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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยสยามเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันให้จดั การเรี ยน
การสอนได้ในทุกระดับ คือ ระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ภายใต้สังกัดของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสยามได้จดั การศึกษาโดย
แบ่งออกเป็ น 12 คณะ คือ คณะบริ หารธุ รกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสยามตั้งอยูท่ ี่ 38
ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10163
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบ
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การทางานของระบบบันทึกกิ จกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่1
ส่ วนของผูด้ ูแลระบบและอาจารย์ ซึ่ งเป็ นคนจัดการข้อมูล พื้นฐานต่างๆ ทั้งค้นหา เพิ่ม แก้ไข และ
บันทึก ข้อมูล ลงในฐานข้อมูล อาทิ ข้อมูลบุ ค ลากร ข้อมูลคณะและหน่ วยงาน ข้อมูลข่า วสาร และ
ข้อมูลกิจกรรม อีกทั้งยังสามารถออกรายงานสรุ ปกิจกรรมได้ ส่ วนที่ 2 ในส่ วนของผูใ้ ช้ทวั่ ไป ซึ่ งผูใ้ ช้
สามารถค้นหาข้อมูล พื้นฐานต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารหรื อกิ จกรรมต่างๆ รวมทั้งข้อมูลการติดต่อ
ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ของอุปกรณ์แต่ละชนิ ดได้ และสามารถดูรายละเอียดข้อมูล
ต่า งๆ หรื อสมัค รเข้า ร่ วมกิ จกรรมที่ ตนสนใจได้ รวมทั้ง ประเมิ นกิ จกรรมและออกใบสรุ ปชั่วโมง
กิจกรรมได้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้
Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ดว้ ยแนวคิด ที่จะทาให้เว็บไซต์สามารถ
แสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ ที่แตกต่างกันไปโดยใช้โค้ดร่ วมกันเพื่อแก้ปัญหาการพัฒนา
เว็บไซต์หลายเวอร์ชนั ซึ่ งทาให้มีตน้ ทุนเพิ่มขึ้นทั้งในด้านเวลาและค่าจ้างในการพัฒนา

ภาพที่ 2.2 Responsive Web Design
ที่มา: https://www.golly-design.com/content/contentresponsive.php
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ความเป็ นมาของ Responsive Web Design
ในอดีตการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จะรองรับเพียงขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
หรื อที่เรี ยกว่า “Desktop” ซึ่ งปั จจุบนั โทรศัพท์มือถือถูกพัฒนาให้สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์ เน็ตได้
เวลาผูใ้ ช้เ ปิ ดเว็บ ไซต์ด้วยโทรศัพ ท์มื อ ถื อซึ่ งมี ข นาดหน้า จอที่ เ ล็ ก กว่า คอมพิ ว เตอร์ จึ ง ท าให้ ก าร
แสดงผลนั้นไม่ พ อดี ก ับ หน้าจอ ซึ่ ง ทาให้ผูใ้ ช้ไ ม่ ไ ด้รับความสะดวกในการใช้ง าน ต่ อมาได้มี ก าร
ออกแบบเว็บไซต์ที่พฒั นาสาหรับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ หรื อที่เรี ยกว่า “Mobile” ซึ่ งแยกออกจาก
เว็บไซต์หลัก โดยจะมี URL ที่ข้ ึนต้นด้วย m. หรื อ /m/, /mobile/ ต่อท้าย
ในปั จจุบนั อุปกรณ์ ที่เข้าใช้งานอินเตอร์ เน็ตได้น้ นั มีมากขึ้น รวมทั้งขนาดของโทรศัพท์มือถื อ
แต่ละยี่ห้อแตกต่างกันไป การพัฒนาเว็บไซต์แยกสาหรับแต่ละอุปกรณ์จึงทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายและใช้
เวลามาก ด้ว ยเหตุ น้ ี จึง ท าให้ เกิ ด การออกแบบเว็บไซต์เ ดี ย วให้รองรั บทุ ก อุ ป กรณ์ หรื อ ที่ เ รี ย กว่า
“Responsive Web Design”
การพัฒนา Responsive Web Design จะใช้เทคนิคในการพัฒนาได้ 3 แบบ คือ Fluid Grid,
Flexible Images และ CSS3 Media Queries
Fluid Grid คือ การออกแบบ Grid ให้เป็ นแบบ Relative ให้มีความยืดหยุน่ ซึ่ งก็คือการที่ไม่ได้
กาหนดขนาดของ Grid แบบตายตัว แต่กาหนดให้สัมพันธ์กบั สิ่ งอื่นๆ เช่น กาหนดความกว้าง
เป็ น % หรื อการใช้ font-size ที่มีหน่วยเป็ น em เป็ นต้น
Flexible Images คือ การกาหนดขนาดของรู ปต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กบั ขนาดของหน้า
จอแสดงผล เช่ น รู ป ที่ มี ข นาดใหญ่ ม าก เวลาแสดงในโทรศัพ ท์มื อถื อที่ มี ขนาดหน้า จอเล็ก
อาจจะเต็มหน้าจอเกินไป จึงควรปรับขนาดลงเพื่อให้แสดงผลได้อย่างเหมาะสม
CSS3 Media Queries คือ การออกแบบ style sheets ให้กบั ขนาดของอุ ปกรณ์ ต่างๆ โดย
ออกแบบหน้าจอที่มีขนาดเล็กที่สุด แล้วจึงออกแบบหน้าจอขนาดใหญ่ตามลาดับ ซึ่ งการเขียน
style sheets จะช่วยลดความซ้ าซ้อนและสามารถแก้ไขโค้ดภายหลังได้สะดวก

