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จากแมแบบเดิมสูแมแบบใหม เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักพัฒนาซอฟตแวร ผลการเปรียบเทียบหลัง
นําเครื่องมือ DTCoW มาใชงานจริง จํานวน 6 แอปพลิเคชัน พบวา สามารถชวยใหนักพัฒนาซอฟตแวรแกไข
ไฟลเพียง 4 ไฟล ไดแก Dynamic Template, Layout, Config และ Class Abstract และการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ DTCoW กับกลุมตัวอยาง 3 กลุม ไดแก (1) นักพัฒนาซอฟตแวร ประสบการณ
0-1 ป จํานวน 6 คน (2) นักพัฒนาซอฟตแวร ประสบการณ 1-3 ป จํานวน 5 คน และ (3) นักพัฒนาซอฟตแวร
ประสบการณมากกวา 3 ป จํานวน 4 คน พบวา เครื่องมือ DTCoW มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนแมแบบ
ทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 แสดงวา การใชเครื่องมือ DTCoW ไมจําเปนตองมี
ประสบการณในการทํางานมากก็สามารถใชงานเครือ่ งมือนีไ้ ด ปจจุบนั เครือ่ งมือนีไ้ ดมกี ารนําไปใชงานจริงกับ
ระบบแผนและติดตามการใชงบประมาณ ระบบบริการวิชาการ ระบบทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระบบบริหาร
จัดการครุภัณฑ ระบบบุคลากรและสงเสริมการพัฒนาบุคลากร และระบบจัดการผลงานวิจัยและวิชาการให
กับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

