บทที่ 3
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
วิธีการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารโครงการซอฟตแวรของ บริษัทนอรทเธิรน
พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด จะแบงออกเปน 8 ขั้นตอนดังนี้คือ
1. ศึกษาระบบงานเดิมของบริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
2. ศึกษาความตองการของบริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
3. ศึกษาระบบการพัฒนาระบบการบริหารโครงการ
4. วิเคราะห ออกแบบระบบตามทฤษฎีและมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว
5. พัฒนาโปรแกรมสําหรับการพัฒนาระบบการบริหารโครงการ
6. ทดสอบการทํางานของระบบการบริหารโครงการซอฟตแวรของ บริษัทนอร
ทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
7. ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่พบ
8. การจัดการการเปลี่ยนแปลง
3.1 ศึกษาระบบงานเดิมของบริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
ทางบริษัทไดทําการติดตอกับลูกคา เพื่อสอบถามความตองการของลูกคาที่จะนํามาพัฒนา
โครงการซอฟตแวรหนึ่งๆ ขณะเดียวกัน โครงการซอฟตแวรทลี่ ูกคาตองการสามารถพัฒนาได
มากกวา 1 โครงการ เชน บริษัทแอสตันกรุปเอเซีย จํากัด เปนลูกคาหนึ่งของบริษัทนอรทเธิรน พีคส
เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด มีความตองการนําระบบฐานขอมูลมาใชในดานการบริหารจัดการธุรกิจดาน
อสังหาริมทรัพย เพื่อใหเกิความรวดเร็วในการทํางาน จากนั้นทางบริษทั จึงทําการศึกษาความเปนไป
ได และวิเคราะหความตองการของลูกคา โดยลูกคาตองทําการเลือกเครื่องมือทางดานฮารดแวร และ
ซอฟตแวร ที่นํามาใชในการพัฒนาโครงการซอฟตแวรของตนเอง จากความตองการของลูกคาที่
กลาวมาจึงเกิดโครงการบริหารจัดการธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย โดยในแตละโครงการจะมีผูดแู ล
โครงการทําหนาที่วางแผนระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
และติดตามความกาวหนาของ
โครงการ ในแตละโครงการตองมีแผนงานที่ประกอบดวยระบบที่ตองทําการพัฒนา เชน โครงการ
บริหารจัดการธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย ประกอบดวยระบบซื้อ ระบบเชา ระบบขาย เปนตน โดย
ในแตละระบบจะมีผูดแู ลโครงการ เพื่อออกแบบโปรแกรม จัดตารางเวลาการพัฒนาโปรแกรม และ
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กําหนดผูรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ
โปรแกรม โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในแตละระบบจะมีลักษณะของโปรแกรมอยางใดอยางหนึ่ง
คือ กําหนดคาเริ่มตน การบันทึก การประมวลผล การออกรายงาน เพือ่ บงบอกหนาที่ของโปรแกรม
