


Iสารบัญ

สารบัญ
บทที่ 1 JavaScript World 101 .......................................................................................1

รูปแบบการน�าเสนอสคริปต์ในหนังสือเล่มนี ้......................................................................... 1

JavaScript คืออะไร.............................................................................................................. 2

การดาวน์โหลดและติดตั้ง PowerShell ................................................................................. 3

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Terminal .................................................................... 4

การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code .................................................... 6

การติดตั้งฟอนต์ Cascadia Code ส�าหรับเขียนโปรแกรม .................................................... 7

การก�าหนดให้โปรแกรม VS Code ใช้ฟอนต์ Cascadia Code ..............................................9

บทที่ 2 พื้นฐานการใช้งานภาษา JavaScript ................................................................ 11

พื้นฐานการสร้างโปรเจ็กต์ JavaScript ในโปรแกรม Visual Studio Code .........................11

พื้นฐานการใช้งาน JavaScript ร่วมกับ HTML....................................................................13

การฝัง JavaScript กับอีลีเมนต์ตัวใดตัวหนึ่ง ..........................................................14

การเขียน JavaScript ระหว่างอีลีเมนต์ <script>...</script> ..................................15

การแยก JavaScript ออกเป็นไฟล์ต่างหาก .............................................................16

การใช้งาน Console ของบราวเซอร์ ...................................................................................18

ท�าความรู้จักกับตัวแปร (Variable) ใน JavaScript (ค�าสั่ง var และ let) ...........................19

ค่าคงที่ (ค�าสั่ง const) ........................................................................................................22

ฟังก์ชัน (Function) และ Arrow Function .........................................................................24

การก�าหนดค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์ (Default Parameter) ............................................27

ท�างานกับข้อความด้วย Template Literals (หรือ Template strings) ..............................31

การสร้างพารามิเตอร์แบบรับได้หลายค่าด้วยตัวด�าเนินการ ... ..........................................33

การแทรกอีลีเมนต์ HTML ด้วย JavaScript .......................................................................35

������.indd   1������.indd   1 30/9/2565 BE   17:0730/9/2565 BE   17:07



II ั า

บทที่ 3 ท�างานกับโครงสร้างข้อมูลอาร์เรย์ (Array) ...................................................... 37

พื้นฐานการสร้างอาร์เรย์ขึ้นมาใช้งาน .................................................................................37

การสร้างอาร์เรย์จากฟังก์ชัน from() .................................................................................39

การอ่านล�าดับสมาชิกในอาร์เรย์ด้วยฟังก์ชัน keys() .........................................................40

การเพิ่มข้อมูลในอาร์เรย์ด้วยตัวด�าเนินการ ... ...................................................................41

พื้นฐานการท�างานกับโครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย ์............................................................43

การกรองข้อมูลด้วยฟังก์ชัน filter() .......................................................................43

การอ่านข้อมูลในอาร์เรย์ด้วยฟังก์ชัน map() ..........................................................44

การวนลูปอ่านข้อมูลในอาร์เรย์ด้วยฟังก์ชัน forEach() ...........................................45

การค้นหาข้อมูลในอาร์เรย์ด้วยฟังก์ชัน find() ........................................................45

การเพิ่มข้อมูลต่อท้ายเข้าไปในอาร์เรย์ด้วยฟังก์ชัน push() ....................................46

การเพิ่มข้อมูลล�าดับแรกเข้าไปในอาร์เรย์ด้วยฟังก์ชัน unshift() ............................47

การถอดข้อมูลล่าสุดออกจากอาร์เรย์ด้วยฟังก์ชัน pop() ........................................47

การถอดข้อมูลล�าดับแรกออกจากอาร์เรย์ด้วยฟังก์ชัน shift()................................48

การถอดข้อมูลออกจากอาร์เรย์ด้วยฟังก์ชัน splice() .............................................49

การตัด/แบ่งข้อมูลด้วยฟังก์ชัน slice() ..................................................................51

การเรียงล�าดับข้อมูลในอาร์เรย์ด้วยฟังก์ชัน sort() .................................................54

การตรวจสอบข้อมูลในอาร์เรย์ด้วยฟังก์ชัน includes() ..........................................55

บทที่ 4 ค�าสั่งตรวจสอบและการวนลูป .......................................................................... 57

การตรวจสอบเงื่อนไขด้วยค�าสั่ง if .....................................................................................57

การตรวจสอบหลายเงื่อนไขด้วยค�าสั่ง switch....................................................................59

การวนลูปแบบ for ..............................................................................................................61

