
บทท่ี 2 

สรุปสาระสําคญัจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

2.1 อารไอเอ (RIA : Rich Internet applications) 

อารไอเอคือลักษณะการทํางานของแอพพลิเคช่ัน ท่ีสวนลูกขายจะทําหนาท่ีเปนสวนตอบ

โตกับผูใชซ่ึงโคดโปรแกรมของฝงเคร่ืองลูกขายจะทําหนาท่ีเพียงตอบโตการกระทําของผูใช ทําให

มีความสามารถคลายกับแอพพลิเคช่ันบนเคร่ืองลูกขายเอง แตการทํางานหลักจะถูกประมวลผลบน

ฝงเครื่องแมขาย อารไอเอมักจะถูกนําไปใชในเว็ปแอพพลิเคช่ัน ซ่ึงลักษณะการทํางานของเอแจ็กซ

เปนลักษณะการทํางานแบบอารไอเออยางหนึ่ง 

อารไอเอถูกแนะนําข้ึนคร้ังแรกโดยมาโครมีเดีย (Macromedia) ในป ค.ศ.2002 มี

จุดประสงคเพื่อสรางเว็บแอพพลิเคช่ันใหสามารถตอบโตและใชงานไดเสมือนแอพพลิเคช่ันบน

เคร่ืองลูกขายเอง แตยังคงรักษาสถานะและขอมูลไวท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

มีเคร่ืองมือหลายเคร่ืองมือท่ีถูกพัฒนามาเพื่อใชกับอารไอเอ ซ่ึงแยกไดเปนสองประเภทคือ 

ประเภทท่ีตองติดต้ังซอฟตแวรเพิ่มเติม และประเภทที่ไมตองติดต้ังซอฟตแวรเพิ่มเติมแตอาศัย

ความสามารถท่ีมีอยูของบราวเซอรในการทํางาน เคร่ืองมือท่ีถูกนํามาใชท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย

ไดแก 
− JavaScript/Ajax 
− Adobe Flash, Adobe Flex and Adobe AIR 
− Java applets 
− ActiveX Controls 

2.2 จาวาสคริปต (JavaScript) 

จาวาสคริปตเปนภาษาแบบสคริปตถูกพัฒนาขึ้นในป ค.ศ.1995 และถูกใชในสวนลูกขาย

ของการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน รูปแบบภาษาจาวาสคริปตเปนไปตามมาตรฐาน ECMAScript ซ่ึง

ไดรับอิทธิพลมาจากภาษา ซี และจาวา จาวาสคริปตถูกนํามาใชในเว็บบราวเซอรเกือบทุกบราวเซอร

จนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของบราวเซอร ทําใหบราวเซอรสามารถตอบสนองการทํางานและโตตอบ

กับผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 

2.3 เอแจ็กซ (Ajax : Asynchronous JavaScript And XML) 

เอแจ็กซเปนการรวมเทคโนโลยีจากความสามารถของจาวาสคริปต ถูกนําเสนอคร้ังแรกใน

ป ค.ศ. 2005 แตโดยวิธีการและลักษณะการทํางานนั้นไดเกิดข้ึนนานแลว โดยบริษัทไมโครซอฟต 

(Micorsoft) เร่ิมนําการเรียกหนาแสดงผลของเว็บแยกออกมาจากหนาแสดงผลหลัก โดยใชแท็กไอ

เฟรม (IFRAM Tag) ของโครงสรางเอชทีเอ็มแอลในการจัดการ เพื่อพัฒนาการทํางานในแบบ

รีโมทสคริปต (Remote Script) ตอมาจึงไดสรางออปเจ็ค (object) ท่ีสามารถสงคําขอและรอรับ

ขอความจากเคร่ืองแมขายเพื่อมาจัดการแทนแท็กไอเฟรมและเรียกออบเจ็กนั้นวา เอ็กซเอ็มแอลเอช

