
 
บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการพฒันาระบบการลาบนอุปกรณ์พกพาและพฒันาร่วมกบัปฏิทินบนกูเก้ิลเอพีไอ ได้

ท าการศึกษาทฤษฎีและหลกัการต่างๆท่ีสามารถน ามาประยกุตเ์ขา้กบังานได ้โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้

ต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1 ระเบียบวา่ดว้ยการลา 

2.2 การพฒันาซอฟตแ์วร์โดยการใชอ้ไจลโ์มเดล (Agile Model Development) 

2.3 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยใชม้าตรฐาน ISO 29110 

2.4 การพฒันาซอฟตแ์วร์โดยใช ้.NET Framework 

2.5 Cloud Computing Technology 

2.6 Google Calendar API 

 

2.1 ระเบียบว่าด้วยการลา (ตามกฏระเบียบขององค์กรบริษัทลานนาซอฟต์เวิร์ค) 

(กฏ ระเบียบการลาของบริษทัลานนาซอฟตเ์วิร์ค, 2554) 

ขอ้ 1.  วนัและเวลาท างาน 

วนัท างาน    คือ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 

วนัหยดุประจ าสัปดาห์   คือ วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์

เวลาท างาน    คือ 08.00 น. – 17.00 น. 

เวลาพกั   คือ 12.00 น. – 13.00 น. 
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ขอ้ 2.  วนัหยดุตามประเพณี 

วนัหยดุตามประเพณีอยา่งนอ้ย 13 วนั  ถา้วนัหยดุตามประเพณีตรงกบัวนัหยดุ

ประจ าสัปดาห์ใหห้ยดุชดเชยในวนัท างานถดัไป  และมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุตาม

ประเพณี 

ขอ้ 3.  วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 

พนักงานท่ีท างานเต็มเวลาและผ่านการทดลองงานแลว้ มีสิทธิหยุดพกัผ่อน

ประจ าปีปีละ 10 วนัท างาน และมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 

ขอ้ 4.  การลาป่วย 

พนกังานมีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วยจริง  (ถา้ป่วยเกิน 3 วนัจะตอ้งมีใบรับรอง

แพทยม์าแสดง) โดยไดรั้บค่าจา้งปกติ ปีหน่ึงไม่เกิน 30 วนัท างาน 

ขอ้ 5.  การลาคลอด 

พนกังานมีสิทธิลาคลอดก่อนหรือหลงัคลอดไดไ้ม่เกิน 90 วนั  โดยนบัรวมวนัหยดุ
ท่ีมีระหวา่งลาดว้ย และไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัค่าจา้งในวนัท างานตามระยะเวลาท่ีลาแต่ไม่เกิน 
45 วนั 

ขอ้ 6.  การลากิจ 

พนกังานมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอนัจ าเป็นได ้ตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานหากลา
เกิน 5 วนั จะไม่ไดรั้บค่าจา้ง ณ วนัลา 

ขอ้ 7.  การลาเพื่อรับราชการเกณฑท์หาร 

ไดรั้บค่าจา้งไม่เกิน 60 วนัต่อปี  (ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั) 
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ขอ้ 8.  การลาเพื่อฝึกอบรม พฒันาความรู้ 

 มีสิทธ์ิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยไดรั้บค่าจา้งในวนัลา 

ขอ้ 9.  ค่าชดเชยกรณีเลิกจา้ง การเลิกจา้งโดยท่ีลูกจา้งไม่มีความผดิ 

- พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 120วนั แต่ไม่ครบ 1ปี  จะไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบั
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 30 วนั 

- พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 1ปี  แต่ไม่ครบ 3ปี  จะไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบั
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 90 วนั 

- พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 3ปี  แต่ไม่ครบ 6ปี  จะไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบั
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 180 วนั 

- พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 6ปี  แต่ไม่ครบ 10ปี  จะไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบั
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 240 วนั 

- พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 10ปีข้ึนไป  จะไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 300 วนั 

- กรณีท่ีองคก์รจะเลิกจา้งเพราะเหตุปรับปรุงกิจการ ซ่ึงเป็นเหตุใหต้อ้งลดจ านวน
พนกังานลงจะแจง้ใหพ้นกังานทราบวนัท่ีจะเลิกจา้ง  

