
 

 

 
 

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
 

การทดสอบโปรแกรมซื้อสินค้าในตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ 
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  

The Testing of Order Program for The Vending Machine of Sabuy 
Technology Co., Ltd. 

 
 

จัดท าโดย 
นางสาว ศุภนิดา เปียมาลัย  6105100001 

 
 

โครงงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของภาควิชา 190 - 401 สหกิจศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ภาคการศึกษาท่ี 3 ปี การศึกษา 2563 



 

 

หัวข้อโครงงานเร่ือง         การทดสอบโปรแกรมซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัของ 
  บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  

 The Testing of Order Program for The Vending Machine of Sabuy  
 Technology Co., Ltd. 

ผู้จัดท าโครงการ               นางสาว ศุภนิดา เปียมาลยั  รหสัประจ าตวั  6105100001  
ภาควิชา                            เทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา              อาจารยณ์รงคฤ์ทธ์ิ สุคนธสิงห์ 

อนุมติัโครงงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ภาควิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ประจ าภาคเรียนท่ี 3 ปี การศึกษา 2563  

 

                        คณะกรรมการการสอบโครงงาน 

 

                                                   .....................................................อาจารยท่ี์ปรึกษา  

                        (อาจารยณ์รงคฤ์ทธ์ิ สุคนธสิงห์)   

       

            …………………………………พนกังานท่ีปรึกษา 

        (นางสาวธนตัฉตัร์ เส็นยหีีม) 

 

       …………………………………..กรรมการกลาง 

       (อาจารยนิ์ตินยั ไพศาลพยคัฆ)์                           

 

 

        .....................................................ผูช่้วยอธิการบดีและผูอ้  านวยการส านกัสหกิจศึกษา  

(ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวฒันะ) 

                        

                                                 



  ก 

จดหมายน าส่งรายงาน 

 วนัท่ี 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  

 

เร่ือง   ขอส่งรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

เรียน  อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

          อาจารยณ์รงคฤ์ทธ์ิ สุคนธสิงห์ 

ตามท่ีผูจ้ดัท า นางสาว ศุภนิดา เปียมาลยั  นกัศึกษาภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ  เทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยามไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาระหว่างวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 

สิงหาคม 2564 ในต าแหน่งงาน Tester  ณ บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และไดรั้บมอบหมาย

งานจาก พนกังานท่ีปรึกษาและท ารายงานเร่ือง “การทดสอบโปรแกรมซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั

ของบริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)” 

 

           บดัน้ีการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดส้ิ้นสุดแลว้ ผูจ้ดัท าจึงขอส่งรายงานดงักล่าวมาพร้อมกนัน้ี 

จ านวน 1 เล่มเพื่อขอรับค าปรึกษาต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

 

 

                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                   นางสาว ศุภนิดา เปียมาลยั 

                                                                            นกัศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                                                  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 



   ข 

 

กติติกรรมประกาศ 

(Acknowledgement) 

นกัศึกษาไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั สบาย เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

ตั้ งแต่วันท่ี  17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 สิงหาคม 2564 ส่งผลให้ผู ้จัดทําได้รับ  ความรู้ และ

ประสบการณ์ ต่าง ๆ ท่ีมีค่ามากมาย สําหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีสําเร็จลงได้ด้วยดี จากความ

ร่วมมือและ สนบัสนุนจากหลายฝ่าย ดงัน้ี  

               1. นางสาว ธนตัฉตัร์ เส็นยหีีม           ตาํแหน่งงาน Tester 

               2. อาจารย ์ณรงคฤ์ทธ์ิ สุคนธสิงห์      อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา  

และบุคคลท่านอ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ดกล้่าวนามทกุท่านท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํรายงาน  

ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษา

ในการทาํ รายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแล และใหค้วามเขา้ใจกบัการ ทาํงานจริงซ่ึง

ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย  

 

                                                                                            ผูจ้ดัทาํ  

                                                                                          นางสาว ศุภนิดา เปียมาลยั   

                                                                                            28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 



  ค 

 

หัวข้อโครงงานเร่ือง   : การทดสอบโปรแกรมซ้ือสินคา้ในตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัของ 

   บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) จาํกดั 

หน่วยกติ                    : 5 หน่วยกิต 

รายช่ือผู้จัดทํา            : นางสาว ศุภนิดา เปียมาลยั  รหสัประจาํตวั  6105100001  

อาจารย์ท่ีปรึกษา        : อาจารย ์ณรงคฤ์ทธ์ิ สุคนธสิงห์ 

ระดับการศึกษา          : วิทยาศาสตรบณัฑิต 

ภาควิชา                      : เทคโนโลยสีารสนเทศ  

คณะ                           : เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ปีการศึกษา                 : 3/2563 

 

บทคัดย่อ 

นกัศึกษาสหกิจศึกษาไดฝึ้กงานท่ี บริษทั สบาย เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) เพื่อศึกษาความถูกตอ้ง 

และความน่าเช่ือถือของตูมี้จาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัว่ามีความถูกตอ้งหรือไม่ โดยมีวิธีการชาํระเงินทั้ง 4 คือ

เหรียญ ธนบตัร ทรูมนัน่ี วอลเลท็ และพร้อมเพย ์   ผลการศึกษาพบวา่เหรียญ ธนบตัร และทรูมนัน่ี วอลเล็ท 

ใหค้วามแม่นยาํ และความน่าเช่ือถือได ้100 % ขณะท่ีพร้อมเพยมี์ความแม่นยาํ และความน่าเช่ือถือได ้80 % 

ผลการทดสอบน้ีสามารถนาํขอ้มลูไปพฒันาโปรแกรมตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัใหมี้ความถูกตอ้งและความ

แม่นยาํยิง่ขึ้น ทั้งน้ีเพื่อใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

 

คําสําคัญ : การทดสอบโปรแกรม, ตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติั, ทรูมนัน่ี วอลเลท็, ซอฟตแ์วร์ 

 

 

 



  ง 

Project Title          : The Testing of Order Program for The Vending Machine of Sabuy  

 Technology Co., Ltd. 

Credit                     : 5 Credit 

By                           : Ms. Supanida Pearmalai 

Advisor                  : Mr. Narongrit Sukhonthasing 

Degree                    : Bachelor of Science 

Major                     : Information Technology 

Faculty                   : Information Technology 

Academic year       : 3 / 2020 

Abstract 

The cooperative education student interned at Sabuy Technology Co, Ltd. to study the accuracy and 

reliability of the vending machine, whether it is accurate or not. There were 4 payment methods to be 

observed which were coins, banknotes, True Money Wallets, and PromptPay. The study showed that coins, 

banknotes, and True Money Wallets gave 100% accuracy and reliability. While PromtPay gave 80% 

accuracy and reliability. The testing results may provide information to improve the vending machine 

software to be more accurate and reliable for the company to get maximum benefits. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา 

ปัจจุบนัการจดัจาํหน่ายผา่นเคร่ืองขายอตัโนมติั (Vending Machine) และเทคโนโลยสีารสนเทศนาํมาใชง้าน 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการขององคก์รและเขา้มามีส่วนสําหรับการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก การ

จดัจาํหน่ายผา่นเคร่ืองขายอตัโนมติัและเทคโนโลยสีารสนเทศไดพ้ฒันาอย่างต่อเน่ือง เร่ืองการอาํนวยความ

สะดวกในการทาํงานของเคร่ืองขายอตัโนมติั ซ่ึงเป็นช่องทางการกระจายสินคา้ช่องทางหน่ึงท่ีประสบ

ความสําเร็จเป็นอย่างมากในประเทศท่ีพฒันาแลว้ในหลายๆประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีอตัราตูห้ยอด

เหรียญเคร่ืองด่ืมอตัโนมติั ในขณะท่ีประเทศไทยเองก็ได้มีผูป้ระกอบการนําตูเ้คร่ืองด่ืมอตัโนมติัเขา้มา

บริการจาํหน่ายแต่ไม่ประสบความสําเร็จและไม่แพร่หลายเป็นอยา่งมากอาจสืบเน่ืองมาจากขาดการสาํรวจ

ท่ีจริงจงัถึงพฤติกรรมและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค เน่ืองจากมีจุดแขง็อตัโนมติัหลายดา้นดว้ยกนั

โดยตู ้ เคร่ืองด่ืมอตัโนมติั สามารถทาํงานไดต้ลอด 24 ช.ม ลดค่าจา้งแรงงาน เขา้ถึงพื้นท่ีทุกจุดท่ีร้านคา้

ขนาดใหญ่เขา้ไม่ถึงเพื่อความสะดวกในชัว่โมงท่ีเร่งด่วนและเป็นธรุกิจหน่ึงท่ีมีสภาพคล่องตวัสูงเน่ืองจาก

รายรับเป็นเงินสดหรือรายรับเป็นทรูมนัน่ีและรายรับเป็นพร้อมเพย ์เม่ือพิจารณาในมุมมองของผูผ้ลิตสินคา้

นบัเป็นช่องทางหน่ึงท่ีสามารถลดตน้ทุนของการกระจายสินคา้ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการกระจายสินคา้ได้

หลากหลายรูปแบบและเขา้ถึงผูบ้ริโภคมากขึ้น ขึ้น เหมาะสาํหรับในยุคท่ีมีการแข่งขนัสูงในปัจจุบนัท่ีสร้าง

ความไดเ้ปรียบไดใ้นการแข่งขนั และในมุมมองของผูท่ี้สนใจขึ้น เหมาะสําหรับในยุคท่ีมีการแข่งขนัสูงใน

ปัจจุบนัท่ีสร้างความไดเ้ปรียบไดใ้นการแข่งขนั และในมุมมองของผูท่ี้สนใจประกอบธรุกิจจาํหน่ายสินคา้

ผ่านตูเ้คร่ืองด่ืมอตัโนมติั (เวน ด้ิง พลสั) ท่ีเป็นทางเลือกท่ีน่าลงทุนซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในประเทศก็

นบัไดว้่าผูบ้ริโภคชาวไทยมีความรู้จกัและคุน้เคยดีกบัตูเ้คร่ืองด่ืมหยอดเหรียญในชีวิตประจาํวนัมากขึ้นทั้ง

ในตูห้ยอดเหรียญกดนํ้ าด่ืม ตูซ้ักผา้หยอดเหรียญ ตูเ้ติมเงินหยอดเหรียญ และตูเ้คร่ืองด่ืมอตัโนมติัหรือตู้

หยอดเหรียญต่าง ๆถึงแมว้า่จะเป็นเคร่ืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัจะมีระบบการใชง้านง่ายและดูไม่ซับซ้อน

สําหรับผูซ้ื้อ แต่ก็มีปัญหาท่ีพบบ่อย เช่น เม่ือเราหยอดเหรียญไปในช่องสําหรับใส่เหรียญของเคร่ืองแลว้ 

สินคา้กลบัไม่หล่นลงมา หรือท่ีเรียกกนัวา่ปัญหาเคร่ืองกินเงิน หรือไดสิ้นคา้ไม่ครบหรือไม่ตรงตามท่ีสั่งซ้ือ 
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 เป็นตน้ ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่ก็อาจมาจากปัจจัย เช่น สินค้าไม่เหมาะกับชั้นวางของตู้ขายสินคา้

,เคร่ืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั มีคุณภาพเคร่ืองตํ่า หรือเคร่ืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั ผลิตจากวสัดุท่ีไม่

แขง็แรง จึงทาํใหอ้ายกุารใชง้านตํ่าและตอ้งซ่อมบ่อย   ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาโครงงานน้ี โดยการ

ทดสอบโปรแกรมของตู้จาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติ (เวน ด้ิง พลสั)  ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จาํกัด 

