บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในปั จจุ บนั ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานภายใน
องค์กรเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้มากยิง่ ขึ้น โดยการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยใน
การทางานภายในองค์กร เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ตามแต่ละแผนกนั้นๆ ทฤษฎีและหลักการ
ต่างๆ ที่นามาใช้ประกอบด้วย
2.1 หลักเกณฑ์ ในการแจ้ งปั ญหาทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์
เนชั่นแนล หนองแขม
แบ่งประเภทของปั ญหาออกเป็ น 3 ประเภทดังนี้
2.1.1 ปัญหาคอมพิวเตอร์ทางด้านซอฟต์แวร์
โปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ ที่ไม่สามารถเปิ ดใช้งานได้, ปั ญหาเครื่ องคอมพิวเตอร์
ทางานช้า, ติดไวรัสและมัลแวร์ และปั ญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์ ของคอมพิวเตอร์
2.1.2 ปัญหาคอมพิวเตอร์ทางด้านฮาร์ดแวร์
ส่ วนประกอบต่างๆ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ , จอคอมพิวเตอร์ , สายไฟ, RAM, Hard
Disk, Printer และ Router
2.1.3 ปัญหาอื่นๆ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ตใช้งานไม่ได้, สายLAN, ตรวจสอบระบบ
สาย LAN แก้ไขปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับสาย LAN และตรวจสอบ WiFi
2.2 เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
คื อโปรแกรมประยุก ต์ที่ เข้า ถึ ง ด้วยโปรแกรมค้นดู เ ว็บ ผ่า นเครื อข่ า ยคอมพิ วเตอร์ อย่า ง
อินเทอร์ เน็ตหรื ออินทราเน็ต เว็บแอปพลิเคชัน่ ได้รับความนิยมเนื่ องจากความสามารถในการอัปเดต
และดูแลโดยไม่ตอ้ งแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์ บนเครื่ องผูใ้ ช้ ตัวอย่างเว็บแอปพลิ เคชัน่ ได้แก่
เว็บเมล์ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เป็ นต้น
การทางานของ Web Application นั้น โปรแกรมส่ วนหนึ่ งจะวางตัวอยูบ่ น Rendering
Engine ซึ่งตัว Rendering Engine จะทาหน้าที่หลักๆ คือนาเอาชุดคาสั่งหรื อรู ปแบบโครงสร้างข้อมูล

8

ที่ใช้ในการแสดงผล นามาแสดงผลบนพื้นที่ส่วนหนึ่ งในจอภาพ โปรแกรมส่ วนที่วางตัวอยู่บน
Rendering Engine จะทาหน้าที่หลักๆ คือการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขสิ่ งที่แสดงผล จัดการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ รับเข้ามาเบื้ องต้นและการประมวลบางส่ วน แต่ส่วนการทางานหลักๆ จะวางตัวอยู่บน
เซอร์เวอร์
ในลักษณะ Web Application แบบเบื้องต้น ฝั่งเซอร์ เวอร์ จะประกอบไปด้วยเว็บเซอร์ เวอร์
ซึ่ งทาหน้าที่เชื่ อมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอล HTTP/HTTPS โดยนอกจากเว็บเซอร์ เวอร์ จะทา
หน้าที่ส่งไฟล์ที่เกี่ยวเนื่ องกับการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทวั่ ไปแล้ว เว็บเซอร์ เวอร์
จะมีส่วนประมวลผลซึ่ งอาจจะเป็ นตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรื ออาจจะมี
การติดตั้ง .NET Framework ซึ่ งมีส่วนแปลภาษา CLR (Common Language Runtime) ที่ใช้
แปลภาษา intermediate จากโค้ดที่เขียนด้วย VB.NET หรื อ C#.NET หรื ออาจจะเป็ น J2EE ที่มี
ส่ วนแปลไบต์โค้ดของคลาสที่ได้จากโปรแกรมภาษาจาวา เป็ นต้น
ข้อดีของการออกแบบ Web Application ที่เห็นได้ชดั ก็คือ โค้ดโปรแกรมทั้งหมดอยูท่ ี่ฝั่ง
เซอร์ เวอร์ และมีโค้ดโปรแกรมบางส่ วนจะถูกโหลดขึ้นบนไคลเอนต์เมื่อต้องการจะทางาน ส่ วนโค้ด
ที่เหลือจะยังคงค้างอยู่ที่ฝั่งเซอร์ เวอร์ ทาให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ตอ้ งมีการปรับปรุ งแก้ไขบ่อยๆ
สามารถกระทาได้โดยง่ า ยโดยไม่ ตอ้ งทาระบบโหลด patch หรื ออัป เดตเวอร์ ชันใหม่ ๆ ให้ก ับ
ไคลเอนต์จานวนมากบ่อยๆ และโปรแกรมบางประเภทที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลส่ วนกลางเป็ นจานวนมากแต่
จะไม่ได้ใช้ท้ งั หมดในคราวเดียว ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมสามารถที่จะส่ งข้อมูลเบื้องต้นบางส่ วนให้กบั
ไคลเอนต์ไปก่อนและเมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการข้อมูลส่ วนอื่นๆ เพิ่มเติมจึงค่อยส่ งข้อมูลที่เหลื อให้ การทา
เช่นนี้จะทาให้ไม่ตอ้ งส่ งข้อมูลทั้งหมดไปยังผูใ้ ช้ในคราวเดียวโดยเฉพาะในกรณี ที่ผใู ้ ช้งานอาจจะไม่
ต้องการข้อมูลทั้งหมดนั้น การเลื อกส่ งเท่าที่ ร้องขอจะช่ วยลดปริ มาณข้อมูล ที่ ตอ้ งส่ ง ผ่านระบบ
เครื อข่ายลงได้
สาหรับข้อเสี ยของ Web Application ที่เห็นได้ชดั เช่ น ไม่เหมาะสมสาหรับโปรแกรมที่
ออกแบบมาเพื่ อใช้งานกับ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ไ ม่ จาเป็ นต้องแบ่ ง ปั นให้ก ับผูอ้ ื่ น รวมถึ ง ข้อมู ล ที่
อาจจะมีความลับสู ง เพราะถ้าต้องส่ งผ่านอินเทอร์ เน็ตที่แม้จะเข้ารหัสไว้แล้ว แต่อาจจะถูกเจาะและ
ถอดรหัสนาข้อมูลออกมาไปใช้ได้ เป็ นต้น
ภาษาที่สามารถนามาสร้าง web application ได้แก่
- HTML (Hypertext Markup Language), XHTML (Extended HTML)
- XML (Extendsible Markup Language)
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- JavaScript/Jscript
- ASP.NET
- PHP
ภาษาที่เหมาะจะนามาสร้าง web application มากที่สุด คือ Html, PHP, JAVA เพราะภาษา
เหล่านี้ สามารถเรี ยนรู ้ ได้ง่าย สามารถหาแหล่ งข้อมูลของการใช้งานได้ง่าย และในปั จจุ บนั ภาษา
เหล่านี้ยงั เป็ นที่นิยมในการนามา สร้าง web application อีกด้วย
(แหล่งที่มา: http://errerbot-webapplication1.blogspot.com/2011/12/web-application-1.html)
2.3 ระบบฐานข้ อมูลเชิ งสั มพันธ์ (Relational Database System)
2.3.1 ความหมายของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็ นฐานข้อมูลที่ใช้โมเดลเชิง
สัมพันธ์ (Relational Database Model) ซึ่ งผูค้ ิดค้นโมเดลเชิ งสัมพันธ์น้ ี คือ Dr. E.F. Codd
โดยใช้หลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ เนื่องด้วยแนวคิดของแบบจาลองแบบนี้ มีลกั ษณะที่คน
ใช้กนั ทัว่ กล่าวคือมีการเก็บเป็ นตาราง ทาให้ง่ายต่อการเข้าใจและการประยุกต์ใช้งาน ด้วย
เหตุน้ ี ระบบฐานข้อมูลแบบนี้ จึงที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด ในแง่ของ entity แบบจาลอง
แบบนี้ คื อ แฟ้ มข้อ มู ล ในรู ป ตาราง และ attribute ก็ เ ปรี ย บเหมื อ นเขตข้อ มู ล ส่ ว น
ความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่าง entity
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ การเก็บข้อมูลในรู ปของตาราง (Table) หลายๆ ตารางที่
มีความสัมพันธ์กนั ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็ นแถวๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็ นคอลัมน์
(Column) ในทางทฤษฎีจะมีคาศัพท์เฉพาะแตกต่างออกไป เนื่ องจากแบบจาลองแบบนี้ เกิด
จากทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์เรื่ องเซ็ท (Set) ดังนั้น เราจะมีคาศัพท์เฉพาะดังตารางที่ 2.1 นี้
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ตารางที่ 2.1 คาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ศัพท์เฉพาะ

