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บทที ่3 

วธิีการศึกษาและวเิคราะห์ระบบงาน 
 

 วิธีการศึกษาวิจยัการพฒันาระบบคน้หาสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
โดยใชบ้ริการระบุต าแหน่ง อาศยักระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบน ้ าตก (WaterFall Model) ดงัท่ี
ได้กล่าวไวใ้นบทท่ี 2 ซ่ึงแบ่งขั้นตอนออกเป็น 5 ขั้นตอนอนัได้แก่ การก าหนดความตอ้งการ 
(Requirement Definition) การออกแบบซอฟตแ์วร์และระบบ (System and Software Design) การลง
มือพฒันาและทดสอบในระดบัหน่วย (Implementation and Unit Testing) การประสานระบบและ
ทดสอบระบบ (Integration and System Testing) การน าไปใชแ้ละบ ารุงรักษา (Operation and 
Maintenance) โดยในโครงการน้ีมีการปรับแต่งใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาระบบดงัน้ี 
 3.1  การก าหนดความตอ้งการ (Requirement Definition) 
 3.2  การออกแบบระบบ (System and Software Design) 
 3.3  การพฒันาระบบ (Implementation and Unit Testing) 
 3.4  การทดสอบระบบ (Integration and System Testing) 
 3.5  การบ ารุงรักษาระบบ (Operation and Maintenance) 
 
3.1  การก าหนดความต้องการ  (Requirement Definition) 
 เป็นกระบวนการศึกษาปัญหาท่ีจะน าขอ้มูลท่ีได้มาก าหนดเป็นความตอ้งการของระบบ    
ซ่ึงจะน าไปใชใ้นกระบวนการออกแบบระบบต่อไป ซ่ึงวิธีการด าเนินการในกระบวนการดงักล่าวมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 3.1.1  ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข 
  1. ศึกษารูปแบบและวธีิการในการประชาสัมพนัธ์สินคา้และขอ้จ ากดัในการบริการ 

 2. ศึกษาเทคโนโลยท่ีีจะน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหบ้ริการขอ้มูลสินคา้กบันกัท่องเท่ียว 
 3.1.2  เกบ็ข้อมูลความต้องการของระบบ 
 น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบกับรูปแบบบริการท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
จากนั้นน าไปสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวเพื่อหาความตอ้งการของระบบและคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัจาก
พฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   ซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสบการณ์การใชง้านท่ีผูใ้ชค้าดหวงัในการคน้หาบริการในแหล่งท่องเท่ียว 
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 3.1.3 วเิคราะห์ความต้องการของระบบ 
 ท าการวเิคราะห์หารูปแบบการคน้หาส่วนลดสินคา้และบริการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อ
หารูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยม จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาประยุกต์และปรับเข้ากับแนวคิดท่ีต้องการจะ
ออกแบบระบบเพื่ออ านวยความสะดวกนกัท่องเท่ียวในการคน้หาสินคา้บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และ
ผูป้ระกอบการร้านค้าท่ีจะประชาสัมพนัธ์ข้อเสนอและตรวจสอบการตอบรับข้อเสนอเพื่อให้
สอดคล้องกบัการใช้งานจริงและขอ้จ ากดัของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง  จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ก าหนดเป็นเอกสารความตอ้งการระบบ ซ่ึงจะน าไปใชใ้นกระบวนการออกแบบระบบ 
 
3.2  การออกแบบระบบ (System and Software Design) 
 เป็นกระบวนการในการน าความตอ้งการของระบบท่ีได้จากกระบวนการก่อนหน้าน้ีมา
วเิคราะห์และออกแบบรายละเอียดในแต่ละส่วนของซอฟตแ์วร์  เพื่อเตรียมไวส้ าหรับการพฒันาและ
ทดสอบระบบในกระบวนการขั้นตอนต่อไป โดยใชห้ลกัการและรูปแบบท่ีนกัพฒันาสามารถเขา้ใจ
ไดง่้าย ซ่ึงวธีิการด าเนินงานในกระบวนการน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.1  วเิคราะห์และแบ่งส่วนออกแบบของระบบ 
 1. ออกแบบการท างานของระบบงานส าหรับภาคธุรกิจในแหล่งท่องเท่ียว 
 2. ออกแบบการท างานของระบบงานส าหรับนกัท่องเท่ียว 

