
 

บทที่ 6 

การพัฒนาโปรแกรม 

 

การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียน

เทคโนโลยเีอเชยี มีลักษณะเปนเว็บแอพพลิเคชันและใชงานผานระบบอินทราเน็ต ดังน้ันผูคนควาจึง

ใชโปรแกรมภาษาที่สามารถทํางานบนเว็บเบราเซอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ตได  

โดยเลอืก ใชโปรแกรม ภาษาเอชทเีอ็มแอล ในการจัดการรูปแบบและพัฒนาสวนติดตอผูใช รวมกับ

ภาษา พเีอชพี และภาษาจาวาสคริปต ในการประมวลผลและติดตอกับฐานขอมูล ซึ่งใชโปรแกรม      

มายเอสคิวแอลในการจัดการ นอกจากนั้นยังนําเอาเทคโนโลยีอาแจกซ ( Ajax) และเจคิวร่ี ( jQuery)   

มาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบใหสามารถอํานวยความสะดวกแกผูใชงาน โดยมีการพัฒนาดังน้ี 

6.1 การใชโปรแกรมภาษาและเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ 

6.2 การพัฒนาระบบ 

6.3 เทคนิคในการพัฒนาระบบ 

6.4 โครงสรางเว็บไซต 

 

6.1   การใชโปรแกรมภาษาและเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ 

         การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียน

เทคโนโลยเีอเชยี มกีารใชโปรแกรมอะโดบ ีดรีมวีฟเวอร เปนเคร่ืองมือชวยในการออกแบบและ

พัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  1) โปรแกรมภาษาเอชทีเอ็มแอล  

   ใชในการพัฒนาสวนติดตอกับผูใชงาน การแสดงผลตาง ๆ ในระบบ  

  2) โปรแกรมภาษา พเีอชพี  

   ใชในการเขียนคําสั่ง ติดตอเพื่อ รับสงขอมูลกับฐานขอมูล  และใชในการสรางเว็บฟอรม 

(Web Form) สําหรับการรับสงขอมูลในระบบโดยมีนามสกุล .php 

  3) โปรแกรมภาษาจาวาสคริปต  

   จาวาสคริปต เปนฟงกชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบและควบคุมการแสดงผลไฟลตาง ๆ 

ผานหนาจอ ซึ่งภาษาสคริปตจะทํางานในฝงไคลเอนต (Client) เทาน้ัน 
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  4) เทคโนโลยีเจคิวร่ี (jQuery) และอาแจกซ (Ajax) 

   เปนเทคโนโลยีที่อยูภายใตการทํางานของโปรแกรมภาษาจาวาสคริปตเพื่อควบคุมและ

สั่งงานใหระบบสามารถทํางานเพื่อติดตอกับผูใชงานไดอยางสะดวก ซึ่งเจคิวร่ีและอาแจกซ  คือ

ไลบรารีของโคดจาวาสคริปต  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการ พัฒนาระบบเพื่อชวย ใหสามารถเรียก เขยีน

หรือ ใชงานจาวาสคริปตใหงายขึน้ 

 

6.2 การพัฒนาระบบ  

 โครงสราง การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียน

เทคโนโลยเีอเชยี แบงสวนการพฒันาออกเปน 4 สวนหลัก ๆ ไดแก  สวนติดตอกับผูใช  สวนควบคมุ

การแสดงผล สวนการประมวลผล และสวนติดตอกับฐานขอมูล  

 6.2.1 สวนติดตอผูใชงาน 

  เปนสวนที่ทําหนาที่ในการควบคุมและตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาใชงานของผูใชงานระบบ

ในแตละระดับ ซึ่งจะแตกตางกันตามสิทธิ์ที่ไดรับจากผูดูแลระบบ ดังตัวอยางคําสั่งดังน้ี 

 function login() 

  { 

document.getElementById('login_response').innerHTML = "กาํลงัตรวจสอบ..." 

var user = encodeURI(document.getElementById('userLogin').value); 

var psw = encodeURI(document.getElementById('passLogin').value); 

var login = encodeURI(document.getElementById('login').value); 

nocache = Math.random(); 

http.open('get', 'chk_login.php?user='+user+'&psw='+psw+'&login='+login+' 

&nocache = '+nocache); 

http.onreadystatechange = loginReply; 

http.send(null); 

} 

 function loginReply() 

  { 

if(http.readyState == 4) 

  { 

  var response = http.responseText; 
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  if(response == 0) 

