
บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

เม่ือกําหนดวิธีการวิจัยไดแลวจึงดําเนินการวิจัยตามท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงผลการวิจัยสามารถ

แยกตามวิธีการวิจัยไดดังนี้ 

4.1 ออกแบบและกําหนดรายการโครงราง (Configuration Item) 

จากการดําเนินงานวิจัยไดทําการเปล่ียนแปลงวิธีการตั้งช่ือรายการโครงรางเพื่อให

เหมาะสมตอการใชงาน เพิ่มความสะดวกในการเพิ่มเติมรายการโครงราง และลดความสับสนใน

การกําหนดช่ือรายการโครงราง โดยแบงตามลักษณะขอมูลของรายการโครงราง และใชกลุม 

(Catalog) ในการแยกหนาท่ีการใชงาน ดังนี ้
PPPPssxxxx 

โดย 

PPPP = ช่ือในแตละสวนของการวิจัย 

ss = ช่ือในแตละสวนของซอฟตแวร 

xxxx = หมายเลขกํากับรายการ 

เม่ือแยกตามวิธีการวิจัยจะไดโครงสรางดังนี้ (อักษรในวงเล็บหมายถึงช่ือกํากับในแตละ

สวน และความหมาย) 

1) สวนการออกแบบ (DSGN : Design) 

1.1) โครงสรางเอ็มวีซี (sm : structure of MVC) 

1.2) ลักษณะในการใชงาน (du : diagrams of use case) 

1.3) โครงสรางโปรแกรม (dc : diagram of classes) 

1.4) กระบวนการ (da : diagram of activities) 

2) สวนโคดโปรแกรม (SRCS : Source Codes) 

2.1) โคดโปรแกรมจาวาสคริปต (js : javascript source) 

2.2) โคดโปรแกรมซีเอสเอส (cs : CSS source) 

3) สวนขอมูลทดสอบ (TEST : Data for Testing) 



 

3.1) ขอมูลเพื่อการทดสอบ (dt : data for testing) 

0.0) ขอมูลผลการทดสอบ (rs: result) 

0) สวนขอมูลความผิดพลาด (BUGS : Bugs) 

0.0) สวนขอผิดพลาดท่ัวไป (gn : general) 

โดยมีกลุม (Catalog) ดังตอไปนี ้
0) framework 
0) util 
0) component 
0) mvc 
0) model 
0) view 
0) ajax 
0) xslt 
0) xml 

และไดรายการโครงรางดังตอไปนี ้
ID Catalog Description 

DSGNda0001 ajax ajax request with xml 
DSGNdc0004 ajax ajax class structure 
DSGNdu0004 ajax ajax work 
SRCSjs0008 ajax ajax.js - Ajax extension for framework 
DSGNda0004 component component load content by mvc 
DSGNda0005 component component render content 
DSGNda0019 component simple method for component 
DSGNda0026 component component form render 
DSGNdu0002 component component work 
SRCScs0001 component defalut.css - Sytle Sheet for framework 
SRCSjs0004 component comp.js - HTML component extension for 

framework 
DSGNda0006 framework extension integrate to 
DSGNda0007 framework extension was created 
DSGNda0008 framework extension instance was created 
DSGNda0021 framework XMLHTTPRequest declare 
DSGNda0022 framework DOMParse declare 
DSGNda0023 framework XMLSerializer declare 
DSGNda0024 framework XSLTProcessor declare 

ตารางท่ี 4.1 รายการโครงรางซอฟตแวร 
 



 

