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บทคดัย่อ 

การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการทดสอบ
ซอฟต์แวร์ ของบริษทัโปรซอฟท์ คอมเทค จ ากดั ซ่ึงทางผูศึ้กษาได้ท าก าหนดขั้นตอนการทดสอบ
ซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไอซีอี 29110 โดยในการออกแบบระบบมีการใช้ยูเอ็ม
แอลโมเดลช่วยในการออกแบบ และพฒันาโปรแกรมประยุกตผ์า่นระบบอินเทอร์เน็ตดว้ยเทคโนโลยี
เอเอสพีดอทเน็ตเอม็วซีี 5.0 ร่วมกบัระบบจดัการฐานขอ้มูลไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์  

ในส่วนของระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์ คอม
เทค จ ากดั มีผูใ้ชง้านทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ 1) หวัหนา้โครงการ 2) นกัวเิคราะห์ระบบ 3) นกัพฒันาระบบ 
4) นกัทดสอบระบบ 5) สมาชิกทัว่ไป และมีระบบยอ่ยทั้งหมด 6 ระบบ คือ 1) การจดัการโครงการ 2) 
การจดัการพนกังาน 3) การจดัการขอ้มูลความตอ้งการ 4) การจดัการกรณีการทดสอบ 5) การทดสอบ
และติดตามผล 6) รายงานสรุปภาพรวมการทดสอบ 

จากการน าระบบฯ ไปใชง้านและประเมินโดยหวัหนา้โครงการจ านวน 2 คน นกัวิเคราะห์ระบบ
จ านวน 5 คน นกัพฒันาระบบจ านวน 5 คน และนกัทดสอบระบบจ านวน 5 คน โดยใชแ้บบสอบถาม 
พบวา่ระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูท่ี่ 4.76 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑพ์อใจมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่
ระบบสามารถน ามาใชใ้นการสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ของบริษทั โปรซอฟท ์ คอม
เทค จ ากดั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

The objective of this independent study is to develop software testing support system for 
Prosoft Comtect Co., Ltd. In this independent study, ISO/IEC 29110 software development standard 
has been applied in software testing processes. The system was designed using UML and developed 
as a web application using ASP.NET MVC 5.0 technology connect with Microsoft SQL Server. 

The 5 user groups of software testing support system as follows: 1) project leader 2) system 
analyst 3) programmer 4) tester and 5) general member. There are 6 subsystem of system as follows: 
1) Project Management 2) Employee Management 3) Requirement Management 4) Test Case 
Management 5) Test and Track and 6) Test Summary Report. 

The result of implementation and evaluation system was evaluated by 2 project leaders, 5 
system analysts, 5 programmers, and 5 testers using questionnaire. The result of overall evaluation 
point is 4.76 point that mean user satisfaction was excellent. In conclusion, software testing support 
system can efficiently support software testing processes of Prosoft Comtect Co., Ltd. 

 

 


