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บทคัดย่อ 
 การน าเสนอซอฟต์แวร์ที่มีการกระบวนการท างานแบบเดิม 

ให้แก่ผู้ใช้รายใหม่ จะต้องท าให้เกิดความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่

ต่างกัน ซ่ึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของซอฟต์แวร์ซ่ึงมีผลต่อผู้ใช้

รายใหม่ คือ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) การเปลี่ยนแปลงใน

ส่วนนี้อาจจะดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีผลกระทบ

กับการท างานโดยรวมและอาจจะส่งผลต่อการท างานที่ผิดพลาดของ

ซอฟต์แวร์ งานวิจัยนี้จึงน าเสนอเครื่องมือส าหรับควบคุมการปรับแต่ง

แม่แบบบนเว็บแอปพลิเคชัน ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอส (Open-sorce 

software) ที่ใช้ส าหรับการปรับเปลี่ยนแม่แบบ (Template) จากแม่แบบ

เดิมสู่แม่แบบใหม่ โดยใช้เวลาและแรงงานในการพัฒนาน้อยลง เครื่องมือนี้

ได้มีการน าไปใช้งานจริงกับระบบ UMS และ TQF ของสถาบันการศึกษา

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และระบบบริหารจัดการคลังสินค้า 

(Inventory management system) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ 

SMEs ด้วยระบบดิจิทัลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กระทรวง

อุตสาหกรรม และ ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

 
ค าส าคัญ: ไดนามิกเทมเพลต, เว็บแอปพลิเคชัน, ส่วนติดต่อกับผู้ใช้, การ

ปรับแต่งค่า 
 

Abstract 
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 

systems for the Thailand Nursing institutes, Ministry of Public 

Health and Inventory management system  for SMEs in SMEs 

project of Industrial Promotion Center Region 9. 

 

Keywords: Dynamic Template, Web Application, User Interface, 

Customization. 

1. บทน า 
 เมื่อสังคมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ภาครัฐและภาคธุรกิจมีการปรับตวั 

และเร่งพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง อันเห็นได้จากการน า

ซอฟต์แวร์มาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อรองรับการแข่งขันและการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องเร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้

แล้วเสร็จและส่งมอบในระยะเวลาที่จ ากัด ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจึงมี

ความหลากหลาย และต้องยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซ่ึงส่วนที่

เป็น องค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้เห็นถึงความทันสมัย และแตกต่างกัน

ของซอฟต์แวร์ นั่นคือ ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานของซอฟต์แวร์ (User 

Interface) ความหลากหลายในส่วนนี้  นักพัฒนาต้องใช้ เวลาในการ

ออกแบบและวางรูปแบบให้ เกิดความมีเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร

แตกต่างกัน 

ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการ

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นห้องปฏิบัติการที่ด าเนินงานด้านการ

พัฒนาซอฟต์แวร์มาเป็นมาเกือบสิบปี และมีการให้บริการซอฟต์แวร์แก่

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยซอฟต์แวร์ที่ให้บริการมีทั้งขนาดเล็ก

และขนาดใหญ่ และในหนึ่งชุดของซอฟต์แวร์ยังประกอบไปด้วยหลาย

ระบบ เช่น ระบบแผนยุทธศาสตร์ ระบบบุคลากร ระบบทะเบียนนักศึกษา 

ระบบก ากับงบประมาณ ระบบบัญชี เป็นต้น อีกทั้งผู้ใช้บริการต้องการ

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์กร และยังมีขั้นตอนการท างานที่

ต่างออกไปตามกระบวนการ ล าดับ การท างานของแต่ละองค์กร ท าให้การ
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พัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละครั้งจึงประสบปัญหาในการปรับเปลี่ยนส่วนที่ติดต่อ

กับผู้ใช้งาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้จึงมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้

เวลาในการปรับเปลี่ยนมาก ทั้งในส่วนของการพัฒนา (Development) 

การดูแลบ ารุงรักษา (Maintenance) การปรับรื้อระบบ (Reengineering) 

