บทที่ 2
การทบทวนเอกสารวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 Web Application[1]
เว็บแอปพลิ เคชัน่ คือ แอปพลิเคชัน่ ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็ นใช้งานได้ง่ายใช้ได้ทุกที่และทุก
เวลาที่ มี Internetสามารถดู ก ารอัพ เดตของข้อ มู ล ได้แ บบReal time แก้ไ ขข้อ ผิ ด พลาดต่ างๆ อยู่
ตลอดเวลา และใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม การเขียนเว็บแอปพลิเคชัน่ ยังสามารถช่วยลดทรัพยากรใน
การประมวลผลของทุกอุปกรณ์ และยังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั เนื่ องจากไม่ตอ้ งทาการติดตั้งบนเครื่ อง
ของผูใ้ ช้ไม่จากัดว่าเครื่ องที่ใช้เป็ นOS อะไรหรื ออุปกรณ์อะไรและยังสามารถใช้กบั อินเทอร์ เน็ตที่มี
ความเร็ วต่าได้อีกด้วย
ข้ อดีของ Web Application
1. เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กเพราะมีค่าใช้จ่ายต่ากว่าและคิดค่าใช้จ่ายตามจานวนการใช้
งานจริ ง
2. การใช้งานทาได้ง่ายแค่มีเว็บบราวเซอร์ ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งพื้นฐานในคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนั เครื่ องก็
ใช้งานได้
3. ข้อมูลจัดเก็บที่เดียวง่ายต่อการจัดการและไม่เกิดความซ้ าซ้อน
4. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน่ ไม่จาเป็ นต้องประสิ ทธิภาพสู ง
5. อยูท่ ี่ไหนก็ทางานได้เพราะสามารถล๊อกอินเข้าใช้งานได้เลยไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรม
6. ไม่ตอ้ งมีบุคคลากรด้านเทคนิคเป็ นของตัวเอง เพราะผูใ้ ห้บริ การดูแลserver และการ
บารุ งรักษาเองทั้งหมด
7. ส่ วน มากใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์ มทั้ง Windows, Linux และ Mac ทาให้องค์กร
สามารถเลือกใช้บางเครื่ องเป็ น Linux ได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านลิขสิ ทธิ์
ข้ อเสี ยของ Web Application
1.รู ปแบบ UX/UI อาจจะจากัดในด้านรู ปแบบของหน้าจอการใช้งานอาจจะไม่เหมาะสม
กับธุ รกิจบางประเภท
2.จาเป็ นจะต้องมีอินเทอร์เน็ตในการใช้งานเสมอ
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2.2 React[2]
React คื อ JavaScript Library ที่ ที ม Facebook เป็ นคนพัฒ นาขึ้ น มาและเปิ ดให้ ค นทั่วไป
น ามาใช้ฟ รี ซึ่ งเว็บ ไซต์ใ นปั จ จุ บ ัน ของ Facebook.com ก็ ใ ช้ React ขั้น ตอนการเขี ย นReact มี 3
Concept
1. Component– ส่ วนต่าง ๆ ในเว็บจะมองเป็ น Component
2. State – ข้อมูลที่อยูใ่ น Component แต่ละชิ้นเรี ยกว่า State
3. Props – ข้อมูลที่ถูกส่ งต่อจาก Component ชั้นบนลงไปชั้นล่างเรี ยกว่า Props (Properties)
สาหรับการเรี ยน Component นั้นเหมือนกับการเขียน HTML React ใช้สิ่งที่เรี ยกว่า JSX ใน
การแสดงผลเว็บ ไซต์ จะเหมื อ น HTML แตกต่ า งตรงเขี ย นเข้าไปในไฟล์ JavaScript แทนไฟล์
HTML

รู ปที่ 2.1 Concept หลักของ React
ข้ อดีของ React
1. เทรนด์เว็บไซต์ได้กลายเป็ น API เว็บไซต์ในปัจจุบนั มี API เช่น Facebook, Google,
Twitter etc.
