่
เวบ็เพจบ่อยคร้ังท่ีส่วนน้ีถูกเรียกว่า โดเมนเนม (Domain Name) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ี
เผยแพร่เวบ็เพจจะมีโดเมนเนมเฉพาะท่ีไม่เหมือนใคร 
  3.3.3 ส่วนระบุต าแหน่ง ระบุท่ีเก็บของขอ้มูลในเคร่ือง 
  3.3.4 ช่ือไฟล์ขอ้มูล ส่วนสุดทา้ยน้ีไม่มี URL Explorer จะถือว่าช่ือไฟล์นั้นคือ 
index.html ซ่ึงปกติจะถูกใชเ้ป็นช่ือโอมเพจในเวบ็ไซต ์
 

3.4 โปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) 
  โปรโตคอล (Protocol) คือระเบียบวิธีการติดต่อส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
ร่วมกนัในเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทั้งสองท่ีติดต่อกนัอยู่สามารถจะพูดคุยกนัได ้
รวมทั้งยงัสามารถท่ีจะรับ-ส่งขอ้มูลระหวา่งคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งไม่มีปัญหา โปรโตคอลท่ีนิยมใช้
กนัมากท่ีสุดคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)  หลกัการท างาน 
Network Protocol เร่ิมตน้การท างานเป็นชั้นๆ หรือเรียกวา่ เลเยอร์ (Layer) การท างานของ Protocol 
ประกอบไดห้ลายเลเยอร์ซ่ึงน ามาวางซ้อนกนัเป็นรูปแบบท่ีเรียกวา่ Protocol Stack ซ่ึงแต่ละชั้นเล
เยอร์นั้นจะมีการท างานท่ีชดัเจนไม่เก่ียวขอ้งกนัแต่ละ Protocol มีการแบ่งการท างานของเลเยอร์ใน
แต่ละชั้นไม่เท่ากนั มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับกนั เรียกว่า Open System Interconnect (OSI) 
Reference Model  รายละเอียดของโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี ท่ีส าคญัมีดงัน้ี                    

3.4.1 สถาปัตยกรรมเครือข่ายรูปแบบ OSI (Open System Interconnect)         
        สถาปัตยกรรมเครือข่ายรูปแบบ OSI (Open System Interconnect) มีการ
แบ่งโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเป็น 7 เลเยอร์ ดงัน้ี 
   -  Physical Layer   จะเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งขอ้มูลในระดบับิตไป
ยงัส่ือท่ีใชใ้นการส่งขอ้มูล 
   -  Data Link Layer จะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบความผิดพลาดของ
ขอ้มูล 
   -  Network Layer ท าหนา้ท่ีในการส่งขอ้มูลจากตน้ทางไปยงัปลายทางให้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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   -  Transport Layer จะรับผิดชอบในการส่งขอ้มูลระหวา่งโพรเซสของตน้
ทางกบัโพรเซสของปลายทาง 
   -  Session Layer ท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผูใ้ชง้านกลบัเขา้ไปในระบบ  
Session Layer  จะส่งขอ้มูลทั้งหมดใหก้บั Transport Layer เป็นผูจ้ดัการต่อไป 
   -  Presentation Layer    เป็นเลเยอร์ท่ีช่วยแปลงรูปแบบของขอ้มูล และ
แปลงขอ้มูลเพื่อท่ีจะให้การแลกเปล่ียนขอ้มูลนั้นๆ เป็นไปในรูปแบบเดียวกนั เช่นการเขา้รหัส
ขอ้มูล การถอดรหสัขอ้มูล และการการบีบอดัขอ้มูล 
   -  Application Layer จะเน้นไปในส่วนของการสนบัสนุนการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้(User Support Layer) 

3.4.2 โปรโตคอล (TCP/IP) แบ่งการท างานออกเป็น 4 เลเยอร์ ไดแ้ก่ 
- เลเยอร์ชั้น   Network Layer ท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบัเครือข่าย  จดั

เส้นทางขอ้มูลให้ระหวา่งโฮสตก์บัโฮสตค์วบคุมการไหลของขอ้มูลและควบคุมความผิดพลาดของ
ขอ้มูล 
   -  เลเยอร์ชั้น Internet   ประกอบดว้ยขั้นตอนการอนุญาตใหข้อ้มูลนั้นไหล 
ผา่นไปมาระหว่างโฮสต์ของเครือข่าย 2 เครือข่ายหรือมากกว่า นอกจากท่ีมีหน้าท่ีจดัเส้นทางของ
ขอ้มูลแลว้ ยงัท าหนา้ท่ีเป็นเส้นเกตเวยส์ าหรับติดต่อส่ือสารกบัเครือข่ายอ่ืนดว้ย 

-  เลเยอร์ชั้น Host-to-Host    ท าหนา้ท่ีส่งผา่นขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูล 
ของคอมพิวเตอร์ระหว่างเอนทิต้ีขอโฮสต์ต่างเคร่ืองกนั มีหน้าท่ีควบคุมความผิดพลาดของขอ้มูล
ดว้ย 

-  เลเยอร์ชั้น  Process/Application     ท าหนา้ท่ีแชร์ขอ้มูลหรือแลกเปล่ียน 
ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์กบัเทอร์มินลัท่ีอยู่ไกล
ออกไป 

3.4.3 ศพัทเ์บ้ืองตน้ท่ีควรทราบ 
-  มลัติเพล็กเซอร์ (Multiplexer) คืออุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีส่งผ่านสัญญาณ