และยังมีผลกระทบต่อการท างานของซอฟต์แวร์ (Business process) และ

อาจท าให้เกิดข้อบกพร่องในการท างานของระบบอีกด้วย 

แม้ว่าปจัจุบันจะมีระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์แบบ

ส าเร็จรูป (Contents Management System: CMS) ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่

น ามาช่วยแกป้ัญหาข้างต้นให้จัดการได้ง่ายขึ้น เช่น WordPress, Drupal, 

Joomla, ocPortal, Rubedo เป็นต้น แต่ CMS สว่นใหญ่ มหีลักการหรือ

แนวคิดเพื่อตอบโจทยก์ารท าธุรกิจ แต่ซอฟต์แวร์ที่ทางหอ้งปฏิบัติการวิจยัฯ

พัฒนาเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกบัการบรหิารจัดการการศึกษาซ่ึงเป็นชุด

ซอฟต์แวรท์ี่มีความซับซ้อน และมีกระบวนการท างานของซอฟต์แวร ์

(Business Process) แตกต่างกับ CMS ที่มีอยู่ในตลาดอยู่มาก ถา้จะน ามา

ปรับใช้งานอาจต้องใช้เวลาและต้นทุนในการศึกษาเปน็อย่างมาก ดว้ยเหตุนี้

ทางห้องปฏิบัติการวิจยัฯ จึงได้พัฒนาเครื่องมือส าหรับควบคุมการปรับแต่ง

แม่แบบบนเวบ็แอปพลิเคชัน (DTCoW) มาใชห้้องปฏบิัติการวิจัยฯ เพื่อใช้

ในการจัดการแมแ่บบและส่วนติดต่อกบัผู้ใช้งานของซอฟต์แวร์ โดยใช้

หลักการของแบบแผนการออกแบบ (Design pattern) โดยเครื่องมือนี้จะ

ช่วยลดต้นทุน ลดความซ้ าซ้อนในการพฒันา และลดความคลาดเคลื่อนอัน

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวรอ์ีกด้วย  
บทความนี้จึงขอน าเสนอเครื่องมือส าหรับอ านวยความสะดวก

ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developers) เพื่อน าไปใช้ในการควบคุมการ

ปรับแต่งแม่แบบบนเว็บแอปพลิเคชัน ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ MVC 

(Model-View-Controller) หรืออื่นๆ ที่ เป็นเว็บแอปพลิเคชัน (Web 

base applicatio) ที่รองรับภาษา PHP Framwork เครื่องมือนี้สอดคล้อง

กับมาตรฐาการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยล าดับในการน าเสนอเนื้อหาใน

บทความจะประกอบไปด้วย กรอบแนวคิดและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และ ล าดับสุดท้ายจะกล่าวถึงการ

สรุปผลและแผนงานในอนาคต  

 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเครื่องมือ

ส าหรับควบคุมการปรับแต่งแม่แบบบนเว็บแอปพลิเคชัน ซ่ึงได้แก่ ระบบ

การจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) 

PHP Framework ที่ชื่อว่า CodeIgniter และมีรูปแบบการท างานเป็น

แบบ MVC แม่แบบหรือ Template ของหน้าจอเว็บไซต์ เครื่องมืออื่น ๆ ที่

ใช้ในการพัฒนาระบบ ทฤษฏีและตัวอย่างระบบงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีการ

น ามาใช้ในการด าเนินงานครั้งนี้ 

2 .1  ระบบการจั ดการเนื้ อหาของเว็บ ไซ ต์  (Content 

Management System)  

ระบบที่พัฒนาคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนา 

และบริหาร เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของก าลังคน ระยะเวลา และเงิน ที่

ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะพัฒนาด้วย

ภาษาสคริปต์ (Script languages) เช่น PHP, Perl, ASP, Python หรือ

ภาษาอื่น เพื่อให้วิธีการท างานเป็นแบบอัตโนมัติ ซ่ึงมักต้องใช้ควบคุมกับ

โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างฟังก์ชันการ

ท างานได้แก่ การเสนอบทความ เว็บไดเรคทอรี เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ เป็น

