บทที่2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการจัด ท าเว็บแอปพลิเ คชันการจัด การนัด หมายลู กค้า ร้า นผ้า ม่า น (กรณี ศึ กษาร้ า นเค
ดีไซน์) คณะผูจ้ ดั ทาได้นาแนวคิด และ เทคโนโลยีที่เกีย่ วข้อง เพื่อนาข้อมูลมาเป็ นแนวทางในการ
ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันการจัด การนัด หมายลูกค้า ร้ า นผ้า ม่า น (กรณี ศึกษาร้า นเค ดี ไ ซน์) ซึ่ ง
สามารถแบ่งเป็ นหัวข้อโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 Sublime Text 31

รู ปที่ 2.1 โปรแกรมSublime Text 3
ที่มารู ป: https://cnpagency.com/blog/creating-sublime-text-3-plugins-part-1/
Text Editor ที่มีความสามารถสูงที่ ใช้ในการเขียนโค้ด สนับสนุนหลายภาษา เหมาะก ับ
ผูท้ ี่ตอ้ งการปรับแต่งการทางานด้วยตนเอง สามารถลง package เพิ่มความสามารถได้ และสามารถ
กาหนดหรื อตั้งค่าโปรแกรมได้อย่างง่าย เป็ นโปรแกรมเขียนโค้ดซึ่งสนับสนุนภาษาที่หลากหลาย C,
C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua,
Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile และ XML

1

เกลอกลิก. (2560). Sublime Text 3. เข้าถึงได้จาก
http://www.glurgeek.com/education/software-engineering/sublime-text-3/ไซท. (2560).
ราทดับเบิลยูพี. (2560). Sublime Text นั้นคื ออะไร. เข้าถึงได้จาก
https://rathwp.wordpress.com/2014/01/13/sublime-text-คือ/
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2.2 Web Application 2

รู ปที่ 2.2 การแสดงผลหน้าจอในขนาดต่างๆของ Web Application
ที่มารู ป : http://www.infocratsweb.com/web-applications/
การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบ Online สามารถ
ใช้งานได้ทุกหน้า จอที่มีค วามแตกต่ า งของขนาดหน้า จอ เหมาะสาหรับงานที่ ต้องการข้อมูลแบบ
Real-time ระบบมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ ใช้งานง่า ยระบบงานที่พฒั นาขึ้ นมาจะตรงกบั ความต้องการกบั
หน่ ว ยงาน หรื อห้า งร้า นมากที่ สุด ไม่เหมือนกบั โปรแกรมสาเร็ จ รู ปทั่ว ไป ที่มกั จะจัด ทาระบบใน
แบบกว้า ง ๆ ซึ่ ง มัก จะไม่ต รงก บั ความต้องการที่ แ ท้จ ริ ง ระบบสามารถโต้ต อบก บั ลู กค้า หรื อ
ผูใ้ ช้บริ การแบบ Real Time ทาให้เกิด ความประทับใจ เครื่ องที่ใช้งานไม่จาเป็ นต้องติ ดตั้งโปรแกรม
ใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น
ตัวอย่างระบบงานที่เหมาะก ับเว็บ แอปพลิเคชัน เช่น ระบบการจองสินค้าหรื อบริ การต่าง ๆ
เช่ น การจองที่ พ ัก การจองโปรแกรมทัว ร์ เป็ นต้น ระบบงานบุ ค ลากร ระบบงานแผนการตลาด
ระบบงานในโรงเรี ยน เช่น ระบบงานวัดและประเมินผล ระบบการลงทะเบียน เป็ นต้น
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรื อ เว็บแอปพลิเคชัน (Web application) คือโปรแกรมประยุกต์
ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดู เว็บผ่า นเครื อข่า ยคอมพิวเตอร์อ ย่างอินเทอร์เน็ต เว็บแอปพลิเคชันเป็ นที่

2

ไซท. (2560). ความหมายของ Web Application. เข้าถึงได้จาก
https://sites.google.com/site/applicationpae/khwam-hmay-khxng-web-application
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นิยมเนื่ องจากความสามารถในการอัปเดท และดูแ ล โดยไม่ต ้องแจกจ่า ย และติด ตั้งซอฟต์แวร์ บน
เครื่ องผูใ้ ช้ ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันได้แก่ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ เป็ นต้น
2.3 JavaScript3
ภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์ เน็ต Java JavaScript เป็ น
ภาษาสคริ ปต์ เชิ ง วัต ถุ (ที่ เรี ย กกนั ว่า "สคริ ป ต์" (script) ซึ่ ง ในการสร้า งและ พัฒ นาเว็บไซต์ (ใช่
ร่ ว มก ับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ข องเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนอง ผูใ้ ช้งานได้มากขึ้ น
ซึ่งมีวิธีการทางานในลักษณะ "แปลความและดาเนินงานไปทีละคาสัง่ " (interpret) หรื อเรี ยกว่า อ็อบ
เจ็กโอเรี ยลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้ าหมายในการ ออกแบบและ พัฒนาโปรแกรม
ในระบบอินเทอร์ เ น็ต สาหรับผูเ้ ขี ย นด้ว ยภาษา HTML สามารถทางานข้า มแพลตฟอร์ ม ได้ โดย
ทางานร่ วมก ับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ท้ งั ทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่ง เซิร์ฟเวอร์
(Server) JavaScript ช่ ว ยให้ ผูพ้ ฒั นา สามารถสร้ า งเว็บเพจได้ตรงกบั ความต้องการ และมี ความ
น่า สนใจมากขึ้ น ประกอบกบั เป็ นภาษาเปิ ด ที่ ใครก็สามารถนาไปใช้ได้ ดังนั้นจึ งได้รับความนิ ยม
เป็ นอย่างสูง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง
2.4 ระบบฐานข้อมูล (Database System)4
ระบบที่ รวบรวมข้อมูลต่ า ง ๆ ที่ เกีย่ วข้องก ันเข้า ไว้ด ้ว ยกนั อย่า งมีระบบมีค วามสัมพันธ์
ระหว่า งข้อมูลต่า ง ๆ ที่ ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้ว ยแฟ้ มข้อมูลหลายแฟ้ มที่ มีขอ้ มูล
เกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั เข้า ไว้ด ้วยกนั อย่า งเป็ นระบบและเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ช้สามารถใช้งานและดู แ ล
รักษาป้ องก ันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีซอฟต์แ วร์ที่เปรี ยบเสมือนสื่อกลางระหว่า ง
ผูใ้ ช้แ ละโปรแกรมต่ าง ๆ ที่เกีย่ วข้องก ับการใช้ฐานข้อมูล เรี ยกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล
หรื อ DBMS (data base management system) มีห น้า ที่ ช่วยให้ผูใ้ ช้เข้า ถึงข้อมูลได้ง่า ยสะดวกและมี
ประสิทธิ ภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้อาจเป็ นการสร้างฐานข้อมูล การแก ้ไขฐานข้อมูล หรื อการตั้ง

