
 

 
บทที ่2 

ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

         ก่อนจะเขา้สู่การวเิคราะห์ระบบงานเดิม ในบทน้ีจะท าการอธิบายถึงทฤษฎีของการจดัน าเท่ียว 
โดยจะอธิบายถึงรายละเอียดความส าคญัและอธิบายถึงหลกัการท างานท่ีส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 

 
2.1 ความรู้เกีย่วกบัการท่องเทีย่ว/การจัดน าเที่ยว 
ความสาํคญัของการท่องเท่ียว 

         การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีบทบาทสูงยิง่ในการนาํเงินตราต่างประเทศเขา้สู่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเป็นอุตสาหกรรมท่ีทาํรายไดอ้นัดบัหน่ึงเม่ือเทียบกบัสินคา้
ส่งออกอ่ืนๆการท่องเท่ียวมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจและสังคม   

 การเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ปัจจยัภายในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของโลกเกิด
การเปล่ียนแปลงอยา่งมาก จากการท่องเท่ียวแบบดั้งเดิม   มาเป็นการท่องเท่ียวท่ีใหค้วามสาํคญั
เฉพาะดา้น การจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื Sustainable tourism  ดว้ยการสร้างจิตสาํนึกในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและธรรมชาติซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียว  การจดัการ ท่องเท่ียวชุมชน Community 
Based Tourism โดยจดักิจกรรมการท่องเท่ียวโดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม  พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
รุ่นใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือ การเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ มีจาํนวนนอ้ยลง และ นกัเดินทาง
รุ่นใหม่จะเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก หรือ เดินทางตามลาํพงัมากข้ึน   กิจกรรมท่องเท่ียวสมยัใหม่
จาํเป็นตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเฉพาะราย เฉพาะกลุ่ม  โดยเนน้
ใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์ท่ีอบอุ่น  ประทบัใจ น่าจดจาํ  ซ่ึงจะทาํให้นกัท่องเท่ียวกลบัมา
เท่ียวซํ้ าอีก  การเปล่ียนแปลงไปของโครงสร้างและรูปแบบ ส่วนหน่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก  การ
แพร่กระจายของขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยกีารส่ือสาร ( ICT – Information and 
Communication ) ในธุรกิจท่องเท่ียว  ทาํใหน้กัท่องเท่ียวสามารถติดต่อกบัธุรกิจท่องเท่ียวได้
โดยตรง  ลดตน้ทุนทางธุรกรรมและคนกลาง      แต่สาเหตุหลกัท่ีสาํคญัมากต่อการเปล่ียนแปลง  คือ   
ตวันกัท่องเท่ียวเองท่ีมีความตอ้งการท่องเท่ียวแบบ Tailor –made ตามรสนิยม  รูปแบบการดาํเนิน
ชีวติส่วนบุคคล  ซ่ึงมีรายละเอียด ความแตกต่างและซบัซอ้นมากข้ึน   ลกัษณะประชากรท่ีเปล่ียนไป  
เป็นอิทธิพลท่ีมีนยัสาํคญัต่ออุตสาหกรรมอยา่งมาก  อาทิ  อายขุองประชากร  นกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ 
เขา้มามีบทบาทในกิจกรรมการท่องเท่ียว  และเป็นผูมี้อาํนาจในใชจ่้าย 
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 2.1.1  นิยาม/ความหมาย 

       2.1.1.1 “การท่องเทีย่ว ‚(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยอืนสถานท่ีต่างถ่ิน ซ่ึงมิใช่เป็นท่ี
พาํนกัอาศยัประจาํของบุคคลนั้น และเป็นการเยอืนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหา
รายได ้
        องคก์ารสหประชาชาติในคราวประชุมวา่ดว้ยการเดินทางและท่องเท่ียว  ณ  กรุงโรม  เม่ือปี   
พ.ศ. 2506  ไดใ้หนิ้ยามของการท่องเท่ียวไวว้า่  หมายถึง  กิจกรรมท่ีมีเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่3 
ประการ  คือ 
       ก)  ตอ้งเดินทางจากท่ีอยูป่กติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
       ข)  ตอ้งมีสถานท่ีปลายทางท่ีประสงคจ์ะไปเยีย่มเยอืน  และดว้ยความสมคัรใจ 
       ค)  ตอ้งมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง  โดยเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง  แต่ตอ้ง  มิใช่
เพื่อการประกอบอาชีพและไปอยูป่ระจาํ 
 2.1.1.2 “นักท่องเทีย่ว” (Tourists)  หมายถึง  ผูท่ี้เดินทางไปอยูใ่นสถานท่ีอนัมิใช่ท่ีพาํนกัถาวรของ
ตน  ซ่ึงเป็นการเดินทางไปอยูช่ัว่คราวตั้งแต่ 24 ชัว่โมงข้ึนไป  (มีการคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1 คืน)  แต่ไม่
เกิน 90 วนั  เป็นการเดินทางโดยสมคัรใจ  ดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆก็ตามท่ีมิใช่การไปประกอบอาชีพ  
หรือหารายได ้ ทั้งน้ีผูโ้ดยสารมาทางเรือสาํราญทางทะเลแลว้ไม่พกัคา้งคืนบนฝ่ังไม่นบัเป็น
นกัท่องเท่ียว  จาํแนกเป็น 
       ก) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  หรือนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ  (Foreign  Tourist  or  
International  Tourist) หมายถึง  นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาเท่ียวในประเทศไทย 
       ข) นักท่องเทีย่วภายในประเทศ  (Domestic  Tourists)  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวท่ีมีถ่ินท่ีอยูห่รือท่ี
พาํนกัถาวรในประเทศไทยในจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึง  อาจจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติท่ีพาํนกั
อาศยัถาวรในประเทศไทยก็ได ้ และมีการเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัอ่ืนอนัมิใช่จงัหวดัท่ีเขามีถ่ินท่ี
อยู ่ หรือท่ีพาํนกัอนัถาวรนั้น 
 2.1.1.3  “การจัดน าเทีย่วแบบเหมาจ่าย” ( Package  Tour)  หมายถึง  การเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่
คณะ  ซ่ึงเป็นการจดัการท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวจาํนวน 11 คนข้ึนไป  อยา่งไรก็ดีในทางปฏิบติั  
การท่องเท่ียวแบบหมู่คณะอาจมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวนอ้ยกวา่ 11 คน  ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจของบริษทันาํเท่ียว  ทั้งน้ีบริษทันาํเท่ียวจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการ
เก่ียวกบัยานพาหนะ  ท่ีพกั  อาหาร  และการนาํเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว  โดยอาจดาํเนินการอาํนวย
ความสะดวกเตม็รูปแบบ  (full  package)  หรืออาจจดัสรรบริการเพียงบางส่ิงบางอยา่งใหเ้ท่านั้น 
หากเป็นลกัษณะการท่องเท่ียวท่ีมีโปรแกรมการเดินทางเป็นหมู่คณะในราคาพิเศษท่ีมีการจ่าย
ล่วงหนา้  โดยไม่มีเง่ือนไขวา่คณะดงักล่าวจะตอ้งเดินทางโดยเท่ียวบินเดียวกนัทั้งไปและกลบั  
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ตลอดจนใชเ้วลาทั้งหมดในการเดินทางร่วมกนั  เรียกวา่  การท่องเท่ียวเป็นกลุ่มแบบจ่ายเบด็เสร็จ  
(Group  Inclusive  Tour:  GIT  หรือ  All  Inclusive  Tour:  AIT)โดยทัว่ไปนกัท่องเท่ียวเหล่าน้ีจะ
เดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆเป็นหมู่คณะ  ดว้ยรถนาํเท่ียว  โดยมีมคัคุเทศกข์องบริษทันาํเท่ียวเป็นผูน้าํ
ทาง  และบรรยายเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว  การท่องเท่ียวลกัษณะน้ีจึงเหมาะสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ี
เพิ่งมาเยอืนสถานท่ีนั้นเป็นคร้ังแรก  (First  Visitor)  และยงัไม่คุน้เคยหรือไม่ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
สถานท่ีนั้นๆมาก่อน 
 