ต้น ที่สามารถเพิ่มเติมดัดแปลง แก้ไขแล้วประยุกต์น ามาใช้งานให้เหมาะสม

ตามแต่รูปแบบและประเภทของเว็บไซต์นั้นๆ เช่น WordPress, Drupal 

หรือ Joomla [1] 

2.2 เทมเพลต (Template) 
 รูปแบบหรือแบบฟอร์มเว็บไซต์ที่เป็นต้นแบบส าหรับการสร้าง

เว็บไซต์ นักพัฒนาน ามาใช้เพื่อช่วยในการประหยัดเวลาในการสร้าง เนื้อหา

ของเทเพลตจะประกอบด้วยสิ่งที่ทุกเว็บมีเหมือนกัน เช่น การจัด layout 

และรูปแบบของเนื้อหาต่างๆ เช่น โลโก้ เมนู รูปแบบตัวอักษร ขนาด สีของ

ข้อความ สีไฮเปอร์ลิงก์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการก าหนดพื้นที่ไว้ส าหรับให้ใส่

เนื้อหาแต่ละเว็บเพจแตกต่างกันได้ นอกจากนี้เมื่อเทมเพลตถูกแก้ไข ก็จะ

ส่งผลไปยังทุกเว็บเพจที่ใช้เทมเพลตดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในปัจจุบันมี 

template จ านวนมากเพื่อให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ ตามความต้องการ 

2.3 แม่แบบ PHP (PHP Framework)  

Frontend Framework คือ ชุดของค าสั่งที่ช่วยให้นักพัฒนา

ส่วนของ Frontend  ท างานได้สะดวกขึ้น โดยผู้ออกแบบ  Frontend 

Framework จะรวบรวมโค้ดในส่วนของการวาง Layout ตัวอักษรปุ่มกด 

เมนูบาร์ เป็นต้น จากนั้น frontend developer จะเป็นผู้ที่จะจัดการใน

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ อันได้แก่ หน้าโฮม หน้าเว็บเพจ เนื้อหาต่างๆ รูปภาพ 

ลิงก์ เป็นต้น ออกแบบส่วน frontend ให้น่าสนใจ สวยงามแล้ว ใช้งานง่าย

และสะดวก ผู้พัฒนาจึงจ าเป็นต้องมีทักษะด้าน Graphic Designer Web 

Designer และ Web Developer ตัวอย่างแนวคิดเกี่ยวกับ Frontend 

Framework ที่ ผู้ พั ฒ น าน าม า ใช้ ใน ก ารวิ จั ย ค รั้ งนี้ คื อ  Bootstrap 

Framework 

Bootstrap เป็น CSS framework ที่มีการพัฒนาโดยทีมงาน

ของ twitter เมื่อปี ค.ศ.  2010 เพื่อใช้เป็น library ส าหรับการแสดงผล 

web twitter และได้เผยแพร่ในรูปแบบ open source ให้กับผู้ใช้ที่สนใจ

ได้ร่วมกันพัฒนา ปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายและมีนักพัฒนาหลายคน
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ช่วยกันปรับปรุงแก้ ไข  ในปั จจุบั น  CMS ที่ ได้รับความนิ ยม ได้น า 

Bootstrap มาเป็ น  framework ในการแสดงผล เช่น  Joomla และ 

WordPress โดยเฉพาะ Joomla ได้มีการใส่ Bootstrap เข้าไปใน core 

file ด้วย  ท า ให้  Bootstrap เป็ น  framework ส าหรับ  CMS ได้ด้ วย 

องค์ประกอบที่ส าคัญของ Bootstrap ประกอบด้วย 

1. Scaffolding grid system จ านวน 12 คอลัมน์ สามารถ

เลือกใช้ได้ทั้งแบบ fixed และแบบ fluid  

2. Base CSS style sheets พื้นฐานส าหรับ 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 ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น modal, 

carousel หรือ tooltip ก็มีไว้ให้ใช้งานแล้ว 

2.4 ภาษา PHP  
ภาษา PHP เดิม เป็นชื่อย่อของภาษาโปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีชื่อ

