
บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การพัฒนาระบบจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยใชโปรแกรมประยุกตเครือขายสังคม ผูคนควา

ไดทําการศึกษาวิจัยและไดผลลัพธจากการดําเนินการตามหลักการของเกลียว (Spiral) มาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาซอฟตแวรอยางเปนแบบแผนเพ่ือใหไดตามมาตรฐานคุณภาพ ISO29110 จากที่วางแผนไว 
มีดังตอไปน้ี 
 4.1 วิเคราะหและวางแผน 
 4.2 รวบรวมและวิเคราะหความตองการของระบบ 
 4.3 การออกแบบระบบ 
 4.4 พัฒนาระบบ 
 4.5 ทดสอบระบบ 
 4.6 สงมอบและบํารุงรักษาระบบ 
 
4.1  วิเคราะหและวางแผน 

หลังจากไดทําความเขาใจขอบเขตของระบบแลว จึงนํามาทําการวิเคราะหและวางแผนการผลิต 
ผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ งบประมาณที่ตองใชในการดําเนินโครงการ ผูรับผิดชอบตอข้ันตอนการทํางาน
ในสวนตางๆ เพ่ือนําไปใชในกระบวนการพัฒนาระบบจัดกิจกรรมการตลาดฯตอไป 

การวางแผนผังองคกร 
การวางแผนผังองคกรเปนการกําหนดตําแหนงและหนาที่การทํางานของบุคลากรในองคกร ทํา

การแจงใหผูที่รับตําแหนงนั้นๆทราบเพ่ือรับทราบภาระหนาท่ีของตนเอง เพ่ือที่จะไดทราบวาจะตอง
ทํางานตอจากใครและตองสงมอบงานใหกับใครตอไป 
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 รูปที่ 4.1 ผังโครงสรางองคกร 
ตารางท่ี 4.1 แสดงตําแหนงตามโครงสรางองคกรและความรับผดิชอบ 

No. Roles Responsibility 

1 Project Manager รับผิดชอบโครงการ 

2 Software Analysis  วิเคราะหระบบ 

3 Software Design ออกแบบระบบ 

4 Team Leader /Programmer พัฒนาระบบ 

5 Software Configuration Management ทดสอบระบบและหนวยยอย 

6 Quality Assurance / Tester ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ

งาน 

การประเมินคาใชจายในการพัฒนาระบบตลอดระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

ตารางท่ี 4.2 แสดงการประมาณงบประมาณท่ีตองใชในโครงการ 

รายละเอยีด คํานวณ รวม(บาท) 

คาโปรแกรมเมอร 1 คน โดยทํางานโครงการน้ี
วันละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 100 บาท  

4*100 
 

400 

1 สัปดาห 400*5 2,000 

ระยะเวลา 2 เดือน เทากับ 8 สัปดาห 2,000*8 16,000 

Software 
Quality 

Assurance 
(Software 

Tester) 

System 
Analyst 

System 
Design 

Project Management 

Team 
Leader 

Software 
Configuration 
Management  

Programmer 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงการประมาณงบประมาณท่ีตองใชในโครงการ (ตอ) 

รายละเอยีด คํานวณ รวม(บาท) 

Project Manager ดูแลตลอดโครงการ โดย
ทํางานวันละ 2 ชั่วโมงตอวัน ชั่วโมงละ 200 
บาท 

2*200 400 

1 สัปดาห 400*5 2,000 

ระยะเวลา 4 เดือน เทากับ 16 สัปดาห 2,000*16 32,000 

Sumsung Galaxy Mini 5000*1 5,000 

คาจดทะเบียนเว็บไซต 1,500*1 1,500 

รวม 16,000+32,000+5,000+1,500 54,500 

 
4.2  รวบรวมความตองการและวิเคราะหความตองการของระบบ 

  หลังจากที่ไดวางแผนโครงการแลวจึงทําการศึกษาและวิเคราะหความตองการของระบบ ได
ผลลัพธออกมาเปนขอกําหนดความตองการของระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ผูที่เก่ียวของกับระบบ ประกอบดวย รานคาหรือผูประกอบธุรกิจและผูใชงานโปรแกรม 
ประยุกต  
2. ระบบท่ีเกี่ยวของกับรานคาหรือผูประกอบธุรกิจ ประกอบดวย 

 เว็บไซตเพ่ือใหรานคาหรือผูประกอบธุรกิจสมัครเปนสมาชิกเพ่ือกําหนดกิจกรรม
ทางการตลาด 
 บารโคดสองมิติที่ไดจากการใหขอมูลเพื่อนําไปใหผูใชโปรแกรมประยุกตบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสแกน 
3.  ระบบที่เกี่ยวของกับผูใชโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ประกอบดวย  

