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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 

รหัสวิชา IT37305                จ านวนชั่วโมง/หน่วยกิต  3(3-0-6) 

ชื่อวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 

ผู้สอน อาจารย์ารารเตร์  ศรตัรานา 

สาขาวิชา/คณะ วิทยาการคอมาิวัตอร์และัทคโรโลยตสารสรัทศ  คณะวิทยาศาสตร์ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกาาความส าคเญของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวรการซอฟต์แวร์ การวางแผรโครงการซอฟต์แวร์ 
การก าหรดความต้องการทางด้ารซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การาเฒรา
ซอฟต์ว์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การติดตเ้งและร าัข้าใร้ใรระบบ การบ ารุงรเกาา การบริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์ การวิัคราะห์และบริหารความัสต่ยง การบริหารการัปลต่ยรแปลง การประมาณการค่าใร้จ่ายและ
การประกเรคุณภาาการาเฒราซอฟต์แวร์ การัขตยรัอกสารประกอบโครงการาเฒราซอฟต์แวร์ รวมถึง
การศึกาาัครื่องมือร่วยัหลือใรการออกแบบและาเฒราซอฟต์แวร์ และัทคโรโลยตวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 

2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1. ัาื่อให้ผู้ัรตยรรู้และัข้าใจความส าคเญและกระบวรการต่างๆ ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2. ัาื่อให้ผู้ัรตยรัข้าใจหลเกการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ รู้แรวทางใรการวางแผรโครงการซอฟต์แวร์ 

และการประมาณการค่าใร้จ่ายซอฟต์แวร์ 
3. ัาื่อให้ผู้ัรตยรัข้าใจความต้องการทางด้ารซอฟต์แวร์ และกระบวรการก าหรดความต้องการ

ทางด้ารซอฟต์แวร์ 
4. ัาื่อให้ ผู้ัรตยรทราบและัข้าใจาื้รนารการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ัริง

สถาปัตยกรรม และการออกแบบซอฟต์แวร์ใรระดเบรายละัอตยด 

5. ัาื่อให้ผู้ัรตยรรู้แรวทางการาเฒราซอฟต์แวร์ ทดสอบซอฟต์แวร์ การบ ารุงรเกาาซอฟต์แวร์ การ
จเดการโครงแบบระบบ การจเดการคุณภาา และการปรเบปรุงกระบวรซอฟต์แวร์ 
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6. ัาื่อให้ผู้ัรตยรศึกาาัครื่องมือร่วยัหลือทางด้ารวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใรการบริหารโครงการ การ
ออกแบบ การาเฒรา และการทดสอบซอฟต์แวร์ 

 

3. เนื้อหารายวิชา 

บททต่ 1: ความรู้ับื้องต้รักต่ยวกเบวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Introduction to Software Engineering) 

บททต่ 2: กระบวรการซอฟต์แวร์ (Software Process) 

บททต่ 3: การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) 

บททต่ 4: การประมาณการต้รทุรของซอฟต์แวร์ (Software Cost Estimation) 

บททต่ 5: วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Engineering) 

บททต่ 6: าื้รนารการออกแบบซอฟต์แวร์และการออกแบบัริงสถาปัตยกรรม (Fundamental of 

Software Design and Architecture Design) 

บททต่ 7: การออกแบบซอฟต์แวร์ใรระดเบรายละัอตยด (Detailed Software Design) 

บททต่ 8: การาเฒราซอฟต์แวร์ (Software Development) 

บททต่ 9: การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 

บททต่ 10: การบ ารุงรเกาาซอฟต์แวร์และการจเดการโครงแบบระบบ (Software Maintenance and 

System Configuration Management) 

บททต่ 11: การจเดการคุณภาาและการปรเบปรุงกระบวรการซอฟต์แวร์ (Software Quality 

Management and Process Improvement) 

 

4. แผนการสอนประจ าภาคการศึกษา 

สัปดาห ์ เนื้อหาวิชา กิจกรรม วิธีวัดผล 

1 แผรบริหารการสอรประจ าวิรา และ
การทดสอบก่อรัรตยร 

- รต้แจงแผรบริหารการสอร 

- ท าแบบทดสอบก่อรัรตยร 

- การัข้ารเ้รัรตยร 

- คะแรรก่อรัรตยร 

2 บททต่ 1: ความรู้ับื้องต้รักต่ยวกเบ
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

- บรรยายัรื้อหาและสรุป 

- ซเกถามและตอบข้อสงสเย 

- ท าแบบฝกึหเดท้ายบทัรต่ยร 

- การัข้ารเ้รัรตยรและตอบ
ค าถามใรรเ้รัรตยร 

- คะแรรแบบฝึกหเด 

3 บททต่ 2: กระบวรการซอฟต์แวร ์ - บรรยายัรื้อหาและสรุป 

- ซเกถามและตอบข้อสงสเย 

- ท าแบบฝึกหเดท้ายบทัรต่ยร 

- จเดกลุ่มัาื่อให้ค้รคว้าโครงการ
ซอฟต์แวร ์

- การัข้ารเ้รัรตยรและตอบ
ค าถามใรรเ้รัรตยร 

- คะแรรแบบฝึกหเด 
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สัปดาห ์ เนื้อหาวิชา กิจกรรม วิธีวัดผล 

4 - 5 บททต่ 3: การบริหารโครงการซอฟต์แวร ์ - บรรยายัรื้อหาและสรุป 

- ซเกถามและตอบข้อสงสเย 

- งารกลุ่ม: วางแผรงารและัขตยร
แผรโครงการซอฟต์แวร ์

- ฝึกใร้โปรแกรมส าหรเบการบริหาร
โครงการซอฟต์แวร ์

- ท าแบบทดสอบท้ายบทัรต่ยร 

- การัข้ารเ้รัรตยรและตอบ
ค าถามใรรเ้รัรตยร 

- คะแรรงารกลุ่ม 

- คะแรรแบบฝึกหเด 

6 บททต่ 4: การประมาณการต้รทุรของ
ซอฟต์แวร ์

- บรรยายัรื้อหาและสรุป 

- ซเกถามและตอบข้อสงสเย 

- ท าแบบฝึกหเดท้ายบทัรต่ยร 

- การัข้ารเ้รัรตยรและตอบ
ค าถามใรรเ้รัรตยร 

- คะแรรแบบฝึกหเด 

7 บททต่ 5: วิศวกรรมความต้องการ
ซอฟต์แวร ์

- บรรยายัรื้อหาและสรุป 

- ซเกถามและตอบข้อสงสเย 

- งารกลุ่ม: จเดท าัอกสารความ
ต้องการด้ารซอฟต์แวร ์

- ท าแบบฝึกหเดท้ายบทัรต่ยร 

- การัข้ารเ้รัรตยรและตอบ
ค าถามใรรเ้รัรตยร 

- คะแรรงารกลุ่ม 

- คะแรรแบบฝึกหเด 

8 สอบกลางภาค - คะแนนสอบกลางภาค 

9 บททต่ 6: าื้รนารการออกแบบ
ซอฟต์แวร์และการออกแบบัริง
สถาปัตยกรรม 

- บรรยายัรื้อหาและสรุป 

- ซเกถามและตอบข้อสงสเย 

- งารกลุ่ม: ออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร ์

- ท าแบบฝึกหเดท้ายบทัรต่ยร 

- การัข้ารเ้รัรตยรและตอบ
ค าถามใรรเ้รัรตยร 

- คะแรรงารกลุ่ม 

- คะแรรแบบฝึกหเด 

10 - 11 บททต่ 7: การออกแบบซอฟต์แวร์ใร
ระดเบรายละัอตยด 

- บรรยายัรื้อหาและสรุป 

- ซเกถามและตอบข้อสงสเย 

- งารกลุ่ม: วิัคราะห์การออกแบบ
ซอฟต์แวร์จากกรณตศึกาา
โครงการซอฟต์แวร ์

- ท าแบบฝึกหเดท้ายบทัรต่ยร 

- การัข้ารเ้รัรตยรและตอบ
ค าถามใรรเ้รัรตยร 

- คะแรรงารกลุ่ม 

- คะแรรแบบฝึกหเด 

12 บททต่ 8: การาเฒราซอฟต์แวร ์ - บรรยายัรื้อหาและสรุป 

- ซเกถามและตอบข้อสงสเย 

- ท าแบบฝึกหเดท้ายบทัรต่ยร 

- การัข้ารเ้รัรตยรและตอบ
ค าถามใรรเ้รัรตยร 

- คะแรรแบบฝึกหเด 
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13 บททต่ 9: การทดสอบซอฟต์แวร ์ - บรรยายัรื้อหาและสรุป 

- ซเกถามและตอบข้อสงสเย 

- สร้างกรณตทดสอบและทดสอบกเบ
ซอฟต์แวร์จริง 

- ท าแบบฝึกหเดท้ายบทัรต่ยร 

- การัข้ารเ้รัรตยรและตอบ
ค าถามใรรเ้รัรตยร 

- คะแรรการทดสอบ
ซอฟต์แวร ์

- คะแรรแบบฝึกหเด 

14 บททต่ 10: การบ ารุงรเกาาซอฟต์แวร์
และการจเดการโครงแบบระบบ 

- บรรยายัรื้อหาและสรุป 

- ซเกถามและตอบข้อสงสเย 

- ท าแบบฝึกหเดท้ายบทัรต่ยร 

- การัข้ารเ้รัรตยรและตอบ
ค าถามใรรเ้รัรตยร 

- คะแรรแบบฝึกหเด 

15 บททต่ 11: การจเดการคุณภาาและการ
ปรเบปรุงกระบวรการซอฟต์แวร ์

- บรรยายัรื้อหาและสรุป 

- ซเกถามและตอบข้อสงสเย 

- ท าแบบฝึกหเดท้ายบทัรต่ยร 

- การัข้ารเ้รัรตยรและตอบ
ค าถามใรรเ้รัรตยร 

- คะแรรแบบฝึกหเด 

16 สอบปลายภาค - คะแนนสอบปลายภาค 

 

5. สื่อการเรียนการสอน 

1. ัอกสารประกอบการสอรวิราวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2. ภาาัล่ือร (Slide) 

3. บทความจากหรเงสือหรือัว็บไซต์ต่างๆ 

4. ัครื่องคอมาิวัตอร์ 
5. โปรแกรม Microsoft Project ทต่ใร้ใรการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
6. กรณตศึกาาโครงการาเฒราซอฟต์แวร์ 
7. ซอฟต์แวร์ทต่ใร้ส าหรเบร ามาทดสอบซอฟต์แวร์ 
 

6. การประเมินผลการเรียน 

1. คะแรรัก็บ         50  คะแรร 

  1.1  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (Attendance) 10  คะแนน 

 1.2  แบบฝึกหัด (Assignments)  30 คะแนน 

 1.3  งานกลุ่ม (Project)   10 คะแนน 

2. คะแรรสอบกลางภาค        25 คะแรร 

3. คะแรรสอบปลายภาค        25 คะแรร 

                      รวม                100 คะแรร 
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7. เกณฑ์การวัดผล 

คะแนน 80-100  75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 0-49 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F 

 

8. เอกสารอ้างอิง 
เอกสารประกอบการสอนหลัก: 
ารารเตร์ ศรตัรานา, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, อุดรธารต: มหาวิทยาลเยรารภเฏอุดรธารต, 2559. 
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บทที่ 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
(Introduction to Software Engineering) 

 

1. ความน า 

ในปัจจุบันนี้  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเรา
มากขึ้น ทั้งในชีวิตส่วนตัว ทั้งทางด้านการศึกษา ธุรกิจ อุตสาหกรรม ความบันเทิง และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่ง
ในทางธุรกิจนั้น การมีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการบริหารงาน ถือได้ว่าเป็นกุญแจในการ
น าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจ โดยผู้ใช้ย่อมมีความคาดหวังต่อประสิทธภาพของซอฟต์แวร์ที่จะน ามาใช้งาน
ว่าจะมีความถูกต้องตลอดช่วงเวลาที่ใช้งาน สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่ายตามความต้องการเพ่ือการท างานที่
ดีขึ้น ยิ่งผู้ใช้มีความคาดหวังสูงเพียงใด ยิ่งท าให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ท างานหนักมากขึ้น เนื่องจากการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมผู้ผลิตซอฟต์แวร์ย่อมต้องสูงตามไปด้วย 

ดังนั้น เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าหรือองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซอฟต์แวร์จึง
ต้องถูกปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดซอฟต์แวร์อย่าง
ต่อเนื่อง ธุรกิจทางด้านซอฟต์แวร์หรืออุตสากรรมซอฟต์แวร์จึงมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยการพยายามน าวิชาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือช่วยเหลือ 
เทคนิค และวิธีการต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาในด้านการสร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้เวลานาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ต้นทุนสูง การไม่สามารถหา
ข้อผิดพลาดทั้งหมดก่อนส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้งาน การต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการ
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ หรือความยุ่งยากในการประเมินความก้าวหน้าในการสร้างซอฟต์แวร์  ซึ่ง
ศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีการน ามาใช้ คือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มี
ความส าคัญต่อวิศวกรซอฟต์แวร์ผู้ด าเนินการควบคุมกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ให้ประสบความส าเร็จ 

2.  ซอฟต์แวร์ 
ซอฟต์แวร์ (Software) ได้มีการให้ค าจ ากัดความของซอฟต์แวร์ไว้หลายนิยามด้วยกัน นั่นคือ  ซอฟต์แวร์
เป็น (1) “ชุดค าสั่ง (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ซึ่งเมื่อท าการประมวลผลแล้วจะผลิตผลงานที่ต้องการ” (2) 

“โครงสร้างข้อมูลซึ่งท าให้โปรแกรมสามารถจัดการสารสนเทศได้” และ (3) “ชุดเอกสารที่บรรยายการ
ปฏิบัติงานและการใช้โปรแกรม” 
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จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ ได้มีการผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆ มากขึ้นตามบทบาทของซอฟต์แวร์ ลักษณะ
ของลูกค้า และวัตถุประสงค์การใช้งาน แตกต่างกันออกไป โดยซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นมานั้น แม้จะมีความ
ทันสมัยและซับซ้อนมากขึ้น สิ่งส าคัญท่ีจะต้องค านึงถึงก็คือ ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 

2.1 บทบาทของซอฟต์แวร์ 
ในอุตสาหกรรมการผลิตซอฟต์แวร์จะมองซอฟต์แวร์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชนิดหนึ่ง โดยมีการ

พิจารณาบทบาทของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ได้ 2 บทบาทคือ บทบาทด้านการเป็นผลิตภัณฑ์ และบทบาทด้าน
การเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ 

1) บทบาทด้านการเป็นผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ท าหน้าที่เป็นตัวแปลงข้อมูลข่าวสาร ให้สามารถผลิต 
จัดการ จัดหา ปรับเปลี่ยน แสดงผล หรือส่งต่อข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลระดับบิตหรือข้อมูลที่ซับซ้อนมาก  
โดยท างานประสานร่วมกันกับการประมวลผลของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 

2) บทบาทด้านการเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์จะท างานเหมือนกับเป็นตัว
ควบคุมคอมพิวเตอร์ (เช่น ระบบปฏิบัติการ) เป็นตัวสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ (เช่น เครือข่าย) เป็นตัวช่วยใน
การสร้างและควบคุมโปรแกรมอ่ืนๆ (เช่น ซอฟต์แวร์เครื่องมือและสภาพแวดล้อม) และเป็นตัวก่อให้เกิด
เทคโนโลยีใหม่ๆ (เช่น พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)) เป็นต้น 

2.2 ประเภทของซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ ถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้งานด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน 

โดยในการผลิตสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ตามลักษะของลูกค้า ดังนี้ 
1) ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพ่ือลูกค้าทั่วไป (Generic Software Product) เป็นซอฟต์แวร์หรือระบบ

ที่มีการผลิตและจ าหน่ายโดยผู้ผลิตรายใหญ่ (Software Vendor) ให้กับลูกค้าในตลาดซอฟต์แวร์ทั่วไป ที่
ต้องการซื้อไปเพ่ือใช้งานตามความสามารถของซอฟต์แวร์ โดยจะมีการสร้างฟังก์ชั่นการท างานแบบทั่วไป 
ไม่ยึดตามความต้องการของลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ซอฟต์แวร์ส าหรับท างานเกี่ยวกับเอกสาร
และการค านวณทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น MS-Word และ MS-Excel เป็นต้น 

2) ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพ่ือลูกค้าเฉพาะราย (Customized Software Product) เป็นซอฟต์แวร์
หรือระบบที่พัฒนาขึ้นมาใช้ภายในองค์กร หรือลูกค้าเฉพาะรายที่ได้ตกลงท าสัญญาว่าจ้างกันไว้กับทีมงาน
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยจะมีฟังก์ชั่นการท างานตามความต้องการลูกค้าเท่านั้น เช่น ระบบควบคุมการจราจร
ทางอากาศ ระบบสินค้าคงคลังขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทเริ่มมีความไม่ชัดเจน เนื่องจาก
บางองค์กรจัดซื้อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพ่ือลูกค้าท่ัวไป แล้วท าการดัดแปลงให้ตรงตามความต้องการของงาน
ในองค์กรของตนเอง หรือดัดแปลงเพ่ือให้ผนวกรวมกับระบบในองค์กรได้ ตัวอย่างเช่น ระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) เป็นต้น ในอีกทางหนึ่งที่ตรงกันข้าม หาก
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ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับระบบบัญชี ถ้าจะพัฒนาขึ้นมาใช้ในองค์กร ก็จะเป็นเพียงการพัฒนาขึ้นมา
เท่าที่ระบบบัญชีในบริษัทใช้เท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าจะพัฒนาเพ่ือจ าหน่าย จะต้องมีการพิจารณา
ระบบบัญชีให้กว้างมากขึ้นเป็นระบบบัญชีมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไป โดยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่นั้น 
สามารถท าได้โดยการท าโปรแกรมขึ้นมาใหม่ หรือการปรับแต่งจากโปรแกรมแบบทั่วไป หรือการน า
ซอฟต์แวร์เก่ามาใช้ใหม่ 

2.3 กลุ่มของซอฟต์แวร์แยกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

จากวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์การใช้
งานที่แตกต่างกันออกไป จึงสามารถแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์การใช้งานออกเป็น 7 กลุ่ม
ดังนี้ [โรเจอร์ เอส. เพรสแมน, 2549] 

1) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยกลุ่มของโปรแกรมย่อย
ส าหรับบริการโปรแกรมอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการระบบและการสนับสนุนการท างานอรรถประโยชน์
อ่ืนๆ เช่น  ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ  ไดร์เวอร์  ตัวแปรภาษา  ตัวแก้ไขข้อความ  และตัวช่วยจัดการไฟล์  
ซึ่งอาจรวมถึงการท างานด้านเครือข่ายหรือตัวประมวลผลด้านโทรคมนาคม 

2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับแก้ปัญหาเฉพาะทาง 
สามารถท างานประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจที่เกิดข้ึนในแต่ละวัน หรือท าการตัดสินใจทางธุรกิจตามวิธีการเชิง
เทคนิค อาจถูกพัฒนาให้สามารถท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเครื่องเดียว (Stand Alone) ได้ หรือ
บางครั้งยังสามารถควบคุมหน้าที่ทางธุรกิจให้ท างานแบบเวลาจริง (Real-time) ได้ เช่น การประมวลผล
ข้อมูลขายสินค้า ณ จุดขาย (Point-Of-Sale: POS) การควบคุมกระบวนการผลิตตามเวลาจริง เป็นต้น 

3) ซอฟต์แวร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Scientific/Engineering Software) เป็น
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ตั้งแต่ทางด้านดาราศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี 
และอ่ืนๆ นอกจากการช่วยวิเคาะห์งานเชิงตัวเลขในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ยังช่วยในการออกแบบในการ
จ าลองระบบงาน หรืองานอินเทอร์แอคทีพอ่ืนๆ 

4) ซอฟต์แวร์แบบฝัง (Embedded Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ฝังติดตั้งไว้ภายในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือภายในระบบงาน เพ่ือควบคุมการท างานของอุปกรณ์หรือระบบงานนั้นๆ โดยไม่
แสดงให้ผู้ใช้งานเห็นหรือจ ากัดการมองเห็น เช่น การควบคุมปุ่มต่างๆ บนเครื่องไมโครเวฟ หรือท างานที่เป็น
ส่วนส าคัญของหน้าที่หลัก  เช่น  ระบบการเบรก  ระบบการแสดงค่าต่างๆ บนหน้าปัดรถยนต์ 

5) ซอฟต์แวร์สายการผลิต (Production-Line Software) เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะด้านที่ลูกค้าหลาย
กลุ่มสามารถน าไปใช้งานได้เหมือนกัน หรืออาจเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ และลูกค้าตลาดใหญ่ที่เป็นผู้ใช้ทั่วไป 

เช่น โปรแกรมเพ่ือการควบคุมสินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า (Word processor) ซอฟต์แวร์
กระดาษค านวณอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheet) ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟฟิคหรือมัลติมีเดีย ซอฟต์แวร์
จัดการฐานข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ช่วยควบคุมด้านการเงินต่างๆ เป็นต้น 
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6) เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) เป็นซอฟต์แวร์เพ่ือจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลผ่านการ
ท างานบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจกจ่ายและติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เว็บเมลล์ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล๊อก วิกิ เป็นต้น 

7) ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบ
ให้มีอัลกอริธึมในการท างานเลียนแบบสมองมนุษย์เพ่ือแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงกว่าโปรแกรมปกติ ด้วย
การวิเคราะห์ตามหลักของเหตุและผล งานประยุกต์ในซอฟต์แวร์หมวดนี้รวมถึง วิทยาการหุ่นยนต์ 
(Robots) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) การรู้จ ารูปแบบ (Pattern Recognition) โครงข่าย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Network) การพิสูจน์ทฤษฏี (Theory Proving) และการเล่นเกม 
(Game Playing) เป็นต้น 

นอกเหนือจากการจัดกลุ่มซอฟต์แวร์ดังกล่าว การก้าวเข้าสู่ยุคการสื่อสารโทรคมนาคมที่ผู้คน
สามารถท าการสื่อสารและท างานกลุ่มร่วมกันได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะอยู่คนละที่คนละเวลา ท าให้ความท้า
ทายของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่จะสร้างซอฟต์แวร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กลุ่มคน และการกระจายสินค้าระดับมวลชน ก าลังเกิดการแข่งขันกันมากขึ้น 

2.4 คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 

ในระหว่างการท างานพัฒนาซอฟต์แวร์ สิ่งที่องค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะต้องค านึงถึงก็คือ คุณภาพ
ของซอฟต์แวร์ โดยวิธีที่จะวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ให้อยู่ในระดับที่องค์กรหรือเจ้าของโครงการยอมรับได้ 
เบื้องต้นสามารถพิจารณาจากคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ ต่อไปนี้ 

1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยซอฟต์แวร์จะต้องก่อให้เกิดความประหยัดหรือสิ้นเปลืองน้อย
ที่สุด สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ อันได้แก ่หน่วยความจ า พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม มี
ความถูกต้อง ความรวดเร็วในการประมวลผลและในการตอบสนองกับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ
ระบบที่ถูกออกแบบไว้ 

2) ความสามารถในการใช้งาน (Usability) โดยซอฟต์แวร์จะต้องสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 
โดยควรมีการออกแบบจอภาพที่น าทางการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ รวมทั้งมีคู่มือประกอบการติดตั้งและการใช้
งานที่เหมาะสม เป็นต้น 

3) ความสามารถในการบ ารุงรักษา (Maintainability) โดยซอฟต์แวร์ต้องมีความง่ายต่อการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วท่วงที สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

4) ความสามารถในการพ่ึงพา (Dependability) โดยซอฟต์แวร์จะต้องคงไว้ซึ่งความสามารถใน
การสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องผ่านการทวนสอบและตรวจรับการท างานของ
ฟังก์ชันทั้งหมด รวมไปถึงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ 
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การจะได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้านั้น จ าเป็นต้องมีหลักวิธีการ
ในการพัฒนา ซึ่งหัวข้อต่อไปจะได้กล่าวถึงหลักการนั้น คือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

3. วิวัฒนาการและความส าคัญของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์ ได้มีผู้ให้นิยามในแง่มุมต่างๆ ไว้ว่า 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) หมายถึง (1) “การประยุกต์ใช้ระบบ กฎเกณฑ์ การเข้าถึง
ซึ่งสามารถวัดประเมินได้ในการพัฒนา การปฏิบัติการ และการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ และในการศึกษาสิ่ง
เหล่านี้ ก็คือการประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมมาจัดการกับซอฟต์แวร์” และ (2) “การน าแนวทางที่เป็น
ระบบ  มีระเบียบ กฎเกณฑ์ และสามารถวัดผลในเชิงปฏิบัติได้ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปฏิบัติการ และ
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์”  

3.1 วิวัฒนาการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
กว่าจะได้มีการสรุปหรือให้นิยามต่างๆ เหล่านี้มา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

จากเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1.1 ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1945 ถึงปี ค.ศ. 1965 

ในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าเป็น จุดเริ่มต้นของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีการกล่าวขานและน าการผลิต
ซอฟต์แวร์มาใช้ในช่วงแรก ซึ่งขณะนั้นรู้จักกันเพียงกลุ่มของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และสถาปนิก เท่านั้น โดยมุ่งเน้นที่การผลิตซอฟต์แวร์ตามวิธีการของตนเอง
เท่านั้น จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1968 และ 1969 องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic 

Treaty Organization หรือ NATO) ได้จัดการสัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขึ้นที่ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นการ
จุดประกายให้วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเกิดเป็นข้อตกลงทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ขึ้น 

 3.1.2 ช่วงปี ค.ศ. 1965 ถึง 1985 

ในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงของ วิกฤติซอฟต์แวร์ (Software Crisis) ทั้งนี้เนื่องจากโครงการ
ผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆ เกิดปัญหาขึ้นในหลายโครงการในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1960 ถึง 1980 อันเนื่องมาจาก
ต้นทุนของค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณ หรือแม้แต่ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานยังไม่เหมาะสม
เพียงพอ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ส่งผลให้โครงการต้องประสบความล้มเหลว ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ OS/360 พบว่าระบบใช้ระยะเวลาในการพัฒนานานถึง 10 ปี (ค.ศ. 
1960-1970) ใช้เงินลงทุนถึงพันล้านเหรียญ และจ านวนวิศวกรซอฟต์แวร์ถึง 1,000 คน 
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 ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของฐานจรวดน าวิถีแอร์เรียน พบว่าระบบมีจุดบกพร่อง
ช่องโหว่ ท าให้แฮกเกอร์เจาะเข้าสู่ระบบได้และขโมยรหัสผ่านในการควบคุมฐานปล่อยจรวด จนเป็นเหตุให้
เกิดระเบิดขึ้นในเวลาต่อมา 

 ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบการแผ่รังสีส าหรับเครื่องรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีวิทยา พบว่าเกิดความ
ล้มเหลวในขณะปฏิบัติงาน ท าให้กัมมันตรังสีจากหลอดบรรจุไหลออกจากหลอดบรรจุแผ่เข้าสู่ร่างการผู้ป่วย
จนท าให้ผู้ป่วนเสียชีวิต 

นอกจากนีย้ังมีปัญหาและความเสียหายอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก ซอฟต์แวร์เกิดการชะลอตัวลง สาเหตุ
ส าคัญมาจากแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ยังไม่สามารถน ามาใช้ได้จริงกับ
การท างาน 

 3.1.3 ช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง ปัจจุบัน 

ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เรียกว่า ฟองสบู่แตก นั่นคือเป็นช่วงที่เกิดความพยายามในการแก้ปัญหา
วิกฤตซอฟต์แวร์ โดยวิศวกรซอฟต์แวร์ต่างได้ตระหนักในวิกฤตซอฟต์แวร์ และใช้ความพยายามอย่างไม่
ลดละที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่และวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่างๆ 

ได้มีการน าเสนอเข้ามาอย่างต่อเนื่องมากมาย โดยปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้การผลิตซอฟต์แวร์ประสบ
ผลส าเร็จได้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย เครื่องมือ (Tools) ส าหรับอ านวยความสะดวกในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา สหวิทยาการ (Discipline) ที่เป็นผสมผสานระหว่างศาสตร์
และศิลป์เข้าด้วยกัน วิธีการที่ถูกแบบแผน (Formal Method) ที่เป็นที่ยอมรับด้านวิศวกรรมที่เหมาะสมมา
ใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์ กระบวนการ (Process) เป็นกระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ส าหรับเป็น
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) น าพาไปสู่การผลิต
ซอฟต์แวร์ที่ถูกจริยธรรม รวมถึงการมีใบอนุญาตการประกอบอาชีพ 

3.2 ความส าคัญของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
นับตั้งแต่ยุคฟองสบู่แตก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ทวีความส าคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากซอฟต์แวร์มี

ความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับทุกๆ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตซอฟต์แวร์ เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการผลิตซอฟต์แวร์ สามารถสรุปปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้งาน
ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์มีความส าคัญมากข้ึนได้ 7 ประการดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วขึ้น ท าให้ระยะเวลาในการผลิต
ลดน้อยลง ทีมงานจึงต้องหาวิธีที่จะท าให้การผลิตซอฟต์แวร์รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. การเปลี่ยนแปลงในยุคอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์ที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง ท าให้
มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ิมมากข้ึน และส่งผลให้ต้นทุนการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย 

3. บุคคลทั่วไปหรือบริษัทขนาดเล็กมีอ านาจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น เนื่องจากราคาของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ถูกลง 
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4. การแพร่หลายของการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบท้องถิ่นและแบบระยะไกล 

5. ความสามารถในการดัดแปลงใช้เทคโนโลยีเชิงวัตถุเข้ากับระบบงานได้ 
6. การเปลี่ยนแปลงของส่วนประสานกับผู้ใช้ที่มีรูปแบบเป็นกราฟฟิกมากขึ้น และมีลักษณะโต้ตอบ

กับผู้ใช้ได้ เช่น ไอคอน เมนู และตัวชี้เมาส์ 
7. แบบจ าลองกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบน้ าตก (Waterfall) ไม่สามารถคาดการณ์ความ

ต้องการของผู้ใช้ได้อีกต่อไป 

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีวิศวกรรมที่จะควบคุมและด าเนินการผลิต มีการเรียนรู้การท างาน
ของโครงการในอดีตก่อนด าเนินโครงการในปัจจุบัน เพ่ือให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการ
สร้างมาตรฐานให้กับเทคนิค แนวทาง ทฤษฎี และเครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน จนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้
กลายเป็นศาสตร์และแขนงของการศึกษาเฉพาะ ในการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีราคาถูกลง เป็น
ที่ยอมรับได้ ดูแลรักษาได้ง่าย และพัฒนาได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยมีการประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยี
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารจัดการโครงการ และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด โดยแต่ละศาสตร์มีความแตกต่างกันดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1.1 ตารางเปรียบเทียบวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับศาสตร์ที่เก่ียวข้องด้านอ่ืน 

ศาสตร์ ค าอธิบาย 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software Engineering) 

เป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยปญัหาในทางปฏิบัติของการผลิตซอฟต์แวร์ทางด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น การบริหารจัดการทรัพยากร การออกแบบระบบหรือซอฟตแ์วร์ การเลือก
เทคโนโลย ีผลกระทบของสภาพแวดล้อมท่ีมตี่อการประมาณการทางด้านต่างๆ การ
ทดสอบ การประกันคณุภาพและการบ ารุงรักษาระบบ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Engineering) 

เป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการ
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนฮารด์แวร์และซอฟต์แวร ์

วิศวกรรมระบบ 

(System Engineering) 

เป็นหลักวิชาที่เกี่ยวข้องกับทุกๆ ดา้นของการพัฒนาและการเปลีย่นแปลงของระบบท่ี
มีความซับซ้อน โดยมีซอฟต์แวร์เปน็เกณฑ์หลักในการท างานของระบบ ดังนั้น 
วิศวกรรมระบบจึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฮารด์แวร์ นโยบาย ออกแบบ พัฒนา
กระบวนการและระบบไปพร้อมๆ กับการวิศวกรรมซอฟต์แวรด์้วย 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Computer Science) 

เป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยทฤษฏีและวธิีการทางคอมพิวเตอร์และระบบในเชิงลึก 
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4. องค์ประกอบของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ในอดีตการผลิตซอฟต์แวร์จะเป็นการมุ่งเน้นการสร้างระบบงานที่ซับซ้อนในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นส่วน
ใหญ่ จ าเป็นต้องอาศัยวิศวกรรมระบบในการท างาน ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากขึ้น ต้อง
ผลิตซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพมากขึ้น จ าเป็นต้องใช้หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ร่วม เพ่ือ
สนับสนุนซึ่งกันและกันในการสร้างซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึงของแบ่งองค์ประกอบของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ออกเป็น 2 ส่วนคือ วิศวกรรมระบบ และวิศวกรรมการผลิต [Waman S. Jawadekar, 2005] 

 

 

รูปที่ 1.1 องค์ประกอบของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

4.1 วิศวกรรมระบบ 

วิศวกรรมระบบ (System Engineering) หมายถึง กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ของระบบที่มี
ความสลับซับซ้อน เพ่ือสนับสนุนการท างานในส่วนวิศวกรรมการผลิต ซึ่งมีกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของระบบ 

2. ก าหนดขอบเขตของระบบ 

3. แบ่งระบบออกเป็นส่วนต่างๆ ตามฟังก์ชันงานหรือคุณสมบัติของระบบ 

4. พิจารณาความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกันทั้งหมด 

5. ก าหนดความสัมพันธ์ของปัจจัยน าเข้า ประมวลผล และผลลัพธ์ 
6. พิจารณาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล หรือ

แม้แต่ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อ่ืนๆ 

7. ก าหนดความต้องการในส่วนของปฏิบัติการและฟังก์ชันการท างานทั้งระบบ 

8. การสร้างแบบจ าลอง เพ่ือใช้วิเคราะห์และพัฒนาให้สอดคล้องกับแบบจ าลองซอฟต์แวร์ที่สร้าง 
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9. น าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ระบบ เจ้าของ
ระบบ หรือแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่มีต่อระบบ 

4.2 วิศวกรรมการผลิต 

วิศวกรรมการผลิต (Development Engineering) หมายถึง กระบวนการแปรสภาพความต้องการ
ของระบบ ให้กลายเป็นซอฟต์แวร์อันเป็นเป้าหมายส าคัญทางด้านวิศวหรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งมีกิจการรมที่
จะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดความต้องการและจัดท าข้อก าหนดคุณสมบัติ 
2. ออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการ  

3. พิจารณาสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางแก้ไขปัญหา 

4. วางแผนโครงการผลิตซอฟต์แวร์ 
5. ทดสอบซอฟต์แวร์ในแต่ละคอมโพเน้นท์ 
6. ผนวกคอมโพเน้นท์ต่างๆ รวมเป็นระบบเดียวกัน 

7. ทดสอบการผนวกรวมระบบ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับความต้องการ
ที่ได้ก าหนดไว้ 

8. พิจารณากลยุทธ์ในการน าไปใช้งาน  

9. น าไปใช้งาน  

10. ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการ 

11. บ ารุงรักษาและติดตั้งซอฟต์แวร์ 

องค์ประกอบส่วนวิศวกรรมระบบ และวิศวกรรมการผลิต มีความเก่ียวข้องกันโดยตรง แตกต่างกัน
เพียงจุดเน้นการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเตรียมการ หรือแม้แต่ขั้นตอนการผลิต ทั้งนี้เพ่ือต้องการ
ผลิตซอฟต์แวร์ให้ได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 

5. ระเบียบวิธีปฏิบัติวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ระเบียบวิธีปฏิบัติของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในที่นี้มีความหมายถึง แนวทางส าหรับการด าเนินการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่ทีมงานผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะเลือกน าไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งระเบียบวิธีปฏิบัติที่เป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวางคือ วิธีเชิงโครงสร้าง และวิธีเชิงวัตถุ แต่ก็ยังมีระเบียบวิธีปฏิบัติแบบอื่นๆ ด้วย 

5.1 ระเบียบวิธีปฏิบัติเชิงโครงสร้าง 
 ระเบียบวิธีปฏิบัติเชิงโครงสร้าง (Structural Methodology) เป็นแนวทางปฏิบัติของวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม ที่มีการแบ่งระบบและความต้องการออกเป็นระบบย่อย (Sub-System) ตามลักษณะ
ของฟังก์ชันงาน แต่ละระบบย่อยสามาถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยลงไปได้อีกหากยังมีความซับซ้อนอยู่ ลักษณะ
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ของระบบจึงเป็นโครงสร้างแบบล าดับชั้น ระเบียบวิธีปฏิบัติชนิดหนึ่ง ที่นิยมน ามาใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ คือ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง (Structured System Analysis 

and Design: SSAD)คิดค้นโดย Yourdon & Demarco ปี ค.ศ. 1978 ซึ่งทีมงานต้องใช้ต้นทุนมากและ
เวลานานในช่วงนี้ เนื่องจากต้องวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล รวมถึงพฤติกรรมของระบบแยกส่วนกัน และ
เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้ด้วย 

5.2 ระเบียบวิธีปฏิบัติเชิงวัตถุ 
 ระเบียบวิธีปฏิบัติเชิงวัตถุ (Object-Oriented Methodology) เป็นแนวทางใหม่ที่คิดค้นโดย 
Grady Booch, James Rumbaugh และ Ivar Jacobson ด้วยวิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิง
วัตถุ (Object-Oriented System Analysis and Design: OOAD) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ระบบโดยการมอง
ทุกอย่างในระบบเป็นวัตถุ (Object) ซึ่งภายในวัตถุนั้นจะมีทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลคุณลักษณะและพฤติกรรม
ของวัตถุรวมอยู่ด้วยกัน ท าให้การวิเคราะห์และออกแบบระบบท าได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยม
อย่างสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคตด้วย เนื่องจากแบบจ าลองการผลิตซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้กับแนวทาง
เชิงวัตถุ จะรองรับกับระบบงานที่มีความซับซ้อนสูง ไม่ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และออกแบบนาน
จนเกินไป ท าให้มีเวลาในการสร้างและทดสอบมากยิ่งขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้เป็น
อย่างดี 

5.3 ระเบียบวิธีปฏิบัติแบบเป็นทางการ 
ระเบียบวิธีปฏิบัติแบบเป็นทางการ (Formal Methodology) เป็นระเบียบวิธีที่อาศัยวิธีการทาง

คณิตศาสตร์เข้าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการท างาน 2 ชนิดได้แก ่

1) การระบุข้อก าหนดอย่างมีแบบแผน (Formal Specification) เป็นวิธีการอธิบายข้อก าหนด
ด้ายภาษาชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น พีชคณิต และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ที่ได้มีการก าหนดนิยามของ
ค าศัพท์และรูปแบบของไวยกรณ์ไว้อย่างเป็นทางการแล้ว 

2) การทวนสอบอย่างมีแบบแผน (Formal Verification)  เป็นวิธีการทวนสอบโดยใช้การพิสูจน์
ทางตรรกะช่วยให้การทวนสอบซอฟแวร์มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการถึงขั้นการส่งมอบซอฟต์แวร์นั้น มีกลุ่มบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้องกันในโครงการผลิตซอฟต์แวร์ จ าแนกได้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) ผู้ใช้ (User) ซึ่งเป็นผู้ใช้
ระบบงานที่แท้จริงที่ต้องใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นมาเป็นงานประจ า (2) ลูกค้า (Customer) อาจเป็น
บุคคล องค์กร หรือบริษัท ที่ต้องการให้มีการผลิตซอฟต์แวร์และเป็นผู้จ่ายเงิน และ (3) นักพัฒนา 
(Developer) อาจเป็น บุคคล บริษัท หรือองค์กรก็ได้เช่นกัน ที่ท าหน้าที่สร้างซอฟต์แวร์ ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่หลัก
ควบคุมดูแลนักพัฒนาให้ท างานตามกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ก็คือ วิศวกรซอฟต์แวร์  
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รูปที่ 1.2 ความเกี่ยวข้องกันของบุคคลทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

6.1 คุณลักษณะของวิศวกรซอฟต์แวร์ 
วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต้องรับผิดชอบงานส่วนใหญ่ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 

และทักษะต่างๆ ตลอดจนมีบุคลิกภาพดังต่อไปนี้ 
1) ความรู้ด้านการผลิตซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับทักษะ เครื่องมือ กระบวนการจัดการ ที่ช่วยสนับสนุน

การผลิตซอฟต์แวร์ 
2) ความรู้ด้านการบริหารโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การก าหนดกิจกรรม การจัดสรร

ทรัพยากร การติตามและการควบคุมการด าเนินการต่างๆ 

3) ความรู้ด้านการจัดการ เกี่ยวกับกระบวนการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามข้ันตอนการบริหารคือ การวางแผน การจัดการองค์กร การชี้น าและการควบคุมงานให้สัมฤทธิ์ผล 

4) ความรู้ด้านธุรกิจ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของการซื้อขายสินค้า หรือการบริหารจัดการตาม
ความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน 

5) ความรู้ด้านงานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับผู้รับข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า 

หรือแม้แต่เพ่ือนร่วมงานในองค์กร 

6) ความน่าเชื่อถือ เกี่ยวกับการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ทีมงานและบุคคลทุกฝ่าย  ที่
เกี่ยวข้องให้ยอมรับในศักยภาพของตน 

7) ความรู้สึกไว เกี่ยวกับการรับรู้และการคาดคะเนผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างตนกับ
บุคคลอื่น พร้อมที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดข้อพิพาทขึ้น  

8) ความเป็นผู้น า เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่และจูงใจให้บุคคลอื่นปฏิบัติตาม 
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9) ความอดทนต่อภาวะความกดดัน เกี่ยวกับความตึงเครียด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ
โครงการ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10) ความยืดหยุ่นสูง เกี่ยวกับความสารมารถในการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

โดยอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน 

11) ความรับผิดชอบสูง เกี่ยวกับการรับมอบหมายงานหรือหน้าที่ ซึ่งจะต้องบริหารโครงการผลิต
ซอฟต์แวร์ให้ประสบความส าเร็จ ตามเจตนารมณ์ขององค์กร 

12) ความยุติธรรม เกี่ยวกับความถูกต้อง เละจริยธรรมอันดีงาม โดยปราศจาการเลือกปฎิบัติเอน
เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งโดยขาดเหตุผลอันสมควร 

6.2 ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมของวิศวกรซอฟต์แวร์ 
วิศวกรซอฟต์แวร์ เป็นผู้ที่เกี่ยวพันกับความรับผิดชอบมากกว่ามีความถนัดทางเทคนิค ดังนั้นจะต้อง

มีจริยธรรมในการท างานเพ่ือจะได้รับความเคารพแบบมืออาชีพ ซึ่งพฤติกรรมที่มีจริยธรรมนั้นส าคัญกว่า 
การที่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฏหมาย ซึ่งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ประกอบด้วย 

- ความลับ: วิศวกรซอฟต์แวร์ต้องรักษาความลับของลูกค้า นายจ้าง แม้ว่าจะไม่มีการลงนามเป็น
ลายลักษณ์อักษรก็ตาม 

- ความสามารถ: วิศวกรซอฟต์แวร์ไม่ควรอวดความสามารถท่ีไม่จริง ไม่ควรรับงานที่ตัวเองไม่ถนัด 

- สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: วิศวกรซอฟต์แวร์ควรระมัดระวัง ไม่ละเมิดกฏหมายของท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

- การใช้คอมพิวเตอร์ผิดวัตถุประสงค์: วิศวกรซอฟต์แวร์ ไม่ควรใช้ความถนัดในทางเทคนิค ใช้
คอมพิวเตอร์ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ใช้เล่นเกมส์ในเวลางานหรือแพร่เชื้อไวรัส 

6.3 หลัก 8 ประการที่วิศวกรซอฟต์แวร์ต้องยึดปฏิบัติ 
สมาคม ACM และสถาบัน IEEE ในสหรัฐอเมริกา ได้ร่างระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม

ของวิศวกรซอฟต์แวร์ให้สมาชิกลงนามปฏิบัติ เป็นระเบียบที่ประกอบด้วย 8 หลักการที่สัมพันธ์กับความ
ประพฤติและการตัดสินใจของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์ ดังนี้ 

1. Public ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

2. Client and Employer ค านึงถึงความต้องการของลูกค้าและนายจ้าง 
3. Product ผลิตผลงานด้วยมาตรฐานสูงสุดตามหลักวิชาการ 

4. Judgment การตัดสินใจอย่างอิสระ เป็นตัวของตัวเองโดยยึดมั่นในหลักวิชา 

5. Management ถ้าเป็นหัวหน้าหรือฝ่ายบริหาร ต้องสนับสนุนและเผยแพร่การรักษาจริยธรรม 

6. Professional ยึดมั่นในคุณธรรมและรักษาชื่อเสียงในวิชาชีพโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  

7. Colleagues สนับสนุนเพื่อนร่วมวิชาชีพ  

8. Self พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
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7. สรุปท้ายบท 

จากจุดเริ่มต้นของการมีความต้องการหรือมีความจ าเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์ของลูกค้าหรือผู้ใช้ ในด้านต่างๆ 
ท าให้เกิดองค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมาแข่งขันกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งในอดีตนั้นไม่มีทฤษฏี เทคนิค หรือ
วิธีการที่แน่ชัด ท าให้การผลิตซอฟต์แวร์เข้าสู่จุดควิกฤติ ดังนั้น หลังยุคการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่มีการ
ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมเข้ามาร่วมกับกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน
บ ารุงรักษาระบบซอฟต์แวร์หลังการใช้งาน เพ่ือให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงสุดภายใต้ขีดจ ากัดด้านเวลา
และต้นทุน ท าให้เป็นจุดก าเนิดของค าว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 

 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้มีการน าหลักการ แนวคิด ระเบียบวิธีปฏิบัติ และเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนอกจากกระบวนการทางเทคนิคในการผลิต
ซอฟต์แวร์แล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์ยังต้องดูแลกิจกรรมการบริหารโครงการและต้องใช้พ้ืนความรู้ทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ในการท างานด้วย โดยวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้แบ่งองค์ประกอบออกเป็นสองส่วนคือ 
วิศวกรรมระบบ และ วิศวกรรมการผลิต ทั้งสองส่วนท างานสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มี
คุณภาพ ซึ่งสามารถวัดซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพได้จากคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ ได้แก่ ประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการใช้งาน ความสามารถในการบ ารุงรักษา และความสามารถในการพ่ึงพาได้ ในระหว่ง
การด าเนินงานนั้นจ าเป็นต้องอาศัยระเบียบวิธีปฏิบัติทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นแนวทาง ซึ่งแนวทางที่เป็น
ที่นิยมใช้คือ ระเบียบวิธีปฏิบัติเชิงโครงสร้าง และ ระเบียบวิธีปฏิบัติเชิงวัตถุ โดยวิศวกรซอฟต์แวร์จะต้องยึด
เป็นแนวทางปฏิบัติ และ ควบคุมการผลิตซอฟต์แวร์ตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้าและผลิต ให้กับตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ ด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

 

1. ในปัจจุบันซอฟต์แวร์มีการพัฒนาขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ จงอธิบายลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ดีว่าควร
เป็นอย่างไร อย่างน้อย 5 ลักษณะ 

2. ซอฟต์แวร์มีการแพร่หลายไปในทุกที่อย่างรวดเร็ว มีผู้น าไปใช้งานในหลายลักษณะแตกต่างกันไป จง
ยกตัวอย่างผลกระทบของการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคมทั้งทางด้านบวกและลบ มาด้านละ 3 ตัวอย่าง 

3. จงอธิบายถึงวิกฤติซอฟต์แวร์ (Software Crisis) ว่ามีความหมายว่าอย่างไร 

4. จงบอกถึงความแตกต่างระหว่างศาสตร์ทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

5. องค์ประกอบของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ วิศวกรรมระบบและวิศวกรรมการผลิต 

จงอธิบายว่าทั้งสองส่วนมีความส าคัญต่อกันอย่างไร 

6. จากความเชื่อต่อไปนี้ ท่านสนับสนุนความเชื่อนี้หรือไม่ และจงอธิบายเหตุผลประกอบ 

ก. กรณีท่ีท่านเป็นลูกค้า ท่านบอกความต้องการและว่าจ้างให้เงินสนับสนุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ด้วยความไว้วางใจผู้พัฒนา โดยไม่จ าเป็นต้องเขียนข้อตกลงหรือท าสัญญาของโครงการนั้น 

ข. กรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้ ท่านบอกความต้องการเพียงคร่าวๆ ก็เพียงพอ เพ่ือให้ผู้พัฒนาเริ่มเขียน
โปรแกรมได้เลย โดยท่านสามารถบอกรายละเอียดต่างๆ ในภายหลัง 

ค. กรณีที่ท่านเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ หากโครงการของท่านมีหลายระยะ โดยในระยะแรกทีมงาน
ของท่านท างานไม่ตรงก าหนด ก็ให้เพิ่มจ านวนโปรแกรมเมอร์เข้าไป แล้วจะท าให้งานเสร็จตามก าหนด 

7. ในการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ตามหลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น  จะต้องใช้ศาสตร์ใดบ้างมา
ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

8. ระเบียบวิธีปฏิบัติวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบใด ที่เป็นที่นิยมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน 

9. ในประเทศไทย ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ท าหน้าที่สนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จง
อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานต่อไปนี้ 

ก. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

ข. ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) 

ค. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) 

10.จงบอกถึงหน้าที่ท่ีวิศวกรซอฟต์แวร์พึงมี ในวิชาชีพและต่อสังคม 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

กระบวนการซอฟต์แวร ์
 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความน า 
2. กระบวนการซอฟต์แวร์ 
3. แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ทั่วไป 

4. แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์แบบผสมผสาน 

5. แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์อ่ืนๆ 

6. เครื่องมือช่วยเหลือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
7. สรุปท้ายบท 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. สามารถอธิบายความหมายและกิจกรรมของกระบวนการซอฟต์แวร์ 
2. สามารถบอกรูปแบบต่างๆ ของแบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ทั่วไป แบบจ าลองกระบวนการ

ซอฟต์แวร์แบบผสมผสาน แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์อ่ืนๆ รวมทั้งอธิบายความแตกต่าง
ของกระบวนการซอฟต์แวร์เหล่านั้นได้ 

3. สามารถจ าแนกเครื่องมือช่วยเหลือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ผู้สอนซักถามเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 

5. ผู้เรียนตอบค าถามในชั้นเรียน และซักถามข้อสงสัย 

6. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
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3. บทความจากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การประเมินผลการเรียนการสอน 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 2 

กระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process) 
 

1.  ความน า 

ในการผลิตซอฟแวร์ภายใต้ข้อจ ากัดด้านขนาด ความซับซ้อน เวลา เงินทุน และตรงตามความต้องการของ
ตลาดนั้น จ าเป็นต้องมีล าดับขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพออกมา เรียกล าดับขั้นตอนการผลิตนี้ว่า กระบวนการซอฟต์แวร์ (Software 

Process) ซ่ึงกระบวนการในการผลิตซอฟต์แวร์นั้นมีความท้าทายมากกว่าการผลิตสินค้าชนิดอ่ืน เนื่องจาก
ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ ท าให้ควบคุมการผลิตได้ยากกว่าการผลิตสินค้าชนิดอ่ืน ดังนั้น
จึงต้องอาศัยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ มาเป็นกรอบการ
ท างานหรือเป็นเครื่องมือควบคุมการผลิต 

กระบวนการในการผลิตซอฟต์แวร์นั้นมีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน แต่ละลักษณะมีกิจกรรมพ้ืนฐานที่
เหมือนกันแต่ล าดับการท างานของกิจกรรมอาจไม่เหมือนกัน โดยองค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์สามารถเลือกใช้
กระบวนการซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับชนิดของระบบ และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ที่ก าลังพัฒนาอยู่ การผลิต
ซอฟต์แวร์อาจได้มาจากการที่ไม่มีอะไรเลย นั่นคือต้องเขียนภาษาโปรแกรมตั้งแต่ต้นเอง หรืออาจได้มาจาก
การอาศัยวิธีขยายหรือปรับปรุงระบบที่มีอยู่เดิม การปรับองค์ประกอบ และการรวมซอฟต์แวร์หรือคอม
โพเนนท์ระบบที่มีอยู่เข้ากับระบบใหม่ที่สร้าง ซึ่งจากความแตกต่างขององค์กรที่พัฒนาซอฟต์แวร์นี่เอง ได้มี
ผู้ให้แนวคิดในการสร้างแบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ออกมาหลายรูปแบบ เพ่ือจ าลองให้เห็นล าดับ
ขั้นตอนของกิจกรรมในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ แต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป โดย
วิศวกรซอฟต์แวร์สามารถน าเครื่องมือคอมพิวเตอร์ช่วยเหลืองานทางวิศวกรรมซอฟแวร์เข้ามาใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ในกระบวนการซอฟต์แวร์ได้ เพ่ือความสะดวกในการจัดการงานและให้เหมาะสมกับระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ 

2.  กระบวนการซอฟต์แวร์ 
กระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process) ตามแนวคิดของ Roger S. Pressman [Roger S. 

Pressman, 2004] จะหมายถึง“กรอบการด าเนินกิจกรรมในการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ” และตาม
แนวคิดของ Ian Sommerville [Ian Sommerville, 2011] หมายถึง “กลุ่มของกิจกรรมและผลลัพธ์ของ
แต่ละกิจกรรมเพ่ือการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์” จากทั้งสองนิยามดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า 
กระบวนการซอฟต์แวร์ คือกลุ่มของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันที่น าไปใช้ปฏิบัติเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 
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กระบวนการซอฟต์แวร์  สามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ (Software Life 

Cycle) โดยกิจกรรมพ้ืนฐานที่ทุกกระบวนการซอฟต์แวร์มีร่วมกัน ประกอบด้วย 4 ส่วน [Ian 

Sommerville, 2011] ดังนี้ 
1) การก าหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ (Software Specification) เป็นการนิยามหน้าที่ต่างๆ 

ที่ต้องมีในซอฟต์แวร์ และระบุข้อจ ากัดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
2) การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ (Software Design and Implementation) เป็นการ

ออกแบบ สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตรงกับข้อก าหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ 
3) การตรวจสอบซอฟต์แวร์ (Software Validation) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ

ซอฟต์แวร์ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้น ผลิตได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ
ข้อก าหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ 

4) การวิวัฒนาการซอฟต์แวร์ (Software Evolution) เป็นการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์เมื่อลูกค้าใช้
งานได้ระยะหนึ่ง ซึ่งลูกค้าอาจมีความต้องการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงความต้องการบางอย่าง หรือ
เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี  ดังนั้น ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องมีการเตรียมการบางอย่าง เพ่ือ
จัดการกับเหตุการณ์ที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ส าหรับซอฟต์แวร์ที่มีวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้งานและมีข้อจ ากัดภายในองค์กรที่แตกต่างกัน 
ขั้นตอนพื้นฐานในกระบวนการผลิตที่แต่ละองค์กรก าหนดขึ้นย่อมแตกต่างกันได้ ดังนั้น วิธีการที่จะแสดงให้
เห็นกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างแท้จริงก็คือการสร้าง แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์  (Software 

Process Model) ซึ่งเป็นการจ าลองภาพของกระบวนการซอฟต์แวร์ เพ่ือให้เห็นถึงการจัดโครงสร้างล าดับ
ขั้นตอนของกระบวนการในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยแบบจ าลองกระบวนการสามารถเขียนให้อยู่ใน
รูปของแผนภูมิหรือรูปภาพที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย แล้วแต่มุมมองของผู้พัฒนา 

3. แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ทั่วไป 

ในปัจจุบัน แบบจ าลองกระบวนการมีหลายรูปแบบที่แตกต่างกันจ านวนมาก โดยทั่วไปแบบจ าลอง
กระบวนการซอฟแวร์มีพ้ืนฐานมาจาก 2 รูปแบบ คือแบบจ าลองน้ าตก และแบบจ าลองวิวัฒนาการ 

3.1 แบบจ าลองน้ าตก 

แบบจ าลองน้ าตก (Waterfall Model) เป็นแบบจ าลองที่แบ่งกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ออก
จากกันโดยเด็ดขาด แต่ด าเนินงานกิจกรรมเหล่านั้นเรียงต่อเนื่องกับเป็นล าดับ โดยการด าเนินการกิจกรรม
หนึ่งให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มด าเนินการในกิจกรรมต่อไป เสมือนน้ าตกที่ต้องตกจากที่สูงลงสู่ด้านล่างเสมอ 

โดยแบบจ าลองนี้สามารถแบ่งกิจกรรมการด าเนินงานตามล าดับออกเป็น การก าหนดความต้องการ การ
ออกแบบระบบและซอฟต์แวร์ การลงมือท าและทดสอบระดับหน่วย การทดสอบการรวมหน่วยและระบบ 
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และการน าไปใช้งานและบ ารุงรักษา สามารถย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมก่อนหน้าในรอบต่อไปได้ ดัง
แสดงแผนภาพแบบจ าลองในรูปที่ 2.1  

 

 

รูปที่ 2.1 แบบจ าลองน้ าตก (Waterfall Model) 

( ที่มา: ปรับปรุงจาก Sommerville, 2007 ) 

3.2 แบบจ าลองวิวัฒนาการ 
แบบจ าลองวิวัฒนาการ (Evolution Model หรือ Iterative Model) เป็นแบบจ าลองที่มีการท า

กิจกรรมในลักษณะวนซ้ า โดยขณะด าเนินการพัฒนาสามารถท างานร่วมกับลูกค้าและผู้ใช้งาน เพ่ือรวบรวม
ความต้องการของลูกค้าที่จะค่อยๆ ปรากฏออกมา และความต้องการเพ่ิมเติมจากฝ่ายต่างๆ ระหว่างการ
พัฒนา ท าให้ได้เห็นภาพและแนวคิดของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ควรจะเป็น เพ่ือน ามาปรับปรุงและวน
กลับมาแก้ไขใหมใ่นรอบถัดไป ดังนั้น ซอฟต์แวร์จะมีวิวัตนาการตามการพัฒนาจากเวอร์ชั่นต่างๆ ที่มีการส่ง
มอบและทดลองใช้งาน ที่ในแต่ละการส่งมอบมีการผนวกความสามารถเพ่ิมเติมตามความต้องการของลูกค้า
นั่นเอง 

กิจกรรมในแบบจ าลองวิวัฒนาการจะมีการซ้อนทับกันอยู่ ประกอบด้วยกิจกรรม การวิเคราะห์
ความต้องการ (Requirements Analysis) การออกแบบระบบ (System Design) การเขียนโปรแกรมและ
การทดสอบระดับหน่วย (Coding and Unit Testing) และการประเมินความถูกต้อง (Assessment) โดย
กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้แยกจากกันโดยเด็ดขาด มีการท างานซ้อนทับกันอยู่โดยอาศัยข้อมูลย้อนกลับข้าม
กิจกรรมได้ ซึ่งแบบจ าลองวิวัฒนาการ ยังสามารถแยกออกเป็นแนวคิดในรายละเอียดได้อีกหลาย
แบบจ าลอง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 ประโยชน์และข้อจ ากัดของแบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์พ้ืนฐาน 

แบบจ าลอง ประโยชน ์ ข้อจ ากัด 

Waterfall 

model 

-  มีการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีขั้นตอน
ชัดเจน 

-  สามารถใช้งานได้ดีกับงานที่ต้องการความ
ละเอียดถูกต้องสูง ที่มีการระบุความต้องการ
เป็นอย่างดี 

-  เหมาะส าหรับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ 

- ใช้ทรัพยากรในการด าเนินการมาก 

- ใช้เวลาในการพัฒนาในส่วนที่ต้องย้อนกลับไป
แก้ไขในกิจกรรมก่อนหน้าหากเกิดข้อบกพร่อง 

- ไม่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขาดความ
ยืดหยุ่นในการแบ่งระยะของโครงการ ต้องให้
ขั้นตอนหนึ่งเสร็จก่อนท่ีจะเริ่มอีกขั้นตอนหนึ่ง 

Evolution 

model 

-  ข้อก าหนดซอฟต์แวร์จะค่อยๆ ถูกพัฒนา
เพิ่มเติม 

-  สามารถรองรับความต้องการเพิ่มเติมจาก
ลูกค้า 

-  เหมาะส าหรับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็กถึง
ปานกลาง 

- หากระบบถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว การก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารส าหรับแต่ละ
เวอร์ชันจะไม่มีประสิทธิภาพ 

- ซอฟต์แวร์ที่ได้อาจมีโครงสร้างที่ไม่ดี 
- การบริหารจัดการและการดูแลรักษาท าได้ยาก 

 

3.2.1 แบบจ าลองโปรแกรมต้นแบบ (Prototype Model) 

แบบจ าลองชนิดนี้มีกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์คือ วิศวกรซอฟต์แวร์จัดท าโปรแกรมต้นแบบขึ้นมา 
เพ่ือน าไปทดลองกับผู้ใช้ ลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับสืบค้นความต้องการที่แน่ชัดว่าถูกต้องตรงกับความ
ต้องการหรือไม่ ต้องเพ่ิมเติม แก้ไข ปรับลดหรือไม่ หรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เลย บุคคลเหล่านี้จะเห็นภาพ
หรือต้นแบบการท างานของซอฟต์แวร์อย่างคร่าวๆ ตั้งแต่ต้น ท าให้ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโปรแกรมต้นแบบที่ได้น าเสนอว่ าจะ
สร้างความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของบุคคลเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใด 

 

 
รูปที่ 2.2 แบบจ าลองโปรแกรมต้นแบบ (Prototype Model) 
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3.2.2 แบบจ าลองขดหอย (Spiral Model) 

แบบจ าลองชนิดนี้ถูกน าเสนอโดย Barry Boehm [Barry Boehm, 1981] โดยมีกระบวนการผลิต
ซอฟต์แวร์คือ ผลิตในลักษณะวนซ้ าเป็นเกลียววน แต่ละรอบในเกลียววนหมายถึงหนึ่งระยะ (phase) ของ
กระบวนการซอฟต์แวร์ หรืออาจหมายถึง ซอฟต์แวร์แต่ละเวอร์ชัน เมื่อท าไปหลายๆ รอบจนกระทั่ง
ซอฟต์แวร์นั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์จึงท าการส่งมอบให้กับลูกค้าไปได้ แต่ละรอบในเกลียววน (spiral) แบ่งการ
ท างานออกเป็น 6 ส่วนดังรูป 
 

 

รูปที่ 2.3 แบบจ าลองขดหอย (Spiral Model) 

จุดเด่นของแบบชนิดนี้อยู่ที่ขั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการที่ทีมงานต้องติดต่อประสานงาน
กับลูกค้าอยู่สม่ าเสมอ ช่วยให้รู้ทันความต้องการลูกค้าได้อย่างไม่มีความเสี่ยงมากนัก ซึ่งแบบจ าลองชนิดนี้
เหมาะกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนสูง ข้อก าหนดความต้องการไม่ชัดและไม่เพียงพอ 

3.2.3 แบบจ าลองท าเพิ่ม (Incremental Model) 

แบบจ าลองชนิดนี้มีกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์คือ การท าการพัฒนาและการส่งมอบซอฟต์แวร์ 
โดยจะมีการเพ่ิมเติมความต้องการที่สลับซับซ้อนหรือเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเกิดจากประสบการณ์การ
ลองผิดลองถูก หรือกระแสนิยมในปัจจุบันก็ตาม 
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รูปที่ 2.4 แบบจ าลองท าเพ่ิม (Incremental Model) 

การท าการเพิ่มความต้องการเหล่านี้ขึ้นเรื่อยๆ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย อันจะ
เป็นอุปสรรคและความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

3.2.4 แบบจ าลองการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบเร่งรัด (Rapid Application Development 

Model) 

แบบจ าลองชนิดนี้มีชื่อย่อว่า RAD มีกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์คือ แยกชิ้นงานออกเป็นส่วนๆ 
หรือโมดูล แล้วแบ่งโมดูลเหล่านี้ให้กับทีมงานหลายๆ ทีมพัฒนาท างานคู่ขนานกันไปเพ่ือให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว เมื่อท าเสร็จก็จะน าชิ้นส่วนเหล่านี้มาประกอบเป็นชิ้นงานใหม่นั้นอีกครั้ง 

 

 

รูปที่ 2.5 แบบจ าลองการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเร่งรัด (RAD Model) 
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สิ่งส าคัญของแบบจ าลองชนิดนี้คือ วิศวกรซอฟต์แวร์จะต้องมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
คอมโพเน้นท์ การน ากลับมาใช้ใหม่ การท างานแบบมีส่วนร่วม และการวางแผนโครงการที่ดี ซึ่งจะช่วยท าให้
การท างานเสร็จเร็วขึ้น 

แบบจ าลองน้ าตก และแบบจ าลอง 4 ชนิดของแบบจ าลองวิวัฒนาการ จะเห็นได้ว่ามีการจัดล าดับ
ขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป แต่มีล าดับคล้ายกันในส่วนของ การวิเคราะห์ การออกแบบ การเขียน
โปรแกรม และการทดสอบ ดังนั้นก่อนเริ่มโครงการผลิตซอฟต์แวร์ใดๆ วิศวกรซอฟต์แวร์ควรจะพิจารณา
เลือกแบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ซึ่งตารางที่ 2.2 จะเป็นตารางเปรียบเทียบแบบจ าลอง
เหล่านี้ตามความต้องการ การสนองต่อผู้ใช้ ระดับความเสี่ยง เทคนิคการใช้งาน ขอบเขตองค์ความรู้ และจุด
มุ่งเน้น วิศวกรสามารถพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจเลือกแบบจ าลองกระบวนการแบบใด
แบบหนึ่งในการด าเนินการผลิตซอฟต์แวร์ 

 

ตารางท่ี 2.2 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของแบบจ าลองน้ าตกและแบบจ าลองต่างๆ แบบวิวัฒนาการ 

คุณสมบัติ PRM SPM IMM RAD 
ความ

ต้องการ 
เรียบง่าย/ต้องการ
ทดสอบและยืนยัน
เทคโนโลยีที่จะ
น าไปใช้ 

มีความสลับซับซ้อน/ มี
ข้อก าหนดขนาดใหญ/่ มี
กระบวนการหลาย
ขั้นตอน/ มีการทดสอบ
เทคโนโลย ี

มีข้อก าหนดคณุสมบตัิ
ทั่วไป ฟังก์ชัน และการ
น าไปใช้งาน 

เรียบง่าย/ มีการแยก
ช้ินส่วนเพื่อกระจายงาน 
แล้วน าช้ินส่วนมา
ประกอบเป็นช้ินใหม่อีก
ครั้ง 

การสนอง 
ต่อผู้ใช้ 

บ่อยครั้ง จนกว่าจะ
อนุมัติต้นแบบ 

มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

บ่อยครั้งมาก จนกว่า
ข้อก าหนดทั้งหมดจะ
ชัดเจน 

บ่อยครั้ง จนกว่า
ขอบเขตจะชัดเจน 

ระดับ 

ความเสี่ยง 
น้อยมาก สูง ปานกลาง น้อย 

เทคนิค 

การใช้งาน 

การทดลอง/ การ
พิสูจน ์

การผสมผสาน/การจัดการ
เทคโนโลยีแบบ
หลากหลายมติ ิ

การจัดการ
สภาพแวดล้อม 

การทดลอง/การ
บริหารงานเป็นทีม 

ขอบเขต 

องค์ความรู้ 
ทั่วไป/ เทคโนโลย ี เชี่ยวชาญสูงมาก เชี่ยวชาญสูง เชี่ยวชาญ 

จุดมุ่งเน้น แก้ปัญหา/ สร้าง
ต้นแบบ 

สร้างเครื่องมือและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อใช้
แก้ปัญหาแบบมสี่วน
ร่วมกับลูกค้า 

สร้างยุทธวิธีเพื่อ
แก้ปัญหาในการน าไปใช้
งาน 

สร้างระเบียบวิธีปฏิบัติ
และสถาปัตยกรรม 

PRM=Prototype Model, SPM=Spiral Model, IMM=Incremental Model, RAD=Rapid Application Model 
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แบบจ าลองกระบวนการผลิตซอฟแวร์ทั้งสองแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนหลักๆ ของกิจกรรมต่างๆ  ซึ่ง
ล้วนแต่ต้องการให้การด าเนินงานบรรลุถึงความส าเร็จตรงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้
มีการปรับกระบวนการผลิตซอฟแวร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ จึงท าให้แบบจ าลองของกระบวนการ
ผลิตซอฟแวร์มีรูปแบบแตกต่างกัน ออกไปจ านวนมาก 

4. แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวรแ์บบผสมผสาน 

จากการที่เทคโนโลยีค่อยๆ เปลี่ยนไป ความต้องการของผู้ใช้มีความซับซ้อนมากขึ้นในหลากหลายมุมมอง 
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิธีการแบบเดิมที่วิเคราะห์และออกแบบข้อมูลแยกออกจากพฤติกรรมของ
ระบบนั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงมีผู้คิดค้นระเบียบวิธีปฏิบัติเชิงวัตถุที่รวมข้อมูลและพฤติกรรมของ
ระบบไว้ด้วยกันในวัตถุต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบหลายมุมมอง ดังนั้นเพ่ือความเป็นหนึ่งเดียว จึงเกิด
แนวคิดในการผสมผสานแบบจ าลองเชิงวัตถุในรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงการรวมแบบจ าลองแบบท า
เพ่ิมและแบบขดหอยร่วมด้วย นอกจากนี้ยังรวมกิจกรรมการจัดการตามความต้องการของผู้ใช้ หลักการ
ออกแบบระบบที่ดี และการควบคุมคุณภาพเข้าไว้ในกระบวนการด้วย เรียกแบบจ าลองนี้ว่า แบบจ าลอง
กระบวนการแบบผสมผสาน (Rational Unified Process Model หรือ RUP Model) ซึ่งแบบจ าลองนี้จะ
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ใน 3 มุมมองคือ แบบยืดหยุ่น (Dynamic) แบบคงที่ (Static) 

และแบบปฏิบัติ (Practice) 

4.1 การด าเนินงานในมุมมองแบบยืดหยุ่น 

มุมมองแบบยืดหยุ่น (Dynamic Perspective) เป็นมุมมองที่แสดงให้เห็นขั้นตอนการท างานโดย
แบ่งเป็นระยะ (Phase) ซึ่งแบบจ าลอง RUP ได้แบ่งการท างานออกเป็น 4 ระยะคือ Inception, 

Elaboration, Construction และ Transition แต่ละระยะจะมีเป้าหมายเป็นตัวก าหนด 

1) ระยะ Inception เป็นระยะของการก าหนดขอบเขต หน้าที่การท างานหลัก และวิสัยทัศน์ รวม
ไปถึงการก าหนดความสามารถในการพัฒนาระบบของทีมงาน เป้าหมายของระยะนี้คือ การจัดท า 
Business Case โดยการจ าแนกกลุ่มบุคคลภายนอกหรือระบบอ่ืนที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบ จากนั้นประเมิน
ว่ามีส่วนช่วยธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด หากมีส่วนช่วยน้อยมาก โครงการผลิตซอฟต์แวร์ที่จะจัดตั้งจะถูกยก
เลือกทันทีหลังจากจบงานในระยะนี้ 

2) ระยะ Elaboration เป็นระยะท าความเข้าใจในปัญหาของระบบ จัดท ากรอบการท างานของ
สถาปัตยกรรมของระบบ จัดท าแผนโครงสร้างละค้นหาความเสี่ยงของโครงการ สิ่งที่ได้คือแบบจ าลองความ
ต้องการของระบบ รายละเอียดของสถาปัตยกรรม และจัดท าแผนงานการพัฒนาซอฟแวร์ 

3) ระยะ Construction เป็นระยะที่เกี่ยวข้องกับงานออแบบ เขียนโปรแกรม และทดสอบ
โปรแกรม โดยการแบ่งส่วนระบบให้โปรแกรมเมอร์แต่ละคนช่วยกันเขียนโปรแกรม แล้วน ามาผนวกรวมกัน
สิ่งที่ได้คือ ซอฟแวร์และเอกสารของซอฟแวร์ที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า  
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4) ระยะ Transition เป็นระยะการส่งมอบระบบให้แก่ลูกค้าและท าให้ปฏิบัติงานจริงได้ พร้อมกับ
จัดให้มีการฝึกอบรมย์การใช้งานระบบใหม่ เตรียมผู้เชี่ยวชาญไว้คอยให้ค าปรึกษาระหว่างการใช้งานและ
คอยบ ารุงรักษาระบบตามแผนงานจนว่าลูกค้าจะพอใจกับระบบใหม่ 
 

 

รูปที่ 2.6 แบบจ าลองกระบวนการแบบผสมผสาน (RUP Model) 

(ที่มา: Mindcrafts Services: http://www.mindcrafts.ch/dwcs4/english/IPMMethodologiesE.html) 

4.2 การด าเนินงานในมุมมองแบบคงท่ี 

มุมมองแบบคงที่ (Static Perspective) เป็นมุมมองที่แสดงให้เห็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ โดยใน
แต่ละระยะของมุมมองแบบยืดหยุ่นนั้น ทีมงานจะต้องด าเนินการวนซ้ าการท างานพร้อมทั้งท าเพ่ิม 
(Increment) งานเข้าไปเรื่อยๆ ในทุกๆ ระยะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยล าดับงานที่เป็น
กระบวนการหลัก (Core Process Work Flow) และล าดับงานสนับสนุนหลัก (Care Supporting Work 

Flow) ดังรูปที่ 2.6 

ล าดับงานที่เป็นกระบวนการหลัก มีงานที่ต้องท าอยู่ 6 กิจกรรมคือ การสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจ 
(Business Modeling) การรวบรวมความต้องการ (Requirements) การวิเคราะห์และออกแบบ (Analysis 

and Design) การสร้าง (Implementation) การทดสอบ (Testing) และการน าไปใช้ (Deployment) โดย
มี ล าดับงานสนับสนุนหลัก เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานมีคุณภาพอยู่ 3 กิจกรรมคือ การจัดการโครง
แบบและการเปลี่ยนแปลง (Change and Configuration Management) การบริหารโครงการ (Project 

Management) และสภาพแวดล้อม (Environment) แต่ละกิจกรรมจะท างานในแต่ละระยะมากน้อย
แตกต่างกันออกไป เป็นงานทางด้านเทคนิคที่ไม่ได้ผูกติดกับระยะใดระยะหนึ่ง แต่ต้องด าเนินการในทุกๆ 
ระยะตลอดทั้งกระบวนการ  
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4.3 การด าเนินงานในมุมมองแบบปฏิบัติ 
มุมมองดแบบปฏิบัติ (Practice Perspective) เป็นมุมมองที่แนะน าหลักการด าเนินงานที่จะต้องใช้

ในกระบวนการ โดยได้ถูกก าหนดไว้ 6 ข้อ ดังนี้ 
1. พัฒนาซอฟต์แวร์แบบวนซ้ า 
2. มีการบริหารจัดการความต้องการของซอฟต์แวร์ 
3. ใช้สถาปัตยกรรมคอมโพเน้นท์ 
4. ใช้แบบจ าลองท่ีเป็นแผนภาพ 

5. ตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์เสมอ 

6. ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์ 
แบบจ าลอง RUP นี้ เป็นแบบจ าลองที่สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของกระบวนการผลิตซอฟแวร์

ในยุคปัจจุบันได้อย่างดี เหมาะกับองค์กรหรือโครงการผลิตซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่เท่านั้น ไม่สามารถน าไปใช้
ได้กับการพัฒนาระบบหรือซอฟแวร์ทุกประเภท 

5. แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์อื่นๆ 

นอกเหนือจากแบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์แบบพ้ืนฐานและแบบผสมผสานแล้ว ยังมีแบบจ าลองแบบ
อ่ืนๆ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมา เช่น แบบวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่อาศัยคอมโพเน้นท์ (Component-Based 

Development Process) แบบทางการ (Formal Method) แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงแง่มุม (Aspect-

Oriented Software Development) แบบเอไจน์ (Agile) เป็นต้น 

5.1 แบบจ าลองที่อาศัยคอมโพเน้นท์ 
แบบจ าลองที่อาศัยคอมโพเน้นท์ (Component-Based Software Engineering: CBSE) เป็น

แนวทางการผลิตซอฟแวร์ที่อาศัยคอมโพเน้นท์ที่ได้ถูกสร้างไว้แล้วมาประกอบเป็นซอฟแวร์ใหม่ที่ต้องการ  
ด้วยหลักการน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ทั้งในส่วนของโค้ดและสถาปัตยกรรม วิธีการผลิตซอฟต์แวร์แบบ 
CBSE ประกอบด้วยขั้นตอน การก าหนดคุณลักษณะความต้องการ การวิเคราะห์ชิ้นส่วนคอมโพเน้นท์ต่างๆ 
การปรับเปลี่ยนความต้องการ การออกแบบระบบ ด้วยการน าของเดิมมาใช้ใหม่ การพัฒนาและการ
รวบรวม และการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ 

ข้อเด่นของแบบจ าลอง CBSE คือ ลดต้นทุนในการผลิตลงได้มาก และม่ันใจได้ว่าซอฟแวร์มีคุณภาพ
แน่นนอน ส่วนข้อด้อยคือ วิศวกรซอฟต์แวร์จะต้องมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมโพเน้นท์ การ
น ากลับมาใช้ใหม่ 

5.2 แบบจ าลองแบบวิธีทางการ 

แบบจ าลองแลลวิธีการ (Formal Method Model) เป็นการรวมเอาชุดกิจกรรมที่น าไปสู่
ข้อก าหนดทางคณิตศาสตร์แบบเป็นทางการของซอฟต์แวร์ ท าให้ซอฟต์แวร์สามารถก าหนด พัฒนา และ
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ตรวจทานระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มงวด  (ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้
แบบจ าลองนี้ [Phanarut Srichetta, 2011]) 

ข้อเด่นของแบบจ าลองวิธีทางการ คือ ลดความคลุมเครือ ความไม่สมบูรณ์และความไม่คงเส้นคงวา 
ข้อผิดพลาดจะถูกค้นพบและแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ ส่วนข้อด้อยคือ การพัฒนาแบบจ าลองนี้ในปัจจุบันใช้
เวลาและค่าใช้จ่ายมาก นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไปไม่มีความรู้พื้นฐานที่จะใช้งานวิธีนี้ จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การอบรมมาก มีความล าบากในการใช้แบบจ าลองนี้เป็นกลไกในการสื่อสารระหว่างผู้พัฒนากับลูกค้า 

5.3 แบบจ าลองการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงแง่มุม 

ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ มีความซับซ้อนมากขึ้น ท าให้เกิดความกังวลบางประการของลูกค้า อัน
ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย ความล้มเหลวของระบบ การประสานเวลาของงานย่อย  การจัดการ
หน่วยความจ า เป็นต้น ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงแง่มุม (Aspect-Oriented Software 

Development) ขึ้น เพ่ือพัฒนาแก้ไขในแง่มุมต่างๆ ที่กังวลนั้น ซ่ึงวิธีการนี้ยังไม่โตเต็มที่นักในปัจจุบัน  

5.4 แบบจ าลองเอไจน์ 
แบบจ าลองเอไจน์ (Agile Model) เป็นกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่ที่แตกแขนงมาจาก

แบบจ าลอง Rapid Application Development (RAD) ทีม่ีแนวคิดมาจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์บางกลุ่มใน
ปี ค.ศ.1990 ที่ต้องการผันตนเองออกนอกกรอบการท างานแบบเดิม ที่ต้องท างานตามล าดับขั้นตอน ให้
เปลี่ยนเป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบใหม่ ที่ผู้พัฒนามีความเป็นอิสระคล่องตัวสูง จนเกิดเป็นแถลงการณ์
นโยบายของ Agile ที่มีบทบัญญัติ 4 ประการที่ต้องค านึงถึงเม่ือต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนี้ 

1. ทีมงานทุกคนมีคุณค่าในตัวเองมากพอที่จะท าอย่างอิสระได้  และจะติดต่อประสานงานกันเอง
แบบตัวต่อตัว ด้วยกระบวนการโครงสร้างงานของตนเอง และเครื่องมือที่ต้องใช้โดยองค์กรจัดหาให้ 

2. ทีมงานพอใจที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างซอฟต์แวร์ มากกว่าใช้เวลา
เพ่ือจัดท าเอกสารต่างๆ 

3. ทีมงานมุ่งเน้นการท างานร่วมกับลูกค้าโดยตรง แทนการเจรจาอย่างเป็นทางการตามสัญญา
ว่าจ้าง โดยส่งมอบงานบ่อยครั้งและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยู่เสมอในระหว่างกระบวน 

4. ทีมงานให้ความส าคัญกับการแก้ไขงานทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการวางแผนก่อนลง
มือท าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

นับตั้งแต่เกิด Agile ขึ้น การผลิตซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการนี้ท าได้เร็วขึ้น จึงท าให้เกิดรูปแบบของ
กระบวนการพัฒนาแบบ Agile เพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย เช่น XP, ASD, Scrum, DSDM, Crystal, FDD และ 
AM เป็นต้น [Alistair M. Cockburn, 2002] ซึ่งวิธีที่มีชื่อเสียงคือวิธี XP หรือ Extreme Programming 

ไม่ว่าจะเลือกใช้แบบจ าลองรูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่เป็นหน้าที่ส าคัญของวิศวกรซอฟต์แวร์ก็คือ การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ก็เพ่ือตอบสนองต่อแนวคิดความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ
ตามที่กล่าวไปข้างต้น ดังนั้น สถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Institute: SEI) 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้พัฒนาแบบจ าลองวุฒิภาวะความสามารถ (Capacity Maturity Model: 

CMM) เพ่ือใช้วัดระดับวุฒิภาวะความสามารถของกระบวนการผลิตของแต่ละองค์กร เพ่ือปรับปรุงไปสู่วุฒิ
ภาวะในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งระดับวุฒิภาวะความสามารถแบ่งได้ 5 ระดับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
CMM ได้จากเว็บไซต์ www.sei.cmu.edu) 

6. เครื่องมือช่วยเหลือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

จากการที่กระบวนการซอฟต์แวร์ประกอบด้วยกิจกรรมการด าเนินงานหลายกิจกรรม ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบใน
การด าเนินกิจกรรมเหล่านั้นย่อมต้องการเครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ านวยความสะดวก
ในการท างานในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ซึ่ง CASE (Computer Aided Software Engineering) 

Tools เป็นซอฟแวร์หรือเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือที่มีส่วนประกอบช่วยสนับสนุนการท างานในกิจกรรมต่างๆ 