ข้อมูลด้วยการแบ่งช่องทางของการส่ือสารด้วยจ านวนของจุดท่ีจะท าการส่งสัญญาณและเป็น
อุปกรณ์รับขอ้มูลจากสายส่ือสารเขา้พร้อมกนัแลว้จึงส่งผ่านออกสายส่ือสารเดียวโดยท่ี มลัติเพล็ก
เซอร์ (Multiplexer) จะไม่เปล่ียนสัญญาณขอ้มูล 

-  เทอร์มินลั (Terminal) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชท้  าหนา้ท่ีในการป้อนขอ้มูลเขา้สู่
เครือข่ายหรือแสดงผลขอ้มูล การเลือกเทอร์มินลัจึงตอ้งเลือกเทอร์มินลัท่ีเขา้กนัไดดี้กบัเครือข่าย  
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-  เกตเวย ์(Gateway)  คืออุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมโยงเครือข่ายท่ีมีลกัษณะท่ีไม่
เหมือนกนั สามารถติดต่อเสมือนเป็นเครือข่ายเดียวกนัลกัษณะเครือข่ายไม่เหมือนกนั  เช่น  ลกัษณะ
การเช่ือมต่อ (Connectinity) ของเครือข่ายต่างกนัและจะมีโปรโตคอลส าหรับใช้ในการรับและส่ง
ขอ้มูลท่ีต่างกนั 

 
 3.5 รูปแบบการใหบ้ริการของอินเทอร์เน็ต 
  รูปแบบการใหบ้ริการทางอินเทอร์เน็ตมีดงัน้ี 

3.5.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-mail) เป็นรูปแบบในให้บริการ
ท่ีผูใ้ชง้านไดรั้บ - ส่งขอ้มูลหรือแมสเสจ    (Message) ท่ีเป็นขอ้ความไปยงัผูอ่ื้นผา่นทางอินเทอร์เน็ต  
  3.5.2 เวิลด์ไวด์เวบ็ (World Wide Web) เป็นการให้บริการโดยมีสภาพแวดลอ้ม
แบบกราฟิกท่ีแสดงเวบ็เพจจากสถานท่ีต่างๆ  ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถอ่านขอ้มูล ดาวน์โหลดไฟล์ ดู
หนงั ฟังเพลง  เติมขอ้มูลในฟอร์ม โตต้อบกบัแอปพลิเคชนั (เรียกวา่ “applets” หรือ script) และการ
คน้หาขอ้มูล โดยแต่ละเวบ็เพจจะมีแอ็ดเดรส (address) เฉพาะท่ีไม่เหมือนกนัเลย  ท าให้ผูใ้ช้งาน
สามารถก าหนดหรือดูเวบ็เพจไดด้ว้ยเวบ็บราวเซอร์ ซ่ึงแอ็ดเดรสท่ีวา่น้ีเรียกกนัวา่ URL (Uniform 
Resource Locator) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ดว้ย http:// เช่น http://www.microsoft.com เป็นแอ็ดเดรสบริษทั
ไมโครซอฟท ์เป็นตน้ 
  3.5.3 บริการการถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูล (File Transfer Protocol) เป็นรูปแบบการ
ให้บริการ ผูใ้ช้งานสามารถรับ-ส่งไฟล์ ท่ีเรียกว่าการดาวน์โหลด (Download) และการอพัโหลด 
(Upload) จากคอมพิวเตอร์หน่ึงไปยงัอีกคอมพิวเตอร์หน่ึง ส่วนมากเซิร์ฟเวอร์ของ FTP จะยอมให้
ดาวน์โหลดหรืออพัโหลดเฉพาะสมาชิกเท่านั้นบางเซิร์ฟเวอร์จะใหอิ้สระในการเขา้ดาวน์โหลดไฟล์
เช่น www.shareware.comเป็นตน้ 
  3.5.4  ไฮเปอร์ลิงค ์(Hyper Link) รูปแบบการให้บริการแบบไฮเปอร์ลิงค ์เพื่อช่วย
ผูใ้ชง้านคน้หาไฟลห์รือเอกสารท่ีตอ้งการบนอินเทอร์เน็ต 
  3.5.5  บริการสนทนาแบบออนไลน์ (Internet Relay Chat) บริการสนทนาผา่นทาง
เครือข่ายน้ี เป็นรูปแบบการให้บริการท่ีให้ผูใ้ช้งานสามารถจะพูดคุยหรือสนทนาแบบออนไลน์กบั
ผูใ้ชง้านคนอ่ืนท่ีล็อคอินมาในเซิร์ฟเวอร์ท่ีใหบ้ริการ 
  3.5.6  บริการการขอใชข้อ้มูลจากเคร่ืองอ่ืนในระยะไกล (Telnet) ซ่ึงเป็นรูปแบบ
การใชค้อมพิวเตอร์ท่ีอยูห่่างไกลโดยใชค้อมพิวเตอร์อ่ืนในลกัษณะของรีโมตคอนโทรล ซ่ึงหมายถึง
ว่าผูใ้ช้ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้มานั่งท างานท่ีคอมพิวเตอร์นั้นแต่อย่างใดเพียงแค่สั่งงานได้จากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีเรียกใช้บริการส่วนใหญ่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีถูกเรียกใช้งานนั้น มักเป็นเคร่ือง
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คอมพิว เตอร์ ท่ี มีประสิทธิภาพสูง  เ ช่น เค ร่ือง ซุป เปอร์คอมพิว เตอ ร์  มิ นิคอมพิว เตอ ร์  
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองระดบัเวร์ิคสเตชัน่ ท่ีอาจอยูห่่างไกลจากผูใ้ชง้านคนละประเทศ ซ่ึง
ไม่มีปัญหาในการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับการใช้งานในลกัษณะแบบน้ีผูใ้ช้ตอ้งมี
โปรแกรมสนบัสนุนการใชง้าน 
  3.5.7 บอร์ดแลกเปล่ียนข่าวสาร (UseNet) เป็นรูปแบบบริการคลา้ยกบับอร์ดแจง้
ข่าวสารซ่ึงจะมีขอ้มูลท่ีแจง้ให้ผูอ่ื้นไดท้ราบ ซ่ึงรูปแบบการบริการแบบน้ีจะมีเซิร์ฟเวอร์ท่ีเรียกว่า 
“นิวส์ เซิร์ฟเวอร์” (News Sever) ส่วนขอ้มูลท่ีมีติดประกาศอยูน่ั้น จะคลา้ยกบัอีเมลล์ท่ีส่งมายงันิวส์
เซิร์ฟเวอร์นัน่เอง เน่ืองจากมีผูใ้ช้งานเป็นจ านวนมาก จึงไดมี้การแบ่งกลุ่มข่าวสารเป็นกลุ่มเล็กๆท่ี
เรียกวา่ “นิวส์กรุ๊ป” (New Group) ส่วนขอ้ความท่ีส่งเขา้ไปเรียกวา่ “บทความ” (Article) ส าหรับการ
ส่งบทความข้ึนไป หรือเขา้ไปอ่านบทความก็ตอ้งมีโปรแกรมเฉพาะในการใชง้าน 
 