2.2  ความหมายของเวบ็ไซต์จัดน าเทีย่ว 
        สาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (SIPA) เล็งเห็นถึง
ความสาํคญัท่ีจะนาํเทคโนโลยกีารส่ือสารและสารสนเทศ (ICT) มาพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้
กา้วหนา้ยิง่ข้ึน จึงไดผ้ลกัดนัโครงการนาํร่องดว้ยการสร้างพื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กระตุน้
ใหก้ลุ่มท่องเท่ียวร่วมกนับริการนกัท่องเท่ียวผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงนบัเป็นตวัอยา่งของการ
ใชเ้ทคโนโลยซีอฟตแ์วร์ระดบัสูงภายใตช่ื้อ "Tourism c-Commerce" (องักฤษ: Tourism 
Collabolative Commerce) หรือการพาณิชยเ์ชิงร่วมมือบนธุรกิจท่องเท่ียวขยายโอกาสทางการคา้
ท่ีข่วยเพิ่มรายไดสู่้หน่วยธุรกิจ 
 “ธุรกจิน าเที่ยว”  ประกอบดว้ย ธุรกิจตวัแทนท่องเท่ียว หรืออาจเรียกวา่บริษทัตวัแทนท่องเท่ียว 
(Travel agent) และธุรกิจจดันาํเท่ียว หรือ เรียกวา่บริษทันาํเท่ียว (Tour Company) หรือ (Tour 
operator) 
        ก) ธุรกจิตัวแทนท่องเที่ยว (Travel agent หรือ retail travel agent)  หมายถึง 
บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลท่ีจดัตั้งกิจการดาํเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจการเดินทางและท่องเท่ียว วนัจดัตัว๋
เคร่ืองบิน รถไฟ รถโดยสารและท่ีพกัแรมตลอดจนเป็นตวัแทนขายโปรแกรมนาํเท่ียวใหบ้ริษทันาํ
เท่ียวต่างๆ โดยการขายแต่ละคร้ังจะไดรั้บค่าบริการจากการขาย (Commission) 10-15% 
        ข)บริษัทน าเทีย่ว (Tour Company) หรือ (Tour operator) หมายถึง บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลท่ี
ดาํเนินกิจการเก่ียวกบัการจดันาํเท่ียว ทั้งภายในประเทศ และหรือ ภายนอกประเทศในขณะเดียวกนั
ก็อาจทาํหนา้ท่ี เป็นตวัแทนท่องเท่ียว รับจดัตัว๋เคร่ืองบินรถไฟ และจองโรงแรม 
First Visitor) และยงัไม่คุน้เคยหรือไม่ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสถานท่ีนั้นๆมาก่อน 
        “เวบ็ไซต์จัดน าเทีย่ว” (Web Site Tour) หมายถึง คือ แหล่งท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารและ
ส่ือประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ขอ้ความ ของธุรกิจนาํเท่ียวเพื่ออาํนวยความสะดวกในธุรกิจ 
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2.3 จุดมุ่งหมายของการเดินทางท่องเที่ยว 
          สาํหรับจุดมุ่งหมายของการเดินทาง  เพื่อการท่องเท่ียวตอ้งมิใช่เพื่อประกอบอาชีพและไปอยู่
ประจาํ  แต่เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือหลายๆอยา่งต่อไปน้ี 
         2.2.1  การท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นการท่องเท่ียวท่ีเรียกวา่  Leisure  Tour  หรือ  
Recreation  Tour  หรือ  Holiday  Tour  มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพกัผอ่นในวนัหยดุ  การแสวงหาความ
สนุกสนาน  บนัเทิง  รวมถึงการไปเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ  ชมการแสดง  การเล่นกีฬา  และ
นนัทนาการ 
         2.2.2  การท่องเท่ียวเพื่อทาํธุรกิจ  เป็นการท่องเท่ียวท่ีเรียกวา่  Business  Tour  หรือ  Business  
Travel  หรือ  Professional  Travel  ซ่ึงเป็นการเดินทางของนกัธุรกิจ  โดยมีกิจกรรมดา้นธุรกิจเป็น
จุดมุ่งหมายหลกั  เช่น  การเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ ในขณะเดียวกนัก็อาจมีการ
พกัผอ่นหยอ่นใจเป็นส่วนประกอบดว้ยก็ได ้ ในประเทศอุตสาหกรรม รายไดจ้ากการท่องเท่ียว
ประเภทน้ีมีอยูสู่งมาก  เพราะนกัท่องเท่ียวประเภทน้ีเดินทางตลอดทั้งปี ไม่ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล  ทั้งเป็น
ผูท่ี้สามารถเสียค่าใชจ่้ายไดสู้ง 
         2.2.3 การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัจูงใจ เป็นการท่องเท่ียวท่ีเรียกวา่ Incentive Tour ซ่ึงมกัจดั
ใหแ้ก่พนกังานและลูกคา้ของบริษทั และหน่วยงานต่างๆ หรือผูท่ี้ทาํประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัและ
หน่วยงานนั้นๆ การเดินทางอาจมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือเพื่อธุรกิจรวมอยูด่ว้ยก็
ได ้เช่น จดัใหไ้ปชมโรงงานผลิตสินคา้ หรือไปประชุมสัมมนา มีการสังสรรคเ์พื่อเช่ือมความสามคัคี 
เป็นตน้ 
        2.2.4 การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมสัมมนา เป็นการท่องเท่ียวท่ีเรียกวา่ Meeting Convention & 
Exhibition Tour โดยนกัท่องเท่ียวมีจุดประสงคเ์พื่อไปเขา้ร่วมประชุมสัมมนา หรือไปชมการแสดง
สินคา้ การจดันิทรรศการในโอกาสต่างๆ 
        2.2.5 การท่องเท่ียวเพื่อความสนใจพิเศษเฉพาะกลุ่ม เป็นการท่องเท่ียวท่ีเรียกวา่ Special – 
Interest Group Tour คือจดัข้ึนเป็นพิเศษสาํหรับกลุ่มท่ีมีความสนใจในเร่ืองใดโดยเฉพาะ เช่น การ
เดินทางไปชมการแข่งขนักีฬา หรือเล่นกีฬาบางชนิด การเท่ียวชมธรรมชาติและดูสัตวป่์า การเท่ียว
ถํ้า การดาํนํ้าดูปะการังและสัตวน์ํ้า การชมโบราณสถาน 
 

2.4 ประโยชน์ของการพฒันาเวบ็ไซต์จัดน าเทีย่ว 
        การแข่งขนัในธุรกิจนาํเท่ียวทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน  ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง
และครองตลาดมานานจะเป็นผูไ้ดเ้ปรียบ  ส่วนผูป้ระกอบการขนาดเล็กและกลางซ่ึงมีอยูเ่ป็นจาํนวน
มาก ตอ้งต่อสู้แข่งขนัเพื่อดึงดูดลูกคา้ โดยส่วนใหญ่แลว้  ผูป้ระกอบการรายเล็ก มีพนกังานระหวา่ง 
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5 – 10 คนมีอยูป่ระมาณร้อยละ 90  ของบรรดาผูป้ระกอบการท่องเท่ียว มกัเป็นคนในวงการท่ี
แยกตวัออกมาตั้งกิจการของตนเอง  และใชฐ้านลูกคา้ทีมีอยูข่ยายตลาดสู่ธุรกิจนาํเท่ียว  ปัญหาหลกัท่ี
เกิดข้ึนเพราะผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเท่ียว  มกัจดัรายการนาํเท่ียวซํ้ าซอ้นกนั  แข่งขนัดว้ยการตดั
ราคา ทาํใหร้าคาทวัร์ถูกลง เน่ืองจากต่างแยง่ลูกคา้ในตลาดเดียวกนั mass market  การตดัราคามีทั้ง
จากตวัแทนบริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีพกั ตัว๋เคร่ืองบิน หรือร้านอาหาร และการตดัราคาระหวา่ง
บริษทันาํเท่ียวดว้ยกนั  สาํหรับในกรณีแรก  ตวัแทนบริษทัต่าง ๆ แยง่กนัตดัราคา กรณีน้ีจดัเป็นผลดี
ต่อกิจการ  เพราะทาํใหผู้ป้ระกอบการมีตน้ทุนท่ีตํ่าลง แต่ถา้เป็นในกรณีหลงั คือ บริษทันาํเท่ียวต่าง
ตดัราคาทวัร์กนัเอง  จะทาํให้รายไดข้องกิจการลดลง ดงันั้น ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมุ่งเนน้พฒันา
คุณภาพการบริการมากยิง่ข้ึน  โดยจดัรายการนาํเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ  ท่ีน่าสนใจ  และ
เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มมากข้ึน  เพื่อพฒันารูปแบบการบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
แต่ละกลุ่ม  ปัญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆ  ท่ีผูป้ระกอบการประสบอยู ่ คือ 
       2.3.1 ปัญหาความไม่ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เช่น   
นกัท่องเท่ียวประสบอุบติัเหตุ การโดนโจรกรรมหรือหลอกลวงใหซ้ื้อสินคา้ราคาแพง ปัญหาความ
ไม่สงบใน 4 จงัหวดัภาคใต ้เป็นตน้  
       2.3.2 ปัญหาภยัธรรมชาติ เช่น ผลทางจิตวทิยาของการเกิดคล่ืนสึนามิ การระบาดของไขห้วดันก 
อากาศไม่เหมาะสมกบัการท่องเท่ียว นํ้าท่วม การติดอยูต่ามเกาะต่างๆ เพราะคล่ืนลมในทะเลแรง 
เป็นตน้ 
        2.3.3 สภาพเศรษฐกิจและความเช่ือมัน่ในการบริโภค สภาพเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
โดยตรง และภาวะเงินเฟ้อทาํให ้ตน้ทุนของการบริการสูงข้ึน ผูป้ระกอบการไม่สามารถขายให้
สูงข้ึนได ้เพราะสภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมสูงมาก   
         เวบ็ไซต์จัดน าเทีย่ว จะสามารถนาํเสนอขอ้มูลสาํคญัๆท่ีเป็นปัจจุบนัและเป็นท่ีคาดหวงัของ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้ถา้มีการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จาสามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ี
ผูป้ระกอบการประสบได ้ในขณะเดียวกนัเวบ็ไซตก์็จะกระตุน้ความสนใจแกผูบ้ริโภคไดม้ากจะช่วย
ใหก้ารส่ือสารขอ้เสนอของธุรกิจจดันาํเท่ียวไดดี้ 

 
2.5 ระบบอนิเตอร์เน็ต  
      2.5.1ความหมายของอินเตอร์เน็ต  
         อินเตอร์เน็ต  มาจากคาวา่ international network เป็นเครือข่ายของการส่ือสารขอ้มูลขนาด
ใหญ่ อนัประกอบดว้ยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จานวนมาก เช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลจากองคก์รต่างๆทัว่
โลกเขา้ดว้ยกนั คาํวา่ เครือข่าย หมายถึง  การท่ีมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป เช่ือมต่อเขา้
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ดว้ยกนัดว้ยสายเคเบิล (ทางตรง) และสายโทรศพัท ์(ทางออ้ม)  มีผูใ้ชค้อมพิวเตอร์  มีการถ่ายเท
ขอ้มูลระหวา่งกนั  
      2.5.2 หน้าทีแ่ละความส าคัญของอินเตอร์เน็ต การส่ือสารในยคุปัจจุบนัท่ีกล่าวขานกนัวา่เป็นยคุ
ไร้พรมแดนนั้น การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายจาํนวนมากๆ ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและใชต้น้ทุนในการ
ลงทุนต่างเป็นส่ิงท่ีพึ่งปรารถนาของทุกหน่วยและอินเตอร์เป็นส่ือท่ีสามารถ ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการดงักล่าวได ้จึงจาเป็นท่ีทุกคนตอ้งใหค้วามสนใจ และปรับตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยใีหม่น้ี 
เพื่อจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยดีงักล่าวอยา่งเตม็ท่ี  
อินเตอร์เน็ต ถือเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากลท่ีเช่ือมต่อเขา้กนัได ้ภายใตม้าตรฐานการ
ส่ือสารเดียวกนั เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศจากเครือข่ายต่างๆทัว่โลก ดงันั้น
อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวชิา ทุกดา้น ทั้งบนัเทิงและวชิาการ 
ตลอดจนการประกอบธุรกิจต่างๆ เหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหอิ้นเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยมแพร่หลาย  
       การส่ือสารบนอินเตอร์เน็ต ไม่จาํกดัระบบปฏิบติัการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ท่ีต่าง
ระบบปฏิบติัการกนัก็สามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้ 
      อินเตอร์เน็ตไม่มีขอ้จาํกดัเร่ืองของระยะทาง ไม่วา่จะอยูใ่นอาคารเดียวกนัห่างกนัคนละทวปี 
ขอ้มูลก็สามารถส่งผา่นกนัได ้ 
      อินเตอร์เน็ตไม่จากดัรูปแบบของขอ้มูล ซ่ึงมีไดท้ั้งขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความอยา่งเดียว หรืออาจมี
ภาพประกอบ รวมไปถึงขอ้มูลชนิดมลัติมีเดีย คือมีทั้งภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบดว้ยได ้ 
 