11

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างเว็บไซต์ Responsive
ที่มา: http://srp30450.blogspot.com/2016/05/responsive-web.html
ประโยชน์ของ Responsive Web Design
-

สะดวกและลดความยุง่ ยากในการพัฒนา รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลปรับปรุ งเว็บไซต์
เว็บไซต์มีความยืดหยุน่ ผูใ้ ช้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก เมื่อเปิ ดเว็บไซต์ดว้ ยอุปกรณ์ ที่มี
ขนาดหน้าจอใด เว็บไซต์สามารถแสดงข้อมูลได้เหมาะสมกับขนาดของหน้าจอนั้น
ช่วยให้เซิ ร์ฟเวอร์ ไม่ทางานหนัก เนื่องจากเว็บไซต์ไม่ตอ้ งเปลี่ยนเส้นทาง (redirect) ไปยังหน้า
Mobile ก่อนที่จะแสดงผล
สนับสนุนการทา SEO (Search Engine Optimization) กับ Google ซึ่ ง Googlebot-Mobile จะ
เน้น เก็ บ ข้อ มู ล เว็บ ไซต์ที่ พ ฒ
ั นาให้ ร องรั บ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ จึ ง ท าให้เ ว็บ ไซต์ที่ พ ฒ
ั นาด้ว ย
Responsive นั้นสามารถเข้ามาเก็บข้อมูลได้ง่าย
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการค้นหาเว็บไซต์ที่เ กี่ ยวข้องกับการพัฒนาระบบ เนื่ องจากมีประโยชน์ต่อ
การดาเนินงาน ในด้านการออกแบบเว็บไซต์ ด้านการออกแบบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม โดย
ค้นหาจากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.4 http://www.thaicreate.com/PHP.html
เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมการเขียนคาสั่ง (coding) ด้วยภาษา PHP อยูเ่ ป็ นจานวนมาก สามารถใช้
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเมื่ อเกิ ดข้อผิดพลาด ซึ่ งสามารถนาข้อมูลที่ ไ ด้จาก
เว็บไซต์ดงั กล่าวนั้นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ
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ภาพที่ 2.5 http://www.ninenik.com
เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมคาสั่งในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP รวมทั้งการใช้ ซี เอสเอส
(CSS) เอแจ็กซ์ และจาวาสคริ ปต์ โดยจะมีโค้ดตัวอย่างและแสดงผลลัพธ์ให้ดูอย่างละเอียด เช่น การ
ตรวจสอบระดับความปลอดภัยของรหัสผ่านด้วยการใช้ เอแจ็กซ์ การสร้างปฏิทินกิจกรรม เป็ นต้น ซึ่ ง
สามารถนาข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ดงั กล่าวนั้นมาประยุกต์ใช้ในออกแบบและการพัฒนาระบบ

