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บทที่ 6 
เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม 

Web Technology and Innovation 
************************************************************* 

เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรมในบทเรียนนี้ เนื้อหาถูกออกแบบตามหลักการพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนอย่างละเอียดและรอบคอบ ประกอบด้วย แนวความคิด ทฤษฎี หลักการ 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 
 

6.1 วิวัฒน์และพัฒนาการของเว็บเทคโนโลยี 
6.1.1 ประวัติและความเป็นมาของเว็บเทคโนโลยี 
6.1.2 การเปลี่ยนแปลงของเว็บเทคโนโลยี 
6.1.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเว็บเทคโนโลยี 

6.2 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 
6.2.1 การจัดการข้อมูล 
6.2.2 ระบบฐานข้อมูล 

6.3 การจ าลองและการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย 
6.3.1 การติดตั้งและก าหนดการท างานเครื่องแม่ข่าย 
6.3.2 การก าหนดและการใช้งานระบบฐานข้อมูล 

6.4 โปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ 
6.5 โปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 
6.6 โปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการค้า 
6.7 แบบฝึกหัดและบททวนบทเรียน 
6.8 เอกสารอ้างอิง 
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6.1 วิวัฒน์และพัฒนาการของเว็บเทคโนโลยี 
 

ในหัวข้อวิวัฒน์และพัฒนาการของเว็บเทคโนโลยีตอนนี้ กล่าวถึงประวัติและความ
เป็นมาของเว็บเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเว็บเทคโนโลยี ผลกระทบที่ส่งต่อจากพัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงของเว็บเทคโนโลยี โดยได้อธิบายไว้อย่างละเอียด ดังนี้ 
 

6.1.1 ประวัติและความเป็นมาของเว็บเทคโนโลยี 
เนื้อหาในหัวข้อประวัติและความเป็นมาของเว็บเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 3 

ประเด็น โดยที่ส่วนแรก กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้น าเสนอสาเหตุและปัจจัย 
ความเป็นมาของการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ จน
กลายเป็นเทคโนโลยีเพ่ือปวงชน ในส่วนที่สอง กล่าวถึงการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และส่วนสุดท้ายกล่าวถึง
อินเทอร์เน็ตเพื่ออนาคต 

 
6.1.1.1 ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

 

 
 

ภาพที่ 6.1 ประวัติและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา และพัฒนาการโลกดิจิทัล 
ที่มา: https://malonemediagroup.com/wp-content/uploads/2014/02/historyoftheinternet-timeline.png 
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ประวัติและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เมื่อ
ประเทศรัสเซียส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศได้เป็นผลส าเร็จ สหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงกลาโหมจึงรับรู้ว่า 
เทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศสหรัฐอเมริกายังตามหลังประเทศรัสเซีย ดั งนั้นประเทศจ าเป็นต้องเร่ง
พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้การพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีได้รับ
ทุนสนับสนุนและความสนใจเป็นอย่างมาก โดยกระทรวงกลาโหมได้ก่อตั้งหน่วยงานวิจัยขั้นสูง ชื่อว่า 
“Advanced Research Projects Agency” หรือรู้จักในนาม ARPA 

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2508 หน่วยงาน ARPA ได้ให้ทุนแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ 
ของสหรัฐอเมริกา เพ่ือท าการวิจัยในหัวข้อ “เครือข่ายการท างานร่วมกันของคอมพิวเตอร์แบบแบ่ง
เวลา (Cooperative Network of Time Shared Computers) ภายหลังจากการมอบทุนได้ 3 ปี 
กระทรวงกลาโหมได้ก่อตั้งโครการวิจัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชื่อว่า ARPANET (Advanced 
Research Projects Agency Network) จนกระทั้ง ในปี พ.ศ. 2512 โครงการ ARPANET สามารถ
เชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้ส าเร็จ กระทั่ง ในปี พ.ศ. 2515 เครือข่าย 
ARPANET ได้ขยายกว้างขึ้นและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้
มากถึง 23 เครื่อง 

 

 
 

ภาพที่ 6.2 แผนผัง Arpanet Logical Map, มีนาคม ค.ศ. 1977 
ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Arpanet_logical_map%2C_march_1977.png/

800px-Arpanet_logical_map%2C_march_1977.png 
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จากการศึกษาและวิจัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น ผู้ร่วม
พัฒนาเครือข่ายต่างมีความเห็นและทราบถึงปัญหาของการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย มีผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลและก่อให้เกิดปัญหา
ยุ่งยากในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ แนวความคิดเพ่ือสร้างระบบเปิดเพ่ือก าหนดมาตรฐานกลาง
ที่ทุก ๆ ระบบปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์สามารถเชื่องต่อเขา้สู่ระบบเครือข่ายได้จึงเกิดข้ึน 

แนวคิดในการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีความแตกต่างเข้าด้วยกันในลักษณะ
วงกว้าง เริ่มเป็นไปได้และเห็นมาตรฐานที่ชัดเจน ในปี พ.ศ. 2515 ผู้พัฒนาเครือข่ายสามารถก าหนด
และสร้างโปรโตคอลใหม่ ชื่อว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 
ซึ่งใช้เป็นภาษามาตรฐานที่ทุกระบบปฏิบัติการและทุกผลิตภัณฑ์ สามารถเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย
และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างอิสระ จนกลายเป็นที่มาของ “อินเทอร์เน็ต (Internet)” ใน
ปัจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ 6.3 การอธิบายการท างานของ TCP/IP 
ที่มา: https://www.colocationamerica.com/images/how-tcp-ip-works.jpg 

 
อย่างไรก็ตาม แม้การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะถูกลดบทบาทและ

การสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา จนในที่สุดจึงยกเลิกให้การสนับสนุนโครงการ 
ทว่ามูลนิธิการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ NSF (National Science Foundation) 
ยังคงสารต่อแนวความคิด การบริหารงาน และการด าเนินงานเดิม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
เข้ามาบริหารเครือข่ายกลาง ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลจากทุกสาขาวิชา สามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
ด าเนินการและพัฒนาต่อยอด จนอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก  
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6.1.1.2 อินเทอร์เน็ตและประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทและเชื่อมโยงกับ

เครือข่าย ประมาณกลางปี พ.ศ. 2530 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ท าการเชื่อมต่อระบบ เพ่ือ
ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กับประเทศออสเตรเลีย ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย
เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายโลก หรือ อินเทอร์เน็ต ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประเทศไทย (NECTEC - 
Thailand : National Electronics and Computer Technology Center)  ไ ด้ มี โ ค ร งกา ร ที่ จ ะ
เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัยขึ้น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย มีการพัฒนาและความก้าวหน้าขึ้นอย่างเป็นล าดับ จนท าให้มีสถาบันออนไลน์กับ
อินเทอร์เน็ตเป็นกลุ่มแรก ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 

 
 

ภาพที่ 6.4 โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) 
ที่มา: https://www.uni.net.th/UniNet/img/topology/service%20format.png 
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ต่อมา ในปี พ.ศ. 2539 โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือ UniNet ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยเห็นชอบให้จัดตั้งองค์กรกลางด าเนินโครงการเพ่ือจัดหาวงจรสื่อ
และสัญญาณความเร็วสูง เพ่ือใช้ส าหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถาบันอุดมศึกษา และจัดตั้งเป็นส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยท าหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือเป็นการขยายโอกาส
อุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ผ่านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษาได้เชื่อมโยง
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและสถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ขณะนั้น
ประกอบด้วย 24 มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตสารสนเทศ 37 แห่ง โดยวัตถุประสงค์ของเชื่อมโยง
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพ่ือให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัด
การศึกษา สามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและต่างประเทศ 

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการเครือข่าย
ภายในกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียว รองรับการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย 
ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืนๆ ตามโครงการ
พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพ่ือรองรับการศึกษาทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง เพ่ือเชื่อมต่อไปยังสถานศึกษา จ านวน 3,000 
แห่งทั่วประเทศ  

 

ภาพที่ 6.5 แผนการด าเนินงานโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) 
ที่มา: https://www.uni.net.th/km/km20181026-uninet.pdf 
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ขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2555 มีการพัฒนาต่อยอดในโครงการเครือข่าย
การศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNet) ด าเนินการขยายโครงข่ายเคเบิลใย
แก้วน าแสง เชื่อมต่อไปยังโรงเรียนอีกจ านวน 7,606 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
จะมีสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ดังแสดงในภาพข้างต้น 

 
6.1.1.3 อินเทอร์เน็ตเพื่ออนาคต 

กระบวนการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปตามกระแส มีการ
เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสากล มีการก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงเป็นโปรโตคอลแบบ TCP/IP มีการ
ก าหนดหมายเลขอินเทอร์เน็ตแอดเดรสให้แก่เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการสร้างเป็นล าดับ
ชั้นของโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพ่ือให้การเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  

อินเทอร์เน็ตแอดเดรสที่กล่าวถึง ชื่อว่า ไอพีแอดเดรส (IP Address) โดย
ที่ทุก ๆ อุปกรณ์ หรือ ทุก ๆ ไอพีแอดเดรส จ าเป็นต้องได้รับการลงทะเบียน เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์มีหมายเลขไม่ซ้ ากันทั่วโลก การก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสเป็นการก าหนดหมายเลข
ประจ าตัวอุปกรณ์ให้แก่ เครือข่าย ผู้ใช้เครือข่ายย่อย ซ่ึงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เครื่องเครื่อง
ทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นสมาชิกและส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
และติดต่อสื่อสารกับเครื่องอ่ืนๆ ได้ทั่วโลก  

 

 
 

ภาพที่ 6.6 ไอพีแอดเดรส 
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อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีอัตราการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว จนคาดว่าในอนาคตเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเชื่อมโยงคนทั่วโลกเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นยังมี
การคาดการณ์ ว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นในอนาคตต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เรียกว่า 
“อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT: Internet of Things)”  

 

 
 

ภาพที่ 6.7 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
ที่มา: https://www.postscapes.com/wp-content/uploads/2018/03/connectivity-diagram.jpg 

 
6.1.2 การเปลี่ยนแปลงของเว็บเทคโนโลยี 

การเปลี่ยนแปลงของเว็บเทคโนโลยีในหัวข้อนี้ ได้กล่าวถึงพัฒนาการของรูปแบบ
เว็บเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุคสมัยส าคัญ หรือที่เรียกว่า Web 1.0 to 
Web 4.0 โดยเนื้อหาที่น าเสนอเป็นการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญและจุดเด่นของแต่ละยุคสมัย 

6.1.2.1 เว็บเทคโนโลยี 1.0 (Web 1.0) 
เว็บเทคโนโลยี 1.0 หรือ Web 1.0 คือ ยุคสมัยของการเริ่มต้นการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต แม้ว่าจะผ่านมาแล้วกว่า 5 ทศวรรษ การใช้งานของเว็บ 1.0 ยังคงมีให้เห็นกันอยู่ใน
ปัจจุบัน สังเกตได้จากรูปแบบไฟล์นามสกุล .htm และ .html ซึ่งท างานในโครงสร้างแบบเดิมของการ
น าเสนอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต กล่าวคือเป็นลักษณะการน าเสนอข้อมูลแบบสื่อสารทางเดียว โดยที่ผู้
ส่งสารก าหนด ออกแบบเนื้อหาเองทั้งหมด ข้อมูลที่ถูกส่งออกไปผู้รับสารจะมีหน้าที่ เพียงรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารเพียงเท่านั้น ไม่สามารถโต้ตอบได้ เช่นเดียวกับสื่อกระแสหลักอ่ืนๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ โดยรูปแบบการน าเสนอข้อมูลลักษณะนี้ เรียกว่า “การสื่อสารทางเดียว (One-way 
Communication)”  
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ภาพที่ 6.8 เว็บเทคโนโลยี 1.0 (Web 1.0) 

ทีม่า: https://gyires.inf.unideb.hu/GyBITT/08/images/web.1.0-pahes1.png 
 

6.1.2.2 เว็บเทคโนโลยี 2.0 (Web 2.0) 
ต่อเนื่องจากเว็บเทคโนโลยี 1.0 ซึ่งให้บทบาทและความส าคัญต่อผู้ส่งสาร

หรือเจ้าของเว็บเป็นหลัก ดังนั้น การน าเสนอข้อมูลและทัศนคติต่างๆ ที่มีต่อตัวข้อมูลจึงถูกก ากับและ
ควบคุมมากเกินไป แต่ทว่าด้วยความเป็นเครือข่ายที่เปิดกว้างส าหรับทุกคน กติกานี้จึงเปลี่ยนไปตาม
ความเหมาะสมและสถานการณ์ เจ้าของเนื้อหาต้องการแลกเปลี่ยนและเปิดโอกาสให้ผู้รับสารสามารถ
ส่งต่อหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ตัวอย่างเช่น มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับสารสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
ข้อมูลหรือสารที่ได้รับ  

 
 