คําสําคัญ
แมแบบ เว็บแอปพลิเคชัน สวนติดตอกับผูใช การปรับแตงคา

Abstract
To propose an existing application to new users, it is importance to make it’s unique. In
addition, an obvious changing that affect the new user is the developer has to create the user
interface. Even if there is a slightly effect, the affect will be a cause of developing process and
application failures. Therefore, this tool is an open source software to facilitate software developer
for switching old template to the new template faster and more convenience.
The comparative result from the experiment with 6 applications found that this tool assist
the software developer to edit only 4 files. These files consists of Dynamic template, Layout,
Config and Class abstract. The sample consist of 3 group of users were as follow: 1) 6 of 0-1 year
experienced programmer, 2) 5 of 1-3 year experienced programmer and 3) 4 at least 3 year
programmer. The finding, according to user satisfaction, was the difference of using is statistically
significant at .05 level. This software can adopted in real application without the experience of
the user. The software has been applied to Plan and Budget Management system, Academic
Service Management System, Culture Conservation Management System, Asset Management
System, Human Resource and Development Support System and Researcher Management System
for software suite for the Thailand Nursing institutes, Ministry of Public Health.
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บทนํา
เมื่อสังคมกาวเขาสูยุคดิจิทัล ภาครัฐและภาคธุรกิจมีการปรับตัวและเรงพัฒนาองคกรใหสอดรับกับ
การเปลีย่ นแปลง เห็นไดจากการนําซอฟตแวรมาใชในการดําเนินงาน เพือ่ รองรับการแขงขันและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ สงผลใหทีมพัฒนาซอฟตแวรตองเรงการพัฒนาซอฟตแวรใหแลวเสร็จและสงมอบใหลูกคา
ในระยะเวลาทีจ่ าํ กัด ซอฟตแวรทถี่ ูกพัฒนาขึน้ จึงมีความหลากหลาย และตองยืดหยุน ตามความตองการของ
ผูใชงาน ซึ่งองคประกอบสําคัญที่ทําใหผูใชเห็นถึงความทันสมัย และความแตกตางกันของซอฟตแวร
ก็คือ สวนที่ติดตอกับผูใชงาน (User Interface) ซึ่งจําเปนตองทําใหสวนนี้มีความแตกตางและมีเอกลักษณ
สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจหรือการดําเนินงานขององคกร
อยางไรก็ตาม สําหรับการพัฒนาซอฟตแวร โดยเฉพาะอยางยิ่งซอฟตแวรที่มีขนาดใหญและมี
ความซับซอน การปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และแกไขสวนติดตอกับผูใช จําเปนตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยน
คอนขางมาก ทัง้ ในสวนของการพัฒนา (Development) การดูแลบํารุงรักษา (Maintenance) และการปรับรือ้
ระบบ (Reengineering) การดําเนินงานในสวนนีจ้ งึ มีตน ทุนทีส่ งู และใชเวลานาน รวมถึงในการปรับแกระบบ
อาจสงผลกระทบตอการทํางานของซอฟตแวร (Business Process) และกอใหเกิดขอบกพรอง (Defects)
อีกดวย ถึงแมวา มีเครื่องมืออัตโนมัติในการจัดการแมแบบ อาทิเชน Dynamic Joomla Templates (2010)