14

ภาพที่ 2.6 http://www.siam.edu/siamedu_thai_mainpage
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนาระบบ เช่น ข้อมูลคณะ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลบุคลากร เป็ นต้น ซึ่งสามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
เว็บไซต์ดงั กล่าวนั้นมาประยุกต์ใช้ในออกแบบฐานข้อมูลและการพัฒนาระบบ

15

ภาพที่ 2.7 http://getbootstrap.com
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ Bootstrap ซึ่ งเป็ นเฟรมเวิร์ค ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ โดย
เว็บไซต์ดงั กล่าวจะอธิ บายการทางานของ Bootstrap ตัวอย่างโค้ดและตัวอย่างผลลัพธ์ซีเอสเอสที่ใช้ใน
Bootstrap รวมทั้งตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีการนา Bootstrap ไปใช้งาน ซึ่ งสามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
เว็บไซต์ดงั กล่าวนั้นมาประยุกต์ใช้ในออกแบบและการพัฒนาระบบ
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ภาพที่ 2.8 http://www.select2web.com/fpdf
เป็ นเว็บไซต์ที่สอนเขียนโปรแกรมการออกรายงานแบบเป็ นไฟล์ PDF (Portable Document
Format) ใดยใช้ FPDF ซึ่ งจะอธิ บายขั้นตอนการเขี ยนคาสั่งที ละขั้นตอนและแสดงผลลัพธ์อย่าง
ละเอี ยด เริ่ มตั้งแต่การกาหนดค่ากระดาษ การสร้ างตาราง ไปจนถึ งการนาข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
แสดงบนรายงาน ซึ่ งสามารถนาข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ดงั กล่าวนั้นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนิ น งานของ
ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามโดยศึกษาจากงานวิจยั ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.9 ระบบขายสิ นค้าและของที่ระลึกสาหรับปิ ยธรรมมูลนิธิวดั ป่ าภูกอ้ น
ทิพวัลย์ คาศิริ (2556) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระบบขายสิ นค้าและของที่
ระลึ กสาหรั บปิ ยธรรมมู ลนิ ธิวดั ป่ าภูก้อนมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการขายสิ นค้าและของที่
ระลึ ก ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สะดวกต่ อ การใช้ง าน และตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ ห ารและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานของปิ ยธรรมมูลนิธิ วัดป่ าภูกอ้ น โดยใช้เครื่ องมือในการพัฒนาได้แก่ Notepad++ เวอร์ ชนั
6.4.2 และใช้ภาษา PHP เวอร์ ชนั 5.2.1 ในการพัฒนาระบบ และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
เวอร์ ชนั 5.1 จากการศึกษาพบว่าระบบมีความสามารถในการจัดการข้อมูลผูใ้ ช้ บันทึกข้อมูลสิ นค้า
กาหนดบาร์ โค้ดสิ นค้า และออกรายงานต่างๆ ซึ่ งในส่ วนของพนักงานขายสามารถตรวจสอบบาร์ โค้ด
พิมพ์สติ๊กเกอร์ บาร์ โค้ดสิ นค้า บันทึกการขายและรับคืนสิ นค้า และออกรายงานการรั บคืนสิ นค้าได้
นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารสามารถนาข้อมูลสารสนเทศที่จดั เก็บไว้อย่างเป็ นระบบในฐานข้อมูลมาวิเคราะห์
และช่วยตัดสิ นใจในการวางแผนและบริ หารงานองค์กรในอนาคตได้
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ภาพที่ 2.10 ระบบฐานข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่ อการเรี ยนรู ้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
เบญจพร สายแวว (2556) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ หาประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบฐานข้อมู ลแหล่ ง เรี ยนรู ้ ภู มิปั ญญาท้องถิ่ น และสื่ อการเรี ยนรู ้ ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยทาการพัฒนาจากระบบงานเดิ มที่ เก็บข้อมูลด้วยเอกสาร การ
พัฒนาระบบแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือผูด้ ูแลระบบ และระบบผูใ้ ช้งาน ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า ในส่ วน
ของผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลผูใ้ ช้ จัดการข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ จัดการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่ น
และสื่ อการเรี ยนรู ้ เช่ น ข้อมูลประเภทแหล่งเรี ยนรู้ ชื่ อแหล่งเรี ยนรู้ รู ปภาพ ที่ต้ งั รายละเอียดแหล่ง
เรี ยนรู้รวมทั้งหน่วยงานหรื อบุคคลที่รับผิดชอบหรื อเป็ นเจ้าของแหล่งเรี ยนรู้ วันเดือนปี ที่บนั ทึก เป็ น
ต้นโดยเครื่ องมือในการพัฒนา คื อโปรแกรมภาษา PHP เวอร์ ชัน 5.2.0 และระบบฐานข้อมูล ใช้
MySQL เวอร์ชนั 5.5
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ภาพที่ 2.11 ระบบบันทึกวันลาบุคลากรออนไลน์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
ฎารเกศฐ์ ทองโคตร (2556) ภาควิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารประยุก ต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
บันทึกวันลาบุคลากรออนไลน์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา และเพื่อให้ผใู้ ช้ได้ประเมินความพึง
พอใจที่ มี ต่ อ ระบบบัน ทึ ก วัน ลาของบุ ค ลากร รวมทั้ง ฝ่ ายเจ้า หน้า ที่ ส ามารถน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจในการบริ หารงาน จากการศึกษาพบว่าระบบสามารถช่วยลดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูลการแจ้งวันลางานได้ และทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยระบบพัฒนาจากภาษา
PHP เวอร์ ชนั 5.2.1 ร่ วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เวอร์ ชนั 5.0.37 และใช้โปรแกรม
Macromedia Dreamweaver MX ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
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ภาพที่ 2.12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุ รกิจห้องพักในรู ปแบบ Responsive Web
ฉัต รชุ ต า สายเพชร (2557) ภาควิชาการจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการธุ รกิ จห้องพักในรู ปแบบ Responsive Web เพื่อรองรับอุปกรณ์ในขนาด
หน้าจอต่างๆ เป็ นการเพิ่มทางเลื อกในการใช้งานให้แก่ผใู ้ ช้ โดยมีส่วนประกอบของระบบ 2 ส่ วนคือ
ส่ วนของผูด้ ูแลระบบและส่ วนของผูใ้ ช้งานจากการศึกษาพบว่าระบบจะแบ่งส่ วนประกอบย่อยได้ 3
ส่ วนคือ การจองห้องพัก คลังสิ นค้าและการซ่อมบารุ ง ซึ่งระบบพัฒนาขึ้นในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน
เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้แก่ Adobe Dreamweaver CS6, PHP เวอร์ ชนั 5.2.6 และ
MySQL เวอร์ชนั 5.0.51
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ภาพที่ 2.13 การพัฒนาระบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามลักษณะของ Responsive Design ด้วย
เทคโนโลยี HTML5
ภมรศัก ดิ์ สกุ ล รั ต น์ (2558) ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อพัฒนารู ปแบบบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามลักษณะของเทคโนโลยี Responsive Design ขอบเขตการวิจยั มีดงั นี้ ศึกษา
และออกแบบส่ วนนาเสนอบทเรี ยน ออกแบบส่ วนแบบทดสอบ พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
กับ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แบบพกพาตามลัก ษณะของ Responsive Design ด้วยภาษา HTML5
โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ โปรแกรม Adobe Edge Animate
เวอร์ ชนั 1.5 และใช้โปรแกรม Adobe Audition เวอร์ ชนั 3.0 ในการอัดเสี ยงคาบรรยาย โดยเว็บไซต์
พัฒนาด้วยภาษา PHP เวอร์ ชนั 5.3 และใช้ฐานข้อมูล MySQL เวอร์ ชนั 5.6 จากการศึกษาพบว่าระบบ
มีความทันสมัย ด้วยเทคโนโลยี Responsive Design จึงทาให้ใช้งานง่าย ทาให้ผใู ้ ช้สามารถค้นหา
บทเรี ยนที่สนใจได้