ขอ้ 10.  ขอ้ยกเวน้ท่ีองคก์รไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย 

- พนกังานลาออกเอง 
- ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าผดิอาญาโดยเจตนาแก่องคก์ร 
- จงใจท าใหอ้งคก์รไดรั้บความเสียหาย 
- ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหอ้งคก์รไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
- ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หรือระเบียบ หรือค าสัง่ขององคก์รอนัชอบดว้ย

กฎหมายและเป็นธรรม  และองคก์รไดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้ หนงัสือเตือนมีผล
บงัคบัไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีลูกจา้งท าผดิ  เวน้แต่กรณีร้ายแรงท่ีองคก์รไม่
จ าเป็นตอ้งตกัเตือน 
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- ละท้ิงหนา้ท่ีเป็นเวลา 3 วนัท างานติดต่อกนั  ไม่วา่จะมีวนัหยดุคัน่หรือไม่กต็าม  
โดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

- ไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
- กรณีการจา้งท่ีมีก าหนดระยะเวลาการจา้งไวแ้น่นอน และองคก์รเลิกจา้งตาม

ก าหนดระยะเวลานั้น 
 

สรุป 
ในการพฒันาระบบการลาบนอุปกรณ์พกพาและพฒันาร่วมกบัปฏิทินบนกเูก้ิลเพื่อ

การแสดงผล มีการใชก้ฏระเบียบน้ีเป็นพื้นฐานของการก าหนดวิธีและกฎเกณฑใ์นการขอ
อนุญาตลาของพนักงานภายในองคก์ร โดยจะเป็นขอ้มูลส าหรับการจดัล าดบัขั้นตอน ใน
การพิจารณาอนุญาตการท าการลา 

 
2.2 การพฒันาซอฟต์แวร์โดยการใช้อไจล์โมเดล (Agile Model Development)  

(Agile Software Development Model, 2009)Agile model เป็นโมเดลท่ีออกแบบใหมี้ความ

รวดเร็ว ยืดหยุ่น พร้อมท่ีจะรับกบัความเปล่ียนแปลงความตอ้งการของระบบตลอดเวลา เพื่อลด

ความเสียงในการพฒันาซอฟต์แวร์ โดยการแบ่งการพฒันาออกเป็นเวลาออกเป็นช่วง ๆ แต่ละช่วง

ยาวนานไม่มากนกั ไม่เกิน 1 เดือน หรือ 4 สัปดาห์ การพฒันาจะด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมว้่ามี

อะไรมากระทบก็ไม่สนใจ เม่ือมีความเปล่ียนแปลงก็จะพัฒนาให้สามารถรองรับกับความ

เปล่ียนแปลงนั้นได ้อยา่งไม่มีขอ้จ ากดัตายตวั 

ในการพฒันาจะเน้นการพูดคุยกันในทีมงานและผูใ้ช้มากกว่าเน้นกระบวนการหรือ 

เคร่ืองมือ การท างานจะยดึท่ีผลผลิตหรือตวัซอฟตแ์วร์เป็นหลกั ไม่ค่อยเนน้การจดัท าเอกสาร เนน้ท่ี

ความสัมพนัธ์ของทีมงานและการส่ือสารเป็นหลกั เพื่อใหไ้ดค้วามตอ้งการมาครบถว้นและพร้อมท่ี

จะยอมรับความเปล่ียนแปลงเพิ่ม เติมของความตอ้งการ 

หวัใจของ Agile model ไดแ้ก่ เนน้ความพึงพอใจของลูกคา้ โดยการส่งมอบซอฟตแ์วร์ให้

ลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองทุก 2 สัปดาห์ ยนิดียอมรับความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงเสมอ ทีมพฒันาระบบจะ

ด าเนินโครงการท่ีไซตข์องลูกคา้มีการพบหนา้กนัทุกวนัจนกว่า โครงการจะเสร็จ มีการประชุมพบ
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หน้ากันสม ่าเสมอ ทีมงานมีอ านาจในการตัดสินใจเต็มท่ี ว ัดความก้าวหน้าของงานกันท่ีตัว

