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การนาเ นอซอฟต์แ ร์ที่มีก ารกระบ นการทางานแบบเดิ ม
ใ ้แ ก่ผู้ใช้รายใ ม่ จะต้อ งทาใ ้เกิดค าม ลาก ลายและมีเอกลัก ณ์ ที่
ต่างกัน ซึ่ง ่ นที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ าคัญของซอฟต์แ ร์ซึ่งมีผลต่อผู้ใช้
รายใ ม่ คือ ่ นติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) การเปลี่ยนแปลงใน
่ นนี้อาจจะดูเ มือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีผลกระทบ
กับ การท างานโดยร มและอาจจะ ่ งผลต่ อ การท างานที่ ผิ ด พลาดของ
ซอฟต์แ ร์ งาน ิจั ย นี้ จึ งน าเ นอเครื่อ งมือ า รับ ค บคุม การปรับ แต่ ง
แม่แบบบนเ ็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็น ซอฟต์แ ร์โอเพนซอ (Open-sorce
software) ที่ใช้ า รับการปรับเปลี่ยนแม่แบบ (Template) จากแม่แบบ
เดิม ู่แม่แบบใ ม่ โดยใช้เ ลาและแรงงานในการพัฒนาน้อยลง เครื่องมือนี้
ได้มีการนาไปใช้งานจริงกับระบบ UMS และ TQF ของ ถาบันการ ึก า
ใน ั ง กั ด กระทร ง าธารณ ุ ข และระบบบริ ารจั ด การคลั ง ิ น ค้ า
(Inventory management system) ภายใต้โครงการพัฒนา ัก ยภาพ
SMEs ด้ ยระบบดิจิทัลของ ูนย์ ่งเ ริมอุต า กรรมภาคที่ 9 กระทร ง
อุต า กรรม และ ซึ่งเป็นซอฟต์แ ร์ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

Keywords: Dynamic Template, Web Application, User Interface,
Customization.

1. บทนา
เมื่อ ังคมก้า เข้า ู่ยุคดิจิทัล ภาครัฐและภาคธุรกิจมีการปรับตั
และเร่งพัฒนาองค์กรใ ้ อดรับ กับการเปลี่ยนแปลง อันเ ็นได้จากการนา
ซอฟต์แ ร์มาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อรองรับการแข่งขันและการขยายตั
ทางเ ร ฐกิจ ง่ ผลใ ้ทีมพัฒนาซอฟต์แ ร์ต้องเร่งการพัฒนาซอฟต์แ ร์ใ ้
แล้ เ ร็จและ ่งมอบในระยะเ ลาที่จากัด ซอฟต์แ ร์ที่ถูก พัฒนาขึ้นจึงมี
ค าม ลาก ลาย และต้องยืด ยุ่นตามค ามต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่ง ่ นที่
เป็น องค์ประกอบที่ าคัญที่ทาใ ้ผู้ใช้เ ็นถึงค ามทัน มัย และแตกต่างกัน
ของซอฟต์ แ ร์ นั่ น คื อ ่ นที่ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใช้ งานของซอฟต์ แ ร์ (User

คา าคัญ: ไดนามิกเทมเพลต, เ ็บแอปพลิเคชัน , ่ นติดต่อกับผู้ใช้ , การ
ปรับแต่งค่า

Interface) ค าม ลาก ลายใน ่ นนี้ นั ก พั ฒ นาต้ อ งใช้ เ ลาในการ
ออกแบบและ างรู ป แบบใ ้ เกิ ด ค ามมี เอกลั ก ณ์ ข องแต่ ล ะองค์ ก ร
แตกต่างกัน

Abstract

้องปฏิบัติการ ิจัย ิ กรรมระบบ าร นเท คณะ ิทยาการ

To proposes a computer system that utilized the
traditional development process to new users, the developer
has to create the system interface in difference identities for
different organizations. For the important changing that may
affect to the new users, such as User Interface, this changing
may affect whole system and lead to software failure. This
research proposes tools for control and switching templates
for web applications. This tool is an open source software for
switching old template to the new template faster and more
convenience. This software has been applied to UMS and TQF

าร นเท ม า ิทยาลัยบูรพา เป็น ้องปฏิบัติการที่ดาเนินงานด้านการ
พัฒนาซอฟต์แ ร์มาเป็นมาเกือบ ิบ ปี และมีการใ ้บริการซอฟต์แ ร์แ ก่
น่ ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยซอฟต์แ ร์ที่ใ ้บริการมีทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใ ญ่ และใน นึ่ งชุด ของซอฟต์แ ร์ยังประกอบไปด้ ย ลาย
ระบบ เช่น ระบบแผนยุทธ า ตร์ ระบบบุคลากร ระบบทะเบียนนัก ึก า
ระบบก ากับ งบประมาณ ระบบบั ญ ชี เป็ นต้น อี ก ทั้งผู้ใช้บ ริก ารต้อ งการ
ค ามเป็นเอกลัก ณ์เฉพาะของแต่ละองค์กร และยังมีขั้นตอนการทางานที่
ต่างออกไปตามกระบ นการ ลาดับ การทางานของแต่ละองค์กร ทาใ ้การ
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พัฒนาซอฟต์แ ร์แต่ละครั้งจึงประ บปัญ าในการปรับเปลี่ยน ่ นที่ติดต่อ

