
 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การพัฒนาระบบจัดการสูตรอาหารมาตรฐานและตนทุนสําหรับรานอาหาร ผูคนควาได
ทําการศึกษาวิจัยและไดผลลัพธจากการดําเนินการตามหลักการของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
แบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) มาเปนแนวทางในการพัฒนาซอฟตแวรอยางเปนแบบแผน
เพ่ือใหไดซอฟตแวรท่ีมีมาตรฐานดังตอไปนี ้
 4.1 ความตองการของระบบ 

 4.2 ผลการออกแบบระบบ 
 4.3 ผลการพัฒนาระบบ 
 4.4 ผลการทดสอบระบบ 

 4.5 แผนการบํารุงรักษาระบบ 

 4.6 ผลตอบกลับ 

 
4.1 ความตองการของระบบ 
 จากการศึกษาและวิเคราะหความตองการของระบบ ไดผลลัพธออกมาเปนขอกําหนดความ
ตองการของระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 1.  ระบบจะมีการทํางานสองกระบวนการหลัก ไดแก การจัดการสูตรอาหารมาตรฐานและ
การคํานวณวัตถุดิบ 

 2.  การทํางานของการจัดการสูตรอาหารมาตรฐาน มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
• ระบบตองสามารถจัดเก็บสูตรอาหารตามรูปแบบสูตรอาหารมาตรฐานได 
• ระบบตองสามารถคํานวณตนทุนอาหารไดโดยอัตโนมัต ิ

• ระบบตองสามารถคํานวณราคาขายอาหารไดโดยอัตโนมัต ิ

• ระบบตองสามารถเรียกดูสูตรอาหารมาตรฐานได 
• ระบบตองสามารถแสดงผลสูตรอาหารมาตรฐานในรูปแบบแฟมรายงานได 
• ระบบตองสามารถแสดงผลสรุปราคาขายอาหารไดท้ังสองชองทาง ไดแก หนาจอ

คอมพิวเตอร และแสดงผลสรุปราคาขายอาหารในรูปแบบรายงานสรุป 
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 3.  การทํางานของการคํานวณวัตถุดิบ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
• ระบบตองสามารถคํานวณหาจํานวนวัตถุดิบไดอยางแมนยํา  
• ระบบตองสามารถสรุปตนทุนรวมท้ังหมดสําหรับการเตรียมวัตถุดิบได 
• ระบบตองแสดงขอมูลในรูปแบบของรายงานสรุปเม่ือทําการคํานวณวัตถุดิบ 

 
4.2 ผลการออกแบบระบบ 

 หลังจากท่ีผูคนควาไดขอกําหนดความตองการของระบบแลว   จึงนําขอกําหนดความ
ตองการของระบบมาทําการออกแบบระบบตามการออกแบบซอฟตแวรเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล เพ่ือ
นําไปใชในกระบวนการพัฒนาระบบจัดการสูตรอาหารมาตรฐานและตนทุนสําหรับรานอาหาร 
ดังตอไปนี ้
 
 4.2.1 ยูสเคสไดอาแกรม (Use Case Diagram) 

 ระบบจัดการสูตรอาหารมาตรฐานและตนทุนสําหรับรานอาหารจะแบงระดับการใชงานผูท่ี
เขาใชงานอยูท้ังหมด 3 ประเภท ไดแก เจาของราน พอครัว และผูดูแลระบบ ซ่ึงผูใชงานจะใชงาน
แตกตางกันออกไปดังตอไปนี ้

• เจาของราน เม่ือเจาของรานเปดโปรแกรมขึ้นมาก็จะตองทําการกรอกชื่อผูใชงาน 
(Username) และรหัสผาน (Password) เพ่ือเขาใชระบบ ซ่ึงจะเขามาดูใบสรุป
ราคาขาย และสูตรอาหารมาตรฐาน เปนหลัก โดยขอมูลท่ีจะแสดงใหกับเจาของ
รานจะอยูในลักษณะของขอมูลสรุปเปนสวนใหญ 