2.5.3 รูปแบบการใช้งานอนิเตอร์เน็ต  
        2.5.3.1 เคร่ืองมือส่ือสารราคาถูก เรียกไดว้า่เป็นจุดประสงคแ์รกของการสร้างอินเตอร์เน็ตข้ึนมา
เลยทีเดียว เดิมท่ีเรามีอีเมลเ์ป็นหลกั แต่ปัจจุบนัเรามีการใชง้านร่วมกบัภาพ และเสียง เช่นการประชุม
ทางไกล หรือแมแ้ต่การสนทนาทาง chat  
        2.5.3.2 แหล่งเผยแพร่ความรู้ การใชอิ้นเตอร์เน็ตมกัจะเร่ิมจากรู้มีความลน้เหลือ ตอ้งการ
เผยแพร่ส่ิงต่างๆ ท่ีเขาใหเ้ป็นสาธารณประโยชน์แก่คนท่ีสนใจไดรั้บรู้โดยอิสระ ซ่ึงความรู้ทีีี ่มีอยู่
ในอินเตอร์เน็ตเช่ือวา่มีปริมาณมากกวา่ความรู้ท่ีบรรจุในห้องสมุดใดๆ ในโลกน้ีและจะมีเพิ่มมากข้ึน
เร่ือยๆตามการเติบโตของการใชอิ้นเตอร์เน็ต  
       2.5.3.3 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ถือเป็นการนาํเอาอินเตอร์เน็ต 
ไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์ยคุแรกไมว่า่จะเป็นการนาํเสนอสินคา้หรือประชาสัมพนัธ์องคก์ร ซ่ึงในปัจจุบนั
อินเตอร์เน็ตก็นบัวา่เป็นส่ือโฆษณาท่ีราคาถูกมาก อีกทั้งคนท่ีเห็นและสัมผสัก็มีอยูม่ากมายทัว่โลก  
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       2.5.3.4 เคร่ืองมือคน้ควา้ขอ้มูล เม่ือความรู้กลัป์ขอ้มูลต่างๆ ถูกเก็บไวอ้ยา่งมากมายทั้งรูปแบบ
และปริมาณในอินเตอร์เน็ตทาํใหก้ารคน้หาเป็นเร่ืองท่ีใช่วา่จะทาํกนัง่ายๆ แต่นบัวา่โชคดีท่ีเรามี
เคร่ืองมือสาหรับคน้หา (Search Engine) มาช่วยทาํใหเ้ราไดข้อ้มูลจากทัว่โลกอยา่งง่ายได ้ 
       2.5.3.5 สังคมของคนท่ีสนใจตรงกนั เม่ือมีขอ้มูลมากข้ึน คนท่ีเขา้มาใชง้านก็มากข้ึน ทาํใหเ้กิด
การรวมกลุ่มของคนท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกนั และเกิดชุมชนต่างๆ ในอินเตอร์เน็ตมากมายมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และทศันะคติระหวา่งการอยา่งเสรี โดยมีการควบคุมซ่ึงกนัและกนัการ  
      2.5.3.6 ความบนัเทิงจากอินเตอร์เน็ต เม่ือมีสาระก็ตอ้งมีบนัเทิงปะปนมา ทุกวนัอินเตอร์เน็ต
กลายเป็นแหล่งรวบรวมความบนัเทิงมากมาย ใหเ้ลือกใชบ้ริการตามความพอใจ  
      2.5.3.7 แหล่งข่าวท่ีทนัสมยั อินเตอร์เน็ตไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นส่ือท่ีรวดเร็วต่อความเปล่ียนแปลงและ
ความเป็นไปของโลก เพราะคนท่ีไดส้ัมผสักบัข่าวหรือการเปล่ียนแปลงมกัจะเผยแพร่ส่ิงท่ีรับรู้ทาง
อินเตอร์เน็ต อีกทั้งปัจจุบนัทั้งหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร สถานีโทรทศัน์ต่างก็มีอยูใ่นอินเตอร์เน็ตทั้งนั้น 
เพราะฉะนั้นความรวดเร็ว และความถูกตอ้งจึงมีมากในโลกอินเตอร์เน็ต  
        2.5.3.8 การกระจายเสียงและการแพร่ภาพทางอินเตอร์เน็ต ปัจจุบนัส่ือต่างๆไดน้ามารวมเขา้สู่
โลกอินเตอร์เน็ต ทาใหเ้ราไม่แปลกใจเลยท่ีนกัเรียนไทยในต่างแดน จะยงัฟังรายการวทิยท่ีุเขาช่ืน
ชอบจากเมืองไทยผา่นทางอินเตอร์อยูทุ่กวนั  
       2.5.3.9 บริการเสริมจากส่ิงท่ีสีอยูแ่ลว้ การใหบ้ริการจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ใชแ้ค่เพียงการ
เตรียมบุคคล หรือสถานท่ีรอรับผูค้นเท่านั้น แต่อินเตอร์เน็ตยงัเป็นช่องทางท่ีเพิ่มความสะดวกใหก้บั
ผูใ้ชบ้ริการไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีแสนประหยดั  
       2.5.3.10 สาํรวจความคิด จดัอนัดบัความนิยม การจดัอนัดบั สาํรวจความนิยมเป็นเร่ืองท่ีหลาย
คนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพื่อบอกส่ิงท่ีเป็นจริงในใจของเราไดอ้ยา่งเสรี 
      2.5.3.11 นิตยสาร และส่ือพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ เม่ือส่ือสารดา้นคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตมี
มากข้ึน การเก็บ และการแสดงเอกสาร ก็ถูกพฒันาใหเ้ก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใหง่้ายต่อ
การจดัเก็บและคน้หา ซ่ึงผลดีท่ีไดคื้อ ลดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  
      2.5.3.12 แหล่งรวบรวนของฟรีท่ีทุกคนชอบ ของฟรีถือเป็นเสน่ห์อนัเยา้ยวนใจ ดึงดูดใครต่อใคร
เขา้มาใชง้านอินเตอร์ ซ่ึงของฟรีมีหลายรูปแบบทั้งขอ้มูล โปรแกรม หรือบริการต่างๆ  
      2.5.3.13 ประยกุตใ์ชง้านกบัระบบงานในองคก์ร เพราะวา่อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ WWW มี
รูปแบบการทาํงานท่ีเป็นมาตรฐานและรู้จกักนัดี ทาํใหห้ลายๆ องคก์รสร้างระบบการทาํงานและ
ส่ือกลางระหวา่งกนั ฝ่ายเครือข่ายส่วนตวัเรียกวา่ อินทราเน็ต (Intranet) ซ่ึงเป็นการนาํอินเตอร์เน็ตมา
ประยกุตใ์ชง้านในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี เพือ่ใหง่้ายต่อการพฒันา การบาํรุงรักษา และการ
ฝึกอบรม  
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       2.5.3.14 คา้ขายผา่นอินเตอร์เน็ต เม่ือใชง้านจนเบ่ือ กมี็หลายคนเร่ิมหารายไดจ้ากช่องทางท่ีมีใน
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงทาใหเ้กิดธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่มากมายจากอินเตอร์เน็ต โดยธุรกิจหลายๆธุรกิจ
ไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งดีจากผูใ้ชง้าน  
2.6 ระบบฐานข้อมูลบนเวบ็ไซต์  
        ฐานขอ้มูล หมายถึง แหล่งท่ีเก็บขอ้มูลจาํนวนมากๆ ไวร้วมกนั ในรูปแบบท่ีจดัไวเ้ป็นระบบ
ระเบียบ เช่น สมุดรายช่ือผูใ้ชโ้ทรศพัท์ หรือระเบียบรายช่ือนกัเรียน เป็นตน้ นอกจากน้ี การดูแล
รักษาขอ้มูล เช่น แกไ้ข เพิ่ม ลบขอ้มูล ตลอดจนการออกรายงาน ก็จะทาไดง่้ายข้ึนดว้ย สาํหรับขอ้มูล
ท่ีเก็บในฐานขอ้มูลหน่ึงๆ นั้นมกัจะเป็นเร่ืองเดียว หรือเร่ืองเก่ียวขอ้ง เช่น ฐานขอ้มูลของโรงเรียน 
เป็นตน้  
ในการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ในยคุแรกๆ การเก็บขอ้มูลนั้นโดยมากจะใชเ้ป็น Text files เม่ือ
เวบ็ไซตเ์ป็นแหล่งรวบรวบขอ้มูลท่ีมีคุณค่า การใชร้ะบบฐานขอ้มูลเขา้มาช่วยจดัการเป็นอีกทางหน่ึง
ท่ีทาใหก้ารบริหารขอ้มูลบนเวบ็ไซตมี์ความสะดวกมากข้ึน และโอกาสผดิพลาดนอ้ยลง  
โปรแกรมท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการเรียกฐานขอ้มูล และนาํขอ้มูลนั้นมาแสดงบนเวบ็ไซตน์ั้น ก็
คงเป็นโปรแกรมประเภท CGI (Common Gateway Interface) โดยโปรแกรม CGI น้ี จะเป็นตวัท่ี
คอยส่ือสารกบับราวเซอร์ ในการแสดงขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากฐานขอ้มูลผา่นทาง API (Application 
Programming Interface) ของระบบฐานขอ้มูลนั้นๆ 
ในการเขียนโปรแกรมใหเ้ช่ือมต่อไปยงั API ของระบบฐานขอ้มูลนั้น จะตอ้งศึกษาคน้ควา้ภาษาและ
เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการเขียนโดยเราจะตอ้งดูถึงระบบฐานขอ้มูลดว้ยวา่ทางานอยูใ่นระบบใด ถา้เป็น
ฐานขอ้มูลท่ีทางานบนระบบ Windows NT เราจะตอ้งใชโ้ปรแกรมท่ีช่ือ ASP (Active Server page) 
ทาํหนา้ท่ีเป็น CGI ท่ีใชใ้นการติดต่อไปยงัฐานขอ้มูล แต่ถา้เป็นฐานขอ้มูลท่ีทางานบน UNIX เช่น 
MySQL เราก็สามารถใชโ้ปรแกรมภาษา PHP หรือ Perl ในการเรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลได ้ 
โปแกรมจดัการฐานขอ้มูล MySQL เป็นลกัษณะ Database Server ท่ีทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ี
ระบบปฏิบติัการ windows และ Linux กาลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากเน่ืองจากแจกฟรีและมี
ฟังกช์นัประกอบการใชง้านมากมาย 
 2.7 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล  
ระบบฐานขอ้มูลโดยทัว่ไป จะเก่ียวขอ้งกบั 4 ส่วนหลกัๆดงัน้ี  
        2.7.1 ข้อมูล (Data)  
ขอ้มูล คือ ท่ีถูกเก็บขอ้มูลไวใ้นลกัษณะเบด็เสร็จ (Integrated System) และสาหรับระบบขนาดใหญ่ 
ซ่ึงทาํงานในลกัษณะของการใชง้านหลายคน (Multi-User) ขอ้มูลจะถูกใชง้านร่วมกนั (Shred) ผูใ้ช้
สามารถเรียกใชข้อ้มูลพร้อมกนัได ้(Concurrent)  
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       2.7.2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
ฮาร์ดแวร์ คือ ในส่วนของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ หน่วยบนัทึกขอ้มูลภายนอก 
(Secondary Storage) ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลรวมทั้งหน่วยความจาหลกั (Memory) สาหรับการประมวลผล
ของโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูลซ่ึงตอ้งดูท่ีความตอ้งการของระบบจดัการฐานขอ้มูล  
       2.7.3 ซอฟต์แวร์ (Software)  
ซอฟตแ์วร ์คอื ระบบจดัการฐานขอ้มลู (Database Management System) เป็นโปรแกรมทีช่่วย
จดัการและควบคุมความถูกตอ้ง ความซ ้าซอ้นและความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูต่างๆ ภายใน
ฐานขอ้มลูส่งผลใหผู้ใ้ชม้าสามารถทีจ่ะเรยีกใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลูไดโ้ดยไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ทราบถงึโครงสรา้งทางกายภาพของขอ้มลูและอ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชใ้นการใชง้านฐานขอ้มลู 
       2.7.4 ผู้ใช้ระบบ (User)  
ผูใ้ชร้ะบบ คือผูท่ี้เรียกใชข้อ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มไดด้งัน้ี 
ผูพ้ฒันาโปรแกรม (Application Program) ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีพฒันาโปรแกรมเพื่อเรียกใชข้อ้มูลจาก
ระบบฐานขอ้มูลมาประมวลผลโดยโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนส่วนใหญ่มกัจะใชก้บัคาํสั่งในกลุ่ม Data  
Manipulation Language (DML) ของ Query Language เพื่อเรียกใชข้อ้มูล กลุ่มผูใ้ช ้(End User) กลุ่ม
ผูใ้ชไ้ดแ้ก่ ผูท่ี้นาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลไปใชง้าน ผูจ้ดัการฐานขอ้มูล (Database Administrator/DBA) 
ผูจ้ดัการฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมและตดัสินใจเก่ียวกบัฐานขอ้มูลทั้งหมด เช่น 
การกาํหนดโครงสร้างฐานขอ้มูล วธีิการจดัเก็บขอ้มูล ความปลอดภยัต่างๆ  
 