แตเครื่องมือดังกลาวเหมาะสําหรับแอปพลิเคชันที่มีลักษณะเปนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)
และแมแบบ Meteor (Meteor Template) แตไมสามารถใชไดกับการใหบริการแอปพลิเคชัน (On Demand
Applications) และไมสนับสนุนการพัฒนาระบบที่อางอิงสถาปตยกรรมแบบ MVC
บทความนี้ เ ป น การนํ า เสนอเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ อํ า นวยความสะดวกให กั บ นั ก พั ฒ นาซอฟต แ วร
(Developers) ซึ่งชื่อวา เครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบบนเว็บแอปพลิเคชัน (DTCoW) เพื่อนําไปใช
ในการควบคุมการปรับแตงแมแบบบนเว็บแอปพลิเคชัน ที่มีสถาปตยกรรมแบบ MVC (Model-ViewController) หรืออื่นๆ ที่เปนเว็บแอปพลิเคชัน (Web-Based Application) ที่รองรับภาษา PHP Framework
โดยเครื่องมือนี้จะสอดคลองกับมาตรฐานการพัฒนาซอฟตแวรขององคกร โดยลําดับในการนําเสนอเนื้อหา
ของบทความนี้ประกอบไปดวย ลําดับที่ 2 จะเปนการอธิบายกรอบแนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ในสวน
ของลํ า ดั บ ที่ 3 เป น การนํ า เสนอเครื่อ งมือ ควบคุม การปรับ แต ง แม แ บบเว็ บ แอปพลิ เ คชัน ในส ว นของ
ผลการดําเนินงาน จะอภิปรายในลําดับที่ 4 และลําดับสุดทายจะกลาวถึงการสรุปผลและแผนงานในอนาคต
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ทบทวนวรรณกรรม
ในสวนนี้จะกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวของในการพัฒนาเครื่องมือสําหรับควบคุมการปรับแตงแมแบบ
บนเว็บแอปพลิเคชันซึ่งไดแก แมแบบหรือ Template ของหนาจอเว็บไซต สถาปตยกรรม MVC รวมถึง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ประกอบดวยการปรับเปลีย่ นเนือ้ หาขอมูลเว็บเพจอัตโนมัติ Dynamic Joomla Templates
และกรอบการทํางาน Meteor ซึ่งมีการนํามาใชในการดําเนินงานครั้งนี้
1. แมแบบ (Template)
แมแบบหรือแบบฟอรมเว็บไซตที่ยังไมมีการใสเนื้อหาเขาไป ผูผลิตสรางขึ้นมาเปนเว็บไซต
สําเร็จรูป ถือเปนตนแบบสําหรับการสรางเว็บไซต นักพัฒนานํามาใชเพือ่ ชวยในการประหยัดเวลาในการสราง
เนื้อหาของแมแบบจะประกอบดวยสิ่งที่ทุกเว็บไซตมีเหมือนกัน เชน การจัด Layout และรูปแบบของเนื้อหา
ตางๆ ไดแก โลโก เมนู รูปแบบตัวอักษร ขนาด สีของขอความ สีไฮเปอรลิงก เปนตน อีกทั้งยังมีการกําหนด
พื้นที่ไวสําหรับใหใสเนื้อหาแตละเว็บเพจแตกตางกันได นอกจากนี้เมื่อแมแบบถูกแกไข ก็จะสงผลไปยัง
ทุกเว็บเพจที่ใชแมแบบดังกลาวโดยอัตโนมัติ ในปจจุบันมีแมแบบ จํานวนมากเพื่อใหผูใชไดเลือกใช
ตามความตองการ (Babasaheb & Santosh, 2015)
2. สถาปตยกรรม Model View Controller (MVC)
MVC เปนสถาปตยกรรมซอฟตแวรชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมในงานดานวิศวกรรมซอฟตแวร
ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย Model Component, View Component และ Controller Component
รูปแบบ MVC ใชเพื่อแยกสวนซอฟตแวรในสวน ตรรกะเนื้อหา (Domain Logic) ไดแกความเขาใจในระบบ
ของผูใชและสวนการปอนขอมูลและแสดงผล (GUI) ซึ่งชวยใหการพัฒนาการทดสอบ และการดูแลรักษา
ซอฟตแวร แยกออกจากกันซึง่ แตละ Component สามารถพัฒนา Application โดยไมขนึ้ กับ Component ใด
Component หนึ่ง นั่นหมายถึง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะไมมีผลกระทบกับ Component อื่นๆ (Little Bear,
2013)

