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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาระบบงานอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ ผู้พัฒนาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการด าเนินการพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วยทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับระบบงานอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ ดังนี้ 
 
2.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1  ระบบบริหารงานซ่อมอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ 
   อู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ ตั้งอยู่ที่ เลขท่ี 136 หมู่ 5 ต าบลล าปลายมาศ อ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ติดถนนใหญ่หมายเลข 226 เส้นล าปลายมาศ-บุรีรัมย์ บริการซ่อม/แต่ง 
มอเตอร์ไซค์-บิ๊กไบค์ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทุก cc ปะ/เปลี่ยนยางทุกขนาดไซต์ยาง ตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยน
ถ่ายน้ ามันเครื่อง ขึ้นซี่ลวด เปลี่ยนกรองอากาศ ท าความสะอาดคาร์บู ซ่อมเครื่อง ผ่าเครื่อง ฟิตเครื่อง 
อัพ CC ตกแต่งภายนอก ท้ายแหลม ล้อโต รับสั่งอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ -บิ๊กไบค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ขาย
อะไหล่รถมอเตอร์ไซต์ทุกชนิด และรับบริการทีมแข่งถึงในสนาม เครื่องมือครบครัน มีให้บริการ ด้วย
ช่างคุณภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ มากด้วยประสบการณ์  
 ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยผู้ประกอบการหลายรายเริ่มหัน
มาให้ความส าคัญกับการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องประกอบการต่าง ๆ ท าให้คอมพิวเตอร์เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น การบริหารธุรกิจกิจการต่าง ๆ ในส่วนของการเก็บข้อมูล
และการบริหารจัดการต่าง ๆ นั้นให้เกิดความถูกต้องแม่นย า การท างานของคอมพิวเตอร์รวมถึงการใช้
โปรแกรมในการท างาน เช่น ถูกน ามาใช้งานทางด้านการขายสินค้า การบริการด้านการเงิน และเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งมีความจ าเป็นต้องน าคอมพิวเตอร์มาใช้งานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ 
ดังนั้นโปรแกรมจึงมีการพัฒนาขึ้นตามความต้องการของงานและความสะดวกของผู้ใช้ โดยที่โปรแกรม
จะต้องเหมาะสมกับการท างานนั้น ๆ ที่สามารถเก็บและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา เพ่ือ
เป็นการประหยัดเวลาได้มากขึ้น 
 อู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์เป็นอู่ซ่อมรถที่ให้บริการด้านการซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ทั่วไป 
รถบิ๊กไบค์ และการขายอะไหล่ทั่วไป มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการหลากหลายกลุ่ม มีทั้งลูกค้าประจ า ลูกค้า
ขาจร มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้จัดเก็บข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ การขายสินค้าที่เกิดความไม่
เพียงพอต่อการบริการ รวมถึงการเก็บข้อมูลด้านอื่น ๆ ภายในร้านท าให้เกิดการซับซ้อนยุ่งยากต่อการ
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บริการ อู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ ในแต่ละวันมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็น
จ านวนมาก ท าให้มีการขายสินค้า การบริการลูกค้า การบันทึกข้อมูลหรือการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ มี
ความผิดพลาด ขาดตกบกพร่องอีกทั้งยังยุ่งยากต่อการเช็คจ านวนสินค้าและการให้บริการต่าง ๆ ท า
ให้การค านวณเงินคลาดเคลื่อนอีกท้ังยังสรุปรายการต่าง ๆ เกิดความยุ่งยาก การท างานค่อนข้างล่าช้า
และเก็บเอกสารบางครั้งยากต่อการค้นหา จึงท าให้เอกสารบางส่วนช ารุดเสียหาย ข้อมูลเกิดการสูญ
หาย ส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 2.1.2  อินทราเน็ต (Intranet) (จารุวรรณ ธรรมวัฒ : 2555).  