ใช้ในการพัฒนาระบบ ทฤ ฏีและตั อย่างระบบงานที่เกี่ย ข้อง ซึ่งมีการ

กับผู้ใช้งาน การเปลี่ย นแปลงใน ่ นนี้จึงมีค ามยุ่งยาก ซับ ซ้อน และใช้
เ ลาในการปรับเปลี่ยนมาก ทั้งใน ่ นของการพัฒนา (Development)

นามาใช้ในการดาเนินงานครั้งนี้

การดูแลบารุงรัก า (Maintenance) การปรับรื้อระบบ (Reengineering)

Management System)

2.1 ระบ บ การจั ด การเนื้ อ าข องเ ็ บ ไซ ต์ (Content

และยังมีผลกระทบต่อการทางานของซอฟต์แ ร์ (Business process) และ
อาจทาใ ้เกิดข้อบกพร่องในการทางานของระบบอีกด้ ย

ระบบที่พัฒนาคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่ ยลดทรัพยากรในการพัฒนา
และบริ าร เ ็บไซต์ ไม่ ่าจะเป็นเรื่องของกาลังคน ระยะเ ลา และเงิน ที่

แม้ ่าปัจจุบันจะมีระบบการจัดการเนื้อ าของเ ็บไซต์แบบ

ใช้ในการ ร้างและค บคุมดูแ ลเ ็บ ไซต์ โดย ่ นใ ญ่แล้ จะพัฒนาด้ ย

าเร็จรูป (Contents Management System: CMS) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่

ภา า คริป ต์ (Script languages) เช่ น PHP, Perl, ASP, Python รื อ

นามาช่ ยแก้ปัญ าข้างต้นใ ้จัดการได้ง่ายขึ้น เช่น WordPress, Drupal,

ภา าอื่น เพื่อใ ้ ิธีการทางานเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งมักต้องใช้ค บคุมกับ

Joomla, ocPortal, Rubedo เป็นต้น แต่ CMS ่ นใ ญ่ มี ลักการ รือ
แน คิดเพื่อตอบโจทย์การทาธุรกิจ แต่ซอฟต์แ ร์ที่ทาง อ้ งปฏิบัติการ ิจยั ฯ

โปรแกรมเ ็บ เซิร์ฟ เ อร์ และดาต้าเบ เซิร์ฟ เ อร์ ตั อย่า งฟั งก์ชัน การ
ทางานได้แก่ การเ นอบทค าม เ ็บไดเรคทอรี เผยแพร่ข่า ารต่างๆ เป็น
ต้น ที่ ามารถเพิ่มเติมดัดแปลง แก้ไขแล้ ประยุกต์นามาใช้งานใ ้เ มาะ ม

พัฒนาเกือบทั้ง มดเกี่ย ข้องกับการบริ ารจัดการการ ึก าซึ่งเป็นชุด
ซอฟต์แ ร์ที่มีค ามซับซ้อน และมีกระบ นการทางานของซอฟต์แ ร์
(Business Process) แตกต่างกับ CMS ที่มีอยู่ในตลาดอยู่มาก ถ้าจะนามา

ตามแต่รูปแบบและประเภทของเ ็บไซต์ นั้นๆ เช่น WordPress, Drupal
รือ Joomla [1]

ปรับใช้งานอาจต้องใช้เ ลาและต้นทุนในการ ึก าเป็นอย่างมาก ด้ ยเ ตุนี้

2.2 เทมเพลต (Template)

ทาง ้องปฏิบัติการ ิจยั ฯ จึงได้พัฒนาเครื่องมือ า รับค บคุมการปรับแต่ง

รูปแบบ รือแบบฟอร์มเ ็บไซต์ที่เป็นต้นแบบ า รับการ ร้าง

แม่แบบบนเ บ็ แอปพลิเคชัน (DTCoW) มาใช้ ้องปฏิบัติการ ิจัยฯ เพื่อใช้

เ ็บไซต์ นักพัฒนานามาใช้เพื่อช่ ยในการประ ยัดเ ลาในการ ร้าง เนื้อ า
ของเทเพลตจะประกอบด้ ย ิ่งที่ทุกเ ็บมีเ มือนกัน เช่น การจัด layout