การวนลูปแบบ for in .........................................................................................................62

การวนลูปแบบ for of .........................................................................................................63

การวนลูปแบบ while .........................................................................................................65

การวนลูปแบบ do while ....................................................................................................66

������.indd   2������.indd   2 30/9/2565 BE   17:0730/9/2565 BE   17:07



IIIสารบัญ

บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุใน JavaScript ....................................................... 69

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming - OOP) .................69

การสร้างออบเจ็กต์เก็บข้อมูลตามโครงสร้างที่เราก�าหนด ..................................................73

การสร้างเมธอด (หรือฟังก์ชัน) ในคลาส ...........................................................................74

การสร้างเมธอดขอบเขตแบบ Private ................................................................................75

การแปลงข้อมูลในออบเจ็กต์เป็นอาร์เรย์ด้วยฟังก์ชัน entries() และฟังก์ชัน values() .....78

บทที่ 6 พื้นฐานการใช้งาน JavaScript ฝั่ง Server ด้วย Node...................................... 81

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Node ........................................................................................81

พื้นฐานการใช้งานภาษา JavaScript บน Node ..................................................................83

Express คืออะไร? ..............................................................................................................84

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Express ....................................................................................85

พื้นฐานการสร้างโปรเจ็กต์ Express ....................................................................................86

การทดสอบรันและหยุดโปรเจ็กต์ Express .........................................................................91

วิธีการจัดเก็บโปรเจ็กต์ Express .........................................................................................93

การเปิดโปรเจ็กต์ Express แบบปกติ .................................................................................94

วิธีการ Restart โปรเจ็กต์ Express โดยอัตโนมัติ ...............................................................96

ระบบเส้นทาง (Route) ของ Express ในขั้นต้น .............................................................. 101

พื้นฐานการจัดการพาธอื่นๆ ที่ไม่มี (404 page not found) ........................................... 102

การใช้งาน JavaScript ร่วมกับ Express เบื้องต้น ........................................................... 103

การใช้งานไฟล์ Static ร่วมกับ Express (Static File) .................................................... 105

บทที่ 7 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล MongoDB ............................................... 109

ระบบฐานข้อมูล NoSQL แบบ MongoDB คืออะไร .......................................................... 109

การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล MongoDB .............................................................. 110

พื้นฐานการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MongoDB ด้วย MongoDB Compass ........................ 112

การสร้างฐานข้อมูล MongoDB ใหม ่..................................................................... 113

การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล MongoDB เบื้องต้น .............................................. 118

การ Export ข้อมูลออกจากฐานข้อมูล MongoDB ................................................. 121

การ Import ข้อมูลเข้ามาในระบบฐานข้อมูล MongoDB ....................................... 124

������.indd   3������.indd   3 30/9/2565 BE   17:0730/9/2565 BE   17:07



IV ั า

บทที่ 8 การสร้างบริการ CRUD ด้วย Express ร่วมกับฐานข้อมูล MongoDB ............ 125

การเชื่อมต่อ Express กับฐานข้อมูล MongoDB (Read) ................................................. 125

การทดสอบการท�างานของ Web API ด้วย REST Client ................................................ 139

การสร้างบริการเพิ่ม, แก้ไข และลบข้อมูล (Create, Update และ Delete) .................... 143

บทที่ 9 การสร้างส่วนแสดงผลด้วย Angular .............................................................. 155

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Angular ................................................................................. 156

การสร้างโปรเจ็กต์ Angular แรก ..................................................................................... 157

การทดสอบและหยุดรันโปรเจ็กต์ Angular ...................................................................... 159

การติดตั้งส่วนขยาย (Extension) ส�าหรับ Angular ให้กับโปรแกรม

Visual Studio Code ........................................................................................................ 161

หลักการสร้างส่วนแสดงผลด้วย Angular ........................................................................ 161

การสร้างส่วนแสดงผลส�าหรับแสดงในหน้าจอทกุขนาดด้วย Bootstrap 

(Responsive Design) ....................................................................................................................... 168

การติดตั้ง Bootstrap ให้กับโปรเจ็กต์ Angular..................................................... 168

ท�าความรู้จักกับตัวบรรจุ container ของ Bootstrap ............................................ 172

ท�าความรู้จักกับระบบ Grid ของ Bootstrap ......................................................... 174

ท�าความรู้จักกับขนาดของ Grid ........................................................................... 176

บทที่ 10 การใช้งาน Express ร่วมกับ Angular (MEAN Stack) .................................. 181