 .คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงการสื่อสารด้วยระบบโปรโตคอลทีซีพีไอพี (TCP/IP) 
ซึ่งเป็นระบบโปรโตคอลในการสื่อสารของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet) ดังนั้น โปรแกรมเพ่ือการ
สื่อสารบนเครือข่ายอินทราเน็ตจึงเป็นซอฟต์แวร์ชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในการสื่อสารบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ส่วนความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างเครือข่ายอินทราเน็ตกับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ 
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมทั้งโลกอินเทอร์เน็ตไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่าง
แท้จริงและไม่มีใครสามารถควบคุมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ แต่ส าหรับเครือข่ายอินทราเน็ตมีเจ้าของ
แน่นอนและถูกควบคุมโดยองค์กรหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของอินทราเน็ตเกิดจากความคิดของระบบ
อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ หลากหลายชนิดจากทุกมุมโลกเข้าด้วยกันได้ รวมทั้งการที่
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากท่ีต่าง ๆ การมีบริการที่เป็นประโยชน์และความสามารถในการแสดงผลได้
ตามต้องการแบบ 4ท (ที่เดียว ทั่วโลก ทันที ทุกเวลา) นี้เองท าให้เกิดแนวคิดในการนาเทคโนโลยีของ
ระบบดังกล่าวมาใช้งานใน หน่วยงานหรือองค์กรซึ่งเมื่อย่อระบบอินเทอร์เน็ตลงมาในองค์กรก็เป็น
ระบบอินทราเน็ตนั่นเอง ดังนั้นอินทราเน็ตต้องมีท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
 2.1.3  ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ  
 2.1.3.1  เอชทีเอ็มแอล (HTML)  
 ภาษา HTML ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim 
Berners Lee) เป็นผู้ที่ เริ่มพัฒนาภาษา HTML ส าหรับภาษา markup ในปัจจุบัน HTML เป็น 
มาตรฐานหนึ่งของ ISO ซึ่งจัดการโดย World Wide Web Consortium (W3C) โดยที่เวอร์ชั่น ล่าสุด
ที่มีการพัฒนาคือ HTML5 HTML5 ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language, version 5 HTML5 
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาจากภาษา HTML ที่มีจุดเด่นมากกว่าเวอร์ชั่นก่อน หน้านี้ HTML 
4.01และ XHTML 1.1 แต่รูปแบบลักษณะของการใช้งานจะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ HTML 4 
ถึงแม้ว่า HTML 5 จะเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกพัฒนาให้มีการท างานที่หลากหลายมากกว่ารุ่นอ่ืนแล้ว แต่
กระนั้นก็ยังเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่สมบูรณ์แบบซะทีเดียว สาเหตุมาจากหน่วยงานหลัก 2หน่วยงานนั้นมี
มาตรฐานไม่เหมือนกัน หน่วยงานหลัก 2 หน่วยที่ว่านี้คือ W3C (World Wide Web Consortium) 
จะมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลยี HTML อย่างเป็นทางการ แต่หลังจากออก HTML4 
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ออกมาก็เกิดความล่าช้าในการพัฒนา HTML4 ของ W3C จึงท าให้ตัวแทนของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ ๆ 
เช่น แอปเปิล โอเปร่า มอซซิลลา ได้จับมือกันเป็นกลุ่ม WHATWG (Web Hypertext Application 
Technology Working Group) พัฒนาสเปคของ HTML5 ออกมา ทาง WHATWG (Web Hypertext 
Application Technology Working Group) ต้องการให้มาตรฐานHTML 5 นั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างสม่ าเสมอไม่ตายตัว ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี ผิดกับทาง W3C (World Wide Web Consortium) ที่ต้องการพัฒนามาตรฐาน HTML 5 
ให้มีความส าเร็จก่อน ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่สมบูรณ์ นี่คงเป็นสาเหตุที่ท าให้ HTML5 ยังไม่มีเวอร์ชั่นที่