ของงานวิศวกรรมซอฟแวร์ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านวิศวกรรมความต้องการ การออกแบบ การเขียน
โปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของนักพัฒนาระบบลงได้ ช่วยให้ทีมงาน
สามารถท างานซ้ าๆ เดิมได้ง่ายและรวดเร็ว  

ปัจจุบันเทคโนโลยี CASE ได้ถูกน ามาใช้ในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์จ านวนมาก มีการพัฒนาให้มี
ความสามารถมากขึ้นและสามารถจัดหาได้ง่ายขึ้น สามารถจ าแนกได้หลายประเภท มีหลักการจ าแนกหลาย
อย่าง โดยหากจ าแนกตามกระบวนการท างานขั้นตอนต่างๆ แล้ว สามารถแบ่ง CASE Tools ออกเป็น 8 

กลุ่ม ดังนี้ 

1) เครื่องมือส าหรับงานความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Tools) แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ 

- เครื่องมือในการสร้างแบบจ าลองความต้องการ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดึงความต้องการ 
วิเคราะห์ ก าหนด และตรวจสอบความต้องการด้านซอฟแวร์ เป็นต้น 

- เครื่องมือการติดตามความต้องการ  เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เป็นต้น 

2) เครื่องมือส าหรับงานออกแบบซอฟแวร์ (Software Design Tools)  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง
และตรวจสอบงานออกแบบซอฟแวร์ ปัจจุบันมีอยู่เป็นจ านวนมากและส่วนใหญ่จะมีหน้าที่สนับสนุนการ
วิเคราะห์ความต้องการด้านซอฟแวร์ด้วย ยกตัวอย่างเช่น Rational Rose, EA เป็นต้น 

3) เครื่องมือส าหรับงานสร้างซอฟแวร์ (Software Construction Tools) เป็นกลุ่มซอฟต์แวร์ที่
สนับสนุนงานในการสร้างซอฟแวร์ทั้งหมด ได้แก่ เครื่องมือแก้ไขโปรแกรม คอมไพเลอร์ อินเตอร์พรีเตอร์ ดี
บักเกอร์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างซอฟต์แวร์แบบบนเครื่องเดียว แบบไคลเอนท์เซร์ฟเวอร์ ยกตัวอย่างเช่น Edit 

Plus, Eclipse, Dream Weaver, Windev, Visual Studio เป็นต้น  
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4) เครื่องมือส าหรับทดสอบซอฟแวร์ (Software Testing Tools) ได้แก่ 

- เครื่องสร้างกรณีทดสอบ (Testing Generation) ใช้สร้างกรณีทดสอบซอฟแวร์ 
- กรอบการปฏิบัติการทดสอบ (Test Execution Framework) ใช้ทดสอบซอฟแวร์ภายใต้

สภาพแวดล้อมที่มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า 
- เครื่องมือประเมินผลการทดสอบ (Test Evaluation Tools) ใช้สนับสนุนการประเมินผลการ

ทดสอบ ว่าผลการทดสอบเป็นไปตามคาดหวังหรือไม่ 
- เครื่องมือบริหารงานทดสอบ (Test Management Tools) เป็นเครื่องมือสนับสนุนทุกกิจกรรม

การทดสอบ  

- เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทดสอบ (Performance Analysis Tools) เป็นเครื่องมือที่
ใช้วัดผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของซอฟแวร์ 

5) เครื่องมือบ ารุงรักษาซอฟแวร์ (Software Maintenance Tools) เป็นเครื่องมือที่ทีมงาน
จะต้องท าการซ่อมบ ารุงรักษาซอฟแวร์ที่มีอยู่แล้ว ให้คงสภาพที่ใช้การได้อย่างดี ซึ่งงานซ่อมบ ารุงนี้ งาน
บางส่วนจะท าเหมือนงานสร้างซอฟต์แวร์แต่มีการท างานส่วนบ ารุงรักษาเพ่ิมเติม แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 

- เครื่องมือสร้างความเข้าใจ (Comprehension Tools) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมซ่อมบ ารุงท า
ความเข้าใจกับโปรแกรมของซอฟแวร์ได้ง่ายขึ้น นั่นคือมีเครื่องมือส่วนที่จัดการกับโค๊ตของโปรแกรม อัน
ได้แก่ เครื่องมือแก้ไขโปรแกรม คอมไพเลอร์ อินเตอร์พรีเตอร์ ดีบักเกอร์ 

- เครื่องมือรื้อปรับระบบใหม่ (Reengineering Tools) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการรื้อ
โครงสร้างของซอฟแวร์ทีละส่วน เพ่ือน ามาปรับหรือแก้ไขให้มีสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิม 

6) เครื่องมือจัดการโครงแบบ (Software Configuration Management Tools) เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของทุกองค์ประกอบของซอฟแวร์ จัดการรุ่นของซอฟแวร์และวางจ าหน่วย
ซอฟแวร์ 

- เครื่องมือสนับสนุนการจัดการการเปลี่ยนแปลงระบบ เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการการเปลี่ยนแปลง
ระบบที่อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ  ได้แก่ ตัวสร้างแบบฟอร์ม เครื่องมือก าหนดขั้นตอนการท างาน
ของระบบ เครื่องมือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล และเครื่องมือช่วยสร้างรายการ เป็นต้น 

- เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเวอร์ชัน เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการระบบรุ่นหรือเวอร์ชันของ
ซอฟต์แวร์ที่อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือบ่งชี้เวอร์ชันและการวางจ าหน่าย เครื่องมือ
จัดการแหล่งจัดเก็บข้อมูล เครื่องมือบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

- เครื่องมือสนับสนุนการสร้างระบบ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
และคอมโพเน้นท์จ านวนมากที่มีความสัมพันธ์มาก โดยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่ ตัวแปล
ความสัมพันธ์ ตัวเลือกเครื่องมือและสร้างส่วนสนับสนุน เครื่องมือจัดการวัตถุ เป็นต้น 
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7) เครื่องมือส าหรับบริหารงานวิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering Management 

Tools) ได้แก่ 

- เครื่องมือวางแผนและติดตามโครงการ (Project Planning and Tracking) ได้แก่ซอฟแวร์ที่ใช้
ในการประมาณการแรงงาน และต้นทุน พร้อมทั้งจัดตารางงานด้วย  

- เครื่องมือจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ได้แก่ ซอฟแวร์ที่ระบุปัจจัยเสี่ยงประมาณ
การผลกระทบและติดตามความเสี่ยง 

- เครื่องมือวัดผลโครงการ (Measurement) ได้แก่ ซอฟแวร์ที่ใช้ในการวัดผลทุกกิจกรรมของ
โครงการ  

8) เครื่องมือส าหรับคุณภาพซอฟแวร์ (Software Quality Tools) แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 

- เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ (Inspection Tools) ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ทบทวนและตรวจสอบ
คุณภาพของซอฟแวร์ 

- เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพ (Static Analysis Tools) ได้แก่เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ลักษณะด้าน
ต่างๆ ของซอฟแวร์ 

นอกจากเครื่องมือที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีประเด็นอ่ืนๆ เกี่ยวกับ CASE Tools ที่น่าสนใจ ได้แก่ 

- Integrated CASE Environment เป็นเครื่องมือ CASE Tools ที่ประกอบด้วยฟังก์ชันการ
ท างานที่ครอบคลุมงานทุกด้านของสิศวกรรมซอฟแวร์ อีกทั้งยังสามารถประสานการท างานเข้ากับ CASE 

Tool ส าหรับขั้นตอนพ้ืนฐานของการพัฒนาซอฟแวร์อีกด้วย  

- Meta Tools เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างเครื่องมือ เช่น Editor ใช้สร้างโปรแกรมที่เป็นคอมไพเลอร์ 
เป็นต้น 

7.  สรุปท้ายบท 

ในการผลิตซอฟต์แวร์ให้ประสบผลส าเร็จและมีคุณภาพนั้น มีหลายกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันที่ทีมงาน
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะต้องด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการในรูปแบบของ
กระบวนการ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า กระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process) ที่ต้องมีการน าหลักการ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และสหวิทยาการจัดการด้านอ่ืนๆ เข้ามาร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต
ซอฟต์แวร์นั้น โดยสิ่งที่จะท าให้เห็นภาพของกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ได้ชัดเจนที่สุดคือ แบบจ าลอง
กระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Model) ซึ่งในปัจจุบันมีรูปแบบที่แตกต่างกันจ านวนมาก 

ขึ้นอยู่กับผู้สร้างแบบจ าลองกระบวนการที่มุ่งเน้นจะอธิบายขั้นตอนใดมากท่ีสุด 

 แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์โดยทั่วไป มีพ้ืนฐานมาจากแบบจ าลอง 2 ชนิดคือ แบบจ าลอง
น้ าตก (Waterfall Model) ที่ข้ันตอนการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ จะต้องท าตามล าดับ โดยแต่ละกิจกรรม
ต้องรอให้กิจกรรมก่อนหน้าเสร็จก่อน จึงจะเริ่มกิจกรรมถัดไปได้ และแบบจ าลองวิวัฒนาการ (Evolution 
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Model) ที่มีการท ากิจกรรมในลักษณะวนซ้ า ซึ่งแบบจ าลองวิวัฒนาการนี้มีผู้คิดค้นแตกแขนงออกเป็นหลาย
รูปแบบ ได้แก่ แบบจ าลองโปรแกรมต้นแบบ แบบจ าลองขดหอย แบบจ าลองท าเพ่ิม และแบบจ าลองการ
พัฒนาแอพพลิเคชันแบบเร่งรัด เป็นต้น ซึ่งแบบจ าลองทั่วไปเหล่านี้อาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อองค์กร
หรือโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมาก จึงเกิดเป็นแบบจ าลองกระบวนการแบบ
ผสมผสาน (Rational Unified Process (RUP) Model) ขึ้น ที่เป็นการผสมผสานแบบจ าลองหลายรูปแบบ
เข้าด้วยกันเพ่ือให้เห็นมุมมองทั้งแบบยืดหยุ่น แบบคงที่ และแบบปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีแบบจ าลอง
กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ในลักษณะอ่ืนๆ อีก ได้แก่ แบบจ าลองที่อาศัยคอมโพเน้นท์ แบบจ าลองแบบวิธี
ทางการ แบบจ าลองการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงแง่มุม และแบบจ าลองเอไจน์ เป็นต้น 

ในระหว่างาการด าเนินการตามกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ทีมงานผู้ผลิตซอฟต์แวร์จ าเป็นต้องสรร
หาเครื่องมือช่วยเหลือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Computer-Aided Software Engineering (CASE) 

Tools) เข้ามาสนับสนุนกระบวนการท างานทุกขั้นตอน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ลดภาระในการท างานซ้ าๆ 
และข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากแรงงานคนเพียงอย่างเดียว และสิ่งส าคัญที่เป็นหน้าที่ของวิศวกรซอฟต์แวร์
เมื่อผ่านกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ในโครงการใดโครงการหนึ่งแล้วคือ การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ซอฟต์แวร์ในองค์กร เพ่ือน าไปใช้ในโครงการผลิตซอฟต์แวร์ครั้งต่อไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 
 

1. จงให้เหตุผลว่า กระบวนการซอฟต์แวร์ มีความส าคัญอย่างไรต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2. หากท่านเป็นผู้ประกอบการผลิตซอฟต์แวร์ในโครงการหนึ่ง ท่านจะเลือกใช้แบบจ าลองแบบใดเป็น
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กร เพราะเหตุใด (พร้อมยกตัวอย่างโครงการซอฟต์แวร์ของท่านด้วย) 

3. ในปัจจุบันองค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ลดความนิยมการใช้ แบบจ าลองกระบวนการแบบน้ าตก 
(Waterfall Process Model) ลง เนื่องจากมีข้อเสียในการน าไปใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ จง
บอกข้อเสียของแบบจ าลองดังกล่าว 

4. จงยกตัวอย่างโครงการซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะใช้แบบจ าลองกระบวนการแบบท าเพ่ิม (Incremental 

Process Model) มา 2 โครงการ และให้อธิบายเหตุผลประกอบ 

5. จงบอกถึงความแตกต่างระหว่างแบบจ าลองขดหอย (Spiral Model) และแบบจ าลองท าเพ่ิม 
(Incremental Model) 

6. แบบจ าลองการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบเร่งรัด (Rapid Application Development Model) มีความ
เหมือนและความแตกต่างจากแบบจ าลองแบบน้ าตกอย่างไร 

7. แบบจ าลองกระบวนการแบบผสมผสาน (RUP Model) กับ (Unified Modeling Language: UML) 

เป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ จงอธิบาย 

8. กระบวนการซอฟต์แวร์แบบเอไจน์ (Agile Process) เป็นกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แนวใหม่ที่ก าลัง
เป็นที่สนใจ โดยวิธีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันคือวิธี Extreme Programming หรือ XP  จงไปศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมและ เขียนอธิบายหลักการท างาน ของกระบวนการ Agile พอสังเขป 

9. แบบจ าลองวุฒิภาวะความสามารถ (Capacity Maturity Model: CPM) เป็นแบบจ าลองที่แบ่งระดับ
วุฒิภาวะความสามารถออกเป็น 5 ระดับ จงไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมและ เขียนบรรยายแต่ละระดับ ใน
ประเด็นคุณลักษณะรายละเอียดและกระบวนการส าคัญท่ีองค์กรจะต้องมีเม่ือด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ 

10.หากท่านเป็นหนึ่งในทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ ระบบออนไลน์ส าหรับการ
จัดการและสารสนเทศของผู้ท าผิดกฏหมายจราจรทั่วประเทศ และสมมติท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดหา
เครื่องมือช่วยเหลือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (CASE Tools)  

จงบอกชื่อเครื่องมือต่างๆ ที่ท่านจะน ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือการท างานในช่วง การวิเคราะห์
ความต้องการ / การออกแบบซอฟต์แวร์ / การสร้างซอฟต์แวร์ / การทดสอบซอฟต์แวร์ /การบ ารุงรักษา
ซอฟต์แวร์ / การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

การบริหารโครงการซอฟต์แวร ์
 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความน า 
2. โครงการซอฟต์แวร์ 
3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
4. การวางแผนโครงการ 

5. การจัดตารางงานโครงการ 

6. การจัดการความเสี่ยง 
7. กุญแจสู่ความส าเร็จในการบริหารโครงการ 

8. สรุปท้ายบท 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. สามารถอธิบายความส าคัญ และวงจรชีวิตของโครงการซอฟต์แวร์ได้ 
2. สามารถบอกความหมายและกิจกรรมของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ได้ 
3. สามารถวางแผนและเขียนแผนโครงการซอฟต์แวร์ได้ 
4. สามารถจัดตารางงานโครงการ และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบริหารโครงการซอฟต์แวร์

ตามแผนโครงการได้ 
5. สามารถค านวณเวลาวิกฤติของแผนกิจกรรมในโครงการซอฟต์แวร์ และวิเคราะห์กิจกรรมที่ต้องเร่ง

ด าเนินการเพ่ือให้โครงการซอฟต์แวร์ส าเร็จตามก าหนด 

6. สามารถอธิบายประเภทของความเสี่ยงและกระบวนการจัดการความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ผู้สอนซักถามเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 

5. ผู้เรียนตอบค าถามในชั้นเรียน และซักถามข้อสงสัย 
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6. ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบริหารโครงการซอฟต์แวร์ และมอบหมายให้
นักศึกษาท างานกลุ่มเกี่ยวกับการวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ 

7. ผู้เรียนท างานกลุ่มเพ่ือวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 

8. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
5. โปรแกรม Microsoft Project ที่ใช้ในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 

การประเมินผลการเรียนการสอน 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 3 

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) 
 

1.  ความน า 

การจะพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการซอฟต์แวร์เพ่ือลูกค้าทั่วไปส าหรับน าไปผลิต
และจ าหน่ายในตลาดทั่วไป หรือโครงการซอฟต์แวร์เพ่ือลูกค้าเฉพาะรายที่พัฒนาขึ้นใช้ภายในองค์กรตนเอง
หรอืหน่วยงานที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยไม่เกิดความล่าช้านั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่วิศวกรซอฟต์แวร์หรือผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์  ต้องท าการวางแผนการท างานอย่าง
รัดกุมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด โดยมีการจัดท าเป็นโครงการซอฟต์แวร์ เพ่ือให้ทราบว่าโครงการนั้นๆ มี
ความส าคัญอย่างไรจึงต้องด าเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ วัตถุประสงค์คืออะไร ใครรับผิดชอบโครงการ มี
กิจกรรมใดที่ต้องด าเนินการบ้าง ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมของโครงการเป็นเท่าใด ทรัพยากรและ
งบประมาณที่ใช้มีอะไรบ้าง เป็นต้น 

ทั้งนี้  การที่จะท าให้สิ่งที่ก าหนดไว้ในโครงการผลิตซอฟต์แวร์สามารถด าเนินการได้ประสบ
ความส าเร็จ ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์จะต้องบริหารโครงการนั้นๆ อย่างเป็นระบบ โดยการวางแผน
โครงการว่าจะต้องด าเนินกิจกรรมใดบ้างตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด วางแผนก าลังคนและทรัพยากรที่ใช้ 
มีการมอบหมายหน้าที่ในแต่ละกิจกรรมให้ทีมงานด าเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์เวลาวิกฤติและวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์จะต้องเข้าไปก ากับดูแลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ มีการใช้เครื่องมือช่วยเหลือในการวางแผนและติดตามการด าเนินงาน รวมถึง
มีแนวทางในการแก้ไขหากเกิดเหตุการณ์วิกฤติในด้านต่างๆ 

2. โครงการซอฟต์แวร์ 
โครงการ (Project) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ได้จัดท าขึ้น โดยแต่ละกิจกรรมจะมีวัน
เริ่มต้นและวันสิ้นสุด เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ามายที่ได้ก าหนดไว้ ภายใต้ระยะเวลา ทรัพยากร และ
งบประมาณที่ก าหนด ซึ่งโครงการมีลักษณะแตกต่างจากงานประจ าในแง่ของเวลาและการด าเนินการ นั่น
คือ โครงการจะประกอบด้วยรายการกิจกรรมหรืองานงานที่มีเวลาแล้วเสร็จ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด 
แตกต่างกับงานประจ าซึ่งไม่มีเวลาสิ้นสุดของการท างาน ทั้งนี้เวลาในการด าเนินโครงการจะขึ้นอยู่กับความ
ซับซ้อน ความยากง่าย และประเภทของโครงการ โดยโครงการซอฟต์แวร์แบ่งเป็นช่วงอายุของโครงการได้ 
4 ระยะดังนี้ 
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1) ระยะเริ่มโครงการ (Project Initiation Phase) เป็นระยะที่เกิดขึ้นหลังจากที่องค์กรได้คัดเลือก
โครงการที่เหมาะสมที่สุดแล้ว โดยระยะนี้ทีมงานที่รับผิดชอบต้องท าการก าหนดขอบเขตและขนาดของ
โครงการ รวมทั้งก าหนดกิจกรรมหรืองานที่จะต้องท าในแต่ละขั้นตอนของการผลิตซอฟต์แวร์ 

2) ระยะวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) เป็นระยะที่ผู้บริหารโครงการต้องก าหนด
กิจกรรมในแต่ละข้ันตอนอย่างชัดเจน รวมถึงประมาณการใช้ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลา ต้นทุน และ
แรงงาน นอกจากนี้ยังต้องจัดตารางงานและประเมินความเสี่ยงด้วย 

3) ระยะด าเนินโครงการ (Project Execution Phase) เป็นระยะทีท่ีมงานต้องด าเนินกิจกรรมผลิต
ซอฟต์แวร์ตามตารางงานที่จัดไว้ ในระยะนี้ผู้บริหารต้องติดตามการท างาน ดูแล สั่งการ และควบคุมการ
ท างาน ของลูกทีมให้ด าเนินตามแผนที่ก าหนดไว้  

4) ระยะปิดโครงการ (Project Closing Phase) เป็นระยะการด าเนินงานหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์
เพ่ือใช้งานเสร็จสิ้นแล้วในช่วงของการบ ารุงรักษาระบบของกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ การปิดโครงการมี 2 

ลักษณะคือ การปิดโครงการด้วยความส าเร็จ และการปิดโครงการเนื่องจากความล้มเหลว 

 

 

รูปที่ 3.1  วงจรชีวิตของโครงการ 

3.  การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
การบริหารโครงการ (Project Management) หมายถึง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และ
เทคนิค เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามความต้องการของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เสร็จตรงตาม
ก าหนดเวลา หากผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Project Manager) บริหารโครงการบกพร่อง จะส่งผลเสีย
ต่อโครงการอย่างมาก อาจท าให้ส่งมอบโครงการซอฟต์แวร์ไม่ทันเวลา ใช้ต้นทุนเกิดที่คาดการณ์ไว้ และอาจ
ได้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีคุณภาพได้ 
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3.1 กิจกรรมในการบริหารโครงการ  
ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์  มีหน้าที่รับผิดชอบในการท ากิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ 
1)  การเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal Writing) เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารโครงการจัดท า

ข้อเสนอโครงการซอฟต์แวร์เพ่ือยื่นต่อเจ้าของโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินโครงการ เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้าง
ส าคัญ ซึ่งจะอนุมัติหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ โดยประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ การประมาณการต้นทุน
และตารางงาน วิธีการด าเนินงาน และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 

2)  การวางแผนและจัดตารางงานโครงการ (Project Planning and Scheduling) เป็นการ
ก าหนดล่วงหน้าว่าโครงการนั้นจะท ากิจกรรมอะไรบ้าง เป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์เพ่ือส่งมอบงานของแต่ละ
กิจกรรมมีอะไรบ้าง และจัดตารางงานของกิจกรรมว่าเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และเวลาส่งมอบงานเป็น
เมื่อใด 

3)  ก าหนดงบประมาณต้นทุนโครงการ (Cost Estimation) การประมาณการต้นทุน จะเกี่ยวข้อง
กับการประมาณการทรัพยากรส่วนอื่นร่วมด้วย ได้แก่ ระยะเวลา และบุคลากร 

4)  การติดตามและดูแลโครงการ (Project Monitoring and Reviews) ผู้บริหารโครงการจะ
ติดตามความคืบหน้าของงานที่วางไว้ตลอดเวลา พร้อมกับพิจารณาระยะเวลาและต้นทุนที่ใช้จริง
เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ ทบทวนการท างานและวางแผนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ทีอ่าจเกิดข้ึน  

5)  การคัดเลือกและประเมินบุคลากร (Personnel Selection and Evaluation)  ผู้บริหาร
จะต้องคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่ต่างๆ ซึ่งบุคลากรจะต้องมีความสามารถที่พอจะรับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมายได ้ 

6)  การเขียนและน าเสนอรายงาน (Report Writing and Presentations)  เป็นอีกหน้าที่หนึ่ง
ของผู้บริหารโครงการ เพ่ือน าเสนอต่อลูกค้าและผู้รับเหมาช่วง (ถ้ามี) การเขียนรายงานจะต้องใช้ข้อความที่
กระชับ เข้าใจง่าย และสอดคล้องกัน 

3.2 ความยากของการบริหารโครงการผลิตซอฟต์แวร์ 
การบริหารโครงการผลิตซอฟแวร์นั้น ถึงแม้จะมีวิธีการด าเนินงานที่คล้ายกับการบริหารโครงการ

ประเภทอ่ืน แต่ถือได้ว่าเป็นงานที่ยากกว่า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 
1) ซอฟต์แวร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ เมื่อด าเนินโครงการผลิตซอฟต์แวร์ไปแล้วซอฟต์แวร์ไม่

เป็นไปตามตารางเวลางานที่ก าหนด ผู้บริหารโครงการจึงไม่สามารถเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชัดเจน 

2) กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์มีการปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร กระบวนการที่ใช้กับองค์กรหนึ่งอาจไม่สามารถน าไปใช้กับองค์กร
อ่ืนอย่างเหมาะสมได ้
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3) โครงการผลิตซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ย่อมมีลักษณะพิเศษแตกต่างกัน ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์
ขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมาแล้ว เมื่อมาบริหารโครงการใหม่ย่อมต้องพบกับปัญหา
ที่แตกต่างออกไป ประสบการณ์ก่อนหน้านั้น อาจล้าสมัยและไม่สามารถน ามาใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

4) ความต้องการในการผลิตซอฟแวร์เป็นวัตถุดิบที่ไม่สามารถจับต้องได้ เนื่องจากความต้องการ
ของลูกค้ามักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้ยากต่อการจัดการกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

4.  การวางแผนโครงการ 
การวางแผนโครงการ (Project Planning) หมายถึง การก าหนดล่วงหน้าว่าโครงการนั้นจะท าอะไร  
อย่างไร  และเมื่อไร โดยแผนงานโครงการนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการผลิตซอฟต์แวร์ โดย
กระบวนการในการวางแผนงานโครงการ  และแผนโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 กระบวนการในการวางแผนงานโครงการ 
ในการวางแผนงานโครงการนั้น สิ่งที่ผู้บริหารโครงการต้องท าคือ การประเมินผลข้อจ ากัดหรือ

เงื่อนไขต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ วันที่ส่งมอบ ทีมงาน งบประมาณ เป็นต้น โดยในระหว่างการประเมิน 
ผู้บริหารโครงการจะต้องท าการประมาณการคุณลักษณะต่างๆ ของซอฟต์แวร์ ได้แก่ โครงสร้าง ขนาด และ
การกระจายฟังก์ชันงาน เป็นต้น จากนั้นจึงก าหนดเป้าหมายงานและสิ่งที่จะส่งมอบ (milestones และ 
deliverables) ของแต่ละกิจกรรม ก่อนที่จะเริ่มจัดตารางงาน (schedule) และเริ่มด าเนินการตามตาราง
งาน ในระหว่างนี้ ผู้บริหารโครงการจะมีการติดตามความคืบหน้า การทบทวน และแก้ไขรายละเอียดต่างๆ 
ในแผนงานด้วยเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุด หากโครงการเริ่มล่าช้า จะต้องมีการเจรจาต่อรองเพ่ือปรับ
เงื่อนไขและการส่งมอบ 

 

รูปที่ 3.2  กระบวนการในการวางแผนงานโครงการ (Project Planning Process) 
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4.2 แผนโครงการ 
จากกระบวนการในการวางแผนโครงการ สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ก็คือ แผนโครงการ (Project Plan) ซึ่ง

เป็นส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) บทน า (Instruction) เป็นส่วนที่บอกถึงความเป็นมาของโครงการ ปัญหาก่อนหน้าที่จ าเป็นใน

การมีโครงการนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการท างานเบื้องต้น ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
โครงการ 

2) โครงสร้างของโครงการ (Project Organization) เป็นส่วนที่บอกว่าโครงการประกอบด้วยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเป็นใครบ้าง ควรมีความรู้เรื่องใดบ้าง ประสบการณ์การท างานมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้
โครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อันจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนในการจ้างงาน 

 

ตารางท่ี 3.1 ตัวอย่างโครงสร้างทีมงานและความรู้ของทีมงานที่ต้องการในแผนงานโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 

บทบาท 
จ านวน 

(คน) 

 ความรู้ของทีมงาน 
จ านวน 

(คน) 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

ผู้บริหารโครงการ 1  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 3 

ผู้ประสานงาน 1  การเขียนโปรแกรมด้วย Java 3 2 

นักวิเคราะห์และออกแบบ 2  การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET 3 3 

โปรแกรมเมอร ์ 3  การจัดการฐานข้อมูล Oracle 2 2 

นักทดสอบซอฟต์แวร ์ 1  การทดสอบซอฟต์แวร ์ 1 1 

นักประกันคณุภาพซอฟต์แวร ์ 1  . . . . . . . . . 

รวม 9     
 

3) ความต้องการทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software Resource 

Requirements) เป็นส่วนที่บอกว่าโครงการจ าเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใดบ้าง จึงจะท าให้
โครงการประสบความส าเร็จ อันจะเป็นการวางแผนว่าจะจัดซื้อมาด้วยปริมาณและงบประมาณต่างๆ 

 

ตารางท่ี 3.2 ตัวอย่างความต้องการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ฮาร์ดแวร์ จ านวน  ซอฟต์แวร์ จ านวน 

PC 800 MHz Intel Pentium II หรือเทียบเท่า 
แรมขั้นต่ า 1GB พื้นที่ดิสก์ข้ันต่ า 10GB 

10  Microsoft Windows XP Professional 
SP3/Windows 7 หรือสูงกว่านั้น 

10 

Server แรมขั้นต่ า 8GB พื้นที่ดิสก์ข้ันต่ า 10GB 1  Windows NT 4.0 1 

. . . . . .  Oracle Database 10.2 หรือสูงกว่า 10 

   Microsoft Visual Studio 2010 หรือสูง
กว่า 

5 

   . . . . . . 
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4) การแจกแจงรายละเอียดของงาน (Work Breakdown) เป็นการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ใน
โครงการว่ามีกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยใดบ้าง รวมทั้งบอกถึงเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่เป็นผลลัพธ์
หลักชัย (Milestones) ที่จะต้องน าไปใช้โดยผู้จัดการโครงการ รวมทั้งผลลัพธ์โครงการในแต่ละกิจกรรม 
(Deliverables) ที่จะน าไปใช้โดยผู้ใช้ทั่วไป 

 

หมายเหตุ Milestone และ Deliverable 

Milestone คือ เป้าหมายหรือหลักชัยของแต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ถือเป็นผลลัพธ์
ภายในของโครงการที่จะถูกใช้โดยผู้จัดการโครงการ เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่
ท า โดยที่ไม่ได้ส่งมอบให้ลูกค้า ดังนั้น ผู้บริหารโครงการต้องท าการก าหนด milestones ของแต่ละ
กิจกรรมที่เป็นผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ เพื่อการบริหารต่อไป 

Deliverable คือ เป็นผลลัพธ์ของโครงการที่ส่งมอบให้ลูกค้าโดยทั่วไปจะส่งมอบงานเมื่อเสร็จสิ้นงานในแต่ละ
ระยะของโครงการ เช่น ขั้นก าหนด specification หรือข้ันออกแบบ เป็นต้น 

 

 

รูปที่ 3.3 ตัวอย่างกิจกรรมและเป้าหมายของกิจกรรม ในกระบวนการพัฒนาแบบโปรโตไทป์ 
 

5) ก าหนดตารางงานของโครงการ (Project Scheduling) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะท าให้เห็นว่าระยะเวลาโดยรวมของโครงการจะสิ้นสุด
เมื่อใด ซึ่งวิธีการในการจัดตารางงานโครงการ จะได้น าเสนอในหัวข้อต่อไป 

6) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการวางแผนว่าโครงการอาจมีความเสี่ยงที่เป็นไป
ได้ใดเกิดข้ึนบ้าง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด แก้ไขหรือป้องกันได้ด้วยวิธีการใด 
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7) กลไกการติดตามผลและรายงานผล (Monitoring and Reporting Mechanisms) เป็นการ
ระบุวิธีการติดตามการท างานของโครงการในแต่ละระยะอย่างใด ช่วงเวลาใด ผลลัพธ์แต่ละระยะคืออะไร 

4.3 แผนโครงการประเภทอ่ืนๆ 

การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพียงการวางแผนการด าเนินงานต่างๆ ให้มีความ
คืบหน้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวางแผนรับมือและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย  ดังนั้น ผู้บริหาร
โครงการต้องจัดท าแผนงานชนิดอื่นที่เก่ียวข้องด้วย เช่น  

1) แผนงานคุณภาพ (Quality Plan) แสดงรายละเอียดกระบวนการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
คุณภาพที่เลือกใช้ 

2) แผนงานการทวนสอบ (Validation Plan) แสดงแนวทาง ทรัพยากรที่ต้องใช้ และตารางเวลา
การปฏิบัติงานที่ใช้ในการทวนสอบระบบ 

3) แผนการจัดการโครงแบบระบบ (Configuration Management Plan) แสดงกระบวนการ
จัดการโครงแบบของระบบและโครงสร้างที่ใช้ 

4) แผนงานบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance Plan) คาดการณ์ความต้องการบ ารุงรักษาระบบใน
อนาคต พร้อมทั้งประมาณการด้นทุนและแรงงานที่ต้องใช้ 

5) แผนงานพัฒนาบุคลากร (Staff Development Plan) แสดงแผนการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ ของทีมบุคลากรในโครงการ 

5.  การจัดตารางงานโครงการ 
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น สิ่งที่ส าคัญคือการจัดตารางงานโครงการ (Project Scheduling) รวมถึง
เครื่องมือที่จ าเป็นในการจัดตารางงานโครงการ 

5.1 ขั้นตอนการจัดตารางงานโครงการ 
ในการจัดตารางงานโครงการนั้น ผู้บริหารโครงการจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1) แยกแยะงานหรือก าหนดกิจกรรมที่จ าเป็นต้องท าในโครงการทั้งหมด ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง 
2) พิจารณาดูว่ากิจกรรมต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยให้เรียงล าดับกิจกรรมที่ต้องท าก่อน

มาก่อนและตามด้วยกิจกรรมที่ท าทีหลัง โดยระบุการขึ้นอยู่ต่อกันของกิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมบางอย่างเป็น
อิสระต่อกันท าพร้อมกันได้ 

3) ประมาณการเวลาที่ใช้ในการด าเนินการของแต่ละกิจกรรมที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด  โดยให้มี
โอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยระยะเวลาต้องเหมาะสมกับขนาดของงาน งานขนาดเล็ก
ควรใช้เวลาน้อย ส่วนงานขนาดใหญ่ก็ต้องใช้เวลามาก มีการก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์หรือความคิดเห็นจากผู้ช านาญงานในแต่ละกิจกรรม 
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4) มอบหมายงานแต่ละกิจกรรมให้แก่สมาชิกในทีมพัฒนาให้เหมาะสม โดยไม่ท าให้กิจกรรมล่าช้า 
หรือใช้งบประมาณเกินจากท่ีก าหนด ซึ่งจะท าให้กิจกรรมกลายเป็น กิจกรรมวิกฤติ (Critical Task) ได้ 

5) สร้างตารางงานโครงการหรือตารางการปฏิบัติงาน 

 

ตัวอย่างที่ 1  สมมติโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์หนึ่ง ผู้บริหารโครงการต้องการจัดตารางงานโครงการนี้ 
ดังนั้น จะต้องแยกแยะงานหรือก าหนดกิจกรรมการท างานต่างๆ ตามหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยดูว่า
กิจกรรมเหล่านั้นสัมพันธ์กันอย่างไร กิจกรรมใดเกิดก่อนเกิดหลังกิจกรรม รวมถึงต้องก าหนดเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินงานแต่ละกิจกรรมด้วย สามารถสรุปเป็นตัวอย่างได้ดังตารางด้านล่าง 

กิจกรรมหลกั รายละเอียดกิจกรรมย่อย 
เวลาที่ใช้ท า

กิจกรรม (วัน) 

กิจกรรม 

ก่อนหน้า 
การศึกษาความต้องการ
ระบบ 

(T1) การสัมภาษณ ์

(T2) การออกแบบสอบถาม 
(T3) การอ่านรายงานขององค์กร 
(T4) สังเกตพฤติกรรมการท างานในองค์กร 

3 

4 
5 

5 

- 

T1 
T1 

- 

วิเคราะหค์วามต้องการ (T5) วิเคราะหค์วามต้องการ 
(T6) การจัดท าข้อก าหนดความตอ้งการระบบ 

10 

3 

T2, T3, T4 

T5 

การวิเคราะห์ระบบ (T7) เขียนแผนภาพกระแสข้อมูลระบบงานเดิม 
(T8) เขียนแผนภาพกระแสข้อมูลระบบงานใหม ่

15 
5 

T6 
T7 

การออกแบบระบบ (T9) เขียน E-R Model 

(T10) แปลง E-R Model ให้เป็น Relational Model  
(T11) เขียนพจนานุกรมข้อมลูของฐานข้อมูล 

(T12) ออกแบบโครงสร้างการควบคุม 

(T13) ออกแบบโปรแกรมส่วนน าเข้าข้อมูล 
(T14) ออกแบบโปรแกรมส่วนแสดงผลข้อมลู 

5 

2 
3 

5 

8 
5 

T8 

T9 
T10 

T8 

T11, T12 
T13 

. . . . . . . . .  

 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการก าหนดตารางงานโครงการ 

ในการวางแผนการปฏิบัติงานและควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติตามตารางงานโครงการให้ส าเร็จนั้น  
โดยทั่วไป ผู้บริหารโครงการมักจะใช้เครื่องมือช่วยเหลือในการบริหารโครงการ อันได้แก่ แกนต์ชาร์ต 
(Gantt Chart) และแผนภาพเพิรธ์ซีพีเอ็ม PERT/CPM รายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 แกนต์ชาร์ต (Gantt Chart) 

แกนต์ชาร์ต (Gantt Chart) เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดตารางการท างานในโครงการ มีลักษณะเป็นกราฟ
แท่งในแนวนอน ที่แสดงถึงล าดับของแต่ละกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันว่ากิจกรรมใดมาก่อนมาหลัง หรือต้อง
ด าเนินไปพร้อมๆ กัน โดยความยาวของแต่ละแท่งกราฟจะหมายถึงระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นๆ  
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จากตารางในตัวอย่างที่ 1 ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ (T1 – T16) ที่มีระยะเวลาการท างานของ
แต่ละกิจกรรมแตกต่างกัน รวมทั้งมีความเก่ียวพันต่อเนื่องกันอยู่ สามารถน ามาเขียนเป็นแกนต์ชาร์ตได้ดังนี้ 

 

 

รูปที่ 3.4  ตัวอย่างแกนต์ชาร์ตของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

จากแกนต์ชาร์ตดังรูป จะท าให้มองเห็นภาพความต่อเนื่องกันของกิจกรรมการท างาน รวมทั้งเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรม รวมทั้งเวลาโดยรวมของการท างานกิจกรรมโครงการ แต่แกนต์ชาร์ตมี
ข้อจ ากัดตรงที่ไม่สามารถควบคุมโครงการขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมจ านวนมาก จึงได้มีการพัฒนาข่ายการ
ปฏิบัติงานขึ้น รวมถึงการควบคุมโครงการให้ใช้เวลาในการด าเนินงานสั้นที่สุด โดยการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า 
การวิเคราะห์ข่ายงาน PERT/CPM 

5.2.2 การวิเคราะห์ข่ายงานเพิร์ธ/ซีพีเอ็ม (PERT/CPM)  

การวิเคราะห์ข่ายงาน PERT/CPM มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิถีวิกฤต (Critical Path) ของโครงการ 
โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการแยกแยะกิจกรรมและก าหนดเวลาการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม จากนั้นจึง
เริ่มเขียนข่ายงาน และท าการวิเคราะห์หาวิถีวิกฤต ที่จะท าให้ทราบถึงเวลาแล้วเสร็จของโครงการว่าเป็น
เท่าใด และกิจกรรมใดบ้างที่อยู่ในวิถีวิกฤต ซึ่งจะน าไปสู่การวางแผนตัดสินใจเพ่ือควบคุมหรือเร่งรัด
โครงการต่อไป 
 

หมายเหตุ PERT และ CPM 

PERT ย่อมาจากค าว่า Program Evaluation and Review Technique เป็นเทคนิควิธีการวางแผนและการ
ควบคุมแผนซึ่งมีความซับซ้อนในลักษณะของข่ายงาน ที่ประกอบด้วย เหตุการณ์และกิจกรรม กับเวลา
โดยประมาณ เพื่อค านวณหาเวลาที่คาดหวังของแต่ละกิจกรรมจะแล้วเสร็จ 

CPM ย่อมาจากค าวา่ Critical Path Method เป็นเทคนิคทีช่่วยให้ผู้บริหารควบคุมโครงการ โดยใช้เวลาให้
สั้นที่สดุในการด าเนินโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประหยัดงบประมาณในการด าเนนิโครงการเป็น
ส าคัญ 
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1) วิธีการสร้างข่ายงาน เป็นการสร้างภาพการเชื่อมโยงกันของกิจกรรม สามารถสร้างได้โดยให้ 
วงกลม แทนจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรม และให้ เส้นลูกศร แทนกิจกรรมการท างาน โดยจะเริ่ม
จากวงกลมที่เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมนั้น โยงไปหาวงกลมที่เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม โดยบนเส้นจะต้อง
มีรหัสหรือชื่อกิจกรรม รวมถึงเวลาการท างานของกิจกรรม 

 

ตัวอย่างที่ 2  จากตารางกิจกรรมด้านล่างนี้ ที่แต่ละกิจกรรมประกอบด้วยเวลาที่ใช้ท ากิจกรรม และ
กิจกรรมก่อนหน้าของแต่ละกิจกรรม จงสร้างข่ายงานจากตาราง 
 

กิจกรรม เวลาที่ใช้ท ากิจกรรม (วัน) กิจกรรมก่อนหน้า 
A 8 - 
B 4 - 
C 6 A 
D 11 A 
E 9 B 
F 3 C 
G 1 D, E, F 

 

วิธีท า ผลลัพธ์ของข่ายงาน เขียนได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

2) วิธีการวิเคราะห์ข่ายงาน จะเป็นการวิเคราะห์หาวิถีหรือเส้นทางวิกฤติของการท างานกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ โดยกิจกรรมที่อยู่ในวิถีวิกฤตนี้ หากเกิดการล่าช้าจะมี
ผลกระทบต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการทั้งหมด ดังนั้น กิจกรรมเหล่านี้จึงต้องได้รับการควบคุมอย่างดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมในด้านเวลา ซึ่งการจะหาว่ามีกิจกรรมใดบ้างอยู่ในวิถีวิ กฤตและจะควบคุม
เวลาในกิจกรรมวิกฤตได้อย่างไร สามารถท าได้ดังนี้ 

ขั้นที่ 1: ค านวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (Earliest Start: ES) และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (Earliest 

Finish: EF) ของแต่ละกิจกรรม 

ขั้นที่ 2: ค านวณหาเวลาเริ่มต้นช้าที่สุด (Latest Start: LS) และเวลาแล้วเสร็จช้าที่สุด (Latest 

Finish: LF) ของแต่ละกิจกรรม 

2 

5 6 

1 

3 

4 

A, 8 

B, 4 

C, 6 

E, 9 

F, 3 

G, 1 
D, 11 
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ขั้นที่ 3: ค านวณหาเวลาลอยตัวรวม (Total Float: TF) และเวลาลอยตัวอิสระ (Free Float: FF) 

ของแต่ละกิจกรรม โดยกิจกรรมใดที่มีค่า TF เป็นศูนย์ ก็คือกิจกรรมในวิถีวิกฤต 

 

หมายเหตุ ES, EF, LS, LF, TF และ FF 

ES: เวลาเร่ิมต้นเร็วที่สุด (Earliest Start) หมายถึง เวลาเร็วทีสุ่ดที่กิจกรรมสามารถเร่ิมต้นท าได ้

EF: เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (Earliest Finish) หมายถึง เวลาเร็วที่สุดที่กิจกรรมสามารถท าเสร็จได้ 
       โดยที่ EF = ES + t  เมื่อ t เป็นเวลาในการท ากิจกรรม 

LS: เวลาเร่ิมต้นช้าทีสุ่ด (Latest Start) หมายถึง เวลาชา้ทีสุ่ดที่กิจกรรมจะสามารถเร่ิมต้นได้ โดยไม่ท าให้
เวลาแล้วเสร็จของโครงการลา่ชา้ไปกวา่ที่วางแผนไว้ โดยที่ LS = LF - t  เมื่อ t เป็นเวลาในการท า
กิจกรรม 

LF: เวลาแล้วเสร็จชา้ที่สุด (Latest Finish) หมายถึง เวลาชา้ทีสุ่ดที่กิจกรรมจะสามารถท าเสรจ็ได้ โดยไม่ท า
ให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าไปกวา่ที่วางแผนไว้ โดยที ่

กิจกรรมสุดท้าย : LF = EF ของกิจกรรมที่พิจารณาอยู่ 
กิจกรรมอื่นๆ :    LF = LS ของกิจกรรมถัดไป 

TF: เวลาลอยตัวรวม (Total Float) หมายถึง เวลาที่กิจกรรมสามารถเลื่อนเวลาเริ่มต้นหรือท าล่าช้าออกไป
จากที่ก าหนด โดยไม่มีผลกระทบที่จะท าให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการเสร็จล่าช้ากว่าที่ก าหนด แต่อาจ
ท าให้เวลาเร่ิมต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่ตามหลังเลื่อนตามไปด้วย โดยที่ 

TF = LS – ES  หรือ TF = LF - EF  

FF: เวลาลอยตัวอิสระ (Free Float) หมายถึง เวลาที่กิจกรรมสามารถเลื่อนเวลาเริ่มต้นหรือท าล่าช้าออกไป
จากที่ก าหนด โดยไม่มีผลกระทบที่จะท าให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด และไม่มี
ผลท าให้ก าหนดเวลาเร่ิมต้นของกิจกรรมอ่ืนที่ตามหลังต้องเลื่อนตามไปด้วย โดยที่ 

FF = ES ของกิจกรรมถัดไป – EF ของกิจกรรมที่พิจารณาอยู่  
 

ตัวอย่างที่ 3 จากตารางการท างานและข่ายงานที่สร้างในตัวอย่างที่ 2 จงค านวณหาเวลาต่างๆ ของแต่ละ
กิจกรรมในข่ายงาน ดังนี้ 

ก) เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES)  และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (EF) 

ข) เวลาเริ่มต้นช้าที่สุด (LS)  และเวลาแล้วเสร็จช้าที่สุด (LF) 

ค) เวลาลอยตัวรวม (TF)  และเวลาลอยตัวอิสระ (FF) 

ง) กิจกรรมใดบ้างที่อยู่บนวิถีวิกฤต และมีเวลาวิกฤตเป็นเท่าใด 

 

  



50                                                                  บทท่ี 3  การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ ( Software Project Management ) 

วิธีท า ก) เวลาเริ่มต้นเร็วท่ีสุด (ES) และเวลาแล้วเสร็จเร็วท่ีสุด (EF) 

จากตารางการท างานและข่ายงาน กิจกรรม A และ B เริ่มต้นก่อนโดยไม่มีกิจกรรมใดก่อนหน้า 
ดังนั้น เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) ของกิจกรรม A และ B มีค่าเป็น 0 ส่วนเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (EF) ของ
กิจกรรม A และ B ค านวณไดจ้าก  EF = ES + t ดังนี้ 
   กิจกรรม  A  :  ES = 0; EF  =  0 + 8  =  8 

   กิจกรรม  B  :  ES = 0; EF  =  0 + 4  =  4 

เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) ของกิจกรรม C และ D มีค่าเท่ากับเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (EF) ของ
กิจกรรม A ส่วนเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) ของกิจกรรม E มีค่าเท่ากับเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (EF) ของ
กิจกรรม B การค านวณเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรม C, D และ E ก็ท าได้เช่นเดียวกับของกิจกรรม A 

และ B คือ 

   กิจกรรม  C  :  ES = 8; EF  =  8 + 6   =  14 

   กิจกรรม  D  :  ES = 8; EF  =  8 + 11 =  19 

   กิจกรรม  E  :  ES = 4; EF  =  4 + 9   =  13   

ท าเช่นนี้ในท านองเดียวกันกับกิจกรรม F และ G ท าให้สามารถสรุปเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดและเวลา
แล้วเสร็จเร็วที่สุดของแต่ละกิจกรรมได้ ดังตารางด้านล่างนี้ในส่วนเวลาเร็วท่ีสุด (Earliest) 

 

วิธีท า ข) เวลาเริ่มต้นช้าที่สุด (LS) และเวลาแล้วเสร็จช้าที่สุด (LF) 

ส าหรับการค านวณในขั้นนี้ จะค านวณย้อนกลับจากกิจกรรมสุดท้ายไปยังกิจกรรมแรก โดย
กิจกรรม G  เป็นกิจกรรมสุดท้าย ดังนั้น เวลาแล้วเสร็จช้าที่สุด (LF) มีค่าเท่ากับเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (EF) 

ของกิจกรรม นั่นคือ 20 และการค านวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (LS) ของกิจกรรม G ค านวณได้ดังนี้ 
  กิจกรรม  G  :  LF = 20;  LS  =  20 – 1  =  19 

กิจกรรม  D, E และ F มีค่า LF เท่ากับค่า LS ของกิจกรรม G คือ 19 ดังนั้น สามารถค านวณหา 
LS ของกิจกรรม D, E และ F ได้ดังนี้ 

กิจกรรม  D  :  LF = 19;  LS  =  19 - 11  =  8 

  กิจกรรม  E  :  LF = 19;  LS  =  19 - 9  =  10 

    กิจกรรม  F  :  LF = 19;  LS  =  19 - 3  =  16 

ค่า LS และ LF ของกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เหลือก็สามารถค านวณได้ในท านองเดียวกัน สรุปผลได้ดัง
ตารางด้านล่างในส่วนเวลาช้าที่สุด (Latest) ซึ่งมีข้อพิจารณาเพ่ิมเติมคือ หากกิจกรรมใดมีกิจกรรมที่
ตามมาหลายกิจกรรม การหาค่า LF ของกิจกรรมนั้นให้เลือกจาก LS ของกิจกรรมที่มีค่า LS น้อยที่สุด 
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กิจกรรม 
เวลาที่ใช้ท า
กิจกรรม (t) 

กิจกรรม
ก่อนหน้า 

เวลาเร็วท่ีสุด (Earliest) เวลาช้าท่ีสุด (Latest) 
เร่ิมต้นเร็วท่ีสุด 

(ES) 
แล้วเสร็จเร็ว
ที่สุด (EF) 

เร่ิมต้นช้าท่ีสุด 
(LS) 

แล้วเสร็จช้า
ที่สุด (LF) 

A 8 - 0 0+8 = 8 8-8 = 0 8 
B 4 - 0 0+4 = 4 10-4 = 6 10 
C 6 A 8 8+6 = 14 16-6 = 10 16 
D 11 A 8 8+11 = 19 19-11 = 8 19 
E 9 B 4 4+9 = 13 19-9 = 10 19 
F 3 C 14 14+3 = 17 19-3 = 16 19 
G 1 D, E, F 19 19+1 = 20 20-1 = 10 20 

 

วิธีท า ค) เวลาลอยตัวรวม (TF)  และเวลาลอยตัวอิสระ (FF) 

การหาเวลาลอยตัวรวมในขั้นนี้ สามารถหาได้จาก TF = LS – ES หรือ TF = LF – EF ซึ่งจะให้
ผลลัพธ์ได้เท่ากัน (ในตารางด้านล่างค านวณด้วย TF = LS – ES) 

ส าหรับเวลาลอยตัวอิสระ (FF) หาจาก FF = ES ของกิจกรรมถัดไป – EF ของกิจกรรมที่พิจารณา
อยู่  ดังนั้นการหาค่า FF จะแสดงวิธีคิดโดยเพ่ิมส่วนของกิจกรรมถัดไป และ ES ของกิจกรรมถัดไป ลงไปใน
ตารางเพ่ือให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนการค านวณ ผลการค านวณท้ังหมดแสดงในตารางด้านล่างนี้ 

กิจกรรม ES EF LS LF 
กิจกรรม
ถัดไป 

ES ของ
กิจกรรมถัดไป 

เวลาลอยตัว
รวม (TF) 

เวลาลอยตัว
อิสระ (FF) 

A 0 8 0 8 C,D 8 0–0 = 0 8–8 = 0 
B 0 4 6 10 E 4 6–0 = 6 4–4 = 0 
C 8 14 10 16 F 14 10–8 = 2 14–14 = 0 
D 8 19 8 19 G 19 8–8 = 0 19–19 = 0 
E 4 13 10 19 G 19 10–4 = 6 19–13 = 6 
F 14 17 16 19 G 19 16–14 = 2 19–17 = 2 
G 19 20 19 20  20 19–19 = 0 20-20 = 0 

 

วิธีท า ง) กิจกรรมใดบ้างท่ีอยู่บนวิถีวิกฤต และมีเวลาวิกฤตเป็นเท่าใด 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า วิถีวิกฤตประกอบด้วยกิจกรรมที่มีค่าเวลาลอยตัวรวมเป็นศูนย์ (TF = 0)  
ดังนั้นจากตาราง วิถีวิกฤต ประกอบด้วยกิจกรรมวิกฤต A, D และ G ดังแสดงในรูป 

 

 

 

 

 

เวลาวิกฤตเป็นเวลาการท างานของกิจกรรมวิกฤตรวมกัน ดังนั้นเวลาวิกฤตมีค่า 8+11+1 = 20  

2 

5 6 

1 

3 

4 

A, 8 

B, 4 

C, 6 

D, 11 

E, 9 

F, 3 

G, 1 
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ส าหรับเวลาลอยตัวอิสระ (FF) ที่ค านวณหามานั้น เป็นเวลาที่กิจกรรมสามารถล่าช้าได้โดยไม่ท าให้
กิจกรรมอ่ืนที่ตามมาต้องเลื่อนตามไปด้วย และเวลาแล้วเสร็จของโครงการก็ไม่ล่าช้าออกไป ตัวอย่างเช่น 
กิจกรรม B มีเวลาลอยตัวอิสระ FF = 0 และมีเวลาลอยตัวรวม TF = 6 หมายความว่าถ้ากิจกรรม B เลื่อน
ช้าออกไปแม้แต่ 1 หน่วย ก็จะท าให้กิจกรรมที่ตามมาคือ E ต้องเริ่มต้นล่าช้าตามไปด้วย แต่กิจกรรม B อาจ
ล่าช้าไปได้อีก 6 หน่วยเวลา โดยไม่ท าให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าออกไปเลย 

ในการด าเนินกิจกรรมของโครงงานในแต่ละวันนั้นย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น มีค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่า
เสื่อมราคาเครื่องใช้ส านักงาน ค่าด าเนินการ เป็นต้น ดังนั้น หากโครงการเกิดความล่าช้าชึ้นย่อมท าให้
ค่าใช้จ่ายเพิ่มตามไปด้วย ในอีกทางหนึ่ง หากมีการเร่งเวลาการท างานในการด าเนินกิจกรรม นอกจากจะท า
ให้ส่งมอบเร็วขึ้นแล้วยังท าให้ค่าใช้จ่ายลดลงตามเวลาด้วย แต่การจะเร่งการท างานของกิจกรรมในโครงการ
นั้น มีข้อจ ากัดว่าจะเร่งได้มากน้อยแค่ไหน เนื่องจากมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเร่งงานด้วย
เช่นกัน อันได้แก่ ใช้แรงงานคนเพ่ิม หรือจ่ายค่าท างานล่วงเวลา เป็นต้น ดังนั้น การจะเร่งรัดการท างาน
กิจกรรมของโครงการ สามารถท าได้แต่ต้องเร่งแล้วต้นทุนในการด าเนินการกิจกรรมโครงการทั้งหมดต้อง
ลดลง หรือต้องไม่ท าให้ต้นทุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมเกินจากแผนที่วางไว้ ซึ่งสามารถแสดงวิธีคิดการเร่งรัด
การท างานได้ดงัตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 4 จากข่ายงานของกิจกรรม A-F ในรูป และตารางกิจกรรม ที่มีส่วนของเวลาที่ใช้ท ากิจกรรมที่
สามารถเร่งรัดได้และต้นทุนที่ต้องจ่ายในการเร่งรัดงานต่อวัน จงหาว่าควรเร่งรัดโครงการให้เสร็จในเวลากี่
วันจึงจะดีที่สุดที่ท าให้เสียค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการน้อยที่สุด ถ้าการด าเนินโครงการต้องเสียค่าใช้จ่าย
วันละ 1,150 บาท 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรม เวลาที่ใช้ท ากิจกรรม (วัน)  เวลาใช้ท ากิจกรรมที่สามารถเร่งได้ (วัน) ต้นทุนเร่งรัด/วัน 

A 6 6 - 

B 10 8 500 บาท 
C 5 4 300 บาท 

D 4 1 700 บาท 

E 9 7 600 บาท 

F 2 1 800 บาท 
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2 
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วิธีท า ขั้นตอนการแก้ปัญหาท าได้โดยการพิจารณาเร่งรัดเฉพาะกิจกรรมที่อยู่บนวิถีวิกฤต ดังต่อไปนี้คือ 

 วิเคราะห์หาวิถีวิกฤตและค่าใช้จ่ายตามแผนงานกิจกรรม  

ดังหลักการคิดตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นจะไม่ขอกล่าววิธีการหาวิถีวิกฤตในที่นี้อีก แต่สรุปได้
ว่า วิถีวิกฤตประกอบด้วยกิจกรรม C, D, E และ F มีเวลาแล้วเสร็จของโครงการเท่ากับ 20 วัน ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการรวมเป็น 20 x 1,150 = 23,000 บาท 

 การพิจารณาเร่งรัดกิจกรรมวิกฤติ ครั้งที่ 1 

จากรายการกิจกรรมวิกฤตทั้งหมด จะท าการพิจารณาทั้งจ านวนวันที่สามารถเร่งรัดได้และต้นทุน
การเร่งรัดต่อวัน โดยควรเลือกเร่งรัดกิจกรรมที่มีต้นทุนการเร่งรัดต่อวันต่ าที่สุด ดังนั้นสรุปจ านวนวันที่เร่งรัด
ได้ และต้นทุนการเร่งรัดต่อวันเรียงล าดับจากน้อยไปมากดังตารางด้านล่าง 

กิจกรรมวิกฤต ิ จ านวนวันที่เร่งรัดได้ ต้นทุนการเร่งรัด/วัน 
C 1 300 บาท 
E 2 600 บาท 
D 3 700 บาท 
F 1 800 บาท 

 

ดังนั้น เลือกเร่งรัดกิจกรรม C เพราะเสียค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดน้อยที่สุด คือ 300 บาทต่อวัน (น้อย
กว่า 1,150 บาท) ท าให้โครงการเสร็จเร็วขึ้น 1 วัน ดังนั้นคงเหลือเวลาในการด าเนินการ 20-1=19 วัน 

 การพิจารณาเร่งรัดกิจกรรมวิกฤติ ครั้งที่ 2 

หลังจากเร่งรัดกิจกรรม C แล้ว พบว่าวิถีวิกฤตยังคงเป็นวิถีเดิม คือ C-D-E-F ดังนั้นเลือกเร่งรัด
กิจกรรมที่มีต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมต่ าสุด (ซึ่งกิจกรรม C ไม่สามารถเร่งรัดได้อีกแล้ว) 

ดังนั้น เลือกเร่งรัดกิจกรรมถัดไปคือ กิจกรรม E จ านวน 1 วัน ซึ่งมีต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรม 600 

บาท  (น้อยกว่า 1,150 บาท) คงเหลือเวลาในการด าเนินการ 19-1=18 วัน 

 การพิจารณาเร่งรัดกิจกรรมวิกฤติ ครั้งที่ 3 

หลังจากเร่งรัดกิจกรรม C และ E แล้ว พบว่าวิถีวิกฤตจะมี 2 วิถี คือ C-D-E-F และ A-B-F ซึ่งเมื่อ
น ากิจกรรมมาจัดเรียงตามล าดับ ต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมจะได้ ดังแสดงต่อไปนี้ 

วิถีวิกฤต กิจกรรม ต้นทุนเร่งรัด/วัน จ านวนวันที่เร่งรัดได้ 

A-B-F A - เร่งรัดไมไ่ด ้
 B 500 บาท 2 
 F 800 บาท 1 

C-D-E-F C - เร่งรัดไมไ่ด้อีกแล้ว 

 E 600 บาท 1 
 D 700 บาท 3 
 F 800 บาท 1 
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จากการพิจารณาจะเห็นว่ากิจกรรม F เป็นกิจกรรมร่วมของวิถีวิกฤตทั้งสอง ดังนั้นการเร่งรัด
กิจกรรมนี้จะท าให้โครงการเสร็จเร็วขึ้นได้และต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมเป็น 800 บาท  (น้อยกว่า 1,150 

บาท) นอกจากนี้อาจเลือกเร่งรัดกิจกรรม B และ E ซึ่งจะท าให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการเสร็จเร็วขึ้น 1 วัน
เช่นเดียวกัน แต่ต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมจะสูงกว่าคือ เท่ากับ 1,100 บาท (500+600)  

ดังนั้น เลือกเร่งรัดกิจกรรม F  จ านวน 1 วัน คงเหลือเวลาในการด าเนินการ 18-1=17 วัน 

 การพิจารณาเร่งรัดกิจกรรมวิกฤติ ครั้งที่ 4 

หลังจากเร่งรัดกิจกรรม C, E และ F แล้ว พบว่าวิถีวิกฤตยังคงมี 2 วิถเีหมือนเดิม คือ C-D-E-F และ 
A-B-F และกิจกรรมที่สามารถเร่งรัดได้คือ B และ E โดยมีผลรวมของต้นทุนเร่งรัดต่ ากว่าค่าด าเนินการ
โครงการที่จะประหยัดได้ (1,100 < 1,150) จึงเร่งรัดกิจกรรม B และ E กิจกรรมละ 1 วัน คงเหลือเวลาใน
การด าเนินการ 17-1=16 วัน 

 การพิจารณาเร่งรัดกิจกรรมวิกฤติ ครั้งที่ 5 

หลังการเร่งรัดกิจกรรม C, E, F, B และ E พบว่า วิถีวิกฤตยังคงเป็น A-B-F และ C-D-E-F และการ
เร่งรัดโครงการให้เสร็จเร็วขึ้นอาจท าได้อีก 1 วัน โดยการเร่งรัดกิจกรรม B และ D แต่ผลรวมของต้นทุนการ
เร่งรัดงานเท่ากับ 1,200 บาท (500+700) ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าด าเนินการโครงการที่ประหยัดได้ (1,200 > 

1,150) ดังนั้นจึงไม่เร่งรัดงานต่อไป สามารถสรุปผลของการเร่งรัดกิจกรรมทั้งหมด ดังตารางด้านล่างนี้ 

วิถ ี
เวลาแล้วเสร็จของโครงการหลังการการเร่งรัดกิจกรรม N วัน 

N =0 1 2 3 4 

C-D-E-F 20 19 18 17 16 

A-B-F 18 18 18 17 16 

กิจกรรมที่เร่งรัด  C E F B, E 
ต้นทุนเร่งรัดกจิกรรม (บาท)  300 600 800 1,100 

 

นั่นคือ เวลาด าเนินกิจกรรมตามแผนเดิม 20 วัน ต้นทุนการด าเนินกิจกรรม 23,000 บาท 

สามารถเร่งรัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น ขั้นต่ าเพียง 16 วัน นั่นคือเร่งรัดการด าเนินงานให้เร็วขึ้น 
4 วันจากการเร่งรัดกิจกรรม C, E, F, B และ E 

ดังนั้น การเร่งรัดให้เร็วขึ้น 4 วัน มีผลท าให้ลดต้นทุนลง 4 x 1,150 = 4,600 บาท 

        ใช้ต้นทุนในการเร่งรัดกิจกรรม B, C, E และ F คือ 300+600+800+1,100 = 2,800 บาท 

        ต้นทุนหลังการเร่งรัดกิจกรรมคือ 23,000–4,600+2,800 = 21,200 บาท 
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6.  การจัดการความเสี่ยง 
ในการด าเนินโครงการผลิตซอฟต์แวร์นั้น โดยทั่วไปการท างานมักจะท าภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ มากมาย
ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ขึ้นที่อาจท าให้เกิดความสูญเสียต่อโครงการทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต และอาจส่งผลให้การด าเนินโครงการผลิตซอตฟ์แวร์ไม่ประสบผลส าเร็จได้ ดังนั้น 
ผู้บริหารโครงการจึงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงเหล่านี้ จ าเป็นต้องท าการจัดการความเสี่ยง (Risk 

Management) เพ่ือเป็นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงไม่ให้เกิดข้ึน 

6.1 ประเภทของความเสี่ยง 
ในการด าเนินโครงการผลิตซอฟต์แวร์ จะมีการท างานภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลายและมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ง่าย อันท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโครงการ จึงสามารถแบ่ง
ประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk) เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อตารางการท างานของ
โครงการและทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งอาจเกิดจาก การจัดสรรงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง การจัดสรรทรัพยากรที่
ไม่เหมาะสม  ทีมงานไม่มีประสบการณ์ เป็นต้น รวมถึงคุณลักษณะของโครงการเอง เช่น ขนาด ความ
ซับซ้อน และความไม่แน่นอนในโครงสร้างของโครงการ เป็นต้น 

2) ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ (Product Risk) เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพหรือประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจเกิดจาก ส่วนประกอบย่อยของซอฟต์แวร์ไม่มีคุณภาพ หรือระหว่างการ
ผลิตไม่มีการควบคุมคุณภาพ เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อธุรกิจขององค์กร ซึ่งอาจเกิดจาก 
ซอฟต์แวร์ที่ผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือไม่ครอบคลุมกลยุทธ์ในการบริหารงานขององค์กร 
คู่แข่งน าซอฟต์แวร์ออกวางตลาดก่อน พนักงานขายไม่มีความเข้าใจในซอฟต์แวร์ที่ตนเองจ าหน่าย ไม่ได้รับ
การสนับสนุนด้านการเงิน เป็นต้น โดยความเสี่ยงของธุรกิจนี้อาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และโครงการได้ต่อไป 

ความเสี่ยงเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การด าเนินกิจกรรมและผลกระทบของความเสี่ยง
หนึ่ง อาจส่งผลต่อการท าให้เกิดความเสี่ยงอื่นตามมา ซึ่งความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แสดง
ไว้ดังตารางที่ 3.3 

 

ตารางท่ี 3.3 ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ค าอธิบาย 

Staff turnover โครงการ ทีมงานท่ีมีประสบการณ์ ออกไปจากโครงการก่อนโครงการส าเร็จ 

Management change โครงการ มีการเปลี่ยนแปลงในการจัดการองค์กรด้วยล าดับความส าคญัที่
แตกต่างออกไป 

Hardware unavailability โครงการ ฮารด์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับโครงการไม่ได้ส่งมอบตามก าหนดการ 

Requirements change โครงการ และ ผลิตภัณฑ ์ มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการมากกว่าที่คาดหวัง 
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ตารางท่ี 3.3 ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ต่อ) 
ความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ค าอธิบาย 

Specification delays โครงการ และ ผลิตภัณฑ ์ ข้อก าหนดต่างๆ ของอินเตอร์เฟตที่จ าเป็น ไมไ่ด้ก าหนดไว้ใน
ก าหนดการ 

Size underestimate โครงการ และ ผลิตภัณฑ ์ ขนาดของระบบไม่ได้มีการประมาณการ 
CASE tool 
under-performance 

ผลิตภณัฑ ์ CASE tools ที่สนับสนุนการท างานของโครงการ ท างานไมไ่ด้
ตามที่คาดหวัง 

Technology change ธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามา
แทนท่ีแล้ว 

Product competition ธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง ได้ออกสู่ท้องตลาดแล้ว ก่อนท่ีระบบท่ีเรา
สร้างจะเสร็จสมบูรณ ์

 

6.2 กระบวนการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการจัดการความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนคือ การก าหนดความเสี่ยง  การวิเคราะห์ความ

เสี่ยง  การวางแผนความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง และการแก้ปัญหาความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

รูปที่ 3.5 กระบวนการจัดการความเสี่ยง 

6.2.1 การก าหนดความเสี่ยง (Risk Identification) 

ขั้นตอนนี้ เป็นการค้นหาหรือก าหนดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดข้ึนของโครงการผลิตซอฟต์แวร์ 
ซึ่งสามารถก าหนดโดยการเขียนออกมาเป็นรายการปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด ที่เรียกว่า Check List ซึ่งมีการจัด
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงไว้ 6 ด้านหลัก ดังตารางที่ 3.4 ซึ่งจะต้องท าการแจกแจงรายการความเสี่ยงที่เป็นไปได้ใน



บทท่ี 3  การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ ( Software Project Management )    57 

โครงการซอฟต์แวร์ไว้ในแต่ละด้าน น ามาเขียนไว้เป็น Check List โดยก าหนดรหัสและชื่อความเสี่ยง เพ่ือ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 

6.2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 

ในขั้นตอนนี้เป็นการประมาณการความเสี่ยงว่า จากรายการปัจจัยเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่ระบุไว้ทั้งหมด 
มีระดับความเสี่ยงเป็นอย่างไร โดยอาศัยคะแนนจากเกณฑ์ท่ีใช้ประมาณการความน่าจะเป็น 2 เกณฑ์คือ 

 เกณฑ์สภาพการเกิดความเสี่ยง – ใช้วัดความน่าจะเป็นของการเกิดความเสี่ยงแต่ละรายการ 

 เกณฑ์ผลกระทบของความเสี่ยง – ใช้วัดความน่าจะเป็นของผลกระทบที่จะมีผลต่อการด าเนินการ 

จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้บริหารโครงการจะต้องให้คะแนนสภาพการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยง กับรายการปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมดของโครงการแต่ละรายการ ซึ่งแบ่งคะแนนเป็น 5 

ระดับคือระดับ ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยมีคะแนนในแต่ละช่วงดังตารางที่ 3.5 

 

ตารางท่ี 3.4 ปัจจัยเสี่ยงและตัวอย่างรายการความเสี่ยงที่เป็นไปได้ 
ปัจจัยเสี่ยง ค าอธิบาย ตัวอย่างรายการความเสี่ยงที่เป็นไปได้ 

ด้านเทคโนโลย ี เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
เทคโนโลยีทั้งฮารดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ในองค์กร 

- ฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบไม่สามารถประมวลผลรายการได้
เร็วตามที่คาดหวัง 
- องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ที่ควรจะน ามาใช้ใหม่จ ากัด

ฟังก์ชันการท างานเอาไว้ 
ด้านบุคคล เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ทีมงานในองค์กร 
- เป็นไปไม่ได้ท่ีจะหาคนมาท างานใหม่ที่มีประสบการณ์

ตามที่ต้องการ 
- เจ้าหน้าท่ีหลักป่วยและไม่อยู่ในเวลาวิกฤติ 

ด้านองค์กร เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมขององค์กรที่
จะต้องน าซอฟต์แวรเ์ข้าไป
ติดตั้งใช้งาน 

- องค์กรมีการจดัโครงสร้างใหม่ ท าให้การบริหาร
โครงการจะมีความแตกต่างออกไป 

- องค์กรตัดลดงบประมาณโครงการลงเนื่องจากปัญหา
ทางการเงิน 

ด้านเครื่องมือ เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
เครื่องมือท่ีเลือกใช้ 

- โค๊ดที่สร้างโดย CASE tools ไม่มปีระสิทธิภาพ 

- CASE tools ที่น ามาใช้ไม่สามารถน ามารวมกันได้ 
ด้านความต้องการ เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงความต้องการและ
การจัดการความต้องการที่
เปลี่ยนไป 

- มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ ท าให้ต้องท างานการ
ออกแบบใหม่ 
- ลูกค้ายอมไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของเขามี

ผลกระทบต่อโครงการ 
ด้านการประมาณการ เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

ประมาณการต้นทุน ระยะเวลา 
บุคลากร หรือขนาดของ
ซอฟต์แวร ์

- เวลาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประมาณการไมไ่ด้ 
- อัตราการแกไ้ขข้อบกพร่องประมาณการไมไ่ด้ 
- ขนาดของซอฟต์แวร์ประมาณการไม่ได ้
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ตารางท่ี 3.5 ตารางระดับคะแนนที่ใช้อธิบายสภาพการเกิด ผลกระทบ และความส าคัญ ของความเสี่ยง 
ระดับ คะแนน ค าอธิบายสภาพการเกิด 

ความเสี่ยง 
ค าอธิบายผลกระทบของความเสีย่ง ความส าคัญ 

ต่ ามาก 0 - 20 อาจไม่เกดิขึ้น แต่ต้องเฝ้าระวัง
สม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นสภาวะที่
ควบคุมได ้

ส่งผลกระทบน้อยมาก จนไมส่ามารถ
ประเมินได ้

ไม่ส าคัญ 

ต่ า 21 – 40 อาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งเรา้จาก
สภาพแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น 

ส่งผลกระทบเล็กน้อย โดยอาจส่งผลต่อ
ขอบเขต วันเสรจ็สิ้น หรืองบประมาณ 
ซึ่งอาจวัดไดไ้ม่เกิน 5% 

ส าคัญน้อย 

ปานกลาง 41 – 60 อาจไม่เกดิขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้น 
เทียบเท่ากัน 

ส่งผลกระทบพอสมควร โดยอาจสง่ผล
ต่อขอบเขต วันเสร็จสิ้น หรือ
งบประมาณ ซึ่งอาจวัดได้ไม่เกิน 5-

10% 

ส าคัญ 
พอสมควร 

สูง 61 – 80 เกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ของโครงการ 

ส่งผลกระทบสูง โดยอาจส่งผลต่อ
ขอบเขต วันเสรจ็สิ้น หรืองบประมาณ 
ซึ่งอาจวัดไดไ้ม่เกิน 10-25% 

ส าคัญมาก 

สูงมาก 81 - 100 เกิดขึ้นแน่นอน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อโครงการ 

ส่งผลกระทบสูงมาก โดยอาจส่งผลต่อ
ขอบเขต วันเสรจ็สิ้น หรืองบประมาณ 
มากกว่า 25% ขึ้นไป 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

 

จากนั้นหาค่าความส าคัญของความเสี่ยงซึ่งหาได้จาก (คะแนนสภาพการเกิดความเสี่ยง + คะแนน
ผลกระทบความเสี่ยง) / 2 นั่นเอง จากนั้นให้น าคะแนนความส าคัญที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์คะแนน
ความส าคัญจากตารางท่ี 3.11 เพ่ือจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยง 
 

ตัวอย่างที่ 5 สมมติโครงการซอฟต์แวร์หนึ่ง มีรายการความเสี่ยงที่เป็นไปได้ใน Check List ดังตาราง
ด้านล่าง จงหาระดับความเสี่ยงของความเสี่ยงแต่ละรายการ 

รหัส ชื่อความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยงที่ได้ 

สภาพการเกิด ผลกระทบ 

1.1 ฮารด์แวร์ที่สั่งเข้ามาจะเกิดความลา่ช้า 80 60 

2.1 นักวิเคราะหร์ะบบขาดประสบการณ์และทักษะ 20 80 

2.2 การลาออกของทีมงาน 80 100 

2.3 ขาดความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 20 80 

4.1 CASE Tools ที่น ามาใช้ในการควบคุมโครงการไม่มีประสิทธิภาพ 40 20 

5.1 ข้อก าหนดความต้องการของผู้ใช้เปลี่ยนไป 100 50 
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วิธีท า 

การหาระดับความส าคัญของความเสี่ยงในแต่ละรายการ สามารถหาได้จากการหาค่าคะแนนความ
เสี่ยง และน าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 3.11 ซึ่งในที่จะขอยกตัวอย่างวิธีคิดความเสี่ยง รหัส 1.1 

คะแนนความส าคัญของความเสี่ยง 1.1 = (80 + 60)/2 = 70 

นั่นคือ ความเสี่ยง 1.1 มีความเสี่ยงที่มีความส าคัญมากอยู่ในระดับ สูง 
รายการความเสี่ยงอ่ืนๆ มีระดับความเสี่ยง ดังแสดงไว้ในตารางด้านล่าง 

รหัส ชื่อความเสี่ยง ความส าคัญของความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

1.1 ฮารด์แวร์ที่สั่งเข้ามาจะเกิดความลา่ช้า 70 สูง 
2.1 นักวิเคราะหร์ะบบขาดประสบการณ์และทักษะ 50 ปานกลาง 
2.2 การลาออกของทีมงาน 90 สูงมาก 

2.3 ขาดความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 50 ปานกลาง 
4.1 CASE Tools ที่น ามาใช้ในการควบคุมโครงการไม่มีประสิทธิภาพ 30 ต่ า 
5.1 ข้อก าหนดความต้องการของผู้ใช้เปลี่ยนไป 75 สูง 

 

จะเห็นได้ว่า ความเสี่ยงรหัส 2.2 ที่มีสาเหตุจากการลาออกของทีมงานนั้นมีระดับความเสี่ยง สูง
มาก ดังนั้นจะต้องเร่งจัดการก่อน ส่วนการด าเนินการกับความเสี่ยงระดับอ่ืนขึ้นอยู่กับองค์กร ซึ่งในความ
เป็นจริงรายการความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในโครงการซอฟต์แวร์ อาจมีมากกว่าในตัวอย่างข้างต้น องค์กรอาจ
ก าหนดล าดับความเสี่ยงไว้ที่ 10 หรือ 20 ล าดับแรกท่ีต้องเร่งจัดการก็ได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร 

6.2.3 การวางแผนความเสี่ยง (Risk Planning) 

ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นการพิจารณาแต่ละรายการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกมา ว่ามีความส าคัญที่
จะต้องด าเนินการลดความเสี่ยงนั้น โดยท าการก าหนดกลยุทธ์ที่จะใช้เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงแต่ละรายการ
นั้น อันมีเป้าหมายเพื่อจะยอมรับความเสี่ยงนั้น หรือเพ่ือป้องกันความเสี่ยง หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

 กลยุทธ์การยอมรับ (Acceptance) – เป็นกลยุทธ์ในการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
ไม่มีทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาความเสี่ยงนั้นได้ อันเป็นการพร้อมจะ
เผชิญหน้ากับความเสี่ยงดังกล่าว 

 กลยุทธ์การป้องกัน (Prevention) – เป็นกลยุทธ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องด าเนินการเพ่ือไม่ให้
เกิดปัจจัยเสี่ยงขึ้นได้ หรือเพ่ือให้ปัจจัยเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือท้ายสุดต้องก าจัดออกไป มักใช้
เพ่ือต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มีความรุนแรงระดับสูงมาก 

 กลยุทธ์การถ่ายโอน (Transfer) – เป็นกลยุทธ์ที่จะใช้เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น แต่มีระดับความ
รุนแรงน้อยและต้องการก าจัดออกไป โดยการเตรียมการไว้ล่วงหน้า หรือการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้กับ
ฝ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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ตารางท่ี 3.6 ตารางแสดงตัวอย่างแผนความเสี่ยง ส าหรับความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับปานกลางขึ้นไป 

ความเสี่ยง แผนความเสี่ยง 
รหัส ความส าคัญ กลยุทธ ์ แผนงาน สิ่งที่ต้องทบทวน 

1.1 70 (สูง) การป้องกัน - สร้างต้นแบบ 

- พิสูจน์สมมติฐานการทดลอง 
- ต้นแบบท่ีไดร้ับการยอมรับ 

1.2 50 (ปานกลาง) การป้องกัน - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
- ฝึกอบรมเสรมิสร้างทักษะ 

- ศักยภาพในการปฏิบัติงานหลังการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 

1.3 90 (สูงมาก) การยอมรับ - ไม่มีแผนงานรองรับ - 

1.4 50 (ปานกลาง) การถ่ายโอน - ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงพัฒนา - ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

6.2.4 การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) 

ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นการเฝ้าติดตามว่าจะเกิดความเสี่ยงกับรายการความเสี่ยงที่ได้มีการวิเคราะห์ขึ้น
หรือไม่ เกิดขึ้นเมื่อใดและอย่างไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยแต่ละความเสี่ยงไม่สามารถ
สังเกตได้อย่างตรงไปตรงมา ดังนั้นจึงต้องติดตามจากตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นที่เก่ียวข้อง ดังตารางที่ 3.7 

 

ตารางท่ี 3.7 ตารางแสดงตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ด้านเทคโนโลย ี ความล่าช้าในการส่งมอบฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์สนับสนุน 

ด้านคน บุคลากรขาดก าลังใจ, ขาดความสมัพันธ์ระหว่างทีมงาน, การมีงานท า 
ด้านองค์กร การนินทาองค์กร,  การไม่กระตือรือร้นโดยฝ่ายบริหารระดับอาวุโส 

ด้านเครื่องมือ ความไมเ่ต็มใจท่ีจะใช้เครื่องมือของทีมงาน, การบ่นเกี่ยวกับ CASE tools, การต้องการ
เครื่องมือหรือสถานท่ีท างานท่ีมีความสามารถมากข้ึน 

ด้านความต้องการ มีการขอเปลี่ยงความต้องการมาก, ค าต าหนิจากลูกค้า 
ด้านการประมาณการ ท างานไม่ได้ตามก าหนดในตารางการท างาน, ข้อพกพร่องที่รายงานไปไมส่ามารถจัดการให้หมด

ไป 

 

6.2.5 การแก้ปัญหาความเสี่ยง (Risk Resolving) 

ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นการด าเนินงานเพ่ือก าจัดความเสี่ยงให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุดตาม
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือ ความคิดสร้างสรรค์ และ
การท างานร่วมกันเป็นทีม โดยการติดตามและการควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่
จะน ามาใช้แก้ปัญหา ตลอดจนแนวทางการตัดสินใจ และการท างานแบบมีส่วนร่วม สามารถพิจารณาได้
จากกระบวนการแก้ปัญหาความเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.8 ตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหาความเสี่ยง 
กระบวนการ/ขั้นตอน ปัจจัยน าเข้า ผลลัพธ ์

การก าหนดความเสี่ยง - ความไม่แน่นอน 
- ขาดองค์ความรู ้
- กฏเกณฑ์และนโยบาย 

- ฐานข้อมูลความเสี่ยง 

รายการความเสี่ยงตามประเภท ชนิด 
และประเด็นส าคัญของความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง - รายการความเสี่ยง 
- ฐานข้อมูลความเสี่ยง 

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงแต่
ละรายการ โดยพิจารณาจากความ
สูญเสีย  ความรุนแรง และระดับ
ความส าคัญ 

การวางแผนความเสี่ยง - รายการความเสี่ยงตามระดับความส าคญั 

- เลือกใช้กลยุทธ์แก้ปัญหาความเสี่ยงให้เหมาะสม 

- น าแผนความเสี่ยงไปด าเนินการ 

แผนปฏิบัติการความเสี่ยง 

การติดตามความเสี่ยง - ตรวจสอบรายงานสถานะความเสีย่งผ่านระบบ
สารสนเทศ หรือจากทีมงาน 

- เฝ้าตดิตามความเคลื่อนไหวของความเสี่ยง 

- 

การแก้ปัญหาความเสี่ยง - จัดท าแผนปฏิบัติการความเสี่ยง 
- น าเครื่องมือและเทคนิคตา่งๆ มาใช้แก้ปัญหา

ความเสีย่ง 

การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่จะน าพา
ไปสู่การยอมรับและการลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาความเสี่ยงคือ จะไม่เกิดความเสี่ยงขึ้น หรือเกิดขึ้นแต่จะลดระดับ
ความรุนแรงลงเป็นระดับที่ยอมรับได้ และเมื่อสามารถแก้ปัญหาความเสี่ยงเหล่านั้นได้ ก็จะท าให้ทีมงาน
ท างานน้อยลงด้วย 

