
 
บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

การคน้ควา้แบบอิสระในหวัขอ้ ระบบการติดตามการส่งสินคา้ดว้ยจีพีเอสแบบเรียลไทม ์
ก าหนดใหมี้การแยกการพฒันาระบบออกเป็นส่วน ๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ดงัน้ี 

 ส่วนของการ Configuration SAP ในการท า Proof of Delivery Document ประกอบดว้ย
การ Configuration ใบสั่งซ้ือ (Sales Order), ใบส่งสินคา้ (Delivery Order) และ ขอ้มูล
ลูกคา้ (Customer Profile) ให้สามารถด าเนินการ ออกเอกสาร Proof of Delivery 
Document ตามระบบมาตรฐานของโปรแกรมประยกุต ์SAP(1) 

 ส่วนของการพฒันาโปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ (Application Server) ให้รองรับ
ความตอ้งการประกอบดว้ยแบบจ าลอง (Module) ยอ่ย ๆ ดงัน้ี 
o ส่วนของ SAP Interface(5) เป็นส่วนของการดึงขอ้มูลจากโปรแกรมประยุกต ์SAP มา

เก็บเอาไวท่ี้โปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ และส่วนของการปรับปรุง (Update) 
ขอ้มูล Proof of Delivery Document เม่ือไดส่้งสินคา้ใหก้บัลูกคา้แลว้ 

o ส่วนของการจดัเส้นทางการส่งสินคา้ 
o ส่วนของการ Tracking Report ในการติดตามการส่งสินคา้ผา่นโปรแกรมประยุกต์

เวบ็ (Web Application) จาก Google Maps(7) 
o ส่วนของ Pocket PC Interface Server(11) เขียนเป็น Web Service Server เพื่อให ้

Pocket PC Client ไดดึ้งขอ้มูลของโปรแกรมประยุกตเ์ซิร์ฟเวอร์ มาเก็บเอาไวท่ี้ 
Pocket PC และส่วนท่ีรับขอ้มูลจาก Pocket PC เช่น ขอ้มูล GPS, ขอ้มูล Proof of 
Delivery Document เม่ือไดส่้งสินคา้ให้กบัลูกคา้แลว้ มาเก็บเอาไวใ้นโปรแกรม
ประยกุตเ์ซิร์ฟเวอร์ 

 Pocket PC Client ประกอบดว้ยแบบจ าลอง (Module) ยอ่ย ๆ คือ 
o Pocket PC Interface Client เขียนเป็น Web Service Client เพื่อดึงขอ้มูลจาก 

โปรแกรมประยุกตเ์ซิร์ฟเวอร์ผา่น Web Service Server (Pocket PC Interface 
Server) มาเก็บเอาไวท่ี้ Pocket PC และส่วนของการส่งขอ้มูลกลบัไปท่ีโปรแกรม
ประยุกตเ์ซิร์ฟเวอร์ของขอ้มูล GPS และ Proof of Delivery Document เม่ือไดส่้ง
สินคา้ใหก้บัลูกคา้แลว้ 
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o ส่วนของการบริหารจดั Proof of Delivery Document เพื่อยืนยนัสถานท่ีส่งสินคา้
และจ านวนท่ีส่งสินคา้ 

จากขั้นตอนการท างานท่ีกล่าวมาแล้ว เราจะน ามาจดัวางขั้นตอนการบริหารโครงการ และ
การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ ซ่ึงขั้นตอนทั้งสองขั้นตอนน้ี มีแม่แบบในการสร้างระบบเป็นล าดับ
ขั้นตอน และเคร่ืองมือช่วยดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 เคร่ืองมือบริหารโครงการ 

3.1.1 PM01 การวางแผนโครงการ (Project planning) 
การท าแผนงานโครงการจะแสดงออกมาในรูปแบบของตารางความสัมพนัธ์ระหว่าง 

เวลาและหวัขอ้การท างาน ซ่ึงในโครงการน้ี ผูค้น้ควา้ใชต้ารางดงัน้ี 

ตาราง 3.1  แผนการท าโครงการ 

Description 
Duration 
(Day) 