ว่า “professionalHomePage” แต่ปัจจุบันภาษานี้ถูกพัฒนามาจน

กลายเป็นภาษาโปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า  Personal Hypertext 

Processor: PHP) ภาษาชนิดใหม่นี้เป็นที่นิยมในการน ามาใช้เขียนสคริปต์ 

ที่เป็น Sever Side Script และเป็น OpenSource โดยภาษา  จะช่วยให้

นักพัฒนาเว็บเพจสามารถเขียนเว็บเพจที่เป็นแบบไดนามิคได้อย่างรวดเร็ว 

ภ าษา จะท า งาน ร่วมกั บ เอกสาร HTM L สามารถท างาน ได้ ใน

ระบบปฏิบัติการต่างชนิด [2] เช่น Unix, Window, MacOS หรือ Rise 

OS อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานได้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์หลายชนิด 

เช่น PersonalWebServer (PWS), Apache และ Omni Httpd  เป็นต้น 

มีความสามารถในการท างานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลาย 

เช่น Oracal, MySQL, FilePro และ Solid เป็นต้น นอกจากนี้ยังอนุญาต

ให้ผู้ใช้สร้างเว็บไซต์ซ่ึงท างานผ่านโปรโตคอลชนิดต่างๆ ได้ เช่น LDAP, 

IMAP, SNMP และ POP3 เป็นต้น  

2.5 Model View Controller (MVC) 

MVC Pattern เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในการออกแบบ

ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ในปัจจุบัน ซ่ึงแบ่ งออกเป็น 3 ส่วน 

ประกอบด้วย  M odel com ponant , View  com ponent และ 

Controller component ซ่ึ งแต่ละ  com ponent สามารถพัฒ นา 

application โดยไม่ขึ้นกับ component ใด component หนึ่ง นั่น

หมายถึง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง component ใด component จะไม่มี

ผลกระทบกับ component อื่นๆ 
Model ท าหน้าที่ในจัดการน าข้อมูลขึ้นมาจาก database และ

เก็บข้อมูลไว้ นอกจากนี้ยังมีส่วนของตรรกะ หรือกระบวนการทางธุรกิจ

ด้วย เช่น การเข้าถึงข้อมูล การยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และ ตรรกะ

การเก็บข้อมูล เป็นต้น หรือบาง Framework จะมีในส่วนบริการทางธุรกิจ

ด้วย 

View ท าหน้าที่แสดงผล Graphic User Interface หรือ GUI 

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับแอพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมาได้ และท า

หน้าที่รับข้อมูลน าเข้า จาก Userview 

Controller ท าหน้าที่ เป็นตัวสื่อกลางที่ท างานประสานกัน

ระหว่าง Model และ View โดย Controller ท าหน้าที่ส่งค าร้องขอที่ได้

จาก Cilent แล้วดูว่าค าร้องขอที่ได้นั้นเรียก model ตัวใดให้ท างาน และ

เมื่อ model ท างานเสร็จจะส่งการตอบรับกลับมาที่ Controller และ 

Controller จะเป็นตัวควบคุมอีกทีว่าการตอบรับนี้จะให้ View ตัวไหน

แสดงผลลัพธ์ออกมาพร้อมกับข้อมูลที่ ได้มาจากชั้นของ model [3]  
ดังแสดงในรูปที่ 1 [4] 

 
รูปที่ 1 แสดงการท างานแบบ MVC 

 

2.6 สื่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface : UI) 
ส่วนที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้ระบบ เพื่อรองรับ

การน าเข้าข้อมูลหรือค าสั่งเข้าไปสู่ระบบ ตลอดจนน าเสนอสารสนเทศ

กลับมายังผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือ

ซอฟต์แวร์ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) คอมมานด์ไลน์ (Command line) เป็นส่วนประสานงานกับ