(มหาชน) ว่ามีความถูกตอ้งความแม่นยาํ ของสินคา้ท่ีไดรั้บตรงตามความตอ้งการของท่ีผูบ้ริโภคหรือไม่ 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือตน้แบบท่ีสามารถนาํไปพฒันาต่อยอดได ้เป็นประโยชน์ต่อบริษทัในการนาํไปพฒันา

โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไดท้ราบความถูกตอ้ง/แม่นยาํของ

การทดสอบโปรแกรม 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

เพื่อทดสอบความถูกตอ้งและความแม่นยาํของการใชโ้ปรแกรมการสั่งซ้ือของตูจ้าํหน่ายสินคา้

อตัโนมติั (เวน ด้ิง พลสั)   

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.พฒันาเคร่ืองมือสาํหรับการสร้างกรณีทดสอบแบบ Automation Testing 

2.ใช ้Automation Testing ทดสอบการทาํงานของตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติั 

3.การทดสอบโปรแกรมการชาํระเงิน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ หยอดเหรียญ, ธนบตัร, ทรูมนัน่ี วอลเลท็  

 และพร้อมเพย ์จาํนวนละ 30 ตวัอยา่ง 

4.ทาํ Flowchart ของตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติั 

5. เปรียบเทียบผลลพัธค์วามถูกตอ้งและความแม่นยาํของการชาํระเงิน 4 รูปแบบ   ไดแ้ก่ หยอด 

 เหรียญ, ธนบตัร, ทรูมนัน่ี วอลเลท็ และพร้อมเพย ์

1.4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการทดสอบโปรแกรม Test Case มากขึ้น 

2.ไดท้ราบความถกูตอ้ง/แม่นยาํของการทดสอบโปรแกรม 

3.เป็นเคร่ืองมือตน้แบบท่ีสามารถนาํไปพฒันาต่อยอดได ้

4.เพิ่มช่องทางในการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการทดสอบโปรแกรม 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

 

           ในการศึกษาโครงงานในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าโครงงานน้ีตอ้งการศึกษา เร่ืองการใช้ Automation Testing 

ทดสอบการสั่งซ้ือตู้เคร่ืองด่ืมอัตโนมัติพัฒนาขึ้ นมาใช้งานของบริษัทท่ีเป็น บริษัทด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารหน่ึงบริษทั ส าหรับองค์กรหรือบริษทัธุรกิจ การท าการทดสอบการสั่งซ้ือตู้

เคร่ืองด่ืมอัตโนมัติจึงมีความส าคัญเพื่อให้ตู ้เคร่ืองด่ืมอัตโนมัติท่ีถูกพัฒนาขึ้ นมาใช้งานได้ตรงตาม

ขอ้ก าหนดตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านหรือผูบ้ริโภคและผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัไว ้
ผูจ้ดัท าโครงงานไดท้ าการศึกษา โดยอา้งอิงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
        2.1 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

        2.2 เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั 

        2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

        2.4 การทดสอบซอฟตแ์วร์ 

        2.5 ระบบของตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั 

2.1 แนวความคิด และทฤษฎีเร่ือง  การควบคุมคุณภาพ 

2.1.1 Lean Software Development (LSD) 

 Lean Software Development  เรียกย่อๆว่า (LSD) หรือภาษาไทยเรียกว่าการพฒันาซอฟต์แวร์แบบลีน คือ

ระบบกระบวนการผลิตท่ีเนน้การก าจดัความส้ินเปลืองในการผลิต เพื่อการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด การ

ใชท้รัพยากรเพื่อให้เกินประโยชน์สูงสุด เพื่อใชใ้นงานอุตสาหกรรมเพื่อลดตน้ทุนในการผลิตใหเ้หลือนอ้ย

ท่ีสุด การพฒันาซอฟต์แวร์แบบลีน ถูกคิดคน้และพฒันาขึ้นโดย Toyota ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 ต่อมา

กลายเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวาง การพฒันาซอฟต์แวร์แบบลีน มี 7 หลกัการส าคญั และมี tools ในการ

ปฎิบติัทั้งหมด 22 อยา่ง  
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มีแนวคิดอยู ่7 ประการดงัน้ี 

1.Eliminate waste ก าจดัความสินเปลือง 

2.Amplify Leaming หลกัการเบ้ืองตน้ท่ีน าพาสู่ 

3.Decide ad Late as Possible เป็นการคงตวัเลือก คงการตดัสินใจท่ีเด็ดขาด 

4. Deliver as fast as Possible ส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้อยา่งรวดเร็ว  

5. Empower the Team องคก์รท่ีเติบโตแลว้  

6. Build Integrity In สร้างความสมบูรณ์ของซอฟตแ์วร์  

7. See the whole ถา้เป็นระบบท่ีซบัซอ้นใหเ้ร่ิมจากการแบ่งส่วนของระบบใหเ้ป็น 

 ระบบยอ่ย ๆ แลว้จดัการทีละส่วน (กอ้งเกียรติ เคร่ืองพนสั , 2564) 

2.1.2 The 7 Wastes  

 7 Waste หรือ ความสูญเสีย 7 ประการ คือ 

1.ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)  

2. ความสูญเสียเน่ืองจากการเก็บวสัดุคงคลงั (Inventory)  

3. ความสูญเสียเน่ืองจากการเคล่ือนไหว (Motion)  

4. ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง (Transporation)  

5. ความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิต (Processing) 

6. ความสูญเสียเน่ืองจากการรอคอย (Delay)  

7. ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defect)  
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ซ่ึงการตดัความสูญเสียหรือ 7 Wastes เหล่าน้ีออกไปจากกระบวนการด าเนิดงานและการผลิตจะช่วย

ใหบ้ริษทัมีตน้ทุนท่ีสดลงจากทั้งกระบวนการท่ีนอ้ยลงและความผิดพลาดท่ีนอ้ยลง (K.Pair,2021) 

2.2 เว็บไซต์ท่ีเกีย่วข้องกบัตู้จ าหน่ายสินค้าอตัโนมัติ 

นักศึกษาได้ท าการค้นคว้าเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับตู ้จ  าหน่ายสินค้าอัตโนมัติต่อโดยมีเว็บไซต์

ดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงเวป็ไซต ์DTC 

 

https://www.dtc.co.th/ผลิตภณัฑ/์โครงการ/ระบบตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั -smart-vending-machine-

iot-solutions/ เป็นเวบ็ไซตท่ี์จะบอกฟังกช์ัน่การท างานของตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั มีฟังกช์ัน่ดงัต่อไปน้ี 

1. สามารถตรวจสอบสถานะ MDB ของตูไ้ด ้

2. เคร่ืองสามารถรับการช าระเงิน ไดท้ั้ง 2 รูปแบบ 1.เหรียญ , 2.ธนบตัร 

3. แสดงต าแหน่ง GPS Location ของตูแ้ต่ละตูน้ั้น ๆ 
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ภาพท่ี 2.2 แสดงเวป็ไซต ์VDP 

 

https://www.vdp.co.th/can-bottle-30/  เป็นเวบ็ไซตท่ี์บอกขอ้มูลของตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัมี  

36 ช่อง  

1. จ านวนสินคา้ของตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัมีทั้งหมด 36 ช่อง และบรรจุได ้(500-800 ช้ิน) 

2. ขนาดของตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัมี คือ H 183 x W 129.5 x D 83.4 (cm) 

3. ระบบไฟฟ้าของตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั 220v 50Hz 
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ภาพท่ี 2.3 แสดงเวป็ไซต ์FOLRTH 

 

https://www.forth.co.th/smart-vending-machine-with-mobile-top-up/ เป็นเวบ็ไซตท่ี์จะบอกฟังกช์ัน่

อจัฉริยะการท างานของตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั มีฟังกช์ัน่ดงัต่อไปน้ี 

1. คน้หาตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัแบบเรียลไทม ์

2. ตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัรองรับการช าระเงินสดและ QR Code 

3. สัญญาณเตือนจากการโจรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forth.co.th/smart-vending-machine-with-mobile-top-up/
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ภาพท่ี 2.4 แสดงเวป็ไซต ์advancevending 

 

https://www.advancevending.net/page-advancevending.html เป็นเวบ็ไซตท่ี์จะบอกคุณสมบติัของ 

ตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นจอสัมผสัทีมีขนาด 21.5 น้ิว 

2. มีระบบควบคุมอุณหภูมิไดต้ ่ากวา่  3 องศา 

3. ตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั สามารถบริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.advancevending.net/page-advancevending.html
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ภาพท่ี 2.5 แสดงเวป็ไซต ์hitop 

 

https://www.hitop.co.th/?gclid เป็นเวบ็ไซตท่ี์จะบอกคุณลกัษณะเฉพาะของตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั  

มีคุณลกัษณะเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

1. หนา้จอแสดงผลขนาดเลก็สั่งงานดว้ยปุ่ ม 

2. ใชพ้ลงังาน 150-550 วตัต ์

3. มีซอฟตแ์วร์บริหารจดัการของตู ้เช่น ดูยอดขาย ดูสต็อกสินคา้ และอ่ืน ๆได้
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 โสภิดา ทองคู่  (2551) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาลัยศิลปะส่ือและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ “การพฒันาระบบการบริหารโครงการ ซอฟตแ์วร์ของบริษทั นอร์ทเธิร์น พีคส์เทรด

ด้ิงไพรเวท จ ากดั”  ระบบการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ของ บริษทันอรทเธิร์น พีคส์ เทรดด้ิง ไพรเวท 

จ ากดั   ไดพ้ฒันาขึ้นในรูปแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมมาโครมีเดีย ดรีมวีเวอร์ รุ่น 2008 ร่วมกบัภาษาพี

เอชพีในการติดต่อกับฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล ระบบน้ีจะท างานภายใตร้ะบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้เว็บ

บราวเซอร์ไมโครซอฟต์อินเตอร์เน็ตเอ็กซ์โพลเลอร์ รุ่น 7 ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ี ท าให้ได้ระบบการ

บริหารโครงการซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในการบริหารเวลาการพฒันาโปรแกรม , การจดัการเก่ียวกบัการเพิ่ม,การ

ปรับปรุง,การลบขอ้มูล และการออกรายงานรายละเอียดของลูกคา้ รายละเอียดของโครงการ และตารางเวลา

ส าหรับแต่ละโครงการ  และจากการทดสอบการท างานกับข้อมูลจริง พบว่าผลการท างานของระบบ

สามารถท างานไดถู้กตอ้ง รวดเร็วและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

 ธนพล สิชฌนุกฤษฎ์ (2544) สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั “การพฒันาระบบจดัการกรณีทดสอบซอฟต์แวร์” งานวิจยัน้ีจึงได้พฒันาเคร่ืองมือระบบ

จดัการกรณีทดสอบซอฟตแ์วร์ เพื่อน ามาช่วยผูท้ดสอบในการสร้างกรณีทดสอบและนอกจากนั้นยงัช่วยใน

การเก็บขอ้มูลกรณีทดสอบ การตรวจสอบ การติดตาม การแกไ้ข เพิ่ม-ลด กรณีทดสอบผูท่ี้ทดสอบใชใ้น

การทดสอบทั้งหมด เพื่อให้การทดสอบท าไดส้ะดวกยิง่ขึ้น และเป็นการลดภาระของผูท้ดสอบอีกดว้ย โดย

การเก็บขอ้มูลกรณีทดสอบ และผลการทดสอบภายในระบบจะอา้งอิงตามมาตรฐานของ IEEE Std.829-

1998ในการพฒันาซอฟตแ์วร์  

 เศรษฐพงษ์ อิมสุวรรณ์ (2561) สาขาการจดัการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบัณฑิตย์ “การใช้ระบบอัตโนมัติทดสอบซอฟต์แวร์เว็บแอพพลิเคชั่น :กรณีศึกษาบริษัทด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเร่ืองการตรวจสอบการท างานของซอฟตแ์วร์  