ภาพที่ 6.9 เทคโนโลยี RSS (Really Simple Syndication) 
ที่มา: http://www.casisoft.com/Images/Report%20Flow%20with%20RSS%20V6.gif 
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ขณะเดียวกันได้มีการน าเทคโนโลยี RSS (Really Simple Syndication) 
โดยที่ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้ในการกระจายข่าวทาง
เว็บไซต์ (Website) และเว็บล็อก (Web Blog) โดยผู้รับสารเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สร้าง หรือ ผู้ส่งสาร
ทันที น าไปสู่กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล กลายเป็น
สังคมแห่งการแลกเปลี่ยน ในขณะเดียวกันสามารถกล่าวได้ว่า เว็บเทคโนโลยี 2.0 คือ “ยุคแห่งการ
สื่อสารสองทาง (Two-way Communication)” 

 
6.1.2.3 เว็บเทคโนโลยี 3.0 (Web 3.0) 

เว็บเทคโนโลยี 3.0 (Web 3.0) คือ พัฒนาการอีกระดับของเว็บเทคโนโลยี 
โดยมีความแตกต่างจากเว็บเทคโนโลยี 2.0 ตรงที่ระบบและเครื่องมือต่างๆ ภายในเว็บมีความฉลาด
มากขึ้น เมื่อเทียบกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือเครื่องมือทั่วไป ความฉลาดที่เห็นได้ชัดเจน คือ การคาดเดา
พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ (User Insight) ซึ่งระบบจะมีการประมวลผลอย่างเป็นเหตุเป็น
ผล เรียกว่า “กฎการตัดสินใจ (Rule Based Classification)” โดยที่ระบบสามารถแก้ไขปัญหา 
สถานการณ์เฉพาะหน้า และน าเสนอสิ่งที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นจะมี
การเชื่อมโยงเนื้อหาที่สัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลอื่น เรียกว่า “เอกซ์เอ็มแอล (XML: Extensible Markup 
Language)” 

 

 
 

ภาพที่ 6.10 เทคโนโลยีเว็บสื่อความหมาย (Milic et al., 2018) 
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อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวอาจเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ 
เพราะเนื้อหาและบทความที่มีอยู่ในปัจจุบันมีเป็นจ านวนมาก ไม่ทราบแหล่งที่มาข้อมูล ประกอบกับ
ความไม่ม่ันใจในคุณภาพของข้อมูล รวมถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดังนั้น จุดเด่นที่เป็นแกนเสาหลัก
ของเว็บเทคโนโลยี 3.0 คือ การแก้ไขปัญหาของข้อมูล (Content) ที่ไม่มีคุณภาพต่างๆ การคัดกรอง
ข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ และการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเว็บให้ดีขึ้น เพ่ือให้ผู้เยี่ยมชมสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่เทีย่งตรง ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเทคโนโลยีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีเว็บสื่อความหมาย (Semantic Web Technology) และ เทคโนโลยีภววิทยา 
(Ontology Technology)  

 
6.1.2.4 เว็บเทคโนโลยี 4.0 (Web 4.0) 

ในยุคสมัยของเว็บเทคโนโลยี 4.0 (Web 4.0) มีการคาดการณ์ว่าจะมีการ
น าปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) เข้ามาใช้มากขึ้น โดยปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามี
บทบาทในการตัดสินใจแทนผู้ดูแล (Administrator) ซ่ึงปัญญาประดิษฐ์จะท าหน้าที่ตอบค าถาม แก้ไข
ปัญหาทั่วไป ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ดุลพินิจของมนุษย์ประกอบการตัดสินใจ เว็บเทคโนโลยีในยุคนี้
สามารถเรียกได้ว่า “A Symbiotic Web” หมายถึง เว็บที่ท างานด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

 

 
 

ภาพที่ 6.11 ช่วงเวลาของเว็บ (Timeline of the Web) 
ที่มา: https://gyires.inf.unideb.hu/GyBITT/08/images/timeline_of_the_web.jpg 
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6.1.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเว็บเทคโนโลยี 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโดยเว็บเทคโนโลยี 

ประกอบด้วยหลากหลายมุมมอง ซึ่งในบทเรียนนี้ก าหนดขอบเขตการน าเสนอไว้เพียง 2 ส่วน คือ 
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นต่อเทคโนโลยีเก่า  (Traditional Technology) และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
พฤติกรรมผู้ใช้เว็บเทคโนโลยี (User and Web Technology) โดยทั้งสองส่วนจะถูกวิเคราะห์ในแง่มุม
ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ 

6.1.3.1 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเทคโนโลยีเก่า  
ผลกระทบแรกของเว็บเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเก่า คือ 

รูปแบบการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีเว็บและอินเทอร์เน็ตที่เป็นโครงข่าย มันส่งผลให้รูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปในแทนจะทันที จากกระบวนการสื่อสารที่ต้องใช้ระยะยาวนานในการรอคอย 
เช่น การส่งจดหมายจากประเทศไทยไปต่างประเทศ อาจต้องใช้เวลาเป็นเดือน เมื่อเปลี่ยนเป็นการใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) อาจใช้เวลาไม่กี่นาที หรือการสื่อสารทางไกลผ่านโทรศัพท์ โทรเลข 
โทรสาร วิทยุ โทรทัศน์ (Telecommunication) ที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง แต่เมื่อน ามาประยุกต์ใช้
ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่แล้ว กระบวนการและข้ันตอนต่างๆ รวมถึงต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงอย่างมาก 

 
 

 
 

ภาพที่ 6.12 การส่งจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา: https://www.skillzme.com/wp-content/uploads/2017/04/infographic-direct-mail-vs-email-full.jpg 
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ดังนั้น การประยุกต์ใช้เว็บเทคโนโลยี จึงส่งผลในด้านบวกมากมาย 
ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เว็บเทคโนโลยีมนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ส่งเสริมให้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้มนุษย์ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเว็บเทคโนโลยียัง
เป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและการขยายโอกาส ข้อมูลข่าวสารมากมายสามารถกระจายไปทุกที่ 
ทั้งในเมืองและในชนบท ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นที่ห่างไกล  

อย่างไรก็ตาม “ในดีย่อมมีร้าย ในร้ายย่อมมีดี” การใช้เว็บเทคโนโลยีอา
จะส่งผลเสียหรือปัญหาด้านลบได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ปัญหาการก่ออาชญากรรม ซึ่งในบางครั้งของ
ผู้ใช้งานอาจไม่คาดคิดในการน าเสนอข้อมูล บางครั้งอาจเสนอข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินไป เช่น รหัส
บัตรประจ าตัวประชาชน ข้อมูลวันเดือนปีเกิด ข้อมูลสุขภาพ ซึ่งผู้ไม่ประสงค์ดีอาจน าข้อมูลเหล่านั้นไป
กระท าในสิ่งที่ผิดกฎหมาย การให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม หรือ ข่าวปลอม (Fake News) อัน
ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความวิตกกังวล และปัญหาอ่ืนๆ มากมาย ดังนั้น
ในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ผู้ใช้จ าเป็นต้องใคร่ครวญและพิจารณาถึงคุณและโทษอย่างรอบคอบ 

 
6.1.3.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพฤติกรรมผู้ใช้เว็บเทคโนโลยี  

จากสถิติและการส ารวจ ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า พฤติกรรมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของคนไทยยังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคนไทยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานขึ้น 
ประมาณ 9 ชั่งโมง 38 นาทีต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ถึง 3 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวัน โดยพบว่า 
คนในช่วงวัยรุ่นและวัยท างานมีอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด 

 

 
 

ภาพที่ 6.13 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย 
ที่มา: https://www.brandbuffet.in.th/wp-content/uploads/2018/02/Resize-4.Digital-Thailand-2018.jpg 
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นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเทียบกับจ านวน
ประชากรของประเทศไทยถือว่ามีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก ประมาณ 57 ล้านคน จากประชากร
ทั้งหมด 69.11 ล้านคน สิ่งที่น่าสนใจและเป็นประเด็นค าถาม คือ 5 อันดับกิจกรรมอินเทอร์เน็ตบน
โทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วย อันดับ 1 ส่งข้อความแชท (77%) อันดับ 2 ดูวิดีโอ (75%) อันดับ 3 เล่น
เกม (66%) อันดับ 4 ใช้ Mobile Banking (56%) และอันดับ 5 ใช้บริการ Mobile Map ค้นหา
สถานที่ (64%) ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมของคนไทย
แทบจะขาดหายจากการใช้ชีวิตในสังคมปกติเป็นโลกของสื่อสังคมออนไลน์แทน 

 

 
 

ภาพที่ 6.14 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย 
ที่มา: https://www.brandbuffet.in.th/wp-content/uploads/2018/02/Resize-1.Digital-Thailand-2018.jpg 

 

 
 

ภาพที่ 6.15 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย 
ที่มา: https://www.brandbuffet.in.th/wp-content/uploads/2018/02/Resize-27.Digital-Thailand-2018.jpg 
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นอกจากนั้นยังพบว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันที่มุ่ งสู่
สังคมดิจิทัล ส่งผลให้เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การเล่นอินเทอร์เน็ต ท าให้เยาวชนมีการแสดงพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้ จาก
งานวิจัยต่างๆ แสดงให้เห็นผลกระทบต่อเยาวชนของชาติ ทั้งในด้านสังคม เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลทั่วไปที่ลดลง ระดับความอดทนที่ต่ า รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ ตัวอย่างเช่น แนวโน้มการเป็น
โรคสมาธิสั้นในเด็กที่ใช้อินเทอร์เน็ต พัฒนาด้านพัฒนาการทางด้านร่างกาย ซึ่งเหล่านี้สังคมและ
ประเทศชาติจ าเป็นต้องร่วมกันรับมือ 

 
6.2 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 
 

การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรทั้งภาครัฐบาล
และเอกชน เนื่องจากปัจจุบันองค์กรทุกระดับทุกภาคส่วน ต่างบันทึกข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ การเข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบของฐานข้อมูลมีความจ าเป็น
ส าหรับพนักงาน หัวหน้าส านักงาน เจ้าของบริษัท รวมถึงเจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐบาลทุกระดับ 
ดังนั้นในหัวนี้จึงเป็นการน าเสนอความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 

 
6.2.1 การจัดการข้อมูล  

สืบเนื่องจากข้อมูลที่มีความซับซ้อน มีปริมาณมากมายมหาศาล การจัดการข้อมูล
ที่ล่าช้า การบริหารการเก็บรักษาที่มีต้นทุนสูง ปัญหาคุณภาพของข้อมูล และปัญหาอ่ืนๆ กลายเป็น
ภาระต่อการพัฒนาองค์กรให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขันต่อคู่แข่งทางการค้าและการ
พัฒนา ตัวอย่างเช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อที่ 57 ระบุว่า
อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นอกจากนั้นยังมีหนังสือราชการบางประเภท
ที่จ าเป็นต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป เช่น หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาล
หรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออ่ืนใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดไว้เป็นพิเศษ 
หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี สถิติ หลักฐาน หรือเรื่องที่ต้องใช้
ส าหรับศึกษาค้นคว้า ตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรก าหนด จะเห็นได้ว่าการจัดการ
ข้อมูลมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  

อย่างไรก็ตามเมื่อข้อมูลมีปริมาณที่เพ่ิมข้ึน ความจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูลให้มีความเหมาะสมจึงต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการแก้ปัญหา การบันทึกข้อมูลในแฟ้ม
เอกสารที่ถูกออกแบบไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ มีการจัดท าสารบัญ ประกอบกับการน าระบบบริหาร
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จัดการเอกสารมาประยุกต์ใช้เพ่ือลดความซ้ าซ้อน ลดความสับสน และสร้างความปลอดภัยของข้อมูล 
จึงได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถบันทึกข้อมูลได้
เป็นจ านวนมาก การค้นหาที่รวดเร็วด้วยวิธีการที่ทันสมัยส่งเสริมให้การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการจัดการข้อมูลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามรูปแบบการเก็บรักษาข้อมูลระหว่างงานสารบรรณกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เพ่ือให้ผู้ใช้และผู้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
หรือข้อมูลเข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ จ าเป็นต้องเข้าใจพ้ืนฐาน
โครงสร้างและส่วนประกอบของข้อมูล โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 

6.2.1.1 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล 
โครงสร้างแฟ้มข้อมูล คือ การอธิบายส่วนประกอบและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของข้อมูล โดยอธิบายจากหน่วยที่เล็กที่สุดไปยังหน่วยที่ ใหญ่ขึ้นตามล าดับ ประกอบด้วย บิต (Bit) 
ไบต์ (Byte) ฟิลด์ (Field) เรคอร์ด (Record) ไฟล์ (File) และฐานข้อมูล (Database) 

(1) บิต  
บิต (Bit) คือ หน่วยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 

สถานะ ได้แก่ 0 และ 1 หรือสามารถเข้าใจในระบบเลขฐานสอง (Binary Digit) นั้นเอง 
(2) ไบต์  

ไบต์ (Byte) คือ หน่วยนับของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการน า
บิต (Bit) มาเรียงต่อกัน โดยที่ 1 ไบต์ (Byte) ประกอบด้วยกลุ่มของเลขฐานสอง จ านวน 8 ตัว ซึ่งอาจ
เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ก็ได้ ใช้ในการประมวลผลในคอมพิวเตอร์ 

(3) ฟิลด์  
ฟิลด์ (Field) หรือ “เขตข้อมูล” คือ หน่วยของข้อมูลที่ประกอบด้วยไบต์ 

(Byte) ตั้งแต่ 1 ไบต์ขึ้นไป เพ่ือแสดงลักษณะหรือสื่อความหมายของข้อเท็จจริงบางอย่าง ตัวอย่างเช่น 
ชื่อสถานที่ ชื่อและนามสกุลของบุคคล จ านวนตัวเลข ซึ่งฟิลด์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ฟิลด์ตัวเลข (Numeric Field) ฟิลด์ตัวอักษร (Alphabetic Field) และฟิลด์อักขระ (Character 
Field/Alphanumeric Field) 