นั้น และมีสถานะของโปรแรกม คือการพัฒนาโปรแกรม การปรับปรุงโปรแกรมจากการ
เปลี่ยนแปลงความตองการ การแกไขโปรแกรมที่เกิดจากการตรวจสอบ และการปรับปรุงโปรแรกม
ในเงื่อนไขอื่น เพื่อบงบอกถึงสถานะของโปรแกรม ตารางเวลาการพัฒนาโปรแกรมนี้อยูในรูปแบบ
เอกสาร ซึ่งผูดูแลระบบ และผูดูแลโครงการนําไปใชในการติดตามงาน
3.2 ศึกษาความตองการของบริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังตอไปนี้
3.2.1 วางแผนการสัมภาษณ
3.2.1.1 ศึกษาอานและเขาใจพื้นฐานของขอมูลของผูถูกสัมภาษณและลักษณะ
ขององคกร
โดยศึกษาพื้นฐานของผูที่เราจะไปสัมภาษณ วาเปนใคร ทําหนาที่อะไร นิสัยใจ
เปนคนแบบใด หรือ ขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวผูถูกสัมภาษณอยางละเอียดจะไดเปน ความรูเบื้องเพื่อ
การพูดคุย และ การสัมภาษณ ทําใหสามารถลดเวลาในการปอนคําถามที่เกี่ยวกับลักษณะงาน
โดยทั่วไป จะชวยใหสัมภาษณสมบูรณขึ้น
3.2.1.2 การตั้งเปาหมายในการสัมภาษณ ควรกําหนดเปาหมายของสัมภาษณ ใน
แตครั้งใหชัดเจน วาตองทราบขอมูลเกี่ยวการวิเคราะหเรื่อง หรือ ดาน ไหน เพราะจะทําใหไมตอง
เสียเวลาในการสัมภาษณ ในแตละครั้งที่สัมภาษณ
3.2.1.3 การตัดสินใจวาจะสัมภาษณใครดี ควรบอกไดวาใครเปน รูเรื่องระบบงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง กั บ งานการวิ เ คราะห ม ากที่ สุ ด ก็ ค วรระบุ บุ ค คลนั้ น ๆ ให ผู ถู ก สั ม ภาษณ ก อ นไป
สัมภาษณ
3.2.1.4
เตรียมการสัมภาษณ โดยนัดกับผูถูกสัมภาษณลวงหนา เพื่อใหผูถูก
สัมภาษณมีเวลาเตรียมหัวขอและรายละเอียดในการใหสัมภาษณ ในการสัมภาษณแตละครั้งควร
เตรียมใหอยูในชวง 45 นาทีถึง 1 ชม. เพื่อจะไดไมรบกวนเวลางานของเขามากนัก
3.2.1.5 กําหนดชนิดของคําถามและโครงสราง ควรเขียนปญหาใหครอบคลุม
สวนหลักที่ใช ในถามหรือ สัมภาษณ และควรพูดซักถามใหเปนไปตามเปาหมาย เทคนิคการตั้ง
คําถามเปนหัวใจสําคัญการสัมภาษณ
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3.1.2 สัมภาษณ
หลังจากวางแผนการสัมภาษณเสร็จแลว ก็จะเริ่มตนการสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณที่
สรางขึ้นมาเอง โดยจะมีทั้งคําถามปลายเปดและคําถามปลายปด ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญดังนี้
3.2.2.1 คําถามปลายเปด เปนคําถามที่สรางขึ้นเพื่อใหตูตอบแบบสอบถามมีอิสระ
ในการตอบ การตั้งคําถามปลายเปดนี้ ไมควรตั้งคําถามในลักษณะทีก่ วางเกินไป ซึ่งอาจทําใหผูตอบ
สับสนและไดรับคําตอบที่ไมถูกตอง ควรตั้งคําถามที่แคบพอเพียง ซึ่งจะไดรับคําตอบจากผูตอบได
ตรงประเด็นมากกวา คําถามปลายเปดมีประโยชนคือ จะไดรับคําตอบในลักษณะความคิดเห็นที่มี
ความละเอียดเพื่อนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติหรือขอเสนอแนะตางๆ

รูป 3-1 คําถามแบบปลายเปด

3.2.2.2 คําถามปลายปด เปนคําถามที่มีการกําหนดคําตอบใหผูตอบแบบสอบถาม
คําถามประเภทนี้ควรมีรายการคําตอบตางๆ
หรือตัวเลือกคําตอบที่มีความชัดเจนแยกแยะความ
แตกตางไดชัด คําถามปลายปดสามารถนํามาประยุกตดวยการใชคอมพิวเตอรคํานวณหาคาสถิติ
ตางๆ ได
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รูป 3-2 คําถามแบบปลายปด
3.2.3 การสังเกต
การสังเกตเปนการเฝาสังเกตดูการปฏิบัติงานของบุคคลตางๆ ในขณะที่ทํางานอยู การ
สังเกตจะเปนเพียงการศึกษาพฤติกรรมการทํางาน การใชเวลา การเคลื่อนไหวในการทํางาน โดย
ระหว างที่ เฝาสังเกตนั้นจะมีการบัน ทึกข อสังเกตตางๆ ลงในแบบฟอรม ซึ่งเรียกวาแบบฟอรม
สังเกตการณ แลวนําบันทึกที่ไดมาทําการวิเคราะห เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน
3.3 ศึกษาระบบการพัฒนาระบบการบริหารโครงการ
ทําการศึกษาความรูและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบโดยมีดังตอไปนี้
3.3.1 ศึกษาระบบการบริหารโครงการซอฟตแวร
การบริหารโครงการซอฟตแวร จะแบงออกเปน 4 ระยะ ดังตอไปนี้
3.3.1.1 ระยะเริ่มตนโครงการ มีกระบวนการดังนี้
• จัดตั้งทีมงานจัดทําโครงการ
• จัดทําแผนการในการเริ่มตนโครงการ
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• จัดทํากระบวนการบริหารโครงการ
3.3.1.2 ระยะวางแผนโครงการ มีกระบวนการดังนี้
• แสดงรายละเอียดขอบเขตของโครงการและความเปนไปได
• แบงกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
• จัดตารางระยะเวลาดําเนินการในเบื้องตน
• วางแผนการติดตอสื่อสารกับผูที่เกี่ยวของในระหวางการพัฒนาระบบ
• จัดทํามาตรฐานในการดําเนินงาน
3.3.1.3 ระยะดําเนินโครงการ มีกระบวนการดังนี้
• ดําเนินงานในแตละกิจกรรมที่วางแผนไว
• ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมงาน
• คอยติดตามการเปลี่ยนแปลง
• บํารุงรักษาชุดเอกสารของโครงการ
• แจงความคืบหนาในการดําเนินงาน
3.3.1.4 ระยะปดโครงการ
3.3.2 ศึกษาการนําระบบสารสนเทศเขามาใชในองคกร
บริษัทมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อหาความไดเปรียบในเชิงแขงขันกับบริษัทอื่นๆ
โดยระบบสารสนเทศจะมีอิทธิพลมากตอกระบวนการดําเนินการในหนาที่ตางๆ ทางธุรกิจ ทําให
การวางแผนดานระบบสารสนเทศเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญในระดับสูง โดยบริษัทพบวาสามารถ
ใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อความไดเปรียบในเชิงแขงขัน สามารถใชในการจัดการเพิ่ม
ผลผลิตและสามารถลดตนทุนได ระบบยอยของระบบสารสนเทศที่ไดทําการศึกษาในครั้งนี้ มีดังนี้
3.3.2.1 ระบบประมวลผลรายการ เปนระบบที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานประจําที่
ตองทําในบริษัท เชน การบันทึกการทํางานของพนักงานในแตละวัน ซึ่งรายงานตางๆ ที่บันทึกใน
แตละวันนั้น จะเปนการปฏิบัติงานที่ซ้ําๆ กันทุกวัน โดยขอมูลประจําวันเหลานี้ จะทําการรวบรวม
เพื่อนําไปจัดทํารายการที่ตองการตอไป
3.3.2.2 ระบบจัดทํารายงานเพื่อการจัดการ เปนระบบสารสนเทศที่ตอบสนอง
ความตองการของผูใชงานดวยการจัดทํารายงานที่ชวยในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการบริหาร
3.3.2.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เปนระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความ
ตองการของผูบริหาร ดวยการจัดทํารายงานเพื่อใชประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร ดวยการ
สามารถนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผล เพื่อชวยในการตัดสินใจแกปญหา

