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บทที2่
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาภาคนิพนธ์ที่ผจู ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลหลักการและทฤษฎีที่
ต้องใช้ในการพัฒนาระบบ โดยประกอบด้วย
2.1 Webview for Android[1]
WebView เป็ น Widget ที่ใช้สาหรับการแสดงผลข้อมูลของเว็บไซต์ที่อยูใ่ นรู ปแบบ URL
ต่าง ๆ โดยจะใช้มุมมองของ Web Browser ที่อยูใ่ นระบบปฏิบตั ิการ รุ่ นนั้น ๆ Web View คือ View
ที่เอาไว้เปิ ดแสดง Web หรื อ Content ที่เป็ น HTML

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างแอพพลิเคชัน่ ที่เขียนด้วย WebView

[1] ที่มา http://droidsans.com/webview-security-hole-that-google-wont-fix
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2.2 CSS[2]
CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets เป็ นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ
และถูกกาหนดมาตรฐานโดย W3C (World Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ
XHTML ใช้สาหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ XHTML ให้มีหน้าตา สี สัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้น
หลัง ระยะห่าง ฯลฯ อย่างที่เราต้องการ ด้วยการกาหนดคุณสมบัติให้กบั Element ต่างๆ ของ HTML
เช่น <body>, <p>, <h1> เป็ นต้น
ประโยชน์ ของ CSS
1. การใช้ CSS ในการจัดรู ปแบบการแสดงผล จะช่ วยลดการใช้ภาษา HTML ในการ
ตกแต่งเอกสารเว็บเพจ ทาให้ชุดคาสั่งภายในเอกสาร HTML เหลือเพียงส่ วนเนื้ อหา ทา
ให้เข้าใจง่ายขึ้น การแก้ไขเอกสารทาได้ง่ายและรวดเร็ ว
2. เมื่อชุดคาสั่งภายในเอกสาร HTML ลดลง ทาให้ขนาดไฟล์เล็กลง จึงดาวน์โหลดได้เร็ ว
ขึ้น
3. สามารถกาหนดรู ปแบบการแสดงผลจากคาสั่ง style sheet ชุ ดเดี ยวกัน ให้มีผลกับ
เอกสาร HTML ทั้งหน้า หรื อทุกหน้าได้ ทาให้เวลาแก้ไขหรื อปรับปรุ งทาได้ง่าย ไม่
ต้องไล่ตามที่แก้ HTML tag ต่างๆ ทัว่ ทั้งเอกสาร
4. สามารถควบคุ ม การแสดงผลให้ เ หมื อ นกัน หรื อ ใกล้เ คี ย งกัน ได้ใ นหลาย Web
Browser
5. สามารถกาหนดการแสดงผลในรู ป แบบที่ เหมาะกับสื่ อชนิ ดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
แสดงผลบนหน้าจอ, บนกระดาษเมื่อสั่งพิมพ์, บนมือถือ หรื อบน PDA โดยที่เป็ น
เนื้อหาเดียวกัน
6. ทาให้เป็ นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐาน ปัจจุบนั การใช้ attribute ของ HTML ตกแต่งเอกสารเว็บ
เพจ นั้นล้าสมัยแล้ว W3C แนะนาให้เราใช้ CSS แทน ดังนั้นหากเราใช้ CSS กับเอกสาร
HTML ของเรา ก็จะทาให้เข้ากับเว็บบราวเซอร์ในอนาคตได้ดี

[2] ที่มา http://www.clickmedesign.com/article/css-intro.html
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2.3 jQuery Mobile[3]
jQuery mobile เป็ น Framework ที่ทางานทางด้าน UI หรื อ User interface บน HTML ,
JavaScript และ CSS ที่เข้ามาจัดการให้สามารถแสดงผลบน Web Browser ที่อยูใ่ น Mobile มือถือ
Smart Phone หรื อ Tablets ต่าง ๆ เช่น iPhone , Android , Blackberry หรื อ iPad และอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่ได้รับความนิยม สาหรับ Framework ตัวนี้ จะเข้ามาจัดการทางด้าน Interface เท่านั้น ในส่ วนการ
ทางานต่าง ๆ ก็สามารถใช้ภาษา PHP , ASP.Net ทางานตามปกติการใช้งานค่อนข้างง่าย และยัง
สามารถใช้งานรวมกับ jQuery Ajax อีกด้วย
ในทางปฏิบตั ิเว็บไซต์ทวั่ ๆ ไปจะสร้างหน้าเว็บสาหรับ Web Browser ปกติอยูแ่ ล้ว และก็
สามารถแสดงผลบน Web Browser บนอุปกรณ์ Smart Phone หรื อ Tablets ได้เช่นเดียวกัน แต่
Interface อาจจะไม่เหมาะสมสาหรับแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอเล็กจนเกินไป ฉะนั้น
ทางเลือกสาหรับการสร้างหน้าเพจหรื อ URL สาหรับมือถือโดยเฉพาะ ก็เป็ นทางเลือกหนึ่งที่
เหมาะสม
ประโยชน์ ของ jQuery Mobile Framework
1. เขียนครั้งเดียว รันได้บนทุกอุปกรณ์ที่ Framework รองรับ โดยอุปกรณ์ดงั กล่าวเช่น iOS,
Android , Blackberry , Windows Phone และอื่นๆ
2. ง่าย เพราะว่าสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้รันบนอุปกรณ์พกพาชนิดต่างๆ ด้วยภาษาที่
ถนัด เช่น PHP , ASP.NET หรื อ JSP รวมกับ HTML5 , CSS3 และ Javascript ได้
3. เหมาะกับงานที่มีความเร่ งรี บสู ง มีระยะเวลาพัฒนาไม่นาน
4. เหมาะกับงานที่มีตน้ ทุนการพัฒนาต่า หรื อมีทีมงานน้อย และไม่ถนัดในการเขียนภาษา
เฉพาะบนอุปกรณ์น้ นั ๆ