ในการจัดการแม่แบบและ ่ นติดต่อกับผู้ใช้งานของซอฟต์แ ร์ โดยใช้
ลักการของแบบแผนการออกแบบ (Design pattern) โดยเครื่องมือนี้จะ
ช่ ยลดต้นทุน ลดค ามซ้าซ้อนในการพัฒนา และลดค ามคลาดเคลื่อนอัน

และรูปแบบของเนื้อ าต่างๆ เช่น โลโก้ เมนู รูปแบบตั อัก ร ขนาด ีของ
ข้อค าม ีไฮเปอร์ลิงก์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการกา นดพื้นที่ไ ้ า รั บใ ้ใ ่
เนื้อ าแต่ละเ ็บเพจแตกต่างกันได้ นอกจากนี้เมื่อเทมเพลตถูกแก้ไข ก็จะ

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แ ร์อีกด้ ย
บทค ามนี้จึงขอนาเ นอเครื่องมือ า รับอาน ยค าม ะด ก
ใ ้กับนักพัฒนาซอฟต์แ ร์ (Developers) เพื่อนาไปใช้ในการค บคุมการ

่งผลไปยั งทุก เ ็บ เพจที่ใช้เทมเพลตดังกล่ า โดยอั ตโนมัติ ในปั จ จุ บั น มี
template จาน นมากเพื่อใ ้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ ตามค ามต้องการ

ปรั บ แต่ ง แม่ แ บบบนเ ็ บ แอปพลิ เคชั น ที่ มี ถาปั ต ยกรรมแบบ MVC

2.3 แม่แบบ PHP (PHP Framework)

(Model-View-Controller) รื อ อื่ น ๆ ที่ เป็ น เ ็ บ แอปพลิ เคชั น (Web

Frontend Framework คือ ชุ ดของคา ั่งที่ ช่ ยใ ้ นัก พั ฒนา
่ นของ Frontend ท างานได้ ะด กขึ้ น โดยผู้ อ อกแบบ Frontend
Framework จะร บร มโค้ดใน ่ นของการ าง Layout ตั อัก รปุ่มกด
เมนูบ าร์ เป็นต้น จากนั้น frontend developer จะเป็ นผู้ที่จะจัดการใน
่ นติดต่อกับผู้ใช้ อันได้แก่ น้าโฮม น้าเ ็ บเพจ เนื้อ าต่างๆ รูปภาพ
ลิงก์ เป็นต้น ออกแบบ ่ น frontend ใ ้น่า นใจ ยงามแล้ ใช้งานง่าย
และ ะด ก ผู้พัฒนาจึงจาเป็นต้องมีทัก ะด้าน Graphic Designer Web
Designer และ Web Developer ตั อย่ า งแน คิ ด เกี่ ย กั บ Frontend
Framework ที่ ผู้ พั ฒ น าน าม าใช้ ใน ก าร ิ จั ย ค รั้ งนี้ คื อ Bootstrap
Framework
Bootstrap เป็ น CSS framework ที่มีการพัฒนาโดยทีมงาน
ของ twitter เมื่อปี ค. . 2010 เพื่อ ใช้เป็น library า รับ การแ ดงผล
web twitter และได้เผยแพร่ในรูปแบบ open source ใ ้กับผู้ใช้ที่ นใจ
ได้ร่ มกันพัฒนา ปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่ ลายและมีนักพัฒนา ลายคน

base applicatio) ที่รองรับภา า PHP Framwork เครื่องมือนี้ อดคล้อง
กั บ มาตรฐาการพั ฒ นาซอฟต์ แ ร์ โดยล าดั บ ในการน าเ นอเนื้ อ าใน
บทค ามจะประกอบไปด้ ย กรอบแน คิ ด และเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย ข้ อ ง
ิธีก ารดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน และ ลาดับ ุดท้ายจะกล่า ถึงการ
รุปผลและแผนงานในอนาคต

2. ทฤ ฏีและงาน ิจัยที่เกี่ย ข้อง
ใน ่ นนี้จะกล่า ถึงแน คิดที่เกี่ย ข้องในการพัฒนาเครื่องมือ
า รับค บคุมการปรับแต่งแม่แบบบนเ ็บแอปพลิเคชัน ซึ่งได้แก่ ระบบ
การจัดการเนื้อ าของเ ็บไซต์ (Content Management System : CMS)
PHP Framework ที่ ชื่ อ ่ า CodeIgniter และมี รู ป แบบการท างานเป็ น
แบบ MVC แม่แบบ รือ Template ของ น้าจอเ ็บไซต์ เครื่องมืออื่น ๆ ที่
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ช่ ยกั น ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ในปั จ จุ บั น CMS ที่ ไ ด้ รั บ ค ามนิ ย ม ได้ น า
Bootstrap มาเป็ น framework ในการแ ดงผล เช่ น Joomla และ
WordPress โดยเฉพาะ Joomla ได้มีก ารใ ่ Bootstrap เข้ าไปใน core
file ด้ ย ท าใ ้ Bootstrap เป็ น framework า รั บ CMS ได้ ด้ ย
องค์ประกอบที่ าคัญของ Bootstrap ประกอบด้ ย
1. Scaffolding grid system จ าน น 12 คอลั ม น์ ามารถ