18

3.3.2.4 ระบบสารสนเทศสํานักงาน เปนระบบสารสนเทศในสํานักงานที่ใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดานการสื่อสารและเครือขาย รวมถึงการนําซอฟตแวรตางๆเขา
มาใช
3.3.3 ศึกษาการการรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลดวยเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย
SSL
กระบวนการในการเริ่มตนการสื่อสารผานชั้น SSL แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.3.3.1 ประกาศชุดวิธีการเขารหัส ไดเจสต และลายเซ็นดิจิตอลที่สนับสนุนของ
ทั้งไคลเอ็นตและเซิรฟเวอร
3.3.3.2 การพิสูจนตัวตนของเซิรฟเวอรตอไคลเอ็นต
3.3.3.3 การพิสูจนตัวตนของไคลเอ็นตตอเซิรฟเวอร ถาจําเปน
3.3.3.4 ไคลเอ็นตและเซิรฟเวอรตกลงชุดวิธีการเขารหัส การสรางไดเจสต และ
การใชลายเซ็นดิจิตอล
วิธีการเขารหัสในปจจุบนั แบงเปนสองวิธคี ือ
การใชกุญแจเดียวกันในการเขารหัสและ
ุ แจคนละตัว
ถอดรหัส อาจเรียกกุญแจนีว้ า Session key หรือ Secret key สวนอีกวิธีการคือ การใชกญ
ในการเขารหัสและถอดรหัส ประกอบไปดวยกุญแจสาธารณะและกุญแจสวนตัวซึง่ เปนคูกันเสมอ
เขารหัสดวยกุญแจใด จะตองถอดรหัสดวยกุญแจที่คูกันและตรงกันขามเทานั้น มักใชวิธีการเขารหัส
ดวยกุญแจคนละตัวมาใชในการเขารหัส Session key และสงไปใหฝงตรงขามกอนการสื่อสารจะ
เกิดขึ้นรวมเรียกวาวิธีการแลกเปลี่ยนกุญแจในการเขารหัส
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3.4 วิเคราะห ออกแบบระบบตามทฤษฎีและมาตรฐานที่กําหนดไว
ภาพรวมการทํางานของระบบทั้งหมดแสดงไดดังตอไปนี้

รูป 3-3 ภาพรวมการทํางานของระบบทั้งหมด
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3.4.1 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบทั้งหมด
เมื่อไดขอมูลจากการไปสัมภาษณแลว จึงนํามาทําการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ
ดวยยูสเคสไดอาแกรม (Use Cases Diagram) ดังนี้
<<include>>
Manage Main Data

List Main Data

<<include>>
Administrator

Manage User

List User

<<include>>
List Customer

Manage Customer

<<include>>
Project Manager

Track Project

Manage Project

<<include>>
Manage Scheduling

Login

<<include>>
Programmer

Check Scheduling

Report Status

<<include>>
Print Report
Manager

รูป 3-4 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบทั้งหมด

List Report
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หลังจากไดวิเคราะหระบบรวมแลว ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ
ดวยยูสเคสไดอาแกรม โดยแบงตามผูใชงานในระบบและลักษณะการทํางานไดดังตอไปนี้
3.4.1.1 ผูดูแลระบบ (Administrator)

Login

Manage Main Data

<<include>>

List Main Data

Administrator

Manage User

<<include>>

List User

รูป 3-5 ยูสเคสไดอะแกรมในสวนของผูดแู ลระบบ
ผูดูแลระบบตองทําการยืนยันตัวตน (Login) กอนเขาใชงาน โดยจะตอง
กรอกชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ใหระบบทําการตรวจสอบ
หากถูกตองจะทําการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ แตหากไมถูกตองระบบจะแจงวา
ไมสามารถเขาสูระบบได
หลังจากทําการยืนยันตัวตนและเขาสูระบบไดแลว สามารถกําหนดผูใช
งานระบบ (Manage User) ได จัดการขอมูลทั้งหมดของระบบ (Manage Main
Data) ได และสามารถเพิ่ม ลบ และแกไขขอมูลทั้งหมดได
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3.4.1.2 ผูดูแลโครงการ (Project Manager)

Login

Track Project
<<include>>

Manage Project
<<include>>

Manage Scheduling

Project Manager

Manage Customer

Print Report

<<include>>
List Customer

<<include>>
List Report

รูป 3-6 ยูสเคสไดอะแกรมในสวนของผูดแู ลโครงการ
ผูดูแลโครงการตองทําการยืนยันตัวตน (Login) กอนเขาใชงาน โดย
จะตองกรอกชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ใหระบบทําการ
ตรวจสอบ หากถูกตองจะทําการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ แตหากไมถูกตอง
ระบบจะแจงวาไมสามารถเขาสูระบบได
หลั ง จากทํ า การยื น ยั น ตั ว ตนและเข า สู ร ะบบได แ ล ว สามารถบริ ห าร
โครงการ (Manage Project) ได จัดทําตารางเวลา (Manage Scheduling) ได ติดตาม
การทํางานของโครงการ (Track Project) ได และสามารถเพิ่ม ลบ และแกไขขอมูล
ลูกคาได รวมทั้งสามารถเรียกดูรายงานตางๆได
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3.4.1.3 ผูพัฒนาระบบ (Programmer)