การเพิ่ม Component ส�าหรับเมนูหลัก ............................................................................ 182

การสร้างแถบ Footer ...................................................................................................... 188

การสร้างส่วนแสดงผลส�าหรับงาน CRUD ด้วย Angular ................................................. 190

การสร้างบริการส่วนกลาง (Service) ใน Angular ............................................... 190

การสร้างส่วนแสดงผลส�าหรับงาน CRUD ............................................................ 195

การก�าหนดเส้นทาง (Route) ส�าหรับงาน CRUD ................................................. 204

การทดสอบการท�างาน CRUD ของ MEAN Stack ............................................... 206

อธิบายการท�างานของสคริปต์การท�างาน CRUD ................................................. 212

บทที่ 11 การสร้าง Express แบบมีส่วนแสดงผลด้วย Pug ........................................... 227

การสร้างโปรเจ็กต์ Express ด้วย Express Generator ..................................................... 228

หลักการสร้างส่วนแสดงผลด้วย Pug .............................................................................. 233

������.indd   4������.indd   4 30/9/2565 BE   17:0730/9/2565 BE   17:07



Vสารบัญ

บทที่ 12 การสร้าง CRUD ด้วย Express ร่วมกับ Pug ................................................. 237

การสร้างโปรเจ็กต์ Express และ Pug ด้วย Express Generator ..................................... 237

การเขียนสคริปต์ส�าหรับโปรเจ็กต์ CRUD และสร้างส่วนแสดงผลด้วย Pug ......... 241

การสร้างส่วนแสดงผลด้วย Pug ........................................................................... 247

การท�างาน CRUD ของ Express ร่วมกับ Pug ...................................................... 253

อธิบายการท�างานของสคริปต์ของโปรเจ็กต์ Express และ Pug ด้วย 

Express Generator .............................................................................................. 258

บทที่ 13 การใช้งาน JavaScript/TypeScript บนแพลตฟอร์ม Deno ........................... 267

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Deno ...................................................................................... 268

พื้นฐานการรัน JavaScript บน Deno .............................................................................. 269

การติดตั้งส่วนขยายส�าหรับพัฒนาแอปบน Deno ............................................................ 270

พื้นฐานการสร้าง Web API บน Deno ด้วย OAK Framework ......................................... 272

การระบุเวอร์ชันให้กับ OAK ............................................................................................. 275

การจัดการเส้นทาง (Route) ของ OAK ........................................................................... 277

พื้นฐานการสร้างพาธรองรับงาน CRUD .......................................................................... 279

บทที่ 14 การใช้งานฐานข้อมูล MongoDB ด้วยบริการคลาวด์ของ MongoDB Atlas .... 287

การเปิดใช้บริการคลาวด์ของ MongoDB Atlas ............................................................... 288

การเชื่อมต่อโปรเจ็กต์ Express เข้ากับบริการ MongoDB Atlas แบบ localhost ............. 298

บทที่ 15 การเปิดบริการ Web API สู่ภายนอกด้วย Heroku ......................................... 301

Git คืออะไร? ........................................................................................................ 301

การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Git .......................................................................... 302

การจัดเก็บโปรเจ็กต์ใน GitHub ....................................................................................... 307

การเตรียมโปรเจ็กต์ Express ให้พร้อมใช้งานบริการของ Heroku .................................. 310

การอัพโหลด (push) โปรเจ็กต์ Express ไปเก็บใน GitHub ........................................... 313

การใช้บริการ Heroku เบื้องต้น ....................................................................................... 319

การอัพโหลดโปรเจ็กต์ Express เข้าสู่ Heroku ด้วยวิธี Heroku CLI ................................ 322

การอัพโหลดโปรเจ็กต์ Express เข้าสู่ Heroku ด้วยวิธีดึงโปรเจ็กต์จาก GitHub ............. 328

������.indd   5������.indd   5 30/9/2565 BE   17:0730/9/2565 BE   17:07



������.indd   6������.indd   6 30/9/2565 BE   17:0730/9/2565 BE   17:07



57บทที่ 4 ค�ำสั่งตรวจสอบและกำรวนลูป

บทที่

4
ค�าสั่งตรวจสอบและการวนลูป

การศึกษาเขียนโปรแกรมของทุกๆ ภาษา ก็จะมีเนื้อหาพื้นฐานหัวข้อแรกๆ ที่มือใหม่ต้องมา

ท�าความรู้จักและศึกษาก่อนเลย นั่นคือ การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อสร้างทางเลือกและการสั่งให้เกิด