สมบูรณ์แม้ว่า HTML 5 ยังไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ผู้ที่พัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง Browser ต่าง ๆ ก็
เริ่มที่จะมาสนับสนุนการใช้งาน HTML 5 กันมากขึ้นแล้ว แม้กระทั่งผู้ที่พัฒนาเว็บเพจก็เริ่มที่จะศึกษา
และเริ่มมีการพัฒนา HTML5 กันมากขึ้นสามารถรองรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ ๆ ที่ออกมาในตลาด ไม่ว่าจะ
เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แม้กระทั่งสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ทั้งนี้ก็ได้มีการ
พัฒนาให้รองรับ HTML5 สามารถที่จะแสดงภาพ เสียงและสื่อกราฟิกแอนิเมชั่นต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องมี
ซอฟแวร์อ่ืนมาท าให้ผู้ที่พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ พัฒนาได้ง่ายขึ้นเพราะการพัฒนาจะเหมือนกับการ
พัฒนาโปรแกรมต่างๆที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป ไม่ใช่เว็บเพจในการแสดงข้อมูลอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อน
แล้ว นอกจากนั้น HTML5 ยังสามารถให้ผู้ที่พัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นด้วย 
 2.1.3.2  ซีเอสเอส3 (CSS3) (สายพิณ นันธิกานนท์ : 2555) 
 CSS3 ย่อมาจาก Cascading Style Sheets Level 3 เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับ
จัดการรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS3 ก าหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ 
“Style”) ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพ้ืนหลัง ประเภทตัวอักษร และ การจัดวาง
ข้อความ ซึ่งการก าหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจาก
ค าสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผลก าหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ข้ึนอยู่กับเนื้อหา
ของเอกสาร เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML ส าหรับ CSS3 จะถูก
แยกเนื้อหาออกเป็น Modules ซึ่งในแต่ละ Modules นั้นจะ มี CSS Properties และ Values เพ่ือ
ใช้ในการควบคุมการแสดงผลของ HTML โดยสื่อสารผ่าน Selectors โดยทาง W3C ได้ยกเรื่องของ 
Selectors ออกมาเป็น CSS Selectors Module Level 3 ซึ่งถือเป็น Module แรกสุดของ CSS3 ที่
ประกาศเป็นสถานะ PR (Proposed Recommendation) CSS3 Modules ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 
ไ ด้ แ ก่  CSS Selectors CSS Background and Borders CSS Color CSS Fonts CSS Basic Box 
model CSS Multicolumn layout CSS 2D Transformations CSS Transitions CSS Animation 
CSS Basic user interface CSS Values and Units 
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 2.1.3.3  ภาษาพีเอชพี (PHP Language) (สุจินต์ ตระการรัตน์สันติ : 2554) 
  ในช่วงแรกภาษาที่นิยมใช้งานบนระบบเครือข่าย คือ ภาษา HTML (Hypertext 
Markup Language) แต่ภาษา HTML มีลักษณะเป็น Static คือ ภาษาที่มีลักษณะของข้อมูลคงที่ ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันที่นิยมใช้ระบบเครือข่าย Internet เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
ระหว่างกัน ท าให้ต้องการใช้เว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแบบ Dynamic คือ เว็บไซต์ที่ข้อมูลสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้เขียนเว็บไซต์เป็นผู้ก าหนด และการควบคุมการ
ท างานเหล่านี้จะกระท าโดยโปรแกรมภาษาสคริปต์ เช่น ภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษาหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน PHP ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1994 โดย Rasmus Lerdorf ต่อมามีผู้ให้
ความสนใจเป็นจ านวนมาก จึงได้ออกเป็นแพ็คเกจ "Personal Home Page" ซึ่งเป็นที่มาของ PHP 
โดยภาษา PHP เป็นแบบ Server Side Script และเป็น Open Source ที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดาวน์