ศัพท์ ทวั่ ไป

รี เลชัน่ (Relation)

ตาราง (Table)

ทูเปิ ล (Tuple)

แถว (Row) หรื อ เรคคอร์ด (Record) หรื อ ระเบียน

แอททริ บิวท์ (Attribute) คอลัมน์ (Column) หรื อฟิ ลด์ (Field)
คาร์ ดินลั ลิติ้ (Cardinality) จานวนแถว (Number of rows)
ดีกรี (Degree)

จานวนแอททริ บิวท์ (Number of attribute)

คียห์ ลัก (Primary key)

ค่าเอกลักษณ์ (Unique identifier)

โดเมน (Domain)

ขอบข่ายของค่าของข้อมูล (Pool of legal values)

รู ปที่ 2.1 แสดงรายละเอียดของส่ วนประกอบต่างๆ ของโมเดลแบบความสัมพันธ์
อาจจะเขียนในรู ปสมการดังต่อไปนี้ R (รหัสประจาตัวประชาชน, ชื่อ, นามสกุล,
วันเกิด) เนื่ องจากแต่ละตารางสามารถมีความสัมพันธ์กนั ได้ดงั ที่วา่ ไว้ในข้างต้น ทาให้การ
เก็บข้อมูลในรู ปแบบนี้ มีความคล่องตัวสู งเพราะเราสามารถแยกเก็บข้อมูลในหลายตาราง
โดยอาศัย ความสั ม พัน ธ์ ดั ง กล่ า ว และสามารถสื บค้ น ได้ จ ากรหั ส พิ เ ศษที่ เ รี ยกว่ า
กุญแจ (key) ดังรู ปที่ 2.2
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รู ปที่ 2.2 แสดงตัวอย่างการสื บค้นข้อมูลโดยอาศัยความสัมพันธ์
Dr.E.F.Codd ได้กาหนดส่ วนประกอบของโมเดลเชิ งสัมพันธ์น้ ี แบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ได้แก่
1. ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของข้อมูล
2. ส่ วนที่เกี่ยวกับการควบคุมความถูกต้องให้กบั ข้อมูล
3. ส่ วนในการจัดการกับข้อมูล
2.3.2 โครงสร้างของข้อมูล (Data Structure)
2.3.2.1 Relation
โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จะอยูใ่ นลักษณะของตาราง 2 มิติ
ประกอบด้วยทางด้านแถว และคอลัมน์ ซึ่ งจะเรี ยกว่า รี เลชัน (Relation) โดยทัว่ ๆ
ไป Relation หนึ่งๆ จะมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
1. ไม่มี Tuples คู่ใดๆ เลยที่ซ้ ากัน (No duplicate tuples)
2. ลาดับที่ของ Tuples ไม่มีความสาคัญ
3. ลาดับที่ของ Attributes ไม่มีความสาคัญ
4. ค่าของ Attribute จะเป็ นค่าเดี่ยวๆ (Atomic) นัน่ คือ ค่า
ของข้อมูลที่ปรากฏอยูใ่ นตารางจะเป็ นค่าๆ เดียว เป็ น
ลิสต์ของค่าหลายๆ ค่าไม่ได้ ซึ่ ง Relation ที่มีคุณสมบัติ
ข้อนี้จะถูกเรี ยกว่าเป็ น Relation ที่อยูใ่ นรู ปแบบ Normal
form
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5. ค่าของข้อมูลในแต่ละ Attribute จะบรรจุค่าของข้อมูล
ประเภทเดียวกัน
ในระบบจัดการฐานข้อมูลทัว่ ๆ ไป Relation อาจจาแนกออกได้เป็ น 2
ประเภท ดังนี้คือ
1. Relation หลัก (Base Relation) เป็ น Relation ที่ถูก
กาหนดขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลและเพื่อนาข้อมูลไปใช้เมื่อมี
การสร้าง Relation โดยใช้ Data Definition Language
เช่น ใน SQL คาสัง่ CREATE TABLE เป็ นการสร้าง
Relation หลัก หลังจากนั้นก็จะทาการเก็บข้อมูลเพื่อการ
เรี ยกใช้ขอ้ มูลในภายหลัง Relation หลักจะเป็ นตารางที่
จัดเก็บข้อมูลจริ งไว้
2. วิว (View) หรื ออาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า Relation สมมุติ
(Virtual Relation) เป็ น Relation ที่ถูกสร้างขึ้นตามความ
ต้องการ ใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้แต่ละคน เนื่องจาก ผูใ้ ช้แต่ละ
คนอาจต้องการใช้ขอ้ มูลในลักษณะที่แตกต่างกัน จึงทา
การกาหนดวิวของตัวเองขึ้นมาจาก Relation หลัก เพื่อ
ความสะดวกในการใช้ขอ้ มูล และช่วยให้การรักษาความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูลทาได้ง่ายขึ้น Relation ที่ถูก
สมมติข้ ึนมานี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลจริ งๆ ในระบบ
ฐานข้อมูล
ลักษณะของรี เลชัน่ แสดงดังรู ปที่ 2.3

รู ปที่ 2.3 โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
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จากรู ปที่ 2.3 ตารางข้อมูลทั้งหมด จะเรี ยกว่า Relation แต่โดยส่ วนใหญ่
นิ ยมเรี ยกว่า Table หรื อ ตาราง เนื่ องจากโครงสร้ างการจัดเก็บเป็ นแบบตาราง
ส่ วนข้อมูลในแต่ละแถว จะเรี ยกว่า ทูเพิล (Tuple) ส่ วนข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ จะ
เรี ยกว่า แอตทริ บิวส์ (Attribute) ดังตัวอย่างมี 4 แอตทริ บิวส์ คือ SID, Sname,
GPA, Major เขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้ Student (SID, Sname, GPA, Major)
2.3.2.2 Domain
โดเมน (Domain) คือการกาหนดขอบเขตและชนิ ดของข้อมูลเพื่อป้ องกัน
ไม่ ใ ห้ ข ้อ มู ล ที่ ผูใ้ ช้จ ัด เก็ บ มี ค วามผิ ด พลาดไปจากความเป็ นจริ ง ที่ ค วรจะเป็ น
ตัวอย่างดังรู ปที่ 2.4