การท�างานซ�้า หรือที่เรียกว่า การวนลูป

การตรวจสอบเงื่อนไขด้วยค�าสั่ง if
การตรวจสอบเงือ่นไขในระดับพ้ืนฐานล�าดับแรกคือ การใช้ค�าส่ัง if มีความหมายว่า "ถ้าเงือ่นไข

ถูกต้อง ให้ท�าอะไร?" เช่น สร้างตัวแปรที่ชื่อว่า x เก็บค่าเริ่มต้นเป็นตัวเลข 10 (let x = 10) จากนั้น

ตรวจสอบว่า ถ้าตัวแปร x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 สั่งให้ตัวแปร result เก็บข้อความ "เงื่อนไข

ถูกต้อง!!!" ดังสคริปต์ต่อไปนี้

\js\main.js

let x = 10;
let result = "";
if (x <= 100){
 result =	"เงื่อนไขถูกต้อง!!!";
}

console.log(result);
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62 พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js

การวนลูปแต่ละรอบ ก�าหนดให้อ่านข้อมูลในอาร์เรย์ data ตามต�าแหน่งปัจจุบันของตัวแปร i 

จากน้ันก�าหนดให้สะสมค่าในตัวแปร result ร่วมกบัตัวอกัษรควบคมุ "\n" หมายถงึ การข้ึนบรรทดัใหม่  

ผลการท�างานแสดงดังรูปที่ 4-6

รูปที่ 4-6 ผลการอ่านข้อมูลที่ได้จากตัวแปร result

การวนลูปแบบ for in
ในกรณีที่เราต้องท�างานกับข้อมูลออบเจ็กต์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน เราต้องใช้ลูปแบบ for in 

เช่น ค่าคงที่ data เก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างภายใน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ fullname, Address และ 

age เราสามารถใช้ลูปแบบ for in ท�าหน้าที่อ่านข้อมูล ดังสคริปต์ต่อไปนี้

\js\main.js

const data =	{	fullname:	"ศุภชัย	สมพานิช",	Address:	"กทม",	age:	30 };

let result = "";
for (let i in data) {
 result += data[i]	+ "\n";
}

console.log(result);

เมื่อรันสคริปต์จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

รูปที่ 4-7 ผลการอ่านข้อมูลด้วยลูปแบบ for in
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78 พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js

การแปลงข้อมลูในออบเจก็ต์เป็นอาร์เรย์ด้วย
ฟังก์ชัน entries() และฟังก์ชัน values()

ข้อมูลที่เราเก็บอยู่ในคุณสมบัติของออบเจ็กต์ สามารถใช้ฟังก์ชัน entries() เข้ามาท�าหน้าที่

ช่วยแปลงให้เป็นอาร์เรย์ได้อีกด้วย มีลักษณะโครงสร้างข้อมูลเป็นแบบ Key/Value 

คลาส Customer เก็บข้อมูล 2 ส่วนคือ รหัส (id) และชื่อ-สกุล (fullname) ดังสคริปต์ต่อไปนี้

\js\customer.js

class Customer {
 constructor(_id, _fullname) {
  this.id = _id;
  this.fullname = _fullname;
 }

 walk() {
  console.log("ลูกค้าก�าลังเดิน");
 }
}

let c = new Customer(1001,	"ศุภชัย	สมพานิช");
console.log(Object.entries(c));

เมื่อใช้ฟังก์ชัน entries() เข้ามาท�าหน้าที่แปลงตัวแปรออบเจ็กต์ Customer ที่ชื่อว่า c ส่งผล

ให้ได้อาร์เรย์ที่มีโครงสร้าง ประกอบไปด้วย

�	  id เก็บค่า 1001

�	  fullname เก็บค่า "ศุภชัย สมพานิช"

รูปที่ 5-8 ผลการแปลงข้อมูลด้วยฟังก์ชัน entries()
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102 พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js

app.listen(3000, () => {
 console.log('Start server at port 3000')
})

จากสคริปต์ข้างต้นมีความหมายว่า ตอนนี้เราเปิดให้บริการ 2 พาธแล้วคือ พาธ / กับ /About 

ลองใช้บราวเซอร์เข้าที่พาธใหม่ /about ผลการท�างานแสดงดังรูปที่ 6-30

รูปที่ 6-30 ผลการท�างานของพาธ /About

พื้นฐานการจัดการพาธอื่นๆ ที่ไม่มี  
(404 page not found)

ความรู้พ้ืนฐานส�าหรับการจัดการเส้นทาง หรือพาธอีกอย่างหน่ึงก็คือ ในกรณีที่มีการร้องขอ

