
บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

วิธีการศึกษาวิจัยการพัฒนา เอ็มวีซี บนเคร่ืองลูกขาย โดยอาศัยเทคโนโลยีเอแจ็กซ แบงเปน 

0) ศึกษาลักษณะและเทคนิคการทํางานของจาวาสคริปตเฟรมเวิรคสําหรับเอแจ็กซเทคโนโลยี 

และรูปแบบการทํางานในลักษณะเอ็มวีซี 

0) ออกแบบและกําหนดรายการโครงราง (Configuration Item) เพื่อชวยในการจัดโครงราง

ตามท่ีกําหนดไว และใชในการพัฒนาตอไป 

0) ออกแบบโครงสรางและลักษณะสวนประกอบของจาวาสคริปตเฟรมเวิรค เพื่อพัฒนาเปน 

โมเดล วิว และ คอนโทรลเลอร บนเคร่ืองลูกขาย โดยอาศัยเทคโนโลยีเอแจ็กซ 

0) พัฒนาซอฟตแวรโดยอาศัยการบริหารโครงรางซอฟตแวร (SCM : Software 

Configuration Management) ชวยในการจัดการ 

0) ทดสอบการทํางานของซอฟตแวรโดยรวม และเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีตองทํากับ การใช

เอแจ็กซกับรูปแบบการออกแบบเอ็มวีซีบนฝงแมขาย 

0) ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด 

โดยในการศึกษาคร้ังท่ีจะใชวอเตอรฟอลลโมเดล (waterfall model) เนื่องจากมีการ

กําหนดเปาหมายของการศึกษาไวชัดเจน คือสรางจาวาสคริปตเฟรมเวิรคสําหรับรูปแบบการ

ออกแบบ เอ็มวีซี บนเคร่ืองลูกขาย โดยใชเอแจ็กซ ซ่ึงมีความสามารถตามท่ีกําหนดขอบเขตไว และ

ลักษณะของเฟรมเวิรคท่ีไดมีลักษณะเปนเคร่ืองมือ จึงทําใหสามารถพัฒนาไปทีละข้ันตามหลักของ

วอเตอรฟลอโมเดลได โดยการทํางานแบงเปนสวนตางๆไดดัง รูปท่ี  



 

 
รูปท่ี 3.1 แผนผังการพัฒนาในลักษณะวอเตอรฟลอโมเดล 

3.1 ศึกษาลักษณะและเทคนิคการทํางานของจาวาสคริปตเฟรมเวิรคสําหรับเอแจ็กซเทคโนโลยี และ

รูปแบบการทํางานในลักษณะเอ็มวีซี 

ศึกษาเทคนิคการใชงานจาวาสคริปตจากซอฟตแวรแบบเปดเผยโคด (Open Source) 

ไดแก เอ็กทเจเอส (Ext js) โปรโตไทพ (Prototype js) และโดโจ (Dojo) รวมถึงศึกษาจาก

เอกสารอ่ืนๆประกอบ และทําการศึกษาลักษณะการทํางานของเอ็มวีซี ลักษณะรูปแบบการใชงานท่ี

นิยมเพื่อนํามาออกแบบโครงสรางซอฟตแวรท่ีใชงายและเปนสากล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัยสวนนี้ไดแก 

− ไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) สําหรับสรางและรวบรวมเอกสาร 

3.2 ออกแบบและกําหนดรายการโครงราง (Configuration Item) เพื่อชวยในการจัดโครงสราง

ตามท่ีกําหนดไว และใชในการพัฒนาตอไป 

จากลักษณะของการพัฒนาซอฟตแวรทําใหสามารถแบงรายการโครงรางออกเปนสวนตาง 

โดยต้ังช่ือรายการตามลักษณะตอไปนี้ 
 
 



 

PPPPssxxxx 

โดย 

PPPP = ช่ือในแตละสวนของการวิจัย 

ss = ช่ือในแตละสวนของซอฟตแวร 

xxxx = หมายเลขกํากับรายการ 

เม่ือแยกตามวิธีการวิจัยจะไดโครงสรางดังนี้ (อักษรในวงเล็บหมายถึงช่ือกํากับในแตละ

สวน และความหมาย) 

1) สวนการออกแบบ (DSGN : Design) 

1.1) สวนโครงสรางระบบปล๊ักอิน (sp : structure of plug-in) 

1.2) โครงสรางเอ็มวีซี (sm : structure of MVC) 

1.3) สวนโครงสรางโปรแกรม (dc : diagram of classes) 

1.4) สวนกระบวนการทํางาน (da : diagram of activities) 

1.5) สวนความสัมพันธในการใชงาน (du : diagrams of use case) 

2) สวนโคดโปรแกรม (SRCS : Source Codes) 

2.1) สวนโครงสรางสําหรับเฟรมเวิรค (jf : javascript framework) 

2.2) สวนใชงานท่ัวไป (ut : utility) 

2.3) สวนแกนหลัก (cr : core) 