View ทา น้าที่แ ดงผล Graphic User Interface รือ GUI
เพื่ อ ใ ้ ผู้ ใช้ ามารถโต้ตอบกับ แอพลิเคชันที่ เราพั ฒ นาขึ้ นมาได้ และท า
น้าที่รับข้อมูลนาเข้า จาก Userview
Controller ท า น้ า ที่ เป็ น ตั ื่ อ กลางที่ ท างานประ านกั น
ระ ่าง Model และ View โดย Controller ทา น้าที่ ่งคาร้องขอที่ได้
จาก Cilent แล้ ดู ่าคาร้องขอที่ได้นั้นเรียก model ตั ใดใ ้ทางาน และ
เมื่ อ model ท างานเ ร็จ จะ ่งการตอบรับ กลั บ มาที่ Controller และ
Controller จะเป็ นตั ค บคุมอี ก ที ่า การตอบรับ นี้จ ะใ ้ View ตั ไ น
แ ดงผลลั พ ธ์ อ อกมาพร้ อ มกั บ ข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าจากชั้ น ของ model [3]
ดังแ ดงในรูปที่ 1 [4]

เลือกใช้ได้ทั้งแบบ fixed และแบบ fluid
2. Base CSS style sheets พื้นฐาน า รับ html elements
พื้นฐาน เช่น typography, tables, forms และ images
3. Components style sheets กลุ่มของ CSS ที่นิยมใช้ เช่น
navigation, breadcrumbs และ pagination
4. JavaScript jQuery plugins ต่ า งๆ ไม่ ่ า จะเป็ น modal,
carousel รือ tooltip ก็มีไ ้ใ ้ใช้งานแล้

2.4 ภา า PHP
ภา า PHP เดิม เป็นชื่อย่อของภา าโปรแกรมชนิด นึ่งที่มีชื่อ
่า “professionalHomePage” แต่ ปั จ จุ บั น ภา านี้ ถู ก พั ฒ นามาจน
กลายเป็ น ภา าโปรแกรมชนิ ด นึ่ งที่ มี ชื่ อ ่ า Personal Hypertext
Processor: PHP) ภา าชนิดใ ม่นี้เป็นที่นิยมในการนามาใช้เขียน คริปต์
ที่เป็น Sever Side Script และเป็น OpenSource โดยภา า จะช่ ยใ ้
นักพัฒนาเ ็บเพจ ามารถเขียนเ ็บเพจที่เป็นแบบไดนามิคได้อย่างร ดเร็
ภ า า จะท างาน ร่ มกั บ เอ ก าร H TM L ามารถท างานได้ ใ น
ระบบปฏิบั ติก ารต่างชนิด [2] เช่น Unix, Window, MacOS รือ Rise
OS อย่างมีป ระ ิทธิภ าพ ามารถทางานได้ในเ ็บ เซิร์ฟ เ อร์ ลายชนิด
เช่น PersonalWebServer (PWS), Apache และ Omni Httpd เป็นต้น
มีค าม ามารถในการทางานร่ มกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่ ลาก ลาย
เช่น Oracal, MySQL, FilePro และ Solid เป็นต้น นอกจากนี้ยังอนุญาต
ใ ้ ผู้ใช้ ร้า งเ ็บ ไซต์ซึ่งทางานผ่า นโปรโตคอลชนิดต่างๆ ได้ เช่น LDAP,
IMAP, SNMP และ POP3 เป็นต้น

รูปที่ 1 แ ดงการทางานแบบ MVC

2.6 ื่อประ านกับผู้ใช้ (User Interface : UI)
่ นที่เป็น ื่อกลางในการติดต่อระ ่างผู้ใช้ระบบ เพื่อรองรับ
การนาเข้ า ข้ อ มูล รือ คา ั่งเข้ า ไป ู่ระบบ ตลอดจนน าเ นอ าร นเท
กลับมายังผู้ใช้ คอมพิ เตอร์ ไม่ ่าจะเป็นการติดต่อทางด้านฮาร์ดแ ร์ รือ
ซอฟต์แ ร์ โดย ามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) คอมมานด์ไลน์ (Command line) เป็น ่ นประ านงานกับ
ผู้ใช้ที่อนุญาตใ ้ป้อนคา ั่งที่เป็นตั นัง ือ (Text) ั่งการลงไปด้ ยตนเอง
เพื่อใ ้คอมพิ เตอร์ทางานตามค ามต้องการทีละบรรทัดคา ั่ง
2) แบบกราฟฟิ ก (Graphic User Interface: GUI) เป็ น ื่ อ
ประ านที่นักพัฒนานามาเป็นเครื่องมือในการ ร้าง ือประ านมีรูปแบบ
ี ัน ยงามและใช้งานได้ง่ายขึ้น
องค์ประกอบของ ่ นติดต่อผู้ใช้ (User Interface Elements)

