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ศรีสัจจะเลิศวาจา อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ผูซ่ึ้งเสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อใหค้  าแนะน า 
ใหค้วามรู้ และตรวจทาน จนการคน้ควา้แบบอิสระเสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี และขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสมอแข  สมหอม ประธาน
กรรมการการสอบ และรองศาสตราจารยรั์งสิต ศิริรังษี กรรมการการสอบ เป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามกรุณา
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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 
  



 

จ 

 

Independent Study Title Development of Software Testing Support System for 
Prosoft Comtect Co., Ltd. 

Author Mr. Park Leurngjarungrat 

Degree Master of Science  
(Information Technology and Management) 

Advisor Dr. Wijak Srisujjalertwaja 

 

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. 
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รูปท่ี 3.4 ยสูเคสไดอะแกรมแสดงการใชง้านระบบสนบัสนุนกระบวนการ   24 

ทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั    
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รูปท่ี 3.7 แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการจดัการโครงการ     35 
รูปท่ี 3.8 แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการเปล่ียนสถานะโครงการ    36 
รูปท่ี 3.9 แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการจดัการพนกังาน     37 
รูปท่ี 3.10  แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการเปล่ียนสถานะพนกังาน    38 
รูปท่ี 3.11 แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการจดัการขอ้มูลความตอ้งการ    39 
รูปท่ี 3.12  แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการจดัการกรณีการทดสอบ    40 
รูปท่ี 3.13 แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการบนัทึกผลการทดสอบ    41 
รูปท่ี 3.14 แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการบนัทึกผลการแกไ้ข    42 
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รูปท่ี 3.18 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการแสดงโครงการ     46 
รูปท่ี 3.19 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการสร้างโครงการ     47 
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รูปท่ี 4.14 หนา้จอสร้าง / แกไ้ขกรณีการทดสอบ แถบขั้นตอนการทดสอบ  74 
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รูปท่ี 4.16 หนา้ต่างคดัลอกกรณีการทดสอบ  76 
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รูปท่ี ก.13 ขอ้ความแสดงการ Restore ส าเร็จ  112 
รูปท่ี ก.14 การเพิ่ม Application ใหม่  113 
รูปท่ี ก.15 การตั้งค่า Application ใหม่  113 
รูปท่ี ก.16 หนา้แรกของระบบ  114 
รูปท่ี ข.1 หนา้แรกของระบบ  116 
รูปท่ี ข.2 หนา้จอหลกั  116 
รูปท่ี ข.3 เมนูรายงาน  117 
รูปท่ี ข.4 หนา้จอรายการโครงการ  117 
รูปท่ี ข.5 หนา้จอรายการโมดูล  118 
รูปท่ี ข.6 หนา้จอรายการความตอ้งการ  118 
รูปท่ี ข.7 หนา้จอผลการทดสอบ  119 
รูปท่ี ค.1 หนา้แรกของระบบ  121 
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รูปท่ี ค.4 หนา้จอจดัการพนกังาน  122 
รูปท่ี ค.5 หนา้จอสร้างพนกังาน  124 
รูปท่ี ค.6 หนา้จอแกไ้ขพนกังาน  124 
รูปท่ี ค.7 หนา้จอลบพนกังาน  125 
รูปท่ี ค.8 หนา้จอลบพนกังานทีละหลายรายกร  125 
รูปท่ี ค.9 เมนูโครงการ  126 
รูปท่ี ค.10 หนา้จอจดัการโครงการ  126 
รูปท่ี ค.11 หนา้จอสร้างโครงการแถบดีเทล  128 
รูปท่ี ค.12 หนา้จอสร้างโครงการแถบโมดูล  128 
รูปท่ี ค.13 หนา้จอสร้างโมดูล  129 
รูปท่ี ค.14 หนา้จอสร้างโครงการแถบโมดูล  129 
รูปท่ี ค.15 หนา้จอเลือกโมดูลท่ีตอ้งการแกไ้ข  130 
รูปท่ี ค.16 หนา้จอแกไ้ขโมดูล  130 
รูปท่ี ค.17 หนา้จอลบโมดูล  131 
รูปท่ี ค.18 หนา้จอลบโมดูลทีละหลายรายการ  131 
รูปท่ี ค.19 หนา้จอแกไ้ขโครงการ  132 
รูปท่ี ค.20 หนา้จอลบโครงการ  132 
รูปท่ี ค.21 หนา้จอลบโครงการทีละหลายรายการ  133 
รูปท่ี ค.22 เมนูโครงการ  133 
รูปท่ี ค.23 หนา้จอสร้างโครงการแถบโมดูล  134 
รูปท่ี ค.24 หนา้จอจดัการความตอ้งการ  134 
รูปท่ี ค.25 หนา้จอสร้างความตอ้งการ  135 
รูปท่ี ค.26 หนา้จอแกไ้ขความตอ้งการ  136 
รูปท่ี ค.27 หนา้จอลบความตอ้งการ  136 
รูปท่ี ค.28 หนา้จอลบความตอ้งการทีละหลายรายการ  137 



 

ฒ 
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รูปท่ี ค.29 เมนูรายงาน  137 
รูปท่ี ค.30 หนา้จอรายการโครงการ  138 
รูปท่ี ค.31 หนา้จอรายการโมดูล  138 
รูปท่ี ค.32 หนา้จอรายการความตอ้งการ  139 
รูปท่ี ค.33 หนา้จอผลการทดสอบ  139 
รูปท่ี ง.1 หนา้แรกของระบบ  141 
รูปท่ี ง.2 หนา้จอหลกั  141 
รูปท่ี ง.3 เมนูงานในความรับผดิชอบของนกัวเิคราะห์ระบบ  142 
รูปท่ี ง.4 หนา้จอรายการโมดูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้  142 
รูปท่ี ง.5 หนา้จอจดัการความตอ้งการ  143 
รูปท่ี ง.6 หนา้จอสร้างความตอ้งการ  144 
รูปท่ี ง.7 หนา้จอแกไ้ขความตอ้งการ  144 
รูปท่ี ง.8 หนา้จอลบความตอ้งการ  145 
รูปท่ี ง.9 หนา้จอลบความตอ้งการทีละหลายรายการ  145 
รูปท่ี ง.10 เมนูงานในความรับผดิชอบของนกัวเิคราะห์ระบบ  146 
รูปท่ี ง.11 หนา้จอรายการโมดูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้  146 
รูปท่ี ง.12 หนา้จอจดัการกรณีการทดสอบ  147 
รูปท่ี ง.13 หนา้จอสร้างกรณีการทดสอบแถบดีเทล  148 
รูปท่ี ง.14 หนา้จอสร้างกรณีการทดสอบแถบเทสสเตป็  149 
รูปท่ี ง.15 หนา้จอสร้างขั้นตอนการทดสอบ  149 
รูปท่ี ง.16 หนา้จอสร้างกรณีการทดสอบแถบเทสสเตป็  150 
รูปท่ี ง.17 หนา้จอเลือกขั้นตอนการทดสอบ  150 
รูปท่ี ง.18 หนา้จอแกไ้ขขั้นตอนการทดสอบ  151 
รูปท่ี ง.19 หนา้จอลบขั้นตอนการทดสอบ  151 
รูปท่ี ง.20 หนา้จอลบขั้นตอนการทดสอบทีละหลายรายการ  152 
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รูปท่ี ง.21 หนา้จอแกไ้ขกรณีการทดสอบ  152 
รูปท่ี ง.22 หนา้จอลบกรณีการทดสอบ  153 
รูปท่ี ง.23 หนา้จอลบกรณีการทดสอบทีละหลายรายการ  153 
รูปท่ี ง.24 เมนูรายงาน  154 
รูปท่ี ง.25 หนา้จอรายการโครงการ  154 
รูปท่ี ง.26 หนา้จอรายการโมดูล  155 
รูปท่ี ง.27 หนา้จอรายการความตอ้งการ  155 
รูปท่ี ง.28 หนา้จอผลการทดสอบ  156 
รูปท่ี จ.1 หนา้แรกของระบบ  158 
รูปท่ี จ.2 หนา้จอหลกั  158 
รูปท่ี จ.3 เมนูงานท่ีรับผดิชอบของนกัทดสอบระบบ  159 
รูปท่ี จ.4 หนา้จอรายการกรณีการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้  159 
รูปท่ี จ.5 หนา้จอรายการกรณีการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้  160 
รูปท่ี จ.6 หนา้จอบนัทึกผลการทดสอบ  160 
รูปท่ี จ.7 เมนูรายงาน  161 
รูปท่ี จ.8 หนา้จอรายการโครงการ  161 
รูปท่ี จ.9 หนา้จอรายการโมดูล  162 
รูปท่ี จ.10 หนา้จอรายการความตอ้งการ  162 
รูปท่ี จ.11 หนา้จอผลการทดสอบ  163 
รูปท่ี ฉ.1 หนา้แรกของระบบ  165 
รูปท่ี ฉ.2 หนา้จอหลกั  165 
รูปท่ี ฉ.3 เมนูงานท่ีรับผดิชอบของนกัพฒันาระบบ  166 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การพฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับ
บริษทั โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบ
ซอฟตแ์วร์ ของบริษทัโปรซอฟท ์ คอมเทค จ ากดั โดยมีหลกัการและ เหตุผล วตัถุประสงคข์อง
การศึกษา ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ขอบเขตและวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

บริษทั โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีพฒันำซอฟตแ์วร์ทำงดำ้นบญัชี ซอฟตแ์วร์
ทำงดำ้นระบบอีอำร์พี และซอฟตแ์วร์ดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยมียอดขำยต่อปีประมำณ 100 
ลำ้นบำท โดยมีส ำนกังำนใหญ่อยูท่ี่กรุงเทพมหำนคร พนกังำนกวำ่ 70 เปอร์เซ็นต ์เป็นพนกังำนทำงฝ่ำย
กำรวจิยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ และปัจจุบนัทำงบริษทัไดมี้กำรเปิดสำขำท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ย
งบประมำณลงทุนกวำ่ 100 ลำ้นบำท โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะท ำใหส้ำขำเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลำงของกำร
วจิยัและพฒันำ เป็นศูนยเ์รียนรู้ใหก้บัผูค้นในพื้นท่ี เป็นแหล่งสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพใหก้บัคนเชียงใหม่ 

บริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ำกดั ส ำนกังำนเชียงใหม่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 287 บำ้นโจซ้อย 14 หมู่ท่ี 5 
ต ำบลสันทรำยนอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสำขำเชียงใหม่จะเนน้กำรพฒันำเวบ็ไซต ์ และเวบ็แอพพลิเค
ชนั เน่ืองจำกทำงผูบ้ริหำรเล็งเห็นแลว้วำ่ในอนำคต ขอ้มูลหรือระบบกำรท ำงำนต่ำง ๆ จะตอ้งอยูบ่น
อินเทอร์เน็ตทั้งหมด ในช่วงแรกไดมี้กำรพฒันำเฟรมเวิร์คไปพร้อม ๆ กบักำรพฒันำเวบ็ไซตต์ำม
รูปแบบธุรกิจท่ีทำงผูบ้ริหำรคิดข้ึนมำ โดยท่ีเวบ็ไซตห์ลกัไดแ้ก่ 

 www.B2Bthai.com เป็นศูนยก์ลำงกำรติดต่อคำ้ขำยของธุรกิจประเภทขำยส่ง ธุรกิจ
ระหวำ่งผูป้ระกอบกำรกบัผูป้ระกอบกำร 

 www.HotEating.com เป็นศูนย์รวมร้ำนอำหำร โปรโมชัน และกำรให้ข้อมูลเก่ียวกบั
อำหำร 

 www.SoGoodWeb.com ใหบ้ริกำรเวบ็ไซตค์รบวงจร และระบบจดักำรเวบ็ไซตส์ ำเร็จรูป 
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 www.LionJob.com เป็นศูนย์รวมต ำแหน่งงำน ผูส้มคัรงำน รวมทั้งกำรอ ำนวยควำม
สะดวกทำงดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์
 

การท่ีทางบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั ตอ้งการจะเปิดตลาดทางดา้นเวบ็ไซต ์และเวบ็แอพ
พลิเคชนั ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือความน่าเช่ือถือ นัน่หมายความวา่เวบ็ไซตแ์ต่ละเวบ็ของบริษทั จะตอ้งมี
คุณภาพ มีความสมบูรณ์ มีความบกพร่องนอ้ยท่ีสุด เพราะถา้หากเกิดความผดิพลาดแลว้ ความ
น่าเช่ือถือจะหายไปอยา่งรวดเร็วและอาจจะถึงขั้นท่ีส่งผลท าใหต้อ้งปิดเวบ็ไซตไ์ปเลยก็เป็นได ้ ดงันั้น
การท่ีจะเปิดตวัเวบ็ไซตแ์ต่ละเวบ็จะตอ้งมีการตรวจสอบอยา่งละเอียด มีกระบวนการท่ีจะรับประกนั
ไดว้า่เวบ็ไซตมี์คุณภาพและสามารถท างานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

การทดสอบซอฟตแ์วร์เป็นกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ เป็นเร่ืองของการ
ประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ โดยจะเนน้ไปท่ีการตรวจสอบวา่ซอฟตแ์วร์ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมานั้น เป็นไป
ตามท่ีไดต้กลงกนัไวห้รือไม่ ซอฟตแ์วร์มีขอ้บกพร่องในการท างานหรือไม่ ในการท าการทดสอบ
ซอฟตแ์วร์จะมีทั้งเร่ืองการวางแผนการทดสอบ การทดสอบ การติดตามผลการทดสอบและการแกไ้ข 

บริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั มีการท าการทดสอบซอฟตแ์วร์เช่นกนั แต่ปัญหาท่ีพบ
คือ การทดสอบซอฟตแ์วร์ของบริษทัยงัไม่เป็นขั้นเป็นตอน ยงัไม่เป็นมาตรฐาน และการติดตามผล
ของขอ้บกพร่องก็ยงัไม่ค่อยเป็นระบบเท่าท่ีควร ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเป็นอยา่งมาก ดงั
ตวัอยา่งปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีส่งมอบเวบ็ไซต ์ www.B2Bthai.com พบวา่เวบ็ไซตมี์ขอ้บกพร่อง
จ านวนมาก ส่งผลใหเ้กิดปัญหาตามมาดงัต่อไปน้ี 

 กำรติดตำม เพื่อหำสำเหตุของขอ้บกพร่อง เป็นไปอยำ่งยำกล ำบำก เน่ืองจำกไม่เคยมีกำร
บนัทึกว่ำส่วนไหนทดสอบแลว้ ส่วนไหนยงัไม่เคยทดสอบ และไม่ไดมี้กำรทดสอบซ ้ ำ
หลงักำรแกไ้ข 

 ไม่สำมำรถระบุระยะเวลำ และติดตำมควำมคืบหนำ้ของงำนแกไ้ขได ้
 ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไข มีผลกระทบกับส่วนอ่ืน ๆ ของระบบ

หรือไม่ 
 มีผลกระทบกบัควำมเช่ือมัน่ของลูกคำ้ 
 นกัพฒันำในทีม หรือหวัหนำ้จะตอ้งเสียเวลำเขำ้มำช่วยในกำรทดสอบ 

ทำงผูศึ้กษำจึงไดมี้แนวคิดท่ีจะศึกษำเร่ืองกำรทดสอบซอฟตแ์วร์ตำมมำตรฐำนไอเอสโอ/ไอซีอี 
29110 และก ำหนดขั้นตอนวธีิกำรในกำรทดสอบใหก้บับริษทั โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ำกดั รวมทั้ง
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พฒันำระบบท่ีจะสนบัสนุนกระบวนกำรทดสอบใหป้ระสิทธิภำพสูง โดยช่วยในกำรสร้ำงกรณีกำร
ทดสอบและติดตำมผลกำรทดสอบ ใหมี้ควำมถูกตอ้ง และประหยดัเวลำในกำรท ำงำน อีกทั้งจะเป็น
กำรช่วยเพิ่มควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ท่ีจะเลือกใชบ้ริกำรของบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ำกดั   

 
รูปท่ี 1.1 แผนภำพแสดงกระบวนกำรทดสอบเดิม ของบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ำกดั 

กระบวนกำรทดสอบเดิม หวัหนำ้จะท ำกำรทดสอบระบบท่ีนกัพฒันำเขียนไว ้และบนัทึกผลกำร
ทดสอบเพื่อส่งมอบใหน้กัพฒันำน ำไปแกไ้ขต่อไป ซ่ึงจะมีกำรติดตำมเป็นระยะ ๆ 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 ไดร้ะบบสนบัสนุนกระบวณกำรทดสอบซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรสร้ำงกรณีกำรทดสอบ 

1.3.2 ไดร้ะบบท่ีช่วยในกำรปรับปรุงกระบวนกำรทดสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกำร
พฒันำซอฟตแ์วร์ 

1.4 แผนด ำเนินกำร ขอบเขตและวธีิกำรศึกษำ   

1.4.1 แผนกำรด ำเนินกำร 

1) ศึกษำกระบวนกำรพฒันำซอฟตแ์วร์ของบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ำกดั 
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2) ศึกษำกระบวนกำรทดสอบซอฟตแ์วร์ของบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ำกดั 
3) ศึกษำหลกักำรกำรทดสอบซอฟตแ์วร์ 
4) ศึกษำแนวทำงของมำตรฐำนไอเอสโอ/ไออีซี 29110 และท ำกำรออกแบบ

กระบวนกำรท ำงำนใหม่ 
5) เก็บขอ้มูลควำมตอ้งกำรโดยละเอียด และท ำกำรวเิครำะห์ ก ำหนดภำพรวมของ

ระบบ 
6) ออกแบบระบบกำรท ำงำน  
7) ออกแบบระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศในส่วนติดต่อประสำนกบัผูใ้ช ้ 
8) ออกแบบโครงสร้ำงฐำนขอ้มูล และสถำปัตยกรรมของระบบ 
9) เขียนโปรแกรมและทดสอบกำรท ำงำน 
10) ทดสอบระบบ  
11) จดัท ำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชง้ำนระบบ 
12) ติดตั้งระบบ 

1.4.2 ขอบเขต 

1.4.2.1 ขอบเขตของขอ้มูล 

1) ขอ้มูลโครงกำรพฒันำซอฟตแ์วร์ของบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ำกดั 
2) ขอ้มูลบุคลำกรต ำแหน่ง นกัวเิครำะห์ระบบ นกัพฒันำโปรแกรม และนกั

ทดสอบระบบของบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ำกดั 
3) มำตรฐำนไอเอสโอ/ไอซีอี 29110 

1.4.2.2 ขอบเขตของระบบงำน 

1) จดักำรโครงกำร 

 เพิ่ม ลบ แกไ้ข โครงกำร 
 เพิ่ม ลบ แกไ้ข โดเมนของโครงกำร  
 เพิ่ม ลบ แกไ้ข โมดูลในแต่ละโดเมน  

2) จดักำรขอ้มูลควำมตอ้งกำร 

 เพิ่ม ลบ แกไ้ข ควำมตอ้งกำร 
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 ก ำหนดระดบัควำมส ำคญัของควำมตอ้งกำรแต่ละขอ้ 

3) จดักำรกรณีกำรทดสอบระบบ 

 เพิ่ม ลบ แกไ้ข กรณีกำรทดสอบของแต่ละโมดูล 
 บนัทึกกรณีกำรทดสอบเป็นเทมเพลต เพื่อน ำไปใชซ้ ้ ำกบัโมดูลอ่ืน  

4) กำรทดสอบและติดตำมกำรผล 
 บนัทึกผลกำรทดสอบ ตำมกรณีกำรทดสอบ 
 รำยงำนขอ้พกพร่อง ติดตำมกำรแกไ้ข และบนัทึกผลกำรแกไ้ข 

5) กำรจดักำรบุคลำกร 
 เพิ่ม ลบ แกไ้ข บุคลำกร 
 เพิ่ม ลบ แกไ้ข ต ำแหน่งงำน 

6) รำยงำน 
 รำยกำรควำมเช่ือมโยงระหวำ่งควำมตอ้งกำร กรณีกำรทดสอบและ

ผลกำรทดสอบ 
 รำยงำนผลกำรทดสอบ รำยงำนสถำนะแกไ้ข 

1.5 สถำนทีท่ีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิยและรวบรวมข้อมูล   

1) บริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ำกดั 
2) ส ำนกัหอสมุดมหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 
3) สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรจดักำร บณัฑิตวทิยำลยั มหำวยิำลยัเชียงใหม ่

1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1) ฮำร์ดแวร์ 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
 หน่วยประมวลผลส่วนกลำงแบบ 4 คอร์ ควำมเร็ว 2.66 กิกะเฮิร์ทซ 
 หน่วยควำมจ ำขนำด 4 กิกะไบต ์ 
 ฮำร์ดดิสกข์นำด 500 กิกะไบต ์
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คอมพิวเตอร์ผูใ้ชง้ำน 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หน่วยประมวลผลส่วนกลำงควำมเร็ว2  กิ

กะเฮิร์ทซ 
 หน่วยควำมจ ำขนำด 1 กิกะไบต ์

คอมพิวเตอร์ผูพ้ฒันำ 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หน่วยประมวลผลส่วนกลำงแบบ 4 คอร์ ควำมเร็ว 

2.2 กิกะเฮิร์ทซ 
 หน่วยควำมจ ำขนำด 4 กิกะไบต ์
 ฮำร์ดดิสก ์ขนำด 320 กิกะไบต ์

2) ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 
 ระบบปฏิบติักำรวนิโดวเ์ซิร์ฟเวอร์ 2008 อำร์2 
 ระบบจดักำรฐำนขอ้มูลไมโครซอฟท ์เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2008 อำร์2 
 อินเทอร์เน็ต อินฟอร์เมชนั เซอร์วสิ เวอร์ชนั 8 

คอมพิวเตอร์ผูใ้ชง้ำน 
 อินเทอร์เน็ต เอก็ซ์โพลเรอร์เวอร์ชนั 7 เป็นตน้ไป 
 โมซิลล่ำ ไฟร์ฟ็อกซ์เวอร์ชนั 4 เป็นตน้ไป 
 กเูกิล โครมทุกเวอร์ชนั 
 ซำฟำรีเวอร์ชนั 4 เป็นตน้ไป 

คอมพิวเตอร์ผูพ้ฒันำ 
 โปรแกรมอำซูรีโปร เวอร์ชนั 7.0 ส ำหรับสร้ำงแบบจ ำลองส่วนติดต่อประสำน

ผูใ้ช ้
 โปรแกรมเอน็เตอร์ไพรส์อำร์คิเทค เวอร์ชนั 8.0 ส ำหรับออกแบบสถำปัตยกรรม

ระบบ  
 โปรแกรมไมโครซอฟทว์ชิวล สตูดิโอ 2013 ส ำหรับเขียนโปรแกรม 
 ไมโครซอฟทเ์อสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2008 อำร์ทูส ำหรับจดักำรฐำนขอ้มูลระบบ 
 ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  2013 
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3) สถำปัตยกรรมและเทคโนโลยี 
 โปรแกรมประยกุตผ์ำ่นระบบอินเทอร์เน็ต ใชง้ำนผำ่นเบรำวน์เซอร์ 
 ใชห้ลกักำรวเิครำะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object Oriented Analysis 

and Design) 
 พฒันำดว้ย เอเอสพีดอทเน็ตเอม็วีซี 5.0 (ASP.NET MVC 5.0) 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ทางผูศึ้กษาไดค้น้ควา้หาขอ้มูล ทฤษฎี จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การทดสอบซอฟตแ์วร์ (Software Testing) ทั้งในเร่ืองของประเภทของการทดสอบซอฟตแ์วร์ กิจกรรม
ในการทดสอบ และความเช่ือมโยงของกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์กบักระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ เพื่อใหก้ารพฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปร
ซอฟท ์คอมเทค จ ากดั ออกมามีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.1 การทดสอบซอฟต์แวร์  

การทดสอบซอฟตแ์วร์ คือ กระบวณการในการตรวจสอบ ควบคุม และยนืยนัวา่ซอฟตแ์วร์ท่ี
พฒันาข้ึนมาเป็นไปตามขอ้ก าหนดความตอ้งการท่ีไดต้กลงไวก้บัผูใ้ชง้านระบบ หรือลูกคา้ ซ่ึงการ
ทดสอบซอฟตแ์วร์จะประกอบไปดว้ยเวอริฟิเคชนั (Verification) และวาลิเดชนั (Validation) โดยท่ี      
เวอริฟิเคชนั คือการตรวจสอบกระบวณการพฒันาซอฟตแ์วร์วา่เป็นไปตามมาตรฐาน และจะ
รับประกนัไดว้า่จะไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง ส่วนวาลิเดชนั คือการตรวจจสอบผลลพัธ์ของการพฒันา
เป็นไปตามความตอ้งการหรือไม่ มีขอ้บกพร่องใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัการส่งมอบหรือไม่ 
(Mustafa K. and Khan, R.A. 2007)  

 

รูปท่ี 2.1 แผนภาพประกอบเพื่อท าความเขา้ใจความแตกต่างระหวา่ง การทดสอบและทวนสอบระบบ
ท่ีมา: (www.collegepals.org) 
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จากรูปท่ี 2.1 จะเห็นไดว้า่การท าเวอริฟิเคชนันั้น เก่ียวขอ้งกบักระบวณการพฒันาซอฟตแ์วร์เร่ิม
ตั้งแต่การวเิคราะห์ความตอ้งการกบัลูกคา้ การออกแบบซอฟตแ์วร์ จนไปถึงการเขียนโปรแกรม ซ่ึง
กระบวณการขา้งตน้ยงัไม่ปรากฏเป็นซอฟตแ์วร์ ส่วนการท าวาลิเดชนัจะเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
ซอฟตแ์วร์ซ่ึงเป็นการตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมาแลว้ โดยท าตั้งแต่ในระดบัยนิูตไปจนถึงการ
ทดสอบเม่ือรับมอบกบัลูกคา้  

2.1.1 ประเภทของการทดสอบซอฟต์แวร์ 

Mustafa K. และ Khan, R.A. (2007) ไดจ้  ำแนกประเภทของกำรทดสอบซอฟตแ์วร์
ออกเป็นสองประเภทหลกั ๆ ดงัน้ี 

 การทดสอบแบบกล่องด า (Black Box Testing)  คือการทดสอบระบบโดยท่ีไม่เห็น
โครงสร้าง หรือการท างานภายในของระบบ โดยจะเนน้ไปท่ีส่วนของ Input และ 
Output เท่านั้น 

 การทดสอบแบบกล่องขาว (White Box Testing)คือ การทดสอบระบบโดยท่ีดูใน
เร่ืองของโครงสร้าง และการท างานภายในระบบดว้ย โดยจะลงไปถึงในระดบั
ซอร์สโคด้หรือ อลักอริธึมซ่ึงหมายความวา่ผูท้  าการทดสอบจะตอ้งมีความรู้
ทางดา้นการเขียนโปรแกรมในระดบัหน่ึง  

2.1.2 วธีิการทดสอบซอฟต์แวร์ 

Jorgensen, Paul C. (2008) ไดก้ล่าวถึงวธีิการทดสอบท่ีเกิดข้ึนในกระบวณการ
ทดสอบซอฟตแ์วร์ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 การทดสอบระดบัฟังกช์นั (Functional Testing) คือ การทดสอบระบบในระดบั
ฟังกช์นัการท างาน โดยเนน้การตรวจสอบการท างานวา่เป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไว้
ในขอ้ก าหนดความตอ้งการหรือไม่ 