รู ปที่ 2.4 โดเมนของข้อมูล
จากรู ปที่ 2.4 เป็ นการกาหนดโดเมนให้กบั แอตทริ บิวส์ ขอ้ มูล GPA ซึ่ ง
เป็ นค่าเกรดเฉลี่ย ของนักศึกษา ซึ่ งค่าเกรดเฉลี่ยจะต้องมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 - 4 ดังนั้น
จึงต้องกาหนดโดเมนให้กบั แอตทริ บิวส์ GPA เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลผิดพลาดไปจากนี้
2.3.2.3 คีย ์ (Key)
คี ย ์ คื อ แอตทริ บิ ว ส์ หรื อ กลุ่ ม ของแอตทริ บิ ว ส์ ที่ ส ามารถแยกความ
แตกต่างของข้อมูล ในแต่ละทูเพิลได้ หรื อแอตทริ บิวส์ ที่ขอ้ มูลในแอตทริ บิวส์ น้ นั
ต้องมีขอ้ มูลที่ไม่ซ้ ากัน ซึ่ งคียม์ ีอยูห่ ลายชนิดด้วยกัน ได้แก่
1. คียอ์ ย่างง่าย (Simple key) หมายถึง key ที่ประกอบด้วย
attribute เดียว
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2. คี ย ์ป ระกอบ (Combine key หรื อ Composite
key) หมายถึง key ที่ ประกอบด้วย attribute มากกว่า 1
attribute
3. คียค์ ู่แข่ง (Candidate Key) คือคียท์ ี่เล็กที่สุด ที่แยกความ
แตกต่างของข้อมูล แต่ละทูเพิลได้ ยกตัวอย่างเช่น ในรี เล
ชัน Student มีขอ้ มูลที่สามารถเป็ นคียค์ ู่แข่ง คือแอตทริ
บิวส์ รหัสนักศึกษา และการใช้แอตทริ บิวส์ ชื่ อรวมกับ
นามสกุล ซึ่งทั้งสองแบบสามารถระบุความแตกต่างของ
ข้อมูล แต่ละทูเพิลได้
4. คียห์ ลัก (Primary Key) คือคียค์ ู่แข่งซึ่ งได้เลือกมาเพื่อใช้
กาหนดให้เป็ นค่าคีย ์ หลักของ รี เลชัน ซึ่ งข้อมูลที่เป็ นคีย ์
หลักนั้น จะต้องมี ข ้อมู ล ที่ ไ ม่ ซ้ า กัน และมัก จะเลื อกคี ย ์
คู่แข่ง ที่มีขนาดเล็กมาเป็ นคียห์ ลัก ตัวอย่างเช่น การเลือก
แอตทริ บิวส์ รหัสนักศึกษา มาเป็ นค่าคียห์ ลัก เนื่ องจากมี
ขนาดเล็กกว่าแอตทริ บิวส์ ชื่อรวมกับนามสกุล ซึ่ งจะทา
ให้การทางานเร็ วกว่า เนื่องจากมีขนาดเล็กกว่า
5. คียร์ อง (Alternate Key หรื อ Secondary key) คือคีย ์
คู่แข่งอื่นๆ ที่ไม่ได้ ถูกเลือกมาใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น แอ
ตทริ บิวส์ ชื่อรวมกับนามสกุล ซึ่ งไม่ได้ถูกเลื อกให้เป็ น
คียห์ ลักของรี เลชัน ก็จะกลายเป็ น Alternate Key
6. คียน์ อก (Foreign Key) เป็ นคียท์ ี่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์
ของรี เล ชัน ตัวอย่างแสดงดังรู ปที่ 2.5

รู ปที่ 2.5 คียห์ ลักและคียน์ อก
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จากรู ปที่ 2.5 รี เลชัน Student มีค่าคียห์ ลักคือ SID ซึ่ งเป็ นรหัสนักศึกษา
โดยข้อมูลของรหัสนักศึกษาจะต้องมีขอ้ มูลที่ไม่ซ้ ากันและมีคียน์ อกของตารางคือ
แอตทริ บิวส์ Major ซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปยังแอตทริ บิวส์ Major ของรี เลชัน
Major ซึ่งข้อมูลทุกตัวของแอตทริ บิวส์ Major ในรี เลชัน Student จะต้องมีอยูใ่ นแอ
ตทริ บิวส์ Major ของรี เลชัน Major ส่ วนตาราง Major มีคียห์ ลักคือแอตทริ บิวส์
Major
7. ซุปเปอร์คีย ์ (Super key) หมายถึง attribute หรื อ เซ็ทของ
attribute ที่ ส ามารถบ่ ง บอกว่ า แต่ ล ะแถว (Tuple)
แตกต่ า งกันในทุ ก ๆ ความสั ม พันธ์ จ ะต้องมี อ ย่า งน้อ ย
หนึ่ง super key ในเซ็ทของ attributes
2.3.3 กฎที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความถูกต้อง
กฎที่ใช้สาหรับรักษาความถูกต้องของข้อมูล แบ่งออกเป็ น 2 กฎ คือ
1. กฎที่เกี่ยวข้องกับเอนทิต้ ี
2. กฎที่เกี่ยวข้องกับการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของเอนทิต้ ี
2.3.3.1 กฎความบูรณภาพของเอนทิต้ ี (Entity Integrity Rule)
กฎความบู ร ณภาพของเอนทิ ต้ ี เป็ นกฎที่ ใ ช้ ก าหนดเพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล ของ
เอนทิต้ ี มีความถูกต้อง ซึ่ งกล่าวไว้วา่ "แอตทริ บิวส์ ที่ทาหน้าที่เป็ นคียห์ ลักของรี เล
ชัน ไม่สามารถมีค่าเป็ นค่าว่างได้ (Null Value)" และจะต้องมีคุณสมบัติที่เป็ น
เอกลัก ษณ์ (Identity) คื อ สามารถระบุ ข ้อ มู ล แอตทริ บิ ว ส์ อื่ นๆ ที่ อยู่ใ นทู เพิ ล
เดียวกันได้
2.3.3.2 กฎความบูรณภาพของการอ้างอิง (Referential Integrity Rule)
กฎความบูรณภาพของการอ้างอิง คือกฎที่ใช้รักษาความถูกต้องของข้อมูล
ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ของเอนทิ ต้ ี ซึ่ งได้ก ล่ า วไว้ว่า "ค่ า ของคี ย ์น อกในรี เ ลชัน
จะต้ อ งมี ข ้ อ มู ล อยู่ ใ นอี ก รี เลชั น หนึ่ ง ที่ คี ย ์ น อกของรี เลชั น นั้ นอ้ า งอิ ง ถึ ง "
ในบางกรณี คียน์ อกอาจเป็ นค่าว่างได้ ถ้านโยบายขององค์กร อนุ ญาตให้ค่าคียน์ อก
เป็ น ค่าว่างได้ กรณี หากมีการลบ หรื อแก้ไขข้อมูล ในรี เลชันที่ถูกอ้างอิงถึ ง ซึ่ งจะ
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ทาให้สูญเสี ยความบูรณภาพของข้อมูล ดังตัวอย่างรู ปที่ 2.6 หากมีการแก้ไขหรื อ
ลบข้อมูลของรี เลชัน Major ในแอตทริ บิวส์ Major ซึ่ งมีความสัมพันธ์อยูก่ บั รี เลชัน
Student จะทาให้ความสัมพันธ์ของข้อมูลเสี ยหาย ดังนั้นจึงต้องเลื อกการกระทา
เพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ของข้อมูลสู ญเสี ยไปดังนี้
กรณี การแก้ไขข้อมูล มีดงั นี้
1. ห้ า มท าการแก้ ไ ขข้ อ มู ล ในรี เลชั น ที่ ถู ก อ้ า งถึ ง นั้ น
เนื่องจากจะทาให้ขอ้ มูลในรี เลชันที่อา้ งอิงมา ไม่สามารถ
อ้างอิงข้อมูลได้
2. อนุญาตให้ทาการแก้ไขข้อมูลในรี เลชันที่ถูกอ้างอิงถึงได้
แต่จะต้องตามไปแก้ไขข้อมูล ในรี เลชันที่ อา้ งอิ งมาให้
ตรงกับข้อมูลที่แก้ไขใหม่ท้ งั หมด
3. อนุญาตให้ทาการแก้ไขข้อมูลในรี เลชันที่ถูกอ้างอิงถึงได้
โดยการแก้ไขข้อมูลในรี เลชัน ที่อา้ งอิงมาให้มีค่าเป็ นค่า
ว่าง