  { 

  document.getElementById('login_response').innerHTML = '<span 

class="login-text-alert2"><img src="images/icon/16x16/Sign-Alert-icon.png" width="16" 

height="16" /> กรุณาตรวจสอบ รหัสผูใชงาน/รหัสผาน หรือ ทานไมมีสิทธิใชงานในสวนน้ี 

</span>'; 

  } 

  else if(response == 1){ window.open("admin/index.php","_parent"); } 

  else if(response == 2){ window.open("test/index.php","_parent");  } 

 else if(response == 3){ window.open("test/setViewAll.php","_parent"); } 

  else if(response == 4){ window.open("test/reportView.php","_parent"); } 

  else if(response == 5){ window.open("testting/index.php","_parent"); } 

  else if(response == 6){ window.open("executive/search.php","_parent"); } 

  else if(response==99){ window.open("admin/index.php","_parent"); } 

} 

 6.2.2 สวนควบคุมการแสดงผล 

   เปนสวนที่ทําหนาที่ในการควบคุมการแสดงผลของหนาจอใชงาน ซึ่งเปนสวนที่ชวยในการ

เรียกไฟลขึ้นมาแสดงผลผานฟงกชัน ดังน้ี 

 function page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page) 

  {    

  global $e_page; 

  global $querystr; 

  $urlfile="FILE_NAME"; 

  $per_page=20; 

  $num_per_page=floor($chk_page/$per_page); 

  $total_end_p=($num_per_page+1)*$per_page; 

  $total_start_p=$total_end_p-$per_page; 

  $pPrev=$chk_page-1; 

  $pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0; 

  $pNext=$chk_page+1; 
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  $pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;   

  $lt_page=$total_p-4; 

  if($chk_page>0) 

   {   

   echo "<a  href='$urlfile?s_page=$pPrev&querystr=".$querystr."&textSearch= 

".$_GET['textSearch']."&selectsearch=".$_GET['selectsearch']."' class='naviPN'>◄</a>"; 

   } 

   Else 

    {  echo "<a  href='$urlfile?s_page=$pPrev&querystr=".$querystr."&textSearch= 

".$_GET['textSearch']."&selectsearch=".$_GET['selectsearch']."' class='naviPN_disable'>◄</a>"; 

   } 

  for($i=$total_start_p;$i<$total_end_p;$i++) 

   {   

   $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":""; 

   if($e_page*$i<=$total) 

    { 

    echo "<a href='$urlfile?s_page=$i&querystr=".$querystr."&textSearch= 

".$_GET['textSearch']."&selectsearch=".$_GET['selectsearch']."' $nClass  >".intval($i+1)."</a> ";    

    } 

   }   

  if($chk_page<$total_p-1) 

   { 

   echo "<a href='$urlfile?s_page=$pNext&querystr=".$querystr."&textSearch= 

".$_GET['textSearch']."&selectsearch=".$_GET['selectsearch']."'  class='naviPN'>►</a>"; 

   } 

   else 

   { 

   echo "<a href='$urlfile?s_page=$pNext&querystr=".$querystr."&textSearch= 

".$_GET['textSearch']."&selectsearch=".$_GET['selectsearch']."'class='naviPN_disable'>►</a>";} 

   }    
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 6.2.3 สวนการประมวลผล 

   เปนสวนที่ทําหนาที่ในการประมวลผลของระบบ ประกอบดวย 2 สวนหลักๆ คือสวน การ

ประมวลผลหลังการสอบ และสวนวิเคราะหแบบทดลองสอบ 

   1) สวนการประมวลผลหลังการสอบ 

  for($i=1;$i<=50;$i++) 

   { 

   $questionid="question_id".$i; 

   $answer="RadioGroup".$i; 

   if($testtype==0) 

    {  

    if($_POST[$answer]==0) 

     { 

     $sql="insert into testing_answer (test_flag_id,question_id,answer) 

values('$rcs[test_flag_id]','$_POST[$questionid]','1')"; 

     } 

    else 

     {  

     $sql="insert into testing_answer (test_flag_id,question_id,answer) 

values('$rcs[test_flag_id]','$_POST[$questionid]','$_POST[$answer]')";} 

     } 

    else 

     { 

     $sql="insert into testing_answer (test_flag_id,question_id,answer) 

values('$rcs[test_flag_id]','$_POST[$questionid]','$_POST[$answer]')"; 

     } 

   mysql_query($sql,$conn); 