ผู้ใช้ที่อนุญาตให้ป้อนค าสั่งที่เป็นตัวหนังสือ (Text) สั่งการลงไปด้วยตนเอง

เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างานตามความต้องการทีละบรรทัดค าสั่ง 

2) แบบกราฟฟิก (Graphic User Interface: GUI) เป็นสื่อ

ประสานที่นักพัฒนาน ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสือประสานมีรูปแบบ 

สีสันสวยงามและใช้งานได้ง่ายขึ้น  

องค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Elements) 

เมื่อนักพัฒนาต้องออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ นักพัฒนาต้องค านึงถึง

องค์ประกอบของส่วนที่ติดต่อกับผู้ ใช้  เพื่ อ เลือก หรือพิจารณาว่า

องค์ประกอบแบบใดที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อเลือก หรือเพื่อให้ผู้ใช้

สามารถใช้งานได้ง่าย ระบบมีความสวยงาม และเพื่อให้การท างานของ

ระบบมีประสิทธิภาพ อันได้แก่  

1) ส่วนของการควบคุมการรับข้อมูลเข้า (Input Controls) 

เช่ น  checkboxes, radio buttons, dropdown lists, list boxes, buttons, 

toggles, text fields, date field ตัวอย่างเช่น  
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2) ส่วนของการควบคุมทิศทาง (Navigational Components) 

เช่น  breadcrumb, slider, search field, pagination, slider, tags, icons  

3) ส่วนของ Containers เช่น accordion เป็นต้น [5]  
2.6 โปรแกรม NetBeans  

เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าห รั บ โป รแก รม เม อร์  ที่ จ ะ ใช้ พั ฒ น า 

App licat ion  ด้ วย  PHP  NetBeans นั้ น เป็ น โป รแกรมป ระ เภ ท 

OpenSource software โดยผู้ใช้งานไม่จ าเป็นที่ต้องเสียเงิน เพื่อซื้อมาใช้

งาน และยังเปิดเผย Sorce code ให้ผู้สนใจและนักพัฒนาน าไปดัดแปลง 

แก้ไข ตามกฏของ OpenSource 

3. เคร่ืองมือควบคมุการปรับแต่งแม่แบบเว็บแอปพลิเคชัน   
เนื้อหาในส่วนนี้จะน าเสนอองค์ประกอบของ DTCoW ใน

ลักษณะองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน ภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ MVC 

ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ดังปรากฏในรูปที่ 2   

3.1 UI-Element 

องค์ประกอบนี้จัดเป็นองค์ประกอบเริ่มแรกของ DTCoW โดย

ท าหน้าที่ในการก าหนด Element ต่างๆ ของภาษา HTML ตัวอย่างเช่น 

<table>, <img>, <div> เป็นต้น  ในลักษณะ Abstract Class เพื่อรอ

การเรียกใช้ โดย UI-Element จะถูกเรียกใช้ (Extending) ด้วย Dynamic 

Template ในล าดับถัดไป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Dynamic Template  

ส าห รับองค์ป ระกอบนี้ จะท าหน้ าที่ ในการด า เนิ นการ 

(Implement) Abstract Class ตามที่ได้กล่าวไว้ใน UI-Element เหล่านั้น 

ในลักษณะ Override Method นอกจากนี้ Dynamic Template ยังท า

การจับคู่ (Matching) Element ที่อยู่ในแม่แบบ (Template) ที่ต้องการ

จะใช้กับ Method ของ Abstract ที่ได้ประกาศไว้ 

 
3.4 DynamicConfig 

 ท าหน้าที่ในการตั้งค่าการเรียกใช้งานแม่แบบที่ต้องการใช้งาน  
ทั้งหมด และเป็นองค์ประกอบที่ก าหนดการเปลี่ยนแปลงของแม่แบบ 