Model

View

Controller
ภาพที่ 1: สถาปตยกรรมแบบ MVC
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จากภาพที่ 1 อธิบายสถาปตยกรรมแบบ MVC โดยมีองคประกอบ 3 สวนหลัก มีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้
1. Model หมายถึง สวนของซอฟตแวรทใี่ ชในการแปลการทํางานของระบบ ทําหนาทีใ่ นจัดการนํา
ขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูล และเก็บขอมูลไว นอกจากนี้ยังมีสวนของตรรกะหรือกระบวนการทางธุรกิจ เชน
การเขาถึงขอมูล การยืนยันความถูกตองของขอมูลและตรรกะการเก็บขอมูล เปนตน
2. View แสดงผลลัพธใน Model ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการปฏิสัมพันธกับผูใชในแตละ Model
สามารถมี View ไดหลายแบบ เพื่อใชในจุดประสงคที่ตางกัน
3. Controller ทําหนาทีเ่ ปนตัวสือ่ กลางทีท่ าํ งานประสานกันระหวาง Model และ View โดย Controller
ทําหนาที่สงคํารองขอที่ไดจาก Client แลวดูวาคํารองขอที่ไดนั้นเรียก Model ตัวใดใหทํางาน และเมื่อ Model
ทํางานเสร็จจะสงการตอบรับกลับมาที่ Controller และ Controller จะเปนตัวควบคุมอีกทีวาการ ตอบรับนี้จะ
ให View ตัวไหนแสดงผลลัพธออกมาพรอมกับขอมูลที่ไดมาจากชั้นของ Model (Supaartagron, 2011)
3. การปรับเปลี่ยนเนื้อหาขอมูลเว็บเพจอัตโนมัติ
Sanjay et al. (2008) ไดนําเสนอระบบและวิธีการในการพัฒนาเว็บเพจ (System and Method
for Developing a Dynamic Web Page) ที่สามารถสราง การแกไข และ/หรือการประมวลผลเนื้อหาขอมูล
ไดอยางอัตโนมัติ โดยความสามารถของเครื่องมือนี้ สามารถสรางโคดแบบ Static ดวยภาษา HTML หรือ
สามารถสรางโคด (Coding) แบบ Dynamic ดวยภาษาจาวาสคริปต เนือ้ หาขอมูลทีส่ รางไดยงั รวมถึงการสราง
ขอความทั้งยอหนา หรือหัวขอของเนื้อหาขอมูล โดยลักษณะของเนื้อหาที่สามารถสรางไดนั้นจะขึ้นอยูกับ
ตัวแปรที่หลากหลาย เชน เว็บเบราเซอร หรือตําแหนงที่ผูใช ใชงานแอปพลิเคชันนั้นอยู สถาปตยกรรม
การทํางานของระบบจะมี JSP container ทํางานรวมกับฐานขอมูลในฝงเครื่องแมขาย โดย JSP container
จะทําหนาที่รับและสงคํารองในรูปแบบโคดไปยังผูพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งหากไดรับคํารองจะประมวลผลโคดที่
ไดรับมา และจะสงโคดกลับในรูปแบบ Static หรือ Dynamic
4. กรอบการทํางาน Meteor
Greif (2015) ไดนาํ เสนอ Meteor ซึง่ เปนกรอบการทํางานเพือ่ การสรางเว็บแอปพลิเคชัน บนมือถือ
หรือ Web API แบบเรียลไทมทพี่ ฒ
ั นาตอยอดมาจาก Node.js กรอบการทํางาน Meteor สนับสนุนการทํางาน
ทั้งในสภาพแวดลอมที่เปน Mac, Windows หรือ Linux ทํางานรวมกับฐานขอมูล MongoDB แตไมสนับสนุน
สถาปตยกรรมการทํางานแบบ MVC โดย Meteor จะทํางานอยูร ะหวางฐานขอมูล (Database) และสวนติดตอ
ผูใช (User Interface) เพื่อทําใหขอมูลทั้งสองฝงนั้นทํางานสอดคลองกันอยูเสมอ ซึ่งการพัฒนาตอยอด
จาก Node.js ทําให Meteor ใชภาษาจาวาสคริปตไดทั้งบนฝงไคลเอนตและเซิรฟเวอร นอกจากนี้ Meteor
จะผูกไฟล CSS จาวาสคริปต รวมทัง้ HTML เขาดวยกันทําใหเว็บไซตตอบสนองตอขอมูลและเหตุการณตา งๆ