7.  กุญแจสู่ความส าเร็จในการบริหารโครงการ 

สถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute: PMI) ได้ก าหนดงานบริหารที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จของโครงการไว้ทั้งหมด 9 ส่วนที่มีความสอดคล้องกับการท างานในแต่ละระยะของการบริหาร
โครงการ โดยอาศัยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เป็นตัวสนับสนุน รายละเอียดงานบริหารแต่ละส่วนเป็นดังนี้ 

1) การบริหารโครงการโดยรวม เป็นงานบริหารที่ท าให้มั่นใจได้ว่าการประสานการท างานกันของ
ทุกๆ ฝ่ายมีความเหมาะสมและเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย 

2) การบริหารขอบเขตของโครงการ เป็นงานบริหารที่เพื่อให้ขอบเขตของงานทั้งหมดในโครงการ มี
เฉพาะงานที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการให้ส าเร็จลุล่วงเท่านั้น 

3) การบริหารเวลาโครงการ เป็นงานบริหารเพื่อให้ปิดโครงการได้ทันเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนงาน 

4) การบริหารต้นทุนโครงการ เป็นงานบริหารเพ่ือให้โครงการใช้ต้นทุนไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัต ิ
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5) การบริหารคุณภาพโครงการ เป็นงานบริหารเพ่ือให้ทุกๆ กิจกรรมที่ด าเนินการในโครงการมี
คุณภาพที่สุด 

6) การบริหารทรัพยากรบุคลากรของโครงการ เป็นงานบริหารเพ่ือใช้ทรัพยากรส่วนบุคคลของ
โครงการให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด โดยการวางแผนโครงสร้างองค์กรของโครงการ (ก าหนด
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และสายบังคับบัญชา) จากนั้น ท าการจัดหาทรัพยากรบุคคลตามบทบาทที่
วางแผนไว้ และจัดตั้งทีมงาน 

7) การบริหารการสื่อสารภายในโครงการ เป็นงานบริหารเพ่ือการจัดท ารายงาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การเผยแพร่ และการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และ
เหมาะสม 

8) การบริหารความเสี่ยงของโครงการ เป็นงานบริหารเพ่ือจัดการความเสี่ยง โดยเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง และการ
แก้ปัญหาความเสี่ยง 

9) การบริหารการจัดซื้อของโครงการ เป็นงานบริหารเพ่ือบริหารการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ และว่าจ้างให้บุคคลภายนอกผลิซอฟต์แวร์ให้ ตลอดจนบริการสนับสนุนอ่ืนๆ โดยการติดต่อท า
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับเหมาหรือธุรกิจคู่ค้า 

8.  สรุปท้ายบท 

สิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่น ส่งมอบงาน
ได้ทันเวลา และซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพ ก็คือ “การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project 

Management)” ซึ่งผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์จะต้องด าเนินกิจกรรมการบริหาร อันได้แก่ การเขียน
ข้อเสนอโครงการ การวางแผนและจัดตารางงานโครงการ การประมาณการต้นทุน การติดตามและทบทวน
โครงการ การคัดเลือกและประเมินบุคลากร และการเขียนและน าเสนอรายงาน 

กิจกรรมการบริหารที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อโครงการก็คือ การวางแผนโครงการ (Project 

Planning) เนื่องจากมีรายละเอียดการท างานที่ผู้บริหารโครงการจะต้องด าเนินการ ประกอบด้วย การ
ประเมินข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีผลต่อโครงการทั้งด้านเวลาและงบประมาณ การประมาณการขนาดของ
ซอฟต์แวร์เพ่ือใช้ประมาณการต้นทุน การก าหนดสิ่งที่จะต้องส่งมอบในแต่ละระยะของโครงการ การจัด
ตารางงานโครงการซึ่งมีการก าหนดระยะเวลาโครงการและการด าเนินงานทุกกิจกรรม  โดยเครื่องมือ
ช่วยเหลือในการวางแผนและติดตามการด าเนินกิจกรรมของโครงการคือ Gantt Chart และ PERT/CPM 

เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการมองเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมด รวมทั้งเห็นว่า
กิจกรรมใดอยู่บนเส้นทางวิกฤติท่ีต้องเฝ้าระวัง ติดตาม และเร่งรัดหากเกิดความล่าช้า 

นอกจากนี้ ผู้บริหารโครงการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยจะต้องก าหนดปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยง และ
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แก้ปัญหากับความเสี่ยงเหล่านั้น จ าเป็นต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิค เพ่ือให้
ด าเนินกิจกรรมตามความต้องการของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยผู้บริหารโครงการควร
ยึดกรอบการด าเนินงานด้านการบริหาร 9 ส่วน ที่ก าหนดโดยสถาบันการจัดการโครงการ (Project 

Management Institute: PMI) ได้ให้ไว้เป็นหลักยึดให้จัดการงานแต่ละส่วนของโครงการได้ส าเร็จ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 
 

1. จากปรัชญาด้านการวางแผน ทีม่ีอยู่แตกต่างกันหลายแบบต่อปนี้ 
บางคนเป็นแบบ “สารัตถกร (Minimalist)” คือกลุ่มที่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอ 

จึงไม่จ าเป็นต้องวางแผนละเอียดมากนัก บางคนก็เป็นแบบ “นักประเพณีนิยม (Traditionalist)” คือกลุ่มที่
คิดว่าการเขียนแบบแผนอย่างละเอียดจะช่วยให้งานเดินไปได้ดี และบางคนเป็นแบบ “แอลจิลิสต์ (Agilist)” 
คือกลุ่มที่คิดว่าการวางแผนเป็นสิ่งที่ส าคัญ หากแต่แผนการด าเนินงานจะค่อยๆ ปรากฏขึ้นเมื่อได้เริ่มลงมือ
ปฏิบัติจริง 

จากปรัชญาข้างต้น ท่านคิดว่าท่านเป็นคนในแบบใด และจงให้เหตุผลสนับสนุนว่าคนแบบดังกล่าว
จะท าให้โครงการส าเร็จได้ดีกว่าแบบอ่ืนๆ อย่างไร 

2. หากท่านเป็นผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต้องท ากิจกรรมทุกอย่างในการบริหาร
โครงการ (Project Management) ท่านคิดว่าผู้บริหารโครงการควรมีหลักปฏิบัติอย่างไรกับประเด็นต่อไปนี้
ที่จะท าให้การบริหารโครงการประสบความส าเร็จ 

ก. ประเด็นเก่ียวกับการประมาณการ 
ข. ประเด็นเก่ียวกับความเสี่ยง 
ค. ประเด็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ 

3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่ 6 กิจกรรม กิจกรรมใดที่ผู้บริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์จะต้องด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ 

4. ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กโครงการหนึ่ง ได้มีการวางแผนช่วงการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ไว้อย่างคร่าวๆ ว่าใช้เวลารวมทั้งสิ้น 36 เดือน (36 วัน) ตามก าลังทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่ในองค์กร 

จงสร้างแผนตารางกิจกรรมที่ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ เวลาของแต่ละกิจกรรม และล าดับกิจกรรมที่เกิดก่อนแต่ละกิจกรรมนั้นๆ 

5. จงอธิบายว่า Gantt Chart และ PERT/CPM มีความส าคัญอย่างไรต่อผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์ และ
ทั้งสองเครื่องมือนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร 

6. สมมติโครงการซอฟต์แวร์หนึ่งมีการแยกแยะการท างานออกเป็น 9 กิจกรรมคือ กิจกรรม A ถึงกิจกรรม I  
โดยแต่ละกิจกรรมมีเวลาการท างานแตกต่างกัน รวมทั้งแต่ละกิจกรรมมีกิจกรรมที่ท ามาแล้วก่อนหน้า ดัง
ตารางที่แสดงด้านล่าง 
  



บทท่ี 3  การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ ( Software Project Management )    65 

กิจกรรม เวลาที่ใช้ท ากิจกรรม (วัน) กิจกรรมก่อนหน้า 
A 4 - 
B 8 - 
C 3 A 
D 2 B, C 
E 4 B, C 
F 4 D 
G 1 F 
H 5 E 
I 3 G, H 

 

ก. จงเขียน Gantt Chart 

ข. จงเขียนข่ายงานกิจกรรมหรือ PERT Diagram 

7. จากข่ายงานกิจกรรมต่อไปนี้ ที่ประกอบด้วยกิจกรรม A ถึงกิจกรรม G 

 

 

 

 

 

 

ก. จงหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (Earliest Start: ES)  และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (Earliest Finish: EF) 

ข. จงหาเวลาเริ่มต้นช้าที่สุด (Latest Start: LS)  และเวลาแล้วเสร็จช้าที่สุด (Latest Finish: LF) 

ค. จงหาเวลาลอยตัวรวม (Total Float: TF)  และเวลาลอยตัวอิสระ (Free Float: FF) 

ง. จงหาเวลาวิกฤต (Critical) พร้อมทั้งบอกด้วยว่ากิจกรรมใดบ้างอยู่บนวิถีวิกฤต 

จ. เวลาลอยตัวรวมและเวลาลอยตัวอิสระของกิจกรรม D ที่ได้จากการค านวณมีค่าเป็นเท่าใด จง
อธิบายผลจากค่าทั้งสองของกิจกรรม D ว่ามีผลอย่างไรกับโครงการ 

8. จากตารางกิจกรรมต่อไปนี้ ที่มีข้อมูลเวลาที่ใช้ท ากิจกรรมจากการเร่งงาน และต้นทุนการเร่งรัดต่อวัน 

กิจกรรม 
เวลาที่ใช้ท า

กิจกรรม (วัน) กิจกรรมก่อนหน้า เวลาทีใ่ช้ท ากิจกรรมจาก
การเร่งงาน (วัน) 

ต้นทุนเร่งรัด 

(บาท)/วัน 

ก 8 - 6 - 

ข 9 ก 8 500 บาท 

ค 4 - 4 300 บาท 

ง 5 ค 1 700 บาท 

จ 10 ง 7 600 บาท 

ฉ 3 ข, จ 1 800 บาท 
 

A,7 

1 

2 

4 

6 5 
B,3 D,2 G,3 

F,4 
C,9 

3 

E,2 
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จงหาว่าหากต้องการเร่งรัดการท างานโครงการให้เสร็จเร็วขึ้นได้สูงสุด ต้องเร่งกิจกรรมใดบ้าง 
กิจกรรมและก่ีวัน และต้นทุนการด าเนินงานรวมหลังจากเร่งงานแล้วเป็นเท่าใด ถ้าการด าเนินโครงการต้อง
เสียค่าใช้จ่ายวันละ 1,300 บาท 

9. จงอธิบายกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาพอสังเขป 

10.จากตัวอย่างที่ 5 หากรายการความเสี่ยงที่เป็นไปได้ใน Check List มีค่าคะแนนความเสี่ยงของสภาพ
การเกิดและคะแนนความเสี่ยงของผลกระทบ เป็นดังตารางด้านล่าง 

รหัส ชื่อความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยงที่ได้ 

สภาพการเกิด ผลกระทบ 

1.1 ฮารด์แวร์ที่สั่งเข้ามาจะเกิดความลา่ช้า 55 80 

2.1 นักวิเคราะหร์ะบบขาดประสบการณ์และทักษะ 40 75 

2.2 การลาออกของทีมงาน 80 95 

2.3 ขาดความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 45 35 

4.1 CASE Tools ที่น ามาใช้ในการควบคุมโครงการไม่มีประสิทธิภาพ 50 80 

5.1 ข้อก าหนดความต้องการของผู้ใช้เปลี่ยนไป 30 80 

 

ก. จงค านวณหาระดับความส าคัญความเสี่ยง ของความเสี่ยงแต่ละรายการใน Check List 

ข. ความเสี่ยงใดที่มีความส าคัญที่ควรน าไปวางแผนความเสี่ยงเป็นล าดับแรก และความเสี่ยงใดที่
ส าคัญน้อยมากอาจไม่จ าเป็นต้องน าไปวางแผนความเสี่ยง 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

การประมาณการต้นทนุของซอฟต์แวร ์
 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความน า 
2. ค่าใช้จ่ายโครงการซอฟต์แวร์ 
3. ผลิตผลซอฟต์แวร์ 
4. การประมาณการขนาดของซอฟต์แวร์ 
5. การประมาณการต้นทุนความเพียรพยายาม 

6. สรุปท้ายบท 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. สามารถบอกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการซอฟต์แวร์ได้ 
2. สามารถค านวณหาขนาดของซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการต่างๆ ได้ 
3. สามารถประมาณการต้นทุนความเพียรพยายามของซอฟต์แวร์ได้ 
4. สามารถค านวณผลผลิตซอฟต์แวร์ได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ผู้สอนซักถามเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 

5. ผู้เรียนตอบค าถามในชั้นเรียน และซักถามข้อสงสัย 

6. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
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การประเมินผลการเรียนการสอน 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 4 

การประมาณการต้นทนุของซอฟต์แวร์ (Software Cost Estimation) 
 

1.  ความน า 

ในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์นั้น กิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการวางแผนโครงการของผู้บริหาร
โครงการคือ การประมาณการต้นทุนของซอฟต์แวร์ ส าหรับน าไปใช้ประเมินราคาโครงการหรือประเมิน
ราคาของซอฟต์แวร์ต่อไป โดยการประเมินราคาซอฟต์แวร์นั้นเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกโครงการ หาก
บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ประเมินราคาต่ าเกินไป อาจท าให้บริษัทขาดทุนเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้องจ่ายจริง แต่
หากประเมินสูงเกินไปก็อาจท าให้ไม่สามารถชนะการประมูลโครงการ หรือไม่ถูกเลือกให้ด าเนินงานต่อไปได้  
 ต้นทุนของโครงการผลิตซอฟต์แวร์นั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่มีทั้งส่วนที่สามารถวัดได้โดยตรงและส่วนที่
วัดไม่ได้โดยตรง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนที่วัดไม่ได้โดยตรงนี้เกิดจากความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ และ
สภาพแวดล้อมในการผลิตซอฟต์แวร์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของโครงการ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้
เรียกว่า ค่าใช้จ่ายความเพียรพยายาม หรือปริมาณงานที่แรงงานโดยทั่วไปสามารถท าได้ในหนึ่งหน่วยเวลา 
(Effort) ผู้บริหารโครงการมีหน้าที่ในการประมาณการค่าต้นทุนให้เหมาะสมกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
เพ่ือให้ต้นทุนโดยประมาณใกล้เคียงกับต้นทุนจริงมากที่สุด ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคในการประมาณการ
ต่างๆ เข้ามาช่วย โดยสิ่งที่มีส่วนส าคัญต่อการประมาณการต้นทุนของโครงการซอฟต์แวร์  ได้แก่ ขนาดของ
ซอฟต์แวร์ ผลิตผลซอฟต์แวร์ ปัจจัยขับในระยะก่อนการออกแบบซอฟต์แวร์ หรือปัจจัยระยะหลังการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ เป็นต้น 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการซอฟต์แวร์ 
ค่าใช้จ่ายของโครงการ (Project Cost) เป็นสิ่งส าคัญต่อการน าคิดราคาซอฟต์แวร์ หากทราบต้นทุน
โครงการทั้งหมดอย่างแท้จริง จะท าให้การประเมินราคาซอฟต์แวร์ไม่สูงหรือต่ าเกินไป โดยค่าใช้จ่ายของ
โครงการซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 

1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการบ ารุงรักษา 
2) ค่าแรงหรือเงินเดือนบุคลากรในโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

เตรียมงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การติดต่อสื่อสาร การเดินทาง การฝึกอบรม และสวัสดิการ เป็นต้น 

3) ค่าใช้จ่ายด้านปริมาณงานที่แรงงานสามารถท าได้ในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี เพ่ือผลิต
ซอฟต์แวร์จนแล้วเสร็จ เรียกค่าใช้จ่ายนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “ความเพียรพยายาม” ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ
ที่สุดที่มีความไม่แน่นอนสูงมากเนื่องจากหลายปัจจัย เช่น ประสบการณ์ของทีมงาน โครงสร้างของโครงการ 
ความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการด าเนินงานมากขึ้น และท า
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ให้ต้นทุนสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ ต้นทุนที่เกิดข้ึนบางครั้งอาจมีต้นทุนแฝง ซึ่งอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ชัดเจน
เป็นส่วนประกอบด้วย อีกทั้งสภาพแวดล้อมในการผลิตซอฟต์แวร์ยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาของ
โครงการ ท าให้ต้นทุนที่ประมาณการไว้ในตอนต้นมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารโครงการต้องปรับต้นทุนอยู่
เสมอ การประมาณการต้นทุนจึงเป็นเรื่องยาก และจ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคในการประมาณการต่างๆ เข้ามา
ช่วย ซึ่งองค์ประกอบส าคัญคือ ผลิตผลซอฟต์แวร์ ขนาดของซอฟต์แวร์ เป็นต้น  

3. ผลิตผลซอฟต์แวร์ 
ในการค านวณหาต้นทุน (Effort) ของโครงการซอฟต์แวร์นั้น บางโครงการอาจต้องใช้ค่าที่ได้จากการวัด
ผลิตผลการท างาน (Productivity) หรือผลที่ได้จากการผลิตงานของบุคลากรในโครงการ เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ซึ่งสามารถค านวณหาผลิตผลการท างานได้จากสูตรต่อไปนี้ 

Productivity = Size / Effort       (1) 

    โดย Size    เป็นขนาดของซอฟต์แวร์ที่ผลิตได้ ซึ่งจะต้องท าการประมาณการว่ามีขนาดเป็นเท่าใด นั่น
คือ มีจ านวนบรรทัดค าสั่งเป็นเท่าใด หรือมีค่าคะแนนฟังก์ชันเป็นเท่าใด เป็นต้น 

          Effort  เป็นค่าความเพียรพยายามหรือปริมาณงานที่แรงงานโดยทั่วไปสามารถท าได้ในหนึ่งหน่วย
เวลา ซึ่งเวลาที่ต้องการใช้ในการผลิต อาจมีหน่วยเป็น Man-Day, Man-Week, Man-

Month หรือ Man-Year ก็ได้ตามต้องการ โดยมีความหมายถึง ปริมาณงานที่แรงงาน
สามารถท าได้ภายในหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน หรือหนึ่งปี ตามล าดับ 

ในการประมาณการต้นทุนซอฟต์แวร์บางเทคนิค ผลิตผลการท างาน (Productivity) นี้อาจหาได้
จากการประเมินประสบการณ์และความสามารถของทีมงานว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือจะท าให้ทราบค่าคงที่ของ
ผลิตผลในการท างานเพ่ือน าไปใช้ในการค านวณหาต้นทุนของซอฟต์แวร์ต่อไป 

4. การประมาณการขนาดของซอฟต์แวร์ 
ขนาดของซอฟต์แวร์ (Size) เป็นดัชนีวัดโครงการ (Software Metric) ที่มีความส าคัญต่อการประมาณการ
ต้นทุนของซอฟต์แวร์ สามารถท าได้ 2 วิธีคือ วัดจากจ านวนบรรทัดของซอร์สโค๊ต (Line of Codes: LOC) 

และวิธีวัดจากคะแนนฟังก์ชัน (Function Point: FP) ที่ใช้งานได ้

4.1 การวัดจ านวนบรรทัดของซอร์สโค๊ต 

จ านวนบรรทัดของซอร์สโค๊ต (Line of Code: LOC) เป็นวิธีการวัดขนาดของซอฟต์แวร์ที่ง่ายและ
ชัดเจนที่สุด แต่ภายในโปรแกรมนั้นนอกจากจะมีค าสั่งที่ท างานประมวลผลได้จริงแล้ว ยังประกอบไปด้วย
บรรทัดที่เป็นหมายเหตุ บรรทัดประกาศตัวแปรและฟังก์ชัน ดังนั้นวิธีการนับจ านวนบรรทัดจึงแบ่งออกเป็น
หลายวิธีดังนี้ 
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1) Simple Line Count นับทุกบรรทัดที่อยู่ในซอร์สไฟล์ โดยจะนับรวมบรรทัดว่างหรือบรรทัดที่
เป็นหมายเหตุด้วย 

2) Physical Lines (LINES) นับทุกบรรทัดที่ยังคงใช้กันอยู่ในการบริหารโครงการผลิตซอฟต์แวร์ 
ยกเว้นบรรทัดที่เป็นการนิยามตัวแปรของโค๊ตที่เขียนด้วยภาษาระดับสูง เช่น VB C# เป็นต้น 

3) Physical Lines of Code นับทุกบรรทัด แต่ไม่นับรวมบรรทัดว่างและบรรทัดที่เป็นหมายเหตุ 
บางครั้งเรียกวิธีนี้ว่า Source Line of Code (sLOC) 

4) Logical Lines of Code (LLOC) นับบรรทัดคล้ายกับแบบ Physical แต่แตกต่างกันคือจะเป็น
การนับเชิงตรรกะ โดยนับบรรทัดที่มีการเชื่อมต่อกันด้วยอักขระ “_” รวมเป็นบรรทัดเดียว 

5) Statements (STMT) นับจ านวนประโยคค าสั่ง โดยถือว่า 1 ประโยคค าสั่งหมายถึง 1 บรรทัด 

ในปัจจุบัน การนับจ านวนบรรทัดของซอร์สโค้ดได้มีการพัฒนาเครื่องมือนับจ านวนบรรทัดแบบ
อัตโนมัติหลายผลิตภัณฑ์ แต่ทุกผลิตภัณฑ์ไม่สามารถรองรับภาษาในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ครบถ้วนทุกภาษา ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้แก่ Project Analyzer 7.1 

 
หมายเหตุ แหล่งที่ใช้ในการค้นหาเครื่องมือนับจ านวนบรรทัด 

ส าหรับ Unix       ค้นได้ที่  http://sarovar.org/projects/kloc/ 

ส าหรับ Windows ค้นได้ที่  http://www.analogx.com/contents/download/program/kloc.html 

ส าหรับสนับสนุนภาษาเขียนโปรแกรทท่ีหลากหลาย ค้นได้ที่  http://www.geronesoft.com 

 

ข้อเสียของการประมาณการขนาดของซอฟต์แวร์ด้วยการนับจ านวนบรรทัดซอร์สโค้ดคือ จ านวนที่
นับได้ข้ึนอยู่กับภาษาท่ีใช้และคุณภาพในการออกแบบโปรแกรม หากภาษาโปรแกรมที่ใช้แตกต่างกัน จะไม่
สามารถเปรียบเทียบกันได้ ในการสร้างฟังก์ชันการท างานแบบเดียวกัน บางภาษาเขียนหลายบรรทัดมากใน
ขณะที่บางภาษาเขียนเพียงไม่กี่บรรทัด หรืออยู่ที่การออกแบบโปรแกรม หากออกแบบได้ดีจ านวนบรรทัด
ของซอร์สโค้ดจะน้อยกว่าการออกแบบในลักษณะอ่ืน 

 

ตัวอย่างท่ี 1 สมมติในโครงการผลิตซอฟต์แวร์หนึ่ง ถูกมอบหมายให้ผลิตโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่าง
กันคือ ภาษา Assembly ภาษา Pascal และภาษาระดับสูง ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการแตกต่างกันออกไป ดังแสดงตัวอย่างไว้ในตารางด้านล่าง อยากทราบว่า ผลิตผลการท างาน 
(Productivity) ของซอฟต์แวร์ ที่พัฒนาโดยภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละภาษาจะเป็นอย่างไร 
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รายละเอียด 
เวลาที่ใช้ในการด าเนินการ (สัปดาห์) 

ภาษา Assembly ภาษา Pascal ภาษาระดับสูง 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ 

การวิเคราะห ์ 4 4 4 

การออกแบบ 6 6 6 

การเขียนโปรแกรม 12 8 5 

การทดสอบ 14 10 7 

การจัดท าเอกสาร 2 2 2 

จ านวนบรรทัดที่นับได้ 7,500 4,000 2,500 

วิธีคิด   
จากตารางข้างต้น สามารถหาค่าความเพียรพยายาม หรือปริมาณงานที่แรงงานสามารถท าได้ 

(Effort) จากการรวมเวลาที่ใช้ในการด าเนินการทั้งหมดซึ่งมีหน่วยเป็นสัปดาห์ มาแปลงให้มีหน่วยเป็นเดือน 
โดยการหารด้วย 4 ตัวอย่างเช่น Effort ส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา Assembly มีค่า Effort = 

(4+6+12+14+2)/4 = 9.5 Man-Month 

ส่วนขนาด (Size) ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาด้วยภาษา Assembly คือจ านวนบรรทัดที่นับได้ 7,500 LOC 

ดังนั้น ผลิตผลการท างาน (Productivity) ของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาด้วยภาษา Assembly มีค่าเป็น 
Productivity = Size / Effort = 7500/9.5 = 789 

โดยผลิตผลการท างานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาอ่ืนๆ แสดงดังตารางด้านล่าง 

รายละเอียดการประมาณค่า 
ผลการประมาณค่าการท างาน 

ภาษา Assembly ภาษา Pascal ภาษาเชิงวัตถุ 
Effort (Man-Month) 9.5 7.5 6 

Productivity (LOC/ Month) 789 533 416 

 

จะเห็นได้ว่า ซอฟต์แวร์ที่ผลิตให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน แต่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน 
จะท าให้จ านวนบรรทัดแตกต่างกันมาก ซึ่งก็จะมีผลต่อผลิตผลการท างาน  ท าให้ต้องมีการคิดค้นวิธีการวัด
ขนาดของซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ นั่นคือการพิจารณาจากค่าคะแนนฟังก์ชัน (Function Point) 

4.2 การวัดค่าคะแนนฟังก์ชัน 

การวัดค่าคะแนนฟังก์ชันการท างานของโปรแกรม (Function Point: FP) จากข้อก าหนดความ
ต้องการของซอฟต์แวร์ จะเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่มีอยู่ในระบบหลายประเภทและมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยการจะได้ค่าคะแนนนี้ สามารถหาได้จากค่าคะแนนฟังก์ชันการท างานที่ยังไม่ได้ปรับแต่ง และจากปัจจัย
การปรับแต่งค่าของระบบ โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

FP = UFP x VAF        (2) 
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เมื่อ UFP คือค่าคะแนนฟังก์ชันที่ยังไม่ได้ถูกปรับแต่ง (Unadjusted Function Point) และ VAF คือค่า
ปัจจัยการปรับแต่งค่า (Value Adjustment Factor) โดยรายละเอียดในการค านวณค่า UFP และ VAF 

เป็นดังนี้ 

4.2.1 การค านวณหาคะแนนฟังก์ชันที่ยังไม่ได้ถูกปรับแต่ง (Unadjusted Function Point: 

UFP) 

การค านวณหาค่าคะแนนฟังก์ชันที่ยังไม่ได้ถูกปรับแต่งนี้ จะได้มาจากฟังก์ชันประเภทต่างๆ ที่เขียน
ไว้ภายในระบบนั้นๆ โดยสามารถแบ่งประเภทของฟังก์ชันการท างานได้ 5 ประเภท ดังนี้ 

1) ประเภท Internal Logical Files (ILF) เป็นฟังก์ชันที่มีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อยู่ภายใน
ระบบตลอดช่วงอายุของระบบ รวมถึงไฟล์ที่จะถูกบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับจากภายนอก (EI) 

2) ประเภท External Interface Files (EIF) เป็นฟังก์ชันที่มีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ใช้เพ่ือการ
อ้างอิงเท่านัน้ ในที่นี้คือไฟล์ที่ถูกเรียกใช้โดยระบบที่พัฒนา แต่จะบ ารุงรักษาหรือถูกสร้างโดยระบบอ่ืน 

3) ประเภท External Inputs (EI) เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รับเข้ามาในระบบเพ่ือน าไป
ปรับปรุงข้อมูลใน ILF เช่น ข้อมูลในกระบวนการเพ่ิม ลบ หรือแก้ไขข้อมูล เป็นต้น 

4) ประเภท External Outputs (EO) เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและแสดงข้อมูลผลลัพธ์
ข้อมูลออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากภายในระบบ 

5) ประเภท External Queries (EQ) เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบค้นและดึงข้อมูล 
จากข้อมูลที่ได้รับจากภายในระบบ 

ในระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้น อาจมีฟังก์ชันแต่ละประเภทเหล่านี้มากน้อยแตกต่างกันไป ฟังก์ชันแต่
ละประเภทที่มีอยู่ในระบบนั้นๆ อาจมีความซับซ้อนแตกต่างกัน ทั้งนี้การประเมินค่าความซับซ้อนของแต่ละ
ฟังก์ชันว่าอยู่ในระดับต่ า (Low) ปานกลาง (Average) หรือสูง (High) นั้นสามารถประเมินได้โดยขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบที่ฟังก์ชันนั้นๆ มีความเกี่ยวข้องอยู่ นั่นคือ มีจ านวนไฟล์อ้างอิง (File Type Reference: FTR)  

มีจ านวนเรคคอร์ด (Record Element Type: RET)  หรือมีจ านวนชนิดข้อมูล (Data Element Type: 

DET) ที่เกี่ยวข้องเป็นเท่าใด ผลของระดับความซับซ้อนของฟังก์ชันตามองค์ประกอบสรุปไว้ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ระดับความซับซ้อนของฟังก์ชันแต่ละประเภทตามองค์ประกอบที่มี 
Internal Logical Files (ILF) หรือ External Interface Files (EIF) 

จ านวนรายการข้อมลู (RET) 
จ านวนชนิดข้อมูล (DET) 

1 – 19 20 - 50 มากกว่า 51 

1 Low Low Average 

2 – 5 Low Average High 

6 ขึ้นไป Average High High 

External Outputs (EO) หรือ External Queries (EQ) 

จ านวนไฟล์อ้างอิง (FTR) 
จ านวนชนิดข้อมูล (DET) 

1 - 5 6 – 19 มากกว่า 19 

0 – 1 Low Low Average 

2 – 3 Low Average High 

มากกว่า 3 Average High High 

External Inputs (EI) 

จ านวนไฟล์อ้างอิง (FTR) 
จ านวนชนิดข้อมูล (DET) 

1 - 4 5 – 15 มากกว่า 15 

0 – 1 Low Low Average 

2 Low Average High 

มากกว่า 2 Average High High 
(ที่มา: Center for Software Engineering, USC. “COCOMO II: Model Definition Manual”, Version 2.1) 

 

เมื่อได้ระดับความซับซ้อนของฟังก์ชันทั้งหมดที่มีอยู่ภายในระบบครบทุกประเภทแล้ว สามารถน า
ระดับความซับซ้อนไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 4.2 เพ่ือก าหนดค่าน้ าหนักความซับซ้อนให้กับแต่ละฟังก์ชัน 

 

ตารางท่ี 4.2 น้ าหนักความซับซ้อนของฟังก์ชันแต่ละประเภทตามระดับความซับซ้อน 

ประเภทของฟังก์ชนั 

(Function Type) 

น้ าหนักความซับซ้อน (Complexity-Weight) 

Low Average High 

1. Internal Logical Files (ILF) 7 10 15 

2. External Interface Files (EIF) 5 7 10 

3. External Outputs (EO) 4 5 7 

4. External Queries (EQ) 3 4 6 

5. External Inputs (EI) 3 4 6 
 

(ที่มา: Center for Software Engineering, USC. “COCOMO II: Model Definition Manual”, Version 2.1) 
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ตัวอย่างที่ 2 สมมติฟังก์ชัน A เป็นฟังก์ชันส าหรับท ารายการข้อมูลบางประการที่จัดอยู่ในประเภท 
Internal Logical Files (ILF) ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องคือ มีจ านวนชนิดข้อมูล (DET) ที่เกี่ยวข้องอยู่ 
15 รายการ และมีจ านวนรายการข้อมูล (RET) ที่เกี่ยวข้องอยู่ 30 รายการ อยากทราบว่า ฟังก์ชัน A มี
น้ าหนักความซับซ้อนเป็นเท่าใด 

วิธีคิด 

ในการค านวณหาน้ าหนักความซับซ้อนของฟังก์ชัน จะใช้ตารางที่ 4.1 และ 4.2 ประกอบ 

จากตารางที่ 4.1 ฟังก์ชันประเภท Internal Logical Files (ILF) มีจ านวน DET เป็น 15 และ
จ านวน RET เป็น 30 จะท าให้ฟังก์ชันนี้มีระดับความซับซ้อนเป็น Average 

เมื่อน าค่า Average ของฟังช์กันประเภท ILF ไปเปรียบเทียบต่อในตารางที่ 4.2 จะท าให้ฟังก์ชัน A 

มีน้ าหนักความซับซ้อนเป็น 10 นั่นเอง 
ทั้งนี้ในซอฟต์แวร์หนึ่งๆ มักจะมีฟังก์ชันการท างานอยู่หลายฟังก์ชันด้วยกัน ดังนั้นในการหาค่า

คะแนนฟังก์ชันที่ยังไม่ได้ถูกปรับแต่ง (Unadjusted Function Point: UFP) ของซอฟต์แวร์ จะสามารถ
ค านวณหาได้โดยการหาผลรวมของผลคูณระหว่าง จ านวนชนิดข้อมูลที่มีกับน้ าหนักความซับซ้อน ของแต่ละ
ฟังก์ชัน ดังสมการที่ (3) 

UFP =   (จ ำนวนชนิดข้อมูล DET ทีมี่ X น  ำหนักควำมซับซ้อน)  (3) 

ตัวอย่างที่ 3 สมมติในโมดูลหนึ่ง มีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอยู่ 6 ฟังก์ชัน แต่ละฟังก์ชันมี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องดังตารางด้านล่าง อยากทราบว่าโมดูลนี้มีค่าคะแนนฟังก์ชันที่ยังไม่ได้ถูกปรับแต่ง 
(UFP) เป็นเท่าใด 

ฟังก์ชัน
ล าดับที ่ ประเภทของฟังก์ชนั 

จ านวนชนิด
ข้อมูล (DET) ที่

มี 

จ านวนรายการ
ข้อมูล (RET) ที่มี 

จ านวนไฟล์อ้างอิง 
(FTR) ที่มี 

1 Internal Logical Files (ILF) 20 10   - 

2 External Interface Files (EIF) 3 10 - 

3 External Inputs (EI) 5 - 5 

4 External Inputs (EI) 5 - 1 

5 External Outputs (EO) 4 - 10 

6 External Queries (EQ) 12 - 5 

 

วิธีคิด จากองค์ประกอบของแต่ละฟังก์ชันตามตารางด้านบนนี้ เมื่อน าไปเปรียบเทียบหาระดับความซับซ้อน
ในตารางที่ 4.1 แล้วน าผลระดับความซับซ้อนไปเปรียบเทียบหาน้ าหนักความซับซ้อนตามตารางที่ 4.2 จะ
ได้ผลลัพธ์ดังตารางด้านล่าง และการค านวณหาค่า UFP ตามสมการที่ (3) แสดงในตารางนี้เช่นเดียวกัน นั่น
คือ UFP ของซอฟต์แวร์นี้มีค่าเป็น 458 
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ฟังก์ชัน
ล าดับที ่ ประเภทของฟังก์ชนั 

ระดับความ
ซับซ้อน 

น้ าหนักความ
ซับซ้อน 

จ านวน DET ที่มี X 

น้ าหนักความซับซ้อน 

1 Internal Logical Files (ILF) High 15 20 x 15 = 300 

2 External Interface Files (EIF) Average 7 3 x 7 = 21 

3 External Inputs (EI) High 6 5 x 6 = 30 

4 External Inputs (EI) Low 3 5 x 3 = 15 

5 External Outputs (EO) Average 5 4 x 5 = 20 

6 External Queries (EQ) High 6 12 x 6 = 72 

Unadjusted Function Point: UFP 458 

4.2.2 การค านวณหาค่าปัจจัยที่มีการปรับแต่ง (Value Adjustment Factor: VAF) 

ในการค านวณหาค่าปัจจัยที่มีการปรับแต่ง (VAF) นั้น หาได้จากปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างกัน
ของระบบ โดยปัจจัยของระบบทั้งหมดมี 14 ด้านตามข้อก าหนดความต้องการที่ลูกค้าต้องการ ดังนี้ 

1. การติดต่อสื่อสารข้อมูล (Data Communication) 

2. การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Data Processing) 

3. ประสิทธิภาพของระบบ (Performance) 

4. การปรับโครงร่างที่มีการใช้งานอย่างหนัก (Heavily Use Configuration) 

5. อัตราปริมาณรายการข้อมูล (Transaction Rate) 

6. การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบออนไลน์ (Online Data Entry) 

7. ประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ (End-user Efficiency) 

8. การปรับปรุงข้อมูลแบบออนไลน์ (Online Update) 

9. ความซับซ้อนของการประมวลผล (Complex Processing) 

10. การน าไปใช้ซ้ าได ้(Reusability) 

11. ความง่ายในการติดตั้ง (Installation Ease) 

12. ความง่ายในการด าเนินงาน (Operational Ease) 

13. การใช้งานได้หลายไซต์ (Multiple Sites) 

14. รองรับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ (Facility Change) 

ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์จะเป็นผู้ประเมินหรือระบุระดับอิทธิพล (Degree of Influence: DI) ที่
ปัจจัยแต่ละด้านมีต่อระบบ โดยระดับอิทธิพลของปัจจัยเหล่านี้สามารถก าหนดได้ 6 ค่า ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 (ไม่
มีอิทธิพล) จนถึง 5 (มีอิทธิพลมาก) ซึ่งจะน าไปใช้ในการค านวณหาค่า VAF ได้ดังสมการที่ (4) 

VAF = 0.65 + ( 0.01 x ผลรวมของค่ำ DI )     (4) 
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ตัวอย่างที่ 4 ต่อเนื่องจากตัวอย่างที่ 3 หากซอฟต์แวร์นี้ผู้บริหารโครงการได้ท าการประเมินปัจจัยทั้ง 14 

ด้านที่มีอิทธิพลต่อระบบ โดยการก าหนดระดับอิทธิพลให้กับปัจจัยเหล่านั้นดังตารางด้านล่าง อยากทราบว่า 
ค่าปัจจัยที่มีการปรับแต่ง (VAF) จะมีค่าเป็นเท่าใด 

ปัจจัย DI ปัจจัย DI 

1. การติดต่อสื่อสารข้อมลู 4 8. การปรับปรุงข้อมูลแบบออนไลน ์ 5 

2. การประมวลผลข้อมลูแบบกระจาย 2 9. ความซับซ้อนของการประมวลผล 2 

3. ประสิทธิภาพของระบบ 3 10. การน าไปใช้ซ้ าได ้ 3 

4. การปรับโครงร่างท่ีมีการใช้งานอย่างหนัก 0 11. ความง่ายในการตดิตั้ง 0 

5. อัตราปรมิาณรายการข้อมูล 0 12. ความง่ายในการด าเนินงาน 0 

6. การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบออนไลน ์ 4 13. การใช้งานได้หลายไซต ์ 1 

7. ประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ 2 14. รองรับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิ 0 

 

วิธีคิด 

จากตารางข้างต้น ผลรวมของ DI จากปัจจัยทั้ง 14 ด้านมีค่าเท่ากับ 26 

ดังนั้น ค่าปัจจัยที่มีการปรับแต่ง VAF = 0.65 + (0.01 X 26)  =  0.65 + 0.26  =  0.91 

4.2.3 การค านวณหาค่าคะแนนฟังก์ชัน (Function Point: FP) 

 ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 4.2 ว่าคะแนนฟังก์ชันการท างานของโปรแกรมสามารถหาได้จากค่า 
UFP และค่า VAF ดังสมการที่ (2) ดังนั้นจากตัวอย่างที่ 3 และตัวอย่างที่ 4 ที่มีค่า UFP = 458 และค่า 
VAF = 0.91 ตามล าดับ จะท าให้มีค่า FP = UFP X VAF  = 458 X 0.91  = 416.78 

ค่าคะแนนฟังก์ชัน (FP) ที่ได้นี้เป็นค่าที่บอกถึงขนาด (Size) ของซอฟต์แวร์ ดังนั้นสามารถน าค่าไป
นี้ไปค านวณหาผลิตผลการท างาน (Productivity) และหาค่าแรงงาน (Effort) ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม สูตร
ค านวณเพื่อประมาณการค่าแรงงานนั้น บางครั้งอาจต้องใช้ขนาดของซอฟต์แวร์ที่เป็นจ านวนบรรทัด (LOC) 

ดังนั้นค่า FP ที่ได้จึงอาจต้องมีการแปลงไปเป็น LOC อีกที ดังตารางเปรียบเทียบที่ 4.3 

ดังนั้น หากซอฟต์แวร์ในตัวอย่างข้างต้นเขียนด้วยภาษา Java หมายความว่า หากมีค่า FP = 

416.78 จะท าให้มีจ านวนบรรทัดค าสั่ง เป็น 416.78 x 53 = 22,089.34 LOC หรือ 22 KLOC นั่นเอง 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางเปรียบเทียบจ านวนบรรทัดค าสั่ง (LOC) โดยเฉลี่ยต่อ 1 คะแนนฟังก์ชัน (FP) 

ภาษาคอมพิวเตอร์ LOCs /1 FP  ภาษาคอมพิวเตอร์ LOCs /1 FP 
ABAP (SAP) 28  JCL 62 

ASP 51  LINC II 29 
Assembler 119  Lotus Notes 23 

Brio 14  Natural 40 
C 97  .NET 57 

C++ 50  Oracle 37 
C# 54  PACBASE 35 

COBOL 61  Perl 24 
Cognos Impromptu Scripts 47  PL/1 64 

Cross System Products (CSP) 20  PL/SQL 37 
Cool: Gen/IEF 32  PowerBuilder 26 

Datastage 71  REXX 77 
Excel 209  Sabretalk 70 
Focus 43  SAS 38 
FoxPro 36  Siebel 59 
HTML 34  SLOGAN 75 
J2EE 46  SQL 21 
Java 53  VB.NET 52 

JavaScript 47  Visual Basic 42 

ที่มา: บริษัท Quantitative Software Management (QSM), www.qsm.com) ข้อมูล ณ. วันที่ 1 กันยายน 2558 

โดยปรบัปรุงเอาเฉพาะค่าเฉลี่ยจ านวนบรรทัดค าสั่งต่อ 1 คะแนนฟังก์ชันเท่านั้น 

5.  การประมาณการต้นทุนความเพียรพยายาม 

ในการประมาณการต้นทุนความเพียรพยายาม (Effort Estimation) หรือในที่นี้คือประมาณการ
ปริมาณงานที่แรงงานโดยทั่วไปสามารถท าได้ในหนึ่งหน่วยเวลานั้น ผู้บริหารโครงการจะต้องท าการ
ประมาณการให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เนื่องจากมีปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นเทคนิคในการประมาณการต้นทุน
ขึ้นมาหลายเทคนิค ได้แก่เทคนิคที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญ หรือใช้ข้อมูลจากโครงการในธุรกิจเดียวกันที่ประสบ
ความส าเร็จ เป็นต้น มาช่วยในการประมาณการ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้อาศัยความรู้และประสบการณ์หรือข้อมูล
ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ แต่โครงการในปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก วิธีการดังกล่าวจึง
คลาดเคลื่อนสูง ในที่นี้จึงขอกล่าวถึงการประมาณการด้วยแบบจ าลองหรือสูตรทางคณิตศาสตร์ ที่เรียกว่า 
COCOMO Model ซึ่งมีการน าปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนหลายประการมาค านวณด้วย  

COCOMO (Constructive Cost Model) [Barry Boehm, 1981 & 1985] ป็นอัลกอริทึมหรือ
แบบจ าลองที่น าเสนอโดยด็อกเตอร์ Barry W. Boehm ในปี ค.ศ. 1981  เพ่ือประมาณการปริมาณงานที่
แรงงานโดยทั่วไปสามารถท าได้ในหนึ่งเวลา (Effort) โดยการพิจารณาจากขนาดของซอฟต์แวร์และ
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คุณลักษณะหรือปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ของซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ความแน่นอนของกระบวนการ 
ความสามารถในการผลิตซอฟต์แวร์ของทีมงาน ความยืดหยุ่น ความเสี่ยงและวิธีจัดการกับความเสี่ยง เป็น
ต้น 

แบบจ าลอง COCOMO ได้มีการพัฒนาเพ่ิมเติมจนเกิดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ในปี ค.ศ. 1997 คือ 
COCOMO II [Barry Boehm, 2001] โดยรวบรวมข้อมูลจากโครงการทั้งหมด 161 โครงการที่ประสบ
ความส าเร็จ จ าแนกตามขนาดของโครงการ และใช้หลักการวิเคราะห์ทางสถิติ  (Bayesian Statistical 

Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการเหล่านั้น รวมทั้งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  ต่าง ๆ ด้วย ซึ่ง 
COCOMO II แบ่งแบบจ าลองออกเป็น 3 ชนิด เพ่ือใช้ประมาณการ Effort ในระยะต่างๆ ของ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  

5.1 Application-Composition Model 

แบบจ าลองชนิดนี้เหมาะกับการผลิตซอฟต์แวร์ตามแนวทางคอมโพเน้นท์ (Component-based 

Development) และอยู่ในระยะสรุปแนวคิดในการด าเนินงาน โดยในซอฟต์แวร์หนึ่งๆ จะมีแนวคิดในการ
จ าแนกคอมโพเน้นท์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ หน้าจอ (Screens) รายงาน (Reports) และโมดูลที่เขียนด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ในยุค 3GL ขึ้นไป (3GL Modules) แต่ละคอมโพเน้นท์เป็นวัตถุท่ีสามารถวัดขนาดได้โดย
ใช้ค่า Object Point (OP) ซึ่งการจะหาค่า OP ของแต่ละคอมโพเน้นท์สามารถหาได้จากระดับความ
ซับซ้อน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.4 ค่า Object Point ของคอมโพเน้นท์แยกตามระดับความซับซ้อน 

                          ค่า Object Point 

  คอมโพเน้นท์ 
ระดับความซับซ้อน 

ง่าย ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 

หน้าจอ (Screens) 1 2 3 

รายงาน (Reports) 2 5 8 

โมดูลที่เขียนด้วย 3GL (3GL Modules) - - 10 

 

ขนาดของซอฟต์แวร์ สามารถหาได้จาก OP ของคอมโพเน้นท์ทั้งหมดรวมกัน นอกจากนี้หากคอม
โพเน้นท์ของซอฟต์แวร์ถูกออกแบบให้มีการน ากลับมาใช้ใหม่และมีการน าไปใช้งานด้วย จะต้องน าอัตราการ
น าไปใช้มาลบออกจาก OP รวมที่นับได้ทั้งหมด ก่อนที่จะน า OP ผลลัพธ์ที่ปรับลดแล้วไปค านวณหา Effort 

ที่มีหน่วยเป็น Man-Month ซึ่งหาได้จากสมการต่อไปนี้ 

MME = ROP / PC        (5) 

      เมื่อ MME คือ ปริมาณงานที่แรงงานโดยทั่วไปสามารถท าได้ในหนึ่งเดือน (Man-Month Effort) 

           ROP  คือ ค่า Object Point ที่ถูกปรับลดแล้ว (Revised Object Point) มีสูตรค านวณดังนี้ 
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𝑅𝑂𝑃 = 𝑂𝑃𝑥 (100−%𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒100 )                                                    (6) 

PC    คือ ค่าคงที่ของประสิทธิผลในการผลิตซอฟต์แวร์ (Productivity Constant) ซึ่งคิดจาก
ประสบการณ์และความสามารถของทีมงาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.5 ค่าคงที่ของประสิทธิผลในการผลิตซอฟต์แวร์ตามแนวทางคอมโพเน้นท์ 
ระดับประสบการณ์และความสามารถของทีมงาน ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

ค่าคงที่ของประสิทธิผล (Productivity Constant) 4 7 13 25 50 

 

ตัวอยา่งที่ 5 ในระยะก่อนการด าเนินงานผลิตซอฟต์แวร์ของโครงการหนึ่ง ที่ประกอบด้วย 9 คอมโพเน้นท์ 
ได้แก่ 3 หน้าจอ 4 รายงาน และ 2 โมดูล รายละเอียดคอมโพเน้นท์ดังตารางด้านล่าง 

                        จ านวนคอมโพเน้นท์ 
  คอมโพเน้นท ์

ระดับความซับซ้อน 

ง่าย ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 
หน้าจอ (Screens) 0 2 1 
รายงาน (Reports) 1 1 2 

โมดูล (3GL Modules) - - 2 

 

โครงการนี้มีอัตราการน าโค้ดไปใช้ใหม่10% และเมื่อประเมินประสบการณ์และความสามารถของทีมงาน
แล้ว พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง (Nominal) จงค านวณหา Effort ที่ต้องการใช้ในโครงการนี้ 
วิธีท า 

ขั้นที่ 1: หาค่า Object Point  
จากตารางคอมโพเน้นท์ข้างต้น น าคอมโพเน้นท์แต่ละชนิดและระดับความซับซ้อนของคอมโพ

เน้นท์เหล่านั้น ไปเทียบหา OP ที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 4.4 

OPหน้าจอ = (2 หน้าจอ x 2 OP) + (1 หน้าจอ x 3 OP)  

          = 4 + 3        = 7 OP 

OPรายงาน = (1 รายงาน x 2 OP) + (1 รายงาน x 5 OP) + (2 รายงาน x 8 OP) 

          = 2 + 5 + 16 = 23 OP 

OPโมดูล  = 2 โมดูล x 10 OP   

          = 20 OP 

 ดังนั้นโครงการนี้นับ Object Points ได้เป็น 

  OP  = OPหน้าจอ + OPรายงาน + OPโมดูล   = 7 + 23 + 20    = 50 OP 

ขั้นที่ 2: หาค่า Object Point ที่ถูกปรับลดการน าไปใช้งานแล้ว จากอัตราการน าไปใช้ 10% 𝑅𝑂𝑃 = 50 𝑥 (100 −10100 )   = 50 x 0.90    = 45 
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ขั้นที่ 3: หาค่า Man-Month Effort 

จากการที่ประสบการณ์และความสามารถของทีมงานที่อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อเทียบกับตารางท่ี 4.5 ท าให้ได้ PC = 13  

  MME = ROP / PC    = 45/13 

                  = 3.46       3 Man-Months 

5.2 Early Design Model 

แบบจ าลองชนิดนี้ใช้ประมาณการในระยะก่อนการออกแบบซอฟต์แวร์ แต่หลังจากการก าหนด
ความต้องการเรียบร้อยแล้ว ใช้ค่า FP แทนขนาดของซอฟต์แวร์ ซึ่งหากทราบว่าพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา
ใด สามารถแปลง FP ไปขนาดซอฟต์แวร์แบบ LOC ได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยมีสูตรค านวณพ้ืนฐาน ดังนี้ 

MME = PC x (Size)SF       (7) 

      เมื่อ MME คือ ปริมาณงานที่แรงงานโดยทั่วไปสามารถท าได้ในหนึ่งเดือน (Man-Month Effort) 

PC   คือ ค่าคงที่ของประสิทธิผลในการผลิตซอฟต์แวร์ (Productivity Constant) ซึ่งคิดจาก
ประสบการณ์และความสามารถของทีมงาน คิดท่ีระดับปานกลาง 

Size  คือ ขนาดของซอฟต์แวร์ มีหน่วยเป็น KLoC (Kilo of Line of Code = Loc x 1000) 

SF    คือ ค่าของปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้ขนาดของซอฟต์แวร์ แปรผันตรงต่อกันแบบเอ็กโปเนน
เชียล เรียกปัจจัยนี้ว่า ปัจจัยขับ (Scaling Factor) โดยที่ 

SF=1 หมายถึง ปัจจัยขับทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อขนาดของซอฟต์แวร์ 
SF>1 หมายถึง ปัจจัยขับทีส่่งผลกระทบให้ขนาดของซอฟต์แวร์เปลี่ยนแปลง มากขึ้น 

SF<1 หมายถึง ปัจจัยขับทีส่่งผลกระทบให้ขนาดของซอฟต์แวร์เปลี่ยนแปลง ลดลง 

ปัจจัยขับ (SF) ส าหรับ COCOMO II ที่น ามาใช้ในแบบจ าลองระยะก่อนการออกแบบ (Early 

Design) มีทั้งหมด 5 ปัจจัย ดังนี้ 
1) Precedentness (รหัสปัจจัยคือ PREC) หมายถึง ความเหมือนของซอฟต์แวร์ใหม่กับซอฟต์แวร์

เดิมที่เคยพัฒนามาแล้ว 

2) Flexibility  (รหัสปัจจัยคือ PREC) หมายถึง ระดับความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการและ
ด าเนินโครงการ เช่น การใช้เครื่องมือ 

3) Risk Resolution (รหัสปัจจัยคือ RESL) หมายถึง ระดับความสามารถในการจัดการหรือ
ควบคุมความเสี่ยงขององค์กรหรือทีมงานของโครงการ 

4) Team Cohesion (รหัสปัจจัยคือ TEAM) หมายถึง ระดับการท างานของทีมขององค์กรหรือ
ทีมงานโครงการ 

5) Process Maturity (รหัสปัจจัยคือ PMAT) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะความสามารถขององค์กร
หรือทีมงานโครงการ ตั้งแต่ระดับต่ าสุดคือ 1 จนถึงระดับสูงสุดคือ 5 
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โดยเบื้องต้นจะต้องประเมินปัจจัยขับทั้ง 5 ว่าอยู่ในระดับใดจาก 4 ระดับ (ต่ ามาก/ต่ า/ปานกลาง/
สูง) แต่ละระดับของแต่ละปัจจัยมีคะแนน (Rating) แตกต่างกันไป ดังตารางที่ 4.6 

 

ตารางท่ี 4.6 ค่าคะแนนของปัจจัยขับแต่ละระดับ ของแบบจ าลอง COCOMO II 

ระดับปัจจัย 

รหัสปัจจัย 
ต่ ามาก 

(Very Low) 
ต่ า 

(Low) 
ปานกลาง 

(Nominal) 
สูง 

(High) 
สูงมาก 

(Very High) 
PREC 6.20 4.96 3.72 2.48 1.24 
FLEX 5.07 4.05 3.04 2.03 1.01 
RESL 7.07 5.65 4.24 2.83 1.41 
TEAM 5.48 4.38 3.29 2.19 1.10 
PMAT 7.80 6.24 4.68 3.12 1.56 

(ที่มา: Center for Software Engineering, USC. “COCOMO II: Model Definition Manual”, Version 2.1) 

 

ค่าของปัจจัยขับ (SF) สามารถหาได้จากสูตรต่อไปนี้ 𝑆𝐹 = 0.91 + 0.01(∑ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖5𝑖=1 )      (8) 

 

ตัวอย่างที่ 6 สมมติว่า ปัจจัยขับทั้ง 5 ข้อ ถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับต่ ามาก(Very Low) ทั้งหมด และ 

ก าหนดให้ขนาดของซอฟต์แวร์มีค่าเท่ากับ 10 KLoC บนพ้ืนฐานของค่าคงที่ของประสิทธิผลในการผลิต
ซอฟต์แวร์ที่ระดับปกติ (Nominal) จงค านวณหาค่า Effort 

วิธีท า 

ขั้นที่ 1: หาค่าคะแนนปัจจัยขับ (SF: Scaling Factor)  
จากโจทย์ ปัจจัยขับทั้ง 5 ข้อจัดอยู่ในระดับต่ ามาก (Very Low) ทั้งหมด ดังนั้น 

SF = 0.91 + 0.01 x (6.20 + 5.07 + 7.07 + 5.48 + 7.80) 

    = 0.91 + 0.01 x 31.62 

    = 1.2262 

ขั้นที่ 2: หาค่า Effort  
MME = 13 x (10)1.2262  

       = 13 x 16.8344 

                  = 218.84         219 Man-Months 

 จะเห็นได้ว่า SF = 1.2262 มีค่ามากกว่า 1 ดังนั้นส่งผลกระทบต่อขนาดของซอฟต์แวร์เพ่ิมขึ้น จาก
เดิม 10 KLoc เพ่ิมเป็น 16.8344 KLoc ซึ่งถือว่าเพ่ิมข้ึนมาก ก็จะมีผลท าให้ Effort เพ่ิมตามไปด้วย 
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ตัวอย่างที่ 7 สมมติยังคงใช้เงื่อนไขเดิมทุกประการเหมือนตัวอย่างทื่ 6 แต่เปลี่ยนให้ปัจจัยขับทั้ง 5 ข้อ ถูก
จัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงมาก (Very High) ทั้งหมด จงค านวณหาค่า Effort 

วิธีท า 

ขั้นที่ 1: หาค่าคะแนนปัจจัยขับ (SF: Scaling Factor)  
จากโจทย์ ปัจจัยขับทั้ง 5 ข้อจัดอยู่ในระดับสูง (High) ทั้งหมด 

          ดังนั้น  SF = 0.91 + 0.01 x (1.24 + 1.01 + 1.41 + 1.10 + 1.58) 

   = 0.91 + 0.01 x 6.34  =  0.91+0.0634 

   = 0.9734 

ขั้นที่ 2: หาค่า Effort   
MME = 13 x (10)0.9734   

       = 13 x 9.4059 

                 = 122.2767         122 Man-Months 

 จะเห็นได้ว่า SF = 0.9934 มีค่าน้อยกว่า 1 ดังนั้นส่งผลกระทบต่อขนาดของซอฟต์แวร์ลดลง จาก
เดิม 10 KLoc ลดเป็น 0.9734 KLoc ท าให้ Effort ลดลงไปถึง 122 Man-Month 

5.3 Post-Architecture Model 

แบบจ าลองชนิดนี้ใช้ประมาณการในระยะหลังการออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นการประมาณการ 
Effort อีกครั้งเพื่อความถูกต้องของค่าประมาณการที่ได้ โดยมีปัจจัยต้นทุนที่มีผลกระทบร่วมด้วย ทั้งในด้าน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ (Product Factor) ด้าน Platform (Platform Factor) ด้าน
บุคลากร (Personnel Factor) และด้านโครงการ (Project Factor) รวมทั้งสิ้น 16 ปัจจัย เรียกปัจจัย
เหล่านี้ว่า“Effort Multiplier” ดังนั้น จึงต้องปรับค่า Effort โดยประมาณ ที่ค านวณได้จากระยะก่อน
ออกแบบใหม่ ไปเป็น MME (Modified)  

วิธีการคือ ท าการประเมินระดับการส่งผลกระทบต่อ Effort ของทั้ง 16 ปัจจัยว่ามีค่าคะแนนในแต่
ละระดับ ได้แก่ ต่ ามาก(Very Low) ต่ า (Low) ปานกลาง (Nominal) และสูง (High) เป็นเท่าใด แล้วน า
คะแนนระดับที่ประเมินได้ทั้ง16 ค่ามาคูณกัน เพ่ือให้ได้เป็น Effort Multiplier (EM) แล้วจึงน า EM ที่ได้ไป
คูณกับ Effort ในระยะก่อนการออกแบบซอฟต์แวร์ ตามสูตรค านวณ ต่อไปนี้ 

MME (Modified) = MME x (EM)       (9) 

โดยปัจจัยต้นทุนในระยะหลังการออกแบบสถาปัตยกรรมทั้ง 16 ปัจจัย จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.7 เมื่อประเมินระดับการส่งผลกระทบต่อ Effort ของทั้ง 16 ปัจจัยจนครบแล้ว ให้
น าระดับท่ีประเมินได้ มาเทียบเป็นคะแนนตามเกณฑ์ในตารางที่ 4.8 

 



84                                                             บทท่ี 4 การประมาณการตน้ทุนของซอฟตแ์วร์ ( Software Cost Estimation ) 

ตารางท่ี 4.7 ปัจจัยต้นทุนส าหรับ COCOMO II ในระยะหลังการออกแบบสถาปัตยกรรม 

กลุ่มปจัจัย ปัจจัย รายละเอียด 
ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร ์
(Product) 

RELY: Software Reliability ระดับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ของซอฟต์แวร์ท่ีต้องการ 

DATA: Database Size ขนาดของฐานข้อมูล 
CPLX: Software Complexitz ระดับความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ 
RUSE: Required Reusability ความต้องการในการน าโค๊ดไปใช้ซ้ า 
DOCU: Documentation ระดับมาตรฐานของเอกสาร 

แพลตฟอร์ม 
(Platform) 

TIME: Time Constraint on Execution ข้อจ ากัดด้านเวลาในการประมวลผลซอฟต์แวร์ 
STOR: Main Storage Constraint ข้อจ ากัดด้านเนื้อท่ีการเก็บข้อมูล 

PVOL: Platform Volatility ความถี่ในการเปลี่ยนแพลตฟอร์มหรือระบบปฏิบัติการ 

บุคลากร 
(Personnel) 

ACAP: Analyst Capability ความสามารถของนักวิเคราะห์ระบบ 

PCAP: Programmer Capability ความสามารถของโปรแกรมเมอร์ 
PCON: Personnel Continuity ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงพนักงานหรือทีมงาน 

AEXP: Analyst Experience ประสบการณ์ของนักวิเคราะห์ระบบ 

PEXP: Programmer Experience ประสบการณ์ของโปรแกรมเมอร์ 
LTEX: Language and Tools Experience ประสบการณ์ในการใช้ภาษาโปรแกรมม่ิงและเครื่องมือ 

โครงการ 
(Project) 

TOOL: Use of Software Tools การใช้เครื่องมือในการบริหารโครงการ 

SITE: Site Environment จ านวนของไซต์งาน 
 

ตารางท่ี 4.8 ระดับการส่งผลกระทบของปัจจัยทั้ง 16 ประการ ในระยะหลังการออกแบบสถาปัตยกรรม 

ปัจจัย 
ระดับการส่งผลกระทบและคะแนน (Levels and Ratings)  

ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

ปัจจัยกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Product Factors)  

1. RELY 0.82 0.92 1.00 1.10 1.26 
2. DATA - 0.90 1.00 1.14 1.28 
3. CPLX 0.73 0.87 1.00 1.17 1.34 
4. RUSE - 0.95 1.00 1.07 1.15 
5. DOCU 0.81 0.91 1.00 1.11 1.23 

ปัจจัยกลุ่มแพลตฟอร์ม (Platform Factors)  

1. TIME - - 1.00 1.11 1.29 
2. STOR - - 1.00 1.05 1.17 
3. PVOL - 0.87 1.00 1.15 1.30 

ปัจจัยกลุ่มบุคคลากร (Personnel Factors)  

1. ACAP 1.42 1.19 1.00 0.85 0.71 
2. PCAP 1.34 1.15 1.00 0.88 0.76 
3. AEXP 1.22 1.10 1.00 0.88 0.81 
4. PEXP 1.19 1.09 1.00 0.91 0.85 
5. LTEX 1.20 1.09 1.00 0.91 0.84 
6. PCON 1.29 1.12 1.00 0.90 0.81 

ปัจจัยกลุ่มโครงการ (Project Factors)  

1. TOOL 1.17 1.09 1.00 0.90 0.78 
2. SITE 1.22 1.09 1.00 0.93 0.86 

(ที่มา: Center for Software Engineering, USC. “COCOMO II: Model Definition Manual”, Version 2.1) 
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ตัวอย่างที่ 8 สมมติยังคงใช้เงื่อนไขเดิมทุกประการเหมือนตัวอย่างทื่ 6 (ทุกปัจจัยถูกจัดอยู่ในระดับต่ ามาก
ทั้งหมด) และตัวอย่างที่ 7 (ทุกปัจจัยถูกจัดอยู่ในระดับสูงมากทั้งหมด) เมื่อมาถึงระยะหลังการออกแบบ
สถาปัตยกรรม จะมีค่า Effort เป็นเท่าใด 

 วิธีท า 

กรณีที ่1 ปัจจัยขับทั้ง 16 ประการ ถูกจัดให้อยู่ในระดับต่ ามาก (Very Low) ทั้งหมด 

                     EM = EM1 x EM2 x ….. EM16  
                            = 0.82 x 0.73 x 0.81 x 1.42 x 1.34 x 1.22 x 1.19 x 1.20 x1.29 x1.17 x1.22 

      = 2.96 

         MME = 219 x 2.96    658 Man-Month  

 

กรณีที ่2 ปัจจัยขับทั้ง 16ประการ ถูกจัดให้อยู่ในระดับสูงมาก (Very High) ทั้งหมด  

                    EM = EM1 x EM2 x ….. EM16 

                         = 1.26 x 1.28 x 1.34 x 1.15 x 1.23 x 1.29 x 1.17 x 1.30 x 0.71 x 0.76 x 

                            0.81 x 0.85 x 0.84 x 0.81 x 0.78 x 0.86 = 1.02 

        MME = 122 x 1.02    124 Man-Month  

 

อย่างไรก็ตาม  ในระบบงานหรือโครงการขนาดใหญ่ อาจแบ่งการประมาณการออกเป็นส่วนย่อย 
โดยในแต่ละ ส่วนสามารถใช้เทคนิคในการประมาณการที่แตกต่างกันได้ จากนั้นจึงน าผลที่ได้ในแต่ละส่วน
มารวมกัน โดยที่ผู้บริหาร โครงการไม่จ าเป็นต้องประเมินทุกส่วนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและข้อตกลง  

และสุดท้ายนี้ หากต้องการประเมินราคาโครงการหรือราคาซอฟต์แวร์ต่อไป สามารถท าได้โดยการ
น า MME โดยประมาณที่ค านวณได้ไปคูณด้วยอัตราค่าแรงต่อคน (Man-Month Rate) 

6.  สรุปท้ายบท 

การประมาณการต้นทุนของซอฟต์แวร์ (Software Cost Estimation) เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญ
เทียบเท่ากิจกรรมอ่ืน ที่ผู้บริหารโครงการจะต้องจัดท าเพ่ือน าต้นทุนที่ประมาณการได้ มาประเมินราคา
โครงการหรือประเมินราคาของซอฟต์แวร์ส าหรับน าไปร่วมแข่งขันประมูลโครงการ หรือส าหรับใช้เจรจาตก
ลงราคาว่าจ้างกับลูกค้า ซึ่งต้นทุนของซอฟต์แวร์นี้ มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบให้ต้นทุน
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้บริหารโครงการมีหน้าที่ในการปรับค่าต้นทุนให้ เหมาะสมกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วย เพ่ือให้ต้นทุนโดยประมาณใกล้เคียงกับต้นทุนจริงมากที่สุด และจะส่งผลให้การประมาณราคา
ซอฟต์แวร์ถูกต้องที่สุดด้วย 

ต้นทุนของโครงการผลิตซอฟต์แวร์ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลายประเภท เช่น ค่าเดินทาง ค่า
ฝึกอบรม ค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และแรงงาน เป็นต้น แต่การประมาณการค่าความเพียรพยายามหรือ
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ปริมาณงานทีแ่รงงานสามารถท าได้ในหนึ่งหน่วยเวลา (Effort) เพ่ือให้ได้ผลิตผล (Productivity) ที่ต้องการ
นั้น จ าเป็นต้องอาศัยขนาด (Size) ของซอฟต์แวร์ในการประมาณการ ซึ่งสามารถหาได้โดยใช้วิธี นับจ านวน
บรรทัด และวิธีนับค่าคะแนนฟังก์ชันที่มีการน าค่าคุณลักษณะของซอฟต์แวร์มาค านวณร่วมด้วย เพ่ือลด
ปัญหาความแตกต่างของภาษาโปรแกรมมิ่งได้ ส าหรับเทคนิคในการค านวณหาต้นทุน Effort ที่นิยมใช้กัน
มากในปัจจุบัน คือ COCOMO Model ท าให้ได้ค่าที่น่าเชื่อถือ ผู้บริหารโครงการสามารถใช้ต้นทุน Effort 

ของซอฟต์แวร์ที่ประมาณการได้ ไปใช้ในการคิดราคาโครงการหรือซอฟต์แวร์ต่อไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 
 

1. จงอธิบายถึงความส าคัญของการประมาณการต้นทุนของซอฟต์แวร์ ว่าไปมีส่วนสัมพันธ์กับการก าหนด
ราคาซอฟต์แวร์ของโครงการอย่างไร 

2. เหตุใด ต้นทุนความเพียรพยายามหรือปริมาณงานที่แรงงานสามารถท าได้ในหนึ่งหน่วยเวลา (Effort) จึง
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประมาณการต้นทุนของซอฟต์แวร์ 

3. ในการประมาณการขนาดของซอฟต์แวร์นั้น มักใช้วิธีการนับจ านวนบรรทัดของซอสโค๊ต (Lines of 

Code) และหาค่าคะแนนฟังก์ชัน (Function Points) จงอธิบายว่าทั้งสองวิธีนี้มีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
อย่างไร 

4. โมดูลการท างานหนึ่ง มีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอยู่ 6 ฟังก์ชัน แต่ละฟังก์ชันมีองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องคือ จ านวนชนิดข้อมูล (DET) จ านวนรายการข้อมูล (RET) และจ านวนไฟล์อ้างอิง (FTR) ดังแสดง
ไว้ในตารางแรกด้านล่าง นอกจากนี้ยังมีปัจจัย 14 ด้านที่ส่งผลต่อการท างานของโมดูล ซึ่งผู้บริหารโครงการ
ได้ระบุค่าระดับอิทธิพลของแต่ละปัจจัย สรุปไว้ดังตารางถัดไป 

ฟังก์ชัน
ล าดับที ่ ประเภทของฟังก์ชนั 

จ านวนชนิดข้อมูล 
(DET) ที่ม ี

จ านวนรายการ
ข้อมูล (RET) ที่มี 

จ านวนไฟล์อ้างอิง 
(FTR) ที่มี 

1 Internal Logical Files (ILF) 15 2   - 

2 External Interface Files (EIF) 3 5 - 

3 External Inputs (EI) 10 - 5 

4 External Inputs (EI) 3 - 2 

5 External Outputs (EO) 4 - 3 

6 External Queries (EQ) 8 - 5 

 

ปัจจัย DI ปัจจัย DI 

1. การติดต่อสื่อสารข้อมลู 3 8. การปรับปรุงข้อมูลแบบออนไลน ์ 3 

2. การประมวลผลข้อมลูแบบกระจาย 2 9. ความซับซ้อนของการประมวลผล 2 

3. ประสิทธิภาพของระบบ 3 10. การน าไปใช้ซ้ าได ้ 3 

4. การปรับโครงร่างท่ีมีการใช้งานอย่างหนัก 0 11. ความง่ายในการตดิตั้ง 0 

5. อัตราปรมิาณรายการข้อมูล 5 12. ความง่ายในการด าเนินงาน 0 

6. การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบออนไลน ์ 5 13. การใช้งานได้หลายไซต ์ 2 

7. ประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ 3 14. รองรับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิ 1 
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ก. จงหาค่า Function Point (FP) ของโมดูล 

ข. จงหาค่าขนาดซอฟต์แวร์ หรือ Lines of Code (LOC) เมื่อเขียนด้วยภาษา Java 

ค. จงหาผลิตผล (Productivity) ของโมดูลที่ใช้เวลาในการผลิต 6 เดือน 

5. จงไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเทคนิคในการประมาณการต้นทุนซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งอธิบาย
แนวคิดของเทคนิคดังกล่าว พอสังเขป 

ก. เทคนิค Expert Judgement 

ข. เทคนิค Estimation by Analogy 

ค. เทคนิค Pricing to Win 

ง. เทคนิค Parkinson’s Law 

6. Object Point คืออะไร แตกต่างจาก Function Point อย่างไร 

7. ในระยะก่อนการด าเนินงานผลิตซอฟต์แวร์ของโครงการหนึ่ง ซอฟต์แวร์ประกอบไปด้วย 10 คอมโพ
เน้นท์ ซึ่งเป็นคอมโนเน้นท์กลุ่มหน้าจอ รายงาน และโมดูลที่เขียนด้วย 3GL ขึ้นไป เป็นจ านวน 4, 3, และ3 

คอมโพเน้นท์ ตามล าดับ รายละเอียดคอมโพเน้นท์เหล่านั้น สรุปไว้ดังตารางด้านล่าง 

                        จ านวนคอมโพเน้นท์ 
  คอมโพเน้นท ์

ระดับความซับซ้อน 

ง่าย ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 
หน้าจอ (Screens) 1 2 1 
รายงาน (Reports) - 1 2 

โมดูล (3GL Modules) - - 3 
 

โครงการนี้มีอัตราการน าโค้ดไปใช้ใหม่ 20% และเมื่อประเมินประสบการณ์และความสามารถของทีมงาน
แล้ว พบว่าอยู่ในระดับสูง จงค านวณหาต้นทุน Effort ที่ต้องการใช้ในโครงการนี้ในระยะก่อนการผลิต
ซอฟต์แวร์ (Application-Composition) ด้วยวิธีการของ COCOMO II ว่าเป็นกี่ Man-Month 

8. ปัจจัยขับ (Scaling Factor) มีผลกระทบต่อขนาดของซอฟต์แวร์อย่างไร และมีผลต่อต้นทุน Effort 

(MME) อย่างไร 

9. ในระยะก่อนการออกแบบซอฟต์แวร์ (Early Design) ของโครงการหนึ่ง ได้มีการประมาณการข้อมูล
พ้ืนฐานของโครงการไว้ดังนี้ 

o ขนาดของซอฟต์แวร์มีค่าเท่ากับ 12 KLoC  
o ปัจจัยขับทั้ง 5 ปัจจัยคือ PREC, FLEX, RESL, TEAM และ PMAT ถูกประเมินให้อยู่ในระดับ 

สูงมาก (Very High), ปานกลาง (Nominal), ต่ า (Low), สูง (High) และปานกลาง 
(Nominal) ตามล าดับ 

o ค่าคงที่ของประสิทธิผลในการผลิตซอฟต์แวร์ จัดอยู่ทีร่ะดับสูง (Nominal) 
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จงค านวณหาต้นทุน Effort ที่ต้องการใช้ในโครงการนี้ในระยะก่อนการออกแบบซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีการของ 
COCOMO II ว่าเป็นกี่ Man-Month 

10. (ต่อเนื่องจากโครงการเดิมในโจทย์ข้อ 9) ในระยะหลังการออกแบบสถาปัตยกรรม (Post 

Architecture) มีปัจจัยต้นทุน 16 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ Effort เดิม โดยหากผลการประเมินปัจจัยแต่ละ
ด้าน เป็นดังนี้ 

o ด้านคุณผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Product Factor) จัดอยู่ในระดับสูงมาก ทั้งหมด 

o ด้านแพลตฟอร์ม (Platform Factor)    จัดอยู่ในระดับต่ า ทั้งหมด 

o ด้านบุคลากร (Personnel Factor)    จัดอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งหมด 

o ด้านโครงการ (Project Factor)    จัดอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งหมด 

จงค านวณหาต้นทุน Effort ที่ต้องการใช้ในโครงการนี้ในระยะหลังการออกแบบสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีการ
ของ COCOMO II ว่าเป็นกี่ Man-Month 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร ์
 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความน า 
2. ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ 
3. เอกสารความต้องการด้านซอฟต์แวร์ 
4. วิศวกรรมความต้องการ 

5. กระบวนการพัฒนาความต้องการ 

6. การจัดการความต้องการ 

7. สรุปท้ายบท 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. สามารถอธิบายความส าคัญ ระดับและประเภทของความต้องการด้านซอฟต์แวร์ได้ 
2. สามารถจัดท าเอกสารความต้องการด้านซอฟต์แวร์ของโครงการซอฟต์แวร์ได้ 
3. สามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาความต้องการ และการจัดการความต้องการ ตามหลักการของ

วิศวกรรมความต้องการได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ผู้สอนซักถามเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 

5. ผู้เรียนตอบค าถามในชั้นเรียน และซักถามข้อสงสัย 

6. ผู้เรียนท างานกลุ่มเพ่ือจัดท าเอกสารความต้องการด้านซอฟต์แวร์ 
7. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
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3. บทความจากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

การประเมินผลการเรียนการสอน 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 5 

วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Engineering) 
 

1. ความน า 

ในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์หรือระบบนั้น งานที่มีความส าคัญและยากที่สุดที่นักวิศวกรซอฟต์แวร์ต้อง
เผชิญคือ การเข้าใจความต้องการของระบบงาน โดยความต้องการในที่นี้ เป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงการ ได้แก่ ผู้จัดการ ลูกค้า หรือผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็นผู้ระบุสิ่งที่ต้องการให้ระบบด าเนินการ
หรือตอบสนองออกมา อาจสื่อความต้องการออกมาในแบบนามธรรมมากกว่ารูปธรรม นอกจากนี้อาจมี
ความก ากวม คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ดังนั้นทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องท าการรวบรวมและแยกแยะความ
ต้องการให้ทราบแน่ชัดว่า รายละเอียดของบริการและฟังก์ชันการท างานต่างๆ ของระบบการท างานเป็น
อย่างไร มีเงื่อนไขการท างานของบริการและฟังก์ชันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านขององค์กร และปัจจัยภายนอก 
เป็นอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สามารถด าเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบต่อไปได้อย่างถูกต้องตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง 
 ข้อมูลความต้องการด้านซอฟต์แวร์เป็นสิ่งส าคัญแต่มักมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาของ
โครงการ หากความต้องการของซอฟต์แวร์ที่รวบรวมและค้นหามาจากผู้ใช้งานได้มาอย่างไม่ครบถ้วนหรือ
ผิดพลาด ย่อมส่งผลต่อการออกแบบและการพัฒนาที่ผิดพลาดตามไปด้วย ดังนั้นอุตสาหกรรมการผลิต
ซอฟต์แวร์จึงต้องน าหลักวิชาวิศวกรรมมาใช้ เพ่ือใช้เป็นกรอบการท างานให้วิศวกรซอฟต์แวร์สามารถ
วิเคราะห์และก าหนดความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 
กระบวนการดังกล่าวคือ วิศวกรรมความต้องการ (Requirements Engineering) ผลที่ได้จากกระบวนการ
นี้เป็นเอกสารข้อก าหนดความต้องการด้านซอตฟ์แวร์ ที่เป็นเสมือนสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้พัฒนากับ
ลูกค้า เพ่ือให้ทราบถึงขอบเขตของการพัฒนาที่ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานในทุกๆ ด้าน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการขึ้นทั้งในช่วงการพัฒนาและระหว่างการใช้งานซอฟต์แวร์  สิ่งที่ควรค านึงถึง
เพ่ิมเติมคือการวางแผนการจัดการความต้องการ 

2. ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ 
ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ (Software Requirements) เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้รู้ว่าซอฟต์แวร์ที่จะ
พัฒนานั้นมีฟังก์ชันการท างานหรือรายละเอียดต่างๆ อะไรบ้าง ซึ่งความต้องการซอฟต์แวร์สามารถแยก
ออกเป็นระดับและประเภทของความต้องการด้านซอฟต์แวร์ ดังนี้ 
  



บทท่ี 5  วศิวกรรมความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์ (Software Requirements Engineering)              94 

2.1 ระดับความต้องการด้านซอฟต์แวร์ 
ความต้องการด้านซอฟต์แวร์สามารถจ าแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้  

2.1.1 ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirements)  

ความต้องการของผู้ใช้ เป็นความต้องการหรือความคาดหวังที่มีต่อระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งระบุโดย
ลูกค้าหรือผู้ใช้ที่เก่ียวข้องกับระบบ โดยความต้องการนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นเชิงฟังก์ชันที่มีหน้าที่การท างานหลัก
ชัดเจน และส่วนที่ไม่เป็นเชิงฟังก์ชันที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของระบบ หากแต่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการท างาน
ทางอ้อม โดยความต้องการของผู้ใช้นี้สามารถแสดงออกมาในรูปของภาษาธรรมชาติที่เข้าใจง่าย และยังไม่มี
รายละเอียดทางเทคนิคการท างาน เขียนไว้ในเอกสารข้อก าหนดความต้องการของผู้ใช้  (User 

Requirements Specification) ซึ่งการใช้ภาษาธรรมชาติอาจท าให้เกิดปัญหาขึ้นได้จากการไม่สามารถ
จ าแนกประเภทของความต้องการได้อย่างชัดเจน อาจมีความก ากวม ซึ่งบางครั้งความต้องการผู้ใช้อาจมี
จุดประสงค์เดียวกัน แต่เขียนออกมาในประโยคที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรจัดกลุ่มความต้องการของผู้ใช้ที่
เหมือนกนัเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่จะเกิดข้ึน ดังตัวอย่างในรูปที่ 5.1 

 

ภาษาธรรมชาติที่ใช้อธิบาย 

จะต้องท ำเป็นหน้ำต่ำงบันทึกข้อมูล มีหัวข้อรำยกำรข้อมูลแต่ละรำยกำรอย่ำงชัดเจน ค ำนวณ
ยอดขำยได้อย่ำงถูกต้อง โดยใช้หน่วยเป็นบำทและสตำงค์ และจะต้องอนุญำตให้ผู้ใช้ค้นหำข้อมูล
ลูกค้ำและสินค้ำได้ แต่ไม่อนุญำตให้แก้ไขข้อมูลลูกค้ำได้จำกหน้ำต่ำงบันทึกข้อมูลรำยกำรขำย 
เนื่องจำกกำรแก้ไขชื่อลูกค้ำและสินค้ำเป้นหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีปรับปรุงข้อมูลโดยเฉพำะ 

กลุ่มความต้องการที่มองเป็นฟังก์ชัน กลุ่มความต้องการที่ไม่เป็นฟังก์ชัน 

- จะต้องท ำเป็นหน้ำต่ำงบันทึกข้อมูล 

- ค ำนวณยอดขำย 

- จะต้องอนุญำตให้ผู้ใช้ค้นหำข้อมูลลูกค้ำ
และสินค้ำได ้

- ไม่อนุญำตให้แก้ไขข้อมูลลูกค้ำได้จำก
หน้ำต่ำงบันทึกข้อมูลรำยกำรขำย 

- ค ำนวณยอดขำยได้อย่ำงถูกต้อง โดย
ใช้หน่วยเป็นบำทและสตำงค์ 

รูปที่ 5.1 ตัวอย่างความต้องการของผู้ใช้ (ลูกค้า) ในส่วนของการบันทึกข้อมูลรายการขายสินค้า 

2.1.2 ความต้องการด้านระบบ (System Requirements) 