ID Catalog Description 
DSGNdc0001 framework relation of plug-ins 
SRCSjs0001 framework framework.js - javascript structure framework 
SRCSjs0002 framework core.js - core structure of extension and class 
SRCSjs0011 framework simpleimplement.js - Simple framework 

implemented for easy use 
TESTdt0001 framework I3js Project - Comparison for project 
TESTdt0002 framework index02.jsp - framework test page 
TESTrs0001 framework result of comparison MVC server and MVC client 
TESTrs0002 framework result of comparison feature 
DSGNda0002 model model get with ajax 
DSGNda0010 model model update with ajax using uriencoded 
DSGNda0011 model model update with ajax using xmlRequest 
SRCSjs0006 model mvc.js - Model extension for framework 
DSGNda0018 mvc simple method for mvc 
DSGNdu0003 mvc mvc work 
DSGNsm0001 mvc mvc server flow 
DSGNsm0002 mvc mvc client flow 
SRCSjs0005 mvc mvc.js - MVC extension for framework 
DSGNda0012 util util transform HTML Form tag to object 
DSGNda0013 util util transform object to uriencoded 
DSGNda0014 util util ActiveX version check 
DSGNda0015 util util Browser check 
DSGNda0016 util util delay process 
DSGNdc0002 framework framework structure 
DSGNdc0003 framework all class 
DSGNdu0001 framework user work 
DSGNda0017 util util split name space 
DSGNda0025 util addEventListener declare 
SRCSjs0003 util util.js - utility for framework 
DSGNda0003 view view get with xslt 
SRCSjs0007 view mvc.js - View extension for framework 
SRCSjs0010 xml xml.js - XML extension for framework 
DSGNda0009 xslt xslt register 
DSGNda0020 xslt xslt transform 
DSGNdc0005 xslt xslt class structure 
DSGNdu0005 xslt xslt work 
SRCSjs0009 xslt xslt.js - XSLT extension for framework 

ตารางท่ี 4.1(ตอ) รายการโครงรางซอฟตแวร 
 



 

4.2 ออกแบบโครงสรางและลักษณะสวนประกอบของจาวาสคริปตเฟรมเวิรค 

จากการออกแบบรายการโครงรางซอฟตแวรสามารถแบงการออกแบบเปนสวนตางๆไดดัง

แสดงในภาคผนวก ก. เอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย 02-

DOC_SRS หนา 50 

 

4.3 พัฒนาซอฟตแวรโดยอาศัยการบริหารโครงรางซอฟตแวร (SCM : Software 

Configuration Management) 

ผลการวิจัยในสวนพัฒนาซอฟตแวรโดยอาศัยการบริหารโครงรางซอฟตแวร ไดดําเนินการ

ศึกษาวิจัยโดยใชอีคลิปสไอดีอีรวมกับโปรแกรมซับเวอรช่ัน ไดเปนโคดโปรแกรมสําหรับการ

ทํางานหลักดังนี ้

4.3.1 โคดสวนการทํางานปล๊ักอิน 

การสรางเอ็กซเทนช่ันจะทําการสรางฟงคช่ันจาก extConstructor ทําการประกาศสมาชิก 

_extension และ _implement แลวกําหนดฟงคช่ันของเอ็กเทนช่ันดวย debug และ integrateTo 

I3js.Extension = (function(){ 
 var debug = function(){ 

  var args = Array.prototype.slice.apply(arguments,[0]); 

  args[0] = this.nameSpace + ': ' + args[0]; 

  I3js.debug.apply(this,args); 

 }; 
  
 var applyExt = function(obj,clazz,args){ 
  for(var i in clazz['_extensions']){ 
   var ext = clazz['_extensions'][i]; 
   if('undefined' === typeof args[ext.nameSpace])  
    args[ext.nameSpace] = {}; 
   args[ext.nameSpace]['$'] = obj; 
   obj[ext.nameSpace] = new ext(args[ext.nameSpace]); 
    
   var selfImplement =  
    ext['_implement'][clazz.nameSpace]; 
   for(var j in selfImplement){ 
    obj[ext.nameSpace][j] = selfImplement[j]; 



 