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดเวลาของการตรวจสอบ และลดขอ้ผิดพลาดของการใชง้าน ผูว้ิจยัด าเนินการใช้

การทดสอบอตัโนมติัเขา้มาทดสอบซอฟต์แวร์เปรียบเทียบกบัการทดสอบดว้ยมือ เพื่อศึกษาและพฒันา

ระบบการทดสอบอตัโนมติัมาประยกุตใ์ชใ้นการทดสอบซอฟตแ์วร์เวบ็แอพพลิเคชัน่ท าใหล้ดระยะเวลาใน

การทดสอบ   ผลท่ีตามมาคือ สามารถลดแรงงานคน,ค่าใชจ่้าย,เวลา,ความผิดพลาดในการบนัทึกขอ้มูล ซ่ึง

ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาโดยใช้ผูท้ดสอบทั้งหมด ท าการทดสอบซอฟต์แวร์ดว้ยการทดสอบดว้ยมือ แลว้หา

ค่าเฉล่ียของเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบ และบนัทึกเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบแบบอตัโนมติั 20 กรณีพบวา่เวลา
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เฉล่ียทีใชใ้นการทดสอบแบบอตัโนมติัมีเวลานอ้ยกว่า เวลาทีใชใ้นการทดสอบดว้ยมือทุกคร้ัง ค่าเฉล่ียของ

เวลาท่ีใช้ในการทดสอบแบบอตัโนมติัคิดเป็นร้อยละของเวลาท่ีใช้ในการทดสอบด้วยมือ ผลการศึกษา

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการน าการทดสอบแบบอตัโนมติัท าใหล้ดระยะเวลาในการทดสอบซอฟตแ์วร์

เวบ็แอพพลิเคชัน่ และยงัไดผ้ลการทดสอบท่ีการทดสอบดว้ยมือไม่สามารถท าได ้ เช่น สามารถสั่งงานแบบ

ตั้งเวลาได ้รายงานผลการทดสอบไดร้วดเร็วและใชเ้ป็นเครืองมือติดตามกรณีทดสอบว่าถูกตอ้งครบถว้น

ตามขอ้ก าหนดหรือไม่ 

 สกรณ์ บุษบง . (2556) . สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี “กรณีทดสอบ ส าหรับการทดสอบระดบัรวมหน่วยเพิ่มทีละหน่วยโดยอตัโนมติั จาก

กรณีทดสอบระดบัหน่วย” งานวิจยัน้ีไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหาความล่าชา้และยุ่งยากของการสร้างกรณี

ทดสอบระดบัรวมหน่วย โดยพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างกรณีทดสอบระดบัรวมหน่วยอตัโนมติั จาก

กรณีทดสอบระดับหน่วยโดยใช้วิธีเพิ่มทีละหน่วยจากกรณีทดสอบระดับหน่วย (Unit Test Case) โดยท่ี

งานวิจยัช้ินน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโมดูลเพื่อลดความยุง่ยาก ซับซ้อนและเวลาในการ

สร้างกรณีทดสอบ 

 ปรัชญานีย ์ไทยเกิด (2553) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลยัสงขลา

นครินทร์ “แบบจ าลองตน้ไมก้ารจ าแนกแบบมีเง่ือนไขส าหรับสร้างกรณีทดสอบบนพื้นฐานของแผนภาพ

กิจกรรมของ UML” งานวิจยัน้ีใช้แผนภาพกิจกรรม (activity diagram) ซ่ึงเป็นแผนภาพประเภทหน่ึงของ

ภาษาการออกแบบเชิงโมเดล (Unified Modeling Language: UML) ซ่ึงเป็นภาษาหน่ึงท่ีถูกใช้อย่าง

กวา้งขวางในการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวตัถุ แผนภาพน้ีถูกใชเ้พื่อแสดงพฤติกรรมของซอฟตแ์วร์ ดงันั้น

การน าแผนภาพแสดงพฤติกรรมน้ีมาใชใ้นการสร้างกรณีทดสอบจะท าให้สามารถสร้างกรณีทดสอบไดใ้น

ขั้นตอนเร่ิมตน้ของขั้นตอนการออกแบบซอฟตแ์วร์  วิทยานิพนธ์น้ีเสนอแบบจ าลองตน้ไมก้ารจ าแนกแบบ

มีเง่ือนไขส าหรับสร้างกรณีทดสอบจากแผนภาพกิจกรรม แบบจ าลองน้ีช่วยให้กรณีทดสอบท่ีสร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพและช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์เอกสารความตอ้งการ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดลองแสดง 
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ให้เห็นว่าหลกัการท่ีได้น าเสนอสามารถช่วยให้กรณีทดสอบท่ีสร้างมีจ านวนน้อย มีความเหมาะสมและ

สามารถกระท าไดต้ั้งแต่ช่วงตน้ของกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

2.4 การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 

การทดสอบซอฟต์แวร์ หรือ Software Testing ก็คือ กระบวนการในการประเมินและปรับปรุง

คุณภาพของซอฟต์แวร์โดยการคน้หาขอ้ผิดพลาดและ/หรือจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ท่ีมีอยู่ให้ปรากฏ

ออกมา แลว้สามารถระบุแนวทางท่ีท าใหเ้กิดขึ้นไดแ้ละก็ท าการแกไ้ข (นพรัตน์ , 2019 ) 

2.4.1 มาท า Automate Test กนัเถอะ 

ปัจจุบนัการทดสอบซอฟตแ์วร์ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากส าหรับการส่งมอบซอฟตแ์วร์ และเช่ือ

ไดว้่าหลายๆ บริษทัตอ้งมีต าแหน่งงานท่ีคอยท าหนา้ท่ีน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัใชวิ้ธีการแบบ Manual Test 

อยู่ ตอ้งท าซ ้ าไปซ ้ ามาจนเบ่ือเลยทีเดียว บล็อกน้ีพลอยเลยอยากแชร์ประสบการณ์เปล่ียนจากการ

ทดสอบแบบ Manual ใหเ้ป็น Automate ดว้ย Robot Framework (พลอย ชลนิกาญจน์ , 2017) 

2.5 ระบบตู้จ าหน่ายสินค้าอตัโนมัติ  

ระบบถูกออกแบบมาส าหรับ ตรวจสอบการท างานของตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัตู ้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

หรือตูจ้  าหน่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนาขอ้มูลดงักล่าวเขา้ไปบริหารจดัการใน  ดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

จดัสตอ็ก,การวิเคราะห์,การขาย,และตรวจสอบอุณหภูมิของตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั 

2.5.1 ความเป็นมาการคา้ปลีกดว้ยเคร่ืองขายอตัโนมติั (เวน ด้ิง พลสั)  

บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้ า ตลาดตูห้ยอดเหรียญ มีประสบการณ์มความเขา้ใจ

ธุรกิจค้าปลีกและความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  โดยมีสินค้าจัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมและอาหาร

ส าเร็จรูปผ่านตูข้ายสินคา้อตัโนมติั (Vending Machine) ด าเนินธุรกิจโดย VDP ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ

เป็นช่องทางจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภค เช่น น ้ าด่ืม เคร่ืองด่ืมชูก าลงั น ้ าอดัลม 

เคร่ืองด่ืมชาเขียว อาหารส าเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว ผ่านตูข้ายสินคา้อตัโนมติั ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 

“ เวน  ด้ิ ง  พลัส”  “6.11 Select” และ  “6.11 Corner” โดย มีการติดตั้ ง ตู้ข าย สินค้าอัตโนมัติ  ทั้ ง ใน

ห้างสรรพสินคา้ชั้นน า โรงงาน สถานศึกษา หอพกั สถานีขนส่ง สถานีบริการน ้ ามนั ส านกังาน จุดกระจาย

และจุดโหลดสินคา้ ตูข้ายสินคา้อตัโนมติัของ VDP มีการจดัจ าหน่ายสินคา้ครอบคลุมถึง 21 จงัหวดั และ

มากกวา่ 5,648 ตู ้ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจงัหวดัใกลเ้คียงโดยจะเนน้ไปท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายได ้
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หลายระดับตามพื้น ท่ี  ท่ีตั้ ง ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ  ซ่ึงรวมถึงกลุ่มคนวัยท างาน  เ ช่น แรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมตามโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมพนักงานตามอาคารส านักงานซ่ึงตอ้งใช้เวลาเร่งรีบ  

และต้องการซ้ือเคร่ืองด่ืม อาหารหรือขนมท่ีรวดเร็ว กลุ่มวยัเรียน เช่น นักเรียน และนักศึกษา ตาม

สถานศึกษา และผูพ้กัอยูต่ามหอพกั เป็นตน้  

2.5.2 ลกัษณะเด่นของการขายดว้ยเคร่ืองขายอตัโนมติั  

ประหยดัไฟ ตูมี้คุณสมบติัใชง้านง่าย สะดวก  ตูร้องรับเหรียญและธนบตัรไทยทุกชนิด และ

ระบบการช าระเงินในรูปแบบ Payment online 

 

 
ภาพท่ี 2.6 แสดงตูจ้  าหน่ายสินคา้และเคร่ืองด่ืมอตัโนมติั
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โดยปัจจุบนับริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) มีตูเ้คร่ืองด่ืมอตัโนมติั 5 แบบ ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2.7 แสดงตูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืม ขนาด 36 ช่อง 

 

1.ตูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืม ขนาด 36 ช่อง 

   น าเขา้จาก บริษทั fuji electic ประเทศญ่ีปุ่ น 

    ขนาด : H 183 x W 129.5 x D 83.4 (cm.) 

    น ้าหนกั : 330 กิโลกรัม 

    บรรจุ : 36 ช่อง (500-800 ช้ิน) 

    ระบบไฟฟ้า : 220v 50Hz 

 
ภาพท่ี 2.8 แสดงตูจ้  าหน่ายสินคา้ 6 ช้ิน 
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2.ตูจ้  าหน่ายสินคา้ 6 ช้ิน 

   น าเขา้จาก บริษทั fuji electic ประเทศญ่ีปุ่ น 

    ขนาด : H 183.7 x W 134 x D 85.2 (cm.) 

    น ้าหนกั : 322 กิโลกรัม 

    บรรจุ : 435 ช้ิน (ตามขนาดของสินคา้) 

    ระบบไฟฟ้า : 220v 50Hz  

 
ภาพท่ี 2.9 แสดงตูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืมร้อน 

 

3.ตูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืมร้อน 

   น าเขา้จาก บริษทั fuji electic ประเทศญ่ีปุ่ น 

    ขนาด : H 183 x W 72 x D 66.4 (cm.) 

    น ้าหนกั : 150 กิโลกรัม 

    บรรจุ :            - 

    ระบบไฟฟ้า : 220v 50Hz 
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ภาพท่ี 2.10 แสดงตูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืมอตัโนมติั ขนาด 30 ช่อง 

 

4.ตูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืมอตัโนมติั ขนาด 30 ช่อง 

    ขนาด : H 183 x W 129.5 x D 83.4 (cm.) 

    น ้าหนกั : 396 กิโลกรัม 

    บรรจุ : 30 ช่อง (สามารถบรรจุสินคา้ไดม้ากสุด 600 ช้ิน) 

    ระบบไฟฟ้า : 220v 50 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11 แสดงตูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืมอตัโนมติั ขนาด 42 ช่อง
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5.ตูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืมอตัโนมติั ขนาด 42 ช่อง 

ขนาด : H 183 x W 129.5 x D 83.4 (cm.) 