(4) เรคอร์ด 
เรคอร์ด (Record) หรือ “ระเบียบ” คือ กลุ่มของฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์

กันภายในเรคอร์ด โดยที่ 1 เรคอร์ดจะประกอบไปด้วยฟิลด์ตั้งแต่ 1 ฟิลด์ขึ้นไป อาจมีประเภทของ
ฟิลด์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ แต่ทว่าต้องมีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น เรคอร์ดประวัตินิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยฟิลด์รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ระดับการศึกษา คณะ 
สาขาวิชา หลักสูตร สถานะนิสิต ผลการเรียนเฉลี่ย 
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อย่างไรก็ตามทุกเรคอร์ดต้องมีฟิลด์ที่สามารถใช้ในการอ้างอิงฟิลด์อ่ืน
ภายในเรคอร์ดเดียวกันได้ ฟิลด์ที่ท าหน้าที่ดังกล่าวเรียกว่า “คีย์ฟิลด์ (Key Field)” โดยเมื่อระบุค่า
ของคีย์ฟิลด์แล้วจะสามารถระบบข้อมูลในฟิลด์อื่นๆ หรือข้อมูลทั้งเรคอร์ดได้ 

(5) ไฟล ์
ไฟล์ (File) หรือ “แฟ้มข้อมูล” คือ กลุ่มของเรคอร์ดที่สัมพันธ์กันและถูก

น ามารวมกันไว้ในที่เดียวกัน ตัวอย่างเช่น แฟ้มข้อมูลนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะประกอบด้วยข้อมูล
นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาจ านวนหลายๆ คน มารวมกัน 

(6) ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของไฟล์ หรือ แฟ้มข้อมูลประกอบเข้า

ด้วยกัน โดยที่แฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้มอาจมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ก็ตาม ท าให้ข้อมูลไม่ซ้ าซ้อน และ
สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน 

 

 
 

ภาพที่ 6.16 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล 
 

 
 

ภาพที่ 6.17 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลตามล าดับความสัมพันธ์ 
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6.2.1.2 ชนิดข้อมูล  
ชนิดข้อมูล (Data Type) ของระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีความ

หลากหลายมาก ลักษณะของข้อมูลไม่ได้มีเพียงแต่ตัวอักษรหรือตัวเลขเท่านั้น แต่มีชนิดของข้อมูลใน
ลักษณะอ่ืนๆ เช่น ภาพถ่าย ไฟล์เสียง ซึ่งชนิดของข้อมูลสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ ดังนี้ 

(1) ข้อมูลชนิดข้อความ  
ข้อมูลชนิดข้อความ (Text) คือ ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข 

และอ่ืนๆ น ามารวมกันโดยไม่มีรูปแบบไม่มีแบบแผน ลักษณะส าคัญของข้อมูลคือเป็นข้อมูลที่มี
ความหมายในตัวเอง ไม่จ าเป็นต้องได้รับการตีความอย่างใด 

(2) ข้อมูลชนิดที่เป็นรูปแบบ  
ข้อมูลชนิดที่เป็นรูปแบบ (Formatted Data) คือ ข้อมูลที่ประกอบด้วย

ตัวอักษร ตัวเลข และอ่ืนๆ โดยมีรูปแบบแบบแผนที่มา สามารถจัดเก็บในรูปแบบของรหัสหรือชุด
ข้อความ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาตีความในภายหลังได้  

(3) ข้อมูลภาพถ่าย  
ข้อมูลภาพถ่าย (Images) คือ ข้อมูลที่ถูกบันทึกในลักษณะการจัดเรียง

ของจุด (Pixel) สามารถใช้แทนข้อมูลได้ ที่มาของข้อมูลสามารถได้รับจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เครื่องอ่านภาพ (Scanner) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (Digital Camera) เป็นต้น 

(4) ข้อมูลไฟล์เสียง  
ข้อมูลไฟล์เสียง (Audio/Sound) คือ ข้อมูลที่บันทึกความถี่ของข้อมูลใน

ลักษณะดิจิทัล ที่มาของข้อมูลสามารถได้รับจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง (Sound 
Recorder) ไมค์โครโฟน (Microphone) เป็นต้น 

 
นอกจากการแบ่งชนิดของข้อมูลตามลักษณะการใช้งานแล้ว ยังมีการแบ่ง

ชนิดของข้อมูลตามรูปแบบที่ถูกบันทึกภายในฐานข้อมูล เช่น ชนิดข้อมูลส าหรับฐานข้อมูล MySQL 
ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ ชนิดข้อมูลประเภทตัวเลข (Numeric Types) ชนิดข้อมูลประเภท
วันที่และเวลา (Date and Time Types) ชนิดข้อมูลประเภทตัวอักษร (String Types) และชนิด
ข้อมูลประเภทเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Types) 

(1) ชนิดข้อมูลประเภทตัวเลข  
ชนิดข้อมูลประเภทตัวเลข (Numeric Types) ของฐานข้อมูล MySQL 

ประกอบด้วย ชนิดข้อมูลค่าแท้จริง (Exact Value Types) ชนิดข้อมูลค่าโดยประมาณ (Approximate 
Value Types) และชนิดค่าบิต (Bit-value Type) โดยได้อธิบายรายละเอียดของค่าชนิดต่างๆ ใน
ตารางที่ 6.1 
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ตารางท่ี 6.1 ชนิดข้อมูลประเภทตัวเลข 
Numeric 
Types 

Supported 
Type 

Storage 
(Bytes) 

Value Signed Value Unsigned 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Exact Value TINYINT 1 -128 128 0 255 
SMALLINT 2 -32768 32767 0 65535 
MEDIUMINT 3 -8388608 8388607 0 16777215 
INT 4 -2147483648 2147483647 0 4294967295 
BIGINT 8 -263 (263) - 1 0 (264) - 1 
DECIMAL 8 (-1038) + 1 (1038) - 1   

Approximate 
Value 

FLOAT 4 1.2E-38 3.4E+38   
DOUBLE 8 2.3E-308 1.7E+308   

Bit-value ค่าบิต (Bit-value) บันทึกค่าในรูปแบบจ านวนบิต (M-bit values) โดยที่ M มีค่า 1 ถึง 64 
 

(2) ชนิดข้อมูลประเภทวันที่และเวลา  
ชนิดข้อมูลประเภทวันที่และเวลา (Date and Time Types) คือ การ

บันทึกค่าข้อมูลแบบชั่ วขณะ (Temporal Values) ประกอบด้วย DATE, TIME, DATETIME, 
TIMESTAMP, และ YEAR โดยได้อธิบายรายละเอียดของค่าชนิดต่างๆ ในตารางที่ 6.2 

 
ตารางท่ี 6.2 ชนิดข้อมูลประเภทวันที่และเวลา 

Data Type Description Storage 
DATE บันทึกข้อมูลประเภทวันท่ี เริม่ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1000 ถึง 31 ธันวาคม 

ค.ศ. 9999 ('1000-01-01' to '9999-12-31') 
3 bytes 

TIME บันทึกข้อมูลประเภทเวลา ตามรูปแบบ 'HH:MM:SS' หรือ 'HHH:MM:SS'  
เริ่มตั้งแต่ '-838:59:59' to '838:59:59' 

3-5 bytes 

DATETIME บันทึกข้อมูลประเภทวันท่ีและเวลา เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ. 1000 เวลา 
00:00:00 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 9999 เวลา 23:23:59  
('1000-01-01 00:00:00' to '9999-12-31 23:59:59') 

8 bytes 

TIMESTAMP บันทึกข้อมูลประเภทวันท่ีและเวลา และสามารถเพิ่มรายละเอียดเสีย่ววินาที 
(microseconds) จ านวน 6 หลัก (digits) ตามรูปแบบ 'YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS[.fraction]' 
เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ. 1970 เวลา 00:00:01.000000 ถึง 19 มกราคม ค.ศ.
2038 เวลา 03:14:07.999999  
('1970-01-01 00:00:01.000000' to '2038-01-19 03:14:07.999999') 

6-14 
bytes 

YEAR บันทึกข้อมูลประเภทปี ในรูปแบบ 2 หลัก หรือ 4 หลัก (digits)  2-4 bytes 
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(3) ชนิดข้อมูลประเภทตัวอักษร  
ชนิดข้อมูลประเภทตัวอักษร (String Types) คือ การบันทึกข้อมูลที่อยู่

ในรูปตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ ประกอบด้วย CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY, 
TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT, TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, 
LONGBLOB,  ENUM, และ SET โดยได้อธิบายรายละเอียดของค่าชนิดต่างๆ ในตารางที่ 6.3 

 
ตารางท่ี 6.3 ชนิดข้อมูลประเภทตัวอักษร 

Data Type Description Max Size Storage 
CHAR บันทึกข้อมูลตามเงื่อนไขตัวอักษร โดยก าหนด

ขนาดข้อมูล (Fixed width character string) 
8,000 

characters 
Defined width 

VARCHAR บันทึกข้อมูลตามเงื่อนไขตัวอักษร ตามขนาดของ
ข้อมูลแตไ่ม่เกินขนาดข้อมูลที่ถูกก าหนด (Variable 
width character string) 

1,073,741,824 
characters 

Number of 
chars + 1 byte 

BINARY บันทึกข้อมูลตามเงื่อนไขไบนารี โดยก าหนดขนาด
ข้อมูล (Fixed width binary string) 

8,000 bytes 

VARBINARY บันทึกข้อมูลตามเงื่อนไขไบนารี ตามขนาดของ
ข้อมูลแตไ่ม่เกินขนาดของข้อมูลที่ถูกก าหนด 
(Variable width binary string) 

2,147,483,648 bytes (2 GB) 

TINYTEXT บันทึกข้อความขนาดยาว เพื่อให้สามารถค้นหา
ข้อความได้ (Full text search for MySQL) 

255 characters 
TEXT 65,535 characters 

MEDIUMTEXT 16,777,215 characters 
LONGTEXT 4,294,967,295 characters 
TINYBLOB บันทึกข้อมูลประเภทไบนารี ได้แก ่ไฟล์ข้อมูล ไฟล์

รูปภาพ ไฟล์มัลติมเีดีย หรือไฟล์ทีส่ามารถอัพโหลด
ผ่านฟอร์มอัฟโหลดในภาษา HTML (Binary Large 
OBjects) 

256 bytes of data 
BLOB 65,535 bytes of data 

MEDIUMBLOB 16,777,215 bytes of data 
LONGBLOB 4,294,967,295 bytes of data 

ENUM บันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถก าหนดแบบข้อมูลตามที่
ต้องการไดเ้อง 

65535 values in an ENUM list 
SET 64 list items 

 
(4) ชนิดข้อมูลประเภทเชิงพื้นที่  

ชนิดข้อมูลประเภทเชิ ง พ้ืนที่  (Spatial Data Types) คือ  ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่างๆ บนพ้ืนโลก ประกอบด้วยข้อมูล 2 รูปแบบ ได้แก่ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับ OpenGIS หรือข้อมูลเชิงพ้ืนที่  (Spatial Data) มี 4 ชนิดข้อมูล คือ GEOMETRY, 
POINT, LINESTRING และ POLYGON และ ข้อมูลที่ไม่อยู่ในเชิงพ้ืนที่ (Non-spatial Data) มี 4 ชนิด
ข้อมูล คือ MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON และ GEOMETRYCOLLECTION 
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6.2.1.3 ประเภทของข้อมูล  
ประเภทของข้อมูล (Data Patterns) คือ การอธิบายลักษณะของ

ไฟล์ข้อมูล โดยอธิบายตามลักษณะการท างาน การน าไปใช้ประโยชน์รวมถึงลักษณะเฉพาะของ
ไฟล์ข้อมูล ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ไฟล์แม่แบบ (Master File) ไฟล์ธุรกรรม 
(Transaction File) ไฟล์เอกสาร (Document File) ไฟล์บรรจุต้นฉบับ (Archival File) ไฟล์อ้างอิง 
(Table Look-up File) และไฟล์ตรวจสอบ (Audit File) 

(1) ไฟล์แม่แบบ 
ไฟล์แม่แบบ (Master File) คือ ไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะไม่

เปลี่ยนแปลงหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น แฟ้มข้อมูลทะเบียนราษฎร แฟ้ม
ประวัติทะเบียนข้อมูลนักเรียน แฟ้มข้อมูลสัตว์ป่าสงวน ซึ่งลักษณะข้อมูลแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางส่วนของข้อมูล เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่
อยู่อาศัย อาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น 

(2) ไฟล์ธุรกรรม  
ไฟล์ธุรกรรม (Transaction File) คือ ไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงาน 

การท าธุรกรรมประจ าวันที่มักมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น แฟ้มบันทึกรายการขาย
สินค้า แฟ้มบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน แฟ้มข้อมูลการลงทะเบียนของนิสิตนักศึกษา ซึ่ง
แฟ้มข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อมูล (Update Data) เป็นประจ าสม่ าเสมอ 

(3) ไฟลเ์อกสาร 
ไฟล์เอกสาร (Document File) คือ ไฟล์ที่ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร  

