
บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การพัฒนาระบบติดตามความกาวหนาโครงการ สําหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟาได
ผลลัพธจากการดําเนินการตามขั้นตอนท่ีวางแผนไวดังตอไปนี ้
 4.1 ความตองการของระบบ 
 4.2 ผลการออกแบบระบบ 
 4.3 ผลการพัฒนาระบบ 
 4.3.1 ประชุมและเลือกฟงกช่ันงาน  

 4.3.2 พัฒนา ทดสอบ และจัดทําแพ็คเกจ  
 4.3.3 นําเสนอผลงาน  

 4.5 รวบรวมรายละเอียดงานสําหรับพัฒนาระบบเพ่ิมเติม  
 4.6 นําระบบไปใชงานและบํารุงรักษาระบบ 
 
4.1 ความตองการของระบบ 
 จากการศึกษาและวิเคราะหความตองการของระบบ ไดผลลัพธออกมาเปนขอกําหนด
ความตองการของระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ระบบงานมีการรักษาความปลอดภัย ซ่ึงผูใชงานสามารถเขาใชระบบงานจะตองมี 
ช่ือผูใช(Username)และรหัสผาน (Password)ถึงจะเขามาใชระบบได 

2. ระบบบันทึกขอมูลโครงการ กิจกรรมยอยภายในโครงการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ของกิจกรรมยอย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบโครงการ และผูรับผิดชอบกิจกรรมยอย 
ภายในโครงการ 

3. ระบบบันทึกขอมูลการประมาณการคาใชจายท่ีใชในโครงการ 
4. ระบบแสดงขอมูลโครงการในรูปแบบของ Gantt Chartได และ แสดง Critical 

Pathของโครงการ 
5. ระบบสามารถแสดงขอมูลลําดับการเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมยอย ของ

โครงการจนกระท่ังส้ินสุดโครงการ 
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6. ระบบสามารถบันทึกสถานะและขอมูลผลการดําเนินงานของกิจกรรมยอย แตละ
โครงการได 

7. ระบบบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมยอยของโครงการ 
8. ระบบบันทึกขอมูลผลการติดตามโครงการ 
9. ระบบสามารถแจงเตือนผลการดําเนินงานของโครงการผานทาง SMSใหผูจัดการ

โครงการ และผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ได 
10. ระบบสามารถแจงเตือนระยะเวลาปฏิบัติงานผานทาง SMSให ผูรับผิดชอบ 
11. ระบบรายงานแจงเตือนรายงานผลการปฏิบัติงานผานทาง SMSใหผูท่ีเกี่ยวของ

โครงการ 
12. ระบบแสดงผลรายงาน  

- รายงานสรุประยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ 
- รายงานสรุปผลการแจงเตือน SMSใหผูรับผิดชอบกิจกรรม ผูจัดการ

โครงการทราบ 
- รายงานเปรียบเทียบสรุปคาใชจายในการดําเนินการโครงการเบ้ืองตน 

 
4.2 ผลการออกแบบระบบ 
 หลังจากไดขอกําหนดความตองการของระบบแลวจึงนํามาทําการออกแบบระบบตามการ
ออกแบบซอฟตแวรเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอลเพ่ือนําไปใชในกระบวนการพัฒนาระบบติดตามความกาวหนา
โครงการ สําหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟา ตอไป 
 

 4.2.1 ยูสเคสไดอาแกรม 
 ระบบติดตามความกาวหนาโครงการ สําหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟา  เพ่ือใหธุรกิจไดมีการ

เก็บขอมูล  การปฏิบัติงานของโครงการเพื่อใหประสิทธิภาพ ตรวจสอบได สามารถแสดงขอมูลลําดับการ
ปฏิบัติงาน      ของกิจกรรมในโครงการ รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานของโครงการ ให ผูจัดการ
โครงการ และผูจัดการ เพ่ือให ธุรกิจทราบผลความกาวหนาของงานในแตละโครงการได  สามารถสง
ขอมูล   การปฏิบัติงานจากผูปฏิบัติงาน ไปยังผูจัดการโครงการ และมีการสงเอสเอ็มเอส (SMS)แจง
เตือนภาระหนาท่ีการปฏิบัติงานของโครงการใหแดผูท่ีเกี่ยวของทราบซ่ึงยูสเคสไดอาแกรมของระบบ 
แสดงตามรูปท่ี 4.1 
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ผู ปฏิบัติงานโครงการ