โหลด Source Code และโปรแกรมไปใช้ฟรี พอกลางปี ค.ศ.1995 เขาก็ได้พัฒนาตัวแปลภาษา PHP 
ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อว่า PHP/FI เวอร์ชั่น 2 ซึ่งได้เพ่ิมความสามารถในการรับข้อมูลที่ส่งมาจากฟอร์ม
ของ HTML (จึงมีชื่อว่า FI หรือ Form Interpreter) นอกจากนั้นยังเพ่ิมความสามารถในการติดต่อกับ
ฐานข้อมูลอีกด้วย จึงท าให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจ PHP กันมากขึ้นใน ปี 1997 มีผู้ร่วมพัฒนา PHP เพ่ิม
อีก 2 คน คือ Zeev Suraski และ Andi Gutmans ( กลุ่มท่ี เรียกตัวเองว่า Zend ซึ่งย่อมาจาก Zeev 
และ Andi ) โดยได้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และเพ่ิมเติมเครื่องมือให้มากขึ้น PHP ภาษาสคริปต์แบบ
เซิร์ฟเวอร์ไซด์ (server-side scripting language) หมายถึง การประมวลผลจะเกิดขึ้นบนเครื่องแม่
ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ (server) แล้วจึงสร้างผลลัพธ์ เป็นภาษา HTML ส่งให้กับเครื่องลูกข่ายหรือ
ไคลเอ็นต์ (client) เพ่ือแสดงผล ซึ่งลดภาระการส่งถ่ายข้อมูลจ านวนมากเพ่ือมาประมวลผลบนเครื่อง
ลูกข่ายการเขียนสามารถท าได้โดยเขียนโค๊ด PHP แทรกลงไปในโค๊ด HTML ด้วยการเปิดแท๊ก <?PHP 
และปิดด้วย ?> (ในกรณีที่ไม่มีการใช้ ร่วมกับสคริปต์ HTML สามารถเปิดด้วยแท็ก <? ก็ได้) หรือ
เขียนเป็นโค๊ด PHP อย่างเดียวก็ได้เช่นกัน และท าการบันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .php .php3 ขึ้นอยู่
กับท่ีได้ก าหนดไว้ในการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์  
 PHP จัดเป็นภาษาที่ง่ายในการเขียนสามารถน ามาใช้ท าเว็บเพจที่จ าเป็นต้องมี
การตอบสนองกับผู้ใช้ โดยเฉพาะยิ่ง PHP มีความสามารถในการน าข้อมูลจาก Database Server มา
แสดงในเว็บเพจ จึงเหมาะแก่การน ามาใช้ท า เว็บบอร์ด,เว็บเมล์ หรือ ใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์อิเล็ก
ทอนิกส์หรือสร้างแอพลิเคชันใช้ในองค์กร กลไกการท างานของเว็บเพจและไฟล์ PHP ด้วยความพิเศษ
ของ PHP ท าให้มันเพ่ิมความสามารถให้กับเว็บเพจทั่วไป เราจะมาเปรียบเทียบการท างานในรูปแบบ
ทั่วไปกับรูปแบบใหม่ที่ใช้ PHP ความสามารถของ PHP เนื่องจาก PHP มีความสามารถมากมาย 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ ดังนี้ 
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 1)  ความสามารถพ้ืนฐาน เป็นความสามารถพ้ืนฐานที่ภาษาสคริปต์ทั่วๆ ไป
ต้องท าได้ ได้แก่สร้างฟอร์มโต้ตอบหรือรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ได้ : ตัวอย่างเช่น PHP นั้นช่วยให้เราสร้าง
ฟอร์มเพ่ือรับข้อมูลกับผู้ใช้งาน , ใช้งาน Cookies เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับเว็บ
เซิร์ฟเวอร์แทรกโค้ด PHP เข้าไประหว่างโค้ดภาษา HTML ได้ทันที : ท าได้ง่าย ๆ เพียงแค่พิมพ์
เครื่องหมายพิเศษแทรกเข้าไประหว่างส่วนที่เป็นภาษา HTML ก็จะท าให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้นทันที
ฟังก์ชั่นสนับสนุนการท างาน : PHP มีฟังก์ชันมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ข้อความ อักขระ และ 
Pattern matching (เหมือนกับภาษา Perl) และสนับสนุนตัวแปร Scalar, Array, Associative 
นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดโครงสร้างข้อมูลรูปแบบอ่ืน ๆ ที่สูงขึ้นไปได้ (เช่นเดียวกับภาษา C หรือ 
Java) 

 2)  ความสามารถในการติดต่อกับฐานข้อมูล การสร้างเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมี
การรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครสมาชิก , การล็อกอินเข้าใช้งานระบบ, 
การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนต้องมีการใช้งานฐานข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลถูกจัดการอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บและแสดงผลทางเว็บเพจได้อย่างถูกต้อง สวยงาม ซึ่งภาษา 