หรือ ไฟล์ที่ได้จากกิจกรรมของเอกสาร หรือ ไฟล์รายงานที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งไฟล์ต่างๆ 
เหล่านี้เคยผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ การท าส าเนา การวิเคราะห์ หรือ
กิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ซึ่งเมื่อต้องการใช้งานสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องผ่าน
กระบวนการ หรือ โปรแกรมเพ่ือประมวลผลเป็นรายงานอ่ืนอีก 

(4) ไฟล์บรรจุต้นฉบับ  
ไฟล์บรรจุต้นฉบับ (Archival File) คือ ไฟล์ข้อมูลที่ถูกบรรจุไปด้วยไฟล์

หรือรูปแบบของไฟล์แม่แบบ (Master File) และไฟล์ธุรกรรม (Transaction File) และประกอบด้วย 
เรคอร์ดต่างๆ ที่ถูกลบหรือถูกเคลื่อนย้ายจากสื่ออุปกรณ์ออนไลน์ (On-line Storage) ไปจัดเก็บไว้ใน
สื่ออุปกรณ์แบบออฟไลน์ (Off-line Storage) 
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(5) ไฟล์อ้างอิง 
ไฟล์อ้างอิง (Table Look-up File) คือ ไฟล์ หรือ ตารางที่ใช้ส าหรับใน

การอ้างอิง (Reference) เพ่ือใช้งานร่วมกัน โดยข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บลงในไฟล์นี้ค่อนข้างคงที่ หรือ 
มักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตัวอย่างเช่น ตารางรหัสไปรษณีย์ ตารางโครงสร้างการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตารางโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น 

(6) ไฟล์ตรวจสอบ 
ไฟล์ตรวจสอบ (Audit File) คือ ไฟล์พิเศษชนิดหนึ่งที่จัดเก็บข้อมูลที่ถูก

ปรับปรุง (Update) ในไฟล์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์แม่แบบ (Master File) และไฟล์ธุรกรรม 
(Transaction File) ซึ่งจะใช้ร่วมกับไฟล์บรรจุต้นฉบับ (Archival File) เพ่ือใช้ประกอบในการกู้คืน
ข้อมูล (Recover Data) ที่สูญหาย ไฟล์ตรวจสอบนี้มักถูกก าหนดให้บรรจุไว้ในระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้
สามารถกู้คืนระบบได้ 
 

6.2.1.4 ระบบแฟ้มข้อมูล 
ระบบแฟ้มข้อมูล (File-Based System) คือ การอธิบายภาพรวมของ

การจัดการไฟล์ข้อมูล ที่ผ่านมากระบวนการในการจัดการไฟล์ข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์มีลักษณะ
การแปลงรูปแบบของการจัดเก็บเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น การแปลงรูปแบบการบันทึกเอกสาร 
บันทึกข้อความ ใบเสร็จรับเงิน สรุปรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ ให้ถูก
บันทึกในลักษณะของไฟล์ (สื่อดิจิทัล) เท่านั้น  

ทว่าในปัจจุบันกระบวนการและแหล่งที่ มาของข้อมูลอยู่ ในระบบ
คอมพิวเตอร์อยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องแปลงเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะของการจัดการ
ไฟล์ข้อมูล อย่างไรก็ตามระบบแฟ้มข้อมูลยังมีความส าคัญต่อองค์กร เนื่องจากการออกแบบและ
บริหารจัดการที่ดีส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น ซึ่งสาระส าคัญ
ของการจัดการระบบแฟ้มข้อมูล ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 

(1) ลักษณะข้อมูลที่มีการเก็บแยกจากกัน 
ลักษณะข้อมูลที่มีการเก็บแยกจากกัน (Separation and Redundancy 

of Data) คือ ปัญหาของการบันทึกข้อมูลแบบแยกส่วน (Split Recording) ของหน่วยงานย่อยภายใน
องค์กรเดียวกัน เนื่องจากต่างหน่วยงานต่างพัฒนาระบบและบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานต้องการ ไม่มี
การบูรณาการหรือแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) ส่งผลให้ข้อมูลมีปริมาณมหาศาลและใช้ประโยชน์
ได้น้อย  
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ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยมีหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอ่ืนๆ หาก
ประชาชนต้องการใบอนุญาตขับขี่ก็จ าเป็นต้องยื่นข้อมูลและเอกสารของกระทรวงมหาดไทย ใน
ขณะเดียวกันเมื่อประชาชนต้องการสมัครเข้าเรียนในระดับต่างๆ ก็จ าเป็นต้องยื่นข้อมูลและเอกสาร
ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าผิดหลักการจัดการข้อมูลอย่างแท้จริง 

 
(2) ข้อมูลมีความซ้ าซ้อนกัน  

ข้อมูลที่มีความซ้ าซ้อนกัน (Duplication of Data) เกิดจากการขาดการ
วางแผน ขาดการประสานงานขององค์กร ขาดความร่วมมือของผู้บันทึกข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล 
รวมถึงผู้พัฒนาระบบ จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกมีความซ้ าซ้อนกันถึง 3 
แหล่ง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงคมนาคม นอกจากนั้นหากผู้ให้
ข้อมูลต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลจ าเป็นต้องแจ้งทุกกระทรวง 

 
ปัญหาของข้อมูลที่มีความซ้ าซ้อนกันส่งผลกระทบต่อชุดข้อมูล ใน 3 มิติ 

ได้แก่ ข้อมูลที่ผิดพลาดและปัญหาการเพ่ิมข้อมูล ข้อมูลที่ผิดพลาดและปัญหาการลบข้อมูล และข้อมูล
ที่ผิดพลาดและปัญหาการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

1) ข้อมูลที่ผิดพลาดและปัญหาการเพิ่มข้อมูล 
ข้อมูลที่ผิดพลาดและปัญหาของการเพ่ิมข้อมูล (Insertion Anomalies 

and Errors) คือ ปัญหาที่เชื่อมโยงกับความซ้ าซ้อนของการเก็บข้อมูลและการแยกการบันทึกข้อมูล 
สิ่งที่พบอย่างชัดเจนในการจัดการฐานข้อมูล คือ การปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบันน จากตัวอยากการแยกการบันทึกข้อมูลของกระทรวงต่างๆ ส่งผลให้การท างานส่งผล
กระทบอย่างรุนแรง นอกจากนั้น 

2) ข้อมูลที่ผิดพลาดและปัญหาการลบข้อมูล 
ปัญหาของข้อมูลที่ผิ ดพลาดและปัญหาการลบข้อมูล (Deletion 

Anomalies and Errors) คือ ปัญหาในลักษณะเดียวกันของการเพ่ิมข้ึนมูล ซึ่งเป็นปัญหาการปรับปรุง
ข้อมูลให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตัวอย่างของปัญหาดังกล่าว เช่น มีการใช้สิทธิ์
รักษาพยาบาลของประชาชนในโรงพยาบาลชุน ซึ่งเมื่อตรวจสอบสิทธิ์พบว่าผู้ใช้สิทธิ์ได้เสียชีวิตไปแล้ว 
หรือ การขอรับเงินสนับสนุนโรงเรียนโดยคิดค านวณจากจ านวนนักเรียน ซึ่งเมื่อตรวจสอบสิทธิ์พบว่า 
นักเรียนคนดังกล่าวได้ย้ายไปเรียนโรงเรียนอ่ืน แต่ยังใช้คงอยู่ในภูมิล าเนาบริเวณโรงเรียน เป็นต้น 
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3) ข้อมูลที่ผิดพลาดและปัญหาของการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ปัญหาข้อมูลที่ ผิ ดพลาดและปัญหาของการเปลี่ ยนแปลงข้อมูล 

(Modification Anomalies and Errors) ที่พบอย่างชัดเจน คือ การท าให้ข้อมูลต้องถูกท างานซ้ า
มากกว่าหนึ่งครั้ง หรือ จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งในทางปฏิบัติงานแล้วถือได้ว่า
เป็นการสิ้นเปลื้องทรัพยากรอย่างไม่จ าเป็น ในบางโอกาสปัญหานี้เอ้ือให้ผู้ที่ไม่หวังดี สามารถใช้เป็น
ช่องทางในการทุจริต (Corruption) เนื่องจากองค์กรและหน่วยงานไม่สามารถปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้มีความทันสมัยหรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

 
(3) ข้อมูลมีความขึ้นต่อกัน 

ข้ อมู ลที่ มี คว ามขึ้ นต่ อกัน  (Data Dependence) คือ  การอธิบาย
โครงสร้างทางกายภาพและการจัดเก็บข้อมูล โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกออกแบบและจัดเก็บจากการ
เขียนโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) หรือ การใช้งานฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
หรือ ประชากรส่วนใหญ่  

ตัวอย่างเช่น ก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2549 เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ประกอบด้วยโครงสร้างตัวเลข 9 หลัก (0-xxxx-xxxx) ซึ่งสามารถรองรับเบอร์โทรศัพท์ จ านวน 10 
ล้านหมายเลข ทว่าไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่
เพ่ิมข้ึน  

ดังนั้น คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จึงได้ประกาศ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ โดยก าหนดหมายเลข 08 แทนเลข 0 หลักที่ 1 
(08-xxxx-xxxx) ซึ่งส่งผลให้มีจ านวนหมายเลขเพ่ิมขึ้นเป็น 100 ล้านหมายเลข และในปัจจุบันมีการ
เพ่ิมหมายเลข 09 (09-xxxx-xxxx) และหมายเลข 06 (06-xxxx-xxxx) ท าให้มีหมายเลขเพ่ิมข้ึนอีกเป็น
จ านวนมาก อย่างไรก็ตามช่วงการเปลี่ยนถ่ายในระยะแรกยังคงมีปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความสับสนต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

(4) ข้อมูลมีรูปแบบไม่ตรงกัน  
ข้อมูลที่มีรูปแบบไม่ตรงกัน (Incompatible File Formats) คือ ปัญหาที่

เกิดจากโครงสร้างของข้อมูลถูกบังคับและถูกตรึง (Embedded) ด้วยโครงสร้างการออกแบบและ
โปรแกรม ปัญหาที่เกี่ยวข้องอาจประกอบด้วย เทคโนโลยีการพัฒนาฐานข้อมูล โครงสร้างภาษาการ
พัฒนาโปรแกรม การออกแบบที่ไม่ได้วางแผนในภาพรวม หรือปัญหาเทคโนโลยีในอนาคต 
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(5) ข้อมูลรายงานถูกก าหนดไว้อย่างจ ากัด  
ปัญหาของข้อมูลรายงานที่ถูกก าหนดไว้อย่างจ ากัด (Fixed Queries) คือ 

ปัญหาของการขาดความยืดหยุ่นในการท างาน หรือ ระบบแฟ้มข้อมูลมีถูกอ้างอิงจากโปรแกรม
ประยุกต์มากเกินไป สาเหตุมาจากรายงานนั้นถูกก าหนดรูปแบบ รวมทั้งรายละเอียดที่แน่นอนลงใน
ขั้นตอนของโปรแกรม ดังนั้นหากผู้ใช้งานต้องการรายงานเพ่ิมหรือต้องการปรับปรุงรายละเอียดจะไม่
สามารถด าเนินการได้เอง จ าเป็นต้องเรียกผู้พัฒนาเดิมมาแก้ไข หรือพัฒนาระบบใหม่ กลายเป็นปัญหา
ด้านภาระค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการในอนาคต 

 
6.2.2 ระบบฐานข้อมูล  

ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ไว้ในสถานที่เดียวกัน โดยที่ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม
ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบฐานข้อมูลจึงมีพัฒนาการที่ก้าว
ไปสู่การจัดการข้อมูลในรูปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing Technology) ซึ่งการบันทึกข้อมูลต่างๆ มีการกระจัดกระจายไปตามความเหมาะสม
และความเป็นตัวของผู้ให้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 6.18 เทคโนโลยีการประมวลผลกลุ่มเมฆ 
ที่มา: https://www.kcsitglobal.com/images/cloud-computing.png 
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จากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล โดยมุ่งหวังที่จะบริหารจัดการ
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวขององค์กร ยังคง
จ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพิงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) 
เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ การเรียกรวมข้อมูล (Gathering Data) การท าความสะอาด
ข้อมูล (Cleaning Data) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing Data) เพ่ือให้ฐานข้อมูลนั้นเป็นศูนย์รวม
ของข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ลดความซ้ าซ้อน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง ในหัวข้อต่อไปเป็นการ
อธิบายพ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนประกอบของสถาพแวดล้อมระบบ
ฐานข้อมูล ข้อดีและข้อเสียของวิธีการจัดการฐานข้อมูล 

6.2.2.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล  
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) 

คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วยหน้าที่และฟังก์ชันการท างานแตกต่างกันไป
ตามผู้พัฒนา รวมทั้งภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ตัวอย่างเช่น การใช้ภาษา SQL ในการ
โต้ตอบระหว่างผู้ใช้งาน เพ่ือให้สามารถเรียกใช้งานและติดต่อสื่อสารระหว่างฐานข้อมูลได้ นอกจากนั้น
ยังใช้ในการเข้าควบคุมการท างาน การสร้างและบันทึกข้อมูล การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล  รวมถึง
การป้องการข้อมูลจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 