รู ปที่ 2.6 รี เลชันที่มีความสัมพันธ์กนั
กรณี การลบข้อมูล มีดงั นี้
1. ห้ามทาการลบข้อมูลในรี เลชันที่ถูกอ้างถึงนั้น เนื่ องจาก
จะทาให้ขอ้ มูลใน รี เลชันที่อา้ งอิงมา ไม่สามารถอ้างอิง
ข้อมูลได้
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2. อนุญาตให้ทาการลบข้อมูลในรี เลชันที่ถูกอ้างอิงถึงได้
แต่จะต้อง ตามไปลบข้อมูลในรี เลชัน ที่อา้ งอิงมา
ทั้งหมด
3. อนุญาตให้ทาการลบข้อมูลในรี เลชันที่ถูกอ้างอิงถึงได้
โดยการแก้ไขข้อมูลในรี เลชัน ที่อา้ งอิงมาให้มีค่าเป็ น
ค่าว่าง (Null value)
ค่าว่าง (Null Values) คือ
ค่าของ Attribute อาจจะเป็ นค่าว่าง (Null) คือ ไม่มีค่าหรื อยังไม่
ทราบค่าได้ ตัวอย่างเช่ น จานวนไข่ของนกกระจอกเทศ จะสามารถบอก
ได้เมื่อนกกระจอกเทศออกไข่แล้ว แต่ยงั ไม่ทราบค่า ในขณะที่จานวนไข่
ของช้างนั้นไม่มีค่า เป็ นต้น
2.3.4 การจัดการกับข้อมูล (Data Manipulation)
Dr. E.F. Codd ได้นาทฤษฎีของเซท ซึ่ งเป็ นทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการ
จัดการกับ ข้อมูลของฐานเชิงสัมพันธ์ ซึ่ งมีอยูห่ ลายการกระทาด้วยกัน ในบทนี้ จะกล่าวโดย
ย่อๆ เท่านั้น เนื่ องจากเป็ นเนื้ อหาทางทฤษฎี ซึ่ งการนาไปใช้งานจริ งนั้น จะพูดถึงในบทที่
เกี่ ยวกับคาสั่งที่ใช้ จัดการฐานข้อมูล ซึ่ งเนื้ อหาจะมีความใกล้เคียงกัน การกระทาเหล่านี้
ได้แก่
2.3.4.1 Restrict
คาว่า Restrict เป็ นโอเปอเรเตอร์ทางคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ในการเลือกข้อมูล
จากรี เลชัน่ หนึ่งๆ ที่มีเงื่อนไขตรงตามที่ระบุไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ใช้ในการ
แสดงข้อมูลของทูเพิลที่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
รู ปแบบ
ชื่อรี เลชัน่ WHERE <COMPARISION>
COMPARISION ในที่น้ ี หมายถึงเงื่อนไขของข้อมูลที่ตอ้ งการเรี ยกดู ซึ่ ง
จะระบุ ชื่ อ แอททริ บิ ว ต์ และค่ า เฉพาะที่ ต้อ งการดู ข ้อ มู ล โดยมี เ ครื่ อ งหมายที่
ประกอบการระบุเงื่อนไข เช่น = (เท่ากับ) < (น้อยกว่า) > (มากกว่า) <> (ไม่เท่ากับ)

18

เป็ นต้น ในกรณี ที่มีเงื่ อนไขมากกว่าหนึ่ งเงื่ อนไขอาจใช้คาว่า OR (หรื อ) AND
(และ) ประกอบกันเป็ นเงื่อนไขที่ตอ้ งการได้
ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างแสดงรายละเอียดของนักศึกษาที่อยูน่ ครราชสี มา
นักศึกษา
รหัส ชื่อ

จังหวัด

B001 แดง นครราชสี มา
B002 ดา กรุ งเทพฯ
B003 เขียว สระบุรี
B004 ขาว นครราชสี มา
นักศึกษา WHERE จังหวัด = 'นครราชสี มา'
ผลที่ได้ ดังนี้
นักศึกษา
รหัส ชื่อ

จังหวัด

B001 แดง นครราชสี มา
B004 ขาว นครราชสี มา
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2.3.4.2 Project
คาว่า Project เป็ นโอเปอเรเตอร์ทางคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูล
เพียงบางแอททริ บิวต์จากรี เลชัน่ หนึ่งๆ ซึ่งการแสดงข้อมูลอาจจะเป็ นแบบมี
เงื่อนไขหรื อไม่มีก็ได้
รู ปแบบ
ชื่อรี เลชัน่ [ชื่อแอตทริ บิวต์ 1, ชื่อแอตทริ บิวต์ 2, ...]
หรื อ
ชื่อรี เลชัน่ WHERE <COMPARISION> [ชื่อแอตทริ บิวต์ 1, ...]
ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างนักศึกษาที่ผา่ นมา ให้แสดงชื่อจังหวัดที่นกั ศึกษาอยู่
นักศึกษา [จังหวัด]
ผลที่ได้ ดังนี้
จังหวัด
นครราชสี มา
กรุ งเทพฯ
สระบุรี
นครราชสี มา
ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างนักศึกษาที่ผา่ นมา ให้แสดงชื่อนักศึกษาและชื่อจังหวัดเฉพาะนครราชสี มา
นักศึกษา WHERE จังหวัด = 'นครราชสี มา' [ชื่อ,จังหวัด]
ผลที่ได้ ดังนี้
ชื่อ

จังหวัด

แดง

นครราชสี มา

ขาว

นครราชสี มา
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2.3.4.3 Product
Product หรื อ Cartesian Products เป็ นการกระทาเพื่อแสดงข้อมูลที่เป็ นไป
ได้ทุกกรณี ของการ จับคู่กนั ระหว่าง 2 รี เลชัน ดังตัวอย่างรู ปที่ 2.7
รู ปแบบ
ชื่อรี เลชัน่ แรก TIMES ชื่อรี เลชัน่ สอง]
จากตารางต่อไปนี้