    น ้าหนกั : 396 กิโลกรัม 

    บรรจุ : 42 ช่อง (สามารถบรรจุสินคา้ไดม้ากสุด 700 ช้ิน) 

    ระบบไฟฟ้า : 220v 50Hz 

(เวนด้ิงพลสั , 2019) 

 

การน าระบบ Payment System มาใช้ให้สามารถช าระเงินได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ

ระบบ QR Code ของธนาคาร และยงัรองรับระบบ Payment อ่ืน ๆ เช่นไลน์เพย ์อารีเพย ์ทรูมนัน่ี เป็นตน้ ซ่ึง

เป็นการแกปั้ญหาท่ีบางคร้ังเคร่ืองไม่ทอนเงินจากการช าระดว้ยเงินสด  ซ่ึงสาเหตุอาจเป็นเพราะตูท่ี้ใชร้ะบบ

จอแอลอีดี ไม่เหมาะกบัสภาพอากาศร้อนของอยา่งประเทศไทย หรือบางคร้ังเกิดปัญหาเน่ืองจากการท างาน

ของตวัเคร่ืองตลอด 24 ชัว่โมง 

2.5.3 เทคโนโลยขีองเคร่ืองขายสินคา้อตัโนมติั 

คุณสมบติัของเคร่ืองขายสินคา้อัตโนมัติ (เวน ด้ิง พลสั) บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) จะประกอบดว้ย 

- ขนาดของหนา้จอแสดงผล (screen) ขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถแสดงภาพผลิตภณัฑ์ได้

อยา่งคมชดั 

- มีกล้องด้านหน้า เพื่อจับหน้าลูกค้าท่ีต้องการซ้ือสินค้า โดยระบบจะวิเคราะห์และ

ประมวลผลเพื่อน าเสนอสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยัของลูกคา้ 

- มีระบบเก็บข้อมูลการเลือกซ้ือของลูกค้าโดยตรงและเช่ือมต่อไปท่ีเซิฟเวอร์บริหาร

จดัการกลางของ บริษทั (central management server) เพื่อน าไปใชใ้นแผนการตลาด 

- สั่งการดว้ยระบบสัมผสั (touch screen) สามารถแตะเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการไดอ้ย่าง

ง่ายดาย 

- จอแสดงผลจะแสดงผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้เลือกเพื่อยืนยนัการสั่งซ้ือจากผูบ้ริโภค พร้อมทั้ง

แสดงขอ้มูลและราคาเพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการเลือกซ้ือ
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  2.5.4 ประโยชน์เคร่ืองขายสินคา้อตัโนมติั 

ประโยชน์หลกัของเคร่ืองขายสินคา้อตัโนมติัท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคสามารถ

มีดงัน้ี  

                 1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

                    เคร่ืองจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมอตัโนมติัมีเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลาย บรรจุภณัฑ์ดึงดูด ใจความ

น่าเช่ือถือของตราสินคา้ความมัน่ใจวา่เคร่ืองด่ืมสะอาดปลอดภยั  

2. ดา้นราคา ราคามีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัความสะดวกท่ีไดรั้บ  

                  3. ด้านการจัดจ าหน่าย เคร่ืองจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมอัตโนมัติตั้ งอยู่ในสถานท่ีท่ีมีท าเล

เหมาะสม สามารถเขา้ถึงไดง้่าย  

                  4. ดา้นอ่ืน ๆ  

 พบวา่ประโยชน์ของเคร่ืองจ าหน่าย เคร่ืองด่ืมอตัโนมติันอกเหนือจากขา้งตน้คือ การไม่

ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นในขณะท าการซ้ือ สินคา้และความอยากทดลองใชน้วตักรรมใหม่ของผูบ้ริโภค    

(ร่มธรรม วาสประสงค ์, 2553)    



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ    
ท่ีอยู ่             : บริษทั สบาย เทคโนโลย ี จ ากดั (มหาชน) 

230 ถ. บางขนุเทียน – ชายทะเล แขวงแสมด า 

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105557103103 

สายด่วน       : 02-0090-500 

เบอร์ติดต่อ   : 02-4515-335 

e-mail           : contact@sabuytech.com 

@line id       : @termsabuyplus 

facebook      : facebook/ termsabuyplus 

 
 

ภาพท่ี 3.1 แสดงแผนท่ีตั้งบริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 230 ถ. บางขนุเทียน 

-ชายทะเล แขวงแสมด าเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
 

 

 

 

 

mailto:contact@sabuytech.com
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) บริษทัเทคโนโลยโีดยคนไทย เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี 2559 ปัจจุบนั

เปิดใหบ้ริการดา้นธุรกรรมทางการเงิน (Fintech Platform) โดยพฒันารูปแบบการท าธุรกรรมทางการเงินให้

เขา้กบัความตอ้งการของคนไทยภายใตร้ะบบนิเวศของ สบาย เทคโนโลย ีทั้งเปิดกวา้งส าหรับพนัธมิตรทาง

ธุรกิจท่ีหลากหลายเขา้สู่ระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มสบายฯ จากระบบตู้เติมเงินออนไลน์ , ระบบตู้

จ  าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ , ระบบจัดการศูนย์อาหารและระบบจัดการร้านค้าปลีก และระบบบริหาร

ความสัมพนัธ์ลูกคา้ทั้งยงัขยายตวัอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอ่ืน ๆ อาทิ ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ , การ

โอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ, บริการธุรกิจแฟรนไชส์เอก็เพรสชอ้ปและร้านสารพดับริการภายใต้

ช่ือ ชิปป์สไมล ์พร้อมล่าสุดกา้วไปสู่ระบบสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์เร่ิมใหบ้ริการซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ อาหาร 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

โครงสร้างองค์กร 

 
 

ภาพท่ี 3.2 โครงสร้างองคก์ร สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ช่ือ – นามสกุล   :  นางสาวศุภนิดา เปียมาลยั 

แผนก                :  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ต าแหน่ง            :  Tester 

ลกัษณะงาน       : Tester เวบ็ไซส์ https://sabuypos-dev.sabuytech.com/users , Tester 

ตูเ้คร่ืองด่ืมอตัโนมติัและท า (Flowchart) ตูเ้คร่ืองด่ืมอตัโนมติั 

3.5 ช่ือและต าแหน่งท่ีปรึกษา 

ช่ือ – นามสกุล   :  นางสาวธนตัฉตัร์ เส็นยหีีม 

แผนก                :  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ต าแหน่ง            :  Tester 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

• ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สัปดาห์ 

• ตั้งแต่วนัจนัทร์ ท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

• วนัเวลาในการปฏิบติังานวนัจนัทร์ –วนัศุกร์ เวลา 08.30 –18.00  น.

https://sabuypos-dev.sabuytech.com/users
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

3.7.1 รวบรวมขอ้มูลปัญหาท่ีพบเจอระหว่างการท างาน และน ามาปรึกษากบัพนักงานท่ีปรึกษา  

เพื่อท่ีจะท าการ การทดสอบโปรแกรมการซ้ือสินค้าในตู้จ  าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ของบริษัท สบาย 

เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

3.7.2 ศึกษาวิธีการทดสอบของตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการทดสอบ  

3.7.3 รวบรวมเน้ือหาเก่ียวกบัตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัแลว้น ามาท าการทดสอบ 

3.7.4 ขั้นตอนการท า Flowchart แบบล าดบั 

 
 

ภาพท่ี 3.3 แสดงรูปการณ์สั่งซ้ือสินคา้จากตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัดว้ย Flowchart แบบล าดบั
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3.7.5 แบบสองทางเลือก 

 

 
 

ภาพท่ี 3.4 แสดงรูปการสั่งซ้ือสินคา้จากตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัดว้ย Flowchart  

แบบสองทางเลือก 
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3.7.6 ขั้นตอนการท า การทดสอบโปรแกรมซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัของ  

บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) โดยใชโ้ปรแกรม Excel มีดงัต่อไปน้ี 

 

                
ภาพท่ี 3.5 แสดงรูปภาพขั้นตอนการซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั (เวน ด้ิง พลสั) 

 

3.7.7 ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัของ  

บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (เวน ด้ิง พลสั) แบบหยอดเหรียญ 

3.7.7.1 ก าหนดช่ือเร่ือง Test Scenario – การหยอดเหรียญ 

3.7.7.2 ตูเ้คร่ืองด่ืมอตัโนมติัแบบปุ่ มกด 

3.7.7.3 การทดสอบการซ้ือสินคา้ตูเ้คร่ืองด่ืมอตัโนมติัแบบปุ่ มกดดว้ยการหยอดเหรียญ 

3.7.7.4 ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม 

- เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือในราคา (12บาท) 

- หยอดเหรียญในราคา (12บาท) 

- กดปุ่ มสินคา้ท่ีจะซ้ือในราคา (12บาท) 

- รับสินคา้ 
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ทดลองคร้ังท่ี 1 

- หยอดเหรียญ 12 บาท 

- กดปุ่ มเลือกสินคา้ น ้าแดงแฟนตา้ 12 บาท 

- รับสินคา้ 

 

     
ภาพท่ี 3.6 แสดงรูปภาพขั้นตอนการซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั (เวน ด้ิง พลสั) 

 

ทดลองคร้ังท่ี 2 

- หยอดเหรียญ 15 บาท 

- กดปุ่ มเลือกสินคา้ น ้าแดงแฟนตา้ 12 บาท 

- รับสินคา้ 

- รับเงินทอน 3 บาท 
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ภาพท่ี 3.7 แสดงรูปภาพขั้นตอนการซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั (เวน ด้ิง พลสั) 

 

3.7.8 ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมการซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั (เวน ด้ิง พลสั)  

แบบธนบตัร 

3.7.8.1 ก าหนดช่ือเร่ือง Test Scenario – การหยอดธนบตัร 

3.7.8.2 ตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัแบบปุ่ มกด 

3.7.8.3 การทดสอบการซ้ือสินคา้ตูเ้คร่ืองด่ืมอตัโนมติัแบบปุ่ มกดดว้ยธนบตัร 

3.7.8.4 ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม 

- เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือพอดีในราคา (20บาท) 
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- ซ้ือของดว้ยธนบตัรในราคา (20บาท) 

- กดปุ่ มสินคา้ท่ีจะซ้ือพอดีในราคา (20บาท) 

- รับสินคา้ 

ทดลองคร้ังท่ี 1 

- หยอดธนบตัร 20 บาท 

- กดปุ่ มเลือกสินคา้ น ้าแดงแฟนตา้ 12 บาท 

- รับสินคา้ 

- รับเงินทอน 8 บาท 

รับเงินทอน 8 บาท ไดแ้ก่เหรียญ 1 บาท 3 เหรียญ,เหรียญ 5 บาท 1 เหรียญหรือเหรียญ 1 บาท 8 เหรียญ  

3.7.9 ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมการซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั (เวน ด้ิง พลสั)  

แบบแอพพลิเคชัน่ทรูมนัน่ี 

3.7.9.1 ตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัแบบปุ่ มกด 

3.7.9.2 การทดสอบการซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัแบบปุ่ มกดดว้ยแอปทรูมนัน่ี 

3.7.9.3 ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม 

- ซ้ือของดว้ยทรูมนัน่ี 

-กดปุ่ มสินคา้ท่ีจะซ้ือ 

-กดปุ่ มยอ้นกลบั 

3.7.10 ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมการซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั (เวน ด้ิง พลสั)  

แบบแอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์

3.7.10.1 ตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัแบบปุ่ มกด 

3.7.10.2 การทดสอบการซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัแบบปุ่ มกดดว้ยแอปพร้อมเพย ์

3.7.10.3 ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม 
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 - ซ้ือของดว้ยพร้อมเพย ์

- กดปุ่ มสินคา้ท่ีจะซ้ือ 

- กดปุ่ มยอ้นกลบั 

3.7.11 ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมทั้งแบบเหรียญและแบบธนบตัรจะเหมือนกนัแต่ผลลพัธ์ของ

แบบเหรียญจะไม่เหมือนกนัอยู ่1 ผลลพัธ์ เพราะสินคา้ท่ีจะซ้ือคือ น ้าแดง แฟนตา้ แต่ไดรั้บสินคา้กลบัมา  

คือ เอส โคล่า 

 

     
 

ภาพท่ี 3.8 แสดงรูปภาพขั้นตอนการซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั (เวน ด้ิง พลสั) 

3.7.12 น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการทดสอบโปรแกรมการซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั  

(Vending Machine) มาลงโปรแกรม Microsoft excell  

3.7.13 น าเสนอผลการทดสอบโปรแกรมพร้อมทั้งหาแนวทางพฒันาแก่กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  

และพนกังานท่ีปรึกษาตรวจสอบ 
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3.7.14 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

 

   
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

3.8.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีจะน ามาใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

- CPU : AMD Quad Core FX – 9800P 

- ความเร็ว : up to 3.6 GHZ 

- หน่วยความจ า : 8 GB 

- ฮาร์ดดิสกค์วามจุ : 1 TB 

3.8.2 ตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั  

- รุ่น : FUJI36 VDP 

- ขนาด : H 183 x W 129.5 x D 83.4 (cm.) 