 การทดสอบซ ้ า (Regression Testing) คือ การทดสอบระบบทั้งหมดอีกคร้ัง 
หลงัจากท่ีมีการแกไ้ขฟังกช์นั หรือแกไ้ขระบบส่วนใดส่วนหน่ึง เพื่อตรวจสอบ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการแกไ้ข 
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2.1.3 ระดับของทดสอบซอฟต์แวร์ 

Jorgensen, Paul C. (2008) ไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนระดบัของการทดสอบซอฟตแ์วร์ 
โดยประกอบไปดว้ยระดบัการทดสอบซอฟตแ์วร์ ดงัต่อไปน้ี 

 การทดสอบระดบัยนิูต (Unit Testing) คือ การทดสอบระบบในระดบัฟังกช์นัการ
ท างาน ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีเล็กท่ีสุดของการทดสอบระบบ ส่วนใหญ่จะท าการ
ทดสอบโดยนกัพฒันาระบบเอง 

 การทดสอบการท างานร่วมกนั (Integration Testing) คือ การทดสอบระบบ
หลงัจากมีการน าเอาแต่ละฟังกช์นั หรือแต่ละระบบยอ่ยมารวมเขา้ดว้ยกนั จะเป็น
การทดสอบการท างานร่วมกนัของแต่ละฟังกช์นั หรือระบบยอ่ย 

 การทดสอบทั้งระบบ (System Testing) คือ การทดสอบระบบทั้งหมดก่อนท่ีจะส่ง
มอบ หรือตรวจสอบเพื่อการอนุมติัการปิดโครงการ จะเป็นการทดสอบการท างาน
ท่ีจะใชข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียงการท างานจริงทั้งหมด 

 การทดสอบเพื่อการรับมอบ (User Acceptance Testing) คือ การทดสอบระบบเพื่อ
รับมอบซอฟตแ์วร์ หรืออนุมติัการปิดโครงการ ซ่ึงจะเป็นการทดสอบโดยลูกคา้ 
เจา้ของโครงการ 

2.1.4 ประเภทของจุดบกพร่อง (Bug) 

Jorgensen, Paul C. (2008) ไดก้ล่าวถึงจุดบกพร่อง โดยมีการแบ่งประเภทออกเป็น  

 ขอ้บกพร่อง (Defect) คือ การกระท า หรือกระบวนการท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิด
ขอ้ผดิพลาด 

 ขอ้ผดิพลาด (Error) คือ ขอ้บกพร่องหรือขอ้ผดิพลาดของระบบ ซ่ึงอาจจะ
กลายเป็นสาเหตุท าใหร้ะบบลม้เหลว หรือไม่สามารถท างานต่อไปได ้

 ความลม้เหลว (Failure) คือ ความลม้เหลวของระบบ การท่ีระบบไม่สามารถ
ท างานไดต้ามท่ีก าหนดไว ้

2.2 มาตรฐานไอเอสโอ/ไออซีี 29110 

มาตรฐานไอเอสโอ/ไอซีอี 29110 (ISO/IEC 29110)เป็นแนวคิดยคุใหม่ของไอเอสโอ ท่ีจะเนน้
การเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งผูป้ระกอบการรายใหม่ใหมี้โอกาสใน
การแข่งขนั ท่ีผา่นมามาตรฐานวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ไดถู้กท าใหเ้ป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยากและมีความ
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สลบัซบัซอ้นยุง่ยากในการท่ีจะปฏิบติัตาม ประกอบกบัมาตรฐานซอฟตแ์วร์ระดบัสากลท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัจะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานขององคก์รขนาดใหญ่ ไอเอสโอ 29110 จึงถูกพฒันาดว้ยแนวคิด
พื้นฐานเพื่อสนบัสนุนองคก์รขนาดเล็กใหมี้โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการและรับรองคุณภาพใน
ระดบัสากล (มูลนิธิสถำบนัเพื่อพฒันำนวตักรรม, 2555) 

มาตรฐานไอเอสโอ 29110 ใหค้วามส าคญัในกระบวนการท่ีจะตอ้งท าการปรับปรุงระบบ อยู ่2 
กระบวนการหลกั คือ กระบวนการดา้นการบริหารโครงการ (Project Management) และกระบวนการ
ดา้นการสร้างซอฟตแ์วร์ (Software Implement) ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 2.2 และ 2.3 

 

รูปท่ี 2.2 แผนภาพแสดงกระบวนการทางดา้นการบริหารโครงการ 
ท่ีมา: (www.innova.or.th) 
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รูปท่ี 2.3 แผนภาพแสดงกระบวนการดา้นการสร้างซอฟตแ์วร์ 
ท่ีมา: (www.innova.or.th) 
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2.2.1 ข้อก าหนดการประเมินไอเอสโอ 29110 

หวัขอ้ท่ี 1) – 4) จะเป็นการอธิบายรายละเอียดและขอ้ก าหนดของกระบวณการ
ดา้นการบริหารโครงการจากในรูปท่ี 2.2 และหวัขอ้ท่ี 5) – 8) จะเป็นการอธิบาย
รายละเอียดและขอ้ก าหนดของกระบวณการดา้นการสร้างซอฟตแ์วร์จากในรูปท่ี 2.3 

1) การวางแผนโครงการ  

 โครงการมีขอ้ก าหนดอา้งอิงสัญญา หรือทีโออาร์ท่ีระบุถึงเน้ือหาของงาน 
และขอบเขตการท างานท่ีชดัเจน 

 กิจกรรมท่ีจะตอ้งด าเนินการในโครงการและทรัพยากรท่ีใชมี้การประมาณ

การอยา่งเป็นระบบสามารถระบุถึงค่าความพยายาม (Effort) ท่ีชดัเจน 

 มีนโยบายหรือกลยทุธ์ในการควบคุมดา้นเวอร์ชนัของซอฟตแ์วร์และ

น าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

 แผนโครงการมีการก าหนดการจดัส่งมอบช้ินงานท่ีชดัเจนและมี

รายละเอียดของช้ินงานท่ีส่งมอบ 

 มีการวางแผนโครงการและสร้างตารางแผนโครงการในลกัษณะ

ก าหนดการ 

2) การบริหารแผนโครงการ 

 มีการกระจายแผนโครงการแจง้แผนโครงการแก่ทีมงานและลูกคา้ 

 มีการประชุมและบนัทึกผลการประชุมระหวา่งทีมงานและการประชุมกบั
ลูกคา้ 

 มีการจดัการดา้นการควบคุมการเปล่ียนแปลงต่างๆการจดัเก็บการร้องขอ
การเปล่ียนแปลง 

 มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการท างานในขั้นตอนต่างๆ 

 มีกระบวนการในการตรวจสอบร่วมกนักบัลูกคา้ในการยืนยนัถึงลกัษณะ
ของซอฟตแ์วร์ท่ีตรงตามความตอ้งการ 

3) การประเมินและการติดตามโครงการ 
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 มีการติดตามความคืบหนา้ในการด าเนินโครงการและบนัทึกผลออกเป็น
รายงานท่ีแสดงเป็นล าดบัขั้นตามการติดตามก่อนและหลงั 

 มีการบนัทึกผลถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการและกิจรรมท่ีท า
ใหแ้ผนโครงการท่ีไดว้างไวมี้การปรับเปล่ียนรวมทั้งสามารถติดตามการ
เปล่ียนแปลงของเวอร์ชนัของแผนโครงการไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 ปัญหาของโครงการท่ีท าใหแ้ผนโครงการปรับเปล่ียนไดรั้บการแกไ้ขและ
บนัทึกผลการท างาน 

 ความเส่ียงไดถู้กระบุและทีมงานไดรั้บทราบถึงปัจจยัของความเส่ียงและ
การป้องกนั 

 รายการช้ินงานท่ีจะตอ้งควบคุมในการจดัการองคป์ระกอบในโครงการ
ซอฟตแ์วร์ (Software Configuration) ไดรั้บการระบุและก าหนดไวอ้ยา่ง
เหมาะสมรวมทั้งรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) การปิดโครงการ 

 โครงการมีการบนัทึกการตรวจรับซอฟตแ์วร์และการจดัส่งการเป็นเอกสาร
ท่ีชดัเจน 

 มีการสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์ท่ีควบคุมดูแลระบบเอกสารและซอร์สโคด้
ระหวา่งการด าเนินโครงการและมีการจดัเก็บท่ีเป็นระบบตรงตามการ
จดัการองคป์ระกอบในโครงการซอฟตแ์วร์ท่ีไดก้  าหนดไว ้

 มีการจดัการดา้นการจดัการองคป์ระกอบในโครงการซอฟตแ์วร์ก่อนส่ง
มอบงาน 

 สามารถสร้างคลงัเอกสารเพื่อการด าเนินการดา้นดูแลแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง
ได ้

 มีระบบในการส ารองและกูคื้นขอ้มูล เอกสารต่างๆ และซอฟตแ์วร์ 

5) การพฒันาความตอ้งการ 

 มีการพฒันาความตอ้งการอยา่งเป็นระบบ และบนัทึกผลไว ้
 ความตอ้งการท่ีบนัทึกไวมี้รายละเอียดท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง สามารถน าไป

พฒันาและไม่มีปัญหาในการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการทดสอบและ
ตรวจรับ 
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 ความตอ้งการไดถู้กอนุมติัโดยลูกคา้ 
 เอกสารความตอ้งการไดรั้บการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ และมีเบสไลน์ 

(Baseline) ตามหลกัการจดัการองคป์ระกอบในโครงการซอฟตแ์วร์ 
 ความตอ้งการไดรั้บการส่ือสารใหที้มงานเขา้ใจตรงกนัและไดรั้บการ

ยอมรับ 

6) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 

 เอกสารการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบไดรั้บการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ
และมีเบสไลน์ตามหลกัการจดัการองคป์ระกอบในโครงการซอฟตแ์วร์ 

 เอกสารการออกแบบระบบโดยลงรายละเอียด (Detail Design)ไดรั้บการ
จดัเก็บอยา่งเป็นระบบ และมีเบสไลน์ตามหลกัการจดัการองคป์ระกอบใน
โครงการซอฟตแ์วร์ 

 การออกแบบระบบมีการระบุถึงการติดต่อกบัส่วนประสานภายนอกระบบ 
และขอ้ก าหนดของลกัษณะการเช่ือมต่อ 

 การออกแบบระบบมีการระบุถึงการติดต่อกบัส่วนประสานภายในระบบ 
และขอ้ก าหนดของลกัษณะการเช่ือมต่อ 

 การออกแบบระบบสามารถสร้างการเช่ือมโยงตรวจสอบยอ้นกลบัไปท่ี
ความตอ้งการได ้

7) การสร้างการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 ซอฟตแ์วร์คอมโพเนนท ์ (Software Components) ไดรั้บการก าหนดและ
ระบุลงรายละเอียด 

 ซอฟตแ์วร์คอมโพเนนทไ์ดรั้บการพฒันา 
 มีการทดสอบซอฟตแ์วร์รายโปรแกรมหรือโมดูล 
 ขอ้บกพร่องท่ีเกิดระหวา่งการทดสอบโปรแกรมไดรั้บการแกไ้ข 
 การทดสอบระบบสามารถสร้างการเช่ือมโยงตรวจสอบยอ้นกลบัไปท่ี

ความตอ้งการและการออกแบบได ้

8) การบูรณาการและการทดสอบระบบ 

 มีกรณีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ 
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 มีการบนัทึกผลการทดสอบลงในรายงานการทดสอบ 
 ขอ้บกพร่องจากการทดสอบไดรั้บการแกไ้ข 
 เอกสารส าหรับผูใ้ชง้านระบบไดรั้บการพฒันา 
 เอกสารแนวทางการปฏิบติังานไดรั้บการพฒันา 

2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จำกกำรศึกษำคน้ควำ้งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรโครงกำรพฒันำ กำรควบคุม
คุณภำพซอฟตแ์วร์ สำมำรถสรุปงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัต่อไปน้ี 

โสภิดำ ทองคู่ (2551) ไดท้  ำกำรศึกษำวจิยัเร่ือง กำรพฒันำระบบกำรบริหำรโครงกำรซอฟตแ์วร์
ของบริษทั นอร์ทเธิร์น พีคส์ เทรดด้ิง ไพรเวท จ ำกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยในกำรบริหำรเวลำใน
กำรพฒันำซอฟตแ์วร์ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยกำรจดักำรขอ้มูลลูกคำ้ กำรจดักำรขอ้มูลโครงกำรและ
ตำรำงเวลำของโครงกำร และกำรรำยงำนควำมคืบหนำ้ของโครงกำรต่อผูบ้ริหำร โดยผลสรุปกำรใช้
งำนระบบพบวำ่สำมำรถช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรโครงกำรซอฟตแ์วร์ อีกทั้งยงัช่วยให้
ลูกคำ้สำมำรถดูรำยงำนควำมคืบหนำ้ไดส้ะดววกมำกยิง่ข้ึน หลงัจำกศึกษำแลว้พบวำ่ระบบน้ีจะมีควำม
ใกลเ้คียงกบัระบบการพฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปร
ซอฟท ์คอมเทค จ ากดั ในส่วนของการจดัการขอ้มูลโครงการและผูรั้บผดิชอบ  

ภทัรภร โพธิแกว้ (2552) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การพฒันาระบบบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ บริษทั
อินคอน จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบส าหรับช่วยในการแกไ้ขปัญหาการทบัซอ้นของ
ตารางการท างาน การส่งงานล่าชา้กวา่ก าหนดการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการติดตามความ
คืบหนา้ของโครงการของผูบ้ริหารและลูกคา้ ซ่ึงในตวัระบบจะประกอบไปดว้ยการจดัการโครงการ 
การจดัการโครงการโดย PERT/CPM การจดัการขอ้มูลพนกังาน การออกรายงานและติดตามโครงการ 
และการจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ  งานวจิยัน้ีไดผ้ลสรุปผลการศึกษาวา่ระบบสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและทรัพยากรท่ีใชใ้นแต่ละโครงการให้ดียิง่ข้ึนสามารถช่วยใน
การควบคุมคุณภาพซอฟตแ์วร์ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการพฒันาซอฟตแ์วร์ รวมทั้งยงัสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ภำณุพงศ ์ ประภสัระกลู (2554) ไดท้  ำกำรศึกษำวจิยัเร่ือง ระบบพฒันำคุณภำพของวศิวกร
ซอฟตแ์วร์โดยกระบวนกำรซอฟตแ์วร์ระดบับุคคลบนโปรแกรมประยกุตเ์วบ็ กำรคน้ควำ้แบบอิสระน้ี
มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำคุณภำพของวศิวกรซอฟตแ์วร์ โดยใชโ้ปรแกรมประยกุตเ์วบ็มำเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในกำรบริหำรจดักำรขอ้มูลใหส้ำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำยมำกยิง่ข้ึน เร่ิมตน้จำกปัญหำเก่ียวกบัควำมไม่
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เขำ้ในในทฤษฎีกระบวนกำรพฒันำซอฟตแ์วร์ระดบับุคคล ขอ้จ ำกดัในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลกำรท ำงำนเม่ือ
อยูภ่ำยนอกสถำนท่ีท ำงำน และกำรรำยงำนผลกำรท ำงำนท่ียงัไม่เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้ริหำรหรือหวัหนำ้งำน จึงไดมี้แนวคิดในกำรท่ีจะพฒันำระบบข้ึนมำเพื่อแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว โดย
ตวัระบบสำมำรถใชช่้วยในส่วนของกำรจดักำรโครงกำร กำรสรุปงำนของโครงกำร กำรบนัทึกประวติั
ของขอ้บกพร่อง กำรบนัทึกผลกำรทดสอบ ซ่ึงจำกผลกำรประเมินพบวำ่ระบบสำมำรถช่วยเพิ่ม
ศกัยภำพของวศิวกรซอฟตแ์วร์ใหมี้กำรวำงแผนงำนท่ีดี และส่งมอบงำนท่ีมีคุณภำพมำกข้ึน 
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บทที ่3 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 

การพฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค 
จ ากดั เร่ิมจากการท าการก าหนดกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ข้ึนมาใหม่ โดยอา้งอิงจากมาตรฐาน
ไอเอสโอ/ไออีซี 29110  และเก็บขอ้มูลความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ เพื่อน ามาก าหนดเป็น
ขอบเขตความตอ้งการของระบบ รวมทั้งใชใ้นการประเมินระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบ
ซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั หลงัจากส่งมอบงาน 

3.1. ก าหนดกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 

จากการท่ีไดศึ้กษาแนวทางการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ ตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 29110 
ทางผูศึ้กษาจึงไดท้  าการออกแบบกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ใหม่ท่ีจะช่วยท าใหก้ารพฒันา
ซอฟตแ์วร์ของบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั มีมาตรฐาน และซอฟตแ์วร์ท่ีไดมี้คุณภาพ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะท าการพฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ 
ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ากดั ในรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลโดยผูใ้ชง้านระบบ ซ่ึงจะ
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมและผลลพัธ์ของกิจกรรมอยูส่องกิจกรรมในกระบวนการดา้นการสร้าง
ซอฟตแ์วร์ของมาตรฐานไอเอสโอ 29110   คือ  

1) การพฒันาความตอ้ง โดยจะเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์และจดัท าขอ้ก าหนดความตอ้งการ
ของซอฟตแ์วร์ เพื่อท่ีจะน าไปเป็นตวัช้ีวดัผลของการทดสอบระบบ  

2) การบูรณาการและการทดสอบระบบ โดยจะเก่ียวขอ้งกบัการสร้างกรณีการทดสอบ การ
บนัทึกผลการทดสอบ และการแกไ้ขระบบ ซ่ึงส่วนน้ีจะเป็นส่วนหลกัของระบบท่ีผู ้
ศึกษาจะพฒันาข้ึนมา 

เน่ืองดว้ยระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีค่อนขา้งมีจ ากดั จ  าเป็นจะตอ้งเลือกกิจกรรมท่ีมี
ความส าคญัและจ าเป็นในระยะแรก และมีความสอดคลอ้งกบัระยะเวลาการศึกษา จากการพิจารณา 
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สรุปไดว้า่สองกิจกรรมขา้งตน้เป็นกิจกรรมท่ีสามารถใชใ้นการตรวจสอบ และยนืยนัการส่งมอบ
ซอฟตแ์วร์ได ้ รวมทั้งขอบเขตงานมีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา จึงเป็นท่ีมาของการ
เลือกสองกิจกรรมน้ีในการน ามาพฒันาระบบ 

ในรูปท่ี 3.1 จะแสดงถึงกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ของบริษทั โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ากดั 
และส่วนท่ีอยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียมเป็นกิจกรรมและผลลพัธ์ของกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบท่ีผูศึ้กษาจะ
พฒันาข้ึนมา  

SAProject Manager DEVProject Leader Tester

Business Plan

Project Plan

Requirement 

Analysis

UI Design

Review 

Requirement

Approve

Reject

Review UI

Reject

Software Architecure 

Design

Approve

Review Software 

Architecture

Reject

Approve

Coding and 

Unit Testing

System Testing

Fail

Pass

User ManualApprove

Reject

Project 

Retirement

Activity

Acceptance Testing

 

รูปท่ี 3.1 แผนภาพแสดงกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ใหม่ 
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จากรูปท่ี 3.1 เร่ิมตน้จากการท่ีผูจ้ดัการโครงการก าหนดแผนทางธุรกิจ เพื่อเป็นการก าหนด
ทิศทางท่ีชดัเจนของโครงการ จากนั้นหวัหนา้โครงการก็จะรับผดิชอบในการวางแผนโครงการและ
มอบหมายงานใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยจะมีนกัวเิคราะห์ระบบท าการวเิคราะห์ความตอ้งการ และ
ออกแบบระบบ เพื่อใหส้ าหรับนกัพฒันาระบบท าการเขียนโปรแกรม เม่ือระบบแต่ละส่วนเสร็จส้ินจะ
เป็นหนา้ท่ีของนกัทดสอบระบบท่ีตอ้งท าการทดสอบและรายงานผลการทดสอบ เม่ือทั้งระบบผา่น
การทดสอบแลว้ ก็จะถูกน าไปท าการทดสอบเพื่อรับมอบระบบกบัทางผูจ้ดัการโครงการ 

Software Requirement 
Specification

Design test case

Analysis Requirement Requirement

Test Case

Test Product

Test Result

Modify Product Fail

Approve Product

pass

Approved Product

Item

Activity

 

รูปท่ี 3.2 แผนภาพแสดงภาพรวมของกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ท่ีจะน าไปพฒันาเป็นระบบ
สนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั 

จากรูปท่ี 3.2 จะเป็นการเลือกกิจกรรมหลกั 2 กิจกรรมดงัท่ีไดก้ล่าวไวก่้อนหนา้ โดยจะเร่ิมจาก
การวเิคราะห์ความตอ้งการและสร้างกรณีการทดสอบ จากนั้นจะเป็นการทดสอบระบบและการ
รายงานผลการทดสอบ รวมทั้งการแกไ้ขระบบ สุดทา้ยจะเป็นการส่งมอบระบบ 

โดยในส่วนของการทดสอบผลิตภณัฑ ์จะเป็นการทดสอบโดยใชก้ารทดสอบแบบกล่องด า และ
เป็นการทดสอบในส่วนท่ีเป็นการทดสอบการท างานร่วมกนั และการทดสอบทั้งระบบ รวมไปถึงการ
ทดสอบซ ้ า หลงัจากมีการแกไ้ขตามขอ้บกพร่อง 
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3.2. ความต้องการของผู้ใช้งาน 

ในส่วนของความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ทางผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บความตอ้งการจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการกระบวนการ ไดแ้ก่ หวัหนา้โครงการ นกัวเิคราะห์ระบบ นกัพฒันาระบบ นกัทดสอบ
ระบบ และน ามาสรุปเป็นขอ้ก าหนดความตอ้งการไดด้งัต่อไปน้ี 

1) จัดการโครงการ 

 สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลโครงการ 
 สามารถก าหนดหวัหนา้โครงการได ้
 สามารถก าหนดสถานะของโครงการไดแ้ก่ ก าลงัด าเนินงาน (Active) ระงบั 

(Inactive) และเสร็จส้ิน (Closed) 
 สามารถก าหนดระยะเวลาด าเนินงานของโครงการได ้
 สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข โมดูลของแต่ละโครงการ  
 สามารถก าหนดโครงสร้างของโมดูลแบบล าดบัชั้นได ้
 สามารถก าหนดนกัวเิคราะห์ระบบ และนกัพฒันาระบบท่ีรับผดิชอบแต่ละโมดูล

ได ้
 สามารถคน้หาขอ้มูลโครงการตามรหสัโครงการ ช่ือโครงการ และสถานะของ

โครงการได ้

2) การจัดการพนักงาน 

 สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข พนกังานได ้
 สามารถก าหนดต าแหน่งงานใหก้บัพนกังาน ไดแ้ก่ นกัวิเคราะห์ระบบ นกัพฒันา

ระบบ นกัทดสอบระบบ พนกังานปกติ  
 สามารถก าหนดสถานะของพนกังาน ไดแ้ก่ ใชง้าน และไม่ใชง้าน 
 สามารถคน้หาพนกังานตามรหสัพนกังาน ช่ือพนกังาน สถานะ และต าแหน่งงาน

ได ้

3) การจัดการข้อมูลความต้องการ 

 สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลความตอ้งการแยกตามแต่ละโมดูลได ้
 สามารถก าหนดระดบัความส าคญัของความตอ้งการแต่ละขอ้ได ้
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 สามารถคน้หาขอ้มูลความตอ้งการตามรหสัความตอ้งการ และระดบัความส าคญั
ได ้

4) การจัดการกรณีการทดสอบระบบ 

 สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข กรณีการทดสอบของแต่ละโมดูลได ้
 สามารถก าหนดนกัทดสอบระบบท่ีรับผดิชอบกรณีการทดสอบแต่ละกรณีได ้
 สามารถก าหนดขอ้มูลความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีการทดสอบแต่ละกรณีได ้
 สามารถก าหนดขั้นตอนการทดสอบและผลลพัธ์ท่ีตอ้งการได ้
 บนัทึกกรณีการทดสอบเป็นเทมเพลต เพื่อน าไปใชใ้นโมดูลท่ีมีกรณีการทดสอบ

เหมือนกนัได ้ 
 สามารถคน้หากรณีการทดสอบตามรหสักรณีการทดสอบ หวัขอ้ และสถานะของ

กรณีการทดสอบได ้

5) การทดสอบและติดตามผล 

 สามารถท าการบนัทึกผลการทดสอบ ตามกรณีการทดสอบท่ีก าหนดไวไ้ด ้
 สามารถส่งรายงานผลการทดสอบ เพื่อแจง้ไปยงันกัพฒันาท่ีรับผดิชอบแต่ละ

โมดูลได ้
 สามารถดูรายการผลการทดสอบ และบนัทึกผลการแกไ้ขกรณีท่ีผลการทดสอบ

เป็นไม่ผา่นการทดสอบได ้

6) รายงาน 

 สามารถดูความเช่ือมโยงระหวา่งความตอ้งการ กรณีการทดสอบและผลการ
ทดสอบ ของแต่ละโมดูลในโครงการได ้
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3.3. กรณกีารใช้งานระบบ 

  

รูปท่ี 3. 3 ยสูเคสไดอะแกรมแสดงผูใ้ชง้านระบบ 

 ค าอธิบายผู้ใช้งาน 

ตารางท่ี 3.1 ค าอธิบายผูใ้ชง้าน 

ล าดับ ผู้ใช้งาน ค าอธิบาย 

1 สมาชิก เป็นผูใ้ชง้านท่ีมีขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้าน และมีขอ้มูลสิทธ์ิในการ
ใชง้านอยูใ่นระบบ  

2 หวัหนา้โครงการ หวัหนา้โครงการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลภาพรวม 
และการท างานของสมาชิกภายในโครงการ 

3 นกัวเิคราะห์
ระบบ 

นกัวเิคราะห์ระบบท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีวเิคราะห์
ความตอ้งการ ออกแบบระบบ 

4 นกัพฒันา นกัพฒันาระบบ หรือโปรแกรมเมอร์ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ท าการพฒันาระบบ 

5 นกัทดสอบ นกัทดสอบระบบ หรือเทสเตอร์ ท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการ
ทดสอบระบบตามกรณีการทดสอบ 

  

 uc ผู้ใช้งาน

นกัทดสอบนกัพฒันา

หวัหนา้โครงการ นกัวเิคราะหร์ะบบสมาชกิ
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3.3.1 กรณกีารใช้งาน 

 

รูปท่ี 3.4 ยสูเคสไดอะแกรมแสดงการใชง้านระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์  

ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั 

3.3.2 ค าอธิบายกรณกีารใช้งาน 

1) ลงช่ือเขา้ใชง้าน 

กรณีการใชง้าน :  ลงช่ือเขา้ใชง้าน 
ผูใ้ช ้:  สมาชิก 

วตัถุประสงค ์:  ลงช่ือเพื่อขอสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านระบบ  
รายละเอียด :  ผูใ้ชจ้ะท าการลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ เพื่อระบุตวัตนและ

สิทธ์ิในการใชง้านระบบ 
การท างานปกติ :  1. กรอกบญัชีผูใ้ชง้าน (User Name) 