นักศึกษา TIMES วิชา
ผลที่ได้คือ

หรื อแสดงสมการตามรู ปที่ 2.7
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รู ปที่ 2.7 การทา Product
2.3.4.4 Union
Union คือ การแสดงข้อมูลตามลักษณะทฤษฎีการ Union ของเซต คือส่ วน
ของข้อ มู ล ทู เ พิ ล ที่ ต่ า งกัน ของรี เลชั น จะน ามาทั้ง หมด ส่ ว นข้อ มู ล ทู เ พิ ล ที่
เหมือนกันของรี เลชันจะนามาจากรี เลชันเดียว โดยรี เลชัน่ ที่จะมา Union กัน ต้อง
เป็ นรี เลชัน่ ที่ไปกันได้ (Compatible Relation) นัน่ คือ จะต้องมีจานวนและชื่ อแอ
ททริ บิวต์ที่เหมือนกันและจัดเรี ยงแอททริ บิวต์ในตารางที่เหมือนกัน (จากซ้ายไป
ขวา) ดังตัวอย่างรู ปที่ 2.8 ข้อมูลส่ วนที่แรเงาคือข้อมูลผลลัพธ์ของการทา Union

รู ปที่ 2.8 การทา Union
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รู ปแบบ
ชื่อรี เลชัน่ แรก UNION ชื่อรี เลชัน่ สอง
ตารางที่ 2.5 ตัวอย่าง A UNION B
เป็ นดังนี้ คือ
A
รหัส ชื่อ

จังหวัด

B001 แดง นครราชสี มา
B002 ดา กรุ งเทพฯ
B003 เขียว สระบุรี
B004 ขาว นครราชสี มา
B
รหัส ชื่อ

จังหวัด

B001 แดง นครราชสี มา
B005 ฝน กรุ งเทพฯ
A UNION B
ผลที่ได้คือ
รหัส ชื่อ จังหวัด<>/th>
B001 แดง นครราชสี มา
B002 ดา กรุ งเทพฯ
B003 เขียว สระบุรี
B004 ขาว นครราชสี มา
B005 ฝน กรุ งเทพ
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2.3.4.5 Intersection
คาว่า Intersection เป็ นโอเปอเรเตอร์ทางคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ในการแสดง
ข้อมูลที่มีอยูใ่ นทั้งสองรี เลชัน่ หรื อมากกว่า โดยรี เลชัน่ ที่จะมา Intersection กันจะ
เป็ นรี เลชัน่ ที่ไปกันได้ (Compatible Relation) ดังตัวอย่างรู ปที่ 2.9 ข้อมูลส่ วนที่แร
เงาคือข้อมูลผลลัพธ์ของการทา Intersection

รู ปที่ 2.9 การทา Intersection
รู ปแบบ
ชื่อรี เลชัน่ แรก INTERSECT ชื่อรี เลชัน่ สอง
ตารางที่ 2.6 ตัวอย่าง A INTERSECT B
A INTERSECT B
ผลที่ได้คือ
รหัส ชื่อ จังหวัด<>/th>
B001 แดง นครราชสี มา
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2.3.4.6 Difference
Difference คือการแสดงข้อมูลทูเพิลของรี เลชัน ซึ่ งไม่มีอยูใ่ นอีกรี เลชันห
นึ่ง ตามทฤษฎีการ Difference ของเซต เช่ น ถ้านาข้อมูล รี เลชัน A - รี เลชัน B
ข้อมูลที่ได้คือข้อมูลของรี เลชัน A ที่ไม่มีในรี เลชัน B ซึ่ งจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง
กันกับ รี เลชัน B - รี เลชัน A โดยที่ รีเลชั่นทั้ง สองเป็ นรี เลชั่นที่ ไ ปกันได้
(Compatible Relation) ดังตัวอย่างรู ปที่ 2.10 ซึ่ งผลลัพธ์ของการทา Difference คือ
ส่ วนที่แรเงา

รู ปที่ 2.10 การทา Difference
รู ปแบบ
ชื่อรี เลชัน่ แรก MINUS ชื่อรี เลชัน่ สอง
ตารางที่ 2.7 ตัวอย่าง A MINUS B
A MINUS B
ผลที่ได้คือ
รหัส ชื่อ จังหวัด<>/th>
B002 ดา กรุ งเทพฯ
B003 เขียว สระบุรี
B004 ขาว นครราชสี มา
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2.3.4.7 Join
เป็ นการกระทาเพื่อแสดงข้อมูลที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดที่เกิดจากการเชื่ อมโยง
ข้อมูล ของ 2 รี เลชั่น ที่ มีค่ าของข้อมู ลใน Attribute ที่ กาหนดเหมื อนกันโดย
Attribute นี้ อาจเป็ นเพียง Attribute เดียวหรื อมากกว่าก็ได้ แต่ที่สาคัญ Attribute นี้
จะต้องมีชื่อที่เหมือนกัน และมี Domain ของข้อมูลเดียวกัน
รู ปแบบ
ชื่อรี เลชัน่ JOIN ชื่อรี เลชัน่
ตารางที่ 2.8 ตัวอย่างจากตาราง X และ Y

X JOIN Y
ผลที่ได้คือ

เมื่ อทาคาสั่ง X JOIN Y เนื่ องจากมี ค่าของแอททริ บิวต์ "City" ที่
เหมื อนกัน จึ งใช้ Attribute นี้ เชื่ อมโยงข้อมูล เช่ นถ้าพิจารณาเฉพาะทูเพิลของ
"B001" ของรี เลชัน่ X ซึ่ งมีค่าแอททริ บิวต์ "City" เท่ากับ "Korat" มา Join กับทู
เพิลต่างๆ ในรี เลชัน่ Y ผลที่ได้ ได้แก่ ทุกๆ ทูเพิลในรี เลชัน่ Y ที่มีค่าแอททริ บิวต์
"City" เท่ากับ "Korat"
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ในการ Join ระหว่างรี เลชั่นใดๆ นั้น ลาดับในการ Join จะไม่มีผลต่อ
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการ Join นั้น ดังนั้นไม่วา่ จะใช้คาสั่ง X JOIN Y หรื อ Y JOIN X
ย่อมให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน
2.3.4.8 Division
เป็ นการแสดงข้อมูลจากสองรี เลชัน่ โดยที่รีเลชัน่ ทั้งสองมีแอททริ บิวต์อ
ย่างน้อยหนึ่ งแอททริ บิวต์ที่เหมือนกัน ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็ นค่าของแอททริ บิวต์จา
กรี เลชัน่ ที่มีจานวนแอททริ บิวต์มากกว่า ซึ่ งเป็ นค่าของแอททริ บิวต์หนึ่ งที่มีค่าหนึ่ ง
ที่จบั คู่ตรงกับทุกค่าของแอททริ บิวต์ที่เหมื อนกันนี้ ในอีกรี เลชัน่ ที่ มีแอททริ บิวต์
น้อยกว่า
รู ปแบบ
ชื่อรี เลชัน่ DIVIDEBY ชื่อรี เลชัน่

ตารางที่ 2.9 ตัวอย่างจากตาราง O และ P
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ตัวอย่าง ถ้ารี เลชัน่ P คือ

