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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินโครงงาน 

 
ในการพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบุรีรัมย์ มีข้ันตอนของการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
3.1 การศึกษาสถานภาพของระบบงานเดิม 
3.2 การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของระบบงานเดิม 
3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ 
3.4 การพัฒนาและทดสอบระบบ 
3.5 การติดต้ังระบบ 

3.1 การศึกษาสถานภาพของระบบงานเดิม 
คลังข้อสอบกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดเก็บข้อมูลข้อสอบเป็น

เอกสารไว้ในแฟ้มข้อมูลในรูปแบบโปรแกรม Microsoft word หรือจัดเก็บเอกสารเป็นกระดาษ โดย
จะเก็บขอ้สอบไว้เป็นชุด ๆ โดยทางอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ออกข้อสอบไว้หลายชุดให้กับเจ้าหน้าที่ โดย
ในแต่ละภาคการศึกษาเจ้าหน้าที่จะนำข้อสอบชุดใดชุดหนึ่งมาใช้ทดสอบ ทั้งกลางภาคและปลายภาค
จะใช้ข้อสอบชุดต่างกันหรือนำข้อสอบกลางภาคบางข้อมาใช้ในปลายภาค ในแต่ละวิ ชาจะมีการสอน 
2 รูปแบบ คือ การสอนเดี่ยว และการสอนร่วม  ในแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่จะใช้ข้อสอบชุดเดิมที่มีอยู่แล้ว 
หรือออกข้อสอบใหม่ทั้งหมดทั้งการทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาคตามมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 
 
3.2 การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของระบบงานเดิม 

จากการศึกษาระบบงานเดิมทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
3.2.1 ปัญหาของระบบงานเดิม 

3.2.1.1 การจัดเก็บข้อสอบไม่เป็นระบบ 
1) จัดเก็บขอ้สอบเป็นแฟ้มข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Word 
2) จัดเก็บข้อสอบไว้ในแต่ละชุดข้อสอบ 

3.2.1.2 ผู้ใช้งานขาดความรู้ในการจัดการคลังข้อสอบ 
1) นำข้อสอบชุดเดิมมาใช้ ทำให้ข้อมูลบางส่วนสูญหาย 
2) ข้อสอบบางข้อเกิดการซ้ำกัน 

3.2.1.3 ข้อมูลในคลังข้อสอบไม่มีความปลอดภัย 
1) ไม่ได้มีการตรวจสอบผู้เข้าใช้งาน 
2) ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อสอบอย่างเป็นระบบทำให้ข้อมูลเกิดการรั่วไหล
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ภาพที่ 3.1 แผนผังแสดงปัญหา (Cause-and-Effect Diagram) ระบบงานเก่า 
 

3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่  
ระบบงานใหม่จะเป็นการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการและพัฒนาคลัง

ข้อสอบ จากข้อมูลปัญหาระบบงานเดิมและความต้องการของผู้ใช้ สามารถออกแบบระบบใหม่ ตาม
กลุ่มผู้ใช้งาน ดังตอ่ไปนี้ 

 
3.3.1 การทำงานของอาจารย์ผู้สอนในการเข้าใช้งานในระบบคลังข้อสอบออนไลน์  

ดังภาพที ่3.2 
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ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการทำงาน (Flowchart) ของระบบงานใหม่ในส่วนอาจารย์ผู้สอน 
 

จากภาพที่ 3.2 การทำงานของระบบงานในส่วนของอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ 
1) อาจารย์ผู้สอนลงชื่อเข้าสู่ระบบ 
2) ถ้ารหัสผู้ใช้งานถูกต้องอาจารย์สามารถจัดการข้อมูลในระบบได้ 
3) ทำการจัดการข้อมูลรายวิชา 
4) จัดการข้อมูลบทเรียนในแต่ละรายวิชา 
5) จัดการข้อมูลจุดประสงค์ในแต่ละบทเรียนของแต่ละรายวิชา 
6) จัดการข้อมูลข้อสอบในแต่ละจุดประสงค์ 
7) รายงานข้อสอบ 
8) เมื่อต้องการทำรายการต่อ อาจารย์สามารถจัดการข้อมูลรายวิชา ข้อมูล

