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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีการดาเนินชีวติ เทคโนโลยีสารสนเทศจึง
นับเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ตระหนักถึงความจาเป็ นและความสาคัญของ
การผลิตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเชิงทฤษฎี และวิธีปฏิบตั ิ สามารถเป็ น
ผูน้ าในการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศแบบธรรมาภิบาลในองค์การ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และ
งานวิจยั ให้กา้ วทันเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เพื่อออกไปรับใช้สังคมไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จึงได้จดั ทาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหลักสู ตร 4 ปี และหลักสู ตร
2 ปี (ต่อเนื่อง) โดยเปิ ดสอนครั้งแรกเมื่อปี การศึกษา 2551 และในปี การศึกษา 2555 มีนกั ศึกษา
จานวน 1,036คน
นอกจากหลักสู ตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ได้เปิ ดการสอน
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต ทั้งหลักสู ตร 4 ปี และหลักสู ตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
ในการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนทั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศมีเป้ าหมายที่ร่วมกันคือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เน้นการ
สร้างนวัตกรรมและการทางานร่ วมกัน ดังนั้นเพื่อให้การบริ หารจัดการมี ความเป็ นเอกภาพ เกิดความ
คล่องตัว สะดวก และรวดเร็ ว จึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อสามารถ
ดาเนินการให้บรรลุวสิ ัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสยาม และสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและประเทศต่อไป ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยสยาม จึงได้จดั ตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เมื่อ
เดือนสิ งหาคม 2552
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แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบ

ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากเพราะสามารถทางานได้สารพัดตั้งแต่การ
จัดทาเอกสาร การช่วยทาบัญชีไปจนถึงการดูหนังฟังเพลง และการหางาน เมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์มี
จานวนมากขึ้นก็ได้มีการนามาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันขึ้น ซึ่ งก็ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างมากมาย เพราะฉะนั้นกล่าวง่ายๆ ก็คือ อินเทอร์เน็ต เป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่
ต่อเชื่อมถึงกันอยูท่ วั่ โลก
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
XAMPP for Windows คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
รองรับคาสั่ง SQL (SQL = Structured Query Language) เป็ นเครื่ องมือสาหรับเก็บข้อมูล ที่ตอ้ งใช้
ร่ วมกับเครื่ องมือหรื อโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผูใ้ ช้
เช่นทางานร่ วมกับเครื่ องบริ การเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริ การแก่ภาษาสคริ ปต์ที่ทางานฝั่งเครื่ อง
บริ การ (Server-Side Script) เช่น ภาษาPHP เป็ นต้น หรื อทางานร่ วมกับโปรแกรม โปรแกรมถูก
ออกแบบให้สามารถทางานได้บนระบบปฏิบตั ิการที่หลากหลาย และเป็ นระบบ ฐานข้อมูล open
source ที่ถูกนาไปใช้งานมากที่สุด
การใช้งาน XAMPP for Windows เป็ นที่นิยมใช้กนั มากสาหรับฐานข้อมูลสาหรับเว็บไซต์ เช่น
มีเดียวิกิ และ phpBB และนิยมใช้งานร่ วมกับภาษาโปรแกรม PHP ซึ่ งมักจะได้ชื่อว่าเป็ นคู่ จะเห็นได้
จากคู่มือคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ที่จะส อนการใช้งาน XAMPP for Windows และ PHP ควบคู่กนั ไป
นอกจากนี้ หลายภาษาโปรแกรมที่สามารถทางานร่ วมกับฐานข้อมูล XAMPP for Windows ซึ่งรวมถึง
ภาษาซี ซีพลัสพลัส ปาสคาล ซีชาร์ป ภาษาจาวา ภาษาเพิร์ล พีเอชพี ไพทอน รู บี และภาษาอื่น ใช้งาน
ผ่าน API สาหรับโปรแกรมที่ติดต่อ ผ่าน ODBC หรื อ ส่ วนเชื่อมต่อกับภาษาอื่น (database connector)
เช่น เอเอสพี สามารถเรี ยกใช้ XAMPP for Windows ผ่านทาง MyODBC, ADO และADO.NET เป็ น
ต้น สามารถโหลดได้ที่ https://www.apachefriends.org/download.html
คู่ของ XAMPP for Windows กับ PHP ต้องยกให้เป็ นคู่สร้างคู่สมกัน เพราะ PHP มีฟังก์ชนั
สาหรับเรี ยกใช้งาน XAMPP for Windows อย่างครบครัน นอกเหนือไปจากการเขียนสคริ ปต์แบบ
เรี ยบง่าย ตามสไตล์ PHP อยูแ่ ล้ว ปั จจัยอีกอย่างที่ทาให้มีผนู ้ ิยมใช้ PHP ร่ วมกับ XAMPP for Windows
ก็คือความเร็ วในการทางาน รวมทั้งไม่ผกู มัดว่าจะต้องใช้กบั ระบบปฏิบตั ิการใดๆ โดยเฉพาะ ทาให้
ชีวติ ของโปรแกรมเมอร์ สบายขึ้นเยอะ
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์ ทางคณะผู้จดั ทาได้เข้าไปศึกษาเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ และเว็บไซต์หางานต่ างๆ รวมถึงได้คน้ หาข้อมูลที่นามาเพื่อวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบ รวมถึงการออกแบบหน้าจอเพื่อให้เหมาะสม และครอบคลุมการทางานจึงได้ทาการเลือก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และเป็ นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด ได้ดงั นี้

ภาพที่ 2.2 http://www.alumni.ssru.ac.th/
เป็ นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ภายในเว็บไซต์จะมีข่าวสารข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย ทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า รางวัลต่าง ๆที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์รวมการรับสมัครงาน งานคืนสู่ เหย้าของมหาวิทยาลัยงานกีฬาของศิษย์เก่า
กระดานข่าว ผูส้ นใจเข้าศึกษา บุคลากร และการเข้าสู่ ระบบ
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ภาพที่ 2.3 www.korakitinfo.com
เป็ นเว็บไซต์อธิบายโค๊ด PHP ภายในเว็บไซต์จะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์ PHP และ
การเชื่อมต่อไปยัง My SQL ซึ่ งในเว็บไซต์น้ ีจะมีรูปแบบการเขียนCode ต่าง ๆเช่น การดัก Error การ
ตรวจสอบรู ปแบบE-mail รู ปแบบรหัสผ่าน และการจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ
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ภาพที่ 2.4 www.jobthai.com/home/searchjob.php?l=en
เป็ นเว็บไซต์หางานไว้สาหรับหางานโดยสามารถค้นหาจากประเภทงานหรื อสถานที่ปฎิบตั ิงาน
แต่หากจะหาคนที่ตอ้ งการจะทางานต่าง ๆ โดยการสมัครสมาชิก เพื่อเป็ นการฝากประวัติไว้สาหรับให้
ผูอ้ ื่นหรื อหน่วยงานมาค้นหาคนที่ตอ้ งการจะทางานต่าง ๆ ซึ่งในเว็บไซต์น้ ีมีการบอกถึงจานวนการ
ว่างงานในแต่ล่ะภาคแต่ละจังหวัด
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ภาพที่ 2.5 www.jquery.com
เป็ นเว็บไซต์ สาหรับศึกษา Code Java Script Framework เพื่อช่วยให้เขียน Java Script นั้นง่าย
ขึ้นไม่ยงุ่ ยากย่อ Code ให้ส้ นั ลงไม่ยดื ยาวเพื่อนาไปปรับใช้ในการเขียนเว็บไซต์ เช่น การเลือกวันเดือน
ปี เกิด ในรู ปแบบปฏิทิน ทาให้ผเู ้ ข้ามาใช้เว็บไซต์สะดวกขึ้น
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ภาพที่ 2.6 www.getbootstrap.com
เว็บไซต์สาหรับศึกษาช่วยในการหา Code CSS เพื่อนามาใช้ในการกาหนดการแสดงผล
สิ่ งต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่นสี อกั ษร สี พ้นื หลัง ขนาดตัวอักษร จัดการเลย์เอ้าท์ให้สวยงาม ลดการ
ใช้ Code ใช้ HTML ทาให้ขนาดไฟล์เล็กลง การเปิ ดเว็บไซต์เร็ วขึ้น และยังสะดวกต่อการแก้ไข
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในกา รจัดทาระบบนี้ทางคณะผู ้ จัดทา ได้ทาการศึกษาง านวิจยั ของเว็บไซต์ต่างๆ ที่ได้มีการ
พัฒนาคล้ายคลึงกับเว็บไซต์ที่เลือกทา เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์จึงได้นางานวิจยั ที่คิดว่า
เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับเว็บไซต์มาดังนี้

