บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming : OOP) คือการเขียนโปรแกรม
โดยการมองว่าส่ วนประกอบของโปรแกรมเป็ นเสมือนวัตถุชิ้นหนึ่ งที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติซ่ ึ ง
จะสามารถอธิ บายได้ว่าวัตถุ น้ ี คืออะไรและวิธีการซึ่ งจะสามารถอธิ บายพฤติกรรมของวัตถุ น้ นั ว่า
สามารถทาอะไรได้การเขียนโปรแกรมแบบ OOP เป็ นการแบ่งซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมออกเป็ น
ส่ วน ๆ เรี ยกว่า คลาส โดยการนิ ยาม คลาส (Class) และ ออปเจ็ค (Object) ก็เพื่อทาให้สามารถนา
ส่ วนของซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมส่ วนนั้นกลับมาเรี ยกใช้งานได้อีก เพื่อลดความซ้ าซ้อนและเวลา
ในการพัฒนาโปรแกรมลงการทางานของคลาสจะถูกกาหนดโดยส่ วนอินเตอร์ เฟส (Interface) ของ
เมธอด (Method) ส่ วนการทางานของส่ วนที่เป็ นการเขียนโปรแกรมจะไม่ถูกคานึ งถึงมากนักในการ
ออกแบบ OOP สนใจเฉพาะข้อมูลที่จะถูกประมวลผลมากกว่าฟังก์ชนั่ ที่ทาการประมวลข้อมูลนั้น ๆ
ออปเจ็ค (Object)
คือ สิ่ งใด ๆ ก็ตาม ซึ่ งมีคุณลักษณะ (State) บ่งบอกถึงความเป็ นตัวของมันเองในขณะนั้นและ
สามารถแสดงพฤติกรรม (Behavior) ของตัวเองออกมาได้ เช่ น รถยนต์สีน้ าเงิ น: มีความหมายคือ
วัตถุประเภทรถยนต์ มีคุณลักษณะของสี เป็ นสี น้ าเงิน และมีพฤติกรรมที่แสดงถึ งการเคลื่ อนที่ และ
หยุดได้หรื อกล่าวได้วา่ ออปเจ็ค ก็คือข้อมูลของ คลาส (เป็ น เอนทิต้ ี ของ คลาส) ซึ่ งทุกๆอย่างจะ
จัดเป็ นออปเจ็ค โดยต้องประกอบไปด้วย
1) ชื่อ (Identity)
2) สถานะ (State) คุณสมบัติ หรื อค่าของข้อมูล ซึ่ งแทนด้วย Value
3) พฤติกรรม (Behavior) ที่ระบุวา่ สามารถทาอะไรได้บา้ ง ซึ่ งแทนด้วย เมธอด
เมธอด (Method)
คือ ฟังก์ชนั่ ที่บ่งบอกพฤติกรรมของ ออปเจ็ค ว่าทาอะไรได้บา้ ง กาหนดไว้ใน คลาส โดยต้อง
ประกอบด้วย ชื่อของ เมดตอด เรี ยกว่า Identifier ตามด้วยเครื่ องหมายวงเล็บ () โดยในวงเล็บอาจมี
พารามิเตอร์ อยูห่ รื อไม่ก็ได้ เช่น
1) equals()
2) PrintIn(“TRUE”,”FALSE”)
ข้อความ
คือคาสั่งหรื อข้อความที่จะให้ขอ้ มู ลหรื อตัวแปรใดทางาน ก็คือ พารามิ เตอร์ ในภาษาอื่นที่
ไม่ใช่ OOP คือใช้เพื่อนาส่ งค่าข้อมูลระหว่าง ออปเจ็ค โดยใน ข้อความ นั้นต้อง ประกอบด้วย
1) Destination ก็คือชื่อของ ออปเจ็ค
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2) เมดตอด
3) พารามิเตอร์ (Parameter)
Accessibility ประกอบไปด้วย
1) public : เข้าถึงได้ในทุกที่
2) private : เข้าถึงได้เฉพาะภายใน คลาส เท่านั้น ไม่รวม คลาสย่อย
3) protected : เข้าถึงได้เฉพาะภายใน คลาส และ คลาสย่อยที่สืบทอดกันมา
4) default : ถ้าไม่ระบุจะเข้าถึงข้อมูลภายใน คลาส และอยูเ่ พ็กเก็จเดียวกัน
การทาให้ขอ้ ความอันหนึ่ งสามารถส่ งให้ออปเจ็คแต่ละตัวในคลาส และ คลาสย่อย ตอบสนองต่อ
ข้อความ อันเดียวกัน ในลักษณะที่เหมาะสบกับคลาส ของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น Method Print นี้
สามารถส่ งให้ทุก ออปเจ็ค ของคลาส และคลาสย่อย ที่ทาให้ออปเจ็ค นั้นรู ้จกั Method Print และแต่
ละออปเจ็ค ที่ต่างกันจะตอบสนองต่อ ข้อความนี้ ต่างกันออกไป (รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริ ฐ
คณาวัฒนไชย)
Polymorphism
การพ้องรู ปคือการถ่ายทอดคุ ณสมบัติจากคลาสแม่ไปยังคลาสลู ก โดยเมื่อคลาสลูกนาไปใช้
