
 

 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
3.1 แนวทางการคนควาและพัฒนา  

การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบจัดกิจกรรมการตลาดโดยใชโปรแกรมประยุกตเครือขายสังคม 
สําหรับแนวทางการวิจัยเพ่ือใหการคนควาเปนไปอยางมีระเบียบหลักการ ผูคนควาจึงเลือกพัฒนา
ซอฟตแวรตามหลักการของเกลียว (Spiral) ซ่ึงมีข้ันตอนการพัฒนาระบบมาเปนแนวทางในการพัฒนา
อยางเปนแบบแผนจงึวางลําดับการพัฒนาระบบตามรูปที่ 3.1 ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 3.1 แสดงลําดับข้ันตอนการคนควาและพัฒนาระบบตามหลักการพัฒนาระบบแบบเกลยีว 

(http://blog.hydro4ge.com/waterfall-to-boehm) 
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วิธีการพัฒนาซอฟตแวรแบบเกลียวไดมุงเนนใหมีการวางแผนการทํางานการพัฒนาและ
วิเคราะหความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง และการสงมอบงานเปนระยะๆ 
เนนความพึงพอใจของลูกคาและความถูกตองของช้ินงานเปนสําคัญ ท้ังนี้ไดกําหนดใหมีข้ันตอนการ
พัฒนาระบบจัดกิจกรรมการตลาดโดยใชแกรมประยุกตเครือขายสังคมออกเปน ข้ันตอนโดยมีวิธีการ
ทํางานดังตอไปน้ีคือ ประเมินระบบ วิเคราะหและวางแผน พัฒนาและทดสอบระบบ การใหลูกคา
ทดลองใชระบบ บํารุงรักษาระบบและติดตาม 

 

 
รูปที่ 3.2 แสดงลําดับข้ันตอนการพัฒนาระบบจัดกิจกรรมการตลาดโดยใชโปรแกรมประยุกตเครอืขาย

สังคมตามหลักการพัฒนาระบบแบบเกลยีว 
(http://scowet.com/process.html) 

 
3.1.1  วิเคราะหและวางแผน 
  การวิเคราะหและวางเปนเปนข้ันตอนแรกของการดําเนินโครงการ เพราะเปนการทําความ
เขาใจโครงการอยางคราวๆวาโครงการจะตองการทําอะไร ประกอบดวยอะไรบาง โดยหลังจากท่ีได
พูดคุยขอบเขตของระบบ ทําความเขาใจวาลูกคาตองการอะไร ระบบทํางานอยางไรบางคราวๆ แลว 
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ทางทีมผูพัฒนาเริ่มออกแบบระบบใหมีความสอดคลองกับความตองการท่ีมี โดยจัดหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับโครงการ การออกแบบที่สัมพันธกับความตองการของลูกคา วิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ ผูท่ีมีสวนรับผิดชอบโครงการ ประเมินระยะเวลาท่ีใชในโครงการ งบประมาณที่ตองใชใน
โครงการ  
  Project Planning การออกแบบเอกสารจัดการโครงการ ระบุถึง ข้ันตอนการทํางาน และ
โครงสรางในองคกร ผูที่มีสวนรวมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการทําโครงการน้ี ประเมินระยะเวลาที่ตองใช
ท้ังหมดในโครงการ ประเมินงบประมาณที่ตองใช 
  Solution Analysis การหาแนวทางการแกไขปญหา การวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
โครงการ โดยระบุทางเลือกแกไขปญหาที่เหมาะสมท่ีสุด เพ่ือปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนเพื่อไมให
โครงการเกิดการลาชา 
  Conference Room Pilot การประชุมเพื่อวางแผน โดยในการประชุมจะมีการวางแผนงานทุกๆ
สัปดาหและจะทําการสงมอบงานอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือใหลูกคาพิจารณาเพ่ือนํางานที่ไดสงมอบ
กัลมาปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมและถูกตองตามท่ีลูกคาตองการ 

ผลลัพธที่ตองการ จากกระบวนการนี้ คือ เอกสารขอกําหนดวางแผนการทํางานของระบบ ซ่ึง
จําเปนตองนําไปใชในกระบวนการทํางานท้ังหมดในโครงการ 
  หลังมีการจัดสรรเทคโนโลยีและการวางแผนเปนที่เรียบรอยแลว จึงเริ่มการทํางานในสวนของ
การรวบรวมความตองการและวิเคราะหความตองการ โดยดําเนินการตามแผนท่ีวางเอาไว 
 