   }  

  for($i=1;$i<=50;$i++) 

   { 

   $questionid="question_id".$i;  
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   $answer="RadioGroup".$i; 

   $sql_ts="select * from question where question_id='$_POST[$questionid]'"; 

   $rs_ts=mysql_query($sql_ts,$conn); 

   $rcs_ts=mysql_fetch_assoc($rs_ts); 

   $chk_answer= $_POST[$answer]; 

   if($testtype==0) 

    {   

    if($_POST[$answer]==0) 

     { 

     $chk_answer=1; 

     } 

    } 

  if($rcs_ts[ans]==$chk_answer) 

   {  

   if($i<=10)$score1++; 

   else if($i>=11 and $i<=20)$score2++; 

   else if($i>=21 and $i<=30)$score3++; 

   else if($i>=31 and $i<=40)$score4++; 

   else if($i>=41 and $i<=50)$score5++; 

   }  

    } 

 

   2) สวนวิเคราะหแบบทดลองสอบ 

    เปนสวนที่ทําหนาที่ในการนําขอมูลจากการทดลองสอบ มาประมวลผลเพื่อทําการ

วิเคราะหแบบทดลองสอบ ดังนี้ 

  $sql="select * from tmp_score join test_flag on tmp_score.test_flag_id= 

test_flag.test_flag_id WHERE test_sets='$set_id' order by sum DESC limit 0,$a";  

  $rs_score=mysql_query($sql,$conn);   

  while($c_score=mysql_fetch_array($rs_score)) 

   {  
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   $sql="select * from testing_answer where test_flag_id='$c_score[test_flag_id]' 

and question_id='$cols_test[question_id]'";  

   $rs_ans=mysql_query($sql,$conn); 

   $rcs_ans=mysql_fetch_assoc($rs_ans); 

   if($rcs_ans[answer]==$cols_test[ans]) 

    { 

   $b++;  

   }  

  else 

   { 

   if($rcs_ans[answer]==1){ $d1++;} 

   if($rcs_ans[answer]==2){ $d2++;} 

   if($rcs_ans[answer]==3){ $d3++;} 

   if($rcs_ans[answer]==4){ $d4++;} 

   } 

   } 

   echo "<br/>"; 

   if($tf%2!=0) 

   {  

   $b1=$a+1;}else{ $b1=$a; 

   } 

   $sql_s="select * from tmp_score join test_flag on tmp_score.test_flag_id= 

test_flag.test_flag_id where test_type='0' and test_sets='$set_id' order by sum DESC limit $b1,$a"; 

   $rs_score=mysql_query($sql_s,$conn);   

   while($c_score=mysql_fetch_array($rs_score)) 

   { 

   $sql="select * from testing_answer where test_flag_id='$c_score[test_flag_id]'  and 

question_id='$cols_test[question_id]'";  

   $rs_ans=mysql_query($sql,$conn); 

   $rcs_ans=mysql_fetch_assoc($rs_ans); 
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   if($rcs_ans[answer]==$cols_test[ans]){ $c++; } 

   else 

    { 

    if($rcs_ans[answer]==1){ $e1++;} 

   if($rcs_ans[answer]==2){ $e2++;} 

   if($rcs_ans[answer]==3){ $e3++;} 

   if($rcs_ans[answer]==4){ $e4++;} 

   } 

   } 

   $difficulty1=(($b+$c)*100)/($a*2);  

   $df_format=number_format($difficulty1,0);   

  $analyze1=($b-$c)/$a; 

   $al_format=number_format($analyze1,2);  

   if($cols_test[ans]==1) 

   {  $c1=$al_format;  } 

   else 

    {   $c1=($e1-$d1)/$a; $c1=number_format($c1,1);  } 

  if($cols_test[ans]==2) 

   {   $c2=$al_format; } 

  else 

   {  $c2=($e2-$d2)/$a; $c2=number_format($c2,1);  } 

   if($cols_test[ans]==3) 

    {  $c3=$al_format;  } 

   else 

    {   $c3=($e3-$d3)/$a; $c3=number_format($c3,1);  } 

     if($cols_test[ans]==4) 

      {   $c4=$al_format;  } 

     else 

      {  $c4=($e4-$d4)/$a; $c4=number_format($c4,1); } 
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 6.2.4 สวนติดตอกับฐานขอมูล 

   เปนสวนที่ ทําหนาที่ในการติดตอกับฐานขอมูล มีตัวอยางคําสั่ง ดังน้ี 

 function connect() 