- น ้าหนกั : 322 กิโลกรัม 

- บรรจุ: 435 ช้ิน (ตามขนาดของสินคา้) 

-ระบบไฟฟ้า : 220v 50Hz 

3.8.3 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

- Microsoft word 

- Microsoft excel 
 



     
    

 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการทดสอบโปรแกรมซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัของ 

บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ทดสอบโปรแกรมการซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติั 

(เวน ด้ิง พลสั) มีผลลพัธ์ดงัน้ี   

4.1 ผลลพัธ์ที่ได้จากการท าทดลอง 
 

 4.1.1 การหยอดเหรียญ 

 

เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์
ที่

คาดหวงั 

ผลลพัธ์
จริง 

ผ่าน/
ไม่
ผ่าน 

Test Scenario -การหยอดเหรียญ 
1 ตูเ้คร่ืองด่ืม 

อตัโนมติัแบบ
ปุ่มกด 

การทดสอบ การ
ซ้ือสินคา้ตู้
เคร่ืองด่ืม 
อตัโนมติัแบบ
ปุ่มกดดว้ยการ
หยอดเหรียญ 

การทดสอบ การซ้ือ
สินคา้จากตู ้
เคร่ืองด่ืม อตัโนมติั
แบบปุ่มกดดว้ยการ 
หยอดเหรียญ พร้อม
รับ สินคา้ 

1. หยอดเหรียญ 12 

บาท 

2. กดปุ่มเลือกสินคา้ 

นา้แดง แฟนตา้ 12 

บาท 

3. รับสินคา้ 

1. รับ
สินคา้ 

1. รับ
สินคา้ 

Y 

2   การทดสอการซ้ือ
สินคา้จากตู ้
เคร่ืองด่ืมอตัโนมติั
แบบปุ่มกดดว้ยการ 
หยอดเหรียญ พร้อม
กบัรับสินคา้และรับ 
เงินทอน 

1. หยอด เหรียญ 15 

บาท 

2. กดปุ่มเลือกสินคา้

น ้าแดง แฟนตา้ 12

บาท 

3. รับสินคา้ 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับ
เงิน
ทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน
ทอน 

Y 
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เลข ช่ือโครงการ/
CR 

ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์
ที่

คาดหวงั 

ผลลพัธ์
จริง 

ผ่าน/
ไม่
ผ่าน 

Test Scenario -การหยอดเหรียญ 
3 ตูเ้คร่ืองด่ืม 

อตัโนมติัแบบ
ปุ่มกด 

การทดสอบ การ
ซ้ือสินคา้ตู้
เคร่ืองด่ืม อตัโนมติั
แบบปุ่มกดดว้ยการ
หยอดเหรียญ 

การทดสอบ การซ้ือ
สินคา้จากตู ้
เคร่ืองด่ืม อตัโนมติั
แบบกดปุ่มดว้ยการ 
หยอดเหรียญ พร้อม
รับ สินคา้แต่ ไม่ได้
เงินทอน 

1. หยอด เหรียญ 15 

บาท 

2. กดปุ่มเลือก สินคา้

นา้แดง แฟนตา้ 12 

บาท 

3. รับสินคา้  

4. เอส โคล่า 10 บาท 

5. ไม่ไดรั้บเงินทอน 

1. ไม่ได้
รับเงิน
ทอน 

1. ไม่ได้
รับเงิน
ทอน 

N 

4 ตูเ้คร่ืองด่ืม
อตัโนมติัแบบ
ปุ่มกด 

การทดสอบการซ้ือ
สินคา้ตูเ้คร่ืองด่ืม
อตัโนมติัแบบ
ปุ่มกดดว้ยการ
หยอดเหรียญ 

การทดสอบการซ้ือ
สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม
อตัโนมติัแบบปุ่มกด
ดว้ยการหยอดเหรียญ
พร้อมรับสินคา้ 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ
ในราคา(10บาท) 
2. หยอดเหรียญใน
ราคา(10บาท) 
3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะ
ซ้ือในราคา (10บาท) 
4. รับสินคา้ 

1. รับ
สินคา้ 

1. รับ
สินคา้ 

Y 
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เลข ช่ือโครงการ/

CR 
ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์

ที่

คาดหวงั 

ผลลพัธ์

จริง 
ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario -การหยอดเหรียญ 

5   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ดว้ยการหยอดเหรียญ

พร้อมกบัรับสินคา้

และรับเงินทอน 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา (15บาท) 

2. หยอดเหรียญใน

ราคา(20บาท) 

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือในราคา (15บาท) 

4. รับสินคา้  

5. รับเงินทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับ

เงิน

ทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

Y 

6 ตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกด 

การทดสอบการซ้ือ

สินคา้ตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดดว้ยการ

หยอดเหรียญ 

การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ดว้ยการหยอดเหรียญ

พร้อมรับสินคา้ 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา(10บาท) 

2. หยอดเหรียญใน

ราคา(10บาท) 

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือในราคา (10บาท) 

4. รับสินคา้ 

1. รับ

สินคา้ 
1. รับ

สินคา้ 
Y 
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เลข ช่ือโครงการ/

CR 
ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์

ที่

คาดหวงั 

ผลลพัธ์จริง ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario -การหยอดเหรียญ 

7   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ดว้ยการหยอดเหรียญ

พร้อมกบัรับสินคา้

และรับเงินทอน 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา (15บาท) 

2. หยอดเหรียญใน

ราคา(20บาท) 

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือในราคา (15บาท) 

4. รับสินคา้ 

5. รับเงินทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับ

เงิน

ทอน 

1. รับสินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

Y 

8 ตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกด 

การทดสอบการซ้ือ

สินคา้ตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดดว้ยการ

หยอดเหรียญ 

การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ดว้ยการหยอดเหรียญ

พร้อมรับสินคา้ 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา (10บาท) 

2. หยอดเหรียญใน

ราคา (10บาท) 

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือในราคา (10บาท) 

4. รับสินคา้ 

1. รับ

สินคา้ 
1. รับสินคา้ Y 
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เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์

ที่

คาดหวงั 

ผลลพัธ์จริง ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario -การหยอดเหรียญ 

9   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ดว้ยการหยอดเหรียญ

พร้อมกบัรับสินคา้

และรับเงินทอน 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา (15บาท) 

2. หยอดเหรียญใน

ราคา (20บาท) 

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือในราคา (15บาท) 

4. รับสินคา้ 

5. รับเงินทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับ

เงิน

ทอน 

1. รับสินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

Y 

10 ตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกด 

การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้ตู้

เคร่ืองด่ืมอตัโนมติั

แบบปุ่มกดดว้ย

การหยอดเหรียญ 

การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ดว้ยการหยอดเหรียญ

พร้อมรับสินคา้ 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา (10บาท) 

2. หยอดเหรียญใน

ราคา(10บาท) 

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือในราคา (10บาท) 

4. รับสินคา้ 

1. รับ

สินคา้ 
1. รับสินคา้ Y 
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เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์

ที่

คาดหวงั 

ผลลพัธ์จริง ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario -การหยอดเหรียญ 

11   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ดว้ยการหยอดเหรียญ

พร้อมกบัรับสินคา้

และรับเงินทอน 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา (15บาท) 

2. หยอดเหรียญใน

ราคา(20บาท) 

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือในราคา (15บาท) 

4. รับสินคา้ 

5. รับเงินทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับ

เงิน

ทอน 

1. รับสินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

Y 

12 เคร่ืองรับเหรียญ 

รับแบงคบ์นตู้

เคร่ืองคื่ม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกด 

การทดสอบ

เคร่ืองรับเหรียญ

บนตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกด 

การทดสอบเคร่ืองรับ

เหรียญตูเ้คร่ืองคื่ม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

หยอดเหรียญในราคา

(20บาท) ซ่ึงเป็น

เหรียญ (10บาท) 2 

เหรียญ หยอดเหรียญ

ไปแลว้เคร่ืองไม่รับ 

1. หยอดเหรียญใน

ราคา(20บาท)      

2. เป็นเหรียญ 

(10บาท)  

2 เหรียญ  

3. หยอดเหรียญไป

แลว้เคร่ืองไม่รับ 

1. 

เหรียญ

ท่ีหยอด

ไปเป็น

เหรียญ 

10  2 

เหรียญ                     

2.เพราะ

เหรียญ

ท่ีหยอด

ไปมีการ

บุบทั้ง

สอง

เหรียญ 

1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 
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เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์

ที่

คาดหวงั 

ผลลพัธ์จริง ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario -การหยอดเหรียญ 

13   การทดสอบเคร่ืองรับ

เหรียญตูเ้คร่ืองคื่ม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

หยอดเหรียญในราคา

(50บาท) เหรียญ 

(10บาท) 4 เหรียญ

และ เหรียญ (5บาท) 

2 เหรียญ หยอด

เหรียญไปแลว้กดปุ่ม

ไม่ได ้เลยท าการกด

ยกเลิก 

1. หยอดเหรียญใน

ราคา(50บาท)      

2. เป็นเหรียญ 

(10บาท)  

4  เหรียญและ 

เหรียญ (5บาท)  2 

เหรียญ 

3. หยอดเหรียญไป

แลว้กดปุ่มไม่ได ้               

4. เลยกดยกเลิก 

1. เงิน

ทอนเลย

เป็น

เหรียญ 

(10บาท)  

3เหรียญ

,เหรียญ

(5บาท)  

2เหรียญ

,เหรียญ

(1บาท) 

10

เหรียญ 

 

1. กดปุ่ม

ยกเลิก 
N 
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เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์จริง ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario -การหยอดเหรียญ 

14   การทดสอบเคร่ืองรับ

เหรียญตูเ้คร่ืองคื่ม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

หยอดเหรียญในราคา

(50บาท) เหรียญ 

(10บาท) 4 เหรียญ

และ เหรียญ (5บาท) 

2 เหรียญ หยอด

เหรียญไปแลว้กดปุ่ม

ได ้กดแลว้ไป เลยท า

การกดยกเลิกแต่

สินคา้ไม่ออกเลยกด

ปุ่มยกเลิก 

1. หยอดเหรียญใน

ราคา(30บาท)      

2. เป็นเหรียญ 

(10บาท) 3 เหรียญ 

3. หยอดเหรียญไป

แลว้กดปุ่มได ้

4. แต่สินคา้ไม่ออก                          

5. เลยกดยกเลิก 

1. เงิน

ทอนเลย

เป็น

เหรียญ 

(10บาท) 

1เหรียญ

,เหรียญ

(5บาท) 

2เหรียญ

,เหรียญ

(1บาท) 

10

เหรียญ 

1. กดปุ่ม

ยกเลิก 
N 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงภาพตารางผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท าทดลองซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายอตัโนมติัของ  

 บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (เวน ด้ิง พลสั) - การหยอดเหรียญ 