   โปรแกรมประยุกตท่ีสามารถล็อคอินผานบัญชีผูใชของเฟสบุกได 
 โปรแกรมประยุกตท่ีสามารถเรียกใชการทํางานของกลองถายรูปเพื่อสแกนบารโคด
สองมิติได 
 โปรแกรมประยุกตที่สามารถอานขอมูลบารโคดสองมิติ 
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 โปรแกรมประยุกตที่สามารถเช็คอินขอมูลสถานที่ท่ีไดรับจากการอานบารโคดสอง
มิติได 
 โปรแกรมประยุกตท่ีสามารถแสดงขอความจํานวนครั้งท่ีลูกคาไดทําการเช็คอินแลว
และจํานวนครั้งที่ลูกคาตองทําการเช็คอินถึงจะไดรับสวนลด 
 โปรแกรมประยุกตที่สามารถเปดเวปบราวเซอรบนโทรศัพทเคลื่อนที่เพ่ือเปดไปยัง
เว็บไซตบัตรสวนลด 

4.   ข้ันตอนการทํางานของระบบท่ีเกี่ยวของกับรานคาหรือผูประกอบธุรกิจเปนดังน้ี 
 รานคาหรือผูประกอบการธุรกิจสมัครเปนสมาชิกของเว็บไซต เพื่อกําหนดกิจกรรม
และสวนลดที่ตองการ โดยกําหนดวันที่เริ่มตนทํากิจกรรม วันส้ินสุดกิจกรรม และ
จํานวนครั้งที่ผูใชโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีตองทําการเช็คอินครบจึงจะ
ไดรับสวนลด 
 ระบบจัดทําบารโคดสองมิติสงกลับไปยังรานคาหรือผูประกอบธุรกิจ 

5.   ข้ันตอนการทํางานของระบบท่ีเกี่ยวของกับผูใชโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
 ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ดาวนโหลดโปรแกรมประยุกตผานแอนดรอยมารเก็ต 
 ผูใชเปดโปรแกรมประยุกตและล็อกอินโดยใชบัญชีผูใชของเฟสบุก 
 โปรแกรมประยุกตแสดงคําขออนุญาตการเขาถึงขอมูลบนเฟสบุกของผูใชโปรแกรม

ประยุกต 
 ผูใชกดปุมอนุญาตหากตองการใชโปรแกรมประยุกต หากไมตองการอนุญาตให

โปรแกรมประยุกตเขาถึงขอมูลบนเฟสบุก โปรแกรมประยุกตจะกลับไปสูหนาแรก
ของโปรแกรมประยุกต 

 ผูใชกดปุมสแกนและเช็คอินเพ่ือสแกนบารโคดสองมิติ 
 กลองของโทรศัพทเคลื่อนที่เปด ผูใชสแกนบารโคดสองมิติ 
 โปรแกรมประยุกตเช็คอินขอมูลสถานที่จากขอมูลบารโคดสองมิติท่ีอานได 
 โปรแกรมประยุกตการสืบคนขอมูลจากเว็บไซตและจากเฟสบุกเพ่ือตรวจสอบ

เงื่อนไขการเช็คอินและจํานวนการเช็คอิน 
 โปรแกรมประยุกตเปดเว็บบราวเซอรเพื่อเปดไปยังเว็บไซตบัตรสวนลดเพ่ือแสดง

บัตรสวนลดเพื่อใหลูกคาใชรับสวนลดตอไป 
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 โดยสามารถแสดงข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 

 

 
รูปท่ี 4.2 แสดงแผนภาพระดับแนวคิดของความตองการของระบบจัดกิจกรรมทางการตลาดฯ 

 

  จากรูป 4.2 เปนการแสดงระดับแนวคิดของความตองการของระบบจัดกิจกรรมทางการตลาด
โดยใชโปรแกรมประยุกตเครือขายสังคมโดยโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีจะสแกนบารโคด
สองมิติและเช็คอินเพสบุคเพลส และทําการเปดเว็บไซตบัตรสวนลด 

 
4.3  การออกแบบระบบ 
  หลังจากไดขอกําหนดความตองการของระบบแลว จึงนํามาทําการออกแบบระบบตามการ
ออกแบบซอฟตแวรเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล เพื่อนําไปใชในกระบวนการพัฒนาระบบจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดโดยใชโปรแกรมประยุกตเครือขายสังคมตอไป 
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 4.3.1 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)  

  สําหรับระบบจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยใชโปรแกรมประยุกตบนเครือขายสังคมมีผูที่
เกี่ยวของกับระบบอยู 3 บุคคลดวยกัน คือ 

  Company มีหนาที่  จัดกิจกรรมทางการตลาดใหกับรานคาของตน 

  Mobile User มีหนาที่  ใชงานโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

  Admin  มีหนาที่  จัดสงขอมูลบารโคดสองมิติใหกับรานคาและ 

    จัดทําบัตรสวนลด 

  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับระบบจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยใชโปรแกรมประยกุตเครอืขายสังคม
คือ รานคาสมัครเขาใชงานเว็บไซตและสรางกิจกรรมทางการตลาด แอดมินสรางบารโคดสองมิติและ
สงใหกับรานคา ผูใชโปรแกรมประยุกตเคลื่อนท่ีเปดใชโปรแกรมประยุกตแลวกดปุมคําส่ังสแกน
บารโคดสองมิติและเช็คอิน โปรแกรมประยุกตอานขอมูลบารโคดสองมิติและเช็คอิน โปรแกรม
ประยุกตทําการเปดบัตรสวนลดเพื่อใหผูใชนําไปเปนสวนลดตอไป หากผูใชไดทําการเช็คอินครบตาม
เงื่อนไขที่กําหนด หากไมครบจะแสดงจํานวนครั้งท่ีผูใชไดทําการเช็คอินและจํานวนครั้งทั้งหมดท่ีผูใช
ตองเช็คอินเพ่ือรับสวนลด ดังแสดงในรูปที่  
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รูปที่ 4.3 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยใชโปรแกรมประยุกตเครือขาย

สังคม 

  4.3.2 การออกแบบสถาปตยกรรม  

 
รูปท่ี 4.4 แสดงภาพการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบจัดกิจกรรมทางการตลาดฯ 

Generate QR Code

Scan QR CodeMobileApplicationMobile User

Facebook

Company 

Website

Admin

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>><<include>>
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 เปนการแสดงสถาปตยกรรมการออกแบบของระบบ เพ่ือใหทราบถึงสวนประกอบตางๆที่
ระบบจําเปนตองมี เพ่ือใชในการพัฒนาระบบ 

4.3.3 คลาสไดอะแกรม 
คลาสหลักๆของระบบไดแกคลาส MainActivityโดยคลาส MainActivity จะเปนคลาสเริ่มตน

ของระบบ มีหนาที่ควบคุมทิศทางการทํางานของระบบ โดยจะทําการเรียกใชคลาสตางๆ ตามท่ีตองการ 
เพื่อใหระบบทํางานไดอยางถูกตอง 

คลาส QRScan เปนคลาสที่เกี่ยวของกับการอานบารโคด โดยคลาสน้ีมีหนาที่ควบคุมกลองและ
สงผานขอมูลไปตรวจสอบความถูกตอง ถาหากขอมูลถูกตองคลาส QRScan จะทําการเช็คอินขอมูล
สถานที่ท่ีไดจากการอานบารโคดสองมิติและจะสงขอมูลท่ีอานไดจากบารโคดสองมิติไปยังคลาส 
GetData เพื่อสืบคนขอมูลจากเว็บไซตเพ่ือเช็คอินและตรวจสอบขอมูลการเช็คอิน เม่ือตรวจสอบขอมูล
และขอมูลถูกตองก็จะสงขอมูลยังคลาส OpenWebSite เพื่อเปดเว็บไซตบัตรสวนลด  

 
รูปที่ 4.5 คลาสไดอะแกรมของระบบจัดกกิจกรรมทางการตลาดฯ 

 
 

OpenWebSite

URL

OpenURL()

QRScan

Barcode
REQUEST_BARCODE
Message
Place
Latitude
Longtitude

onScan()
SubString()
onValidate()
onActivityResult()
ShowInfoDialog()
onReset()
SendData()

MainActivity

APP_ID
mLoginButton
mText
mQrScanButton
mFacebook
mAsyncRunner

onCreate()
onClick()
AuthListener()
onAuthSucceed()
onAuthFail()
LogoutListener()
onLogoutFinish()

GetData

Amount
Endtime
Starttime
URL

getData()
validationData()
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4.4 พัฒนาระบบ 