บทเรียน ข้อมูลจุดประสงค์ ข้อมูลข้อสอบ และรายงานข้อสอบได้อีกตามความต้องการ 
9) สิ้นสุดการทำงานออกจากระบบ 
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3.3.2 การทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าใช้งานในระบบคลังข้อสอบออนไลน์ มีขั้นตอนการ
ทำงานดังภาพที ่3.3 

 

ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนการทำงาน (Flowchart) ของระบบงานใหมใ่นส่วนเจ้าหน้าที่ 
 

จากภาพที่ 3.3 การทำงานของระบบงานในส่วนของเจ้าหน้าที ่ดังนี้ 
1) เจ้าหน้าที่ลงชื่อเขา้สู่ระบบ 
2) ถ้ารหัสผ่านถูกต้องสามารถทำงานในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้  
3) เจ้าหน้าที่สามารถสร้างแบบทดสอบได้  
4) รายงานแบบทดสอบแต่ละรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา  
5) พิมพ์แบบทดสอบของแต่ละรายวิชา 
6) เมื่อต้องการทำรายการต่อ เจ้าหน้าที่สามารถสร้างแบบทดสอบ รายงาน

แบบทดสอบ และพิมพ์แบบทดสอบไดอี้กตามความต้องการ 
7) สิ้นสุดการทำงานออกจากระบบ 

3.3.3 ส่วนของกระบวนการการทำงานของขอบเขต (List of Boundaries) มีดังนี ้
3.3.3.1 ความต้องการของอาจารย์ผู้สอน 

1) สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และบันทึกข้อมูลต่างๆในระบบได้ เช่น ข้อมูล
รายวิชา ข้อมูลบทเรียน ข้อมูลจุดประสงค์การเรียน และข้อมูลข้อสอบ เป็นต้น 

2) สามารถจัดการข้อมูลข้อสอบได้ 
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3) สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลบทเรียน ข้อมูล
จดุประสงค์การเรียน ข้อมูลข้อสอบ เป็นต้น 

3.3.3.2 ความต้องการของเจ้าหน้าที ่
1) สามารถสร้างแบบทดสอบโดยทำการสุ่มข้อสอบในแต่ละจุดประสงค์การ

เรียนได้ 
2) สามารถจัดเก็บข้อมูลแบบทดสอบในแต่ละปีการศึกษาได้ 
3) สามารถรายงานแบบทดสอบได ้
4) สามารถพิมพ์แบบทดสอบได้ 

3.3.4 ส่วนของกระบวนการการทำงานของข้อมูล (List of Data) ประกอบด้วย 
3.3.4.1 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 

1) รหัสอาจารย์ผู้สอน 
2) ชื่อ - นามสกุล 
3) ที่อยู่ 
4) อีเมล 
5) รหัสผ่าน 
6) หมายเลขโทรศัพท ์
7) สิทธิ์การใช้งาน 

3.3.4.2 ข้อมูลเจา้หน้าที ่
1) รหัสเจ้าหน้าที ่
2) ชื่อ - นามสกุล 
3) ที่อยู่ 
4) อีเมล 
5) รหัสผ่าน 
6) สิทธิ์การใช้งาน 

3.3.4.3 ข้อมลูรายวิชา 
1) รหัสวิชา 
2) ชื่อรายวิชา 
3) หน่วยกิต 

3.3.4.4 ข้อมูลบทเรียน 
1) รหัสบทเรียน 
2) ชื่อบทเรียน 

3.3.4.5 ข้อมลูจุดประสงค์การเรียน 
1) รหัสจุดประสงค์ 
2) ชื่อจุดประสงค ์

3.3.4.6 ข้อมลูข้อสอบ 
1) รหัสข้อสอบ 
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2) คำถาม 
3) รปูภาพ 
4) ตัวเลือก ก. 
5) ตัวเลือก ข. 
6) ตัวเลือก ค. 
7) ตัวเลือก ง. 
8) ตัวเลือก จ. 
9) เฉลย 