Login

Programmer

Check Scheduling

Print Report

<<include>>

<<include>>

Report Status

List Report

รูป 3-7 ยูสเคสไดอะแกรมในสวนของผูพฒ
ั นาระบบ
ผูพัฒนาระบบตองทําการยืนยันตัวตน (Login) กอนเขาใชงาน โดยจะตอง
กรอกชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ใหระบบทําการตรวจสอบ
หากถูกตองจะทําการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ แตหากไมถูกตองระบบจะแจงวา
ไมสามารถเขาสูระบบได
หลั ง จากทํ า การยื น ยั น ตั ว ตนและเข า สู ร ะบบได แ ล ว สามารถเรี ย กดู
ตารางเวลา (Check Scheduling) ได รายงานสถานะการทํางาน (Report Status)ได
และสามารถเรียกดูรายงานตางๆได
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3.4.1.4 ผูบริหาร (Manager)

Login

Manager

Print Report

<<include>>

List Report

รูป 3-8 ยูสเคสไดอะแกรมในสวนของเจาของผูบริหาร
ผูจัดการรตองทําการยืนยันตัวตน (Login) กอนเขาใชงาน โดยจะตอง
กรอกชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ใหระบบทําการตรวจสอบ
หากถูกตองจะทําการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ แตหากไมถูกตองระบบจะแจงวา
ไมสามารถเขาสูระบบได
หลั ง จากทํ า การยื น ยั น ตั ว ตนและเข า สู ร ะบบได แ ล ว สามารถเรี ย กดู
ตารางเวลา (Check Scheduling) ได รายงานสถานะการทํางาน (Report Status)ได
และสามารถเรียกดูรายงานตางๆได
3.5 พัฒนาโปรแกรมสําหรับการพัฒนาระบบการบริหารโครงการ
การพัฒนาระบบบริหารโครงการซอฟตแวร เริ่มจากศึกษาโครงสราง และกระบวนการของ
การบริหารโครงการ โดยสืบคนจากแหลงขอมูลตางๆ ถึงความตองการที่จะใหมซี อฟตแวรเพื่อ
สนับสนุนการบริหารโครงการซอฟตแวร แลวจึงเริ่มออกแบบโปรแกรมใหครอบคลุม เพื่อให
โปรแกรมทํางานไดตามวัตถุประสงค แลวจึงลงมือพัฒนาโปรแกรม โดยใชภาษา PHP ในการ
พัฒนาซอฟตแวร เนื่องจากภาษา PHP มีลักษณะที่เปน Open Source รวมทั้ง Hosting ของทาง
บริษัทเองก็รองรับภาษานีด้ วย
โดยจะทําการพัฒนาโปรแกรมตามยูเอ็มแอลทีไ่ ดออกแบบไว
ในขณะที่ทําการพัฒนาระบบจะทําการทดสอบความถูกตองอยางสม่ําเสมอ
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ในการพัฒนาระบบบริหารโครงการซอฟตแวร จะประกอบไปดวยโมดูล (Modules) การ
ทํางานที่สําคัญดังนี้
1. การสรางสวนของระบบล็อกอิน (Login)
ผูใชระบบทุกคนที่ตองการเขามาใชงานในระบบตองทําการระบุรหัสผานกอน เพื่อไปใช
ในการกําหนดสิทธิใชงานโปรแกรมภายในระบบ โดยที่ชื่อผูใชและรหัสผานนั้น เจาหนาทีด่ ูแล