2.5 Model View Controller (MVC)
MVC Pattern เป็นรูปแบบที่ได้รับค ามนิยมในการออกแบบ
ระบบคอมพิ เตอร์ ข นาดใ ญ่ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 ่ น
ประกอบด้ ย M odel com ponant, View com ponent และ
Controller component ซึ่ ง แต่ ล ะ com ponent ามารถพั ฒ นา
application โดยไม่ ขึ้ นกั บ component ใด component นึ่ ง นั่ น
มายถึง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง component ใด component จะไม่มี
ผลกระทบกับ component อื่นๆ
Model ทา น้าที่ในจัดการนาข้อมูลขึ้นมาจาก database และ
เก็บ ข้อมูลไ ้ นอกจากนี้ยังมี ่ นของตรรกะ รือกระบ นการทางธุรกิจ
ด้ ย เช่น การเข้าถึงข้อมูล การยืนยันค ามถูกต้องของข้อมูล และ ตรรกะ
การเก็บข้อมูล เป็นต้น รือบาง Framework จะมีใน ่ นบริการทางธุรกิจ
ด้ ย

เมื่ อ นั ก พั ฒ นาต้ อ งออกแบบ ่ นติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใช้ นั ก พั ฒ นาต้ อ งค านึ งถึ ง
องค์ ป ระกอบของ ่ นที่ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้ เพื่ อ เลื อ ก รื อ พิ จ ารณา ่ า
องค์ประกอบแบบใดที่เ มาะ มกับการใช้งาน เพื่อ เลือก รือเพื่อใ ้ผู้ใช้
ามารถใช้งานได้ง่าย ระบบมีค าม ยงาม และเพื่อใ ้ก ารทางานของ
ระบบมีประ ิทธิภาพ อันได้แก่
1) ่ นของการค บคุ ม การรับ ข้ อ มูล เข้ า (Input Controls)
เช่ น checkboxes, radio buttons, dropdown lists, list boxes, buttons,
toggles, text fields, date field ตั อย่างเช่น
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รูปที่ 2 DTCoW Component

3.2 Dynamic Template

2) ่ นของการค บคุมทิ ทาง (Navigational Components)
เช่น breadcrumb, slider, search field, pagination, slider, tags, icons
3) ่ นของ Containers เช่น accordion เป็นต้น [5]

า รั บ องค์ ป ระกอบนี้ จ ะท า น้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การ
(Implement) Abstract Class ตามที่ได้กล่า ไ ้ใน UI-Element เ ล่านั้น
ในลัก ณะ Override Method นอกจากนี้ Dynamic Template ยังทา
การจับคู่ (Matching) Element ที่อ ยู่ในแม่แบบ (Template) ที่ต้องการ
จะใช้กับ Method ของ Abstract ที่ได้ประกา ไ ้

2.6 โปรแกรม NetBeans
เป็ น เครื่ อ งมื อ า รั บ โป รแ ก รม เม อ ร์ ที่ จะ ใช้ พั ฒ น า
Applicatio n ด้ ย P H P NetBeans นั้ น เป็ น โป รแก รมป ระ เภ ท

อัลกอริทึม : จับคู่ Element ของภา า HTML ใน abstract กับ
Element ที่ปรากฏในแม่แบบ (Template) ที่ต้องการ
ข้อมูลนาเข้า : 1) ชื่อ Abstract
2) ชื่อ Element ของแม่แบบ (Template)
3) ชื่อ Template
ผลลัพท์ : Base Class ของ Template
1: ประกา ตั แปรชนิด String
2: ทาซ้าจนก ่าจะออกจากโปรแกรม
3: อ่านไฟล์ Abstract Class
4: เลือก Abstract ที่ต้องการจับคู่
5: รับข้อค ามชื่อ Element ของแม่แบบ (Template)
6: รับชือ่ Template
7:
ถ้าชือ่ Template ซ้า
8:
Generate method ตามชื่อ Abstract และใ ้
9:
Element (Abstract) => Element (Template)
10:
บันทึก method ใ ม่ลงท้ายไฟล์ตามชื่อ Template
11: ไม่ซ้า
12:
Generate method ตามชือ่ Abstract และใ ้
13:
Element (Abstract) => Element (Template)
14:
ร้างไฟล์และ Class ตามชื่อ Template
15:
บันทึก method ใ ม่ลงไฟล์ใ ม่ที่ตงั้ ชื่อตาม Template