3.1.2  รวบรวมความตองการและวิเคราะหความตองการของระบบ 
  การรวบรวมความตองการของระบบเปนข้ันที่ตองทําอยางรอบคอบ ครบถวนและชัดเจน 
ดังนั้นในการพัฒนาระบบจัดกิจกรรมการตลาดฯ จึงมีข้ันตอนการในการรวบรวมความตองการดังน้ี 
  Requirements Definition นิยามความตองการ เน่ืองจากความตองการที่ไดมาอาจยังไมครบถวน
จึงตองมีการตีความความตองการใหออกมาเปนรูปธรรมสามารถเขาใจไดงาย ไมคลุมเครือ โดย
การศึกษาหาความตองการระบบกิจกรรมการตลาดฯ ไดศึกษาขอมูลเหลานี้ คือ 

o สัมภาษณผูรานคาที่ตองการจัดทําการตลาดและรานคาท่ัวไป 
o ศึกษาเทคโนโลยีใหมท่ีสามารถนํามาประยุกตเขากับการทําการตลาดบนเครือขายสังคม 
o ศึกษาการพัฒนาระบบตางๆท่ีเกี่ยวของเชน ระบบ QR-Code และการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตโดยใช เฟสบุก API 
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o ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค 
o ศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบไปใชงานจริง 
 ผลลัพธที่ตองการ จากกระบวนการนี้ คือ เอกสารขอกําหนดความตองการของระบบ ซ่ึง

จําเปนตองนําไปใชในกระบวนการออกแบบ 
 

3.1.3  การออกแบบ 
  การออกแบบระบบทั้งในสวนการออกแบบอัลกอลิทึมท่ีใชในการทํางาน และทําการออกแบบ
ระบบตามการออกแบบซอฟตแวรเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล โดยการออกแบบจะตองสอดคลองกับเอกสาร
การรวบรวมและวิเคราะหความตองการ และตอบสนองความตองการที่ไดวิเคราะห ซ่ึงประกอบดวย 

1. ยูสเคสไดอาแกรม (Use Case Diagram) ใชสําหรับออกแบบสวนของการทํางานหลัก และผู
ท่ีมีสวนเก่ียวของกับระบบ รวมถึงความสัมพันธกับระบบภายนอก  

2. คลาสไดอาแกรม (Class Diagram) ใชสําหรับออกแบบคลาสท่ีตองใชในระบบ โครงสราง
ของคลาส และความสัมพันธระหวางคลาสที่มีในระบบ 

3. แอคติวิตีไดอาแกรม (Activity Diagram) ใชสําหรับออกแบบกิจกรรมที่เกิดข้ึนในระบบ 
ตามลําดับซ่ึงแสดงข้ันตอนการทํางานของระบบ 

ผลลัพธที่ตองการ จากกระบวนการนี้ คือ เอกสารขอกําหนดการออกแบบระบบ ที่จําเปน
สําหรับการพัฒนาระบบ ผลตอบกลับไปยังการกําหนดความตองการ คือ ขอมูลการออกแบบที่สัมพันธ
กับความตองการ โดยจะนําไปตรวจสอบวาการออกแบบนั้น ตอบสนองกับความตองการหรือไมและ
การวัดความสามารถท่ีระบบตองสามารถทําไดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา หากไมเปนไป
ตามความตองการก็จะตองแกไขการออกแบบน้ัน หรือหากไมสามารถแกไขการออกแบบได อาจจะ
จําเปนตองปรับปรุงขอกําหนดความตองการใหสอดคลองกันมากท่ีสุด  
 
3.1.4 พัฒนาและทดสอบระบบ 
 เปนกระบวนการในการ พัฒนาระบบใหไดตามขอกําหนดที่ไดออกแบบเอาไวและประกอบเขา
ดวยกัน เพื่อใหออกมาเปนซอฟตแวรที่สามารถใชงานได ซ่ึงการดําเนินงานในกระบวนการน้ี มี
รายละเอียดดังนี้ 
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เครื่องมือสําหรับการพัฒนา 
1. ชุดพัฒนาซอฟตแวร แอนดรอยด (Android SDK) 
2. ซอฟตแวรสําหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ อีคลิปส (Eclipse IDE) 
3. โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

 ขั้นตอนการพัฒนา 
1. ทําความเขาใจกับแผนโครงการ เพื่อพัฒนาระบบตามท่ีไดวางแผนไว 
2. ทําความเขาใจกับเอกสารการออกแบบระบบ 
3. ติดตั้งเครื่องมือสําหรับการพัฒนาระบบ บนคอมพิวเตอร 
4. ศึกษาเอกสารการออกแบบระบบ 
5. แบงการพัฒนาออกเปนสวนๆ ตามเอกสารการออกแบบ 
6. ออกแบบคําส่ังของโปรแกรมทีละสวน 
7. สรางไฟลคําส่ังและเขียนคําส่ังทีละสวน 
8. ทําการคอมไพลแลวลงบนระบบจําลองและบนอุปกรณจริง ตามลําดับ 
9. นําแตละสวนมาเช่ือมกัน แลวคอมไพลตามลําดับ อีกครั้ง 
10. จัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม 
ผลลัพธที่ตองการ จากกระบวนการนี้ คือ ระบบท่ีถูกพัฒนาแลวโดยสอดคลองและครบถวน

ถูกตองตามเอกสารการออกแบบระบบ พรอมกับเอกสารประกอบโปรแกรมเพ่ืออธิบายรายละเอียดการ
ทํางานในแตละสวน ซ่ึงการทํางานของระบบอาจจะยังไมสมบูรณ โดยจะนําไปใชในกระบวนการ
ทดสอบตอไป สวนผลตอบกลับไปยังการออกแบบ คือ ขอมูลการพัฒนาท่ีสัมพันธกับการออกแบบ 
โดยจะนําไปตรวจสอบวาการพัฒนา ดําเนินไปตามการออกแบบหรือไม หากไมเปนตามการออกแบบ 
ก็จะตองแกไขใหสอดคลองกัน กอนท่ีจะเขาสูการทดสอบตอไป 