3.2.2   ออกแบบระบบออกแบบระบบเชิงวตัถุด้วยยูเอม็แอล (UML) ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
 1.  ยสูเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)  ใชส้ าหรับออกแบบส่วนของการท างาน
หลกัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบรวมถึงความสัมพนัธ์กบัระบบภายนอก 
 2.  แอคทิวิต้ีไดอะแกรม (Activity Diagram) ใชส้ าหรับออกแบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ในระบบตามล าดบัขั้นตอนการท างานของระบบ 

3.2.3  ออกแบบส่วนทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย 
 ออกแบบฐานขอ้มูลดว้ยอีอาร์ไดอาแกรม (Entity Relation Diagram :ERD) ใชอี้อาร์
ไดอะแกรมเพื่อแสดงแอตทริบิวตต่์างๆ  และแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลแต่ละตวั ซ่ึงอีอาร์ได
อาแกรมจะท าใหผู้พ้ฒันาไดเ้ห็นโครงสร้างขอ้มูลท่ีครอบคลุมและชดัเจน สามารถท าการตรวจสอบ
และแกไ้ขฐานขอ้มูลท่ีออกแบบไดโ้ดยง่าย 
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3.3  การพฒันาระบบ  (Implementation and Unit Testing) 
 เป็นกระบวนการในการพฒันาระบบใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนดท่ีไดอ้อกแบบเอาไวแ้ละประกอบ
เขา้ดว้ยกนั เพื่อให้ออกมาเป็นซอฟต์แวร์ท่ีสามารถใช้งานไดซ่ึ้งการด าเนินงานในกระบวนการน้ีมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 3.3.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ส าหรับการพฒันาซอฟต์แวร์ 
 1. ระบบปฏิบติัการแมคโอเอสเอก็ รุ่นสิบ (Mac OSX 10.7.3) 
 2.  ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟตว์นิโดวเ์จด็ (Microsoft Windows 7) 
 3.  ชุดพฒันาโปรแกรมเบด็เสร็จอีคลิบ (Eclipse) 
 4.  ชุดปลัก๊อินส าหรับอีคลิบของบริษทักเูก้ิล (Google Plugin) 
 5.  ชุดพฒันาโปรแกรมเบด็เสร็จเอก็ซ์โคต๊(XCode) 
 3.3.2  ขั้นตอนการพฒันา 
 1.  ติดตั้งเคร่ืองมือส าหรับการพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ 
 2.  ศึกษาเอกสารความตอ้งการซอฟตแ์วร์และเอกสารการออกแบบระบบ 
 3.  แบ่งการพฒันาออกเป็นส่วนตามเอกสารการออกแบบ 
 4.  ออกแบบค าสั่งของโปรแกรมทีละส่วน 
 5.  สร้างไฟลค์  าสั่งและเขียนค าสั่งทีละส่วน 
 6.  ท าการแปลชุดค าสั่งและทดสอบการท างานบนระบบจ าลองและอุปกรณ์จริง 
 7.  จดัท าเอกสารประกอบโปรแกรม 
 ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจากกระบวนการน้ี คือ ระบบท่ีถูกพฒันาแล้วพร้อมเอกสารประกอบ
โปรแกรมเพื่ออธิบายรายละเอียดการท างานในแต่ละส่วน  ซ่ึงการท างานของระบบอาจจะยงัไม่
สมบูรณ์ โดยจะน าไปใชใ้นกระบวนการทดสอบต่อไปส่วนผลตอบกลบัไปยงัการออกแบบ โดยจะ
น าไปตรวจสอบวา่การพฒันาด าเนินไปตามท่ีไดอ้อกแบบไวห้รือไม่ หากไม่เป็นไปตามท่ีออกแบบ
ไวจ้ะตอ้งมีการปรับแกจ้นกวา่จะเป็นไปตามท่ีออกแบบก่อนจะเขา้สู่ขั้นตอนการทดสอบต่อไป 
 