 3.6 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากอินเทอร์เน็ต 
  3.6.1 การใชอิ้นเทอร์เน็ตแทนโทรศพัท ์สามารถสนทนาทางหนา้จอคอมพิวเตอร์
ผา่นอินเทอร์เน็ตกบัเพื่อนหรือบุคคลต่างๆ ท่ีอยูห่่างไกลออกไปโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
  3.6.2 การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อความบนัเทิง ผูใ้ชง้านไดรั้บขอ้มูลหลากหลายรูปแบบ
ท่ีเป็นความบนัเทิง เช่น รูปภาพดารา ข่าวดารา รายการวทิยโุทรทศัน์ อลับั้มเพลงใหม่ของนกัร้องทั้ง
ไทยและต่างประเทศ เป็นตน้  
  3.6.3 การใชอิ้นเทอร์เน็ตแทนไปรษณีย ์การท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตแทนการใชไ้ปรษณีย ์
ลกัษณะน้ีเรียกวา่ อีเมลล ์(E-mail : Electronic Mail) เพียงมีแอ็ดเดรสของผูรั้บในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
name@hostsever และแอก็เคาทเ์พื่อท่ีใชง้านอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถส่งจดหมายให้แก่ผูรั้บไดท้นัที 
และผูรั้บจะไดรั้บจดหมายท่ีส่งไปให้ หากผูรั้บไม่อยู่จดหมายนั้นจะเก็บไวใ้น  เมลล์บอกซ์ (Mail 
Box) ไม่สูญหายไปไหน 
  3.6.4 การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อใชบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
ในอินเทอร์เน็ตนั้น สามารถน าไปประกอบการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ท ารายงาน ขอ้มูลเพื่อการวิจยั 
สามารถใชเ้คร่ืองมือ Search Engine คน้หาหวัขอ้ท่ีสนใจ 
  3.6.5 การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อใชบ้ริการดา้นซอฟตแ์วร์ โดยมีโปรแกรมการใชง้าน
ประเภทหน่ึง ท่ียอมให้ใชง้านก่อน เรียกวา่ Shareware หลงัจากท่ีใช้งานถา้หากพึงพอใจจึงจ่ายเงิน 
หรือท่ีให้ใช้งานฟรี เรียกว่า Freeware ซอฟต์แวร์ทั้ง 2 พวก สามารถน ามาใช้งานโดยการดาวน์
โหลดจากอินเทอร์เน็ตเน่ืองจากมีเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์เหล่าน้ี 
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  3.6.6 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบธุรกิจ ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจต้อง
รวดเร็ว ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพสูง บริษทัหลายแห่งจึงใชอิ้นเทอร์เน็ตในการขยายตลาดโดยการ
แนะน าสินคา้และบริการ เป็นแหล่งขอ้มูลให้กบัลูกคา้ในดา้นต่างๆ ท าให้ธุรกิจเติบโตอยา่งรวดเร็ว
จนเกิดค าวา่ “อี-คอมเมิร์ซ” (Electronic Commerce)  
 