ตัวอย่าง ถ้ารี เลชัน่ P คือ

(แหล่งที่มา: http://203.172.182.81/wbidatabase/unit3/unit3.php)
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2.4 ระบบอินทราเน็ต (Intranet System)
อิ น ทราเน็ ต (Intranet) คื อ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ชื่ อ มโยงการสื่ อ สารด้ว ยระบบ
โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ซึ่ งเป็ นระบบโปรโตคอลในการสื่ อสารของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
(Internet) ดังนั้นโปรแกรมเพื่อการสื่ อสารบนเครื อข่ายอินทราเน็ตจึงเป็ นซอฟต์แวร์ ชนิ ดเดียวกันกับ
ที่ ใ ช้ใ นการสื่ อ สารบนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ส่ ว นความแตกต่ า งที่ ชั ด เจนระหว่ า งเครื อข่ า ย
อินทราเน็ตกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต คือ อินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ครอบคลุมทั้งโลก
อินเทอร์ เน็ตไม่มีใครเป็ นเจ้าของอย่างแท้จริ ง และไม่มีใครสามารถควบคุมเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้
แต่สาหรับเครื อข่ายอินทราเน็ตมีเจ้าของแน่นอน และถูกควบคุมโดยองค์กรหรื อบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของ
อินทราเน็ตเกิดจากความคิดของระบบอินเทอร์ เน็ตในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ หลากหลาย
ชนิ ดจากทุกมุมโลกเข้าด้วยกันได้ รวมทั้งการที่ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึ งข้อมูลจากที่ต่างๆ การมีบริ การที่
เป็ นประโยชน์และความสามารถในการแสดงผลได้ตามต้องการแบบ 4 ท. ได้เก่ ที่เดี ยว, ทัว่ โลก,
ทันที และทุ กเวลา นี้ เอง ทาให้เกิ ดแนวคิ ดในการนาเทคโนโลยีของระบบดังกล่ าวมาใช้ง านใน
หน่ วยงานหรื อองค์กรซึ่ งเมื่อย่อระบบอิ นเตอร์ เน็ตลงมาในองค์กรก็เป็ นระบบอิ นทราเน็ตนัน่ เอง
ดังนั้นอินทราเน็ตต้องมีท้ งั ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
การประยุ ก ต์ใ ช้อิ น ทราเน็ ต ถื อ เป็ นการปฎิ รู ป ระบบงานในองค์ก รใหม่ แ ละก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อกระบวนการและขั้นตอนการทางานในปั จจุบนั และอนาคต ในปั จจุบนั ได้มีผใู ้ ห้คา
จากัดความของอินทราเน็ตไว้ต่างๆ ดังนี้
1. อินทราเน็ตเป็ นระบบเครื อข่ายภายในที่เชื่อมโยงเครื อข่ายย่อยต่างๆ เข้า
ด้วยกัน และให้ทุกคนในองค์กรใช้ร่วมกัน
2. อินทราเน็ตเป็ นรู ปแบบของระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ใช้ในองค์กร
3. อินทราเน็ตเป็ นคาที่สื่อความหมายถึงการนาเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์ เน็ต
มาใช้ เพื่อตอบสนองระบบงานภายในองค์กรโดยเฉพาะ
4. อินทราเน็ตเป็ นระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานเฉพาะในองค์กร
5. อินทราเน็ตเป็ นการนาเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์ เน็ตมาประยุกต์ใช้ ใน
องค์กรหรื อหน่วยงาน
6. อินทราเน็ตเป็ นการรวมสารสนเทศที่มีอยู่ โดยวิธีการปรับปรุ งให้เข้าถึงและ
กระจายข้อมูลผ่านไอพี เครื อข่ายโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวก
ปรับปรุ งวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ การกระจายใช้สารสนเทศ และการบริ หาร
สารสนเทศ

29

7. อินทราเน็ตเป็ นการนาเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์ เน็ต ที่ได้รับการยอมรับ
และเป็ นมาตรฐานในการเชื่ อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ทัว่ โลกเข้าด้วยกัน
มาประยุกต์ใช้ในองค์กร หรื อหน่วยงาน
จากนานาทัศนะดังกล่าวข้างต้น สามารถจากัดความได้ว่าอินทราเน็ตเป็ นระบบเครื อข่าย
ภายในที่นาเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์ เน็ตมาประยุกต์ใช้งานภายในองค์กร โดยการเชื่ อมโยง
คอมพิวเตอร์ หรื อเครื อข่ายย่อยต่างๆ เข้าด้วยกันและนามาใช้เพื่อตอบสนองระบบงานภายในองค์กร
โดยเฉพาะ และให้ทุกคนในองค์กรใช้ร่วมกัน อินทราเน็ตจึงถือว่าเป็ น Corporate Portal หรื อเว็บ
องค์กรเป็ นที่ๆ ทุกคนต้องมาใช้เพื่อทางานตามหน้าที่
ประโยชน์และเป้ าหมายของระบบเว็บองค์กรทั้งต่อภายในองค์กร และนอกองค์กรมี
มากมายสามารถแยกเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1. เพื่อสร้างลูกค้า เพื่อสร้ างโอกาสทางธุ รกิ จทาการตลาดอย่างรวดเร็ ว เพื่อ
ช่ วยให้ลู ก ค้า ท างานได้ง่ า ยขึ้ น และสุ ดท้า ยเกิ ดก าไรกับ บริ ษ ทั ฯโดยใช้
ต้นทุนต่า
2. กระจายสารสนเทศจากที่ หนึ่ ง ไปยัง อี ก ที่ หนึ่ ง ในพื้ นที่ ที่ ก ว้า งมากเท่ า ที่
ต้องการ เช่น บริ ษทั ฯ อีซูซุ มีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่ประเทศญี่ปุ่น และมีสาขา
มากมายในประเทศต่างๆ สามารถทาให้มีสารสนเทศเดี ยวกัน ใช้ร่วมกัน
และยังสามารถตัด ขั้ นตอนงานที่ ซ้ าซ้ อ นลงได้ ท าให้ ก ารท างานมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. การเชื่ อมต่อระบบกับธุ รกิ จอื่น และสามารถสร้ างรายได้ในช่ องทางใหม่
อีกทั้งยังช่ วยผลักดันและเป็ นหนทางให้บริ ษทั เติ บโตหรื อขยายธุ รกิ จได้
อย่างรวดเร็ ว
4. ช่วยให้การประสานงานดีข้ ึน การจัดทา Web จานวนมากนอกจากช่วยการ
ประสานงานภายในแล้ว หุ น้ ส่ วนอื่นๆ ก็ได้รับประโยชน์ดว้ ย ช่วยให้มีการ
กระจายข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ วขึ้น
5. ช่ วยในเรื่ องการจัดองค์ความรู ้ เริ่ มตั้งแต่หน่ วยงานย่อยๆ รวมกันเป็ นรู ป
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อหุ น้ ส่ วนสารสนเทศกระจายถึงกัน ส่ งผลให้เกิดเป็ น
การเรี ยนรู ้ในสิ่ งใหม่ๆ ทาให้เกิดเป็ นสังคมข้อมูลข่าวสารที่กว้างสร้างสรรค์
ความรู ้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
6. เป็ นช่องทางหาธุ รกิจใหม่