• พอครัว เม่ือพอครัวเปดโปรแกรมขึ้นมาก็จะตองทําการกรอกช่ือผูใชงาน 
(Username) และรหัสผาน (Password) เพ่ือเขาใชระบบ ซ่ึงจะเขามาดูสูตร
อาหารมาตรฐาน และคํานวณวัตถุดิบ เปนหลัก โดยเฉพาะการคํานวณวัตถุดิบ พอ
ครัวมักจะใชอยูเปนประจํา เนื่องจากระบบการคํานวณวัตถุดิบจะชวยแบงเบาภาระ
ในการประมาณการหรือการคํานวณการเตรียมวัตถุดิบในแตละเมนูอาหารใหพอ
ครัว ไดอยางแมนย่ํา ไมขาด ไมเกิน 

• ผูดูแลระบบ เม่ือผูดูแลระบบเปดโปรแกรมขึ้นมาก็จะตองทําการกรอกช่ือผูใชงาน 
(Username) และรหัสผาน (Password) เพ่ือเขาใชระบบ โดยท่ีผูดูแลระบบจะ
ทําหนาท่ีเปนผูนําเขาขอมูลสูตรอาหารเขามายังฐานขอมูลของระบบ เปนหลัก โดย
ท่ีผูดูแลระบบจะรับขอมูลท่ีอยูในลักษณะของเอกสารสูตรอาหารมาตรฐานท่ีพอ
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ครัวไดคิดคน หรือทําการแกไขสูตรอาหารใหมปอนเขาไปยังระบบเพ่ือบันทึกลง
ฐานขอมูลของระบบ 

 

 
รูปท่ี 4.1 แสดงยูสเคสไดอาแกรมของระบบ 

 
 4.2.2 การออกแบบสถาปตยกรรม (Architecture Design) 

 สถาปตยกรรมของระบบจัดการสูตรอาหารมาตรฐานและตนทุนสําหรับรานอาหาร จะทํา
การสงผานขอมูลผานทาง Work Station ของฝงผูใชระบบไปสูระบบจัดการ (Management 
System)  
 สวนของการแสดงขอมูลสูตรอาหารมาตรฐานทําได 2 ชองทาง ไดแก ผานทางหนา
จอคอมพิวเตอรของผูใชระบบ และแสดงสูตรอาหารในรูปแบบรายงานโดยอาศัย Crystal Report 
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รูปท่ี 4.2 แสดงการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ 

 
 4.2.3 ซีเควนไดอาแกรม (Sequence Diagram) 

 ซีเควนไดอาแกรม (Sequence Diagram) จะแสดงลําดับการทํางานของระบบอยางเปน
ขั้นตอน โดยมี Object และเวลาเปนตัวกําหนดลําดับของงานและเนนไปท่ี instant ของ Object 

ซ่ึงซีเควนไดอาแกรม (Sequence Diagram) จะแสดงปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวาง Object 

ตามลําดับของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น ณ เวลาท่ีกําหนด message ท่ีเกิดขึ้นระหวาง Class จะสามารถ
นําไปสูการสราง method ใน class ท่ีเกี่ยวของได 
 

 
รูปท่ี 4.3 แสดงซีเควนไดอาแกรมของระบบ 
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 ขั้นตอนการทํางานของซีเควนไดอาแกรม 

1. ผูดูแลระบบเพ่ิมขอมูลสูตรอาหารลงในฐานขอมูลของระบบ 

2. เจาของรานและพอครัวเรียกดูขอมูลสูตรอาหารมาตรฐาน 

3. เจาของรานและพอครัวเรียกดูรายงานสรุปสูตรอาหารมาตรฐานและใบสรุป
ราคาขาย 

  
4.3 ผลการพัฒนาของระบบ 

 ผลการพัฒนาระบบจัดการสูตรอาหารมาตรฐานและตนทุนสําหรับรานอาหาร ไดผลลัพธ
ออกมาเปน ซอฟตแวรโปรแกรมท่ีสามารถติดตั้งและใชงานไดตามขอกําหนดความตองการของ
ระบบและการออกแบบระบบ โดยรายละเอียดของการพัฒนาระบบ มีดังตอไปนี ้
 4.3.1 การพัฒนาในสวนการจัดการสูตรอาหารมาตรฐาน 