3.7  โดเมนเนม (Domain Name) 
  ศุภชยั สุขะนินทร์ (2542 : 9) กล่าววา่ โดเมนเนม (Domain Name) คือ “ช่ือ”  ท่ีใช้
เรียกเวบ็ไซต ์ ท่ีตอ้งการจะเขา้ไป หรือโดเมนเนมอาจเปรียบเสมือนบา้นเลขท่ีนัน่เอง หนา้ตาดงัเดิม
ของโดเมนเนมจะเป็นตวัเลขอาทิเช่น 202.182.0.1 แต่ตวัเลขเหล่าน้ีจะจ ายากส าหรับคนท่ีใช้งาน
คอมพิวเตอร์ทัว่ไป (แต่ง่ายส าหรับคอมพิวเตอร์)  ดงันั้นเราจึงมกัจะเห็นหนา้ตาของโดเมนเนมส่วน
ใหญ่ท่ีเป็นตัวอักษร ซ่ึงในทางเทคนิคแล้ว ตัวอักษรเหล่าน้ีจะถูกแปลงให้เป็นชุดตัวเลข ท่ี
คอมพิวเตอร์สามารถอ่านค่าได ้ถ้าสามารถจ าชุดตวัเลขไดก้็สามารถท่ีจะน าตวัเลขนั้นมาพิมพค์่า
แทนการพิมพ์ช่ือของโดเมนปกติได้ เช่นโดเมนท่ีช่ือ www.siamweb.com แทนตัวเลขชุด 
207.226.172.2  เป็นตน้   
 

3.8  เวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) 
ในเวิลด์ไวด์เวบ็จะมีองคป์ระกอบพื้นฐานอยูส่องอยา่งคือ เวบ็บราวเซอร์ และเวบ็

เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ศูนยอิ์นเตอร์เน็ต บราวเซอร์ท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีหลายโปรแกรมและต่างก็ไดรั้บ
การพฒันาปรับปรุงอยูต่ลอดเวลาหนา้ท่ีของเวบ็บราวเซอร์ในเบ้ืองตน้คือ การจดัการกบัเอกสารเวบ็ 
เอกสารแต่ละหนา้ของเวบ็ถูกเขียนข้ึนดว้ยภาษาเอชทีเอ็มแอล ซ่ึงจะรวมทั้งขอ้มูลของเอกสารเวบ็ 
รูปแบบโครงสร้างการลิงคไ์ปยงัเอกสารอ่ืน รูปแบบเสียงและอ่ืน ๆ บราวเซอร์จะตอ้งน าเอกสารนั้น
ออกมาแสดงในรูปแบบตรงตามท่ีผูอ้อกแบบไดก้ าหนดไว ้  ส่ิงส าคญัของเวบ็บราวเซอร์มีดงัน้ี 
  3.8.1 การท างานของเวบ็บราวเซอร์ 
  ผูใ้ชจ้ะอยูท่ี่เคร่ืองบราวเซอร์ สามารถติดต่อไปยงัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ โดยอาจจะผา่น
ทางเคร่ืองโมเด็ม หรือ อาจจะผา่นทางระบบเครือข่ายทอ้งถ่ิน เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์แต่ละตวัท่ีเช่ือมอยูใ่น
ระบบอินเตอร์เน็ตจะมีช่ือ หรือหมายเลขของตวัเองท่ีไม่ซ ้ ากนั เช่น  www.watcm.com เป็นตน้ ซ่ึง
ช่ือน้ีเองท่ีใชเ้ป็นส่ิงอา้งอิง เม่ือตอ้งการจะท่องไปในโลกอินเตอร์เน็ต 
  เร่ิมตน้จากผูใ้ช้ประมวลผลโปรแกรมบราวเซอร์ เพจแรกท่ีปรากฏข้ึนมาเรียกว่า 
โฮมเพจหลงัจากนั้นผูใ้ชส้ามารถเดินทางไปยงัเวบ็ไซตต่์าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตไดโ้ดยการก าหนดช่ือ
ของเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการในเมนูแอดเดรสบนแต่ละเพจจะมีรายการอยูห่ลายเร่ือง เม่ือเราคลิกเมาส์เร่ือง
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ท่ีตอ้งการ ก็จะเกิดการติดต่อส่ือสารระหว่างบราวเซอร์กบัเซิร์ฟเวอร์ บราวเซอร์จะส่งการร้องของ
เอกสารท่ีตอ้งการไปยงัเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะตรวจดูวา่เอกสารท่ีร้องขอมานั้น จดัเก็บอยูท่ี่ใด เม่ือ
พบและก็จะส่งการตอบรับพร้อมทั้งเอกสารท่ีตอ้งการใชก้บับราวเซอร์และบราวเซอร์ก็จะรับการ
จดัการพิมพบ์นเพจต่อไป 
  3.8.2 ความสามารถของเวบ็บราวเซอร์   

ปัจจุบนัความสามารถของเว็บบราวเซอร์มีมากข้ึนกว่าเดิมมาก เช่นการ
แสดงรูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ดนตรี เสียง ภาพวดีีโอ การซ้ือ- ขายผา่นเวบ็บราวเซอร์ ซ่ึงกราฟิกเวบ็
บราวเซอร์ (Graphic Web Browser) ตวัแรกของโลกคือ เวบ็บราวเซอร์ของ Mosaic นัน่เอง 
    เวบ็บราวเซอร์มีหน้าท่ีในการแปลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจดัท าข้ึนดว้ย
โครงสร้าง ของ Hypertext Markup Language (HTML) เวบ็บราวเซอร์แต่ละตวัมีความสามารถใน
การท างานแบบการแปล (Interpreter) หมายความว่า เวบ็บราวเซอร์จะท าการแปลเอกสาร HTML   
ทีละบรรทดัแล้วแสดงผลการแปลต่างๆ ออกมานอกจากนั้น เว็บบราวเซอร์จะท าการแปลรหัส
โปรแกรมต่างๆ เช่น ภาษา JAVA Script VB Script หรือ JAVA ให้เป็นเอ็กซีคิวตเ์ทเบิลโมดูล 
(Executable Module) แลว้ส่งใหท้  างานอยูภ่ายในเวบ็บราวเซอร์นั้น 