ความต้องการด้านระบบ เป็นความต้องการการท างาน ฟังก์ชัน และบริการต่างๆ ที่ระบบจะต้องมี
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยมีการก าหนดรายละเอียดทางเทคนิคอย่างชัดเจนว่าระบบต้องท า
อะไรบ้าง มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ระบบไม่ควรท าหรือเป็นข้อยกเว้น อธิบายไว้ในเอกสารข้อก าหนดความ
ต้องการด้านระบบ (System Requirements Specification) ซึ่งการอธิบายความต้องการระบบในทาง
เทคนิคนั้นมีรายละเอียดมาก อาจท าให้เกิดความก ากวมหรือเข้าใจผิดได้หากใช้ภาษาธรรมชาติ จึง
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จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐานในการใช้ภาษาธรรมชาติมาอธิบายถึงความต้องการด้านระบบเพ่ือให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งโครงสร้างของภาษาที่ใช้ก าหนดความต้องการด้านระบบมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1) Form-Base Specification เป็นการระบุความต้องการด้านระบบในแง่รายละเอียดของแต่ละ
ฟังก์ชันหรือบริการ โดยอาศัยแบบฟอร์มรับข้อมูลความต้องการ ซึ่งรูปแบบนี้จะช่วยลดการก าหนดความ
ต้องการที่มากเกินไปลงได้ระดับหนึ่ง โดยตัวอย่างรายละเอียดบนแบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับก าหนดความ
ต้องการด้านระบบ แสดงไว้ดังรูปที่ 5.2 

 

ชื่อฟังก์ชัน (Function) : ………………………………………………………………… 

ค ำอธิบำย (Description) : ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

ข้อมูลน ำเข้ำ (Inputs) : ………………………………………………………………… 

ข้อมูลออก (Outputs) : ………………………………………………………………… 

แหล่งข้อมูลต้นทำง (Source) : ………………………………………………………………… 

แหล่งข้อมูลปลำยทำง (Destination) : ………………………………………………………………… 

กำรประมวลผล (Process) : ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

เงื่อนไขก่อนหน้ำ (Pre-Condition) : ………………………………………………………………… 

เงื่อนไขภำยหลัง (Post-Condition) : ………………………………………………………………… 

รูปที่ 5.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มส าหรับใช้เขียนข้อก าหนดความต้องการด้านระบบของฟังก์ชัน 

 

2) Tabular Specification เป็นการระบุความต้องการด้านระบบในแง่การอธิบายการค านวณหา
ค่าต่างๆ โดยอาศัยตาราง ซ่ึงรูปแบบนี้จะช่วยอธิบายส่วนของการค านวณให้เข้าใจได้ง่ายกว่าการอธิบายด้วย
วิธี Form-based Specification โดยรายละเอียดในตารางจะแสดงถึงทางเลือกของเงื่อนไขและการกระท า
ตามเงื่อนไข 

 

ตารางท่ี 5.1 ตัวอย่างตารางส าหรับใช้เขียนข้อก าหนดความต้องการด้านระบบเกี่ยวกับการค านวณ 

เง่ือนไข การกระท า 
สถานะการเป็นสมาชิก = true ส่วนลด = 10% 

ราคาสุทธิ = ราคาเตม็ – (ราคาเตม็ * ส่วนลด) 
สถานะการเป็นสมาชิก = false ส่วนลด = 0% 

ราคาสุทธิ = ราคาเตม็ 
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3) Graphical Model เป็นการระบุความต้องการด้านระบบในแง่ของการอธิบายข้อมูลหรือความ
ต้องการเพ่ิมเติมจากการอธิบายด้วยสองวิธีแรก โดยการใช้ภาพหรือแบบจ าลอง เนื่องจากรูปภาพช่วยลด
ความก ากวมและแสดงแทนข้อความจ านวนมากได้ เช่น ใช้ Use case diagram หรือ Sequence 

diagram เป็นต้น แต่การใช้แผนภาพหรือแบบจ าลองจ าเป็นต้องมีการอธิบายถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
แผนภาพเพ่ือให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน 

2.2 ประเภทของความต้องการด้านซอฟต์แวร์ 
นอกเหนือจากการมองความต้องการด้านซอฟต์แวร์เป็นระดับผู้ใช้และระดับระบบแล้ว ความ

ต้องการด้านซอฟต์แวร์ยังสามารถจ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ ความต้องการเชิงฟังก์ชัน ความต้องการที่ไม่
เป็นเชิงฟังก์ชัน และความต้องการเฉพาะด้าน 

2.2.1 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)  

ความต้องการเชิงฟังก์ชัน เป็นความต้องการที่บ่งบอกว่าซอฟต์แวร์ควรมีหน้าที่หลักหรือบริการ
อะไรบ้าง โดยความต้องการนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของซอฟต์แวร์ที่ก าลังพัฒนา ผู้ใช้เป้าหมาย และวิธีการที่
องค์กรใช้ในการเขียนเอกสารความต้องการ ซึ่งความต้องการเชิงฟังก์ชันนี้ สามารถมองได้ทั้งระดับผู้ใช้และ
ระดับระบบ โดยกรณี ควำมต้องกำรเชิงฟังก์ชันระดับผู้ใช้ จะเขียนในรูปแบบฟังก์ชันการท างานที่ค่อนข้าง
เป็นนามธรรมไม่ลงรายละเอียด ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่าง
เช่น ระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย มีความต้องการเชิงฟังก์ชันที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานที่ประกอบด้วย 
นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน แตกต่างกันดังนี้ 

- นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนและสภาพนักศึกษาได้ 
- นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและท าการเพิกถอนรายวิชาได้  
- อาจารย์สามารถตรวจสอบกลุ่มนักศึกษาในรายวิชาที่เป็นผู้สอนได้  
- อาจารย์สามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาของตน หลังจากส่งผลการเรียน

ไปยังผ่ายทะเบียนแล้ว เพื่อดูความถูกต้อง  
- อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดตามเอกสารค าร้องต่างๆ ที่ยื่นต่อฝ่ายทะเบียนได้ 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสามารถ เพ่ิม ลบ และแก้ไข ข้อมูลต่างๆ ในระบบตามหน้าที่ได้ 

ส่วนกรณี ควำมต้องกำรเชิงฟังก์ชันของระบบ นั้น ฟังก์ชันและบริการจะต้องครบถ้วน (complete) 

ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ และมีความสอดคล้องกัน (consistency) 

2.2.2 ความต้องการที่ไม่เป็นเชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)  

ความต้องการที่ไม่เป็นเชิงฟังก์ชัน เป็นความต้องการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับฟังก์ชันหลักของ
ระบบ แต่เกี่ยวข้องในลักษณะเงื่อนไขการท างานของฟังก์ชันหรือบริการเหล่านั้น ซึ่งความต้องการที่ไม่เป็น
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เชิงฟังก์ชันนี้อาจมาจากความต้องการของผู้ใช้ในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านองค์กร 
และด้านปัจจัยภายนอก มีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 
 

 

รูปที่ 5.3 โครงสร้างความต้องการที่ไม่เป็นเชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) 

 

1) ควำมต้องกำรด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product Requirements) เป็นความต้องการที่ระบุถึงพฤติกรรม
ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

- ความต้องการด้านการใช้งาน (Usability Requirements) เป็นการระบวุ่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
มีความสามารถในการน าไปใช้งานง่ายและสะดวก หรือซับซ้อนเพียงใด มีระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมการใช้
งานเป็นอย่างไร มีจ านวนของส่วนช่วยเหลือเป็นอย่างไร เป็นต้น 

- ความต้องการด้านประสิทธิภาพ (Efficiency Requirements) เป็นการระบุว่าผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์มีความต้องการในเรื่องความเร็วในการตอบสนอง (Performance Requirements) เพียงใด และ
มีความต้องการด้านเนื้อที่ที่ใช้ (Space Requirements) ว่าหน่วยความจ าที่ต้องการมีมากเท่าใด เนื้อที่
จัดเก็บมากน้อยเพียงใด 

- ความต้องการด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability Requirements) เป็นการระบุว่าผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์นั้นมีระดับความล้มเหลวที่สามารถยอมรับได้ เพียงใด เช่น ค่าเฉลี่ยของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
ความน่าจะเป็นของระบบที่ไม่สามารถใช้งานได้ อัตราของการเกิดข้อผิดพลาด เป็นต้น 
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- ความต้องการด้านการเคลื่อนย้ายได้ (Portability Requirements) เป็นการระบุว่าผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์มีความสามารถในการท างานกับอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งอุปกรณ์น าเข้าและแสดงผล ส่วนติดต่อผู้ใช้ 
และการท างานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นอย่างไร 

2) ควำมต้องกำรขององค์กร (Organizational Requirements) เป็นความต้องการที่มาจาก
นโยบายและระเบียบปฏิบัติร่วมกันของลูกค้าและผู้พัฒนา โดยก าหนดไว้เป็นข้อตกลงระหว่างองค์กรส าหรับ
เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

- ความต้องการด้านการส่งมอบ (Delivery Requirements) เป็นการระบุความต้องการในเรื่อง
ก าหนดวันเวลาการส่งมอบหลังผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว รายละเอียดการส่งมอบ หากส่งมอบล่าช้าจะมี
นโยบายว่าอย่างไร 

- ความต้องการด้านการน าไปใช้ (Implementation Requirements) เป็นการระบุวิธีการ
ออกแบบจากความต้องการที่ได้ รวมถึงภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 

- ความต้องการด้านมาตรฐาน (Standards Requirements) เป็นการระบุมาตรฐานที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตว่าจะใช้มาตรฐานใด 

3) ควำมต้องกำรจำกปัจจัยภำยนอก (External Requirements) เป็นความต้องการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก ซึ่งส่งผลต่อซอฟต์แวร์และกระบวนการพัฒนา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

- ความต้องการการท างานร่วมกัน (Interoperability Requirements) เป็นการระบุความ
ต้องการว่าระบบภายในองค์กร จะสามารถท าการติดต่อและท างานร่วมกับระบบขององค์กรภายนอกได้
หรือไม่ จ านวนของระบบอื่นที่ใช้งานได้เป็นเท่าใด 

- ความต้องการในทางกฎหมาย (Legislative Requirements) เป็นความต้องการระบบที่ว่า
ระบบจะท างานภายใต้กรอบของกฏหมายในด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Requirements) เช่น ไม่
ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่รุกล้ าสิทธิ์ส่วนบุคคล และด้านความปลอดภัย (Safety Requirements) เช่น ไม่
ลักลอบขโมยข้อมูลผู้อ่ืน 

- ความต้องการในด้านหลักจริยธรรม (Ethical Requirements) เช่น ระบบต้องอยู่ในระดับที่ผู้ใช้
และสาธารณชนยอมรับได้ 

- ความต้องการที่ไม่เป็นเชิงฟังก์ชันนี้ ต้องก าหนดให้ครบถ้วนและใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษ 
เนื่องจากความต้องการประเภทนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับซอฟต์แวร์ของผู้ใช้เป็นอย่างมาก ดังนั้น
การใช้หน่วยวัดในแต่ละด้านให้ชัดเจนจะท าให้สามารถน าไปใช้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ได้ง่ายข้ึน 

2.2.3 ความต้องการเฉพาะด้าน (Domain Requirements)  

ความต้องการเฉพาะด้าน บางครั้งเรียกว่า ความต้องการด้านงานธุรกิจ ซึ่งความต้องการเหล่านี้
สะท้อนถึงคุณลักษณะและข้อจ ากัดต่างๆ ของธุรกิจ โดยทั่วไปความต้องการประเภทนี้มักประกอบด้วย 
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ศัพท์เฉพาะทางของธุรกิจนั้นๆ หรือการอ้างอิงไปยังแนวคิดของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งความต้องการประเภทนี้เป็นได้
ทั้งความต้องการเชิงฟังก์ชันและความต้องการที่ไม่เป็นเชิงฟังก์ชัน 

3. เอกสารความต้องการด้านซอฟต์แวร์ 
เอกสำรควำมต้องกำรด้ำนซอฟต์แวร์ (Software Requirements Document) เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า 

ข้อก าหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification: SRS) เป็นเอกสาร
แสดงความต้องการซอฟต์แวร์ที่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานและเป็นทางการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เอกสารเข้าใจตรงกัน ผู้พัฒนาจะต้องน าไปใช้ปฏิบัติในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ในเอกสารความต้องการด้านซอฟต์แวร์ SRS ประกอบด้วยความต้องการทั้งของผู้ใช้และด้านระบบ 
โดยหน่วยงานที่ก าหนดโครงสร้างมาตรฐานในการเขียนเอกสารข้อก าหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์คือ 
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา (US Department of Defense) และสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (Institute of Electrical and Electronic Engineers หรือ IEEE) ซึ่ง
มาตรฐานข้อก าหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์ที่เป็นที่รู้จักกันคือ IEEE/ANSI 830-1998 ซึ่งมีโครงสร้าง
ของเอกสารความต้องการด้านซอฟต์แวร์ [Alan M. Davis, 1993] ดังนี้ 

1. บทน า (Introduction) 

1. 1 วัตถุประสงค์ของเอกสารความต้องการ 

1.2 ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ 

1.3 นิยาม ค าย่อ และตัวอักษรย่อต่างๆ  

1.4 เอกสารอ้างอิง 
1.5 ภาพรวมของส่วนที่เหลือของเอกสาร         

2. รายละเอียดทั่วไป (General Description) 

2.1 มุมมองเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

2.2 ฟังก์ชันการท างานของผลิตภัณฑ์ 

2.3 คุณสมบัติของผู้ใช้งาน 

2.4 ข้อจ ากัดหรือข้อบังคับทั่วไป  

2.5 สมมติฐานและการข้ึนอยู่ต่อกัน 

3. ความต้องการเฉพาะ (Specific Requirements) 

4. ภาคผนวก (Appendices) 

5. ดัชนี (Index) 

ในหัวข้อที่ 3 ความต้องการเฉพาะ (Specific Requirements) นั้น ไม่ได้มีการก าหนดโครงสร้าง
มาตรฐานไว้ เนื่องจากเป็นส่วนที่มีรายละเอียดจ านวนมากที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรและประเภท
ของระบบ องค์กรสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้โครงสร้างมาตรฐาน SRS ที่
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ก าหนดไว้นั้นเป็นเพียงมาตรฐานในเบื้องต้น รายละเอียดในเอกสารจะขึ้นอยู่ชนิดของระบบที่จะท าการ
พัฒนาและกระบวนการที่ใช้ สามารถน าไปปรับใช้ในองค์กรได้ดังตัวอย่างในตารางที่ 5.2 
 

ตารางท่ี 5.2 ตัวอย่างโครงสร้างการเขียน SRS ที่ดัดแปลงมาจากการใช้ IEEE/ANSI 830-1998 

บท ค าอธิบาย 

1. ค าน า (Preface) - เป็นการก าหนดว่าผูท้ี่ควรอา่นเอกสารเป็นใคร 

- มักบรรยายถึงประวัติเวอร์ชันต่างๆ ของซอฟต์แวร์ รวมถึงค าชีแ้จงของการสร้างเวอร์ชัน
ใหม่ และส่วนที่เปล่ียนแปลงไปในเวอร์ชันปัจจุบัน 

2. บทน า (Introduction) - บรรยายหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นของระบบ 

- อธิบายฟังก์ชันการท างานของระบบอย่างกวา้งๆ และการท างานร่วมกับระบบอื่น 

- มีการระบุว่าระบบจะตอบสนองกับวัตถุประสงค์และกลยุทธท์ั้งหมดขององค์กรที่
รับผิดชอบงานทางด้านซอฟต์แวร์ ได้อย่างไร 

3. ค าแปลศัพท ์(Glossary) -  ก าหนดนิยามค าศพัท์เชิงเทคนิคที่ใช้ในเอกสาร 
4. ค าจ ากัดความต้องการ
ของผู้ใช ้(User 

Requirements 

Definition) 

- บอกถึงบริการต่างๆ ที่มีไว้ส าหรับผูใ้ช้ทั้งความต้องการเชิงฟังก์ชันและความต้องการทีไ่ม่
เป็นเชิงฟังกช์ัน โดยอาจใช้ภาษาธรรมชาติ  แผนภาพ  หรือสัญลกัษณ์ ที่ลูกคา้สามารถ
เข้าใจได้เป็นตัวอธิบาย 

- ควรระบุด้วยว่าใช้มาตรฐานผลิตภณัฑ์และมาตรฐานกระบวนการใดในการเขียน 

5. สถาปัตยกรรมระบบ 

(System Architecture) 

-   น าเสนอภาพรวมของสถาปัตยกรรมของระบบที่คาดหวัง เพือ่แสดงถึงการกระจายของ
ฟังก์ชันต่างๆ ข้ามโมดูลของระบบ 

-   องค์ประกอบเชิงสถาปัตยกรรมใดที่น ากลับมาใช้ ควรมีการเน้นให้ชดัเจน 

6. ข้อก าหนดความต้องการ
ด้านระบบ (System 

Requirements 

Specification) 

-   บรรยายความต้องการเชิงฟังก์ชนัและความต้องการที่ไม่เป็นเชิงฟังก์ชันโดยละเอียด 

7. แบบจ าลองระบบ 
(System Model) 

-   ก าหนดแบบจ าลองเพือ่แสดงความสัมพันธ์ระหวา่งองค์ประกอบระบบในด้านต่างๆ 

-   แบบจ าลองเหล่านี้ อาจเป็นแบบจ าลองเชิงวัตถุ (object), แบบจ าลองการไหลของขอ้มูล 
(data-flow), และแบบจ าลองเชิงขอ้มูลที่มีความหมาย (semantic data) 

8. วิวัฒนาการของระบบ 

(System Evolution) 

-   บรรยายข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง
อย่างไร หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านฮาร์ดแวร์หรือของผู้ใช้  เป็นต้น 

9. ภาคผนวก 

(Appendices) 

-   เป็นข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอ้มูลเฉพาะโดยละเอียด ซ่ึงสัมพันธ์กับความต้องการในเอกสาร
และโปรแกรมประยุกต์ที่ไดพ้ัฒนา ตัวอย่างของภาคผนวก ไดแ้ก่ การอธิบายเร่ือง
ฮาร์ดแวร์หรือฐานขอ้มูล 

10. ดัชนี (Index) -   ในเอกสารอาจมีดัชนีอยู่หลายแบบ คล้ายๆ กับดัชนีแบบตัวอักษรทัว่ไป ในเอกสาร SRS 

อาจเป็นดัชนีของแผนภาพ  ดัชนีของฟังก์ชัน เป็นต้น 
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เอกสารข้อก าหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์ (SRS) เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการออกแบบและ
การพัฒนา การจะท าให้วิศวกรซอฟต์แวร์สามารถก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้อง 
จ าเป็นต้องอาศัยหลักการทางวิศวกรรมเข้ามาช่วย นั่นคือ วิศวกรรมความต้องการ 

4. วิศวกรรมความต้องการ 

วิศวกรรมควำมต้องกำร (Requirement Engineering) หมายถึง กระบวนการที่จะท าให้วิศวกรซอฟต์แวร์
เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยการสกัดความต้องการ ตรวจสอบ และนิยาม
ความต้องการ เพ่ือน าไปสร้างเป็นข้อก าหนดความต้องการด้านระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ผ่านการยอมรับของ
ลูกค้า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบในข้ันตอนต่อไป 

แม้วิศวกรรมความต้องการจะมีความหมายดังกล่าว แต่ในการท างานจริงนั้น วิศวกรซอฟต์แวร์
จะต้องมีกระบวนการในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงความต้องการที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยการติดตาม 
บริหารการเปลี่ยนแปลง และท าให้ความต้องการเหล่านั้นบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นจึงแบ่งวิศวกรรมความ
ต้องการออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ การพัฒนาความต้องการ (Requirements Development) และการ
จัดการความต้องการ (Requirements Management) ที่นักวิศวกรซอฟต์แวร์จะน าไปเป็นหลักในการ
ด าเนินการ 
 

 

รูปที่ 5.4 ระเบียบวิธีการของวิศวกรรมความต้องการ 
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5. กระบวนการพัฒนาความต้องการ 

กระบวนการพัฒนาความต้องการ (Requirements Development Process) ประกอบไปด้วยขั้นตอน 
การสกัดความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การก าหนดความต้องการ และการตรวจทานความ
ต้องการ รายละเอียดดังนี้ 

 

 

รูปที่ 5.5 กระบวนการพัฒนาความต้องการ (Requirements Development Process) 

 

5.1 การสกัดความต้องการ 
การสกัดความต้องการ (Requirements Elicitation) เป็นขั้นตอนในการเก็บรวบรวมและค้นหา

ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือท าความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ต้องการแก้ไขปัญหานั้นด้วย
ซอฟต์แวร์ โดยสิ่งที่ต้องท าในขั้นตอนนี้คือ 

1) กำรระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบ รวมถึงเป้าหมายระบบ ความจ าเป็นของระบบ และความ
คาดหวังของระบบ 

2) เก็บรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ก าหนดไว้ ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมความต้องการ ประกอบด้วย 

- กำรสัมภำษณ์ เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดวิธีหนึ่ง ที่เป็นการพูดคุยกันระหว่างทีมงานพัฒนากับ
ผู้ใช้ระบบงาน โดยอาจสัมภาษณ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้ได้ความต้องการ 

- กำรสร้ำงล ำดับเหตุกำรณ์ เป็นการเตรียมค าถามตามล าดับงานของผู้ใช้ในแต่ละงาน เพ่ือให้
ทราบว่าหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นจะต้องท าอย่างไร 
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- กำรสร้ำงต้นแบบ เป็นต้นแบบการท างานที่เตรียมไว้เพ่ือให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานได้
ง่ายและแน่ชัดขึ้น อาจอยู่ในรูปของการออกแบบบนกระดาษ  

- กำรประชุม เป็นการเรียกกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือขอความคิด และความ
ต้องการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความต้องการอย่างถ่องแท้มากกว่าการท างานเพียงล าพัง 

- กำรสังเกตกำรณ์ ใช้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ในระบบเดิม  เพ่ือ
พบกับปัญหาและวิธีการแก้ไขของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง 

3) ระบุขอบเขตควำมต้องกำรของระบบ จากความต้องการที่รวบรวมมา 

5.2 การวิเคราะห์ความต้องการ 

การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis) เป็นขั้นตอนในการน าข้อมูลความต้องการ
ที่รวบรวมได้มาประเมินเพ่ือจ าแนกกลุ่มความต้องการโดยพิจารณาจากล าดับความส าคัญและความ
สอดคล้อง จากนั้นน าไปสร้างเป็นแบบจ าลองความต้องการ ออกแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือน าไปเจรจาต่อรอง
ให้ว่าความต้องการใดที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

5.2.1 การแบ่งกลุ่มความต้องการ (Requirements Classification)  

เมื่อได้ความต้องการที่สกัดหรือรวบรวมมาแล้ว ควรน ามาจ าแนกประเภทความต้องการไว้เป็นกลุ่ม 
ตามลักษณะดังนี้ 

1) แบ่งเป็นความต้องการที่เป็นเชิงฟังก์ชัน และความต้องการที่ไมเ่ป็นเชิงฟังก์ชัน 

2) แบ่งเป็นความต้องการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ  

3) แบ่งกลุ่มตามระดับความส าคัญของความต้องการ ได้แก่ ระดับจ าเป็น (Mandatory) ปรารถนา
สูง (Highly Desirable) ปานกลาง (Desirable) และละเว้นได้ (Optional) 

4) แบ่งกลุ่มตามขอบเขตความต้องการว่ากว้างหรือแคบ โดยให้ความส าคัญต่อความต้องการที่มี
ขอบเขตกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่าความต้องการที่มีขอบเขตแคบกว่า 

5) แบ่งกลุ่มตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในระหว่างการผลิตซอฟต์แวร์ หรือในระหว่าง
การใช้งานซอฟต์แวร์ ได้แก่ ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ (Volatility) และความต้องการที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ (Stability) 

5.2.2 การสร้างแบบจ าลองของความต้องการ (Requirements Modeling)  

การสร้างแบบจ าลองความต้องการ เป็นการใช้แบบจ าลองในระดับแนวคิดส าหรับจ าลองความ
ต้องการที่รวบรวมมาได้ เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบเห็นภาพรวมของความต้องการ ท าให้เห็นจุด
ผิดพลาดของความต้องการที่ไม่ตรงกันได้ง่าย สามารถแก้ไขได้ทันที โดยแบบจ าลองความต้องการยังท าให้
ทีมงานเห็นภาพรวมของระบบที่มีการท างานหรือโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมอ่ืนนอกระบบ เพ่ือประโยชน์ใน
การออกแบบการท างานซอฟต์แวร์ต่อไป 
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ส าหรับแบบจ าลองความต้องการที่จะเลือกใช้ในช่วงของการวิเคราะห์ความต้องการนี้ หากท าการ
วิเคราะห์ด้วยแนวทางเชิงโครงสร้าง สามารถใช้ Data flow diagram (DFD) เป็นแบบจ าลองที่แสดงถึง
กระบวนการไหลของข้อมูล และใช้ Entity relationship diagram (ERD) เป็นแบบจ าลองโครงสร้างข้อมูล 
แต่หากท าการวิเคราะห์ความต้องการด้วยแนวทางเชิงวัตถุ สามารถใช้ Use case diagram เป็น
แบบจ าลองหน้าที่การท างานของซอฟต์แวร์ และใช้ Class/object diagram เป็นแบบจ าลองข้อมูลและ
พฤติกรรมของระบบ 

5.2.3 การจัดสรรความต้องการ (Requirements Allocation) 

การจัดสรรความต้องการ เป็นการเขียนสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เพ่ือสื่อให้ผู้ใช้หรือลูกค้าเห็นอย่าง
ชัดเจนว่า คอมโพเนนท์หรือส่วนประกอบใดของซอฟต์แวร์ที่เข้ามาสนับสนุนและรองรับความต้องการส่วน
ใดของผู้ใช้ โดยความต้องการแต่ละกลุ่มที่ถูกจัดสรรให้กับคอมโพเนนท์ชิ้นหนึ่งของซอฟต์แวร์ จะช่วยให้
ทีมงานน าไปวิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไป หรือเป็นตัวผลักดันการวิเคราะห์ความต้องการให้อีกคอม
โพเนนท์หนึ่งได้ 

5.2.4 การเจรจาต่อรองความต้องการ (Requirements Negotiation) 

การเจรจาต่อรองความต้องการ เป็นขั้นตอนการน าเสนอแบบจ าลองและสถาปัตยกรรมความ
ต้องการต่อลูกค้าเพ่ือรับทราบและให้การยอมรับ หากลูกค้าพบข้อผิดพลาด ไม่พอใจ หรือไม่ยอมรับในร่าง
ข้อสรุปรายการความต้องการด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากความเห็นไม่ตรงกัน ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ ความต้องการที่เป็นเชิงฟังก์ชันและไม่เป็นเชิงฟังก์ชันมีความขัดแย้ง
กัน เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมีการเจรจาต่อรองความต้องการขึ้น โดยการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือความไม่
สอดคล้องกันของความต้องการเหล่านั้นออกไป ซึ่งถือได้ว่าขั้นตอนนี้มีความส าคัญมากเนื่องจากจะท าให้ได้
รายการความต้องการที่มีความถูกต้อง สอดคล้อง และมีความเป็นไปได้มากขึ้น 

5.3 การจัดท าข้อก าหนดความต้องการ 

การจัดท าข้อก าหนดความต้องการ (Requirements Specification) เป็นการน าเอารายการความ
ต้องการต่างๆ ที่ร่างไว้ในช่วงการวิเคราะห์ความต้องการ มาจัดสร้างเป็นเอกสารข้อก าหนดความต้องการ
ด้านซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification: SRS) (ดังที่กล่ำวไว้ในหัวข้อที่ 3) แสดงถึง
รายละเอียดทางด้านซอฟต์แวร์ ที่สามารถตรวจสอบ ประเมินค่า และยอมรับได้  

5.4 การตรวจทานความต้องการ 
การตรวจทานความต้องการ  (Requirements Validation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ

กระบวนการพัฒนาความต้องการ โดยการน าข้อก าหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์ที่จัดท าไว้ ไปผ่านการ
ประเมิน วิเคราะห์และตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความทับซ้อนของความ
ต้องการ ซึ่งควรตรวจสอบตามลักษณะดังนี้ 
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1) ความเที่ยงตรง (Validity) ตรวจสอบว่าความต้องการในเอกสารเกิดจากของผู้ใช้ทุกกลุ่มอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันหรือไม่ 

2) ความสอดคล้อง (Consistency) ตรวจสอบว่าความต้องการในเอกสารมีความทับซ้อนกัน
หรือไม ่มีความขัดแย้งกันหรือไม ่

3) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) ตรวจสอบว่าความต้องการในเอกสารได้ระบุ
รายละเอียดฟังก์ชันและบริการครบถ้วน ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้หรือไม ่

4) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ตรวจสอบว่าความต้องการในเอกสารมีความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาหรือไม่มากน้อยเพียงใด ในแง่ของเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ งบประมาณ และเวลาในการพัฒนา 

5) สามารถพิสูจน์ได้ (Verifiability) ตรวจสอบว่าความต้องการในเอกสารนั้นสามารถทดสอบและ
ทดลองให้ลูกค้าเห็นถึงการท างานจริงของระบบ เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
หรือไม ่

ในการตรวจสอบความต้องการนั้น สามารถท าได้โดย วิธีกำรอ่ำนตรวจสอบ (Review) เอกสาร
ความต้องการตามคุณลักษณะข้างต้น ทั้งแบบเป็นทางการโดยมีทีมงานทบทวนตรวจสอบความต้องการ
ร่วมกับผู้ใช้ทีละรายการ หรือแบบไม่เป็นทางการโดยทีมงานทบทวนตรวจสอบความต้องการร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและผู้รับเหมาช่วง หรือ วิธีกำรจัดท ำต้นแบบ (Prototyping) ซึ่งเป็นการสร้างต้นแบบของระบบ
ขึ้นมาเพ่ือสาธิตให้ลูกค้าหรือผู้ใช้ระบบดูหรือทดลองใช้ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ 
หรือ วิธีกำรสร้ำงแบบทดสอบ (Test Case Generation) ซึ่งหากความต้องการใดจัดท าแบบทดสอบยากก็
แสดงว่าระบบที่จะน าไปพัฒนานั้นยากด้วย เมื่อพบข้อผิดพลาดหรือไม่ตรงตามความต้องการ ไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใด ต้องแก้ไขให้ถูกต้องและจัดท าเอกสารพร้อมกับเสนอวิธีแก้ไขปัญหา 

(ดูตัวอย่างงานวิจัยเพ่ิมเติม ที่ใช้กระบวนการพัฒนาความต้องการด้วยวิธีการแบบเป็นทางการ (Formal 
Method) [Phanarut Srichetta, 2011]) 

6. การจัดการความต้องการ 
กำรจัดกำรควำมต้องกำร (Requirements Management) คือ กระบวนการท าความเข้าใจและควบคุม
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของระบบ [Ian Sommerville, 2011] 

ในความเป็นจริงของการพัฒนาระบบงานนั้น ความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์มีทั้งแบบคงที่ที่ไม่
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย เป็นความต้องการที่เกิดจากการท างานหลักของธุรกิจในแต่ละวัน และแบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในระหว่างการพัฒนาระบบอันเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในองค์กรของผู้ใช้เอง หรือจาก
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ โดยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความต้องการอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ 
จากความต้องการของผู้ใช้หลายกลุ่มที่มีความขัดแย้งกันหรือให้ล าดับความส าคัญแตกต่างกันออกไป จาก
ข้อจ ากัดด้านเงินทุนค่าใช้จ่ายที่มีที่อาจไปขัดแย้งกับความต้องการของผู้ใช้โดยตรง หรือจากสภาพแวดล้อม
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงหลังจากติดตั้งระบบเพื่อใช้งานไปแล้ว เป็นต้น 
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ดังนั้น ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมการ
วางแผนจัดการความต้องการนั้น โดยการจัดการความต้องการสามารถเริ่มด าเนินการได้เมื่อข้อก าหนดความ
ต้องการด้านซอฟต์แวร์ฉบับร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่การวางแผนการจัดการความต้องการเริ่มท าได้ตั้งแต่
ขั้นตอนการสกัดความต้องการ โดยการจัดการความต้องการสามารถด าเนินการได้โดย การวางแผนการ
จัดการความต้องการ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ และการตามรอยความต้องการ ดังนี้ 

 

รูปที่ 5.6 กระบวนการจัดการความต้องการ (Requirements Management Process) 

 

6.1 การวางแผนการจัดการความต้องการ 
เนื่องจากการจัดการความต้องการเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ

ความต้องการที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งในช่วงของการพัฒนาซอฟต์แวร์และระหว่างการใช้งาน ต้องใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้น ทีมงานจึงต้องมีการวางแผนก่อนเริ่มด าเนินงาน ตามกิจกรรมต่อไปนี้ 

1) การก าหนดเอกลักษณ์ความต้องการ (Requirements Identification) เป็นการระบุความเป็น
เอกลักษณ์ให้กับทุกๆ ความต้องการ เพ่ือไม่ให้ความต้องการเหล่านั้นซ้ าซ้อนกัน และเพ่ือใช้ในการอ้างอิงถึง 
โดยก าหนดเป็นรหัสตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างทีมงานพัฒนา 

2) การก าหนดกระบวนการจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็น
ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อความต้องการมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
ต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

3) การก าหนดนโยบายการตามรอย (Traceability Policy) เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต้องการแต่ละรายการ และระหว่างความต้องการกับการออกแบบระบบ แล้วเก็บบันทึกไว้เพ่ือ
ประโยชน์ในการบ ารุงรักษาต่อไป  

4) การสรรหาเครื่องมือสนับสนุน (CASE Tools) เป็นการสรรหาเครื่องมือเข้ามาสนับสนุน
กระบวนการจัดการความต้องการแต่ละรายการ เนื่องจากในระบบขนาดใหญ่ย่อมต้องมีรายละเอียดและ
จ านวนของความต้องการมาก เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยควรมี แหล่งจัดเก็บความ
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ต้องการ (Requirements Storage) การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการ
จัดการเกี่ยวกับการตามรอย (Traceability Management) เป็นต้น 

6.2 การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ 

ในช่วงระยะเวลาของการใช้งานระบบ เมื่อมีการยื่นข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
เกิดขึ้น  ต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากข้อเสนอให้เปลี่ยนแปลงระบบ หาก
ประเมินปัจจัยในด้านเวลา เงินทุนที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว พบว่ามีความ
คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่จะต้องเสียไป จะอนุมัติให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงได้ แต่หากพบว่าไม่ได้รับผลตอบแทน
ที่คุ้มค่าก็จะยกเลิกข้อเสนอนั้นไป 

6.3 การตามรอยความต้องการ 
การตามรอยความต้องการ (Requirements Tracing) เป็นการติดตามรอยส่วนที่มีความสัมพันธ์

กันที่ได้รับผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการขึ้น โดยส่วนที่จะถูกตามรอยนั้นสามารถสืบหาได้
จากรายละเอียดในเอกสารข้อก าหนดความต้องการ สามารถแบ่งได้ 3 ชนิด ดังนี้ 

1) การตามรอยแหล่งที่มา (Source Traceability) เป็นการสืบหาแหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือสอบถามถึงเหตุผลและช่วงเวลาในการเสนอให้เปลี่ยน เพ่ือน าเข้าสู่ที่ประชุม 

2) การตามรอยความต้องการ (Requirements Traceability) เป็นการสืบหาจ านวนความ
ต้องการที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพ่ือขยายผลไปยังการสืบหาความต้องการเมื่อเปลี่ยนแปลง
ไป 

3) การตามรอยการออกแบบ (Design Traceability) เป็นการสืบหาส่วนการออกแบบจากความ
ต้องการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือท าการแก้ไขให้ถูกต้อง  

7. สรุปท้ายบท 

ความต้องการด้านซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่ต้องสรุปเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างลูกค้าและทีมงานผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ ก่อนการน าไปออกแบบและเขียนโปรแกรมต่อไป ซึ่งความต้องการนี้จะได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับระบบงานที่จะท าการพัฒนา ความต้องการแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 1) ควำมต้องกำรของผู้ใช้ ที่ไม่มี
การอธิบายรายละเอียดทางเทคนิค และ 2) ควำมต้องกำรด้ำนระบบ ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันการท างานหรือ
บริการต่างๆ ของระบบที่มีรายละเอียดทางเทคนิค นอกจากนี้ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ยังสามารถ
จ าแนกออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) ควำมต้องกำรเชิงฟังก์ชัน ที่บอกว่าหน้าที่ที่ระบบจะต้องท ามีอะไรบ้าง 2) 

ควำมต้องกำรที่ไม่เป็นเชิงฟังก์ชัน ที่บ่งบอกถึงเงื่อนไขการท างานของฟังก์ชันหรือบริการ หรือคุณลักษณะ
บางอย่างของระบบ และ 3) ควำมต้องกำรเฉพำะด้ำน หรือความต้องการทางธุรกิจที่อาจน ามาใช้ร่วม 

 ตามหลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์จะต้องถูกจัดท าเป็นเอกสาร
ข้อก ำหนดควำมต้องกำรทำงด้ำนซอฟต์แวร์ ที่จะต้องสามารถตรวจสอบ พิสูจน์ และวิเคราะห์คุณภาพได้ 
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ดังนั้นจึงต้องอาศัยหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยด าเนินงานเรียกว่า วิศวกรรมควำมต้องกำร
ซอฟต์แวร์ (Software Requirements Engineering) ที่ประกอบไปด้วยส่วนการพัฒนาความต้องการและ
การจัดการความต้องการ กรณีกำรพัฒนำควำมต้องกำร ทีมงานจะต้องด าเนินการการสกัดความต้องการ 
วิเคราะห์ความต้องการ จัดท าเอกสารข้อก าหนดความต้องการ และตรวจทานความต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้คือ
เอกสารข้อก าหนดความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์ที่ผ่านการยอมรับจากผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว ในแง่ของความ
เที่ยงตรง สอดคล้องกัน ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความเป็นไปได้ และสามารถพิสูจน์ได้ ส่วนกรณืกำรจัดกำร
ควำมต้องกำร เป็นการควบคุมการเปลี่ยนความต้องการของระบบที่สามารถวางแผนการจัดการได้ตั้งแต่ช่วง
ของการสกัดความต้องการ แต่การบริหารงานจะท าหลังจากข้อก าหนดความต้องการฉบับร่างถูกสร้างขึ้นมา 
โดยมีการวางแผนการจัดการความต้องการ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ และการตามรอย
ความต้องการ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 
 

1. ความต้องการด้านซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับและ 3 ประเภท มีอะไรบ้าง จงอธิบายความหมาย
และยกตัวอย่างประกอบ แต่ละระดับและแต่ละประเภทของความต้องการนั้น 

2. วิศวกรรมความต้องการด้านซอฟต์แวร์ มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาซอฟต์แวร์ของวิศวกร
ซอฟต์แวร์อย่างไร จงอธิบาย 

3. “ร้านค้าสะดวกซื้อออนไลน์” ต่อไปนี้ ได้มีการสรุปความต้องการของผู้ใช้คร่าวๆ ในส่วนของการขาย
สินค้า ดังรายละเอียดด้านล่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

จงจ าแนกรายการความต้องการของส่วนการขายสินค้าดังกล่าว ออกเป็น ความต้องการเชิงฟังก์ชัน 
(Functional Requirements) และความต้องการที่ไม่เป็นเชิงฟังก์ชัน (Non-functional Requirements) 

โดยความต้องการเชิงฟังก์ชันจะแยกเป็น 2 กรณีคือ กรณีผลิตภัณฑ์สินค้า (Products) และกรณีการจ่ายเงิน 
(Payment) โดยให้เขียนเป็นตารางเปรียบเทียบ 

4. จากระบบร้านค้าสะดวกซื้อออนไลน์ในข้อ 3 จงเขียนความต้องการด้านระบบของฟังก์ชันเกี่ยวกับการ
ช าระเงินด้วยบัตรเครดิต ในรูปของแบบฟอร์ม Form-based Specification 

5. การจ่ายค่าจ้างให้พนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่มีนโยบายการจ่ายค่าจ้างซึ่งถือเป็นความต้องการในส่วน
การค านวณดังนี้ 

- เงินค่าจ้างปกติของพนักงาน จะได้รับ 12,000 บาทต่อเดือน 

- รับเงินค่าคอมมิชชั่นเพิ่ม ตามเปอร์เซ็นที่ได้รับจากยอดขาย โดยมีเงื่อนไขว่า 

หากยอดขายเป็น 80,000-199,999 บาท      รับเพิ่ม 5% ของยอดขาย 

หากยอดขาย     200,000 บาทข้ึนไป          รับเพิ่ม 10% ของยอดขาย 

  

ระบบนีต้้องสามารถท างานได้ทกุวนั 24 ชัว่โมงตอ่วนั  โดยควรมีสว่นท่ีให้ลกูค้าสามารถลงช่ือเข้าสูร่ะบบ
ได้  โดยตรวจสอบการล๊อกอินของลกูค้าภายใน 5 วินาที  สามารถแสดงรายการสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ร้าน
ได้  สามารถจดัการรายการขายสนิค้าตา่งๆ ตามประเภทสนิค้า  โดยประมวลรายการขายสินค้าได้สงูสดุ 
10 รายการตอ่วินาที  สนนัสนนุการประมวลผลขายได้ 10,000 รายการต่อวนั และสนบัสนนุการท างาน
พร้อมกนัของลกูค้าได้สงูสดุ 5,000 sessions สามารถค้นหารายการสินค้าที่มีอยู่ในแคตาลอกได้ โดยที่
รายละเอียดของสนิค้าที่น าไปแสดงผลนัน้ประกอบไปด้วยช่ือสินค้า ราคา ค าอธิบายสินค้า และรูปภาพ
ประกอบ  ส าหรับการช าระเงินนัน้ระบบสามารถรองรับการช าระเงินผ่านบตัรเครดิตทกุประเภท  ที่มีการ
ตรวจสอบการช าระเงินโดยบริษัทประมวลผลบตัรเครดิต  โดยเมื่อระบบรับช าระเงินจะแสดงรายการ
สัง่ซือ้ภายใน 5 วินาที 
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- หักเงินค่าจ้างปกติ หากมียอดขายต่ ากว่า 50,000 บาทต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขว่า 
  หากยอดขายเป็น 0 บาท                  จะหัก 50% ของเงินเดือน 

หากยอดขายเป็น 1-49,999 บาท               จะหัก 8% ของเงินเดือน 

จากความต้องการดังกล่าว จงเขียนให้อยู่ในรูปของ Tabular Specification 

6. หากท่านได้รับมอบหมายจากวิศวกรซอฟต์แวร์ ให้เป็นผู้ไปเก็บรวมรวมความต้องการจากผู้ใช้งาน
ระบบงานเก่ียวกับ ”ร้านสุนัข” โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 

ก. ท่านจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปสัมภาษณ์ 
ข. ค าถามหลักๆ ที่ท่านจะถามในการสัมภาษณ์คือค าถามอะไรบ้าง (จงยกตัวอย่างมา 10 ค าถาม) 

7. การพัฒนาความต้องการ (Requirements Development) มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความต้องการ (Requirements Management) อย่างไร จงอธิบาย 

8. แบบจ าลองความต้องการด้านซอฟต์แวร์ มีความส าคัญอย่างไรต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

9. ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จากวิศวกรรมความต้องการ (Requirements Engineering) คืออะไร 

10. ให้สืบค้นจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่า มี CASE Tools อะไรบ้างที่สามารถช่วยเหลืองานทางด้าน
วิศวกรรมความต้องการ (Requirements Engineering) บ้าง โดยให้บอกด้วยว่า CASE Tools แต่ละตัว
เหล่านั้น 

 มีคุณลักษณะหรือความสามารถในการท างานอะไรบ้าง 
 บริษัทผู้ผลิตคือบริษัทอะไร มีเว็บไซต์ส าหรับดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดชื่ออะไร 

 เป็น open source หรือไม่ 
 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

พื้นฐานการออกแบบซอฟต์แวรแ์ละการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม 

 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความน า 
2. แนวคิดในการออกแบบซอฟต์แวร์ 
3. กลยุทธ์และระเบียบวิธีของการออกแบบซอฟต์แวร์ 
4. กระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์ 
5. แบบจ าลองที่ใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์ 
6. การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงสถาปัตยกรรม 

7. การก าหนดโครงสร้างของระบบ 

8. การแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ 
9. การควบคุมการท างานระบบ 

10. สถาปัตยกรรมอ้างอิง 
11. สรุปท้ายบท 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. สามารถอธิบายแนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบซอฟต์แวร์ได้ 
2. สามารถอธิบายกลยุทธ์ ระเบียบวิธี และกระบวนการในการออกแบบซอฟต์แวร์ได้ 
3. สามารถจ าแนกแบบจ าลองที่ใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์ได้ 
4. สามารถบอกมุมมองและอธิบายกิจกรรมต่างๆ ในการออกแบบซอฟต์แวร์เขิงสถาปัตยกรรม ทั้งใน

ด้านการก าหนดโครงสร้างของระบบ การแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ และการควบคุมการท างานระบบได้ 
5. สามารถจ าแนกและอธิบายสถาปัตยกรรมอ้างอิงได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ผู้สอนซักถามเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 

5. ผู้เรียนตอบค าถามในชั้นเรียน และซักถามข้อสงสัย 
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6. ผู้เรียนท างานกลุ่มเพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
7. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

การประเมินผลการเรียนการสอน 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 6 

พื้นฐานการออกแบบซอฟต์แวรแ์ละการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม 

(Fundamental of Software Design and Architectural Design) 
 

1. ความน า 

หลังจากได้ข้อก าหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบแล้ว สิ่งส าคัญที่ทีมงาน
พัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องด าเนินการต่อไปคือ การรก าหนดรายละเอียดการท างานในแต่ละส่วนประกอบของ
ซอฟต์แวร์ เพื่อเตรียมพร้อมไว้ส าหรับการเขียนและทดสอบโปรแกรมในระยะการสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
ต่อไป เรียกขั้นตอนนี้ว่าการออกแบบซอฟต์แวร์ ซึ่งโดยความหมายแล้ว การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software 

Design) หมายถึง กระบวนการก าหนดสถาปัตยกรรม ส่วนประกอบ ส่วนประสาน และลักษณะด้านอ่ืนๆ 
ของระบบหรือส่วนประกอบของระบบ โดยการออกแบบซอฟต์แวร์ยังมีความหมายรวมถึงแบบจ าลองของ
การออกแบบอีกด้วย [IEEE610-12, 1990] ดังนั้น การออกแบบซอฟต์แวร์สามารถท าได้โดยจัดท าเป็น
ข้อก าหนดเฉพาะของการออกแบบ ที่ประกอบไปด้วยแบบจ าลองของส่วนประกอบที่รวมเข้าเป็นระบบบน
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสม มีรายละเอียดทางเทคนิคมากพอที่จะเป็นประโยชน์ในการเขียนโปรแกรม 

การที่จะท าให้งานออกแบบซอฟต์แวร์สื่อออกมาได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีคุณภาพนั้น จะต้อง
อาศัยกระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ประกอบไปด้วย 2 ระดับคือ การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม และ
การออกแบบในรายละเอียด รวมทั้งปัจจัยประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์ของบุคลากร
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการแนวคิดต่างๆ ในการออกแบบซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีการออกแบบซอฟต์แวร์ที่
จะน ามาใช้  ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบซอฟต์แวร์จะถูกน าเสนอออกมาในรูปของแบบจ าลองระบบ ที่มี
ลักษณะเป็นแผนภาพต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นโครงสร้าง ส่วนประกอบ และรายละเอียด
ต่างๆ ของระบบชัดเจน และได้ข้อสรุปที่ถูกต้องร่วมกันมากขึ้น ซึ่งการออกแบบซอฟต์แวร์นั้นเป็นงานที่มี
ความยุ่งยากและต้องใช้เวลามาก รายละเอียดในการออกแบบมีหลายส่วนด้วยกัน ดังนั้นเนื้อหาในบทนี้จะ
ได้กล่าวถึงเฉพาะพ้ืนฐานการออกแบบซอฟต์แวร์และการออกแบบในระดับแรก คือการออกแบบเชิง
สถาปัตยกรรม ส่วนการออกแบบซอฟต์แวร์ในรายละเอียดจะได้กล่าวถึงในบทถัดไป 

2. แนวคิดในการออกแบบซอฟต์แวร์ 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกิดแนวคิดต่างๆ ในการออกแบบซอฟต์แวร์เพ่ิมมากขื้นเรื่อยๆ แต่ละแนวคิด
เหมาะกับแนวทางในการออกแบบที่แตกต่างกัน โดยแนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบซอฟต์แวร์ที่วิศวกร
ซอฟต์แวร์สามารถน าไปปรับใช้กับองค์กร มีดังนี ้
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2.1 นามธรรม 

การออกแบบในแนวคิดแบบนามธรรม (Abstract) เป็นพื้นฐานทางความคิดในการออกแบบ โดยใน
แต่ละปัญหา เมื่อมีการพิจารณาถึงแนวทางแก้ไขปัญหานั้นจะเกิดการคิดแบบนามธรรมขึ้นตามระดับของ
ปัญหา โดยในระดับบนสุดของแนวทางแก้ไขปัญหา จะถูกอธิบายในภาพรวมของปัญหาและสภาพแวดล้อม
ภายนอก ส่วนแนวทางแก้ไขในระดับถัดมาจะอธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาค่อนข้างละเอียด โดยในระหว่าง
การพิจารณาปัญหาในแต่ละระดับ จะมีการสร้างนามธรรม 2 ชนิด ได้แก่ 1) แนวคิดนามธรรมเชิง
กระบวนการ (Procedural Abstraction) ที่มองปญัหาเป็นล าดับขั้นตอนของชุดค าสั่งของฟังก์ชันใดฟังก์ชัน
หนึ่งแด่ไม่ระบุถึงรายละเอียดภายในฟังก์ชัน และ 2) แนวคิดนามธรรมเชิงข้อมูล (Data Abstraction) เป็น
แนวคิดที่มองวัตถุข้อมูลที่อยู่ในแนวคิดเชิงกระบวนการ ว่าต้องมีคุณสมบัติใดบ้างที่ใช้อธิบายลักษณะของ
กระบวนการ 

2.2 สถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Architecture) เป็นแนวคิดที่แสดงถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบย่อยและส่วนประกอบ (คอมโพเน้นท์) โดยมีเป้าหมายส าหรับเป็นกรอบให้กับการออกแบบ
ส่วนประกอบที่เหลือของระบบ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและอยู่บนสถาปัตยกรรมเดียวกันนั่นเอง 

2.3 แบบแผนของการออกแบบ 

แบบแผนของการออกแบบ (Design Pattern) เป็นแนวคิดของการออกแบบหลักและวิธีแก้ไข
ปัญหาชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งหลักหรือวิธีการนั้นเรียกว่าแบบแผน (Pattern) ที่สามารถน าไปใช้กับปัญหาชนิด
เดียวกันที่เกิดซ้ าได้ โดยจะต้องอธิบายโครงสร้างการออกแบบซอฟต์แวร์ไว้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นชื่อ
แบบแผน วิธีแก้ปัญหา และผลที่ตามมา การใช้แบบแผนจะช่วยให้งานผลิตซอฟต์แวร์ด าเนินไปได้อย่าง
รวดเร็ว 

2.4 การแบ่งส่วนระบบ 

การแบ่งส่วนระบบ (Modularity) เป็นแนวคิดในการการแบ่งระบบหรือซอฟต์แวร์ออกเป็น
ส่วนย่อยๆ แต่ละส่วนเรียกว่า โมดูล (Module) เนื่องจากระบบงานใดๆ มักจะประกอบไปด้วยการท างาน
หลายส่วน หากแบ่งออกเป็นแต่ละส่วนย่อย จะท าให้สามารถจัดการกับปัญหาแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น หาก
พบว่ามีโมดูลใดยังคงมีความซับซ้อนมากก็สามารถแบ่งออกเป็นโมดูลย่อยต่อไปอีกได้ เรียกกลยุทธ์นี้ว่า 
Divide and Conquer อันเป็นการลดความซบัซ้อนลงได ้

2.5 การปกปิดข่าวสาร 
การปกปิดข่าวสาร (Information Hiding) เป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากการแบ่งโมดูลหรือส่วนของ

ระบบ เนื่องจากนักออกแบบระบบได้เล็งเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีการน าโมดูลหรือส่วนของระบบมา
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ประสานเพ่ือให้ท างานร่วมกัน จึงเกิดความยุ่งยากในการใช้งานข้อมูลร่วมกันหรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลของกัน
และกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการออกแบบโดยซ่อนรายละเอียดของข้อมูลไว้
เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง  

2.6 ความเป็นอิสระเชิงหน้าที่ 
ความเป็นอิสระเชิงหน้าที่ (Functional Independence) เป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากการแบ่ง

ส่วนระบบเป็นโมดูลย่อย และซ่อนรายละเอียดภายในโมดูล โดยให้แต่ละโมดูลมีการท างานเพียงฟังก์ชัน
เดียวและต้องมีส่วนประสานการท างานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ือไม่ให้มีการขึ้นอยู่กับโมดูลอ่ืนมากเกินไป ซึ่ง
การประเมินระดับความเป็นอิสระของโมดูล (หรือการขึ้นอยู่ต่อกันของโมดูล) สามารถประเมินได้จาก
คุณสมบัติ 2 ประการคือ 

1) Coupling เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างโมดูล 2 โมดูลว่ามีความซับซ้อนหรือมีระดับการขึ้น
ต่อกันของโมดูลมากน้อยเพียงใด การเชื่อมต่อกันของโมดูลจะผ่านสื่อกลางที่เรียกว่าอินเทอร์เฟส 
(Interface) โดยโมดูลที่ดี จะต้องมรีะดับการขึ้นต่อกันของโมดูลน้อย (Loosely Coupled) 

2) Cohesion เป็นการวัดระดับการยึดเกาะกันของหน้าที่หรือกิจกรรมในโมดูล เพ่ือประมวล
ข้อมูลเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยโมดูลที่ดี จะต้องมีระดับการยึดเกาะกันของหน้าที่ในโมดูลสูง (High 

Cohesion) โดยที่มีการปฏิสัมพันธ์กับโมดูลอื่น กิจกรรมอื่นในโมดูล หรือระบบอ่ืนน้อยที่สุด 

2.7 การลงรายละเอียดเพิ่มเติม 

การลงรายละเอียดเพ่ิมเติม (Refinement) เป็นวัตถุประสงค์แรกของการคิดค้นกลยุทธ์การ
ออกแบบที่ชื่อว่า Top-Down Design โดยแนวคิดการกลั่นกรอง เป็นการบรรยายรายละเอียดของแต่ละ
ฟังก์ชันเป็นล าดับขั้น เริ่มต้นจากชื่อฟังก์ชัน (หรือชื่อข้อมูล) ที่จะถูกก าหนดขึ้นในระดับบนสุดของการคิด
แบบนามธรรม ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดการท างานภายในฟังก์ชันหรือไม่มีรายละเอียดของโครงสร้างภายใน
ข้อมูล ดังนั้นจึงเป็นการน าชื่อฟังก์ชันเหล่านั้น มาเพ่ิมเติมรายละเอียดการท างานภายในให้ชัดเจนยิ่งขึ้นใน
แต่ละระดับของการกลั่นกรอง 

2.8 การแยกส่วนประกอบใหม่ 

การแยกส่วนประกอบใหม่ (Refactoring) เป็นแนวคิวในการปรับโครงสร้างการออกแบบภายใน
ของคอมโพเน้นท์ โดยไม่ต้องเปลี่ยนฟังก์ชันหรือพฤติกรรมของคอมโพเน้นท์ โดยเริ่มต้นจากการน างาน
ออกแบบเดิมมาพิจารณาถึงความซ้ าซ้อน ส่วนประกอบที่ไม่ได้ถูกใช้งาน อัลกอริธึมที่ไม่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่จ าเป็น ตลอดจนโครงสร้างข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือข้อผิดพลาดจากการออกแบบอ่ืนๆ จะถูกน ามา
แก้ไขให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องมากขึ้น 
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2.9 คลาสออกแบบ 

คลาสออกแบบ (Design Class) เป็นแนวคิดในการน าแบบจ าลองคลาสที่แสดงเพียงมุมมองของ
ระบบในระดับบน ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ มากลั่นกรองเพ่ือก าหนดรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละ
คลาสอีกครั้ง เพื่อให้เขียนโค้ดได้ง่ายขึ้น และต้องสร้างแบบจ าลองคลาสที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างภายในที่
สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจด้วย และสิ่งที่ได้คือ Design Class ซึ่งประกอบไปด้วยคลาส 5 ชนิด แบ่ง
ตาม Layer ของสถาปัตยกรรมระบบ ได้แก่ User Interface Class, Business Domain Class, Process 

Class, Persistent Class และ System Class 

3. กลยุทธ์และระเบียบวิธขีองการออกแบบซอฟต์แวร์ 
กลยุทธ์ในการออกแบบซอฟต์แวร์ เป็นเพียงหลักและแนวทางในการปฏิบัติงานแบบซอฟต์แวร์เท่านั้น ไม่ได้
ระบุถึงวิธีท างานอย่างชัดเจน แต่ส าหรับระเบียบวิธี ในการออกแบบซอฟต์แวร์จะระบุถึงรายละเอียดของ
วิธีการท างานอย่างชัดเจน พร้อมกับเตรียมสัญลักษณ์ต่างๆ ของแบบจ าลองเฉพาะระเบียบวิธีนั้นไว้ให้ใช้งาน
ด้วย ท าให้ทีมวิศวกรซอฟต์แวร์ท างานได้ง่ายขึ้น ปัจจุบัน กลยุทธ์และระเบียบวิธีในการออกแบบซอฟต์แวร์
มีหลายวิธี สรุปได้ดังนี้ 

3.1 กลยุทธ์ทั่วไปในการออกแบบซอฟต์แวร์ 
กลยุทธ์ทั่วไปในการออกแบบซอฟต์แวร์ได้แก่ Divide-and Conquer, Stepwise Refinement, 

Top-down and Bottom-up Strategy, Data Abstraction and Information Hiding, Heuristic และ 
Design Pattern เป็นต้น 

3.2 การออกแบบเชิงโครงสร้าง 
การออกแบบเชิงโครงสร้าง เป็นระเบียบวิธีที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธี

ในการพิจารณาถึงฟังก์ชันของซอฟต์แวร์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ออกเป็นส่วนย่อย จากนั้นจะ
ก าหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนย่อยของซอฟต์แวร์และปรับปรุงในลักษณะโครงสร้างล าดับขั้นจากบนลง
ล่าง ซึ่งสิ่งที่ใช้ประกอบการออกแบบเชิงโครงสร้างคือ แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) 

และรายละเอียดของกระบวนการ (Process Description) ที่อาจอยู่ในรูปของตารางตัดสินใจ ต้นไม้
ตัดสินใจ หรือภาษาเชิงโครงสร้าง เป็นต้น 

3.3 การออกแบบเชิงวัตถุ 
การออกแบบชิงวัตถุ เป็นระเบียบวิธีที่พิจารณาทุกๆ สิ่งในระบบเป็นวัตถุ (Object) หรือหาวัตถุที่

สนใจจากค าอธิบายความต้องการของลูกค้า ซึ่งวัตถุประกอบไปด้วยข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute) และ
พฤติกรรมการท างาน (Method) รวมอยู่ด้วยกัน จึงเป็นการพิจารณาทั้งข้อมูลและกระบวนการท างานไป
พร้อมๆ กัน โดยหากวัตถุใดมีข้อมูลคุณลักษณะและพฤติกรรมการท างานเหมือนกัน จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มหรือ
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คลาส (Class) เดียวกัน รวมถึงการจัดโครงสร้างของวัตถุหรือคลาสให้เป็นแบบ Inheritance และ 
Polymorphism ซึ่งแบบจ าลองของระบบที่ใช้กับระเบียบวิธีนี้มีหลากหลายชนิดที่บุคคลหรือองค์กรต่างๆ 
ก าหนดขึ้น ท าให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุได้รวมตัวกันก าหนดภาษารูปภาพเพ่ือ
ใช้สร้างแบบจ าลองเชิงวัตถุขึ้น เรียกว่า UML (Unified Modeling Language) ซึ่งสามารถแบ่งแบบจ าลอง
เป็นได้ทั้งมุมมองแบบเชิงโครงสร้างหรือคงที่ (Structural/Static View) และแบบเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral View) 

3.4 การออกแบบโดยใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง 
การออกแบบโดยใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data-structure Centered Design) เป็นวิธีการ

ออกแบบโดยใช้ข้อมูลที่ฟังก์ชันจะน ามาประมวลผลเป็นหลัก เริ่มต้นจากการแสดงโครงสร้างข้อมูลทั้งที่เป็น
ข้อมูลน าเข้าและผลลัพธ์ โดยสร้างเป็นแผนภาพเพ่ือจ าลองโครงสร้างของข้อมูลเหล่านั้น จากนั้นทีมงานจะ
น าแผนภาพดังกล่าวไปออกแบบโครงสร้างควบคุมการท างานของโปรแกรมต่อไป 

3.5 การออกแบบคอมโพเน้นท์ 
การออกแบบคอมโพเน้นท์ (Component-based Design: CBD) เป็นวิธีการออกแบบซอฟต์แวร์

ด้วยการแบ่งซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบย่อยที่เรียกว่า คอมโพเน้นท์ แต่ละคอมโพเน้นท์จะท างานเป็น
อิสระต่อกัน ท างานได้ด้วยตนเอง และสามารถประกอบกับคอมโพเน้นท์อ่ืนเพ่ือเติมเต็มการท างานให้กับ
ซอฟต์แวร์ได้ ดังนั้น จึงต้องมีการสื่อสารระหว่างคอมโพเน้นท์ผ่านทาง Interface ซึ่งระเบียบวิธี CBD ได้ถูก
พัฒนาขึ้นพื่อตอบสนองความต้องการผลิตซอฟต์แวร์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

4.  กระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์ 
กระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design Process) จะมีลักษณะการท างานแบบซ้ าๆ เนื่องจาก
ต้องน าความต้องการของระบบที่ผ่านมาวิเคราะห์แล้วในแต่ละด้าน ทั้งด้านข้อมูล ฟังก์ชัน และ
ส่วนประกอบ มาแปลงเป็นข้อก าหนดของการออกแบบ ดังนั้น ข้อก าหนดการออกแบบจึงสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดความต้องการและสามารถใช้สื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ได้  กระบวนการออกแบบนั้นจะประกอบ
ไปด้วยการออกแบบใน 2 ระดับ ได้แก่ การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม และการออกแบบในรายละเอียด 

4.1 การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม 

การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม (Architectural Design) เป็นการก าหนดลักษณะโครงสร้างของ
ระบบหรือซอฟต์แวร์ในมุมมองระดับบน (Top-Level Design) กล่าวคือ เป็นการแสดงให้เห็นส่วนประกอบ
ต่างๆ ของซอฟต์แวร์ภายใต้โครงสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใดๆ  [IEEE, 2004] โดยการออกแบบเชิง
สถาปัตยกรรมอาจเปรียบได้กับการออกแบบบ้านที่ต้องก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้านว่า ส่วนใดเป็น
ห้องครัว ห้องนอน เป็นต้น ก่อนที่จะก าหนดรายละเอียดในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น ทีมงานจึงต้องเลือก
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สถาปัตยกรรมเพ่ือก าหนดลักษณะการแบ่งส่วนระบบและการประมวลผลข้อมูลของซอฟต์แวร์ ซึ่งจะได้
กล่าวถึงรายละเอียดของการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมในบทนี้หัวข้อที่ 6 เป็นต้นไป 

4.2 การออกแบบในรายละเอียด 

การออกแบบในรายละเอียด (Detailed Design) เป็นการอธิบายรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบ
ของซอฟต์แวร์ เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการเขียนโปรแกรมให้มากที่สุด [IEEE, 2004] โดยการออกแบบใน
รายละเอียดนี้ อาจเปรียบได้กับการออกแบบบ้าน ที่ต้องระบุรายละเอียดของวัสดุ สีสันที่ใช้ ลักษณะการจัด
วางอุปกรณ์ในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น การออกแบบในรายละเอียดจึงครอบคลุมการออกแบบโปรแกรมหรือโมดูล 
(ส าหรับการออกแบบเชิงโครงสร้าง) การออกแบบข้อมูลหรือฐานข้อมูล การออกแบบคลาส เมธอด (ส าหรับ
การออกแบบเชิงวัตถุ) โดยรายละเอียดทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมที่ได้เลือกไว้ โดยการ
ออกแบบทั้งสองแบบนี้จะต้องรวมถึงการออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้และกับระบบอ่ืนด้วย ซึ่งจะได้
กล่าวถึงการออกแบบในรายละเอียดอีกครั้งในบทที่ 7 

5.  แบบจ าลองที่ใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร ์
แบบจ าลองที่ใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารผู้ใช้ นักวิเคราะห์ นักออกแบบ 
และโปรแกรมเมอร์ ให้เห็นความต้องการของระบบในด้านต่างๆ ว่ามีการท างานอะไรบ้าง มีหน้าที่อะไรและ
อย่างไร รวมถึงเห็นโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ โดยสามารถจ าแนกแบบจ าลองที่ใช้ในการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

5.1 แบบจ าลองที่ใช้อธิบายมุมมองเชิงโครงสร้าง 
แบบจ าลองในกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีมุมมองแบบคงที่ (Static View) ที่ใช้อธิบายมุมมองด้าน

โครงสร้างของซอฟต์แวร์ โดยแสดงให้เห็นรายละเอียดของแต่ละคอมโพเน้นท์และความสัมพันธ์ระหว่างคอม
โพเน้นท์ ซ่ึงอาจอธิบายโครงสร้างซอฟต์แวร์ด้วยแผนภาพหรือข้อความ ได้แก่ 

 Architecture Description Language (ADU) ใช้อธิบายสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบคอม
โพเน้นท์และการเชื่อมต่อคอมโพเน้นท์ 

 Class and Object Diagram แผนภาพแสดงโครงสร้างของคลาส (อ็อบเจ็กต์) และ
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส 

 Component Diagram แผนภาพแสดงคอมโพเน้นท์ที่เป็นส่วนประกอบของระบบ และแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างคอมโพเน้นท์ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็น Interface ของคอมโพเน้นท์ด้วย 

 Collaboration Responsibility Card (CRC) ใช้บันทึกชื่อคอมโพเน้นท์ (คลาส) พร้อมกับ
คอมโพเน้นท์ที่มีความสัมพันธ์กันและหน้าที่ของคอมโพเน้นท์ด้วย  
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 Deployment Diagram แผนภาพแสดงโครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์ (โหนด) ของระบบและ
ความสัมพันธ์ระหว่างโหนดชนิดต่างๆ 

 Entity Relationship Diagram (ERD) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ ใช้แสดง
โครงร่างของฐานข้อมูล 

 Interface Description Language (IDL) มีลักษณะคล้ายกับการเขียนค าสั่งในโปรแกรม ใช้
ก าหนดรายละเอียดของ Interface 

 Jackson Structure Diagram แผนภาพแสดงโครงสร้างควบคุมการประมวลผลข้อมูลแบบ
เรียงล าดับแบบเลือกท า 

 Structure Chart แผนภาพแสดงโครงสร้างของโปรแกรม แสดงให้เห็นการเรียกใช้โมดูล 

5.2 แบบจ าลองที่ใช้อธิบายมุมมองเชิงพฤติกรรม 

แบบจ าลองในกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีมุมมองแบบไม่คงที่ (Dynamic View) ที่ใช้อธิบายมุมมองด้าน
พฤติกรรมการท างานของซอฟต์แวร์และคอมโพเน้นท์ แสดงให้เห็นพฤติกรรมการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซ่ึงอาจอธิบายพฤติกรรมซอฟต์แวร์ด้วยแผนภาพหรือข้อความ ได้แก่ 

 Activity Diagram แผนภาพแสดงล าดับการด าเนินกิจกรรมของระบบที่เกิดจากการท างาน
ของอ็อบเจ็กต์ 

 Collaborative Diagram แผนภาพแสดงให้เห็นถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอ็อบเจ็กต์ (เมื่อไม่
เป็นไปตามล าดับเวลา) 

 Data Flow Diagram (DFD) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล จากกระบวนการหนึ่งไปอีก
กระบวนการหนึ่ง รวมถึงการไหลของข้อมูลระหว่างกระบวนการ กับแหล่งเก็บข้อมูลและสิ่งที่อยู่นอกระบบ 

 Decision Table and Diagram ตารางการตัดสินใจใช้แสดงให้เห็นการตัดสินใจด าเนิน
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบภายใต้เงื่อนไขที่ซับซ้อน 

 Flowchart and Structure Flowchart แผนภาพแสดงล าดับการด าเนินกิจกรรมการท างาน
ของกระบวนการ 

 Sequence Diagram แผนภาพแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอ็อบเจ็กต์โดยแสดงถึงสถานะและการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของอ็อบเจ็กต์ที่มีต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง 

 Formal Specification Language ใช้ก าหนดรายละเอียดของ Interface และพฤติกรรมของ
คอมโพเน้นท์ 

 Pseudo-code and Program Design Language PDL มีลักษณะคล้ายกับการเขียนค าสั่งใน
โปรแกรม เรียกว่า รหัสเทียม จ าลองการท างานของฟังก์ชัน โพรซีเดอร์ หรือเมธอด 
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6.  การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงสถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยและ
ส่วนประกอบ (คอมโพเน้นท์) เพ่ือก าหนดโครงสร้างภายในซอฟต์แวร์ โดยสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สามารถ
ใช้เป็นตัวสื่อสารระหว่างทีมผู้พัฒนากับผู้ลงทุนในการเจรจาพูดคุยเก่ียวกับระบบซอฟต์แวร์ที่จะก าลังท าการ
พัฒนา ดังนั้น เพ่ือให้ส่วนประกอบหรือระบบย่อยต่างๆ ของซอฟต์แวร์ถูกแบ่งจัดสรรออกมาและท างาน
ร่วมกันภายใต้รูปแบบโครงสร้างเดียวกันได้ จ าเป็นต้องท าการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมและเลือกใช้
สถาปัตยกรรมในมุมมองที่เหมาะสมก่อน เพ่ือใช้เป็นกรอบการออกแบบรายละเอียดในแต่ละส่วนของ
ซอฟต์แวร์ต่อไป 

6.1 มุมมองในการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงสถาปัตยกรรม 

โครงสร้างสถาปัตยกรรมนั้น เกิดข้ึนจากมุมมองและแนวคิดในการออกแบบที่มีความหลากหลายใน
ปัจจุบัน เนื่องจากการออกแบบซอฟต์แวร์ คือการก าหนดรายละเอียดในแต่ละมุมมองของซอฟต์แวร์ แล้ว
น ามาประกอบกันเป็นซอฟต์แวร์ ลักษณะของโครงสร้างเมื่อรวมส่วนประกอบย่อยต่างๆ ของซอฟต์แวร์เข้า
ด้วยกันแล้ว ก็คือสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ชนิดต่างๆ ที่มีการท างานแตกต่างกันออกไป แต่ละชนิดมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ซอฟต์แวร์ที่งานในลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน บางชนิดมีลักษณะโครงสร้างของการ
ประกอบรวมซอฟต์แวร์เหมือนกันแต่ท างานได้ต่างกัน โครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ จึงถูกก าหนดขึ้น 
เพ่ือควบคุมสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่หลากหลายดังกล่าวนั่นเอง 

สถาปัตยกรรมได้มีการแบ่งรูปแบบออกเป็นหลายกลุ่ม โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมก็คือข้อบังคับหรือ
กฏเกณฑ์ทางด้านสถาปัตยกรรม ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือจ าแนกกลุ่มหรือหมวดหมู่ของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ แต่
ละกลุ่มมีลักษณะโครงสร้างและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันมีการก าหนดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มสถาปัตยกรรมแบบโครงสร้างทั่วไป (General Structure) เช่น สถาปัตยกรรมแบบ 
Layer, Pipe and Filter และ Blackboard เป็นต้น 

2) กลุ่มสถาปัตยกรรมระบบแบบกระจาย (Distributed System) เช่น สถาปัตยกรรมแบบ 
Client/Server, Three Tiers และ Broker เป็นต้น 

3) กลุ่มสถาปัตยกรรมระบบแบบโต้ตอบ (Interactive System) เช่น สถาปัตยกรรมแบบ 
Model-View Controller และ Presentation-Abstraction-Control เป็นต้น 

4) กลุ่มสถาปัตยกรรมระบบที่สามารถดัดแปลงได้ (Adaptable System) เช่น สถาปัตยกรรม
แบบ Micro-Kernel และ Reflection เป็นต้น 

5) กลุ่มสถาปัตยกรรมแบบอ่ืนๆ เช่น สถาปัตยกรรมแบบ Batch, Interpreter, Process 

Control และ Rule-based เป็นต้น 
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6.2 กิจกรรมหลักในการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงสถาปัตยกรรม 

การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการออกแบบ 3 กิจกรรมคือ การก าหนด
โครงสร้างของระบบ (System Structuring) การแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ (Software Decomposition) และ
การควบคุมการท างานระบบ (System Control) ซึ่งรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมการออกแบบ จะได้
อธิบายในหัวข้อหลักต่อๆ ไป 

 

 

รูปที่ 6.1 กิจกรรมในการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงสถาปัตยกรรม 

7. การก าหนดโครงสร้างของระบบ 

การก าหนดโครงสร้างของระบบหรือของซอฟต์แวร์นั้น ถือได้ว่าเป็นส่วนแรกที่ต้องท าการออกแบบ เพ่ือ
แสดงให้เห็นโครงสร้างภายนอกของซอฟต์แวร์ว่าจะแบ่งระบบย่อยอย่างไร แต่ละระบบย่อยจะแบ่งข้อมูลกัน
อย่างไร หรือกระจายการเก็บข้อมูลกันอย่างไร ซึ่งถ้ามีการกระจายข้อมูลแล้วจะมีการส่งข้อมูลระหว่างกัน
อย่างไร 

ปัจจุบันโครงสร้างสถาปัตยกรรมได้ถูกคิดค้นขึ้นมาหลายรูปแบบ มีมุมมองการน าเสนอแตกต่างกัน 
และจัดสรรให้แต่ละส่วนประกอบของซอฟต์แวร์อยู่ในต าแหน่งต่างๆ แตกต่างกันไปตามรูปแบบโครงสร้าง  
โดยทีมงานสามารถเลือกเฉพาะโครงสร้างที่เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ที่ก าลังผลิต อย่างไรก็ดี หากเป็น
ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่อาจใช้โครงสร้างได้มากกว่า 1 รูปแบบในการน าเสนอ ซึ่งในหัวข้อนี้จะน าเสนอรูปแบบ
โครงสร้างของระบบ 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบใช้งานผ่านแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Repository Model) แบบลูก
ข่าย/แม่ข่าย (Client/Server Model) และแบบล าดับชั้น (Layer Model) 

7.1 โครงสร้างแบบใช้งานผ่านแหล่งจัดเก็บข้อมูล 

โครงสร้างแบบใช้งานผ่านแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Repository Model) เป็นรูปแบบโครงสร้างที่
ส่วนประกอบย่อยของซอฟต์แวร์หรือระบบย่อย มีการส่งผ่านแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยจะมีการ
จัดเก็บข้อมูลที่จะต้องใช้งานร่วมกันไว้ในฐานข้อมูลส่วนกลางที่เรียกว่า Repository ทุกระบบย่อยสามารถ
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เข้าถึงข้อมูลได้ โดยระบบงานย่อยยังสามารถมีฐานข้อมูลเป็นของตนเอง โดยซอฟต์แวร์หรือระบบที่มี
โครงสร้างแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ข้อมูลจ านวนมาก มีกระบวนการสร้างข้อมูลขึ้นมา
โดยเฉพาะเพ่ือให้กระบวนการอ่ืนเรียกใช้ได้ เช่น สถาปัตยกรรม CASE Tools เป็นต้น 

 

 

รูปที่ 6.2 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบ Repository Model ของระบบ CASE Tools 

( ที่มา: Ian Sommerville, 1996 ) 

ข้อดี-ข้อเสีย ของโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบใช้งานผ่านแหล่งจัดเก็บข้อมูล 

1. เป็นการจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบที่มีความจ าเป็นต้องแบ่งข้อมูลจ านวน
มาก ท าให้ไม่ต้องมีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างระบบย่อย 

2. การมี Repository ที่เดียว ข้อมูลที่จัดเก็บอาจไม่สามารถจัดเก็บความต้องการที่เฉพาะเจาะจง
ส าหรับแต่ละระบบย่อย หากมีการเพ่ิมระบบย่อยใหม่เข้ามาและต้องการใช้ข้อมูลที่โ ครงสร้างไม่ต่างจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Repository ก็จะเป็นการดี แต่ถ้าระบบย่อยใหม่ต้องการใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างต่าง
ออกไป ก็จะท าได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ 

3. ถ้า Repository มีขนาดใหญ่มาก การปรับปรุงระบบด้านการเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลจะท าได้
ยากหรืออาจเป็นไปไม่ได ้

4. ในการส ารองข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และการกู้ข้อมูล การควบคุมจะต้องเป็นแบบ
ศูนย์กลางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ Repository Manager ท าให้ง่ายต่อการติดตั้งกว่างแบบกระจาย 
และทุกระบบย่อยจะท างานโดยอยู่ภายใต้กฏเดียวกัน 

7.2 โครงสร้างแบบลูกข่าย/แม่ข่าย 

โครงสร้างแบบลูกข่าย/แม่ข่าย (Client/Server Model) เป็นรูปแบบโครงสร้างที่ได้รับความนิยม
สูงสุดในปัจจุบัน ประกอบด้วยบริการต่างๆ เตรียมไว้ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชนิดคือ Server และ 
Client ประกอบด้วย 
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1) เครื่องแม่ข่าย (Sever) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะต้องมีซอฟต์แวร์จัดการเครื่องแม่ข่าย
ภายในประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ไว้คอยบริการเครื่องลูกข่าย เช่น Print Server จะเตรียมบริการการ
พิมพ์ข้อมูลไว้ให้แก่เครื่องลูกข่าย หรือ File Server จะเตรียมบริการจัดการไฟล์ให้แก่เครื่องลูกข่าย เป็นต้น 

2) เครื่องลูกข่าย (Client) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกบริการต่างๆ จากเครื่องแม่ข่าย โดย
เครื่องลูกข่ายสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ เพ่ือท างานบนเครื่องก็ได้ และขณะที่เรียกใช้บริการจากเครื่อง
แม่ข่ายก็ยังสามารถประมวลผลโปรแกรมใดๆ ในเวลาเดียวกันได้ 

3) เครือข่าย (Network) เป็นอุปกรณ์หลายชนิดที่ช่วยให้เครื่องลูกข่ายสามารถติดต่อและเรียกใช้
บริการจากเครื่องแม่ข่ายได้ โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายมีหลายลักษณะ อาจเป็นแบบมีเครื่องลูกข่ายหรือแม่
ข่ายเพียงเครื่องเดียว หรือเครื่องลูกข่ายหนึ่งเครื่องสามารถติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายได้มากกว่าหนึ่งเ ครื่อง 
หรือเครื่องแม่ข่ายหนึ่งเครื่องสามารถติดต่อและให้บริการกับเครื่องลูกข่ายได้หลายเครื่อง เป็นต้น 

 

 

รูปที่ 6.3 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server Model  ของระบบจัดเก็บภาพยนต์และรูปภาพ 

( ที่มา: Ian Sommerville, 1996 ) 

ข้อดี-ข้อเสีย ของโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบลูกข่าย/แม่ข่าย 

1. การขอใช้บริการนั้น Client จะต้องทราบชื่อของ Server และชื่อของบริการที่มีให้ แต่ Server 

ไม่ต้องรู้จักชื่อของ Client 

2. การใช้งานแบบ Client/Server นี้จะเกิดประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการเป็นระบบเครือข่าย 
เนื่องจาก Processor จะต้องมีการท างานที่พร้อมกันได้ 

3. การเพ่ิม Server เข้าไปในระบบ หรือการปรับปรุงการท างานของ Server สามารถกระท าได้
ง่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลไม่สอดคล้องกัน 

4. แต่ละ Server จะต้องท าการรักษาความปลอดภัย การส ารองข้อมูล และการกู้ข้อมูลเอง 

7.3 โครงสร้างแบบล าดับชั้น 

โครงสร้างแบบล าดับชั้น (Layered Model) เป็นรูปแบบโครงสร้างที่แสดงให้เห็นการจัดโครงสร้าง
ระบบย่อยหรือส่วนประกอบต่างๆ ในมุมมองแบบระดับชั้น แต่ละระดับชั้นคือส่วนประกอบย่อยที่
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รับผิดชอบการท างานในแต่ละด้านของซอฟต์แวร์หรือให้บริการต่างๆ กันไป โดยเริ่มต้นพัฒนาจากชั้น
ล่างสุดหรือในสุด เป็นบริการขั้นพ้ืนฐาน เมื่อมีการพัฒนาขั้นถัดมาจะไปเรียกใช้บริการจากชั้นที่แล้วผ่าน
ส่วนต่อประสาน (Interface) โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ OSI Reference Model 

 

 

รูปที่ 6.4 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบ Layer Model  ของระบบบริหารเวอร์ชัน 

( ที่มา: Ian Sommerville, 1996 ) 

ข้อดี-ข้อเสีย ของโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบล าดับชั้น 

1. การพัฒนาระบบย่อยชั้นล่างสุดอาจท าได้ยาก เนื่องจากต้องมีการออกแบบให้รองรับการท างาน
ที่ครอบคลุมเพียงพอส าหรับให้ชั้นล่างสูงๆ ขึ้นไปเรียกใช้ได้ 

2. การออกแบบโดยมีจ านวนชั้นมาก จะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงเมื่อมีการเรียกใช้ เนื่องจากหาก
ต้องการเรียกใช้ชั้นบนจะต้องเรียกใช้ชั้นล่างๆ มาก่อน 

8. การแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ 
หลังจากท่ีทีมงานตัดสินใจเลือกรูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบหรือซอฟต์แวร์ได้แล้ว สิ่งต่อไปที่
จะต้องตัดสินใจคือ การแบ่งส่วนของซอฟต์แวร์ (Software Decomposition) โดยสามารถจัดท าได้รูปแบบ
ของระบบย่อย  หรือโมดูล โดยมีความแตกต่างกันคือ ระบบย่อย (Sub-system) คือระบบที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบทั้งหมด มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับระบบทุกประการ สามารถท างานได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาบริการ
จากระบบย่อยอ่ืน โดยภายในจะประกอบไปด้วยโมดูลและอินเทอร์เฟสเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับระบบ
อ่ืน ส่วนโมดูล (Module) คือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์หรือระบบที่ได้จัดเตรียมบริการตั้งแต่ 1 อย่างขึ้น
ไปไว้ให้กับโมดูลอ่ืนได้เรียกใช้ ซึ่งการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมในการแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ในที่นี้ จะเป็น
การแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ออกเป็นโมดูล ที่จะน าเสนอในหัวข้อนี้มี 2 รูปแบบ ได้แก่ การแบ่งส่วนซอฟต์แวร์เชิง
วัตถุ และการแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ตามฟังก์ชันงาน 