 ในสวนของการพัฒนาระบบการจัดการสูตรอาหารผูคนควา ไดทําการศึกษารูปแบบ
เอกสารของสูตรอาหารมาตรฐานเพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบหนาจอจัดการสูตรอาหาร
มาตรฐาน และใชเปนแนวทางในการออกรายงานสูตรอาหารมาตรฐาน 
 4.3.2 การพัฒนาในสวนการคํานวณวัตถุดิบ 

 ในสวนของการพัฒนาระบบการคํานวณวัตถุดิบ ผูคนควาไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบ
ขอมูลสูตรอาหารมาตรฐานใหออกมาในลักษณะท่ีใกลเคียงกันกับการจัดการสูตรอาหารมาตรฐาน
เพ่ือความสอดคลองและงายตอการใชงานของผูใชระบบ โดยอาศัย Crystal Report ในการออก
รายงานการคํานวณวัตถุดิบ ซ่ึงในสวนของการคํานวณวัตถุดิบจะทําไดเพียงการออกรายงานแบบ 
Real Time ไมสามารถจัดเก็บการคํานวณวัตถุดิบของแตละเมนูไวได 
 4.3.3 หนาจอการทํางานของระบบ 

 จากการพัฒนาระบบจัดการสูตรอาหารมาตรฐานและตนทุนสําหรับรานอาหาร ไดระบบท่ี
แสดงผลหนาจอการทํางาน ตามงานหลักท่ีเอกสารความตองการและเอกสารการออกแบบได
กําหนดไว ซ่ึงมี 2 สวนหลัก คือ  

1. ระบบจัดการสูตรอาหารมาตรฐาน 

2. ระบบการคํานวณวัตถุดิบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

• หนาจอเขาสูระบบ 

  ในสวนของหนาจอเขาสูระบบจะแบงผูใชงานออกเปน 3 ระดับ เพ่ือจุดประสงค
ในการใชงานท่ีแตกตางกันออกไปของแตละระดับของผูใชงาน โดยท่ีผูใชงานจะตองปอนขอมูลช่ือ
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ผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) กอนเขาใชงานทุกครั้ง เพ่ือสามารถใชตรวจ
ติดตามการเขาใชระบบได 
 

 
รูปท่ี 4.4 หนาจอเขาสูระบบ 

 
• หนาจอเมนูหลัก 

  ในสวนของหนาจอเมนูหลัก จะประกอบไปดวย 4 เมนูหลัก ไดแก จัดการขอมูล 
จัดการสูตรอาหาร แสดงขอมูล และรายงาน 

 

 
รูปท่ี 4.5 หนาจอเมนูหลัก 
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• หนาจอจัดการสูตรอาหารมาตรฐาน 

  ในสวนของหนาจอจัดการสูตรอาหารมาตรฐานผูท่ีสามารถเขาใชงานในหนาจอนี้
ไดแก ผูดูแลระบบ ซ่ึงจะตองมีการเตรียมขอมูลช่ือเมนูอาหาร ประเภทอาหาร ประเภทการปรุง 
ประเภทวัตถุดิบ รูปภาพอาหาร สวนผสมอาหาร และกรรมวิธีการปรุงอาหาร กอนเขาใชในหนาจอ
นี้ เพ่ือความสมบูรณของการใชงานในหนาจอจัดการสูตรอาหารมาตรฐาน 
 

 
รูปท่ี 4.6 หนาจอจัดการสูตรอาหารมาตรฐาน 

 
• หนาจอการคํานวณวัตถุดิบ 

  ในสวนของหนาจอการคํานวณวัตถุดิบผูท่ีสามารถเขาใชงานในหนาจอนี้ไดแก 
พอครัว เพ่ือทําการคํานวณวัตถุดิบท่ีตองการจัดเตรียม 
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รูปท่ี 4.7 หนาจอคํานวณวัตถุดิบ 