ระบบ เปนผูกาํ หนดใหกบั ผูใชเอง
2. การเพิ่มรายละเอียดของลูกคา
โดยเปนบันทึกขอมูลเกี่ยวกับลูกคา เชน ชือ่ ที่อยู เบอรโทรศัพท เปนตน โดยผูที่สามารถ
เขาไปจัดการในสวนของลูกคาได คือผูดูแลโครงการ
3. การเพิ่มรายละเอียดของโครงการ
การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับโครงการของลูกคา เพื่อบงบอกรายละเอียดของโครงการวาเปน
ของลูกคารายใด บันทึกผูด ูแลโครงการของลูกคารายนี้ ที่จัดเก็บ รวมทั้งกําหนดวันเริ่มตนและ
สิ้นสุดของโครงการ โดยที่ผูดูแลโครงการสามารถปรับปรุงแกไขขอมูลโครงการได
4. การเพิ่มรายละเอียดของระบบยอยในแตละโครงการ
การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับระบบยอยในแตละโครงการของลูกคา เพื่อบงบอกรายละเอียด
ของโครงการวาประกอบดวยระบบใดบาง และสถานทีจ่ ัดเก็บซอรสโคด (Source Code) โดยที่
ผูดูแลโครงการสามารถปรับปรุงแกไขขอมูลระบบยอยในแตละโครงการได
5. การบริหารจัดการตารางเวลา
- ผูดูแลโครงการทําการกําหนดระยะเวลาพัฒนาระบบ โดยทําการบันทึกวันที่
เริ่มตนและสิ้นสุดของการพัฒนาระบบและบันทึกผูดแู ลระบบในแตละโครงการของลูกคา
- ผูดูแลโครงการทําการจัดตารางเวลาโปรแกรมที่ตองการพัฒนา โดยการจัด
ตารางเวลานั้นจะทําการตรวจสอบความซ้ําซอนการทํางานของโปรแกรมเมอร
- ผูดูแลโครงการทําการบันทึกวันทีเ่ ริ่มตน สิ้นสุด และผูรับผิดชอบในแตละการ
ทํางานของโปรแกรม ซึ่งไดแก การออกรายละเอียดของโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม และการ
ตรวจสอบโปรแกรม
- ผูพัฒนาระบบทําการเรียกดูกําหนดระยะเวลาพัฒนาโปรแกรม หลังจากทําการ
จัดตารางเวลาโปรแกรม
6. การติดตามการทํางานของนักพัฒนาระบบ
ระบบสามารถทําการแจงวากระบวนการไดเสร็จสิ้นแลว และสามรถเขาสูกระบวนการ
ถัดไปได เชน เมื่อโปรแกรมเมอรพัฒนาซอฟตแวรเสร็จสิ้นแลว ก็สามารถสงตอใหผูทดสอบระบบ
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ทําการทดสอบตอไดทันที ซึ่งผูดูแลโครงการก็จะสามารถทราบวาซอฟตแวรที่กาํ ลังพัฒนา จะ
สามารถเสร็จทันตามกําหนดหรือไม
7. การออกรายงาน
- ระบบสามารถออกรายงานตางๆ ไดแก รายงานเกีย่ วกับลูกคา รายงานเกีย่ วกับโครงการ
รายงานเกีย่ วกับโปรแกรม รายงานการทํางานของโปรแกรมเมอร ตารางเวลาพัฒนาโปรแกรม โดย
แสดงตารางเวลาพัฒนาโปรแกรมตามโครงการและโปรแกรมเมอร
รายงานสรุประยะเวลาที่ใช
พัฒนาในแต ละระบบของโครงการ และรายงานเปรียบเทียบแผนกับผลการดําเนินงานในการ
พัฒนาโปรแกรมของแตละโครงการ
- โปรแกรมเมอรสามารถเรียกดูรายละเอียดของระบบยอยได เชน ที่เก็บซอรสโคด (Source