OpenSource software โดยผู้ใช้งานไม่จาเป็นที่ต้องเ ียเงิน เพื่อซื้อมาใช้
งาน และยังเปิดเผย Sorce code ใ ้ผู้ นใจและนักพัฒนานาไปดัดแปลง
แก้ไข ตามกฏของ OpenSource

3. เครื่องมือค บคุมการปรับแต่งแม่แบบเ ็บแอปพลิเคชัน
เนื้ อ าใน ่ นนี้ จ ะน าเ นอองค์ ป ระกอบของ DTCoW ใน
ลัก ณะองค์ประกอบที่มีค าม ัมพันธ์กัน ภายใต้ ถาปัตยกรรมแบบ MVC
ซึ่งประกอบไปด้ ย 4 องค์ประกอบ ดังปรากฏในรูปที่ 2

3.1 UI-Element
องค์ประกอบนี้จัดเป็นองค์ประกอบเริ่มแรกของ DTCoW โดย
ทา น้าที่ในการกา นด Element ต่างๆ ของภา า HTML ตั อย่างเช่น
<table>, <img>, <div> เป็ น ต้ น ในลั ก ณะ Abstract Class เพื่ อ รอ
การเรียกใช้ โดย UI-Element จะถูกเรียกใช้ (Extending) ด้ ย Dynamic
Template ในลาดับถัดไป
อัลกอริทึม : ร้าง Abstract Class ของ Element ต่างๆ ในภา า HTML
ข้อมูลนาเข้า : ชือ่ Element ของ HTML
ผลลัพท์ : Abstract Class ของ Element ต่างๆ ในภา า HTML
1: ประกา ตั แปรชนิด String
2: ทาซ้าจนก ่าจะออกจากโปรแกรม
3: รับข้อค ามชื่อ Element ของภา า HTML
4: Generate Abstract ตามชือ่ Element
5: บันทึก Abstract ใ ม่ลงไฟล์

3.4 DynamicConfig
ทา น้าที่ในการตั้งค่าการเรียกใช้งานแม่แบบที่ต้องการใช้งาน
ทั้ ง มด และเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ก า นดการเปลี่ย นแปลงของแม่ แ บบ
(Template) ภายในแต่ละซอฟต์แ ร์
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อัลกอริทึม : ตั้งค่าการเรียกใช้งานแม่แบบ
ข้อมูลนาเข้า : ชือ่ Template Class
ผลลัพท์ : Template ที่ ามารถเปลี่ยนไปตามการกา นดค่า
1: ประกา ตั แปรชนิด String
2: นซ้าจนก ่าจะออกจากโปรแกรม
3: แ ดง Template Class ทั้ง มด
4: เลือก Template Class ที่ตอ้ งการตั้งค่า
5: Generate เงื่อนไข และการเรียกใช้ Template
6: บันทึกเงื่อนไข และการเรียกใช้ Template ใ ม่ลงไฟล์

รูปที่ 4 ระบบกรอบมาตรฐานคุณ ุฒิระดับอุดม ึก าแ ่งชาติ (TQF)

3.3 MyApplicationView
เป็น ่ นติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ใน ่ นนีน้ ักพัฒนาต้อง
พั ฒ นาภายใต้ Element ของ Abstract Class ที่ ถู ก ก า นดและจั บ คู่ ใ น
Dynamic Template เท่ า นั้ น ในที่ นี้ มายถึ ง ใน ่ นของ View (V)
คณะผู้ ิจัยจึงตั้งชื่อ View ใน ่ นนี้ ่า “MyApplicationView” โดยการใช้
View ดั ง กล่ า ผู้ พั ฒ นาซอฟต์ แ ร์ ต้ อ งเรี ย กใช้ (Include) Dynamic
Template Class และทาการ ร้าง Object เพื่อทาการเรียกใช้ Element
ต่างๆ ใน Object นั้นๆ

รูปที่ 5 ระบบจัดการ ิทธิ์ผู้ใช้งาน (UMS)
จากรู ป 4 และรู ป ที่ 5 น าเ นอ ่ นติ ด ต่ อ ของผู้ ใ ช้ ที่ น า
เครื่องมือ DTCoW มาใช้งานในการปรับแต่งแม่แบบเ ็ บแอปพลิเคชัน ซึ่ง
ประกอบไปด้ ย Navigator Bar แถบเมนู และ ่ นแ ดงเนื้อ า ได้แ ก่
ตาราง และ ฟอร์มของการนาเข้าข้อมูล