ในการพัฒนาไดทําตามฟงกช่ันงานที่เลือกตามการออกแบบยูสเคสไดอะแกรม(Use case 
Diagram)   ซีเควนไดอะแกรม (Sequence Diagram) ทําใหมองเห็นถึงฟงกชันการทํางานภายในระบบ
ไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ไดควบคุมคุณภาพการพัฒนาดวยการทดสอบระบบ โดยทําการทดสอบในระดับ
ของการทดสอบหนวยยอย (Unit Test) ซ่ึงในระหวางการทดสอบก็ไดพบปญหาท่ีเกิดข้ึนในระดับลอจิก
โคด (Logic code) ผูพัฒนาไดทําการแกไข แลวทดสอบใหมจนสําเร็จในระดับยอย   จากน้ันไดทดสอบ
ระบบในระดับของการทดสอบรวม (Integration Test) ดวยการรวมโมดูลของฟงกช่ันงานในระดับยอย
แตละสวนใหสามารถทํางานรวมกันทั้งหมดได แลวจากนั้นก็ทํางานทดสอบรวมทั้งโปรแกรม ดวยการ
ใชแอนดรอยดซิมูเลเตอร (Android Simulator) แลวทดลองใชงานพบวาไมสามารถใชงานไดเน่ืองจาก
แอนดรอยดซิมูเลเตอรเปนการจําลองระบบบนเครื่องคอมพิวเตอรจึงไมสามารถแสดงการถายรูป จึง
ตองใชเครื่องโทรศัพทจริงในการทดสอบระบบ พบวาทํางานไดเปนที่นาพึงพอใจมาก 

การพัฒนาหนาจอติดตอกับผูใชงาน 
การพัฒนาหนาจอติดตอกับผูใชงานจะตองมีรูปแบบที่เรียบงาย สวยงามเพราะเปนการแสดง

บนโทรศัพทเคลื่อนท่ีและปุมกดตองมีคําอธิบายที่ชัดเจนและเขาใจงาย 
 การแสดงผลในหนาจอเริ่มตนของระบบ 

 
รูปที่ 4.6 แสดงหนาจอเริ่มตนของระบบจัดกิจกรรมทางการตลาดฯ 
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เม่ือผูใชเขาสูระบบผูใชจะพบกับหนาจอแรกของระบบ ซ่ึงมีปุมล็อคอินเพื่อใหผูใชล็อคอินและ
แสดงขอความตอนรับผูใช 

 การแสดงผลล็อคอินเขาใชโดยการล็อคอินเขาใชจะเปนการล็อคอินโดยใชหนา
ล็อคอินของเฟสบุค 

 

 
รูปท่ี 4.7 แสดงหนาจอการลอ็คอินผานเฟสบุก 

 
 เม่ือผูใชกดปุมล็อคอินระบบจะเขาสูหนาลอ็คอินโดยใชบัญชีผูใชเฟสบุกล็อคอินระบบ 

 การแสดงผลในหนาจอหลังจากล็อคอินเม่ือผูใชล็อคอินและขอมูลการล็อคอิน
ถูกตองระบบจะเขาสูหนาคําขออนุญาติเพื่อใหผูใชอนุญาตการใชงานโปรแกรมประยุกต 
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รูปที่ 4.8 แสดงหนาจอแสดงคําขออนุญาตโปรแกรมประยุกต 

 การแสดงผลในหนาจอหลังจากล็อคอินเม่ือผูใชล็อคอินและขอมูลการล็อคอิน
ถูกตองระบบจะแสดงขอความเพื่อบงบอกวาไดเขาสูระบบแลวและแสดงปุมล็อคเอาท ปุมสแกน
บารโคดสองมิติและเช็คอิน 

 
รูปที่ 4.9 แสดงหนาจอเริ่มตนเม่ือผูใชล็อคอินสําเร็จระบบจัดกิจกรรมทางการตลาดฯ 
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 หนาจอการสแกนบารโคดสองเพื่อใหผูใชสแกนบารโคดสองมิติ 

 
รูปท่ี 4.10 แสดงหนาจอการสแกนบารโคดสองมิต ิ

 
เม่ือผูใชกดปุมสแกนและเช็คอินระบบจะเขาสูหนาจอการสแกนบารโคดสองมิติ 

 หนาจอแสดงบัตรสวนลดระบบจะทําการเปดเว็บบราวเซอรและเปดไปยังบัตร
สวนลดของรานคาที่ผูใชไดทําการเช็คอิน 

 

 
รูปที่ 4.11 แสดงหนาจอสวนลดบนเว็บบราวเซอร 
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เม่ือผูใชสแกนบารโคดถูกตองระบบจะเปดบราวเซอรบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีและเปดไปยังเวป 
ไซตสวนลดเพ่ือแสดงสวนลดที่ผูใชไดรับ 
 