(Template) ภายในแต่ละซอฟต์แวร์ 

อัลกอริทึม : จับคู่ Element ของภาษา HTML ใน abstract กับ  
Element ที่ปรากฏในแม่แบบ (Template) ที่ต้องการ 
ข้อมูลน าเข้า : 1) ชื่อ Abstract 
                  2) ชื่อ Element ของแมแ่บบ (Template)  
                  3) ชื่อ Template 
ผลลัพท์ : Base Class ของ Template 
1: ประกาศตวัแปรชนิด String 
2: ท าซ้ าจนกว่าจะออกจากโปรแกรม 
3:    อ่านไฟล ์Abstract Class 
4:    เลอืก Abstract ที่ต้องการจับคู่ 
5:    รับขอ้ความชื่อ Element ของแม่แบบ (Template) 
6:    รับชือ่ Template  
7:        ถ้าชือ่ Template ซ้ า 
8:              Generate method ตามชื่อ Abstract และให้ 
9:      Element (Abstract) => Element (Template) 
10:       บันทกึ method ใหม่ลงท้ายไฟลต์ามชื่อ Template 
11:    ไม่ซ้ า   
12:       Generate method ตามชือ่ Abstract และให้ 
13:      Element (Abstract) => Element (Template) 
14:       สร้างไฟล์และ Class ตามชื่อ Template 
15:      บันทกึ method ใหม่ลงไฟล์ใหม่ที่ตัง้ชื่อตาม Template 
   

รูปที่ 2 DTCoW Component 

อัลกอริทึม : สร้าง Abstract Class ของ Element ต่างๆ ในภาษา HTML 
ข้อมูลน าเข้า : ชือ่ Element ของ HTML 
ผลลัพท์ : Abstract Class ของ Element ต่างๆ ในภาษา HTML 

1: ประกาศตวัแปรชนิด String 
2: ท าซ้ าจนกว่าจะออกจากโปรแกรม 
3:    รับขอ้ความชื่อ Element ของภาษา HTML 
4:    Generate Abstract ตามชือ่ Element 
5:    บันทึก Abstract ใหม่ลงไฟล ์
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3.3 MyApplicationView  
เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ในส่วนนีน้ักพัฒนาต้อง

พัฒนาภายใต้  Element ของ Abstract Class ที่ถูกก าหนดและจับคู่ ใน 

Dynamic Template เท่ านั้ น  ในที่ นี้ หมายถึ งในส่ วนของ View (V) 

คณะผู้วิจัยจึงตั้งชื่อ View ในส่วนนี้ว่า “MyApplicationView” โดยการใช้ 

View ดังกล่าว ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต้องเรียกใช้  ( Include) Dynamic 

Template Class และท าการสร้าง Object เพื่อท าการเรียกใช้ Element 

ต่างๆ ใน Object นั้นๆ 

 

4. ผลการด าเนินงาน 

เครื่องมือ DTCoW ได้ถูกน ามาพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ต้นแบบ โดยพัฒนา

ภายใต้เครื่องมือโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ ได้แก่ 1) ภาษา PHP เวอร์ชัน 7.0 

โดยใช้ framework ชื่อ  Codeigniter PHP framework (CI)  2) ติดตั้ง

บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ Debian เวอร์ชัน 8.6 3) เว็บเซิร์ฟเวอร์ 

Apache เวอร์ชัน 2.4.10  และ 4) โปรแกรม NetBeans เวอร์ชัน 7.3.1 

โดยในบทนี้ ได้น าเสนอ ผลการน าเครื่องมือไปใช้จริงและผลลัพธ์ เชิง

เปรียบเทียบ รายละเอียด ดังนี้ 

4.1 ผลการน าเคร่ืองมือ DTCoW ไปใช้งานจริง 
ผู้พัฒนาได้น าเครื่องมือนี้มาใช้ในการปรับแต่งแม่แบบบนเว็บ

แอปพลิเคชัน ซ่ึงผลการน าไปใชแ้สดงดังรูปที่ 3 และรูปที ่4 
 

 
รูปที่ 3 ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า 

 