แล้ว ไม่ ต้องเขี ย นโปรแกรมใหม่ ท้ งั หมด มี ก ารก าหนดการท างานใหม่ ใ ห้ก ับ เมธอดให้ต รงกับ
วัตถุประสงค์ของคลาสนั้น
Encapsulation
เป็ นคุณสมบัติในการห่ อหุ ้มข้อมูล เพื่อปกป้ องข้อมูลของการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ เป็ น
การกาหนดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของออปเจ็คจากภายนอกคลาส เพื่อความปลอดภัยของ
ข้อมูล (อานนท์ หลงหัน, 2558)
Inheritance
เป็ นคุณสมบัติของการสื บทอดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยการสื บทอดจากสมาชิ ก
ในคลาสหลัก (Super Class) ไปยังคลาสย่อย (Delivered Class) ได้ ซึ่ งจะสื บทอดทั้งคุ ณสมบัติ
(Property) และเมธอดไปใช้งาน (ธมนวรรณ มณี จนั ทร์ , 2560)
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผู จ้ ัดท าได้ท าการค้นหาเว็บ ไซต์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสอนเขี ย นโปรแกรมภาษา PHP
เนื่องจากมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นโครงการและช่วยในการแก้ปัญหา ลดข้อผิดพลาด รวมถึงมีการ
ให้ค าแนะนาจากโปรแกรมเมอร์ มื ออาชี พ ที่ ป ระสบการณ์ และผ่านข้อผิดพลาดมามากมายคอย
แนะนา

รู ปที่ 2.1 http://www.thaicreate.com/php.html
เป็ นเว็บไซต์ที่สอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหลากหลายภาษา เช่น PHP,C#,Java อีกทั้ง
ยังมีหน้าที่สามารถเขียนถึงปั ญหาต่างๆที่พบ โดยจะมีโปรแกรมเมอร์ มืออาชี พหรื อบุคคลที่เคยผ่าน
เหตุการณ์เหล่านั้นมาช่วยกันตอบและแก้ปัญหา
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รู ปที่ 2.2 https://www.w3schools.com
เป็ นเว็บไซต์สาหรับการเรี ยกใช้คลาสต่างๆฟรี สาหรับการตกแต่งเพื่อความสวยงาม รวมถึง
เป็ นแหล่งรวบรวม CSS ไว้มากมายให้เลือกใช้ได้ ทั้งขั้นตอนการใช้งาน การสร้าง CSS ด้วยตนเอง
รวมถึงการใช้ CSS สาเร็ จรู ป

รู ปที่ 2.3 https://stackoverflow.com
เป็ นเว็บไซต์ที่ผจู ้ ดั ทาใช้หาข้อมูลเกี่ ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการส่ งอีเมล์ดว้ ยภาษา PHP
เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
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รู ปที่ 2.4 https://github.com
เป็ นเว็บไซต์ที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ใช้ในการเก็บสารองข้อมูลไฟล์งาน ในระหว่างการพัฒนา
เว็บไซต์

รู ปที่ 2.5 https://cpanel.com/
เป็ นเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ที่คณะผูจ้ ดั ทาใช้ในการฝากเว็บไซต์ข้ ึนให้บริ การบนเซิ ฟ
เวอร์
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โครงงานของระบบบริ หารการลาหยุดงานของบริ ษทั ควินท์คอเปอเรชัน่ จากัด มีการศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นประโยชน์ในการดาเนินโครงงานและพัฒนาโครงงาน เพื่อจะ
นามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดาเนินการโครงงาน

รู ปที่ 2.6 ระบบลางานออนไลน์ บริ ษทั พาณิ ชา จากัด
วัชาภรณ์ เชื้ อตาพระ (2559) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม ระบบนี้ พฒั นาโดย Sublime Text 3, Adobe Dreamweaver CS3 ในการเขียน
โปรแกรม และ Phpmyadmin 3.5.5 ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบลางานออนไลน์ กรณี ศึกษา