3.4  การทดสอบระบบ  (Integration and System Testing) 
 เป็นกระบวนการในการทดสอบระบบซอฟต์แวร์  เพื่อให้ท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงตาม
ความตอ้งการ โดยน าซอฟตแ์วร์มาทดสอบการท างานทั้งการทดสอบระดบัหน่วยยอ่ย การทดสอบ
การท างานร่วมกนัของระบบ และการทดสอบความสามารถในการใช้งานตามสภาพแวดลอ้มจริง 
แลว้น าปัญหาจากการทดสอบมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้การท างานสมบูรณ์ ซ่ึงวิธีการด าเนินงานใน
กระบวนการน้ีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 3.4.1  ก าหนดขั้นตอนในการทดสอบ 
 3.4.2  จดัเตรียมกรณีทดสอบและขอ้มูลทดสอบ 
 3.4.3  เตรียมหน่วยยอ่ยของระบบท่ีตอ้งการทดสอบ 
 3.4.4  ท าการทดสอบในระดบัหน่วยยอ่ยพร้อมสรุปผลการทดสอบ 
 3.4.5  ท าการทดสอบในระดบัผสานหน่วยยอ่ยพร้อมสรุปผลการทดสอบ 
 3.4.6  ท าการทดสอบระบบภายใตส้ภาพแวดลอ้มการใชง้านจริงพร้อมสรุปผลการทดสอบ 
 3.4.7  จดัท าเอกสารรายงานการทดสอบระบบ 
 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการน้ีคือ  เอกสารรายงานการทดสอบระบบ ส่วนผลตอบกลบัไป
ยงักระบวนการพฒันาจะเกิดข้ึนเม่ือพบปัญหาท่ีท าให้ไม่สามารถผา่นการทดสอบตามผลท่ีคาดหวงั 
ซ่ึงตอ้งน าผลลพัธ์กลบัไปหาสาเหตุและแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วท าการทดสอบซ ้ าอีกคร้ัง จนไดผ้ล
ลพัทธ์ตามท่ีคาดหวงั 
 
3.5  การบ ารุงรักษาระบบ (Operation and Maintenance) 
 ในการน าระบบไปใชง้านมกัจะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือปัญหาข้ึนกบัระบบ ซ่ึงเป็นไปตาม
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น  กระบวนการน้ีจะเป็นการวางแผนบ ารุงรักษาระบบ 
โดยจดัเตรียมแผนรองรับการเปล่ียนแปลงและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัระบบหลงัจากท่ีน าไปใชแ้ลว้
อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนจะถูกน ามาแกไ้ขปรับปรุงทนัทีหรือบนัทึก
ไวเ้พื่อแกไ้ขปรับปรุงในซอฟตแ์วร์รุ่นถดัไปตามการอนุมติัของผูมี้อ านาจของทีมผูพ้ฒันา ซ่ึงจะถูก
วิเคราะห์ในส่วนต่างๆของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกนัและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเปล่ียนแปลง
ตามแผนท่ีไดอ้อกแบบไว ้
 ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจากกระบวนการน้ีคือ แผนการบ ารุงรักษาระบบ โดยจะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัการน าไปใชง้านจริงและผลตอบกลบัจากระบวนการน้ีจะน าไปใชใ้นการตรวจสอบกระบวนการ
ก่อนหน้าเพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขให้สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในซอฟต์แวร์รุ่นปัจจุบนั
หรือเก็บไวแ้กไ้ขใหส้มบูรณ์ในซอฟตแ์วร์รุ่นถดัไป 
 ในบทน้ีได้แสดงวิธีการวิจยัโดยยึดรูปแบบการพฒันาซอฟต์แวร์แบบจ าลองน ้ าตก ซ่ึงมี
กระบวนการพฒัาต่างๆ ไดแ้ก่ การก าหนดความตอ้งการ การออกแบบระบบ การพฒันาระบบ การ
ทดสอบระบบ การบ ารุงรักษาระบบ ตามล าดบัซ่ึงรายละเอียดผลลพัทธ์ของกระบวนการต่างๆจะถูก
กล่าวถึงในบทถดัไป 


