บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
มหาวิท ยาลัย สยาม เป็ นมหาวิทยาลัย เอกชน 1 ใน 5 แห่ ง แรกของประเทศไทย ก่ อตั้ง ในปี
พ.ศ. 2508 โดยท่าน ดร. ณรงค์ มงคลวนิ ช ได้มีดาริ ให้เปิ ดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น และได้รับ
การสถาปนาอย่ า งเป็ นทางการ ภายใต้ชื่ อ “วิ ท ยาลัย เทคนิ ค สยาม” ในปี พ.ศ. 2516 ต่ อ มาในปี
พ.ศ. 2529 ได้ รั บ อนุ ม ัติ จ ากทบวงมหาวิ ท ยาลัย ปรั บ สถานภาพเป็ นมหาวิ ท ยาลัย ภายใต้ชื่ อ
“มหาวิท ยาลัย สยาม” โดยปั จจุบ นั มหาวิทยาลัย สยามเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ ได้รับการรั บรอง
วิท ยฐานะสถาบันให้จดั การเรี ย นการสอนได้ใ นทุ ก ระดับ คื อ ระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก ภายใต้สั ง กัด ของส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
มหาวิทยาลัยสยาม
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสยามได้จดั การศึก ษาโดยแบ่งออกเป็ น 12 คณะ คือ คณะบริ หารธุ รกิ จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์
และวิทยาลัยศิลปการแสดง
มีอาคารทั้งสิ้ น 20 อาคาร ตามลาดับการก่อสร้างดังนี้
อาคาร 1 อาคารอานวยการ
อาคาร 2 อาคารเรี ยนรวม 5 ชั้นเดิม
อาคาร 3 อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช
อาคาร 4 อาคารเรี ยนทรงไทยและโรงอาหาร
อาคาร 5 อาคารปฏิบตั ิการคณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่ องกล
อาคาร 6 อาคารสถาบันวิศวกรรมเครื่ องพิมพ์
อาคาร 7 อาคารปฏิบตั ิการวิศวกรรมการเชื่อม
อาคาร 8 อาคารสานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคาร 9 อาคารปฏิบตั ิการวิศวกรรมโยธา
อาคาร 10 ศูนย์บริ การด้านอาคารสถานที่และสื่ อการสอน
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อาคาร 11 อาคารปฏิบตั ิการวิศวกรรมยานยนต์
อาคาร 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (10 ชั้น)
อาคาร 13 อาคาร ATM
อาคาร 14 อาคารปฏิบตั ิการด้านวิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
อาคาร 15 อาคารเรี ยนรวม
อาคาร 16 โภชนาคาร
อาคาร 17 อาคารสโมสรนักศึกษา
อาคาร 18 อาคารปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้ า และคอมพิวเตอร์
อาคาร 19 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 19 ชั้น ส านัก รั บ สมัค ร/ ศูน ย์ก ารประชุ ม วิชาการ
นานาชาติ
อาคาร 20 ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์
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แนวคิด

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบ
ระบบแจ้งพบของหายภายในมหาวิทยาลัยสยาม บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ แบ่งการ
ทางานออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกคือส่ วนการจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลของการแจ้ง
หาย เป็ นต้น ซึ่ งในส่ วนนี้ผดู ้ ูแลระบบจะเป็ นคนจัดการ ซึ่ งจะสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบได้ ในส่ วนที่สอง
คือส่ วนของผูใ้ ช้ทวั่ ไป ในส่ วนนี้ ผใู ้ ช้จะสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลที่ต้ งั อาคารบนแผนที่ ตาแหน่ งห้องพัก
อาจารย์ ข้อมูลการแจ้งพบของหายได้ ซึ่ งถ้าหากผูใ้ ช้พบของหายและต้องการแจ้ง ผูใ้ ช้จะต้องกรอก
ข้อมูลผูพ้ บและข้อมูลของหาย จากนั้นระบบจะทาการตรวจสอบและนามาแสดงให้ผอู ้ ื่นได้เห็ น โดย
ระบบและเครื่ องแม่ข่ายจะใช้ฐานข้อมูลของ SQL Server
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แอนดรอยด์ (Android)
เป็ นระบบปฏิบตั ิการสาหรับอุปกรณ์พกพาเช่น โทรศัพท์มือถื อ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก
ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริ ษทั แอนดรอยด์ (Android Inc.) ภายหลังกูเกิล (Google) ได้ซ้ื อบริ ษทั แอนดรอยด์
ในเดือนสิ งหาคมปี พ.ศ. 2548 (2005) และนาระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ และกูเกิ ลได้
อนุ ญาตให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขโค้ดต่างๆ ด้วยภาษาจาวา และควบคุ มอุ ปกรณ์ ผ่านทางชุ ด Java
libraries ที่กูเกิ ลพัฒนาขึ้นได้ ต่อมาในปี 2550 (2007) ได้มีการร่ วมมือกันของบริ ษทั ชั้นนาเกี่ ยวการ
ผลิ ตฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมทั้งบริ ษทั ทางด้านโทรคมนาคม เช่ น Motorola Samsung HTC Intel
Marvel NVidia ฯลฯ ภายใต้ชื่อ Open handset Alliance (OHA) ที่ร่วมมือกันเพื่อพัฒนามาตรฐานเปิ ด
สาหรับอุปกรณ์ มือถือ ลิ ขสิ ทธิ์ ของโค้ดแอนดรอยด์น้ ี จะใช้ในลักษณะของซอฟต์แวร์ เสรี (Open
Source)
สถาปัตยกรรมของแอนดรอยด์ (Android Architecture)

ภาพที่ 2.2 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_android.png
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ชั้นแอปพลิเคชัน (Application) ชั้นนี้เป็ นชั้นบนสุ ดของโครงสร้าง ซึ่ งเป็ นชั้นที่ติดต่อกับ
ผูใ้ ช้ง านผ่า นแอปพลิ เคชันที่ ถู กพัฒนาขึ้ นมา เช่ น แอปพลิ เคชันเว็บ บราวเซอร์ (Web
Browser), แอปพลิเคชันโทรศัพท์ (Phone Dial) เป็ นต้น
ชั้นแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ค (Application Framework) ชั้นนี้ เป็ นชั้นเชื่ อมต่อการทางาน
ระหว่างแอปพลิเคชันกับระบบปฏิบตั ิการหรื อเรี ยกว่า เอพีไอ (API) ซึ่ งหากขาดชั้นนี้ ไป
จะทาให้ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมมีความลาบากมากในการพัฒนาแอปพลิ เคชัน เพราะต้อง
เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ แอปพลิเคชันกับระบบปฏิบตั ิการเอง
ชั้นไลบรารี (Library) ชั้นนี้ จะเป็ นชั้นที่เก็บรวบรวมชุ ดคาสั่งไว้เป็ นจานวนมากที่จาเป็ น
ต่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน และในชั้นนี้นอกจากจะเก็บไลบรารี แล้วยังแบ่งเป็ นชั้นย่อยที่
เรี ยกว่าแอนดรอยด์ รันไทม์ (Android Runtime) อีกด้วย ซึ่ งประกอบไปด้วย 2 ส่ วนคือ
Dalvik VM และ Core Library
ชั้นลีนุกซ์ เคอร์ เนล (Linux Kernel) ชั้นนี้ จะมีฟังก์ชนั การทางานหลายๆ ส่ วน เช่น การ
จัดการหน่ วยความจา, การจัดการโปรเซส และการเชื่ อมต่อเครื อข่าย เป็ นต้น ในชั้นนี้
เป็ นชั้นที่นกั พัฒนาโปรแกรมไม่จาเป็ นต้องเข้าถึงโดยตรงก็ได้

ระบบฐานข้อมูล (Database System)
ฐานข้อมูล (Database) หมายถึ ง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั นามาเก็บรวบรวมเข้าไว้
ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็ นฐานข้อมูลนั้น ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
ขององค์ก รด้ว ยเช่ น กัน ซึ่ งข้อ มู ล ส่ ว นนี้ จะมี ส่ ว นที่ สั ม พัน ธ์ ก ัน และเป็ นที่ ต้อ งการน าออกมาใช้
ประโยชน์ต่อไปภายหลัง ข้อมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่ งของสถานที่ หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ที่เรา
สนใจศึ กษา หรื ออาจได้มาจากการสังเกต การนับหรื อการวัดก็เป็ นได้ รวมทั้งข้อมูลที่ เป็ นตัวเลข
ข้อความ และรู ปภาพต่าง ๆ ก็สามารถนามาจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลได้ และที่สาคัญข้อมูลทุกอย่างต้องมี
ความสัมพันธ์กนั
ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วยรายละเอียด
ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่จะนามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่ วมกัน
รู ปแบบของระบบฐานข้อมูล มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ประเภท คือ
1.