4. ผลการดาเนินงาน

4.2 ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบ

เครื่องมือ DTCoW ได้ถูกนามาพัฒนาเป็นซอฟต์แ ร์ต้นแบบ โดยพัฒนา

4.1 ผลการนาเครื่องมือ DTCoW ไปใช้งานจริง

เครื่อ งมื อ ค บคุม การปรับ แต่ งแม่แ บบบนเ ็บ แอปพลิเคชั น
(DTCoW) มีการนาไปประยุกต์ใช้จริงใ ้กับระบบ าร นเท ของ ิทยาลัย
การพยาบาล ิทยาลัย ใน ังกัดกระทร ง าธารณ ุข ได้แก่ระบบระบบ
จั ด ก าร ิ ท ธิ ผู้ ใ ช้ ง าน (UMS) และระบ บ กรอ บ มาตรฐานคุ ณ ุ ฒิ
ระดับ อุ ดม ึก าแ ่ งชาติ (TQF) อี ก ทั้ งยั งได้ น าไปใช้กั บ ระบบบริ าร
จัดการคลัง ินค้า (Inventory) ภายใต้โครงการพัฒนา ักยภาพ SMEs ของ
เขต ่งเ ริมอุต า กรรมภาคตะ ันออก ซึ่งมีผลการเปรียบเทียบเมื่อมีการ
นาเครื่องมือ DTCoW มาใช้ รายละเอียดแ ดงดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบ ลังนาเครื่องมือ DTCoW มาใช้งานจริง

ผู้พัฒนาได้นาเครื่องมือนี้ มาใช้ในการปรับแต่งแม่แบบบนเ ็บ
แอปพลิเคชัน ซึ่งผลการนาไปใช้แ ดงดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4

NO

ภายใต้เครื่องมือโอเพนซอร์ ซอฟต์แ ร์ ได้แก่ 1) ภา า PHP เ อร์ชัน 7.0
โดยใช้ framework ชื่ อ Codeigniter PHP framework (CI) 2) ติ ด ตั้ ง
บนระบบปฏิ บั ติ ก ารลี นุ ก ซ์ Debian เ อร์ ชั น 8.6 3) เ ็ บ เซิ ร์ ฟ เ อร์
Apache เ อร์ชัน 2.4.10 และ 4) โปรแกรม NetBeans เ อร์ชัน 7.3.1
โดยในบทนี้ ได้ น าเ นอ ผลการน าเครื่ อ งมื อ ไปใช้ จ ริ ง และผลลั พ ธ์ เชิ ง
เปรียบเทียบ รายละเอียด ดังนี้

Application

จาน นไฟล์
Views

จาน นไฟล์ที่มีการปรับแก้
การทางาน

การทางานโดยใช้

แบบเดิม

DTCoW มาช่ ย

1.

UMS

70

70

4*

2.

TQF

562

562

4*

3.

Inventory

95

95

4*

จากตารางที่ 1 เป็ น การเ นอข้ อ มู ล การเปรีย บเที ย บ Web
Application ที่ได้นาเครื่องมือ DTCoW ไปประยุกต์ใช้งานจริง จะพบ ่า
เมื่อมีการเพิ่มแม่แบบ (Template) ใ ม่ ิธีการทางานแบบเดิมนั้นผู้พัฒนา
ต้ อ งแ ก้ ไข ไฟ ล์ ที่ อ ยู่ ใน ่ น ข อ ง Views ต าม ก รอ บ ก ารท างา น
(Framework) ที่มีการทางานเป็นแบบ MVC จาน นเท่า กับไฟล์ใน ่ น
ของ Views ของระบบเดิม ในขณะที่เครื่องมือ DTCoW จะช่ ยใ ้ผู้พัฒนา