จากรูปที่ 3 น าเสนอส่วนติดต่อของผู้ใช้ที่น าเครื่องมือ DTCoW

มาใช้งานในการปรับแต่งแม่แบบเว็บแอปพลิเคชัน ซ่ึงประกอบไปด้วย 

Navigator Bar แถบเมนู และส่วนแสดงเนื้อหา ได้แก่ ตาราง และ ฟอร์ม

ของการน าเข้าข้อมูล 
 

 
รูปที่ 4 ระบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 

 
รูปที่ 5 ระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (UMS) 

 
จากรูป 4 และรูปที่  5  น าเสนอส่วนติดต่อของผู้ ใช้ที่น า

เครื่องมือ DTCoW มาใช้งานในการปรับแต่งแม่แบบเว็บแอปพลิเคชัน ซ่ึง

ประกอบไปด้วย Navigator Bar แถบเมนู และส่วนแสดงเนื้อหา ได้แก่ 

ตาราง และ ฟอร์มของการน าเข้าข้อมูล  
4.2 ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบ 

เครื่องมือควบคุมการปรับแต่งแม่แบบบนเว็บแอปพลิเคชัน 

(DTCoW) มีการน าไปประยุกต์ใช้จริงให้กับระบบสารสนเทศของวิทยาลัย

การพยาบาล วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ระบบระบบ

จั ดก ารสิท ธิ ผู้ ใช้ งาน  (UMS) และระบ บ กรอ บ มาตรฐาน คุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  อีกทั้งยังได้น าไปใช้กับระบบบริหาร

จัดการคลังสินค้า (Inventory) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ของ

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซ่ึงมีผลการเปรียบเทียบเมื่อมีการ

น าเครื่องมือ DTCoW มาใช้ รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบหลังน าเครื่องมือ DTCoW มาใช้งานจริง 

NO Application 
จ านวนไฟล์ 

Views 

จ านวนไฟล์ท่ีมีการปรับแก้ 

การท างาน
แบบเดิม 

การท างานโดยใช้ 
DTCoW มาช่วย 

1. UMS 70 70 4* 
2. TQF 562 562 4* 
3. Inventory 95 95 4* 
 

จากตารางที่ 1 เป็นการเสนอข้อมูลการเปรียบเทียบ Web 

Application ที่ได้น าเครื่องมือ DTCoW  ไปประยุกต์ใช้งานจริง จะพบว่า

เมื่อมีการเพิ่มแม่แบบ (Template) ใหม่ วิธีการท างานแบบเดิมนั้นผู้พัฒนา

ต้ อ งแก้ ไข ไฟ ล์ ที่ อ ยู่ ใน ส่ ว น ข อ ง Views  ต าม ก รอ บ ก ารท า งาน 

(Framework) ที่มีการท างานเป็นแบบ MVC  จ านวนเท่ากับไฟล์ในส่วน

ของ Views ของระบบเดิม ในขณะที่เครื่องมือ DTCoW จะช่วยให้ผู้พัฒนา

 

อัลกอริทึม : ตั้งค่าการเรียกใช้งานแมแ่บบ 
ข้อมูลน าเข้า : ชือ่ Template Class 
ผลลัพท์ : Template ที่สามารถเปลี่ยนไปตามการก าหนดค่า 
1: ประกาศตวัแปรชนิด String 
2: วนซ้ าจนกว่าจะออกจากโปรแกรม 
3:    แสดง Template Class ทั้งหมด 
4:    เลอืก Template Class ที่ตอ้งการตั้งค่า 
5:    Generate เงื่อนไข และการเรียกใช้ Template 
6:    บันทึกเงื่อนไข และการเรียกใช้ Template ใหม่ลงไฟล ์
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แก้ไขเพียงจ านวน 4 ไฟล์ ได้แก่ dynamic template, layout, config 