ไดทันที (Reactive and Real-time)
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5. Dynamic Joomla Templates
Dynamic Joomla Templates (2010) ถูกพัฒนามาเพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนแมแบบ
ของเว็บไซตที่พัฒนาโดยใชสถาปตยกรรม MVC เหมาะสําหรับการสรางและบริหารเว็บไซตแบบสําเร็จรูป
ซึ่งตัวอยางเนื้อหาที่อยูในเว็บไซต ที่สามารถจัดการได เชน ขอความ ภาพ วิดีโอ เอกสาร เพลง ฯลฯ
Dynamic Joomla Templates ถูกพัฒนาเพือ่ ทําใหการปรับเปลีย่ นแมแบบของเว็บไซตทาํ ไดงา ยผานเครือ่ งมือ
ที่เปน Graphic User Interface สามารถเลือกเปลี่ยนแมแบบจากแมแบบสําเร็จรูป ที่ Joomla ไดเตรียมไวให
หรือสามารถดาวนโหลดแมแบบเพิ่มเติม สามารถเลือกปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพียงบางสวน หรือจะเลือก
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหเปนไปตามแมแบบของแมแบบใหมทั้งหมดได พัฒนาโดยใชภาษา PHP และทํางาน
รวมกับฐานขอมูล MySQL แมแบบ Joomla มีผูใชงานมากมาย เชน Harvard University, eBay, Orange,
IKEA, Pizza Hut รวมถึง McDonalds
6. สวนติดตอกับผูใช (User Interface: UI)
6.1 สวนที่เปนสื่อกลางในการติดตอระหวางผูใชกับระบบ เพื่อรองรับการนําเขาขอมูลหรือ
คําสั่งเขาไปสูระบบ ตลอดจนนําเสนอสารสนเทศกลับมายังผูใช ไมวาจะเปนการติดตอทางดานฮารดแวร
หรือซอฟตแวร โดยสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
6.1.1 คอมมานดไลน (Command Line) เปนสวนประสานงานกับผูใชที่อนุญาตใหปอน
คําสัง่ ทีเ่ ปนตัวหนังสือ (Text) สัง่ การลงไปดวยตนเองเพือ่ ใหคอมพิวเตอรทาํ งานตามความตองการทีละบรรทัด
คําสั่ง
6.1.2 แบบกราฟฟก (Graphic User Interface: GUI) เปนสวนติดตอกับผูใ ชทนี่ กั พัฒนา
นํามาเปนเครื่องมือในการสรางสื่อประสานมีรูปแบบ สีสันสวยงามและใชงานไดงายขึ้น
6.2 องค ป ระกอบของสว นติ ด ต อ กั บ ผู ใ ช (User Interface Elements) เมื่ อ นั ก พั ฒ นา
ตองออกแบบสวนติดตอกับผูใช นักพัฒนาตองคํานึงถึงองคประกอบของสวนที่ติดตอกับผูใช เพื่อเลือก
หรือพิจารณาวาองคประกอบแบบใดทีเ่ หมาะสมกับการใชงาน และเพือ่ ใหการทํางานของระบบมีประสิทธิภาพ
อันไดแก
6.2.1 สวนของการควบคุมการรับขอมูลเขา (Input Controls) เชน Checkboxes, Radio
Buttons, Dropdown Lists, List Boxes, Buttons, Toggles, Text fields, Date Field
6.2.2 สวนของการควบคุมทิศทาง (Navigational Components) เชน Breadcrumb,
Slider, Search Field, Pagination, Slider, Tags, Icons
6.2.3 สวนของ Containers เชน Accordion เปนตน
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เครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบเว็บแอปพลิเคชัน
เนื้อหาในสวนนี้จะนําเสนอองคประกอบของ DTCoW ในลักษณะองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน
ภายใตสถาปตยกรรมแบบ MVC ซึ่งประกอบไปดวย 4 องคประกอบ ดังปรากฏในภาพที่ 2