30

อุ ป สรรคของการท าอิ นทราเน็ ต และเว็บบริ ษ ทั ฯ หรื อเว็บองค์ก รหลายๆ องค์ก ร ที่ น า
อินทราเน็ตมาใช้ บางบริ ษทั ก็ประสบความสาเร็ จ บางบริ ษทั ก็ประสบกับความล้มเหลว ซึ่ งมีสาเหตุ
ต่างๆ พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผูบ้ ริ หารไม่ได้ให้ความสนใจอย่างจริ งจังผูบ้ ริ หารไม่ปรับตัว ทาให้
พนักงานไม่กระตือรื อร้นในการใช้ระบบ
2. ข้อมูลที่อยูบ่ นระบบไม่ทนั สมัย ทาให้เกิดความไม่น่าเชื่ อถือ
3. ปัญหาเครื่ องทางานช้า ผูใ้ ช้เสี ยเวลารอข้อมูลนาน
4. ข้อมูลไม่น่าสนใจ ใช้ยาก ไม่มีเครื่ องช่วยให้เข้าหา Information
ดังนั้นการที่ จะให้ระบบอิ นทราเน็ ตที่ พฒั นาขึ้ นประสบผลสาเร็ จได้ ผูบ้ ริ หารจะต้องให้
ความสาคัญด้วย โดยถือเป็ นนโยบายหลัก โดยให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็น จัดทา
ซึ่ งจะทาให้เกิ ดความร่ วมมือกันด้วยความเต็มใจ สะท้อนให้เกิ ดความร่ วมมื อกันด้วยความเต็มใจ
สะท้อนให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ในภาพรวม โดยได้รับการสนับสนุนอย่างจริ งจังจากผูบ้ ริ หาร
(แหล่งที่มา: http://tuinuii.wordpress.com/2009/11/06/ อินทราเน็ต-intranetคืออะไร)
2.5 Software Solution Appserv
AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อย่างมารวมกัน
โดยมี Package หลักดังนี้
- apache คือโปรแกรมที่ทาหน้าที่เป็ น Web Server
- MySQL คือโปรแกรมที่ทาหน้าที่เป็ น Database Server
- PHP คือ ภาษา PHP ที่เอาไว้เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับเว็บ
- phpMyAdmin คือ ตัวควบคุม MySQL Database ผ่านเว็บไซต์
โปรแกรมต่างๆ ที่นามารวบรวมไว้ท้ งั หมดนี้ ได้ทาการดาวน์โหลดจาก Official Release
ทั้งสิ้ น โดยตัว AppServ จึงให้ความสาคัญว่าทุกสิ่ งทุกอย่างจะต้องให้เหมือนกับต้นฉบับ เราจึ ง
ไม่ได้ตดั ทอนหรื อเพิ่มเติมอะไรที่แปลกไปกว่า Official Release แต่อย่างได้ เพียงแต่มีบางส่ วน
เท่า นั้นที่ เราได้เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการติ ดตั้งให้ส อดคล้องกับการทางานแต่ล ะคน โดยที่ ก ารเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพนี้ไม่ได้ไปยุง่ ในส่ วนของ Original Package เลยแม้แต่นอ้ ยเพียงแต่เป็ นการกาหนดค่า
Config เท่านั้น เช่ น Apache ก็จะเป็ นในส่ วนของ httpd.conf, PHP ก็จะเป็ นในส่ วนของ php.ini,
MySQL ก็จะเป็ นในส่ วนของ my.ini ดังนั้นเราจึงรับประกันได้ว่าโปรแกรม AppServ สามารถ
ทางานและความเสถียรของระบบ ได้เหมือนกับ Official Release ทั้งหมด
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จุดประสงค์หลักของการรวมรวบ Open Source Software เหล่านี้ เพื่อทาให้การติ ดตั้ง
โปรแกรมต่างๆ ที่ได้กล่าวมาให้ง่ายขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการติดตั้งที่แสนจะยุ่งยากและใช้เวลานาน
โดยผูใ้ ช้งานเพียงดับเบิ้ลคลิก setup ภายในเวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ติดตั้งเสร็ จสมบูรณ์ระบบต่างๆ ก็
พร้อมที่จะทางานได้ทนั ทีท้ งั Web Server, Database Server เหตุผลนี้ จึงเป็ นเหตุผลหลักที่หลายๆ
คนทัว่ โลก ได้เลือกใช้โปรแกรม AppServ แทนการที่จะต้องมาติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ละส่ วน
2.5.1 apache
เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติเป็ น web server คือ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถให้บริ การต่างๆ ทางด้านเว็บเพจได้เป็ นซอฟต์แวร์ สาหรับเปิ ด
ให้ บ ริ การเซิ ร์ ฟ เวอร์ บ นโพรโทคอล HTTP
โดยสามารถท างานได้ บ นหลาย
ระบบปฏิบตั ิการ Apache พัฒนามาจาก HTTPD Web Server ที่มีกลุ่มผูพ้ ฒั นาอยูก่ ่อนแล้ว
โดยมี ก ลุ่ ม ผูพ้ ฒ
ั นาที่ ไ ด้เรี ย กตัวเองว่า กลุ่ ม อาปาเช่ (Apache Group) และได้ป ล่ อ ย
ซอฟต์แ วร์ HTTPD เว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์ ที่ พ ฒ
ั นาโดยการน าเอาแพชหลายๆ ตัว ที่ ผูใ้ ช้ ได้
พัฒนาขึ่นเพื่อปรับปรุ งการทางานของซอฟ์ ตแวร์ ตวั เดิมให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ่น
การที่อาปาเช่เป็ นซอฟต์แวร์ ที่อยูใ่ นลักษณะของโอเพ่นซอร์ สที่เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไป
สามารถเข้ามาร่ วมพัฒนาส่ วนต่างๆ ของอาปาเช่ได้ ซึ่ งทาให้เกิดเป็ นโมดูลที่เกิดประโยชน์
มากมาย เช่น mod_perl, mod_python หรื อ mod_php ซึ่ งเป็ นโมดูลที่ทาให้อาปาเช่สามารถ
ใช้ประโยชน์และทางานร่ วมกับภาษาอื่นได้ แทนที่จะเป็ นเพียงเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ให้บริ การเพียง
แค่เอชที เอ็มแอลอย่างเดี ยว นอกจากนี้ อาปาเช่ เองยังมี ความสามารถอื่ นๆ ด้วย เช่ น การ
ยืนยันตัวบุคคล (mod_auth, mod_access, mod_digest) หรื อเพิ่มความปลอดภัยในการ
สื่ อสารผ่านโพรโทคอล https (mod_ssl) นอกจากนี่ ก็ยงั มีโมดูลอื่นๆ ที่ได้รับความนิ ยมใช้
เช่ น mod_vhost ทาให้สามารถสร้างโฮสท์เสมือน www.sample.com, wiki.sample.com,
mail.sample.com หรื อ www.ilovewiki.org ภายในเครื่ องเดียวกันได้หรื อ mod_rewrite เป็
นเครื่ องมือที่จะช่วยให้ url ของเว็บนัน่ อ่านง่ายขึ่น
2.5.2 MySQL
MySQL ถูกพัฒนามาจากโปรแกรม mSQL ซึ่งมีจะจุดด้อยและข้อจากัดอยูม่ ากโดย
ทางผูพ้ ฒั นาโปรแกรม MySQL ได้ทาการแก้ไขข้อบกพร่ องข้อจากัดต่างๆ ที่มีอยูม่ ากมายนี่
ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากยิง่ ขึ่นจนกลายมาเป็ นตัวโปรแกรม MySQL และสร้าง
ให้ตวั โปรแกรมสนับสนุ นการทางานระบบปฎิบตั ิการทัง่ ระบบปฏิบตั ิการ window หรื อ
linux และที่เด่นไปกว่านัน่ ตัวโปรแกรม MySQL ยังเป็ นของแจกฟรี เพราะเป็ นโปรแกรม
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ประเภท Open Source ซึ่ งมีลิขสิ ทธิ์ ในแบบ GPL MySQL เป็ นที่นิยมใช้กนั มากสาหรับ
ฐานข้อมูลสาหรับเว็บไซต์และนิยมใช้งานร่ วมกับภาษาโปรแกรม PHP ซึ่ งมักจะได้ชื่อว่าเป็
นคู่ จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ที่จะสอนการใช้งาน MySQL และPHP ควบคู่กนั
ไป นอกจากนี่หลายภาษาโปรแกรมที่สามารถทางานร่ วมกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่ งรวมถึง
ภาษาซีพลัสพลัส ปาสคาล ซี ชาร์ ป ภาษาจาวา ภาษาเพิร์ล พีเอชพีไพทอน รู บีและภาษาอื่น
ใช้งานผ่าน API สาหรับโปรแกรมที่ติดต่อผ่าน ODBC หรื อส่ วนเชื่ อมต่อกับภาษาอื่ น
(database connector) เช่น เอเอสพีสามารถเรี ยกใช้ MySQL ผ่านทาง MyODBC, ADO,
ADO.NET เป็ นต้น
โปรแกรมช่ วยในการจัดการฐานข้อมูล และท างานกับฐานข้อมูลในการจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL เราสามารถใช้โปรแกรมแบบ command-line เพื่อจัดการฐานข้อมูล
(โดยใช้คาสั่ง: mysql และ mysqladmin ) หรื อจะดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
แบบ GUIจากเว็บไซต์ของ MySQL ซึ่ งคื อ โปรแกรม: MySQL Administrator และ
MySQL Query Browser. เป็ นต้น หรื อจะเป็ นโปรแกรม database.net ก็ได้ซ่ ึ งเป็ นโปรแกรม
จัดการฐานข้อมุลอีกแบบนึ ง ส่ วนเชื่ อมต่อกับภาษาการพัฒนาอื่น (database connector) มี
ส่ วนติดต่อ (interface) เพื่อเชื่ อมต่อกับภาษาในการพัฒนาอื่นๆ เพื่อให้เข้าถึ งฟั งก์ชนั การ
ทางานกับฐานข้อมูลMySQL ได้เช่น ODBC (Open Database Connector) อันเป็ นมาตรฐาน
กลางที่ ก าหนดมาเพื่ อ ให้ใ ช้เ ป็ นสะพานในการเชื่ อ มต่ อ กับ โปรแกรมหรื อ ระบบอื่ น ๆ
สาหรับการเชื่ อมต่อกับภาษา PHP ยังมีโปรแกรมอีกตัวเป็ นโปรแกรมบริ หารพัฒนาโดย
ผู ้อื่ น ซึ่ งใช้ ก ัน อย่ า งแพร่ ห ลายและนิ ย มกัน เขี ย นในภาษาพี เ อชพี เ ป็ นโปรแกรมเว็ บ
แอปพลิเคชัน่ ชื่อ phpMyAdmin
2.5.3 ภาษาพีเอชพี (PHP)
คื อ ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ใ นลัก ษณะเซิ ร์ ฟ เวอร์ -ไซด์ ส คริ ป ต์ โ ดยลิ ข สิ ท ธิ์ อยู่ใ น
ลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สาหรับจัดทาเว็บไซต์และแสดงผลออกมาในรู ปแบบ
HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคาสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวาและภาษาเพิร์ล ซึ่ ง
ภาษาพีเอชพีนั่นง่ ายต่อการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งเป้ าหมายหลักของภาษานี่ คือให้นัก พัฒนาเว็บไซต์
สามารถเขียนเว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ วการแสดงผลของพีเอชพีจะปรากฏ
ในลักษณะ HTML ซึ่ งจะไม่แสดงคาสั่งที่ผใู ้ ช้เขียน ซึ่ งเป็ นลักษณะเด่นที่พีเอชพีแตกต่าง
จากภาษาในลักษณะไคลเอนต์-ไซด์สคริ ปต์ เช่น ภาษาจาวาสคริ ปต์ที่ผชู้ มเว็บไซต์สามารถ
อ่าน ดูและคัดลอกคาสั่งไปใช้เองได้นอกจากนี่ พีเอชพียงั เป็ นภาษาที่เรี ยนรู ้ และเริ่ มต้นได้
ไม่ ย าก โดยมี เ ครื่ องมื อ ช่ ว ยเหลื อ และคู่ มื อ ที่ ส ามารถหาอ่ า นได้ ฟ รี บนอิ น เทอร์ เ น็ ต
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ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ได้แก่ การสร้ างเนื้ อหาอัตโนมัติ จัดการ
คาสั่ง การอ่านข้อมูลจากผูใ้ ช้ และประมวลผลการอ่านข้อมูลจากดาต้าเบส เป็ นต้น
ความสามารถจัดการกับ คุ ก กี้ ซ่ ึ ง ท างานเช่ นเดี ย วกับ โปรแกรมในลัก ษณะ CGI
คาสั่งของพีเอชพีสามารถสร้างผ่านทางโปรแกรมแก้ไขข้อความทัว่ ไป เช่น Note Pad ซึ่ งทา
ให้การทางานพีเอชพีสามารถทางานได้ในระบบปฏิบตั ิการหลักเกือบทัง่ หมดโดยเมื่อเขียน
คาสั่งแล้วนามาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) ,
Personal Web Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server,
Caudium, Xitami, OmniHTTPd และอื่นๆ อีกมากมาย พีเอชพียงั สามารถรองรับการ
สื่ อสารกับการบริ การในโพรโทคอลต่างๆ เช่ น LDAPIMAPSNMP NNTPPOP3 HTTP
COM (บนวินโดวส์ ) และอื่นๆ อีกมากมายคุณสามารถเปิ ด Socket บนเครื อข่ายโดยตรง
และตอบโต้โดยใช้โพรโทคอลใดๆ ก็ได้ PHP มีการรองรับสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบ WDDX Complex กับ Web Programming อื่ น ๆ ทัว่ ไปได้พู ดถึ ง ในส่ ว น
Interconnection พีเอชพีมีการรองรับสาหรับ Java objects ให้เปลี่ยนมันเป็ น PHP Object
แล้วใช้งาน คุณยังสามารถใช้รูปแบบCORBA เพื่อเข้าสู่ Remote Object ได้เช่นกัน

