
 
บทท่ี 5 

การพัฒนาโปรแกรม 
 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีลักษณะเปนเว็บแอพพลิเคชัน ดังนั้นผู
คนควาจึงใชโปรแกรมภาษาท่ีสามารถทํางานบนเว็บเบราเซอรผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดย
เลือกใชโปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) รวมกับ ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และภาษาจาวาสคริปต 
(JAVA Script) นอกจากนั้นยังนําเอาเทคโนโลยีอาแจกซ (Ajax) และเจคิวร่ี (jQuery) มาใชเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของระบบใหสามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูใชงาน โดยมีการพัฒนาดังนี้ 

5.1 การใชโปรแกรมภาษาและเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ 
5.2 การพัฒนาระบบ 
5.3 เทคนิคในการพัฒนาระบบ 
5.4 โครงสรางเว็บไซต 

 
5.1   การใชโปรแกรมภาษาและเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ 
         การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการจัดเก็บขอมูลโดยใชฐานขอมูลมายเอส
คิวแอล (MySQL) รวมท้ังโปรแกรมอะโดบี ดรีมวีฟเวอร (Adobe Dreamweaver) เปนเคร่ืองมือชวย
ในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1) โปรแกรมภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)  
   ใชในการพัฒนาสวนติดตอกับผูใชงาน การแสดงผลตาง ๆ ในระบบ โดยไมเปนสวนท่ี
มีการคํานวณ 
  2) โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) 
   ใชในการเขียนคําส่ังติดตอเพื่อรับสงขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
โดยการเขียนโปรแกรมภาษาพีเอชพีใชในการสรางเว็บฟอรม (Web Form) สําหรับการรับสงขอมูล
ในระบบโดยมีนามสกุล .php 
  3) โปรแกรมภาษาจาวาสคริปต (Java Script)  
   จาวาสคริปตเปนฟงคชันท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อตรวจสอบและควบคุมการแสดงผลไฟลตาง ๆ 
ผานหนาจอ ซ่ึงภาษาสคริปตจะทํางานในฝงไคลเอนต (Client) เทานั้น 
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  4) เทคโนโลยีเจคิวร่ี (jQuery) และอาแจกซ (Ajax) 
   เปนเทคโนโลยีท่ีอยูภายใตการทํางานของโปรแกรมภาษาจาวาสคริปตเพื่อควบคุมและ
ส่ังงานใหระบบสามารถทํางานเพ่ือติดตอกับผูใชงานไดอยางสะดวก ซ่ึงเจคิวร่ีและอาแจกซ คือ
ไลบรารีของโคดจาวาสคริปต ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบเพื่อชวยใหสามารถเรียก เขียน
หรือ ใชงานจาวาสคริปตใหงายข้ึน 
 
5.2 การพัฒนาระบบ 
 โครงสรางการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม แบงสวนการพัฒนาออกเปน 2 
สวนหลัก ๆ ไดแก สวนติดตอกับผูใช สวนควบคุมการแสดงผล และสวนติดตอกับฐานขอมูล 
เนื่องจากมีการแบงการทํางานออกเปนสวนขอมูล สวนจัดการขอมูล และสวนการแสดงผล ทําให
งายตอการปรับปรุงและเพิ่มเติมซอรสโคดในภายหลัง ตามรูป 5.1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รูป 5.1 โครงสรางการพัฒนาระบบโปรแกรม 
 
 

Server Management 
Database 

 

สวนติดตอกับฐานขอมูล 

 

สวนควบคุมการแสดงผล 

 

สวนติดตอกับผูใชงานระบบ 
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5.2.1 สวนควบคุมการแสดงผล 
เปนไฟลท่ีทําหนาท่ีในการควบคุมการแสดงผลท้ังหมดของระบบ โดยจะรับคําส่ัง