Code) ภาษาทีใ่ ชพัฒนา และขอมูลความตองการของระบบ
เมื่อแบงตามประเภทผูใชงาน จะประกอบดวยโมดูลที่สําคัญดังนี้
1. ผูดูแลระบบ
เมื่อผูดูแลระบบไดทําการล็อกอินเขามาในระบบแลว จะสามารถจัดการผูใชงาน กลุมของ
ผูใชงาน และขอมูลพนักงานได
2. ผูดูแลโครงการ
เมื่อผูดูแลระบบไดทําการล็อกอินเขามาในระบบแลว จะสามารถจัดการขอมูลลูกคา เพิ่ม
ขอมูลโครงการ ระบบยอยในแตละโครงการ บริหารจัดการตารางเวลาการทํางาน และสามารถ
ติดตามการทํางานของนักพัฒนาระบบ อีกทั้งเรียกดูรายงานในรูปแบบตารางได
3. ผูพัฒนาระบบ
เมื่อผูดูแลระบบไดทําการล็อกอินเขามาในระบบแลว จะสามารถเรียกดูตารางเวลางานของ
ตน แจงสถานะการทํางานใหผูดูแลโครงการและเรียกดูรายงานในรูปแบบตารางได
4. ผูบริหาร
เมื่อผูบริหารไดทําการล็อกอินเขามาในระบบแลว จะสามารถเรียกดูรายงานสรุปในรูปแบบ
ของกราฟได
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3.6 ทดสอบการทํางานของระบบการบริหารโครงการซอฟตแวรของ บริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรด
ดิ้ง ไพรเวทจํากัด
เมื่อทําการพัฒนาโปรแกรมเสร็จสิ้นแลว ทําการทดสอบระบบโดยรวมทั้งหมดวาทํางาน
รวมกันไดปกติดีหรือไม โดยทําการทดสอบระบบในสภาพแวดลอมจริงคือบริษัทนอรทเธิรน พีคส
เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
ในสวนของการทดสอบระบบ จะใชกระบวนการทดสอบแบบแบล็กบอกซ (Black Box
Testing) ซึ่งเปนการทดสอบการทํางานของระบบโดยรวมทั้งหมดวามีกระบวนการทํางานถูกตอง
ตามวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม โดยการทดสอบจะเปนการปอนขอมูลที่ถูกตอง (Valid) และ
การปอนขอมูลที่ไมถูกตอง (Invalid) หรือคาวางเขาสูระบบ (Null) เพื่อใหระบบทําการประมวลผล
ขอมูลพรอมทั้งแสดงผลลัพธที่ไดจากการทํางาน ผูศึกษาไดออกแบบตารางสําหรับบันทึกผลการ
ทดสอบ โดยแบงการทดสอบออกเปน 5 สวน ดังนี้
1. บันทึกผลการทดสอบระบบล็อกอิน
2. บันทึกผลการเพิ่มรายละเอียดของลูกคา
3. บันทึกผลการเพิ่มรายละเอียดของโครงการ
4. บันทึกผลการเพิ่มรายละเอียดของระบบยอยในแตละโครงการ
5. บันทึกผลการจัดการตารางเวลา
ภายในตารางบันทึกผลการทดสอบระบบของแตละประเภท จะบอกไดวาทําการทดสอบ
ความถูกตองของระบบในสวนงานใดบาง โดยปอนขอมูลที่ถูกตองและขอมูลที่ผิดพลาด
ตารางที่ 3-1 บันทึกผลการทดสอบระบบล็อกอิน
เลขที่
กิจกรรม
ขอมูลนําเขา
ทดสอบ
LIT01 ปอนรหัสผานถูกตอง
Username:Sopida
Password:123456
ปอนรหัสผานไมถูกตอง
Username:Sopida
Password:987652