ภาพที่ 2: DTCoW Component
สถาปตยกรรมองคประกอบ (Component Design) จากภาพที่ 2 ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก
1. UI-Element
องคประกอบนีจ้ ดั เปนองคประกอบเริม่ แรกของ DTCoW โดยทําหนาทีใ่ นการกําหนด Element ตางๆ
ของภาษา HTML ตัวอยางเชน <table>, <img>, <div> เปนตน ในลักษณะ Abstract class เพื่อรอการ
เรียกใช โดย UI-element จะถูกเรียกใช (Extending) ดวย Dynamic Template ในลําดับถัดไป
°´¨°¦·¤¹ : ¦oµ Abstract class ° Element nµÇ Ä£µ¬µ HTML
o °¤¼¨ÎµÁ o µ : ºÉ° Element ° HTML
¨¨´¡r : Abstract class ° Element nµÇ Ä£µ¬µ HTML
1: ¦³µ«´ªÂ¦· String
2: ÎµÎµÊ ªnµ³°°µÃ¦Â¦¤
3: ¦´ o°ªµ¤ºÉ° Element °£µ¬µ HTML
4: Generate abstract µ¤ºÉ° Element
5: ´¹ Abstract Ä®¤n¨Å¢¨r

£µ¡¸É 3: UI-Element
ภาพที่ 3: UI-Element
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2. Dynamic Template
สําหรับองคประกอบนี้จะทําหนาที่ในการดําเนินการ (Implement) Abstract Class ตามที่
ไดกลาวไวใน UI-element เหลานั้น ในลักษณะ Override Method นอกจากนี้ Dynamic Template ยังทํา
การจับคู (Matching) Element ที่อยูในแมแบบ (Template) ที่ตองการจะใชกับ Method ของ Abstract
ที่ไดประกาศไว
°´¨°¦·¤¹ : ´¼n Element °£µ¬µ HTML Ä Abstract ´ Element ¸É¦µÄÂ¤nÂ (Template) ¸É
o°µ¦
o °¤¼¨ÎµÁ o µ : 1) ºÉ° Abstract
2) ºÉ° Element °Â¤nÂ (Template)
3) ºÉ° Template
¨¨´¡r : Base class ° Template
1: ¦³µ«´ªÂ¦· String
2: ÎµÎµÊ ªnµ³°°µÃ¦Â¦¤
3: °nµÅ¢¨r Abstract class
4: Á¨º° Abstract ¸Éo°µ¦´¼n
5: ¦´ o°ªµ¤ºÉ° Element °Â¤nÂ (Template)
6: ¦´ºÉ° Template
7: o µºÉ° Template ÎµÊ
8:
Generate method µ¤ºÉ° Abstract Â¨³Ä®o
9:
Element (Abstract) => Element (Template)
10:
´¹ method Ä®¤n¨oµ¥Å¢¨rµ¤ºÉ° Template
11: Å¤n µÎ Ê
12:
Generate method µ¤ºÉ° Abstract Â¨³Ä®o
13:
Element (Abstract) => Element (Template)
£µ¡¸É 4: Dynamic Template
14:
¦oµÅ¢¨rÂ¨³ Class µ¤ºÉ° Template
15: 3. ´Dynamic
¹ methodConfig
Ä®¤n¨Å¢¨rÄ®¤n¸É´ÊºÉ°µ¤ Template

Îµ®oµ¸ÉÄµ¦´Ênµµ¦Á¦¸¥ÄoµÂ¤nÂ¸Éo°µ¦Äoµ´Ê ®¤Â¨³Á}°r¦³°¸É
ภาพที่ 4: Dynamic Template
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3. Dynamic Config
ทําหนาที่ในการตั้งคาการเรียกใชงานแมแบบที่ตองการใชงานทั้งหมดและเปนองคประกอบ
ที่กําหนดการเปลี่ยนแปลงของแมแบบ (Template) ภายในแตละซอฟตแวร
°´¨°¦·¤¹ : ´Ênµµ¦Á¦¸¥ÄoµÂ¤nÂ
o °¤¼¨ÎµÁ o µ : ºÉ° Template class
¨¨´¡r : Template ¸Éµ¤µ¦Á¨¸É¥Åµ¤µ¦Îµ®nµ
1: ¦³µ«´ªÂ¦· String
2: ªÊÎµªnµ³°°µÃ¦Â¦¤
3: Â Template class ´Ê®¤
4: Á¨º° Template class ¸Éo°µ¦´Ênµ
5: Generate ÁºÉ°Å Â¨³µ¦Á¦¸¥Äo Template
6: ´¹ÁºÉ°Å Â¨³µ¦Á¦¸¥Äo Template Ä®¤n¨Å¢¨r

ภาพที่ 5: Dynamic Config
4. MyApplication View
เปนสวนติดตอกับผูใช (User Interface) ในสวนนี้นักพัฒนาตองพัฒนาภายใต Element
ของ Abstract Class ทีถ่ กู กําหนดและจับคูใ น Dynamic Template เทานัน้ ในทีน่ หี้ มายถึงในสวนของ View (V)
คณะผูวิจัยจึงตั้งชื่อ View ในสวนนี้วา “MyApplicationView” โดยการใช View ดังกลาว ผูพัฒนาซอฟตแวร
ตองเรียกใช (Include) Dynamic Template Class และทําการสราง Object เพื่อทําการเรียกใช Element
ตางๆ ใน Object นั้นๆ