จากไฟลตาง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกัน จากนั้นจะทําการดึงไฟลท่ีถูกระบุมาทําการแสดง โดยจะไม
แสดงช่ือไฟลในชองท่ีอยูเว็บไซต (Address bar) บนเบราเซอร ซ่ึงถือเปนระบบรักษาความปลอดภัย
ของระบบ ท่ีผูไมประสงคดีจะอาศัยชองทางในการเขาถึงไฟลโดยตรงจากการอานท่ีอยูของไฟล
ผานAddress bar โดยอาศัยโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต และเทคโนโลยีเจคิวร่ีและอาแจกซ ตัวอยาง
คําส่ังมีดังนี้ 

 function callpage(page) 
 { 
  var pages=page; 
  Loaddings(); 
  $.ajax({ 
  url : pages + "&id=" + Math.random(), 
  success : function (data) { 
   $("#pnlcontent").html(data); 
  } 
  }); 
 }  

 function Loaddings() 
 { 
  document.getElementById("pnlcontent").innerHTML="<div 

align='center' style='padding-top:25px;'><img src='./images/Loadingimg.gif' /></div>"; 
 } 
 

5.2.2  สวนติดตอกบัฐานขอมูล 
 เปนไฟลท่ีทําหนาท่ีในการติดตอกับฐานขอมูล ประกอบดวยฟงกชันตางๆ ในการ
เพิ่ม ลบ แกไข คนหาขอมูล โดยมีตัวอยางคําส่ังดังนี้ 

 function connect() 
{ 
  // เร่ิมตนสวนกําหนดการเช่ิอมตอฐานขอมูล // 



 
 

70

  $HOST=DB_HOST;  
  $PORT="";  
  $DB_USER=DB_USER;  
  $DB_PWD=DB_PASSWORD;  
  $DB_NAME=DB_NAME; 
  $DB_HOST=(!empty($PORT)) ? $HOST.":".$PORT : $HOST; 
  if(@mysql_connect($DB_HOST,$DB_USER,$DB_PWD)){ 
  $conServ=@mysql_select_db($DB_NAME) or die("SQL Error: 

<br>".mysql_error());    
  }else{ 
   die("SQL Error: <br>".mysql_error()); }   
  if(DB_CHARSET<>""){ 
   @mysql_query(DB_CHARSET); } 
} 

 function query($sql) 
{ 
  if(@mysql_query($sql)) { return true; }  
  else { die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".mysql_error()); return false;} 
} 

 function select($sql) 
{ 
  $result=array(); 
  $req =@mysql_query($sql) or die("SQL Error: 

<br>".$sql."<br>".mysql_error()); 
  while($data=@mysql_fetch_assoc($req)) { 
    $result[]=$data; 
  } 
  return $result;  
} 

 function insert($table,$data) 
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{ 
  $fields=""; $values=""; 
  $i=1; 
  foreach($data as $key=>$val) 
  { 
    if($i!=1) { $fields.=", "; $values.=", "; } 
    $fields.="$key"; 
    $values.="'$val'"; 
    $i++; 
  } 
  $sql = "INSERT INTO $table ($fields) VALUES ($values)"; 
  if(@mysql_query($sql)) { return true; }  
  else { die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".mysql_error()); return false;} 
} 

 function update($table,$data,$where) 
{ 
  $modifs=""; 
  $i=1; 
  foreach($data as $key=>$val) 
  { 
    if($i!=1){ $modifs.=", "; } 
    if(is_numeric($val)) { $modifs.=$key.'='.$val; } 
    else { $modifs.=$key.' = "'.$val.'"'; } 
    $i++; 
  } 
  $sql = ("UPDATE $table SET $modifs WHERE $where"); 
  if(@mysql_query($sql)) { return true; }  
  else { die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".mysql_error()); return false;} 

 function delete($table, $where) 
{ 
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  $sql = "DELETE FROM $table WHERE $where"; 
  if(@mysql_query($sql)) { return true; }  
  else { die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".mysql_error()); return false;} 
} 

 function listfield($table) 
{ 
 $req=@mysql_query("SELECT * FROM $table"); 
 $numberfields =@mysql_num_fields($req); 
 $row_title="\$data=array(<br/>"; 
 for($i=0; $i<$numberfields ; $i++ ) { 
     $var=@mysql_field_name($req, $i); 
     $row_title.="\"$var\"=>\"value$i\",<br/>"; 
 } 
 $row_title.=");<br/>"; 
 echo $row_title; 
} 