SQL ยังเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล ซึ่งสามารถใช้งาน
ภาษา SQL ได้จากโปรแกรมอ่ืนๆ ที่ต้องการกระท ากับระบบฐานข้อมูล SQL เป็นมาตรฐานกลางที่ใช้
ในระบบฐานข้อมูลต่างๆ โดยเป็นมาตรฐานของ ANSI (American National Standard) ประโยชน์ที่
ได้จากการใช้งาน SQL ได้แก่ ใช้ในการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล ใช้เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล 
สามารถก าหนดบทบาทของผู้ใช้งาน ความปลอดภัยของระบบ ความคงสภาพของระบบ การควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน การกู้คืนระบบ และการเข้าถึงรายการต่างๆ 

 
6.2.2.2 สภาพแวดล้อมระบบจัดการฐานข้อมูล 

ส่วนประกอบสภาพแวดล้อมระบบจัดการฐานข้อมูล (Components of 
the DBMS Environment) ประกอบด้วย 5 ส่วน ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) 
ข้อมูล (Data) ขั้นตอน (Procedure) และบุคลากร (People) ดังแสดงความสัมพันธ์ในภาพที่ 6.19 
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ภาพที่ 6.19 สภาพแวดล้อมของ DBMS 
 

(1) ฮาร์ดแวร์  
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ ส่วนประกอบส าคัญของระบบการจัดการ

ฐานข้อมูล เนื่องจากฮาร์ดแวร์เป็นเครื่องมือและอุกปกรณ์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล
โดยตรง ซึ่งฮาร์ดแวร์ท าหน้าที่บันทึกข้อมูลเป็นหน้าที่หลัก นอกจากนั้น ฮาร์ดแวร์ยังหมายความ
รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่าย อุปกรณ์การ
พิมพ์ และอุปกรณ์น าเสนอข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งฮาร์ดแวร์จะเป็นรูปแบบใดก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
องค์กรและหน่วยงานเป็นหลัก ตัวอย่างที่ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ ระบบ
เครือข่ายและโครงสร้างระบบแม่ข่าย (Client – Server) ระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized 
Database System) ระบบและบริการด้วยการประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing Service 
Models) 

 
ภาพที่ 6.20 ระบบและบริการด้วยการประมวลผลกลุ่มเมฆ 

ที่มา: http://blog.bodhost.com/wp-content/uploads/2013/06/Cloud-Computing.jpg 
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(2) ซอฟต์แวร์ 
ซอฟต์แวร์ (Software) ในที่นี้หมายถึง ตัวกลางหรือสื่อกลางที่ใช้เชื่อมต่อ

ประสานระหว่างฮาร์ดแวร์และข้อมูล โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์นี้ หมายถึงโปรแกรประยุกต์  
(Application Software) หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Software) ซึ่งเพ่ิมเติมจากระบบ
เครือข่ายเพ่ือใช้ในการควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์และการเข้าถึงข้อมูล 

(3) ข้อมูล 
ข้อมูล (Data) ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของสภาพแวดล้อมของระบบ

จัดการฐานข้อมูล ในบางโอกาสข้อมูลท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบทุกส่วน กล่าวได้ว่าเป็น
สะพานระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ขั้นตอน และบุคลากร หรือความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักร 
(Machine) และมนุษย์  (Human) โดยที่ฐานข้อมูลจะบรรจุไปด้วยส่วนของข้อมูลปฏิบัติการ 
(Operational Data) และตัวอธิบายข้อมูล ซึ่งก็คือข้อมูลที่บรรยายคุณลักษณะของข้อมูล (Meta-
data) โดยที่โครงสร้างของฐานข้อมูล เรียกว่า “สคีมา (Schema)” 

(4) ขั้นตอน 
ขั้นตอน (Procedure) คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับชุดค าสั่ง 

(Instruction) หรือ กฎเกณฑ์ในการออกแบบและการใช้งานฐานข้อมูล ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม
คู่มือและค าสั่งที่ถูกก าหนดไว้ ตัวอย่างและส่วนประกอบของชุดค าสั่ง เช่น การขอเข้าใจระบบ การ
เรียกขอใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ค าสั่งเริ่มต้นหรือค าสั่งหยุดการท างาน ค าสั่งส ารองข้อมูล ค าสั่งเรียก
คืนหรือกู้คืนข้อมูล ค าสั่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูล เป็นต้น 

(5) บุคลากร  
ส่วนประกอบสุดท้ายของสภาพแวดล้อมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 

คือ บุคลากร (People) ซึ่งบุคลากรในฐานข้อมูลประกอบด้วยหลายบทบาทและหน้าที่ ตัวอย่างเช่น 
ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administrators) นักออกแบบฐานข้อมูล (Database 
Designers) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Programmers) และผู้ใช้งาน (End Users) 

บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ได้แก่ ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่ส าคัญในความรับผิดชอบต่อข้อมูล การจัดการ
ทรัพยากรข้อมูล การวางแผนจัดการฐานข้อมูล และการบ ารุงรักษาข้อมูล นักออกแบบฐานข้อมูลท า
หน้าที่ก าหนดประเภทข้อมูล ชนิดข้อมูล ผังการไหลข้อมูล ตลอดออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด 
นักพัฒนาโปรแกรมท าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมให้มีความสอดคล้องกับข้อก าหนด เป็นต้น 
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6.2.2.3 ข้อดีของวิธีการจัดการฐานข้อมูล 
ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างเข้าใจ ย่อมส่งผลดีต่อองค์กร ซึ่งข้อดี

ของวิธีการจัดการฐานข้อมูล (Advantages of Database Approach) สามารถสรุปเป็นประเด็น
ส าคัญได้ ดังนี้ 

(1) ความเป็นอิสระของโปรแกรมและข้อมูล 
การแยกกันระหว่างข้อมูลกับโปรแกรมประยุกต์ เรียกว่า “ความเป็น

อิสระของข้อมูล (Data Independence)” โดยที่ในระบบฐานข้อมูลจะระบุรายละเอียดข้อมูลต่างๆ 
และถูกจัดเก็บไว้ที่ส่วนกลาง เรียกว่า “แหล่งรวมข้อมูล (Repository)” ซึ่งคุณสมบัติของระบบ
ฐานข้อมูลจะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
โปรแกรม  

(2) ลดความซ้ าซ้อนในข้อมูล 
เป้าหมายที่ส าคัญของฐานข้อมูล คือ การรวมไฟล์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน 

(Integrated) ข้อมูลเหล่านั้นจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ใน
ความเป็นจริงเป้าหมายของการลดความซ้ าซ้อน คือ การลดภาระการท างานทั้งเครื่องจักรและบุคคล
เป็นหลัก แต่ในบางครั้งความซ้ าซ้อนอาจต้องมีเพ่ือป้องกันข้อมูล 

(3) ความคงที่ของข้อมูลและความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
หากมีการควบคุมและวางแผนที่ดี การควบคุมความซ้ าซ้อนของข้อมูล จะ

ส่งเสริมให้ลดโอกาสของความผิดพลาดในข้อมูลได้ ความคงที่ในที่นี้จึงหมายถึงกระบวนการใช้การ
จัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องจากหลายๆ หรือสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ 

นอกจากนั้น มาตรฐาน ระเบียบแบบแผน การก าหนดรูปแบบ การ
ก าหนดรหัสเพ่ือสื่อความหมายข้อมูล และการจัดการข้อมูลอย่างมีคุณภาพ สามารถก าหนดได้โดย
ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Data Administrator) เพ่ือให้ฐานข้อมูลมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ลด
ปัญหาของความสับสนและการไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

(4) ข้อมูลมีคุณภาพมากขึ้น 
กระบวนการของวิธีบริหารฐานข้อมูลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 2 

แนวทาง ได้แก่ ผู้ออกแบบฐานข้อมูล ท าการก าหนดหรือบังคับใช้ระบบฐานข้อมูลอย่างมีนัยส าคัญ 
เช่น ก าหนดสิทธิในการสร้างฐานข้อมูล ก าหนดสิทธิ์ในการแก้ไขฐานข้อมูล แต่ไม่ให้สิทธิ์ในการลบ
ฐานข้อมูลเพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการท างานหรือความไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนั้นใช้เทคโนโลยีของ
ฐานข้อมูลอื่นปรับปรุงคุณภาพฐานข้อมูล เช่น การใช้แนวคิดของคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพ่ือ
แยกส่วนข้อมูลอย่างมี เป้าหมาย การใช้แนวคิดของเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพ่ือค้นหา
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่รวบรวมไว้ เป็นต้น 



        Chapter 06: Web Technology and Innovation 
208 

6.2.2.4 ข้อเสียของวิธีจัดการฐานข้อมูล 
ในบางครั้งการน าเทคโนโลยีฐานข้อมูลมาใช้จ าเป็นต้องมองและวิเคราะห์

ภาพรวมในทุกโอกาส ซึ่งรวมถึงข้อเสียของวิธีจัดการฐานข้อมูล (Disadvantages of Database 
Approach) ในบางครั้งการวิเคราะห์สามารถควบคุมและบริหารจัดการโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ 
ดังนี้ 

(1) งบประมาณและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ 
ต้นทุนถือเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา เนื่องจากการลงทุนที่มากเกินไปอา

จะท าให้การขับเคลื่อนขององค์กรเป็นไปได้ยาก ดังนั้นในการพิจารณาลงทุนเรื่องฐานข้อมูลอาจต้อง
ค านวณจากผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
ระบบด้วย อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเปิดโอกาสให้องค์กร บริษัท และหน่วยงานอ่ืนๆ 
สามารถใช้บริการของการประมวลผลกลุ่มเมฆ ซึ่งมีการควบคุมและคิดค านวณค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(2) ความจ าเป็นและความต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญ 
เป็นเรื่องปกติและเป็นที่ทราบกันดีกว่าในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการควบคุม ดูแล บริหารจัดการ ซึ่งจ าเป็นต้องวางแผนและควบคุมอย่างมี
กฎ ระเบียบ และแผนระยะยาว นอกจากนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล 
เนื่องจากบางโอกาสผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ดูแลข้อมูล สามารถหาผลประโยชน์จากสิ่งที่ตนดูแล อันจะส่งผล
เสียต่อองค์กรที่เป็นเจ้าของข้อมูล 

(3) ปัญหาจากการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
แม้ว่าการใช้ข้อมูลร่วมกันจะมีประโยชน์ต่อองค์กร แต่บางครั้งการเข้าถึง

ข้อมูลเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อตัวข้อมูลเอง เช่น มีผู้เรียกดูข้อมูลชุดเดียวกันมากกว่าหนึ่งคน หรือ 
มีการเรียกดูข้อมูลและแก้ไขในเวลาเดียวกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบและท าความเสียหาย
ต่อตัวข้อมูลได ้

(4) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูลที่มีการเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน 
ปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งขององค์กร คือ การเก็บรักษาข้อมูลไว้และไม่ถูก

น ามาใช้งาน ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจ านวนข้อมูลจะมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมหาศาล เป็นปัญหากับองค์กร ซึ่ง
ไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการข้อมูลอย่างไร จะเลือกข้อมูลใดเก็บไว้ หรือจะเลือกข้อมูลใดเพ่ือท าลาย ดังนั้น
การวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลจ าเป็นต้องพิจารณาถึงอายุและระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 
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(5) ผลกระทบต่อความล้มเหลวในข้อมูล และการกู้คืนระบบ 
ระบบฐานข้อมูล หากมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานไว้ที่

ส่วนกลาง อาจพิจารณาได้ว่ามีความเสี่ยงต่อระบบค่อนข้างสูง สาเหตุมาจากหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดและส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลส่วนกลาง และอาจะเป็นสาเหตุให้ระบบที่เกี่ยวข้องล้มเหลว
และใช้งานไม่ได้ในอนาคต แม้ว่าระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลจะมีระบบป้องกันและระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล แต่ก็สามารถมีปัญหาที่ไม่คาดคิดต่อข้อมูลในระบบ โดยเฉพาะฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ การกู้คืนข้อมูลและระบบย่อมเป็นไปด้วยความยากล าบากแน่นอน 

 
6.3 การจ าลองและการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย 
 

การจ าลองและการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายในหัวข้อนี้ได้ให้ความหมาย รายละเอียด
ของการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย ในขณะเดียวกันได้น าเสนอขั้นตอนการติดตั้งและก าหนดค่าต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถจ าลองเครื่องแม่ข่ายได้ 

 
6.3.1 ระบบเครือข่ายแบบ Client/Server 

ระบบเครือข่ายแบบ Client/Server เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเครือข่าย แบบ
เครื่องให้บริการ (Server Based Networks) โดยจะมีการก าหนดเครื่องคอมพิวเตอร์หลักให้ท าหน้าที่
ให้บริหาร (Server) โดยทั่วไปจะท าหน้าที่ในส่วนของการให้บริการเท่านั้น ไม่รวมถึงการประมวลผล
ให้เครื่องลูกข่าย (Client) นอกจากนั้นเครื่องแม่ข่ายยังท าหน้าที่เสมือนเป็นสถานที่เก็บข้อมูลระยะไกล 
(Remote Storage) และประมวลผลข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือให้บริการแก่เครื่องลูกข่าย ซึ่งใช้หลักการ 
“การร้องขอและการตอบรับ (Request and Response)”  

 