2.8 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System/DBMS)  
       เป็นโปรแกรมท่ีทาหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการติดต่อระหวา่งผูใ้ชก้บัฐานขอ้มูล เพื่อจดัการและ
ควบคุมความถูกตอ้ง ความซํ้ าซอ้น และความสัมพนัธ์ต่างๆระหวา่งขอ้มูล เพื่อต่างจากระบบ 
แฟ้มขอ้มูลท่ีทาํหนา้ท่ีเหล่าน้ีจะเป็นหนา้ท่ีของโปรแกรมเมอร์ ในการติดต่อฐานขอ้มูลไม่วา่จะดว้ย
คาสั่งในกลุ่มคาสั่ง DML และ DDL หรือจะดว้ยโปรแกรมต่างๆ ทุกคาํสั่งท่ีใชก้ระทาํขอ้มูลถูก
โปรแกรม DBMS นาํมาแปล (Compile) เป็นการกระทาํ (Option) ต่างๆภายในคาํสั่งนั้นๆ เพื่อนาํไป
กระทาํกบัตวัขอ้มูลในฐานในฐานขอ้มูลต่อไป สาํหรับส่วนการทางานต่างๆภายในโปรแกรม 
DBMS ท่ีทาํหนา้ในการแปลคาํสั่งไปเป็นการกระทาํต่างๆท่ีกระทาํกบัขอ้มูลนั้นประกอบดว้ยส่วน
การทาํงานต่างๆ ดงัน้ี  
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2.8.1 Database Manager  
เป็นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีกาํหนดการกระทบต่างๆ ใหก้บัส่วน File Manager เพื่อไปกระทาํกบัขอ้มูลใน
ฐานขอ้มูล (File Manager เป็นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารและจดัการกบัขอ้มูลท่ีเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูล
ระดบักายภาพ) 
       2.8.1.1 Query Processor  
เป็นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีแปลงประโยคคาํสั่งของ Query Language ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของคาํสั่งท่ี 
Database Manager เขา้ใจ  
       2.8.1.2 Data Manipulation Language Precompiled  
   เป็นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีแปล (Compiled) ประโยคคาํสั่งของกลุ่มคาํสั่ง DML ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีส่วน 
Application Programs Object Code จะนาเขา้รหสัเพื่อส่งต่อไปยงัส่วน Database Manager ในการ
แปลประโยคาํสั่งของกลุ่มคาํสั่ง DML ของส่วน Data Manipulation Language Precompiled น้ี 
จะตอ้งทาํ หนา้ท่ีร่วมกบัส่วน Query Processor  
       2.8.1.3 Data Definition Language Precompiled  
เป็นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีแปล (Compiled) ประโยคของกลุ่ม DDL ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ Metadata ท่ีเก็บ
อยูใ่นส่วน Data Dictionary ของฐานขอ้มูล (Metadata) ไดแ้ก่ รายละเอียดท่ีบอกถึงโครงสร้างต่างๆ 
ของขอ้มูล  
         2.8.1.4 Application Programs Object Code  
เป็นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีแปลคาํสั่งต่างๆ เป็นโปรแกรม รวมทั้งคาํสั่งในกลุ่มคาํสั่ง DML ท่ีส่งต่อมาจาก
ส่วน Data Manipulation Precompiled ใหอ้ยูใ่นรูปของ Object Code ท่ีจะส่งต่อให ้Database 
Manager เพื่อกระทาํขอ้มูลในฐานขอ้มูล  
2.8.2 หน้าที่ของ DBMS  
      2.8.2.1 ทาํหนา้ท่ีแปลงคาํสั่งท่ีใชจ้ดัการขอ้มูล ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีฐานจอ้มูลเขา้ใจ  
      2.8.2.2 ทาํหนา้ท่ีในการนาคาสั่งต่างๆ ซ่ึงไดรั้บการแปลแลว้ ไปส่งใหฐ้านขอ้มูลทาํงาน เช่น การ
เรียกใชข้อ้มูล (Retrieve) การจดัเก็บขอ้มูล (Update) การเพิ่มขอ้มูล (Add) เป็นตน้  
     2.8.2.3 ทาํหนา้ท่ีป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลโดยจะควบการ
ตรวจสอบคาํสั่งวา่คาํสั่งใดท่ีไม่สามารถทางานได ้และคาํสั่งใดท่ีสามารถทางานได ้ 
     2.8.2.4 ทาํหนา้ท่ีรักษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้งอยูเ่สมอทา
หนา้ท่ีเก็บรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลไวใ้น Data Dictionary ซ่ึงรายละเอียด
เหล่าน้ีจึงมกัจะถูกเรียกวา่ ขอ้มูลของขอ้มูล (Metadata) 
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      2.8.2.5 ทาํหนา้ท่ีเก็บรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลไวใ้น Data Dictionary 
ซ่ึงรายละเอียดเหล่าน้ีจึงมกัจะถูกเรียกวา่ ขอ้มูลของขอ้มูล (Metadata)  
      2.8.2.6 ทาํหนา้ท่ีควบคุมใหฐ้านขอ้มูลทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  
 
2.9 ประโยชน์ของฐานข้อมูล  
การจดันาํขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาไวร่้วมกนัเป็นฐานขอ้มูลนั้นจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี  
      2.9.1 สามารถลดความซํ้ าซอ้นของขอ้มูล (Data Redundancy) เน่ืองจากไม่ตอ้งเก็บขอ้มูลใน
ระบบซํ้ ากนัหลายแฟ้ม ขอ้มูลแต่ละหน่วยงานเหมือนเช่นเดิม แต่สามารถนาํขอ้มูลมาใชร่้วมกนัได้
จะอยูใ่นลกัษณะของ Integrated แทน  
     2.9.2 สามรถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูล (Data Inconsistency) เน่ืองจากไม่ตอ้งจดัเก็บ
ขอ้มูลท่ีซํ้ าซอ้นกนัหลายแฟ้ม ดงันั้นการแกไ้ขขอ้มูลในแต่ละจุดไม่ก่อใหเ้กิดค่าท่ีแตกต่างกนัได ้ 
     2.9.3 แต่ละหน่วยงานในองคก์รสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้ 
     2.9.4 สามารถกาํหนดใหข้อ้มูลมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัได ้เพื่อใหผู้ท่ี้ใชข้อ้มูลสามารถ
ใชข้อ้มูลชุดเดียวกนั สามารถเขา้ใจและส่ือสารถึงความหมายเดียวกนั  
     2.9.5 สามารถกาํหนดระบบความปลอดภยัใหก้บัขอ้มูลไดโ้ดยกาํหนดระบบความสามารถในการ
เรียกใชข้อ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคน ใหต่้างกนัตามความรับผิดชอบ  
     2.9.6 สามารถตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลได ้โดยระบุกฎเกณฑใ์นการควบคุมความผดิพลาด
อาจเกิดข้ึนจากการป้อนขอ้มูลผดิ  
    2.9.7 สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการใหข้อ้มูลในหลายรูปแบบ  
    2.9.8 ทาํใหข้อ้มูลเป็นอิสระจากโปรแกรมท่ีใชง้านขอ้มูลนั้น (Data Inconsistency) ซ่ึงส่งผลให้
ผูพ้ฒันาโปรแกรมสามารถแกไ้ขโครงสร้างของขอ้มูล โดยไม่กระทบต่อโปรแกรมท่ีอาจเรียกใชง้าน
ขอ้มูลนั้น เช่น ในกรรีท่ีตอ้งการเปล่ียนขนาดของ Field สาหรับระบบแฟ้มขอ้มูลจะกระทาไดย้าก 
เน่ืองจากตอ้งเปล่ียนแปลงตวัโปรแกรมท่ีอา้งถึงขอ้มูลจะไม่ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างทางกายภาพของ
ขอ้มูลจึงไม่ส่งผลใหต้อ้งแกไ้ขโปรแกรมท่ีเรียกใชข้อ้มูลนั้นนกั 
 
2.10 อธิบายค าศัพท์จาก E-R Model  
      2.10.1 เอนทิต้ี (Entity)  
คาดวา่ เอนทิต้ี เป็นรูปภาพท่ีใชแ้ทน ส่ิงท่ีเป็นธรรมของส่ิงของต่างๆ ท่ีสามารถระบุไดใ้นความเป็น
จริง ซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น สินคา้ ผูข้าย เป็นตน้  
     2.10.2 แอททริบิวท ์(Attributees)  
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เป็นส่ิงท่ีใชอ้ธิบายคุณลกัษณะของเอนทิต้ีหน่ึงๆ ซ่ึงมีความหมายเดียวกนักบัฟิลด์  
     2.10.3 ความสัมพนัธ์ (Relationships)  
เอนทิต้ีแต่ละเอนทิต้ี สามารถมีความสัมพนัธ์กนัได ้ความสัมพนัธ์น้ี จะแสดงโดยการใชส้ัญลกัษณ์
ส่ีเหล่ียมขอ้ความหลามตดั แทนความสัมพนัธ์  
 

 
 