 
5.3 เทคนิคในการพัฒนาระบบ 
  ในการพัฒนาระบบผูคนควาไดนําเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชให
สามารถใชงานระบบไดอยางงายดาย  อีกท้ังเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล ซ่ึง
ประกอบดวย 

5.3.1 การใชงานปฏิทิน (Date pickup) 
มีการนําเอาปฏิทินมาชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการเลือกวันท่ี เพื่อลด

ความผิดพลาดในการกรอกขอมูลในสวนของวันท่ี ซ่ึงการใชงานปฏิทินนี้เปนฟงคชันหนึ่งของ
เทคโนโลยีเจคิวร่ี โดยมีตัวอยางคําส่ังดังนี้ 

$("#my_id_inputTextbox").datepicker({ 
        firstDay: 1,  
        showOtherMonths: true, 
        changeMonth: true, 
        changeYear: true, 
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        showButtonPanel: true, 
        minDate: 
        }); 

 
5.3.2  การเลือกแท็ปขอมูล (jQuery UI tab) 

เปนเคร่ืองมือท่ีใชใหผูใชมีความสะดวกในการเลือกแสดงผลขอมูลท่ีมีลักษณะท่ี
เกี่ยวเนื่องกันโดยไมตองเปล่ียนหนาจอ ซ่ึงสงผลใหมีความรวดเร็วในการแสดงผลไมตองเสียเวลา
ในการดึงขอมูลมาแสดงหลาย ๆ คร้ัง โดยมีตัวอยางคําส่ังดังนี้ 

$(function() { $( "#tabs" ).tabs(); }); 
function opentab1() { 
 $('#tabs-2').html(''); 
 LoadlistAllProblem(); 
}  
function opentab2() { 
 $('#tabs-1').html(''); 
 LoadlistProblemByUser(); 

  } 
  function opentab3() { 

 $('#tabs-1').html(''); 
 $('#tabs-2').html(''); 
 Loadlistserver(); 

   $("#servercontent").html("<div align='Center'><img  
src='images/server-icon.png' /></div>"); 

} 
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5.3.3  การแสดงแผนภูมิ (Fusion Chart) 
เปนเคร่ืองมือชวยสรางกราฟท่ีมีลักษณะเปน Flash เพื่อแสดงผลบนเว็บเพจ เพื่อเพิ่ม

ลูกเลนและใหดูสวยงาม โดยสามารถเรียกจากเว็บสคริปหลายภาษา เชน ASP, PHP, JSP หรือ 
Javascript โดยมีตัวอยางคําส่ังดังนี้ 

<script language="JavaScript">      
var chart1 = new FusionCharts("./FusionCharts/Code/FusionCharts/Column3D.swf", 
"chart1Id", "800", "300", "0", "100");         
var datasouce; 
datasouce = datasouce + "<chart>"; 
<?php 
 $i=0;  
 while($i<count($qr))  
 {  
 $rs=$qr[$i]; 
?> 
datasouce = datasouce + " <set label='<?php echo $rs["server_id"]." 
".$rs["server_name"]; ?>' value='<?php echo $rs["sums"]; ?>' />"; 
<?php 
 $i++; 
 } 
?> 
datasouce = datasouce + "</chart>";    
chart1.setDataXML(datasouce); 
chart1.render("chart1div"); 