Start Finish 

    
 

วตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการคาดคะเนว่าโครงการจะตอ้งปฏิบติังานขั้นตอนใด ในเวลา
ใดบา้ง ขอ้มูลท่ีตอ้งกรอก 

 Description คือ ช่ือของงานท่ีจะท า 
 Duration คือ การวดัผลเวลาการท างานของโครงการเป็นวนั 
 Start คือ วนัท่ีเร่ิมปฏิบติังาน 
 Finish คือ วนัท่ีเสร็จส้ินการท างาน 

3.1.2 PM02 การด าเนินการแผนโครงการ (Project planning execution) 
การน าแผนงานมาใช้จริง ตามรายละเอียดของงานท่ีวางแผนไว ้การติดตาม ผูค้น้ควา้ 

ก าหนดการติดตามไวด้งัน้ี 

ตาราง 3.2  ติดตามความกา้วหนา้โครงการ 

ID Task Name Start Date 
Due 
Date 

Complete 
Date 

% 
Complete 

Remark 
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วตัถุประสงค์ เพื่อใช้ในการวดัและติดตามผลในการท าโครงการ ณ ปัจจุบนัวา่ สถานะ
ของโครงการมีความกา้วหน้าหรือล่าช้า เพื่อให้ผูค้น้ควา้แกไ้ข อาจจะรวมถึงการปรับระบบการท า
โครงการดว้ย 

ขอ้มูลท่ีจดัเก็บ 
 ID คือ ล าดบัท่ีของงานท่ีท า 
 Task name คือ ช่ือของงานท่ีท า 
 Start Date คือ วนัท่ีเร่ิมตน้ท างานนั้น ๆ 
 Due Date คือ วนัท่ีก าหนดเสร็จงานนั้น ๆ 
 Complete Date คือ วนัท่ีงานเสร็จ 
 % Complete คือ เปอร์เซ็นตข์องงานท่ีท าเสร็จ 
 Remark ส าหรับระบุหมายเหตุ หรือขอ้มูลเพิ่มเติม 

3.1.3 PM03 การประเมินและควบคุมโครงการ (Project assessment and control) 
การติดตามผลและควบคุมโครงการ ในแง่ของความเปล่ียนแปลง อาทิเช่น ความตอ้งการ

ท่ีเพิ่มข้ึน หรือ ขอ้จ ากดัของ SAP ท าให้ตอ้งเกิดการเปล่ียนแปลงจากแผนท่ีวางไว ้ใชต้ารางต่อไปน้ี
ในการบริหาร 

ตาราง 3.3  บริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Control) 

Chg ID Requester Receiver Approved Date Reason for change Attachment 
       
       

 

วตัถุประสงค ์เพื่อใช้ในการเก็บการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของผูใ้ชง้านหลงัจากท่ีมี
การเก็บขอ้มูลขั้นตน้เสร็จส้ินลง หรือความตอ้งการท่ีมีการเปล่ียนแปลงระหวา่งการพฒันาโครงการ 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการกรอกขอ้มูล 

 Chg ID คือ เลขท่ีอา้งอิงท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลความตอ้งการการเปล่ียนแปลง 
 Requester คือ ช่ือผูข้อท าการเปล่ียนแปลง 
 Receiver คือ ทีมพฒันาระบบท่ีเป็นผูรั้บค าขอเปล่ียนแปลงนั้น ๆ 
 Approved คือ ผูอ้นุมติัค าขอเปล่ียนแปลง 
 Date คือ วนัท่ีท าการบนัทึกค าขอเปล่ียนแปลง 
 Reason for change คือ เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงนั้น ๆ 
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 Attachment คือ รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ อาจอา้งถึงเอกสาร หรือ 
แฟ้มขอ้มูลก็ได ้