PHP มีข้อดีกว่าภาษาอ่ืนที่สามารถรองรับการใช้งานฐานข้อมูลได้มากมาย ส าหรับฐานข้อมูลที่ PHP 
สามารถเชื่อมต่อได้ ได้แก่ AccessdBase- EmpresslnformixlnterBase Solid PostgreSQLmySQL 
Oracle SQLServer Unix dbm Velocis ส าหรับหนังสือเล่มนี้จะ กล่าวถึงการใช้งาน PHP ร่วมกับ
ฐานข้อมูล MySql เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่ใช้งานง่ายและได้รับความนิยมในการใช้งานร่วมกับ PHP 
ต่อเนื่องมากท่ีสุดจนถึงปัจจุบัน 

 3)  ความสามารถขั้นสูง นอกเหนือจากความสามารถที่กล่าวไปแล้ว PHP ยัง
มีความสามารถในด้านอ่ืนๆ อีกโดยสรุปได้ดังนี้ สนับสนุนการติดต่อกับโปรโตคอลได้หลากหลาย : 
PHP สามารถเชื่อมต่อกับโปรโตคอลอ่ืนๆ เช่น IMAP, SNMP, NNTP,POP3 และ HTTP และคุณ
สามารถเปิดพอร์ตการเชื่อมโยง (Socket) หรือสื่อสารโต้ตอบแบบอินเตอร์แอ็คทีฟโดยผ่านโปรโตคอล
อ่ืน ๆ ได้ด้วยสามารถท างานได้กับฮาร์ดแวร์ทุกระดับ : เนื่องจาก PHP จะถูกประมวลผลและท างาน
อยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น โปรแกรมที่เขียนด้วย PHP ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนเพียงใด ก็จะ
สามารถประมวลผลได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น ฮาร์ดแวร์
ในระดับใดก็สามารถใช้ได้จากผลส ารวจนักพัฒนาเว็บไซต์ทั่วโลก พบว่า PHP เป็นภาษาสคริปต์
ส าหรับสร้างเว็บที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในปัจจุบัน ดูได้จากฟรีเพราะเป็นโอเพ่นซอร์ส ท าให้สามารถ
ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น UNIX, Linux 
หรือ Windows ใช้งานได้กับบราวเซอร์ทุกตัวไม่ว่าจะ เป็น IE, FireFox, Opera เป็นต้องภาษา
สคริปต์ใช้ค าสั่งที่เข้าใจง่าย หากใครมีพ้ืนฐานภาษา C หรอื Perl มาก่อนจะเข้าใจ PHP ได้ใช้กับระบบ
แฟ้มข้อมูล (File System) ได้ดีมีฟังก์ชั่นที่จัดการกับข้อมูลตัวอักษรและการประมวลผลภาพได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพใช้ร่วมกับค าสั่ง HTML ได้ทันที องค์ประกอบของการเขียนสคริปต์ PHP ก่อนจะเริ่ม
เขียนสคริปต์ด้วย PHP เราลองมาส ารวจความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน  
 2.1.3.4  มายเอสคิวแอล (MySQL) (อีซี่ บร๊ากเชล : 2556) 
  MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มี
หน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบรองรับคาสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับ
เครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น
ท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่อง
บริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือ
ท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจา
วา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่
หลากหลายและเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนท-ซอร์ท (Open Source) ที่ถูกน าไปใช้งานมากที่สุด  
  MySQL จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source Software สามารถดาวน์
โหลด Source Code ต้นฉบับได้จากอินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ การแก้ไขก็สามารถ
กระท าได้ตามความต้องการ MySQL ยึดถือสิทธิบัตรตาม GPL ซึ่งเป็นข้อก าหนดของซอฟต์แวร์
ประเภทนี้ส่วนใหญ่ โดยจะเป็นการชี้แจงว่าสิ่งใดท าได้หรือท าไม่ได้ส าหรับการใช้งานในกรณีต่าง ๆ 
ทั้งนี้ถ้าต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือรายละเอียดของ GPL สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซด์ 
http://www.gnu.org/ MySQL ได้รับการยอมรับและทดสอบเรื่องของความรวดเร็วในการใช้งาน 
โดยจะมีการทดสอบและเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางด้านฐานข้อมูลอ่ืนอยู่เสมอ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่เวอร์ชั่นแรก ๆ ที่ยังไม่ค่อยมีความสามารถนักมาจนถึงทุกวันนี้ MySQL ได้รับ
การพัฒนาให้มีความสามารถมากยิ่งข้ึน รอรับข้อมูลจ านวนมหาศาล สามารถใช้งานหลายผู้ใช้ได้พร้อม 