 

*หมายเหตุ  Y หมายถึง ผา่น 

  N หมายถึง ไม่ผา่น

เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์

ที่

คาดหวงั 

ผลลพัธ์จริง ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario - การหยอดเหรียญ 

15   การทดสอบเคร่ืองรับ

เหรียญตูเ้คร่ืองคื่ม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

หยอดเหรียญในราคา

(50บาท) เหรียญ 

(10บาท) 4 เหรียญ

และ เหรียญ (5บาท) 

2 เหรียญ หยอด

เหรียญไปแลว้กดปุ่ม

ไม่ได ้เลยท าการกด

ยกเลิก 

1. หยอดเหรียญใน

ราคา(20บาท)     

 2. เป็นเหรียญ 

(10บาท) 1 เหรียญ

และ เหรียญ (1บาท) 

10 เหรียญ 

3. หยอดเหรียญไป

แลว้ แลว้เคร่ืองรับ

เหรียญไม่อ่าน                           

4. เลยกดยกเลิก 

1. เงิน

ทอนเลย

เป็น

เหรียญ 

(10บาท) 

1เหรียญ

,เหรียญ

(1บาท) 

10

เหรียญ 

1. กดปุ่ม

ยกเลิก 
N 
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4.1.2 การหยอดแบบธนบตัร 

 
เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์

จริง 
ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario - การหยอดแบบธนบัตร 

1  การทดสอบ การ

ซ้ือสินคา้ตู้

เคร่ืองด่ืม 

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดดว้ย

ธนบตัร 

การทดสอบ การซ้ือ

สินคา้จากตู ้

เคร่ืองด่ืม อตัโนมติั

แบบปุ่มกดดว้ยการ 

หยอดเหรียญ พร้อม

กบัรับ สินคา้และรับ 

เงินทอน 

1. หยอด ธนบตัร 20 

บาท 

2. กดปุ่มเลือก 

สินคา้นา้ แดง 

แฟนตา้ 12 บาท 

3. รับสินคา้  

4. รับเงินทอน 8 บาท 

1. รับ

สินคา้  

2. รับเงิน

ทอน 

1. รับ

สินคา้  

2. รับเงิน

ทอน 

Y 

2  การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้ตู้

เคร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดดว้ย

ธนบตัร 

การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ซ้ือสินคา้ดว้ยธนบตัร

พร้อมกบัรับสินคา้ 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

พอดีในราคา 

(20บาท) 

2. ซ้ือของดว้ย

ธนบตัรในราคา 

(20บาท) 

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือพอดีในราคา 

(20บาท) 

4. รับสินคา้ 

1. รับ

สินคา้ 
1. รับ

สินคา้ 
Y 
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เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์

จริง 
ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario - การหยอดแบบธนบัตร 

3  การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้ตู้

เคร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดดว้ย

ธนบตัร 

การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้จากตู้

เคร่ืองด่ืมอตัโนมติั

แบบปุ่มกดซ้ือ

สินคา้ดว้ยธนบตัร

พร้อมกบัรับสินคา้

และเงินทอน 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา(30บาท)  

2. ซ้ือของดว้ยธนบตัร

ในราคา(40บาท)  

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา(30บาท)  

4. รับสินคา้ 

5. รับเงินทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

Y 

4  การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้ตู้

เคร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดดว้ย

ธนบตัรและ

หยอดเหรียญ

เพิ่ม 

การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้จากตู้

เคร่ืองด่ืมอตัโนมติั

แบบปุ่มกดซ้ือ

สินคา้ดว้ยธนบตัร

พร้อมหยอด

เหรียญเพิ่มแลว้ได้

แสดงขอ้มูลสินคา้

ท่ีจะซ้ือและรับ

สินคา้กบัเงินทอน 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา(35บาท)  

2. ซ้ือของดว้ยธนบตัร

ในราคา(20บาท)                                       

3. หยอดเหรียญเพิ่มได้

อีก(20บาท)  

4. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา(35บาท)  

5. รับสินคา้ 

6. รับเงินทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

Y 
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เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์

จริง 
ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario - การหยอดแบบธนบัตร 

5  

 
การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้ตู้

เคร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดดว้ย

ธนบตัร 

การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้จากตู้

เคร่ืองด่ืมอตัโนมติั

แบบปุ่มกดซ้ือ

สินคา้ดว้ยธนบตัร

พร้อมกบัรับสินคา้ 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

พอดีในราคา (20บาท) 

2. ซ้ือของดว้ยธนบตัร

ในราคา (20บาท) 

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะซ้ือ

พอดีในราคา (20บาท) 

4. รับสินคา้ 

1. รับ

สินคา้ 
1. รับ

สินคา้ 
Y 

6  การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้ตู้

เคร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดดว้ย

ธนบตัร 

การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้จากตู้

เคร่ืองด่ืมอตัโนมติั

แบบปุ่มกดซ้ือ

สินคา้ดว้ยธนบตัร

พร้อมกบัรับสินคา้

และเงินทอน 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา (30บาท)  

2. ซ้ือของดว้ยธนบตัร

ในราคา (40บาท)  

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา (30บาท)  

4. รับสินคา้ 

5. รับเงินทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

Y 
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เลข  ช่ือโครงการ/CR ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์

จริง 
ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
 Test Scenario - การหยอดแบบธนบตัร 

7   การทดสอบ

การซ้ือสินคา้ตู้

เคร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดดว้ย

ธนบตัรและ

หยอดเหรียญ

เพิ่ม 

การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้จากตู้

เคร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดซ้ือสินคา้

ดว้ยธนบตัร

พร้อมหยอด

เหรียญเพิ่มแลว้

ไดแ้สดงขอ้มูล

สินคา้ท่ีจะซ้ือ

และรับสินคา้กบั

เงินทอน 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือในราคา 

(35บาท)  

2. ซ้ือของดว้ย

ธนบตัรในราคา 

(20บาท)                                       

3. หยอดเหรียญเพิ่ม

ไดอี้ก (20บาท)  

4. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือในราคา 

(35บาท)  

5. รับสินคา้ 

6. รับเงินทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

Y 

8   การทดสอบ

การซ้ือสินคา้ตู้

เคร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดดว้ย

ธนบตัร 

การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้จากตู้

เคร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดซ้ือสินคา้

ดว้ยธนบตัร

พร้อมกบัรับ

สินคา้ 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือพอดีในราคา

(20บาท) 

2.ซ้ือของดว้ย

ธนบตัรในราคา 

(20บาท) 

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือพอดีในราคา

(20บาท) 

4. รับสินคา้ 

1. รับ

สินคา้ 
1. รับ

สินคา้ 
Y 
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เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์

จริง 
ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario - การหยอดแบบธนบัตร 

9  การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้ตู้

เคร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดดว้ย

ธนบตัร 

การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้จากตู้

เคร่ืองด่ืมอตัโนมติั

แบบปุ่มกดซ้ือ

สินคา้ดว้ยธนบตัร

พร้อมกบัรับสินคา้

และเงินทอน 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา (30บาท)  

2. ซ้ือของดว้ยธนบตัร

ในราคา (40บาท)  

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา (30บาท)  

4. รับสินคา้ 

5. รับเงินทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

Y 

10  การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้ตู้

เคร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดดว้ย

ธนบตัรและ

หยอดเหรียญ

เพิ่ม 

การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้จากตู้

เคร่ืองด่ืมอตัโนมติั

แบบปุ่มกดซ้ือ

สินคา้ดว้ยธนบตัร

พร้อมหยอด

เหรียญเพิ่มแลว้ได้

แสดงขอ้มูลสินคา้

ท่ีจะซ้ือและรับ

สินคา้กบัเงินทอน 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา (35บาท)  

2. ซ้ือของดว้ยธนบตัร

ในราคา (20บาท)     

3. หยอดเหรียญเพิ่มได้

อีก(20บาท)      

4. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา (35บาท)  

5. รับสินคา้ 

6. รับเงินทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

1. รับ

สินคา้ 

2. รับเงิน

ทอน 

Y 
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เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์

จริง 
ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario - การหยอดแบบธนบัตร 

11  การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้ตู้

เคร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกดดว้ย

ธนบตัร 

การทดสอบการ

ซ้ือสินคา้จากตู้

เคร่ืองด่ืมอตัโนมติั

แบบกดปุ่มกดซ้ือ

สินคา้ดว้ยธนบตัร

และกดปุ่มยกเลิก 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ราคา (20บาท) 

2. ซ้ือของดว้ยธนบตัร

ในราคา (20บาท)  

3. กดปุ่มสินคา้ท่ีจะซ้ือ

ในราคา (20บาท)  

4. กดปุ่มยกเลิก 

1. กดปุ่ม

ยกเลิก 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 

12 เคร่ืองรับเหรียญ 

รับแบงคบ์นตู้

เคร่ืองคื่มอตัโนมติั

แบบปุ่มกด 

การทดสอบ

เคร่ืองรับเหรียญ

บนตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบ

ปุ่มกด 

การทดสอบ

เคร่ืองรับเหรียญตู้

เคร่ืองคื่มอตัโนมติั

แบบปุ่มกดหยอด

เหรียญในราคา 

(20บาท) ซ่ึงเป็น

เหรียญ (10บาท) 2 

เหรียญ หยอด

เหรียญไปแลว้

เคร่ืองไม่รับ 

1. หยอดเหรียญในราคา

(20บาท)      

2. เป็นเหรียญ (10บาท)  

2 เหรียญ  

3. หยอดเหรียญไปแลว้

เคร่ืองไม่รับ 

1. เหรียญ

ท่ีหยอด

ไปเป็น

เหรียญ 

10  2 

เหรียญ                     

2.เพราะ

เหรียญท่ี

หยอดไป

มีการบุบ

ทั้งสอง

เหรียญ 

1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงภาพตารางผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท าทดลองซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายอตัโนมติัของ 

 บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (เวน ด้ิง พลสั) - การหยอดแบบธนบตัร 

*หมายเหตุ  Y หมายถึง ผา่น  N หมายถึง ไม่ผา่น

เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการ

ทดสอบ 
ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์

จริง 
ผ่าน/

ไม่ผ่าน 
Test Scenario - การหยอดแบบธนบัตร 

13   การทดสอบเคร่ืองรับ

เหรียญตูเ้คร่ืองคื่ม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

หยอดเหรียญในราคา

(50บาท) เหรียญ 

(10บาท) 4 เหรียญและ 

เหรียญ (5บาท) 2 

เหรียญ หยอดเหรียญ

ไปแลว้กดปุ่มไม่ได ้

เลยท าการกดยกเลิก 

1. หยอดเหรียญ

ในราคา(50บาท)      

2. เป็นเหรียญ 

(10บาท)  

4  เหรียญและ 

เหรียญ (5บาท)  2 

เหรียญ 

3. หยอดเหรียญ

ไปแลว้กดปุ่ม

ไม่ได ้               

4. เลยกดยกเลิก 

1. เงินทอนเลย

เป็นเหรียญ 

(10บาท)  

3 เหรียญ

,เหรียญ

(5บาท)  

2 เหรียญ

,เหรียญ

(1บาท) 10 

เหรียญ 

 

1. กดปุ่ม

ยกเลิก 
N 

14   การทดสอบเคร่ืองรับ

เหรียญตูเ้คร่ืองคื่ม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

หยอดเหรียญในราคา

(50บาท) เหรียญ 

(10บาท) 4 เหรียญและ 

เหรียญ (5บาท) 2 

เหรียญ หยอดเหรียญ

ไปแลว้กดปุ่มได ้กด

แลว้ไป เลยท าการกด

ยกเลิกแต่สินคา้ไม่

ออกเลยกดปุ่มยกเลิก 

1. หยอดเหรียญ

ในราคา(30บาท)      