3.3.4.7 แบบทดสอบ 
1) รหัสแบบทดสอบ 
2) รหัสวิชา 
3) ภาคการศึกษา 
4) ปีการศึกษา 
5) ประเภทแบบทดสอบ 
6) คะแนนเต็ม 
7) เวลาที่ใช้สอบ 

3.3.5 ส่วนของกระบวนการการทำงานของระบบ (List of Processes) ประกอบด้วย 
3.3.5.1 การจัดการข้อมูลในคลังข้อสอบ 

1) เพ่ิม ลบ แก้ไขรายวิชา 
2) เพ่ิม ลบ แก้ไขบทเรียน 
3) เพ่ิม ลบ แก้ไขจุดประสงค์การเรียน 
4) เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อสอบ 
5) เพ่ิม ลบ แก้ไขตัวเลือกข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 

3.3.5.2 การสร้างแบบทดสอบ 
3.3.5.3 การรายงานแบบทดสอบ 

1) รายงานข้อสอบในรายวิชา 
2) รายงานข้อสอบแต่ละบทเรียน 
3) รายงานข้อสอบแต่ละจุดประสงค์การเรียน 
4) รายงานแบบทดสอบในแต่ละปีการศึกษา 
5) บันทึกรายงานแบบทดสอบในแตล่ะปีการศึกษา 
6) พิมพ์แบบทดสอบในแต่ละภาคการศึกษา 
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3.3.6 ความต้องการของระบบ 
3.3.6.1 แผนภาพกระแสข้อมลูระดับสูงสุด (Context Diagram) ดังภาพที ่3.4 
 

 
ภาพที่ 3.4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) 

 
3.3.6.2 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) ระบบคลังข้อสอบ

ออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ดังภาพที่ 3.5 
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ภาพที่ 3.5 ภาพรวม DFD ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
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  3.3.6.3 คำอธิบายกระบวนการ (Process Description) 
 จากการวิเคราะห์และออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
ของระบบคลังข้อสอบออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สามารถ
เขียนคำอธิบายกระบวนการ (Process Description) ของแต่ละโพรเซสได้ ดังนี้ 
  1)  โพรเซสที่ 1 : จัดการข้อมูล 
  2)  โพรเซสที ่2 : สรา้งแบบทดสอบ 
  3)  โพรเซสที ่3 : รายงาน 

3.3.7 ลักษณะแผนภาพความสัมพันธ์ (ER Diagram) แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล
ในระบบคลังข้อสอบออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ดังภาพที ่3.6  
 

 
 

ภาพที่ 3.6 แผนภาพเอนทิตี้ (ER Diagram) ของระบบคลังข้อสอบออนไลน์  
  กรณีศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย ์
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3.3.8 ลักษณะจากความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้นนำมาจัดทำโครงสร้างข้อมูล
ได้ตามพจนานุกรรมข้อมูล (Data dictionary) ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลผู้เข้าใช้งาน user 

ชือ่ฟลิด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ 
Id รหัสประจำตัว Smallint (A) 2 PK 
email อีเมล Varchar 30  
password รหัสผ่าน Varchar 10  
name ชื่อ Varchar 50  
Tel หมายเลข

โทรศัพท์ 
Varchar 10  

address ที่อยู่ Varchar 50  
status สถานะผู้ใช้งาน Char 1  
type สิทธิ์การใช้งาน Char 1  

 
ตารางท่ี 3.2 ตารางข้อมูลรายวิชา tbsubject 

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ 
idsub รหัสวิชา Char 7 PK 
namesub ชื่อวิชา Varchar 120  
scredit หน่วยกิต Varchar 10  
Id รหัสอาจารย์ Smallint 2 FK 

 
ตารางท่ี 3.3 ตารางข้อมูลบทเรียน tblesson 

 
*หมายเหตุ A หมายถึง Auto number. 
 