กัน มีการออกแบบให้สามารถแตกงานออกเพ่ือช่วยการท างานให้เร็วยิ่งขึ้น วิธีและการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้สิ่งส าคัญคือ MYSQL ได้รับการพัฒนาไปในแนวทางตามข้อก าหนดมาตรฐาน SQL ดังนั้น
เราสามารถใช้ค าสั่ง sql ในการท างานกับ MySQL ได้ สงกรานต์(2546) นักพัฒนาที่ใช้ SQL 
มาตรฐานอยู่แล้วไม่ต้องศึกษาเพ่ิมเติม ทุกวันนี้มีการน า MySQL ไปใช้ในระบบต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่า
จะเป็นระบบเล็ก ๆ ที่มีจ านวนตารางข้อมูลน้อย มีความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละตารางไม่ซับซ้อน 
เช่น ระบบฐานข้อมูลบุคคลในแผนกเล็กๆไปจนถึงระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย
ตารางข้อมูลมากมาย 
 2.1.3.5  จาวาสคริปต์ (JavaScript) (ฮัลโล มายเว็บ : 2556) 
  JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุหรือเรียกว่าอ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object 
Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต
ส าหรับผู้เขียนเอกสารด้วยภาษา HTML สามารถท างานข้ามแพลตฟอร์มได้ ท างานร่วมกับภาษา 
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HTML และภาษาจาวาได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยมีลักษณะ
การท างาน คือ Navigator JavaScript เป็น Client-Side JavaScript ซึ่งหมายถึง JavaScript ที่ถูก
แปลทางฝั่งไคลเอนต์ (หมายถึงฝั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพีซีเครื่องแมคอินทอช
หรืออ่ืน ๆ ) จึงมีความเหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไปเป็นส่วนใหญ่และ LiveWire JavaScript 
เป็น Server-Side JavaScript ซึ่งหมายถึง JavaScript ที่ถูกแปลทางฝั่งสามารถใช้ได้เฉพาะกับ 
LIveWire ของเน็ตสเคปโดยตรง 
 2.1.3.6  Xampp  
 โปรแกรมส าหรับจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเราให้ท างานใน
ลักษณะของ WebServer นั่นคือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นทั้งเครื่องแม่และ เครื่องลูกใน
เครื่องเดียวกัน ท าให้ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ Internet คุณก็สามารถทดสอบเว็บไซต์ที่คุณสร้างขึ้นได้ทุกที่
ทุกเวลา ปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้ใช้ CMS ในการสร้างเว็บไซต์ 

 
2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  กิตติเชษฐ์ จันลา (2557) ระบบบริหารจัดการ หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาระบบเดิมให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและการน าเอา คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานเพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกในการท างานของพนักงาน เริ่มโดยการศึกษาการท างานในระบบงานเดิมและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการรวมทั้งความต้องการของเจ้าของร้าน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และแก้ปัญหา
ที่เกิดจากระบบงานเดิม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง ใช้ภาษา 
Microsoft Visual Basic 2010 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งจะท าให้เจ้าของร้านหรือพนักงานได้รับความสะดวกในการเพ่ิมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงาน ได้แก่ จัดเก็บข้อมูล เสมียนรับรถ พนักงาน บริษัทตัวแทน สินค้า อะไหล่ ยาง ล้อแม็ก และ
สามารถออกรายงานต่าง ๆ ได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานในครั้งนี้จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานได้ดีกว่าเดิม ตรวจสอบเอกสาร ค านวณค่าบริการและออกใบเสร็จได้
สะดวก รวดเร็ว การท างานในเอกสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ชวินทร์ สารันต์ (2553) ระบบซื้อ-ขายสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ ท าให้ลดการ