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างการแสดงผลแบบ jQuery Mobile
[3] ที่มา http://www.thaicreate.com/community/jquery-mobile-ui-iphone-ipad-androidblackberry.html
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2.4 jQuery[4]
jQuery เป็ น JavaScript Library ที่มีการรวบรวมฟังก์ชนั่ ของ JavaScript ต่าง ๆ ให้อยูใ่ น
รู ปแบบ Patterns Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความยืดหยุน่ รองรับต่อการใช้งาน
Cross Browser คือไม่วา่ จะใช้งานบน Web Browser ใด ใน Library ของ jQuery จะมีการเลือกใช้
ฟังก์ชนั่ ที่สามารถเหมาะสมต่อการทางานและแสดงผลใน Web Browser ที่กาลังรันอยู่ ซึ่ งช่วยลด
ปั ญหาการทางานที่ผดิ พลาดในฝั่งของ Client ได้ จากปั ญหาก่อนนี้ นักโปรแกรมเมอร์ ท้ งั หลายใน
สมัยก่อน ๆ มักจะทดสอบโปรแกรมและพัฒนาบน IE (Internet Explorer ซึ่งเป็ น Web Browser ที่
คนใช้มากที่สุดเกือบ 95% เมื่อสมัย 5-6 ปี ) แต่ตอนนี้ได้มีหลาย Web Browser เกิดขึ้น เช่น Chrome ,
Firefox หรื อ Safari และบางคาสั่งของ JavaScript จะไม่ทางานหรื อไม่รองรับ ใน Web Browser
บางตัว ด้วยเหตุผลนี่เองการใช้ jQuery มาเป็ นทางเลือกก็สามารถช่วยแก้ปัญหานี้เป็ นได้อย่างดี ทั้ง
ยังสะดวกต่อการใช้งาน เพราะเป็ น syntax ที่เข้าใจง่าย และเขียนได้ในรู ปแบบที่ส้ นั ๆ รองรับการ
ทางานทั้งใน HTML รู ปแบบเดิม หรื อ CSS , Element , DOM element , Effect การจัดการ Event
ต่าง ๆ หรื อแม้กระทัง่ การพัฒนา Ajax ด้วย jQuery ก็สามารถ ทาได้ง่าย โดย Syntax เหล่านี้ยงั คง
ทางานอยูภ่ ายใต้คาสั่งของภาษา JavaScript แต่การเรี ยกใช้งาน Framework หรื อฟังก์ชนั่ ต่าง ๆ จะ
ถูกกาหนดรู ปแบบโดย Patterns ที่ได้ถูกออกแบบไว้ใน Library ของ jQuery
นอกจากนี้ jQuery Library ยังได้ถูกนาไปใช้กบั Open Source หลายตัว เช่น Drupal หรื อ
WordPress ซึ่ งถือได้วา่ jQuery เป็ นสุ ดยอดแห่ง Library ที่ได้รับความนิดยม หรื อแม้กระทัง่ ในทาง
Microsoft ได้ประกาศสนับสนุนใช้งาน jQuery และมีการ Include เข้ามาใน Framework เพื่อใช้ใน
การนามาพัฒนา ASP.NET ร่ วมกับ Ajax บน Web Application

[4] ที่มา http://www.thaicreate.com/jquery/jquery-what-is-it.html
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2.4.1 jQuery Datepicker[5]
jQuery Datepicker มี Option ที่จะบอก Datepicker ว่าวันที่ใดที่จะแสดงหรื อไม่แสดง และ
จะแสดงในรู ปแบบไหนโดยกาหนดฟังก์ชนั่ ให้กบั Option ชื่อ beforeShowDay ตอนสร้าง
Datepicker

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่าง jQuery แสดงปฏิทิน
[5] ที่มา http://www.thaicreate.com/community/jquery-datepicker-before-show-day.html

2.4.2 jConfirmAction[6]
jQuery jConfirmAction เป็ นอีกตัวที่น่าสนใจสาหรับการนาไปใช้กบั Form เพื่อยืนยันการ
ลบข้อมูลจากผูใ้ ช้ จุดเด่นตรงที่ใช้งานง่ายมาก ง่ายทั้งคนเขียน และคนใช้ เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสะดวก
มากยิง่ ขึ้น

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่าง jConfirmAction
[6] ที่มา http://www.thaicreate.com/community/jquery-confirm-action.html
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2.4.3 jQuery HTML[7]
รู ปแบบคาสั่งการใช้ jQuery กับ HTML บน jQuery Library Framework jQuery กับ
HTML สามารถใช้ Selector ในการอ้างถึง Element ในหน้าเว็บเพจได้อย่างง่ายดาย และหลังจากที่
สามารถอ้างถึง Element เหล่านั้น ได้แล้ว สิ่ งที่จะทาต่อไปก็คือ การอ่านค่า หรื อ กาหนดค่าให้กบั
Element นั้น ๆ ซึ่ งในบทความนี้ จะเป็ นการกาหนดค่าให้กบั HTML Element ที่อยูใ่ นรู ปแบบ
innerText หรื อ innerHTML (ในรู ปแบบ JavaScript แบบดั้งเดิม) ส่ วนการ กาหนด Events หรื อ
Attribute อื่น ๆ

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างการทางานแบบ jQuery HTML

[7] ที่มา http://www.thaicreate.com/jquery/jquery-html.html