   } 
  } 
 }; 
  
 var integrateTo = function(coreList,implementObj,override){ 
  if(!(coreList instanceof Array)) coreList = [coreList]; 
  for(var i in coreList){ 
   coreList[i]['_extensions'].push(this); 
    
   this['_implement'][coreList[i].nameSpace] =  
    implementObj; 
     
   for(var j in override){ 
    var func = (function(){ 
     var orig_func =  
      coreList[i].prototype[j]; 
     var override_func = override[j]; 
      
     var new_func = function(){ 
      return override_func.apply( 
       this,arguments); 
     }; 
     new_func['$'] = orig_func; 
      
     return new_func; 
    })(); 
    coreList[i].prototype[j] = func; 
   } 
  } 
 }; 
  
 var extension_func = function( 
  nameSpace, extConstructor, extFns){ 
  var ext = function(){ 

   var args = arguments[0] || {}; 

   this['$'] = args['$']; 
   extConstructor.apply(this,arguments); 
   if('undefined' !== typeof args['implement']){ 
    args['implement'].apply(this,arguments); 
   } 
   applyExt(this,arguments.callee,args); 



 

  }; 
   
  ext['_extensions'] = new Array(); 
  ext['_implement'] = {}; 
   
  ext['nameSpace'] = nameSpace; 
   
  ext['integrateTo'] = integrateTo; 
  ext['debug'] = debug; 
   
  return ext; 
 }; 
  
 return extension_func; 
})(), // Extension 
 

4.3.2 โคดสวนการทํางานเอแจ็กซ 

การทํางานสวนเอแจ็กซจะทําการสราง handleFn เพื่อใหกระบวนการอะซิงโครนัสของเอ

แจ็กซเรียกใชโดย handleFn จะถูกกําหนดใหแกอีเวนท onreadystatechange ทํางานทุกการ

เปล่ียนแปลงจนกวาสะถานการติดตอจะเปน 4 
Ajax.prototype['handleFn'] = (function(){ 
 return function(){ 
  /* 
   * readyState = 1 - prepared for connection 
   * readyState = 2 - sending data to server 
   * readyState = 3 - received first data 
   * readyState = 4 - fully complete receive data 
   */ 
  if(this.ajaxRequest.readyState == 1){ 
   Ajax.debug('connected'); 
  } 
  if(this.ajaxRequest.readyState == 2){ 
   Ajax.debug('sending...'); 
  } 
  if(this.ajaxRequest.readyState == 3){ 
   Ajax.debug('receiving...'); 
  } 
  if(this.ajaxRequest.readyState == 4){ 



 

   Ajax.debug('completed'); 
   this.resetWaiting(); 
   var ajax = this; 
   if(this.ajaxRequest.status == 200){ 
    I3js.Util.delay(function(){ 
     ajax._onComplete(); 
    }); 
   } else{ 
    I3js.Util.delay(function(){ 
     ajax._onError(); 
    }); 
   } 
  } 
 }; 
})(); // Ajax.prototype['handleFn'] 
 
Ajax.prototype['request'] = function(){ 
 var args = arguments[0] || {}; 
 var method =  
  ('undefined' !== typeof args['method'])?  
   args['method'] : this.method; 
 var url =  
  ('undefined' !== typeof args['url'])?  
   args['url'] : this.url; 
 var async =  
  ('undefined' !== typeof args['async'])?  
   args['async'] : this.async; 
 var data =  
  ('undefined' !== typeof args['data'])?  
   args['data'] : this.data; 
 var header =  
  ('undefined' !== typeof args['header'])?  
   args['header'] : this.data; 
  
 var ajax = this; 
  
 if(!ajax.isBusy()){ 
  Ajax.debug('ajax request for :'+url); 
  I3js.debug(method+' '+url+' '+async); 
  ajax.resourceLocation = url; 
  ajax.initWaiting(); 



 

  ajax.ajaxRequest.open(method,url,async); 
  ajax.ajaxRequest.onreadystatechange =  
   function(){ajax.handleFn();}; 
  for(var i in header){ 
   ajax.ajaxRequest.setRequestHeader(i,header[i]); 
  } 
  ajax.ajaxRequest.send(data); 
 } else{ 
  this._busyReflect(args); 
 } 
}; // Ajax.prototype['request'] 
 

4.3.3 โคดสวนการทํางานเอ็มวีซีอยางงาย 

ในสวนของเอ็มวีซีผูพัฒนาจําเปนตองสรางโคดในสวนนี้ดวยตนเอง แตเฟรมเวิรคได

จัดเตรียมเอ็มวีซีอยางงายประกอบดวย หนึ่งโมเดลและหนึ่งวิว เพื่อใหผูพัฒนาเรียกใชหรือเปน