 
4. ทฤษฎไีคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์  
 
 4.1 ควายหมายของระบบ 
  ระบบ Client/Server เป็นสถาปัตยกรรมดา้นระบบคอมพิวเตอร์แบบ Distributed ท่ี
น าเอาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงมากกว่า 1 เคร่ืองมาเช่ือมต่อกันด้วยระบบเครือข่าย (Compute 
Network) โดยมีจุดประสงคเ์พื่อตอ้งการให้ใชข้อ้มูลร่วมกนัระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
นั้นภายใตคุ้ณสมบติัดงัน้ี 
  4.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัเป็นระบบเครือข่ายน้ีตอ้งประกอบไปดว้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็น   Client   และเคร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็น  Server 
  4.1.2 ฐานขอ้มูลจะถูกจดัเก็บอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็น  Server 
  4.1.3 โปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีในการเรียกใช้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลและจะท างาน อยู่
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีเป็น Client ระบบเครือข่ายแบบทอ้งถ่ินท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั(Local 
Area Network : LAN) มีสถาปัตยกรรมไคลเอ็นทเ์ซิร์ฟเวอร์ (Client / Server Architecture) ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีมีความสามารถในการท างานไดเ้ร็วข้ึนและลดปริมาณขอ้มูลท่ีจะวิ่งอยู่บนเครือข่าย ทั้งน้ี
เพราะการประมวลผลสามารถท าท่ีสถานีของผูใ้ชไ้ด ้หลกัการของการใช้ฐานขอ้มูลผ่านเครือข่าย
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แบบไคลเอ็นท์เซิร์ฟเวอร์ คือ ผูข้อใช้ฐานขอ้มูลจากเวอร์กสเตชั่นหน่ึง ส่งค าสั่งของให้ข้อมูลท่ี
ฐานขอ้มูลท่ีเก็บไวท่ี้เซิร์ฟเวอร์ โดยจะไปคน้หาข้อมูลท่ีตอ้งการ และตวัเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูล
กลบัไปใหผู้ข้อใหข้อ้มูล  
 
 4.2 องคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมไคลเอนเซอร์ฟเวอร์ 
     ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
  4.2.1 ไคลเอนต ์(Client) มกัเรียกวา่ ตวัลูก คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC) ท าหนา้ท่ี
เป็นผูรั้บ-ส่งข่าวสาร และรับค าสั่งจากผูใ้ชง้านระบบไปให้แก่เซิร์ฟเวอร์ เพื่ออ่านขอ้มูลประมวลผล
และส่งกลบัมาใหผู้ใ้ชง้าน 
  4.2.2 เซิร์ฟเวอร์ (Server) มกัเรียกกนัว่า ตวัแม่ คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ี
เป็นผูรั้บข่าวสาร และค าสั่งจากไคลเอนต ์เพื่ออ่านขอ้มูลประมวลผลและส่งกลบัมาให้แก่ไคลเอนต ์
ซ่ึงเซิร์ฟเวอร์หน่ึงตวัอาจจะมีไคลเอนตท่ี์เช่ือมต่อในระบบงานไดห้ลายตวัก็ไดต้ามความเหมาะสม 
  4.2.3 ระบบเครือข่าย (Network) ประกอบดว้ยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เพื่อ
เป็นทางเดินให้กบัขอ้มูล ข่าวสาร ค าสั่งโปรแกรมท่ีมีการรับ-ส่งระหว่างไคลเอนต์กบัเซิร์ฟเวอร์ท่ี
เช่ือมโยงกนั 
 

4.3 การท างานของระบบไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ 
  การท างานในส่วน Application Tasks สามารถแบ่งยอ่ยได ้6 งานไดแ้ก่  
  4.3.1  User Interface หมายถึงงานของโปรแกรมประยุกต ์(Application Program) 
ในส่วนท่ีผูใ้ชง้านเรียกใชข้อ้มูล 
  4.3.2  Presentation Logic หมายถึงการแสดงผลลพัธ์บนจอภาพจากท่ีมีผูใ้ชง้าน
บนัทึกค าสั่งใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท างาน 
  4.3.3  Application Logic หมายถึงการประมวลผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมีผูใ้ชง้าน
บนัทึกค าสั่งใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานตามโปรแกรมท่ีไดก้ าหนด 
  4.3.4  Data Requests and Results Acceptance หมายถึงส่วนของงานท่ีแสดงให้
ผูใ้ชร้ะบบทราบวา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดรั้บทราบค าสั่ง หรือไดแ้สดงผลลพัธ์ของการท างานแลว้ 
  4.3.5  Data Integrity  หมายถึง   ส่วนของโปรแกรมท่ีมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบถึง
ความเป็นไปไดข้องขอ้มูล (Validation) ความปลอดภยัและความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูล 
  4.3.6  Physical Data Management หมายถึงโปรแกรมท่ีมีหนา้ท่ีปรับปรุง  แกไ้ข  
อ่าน ลบทิ้ง เพิ่มเติม หรือการจดัการกบัขอ้มูลทางด้านกายภาพ  การออกแบบระบบงานแบบ
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ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์   ก าหนดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ท าหน้าท่ีส่วนของการบริหาร
จดัการขอ้มูลการบริหารจดัการเครือข่ายส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจะเป็นหนา้ท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูก
ข่าย (Client) เพื่อจะไดป้ระสิทธิภาพของการท างานสูงสุด 
 