รูปที่ 3 ระบบบริ ารจัดการคลัง ินค้า
จากรูปที่ 3 นาเ นอ ่ นติดต่อของผู้ใช้ที่นาเครื่องมือ DTCoW
มาใช้ งานในการปรับ แต่งแม่แ บบเ ็ บ แอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบไปด้ ย
Navigator Bar แถบเมนู และ ่ นแ ดงเนื้อ า ได้แก่ ตาราง และ ฟอร์ม
ของการนาเข้าข้อมูล
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แก้ ไขเพี ย งจ าน น 4 ไฟล์ ได้ แ ก่ dynamic template, layout, config
และ class abstract รืออาจจะมีไฟล์อื่นเพิ่มเติมที่ต้องมีการแก้ไข ขึ้นอยู่
กับค ามซับซ้อนของแม่แบบ (Template)
แต่เมื่อ เปรีย บเทีย บการแก้ไขธีม รือ อิน เทอร์เฟ ของระบบ
DTCoW กั บ ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เนื้ อ า ข อ ง เ ็ บ ไซ ต์ (Content
Management System) เช่ น WordPress รือ Joomla ดั ง ตารางที่ 2
ซึ่ ง ถึ งแ ม้ ่ า WordPress แ ละ Joomla จ ะ าม ารถ เป ลี่ ย น แ ป ล ง
อิ น เทอร์ เฟ ได้ ในขั้ น ตอนเดี ย โดยการดา น์ โ ลดธี ม ใ ม่ จากนั้ น ก็
ามารถใช้อิ นเทอร์เฟ ใ ม่ได้ทันที แต่อย่างไรก็ตามระบบ DTCow จะ
นับ นุนเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมตามกรอบการทางานแบบ MVC และมี
ค ามยืด ยุ่นต่อการพัฒนาโปรแกรมบนเ ็บขนาดใ ญ่และมีค ามซับซ้อน
และ นับ นุนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แ ร์ที่ ลาก ลายก ่าระบบการ
จัดการเนื้อ าของเ ็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเครื่องมือ DTCoW กับเครื่องมืออื่นๆ
ขั้นตอนใน
NO

App.

เนื้อ า

การแก้ไข

ทางาน

ซอฟต์แ ร์

การ

Source

ร่ มกับ

ขนาดใ ญ่

ปรับเปลี่ยน

Code

MVC

และมีค าม

ธีม
4*
1.

2.

ท้ า ยที่ ุ ด คณ ะผู้ พั ฒ นาขอขอบคุ ณ ที ม งานทุ กคน จาก
้องปฏิบัติการ ิจัยระบบ ้องปฏิบั ติการ ิจัย ิ กรรมระบบ าร นเท
คณะ ิท ยาการ าร นเท ม า ิท ยาลั ย บู รพา และเขตอุ ต า กรรม
ซอฟต์แ ร์ภาคตะ ันออก และภาค ่ นที่เกี่ย ข้องต่อค าม าเร็จต่อการ
พัฒนาเครื่องมือที่ได้นาเ นอในงาน ิจัยนี้
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อุ ต า กรรมภาคที่ 9 กระทร งอุ ต า กรรม ลั ง จากที่ น าไปใช้ กั บ
ซอฟต์แ ร์ดังกล่า แล้ ผู้พัฒนายังพบ ่า เครื่องมือนี้ ามารถปรับเปลี่ยน
เทมเพลตใ ม่ใ ้กับชุดของซอฟต์แ ร์ทั้ง มดเพียงแค่ครั้งเดีย รืออาจจะ
นาไปใช้ า รับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะระบบใดระบบ นึ่งก็ได้

Joomla
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กว่า)

5. รุปผลและแผนงานในอนาคต
การนาเ นอซอฟต์แ ร์เดีย กันด้ ยอินเทอร์เฟ ที่แตกต่างกัน
เพื่อใ ้ อดคล้องกับ ลัก ณะกาดาเนินงานขององค์กรที่ใช้ซอฟต์แ ร์นั้นๆ
เพื่อใ ้ บรรลุก ารดาเนินการดังกล่ า นัก พัฒนาซอฟต์แ ร์อ าจจะต้อ งใช้
เ ลา และแรงงานในการพัฒ นาและปรับ แก้ไขค่อ นข้า งมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าซอฟต์แ ร์นั้นมีขนาดใ ญ่และมีค ามซับซ้อน การเปลี่ยนแปลง
าคัญที่มีผลต่อผู้ใช้ คือ ่ นติดต่อกับผู้ใช้งานของซอฟต์แ ร์ ทุกครั้งที่การ
เปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบกับการทางานโดยร มและ ่งผลต่อการทางาน
ที่ ผิ ด พลาดได้ ผู้ พั ฒ นาจึ งได้ น าเครื่ อ งมื อ า รับ ค บคุ ม การปรั บ แต่ ง
แม่แบบบนเ ็บแอปพลิเคชันนี้ มาใช้ในการปรับเปลี่ยน ่ นเทมเพลตเดิม ู่
เทมเพลตใ ม่ โดยใช้เ ลาและแรงงานในการพัฒนาน้อยลง เครื่อ งมือ นี้
ผู้พั ฒ นาได้นามาใช้ในการพัฒ นาซอฟต์แ ร์อั น ได้แก่ ชุดซอฟต์แ ร์ของ
ถาบันการ ึก าใน ังกัดกระทร ง าธารณ ุข คือ ระบบ UMS และ TQF
และระบบบริ ารจัดการคลัง ินค้า (Inventary management system)
ภายใต้โครงการพั ฒ นา ัก ยภาพ SMEs ด้ ยระบบดิ จิ ทัล ู นย์ ่ งเ ริม
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