สวนประกอบสําหรับคอนโทรลเลอรอ่ืน 

I3js.Ext.MVC['simpleImplement'] = { 

 implement : function(){ 

  var args = arguments[0] || {}; 

  var topClazz = this.constructor; 
  var clazz = arguments.callee.caller; 
  var oThis = this; 
   
  oThis.action = null; 
  oThis.actionView = null; 
  oThis.actionViewParams = null; 
  oThis.nextAction = null; 
   
  oThis.processedView = null; 
   
  oThis.actionOnReceiveModel =  
   args['actionOnReceiveModel'] || {}; 
   

  oThis.model = new I3js.Ext.MVC.Model({ 

   'onReceive' : function(){ 

    I3js.Util.delay(function(){ 



 

     oThis._onReceiveModel(); 
    }); 
   }, 
   'onError' : function(){ 

    I3js.Util.delay(function(){ 

     oThis._onError(); 
    }); 
   } 
  }); 
   

  oThis.view = new I3js.Ext.MVC.View(); 

 }, 
 processFn : function(){ 

  var args = arguments[0] || {}; 

  var oThis = this; 
   
  oThis.action = args['action'] || ''; 
  oThis.actionView = args['actionView'] || ''; 
  oThis.actionViewParams = args['actionViewParams'] || {}; 
   
  var requestParam = args['ajax'] || {}; 
  oThis.model.ajax.request(requestParam); 
 }, 
 onReceiveModel : function(){ 
  var oThis = this; 
   

  I3js.debug('actionOnReceiveModel = '+oThis.action); 

  if( 

('undefined' !== typeof oThis.actionOnReceiveModel[oThis.action])  

 && 

(oThis.actionOnReceiveModel[oThis.action] != null) 

  ){ 

   if('' != oThis.actionView){ 
    oThis.processedView =  
     oThis.view.xslt.transform( 
      oThis.actionView, 
      oThis.model.xml.data, 



 

      oThis.actionViewParams); 
   } 
oThis.actionOnReceiveModel[oThis.action].apply(oThis,arguments); 
  } 
 }, 
 onError : function(){ 
  var oThis = this; 
   

  I3js.Util.delay(function(){ 

   oThis.$['_onError'](); 
  }); 
   
  oThis.action = null; 
 }, 
 actionOnReceiveModel : { 
  'loadContent' : function(){ 
   var oThis = this; 
    

   I3js.Util.delay(function(){ 

    oThis.$['_onReceiveContent'](); 
   }); 
  }, 
  'submit' : function(){ 
   var oThis = this; 
    

   I3js.Util.delay(function(){ 

    oThis.$['_onReceiveContent'](); 
   }); 
  } 
 } 

}; // I3js.Ext.MVC['simpleImplement'] 

 



 

 

4.3.4 การเรียกใชงานเฟรมเวิรค 

เพิ่มการเรียกสคริปตลงในสวนหัวของเอกสารเอชทีเอ็มแอลดังตอไปนี ้

<script src="/js/I3js/framework.js" type="text/javascript"  

 charset="UTF-8" > </script> 

<script src="/js/I3js/util.js" type="text/javascript"  

 charset="UTF-8" > </script> 

<script src="/js/I3js/core.js" type="text/javascript"  

 charset="UTF-8" > </script> 

<script src="/js/I3js/comp.js" type="text/javascript"  

 charset="UTF-8" > </script> 

<script src="/js/I3js/mvc.js" type="text/javascript"  

 charset="UTF-8" > </script> 

<script src="/js/I3js/ajax.js" type="text/javascript"  

 charset="UTF-8" > </script> 

<script src="/js/I3js/xml.js" type="text/javascript"  

 charset="UTF-8" > </script> 

<script src="/js/I3js/xslt.js" type="text/javascript"  

 charset="UTF-8" > </script> 

<script src="/js/I3js/simpleimplement.js" type="text/javascript"  

 charset="UTF-8" > </script> 



 

 