2. เป็นเหรียญ 

(10บาท) 3 

เหรียญ 

3. หยอดเหรียญ

ไปแลว้กดปุ่มได ้

4. แต่สินคา้ไม่

ออก                          

5. เลยกดยกเลิก 

1. เงินทอนเลย

เป็นเหรียญ 

(10บาท) 1 

เหรียญ

,เหรียญ

(5บาท) 2 

เหรียญ

,เหรียญ

(1บาท) 10 

เหรียญ 

1. กดปุ่ม

ยกเลิก 
N 
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4.1.3 แอพพลิเคชัน่ทรูมนัน่ี 

 
เลข ช่ือโครงการ/

CR 
ช่ือการทดสอบ ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์จริง ผ่าน/

ไม่ผ่าน 
Test Scenario - แอพพลิเคชัน่ทรูมนัน่ี 

1  การทดสอบ

การซ้ือสินคา้

ตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติั

แบบปุ่มกด

ดว้ย

แอพพลิเคชัน่ 

ทรูมนัน่ี 

การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ซ้ือของดว้ยทรูมนัน่ี

แสดงขอ้มูลท่ีจะซ้ือ

สินคา้พร้อมกดปุ่ม

ยอ้นกลบั 

1. ซ้ือของดว้ยทรู

มนัน่ี 

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่ม

ยอ้นกลบั 

1. อยูห่นา้จอ

หลกั 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 

2   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ซ้ือของดว้ยทรูมนัน่ี

แสดงขอ้มูลท่ีจะซ้ือ

สินคา้พร้อมกดปุ่ม

ยกเลิก 

1. ซ้ือของดว้ยทรู

มนัน่ี 

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่มยกเลิก 

1. อยูห่นา้จอ

หลกั 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     49
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการ

ทดสอบ 
ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์

จริง 
ผ่าน/

ไม่ผ่าน 
Test Scenario - แอพพลิเคชัน่ทรูมนัน่ี 

3   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้ดว้ยทรูมนัน่ี

แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือและเลือกสินคา้

จากนั้นแสกนแลว้รับ

สินคา้ 

1. ซ้ือของดว้ยทรู

มนัน่ี 

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่มเลือก

สินคา้ 

4. สแกน  

5. รับสินคา้ 

1. รับสินคา้ 1. รับ

สินคา้ 
Y 

4  การทดสอบ

การซ้ือสินคา้

ตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติั

แบบปุ่มกด

ดว้ย

แอพพลิเคชัน่ 

ทรูมนัน่ี 

การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ซ้ือของดว้ยทรูมนัน่ี

แสดงขอ้มูลท่ีจะซ้ือ

สินคา้พร้อมกดปุ่ม

ยอ้นกลบั 

1. ซ้ือของดว้ยทรู

มนัน่ี 

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่ม

ยอ้นกลบั 

1. อยูห่นา้จอ

หลกั 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 
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เลข ช่ือโครงการ/CR ช่ือการ

ทดสอบ 
ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์

จริง 
ผ่าน/

ไม่ผ่าน 
Test Scenario - แอพพลิเคชัน่ทรูมนัน่ี 

5   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ซ้ือของดว้ยทรูมนัน่ี

แสดงขอ้มูลท่ีจะซ้ือ

สินคา้พร้อมกดปุ่ม

ยกเลิก 

1. ซ้ือของดว้ยทรู

มนัน่ี 

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่มยกเลิก 

1. อยูห่นา้จอ

หลกั 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 

6   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้ดว้ยทรูมนัน่ี

แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือและเลือกสินคา้

จากนั้นแสกนแลว้รับ

สินคา้ 

1. ซ้ือของดว้ยทรู

มนัน่ี 

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่มเลือก

สินคา้ 

4. สแกน  

5. รับสินคา้ 

1. รับสินคา้ 1. รับ

สินคา้ 
Y 
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เลข ช่ือโครงการ/

CR 
ช่ือการ

ทดสอบ 
ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์

จริง 
ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario - แอพพลิเคชัน่ทรูมนัน่ี 

7  การทดสอบ

การซ้ือสินคา้

ตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติั

แบบปุ่มกด

ดว้ย

แอพพลิเคชัน่ 

ทรูมนัน่ี 

การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกดซ้ือ

ของดว้ยทรูมนัน่ีแสดง

ขอ้มูลท่ีจะซ้ือสินคา้

พร้อมกดปุ่มยอ้นกลบั 

1. ซ้ือของดว้ยท

รูมนัน่ี 

2. กดปุ่มสินคา้

ท่ีจะซ้ือ 

3. กดปุ่ม

ยอ้นกลบั 

1. อยูห่นา้จอ

หลกั 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 

8   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกดซ้ือ

ของดว้ยทรูมนัน่ีแสดง

ขอ้มูลท่ีจะซ้ือสินคา้

พร้อมกดปุ่มยกเลิก 

1. ซ้ือของดว้ยท

รูมนัน่ี 

2. กดปุ่มสินคา้

ท่ีจะซ้ือ 

3. กดปุ่มยกเลิก 

1. อยูห่นา้จอ

หลกั 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงภาพตารางผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท าทดลองซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายอตัโนมติัของ 

 บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (เวน ด้ิง พลสั) – แอพพลิเคชัน่ทรูมนัน่ี 
*หมายเหตุ  Y หมายถึง ผา่น  N หมายถึง ไม่ผา่น

เลข ช่ือโครงการ/

CR 
ช่ือการ

ทดสอบ 
ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย  ผลลพัธ์ที ่

คาดหวงั 
     ผลลพัธ์

จริง 
ผ่าน/

ไม่ผ่าน 
Test Scenario - แอพพลิเคชัน่ทรูมนัน่ี 

9   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้ดว้ยทรูมนัน่ี

แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือช้ินท่ี1และเลือก

สินคา้จากนั้นแสกน

แลว้รับสินคา้ช้ินท่ี1 

1. ซ้ือของดว้ยทรู

มนัน่ี 

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือช้ินท่ี 1 

3. กดปุ่มเลือก

สินคา้ 

4. สแกน  

5. รับสินคา้ช้ินท่ี 

1 

1. รับสินคา้ 1. รับสินคา้

ช้ินท่ี 1 
Y 

10   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้ดว้ยทรูมนัน่ี

แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือช้ินท่ี2และเลือก

สินคา้จากนั้นแสกน

แลว้รับสินคา้ช้ินท่ี2 

1. ซ้ือของดว้ยทรู

มนัน่ี 

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือช้ินท่ี 2 

3. กดปุ่มเลือก

สินคา้ 

4. สแกน  

5. รับสินคา้ช้ินท่ี 

2 

1. รับสินคา้

ช้ินท่ี 2 
1. รับสินคา้

ช้ินท่ี 2 
Y 
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4.1.4 แอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์

 
เลข ช่ือโครงการ/

CR 
ช่ือการ

ทดสอบ 
ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์จริง ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario - แอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์

1  การทดสอบ

การซ้ือสินคา้

ตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติั

แบบปุ่มกด

ดว้ย

แอพพลิเคชัน่

พร้อมเพย ์

การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ซ้ือของดว้ยทรูมนัน่ี

แสดงขอ้มูลท่ีจะซ้ือ

สินคา้พร้อมกดปุ่ม

ยอ้นกลบั 

1. ซ้ือของดว้ย

พร้อมเพย ์

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่ม

ยอ้นกลบั 

1. อยูห่นา้จอ

หลกั 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 

2   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ซ้ือของดว้ยพร้อมเพย์

แสดงขอ้มูลท่ีจะซ้ือ

สินคา้พร้อมกดปุ่ม

ยกเลิก 

1. ซ้ือของดว้ย

พร้อมเพย ์

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่มยกเลิก 

1. อยูห่นา้จอ

หลกั 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 
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เลข ช่ือโครงการ/

CR 
ช่ือการ

ทดสอบ 
ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์จริง ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario - แอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์

3   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้ดว้ยพร้อมเพย์

แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือและเลือกสินคา้

จากนั้นแสกนแลว้รับ

สินคา้ 

1. ซ้ือของดว้ย

พร้อมเพย ์

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่มเลือก

สินคา้ 

4. สแกน  

5.รับสินคา้ 

1. รับสินคา้ รับสินคา้ Y 

4  การทดสอบ

การซ้ือสินคา้

ตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติั

แบบปุ่มกด

ดว้ย

แอพพลิเคชัน่

พร้อมเพย ์

การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ซ้ือของดว้ยทรูมนัน่ี

แสดงขอ้มูลท่ีจะซ้ือ

สินคา้พร้อมกดปุ่ม

ยอ้นกลบั 

1. ซ้ือของดว้ย

พร้อมเพย ์

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่ม

ยอ้นกลบั 

1. อยูห่นา้จอ

หลกั 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 
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เลข ช่ือโครงการ/

CR 
ช่ือการ

ทดสอบ 
ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์จริง ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario - แอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์

5   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ซ้ือของดว้ยพร้อมเพย์

แสดงขอ้มูลท่ีจะซ้ือ

สินคา้พร้อมกดปุ่ม

ยกเลิก 

1. ซ้ือของดว้ย

พร้อมเพย ์

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่มยกเลิก 

1. กดปุ่ม

ยกเลิก 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 

6   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้ดว้ยพร้อมเพย์

แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือและเลือกสินคา้

จากนั้นแสกนแลว้รับ

สินคา้ 

1. ซ้ือของดว้ย

พร้อมเพย ์

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่มเลือก

สินคา้ 

4. สแกน  

5. รับสินคา้ 

1. รับสินคา้ 1. รับสินคา้ Y 
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เลข ช่ือโครงการ/

CR 
ช่ือการ

ทดสอบ 
ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์จริง ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario - แอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์

7  การทดสอบ

การซ้ือสินคา้

ตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติั

แบบปุ่มกด

ดว้ย

แอพพลิเคชัน่

พร้อมเพย ์

การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ซ้ือของดว้ยพร้อมเพย์

แสดงขอ้มูลท่ีจะซ้ือ

สินคา้พร้อมกดปุ่ม

ยอ้นกลบั 

1. ซ้ือของดว้ย

พร้อมเพย ์

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่ม

ยอ้นกลบั 

1. อยูห่นา้จอ

หลกั 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 

8   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้จากตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติัแบบปุ่มกด

ซ้ือของดว้ยพร้อมเพย์

แสดงขอ้มูลท่ีจะซ้ือ

สินคา้พร้อมกดปุ่ม

ยกเลิก 

1. ซ้ือของดว้ย

พร้อมเพย ์

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่มยกเลิก 

1. อยูห่นา้จอ

หลกั 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 
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เลข ช่ือโครงการ/

CR 
ช่ือการ

ทดสอบ 
ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์จริง ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario - แอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์

9   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้ดว้ยพร้อมเพย์

แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือและเลือกสินคา้

จากนั้นแสกนแลว้รับ

สินคา้ 

1. ซ้ือของดว้ย

พร้อมเพย ์

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่มเลือก

สินคา้ 

4. สแกน  

5. รับสินคา้ 

1. รับสินคา้ 1. รับสินคา้ Y 

10  การทดสอบ

การซ้ือสินคา้

ตูเ้คร่ืองด่ืม

อตัโนมติั

แบบปุ่มกด

ดว้ย

แอพพลิเคชัน่

พร้อมเพย ์

การทดสอบการซ้ือ

สินคา้ดว้ยพร้อมเพย์

แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือและเลือกสินคา้

จากนั้นแสกนแลว้รับ

สินคา้  สินคา้ไม่ตรง

กบัท่ีกดเลือกซ้ือสินคา้ 

1. ซ้ือของดว้ย

พร้อมเพย ์

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่มเลือก

สินคา้ 

4. สแกน  

5. รับสินคา้ 

6. สินคา้ไม่ตรง

กบัท่ีกดเลือกซ้ือ

สินคา้ 

1. สินคา้ไม่

ตรงกบัท่ีซ้ือ 
1. สินคา้ไม่

ตรงกบัท่ีซ้ือ 
N 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงภาพตารางผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท าทดลองซ้ือสินคา้ในตูจ้  าหน่ายอตัโนมติัของ 

 บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (เวน ด้ิง พลสั) - แอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์

*หมายเหตุ  Y หมายถึง ผา่น 

 N หมายถึง ไม่ผา่น

เลข ช่ือโครงการ/

CR 
ช่ือการ

ทดสอบ 
ช่ือขั้นตอน ค าอธิบาย ผลลพัธ์ที่

คาดหวงั 
ผลลพัธ์จริง ผ่าน/

ไม่

ผ่าน 
Test Scenario - แอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์

11   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้ดว้ยพร้อมเพย์

แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือและเลือกสินคา้

จากนั้นกดปุ่มยกเลิก 

1. ซ้ือของดว้ย

พร้อมเพย ์

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่มเลือก

สินคา้ 

4. กดปุ่มยกเลิก 

1. อยูห่นา้จอ

หลกั 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 

12   การทดสอบการซ้ือ

สินคา้ดว้ยพร้อมเพย์

แสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือแลว้กดปุ่มยกเลิก 

1. ซ้ือของดว้ย

พร้อมเพย ์

2. กดปุ่มสินคา้ท่ี

จะซ้ือ 

3. กดปุ่มยกเลิก 

1. อยูห่นา้จอ

หลกั 
1. ไม่ได้

สินคา้ 
N 
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4.2 สรุปผลลพัธ์ของ Test Scenario – การหยอดเหรียญ 

ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ Y = 14 ผลลพัธ์ท่ีได ้N = 0 บรรทดัท่ีท า 100 = เปอร์เซ็นต ์ 

แลว้มาท าเป็นร้อยละ =14/14*100 = Y = 100.0 , N = 0.0 

 4.2.1 สรุปผลลพัธ์ของ การหยอดเหรียญ  

เลข ผ่าน (ใช่/ไม่ใช่/ไม่รัน) 

1 Y 

2 Y 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 Y 

7 Y 

8 Y 

9 Y 

10 Y 

11 Y 

12 Y 

13 Y 

14 Y 

รวมผลลัพธ์ (%)              Y 100.0 

รวมผลลัพธ์ (%)              N 0.0 

ตารางท่ี 4.5 สรุปผลลพัธ์ของ Test Scenario – การหยอดเหรียญ 

*หมายเหตุ Y หมายถึง ผา่น N หมายถึง ไม่ผา่น
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 4.3 สรุปผลลพัธ์ของ Test Scenario – การหยอดแบบธนบัตร 

ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ Y = 14 ผลลพัธ์ท่ีได ้ N = 0 บรรทดัท่ีท า 100 = เปอร์เซ็นต ์  

 แลว้มาท าเป็นร้อยละ = 14/14*100 =  Y = 100.0 , N = 0.0 

 4.3.1 สรุปผลลพัธ์ของ การหยอดธนบตัร 

เลข ผ่าน (ใช่/ไม่ใช่/ไม่รัน) 
1 Y 
2 Y 
3 Y 
4 Y 
5 Y 
6 Y 
7 Y 
8 Y 
9 Y 

10 Y 
11 Y 
12 Y 
13 Y 
14 Y 

รวมผลลัพธ์ (%)               Y 100.0 
รวมผลลัพธ์ (%)               N 0.0 

 ตารางท่ี 4.6 สรุปผลลพัธ์ของ Test Scenario – การหยอดธนบตัร 

*หมายเหตุ  Y หมายถึง ผา่น  

 N หมายถึง ไม่ผา่น 
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4.4 สรุปผลลพัธ์ของ Test Scenario – แอพพลเิคช่ันทรูมันน่ี 

 ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ Y = 14 ผลลพัธ์ท่ีได ้ N = 0 บรรทดัท่ีท า 100 = เปอร์เซ็นต ์  

แลว้มาท าเป็นร้อยละ = 14/14*100 =  Y = 100.0 , N = 0.0 

 4.4.1 สรุปผลลพัธ์ของ แอพพลิเคชัน่ทรูมนัน่ี 

เลข ผ่าน (ใช่/ไม่ใช่/ไม่รัน) 

1 Y 

2 Y 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 Y 

7 Y 

8 Y 

9 Y 

10 Y 

11 Y 

12 Y 

13 Y 

14 Y 

รวมผลลพัธ์ (%)         Y 100.0 

รวมผลลพัธ์ (%)         N 0.0 

 ตารางท่ี 4.7 สรุปผลลพัธ์ของ Test Scenario – แอพพลิเคชัน่ทรูมนัน่ี 

*หมายเหตุ  Y หมายถึง ผา่น  

 N หมายถึง ไม่ผา่น
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4.5 สรุปผลลพัธ์ของ Test Scenario – แอพพลเิคช่ันพร้อมเพย์ 

ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ Y = 8  ผลลพัธ์ท่ีได ้ N = 6 บรรทดัท่ีท า 100 = เปอร์เซ็นต ์   

แลว้มาท าเป็นร้อยละ Y  = 8/14*100 = Y = 57.14286 ท าเป็นร้อยละ N = 6/14*100  N = 42.85714 

 4.5.1 สรุปผลลพัธ์ของ แอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์

เลข ผ่าน (ใช่/ไม่ใช่/ไม่รัน) 
1 Y 
2 Y 
3 Y 
4 Y 
5 Y 
6 Y 
7 N 
8 Y 
9 Y 

10 N 
11 N 
12 N 
13 N 
14 N 

รวมผลลพัธ์ (%)         Y 57.14286 

รวมผลลพัธ์ (%)         N 42.85714 

 ตารางท่ี 4.8 สรุปผลลพัธ์ของ Test Scenario – แอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์

*หมายเหตุ  Y หมายถึง ผา่น 

  N หมายถึง ไม่ผา่น 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการรวบรวมข้อมูลการประมวลผลของโปรแกรมคาํสั่งซ้ือของตู้จาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติ 

(Vending Machine) (เวน ด้ิง พลสั) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้การทดสอบโปรแกรมคาํสั่งซ้ือของตูจ้าํหน่าย

สินคา้อตัโนมติั (Vending Machine) (เวน ด้ิง พลสั) โดยมีขั้น ตอนการสั่งซ้ือตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติั แบบ 

Flowchart โดยมีทั้ง 2 แบบคือแบบลาํดบั,แบบสองทางเลือกของ การสั่งซ้ือของผูบ้ริโภคให้มีความถูกตอ้ง

และแม่นยาํของบริษทั สบาย เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) โดยภายในการทดลองใชโ้ปรแกรมคาํสั่งซ้ือของ

ตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัแบ่ง แบ่งเป็น 4 แบบ คือ แบบหยอดเหรียญ, แบบธนบตัร,แบบแอพพลิเคชัน่ ทรู

มนัน่ี และแบบแอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์ผลการศึกษา พบวา่การใชโ้ปรแกรมคาํสั่งซ้ือแบบหยอดเหรีญ, แบบ 

ธนบัตร,แบบแอพพลิเคชั่น ทรูมันน่ีให้ผลลัพธ์ท่ีมีความถูกต้องและแม่นยาํ ร้อยละ 100 ส่วน แบบ

แอพพลิเคชัน่ พร้อมเพยใ์ห้ความถูกตอ้งและความแม่นยาํ ร้อยละ 57.14286 โดยการศึกษา โครงงานน้ีจะ

ช่วยใหพ้นกังาน บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) สามารถนาํผล การศึกษาไปพฒันาโปรแกรมการ

สั่งซ้ือของผูบ้ริโภคใหมี้ความถูกตอ้งและความแม่นยาํยิง่ขึ้นทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคและองคก์ร 

5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงานจากการท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดเ้ร่ิมจดัทาํโครงงาน ซ่ึงได้

พบปัญหาดงัน้ี  

5.1.2.1 สินคา้ท่ีไม่เหมาะสมกบัชั้นวางของตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติั เช่น สายชาร์จไอโฟน, 

   สายชาร์จ vivo,หูฟังโทรศพัท ์เพราะอาจจะทาํใหสิ้นคา้พงัไดง้่าย 

5.1.2.2 คุณภาพของตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัค่อนขา้งตํ่า 

 5.1.2.3 ตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติั ผลิตจากวสัดุท่ีไม่แขง็แรงจึงทาํใหอ้ายกุารใชง้านต่อ 
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5.1.3 ขอ้เสนอแนะงานวิจยัต่อเน่ือง 

  งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาคน้ควา้การทดสอบโปรแกรมซ้ือสินคา้ในตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติั ซ่ึง

เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนกัพฒันาสามารถนาํไปใชไ้ด ้และมีหลากหลายรูปแบบโดยจาก งานวิจยัพบว่า มี

การทดสอบทั้ง 3 รูปแบบท่ีไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีความถูกตอ้งและแม่นยาํ ร้อยละ 100 คือ แบบหยอดเหรียญ, แบบ

ธนบตัร, แบบแอพพลิเคชั่นทรูมนัน่ี ท่ีได้รับความนิยมอย่างสูง ดังนั้น จึงมีอยู่ 1 การทดสอบท่ีได้ความ

ถูกตอ้งและแม่นยาํ ร้อยละ 57.14286 คือ แอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์ดงันั้น งานวิจยัต่อเน่ืองอาจจะศึกษาถึง

ความถูกตอ้งและแม่นยาํของการทดสอบโปรแกรมซ้ือสินคา้ในตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัแบบละเอียด หรือ

ทาํการเปรียบเทียบการทดสอบโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บความนิยม เพื่อใหเ้ขา้ใจรายละเอียดในเชิงลึกของ

การทดสอบโปรแกรมนั้น ๆ 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการทดสอบโปรแกรมซ้ือสินคา้ในตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติั พบว่า

รูปแบบชาํระเงินของการพฒันาโครงการมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ แบบหยอดเหรียญ, แบบธนบตัร,แบบ

แอพพลิเคชัน่ทรูมนัน่ีท่ีมีการชาํระเงินสูงกว่า แอพพลิเคชัน่พร้อมเพย ์ดงันั้น งานวิจยัต่อเน่ืองอาจจะศึกษา

การทดสอบโปรแกรมซ้ือสินคา้ในตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติันาํไปใชใ้นการพฒันาในรูปแบบอ่ืน ๆ หรือทาํ

การเปรียบเทียบการทดสอบโปรแกรมดว้ยตนเองและการทดสอบโปรแกรมซ้ือสินคา้ในตูจ้าํหน่ายสินคา้

อตัโนมติัวา่เหมาะสมกบัโครงการในรูปแบบใด 

5.2 สรุปผลการปฎิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1ไดฝึ้กระเบียบวินยัและความตรงต่อเวลา 

5.2.1.2 ไดฝึ้กความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.2.1.3 ไดรู้้เก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติัใหเ้หมาะสมภายในองคก์ร  

5.2.1.4 ไดรู้้เก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัภายในองคก์รและการวางแผนงานต่าง ๆ 

5.2.1.5 ไดฝึ้กความอดทนอดกลั้นต่อความยากลาํบากของการทาํงาน
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.2.1 ขาดประสบการณ์ในดา้นการส่ือสารการปฏิบติังาน 

5.2.2.2 ขาดประสบการณ์และความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานเทสเคส 

5.2.2.3 ขาดประสบการณ์การทาํงานในรูปแบบขององคก์ร 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรศึกษาเทคโนโลยท่ีีมีผูพ้ฒันาขึ้นใหม่อยูเ่สมอ  

5.2.3.2 ควรฝึกฝนการวางแผนในการทาํงานต่าง ๆ มากขึ้น 
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