ภาพที่ 6.21 การร้องขอและการตอบรับ (Request and Response) 
ที่มา: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*VGO2Stzs2rzpEDX7aHlkrQ.png 
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ประสิทธิภาพและบริการระบบเครือข่ายแบบ Client/Server เน้นการท างาน
แบบการร้องขอและการตอบรับ (Request and Response) ซึ่งจากภาพที่ 6.21 แสดงให้เห็นว่าทั้ง
สองส่วนจะท างานผ่านระบบเครือข่าย เช่น ระบบเครือข่ายภายในองค์ (LAN: Local Area Network) 
เป็นลักษณะเครือข่ายปิด ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องอยู่ภายในเครือข่ายหรือองค์กรที่ถูกก าหนดขึ้นเท่านั้น 
(Intranet) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งเป็นลักษณะเครือข่ายกว้างหรือเครือข่ายเปิด 
ทุกคนที่ทราบรายละเอียดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

การบริหารจัดการระบบแบบ Client/Server จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่หรือมีผู้ดูแล
โดยเฉพาะ ท าหน้าที่จัดการเกี่ยวกับพ้ืนฐานประจ าวัน ได้แก่ การส ารองข้อมูล การตรวจสอบระบบ
รักษาความปลอดภัย รวมถึงการดูแลระบบให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการบ ารุงรักษา
แลการดูแลซ่อมแซมต่างมีความส าคัญต่อระบบไม่น้อย เนื่องจากเครื่องแม่ข่ายจ าเป็นต้องท างาน
ตลอดเวลา ไม่สามารถหยุดพักหรือปิดการท างานได้ ดังนั้นการบริหารจัดการระบบที่ดีจ าเป็นต้องมี
การวางแผนการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมไว้ เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อเครื่องลูกข่ายในอนาคต 

 
6.3.2 การจ าลองและการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย 

ในการจ าลองและการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 การดาวน์โหลดโปรแกรมจ าลองเครื่องแม่ข่าย ส่วนที่ 2 การติดตั้งโปรแกรมและการ
ควบคุมการท างานเครื่องแม่ข่าย และส่วนที่ 3 การใช้งานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 

6.3.2.1 การดาวน์โหลดโปรแกรมจ าลองเครื่องแม่ข่าย 
เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมีความจ าเป็น

เร่งด่วน โปรแกรมจ าลองเครื่องแม่ข่ายและโปรแกรมจ าลองระบบแม่ข่าย จึงมีความหลากหลาย 
ตัวอย่างเช่น AppServ, Microsoft IIS และ XAMPP ซึ่งแต่ละประเภทต่างมีข้อเด่นข้อด้อยต่างกัน 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาโปรแกรม ความรู้ความเข้าใจในระบบและโปรแกรมจ าลอง เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 6.22 โปรแกรมจ าลองเครื่องแม่ข่าย 
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ในบทเรียนนี้ ผู้เขียนก าหนดขอบเขตเนื้อหาเพียงโปรแกรมจ าลองเดียว 
โดยเลือก XAMPP ของบริษัท Apache Friends เนื่องจากมีฟังก์ชันการท างาน และฟังก์ชันการ
ควบคุมท่ีสะดวก โดยได้แสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดและการติดตั้งอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป 

การดาวน์โหลดโปรแกรม XAMPP สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
Apache Friends (https://www.apachefriends.org) และสามารถเลือกดาวน์โหลดโปรแกรม 
XAMPP ที่เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 6.23 

 

 
 

ภาพที่ 6.23 เว็บไซต์ของบริษัท Apache Friends 
ที่มา: https://www.apachefriends.org 

 
6.3.2.2 การติดตั้งโปรแกรมและการควบคุมการท างานเครื่องแม่ข่าย 

ภายหลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม XAMPP เรียบร้อย สามารถติดตั้ง โดย
ด าเนินตามขั้นตอนต่างๆ ดังภาพที่ 6.24 – ภาพที่ 6.43 

 

 
 

ภาพที่ 6.24 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP (1) 

https://www.apachefriends.org/
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ภาพที่ 6.25 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP (2) 
 

 

ภาพที่ 6.26 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP (3) 
 

 

ภาพที่ 6.27 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP (4) 
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ภาพที่ 6.28 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP (5) 
 

 

ภาพที่ 6.29 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP (6) 
 

 

ภาพที่ 6.30 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP (7) 
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ภาพที่ 6.31 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP (8) 
 

 

ภาพที่ 6.32 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP (9) 
 

 

ภาพที่ 6.33 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP (10) 
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ภาพที่ 6.34 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP (11) 
 

 
 

ภาพที่ 6.35 การเรียกใช้งานโปรแกรม XAMPP Control Panel (1) 
 

 

ภาพที่ 6.36 การเรียกใช้งานโปรแกรม XAMPP Control Panel (2) 
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ภาพที่ 6.37 การเรียกใช้งานโปรแกรม XAMPP Control Panel (3) 
 

 

ภาพที่ 6.38 การเรียกใช้งานโปรแกรม XAMPP Control Panel (4) 
 

 

ภาพที่ 6.39 การเรียกใช้งานโปรแกรม XAMPP Control Panel (5) 
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ภาพที่ 6.40 การเรียกใช้งานโปรแกรม XAMPP Control Panel (6) 
 

 

ภาพที่ 6.41 การเรียกใช้งานโปรแกรม XAMPP Control Panel (7) 
 

 

ภาพที่ 6.42 การทดสอบการท างานการจ าลองเครื่องแม่ข่าย 
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ภาพที่ 6.43 การทดสอบการท างานระบบฐานข้อมูล 
 

6.3.2.3 การใช้งานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 
ภายหลังติดตั้งและทดสอบโปรแกรม XAMPP เรียบร้อย สามารถเรียกใช้

ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล โดยภายใน XAMPP ได้ติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL Database 
และโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin ทั้งนี้สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
เบื้องต้น ดังแสดงในภาพที่ 6.44 – ภาพที่ 6.58 

 

 
 

ภาพที่ 6.44 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (1) 
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ภาพที่ 6.45 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (2) 
 

 
 

ภาพที่ 6.46 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (3) 
 

 
 

ภาพที่ 6.47 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (4) 
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ภาพที่ 6.48 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (5) 
 

 
 

ภาพที่ 6.49 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (6) 
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ภาพที่ 6.50 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (7) 
 

 
 

ภาพที่ 6.51 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (8) 
 

 
 

ภาพที่ 6.52 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (9) 
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ภาพที่ 6.53 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (10) 
 

 
 

ภาพที่ 6.54 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (11) 
 

 
 

ภาพที่ 6.55 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (12) 
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ภาพที่ 6.56 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (13) 
 

 
 

ภาพที่ 6.57 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (14) 
 

 
 

ภาพที่ 6.58 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (15) 
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6.4 โปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ 
 

ในหัวข้อโปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพ่ือการน าเสนอ ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ประเด็น 
ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 ส่วนส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการน าเสนอ และประเด็นที่ 2 การ
ดาวน์โหลด การติดตั้ง และการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอเบื้องต้น 
 

6.4.1 ส่วนส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ 
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ คือ โปรแกรมระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ 

(Content Management System: CMS) ซึ่งเป็นระบบที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้น เพ่ือช่วยเหลือและ
ลดทรัพยากรในการพัฒนาและการบริหารจัดการเว็บไซต์ (Development and Management) 
ได้แก่ ด้านผู้พัฒนาระบบ (Developer) ระยะเวลา (Timing) และงบประมาณ (Investment) เพ่ือใช้
ในการสร้างและควบคุมดูแลเว็บไซต์ 

6.4.1.1 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ 
โดยทั่วไปแล้ว CMS จะน าภาษาสคริปต์ (Script Languages) ต่างๆ มา

ใช้ประกอบเพ่ือให้กระบวนการท างานเป็นแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น PHP, Perl, ASP, Python และ
ภาษาสคริปต์อ่ืนๆ ซึ่งต้องใช้ควบคุมกับโปรแกรมจ าลองเครื่องแม่ข่าย (Web Server) เช่น Apache 
Web Server นอกจากนั้น จ าเป็นต้องใช้ควบคู่กับโปรแกรมฐานข้อมูลและโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
เช่น MySQL และ phpMyAdmin 

 

 
 

ภาพที่ 6.59 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ 
ที่มา: https://www.webtown-group.com/documents/44120/0/eZ-Platform-Enterprise-Edition+%281%29.png 
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ลักษณะและส่วนประกอบของโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการน าเสนอ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนของระบบ ท าหน้าที่ควบคุมดูแล และปฏิสัมพันธ์กับผู้
ควบคุมและผู้ใช้งาน ส่วนที่ 2 ส่วนของผู้ควบคุม ท าหน้าที่ดูแล ปรับปรุงเนื้อหา ปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน 
การท างานตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ และส่วนที่ 3 ผู้ใช้งาน ท าหน้าที่เรียกดูข้อมูลจากเว็บไซต์ ใน
บางโอกาสอาจะได้รับสิทธิ์ให้แสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ 

 
6.4.1.2 ข้อเด่นข้อด้อยของโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ 

ลักษณะเด่นของ CMS คือ ประกอบด้วยส่วนบริหารจัดการของผู้ดูแล
ระบบ (Administration Panel) และด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ท าให้สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้
อย่างรวดเร็ว โดยเน้นที่การจัดการผ่านเว็บ (Web Interface) ในรูปแบบของระบบเว็บท่า (Portal 
System) ตัวอย่างฟังก์ชันการท างาน ได้แก่ การน าเสนอบทความ (Article) การเพยแพร่ข่าวสาร 
(News) การน าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ ( Information) ห้องสนทนา (Chat Room) กระดาษข่าว 
(Forum) การส ารวจความคิดเห็น (Poll) และส่วนอื่นๆ ซึ่งผู้ดูแลสามารถเพ่ิมเติม ดัดแปลง แก้ไข ตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

อย่างไรก็ตามโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ หรือ CMS ยังคงจ าเป็น
และต้องการผู้ควบคุมดูแล (Administrator) ซึ่งเป็นมนุษย์ หากมีจ านวนข้อมูลที่มาก มีจ านวนเพจที่
ต้องควบคุมดูแลที่หลากหลาย ย่อมมีโอกาสที่จะผิดพลาดในการควบคุม ดังนั้นในอนาคตอาจต้องมอง
หาเครื่องมือเพ่ือช่วยเหลือในการบริหารจัดการ 

 

 
 

ภาพที่ 6.60 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ 
ที่มา: https://themarketfact.com/wp-content/uploads/2019/02/Content-Management-Software-Market.png 
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6.4.2 การดาวน์โหลด การติดตั้ง และการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ
เบื้องต้น 

ภายหลังติดตั้งและทดสอบโปรแกรมจ าลองเครื่องแม่ข่ายเรียบร้อย สามารถ
เรียกใช้โปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพ่ือการน าเสนอ โดยในบทเรียนนี้  ผู้เขียนจ ากัดขอบเขตการน าเสนอ
เนื้อหาบทเรียนเพียงบางโปรแกรมเท่านั้น ทั้งนี้สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
น าเสนอเบื้องต้น ดังแสดงในภาพที่ 6.61 – ภาพที่ 6.93 

 
6.4.2.1 การดาวน์โหลดโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ 

ในการค้นหาและการน าโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการน าเสนอมาใช้ 
สามารถค้นหาและดาวน์ โหลดได้จากเว็บไซต์  ได้แก่  โปรแกรม WordPress จากเว็บไซต์  
https://wordpress.com หรื อ  https://th.wordpress.org โปรแกรม Joomla จากเว็ บ ไซต์  
https://www.joomla.org โปรแกรม Drupal จากเว็บไซต์ https://www.drupal.org เป็นต้น 

ในเนื้อหาบทเรียนนี้ ผู้เขียนจ ากัดขอบเขตการน าเสนอเพียงโปรแกรม 
WordPress ซึ่งมีข้ันตอนการดาวน์โหลด การติดตั้ง และการใช้งานในหัวข้อต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 6.61 เว็บไซต์ WordPress 
ที่มา: https://wordpress.com 
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ภาพที่ 6.62 เว็บไซต์ WordPress ประเทศไทย 
ที่มา: https://th.wordpress.org 

 

 
 

ภาพที่ 6.63 ดาวน์โหลดโปรแกรม WordPress ภาษาไทย  
ที่มา: https://th.wordpress.org 

 
6.4.2.2 การติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ 

ภายหลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม WordPress เสร็จสมบูรณ์ ให้ผู้ใช้ท า
การขยายไฟล์ (Extract Files) และน าไปไว้ที่ส่วนเผยแพร่เว็บไซต์จ าลอง (Website Publishing 
Path) ตัวอย่างเช่น C:\xampp\htdocs\wordpress  
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ภาพที่ 6.64 ส่วนเผยแพร่เว็บไซต์จ าลอง โปรแกรม WordPress 
 
ภายหลังจากเตรียมไฟล์โปรแกรม WordPress เพ่ือติดตั้งแล้ว ผู้ใช้

จ าเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการท างานของระบบ โดยสามารถสร้างฐานข้อมูล ผ่าน 
URL: http://localhost/phpmyadmin ดังแสดงขั้นตอนในภาพด้านล่าง  

 

 
 

ภาพที่ 6.65 การสร้างฐานข้อมูล โปรแกรม WordPress 
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ภาพที่ 6.66 ผลลัพธ์การสร้างฐานข้อมูล โปรแกรม WordPress 
 
