บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
การเขียนโปรแกรมแบบ OOP (ลาภลอย วานิชอังกูร : 2550) OOP(ย่อจาก Object Oriented
Programming) การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุวิธี หรื อที่เรี ยกกันว่ากันเขียนโปรแกรมแบบ Object
เป็ นแนวคิดอย่างหนึ่ ง อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างซอฟท์แวร์ คาว่า Object ในที่น้ ี หมายถึงวัตถุ
หรื อสิ่ งของที่จบั ต้องได้ ดังนั้นสิ่ งแรกที่ตอ้ งรู ้คือความหมายของคาว่า object นิยามของ object คือ
หน่ วยหนึ่ งของโปรแกรมซึ่ งมี หน้าที่ การทางานอันเฉพาะเจาะจง และถู กกาหนดปฏิ สัมพันธ์ กบั
โปรแกรมหน่วยอื่นๆ ไว้อย่างแน่ชดั
การเชื่ อมต่อ Interface (อานนท์ หลงหัน : 2556)อินเตอร์ เฟส (Interface) หมายถึง การ
เชื่ อ มต่ อ เป็ นการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งผู ้ใ ช้ก ับ คอมพิ ว เตอร์ จะเรี ย กการเชื่ อ มต่ อ นั้น ว่ า ยู ส เซอร์
อินเตอร์ เฟส (User Interface) แต่ในการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ การเชื่ อมต่อยังรวมไปถึ งวัตถุ
(Object) เพราะในวัตถุจะต้องมีอินเตอร์ เฟส อันเป็ นส่ วนที่วตั ถุน้ นั ๆ จะให้บริ การหรื อเป็ นส่ วนที่
บอก ว่ า วั ต ถุ นั้ น ๆ ส ามารถ ท าอะ ไรได้ บ ้ า ง ซึ่ งบางครั้ งเรี ย ก ว่ า เมธ ทอด ( Method)
ข้อดี ข องการมี อิ นเตอร์ เฟส ก็ คื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ นภายในวัตถุ จะไม่ ก ระทบต่ อ
อิ นเตอร์ เฟส ดังนั้น ภายในวัตถุ ผูเ้ ขี ยนคาสั่งสามารถดัดแปลง แก้ไข หรื อเพิ่มเติ มได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ภายในวัตถุยงั สามารถเก็บค่าต่างๆได้อีกด้วย
การเขียนโปรแกรมและการออกแบบระบบงานก่ อนที่ผูเ้ ขี ยนโปรแกรมจะสามารถเขี ยน
คาสั่งได้ จะต้องมีการออกแบบระบบงานก่อนแล้วจึงเขียนโปรแกรมเป็ นภาษาต่าง ๆ ตามชนิ ดของ
งานและความเหมาะสม การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุก็เช่นกัน จะต้องมีการออกแบบระบบงานก่อน
หลักสาคัญสาหรั บการออกแบบเชิ งวัตถุ ก็คือ การหาวัตถุ ให้พบ เมื่ อพบแล้วจะต้องจาแนกวัตถุ
ออกเป็ นส่ วนที่เปลี่ยนแปลงและส่ วนที่อยูค่ งที่ วัตถุที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถนาไปใช้ได้เมื่อมีการ
ปรั บ ปรุ งระบบงานใหม่ นั่ น คื อ เหตุ ผ ลที่ ท าให้ ต้ อ งมี ก ารออกแบบระบบงาน วัต ถุ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงบ่อยก็ได้แก่ วัตถุที่ทาหน้าที่เป็ นอินเตอร์ เฟส เป็ นต้น
การออกแบบเว็บไซต์ ทดี่ ี (นางสาวสุ กญั ญา สมุทรเขตร์ : 2556) เว็บไซต์เป็ นสื่ อที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากบนอินเตอร์ เน็ต ผูใ้ ช้สามารถตัดสิ นใจเลือกได้วา่ จะดูเว็บไซต์ใด และจะไม่
เลือกดูเว็บไซต์ใดได้ตามต้องการ