 4.4 หนา้ท่ีของไคลเอน็ท ์
  4.4.1 จดัการประสานกบัผูใ้ช ้และควบคุมการใชอุ้ปกรณ์ดา้นคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้
  4.4.2 รับและตรวจสอบขอ้มูลน าเขา้ของผูใ้ช ้
  4.4.3 ประมวลผลระบบงานของผูใ้ช ้
  4.4.4 สร้างและส่งขอ้ค าถามของผูใ้ชไ้ปยงัเซิร์ฟเวอร์ และแสดงผลขอ้มูลท่ีไดจ้าก
เซิร์ฟเวอร์ 
 

4.5  หนา้ท่ีของเซิร์ฟเวอร์ 
  4.5.1 รับและประมวลผลขอ้ค าถามของผูใ้ชท่ี้ส่งมา 
  4.5.2 ตรวจสอบสิทธ์ิของผูใ้ชท่ี้จะเรียกใชข้อ้มูลวา่มีสิทธ์ิหรือไม่ 
  4.5.3 ตรวจสอบความบูรณาภาพ (Integrity) ของขอ้มูล 

4.5.4 ควบคุมการเกิดภาวะพร้อมกนั การกูข้อ้มูลและรวบรวมพจนานุกรมขอ้มูล  
 

         ส่วนของสถานีไคลเอ็นท์ รับผิดชอบในการจดัการเป็นตวัประสานกบัผูใ้ช ้
(User Interface) รวมถึง การประมวลผลชุดค าสั่งงานประยุกตใ์ชง้าน และการแสดงขอ้มูลโดยท า
การค านวณและส่งแต่เฉพาะค าตอบของขอ้มูลค าถามกลบัไปยงัไคลเอน็ท ์รวมถึงการจดัการในเร่ือง
ของการควบคุมต่าง ๆ เช่น การเกิดภาวะพร้อมกนั การรักษาความปลอดภยัการกูฐ้านขอ้มูล ฯลฯ 
ดงันั้นระบบจดัการฐานขอ้มูลแบบศูนยร์วมจะอยูใ่นเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงท าหนา้ท่ีคลา้ย ๆ กบั Back End 
ในขณะท่ีโปรแกรมประยกุตใ์ชง้านท างานท่ีไคลเอน็ทใ์นลกัษณะเป็น Front End   
 

4.6 ภาษาท่ีเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม 
        4.6.1 พีเอสพี (PHP) 

พีเอสพี (PHP) ยอ่มาจากค าวา่ Personal Home Page Tool   เป็นการเขียน
ค าสั่งหรือโคด้โปรแกรมบนฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) คือการมีการท างานท่ีฝ่ังของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงรูปแบบการเขียนค าสั่งการท างานนั้นจะมีรูปแบบคลา้ยกบัภาษาเพิร์ล (Perl) หรือภาษา 
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C และสามารถใชร่้วมกนักบัภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้เวบ็เพจมี
ลูกเล่นมากข้ึน 

            4.6.1.1 หลกัการท างานของ PHP มีตงัน้ี 
-   ขั้นตอนท่ี 1 ฝ่ังไคล์เอ็นทจ์ะท าการร้องหรือเรียกใชไ้ฟล์  PHP    ท่ีเก็บ

ในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
-   ขั้นตอนท่ี 2 ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะท าการค้นหาไฟล์ PHP แล้วท าการ

ประมวลผลไฟล ์PHP ตามท่ีไคลเ์อน็ทท์  าการร้องขอมา    
-   ขั้นตอนท่ี 3 ท าการประมวลผลไฟล ์PHP 
-   ขั้นตอนท่ี 4 และ 5 เป็นการติดต่อกบัฐานข้อมูลในฐานข้อมูลมาใช้

ร่วมกบัการประมวลผล 
-   ขั้นตอนท่ี 6 ส่งผลลพัธ์จากการประมวลผลไปใหเ้คร่ืองไคลเ์อน็ท ์  
      ความสามารถของ PHP นั้นสามารถท่ีจะท างานเก่ียวกบั Dynamic 

Web ไดทุ้กรูปแบบเหมือกบัการเขียนโปรแกรมแบบ CGI หรือ ASP ไม่วา่จะเป็นดา้นการจดัการ
ดูแลจดัการระบบฐานขอ้มูล ระบบรักษาความปลอดภยัของเวบ็เพจ การรับ-ส่ง Cookies 

4.6.1.2 จุดเด่นของภาษาพีเอชพี 
    จุดเด่นท่ีส าคญัของภาษาพีเอชพีส่วนใหญ่แล้วจะอยู่สามารถ
ติดต่อกบัฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และเน่ืองจากการพฒันาภาษาพีเอสพีมีผูพ้ฒันาจากหลาย ๆ 
ท่ีท าให้ภาษาพีเอชพี พฒันาได้อย่างต่อเน่ือง และรวดเร็ว ท าให้ขอ้ผิดพลาดต่างๆ ของโปรแกรม 
หรือท่ีเรียกวา่ บคั (Bug) มีเหลือๆอยูน่อ้ยมาก จากการพฒันาท่ีต่อเน่ืองน้ีเองท าให้ภาษาพีเอชพี ได้
พฒันาไปอยา่งรวดเร็วและมีความสามารถเพิ่มข้ึน 