 
• หนาจอแสดงขอมูลสูตรอาหารมาตรฐาน 

  ในสวนของหนาจอแสดงขอมูลสูตรอาหารมาตรฐานผูใชงานสามารถเลือกคนหา
การแสดงขอมูลสูตรอาหารในหนาจอคนหาขอมูลสูตรอาหารดังรูปท่ี 4.8 ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดให 
เพ่ือทําการเลือกขอมูลท่ีตองการแสดงสูตรอาหารมาตรฐานไดแก เลือกแสดงขอมูลสูตรอาหารตาม
ประเภทอาหาร เลือกแสดงขอมูลสูตรอาหารตามประเภทการปรุง เลือกแสดงขอมูลสูตรอาหารตาม
ประเภทวัตถุดิบ และเลือกแสดงขอมูลสูตรอาหารตามช่ือเมนูอาหาร 

   

 
รูปท่ี 4.8 หนาจอแสดงขอมูลสูตรอาหารมาตรฐาน 
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  ซ่ึงเม่ือระบบทําการแสดงขอมูลสูตรอาหารดังรูปท่ี 4.8 และเลือกขอมูลท่ีตองการ
แสดงแลว ระบบก็จะแสดงขอมูลสูตรอาหารมาตรฐานตามหนาจอรูปท่ี 4.9 

 

 
รูปท่ี 4.9 หนาจอแสดงสูตรอาหารมาตรฐาน 

 
• หนาจอแสดงขอมูลสรุปราคาขาย 

  ในสวนของหนาจอแสดงขอมูลสรุปราคาขายผูท่ีสามารถเขามาใชงานในหนาจอนี้
ไดแก เจาของราน โดยสามารถเลือกแสดงขอมูลสรุปราคาขายตามเงื่อนไขท่ีกําหนดให คือ เลือก
แสดงขอมูลราคาขายตามประเภทอาหาร เลือกแสดงขอมูลราคาขายตามประเภทการปรุง เลือก
แสดงขอมูลราคาขายตามประเภทวัตถุดิบ และเลือกแสดงขอมูลราคาขายตามช่ือเมนูอาหาร 
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รูปท่ี 4.10 หนาจอแสดงขอมูลสรุปราคาขาย 

 
• หนาจอเลือกแสดงรายงานสูตรอาหารมาตรฐาน 

  ในสวนของหนาจอเลือกแสดงรายงานสูตรอาหารมาตรฐานสามารถเลือกแสดง
รายงานตามเง่ือนไขและคําแนะนําท่ีกําหนดให 
 

 
รูปท่ี 4.11 หนาจอแสดงรายงานสูตรอาหารมาตรฐาน 
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• หนาจอเลือกแสดงรายงานใบสรุปราคาขาย 

  ในสวนของหนาจอเลือกแสดงรายงานใบสรุปคาขายสามารถเลือกแสดงรายงาน
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดให ไดแก เลือกแสดงรายงานใบสรุปราคาขายตามประเภทอาหาร เลือกแสดง
รายงานใบสรุปราคาขายตามประเภทการปรุง เลือกแสดงรายงานใบสรุปราคาขายตามประเภท
วัตถุดิบ และเลือกพิมพใบสรุปราคาขายท้ังหมด 

 

 
รูปท่ี 4.12 หนาจอแสดงรายงานใบสรุปราคาขาย 

 
4.4 ผลการทดสอบระบบ 
 หลังจากกระบวนการพัฒนาเสร็จส้ิน ไดทําการทดสอบการทํางานของระบบจัดการสูตร
อาหารมาตรฐานและตนทุนสําหรับรานอาหาร เพ่ือตรวจสอบและคนหาจุดบกพรองและปญหาของ
ระบบ โดยมีการทดสอบแบงเปนระดับหนวยยอย ระดับการผสานหนวยยอย และการทดสอบ
ระบบภายใตสภาพแวดลอมการใชงานจริง ซ่ึงผลการทดสอบดังตอไปนี ้
 4.4.1 การทดสอบในระดับหนวยยอย 

