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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กรณี ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยสยาม
ทางผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่า งๆ เพื่อนามาบู รณาการร่ วมกนั ในการ
พัฒนาระบบให้สามารถตอบความต้องการของผูใ้ ช้โดย ประกอบด้วย
2.1 Web Application (เว็บแอปพลิเคชั น)1
Web Application คื อการพัฒนาระบบงานบนเว็บ เหมาะสาหรับงานที่ ตอ้ งการข้อมูลแบบ
Real-time ระบบมีประสิ ทธิ ภาพ ใช้งานง่ า ย ระบบงานที่ พฒั นาขึ้ นมาจะตรงกบั ความต้องการกบั
หน่ วยงาน หรื อห้า งร้า นมากที่ สุด ไม่เหมือนกบั โปรแกรมสาเร็จ รู ปทัว่ ไป ที่ มกั จะจัด ทาระบบใน
แบบกว้า ง ๆ ซึ่ งมักจะไม่ ต รงก บั ความต้อ งการที่ แ ท้จริ ง ระบบสามารถโต้ตอบก บั ลูก ค้า หรื อ
ผูใ้ ช้บริ การแบบ Real Time เครื่ องที่ใช้งานไม่จาเป็ นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ
ตัวอย่างระบบงานที่ เหมาะก ับเว็บแอปพลิเคชัน เช่ น ระบบการจองสินค้าหรื อบริ การต่าง ๆ
เช่ น การจองที่ พ ัก การจองโปรแกรมทั ว ร์ การจองแผ่ น CD-DVD ฯลฯ ระบบงานบุ ค ลากร
ระบบงานแผนการตลาด ระบบการสัง่ ซื้ อแบบพิเศษ ระบบงานในโรงเรี ยน เช่ น ระบบงานวัดและ
ประเมินผล ระบบงานปกครอง ระบบงานห้องสมุด ระบบการลงทะเบียน เช็คเกรด ฯลฯ ระบบงาน
อื่น ๆ ที่ต ้องการนาข้อมูลมา Online ใช้สถาปั ตยกรรม Web Application เนื่องจากสะดวกในการใช้
งาน เพราะไม่จาเป็ นต้องลงโปรแกรมก็สามารถใช้งานระบบได้
ข้อดีของWeb Application (เว็บแอปพลิเคชัน)
 สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกทุ กที่ ทุ กเวลา ถ้าหากไม่ มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่ ตอ
้ งการใช้
Web browser (เว็บเบราเซอร์ )ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันประเภทนี้ได้
 มีการอัพเดท แก ้ไขข้อผิดพลาดต่ างๆ อยูต
่ ลอดเวลา และใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม

1

http://plainsofeternity.blogspot.com/2013/07/3-web-application.html
https://mdsoft.co.th/ความรู ้/359-web-application.html
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2.2 Responsive Web Design2
ปั จ จุ บัน Mobile Internet Users ได้มีจานวนเพิ่มขึ้ นอย่า งรวดเร็ ว ซึ่ ง Mobile Devices นั้นมี
ความหลากหลายมาก ไม่ ว่า จะเป็ น ขนาดและความละเอียดของหน้า จอแสดงผล แนวของการ
แสดงผล หรื อแม้แต่ ระบบปฏิ บตั ิการ เพื่อให้เว็บไซต์ข องเรา สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมกบั
Device นั้นๆ ซึ่งวิธีน้ ีจะทาให้ตน้ ทุนเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านเวลาและค่าจ้างในการพัฒนา
Responsive Web Design คื อ การออกแบบเว็บไซต์ ด ้ว ยแนวคิ ด ใหม่ ที่ จะท าให้ เว็บ ไซต์
สามารถแสดงผลได้อย่า งเหมาะสม บนอุปกรณ์ ที่แ ตกต่ า งกนั โดยใช้ โค้ด ร่ ว มกนั URL เดี ยวก นั
เพื่อแก ้ปั ญหาดังกล่าว
ข้อดีของหรือประโยชน์ ของ Responsive Web Design
 Responsive ไซต์เดี ยวรองรับทุ กอุปกรณ์ ไม่ตอ
้ งทาหลายๆหน้า และไม่หนักเซิฟเวอร์
 ประหยัดค่ าใช้จ่ายในการจัดทา โดยไม่ตอ
้ งทาแยกก ันระหว่าง mobile และ desktop
 รองรับผูใ้ ช้ทุกอุปกรณ์
2.3 Bootstrapt3
Bootstrap คือ Front-end Framework ตัวหนึ่ง คาว่า front-end หมายถึง ส่วนที่แสดงผลให้
Users ทัว่ ไปเห็น นัน่ ก็คือหน้าเว็บไซต์ของเรานัน่ เอง ส่ว นคาว่า framework นั้นจะหมายถึง สิ่งที่เข้า
มาช่วยกาหนดกรอบของการทางานให้เป็ นไปในทางเดียวกนั นามาใช้ในการออกแบบส่วนติดต่อ
ผูใ้ ช้งาน
ข้อดี-ข้อเสี ย
Bootstrap เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ที่ทาให้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา
ระบบน้อยลง และได้รูปแบบที่ สวยงามง่ายต่อการใช้งาน แต่มีการใช้ Bootstrap อย่างแพร่ หลาย ทา
ให้เว็บไซต์ที่ใช้ Bootstrap ในการออกแบบหน้าตาที่คล้ายคลึงก ัน