 { 

 $host = " DB_HOST "; 

 $user =" DB_USER "; 

 $pass = " DB_PASSWORD "; 

 $db = " DB_NAME"; 

 $conn = mysql_connect($host,$user,$pass); 

 mysql_select_db($db); 

 mysql_query("SET NAMES UTF8"); 

 } 

 

6.3 เทคนิคในการพัฒนาระบบ 

  ในการพัฒนาระบบผูคนควาไดนําเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชให

สามารถใชงานระบบไดอยางงายดาย อีกทั้งเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล ซึ่งประกอบดวย 

6.3.1 การใชงานปฏิทิน  

   มีการนําเอาปฏิทินมาชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการเลือกวันที่ เพื่อลดความ

ผิดพลาดในการกรอกขอมูลในสวนของวันที่ ซึ่งการใชงานปฏิทินน้ีเปนฟงกชันหน่ึงของเทคโนโลยี

เจคิวร่ี โดยมีตัวอยางคําสั่งดังน้ี 

$("#my_id_inputTextbox").datepicker({ 

        firstDay: 1,  

        showOtherMonths: true, 

        changeMonth: true, 

        changeYear: true, 

        showButtonPanel: true, 

        minDate: 

        }); 
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 6.3.2 การใชงานฟงกชันของในการตรวจสอบคาซ้ํา  

  เปนฟงกชันที่ชวยในการอํานวยความสะดวกโดยใชอาแจกซ ( Ajax) ในการทําการ

ตรวจสอบคาที่มีอยูในฐานขอมูลกับคาที่ปอนเขาไปใหมวาซ้ํากันหรือไมแลวทําการแจงเตือนทันที 

  function doCallAjaxDep()  

   { 

     HttPRequest = false; 

     if (window.XMLHttpRequest) 

     {  

     HttPRequest = new XMLHttpRequest(); 

     if (HttPRequest.overrideMimeType)  

     { 

     HttPRequest.overrideMimeType('text/html'); 

      } 

      } 

     else if (window.ActiveXObject) 

      { try { HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 

       } catch (e) {  

     try {   HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

       } catch (e) {} 

      } 

     }  

   if (!HttPRequest)  

   { 

    alert('Cannot create XMLHTTP instance'); 

    return false; 

     } 

    var url = 'gdataDep.php'; 

    var pmeters = "tUsername=" + encodeURI( document.getElementById("txtUsername") 

.value); 

  HttPRequest.open('POST',url,true); 
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  HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

  HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length); 

  HttPRequest.setRequestHeader("Connection", "close"); 

  HttPRequest.send(pmeters); 

  HttPRequest.onreadystatechange = function() 

   { 

   if(HttPRequest.readyState == 3)   

    { 

    document.getElementById("mySpan").innerHTML = ".."; 

    } 

   if(HttPRequest.readyState == 4)  

    { 

    if(HttPRequest.responseText == 'Y') 

     { 

     window.location = 'AjaxPHPRegister3.php'; 

     } 

    else 

     { 

     document.getElementById("mySpan").innerHTML = 

HttPRequest.responseText; 

     } 

     } 

    } 

      } 
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  6.3.2 การแสดงแผนภมูิ  

   เคร่ืองมือที่ใชในการชวยสรางกราฟ จะมีลักษณะเปน Flash ซึ่งแสดงผลบนเว็บเพจ เพื่อ

เพิ่มลูกเลนและใหดูสวยงาม โดยสามารถเรียกจากเว็บสคริป ตหลายภาษา  เชน ASP, PHP, JSP หรือ 

Javascript โดยมีตัวอยางคําสั่งดังน้ี 

      <script type="text/javascript" src="amcharts/flash/swfobject.js"></script> 

        <div id="chartdiv"></div> 

         <script type="text/javascript"> 

         var params =    {               bgcolor:"#FFFFFF"            }; 

         var flashVars = {               path: "amcharts/flash/",chart_data: "<?=$ii?>", 

 <? 