บริ ษทั พาณิ ชา จากัด ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สามารถบันทึก หรื อกรอกข้อมูลการ
ลาได้ด้วยตนเอง มีก ารแจ้ง เตือนในกรณี ที่ หัวหน้าทาการอนุ มตั ิก ารลาและอานวยความสะดวก
ให้กบั ผูใ้ ช้มากขึ้น
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รู ปที่ 2.7 ระบบเว็บไซต์แนะนาป่ าชายเลนเขตบางขุนเทียน
วรพล พุม่ พยุง และ ศรกฤช ลิปิธร และ ธันวา กฐิสมิตร(2559) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม พัฒนาระบบโดย Microsoft Visual Studio 2015
และใช้ Microsoft Access 2013 ในการจัดการฐานข้อมูล ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสร้างเว็บไซต์
เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลป่ าชายเลน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตบางขุนเทียน
ได้ทางเว็บไซต์ และสามารถเพิ่มข้อ มูลการลบข้อมูล อัพเดตข้อมูลและการเชื่ อมต่อเว็บไซต์ของ
สานักงานเขตบางขุนเทียน
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รู ปที่ 2.8 การพัฒนาระบบเว็บไซต์ขายสิ นค้าไอทีออนไลน์
ธนกร สุ วรรณโสภณ และ ศราวุธ มีธรรม และธนบัตร จูจนั ทร์ (2559) สาขาวิชา
เทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัย สยาม พัฒนาโดยโปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2015 ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server
Management Studio 17.1 ในการจัดการฐานข้อมู ล โดยการออกแบบนั้นได้ใช้ CSS ในการ
ออกแบบ ในการทาเว็บไซต์เบื้องหลังหรื อ Back Office นั้นสร้างขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลแก้ไข
อัพเดทข้อมูลและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ มีการบันทึกช่วงเวลาที่เข้าสู่ ระบบ และ
ทาการแก้ไขข้อมู ลได้ง่ายยิ่งขึ้ น สามารถแสดงข้อมูลสิ นค้า เลื อกส่ วนประกอบอุ ปกรณ์ ได้ด้วย
ตนเอง
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รู ปที่ 2.9 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อองค์กร
อิ ท ธิ พ ัท ธ์ ห้ ว ยหงส์ ท อง (2559) สาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม พัฒนาโดยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการพัฒนาระบบ
PhotoScape v3.7ในการตัดต่อและตกแต่งให้สวยงาม เพื่อเป็ นทางเลือกให้ สมาคมอสังหาริ มทรัพย์
ไทย ได้มีขอ้ เปรี ยบเทียบระหว่างเว็บไซต์สาเร็ จรู ป และ เว็บไซต์ที่ทางองค์กรเป็ นผูจ้ ดั การ
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รู ปที่ 2.10 เว็บไซต์จดั การข้อมูลบุคลากรฝ่ ายสื่ อสารองค์การการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.)
อานันท์ มะลิชยั และ แก้วตา เกตุแก้ว และสุ รางค์ ไพกะเพศ (2557) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ ร กิ จ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัย สยาม พัฒ นาระบบโดยใช้โ ปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS 6 PhpMyAdmin 3.5.5 ในการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้สะดวกแก่การใช้งาน
ภายในองค์กร ปรับปรุ งและแก้ไขใช้งานบน อินเตอร์ เน็ต ได้ สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน สามารถ
แก้ไขข้อมูลพื้นฐานได้ โดยการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ดว้ ยกัน