2. กรอกรหสั (Password) 
3. ระบบท าการตรวจสอบ และแจง้ผลการลงช่ือเขา้

ใชร้ะบบ 

 uc ระบบสนับสนุนการทดสอบ

นกัทดสอบ

นกัพฒันา

หวัหนา้โครงการ นกัวเิคราะหร์ะบบ

จดัการโครงการ

จดัการขอ้มูลความตอ้งการ

จดัการกรณีการทดสอบ

บนัทกึผลการทดสอบ

A

บนัทกึผลการแกไ้ข

จดัการพนกังาน

ดภูาพรวมการทดสอบของโครงการ

ลงชือ่เชา้ใช้

สมาชกิ
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การท างานทางเลือก: 1. กรณีท่ีระบบท าการตรวจสอบแลว้พบวา่การลง
ช่ือเขา้ใชง้านมีความผดิพลาด ระบบจะแจง้ให้
ผูท้  าการลงช่ือเขา้ใชง้านทราบ และใหด้ าเนินการ
ใหม ่

2. กรณีท่ีผูใ้ชง้านระบบกรอกรหสัผดิพลาดเกิน 3 
คร้ังระบบจะระงบับญัชีชัว่คราว และแจง้ให้
ติดต่อกบัหวัหนา้โครงการ 

เง่ือนไขก่อนหนา้ :  - 
เง่ือนไขภายหลงั :  - 

2) ดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ 

กรณีการใชง้าน :  ดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ 
ผูใ้ช ้:  สมาชิก 

วตัถุประสงค ์:  ดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ 
รายละเอียด :  ผูใ้ชเ้ขา้ดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ และ

ภาพรวมความเช่ือมโยงของขอ้มูลระหวา่งความตอ้งการ 
กรณีการทดสอบ และผลการทดสอบของโครงการ 

การท างานปกติ :  1. ผูใ้ชเ้ลือกหวัขอ้ “Report” 
2. ระบบแสดงโครงการ 
3. ผูใ้ชเ้ลือกโครงการท่ีตอ้งการดูขอ้มูล 
4. ระบบแสดงรายการโมดูลทั้งหมดของโครงการ 
5. ผูใ้ชเ้ลือกโมดูลท่ีตอ้งการ 
6. ระบบแสดงรายละเอียดภาพรวมความเช่ือมโยง

ของขอ้มูลความตอ้งการกบัผลการทดสอบ 
การท างานทางเลือก: - 
เง่ือนไขก่อนหนา้ :  1. ลงช่ือเขา้ใชง้าน 
เง่ือนไขภายหลงั :  - 

 

  



 

 26  

3) จดัการโครงการ  

กรณีการใชง้าน :  จดัการโครงการ 
ผูใ้ช ้:  หวัหนา้โครงการ 

วตัถุประสงค ์:  จดัการขอ้มูลโครงการ 
รายละเอียด :  ผูใ้ชจ้ดัการขอ้มูลโครงการ ขอ้มูลโมดูล และขอ้มูล

ผูรั้บผดิชอบในแต่ละโมดูล 
การท างานปกติ :  1. ผูใ้ชเ้ลือกหวัขอ้  “Project” 

2. ระบบแสดงรายการโครงการทั้งหมดท่ีผูใ้ช้
รับผดิชอบ 

3. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “New” 
3.1. ระบบแสดงฟอร์มส าหรับสร้างโครงการ

ใหม ่
3.2. ผูใ้ชก้รอกแบบฟอร์มและบนัทึกโครงการ 
3.3. ระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลและแจง้ผล

การบนัทึกขอ้มูล 
4. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Edit”  

4.1. ระบบแสดงฟอร์มและขอ้มูลโครงการท่ี
ผูใ้ชเ้ลือก 

4.2. ผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลโครงการในแบบฟอร์ม 
และบนัทึก 

4.3. ระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลและแจง้ผล
การบนัทึกขอ้มูล 

5. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Delete”  
5.1. ระบบแสดงขอ้ความเพื่อขอค ายนืยนัการ

ลบขอ้มูล 
5.2. ผูใ้ชย้นืยนัการลบขอ้มูล 
5.3. ระบบท าการลบขอ้มูลโครงการท่ีผูใ้ชเ้ลือก 

6. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Active”  
6.1. ระบบท าการเปล่ียนสถานะของโครงการ

เป็นเปิดใชง้าน 
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7. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “InActive”  
7.1. ระบบท าการเปล่ียนสถานะของโครงการ

เป็นปิดใชง้าน 
8. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Closed”  

7.1. ระบบท าการเปล่ียนสถานะของโครงการ
เป็นเสร็จส้ิน 

การท างานทางเลือก: 1. กรณีลบขอ้มูลท่ีมีการอา้งอิงน าไปใชง้านแลว้ 
ระบบจะไม่ท าการลบขอ้มูล และแจง้ขอ้ความไม่
สามารถท าการลบขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อนหนา้ :  1. ลงช่ือเขา้ใชง้าน 
เง่ือนไขภายหลงั :  - 

4) จดัการพนกังาน  

กรณีการใชง้าน :  จดัการพนกังาน 
ผูใ้ช ้:  หวัหนา้โครงการ 

วตัถุประสงค ์:  จดัการขอ้มูลพนกังาน 
รายละเอียด :  ผูใ้ชจ้ดัการขอ้มูลพนกังาน และระบุต าแหน่งของ

พนกังาน 
การท างานปกติ :  1. ผูใ้ชเ้ลือกหวัขอ้  “Employee” 

2. ระบบแสดงรายการพนกังานทั้งหมด 
3. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “New” 

3.1. ระบบแสดงฟอร์มส าหรับสร้างพนกังาน
ใหม ่

3.2. ผูใ้ชก้รอกแบบฟอร์มและบนัทึกพนกังาน 
3.3. ระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลและแจง้ผล

การบนัทึกขอ้มูล 
4. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Edit”  

4.1. ระบบแสดงฟอร์มและขอ้มูลพนกังานท่ี
ผูใ้ชเ้ลือก 
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4.2. ผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลพนกังานในแบบฟอร์ม 
และบนัทึก 

4.3. ระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลและแจง้ผล
การบนัทึกขอ้มูล 

5. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Delete”  
5.1. ระบบแสดงขอ้ความเพื่อขอค ายนืยนัการ

ลบขอ้มูล 
5.2. ผูใ้ชย้นืยนัการลบขอ้มูล 
5.3. ระบบท าการลบขอ้มูลพนกังานท่ีผูใ้ชเ้ลือก 

6. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Active”  
6.1. ระบบท าการเปล่ียนสถานะของพนกังาน

เป็นเปิดใชง้าน 
7. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “InActive”  

7.1. ระบบท าการเปล่ียนสถานะของพนกังาน
เป็นปิดใชง้าน 

การท างานทางเลือก: 1. กรณีลบขอ้มูลท่ีมีการอา้งอิงน าไปใชง้านแลว้ 
ระบบจะไม่ท าการลบขอ้มูล และแจง้ขอ้ความไม่
สามารถท าการลบขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อนหนา้ :  1. ลงช่ือเขา้ใชง้าน 
เง่ือนไขภายหลงั :  - 

5) จดัการขอ้มูลความตอ้งการ 

กรณีการใชง้าน :  จดัการขอ้มูลความตอ้งการ 
ผูใ้ช ้:  นกัวเิคราะห์ระบบ, หวัหนา้โครงการ 

วตัถุประสงค ์:  จดัการขอ้มูลความตอ้งการ 
รายละเอียด :  ผูใ้ชจ้ดัการขอ้มูลตอ้งการ ในแต่ละโมดูลของ แต่ละ

โครงการ  
การท างานปกติ :  1. ผูใ้ชเ้ลือกหวัขอ้  “SA Work” 

2. ระบบแสดงรายการโมดูลทั้งหมดท่ีผูใ้ชเ้ก่ียวขอ้ง 
3. ผูใ้ชเ้ลือกโมดูลท่ีตอ้งการจดัการความตอ้งการ 
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4. ระบบแสดงรายการขอ้มูลความตอ้งการทั้งหมด
ของโมดูล 

5. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “New” 
5.1. ระบบแสดงฟอร์มส าหรับสร้างขอ้มูลความ

ตอ้งการใหม่ 
5.2. ผูใ้ชก้รอกแบบฟอร์มและบนัทึกขอ้มูล

ความตอ้งการ 
5.3. ระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลและแจง้ผล

การบนัทึกขอ้มูล 
6. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Edit”  

6.1. ระบบแสดงฟอร์มและขอ้มูลขอ้มูลความ
ตอ้งการท่ีผูใ้ชเ้ลือก 

6.2. ผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลขอ้มูลความตอ้งการใน
แบบฟอร์ม และบนัทึก 

6.3. ระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลและแจง้ผล
การบนัทึกขอ้มูล 

7. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Delete”  
7.1. ระบบแสดงขอ้ความเพื่อขอค ายนืยนัการ

ลบขอ้มูล 
7.2. ผูใ้ชย้นืยนัการลบขอ้มูล 
7.3. ระบบท าการลบขอ้มูลขอ้มูลความตอ้งการ

ท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
การท างานทางเลือก: 1. กรณีลบขอ้มูลท่ีมีการอา้งอิงน าไปใชง้านแลว้ 

ระบบจะไม่ท าการลบขอ้มูล และแจง้ขอ้ความไม่
สามารถท าการลบขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อนหนา้ :  1. ลงช่ือเขา้ใชง้าน 
2. จดัการโครงการ 

เง่ือนไขภายหลงั :  - 
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6) จดัการกรณีการทดสอบ 

กรณีการใชง้าน :  จดัการกรณีการทดสอบ 
ผูใ้ช ้:  นกัวเิคราะห์ระบบ 
วตัถุประสงค ์:  จดัการกรณีการทดสอบ 
รายละเอียด :  ผูใ้ชจ้ดัการกรณีการทดสอบ และท าการเช่ือมโยงกบั 

ขอ้มูลความตอ้งการ ในแต่ละโมดูลของแต่ละโครงการ 
การท างานปกติ :  1. ผูใ้ชเ้ลือกหวัขอ้  “SA Work” 

2. ระบบแสดงรายการโมดูลทั้งหมดของโครงการ 
3. ผูใ้ชเ้ลือกโมดูลท่ีตอ้งการจดัการกรณีการทดสอบ 
4. ระบบแสดงรายการกรณีการทดสอบทั้งหมดของ

โมดูล 
5. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “New” 

5.1. ระบบแสดงฟอร์มส าหรับสร้างกรณีการ
ทดสอบใหม่ 

5.2. ผูใ้ชก้รอกแบบฟอร์มและบนัทึกกรณีการ
ทดสอบ 

5.3. ระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลและแจง้ผล
การบนัทึกขอ้มูล 

6. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Edit”  
6.1. ระบบแสดงฟอร์มและขอ้มูลกรณีการ

ทดสอบท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
6.2. ผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลกรณีการทดสอบใน

แบบฟอร์ม และบนัทึก 
6.3. ระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลและแจง้ผล

การบนัทึกขอ้มูล 
7. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Delete”  

7.1. ระบบแสดงขอ้ความเพื่อขอค ายนืยนัการ
ลบขอ้มูล 

7.2. ผูใ้ชย้นืยนัการลบขอ้มูล 
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7.3. ระบบท าการลบขอ้มูลกรณีการทดสอบท่ี
ผูใ้ชเ้ลือก 

การท างานทางเลือก: 1. กรณีลบขอ้มูลท่ีมีการอา้งอิงน าไปใชง้านแลว้ 
ระบบจะไม่ท าการลบขอ้มูล และแจง้ขอ้ความไม่
สามารถท าการลบขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อนหนา้ :  1. ลงช่ือเขา้ใชง้าน 
2. จดัการโครงการ 
3. จดัการขอ้มูลความตอ้งการ 

เง่ือนไขภายหลงั :  - 

7) บนัทึกผลการทดสอบ 

กรณีการใชง้าน :  บนัทึกการทดสอบ 
ผูใ้ช ้:  นกัทดสอบ 

วตัถุประสงค ์:  บนัทึกผลการทดสอบระบบตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
รายละเอียด :  ผูใ้ชท้  าการทดสอบระบบ และบนัทึกผลการทดสอบ

ระบบตามท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย 
การท างานปกติ :  1. ผูใ้ชเ้ลือกหวัขอ้  “Tester Work” 

2. ระบบแสดงรายการกรณีการทดสอบท่ีผูใ้ช้
รับผดิชอบ 

3. ผูใ้ชเ้ลือกกรณีการทดสอบท่ีตอ้งการบนัทึกผล 
4. ระบบแสดงรายละเอียดกรณีการทดสอบ และ

แสดงฟอร์มส าหรับการบนัทึกผล 
5. ผูใ้ชก้รอกรายละเอียดผลการทดสอบ  
6. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Save” 

6.1. ระบบท าการบนัทึกผลการทดสอบ แต่ยงั
ไม่มีการรายงานไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

7. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Report”  
7.1. ระบบท าการบนัทึกผลการทดสอบ และ

รายงานผลไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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การท างานทางเลือก: 1. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Report” แต่พบขั้นตอนการ
ทดสอบท่ียงัไม่ไดร้ะบุผลการทดสอบ ระบบจะ
ท าการแจง้ขอ้ความไม่สามารแจง้ผลการทดสอบ
ได ้

เง่ือนไขก่อนหนา้ :  1. ลงช่ือเขา้ใชง้าน 
2. จดัการโครงการ 
3. จดัการกรณีการทดสอบ 

เง่ือนไขภายหลงั :  - 

8) บนัทึกผลการแกไ้ข 

กรณีการใชง้าน :  บนัทึกผลการแกไ้ข 
ผูใ้ช ้:  นกัพฒันา 

วตัถุประสงค ์:  บนัทึกการแกไ้ขตามผลการทดสอบ 
รายละเอียด :  ผูใ้ชท้  าการแกไ้ขระบบตามผลการทดสอบ บนัทึกผล

การแกไ้ขตามท่ีตนเองไดท้  าการแกไ้ข 
การท างานปกติ :  1. ผูใ้ชเ้ลือกหวัขอ้  “Programmer Work” 

2. ระบบแสดงรายการผลการทดสอบท่ีผูใ้ช้
รับผดิชอบ 

3. ผูใ้ชเ้ลือกผลการทดสอบท่ีตอ้งการบนัทึกการ
แกไ้ข 

4. ระบบแสดงรายละเอียดผลการทดสอบ และแสดง
ฟอร์มส าหรับบนัทึกการแกไ้ข 

5. ผูใ้ชก้รอกรายละเอียดผลการแกไ้ข  
6. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Save” 

6.1. ระบบท าการบนัทึกผลการแกไ้ข แต่ยงัไม่มี
การรายงานไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

7. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Report”  
7.1. ระบบท าการบนัทึกผลการแกไ้ข และ

รายงานผลไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 



 

 33  

การท างานทางเลือก: 1. กรณีผูใ้ชเ้ลือก “Report” แต่พบรายการการแกไ้ข
ท่ียงัไม่ไดร้ะบุผลการแกไ้ข ระบบจะท าการแจง้
ขอ้ความไม่สามารแจง้ผลการแกไ้ขได ้

เง่ือนไขก่อนหนา้ :  1. ลงช่ือเขา้ใชง้าน 
2. จดัการโครงการ 
3. จดัการกรณีการทดสอบ 
4. บนัทึกผลการทดสอบ 

เง่ือนไขภายหลงั :  - 

3.4. การท างานของระบบ 

จากกรณีการใชง้านระบบสามารถน ามาสร้างเป็นแอคทิวิตี ไดอะแกรม (Activity Diagram) เพื่อ
อธิบายการท างานและแสดงใหเ้ห็นการท างานท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน โดยประกอบไปดว้ยกรณีการใชง้าน
ดงัต่อไปน้ี 

1) ลงช่ือเขา้ใชง้าน 

 

รูปท่ี 3.5  แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 

 act ลงช่ือเข้าใช้

สมาชกิ

กรอกบญัชผีูใ้ชง้านและรหสัผา่น ตรวจสอบ

แจง้ความผดิพลาด เขา้สูร่ะบบส าเร็จ 

และแสดงหนา้แรกของระบบ

ระบบ

[สำเร็จ][ผิดพลาด]
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2) ดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ 

 

รูปท่ี 3.6 แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการเขา้ดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ 

3) จดัการโครงการ  

 จดัการโครงการ 

 act ดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ

สมาชกิ ระบบ

เลอืกหวัขอ้ Report แสดงรายการโครงการ

เลอืกโครงการทีต่อ้งการดขูอ้มูล แสดงรายการโมดลูและผลการทดสอบของโครงการทีเ่ลอืก

เลอืกโมดลูทีต่อ้งการดขูอ้มูล แสดงภาพรวมผลการทดสอบของโมดลูทีเ่ลอืก
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รูปท่ี 3.7 แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการจดัการโครงการ 
  

 act จัดการโครงการ

หวัหนา้โครงการ ระบบ

เลอืกหวัขอ้ Project แสดงรายการโครงการ

เลอืกการกระท าทีต่อ้งการ

แสดงแบบฟอรม์ส าหรบัการสรา้งโครงการ

กรอกแบบฟอรม์และบนัทกึ

แสดงแบบฟอรม์การแกไ้ขและเรยีกขอ้มูลโครงการทีผู่ใ้ชเ้ลอืก

ตรวจสอบขอ้มูล

บนัทกึโครงการ แจง้ความผดิพลาด

แสดงขอ้ความเพือ่ขอค ายนืยนัการลบ

พจิารณาการยนืยนัการลบ

ลบขอ้มูลทีเ่ลอืก

[สำเร็จ]

[สร้างโครงการ]

[แก้ไขโครงการ]

[ลบโครงการ]

[ผิดพลาด]

[ยืนยัน]

[ยกเลิก]
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 เปล่ียนสถานะโครงการ 

 

รูปท่ี 3.8 แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการเปล่ียนสถานะโครงการ 

4) จดัการพนกังาน  

 จดัการพนกังาน 

 act เปล่ียนสถานะโครงการ

หวัหนา้โครงการ ระบบ

เลอืกหวัขอ้ Project แสดงรายการโครงการ

เลอืกโครงการและท าการเปลีย่นสถานะ

เปลีย่นสถานะโครงการเป็นใชง้าน

เปลีย่นสถานะโครงการเป็นไมใ่ชง้าน

เปลีย่นสถานะโครงการเป็นเสร็จส ิน้

[เปิดใช้งาน]

[ปิดใช้งาน]

[เสร็จส้ิน]
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รูปท่ี 3.9 แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการจดัการพนกังาน 

 
  

 act จัดการพนักงาน

หวัหนา้โครงการ ระบบ

เลอืกหวัขอ้ SA Task แสดงรายการพนกังาน

เลอืกการกระท าทีต่อ้งการ

แสดงแบบฟอรม์ส าหรบัสรา้งพนกังาน

แสดงแบบฟอรม์การแกไ้ข         

และแสดงขอ้มูลพนกังานทีผู่ใ้ชเ้ลอืก

ตรวจสอบขอ้มูล

กรอกแบบฟอรม์และบนัทกึ

บนัทกึพนกังาน แจง้ความผดิพลาด

แสดงขอ้ความเพือ่ขอค ายนืยนัการลบ

พจิารณาการยนืยนัการลบ

ลบขอ้มูลทีเ่ลอืก

[สร้างพนักงาน]

[แก้ไขพนักงาน]

[ลบพนักงาน]

[สำเร็จ] [ล้มเหลว]

[ยืนยัน]

[ยกเลิก]
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 เปล่ียนสถานะพนกังาน 

 

รูปท่ี 3.10  แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการเปล่ียนสถานะพนกังาน 

 
  

 act เปล่ียนสถานะพนักงาน

หวัหนา้โครงการ ระบบ

เลอืกหวัขอ้ Employee แสดงรายการพนกังาน

เลอืกการกระท าทีต่อ้งการ

เปลีย่นสถานะพนกังานเป็นใชง้าน

เปลีย่นสถานะพนกังานเป็นไมใ่ชง้าน

[เปิดใช้งาน]

[ปิดใช้งาน]
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5) จดัการขอ้มูลความตอ้งการ 

 

รูปท่ี 3.11 แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการจดัการขอ้มูลความตอ้งการ 
 
  

 act จัดการข้อมูลความต้องการ

ระบบนกัวเิคราะหร์ะบบ

เลอืกหวัขอ้ SA Task แสดงรายการโมดลู     

ทีผู่ใ้ชง้านรบัผดิชอบ

เลอืกโมดลูทีต่อ้งการ  

จดัการความตอ้งการ
แสดงรายการความตอ้งการ  

ของโมดลูทีเ่ลอืก

เลอืกการกระท าทีต่อ้งการ

แสดงแบบฟอรม์ส าหรบั  

สรา้งขอ้มูลความตอ้งการ

แสดงแบบฟอรม์แกไ้ข  

และแสดงขอ้มูลความตอ้งการทีผู่ใ้ชเ้ลอืก

กรอกแบบฟอรม์และบนัทกึ

ตรวจสอบขอ้มูล

บนัทกึขอ้มูลความตอ้งการ แจง้ความผดิพลาด

แสดงขอ้ความเพือ่ขอค ายนืยนัการลบ

ลบขอ้มูลทีเ่ลอืก

พจิารณาการยนืยนัการลบ

[ยกเลิก]

[ล้มเหลว][สำเร็จ]

[สร้างความต้องการ]

[แก้ไขความต้องการ]

[ลบความต้องการ]

[ยืนยัน]
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6) จดัการกรณีการทดสอบ 

 

รูปท่ี 3.12  แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการจดัการกรณีการทดสอบ 
 
  

 act จัดการกรณีการทดสอบ

ระบบนกัวเิคราะหร์ะบบ

เลอืกหวัขอ้ SA Task แสดงรายการโมดลู     

ทีผู่ใ้ชง้านรบัผดิชอบ

เลอืกโมดลูทีต่อ้งการ  

จดัการกรณีการทดสอบ
แสดงรายการกรณีการทดสอบ 

ของโมดลูทีเ่ลอืก

เลอืกการกระท าทีต่อ้งการ

แสดงแบบฟอรม์ส าหรบั  

สรา้งกรณีการทดสอบ

แสดงแบบฟอรม์แกไ้ข  

และแสดงกรณีการทดสอบทีผู่ใ้ชเ้ลอืก

กรอกแบบฟอรม์และบนัทกึ

ตรวจสอบขอ้มูล

บนัทกึขอ้มูลกรณีการทดสอบ แจง้ความผดิพลาด

แสดงขอ้ความเพือ่ขอค ายนืยนัการลบ

ลบขอ้มูลทีเ่ลอืก

พจิารณาการยนืยนัการลบ

[ยกเลิก]

[สำเร็จ] [ล้มเหลว]

[สร้างกรณีการทดสอบ]

[แก้ไขกรณีการทดสอบ]

[ลบกรณีการทสอบ]

[ยืนยัน]
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7) บนัทึกผลการทดสอบ 

 

รูปท่ี 3.13 แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการบนัทึกผลการทดสอบ 
  

 act บันทึกผลการทดสอบ

ระบบนกัทดสอบระบบ

เลอืกหวัขอ้ Tester Task แสดงรายการกรณีการทดสอบ     

ทีผู่ใ้ชร้บัผดิชอบ

เลอืกกรณีการทดสอบทีต่อ้งการ แสดงรายละเอยีด  

กรณีการทดสอบทีผู่ใ้ชเ้ลอืก

กรอกผลการทดสอบ  

และเลอืกการกระท า

บนัทกึผลการทดสอบ

ตรวจสอบขอ้มูล

รายงานผลการทดสอบ แจง้ความผดิพลาด

[รายงานผลการทดสอบ]

[บันทึกผลการทดสอบ]

[ล้มเหลว][สำเร็จ]
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8) บนัทึกผลการแกไ้ข 

 

รูปท่ี 3.14 แอคทิวตีิไดอะแกรมแสดงการบนัทึกผลการแกไ้ข 
 

 act บันทึกผลการแก้ไข

ระบบนกัพฒันาระบบ

เลอืกหวัขอ้ Programmer Task แสดงรายการกรณีการทดสอบ     

ทีผู่ใ้ชเ้ก ีย่วขอ้งและไมผ่า่นการทดสอบ

เลอืกกรณีการทดสอบทีต่อ้งการ แสดงรายละเอยีดผลการทดสอบ   

ของกรณีการทดสอบทีเ่ลอืก

กรอกผลการแกไ้ข  

และเลอืกการกระท า

บนัทกึผลการแกไ้ข

ตรวจสอบขอ้มูล

รายงานผลการแกไ้ข แจง้ความผดิพลาด

[รายงานผลการแก้ไข]

[บันทึกผลการแก้ไข]

[ล้มเหลว][สำเร็จ]
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3.5. โครงสร้างของระบบ 

จากกรณีการใชง้านระบบสามารถน ามาสร้างคลาสไดอะแกรม เพื่อบอกถึงแอททริบิวตแ์ละ 
เมธอดของแต่ละออบเจก็ตใ์นรูปท่ี 3.15 และความหมายของสัญลกัษณ์และความหมายท่ีใชใ้นการ
แสดงความสัมพนัธ์ของออบเจก็ต ์(วชิระ หล่อประดิษฐ์, 2557) ไดอ้ธิบายไวด้งัตารางท่ี 3.2  

ตารางท่ี 3.2 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งออบเจก็ต ์

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

 

ความสัมพันธ์แบบ Association เป็นการระบุความสัมพนัธ์
ท่ีไม่มีลกัษณะของการสืบทอด หรือการเป็นส่วนหน่ึงของ
ออบเจ็กท่ีสัมพนัธ์ด้วย แต่จะเป็นในลักษณะทัว่ไปและมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในระดบัเดียวกนั 

 

 

ความสัมพนัธ์แบบ Composition เป็นการระบุความสัมพนัธ์
ท่ีมีลกัษณะเป็นองคป์ระกอบซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีออบเจ็กต์
ทั้งสองจะตอ้งถูกสร้าง หรือลบพร้อมกนัเสมอ ไม่สามารถ
จะอยูเ่พียงออบเจก็ตเ์ดียวได ้

 
ความสัมพันธ์แบบ Aggregation เป็นการระบุความสัมพนัธ์
ท่ีมีลักษณะเป็นองค์ประกอบซ่ึงกันและกัน โดยท่ีเม่ือลบ
ออบเจ็กต์ใดออบเจ็กต์หน่ึงออก อีกออบเจ็กต์หน่ึงยงัคงอยู่
ไดต้ามเดิม 
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รูปท่ี 3.15 คลาสไดอะแกรมแสดงแอททริบิวตแ์ละเมธอดของแต่ละออบเจก็ต ์