Project Magager
ผู ดูแลระบบ

เขาสูระบบ

System

ผูจ ัดการธุรกิจ

ตรวจสอบสิทธิการใชงาน
เขาสูระบบ

จัดการขอมูลพ้ืนฐานระบบ
จัดการขอมูลโครงการ

แสดงขอมูลตารางเวลาโครงการ

บันทึกผลการติดตามโครงการ

<<Include>>

บ ันทึกผลการปฏิบัติงานโครงการ เขาสูระบบ

เขาสูระบบ

แสดงขอมูลตารางเวลาโครงการ

แสดงรายงาน

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>
<<Include>>

<<Include>>

 
รูปท่ี 4.1 แสดงยูสเคสไดอาแกรมของระบบ 

 4.2.2 การออกแบบสถาปตยกรรม 
 สถาปตยกรรมของระบบติดตามความกาวหนาโครงการ สําหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟา มี

ลักษณะการทํางานในรูปแบบเว็บแอพลิเคช่ัน (Web Application)ในงานใชงานระบบนั้นผูใชงานนั้น
จะตองใชงานผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือใชในการติดตาม ตรวจสอบ บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานของ
แตโครงการได และ เม่ือมีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอมูลโครงการ ระบบจะทําการสง SMSแจง
การเปล่ียนแปลงขอมูลโครงการใหผูท่ีเกี่ยวของโครงการทราบได ซ่ึงการออกแบบสถาปตยกรรมของ
ระบบ แสดงตามรูปท่ี 4.2  

 
รูปท่ี 4.2 แสดงการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ 
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 4.2.3 คลาสไดอาแกรม 
 คลาสหลักๆ ของระบบ ท่ีจําเปนตองมี เริ่มจากคลาส Employeeซ่ึงเปนคลาสท่ีใชสําหรับเก็บ

ขอมูลพนักงาน ขอมูลสิทธิการเขาใชระบบ ดึงขอมูลมาจากฐานขอมูล แลวทําการดึงขอมูลโครงการ ดวย
เมธอด View_Project() เรียกดูขอมูลกิจกรรท่ีรับผิดชอบ ดวยเมธอด View_Activity()และเรียกดู
ขอมูลตารางเวลาโครงการ(Gantt chart)ดวยเมธอด ViewGanttChart()ซ่ึงขอมูลท่ีไดมาจะถูกนําไป
เก็บไวในตัวแปรmessageเพ่ือสงตอไปยังคลาสอ่ืนๆ ตอไป 

 คลาสตอไปคือ Project Planเปนคลาสท่ีใชสําหรับเก็บขอมูลของโครงการตางๆ ซ่ึงจะ
มีการเช่ือมโยงไปยังคลาส Activityซ่ึงเปนคลาสท่ีใชเก็บขอมูลกิจกรรมของโครงการ และ คลาส 
Cost เปนคลาสท่ีใชเก็บขอมูลคาใชจาย ซ่ึง ท้ัง 3 คลาส นี้จะทํางานรวมในการจัดการขอมูลของ
โครงการ 

 คลาส Project Trackingเปนคลาสท่ีใชสําหรับเก็บขอมูลผลการปฏิบัติงานและการ
ติดตามขอมูลโครงการ คลาส Project Trackingทําการดึงขอมูล โครงการ ดวยเมธอด 
Veiw_Project(),เรียกดูขอมูลกิจกรรท่ีรับผิดชอบ ดวยเมธอด View_Activity(),เรียกดูขอมูล
คาใชจายท่ีใช ดวยเมธอด View_Cost(),บันทึกขอมูลการดําเนินงานโครงการดวยเมธอด 
RegisProjectTracking(),บันทึกขอมูลผลการติดตามโครงการ ดวยเมธอด 
RegisSummaryTracking(),คํานวณคาใชจายท่ีใชไปและปริมาณงานดวยเมธอด 
Calculate_CostProject() และเรียกดูขอมูลตารางเวลาโครงการ(Gantt chart)ดวยเมธอด 
ViewGanttChart()ซ่ึงเมธอดท่ีเรียกใชท้ังหมดจะเรียกใชผาน คลาส Project Plan,คลาส cost 