2

https://web.stoms.co.th/2013/10/15/responsive-web-design/
3
http://www.siamhtml.com/bootstrap-คืออะไร-สอนวิธีใช้/
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2.4 ภาษา PHP4
ใช้ภาษา PHP เป็ นหลักในการพัฒ นาระบบ PHP คื อ ภาษาคอมพิว เตอร์ จาพวก scripting
language ซึ่ งค าสั่งต่ า งๆจะเก็บอยูใ่ นไฟล์ script เวลาใช้งานต้องใช้ต ัวแปรชุ ดค าสั่ง แต่ลกั ษณะจะ
แตกต่ า งจากภาษาสคริ ปต์แ บบอื่นๆ คื อ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการ
สร้า งเอกสารแบบ HTML ดังนั้น PHP จึ งเป็ นภาษาที่ เรี ย กว่า server-side หรื อ HTML-embedded
scripting language นั้นคือก่อนที่เครื่ องคอมพิว เตอร์ ซ่ ึงให้บริ การเป็ น Web server จะส่ งหน้าเว็บเพจ
ที่เขี ยนด้ว ย PHP จะทาการประมวลผลตามคาสัง่ ที่มีอยู่ให้เสร็จ เสียก่อน แล้วจึ งค่ อยส่งผลลัพธ์ที่ได้
ให้ เรา จัด ได้ว่ า PHP เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ เราสามารถสร้ า ง Dynamic Web pages ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ และมีลูกเล่นมากขึ้น
จุดเด่น
สามารถใช้งานได้ฟรี เรี ยนรู ้ง่า ย เนื่ องจากใช้โครงสร้า งและไวยากรณ์ ภาษาที่ ง่าย มีค วาม
รวดเร็ วและประสิทธิ ภาพสู ง สามารถใช้ร่ว มกบั XML ได้ทันที โดยรองรับข้อมูลได้ห ลายประเภท
และยังใช้ก ับการประมวลผลภาพได้
2.5 Javascript5
JavaScript คื อ ภาษาคอมพิว เตอร์ เป็ นภาษาสคริ ปต์ เชิ งวัตถุ ที่ ใช้ในการสร้า งและพัฒนา
เว็บไซต์ โดยใช้ร่วมก ับภาษา HTML เพื่อให้เว็บไซต์สามารถสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่นต่า ง ๆ มากมาย
และยังสามารถโต้ต อบก ับผูใ้ ช้ได้อย่างทันที เช่ น การใช้เมาส์ค ลิก หรื อ การกรอกข้อความในฟอร์ ม
เป็ นต้น เนื่ องจาก JavaScript ช่ ว ยให้ผูพ้ ฒั นาสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ตรงกบั ความต้องการ และมี
ความน่ าสนใจ ประกอบกบั เป็ นภาษาเปิ ดให้ใครก็สามารถนาไปใช้ได้ จึงได้ รับความนิ ยมเป็ นอย่า ง
สูง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง ดังนั้น JavaScript จึงสามารถทางานได้ บนบราวเซอร์เกือบทั้งหมด

