
บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 วิธีการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบติดตามความกาวหนาโครงการ สําหรับกิจการติดตั้ง
ระบบไฟฟา ไดอาศัยกระบวนการตามการพัฒนาซอฟตแวรแบบน้ําตก ดังท่ีกลาวไวในบทท่ี 2 ซ่ึง
แบงออกเปน 5 ขั้นตอนไดแก การกําหนดความตองการ (Requirement Definition)การออกแบบ
ซอฟตแวรและระบบ(System and Software Design) การลงมือพัฒนาและทดสอบในระดับ
หนวย (Implementation and Unit Testing) การประสานระบบและทดสอบระบบ 
(Integration and System Testing) การนําไปใชและบํารุงรักษา (Operation and 

Maintenance) โดยในโครงการนี้ มีการปรับแตงใหเหมาะสมกับการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
 3.1 การกําหนดความตองการ 
 3.2 การออกแบบระบบ 
 3.3 การพัฒนาระบบ 
 3.4 การทดสอบระบบ 
 3.5 การบํารุงรักษาระบบ 
 
3.1  การกําหนดความตองการ 
 เปนกระบวนการศึกษาปญหาท่ีจะนําระบบซอฟตแวรไปแกไข และนํามาวิเคราะห
เพ่ือกําหนดความตองการของระบบ ซ่ึงจะนําไปใชในกระบวนการออกแบบระบบตอไป ซ่ึงวิธีการ
ดําเนินงานในกระบวนการน้ี มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 ศึกษาปญหาและแนวทางแกไข 

  1. ศึกษาความเปนไปไดในดานแนวความคิดผลกระทบของเทคโนโลยีตอ
การประยุกตใชในองคกรธุรกิจ 

 2. ศึกษาขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก ขอมูลดานการติดตามโครงการ, 
ขอมูลการสงขอมูล SMS 

 3. ศึกษาการพัฒนาระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดแก เว็บแอพพลิเคช่ันและ
เทคโนโลยีของพีเอชพี(PHP)และการนําภาษาเอสคิวแอล (SQL) มาใชในการพัฒนาฐานขอมูล 
 3.1.2 เก็บขอมูลความตองการของระบบ 
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 นําขอมูลท่ีศึกษาได ทดลองสรางตัวอยางตนแบบ เพ่ือหาความตองการจากการ
สัมภาษณผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไดแก 

 1. ผูจัดการธุรกิจ ติดตั้งระบบไฟฟา 
 2. ผูจัดการโครงการ ติดตั้งระบบไฟฟา 
 3. พนักงานประจําโครงการ ติดตั้งระบบไฟฟา 

 ซ่ึงขอมูลท่ีตองการมีดังตอไปนี ้
 1. รูปแบบการติดตามความกาวโครงการ ติดตั้งระบบไฟฟา 

 2. รายละเอียดของขอมูลความกาวหนาโครงการท่ีตองการจากระบบ 
 3. รูปแบบสวนติดตอผูใชท่ีงายตอการใชงาน  

 3.1.3 วิเคราะหความตองการของระบบ 
 ทําการวิเคราะหความตองการจากการศึกษาและการเก็บขอมูลความตองการ โดยให
สอดคลองกับการใชงานจริงและขอจํากัดของเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางเอกสารขอกําหนด
ความตองการ สําหรับใชในกระบวนการออกแบบและพัฒนา  
 ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ เอกสารขอกําหนดความตองการของระบบ 
ซ่ึงจําเปนตองนําไปใชในกระบวนการออกแบบ 

 
3.2 การออกแบบระบบ 
 เปนกระบวนการ ในการนําความตองการของระบบท่ีไดจากกระบวนการกอนหนานี้ 
มาวิเคราะหและออกแบบรายละเอียดในแตละสวนของซอฟตแวร เพ่ือเตรียมไวสําหรับการพัฒนา
และทดสอบระบบ ในกระบวนการขั้นตอไป โดยใชหลักการและรูปแบบท่ีนักพัฒนาสามารถเขาใจ
ไดงาย ซ่ึงวิธีการดําเนินงานในกระบวนการน้ี มีรายละเอียดดังนี ้
 3.2.1 วิเคราะหและแบงสวนออกแบบของระบบ 

 1. ออกแบบการทํางานของระบบ 
 2. ออกแบบสวนติดตอกับผูใชงาน 

 
 