  4.6.2 มายเอสคิวแอล (MySQL)  
สมประสงค์ ธิตินิลนิธิ (2545 : 27) ฐานขอ้มูลเป็นองค์ประกอบในการ

พฒันาเวบ็แอพลิเคชัน่อยา่งมาก เน่ืองจากเวบ็แอพลิเคชัน่ส่วนใหญ่จะมีการรับขอ้มูลจากผูใ้ชเ้ขา้มา
เก็บไว ้ซ่ึงการเรียกคน้และจดัการขอ้มูลเหล่าน้ี จะท าไดส้ะดวกเราจะตอ้งน าระบบจดัการฐานขอ้มูล
เขา้มาใช ้MySQL เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีสามารถท างานร่วมกบัภาษา PHP ไดเ้ป็นอยา่งดี
นอกจากน้ี MySQL ยงัเป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลให้บริการตามเวบ็โฮสต้ิง (web Hosting) และยงั
สามารถดาวน์โหลดไดท้างอินเทอร์เน็ต 

4.6.3 เอชทีเอม็แอล (HTML) 
HTML มาจากค าวา่ Hyper Text Markup Language ซ่ึงเป็นรูปแบบของ

ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมในเวบ็เพจ เพื่อแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ ลกัษณะของเอกสาร 
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HTML จะเป็นเท็กซ์ไฟล์ธรรมดาท่ีต้องอาศยัการแปลความจากเว็บบราวเซอร์ ในสมยัก่อน
จุดประสงคข์องการใช ้ HTML เพื่อแสดงผลขอ้ความส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบนั HTML ไดพ้ฒันามา
จนถึงเวอร์ชัน่ 4.0 แลว้  ค  าสั่งของภาษา HTML เรียกวา่ “แท็ก” (Tag) ซ่ึงแท็กน้ีโดยทัว่ไปจะอยูใ่น
รูปแบบ  <…>…</..>  ซ่ึงเวบ็บราวเซอร์ จะแปลงแทก็น้ีแลว้แสดงผลใหเ้ห็นโครงสร้างของเอกสาร 
HTML 

เอกสาร HTML มีองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาและส่วนท่ีเป็นค าสั่ง 
หรือแทก็ รูปแบบพื้นฐานโครงสร้างของเอกสาร HTML ลกัษณะของโคด้ภาษา HTML จะเป็นดงัน้ี 
 
 <HTML> 
 <HEAD> 
 <TITLE> ช่ือแสดงไตเติลบาร์ของเวบ็บราวเซอร์ </TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  ………………. 
   ค าสั่ง  หรือ  ขอ้ความท่ีตอ้งการแสดงบนเวบ็บราวเซอร์ 
  ………………. 
 </BODY> 
 </HTML> 
 

5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 โชคชยั เปล่ียนไพโรจน์ (2552)  ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบสอบถามออนไลน์
ส าหรับการวิจยัทางพฤติกรรมการเรียนรู้ไอทีทางการแพทย์  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพฒันา
ระบบแบบสอบถามออนไลน์ ส าหรับการวิจยัทางพฤติกรรมการเรียนรู้ไอทีทางการแพทย์ โดยไม่
ใชก้ระดาษ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ลดภาวะโลกร้อน ส าหรับนกัวิจยัรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแนวทางใน
การเลือก ใชเ้คร่ืองมือสร้างแบบสอบถามอตัโนมติั ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ไอทีกบัการแพทย ์ใน
การเตรียมความพร้อมดว้ยชุดทดสอบ (ขอ้สอบ) อตัโนมติัผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต และระบบการ
ลงทะเบียนผา่นหนา้เวบ็เพจกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ 1) บุคลากรทัว่ไป จากประกาศหนา้เวบ็ไซต์ 2) 
บุคลากรท่ีเคยเขา้รับการอบรม Ms Access รุ่น 1 ถึง 4 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 3) บุคลากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัท่ีสมคัรเขา้อบรม Ms Access รุ่น 5 และ 6 ทางจดหมายเวียน รวมทั้งหมด 
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234 คน ตอบแบบสอบถามออนไลน์รวมเวลา 6 สัปดาห์  กลุ่มเป้ าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ตอบ
แบบสอบถาม เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.9 การศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.2 มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 91.0 ใชโ้ปรแกรมส านกังาน ร้อยละ 92.7 ใช้
อินเทอร์เน็ต เพื่อสืบคน้ขอ้มูลในรอบเดือนร้อยละ 25.5 ไดพ้ฒันาโปรแกรม ASP เพื่อสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ ท่ีท  างานผา่นส่ือ อินเทอร์เน็ตไดฐ้านขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการ
ใชง้านอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก พฤติกรรมการเรียนรู้ไอทีอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ท่ีผา่นมาแพทย ์และ นกัวิจยั
ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นิยมสร้างแบบสอบถามดว้ยกระดาษการส่งแบบสอบถามไปกลบัเพื่อ
เก็บขอ้มูล ใชเ้วลา และส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย ขอ้มูลท่ีไดม้าอาจไม่เพียงพอส าหรับการท าวิจยั เม่ือ
เปรียบเทียบกบัแบบสอบถามออนไลน์ท่ีผา่นทางส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีผูว้ิจยัพฒันาดว้ยโปรแกรมภาษ 
ASP และ ใชร้ะบบฐานขอ้มูล MySQL ในการจดัเก็บขอ้มูลไม่ตอ้งใชก้ระดาษ เป็นการลดภาวะโลก
ร้อน โดยทางออ้ม สะดวกในการใชง้านลดขั้นตอนการท างาน ลดความผิดพลาดอนัเกิดจากมนุษย ์
จุดเด่น สามารถเก็บขอ้มูลได ้ พร้อมๆ กนั จากหลายสถานท่ีสามารถท าซ ้ าได ้ จึงนบัไดว้่าเป็น
นวตักรรมท่ีมีประโยชน์กบัแพทยแ์ละบุคลากรท่ีเป็นนกัวจิยัรุ่นใหม่ 
  