ซอฟตแ์วร์ การท างานใชก้ระบวนการท่ีไม่หวือหวา เนน้ความคุณภาพชีวิตของทีมงาน มีเทคนิคต่าง 

ๆ ก็น ามาแลกเปล่ียนกนั เนน้เทคนิคการออกแบบท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน ท าให้บ ารุงรักษาปรับเปล่ียน

ระบบไดง่้าย 

อาจจะมองว่า Agile model เป็นส่วนขยายของกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์อ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่

เดิม โดยใช ้Agile เขา้ไปก ากบัโดยเลือกเอาส่วนท่ีส าคญั ๆ กิจกรรมไหนควรท า ไม่ควรท า แลว้

น ามาจดัล าดบัให้เหมาะสม ส าหรับวิธีของ Agile การท่ีควรรู้จกั ไดแ้ก่ Agile UP, XP-eXtream 

programing, FDD-Feature Driven Development, และ Scrum 

 

 
 

รูป 2.1 การพฒันาซอฟตแ์วร์โดยการใชอ้ไจลโ์มเดล  

(Agile software development, 2010) 
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สรุป 

ส าหรับระบบท่ีจดัท าข้ึน ไดมี้การน า Agile Model Development มาใช ้คือ ระบบ

ท่ีจดัสร้างข้ึน มีการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของระบบค่อนขา้งบ่อยอีกทั้งยงัเป็นการเพิ่ม

คุณภาพให้กบัซอฟต์แวร์ดว้ย โดยการติดต่อกบัผูใ้ชห้รือผูใ้ห้ความตอ้งการของระบบให้

เห็นผลอยู่ทุกขั้นตอนในการพฒันา ท าการประชุม หรือพูดคุย อีกทั้ งยงัเป็นระบบท่ีมี

ระยะเวลาในพฒันาท่ีสั้น จึงมีการใช ้Agile Model Development เป็นโมเดลในการพฒันา

ระบบท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

2.3 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรฐาน ISO 29110 

กระบวนการของ ISO 29110 จะเนน้ให้ผูป้ระกอบการซ่ึงอาจจะเป็นผูป้ระกอบการอิสระ

ผูป้ระกอบการขนาดเล็กท่ีมีบุคคลกรไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานทางด้านซอฟต์แวร์ท่ีอยู่ใน

องคก์รขนาดใหญ่ให้มีกระบวนการในการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีเป็นระบบ และเข่าสู่กระบวนการ

สากล โดยจะเป็นการเร่ิมตน้ในเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI (Software 

Process Improvement) ทาง ISO 29110 ไดใ้หค้วามส าคญัในกระบวนการท่ีจะตอ้งท าการปรับปรุง

ใหเ้ป็นระบบและเป็นสากล 2 กระบวนการหลกั คือ กระบวนการดา้นการบริหารโครงการ (Project 

Management) และกระบวนการดา้นการสร้างซอฟตแ์วร์ (Software Implementation) ซ่ึงจะ

ประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆภายในอีกทั้ งสองกระบวนได้ ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับ

ผูป้ระกอบการขนาดเล็กจึงมีความเหมาะสมในการประยุกต ์ใชไ้ดท้นัที โดยไดก้ าหนดขนาดของ

กระบวนการใหเ้หมาะสมกบัองคก์รขนาดเลก็ จึงไม่สร้างปัญหาในการปรับใชง้านใหเ้ขา้กบัองคก์ร 
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1) กระบวนการด้านการบริหารโครงการ (Project Management) 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 แผนภาพแสดงกิจกรรมหลกั (Basic Profile) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 
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รูปท่ี 2.3 แผนภาพแสดงกิจกรรมของกระบวนการบริหารโครงการ ตามมาตรฐาน ISO 29110 
 

 ส าหรับกระบวนการบริหารโครงการตามมาตรฐาน ISO29110 นั้นมีกิจกรรมหลกั

ทั้งส้ิน 4 กิจกรรมหลกัซ่ึงประกอบไปดว้ย 

 PM.1 Project Planning 

 PM.2 Project Plan Execution 

 PM.3 Project Assessment and Control 

 PM.4 Project Closure 
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โดยมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการตามกิจกรรมทั้งส้ิน 7 ประการซ่ึงประกอบไปดว้ย 