ภาพที ่2-1 แสดง ความสัมพนัธ์ของเอนทิต้ี 
สาํหรับสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทน แอททริบิวท ์จะใชว้งรี โดยมีเส้นเช่ือมโยงไปยงัเอนทิต้ี ดงัรูปต่อไปน้ี  

 
 

ภาพที ่2-2 สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทน แอททริบิวท ์
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2.11 ประเภทของความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทติี้  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ี เป็นความสัมพนัธ์ท่ีสมาชิกของเอนทิต้ีหน่ึงความสัมพนัธ์กนัสมาชิก
หลายรายการในหน่ึงเอนทิต้ีหน่ึง  
 

 
 

ภาพที ่2-3 ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to Many) 
จะใชส้ัญลกัษณ์ 1:1 แทนความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง ซ่ึงความสัมพนัธ์แบบน้ีจะเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีสมาชิกหน่ึงรายของเอนทิต้ีหน่ึง มีความสัมพนัธ์กบัสมาชิกอีกหน่ึงเอนทิต้ี 
 

 
 

ภาพที ่2-4 ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One to Many) 
จะใชส้ัญลกัษณ์ 1: N แทนความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม ซ่ึงความสัมพนัธ์แบบน้ีจะเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีสมาชิกหน่ึงรายการของเอนทิต้ีหน่ึง มีความสัมพนัธ์กบัสมาชิกหลายรายการเอนทิต้ี 
 

 
ภาพที ่2-5 ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many to Many) 

จะใชส้ัญลกัษณ์ N: M แทนความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม ซ่ึงความสัมพนัธ์แบบน้ีจะเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีสมาชิกหลายรายการในเอนทิต้ีหน่ึง มีความสัมพนัธ์กบัสมาชิกหลายรายการในอีก
เอนทิต้ีหน่ึง 
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2.12 ลกัษณะของ E-R Model  
      2.12.1 Regular Entity หรือบางคร้ังเรียกวา่ Strong Entity ไดแ้ก่ เอนทิต้ีท่ีประกอบดว้ยสมาชิกท่ี
มีคุณสมบติัซ่ึงบ่งบอกถึงลกัษณ์ของแต่ละสมาชิกนั้น เช่น เอนทิต้ี ‚บุคลากร‛ ซ่ึงสมาชิกภายใน
เอนทิต้ี ไดแ้ก่ รหสับุคลากรแต่ละคนท่ีไม่ซํ้ ากนัเลย เป็นตน้  
        2.12.2 Weak Entity มีลกัษณะตรงกนัขา้มกบั Regular Entity กล่าวคือ สมาชิกของเอนทิต้ีประ
เภทน้ี จะสามารถมีคุณสมบติัท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณะของแต่ละสมาชิกนั้นไดน้ั้น จะตอ้งอาศยั
คุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึงของ Regular Entity มาประกอบกบัคุณสมบติัของของตวัมนัเอง 
คุณสมบติัของรีเลชัน่มีดงัน้ี  
       2.12.2.1 ช่ือ (Cell) แต่ละช่ือของตารางจะเก็บขอ้มูลเพียงค่าเดียว  
       2.12.2.2 ขอ้มูลท่ีอยูใ่นคอลมัน์เดียวกนัจะตอ้งมีชนิดขอ้มูลเป็นแบบเดียวกนั เช่น คอลมัน์รหสั
บุคลากรจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขท่ีเป็นรหสับุคคลเท่านั้น  
      2.12.2.3 ขอ้มูลแต่ละแถวของตารางจะตอ้งแต่ต่างกนั และการเรียงลาดบัขอ้ของแถวไม่สาํคญั 
2.13 ทฤษฎีเกีย่วข้องกบัการเขียนภาพแสดงกระแสดงกระแสข้อมูล หรือ Data Flow Diagram 
(DFD)  
      DFD เป็นภาพแสดงการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในขณะไหลผา่นกระบวนการทางานต่างๆ ของ
ระบบสารสนเทศ ดีเอฟดีจึงเป็นภาพหรือเป็นโครงสร้างของระบบสารสนเทศท่ีส่ือเขา้ใจการทาํงาน
ของระบบงานในรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสขอ้มูลโพสเซส ดีเอฟดีไม่ไดส่ื้อความหมาย
ลกัษณะท่ีตรรกะ (Logic) ของกระบวนการทางาน กล่าวโดยง่ายๆ ภายในดีเอฟดีทาให้เราเขา้ใจ
ส่วนประกอบของงาน เขา้ใจการใชข้อ้มูลในแต่ละโพสเซส และขอ้มูลท่ีผลจากการทางานโพสเซส 
โดยโครงสร้างจะเร่ิมจะระดบัสูงสุดซ่ึงจะแสดงส่วนท่ีอยูภ่ายนอกระบบ ส่วนน้ีสาํคญัเพราะวา่เป็น
ส่วนท่ีบอกวา่ระดบันั้นๆ ไดรั้บขอ้มูลมาจากท่ีใด และผลลพัธ์ต่างๆท่ีใด และผลลพัธ์ต่างๆ ถูกส่งไป
ท่ีใดบา้ง ดีเอฟดี ในระดบัลึกลงไปจะไม่แสดงส่ิงท่ีอยูน่อกระบบ คือ ไม่มีส่ิงน้ีเป็นส่วนประกอบ  
โดยปกติหรือถา้เป็นไปได ้เราจะวางแหล่งท่ีมาของขอ้มูลไวท้างซา้ยมือของดีเอฟดี และส่วน
ภายนอกท่ีรับผลลพัธ์ชองระบบจะอยูท่างขวามือ ทั้งน้ีเพื่อใหอ้ยูใ่นรูปแบบของกระแสขอ้มูลจาก
ซา้ยไปขวา แต่หลายๆกรณีเราจะวา่งขอ้มูลและผลลพัธ์ไวใ้นท่ีเหมาะสมซ้ึงอาจจะอยูเ่หนือโพรเซส
หรืใตโ้พรเซสก็ได ้ 
ดีเอฟดี ระดบัรองลงมา (low- level data flow diagram) คือส่วนท่ีแสดงระบบยอ่ยลงมาจากดีเอฟดีท่ี
กล่าวมาหรือเรียกวา่ระดบัแม่เมือระดบัแม่ไม่สามารถแสดงรายระเอียดทั้งหมดไดเ้ป็นตอ้งแตก level 
ยอ่ยออกมาเพื่อแสดงการประมูลผลนั้นตามขั้นตอนการทางานใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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ตารางที่ 2-1 แสดง สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นภาพกระแสขอ้มูล 

 

 

 
 

สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์และคาํอธิบาย 

 
 
 

โพรเซส (Process) 
มีหนา้ท่ีรับขอ้มูลและทาํการคาํนวณ เรียบเรียง เปล่ียนสภาพของ
ขอ้มูล  
ทาํใหเ้กิดขอ้มูลชุดใหม่ โดยจะเขียนช่ือโพรเซสไวใ้นวงกลม การตั้ง
ช่ือ 
โพรเซสใหถื้อหลกัดงัน้ี นาํหนา้ดว้ยคาํกิริยา และตามดว้ยคาํนามท่ีส่ือ
ความหมายของโพรเซสนั้นๆ 

 
 
 
 

กระแสข้อมูล (Data Flow) 
แสดงส่วนของขอ้มูลท่ีถูกส่งเขา้กระบวนการประมวลผลและผลลพัธ์
ทีได ้
ผา่นขบวนการประมวลแลว้ ทุกโพรเซสท่ีอยูใ่นดีเอฟดี จะตอ้งมีทั้ง
กระแส 
ขอ้มูลเขา้และออก จากโพรเซสเสมอ 
 

 

 
 

 
ทีเ่กบ็ข้อมูล (Data Store) 
คือ แหล่งเก็บขอ้มูลซ่ึงอยูภ่ายนอกของโพรเซส 

 
 
 

ส่ิงภายนอก (External Entity) 
คือ ส่ิงท่ีอยูน่อกระบบประมวลผลขอ้มูล อาจหมายถึงบุคคล 
หน่วยงาน 
ระบบประมวลผลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีส่งขอ้มูลให ้หรือรับขอ้มูลจากโพ
รเซสของระบบงาน 
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2.14 ความรู้เกีย่วกบั PHP  
        PHP นั้นถูกคิดคน้ข้ึนมาในปี1994 โดย Rasmus Lerdorf แต่เป็นเวอร์ชัน่ท่ีไม่เป็นทางการหรือ
รุ่นทดลองนัน่เอง ซ่ึงเวอร์ชัน่น้ีไดรั้บการทดสอบกบัเคร่ืองของเขาเอง โดยใชต้รวจสอบติดตามเก็บ
สถิติขอ้มูล ผูท่ี้ท่ีเขา้เยีย่มชมประวติัส่วนตวับนเวบ็เพจของเขาเท่านั้น  ต่อมา PHP เวอร์ชัน่แรกไดถู้ก
พฒันาและเผยแพร่ใหก้บัผูอ่ื้นท่ีตอ้งการใชศึ้กษาในปี 1995 ซ่ึงถูกเรียกวา่ ‚ Hypertext Preprocessor 
‛ ซ่ึงเป็นท่ีมาของคาวา่ PHP นัน่เองซ่ึงในระยะเวลานั้น PHP ยงัไม่มีความสามารถอะไรท่ีโดดเด่น
มากมาย จนกระทัง่เม่ือประมาณกลางปี 1995 Rasmus ไดคิ้ดคน้และพฒันาให้ PHP/PI หรือ PHP 
เวอร์ชัน่ 2 ใหมี้ความสามารถจดัการเก่ียวกบัแบบฟอร์มขอ้มูลท่ีถูกสร้างมาจาก HTML และ
สนบัสนุนการติดต่อกบัโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล mSQL จึงทาํให ้PHP เร่ิมถูกใชม้ากข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว และเร่ิมมีผูส้นบัสนุนการใชง้าน PHP มากข้ึน โดยในปลายปี 1996 PHP ถูกนาไปใช้
ประมาณ 15,000 เวบ็ทัว่โลก และเพิ่มจานวนข้ึนเร่ือยๆ   นอกจากน้ีในราวกลางปี 1997 PHP ไดมี้
การเปล่ียนแปลงและพฒันาจากเจา้ของเดิม คือ นาย Rasmus ท่ีพฒันาอยูเ่พียงผูเ้ดียว มาเป็นทีมงาน 
โดยมีนาย Zeev Suraski และ Adni Gutmans ทาการวเิคราะห์พื้นฐานของ PHP/FI และนาํมาพฒันา
ใหเ้ป็น PHP เวอร์ชัน่ 3 ซ่ึงมีความสามารถท่ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน ราวกลางปี 1999 PHP เวอร์ชัน่ 
3 ไดถู้กพฒันาจนสามารถทาํงานร่วนกนักบั C2’Z StrongHold Web Server และ Red Hat Linux ได ้ 