3.1.4 PM04 การส้ินสุดโครงการ (Project closure) 
ขั้นตอนการส่งมอบโครงการต้องมีการบนัทึกส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการท าโครงการ 

เพื่อใหเ้กิดความเด่นชดั ผูค้น้ควา้ใชต้ารางต่อไปน้ีในการควบคุมเอกสารท่ีเกิดข้ึนในโครงการ 

ตาราง 3.4  ควบคุมเอกสารทั้งหมดในโครงการ 

ID Doc. Name Type of Doc. 
Version 
Number 

Date Enter 
Storage 
<root> 

      
      

 

วตัถุประสงค์ ใช้เพื่อเก็บความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของเอกสารท่ีจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลา
การพฒันาโครงการ ความหมายยอ่ของขอ้มูล หากไม่มีการเก็บขอ้มูลในส่วนน้ีจะท าให้การติดตาม
ความกา้วหนา้และการบริหารการเปล่ียนท าไดย้าก 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการกรอกขอ้มูล 
 ID คือ ดชันีก ากบัเอกสาร ความยาว 7 หลกั รูปแบบ GSAP_XX_9999 

GSAP เป็นช่ือระบบ 
XX หมายถึง  PP – Project Plan 

    CR – Change Requests 
    PS – Progress Status Record 
    IL – Issues Logs 
    RQ – Requirements Specification 
    SD – Software Designed 
    UD – Software User Document 
    TC – Test Cases 
  9999 หมายถึง Version Major และ Minor ของเอกสาร เช่น 0100 เป็น Version 
Major 01 และ Minor 00 

 Doc. Name คือ ช่ือของเอกสารนั้น ๆ อาจใส่ค าอธิบายสั้น ๆ ดว้ยก็ได ้
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 Type of Doc. คือ ลกัษณะของเอกสารนั้นมาในรูปแบบใด ขอ้มูลท่ีจะน ามาป้อนใช้
ขอ้มูลดงัน้ี 

E - Electronic data 
P - Paper data 
O - Other media 

 Version Number คือ การไดม้าของเอกสารท่ีเป็นตวัเดียวกนั หรือมีการแกไ้ขเอกสารนั้น
แล้วก่ีคร้ัง โดยจะเร่ิมจาก version น้อยไปหามาก แต่ตอ้งใช้ ID เป็นตวัเดียวกนัใน
เอกสารเดียวกนั รูปแบบขอ้มูลดงัน้ี เช่น 0100 เป็น Version Major 01 และ Minor 00 

 Date Enter วนัท่ีน าเอกสารส่วนน้ีเขา้สู่ระบบ 
 Storage ต าแหน่งท่ีใชใ้นการเก็บเอกสาร <root> Main directory 
นอกจากตารางทั้งหมดท่ีใชแ้ลว้ ยงัมีการจดัท า Project configuration ซ่ึงเป็นรูปแบบการ

จดัเก็บโดยใช้โครงสร้างของการจดัเก็บแฟ้มขอ้มูลเป็นตวัจดัการ ใช้ช่ือในการส่ือความหมาย เพื่อช่วย
ในการคน้หาเอกสารและง่ายต่อการจดัหมวดหมู่ (Classification) การแบ่งโครงสร้างของการจดัเก็บ
ขอ้มูลเป็นล าดบัขั้น 

 

 
 

รูป 3.1  Project configuration 
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3.2 เคร่ืองมือพฒันาโปรแกรม 

3.2.1 SI01 การวางแผนการพัฒนา (Project Preparation) 
ขั้นตอนการเตรียมทีมงาน การท าความเขา้ใจ ระบบคน้หาและติดตามตามเวลาจริงดว้ยจี

พีเอสส าหรับการส่งสินคา้และโปรแกรมประยุกต์ SAP เป็นขั้นตอนการท าการสัมภาษณ์เพื่อให้รู้
ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ซ่ึงจะใชต้ารางต่อไปน้ีเป็นรูปแบบการเก็บความตอ้งการ (Requirement) 