 3.2.2 ออกแบบระบบ 
 ทําการออกแบบระบบตามการออกแบบซอฟตแวรเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล ซ่ึง
ประกอบดวย 

 1. ยูสเคสไดอาแกรม(Use Case Diagram) ใชสําหรับออกแบบสวนของ
การ ทํางานหลัก และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับระบบ รวมถึงความสัมพันธกับ
ระบบภายนอก 
  2. คลาสไดอาแกรม(Class Diagram)ใชสําหรับออกแบบคลาส 
โครงสรางของ คลาส และความสัมพันธระหวางคลาสท่ีมีในระบบ 
  3. แอคติวิตีไดอาแกรม(Activity Diagram)ใชสําหรับออกแบบกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้น ในระบบ ตามลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบ 

 3.2.3 ออกแบบสวนท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดวย 
 1. สถาปตยกรรมของระบบ 
   2. การแลกเปล่ียนขอมูลตามมาตรฐานการแลกเปล่ียนขอมูลแบบเคเอ็ม
แอล 
 ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ เอกสารขอกําหนดการออกแบบระบบ ท่ี
จําเปนสําหรับการพัฒนาระบบ และผลตอบกลับไปยังการกําหนดความตองการ คือ ขอมูลการ
ออกแบบท่ีสัมพันธกับความตองการ โดยจะนําไปตรวจสอบวาการออกแบบนั้น ตอบสนองกับ
ความตองการหรือไม หากไมเปนไปตามความตองการก็จะตองแกไขการออกแบบนั้น หรือหากไม
สามารถแกไขการออกแบบได อาจจะจําเปนตองปรับปรุงขอกําหนดความตองการใหสอดคลองกัน
มากท่ีสุด 
 
3.3 การพัฒนาระบบ 
 เปนกระบวนการในการพัฒนาระบบใหไดตามขอกําหนดท่ีไดออกแบบเอาไวและ
ประกอบเขาดวยกัน เพ่ือใหออกมาเปนซอฟตแวรท่ีสามารถใชงานได ซ่ึงการดําเนินงานใน
กระบวนการน้ี มีรายละเอียดดังนี้ 
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 3.3.1 เครื่องมือสําหรับการพัฒนา 

 1.ระบบปฏิบัติการ(Operation System)วินโดวสเซเวน (Windows7) 
 2.  โปรแกรมแอปเซิรฟ-วิน32-รุน 2.5.9 (Appserv-win32-2.5.9) 

 3.  โปรแกรมเพอเซอนอล ไฮเปอรเท็กซ พรีโปรเซสเซอร เวอรช่ัน5 

(Personal Hypertext Preprocessor:PHP Version 5.0) 
4.  โปรแกรมมายเอสคิวแอล รุน 4.0(MySQL 4.0) 
5.  โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน เวอรช่ัน 2.5.7 (PhpMyAdmin 

Version 2.5.7) 
6.  จาวาสคริปต (Java Script) 
7.  เอแจ็กซ (AJAX - Asynchronous JavaScript and XML) 
8.  เจควรีี (jQuery) 
9.  สไตลชีท (Casdacing Style Sheets) 
10. โปรแกรมดรีมวีเวอรรุน CS4 (Dreamweaver CS4) 
11.โปรแกรมโฟโตชอป เวอรช่ัน ซีแอส 4 (Adobe Photoshop CS4) 

 3.3.2 ขั้นตอนการพัฒนา 
 1. ติดตั้งเครื่องมือสําหรับการพัฒนาระบบ บนคอมพิวเตอร 

2. ศึกษาเอกสารการออกแบบระบบ 
3. แบงการพัฒนาออกเปนสวนๆ ตามเอกสารการออกแบบ 
4. ออกแบบคําส่ังของโปรแกรมทีละสวน 
5. สรางไฟลคําส่ังและเขียนคําส่ังทีละสวน 
6. ทําการอัพโหลดขึ้นสูเซิรฟเวอรตามลําดับ 
7. นําแตละสวนมาเช่ือมกัน แลวอัพโหลดขึ้นสูเซิรฟเวอรตามลําดับ อีก

ครั้ง 
8. จัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม 

 ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ ระบบที่ถูกพัฒนาแลว พรอมเอกสารประกอบ
โปรแกรมเพ่ืออธิบายรายละเอียดการทํางานในแตละสวน ซ่ึงการทํางานของระบบอาจจะยังไม
สมบูรณ โดยจะนําไปใชในกระบวนการทดสอบตอไป สวนผลตอบกลับไปยังการออกแบบ คือ 