ข้อมูลมาที่พาธที่ไม่มีอยู่จริงใน Web API ของเราคือ ข้อผิดพลาดที่เรียกว่า 404 page not found

วิธกีารแก้ไขเบือ้งต้นกค็อื ให้ใช้เคร่ืองหมาย * เพ่ือระบคุรอบคลุมพาธอืน่ๆ ทีเ่ราไม่ได้ก�าหนด

ไว้ ดังสคริปต์ต่อไปนี้

index.js

const express = require('express')
const app = express()

app.get('/', (req, res) => {
 res.send('Hello World!!!')
})

app.get('/About', (req, res) => {
 res.send('Hello from About')
});
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143บทที่ 8 การสร้างบริการ CRUD ด้วย Express ร่วมกับฐานข้อมูล MongoDB

การสร้างบริการเพิ่ม, แก้ไข และลบข้อมูล 
(Create, Update และ Delete) 

การสร้างบริการประเภทอ่านข้อมูลแบบไม่มีเงื่อนไข ถือเป็นการท�างาน 1 ใน 4 อย่างของ 

CRUD ผู้เขียนจะน�าโปรเจ็กต์ที่แล้วมาท�าต่อให้ครบ 

 ตัวอย่างท่ี 8-2  การสร้างบริการเพิ่ม, แก้ไข และลบข้อมูล (Create, Update และ Delete) 

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ที่ส่วนของการท�างาน customer.controller.js เขียนสคริปต์เพิ่มการท�างานดังต่อไปนี้

สคริปต์ Express ที่ 8-2 การสร้างบริการเพิ่ม, แก้ไข และลบข้อมูล (Create, Update และ Delete) 
(\controllers\customer.controller.js)

const customer = require('../models/customer.js');

exports.index = (req, res) => {
 res.send('<h1>Customer	Apps</h1><hr	/><a	href="/api/customer">รายชื่อลูกค้า</a>');
}

exports.create = (req, res) => {
 const c = new customer(req.body);
 
 c.save()
  .then(data => {
   res.json(data)
  }).catch(err => {
   return res.status(500).json({
	 	 	 	 msg:	"ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้	เนื่องจาก	:	"	+ err.message
   });
  });
 };

exports.findAll = (req, res) => {
 customer.find()
  .then(data => {
   res.json(data);
  }).catch(err => {
   res.status(500).send({
	 	 	 	 msg:	err.message
   });
  });
 };
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152 พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js

อธิบายการท�างานของสคริปต์
1. การเพ่ิมข้อมูล ให้สร้างฟังก์ชันที่ช่ือว่า create (exports.create) ข้ึนมาก่อน การท�างาน

ภายในมี 2 ขั้นตอนย่อยคือ

�	  สรา้งคา่คงทีท่ีช่ื่อวา่ c (const c) ข้ึนมาก่อน ก�าหนดให้อ่านข้อมลูลกูคา้คนใหม่มาเกบ็ไว้  

(new customer(req.body))

�	  ใช้ฟังก์ชัน save() ท�าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกค้าคนปัจจุบันเข้าสู่ฐานข้อมูล MongoDB

\controllers\customer.controller.js

exports.create = (req, res) => {
 const c = new customer(req.body);
 
 c.save()
  .then(data => {
   res.json(data)
  }).catch(err => {
   return res.status(500).json({
	 	 	 	 msg:	"ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าได	้เนื่องจาก	:	"	+ err.message
   });
  });
 };

2. การเพ่ิมข้อมูลของฟังก์ชัน create ก�าหนดให้เรียกด้วยพาธ /api/customer แบบ POST

\routes\customer.route.js

 app.post('/api/customer', customer.create);

3. การแสดงข้อมูลรายการเดียว เป็นหน้าทีข่องฟังก์ชัน findById (exports.findById) โดยการ

ใช้ฟังก์ชัน findById() ค้นหาข้อมูลลูกค้าตามรหัสลูกค้าทีส่่งมาทางพารามิเตอร์ customerId 

(customer.findById(req.params.customerId)) 

\controllers\customer.controller.js

exports.findById = (req, res) => {
 customer.findById(req.params.customerId)
  .then(data => {
   if (!data) {
    return res.status(404).json({
	 	 	 	 	 msg:	"ไม่พบลูกค้ารหัส	:	"	+ req.params.customerId
    });
   }
   res.json(data);
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168 พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js

การสร้างส่วนแสดงผลส�าหรบัแสดงในหน้าจอ 
ทกุขนาดด้วย Bootstrap (Responsive Design)