8.1 การแบ่งส่วนซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 
การแบ่งส่วนซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ (Object-Oriented Decomposition) เป็นการแบ่งระบบหรือ

ซอฟต์แวร์ออกเป็นกลุ่มของวัตถุที่สัมพันธ์กัน ซึ่งกลุ่มของวัตถุดังกล่าวก็คือลักษณะหนึ่งของโมดูลนั่นเอง 
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โดยกลุ่มของวัตถุที่สัมพันธ์กันนั้นจะต้องมีการขึ้นอยู่ต่อกันน้อย (Loosely Coupled) นั่นคือ ข้อมูลที่ส่ง
ระหว่างวัตถุต้องเป็นข้อมูลเดี่ยวไม่ซับซ้อน วัตถุสามารถท างานได้อย่างอิสระและไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลง การท างานภายในของวัตถุจะต้องก าหนด Interface ไว้เพ่ือให้บริการต่อวัตถุอ่ืนที่ต้องการ
เรียกใช้บริการนั้น 

 

รูปที่ 6.5 ตัวอย่างการแบ่งส่วนซอฟต์แวร์เชิงวัตถุของโมดูลประมวลผลใบสั่งซื้อ 

จากรูป สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคือคลาส (Class) ซึ่งเป็นตัวแทนของวัตถุที่อยู่ในคลาส แต่ละวัตถุจะมี
การติดต่อสื่อสารกัน โดยการเรียกใช้บริการหรือแอททริบิวต์จากวัตถุอ่ืน เพ่ือให้เกิดการท างานใดๆ 
สัญลักษณ์เส้นประคือการเรียกใช้บริการ โดยการท างานในตัวอย่างคือ ใบสั่งซื้อ (Order) ได้รับจากลูกค้า 
(Customer)  และเมื่อได้รับการยืนยันว่ามีสินค้าตามที่สั่ง จะจัดท าเป็นใบสั่งขาย (SaleOrder) ส่งไปยัง
แผนกคลังสินค้าต่อไป 

ข้อดีของการแบ่งส่วนซอฟต์แวร์เชิงวัตถุคือ ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุเป็นแบบขึ้นต่อกันน้อยที่สุด 
(Loosely Coupled) ซึ่งจะท าให้วัตถุสามารถท างานได้อิสระ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการท างานภายในวัตถุ
หนึ่งจึงไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุอ่ืน รวมถึงสามารถน าคลาสของวัตถุไปใช้ซ้ าในอีกระบบหนึ่ง ที่เรียกว่า 
reuse ได้ อย่างไรก็ตาม แม้การเปลี่ยนแปลงการท างานภายในวัตถุหนึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุอ่ืน แต่
หากมีการเปลี่ยนแปลงส่วนเชื่อมต่อ (Interface) ของวัตถุใดจะส่งผลกระทบต่อวัตถุที่เรียกใช้บริการของ
วัตถุนั้นทันที  

8.2 การแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ตามฟังก์ชันงาน 

 การแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ตามฟังก์ชันงาน (Functional-Oriented Decomposition) จะแบ่งตาม
หน้าที่การประมวลผลข้อมูลของกระบวนการ ซึ่งแต่ละกระบวนการจะได้รับข้อมูลที่น าเข้ามา แล้วท าหน้าที่
ประมวลผลทั้งแบบขนานและแบบเรียงล าดับเพ่ือเปลี่ยนรูปข้อมูลดังกล่าวให้เป็นผลลัพธ์ 
 ตัวอย่าง: ระบบที่ท างานบนระบบปฏิบัติการยูนิกส์ จะเรียกการแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ว่า Pipe and 

Filter โดยเรียกกระแสข้อมูลหรือสตรีมข้อมูลว่า Pipe (ท่อส่งข้อมูลน าเข้า) ไปยังกระบวนการเปลี่ยนรูป
ข้อมูลซึ่งเรียกว่า Filter (การกรองข้อมูลจนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ) แต่ละ Filter จะท างานอย่างอิสระโดยไม่
สนใจการท างานของ Filter อ่ืน ข้อมูลที่ส่งเข้าไปยัง Filter นั้นจะมีค าสั่งต่างๆ รวมอยู่ด้วย 
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รูปที่ 6.6 ตัวอย่างการแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ตามฟังก์ชันงาน หรือ Pipe and Filter 

ข้อดี ของการแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ตามฟังก์ชันงาน 

1. สนับสนุนการน ากระบวนการแปลงสภาพข้อมูลไปใช้ซ้ าได้ 
2. เป็นวิธีที่ท าให้ทีมงานเข้าใจง่าย 

3. การเพ่ิมกระบวนการใหม่ท าได้ง่าย คือเพ่ิมในลักษณะเรียงล าดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ 

ข้อเสีย ของการแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ตามฟังก์ชันงาน 

1. ไม่เหมาะกับระบบงานที่ต้องการการประมวลผลแบบโต้ตอบทันที 
2. ข้อมูลที่จะส่งไปตาม Pipe จะต้องมีรูปแบบเดียวกัน 

3. การที่ Filter สามารถท างานได้อิสระ อาจท าให้เกิดการท าหน้าที่เพ่ือประมวลผลข้อมูลตัว
เดียวกันซ้ าซ้อนกัน อาจส่งผลให้โค้ดโปรแกรมซับซ้อนและประสิทธิภาพการท างานลดลงได้ 

9. การควบคุมการท างานระบบ 

เมื่อมีการก าหนดรูปแบบการจัดโครงสร้างซอฟต์แวร์และการแบ่งส่วนประกอบย่อยของซอฟต์แวร์แล้ว 
ส่วนประกอบย่อยจะติดต่อสื่อสารเพ่ือท างานร่วมกันได้นั้น ทีมงานจะต้องก าหนดรูปแบบการควบคุมการ
ท างานของระบบ (System Control) เพ่ือดูแลการท างานของส่วนประกอบย่อยเหล่านั้นให้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการควบคุมการท างานส่วนประกอบย่อยของซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมมี 2  รูปแบบคือ 
การควบคุมแบบศูนย์กลาง และการควบคุมตามเหตุการณ ์

9.1 การควบคุมแบบศูนย์กลาง 
        การควบคุมการท างานของส่วนประกอบย่อยแบบศูนย์กลาง (Centralized Control) จะมีระบบย่อย 
1 ระบบ ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของทุกระบบย่อย หรือสามารถแบ่งภาระการควบคุมไปยังระบบย่อย
อ่ืนได้  แต่ต้องคืนสถานะการควบคุมการท างานกลับมา ซึ่งสามารถควบคุมได้ 2 ลักษณะคือ แบบ Call-

Return และแบบ Manager 
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9.1.1 Call-Return Model 

การควบคุมการท างานแบบ Call-Return จะจัดให้ระบบย่อยหนึ่งที่ท าหน้าที่ควบคุมระบบย่อยอ่ืน
อยู่ในระดับสูงสุด เพ่ือเรียกใช้งานระบบย่อยอ่ืน ที่ถูกเรียกว่า Subroutine ที่อยู่ในระบบถัดลงมาด้านล่าง 
การควบคุมลักษณะนี้จะท าให้เกิดการควบคุมแบบเรียงล าดับ เช่น ลักษณะโปรแกรมหลักเรียกโปรแกรม
ย่อย ซึ่งพบมากในภาษาโปรแกรมเชิงโครงสร้าง เช่น Pascal, Ada เป็นต้น 

 

 

รูปที่ 6.7 ตัวอย่างรูปแบบการควบคุมการท างานแบบ Call-Return Model 

ข้อดี-ข้อเสีย ของการควบคุมการท างานระบบแบบ Call-Return Model 

1. สามารถท าการวิเคราะห์การควบคุมได้ง่าย เนื่องจากระบบจะมีการรับมือที่ชัดเจนกับข้อมูลที่
เข้ามาหรือเกิดขึ้น 

2. ไม่สามารถรับมือกับข้อยกเว้น (exception) ที่เกิดขึ้นได้ดี ดังนั้นจึงจะต้องมีการป้องกัน
ข้อยกเว้นที่ดีเพียงพอ 

9.1.2 Manager Model 

การควบคุมการท างานแบบ Manager มีลักษณะการท างานเหมือนเจ้านายกับลูกน้อง โดยมีระบบ
ย่อย 1 ระบบท าหน้าที่เป็นเจ้านายซึ่งเรียกว่า System Controller โดยท าหน้าที่เรียกใช้งานลูกน้อง (ระบบ
ย่อยอ่ืนๆ) พร้อมกับประสานงานกับระบบอ่ืนด้วย ระบบย่อยสามารถท างานพร้อมๆ กันได้ หรือสามารถ
ท างานแบบเรียงล าดับตามเงื่อนไขที่ได้รับก็ได้ การควบคุมลักษณะนี้พบได้จากระบบที่ท างานแบบเวลาจริง 
(Real-time system) ที่ไม่เข้มงวดเรื่องระยะเวลามากนัก 
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รูปที่ 6.8 ตัวอย่างการควบคุมการท างานแบบ Manager Model 

( ที่มา: Ian Sommerville, 2007) 

 

9.2 การควบคุมตามเหตุการณ์ 
การควบคุมตามเหตุการณ์ (Event-based Control) เป็นการควบคุมให้ระบบย่อยท างานเมื่อมี

เหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น ลักษณะการท างานที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของ
เหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้น ซึ่งเหตุการณ์ (Event) ในที่นี้ เป็นได้ทั้งในรูปของสัญญาณข้อมูลเลขฐานสอง 
และสัญญาณข้อมูลที่รับจาก GUI ที่รับข้อมูลประเภทต่างๆ ระบบที่ท างานตามล าดับเหตุการณ์ จะเรียกว่า 
Event-driven System ซึ่งมีได้หลายลักษณะ ในที่นี้จะขอน าเสนอการควบคุมเหตุการณ์ 2 รูปแบบ ได้แก่ 
เหตุการณ์แบบกระจาย และเหตุการณ์แบบขัดจังหวะ 

9.2.1 เหตุการณ์แบบกระจาย (Broadcast Model) 

การควบคุมตามเหตุการณ์แบบกระจายนี้ เหมาะกับระบบที่มีระบบย่อยท างานร่วมกันกระจายอยู่
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ บนเครือข่าย โดยระบบย่อยจะลงทะเบียนเหตุการณ์ที่ตนสนใจให้ตัวดักจับ
เหตุการณ์และข้อความ (Event and Message Handler) ทราบเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ตัวดักจับจะท าการ
ส ารวจตารางเหตุการณ์ว่ามีระบบย่อยใดสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้าง และกระจายข่าวสารให้กับทุกระบบ
ย่อยท่ีสนใจในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซึ่งกระจายอยู่บนต่างเครื่องกัน การควบคุมแบบนี้จะไม่มีตัวจ่ายงานให้กับ
ระบบย่อยโดยตรงเหมือนแบบ Manager Model แต่จะมีเพียง Event and Message Handler เป็นตัว
กระจายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนการควบคุมการท างานจะเป็นหน้าที่ของระบบย่อยที่สนใจเหตุการณ์นั้นๆ 
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รูปที่ 6.9 ตัวอย่างแบบจ าลองการควบคุมเหตุการณ์แบบกระจาย (Broadcast Model) 

( ที่มา: Ian Sommerville, 2007) 

ข้อด-ีข้อเสีย ของการควบคุมการท างานระบบแบบ Broadcast Model 

1. การกระจายเหตุการณ์ไปยังทุกระบบย่อย และการที่ต้องเก็บข้อมูลที่แต่ละระบบย่อย
ลงทะเบียนเหตุการณ์ที่ตนสนใจ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง 

2. สนับสนุนการติดต่อสื่อสารแบบ point-to-point โดยอนุญาตให้ระบบย่อย 2 ระบบส่งข้อความ
ถึงกันได้โดยตรง แต่การติดต่อระหว่างต้องกระท าอย่างเปิดเผย 

3. การเพ่ิมระบบย่อยเข้าไปสามารถกระท าได้ง่าย เนื่องจากระบบย่อยไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าจะต้อง
ติดต่อกับระบบย่อยไหนเพ่ือขอข้อมูล เพียงแต่ระบบแจ้งเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ  Event and 

Message Handler ทราบตอนแรก 

9.2.2 เหตุการณ์แบบขัดจังหวะ (Interrupt Model) 

การควบคุมตามเหตุการณ์แบบขัดจังหวะนี้ จะมีส่วน Interrupt ที่คอยจัดสรรเหตุการณ์ไปยังระบบ
ย่อยท่ีตอบสนองและสามารถประมวลผลเหตุการณ์นั้น โดยที่ Interrupt จะมีการเก็บค่า Address ที่อยู่ใน
หน่วยความจ าของระบบย่อยแต่ละระบบไว้ด้วย ดังนั้นเมื่อ Interrupt ได้รับเหตุการณ์ซึ่งตรงกับชนิดที่
ตนเองรับผิดชอบ จะกระตุ้นให้ระบบย่อยท างานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะส าหรับระบบแบบ Real Time 

 

 

รูปที่ 6.10 ตัวอย่างแบบจ าลองการควบคุมเหตุการณ์แบบขัดจังหวะ (Interrupt Model) 

( ที่มา: Ian Sommerville, 2007 ) 
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ข้อดี-ข้อเสีย ของการควบคุมการท างานระบบแบบ Interrupt Model 

1. มีการตอบสนองที่รวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบ เหมาะส าหรับระบบเวลาจริง (Real 

time) และสามารถใช้งานร่วมกับระบบการจัดการแบบศูนย์กลาง 
2. การโปรแกรมท าได้ยากกว่าการควบคุมแบบอ่ืนๆ และอาจมีข้อจ ากัดจากฮาร์ดแวร์ เนื่องจาก

เหตุการณ์ขัดจังหวะจะต้องถูกตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจะต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ท างานที่เร็วที่สุด 

10. สถาปัตยกรรมอ้างอิง 
สถาปัตยกรรมอ้างอิง (Reference Architecture) คือ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่อ้างอิงมาจากกลุ่มของ
ระบบงานต่างๆ ที่มีอยู่ทั้ งหมดในโลกของความเป็นจริง แสดงออกมาในรูปของแบบจ าลองของ
สถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างเฉพาะระบบงานนั้นๆ องค์กรใดที่ต้องด าเนินงานในลักษณะเฉพาะดังกล่าว 
สามารถน าแบบจ าลองสถาปัตยกรรมนั้นไปใช้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของการพัฒนาระบบได้ โดยโครงสร้าง
ของระบบจะเหมือนกัน แต่ต่างกันที่รายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละองค์กร  สถาปัตยกรรมอ้างอิงจึง
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Domain Specific Architecture ซึ่งมักเป็นระบบงานพ้ืนฐานของระบบธุรกิจ ได้แก่ 
ระบบการประมวลผลข้อมูล ระบบการประมวลผลรายการ ระบบการประมวลผลเหตุการณ์ สถาปัตยกรรม 
OSI สถาปัตยกรรม ECMA CASE Environment เป็นต้น 

10.1 ระบบการประมวลผลข้อมูล 

ระบบการประมวลผลข้อมูล (Data Processing System) เป็นระบบที่ยึดข้อมูลเป็นศูนย์กลางที่มี
การเก็บข้อมูลไว้ประมวลผล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่รบกวนการท างานของผู้ใช้ ซึ่งก็
คือ การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) นั่นเอง ระบบประเภทนี้จะต้องประมวลผลข้อมูล
จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารเป็นหลัก เช่น บัญชีเงินเดือน (Payroll) ระบบจัดท าบิล (Billing) 

ระบบบัญชี (Accounting) เป็นต้น 

 

 

รูปที่ 6.11 แบบจ าลองสถาปัตยกรรมระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing System) 
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10.2 ระบบการประมวลผลรายการ 
ระบบการประมวลผลรายการ (Transaction Processing System) เป็นระบบที่มีฐานข้อมูลเป็น

ศูนย์กลางในการประมวลผลค าร้องขอข้อมูลและการอัพเดทข้อมูลจากผู้ใช้ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นระบบที่ต้อง
มีการอัพเดทข้อมูลทันทีที่มีการท ารายการ และผู้ใช้หลายคนสามารถใช้งานระบบพร้อมกันได้  เช่น ระบบ
ธนาคาร (Banking System) ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce System) ระบบจองตั๋ว 
(Booking System) เป็นต้น 

 

 

รูปที่ 6.12 แบบจ าลองสถาปัตยกรรมระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System) 

10.3 ระบบการประมวลผลเหตุการณ์ 
ระบบการประมวลผลเหตุการณ์ (Event Processing System) เป็นประเภทของระบบที่มีขอบเขต

กว้างมาก การท างานของระบบจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์มากระตุ้น ซึ่งเหตุการณ์อาจอยู่ในรูปของค าสั่งจาก
ผู้ใช้ หรืออยู่ในรูปตัวแปรกระตุ้น เช่น เกม (Game) ระบบประมวลผลค า (Word Processing) ระบบ
กระดาษค านวณ (Spreadsheet) ระบบแก้ไขภาพ (Image Editor) เป็นต้น 

10.4 สถาปัตยกรรม OSI 

สถาปัตยกรรม OSI เป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้ส าหรับการเชื่อมต่อระบบที่ท างานบนเครือข่ายต่างชนิด
กัน จะแบ่งออกเป็นล าดับชั้น (Layer)  โดยระบบที่จัดอยู่ชั้นล่างจะท าหน้าที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อทาง
กายภาพ ชั้นกลางจะท าหน้าที่ในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครือข่าย และชั้นบนจะท าหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้ 
ทีมงานออกแบบระบบ จะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเข้ากับ
เครือข่ายอ่ืน ท าให้ทราบว่าต้องก าหนด Interface แบบใด 
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รูปที่ 6.13 แบบจ าลองสถาปัตยกรรม OSI 

10.5 สถาปัตยกรรม ECMA CASE Environment 

เป็นอีกสถาปัตยกรรมที่ใช้อ้างอิงเมื่อต้องการพัฒนา CASE Tool โดยแสดงให้เห็นถึง
สภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ (CASE Environment) ว่าจะต้องมีอะไรบ้าง และแต่ละส่วนจะต้องเตรียม
บริการอะไร 

 

รูปที่ 6.14 แบบจ าลองสถาปัตยกรรม ECMA CASE Environment 

( ที่มา: Ian Sommerville, 2007 ) 

11. สรุปท้ายบท 

การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design) เป็นกระบวนการก าหนดสถาปัตยกรรม ส่วนประกอบ ส่วน
ประสาน และลักษณะด้านอ่ืนๆ ของระบบหรือส่วนประกอบของระบบ โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มี
แนวคิด กลยุทธ์ ระเบียบวิธี กระบวนการ และแบบจ าลองในการออกแบบซอฟต์แวร์หลายรูปแบบด้วยกัน 
โดยแนวคิดในการออกแบบซอฟต์แวร์ มีหลายแนวคิดด้วยกัน ได้แก่แนวคิดแบบ นามธรรม สถาปัตยกรรม 
แบบแผนการออกแบบ การแบ่งส่วนระบบ การปกปิดข่าวสาร ความเป็นอิสระเชิงหน้าที่ การลงรายละเอียด
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เพ่ิมเติม การแยกส่วนประกอบใหม่ และคลาสออกแบบ เป็นต้น ส่วนกลยุทธ์และระเบียบวิธีของการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ มีทั้งแบบทั่วไป แบบเชิงโครงสร้าง แบบเชิงวัตถุ แบบใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง และแบบ
คอมโพเน้นท์ ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับการออกแบบซอฟต์แวร์ก็คือ กระบวนการในการออกแบบซอฟต์แวร์ 
ซึ่งประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม และส่วนที่สองการออกแบบในรายละเอียด 
โดยใช้แบบจ าลองต่างๆ ในการออกแบบซอฟต์แวร์ 

การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม (Architectural Design) เป็นล าดับแรกของการออกแบบที่ใช้
ก าหนดลักษณะโครงสร้างของซอฟต์แวร์ในมุมมองระดับบน ที่ แสดงให้เห็นส่วนประกอบต่างๆ ของ
ซอฟต์แวร์ โดยวิศวกรซอฟต์แวร์จะต้องด าเนินการเลือกรูปแบบและออกแบบสถาปัตยกรรมให้กับ
ซอฟต์แวร์ ส าหรับเป็นกรอบการออกแบบในส่วนอ่ืนๆ ของซอฟต์แวร์ที่จะต้องท างานบนสถาปัตยกรรม
เดียวกัน โดยด าเนินการใน 3 มุมมอง ได้แก่ 1) ก าหนดโครงสร้างระบบ (System Structuring) ซึ่งมี
โครงสร้างของระบบ 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบใช้งานผ่านแหล่งจัดเก็บข้อมูล แบบลูกข่าย/แม่ข่าย และแบบ
ล าดับชั้น 2) การแบ่งส่วนซอฟต์แวร์ (Software Decomposition)  ให้เป็นโมดูลซึ่งแบ่งได้ 2 รูปแบบคือ 
การแบ่งโมดูลเชิงวัตถุและการแบ่งโมดูลตามฟังก์ชันงาน และ 3) การควบคุมการท างานของระบบ 
(System Control) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ การควบคุมแบบศูนย์กลางและการควบคุมตามเหตุการณ์ 
นอกจากนี้ นักวิศวกรซอฟต์แวร์สามารถน าแบบจ าลองสถาปัตยกรรมอ้างอิง ไปใช้กับระบบงานเฉพาะไปใช้
เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาระบบได้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 
 

1. จงค้นคว้าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ แบบแผนของการออกแบบ (Design Patterns) พร้อมยกตัวอย่างแบบแผน
ของการออกแบบ มาสัก 2 ตัวอย่าง โดยบอกชื่อของแบบแผน และอธิบายความหมายการท างานของแบบ
แผนนั้น 

2. เพราะเหตุใด โมดูลที่มีความเป็นอิสระต่อกัน (Functional Independence) จึงเป็นแนวคิดในการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีโอกาสที่จะน ามาสร้างเป็น โมดูลที่น ากลับมาใช้ใหม่ (Reusable Module) ได้ 

3. จงบอกหลักการของการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ดีมาอย่างน้อย 5 ข้อ เพ่ือให้สามารถน าไปผลิตเป็น
ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 

4. หากท่านได้รับมอบหมายให้ออกแบบซอฟต์แวร์ในรายละเอียด โดยออกแบบเพ่ือแสดงให้เห็นถึงกระแส
การไหลของข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และออกแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์กันของข้อมูล ท่านจะ
ใช้แบบจ าลองใดบ้างในการออกแบบดังกล่าว 

5. ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การออกแบบโครงสร้างของระบบนี้ เหมาะที่
จะใช้โครงสร้างแบบใด 

6. ในกระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์นั้น เพราะเหตุใดจึงต้องท าการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงสถาปัตยกรรม
เป็นอันดับแรก 

7. ปัจจุบันโครงสร้างของซอฟต์แวร์ถูกคิดค้นน าเสนอขึ้นมาหลายรูปแบบหลายมุมมอง ได้แก่ แบบใช้งาน
ผ่านแหล่งจัดเก็บข้อมูล แบบลูกข่าย/แม่ข่าย หรือแบบล าดับชั้น เป็นต้น  

จงยกตัวอย่างหรือออกแบบ ระบบหรือซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ อะไรก็ได้ 1 ระบบ ที่ท่านคิดว่าน่าจะ
ใช้โครงสร้างได้มากกว่า 1 รูปแบบ และให้น าเสนอโครงสร้างของระบบนั้นโดยการวาดเป็นภาพที่แสดงถึง
การผสมผสานกันของโครงสร้างนั้น 

8. จงออกแบบการควบคุมการท างานแบบ Call-Return Model ของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
เขียนเป็นแผนภาพจ าลองการควบคุมการท างาน 

9. จงบอกข้อดีของสถาปัตยกรรมอ้างอิง 

10. สถาปัตยกรรมอ้างอิงแบบระบบการประมวลผลเหตุการณ์ การท างานของระบบจะเกิดขึ้นเมื่อมี
เหตุการณ์มากระตุ้น ซึ่งเหตุการณ์อาจอยู่ในรูปของค าสั่งจากผู้ใช้  หรืออยู่ในรูปตัวแปรกระตุ้น จงเขียน
แบบจ าลองที่แสดงถึงตัวอย่างของระบบการประมวลผลเหตุการณ์ 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

การออกแบบซอฟต์แวร์ในระดับรายละเอียด 

 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความน า 
2. การออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง 
3. การออกแบบฐานข้อมูล 

4. การออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
5. การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งาน 

6. สรุปท้ายบท 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. สามารถบอกความแตกต่างของการออกแบบระบบเชิงโครงสร้างและการออกแบบระบบเชิงวัตถุได้ 
2. สามารถอธิบายประเภทและหลักการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล รวมทั้งค าอธิบายการประมวลผล

ในลักษณะต่างๆ ได้ 
3. สามารถอธิบายขั้นตอนในการออกแบบฐานข้อมูลได้ 
4. สามารถบอกความเป็นมาและความส าคัญของภาษา UML ได้ 
5. สามารถจ าแนกและอธิบายแผนภาพต่างๆ ของภาษา UML ได้ 
6. สามารถอธิบาย และออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งานได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ผู้สอนซักถามเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 

5. ผู้เรียนตอบค าถามในชั้นเรียน และซักถามข้อสงสัย 

6. ผู้เรียนท างานกลุ่มเพ่ือศึกษาการออกแบบซอฟต์แวร์ในระดับรายละเอียดจากกรณีศึกษา 

7. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
5. กรณีศึกษาโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

การประเมินผลการเรียนการสอน 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 7 

การออกแบบซอฟต์แวร์ในระดับรายละเอียด (Detailed Software Design) 
 

1. ความน า 

หลังจากการเลือกและออกแบบซอฟต์แวร์เชิงสถาปัตยกรรมแล้ว ขั้นต่อไปที่นักออกแบบระบบจะต้องท าคือ 
การออกแบบซอฟต์แวร์ในระดับรายละเอียด มีการอธิบายรายละเอียดกระบวนการท างานในแต่ละ
ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์  โดยจะต้องสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้เลือกไว้  ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้งานตามข้อก าหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ มีคุณภาพ และท าให้ผู้ใช้รู้สึกพอใจ 
การออกแบบซอฟต์แวร์ในระดับรายละเอียด มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามแผนงานของแต่ละองค์กร  
โดยมีแนวทางในการออกแบบอยู่ 2 ลักษณะคือ การออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง และการออกแบบระบบ
เชิงวัตถุ โดยทั้งสองวิธีนี้แตกต่างกันในแง่การมองปัญหาในลักษณะที่แตกต่างกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือ
แบบจ าลองที่ใช้ในการออกแบบที่แตกต่างกัน 

การออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง เป็นการออกแบบที่มองปัญหาต่างๆ ของระบบงานออกเป็น
ส่วนย่อยหรือโมดูล ที่มีการท างานต่อเนื่องกันผ่านการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกัน โดยรวมถึงการออกแบบ
ข้อมูลหรือฐานข้อมูลด้วย การออกแบบระบบเชิงวัตถุ เป็นการออกแบบที่มองปัญหาต่างๆ ของระบบงาน
ออกเป็นกลุ่มของวัตถุหรือคลาส ที่มีคุณลักษณะและพฤติกรรมการด าเนินการต่างๆ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
วัตถุสามารถโต้ตอบการท างานระหว่างกันโดยการส่งข้อความถึงกัน ซ่ึงการออกแบบทั้งสองวิธีการนี้จะท าให้
เห็นภาพการเชื่อมโยงการท างานระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบ แต่อย่างไรก็ดีการจะท าให้ลูกค้า
หรือผู้ใช้งานเห็นภาพลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ได้จากการออกแบบซอฟต์แวร์อย่างชั ดเจน ก่อนการลงมือ
เขียนโปรแกรม จ าเป็นที่นักออกแบบจะต้องท าการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งานด้วย 

2.  การออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง 
การออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง (Structural System Design) เป็นกระบวนการออกแบบระบบโดยมอง
ปัญหาการท างานต่างๆ ภายในระบบให้เป็นระบบหรือโมดูลย่อย มีการประสานการท างานระหว่างโมดูล
ย่อยต่างๆ โดยการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือให้แต่ละโมดูลย่อยประมวลผลตามหน้าที่การท างานที่โมดูล
ย่อยนั้นๆ รับผิดชอบ โดยทั่วไป การออกแบบระบบเชิงโครงสร้างมักจะใช้ แผนภาพกระแสข้อมูล (Data 

Flow Diagram: DFD) เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างแบบจ าลองการออกแบบระบบ รวมถึงการวิเคราะห์
ระบบด้วย ซึ่งเมี่อได้ท าการสร้างแผนภาพขึ้นมาแล้ว จะต้องจัดท าค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล 
(Process Specification) 
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2.1 แผนภาพกระแสของข้อมูล 

แผนภาพกระแสของข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้าง
แบบจ าลองระบบ ที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในระบบสารสนเทศ รวมถึงเห็น
ความเกี่ยวข้องกันขององค์ประกอบภายในของระบบ สามารถเข้าใจได้ง่าย จึงถือเป็นเครื่องมืออย่างดีที่ใช้ใน
การสื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน ระหว่างผู้ใช้งานและผู้พัฒนาได้อย่างง่ายและเข้าใจตรงกันได้  

2.1.1 ประเภทของแผนภาพกระแสข้อมูล 

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ สามาถใช้แผนภาพการไหลของข้อมูลเพ่ือสร้างแบบจ าลองระบบ
ได้ 2 ประเภท ได้แก่  

1) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับตรรกะ (Logical DFD) เป็นแผนภาพที่แสดงกระบวนการของ
ระบบในระดับแนวคิด (Conceptual) เท่านั้น กล่าวคือ แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและการไหลของข้อมูล
ภายในระบบผ่านกิจกรรมต่างๆ พอสังเขปไม่ลงลึกถึงรายละเอียด และไม่ได้ใช้ค าศัพท์ทางเทคนิคมากนัก 

2) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับกายภาพ (Physical DFD) เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นรายละเอียด
ภายในกระบวนการ เช่น ชื่อกระบวนการ วิธีการท างาน แหล่งก าเนิด และปลายทาง เป็นต้น โดยมีการใช้
ศัพท์เทคนิคเพ่ือให้สื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ว่าระบบจะถูกสร้างอย่างไรได้ง่ายขึ้น ชี้ชัดลงไปว่ากระบวนการ
ใดท าด้วยมือ และกระบวนการใดเกิดข้ึนอัตโนมัติ 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูล มีอยู่ 2 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่พัฒนาโดย 
เดอร์มาโค [DeMacro, 1979] และยัวร์ดอนกับคอนสแตนไตน์ [Yourdon & Constantine, 1979] และ
มาตรฐานที่พัฒนาโดยเกนกับชาร์สัน [Gane & Sarson, 1979] ทั้งสองมาตรฐานใช้สัญลักษณ์ที่มีลักษณะ
การเขียนใกล้เคียงกัน ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ตามมาตรฐานของเกนและชาร์สัน 

2.1.2 หลักการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล 

หลักการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) คือ การแตกการท างานระบบขนาดใหญ่ออกเป็นระบบ
ย่อย ที่มีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกัน ถ้าระบบย่อยยังคงใหญ่อยู่ก็ให้ท าการแตกระบบย่อยออกไปเป็นระบบ
ย่อยลงไปอีก โดยแผนภาพกระแสข้อมูลมีข้ันตอนการสร้างดังนี้  

1) ก าหนดรายการองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ และแยกออกมาว่ามีอะไรบ้างที่เป็น สิ่งที่อยู่นอก
ระบบ การประมวลผล ที่เก็บข้อมูล และกระแสข้อมูล 

2) น าองค์ประกอบที่จ าแนกไว้มาเขียนเป็นแผนภาพกระแสข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical DFD) โดย
แบ่งการท างานเขียนจาก DFD ระดับบนลงไปสู่ระดับล่างที่สอดคล้องกัน ซึ่ง DFD ระดับบนสุดเรียกว่า 
แผนภาพบริบท (Context Diagram) เป็นภาพรวมการท างานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่
ภายนอกระบบ ว่ามีการส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่ระบบและออกไปจากระบบอย่างไร  ระดับถัดมาเรียกว่า 
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (DFD Level 0) เป็นแผนภาพที่ประกอบด้วยกระบวนการหลักต่างๆ และ
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การส่งผ่านข้อมูลระหว่างการประมวลผลและองค์ประกอบอื่นๆ ในระบบทั้งหมด นอกจากนี้ระดับย่อยลงไป
เรื่อยๆ จะเรียกว่า แผนภาพกระแสข้อมูลระดับลูก (Child DFD) แสดงการท างานของแต่ละการประมวลผล
ตามลักษณะของระบบในแต่ละองค์กร 

 

 

รูปที่ 7.1 ตัวอย่างแผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบร้านเช่าซีดี 
 

 

 

รูปที่ 7.2 ตัวอย่างแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (DFD Level 0) ของระบบร้านเช่าซีดี 
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รูปที่ 7.3 ตัวอย่างแผนภาพกระแสข้อมูลระดับลูก (Child DFD) ของระบบร้านเช่าซีดี 
 

จากตัวอย่าง DFD ในรูปที่ 7.1 ถึงรูปที่ 7.3 เมื่อเขียนแล้ว นักวิเคราะห์และออกแบบระบบจะต้อง
ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในประเด็นการใช้ค านามก ากับบนสัญลักษณ์ต่างๆ การส่งผ่านข้อมูลบนสัญลักษณ์
กระแสข้อมูลไปตามการประมวลผล สิ่งที่อยู่นอกระบบ และแหล่งเก็บข้อมูล ว่าตรงกับลักษณะของระบบ
หรือไม ่รวมถึงความสอดคล้องสมดุลกันระหว่างแผนภาพระดับบนไปจนถึงระดับล่าง โดยท าการปรับแก้จน
ได้ DFD ที่สมบูรณ์และถูกต้อง  

3) จากแผนภาพกระแสข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical DFD) ให้ท าการปรับรูปแบบไปอยู่ในรูป
แผนภาพกระแสข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical DFD) ซึ่งเป็นการออกแบบระบบใหม่อย่างแท้จริง ให้เห็นว่า 
กิจกรรมในระบบนั้นเกิดขึ้นท่ีไหน ใครเป็นผู้ท า จะใช้เครื่องมืออะไรในการท ากิจกรรม การประมวลผลใดท า
ด้วยมือ การประมวลผลใดท าโดยระบบอัตโนมัติ 

2.2 ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล 

แผนภาพกระแสข้อมูล เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นภาพการท างานและความเกี่ยวข้องกันของข้อมูลผ่าน
การประมวลผล แต่ยังไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่ามีการประมวลผลเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยวิธีการอย่างไร 
ดังนั้น เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการหรืออัลกอริทึ่มการท างานของการประมวลผลอย่างละเอียด และให้เข้าใจ
ตรงกันระหว่างนักออกแบบระบบและโปรแกรมเมอร์ โดยทั่วไปนักออกแบบระบบมักจะเขียนค าอธิบายการ
ประมวลผล (Process Description) สามารถใช้ภาษาแบบมีโครงสร้าง ต้นไม้ตัดสินใจ หรือตารางตัดสินใจ 
ในการบรรยาย ซ่ึงรายละเอียดในค าอธิบายการประมวลผลข้อมูลจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับขนาดและ
ความซับซ้อนของการประมวลผลในระดับนั้นๆ 
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2.2.1 ค าอธิบายการประมวลผลด้วยภาษาแบบมีโครงสร้าง 
ภาษาแบบมีโครงสร้าง (Structured language) เป็นภาษาท่ัวไปที่ใช้ในการอธิบายการประมวลผล

ข้อมูล จากข้อมูลที่น าเข้า เกิดการประมวลผลอย่างไรจึงได้ข้อมูลออกไป โดยใช้โครงสร้างภาษาที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับไวยากรณ์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมในลักษณะแบบล าดับ ตรวจสอบเงื่อนไข หรือวนซ้ า 

 

ชื่อการประมวลผล : 3.1 ตรวจสอบการเป็นสมาชิก 

วัตถุประสงค ์: เพื่อตรวจสอบว่ารหสัในบัตรยังคงเป็นเป็นสมาชิกหรือไม ่

กระแสข้อมูลเข้า : บัตรสมาชิก, ข้อมูลสมาชิก 
กระแสข้อมูลออก : รหัสสมาชิก, ผลการตรวจกรณไีม่เป็นสมาชิกและบัตร

สมาชิก, ผลการตรวจการเป็นสมาชิกผ่าน 

สิ่งที่อยู่นอกระบบ: สมาชิก (ลูกค้า) 
ที่เก็บข้อมูล: แฟ้มสมาชิก 

ค าบรรยายการประมวลผล :  

1. น ารหัสสมาชิกท่ีอยู่ในบัตรสมาชิกไปสืบค้นในแฟ้มสมาชิก 
2. ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมลูสมาชิก และยังไม่หมดอายุการเป็นสมาชิก 

3.     ส่งผลการตรวจการเป็นสมาชิกผ่าน ไปยังการประมวลผลที ่3.2 

4. ถ้าข้อ 2 ไม่เป็นจริง 
5.     แจ้งผลการตรวจกรณีไม่เป็นสมาชิกและคืนบตัรสมาชิกให้ลูกค้า 

รูปที่ 7.4 ตัวอย่างค าอธิบายการประมวลผลด้วยภาษาธรรมชาติแบบมีโครงสร้าง 

 ส าหรับค าอธิบายการประมวลผลด้วยวิธีอ่ืน เช่น ต้นไม้ตัดสินใจ หรือตารางตัดสินใจนั้น ยังคงมี
ลักษณะแบบเดียวกันคือ อธิบายว่าเป็นของชื่อการประมวลผลใด วัตถุประสงค์ กระแสข้อมูลเข้า กระแส
ข้อมูลออก สิ่งที่อยู่นอกระบบ และที่เก็บข้อมูลคืออะไร แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือค าบรรยายการประมวลผล ที่
มีการบรรยายด้วยต้นไม้และตารางแทน 

2.2.2 ค าอธิบายการประมวลผลด้วยต้นไม้ตัดสินใจ 

ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นโครงสร้างเงื่อนไขการตัดสินใจที่มีลักษณะคล้ายต้นไม้ที่
แบ่งแยกเงื่อนไขออกเป็นส่วนๆ ใช้อธิบายการประมวลผลเฉพาะในส่วนการตัดสินใจเงื่อนไขที่มีความ
ซับซ้อน ประกอบด้วย รากและจุดรวมของกิ่งในต้นไม้ ใช้แทนเงื่อนไขการตัดสินใจที่เกิดขึ้น ถ้ามีเงื่อนไขต่อ 
ก็แยกก่ิงต่อไปเรื่อยๆ ส่วนกิ่งต้นไม้ ใช้แทนกฏการตัดสินใจ และส่วนปลายของกิ่งต้นไม้จะแทนผลลัพธ์หรือ
การกระท าที่ตรงกับเงื่อนไขต่างๆ ตามก่ิงก้านต้นไม้  
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รูปที่ 7.5 ตัวอย่างค าอธิบายการประมวลผลด้วยต้นไม้ตัดสินใจ 

2.2.3 ค าอธิบายการประมวลผลด้วยตารางตัดสินใจ 

ตารางตัดสินใจ (Decision Table) เป็นตารางที่ใช้อธิบายการประมวลผลที่มีการตัดสินใจที่ซับซ้อน 
ส าหรับตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทุกเงื่อนไขและการกระท าทั้งหมดได้น ามาพิจารณา ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก
คือ เงื่อนไข กฏในการตัดสินใจ การกระท า และโอกาสที่การกระท าทั้งหมดจะเกิดขึ้น โดยการจะสร้าง
ตารางตัดสินใจได้นั้น ต้องหาเงื่อนไขในการตัดสินใจว่ามีอะไรบ้าง ค่าที่สามารถเป็นไปได้ของเงื่อนไขคืออะไร 
การกระท าที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง จากนั้นน าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมาสร้างตารางการ
ตัดสินใจ โดยปรับปรุงเงื่อนไขที่ซ้ าซ้อนหรือเป็นไปไม่ได้ออกไป 

 ยกตัวอย่างการจ่ายเงินเดือนพนักงาน มีกฎเกณฑ์คือ กรณีลูกจ้างรายเดือน จ่ายเงินเดือนเท่ากับ
ฐานเงินเดือน กรณีลูกจ้างรายวันจะมีเงื่อนไขการจ่ายเงิน โดยพิจารณาจากจ านวนชั่วโมงการท างานต่อ
สัปดาห์ ดังนี้ ถ้าท างานน้อยกว่า 40 ชม. ได้รับค่าจ้างเท่ากับจ านวนชั่วโมงที่ท า และท ารายงานการขาดงาน 
ถ้าท างานเท่ากับ 40 ชม. ได้รับค่าจ้างเท่ากับจ านวนชั่วโมงที่ท างาน และถ้าท างานมากกว่า 40 ชม. ได้รับ
ค่าจ้างเท่ากับจ านวนชั่วโมงท่ีท างาน บวกกับค่าล่วงเวลา 

 

ตารางท่ี 7.1 ตัวอย่างตารางตัดสินใจการคิดค่าจ้าง 

 

เง่ือนไข (Conditions) 
กฏการตัดสินใจ (Rules Decision) 

1 2 3 4 5 6 

ประเภทของพนักงาน (S: รายเดือน, H:รายวัน) S H S H S H 

จ านวนช่ัวโมงท่ีท างาน <40 <40 =40 =40 >40 >40 

การกระท า (Actions) ของเงื่อนไข การกระท าที่เกิดจริง (Action Entries) 

ได้ค่าจา้งเท่ากับฐานเงินเดือน X  X  X  

ได้ค่าจา้งเท่ากับจ านวนช่ัวโมงท่ีท างาน  X  X  X 

ท ารายการการขาดงาน  X     

ได้ค่าจา้งล่วงเวลา      X 

ระยะเวลาการ
ช าระค่าสินค้า 

อยู่ระหว่าง 
15,000-30,000 

บาท

 - - ไม่มีส่วนลดสนิค้า 

 - - มีส่วนลดสินคา้ 5% 

 - - มีส่วนลดสินคา้ 10% 

 - - ไม่มีส่วนลดสนิค้า 

จ านวนเงิน
ช าระค่าสินค้า 
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ตารางท่ี 7.2 ตัวอย่างตารางตัดสินใจการคิดค่าจ้าง เมื่อปรับเงื่อนไขท่ีซ้ าซ้อนหรือเป็นไปไม่ได้ออกไป 

เง่ือนไข (Conditions) 
กฏการตัดสินใจ (Rules Decision) 

1 2 3 4 

ประเภทของพนักงาน (S: รายเดือน, H:รายวัน) S H H H 

จ านวนช่ัวโมงท่ีท างาน - <40 40 >40 

การกระท า (Actions) ของเงื่อนไข การกระท าที่เกิดจริง (Action Entries) 
ได้ค่าจา้งเท่ากับฐานเงินเดือน X    

ได้ค่าจา้งเท่ากับจ านวนช่ัวโมงท่ีท างาน  X X X 

ท ารายการการขาดงาน    X 

ได้ค่าจา้งล่วงเวลา  X   

นอกเหนือจากการออกแบบการท างานของระบบแล้ว สิ่งส าคัญคือข้อมูลที่อยู่ภายในระบบนั้น 
จะต้องมีการออกแบบให้เห็นโครงสร้างภายในด้วยเช่นกัน ในที่นี้คือการออกแบบฐานข้อมูล 

3. การออกแบบฐานข้อมูล 

ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีปริมาณข้อมูลและผู้ใช้งานจ านวนมาก การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ละเอียดซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการด าเนินการนานพอควรทีเดียว จ าเป็นต้อง
ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมโดยนักออกแบบระบบ ซ่ึงสามารถด าเนินการได้ 6 ขั้นตอน คือ 

3.1 การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล  
ขั้นตอนนี้เป็นการ ศึกษาและวิเคราะห์องค์กร ว่ามีนโยบาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างและสภาพการ

ท างานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเป็นอย่างไร จากนั้นท า การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ
ในการใช้ข้อมูล ว่ามีลักษณะและปริมาณข้อมูลอย่างไร มีความต้องการในการเรียกใช้และปรับปรุงข้อมูล
มากน้อยเพียงใด ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ความถี่ในการประมวลผล เอกสารรายงานในรูปแบบต่างๆ 
และกฎเกณฑ ์ปัญหา ข้อจ ากัดต่างๆ เพ่ือน าสิ่งเหล่านี้ไป ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของฐานข้อมูล  

3.2 การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล 

ขั้นตอนนี้เป็นการตัดสินใจเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลเข้ามาใช้งาน โดยพิจารณาจากปัจจัย 
ค่าใช้จ่าย เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การด าเนินการ และบุคลกากร คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ระบบ
จัดการฐานข้อมูล ในด้านการท างานกับแพลตฟอร์มต่างๆ การมีเครื่องมือช่วยในการจัดท าและเรียกใช้
ฐานข้อมูล รวมถึงโครงสร้างของฐานข้อมูล  หากเป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ระบบจัดการฐานข้อมูลที่
ควรเลือกน ามาใช้จะ ได้แก่ Oracle Ingress Informix เป็นต้น 
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3.3 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด 

ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและรายละเอียดของฐานข้อมูลจากข้อมูลที่ท าการ
รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปข้อมูลจะถูกน าเสนอในรูปของตาราง แถว
ในตารางแทนระเบียนข้อมูล ส่วนคอลัมน์ในตารางแทนเขตข้อมูล ดังตัวอย่างในตารางที่ 7.3 

 

ตารางท่ี 7.3 ตัวอย่างตารางข้อมูลนักศึกษา 
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ที่อยู่ อาย ุ เกรดเฉลี่ย 

56040234102 นายมานี มีนามาก 3 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธาน ี 19 3.12 

56040234103 นางสาวชูใจ ไร้ทุกข์ 24/4 ถ.นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 20 3.77 

56040234105 นายปิติ สุขสมหวัง 452 ถ.โพธ์ิชัย ต.โพธ์ิชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 19 2.98 

. . . . . .  . . .  . . . . . . 

 

ตารางข้อมูลต่างๆ ในระบบควรเป็นตารางที่เก็บข้อมูลเฉพาะเรื่องนั้นๆ ไม่ซ้ าซ้อนกัน ดังนั้น
จ าเป็นต้องท าการออกแบบให้กระชับและถูกต้องเหมาะสม ซึ่งในขั้นนี้นิยมน าแผนภาพข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(Entity-Relationship Diagram: E-R Diagram) น าเสนอโดยเซ็น [Chen, 1976] มาใช้ในการออกแบบ
ฐานข้อมูลในช่วงแรก แผนภาพนี้ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ โดยมีขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลใน
ระดับแนวคิด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การก าหนดเอนติตี้ แอททริบิวต์ และความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเขียน
ออกมาในรูปของ แผนภาพข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (ER Diagram) ตามลักษณะข้อมูลที่มีอยู่ในระบบนั้นๆ ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 7.6 

 

 

รูปที่ 7.6 ตัวอย่าง E-R Diagram ของระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
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จากตัวอย่างมีความหมายว่า แต่ละคณะมีหลายสาขาวิชาสังกัดอยู่ และหนึ่งสาขาวิชาสังกัดได้เพียง
คณะเดียว แต่ละสาขาวิชามีนักศึกษาหลายคนสังกัดอยู่หลายคนและนักศึกษาหนึ่งคนสังกัดได้เพียง
สาขาวิชาเดียว โดยนักศึกษาหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชาและแต่ละวิชานั้น นั กศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายคน 

2) การแปลงเอนติตี้และความสัมพันธ์ใน ER Diagram ให้อยู่ในรูปของ เค้าโครง (Schema) 

ซึ่งในข้ันตอนแต่ละเอนติตี้จะแปลงเป็นรีเลชันที่ประกอบด้วยแอททริบิวต์ของตนเอง และมีการน าแอทริบิวต์
ที่เป็นกุญแจหลักของเอนติตี้หนึ่ง ไปก าหนดเพ่ิมเป็นแอททริบิวต์ของอีกเอนติตี้หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กัน 
เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงอ้างอิงถึงกันและกันได้ ตัวอย่างของเค้าโครงแสดงไว้ด้านล่างนี้ 

คณะ (รหัสคณะ, ชื่อคณะ) 
สาขาวิชา (รหัสสาขา, ชื่อสาขา, รหัสคณะ) 
นักศึกษา (รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ 1, ที่อยู่ 2, เกรดเฉลี่ย, รหัสสาขา) 
วิชาเรียน (รหัสวิชา, ชื่อวิชาภาษาไทย, ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ, จ านวนเครดิต) 
ลงทะเบียน (รหัสนักศึกษา, รหัสวิชา, ปีการศึกษา, ภาคการศึกษา, เกรด) 

3) การท าให้เอนติตี้มีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normalization) เป็นการ
ขจัดปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นในโครงสร้างข้อมูลให้เป็นโครงสร้างที่ง่ายขึ้น โดยทั่วไป
มักจะท าจนถึงรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 3 แต่อาจมีในบางกรณี ที่ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจ าเป็นต้อง
ด าเนินการให้รีเลชันนั้นมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานของบอยส์และคอดด์ หรือรูปแบบที่เป็น
บรรทัดฐานขั้นที่ 4 และ 5  

3.4 การน าฐานข้อมูลที่ออกแบบในระดับแนวคิดเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล 

ขั้นตอนนี้ เป็นการน าฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้เข้าสู่รูปแบบของข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลที่
เลือกใช้ โดยการก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลในลักษณะของตารางที่อธิบายโครงสร้าง ลักษณะข้อมูล
ของแต่ละรีเลชัน ทั้งนี้รีเลชันจะประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ชื่อตารางข้อมูล ชื่อแอททริบิวต์ การ
ก าหนดคุณสมบัติของข้อมูล ได้แก่ ค่าที่เป็นไปได้ ประเภทและขนาดของข้อมูลที่จัดเก็บ ฯลฯ  รวมถึงการ
ก าหนดการอ้างอิงระหว่างตารางข้อมูล แล้วเขียนออกมาในรูปของพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

3.5 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ 

ขั้นตอนนี้ เป็นการก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติของโครงสร้างที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน ก าหนด
วิธีในการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล ตลอดจนก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ได้แก่ เนื้อที่ในหน่วยความจ า เวลาใน
การเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยในการเข้าใช้ฐานข้อมูล การควบคุม การเรียกใช้ การแก้ไข การเพ่ิมเติม 
และระดับสิทธิแก่ผู้ใช้ข้อมูลในระบบแต่ละคน รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในเรื่องต่างๆ ด้วย 
เช่น การกู้สภาพเมื่อระบบเกิดล้มเหลว การป้องกันการเกิดภาวะพร้อมกัน เป็นต้น 
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ตารางท่ี 7.4 ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ความสัมพันธ ์
(Relation) 

คุณลักษณะ 
(Attribute) 

ค าอธิบาย (Description) ชนิด (Type) คีย์ 
(Key) 

อ้างอิง 
(Reference) 

นักศึกษา 
(Student) 

Sid รหัสนักศึกษา char(7) PK  
Sname ช่ือ varchar(30)   
Ssurname นามสกุล varchar(30)   
Saddress_1 ที่อยู่ 1 varchar(100)   
Saddress_2 ที่อยู่ 2 varchar(100)   
Sgpa เกรดเฉลี่ย double   
Mcode รหัสสาขาวิชา char(3) FK Major 

สาขาวิชา 
(Major) 

Mcode รหัสสาขาวิชา char(3) PK  
Mname ช่ือสาขาวิชา varchar(20)   
Fcode รหัสคณะ char(3) FK Faculty 

คณะ 
(Faculty) 

Fcode รหัสคณะ char(3) PK  
Fname ช่ือคณะ varchar(20)   

วิชาเรียน 
(Subject) 

SJcode รหัสวิชา char(7)   
SJthai ช่ือวิชาภาษาไทย varchar(100)   
SJenglish ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ varchar(100)   
SJcredit จ านวนเครดิต Int   

ลงทะเบียน 
(Register) 

Std_id รหัสนักศึกษา char(7) PK, FK Student 
SJcode รหัสวิชา char(7) PK, FK Subject 
Year ปีการศึกษา char(4)   
Semester ภาคการศึกษา char(1)   
Section กลุ่มเรียน char(1)   

3.6 การน าฐานข้อมูลไปใช้และการประเมินผล 

ขั้นตอนนี้  เป็นการน าภาษาส าหรับนิยามข้อมูล เช่น ภาษาสอบถามข้อมูลแบบโครงสร้าง 
(Structured Query Language: SQL) ไปสร้างเป็นฐานข้อมูล เพ่ือบรรจุข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล
ส าหรับการใช้งานจริง และการจัดท ารายงานต่างๆ ซึ่งผลจากการท างานจะมีการประเมินและตรวจสอบเพ่ือ
ปรับปรุง แก้ไข และบ ารุงรักษาฐานข้อมูลในเรื่องต่างๆ เช่น การส ารองข้อมูล การกู้ข้อมูล เป็นต้น 

4.  การออกแบบระบบเชิงวัตถ ุ

การออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented System Design) เป็นกระบวนการออกแบบระบบที่
พิจารณาทุกๆ สิ่งในระบบเป็นวัตถุ (Object) โดยในช่วงยุคกลางปี ค.ศ. 1970 ระบบงานทางคอมพิวเตอร์มี
ความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จนท าให้ทีมงานพัฒนาระบบต่างเล็งเห็นว่า วิธีการต่างๆ ที่เคยใช้คงไม่
สามารถรองรับความซับซ้อนของระบบที่ทวีขึ้นเรื่อยๆ นี้ได้ ท าให้นักวิเคราะห์และออกแบบระบบได้คิดค้น
วิธีการเชิงวัตถุของตนเองออกมามากมาย ตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่บุคคลหรือองค์กรต่างๆ ก าหนดขึ้น 
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จนกระทั่งเกิดเป็นแบบจ าลองเชิงวัตถุที่เป็นมาตรฐานขึ้น เรียกว่า UML (Unified Modeling Language) 

และกลายเป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน 

4.1 ความเป็นมาและความส าคัญของ UML 

ในยุคแรกๆ ของการออกแบบระบบเชิงวัตถุ ได้มีผู้คิดค้นวิธีการมากมาย แต่ต่างประสบปัญหาใน
การหาภาษาที่จะสามารถสร้างแบบจ าลองได้ตรงตามความต้องการอย่างครบถ้วน และเป็นที่มาของค าว่า 
สมรภูมิยุทธวิธี (Method War) ซึ่งที่ผ่านมาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ จะมีวิธีการต่างๆ ที่มี
ความส าคัญในการก าหนดเป็นแผนภาพเชิงวัตถุ ได้แก่ วิธีการ Booch, OMT, OOA/OOD, OOSE & 

Objectory Process และวิธีการอ่ืนๆ 

 

 

รูปที่ 7.7 วิธีการต่างๆ ของการวิเคราะห์และออกแบบระบบช่วงสมรภูมิยุทธวิธี 

4.1.1 ความเป็นมาของ UML 

ในช่วงกลางปี ค.ศ.1990 ได้เกิดการรวมตัวกันของ Grady Booch แห่ง Rational Software 

Corporation, Ivar Jacobson แห่ง Objectory และ James Rumbaugh แห่ง General Electric โดยมี
การน าวิธีการของตนมาปรับใช้ร่วมกัน โดย 
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- Rumbuagh ได้เข้าไปท างานร่วมกับ Booch ที่บริษัท Rational ได้น าวิธีการทั้งสองมาปรับใช้
ร่วมกัน และได้ประกาศภาษาเชิงโมเดลฉบับร่างออกมาในเดือนตุลาคม ค.ศ.1994 โดยในขณะนั้นตั้งชื่อให้
ภาษาดังกล่าวว่า Unified Method  (หรือ UML เวอร์ชัน 0.8) 

- Jacobson ได้เข้าไปท างานกับบริษัท Rational ในเวลาต่อมา โดยน าเอาวิธีการ OOSE มา
รวมเข้ากับ Unified Method และได้ประกาศภาษาเชิงโมเดลที่เรียกว่า UML เวอร์ชัน 0.9 ในปี ค.ศ.1996 

- บริษัท Rational ได้ยื่นขอให้ UML เป็นมาตรฐานไปยัง OMG (Object Management Group) 

จนกระทั่งได้ประกาศเป็นมาตรฐาน ในปี ค.ศ. 1997 เมื่อออกถึงเวอร์ชัน 1.3 โดยองค์กร OMG ได้บริหาร
จัดการพัฒนาปรับปรุง UML ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพ่ือให้เกิดมุมมองของระบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

- UML 2.0 ถูกประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน ค.ศ. 2004 และได้รับการรับรอง
มาตรฐานโดยองค์กรมาตรฐานสากล (International Organization for Standard: ISO) [ISO/IEC 

19501, 2005] ในปี ค.ศ.2005 ใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน 

4.1.2 ความส าคัญของ UML 

 UML เป็นภาษาที่ใช้ในการท าแบบจ าลองเชิงวัตถุ มีความส าคัญต่อการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบดังนี ้

1) UML ได้รวมข้อดีของแบบจ าลองต่างๆ เอาไว้ ได้แก่ Data Model, Business Model, 

Object Model, Component Model เป็นต้น จึงท าให ้UML เป็นวิธีการที่มีช่องโหว่น้อยกว่าวิธีการอ่ืนๆ 

2) UML เป็นภาษาที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) ของทุกภาษาในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็น Java, J2EE, VisualAge นอกจากนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทไมโครซอฟต์ล้วนแล้วแต่
สนับสนุน UML 

3) UML เป็นภาษาที่ครอบคลุมทุกส่วนในวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนของการ
หาความต้องการของระบบ การออกแบบระบบ การน าไปใช้งานจริง การติดตั้งระบบ ไปจนถึงขั้นตอนของ
การจัดท าเอกสาร 

4) UML เป็นภาษาที่มีความสมดุลในแง่ของความเรียบง่ายและความซับซ้อน กล่าวคือ ไม่ยาก
เกินไปที่จะเรียนรู้และน ามาใช้งานจริง และสามารถน าไปใช้งานที่ซับซ้อนมากๆ ได้ด้วย 

5) UML มีบริษัทชั้นน าและอุตสาหกรรมต่างๆ ให้การยอมรับและให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น
บริษัท Rational Software Corporations, HP, IBM, Microsoft เป็นต้น 

4.2 แผนภาพของภาษา UML 

โดยปกติภาษาทั่วๆ ไปจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นค าศัพท์และไวยากรณ์ในการน าค าศัพท์ไปใช้ 
ส าหรับค าศัพท์ของภาษา UML ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ สิ่งของ (Things) ความสัมพันธ์ 
(Relationships) และแผนภาพ (Diagrams) [สุนทริน และชัยวัฒน์, 2550] ซึ่ง Things และ 
Relationships เป็นสิ่งที่มีอยู่ใน Diagrams นั่นเอง โดยภาษา UML มีวิวัฒนาการหลายเวอร์ชัน โดย
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เวอร์ชันล่าคือ UML 2.5 [OMG UML 2.5, 2015] ประกาศออกมาในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2015 

ประกอบไปด้วยแผนภาพ (Diagrams) ต่างๆ มากมาย 14 แผนภาพหลัก และเพ่ิมเติมอีก 8 แผนภาพที่
ได้รับการถ่ายทอดคุณสมบัติมาจากแผนภาพหลัก แต่ละแผนภาพต่างก็ให้มุมมองในแง่มุมที่แตกต่างกัน 
สามารถจัดกลุ่มแผนภาพของภาษา UML ได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มแผนภาพเชิงโครงสร้าง (Structure 

diagrams) และกลุ่มแผนภาพเชิงพฤติกรรม (Behavior diagrams) 

 

รูปที่ 7.8 โครงสร้างแผนภาพต่างๆ ของภาษา UML เวอร์ชัน 2.5 
(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 

4.2.1 กลุ่มแผนภาพเชิงโครงสร้าง 
กลุ่มแผนภาพเชิงโครงสร้าง (Structure Diagrams) เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นโครงสร้างของ

ระบบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหว (static) แม้จะมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น แผนภาพในกลุ่มนี้
ประกอบด้วย 7 แผนภาพหลักคือ Class diagram, Object diagram, Package diagram, Component 

diagram, Composite structure diagram, Deployment diagram และ Profile diagram 
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1) Class Diagram เป็นแผนภาพโครงสร้างที่ใช้ในการแสดงถึงสิ่งต่างๆ ในระบบว่าสิ่งเหล่านั้นมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยการใช้กลุ่มของวัตถุที่มีคุณลักษณะ พฤติกรรม ความสัมพันธ์ และความหมาย
บางอย่างเหมือนกัน ที่เรียกว่า คลาส (Class) ในการอธิบายสิ่งที่อยู่ในระบบ ภายในคลาสประกอบด้วย
คุณลักษณะ (Attributes) และการท างาน (Operations) และแต่ละคลาสมีความสัมพันธ์ต่อกันในแบบ
ต่างๆ อันได้แก่ การเป็นองค์ประกอบของกัน (Aggregation) การมีลักษณะเป็นแบบทั่วไป 
(Generalization) การพ่ึงพากัน (Dependency) เป็นต้น 

 

 

รูปที่ 7.9 ตัวอย่าง UML Class Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 

2) Object Diagram เป็นแผนภาพโครงสร้างที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอินสแตนซ์ 
(Instance) ของคลาสหรือที่เรียกว่า วัตถุ (Object) ที่เชื่อมโยงกันในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยวัตถุจะมี
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง โดยสัญลักษณ์ของวัตถุจะมีลักษณะเดียวกับสัญลักษณ์ของคลาส
ทุกประการ แต่จะมีการขีดเส้นใต้ที่ชื่อของวัตถุและตามด้วยชื่อของคลาส โดยมีเครื่องหมายโคลอน (:) คั่น
ระหว่างชื่อของวัตถุกับชื่อของคลาส 
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รูปที่ 7.10 ตัวอย่าง UML Object Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 

3) Package Diagram เป็นแผนภาพโครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของระบบที่ออกแบบ
ในระดับแพคเกจ องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายในแผนภาพประกอบด้วย แพคเกจ องค์ประกอบภายใน
แพคเกจ และความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจ จากตัวอย่างในรูปที่ 7.11 แพคเกจ Web Shopping, Mobile 

Shopping, Phone Shopping และ Mail Shopping จะรวม (merge) เข้ากับแพคเกจ Shopping Cart 

และทั้ง 4 แพคเกจดังกล่าวจะใช้ (use) แพคเกจ Payment โดยทั้งแพคเกจ Payment และ Shopping 

Cart จะมีการน าเข้า (import) แพคเกจอื่นๆ คือ Customer และ Inventory ตามล าดับ 

4) Component Diagram เป็นแผนภาพโครงสร้างที่ใช้แสดงถึงโครงสร้างทางกายภาพของ
องค์ประกอบของระบบที่เรียกว่า Component ที่สามารถจับต้องได้ เช่น ไฟล์ข้อมูล ไลบรารี่ต่างๆ หรือ
เอกสารการใช้งานระบบ เป็นต้น ภายในแผนภาพจะท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง Component ของ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบว่าประกอบไปด้วยไฟล์ใดบ้าง ส่วนใหญ่จะแสดงไฟล์ที่เป็น Source code, Binary 

code และไฟล์ที่ใช้ประมวลผล ได้แก่ .exe, .dll 
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รูปที่ 7.11 ตัวอย่าง UML Package Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 

 

 

รูปที่ 7.12 ตัวอย่าง UML Component Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 
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5) Composite Structure Diagram เป็นแผนภาพโครงสร้างที่ใช้แสดงโครงสร้างของแผนภาพ
ภายในคลาส โดยโครงสร้างดังกล่าวจะเขียนไว้ภายในส่วนที่เป็นคุณลักษณะ (Attribute) ของคลาส และ
หากโครงสร้างที่แสดงมีความซับซ้อน ผู้เขียนแผนภาพสามารถแสดงโครงสร้างของแผนภาพเอาไว้ภายใน
เป็นแผนภาพขนาดเล็ก 

 

รูปที่ 7.13 ตัวอย่าง UML Composite Structure Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 

6) Deployment Diagram เป็นแผนภาพโครงสร้างที่แสดงสถาปัตยกรรมทางกายภาพของ
ระบบว่า มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องใช้ในระบบ โดยภายในแผนภาพจะประกอบไปด้วย
โหนด (สัญลักษณ์ลูกบาศก์) มาประกอบกันหรือสัมพันธ์กัน ซึ่งโหนดจะถือได้ว่าเป็นฮาร์ดแวร์หลักๆ ของ
ระบบที่ภายในมี Component ต่างๆ เป็นองค์ประกอบ 

7) Profile Diagram เป็นแผนภาพโครงสร้างที่อธิบายกลไกการขยายแบบเบา โดยการก าหนด 
stereotypes, tagged values และข้อจ ากัดตามความพอใจ โดย profile จะมีส่วนในการปรับ UML 

metamodel ให้มีความแตกต่าง ยกตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม มี J2EE หรือ .NET ที่ metamodel 

แตกต่างกัน 
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รูปที่ 7.14 ตัวอย่าง UML Deployment Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 

 

รูปที่ 7.15 ตัวอย่าง UML Profile Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 
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4.2.2 กลุ่มแผนภาพเชิงพฤติกรรม 

แผนภาพเชิงพฤติกรรม (Behavior Diagrams) เป็นกลุ่มแผนภาพที่แสดงให้เห็นภาพเชิงกิจกรรม
ของระบบ (Dynamic) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น และแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของระบบที่ด าเนินการในบางหน้าที่บางอย่างได้ แผนภาพในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 7 แผนภาพ
หลักคือ Use Case Diagram, Activity Diagram, State Machine Diagram Sequence Diagram, 

Communication Diagram, Interaction Overview Diagram, และ Timing Diagram 

1) Use Case Diagram เป็นแผนภาพเชิงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของระบบที่ก าลัง
สนใจ โดยภายในแผนภาพมีหน้าที่หรืองาน (Use Case) ส าคัญที่ระบบจะต้องปฏิบัติ รวมทั้งผู้กระท าต่อ
ระบบ (Actor) ที่ตอบสนองแต่ละ Use Case เหล่านั้น โดยแผนภาพนี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Actor 

ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case และ Actor และความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case 
 

 

รูปที่ 7.16 ตัวอย่าง Use Case Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 

2) Activity Diagram เป็นแผนภาพเชิงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงล าดับขั้นตอนการด าเนิน
กิจกรรม (Activity) และจุดที่ต้องมีการตัดสินใจที่เกิดข้ึนภายในวัตถุหรือภายในกระบวนการท างาน 

3) State Machine Diagram เป็นแผนภาพเชิงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนสถานะ
ของวัตถุที่มีต่อเหตุการณ์ (Event) หรือการร้องขอ (Request) ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของวัตถุนั้นๆ 1 ช่วง 
จากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง 
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รูปที่ 7.17 ตัวอย่าง Activity Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 

 

รูปที่ 7.18 ตัวอย่าง State Machine Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 
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4) Interaction Diagrams เป็นแผนภาพเชิงพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์
กัน (interact) ของวัตถุต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น Sequence Diagram, Communication Diagram, 

Interaction Overview Diagram และ Timing Diagram 

4.1) Sequence Diagram เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ โดยการ
ส่งข่าวสารหรือข้อความ (Message) ระหว่างวัตถุตามล าดับของเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยทิศทางของ
ลูกศรจะเป็นการบอกถึงทิศทางการส่ง Message ระหว่างวัตถุ 

 

 

รูปที่ 7.19 ตัวอย่าง UML Sequence Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 

4.2) Communication Diagram เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างวัตถุ
ต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างที่แต่ละวัตถุติดต่อสื่อสารกัน 

4.3) Interaction Overview Diagram เป็นแผนภาพที่แสดงภาพรวมของปฏิสัมพันธ์ต่างๆ 
ของวัตถุในระบบ โดยที่อ้างอิงรายละเอียดจากแผนภาพตัวเต็ม อันเป็นการช่วยให้ผู้อ่านแผนภาพสามารถ
เข้าใจ use case ที่มีความซับซ้อน โดยลดขั้นตอนเพียงข้ันตอนหลักให้ผู้อ่านเข้าใจมากข้ึน 
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รูปที่ 7.20 ตัวอย่าง UML Communication Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 

 

รูปที่ 7.21 ตัวอย่าง UML Interaction Overview Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 
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4.4) Timing Diagram เป็นแผนภาพที่แสดงถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุโดยให้ความส าคัญกับ
ข้อก าหนดของเวลา ของเหตุการณ์ท่ีเกิดกับวัตถุหนึ่งๆ โดยแผนภาพนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถานะการ
ท างาน ปฏิสัมพันธ์ของวัตถุ ระยะเวลา และช่วงเวลา 

 

 

รูปที่ 7.22 ตัวอย่าง UML Timing Diagram 

(ที่มา: http://www.uml-diagrams.org) 

จากตัวอย่างข้างต้น มีการก าหนดสถานะของวัตถุอยู่ 4 สถานะ ได้แก่ อนุมัติ (approved) วาง
ก าหนดการ (scheduled) ก าลังด าเนินการ (in progress) และสิ้นสุด (over) โดยมีเส้นตรงข้างๆ แสดงการ
เปลี่ยนสถานะไปทีละขั้นๆ เหมือนขั้นบันได เส้นตรงเล็กๆ ข้างล่างเป็นเส้นที่บอกระยะเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะดังกล่าว 

5. การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งาน 

ส่วนประสานผู้ใช้งาน (User Interface) เป็นส่วนประสานการท างานระหว่างผู้ใช้กับระบบ ที่ช่วยให้ผู้ใช้
น าเข้าข้อมูล สั่งให้ระบบท างาน และได้รับผลลัพธ์จากการท างานของระบบ โดยเครื่องบ่งชี้ว่าการใช้งาน
ซอฟต์แวร์นั้นจะยาก ง่าย หรือซับซ้อนมากน้อยเพียงใด จะขึ้นอยู่กับการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งาน 

หากซอฟต์แวร์มีล าดับขั้นตอนยุ่งยาก จะสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้จนเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในซอฟต์แวร์
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นั้นได้ แม้ว่าซอฟต์แวร์นั้นจะมีการประมวลผลดีเพียงใดก็ตาม ดังนั้น ทีมงานจะต้องออกแบบส่วนประสาน
ผู้ใช้งาน โดยค านึงถึงกฏการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งาน  3 ประการที่เสนอโดย Theo Mandel 

[Mandel, 1997] คือ (1) ให้ผู้ใช้ควบคุมการท างานบางอย่างได้ (2) ลดปริมาณของสิ่งที่ผู้ใช้ต้องจดจ า และ 
(3) ส่วนประสานผู้ใช้งานต้องสอดคล้องกัน ซึ่งส่วนประสานผู้ใช้งานมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน และมีหลักใน
การออกแบบแตกต่างกัน 

5.1 รูปแบบของส่วนประสานผู้ใช้งาน 

ส่วนประสานผู้ใช้งานมีได้หลายรูปแบบคือ การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ และการแสดงผลลัพธ์
หรือการน าเสนอสารสนเทศ ให้กับผู้ใช้ 

5.1.1 รูปแบบการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ 

การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ เป็นรูปแบบของการควบคุมการเข้าถึงและการน าเข้าข้อมูล
ของผู้ใช้ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานตามต้องการด้วยข้อมูลบางอย่าง ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการโต้ตอบดังนี้ 

1) การโต้ตอบด้วยภาษาค าสั่ง (Command Language Interaction) เป็นลักษณะที่ผู้ใช้
โต้ตอบกับระบบโดยจะต้องพิมพ์ค าสั่ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท างานในระบบ ผู้ใช้จะต้องจ าค าสั่ง ไวยากรณ์ 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น การใช้ค าสั่งการท างานระบบปฏิบัติการ DOS ซึ่งปัจจุบันลดความนิยมลงไปมาก 

 

 

 

รูปที่ 7.23 ตัวอย่างรูปแบบการโต้ตอบกับระบบด้วยภาษาค าสั่งท างาน 

จากรูป เป็นการโต้ตอบกับระบบ โดยผู้ใช้ป้อนค าสั่ง DOS เพ่ือควบคุมการท างาน ค าสั่งแรก 
“cd..” เป็นค าสั่งให้ย้ายต าแหน่งการท างานจากโฟลเดอร์ปัจจุบันลงมาหนึ่งระดับ ท าให้ต าแหน่งการท างาน
ปัจจุบันอยู่ที่ C:\Documents and Settings ส่วนค าสั่งที่สอง “cd\” เป็นค าสั่งให้ย้ายต าแหน่งการท างาน
ไปที่ราก นั่นคือไดรฟ์ C: ส่วนค าสั่ง “copy ex1.doc d:ex1.doc” เป็นค าสั่งให้ท าการคัดลอกไฟล์ชื่อ 
ex1.doc ไปยังไดรฟ์ D: โดยที่ปลายทางยังคงชื่อไฟล์และส่วนขยายเดิม 

2) การโต้ตอบด้วยเมนูค าสั่ง (Menu Interaction) เป็นลักษณะที่ผู้ใช้โต้ตอบกับระบบ โดย
จะต้องเลือกค าสั่งจากรายการเมนูที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ รูปแบบเมนูค าสั่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมี 5 

ลักษณะคือ แบบ Prompt Screen, Menu Screen, Switch Board Menu, Pull-down Menu, Pop-

up Menu 

C:\Documents and Settings\Testing>cd.. 

C:\Documents and Settings>cd\ 

C:\copy ex1.doc  D:ex1.doc 
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2.1) เมนูค าสั่งแบบ Prompt Screen เป็นเมนูค าสั่งแบบดั้งเดิมในรูปของค าถาม ผู้ใช้สามารถเลือก
ให้โปรแกรมท างานตามความต้องการ โดยการพิมพ์ค าตอบลงไปตามตัวเลือกที่มีอยู่ในค าถามนั้น หรืออาจ
ไม่มีตัวเลือกก็ได้ ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมเพราะมีความยุ่งยากในการป้อนค าตอบ 

 

 

 

 

รูปที่ 7.24 ตัวอย่างรูปแบบการโต้ตอบด้วยเมนูค าสั่งแบบ Prompt Screen 

2.2) เมนูค าสั่งแบบ Menu Screen และ Switch Board เป็นเมนูค าสั่งแบบดั้งเดิมในรูปของล าดับ
ตัวเลือก โดยกรณี Menu Screen ผู้ใช้สามารถเลือกให้โปรแกรมท างานตามความต้องการโดยการพิมพ์ตัว
เลขที่ตรงกับเมนูที่มีอยู่ ส่วนกรณี Switch Board สามารถเลือกโดยการใช้เมาส์คลิกเลือกปุ่มที่ตรงกับเมนูที่
มีอยู่ หรืออาจกดปุ่มแท็บหรือปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ดเพ่ือเลื่อนให้ตรงกับต าแหน่งเมนูที่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก. Menu Screen 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. Switch Board 

รปูท่ี 7.25 ตัวอย่างรูปแบบการโต้ตอบด้วยเมนูค าสั่งแบบ Menu Screen และ Switch Board 

2.3) เมนูค าสั่งแบบ Pull-Down Menu เป็นเมนูค าสั่งในรูปของแถบเครื่องมือเมนู (Tool bar) 

ผู้ใช้สามารถเลือกโดยการใช้เมาส์คลิกเลือกแถบเมนูที่ตรงกับความต้องการ หรืออาจกดปุ่มแท็บหรือปุ่ม
ลูกศรบนคีย์บอร์ดเพื่อเลื่อนให้ตรงกับต าแหน่งเมนูที่ต้องการ 

  

เมนกูารท างาน 

1. ขอ้มลูนักศกึษา 

2. การลงทะเบยีนเรยีนของนักศกึษา 

3. การตรวจสอบผลการเรยีน 

4. ออกจากโปรแกรม 

เลอืกเมน:ู 2 

Do you wish to add, edit, delete, display, or print records? 

>PRINT 

Which report do you want printed? 

>CLOSED CLASSES 

 Printing… 

Do you want another report? 

> NO 

เมนกูารท างาน 

 
ขอ้มลูนักศกึษา 

การลงทะเบยีนเรยีน 

ดผูลการเรยีน 

ออกจากโปรแกรม 
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รูปที่ 7.26 ตัวอย่างรูปแบบการโต้ตอบด้วยเมนูค าสั่งแบบ Pull-down Menu 

 เมนูค าสั่งแบบ Pop-Up Menu เป็นเมนูค าสั่งพิเศษหรือค าสั่งลัดที่เกิดจากการคลิกขวาที่เมาส์ที่
ต าแหน่งใดๆ บนจอภาพแล้วท าให้เกิดเมนูนี้ขึ้น ผู้ใช้สามารถเลือกให้โปรแกรมท างานตามความต้องการใน
ลักษณะเดียวกันกับเมนูค าสั่งแบบ Pull-Down 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.27 ตัวอย่างรูปแบบการโต้ตอบด้วยเมนูค าสั่งแบบ Pop-Up Menu 

3) การโต้ตอบด้วยแบบฟอร์ม (Form Interaction) เป็นการโต้ตอบที่ผู้ใช้ระบบควบคุมการ
ท างาน โดยอาจป้อนข้อมูลผ่านกล่องเครื่องมือ (Tool box) ที่มีอยู่ในแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลบนหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ช่องข้อความ (Text box) ปุ่มทางเลือก (Radio button) ช่องทางเลือก (Check 

box) พ้ืนที่ข้อความ (Text area) เป็นต้น อาจมีปุ่มค าสั่ง (Button) ให้ผู้ให้คลิกเลือกเพ่ือให้เกิดการท างาน
ใดๆ ขึ้นตามความต้องการ เช่น ปุ่มเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา หรือการประมวลผลใดๆ เป็นต้น 

  

File  Edit  View  Format  Tools  Help 

New …   Ctrl + N 

Open …   Ctrl + O 

Close 

Save   Ctrl + S 

Save As … 
Save as Web Page … 

Search … 

Versions … 

Web Page Preview 

Page Setup … 

Print Preview 

Print …   Ctrl + P 

Exit 

Cut 
Copy 

Paste 

Font … 
Paragraph … 

Bullets and Numbering … 

Hyperlink … 

Synonyms 

Select Text with Similar Formatting 
Translate 
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รูปที่ 7.28 ตัวอย่างรูปแบบการโต้ตอบด้วยแบบฟอร์มป้อนข้อมูล 

4) การโต้ตอบด้วยการท างานเชิงวัตถุ (Object-Based Interaction) เป็นลักษณะที่ผู้ใช้
โต้ตอบกับระบบโดยการรับวัตถุหรืออ็อบเจ็กบนจอภาพคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ไอคอน ภาพ แถบสี แผนที่ เป็น
ต้น โดยรับผ่านอุปกรณ์น าเข้าข้อมูลที่สามารถชี้ไปยังอ๊อบเจ็กนั้นได้โดยตรง เช่น การเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่
ไอคอนของไฟล์ที่ต้องการลบ คลิกท่ีภาพเพ่ือให้ท าการหมุน คลิกที่แถบเลื่อนเพ่ือให้ปรับเฉดสี ลดหรือขยาย
แผนที่ เป็นต้น  

5) การโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติ (Natural Language Interaction) เป็นลักษณะที่ผู้ใช้
โต้ตอบกับระบบด้วยการใช้เสียงพูดของผู้ใช้ระบบในภาษาต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีระบบแปลภาษาอยู่ภายใน และเสียงหรือค าพูดที่ใช้จะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่
ตัวแปลภาษารู้จัก 

การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบในแต่ละรูปแบบ สามารถน าไปใช้แบบผสมกันได้  เพ่ือเอ้ืออ านวย
ต่อการท างานของผู้ใช้ให้มากที่สุดตามลักษณะการควบคุมการท างานและความเหมาะสมของงาน 

5.1.2 รูปแบบการแสดงผลหรือการน าเสนอสารสนเทศ 

 สารสนเทศที่จะน าเสนอต่อผู้ใช้นั้นได้ จะต้องท าการออกแบบแยกส่วนจากการน าเข้าข้อมูล มี
วิธีการแสดงผลได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้แต่ละระดับ เช่น ผู้บริหาร พนักงาน หรือ
ผู้ใช้ทั่วไปอาจอยู่ในรูปของรายงาน กราฟ หรือรูปภาพอ่ืนๆ  

1) การน าเสนอในรูปแบบของรายงาน (Report) โดยรายงานอาจแบ่งออกได้เป็นหลายแบบ
ขึ้นอยู่กับว่า ใครเป็นผู้ใช้ข้อมูลที่พิมพ์ในรายงานนั้น ซึ่งรายงานสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทหลักคือ 

 รายงานภายใน (Internal report) เป็นรายงานต่างๆ ที่ใช้ภายในองค์กร โดยเน้นที่มีข้อมูลหรือ
สารสนเทศตรงตามความต้องการในการใช้งานมากที่สุด ไม่เน้นความสวยงามของรายงาน เช่น รายงานการ
สั่งซื้อสินค้าประจ าเดือน รายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นต้น 

< สว่นหัวโปรแกรม > 
 

< สว่นเมนู > 
 

การจดัการขอ้มลูบรษิทัผูข้าย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

รหสัผูข้าย: 

ชือ่ผูข้าย: 

ทีอ่ยู:่ 
 

โทรศพัท:์ 

โทรสาร: 
อเีมลล:์ 

 

      เพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก ยกเลิก ปิด ค้นหา 

 

ล าดับท่ี รหัสผู้ขาย ช่ือผู้ขาย 

   

   

   

   

   

 

ข้อมูลผู้ขายทั้งหมด 
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รายงานสรุปยอดขายโทรศัพท์มือถือทั้งหมด แยกตามไตรมาส 

ประจ าปี พ.ศ. 2558                      วันที่พิมพ:์ 15/01/2559 

จังหวัด 
ยอดขาย (พันบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ยอดรวม 

อุดรธาน ี 2,600 2,016 3,103 3,889 11,608 

หนองคาย 2,111 1,860 2,658 3,008 9,637 

ขอนแก่น 2,227 1,900 2,306 3,405 9,838 

สกลนคร 1,923 1,555 2,015 2,772 8,265 

รวม 8,861 7,331 10,082 13,074 39,348 

 
ผู้รายงาน: ………………………………………. 