จากรูปท่ี 3.15 สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาสไดด้งัน้ี 

1) พนกังานสามารถท าการจดัการโครงการได ้ สามารถรับผิดชอบการพฒันาและออกแบบ

โมดูล สามารถรับผิดชอบการสร้างกรณีการทดสอบ การบนัทึกผลการทดสอบ และการ

บนัทึกผลการแกไ้ข 

2) โครงการมีโมดูลเป็นองคป์ระกอบ โดยท่ีหากโครงการถูกสร้างหรือลบ โมดูลก็จะถูก

สร้างและลบพร้อมกนัเสมอ 

 class Class Diagram

tsProject

- ProjectID:  long

- ProjectCode:  string

- EmpID:  long

- ProjectName:  string

- ProjectDesc:  string

- StartDate:  datetime

- EndDate:  datetime

- CreatedDate:  datetime

- CreatedBy:  long

- ModifiedDate:  datetime

- ModifiedBy:  long

- RowFlag:  short

+ Delete() : void

+ Select() : void

+ Save() : void

tsModule

- ModuleID:  long

- ProjectID:  long

- SAEmpID:  long

- PMEmpID:  long

- ParentID:  long

- ModuleCode:  string

- ModuleName:  string

- TestResult:  int

- CreatedDate:  datetime

- CreatedBy:  long

- ModifiedDate:  datetime

- ModifiedBy:  long

- RowFlag:  short

+ Delete() : void

+ Select() : void

+ Save() : void

tsEmployee

- EmpID:  long

- EmpCode:  string

- EmpName:  string

- Email:  string

- Password:  string

- IsLeader:  bool

- IsSA:  bool

- IsPM:  bool

- IsTester:  bool

- IsMember:  bool

- CreatedDate:  datetime

- CreatedBy:  long

- ModifiedDate:  datetime

- ModifiedBy:  long

- RowFlag:  short

+ Delete() : void

+ Select() : void

+ Save() : void
A

tsRequirement

- ReqID:  long

- ModuleID:  long

- ReqCode:  string

- ReqDesc:  string

- Priority:  short

- CreatedDate:  datetime

- CreatedBy:  long

- ModifiedDate:  datetime

- ModifiedBy:  long

- RowFlag:  short

+ Delete() : void

+ Select() : void

+ Save() : void

tsRequirementOnTestCase

- ReqOnTestCaseID:  long

- ReqID:  long

- TestCaseID:  long

- CreatedDate:  datetime

- CreatedBy:  long

- ModifiedDate:  datetime

- ModifiedBy:  long

- RowFlag:  short

+ Delete() : void

+ Select() : void

+ Save() : void

tsTestCase

- TestCaseID:  long

- ModuleID:  long

- TesterID:  long

- TestCaseCode:  string

- TestCaseTitle:  string

- UserRole:  string

- TestType:  short

- Repository:  string

- PreCondition:  string

- PostCondition:  string

- TestResult:  int

- TestStatus:  int

- Remark:  string

- NoofRevise:  short

- CreatedDate:  datetime

- CreatedBy:  long

- ModifiedDate:  datetime

- ModifiedBy:  long

- RowFlag:  short

+ Delete() : void

+ Select() : void

+ Save() : void

tsTestStep

- TestStepID:  long

- TestCaseID:  long

- ListNo:  int

- TestStep:  string

- TestExpect:  string

- TestResult:  int

- Remark:  string

- CreatedDate:  datetime

- CreatedBy:  long

- ModifiedDate:  datetime

- ModifiedBy:  long

- RowFlag:  short

+ Delete() : void

+ Select() : void

+ Save() : void

0..* 1

0..*

1

0..*

1

0..*1

0..*

1

1

develop

0..*

1

design

0..*

response

1

manage

0..*

0..*1
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3) โมดูลมีขอ้มูลความตอ้งการ และกรณีการทดสอบเป็นองคป์ระกอบ 

4) กรณีการทดสอบมีขั้นตอนการทดสอบเป็นองคป์ระกอบ โดยท่ีหากกรณีการทดสอบถูก

สร้างหรือลบ ขั้นตอนการทดสอบก็จะถูกสร้างและลบพร้อมกนัเสมอ 

5) กรณีการทดสอบและขอ้มูลความตอ้งการ มีขอ้มูลความตอ้งการของกรณีการทดสอบ

เป็นองคป์ระกอบ โดยท่ีหากกรณีการทดสอบถูกสร้างหรือลบ ขอ้มูลความตอ้งการของ

กรณีการทดสอบก็จะถูกสร้างและลบพร้อมกนัเสมอ 

3.6. ความสัมพนัธ์ระหว่างการท างานและโครงสร้างของระบบ 

จากการท างานและโครงสร้างของระบบ สามารถน ามาสร้างเป็น ซีเควนซ์ไดอะแกรม 
(Sequence Diagram) เพื่อแสดงถึงความสัมพนัธ์และการท างานร่วมกนัของแต่ละออบเจ็กต์ รวมทั้ง
ล าดบัขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในแต่ละกรณีการใชง้าน 

1) ลงช่ือเขา้ใชง้าน 

 

รูปท่ี 3. 16 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการลงช่ือเขา้ใชง้าน 
  

 sd ลงช่ือเข้าใช้งาน

สมาชกิ
tsLoginController tsEmloyee

:tsEmployee

Login

Login()

Select()

Select()



 

 46  

2) ดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ 

 

รูปท่ี 3.17  ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการเขา้ดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ 

3) จดัการโครงการ  

 แสดงโครงการ 

 

รูปท่ี 3.18 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการแสดงโครงการ 

 sd ดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ

สมาชกิ
tsModule

:tsModule

tsRequirement

:tsRequirement

tsProject

:tsProject

tsTestCase

:tsTestCase

tsReportControllerReport

Select()

Select()

Select()

Select()

Select()

Select()

 sd แสดงโครงการ

หวัหนา้โครงการ
tsProjectController tsProject

:tsProject

Project/List

Select()

Select()

Select()
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4) สร้างโครงการ 

 

รูปท่ี 3.19 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการสร้างโครงการ 

 แกไ้ขโครงการ 

 

รูปท่ี 3.20 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการแกไ้ขโครงการ 

 sd สร้างโครงการ

หวัหนา้โครงการ
tsProjectController tsProject

:tsProject

Project/Create

Save()

Save()

Save()

 sd แก้ไขโครงการ

หัวหนา้โครงการ
tsProjectController tsProject

:tsProject

tsModule

:tsModule

Project/Edit

Select()

Select()

Select()

Select()

Save()

Save()

Save()
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 ลบโครงการ 

 

รูปท่ี 3. 21 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการลบโครงการ 

 สร้างโมดูล  

 

รูปท่ี 3.22 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการสร้างโมดูล 

 sd ลบโครงการ

หัวหนา้โครงการ
tsProjectController tsProject

:tsProject

tsModule

:tsModule

Project/Delete

Delete()

Delete()

Delete()

Delete()

 sd สร้างโมดูล

หวัหนา้โครงการ
tsProjectController tsModule

:tsModule

Project/Edit

SaveModule()

SaveModule()

Save()
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 แกไ้ขโมดูล  

 

รูปท่ี 3.23 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการแกไ้ขโมดูล 

 ลบโมดูล  

 

รูปท่ี 3.24 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการลบโมดูล 

 sd แก้ไขโมดูล

หัวหนา้โครงการ
tsProjectController tsModule

:tsModule

Project/Edit

SelectModule()

SelectModule()

Select()

SaveModule()

SaveModule()

Save()

 sd ลบโมดูล

หัวหนา้โครงการ
tsProjectController tsModule

:tsModule

Project/Edit

DeleteModule()

DeleteModule()

Delete()
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5) จดัการพนกังาน  

 แสดงพนกังาน 

 

รูปท่ี 3.25 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการแสดงพนกังาน 

 สร้างพนกังาน 

 

รูปท่ี 3.26 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการสร้างพนกังาน 
  

 sd แสดงพนักงาน

หัวหนา้โครงการ
tsEmployee

:tsEmployee

tsEmployeeControllerEmployee/List

Select()

Select()

Select()

 sd สร้างพนักงาน

หวัหนา้โครงการ
tsEmployee

:tsEmployee

tsEmployeeControllerEmployee/Create

Save()

Save()

Save()
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 แกไ้ขพนกังาน 

 

รูปท่ี 3.27 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการแกไ้ขพนกังาน 

 ลบพนกังาน 

 

รูปท่ี 3.28 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการลบพนกังาน 
  

 sd แก้ไขพนักงาน

หัวหนา้โครงการ
tsEmployee

:tsEmployee

tsEmployeeControllerEmployee/Edit

Select()

Select()

Select()

Save()

Save()

Save()

 sd ลบพนักงาน

หัวหนา้โครงการ
tsEmployee

:tsEmployee

tsEmployeeControllerEmployee/Delete

Delete()

Delete()

Delete()
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6) จดัการขอ้มูลความตอ้งการ 

 แสดงขอ้มูลความตอ้งการ 

 

รูปท่ี 3.29 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการแสดงขอ้มูลความตอ้งการ 

 สร้างขอ้มูลความตอ้งการ 

 

รูปท่ี 3.30 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการสร้างขอ้มูลความตอ้งการ 
  

 sd แสดงข้อมูลความต้องการ

นักวเิคราะหร์ะบบ
tsRequirementController tsRequirement

:tsRequirement

Requirement/List

Select()

Select()

Select()

 sd สร้างข้อมูลความต้องการ

นักวเิคราะหร์ะบบ
tsRequirementController tsRequirement

:tsRequirement

Requirement/Create

Save()

Save()

Save()
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 แกไ้ขขอ้มูลความตอ้งการ 

 

รูปท่ี 3.31 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการแกไ้ขขอ้มูลความตอ้งการ 

 ลบขอ้มูลความตอ้งการ 

 

รูปท่ี 3.32 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการลบขอ้มูลความตอ้งการ 
  

 sd แก้ไขข้อมูลความต้องการ

นักวเิคราะหร์ะบบ
tsRequirementController tsRequirement

:tsRequirement

Requirement/Edit

Select()

Select()

Select()

Save()

Save()

Save()

 sd ลบข้อมูลความต้องการ

นักวเิคราะหร์ะบบ
tsRequirementController tsRequirement

:tsRequirement

Requirement/Delete

Delete()

Delete()

Delete()
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7) จดัการกรณีการทดสอบ 

 แสดงกรณีการทดสอบ 

 

รูปท่ี 3.33 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการแสดงกรณีการทดสอบ 

 สร้างกรณีการทดสอบ 

 

รูปท่ี 3.34 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการสร้างกรณีการทดสอบ 
  

 sd แสดงกรณีการทดสอบ

นักวเิคราะหร์ะบบ
tsTestCaseController tsTestCase

:tsTestCase

TestCase/List

Select()

Select()

Select()

 sd สร้างกรณีการทดสอบ

นักวเิคราะหร์ะบบ
tsTestCaseController tsTestCase

:tsTestCase

tsRequiementOnTestCase

:tsRequirementOnTestCase

TestCase/Create

Save()

Save()

Save()

Save()
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 แกไ้ขกรณีการทดสอบ 

 

รูปท่ี 3.35 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการแกไ้ขกรณีการทดสอบ 

 ลบกรณีการทดสอบ 

 

รูปท่ี 3.36 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการลบกรณีการทดสอบ 

 sd แก้ไขกรณีการทดสอบ

นักวเิคราะหร์ะบบ
tsTestCaseController tsTestCase

:tsTestCase

tsRequiementOnTestCase

:tsRequirementOnTestCase

tsTestStep

:tsTestStep

TestCase/Edit

Select()

Select()

Select()

Select()

Select()

Save()

Save()

Save()

Save()

 sd ลบกรณีการทดสอบ

นักวเิคราะหร์ะบบ
tsTestCaseController tsTestCase

:tsTestCase

tsTestStep

:tsTestStep

tsRequiementOnTestCase

:tsRequirementOnTestCase

TestCase/Delete

Delete()

Delete()

Delete()

Delete()

Delete()
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 สร้างขั้นตอนการทดสอบ  

 

รูปท่ี 3.37 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการสร้างขั้นตอนการทดสอบ 

 แกไ้ขขั้นตอนการทดสอบ  

 

รูปท่ี 3.38 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการแกไ้ขขั้นตอนการทดสอบ 

 sd สร้างข้ันตอนการทดสอบ

นักวเิคราะหร์ะบบ
tsTestStep

:tsTestStep

tsTestCaseControllerTestCase/Edit

SaveTestStep()

SaveTestStep()

Save()

 sd แก้ไขข้ันตอนการทดสอบ

นักวเิคราะหร์ะบบ
tsTestStep

:tsTestStep

tsTestCaseControllerTestCase/Edit

SelectTestStep()

SelectTestStep()

Select()

SaveTestStep()

SaveTestStep()

Save()
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 ลบขั้นตอนการทดสอบ  

 

รูปท่ี 3.39 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการลบขั้นตอนการทดสอบ 

8) บนัทึกผลการทดสอบ 

 

รูปท่ี 3.40  ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการบนัทึกผลการทดสอบ  

 sd ลบข้ันตอนการทดสอบ

นักวเิคราะหร์ะบบ
tsTestStep

:tsTestStep

tsTestCaseControllerTestCase/Edit

DeleteTestStep()

DeleteTestStep()

Delete()

 sd บันทึกผลการทดสอบ

นักทดสอบ
tsTestRecordController tsTestCase

:tsTestCase

tsTestStep

:tsTestStep

TestRecord

Select()

Select()

Select()

Select()

Save()

Save()

Save()

Save()



 

 58  

9) บนัทึกผลการแกไ้ข 

 

รูปท่ี 3.41 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการบนัทึกผลการแกไ้ข 

 sd บันทึกผลการแก้ไข

tsTestCase

:tsTestCase

tsTestStep

:tsTestStep

tsFixController
นักพัฒนา

FixRecord

Select()

Select()

Select()

Select()

Save()

Save()

Save()

Save()
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บทที ่4 

การออกแบบหน้าจอแสดงผล 

 

การออกแบบส่วนแสดงผลของระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั 
โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ากดั จะเป็นการแสดงผลผา่นทางเวบ็เบราวน์เซอร์ ซ่ึงจะมีการสร้างตวัตน้แบบ 
(Prototype) เพื่อจ าลองการแสดงผลและการท างานของระบบ โดยประกอบไปดว้ยหนา้จอดงัต่อไปน้ี   

4.1. หนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ  
4.2. หนา้จอหลกั  
4.3. หนา้จอจดัการโครงการ  

 หนา้จอสร้าง / แกไ้ขโครงการ 

4.4. หนา้จอจดัการพนกังาน  

 หนา้จอสร้าง / แกไ้ขพนกังาน 

4.5. หนา้จอสรุปงานส าหรับนกัวเิคราะห์ระบบ  

 หนา้จอจดัการขอ้มูลความตอ้งการ  
 หนา้จอจดัการกรณีการทดสอบ  

4.6. หนา้จอสรุปงานส าหรับนกัทดสอบ  

 หนา้จอบนัทึกผลการทดสอบ  

4.7. หนา้จอสรุปงานส าหรับนกัพฒันา  

 หนา้จอบนัทึกผลการแกไ้ข  

4.8. หนา้จอรายงานความเช่ือมโยงของโครงการ  
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4.1. หน้าจอลงช่ือเข้าใช้งานระบบ 

หนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ เป็นหนา้จอส าหรับใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใชง้านท าการลงช่ือการเขา้ใชง้าน
ระบบ โดยใชร้หสัพนกังานเป็นช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และกรอกรหสัผา่น (Password)  

 

รูปท่ี 4.1 หนา้จอลงช่ือเชา้ใชง้านระบบ 

หมายเลข รายละเอยีด 
1 ส่วนส าหรับการแสดงโลโกแ้ละช่ือระบบ 
2 ส่วนส าหรับการแสดงช่ือผูใ้ชง้าน ปุ่มส าหรับออกจากระบบ และปุ่มตั้งค่า 
3 ส่วนส าหรับแสดงเนวเิกชนัของระบบ 
4 ส่วนส าหรับกรอกช่ือผูใ้ชง้าน 
5 ส่วนส าหรับกรอกรหสัผา่น 
6 ปุ่มลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
7 ปุ่มยกเลิก 
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4.2. หน้าจอหลกั  

หนา้จอหลกัเป็นหนา้จอส าหรับแสดงเมนูทั้งหมดของระบบท่ีผูใ้ชง้านสามารถใชง้านได ้ 

 
รูปท่ี 4.2 หนา้จอหลกั 

หมายเลข รายละเอยีด 
1 เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้จอสรุปงานของนกัวเิคราะห์ระบบ 
2 เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้จอสรุปงานของนกัพฒันาระบบ 
3 เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้จอสรุปงานของนกัทดสอบระบบ 
4 เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้รายงานความเช่ือมโยงของโครงการ 
5 เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้จอจดัการโครงการ 
6 เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้จอจดัการพนกังาน 
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4.3. หน้าจอจัดการโครงการ  

หนา้จอจดัการโครงการ เป็นหนา้จอส าหรับใชใ้นการจดัการโครงการท่ีมีในบริษทั โดยสามารถ
ท่ีเพิ่ม ลบ แกไ้ขโครงการได ้

 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอจดัการโครงการ 

หมายเลข รายละเอยีด 
1 ปุ่มเพิ่มโครงการใหม่ เม่ือกดจะเขา้ไปยงัหนา้จอสร้างโครงการ 
2 ปุ่มลบโครงการ เม่ือกดระบบจะท าการลบโครงการผูใ้ชเ้ลือกท่ีเลือก 
3 ปุ่มเปิดใชง้านโครงการ 
4 ปุ่มยกเลิกการใชง้านโครงการท่ีเลือก 
5 ปุ่มปิดโครงการท่ีเลือก 
6 ส่วนส าหรับกรอกขอ้ความท่ีใชใ้นการคน้หา 
7 ส่วนส าหรับเลือกสถานะโครงการท่ีตอ้งการคน้หา 
8 ปุ่มคน้หา 
9 ปุ่มลา้งค่าขอ้มูลการคน้หา 
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หมายเลข รายละเอยีด 
10 ส่วนส าหรับเลือกโครงการท่ีตอ้งการ 
11 ส่วนส าหรับแสดงรหสัโครงการ 
12 ส่วนส าหรับแสดงช่ือโครงการ 
13 ส่วนส าหรับแสดงจ านวนโมดูลของโครงการ 
14 ส่วนส าหรับแสดงวนัท่ีเร่ิมโครงการ 
15 ส่วนส าหรับแสดงวนัท่ีส้ินสุดโครงการ 
16 ส่วนส าหรับแสดงช่ือหวัหนา้โครงการ 
17 ปุ่มเปลียนสถานะโครงการ 
18 ปุ่มแกไ้ข และลบโครงการ 
19 ส่วนส าหรับแสดงหมายเลขหนา้ของรายการโครงการทั้งหมด 
 
4.3.1 หน้าจอสร้าง / แก้ไขโครงการ 

หนา้จอสร้างโครงการ เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับการสร้างโครงการใหม่ โดยสามารถระบุ
รายละเอียดของโครงการ โมดูลของโครงการ และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ  

 

รูปท่ี 4.4 หนา้จอสร้าง / แกไ้ขโครงการแถบรายละเอียด 
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หมายเลข รายละเอยีด 
1 ปุ่มบนัทึกโครงการ 
2 ปุ่มปิดหนา้จอ 
3 ส่วนส าหรับกรอกรหสัโครงการ 
4 ส่วนส าหรับกรอกช่ือโครงการ 
5 ส่วนส าหรับกรอกรายละเอียดโครงการ 
6 ส่วนส าหรับระบุหวัหนา้โครงการ 
7 ส่วนส าหรับระบุวนัท่ีเร่ิมตน้โครงการ 
8 ส่วนส าหรับระบุวนัท่ีส้ินสุดโครงการ 
9 ส่วนส าหรับระบุสถานะโครงการ 

 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้จอสร้าง / แกไ้ขโครงการแถบโมดูล 

หมายเลข รายละเอยีด 
1 ปุ่มบนัทึกโครงการ 
2 ปุ่มปิดหนา้จอ 
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หมายเลข รายละเอยีด 
3 ปุ่มเพิ่มโมดูล 
4 ปุ่มลบโมดูล 
5 ส่วนส าหรับแสดงรหสัโมดูล 
6 ส่วนส าหรับแสดงช่ือโมดูล 
7 ส่วนส าหรับแสดงโมดูลหลกัของโมดูล 
8 ส่วนส าหรับแสดงนกัวิเคราะห์ระบบท่ีรับผิดชอบโมดูล 
9 ส่วนส าหรับแสดงนกัพฒันาท่ีรับผดิชอบโมดูล 

10 ปุ่มส าหรับ แกไ้ข ลบ โมดูล 

 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้จอสร้าง/แกไ้ขโมดูล 

หมายเลข รายละเอยีด 
1 ส่วนส าหรับกรอกรหสัโมดูล 
2 ส่วนส าหรับกรอกช่ือโมดูล 
3 ส่วนส าหรับระบุโมดูลหลกัของโมดูล 
4 ส่วนส าหรับระบุนกัวิเคราะห์ระบบท่ีรับผดิชอบโมดูล 
5 ส่วนส าหรับระบุนกัพฒันาท่ีรับผดิชอบโมดูล 
6 ส่วนส าหรับระบุสถานะโมดูล 
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หมายเลข รายละเอยีด 
7 ปุ่มบนัทึก  
8 ปุ่มยกเลิก  

4.4. หน้าจอจัดการพนักงาน  

หนา้จอจดัการพนกังาน เป็นหนา้จอส าหรับใชใ้นการจดัการพนกังานท่ีมีในบริษทั โดยสามารถ
ท าการเพิ่ม ลบ แกไ้ขพนกังานได ้

 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอจดัการพนกังาน 

หมายเลข รายละเอยีด 
1 ปุ่มเพิ่มพนกังานใหม่ เม่ือกดจะเขา้ไปยงัหนา้จอสร้างพนกังาน 
2 ปุ่มลบพนกังาน เม่ือกดระบบจะท าการลบพนกังานผูใ้ชเ้ลือกท่ีเลือก 
3 ปุ่มเปิดใชง้านพนกังาน 
4 ปุ่มยกเลิกการใชง้านพนกังานท่ีเลือก 
5 ส่วนส าหรับกรอกขอ้ความท่ีใชใ้นการคน้หา 
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หมายเลข รายละเอยีด 
6 ส่วนส าหรับเลือกสถานะพนกังานท่ีตอ้งการคน้หา 
7 ส่วนส าหรับเลือกต าแหน่งพนกังานท่ีตอ้งการคน้หา 
8 ปุ่มคน้หา 
9 ปุ่มลา้งค่าขอ้มูลการคน้หา 

10 ส่วนส าหรับเลือกพนกังาน 
11 ส่วนส าหรับแสดงรหสัพนกังาน 
12 ส่วนส าหรับแสดงช่ือพนกังาน 
13 ส่วนส าหรับแสดงอีเมลข์องพนกังาน 
14 ส่วนส าหรับแสดงต าแหน่งของพนกังาน 
15 ปุ่มเปลียนสถานะพนกังาน 
16 ปุ่มแกไ้ข และลบพนกังาน 
17 ส่วนส าหรับแสดงหมายเลขหนา้ของรายการพนกังานทั้งหมด 

4.4.1 หน้าจอสร้าง / แก้ไขพนักงาน 

หนา้จอสร้างพนกังาน เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับการสร้างพนกังานใหม่ โดยสามารถระบุ
ช่ือนามสกุล รหสัส าหรับการเขา้ใชง้านระบบ ต าแหน่ง และสถานะการเปิดใชง้านได ้

 

รูปท่ี 4.8 หนา้จอสร้าง / แกไ้ขพนกังาน 
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หมายเลข รายละเอยีด 
1 ปุ่มบนัทึกพนกังาน 
2 ปุ่มปิดหนา้จอ 
3 ส่วนส าหรับกรอกรหสัพนกังาน 
4 ส่วนส าหรับกรอกช่ือพนกังาน 
5 ส่วนส าหรับกรอกอีเมลพ์นกังาน 
6 ส่วนส าหรับกรอกรหสัการเขา้ใชง้านระบบ 
7 ส่วนส าหรับกรอกรหสัการเขา้ใชง้านระบบเพื่อยนืยนัรหสั 
8 ส่วนส าหรับระบุต าแหน่งของพนกังาน 
9 ส่วนส าหรับระบุสถานะของพนกังาน 

4.5. หน้าจอสรุปงานส าหรับนักวเิคราะห์ระบบ  

หนา้จอสรุปงานส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบ เป็นหนา้จอส าหรับการดูงานทั้งหมดท่ีนกัวิเคราะห์
ระบบรับผิดชอบ โดยจะประกอบไปด้วยการจดัการขอ้มูลความตอ้งการ และการจดัการกรณีการ
ทดสอบ ของแต่ละโมดูลท่ีตนเองรับผดิชอบ 

 

รูปท่ี 4.9 สรุปงานส าหรับนกัวเิคราะห์ระบบ 
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หมายเลข รายละเอยีด 
1  ส่วนส าหรับกรอกขอ้ความท่ีใชใ้นการคน้หา 
2  ส่วนส าหรับระบุสถานะของโครงการท่ีตอ้งการคน้หา 
3  ปุ่มคน้หา 
4  ปุ่มลา้งค่าขอ้มูลการคน้หา 
5  ส่วนส าหรับแสดงล าดบั 
6  ส่วนส าหรับแสดงรหสัโมดูล 
7  ส่วนส าหรับแสดงช่ือโมดูล 
8  ส่วนส าหรับแสดงช่ือโครงการ 
9  ส่วนส าหรับแสดงจ านวนขอ้ของความตอ้งการในโมดูล เม่ือกดจะเขา้ไปยงัหนา้จอ

จดัการขอ้มูลความตอ้งการ 
10  ส่วนส าหรับแสดงจ านวนขอ้ของกรณีการทดสอบในโมดูล เม่ือกดจะเขา้ไปยงั

หนา้จอจดัการกรณีการทดสอบ 
11  ส่วนส าหรับแสดงหมายเลขหนา้ของรายการงานทั้งหมด 

 

4.5.1 หน้าจอจัดการข้อมูลความต้องการ  

หนา้จอจดัการขอ้มูลความตอ้งการ เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับนกัวเิคราะห์ระบบ เพื่อใชใ้น
การก าหนดความตอ้งการของโมดูลท่ีตนเองรับผดิชอบ โดยจะสามารถท าการสร้าง ลบ แกไ้ข
ความตอ้งการได ้
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รูปท่ี 4.10 หนา้จอจดัการขอ้มูลความตอ้งการ 

หมายเลข รายละเอยีด 
1  ปุ่มสร้างความตอ้งการใหม่ 
2  ปุ่มลบความตอ้งการ 
3  ส่วนส าหรับกรอกขอ้ความท่ีใชใ้นการคน้หา 
4  ส่วนส าหรับระบุระดบัความส าคญัของความตอ้งการท่ีใชใ้นการคน้หา 
5  ปุ่มคน้หา 
6  ปุ่มลา้งค่าขอ้มูลการคน้หา 
7  ส่วนส าหรับเลือกความตอ้งการ 
8  ส่วนส าหรับแสดงรหสัความตอ้งการ 
9  ส่วนส าหรับแสดงรายละเอียดของความตอ้งการ 
10  ส่วนส าหรับแสดงระดบัความส าคญัของความตอ้งการ 
11  ปุ่มแกไ้ข และลบความตอ้งการ 
12  ส่วนส าหรับแสดงหมายเลขหนา้ของรายการงานทั้งหมด 
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รูปท่ี 4.11 หนา้จอสร้าง / แกไ้ขขอ้มูลความตอ้งการ 

หมายเลข รายละเอยีด 
1  ส่วนส าหรับกรอกรหสัความตอ้งการ 
2  ส่วนส าหรับกรอกรายละเอียดของความตอ้งการ 
3  ส่วนส าหรับกรอกระดบัความส าคญัของความตอ้งการ 
4  ปุ่มบนัทึก 
5  ปุ่มยกเลิก 