และ คลาส Activity  
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รูปท่ี 4.3แสดงคลาสไดอาแกรมของระบบ 

 
 คลาส Reportเปนคลาสท่ีใชสําหรับดึงขอมูลรายงานขอมูลโครงการ โดยจะทํางานก็ตอเม่ือมี

การเรียกใชจากคลาส Managerคือคลาส ท่ีเก็บขอมูลสถานะของผูบริหาร 
 
 4.2.4 ซีเควนไดอะแกรม 
 ในการสรางแบบจําลองเชิงกิจกรรม(Dynamic ModelหรือBehavioral Model)ซ่ึงก็คือการ

จําลองกระบวนการท่ีทําใหเกิดกิจกรรมของระบบเกิดจากชุดของกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมหนึ่ง  ๆ

 
รูปท่ี 4.4แสดงซีเควนไดอะแกรมของระบบ 
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 ขั้นตอนการทํางานของซีเควนไดอะแกรม 
1. ผูดูแลระบบทําการบันทึกขอมูลพ้ืนฐานระบบ ไดแก ขอมูลผูใชงานระบบ , กําหนด

สิทธิการใชงานระบบ,ขอมูลคาใชจาย 
2. ผูจัดการโครงการทําการบันทึกขอมูลโครงการ กิจกรรม และคาใชจายท่ีใชใน

โครงการ พรอมท้ังระบุผูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
3. ผูปฏิบัติงานทําการบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานโครงการและคาใชจายท่ีใชไป  
4. ผูจัดการโครงการทําการบันทึกขอมูลผลการติดตามผลการดําเนินโครงการ และ

ตรวจสอบ Gantt Chartของโครงการ 
5. ผูจัดการธุรกิจ สามารถดูรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

4.3 ผลการพัฒนาของระบบ 
 ผูคนควาไดทําการพัฒนาระบบติดตามความกาวหนาโครงการ สําหรับกิจการติดตั้ง
ระบบไฟฟา  ไดออกมาเปน ซอฟตแวรท่ีสามารถใชงานในรูปแบบของเว็บแอพลิเคช่ัน (Web 

Application)โดยอางอิงจากการออกแบบยูเอ็มแอล และทดสอบความถูกตองของระบบใน
ระหวางพัฒนาไปดวยอยางสมํ่าเสมอและประกอบซอฟตแวรเขาดวยกัน ทําใหซอฟตแวรท่ี
พัฒนาขึ้นสามารถใชงานไดและสอดคลองกับวัตถุประสงค ท่ีมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการออกแบบ
เปนระบบยอยและทําตามท่ีไดวางแผนระบบงานยอย โดยแบงลําดับการทํางานไดดังนี ้