ผลการดําเนินงาน
เครือ่ งมือ DTCoW ไดถกู นํามาพัฒนาเปนซอฟตแวรตน แบบ โดยพัฒนาภายใตเครือ่ งมือโอเพนซอรส
ซอฟตแวร ไดแก (1) ภาษา PHP เวอรชัน 7.0 โดยใช Framework ชื่อ Codeigniter PHP Framework (CI)
(2) ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ Debian เวอรชัน 8.6 (3) เว็บเซิรฟเวอร Apache เวอรชัน 2.4.10 และ
(4) โปรแกรม NetBeans เวอรชัน 7.3.1 โดยในบทนี้ไดนําเสนอ ผลการนําเครื่องมือไปใชจริงและผลลัพธ
เชิงเปรียบเทียบ รายละเอียด ดังนี้
1. ผลการนําเครื่องมือ DTCoW ไปใชงานจริง
คณะผูวิจัยไดนําเครื่องมือนี้มาใชในการปรับแตงแมแบบเว็บแอปพลิเคชัน ไดแก
ระบบแผนและติดตามการใชงบประมาณ (Plan and Budget Management System: PBMS) ระบบบริการ
วิชาการ (Academic Service Management System: ASMS) ระบบงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (Culture
Conservation Management System: CMS) ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ (Asset Management System:
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AMS) ระบบบุคลากรและสงเสริมการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Support System:
HRDSS) และระบบจัดการผลงานวิจัยและวิชาการ (Researcher Management System: RMS) ตัวอยาง
หนาเว็บแอปพลิเคชันของระบบ แสดงดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7

ภาพที่ 6: ระบบแผนและติดตามการใชงบประมาณ
จากภาพที่ 6 นําเสนอสวนติดตอกับผูใชที่นําเครื่องมือ DTCoW มาใชงานในการปรับแตงแมแบบ
เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบไปดวย Navigator Bar แถบเมนู และสวนแสดงเนื้อหา ไดแก
ตาราง และ ฟอรมของการนําเขาขอมูล

ภาพที่ 7: ระบบบุคลากรและสงเสริมการพัฒนาบุคลากร
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2. ผลลัพธเชิงเปรียบเทียบ
เครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบเว็บแอปพลิเคชัน (DTCoW) มีการนําไปประยุกตใชจริง
ใหกับชุดซอฟตแวรระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 7
วิทยาลัย ซึ่งมีผลการเปรียบเทียบของการนําเครื่องมือ DTCoW มาใช กับการทํางานแบบดั้งเดิม
ตารางที่ 1
แสดงการเปรียบเทียบหลังนําเครื่องมือ DTCoW มาใชงานจริง
¨Îµ´ Â°¡¨·Á´É
1.
2.
3.
4.
5.
6