ผลลัพธที่
คาดหวัง
สามารถเขาสู
ระบได
ไมสามารถเขา
สูระบบได

ผลลัพธที่ได
สามารถเขาสู
ระบบได
ไมสามารถ
เขาสูระบบ
ได
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ตารางที่ 3-2 บันทึกผลการเพิม่ รายละเอียดของลูกคา
เลขที่
กิจกรรม
ขอมูลนําเขา
ทดสอบ
ACD01 กรอกรายละเอียดลูกคาถูกตอง
Astongroup

กรอกรายละเอียดลูกคาไมถูกตอง

%/Aston

ผลลัพธที่
ผลลัพธที่ได
คาดหวัง
สามารถบันทึก สามารถ
ขอมูลลูกคาได บันทึกขอมูล
ลูกคาได
ไมสามารถ
ไมสามารถ
บันทึกขอมูล บันทึกขอมูล
ลูกคาได
ลูกคาได

ตารางที่ 3-3 บันทึกผลการเพิม่ รายละเอียดของโครงการ
เลขที่
กิจกรรม
ทดสอบ
APD01 กรอกรายละเอียดโครงการถูกตอง

กรอกรายละเอียดโครงการไมถูกตอง

ขอมูลนําเขา

ผลลัพธที่
คาดหวัง
PROPERTY
สามารถบันทึก
MANAGEMENT ขอมูล
SYSTEM
โครงการได
#”PROPERTY” ไมสามารถ
บันทึกขอมูล
โครงการได

ตารางที่ 3-4 บันทึกผลการเพิม่ รายละเอียดของระบบยอยในแตละโครงการ
เลขที่
กิจกรรม
ขอมูลนําเขา
ผลลัพธที่
ทดสอบ
คาดหวัง
ASD01 กรอกรายละเอียดระบบยอยถูกตอง
RENT SYSTEM สามารถบันทึก
ขอมูลระบบ
ยอยได
กรอกรายละเอียดระบบยอยไมถูกตอง ”RENT
ไมสามารถ
SYSTEM”
บันทึกขอมูล
ระบบยอยได

ผลลัพธที่ได
สามารถ
บันทึกขอมูล
โครงการได
ไมสามารถ
บันทึกขอมูล
โครงการได

ผลลัพธที่ได
สามารถ
บันทึกขอมูล
ระบบยอยได
ไมสามารถ
บันทึกขอมูล
ระบบยอยได
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ตารางที่ 3-5 บันทึกผลการจัดการตารางเวลา
เลขที่
กิจกรรม
ทดสอบ
PSM01 กรอกเวลาทํางานระบบยอยถูกตอง

กรอกเวลาทํางานระบบยอยไมถูกตอง

ขอมูลนําเขา
มีคานอยกวา
ชวงเวลาในการ
ทําโครงการนี้
มีคามากกวา
ชวงเวลาในการ
ทําโครงการนี้

ผลลัพธที่
ผลลัพธที่ได
คาดหวัง
สามารถบันทึก สามารถ
ตารางเวลาได บันทึก
ตารางเวลา
ได
ไมสามารถ
สามารถ
บันทึก
บันทึก
ตารางเวลาได ตารางเวลา
ได

3.7 ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่พบ
ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่พบจากการทดสอบการทํางานของระบบการบริหารโครงการ
ซอฟตแวรของ บริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด รวมทั้งเตรียมวิธีการรับมือตอการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น รวมทัง้ เพื่อเตรียมการสํารอง หรือกูขอมูล เมื่อเกิดปญหาฐานขอมูลลม หรือ
เกิดความเสียหายขึ้น
โดยการทําขอกําหนดเพื่อสรางมาตรฐานในการจัดการและควบคุมการ
เปลี่ยนแปลง
3.7 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เปนการวิเคราะหตน ทุนและ
ผลตอบแทนที่จะไดรับจากขอเสนอใหเปลีย่ นระบบ ดวยการพิจารณาวาสิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลงนัน้
คุมคากับเงินลงทุนที่จะตองเสียไปหรือไม พรอมกับการตรวจสอบรายการที่จะตองเปลี่ยนแปลง
ดวย โดยสามารถอธิบายขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลงไดดังนี้
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เสนอแบบฟอรมขอใหเปลี่ยนระบบ
(Change Request Form)

ยกเลิกขอเสนอให
เปลี่ยนระบบ

เท็จ

ขอเสนอถูกตอง
จริง
- ประเมินวิธีการเปลี่ยนระบบ
- ประเมินตนทุนที่ใช
- บันทึกคํารองขอลงในฐานขอมูล
- เสนอคํารองขอตอที่ประชุม

ยกเลิกขอเสนอให
เปลี่ยนระบบ

เท็จ

อนุมัติขอเสนอ
จริง
- ทําการแกไขซอฟตแวร
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงและขอมูลที่เกี่ยวของ
- ทดสอบคุณภาพของซอฟตแวรเวอรชั่นใหม

ผานเกณฑคุณภาพ
จริง
พัฒนาเปนระบบเวอรชั่นใหม

เท็จ

รูป 3-9 แสดงขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของระบบ