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็ นการเก็บข้อมูลในรู ปแบบที่เป็ นตาราง
(Table) หรื อเรี ยกว่า รี เลชัน่ (Relation) มีลกั ษณะเป็ น 2 มิติ คือเป็ นแถว (row) และเป็ น
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2.

3.

คอลัมน์ (column) การเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง จะเชื่ อมโยงโดยใช้แอททริ บิวต์
(attribute) หรื อคอลัมน์ที่เหมือนกันทั้งสองตารางเป็ นตัวเชื่ อมโยงข้อมูล ฐานข้อมูลเชิ ง
สัมพันธ์น้ ีจะเป็ นรู ปแบบของฐานข้อมูลที่นิยมใช้ในปั จจุบนั
ฐานข้อ มู ล แบบเครื อ ข่ า ย (Network Database) เป็ นการรวมระเบี ย นต่ า ง ๆ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแต่จะต่างกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ ในฐานข้อมูลเชิ ง
สัมพันธ์จะแฝงความสัมพันธ์ เอาไว้ โดยระเบี ยนที่ มีความสัมพันธ์ กนั จะต้องมีค่าของ
ข้อมู ลในแอททริ บิวต์ใ ดแอททริ บิ วต์หนึ่ ง เหมื อนกัน แต่ ฐานข้อมูล แบบเครื อข่ าย จะ
แสดงความสัมพันธ์อย่างชัดเจน
ฐานข้อมูลแบบลาดับชั้น (Hierarchical Database) เป็ นโครงสร้ างที่จดั เก็บข้อมูลใน
ลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูก (Parent-Child Relationship Type : PCR Type) หรื อ
เป็ นโครงสร้างรู ปแบบต้นไม้ (Tree) ข้อมูลที่จดั เก็บในที่น้ ี คือ ระเบียน (Record) ซึ่ ง
ประกอบด้วยค่าของเขตข้อมูล (Field) ของเอนทิต้ ี (Entity) หนึ่ง ฐานข้อมูลแบบลาดับ
ชั้นนี้ คล้ายคลึ งกับฐานข้อมูลแบบเครื อข่าย แต่ต่างกันที่ฐานข้อมูลแบบลาดับชั้น มีกฎ
เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งประการ คือ ในแต่ละกรอบจะมีลูกศรวิง่ เข้าหาได้ไม่เกิน 1 หัวลูกศร

ภาพที่ 2.3 http://www.thaiall.com/mis/mis07.htm
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการค้นหาเว็บไซต์และแอปพลิ เคชันที่ เกี่ ยวข้องกับแผนที่ ด้านข้อมูล และ
รู ปภาพหน้าจอติดต่อกับผูใ้ ช้ เพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในการดาเนิ นโครงงาน โดยการค้นหาจาก
เว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.4 http://www.chula.ac.th/news/services/mobile-app
แอปพลิเคชันนี้ เป็ นแอปพลิเคชันสาหรับอานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้งาน ซึ่ งสามารถใช้งานได้
หลากหลาย เช่น แผนที่แสดงตาแหน่งที่ต้ งั ของอาคารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกตาแหน่ ง
ของรถราง และ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ
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ภาพที่ 2.5 http://map.longdo.com/
เว็บ ไซต์น้ ี ใช้ส าหรั บ แสดงแผนที่ ส ถานที่ ต่า งๆ โดยผูใ้ ช้ส ามารถใส่ ร ายละเอี ย ดสถานที่ ที่
ต้องการดูลงไป ซึ่ งบางสถานที่สามารถคลิกเข้าไปดูได้ผา่ นหมุดที่ปักไว้ และสามารถใช้ศึกษาเส้นทาง
สาหรับการเดินทางได้
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ภาพที่ 2.6 http://maps.nostramap.com/NostraMap/map.aspx
เว็บไซต์น้ ี ใช้สาหรับแสดงแผนที่ประเทศไทย ผูใ้ ช้สามารถใส่ ชื่อสถานที่ลงไปเพื่อเรี ยกดูได้
หรื อคลิกเลือกสถานที่ต่างๆ ทางขวามือ โดยจะขึ้นเป็ นไอคอนบนแผนที่
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ภาพที่ 2.7 http://www.thailand-map-guide.com/bangkok.php
เว็บไซต์น้ ี ใช้สาหรับแสดงแผนที่ในประเทศไทย ผูใ้ ช้สามารถใส่ ชื่อจังหวัด เพื่อเรี ยกดูแผนที่
ของแต่ละจังหวัด ค้นหาเส้นทาง และหาพิกดั ของตาแหน่งที่ตอ้ งการได้
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ภาพที่ 2.8 https://play.google.com/store/apps/details?id=off.guide.maps.thailand
แอปพลิ เคชันนี้ เป็ นแอปพลิ เคชันส าหรั บ แสดงแผนที่ ป ระเทศไทย มี รูปแบบการใช้งานที่
หลากหลายทั้งแผนที่จงั หวัดต่างๆ แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว แนะนาที่พกั แปลงสกุลเงิน พจนานุ กรม
สาหรับใช้ในการติดต่อสื่ อสารและคาแนะนาต่างๆ เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามา
เที่ยวในประเทศไทย
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
รสสุ คนธ์ ปิ่ นทอง (2554) ภาควิชาวิศวกรรมเครื อข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร ได้ศึกษาและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลงานวิจยั และโครงงาน เพื่อแก้ปัญหาการ
เก็บข้อมูลในรู ปแบบของเอกสารซึ่ งแต่ละปี การศึกษาจะมีเอกสารงานวิจยั และโครงงานเพิ่มขึ้นทุกปี
ท าให้ ก ารค้นหาต้องใช้เวลานานและยากขึ้ นตามจานวนของเอกสารที่ เพิ่ ม ขึ้ น โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2005 ในการเขียนเว็บแอปพลิเคชันและใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server
2000 ในการจัด การฐานข้อ มู ล จากการศึ ก ษาพบว่ า ระบบที่ ไ ด้พ ัฒ นาขึ้ น มี ค วามถู ก ต้อ งและมี
ประสิ ทธิ ภาพตรงตามความต้องการ ง่ายต่อการสื บค้นข้อมูลและสามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด
กิตติพงษ์ อรรถพรชัยกุล (2556) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน การแสดงแผนที่และ
เส้นทางโรงพยาบาลผ่านมือถือด้วยระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพื่อแก้ไขปั ญหาการเดิ นทางไปยัง
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลที่ ใ กล้ที่สุ ดส าหรั บเหตุ ฉุก เฉิ น หรื อผูท้ ี่ ไม่ คุน้ เคยกับ เส้ นทาง เพื่ อ
สะดวกต่อการเดินทางไปรักษา โดยใช้ภาษาจาวา (Java Programming) และโปรแกรม Eclipse Kepler
(4.3) ใน กา ร พั ฒ นา แ อป พลิ เ คชั น บ น ระ บบ ปฏิ บั ติ ก าร แ อน ดร อ ย ด์ ( Android) แ ล ะ ใ ช้
กูเกิ้ลแมพเอพีไอ (Google Map API) เข้ามาช่วยในการแสดงแผนที่ จากการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชัน
ที่ ไ ด้พ ัฒ นาขึ้ นสามารถช่ ว ยให้ ผู ้ใ ช้ ง านเกิ ด ความสะดวกสบายในการค้น หาโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลที่ตอ้ งการเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็ วขึ้น สามารถดูขอ้ มูลต่างๆ เช่ น มีบริ การทาง