4

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คือ อะไร.html
5
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html.
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2.6 การจัดการฐานข้อมูล6
การจั ด การฐานข้อ มู ล (Database Management) คื อ การบริ ห ารแห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ถู ก เก็บ
รวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของโปรแกรมอย่างมีประสิทธิ ภาพ และลดการ
ซ้ าซ้อ นของข้อ มู ล โดยมี ส่ ว นประกอบที่ ส าคัญ 3 ส่ ว นได้แ ก่ ภาษาค านิ ยามของข้ อ มู ล [Data
Definition Language (DDL)] จะประกอบด้ว ยค าสั่ งที่ ใ ช้ใ นการก าหนดโครงสร้ า งข้ อ มู ล เช่ น
คอลัมน์เก็บข้อมูลประเภทใด การเพิ่มคอลัมน์ การกาหนดดัชนี เป็ นต้น ,ภาษาการจัดการฐานข้อมูล
(Data Manipulation Language (DML) เป็ นภาษาเฉพาะที่ ใช้ในการจัด การระบบฐานข้อ มูล และ
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็ นเครื่ องมือสาหรับการจัด เก็บ และการจัดข้อมูลสาหรับการ
บารุ งรักษาในฐานข้อมูล
ข้อดี
เมื่อมีการจัด การฐานข้อมูลทาให้การนาข้อมูลมาใช้ในส่ วนต่ า งๆของระบบง่ ายขึ้ น ข้อมูล
เป็ นระเบียบ ง่ายต่อการตรวจสอบและแก ้ไข
2.7 MySQL7
ใช้ออกแบบฐานข้อมูล MySQL คือ โปรแกรมระบบสาหรับ จัด การฐานข้อมูล ซึ่ งเป็ นฟรี
แวร์ ทางด้านฐานข้อมูลที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ทั้งในด้านความรวดเร็ ว การรองรับจานวนผูใ้ ช้ และ
ขนาดของข้อมู ลจ านวนมหาศาล สามารถรองรับ ค าสั่ง SQL ได้ ท างานร่ ว มกบั เครื่ องบริ การเว็บ
(Web Server) หรื อท างานร่ ว มก บั โปรแกรมประยุก ต์ (Application Program) โดยโปรแกรมถู ก
ออกแบบให้สามารถทางานได้บนระบบปฏิ บตั ิ การที่หลากหลาย และเป็ นระบบฐานข้อมูลโอเพนท์
ซอร์ท (Open Source) ที่ได้รับความนิยม และถูกนาไปใช้งานมากที่สุด
ข้อดี
- ช่วยในการใช้ซ้ าและ ซ่ อนการทางานหากนาไปใช้ก ับ application อื่น เนื่ องจากแสดงเป็ น
รู ปแบบ interface ของ database เท่านั้น ซึ่งเป็ นการลดงานของ developer
- ความปลอดภัยของ store procedure จาก ัดโดย db admin
ข้อเสีย
- ถ้าใช้ stored procedure เป็ นจานวนมาก จะทาให้เปลืองทรัพยากรมาก
- โครงสร้างของ store procedure ยากต่อการพัฒนาหากการทางานมีความซับซ้อนมาก

6

http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Database/database3.html.

7

https://www.itgenius.co.th/article/(MySQL)%20คืออะไร.html.
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2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง8
มาลัยแกว้ พิ ศ มัย ,วัช รา จรทผา,วิสุ ด า ไฝทาค า,สุ ข สัน ต์ พรหมบุ ญ เรื อง (2555) 9 ระบบ
บริ ห ารจัด การโครงงานวิ จ ัย ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งระบบบริ ห ารจัด การ
โครงการวิจ ัยระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตกาฬสิ น ธุ์ โดยได้ ศึ ก ษากระบวนการ ขั้น ตอนการท า
โครงงานวิจยั ระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 เพื่อให้ ทราบถึง ปั ญหาที่เกิดจากกระบวนการ
ทาโครงงานวิจ ัย โดยใช้ เครื่ องมือ คื อ โปรแกรม Appserv จาลองเครื่ องแม่ข่ า ย ใช้ภาษา PHP และ
จัด การฐานข้อ มูลโดยใช้ MySQL และใช้แ บบประเมิ นความพึ งพอใจหลังการใช้งานระบบ โดย
แบ่งเป็ นระบบที่สาคัญ คื อ 1.ระบบการเข้าใช้งานของผูใ้ ช้ 2. ระบบการจัด การบริ หาร ประกอบด้ว ย
ระบบย่อ ย คื อ ระบบลงทะเบี ย น สามารถค้น หาโครงงานวิ จัย ได้ สามารถอัพ โหลดไฟล์ง าน
โครงงานวิ จ ัย ได้ สามารถดาวน์ โหลดเอกสารโครงงานวิ จัย ได้ 3.ระบบติ ด ตาม โครงการวิ จัย
ประกอบด้วย เลือกอาจารย์ที่ปรึ กษา ระบบการแจ้งเตื อน ระบบการสนทนา 4. ระบบการประกาศ
ผลสอบ ซึ่ งสรุ ปได้ว่า ระบบที่ พฒั นาขึ้ นตอบสนองความพึงพอใจต่ อผูใ้ ช้งานทั้ง อาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจารย์ประจาวิชา และนักศึกษา

8

มาลัยแก ้ว พิศมัย,วัชรา จรทผา,วิสุดา ไฝทาคา,สุขสันต์ พรหมบุญเรื อง. ระบบบริ หารจัดการ
โครงงานวิจยั ระดับปริ ญญาตรี . ปริ ญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ . กาฬสินธุ์; 2555.