หลกัการออกแบบส่วนแสดงผลในยุคปัจจบุนั ต้องสามารถรองรบัการแสดงผลในหน้าจอหลาย

ขนาด เรียกว่า Responsive Design เพราะว่าผู้ใช้งานเข้าหน้าเว็บไซต์จากอุปกรณ์ PC, มือถือ และ

แท็บเล็ต อุปกรณ์เหล่าน้ีมีขนาดความละเอียดแตกต่างกัน จึงท�าให้เราต้องสร้างส่วนแสดงผลที่

สามารถแสดง Layout ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย

เน้ือหาทีน่�าเสนอในหนังสือเล่มน้ี เลือกใช้ Bootstrap เวอร์ชัน 5.1 ข้ึนไป ท�างานร่วมกบั Angular 

เพื่อสร้างส่วนแสดงผลที่สามารถแสดงผลในหน้าจอได้ทุกขนาด

การติดตั้ง Bootstrap ให้กับโปรเจ็กต์ Angular
มีขั้นตอนดังนี้

1. ที่หน้าต่าง TERMINAL ของโปรแกรม Visual Studio Code ให้พิมพ์ค�าส่ังต่อไปน้ีเพ่ือ

ดาวน์โหลด Bootstrap มาไว้ที่โปรเจ็กต์ FirstAngular ก่อน

TERMINAL

npm install bootstrap --save

พิมพ์ค�าสั่ง1.1
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188 พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js

การสร้างแถบ Footer
แถบ Footer คือ พื้นที่บริเวณชิดขอบด้านล่างของส่วนแสดงผล มักจะใช้แสดงข้อมูลพื้นฐาน

ต่างๆ เช่น ผู้พัฒนา, วิธีการติดต่อ, นโยบายข้อมูล เป็นต้น ถือว่าเป็นส่วนแสดงผลประเภทหนึ่งที่

ต้องมี 

 ตัวอย่างที่ 10-2  การสร้างแถบ Footer มีขั้นตอนดังนี้

1. ให้พิมพ์ค�าสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้าง FooterbarComponet ดังรูปที่ 10-10

TERMINAL

ng g c footerbar

รูปที่ 10-10 แสดง FooterbarComponent

จากรูปที่ 10-10 FooterbarComponent มีชื่อเรียกว่า app-footerbar

พิมพ์ค�าสั่ง1
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190 พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js

4. ให้ผู้อ่านทดสอบรันโปรเจ็กต์ (ng serve) ก็จะได้แถบ Footer อยู่ชิดด้านล่างสุดของส่วน

แสดงผล ดังรูปที่ 10-13

รูปที่ 10-13 ส่วนแสดงผลที่ได้

การสร้างส่วนแสดงผลส�าหรับงาน CRUD 
ด้วย Angular

เรามีโปรเจ็กต์ Angular ในโฟลเดอร์ frontend และมีโปรเจ็กต์ Express ในโฟลเดอร์ backend 

ทั้ง 2 โปรเจ็กต์ท�างานร่วมกัน เรียกว่า MEAN Stack เพื่อสร้างงานประเภท CRUD โดยที่งานฝั่ง 

หลังบ้าน Express เราท�าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือฝั่งหน้าบ้าน Angular

การสร้างบริการส่วนกลาง (Service) ใน Angular
การเช่ือมต่อโปรเจ็กต์ Angular ไปที่ฝั ่งหลังบ้าน เราไม่ได้ใช้วิธีการก�าหนดให้แต่ละ  

Component เช่ือมต่อกนัเอง แต่ใช้วิธสีร้างบริการส่วนกลาง เรียกว่า Service ข้ึนมาท�าหน้าทีเ่ช่ือมต่อ

ไปที่ฝั่งหลังบ้าน จากนั้นเราเป็นผู้ก�าหนดเองว่า ให้ Component เรียกใช้บริการต่างๆ จาก Service 

กลางนี้เท่านั้น เพราะว่า Component แต่ละตัวมีหน้าที่เฉพาะแตกต่างกันอยู่แล้ว

บริการกลาง Service ของ Angular ใช้ระบบคลาสของภาษา TypeScript มีหน้าที่เชื่อมต่อไป

ที่ฝั่งหลังบ้านกับงานพื้นฐาน 4 อย่างคือ CRUD ที่ได้จากฝั่งหลังบ้าน

 ตัวอย่างที่ 10-3  การสร้างบริการส่วนกลาง (Service) ใน Angular มีขั้นตอนดังนี้

1. ที่โปรเจ็กต์ frontend (Angular) ให้พิมพ์ค�าส่ังต่อไปน้ี เพ่ือสร้างบริการกลางที่ช่ือว่า  