 PM.O1. Project Plan จะตอ้งสร้างมาจากเอกสารความตอ้งการโดยในแผน

ตอ้งมีการระบุทรัพยากรท่ีตอ้งใช้และเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน

โดยประมาณ และแผนท่ีไดจ้ะตอ้งมีการรับทราบและยอมรับในแผน ก่อนจะ

เร่ิมน าไปใชง้านในขั้นตอนถดัไป 

 PM.O2. การด าเนินการโครงการจะตอ้งถูกติดตามความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง

โดยเทียบเคียงกบัแผนการด าเนินการโครงการและมีการบนัทึกผลเก็บไวใ้น

แบบบนัทึกการติดตามความกา้วหนา้โครงการ  

 PM.O3. ขั้นตอนการร้องขอเปล่ียนแปลง (Change Request) จะตอ้งมีการระบุ

วิธีการรับเร่ืองและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบ ทั้งในดา้น ตน้ทุน เวลา 

และ ปัจจยัในทางเทคนิค  

 PM.O4. มีการสรุปการประชุมระหว่างทีมพัฒนาและลูกค้า เพื่อก าหนด

ขอ้ตกลงในการติดตามความกา้วหนา้ของโครงการ  

 PM.O5. มีการระบุความเส่ียง (Risk) ท่ีอาจจะเกิดในระหว่างการด าเนินการ

และจดัการโครงการ  

 PM.O6. มีการก าหนดแผนการจดัการรุ่นซอฟตแ์วร์ (Version Control Plan) 

โดยมีการก าหนด Baseline และมีการควบคุมการแกไ้ขของทีมพฒันา และการ

น าออกจากระบบเพื่อส่งมอบลูกคา้ โดยในแผนตอ้งระบุสถานท่ีเก็บ และ 

โครงสร้างของสารบบ (Directory Structure) 

  PM.O7. มีแผนการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ (Software Insurance) เพื่อให้

มัน่ใจกระบวนการด าเนินการ และผลการด าาเนินการมีความสอดคลอ้งกบั

แผนการด าเนินการและขอ้ตกลงความตอ้งการ 
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2) กระบวนการด้านการ สร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation) 

 

รูปท่ี 2.4 แผนภาพแสดงกิจกรรมในกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐาน ISO 29110 
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ส าหรับกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐาน ISO29110 นั้นมีกิจกรรมหลกั

ทั้งส้ิน 6 กิจกรรมหลกัซ่ึงประกอบไปดว้ย 

 SI.1 Software Implementation Initiation 

 SI.2 Software Requirements Analysis 

 SI.3 Software Architectural and Detailed Design   

 SI.4 Software Construction 

 SI.5 Software Integration and Tests 

 SI.6 Product Delivery 

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการตามกิจกรรมทั้งส้ิน 7 ประการประกอบไปดว้ย 

 SI.O1. งานในแต่ละกิจกรรมจะตอ้งไดรั้บการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนการด าเนินการ 

 SI.O2. ขอ้ก าหนดความตอ้งการซอฟตแ์วร์ (Software Requirement) จะตอ้งมี

การก าหนดให้ชดัเจนถึงวิธีการวดัผลและขอ้ตกลงการทดสอบ โดยวิธีการ

วดัผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้เพื่อจดัท าเป็นเอกสารและเก็บ

ไว ้

 SI.O3. เอกสารสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์หรือเอกสารการออกแบบซอฟตแ์วร์

ท่ีจดัท าข้ึนจะตอ้งสามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ไดดี้ รวมไป

จนถึงมีความสัมพันธ์ท่ีตรวจสอบยอ้นกลับไปยงัเอกสารความต้องการ

ซอฟตแ์วร์ได ้

 SI.O4. ส่วนประกอบของซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งผา่นการทดสอบระดบั

หน่วย (Unit Test)  และเป็นไปตามเอกสารความตอ้งการซอฟตแ์วร์และ

เอกสารการออกแบบ 

 SI.O5. มีการทดสอบการท างานร่วมกนัของส่วนประกอบทั้งหมดของ

ซอฟตแ์วร์ ตาม Test Cases และ Test Procedures ท่ีออกแบบไวพ้ร้อมบนัทึก
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ผลการทดสอบไวใ้น Test Report โดยขอ้ผดิพลาดทั้งหมดท่ีตรวจพบจะตอ้ง