4.5.1 หน้าจอจัดการกรณีการทดสอบ  

หนา้จอจดัการกรณีการทดสอบ เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับนกัวเิคราะห์ระบบ เพื่อใชใ้นการ
จดัการกรณีการทดสอบท่ีใชใ้นโมดูลท่ีตนเองรับผดิชอบ โดยจะสามารถท าการสร้าง ลบ แกไ้ข
กรณีการทดสอบได ้

  



 

 72  

 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้จอจดัการกรณีการทดสอบ 

หมายเลข รายละเอยีด 
1  ปุ่มสร้างกรณีการทดสอบใหม่เม่ือกดแลว้จะเขา้หนา้จอสร้างกรณีการทดสอบ 
2  ปุ่มลบ 
3  ส่วนส าหรับกรอกขอ้ความท่ีใชใ้นการคน้หา 
4  ส่วนส าหรับระบุสถานะกรณีการทดสอบท่ีตอ้งการคน้หา 
5  ปุ่มคน้หา 
6  ปุ่มลา้งค่าขอ้มูลการคน้หา 
7  ส่วนส าหรับเลือกกรณีการทดสอบ 
8  ส่วนส าหรับแสดงรหสักรณีการทดสอบ 
9  ส่วนส าหรับแสดงหวัขอ้กรณีการทดสอบ 
10  ส่วนส าหรับแสดงประเภทกรณีการทดสอบ 
11  ส่วนส าหรับแสดงนกัทดสอบท่ีรับผดิชอบกรณีการทดสอบ 
12  ส่วนส าหรับแสดงสถานะของกรณีการทดสอบ 
13  ส่วนส าหรับแสดงหมายเหตุ 
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หมายเหตุ รายละเอยีด 
14  ปุ่มบนัทึก แกไ้ข และลบความตอ้งการ  
15  ส่วนส าหรับแสดงหมายเลขหนา้ของรายการงานทั้งหมด 

4.5.2 หน้าจอสร้าง / แก้ไขกรณกีารทดสอบ  

หนา้จอสร้าง / แกไ้ขกรณีการทดสอบ ใชส้ าหรับการสร้างกรณีการทดสอบ โดยประกอบ
ไปดว้ยรายละเอียดการทดสอบ นกัทดสอบท่ีรับผดิชอบ ขั้นตอนการทดสอบ และผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการ 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้จอสร้าง / แกไ้ขกรณีการทดสอบ แถบรายละเอียด 
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หมายเลข รายละเอยีด 
1  ปุ่มบนัทึก 
2  ปุ่มคดัลอกขอ้มูลจากกรณีการทดสอบอ่ืน 
3  ปุ่มปิดหนา้จอ 
4  ส่วนส าหรับกรอกรหสักรณีการทดสอบ 
5  ส่วนส าหรับกรอกหวัขอ้ 
6  ส่วนส าหรับกรอกบทบาทของผูใ้ชง้านจริง 
7  ส่วนส าหรับระบุประเภทการทดสอบ 
8  ส่วนส าหรับระบุนกัทดสอบท่ีรับผดิชอบ 
9  ส่วนส าหรับระบุขอ้มูลความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้ง 
10  ส่วนส าหรับกรอกท่ีอยูท่ี่สามารถเขา้ถึงเพื่อท าการทดสอบ 
11  ส่วนส าหรับกรอกเง่ือนไขท่ีตอ้งท าก่อนเขา้ใช ้หรือเขา้ทดสอบ 
12  ส่วนส าหรับกรอกเง่ือนไขท่ีตอ้งท าหลงัเขา้ใช ้หรือเขา้ทดสอบ 
13  ส่วนส าหรับกรอกหมายเหตุ 

 

 

รูปท่ี 4.14 หนา้จอสร้าง / แกไ้ขกรณีการทดสอบ แถบขั้นตอนการทดสอบ 
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หมายเลข รายละเอยีด 
1  ปุ่มบนัทึก 
2  ปุ่มคดัลอกขอ้มูลจากกรณีการทดสอบอ่ืน 
3  ปุ่มปิดหนา้จอ 
4  ปุ่มเพิ่มขั้นตอนการทดสอบ  
5  ปุ่มลบขั้นตอนการทดสอบ 
6  ส่วนส าหรับแสดงล าดบัของขั้นตอน 
7  ส่วนส าหรับแสดงขั้นตอนการทดสอบ 
8  ส่วนส าหรับแสดงผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
9  ส่วนส าหรับแสดงหมายเหตุ 
10  ปุ่มแกไ้ขและลบ 
11  ส่วนส าหรับแสดงหมายเลขหนา้ของรายการงานทั้งหมด 

 

 

รูปท่ี 4.15 หนา้ต่างสร้าง / แกไ้ขขั้นตอนการทดสอบ 

หมายเลข รายละเอยีด 
1  ส่วนส าหรับกรอกขั้นตอนการทดสอบ 
2  ส่วนส าหรับกรอกผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
3  ส่วนส าหรับกรอกหมายเหตุ 
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หมายเลข รายละเอยีด 
4  ปุ่มตกลง 
5  ปุ่มยกเลิก 

 

 

รูปท่ี 4.16 หนา้ต่างคดัลอกกรณีการทดสอบ 

หมายเลข รายละเอยีด 
1  ส่วนส าหรับกรอกขอ้ความท่ีใชใ้นการคน้หา 
2  ปุ่มคน้หา 
3  ปุ่มลา้งค่าขอ้มูลการคน้หา 
4  ส่วนส าหรับเลือกกรณีการทดสอบท่ีตอ้งการ 
5  ส่วนส าหรับแสดงรหสักรณีการทดสอบ 
6  ส่วนส าหรับแสดงหวัขอ้กรณีการทดสอบ 
7  ส่วนส าหรับแสดงประเภทการทดสอบ 
8  ส่วนส าหรับแสดงหมายเลขหนา้ของรายการงานทั้งหมด 
9  ปุ่มตกลง 
10  ปุ่มยกเลิก 
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4.6. หน้าจอสรุปงานส าหรับนักทดสอบระบบ  

หน้าจอสรุปงานส าหรับนักทดสอบ เป็นหน้าจอส าหรับการดูงานทั้ งหมดท่ีนักทดสอบ
รับผดิชอบ โดยจะประกอบไปดว้ยรายการกรณีการทดสอบในความรับผดิชอบทั้งหมด 

 

รูปท่ี 4.17 หนา้จอสรุปงานส าหรับนกัทดสอบ 

หมายเลข รายละเอยีด 
1  ส่วนส าหรับกรอกขอ้ความท่ีใชใ้นการคน้หา 
2  ส่วนส าหรับเลือกสถานะของกรณีการทดสอบท่ีตอ้งการคน้หา 
3  ปุ่มคน้หา 
4  ปุ่มลา้งค่าขอ้มูลการคน้หา 
5  ส่วนส าหรับแสดงล าดบักรณีการทดสอบ 
6  ส่วนส าหรับแสดงรหสักรณีการทดสอบ 
7  ส่วนส าหรับแสดงหวัขอ้กรณีการทดสอบ 
8  ส่วนส าหรับแสดงรหสัโมดูล 
9  ส่วนส าหรับแสดงประเภทการทดสอบ 
10  ส่วนส าหรับแสดงสถานะการทดสอบ 
11  ส่วนส าหรับแสดงจ านวนคร้ังในการทดสอบ 
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หมายเลข รายละเอยีด 
12  ส่วนส าหรับแสดงหมายเหตุ 
13  ปุ่มบนัทึกการทดสอบ 
14  ส่วนส าหรับแสดงหมายเลขหนา้ของรายการงานทั้งหมด 
 
4.6.1 หน้าจอบันทกึผลการทดสอบ  

หน้าจอบนัทึกผลการทดสอบ ใช้ส าหรับการบนัทึกผลการทดสอบหลงัจากนกัทดสอบ
ระบบท าการทดสอบระบบ  

 

รูปท่ี 4.18 หนา้จอบนัทึกผลการทดสอบ 

หมายเลข รายละเอยีด 
1  ปุ่มรายงานผลการทดสอบ 
2  ปุ่มบนัทึก 
3  ปุ่มปิดหนา้จอ 
4  ส่วนส าหรับแสดงล าดบัขั้นตอนการทดสอบ 
5  ส่วนส าหรับแสดงขั้นตอนการทดสอบ 
6  ส่วนส าหรับแสดงผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
7  ส่วนส าหรับระบุสถานะของการทดสอบ 
8  ส่วนส าหรับกรอกหมายเหตุ 
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4.7. หน้าจอสรุปงานส าหรับนักพัฒนาระบบ  

หนา้จอสรุปงานส าหรับนกัพฒันา เป็นหนา้จอส าหรับการดูงานทั้งหมดท่ีนกัพฒันารับผิดชอบ 
โดยจะประกอบไปดว้ยรายการกรณีการทดสอบท่ีของโมดูลท่ีตนเองรับผิดชอบ  

 

รูปท่ี 4.19 สรุปงานส าหรับนกัพฒันา 

หมายเลข รายละเอยีด 
1  ส่วนส าหรับกรอกขอ้ความท่ีใชใ้นการคน้หา 
2  ส่วนส าหรับระบุสถานะของกรณีการทดสอบท่ีตอ้งการคน้หา 
3  ปุ่มคน้หา 
4  ปุ่มลา้งค่าขอ้มูลการคน้หา 
5  ส่วนส าหรับแสดงล าดบักรณีการทดสอบ 
6  ส่วนส าหรับแสดงรหสักรณีการทดสอบ 
7  ส่วนส าหรับแสดงหวัขอ้กรณีการทดสอบ 
8  ส่วนส าหรับแสดงรหสัโมดูล 
9  ส่วนส าหรับแสดงประเภทการทดสอบ 
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หมายเลข รายละเอยีด 
10  ส่วนส าหรับแสดงสถานะการทดสอบ 
11  ส่วนส าหรับแสดงจ านวนคร้ังในการทดสอบ 
12  ปุ่มบนัทึกการการแกไ้ข 
13  ส่วนส าหรับแสดงหมายเลขหนา้ของรายการงานทั้งหมด 

4.7.1 หน้าจอบันทกึผลการแก้ไข  

หนา้จอบนัทึกผลการทดสอบ ใชส้ าหรับการบนัทึกผลการทดสอบหลงัจากนกัทดสอบ
ระบบท าการทดสอบระบบ  

 

รูปท่ี 4.20 หนา้จอบนัทึกผลการแกไ้ข 

หมายเลข รายละเอยีด 
1  ปุ่มรายงานผลการแกไ้ข 
2  ปุ่มบนัทึก 
3  ปุ่มปิดหนา้จอ 
4  ส่วนส าหรับแสดงล าดบัขั้นตอนการทดสอบ 
5  ส่วนส าหรับแสดงขั้นตอนการทดสอบ 
6  ส่วนส าหรับแสดงผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
7  ส่วนส าหรับระบุสถานะของการทดสอบ 
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หมายเลข รายละเอยีด 
8  ส่วนส าหรับแสดงหมายเหตุ 
9  ส่วนส าหรับระบุผลการแกไ้ข 

4.8. หน้าจอรายงานความเช่ือมโยงของโครงการ  

หน้าจอรายงานความเช่ือมโยงของโครงการ เป็นหน้าจอส าหรับการภาพรวมของโครงการ
ทั้งหมด รายละเอียดจะแยกออกเป็นของแต่ละโมดูล โดยจะแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลความ
ตอ้งการ ผลการพฒันาและทดสอบระบบ  

 
รูปท่ี 4.21 หนา้จอรายงานความเช่ือมโยงของโครงการ – รายการโครงการ 

หมายเลข รายละเอยีด 
1  ส่วนส าหรับกรอกขอ้ความท่ีใชใ้นการคน้หา 
2  ส่วนส าหรับระบุสถานะของโครงการท่ีตอ้งการคน้หา 
3  ปุ่มคน้หา 
4  ปุ่มลา้งค่าขอ้มูลการคน้หา 
5  ส่วนส าหรับแสดงล าดบัโครงการ 
6  ส่วนส าหรับแสดงรหสัโครงการ 
7  ส่วนส าหรับแสดงช่ือโครงการ 
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หมายเลข รายละเอยีด 
8  ส่วนส าหรับแสดงจ านวนโมดูล 
9  ส่วนส าหรับแสดงวนัท่ีเร่ิมตน้โครงการ 
10  ส่วนส าหรับแสดงวนัท่ีส้ินสุดโครงการ 
11  ส่วนส าหรับแสดงผูรั้บผดิชอบโครงการ 
12  ส่วนส าหรับแสดงสถานะโครงการ 
13  ส่วนส าหรับแสดงหมายเลขหนา้ของรายการงานทั้งหมด 

4.8.1 หน้าจอรายงานความเช่ือมโยงของโครงการ ส่วนเลอืกโมดูล 

 

รูปท่ี 4.22 หนา้จอรายงานความเช่ือมโยงของโครงการ – รายการโมดูล 

หมายเลข รายละเอยีด 
1  ส่วนส าหรับกรอกขอ้ความท่ีใชใ้นการคน้หา 
2  ปุ่มคน้หา 
3  ปุ่มลา้งค่าขอ้มูลการคน้หา 
4  ส่วนส าหรับแสดงล าดบัโมดูล 
5  ส่วนส าหรับแสดงรหสัโมดูล 
6  ส่วนส าหรับแสดงช่ือโมดูล 
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หมายเลข รายละเอยีด 
7  ส่วนส าหรับแสดงและระบุโมดูลหลกัของโมดูล 
8  ส่วนส าหรับแสดงและระบุนกัวเิคราะห์ระบบท่ีรับผดิชอบโมดูล 
9  ส่วนส าหรับแสดงและระบุนกัพฒันาท่ีรับผิดชอบโมดูล 
10  ส่วนส าหรับแสดงสถานะของโมดูล 
11  ปุ่มส าหรับดูสรุปภาพรวมของโมดูล 
12  ส่วนส าหรับแสดงหมายเลขหนา้ของรายการงานทั้งหมด 

4.8.2 หน้าจอรายงานความเช่ือมโยงของโครงการ ส่วนสรุปภาพรวมของโมดูล 

 

รูปท่ี 4.23 หนา้จอรายงานความเช่ือมโยงของโครงการ – รายการโมดูล 

หมายเลข รายละเอยีด 
1  ส่วนส าหรับกรอกรหสัขอ้มูลความตอ้งการท่ีตอ้งการคน้หา 
2  ส่วนส าหรับระบุระดบัความส าคญัของขอ้มูลความตอ้งการ 
3  ปุ่มคน้หา 
4  ปุ่มลา้งค่าขอ้มูลการคน้หา 
5  ส่วนส าหรับแสดงล าดบัขอ้มูลความตอ้งการ 
6  ส่วนส าหรับแสดงรายละเอียดของขอ้มูลความตอ้งการ 
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หมายเลข รายละเอยีด 
7  ส่วนส าหรับแสดงระดบัความส าคญั 
8  ส่วนส าหรับแสดงรหสักรณีการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ 
9  ส่วนส าหรับแสดงสถานะการทดสอบ 
10  ส่วนส าหรับแสดงหมายเหตุ 
11  ส่วนส าหรับแสดงหมายเลขหนา้ของรายการงานทั้งหมด 
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บทที ่5 

การออกแบบฐานข้อมูล 

 

ฐานขอ้มูลของระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอม
เทค จ ากดั ใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลไมโครซอฟท ์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์2  และใช้
โปรแกรมเอน็เตอร์ไพรส์อาร์คิเทคในการออกแบบโครงสร้างของฐานขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ 

5.1 แบบจ าลองฐานขอ้มูลและความสัมพนัธ์ 
5.2 โครงสร้างและตารางฐานขอ้มูลของระบบ 

5.1 แบบจ าลองฐานข้อมูลและความสัมพนัธ์ 

เป็นส่วนส าหรับแสดงภาพรวมของโครงสร้างฐานขอ้มูล และแสดงถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละ
เอนทิตี ซ่ึงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลมีความหมายตามตารางท่ี 5.1 โดย
มีภาพรวมโครงสร้างและความสัมพนัธ์ดงัรูปท่ี 5.1 

ตารางท่ี 5.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

 

เอนทิตี (Entity) คือ ช่ือตารางฐานขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัเอนทิตีตวัอ่ืนๆในฐานขอ้มูล 
แอททริบิวต์ (Attribute) คือ คุณสมบติัหรือลกัษณะของแต่
ละเอนทิตี เอนทิตีหน่ึงๆอาจประกอบไปดว้ยแอททริบิวตไ์ด้
มากกวา่หน่ึงแอททริบิวต ์ 
เดตาไทป์ (Data Type) คือ ชนิดขอ้มูลของแอททริบิวต์ ซ่ึง
จะเป็นตวับอกลกัษณะการเก็บขอ้มูลของแอทริบิวต ์
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ตารางท่ี 5.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 
เส้นแสดงความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลาย (One-to-Many 
Relationship) เป็นการระบุวา่เอนทิตีหน่ึงมีความสัมพนัธ์กบั
เอนทิตีอ่ืนในลกัษณะหน่ึงต่อหลาย  

 

 

รูปท่ี 5.1 รูปภาพแสดงแบบจ าลองฐานขอ้มูลและความสัมพนัธ์ของระบบสนบัสนุนกระบวนการ
ทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั 
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จากรูปท่ี 5.1 สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้มูลไดด้งัน้ี 

1) ขอ้มูลพนกังาน (tsEmployee) มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลายกบัขอ้มูลโครงการ 

(tsProject) คือพนกังาน 1 คนสามารถเป็นหวัหนา้โครงการไดห้ลายโครงการ 

สามารถสร้างโครงการไดห้ลายโครงการ และสามารถแกไ้ขโครงการไดห้ลายโครงการ 

แต่ 1 โครงการมีพนกังานเป็นหวัหนา้โครงการ ผูส้ร้างโครงการ หรือผูแ้กไ้ขล่าสุดได้

อยา่งละ 1 คนเท่านั้น 

2) ขอ้มูลพนกังาน (tsEmployee) มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลายกบัขอ้มูลโมดูล 

(tsModule) คือพนกังาน 1 คนสามารถเป็นนกัวิเคราะห์ระบบท่ีรับผดิชอบไดห้ลายโมดูล 

สามารถเป็นนกัพฒันาระบบท่ีรับผดิชอบไดห้ลายโมดูล สามารถสร้างโมดูลไดห้ลาย

โมดูล และสามารถแกไ้ขโมดูลไดห้ลายโมดูล แต่ 1 โมดูลมีพนกังานท่ีเป็นนกัวิเคราะห์

ระบบ นกัพฒันาระบบ ผูส้ร้างโมดูล หรือผูแ้กไ้ขล่าสุดไดอ้ยา่งละ 1 คนเท่านั้น 

3) ขอ้มูลพนกังาน (tsEmployee) มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลายกบัขอ้มูลความตอ้งการ 

(tsRequirement) คือพนกังาน 1 คนสามารถสร้างขอ้มูลความตอ้งการไดห้ลายขอ้ และ

สามารถแกไ้ขขอ้มูลความตอ้งการไดห้ลายขอ้ แต่ 1 ขอ้มูลความตอ้งการมีพนกังานท่ีเป็น

ผูส้ร้างขอ้มูลความตอ้งการ หรือผูแ้กไ้ขล่าสุดไดอ้ยา่งละ 1 คนเท่านั้น 

4) ขอ้มูลพนกังาน (tsEmployee) มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลายกบัขอ้มูลกรณีการ

ทดสอบ (tsTestCase) คือพนกังาน 1 คนสามารถสร้างขอ้มูลกรณีการทดสอบไดห้ลาย

กรณี และสามารถแกไ้ขขอ้มูลกรณีการทดสอบไดห้ลายกรณี แต่ 1 ขอ้มูลกรณีการ

ทดสอบมีพนกังานท่ีเป็นผูส้ร้างขอ้มูลกรณีการทดสอบ หรือผูแ้กไ้ขล่าสุดไดอ้ยา่งละ 1 

คนเท่านั้น 

5) ขอ้มูลพนกังาน (tsEmployee) มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลายกบัขอ้มูลขั้นตอนการ

ทดสอบ (tsTestStep) คือพนกังาน 1 คนสามารถสร้างขอ้มูลขั้นตอนการทดสอบไดห้ลาย

ขั้นตอน และสามารถแกไ้ขขอ้มูลขั้นตอนการทดสอบไดห้ลายขั้นตอน แต่ 1 ขอ้มูล

ขั้นตอนการทดสอบมีพนกังานท่ีเป็นผูส้ร้างขอ้มูลขั้นตอนการทดสอบ หรือผูแ้กไ้ขล่าสุด

ไดอ้ยา่งละ 1 คนเท่านั้น 

6) ขอ้มูลพนกังาน (tsEmployee) มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลายกบัขอ้มูลความตอ้งการ

ของแต่ละกรณีการทดสอบ (tsRequirement_on_Testcase) คือพนกังาน 1 คนสามารถ

ก าหนดขอ้มูลความตอ้งการของแต่ละกรณีการทดสอบไดห้ลายขอ้ และสามารถแกไ้ข
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ขอ้มูลความตอ้งการของแต่ละกรณีการทดสอบไดห้ลายขอ้ แต่ 1 ขอ้มูลความตอ้งการ

ของแต่ละกรณีการทดสอบมีพนกังานท่ีเป็นผูส้ร้างขอ้มูลความตอ้งการของแต่ละกรณี

การทดสอบ หรือผูแ้กไ้ขล่าสุดไดอ้ยา่งละ 1 คนเท่านั้น 

7) ขอ้มูลโครงการ (tsProject) มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลายกบัขอ้มูลโมดูล (tsModule) 

คือโครงการ 1 โครงการสามารถมีโมดูลไดห้ลายโมดูล 

8) ขอ้มูลโมดูล (tsModule) มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลายกบัขอ้มูลโมดูล (tsModule) 

คือโมดูล 1 โมดูลสามารถมีโมดูลยอ่ยไดห้ลายโมดูล 

9) ขอ้มูลโมดูล (tsModule) มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลายกบัขอ้มูลความตอ้งการ 

(tsRequirement) คือโมดูล 1 โมดูลสามารถมีความตอ้งการไดห้ลายขอ้ 

10) ขอ้มูลโมดูล (tsModule) มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลายกบัขอ้มูลกรณีการทดสอบ 

(tsTestCase) คือโมดูล 1 โมดูลสามารถมีกรณีการทดสอบไดห้ลายกรณีการทดสอบ 

11) ขอ้มูลกรณีการทดสอบ (tsTestCase) มีความสัมพนัธ์แบบหลายต่อหลายกบัขอ้มูลความ

ตอ้งการ (tsRequirement) คือกรณีการทดสอบ 1 กรณีสามารถก าหนดความตอ้งการท่ี

เก่ียวขอ้งไดห้ลายขอ้ และขอ้มูลความตอ้งการ 1 ขอ้สามารถถูกก าหนดในกรณีการ

ทดสอบไดห้ลายกรณีการทดสอบ ซ่ึงจะใชต้าราง tsRequirement_on_Testcase เป็น

ตวักลางในการสร้างความสัมพนัธ์แบบหลายต่อหลาย 

12) ขอ้มูลกรณีการทดสอบ (tsTestCase) มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลายกบัขอ้มูลขั้นตอน

การทดสอบ (tsTestStep) คือกรณีการทดสอบ 1 กรณีสามารถมีขั้นตอนการทดสอบได้

หลายขั้นตอน 

5.2 โครงสร้างและตารางฐานข้อมูลของระบบ 

(Microsoft Corporation, 2008: Online) ไดร้ะบุขนาดในการจดัเก็บขอ้มูลของแต่ละชนิดขอ้มูล
ของไมโครซอฟทเ์อสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์ทูไว ้ดงัตารางท่ี 5.2 โดยท่ีในตารางจะน ามาแสดง
เฉพาะชนิดขอ้มูลท่ีเลือกใชใ้นการออกแบบฐานขอ้มูลของระบบฯ 

 

 

 



 

 89  

ตารางท่ี 5.2 ขนาดในการจดัเก็บขอ้มูลของแต่ละชนิดขอ้มูลของ 
ไมโครซอฟทเ์อสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์ทู 

ล าดับ ชนิดข้อมูล ขอบเขตข้อมูล ขนาดข้อมูล 
1 nvarchar (n) ตวัอกัษร 1 ถึง 4,000 ตวัอกัษร  (n + 2)*2 ไบต ์
2 bit ตวัเลข 0 หรือ 1  1 บิต 
3 smallint ตวัเลข -32,768 ถึง 32,767  2 ไบต ์
4 int ตวัเลข -2,147,483,648 ถึง 

2,147,483,647 
 4 ไบต ์

5 bigint ตวัเลข -9,223,372,036,854,775,808 ถึง 
9,223,372,036,854,775,807 

 8 ไบต ์

6 date วนัท่ี 0001-01-01 ถึง 9999-12-31  3 ไบต ์
7 datetime วนัท่ีและเวลา 1753-01-01 00:00:00 ถึง 

9999-12-31 23:59:59.997 
 8 ไบต ์

ตารางฐานขอ้มูลของระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์
คอมเทค จ ากดั แบ่งออกเป็น 7 ตาราง ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 5.3 แสดงตารางทั้งหมดของฐานขอ้มูลระบบสนบัสนุนกระบวนการ 
ทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั 

ล าดบั ช่ือตาราง รายละเอียด ประเภท 
1 tsEmployee ตารางเก็บขอ้มูลพนกังาน Master 
2 tsProject ตารางเก็บขอ้มูลโครงการ Master 
3 tsModule ตารางเก็บขอ้มูลโมดูล Master 
4 tsRequirement ตารางเก็บขอ้มูลความตอ้งการ Master 
5 tsRequirement_on_

Testcase 
ตารางเก็บขอ้มูลความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่
ละกรณีการทดสอบ 

Master 

6 tsTestcase ตารางเก็บขอ้มูลกรณีการทดสอบ Master 
7 tsTestStep ตารางเก็บขอ้มูลขั้นตอนการทดสอบ Master 
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ในการออกแบบฐานขอ้มูลของบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั ไดก้ าหนดใหมี้ฟิลด์มาตรฐาน 
6 ฟิลด ์และมีความหมายดงัตาราง  

ตารางท่ี 5.4 ฟิลดม์าตรฐานในการออกแบบ 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต์) รายละเอยีด 
1 CreatedDate datetime 8 วนัท่ีสร้าง 
2 CreatedBy bigint 8 ผูส้ร้าง 
3 ModifiedDate datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขล่าสุด 
4 ModifiedBy bigint  8 ผูแ้กไ้ขล่าสุด 
5 RowFlag smallint 2 สถานะขอ้มูล โดยท่ี 

-1 หมายถึง ขอ้มูลท่ีถูกลบ 
0 หมายถึง ขอ้มูลท่ีปิดใชง้าน 
1 หมายถึง ขอ้มูลท่ีเปิดใชง้าน 
2 หมายถึง ขอ้มูลท่ีส้ินสุดการใชง้าน 

ตารางท่ี 5.5 ตารางเก็บขอ้มูลพนกังาน 

ช่ือตาราง:  tsEmployee 
ค าอธิบาย:  ตารางส าหรับเก็บขอ้มูลพนกังาน 
Primary Key (PK): EmpID 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ไบต ์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 EmpID (PK) bigint 8 ไอดีสมาชิก 1 
2 EmpCode nvarchar (25) 54 รหสัสมาชิก CM001 
3 EmpName nvarchar(100) 204 ช่ือสมาชิก Park 
4 Email nvarchar(100) 204 อีเมล์ park@ierp.com 
5 Password nvarchar(25) 54 รหสัผา่น 9FiUgmcWygE= 
6 IsLeader bit 1 