ดังนั้นเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งานที่สะดวก ย่อมได้รับความสนใจจาก
ผูใ้ ช้มากกว่า เว็บไซต์ที่ ดูสั บสนวุ่นวาย มี ข ้อมู ล มากมายแต่ หาอะไรไม่ เจอ นอกจากนี้ ยงั ใช้เวลาในการ
แสดงผลแต่ละหน้านานเกิ นไป ซึ่ งปั ญหาเหล่ านี้ ล้วนเป็ นผลมาจากการออกแบบเว็บไซต์ไม่ดีท้ งั สิ้ นจึ งมี
แนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการออกแบบเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
1. ความทันสมัยเป็ นข้อมูลที่ใหม่ ทันต่อสถานการณ์และได้รับการปรับปรุ งแก้ไขตามระยะเวลาอย่าง
เหมาะสม และแสดงวันที่ปรับปรุ งข้อมูลครั้งล่าสุ ดอยูเ่ สมอ
2. เนือ้ หาและข้ อมูลต้องมีเนื้อหาและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ เนื้อหาของเว็บมีความถูกต้อง เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดทาเว็บไซต์
3. ความน่ าเชื่ อถือผูจ้ ดั ทาเว็บเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้ อหาหรื อเป็ นองค์กรที่รับผิดชอบด้านนั้น
โดยตรง โดยแสดงความรับผิดชอบในเว็บอย่างชัดเจน แสดงให้เห็ นได้จากส่ วนที่สงวนลิ ขสิ ทธิ์
และผูร้ ับผิดชอบภายในเว็บ ซึ่ งนิยมแสดงไว้ดา้ นล่างของเว็บไซต์
4. การเชื่ อมโยงข้ อมูล ควรจะแสดงการเชื่อมโยงไปยังส่ วนต่างๆ ในรู ปแบบที่เข้าใจง่าย และอ่านได้
อย่างชัดเจน
5. การปฏิบัติจริ ง ต้องทาให้ผเู ้ ข้าชมรู ้ สึกว่าไม่เสี ยเวลา ไม่ไร้ ประโยชน์หรื อเว็บเพจไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
6. ความเป็ นมัลติมีเดียองค์ประกอบที่สาคัญของความเป็ นมัลติมีเดียภายในเว็บไซต์ คือ เสี ยง ภาพ
กราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว ควรสอดคล้องกับเนื้อหาภายในเว็บ
7. การให้ ข้อมู ลควรจะเข้าถึ งได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยไม่มีความสลับซับซ้อน มี การจัดรู ปแบบและ
หมวดหมู่ของข้อมูลอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและใช้งานข้อมูล
8. การเข้ าถึงข้ อมูลสามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว เมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ เว็บไซต์
9. ความหลากหลายของข้ อมูลเว็บควรมีความหลากหลายและมีเรื่ องที่เป็ นประโยชน์มากมายหลายๆ
เรื่ อง มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ ข้อมูลนั้นก็จะได้รับความนิ ยมและแนะนากันให้เข้ามาชม
อีกเรื่ อยๆ
2.2 เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
เมื่อผูจ้ ดั ทาได้ปฏบัติงานสหกิจศึกษาจึงได้ทาการศึกษาข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน ให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับปั จจุบนั จึงได้สังเกตุเห็นว่ามีเว็บไซต์จานวนมากที่
สามารถนามาพัฒนา หรื อ ต่อยอดเพื่อสร้ า งเว็บไซต์ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อความต้องการของผูใ้ ช้ไ ด้
ผูจ้ ดั ทาจึงได้นามาเป็ นแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์โดยมีเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

รู ปที่ 2.1 https://stackoverflow.com/questions/12790297/hiding-button-using-jquery
เว็บไซต์ Stackoverflow เป็ นเว็บไซต์ที่สามารถให้ผใู ้ ช้ได้ต้ งั คาถามเกี่ ยวกับปั ญหาของการเขียน
โปรแกรม และให้ผใู ้ ช้คนอื่นๆสามารถ ตอบคาถามและช่วยแก้ไขปั ญหาได้ เพื่อช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์
รู ปแบบการ จัดหมวดหมู่ของคาถามเป็ นระเบียบและเข้าใจได้ง่าย สามารถค้นหาคาถาม – คาตอบที่ตอ้ งการ
ได้โดยง่าย

รู ปที่ 2.2 https://www.timepot.io/
เว็บไซต์ timepot เป็ นเว็บไซต์รูปแบบ Single Page (เว็บไซต์ที่มีหน้าเพจเพียงหน้าเดียว) โดยการ
ออกแบบจะเน้นไปที่ความสวยงามของหน้าจอ เพื่อดึงดูดผูใ้ ช้และ ให้ผใู ้ ช้สามารถเริ่ มต้นและจบการทางาน
ได้โดยในหน้าเว็บเพียงหน้าเดียว โดยตัวเว็บไซต์จะเกี่ยวกับการเปิ ดให้ผใู ้ ช้จดั ตารางวันเวลาที่ตอ้ งการและ
บันทึกลงไปบนเว็บไซต์

รู ปที่ 2.3 https://devahoy.com/posts/getting-started-with-nodejs/
เว็บไซต์ devahoy เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมการเขียนโปรแกรม และพัฒนาการสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่
ที่นา เทคโนโลยี ภาษาการเขียนรู ปแบบใหม่ๆมาให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ และ ตั้งคาถาม-คาตอบได้ ไม่ว่าจะ
เป็ น JavaScript,Node Js,Java,Angular Js เพื่อนาความรู ้ที่ได้ไปสร้างหรื อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียงิ่ ขึ้น

รู ปที่ 2.4 http://getbootstrap.com/
เว็บไซต์ getbootstrap เป็ นเว็บไซต์ที่อธิ บายเกี่ยวกับการใช้งาน HTML, CSS และ JS framework
ต่างๆสาหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึ งการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถ รองรับได้หลายอุปกรณ์ หรื อที่
เรี ยกว่า Responsive

รู ปที่ 2.5 http://keenthemes.com/preview/metronic/
เว็บไซต์ Metronic เป็ นเว็บที่รวบรวมวิธีการสร้าง หน้าจอผูใ้ ช้ให้สวยงามโดยจะมี Object หรื อวัตถุ
ที่ถูกสร้ างและพัฒนาโดยนักพัฒนาเว็บไซต์ ที่มีความสวยงามและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในเรื่ อง
ของวิธีการนามาใช้ หรื อการนามาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และยังมีวิธีการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นให้ผใู ้ ช้ทดลอง
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองได้อีกด้วย เช่น วิธีการพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยภาษา HTML , CSS , JavaScript , J Query ,
HTML5 , JSP , A JAX เป็ นต้น