ไดรั้บการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามเอกสารการออกแบบ 

 SI.O6. โครงร่างซอฟตแ์วร์ (Software Configuration) จะตอ้งตรงกบัเอกสาร

ความตอ้งการซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นไปตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ ซ่ึงรวมถึง คู่มือผูใ้ช ้

ซ่ึงทั้งหมดจะตอ้งถูกจดัเก็บใน Project Repository และเม่ือมีความตอ้งการ

เปล่ียนแปลงรายการใด Repository แล้วนั้ นจะต้องมีการเปิดค าขอ

เปล่ียนแปลง 

 SI.O7. การด าเนินงานทั้งหมดรวมถึงผลผลิตท่ีไดจ้ากงานทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บ

การตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ Input Product และ Output 

Product ของแต่ละกิจกรรมตามมาตรฐานก าหนด ขอ้ผิดพลาดท่ีพบจะตอ้ง

ไดรั้บการแกไ้ขและบนัทึกไวใ้น Validation Result หรือ Verification Result 

และจากขั้นตอนด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องมาตรฐาน ISO29110 จะได้

เอกสารทั้งส้ิน 20 เอกสารโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เอกสารท่ีไดจ้ากขั้นการบริหารโครงการ 8 เอกสาร  

-    Project Plan คือ เอกสารและตารางเวลาโครงการ  

-    Progress Status Record คือ เอกสารบนัทึกผลความกา้วหนา้โครงการ  

-     Correction Register คือ เอกสารบนัทึกประเด็นปัญหาในโครงการพร้อมแนว

ทางแกไ้ข  

-     Meeting Record คือ เอกสารบนัทึกการประชุม 

 -    Change Request คือ เอกสารขอเปล่ียนแปลงความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

ด าเนินการ  

-     Verification Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสาร  

-     Validation Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสารกบัลูกคา้  

-     Acceptance Record คือ เอกสารการส่งมอบผลิตภณัฑข์องโครงการ 

-     เอกสารท่ีไดจ้ากขั้นตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 12 เอกสาร  
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-     Requirement Specification คือ เอกสารความตอ้งการซอฟตแ์วร์  

-     Software Design คือ เอกสารการออกแบบซอฟตแ์วร์  

-     Traceability Record คือ เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ของผลิตภณัฑ ์

-     Software Component คือ ผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์  

-     Software คือ ผลิตภณัฑส์ าหรับส่งมอบใหก้บัลูกคา้  

-     Test Cases and Test Procedures คือ เอกสารจดัท าการทดสอบพร้อมวิธีการ

ทดสอบ  

-     Test Report คือ เอกสารรายงานผลการทดสอบ  

-     Software User Document คือ เอกสารคู่มือการใชง้านระบบ 

-     Product Operation Guideline คือ เอกสารคู่มือการติดตั้งและการจดัการ

ซอฟตแ์วร์  

-     Maintenance Document คือ เอกสารก าหนดผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

โครงการ  

-     Verification Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสาร  

-     Validation Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทวบทวนเอกสารกบัลูกคา้ 

 
2.4 การพฒันาซอฟต์แวร์โดยใช้ .NET Framework 

(ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก, 2010) ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก (.NET Framework) คือแพลตฟอร์มส าหรับ

พฒันาซอฟตแ์วร์สร้างข้ึนโดยไมโครซอฟต ์ โดยรองรับภาษาดอตเน็ตมากกวา่ 40 ภาษา ซ่ึงมี

ไลบรารีเป็นจ านวนมากส าหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริหารการด าเนินการของโปรแกรมบน

ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก โดยไลบรารีนั้นไดร้วมถึงส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้ การเช่ือมต่อฐานขอ้มูล 

วิทยาการเขา้รหสัลบั อลักอริทึม การเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั 

โปรแกรมท่ีเขียนบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก จะท างานบนสภาพแวดลอ้มท่ีบริหารโดย 