 
 4.3.1 ประชุมและเลือกฟงกช่ันงาน  
 ไดทําการประชุมกับทีมพัฒนา  เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับโมเดลหลักของระบบ
(Domain Model) เพ่ืออธิบายความรูหลักของระบบงานนั้น ๆ ใหทุกคนในทีมเขาใจ การพยายาม
เลาโลม (Brief)ทีมงานใหเขาใจภาพรวมและความเกี่ยวของกัน เพราะเม่ือนํางานท้ังหมดมาเขียน 
เปนเรื่องราว หรือท่ีเรียกวา User Storyออกมาแลวจะทําใหเขาใจงานงายขึ้น (Task)มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน (Priority)ซ่ึงในสวนดังกลาวนี้ไดใชการออกแบบยูสเคสและคําอธิบายการ
ทํางานของยูสเคสเขามาชวย ในสวนของรายละเอียดผูคนควาไดจัดทําไวในสวนของภาคผนวก ก 
 สําหรับการมอบหมายงานหรือเลือกฟงกช่ันงานของทีมงานแตละบุคคลนั้น ไดพิจารณา
ถึงความสามารถและความเหมาะสมของงานโดยมีการคิดติดตามงานในรูปแบบเปนวัน และเปน
รายช่ัวโมง ท้ังนี้แลวแตความเหมาะสมของงานท่ีไดรับไป (Checkout)เหตุผลสําหรับการคิดให
เต็มวันก็เนื่องจากวาเปนการงายตอการติดตามงานและทําใหเห็นภาพวาตองทําอะไรบาง ท้ังยังทํา
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ใหทุกคนในทีมมองเห็นวาใครทําอะไรไปแลวบาง ท้ังสามารถเช็คความคืบหนาของงานหลังจากท่ี
สมาชิกในทีมงานไดขอรับผิดชอบทํางานในสวนดังกลาวนั้นไป 
 ท้ังนี้ไดมีการจัดทําขอกําหนดเพ่ือสรางมาตรฐานในการจัดการและควบคุมการ
เปล่ียนแปลงในสวนของวิวัฒนาการของการพัฒนางานดานซอฟตแวรเพ่ือสงเสริมใหการพัฒนา
ความ สามารถในแตละรุนของระบบ (Release)ออกมาอยางมีประสิทธิภาพ อยูในสวนของ
ภาคผนวก ก เอกสารประการกอบการพัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวร 
 
 4.3.2 พัฒนา ทดสอบ และจัดทําแพ็คเกจ  
 ในการพัฒนาไดทําตามฟงกช่ันงานท่ีเลือกตามการออกแบบยูสเคสไดอาแกรม(Use 

case Diagram)คลาสไดอาแกรม (Class Diagram)และ ซีเควนไดอาแกรม (Sequence 

Diagram)ทําใหมองเห็นถึงฟงกชันการทํางานภายในระบบไดอยางชัดเจน ท้ังนี้ไดควบคุมคุณภาพ
การพัฒนาดวยการทดสอบระบบ โดยทําการทดสอบในระดับของการทดสอบหนวยยอย (Unit 

Test)ซ่ึงในระหวางการทดสอบก็ไดพบปญหาท่ีเกิดขึ้นในระดับลอจิกโคด (Logic code)ผูพัฒนา
ไดทําการแกไข แลวทดสอบใหมจนสําเร็จในระดับยอย   จากน้ันไดทดสอบระบบในระดับของการ
ทดสอบรวม (Integration Test) ดวยการรวมโมดูลของฟงกช่ันงานในระดับยอยแตละสวนให
สามารถทํางานรวมกันท้ังหมดไดแลวจากนั้นก็ทํางานทดสอบรวมท้ังซอฟตแวร ดวยการใช
โปรแกรมอินเทอรเน็ตเอกซพลอเรอรเวอรช่ัน 7(Internet Explorer 7)แลวทดลองใชงานพบวา
สามารถใชงานไดด ี
 ผลการพัฒนาระบบติดตามความกาวหนาโครงการ สําหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟาได
พัฒนาออกมาเปนรูปแบบของเว็บแอพลิเคช่ัน (Web Application) ตามขอกําหนดความตองการ
ของระบบ รวมถึงเอกสารประกอบการพัฒนาซอฟตแวรตาง ๆ สําหรับการพัฒนาระบบไดให
ความสําคัญของการใชหลักการพัฒนาตามการทํางานของลอจิกโคดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ท่ีมีการกําหนดขึ้นสําหรับการพัฒนาเว็บแอพลิเคช่ัน (Web Application)โดยเนน
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรดังรูปท่ี 4.5 โดยรายละเอียดการพัฒนาระบบท้ังหมดอยูใน 
ภาคผนวกกเอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพการพัฒนาซอฟตแวร 
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รูปท่ี 4.5 แสดงกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก 