PBMS
OMS
CMS
AMS
HRSS
RMS

ÎµªÅ¢¨r
Views
55
15
15
38
227
161

ÎµªÅ¢¨r É ¤¸ ¸µ¦¦´ Âo
µ¦Îµµ
µ¦ÎµµÃ¥Äo DTCoW
ÂÁ·¤
มาn ª¥
55
15
15
38
227
161

4*
4*
4*
4*
4*
4*

จากตารางที่ 1 เปนการเสนอขอมูลการเปรียบเทียบ Web Application ที่ไดนาํ เครื่องมือ DTCoW
ไปประยุกตใชงานจริง พบวา เมื่อมีการเพิ่มแมแบบใหม วิธีการทํางานแบบเดิมผูพัฒนาซอฟตแวรตองแกไข
ไฟลที่อยูในสวนของ Views ตาม Framework ที่มีการทํางานเปนแบบ MVC เทากับจํานวนไฟล Views ของ
ระบบเดิม แตเมื่อใชเครื่องมือ DTCoW ผูพัฒนาซอฟตแวรแกไขไฟลเฉลี่ยจํานวน 4 ไฟล ไดแก Dynamic
template, Layout, Config และ Class Abstract หรืออาจจะมีไฟลอื่นเพิ่มเติมที่ตองมีการแกไข ขึ้นอยูกับ
ความซับซอนของแมแบบ
นอกจากนี้ ชุดซอฟตแวรที่พัฒนาโดยใชเครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบบนเว็บแอปพลิเคชัน
(DTCoW) ที่นําไปใชกับวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 7 แหง เปนซอฟตแวรชุดเดียวกันแตติดตั้งในเครื่องแมขาย
ที่แตกตางกัน
3. ผลลัพธเชิงเปรียบเทียบกับผูใชเครื่องมือ
การศึกษาครัง้ นี้ คณะพัฒนาไดนาํ เครือ่ งมือการปรับแตงแมแบบบนเว็บแอปพลิเคชันไปทดสอบ
ประสิทธิภาพการใชงานกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 กลุม ไดแก (1) นักพัฒนาซอฟตแวร ประสบการณ 0-1 ป
จํานวน 6 คน (2) นักพัฒนาซอฟตแวร ประสบการณ 1-3 ป จํานวน 5 คน และ (3) นักพัฒนาซอฟตแวร
ประสบการณมากกวา 3 ป จํานวน 4 คน เก็บขอมูลจากระยะเวลาที่ใชเครื่องมือ DTCoW ภายใตสิ่งแวดลอม
เดียวกันตอแอปพลิเคชันของกลุมตัวอยางแตละกลุมเปรียบเทียบกัน โดยใช MVC เดิม และเมื่อนําผลที่ไดมา
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วิเคราะหเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยของเวลา คณะผูวิจัยจึงใชสถิตินอนพาราเมตริก ไดแก สถิติ KruskalWallis Test เนื่องจากกลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก พบวา คาเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใชเครื่องมือ DTCoW ของ
นักพัฒนาซอฟตแวร ทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (ไคสแควรเทากับ 6.299, df = 2)
แสดงวา การใชงานของนักพัฒนาซอฟตแวร ดวยเครื่องมือ DTCoW ภายใต MVC เดิมนั้น มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญที่ .05 นัน่ คือ การทีน่ กั พัฒนาซอฟตแวร จะนําเครือ่ งมือ DTCoW
ไปใช ไมจําเปนตองประสบการณในการทํางานมากก็สามารถใชงานเครื่องมือนี้ได

สรุป
บทความนี้เปนการนําเสนอ เครื่องมือสําหรับควบคุมการปรับแตงแมแบบเว็บแอปพลิเคชัน มาใช
ในการปรับเปลี่ยนสวนแมแบบเดิมสูแมแบบใหม โดยการนําไปทดสอบการใชงานกับนักพัฒนาซอฟตแวร
3 กลุม ที่มีประสบการณแตกตางกัน ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพการใชงาน
ไมแตกตางกัน นัน่ คือ เครือ่ งมือนีส้ ามารถนําไปใชงานไดจริง โดยนักพัฒนาซอฟตแวร ไมตอ งมีความเชีย่ วชาญ
ทางการเขียนโปรแกรมก็สามารถใชงานไดไมตางกับนักพัฒนาซอฟตแวรที่มีความเชี่ยวชาญสูง และคณะ
ผูว จิ ยั ไดนาํ ซอฟตแวรดงั กลาวไปใชงานจริงกับการพัฒนาระบบแผนและติดตามการใชงบประมาณ ระบบบริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ ระบบบุคลากรและสงเสริมการพัฒนา
บุคลากร และระบบจัดการผลงานวิจัยใหกับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ขณะนี้คณะผูวิจัย มีการพัฒนาตอยอดใหผูพัฒนาซอฟตแวรใชงานไดสะดวกขึ้น เชน ทําการเพิ่ม
เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อแนะนําคําสั่ง ทํา Template Extension เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนของแมแบบ
ในอนาคตใหสะดวกมากขึ้น และมีแผนในการนําเครื่องมือดังกลาวไปใชในการพัฒนาซอฟตแวรของ
หองปฏิบตั กิ ารวิจยั วิศวกรรมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พรอมทัง้ ใหนสิ ติ ในสาขาวิศวกรรมซอฟตแวร
นําเครื่องมือดังกลาวมาใชในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาซอฟตแวรโดยจะมีการเก็บรวบรวมขอมูล
เพือ่ นํามาวิเคราะหประสิทธิภาพการใชงาน และยกระดับของซอฟตแวรใหตอบสนองกับนักพัฒนาซอฟตแวร
ที่มีทกั ษะที่หลากหลาย
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