PHP ยอ่มาจาก Professional Home Page ซ่ึงเป็นภาษาสคริปตท่ี์ทาํงานฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ท่ี
เรียกวา่ Server Side Script ค่าสั่งต่างๆจะถูกเก็บอยูใ่นไฟลท่ี์เรียกวา่ สคริปต ์(Script) และเวลา
ทาํงานตอ้งอาศยัตวัแปรชุดคาํสั่งมกัจะถูกแปลผลการทางานท่ีเวบ็เซิร์ฟเวอร์ก่อน แลว้จึงส่งผลการ
ทาํงานท่ีเป็น HTML ธรรมดามาท่ีบราวเซอร์ของผูใ้ชง้าน ซ่ึงเป็นลกัษณะของ PHP ท่ีแตกต่างจาก
ภาษาสคริปตแ์บบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรั้บการพฒันาและออกแบบมา เพื่อใชง้านการสร้างเอกสารแบบ 
HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหาไดโ้ดยอตัโนมติั ดงันั้นจึงกล่าววา่ PHP เป็นภาษาท่ี
เรียกวา่ Server – Side หรือ HTML-embedded scripting language เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัชนิดหน่ึงท่ี
ช่วยใหเ้ราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากข้ึน 
โดยการทางาน PHP จะประมวลผลฝ่ังเซิร์ฟเวอร์แลว้ส่งผลลพัธ์ไปยงัฝ่ังไคลเอน็ตผ์า่นเวบ็
บราวเซอร์เช่นเดียวกนั ASP,JSP ทาํใหก้ารทาํงานมีความปลอดภยัสูง เน่ืองจากวา่ PHP ไม่ไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของตวั Web Server ดงันั้นถา้จะใช ้PHP ก็จะตอ้งดูก่อนวา่ Web Server นั้นสามารถใช้
สคริปต ์PHP ไดห้รือไม่ ยกตวัอยา่งเช่น PHP สามารถใชไ้ดก้บั Apache Web Server และ Personal 
Web Server (PWP) สาํหรับระบบปฏิบติัการ Windows 95/98/NT ในกรณีของ Apache เราสามารถ
ใช ้PHP ไดส้องรูปแบบคือ ในลกัษณะของ CGI และ Apache Module ความแตกต่างอยูต่รงท่ีวา่ ถา้
ใช ้PHP เป็นแบบโมดูล PHP จะเป็นส่วนหน่ึงของ Apache หรือเป็นส่วนขยายในการทาํงานนัน่เอง 
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ซ่ึงจะทาํงานไดเ้ร็วกวา่แบบท่ีเป็น CGI เพราะวา่ ถา้เป็น CGI จะตอ้งเรียกข้ึนมาทาํงานทุกคร้ัง ท่ี
ตอ้งการใช ้PHP ดงันั้น ถา้มองในเร่ืองประสิทธิภาพในการทาํงาน การใช ้PHP แบบท่ีเป็นโมดูล
หน่ึงของ Apache จะทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพมากกวา่น้ี  

ในปัจจุบนั PHP ไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ดว้ยเหตุผลคือ เป็นซอฟตแ์วร์เผยรหสั
สามารถนาํไปพฒันาต่อยอดได ้อีกทั้งตวั PHP ยงัมีความสามารถมากมาย โดยเฉพาะจดัการ
ฐานขอ้มูล 2.14.1 ความสามารถของ PHP มีดังนี้  
      ความสามารถของ PHP นั้นสามารถท่ีจะงานเก่ียวกบั Dynamic Web ไดทุ้กรูปแบบเหมือนกบั 
CGI หรือ ASP ไม่วา่จะเป็นการจดัการดูแลระบบฐานขอ้มูล ระบบรักษาความปลอดภยั การรับ-ส่ง 
Cookies โดยท่ี PHP นั้นสามารถท่ีจะติดต่อกบัโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลท่ีมีอยูม่ากมาย ดงัน้ี  

ตารางที่ 2-2 แสดงความสามารถของ PHP 

 

 
 
แต่ความสามารถท่ีพิเศษกวา่น้ีคือ PHP สามารถท่ีจะติดต่อกบับริการต่างๆผา่นทางโพรโตคอล 
(Protocol) เช่น IMAP, SNMP, NNTP, HTTP และยงัสามารถติดต่อกบั Socket  
ไดอี้กดว้ย  
       2.14.1.1 ความหมายทัว่ไปเช่น การรับขอ้มูลจากแบบฟอร์ม, การสร้างหนา้จอท่ีไม่หยดุอยูก่บัท่ี, 
รับส่ง Cookies เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูใ้ชง้านกบัเวบ็เซิร์ฟเวอร์  
      2.14.1.2 ความง่ายในการใช ้PHP สามารถทาไดโ้ดยการแทรกส่วนท่ีเป็นเคร่ืองหมายพิเศษเขา้
ไประหวา่งส่วนท่ีเป็นภาษา HTML ไดท้นัที  
      2.14.1.3 ฟังกช์นัสนบัสนุนการทางาน PHP มีฟังกช์นัมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้ความ
อกัขระ และ pattem matching (เหมือนกบัภาษา Perl) และสนบัสนุนตวัแปร Scalar, Array, 
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Associative Array นอกจากน้ียงัสามารถ กาหนาดโครงสร้างขอ้มูลรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสูงข้ึนเป็นไปได ้
เช่นเดียวกบัภาษา C หรือ Java  
ความหมายด้านอืน่ๆ สรุปได้ดังนี ้ 
      สนบัสนุนการติดต่อกบับริหารอ่ืนๆ โดยใชโ้ปรโตคอลอยา่งเช่น IMAP, SNMP, NNTP, POP3 
หรือแมแ้ต่ HTTP และคุณสมบติัเปิดท่อเช่ือมโยง (Socket) หรือ Interact โดยผา่นโปรโตคอลอ่ืนๆ
ไดด้ว้ย  
เน่ืองจาก PHP จะถูกประมวลผลและทางานอยูบ่นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ดงันั้นโปรแกรมท่ีเขียนดว้ย PHP 
จึงสามรถใชง้านไดห้ลายๆ Platform ทั้ง Windows, UNIX ตระกลูต่างๆ, Linux และยงัตอ้งการ
ทรัพยากร (Resource) จากระบบนอ้ยมากถา้เทียบตวัแปรภาษาอ่ืนๆ  
2.14.2 หลกัการท างานของ PHP Script  

       เคร่ืองลูกข่ายจะร้องขอ้มายงั Web Server ท่ีมี Script เป็น PHP จากนั้น Script PHP จะทาํการ
ประมวลผลขอ้มูล ท่ีร้องขอเขา้มา ในบา้งคร้ังมีการติดต่อ หรือดึงขอ้มูลจาก Database ก็จะมีการส่ง
ขอ้มูลไปดึงขอ้มูลมาประมวลผล เม่ือมีการประมวลผลเสร็จแลว้ก็ส่งขอ้มูลกลบัไปยงัเคร่ืองลูกข่ายท่ี
ร้องขอ้ขอ้มูลเขา้มา 

หลกัการท างานของ PHP 

 
ภาพที ่2-6 แสดงการทาํงานของ PHP 

จากรูปจะเห็นการทาํงานเป็นตอนต่างๆ ดงัน้ี  
      ขั้นตอนท่ี 1 ฝ่ังไคลเอน็ (Client) จะทาํงานร้องขอหรือเรียกใชง้านไฟล์ PHP ท่ีเก็บในเคร่ือง 
เซิร์ฟเวอร์ (Server)  
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     ขั้นตอนท่ี 2 ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) จะทาการคน้หาไฟล์ PHP แลว้ทาการประมวลผลไฟล ์PHP 
ตามท่ีไคลเอน็ (Client) ทาํการร้องขอมา  
    ขั้นตอนท่ี 3 ทาํการประมวลผลไฟล ์PHP  
    ขั้นตอนท่ี 4 และ 5 เป็นการติดต่อฐานขอ้มูล และนาํขอ้มูลในฐานขอ้มูลมาใชร่้วมกบัการ 
ประมวลผล  

    ขัน้ตอนที ่6 ส่งผลลพัธจ์ากการประมวลผลไปใหเ้ครื่องไคลเอน็ (Client) 

 
2.14.3 ความรู้เกีย่วกบั PHP MyAdmin Version 4.2.0  
        PHPMyAdmin เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการจดัการฐานขอ้มูลของ Mysql เน่ืองจากในการ
ทาํงานฐานขอ้มูลของ Mysql จาเป็นตอ้งทราบคาสั่ง และฟอร์แมตต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นการ
สร้างฐานขอ้มูล การสร้างตาราง การลบตาราง การกาํหนดคียห์ลกั รวมทั้งการลบฐานขอ้มูลอีกดว้ย 
เพื่อความสะดวกในการจดัการฐานขอ้มูลจึงไดน้าํเอาโปรแกรมท่ีช่วยในการจดัการฐานขอ้มูล 
PHPMyAdmin เขา้มาใช ้ 
2.15 ความรู้เกีย่วกบั MySQL  
       MySQL เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลม่ีใชจ้ดัเก็บขอ้มูลโปรแกรมหน่ึง ทางานในลกัษณะ Client 
Server ทาํงานบนระบบ Telnet บน Linux Redhad หรือ Unix System (ฟรี) และบน Win32 (เสีย
ตงัค)์ ทัว่ไปบนระบบเครือข่าย Inter & Intranet นั้นหมายความวา่เราสามารถเรียกใช ้MySQL ไดท้ัว่
โลกในกรณีเป็น Internet และทัว่บริเวณท่ีเป็น Intranet และยงัสามารถเรียกใชบ้น Web Browser ได้
กรณีใช ้language เป็น Interface ในการเช่ือม language ท่ีใชเ้ป็น Interface เช่น PHP Perl C C++  
MySQL เป็นโปรแกรมยอดฮิตอีกตวัหน่ึงเน่ืองจากเป็นของฟรีวา่กนัวา่ Linux+PHP+ MySQL แลว้
เป็น Engine ท่ีสุดฮิต มีพลงัท่ีมหศัจรรยท่ี์สุด และเป็นท่ียอมรับ Web site ต่างทัว่โลก เพราะเน่ืองจาก
คุณภาพของมนัแลว้ 3 ประสานรวมกนัยงัเป็นของฟรีทั้งหมดอีกดว้ย ซ่ึงจะเป็นตวัช่วยลดตน้ทุนของ
บริษทัไดอ้ยา่งดีเยีย่ม  
MySQL เป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database Management System) RDBMS คือ
สามารถทาํงานกบัตารางขอ้มูลหลายตารางพร้อมๆกนั โดยสามรถแสดงความสัมพนัธ์ของตาราง
เหล่านั้นดว้ย field ท่ีใชร่้วมกนั ตามกฎท่ีกล่าวในหนงัสือ The Relation Model for Database 
Management Version 2 by Dr. Edger F. Codd ขอ้มูลเก่ียวกบั RDBMS มีใหอ่้านมากมายตาม
หนงัสือ Database ทัว่ไป  
คุณสมบติัและขีดความสามารถท่ีน่าสนใจของ MySQL มีดงัน้ี  
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     ก) สนบัสนุน Multi – threaded ในระบบเคอร์แนล ซ่ึงสามารถใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายๆ
ซีพียไูดท้นัที โดยไม่ตอ้งปรับระบบใหม่  