 
 ในสวนของผลการดําเนินงานพัฒนาระบบและทดสอบการทํางานของระบบติดตาม
ความกาวหนาโครงการ สําหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟา  โดยไดผลลัพธดังตอไปนี ้
 

� เขาสูระบบ 
 ในกรณีการเริ่มตนใชงานระบบผูใชงานจะตองทําการ ระบุช่ือเขาใชงาน  และรหัสผาน
เพ่ือเขาสูระบบตอไป 

 
รูปท่ี 4.6 แสดงหนาจอกรณเีขาใชงานระบบ 
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� แสดงขอมูลพนักงาน 
 ในกรณีท่ีผูใชงานเขาสูระบบโดยใชสิทธิของ ผูดูแลระบบ จัดการขอมูลพนักงาน 
เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของสามารถเรียกขอมูลพนักงานใชงานไดภายหลัง 
 

 
รูปท่ี 4.7 แสดงหนาจอขอมูลพนักงาน 

 
� การเพ่ิมขอมูลพนักงาน 

 ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมขอมูลขอมูลพนักงาน หนาจอนี้จะ แสดงการเพิ่มขอมูลพนักงาน จะ
เปนการบันทึกขอมูลพนักงาน เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของสามารถเรียกขอมูลใชงานไดภายหลัง 

 
รูปท่ี 4.8 แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลพนักงาน 
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� แสดงขอมูลคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมขอมูลขอมูลคาใชจาย  หนาจอนี้จะ แสดงการเพิ่มขอมูลคาใชจาย จะ
เปนการบันทึกขอมูลคาใชจาย เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของสามารถเรียกขอมูลคาใชจายไปใชงานไดภายหลัง 

 
รูปท่ี 4.9 แสดงหนาจอการแสดงขอมูลคาใชจาย 

 
� การเพ่ิมขอมูลคาใชจาย 

 ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมขอมูลขอมูลคาใชจาย หนาจอนี้จะ แสดงการเพิ่มขอมูลคาใชจาย จะ
เปนการบันทึกขอมูลคาใชจาย เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของสามารถเรียกขอมูลคาใชจายไปใชงานไดภายหลัง 

 
รูปท่ี 4.10 แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลคาใชจาย 
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� แสดงขอมูลโครงการ 
 ในกรณีท่ีผูใชงานเขาสูระบบโดยใชสิทธิของ ผูจัดการโครงการ จะสามารถดู
รายละเอียดขอมูลโครงการท่ีผูจัดการโครงการนั้น ๆ รับผิดชอบงานอยู 

 
รูปท่ี 4.11 แสดงหนาจอแสดงขอมูลโครงการ 

 
� การบันทึกขอมูลโครงการ 

 การบันทึกขอมูลขอมูลโครงการ จะเปนการเพิ่มรายละเอียดท้ังหมดของโครงการท่ีจะ
เริ่มดําเนินการ โดย จะมีการวางแผนวา โครงการนี้จะเริ่มตน และส้ินสุดเม่ือใดและเม่ือมีการระบุ
ผูรับผิดชอบโครงการ ระบบจะสงเอสเอ็มเอส (SMS) ใหผูรับผิดชอบโครงการไดทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.12 แสดงหนาจอการบันทึกขอมูลโครงการ 
 
 

มีการเพิ่มคุณเปนผูรับผิดชอบโครงการ 
P001 คะ 
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� การบันทึกขอมูลกิจกรรม 
 การบันทึกขอมูลขอมูลกิจกรรม จะเปนการเพ่ิมรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะเริ่ม
ดําเนินการ โดย จะมีการวางแผนวา กิจกรรมนี้จะเริ่มตน และส้ินสุดเม่ือใดและเม่ือมีการระบุ
ผูรับผิดชอบกิจกรรม ระบบจะสงเอสเอ็มเอส (SMS) ใหผูรับผิดชอบกิจกรรมและผูรับผิดชอบ
โครงการไดทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.13 แสดงหนาจอการบันทึกขอมูลกิจกรรม 
 