ทีทีพีรีเควสท (XMLHTTPRequest) และจากเทคนิคดังกลาวนี้ก็ถูกพัฒนาความสามารถดาน

ตางๆเพ่ิมเติมจนสรุปมาเปนเอแจ็กซ ซ่ึงเอแจ็กซประกอบดวยเทคนิคท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

0) เอชทีเอ็มแอล (HTML : Hyper Text Makeup Language) และ ซีเอสเอส (CSS : 

Cascading Style Sheets) 

2) ดีโอเอ็ม (DOM : Document Object Model) สําหรับจาวาสคริปต 

0) เอ็กซเอ็มแอลเอชทีทีพีรีเควสท (XMLHTTPRequest) 

0) เอ็กซเอ็มแอล (XML : Extensible Markup Language) สําหรับจาวาสคริปต 

ลักษณะการทํางานของเอแจ็กซและเว็บแอพพลิเคช่ันท่ัวไปแสดงเปนชวงเวลาในการติดตอ

กับเคร่ืองแมขายไดดัง รูปท่ี  โดยสังเกตจากชวงเวลาทํางานบนฝงเคร่ืองลูกขาย เว็บแอพพลิเคช่ัน

ท่ัวไปจะเสียเวลาในการรอรับขอมูลกลับมาจากเคร่ืองแมขาย สวนเอแจ็กซจะยังสามารถทํางาน

ตอไปไดเพราะเอแจ็กซจะทําหนาท่ีคอยรับขอมูลแทนเว็บบราวเซอร 



 

 
รูปท่ี 2.1 ชวงเวลาในการติดตอกับเคร่ืองแมขายของเว็บแอพพลิเคช่ันท่ัวไปกับเอแจก็ซ 

2.4 เอชทีเอ็มแอล (HTML : Hyper Text Makeup Language) และ ซีเอสเอส (CSS : 

Cascading Style Sheets) 

เอชทีเอ็มแอลเปนเอกสารท่ีใชแสดงขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต ถูกนําเสนอในป ค.ศ. 

1991 และถูกกําหนดใหมีมาตรฐานในป 1997 โดยดับเบิลยูทรีซี (W3C : World Wide Web 

Consortium) รูปแบบโครงสรางของเอกสารประกอบข้ึนมาจากแท็ก (Tag) และถูกอานและแปลง

ออกมาเปนการแสดงผลโดยโปรแกรมเรียกวาบราวเซอร (Browser) ตอมาจึงเปนเอกสารหลักท่ีใช

ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน จากความแพรหลายของการใชเอกสารบนเครือขายอินเตอรเน็ตทํา

ใหมีการเพิ่มความสามารถของเอชทีเอ็มแอลข้ึน โดยมีการเพิ่มความสามารถในการแสดงผลโดยซี

เอสเอส 

ซีเอสเอสเปนการกําหนดรูปแบบการแสดงผลในกับแท็กของเอชทีเอ็มแอล ในดาน สี 

รูปแบบตัวอักษร และตําแหนงของแท็ก เปนตน จากความสามารถของซีเอสเอสทําใหหนาแสดงผล

ของเว็บแอพพลิเคช่ันมีความหลากหลายและยืดหยุนมากข้ึน 

และเม่ือมีการใชวาจาสคริปตบนบราวเซอร จาวาสคริปตสามารถจัดการกับเอชทีเอ็มแอล

และซีเอสเอส ผานทางดีโอเอ็ม (DOM) 



 

2.5 ดีโอเอ็ม (DOM : Document Object Model) 

ดีโอเอ็มเปนการจัดโครงสรางของเอกสารใหอยูในรูปออบเจ็ก เพื่อใหโปรแกรมสามารถ

ควบคุม ลด หรือเพิ่มเติม โครงสรางของเอกสารไดสะดวก ดีโอเอ็มถูกกําหนดรูปแบบใหเปน

มาตรฐานโดยดับเบิลยูทรีซี (W3C) เพื่อใหสามารถใชคูกับเอชทีเอ็มแอลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และจาวาสคริปตสามารถจัดกับเอชทีเอ็มแอลผานโครงสรางของดีโอเอ็ม 