ภาพที่ 2.7 ระบบทดสอบบนอินเทอร์เน็ต
ศิริชยั ดุลยนนท์ และอัญชลี วัฒนศิลเมฆินทร์ (2547) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุกรกิจคณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จดั ทาระบบทดสอบบนอินเ ทอร์ เน็ต ระบบนี้พฒั นาโดยโปรแกรม
Macromedia Dreamweaver MX และใช้ฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2000 มีความสามารถใน
การให้บริ การนักศึกษาเข้าไปทาแบบทดสอบต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 2.8 โปรแกรมเรี ยนรู ้การออกแบบระบบงานทางธุ รกิจบนอินเทอร์ เน็ต
ชนวนจรัส ชินวัฒน วาสนา ศึกมาก และ อุไรวรรณ มัน่ เจริ ญพร (2546) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุ
กรกิจ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จดั ทาโปรแกรมเรี ยนรู้การออกแบบระบบงานทาง
ธุ รกิจบนอินเทอร์ เน็ต ถูกพั ฒนาด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX ลักษณะการทางาน
สามารถมองเห็นภาพขั้นตอนต่างๆ ชัดเจน โดยมีการใช้รูปแบบ Multimedia เช่น รู ปแบบ Multimedia
เช่น วิดีโอและมีการทดสอบบทเรี ยนในรู ปแบบเกมส์ มี ความสามารถ ใน การเรี ยนรู้และ ออกแบบ
ระบบงานทางธุ รกิจบนอินเทอร์ เน็ต
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ภาพที่ 2.9 ระบบการเรี ยนการสอนผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
กนกวรรณ สาเภาเงิน คูหะ ศิริวาริ นทร์ สิ ทธิศร และ วรพล กาญจนะ (2547) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จดั ทาระบบการเรี ยนการสอนผ่านระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อจัดสร้างระ บบการเรี ยนการสอนออนไลน์ผา่ นระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio .NET 2003 และใช้ฐานข้อมูล Microsoft Office Access
2002 มีความสามารถในการรวมสื่ อการเรี ยนการสอบเข้าไปบนเว็บไซต์เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าไปเรี ยน
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตหรื อใช้ในการทาแบบทดสอบของวิชานั้นๆ
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ภาพที่ 2.10 ระบบจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บนอินเทอร์เน็ต
นจินดาพร จันทร์กลม ประมวล สาทิพจันทร์ และ สุ ขจิต ประสิ ทธิเขตร์ (2545) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ธุร กิจ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บน
อินเทอร์เน็ตที่ ได้พฒั นานี้เป็ นเว็บไซต์ที่ทาขึ้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ถูกพัฒนาด้วยโปรแกรม
Macromedia Dreamweaver MX และใช้ฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2003 มีสามารถในการ
เลือกซื้ อในแบบที่เป็ นชุดหรื อแยกชิ้นส่ วนได้ผู ้ จัดทานี้ได้ทาระบบการจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ภายในประเทศไทยโดยที่ลูกค้าสามารถซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และสามารถนาระบบจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บนอินเทอร์ เน็ต เสนอความรู ้ในการศึกษาเพิม่ เติม
นอกเวลาเรี ยนได้
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ภาพที่ 2.11 ระบบการจัดการเว็บไซต์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รุ่ งวดี พิท ั กษ์เงินดี ละออง พุม่ พันธ์ และวีรวัฒน์ ลิ้มประเสริ ฐ (2550) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จดั ทาระบบการจัดการเว็บไซต์ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ เพื่อสร้างเว็บไซต์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2005 และใช้ฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2003 มีความสามารถคือ
อาจารย์สามารถเพิ่ม หรื อแก้ไขข่าวสารของทาง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ได้ทุกที่ทุกเวลานักศึกษา
สามารถที่จะติดต่อกับผูอ้ าจารย์ผสู ้ อนได้โดยที่ไม่จาเป็ นที่จะต้องพบปะกัน
โดยกระทาการ
ติดต่อสื่ อสารผ่านทางเว็บบอร์ ด