ขอมูลการพัฒนาท่ีสัมพันธกับการออกแบบ โดยจะนําไปตรวจสอบวาการพัฒนา ดําเนินไปตามการ
ออกแบบหรือไม หากไมเปนตามการออกแบบ ก็จะตองแกไขใหสอดคลองกัน กอนท่ีจะเขาสูการ
ทดสอบตอไป 
 
3.4  การทดสอบระบบ 
 เปนกระบวนการในการทดสอบระบบซอฟตแวรท่ีพัฒนาไดเพ่ือใหทํางานไดอยาง
ถูกตอง ตรงตามความตองการ โดยนําซอฟตแวรมาทดสอบการทํางานท้ัง การทดสอบระดับหนวย
ยอย การทดสอบการทํางานรวมกันของระบบ และการทดสอบความสามารถในการใชงานตาม
สภาพแวดลอมจริงแลวนําปญหาจากการทดสอบมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการทํางานสมบูรณ ซ่ึง
วิธีการดําเนินงานในกระบวนการน้ี มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กําหนดขั้นตอนในการทดสอบ 
 2. จัดเตรียมกรณีทดสอบและขอมูลทดสอบ 
 3. เตรียมหนวยยอยของระบบท่ีตองการทดสอบ 
 4. ทําการทดสอบในระดับหนวยยอยพรอมสรุปผลการทดสอบ 
 5. ทําการทดสอบในระดับของการผสานหนวยยอยพรอมสรุปผลการทดสอบ 
 6. ทําการทดสอบระบบภายใตสภาพแวดลอมการใชงานจริงพรอมสรุปผลการทดสอบ 
 7. จัดทําเอกสารรายงานการทดสอบระบบ 
 ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการน้ีคือ เอกสารรายงานการทดสอบระบบ สวนผล
ตอบกลับไปยังกระบวนการพัฒนา จะเกิดขึ้นเม่ือพบปญหาท่ีทําใหไมสามารถผานการทดสอบตาม
ผลท่ีคาดหวัง ซ่ึงตองนําผลลัพธกลับไปหาสาเหตุและแกไขใหสมบูรณ แลวทําการทดสอบซํ้าอีก
ครั้งจนไดผลลัพธตามท่ีคาดหวัง 
 
3.5 การบํารุงรักษาระบบ 
 ในการนําระบบไปใชงาน มักจะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือปญหาขึ้นกับระบบ ซ่ึงเปนไป
ตามสภาพแวดลอมการทํางานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นกระบวนการนี้ จะเปนการวางแผนบํารุงรักษา
ระบบ โดยจัดเตรียมแผนรองรับการเปล่ียนแปลงและปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบหลังจากท่ี
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นําไปใชงานแลว อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจะถูกนํามาแกไข
ปรับปรุงทันทีหรือบันทึกไวเพ่ือแกไขปรับปรุงในซอฟตแวรรุนถัดไปตามการอนุมัติของผูมีอํานาจ
ของทีมผูพัฒนา ซ่ึงจะถูกวิเคราะหในสวนตางๆ ของระบบท่ีเกี่ยวของกันและพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการเปล่ียนแปลง ตามแผนงานท่ีวางไว 
 ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ แผนการบํารุงรักษาระบบ โดยจะตอง
สอดคลองกับการนําไปใชงานจริง และผลตอบกลับจากกระบวนการนี้ จะนําไปใชในการ
ตรวจสอบกระบวนการกอนหนา เพ่ือคนหาสาเหตุของปญหา แลวแกไขใหสมบูรณในซอฟตแวร
รุนปจจุบันหรือเก็บไวแกไขใหสมบูรณในซอฟตแวรรุนถัดไป 

 ในบทน้ีไดแสดงวิธีการวิจัย โดยกระบวนตางๆ ไดยึดรูปแบบการพัฒนาซอฟตแวร
แบบจําลองน้ําตก เปนตนแบบ ซ่ึงมีกระบวนการพัฒนาตางๆ ไดแก การกําหนดความตองการ การ
ออกแบบระบบการพัฒนาระบบการทดสอบระบบและการบํารุงรักษาระบบตามลําดับ ซ่ึง
รายละเอียดผลลัพธของกระบวนการตางๆ จะไดถูกกลาวในบทถัดไป 
 
 