2. Concept เข้าใจง่าย
3. React เกิดมาหลายปี และยังคงมีคนให้ความสนใจอยูม่ าก
4. เครื่ องมือทางานจะต้องศึกษาเครื่ องมือเพิ่มเติมเพื่อใช้ React
5. React Native เป็ นการเขียน JavaScript แล้วนามาแปลงเป็ น App แบบ Native ได้ท้ งั บน
Android และ IOS
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6. ผูใ้ ช้สามารถหาโค้ดทาให้ศึกษาได้ง่ายมี Best Practice จากเว็บไซต์จริ งให้ศึกษา
7. Community แข็งแกร่ งหากมีคาถามจะมีคนตอบ
ข้ อเสี ยของ React
1. Documentation ไม่ดี Documentation บนเว็บหลักอ่านยาก
2. ต้องรู้ JavaScript ถึงจะสามารถเข้าใจหลักการของ React
2.3 MVC[3]

รู ปที่ 2.2 หลักการเขียนโปรแกรมแบบMVC
คือ สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ ชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งการเขียนโปรแกรมแบบ MVC นั้นเป็ นที่ นิยม
มากเพราะสามารถท าให้ ค นที่ รวมท างานโค้ดร่ วมกัน สามารถอ่ านและเข้าใจโค้ดได้ง่ายในการ
ออกแบบและนาไปใช้เขียน Web Application ในปัจจุบนั Framework ต่างๆมากมายที่นิยมใช้กนั ทัว่
โลกก็จะมี โครงสร้ างแบบ MVC ทั้งนั้น โดยในหลักการ MVC จะแบ่ง Object ตามบทบาทหน้าที่
ดังนี้
1. Model (M) คือ Object ที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล เช่น Object ของ Product, Member
2. View (V) คือ Object ที่ใช้ในการแสดงผล เช่น หน้า ฟอร์ มกรอกข้อมูล, แสดงผลลัพธ์
การทางานของโปรแกรม
3. Controller (C) คือ Object ที่ทาหน้าที่รับคาสัง่ แล้วเอามาประมวลผล เช่น คาสัง่ ลบ
ข้อมูล, คาสั่งเพิ่มข้อมูล, คาสั่งค้นหาข้อมูล
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2.4 Java script [4]
คื อ ภาษาส าหรั บ การเขี ย นโปรแกรมบนระบบอิ น เทอร์ เน็ ต Java JavaScript เป็ น ภาษา
สคริ ป ต์เชิ งวัตถุ (ที่ เรี ยกกันว่า "สคริ ปต์" (script) ซึ่ งในการสร้ างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ ร่วมกับ
HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหวส่ งค่าไปมา สามารถตอบสนองผูใ้ ช้งานได้มากขึ้น
ซึ่งมีวธิ ี การทางานในลักษณะ "แปลความและดาเนินงานไปทีละคาสั่ง" (interpret) หรื อเรี ยกว่า อ็อบ
เจ็กโอเรี ยลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้ าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ในระบบอิ นเทอร์ เน็ ต ส าหรับ ผูเ้ ขียนด้วยภาษา HTML สามารถท างานข้ามแพลทฟอร์ มได้ โดย
ทางานร่ วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ท้ งั ทางฝั่งไคลเอนท์ (Client) และ ทางฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์
(Server)
JavaScript ถู ก พั ฒ น าขึ้ น โด ย เน็ ต ส เค ป ค อ ม มิ ว นิ เค ชั น ส์ (Netscape Communications
Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator2.0 เพื่อใช้สร้างเว็บเพจ