ขอมูลการบริหารโครงรางซอฟตแวรตาม ตารางท่ี  

 
ID Catalog Description Author Status 

DSGNda0001 ajax ajax request with xml Pachara close 
DSGNdc0004 ajax ajax class structure Pachara close 
DSGNdu0004 ajax ajax work Pachara close 
SRCSjs0008 ajax ajax.js - Ajax extension for 

framework 
Pachara close 

DSGNda0004 component component load content by 
mvc 

Pachara close 

DSGNda0005 component component render content Pachara close 
DSGNda0019 component simple method for 

component 
Pachara close 

DSGNda0026 component component form render Pachara close 
DSGNdu0002 component component work Pachara close 
SRCScs0001 component defalut.css - Sytle Sheet for 

framework 
Pachara close 

SRCSjs0004 component comp.js - HTML component 
extension for framework 

Pachara close 

DSGNda0006 framework extension integrate to Pachara close 
DSGNda0007 framework extension was created Pachara close 
DSGNda0008 framework extension instance was 

created 
Pachara close 

DSGNda0021 framework XMLHTTPRequest declare Pachara close 
DSGNda0022 framework DOMParse declare Pachara close 
DSGNda0023 framework XMLSerializer declare Pachara close 
DSGNda0024 framework XSLTProcessor declare Pachara close 
DSGNdc0001 framework relation of plug-ins Pachara close 
DSGNdc0002 framework framework structure Pachara close 
DSGNdc0003 framework all class Pachara close 
DSGNdu0001 framework user work Pachara close 
SRCSjs0001 framework framework.js - javascript 

structure framework 
Pachara close 

SRCSjs0002 framework core.js - core structure of 
extension and class 

Pachara close 

SRCSjs0011 framework simpleimplement.js - Simple 
framework implemented for 
easy use 

Pachara close 



 

ตารางท่ี 4.2 ผลการพัฒนาโดยใชการบริหารโครงรางซอฟตแวร 
TESTdt0001 framework I3js Project - Comparison for 

project 
Pachara close 

TESTdt0002 framework index02.jsp - framework test 
page 

Pachara close 

TESTrs0001 framework result of comparison MVC 
server and MVC client 

Pachara close 

TESTrs0002 framework result of comparison feature Pachara close 
DSGNda0002 model model get with ajax Pachara close 
DSGNda0010 model model update with ajax using 

uriencoded 
Pachara close 

DSGNda0011 model model update with ajax using 
xmlRequest 

Pachara close 

SRCSjs0006 model mvc.js - Model extension for 
framework 

Pachara close 

DSGNda0018 mvc simple method for mvc Pachara close 
DSGNdu0003 mvc mvc work Pachara close 
DSGNsm0001 mvc mvc server flow Pachara close 
DSGNsm0002 mvc mvc client flow Pachara close 
SRCSjs0005 mvc mvc.js - MVC extension for 

framework 
Pachara close 

DSGNda0012 util util transform HTML Form 
tag to object 

Pachara close 

DSGNda0014 util util ActiveX version check Pachara close 
DSGNda0015 util util Browser check Pachara close 
DSGNda0016 util util delay process Pachara close 
DSGNda0017 util util split name space Pachara close 
DSGNda0025 util addEventListener declare Pachara close 
SRCSjs0003 util util.js - utility for framework Pachara close 
DSGNda0003 view view get with xslt Pachara close 
SRCSjs0007 view mvc.js - View extension for 

framework 
Pachara close 

SRCSjs0010 xml xml.js - XML extension for 
framework 

Pachara close 

DSGNda0009 xslt xslt register Pachara close 
DSGNda0020 xslt xslt transform Pachara close 
DSGNdc0005 xslt xslt class structure Pachara close 
DSGNdu0005 xslt xslt work Pachara close 
SRCSjs0009 xslt xslt.js - XSLT extension for 

framework 
Pachara close 



 