 $setdata="<settings><data_type>csv</data_type><plot_area><margins><left>50</left>

<right>40</right><top>50</top><bottom>50</bottom></margins></plot_area><grid><category><d

ashed>1</dashed><dash_length>4</dash_length></category><value><dashed>1</dashed><dash_le

ngth>4</dash_length></value></grid><axes><category><width>1</width><color>E7E7E7</color>

</category><value><width>1</width><color>E7E7E7</color></value></axes><values><value><m

in>0</min></value></values><legend><enabled>0</enabled></legend><angle>0</angle><column

><width>85</width><balloon_text>{title}: {value} คน</balloon_text><grow_time>3</grow_time> 

<sequenced_grow>1</sequenced_grow></column><graphs><graph gid='0'><title>คนสอบทั้งหมด

</title><color>ADD981</color></graph><graph gid='1'><title>ผาน</title><color>7F8DA9</color> 

</graph><graph gid='2'><title>ไมผาน</title><color>FEC514</color></graph></graphs><labels> 

<label lid='0'><text><![CDATA[<b>ผลการทดสอบ</b>]]></text><y>18</y><text_color>000000 

</text_color> <text_size>13</text_size><align>center</align></label></labels></settings>"; 

  ?> 

             chart_settings: "<?=$setdata?>" 

              }; 

              swfobject.embedSWF("amcharts/flash/amcolumn.swf", "chartdiv", "600", "400", 

"8.0.0", "amcharts/flash/expressInstall.swf", flashVars, params); 

          </script> 
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6.4 โครงสรางเว็บไซต 

ในการออกแบบโครงสรางเว็บไซตสําหรับ การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะดานความรู

ภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย  ผูคนควาไดทําการจัดแบงโครงสรางเว็บไซต 

ออกเปนหมวดหมูตามกลุมผูใชงาน ดังตอไปน้ี 

 หนาจอหลกั 

 เขาสูระบบ 

 สวนสําหรับผูดูแลระบบ 

 จัดการขอมูลผูใชงานระบบและขอมูลฝายงาน 

 จัดการขอมูลผูใชงานระบบ 

 จัดการขอมูลขอมูลฝายงาน 

 ออกจากระบบ 

 สวนสําหรับเจาหนาที่ปอนขอสอบ 

 จัดการขอมูลกําหนดการสอบ 

 จัดการขอมูลกําหนดการทดลองสอบ 

 จัดการขอมูลกําหนดการทดสอบ 

 จัดการขอมูลแบบทดลองสอบ 

 จัดการขอมูลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ 

 จัดการการวิเคราะหแบบทดลองสอบ 

 จัดการผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ 

 ออกจากระบบ 

 สวนสําหรับผูบุคลากร 

 จัดการการทดลองสอบ 

 จัดการการทดสอบ 

 ออกจากระบบ 

 สวนสําหรับผูบริหาร 

 รายงานผลการสอบ 

 ออกจากระบบ 
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ตาราง 6.1  แสดงคําอธิบายหนาที่ของไฟลในระบบ 

  

ลําดับ ชื่อไฟล คําอธิบาย 

1 index.php หนาหลกั 

กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์การใชงานระบบ 

2 login.php หนาจอกรอกขอมูลบัญชีผูใช (ชื่อผูใชและรหัสผาน) 

3 chk_login.php ตรวจสอบสิทธิ์การใชงานระบบ 

4 logout.php หนาจอออกจากระบบ 

กระบวนการจัดการขอมูลผูใชงานระบบและขอมูลฝายงาน 

5 personnelManager.php เพิ่ม แกไข ขอมูลผูใชงานระบบ 

6 departmentManager.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลฝายงาน 

กระบวนการจัดการขอมูลกําหนดการทดสอบ 

7 dateTest2ViewAll.php เพิ่ม แกไข ขอมูลกําหนดการทดลองสอบ 

8 dateTestViewAll.php เพิ่ม แกไข ขอมูลกําหนดการทดสอบ 

กระบวนการจัดการขอมูลแบบทดลองสอบ 

9 setViewAll.php เพิ่ม แกไข ขอมูลแบบทดลองสอบ 

กระบวนการจัดการการสอบ 

10 test.php จัดการการทดลองสอบ 

11 testtrue.php จัดการการทดสอบ 

12 scorereview.php  แสดงผลคะแนนการสอบ 

กระบวนการประมวลผลการทดสอบ 

13 service.php ประมวลผลคะแนนการสอบ 

กระบวนการวิเคราะหแบบทดลองสอบ 

14 reportAnalyze.php เพิ่ม ลบผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ 

15 reportView.php แสดงผล คัดลอกแบบทดลองสอบ 

กระบวนการรายงานผลการสอบ 

16 report.php หนาจอรายงานสารสนเทศของผูบริหาร 

 

 