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ 
Lesid  บทเรียน Smallint (A) 2 PK 
lesname ชื่อบทเรียน Varchar 50  
idsub รหัสวิชา Char 7 FK 
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ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลจุดประสงค์การเรียน tbpurpose 

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ 
purid รหัสจุดประสงค์ Mediumint (A) 3 PK 
purname ชื่อจุดประสงค์

การเรยีน 
Varchar 300  

lesid รหัสบทเรียน Tinyint 1 FK 
 

ตารางท่ี 3.5 ตารางข้อมูลข้อสอบ item 

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบตัิ 
Itid รหัสข้อสอบ Mediumint (A) 3 PK 
itques คำถาม Varchar 500  
Cha ตัวเลือก ก. Varchar 500  
Chb ตัวเลือก ข. Varchar 500  
Chc ตัวเลือก ค. Varchar 500  
Chd ตัวเลือก ง. Varchar 500  
Che ตัวเลือก จ. Varchar 500  
itcore เฉลย Char 1  
purid รหัสจุดประสงค์ Mediumint 3 FK 

 
*หมายเหตุ A หมายถึง Auto number. 
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ตารางท่ี 3.6 ตารางข้อมูลใบปะหน้าข้อสอบ test 

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ 
testid รหัสแบบทดสอบ Smallint (A) 2 PK 
term ภาคการศึกษา Char 1  
numterm ประเภท

แบบทดสอบ 
Char 1  

year ปีการศึกษา Char 4  
score คะแนน Char 3  
timeit เวลาสอบ Char 5  
idsub รหัสวิชา Char 7 FK 

 

ตารางท่ี 3.7 ตารางขอ้มูลแบบทดสอบ testitem 

ชื่อฟลิด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ 
testid รหัสแบบทดสอบ Smallint 2 PK 
numberit หมายเลขข้อสอบ Tinyint 1  
Itid รหัสข้อสอบ Mediumint 3 FK 

 

ตารางที่ 3.8 ตารางขอ้มูลอาจารย์ผู้สอนร่วมวิชา usersub 

ชื่อฟลิด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ 
idsub รหัสวิชา Char 7  
Id รหัสประจำตัว Smallint  2  

 
*หมายเหตุ A หมายถึง Auto number. 
 

3.3.9 ออกแบบหน้าจอแสดงผล  
ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ ได้จากขั้นตอนวิเคราะห์ระบบมาประกอบในการออกแบบ

ระบบงาน โดยออกแบบในส่วนหน้าจอการใช้งานดังนี้ 
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3.3.9.1 การออกแบบหน้าจอลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ แสดงดังภาพที ่3.7 
 

 
 

ภาพที่ 3.7 หน้าจอลงทะเบียน 
 

 3.3.9.2 การออกแบบหน้าจอเข้าสู่ระบบ แสดงดังภาพที่ 3.8 
 

 
 

ภาพที ่3.8 หนา้จอเข้าสู่ระบบ ( Login) 
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 3.3.9.3 หน้าจอการแสดงข้อมลูรายวิชา แสดงผลดังภาพที ่3.9 

 

 
 

ภาพที่ 3.9 หน้าจอการแสดงข้อมลูรายวิชา 
 

 3.3.9.4 หน้าจอการเพ่ิมรายวิชา ประกอบไปด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 3.10 

 

 
 

ภาพที่ 3.10 หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลรายวิชา 
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 3.3.9.5 หน้าจอการแสดงข้อมูลบทเรียน แสดงผลดังภาพที่ 3.11 

 

 
 

ภาพที่ 3.11 หน้าจอการแสดงข้อมลูบทเรียนในแต่ละรายวิชา 

 

 3.3.9.6 หน้าจอการเพ่ิมบทเรียน ประกอบไปดว้ย ชื่อบทเรียน แสดงดังภาพที ่3.12 

 

 
 

ภาพที ่3.12 หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลบทเรียน 
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 3.3.9.7 หน้าจอการแสดงข้อมูลจุดประสงค์ในแต่ละบทเรียนของแต่ละรายวิชา 
แสดงผลดังภาพที่ 3.13 
 

 
 