การแพทย์ที่ตอ้ งการหรื อไม่ มีแพทย์เฉพาะทางหรื อไม่ รวมทั้งช่ องทางการติดต่อกับสถานพยาบาล
นั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการรักษากับสถานพยาบาลนั้น
สัญญา เครื อหงษ์, ธนพงศ์ หมีทอง, เพ็ญนภา บุญคล้าย และสมยศ ป้ อมทอง (2555) ภาควิชา
วิทยการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ศึกษาและ
พัฒนาแอปพลิเคชันติดตามสถานะอีเอ็มเอส (EMS) บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิ บตั ิการไอโอเอส
(iOS) ซึ่ งแต่เดิมการเช็คสถานะ EMS ต้องเช็คผ่านหน้าเว็บไซต์ของไปรษณี ยไ์ ทย จึงได้ทาการพัฒนา
แอปพลิเคชันเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผรู ้ ับและผูส้ ่ งสิ่ งของผ่านทางบริ การไปรษณี ยไ์ ทย โดยใช้
โปรแกรม XCode 5.02 พัฒนาแอปพลิเคชันในรู ปแบบของ Native App ให้สามารถทางานได้บน
ระบบปฏิบตั ิ การ iOS ด้วยภาษา Objective-C ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถแสดงสานักงานไปรษณี ย ์ วัน
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เวลา และข้อมูลสถานะของพัสดุ จากการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชันที่ได้พฒั นาขึ้นสามารถตรวจสอบ
สถานะได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกับระบบที่ทางไปรษณี ยไ์ ทยเปิ ดให้ใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์
กรรณิ ก าร์ ห่ อหุ ้ม และธัญลัก ษณ์ ณ รั งษี (2556) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์
คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ ได้ศึ ก ษาและพัฒ นาแอปพลิ เ คชัน บนโทรศัพ ท์มื อ ถื อ
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ (Android) เพื่อเป็ นตัวช่ วยในการวางแผนเกี่ ยวกับการเที่ ยวอุ ทยาน
แห่ งชาติ ในประเทศไทย โดยใช้โปรแกรม Eclipse Juno 4.2 ในการพัฒนาแอปพลิ เคชันและใช้
MySQL 5.5 ในการจัดการฐานข้อมูล จากการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชันที่ได้พฒั นาขึ้นสามารถใช้งาน
ได้ดี ง่ายต่อการสื บค้นและได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องทาให้ผใู ้ ช้เกิดความสะดวกสบายในการวางแผนการเที่ยว
อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยมากขึ้น
นรวิ ช ญ์ นิ ลวิ สุ ทธิ์ , ศรั ณ ย์ ชิ นเทพรั ช ชกิ จ (2558) ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ศึกษาและพัฒนาแอปพลิ เคชันเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สาหรับนักท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของผูท้ ี่ชื่นชอบรี วิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยใช้
โปรแกรม Android Studio 2.0 ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และใช้ MySQL 5.6.26 ในการจัดการ
ฐานข้อมูล จากการศึ กษาพบว่า การพัฒนาแอปพลิ เคชันสาเร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ได้ต้ งั เอาไว้ ซึ่ ง
สามารถสร้างบทความ ใส่ รูปภาพ แสดงความคิดเห็นบนบทความนั้นและสามารถค้นหาบทความได้