2.6 เอ็กซเอ็มแอล (XML : Extensible Markup Languag) 

เอ็กซเอ็มแอลเปนเอกสารที่ใชเก็บขอมูลเพื่อนําไปประมวลผลตอ โดยโครงสรางของเอ็กซ

เอ็มแอลไดรับอิทธิพลมาจากเอชทีเอ็มแอลแตมีกฏของโครงสรางท่ีตายตัวและชัดเจนกวาเอชทีเอ็ม

แอล ซ่ึงตอมาเอชทีเอ็มแอลไดนิยมเขียนตามกฎและโครงสรางของเอ็กซเอ็มแอลดวย     เอ็กซเอ็ม

แอลประกอบข้ึนจากแท็ก (Tag) เพื่อบอกความหมายของขอมูลแตละสวนและภายในแท็กอาจจะ

เปนสวนของขอมูลหรือแท็กอ่ืนได จากโครงสรางท่ียืดหยุนของเอ็กซเอ็มแอลทําใหกลายเปน

รูปแบบเอกสารท่ีนิยมสําหรับสงขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

จาวาสคริปตสามารถจัดการกับเอกสารเอ็กซเอ็มแอลผานทางโครงสรางดีโอเอ็ม (DOM) 

2.7 เอ็กซเอสแอลที (XSLT : Extensible Stylesheet Language Transformations) 

เอ็กซเอสแอลทีเปนเอกสารในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอล (XML) รูปแบบหนึ่ง แตเปนเอกสารที่

มีความหมายในเชิงการแปลงขอมูลในเอ็กซเอ็มแอลไปเปนเอกสารรูปแบบอ่ืนรวมถึงรูปแบบเอ็กซ

เอ็มแอลหรือเอชทีเอ็มแอลดวย โดยเอ็กซเอสแอลทีจะมีโครงสรางแท็ก (Tag) ท่ีเปนมาตรฐาน

เฉพาะเพื่อใหความหมายในการแปลงขอมูลเอ็กซเอ็มแอล 

เอ็กซเอสแอลทีมิไดเปนเทคนิคสวนหนึ่งของเอแจ็กซโดยตรง แตเนื่องจากบราวเซอรสวน

ใหญสามารถรองรับการทํางานของเอ็กซเอสแอลทีและความสะดวกในการใชงานคูกับเอ็กซเอ็ม

แอล จึงทําใหมักมีการใชเอ็กซเอสแอลทีในการพัฒนาเอแจ็กซ 

2.8 เอ็มวีซี (MVC : Model View and Controller) 

เอ็มวีซีคือรูปแบบการออกแบบท่ีจัดแบงสวนการทํางานออกเปนกลุมๆตามลักษณะงานท่ี

ตองทํา โดยแบงงานเปน 3 กลุมดังนี้ 



 

1) สวนปรับปรุงและติดตอกับขอมูล จะสรางการทํางานสวนนี้ออกมาเปนหุนจําลอง 

(model) ซ่ึงจะมีลักษณะการทํางานท่ีเหมือนกันไมวาขอมูลจะมีลักษณะใด ทําใหสวนท่ีจะ

นําโมเดลไปใชเขาใจเพียงตัวโมเดลก็เพียงพอไมจําเปนตองเขาใจขอมูลท่ีโมเดลจัดการอยู 

4) สวนสรางรูปแบบจากโมเดล จะนําโมเดลมาแปลงเปนขอมูลท่ีผูใชสามารถเขาใจได 

(view) ซ่ึงโมเดลหน่ึงตัวสามารถแปลงเปนวิวไดหลายแบบ และวิวแตละแบบก็สามารถ

รองรับโมเดลไดหลายตัว 

4) สวนทําหนาท่ีจัดการคําขอและทําการเลือกโมเดลหรือวิวใหแกผูใช (controller) เม่ือผูใช