4.5  ทดลองระบบ 

เปนกระบวนการในการทดสอบระบบซอฟตแวรท่ีพัฒนาไดเพ่ือใหทํางานไดอยางถูกตอง ตรง

ตามความตองการ โดยนําซอฟตแวรมาทดสอบการทํางานทั้ง การทดสอบระดับหนวยยอย การทดสอบ

การทํางานรวมกันของระบบ และการทดสอบความสามารถในการใชงานตามสภาพแวดลอมจริง แลว

นําปญหาจากการทดสอบมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการทํางานสมบูรณ ซ่ึงวิธีการดําเนินงานใน

กระบวนการน้ี มีรายละเอียดดังนี้ 

  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 
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4.6  สงมอบและบํารุงรักษาระบบ 

เ ม่ือพัฒนาระบบครบตามคุณสมบัติที่กําหนดไวจะเขาสูกระบวนการสงมอบและการ
บํารุงรักษาระบบ สําหรับรายละเอียดของการทํางานมีดังน้ี 

4.6.1 การสงมอบ 
1.การสงมอบใหกับรานคาจะมีบารโคดสองมิติที่มีขอมูลของรานคา 
2.การสงมอบโปรแกรมประยุกตผูใชสามารถดาวนโหลดโปรแกรมประยุกตผานแอนดรอยมาร

เก็ต 
4.6.2 การบํารุงรักษาระบบ 
การบํารุงรักษาระบบคือ ข้ันตอนและกระบวนการทํางานภายหลังจากสงมอบผลิตภัณฑ เพื่อ

รองรับปญหาที่จะเกิดข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานของระบบอยูเสมอ โดยทําการตรวจสอบทุกๆ 6 

เดือนเพื่อคนหาขอผิดพลาดของระบบ เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดอยางไมมีปญหา หากมี
ขอผิดพลาดจะทําการแกไขระบบ โดยทําการตามข้ันตอนการบํารุงรักษาระบบ  ซ่ึงไมเกี่ยวของกับความ
ตองการเพ่ิมเติมของผูใชระบบ 

2. การรองขอการเปลี่ยนแปลง เม่ือมีการย่ืนรองขอการเปล่ียนแปลงมีหรือการยื่นขอเสนอ หรือ
แจงปญหาจากผูใช โดยจะเตรียมชองทางการติดตอระหวางผูใชงานกับทีมงานไว ผานอีเมลและ
เว็บไซต เพื่อใหผูใชทําการแจงปญหาที่เกิดขึ้น 

3. วิเคราะหขอเสนอการบํารุงรักษา นําคํารองมาจําแนกประเภทของการบํารุงรักษา จากน้ันจะ
พิจารณาคํารองดังกลาวเพ่ือการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาจากการประมาณการขนาด 
ผลกระทบ ความเปนไปไดและคาใชจายของการเปลี่ยนแปลง พรอมจัดลําดับความสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาและวิธีการในการดําเนินการ 

4. ออกแบบ ทําการออกแบบสวนที่ตองไดรับการเปลี่ยนแปลงแกไข และสวนอ่ืนๆ ที่ไดรับ
ผลกระทบทั้งหมด แกไขเอกสารท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับสวนที่ไดรับผลกระทบ ออกแบบกรณีทดสอบ
สําหรับสวนใหมท่ีผานการแกไขแลว พิจารณาเอกสารขอกําหนดความตองการเพื่อปรับปรุงใหตรงกับ
รุนของซอฟตแวร และปรับปรุงรายการซอมบํารุง 

5. ดําเนินงานซอมบํารุง เริ่มดําเนินการแกไขคําส่ังโปรแกรมในสวนที่ไดรับผลกระทบทีละ
สวน แลวนํามาประสานเขาดวยกัน 
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6. ทดสอบระบบ นํากรณีทดสอบท่ีไดออกแบบไวมาใชทดสอบ ตามข้ันตอนการทดสอบหลัง
การพัฒนา 

7. ทดสอบการยอมรับ เปนการทดสอบเพื่อทําใหมั่นใจวาระบบรุนใหมที่ผานการแกไขแลวนั้น 
เปนท่ียอมรับของผูใชดวย 

8. เปลี่ยนระบบใหม เมื่อมีระบบรุนใหมออกมา โดยจะมีการแจงใหผูใชงานทราบ และ 
ดําเนินการดาวนโหลดระบบรุนใหมมาติดต้ัง โดยระบบการติดต้ังจะปรับปรุงระบบรุนเกา ใหกลายเปน
ระบบรุนใหมโดยอัตโนมัติสําหรับรายละเอียดการสงมอบและการบํารุงรักษาระบบทั้งหมดอยูใน 
ภาคผนวก  
 
 