� การบันทึกขอมูลคาใชจายประมาณการของกิจกรรม 
 การบันทึกขอมูลคาใชจายประมาณการของกิจกรรมนั้น จะเปนการเพิ่มขอมูลคาใชจาย 
ท่ีประมาณการของกิจกรรมเทานั้น เพ่ือผูจัดการโครงการสามารถตรวจสอบงบประมาณท่ี
ประมาณการและใชไป ของโครงการและกิจกรรมได 

 
รูปท่ี 4.14 แสดงหนาจอการบันทึกขอมูลคาใชจายประมาณการของกิจกรรม 

 
 

มีการเพิ่มขอมูลคุณเปนผูรับผิดชอบกิจกรรม
ของโครงการP001 คะ 
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� การบันทึกผลการปฏิบัติงานโครงการ 
 การบันทึกผลการปฏิบัติงานโครงการ เพื่อใหผูปฏิบัติงานโครงการ บันทึกขอมูลการ
ปฏิบัติงานโครงการให  ผูท่ีเกี่ยวของโครงการทราบถึงผลการปฏิบัติงานได 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.15 แสดงหนาจอการบันทึกผลการปฏิบัติการโครงการ 
 

� การบันทึกผลการติดตามการปฏิบัติงานโครงการ 
การบันทึกผลการติดตามการปฏิบัติงานโครงการ เพื่อใหผูจัดการโครงการ บันทึกขอมูล

ผลการติดตามการปฏิบัติงานโครงการให  ผูท่ีเกี่ยวของโครงการทราบถึงผลการติดตามการ
ปฏิบัติงานได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.16 แสดงหนาจอการบันทึกผลการติดตามการปฏิบัติงานโครงการ 

มีรายงานการปฏิบัติงานโครงการP001
คะ 

มีการบันทึกผลการติดตามโครงการ
P001 คะ 
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� การแสดงขอมูลผลการติดตามการปฏิบัติงานโครงการ 
 การแสดงขอมูลผลการติดตามการปฏิบัติงานโครงการ เพื่อใหผูปฏิบัติงานโครงการ 
สามารถตรวจสอบขอมูลผลการติดตามการปฏิบัติงานโครงการได 

 
รูปท่ี 4.17 แสดงหนาจอการแสดงขอมูลผลการติดตามการปฏิบัติงานโครงการ 

 
� การแสดงขอมูลตารางเวลางานของโครงการ 

 การแสดงตารางงานของโครงการ เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของในโครงการสามารถตรวจสอบ
ขอมูลตารางเวลางาน ในแตละงานของโครงการได 

 

รูปท่ี 4.18 แสดงหนาจอแสดงขอมูลตารางเวลางานของโครงการ 
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� การแสดงขอมูลรายงานสรุประยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ 
 รายงานสรุประยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ เพื่อใหผูจัดการธุรกิจ สามารถตรวจสอบ
ระยะเวลาท่ีใชไปในแตละโครงการ 

 
รูปท่ี 4.19 แสดงขอมูลรายงานสรุประยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ 

 
� การแสดงขอมูลรายงานสรุปผลการแจงเตือนเอสเอ็มเอส(SMS) 

 รายงานสรุปผลการแจงเตือนเอสเอ็มเอส(SMS)ในแตละโครงการ เพ่ือใหผูจัดการธุรกิจ 
สามารถจํานวนการสงเอสเอ็มเอส(SMS)ในแตละโครงการได 

 
รูปท่ี 4.20 แสดงขอมูลรายงานสรุปผลการแจงเตือนเอสเอ็มเอส(SMS) 
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� การแสดงขอมูลรายงานเปรียบเทียบสรุปคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ 
 แสดงรายงานเปรีบบเทียบสรุปคาใชจายในการดําเนินโครงการ แสดงถึงการ
เปรียบเทียบงบประมาณ ท่ีประมาณการ และใชจายจริง จากการดําเนินงานของโครงการ 

 
รูปท่ี 4.21 รายงานเปรียบเทียบสรุปคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ 