ตาราง 3.5  การเก็บขอ้มูลความตอ้งการ 

REQ. NO Function / Non Function Requirement Description Remark 

    
 

วตัถุประสงค์ เพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ช้งาน เพื่อใช้ในการอา้งอิง
และเป็นการยืนยนัความตอ้งการของผูใ้ช้งานท่ีให้ตรงกบัทีมส ารวจ เป็นการป้องกนัความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือน 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการกรอกขอ้มูล 
 Req. NO คือ เลขท่ีอา้งอิงท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
 Function/Non function คือ ขอ้มูลการจดัลกัษณะความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ว่าเป็นส่ิงท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างานของระบบ (F-Functional Requirement) หรือเป็นส่ิงท่ีไม่
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัระบบแต่จ าเป็นตอ้งมี (N-Non Functional Requirement) 

 Requirement Description คือ ขอ้มูลท่ีระบุถึงความตอ้งการท่ีจะมีในระบบ กล่าวถึง
นยัส าคญัท่ีจะตอ้งมีการปรับแต่งระบบเพื่อใหต้รงกบัการใชง้าน 

 Remark ส าหรับระบุหมายเหตุ หรือขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

3.2.2 SI02 การวเิคราะห์ความต้องการ (Business blueprint) 
ขั้นตอนการออกแบบและยืนยนัระบบ เม่ือไดค้วามตอ้งการ ผูค้น้ควา้น าความตอ้งการท่ี

ไดม้าท าการออกแบบระบบเร่ิมจากแบบจ าลองธุรกิจในภาพรวม ซ่ึงจะเป็นตน้แบบของการพฒันา
ระบบ อาจจะใชล้กัษณะของการท า UML หรือ Context Diagram ซ่ึงในท่ีน้ีจะใช ้Context Diagram 
เพื่อความเขา้ใจง่าย 
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สัญลกัษณ์ท่ีใช ้

Process

 
สัญลกัษณ์แสดงหน่วยการปฏิบติังานทางธุรกิจ 

 
เส้นทางการเอกสารและการส่งต่อ 

 
สัญลกัษณ์ท าในระบบ SAP 

 

รูป 3.2  สัญลกัษณ์ Context Diagram 
 

ในขั้นตอนน้ีหลงัจากออกแบบภาพรวมแลว้เราจะเร่ิมท าการออกแบบท่ีตอ้งใชง้านในแต่
ละ Module หรือท่ีเราเรียกวา่ Business Blueprint ซ่ึงจะมีการใชส้ัญลกัษณ์รูปแบบดงัน้ี 

 

 
การประมวลผล 

 
การประมวลผลท่ีต่อเน่ืองหรือแสดงไวใ้นส่วนอ่ืน 

 
การท างานในระบบเอกสาร 

 
Output Process 

 
เง่ือนไขการท างาน 
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การเช่ือมต่อระบบงาน 

 

รูป 3.3  สัญลกัษณ์ Business Blueprint 
 

และสัญลกัษณ์ทาง UML ท่ีสร้างดว้ย Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate(4) มีสัญลกัษณ์
ดงัน้ี 

 
หนา้ท่ีท่ีระบบจะตอ้งท า 

 
 

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบ 

 
เส้นแบ่งขอบเขตระหวา่งระบบกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบ 

 
เส้นเช่ือมระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบกบัหนา้ท่ีท่ีระบบจะตอ้งท า 

 

รูป 3.4  สัญลกัษณ์ UML 
 

3.2.3 SI03 ผลการวเิคราะห์ Business blueprint และการออกแบบระบบ (Software Design) 
ระบบคน้หาและติดตามตามเวลาจริงดว้ยจีพีเอสส าหรับการส่งสินคา้ แบ่งการพฒันาระบบ