2.4) สวนปล๊ักอินสําหรับสวนเอแจ็กซ (pa : plug-in of Ajax) 

2.5) สวนปล๊ักอินสําหรับสวนประกอบหนาแสดงผล (pc : plug-in of components) 

2.6) สวนปล๊ักอินสําหรับสวนเอ็มวีซี (pm : plug-in of MVC) 

3) สวนขอมูลทดสอบ (TEST : Data for Testing) 

3.1) สวนโครงสรางสําหรับเฟรมเวิรค (jf : javascript framework) 

3.2) สวนใชงานท่ัวไป (ut : utility) 

3.3) สวนแกนหลัก (cr : core) 

3.4) สวนปล๊ักอินสําหรับสวนเอแจ็กซ (pa : plug-in of Ajax) 

3.5) สวนปล๊ักอินสําหรับสวนประกอบหนาแสดงผล (pc : plug-in of components) 

3.6) สวนปล๊ักอินสําหรับสวนเอ็มวีซี (pm : plug-in of MVC) 



 

0) สวนขอมูลความผิดพลาด (BUGS : Bugs) 

0.0) สวนขอผิดพลาดท่ัวไป (gn : general) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัยสวนนี้ไดแก 

− ไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) สําหรับสรางและรวบรวมเอกสาร 

− โปรแกรมซับเวอรช่ัน (SVN : Subversion) สําหรับสรางระบบเวอรช่ันคอนโทรลซิส

เต็ม (version control system) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลและโคดโปรแกรม (source code) 

ในการพัฒนา 

3.3 ออกแบบโครงสรางและลักษณะสวนประกอบของจาวาสคริปตเฟรมเวิรค เพื่อการพัฒนาเฟรม

เวิรครูปแบบการออกแบบ เอ็มวีซี บนฝงลูกขาย โดยใชเอแจ็กซ 

เพื่อใหซอฟตแวรท่ีพัฒนาสามารถรองรับการทํางานท่ีกําหนดไว จึงไดทําการแบงการ

ทํางานออกเปนสวนยอยๆแลวคอยนํามารวมกับแกนหลักในลักษณะปล๊ักอิน (Plug-in) โดยสวนท่ี

นํามาปล๊ักอินเพิ่มเติมนั้นจะอาศัยความสามารถเดิมของสวนท่ีรองรับการปล๊ักอิน ซ่ึงจากวิธีการ

ดังกลาวนี้ทําใหซอฟตแวรมีความสามารถในการขยาย (Extensibility) เพื่อรองรับความสามารถ

ดานอ่ืนเพิ่มเติม แสดงไดดัง รูปท่ี  

 
รูปท่ี 3.2 แผนผังโครงสรางในลักษณะปล๊ักอินและความสามารถในการขยายของซอฟตแวร 

 



 

 
รูปท่ี 3.3 ตัวอยางการใชความสามารถในการขยายของซอฟตแวร 

ลักษณะของเอ็มวีซีบนเคร่ืองลูกขายเม่ือผูใชกระทําการเพื่อแสดงวาตองการขอมูล 

คอนโทรลเลอรจะเตรียมโมเดลและวิวเพื่อรองรับขอมูล โมเดลและวิวทําการสงคําขอไปยังเคร่ือง

แมขายเพื่อรอขอมูลท่ีสงกลับมา ซ่ึงในขณะน้ันผูใชสามารกระทําการอยางอ่ืนควบคูกับไปดวย เม่ือ

เคร่ืองแมขายสงขอมูลกลับมาคอนโทรลเลอรจะนําโมเดลและวิวมารวมกันและแสดงผลตอไป ซ่ึง

สามารถแยกการแสดงผลออกเปนสวนตางได ดัง รูปท่ี  โดยสังเกตวา การทํางานของเคร่ืองลูกขาย

สําหรับเอ็มวีซีบนฝงเครื่องแมขาย จะทํางานเพียงสงคํารองขอและรอรับขอมูลท่ีสงกลับมา ซ่ึงการ

ทํางานในแบบเอ็มวีซีจะถูกประมวลผลบนฝงเคร่ืองแมขายเทานั้น แตการทํางานของเคร่ืองลูกขาย

สําหรับเอ็มวีซีบนฝงเคร่ืองลูกขาย จะมีการประมวลผลสําหรับการทํางานแบบเอ็มวีซี โดยเคร่ืองแม

ขายจะทําหนาท่ีเพียงรับคํารองขอและสงขอมูลตามท่ีถูกขอใหแกเคร่ืองลูกขายเทานั้น ซ่ึงในขณะท่ี

มีการประมวลผลของเอ็มวีซีบนเคร่ืองลูกขายนั้น ผูใชยังสามารถทํางานอ่ืนหรือสงคํารองขออ่ืนได 

ดังแสดงเปนสัญลักษณการทํางานคูขนานในภาพ 

 



 

เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัยสวนนี้ไดแก 

− ไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) สําหรับสรางและรวบรวมเอกสาร 