CustomerService (ไฟล์ customer.service.ts) เกบ็ไว้ในโฟลเดอร์ทีช่ื่อว่า shared ท�าหน้าที่

บริการงาน CRUD ของลูกค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังรูปที่ 10-14
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212 พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js

รูปที่ 10-27 กรณีลบข้อมูลลูกค้า

อธิบายการท�างานของสคริปต์การท�างาน CRUD
1. การเพ่ิมและลบข้อมูลลูกค้า เร่ิมต้นทีไ่ฟล์ customer-read.component.ts ส่วนทีต้่องอ้างองิ

ก่อน ประกอบด้วย

�	  บริการกลาง CustomerService ที่อยู่ในไฟล์ customer.service.ts จากที่ผู้เขียน 

กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า Component แต่ละตัวไม่มีการเชื่อมต่อไปที่บริการ Web 

API ของ Express ให้เรียกผ่านทางบริการกลางเท่านั้น

�	  โครงสร้างข้อมูล Customer เก็บอยูใ่นไฟล์ customer.model.ts

\src\app\customer\customer-read\customer-read.component.ts

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { CustomerService } from "../../shared/customer.service";
import { Customer } from "../../shared/customer.model";

2. สร้างตัวแปรที่ช่ือว่า delId ท�าหน้าที่เก็บรหัสลูกค้าที่ต้องการลบข้อมูล และสร้างตัวแปร

อาร์เรย์ที่ชื่อว่า customers ท�าหน้าที่เก็บรายการลูกค้าที่ได้มาจากฝั่งหลังบ้าน Express

\src\app\customer\customer-read\customer-read.component.ts

export class CustomerReadComponent implements OnInit {
	 delId:	string = "";
	 customers:	Customer[];
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233บทที่ 11 การสร้าง Express แบบมีส่วนแสดงผลด้วย Pug

หลักการสร้างส่วนแสดงผลด้วย Pug
หลักการสร้างส่วนแสดงผลด้วย Pug ผู้เขียนขอให้ยึด 3 หลักการนี้ไว้คือ

1. ไฟล์ส่วนแสดงผล Pug มีนามสกุล .pug ใช้หลักการเดียวกับ HTML มีข้อแตกต่างคือ  

อีลีเมนต์ต่างๆ ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย < > ก�ากับไว้ เช่น <div>...</div> ใน HTML กลายเป็น  

div ใน Pug

2. ย่อหน้ามีความส�าคัญเป็นอย่างมากใน Pug แนะน�าให้ใช้ปุ่ม  เป็นหลักทั้งหมด

3. การส่งค่าของข้อมูลจาก Express ไปสู่ส่วนแสดงผลของ Pug ท�าผ่านทางตัวแปรที่สามารถ

แทรกเข้าไปในไฟล์ .pug ได้

ผู้เขียนขอใช้โปรเจ็กต์ firstexpress เพื่ออธิบายการท�างานร่วมกันระหว่าง Express กับ Pug 

มีรายละเอียดดังนี้

1. สร้างตัวแปร indexRouter ท�าหน้าที่แทนไฟล์ index.js และสร้างตัวแปร usersRouter ท�า

หน้าที่แทนไฟล์ users.js ที่อยู่ในโฟลเดอร์ routes

app.js

var	indexRouter	=	require('./routes/index');
var	usersRouter	=	require('./routes/users');

2. การก�าหนดให้โปรเจ็กต์ Express สามารถใช้ส่วนแสดงผลของ Pug ท�าได้โดยการก�าหนด

ในไฟล์ app.js ให้ใช้โฟลเดอร์ views และโฟลเดอร์ public ระบใุห้ใช้ส่วนแสดงประเภท pug 

app.js

app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
app.set('view engine', 'pug');

app.use(logger('dev'));
app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({	extended:	false }));
app.use(cookieParser());
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));
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254 พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js

รูปที่ 12-17 แสดงการรันโปรเจ็กต์ crudpug คร้ังแรก

2. การเพ่ิมข้อมูลสินค้าใหม่ ให้คลิกที่ลิงค์เพ่ิมข้อมูล ก็จะได้แบบฟอร์มเพ่ิมข้อมูลสินค้าใหม่ 