เป็นสามส่วน ส่วนท่ีหน่ึงจะพฒันาบนโปรแกรมประยุกต ์SAP จะใชผ้ลการวิเคราะห์ Business blueprint 
ในการท างาน ส่วนอีกสองส่วนคือ การพฒันาบนโปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ (Application Server) 
และ Pocket PC จะใชก้ารออกแบบระบบ 

 ผลการวเิคราะห์ Business blueprint คือ ขั้นตอนน้ีน าเอา ระบบธุรกิจท่ีวางแผนไว ้มา
ท าการวเิคราะห์และทดลอง ทดสอบความเป็นไปไดใ้นการท างานเพื่อสอดคลอ้งกบั
ธุรกิจ ซ่ึงในระบบทัว่ไปจะท าการทดสอบบนระบบพฒันา (Development Server) 
ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงระบบ การเพิ่มหรือการลดความตอ้งการท่ีเกินความ
จ าเป็น ใชต้าราง 3.3 ในการควบคุม 
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 การออกแบบระบบ (Software Design) จะเป็นการออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบ
หนา้จอ การออกแบบการท างาน และการออกแบบรายงาน 

3.2.4 SI04 การพฒันาบนโปรแกรมประยุกต์ SAP และการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ (Realization) 

 การพฒันาบนโปรแกรมประยุกต์ SAP จะเป็นขั้นตอนการท า Setup โปรแกรม
ประยุกต ์SAP ท าแผนเตรียมข้ึนระบบ (Cutover plan) Unit testing and Integration 
testing หลงัจากไดภ้าพรวมและสร้างแบบจ าลองธุรกิจ (Business Blueprint) ผู้
คน้ควา้น าเอาแบบจ าลองดงักล่าว มาท าการ Setup โปรแกรมประยุกต ์SAP เพื่อให้
เขา้กบัการออกแบบให้มากท่ีสุด ลกัษณะการ Setup ในท่ีน้ีจะเป็นการสร้างระบบท่ี
เป็นระบบหลกั จ าเป็นต่อการใชง้านของโปรแกรมประยุกตร์ะบบการติดตามการส่ง
สินคา้ดว้ยจีพีเอสแบบเรียลไทม ์ในส่วนของการออกเอกสาร Proof of Delivery ใน
ระบบ Sales and Delivery 

 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ จะเป็นส่วนของการสร้างฐานข้อมูล การเขียน
โปรแกรม ในส่วนของโปรแกรมประยุกตเ์ซิร์ฟเวอร์ (Application Server) และใน
ส่วนของ Pocket PC 

 ตารางบนัทึกการเปล่ียนแปลง ( Backup System Change Record) 

ตาราง 3.6  ตารางบนัทึกการเปล่ียนแปลง 

Date Description Destination By Remark 
     
 

วตัถุประสงค์ เพื่อใช้ในบนัทึกการเปล่ียนแปลง Source Code และเอกสารทั้งหมดของ
ระบบโดยมีการระบุวนัท่ีท่ีท าการเปล่ียนแปลงขอ้มูล รายละเอียดท่ีจดัเก็บขอ้มูล ผูท้  าการ Backup 
เพื่อใหง่้ายต่อการน ากลบัมาใชใ้หม่ในกรณีท่ีเกิดความผดิพลาดระหวา่งการพฒันาระบบ 

o Date คือ วนัท่ีบนัทึกการท างาน 
o Description คือ รายละเอียดของการ Backup 
o Destination คือ พื้นท่ี หรือ Directory ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
o By คือ ผูท้  าการ Backup ระบบ 
o Remark คือ หมายเหตุ 
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 ตารางบนัทึกปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดโครงการ (Issues Logs) 

ตาราง 3.7  ตารางบนัทึกปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดโครงการ 

ID Function Description Start Date Finish Date Status 
Request 

By 
Solutions 

         
 