− โปรแกรมไดอะ (Dia) สําหรับสรางไดอะแกรม 

− โปรแกรมซับเวอรช่ัน (SVN : Subversion) สําหรับจัดเก็บและจัดการขอมูลการ

ออกแบบซอฟตแวร 

 
รูปท่ี 3.4 ลักษณะการทํางานท่ีแตกตางของเอ็มวีซีบนเคร่ืองแมขายและเคร่ืองลูกขาย 

 



 

 
รูปท่ี 3.4(ตอ) ลักษณะการทํางานท่ีแตกตางของเอ็มวีซีบนเคร่ืองแมขายและเคร่ืองลูกขาย 

3.4 พัฒนาซอฟตแวรโดยอาศัยการบริหารโครงรางซอฟตแวร (SCM : Software 

Configuration Management) ชวยในการจัดการ 

ในการพัฒนาซอฟตแวรจะใชอีคลิปสไอดีอี (eclipse IDE) เปนเครื่องมือหลักในการ

พัฒนา โดยอีคลิปสไอดีอีนี้เปนไอดีอีท่ีสามารถเพิ่มปล๊ักอินเพื่อใหสามารรองรับการเขียนโคดได

หลายภาษา ในท่ีนี้รวมถึงจาวาสริปตดวย และอีคลิปสไอดีอียังมีปล๊ักอินเพื่อรองรับการทํางานแบบ

เวอรช่ันคอนโทรล (version control) ซ่ึงชวยเพิ่มความสะดวกในการบริหารโครงรางซอฟตแวร 



 

เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัยสวนนี้ไดแก 

− ไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) สําหรับสรางและรวบรวมเอกสาร 

− โปรแกรมอีคลิปสไอดีอี (eclipse IDE) สําหรับเปนไอดีอี (IDE : Integrated 

Development Environment) ในการพัฒนาซอฟตแวร 

− โปรแกรมทอมแค็ท (Tomcat) สําหรับจําลองเคร่ืองแมขายเพื่อสงขอมูลในระหวางพัฒนา

โปรแกรม 

− บราวเซอรไฟรฟอกซและอินเตอรเน็ตเอ็กซโพลเรอร (Firefox and Internet Explorer) 

สําหรับเปนบราวเซอรท่ีใชทดสอบโปรแกรม 

− โปรแกรมซับเวอรช่ัน (SVN : Subversion) สําหรับจัดเก็บและจัดการโคดโปรแกรม 

3.5 ทดสอบการทํางานของซอฟตแวรโดยรวม และเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีตองทํากับ โดยการใช

เอแจ็กซกับรูปแบบการออกแบบเอ็มวีซีบนฝงแมขาย 

เม่ือทําการพัฒนาโปรแกรมแลวก็ทําการติดต้ังระบบทั้งหมดเพื่อทดสอบใชงาน โดยขอมูล

สําหรับการทดสอบบางสวนจะไดมาจากในข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร ซ่ึงถูกเก็บอยูในระบบการ

บริหารโครงรางซอฟตแวร เม่ือทดสอบแลวจึงทําการเปรียบเทียบโดยใชจํานวนบรรทัดของโคด

โปรแกรม (SLOC : Source Lines Of Code) ระหวางการพัฒนาโดยใช เฟรมเวิรครูปแบบการ

ออกแบบ เอ็มวีซี บนฝงลูกขาย โดยใชเอแจ็กซ กับการพัฒนาโดยใชรูปแบบการออกแบบ เอ็มวีซี 

บนฝงแมขาย ท่ีมีการใชเทคโนโลยีเอแจ็กซรวม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัยสวนนี้ไดแก 

− ไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) สําหรับสรางและรวบรวมเอกสาร 

− โปรแกรมทอมแค็ต (Tomcat) สําหรับจําลองเคร่ืองแมขายเพื่อสงขอมูลในระหวางพัฒนา

โปรแกรม 

− บราวเซอรไฟรฟอกซและอินเตอรเน็ตเอ็กซโพลเรอร (Firefox and Internet Explorer) 

สําหรับเปนบราวเซอรท่ีใชทดสอบโปรแกรม 

− โปรแกรมซับเวอรช่ัน (SVN : Subversion) สําหรับจัดเก็บและจัดการขอมูลสําหรับ

ทดสอบ 



 

3.6 ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด 

เม่ือทําการติดต้ังระบบเพื่อการทดสอบใชงานหรือเพื่อใชงานจริง เม่ือพบปญหาหรือ

ขอผิดพลาดของซอฟตแวร ขอผิดพลาดตางๆจะถูกเก็บไวในระบบการบริหารโครงรางซอฟตแวร 

เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัยสวนนี้ไดแก 

− ไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) สําหรับสรางและรวบรวมเอกสาร 

− โปรแกรมซับเวอรช่ัน (SVN : Subversion) สําหรับจัดเก็บและจัดการขอมูลขอผิดพลาด 