 สุรเชษฐ ์ สุทธิรัตนพร (2547)  ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบแบบสอบถามออนไลน์
เพื่อการวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อการวิจยัซ่ึงจะช่วยให้
นกัวจิยัท่ีไม่มีความช านาญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์เพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  รูปแบบของค าถามมี 5 รูปแบบ 
คือ แบบปลายเปิด แบบเลือกตอบ แบบตรวจรายการ แบบเลือกตอบตามล าดบั และแบบประมาณ
ค่า ขั้นตอนการวิจยัประกอบดว้ย การศึกษาปัญหาเบ้ืองตน้ ก าหนดความตอ้งการของระบบ การ
วิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบระบบ การติดตั้ งและ
ประเมินผลการใชง้าน ระบบแบบสอบถามออนไลน์พฒันาข้ึนโดยใชภ้าษาพีเอชพี (PHP Hypertext 
Preprocessor) ระบบฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ท  างานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลกัท่ีติดตั้ง
ระบบปฏิบติัการ Linux  ประเมินประสิทธิผลการใชง้านของระบบโดยนิสิตระดบัปริญญาโท  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ปีการศึกษา 2547 จ  านวน 40 คน     ผลการวจิยัปรากฏวา่  ไดร้ะบบ
แบบสอบถามออนไลน์เพื่อการวิจัย  ท่ีมีความสามารถคือ ระบบมีฟอร์มส าหรับการสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์  ระบบส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปเก็บขอ้มูลทางอีเมล์ ระบบบนัทึกขอ้มูล
การตอบแบบสอบถามออนไลน์  ระบบวิเคราะห์ผลค่าสถิติเบ้ืองตน้จากขอ้มูลท่ีไดรั้บและระบบ
สร้างแฟ้มข้อมูลส าหรับน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ผลการประเมิน
ประสิทธิผลการใชง้านระบบแบบสอบถามออนไลน์ พบวา่ การท างานของระบบอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
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ขอ้มูลผลลพัธ์ของระบบมีความถูกตอ้งดีมาก ระบบมีความสะดวกในการใชง้านดีมาก ประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บจากการใชง้านระบบดีมาก และคู่มือประกอบการใชง้านระบบมีความชดัเจนดี 
 
 จีรกาญจน์  เต็มพรสิน (2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบแบบสอบถามออนไลน์ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสอบถามออนไลน์เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยเหลือผูว้ิจยัให้สามารถ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง สามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบท่ีพฒันาข้ึน และหาความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบท่ีพฒันาข้ึน 
ความสามารถของโปรแกรม ไดแ้ก่ สามารถสร้างชุดค าถามได ้5 แบบสามารถตอบแบบสอบถาม 
และสามารถวิเคราะห์ค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่ามธัยมฐาน ค่าฐานนิยม และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ระบบท่ีพฒันาข้ึนโดยใช้ภาษา PHP, HTML และ Java Script ติดต่อกบัฐานขอ้มูล 
MySQL รวมทั้งใชโ้ปรแกรมอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ Macromedia Dreamweaver MX กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และนกัศึกษาปริญญาโทจ านวน 15 คน จาก
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ในปีการศึกษา 2/2548 โดยใชว้ธีิการคดัเลือกวธีิเฉพาะเจาะจง  ผลการวิจยั
พบวา่ ระบบท่ีพฒันาข้ึนโดยใชว้ิธีการประเมินประสิทธิภาพแบบ Blackbox มีค่าอยูใ่นเกณฑ์ดีและ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบพบว่า มีค่าอยู่ในระดบัดี สรุปไดว้่าระบบแบบสอบ
ออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนน้ี  สามารถน าไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  
 พงศกร  ชูศกัดาวิวิฒน์และคณะ (2548) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง แบบสอบถามออนไลน์ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างแบบส ารวจสอบถามออนไลน์ท่ีสามารถใช้งานผา่นทางอินเตอร์เน็ต ท าให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง มีความปลอดภยัของขอ้มูล อีกทั้งสามารถจดัเก็บขอ้มูลเพื่อ
น าไปวิเคราะห์ผลส ารวจตามวตัถุประสงค์ของการส ารวจได้ โดยได้จดัท าแบบสอบถามขอ้มู ล
อาจารย ์ทั้งน้ีไดน้ าภาษา PHP และฐานขอ้มูล MySQL มาใชแ้ละไดน้ าโปรแกรมทั้งสองมาพฒันา
โครงงานให้มีประสิทธิภาพ  ผลท่ีได้คือระบบแบบสอบถามอาจารยอ์อนไลน์ซ่ึงสามารถสร้าง 
แกไ้ข คน้หา เรียกใชง้านหรือแสดงผลบนเวบ็ และสามารถพิมพเ์ป็นรายงานหรือเก็บเป็นเอกสาร
จาก Microsoft word ได ้
 
 