ภาพที่ 3.13 หนา้จอการแสดงข้อมูลจุดประสงค์ในแต่ละบทเรียนของแต่ละรายวิชา 

 3.3.9.8 หน้าจอการเพ่ิมจุดประสงค์  ประกอบไปด้วย ชื่อจุดประสงค์  แสดงดัง 
ภาพที ่3.14 

 

 
 

ภาพที่ 3.14 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูจดุประสงค์ 
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 3.3.9.9 หน้าจอการแสดงขอ้มูลข้อสอบในระบบ แสดงดังภาพที่ 3.15 
 

 
 

ภาพที่ 3.15 หนา้จอแสดงข้อมูลข้อสอบในระบบ 
 

 3.3.9.10 หนา้จอการเพ่ิมข้อสอบเข้าระบบ แสดงดังภาพที่ 3.16 
 

 
 

ภาพที่ 3.16 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูข้อสอบเข้าระบบ 
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3.4 การพัฒนาและทดสอบระบบ 
 การพัฒนาระบบจะเป็นการสร้างส่วนประกอบแต่ละส่วนของระบบใหม่ โดยการพัฒนาและ
ติดตั้งระบบจะประกอบด้วยกิจกรรมสำคญั ๆ ดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 การสร้างส่วนประกอบซอฟต์แวร์ (การเขียนโปรแกรม) 
  เมื่อเสร็จสิ้นการออกแบบ ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างระบบจริงขึ้นมาด้วยการเขียน
โปรแกรม โดยการเขียนโปรแกรมประกอบด้วยขัน้ตอนสำคัญหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.4.1.1 เลือกภาษาเพ่ือจะนำมาใช้กับการเขียนโปรแกรม ได้แก่ PHP, HTML5, 
CSS, SQL และ JavaScript โดยที่ผู้ พัฒนาจะต้องเข้าใจว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรมนั้น จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทั้งหมด ดังนั้นในการเลือกภาษาจึงต้องเข้าใจจุดประสงค์
ของระบบงานที่นำมาใช้งานด้วย โดยภาษาที่ผู้ พัฒนาได้เลือกมาใช้กับการเขียนโปรแกรมมี
รายละเอียดดังนี้ 
   1) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) คือ ภาษาหลักท่ีใช้ในการเขียนเว็บเพจโดย
ใช้แท็ก (Tag) ในการกำหนดการแสดงผลเพ่ือสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยผู้พัฒนาได้ยกตัวอย่าง
หน้าจอโปรแกรมที่เขียนโดยใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล แสดงดังภาพที่ 3.17 
 

 
 

ภาพที่ 3.17  หน้าจอโปรแกรมที่เขียนโดยใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) 
 

   2) ภาษาซีเอสเอส (CSS: Cascading Style Sheet) ย่อมาจาก Cascading 
Style Sheet มักเรียกโดยย่อว่า “สไตล์ชีท” คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผล
ของเอกสารเอชที เอ็มแอล  อัน ได้ แก่  สี ของข้อความ สี พ้ื นหลั ง ประเภท ตั ว อักษร และ 
การจัดวางข้อความ โดยผู้พัฒนาได้ยกตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมที่เขียนโดยใช้ภาษาซีเอสเอส (CSS) 
แสดงดังภาพที ่3.18 
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ภาพที่ 3.18  หนา้จอโปรแกรมที่เขียนโดยใช้ภาษาซีเอสเอส 
 

   3 ) ภ า ษ า พี เอ ช พี  (Hypertext Preprocessors : PHP)  ย่ อ ม า จ า ก 
Hypertext Preprocessors คือภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก scripting language ภาษาจำพวกนี้คำสั่ง
ต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง โดยผู้พัฒนา 
ได้ใช้ภาษาพีเอชพีสำหรับติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ยกตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมที่
เขยีนโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) แสดงดงัภาพที่ 3.19 

 

 
 

ภาพที่ 3.19  หน้าจอโปรแกรมที่เขียนโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) 
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   4) ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) คือ โปรแกรมระบบ
จัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง 
SQL เป็นเครื่องมือสำหรับเกบ็ขอ้มูลที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการเพื่อให้
ได้ระบบงานที่ รองรับความต้องการของผู้ ใช้  โดยผู้ พัฒนาได้ยกตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม 
PHPMyAdmin ทีใ่ช้ระบบจัดการฐานข้อมูลบนระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล แสดงดังภาพที่ 
3.20 
 