(bit) 
พนกังานเป็นหวัหนา้ 
0 = ไม่ใช่, 1 = ใช่ 

1 = ใช่ 
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ตารางท่ี 5.5 ตารางเก็บขอ้มูลพนกังาน (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ไบต ์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
7 IsSA bit 1 

(bit) 
พนกังานเป็น
นกัวเิคราะห์ระบบ 
0 = ไม่ใช่, 1 = ใช่ 

1 = ใช่ 
 

8 IsPM bit 1 
(bit) 

พนกังานเป็น
นกัพฒันาระบบ 
0 = ไม่ใช่, 1 = ใช่ 

1 = ใช่ 
 

9 IsTester bit 1 
(bit) 

พนกังานเป็นนกั
ทดสอบระบบ 
0 = ไม่ใช่, 1 = ใช่ 

1 = ใช่ 
 

10 IsMember bit 1 
(bit) 

พนกังานเป็นสมาชิก 
0 = ไม่ใช่, 1 = ใช่ 

1 = ใช่ 
 

11 CreatedDate datetime 8 วนัท่ีสร้าง 2014-09-03 
00:00:00.000 

12 CreatedBy (FK) bigint 8 ผูส้ร้าง 19 
13 ModifiedDate datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขล่าสุด 2014-09-03 

00:00:00.000 
14 ModifiedBy (FK) bigint  8 ผูแ้กไ้ขล่าสุด 20 
15 RowFlag smallint 2 สถานะขอ้มูล -1 = ขอ้มูลท่ีถูกลบ 

ตารางท่ี 5.6 ตารางเก็บขอ้มูลโครงการ 

ช่ือตาราง:  tsProject 
ค าอธิบาย:  ตารางส าหรับเก็บขอ้มูลโครงการ 
Primary Key (PK): ProjectID 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ไบต ์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 ProjectID (PK) bigint 8 ไอดีโครงการ 1 
2 EmpID (FK) bigint 8 ไอดีสมาชิกของ

ผูรั้บผดิชอบ
โครงการ 

14 
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ตารางท่ี 5.6 ตารางเก็บขอ้มูลโครงการ (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ไบต ์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
3 ProjectCode nvarchar(25) 54 รหสัโครงการ PSERP 
4 ProjectName nvarchar(100) 204 ช่ือโครงการ Prosoft iERP 
5 ProjectDesc nvarchar(500) 1004 รายละเอียดโครงการ ERP for SMEs 
6 StartDate date 3 วนัท่ีเร่ิมโครงการ 2014-9-03 
7 EndDate date 3 วนัท่ีส้ินสุดโครงการ 2014-12-31 
8 CreatedDate datetime 8 วนัท่ีสร้าง 2014-09-03 

00:00:00.000 
9 CreatedBy (FK) bigint 8 ผูส้ร้าง 19 

10 ModifiedDate datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขล่าสุด 2014-09-03 
11:00:00.000 

11 ModifiedBy (FK) bigint  8 ผูแ้กไ้ขล่าสุด 20 
12 RowFlag smallint 2 สถานะขอ้มูล -1 = ขอ้มูลท่ีถูกลบ 

ตารางท่ี 5.7 ตารางเก็บขอ้มูลโมดูล 

ช่ือตาราง:  tsModule 
ค าอธิบาย:  ตารางส าหรับเก็บขอ้มูลโมดูล 
Primary Key (PK): ModuleID 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ไบต ์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 ModuleID (PK) bigint 8 ไอดีโมดูล 5 
2 ProjectID (FK) bigint 8 ไอดีโครงการ 2 
3 SAEmpID (FK) bigint 8 ไอดีนกัวเิคราะห์

ระบบ 
15 

4 PMEmpID (FK) bigint 8 ไอดีนกัพฒันาระบบ 14 
5 ParentID (FK) bigint 8 ไอดีโมดูลหลกั 1 
6 ModuleCode nvarchar(25) 54 รหสัโมดูล ERP.PC 
7 ModuleName nvarchar(100) 204 ช่ือโมดูล Procurement 
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ตารางท่ี 5.7 ตารางเก็บขอ้มูลโมดูล (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ไบต ์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
8 TestResult smallint 2 ผลการทดสอบ 

0 = ยงัไม่ไดท้  าการ
ทดสอบ 
1 = ผา่น 
2 = ไม่ผา่น 

1 = ผา่น 

9 CreatedDate datetime 8 วนัท่ีสร้าง 2014-09-03 
00:00:00.000 

10 CreatedBy (FK) bigint 8 ผูส้ร้าง 19 
11 ModifiedDate datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขล่าสุด 2014-09-03 

00:00:00.000 
12 ModifiedBy (FK) bigint  8 ผูแ้กไ้ขล่าสุด 20 
13 RowFlag smallint 2 สถานะขอ้มูล -1 = ขอ้มูลท่ีถูกลบ 

ตารางท่ี 5.8 ตารางเก็บขอ้มูลความตอ้งการ 

ช่ือตาราง:  tsRequirement 
ค าอธิบาย:  ตารางส าหรับเก็บขอ้มูลความตอ้งการ 
Primary Key (PK): ReqID 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ไบต ์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 ReqID (PK) bigint 8 ไอดีความตอ้งการ 12 
2 ModuleID (FK) bigint 8 ไอดีโมดูล 5 
3 ReqCode nvarchar(25) 54 รหสัความตอ้งการ ERP-Req001 
4 ReqDesc nvarchar(400

0) 
8004 รายละเอียดความ

ตอ้งการ 
สามารถสร้างขอ้มูล
สินคา้ได ้

5 Priority smallint 2 ระดบัความส าคญั 
0 = ต ่า 
1 = ปานกลาง 
2 = สูง 

1 = ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.8 ตารางเก็บขอ้มูลความตอ้งการ (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ไบต ์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
6 CreatedDate datetime 8 วนัท่ีสร้าง 2014-09-03 

00:00:00.000 
7 CreatedBy (FK) bigint 8 ผูส้ร้าง 19 
8 ModifiedDate datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขล่าสุด 2014-09-03 

00:00:00.000 
9 ModifiedBy (FK) bigint  8 ผูแ้กไ้ขล่าสุด 20 

10 RowFlag smallint 2 สถานะขอ้มูล -1 = ขอ้มูลท่ีถูกลบ 

ตารางท่ี 5.9 ตารางเก็บขอ้มูลความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละกรณีการทดสอบ 

ช่ือตาราง:  tsRequirement_on_Testcase 
ค าอธิบาย:  ตารางส าหรับเก็บขอ้มูลความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละกรณีการทดสอบ 
Primary Key (PK): ReqOnTestCaseID 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ไบต ์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 ReqOnTestCaseID  
(PK) 

bigint 8 ไอดีความตอ้งการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณี
การทดสอบ 

55 

2 ReqID (FK) bigint 8 ไอดีความตอ้งการ 1 
3 TestCaseID (FK) bigint 8 ไอดีกรณีการ

ทดสอบ 
2 

4 CreatedDate datetime 8 วนัท่ีสร้าง 2014-09-03 
00:00:00.000 

5 CreatedBy (FK) bigint 8 ผูส้ร้าง 19 
6 ModifiedDate datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขล่าสุด 2014-09-03 

00:00:00.000 
7 ModifiedBy (FK) bigint  8 ผูแ้กไ้ขล่าสุด 20 
8 RowFlag smallint 2 สถานะขอ้มูล -1 =ขอ้มูลท่ีถูกลบ 
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ตารางท่ี 5.10 ตารางเก็บขอ้มูลกรณีการทดสอบ 

ช่ือตาราง:  tsTestCase 
ค าอธิบาย:  ตารางส าหรับเก็บขอ้มูลกรณีการทดสอบ 
Primary Key (PK): TestCaseID 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ไบต ์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 TestCaseID (PK) bigint 8 ไอดีกรณีการทดสอบ 1 
2 ModuleID (FK) bigint 8 ไอดีโมดูล 5 
3 TesterID (FK) bigint 8 ไอดีนกัทดสอบ 2 
4 TestcaseCode nvarchar(25) 54 รหสักรณีการทดสอบ TC-001 
5 TestCaseTitle nvarchar(100) 204 หวัขอ้การทดสอบ ทดสอบการสั่งซ้ือ 
6 UserRole nvarchar(100) 204 หนา้ท่ีของผูใ้ชง้าน เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ 
7 TestType smallint 2 ประเภทการทดสอบ 

0 = ทดสอบการท างาน 
1 = ทดสอบคุณภาพ 
2 = ทดสอบความเขา้กนั
ได ้
3 = ทดสอบเพื่อการรับ
มอบ 

1 = ทดสอบคุณภาพ 

8 Repository nvarchar(255) 514 ช่องทางการเขา้ทดสอบ www.prosoft.com/ 
iERP/VP/PO 
 

9 PreCondition nvarchar(255) 514 เง่ือนไขก่อนกาทดสอบ สร้าง PR 
10 PostCondition nvarchar(255) 514 เง่ือนไขหลงักาทดสอบ อนุมติั PO 
11 TestResult smallint 2 ผลการทดสอบ 

0 = ยงัไม่ไดท้  าการ
ทดสอบ 
1 = ผา่น 
2 = ไม่ผา่น 

1 = ผา่น 
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ตารางท่ี 5.10 ตารางเก็บขอ้มูลกรณีการทดสอบ (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ไบต ์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
12 TestStatus smallint 2 สถานะการทดสอบ 

0 = นกัวเิคราะห์
ระบบสร้างกรณีการ
ทดสอบ 
1 = นกัทดสอบ
ระบบบนัทึกการ
ทดสอบ 
2 = นกัทดสอบ
ระบบรายงานผลการ
ทดสอบ 
3 = นกัพฒันาระบบ
บนัทึกการแกไ้ข 
4 = นกัพฒันาระบบ
รายงานการแกไ้ข 

3 = นกัพฒันา
ระบบบนัทึกการ
แกไ้ข 

13 Remark nvarchar(500) 1004 หมายเหตุ ลูกคา้ขอรายงาน
การทดสอบดว้ย 

14 NoOfRevise smallint 2 จ านวนคร้ังการแกไ้ข 0 
15 CreatedDate datetime 8 วนัท่ีสร้าง 2014-09-03 

00:00:00.000 
16 CreatedBy (FK) bigint 8 ผูส้ร้าง 19 
17 ModifiedDate datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขล่าสุด 2014-09-03 

00:00:00.000 
18 ModifiedBy (FK) bigint  8 ผูแ้กไ้ขล่าสุด 20 
19 RowFlag smallint 2 สถานะขอ้มูล -1 =ขอ้มูลท่ีถูกลบ 

 
  



 

 97  

ตารางท่ี 5.11  ตารางเก็บขอ้มูลขั้นตอนการทดสอบ 

ช่ือตาราง:  tsTestStep 
ค าอธิบาย:  ตารางส าหรับเก็บขอ้มูลขั้นตอนการทดสอบ 
Primary Key (PK): TestStepID 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ไบต ์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 TestStepID (PK) bigint 8 ไอดีขั้นตอนการ
ทดสอบ 

1 

2 TestCaseID (FK) bigint 8 ไอดีกรณีการ
ทดสอบ 

1 

3 ListNo int 4 ล าดบั 5 
4 TestStep nvarchar 

(4000) 
8004 รายละเอียดขั้นตอน กดบนัทึก PO 

5 TestExpect nvarchar 
(4000) 

8004 ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ระบบบนัทึกและ
แจง้ผล 

6 Remark nvarchar(500) 1004 หมายเหตุ หา้มแกไ้ขขั้นตอน 
7 TestResult smallint 2 ผลการทดสอบ 

0 = ยงัไม่ไดท้  าการ
ทดสอบ 
1 = ผา่น 
2 = ไม่ผา่น 

1 = ผา่น 

8 IsFixed bit 1 
(bit) 

แกไ้ขแลว้ใช่หรือไม่ 
0 = ไม่ใช่, 1 = ใช่ 

1 = ใช่ 
 

9 CreatedDate datetime 8 วนัท่ีสร้าง 2014-09-03 
00:00:00.000 

10 CreatedBy (FK) bigint 8 ผูส้ร้าง 19 
11 ModifiedDate datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขล่าสุด 2014-09-03 

00:00:00.000 
12 ModifiedBy (FK) bigint  8 ผูแ้กไ้ขล่าสุด 20 
13 RowFlag smallint 2 สถานะขอ้มูล -1 =ขอ้มูลท่ีถูกลบ 
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บทที ่6 

การประเมินและสรุปผล 

 

ในการพฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์ คอม
เทค จ ากดั ทางผูศึ้กษาไดท้  าการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านของผูใ้ชง้าน โดยใชแ้บบสอบถาม
กบักลุ่มผูใ้ชง้านจ านวนทั้งหมด 17 คน ซ่ึงมีผลการประเมินดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

6.1 การประเมินผล 

การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน โดยใชผ้ลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มผูใ้ชง้าน
จ านวนทั้งหมด 17 คนดงัต่อไปน้ี 

1) ต าแหน่งหวัหนา้โครงการ   จ านวน  2 คน 
2) ต าแหน่งนกัวเิคราะห์ระบบ    จ านวน  5 คน 
3) ต าแหน่งนกัพฒันาระบบ   จ านวน  5 คน 
4) ต าแหน่งนกัทดสอบระบบ   จ านวน  5 คน 

6.2 หัวข้อในการประเมินผล 

ในการประเมินผลจะเป็นการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบ โดยแบ่งหวัขอ้
ออกเป็นแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี   

1) ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงเน้ือหาของระบบ 
2) ดา้นความเขา้ใจไดง่้ายและสอดคลอ้งกบัการท างานจริง 
3) ดา้นความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใชง้านระบบ 

6.3 วเิคราะห์แบบสอบถาม 

ลกัษณะค าตอบในแบบสอบถามใชเ้ลข 1 – 5 ในการประเมินค่า โดยมีความหมายดงัต่อไปน้ี 



 

 99  

• เลข 5 คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
• เลข 4 คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจมาก 
• เลข 3 คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
• เลข 2 คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
• เลข 1 คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

6.4 ผลการประเมิน 

จากการขอความร่วมมือในการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบสนบัสนุน
กระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั ไดผ้ลการประเมินดงัท่ีแสดง
ในตารางท่ี 6.1 

ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้าน 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลีย่ 

1. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงเนือ้หาของระบบ 
ความสะดวกในการเขา้ใชง้านผา่นระบบอินเทอร์เน็ต โดย
ใช ้ เบราวน์เซอร์ 

15 2 0 0 0 4.88 

ความสะดวกในการช่วยน าทางผูใ้ชง้าน โดยแถบน าทาง 10 6 1 0 0 4.53 
ความสะดวกในการเลือกการท างาน โดยฟังกช์นัหรือ
เคร่ืองมือของระบบ 

14 3 0 0 0 4.82 

ความเร็วในการตอบสนองการท างานของผูใ้ชง้าน 17 0 0 0 0 5.00 
2. ด้านความเข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกบัการท างานจริง 

ความง่ายต่อความเขา้ใจ และการใชง้าน 5 9 3 0 0 4.12 
ความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการท างาน
จริง 

13 3 1 0 0 4.71 

ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในการท างานจริง 11 5 1 0 0 4.59 
3. ด้านความพงึพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 

การจดัวางองคป์ระกอบของระบบฯ มีความเหมาะสม 
สวยงาม ทนัสมยั 

17 0 0 0 0 5.00 

การตอบสนองตรงความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งครบถว้น 15 2 0 0 0 4.88 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้าน (ต่อ) 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลีย่ 
การลดระยะเวลาการปฏิบติังานใหเ้ร็วข้ึนได ้ 14 3 0 0 0 4.82 
การอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานไดดี้ข้ึน 16 1 0 0 0 4.94 
การลดความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 14 3 0 0 0 4.82 

ประคอง กรรณสูต (2542) ไดส้รุปเกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจในการใชง้าน โดยน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจท่ีได ้มาท าการค านวณหาค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ ดงัตารางท่ี 
6.2 

ตารางท่ี 6.2  ระดบัความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบและระดบัการแปลผล 

ค่าเฉลีย่ของระดับความพงึพอใจ ระดับการแปลผล 
4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอ้ย 
1.00 – 1.49 นอ้ยท่ีสุด 

เม่ือน าผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้งานท่ีได้จากในตาราง 6.1 มาแปลผลเป็นระดบั
ความพึงพอใจตามตารางท่ี 6.2 จะได้ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากแบบการประเมินความพึง
พอใจจากผูใ้ชง้านไดด้งัตารางท่ี 6.3 

ตารางท่ี 6.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนของพนกังาน 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ ค่าเฉลีย่ ระดับการแปลผล 

1. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงเนือ้หาของระบบ 
ความสะดวกในการเขา้ใชง้านผา่นระบบอินเทอร์เน็ต โดย
ใช ้ เบราวน์เซอร์ 

4.88 มากท่ีสุด 

ความสะดวกในการช่วยน าทางผูใ้ชง้าน โดยแถบน าทาง 4.53 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 6.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนของพนกังาน (ต่อ) 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ ค่าเฉลีย่ ระดับการแปลผล 

ความสะดวกในการเลือกการท างาน โดยฟังกช์นัหรือ
เคร่ืองมือของระบบ 

4.82 มากท่ีสุด 

ความเร็วในการตอบสนองการท างานของผูใ้ชง้าน 5.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.81 มากท่ีสุด 
2. ด้านความเข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกบัการท างานจริง 

ความง่ายต่อความเขา้ใจ และการใชง้าน 4.12 มาก 

ความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการท างานจริง 4.71 มากท่ีสุด 

ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในการท างานจริง 4.59 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 มาก 
3. ด้านความพงึพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 

การจดัวางองคป์ระกอบของระบบฯ มีความเหมาะสม 
สวยงาม ทนัสมยั 

5.00 มากท่ีสุด 

การตอบสนองตรงความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งครบถว้น 4.88 มากท่ีสุด 

การลดระยะเวลาการปฏิบติังานใหเ้ร็วข้ึนได ้ 4.82 มากท่ีสุด 

การอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานไดดี้ข้ึน 4.94 มากท่ีสุด 

การลดความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 4.82 มากท่ีสุด 

รวม 4.89 มากท่ีสุด 
ความพงึพอใจโดยภาพรวมทั้งหมด 4.76 มากทีสุ่ด 

6.5 สรุปผลการประเมิน 

จากผลการประเมินในตารางท่ี 6.1 และตารางท่ี 6.3 ผูศึ้กษาไดท้  าการสรุปผลการประเมินระบบ
สนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั ไดด้งัน้ี 

6.5.1 ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงเน้ือหาของระบบ พบวา่พบวา่ระดบัความพึงพอใจอยูท่ี่  
4.81  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑพ์อใจมากท่ีสุด และหวัขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ ความเร็วใน
การตอบสนองการท างานของผูใ้ชง้าน  
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6.5.2 ดา้นความเขา้ใจไดง่้ายและสอดคลอ้งกบัการท างานจริง พบวา่ระดบัความพึงพอใจอยูท่ี่ 
4.47 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑพ์อใจมาก และหวัขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ ความถูกตอ้งและ
ความสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการท างานจริง 

6.5.3 ดา้นความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใชง้านระบบ พบวา่ระดบัความพึงพอใจอยูท่ี่ 4.89 
ซ่ึงอยูใ่นเกณฑพ์อใจมากท่ีสุด และหวัขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ การจดัวาง
องคป์ระกอบของระบบฯ มีความเหมาะสม สวยงาม ทนัสมยั 

ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมดในการใชง้านระบบสนบัสนุน
กระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ากดั พบวา่ระดบัความพึงพอใจ
อยูท่ี่ 4.76  ซ่ึอยูใ่นเกณฑพ์อใจมากท่ีสุด และหวัขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ความเร็วในการ
ตอบสนองการท างานของผูใ้ชง้าน และการจดัวางองคป์ระกอบของระบบฯ มีความเหมาะสม สวยงาม 
ทนัสมยั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ระบบสามารถน ามาใชใ้นการสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์
ของบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.6 สรุปผลการศึกษา 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการพฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ส าหรับ
บริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการบริหารจดัการกระบวนการ
ทดสอบซอฟตแ์วร์ของบริษทั โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ากดั สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการทดสอบซอฟตแ์วร์ และปรับปรุงกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ขอองการพฒันาซอฟตแ์วร์ ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้และพฒันาระบบ โดยเร่ิมจากการศึกษากระบวนการ
ทดสอบซอฟตแ์วร์เดิมของบริษทั โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ากดั และท าการศึกษาขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 29110 หลงัจากนั้นไดร่้างกระบวนทดสอบซอฟตแ์วร์ใหม่ เพื่อน าเสนอต่อ
ผูบ้ริหารของบริษทั โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ากดั และประชุมเพื่อสรุปขอ้ก าหนดความตอ้งการร่วมกนั 
หลงัจากไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลทั้งหมด ผูศึ้กษาไดท้  าการออกแบบและพฒันาระบบ   

ระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ากดั มี
ขอบเขตในการพฒันาระบบตั้งแต่จดัการขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะตอ้งใชใ้นระบบไปจนถึงการสรุปภาพรวม
การทดสอบระบบ ไดแ้ก่ การจดัการพนกังาน การจดัการโครงการ การจดัการ การจดัการขอ้มูลความ
ตอ้งการ การจดัการกรณีการทดสอบ การบนัทึกผลการทดสอบ การบนัทึกผลการแกไ้ข และการสรุป
ภาพรวมการทดสอบระบบ และจากการสรุปการประเมินพบวา่ การน าเอาระบบสนบัสนุน
กระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ากดั มาประยกุตใ์ชก้บังานจริง 
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สามารถอ านวยความสะดวกในการทดสอบและแกไ้ข ลดขอ้ผดิพลาด และท าใหก้ารปฏิบติังานมีความ
รวดเร็วมากยิง่ข้ึน รวมทั้งท าใหก้ระบวนการทดสอบเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานไอเอสโอ/ไอ
อีซี 29110 ไดจ้ริง 

6.7 ข้อจ ากดั 

6.7.1 ระบบไม่รองรับการบนัทึกผลการทดสอบท่ีไม่ไดร้ะบุในกรณีการทดสอบ โดยจะตอ้งใช้
วธีิบนัทึกลงในหมายเหตุเพื่อแกไ้ขปัญหา 

6.7.2 ส่วนของการสรุปภาพรวมการทดสอบสามารถดูไดที้ละ 1 โมดูลเท่านั้น 
6.7.3 ส่วนของคียห์ลกั (Primary Key) ในตารางฐานขอ้มูลของระบบถูกก าหนดโดยเง่ือนไข

ของกรอบการท างานของบริษทัฯ ท่ีระบุใหใ้ชช้นิดขอ้มูลเป็น bigint ซ่ึงมีขนาดขอ้มูล
มากเกินความจ าเป็นส าหรับการศึกษาน้ี รวมทั้งมีการก าหนด Constraint เป็น Identity 
ทั้งน้ีตามหลกัการแลว้ควรหลีกเล่ียง เน่ืองจากจะส่งผลเสียกบัการปรับปรุงขอ้มูลใน
ภายหลงั 

6.8 ข้อเสนอแนะ 

6.8.1 ควรมีการแสดงต าแหน่งของผูล้งช่ือเขา้ใชง้านระบบ  
6.8.2 ควรปรับปรุงการบนัทึกผลการทดสอบ โดยใหส้ามารถท าการเพิ่มเติมขั้นตอนการ

ทดสอบเขา้ไปโดยนกัทดสอบระบบ ในกรณีท่ีกรณีการทดสอบไม่ไดร้ะบุขั้นตอนนั้นไว ้ 
6.8.3 ควรปรับปรุงส่วนของการสรุปภาพรวมการทดสอบ ใหส้ามารถดูพร้อมกนัไดท้ั้ง

โครงการ รวมทั้งแสดงล าดบัความส าคญั และวนัท่ีเร่ิมตน้ ส้ินสุดของแต่ละการทดสอบ 
6.8.4 ควรเพิ่มเติมความสามารถในการส่งอีเมลใ์หก้บัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีการ

บนัทึกผลการทดสอบ บนัทึกการแกไ้ข และเม่ือการทดสอบทั้งหมดของโมดูลเสร็จส้ิน 
6.8.5 ควรเพิ่มเติมส่วนของการล าดบัความส าคญั วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีส้ินสุดของกรณีการทดสอบ 

และเพิ่มเติมฟังกช์นัท่ีช่วยผูใ้ชง้านในการเตรียมขอ้มูลการทดสอบโดยไม่ตอ้งระบุทุก
ขั้นตอนใหม่เองทั้งหมด 

6.8.6 ควรเพิ่มเติมส่วนส าหรับระบุความรุนแรงกรณีบนัทึกผลการทดสอบเป็นลม้เหลว และ
เพิ่มเติมการพิมพร์ายงานการทดสอบ 

6.8.7 ควรเพิ่มเติมส่วนส าหรับช่วยในการคน้หาผลการทดสอบตามเง่ือนไขของผูใ้ชง้าน 
6.8.8 ควรน าเสนอการปรับปรุงขอ้ก าหนดในการออกแบบฐานขอ้มูลของบริษทัฯ  ให้

หลีกเล่ียงการใชคี้ยห์ลกัท่ีมี Constraint เป็น Identity 
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ภาคผนวก ก 

คู่มือการตดิตั้งระบบ 

 

การติดตั้งระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค 
จ ากดั ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จ าเป็นตอ้งมีการติดตั้งโปรแกรมส าหรับจดัการฐานขอ้มูลท่ีจะใชง้าน และ
จดัการเซอร์วสิของระบบ ไดแ้ก่ 

1)  ระบบจดัการฐานขอ้มูลไมโครซอฟท ์เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์2 
2)  อินเทอร์เน็ต อินฟอร์เมชนั เซอร์วสิ เวอร์ชนั 8 

ก.1 การสร้างฐานข้อมูล 

การสร้างฐานขอ้มูลเพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูลของระบบจะใชว้ิธีการสร้างฐานขอ้มูลจากการไฟล์
ส ารองขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) เขา้โปรแกรม SQL Server Management Studio ดงัรูปท่ี ก.1 

 
รูปท่ี  ก.1  การเขา้ใชง้านโปรแกรม SQL Server 
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2) เม่ือเขา้โปรแกมจะพบหนา้ต่างของการ Login เพื่อเขา้ใชง้านฐานขอ้มูล ตรงน้ีให้ท าการ
ระบุ Server  จากนั้นเลือกวิธีการระบุตวัตน และท าการ Login โดยใช้ Username และ 
Password   

 
รูปท่ี ก.2  การ Login เพื่อใชง้านฐานขอ้มูล  

3) เม่ือ Login แลว้ หาก Login ส าเร็จจะเขา้สู่หนา้จอของโปรแกรม  ตามรูปท่ี ก.3 

 
รูปท่ี ก.3  หนา้จอหลงัการเช่ือมต่อส าเร็จ 

4) คลิกขวาท่ี Folder Databases และเลือก New Database 
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รูปท่ี ก.4  การเลือกสร้าง Database ใหม่ 

5) จากนั้นกรอกรายละเอียดตามรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี ก.5  การก าหนดขอ้มูลของ Database ใหม่ 