โดยติดต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ แบบ Live Wire ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมือกับ บริ ษทั ซันไมโครซิ สเต็มส์
ปรั บ ปรุ งระบบของบราวเซอร์ เพื่ อให้ ส ามารถติ ด ต่ อใช้ง านกับ ภาษาจาวาได้ และได้ป รั บ ปรุ ง
LiveScriptใหม่เมื่อ ปี 2538 แล้วตั้งชื่ อใหม่วา่ JavaScript JavaScriptสามารถทาให้ การสร้างเว็บเพจ
มีลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้เมาส์คลิก หรื อ การ
กรอกข้อความในฟอร์ม เป็ นต้น
เนื่ องจาก JavaScript ช่วยให้ผพู ้ ฒั นา สามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงกับความต้องการ และมีความ
น่ าสนใจมากขึ้น ประกอบกับเป็ นภาษาเปิ ด ที่ใครก็สามารถนาไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความนิ ยม
เป็ นอย่างสู ง มี การใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกกาหนดให้เป็ นมาตรฐานโดย ECMA การ
ท างานของ JavaScript จะต้อ งมี ก ารแปลความค าสั่ ง ซึ่ งขั้น ตอนนี้ จะถู ก จัด การโดยบราวเซอร์
(เรี ย กว่า เป็ น client-side script) ดัง นั้น JavaScript จึ ง สามารถท างานได้ เฉพาะบนบราวเซอร์ ที่
สนับสนุ น ซึ่ งปั จจุ บ นั บราวเซอร์ เกื อบทั้งหมดก็ สนับสนุ น JavaScript แล้ว อย่างไรก็ดี สิ่ งที่ ตอ้ ง
ระวังคือ JavaScript มี การพัฒนาเป็ นเวอร์ ชั่นใหม่ๆออกมาด้วย (ปั จจุ บนั คื อรุ่ น 1.5) ดังนั้น ถ้านา
โค้ดของเวอร์ ชนั่ ใหม่ ไปรันบนบราวเซอร์ รุ่นเก่าที่ยงั ไม่สนับสนุน ก็อาจจะทาให้เกิด error ได้
JavaScript ทาอะไรได้ บ้าง
1. JavaScript ทาให้สามารถใช้เขียนโปรแกรมแบบง่ายๆได้ โดยไม่ตอ้ งพึ่งภาษาอื่น
2. JavaScript มีคาสัง่ ที่ตอบสนองกับผูใ้ ช้งาน เช่นเมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่ม หรื อ Checkbox ก็
สามารถสั่งให้เปิ ดหน้าใหม่ได้ ทาให้เว็บไซต์ของเรามีปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้งานมากขึ้น นี่
คือข้อดี ของ JavaScript เลยก็ว่าได้ที่ ท าให้เว็บ ไซต์ดงั ๆทั้งหลายเช่ น Google Map ต่ าง
หันมาใช้
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3. JavaScript สามารถเขียนหรื อเปลี่ยนแปลง HTML Element ได้ นัน่ คือสามารถ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ได้ หรื อหน้าแสดงเนื้ อหาสามารถซ่ อน
หรื อ แสดงเนื้อหาได้แบบง่ายๆนัน่ เอง
4. JavaScript สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลได้ สังเกตว่าเมื่อเรากรอกข้อมูลบางเว็บไซต์ เช่น
Email เมื่อเรากรอกข้อมูลผิดจะมีหน้าต่างฟ้ องขึ้นมาว่าเรากรอกผิด หรื อลืมกรอกอะไร
บางอย่าง เป็ นต้น
5. JavaScript สามารถใช้ในการตรวจสอบผูใ้ ช้ได้เช่ น ตรวจสอบว่าผูใ้ ช้ ใช้ web browser
อะไร
6. JavaScript สร้าง Cookies (เก็บข้อมูลของผูใ้ ช้ในคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้เอง) ได้
ข้ อดีและข้ อเสี ยของ Java JavaScript