2.5.4 PHP MyAdmin
phpMyAdmin เป็ นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหนึ่งที่ใช้ในการจัดการ
ข้อมูลMySQL ผ่าน Web Browser ได้โดยตรงโดยสามารถที่จะทาการสร้างฐานข้อมูลใหม่
หรื อทาการสร้าง TABLE ใหม่ๆ และยังมี function ที่ใช้สาหรับการทดสอบการ query
ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนัน่ ยังสามารถทาการinsert delete update หรื อแม้กระทัง่
ใช้คาสั่งต่างๆ เหมือนกับกันการใช้ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูลในส่ วนของการ
แสดงผลหน้าแรกเมื่อเข้าสู่ หน้าแสดงผลพีเอชพีมายแอดมิน จะแสดงรุ่ นของพีเอชพีมาย
แอดมินที่ใช้งานอยูพ่ ร้อมทัง่ สามารถที่จะจัดการกับรหัสอักขระที่ใช้ในการเก็บข้อมูลฝั่ง
เมนูดา้ นซ้ายจะแสดงข้อมูลของฐานข้อมูลปัจจุบนั (DATABASE NAME) และเมื่อทาการ
เลือกแล้วจะแสดงโครงสร้างของตารางข้อมูล
phpMyAdmin ตัวนี้ จะทางานบน Web Server เป็ น PHP Application ที่ใช้ควบคุม
จัดการ MySQL Server ความสามารถของ phpMyAdmin คือ
1. สร้างและลบ Database

34

2. สร้างและจัดการตาราง (Table) เช่น แทรก record, ลบ record,
แก้ไข record หรื อ Table, เพิ่มหรื อแก้ไข field ในตาราง
3. โหลดเท็กซ์ไฟล์เข้าไปเก็บเป็ นข้อมูลในตารางได้
4. หาผลสรุ ป (Query) ด้วยคาสั่ง SQL และอีกหลายๆ
ความสามารถที่ phpMyAdmin ทาได้
(แหล่งที่มา:
http://www.appservnetwork.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3)