 เม่ือการสร้างส าเร็จจะเห็น Database ท่ีเราสร้างข้ึนมาใหม่ ดงัรูปท่ี ก.6 
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รูปท่ี ก.6  Database ท่ีสร้างข้ึนใหม่ 

6) คลิกขวาท่ี Database TSS เลือก Task > Restore > Database 

 
รูปท่ี ก.7  Restore Database 

จากนั้นเลือก From Device กดปุ่ม     ตามรูปท่ี ก.8 
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รูปท่ี ก.8  เลือกไฟลฐ์านขอ้มูลท่ีตอ้งการ Restore 

ในหนา้จอ Specify Backup เลือกปุ่ม Add 

 
รูปท่ี ก.9  หนา้จอ Specify Backup 

ให้เขา้โฟลเดอร์ในซีดีท่ีช่ือว่า TSS_DB และเลือกไฟล์ฐานขอ้มูล จากนั้นกดปุ่ม OK 
เม่ือส าเร็จจะเห็นรายการไฟลท่ี์จะท าการ Restore ดงัรูปท่ี ก.10  ใหก้ดปุ่ม OK อีกคร้ัง 
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รูปท่ี ก.10  การเลือกไฟลฐ์านขอ้มูลส าเร็จ 

7) ในหนา้ Restore Database ใหร้ะบุเคร่ืองหมายถูกลงในช่อง Restore  

 
รูปท่ี ก.11 การ Restore Database 

จากนั้นใหเ้ลือก Option และท าเคร่ืองหมายถูก และกดปุ่ม OK 
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รูปท่ี ก.12  ก าหนด Restore Option 

โปรแกรมจะท าการประมวลผล หลงัจากเสร็จส้ินจะแสดงขอ้ความดงัรูปท่ี ก.13 

 
รูปท่ี ก.13  ขอ้ความแสดงการ Restore ส าเร็จ 
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ก.2 การติดตั้งตัวระบบ 

1) ข้อมูลของโปรแกรมทั้งหมดของระบบจะอยู่ในแผ่นซีดี เร่ิมแรกให้ท าการคัดลอก
โฟลเดอร์ท่ีช่ือวา่ TSS  ไปไวใ้น C:\Inetpub\wwwroot ของเซิร์ฟเวอร์   

2) ท าการตั้งค่า IIS  โดยการเปิดโปรแกรม IIS Manager ข้ึนมา จากนั้นใหค้ลิกขวาท่ี Default 
Website และเลือก Add Application 

 
รูปท่ี ก.14  การเพิ่ม Application ใหม่ 

  ในหนา้ต่าง Add Application ใหต้ั้งค่าตามรูป 

 
รูปท่ี ก.15  การตั้งค่า Application ใหม ่
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ก.3  ทดสอบเข้าระบบ 
เปิดเบราวน์เซอร์แลว้พิมพ ์http://ip_address/TSS  หรือ http://computer_name/ TSS หากส าเร็จ

จะแสดงหนา้แรก ดงัรูปภาพท่ี ก.16 

  
รูปท่ี ก.16  หนา้แรกของระบบ 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 

ส าหรับบริษทั โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากดั 

ส าหรับสมาชิก 
 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใชง้านระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั 
โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั ในส่วนของสมาชิก ซ่ึงมีรายละเอียดการใชง้านดงัน้ี 

ความสามารถในการใช้งานของสมาชิก 

สามารถลงช่ือเข้าใช้งานระบบ เพื่อระบุตัวตนและสิทธ์ิในการใช้งานระบบ สามารถเข้าดู
ภาพรวมการทดสอบของโครงการ และภาพรวมความเช่ือมโยงของขอ้มูลระหวา่งความตอ้งการ กรณี
การทดสอบ และผลการทดสอบของโครงการได ้

ข.1 หน้าจอลงช่ือเข้าใช้งานระบบ 

เม่ือผู ้ใช้ท่ี เป็นสมาชิกเข้ามายงัหน้าเว็บไซต์ของระบบสนับสนุนกระบวนการทดสอบ
ซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากดั จะปรากฏหน้าจอลงช่ือเขา้ใช้งานระบบ ซ่ึงจะ
แสดงส่วนของการลงช่ือเพื่อขอสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านระบบ 
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รูปท่ี ข.1 หนา้แรกของระบบ 

1) ผูใ้ชท้  าการกรอกอีเมล ์(E-mail)  และรหสัผา่น (Password) 
2) คลิกปุ่ม ‘Login’ เพื่อเขา้สู่หนา้จอหลกัของระบบ 
3) คลิกปุ่ม ‘Cancel’ เพื่อยกเลิกขอ้มูลท่ีกรอก 

ข.2 หน้าจอหลกั (Home) 

หน้าจอหลกัเป็นหน้าจอส าหรับแสดงเมนูทั้งหมดของระบบท่ีผูใ้ช้งานสามารถใชง้านได้ โดย
ผูใ้ชส้ามารถเลือกคลิกท่ีเมนูท่ีตอ้งการจะใชง้านได ้ดงัรูป 

 
รูปท่ี ข.2 หนา้จอหลกั 

1) เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้รายงานความเช่ือมโยงของโครงการ 

ข.3 หน้าจอดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ (Report) 

ผูใ้ช้ท  าการเขา้สู่หน้าจอหลัก(Home)  เม่ือคลิกเลือกท่ีเมนู ‘Report’ ระบบจะแสดงหน้าจอดู
ภาพรวมการทดสอบของโครงการ ดงัรูป 
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รูปท่ี ข.3 เมนูรายงาน 

 ระบบจะแสดงหน้าจอดูภาพรวมการทดสอบโครงการ โดยจะแสดงรายการของโครงการ
ทั้งหมด ซ่ึงสามารถคลิกท่ีรหสัโครงการ หรือช่ือโครงการท่ีตอ้งการดูภาพรวมได ้

 
รูปท่ี ข.4 หนา้จอรายการโครงการ 

 เม่ือคลิกท่ีรหสัโครงการ หรือช่ือโครงการ จะแสดงรายการโมดูลของโครงการท่ีเลือก โดยจะ
แสดงขอ้มูลโมดูล, ช่ือนกัวเิคราะห์ระบบ, ช่ือนกัพฒันาระบบ และสถานะการทดสอบ 
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รูปท่ี ข.5 หนา้จอรายการโมดูล 

ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ี Matrix แลว้ระบบจะแสดงรายการความตอ้งการของโมดูลท่ีเลือก ดงัรูป 

 
รูปท่ี ข.6 หนา้จอรายการความตอ้งการ 

 เม่ือผูใ้ช้คลิกกรณีการทดสอบ จะแสดงหน้าจอรายละเอียดผลการทดสอบ ส าหรับให้ผูใ้ช้
สามารถติดตามขอ้มูลผลของการทดสอบท่ีเช่ือมโยงกบัแต่ละความตอ้งการได ้
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รูปท่ี ข.7 หนา้จอผลการทดสอบ 
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ภาคผนวก ค 

คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 

ส าหรับบริษทั โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากดั 

ส าหรับหัวหน้าโครงการ 
 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใชง้านระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั 
โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั ในส่วนของหวัหนา้โครงการ ซ่ึงมีรายละเอียดการใชง้านดงัน้ี 

ความสามารถในการใช้งานของหัวหน้าโครงการ 

สามารถลงช่ือเขา้ใช้งานระบบ เพื่อระบุตวัตนและสิทธ์ิในการใช้งานระบบ สามารถจดัการ
ขอ้มูลพนกังาน จดัการขอ้มูลโครงการ จดัการขอ้มูลโมดูล จดัการขอ้มูลความตอ้งการ และสามารถดู
รายงานเก่ียวกบัโครงการได ้

ค.1 หน้าจอลงช่ือเข้าใช้งานระบบ 

เม่ือผูใ้ชท่ี้เป็นหวัหนา้โครงการเขา้มายงัหนา้เวบ็ไซตข์องระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบ
ซอฟต์แวร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากดั จะปรากฏหน้าจอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ ซ่ึงจะ
แสดงส่วนของการลงช่ือเพื่อขอสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านระบบ 
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รูปท่ี ค.1 หนา้แรกของระบบ 

1) ผูใ้ชท้  าการกรอกอีเมล ์(E-mail)  และรหสัผา่น (Password) 
2) คลิกปุ่ม ‘Login’ เพื่อเขา้สู่หนา้จอหลกัของระบบ 
3) คลิกปุ่ม ‘Cancel’ เพื่อยกเลิกขอ้มูลท่ีกรอก 

ค.2 หน้าจอหลกั (Home) 

หนา้จอหลกัเป็นหน้าจอส าหรับแสดงเมนูทั้งหมดของระบบท่ีผูใ้ช้งานสามารถใชง้านได้ โดย
ผูใ้ชส้ามารถเลือกคลิกท่ีเมนูท่ีตอ้งการจะใชง้านได ้ดงัรูป 

 
รูปท่ี ค.2 หนา้จอหลกั 

1) เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้จอสรุปงานของนกัวเิคราะห์ระบบ 
2) เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้จอสรุปงานของนกัพฒันาระบบ 
3) เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้จอสรุปงานของนกัทดสอบระบบ 
4) เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้รายงานความเช่ือมโยงของโครงการ 
5) เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้จอจดัการโครงการ 
6) เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้จอจดัการพนกังาน 
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ค.3 หน้าจอจัดการพนักงาน (Employee Management) 

เม่ือผูใ้ชท่ี้เป็นหวัหนา้โครงการเขา้มายงัหนา้เวบ็ไซตข์องระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบ
ซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั จะปรากฏหนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ 

ผูใ้ชท้  าการเขา้สู่ระบบ  จะแสดงหนา้จอหลกั(Home)  เม่ือคลิกเลือกท่ีเมนู ‘Employee’ ระบบจะ
แสดงหนา้จอจดัการพนกังาน ดงัรูป 

 
รูปท่ี ค.3 เมนูพนกังาน 

 
รูปท่ี ค.4 หนา้จอจดัการพนกังาน 

1) แสดงปุ่มการใชง้านต่างๆ ดงัน้ี 

1.1) ปุ่มเพิ่มพนกังานใหม่ เม่ือกดจะเขา้ไปยงัหนา้จอสร้างพนกังาน 
1.2) ปุ่มลบพนกังาน เม่ือกดระบบจะท าการลบพนกังานผูใ้ชเ้ลือกท่ีเลือก 
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1.3) ปุ่มเปิดใชง้านพนกังานท่ีเลือก 
1.4) ปุ่มยกเลิกการใชง้านพนกังานท่ีเลือก 

2) แสดงส่วนส าหรับการคน้หาขอ้มูลพนกังาน 

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลพนกังาน สามารถกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการ และเลือกสถานะท่ี
ตอ้งการ คลิกท่ีปุ่ม Search เม่ือระบบตรวจพบขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ จะแสดงขอ้มูลใน
ส่วนของรายการขอ้มูลพนกังาน 

3) แสดงรายการขอ้มูลของพนกังาน 

3.1) ส่วนของขอ้มูลพนกังาน โดยจะแสดงขอ้มูลรหสัพนกังาน, ช่ือพนกังาน, อีเมล ์
และต าแหน่ง 

3.2) ปุ่มแสดงสถานะพนกังาน และเปลียนสถานะพนกังานโดยการคลิกท่ีปุ่มสถานะ 
สถานะ ดงัน้ี 

 คือ สถานะใชง้าน (Active) 
 คือ สถานะไม่ใชง้าน  (InActive) 
3.3) ปุ่มแกไ้ข เม่ือคลิกจะแสดงหนา้จอแกไ้ขพนกังาน 
3.4) ปุ่มลบ เม่ือคลิกจะลบขอ้มูลพนกังาน 

ค.3.1 การสร้างพนักงาน 

ผูใ้ช้ท  าการกรอกข้อมูลท่ีต้องการให้ครบถ้วน จากนั้นให้คลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการบนัทึก
ขอ้มูลพนกังาน หรือสามารถปิดหรือยกเลิกการสร้างพนกังานโดยคลิกปุ่ม ‘Close’ 
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รูปท่ี ค.5 หนา้จอสร้างพนกังาน 

ค.3.2 การแก้ไขพนักงาน 

ผูใ้ชท้  าการแกไ้ขขอ้มูลตามตอ้งการ จากนั้นให้คลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 
หรือสามารถปิดหรือยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูลโดยคลิกปุ่ม ‘Close’ 

 
รูปท่ี ค.6 หนา้จอแกไ้ขพนกังาน 
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ค.3.3 การลบพนักงาน 

การลบขอ้มูลพนกังานสามารถท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

1) การลบทีละรายการ 
คลิกปุ่ม  ท่ีรายการท่ีตอ้งการลบ 

 
รูปท่ี ค.7 หนา้จอลบพนกังาน 

2) การลบทีละหลายรายการ 
เลือกรายการท่ีตอ้งการลบ แลว้คลิกปุ่ม ‘Delete’ ดงัรูป 

 
รูปท่ี ค.8 หนา้จอลบพนกังานทีละหลายรายกร 
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ค.4 หน้าจอจัดการโครงการ (Project Management) 

เม่ือผูใ้ชท่ี้เป็นหวัหนา้โครงการเขา้มายงัหนา้เวบ็ไซตข์องระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบ
ซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั จะปรากฏหนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ  

ผูใ้ช้ท  าการเขา้สู่ระบบ จะแสดงหน้าจอหลกั(Home) เม่ือคลิกเลือกท่ีเมนู ‘Project’ ระบบจะ
แสดงหนา้จอจดัการโครงการ ดงัรูป 

 
รูปท่ี ค.9 เมนูโครงการ 

 
รูปท่ี ค.10 หนา้จอจดัการโครงการ 

1) แสดงปุ่มการใชง้านต่างๆ ดงัน้ี 
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1.1) ปุ่มสร้างโครงการใหม่ เม่ือกดจะเขา้ไปยงัหนา้จอสร้างโครงการ 
1.2) ปุ่มลบโครงการ เม่ือกดระบบจะท าการลบโครงการท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
1.3) ปุ่มเปิดใชง้านโครงการท่ีเลือก 
1.4) ปุ่มยกเลิกการใชง้านโครงการท่ีเลือก 
1.5) ปุ่มปิดโครงการท่ีเลือก 

2) แสดงส่วนส าหรับการคน้หาขอ้มูลโครงการ 

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลโครงการ สามารถกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการ และเลือกสถานะท่ี
ตอ้งการ คลิกท่ีปุ่ม ‘Search’ เม่ือระบบตรวจพบขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ จะแสดงขอ้มูลใน
ส่วนของรายการขอ้มูลโครงการ 

3) แสดงรายการขอ้มูลของโครงการ 

3.1) ส่วนของขอ้มูลโครงการ โดยจะแสดงขอ้มูลรหสัโครงการ, ช่ือโครงการ, จ านวน
ของโมดูล, วนัท่ีเร่ิมโครงการ, วนัท่ีส้ินสุดโครงการ, ช่ือหวัหนา้  

3.2) ปุ่มแสดงสถานะโครงการ และเปลียนสถานะโครงการโดยการคลิกท่ีปุ่มสถานะ 
สถานะ ดงัน้ี 

คือ สถานะใชง้าน (Active) 
คือ สถานะไม่ใชง้าน  (InActive) 

3.3) ปุ่มแกไ้ข เม่ือคลิกจะแสดงหนา้จอแกไ้ขพนกังาน 
3.4) ปุ่มลบ เม่ือคลิกจะลบขอ้มูลพนกังาน 

ค.4.1 การสร้างโครงการ 

การสร้างขอ้มูลโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) แถบดีเทล 

ผูใ้ช้ท  าการกรอกข้อมูลท่ีต้องการให้ครบถ้วน จากนั้นให้คลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการ
บนัทึกขอ้มูล หรือสามารถปิดหรือยกเลิกการสร้างขอ้มูลโดยคลิกปุ่ม ‘Close’ 
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รูปท่ี ค.11 หนา้จอสร้างโครงการแถบดีเทล 

2) แถบโมดูล 

หลงัจากท่ีบนัทึกขอ้มูลโครงการแล้ว ระบบจะแสดงแถบโมดูลส าหรับให้ผูใ้ช้ท  าการ
สร้างขอ้มูลโมดูลของโครงการ 

 
รูปท่ี ค. 12 หนา้จอสร้างโครงการแถบโมดูล 

2.1) การสร้างโมดูล 
คลิกปุ่ม ‘New’ ระบบจะแสดงหนา้จอสร้างโมดูล ผูใ้ชท้  าการกรอกขอ้มูลท่ี
ตอ้งการให้ครบถว้น จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลโมดูล 
หรือสามารถยกเลิกการสร้างโมดูลโดยคลิกปุ่ม ‘Cancel’ 
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รูปท่ี ค.13 หนา้จอสร้างโมดูล 

เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลโมดูลแลว้ รายการโมดูลดงักล่าวจะแสดงท่ี Tab Module 
ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถท าการแกไ้ข หรือลบ หรือเปล่ียนสถานะของรายการโมดูลท่ี
ตอ้งการได ้ดงัรูป 

 

 
รูปท่ี ค.14 หนา้จอสร้างโครงการแถบโมดูล 

 
2.2) การแกไ้ขโมดูล 

คลิกปุ่ม  ท่ีรายการของโมดูลท่ีตอ้งการแกไ้ข  
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รูปท่ี ค.15 หนา้จอสร้างโครงการ เลือกโมดูล 
ระบบจะแสดงหนา้จอแกไ้ขโมดูล ผูใ้ชท้  าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการให้ครบถว้น 
จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลโมดูล หรือสามารถยกเลิกการ
สร้างโมดูลโดยคลิกปุ่ม ‘Cancel’ 

 
รูปท่ี ค.16 หนา้จอแกไ้ขโมดูล 

 
2.3) การลบโมดูล 

การลบโมดูลสามารถท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 
2.3.1) การลบทีละรายการ 

คลิกปุ่ม  ท่ีรายการท่ีตอ้งการลบ 
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รูปท่ี ค.17 หนา้จอลบโมดูล 

2.3.2) การลบทีละหลายรายการ 
เลือกรายการท่ีตอ้งการลบ แลว้คลิกปุ่ม ‘Delete’ ดงัรูป 

 
รูปท่ี ค.18 หนา้จอลบโมดูลทีละหลายรายการ 

ค.4.2 การแก้ไขโครงการ 

ผูใ้ชท้  าการแกไ้ขขอ้มูลตามตอ้งการ จากนั้นให้คลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 
หรือสามารถปิดหรือยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูลโครงการโดยคลิกปุ่ม ‘Close’ 
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รูปท่ี ค.19 หนา้จอแกไ้ขโครงการ 

ค.4.3 การลบโครงการ 
การลบขอ้มูลโครงการสามารถท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

1) การลบทีละรายการ 
คลิกปุ่ม  ท่ีรายการท่ีตอ้งการลบ 

 
รูปท่ี ค.20 หนา้จอลบโครงการ 

 



 

133 

2) การลบทีละหลายรายการ 
เลือกรายการท่ีตอ้งการลบ แลว้คลิกปุ่ม ‘Delete’ ดงัรูป 

 
รูปท่ี ค.21 หนา้จอลบโครงการทีละหลายรายการ 

ค.5 หน้าจอจัดการความต้องการ (Requirements Management) 

เม่ือผูใ้ชท่ี้เป็นหวัหนา้โครงการเขา้มายงัหนา้เวบ็ไซตข์องระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบ
ซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั จะปรากฏหนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ 

ผูใ้ชท้  าการเขา้สู่ระบบ  จะแสดงหนา้จอหลกั(Home)  คลิกเลือกท่ีเมนู ‘Project’ จะแสดงหนา้จอ
จดัการโครงการ 

 
รูปท่ี ค.22 เมนูโครงการ 
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 จากนั้นคลิกปุ่ม  ท่ีรายการโครงการท่ีตอ้งการ จะแสดงหน้าจอแกไ้ขโครงการ ให้เลือก 
Tab Module ซ่ึงจะแสดงรายการขอ้มูลโมดูล ให้คลิกท่ีจ านวนความตอ้งการ เพื่อท าการจดัการความ
ตอ้งการ ดงัรูป 

 
รูปท่ี ค.23 หนา้จอสร้างโครงการแถบโมดูล 

จะแสดงหนา้จอจดัการความตอ้งการ ดงัรูป 

 
รูปท่ี ค.24 หนา้จอจดัการความตอ้งการ 

 

1) แสดงปุ่มการใชง้านต่างๆ ดงัน้ี 

1.1) ปุ่มเพิ่มความตอ้งการใหม่ เม่ือกดจะเขา้ไปยงัหนา้จอสร้างความตอ้งการ 
1.2) ปุ่มลบความตอ้งการ  เม่ือกดระบบจะท าการลบความตอ้งการท่ีเลือก 
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2) แสดงส่วนส าหรับการคน้หาขอ้มูลความตอ้งการ 

เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการคน้หาขอ้มูลความตอ้งการ สามารถกรอกข้อมูลท่ีตอ้งการ และเลือก
สถานะท่ีตอ้งการ คลิกท่ีปุ่ม Search เม่ือระบบตรวจพบขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ จะแสดง
ขอ้มูลในส่วนของรายการขอ้มูลความตอ้งการ 

3) แสดงรายการขอ้มูลของความตอ้งการ 

3.1) ส่วนของขอ้มูลความตอ้งการ โดยจะแสดงขอ้มูลรหสัความตอ้งการ, รายละเอียด 
และล าดบัความส าคญั 

3.2) ปุ่มแกไ้ข เม่ือคลิกจะแสดงหนา้จอแกไ้ขความตอ้งการ 
3.5) ปุ่มลบ เม่ือคลิกจะลบขอ้มูลความตอ้งการ 

ค.5.1 การสร้างความต้องการ 

ผูใ้ช้ท  าการกรอกข้อมูลท่ีต้องการให้ครบถ้วน จากนั้นให้คลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการบนัทึก
ขอ้มูลความตอ้งการ หรือสามารถปิดหรือยกเลิกการสร้างความตอ้งการ โดยคลิกปุ่ม ‘Close’ 

 
รูปท่ี ค.25 หนา้จอสร้างความตอ้งการ 

ค.5.2 การแก้ไขความต้องการ 

ผูใ้ชท้  าการแกไ้ขขอ้มูลตามตอ้งการ จากนั้นให้คลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 
หรือสามารถปิดหรือยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูลโดยคลิกปุ่ม ‘Close’ 
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รูปท่ี ค.26 หนา้จอแกไ้ขความตอ้งการ 

ค.5.3 การลบความต้องการ 

การลบขอ้มูลความตอ้งการสามารถท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

1) การลบทีละรายการ 
คลิกปุ่ม  ท่ีรายการท่ีตอ้งการลบ 

 
รูปท่ี ค.27 หนา้จอลบความตอ้งการ 

 

2) การลบทีละหลายรายการ 
เลือกรายการท่ีตอ้งการลบ แลว้คลิกปุ่ม ‘Delete’ ดงัรูป 
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รูปท่ี ค.28 หนา้จอลบความตอ้งการทีละหลายรายการ 

ค.6 หน้าจอดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ (Report) 

เม่ือผูใ้ชท่ี้เป็นหวัหนา้โครงการเขา้มายงัหนา้เวบ็ไซตข์องระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบ
ซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั จะปรากฏหนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ 

ผูใ้ช้ท  าการเขา้สู่ระบบ  จะแสดงหน้าจอหลกั(Home)  เม่ือคลิกเลือกท่ีเมนู ‘Report’ ระบบจะ
แสดงหนา้จอดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ ดงัรูป 

 
รูปท่ี ค.29 เมนูรายงาน 

 ระบบจะแสดงหน้าจอดูภาพรวมการทดสอบโครงการ โดยจะแสดงรายการของโครงการ
ทั้งหมด ซ่ึงสามารถคลิกท่ีรหสัโครงการ หรือช่ือโครงการท่ีตอ้งการดูภาพรวมได ้
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รูปท่ี ค.30 หนา้จอรายการโครงการ 

 เม่ือคลิกท่ีรหสัโครงการ หรือช่ือโครงการ จะแสดงรายการโมดูลของโครงการท่ีเลือก โดยจะ
แสดงขอ้มูลโมดูล, ช่ือนกัวเิคราะห์ระบบ, ช่ือนกัพฒันาระบบ และสถานะการทดสอบ 

 
รูปท่ี ค.31 หนา้จอรายการโมดูล 

ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ี Matrix แลว้ระบบจะแสดงรายการความตอ้งการของโมดูลท่ีเลือก ดงัรูป 
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รูปท่ี ค.32 หนา้จอรายการความตอ้งการ 

 เม่ือผูใ้ช้คลิกกรณีการทดสอบ จะแสดงหน้าจอรายละเอียดผลการทดสอบ ส าหรับให้ผูใ้ช้
สามารถติดตามขอ้มูลผลของการทดสอบท่ีเช่ือมโยงกบัแต่ละความตอ้งการได ้

 
รูปท่ี ค.33 หนา้จอผลการทดสอบ 
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ภาคผนวก ง 

คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 

ส าหรับบริษทั โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากดั 

ส าหรับนักวเิคราะห์ระบบ 

 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใชง้านระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั 
โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั ในส่วนของนกัวิเคราะห์ระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดการใชง้านดงัน้ี 

ความสามารถในการใช้งานของนักวเิคราะห์ระบบ 

สามารถลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ เพื่อระบุตวัตนและสิทธ์ิในการใชง้านระบบ สามารถจดัการ
ขอ้มูลความตอ้งการ และจดัการขอ้มูลกรณีการทดสอบได ้

ง.1 หน้าจอลงช่ือเข้าใช้งานระบบ 

เม่ือผูใ้ชท่ี้เป็นนกัวเิคราะห์ระบบเขา้มายงัหนา้เวบ็ไซตข์องระบบสนบัสนุนกระบวนการ
ทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั จะปรากฏหนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ 
ซ่ึงจะแสดงส่วนของการลงช่ือเพื่อขอสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านระบบ 



 

141 

 
รูปท่ี ง.1 หนา้แรกของระบบ 

1) ผูใ้ชท้  าการกรอกอีเมล ์(E-mail)  และรหสัผา่น (Password) 
2) คลิกปุ่ม ‘Login’ เพื่อเขา้สู่หนา้จอหลกัของระบบ 
3) คลิกปุ่ม ‘Cancel’ เพื่อยกเลิกขอ้มูลท่ีกรอก 

ง.2 หน้าจอหลกั (Home) 

หนา้จอหลกัเป็นหนา้จอส าหรับแสดงเมนูทั้งหมดของระบบท่ีผูใ้ชง้านสามารถใชง้านได ้ โดย
ผูใ้ชส้ามารถเลือกคลิกท่ีเมนูท่ีตอ้งการจะใชง้านได ้ดงัรูป 

 
รูปท่ี ง.2 หนา้จอหลกั 

1) เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้จอสรุปงานของนกัวเิคราะห์ระบบ 
2) เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้รายงานความเช่ือมโยงของโครงการ 
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ง.3 หน้าจอจัดการความต้องการ (Requirements Management) 

เม่ือผูใ้ชท่ี้เป็นนกัวเิคราะห์ระบบเขา้มายงัหนา้เวบ็ไซตข์องระบบสนบัสนุนกระบวนการ
ทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั จะปรากฏหนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ 