 
� การแสดงขอมูลรายงานความกาวหนาของโครงการ 

 แสดงรายงานความกาวหนาของโครงการ แสดงถึงการแสดงความกาวหนาของ
โครงการในลักษณะของเปอรเซ็น 

 
รูปท่ี 4.22 รายงานความกาวหนาของโครงการ 

 
4.3.3 นําเสนอผลงาน  

 ตลอดขั้นตอนของการทํางานไดมีการนําเสนอความคืบหนาของงานอยางสมํ่าเสมอ
สําหรับในสวนของผลงานวิจัยท่ีไดศึกษานี้ไดมีการกําหนดนัดหมายใหนําเสนองานกับ
คณะกรรมการคุมสอบและนําเสนอผลงานความคืบหนากับทีมงาน ท่ีประกอบไปดวยผูคนควา หรือ
ผูพัฒนา และผูใชงานหรือผูดําเนินธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟาโดยตรงจะทําใหรับทราบถึงความ
ตองการเปล่ียนแปลงในสวนของฟงกช่ันงานของระบบและมีคํารองขอใหปรับแก  ท้ังนี้ไดมีการ
ทํางานรวมกับผูใชกอนทําการยอมรับคุณสมบัติของระบบ (Accepted Features) กอนขามไปสู
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การพัฒนาระบบในวงรอบการพัฒนาตอไป (Next Release) โดยไดเนนใหมีการเห็นความคืบหนา
และหนาตาของงาน กับความสัมพันธกับลูกคาอยูตลอดเวลา จึงเนนในสวนของการแสดงผลของ
ตัวอยางงาน (Prototype)ใหกับผูใชงานหรือผูดําเนินธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟาไดทดลองใชงานเปน
ระยะ ๆ พรอมรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีผูใชตองการได ตามหลักการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลอง
น้ําตกในสวนของการรองขอการเปล่ียนแปลงท้ังหมดอยูใน ภาคผนวกก 
 
4.4 รวบรวมรายละเอียดงานสําหรับพัฒนาระบบเพ่ิมเติม 
 การพัฒนาระบบติดตามความกาวหนาโครงการ สําหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟาใน
ชวงเวลาของการพัฒนาจะตองมีการรวบรวมรายละเอียดงานสําหรับพัฒนาระบบเพ่ิมเติมอยางเนื่อง 
(Update Product Backlog)จากการพัฒนาในขั้นตอนการพัฒนาระบบ (4.3) สําหรับในกรณีท่ียัง
มีรายละเอียดงานคงเหลือหรือในสวนของการปรับปรุงแกไขงาน ท่ีมีความจําเปนตอการทํางานของ
ระบบ จะตองยอนกลับไปทําในขั้นตอนการพัฒนาระบบ (4.3)จนครบตามเปาหมายโครงการ 
สําหรับรายละเอียดการทํางานในสวนของการเพิ่มเติมท้ังหมดอยูใน ภาคผนวกก 
 
4.5 นําระบบไปใชงานและบํารุงรักษาระบบ 

 เม่ือพัฒนาระบบครบตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไวจะเขาสูกระบวนการ นําระบบไปใช
งานรวมกับขอมูลจริงและการบํารุงรักษาระบบ สําหรับรายละเอียดของการทํางาน 
 1. การนําระบบไปใชงานรวมกับขอมูลจริง (Implementation)ไดมีการกําหนด
แบบจําลองการทํางาน (Scenario)โดยใชแบบจําลองฐานขอมูลโครงการ  สําหรับระบบติดตาม
ความกาวหนาโครงการ สําหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟา และทําการติดตั้งใหใชงานผานเว็บ
บราวเซอร(Web Browser) 
 2. จัดทําคูมือ แผนการบํารุงรักษา และตรวจสอบระบบ เพื่อลดความผิดพลาดท่ีจะเกิด
ขึ้นกับระบบ 
 สําหรับรายละเอียดการนําไปใชงานและการบํารุงรักษาระบบท้ังหมดอยูใน ภาคผนวกก 