ใส่ข้อมูลให้ครบ ดังรูปที่ 12-18

รูปที่ 12-18 แสดงการเพิ่มข้อมูลสินค้ารายการแรก

กรอกข้อมูล2.1

คลิก2.2

แสดงผล2.3

คลิกเพื่อเพิ่มข้อมูล1
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258 พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js

7. การค้นหาข้อมูลจะใช้ชื่อสินค้าเป็นเงื่อนไขในการค้นหา ดังรูปที่ 12-23

รูปที่ 12-23 กรณีค้นหาข้อมูลสินค้า

อธิบายการท�างานของสคริปต์ของโปรเจ็กต์ Express และ 
Pug ด้วย Express Generator

1. การท�างานเริ่มต้นที่ไฟล์ app.js ของ Express ให้ก�าหนดโครงสร้างข้อมูลสินค้าขึ้นมาก่อน

ตั้งชื่อว่า ProductSchema ประกอบด้วย

�	  รหัสสินค้า (id)

�	  ชื่อสินค้า (productname)

�	  ราคาสินค้า (price)

กรอกข้อมูล 7.1

คลิก7.2

แสดงผล7.3
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267บทที่ 13 การใช้งาน JavaScript/TypeScript บนแพลตฟอร์ม Deno

บทที่

13
การใช้งาน JavaScript/TypeScript บน
แพลตฟอร์ม Deno

แพลตฟอร์ม Deno มีหลักการแตกต่างจาก Node หลายประการ ที่ส�าคัญก็คือ แพลตฟอร์ม 

Deno ยึดถือหลักการว่า ปกปิดหรือป้องกันไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดทีหลัง มาจากค�านิยามหน้าแรก  

"A secure runtime for JavaScript and TypeScript" 

รูปที่ 13-1 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ deno.land
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307บทที่ 15 การเปิดบริการ Web API สู่ภายนอกด้วย Heroku

การจัดเก็บโปรเจ็กต์ใน GitHub
GitHub เป็นเว็บที่มีบริการเก็บโปรเจ็กต์ของเรา ผู้อ่านสามารถอัพโหลดโปรเจ็กต์ได้ด้วยวิธี

พิมพ์ค�าส่ังต่างๆ ทีม่ากบัโปรแกรม Git การอพัโหลดโปรเจก็ต์มาเกบ็ไว้ทีเ่ว็บ GitHub เรียกว่า push 

โดยมีขั้นตอนดังนี้

ในขณะที่หนังสือเล่มนี้จัดจ�าหน่าย	ผู้เขียนลบโปรเจ็กต์ต่างๆ	ที่อยู่ใน	GitHub	ไปเรียบร้อยแล้ว	

ขอให้ผู้อ่านสร้างบัญชีและใช้โปรเจ็กต์ของผู้อ่านเป็นหลัก

Note

1. ไปที่เว็บไซต์ https://github.com/ สมัครเป็นสมาชิกให้เรียบร้อยก่อน ในกรณีนี้ ผู้เขียน

ตั้งชื่อว่า thaivb จึงได้พาธ github.com/thaivb

วิธีการเก็บโปรเจ็กต์ของเราใน GitHub ท�าได้โดยการคลิกแท็บ Repositories ก่อน จากนั้น 

คลิกปุ่ม  เพื่อสร้าง Repository หรือสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเก็บโปรเจ็กต์ ดังรูปที่ 15-6

รูปที่ 15-6 แสดงการสร้าง Repository (หรือสร้างโฟลเดอร์) เพื่อเก็บโปรเจ็กต์ของเรา

คลิก1.1

คลิก1.2
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322 พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js

การอัพโหลดโปรเจ็กต์ Express เข้าสู่ Heroku 
ด้วยวิธี Heroku CLI

วิธกีารพ้ืนฐานทีสุ่ดทีจ่ะน�าโปรเจ็กต์ Express (backend) ของเรามาเปิดบริการแบบสาธารณะ

โดยอาศัยบริการฟรีของ Heroku ก็คือ ใช้ค�าสั่ง Heroku CLI มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ Heroku Git เพื่อดูค�าสั่งว่าเราต้องท�าอะไรบ้าง ดังรูปที่ 15-27

รูปที่ 15-27 แสดงค�าสั่งของ Heroku CLI

2. การใช้งานค�าส่ัง Heroku CLI ต้องมีการติดต้ังโปรแกรมก่อน ในกรณีน้ี ผู้เขียนใช้ Windows 

10/11 แบบ 64 บิต และเมื่อติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จสมบูรณ์ และ Restart เครื่อง 1 ครั้ง 

ดังรูปที่ 15-28

คลิก 1

คลิก2
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