การทางานของ JavaScript เกิ ดขึ้นบนบราวเซอร์ (เรี ยกว่าเป็ น client-side script) ดังนั้นไม่
ว่าจะใช้เซิ ร์ฟ เวอร์ อ ะไร หรื อ ที่ ไ หน ก็ ย งั คงสามารถใช้ JavaScript ในเว็บ เพจได้ ต่ า งกับ ภาษา
สคริ ปต์อื่น เช่ น Perl, PHP หรื อ ASP ซึ่ งต้องแปลความและทางานที่ ตวั เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ (เรี ยกว่า
server-side script) ดังนั้น จึ งต้อ งใช้บ นเซิ ร์ฟ เวอร์ ที่ ส นับ สนุ น ภาษาเหล่ านี้ เท่ านั้น จากลัก ษณะ
ดังกล่าวก็ทาให้ JavaScript มีขอ้ จากัด คือไม่สามารถรับและส่ งข้อมูลต่างๆ กับเซิ ร์ฟเวอร์ โดยตรง
เช่ น การอ่านไฟล์จากเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อนามาแสดงบนเว็บเพจ หรื อรับข้อมูลจากผูช้ ม เพื่อนาไปเก็บ
บนเซิ ร์ฟเวอร์ เป็ นต้น ดังนั้นงานลักษณะนี้ จึงยังคงต้องอาศัยภาษา server-side script อยู่
2.5 node.js[5]
คือ Programming language ที่ใช้โครงสร้างภาษา JavaScript ในการเขียน และมีการการันตี
ด้วย Chrome’s V8 JavaScript โดยตอนเริ่ มต้นก็คือ V8ของgoogle พัฒนา แล้วใช้กนั ได้เสรี สามารถ
นาไปใช้ก ับ งานส่ วนใดก็ ได้ส ามารถรัน JavaScript ได้ และเร็ วมาก ดังนั้น จึ งมี ก ารนามาท าเป็ น
server interpreter และได้มีภาษาที่เขียนและใช้งานบน server แบบรวดเร็ วจึงเป็ นที่มาของ node.js
สาหรับการเขียน Web ให้เปรี ยบว่าภาษา PHP หรื อ .Net ก็คือ JavaScript ในกรณี Node.js
แล้วตัว Node.js คือ Apache หรื อ IIS ที่ สามารถรัน Application ดังนั้นจะพบว่าเขียน Node.js ด้วย
ภาษา JavaScript หากติดตั้ง PHP ให้ Apache หรื อ ติดตั้งให้ IIS เทียบได้กบั Chrome V8 Engine ที่
สามารถแปลงภาษา JavaScript ให้ออกมาทางาน
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node.jsสาคัญอย่างไร
มีส่วนเสริ ม (module/library/plugin/package) ในคาสั่ง npm (node.js Package Manager ใน
ภายหลังเรี ยกว่า JavaScript Package Manager) ประโยชน์คือ สามารถติดตั้ง package ต่างๆที่พิเศษๆ
ได้ในคาสั่งเดี ยว เช่ น หากต้องการเขียน node.js ให้ทางานกับ Web Socket ไม่จาเป็ นต้องเขียนโค้ด
ให้ยาก กว่าจะสามารถทางานได้สั่งติดตั้ง npm install socket.io และเรี ยนรู ้เพิ่มเติม socket.io ใช้งาน
และขียนคาสัง่ ในรู ปแบบใด หรื ออีกตัวอย่างหนึ่ งคือ การเชื่อมต่อ MySQL หากไม่มีตวั ช่วยจะเขียน
โค้ดให้ไปอ่านค่าจาก MySQL ได้ node.js ทางานเป็ น single thread โดยกาเนิ ด แม้วา่ จะรวดเร็ วแต่
การเขียน node.js ปกติ ทางานเป็ น single thread เท่านั้น ดังนั้นจะไม่สามารถดึงประสิ ทธิภาพ server
ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ แต่สามารถเขียน หรื อใช้เครื่ องมือบางอย่างช่ วยเพื่อให้สามารถทางาน
multithread โดยก่อนเขียน multithread ได้ จะต้องทาความเข้าใจเรื่ องตัวแปร global / local แต่ปกติ
node.js แม้จะทางาน single thread ถือว่าทางานได้เร็ วมากระดับหนึ่ง