 
 

ภาพที่ 3.20  การจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม PHPMyAdmin 
 

   5) ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) เป็นภาษาสคริปต์ที่มีลักษณะการเขียน
แบบโปรโตไทพ์ (Prototyped-based Programming) ส่วนมากใช้ในหน้าเว็บเพ่ือประมวลผลข้อมูล
และควบคุบการโต้ตอบกับผู้ใช้ที่ฝั่งของผู้ใช้งาน โดยผู้พัฒนาได้ยกตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมที่เขียน
โดยใช้ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript)  แสดงดังภาพที่ 3.21   
 

 
 

ภาพที่ 3.21  หน้าจอโปรแกรมที่เขยีนโดยใช้ภาษาจาวาสคริปต์ 
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  3.4.1.2 เขียนโปรแกรมด้วยการปฏิบัติตามไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ สำหรับ
โปรแกรมหรือระบบที่พัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาได้ปฏิบัติตามไวยากรณ์และกฎเกณฑ์
อย่างเคร่งครัด เนื่องจากภาษาคอมพิวเตอร์มีกฎเกณฑ์ที่ละเอียดซับซ้อน เช่น โปรแกรมจะหยุด
ทำงานและแสดงข้อผิดพลาดออกมาทันทีเมื่อเขยีนคำสั่งผิด 
 3.4.2 การตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบระบบ 
  หลังจากที่ทำการเขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว ในการตรวจสอบและทดสอบระบบจะมี
ขัน้ตอนการทดสอบ ดังต่อไปนี้ 
  3.4.2.1 การทดสอบหน่วยย่อย คือ การทดสอบเพียงโพรเซสเดียวโดยจะมุ่งเน้น 
ที่ความถูกต้องและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโพรเซสนั้น ๆ จนกระทั่งผู้ พัฒนาทดสอบจนเชื่อได้ว่า 
โพรเซสนี้ไม่มีข้อผิดพลาด 
  3.4.2.2 การทดสอบการนำโปรแกรมมาประกอบรวมกัน เป็นการนำโพรเซสย่อยมา
ประกอบรวมกัน ซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วระบบจะต้องทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาดทำงานอย่างถูกต้อง
และครบถว้น 

 
3.5 การติดตั้งระบบ 
 ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิด
การใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเขา้สามารถเข้าใช้งานระบบผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็น Chrome Opera FireFox และ Internet Explorer ในขั้นตอนนี้จะต้องจำลองเครื่องเป็น
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยใช้โปรแกรม XAMPP Version 3.2.2 แล้วทำการคัดลอกไฟล์ทั้งหมด
ของโปรแกรมไปไว้ที่ ไดเร็กทอรี่ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) และทำการอิมพอร์ต (Import) 
ฐานข้อมูลเข้า หลังจากนั้นก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยการเปิดเบราว์เซอร์ (Browser) จากนั้น
พิมพ์ทีช่่อง URL ว่า http://localhost/bankitem 
 3.5.1 จัดทำเอกสารระบบ 
  เอกสารผู้ใช้ เป็นเอกสารคูม่ือที่ช่วยสนับสนุนผู้ใช้ให้เข้าใจขั้นตอนเกีย่วกับการใช้งาน
ระบบ ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ 
  3.5.1.1 การติดต้ังโปรแกรม XAMPP Version 3.2.2 และวิธีการใช้งาน 
  3.5.1.2 การติดตั้งฐานข้อมูล 
  3.5.1.3 การใช้งานระบบในส่วนนำเสนอ 
  3.5.1.4 การใช้งานระบบในส่วนของการสมัครสมาชิกและลงชื่อเข้าสู่ระบบ 
  3.5.1.5 การใช้งานระบบในส่วนของสมาชิก 
  3.5.1.6 การใช้งานระบบในส่วนของเจ้าหน้าที่ 
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