ภายหลังจากสร้างฐานข้อมูล ส าหรับโปรแกรม WordPress เรียบร้อย

สมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งโปรแกรม WordPress ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
ก าหนดชื่อฐานข้อมูล 2) การก าหนดชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล 3) การก าหนดรหัสผ่านฐานข้อมูล 4) การ
ก าหนดโฮสท์ฐานข้อมูล และ 5) การก าหนดค าน าหน้าตาราง โดยผู้ใช้จ าเป็นต้องเปิดการติดตั้ง ผ่าน 
URL: http://localhost/wordpress/wp-admin/setup-config.php ดังภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 6.67 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดการติดตั้ง โปรแกรม WordPress (1) 
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ภาพที่ 6.68 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดการติดตั้ง โปรแกรม WordPress (2) 
 

 
 

ภาพที่ 6.69 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดการติดตั้ง โปรแกรม WordPress (3) 
 

 
 

ภาพที่ 6.70 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดการติดตั้ง โปรแกรม WordPress (4) 
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ภาพที่ 6.71 ด าเนินการติดตั้งโปรแกรม WordPress เรียบร้อย 
 

6.4.2.3 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอเบื้องต้น 
ภายหลังการติดตั้งโปรแกรม WordPress เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถ

เรียกชมเว็บไซต์ ผ่าน URL: http://localhost/wordpress และสามารถเรียกใช้โปรแกรมเบื้องต้น 
ผ่าน URL: http://localhost/wordpress/wp-login.php เพ่ือก าหนดเนื้อหา และรายละเอียดต่างๆ 
เกี่ยวกับเว็บไซต์ ดังแสดงขั้นตอนในภาพด้านล่าง 

 

 

ภาพที่ 6.72 เว็บไซต์ของโปรแกรม WordPress ในเครื่องจ าลองแม่ข่าย 
 

 

ภาพที่ 6.73 การเขา้สู่ระบบของโปรแกรม WordPress 
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ภาพที่ 6.74 ผู้ดูแลระบบกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
 

 
 

ภาพที่ 6.75 เพจควบคุมของโปรแกรม WordPress 
 

 
 

ภาพที่ 6.76 เพจปรับแต่งเว็บของโปรแกรม WordPress 
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ภายหลังเข้าสู่ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แล้ว สิ่งหนึ่งที่จ าเป็นคือการ
ก าหนดสิทธิ์สมาชิก การเพ่ิมสมาชิก การมอบหมายหน้าที่สมาชิก เพ่ือให้เว็บไซต์ที่พัฒนาสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผู้ร่วมพัฒนาอย่างแท้จริง 

 

 
 

ภาพที่ 6.77 การปรับแต่งข้อมูลผู้ใช้ของโปรแกรม WordPress 
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ภาพที่ 6.78 การเพ่ิมผู้ใช้ของโปรแกรม WordPress (1) 
 

 

ภาพที่ 6.79 การเพ่ิมผู้ใช้ของโปรแกรม WordPress (2) 
 

 

ภาพที่ 6.80 การเพ่ิมผู้ใช้ของโปรแกรม WordPress (3) 
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ภาพที่ 6.81 การเพ่ิมผู้ใช้ของโปรแกรม WordPress (4) 
 

 
 

ภาพที่ 6.82 การเพ่ิมผู้ใช้ของโปรแกรม WordPress (5) 
 

 
 

ภาพที่ 6.83 การเพ่ิมเรื่อง (Posts) ของโปรแกรม WordPress (1) 
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ภาพที่ 6.84 การเพ่ิมเรื่อง (Posts) ของโปรแกรม WordPress (2) 
 

 
 

ภาพที่ 6.85 การเพ่ิมสื่อ (Media) ของโปรแกรม WordPress (1) 
 

 
 

ภาพที่ 6.86 การเพ่ิมสื่อ (Media) ของโปรแกรม WordPress (2) 
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ภาพที่ 6.87 การเพ่ิมหน้า (Pages) ของโปรแกรม WordPress (1) 
 

 
 

ภาพที่ 6.88 การเพ่ิมหน้า (Pages) ของโปรแกรม WordPress (2) 
 

 
 

ภาพที่ 6.89 การจัดการความเห็น (Comments) ของโปรแกรม WordPress 
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ภาพที่ 6.90 การจัดการรูปแบบเว็บ (Appearance) ของโปรแกรม WordPress 
 

 
 

ภาพที่ 6.91 การจัดการวิดเจ็ด (Widgets) ของโปรแกรม WordPress 
 

 
 

ภาพที่ 6.92 การจัดการปลั๊กอิน (Plugins) ของโปรแกรม WordPress 
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ภาพที่ 6.93 การตั้งค่าท่ัวไป (Settings) ของโปรแกรม WordPress 
 

6.5 โปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 

ในหัวข้อโปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพ่ือการศึกษา ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ประเด็น 
ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 ส่วนส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการศึกษา และประเด็นที่ 2 การ
ดาวน์โหลด การติดตั้ง และการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษาเบื้องต้น 

6.5.1 ส่วนส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา คือ โปรแกรมระบบจัดการเนื้อหาเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน หรือ ระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ซึ่งเป็น
โปรแกรมท่ีท าหน้าที่บริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ ประกอบด้วยเครื่องมืออ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ  

 

 

ภาพที่ 6.94 Learning Management System 
ที่มา: https://bit.ly/2Oiftds 
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ผู้สอนสามารถน าเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่อยู่ภายในห้องเรียน 
หรือกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ ไปไว้บนระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียน นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา บทเรียนและกิจกรรมการเรียนต่างๆ ได้จากทุก
ทีทุกเวลา (Anyplace Anywhere Anytime) กระบวนการต่างๆ เหล่านี้กระท าผ่านระบบทั้งหมด 
นับว่าเป็นข้อดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในอนาคต 

 
6.5.1.1 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 

โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการศึกษา หรือ LMS ประกอบด้วยเครื่องมือและ
สิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย ลักษณะส าคัญของ LMS คือ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูก
ออกแบบมาเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนผู้สอน สามารถบันทึกและจัดการข้อมูลการเรียนการสอน สามารถ
ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียน การใช้บทเรียน การท าข้อสอบ รวมถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน  

ประเภทของโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการศึกษา LMS สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทตามการใช้งาน ได้แก่ กลุ่มซอฟต์แวร์ฟรี (Open Source LMS) ที่มีลิขสิทธิ์ในการ
ใช้งานแบบ GPL ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Moodle จากเว็บไซต์ https://moodle.org โปรแกรม 
Model ภาษาไทยจากเว็บไซต์ http://www.thaimoodle.org และโปรแกรม ATutor จากเว็บไซต์ 
www.atutor.ca และกลุ่มซอฟต์แวร์เอกชนเพ่ือธุรกิจ จ าเป็นต้องเสียค่าลิขสิทธิ์และการขออนุญาต
การใช้งาน ตัวอย่างเช่น Dell Learning System: DLS (https://www.dell.com) 

ผู้ใช้งานในระบบ LMS แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้บริหารระบบ 
(Administrator) ท าหน้าที่ในการติดตั้งระบบ ก าหนดค่าการท างานต่างๆ ปรับแต่งระบบการท างาน 
เปลี่ยนแปลงและดูแลรักษาความปลอดภัยของภาพรวมระบบ 2) ผู้สอน (Teacher) ท าหน้าที่ในการ
จัดการเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมต่างๆ ตามสมควร และ 3) ผู้เรียน (Student) ซึ่งหมายถึง
นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจเข้ามาศึกษาในหัวข้อบทเรียน 

 
6.5.1.2 ข้อเด่นข้อด้อยของโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการเรียนการสอน มี
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) ซ่ึงมีรากฐานและกระบวนการมาจาก
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ส่งผลให้เกิดข้อดีข้อเสียจากโปรแกรมและรูปแบบ
การเรียนการสอนดังกล่าว  

ข้อดีข้อเด่นของ LMS คือ ระบบจัดการเรียนการสอนมีความกว้างไกล 
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้อย่างสม่ าเสมอ ทุกที ทุกเวลา และตามความสนใจของผู้ เรียน 
นอกจากนั้นเครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนยังมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การประเมินผลผู้เรียน 
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การติดตามพฤติกรรมผู้เรียน การแจ้งเตือนผู้เรียนและผู้สอน อย่างไรก็ตาม LMS ยังต้องพ่ึงพิงต่อ
ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ซึ่งในบางสถานที่ที่ห่างไกลยังคงเป็นอุปสรรคส าคัญ 

ข้อเสียข้อด้อยของ LMS เครื่องมือบางอย่างจ าเป็นต้องพัฒนาให้
ครอบคลุมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา เนื่องจากบางสาขาวิชายังคงคุ้นชิน
กับการใช้เทคโนโลยีเก่า ได้แก่ การใช้กระดาษหน้าชั้นเรียน การท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่ง
เหล่านี้เทคโนโลยีในปัจจุบันอาจจะยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรค แต่ในอนาคตเทคโนโลยีใหม่อาจ
สามารถทดแทนหรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น การใช้ภาพเสมือนจริง (Hologram) ในการ
จ าลองกิจกรรม หรือการใช้หุ่นยนต์ (Robots) แทนอวตารผู้สอน  

 

 
 

ภาพที่ 6.95 คุณครหูุ่นยนต์ (Robot Teacher) 
ที่มา: https://bit.ly/2Czj9TL 

 
6.5.2 การดาวน์โหลด การติดตั้ง และการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา

เบื้องต้น 
ภายหลังติดตั้งและทดสอบโปรแกรมจ าลองเครื่องแม่ข่ายเรียบร้อย สามารถ

เรียกใช้โปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพ่ือการศึกษา โดยในบทเรียนนี้ ผู้เขียนจ ากัดขอบเขตการน าเสนอ
เนื้อหาบทเรียนเพียงโปรแกรม Moodle เท่านั้น ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการศึกษาเบื้องต้น ดังแสดงในภาพที่ 6.96 – ภาพที่ 6.136 
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6.5.2.1 การดาวน์โหลดโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 
การดาวน์โหลดโปรแกรม Moodle ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้จาก

เว็บไซต์ https://moodle.com หรือหากต้องการใช้โปรแกรม Moodle ในภาษาไทยสามารถดาวน์
โหลดได้จาก http://www.thaimoodle.org ดังแสดงในภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 6.96 เว็บไซต์โปรแกรม Moodle 
ที่มา: https://moodle.com 

 

 
 

ภาพที่ 6.97 เว็บไซต์โปรแกรม Moodle ภาษาไทย 
ที่มา: http://www.thaimoodle.org 
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ภาพที่ 6.98 การดาวน์โหลด โปรแกรม Moodle (1) 
ที่มา: https://download.moodle.org 

 

 
 

ภาพที่ 6.99 การดาวน์โหลด โปรแกรม Moodle (2) 
ที่มา: https://download.moodle.org/releases/latest/ 
 

6.5.2.2 การติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 
ภายหลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Moodle เสร็จสมบูรณ์ ให้ผู้ใช้ท าการ

ขยายไฟล์ (Extract Files) และน าไปไว้ที่ส่วนเผยแพร่เว็บไซต์จ าลอง (Website Publishing Path) 
ตัวอย่างเช่น C:\xampp\htdocs\moodle 
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ภาพที่ 6.100 ส่วนเผยแพร่เว็บไซต์จ าลอง โปรแกรม Moodle 
 
ภายหลังเตรียมไฟล์โปรแกรม Moodle เพ่ือติดตั้งแล้ว ผู้ใช้สามารถติดตั้ง

โปรแกรม Moodle ผ่าน URL: http://localhost/moodle/install ดังแสดงกระบวนการติดตั้ง
โปรแกรม Moodle ในภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 6.101 การติดตั้งโปรแกรม Moodle (1) 
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ภาพที่ 6.102 การติดตั้งโปรแกรม Moodle (2) 
 
 

 
 

ภาพที่ 6.103 การติดตั้งโปรแกรม Moodle (3) 
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ภาพที่ 6.104 การติดตั้งโปรแกรม Moodle (4) 
 
 

 
 

ภาพที่ 6.105 การติดตั้งโปรแกรม Moodle (5) 
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ภาพที่ 6.106 การติดตั้งโปรแกรม Moodle (6) 
 

 

ภาพที่ 6.107 การติดตั้งโปรแกรม Moodle (7) 
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ภาพที่ 6.108 การติดตั้งโปรแกรม Moodle (8) 
 

6.5.2.3 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษาเบื้องต้น 
ภายหลังการติดตั้งโปรแกรม Moodle เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเรียก

ชมเว็บไซต์ ผ่าน URL: http://localhost/moodle และสามารถเรียกใช้โปรแกรมเบื้องต้น ผ่าน 
URL: http://localhost/moodle/login/index.php เพ่ือก าหนดเนื้อหา และรายละเอียดต่างๆ 
เกี่ยวกับเว็บไซต์ ดังแสดงขั้นตอนในภาพด้านล่าง 
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ภาพที่ 6.109 การเข้าสู่ระบบ โปรแกรม Moodle 
 

 
 

ภาพที่ 6.110 โปรแกรม Moodle แนะน าการใช้งานเบื้องต้น (1) 
 



        Chapter 06: Web Technology and Innovation 
250 

 
 

ภาพที่ 6.111 โปรแกรม Moodle แนะน าการใช้งานเบื้องต้น (2) 
 

 
 