 ในการทดสอบนั้น จะเปนการทดสอบโดยแยกทดสอบระบบเปนสวนๆ เพ่ือใหแตละ
ระบบสามารถทํางานไดอยางถูกตอง ซ่ึงการทดสอบนี้ ผูทดสอบเปนทีมทดสอบ ซ่ึงเปนหนึ่งใน
ทีมงานพัฒนา โดยมีการทดสอบ 2 สวนคือ การทํางานในรูปแบบแผนท่ีและการทํางานในรูปแบบ
ความเปนจริงเสริม ซ่ึงมีรายละเอียดผลการทดสอบ ดังในตารางท่ี 4.1 และ 4.2 
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กรณีทดสอบ ผลทดสอบ 
เปดโปรแกรม ผาน 

จัดเก็บสูตรอาหารมาตรฐาน ผาน 

คํานวณวัตถุดิบ ผาน 

แสดงสูตรอาหารมาตรฐานบนหนาจอ ผาน 

แสดงสูตรอาหารมาตรฐานในรูปแบบรายงาน ผาน 

แสดงผลสรุปราคาขายอาหารบนหนาจอ ผาน 

แสดงผลสรุปราคาขายอาหารในรูปแบบรายงานสรุป ผาน 

ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบการทํางานโปรแกรม 
 

 4.4.2 การทดสอบในระดับการผสานหนวยยอย 

 ในการทดสอบนั้น จะเปนการทดสอบโดยนําระบบยอยท่ีทดสอบผานแลว มารวมกันและ
ทดสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยการทดสอบครั้ง จะติดตั้งระบบบนเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงานของ
รานอาหาร เนื่องจากการรวมระบบยอยใหทํางานดวยกัน จําเปนตองทํางานบนอุปกรณจริงเทานั้น 
แลวหลังจากนั้นจึงทําการทดสอบวาระบบท่ีติดตั้งลงไปแลว สามารถทํางานไดหรือไม ซ่ึงมีผลการ
ทดสอบ ดังในตารางท่ี 4.3 
 

กรณีทดสอบ ผลทดสอบ 
ติดตั้งระบบใหกับรานอาหาร ผาน 

ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบการทํางานในระดับการผสานหนวยยอย 
 
 4.4.3 การทดสอบระบบภายใตสภาพแวดลอมการใชงานจริง 

 ในการทดสอบนั้น จะเปนการทดสอบระบบดวยการใชงานจริง โดยนําไปใหผูใชงานจริง
เปนผูทดสอบ ซ่ึงรายละเอียดการทดสอบนั้น ใชกรณีทดสอบเดียวกับการทดสอบในระดับหนวย
ยอย ท้ัง 2 สวน ดังกรณีทดสอบในตารางท่ี 4.1 และ 4.2 ซ่ึงไดผลการทดสอบคือ ผานทุกกรณ ี
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4.5 แผนการบํารุงรักษาระบบ 

 ผลจากกระบวนการบํารุงรักษาระบบคือ แผนการบํารุงรักษาระบบ เนื่องจากระบบยังไมมี
การใชงานจริง จึงตองเตรียมแผนขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือรองรับปญหาท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี ้
 1. รองขอการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการบํารุงรักษาระบบ จะเริ่มตนไดก็ตอเม่ือ มีการย่ืนขอเสนอ
หรือคํารองขอใหมีการเปล่ียนแปลง หรือแจงปญหาจากผูใช โดยจะเตรียมชองทางการติดตอ
ระหวางผูใชงานกับทีมงานไว ผานอีเมลและเบอรโทรศัพท 
 2. วิเคราะหขอเสนอการบํารุงรักษา นําคํารองมาจําแนกประเภทของการบํารุงรักษา 

จากน้ันจะพิจารณาคํารองดังกลาวเพื่อการขออนุมัติการเปล่ียนแปลง โดยพิจารณาจากการประมาณ
การขนาด ผลกระทบ ความเปนไปไดและคาใชจายของการเปล่ียนแปลง พรอมจัดลําดับความสําคัญ
ของการเปล่ียนแปลง กําหนดระยะเวลาและวิธีการในการดําเนินการ 
 3. ออกแบบ ทําการออกแบบสวนท่ีตองไดรับการเปล่ียนแปลงแกไข และสวนอ่ืนๆ ท่ี
ไดรับผลกระทบท้ังหมด แกไขเอกสารท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับสวนท่ีไดรับผลกระทบ ออกแบบกรณี
ทดสอบสําหรับสวนใหมท่ีผานการแกไขแลว พิจารณาเอกสารขอกําหนดความตองการเพ่ือ
ปรับปรุงใหตรงกับรุนของซอฟตแวร และปรับปรุงรายการซอมบํารุง 