3

มายด์พีเอชพี. (2561). JavaScript คืออะไร. เข้าถึงได้จาก
http://www.mindphp.com/
4
มายด์พีเอชพี. (2561). Database คื ออะไร. เข้าถึงได้จาก
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2055-database-คือะไร23.html
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ค าถามเพื่อให้ได้ข ้อมูลมา โดยผูใ้ ช้ไ ม่จาเป็ นต้อ งรับรู ้เกีย่ วก บั รายละเอี ยดภายในโครงสร้า งของ
ฐานข้อมูล
2.5 Visual Studio Code5

รู ปที่ 2.3 โปรแกรมVisual Studio Code
ที่มารู ป : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visual_Studio_Code_1.18_icon.svg
เป็ นโปรแกรม Code Editor ที่ ใช้ในการแกไ้ ขและปรับแต่ งโค้ด จากค่ า ยไมโครซอฟท์ มี
การพัฒนาออกมาในรู ปแบบของ OpenSource จึ งสามารถนามาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ที่ ตอ้ งการความ
เป็ นมืออาชีพ
ซึ่ ง Visual Studio Code นั้น เหมาะสาหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ ต ้องการใช้ง านข้า มแพลตฟอร์ ม
รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุ นทั้งภาษา JavaScript, TypeScript
และ Node.js สามารถเชื่อมต่อกบั Git ได้ นามาใช้งานได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน มีเครื่ องมือส่ว นขยายต่ าง ๆ
ให้เลือกใช้อย่า งมากมาก ไม่ว่าจะเป็ น 1.การเปิ ดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python,
PHP หรื อ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็ นต้น

5

มายด์พีเอชพี. (2561). รู้ จักกับ Visual Studio Code (วิชวล สตูดิโอ โค้ ด). เข้าถึงได้จาก
http://mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html
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2.6 Bootstrap6

รู ปที่ 2.4 เลย์เอ้าท์ขนาดหน้าจอแสดงผลต่างๆ
ที่มารู ป: https://www.w3schools.com/booTsTrap/default.asp
เป็ น Front-end Framework ที่ ประกอบด้ว ยโครงสร้า ง CSS , HTML และ JavaScript ที่ ช่ว ยให้ เรา
สามารถสร้า งหน้า จอ User Interface ได้ง่า ย และ สวยงาม และรวดเร็ ว ลดเวลาในการที่ จ ะมานั่ง
ออกแบบหน้า จอ layout หรื อ รายการ Element อื่ น ๆ ที่ เ กีย่ วข้องก บั หน้า Form ทั้ง หมด ดัง นั้น
สามารถใช้ Bootstrap เข้า มาจัด การได้ท้ งั หมด สาหรับ Bootstrap เองมีท้ งั CSS Component และ
JavaScript Plugin ที่ ท างานร่ ว มก บั jQuery ที่ ส ามารถเรี ย กใช้ง านได้ม ากมาย และที่ ส าคัญ คื อ
Bootstrap มีการแสดงผลในรู ป แบบของ Responsive ซึ่ งจะแสดงสภาพแวดล้อ มที่ เหมาะสมก บั
อุ ป กรณ์ ที่ ท าการเปิ ดอยู่ใ นขณะนั้น เช่ น PC Desktop , Tablets , Mobile หรื ออุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง

6

ไทยครี เอท. (2561). Bootstrap คื ออะไร. เข้าถึงได้จาก
http://www.thaicreate.com/community/bootstrap.html
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2.7 Web Responsive 7

รู ปที่ 2.5 กริ ดขนาดหน้าจอแสดงผลต่างๆ
ที่มารู ป : https://www.redcatstudios.net/top-5-reasons-to-use-responsive-website-design/
ในปั จจุบนั Mobile Internet Users ได้มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง Mobile Devices นั้น
มีความหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็ น ขนาดและความละเอียดของหน้าจอแสดงผล(screen size and
resolution) แนวของการแสดงผล(orientation) หรื อแม้แต่ระบบปฏิบตั ิการ(OS)
Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ดว้ ยแนวคิดใหม่ ที่จะทาให้เว็บไซต์
สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกนั โดยใช้ โค้ดร่ วมกนั URL เดียวก ัน เพื่อ
แก ้ปั ญหาดังกล่าว

7

สยามเอชทีเอ็มแอล. (2560). Responsive Web Design คื ออะไร. เข้าถึงได้จาก
http://www.siamhtml.com/responsive-web-design-/