และ class abstract หรืออาจจะมีไฟล์อื่นเพิ่มเติมที่ต้องมีการแก้ไข ขึ้นอยู่

กับความซับซ้อนของแม่แบบ (Template) 

แต่เมื่อเปรียบเทียบการแก้ไขธีมหรืออินเทอร์เฟสของระบบ 

DTCoW กั บ ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เนื้ อ ห า ข อ ง เว็ บ ไซ ต์  (Content 

Management System) เช่น WordPress หรือ Joomla ดังตารางที่  2 

ซ่ึ งถึ งแม้ ว่ า  WordPress แ ละ  Joomla จะส าม ารถ เป ลี่ ย น แ ป ล ง

อินเทอร์เฟสได้ในขั้นตอนเดียว โดยการดาวน์โหลดธีม ใหม่ จากนั้นก็

สามารถใช้อินเทอร์เฟสใหม่ได้ทันที แต่อย่างไรก็ตามระบบ DTCow จะ

สนับสนุนเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมตามกรอบการท างานแบบ MVC และมี

ความยืดหยุ่นต่อการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน 

และสนับสนุนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายกว่าระบบการ

จดัการเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเครื่องมือ DTCoW กับเครื่องมืออื่นๆ 

NO App. 

ข้ันตอนใน
การ

ปรับเปลี่ยน
ธีม 

เนื้อหา การแก้ไข 
Source 

Code 

ท างาน
ร่วมกับ 
MVC 

ซอฟต์แวร์
ขนาดใหญ่
และมีความ

ซับซ้อน 

1. DTCow 

4* 3 
(ซับซ้อน
กว่า) 

3  3 3 

2. 

Word 
Press 

1 3 3  
(ยุ่งยาก
กว่า) 

¯ ¯ 

3. Joomla 

1 3 3 
(ยุ่งยาก
กว่า) 

¯ ¯ 

 

5. สรุปผลและแผนงานในอนาคต 
การน าเสนอซอฟต์แวร์เดียวกันด้วยอินเทอร์เฟสที่แตกต่างกัน 

เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะกาด าเนินงานขององค์กรที่ใช้ซอฟต์แวร์นั้นๆ 

เพื่อให้บรรลุการด าเนินการดังกล่าว นักพัฒนาซอฟต์แวร์อาจจะต้องใช้

เวลา และแรงงานในการพัฒนาและปรับแก้ไขค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งถ้าซอฟต์แวร์นั้นมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน การเปลี่ยนแปลง

ส าคัญที่มีผลต่อผู้ใช้ คือ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานของซอฟต์แวร์ ทุกครั้งที่การ

เปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบกับการท างานโดยรวมและส่งผลต่อการท างาน

ที่ผิดพลาดได้ ผู้พัฒนาจึงได้น าเครื่องมือส าหรับควบคุมการปรับแต่ง

แม่แบบบนเว็บแอปพลิเคชันนี้ มาใช้ในการปรับเปลี่ยนส่วนเทมเพลตเดิมสู่

เทมเพลตใหม่ โดยใช้เวลาและแรงงานในการพัฒนาน้อยลง เครื่องมือนี้

ผู้พัฒนาได้น ามาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อันได้แก่ ชุดซอฟต์แวร์ของ

สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ ระบบ UMS และ TQF 

และระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Inventary management system) 

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัล ศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่  9 กระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากที่น าไปใช้กับ

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวแล้ว ผู้พัฒนายังพบว่า เครื่องมือนี้สามารถปรับเปลี่ยน

เทมเพลตใหม่ให้กับชุดของซอฟต์แวร์ทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียว หรืออาจจะ

น าไปใช้ส าหรับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะระบบใดระบบหนึ่งก็ได้  
 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ท้ายที่ สุ ดคณ ะผู้พัฒ นาขอขอบ คุณ ทีมงานทุ กคน จาก

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และเขตอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อความส าเร็จต่อการ

พัฒนาเครื่องมือที่ได้น าเสนอในงานวิจัยนี้  
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