ผูใ้ชท้  าการเขา้สู่ระบบ  จะแสดงหนา้จอหลกั(Home)  เม่ือคลิกเลือกท่ีเมนู ‘SA Work’ ระบบจะ
แสดงหนา้จอรายการโมดูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้ดงัรูป 

 
รูปท่ี ง.3 เมนูงานในความรับผดิชอบของนกัวเิคราะห์ระบบ 

 
รูปท่ี ง.4 หนา้จอรายการโมดูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้

1) แสดงส่วนส าหรับการคน้หาขอ้มูลโมดูล 
เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการคน้หาขอ้มูลโมดูล สามารถกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการ และเลือกสถานะท่ี
ตอ้งการ คลิกท่ีปุ่ม Search เม่ือระบบตรวจพบขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ จะแสดงขอ้มูลใน
ส่วนของรายการขอ้มูลโมดูล 
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2) แสดงรายการขอ้มูลของโมดูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้ โดยจะแสดงขอ้มูลรหสัโมดูล, ช่ือ
โมดูล และช่ือโครงการ 

3) จ านวนความตอ้งการ ซ่ึงจะแสดงเป็นล้ิงค ์ ผูใ้ชส้ามารถคลิกแลว้จะแสดงหนา้จอจดัการ
ความตอ้งการ 

 
รูปท่ี ง.5 หนา้จอจดัการความตอ้งการ 

3.1) แสดงปุ่มการใชง้านต่างๆ ดงัน้ี 

3.1.1) ปุ่มเพิ่มความตอ้งการใหม่ เม่ือกดจะเขา้ไปยงัหนา้จอสร้างความตอ้งการ 
3.1.2) ปุ่มลบความตอ้งการ  เม่ือกดระบบจะท าการลบความตอ้งการท่ีเลือก 

3.2) แสดงส่วนส าหรับการคน้หาขอ้มูลความตอ้งการ 

เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการคน้หาขอ้มูลความตอ้งการ สามารถกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการ และ
เลือกสถานะท่ีตอ้งการ คลิกท่ีปุ่ม Search เม่ือระบบตรวจพบขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
จะแสดงขอ้มูลในส่วนของรายการขอ้มูลความตอ้งการ 

3.3) แสดงรายการขอ้มูลของความตอ้งการ 

3.3.1) ส่วนของขอ้มูลความตอ้งการ โดยจะแสดงขอ้มูลรหสัความตอ้งการ, 
รายละเอียด และล าดบัความส าคญั 

3.3.2) ปุ่มแกไ้ข เม่ือคลิกจะแสดงหนา้จอแกไ้ขความตอ้งการ 
3.3.3) ปุ่มลบ เม่ือคลิกจะลบขอ้มูลความตอ้งการ 
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ง.3.1 การสร้างความต้องการ 

ผูใ้ชท้  าการกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการใหค้รบถว้น จากนั้นให้คลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการบนัทึก
ขอ้มูลความตอ้งการ หรือสามารถปิดหรือยกเลิกการสร้างความตอ้งการ โดยคลิกปุ่ม ‘Close’ 

 
รูปท่ี ง.6 หนา้จอสร้างความตอ้งการ 

ง.3.2 การแก้ไขความต้องการ 

ผูใ้ชท้  าการแกไ้ขขอ้มูลตามตอ้งการ จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 
หรือสามารถปิดหรือยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูลโดยคลิกปุ่ม ‘Close’ 

 
รูปท่ี ง.7 หนา้จอแกไ้ขความตอ้งการ 
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ง.3.3 การลบความต้องการ 

การลบขอ้มูลความตอ้งการสามารถท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

1) การลบทีละรายการ 
คลิกปุ่ม  ท่ีรายการท่ีตอ้งการลบ 

 
รูปท่ี ง.8 หนา้จอลบความตอ้งการ 

2) การลบทีละหลายรายการ 
เลือกรายการท่ีตอ้งการลบ แลว้คลิกปุ่ม ‘Delete’ ดงัรูป 

 
รูปท่ี ง.9 หนา้จอลบความตอ้งการทีละหลายรายการ 
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ง.4 หน้าจอจัดการกรณกีารทดสอบ (Requirements Management) 

เม่ือผูใ้ชท่ี้เป็นนกัวเิคราะห์ระบบเขา้มายงัหนา้เวบ็ไซตข์องระบบสนบัสนุนกระบวนการ
ทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั จะปรากฏหนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ 

ผูใ้ชท้  าการเขา้สู่ระบบ  จะแสดงหนา้จอหลกั(Home)  เม่ือคลิกเลือกท่ีเมนู ‘SA Work’ ระบบจะ
แสดงหนา้จอรายการโมดูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้ดงัรูป 

 
รูปท่ี ง.10 เมนูงานในความรับผดิชอบของนกัวเิคราะห์ระบบ 

 
รูปท่ี ง.11 หนา้จอรายการโมดูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้

1) แสดงส่วนส าหรับการคน้หาขอ้มูลโมดูล 
เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการคน้หาขอ้มูลโมดูล สามารถกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการ และเลือกสถานะท่ี
ตอ้งการ คลิกท่ีปุ่ม Search เม่ือระบบตรวจพบขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ จะแสดงขอ้มูลใน
ส่วนของรายการขอ้มูลโมดูล 
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2) แสดงรายการขอ้มูลของโมดูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้ โดยจะแสดงขอ้มูลรหสัโมดูล, ช่ือ
โมดูล และช่ือโครงการ 

3) จ านวนกรณีการทดสอบ ซ่ึงจะแสดงเป็นล้ิงค ์ ผูใ้ชส้ามารถคลิกแลว้จะแสดงหนา้จอ
จดัการกรณีการทดสอบ 

 

รูปท่ี ง.12 หนา้จอจดัการกรณีการทดสอบ 

3.1) แสดงปุ่มการใชง้านต่างๆ ดงัน้ี 

3.3.1) ปุ่มเพิ่มกรณีการทดสอบใหม่ เม่ือกดจะเขา้ไปยงัหนา้จอสร้างกรณีการ
ทดสอบ 

3.3.2) ปุ่มลบกรณีการทดสอบ  เม่ือกดระบบจะท าการลบกรณีการทดสอบท่ีเลือก 

3.2) แสดงส่วนส าหรับการคน้หาขอ้มูลกรณีการทดสอบ 

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลกรณีการทดสอบ สามารถกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการ และ
เลือกสถานะท่ีตอ้งการ คลิกท่ีปุ่ม Search เม่ือระบบตรวจพบขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
จะแสดงขอ้มูลในส่วนของรายการขอ้มูลกรณีการทดสอบ 

3.1) แสดงรายการขอ้มูลของกรณีการทดสอบ 
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3.3.1) ส่วนของขอ้มูลกรณีการทดสอบ โดยจะแสดงขอ้มูลรหสักรณีการทดสอบ, 
ช่ือกรณีการทดสอบ, ประเภทการทดสอบ, ช่ือผูท้ดสอบ, สถานะของการ
ทดสอบ และหมายเหตุ 

3.3.2) ปุ่มแกไ้ข เม่ือคลิกจะแสดงหนา้จอแกไ้ขกรณีการทดสอบ 
3.3.3) ปุ่มลบ เม่ือคลิกจะลบขอ้มูลกรณีการทดสอบ 

ง.4.1 การสร้างกรณกีารทดสอบ 

การสร้างขอ้มูลกรณีการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) แถบดีเทล 
ผูใ้ช้ท  าการกรอกข้อมูลท่ีต้องการให้ครบถ้วน จากนั้นให้คลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการ
บนัทึกขอ้มูลกรณีการทดสอบ หรือสามารถปิดหรือยกเลิกการสร้างกรณีการทดสอบ 
โดยคลิกปุ่ม ‘Close’ 

 
รูปท่ี ง.13 หนา้จอสร้างกรณีการทดสอบแถบดีเทล 
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2) แถบเทสสเตป็ 
หลงัจากท่ีบนัทึกขอ้มูลกรณีการทดสอบแลว้ ระบบจะแสดงแถบเทสสเต็ปส าหรับให้
ผูใ้ชท้  าการสร้างขอ้มูลขั้นตอนการทดสอบ 

 
รูปท่ี ง.14 หนา้จอสร้างกรณีการทดสอบแถบเทสสเตป็ 

2.1) การสร้างขั้นตอนการทดสอบ 

คลิกปุ่ม ‘New’ ระบบจะแสดงหนา้จอสร้างขั้นตอนการทดสอบ  ผูใ้ชท้  าการกรอก
ขอ้มูลท่ีตอ้งการใหค้รบถว้น จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลขั้นตอน
การทดสอบ หรือสามารถยกเลิกการสร้างขั้นตอนการทดสอบ โดยคลิกปุ่ม ‘Cancel’ 

 
รูปท่ี ง.15 หนา้จอสร้างขั้นตอนการทดสอบ 

เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลขั้นตอนการทดสอบ แลว้ รายการขั้นตอนการทดสอบ 
ดงักล่าวจะแสดงท่ี Tab Test Step ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถท าการแกไ้ข หรือลบรายการขั้นตอน
การทดสอบท่ีตอ้งการได ้ดงัรูป 
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รูปท่ี ง.16 หนา้จอสร้างกรณีการทดสอบแถบเทสสเตป็ 

2.2) การแกไ้ขขั้นตอนการทดสอบ 
คลิกปุ่ม  ท่ีรายการขั้นตอนการทดสอบ ท่ีตอ้งการแกไ้ข  

 
รูปท่ี ง.17 หนา้จอเลือกขั้นตอนการทดสอบ 

ระบบจะแสดงหน้าจอแก้ไขขั้นตอนการทดสอบ ผู ้ใช้ท  าการแก้ไขข้อมูลท่ี
ต้องการให้ครบถ้วน จากนั้นให้คลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการบนัทึกข้อมูลขั้นตอนการ
ทดสอบ หรือสามารถยกเลิกการสร้างขั้นตอนการทดสอบ โดยคลิกปุ่ม ‘Cancel’ 
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รูปท่ี ง.18 หนา้จอแกไ้ขขั้นตอนการทดสอบ 

2.3) การลบขั้นตอนการทดสอบ 
การลบขั้นตอนการทดสอบ สามารถท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

2.3.1) การลบทีละรายการ 
คลิกปุ่ม  ท่ีรายการท่ีตอ้งการลบ 

 
รูปท่ี ง.19 หนา้จอลบขั้นตอนการทดสอบ 

2.3.2) การลบทีละหลายรายการ 
เลือกรายการท่ีตอ้งการลบ แลว้คลิกปุ่ม ‘Delete’ ดงัรูป 
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รูปท่ี ง.20 หนา้จอลบขั้นตอนการทดสอบทีละหลายรายการ 

ง.4.2 การแก้ไขกรณกีารทดสอบ 

ผูใ้ชท้  าการแกไ้ขขอ้มูลตามตอ้งการ จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม ‘Save’ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 
หรือสามารถปิดหรือยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูลโดยคลิกปุ่ม ‘Close’ 

 
รูปท่ี ง.21 หนา้จอแกไ้ขกรณีการทดสอบ 
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ง.4.3 การลบกรณกีารทดสอบ 

การลบขอ้มูลกรณีการทดสอบสามารถท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

1) การลบทีละรายการ 
คลิกปุ่ม  ท่ีรายการท่ีตอ้งการลบ 

 
รูปท่ี ง.22 หนา้จอลบกรณีการทดสอบ 

2) การลบทีละหลายรายการ 
เลือกรายการท่ีตอ้งการลบ แลว้คลิกปุ่ม ‘Delete’ ดงัรูป 

 
รูปท่ี ง.23 หนา้จอลบกรณีการทดสอบทีละหลายรายการ 
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ง.5 หน้าจอดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ (Report) 

ในหนา้จอหลกั(Home)  เม่ือคลิกเลือกท่ีเมนู ‘Report’ ระบบจะแสดงหนา้จอดูภาพรวมการ
ทดสอบของโครงการ ดงัรูป 

 
รูปท่ี ง.24 เมนูรายงาน 

 ระบบจะแสดงหนา้จอดูภาพรวมการทดสอบโครงการ โดยจะแสดงรายการของโครงการ
ทั้งหมด ซ่ึงสามารถคลิกท่ีรหสัโครงการ หรือช่ือโครงการท่ีตอ้งการดูภาพรวมได ้

 
รูปท่ี ง.25 หนา้จอรายการโครงการ 

 เม่ือคลิกท่ีรหสัโครงการ หรือช่ือโครงการ จะแสดงรายการโมดูลของโครงการท่ีเลือก โดยจะ
แสดงขอ้มูลโมดูล, ช่ือนกัวเิคราะห์ระบบ, ช่ือนกัพฒันาระบบ และสถานะการทดสอบ 
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รูปท่ี ง.26 หนา้จอรายการโมดูล 

ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ี Matrix แลว้ระบบจะแสดงรายการความตอ้งการของโมดูลท่ีเลือก ดงัรูป 

 
รูปท่ี ง.27 หนา้จอรายการความตอ้งการ 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกกรณีการทดสอบ จะแสดงหนา้จอรายละเอียดผลการทดสอบ ส าหรับใหผู้ใ้ช้
สามารถติดตามขอ้มูลผลของการทดสอบท่ีเช่ือมโยงกบัแต่ละความตอ้งการได ้



 

156 

 
รูปท่ี ง.28 หนา้จอผลการทดสอบ 
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ภาคผนวก จ 

คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 

ส าหรับบริษทั โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากดั 

ส าหรับนักทดสอบระบบ 

 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใชง้านระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั 
โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั ในส่วนของนกัทดสอบ ซ่ึงมีรายละเอียดการใชง้านดงัน้ี 

ความสามารถในการใช้งานของนักทดสอบ 

สามารถลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ เพื่อระบุตวัตนและสิทธ์ิในการใชง้านระบบ และสามารถบนัทึก
ผลการทดสอบได ้

จ.1 หน้าจอลงช่ือเข้าใช้งานระบบ 

เม่ือผูใ้ชท่ี้เป็นนกัทดสอบระบบเขา้มายงัหนา้เวบ็ไซตข์องระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบ
ซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ากดั จะปรากฏหนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ ซ่ึงจะ
แสดงส่วนของการลงช่ือเพื่อขอสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านระบบ 
 

 



 

158 

 
รูปท่ี จ.1 หนา้แรกของระบบ 

1) ผูใ้ชท้  าการกรอกอีเมล ์(E-mail)  และรหสัผา่น (Password) 
2) คลิกปุ่ม ‘Login’ เพื่อเขา้สู่หนา้จอหลกัของระบบ 
3) คลิกปุ่ม ‘Cancel’ เพื่อยกเลิกขอ้มูลท่ีกรอก 

จ.2 หน้าจอหลกั (Home) 
หนา้จอหลกัเป็นหนา้จอส าหรับแสดงเมนูทั้งหมดของระบบท่ีผูใ้ชง้านสามารถใชง้านได ้โดย

ผูใ้ชส้ามารถเลือกคลิกท่ีเมนูท่ีตอ้งการจะใชง้านได ้ดงัรูป 

 
รูปท่ี จ.2 หนา้จอหลกั 

1) เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้จอสรุปงานของนกัทดสอบ 
2) เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้รายงานความเช่ือมโยงของโครงการ 
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จ.3 หน้าจอบันทกึผลการทดสอบ (Test Record) 

เม่ือผูใ้ชท่ี้เป็นนกัทดสอบเขา้มายงัหนา้เวบ็ไซตข์องระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบ
ซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั จะปรากฏหนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ 

ผูใ้ชท้  าการเขา้สู่ระบบ  จะแสดงหนา้จอหลกั(Home)  เม่ือคลิกเลือกท่ีเมนู ‘Tester Work’ ระบบ
จะแสดงหนา้จอรายการกรณีการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้ดงัรูป 

 
รูปท่ี จ.3 เมนูงานท่ีรับผดิชอบของนกัทดสอบระบบ 

 
รูปท่ี จ.4 หนา้จอรายการกรณีการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้

1) แสดงส่วนส าหรับการคน้หาขอ้มูลกรณีการทดสอบ 
เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลกรณีการทดสอบ สามารถกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการ และเลือก
สถานะท่ีตอ้งการ คลิกท่ีปุ่ม ‘Search’ เม่ือระบบตรวจพบขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ จะแสดง
ขอ้มูลในส่วนของรายการขอ้มูลกรณีการทดสอบ 
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2) แสดงรายการขอ้มูลของกรณีการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้ 
แสดงขอ้มูลรหสักรณีการทดสอบ, ช่ือกรณีการทดสอบ, ช่ือโมดูล, ประเภทการทดสอบ, 
สถานะของการทดสอบ, จ านวรการแกไ้ข และหมายเหตุ  

3) ปุ่มการจดัการผลการทดสอบ เม่ือคลิกปุ่ม  แลว้จะแสดงหนา้จอบนัทึกผลการทดสอบ 
ดงัรูป 

 
รูปท่ี จ.5 หนา้จอรายการกรณีการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้

แสดงหนา้จอการบนัทึกผลการทดสอบ ซ่ึงจะแสดงรายการขั้นตอนการทดสอบ และผูใ้ช้
จะสามารถระบุผลการทดสอบ เม่ือระบุขอ้มูลผลการทดสอบครบถว้นแลว้ จากนั้นให้คลิกปุ่ม 
‘Save’ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล และคลิกปุ่ม ‘Report’ เพื่อส่งผลการทดสอบ หรือสามารถปิด
หรือยกเลิกการบนัทึกขอ้มูลโดยคลิกปุ่ม ‘Close’ 

 
รูปท่ี จ.6 หนา้จอบนัทึกผลการทดสอบ 
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จ.4 หน้าจอดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ (Report) 

ในหนา้จอหลกั(Home)  เม่ือคลิกเลือกท่ีเมนู ‘Report’ ระบบจะแสดงหนา้จอดูภาพรวมการ
ทดสอบของโครงการ ดงัรูป 

 
รูปท่ี จ.7 เมนูรายงาน 

 ระบบจะแสดงหนา้จอดูภาพรวมการทดสอบโครงการ โดยจะแสดงรายการของโครงการ
ทั้งหมด ซ่ึงสามารถคลิกท่ีรหสัโครงการ หรือช่ือโครงการท่ีตอ้งการดูภาพรวมได ้

 
รูปท่ี จ.8 หนา้จอรายการโครงการ 

 เม่ือคลิกท่ีรหสัโครงการ หรือช่ือโครงการ จะแสดงรายการโมดูลของโครงการท่ีเลือก โดยจะ
แสดงขอ้มูลโมดูล, ช่ือนกัวเิคราะห์ระบบ, ช่ือนกัพฒันาระบบ และสถานะการทดสอบ 
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รูปท่ี จ.9 หนา้จอรายการโมดูล 

ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ี Matrix แลว้ระบบจะแสดงรายการความตอ้งการของโมดูลท่ีเลือก ดงัรูป 

 
รูปท่ี จ.10 หนา้จอรายการความตอ้งการ 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกกรณีการทดสอบ จะแสดงหนา้จอรายละเอียดผลการทดสอบ ส าหรับใหผู้ใ้ช้
สามารถติดตามขอ้มูลผลของการทดสอบท่ีเช่ือมโยงกบัแต่ละความตอ้งการได ้
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รูปท่ี จ.11 หนา้จอผลการทดสอบ 
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ภาคผนวก ฉ 

คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 

ส าหรับบริษทั โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากดั 

ส าหรับนักพฒันาระบบ 

 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใชง้านระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั 
โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั ในส่วนของนกัพฒันา ซ่ึงมีรายละเอียดการใชง้านดงัน้ี 

ความสามารถในการใช้งานของนักพฒันา 

สามารถลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ เพื่อระบุตวัตนและสิทธ์ิในการใชง้านระบบ และสามารถบนัทึก
ผลการแกไ้ขได ้

ฉ.1 หน้าจอลงช่ือเข้าใช้งานระบบ 

เม่ือผูใ้ชท่ี้เป็นนกัพฒันาระบบเขา้มายงัหนา้เวบ็ไซตข์องระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบ
ซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์ คอมเทค จ ากดั จะปรากฏหนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ ซ่ึงจะ
แสดงส่วนของการลงช่ือเพื่อขอสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านระบบ 
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รูปท่ี ฉ.1 หนา้แรกของระบบ 

1) ผูใ้ชท้  าการกรอกอีเมล ์(E-mail)  และรหสัผา่น (Password) 
2) คลิกปุ่ม ‘Login’ เพื่อเขา้สู่หนา้จอหลกัของระบบ 
3) คลิกปุ่ม ‘Cancel’ เพื่อยกเลิกขอ้มูลท่ีกรอก 

ฉ.2 หน้าจอหลกั (Home) 

หนา้จอหลกัเป็นหนา้จอส าหรับแสดงเมนูทั้งหมดของระบบท่ีผูใ้ชง้านสามารถใชง้านได ้ โดย
ผูใ้ชส้ามารถเลือกคลิกท่ีเมนูท่ีตอ้งการจะใชง้านได ้ดงัรูป 

 
รูปท่ี ฉ.2 หนา้จอหลกั 

1) เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้จอสรุปงานของนกัพฒันาระบบ 
2) เมนูส าหรับเขา้ไปยงัหนา้รายงานความเช่ือมโยงของโครงการ 
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ฉ.3 หน้าจอบันทกึผลการแกไ้ข (Fixing Record) 

เม่ือผูใ้ชท่ี้เป็นนกัพฒันาเขา้มายงัหนา้เวบ็ไซตข์องระบบสนบัสนุนกระบวนการทดสอบ
ซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั จะปรากฏหนา้จอลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ 

ผูใ้ชท้  าการเขา้สู่ระบบ  จะแสดงหนา้จอหลกั(Home)  เม่ือคลิกเลือกท่ีเมนู ‘Programmer Work’ 
ระบบจะแสดงหนา้จอรายการกรณีการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้ดงัรูป 

 
รูปท่ี ฉ.3 เมนูงานท่ีรับผดิชอบของนกัพฒันาระบบ 

 
รูปท่ี ฉ.4 หนา้จอรายการกรณีการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้

1) แสดงส่วนส าหรับการคน้หาขอ้มูลกรณีการทดสอบ 
เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลกรณีการทดสอบ สามารถกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการ และเลือก
สถานะท่ีตอ้งการ คลิกท่ีปุ่ม ‘Search’ เม่ือระบบตรวจพบขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ จะแสดง
ขอ้มูลในส่วนของรายการขอ้มูลกรณีการทดสอบ 

2) แสดงรายการขอ้มูลของกรณีการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้ 
แสดงขอ้มูลรหสักรณีการทดสอบ, ช่ือกรณีการทดสอบ, ช่ือโมดูล, ประเภทการทดสอบ, 
สถานะของการทดสอบ, จ านวรการแกไ้ข และหมายเหตุ  
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3) ปุ่มการจดัการผลการทดสอบ เม่ือคลิกปุ่ม  แลว้จะแสดงหนา้จอบนัทึกผลการแกไ้ข 
ดงัรูป 

 
รูปท่ี ฉ.5 หนา้จอรายการกรณีการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้

แสดงหนา้จอการบนัทึกผลการแกไ้ข ซ่ึงจะแสดงรายการขั้นตอนการทดสอบ และผูใ้ช้
จะสามารถระบุผลการแก้ไข เม่ือระบุข้อมูลผลการแก้ไขครบถ้วนแล้ว จากนั้นให้คลิกปุ่ม 
‘Save’ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล และคลิกปุ่ม ‘Report’ เพื่อส่งผลการแกไ้ขระบบ หรือสามารถ
ปิดหรือยกเลิกการบนัทึกขอ้มูลโดยคลิกปุ่ม ‘Close’ 

 
รูปท่ี ฉ.6 หนา้จอบนัทึกผลการแกไ้ข 
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จ.4 หน้าจอดูภาพรวมการทดสอบของโครงการ (Report) 

ในหนา้จอหลกั(Home)  เม่ือคลิกเลือกท่ีเมนู ‘Report’ ระบบจะแสดงหนา้จอดูภาพรวมการ
ทดสอบของโครงการ ดงัรูป 

 
รูปท่ี จ.1 เมนูรายงาน 

 ระบบจะแสดงหนา้จอดูภาพรวมการทดสอบโครงการ โดยจะแสดงรายการของโครงการ
ทั้งหมด ซ่ึงสามารถคลิกท่ีรหสัโครงการ หรือช่ือโครงการท่ีตอ้งการดูภาพรวมได ้

 
รูปท่ี จ.2 หนา้จอรายการโครงการ 

 เม่ือคลิกท่ีรหสัโครงการ หรือช่ือโครงการ จะแสดงรายการโมดูลของโครงการท่ีเลือก โดยจะ
แสดงขอ้มูลโมดูล, ช่ือนกัวเิคราะห์ระบบ, ช่ือนกัพฒันาระบบ และสถานะการทดสอบ 
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รูปท่ี จ.3 หนา้จอรายการโมดูล 

ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ี Matrix แลว้ระบบจะแสดงรายการความตอ้งการของโมดูลท่ีเลือก ดงัรูป 

 
รูปท่ี จ.4 หนา้จอรายการความตอ้งการ 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกกรณีการทดสอบ จะแสดงหนา้จอรายละเอียดผลการทดสอบ ส าหรับใหผู้ใ้ช้
สามารถติดตามขอ้มูลผลของการทดสอบท่ีเช่ือมโยงกบัแต่ละความตอ้งการได ้
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รูปท่ี จ.5 หนา้จอผลการทดสอบ 
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถาม 

ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบสนับสนุนกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 
ส าหรับบริษทั โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากดั  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการค้นคว้าแบบอิสระเพื่อพัฒนา ระบบสนับสนุน

กระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากดั สาขาเชียงใหม่ จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านพิจารณาข้อมูลตามความเป็นจริง  ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับจะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การศึกษาเท่านั้น  ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา  ณ  โอกาสน้ี 

ตอนที ่1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

  หวัหนา้โครงการ   นกัวเิคราะห์ระบบ  

  นกัพฒันาระบบ   นกัทดสอบระบบ 

ตอนที ่2 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ 

ระดบั 5  คือผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดบั 4  คือผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจมาก 
ระดบั 3 คือผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
ระดบั 2 คือผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
ระดบั 1  คือผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที ่3 ข้อมูลความพงึพอใจการใช้งานระบบ 

โปรดพิจารณาขอ้ค าถามแลว้ท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องท่ีท่านเห็นวา่เป็นจริงท่ีสุด 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงเนือ้หาของระบบ 
- ความสะดวกในการเข้าใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช ้ 

เบราวน์เซอร์ 

     

- ความสะดวกในการช่วยน าทางผูใ้ชง้าน โดยแถบน าทาง      
- ความสะดวกในการเลือกการท างาน โดยฟังก์ชันหรือเคร่ืองมือ

ของระบบ 
     

- ความเร็วในการตอบสนองการท างานของผูใ้ชง้าน      

2. ด้านความเข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกบัการท างานจริง 
- ความง่ายต่อความเขา้ใจ และการใชง้าน      
- ความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการท างานจริง      
- ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในการท างานจริง      

3. ด้านความพงึพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 
- การจดัวางองค์ประกอบของระบบฯ มีความเหมาะสม  สวยงาม 

ทนัสมยั 
     

- การตอบสนองตรงความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งครบถว้น      
- การลดระยะเวลาการปฏิบติังานใหเ้ร็วข้ึนได ้      

- การอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานไดดี้ข้ึน      

- การลดความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน      

ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบ  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 



 

173 
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