ตัดสินใจสงคําขอมายังคอนโทรลเลอร คอนโทรลเลอรจะทําการเลือกหรือปรับปรุงโมเดล

ตามคําขอ และจะทําการเลือกวิวเพื่อแปลงโมเดลสงกลับไปใหผูใช  โดยมากแลว

คอนโทรลเลอรหนึ่งตัวจะทํางานเพียงงานเดียว เชน คอนโทรลเลอรปรับปรุงขอมูล หรือ

คอนโทรลเลอรแสดงรายการขอมูล เปนตน 

เอ็มวีซีเปนรูปแบบการออกแบบที่แบงสวนของการประมวลผลระหวางขอมูลหรือโมเดล 

(Model) ออกจากการแสดงผลหรือวิว (View) เพื่อลดความซํ้าซอนของการพัฒนาและสามารถ

ดูแลรักษาไดงาย จากลักษณะการทํางานนี้ทําใหลดความซํ้าซอนในการสรางสวนอานขอมูลลง 

เพราะขอมูลจะถูกสรางเปนโมเดลซ่ึงสามารถสงไปยังวิวตางๆท่ีเลือกได ลักษณะการทํางานของเอ็ม

วีซีแสดงดัง รูปท่ี  

 
รูปท่ี 2.2 แผนผังการทํางานของเอ็มวีซี 



 

2.9 เทคนิคการทํางานของจาวาสคริปตเฟรมเวิรคสําหรับเอแจ็กซเทคโนโลยี ท่ีทําการศึกษา 

จากการศึกษาจาวาสคริปตเฟรมเวิรค ไดแก เอ็กซเจเอส (Ext js) โปรโตไทพ (Prototype) 

และโดโจ (Dojo) และในสวนของเอ็มวีซี ไดขอสรุปเปนเทคนิคท่ีนาสนใจและลักษณะท่ีสามารถ

นํามาประยุกตใชไดดังนี้ 

2.9.1 เอ็กซเจเอส (Ext js) 

เอ็กซเจเอสเปนจาวาสคริปตเฟรมเวิรคท่ีถูกนําไปประยุกตใชมากท่ีสุดตัวหนึ่ง เนื่องจากได

เตรียมช้ินสวนท่ีใชติดตอกับผูใช (UI widgets) ไดอยางมากมาย ซ่ึงผูพัฒนาสามารถเรียกใชไดโดย

ไมตองจัดการเพ่ิมเติม 

เทคนิคท่ีนาสนใจของเอ็กซเจเอสคือ การสรางขอบเขตการทํางาน (scope) โดยใชรูปแบบ

โคดของฟงกช่ัน (function syntax) รวมไปถึงการสงพารามิเตอรท่ีเปนฟงกช่ันดวย เชน 

 
 var readData = (function(){ 
  var return_func = null 
  if(‘text’ == dataType) return_func = function(){ 
   alert(data); 
  }; 
  if(‘binary’ == dataType) return_func = function(){ 
   alertBinary(data); 
  }; 
  return return_func; 
 })(); 

 

จากตัวอยางตัวแปร readData ถูกกําหนดคาโดยการใชขอบเขตการทํางาน ซ่ึงในขอบเขต

การทํางานนี้จะทําการเลือกฟงกช่ันท่ีจะคืนกลับไปใหตัวแปร readData ใชงาน โดยตัวแปร 

return_func จะถูกใชงานภายในขอบเขตของฟงกช่ันเทานั้น ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดใชกระบวนการน้ี

เปนกระบวนการหลักในการประกาศคาใหกับเอ็กซเทนช่ันของเฟรมเวิรค 

2.9.2 โปรโตไทพ (Prototype) 

โปรโตไทพเปนจาวาสคริปตเฟรมเวิรคท่ีถูกใชเปนเฟรมเวิรคหลักของรูบ้ีออนเรียล (Ruby 

on Rail) ซ่ึงไดเตรียมความสามารถดานเอแจ็กซและดีโอเอ็มเปนหลัก โดยเตรียมฟงกช่ัน 

(Function) $() ไว เพื่อใหผูพัฒนาสามารถเรียกดีโอเอ็มผานทางไอดี โดยฟงกช่ันนี้มาสามารถ