                              (                                  ) 
 

หน้า: 1/1 

รูปที่ 7.29 ตัวอย่างรูปแบบของรายงานภายใน 

 รายงานภายนอก (External report) เป็นรายงานที่ใช้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
จ าเป็นต้องมีรูปแบบที่สวยงาม เป็นสากล ข้อมูลครบถ้วน โดยเฉพาะรายงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ราชการ ต้องมีรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตรงตามที่หน่วยงานระบุไว้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ผลการ
ด าเนินงานประจ าปี รายงานส าหรับผู้ถือหุ้น รายงานการปันผล เป็นต้น 

2) การน าเสนอในรูปแบบของกราฟ (Graph) โดยกราฟจะช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น 

เนื่องจากแสดงให้เห็นแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ประกอบผลลัพธ์แบบตาราง โดยกราฟ
สามารถน าเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น กราฟเส้น แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม เป็นต้น 

 กราฟเส้น (Line graph) ใช้แสดงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเดียวหรือหลายตัวในช่วงเวลา  
 แผนภูมิคอลัมน์ (Column chart) ใช้แสดงการเปรียบเทียบระหว่างสองตัวแปรหรือมากกว่าใน

ช่วงเวลาที่ก าหนด 

 แผนภูมิแท่ง (Bar chart) ใช้แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรหนึ่งหรือหลายตัวในช่วงเวลาหนึ่ง  
 แผนภูมิวงกลม (Pie chart) ใช้แสดงให้เห็นการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนๆ (เหมือนการ

แปงขนมเค้ก) ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเฉพาะ 
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รูปที่ 7.30 ตัวอย่างรูปแบบของรายงานภายนอก 
(ที่มา: http://www.prosoftwinspeed.com/ArticleInfo.aspx?ArticleID=1483) 

 



บทท่ี 7  การออกแบบซอฟตแ์วร์ในระดบัรายละเอียด (Detailed Software Design)              166 

 
ก) กราฟเส้น 

 
ข) แผนภูมิคอลัมน์ 

 
ค) แผนภูมิวงกลม 

 
ง) แผนภูมิแท่ง 

รูปที่ 7.31 ตัวอย่างรูปแบบของกราฟแบบต่างๆ (กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลง/เปรียบเทียบยอดขาย) 

หากเป็นสารสนเทศที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามวันหรือเวลา เป็นข้อมูลการด าเนินการทางธุรกิจ เช่น 
ข้อมูลยอดขาย ผลก าไร-ขาดทุน เป็นต้น โดยสารสนเทศประเภทนี้ มักน าเสนอด้วยตารางหรือกราฟ แต่
หากเป็นสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามวันหรือเวลา เช่น อุณหภูมิ ระดับน้ าทะเล หรือดัชนีหุ้น 
เป็นต้น ควรจะน าเสนอในรูปแบบกราฟฟิก เช่น กราฟเส้นหรือแผนภูมิวงกลม 

5.2 หลักการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งาน 

ในการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งาน สิ่งที่ควรค านึงถึงคือ กลยุทธ์ส าหรับการออกแบบส่วนน าเข้า
ข้อมูล และกลยุทธ์ส าหรับการออกแบบส่วนแสดงผล ดังนี้ 

5.2.1 กลยุทธ์ส าหรับการออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูล 

การน าเข้าข้อมูลนับว่ามีความส าคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากการน าเข้าข้อมูลจะมีผลต่อคุณภาพของ
ข้อมูลในระบบ โดยนักออกแบบระบบควรเลือกใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้กระบวนการน าเข้า
ช่วยให้น าเข้าข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดปริมาณหรือรายการข้อมูลน าเข้า โดยบันทึกเฉพาะข้อมูลที่
จ าเป็น โดยการจะท าให้ระบบมีความสมบูรณ์นั้น สิ่งที่ควรค านึงถึงคือ การออกแบบการจัดวางองค์ประกอบ
ของหน้าจอ และการออกแบบโครงสร้างการน าเข้าข้อมูล 
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5.2.1.1 การออกแบบการจัดวางองค์ประกอบ (Layout) ของหน้าจอ 

การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอส่วนน าเข้าข้อมูล ควรจะจัดวางรูปแบบให้เหมือนหรือใกล้เคียง
กับเอกสาร หรือรูปแบบรายงานต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กรให้มากที่สุด ทั้งส่วนหัว ส่วนควบคุม ส่วนค าสั่ง ส่วน
เนื้อหา ส่วนผลรวม และส่วนการอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.32 การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอ 

 

 ส่วนหัว โดยทั่วไปประกอบด้วย ชื่อ สถานที่ และตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน 

 ส่วนควบคุม โดยทั่วไปมักจะเป็นวันที่และเวลาของการท างาน 

 ส่วนค าสั่ง เป็นส่วนค าแนะน าหรือค าอธิบายในการน าเข้าข้อมูล รวมถึงเป็นเมนูค าสั่งส าหรับ
เชื่อมโยงการท างานไปยังแบบฟอร์มต่างๆ ที่แสดงไว้ที่ส่วนเนื้อหา 

 ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่ใช้พ้ืนที่ของหน้าจอมากท่ีสุด โดยจะเป็นรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ส าหรับ
น าเข้าข้อมูล 

 ส่วนผลรวม สว่นนี้จะเกิดกรณีน าเข้าข้อมูลในส่วนเนื้อหามีลักษณะเป็นแบบตาราง ค่าผลรวมของ
ตารางจะแสดงในส่วนนี้ 

 ส่วนอนุญาต อาจมีหรือไม่มีก็ได้ โดยเป็นส่วนของลายเซนต์หรือชื่อผู้รับผิดชอบ 

สว่นหัว (Heading Zone) 
สว่นควบคมุ 

(Control Zone) 

สว่นค าสัง่ (Instruction Zone) 

สว่นเนือ้หา (Content Zone) 

สว่นการอนุญาต (Authorization Zone) 

สว่นผลรวม (Totals Zone) 
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5.2.1.2 การออกแบบโครงสร้างการน าเข้าข้อมูล (Structure Data Entry) 

การออกแบบโครงสร้างการน าเข้าข้อมูล เป็นการออกแบบในส่วนเนื้อหาของหน้าจอเพ่ือก าหนด
รูปแบบ หรือลักษณะของช่องป้อนข้อมูล เพ่ือเตรียมความสะดวกให้กับผู้ใช้  การออกแบบการน าเข้าข้อมูล
จะคล้ายกับการกรอกข้อมูลบนเอกสารจริง เริ่มกรอกจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง ตัวอย่างการ
ออกแบบโครงสร้างการน าเข้าข้อมูล แสดงไว้ดังรูปที่ 7.28 โดยมีค าแนะน าในการออกแบบดังนี้ [อนันต์, 
2546] 

 ความสมดุลของข้อความบนจอภาพ ข้อความที่ปรากฏบนจอภาพต้องไม่กระจายอยู่ในส่วนใด
ส่วนหนึ่งของจอภาพ เช่น การมีข้อมูลเฉพาะส่วนซ้ายมือของจอภาพ โดยเหลือส่วนขวาของจอภาพมาก ถือ
ว่าไม่มีความสมดุล 

 ต าแหน่งของพ้ืนที่รับข้อมูลจะต้องจัดให้ชวนมอง การวางต าแหน่งของพ้ืนที่รับข้อมูลในจอภาพ
จัดได้ 2 แบบคือ จัดด้านซ้ายเสมอ หรือจัดด้านขวาเสมอ ผู้ออกแบบจะต้องเลือกแบบใดแบบหนึ่งและต้อง
ออกแบบเหมือนกันทั้งระบบ 

 จอภาพต้องสอดคล้องทั้งระบบ ข้อความเดียวกันจะต้องวางไว้ในต าแหน่งเดียวกันของจอภาพ
ทุกจอภาพในระบบ ในกรณีที่เป็นปุ่มค าสั่ง ปุ่มนั้นก็ต้องท าหน้าที่เดียวกัน 

 รายละเอียดบนหน้าจอจะต้องไม่แน่นเกินไป จอภาพที่มีข้อความแน่นเกินไปจะท าให้ไม่น่าดูและ
น าไปสู่การบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดได้ หากมีรายละเอียดของการบันทึกมาก ไม่สามารถท าได้ภายในหน้าจอ
เดียวอาจแบ่งให้มีมากกว่าหนึ่งหน้าจอ แต่ถ้าจ าเป็นต้องให้อยู่ในหน้าจอเดียวกัน อาจจะจัดกลุ่มข้อมูลที่แบ่ง
รายละเอียดอย่างชัดเจน 

 เขตข้อมูลจะต้องเรียงตามล าดับและแบ่งกลุ่มให้เหมาะสม เขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันควรอยู่
ใกล้กันและจัดต าแหน่งให้เหมาะสม มีการเรียงล าดับที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นรูปแบบทั่วๆ ไป เช่น ค าน าหน้า 
ชื่อ นามสกุล ควรเรียงตามล าดับ หรือ อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ควรเรียงตามล าดับ เป็นต้น 

 ช่องว่างที่จะให้บันทึกข้อมูลควรแสดงให้เห็นถึงขนาดของข้อมูล ผู้ใช้ควรจะเห็นขนาดหรือความ
กว้างของเขตข้อมูลที่จะบันทึก บางครั้งอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้ค าเต็มหรือว่าค าย่อ เครื่องหมาย จะ
สามารถแสดงให้เห็นจ านวนอักขระ 

 มีค าอธิบายเกี่ยวกับเขตข้อมูล เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขตข้อมูลไม่มีความชัดเจนซึ่งจะเป็นเหตุให้ผู้ใช้
บันทึกข้อมูลผิด จะต้องมีค าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเขตข้อมูลนั้นไว้ในต าแหน่งมาตรฐานหรืออยู่ใกล้กับ
เขตข้อมูลนั้น เช่น การบันทึกเกี่ยวกับวันที่ มีค าอธิบายว่าให้บันทึกในลักษณะ (เดือน/วัน/ปี) โดยใช้ตัวเลข
อย่างละ 2 หลัก โดยปีต้องเป็นปี พ.ศ. ตัวอย่างคือ 10/05/58 หมายถึง วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 

นั่นเอง 
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 ให้ปรากฏข้อความเตือนเมื่อป้อนค่าที่รับไม่ได้ ถ้าผู้ใช้ป้อนค่าที่รับไม่ได้ ควรมีการออกแบบ
ข้อความเตือนให้ปรากฏขึ้นหลังจากสิ้นสุดการป้อนค่าในเขตข้อมูลนั้น ข้อความเตือนจะบอกค่าที่อนุญาตให้
บันทึก 

 ใช้กล่องเครื่องมือส าหรับน าเข้าเขตข้อมูลที่เหมาะสม หากเป็นเขตข้อมูลที่ไม่จ ากัดรูปแบบการ
น าเข้า ควรใช้กล่องข้อความ (Text Box) ส าหรับเขตข้อมูลที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก หรือใช้พ้ืนที่ข้อความ 
(Text Area) ส าหรับเขตข้อมูลขนาดใหญ่ หากเป็นเขตข้อมูลที่จ ากัดรูปแบบการน าเข้า สามารถใช้ Radio 

Button, List Box, Combo Box  หรือ Check Box ตามลักษณะของข้อมูลเพื่อลดภาระในการพิมพ์ข้อมูล 

 สีที่ใช้ในการออกแบบจอภาพบันทึกข้อมูล สีเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้จอภาพเป็นที่น่าสนใจ แต่สิ่ง
ที่นักออกแบบจะต้องระลึกไว้เสมอคือ สีที่ใช้ในการออกแบบจอภาพเพ่ือแสดงผล (ผู้ใช้จ้องจอภาพไม่นาน) 
จะต้องแตกต่างจากสีที่ใช้ในการออกแบบบันทึกข้อมูล (ผู้ใช้จ้องจอภาพนาน)  โดยประเด็นส าคัญที่เป็น
แนวทางในการใช้สีที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบจอภาพบันทึกข้อมูลมีดังนี้ 

1. ควรจ ากัดจ านวนสีที่ใช้ในแต่ลจอภาพไม่เกิน 4 สี และจอภาพทั้งระบบควรใช้สีที่เหมือนๆ กัน
ทั้งระบบไม่ควรเกิน 7 สี 

2. ใช้การเปลี่ยนสีเพ่ือเปลี่ยนสถานะของระบบ ในการแสดงผลสีที่ได้เปลี่ยนไป แสดงว่า มี
เหตุการณ์ไม่ปกติเกิดข้ึน 

3. ใช้สีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใช้ 
4. สีที่ใช้ควรสอดคล้องกันทั้งระบบ โดยถ้าส่วนหนึ่งของระบบใช้สีแดงเพ่ือแสดงถึงการเกิด

ข้อผิดพลาด ดังนั้น สีแดงไม่ควรจะน าไปใช้ในส่วนอีกของระบบอีก 

5. สีของตัวหนังสือกับสีพ้ืนไม่ควรใช้สีตัดกันมาก เช่น ตัวหนังสือสีแดงพ้ืนสีเขียว หรือตัวหนังสือสี
น้ าเงินพื้นสีแดง ทั้งนี้เพราะจะท าให้มองตัวหนังสือไม่ชัด 

5.2.2 กลยุทธ์ส าหรับการออกแบบส่วนแสดงผล 

การออกแบบส่วนแสดงผล (Output Design) เป็นการออกแบบการน าเสนอข้อมูลที่ระบบจะต้องมี
ในรูปของรายงาน โดยผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแสดงบนจอภาพหรือบนเอกสารผ่านทางเครื่องพิมพ์ ซึ่งมี
ลักษณะการแสดงผลคล้ายกัน แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างกันบ้างในประเด็นเกี่ยวกับความละเอียดของจอภาพ 
หรือขนาดของกระดาษพิมพ์ รายงานโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ 5 ส่วนคือ 

 ส่วนหัวรายงาน (Report Header) เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับระบุชื่อของรายงาน เพ่ือท าให้ผู้ใช้
ทราบว่าเป็นรายงานเกี่ยวกับอะไร โดยชื่อเรื่องต้องอยู่กลางกระดาษ (หรือกลางหน้าจอ) บรรยายให้ชัดเจน 
สั้นกระทัดรัด ง่าย และเข้าใจทันทีที่อาจมีการระบุช่วงเวลาของข้อมูลที่น ามาแสดง เช่น “รายงานรายรับ-

รายจ่ายประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2559” หรือ “รายงานเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาแรกเข้า ระหว่างปี 
พ.ศ. 2551 - 2560” เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีสารสนเทศอ่ืนๆ ที่อยากให้ปรากฏ ได้แก่ โลโกและที่อยู่ของ
หน่วยงาน หรือวันที่พิมพ์รายงาน เป็นต้น 
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 ส่วนหัวของหน้า (Page Header) เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับระบุรายละเอียดของสารสนเทศของแต่
ละหน้า อันได้แก่ หัวข้อย่อยของรายงาน และข้อความอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน นอกจากนี้ในส่วนนี้
สามารถแสดงถึงชื่อของขอบเขตข้อมูลที่ต้องการแสดงข้อมูลในเขตนั้น 

 ส่วนรายละเอียด (Detail) เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลรายงานที่อาจอยู่ในรูปของข้อความ ตาราง
หรือกราฟ 

o รายงานแบบข้อความ ควรออกแบบโดยใช้ตัวอักษรขนาดแตกต่างกัน หรืออาจใช้ตัวเข้มหรือ
ขีดเส้นใต้ ที่แยกระหว่างหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และรายละเอียด ถ้ามีเนื้อที่มากพอควรเว้นระยะห่าง
ระหว่างบรรทัดให้ห่างพอสมควร รายละเอียดข้อมูลที่บรรยายควรเป็นข้อความชิดซ้ายและเว้นช่องว่าง
ระหว่างบรรทัดให้พอเหมาะ 

o รายงานแบบตาราง ควรออกแบบให้ประกอบด้วยส่วนหัวคอลัมน์และส่วนข้อมูลตารางในแต่
ละคอลัมน์ โดยหากคอลัมน์ยาว ส่วนหัวคอลัมน์อาจจะใช้ตัวย่อตามที่องค์กรก าหนดและสื่อเข้าใจกัน 
รายการข้อมูลใดที่มีความสัมพันธ์กันควรจะจัดกลุ่มรวมไว้ด้วยกัน 

o รายงานแบบกราฟ ควรออกแบบโดยเลือกใช้ลักษณะกราฟที่เหมาะสมที่จะสื่อความหมาย
กับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักออกแบบจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายของกราฟ 

 ส่วนท้ายของรายงาน (Report Footer) เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฏเพียงครั้ง
เดียวเมื่อจบรายงาน หรือเม่ือจบการจ าแนกลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ยอดรวมการขายในแต่ละ
จังหวัด หรือยอดรวมทั้งหมด 

 ส่วนท้ายของหน้า (Page Footer) โดยทั่วไปส่วนนี้จะแสดงเลขหน้าของรายงาน หรือ
สารสนเทศอ่ืนๆ ที่ต้องการให้ปรากฏเมื่อหมดหน้าหนึ่งๆ 

6. สรุปท้ายบท 

ในการออกแบบซอฟต์แวร์หรือระบบในรายละเอียดนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับการออกแบบเชิง
สถาปัตยกรรม นักออกแบบระบบสามารถกระท าได้ 2 แนวทางคือ การออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง และ
การออกแบบระบบเชิงวัตถุ โดยการออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง (Structural System Design) เป็นการ
ออกแบบที่มองปัญหาต่างๆ ของระบบในลักษณะส่วนย่อยหรือโมดูล ที่มีการท างานต่อเนื่องกันผ่านการ
ส่งผ่านข้อมูลระหว่างกัน ส่วนการออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented System Design) เป็นการ
ออกแบบที่มองปัญหาต่างๆ ของระบบงานออกเป็นกลุ่มของวัตถุหรือคลาส ที่มีคุณลักษณะและพฤติกรรม
การด าเนินการต่างๆ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ วัตถุสามารถโต้ตอบการท างานระหว่างกันโดยการส่งข้อความถึง
กัน ซึ่งเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการออกแบบที่สื่อให้ผู้ใช้ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ 
เข้าใจได้ก็คือการใช้แบบจ าลองส าหรับการออกแบบ 
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แบบจ าลองที่ใช้ในการออกแบบระบบเชิงโครงสร้างคือ แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 

Diagram: DFD) เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่อยู่นอกระบบมีการรับและส่งข้อมูลใดเข้ามาในระบบ
บ้าง ภายในระบบมีการประมวลผลใด ข้อมูลน าเข้าและข้อมูลส่งออกในแต่ละการประมวลผลมีอะไรบ้าง 
เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร มีการเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง ส าหรับแบบจ าลองที่ใช้ในการออกแบบ
ฐานข้อมูลคือ แผนภาพความสัมพันธ์ (Entity-Relationship Diagram: ERD) เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็น
ถึงโครงสร้างของตารางข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลเหล่านั้น ส าหรับแบบจ าลอง
ที่ใช้ในการออกแบบระบบเชิงวัตถุที่เป็นที่นิยมคือ Unified Modeling Language (UML) เป็นภาษา
มาตรฐานในการจ าลองระบบที่ท าให้เห็นมุมมองทั้งในลักษณะโครงสร้างแบบคงที่ และในลักษณะพฤติกรรม
การท างาน มีวิวัฒนาการพัฒนาออกมาหลายเวอร์ชัน ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชัน 5.5 ประกอบด้วยแผนภาพ
หลายแผนภาพด้วยกันในการสร้างระบบงานขึ้นมาหนึ่งระบบ 

การออกแบบซอฟต์แวร์ในรายละเอียดขั้นตอนสุดท้าย เป็นการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งาน ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับการออกแบบระบบก่อนหน้า โดยนักออกแบบจะต้องออกแบบภาพรวมที่มีการควบคุม
การท างาน การออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูล และการออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล ส่วนประสานผู้ใช้งานที่
ออกแบบนี้จะถูกน าไปใช้โดยโปรแกรมเมอร์ ในขั้นของการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไป 

 

เอกสารอ้างอิง 
กิตติ กิตติวัฒนะกุล และกิตติพงษ์ กลมกล่อม, UML – วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ, 

กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2544. 
สุนทริน วงศ์ศิริกุล และชัยวัฒน์ สิทธิกรโอฬารกุล, การพัฒนาโมเดลส าหรับการเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุด้วย UML 2.0, กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย จ ากัด, 2550. 

อัษฏาพร นุชประยูร, การพัฒนาซอฟต์แวร์: วิธีการเชิงวัตถุ, กรุงเทพฯ: วิบูลย์กิจการพิมพ์, 2543. 

อนันต์ เกิดด า, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2546. 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544. 

Chen, P. P-S., The Entity-Relationship Model toward a Unity of Data, ACM 

Transaction on Database System 1, pp. 9-36, 1976. 

Chris Gane and Trish Sarson, Structure Systems Analysis and Design Tools and 

Techniques, New Jersey: Prentice Hall, 1979. 

Codd, E.F., A Relational Model of Data for Large Relational Databases, 

Communication of ACM, pp. 77-85, 1970. 



บทท่ี 7  การออกแบบซอฟตแ์วร์ในระดบัรายละเอียด (Detailed Software Design)              172 

Edward Yourdon and Larry L. Constantine, Structure Design: Fundamentals of a 

Discipline of Computer Program and System Design, New Jersey: Prentice-Hall, 

1979. 

Grady Booch, Ivar Jacobson and James Rumbaugh. The Unified Modeling Language 

Users Guide, Addison-Wesley, 1998. 

ISO, ISO/IEC 19501:2005 - Information technology – Open Distributed Processing - 

Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2, 2005. 

OMG: Object Management Group, OMG Unified Modeling Language (OMG UML), 

Superstructure, Version 2.4.1, 2011. 

OMG: Object Management Group, OMG Unified Modeling Language (OMG UML), 

Version 2.5, 2015. 

Theo Mandel, The Elements of User Interface Design, New York: John Wiley & Sons, 

1997. 

Tom DeMacro, Structured Analysis and System Specification, New Jersey: Prentice-

Hall, 1979. 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=32620
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=32620


บทท่ี 7  การออกแบบซอฟตแ์วร์ในระดบัรายละเอียด (Detailed Software Design)              173 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 

1. การออกแบบซอฟต์แวร์ในระดับรายละเอียดมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ 

ก) การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม 

ข) การพัฒนาซอฟต์แวร์ (การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

2. แนวความคิดของการพัฒนาระบบเชิงโครงสร้าง มีความแตกต่างจากแนวความคิดของการพัฒนาระบบ
เชิงวัตถุอย่างไร จงอธิบาย 

3. จงข้อแตกต่างระหว่างแผนภาพกระแสข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical DFD) และแผนภาพกระแสข้อมูลเชิง
กายภาพ (Physical DFD) พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

4. สวนสนุกแห่งหนึ่งจ าหน่ายบัตรผ่านเข้าสวนสนุก โดยมีเงื่อนไขการคิดราคาบัตรค่าเข้าคือ หากเข้าวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ ผู้ใหญ่ราคา 250 บาท เด็กราคา 150 บาท แต่ถ้าเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะคิดราคา
ตามช่วงเวลาเข้า โดยหากเข้าเวลา 10.00-15.00น. ผู้ใหญ่ราคา 300 บาท เด็กราคา 170 บาท หากเข้า
เวลา 10.00-18.00น. ผู้ใหญ่ราคา 350 บาท เด็กราคา 200 บาท หากเข้าเวลา 10.00-22.00น. ผู้ใหญ่ราคา 
450 บาท เด็กราคา 250 บาท 

 จงเขียนค าอธิบายการประมวลการจ าหน่ายบัตรผ่านเข้าสวนสนุกแห่งนี้ ด้วย 

ก) ตารางตัดสินใจ (Decision Table) โดยตัดเงื่อนไขที่ซ้ าซ้อนหรือเป็นไปไม่ได้ออกไป 

ข) ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 

5. ฐานข้อมูล (Database) ที่ดีควรคุณสมบัติอะไรบ้าง จงแจกแจงมาอย่างน้อย 3 ข้อ 

6. จงอธิบายความหมายของค าต่อไปนี้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล 

ก) เอนติตี้ (Entity) 

ข) แอททริบิวต์ (Attribute) 

ค) คีย์หลัก (Primary Key) 

ง) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

7. จงอธิบายความแตกต่างของแผนภาพโครงสร้าง (Structure Diagram) และแผนภาพเชิงพฤติกรรม 
(Behavior Diagram) ของภาษา UML 

8. แผนภาพใดบ้างของภาษา UML ที่เพียงพอต่อการอธิบายให้เห็นทั้งโครงสร้าง (Structure) และ
พฤติกรรม (Behavior) ของระบบ จงบอกชื่อแผนภาพเหล่านั้นมากลุ่มละ 2 ชื่อ 
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9. จงยกตัวอย่างการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งาน ตามลักษณะของกฏเหล็กการออกแบบ 3 ประการ
ต่อไปนี้ มาอย่างน้อยประการละ 2 ตัวอย่าง 

(ก) ให้ผู้ใช้ควบคุมการท างานบางอย่างได้ 
(ข) ลดปริมาณของสิ่งที่ผู้ใช้ต้องจดจ าลง 
(ค) ส่วนประสานผู้ใช้งานต้องสอดคล้องกัน 

10. จากรูปแบบการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับระบบต่อไปนี้ (1) การโต้ตอบด้วยภาษาค าสั่ง (2) การโต้ตอบ
ด้วยเมนูค าสั่ง (3) การโต้ตอบด้วยแบบฟอร์มข้อมูล (4) การโต้ตอบด้วยการท างานเชิงวัตถุ และ (5) การ
โต้ตอบการท างานด้วยภาษาธรรมชาติ จงเขียนตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของรูปแบบการโต้ตอบ
เหล่านั้น 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความน า 
2. แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างซอฟต์แวร์ 
3. หลักปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างซอฟต์แวร์ 
4. กระบวนการในการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างซอฟต์แวร์ 
5. การจัดท าเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ 
6. การจัดหาอุปกรณ์ระบบ 

7. สรุปท้ายบท 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. สามารถบอกแนวคิดในการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างซอฟต์แวร์ได้ 
2. สามารถอธิบายหลักปฏิบัติต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างซอฟต์แวร์ได้ 
3. สามารถอธิบายกระบวนการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างซอฟต์แวร์ได้ 
4. สามารถท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานหรือรหัสเทียมได้ 
5. สามารถอธิบายการจัดท าเอกสารประกอบโปรแกรม และการจัดหาอุปกรณ์ระบบได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ผู้สอนซักถามเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 

5. ผู้เรียนตอบค าถามในชั้นเรียน และซักถามข้อสงสัย 

6. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
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3. บทความจากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

การประเมินผลการเรียนการสอน 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 8 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) 
 

1. ความน า 

หลังจากทีมงานออกแบบ ได้ท าการออกแบบรายละเอียดต่างๆ ของซอฟต์แวร์ที่แสดงในรูปแบบของ
แผนภาพชนิดต่างๆ ประกอบค าอธิบาย รวมอยู่ในเอกสารการออกแบบแล้ว ผลลัพธ์ของการออกแบบนี้จะ
ถูกส่งมอบต่อให้กับทีมนักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ เพ่ือท าการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งทางเลือกใน
การพัฒนานั้นสามารถท าได้โดยการพัฒนาโปรแกรมข้ึนเอง การซื้อโปรแกรมส าเร็จรูป หรือการว่าจ้างบริษัท
พัฒนาระบบ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ต้องผ่านกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงการออกแบบ
ซอฟต์แวร์ แล้วน าผลการออกแบบไปเขียนโปรแกรมตามข้อก าหนดความต้องการและการออกแบบข้างต้น 
ที่อ่านเข้าใจง่ายเมื่อต้องน าไปใช้ในการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ซึ่งการเขียนโปรแกรมอาจไม่ใช่เรื่องยาก
ส าหรับโปรแกรมเมอร์ แต่สิ่งส าคัญอยู่ที่การสร้างซอฟต์แวร์เป็นทีมงาน เนื่องจากโปรแกรมเมอร์แต่ละคนมี
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และรูปแบบแนวทางการเขียนโปรแกรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมที่ดีและเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างทีมงาน ในการผลิต
ซอฟต์แวร์ให้ได้คุณภาพ 

 นอกจากนี้ การจะพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูง มีผู้ใช้ท างานร่วมกันหลายคน 
ส่วนใหญ่ซอฟต์แวร์มักจะถูกแบ่งส่วนการท างานออกเป็นหลายชิ้นส่วน แล้วจึงน าชิ้นส่วนซอฟต์แวร์เหล่านั้น
มาประกอบร่วมกัน ดังนั้นเพ่ือให้ง่ายต่อการประกอบซอฟต์แวร์ การจัดท าเอกสาร และการบ ารุงรักษา จึง
จ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานและกระบวนการท างานของทีมงาน เพ่ือควบคุมการด าเนินงานของทีม
โปรแกรมเมอร์ให้สอดคล้อง มีระเบียบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักปฏิบัติในการเขียน
โปรแกรมแบบเดียวกัน ค านึงถึงโครงสร้างของโปรแกรม โครงสร้างของข้อมูล และแนวทางการเขียน
โปรแกรมแบบน ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ที่อ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะมี
ประโยชน์ส าหรับบุคคลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต่อตัวโปรแกรมเมอร์เองและต่อบุคคลอ่ืนในทีมงาน 

2.  แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างซอฟต์แวร์ 
จากวัตถุประสงค์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพตามที่ได้ท าการออกแบบไว้ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างซอฟต์แวร์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องท าอย่างมีหลักการให้ถูกวิธีการ โดยแนวคิดในการ
เขียนโปรแกรมสามารถท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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2.1 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Programming) เป็นการจัดการค าสั่งต่างๆ ให้มี

รูปแบบและมาตรฐานที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ง่าย ตรวจสอบได้ง่าย ทั้งสะดวกในการปรับปรุงภาษา
โปรแกรมในอนาคต มีโครงสร้างการควบคุม 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1) โครงสร้างแบบล าดับขั้นตอน (Sequence) ประกอบด้วยค าสั่งหรือชุดค าสั่งที่ด าเนินการแบบ
เรียงล าดับต่อเนื่อง โดยแต่ละข้ันตอนมีการด าเนินการเพียงครั้งเดียว ไม่มีการตัดสินใจ 

2) โครงสร้างแบบมีทางเลือกในการตัดสินใจ (Decision) ทางใดทางหนึ่ง โดยในโปรแกรมมีการ
ตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นค่าจริงหรือค่าเท็จ แล้วด าเนินการตามค าสั่งที่เงื่อนไขก าหนดต่อไป 

3) โครงสร้างแบบท าซ้ า (Iteration) เป็นการท างานแบบวนซ้ าหลายๆ รอบ และหลุดจาก
เงื่อนไขก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตรงกับท่ีก าหนดไว้ 

2.2 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming: OOP) เป็นการเขียนโปแกรมที่
อาศัยแนวคิดเชิงวัตถุ โดยผู้เขียนโปรแกรมต้องแยกประเภทของวัตถุ มองวัตถุหนึ่งเป็นแหล่งรวมของข้อมูล
และกระบวนการไว้ด้วยกัน โดยจะมีคลาส (Class) เป็นตัวก าหนดคุณสมบัติของวัตถุ และคลาสสามารถสืบ
ทอดคุณสมบัติไปยังคลาสระดับลูกได้ มีการน าค่ากลับมาใช้ ใหม่ (reuse) ท าให้ลดขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมลงได้ โดยเฉพาะโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูง 

3. หลักปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างซอฟต์แวร์ 
การเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ใดก็ตาม จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ 
โครงสร้างควบคุมการท างานของโปรแกรม อัลกอริทึ่ม และโครงสร้างข้อมูล โดยมีเป็นหลักปฏิบัติในการ
เขียนโปรแกรมส าหรับองค์ประกอบเหล่านี้ ดังนี้ 

3.1 โครงสร้างควบคุม 

การควบคุมการท างานของโปรแกรม เป็นส่วนสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการควบคุมการท างาน
ของโปรแกรมว่าให้โปรแกรมท างานไปในทิศทางใด เพ่ือให้ทีมโปรแกรมเมอร์เองอ่านโค้ดได้สะดวก ให้เข้าใจ
ในการท างานของโปรแกรม  โดยการควบคุมการท างานของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 ทางคือ 

1) การเขียนโค้ดจากบนลงล่าง คือ การเขียนโปรแกรมในลักษณะที่เป็นไปตามค าสั่งควบคุมของ
โปรแกรมจากบนลงล่าง โดยโปรแกรมเมอร์ไม่ควรเขียนโปรแกรมให้กระโดดไปมา อย่างเช่นค าสั่ง goto 

เหมือนในอดีต เพราะจะท าให้การเขียนโปรแกรมไม่เป็นระบบ เกิดความสับสนในการติดตาม 

2) การแบ่งส่วนการท างานออกเป็นโมดูล เป็นการเขียนโปรแกรมที่แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ  
เรียกว่าฟังก์ชันหรือโมดูล แต่ละโมดูลรับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลตามหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป โมดูล



บทท่ี 8  การพฒันาซอฟตแ์วร์ (Software Development)                 179 

ละ 1 หน้าที่ โดยโปรแกรมเมอร์ควรเขียนแยกโมดูลออกมาต่างหากจากโค๊ดส่วนอ่ืนของโปรแกรม ทั้งนี้เพ่ือ
ง่ายต่อการแก้ไขปรับปรุงและลดความซ้ าซ้อนในการเขียนโค๊ต  แล้วเขียนควบคุมค าสั่งการท างานของ
โปรแกรมเรียกใช้งานโมดูล หรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโมดูล 

3.2 อัลกอริทึ่ม 

อัลกอริทึ่ม (Algorithm) เป็นล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหางานใดๆ ที่แสดงให้เห็น
การแก้ไขปัญหาแต่ละงานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ตัวอย่างเช่น อัลกอริทึ่ม Bubble Sort และอัลกอริทึ่ม 
Quick Sort ที่ใช้ส าหรับการเรียงล าดับข้อมูล หรืออัลกอริทึ่ม Dijkstra ที่ใช้ส าหรับการหาเส้นทางที่สั้นที่สุด
ในกราฟ เป็นต้น ซึ่งมีหลักปฏิบัติคือ ก่อนลงมือเขียนโปรแกรมจริงที่เกี่ยวกับอัลกอริทึ่ม จะใช้วิธีการเขียน
รหัสเทียม (Pseudo Code) หรือผังงาน (Flowchart) เพ่ือทดลองออกแบบอัลกอริทึมของโปรแกรมก่อน 
เพ่ือลดความผิดพลาดในการเขียนโค๊ด โดยต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอัลกอริทึ่มนั้น 
จากนั้นน าอัลกอลิธึมที่ ได้จากการออกแบบมาเขียนเป็นโค้ดโปรแกรม ภายใต้ ภาษาโปรแกรมมิ่ง 
แพลตฟอร์ม และฮาร์ดแวร์ที่ก าหนด 

3.3 โครงสร้างข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เป็นลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยความจ าและจะถูก
ประมวลผลในโปรแกรม โดยตัวอย่างโครงสร้างข้อมูล ได้แก่ Array, Stack, Queue, Linked List, Tree, 

Graph เป็นต้น โดยโครงสร้างข้อมูลเหล่านี้จะมีการเลือกใช้ตามลักษณะของปัญหาการโปรแกรมนั้นๆ มี
หลักในการเขียนโปรแกรมตามโครงสร้างข้อมูลคือ เขียนโปรแกรมโครงสร้างข้อมูลให้ง่ายที่สุด และใช้
โครงสร้างข้อมูลเป็นตัวก าหนดโครงสร้างโปรแกรม 

3.4 หลักปฏิบัติอ่ืนๆ 

นอกจากหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนของโปรแกรมตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 
ยังมีหลักปฏิบัติอื่นๆ ที่จะช่วยให้การเขียนโปรแกรมมีคุณภาพขึ้น ดังนี้ 

1. เขียนอัลกอริทึ่มตามโครงสร้างของภาษาโปรแกรม 

2. เลือกโครงสร้างข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของการออกแบบ 

3. เข้าใจสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และสร้างส่วนต่อประสานที่สอดคล้อง 
4. ใช้ค าสั่งตรรกะแบบมีเงื่อนไขที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
5. ใช้ลูปซ้อนลูปในแบบที่ง่ายต่อการทดสอบ 

6. เลือกชื่อตัวแปรที่สื่อความและเป็นไปตามมาตรฐานการเขียนโปรแกรมท่ีใช้กันอยู่ทั่วไป 

7. เขียนโปรแกรมท่ีมีหมายเหตุ ช่วยให้อ่านโปรแกรมให้เข้าใจได้ในตัวเอง 
8. จัดรูปแบบหน้าตา เช่น การย่อหน้า และการเว้นบรรทัด เพ่ือช่วยให้เข้าใจง่าย 

9. สร้างโปรแกรมให้สามารถน ามาใช้ซ้ า (reuse0 ได้ ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าคอมโพเน้นท์ 
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 โดยกรณีเป็นผู้ผลิตคอมโพเน้นท์เพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถใช้งานซ้ าได้ (Producer Reuse) สิ่งที่ควร
ค านึงถึงคือ สร้างคอมโพเน้นท์ให้เป็นกลางมากที่สุด ควรมีการก าหนดส่วนประสานการท างานของคอมโพ
เน้นท์ให้ชัดเจนและสมบูรณ์ที่สุด แต่กรณีที่เป็นลูกค้าผู้น าคอมโพเน้นท์มาใช้ซ้ า (Consumer Reuse) สิ่งที่
ควรค านึงถึงการพิจารณาเลือกคอมโพเน้นท์ที่มีฟังก์ชันหรือข้อมูลตามที่ตรงกับงาน หากต้องการน ามาเพ่ือ
ดัดแปลงคอมโพเน้นท์ต่ออีกทีหนึ่ง ต้องดูว่าคุ้มค่าหรือไม่เม่ือเทียบกับการสร้างขึ้นมาใหม่ 

4. กระบวนการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างซอฟต์แวร ์

ในการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งเพ่ือแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ จ าเป็นจะต้องมีกระบวนการในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถเขียนโปรแกรมจริงได้อย่างสะดวก
และรัดกุม อันน าไปสู่ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ซึ่งกระบวนการเขียนโปรแกรมควรด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปนี้  

4.1 การท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา 

ขั้นตอนนี้ ทีมงานโปรแกรมเมอร์จะต้องศึกษาท าความเข้าใจในเอกสารต่างๆ ที่ได้จากการออกแบบ
ของนักออกแบบระบบ ซึ่งประกอบด้วย แบบจ าลองการออกแบบ ค าอธิบายการท างาน พจนานุกรมข้อมูล 
รูปแบบจอภาพที่ใช้ในการน าเข้าข้อมูลและรูปแบบรายงาน รวมทั้งเอกสารที่เป็นแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่ง
เอกสารเหล่านี้จะท าให้โปรแกรมเมอร์มีความเข้าใจในระบบงาน แล้วท าการวิเคราะห์ปัญหาของระบบงาน
นั้น โดยการแบ่งซอฟต์แวร์หรือระบบปัญหาออกเป็นส่วนโปรแกรมย่อย แล้ววิเคราะห์ในแต่ละส่วนเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เกิดข้ึน โดยการพิจารณาแต่ละส่วนโปรแกรมย่อยเพ่ือหา 

1) วัตถุประสงค์ (Objectives) ของปัญหาส่วนงาน  ทั้งนี้เพ่ือดูว่าต้องการแก้ปัญหาอะไร อันจะ
ท าให้เขียนโปรแกรมได้ตรงกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ได้ 

2) ข้อมูลน าเข้า (Inputs) เป็นข้อมูลจ าเป็นที่จะน าเข้ามาเพ่ือประมวลผลแก้ปัญหาตามความ
ต้องการของส่วนโปรแกรมย่อยนั้น 

3) ข้อมูลผลลัพธ์ (Output) และรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ เนื่องจากรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ
จากส่วนโปรแกรมนั้น อาจอยู่ในลักษณะของข้อความ ตัวเลข ตาราง หรือแผนภูมิ หรืออาจใช้ผสมกันได้
ขึ้นอยู่กับผู้เขียนโปรแกรมเป็นคนก าหนด แต่ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 

4) ขั้นตอนวิธีการท างาน (Process) ของโปรแกรม ซึ่งขั้นตอนวิธีการท างานที่จะน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาหนึ่งๆ  จะขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาที่มีความแตกต่างกันไป บางขั้นตอนวิธีใช้ได้ตรงๆ บาง
ขั้นตอนวิธีอาจจะต้องมีการประยุกต์ใช้งานเพ่ือแก้ปัญหาต่อไป 

5) ตัวแปร (Variables) ที่จ าเป็นต้องใช้ในการโปรแกรม ตัวแปรในที่นี้หมายถึงชื่อที่ผู้เขียน
โปรแกรมสามารถตั้งขึ้นเองตามหลักการตั้งชื่อของตัวแปรภาษาคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้เขียนโปรแกรม เพ่ือ
ใช้ในการอ้างอิงการเก็บข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลภายในตัวแปร  
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4.2 การออกแบบโปรแกรม 

ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว โดยการก าหนดขั้นตอน 
ทิศทาง รูปแบบการท างานของโปรแกรม การน าเข้าข้อมูล วิธีประมวลผล และผลลัพธ์ของโปรแกรม การ
ก าหนดตัวแปรให้สอดคล้องกับข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือให้การท างานของโปรแกรมเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเครื่องมือที่น ามาใช้ในการออกแบบโปรแกรม ได้แก่ ผังงาน และรหัสเทียม 

4.2.1 ผังงาน (Flowchart) 

ผังงาน (Flowchart) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้อธิบายล าดับขั้นตอนการท างานในรูปแบบแผนภาพที่
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายต่างๆ ของค าสั่ง และใช้ข้อความในสัญลักษณ์แทนข้อมูลตัวแปร 
ตัวด าเนินการทางการค านวณและการเปรียบเทียบ สรุปสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนผังงานไว้ในตารางที่ 8.1  

 

ตารางท่ี 8.1 สัญลักษณ์ผังงาน (Flowchart Symbols) 

รูปภาพสัญลักษณ ์ ความหมายสัญลักษณ ์ รูปภาพสัญลักษณ ์ ความหมายสัญลักษณ ์

 เริ่มต้นหรือจบการท างานของผัง
งาน 

 แสดงข้ อมู ลห รื อผลลั พธ์ ทา ง
จอภาพ (display) 

 

 

การประมวลผล (process)  แสดงข้ อมู ลห รื อผลลั พธ์ ทา ง
เครื่องพิมพ์ (printer) 

 การน าเข้าข้อมูลหรือแสดงผล
ข้อมูล โดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์ 

 จุดเช่ือมต่อ (connector) ในหน้า
เดียวกัน 

 

 

การรับน าเข้าข้อมูลทางแป้นพิมพ์  จุด เ ช่ื อมต่ อ ไปหน้ าอื่ น  (page 

connector) 

 การตัดสินใจ (decision) การ
เปรียบเทียบ (comparison) 

 โปรแกรมย่อยหรืองานที่ก าหนดไว้
แล้ว (predefine process) 

 การเตรียมการก าหนดค่าล่วงหน้า 
หรือการก าหนดค่าเป็นตัวเลข 

 ทิศทางการท างาน 

( ที่มา: สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (American National Standard Institute: ANSI) และองค์กรมาตรฐาน
นานาชาติ (International Standard Organization: ISO) ) 

 

สามารถเขียนผังงานคอมพิวเตอร์ โดยน าสัญลักษณ์ต่างๆ มาเรียงต่อกันเพ่ือแสดงล าดับขั้นตอนการ
ท างาน โดยมีเส้นลูกศรเชื่อมระหว่างสัญลักษณ์ต่างๆ ท าให้มองเห็นภาพการท างานของระบบและโปรแกรม
สามารถแบ่งการเขียนผังงานคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ประเภทคือ ผังงานระบบ และ ผังงานโปรแกรม  
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4.2.1.1 ผังงานระบบ (System Flowchart) 

ผังงานระบบ เป็นผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนการท างานภายในระบบอย่างกว้างๆ เพ่ือให้เห็น
โครงสร้างโดยภาพรวมของระบบ ซึ่งจะแสดงถึงความเกี่ยวข้องของส่วนที่ส าคัญต่างๆ ในระบบนั้น เช่น 
เอกสารข้อมูลเบื้องต้น สื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้ ข้อมูลจะส่งผ่านไปยังหน่วยงานใด มีกิจกรรมประมวลผลข้อมูล
อะไรในหน่วยงานนั้น แล้วจะส่งต่อไปหน่วยงานใด เป็นต้น ดังนั้นผังงานระบบอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูล สื่อ
หรือแหล่งบันทึกข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ คน หรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละจุดจะประกอบด้วย การน าข้อมูล
เข้า วิธีการประมวลผล และการแสดงผลลัพธ์ ดังตัวอย่างในรูปที่ 8.1 

 

 

รูปที่ 8.1 ตัวอย่างการเขียนผังงานระบบ (System Flowchart) 

4.2.1.2 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)  

ผังงานโปรแกรม เป็นผังงานที่แสดงถึงล าดับขั้นตอนของค าสั่งที่ใช้ในโปรแกรม ตั้งแต่เริ่มต้นว่ามี
การปฏิบัติแต่ละข้ันตอนอย่างไร ใช้วิธีการอะไรบ้าง สุดท้ายจะได้ผลลัพธ์อะไรบ้าง โดยผังงานนี้แยกย่อยมา
จากผังงานระบบ โดยดึงเอาแต่ละจุดที่เกี่ยวข้องกับการท างานที่ปรากฏในผังงานระบบมาเขียนเป็นผังงาน
โปรแกรม การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน มีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์
ระบบและโปรแกรมเมอร์ เนื่องจากเป็นสื่อกลางในการแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน เพ่ือน าไป
ประกอบการเขียนโปรแกรมต่อไป ดังตัวอย่างในรูปที่ 8.2 
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รูปที่ 8.2 ตัวอย่างการเขียนผังงาน (Flowchart) 

4.2.2 รหัสเทียม (Pseudo Code) 

รหัสเทียม (Pseudo Code) เป็นค าสั่งที่จ าลองความคิดเป็นล าดับขั้นตอนแบบย่อๆ กระทัดรัดตาม
ลักษณะของปัญหา มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงแต่ไม่สามารถน าไปประมวลสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างานได้จริง ไม่เจาะจงภาษาใดภาษาหนึ่ง โดยหลักการเขียนรหัสเทียมคือ 

 เขียนประโยคค าสั่งการท างานแต่ละบรรทัดในรูปแบบภาษาอังกฤษอย่างง่าย เนื่องจากสื่อให้
เห็นการท างานได้ง่ายและกระชับ แต่สามารถใช้ภาษาอ่ืนได้ตามลักษณะความเข้าใจ 

 ในหนึ่งบรรทัดใช้เขียนประโยคค าสั่งเพียงค าสั่งเดียว 

 ควรใช้ย่อหน้าเพ่ือแยกค าเฉพาะได้ชัดเจน รวมถึงจัดโครงสร้างการควบคุมให้เป็นสัดส่วน ซึ่ง
ช่วยให้อ่านโค๊ตได้ง่าย 

 ท างานจากประโยคค าสั่งบนลงไปยังประโยคค าสั่งล่าง สามารถท างานวนซ้ าไปยังบรรทัด
ด้านบนก่อนหน้าได้ แต่ต้องเขียนค าสั่งควบคุมบอกเอาไว้ด้วย 

 กลุ่มของประโยคค าสั่งต่างๆ อาจรวมกลุ่มเข้าด้วยกันในรูปแบบของโมดูล แต่ต้องมีการก าหนด
ชื่อของโมดูลด้วย เพ่ือให้สามารถเรียกใช้งานโมดูลนั้นได้ 
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รูปที่ 8.3 ตัวอย่างการเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code) เพ่ือค านวณคะแนนเฉลี่ย 

ประโยชน์ของรหัสเทียมคือ สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดโครงร่างกระบวนการ
ท างานของการเขียนโปรแกรมแต่ละโปรแกรม เป็นต้นแบบในการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
โปรแกรมของโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบ รวมถึงเป็นตัวก าหนดงานเขียนโปรแกรม เพ่ือให้
โปรแกรมเมอร์น าไปพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานตามกระบวนการที่ได้
จ าลองกระบวนการจริงไว้ในรหัสเทียม 

4.3 การเขียนโปรแกรม 

ขั้นตอนนี้เป็นการเขียนรหัสโปรแกรมตามวิธีการที่ได้ออกแบบไว้แล้ว โดยเขียนลงในโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกไว้ ซึ่งการจะเลือกใช้ภาษาใดในการเขียนโปรแกรมนั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ 
อย่าง เช่น นโยบายของบริษัท ความเหมาะสมของโปรแกรมกับลักษณะงานที่จะถูกน าไปใช้ การเข้ากันได้
กับโปรแกรมอ่ืนๆ หรืออาจเป็นความถนัดของผู้เขียนโปรแกรมเอง ทั้งนี้ จ าเป็นต้องมีเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้
ในการพัฒนาซอฟต์แวร ์

แต่เดิมนั้น เครื่องมือแต่ละชนิดท างานแบบแยกส่วนกัน  ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการคอมไฟล์ 
(Compile) ซ๊อสโค๊ต ส่วนการลิงค์ (Link) ส่วนการสร้างไฟล์ประมวลผล (Executable File) รวมไปจนถึง
การค้นหาข้อผิดพลาด (Debug) ในโปรแกรม ท าให้การน าไปใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้ขึ้นมา ในลักษณะสภาพแวดล้อม
การพัฒนาแบบรวม (Integrated Development Environment หรือ IDE) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวม
เครื่องมือต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาโปรแกรมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น 

 ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา เช่น C++, JAVA, PHP, VB, C#, ASP, SQL เป็นต้น 

Algorithm: ComputeAverageScore 
Input: จ านวนการวนซ้ า (numLoop), คะแนนทดสอบ (testScore) 
Output: คะแนนเฉลี่ย (average) 
Process: 
Begin 

1.   น าเข้าข้อมูลตัวเลขจ านวนการวนซ้ า numLoop 
2.   ก าหนดให้ตัวแปร sum = 0 
3. วนซ้ าการท างานด้วยตัวแปร I โดยเริ่มท่ี I = 1 ขณะท่ี I <= numLoop เป็นจริงให้เข้าไปท างาน

บรรทัดท่ี 4 แต่ถ้าไม่จริงให้ออกจากการวนซ้ าไปท างานท่ีบรรทัดท่ี 7 
4.             น าเข้าข้อมูลคะแนนทดสอบ testScore 
5.             sum = sum + testScore 
6.   เพิ่มค่าตัวแปร I ทีละ 1 แล้วน า I ไปตรวจสอบเงื่อนไขการวนซ้ าท่ีบรรทัดท่ี 3 
7.   ค านวณคะแนนเฉลี่ย average = sum / numLoop 
8.   คืนค่า average 

End 
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 เครื่องมือ(Tool) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้แปลภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้น ให้เป็นภาษาเครื่องที่
สั่งคอมพิวเตอร์ให้ท างานโดยตรง ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือให้เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบ
รวม (Integrated Development Environment: IDE) ที่มีการรวมส่วนแปลภาษาทั้ง Compiler หรือ 
Interpreter เพ่ือช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมง่ายข้ึน ดังตัวอย่างเครื่องมือในตารางที่ 8.2 

 

ตารางท่ี 8.2 เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองมือ บริษัท ภาษา ฐานข้อมูล 

Visual BASIC Microsoft Basic SQL Server, Oracle, ODBC, OLE DB 

Visual C++ Microsoft C, C++ SQL Server, Oracle, ODBC, OLE DB 

Borland C++ 
Builder 

Inprise C, C++ dBASE, Paradox, Access, ODBC 

Delphi Studio Inprise Pascal SQL Server, Oracle, ODBC, DB2 

Power Builder Sybase Power Script ODBC 

Developer 2000 Oracle PL/SQL Oracle, ODBC 

Visual Studio Microsoft C, C++, C#, Basic, Java SQL Server, Oracle, ODBC, OLE DB 

 

- เครื่องมืออ่ืนๆ สนับสนุนต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งช่วยให้ลดเวลาและแรงงานในการพัฒนา
ระบบลง และได้งานที่มีคุณภาพมากข้ึน 

 Test Tool: เครื่องมือทดสอบ ช่วยค้นหา error ให้อัตโนมัติ 
 Version and Structure Control Tool: เครื่องมือควบคุมเวอร์ชันและควบคุมการแก้ไข

โปรแกรมโดยโปรแกรมเมอร์หลายคน 

 Help Creation Tool: เครื่องมือสร้างส่วนช่วยเหลือ เพื่อลดงานหลังติดตั้งระบบ 

 Installer Creation Tool: เครื่องมือสร้างตัวติดตั้ง ช่วยให้การติดตั้งราบรื่น 

4.4 การทบทวนและแก้ไขโปรแกรม 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการของการทดสอบผลการท างานของโปรแกรมว่า มีความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ หากผลการท างานไม่ถูกต้อง จะต้องย้อนกลับไปแก้ไขรหัสโปรแกรม หรือหากพบว่า
โปรแกรมท างานไม่มีประสิทธิภาพ เช่น โปรแกรมท างานช้า โปรแกรมไม่ครอบคลุมความต้องการ ก็อาจ
ย้อนกลับไปแก้ไขรหัสโปรแกรมหรือออกแบบวิธีแก้ปัญหาใหม่ โดยระหว่างการทดสอบนั้น จะต้องใช้ข้อมูล
ทดสอบท้ังด้านบวกและด้านลบ เพ่ือหาจุดผิดพลาดของโปรแกรมที่เรียกว่า Bug และการแก้ไขโปรแกรมจะ
เรียกว่า Debug โดยข้อผิดพลาดของโปรแกรมมี 2 ประเภทคือ 
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1) กาเขียนค าสั่งไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรมภาษาที่เลือกไว้ ซึ่งเรียกว่า Syntax Error 

หรือ Coding Error ข้อผิดพลาดนี้มักจะพบตอนแปลภาษาโปรแกรมเป็นรหัสภาษาเครื่อง 
2) ข้อผิดพลาดทางตรรกะ หรือ Logic Error เป็นข้อผิดพลาดที่โปรแกรมท างานได้ แต่ผลลัพธ์

ออกมาไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการแก้ปัญหา หรือหาค าตอบที่ออกแบบขึ้น เช่น ต้องการ
ผลลัพธ์อย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ค านวณหรือประมวลผลได้เป็นอีกแบบหนึ่ง 

4.5 การจัดท าเอกสารประกอบและบ ารุงรักษาโปรแกรม 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการของการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประกอบการเขียนโปรแกรม เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมในคราวต่อไป เช่น ในอนาคตอาจมีการปรับแก้หรือเพ่ิมเติมโมดูล ก็
สามารถน าเอกสารที่จัดท าข้ึนมาศึกษาและเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาต่อได้ 

5. การจัดท าเอกสารประกอบซอฟต์แวร ์
การจัดท าเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ คือ การอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมว่า มีจุดประสงค์อะไร 
ท างานอะไรบ้าง มีขั้นตอนการท างานของโปรแกรมเป็นอย่างไร มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบงานอย่างไร 
ซึ่งการท าเอกสารประกอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เป็นส่วนที่จะช่วยให้บุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจ
หน้าที่ วัตถุประสงค์ และการท างานของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น โปรแกรมเมอร์จึงต้องจัดท าเอกสารประกอบ
โปรแกรมให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนและสมบูรณ์ นอกจากนี้ ในบางครั้งอาจต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
โปรแกรมที่ได้มีการท าเสร็จไปนานแล้ว เพ่ือให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนไป สามารถแบ่งวิธีการจัดท า
เอกสารประกอบซอฟต์แวร์ได้หลายแบบ ประกอบด้วย เอกสารประกอบโปรแกรม เอกสารประกอบระบบ 
เอกสารประกอบการปฏิบัติการ และเอกสารผู้ใช้ 

5.1 เอกสารประกอบโปรแกรม 

 การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม (Program Documentation) เป็นกิจกรรมที่กระท าต่อเนื่อง
ในส่วนของการพัฒนาระบบ ซึ่งเริ่มต้นจากขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน และไปเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อโปรแกรมได้รับการทดสอบเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะน าไปใช้งาน ซึ่งเอกสารประกอบ
โปรแกรมนี้ บางส่วนจะท าโดยนักวิเคราะห์ระบบแล้วในช่วงต้น เช่น ค าบรรยายการประมวลผล และ
รูปแบบของรายงาน จากนั้นส่วนที่เหลือท าโดยโปรแกรมเมอร์ในช่วงพัฒนาระบบ โดยอาจจะเพ่ิมค า
บรรยายการท างานเพ่ือชี้แจงบางอย่างไว้ในโปรแกรม พร้อมทั้งระบุเป้าหมายของโปรแกรมให้ด้วย 

 เอกสารนี้จะมีประโยชน์ต่อการน าโปรแกรมไปใช้ในการบ ารุงรักษา โดยจะช่วยโปรแกรมเมอร์ซึ่งไม่
รู้ว่าเป็นใครแต่ได้รับมอบหมายให้แก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเอกสารประกอบ
โปรแกรมท่ีมีคุณภาพจะช่วยประหยัดเวลาของโปรแกรมในการเรียนรู้วิธีการแก้ไขโปรแกรม 
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5.2 เอกสารประกอบระบบ 

 เอกสารประกอบระบบ (System Documentation) จะบรรยายเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบ
สารสนเทศและจะอธิบายว่าแต่ละส่วนของระบบจะน าไปใช้อย่างไร ซึ่งเอกสารประกอบระบบนี้ส่วนมากจะ
ท าโดยนักวิเคราะห์ระบบในขั้นการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เช่น แผนภาพกระแสข้อมูล พจนานุกรม
ข้อมูล ส่วนประสานผู้ใช้ แบบบันทึกข้อมูล แบบแสดงความต้องการระบบ เป็นต้น ซึ่งเอกสารนี้ทีมงาน
จะต้องท าให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่การพัฒนาระบบจะส าเร็ จ ทั้งนี้เพราะต่อไปนักวิเคราะห์ระบบและ
โปรแกรมเมอร์จะต้องอาศัยเอกสารนี้ในการบ ารุงรักษาระบบ 

5.3 เอกสารประกอบการปฏิบัติการ 

 เอกสารประกอบการปฏิบัติการ (Operation Documentation) เป็นเอกสารส าหรับกลุ่มผู้ที่จะ
ปฏิบัติการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท างานในเรื่องการควบคุมการท างาน ได้แก่ การสั่งพิมพ์งาน การ
ตรวจสอบการพิมพ์รายงานที่อยู่ในคิว การบริการตอบปัญหาต่างๆ ของผู้ใช้ เป็นต้น ซึ่งเอกสารประกอบการ
ปฏิบัติการนี้ จะบอกให้ผู้ปฏิบัติการทราบว่า จะสั่งให้โปรแกรมท างานอย่างไรและเมื่อไหร่จะสั่ง ดังนั้น ใน
เอกสารจะมีแบบฟอร์มก ากับการสั่งให้โปรแกรมท างาน ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงาน
ก าหนดขึ้นมาเอง อย่างน้อยข้อความในแบบฟอร์มก ากับการสั่งงาน ควรประกอบด้วย 

 ชื่อระบบ 

 ชื่อโปรแกรม 

 จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 

 วันเวลาที่จะต้องสั่งให้โปรแกรมท างาน 

 ชื่อแฟ้มข้อมูล ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในสื่ออะไร จะต้องระบุถึงแหล่งที่เก็บ ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูล
ผลลัพธ์จะต้องระบุว่าจะส่งไปที่ไหน 

 ลักษณะกระดาษท่ีใช้ในการพิมพ์ จะต้องระบุว่าจะใช้กระดาษอะไร 

 ค าแนะน าเริ่มต้น/เริ่มต้นใหม่ ในขณะสั่งให้โปรแกรมท างาน 

 ข้อความที่แจ้งเก่ียวกับการผิดพลาดและการแก้ไขเบื้องต้น 

เอกสารส าหรับผู้ปฏิบัติการจะต้องสั้นและชัดเจน ทั้งนี้เพราะแต่ละวันผู้ปฏิบัติการจะต้องสั่งให้
โปรแกรมต่างๆ ท างานหลายๆ งาน ปัจจุบัน เอกสารประกอบการปฏิบัติการมักถูกจัดท าในระบบออนไลน์ 
ซึ่งผู้ปฏิบัติการสามารถที่จะเรียกดูจากจอภาพได้ง่าย และรวดเร็ว และแก้ปัญหาจากการสูญหายได้ง่าย 

5.4 เอกสารผู้ใช้งาน 

 เอกสารผู้ใช้งาน (End User Documentation) เป็นเอกสารที่เขียนขึ้นเพ่ือชี้แจงผู้ใช้ระบบใน
ระดับท่ีแตกต่างกัน โดยนักวิเคราะห์และโปรแกรมเมอร์จะต้องรับผิดชอบในการผลิตเอกสารนี้ โดยสามารถ
แบ่งเอกสารส าหรับผู้ใช้ [Somerville, 2007] พอสรุปได้ดังนี้ 
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1.  เอกสารแสดงหน้าที่ของระบบงาน (Functional Document) เป็นเอกสารที่ผู้ประเมินระบบ
จะใช้ โดยเอกสารนี้จะอธิบายถึงหน้าที่และขอบเขตของระบบ พร้อมทั้งข้อจ ากัดต่างๆ ของระบบ 

2. เอกสารเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ (Installation Document) เป็นเอกสารส าหรับผู้บริหาร
ระบบ รายละเอียดในเอกสารจะประกอบด้วยค าอธิบายการเลือกฮาร์ดแวร์ที่จะต้องใช้ระบบผู้ปฏิบัติการ 
และการติดตั้งระบบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

3. คู่มืออ้างอิงระบบงาน (Reference Manual) เป็นคู่มือส าหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ เนื้อหาของ
คู่มือจะเก่ียวกับโครงสร้างของระบบ การใช้งานของระบบ รวมทั้งข้อผิดพลาดนี้อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการใช้
งาน 

4. คู่มือการใช้เบื้องต้น (Introductory Manual) เป็นเอกสารส าหรับผู้ใช้ทั่วไป เนื้อหาของคู่มือจะ
อธิบายถึงการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นใช้ เป็นต้นว่าการเข้าสู่ระบบ เนื้อหาของแบบบันทึกข้อมูล การเตรียม
ข้อมูล เมนู การบันทึกข้อมูล การพิมพ์รายงาน การอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้ นตอนในคู่มือจะต้องมี
ตัวอย่างประกอบ และการเขียนจะต้องเขียนด้วยภาษาท่ีคนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจและปฏิบัติได้ 

5. คู่มือผู้บริหารระบบ (System Administrator Guide) เป็นเอกสารที่อธิบายการท างานของ
ระบบให้แก่ผู้บริหาร เนื้อหาของเอกสารจะครอบคลุมถึงการท างานของผู้ปฏิบัติการ และวิธีการแก้ไขปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

จะเห็นได้ว่า เอกสารส าหรับผู้ใช้แต่ละชนิดจะมีเนื้อหาที่ส าคัญในตัวมันเอง และเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนา
ระบบจะละเลยไม่ได้ เอกสารแต่เดิมจะพิมพ์ออกมาเป็นเล่มๆ แยกออกจากกัน แต่ปัจจุบันเอกสารเหล่านี้จะ
อยู่ในรูปของซีดีรอม 

6. การจัดหาอุปกรณ์ระบบ 

จากรายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมด การจะท าให้ได้ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ดี  จะต้องมีส่วนประกอบของ
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นอย่างเหมาะสม ดังนั้น แนวทางในการจัดหาอุปกรณ์ระบบ (System 

Acquisition) จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ ส าหรับการพิจารณาอุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ที่
ได้มา สามารถจัดหาด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

6.1 การจัดซื้อ 

การจัดซื้อ สามารถท าได้ 3 วิธีการคือ 

1. การจัดซื้อโดยให้ผู้ขายจัดให้ทั้งหมดทั้งระบบ รวมทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การบริการ
จากผู้ขายรายเดียว ระบบที่จัดซื้อพร้อมใช้งานได้ทันที 

2. การจัดซื้อโดยบอกความต้องการของอุปกรณ์ในรายละเอียด เช่น ชนิด ยี่ห้อ ขนาดที่ต้องการ 
เป็นต้น และให้ผู้ขายจัดซื้อให้เลย หรือให้ผู้ขายตอบกลับมาในรูปของใบเสนอราคาและพิจารณาราคา
เปรียบเทียบ 
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3. การจัดซื้อเอง โดยทราบรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ แล้วท าการจัดซื้อเอง ซึ่งผู้ซื้อจะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในรายละเอียดค่อนข้างดี 

6.2 การเช่า 

 การเช่า เป็นการท าสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่ท าสัญญาระหว่างกัน โดยมีทั้งการเช่าในระยะสั้น
และระยะยาว เช่น การเช่าในระยะสั้นระหว่าง 1-12 เดือน การเช่าในระยะยาว เช่น 3-5 ปี เมื่อครบ
ก าหนดอาจยกเลิกสัญญาเช่าหรือต้องการเช่าต่อก็ได้ การเช่าเหมาะกับระบบงานที่ต้องการความยืดหยุ่นกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นอยู่เสมอ หรือการมีต้นทุนที่จ ากัด หรือต้องการใช้งานใน
ช่วงเวลาหนึ่ง เป็นต้น 

7. สรุปท้ายบท 

ในการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีโปรแกรมเมอร์หลายคน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการน ามาตรฐาน
และกระบวนการเขียนโปรแกรมที่เหมาะสม มาใช้ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น โดย
แนวคิดในการเขียนโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นต่อเนื่องมาจากการออกแบบซอฟต์แวร์  ที่สามารถเขียน
เป็นแนวเชิงโครงสร้างและแนวเชิงวัตถุ ส าหรับหลักปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม เมื่อจ าแนก ตาม
องค์ประกอบหลักที่ทุกโปรแกรมต้องมีคือ 1) ส่วนโครงสร้างควบคุมการท างานของโปรแกรมนั้น มีหลัก
ปฏิบัติคือ ต้องเขียนโค๊ตในลักษณะจากบนลงล่าง และแบ่งส่วนการท างานออกเป็นโมดูล เป็นต้น 2) อัลกอริ
ทึ่ม มีหลักปฏิบัติคือ ต้องค านึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของโค๊ต เมี่อต้องแปลงอัลกอริทึ่มจากงาน
ออกแบบมาเป็นโค๊ต โดยต้องเขียนโค๊ตให้กระชับ ท างานได้เร็ว และผลลัพธ์ถูกต้อง 3) โครงสร้างข้อมูล มี
หลักปฏิบัติคือ ปรับข้อมูลที่ได้รับมาให้มีลักษณะที่เขียนโปรแกรมได้ง่าย หรือดูโครงสร้างข้อมูลเพ่ือเป็น
ตัวก าหนดภาษาโปรแกรมมิ่งที่จะเลือกใช้ และ 4) หลักปฏิบัติอ่ืนๆ ได้แก่ การเขียนโค๊ตคร่าวๆ แล้วจึงเก็บ
รายละเอียด หรือ การสร้างโปรแกรมให้สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ เป็นต้น 

กระบวนการเขียนโปรแกรมนั้น จะท าให้สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาของมนุษย์ ซึ่งมี 5 

ขั้นตอนคือ 1) การท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา 2) การออกแบบโปรแกรม ซึ่งสามารถใช้ผังงานหรือ
รหัสเทียม ในการช่วยออกแบบ 3) การเขียนโปรแกรม โดยใช้เครื่องมือสนับสนุนการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 4) การทบทวนและแก้ไขโปรแกรม และ 5) การจัดท าเอกสารระบบและ
บ ารุงรักษาโปรแกรม ซึ่งสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้ทีมทดสอบและประเมินโปรแกรมเข้าใจหน้าที่และ
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น คือเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ ที่ประกอบด้วย เอกสารประกอบ
โปรแกรม เอกสารประกอบระบบ เอกสารประกอบการปฏิบัติการ และเอกสารผู้ใช้ โดยสิ่งที่มีความส าคัญ
ต่อการเขียนโปรแกรมก็คือการจัดหาอุปกรณ์ระบบ ที่สามารถจัดหาได้โดยการจัดซื้อเองหรือการเช่า 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 

 

1. จงให้เหตุผลว่า เพราะเหตุใดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก จึงจ าเป็นต้องมีการ
แบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็นโมดูลย่อย 

2. จงบอกความแตกต่างระหว่างการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structural Programming) และการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) 

3. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยกี่ข้ันตอน อะไรบ้าง 

4. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง อัลกอริทึ่ม (Algorithm) และ รหัสเทียม (Pseudo code) 

5. สมมติมีโจทย์ปัญหาหนึ่งต้องการให้คิดค านวณเป็นเกรดของนักศึกษา จากคะแนนเก็บรวมทั้งหมดกับ
คะแนนสอบปลายภาค ก่อนที่จะท าขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการเขียนโปรแกรม จงท าความเข้าใจและ
วิเคราะห์ปัญหาของโจทย์นี้ และสรุปออกมาว่า 

- ;วัตถุประสงค์คืออะไร 

- ข้อมูลน าเข้ามีอะไรบ้าง 
- ข้อมูลผลลัพธ์คืออะไร 

- ขั้นตอนวิธีการท างานจากข้อมูลน าเข้าจนได้ข้อมูลผลลัพธ์ท าอย่างไร 

6. ในการออกแบบโปรแกรมนั้น โดยทั่วไปมักจะใช้ ผังงาน (Flowchart) หรือ รหัสเทียม (Pseudo code) 
อยากทราบว่า 2 วิธีนี้มีความเหมือนและความต่างกันอย่างไร 

7. สมมติโมดูลการท างานหนึ่ง มีหน้าที่ในการค านวณหาคะแนนรวมของนักศึกษาจ านวน n คนโดยมี
ขั้นตอนการท างานคือ 

- รับค่า n ซึ่งเป็นจ านวนนักศึกษา 
- วนลูปจ านวน n รอบ โดยแต่ละรอบ ให้รับค่าคะแนนของนักศึกษาเข้ามา และมาคะแนนมาเก็บ

รวมกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ n รอบ 

- แสดงผลรวมของคะแนนเมื่อครบตามจ านวนนักศึกษาทุกคน 

จงออกแบบโปรแกรมการท างานของโมดูลนี้ โดยเขียนเป็นผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) 

8. จากโจทย์เดียวกันในข้อ 7 จงออกแบบการท างานของโมดูล โดยเขียนเป็นรหัสเทียม (Pseudo code) 

9. หากท่านได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขายสินค้าประเภทต่างๆ ในลักษณะ
เดียวกับ LaZada จะใช้เครื่องมืออะไรบ้าง และใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ใดบ้างในการพัฒนา 

10. เอกสารประกอบซอฟต์แวร์ชนิดใด ที่สามารถจัดท าเพ่ือส่งมอบไปพร้อมกับซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

การทดสอบซอฟต์แวร ์
 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความน า 
2. กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 
3. วิธีการทดสอบซอฟต์แวร์ 
4. ระดับการทดสอบซอฟต์แวร์ 
5. เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ 
6. แผนการทดสอบซอฟต์แวร์ 
7. สรุปท้ายบท 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. สามารถอธิบายกระบวนการและวิธีการในการทดสอบซอฟต์แวร์ได้ 
2. สามารถจ าแนกระดับการทดสอบซอฟต์แวร์ได้ 
3. สามารถอธิบายเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ได้ 
4. สามารถวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ และสร้างกรณีทดสอบซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคต่างๆ ได้ 
5. สามารถท าการทดสอบซอฟต์แวร์ได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ผู้สอนซักถามเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 

5. ผู้เรียนตอบค าถามในชั้นเรียน และซักถามข้อสงสัย 

6. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยการสร้างกรณีทดสอบ และท าการทดสอบตาม
แผนกับซอฟต์แวร์จริง 

7. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
5. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับน ามาทดสอบซอฟต์แวร์ 

การประเมินผลการเรียนการสอน 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 9 

การทดสอบซอฟต์แวร ์(Software Testing) 
 

1.  ความน า 

การพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือใช้งานในองค์กรต่างๆ นั้น มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง หากผู้ใช้งานไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องของวงจรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีเพียงพอ น าซอฟต์แวร์ที่ไม่มีประสิทธิภาพมาติดตั้งใช้งาน
ภายในองค์กร และพบกับข้อผิดพลาดต่างๆ เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ท างานและประสิทธิผลขององค์กรลดลง และอาจก่อให้เกิดปัญหารวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามมาได้อีก
มากมาย 

ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบซอฟต์แวร์ และให้ซอฟต์แวร์นั้นผ่านการยืนยันความถูกต้องก่อนน าไปใช้
งาน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งานซอฟต์แวร์ว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างการท างานของ
ซอฟต์แวร์ และเพ่ือให้การลงทุนทั้งหมดเป็นไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ในอดีตการทดสอบซอฟต์แวร์จะมี
ความหมายเดียวกับการทดสอบโปรแกรมหรือซอร์สโค๊ต แต่ปัจจุบันกิจกรรมการทดสอบเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาระบบทั้งหมด ตั้งแต่การทดสอบตามข้อก าหนดในการออกแบบเบื้องต้น ไปจนถึงการ
ทดสอบในระดับสถาปัตยกรรม องค์ประกอบ รวมไปถึงการทดสอบในระดับซอร์สโค๊ต  โดยทดสอบเพ่ือให้
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนานั้นเป็นไปตามข้อก าหนดคุณลักษณะความต้องการด้านซอฟต์แวร์ และตรงกับความ
คาดหวังของผู้ใช้ ทดสอบตั้งแต่ระดับหน่วยย่อยไปจนกระทั่งทดสอบระบบโดยรวม ด้วยการเลือกใช้เทคนิค
ในการทดสอบซอฟต์แวร์แบบต่างๆ เพ่ือน ามาสร้างกรณีทดสอบ ซึ่งจะต้องจัดท าแผนการทดสอบให้ชัดเจน
เพ่ือให้การทดสอบครอบคลุมทุกกรณี 

2.  กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 
การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) เป็นกระบวนการประมวลผลโปรแกรมหรือระบบ ที่มีความ
ตั้งใจในการค้นหาข้อผิดพลาด หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการประเมินคุณสมบัติหรือ
ความสามารถของโปรแกรมหรือระบบ และก าหนดว่าเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการ  [Glenford J. Myers, 

1979] หรือมีอีกนิยามคือ การทดสอบซอฟต์แวร์ เป็นกระบวนการทดสอบเพ่ือการป้องกันความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น โดยจะช่วยในการแก้ไขความผิดพลาด ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อไป นอกจากนั้นแล้ว การ
ทดสอบเป็นช่วงๆ จะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาขนาดใหญ่ในภายหลัง” [William Hetzel 

1984] 
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นอกจากนั้นแล้ว การทดสอบยังถูกก าหนดนิยามไว้โดยผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งได้มีการ
สรุปไว้โดย IEEE ว่า การทดสอบซอฟต์แวร์เป็น “กิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินและปรับปรุงคุณภาพของ
ซอฟต์แวร์ โดยการตรวจหาข้อผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วท าการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหา
ดังกล่าวให้ถูกต้อง” [IEEE, 2004]  ซึ่งถือได้ว่ากระบวนการนี้เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการประกัน
คุณภาพซอฟต์แวร์ สามารถสรุปขั้นตอนในการทดสอบซอฟต์แวร์ได้ ดังนี้ 

 

 

รูปที่ 9.1 กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 
 

ในขั้นตอนแรกของกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ เริ่มจากที่นักทดสอบจะต้องท าการก าหนด
เป้าหมายของการทดสอบ เช่น ส่วนที่ท าการทดสอบ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น จากนั้นท าการ
เลือกวิธีการทดสอบที่สามารถก าหนดคุณภาพของการทดสอบได้ ซึ่งวิธีการทดสอบที่เลือกใช้ในที่นี้หมาย
รวมถึง ระดับการทดสอบและเทคนิคที่เลือกใช้  แล้วท าการสร้างชุดข้อมูลส าหรับการทดสอบ (Test Cases) 

ซึ่งอาจอยู่ในรูปของข้อมูลหรือสถานการณ์ที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือการทดสอบและเปรียบเทียบผลลัพธ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในระบบ ซึ่ง Test Cases ชุดนั้นจะต้องมีการก าหนดผลลัพธ์ที่ถูกต้องก่อนการทดสอบ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบกับผลการทดสอบที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการท างาน เมื่อทุกอย่างก าหนดเรียบร้อยแล้ว ก็จะถึง
ขั้นการลงมือทดสอบจริง ที่อาจใช้นักทดสอบอิสระหรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ส าหรับการ
ทดสอบโดยเฉพาะ และสุดท้ายคือการตรวจสอบการทดสอบอย่างละเอียด โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์จาก
การทดสอบจริงกับผลลัพธ์ที่คาดไว้ที่ถูกต้องส าหรับชุดข้อมูลทดสอบนั้น และท าการบันทึกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร 
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หมายเหตุ ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาด 

Error (การกระท าผิด) หมายถึง ค่าจริงที่ได้จากการท างานไม่ตรงกับค่าที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังรวมถึงผลการ
ตัดสินใจที่ผิดไปจากความต้องการด้วย 

Fault (ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง) หมายถึง สภาวะที่กระบวนการประมวลผลของซอฟต์แวร์ท างานไม่
ปกติ ซึ่งอาจน าไปสู่สภาวะล้มเหลวได้ กล่าวคือ แม้ว่าข้อมูลที่น าเข้าสู่ระบบ 

 

3.  วิธีการทดสอบซอฟตแ์วร์ 
ในขั้นของการลงมือทดสอบจริงนั้น  จะต้องมีการทดสอบว่าซอฟต์แวร์หรือระบบที่พัฒนานั้น เป็นไปตาม
ข้อก าหนดคุณลักษณะความต้องการด้านซอฟต์แวร์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องทดสอบว่า 
ท างานได้ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้หรือไม่ ซึ่งการทดสอบทั้งสองแบบเรียกว่าการตรวจทานและการ
ตรวจรับ (Verification and Validation: V&V) 

3.1 การทดสอบแบบตรวจทาน 

การทดสอบแบบตรวจทาน (Verification) เป็นการทดสอบซอฟต์แวร์ เพ่ือยืนยันผลลัพธ์จากการ
ออกแบบของขั้นตอนหนึ่งๆ ในช่วงชีวิตของการพัฒนาระบบ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดคุณลักษณะความ
ต้องการของระบบที่ก าหนดไว้ การทดสอบแบบนี้จะช่วยค้นหาและก าจัดข้อบกพร่องในช่วงต้นๆ ของ
กระบวนการพัฒนาระบบ จากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบในช่วงต้นๆ ที่ เรียกว่า Work 

products โดยสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบโดยรวมได้ประมาณ 15% และค้นหา
ข้อบกพร่องได้ตั้งแต่ 60-100% ของข้อบกพร่องทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารหรือในผลิตภัณฑ์ โดยผลลัพธ์ของ
การทดสอบแบบ Verification จะอยู่ในรูปของความถูกต้องและความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ รวมถึง
เอกสารสนับสนุนการท างานของระบบ ซึ่งวิธีการทดสอบสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบดังนี้ 

3.1.1 การทดสอบแบบตรวจการณ์ (Software Inspection) 

การทดสอบแบบตรวจการณ์นี้ เป็นการตรวจสอบเพ่ือค้นหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในขั้นตอนแรกๆ 
ภายในวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมไปถึงการก าหนดความต้องการของระบบ การออกแบบ และการ
พัฒนาโค๊ต ข้อบกพร่องที่พบในขั้นตอนแรกนี้มีแนวโน้มที่จะถูกขยายให้กลายเป็นข้อบกพร่องที่มากขึ้นใน
ขั้นตอนของการออกแบบ และการพัฒนาโค๊ต ซึ่งหากตรวจพบข้อบกพร่องตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากจะช่วยให้มี
ค่าใช้จ่ายต่ าแล้ว ยังช่วยให้แน่ใจได้ว่าซอฟต์แวร์ที่ได้ส่งมอบมีคุณภาพตามที่ได้ก าหนดไว้ 

กระบวนการทดสอบมีขั้นตอนการด าเนินการคือ (ก) ขั้นการวางแผนการทดสอบเลือก Work 

products ที่ต้องการทดสอบและก าหนดเวลาในการทดสอบ (ข) ขั้นเตรียมการโดยให้บุคลากรภายในทีม
เริ่มการทดสอบเป็นรายบุคคลเพ่ือหาข้อบกพร่องภายใน Work products โดยแต่ละคนต้องบันทึก
ข้อบกพร่องที่พบด้วยตนเอง (ค) ขั้นประชุมผลการทดสอบของบุคลากรในทีมทดสอบเพ่ือพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใน Work products (ง) ขั้นการแก้ไขข้อบกพร่องใน Work 
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products เพ่ือให้แน่ใจว่าตรงตามความต้องการของระบบและข้อก าหนดเบื้องต้นในการออกแบบระบบ 
และ (จ) ขั้นติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 

3.1.2 การรีวิวโค๊ต (Code Review) 

การรีวิวโค๊ต มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในซอร์สโค๊ตของโปรแกรม ซึ่ง
ข้อบกพร่องที่พบจะหมายถึงการที่โค๊ตไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือโค๊ดไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการ
ของระบบอย่างแท้จริง หรือโค๊ตนั้นไม่ได้ด าเนินการตามเทคนิคการโปรแกรมที่ถูกต้องและเหมาะสม โดย
ประเด็นส าคัญในการรีวิวตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างโค๊ต ได้แก่ การรีวิวด้านความชัดเจน ด้านการบ ารุงรักษา 
ด้านความถูกต้องเที่ยงตรง ด้านความปลอดภัย ด้านความสามารถในการน ากลับมาใช้ใหม่ และด้านความมี
ประสิทธภาพ ของโค๊ตเหล่านั้นว่าอยู่ในระดับใด มีข้อบกพร่องหรือไม่ ซึ่งหากรีวิวโค๊ตด้วยวิธีการที่เหมาะสม
จะสามารถค้นพบข้อบกพร่องและแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว จะเป็นการช่วยลดเวลาในการพัฒนาระบบลง
ได้ 10-30% 

3.2 การทดสอบแบบตรวจรับ 

การทดสอบแบบตรวจรับ (Validation) เป็นกิจกรรมการทดสอบซอฟต์แวร์เพ่ือยืนยันความ
เที่ยงตรงของผลลัพธ์ในส่วนต่างๆ ของระบบ ว่าได้ถูกพัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ใช้ตามที่ก าหนดไว้
อย่างแท้จริงหรือไม่ โดยกิจกรรมการทดสอบนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายๆ ของวงจรชีวิตในการพัฒนาระบบ 
ซึ่งจะเป็นการทดสอบทั้งจากข้อมูลทดสอบและข้อมูลภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานจริง ก่อนที่ระบบจะ
ถูกส่งมอบให้กบัผู้ใช้งาน 

ในทางปฏิบัตินั้น การทดสอบแบบ V & V จะมีความเกี่ยวข้องกับทุกๆ ขั้นตอนในวงจรชีวิตของการ
พัฒนาระบบ โดยการทดสอบแบบ Verification จะเริ่มก่อนก่อนการ Validation เสมอ ซึ่งจะได้มีการ
อธิบายในระดับการทดสอบซอฟต์แวร์ต่อไป 

4.  ระดับการทดสอบซอฟต์แวร์ 
จากการที่การทดสอบซอฟต์แวร์นั้น จ าเป็นต้องมีการทดสอบความถูกต้องในทุกๆ ขั้นตอนของวงจรชีวิตของ
การพัฒนาระบบ ตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดความต้องการของระบบ การออกแบบ และขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบ ดังนั้นการทดสอบในแต่ละขั้นตอนจะถูกน าเสนอในรูปของ V-Model ดังรูปที่ 9.2  

V-Model เป็นแบบจ าลองที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างขั้นตอนการพัฒนาระบบและ
การทดสอบในแต่ละข้ันตอน เช่น ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบ จะมีเอกสารการออกแบบโมดูลหรือคอม
โพเนนท์ แต่ละโมดูลก็จะถูกทดสอบโดยใช้การทดสอบหน่วยย่อย (Unit Test) เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าโค๊ต
โปรแกรมได้ถูกพัฒนาตามข้อก าหนดเบื้องต้นในการออกแบบและรูปแบบมาตรฐานของโปรแกรม ส าหรับ
การออกแบบในรายละเอียดจากหลายๆ โมดูลก็จะต้องท าการทดสอบการรวม (Integration Test) 

องค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน ส าหรับการที่จะยืนยันได้ว่าฟังก์ชันการท างานของระบบทั้งหมดมีความถูก
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ต้อง ท าได้โดยการทดสอบระบบ (System Test) โดยตรวจสอบจากการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ 
และสุดท้ายข้อก าหนดความต้องการทั้งหมดของระบบที่ได้มาจากผู้ใช้จะต้องถูกทดสอบการยอมรับ 
(Acceptance Test) เพ่ือยืนยันว่าการท างานของระบบเป็นตามความต้องการของผู้ใช้ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดความต้องการหรือไม่ 

 

 

รูปที่ 9.2 V-Model ส าหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ 
(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก รังสิต ศิรริังษี.) 