ตารางท่ี 4.2(ตอ) ผลการพัฒนาโดยใชการบริหารโครงรางซอฟตแวร 
 

4.4 ทดสอบการทํางานของซอฟตแวร 

จากผลการวิจัยไดทําการทดสอบขอผิดพลาดของโปรแกรมระหวางการพัฒนา และทําการ

แกไขจนเสร็จสมบูรณตามโครงรางท่ีไดกําหนดไว 

ในสวนการทดสอบเปรียบเทียบไดทําการสรางโครงการจําลองข้ึนมาประกอบดวย 

0) ขอมูลในลักษณะพาเร็นทกับไชลด (Parent and Child) หนึ่งชุดเพื่อใชเก็บรหัสสําหรับ

รายการท่ัวไปเชน คํานําหนาช่ือ 

0) ขอมูลสาขาวิชา 

0) ขอมูลอาจารย 

0) ขอมูลนักศึกษา 

และทําการสรางเว็บแอพพลิเคช่ันเพื่อทําการ 

0) แสดงรายการขอมูล 

0) ฟอรมสําหรับเพิ่มหรือแกไขขอมูล 

 

โดยจะมีการใชเอแจ็กซในสวนของ 

0) หนากรอกขอมูลอาจารย ใชเอแจ็กซกับ 

0.0) รายการคํานําหนาช่ือ จากขอมูลแบบพาเร็นทกับไชด 

0.0) รายการสาขาวิชา จากขอมูลสาขาวิชา 

0) หนากรอกขอมูลนักศึกษา 

0.0) รายการคํานําหนาช่ือ จากขอมูลแบบพาเร็นทกับไชด 

0.0) รายการสาขาวิชา จากขอมูลสาขาวิชา 

0.0) รายการอาจารย จากขอมูลอาจารย ซ่ึงจะทําการปรับปรุงรายการเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงขอมูลของสาขาวิชา โดยจะเลือกอาจารยท่ีอยูในสาขาเดียวกับ ขอมูล

สาขาวิชาท่ีเลือก 



 

จากโครงการจําลองทําใหเม่ือพัฒนาเปนเอ็มวีซีบนเคร่ืองแมขาย จะไดการทํางานแบบเอ-

แจ็กซ 5 สวนดวยกัน 

ผลการเปรียบเทียบระหวางโคดโปรแกรมของเอ็มวีซีบนเคร่ืองแมขายและเอ็มวีซีบนเคร่ือง

ลูกขายไดผลดัง ตารางท่ี  จะสังเกตไดวาการใชเอ็มวีซีชวยลดการสรางโคดโปรแกรมลงโดย

สามารถลดไดในสวนบรรทัดของโคด (SLOC : Source Line Of Code) และจํานวนไฟล 

(FILE) ท่ีจะตองดูแล แตถาเทียบในสวนโมเดลจะพบวามีการใชบรรทัดของโคดและจํานวนไฟลท่ี

มากกวา ท้ังนี้ในการนับจํานวนบรรทัดของโคดและจํานวนไฟลจะไมรวมโคดในสวนของเฟรม

เวิรค แตจะนับโคดในสวนท่ีนําเฟรมเวิรคมาใช 
  result SLOC FILE 
item   on server on client on server on client 
controller        
  configuration 393 0 1 0
  programming 275 499 3 3
model        
  configuration 131 661 2 4
  programing 786 900 2 4
view        
  configuration 60 0 1 0
  programing 1320 470 11 4

Total 2965 2530 20 15

ตารางท่ี 4.3 การเปรียบเทียบโคดโปรแกรมของเอ็มวีซีบนเคร่ืองแมขายและเอ็มวีซีบนเคร่ืองลูกขาย 
(TESTrs0001) 

 



 

 
ตารางท่ี 4.4 ตัวอยางหนาจอทดสอบของเอ็มวีซีบนเคร่ืองแมขาย 

 

 
ตารางท่ี 4.5 ตัวอยางหนาจอทดสอบของเอ็มวีซีบนเคร่ืองลูกขาย 

 

4.5 ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด 

ในระหวางการทํางานวิจัยยังไมพบขอผิดพลาดหลังนําเฟรมเวิรคไปประยุกตใชกับการ

ทดสอบเปรียบเทียบโคดโปรแกรมกับการพัฒนาเอ็มวีซีบนเคร่ืองแมขาย 