 

ทํางานไดบนทุกบราวเซอร (cross-browser) ซ่ึงดีโอเอ็มท่ีไดนี้จะถูกเพิ่มเติมกระบวนการของ

เฟรมเวิรคเขาไปผานทางโปรโตไทพของดีโอเอ็ม และแตละกระบวนการที่เพิ่มเติมเขาไปจะสงวัตถุ

ท่ีมันกระทํากระบวนการกลับมา เพื่อใหผูพัฒนาสามารถเรียกกระบวนการอื่นตอไปได เชน 

 
 $(‘element_id’).addClassName(‘comment’).show(); 

 

จากตัวอยางจะเปนการเรียกดีโอเอ็มท่ีมีไอดีเปน element_id มาเพ่ิมเติมกระบวนการของ

เฟรมเวิรค และทําการเรียกเมธอด addClassName ซ่ึงกระบวนการนี้จะสงดีโอเอ็มเดิมกลับมาเพื่อ

เรียกใชเมธอด show ตอไป ในสวนของเอแจ็กซไดเตรียมฟงกช่ันใหเรียกใชซ่ึงสามารถทํางานได

บนทุกบราวเซอร แตฟงกช่ันท่ีเตรียมใหนี้ไมไดมีความสัมพันธโดยตรงกับดีโอเอ็ม 

จุดเดนท่ีสําคัญของโปรโตไทพและถูกนํามาประยุกตใชกับงานวิจัยคือ มีการตอเติมเมธอด

ของฟงกช่ันมาตรฐานผานทาง โปรโตไทพ ซ่ึงวัตถุท่ีสรางจากฟงกช่ันนี้จะสามารถเรียกใชเมธอด

ของเฟรมเวิรครวมกันได 

2.9.3 โดโจ (Dojo) 

โดโจเปนจาวาสคริปตเฟรมเวิรคขนาดใหญ ซ่ึงเตรียมกระบวนการในดานตางๆไวอยาง

มากมาย ท้ังในดานเหตุการณ ลักษณะการเคล่ือนไหว (Animation) และอ่ืนๆ ซ่ึงวิธีการที่สําคัญ

ของโดโจคือ ความสามารถในการอานเอ็ชทีเอ็มแอลเท็กท่ีมีรูปแบบตามท่ีโดโจกําหนดไว จาก

วิธีการนี้ผูพัฒนาไมจําเปนจะตองพัฒนาในสวนจาวาสคริปตแตเพียงอยางเดียว แตสามารถแทรก

เอ็ชทีเอ็มแอลแท็กเพื่อใหการกระทําของจาวาสคริปตมีผลในกรณีตางๆได เชน 

 <div dojoType="dijit.Declaration"  
   widgetClass="TextField" defaults="{defaultText:''}"> 
  <input type="text" dojoAttachEvent="onchange"  
   dojoAttachPoint="tNode" value="${defaultText}"/> 
  <script type="dojo/method" event="onchange"> 
   var txt = dojo.trim(this.tNode.value); 
console.log("CNG"); 

   if(txt.length == 0){ 

    this.tNode.value = this.defaultText; 
   } 
  </script> 
 </div> 



 

 

จากตัวอยางจะสังเกตไดวาในเอชทีเอ็มแอลแท็กจะปรากฏแอ็ททริบิวท (Attribute) และ

ตําแหนงของแท็กท่ีมีผลตอการทํางานของจาวาสคริปต ซ่ึงสงผลใหจาวาสคริปตมีผลในรูปแบบ

ตางๆกันไป แตโดยลักษณะดังท่ีปรากฏนี้อาจทําใหผูพัฒนาเกิดความสับสนจากลักษณะท่ีเพิ่มเติม

จากเอ็ชทีเอ็มแอลแท็กท่ัวไป จึงทําใหไมนํามาประยุกตใชกับงานวิจัย 