4.1 การทดสอบหน่วยย่อย 

การทดสอบหน่วยย่อย (Unit Testing) เป็นการทดสอบหน่วยย่อยที่สุดของซอฟต์แวร์ทีละหน่วย
อย่างเป็นอิสระต่อกัน เพ่ือประเมินการท างานในด้านต่างๆ ของหน่วยย่อยว่าท างานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 
มีข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องของแต่ละหน่วยตรงไหนบ้าง บางครั้งจะเรียกว่าการทดสอบโมดูล  (Module 

Testing) หรือการทดสอบองค์ประกอบ (Component Testing) การทดสอบในขั้นตอนนี้จะอ้างอิงเอกสาร
การออกแบบระบบซอฟต์แวร์เชิงเทคนิค (Technical Design Specification) เป็นหลัก ซึ่งในเอกสาร
ดังกล่าวจะก าหนดไว้ว่าในแต่ละโมดูลท าหน้าที่อะไร และมีกระบวนการท างานอย่างไร 

4.2 การทดสอบการรวมหน่วย 

การทดสอบการรวมหน่วย (Integration Testing) เป็นการทดสอบโดยการเพ่ิมจ านวนโมดูลที่มี
กลไกในการท างานสัมพันธ์กันเข้าไปทดสอบ เพ่ือให้แน่ใจได้ว่ากลไกการติดต่อระหว่างกันมีความสมบูรณ์ 
และการทดสอบการส่งผ่านหรือเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังโมดูลที่เกี่ยวข้องจะไม่เกิดการสูญหายหรือสูญเสียไป
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ระหว่างการติดต่อเรียกใช้งาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีของจ านวนพารามิเตอร์ไม่เท่ากันระหว่างโมดูลที่มีการ
รับและส่งพารามิเตอร์ ซึ่งการรวมโมดูลเข้าด้วยกันอาจมีผลต่อการท างานของข้อมูลที่แตกต่างออกไปจาก
ข้อมูลที่ถูกทดสอบในขั้นตอนการทดสอบหน่วยย่อย (Unit Testing) การทดสอบในขั้นตอนนี้จะอ้างอิง
เอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงฟังก์ชันการท างานของซอฟต์แวร์ (Functional Design Specification) 

เป็นหลัก ซึ่งในเอกสารดังกล่าวจะก าหนดไว้ว่าแต่ละระบบย่อยประกอบด้วยโมดูลใดบ้าง และมี
กระบวนการท างานอย่างไร 

4.3 การทดสอบระบบ 

การทดสอบระบบ (System Testing) เป็นการทดสอบการท างานร่วมกันของทั้งระบบ โดยการ
เพ่ิมโปรแกรมเข้าไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบทุกโปรแกรมของระบบงาน เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าเมื่อประสาน
เชื่อมโยงการท างานร่วมกันแล้วจะให้ผลลัพธ์ถูกต้อง โดยการทดสอบนี้จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบใน
ภาพรวมระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทุกๆ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ตลอดจนกลไกในการติดต่อ
ระหว่างองค์ประกอบทั้งหมดว่า ระบบได้ตอบสนองความต้องการใช้งาน ทั้งในส่วนของฟังก์ชันการท างาน
และในส่วนของประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์แล้วหรือไม่ โดยอ้างอิงเอกสารข้อก าหนดคุณลักษณะความ
ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์เป็นหลัก 

4.4 การทดสอบการยอมรับ 

การทดสอบการยอมรับ (Acceptance Testing) เป็นการด าเนินการทดสอบโดยใช้ข้อมูลจริงและ
สภาพแวดล้อมของการท างานจริง เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบท างานตอบสนองความต้องการในการด าเนินงาน
ของผู้ใช้หรือไม่ ซึ่งระหว่างการทดสอบอาจท าให้ค้นพบข้อผิดพลาดบางอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน เนื่องจาก
การทดสอบในขั้นตอนที่ผ่านมาทั้งหมดล้วนแล้วแต่ใช้ข้อมูลจ าลองทั้งสิ้น ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่ายังมีบาง
ประเด็นที่ซอฟต์แวร์ไม่ได้พัฒนาเพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าว กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์นี้จะ
ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าผู้ใช้งานจะยอมรับ และตกลงร่วมกับนักพัฒนาระบบได้ว่า สามารถส่ง
มอบงานซอฟต์แวร์นี้ได้แล้ว และเตรียมพร้อมในการติดตั้งเพื่อใช้งานจริงในองค์กรต่อไป 

5.  เทคนิคในการทดสอบซอฟต์แวร์ 
วิธีการในการทดสอบซอฟต์แวร์ในแต่ละระดับจะมีจุดมุ่งเน้นที่แตกต่างกัน โดยมีเทคนิคในการทดสอบ
ซอฟต์แวร์ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

5.1 เทคนิคในการทดสอบระดับหน่วยย่อย 

เทคนิคในการทดสอบระดับหน่วยย่อย สามารถท าได้ 2 วิธีคือ การทดสอบแบบกล่องขาว (White 

Box) และการทดสอบแบบกล่องด า (Black Box) ที่มีความแตกต่างกันในแง่ของการมองเห็นกลไกการ
ท างานของส่วนของซอฟต์แวร์ที่ต้องการทดสอบ 
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5.1.1 การทดสอบแบบ White Box 

การทดสอบแบบกล่องขาว (White Box) หรือการทดสอบเชิงโครงสร้าง (Structural Testing) 

เป็นการทดสอบท่ีเน้นโครงสร้างโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมในเชิงตรรกะ รวมไปถึงการตรวจสอบเพ่ือ
หาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการท างานในแต่ละโมดูลของโปรแกรม ดังนั้น การ เลือกตัวแทน
ข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบจะขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเป็นหลัก การทดสอบซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ
นี้จึงเปรียบเหมือนการป้อนข้อมูลเข้าสู่กล่องใส ที่ผู้ทดสอบสามารถมองเห็นกระบวนการท างานภายในกล่อง
ได้อย่างชัดเจนว่ามีโครงสร้างการท างานอย่างไร ดังนั้นการทดสอบด้วยวิธีนี้ ผู้ทดสอบจ าเป็นจะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างภายในของโปรแกรมและทักษะทางด้านเทคนิคในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ และการออกแบบข้อมูลที่ใช้ส าหรับการทดสอบเป็นอย่างดี 

 

รูปที่ 9.3 เทคนิคในการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ White Box 

 

เทคนิคในการทดสอบแบบ White Box สามารถแบ่งได้ออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ การทดสอบควบคุม
กระแสการท างาน (Control Flow Testing) และการทดสอบกระแสข้อมูล (Data Flow Testing) 

1) การทดสอบการควบคุมกระแสการท างาน (Control Flow Testing) เป็นการทดสอบที่เน้นไป
ที่การตรวจสอบโครงสร้างภายในโปรแกรมเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบว่า ทุกๆ ประโยค
ภายในโปรแกรมจะต้องมีการประมวลผลการท างานอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ เส้นทางที่เป็นไปได้ของการ
ควบคุมกระแสการท างานของโปรแกรม โดยวิธีการที่นิยมใช้มี 2 วิธีคือ 
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1.1) การวิเคราะห์ความครอบคลุมของโค๊ต (Code Coverage Analysis) ที่เป็นการ
เปรียบเทียบการท างานของโปรแกรมกับโค๊ตที่ปรากฏอยู่ในซอสโค๊ต เป้าหมายของการเลือกข้อมูลทดสอบ
ของวิธีนี้คือ เพ่ือให้เกิดการประมวลผล ณ จุดใดจุดหนึ่งภายในโปรแกรม เช่น ในประโยคการท างานหนึ่งๆ 
หรือต าแหน่งที่เป็นเงื่อนไขหนึ่งๆ หรือเส้นทางการท างานหนึ่งๆ เป็นต้น ผลลัพธ์ที่คาดไว้จะถูกประเมินในรูป
ของความครอบคลุมในการท างาน (Coverage Criteria) ประเภทต่างๆ ส าหรับการก าหนดข้อมูลทดสอบ
ของวิธีนี้สามารถท าได้ 3 แบบดังนี้ 

 วิธี Statement Coverage  เทคนิคนี้เหมาะจะท าการทดสอบทุกบรรทัดหรือทุกค าสั่ง ซึ่งใน
ที่นี้รวมถึงการทดสอบส่วนที่เป็นข้อผิดพลาดที่ได้รับการยกเว้น (exception error) ด้วย ซึ่งวิธีการนี้ใช้เวลา
ทดสอบนานกว่าเทคนิคอ่ืนๆ แต่ข้อเสียของวิธีนี้คือไม่ได้ท าการตรวจสอบเงื่อนไขในกรณีต่างๆ 

 วิธี Decision Coverage เทคนิคนี้เน้นไปที่การทดสอบทุกๆ การตัดสินใจในโปรแกรม ใช้เวลา
เร็วกว่าการทดสอบแบบ statement coverage ซ่ึงในการตัดสินใจนั้นๆ อาจจะมีเงื่อนไขอ่ืนๆ เช่น or หรือ 
and เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจก็ได้  

 วิธี Path Coverage เทคนิคนี้เน้นไปที่การทดสอบทุกๆ เส้นทางภายในโปรแกรม โดยการ
พิจารณาเส้นทางการประมวลผลร่วมกับทุกๆ ความเป็นไปได้ของลอจิกท่ีก าหนดไว้ 
 

ตัวอย่างที่ 9.1 จากส่วนของโค๊ตค าสั่งต่อไปนี้ที่ประกอบด้วยค าสั่งตรวจสอบเงื่อนไข 2 เงื่อนไขติดกัน เพ่ือ
ตรวจสอบค่าของตัวแปร A, B และ X ว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงจะท าการประมวลค าสั่ง 

if ((A>1) && (B==0))  

         X = X/A;  

if ((A==2) || (X>1))  

         X = X+1; 
 

 จงสร้างกรณีทดสอบ (Test Cases) ว่าจะต้องใช้ค่า A, B และ X เป็นเท่าใดส าหรับการทดสอบ 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความครอบคลุมของโค๊ต ในด้านความครอบคลุมของประโยคค าสั่ง ความครอบคลุม
ของเงื่อนไขการตัดสินใจ และความครอบคลุมของเส้นทางการประมวลผล 

 

วิธีท า 

 กรณีการทดสอบความครอบคลุมของประโยคค าสั่ง: การทดสอบกรณีนี้จะสนใจว่าประโยค
ค าสั่งทั้งสองคือ X = X/A และ X = X+1 ได้รับการประมวลผลอย่างน้อย 1 ครั้ง นั่นหมายความว่า ให้สร้าง
กรณีทดสอบโดยการก าหนดค่าให้กับ A, B และ X ที่ท าให้เงื่อนไขเป็นจริงทั้งสองเงื่อนไข 

ดังนั้น จะได้ 1 Test Case คือ A = 2, B = 0, X = 2  เพียงพอที่จะท าให้เงื่อนไขทั้งคู่เป็นจริง 
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 กรณีทดสอบความครอบคลุมของเงื่อนไขการตัดสินใจ : การทดสอบกรณีนี้จะสนใจว่าเงื่อนไข
การตัดสินใจซึ่งมีอยู่ 4 เงื่อนไขคือ A>1,  B==0,  A==2 และ X>1 ได้รับการประมวลผลอย่างน้อย 1 ครั้ง 
นั่นหมายความว่า ให้สร้างกรณีทดสอบโดยการก าหนดค่าให้กับ A, B และ X ที่ท าให้เงื่อนไขทั้ง 4 มีทั้งค่า
จริงและเท็จ ยกตัวอย่าง 

 กรณีของ A  ก าหนดให้ A=2 เป็นจริง  และ A=0 เป็นเท็จ 

 กรณีของ B  ก าหนดให้ B=0 เป็นจริง  และ B=1 เป็นเท็จ 

 กรณีของ X  ก าหนดให้ X=2 เป็นจริง  และ X=0 เป็นเท็จ 

เมื่อเปรียบเทียบตามเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการเชื่อมกันด้วย AND และ OR จะได้ 4 Test Cases ดังตาราง 
 

 A > 1 B == 0 (A>1) && 
(B==0) 

 A B      

1 T T T  2 0      
2 T F F  2 1  Test Cases  
3 F T F  0 0  A B X  
4 F F F  0 1  2 0 2 (ข้อ 1, 5) 
 A == 2 X > 1 (A==2) || (X>1)  A X  2 1 0 (ข้อ 2, 6) 
5 T T T  2 2  0 0 2 (ข้อ 3, 7) 
6 T F T  2 0  0 1 0 (ข้อ 4, 8) 
7 F T T  0 2      
8 F F F  0 0      

 

 กรณีทดสอบความครอบคลุมของเส้นทางการประมวลผล : การทดสอบกรณีนี้จะสนใจว่า
เส้นทางการประมวลผลซึ่งมีอยู่ 4 เส้นทางคือ เส้นทางที่ท าให้เงื่อนไข (A>1) && (B==0) และ (A==2) || 

(X>1) เป็นเส้นทางแบบ  จริง-จริง  จริง-เท็จ  เท็จ-จริง และ เท็จ-เท็จ ได้รับการประมวลผลอย่างน้อย 1 

ครั้ง นั่นหมายความว่า ให้สร้างกรณีทดสอบโดยการก าหนดค่าให้กับ A, B และ X ที่ท าให้ได้ 4 เส้นทางนั้น 

ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบตามเส้นทางต่างๆ จะได้ 4 Test Cases ดังตาราง 
 

    Test Cases    
 (A>1) && (B==0) (A==2) || (X>1)  A B X    
1 T T  2 0 0  TT TF 
2 T F  3 0 0  TT FF 
3 F T  2 1 0  TF TF 
4 F F  3 1 0  TF FF 

1.2) การทดสอบเส้นทางการประมวลผล (Basis Path) เป็นการวัดความซับซ้อนทางตรรกะของ
การออกแบบ และใช้ผลลัพธ์จากการวัดในการก าหนดข้อมูลเพ่ือใช้ส าหรับการทดสอบเส้นทางการ
ประมวลผลของโปรแกรม ซึ่งวิธีการคือ 

 สร้าง Control Flow Graph ซึ่งประกอบด้วยโหนดและเส้นที่แสดงถึงการท างานของโปรแกรม 
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 ค านวณหาค่า Cyclomatic Complexity (CC) จากจ านวนโหนดและจ านวนเส้นในกราฟนั้น 

โดยหาได้จาก 

   CC = จ านวนเส้น – จ านวนโหนด + 2 

 เลือกเส้นทางพ้ืนฐานให้มีจ านวนเท่ากับค่าของ Cyclomatic Complexity  

 ก าหนดกรณีทดสอบเช่นเดียวกับวิธี Path Coverage  

 

ตัวอย่างท่ี 9.2 จากโค๊ตค าสั่งของภาษาหนึ่งต่อไปนี้ สามารถสร้างกรณีทดสอบด้วยวิธี Basis Path ได้ดังนี้ 
    begin 

1. read a; 

      read b; 
2. if (a> b)  then 

3.       a++;  

else 
4.       b++; 

5. print a, b; 
6. end  

     

วิธีท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่การทดสอบแบบ Control Flow ใช้เวลาค่อนข้างมากในการหาเส้นทาง 
(Path) ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกทดสอบเฉพาะเส้นทางที่แสดงให้เห็นข้อบกพร่องส่วนใหญ่ใน
โปรแกรมหลัก เพ่ือลดจ านวนของการทดสอบลงนั่นเอง โดยการพิจารณาที่ตัวแปรข้อมูล 

2) การทดสอบกระแสข้อมูล (Data Flow Testing) เป็นการทดสอบที่เน้นไปที่การก าหนดนิยาม
และการใช้งานโปรแกรม ตลอดจนเส้นทางที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้เพ่ือให้แน่ใจได้ว่า ทุกๆ ตัวแปร
จะต้องถูกก าหนดค่าก่อนการน าไปใช้เสมอ และทุกๆ ตัวแปรที่ถูกก าหนดค่าไว้ต้องถูกใช้งานอย่างน้อย 1 

ครั้งในต าแหน่งที่แตกต่างกันภายใต้กระแสควบคุม ซึ่งจ าเป็นต้องตรวจสอบล าดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานะของข้อมูล การทดสอบแบบนี้ใช้ได้ผลควบคู่ไปกับการทดสอบแบบ Control Flow Testing 

1 

2 

3 4 

5 

6 

Cyclomatic Complexity = จ านวนเส้น – จ านวนโหนด + 2 

                                 = 6 – 6 + 2   = 2 

ดังนั้น จ านวนเส้นทางเป็น 2  เส้นทางคือ 

       1 – 2 – 3 – 5 – 6 

       1 – 2 - 4 – 5 – 6 

 

Test Cases 
A B 
2 1 
1 2 
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ข้อดีของการทดสอบแบบ White Box คือ การรู้โครงสร้างภายในของโค๊ต ท าให้ง่ายต่อการก าหนด
ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ และจากการที่การทดสอบเน้นไปที่โค๊ตเป็นหลัก ดังนั้นจึงถือว่าช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโค๊ต ช่วยในการก าจัดโค๊ตท่ีเป็นส่วนเกินไป ซึ่งโค๊ตเหล่านี้อาจน าไปสู่การค้นหาข้อบกพร่อง
ที่หาไม่พบก่อนหน้านี้ แต่ข้อเสียคือ การทดสอบแบบนี้จ าเป็นต้องใช้นักทดสอบที่มีทักษะและความรู้
เกี่ยวกับโค๊ตและโครงสร้างภายในของโปรแกรมสูง เพ่ือท าการทดสอบ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพ่ิ ม
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ 

5.1.2 การทดสอบแบบ Black Box 

การทดสอบแบบกล่องด า (Black Box) หรือการทดสอบเชิงฟังก์ชัน (Functional Testing) เป็น
การทดสอบที่เน้นไปที่ความต้องการของระบบและฟังก์ชันการท างานของระบบเป็นหลัก ว่ามีผลลัพธ์ที่เกิด
จากการประมวลผลโปรแกรมเป็นอย่างไร โดยไม่สนใจรูปแบบการเขียนโปรแกรมของโปรแกรมเมอร์ การ
ทดสอบซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการนี้จึงเปรียบเหมือนการป้อนข้อมูลเข้าสู่กล่องด าที่ไม่สามารถมองเห็น
กระบวนการท างานภายในกล่อง และรอรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงน าผลลัพธ์นั้นไปตรวจสอบกับกรณี
ทดสอบ (Test Case) ที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ การทดสอบแบบนี้นักทดสอบไม่
จ าเป็นจะต้องมีเกี่ยวกับกลไกภายในของโปรแกรม สามารถแบ่งวิธีการส าหรับก าหนดตัวแทนข้อมูลทดสอบ
ได ้3 วิธีคือ วิธีแบ่งชั้นสมมูล วิธีวิเคราะห์ค่าขอบเขต และวิธีวิเคราะห์เหตุและผลกระทบ รายละเอียดดังนี้ 
 

 

รูปที่ 9.4 เทคนิคในการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Black Box 

1) วิธีแบ่งชั้นสมมูล (Equivalence Partitioning: EP) เป็นวิธีการทดสอบที่จัดแบ่งข้อมูลน าเข้า
เป็นกลุ่มข้อมูลที่มีขนาดเท่าๆ กันที่เรียกว่า กลุ่มสมมูล (Equivalence Classes) แล้วก าหนดค่ากลางที่เป็น
ค่าตัวแทนของกลุ่มข้อมูลขึ้นมา 1 ค่า แล้วน าค่านั้นมาใช้ในการทดสอบ ซึ่งถ้าใช้ค่าตัวแทนนี้ท าการทดสอบ
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แล้วได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ค่าอ่ืนๆ ที่อยู่ภายใต้กลุ่มนี้ก็จะมีผลลัพธ์เช่นเดียวกัน ซึ่งการแบ่งกลุ่มข้อมูลน าเข้า
ในลักษณะนี้สามารถช่วยลดจ านวนของข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบได้  

ตัวอย่างเช่น ธนาคารสามารถให้โอนเงินผ่าน ATM ขั้นต่ าคือ 100 บาทและสูงสุดคือ 20,000 บาท 
หากต้องท าการทดสอบการวิธี Equivalence partitioning ก็จะต้องท าการก าหนดตัวแทนของกลุ่มข้อมูลที่
จะต้องท าการทดสอบ ซึ่งกรณีนี้สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่มที่มคี่าตัวแทนกลุ่มท่ีจะต้องน ามาทดสอบ ดังตาราง 
 

ตารางท่ี 9.1  ตัวอย่างการก าหนดตัวแทนกลุ่มข้อมูลที่ใช้ทดสอบ ส าหรับวิธีแบ่งชั้นสมมูล 

กลุ่มการโอนเงิน ค่าของตัวแทนกลุ่มที่ใช้ทดสอบ 

น้อยกว่า 100 บาท 50 

ระหว่าง 100-20,000 บาท 9,905 

มากกว่า 20,000 บาท 40,000 

2) วิธีวิเคราะห์ค่าขอบเขต (Boundary Value Analysis: BVA) เป็นวิธีการทดสอบที่จัดแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลน าเข้าในลักษณะเดียวกับการแบ่งชั้นสมมูล แล้วก าหนดค่าตัวแทนส าหรับทดสอบขึ้นมาโดยเน้นไปที่
การตรวจสอบขอบเขต ทั้งขอบเขตบนและขอบเขตล่างของกลุ่มข้อมูล 

จากตัวอย่างเดิมของการโอนเงินผ่าน ATM ของธนาคาร การทดสอบด้วยวิธี Boundary value 

analysis สามารถท าได้ใช้ค่าขอบเขตของกลุ่มเป็นตัวแทนข้อมูลส าหรับการทดสอบ ดังนั้นจะได้ 6 ค่าคือ 
99, 100, 101, 19999, 20000 และ 20001 

การทดสอบแบบ Black Box นี้สามารถใช้ค่าตัวแทนข้อมูลจากทั้งวิธี EP และBVA มาเป็นข้อมูล
ทดสอบร่วมกันได้ นั่นคือ จากตัวอย่างการโอนเงินข้างต้น ข้อมูลน าเข้าส าหรับการทดสอบ สามารถใช้ ได้ 9 

ค่าคือ 50, 99, 100, 101, 9905, 19999, 20000, 20001 และ 40000 

3) วิธีวิเคราะห์เหตุและผลกระทบ (Cause-Effect Analysis) เป็นวิธีการทดสอบเพ่ือใช้แก้ปัญหา
กรณีข้อมูลมีลักษณะเป็นการจัดหมวดหมู่ เนื่องจากสองวิธีแรกนั้นจะพิจารณาข้อมูลที่น าเข้าสู่ระบบแยก
จากกัน โดยท าการก าหนดความเป็นไปได้ของข้อมูลน าเข้าในรูปของสาเหตุ (Cause) และผลกระทบ 
(Effect) ที่เกี่ยวข้องในรูปของกราฟที่น าเสนอผ่านทางโหนด (node) แทนค่าส าหรับแต่ละ Cause และ 
Effect ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง Cause-Effect จะถูกน าเสนอโดยใช้เส้นเชื่อมต่อ (link) ระหว่างโหนด 
เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างตารางตัดสินใจ และน ากฏเกณฑ์ในการตัดสินใจไปแปลงเป็นกรณีทดสอบต่อไป 

ข้อดีของการทดสอบแบบ Black Box คือ นักทดสอบไม่จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษา
โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาหรือเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมนั้นแต่อย่างใด นักทดสอบและโปรแกรมเมอร์มี
ความเป็นอิสระต่อกัน โดยการทดสอบจะถูกด าเนินการตามมุมมองของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบ
ความสับสนหรือความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในข้อก าหนดเบื้องต้น  ข้อมูลส าหรับการทดสอบสามารถ
ออกแบบได้ทันทีตั้งแต่ต้น เมื่อมีการก าหนดความต้องการของระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว  แต่ข้อเสียคือ การ
ออกแบบข้อมูลทดสอบค่อนข้างยาก หากปราศจากข้อก าหนดเบื้องต้นในการออกแบบที่มีความถูกต้องและ
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ชัดเจน การใช้ตัวแทนข้อมูลทั้งหมดที่มีความเป็นไปได้ไปใช้ในการทดสอบ อาจใช้เวลามากเกินไป 
นอกจากนีอ้าจมีการละเลยการทดสอบหลายๆ เส้นทางในกรณีท่ีโปรแกรมมีความซับซ้อนมากๆ 

5.2 เทคนิคในการทดสอบระดับรวมหน่วย 

การทดสอบระดับรวมหน่วย เป็นการท าทดสอบการท างานของกลุ่มโปรแกรมหรือส่วนประกอบ
ย่อยท่ีถูกประสานเข้าด้วยกัน โดยท าหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งร่วมกันเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ถึงแม้
โปรแกรมย่อยจะผ่านการทดสอบมาแล้วก็ตาม สามารถท าได้ 3 เทคนิค ดังนี้ 

5.2.1 เทคนิคการรวมจากบนลงล่าง (Top-Down Integration) 

การทดสอบระบบการรวมจากบนลงล่างนี้ จะเริ่มทดสอบโมดูลในล าดับบนสุดของโปรแกรมซึ่งท า
หน้าที่เป็นโมดูลควบคุมการท างานหลัก เรียกโมดูลหลักนี้ว่า Driver และทดสอบเพ่ิมทีละโมดูลย่อยด้านล่าง
ตามล าดับการควบคุม จนกว่าทุกๆ โมดูลย่อยจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันในการทดสอบ แต่หากขณะนั้นโมดูล
ย่อยใดยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ทีมงานจะต้องสร้างโมดูล Stub ขึ้นมาแทนเพ่ือทดสอบก่อน เมี่อโมดูลจริง
แล้วเสร็จจึงน ามาประสานแทน Stub 

 

 

รูปที่ 9.5 การทดสอบการรวมโมดูลจากบนลงล่าง (Top-Down Integration) 

5.2.2 เทคนิคการรวมจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up Integration) 

การทดสอบการรวมจากล่างขึ้นบนนี้ จะเริ่มทดสอบโมดูลย่อยในล าดับล่างสุดเข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม 
โดยการแบ่งกลุ่มนี้จะจ าแนกตามหน้าที่การท างานให้กับฟังก์ชันเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ดังนั้นทีมงานต้อง
เขียนโปรแกรม Driver ขึ้นมาเพ่ือทดสอบการท างานของโมดูลย่อยในระดับล่าง เมื่อทดสอบเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็จะถอด Driver ออก แล้วแทนที่ด้วยกลุ่มใหม่ที่เพ่ิมเข้ามา และเริ่มท าการทดสอบรวมกับกลุ่มเก่าอีก
ครั้ง ท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกกลุ่มจะถูกทดสอบครบ  
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รูปที่ 9.6 การทดสอบการรวมโมดูลจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up Integration) 

5.2.3 เทคนิคการรวมแบบแซนวิช (Sandwich Integration หรือ Big-Bang Integration) 

การทดสอบการรวมแบบแซนวิชนี้ โมดูลจะถูกสร้างและทดสอบอย่างเป็นอิสระจากกัน และเมื่อ
ด าเนินการเสร็จสิ้นจะถูกน ามารวบรวมไว้ด้วยกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งการทดสอบการรวมแบบนี้จะใช้เวลาใน
การทดสอบสั้นๆ และไม่มีความจ าเป็นต้องใช้โปรแกรมประเภท Driver หรือ Stub แต่วิธีการนี้ค่อนข้างท้า
ทายและมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อมีการรวบรวมโมดูลเข้าด้วยกันแล้วมีการทดสอบผลลัพธ์ของระบบ การ
ค้นหาความผิดพลาดจากการติดต่อกันระหว่างโมดูลจะกระท าได้ยากและมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดพลาด
ค่อนข้างมาก และใช้เวลาในการแก้ไขในระดับโมดูลมาก ดังนั้นวิธีการนี้จึงถือได้ว่าเป็นการรวมโมดูลที่ได้ผล
น้อยที่สุด 

 

 

รูปที่ 9.7 การทดสอบการรวมโมดูลแบบแซนวิช (Sandwich Integration) 

 
หมายเหตุ Driver และ Stub 

Driver เป็นซอฟต์แวร์โมดูลที่ใช้เรียกโมดูลหนึ่งๆ ที่ใช้ในการทดสอบ โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลเข้าส าหรับการ
ทดสอบ ควบคุมและติดตามการประมวลผล และรายงานผลลัพธ์ของการทดสอบ หรือส่วนใหญ่ใช้เป็น
ประโยคค าสั่งส าหรับเรียกใช้เมธอดหรือผ่านค่าไปยังเมธอดที่ต้องการ 

Stub เป็นซอฟต์แวร์โมดูลที่ท าหน้าที่จ าลองการท างานของบางโมดูลถูกก าหนดไว้ที่อื่นหรือยังพัฒนาไม่เสร็จ
สมบูรณ์ โดยปกติแล้ว Stub จะรับข้อมูลจากโมดูลที่อยู่ภายใต้การทดสอบและคืนค่าข้อมูลเทียม
กลับมาเพื่อให้การด าเนินงานสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 
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5.3 เทคนิคในการทดสอบระดับระบบ 

การทดสอบระดับนี้ เป็นการทดสอบการท างานของระบบเมื่อรวมเข้ากับองค์ประกอบอ่ืนๆ ใน
องค์กร ได้แก่ อุปกรณ์ บุคลากร และข้อมูลจริงทั้งหมด ตลอดจนสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
เครือข่ายหรือเทคโนโลยีที่สนับสนุนการท างานของระบบ ซึ่งมีการทดสอบในด้านต่างๆ ดังนี้ 

5.3.1 การทดสอบการกู้คืน (Recovery Testing) 

การทดสอบการกู้คืน เป็นการทดสอบความสามารถในการกู้คืนระบบได้เมื่อเกิดความล้มเหลวใน
การท างานของระบบ โดยเมื่อเกิดความล้มเหลวขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่ง ระบบจะต้องสามารถท างานต่อไปได้
และต้องทนต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance) ได้ วิธีการทดสอบท าได้โดย ทีมงานต้องท าให้ระบบ
ล้มเหลวในสถานการณ์ต่างๆ ให้มากท่ีสุด เพ่ือค้นหาความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้ และตรวจสอบระยะเวลา
การกู้คืนของระบบในแต่ละสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการกู้คืนข้อมูล ตลอดจนการรีสตาร์ทระบบใหม่ 

5.3.2 การทดสอบแรงตึงเครียด (Stress Testing) 

การทดสอบแรงตึงเครียด เป็นการทดสอบหาระดับความเครียดในการท างานที่ระบบสามารถ
รองรับได้ ภายใต้ภาระงานที่หนักผิดปกติอันอาจเกิดจากการใช้งานระบบมากเกินไป การน าเข้าข้อมูล
จ านวนมาก การประมวผลรายการข้อมูลบ่อยครั้งเกินไป หรือจากการค้นหาข้อมูลแบบซับซ้อนภายในระบบ
ฐานข้อมูล เป็นต้น ท าให้ระบบต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ มากเกินไป วิธีการทดสอบท าได้โดย ทีมงานสร้าง
สถานการณ์ให้ระบบมีความตึงเครียดมากที่สุดเพ่ือดูผลการตอบสนองของระบบ เช่น สร้างรายการข้อมูล
จ านวนมาก สร้างกรณีจองเนื้อที่ในหน่วยความจ ามากที่สุด เป็นต้น 

5.3.3 การทดสอบสมรรถนะ (Performance Testing) 

การทดสอบสมรรถนะ เป็นการทดสอบเพ่ือวัดสมรรถนะด้านต่างๆ ของระบบในสถานการณ์ทั่วไป
ว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เช่น ระยะเวลาตอบสนองการท างาน การจัดสรรเนื้อที่จัดเก็บข้อมูล และ
การจัดสรรหน่วยความจ า เป็นต้น วิธีการทดสอบท าได้โดย ทีมงานสร้างกลไกในการบันทึกค่าสมรรถนะ
เหล่านั้นไว้ เช่น การสร้าง Log File เป็นต้น 

5.3.4 การทดสอบความปลอดภัย (Security Testing) 

การทดสอบความปลอดภัย เป็นการทดสอบเพ่ือค้นหาความสามารถในการป้องกันตัวเองหรือรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ จากสถานการณ์การลักลอบเรียกใช้ข้อมูลหรือ
สถานการณ์อ่ืนๆ ที่เป็นภัยต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น จากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการ hack หรือ
การ crack ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นภายในโปรแกรม การทดสอบประเภทนี้ไม่มีเครื่องมือวัดที่
แน่นอนตายตัว แต่สามารถวัดได้จากประสิทธิภาพของกลไกรักษาความปลอดภัยที่ระบบมี เช่น การเข้ารหัส 
การตรวจสอบเอกลักษณ์ผู้ใช้ หรือไฟร์วอลล์ เป็นต้น 
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5.4 เทคนิคในการทดสอบระดับการยอมรับ 

การทดสอบระดับการยอมรับ เป็นทดสอบในลักษณะการตรวจรับ (Validation) ลูกค้าจะยอมรับ
ซอฟต์แวร์หรือไม่ข้ึนอยู่กับการท างานของระบบซอฟต์แวร์นั้น ว่าท างานได้ถูกต้องตามความต้องการหรือไม่ 
การทดสอบแบ่งออกเป็น Alpha และ เบต้า ซึ่งแตกต่างกันดังนี้ 

 5.4.1 การทดสอบแบบอัลฟ่า (Alpha Testing) 

การทดสอบแบบอัลฟ่า เป็นการทดสอบระบบโดยผู้ใช้ ณ สถานที่ผลิตซอฟต์แวร์ของทีมงาน โดยให้
ผู้ใช้ใช้งานซอฟต์แวร์ภายใต้สถานการณ์จ าลองที่ก าหนดขึ้น ส่วนทีมงานจะเป็นผู้สังเกตการณ์การทดสอบ 
เพ่ือบันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน เนื่องจากเป็นสถานการณ์จ าลอง สภาพแวดล้อมระหว่างที่ซอฟต์แวร์ท างาน
จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมโดยทีมงาน ดังนั้น การทดสอบในขั้นตอนนี้จึงไม่สามารถหาข้อผิดพลาด
ได้มากนัก 

 5.4.2 การทดสอบแบบเบต้า (Beta Testing) 

การทดสอบแบบเบต้า จะท าการทดสอบหลังจากผู้ใช้ได้ท าการทดสอบแบบอัลฟ่าผ่านเรียบร้อย
แล้ว โดยน าซอฟต์แวร์ไปทดลองใช้งานในสถานที่จริงโดยไม่มีทีมงานเฝ้าสังเกตการณ์ หากเกิดข้อผิดพลาด
ใดข้ึน ผู้ใช้ต้องบันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง และส่งบันทึกดังกล่าวให้ทีมงานเป็นระยะๆ ตามที่ตก
ลงกันไว้ โดยอาจเสนอแนะให้ทีมงานเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง ทีมงานจะน าข้อมูลความผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่องมาประเมิน โดยเปรียบเทียบกับเอกสารข้อก าหนดความต้องการ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ให้ถูกต้องทั้งหมด จนกลายเป็นซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปเพ่ือส่งมอบให้ลูกค้าหรือเพ่ือวางจ าหน่ายให้กับลูกค้า
ทั่วไป โดยในระหว่างขั้นตอนการทดสอบเบต้า ผู้ใช้อาจเสนอแนะให้ทีมงานเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ทีมงานจะต้องน าข้อเสนอแนะดังกล่าวเข้าสู่ กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) เพ่ือท าการแก้ไขและบันทึกข้อมูลการแก้ไขต่อไป  

ส าหรับตัวอย่างของการทดสอบแบบเบต้าที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ การที่เราได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์รุ่น
เบต้าจากบริษัทผู้ผลิตต่างๆ นั่นเอง เช่น MSN Live (Beta) และ Windows Live Mail (Beta) เป็นต้น ซึ่ง
ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบเบต้า ผู้ใช้ 

6. แผนการทดสอบซอฟต์แวร์ 
ในการท าการทดสอบซอฟต์แวร์ให้เป็นไปอย่างมีเหตุผล ด าเนินการด้วยความรอบคอบ และมีประสิทธิผล 
ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางส าหรับกิจกรรมต่างๆ และรายละเอียดการ
ด าเนินงานทั้งหมดส าหรับการทดสอบ ซึ่งจะก าหนดไว้ในแผนการทดสอบ (Test Plan) 
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6.1 ความหมายของแผนการทดสอบ 

จากแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานของ ANSI/IEEE หรือ American National 

Standards Institute and Institute for Electronic and Electrical Engineer Standard 829/1983 

for Software Test Document ได้ให้ความหมายของแผนการทดสอบว่า “เป็นเอกสารที่ใช้แสดง
รายละเอียดของการทดสอบ วิธีการด าเนินการ ทรัพยากรของระบบ และก าหนดการของกิจกรรมการ
ทดสอบที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้นยังระบุถึงสิ่งที่ทดสอบ คุณสมบัติที่ต้องถูกทดสอบ และหน้าที่รับผิดชอบ 
ตลอดจนแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได”้ 

6.2 รายละเอียดของแผนการทดสอบ 

แผนการทดสอบซอฟต์แวร์ จะต้องสอดคล้องกับเอกสารข้อก าหนดคุณลักษณะความต้องการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ และเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกฝ่าย ส าหรับเอกสารแผนการทดสอบตามมาตรฐานของ 
IEEE829/1983 ประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) รหัสแผนการทดสอบ เป็นตัวชี้ระดับของแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ และระดับของซอฟต์แวร์ที่
มีความเก่ียวข้อง ที่อาจอยู่ในรูปของข้อความสั้นๆ หรือหมายเลขที่ไม่ซ้ ากัน ซึ่งระดับของแผนการทดสอบจะ
ใช้หมายเลขเดียวกับระดับของซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้อง 

2) เอกสารอ้างอิง เป็นรายการเอกสารอ้างอิงทั้งหมดที่ใช้สนับสนุนแผนการทดสอบ ได้แก่ เอกสาร
ประกอบความต้องการของระบบ ข้อก าหนดเบื้องต้นในการออกแบบ และเอกสารการออกแบบระบบ 

3) บทน า โดยส่วนที่ระบุวัตถุประสงค์ของการทดสอบ ระดับการทดสอบ ขอบเขต และส่วนอ่ืนๆ ที่
อาจครอบคุมถึงทรัพยากรของระบบและงบประมาณที่ใช้ วิธีการทดสอบและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค า
จ ากัดความ และตัวย่อต่างๆ ที่เป็นค าอธิบายทางเทคนิคโดยเฉพาะ 

4) รายการทดสอบ เป็นรายการของสิ่งที่ต้องการทดสอบภายในขอบเขตของแผนการทดสอบที่
ก าหนดไว้ ที่อาจน าเสนอในรูปของโมดูล แพคเกจ คลาส ไฟล์ข้อมูล และเอกสารอ่ืนๆ เป็นต้น โดยรายการ
ทดสอบควรระบุโดยใช้หมายเลขเวอร์ชันของการทดสอบ 

5) ความเสี่ยงของซอฟต์แวร์ เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความ
ต้องการของระบบ จากความต้องการของระบบที่ไม่สามารถทดสอบได้ จากความล่าช้าในการส่งมอบกรณีที่
มีการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เป็นต้น  

6) คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการทดสอบและที่ไม่ต้องการทดสอบจากมุมมองของผู้ใช้ โดยไม่ใช่การ
ระบุรายละเอียดทางเทคนิคของระบบ คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการทดสอบอาจมีการก าหนดล าดับ
ความส าคัญในรูปของ High, Medium และ Low ส่วนคุณลักษณะของสิ่งที่ไม่ต้องการทดสอบ ควรระบุ
สาเหตุที่ไม่ต้องการทดสอบ ซึ่งจะส่งผลต่อระดับความเสี่ยงของโครงการ 
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7) วิธีการที่ใช้ในการทดสอบ เป็นการระบุรายละเอียดของวิธีการที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมด จาก
การทดสอบทีละหน่วยจนถึงการทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้ รวมถึงการระบุเทคนิคที่เลือกใช้ 

8) เงื่อนไขผ่านหรือไม่ผ่านในการทดสอบ เป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดความสมบูรณ์ของการทดสอบว่าผ่าน
หรือไม่ผ่าน ซึ่งเกณฑ์นี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้ว่าเมื่อใดที่ควรจะหยุดการทดสอบในแต่ละขั้นตอน 
เช่น ในกรณีที่จ านวนของข้อบกพร่องที่พบมีจ านวนเกินกว่าที่จะยอมรับได้ จึงไม่จ าเป็นต้องท าการทดสอบ
ต่อไป เนื่องจากเปลืองทรัพยากรของระบบโดยเปล่าประโยชน์ 

9) การส่งมอบการทดสอบ เป็นการระบุสิ่งที่ต้องส่งมอบ ได้แก่ เอกสารแผนการทดสอบ ชุดกรณี
ทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ ผลลัพธ์การทดสอบ หรือ รายงานผลการทดสอบและการแก้ไข เป็นต้น 

10) สภาพแวดล้อมการทดสอบที่ต้องการ เช่น ฮาร์ดแวร์ เน็ตเวริ์ค หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุน
การทดสอบ เป็นต้น อาจครอบคลุมไปถึงวิธีการจัดเตรียมข้อมูล จ านวนการทดสอบที่ต้องด าเนินการ และ
ข้อจ ากัดในการใช้ระบบระหว่างการทดสอบ 

11) ทีมงานและความต้องการฝึกอบรม เป็นความต้องการในการฝึกอบรมการใช้ระบบของผู้ใช้ 
ตลอดจนการฝึกอบรมใช้เครื่องมือทดสอบ 

12) การแบ่งความรับผิดชอบ เป็นการก าหนดบทบาทผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทดสอบในแต่ละด้าน 

13) ก าหนดเวลาช่วงเวลาที่ใช้ในการทดสอบ และก าหนดเวลาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
14) ผู้อนุมัติการทดสอบ เป็นการระบุผู้มีอ านาจในการอนุมัติกระบวนการที่ผ่านการทดสอบอย่าง

สมบูรณ์ และยอมให้โครงการด าเนินการต่อไป ซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับการทดสอบและ
ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไป 

 แผนการทดสอบที่ได้จะเป็นเอกสารที่น าเสนอกิจกรรมและวิธีการทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบ โดย
จุดส าคัญของแผนทดสอบจะเน้นไปที่การสร้างชุดกรณีทดสอบ (Test Cases) 

6.3 กรณีทดสอบ 

กรณีทดสอบ (Test Case) เป็นกลุ่มของตัวแปรหรือเงื่อนไขที่ถูกก าหนดขึ้นจากนักทดสอบที่มี
ความเข้าใจฟังก์ชันการท างานของระบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการทดสอบเป็นอย่างดี ให้เป็นตามความ
ต้องการของระบบที่ก าหนดไว้ โดยองค์ประกอบของกรณีทดสอบมักจะเป็นการก าหนดรายละเอียดในรูป
ของข้อมูลน าเข้าสู่ระบบ การกระท าหรือล าดับของเหตุการณ์ รวมไปถึงผลลัพธ์ที่คาดไว้ทั้งในกรณีการใช้
งานซอฟต์แวร์ในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์ที่จะท าให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น  เพ่ือที่จะด าเนินการ
ทดสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้ 

โดยปกติ Test Case จะถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพ่ือให้ค้นหาสิ่งผิดปกติในโปรแกรมเท่าที่จะ
เป็นไปได้ได้อย่างรวดเร็วและอย่างเป็นระบบ ซึ่งตามมาตรฐานของ IEEE829 แล้ว Test Case จะ
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 Test Case ID: หมายเลขของ Test Case ที่ไม่ซ้ ากับหมายเลขอ่ืนๆ ที่ถูกระบุไว้ภายใน
โปรแกรม เพ่ือใช้ระบุล าดับของการทดสอบ 

 Test Description: เป็นรายละเอียดค าอธิบายโดยย่อของ Test Case ที่ใช้ในการทดสอบ 

 Test Prerequisite: เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนที่ต้องน าเสนอ ก่อนการประมวลผลการทดสอบ 

 Test Input: เป็นข้อมูลน าเข้าที่ใช้ป้อนเข้าสู่ระบบที่ต้องการทดสอบ 

 Test Steps: เป็นการน าเสนอขั้นตอนในการทดสอบระบบ โดยมีรายละเอียดประกอบในทุกๆ 
ขั้นตอนของการประมวลผลการทดสอบ 

 Expected Results: เป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้ออกมา ซึ่งเป็นการคาดคะเนผลลัพธ์ของ
ระบบล่วงหน้าหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ใช้คาดหวังจากฟังก์ชันการท างานของระบบ 

 Actual Results: เป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงที่ได้จากการกระท าตามข้อมูลน าเข้าที่ป้อนเข้ามา หรือ
วิธีการที่ระบบตอบสนองต่อข้อมูลน าเข้านั้นๆ 

 Test Result: เป็นผลลัพธ์ที่เป็นข้อสรุปเพ่ือระบุว่า Test case ที่ทดสอบจริง (Actual result) 

เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected result) นั้นตรงกันหรือไม่ หากตรงกันจะได้ผลเป็น  
Pass (ผ่าน) หรือหากไม่ตรงกันจะได้ผลเป็น Fail (ล้มเหลว) ซึ่ง Test Result นี้บางครั้งอาจ
จัดท าเป็นเอกสารแยกชุดออกมาอีกชุดหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่จะนิยมน ามาไว้เป็นส่วนหนึ่งในเอกสาร 
Test Case เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการท าเอกสาร 

 

ตารางท่ี 9.2 รูปแบบตารางกรณีทดสอบ 
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7.  สรุปท้ายบท 

การทดสอบซอฟต์แวร์ เป็นกระบวนการในการค้นหาข้อผิดพลาด ตรวจสอบ และแก้ไขผลการพัฒนา 
เพ่ือให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่จะส่งมอบ ท างานได้ครบทุกฟังก์ชันตามข้อก าหนดความต้องการและมี
ประสิทธิภาพตามที่ผู้ใช้งานคาดหวังไว้ ซึ่งถือได้ว่ากระบวนการนี้เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการประกัน
คุณภาพซอฟต์แวร์ โดยกระบวนการในการทดสอบซอฟต์แวร์ประกอบด้วยขั้นตอน การก าหนดเป้าหมาย
การทดสอบ การเลือกวิธีการทดสอบ การสร้างชุดกรณีทดสอบ การก าหนดผลลัพธ์ที่ถูกต้องของการทดสอบ
แต่ละกรณี การท าการทดสอบ และการตรวจสอบผลลัพธ์ของการทดสอบ 
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วิธีที่ใช้ในการทดสอบนั้น มีทั้งการทดสอบแบบตรวจทานและตรวจรับ (Verification and 

Validation: V&V) โดยการทดสอบแบบตรวจทาน (Verification) จะเป็นการทดสอบว่าซอฟต์แวร์ท างาน
ได้ถูกต้องตรงตามข้อก าหนดคุณลักษณะความต้องการด้านซอฟต์แวร์หรือไม่ โดยแบ่งระดับเป็นการทดสอบ
1) ระดับหน่วยย่อย (Unit Testing) ที่เป็นการทดสอบความถูกต้องของหน่วยย่อยหรือโมดูลทีละโมดูล โดย
สามารถใช้เทคนิคต่างๆ ของการทดสอบแบบกล่องด าและแบบกล่องขาว 2) การทดสอบระดับรวมหน่วย 
(Integration Testing) เป็นการทดสอบการท างานร่วมกันของโมดูลตามโครงสร้างการท างาน ซึ่งสามารถ
ทดสอบการรวมแบบบนลงล่าง แบบล่างขึ้นบน หรือแบบแซนวิช ได้ และ 3) การทดสอบระดับระบบ 
(System Testing) เป็นการทดสอบการน าระบบไปรวมกับองค์ประกอบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ บุคลากร 
และข้อมูลจริง ส่วนการทดสอบแบบตรวจรับ (Validation) เป็นการทดสอบว่าระบบการท างานได้ตรงกับ
ความคาดหวังของผู้ใช้หรือไม โดยสามารถใช้วิธีการทดสอบแบบอัลฟา (Alpha Testing) ที่ให้ผู้ใช้มาท าการ
ทดสอบซอฟต์แวร์ที่หน่วยงานของทีมงาน ที่จ ากัดสภาพแวดล้อมและมีทีมงานบันทึกข้อผิดพลาดให้ จากนั้น
ทดสอบแบบเบต้า (Beta Testing) ที่ให้ผู้ใช้ทดสอบท่ีหน่วยงานของตนภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานจริง 

การจะท าให้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพด้วยการทดสอบซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการและเทคนิคต่างๆ นั้น 
ทีมงานทดสอบซอฟต์แวร์จะต้องจัดท าแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ในแผนมากมาย 
โดยสิ่งส าค ยที่สุดคือจะต้องจัดท าแผนชุดกรณีทดสอบ (Test Cases) เพ่ือน าไปใช้ประกอบการทดสอบ และ
จะท าให้ทราบว่าผลการทดสอบจริงกับผลลัพธ์ที่คาดหวังนั้นในแต่ละกรณีทดสอบนั้น ถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
หากไม่ถูกต้องประการใดจะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามผลการบันทึกนั้น 
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Andreas Spillner, Tilo Linz and Hans Schaefer, Software Testing Foundations: A 

Study Guide for the Certified Tester Exam, Rocky Nook, 2007. 

Glenford J. Myers, The Art of Software Testing, New York: John Wiley & Sons. 1979.  

Paul C. Jorgensen, Software Testing: A Craftsman’s Approach, 3rd Edition, LLC: 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 
 

1. จงอธิบายการตรวจทาน (Verification) และการตรวจรับ (Validation) ซอฟต์แวร์ ว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร ในแบบจ าลองวี (V Model) 

2. การทดสอบซอฟต์แวร์ในระดับใดบ้าง ที่เป็นวิธีการทดสอบแบบตรวจทาน (Verification) 

3. เพราะเหตุใดโมดูลซอฟต์แวร์ทีม่ีส่วนเชื่อมโยงกันมาก จึงท าการทดสอบซอฟต์แวร์ในระดับหน่วยได้ยาก 

4. จากความต้องการระบบของโปรแกรมตรวจสอบการเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 ข้อมูลน าเข้าประกอบด้วย ความกว้างและความยาว ทีต่้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 โปรแกรมจะตรวจสอบว่าความกว้างและความยาวที่น าเข้านั้นท าให้เกิดเป็นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ได้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ก็ต่อเมื่อ ความกว้างและความยาวต้องเท่ากัน  

 ข้อมูลออกคือ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ข้อมูลน าเข้าผิดพลาด 

จงสร้างชุดกรณีทดสอบ (Test Cases) ส าหรับโปรแกรมนี้ให้ครอบคลุมทุกกรณ ีโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง 
Test Case 

ID Test Description Input Expected Results Width Length 
     

5. จากโค๊ตของโปรแกรมต่อไปนี้ จงสร้างชุดกรณีทดสอบ (Test Cases) โดยใช้วิธีการทดสอบซอฟต์แวร์
แบบ White Box ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความครอบคลุมของโค๊ต (Code Coverage Analysis) ที่
พิจารณากลไกการท างานต่างกัน ตามวิธีการด้านล่างนี้ (แสดงวิธีท าด้วย) 

 

 

 

 

ก. วิธีวิเคราะห์ความครอบคลุมของประโยคค าสั่ง (Statement Coverage Analysis) 

ข. วิธีวิเคราะห์ความครอบคลุมของค าสั่งตัดสินใจ (Decision Coverage Analysis) 

ค. วิธีวิเคราะห์ความครอบคลุมของเส้นทาง (Path Coverage Analysis) 

หมายเหตุ: ใช้แบบฟอร์มด้านล่างในการเขียนชุดกรณีทดสอบ 

Test Case 
ID Test Description 

Input 
Expected Results 

a b 
     

int check1(int a, int b) 
{ 
     int c; 
     if ( (a==1) || (b<5) ) 
            c = b + (2*a); 
     if ( (a!=0) && (b < 10) 
            c = b + a; 
     return c; 
} 
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6. จากความต้องการระบบของ โปรแกรมการจ่ายค่าจ้างให้พนักงานขายของบริษัท Toy ซึ่งบริษัทมี
นโยบายการจ่ายค่าจ้างคือ พนักงานขายทุกคนจะได้ค่าจ้างปกติเดือนละ 12,000 บาท และได้รับเงินค่า
คอมมิชชั่นเพิ่มตามเปอร์เซ็นที่ได้รับจากยอดขาย โดยมีเงื่อนไขดังตาราง 

ยอดขาย(บาท) %จากยอดขาย 

25,000 – 49,999 รับเพิ่ม 3% จากยอดขาย 

50,000 – 199,999 รับเพิ่ม 5% จากยอดขาย 

200,000 ขึ้นไป รับเพิ่ม 10% จากเงินเดือน 

 ข้อมูลน าเข้าของโปรแกรมคือ ยอดขาย ที่ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 ข้อมูลออกคือ รายได้ที่รวม % จากยอดขาย หรือ ข้อมูลน าเข้าผิดพลาด 

จงสร้างชุดกรณีทดสอบ (Test Cases) โดยใช้วิธีการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Black Box ด้วยเทคนิคต่อไปนี้ 
ก. วิธีการแบ่งชั้นสมมูล (Equivalence Partition) 

ข. วิธีวิเคราะห์ค่าขอบเขต (Boundary Value Analysis) 

หมายเหตุ: ใช้แบบฟอร์มด้านล่างในการเขียนชุดกรณีทดสอบ 

Test Case ID Test Description ยอดขาย (บาท) Expected Results 

    

7. จงบอกข้อดีและข้อเสียของการทดสอบการรวมหน่วยจากบนลงล่าง (Top-Down Integration Testing) 

และการทดสอบการรวมหน่วยจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up Integration Testing) 

8. การทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Alpha และแบบ Beta มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร จงอธิบาย 

9. ให้ผู้เรียนไปดาวน์โหลดโปรแกรม Thai Meaning 4.2 ซึ่งเป็นโปรแกรมแปลภาษาจากอินเทอร์เน็ต 
จากนั้นติดตั้งโปรแกรมเพ่ือใช้งาน แล้วท าการสร้างชุดกรณีทดสอบ (Test Cases) โดยใช้แบบฟอร์มตาม
ตารางด้านล่าง เพ่ือใช้ทดสอบโปรแกรมดังกล่าว (อย่างน้อย 15 กรณี) 

Test Case ID Description (Input) Expected Results Actual Results Test Results 

     

หมายเหตุ: หาให้ได้ว่าผลการทดสอบ (Test Result) เป็น ผ่าน (Pass) 6 กรณี และไม่ผ่าน (Fault) 9 กรณ ี

10. ให้ผู้เรียนค้นคว้าหาชื่อ CASE Tools ที่น ามาช่วยเหลืองานทางด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ จาก
อินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย 3 โปรแกรม พร้อมทั้งอธิบายว่าโปรแกรมนั้นช่วยเหลือในประเด็นใด 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

การบ ารุงรักษาซอฟต์แวรแ์ละการจัดการโครงแบบระบบ 

 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความน าเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
2. ประเภทและเทคนิคในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
3. กระบวนการในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
4. เครื่องมือในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
5. ความน าเกี่ยวกับการจัดการโครงแบบของระบบ 

6. การวางแผนการจัดการโครงแบบระบบ 

7. การจัดการการเปลี่ยนแปลงระบบ 

8. การจัดการเวอร์ชันและซอฟต์แวร์ที่วางจ าหน่าย 

9. เครื่องมือสนับสนุนส าหรับการจัดการโครงแบบระบบ 

10. สรุปท้ายบท 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. สามารถบอกประเภทและเทคนิคในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ได้ 
2. สามารถอธิบายกระบวนการในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ได้ 
3. สามารถอธิบายกิจกรรมในการจัดการโครงแบบของระบบได้ 
4. สามารถจ าแนกเครื่องมือในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ และเครื่องมือสนับสนุนส าหรับการจัดการ

โครงแบบระบบได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ผู้สอนซักถามเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 

5. ผู้เรียนตอบค าถามในชั้นเรียน และซักถามข้อสงสัย 

6. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

การประเมินผลการเรียนการสอน 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 10 

การบ ารุงรักษาซอฟต์แวรแ์ละการจัดการโครงแบบระบบ 

(Software Maintenance and System Configuration Management) 
 

1.  ความน าเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
หลังจากทีมผู้พัฒนาท าการผลิตและทดสอบซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น จะท าการส่งมอบและติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ผู้ใช้
ใช้งาน แม้ว่าทีมงานจะผลิตซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์มากเพียงใด แต่
เป็นไปได้ที่ในระหว่างการใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง อาจมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องบางอย่างเกิดขึ้น 
สภาพแวดล้อมของการท างานอาจเปลี่ยนไป หรือเป็นไปได้ที่ความต้องการของผู้ใช้อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลัง ไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่จะรับประกันได้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นทีมงานซ่อมบ ารุงจะต้องมีการ
ปรับปรุงการท างานของซอฟต์แวร์ตามสภาพการณ์ของธุรกิจและจากการร้องขอของผู้ใช้  โดยการ
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) นั่นเอง 

การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) คือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ภายหลังการ
ส่งมอบ เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด ปรับปรุงประสิทธิภาพ (หรือเพ่ือปรับปรุงด้านอ่ืนของซอฟต์แวร์) หรือ
ดัดแปลงซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป [IEEE1219, 1998] กิจกรรมการบ ารุงรักษา
ซอฟต์แวร์จะคล้ายกับการผลิตหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยทีมงานซ่อมบ ารุงจะท าหน้าที่คล้ายกับทีมงานผลิต
ซอฟต์แวร์ แต่ท างานหนักมากกว่า คือนอกจากต้องท าการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนโปรแกรม และทดสอบ
โปรแกรม ยังต้องท าหน้าที่งานซ่อมบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ซึ่งถือเป็นงานที่ยาก เนื่องจากซอฟต์แวร์ถูกติดตั้ง
ใช้งานแล้วและทีมซ่อมบ ารุงต้องท างานระหว่างที่ผู้ใช้ก าลังใช้งานซอฟต์แวร์อยู่ หากการซ่อมบ ารุงท าให้การ
ท างานของผู้ใช้หยุดชะงักไปอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ใช้ได้ ทีมงานจึงต้องหาวิธีการที่ไม่ท า
ให้การท างานหยุดชะงัก ไม่ว่าจะจากปัญหาด้านทีมงาน ด้านเทคนิค หรือด้านต้นทุน โดยอาศัยเทคนิค 
เครื่องมือ และกระบวนการที่เหมาะสมกับการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นการปรับปรุงการ
ท างานของซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยตามสภาพการณ์ของธุรกิจและการร้องขอของผู้ใช้ 

2. ประเภทและเทคนิคของการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์จะมีลักษณะการด าเนินกิจกรรมคล้ายการพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ดีการจะ
พัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับซ่อมบ ารุง จะท าอย่างไรมากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของการบ ารุงรักษา
ซอฟต์แวร์ และสามารถใช้เทคนิคในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ได้หลายแบบ 
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2.1 ประเภทของการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
งานซ่อมบ ารุงจะมีลักษณะส าคัญหลายประการ ได้แก่ ควบคุมการท างานแต่ละฟังก์ชันของ

ซอฟต์แวร์ให้ยังคงถูกต้องเป็นประจ าทุกวัน ควบคุมการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คงสภาพความสมบูรณ์ของ
ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ไว้เสมอ และป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ลดลงเกินระดับที่น่าพอใจ 
ดังนั้น ท าให้ต้องมีการแบ่งประเภทของการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ออกเป็น 4 ประเภท เพ่ือตอบสนอง
ลักษณะส าคัญของงานซ่อมบ ารุงดังกล่าวอย่างครบถ้วน 

1) การบ ารุงรักษาด้านความถูกต้อง (Corrective Maintenance) เป็นการซ่อมบ ารุงที่แก้ไข
ข้อผิดพลาดที่ถูกค้นพบ โดยการหาสาเหตุของข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงข้อก าหนดความต้องการบางอย่าง การออกแบบ การเขียนโปรแกรม การทดสอบ และการ
จัดท าเอกสารให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2) การบ ารุงรักษาด้านการดัดแปลง (Adaptive Maintenance) เป็นการซ่อมบ ารุงที่ดัดแปลง
ซอฟต์แวร์ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการซ่อมบ ารุงซอฟต์แวร์อีกส่วนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล (DBMS) ที่ใช้งาน อยู่ได้รับการซ่อมบ ารุงโดยการอัพเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ ซึ่งต้องการ
พารามิเตอร์เพ่ิมเติมในการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นโปรแกรมเมอร์จ าเป็นต้องดัดแปลงฟังก์ชันการเข้าถึงข้อมูล
เดิมที่เขียนไว้ โดยการเพ่ิมเฉพาะพารามิเตอร์ที่เวอร์ชันใหม่ต้องการ เป็นต้น 

3) การบ ารุงรักษาด้านความสมบูรณ์ (Perfective Maintenance) เป็นการซ่อมบ ารุงที่
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานบางอย่างของซอฟต์แวร์ แม้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเลยก็ตาม เช่น 
การปรับปรุงเอกสารให้อ่านง่ายและครบถ้วนขึ้น ปรับปรุงกรณีทดสอบซอฟต์แวร์ให้ครอบคลุมกรณีต่างๆ 
มากขึ้น ปรับปรุงงานออกแบบหรือโค้ดโปรแกรมให้สอดคล้องกันและมีคุณภาพมากขึ้น เป็นต้น 

4) การบ ารุงรักษาด้านป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นการซ่อมบ ารุงที่ป้องกันไม่ให้
ซอฟต์แวร์ท างานล้มเหลว เช่น การตรวจสอบโค้ดโปรแกรมเพ่ือหาข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง การเขียน
โปรแกรมรองรับข้อผิดพลาดลักษณะต่างๆ เพ่ิมเติม หรือการเขียนโค้ดดักจับข้อผิดพลาดขณะรันเพ่ิมเติม 
เป็นต้น 

2.2 เทคนิคในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
กรณีที่ซอฟต์แวร์มีอายุการใช้งานนานแล้วแต่ผู้ใช้ยังต้องการใช้งานต่อไป ทีมงานซ่อมบ ารุงจะต้อง

หาเทคนิคหรือวิธีการที่จะท าให้การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เป็นเรื่องง่าย เพื่อรักษาหรือเพ่ิมคุณภาพซอฟต์แวร์
โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเทคนิคส าคัญ 2 ประการคือ การท าความเข้าใจในโปรแกรม 
และการฟื้นฟูสภาพของซอฟต์แวร์ 

2.2.1 การท าความเข้าใจในโปรแกรม (Program Comprehension) 

เทคนิคนี้เป็นการอ่านและท าความเข้าใจกับโปรแกรมเพ่ือท าการเปลี่ยนแปลงโค้ดโปรแกรม โดย
อาศัยเครื่องมือที่ใช้ในการเปิดโค้ด (Code Browser) และเอกสารประกอบโปรแกรมที่สมบูรณ์ โดย
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เครื่องมือเปิดโค้ดส่วนใหญ่จะมีกลไกช่วยวิเคราะห์โค้ด เช่น ระบุต าแหน่งนิยามข้อมูล อ้างอิงยังต าแหน่งที่
ข้อมูลถูกเรียกใช้ สร้างแผนภาพการเรียกใช้ฟังก์ชัน สร้างไฟล์แสดงรายการฟังก์ชัน ชนิดของฟังก์ชันและตัว
แปร เป็นต้น 

2.2.2 การฟื้นฟูสภาพของซอฟต์แวร์ (Software Rejuvenation) 

 เทคนิคนี้เป็นการย้อนกลับไปรื้อระบบเก่าเพ่ือค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการซ่อมบ ารุง หรือเพ่ือ
ปรับระบบให้มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดยการฟ้ืนฟูสภาพของซอฟต์แวร์สามารถท าได้หลายลักษณะ ดังนี้ 

1) การปรับเอกสารใหม่ (Redocumentation) เป็นการสร้างเอกสารของระบบขึ้นมาใหม่ โดย
อาศัยการวิเคราะห์จากซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ระบบเดิม โดยทีมงานต้องวิเคราะห์ส่วนประกอบหลาย
อย่าง เช่น การเรียกใช้ตัวแปร การเรียกใช้คอมโพเน้นท์ เส้นทางการควบคุมการท างานของโปรแกรม การ
รับส่งพารามิเตอร์ เป็นต้น 

2) การปรับโครงสร้างใหม่ (Restructuring) เป็นการปรับโครงสร้างของซอร์สโค้ดเดิมให้สามารถ
เข้าใจและแก้ไขได้ง่ายขึ้น 

3) การวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เป็นการรื้อซอร์สโค้ดเก่ามาวิเคราะห์และ
ออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาง่ายขึ้น  

4) การรื้อปรับใหม่ (Reengineering) เป็นการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์เดิม แล้ว
สร้างให้เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปเพ่ือเพ่ิมฟังก์ชันงานใหม่หรือเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์
เดิม 

3. กระบวนการในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
ในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์เพ่ือท าปรับปรุงการท างานของซอฟต์แวร์ในแต่ละครั้งนั้น จะมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อผู้ใช้ยื่นข้อเสนอหรือค าร้องขอให้ปรับปรุงระบบแต่ละครั้ง  จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ซ่ึงกระบวนการในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ มีดังนี ้

 

 

รูปที่ 10.1 กระบวนการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance Process) 
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1) จ าแนกและระบุประเภท (Classification and Identification) ฝ่ายซ่อมบ ารุงน าค าร้อง
ขอมาจ าแนกและระบุประเภทของการบ ารุงรักษา จากนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะพิจารณาค า
ร้องขอดังกล่าว เพ่ืออนุมัติหรือปฏิเสธ หากค าร้องได้รับการอนุมัติ จะต้องน ามาประมาณการขนาดของ
โครงการ จัดล าดับความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์และก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน 

2) วิเคราะห์ข้อเสนอ (Analysis) ทีมงานจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลง
ตามข้อเสนอ ได้แก่ การวิเคราะห์ผลกระทบที่ เกิดจากการซ่อมบ ารุง การวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคลและ
ต้นทุนผลตอบแทน โดยก าหนดขอบเขตของงานซ่อมบ ารุง ก าหนดเทคนิคในการซ่อมบ ารุง เทคนิคในการ
ทดสอบ และวางแผนการด าเนินงาน 

3) ออกแบบ (Design) ทีมงานท าการออกแบบโมดูลที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และโมดูล
อ่ืนๆ ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด รวมถึงออกแบบกรณีทดสอบใหม่ส าหรับส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

4) ด าเนินงานซ่อมบ ารุง (Implementation) ทีมงานท าการแก้ไขโค้ดโปรแกรมในส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบทีละส่วน แล้วน ามาประกอบเข้าด้วยกันเพ่ือทดสอบการท างานตามเทคนิคที่ได้ก าหนดไว้ใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยในขั้นนี้ทีมงานต้องท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย เนื่องจากความเสี่ยงจากการ
ออกแบบนั้นมักจะปรากฏเมื่อทีมงานได้ลงมือแก้ไขโค้ด 

5) ทดสอบระบบ (System Test) ทีมงานจะต้องน ากรณีทดสอบที่ได้ออกแบบไว้มาทดสอบกับ
ซอฟต์แวร์ โดยทดสอบระดับหน่วย รวมหน่วย จนถึงทดสอบระบบ เพ่ือท าให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์รุ่นใหม่
สามารถใช้การได้เป็นอย่างด ี

6) ทดสอบการยอมรับ (Acceptance Test) เป็นการทดสอบเพ่ือท าให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์รุ่น
ใหม่ที่แก้ไขแล้ว เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้ใช้ด้วย 

7) ส่งมอบ (Delivery) การส่งมอบซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ให้กับผู้ใช้ ต้องมีการวางแผนส่งมอบ มีการ
แจ้งผู้ใช้ถึงการติดตั้งระบบรุ่นใหม่ จัดการฝึกอบรม ส ารองระบบรุ่นเก่าและใหม่ไว้ใช้ พร้อมทั้งเตรียมระบบ
สนับสนุนระหว่างการใช้งานของผู้ใช้ด้วย 

4. เครื่องมือในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร ์
ในซอฟต์แวร์หนึ่งๆ โดยทั่วไปประกอบด้วยโปรแกรมจ านวนมาก ดังนั้นทีมงานจึงจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ
ที่มีความสามารถหลากหลาย เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระและเพ่ิมความแม่นย าในการท างาน  โดยเครื่องมือ
สนับสนุนการท างานบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ นอกจากจะเป็นกลุ่มเครื่องมือที่ช่วยเหลือในการเขียนโปรแกรม 
อันได้แก่ กลุ่ม Text editor, กลุ่ม Compiler และ Linker, กลุ่ม Debugger หรือกลุ่ม IDE ที่อาจมีการรวม 
Compiler, Linker และ Debugger เข้าไว้ด้วยแล้ว เครื่องมือสนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่กลุ่มต่อไปนี้ 

 File Comparators เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เปรียบเทียบไฟล์โปรแกรมต่างๆ เพ่ือดูว่าไฟล์เหล่านั้น
ซ้ ากันจริงไม ่
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 Code Reference Generators เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างการอ้างอิงโยงขององค์ประกอบต่างๆ 
ของโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงถึงตัวแปร คลาส หรือคอมโพเน้นท์ เพ่ือให้ทีมงานสามารถพิจารณา
การท างานร่วมกันระหว่างองค์ประกอบดังกล่าวได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ควบคุมการแก้ไขโค๊ตได้ง่ายขึ้นด้วย 
นอกจากนี้ เครื่องมือสร้างการอ้างอิงโยงบางผลิตภัณฑ์ ยังช่วยสร้างการอ้างอิงระหว่างไฟล์เอกสารโปรแกรม 
และการอ้างอิงระหว่างไฟล์โปรแกรมและไฟล์เอกสารโปรแกรม ตลอดจนสร้างกลุ่มเงื่อนไขที่ใช้ทดสอบการ
ท างานของโค๊ตได้อีกด้วย 

 Static Code Analyzers เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์โค๊ตในส่วนโครงสร้างของโปรแกรม เช่น 
จ านวนชั้นของเงื่อนไข จ านวนเส้นทางการท างาน จ านวนรอบของลูป จ านวนบรรทัด เป็นต้น ซึ่งช่วยให้
ทีมงานสามารถค านวณค่าต่างๆ เหล่านี้โดยประมาณส าหรับซอฟต์แวร์ที่ต้องซ่อมบ ารุงได้ง่ายขึ้น 

 Configuration Management Repositories เป็นฐานข้อมูลส าหรับการจัดการโครงแบบ
ของระบบ นั่นคือ จัดการการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์และองค์ประกอบอ่ืนของระบบ เพ่ือควบคุมให้ทุก
องค์ประกอบสอดคล้องกันตามการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังใช้สร้างรายงานชนิดต่างๆ 

5. ความน าเกี่ยวกับการจัดการโครงแบบของระบบ 

ในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์และการใช้งานระบบ ลูกค้าหรือผู้ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ 
ซึ่งเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลให้ระบบหรือซอฟต์แวร์เปลี่ยนตามไปด้วย ประกอบกับการที่
ต้องผลิตซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนคอมพิวเตอร์หลายชนิดหลายระบบ ท าให้ต้องมีการแก้ไขค่าคุณลักษณะ
ทางกายภาพของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ เอกสาร คู่มือ และอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กันทั้ งหมดอยู่เสมอ  นั่น
คือ มีการแก้ไขโครงแบบของระบบ ซึ่งจะท าให้โครงแบบของระบบเปลี่ยนไปจากเดิมในหลายส่วน และอาจ
เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายหากการแก้ไขค่าคุณลักษณะทางกายภาพดังกล่าวไม่ถูกต้อง ดังนั้นกิจกรรม
สนับสนุนส าคัญท่ีต้องน าเข้าจัดการร่วมด้วยคือ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ (Software Configuration 

Management) เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงรุ่นของซอฟต์แวร์ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมาตรฐาน เพ่ือ
ควบคุมความสอดคล้องของเอกสารและโปรแกรมทุกส่วนที่ได้รับผลกระทบ 

โครงแบบของระบบ (System Configuration) หมายถึง ข้อก าหนดเฉพาะของฟังก์ชันงานและ
คุณลักษณะทางกายภาพของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์  เฟิร์มแวร์ รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ของระบบในแต่ละรุ่น 
โดยข้อก าหนดเหล่านี้จะถูกระบุไว้ในเอกสารทางด้านเทคนิคตามวัตถุประสงค์ของระบบ 
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รูปที่ 10.2 ตัวอย่างโครงแบบระบบของระบบปฏิบัติการ Windows 8 

การจัดการโครงแบบของระบบ (System Configuration Management) หมายถึง การควบคุม
การเปลี่ยนแปลงโครงแบบของระบบอย่างเป็นระบบ เพ่ือคงความบูรณภาพของระบบและสามารถติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของโครงแบบของระบบได้ตลอดวงจรชีวิต [IEEE610.12-90] โดยกิจกรรมในกระบวนการ
จัดการโครงแบบ ประกอบด้วย การวางแผนการจัดการโครงแบบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการ
จัดการเวอร์ชันและซอฟต์แวร์ที่วางจ าหน่าย ซึ่งรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมจะบรรยายในหัวข้อถัดๆ ไป 

 

 

รูปที่ 10.3 กิจกรรมในการจัดการโครงแบบระบบ 

6. การวางแผนการจัดการโครงแบบระบบ 

การวางแผนการจัดการโครงแบบของระบบ (System Configuration Management Planning) เป็นการ
อธิบายถึงมาตรฐานและขั้นตอนการท างานที่จะใช้ในการจัดการโครงแบบ ดังนั้น สิ่งที่ต้องมีก่อนการ
วางแผนคือ มาตรฐานการจัดการโครงแบบที่สามารถปรับเข้ากับโครงการพัฒนาระบบแต่ละประเภทได้ โดย
การวางแผนการจัดการโครงแบบเป็นงานที่ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

1) ก าหนดสิ่งที่ต้องน าเข้าสู่กระบวนการจัดการโครงแบบ เช่น ต้องระบุว่าเอกสารข้อก าหนด
คุณสมบัติของสิ่งใดบ้างที่ต้องน ามาควบคุมให้สอดคล้อบกับรุ่นของระบบ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นเอกสาร
แผนงานโครงการ ข้อก าหนดเฉพาะ เอกสารงานออกแบบ โปรแกรมและชุดข้อมูลทดสอบโปรแกรม  โดย
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ทีมงานจัดการโครงแบบ ควรสร้างโครงร่าง (scheme) ของเอกสารที่สัมพันธ์กันเหล่านั้นไว้ในลักษณะ
แผนภาพ พร้อมทั้งตั้งชื่อตามลักษณะโครงร่าง นอกจากนี้ สิ่งที่น าเข้าสู่กระบวนการจัดการโครงแบบ ยัง
รวมถึง ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ประกอบคู่มือ 

2) ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานจัดการโครงแบบ และผู้ท าหน้าที่ส่งมอบเอกสารโครงแบบ
ของระบบให้แก่ทีมงานการจัดการโครงแบบ 

3) ก าหนดนโยบายการจัดการโครงแบบของระบบ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับสมาชิกในทีมพัฒนาใช้
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเวอร์ชันของระบบ 

4) ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการโครงแบบและวิธีการใช้งานเครื่องมือเหล่านั้น 

5) ก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลโครงแบบ เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลคุณลักษณะทางด้านกายภาพ
และด้านหน้าที่การท างานของระบบ และจัดเก็บรายการโครงแบบไว้ นอกจากนี้ยังจัดเก็บสารสนเทศในส่วน
อ่ืนอีก เช่น แพลตฟอร์มที่ลูกค้าใช้ และระบบงานของลูกค้า เป็นต้น  โดยฐานข้อมูลโครงแบบควรจะรวม
ข้อมูลการจัดการเวอร์ชันเอาไว้ด้วยข้อมูลที่เก็บไว้อาจจะน ามาใช้ประโยชน์ทางด้าน  

- การสืบค้นการพัฒนาระบบในภายหลัง เช่น ซอฟต์แวร์มีการพัฒนาไปแล้วจ านวนทั้งสิ้นกี่
เวอร์ชัน ลูกค้าแต่ละกลุ่มต้องใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใด หรือ คุณลักษณะทางกายภาพและหน้าที่การท างาน
ของฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ระบบต้องการมีอะไรบ้าง เป็นต้น 

- การจัดท ารายงานการจัดการโครงแบบของระบบ หรือ 

- รายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงแบบของระบบ 

7. การจัดการการเปลี่ยนแปลงระบบ 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงระบบ (System Change Management) เป็นการประเมินวิธีการและรายการ
เปลี่ยนแปลงระบบ วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงนั้นคุ้มค่ากับเงินลงทุนที่จะต้องเสียไปและผลตอบแทน
ที่จะได้รับหรือไม่ พร้อมกับการแก้ไขและทดสอบซอฟต์แวร์ ว่ามีคุณภาพพอที่จะพัฒนาเป็นเวอร์ชันใหม่
หรือไม ่

ขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลงระบบแสดงไว้ดังในรูปที่ 10.4 นั้น เริ่มต้นจากการจัดท า
เอกสารข้อเสนอให้เปลี่ยนระบบ (Change Request Form: CRF) ดังตัวอย่างในรูปที่ 10.5 ที่ประกอบด้วย
รายละเอียดในการเปลี่ยนระบบ ซึ่งจะถูกน าไปพิจารณาในขั้นต้นว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด หากมี
ความจ าเป็นจะเริ่มท าการประเมินปัจจัยในด้านต้นทุนและระยะเวลาที่ใช้ต้องใช้พัฒนาระบบ ผลกระทบที่
เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะเสนอรายงานเข้าสู่ที่ประชุมการควบคุมการเปลี่ยนแปลง 
(Change Control Board: CCB) เพ่ือให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจพิจารณาอีกครั้ง เมื่อผ่านการอนุมัติจะเข้าสู่
ขั้นตอนการสร้างหรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงระบบ บันทึกประวัติการเปลี่ยนและทดสอบคุณภาพจนกระทั่ง
ผ่านเกณฑ์คุณภาพถึงวันที่พัฒนาระบบใหม่แล้วเสร็จและน ามาใช้อย่างเป็นทางการ 



บทท่ี 10  การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์และการจดัการโครงแบบระบบ (Software Maintenance 

               and System Configuration Management)  226 

 

รูปที่ 10.4 ขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลงโครงแบบของระบบ 
(ที่มา: กิตติ ภักดีวัฒนะกลุ, 2557) 

โครงการ :  LIB/PSN-Web                                             หมายเลข :  W0001 

ผู้เสนอให้เปลี่ยนระบบ :               สมชาย สงิห์ทองชัย               วันทีเ่สนอให้เปลี่ยน :            01/12/2558 

ระบบที่ต้องการเปลี่ยนแปลง : ต้องการให้แสดงรายชื่อไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลของไฟล์ที่ผู้ใช้เลือก 

ผู้วิเคราะห์โครงการขั้นที่ 1 :          ปัทมา อาสาใจ                    วันที่ท าการวิเคราะห ์:           07/12/2558 

คอมโพเนนท์ที่ต้องเปลี่ยน : Display – Icon.PSN1, Display – Icon.PSN2 

ไฟล์คอมโพเนนท์ที่เกี่ยวข้อง : FileTable 

ประเมินการเปลี่ยนแปลง : การเปลีย่นแปลงระบบข้างต้น สามารถกระท าได้โดยอาจต้องใช้การออกแบบและ
การทดลองสร้างระบบขึ้นมาท างานเพื่อดูผลลัพธ์ที่ได ้

ล าดับความส าคัญในการเปลี่ยน :   ต่ า                               ความพยายามประมาณการ: 0.5 วัน 

วันที่เสนอรายงานให้ CCB : 14/12/2558                     วันที่ CCB อนุมัติ :             04/01/2559 

ผลการตัดสินของ CCB : อนุมัติให้เปลีย่นโดยพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 1.2 

ผู้พัฒนาระบบ :                                                                วันทีเ่ร่ิมต้นพัฒนา :              11/01/2559 

วันที่เสนอให้ตรวจสอบคุณภาพ : 01/02/2559                     ผลการตัดสิน :                  
ข้อเสนอแนะ :  

รูปที่ 10.5 ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อเสนอให้เปลี่ยนระบบ (CRF) 
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8. การจัดการเวอร์ชันและซอฟต์แวรท์ี่วางจ าหน่าย 