Common Language Runtime (CLR) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก โดย CLR นั้นเตรียม

สภาพแวดลอ้มเสมือน ท าใหผู้พ้ฒันาไม่ตอ้งค านึงถึงความสามารถท่ีแตกต่างระหวา่งหน่วย

ประมวลผลต่างๆ และ CLR ยงัใหบ้ริการดา้นกลไกระบบความปลอดภยั การบริหารหน่วยความจ า 
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และException handling ดอตเน็ตเฟรมเวิร์กนั้นออกแบบมาเพื่อใหก้ารพฒันาซอฟตแ์วร์ง่ายข้ึน 

รวดเร็วข้ึน และปลอดภยัข้ึนกวา่เดิม 

ดอตเน็ตเฟรมเวิร์กนั้นยงัไดเ้ป็นส่วนประกอบในระบบปฏิบติัการวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2003 

และวินโดวส์วิสตา ซ่ึงรุ่นแรกไดอ้อกในปีพ.ศ. 2545 รุ่นท่ีสองไดอ้อกในปีพ.ศ. 2548 ซ่ึงตั้งแต่รุ่น

แรกถึงรุ่นสองนั้นไดร้องรับระบบปฏิบติัการไมโครซอฟต ์วินโดวส์เกือบทุกรุ่น และรุ่นท่ีสาม ซ่ึง

เป็นรุ่นปัจจุบนัไดอ้อกวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยไดร้องรับวินโดวส์เอกซ์พี SP2 วินโดวส์

เซิร์ฟเวอร์ 2003 SP1 และวินโดวส์วิส 

 

 
 

รูป 2.5 ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ค 3.0 บนวินโดวส์ 
(.NET Framework, 2010) 



18 

สรุป 
 การพัฒนาระบบจัดการการลาบนอุปกรณ์พกพาโดยใช้ปฏิทินกูเก้ิลเพื่อการ
แสดงผล ไดเ้ลือกใช ้.NET Framework เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีสะดวกในการใช ้อีกทั้ง
ทางองคก์รไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของไมโครซอฟท ์และเคร่ืองมือยงัสามารถปรับปรุงรุ่นใหม่ได้
ตลอดเวลา 
 

2.5 Cloud Computing Technology 
 

 
 

รูป 2.6 Cloud Computing Technology 

 

เทคโนโลย ีCloud Computing เป็นอีกนวตักรรมหน่ึงแห่งโลกเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร ซ่ึงมีรูปแบบการประมวลผลแบบใหม่ของคอมพิวเตอร์และแตกต่างจากการประมวลผล

แบบเดิม คือ แบบ Cluster Computing และ Grid Computing 

การประมวลผลแบบ Cluster Computing เป็นการเช่ือมต่อระบบการท างานของกลุ่ม

คอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนัภายใตร้ะบบเครือข่ายความเร็วสูง และมีความสามารถในการกระจายงานท่ี

ท าไปยงัเคร่ืองภายในระบบเพื่อให้การประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเทียบเท่ากับ Super 

computer 



19 

 

การประมวลผลแบบ Grid Computing เป็นเทคโนโลยขีองระบบเครือข่ายท่ีใชห้ลกัการของ

การประมวลผลแบบขนาน ซ่ึงจะใหป้ระโยชน์ท่ีเห็นไดช้ดัเจน แต่ไม่ใช่ว่า Application ทุกอยา่งจะ

ให้ประโยชน์จากการประมวลผลแบบ Grid Computing ได ้นอกจากน้ียงัมีประเด็นต่างๆ ท่ีตอ้ง

พิจารณาซ่ึงรวมถึงการรักษาความปลอดภยั การจดัการทรัพยากร และระเบียบภายในส านกังาน 

การประมวลผลแบบ Cloud Computing เป็นการประมวลผลท่ียา้ยจากการประมวลผล

ภายใต ้server ขององคก์รในรูปแบบเดิม ไปสู่การประมวลผลผา่นเครือข่าย Internet โดยผา่นการ

ท างานของกลุ่ม server จ านวนมากท่ีท างานร่วมกนัผ่านเครือข่าย Internet เป็นการเช่ือมต่อผ่าน

เครือข่ายส่ือสารความเร็วสูง และส่ิงส าคญัคือ คอมพิวเตอร์สามารถเช่ือมต่อกันเองได้โดยไม่

จ าเป็นตอ้งมี Hardware และระบบปฏิบติัการเหมือนกนัทั้งหมด 

 

2.6 Cloud Computing 

(Cloud Computing, 2009) Cloud computing คือ วิธีการประมวลผลท่ีอิงกบัความตอ้งการ

ของผูใ้ช ้โดยผูใ้ชส้ามารถระบุความตอ้งการไปยงัซอฟตแ์วร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้น

ซอฟตแ์วร์จะร้องขอให้ระบบจดัสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกบัความตอ้งการผูใ้ช ้ทั้งน้ีระบบ

สามารถเพิ่มและลดจ านวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกบัความตอ้งการของผู ้

ใชไ้ดต้ลอดเวลา โดยท่ีผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งทราบวา่การท างานหรือเหตุการณ์เบ้ืองหลงัเป็นเช่นไร 

 

2.7 ความหมายของค าหลกัๆ 3 ค าที่เกีย่วข้องกบั Cloud Computing 

1. ความตอ้งการ (Requirement) คือโจทยปั์ญหาท่ีผูใ้ชต้อ้งการให้ระบบคอมพิวเตอร์แกไ้ข

ปัญหาหรือตอบปัญหาตาม ท่ีผูใ้ช้ก าหนดได ้ยกตวัอย่างเช่น ความตอ้งการพื้นท่ีจดัเก็บ

ขอ้มูลขนาด 1,000,000 GB, ความตอ้งการประมวลผลโปรแกรมแบบขนานเพื่อคน้หายา

รักษาโรคไขห้วดันกให้ไดสู้ตร ยาภายใน 90 วนั, ความตอ้งการโปรแกรมและพลงัการ

ประมวลผลส าหรับสร้างภาพยนตร์แอนนิเมชนัความยาว 2 ชัว่โมงให้แลว้เสร็จภายใน 4 
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เดือน, และความตอ้งการคน้หาขอ้มูลท่องเท่ียวและโปรแกรมทวัร์ในประเทศอิตาลีในราคา 

ท่ีถูกท่ีสุดในโลกแต่ปลอดภยัในการเดินทางดว้ย เป็นตน้ 

2. ทรัพยากร (Resource) หมายถึง ปัจจยัหรือสรรพส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลหรือ

เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ข ปัญหาตามโจทยท่ี์ความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดร้ะบุไว ้อาทิเช่น CPU, 

Memory(เช่น RAM), Storage (เช่น hard disk), Database, Information, Data, Network, 

Application Software, Remote Sensor เป็นตน้ 

3. บริการ (Service) ถือว่าเป็นทรัพยากร และในทางกลบักนัก็สามารถบอกไดว้่าทรัพยากรก็

คือบริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้น Cloud Computing แลว้ จะใชค้  าว่าบริการแทนค าว่า

ทรัพยากร ค าวา่บริการ หมายถึงการกระท า (operation) เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีสนองต่อความ

ตอ้งการ (requirement) แต่การกระท าของบริการจะเกิดข้ึนไดจ้  าเป็นตอ้งพึ่งพาทรัพยากร 

โดยการใชท้รัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกปั้ญหาใหเ้กิดผลลพัธ์สนองต่อความตอ้งการส าหรับ 

Cloud Computing แลว้ ผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งสนใจเลยว่าระบบเบ้ืองล่างท างานอย่างไร 

ประกอบไปดว้ยทรัพยากร(resource) อะไรบา้ง ผูใ้ชแ้ค่ระบุความตอ้งการ(requirement) 

จากนั้นบริการ(service) ก็เพียงให้ผลลพัธ์แก่ผูใ้ช ้ส่วนบริการจะไปจดัการกบัทรัพยากร

อยา่งไรนั้นผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งสนใจ สรุปไดว้า่ ผูใ้ชม้องเห็นเพียงบริการซ่ึงท าหนา้ท่ีเสมือน

ซอฟต์แวร์ท่ีท างานตามโจทยข์องผูใ้ช้ โดยท่ีผูใ้ช้ไม่จ าเป็นตอ้งรับทราบถึงทรัพยากรท่ี

แทจ้ริงวา่มีอะไรบา้งและถูกจดัการเช่นไร 

 
สรุป 

 การพัฒนาระบบจัดการการลาบนอุปกรณ์พกพาโดยใช้ปฏิทินกูเก้ิลเพื่อการ

แสดงผล จะใช ้Cloud-Computing เพื่อเก็บขอ้มูล Source Code และ Work Product โดยจะ

มีการสนบัสนุนเพื่อการท างานเป็นทีม สะดวกในการเรียกใชแ้ละยงัมีการส ารองขอ้มูลอีก

ดว้ย 
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2.8 Google Calendar API  

(นายชาญศิลป์ ทองเหลือง,2011)  ส าหรับการใช ้Google Calendar API ดว้ยนั้น จะเป็นการ

น ามาช่วยเพื่อเป็นการซิงคข์อ้มูลการลาของพนกังานให้แสดงใน Google Calendar ท าให้องคก์ร

สามารถรับรู้ขอ้มูลการลาของพนกังาน 

Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซ่ึงท าใหส้ามารถเก็บขอ้มูล

เหตุการณ์ต่างๆ รวมไวใ้นท่ีเดียวกนัได ้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างก าหนดการนดัหมายและก าหนดเวลา

เหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งขอ้ความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และ คน้หา

เหตุการณ์ต่างๆ ได ้ซ่ึง Google Calendar มีขอ้ดีกวา่โปรแกรมท่ีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ต่างๆดงัน้ี 

- เป็นบริการออนไลน์และให้บริการฟรี ซ่ึงต่างกบัโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือโปรแกรมมาใช ้

- โปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีการแสดงกิจกรรมในรูปแบบไดน้้อย ซ่ึงต่างจาก Google 

Calendar ท่ีแสดงตารางกิจกรรมไดห้ลายรูปแบบมากกวา่ 

- มีการแจง้เตือนผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ส่วนโปรแกรมท่ีคลา้ยกบั Google Calendar 

ไม่มีการแจง้เตือนแบบน้ี 

- ใชง้านไดง่้ายและสะดวกกวา่ จึงท าใหผู้ท่ี้เร่ิมใชง้านเขา้ใจไดง่้าย 

- สามารถใชทุ้กท่ีท่ีมีอินเตอร์เน็ตจึงท าให้สะดวกกว่าโปรแกรมท่ีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ซ่ึง

ถา้คอมพิวเตอร์เคร่ืองไหนไม่มีโปรแกรมนั้นกจ็ะใชไ้ม่ได ้

 

ประโยชน์ของ Google Calendar 

- เป็นตัวช่วยในการจัดตารางเวลาให้กับเราได้อย่างสะดวกสบาย สามารถก าหนด

กิจกรรมท่ีจะท าลงไปไดท้ าใหเ้ราไดเ้ห็นอยา่งชดัเจน เปล่ียนแปลงขอ้มูล ใส่สีสนัได ้

- เหตุการณ์ในตาราง เราสามารถก าหนดใหแ้จง้เตือนทางอีเมลไ์ด ้หรือไม่ตอ้งแจง้กไ็ด ้

- บริการน้ีสามารถส่งขอ้ความเชิญท่ีเก่ียวกบักิจกรรมของเราไดท้างอีเมล ์และยงัก าหนด

ล่วงหนา้ไดอี้กดว้ย 
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- ใชป้ฏิทินร่วมกนัไดก้บัเพื่อนของเรา และยงัก าหนดไดอี้กว่าจะใหใ้ครใชไ้ดห้รือไม่ อีก

ทั้ งแสดงได้อีกว่าเราก าลังอยู่ในสถานะใดคล้ายกับการใช้บริการของ Window 

Messenger 

- สามารถใชบ้ริการน้ีไดทุ้กท่ีท่ีมีอินเตอร์เน็ต ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 

- สามารถแจ้งเตือนกิจกรรมท่ีก าลงัจะมาถึงได้ทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท าให้เรารู้ได้

ล่วงหนา้อยา่งรวดเร็ว และไม่พลาดกิจกรรมหรือนดัหมายนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