วตัถุประสงค์ เพื่อใช้ในการเก็บปัญหาทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนในช่วงระหว่างการบริหารโครงการ 
ช่วยในการติดตามการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาพฒันาโครงการ รวมถึงใช้เป็น
เอกสารหลกัฐานยืนยนักบัผูใ้ชร้ะบบในการแกไ้ขปัญหา 

o ID คือ เลขท่ีอา้งอิงของปัญหา 
o Function ส าหรับบนัทึกฟังกช์ัน่การท างานหรือระบบงานท่ีเกิดปัญหาข้ึน 
o Description คือ รายละเอียดของปัญหา 
o Start Date คือ วนัท่ีเร่ิมตน้ของปัญหา 
o Finish Date คือ วนัท่ีแกไ้ขปัญหาเสร็จส้ินแลว้ 
o Status คือ สถานะของปัญหานั้น ๆ ซ่ึงจะเป็นตวัควบคุมล าดบัขั้นของการแกปั้ญหา 
o Request By คือช่ือผูท่ี้แจง้ปัญหา 
o Solutions คือ แนวทางแกไ้ขหรือผลสรุปการแกปั้ญหา 

3.2.5 SI05 ทดสอบความถูกต้อง (Final preparation) 
โดยทัว่ไปจะเป็นขั้นตอนการท าการข้ึนระบบ เตรียม Freeze ระบบ ท า data conversion 

ทดสอบระบบและ User Training ระบบ ท าการน าเสนองาน ผลจากการทดสอบระบบเพื่อให้แน่ใจ
วา่ระบบท าตามความตอ้งการท่ีไดรั้บหรือตกลงกนัไวใ้นตอนเร่ิมโครงการ แต่การพฒันาประยุกต์
ระบบการติดตามการส่งสินคา้ดว้ยจีพีเอสแบบเรียลไทม ์จะไม่มีขั้นตอนการ Freeze ระบบ และการ
ท า data conversion เพราะเป็นส่วนขยายเพิ่ม Function การท างานบนโปรแกรมประยุกต ์SAP ใน
ส่วนของการออกเอกสาร Proof of Delivery ของระบบงาน Sales and Delivery ระบบสามารถ
ทดสอบความถูกตอ้งไดท้นัที หลงัจากการ setup โปรแกรมประยุกต ์SAP และการพฒันาโปรแกรม
ประยกุตเ์ซิร์ฟเวอร์ (Application Server) และโปรแกรมประยกุตบ์น Pocket PC 

 ตารางการทดสอบ 
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ตาราง 3.8  การทดสอบ 

No. ขั้นตอนการ
ท างาน 

รายละเอียดการทดสอบ ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะได ้ ผลลพัธ์จริง/ลายมือช่ือ 

1     
2     

 
วตัถุประสงค ์เพื่อใชใ้นการควบคุมการทดสอบการท างานของระบบงานในทางเทคนิค

จากขอ้มูลทดสอบ นอกจากน้ีเรายงัใช้เป็นการยืนยนัความครบถ้วนในการทดสอบระบบตาม
ลกัษณะการท างานดว้ย 

o No. คือ ล าดบัท่ีขั้นตอนการทดสอบ 
o ขั้นตอนการท างาน คือ ขั้นตอนของการทดสอบระบบ 
o รายละเอียดการทดสอบ คือ รายละเอียดและวธีิการทดสอบระบบ 
o ผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะได ้คือ ผลท่ีคาดคะเนท่ีจะไดรั้บจากระบบจากขอ้มูลท่ีเตรียมไว้

ใชใ้นการทดสอบ 
o ผลลพัธ์จริง/ลายมือช่ือ ส าหรับระบุผลลพัธ์จริงท่ีไดจ้ากการทดสอบ พร้อมลงช่ือ

ผูท้ดสอบก ากบัผลลพัธ์ท่ีไดใ้นแต่ละขั้นตอนการทดสอบ 

3.2.6 SI06 น าเสนอผลงาน (Go live and support) 
ขั้นตอนการข้ึนระบบใชง้านจริง และแกไ้ขปัญหา ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการ

ท าการพฒันาในการศึกษาคน้ควา้น้ี 