 
3.1.5  ทดสอบระบบ 

เปนกระบวนการในการทดสอบระบบซอฟตแวรท่ีพัฒนาไดเพ่ือใหทํางานไดอยางถูกตอง ตรง
ตามความตองการ โดยนําซอฟตแวรมาทดสอบการทํางาน ทั้งการทดสอบระดับหนวยยอย  การทดสอบ
การทํางานรวมกันของระบบ และการทดสอบความสามารถในการใชงานตามสภาพแวดลอมจริง แลว
นําปญหาจากการทดสอบมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการทํางานสมบูรณ ซ่ึงมีวิธีการดําเนินงานใน
กระบวนการน้ี มีรายละเอียดดังนี้ 



52 
 

 

  1. กําหนดขั้นตอนในการทดสอบ 
  2. จัดเตรียมกรณีทดสอบและขอมูลทดสอบ 
  3. เตรียมหนวยยอยของระบบท่ีตองการทดสอบ 
  4. ทําการทดสอบในระดับหนวยยอย พรอมสรุปผลการทดสอบ 
 5. แกไขขอผิดพลาดในการทดสอบหนวยยอยโดยกระบวนการพัฒนาและทําการทดสอบใหม
จนกวาขอผิดพลาดจะหมดไป 
  6. ทําการทดสอบในระดับของการผสานหนวยยอย พรอมสรุปผลการทดสอบ 
 7. แกไขขอผิดพลาดในการทดสอบประสานหนวยยอยโดยกระบวนการพัฒนาและทําการ
ทดสอบและทําการทดสอบใหมจนกวาขอผิดพลาดจะหมดไป 
  8. ทําการทดสอบระบบภายใตสภาพแวดลอมการใชงานจริง พรอมสรุปผลการทดสอบ 
 9.  แกไขขอผิดพลาดในการทดสอบระบบภายใตสภาพแวดลอมการใชงานจริงโดย
กระบวนการพัฒนาและทําการทดสอบใหมจนกวาขอผิดพลาดจะหมดไป 
  10. จัดทําเอกสารรายงานการทดสอบระบบ 

ผลลัพธที่ตองการ จากกระบวนการนี้ คือ เอกสารรายงานการทดสอบระบบ เอกสารเก็บ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนและผูรับผิดชอบในการทดสอบ โดยสงผลตอบกลับไปยังกระบวนการพัฒนา หาก
พบปญหาที่ทําใหไมสามารถผานการทดสอบตามผลท่ีคาดหวัง ซ่ึงตองนําผลลัพธกลับไปหาสาเหตุและ
แกไขใหสมบูรณ แลวทําการทดสอบซํ้าอีกครั้งจนไดผลลัพธตามท่ีคาดหวัง 
 
3.1.6  สงมอบและบํารุงรักษาระบบ 

ทําการสงมอบส่ิงท่ีจะตองสงมอบใหกับลูกคา โดยจะประกอบดวยโปรแกรม อุปกรณที่จะตอง
ใชรวมกับระบบ เอกสารการใชงานระบบและเอกสารที่จําเปนตองสงมอบใหกับลูกคา โดยในการนํา
ระบบไปใชงาน มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปญหาข้ึนกับระบบ ซ่ึงเปนไปตามสภาพแวดลอมการ
ทํางานท่ีแตกตางกัน เมื่อเกิดปญหาในการใชข้ึนลูกคาจะทําการแจงกลับมายังผูพัฒนาระบบ เพ่ือให
ผูพัฒนาไดทราบถึงปญหาและทําการวิเคราะหและแกไขปญหาใหกับลูกคา ดังนั้นกระบวนการน้ี จะ
เปนการวางแผนบํารุงรักษาระบบ โดยจัดเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและปญหาที่อาจเกิดข้ึนกับ
ระบบหลังจากที่นําไปใชงานแลว อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจะถูกนํามา
แกไขปรับปรุงทันทีหรือบันทึกไวเพื่อแกไขปรับปรุงในซอฟตแวรรุนถัดไป ตามการอนุมัติของผูมี
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อํานาจของทีมผูพัฒนา ซ่ึงจะถูกวิเคราะหในสวนตางๆ ของระบบที่เกี่ยวของกันและพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง ตามแผนงานท่ีวางไว 

ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการน้ี คือ แผนการบํารุงรักษาระบบ โดยจะตองสอดคลองกับ
การนําไปใชงานจริง และผลตอบกลับจากกระบวนการน้ี จะนําไปใชในการตรวจสอบกระบวนการ
กอนหนา เพ่ือคนหาสาเหตุของปญหา แลวแกไขใหสมบูรณในซอฟตแวรรุนปจจุบันหรือเก็บไวแกไข
ใหสมบูรณในซอฟตแวรรุนถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