ภาพที่ 6.112 โปรแกรม Moodle แนะน าการใช้งานเบื้องต้น (3) 
 

 
 

ภาพที่ 6.113 โปรแกรม Moodle แนะน าการใช้งานเบื้องต้น (4) 
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ภาพที่ 6.114 โปรแกรม Moodle แนะน าการใช้งานเบื้องต้น (5) 
 

 
 

ภาพที่ 6.115 โปรแกรม Moodle แนะน าการใช้งานเบื้องต้น (6) 
 

 
 

ภาพที่ 6.116 หน้าแรกเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
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ภาพที่ 6.117 หน้าปฏิทินเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
 

 
 

ภาพที่ 6.118 หน้าไฟล์ส่วนตัวเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
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ภาพที่ 6.119 หน้าเปลี่ยนบทบาทผู้ใช้งาน โปรแกรม Moodle 
 

 
 

ภาพที่ 6.120 หน้าแสดงรายละเอียดสมาชิก โปรแกรม Moodle 
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ภาพที่ 6.121 หน้าแสดงการก าหนดค่าสมาชิก โปรแกรม Moodle 
 

 
 

ภาพที่ 6.122 หน้าการบริหารจัดการเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
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ภาพที่ 6.123 หน้าการลงทะเบียนเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 

 

 
ภาพที่ 6.124 หน้าการวิเคราะห์และก าหนดค่าบนเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
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ภาพที่ 6.125 หน้าการจัดการสมาชิกบนเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
 

 
 

ภาพที่ 6.126 หน้าควบคุมรายวิชาบนเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
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ภาพที่ 6.127 หน้าการจัดการคะแนนบนเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
 

 
 

ภาพที่ 6.128 หน้าการจัดการแสดงเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
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ภาพที่ 6.129 หน้าการจัดการเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
 

 
 

ภาพที่ 6.130 หน้าการรายงานบนเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
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ภาพที่ 6.131 หน้าการพัฒนาและโหมดทดลองบนเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
 

 
 

ภาพที่ 6.132 หน้าการจัดการรายวิชาและประเภท โปรแกรม Moodle 
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ภาพที่ 6.133 หน้าจัดการการเพิ่มรายวิชาบนเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
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ภาพที่ 6.134 หน้าวิธีการวัดมาตรฐานบนเว็บไซต์ โปรแกรม Moodle 
 

 
 

ภาพที่ 6.135 หน้าการจัดการระบบ สมาชิก และบัญชีผู้ใช้ โปรแกรม Moodle 
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ภาพที่ 6.136 หน้าการตั้งค่าโหมดการทดลอง โปรแกรม Moodle 
 

6.6 โปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการค้า 
 

ในหัวข้อโปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพ่ือการค้า ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ประเด็น 
ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 ส่วนส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการค้า และประเด็นที่ 2 การดาวน์
โหลด การติดตั้ง และการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการค้าเบื้องต้น 
 

6.6.1 ส่วนส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการค้า 
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการค้า คือ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก

โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการน าเสนอ (Content Management System: CMS) โดยได้เพ่ิมฟังก์ชัน
การท างานที่เก่ียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เช่น ระบบจ่ายเงิน ระบบคลังสินค้า 
ระบบบริหารจัดการการส่งสินค้า และระบบอ่ืนๆ ซึ่งในบทเรียนนี้ ผู้เขียนได้จ ากัดขอบเขตโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการค้าเพียงหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น 



 

Chapter 06: Web Technology and Innovation  
263 

เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการค้าเปลี่ยนไปสู่โลกการค้าออนไลน์ หรือ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ตัวอย่าง
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล เช่น Amazon, Walmart, eBay, 
Alibaba และตัวอย่างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย เช่น Lazada 
(Thailand), Shopee (Thailand), 11street (Thailand) ได้รายงานจ านวนผู้ใช้บริการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์เพื่อขึ้นเป็นจ านวนมาก 

 

 
 

ภาพที่ 6.137 ตัวอย่างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล 
 

 
 

ภาพที่ 6.138 ตัวอย่างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย 
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ภาพที่ 6.139 สถิติรายได้ในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ไตรมาสแรก พ.ศ. 2562) 
ที่มา: https://www.statista.com/outlook/243/126/ecommerce/thailand 

 
6.6.2 การดาวน์โหลด การติดตั้ง และการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการค้า

เบื้องต้น 
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการค้าได้มีการออกแบบจากหลายบริษัท ซึ่งได้รับความ

นิยมที่หลากหลายแตกต่างกันไป ตามคุณสมบัติของโปรแกรมและความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น 
Joomla VirtueMart, OsCommerce, PrestaShop, OpenCart, Magento ซ่ึงแต่ละโปรแกรมจะมี
เอกลักษณ์และการใช้งานแตกต่างกันออกไป ในบทเรียนนี้ ผู้เขียนเลือกโปรแกรม PrestaShop เพ่ือ
เป็นโปรแกรมในกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชานี้ 

 

ภาพที่ 6.140 เว็บไซต์โปรแกรม PrestaShop  
ที่มา: https://www.prestashop.com/en 
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PrestaShop คือ โปรแกรม CMS e-Commerce ประกอบด้วยระบบการซื้อ
ขายออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมหลังร้าน รองรับภาษาที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังเป็น
โปรแกรม Open Source ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรม เหมาะส าหรับบริษัท
ขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์เป็นของตนเอง แต่ว่าไม่มีความรู้ด้านการ
พัฒนาโปรแกรม ด้วยคุณสมบัติและการออกแบบที่ดึงดูดใจ ท าให้โปรแกรม PrestaShop ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างยิ่ง 

 
6.6.2.1 การดาวน์โหลดโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการค้า 

ภายหลังติดตั้งและทดสอบโปรแกรมจ าลองเครื่องแม่ข่ายเรียบร้อย 
สามารถเรียกใช้โปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพ่ือการค้า โดยในบทเรียนนี้ ผู้เขียนจ ากัดขอบเขตการน าเสนอ
เนื้อหาบทเรียนเพียงบางโปรแกรมเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การค้าเบื้องต้น ดังแสดงในภาพที่ 6.141 – ภาพที่ 6.164 

 

 
 

ภาพที่ 6.141 การดาวน์โหลดโปรแกรม PrestaShop 
ทีม่า: https://www.prestashop.com/en/download 
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ภาพที่ 6.142 การดาวน์โหลดโปรแกรม PrestaShop 
ที่มา: https://www.prestashop.com/en/download 
 
 

6.6.2.2 การติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการค้า 
ภายหลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม PrestaShop เสร็จสมบูรณ์ ให้ผู้ใช้ท า

การขยายไฟล์ (Extract Files) และน าไปไว้ที่ส่วนเผยแพร่เว็บไซต์จ าลอง (Website Publishing 
Path) ตัวอย่างเช่น C:\xampp\htdocs\prestashop 

 

 
 

ภาพที่ 6.143 ส่วนเผยแพร่เว็บไซต์จ าลอง โปรแกรม PrestaShop 
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ภายหลังจากเตรียมไฟล์โปรแกรม PrestaShop เพ่ือติดตั้งแล้ว ผู้ใช้
จ าเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการท างานของระบบ โดยสามารถสร้างฐานข้อมูล ผ่าน 
URL: http://localhost/phpmyadmin ดังแสดงในภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 6.144 การสร้างฐานข้อมูล โปรแกรม PrestaShop 
 
ภายหลังจากสร้างฐานข้อมูล ส าหรับโปรแกรม PrestaShop เรียบร้อย

แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การติดตั้งโปรแกรม PrestaShop ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเลือก
ภาษาเพ่ือติดตั้ง 2) การแสดงลิขสิทธิ์ของโปรแกรม 3) การตรวจสอบคุณสมบัติของระบบ 4) การให้
ข้อมูลบริษัท 5) การตั้งค่าระบบ และ 6) การด าเนินการติดตั้ง โดยผู้ใช้จ าเป็นต้องเปิดการท างานผ่าน 
URL: http://localhost/prestashop/install/index.php ดังภาพด้านล่าง 

 

 

ภาพที่ 6.145 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดการติดตั้ง โปรแกรม PrestaShop (1) 
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ภาพที่ 6.146 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดการติดตั้ง โปรแกรม PrestaShop (2) 

 

ภาพที่ 6.147 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดการติดตั้ง โปรแกรม PrestaShop (3) 

 

ภาพที่ 6.148 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดการติดตั้ง โปรแกรม PrestaShop (4) 
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ภาพที่ 6.149 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดการติดตั้ง โปรแกรม PrestaShop (5) 
 

 

ภาพที่ 6.150 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดการติดตั้ง โปรแกรม PrestaShop (6) 
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6.6.2.3 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการค้าเบื้องต้น 
ภายหลังการติดตั้งโปรแกรม PrestaShop เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถ

เรียกชมเว็บไซต์ ผ่าน URL: http://localhost/prestashop และสามารถเรียกใช้โปรแกรมเบื้องต้น 
ผ่าน URL: http://localhost/prestashop/login/index.php เพ่ือก าหนดเนื้อหา และรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ ดังแสดงขั้นตอนในภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 6.151 หน้าตัวอย่างเว็บไซต์ของโปรแกรม PrestaShop 
 
 

 
 

ภาพที่ 6.152 หน้าการเข้าสู่ระบบของโปรแกรม PrestaShop 
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ภาพที่ 6.153 หน้าการเข้าสู่ระบบของโปรแกรม PrestaShop 
 

 
 

ภาพที่ 6.154 หน้าแสดงรายงานโดยรวมของโปรแกรม PrestaShop 
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ภาพที่ 6.155 หน้าแสดงรายการสินค้าของโปรแกรม PrestaShop 
 

 
 

ภาพที่ 6.156 หน้ารายการสั่งสินค้าของโปรแกรม PrestaShop 
 

 
 

ภาพที่ 6.157 หน้าแสดงรายชื่อลูกค้าของโปรแกรม PrestaShop 
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ภาพที่ 6.158 หน้าแสดงบริการของโปรแกรม PrestaShop 
 

 
 

ภาพที่ 6.159 หน้าแสดงรายการส่งสินค้าของโปรแกรม PrestaShop 
 

 
 

ภาพที่ 6.160 หน้าแสดงสถานที่และการจัดส่งสินค้าของโปรแกรม PrestaShop 
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ภาพที่ 6.161 หน้าแสดงการควบคุมของโปรแกรม PrestaShop 

 
 

ภาพที่ 6.162 หน้าแสดงการตั้งค่าของโปรแกรม PrestaShop (1) 
 

 
 

ภาพที่ 6.163 หน้าแสดงการตั้งค่าของโปรแกรม PrestaShop (2) 
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ภาพที่ 6.164 หน้าแสดงสถานะของโปรแกรม PrestaShop 
 

6.7 แบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียน 
 

6.7.1 วิวัฒน์และพัฒนาการของเว็บเทคโนโลยี 
1) จงอธิบายประวัติและความเป็นมาของเว็บเทคโนโลยี พอสังเขป 
2) จงอธิบายประวัติและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พอสังเขป 
3) การน าเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้เพ่ือคนไทย มี

โครงการอะไรบ้าง แต่ละโครงการมีประโยชน์หรืออุปสรรคอย่างไร จงอธิบายพอสังเขป 
4) เทคโนโลยีเว็บและอินเทอร์เน็ตมีผลกระทบอย่างไรบ้างในอนาคต จงอธิบาย

พอสังเขป 
 

6.7.2 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 
1) จงสรุปแนวคิดในการจัดการข้อมูลจากอดีตถึงปัจจุบัน จงแสดงความคิดเห็น 
2) โครงสร้างแฟ้มข้อมูลประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
3) ชนิดข้อมูลประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
4) ประเภทแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย 
5) จงวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียการน าระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (DBMS) มาใช้ 

โดยพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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6.7.3 การจ าลองและการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย 
1) จงดาวน์โหลดโปรแกรมการจ าลองและการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย 
2) จงติดตั้งโปรแกรมการจ าลองและการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย 
3) จงสร้างฐานข้อมูล ดังแสดงใน ภาพที่ 6.48 
4) จงน าเสนอผลงานการสร้างฐานข้อมูลที่พัฒนาในห้องเรียน 

 
6.7.4 โปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ 

1) จงด าเนินการดาวน์โหลดโปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ 
2) จงด าเนินการติดตั้งโปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ 
3) จงด าเนินการสร้างเว็บไซต์เพ่ือน าเสนอข้อมูลตนเอง 
4) จงน าเสนอผลงานเว็บไซต์ที่พัฒนาในห้องเรียน 

 
6.7.5 โปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 

1) จงด าเนินการดาวน์โหลดโปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 
2) จงด าเนินการติดตั้งโปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 
3) จงด าเนินการสร้างเว็บไซต์เพ่ือการศึกษาข้อมูลตนเอง 
4) จงน าเสนอผลงานเว็บไซต์ที่พัฒนาในห้องเรียน 

 
6.7.6 โปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการค้า 

1) จงด าเนินการดาวน์โหลดโปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการค้า 
2) จงด าเนินการติดตั้งโปรแกรมเว็บส าเร็จรูปเพื่อการค้า 
3) จงด าเนินการสร้างเว็บไซต์เพ่ือการค้าข้อมูลตนเอง 
4) จงน าเสนอผลงานเว็บไซต์ที่พัฒนาในห้องเรียน 
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