ท างานที่ไม่มีการบันทึกอย่างเป็นระเบียบมาจัดท าอย่างถูกต้อง เพ่ือลดความผิดพลาดจากการท างาน
ของระบบเดิมซึ่งไม่มีการเก็บข้อมูลที่ดี ลดการท างานที่ซ้ าช้อนอีกทั้งช่วยในการสั่งซื้อที่ทันต่อความ
ต้องการของลูกค้าและไม่มีการเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าจนมากเกินไปท าให้ลดต้นทุนการเก็บสินค้า
และระบบยังเข้ามาช่วยในการท างานด้านต่างๆสะดวกมากยิ่งขึ้นได้แก่ การขาย การสั่งซื้อ การ
ตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการของลูกค้าและผู้จัดส่งสินค้า 
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 ธนพล ชื่นมะเริง (2558) ระบบบริหารจัดการสัดส่วนกลางกรมชลประทานบุรีรัมย์ พัฒนาโดยใช้
ภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล My SQL และ โปรแกรมช่วยอีก กรมชลประทานเติบโต
อย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา หัวหน้าฝ่ายช่างกลจึงเล็งเห็นความส าคัญของการปรับปรุงการ
ให้บริการและเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของกรมชลประทานและให้
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการท างานการบริหารจัดการรถ
ส่วนกลางสามารถท างานได้จริงมี 2 ส่วน คือ ส่วนของเจ้าหน้าที่และส่วนของหัวหน้างานที่สามารถ 
เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา และออกแบบรายงานได้ 
 นันทชัย อินตื้อ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการระบบการขาย
สินค้าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของร้าน @ ไม้เอก เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ การด าเนินการขาย
สินค้า โดยมีขอบเขตการศึกษาทางด้านระบบฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง ระบบการขายสินค้าให้กับผู้ขาย
สินค้าและระบบการผลิตเอกสารและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า สินค้าคงคลังระบบนี้
จะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 5 กลุ่มตามหน้าที่ดังนี้ ลูกค้า ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าของร้าน ผู้ดูแลสินค้าคงคลัง และ
ผู้ดูแลระบบ ซึ่งระบบนี้ท างานบนเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยถูกพัฒนาขึ้นบนระบบขึ้นบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี โปรเฟส ชันเนล โดยใช้ภาษาพีเอสพี ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น
และใช้โปรแกรมฐานข้อมูล มาย เอส คิว แอล เป็นเครื่องในการจัดการฐานข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า
สามารถน าระบบดังกล่าวที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการการขายสินค้าของร้าน @ ไม้เอก แทนระบบ
การท างานด้วยมือได้ผลเป็นความพึงพอใจในการใช้ระบบในระดับที่ดี ด้วยการวิเคราะห์การประเมิน
ระบบโดยใช้ซิปป์ โมเดล ผู้ใช้ 4 กลุ่ม จ านวน 24 คน คือ ลูกค้า เจ้าของร้าน ผู้ดูแลสินค้าคงคลัง และ
ผู้ดูแลระบบ ได้ผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.63 % 
 พิสุทธิ์ วาประโคน (2558) ระบบจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ที่สามารถตอบสนองความต้องการของครูประจ า
ชั้นและครูผู้ดูแลโครงการ 2) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล มีวิธีการพัฒนา
ระบบตามวงจรการพัฒนาระบบโดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูลและใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลภายในระบบ การพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนน าเสนอหน้าเว็บไซต์และส่วนของ
บริหารจัดการถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP และ bootstrap ช่วยในการตกแต่งเว็บไซต์ร่วมกับ My 
SQL ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลบน เซิร์ฟเวอร์ ท าให้ได้ระบบบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลที่
สามารถท างานบนเครือข่ายอินทราเน็ต 
 