 </script> 
 
5.4 โครงสรางเว็บไซต 

ในการออกแบบโครงสรางเว็บไซตสําหรับการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผู
คนควาไดทําการจัดแบงโครงสรางเว็บไซต ออกเปนหมวดหมูดังตอไปนี้ 
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 หนาจอหลัก 
 เขาสูระบบ 

 สวนสําหรับผูดูแลระบบ 
 จัดการขอมูลผูใชงาน 
 จัดการสิทธิผูใชงาน 
 ออกจากระบบ 

 สวนสําหรับเจาหนาท่ีเทคนิค 
 จัดการขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 จัดการขอมูลปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 จัดการขอมูลตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 ออกจากระบบ 

 สวนสําหรับผูใชงานท่ัวไป 
 บันทึกขอมูลปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 รายงานสถานะของปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีตนเองไดแจงไปแลว 
 ออกจากระบบ 

 สวนสําหรับผูบริหาร 
 รายงานสารสนเทศ 
 จํานวนและช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีอายุตามท่ีระบุ 
 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีจะถึงเวลาบํารุงรักษาตามจํานวนปท่ีระบุ 
 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายจําแนกตามระบบปฏิบัติการ 
 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีอยู จําแนกตาม hardware หรือ software ท่ีระบุ 
 จํานวนช่ัวโมงการแกไขปญหาของเจาหนาท่ีเทคนิค 
 แผนภูมิแสดงผล 10 อันดับ เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีการเปล่ียนอุปกรณ 

(hardware) บอยคร้ังท่ีสุด 
 แผนภูมิแสดงผล 10 อันดับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีใชงานนานท่ีสุด 
 แผนภูมิแสดงผล 10 อันดับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีจํานวนคร้ังของการติดขัด

มากคร้ังท่ีสุด 
 ออกจากระบบ 
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ตาราง 5.1 แสดงคําอธิบายหนาท่ีของไฟลในระบบ 

  

ลําดับ ช่ือไฟล คําอธิบาย 
1 index.php หนาหลัก 

กระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิ 
2 login.php หนาจอกรอกขอมูลบัญชีผูใช (ช่ือผูใชและรหัสผาน) 
3 logout.php หนาจอออกจากระบบ 

กระบวนการจดัการขอมูลผูใช 
4 user.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลผูใชงาน 

กระบวนการจดัการขอมูลพื้นฐาน 
5 brand.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลยี่หอเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
6 dealer.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลบริษัทผูจําหนาย 
7 hardware.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลอุปกรณ (hardware) 
8 hwbrand.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลยี่หออุปกรณ (hardware) 
9 hwmodel.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลรุนแบบอุปกรณ (hardware) 
10 hwtype.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลประเภทอุปกรณ (hardware) 
11 location.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลสถานท่ีต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
12 plevel.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลระดับความรุนแรงของปญหา 
13 ptype.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลประเภทปญหา 

กระบวนการจดัการขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
14 addserver.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
15 documents.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขาย 
16 listserver.php แสดงรายการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
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ตาราง 5.1 แสดงคําอธิบายหนาท่ีของไฟลในระบบ (ตอ) 

 

ลําดับ ช่ือไฟล คําอธิบาย 
กระบวนการจดัการขอมูลปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

17 addeditproblem.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
18 listallproblem.php แสดงรายการปญหาท้ังหมดท่ีไดรับการแจง 
19 listmyproblem.php แสดงรายการปญหาของเจาหนาท่ีเทคนิครายบุคคล 
20 listproblembyuser.php แสดงรายการปญหาท่ีผูใชท่ัวไปแจงเขาสูระบบ 

กระบวนการตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Ping) 
21 onlineserver.php หนาจอหลักของการตรวจสอบสถานะการคงอยูฯ 
22 ping.php ตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

กระบวนรายงานสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
23 manager.php หนาจอหลักของผูบริหาร แสดงหัวขอรายงานสารสนเทศ 
24 report.php หนาจอรายงานสารสนเทศ 

 
 