 4. ดําเนินงานซอมบํารุง เริ่มดําเนินการแกไขคําส่ังโปรแกรมในสวนท่ีไดรับผลกระทบที
ละสวน แลวนํามาประสานเขาดวยกัน 

 5. ทดสอบระบบ นํากรณีทดสอบท่ีไดออกแบบไวมาใชทดสอบ ตามขั้นตอนการทดสอบ
หลังการพัฒนา 

 6. ทดสอบการยอมรับ เปนการทดสอบเพ่ือทําใหม่ันใจวาระบบรุนใหมท่ีผานการแกไข
แลวนั้น เปนท่ียอมรับของผูใชดวย 

 7. เปล่ียนระบบใหม เม่ือมีระบบรุนใหมออกมา โดยจะมีการแจงใหผูใชงานทราบ และ 
ดําเนินการดาวนโหลดระบบรุนใหมมาติดตั้ง โดยระบบการติดตั้งจะปรับปรุงระบบรุนเกา ให
กลายเปนระบบรุนใหมโดยอัตโนมัติ 
 
4.6 ผลตอบกลับ 

 จากรูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบตามรูปแบบจําลองน้ําตก แตละกระบวนการ จะมีผล
ตอบกลับ ไปยังกระบวนการกอนหนา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ดังนี ้
 1. การออกแบบระบบ 

 ผลตอบกลับคือ การออกแบบทุกสวนสอดคลองกับเอกสารกําหนดความตองการ 
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 2. การพัฒนาระบบ 

 ผลตอบกลับคือ การพัฒนาทุกสวนสอดคลองกับเอกสารการออกแบบ 
 3. การทดสอบระบบ 

 ผลตอบกลับคือ การทดสอบทุกสวน ผานการทดสอบ และสอดคลองกับเอกสารกําหนด
ความตองการ เอกสารการออกแบบ รวมถึงการพัฒนา แตมีขอเสนอแนะจากการทดสอบภายใต
สภาพการทํางานจริงโดยผูใชงาน วา ตองการใหระบบความเปนจริงเสริม สามารถแสดงสถานท่ี
ออกมาในรูปแบบ 3 มิติ ซ่ึงเสนอแนะนี้จะถูกนําไปพิจารณา เพื่อพัฒนาออกมาในระบบรุนถัดไป 
 4. การบํารุงรักษาระบบ 

 ผลตอบกลับจากกระบวนการนี้ยังไมมี เนื่องจากยังไมมีการใชงานระบบจริง แตผลตอบ
กลับของกระบวนการน้ี ก็คือคํารองขอการเปล่ียนแปลงและแกไขปญหา โดยจะบันทึกไว เพ่ือใชใน
การปรับปรุงความตองการ การออกแบบ การพัฒนาและการทดสอบ ในการสรางระบบรุนตอไป 

 ในบทนี้ไดแสดงผลลัพธจากการวิจัย โดยทําตามวิธีวิจัย ท่ีนําเสนอในบทกอนหนานี้ ซ่ึงมี
การออกแบบวิธีการตามรูปแบบการพัฒนาแบบน้ําตก โดยกระบวนการท่ีทําสมบูรณคือ การ
กําหนดความตองการ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการทดสอบระบบ สวนการ
บํารุงรักษาระบบนั้น ทําไดเพียงแควางแผน ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากระบบยังไมมีการใช
งานจริง โดยหลังจากการดําเนินการตามกระบวนการตางๆ จนไดระบบท่ีสมบูรณแลว ไดมีผลสรุป
และขอเสนอแนะจากการดําเนินการ ซ่ึงจะไดถูกกลาวในบทถัดไป 
 