     ข)  สนบัสนุน SQL ตามมาตาฐาน ANSISQL และ SQL\\\’92 
     ค)  สนบัสนุนช่องรับขอ้มูล(Data type) หลากหลายรูปแบบไม่วา่จะเป็น FLOAT, DOUBLE, 
CHAR, VARCHAR, EXT, DATE, TIMESTAMP, YEAR, SET และ ENUM เป็นตน้  
    ง)  สนบัสนุนการใชค้าสั่ง LEET OUTER JOIN ANSI ท่ีใชใ้น SQL และ ODBC  
    จ) สามารถจดัตารางขอ้มูล(TABLE) จากฐานขอ้มูล (DATABASE) แบบอ่ืนๆ ไดห้ลายๆชุดโดย
ใช ้Query ชุดเดียวกนัได ้ 
    ฉ)  ตาราง(TABLE) แต่ละชุดสามารถมีดชันี (INDEX) ไดถึ้ง 16 ชุด (16 FIELDS) โดยขอ้มูลท่ี
เป็นดชันีน้ี สามารถมีความยาวถึง 256 ไบต ์ 
    ช)  สามารถจดัขอ้มูลมหาศาลได ้โดยในปัจจุบนัน้ีมีผูน้า MySQL ไปใชเ้ก็บขอ้มูลขนาดใหญ่กวา่ 
50,000,000 รายการขอ้มูล (RECORD)  
    ซ) มี MyODBC สาหรับ MySQL for Windows  
        ปัจจุบนัมีผูส้ร้าง API สาหรับจดัการฐานขอ้มูล MySQL สาหรับภาษาโปรแกรมต่างๆ มากมาย 
อยา่งเช่น C , C++, Java,Perl, PHP Python, Tcl/Tk หรือ PHP เป็นตน้  
2.16 ความรู้เกีย่วกบั ภาษา SQL (Standard Query Language)  
         ภาษาทางดา้นฐานขอ้มูล (Query Language) ผลิตภณัฑท์างดา้นฐานขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างขอ้มูล
แบบ Relation จาเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีภาษาทางดา้นฐานขอ้มูล เช่น ภาษา SQL (Structure Query 
Language) ภาษา QBE (Qurey by Exa- ample) และภาษา Quel ฯลฯ เป็นตน้ ภาษาเหล่าน้ีไดถู้ก
พฒันาข้ึน จากแนวคิดท่ีต่างกนั เช่น ภาษา QBE ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนจากแนวคิด ของ Relational 
Calculus ส่วนภาษา Quel ถูกพฒันาข้ึนจากแนวคิด ของ Tuple Relational Calculus และRelational 
Algebra เป็นหลกั แต่อยา่งไรก็ตาม ภาษาท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือภาษา "SQL"  

         หลกัการของภาษา SQL ท่ีใชพ้ื้นฐานจากระบบจดัการฐานขอ้มูลแบบเชิงสัมพนัธ์ โดยท่ีใช้
รูปแบบของตาราง (Table) ท่ีใชแ้ทนความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล และในแต่ละตารางจะมีเขตขอ้มูล 
(Field) ต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ประกอบตวัเป็นตารางต่าง ๆ ทุกตารางของ SQL จะ
เป็นตารางแบบสองมิติ คือ แถว และสดมภ ์ (Rows and Columns) โดยท่ีมีคาวา่ แอททริบิ้วท ์
(Attributes) หมายถึงขอ้มูลตามแนว Columns และ ทพัเพิล้ (Tupple) หมายถึงขอ้มูลตาม Row และ
สามารถเรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ เรคอร์ด (Record) 
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2.16.1 ประวตัิความเป็นมาของ SQL  
        SQL เป็นภาษาท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล (Query Language) ท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในโลก
ในปัจจุบนั เน่ืองจากระบบจดัการฐานขอ้มูล (DBMS) ท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปนั้น ใชภ้าษาน้ีเป็น
มาตรฐานในการจดัการฐานขอ้มูล ดงันั้นผูท่ี้เรียนรู้ภาษา SQL จึงสามารถใชภ้าษาน้ีเป็นภาษากลาง 
ในการใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลใด ๆ โดยท่ีไม่จาเป็นท่ีจะศึกษาภาษาอ่ืนๆ  
ภาษา SQL (Structured Query Language) เป็นภาษาในรุ่นท่ี 4 (Forth Generation Language) ท่ี
สามารถประมวลผลของฐานขอ้มูลไดโ้ดยง่าย ภาษา SQL เป็นภาษามาตรฐาน โดยมีหลกัการจาก
พีชคณิตแบบสัมพนัธ์ (Relational Algebra) ประเด็นสาํคญัท่ีมีการใชภ้าษา SQL เน่ืองจากการท่ี 
IBM ไดใ้ช ้SQL เป็นมาตรฐานของภาษาจดัการฐานขอ้มูลในโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล DB2 และ 
SQL/DS และต่อจากนั้นมาบริษทัใหญ่ๆ ดา้นฐานขอ้มูล เช่น Oracle, Ingress, Sybase, Informix, 
Microsoft ก็ไดน้าภาษา SQL มาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  
การใชภ้าษา SQL ผูเ้ขียนไม่จาเป็นตอ้งรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ลึกซ้ึงมากนกั เน่ืองจากภาษา SQL มี
ความง่ายดา้นโครงสร้างและมีหลกัภาษาไม่มาก เพียงแต่จะตอ้งศึกษาหลกัภาษา SQL และทฤษฎี
เก่ียวกบั SET ท่ีสัมพนัธ์กบัภาษาน้ีอยา่งลึกซ้ึง ก็จะสามารถเขียนโปรแกรมไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  
 
2.16.2 องค์ประกอบของ SQL  

         หลกัการของการใชภ้าษา SQL คือภาษาท่ีไม่เป็นกระบวนการ (Nonprocedural Language) 
ผูใ้ชโ้ปรแกรมจะใชค้าสั่งเพื่อถามวา่จะทาอะไร และไม่จาเป็นท่ีจะตอ้งอธิบายวา่ทาํอยา่งไร 
นอกจากนั้นผูใ้ชร้ะบบ และโปรแกรมเมอร์ไม่ตอ้งทราบถึงกระบวนการจดัเก็บและรูปแบบของ
ขอ้มูลท่ีเก็บก็สามารถเขียน Query ได ้ตามหลกัการแลว้ ภาษาท่ีใชเ้พื่อการจดัการกบัฐานขอ้มูล
จะตอ้งใหค้วามสามารถในการสร้างฐานขอ้มูลและจดัการกบัโครงสร้างของตารางขอ้มูล (Table) ได ้
และจะตอ้งมีความสามารถในการจดัการบริหารขอ้มูล เช่น การเพิ่ม ลบ และแกไ้ข ขอ้มูล ( Add, 
Delete and Modify ) และจะตอ้งใหค้วามสามารถในการสร้าง Query ท่ีซบัซอ้นในการแปลงขอ้มูล 
เป็นสารสนเทศท่ีมีความหมายในการดาเนินงาน นอกจากนั้นภาษาจะตอ้งมีฟังชนักข์องระบบท่ี
สามารถดาํเนินการไดเ้องโดยง่าย และโครงสร้างของภาษาน่าท่ีจะง่ายในการเรียนอีกดว้ย SQL จึง
เป็นภาษาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวน้ีไดท้ั้งหมด ภาษา SQL เป็นภาษาท่ีสามารถ
แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได ้สามส่วนดงัน้ี 
          2.16.2.1. ภาษาสาหรับการนิยามขอ้มูล (Data Definition Language: DDL) ประกอบดว้ยคาํสั่ง
ท่ีใชใ้นการกาํหนดโครงสร้างขอ้มูลวา่มีคอลมัน์อะไร แต่ละคอลมัน์เก็บขอ้มูลประเภทใด รวมถึง
การเพิ่มคอลมัน์ การกาํหนดดชันี การกาํหนดววิหรือตารางเสมือนของผูใ้ช้ เป็นตน้  
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          2.16.2. 2. ภาษาสาํหรับการจดัการขอ้มูล (Data Manipulation Language: DML) ประกอบดว้ย
คาํสั่งท่ีใชใ้นการเรียกใชข้อ้มูล การเปล่ียนแปลงขอ้มูล การเพิ่มหรือลบขอ้มูล เป็นตน้  
          2.16.2. 3. ภาษาควบคุม (Data Control Language: DCL): ประกอบดว้ยคาํสั่งท่ีใชใ้นการ
ควบคุม การเกิดภาวะพร้อมกนั หรือการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ท่ีผูใ้ชห้ลายคนเรียกใชข้อ้มูล
พร้อมกนั และคาสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ยการกาํหนดสิทธิของ
ผูใ้ชท่ี้แตกต่างกนั เป็นตน้  
รูปแบบการใชค้า สั่ง SQL สามารถใชไ้ดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี คือ  
       1. คาํสั่ง SQL ท่ีใชเ้รียกดูขอ้มูลไดท้นัที (Interactive SQL) เป็นการเรียกใชค้าํสั่ง SQL สั่งงาน
บนจอภาพ เพื่อเรียกดูขอ้มูลในขณะท่ีทาํงานไดท้นัที เช่น  
SELECT CITY  
FROM SUPPLIER  
WHERE SNO = ‘SE’;  
      2. คาํสั่ง SQL ท่ีใชเ้ขียนร่วมกนัโปรแกรมอ่ืน ๆ (Embedded SQL) เป็นคาํสั่ง SQL ท่ีใชร่้วมกบั
คาํสั่งของโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่น PL/1 PASCAL ฯลฯ หรือแมแ้ต่กบัคาํสั่งในโปรแกรมท่ีระบบ
จดัการฐานขอ้มูลนั้นมีใชเ้ฉพาะ เช่น ORACLE มี PL/SQL (Procedural Language /SQL) ท่ีสามารถ
เขียนโปรแกรมและนาํคาํสั่ง SQL มาเขียนร่วมดว้ย เป็นตน้  
ตวัอยา่งการใชค้าํสั่ง SQL ในภาษา PL/1  
EXEC SQL SELECT CITY  
INTO: XCITY  
FROM SUPPLIER  

WHERE SNO = ‘S4’; 
 
ภาษาส าหรับการนิยามข้อมูล (Data Definition Language: DDL)  
      Data Definition Language (DDL) เป็นภาษาท่ีใชนิ้ยามโครงสร้างขอ้มูล เพื่อเปล่ียนแปลง หรือ
ยกเลิกโครงสร้างฐานขอ้มูลตามท่ีออกแบบไว ้โครงสร้างดงักล่าวคือ สคีมา (Schema) นั้นเอง 
ตวัอยา่งเช่นการกาํหนดใหฐ้านขอ้มูลประกอบดว้ยตารางอะไรบา้ง ช่ืออะไร ประเภทใด มีอินเด็กซ์ 
(Index)  ภาษาดงักล่าวคือ ภาษาท่ีใชส้ร้างฐานขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ หลงัจากท่ีเราไดอ้อกแบบ
แลว้วา่ฐานขอ้มูลมีก่ีรีเลชัน่ แต่ละรีเลชัน่มีความสัมพนัธ์อยา่งไร จากนั้นการใชภ้าษา DDL น้ีแปลง
รีเลชัน่ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นรูปภาษาสา หรับนิยามขอ้มูล เพื่อป้อนเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูล เพื่อสร้าง
ฐานขอ้มูลท่ีแทจ้ริงให้เกิดข้ึนในคอมพิวเตอร์ ภาษา DDL สามารถสรุปคาํสั่งต่างๆไดด้งัต่อไปน้ี 
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              ตารางที่ 2-3 แสดงภาษาสาํหรับการนิยามขอ้มูล (Data Definition Language: DDL)  
 

คาํสั่ง ความหมาย 
CREATE TABLE นิยามโครงสร้างขอ้มูลในรูปตารางบนฐานขอ้มูล 

DROP TABLE ลบโครงสร้างตารางขอ้มูลออกจากระบบ 
ALTER TABLE แกไ้ขปรับปรุงโครงสร้างตาราง 
DROP INDEX ลบ ดชันีของตารางออกจากระบบ 

CREATE VIEW กาํหนดโครงสร้างววิของผูใ้ช ้
DROP VIEW ลบโครงสร้างวิวออกจากระบบ 

 
ภาษาสาหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language: DML)  
         หลงัจากท่ีเราสร้างโครงสร้างฐานขอ้มูลข้ึนแลว้ คาํสั่งต่อไปในการป้อนขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล
และเปล่ียนแปลงขอ้มูลในฐานขอ้มูล โดยการใชภ้าษาสาํหรับการจดัการขอ้มูล (Data Manipulation 
Language-DML) ใชจ้ดัการขอ้มูลภายในตารางภายในฐานขอ้มูล และภาษาแกไ้ขเปล่ียนแปลงตาราง  
แบ่งออกเป็น 4 Statement คือ  
     1. Select Statement: การเรียกหา (Retrieve) ขอ้มูลจาก ฐานขอ้มูล  
     2. Insert Statement: การเพิ่มเติมขอ้มูลลงใน ตาราง (Table) จากฐานขอ้มูล  
     3. Delete Statement: การลบขอ้มูลลงออกจาก ตาราง (Table) จากฐานขอ้มูล  

     4. Update Statement: การเปล่ียนแปลงขอ้มูลลงใน ตาราง (Table) จากฐานขอ้มูล 
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 ตารางที่ 2-4 แสดงภาษาสาํหรับการจดัการขอ้มูล (Data Manipulation Language: DML) 
 

 

 

 

 

 

 
 
ภาษาควบคุม (Data Control Language: DCL)  
     ใชเ้ป็นภาษาท่ีใชค้วบคุมระบบรักษาความปลอดภยัของฐานขอ้มูล ประกอบดว้ยคาํสั่ง 2 คาํสั่งคือ  
     1. คาํสั่ง GRANT เป็นคา สั่งท่ีใชก้าํหนดสิทธิใหก้บัผูใ้ชแ้ต่ละคนใหมี้สิทธ์ิกระทาํการใดกบั
ขอ้มูลเช่น การเพิ่มขอ้มูล การแกไ้ข หรือ การลบขอ้มูลในตารางใดบา้ง  
     2. คาํสั่ง REVOKE เป็นคาํสั่งใหมี้การยกเลิกสิทธ์ินั้นหลงัจากท่ีได ้GRANT แลว้  
สรุปชุดคาํสั่งมาตรฐานของ SQL 
     1. CREATE TABLE [[database.]owner.] table_name  
(column_name datatype [not null | null] IDENTITY [(seed, increment)][constraint]  
[, column_name datatype [not null | null IDENTITY [(seed, increment)]]].  
[constraint]…)  
[ON segment name]  
     2. DELETE [FROM] table_name  
WHERE column_name = ‚value‛  
     3. ALTER TABLE [[<database.>]<owner.>]<table_name>  
ADD <column_name><datatype>NULL [Canstsaint]  

[WITH nocmeck] 
{drop [ ]  
     4. UPDATE table_name  
SET column_name= value  
WHERE column_name =operator_value  

คาํสั่ง ความหมาย 

SELECT เรียกคน้ขอ้มูลในตาราง 

INSERT เพิ่มแถวขอ้มูลลงในตาราง 

DELETE ลบแถวขอ้มูล 

UPDATE ปรับปรุงแถวขอ้มูลในตาราง 
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     5. CREATE VIEW View_name AS  
SELECT column  
FROM table_1….  

WHERE table_key_1=table_key_2 

 

2.17 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

  
          ศกัดา  ศิริกาญจน์วงค์  การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “การบริหารจดัการเวบ็ไซตข์องธุรกิจ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย”มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการเวบ็ไซตข์องธุรกิจท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยและเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจดัการเวบ็ไซตข์องธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ี
แบ่งตามรูปแบบการประกอบธุรกิจ  จาํนวนพนกังาน  ระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ และทุนจดทะเบียน 
การบริหารจดัการเวบ็ไซตด์า้นต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพจะส่งผลใหผ้ลประกอบการธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทมีผลประกอบการท่ีดีและเป็นท่ีนิยมของผูท่ี้ตอ้งการศึกษาขอ้มูล รวมทั้ง
ธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทยซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีจาํเป็นจะตอ้งบริหารจดัการเวบ็ไซตใ์หมี้ประสิทธิภาพ 
เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัธุรกิจประเภทเดียวกนัและประเภทใกลเ้คียงกนัและเพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทาํใหส้ามารถตอบสนองผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 
        จุไรพร  กุลวเิศษ วทิยานิพนธ์ เร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพิ่มกบั
ผลการดาํเนินงานของธุรกิจนาํเท่ียวในประเทศไทย” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิผลการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของธุรกิจนาํเท่ียวในประเทศไทยและเพื่อศึกษาผลการดาํเนินงานของธุรกิจนาํเท่ียวใน
ประเทศไทย  ใหมี้ประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพิ่มมีความสัมพนัธ์และผลกระทบกบัผลการ
ดาํเนินงาน ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเท่ียวสามารถนาํไปใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์ นโยบายและ
การวางแผนการดาํเนินงาน และการปรับปรุงและพฒันาผลการดาํเนินงานขององค์กร เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนใหส้ามารถเจริญเติบโต มัน่คง และย ัง่ยนืไดใ้นระยะยาว                                                                                                                           
          สิทธิโชค สอนเช้ือ (2549) ช่ือเร่ือง ‚ระบบจดัการห้องพกัออนไลน์หอพกัหทยักาญจน์ เพลส
และในเครือ‛ วตัถุประสงคข์องการศึกษาเฉพาะกรณีน้ี ระบบจดัการห้องพกัออนไลน์หอพกัหทยั
กาญจน์ เพลสและในเครือ เพิ่มความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูลและการจดัเก็บขอ้มูล ผา่นทาง
อินเตอร์เน็ต มีความถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ลูกคา้ไดท้ราบถึงขอ้มูลข่าวสาร ดว้ย
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 พฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารต่างๆของหอพกั 
ดว้ยภาษา ASP.Net และรายละเอียดต่างๆของหอพกั เสนอแนะ สอบถาม ตั้งกระทู ้ถาม-ตอบ แจง้
เร่ืองต่างๆ ผา่นเวบ็บอร์ดของหอพกั โดยผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  
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           ร่มพฤกษ ์เหมยรุธรรม (2544) ช่ือเร่ือง ‚ระบบการจองโรงแรมบนเวบ็ไซต์‛ กรณีศึกษาเฉพาะ
กรณี เร่ือง ระบบการจองโรงแรมบนเวบ็ไซต์ เพื่อศึกษาการทางานระบบฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์โดย
อินเตอร์เน็ตเขา้มาเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูใ้หบ้ริการและลูกคา้ท่ีเขา้มาทาการจอง
โรงแรมไดส้ะดวดรวดเร็ว ราคาถูกและประหยดั ในการหาสถานท่ีพกัและสารวจหอ้งพกัวา่วา่ง
หรือไม่ โดยไม่ตอ้งติดต่อไปท่ีโรงแรมโดยตรง และยงัมีรูปท่ีแสดงหอ้งพกั สถานท่ีชดัเจน 
ประกอบดว้ยระบบงานสองส่วนคือ ส่วนระบบงานซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนเป็น โปรแกรมสาหรับจดัการ
ระบบฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ โดยเคร่ืองมือท่ีใชพ้ฒันาระบบงานคือ PHP เป็นสคริปตใ์นการเขียน
เวบ็เพจจดัการฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซตไ์ดส้ะดวก และอีกส่วนหน่ึงคือ การออกแบบเวบ็เพจท่ีจะนามา
แสดง บนเวบ็ไซตใ์หมี้ความสวยงามดึงดูดใจผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการจองโรงแรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  
         สายชล ชยัอมรเวทย,์วโิรจน์ นูหาร (2546) ช่ือเร่ือง ‚ระบบจองหอ้งพกัออนไลน์ของโรงแรม
ยนัทรีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเฉพาะกรณีน้ีเป็นเวบ็ไซตร์ะบบจองหอ้งพกัออนไลน์ของโรงแรม
ยนัทรี เพื่อใหส้ามารถสั่งจองหอ้งพกัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ทนัต่อเวลาในปัจจุบนัซ่ึงตอ้งการความ
ถูกตอ้งแม่นยาในการสั่งจองหอ้งพกั ซ่ึงมาสารถเปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก ขอ้มูลของลูกคา้ไดเ้อง
ตลอดเวลา ซ่ึงในการสั่งจองตอ้งสมคัรสมาชิกของลูกคา้ เพื่อท่ีจะทาการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบการ
สั่งจอง และผูดู้แลระบบมีการมองเห็นของระดบัขอ้มูลอยู ่ 2 ส่วน คือ ส่วนของพนกังาน และส่วน
ของผูดู้แลระบบ ซ่ึงจะมีความแตกต่างในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลในส่วนต่างๆมีการรายงานผล
ประกอบ การตดัสิทธ์ิเขา้พกั การยนืยนัการเขา้พกัของลูกคา้ การคาํนวณค่าใชจ่้ายของหอ้งพกัแต่ละ
หอ้งตามจานวนเวลาท่ีเขา้พกัโดยใชภ้าษา JSP, HTML ใชโ้ปรแกรม Apache Tomcat เป็นเซิร์ฟเวอร์ 
และใชโ้ปรแกรม MySQL Front ในการสร้างระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงระบบจะทางานบนอินเตอร์เน็ตอยู่
ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 