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ จะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงเสมอเพ่ือใช้เป็นประวัติการ
ปรับปรุงระบบ (Modification History) แต่ละครั้งที่ปรับเปลี่ยนจะท าให้เกิดเป็นรุ่นหรือเวอร์ชันของระบบ
ขึ้น ซึ่งจะต้องมีการจ าแนกและติดตามการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันของระบบหรือซอฟต์แวร์ รวมไปถึง
ซอฟต์แวร์ที่วางจ าหน่ายด้วย อันเป็นการป้องกันไม่ให้มีการก าหนดเวอร์ชันปะปนกันอย่างไม่เป็นระบบใน
ระหว่างการผลิต จะช่วยให้การวางแผนพัฒนาระบบเวอร์ชันใหม่และการน าซอฟต์แวร์ออกวางจ าหน่ายมี
ความถูกต้อง 

8.1 การก าหนดเวอร์ชัน 

เวอร์ชันของระบบ คือรุ่นของระบบหรือซอฟต์แวร์ ที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือบอกว่าได้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเวอร์ชันเดิมให้มีฟังก์ชันที่แตกต่างมากขึ้น หรือมีซอฟต์แวร์สนับสนุนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
ขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในระบบงานขนาดใหญ่นั้นเมื่อซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ปริมาณคอมโพเน้นท์หรือฟังก์ชันการท างานก็มากตามไปด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
เวอร์ชันหรือรุ่นเพ่ือแบ่งกลุ่มคอมโพเน้นท์เหล่านั้นตามเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่พัฒนา ซึ่งสามารถก าหนด
เวอร์ชันได้ 3 ลักษณะคือ 

8.1.1 การก าหนดเวอร์ชันโดยใช้ตัวเลข (Version Numbering) 

วิธีการก าหนดเวอร์ชันแบบนี้ท าได้โดยการเพ่ิมหมายเลขต่อท้ายชื่อซอฟต์แวร์นั้น เช่น Internet 

Explorer (IE) 5.0 ซึ่งหมายเลขจะเป็นตัวจ าแนกรุ่นของระบบ ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจะนิยม
เพ่ิมค่าตัวเลขหลังทศนิยม เช่น IE 5.5 แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการท างานที่ส าคัญ ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนจุดขายเพ่ือเน้นลักษณะเฉพาะการท างานด้านอื่นท่ีต่างจากคุณสมบัติเดิม ก็จะเปลี่ยนที่ตัวเลขหน้าจุด
ทศนิยมจาก IE 5.0 ไปเป็น IE 6.0 

 

 

รูปที่ 10.6 ตัวอย่างการก าหนดเวอร์ชันซอฟต์แวร์ด้วยตัวเลข 

อย่างไรก็ดี ล าดับหมายเลขของเวอร์ชันของซอฟต์แวร์นั้น ไม่ได้จ ากัดว่าจะเป็นการพัฒนาจาก
ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเพียงอย่างเดียว เช่นจากรูป 10.2 จากจุดเริ่มต้นเวอร์ชัน 1.0 สามารถสร้างเวอร์ชันใหม่
เป็น 1.1 และ 1.1.9 ได้เช่นกัน และเวอร์ชัน 2.0 ก็ไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับต่อจาก 1.6 เสมอไป ซึ่งการ
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ก าหนดเวอร์ชันด้วยตัวเลขนี้มีข้อจ ากัดตรงที่ หมายเลขเวอร์ชันไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าลักษณะที่
เปลี่ยนแปลงไปของซอฟต์แวร์คืออะไร 

8.1.2 การก าหนดเวอร์ชันตามคุณลักษณะ (Attribute-based Identification) 

วิธีการก าหนดเวอร์ชันแบบนี้ท าได้โดยการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะได้หลายอย่าง เช่น กลุ่มลูกค้า 
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนา สถานะในการพิจารณา แพลตฟอร์มที่ใช้ ตลอดจนวันที่พัฒนา เช่น 
Windows Server 2003 SP1 Platform SDK เป็นต้น ซึ่งข้อดีของวิธีการนี้คือสามารถสื่อถึงความแตกต่าง
ของซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแต่ละรุ่นได้ 

8.1.3 การก าหนดเวอร์ชันตามการเปลี่ยนแปลง (Change-Oriented Identification) 

วิธีการก าหนดเวอร์ชันแบบนี้จะสื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวอร์ชันและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ท าได้โดยการก าหนดกลุ่มของการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยแต่ละกลุ่มจะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ้นกับคอมโพเน้นท์ใดบ้าง เช่น Linux และ Linux Thai Edition เป็นต้น จะท าให้ทราบว่าเมื่อต้อง
เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้ว คอมโพเน้นท์ใดบ้างท่ีต้องเปลี่ยนตาม 

8.2 การจัดการซอฟต์แวร์ที่วางจ าหน่าย 

ซอตฟ์แวร์ที่วางจ าหน่าย (Software Release) คือ ระบบหรือซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่น าออกไปวาง
จ าหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งมักเป็นกลุ่มผู้ใช้จ านวนมาก ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตจึงควรมีการจัดกระบวนการผลิต
ซอฟต์แวร์เพ่ือวางจ าหน่ายที่ดี ว่าจะน าซอฟต์แวร์ออกวางจ าหน่ายเมื่อใด จะเลือกใช้สื่อประเภทใดในการ
บรรจุซอฟต์แวร์ ควรใช้ช่องทางจ าหน่ายช่องทางใด และควรท าเอกสารคู่มือประกอบซอฟต์แวร์อย่างไร 
เพ่ือให้สามารถผลิตซอฟต์แวร์ได้อีกในครั้งต่อไป อันเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้สิ่งส าคัญที่ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์จะต้องด าเนินการคือ การตัดสินใจวางจ าหน่าย
ซอฟต์แวร์ การจัดท าซอฟต์แวร์เพ่ือวางจ าหน่าย และการจัดท าเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ 

 

 

รูปที่ 10.7 การจัดการซอฟต์แวร์ที่วางจ าหน่าย 
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8.2.1 การตัดสินใจวางจ าหน่ายซอฟต์แวร์ (Release Decision Making) 

ในการตัดสินใจวางจ าหน่ายซอฟต์แวร์นั้น เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารโครงการ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ บางกลุ่มอาจมี
ความรู้สึกว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดี และไม่มั่นใจว่าหากเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์
รุ่นใหม่ จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในส่วนใดหรือไม่ นอกจากนี้ การตัดสินใจวางจ าหน่ายเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมกระจายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไปยังตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ จึงต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง 
ดังนั้น ผู้บริหารโครงการสามารถพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ประกอบการตัดสินใจวางจ าหน่าย
ซอฟต์แวร์ 

1) คุณภาพของระบบที่ผลิต โดยดูจากข้อมูลตอบกลับ (feedback) ของลูกค้าที่พบปัญหาเมื่อใช้
งานซอฟต์แวร์ หากพบข้อผิดพลาดมาก บริษัทควรจะปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์และผลิตรุ่นใหม่ออกวาง
จ าหน่าย แต่หากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย อาจตัดสินใจแจ้งให้ลูกค้าเข้าไปอัพเดทรุ่นทางเว็บไซต์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายแทน 

2) การเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์ม หากลูกค้าเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์ม บริษัทสามารถผลิต
ซอฟต์แวร์ส าหรับลูกค้าที่ใช้ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน เพ่ือช่วยเพิ่มการผลิตซอฟต์แวร์ที่จะวางจ าหน่ายได้ 

3) การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามกฏของ Lehman’s Fifth Law โดยการเพ่ิมฟังก์ชันตามจ านวน
ของค่าคงท่ีตามกฏของ Lehman ซึ่งซอฟต์แวร์รุ่นใหม่อาจเป็นรุ่นซ่อมแซมข้อผิดพลาดก็ได้ 

4) การแข่งขัน การพัฒนารุ่นของซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ ในวงการธุรกิจย่อมมีบริษัทคู่แข่งพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า 

5) ความต้องการทางการตลาด โดยฝ่ายการตลาดของบริษัทจะต้องส ารวจข้อมูลความต้องการ
ของลูกค้าในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร ประกอบการตัดสินใจว่าควรจะผลิตรุ่นใหม่ต่อไปหรือไม่ 

6) ข้อเสนอของลูกค้า กรณีลูกค้าจ้างให้ผลิตซอฟต์แวร์ หากในระหว่างการใช้งาน ลูกค้าต้องการ
เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการท างานใด ก็จะท าข้อเสนอให้เปลี่ยนซอฟต์แวร์ ขึ้นมา บริษัทจะมีหน้าที่ผลิต
ซอฟต์แวร์เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานในส่วนนั้น 

8.2.2 การจัดท าซอฟต์แวร์เพื่อวางจ าหน่าย (Release Creation) 

การจัดท าซอฟต์แวร์เพ่ือวางจ าหน่าย เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมไฟล์ต่างๆ ที่ได้จาก
กระบวนการเขียนโค๊ดโปรแกรม คอมไพล์ เชื่อมโยงคอมโพเน้นท์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และทดสอบการท างาน
จริงแล้วว่าสามารถให้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมถึงการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดย
ซอฟต์แวร์ที่ออกวางจ าหน่าย จะต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 

1) ไฟล์ก าหนดคุณลักษณะ (Configuration File) คือไฟล์ที่ก าหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์
ทั้งด้านกายภาพและหน้าที่การท างาน ท าให้ผู้ใช้สามารถก าหนดเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ 

2) ไฟล์ข้อมูล (Data File) คือไฟล์ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างานของซอฟต์แวร์ได้อย่างสมบูรณ์ 
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3) โปรแกรมติดตั้ง (Installation Program) คือโปรแกรมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ ช่วยให้ผู้ใช้ติดตั้ง
ระบบได้ง่ายขึ้น 

4) การท าบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของบรรจุภัณฑ์ของ
ซอฟต์แวร์ทั้งการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกให้น่าสนใจ ที่อาจเป็น CD-ROM หรือ DVD หรือเป็นไฟล์
จ าหน่ายทางเว็บ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ของบริษัทที่จะวางจ าหน่าย โดยคาดหมายว่าต้องการเจาะกลุ่ม
ลูกค้าประเภทใด แต่กรณีใช้วิธีการวางจ าหน่ายทางเว็บไซต์ มีข้อเสียคือ หากไฟล์มีขนาดใหญ่ การดาวน์
โหลดจะต้องใช้เวลานานและอาจเกิดปัญหาได้เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้อง 

5) เอกสารอิเล็กทรอนิสก์และกระดาษ (Electronic and Paper Documentation) คือคู่มือ
ซอฟต์แวร์ที่เป็นรายละเอียดการใช้งานซอฟต์แวร์ ที่อาจอยู่ในรูปแบบเอกสารที่เป็นกระดาษหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูได้สะดวกขึ้น 

8.2.3 การจัดท าเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ (Release Documentation) 

เอกสารประกอบซอฟต์แวร์เป็นเอกสารที่ใช้ภายใน ซึ่งทีมงานจะต้องจัดท าขึ้นเพ่ือช่วยให้การผลิต
ซอฟต์แวร์เดิมในครั้งใหม่สามารถท างานได้ง่ายขึ้น หรือใช้ในการแก้ไขเม่ือเวลาผ่านไป โดยเอกสารควรมีการ
บันทึกเวอร์ชันของซอสโค๊ดที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมประมวลผล (Executable Program) และไฟล์โครง
แบบ (Configuration File) และควรบันทึกเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ไลบรารี่ คอมไพเลอร์ และ
เครื่องมืออ่ืนๆ ที่ใช้ผลิตซอฟต์แวร์ด้วย เพ่ือช่วยให้การผลิตซอฟต์แวร์ซ้ าเป็นไปตามคุณลักษณะเดิมได้อย่าง
ถูกต้อง 

9. เครื่องมือสนับสนุนส าหรับการจัดการโครงแบบของระบบ 

การน าเครื่องมือสนับสนุนการจัดการโครงแบบระบบ (System Configuration Management: SCM 

Tools) มาใช้งานนั้น สามารถน ามาสนับสนุนการท างานในส่วน การจัดการการเปลี่ยนแปลงระบบ และการ
จัดการเวอร์ชัน 

9.1 เครื่องมือสนับสนุนการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเปลี่ยนแปลง ใช้สนับสนุนการท างานของบุลคากรที่ท างานร่วมกัน

หลายส่วน ผลลัพธ์ของส่วนงานหนึ่งอาจจะต้องส่งมอบไปยังผู้รับผิดชอบในส่วนต่อไป เพ่ือให้การ
เปลี่ยนแปลงระบบสมบูรณ์ ซึ่งมีเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกให้เลือกใช้หลายแบบ ดังนี้ 

1) ตัวสร้างแบบฟอร์ม เป็นเครื่องมือใช้เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มข้อเสนอให้เปลี่ยนระบบได้ 
2) เครื่องมือก าหนดขั้นตอนการท างานของระบบ เป็นเครื่องมือใช้ก าหนดผู้รับผิดชอบการท างาน

ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงและจัดล าดับกระบวนการต่างๆ เมื่อจัดท าล าดับระบบงานเสร็จสิ้นแล้ว ทีมงาน
จัดการโครงแบบระบบสามารถส่งข้อมูลหรือแบบฟอร์มข้อเสนอให้เปลี่ยนระบบ ไปยังบุคลากรที่ถูก
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ก าหนดให้ท าหน้าที่โดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จากนั้นก็จะแจ้งความก้าวหน้าของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงนี้ไปยังสมาชิกที่เก่ียวข้อง 

3) เครื่องมือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการฐานข้อมูลของระบบหากใน
แบบฟอร์มที่เสนอให้เปลี่ยนระบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลของซอฟต์แวร์รุ่นต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่ง
เครื่องมือชนิดนี้จะมีตัวช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระบบ 

4) เครื่องมือช่วยสร้างรายงาน เป็นเครื่องมือช่วยสร้างรายงานและแสดงผลสรุปแผนงานที่วางไว้ 
เพ่ือการจัดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 

9.2 เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเวอร์ชัน 

เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเวอร์ชัน เป็นเครื่องมือสนับสนุนที่ท าหน้าที่จัดการข้อมูลโครงแบบ
ของระบบแต่ละรุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) เครื่องมือบ่งชี้เวอร์ชันและการวางจ าหน่าย ใช้บ่งชี้ความแตกต่างของซอฟต์แวร์แต่ละรุ่นทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

2) เครื่องมือจัดการแหล่งจัดเก็บ กรณีที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์หลายเวอร์ชันต่อเนื่องกันไปจาก
เวอร์ชันหนึ่งไปยังอีกเวอร์ชันหนึ่งหรือการพัฒนาคู่ขนานกันไป และจ าเป็นต้องใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณมาก เครื่องมือนี้จะช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดสรรพ้ืนที่ให้ เพียงพอต่อการจัดเก็บ
สภาพแวดล้อมในรุ่นต่างๆ ของระบบ รวมถึงเก่ียวข้องกับการจัดเก็บและแก้ไขข้อมูลด้วย 

3) เครื่องมือบันทึกการเปลี่ยนแปลง เป็นเครื่องมือส าหรับการบันทึกข้อมูลของระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนที่เป็นโค๊ดโปรแกรม หรือคอมโพเน้นท์ต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นรายละเอียด
ของการพัฒนารุ่นของซอฟต์แวร์ในภายหลังได้ 

การจะเลือก SCM Tools ใดเข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดการโครงแบบระบบนั้น จะขึ้นอยู่กับว่า
ต้องการท าการจัดการโครงแบบระบบให้มีความละเอียดแค่ไหน เช่น  

- ถ้าต้องการที่เก็บข้อมูล (repository) กลางเพ่ือให้สมาชิกในทีมสามารถน าซอสโค๊ดเข้าไปเก็บหรือ
น าออกไปใช้งานได้ ก็อาจเลือกใช้ open source เช่น Control Version System (CVS) ได้ 

- ถ้าต้องการท าการติดตามข้อมูลหรือข้อผิดพลาด (Bug/Issue Tracking) สามารถเลือกใช้ 
BugZilla ร่วมได้ โดยทั่วไปจะใช้ wiki-wiki tool 

- ถ้าต้องการจัดการความรู้ (knowledge) และโค๊ตมาตรฐาน (code standard) โดยทั่วไปจะใช้ 
wiki-wiki tool 

ในทางธุรกิจนั้นมี SCM Tools หลายตัวที่เป็นเครื่องมือที่รองรับทั้งการท าการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงและการจัดการวอร์ชัน เช่น บริษัท IBM จะมีผลิตภัณฑ์ 2 ตัวที่ท างานร่วมกันคือ Rational 

ClearQuest และ Rational Clear Case ส่วนบริษัท Borland มีซอฟต์แวร์ชื่อ StarTeam  โดยการใช้งาน 
SCM Tools มีทั้งแบบที่เป็นไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ หรือเป็นแบบผ่านเว็บ หรือเป็นแบบที่รวมเข้ากับ IDE เลย 
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เช่น CVS ที่รวมเข้ากับ Eclipse หรือ StarTeam Client ที่รวมเข้ากับ Delphi, JBuilder หรือ Visual 

Studio 2005 เป็นต้น ซึ่งแต่ละแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเครื่องมือและ
บริษัทผู้ผลิต 

10.  สรุปท้ายบท 

ปัจจุบันการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากการใช้งานซอฟต์แวร์ในปัจจุบันตกอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) 

จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขซอฟต์แวร์หลังจากส่งมอบให้แก่ลูกค้าเพ่ือติดตั้ง ใช้งานแล้ว ทั้งนี้ก็เพ่ือให้
ซอฟต์แวร์ท างานได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยงานซ่อมบ ารุงสามารถจ าแนกได้ 4 

ประเภทคือ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เพ่ือควบคุมให้แต่ละฟังก์ชันท างานได้ถูกต้องทุกวัน (Corrective 

Maintenance) การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เ พ่ือควบคุมปรับปรุงดัดแปลงซอฟต์แวร์ (Adaptive 

Maintenance) การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เ พ่ือคงสภาพความสมบูรณ์ของฟังก์ชัน (Perfective 

Maintenance) และการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เพ่ือป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ลดลง 
(Preventive Maintenance) ซึ่งกระบวนการซ่อมบ ารุงซอฟต์แวร์เริ่มต้นจากการมีข้อเสนอให้เปลี่ยนแปลง
ซอฟต์แวร์ แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการจ าแนกและระบุประเภทของการบ ารุงรักษา แล้วน าไปพิจารณาเสนอ
อนุมัติ หากผ่านการอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ การออกแบบ การด าเนินงานซ่อมบ ารุง การ
ทดสอบระบบ การทดสอบการยอมรับ และการส่งมอบระบบ 

 โดยตลอดทั้งกระบวนการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ กิจกรรมสนับสนุนส าคัญท่ีต้องน ามาเข้าจัดการร่วม
ด้วยคือการจัดการโครงแบบระบบ ซึ่งนอกเหนือจากการซ่อมบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ปกติแล้ว ในกรณีที่
องค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต้องรับผิดชอบหลายโครงการ และแต่ละโครงการมีซอฟต์แวร์ที่ต้องผลิตจ านวนมาก 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทางด้านกายภาพหรือแม้แต่ฟังก์ชันงานบางอย่างของซอฟต์แวร์ จึงเป็นเรื่องที่
ยุ่งยากและมีความซับซ้อน จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงโครงแบบของระบบอย่างเป็นระบบ 
นั่นคือมี การจัดการโครงแบบของระบบ (System Configuration Management) เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว
ให้ลดน้อยลง คงความบูรณภาพของระบบและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงแบบระบบได้ตลอด
วงจรชีวิต โดยการจัดการโครงแบบของระบบจะครอบคลุมกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ การวางแผนจัดการ
โครงแบบระบบ (System Configuration Management Planning) การจัดการการเปลี่ยนแปลงระบบ 
(System Change Management) และการจัดการเวอร์ชันและซอฟต์แวร์ที่วางจ าหน่าย (Software 

Version and Release Management)  

 ทั้งนี้ กระบวนการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงแบบระบบ จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ
สนับสนุนการท างานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (CASE Tools) เพ่ือให้อ านวยความสะดวกต่อทีมงานซ่อม
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์และทีมงานจัดการโครงแบบระบบ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 
 

1. การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) มีความเหมือนและความแตกต่าง จากการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ (Software Development) อย่างไร 

2. การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร กับการจัดการโครง
แบบของระบบ (System Configuration Management) 

3. จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อไปนี้ จงเขียนสรุปว่าเป็นการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ประเภทใด 

ก. การเขียนโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลน าเข้าที่ผิดไปจากรูปแบบการน าเข้าปกติ อันอาจเป็นสาเหตุ
ของการเจาะเข้าสู่ระบบจากผู้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานและดักการแก้ไขโครงสร้างของระบบ 

ข. การแก้ไขอัลกอริทึ่มของฟังก์ชันเดิมให้ใช้เวลาในการท างานน้อยลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่
ยังคงผลลัพธ์เหมือนเดิม 

ค. การแก้ไขโปรแกรมเดิม ส่วนที่ค านวณปริมาณอาหารที่จะต้องให้กับปลานิล ทีเ่ลี้ยงไว้ในบ่อดิน 
จ านวน 20,000 ตัว ที่มีน้ าหนักเฉลี่ย 0.44 กรัม ที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 

ง. การปรับโค๊ตโปรแกรมส่วนของการค านวณบนเว็บมาค านวณบนมือถือแทน โดยยังคงใช้อัลกอลิ
ทึ่มเดิม แต่ท าการส่งผ่านพารามิเตอร์จากการน าเข้าข้อมูลมาประมวลผลบนมือถือ 

4. การวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) มีความแตกต่างอย่างไร จากการรื้อปรับใหม่ 
(Reengineering) 

5. หากท่านได้รับมอบหมายให้ท าการซ่อมบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ด้วยการฟ้ืนฟูสภาพของซอฟต์แวร์ โดยให้
เลือกจาก 2 วิธีการคือ วิธีการวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) และ วิธีการรื้อปรับใหม่ 
(Reengineering) เท่านั้น ท่านจะเลือกใช้วิธีการใด จงให้เหตุผลประกอบด้วย 

6. ขั้นตอนใดของกระบวนการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ ที่เป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ 

7. กิจกรรมใด ในการจัดการโครงแบบระบบ ที่ทีมงานจะต้องด าเนินการจัดท าเอกสารโครงแบบระบบ และ
เอกสารดังกล่าวมีรายละเอียดอะไรบ้าง 

8. เป็นไปได้หรือไม่ ที่เอกสารข้อเสนอให้เปลี่ยนระบบ (Change Request Form: CRF) ถูกพิจารณาว่าไม่
มีความจ าเป็นใดๆ ในการเปลี่ยนระบบ แต่ได้รับการอนุมัติข้อเสนอ จากที่ประชุมการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลง (Change Control Board: CCB) ให้ท าการเปลี่ยนแปลงได้ จงอธิบายเหตุผลประกอบ 
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9. จงยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่มีการก าหนดเวอร์ชันซอฟต์แวร์ตามวิธีการต่อไปนี้ 
ก. การก าหนดเวอร์ชันโดยใช้ตัวเลข 

ข. การก าหนดเวอร์ชันตามคุณลักษณะ 

ค. การก าหนดเวอร์ชันตามการเปลี่ยนแปลง 
แต่ละวิธีให้ยกตัวอย่างเพียงซอฟต์แวร์เดียว เวอร์ชันเดิมชื่ออะไรและเมื่อเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่ชื่ออะไร 

10. หากท่านเป็นผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์ ที่ทีมงานของท่านได้ผลิตซอฟต์แวร์พร้อมน าไปวางจ าหน่าย 

แต่การวางจ าหน่ายซอฟต์แวร์อาจไม่ประสบความส าเร็จเสมอไป จงบอกสิ่งที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
น าซอฟต์แวร์ไปวางจ าหน่าย 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 11 

การจัดการคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร ์
 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความน าเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ 
2. คุณภาพซอฟต์แวร์และปัจจัยส าหรับการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ 
3. กระบวนการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ 
4. การวัดซอฟต์แวร์ 
5. ความน าเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ 
6. คุณลักษณะและประเภทของกระบวนการ 

7. วงจรการปรับปรุงกระบวนการ 

8. กรอบการปรับปรุงกระบวนการด้วยแบบจ าลองวุฒิภาวะความสามารถ CMMI 

9. สรุปท้ายบท 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. สามารถอธิบายคุณภาพซอฟต์แวร์และปัจจัยส าหรับการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ได้ 
2. สามารถอธิบายการประกันคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ได้ 
3. สามารถบอกดัชนีชี้วัดและเทคนิคที่น ามาใช้ในการวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อ

คุณภาพของซอฟต์แวร์ได้ 
4. สามารถอธิบายประเภทและคุณลักษณะของกระบวนการได้ 
5. สามารถอธิบายขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการ และกรอบการปรับปรุงกระบวนการด้วย

แบบจ าลองวุฒิภาวะความสามารถได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ผู้สอนซักถามเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 

5. ผู้เรียนตอบค าถามในชั้นเรียน และซักถามข้อสงสัย 

6. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

การประเมินผลการเรียนการสอน 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 

  



บทท่ี 11  การจดัการคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ (Software Quality Management 

and Process Improvement)                                                                                                                             239 

บทที่ 11 

การจัดการคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร ์
(Software Quality Management and Process Improvement) 

 

1. ความน าเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ 
สิ่งที่มีความส าคัญท่ีสุดในอุตสาหกรรมการผลิตซอฟต์แวร์คือ คุณภาพของซอฟต์แวร์ ที่จะต้องตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าและต้องมีคุณลักษณะที่ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ แต่คุณภาพของซอฟต์แวร์นั้นมี
ความซับซ้อนมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆ ไป เนื่องจากซอฟต์แวร์ถูกผลิตขึ้นมาตามข้อก าหนดความต้องการของ
ลูกค้า แต่หากเอกสารข้อก าหนดความต้องการไม่ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์ ย่อมส่งผลให้ซอฟต์แวร์ที่ได้มี
คุณลักษณะไม่ครบตามข้อก าหนด โดยเฉพาะคุณลักษณะด้านความสามารถในการรักษาความปลอดภัย 
ความสามารถในการบ ารุงรักษาได้ง่าย ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพในการท างาน และอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ความ
ต้องการในหน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ ดังนั้น วิศวกรซอฟต์แวร์จะต้องก าหนดวิธีการสร้างคุณภาพให้กับ
ซอฟต์แวร์ในแต่ละขั้นตอนของการผลิต โดยอาศัยหลัก การจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software 

Quality Management) เพ่ือการควบคุมและประกันคุณภาพให้กับซอฟต์แวร์ต่อไป 

การจะพิจารณาว่าซอฟต์แวร์มีคุณภาพหรือไม่ มากน้อยเพียงใด จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย
ประกอบการพิจารณา มีกระบวนการในการจัดการคุณภาพมารองรับ รวมถึงการมีดัชนี้ชี้วัดและเทคนิคใน
การวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์นั้น 

2.  คุณภาพซอฟต์แวร์และปัจจัยส าหรับการจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
คุณภาพของซอฟแวร์ (Software Quality) หมายถึง ระดับที่ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ได้ โดยจะต้องมีคุณลักษณะที่ซอฟต์แวร์ใดๆ ควรจะมี หากซอฟแวร์มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไข ก็จะเรียกว่าเป็น “ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ” ซึ่งในความเป็นจริงนั้นซอฟต์แวร์ถูกผลิต
ขึ้นมาตามข้อก าหนดความต้องการของลูกค้า ในเอกสารข้อก าหนดความต้องการมีการระบุคุณลักษณะ
ซอฟต์แวร์ทั้งท่ีเป็นหน้าที่หลักและที่ไม่ใช่หน้าที่หลัก โดยคุณลักษณะที่ไม่ใช่หน้าที่หลักนั้นอาจจะมีการแปร
ความหมายแตกต่างกันตามประสบการณ์ของผู้พัฒนา ดังนั้นจึงต้องมีกรรมวิธีในการวัดและมีการก าหนด
เงื่อนไขต่างๆ เพ่ือประเมินผลคุณลักษณะเหล่านั้นของซอฟต์แวร์ 

การที่จะจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ให้อยู่ในระดับที่เป็นที่พอใจนั้น มีปัจจัยที่ควรพิจารณาดังนี้ 
1) สร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ดีต่อคุณภาพ ผู้บริหารโครงการจะต้องสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ

ให้เกิดข้ึนในองค์กร สร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพ อันเป็นการท าให้คนใน
องค์กรมุ่งที่จะพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพเสมอ 
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2) ต้นทุนคุณภาพ การจะพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้คุณภาพที่ดี ย่อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนใน
การด าเนินการ ซึ่งต้นทุนของคุณภาพซอฟต์แวร์นี้ไม่สามารถวัดออกมาเป็นต้นทุนที่แน่นอนได้ จ าเป็นต้องให้
ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในระยะขั้นตอนการวิศวกรรมความต้องการ หรือท าในระยะเมื่อ
ต้นทุนเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งกระบวนการผลิต โดยจะต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ
ประกอบกันไปด้วย ซึ่งต้นทุนคุณภาพประกอบด้วย 

 ต้นทุนการป้องกัน เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการป้องกันไม่ให้เกิดความบกพร่องในการด าเนินงาน
ควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ 

 ต้นทุนการประเมิน เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและตรวจวัดเพ่ือประเมินคุณภาพและประกัน
คุณภาพซอฟต์แวร์ 

 ต้นทุนความผิดพลาดภายใน เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตซอฟต์แวร์ 
 ต้นทุนความผิดพลาดภายนอก เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดหลังส่งมอบซอฟต์แวร์

ให้แก่ลูกค้า 
3) คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดระดับ

คุณภาพซอฟต์แวร์ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวได้มีผู้เชี่ยวชาญก าหนดไว้หลากหลายมุมมองแตกต่างกันออกไป 
ซึ่งตามแบบจ าลอง มาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์ ISO/IEC 9126 ได้ก าหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่มี
คุณภาพไว้ ดังนี้ 
 

 

รูปที่ 11.1 แบบจ าลองคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 9126 
(ที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.cse.dcu.ie/essiscope/sm2/9126ref.html ) 
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ตารางท่ี 11.1 รายละเอียดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 9126 

คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ ค าอธิบาย 

ความสามารถในการท างาน 
(Functionality) 

ซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ เช่น ฟังก์ชันการ
ค านวณมีการท างานอย่างถูกต้องหรือไม่ ซอฟต์แวร์มีความสามารถในการท างานได้
ตามที่ก าหนดในข้อก าหนดซอฟต์แวร์หรือไม่ เป็นต้น 

ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เช่น มีความคงทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในการ
ท างานภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยผลลัพธ์ที่ได้ยังคงมีความ
ถูกต้องและไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

ความสามารถในการ
บ ารุงรักษา (Maintainability) 

ซอฟต์แวร์สามารถบ ารุงรักษาได้ง่ายหรือไม่ ไม่ว่าจะอยู่ในข้ันตอนใดก็ตาม เช่น ใน
ขั้นตอนการพัฒนา การเพิ่มโค๊ด การอัพเกรด หรือการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ 

ความสามารถในการใช้งาน 
(Usability) 

ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานไดส้ะดวกและง่ายหรือไม่ โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้น้อย
ที่สุด เช่น มีตัวช่วยน าทางหรือไม่ มีข้อความช่วยเหลือแสดงค าอธิบายหรือไม่ เป็นต้น 

ความสามารถในการ
เคลื่อนย้าย (Portability) 

ซอฟต์แวร์สามารถเคลื่อนย้ายจากการท างานของเครื่องคอมพิวเตอรห์นึ่งไปยัง
สภาพแวดล้อมการท างานอ่ืนได้หรือไม ่เช่น เปลี่ยนไปใช้กับระบบปฏิบัติการทีสู่งขึ้นได้
หรือไม่ เปลี่ยนไปใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลอื่นได้หรือไม่ เป็นตน้ 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพในการท างานในรูปของเวลามากน้อยเพียงใด เช่น 
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรของระบบในรูปของซีพียูมากน้อยเพียงใด เวลาใน
การตอบสนองมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

 

4) คุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ซึ่งกระบวนการผลิตที่ดีจะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ที่ดีมีคุณภาพ และสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้าได้จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตไป
เรื่อยๆ จนกว่าจะได้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพในระดับที่พอใจ โดยผู้บริหารโครงการสามารถใช้แบบจ าลองวุฒิ
ภาวะความสามารถ (Capacity Maturity Model: CMM) ส าหรับปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการได้ 
เนื่องจากแบบจ าลองดังกล่าว มีเกณฑ์ชี้วัดถึงความสามารถและคุณภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี  ส่วน
คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เองนั้น สามารถวัดคุณภาพได้จากสิ่งที่ได้จากกระบวนการผลิต นั่นคือ 
เอกสารข้อก าหนดความต้องการ งานออกแบบ โค๊ตโปรแกรม เอกสารการทดสอบ และรายงานผลการ
ท างานในระบบควบคุมคุณภาพ เป็นต้น 

3.  กระบวนการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ 
การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Management) หมายถึง วิธีการที่จะท าให้มั่นใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ได้นั้นมีคุณภาพในระดับที่พอใจ [Sommerville, 2011] ซึ่งในความหมายที่ละเอียด
มากขึ้นนั้น การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ หมายถึง กิจกรรมด้านการจัดการทั้งหมดที่ก าหนดนโยบาย
คุณภาพ วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบด้านคุณภาพ แล้วน าไปปฏิบัติด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  การ
วางแผนคุณภาพ การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ [ISO 840, 1994] โดย
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กระบวนการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ การประกันคุณภาพ การวางแผน
คุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ 

 

 

รูปที่ 11.2 กระบวนการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ 

3.1 การประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เป็นกระบวนการที่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
และกระบวนการผลิตตลอดช่วงชีวิตของโครงการ เป็นไปตามความต้องการที่ก าหนด ด้วยการวางแผน การ
ประกาศใช้นโยบาย และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือท าให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตจะมีคุณภาพสูงสุด  
[IEEE, 2004]  

ดังนั้น การประกันคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ท าให้องค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์ตระหนักถึงความส าคัญของ
คุณภาพ อันเป็นการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ตลอดช่วงระยะเวลาการผลิตและการซ่อมบ ารุง  โดยสิ่ง
ส าคัญของการประกันคุณภาพคือการก าหนดเป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพ 

3.1.1 มาตรฐานในการประกันคุณภาพ 

มาตรฐานเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการประกันคุณภาพ ทีมงานประกันคุณภาพจะต้องก าหนด
มาตรฐานขึ้นมาใช้ในองค์กร โดยจะต้องอ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพระดับสากลแล้วน ามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับองค์กรผู้ผลิต และจัดท าเป็นคู่มือมาตรฐานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานที่น ามาใช้
กับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และมาตรฐานที่จะน ามาใช้ในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ 

1) มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (Product Standard) เป็นมาตรฐานที่ก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนา มาตรฐานของเอกสาร และมาตรฐานของการจัดท าเอกสาร เช่น โครงสร้างของ
เอกสารความต้องการ รูปแบบของหัวเอกสาร รายละเอียดของคลาส เป็นต้น 

2) มาตรฐานของกระบวนการ (Process Standard) เป็นมาตรฐานที่ก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการหรือกรอบการท างานการผลิตซอฟต์แวร์ เช่น กระบวนการทบทวนการออกแบบ การส่งมอบ
เอกสารโครงแบบของระบบ การพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ การควบคุมการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี บางครั้งมาตรฐานที่ก าหนดโดยทีมงานประกันคุณภาพนั้น วิศวกรซอฟต์แวร์อาจมองว่า
ไม่สอดคล้องกับการปฎิบัติงานจริง ดังนั้นทั้งสองฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและก าหนดมาตรฐาน
ดังกล่าวร่วมกัน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ 
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3.1.2 อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 (ISO 9000 Family) 

ในระบบการบริหารจัดการขององค์กรที่มีการประกันสินค้าหรือบริการ ให้กับลูกค้า มักจะมี
หลักเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินหรือรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการก าหนดเอาไว้  ซึ่ ง
มาตรฐานสากลส าหรับระบบดังกล่าว หากสินค้าหรือบริการตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จะได้รับการ
รับรองคุณภาพ โดยองค์กรสากลเพ่ือมาตรฐาน (International Standard Organization: ISO) ซึ่ง
มาตรฐานส าหรับระบบดังกล่าวจัดอยู่ใน อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 [ISO: ISO 9000 Quality 

Management] ทีป่ระกอบด้วย 

 ISO 9001 คือมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งก ากับดูแลทั้งการออกแบบและพัฒนา การผลิต การ
ติดตั้ง และการบริการ 

 ISO 9002 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งก ากับดูแลเฉพาะการผลิต และการบริการ 

 ISO 9003 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งก ากับดูแลทั้งการตรวจสอบ และทดสอบชั้นสุดท้าย 
ก่อนการส่งมอบ 

โดยมาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมส าหรับการผลิตซอฟต์แวร์คือ ISO 9001 โดยมีการก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติทั่วไปที่สามารถน ามาใช้กับการผลิตซอฟแวร์ เพ่ือให้ได้มาตรฐานดังกล่าว ดังนี้ 

1) คุณภาพจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กร ที่จะต้องจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุน 

2) ระเบียบการจะต้องก าหนดถึงรายละเอียดของขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบซอฟแวร์ ไม่ว่า
ผลลัพธ์นั้นจะสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลานั้นหรือไม่ก็ตาม 

3) ซอฟแวร์จะต้องได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างโปร่งใส 

4) ซอฟแวร์จะต้องมีการส่งมอบและติดตั้งการใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

5) ซอฟแวร์จะต้องได้รับการบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธี 
6) ซอฟแวร์จะต้องได้รับการบริการหลังการขาย โดยมีคู่มือ ประวัติลูกค้า เอกสารก ากับดูแล การ

ฝึกอบรม และข้อบันทึกการบ ารุงรักษา เป็นต้น 

7) ซอฟแวร์จะต้องได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที หากเกิดข้อผิดพลาด หรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ 

3.1.3 มาตรฐานของเอกสาร (Document Standard) 

องค์กรใดที่มีการน าระบบ ISO เข้ามาใช้ในองค์กร จะมีการจัดท ามาตรฐานของเอกสารพร้อมกันไป
ด้วย แต่ส าหรับบริษัทหรือองค์กรขนาดเล็กที่ไม่สามารถน า ISO เข้ามาใช้ได้ ก็อาจมีการก าหนดมาตรฐาน
ของเอกสารขึ้นมาใช้เองได้ เพ่ือให้เอกสารทุกอย่างในกระบวนการผลิตมีความสอดคล้องกันทั้งหมด มี
รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน สามารถอ่านและเข้ าใจได้ง่าย ซึ่งเอกสารนี้สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน โดยมาตรฐานของเอกสารมี 3 ชนิด
ดังนี้ 
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1) มาตรฐานของกระบวนการจัดท าเอกสาร (Documentation Process Standard) เป็น
มาตรฐานที่ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าเอกสารทุกชนิด ทุกรูปแบบ รวมถึงก าหนดซอฟต์แวร์ที่เป็น
เครื่องมือในการสร้างเอกสารนั้นด้วย การก าหนดขั้นตอนการจัดท าเอกสารจะต้องก าหนดขั้นตอนในการ
แก้ไขเอกสารไว้ด้วยเสมอ 

2) มาตรฐานของตัวเอกสาร (Document Standard) เป็นมาตรฐานที่ใช้ควบคุมโครงสร้าง 
รูปแบบของเอกสาร และรูปแบบการน าเสนอข้อมูลบนเอกสารที่สอดคล้องกันทั้งหมด 

3) มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนเอกสาร (Document Interchange Standard) เป็น
มาตรฐานที่ท าให้เอกสารที่อยู่ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเปิดใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อม 

3.2 การวางแผนคุณภาพ 

การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) เป็นกระบวนการในการจัดท าแผนคุณภาพส าหรับ
โครงการ ซึ่งภายในแผนงานจะต้องมีการก าหนดนิยามของคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ และ
อธิบายวิธีการประเมินคุณภาพเอาไว้ในเอกสารแผนงานคุณภาพด้วย รายละเอียดภายในเอกสารแผนงาน
คุณภาพ ประกอบด้วย 

1) การแนะน าผลิตภัณฑ์ (Product Introduction) เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
โดยเฉพาะในด้านการตลาด และคุณภาพท่ีคาดหวัง 

2) แผนงานผลิตภัณฑ์ (Product Plan) เป็นส่วนที่ก าหนดวันที่วางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ การ
กระจายผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ 

3) รายละเอียดกระบวนการ (Process Description) เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดการผลิตและ
การบริการ 

4) เป้าหมายคุณภาพ (Quality Goal) เป็นส่วนที่แสดงลักษณะคุณภาพซอฟต์แวร์ด้านต่างๆ ที่
ต้องการ 

5) ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง (Risk and Risk Management) เป็นส่วนที่แสดง
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าว 

3.3 การควบคุมคุณภาพ  
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นการดูแลและควบคุมให้กระบวนการผลิตด าเนินไป

ตามแผนงาน และมาตรฐานต่างๆ อย่างครบถ้วน ซึ่งวิธีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ 
สามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1) การทบทวนคุณภาพ (Quality Review) เป็นการทบทวนคุณภาพของเอกสารและ
กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ว่าได้ด าเนินการโครงการผลิตซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานหรือไม่ ส่วนใดที่
เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานจะถูกบันทึก และผู้บริหารจะแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบต่อส่วนที่บกพร่อง 
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ตัวอย่างเอกสารที่จะต้องถูกตรวจสอบ ได้แก่ แบบจ าลองกระบวนการ แผนการทดสอบ กระบวนการ
จัดการโครงแบบ มาตรฐานของกระบวนการ และคู่มือการใช้งาน เป็นต้น 

2) การประเมินซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ (Automated Software Assessment) เป็นการ
เปรียบเทียบคุณภาพของเอกสารและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ด้วยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ 
โดยมีการวัดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ เพ่ือน าค่าที่วัดได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซึ่งจะท าให้การ
ประเมินซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น 

4. การวัดซอฟต์แวร ์
คุณลักษณะบางอย่างของซอฟต์แวร์ในลักษณะที่ไม่เป็นฟังก์ชันหลักนั้น ไม่สามารถวัดและประเมินคุณภาพ
ได้โดยตรง จ าเป็นต้องวัดจากคุณลักษณะภายในของซอฟต์แวร์ เพ่ือให้การวัดคุณลักษณะเหล่านั้นได้ค่าที่
เป็นตัวเลขบางอย่างส าหรับน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ อันจะท าให้ทราบได้ว่าซอฟต์แวร์
นั้นๆ มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถท าได้โดยการก าหนดดัชนีชี้วัดและเทคนิควิธีการวัดขึ้นมา 

4.1 ดัชนีชี้วัดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ 
ดัชนี้ชี้วัดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดคุณลักษณะภายในที่ให้ค่าออกมาเป็น

ตัวเลข ซึ่งตัวเลขเหล่านั้นสามารถหาได้จากค่าต่อไปนี้ 

 จ านวนฟังก์ชันหรือเมธอดที่เรียกใช้ฟังก์ชันอ่ืน หรือที่ถูกเรียกใช้จากฟังก์ชันอ่ืน  หากมีจ านวน
มาก แสดงว่าโปรแกรมนั้นมีการขึ้นต่อกันสูง หากมีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันที่ท าหน้าที่เรียกใช้ จะส่งผล
กระทบต่อฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้ 

 จ านวนพารามิเตอร์ในแต่ละกระบวนการ หากมีจ านวนพารามิเตอร์มาก จะส่งให้ซอฟต์แวร์มี
ความเกี่ยวพันกันมาก 

 ขนาดของซอฟต์แวร์ ซึ่งในที่นี้วัดจากความยาวของโค๊ตตามหลักการนับจ านวนบรรทัดค าสั่ง 
(แบบ LOC) หากโค๊ดยาวมาก จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดย่อมมีมากด้วย 

 ความซับซ้อนของปัญหา ถ้าปัญหามีความซับซ้อนมาก จะท าให้การท าความเข้าใจโปรแกรมเป็น
เรื่องยาก 

 ความยาวของชื่อตัวแปร หากชื่อตัวแปรมีความยาวเฉลี่ยตามเกณฑ์เฉลี่ยที่ก าหนด แสดงว่าตัว
แปรนั้นมีความหมายในตัว ท าให้การท าความเข้าใจโปรแกรมง่ายข้ึน 

 ระดับชั้นของค าสั่งตรวจสอบเงื่อนไข (If) หากมีระดับชั้นของค าสั่งจ านวนมาก จะท าให้เข้าใจ
โปรแกรมได้ยากข้ัน 

 ระดับชั้นของการถ่ายถอด หากมีระดับชั้นของการถ่ายทอดจ านวนมาก จะท าให้การท าความ
เข้าใจในคลาสย่อยยากขึ้น คลาสย่อยมีความซับซ้อนสูง ยากต่อการออกแบบอีกด้วย 



บทท่ี 11  การจดัการคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ (Software Quality Management 

and Process Improvement)                                                                                                                             246 

 จ านวนข้อความแสดงข้อผิดพลาด (Error Message) หากมีจ านวนมาก แสดงว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับข้อมูลการน าเข้า และการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบมาก ถือว่าซอฟต์แวร์มีการป้องกันความ
ผิพพลาดสูง 

 ความยาวของคู่มือการใช้งาน หากมีความยาวมาก แสดงว่าซอฟต์แวร์มีรายละเอียดภายในของ
ซอฟต์แวร์ซับซ้อนมาก 

 จากตัวอย่างดัชนีชี้วัดคุณภาพดังกล่าว ทีมงานจะต้องเลือกดัชนี้ให้ค่าตรงกับคุณลักษณะภายนอก
ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ดังตัวอย่างคุณลักษณะของซอฟต์แวร์และการดัชนีชี้วัดซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ ได้แก่  

 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ดัชนีที่ใช้ในการชี้วัดคือ ความซับซ้อนของปัญหา ขนาดของ
ซอฟต์แวร์ และจ านวนข้อความแสดงข้อผิดพลาด 

 ความสามารถในการเคลื่อนย้าย (Portability) ดัชนีที่ใช้ในการชี้วัดคือ จ านวนพารามิเตอร์ใน
แต่ละกระบวนการ และขนาดของซอฟต์แวร์ 

4.2 เทคนิคที่น ามาใช้ในวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ 

เทคนิคที่น ามาใช้ในการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ แบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1) เทคนิคแบบคงที่ (Static Technique) เป็นเทคนิคใดๆ ที่ใช้พิจารณาตรวจสอบซอฟต์แวร์

และเอกสารของโครงการ รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โดยไม่ได้มีการประมวลผล
ซอฟต์แวร์แต่อย่างใด เทคนิคที่อยู่ในกลุ่มนี้อาจใช้ร่วมกับเทคนิคอ่ืนได้ โดยจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือ
ตรวจสอบแบบอัตโนมัติก็ได้ 

2) เทคนิคแบบใช้บุคลากรตรวจเข้มข้น (People-Intensive Technique) เป็นเทคนิคใดๆ ที่
มีการทบทวนและตรวจสอบเอกสารและซอฟต์แวร์ ที่ต้องมีบุคคลเกี่ยวข้องด้วยอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป เช่น 
การจัดประชุม การเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงและสารสนเทศ หรือการนั่งตรวจสอบโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็น
ต้น การวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคชนิดนี้ นอกจากจะใช้เอกสารที่จ าเป็นต่อการตรวจสอบแล้ว ยัง
ต้องใช้เอกสารรายการตรวจสอบต่างๆ และผลการทดสอบซอฟต์แวร์ด้วย 

3) เทคนิคเชิงวิเคราะห์ (Analytical Technique) เป็นเทคนิคใดๆ ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์
ข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งใดๆ ที่ได้จากการผลิตซอฟต์แวร์ เช่น การวิเคราะห์ความซับซ้อน การวิเคราะห์
เส้นทางควบคุมการท างานของโปรแกรม การวิเคราะห์อัลกอริทึ่ม และการค้นหาข้อผิดพลาด  

5. ความน าเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ 
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คุณภาพของซอฟต์แวร์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ 
เนื่องจากมาตรฐานการก าหนดคุณภาพของซอฟต์แวร์ จะเป็นเครื่องชี้วัดว่า เมื่อใดองค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์
ควรจะปรับปรุงกระบวนการผลิต ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของซอฟต์แวร์มี 4 ประการคือ การ
พัฒนาเทคโนโลยี (Development Technology) คุณภาพของทีมงาน (People Quality) ต้นทุนเวลา 
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แรงงาน และแผนงาน (Cost, Time and Schedule) และคุณภาพของกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ 
(Software Process Quality) หากปัจจัยทั้ง 4 ประการ มีการเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับขนาดและลักษณะ
ของโครงการซอฟต์แวร์ ย่อมท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า
เป็นโครงการหรือระบบขนาดใหญ่ จะมีระบบย่อยจ านวนมาก ต้องใช้ทีมงานหลายฝ่ายที่มีความรู้
ความสามารถแตกต่างกันท างานประสานกัน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ที่ดี 
 

 

รูปที่ 11.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของซอฟต์แวร์ 

 หากทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตมีนโยบายด้านคุณภาพเป็นเป้าหมาย จะท าให้ซอฟต์แวร์ที่
ผลิตเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพได้ หากเป็นกระบวนการที่มีคุณลักษณะหรือมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอตาม
ลักษณะสภาพแวดล้อมในการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไม่มีคุณภาพ 
อีกทั้งยังอาจท าให้ต้องใช้ต้นทุนที่สูงเกินไป อาจด าเนินงานล่าช้ากว่าก าหนด และอาจพบข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นภายหลังจากน าซอฟต์แวร์ไปใช้งานได้ จึงจ าเป็นต้องมี การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ 
(Software Process Improvement) ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการ ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือ เทคนิค หรือระเบียบวิธี แต่พิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อม ขั้นตอนการท างานและมาตรฐานที่ใช้กับ
โครงการในอดีต แล้ววิเคราะห์และประเมินหาจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
แก้ไขให้ดีขึ้น ก่อนน าไปใช้กับโครงการต่อไป 

6. ประเภทและคุณลักษณะของกระบวนการ 
กระบวนการซฮฟต์แวร์ เป็นกรอบการด าเนินงานผลิตซอฟต์แวร์ ที่ต้องได้รับการดูแลจากวิศวกรซอฟต์แวร์
ตามหลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพ่ือให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ดังนั้นกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์
จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอตามวัฒนาการที่เปลี่ยนไป ซึ่งตามมุมมองการปรับปรุงกระบวนการ 
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สามารถแบ่งกระบวนการออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน รวมทั้งการวัดคุณภาพสามารถพิจารณาจาก 
คุณลักษณะของกระบวนการ 

6.1 ประเภทของกระบวนการ 
แต่ละองค์กรผลิตซอฟต์แวร์ จะมีกระบวนการในการผลิตซอฟต์แวร์แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาด

ขององค์กรและระดับความเคร่งครัดในการปฏิบัติงานในองค์กร ชนิดของซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนา และปัจจัย
อ่ืนๆ ดังนั้น สามารถจ าแนกกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ออกเป็น 4 ประเภทตามมุมมองของการปรับปรุง
กระบวนการได้ ดังนี้ 

1) กระบวนการแบบไม่เป็นทางการ (Informal Process)  เป็นกระบวนการแบบที่องค์กรไม่มี
การก าหนดแบบจ าลองกระบวนการที่ใช้แน่นอน โดยให้ทีมงานพัฒนาของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์เป็นผู้
ตัดสินใจเองว่า จะเลือกกระบวนการใด โดยอาจเลือกใช้แบบจ าลองน้ าตก (Waterfall model) แบบจ าลอง 
RAD เป็นต้น 

2) กระบวนการแบบการจัดการ (Managed Process)  เป็นกระบวนการแบบที่องค์กรมีการ
ก าหนดแบบจ าลองกระบวนการไว้ให้ทีมงาน ส าหรับเป็นกรอบการท างานให้กับทีมงานพัฒนา โดยใน
แบบจ าลองระบุถึงข้ันตอนหลักของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการแต่ละ
ขั้นตอน และแผนการด าเนินการ แต่ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนระเบียบวิธีปฏิบัติของแต่ละ
กระบวนการนั้นไว้ 

3) กระบวนการแบบระเบียบวิธีปฏิบัติ (Methodological Process) เป็นกระบวนการแบบที่
องค์กรมีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น ก าหนดให้ใช้วิธีการเชิงวัตถุในการวิเคราะห์และ
ออกแบบ เป็นต้น ส าหรับเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทกระบวนการ สามารถใช้ขนาดของโครงการและ
ระยะเวลาการผลิต เป็นต้น 

 

ตารางท่ี 11.2 คุณลักษณะโครงการและเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แต่ละประเภท 

ประเภทกระบวนการ ลักษณะโครงการ เคร่ืองมือสนับสนุน 

กระบวนการ 
แบบไม่เป็นทางการ 

-  เป็นโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
-  ใช้เวลาน้อยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

-  เครื่องมือท่ัวไป (Generic Tools) เช่น 
เครื่องมือสร้างต้นแบบ คอมไพเลอร์ หรือ
เวิร์ดโปรเซสเซอร ์

กระบวนการ 
แบบการจัดการ 

-  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 
-  ใช้เวลานานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

-  เครื่องมือจัดการโครงแบบระบบ 
(Configuration Management Tools) 

กระบวนการ 
แบบระเบยีบวิธีปฏิบัต ิ

-  เป็นการรื้อระบบเพื่อปรับปรุงการท างาน 

(Re-engineering) 
-  ต้องมีความเข้าใจแอพพลิเคช่ันต่างๆ 

-  เครื่องมือจัดการบริหารโครงการ 
(Project Management Tools) 

-  ชุดเครื่องมือวิเคราะห์และออกแบบ 
(Analysis & Design Workbench) 
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6.2 คุณลักษณะของกระบวนการ 

ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ จ าเป็นต้องท าการประเมินกระบวนการ โดยการวัดจาก
คุณลักษณะของกระบวนการ เช่นเดียวกับการวัดจากคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ ซึ่งคุณลักษณะของ
กระบวนการ มีดังนี้ 

 

รูปที่ 11.4 คุณลักษณะของกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ 

1) ความสามารถในการท าความเข้าใจ (Understandability) กระบวนการมีค านิยาม
กระบวนการและข้ันตอนการท างานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

2) ความสามารถในการมองเห็น (Visibility) กระบวนการมีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้บรรลุผลลัพธ์
ที่ต้องการ ท าให้เห็นผลการท างานที่ชัดเจน 

3) ความสามารถในการมีเครื่องมือสนับสนุน (Supportability) กระบวนการมีเครื่องมือ
สนับสนุนครบถ้วน 

4) ความสามารถในการยอมรับ (Acceptability) กระบวนการเป็นที่ยอมรับของวิศวกร
ซอฟต์แวร์ 

5) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) กระบวนการต้องช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
ก่อนที่การผลิตซอฟต์แวร์จะแล้วเสร็จ จึงจะเป็นกระบวนการที่เชื่อถือได้ 

6) ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (Robustness) กระบวนการจะต้องด าเนินการต่อไปได้ แม้จะพบกับ
อุปสรรค 
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7) ความสามารถในการบ ารุงรักษา (Maintainability) กระบวนการจะต้องปรับเปลี่ยนหรือ
ปรับปรุงได้ตามข้อเสนอให้เปลี่ยนแปลงจากผู้ใช้ 

8) ความรวดเร็ว (Rapidity) กระบวนการต้องช่วยให้ทีมงานด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

7. วงจรการปรับปรุงกระบวนการ 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ สามารถด าเนินการในลักษณะขั้นตอนแบบวัฏจักร ที่ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอนคือ การวัดกระบวนการ การวิเคราะห์กระบวนการ และการเปลี่ยนกระบวนการ 

 

 

รูปที่ 11.5 วงจรการปรับปรุงกระบวนการ 

7.1 การวัดกระบวนการ 

การวัดกระบวนการ (Process Measurement) เป็นขั้นตอนของการวัดคุณลักษณะของโครงการที่
ก าลังด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ว่าควรจะท าการปรับปรุงกระบวนการในส่วนใดเพ่ิมเติมบ้าง ซึ่งสามารถวัดได้
จากดัชนีชี้วัดกระบวนการ และอาศัยเทคนิคในการเลือกดัชนีชี้วัดกระบวนการให้เหมาะสม 

7.1.1 ดัชนีชี้วัดกระบวนการ 
ดัชนี้ชี้วัดกระบวนการซอฟต์แวร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดคุณลักษณะของกระบวนการในเชิงปริมาณที่

ให้ค่าออกมาเป็นตัวเลข สามารถหาได้จาก 3 ดัชนี้ ดังนี้ 
1) เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์ เป็นเวลารวมทั้งหมดที่ใช้

ของแต่ละกระบวนการและเวลาที่วิศวกรใช้ส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ 
2) ทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ เป็นทุกสิ่งที่ใช้ไปในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ในแต่ละ

วันของบุคลากรแต่ละคน เช่น ค่าเดินทาง และทรัพยากรที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

3) จ านวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นในระหว่างที่มีการวัดกระบวนการ  เหตุการณ์เหล่านี้
สามารถรวบรวมจากการสังเกตและจดบันทึกเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในภายหลัง เช่น จ านวน
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ข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีตรวจพบ จ านวนความต้องการให้เปลี่ยนระบบ และค่าเฉลี่ยของจ านวนบรรทัด
ของโค๊ดที่ต้องการแก้ไข เป็นต้น 

ข้อมูลที่ได้จากการวัดกระบวนการของโครงการซอฟต์แวร์ปัจจุบัน ด้วยดัชนีชี้วัดทางด้านเวลาและ
ทรัพยากรในข้อ 1 และ 2 จะน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการ
ปรับปรุงกระบวนการใดๆ แล้ว เมื่อทีมพัฒนาวิเคราะห์กระบวนการและพบว่าต้องปรับปรุงกระบวนการใดก็
จะน าไปใช้กับโครงการใหม่ต่อไป และท าการวัดกระบวนการของโครงการใหม่ด้วยดัชนีชี้วัดแบบเดียวกัน 
เพ่ือดูผลการเปลี่ยนแปลง ว่าใช้เวลาในการผลิตน้อยลงหลังจากการปรับปรุงเพียงใด ส่วนดัชนีชี้วัดทางด้าน
จ านวนเหตุการณ์ในข้อ 3 จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ว่า มีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงใน
ระดับใด ต้องท าการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งหรือไม่ 

7.1.2 เทคนิค Goal-Question-Metric (GQM) ส าหรับเลือกดัชนีชี้วัดกระบวนการ 
จากความยากของการวัดกระบวนการ ท าให้จ าเป็นต้องทราบว่าควรจะต้องวัดอะไรและควรมีแบบ

วิธีอย่างไร ดังนั้นจึงมีผู้คิดค้นเทคนิคส าหรับช่วยวิศวกรซอฟต์แวร์ในการเลือกดัชนีชี้วัดกระบวนการให้
เหมาะสม คือ Basili และ Rombach ชื่อเทคนิค Goal-Question-Metric (GQM) ซึ่งเทคนิคนี้จะเป็นการ
ก าหนดให้ท าการแยกส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรออกจากกันอย่างชัดเจน ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น
ประกอบด้วย เป้าหมาย (Goal) ค าถาม (Question) และดัชนีชี้วัด (Metric) 

1) เป้าหมาย (Goal) เป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังหรือต้องการจะให้เป็น โดยเป้าหมายอาจเป็นปัญหา
ที่องค์กรประสบอยู่และต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ต้องการลดเวลาที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ลง 
หรือ ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ามากข้ึน เป็นต้น 

2) ค าถาม (Question) เป็นสิ่งที่ช่วยจ ากัดขอบเขตของเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น โดยลักษณะค าถาม
นั้นจะสอดคล้องกับเป้าหมาย แต่ละเน้นไปที่รายละเอียดปลีกย่อยเพ่ือจ ากัดขอบเขตของเป้าหมายให้เห็น
ชัดเจนมากข้ึน ตัวอย่างค าถามท่ีสอดคล้องกับตัวอย่างเป้าหมายข้างต้น เช่น ท าอย่างไรจึงตะช่วยลดเวลาใน
การหาข้อสรุปความต้องการของลูกค้าได้ เป็นต้น 

3) ดัชนีชี้วัด (Metric) เป็นดัชนีชี้วัดต่างๆ เพ่ือค้นหาค าตอบของค าถามที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ดังนั้นสิ่งที่ได้จากขั้นตอนนี้ก็คือ ผลที่ได้จากการวัดเป็นจ านวนหน่วยต่างๆ ตัวอย่างของหน่วยที่ได้จาก
ตัวอย่างค าถามข้างต้น เช่น จ านวนของเอกสารอย่างเป็นทางการที่ใช้สื่อสารระหว่างทีมงานกับลูกค้า หรือ 
จ านวนครั้งของการทดสอบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ เป็นต้น  

7.2 การวิเคราะห์กระบวนการ 
การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) เป็นขั้นตอนของการน าผลจากการวัดกระบวนการ

ที่ใช้ในปัจจุบัน ไปศึกษากระบวนการย่อยแต่ละส่วนภายในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ทั้งในด้านคุณภาพ
และปริมาณ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ทั้งสองส่วน จะท าให้เข้าใจระบบงานได้ดียิ่งขึ้นว่าระบบงาน
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ประกอบด้วยกระบวนการใดบ้าง กระบวนการเหล่านั้นท างานอย่างไร ต้องใช้ข้อมูลน าเข้าส่วนใดบ้าง และ
ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จะเป็นเช่นไร เป็นต้น ในระหว่างการวิเคราะห์กระบวนการ ทีมพัฒนากระบวนการ
จ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม โดยใช้เทคนิคต่อไปนี้ 

1) การจัดท าแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ส าหรับน าไปใช้กับวิศวกรซอฟต์แวร์ เพ่ือสอบถาม
และสัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวนการที่คาดหวังว่าจะให้เป็น หรือกระบวนการส่วนใดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งจะท า
ให้ได้รับทราบข้อมูลการท างานจริง 

2) การศึกษาพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นการศึกษาเพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจธรรมชาติของ
คนที่ปฏิบัติงานในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ดียิ่งขึ้น 

แต่ละองค์กรจะมีการใช้แบบจ าลองกระบวนการเป็นกรอบในการท างานตามที่เลือกมาใช้ให้ทีม
วิศวกรซอฟต์แวร์ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแบบจ าลองเพ่ิมเติมส าหรับการแสดงถึงแบบจ าลอง
ในระดับย่อยลงไป ที่แสดงถึงกระบวนการหรือกิจกรรมย่อยที่น่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการหลัก นอกจากนี้ 
ในกระบวนการย่อยอาจมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอ่ืนที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์
กระบวนการ และสร้างแบบจ าลองกระบวนการในลักษณะยืดหยุ่น (Dynamic) ตามสถานการณ์ที่อาจ
เกิดข้ึนได้เสมอ เช่น 

 สมาชิกภายในทีมเจ็บป่วยหลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ต้องเลื่อนเวลาในการ
ด าเนินงานออกไป 

 ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกต้องหยุดชะงัก 

ตัวอย่างปัญหาข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ ผู้บริหาร
โครงการจะต้องคาดการณ์ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตด้วย 

7.3 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ 

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (Process Change) เป็นขั้นตอนของการแก้ไขกระบวนการผลิต
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถท าได้หลายลักษณะ เช่น การเปลี่ยน
ขั้นตอนการท างาน เครื่องมือ กิจกรรมการด าเนินงาน ภาระงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น โดยมี
ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ก าหนดสิ่งที่ต้องปรับปรุง เป็นขั้นตอนของการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์กระบวนการ มา
ชี้วัดคุณภาพ ต้นทุน หรือตารางการท างาน ที่เป็นปัญหางานสะสมท าให่เกิดความล่าช้า โดยน ามาเขียนเป็น
ผังงานที่ต้องปรับปรุง พร้อมระบุวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

2) จัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ปรับปรุง กรณีที่มีกระบวนการที่ต้องการปรับปรุงจ านวนมาก 
ผู้บริหารท าการประเมินและจัดล าดับความส าคัญของแต่ละกระบวนการ โดยพิจารณาจากความจ าเป็น 
ต้นทุนที่ต้องใช้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรเมื่อปรับปรุงกระบวนการแล้ว 
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รูปที่ 11.6 ขั้นตอนของเปลี่ยนแปลงกระบวนการ 

3) เริ่มเปลี่ยนกระบวนการ เป็นขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่เริ่มน าแผนการด าเนินงาน เครื่องมือ หรือ
ขั้นตอนการด าเนินงานรูปแบบใหม่มาใช้ โดยต้องพยายามผสมผสานวิธีการท างานที่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ให้
เข้ากับกิจกรรมหรือกระบวนการแบบเดิมที่ยังคงใช้งานอยู่ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให้แน่ใจว่า 
กระบวนการใหม่จะสามารถเข้ากับกระบวนการเดิมได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมและขั้นตอนการ
ท างานอ่ืนขององค์กรด้วย 

4) ฝึกอบรมวิศวกร เป็นขั้นตอนของการฝึกอบรมการท างานของกระบวนการใหม่ให้กับวิศวกร
ซอฟต์แวร์ก่อนการปฏิบัติงานจริง เพ่ือรองรับความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 

5) เปลี่ยนกระบวนการให้สอดคล้อง ผลสะท้อนที่ได้จากการน าระบบไปใช้งานด้วยกระบวนการ
แบบใหม่ อาจพบปัญหาเกิดขึ้นตามสถานการณ์จริงที่อาจมีปัจจัยอ่ืนที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น และส่งผลกระทบ
กับกระบวนการที่ได้ท าการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ทีมพัฒนาจะต้องช่วยกันปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือให้กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 

ตารางท่ี 11.3 ขั้นตอนการเปลี่ยนกระบวนการและผลที่ได้รับของแต่ละขั้นตอน 

ชั้นตอน ผลที่ได้รับของแต่ละขั้นตอน 

1. ก าหนดสิ่งที่ปรับปรุง - แบบจ าลองกระบวนการ (Process Model) 

2. จัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ปรับปรุง - แผนการเปลี่ยนกระบวนการ (Process Change Plan) 

- แผนฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (Training Plan) 

3. เริ่มเปลี่ยนกระบวนการ - ผลสะท้อนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Feedback on Improvement) 

ซึ่งอาจเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการที่ปรับปรุง หรือความพึงพอใจ
ของผู้ทดสอบกระบวนการ เป็นต้น 

4. ฝึกอบรมวิศวกร - ผลสะท้อนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Feedback on Improvement) 

ซึ่งอาจเป็นผลตอบรับหรือข้อมูลสะท้อนจากบุคลากรภายในทีม 

5. เปลี่ยนกระบวนการใหส้อดคลอ้ง - แบบจ าลองกระบวนการที่แก้ไขแล้ว (Revised Process Model) 
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8. กรอบการปรับปรุงกระบวนการด้วยแบบจ าลองวุฒิภาวะความสามารถ CMMI 

ในการจะวัดความสามารถขององค์กรหรือบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ว่ามีคุณภาพ มีความสามารถในการผลิต
ซอฟต์แวร์ เป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้าอยู่ในระดับใดนั้น สถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering 

Institute: SEI) ได้สร้างแบบจ าลองวุฒิภาวะความสามารถ (Capacity Maturity Model: CMM) ขึ้นมา 
ส าหรับวัดความสามารถขององค์กรดังกล่าว แต่ CMM เริ่มมีข้อจ ากัด จึงได้น า CMM เดิมรวมเข้ากับข้อดี
ของแบบจ าลองวิศวกรรมชนิดอ่ืนไว้ด้วยกัน เรียกว่า Capacity Maturity Model Integration : CMMI 

[SEI, Carnegie Mello University] ส าหรับเป็นมาตรฐานการท างานให้กับองค์กรผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 
ใช้ประเมินและปรับปรุงความสามารถในการผลิตซอฟต์แวร์โดยตรง หากองค์กรใดได้รับ CMMI (แล้วแต่
ระดับ) ถือว่าองค์กรนั้นมีผลิตภัณฑ์และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือของ
ลูกค้าและเป็นการยืนยันผลิตภัณฑ์ที่ออกไป ซ่ึง CMMI ได้มีการก าหนดกระบวนการในแต่ละด้าน (Process 

Area) เอาไว้ รวมทั้งมีการแบ่งระดับวุฒิภาวะความสามารถขององค์กรซึ่งมีการน ากระบวนการไปใช้ 
 

ตารางท่ี 11.4 การจัดกลุ่มกระบวนการส าคัญของแบบจ าลองวุฒิภาวะความสามารถ CMMI 

กลุ่ม กระบวนการในแต่ละด้าน (Process Area: PA) 

1. การจัดการกระบวนการ (Process 
Management) 

- การนิยามกระบวนการเชิงองค์กร 
- การมุ่งเน้นที่กระบวนการขององค์กร 
- การฝึกอบรมองค์กร 
- การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการในองค์กร 
- การเปลี่ยนแปลงและจัดองค์กรให้เหมาะสม 

2. การบริหารโครงการ (Project Management) - การวางแผนโครงการ 

- การควบคุมและติดตามงานโครงการ 
- การบริหารการท าข้อตกลงกับผู้รับเหมาช่วง 
- การบูรณาการโครงการ 
- การจัดการความเสี่ยง 
- การบูรณาการทีมพัฒนา 
- การบริหารโครงการเชิงปริมาณ 

3. วิศวกรรม (Engineering) - การจัดการความต้องการ 

- การพัฒนาความต้องการ 
- การหาแนวทางแก้ปัญหา 
- การบูรณาการผลิตภัณฑ์ 
- การตรวจสอบความถูกต้อง 
- การรับรองความถูกต้อง 

4. การสนับสนุน (Support) - การจัดการสภาพแวดล้องของระบบ 
- การจัดการกระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
- การวิเคราะห์และการวัดผลกระบวนการ 
- การวิเคราะห์การตัดสินใจและหาแนวทางแก้ปัญหา 
- การจัดการสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อบูรณาการ 
- การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา 
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8.1 กระบวนการในแต่ละด้าน 

 กระบวนการในแต่ละด้าน (Process Area: PA) เป็นกลุ่มของหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ต้องน าไปปฏิบัติ
ตาม แล้วจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ หรืออาจมองว่าเป็นแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละงานอาจต้องท าหลาย PA ก็ได้ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีที่จะช่วยให้องค์กรที่ต้องท า 
CMMI น าไปปฏิบัติ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม 24 กระบวนการ สรุปไว้ดังตารางที่ 11.4 

8.2 การแบ่งระดับวุฒิภาวะความสามารถ 

CMMI แบ่งระดับวุฒิภาวะความสามารถขององค์กรออกเป็น 5 ระดับ ดังรูปที่ 11.7 แต่ละระดับจะ
เป็นพื้นฐานส าหรับการปรับปรุงกระบวนการในระดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากขั้นพ้ืนฐานไปสู่ระดับถัดไป
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยที่ระดับความสามารถของกระบวนการจะมีลักษณะสะสม นั่นคือ ระดับ
ความสามารถในระดับที่สูงกว่าจะมีลักษณะความสามารถของระดับที่ต่ ากว่ารวมอยู่ด้วย 

 

 

รูปที่ 11.7 การผสมผสานแบบจ าลองวุฒิภาวะความสามารถ (CMMI) 

( ที่มา: กิตติ ภักดีวัฒนะกุล: 2557) 

8.2.1 วุฒิภาวะระดับที่ 1 - ระดับการเริ่มต้น (Initial Level) 

 วุฒิภาวะระดับนี้ จะเริ่มมีการก าหนดเป้าหมายและ PA ของกระบวนการต่างๆ ในโครงการ เพ่ือวัด
ประสิทธิภาพที่แน่นอน และก าหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในทีมพัฒนา 

8.2.2 วุฒิภาวะระดับที่ 2 - ระดับการจัดการ (Management Level) 

 วุฒิภาวะระดับนี้ จะก าหนดเป้าหมายและ PA ของกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์กร และเพ่ิมการจัดการกระบวนการเอาไว้ในแผนนโยบายขององค์กรด้วย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
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ปฏิบัติงานของกระบวนการให้ตรงตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรและขั้นตอนการท างาน 
ซึ่งเมื่อใดก็ตามท่ีการท างานของกระบวนการเกิดเบี่ยงเบนออกไปจากแผนงาน จะต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้อง 

8.2.3 วุฒิภาวะระดับที่ 3 - ระดับการก าหนดเป้าหมาย (Defined Level) 

 วุฒิภาวะระดับนี้ จะมุ่งเน้นที่การก าหนดมาตรฐานให้กับองค์กรและด าเนินตามกระบวนการที่ได้
ก าหนดไว้ในมาตรฐานนั้น พร้อมกับเก็บข้อมูลกระบวนการและวัดกระบวนการไว้ด้วย เพ่ือน าข้อมูลไปใช้
ปรับปรุงกระบวนการในอนาคต 

8.2.4 วุฒิภาวะระดับที่ 4 - ระดับจัดการเชิงปริมาณ (Quantitative Management Level) 

 วุฒิภาวะระดับนี้ จะเป็นขั้นตอนที่พัฒนามาจากระดับที่ 3 โดยน าหลักทางสถิติและเทคนิคเชิง
ปริมาณมาใช้ควบคุมการท างานของกระบวนการย่อย และเก็บข้อมูลแต่ละกระบวนการไว้ ซึ่งต้องใช้ในการ
จัดการกระบวนการ 

8.2.5 วุฒิภาวะระดับที่ 5 - ระดับการท าให้ดีที่สุด (Optimizing Level) 

 วุฒิภาวะระดับนี้ จะเป็นระดับสูงสุด โดยองค์กรจะต้องใช้กระบวนการและการวัดคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความจ าเป็นของ
การปรับปรุงกระบวนการร่วมด้วย ขั้นตอนนี้จะมีการปรับปรุงกระบวนการอยู่เสมอเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดใดๆ ในกระบวนการผลิต ดังนั้นระดับดุลยภาพจึงเป็นระดับที่กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์จะ
มีคุณภาพสูงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ามากท่ีสุด 

ใน CMMI ยังได้ระบุกระบวนการในแต่ละด้าน ที่องค์กรต้องด าเนินการในแต่ละระดับขั้นตอนของ
แบบ CMMI สรุปไว้ดังตารางที่ 11.5 

9.  สรุปท้ายบท 

สิ่งส าคัญที่สุดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้คุณลักษณะตรงกับความต้องการของลูกค้า และท าให้ลูกค้ามี
ความพึงพอใจมากที่สุดก็คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ จ า เป็นที่องค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต้องน า
นโยบายคุณภาพเข้ามาใช้ตลอดกระบวนการผลิต เรียกว่า การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software 

Quality Management) ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการจัดการทั้งหมดที่ใช้ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
ความรับผิดชอบด้านคุณภาพ โดยประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ 1) การประกันคุณภาพ เป็นระบบของ
นโยบาย วิธีการปฏิบัติ และเครื่องชี้น า ซึ่งผู้บริหารสามารถน าไปใช้รับรองเพ่ือให้ซอฟต์แวร์เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 2) การวางแผนคุณภาพ เป็นการจัดท าแผนงานคุณภาพส าหรับโครงการไว้ โดยต้อง
ก าหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ และอธิบายวิธีการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ และ 3) การควบคุม
คุณภาพ  เป็นการดูแลและควบคุมให้กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ด าเนินไปตามแผนงานคุณภาพและ
มาตรฐานต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยซอฟต์แวร์จะมีคุณภาพหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ต้องอาศัยการวัดจาก 
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ตารางท่ี 11.5  กระบวนการส าคัญของวุฒิภาวะความสามารถแต่ละระดับชั้นตามแบบจ าลอง CMMI 

ระดับ CMMI กระบวนการในแต่ละด้าน (Process Area: PA) 

1. ระดับการเริ่มต้น (Initial Level) - ไม่มีการก าหนด 

2. ระดับการจัดการ (Managed Level) - การจัดการความต้องการ 

- การวางแผนโครงการ 

- การควบคุมและติดตามงานโครงการ 
- การบริหารการท าข้อตกลงกับผู้รับเหมาช่วง 
- การวิเคราะห์และการวัดผลกระบวนการ 
- การประกันคุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ 
- การจัดการสภาพแวดล้อมของระบบ 

3. ระดับการก าหนด (Defined Level) - การพัฒนาความต้องการ 

- การหาแนวทางแก้ปัญหา 
- การบูรณาการผลิตภัณฑ์ 
- การตรวจสอบความถูกต้อง 
- การรับรองความถูกต้อง 
- การมุ่งเน้นที่กระบวนการขององค์กร 
- การนิยามกระบวนการเชิงองค์กร 
- การฝึกอบรมองค์กร 
- การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการในองค์กร 
- การเปลี่ยนแปลงและจัดองค์กรให้เหมาะสม 
- การบูรณาการและบริหารจัดการโครงการ 

- การจัดการกระบวนการด้วยเอกสาร 
- การจัดการความเสี่ยง 
- การบูรณาการทีมพัฒนา 
- การวิเคราะห์การตัดสินใจและหาแนวทางแก้ปัญหา 
- การจัดการสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อบูรณาการ 

4. ระดับการจัดการเชิงคุณภาพ (Quantitative 
Management Level) 

- การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการในองค์กร 
- การบริหารโครงการเชิงปริมาณ 

5. ระดับการท าใหด้ีที่สุด (Optimizing Level) - การเปลี่ยนแปลงและจัดองค์กรให้เหมาะสม 
- การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา 

 

คุณลักษณะภายใน โดยใช้ดัชนีชี้วัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ เช่น ขนาดของซอฟต์แวร์ ความซับซ้อนของ
ปัญหา เป็นต้น มาใช้วัดหาค่าเชิงตัวเลขที่สามารถตีความหมายคุณภาพซอฟต์แวร์ได ้

คุณภาพของซอฟต์แวร์ ย่อมเกิดจากกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึงต้องมี  การปรับปรุง
กระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement) ตามสภาพแวดล้อมในการผลิตที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยใช้ต้นทุน เวลา และทรัพยากรในการผลิต ให้ตรงตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ โดยการปรับปรุงกระบวนการจะมีลักษณะเป็นวงจรการปรับปรุง ในแต่ละรอบของ
วงจรจะเริ่มต้นจากขั้นตอน การวัดกระบวนการ เพ่ือน าผลที่ได้มาประเมินว่า กระบวนการใดควรได้รับการ
ปรับปรุงหรือไม่ หากเห็นว่าสมควรปรับปรุง จะเข้าสู่ขั้นตอน การวิเคราะห์กระบวนการ ซึ่งเป็นการ
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วิเคราะห์ข้อบกพร่องของกระบวนการ และเข้าสู่ขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ซึ่งเป็นการ
ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขกระบวนการที่มีข้อบกพร่องให้สมบูรณ์หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวัด
กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ สามารถได้จากคุณลักษณะของกระบวนการ เช่น ความสามารถในการท าความ
เข้าใจ การมีเครื่องมือสนับสนุน ความสามารถในการยอมรับ และความสามารถในการบ ารุงรักษา เป็นต้น 
ซ่ึงทิศทางในการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ที่ชัดเจนนั้น หากมีการน าแบบจ าลองวุฒิภาวะ
ความสามารถ (Capacity Maturity Model Integration: CMMI) มาใช้ กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ของ
องค์กรนั้นจะมีความสามารถมากขึ้น ช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านต้นทุนและคุณภาพของการผลิตได้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11 
 

1. จงอธิบายว่า คุณภาพของซอฟต์แวร์ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ คุณภาพของกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ 

2. เมื่อต้องมีการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ในกระบวนการผลิต ปัจจัยใดบ้างที่ควรน ามาประกอบการ
พิจารณา พร้อมทั้งบรรยายว่าแต่ละปัจจัยมีความส าคัญอย่างไร 

3. อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 (ISO 9000 Family) เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับอะไร และในอนุกรมนี้ เหตุใด 
ISO 9001 จึงได้รับความนิยมมากที่สุด 

4. การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ 3 กิจกรรมคือ การประกันคุณภาพ การ
วางแผนคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ จงสรุปออกมาว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละกิจกรรมดังกล่าวคืออะร 

5. ขนาดของซอฟต์แวร์ (แบบจ านวนบรรทัด: LOC) เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดคุณภาพซอฟต์แวร์ จงอธิบายว่า 
ขนาดของซอฟต์แวร์ดังกล่าว มีความส าคัญส าหรับใช้วัดคุณลักษณะภายนอกของซอฟต์แวร์ ใน 3 ด้าน
ต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง 

4.1 ความสามารถในการบ ารุงรักษา (Maintainability) 

4.2 ความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) 

4.3 ความเข้ากันได้ (Portability) 

6. การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Management) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ การ
ปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement) จงอธิบาย 

7. หากท่านเป็นผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์หนึ่ง ซ่ึงเป็น  โครงการที่มขีนาดใหญ่ และจ าเป็นต้องใช้เวลาใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์นาน   

อยากทราบว่า ท่านจะเลือกใช้กระบวนการแบบใด และใช้เครื่องมือใดสนับสนุนการท างานของ
กระบวนการ 

8. เทคนิค Goal-Question-Metric (GQM) เป็นเทคนิคที่ช่วยในการเลือกดัชนี้ชี้วัดกระบวนการ ซึ่งแยก
เป้าหมาย ค าถาม และดัชนีชี้วัด ออกมาเป็นส่วนชัดเจนแต่มีความเก่ียวพันกัน  

จงยกตัวอย่างเป้าหมายในการวัดกระบวนการมา 1 เป้าหมาย ตามด้วยค าถามที่เกี่ยวพันกับ
เป้าหมายนั้นกี่ค าถามก็ได้ และตามด้วยดัชนีชี้วัดแต่ละค าถามนั้นๆ 

9. จงไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ CMM และ CMMI และสรุปออกมาว่า CMMI มีส่วนเพ่ิมเติมในประเด็น
ใดบ้าง  
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10. หากท่านเป็นผู้บริหารขององค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์ องค์กรของท่านได้มีการก าหนดเป้าหมาย ก าหนด
กระบวนการในแต่ละด้าน ก าหนดกระบวนการจัดการเอาไว้ในแผนนโยบายขององค์กร และก าหนด
มาตรฐานให้กับองค์กร แล้วทีมงานในองค์กรของท่านได้มีการด าเนินการตามกระบวนการที่ได้ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานนั้น พร้อมกับเก็บข้อมูลกระบวนการและวัดกระบวนการเอาไว้ด้วย 

10.1 ท่านคิดว่า องค์กรของท่านมีกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์จัดอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ
แบบจ าลอง CMMI 

10.2 ท่านจะด าเนินการอย่างไรต่อไป เพ่ือให้กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ขององค์กร จัดอยู่ในวุฒิ
ภาวะความสามารถระดับสูงสุด ตามกรอบ CMMI 
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