บทที่ 2
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ
2.1 ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ (Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนําคอมพิวเตอร มาชวยใน
การรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับขอมูลขาวสารเพื่อใหขอมุลนั้นกลายเปนสารสนเทศที่ดี เปน
ระบบพื้นฐานของการทํางานตางๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input) การจัดการ (processing) เผยแพร
(output) และมีสวนเก็บขอมูล (storage) ระบบสารสนเทศเปนการรวมกลุมของฮารดแวร,
ซอฟตแวร, มนุษย, กระบวนการ, ฐานขอมูล และอุปกรณตางๆ เพือ่ จัดเก็บขอมูลสารสนเทศให
องคกรบรรลุตามเปาหมายทีต่ ั้งไว
ระบบสารสนเทศประกอบดวยองคประกอบดังนี้
1) ขอมูล (Data) หมายถึง คาของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยคาความจริงที่ไดจะ
นํามาจัดการปรับแตงหรือประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการ
2) สารสนเทศ (Information) คือ กลุมของขอมูลที่ถูกตามกฎเกณฑตามหลักความ
สัมพันธ เพื่อใหขอมูลเหลานั้นมีประโยชนและมีความหมายมากขึ้น
3) การจัดการ (Management) คือ การบริหารอยางเปนระบบ เปนการกําหนด
เปาหมายและทิศทางการจัดการขององคกรนั้น ซึ่งตองมีการวางแผน กําหนดการ และจัดการ
ทรัพยากรภายในองคกร เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคขององคกรนั้นๆ
ระบบสารสนเทศจะสามารถทํางานไดตรงตามความตองการ รวดเร็ว และถูกตองไดนั้น
จําเปนตองมีการสรางระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยใชกระบวนการพัฒนาระบบที่เรียกวา
ขั้นตอนการพัฒนาระบบซอฟตแวร (Systems Development Life Cycle หรือ SDLC ) ดังนี้
1. วิเคราะหและกําหนดความตองการของระบบงาน (System Analysis and
Specification)
2. ออกแบบขัน้ ตอนการแกไขปญหา (System Design)
3. เขียนชุดคําสั่ง (Program Coding)
4. ทดสอบการทํางานของระบบงาน (System or Program Testing)
5. ใชงานและบํารุงรักษาระบบ (System Implementation and Maintenance)
6. จัดทําเอกสารประกอบระบบ (Documentation)
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2.2 การบริหารโครงการซอฟตแวร
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล [2] ไดกลาววา การบริหารโครงการ หมายถึง การประยุกตใชองค
ความรู ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิค เพือ่ ดําเนินกิจกรรมตามความตองการของโครงการใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โครงการในที่นี้คือ โครงการผลิตซอฟตแวร ซึ่งจําเปนตองอาศัยการ
บริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากโครงการเปนงานที่ตองดําเนินการภายใตขอจํากัดหลาย
อยาง ไมวาจะเปนแรงงาน ตนทุนและเวลา หากการบริหารโครงการบกพรอง จะสงผลเสียตอ
โครงการอยางมาก กลาวคือ อาจทําใหการสงมอบซอฟตแวรไมทนั เวลา ใชตนทุนเกินที่คาดการณ
ไว และซอฟตแวรไมมีคณ
ุ ภาพ (ไมตรงตามขอกําหนดความตองการ)
โครงการทุกประเภท เปนสิ่งที่จัดตั้งขึ้นเพียงชั่วคราวเทานัน้ ตลอดชวงอายุของโครงการจะ
มีทั้งหมด 4 ระยะ ไดแก

รูปที่ 2-1 แสดงวงจรชีวิตโครงการ
1) ระยะเริ่มโครงการ (Project Initiation) หลังจากที่องคกรไดคัดเลือกโครงการที่เหมาะ
สมที่สุดแลว ทีมงานที่รับผิดชอบตองเริ่มตนโครงการดวยการกําหนดขอบเขตและขนาดของ
โครงการ รวมทั้งกําหนดกิจกรรมหรืองานที่จะตองทําในแตละขั้นตอนของการผลิตซอฟตแวรอีก
ดวย
2) ระยะวางแผนโครงการ (Project Planning) เปนระยะที่ผูบริหารโครงการตองมีการ
กําหนดกิจกรรมในแตละขัน้ ตอนของการผลิตซอฟตแวรอยางชัดเจน รวมถึงการประมาณการใช
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ทรัพยากรตางๆ ไมวาจะเปนเวลา ตนทุนและแรงงาน นอกจากนี้ บริหารโครงการยังตองจัดตาราง
ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
3) ระยะดําเนินโครงการ (Project Execution) เปนระยะที่ทีมงานดําเนินกิจกรรม การผลิต
ซอฟตแวรตามแผนการดําเนินงานที่จดั ไว ดังนั้นผูบริหารโครงการจะตองมีการติดตามการทํางาน
ดูแล สั่งการ และควบคุมการทํางานของลูกทีมใหดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว นอกจากนี้
ผูบริหารโครงการจะตองคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน
เพือ่
ปรับปรุงแกไขรายละเอียดในแผนงานใหเปนปจจุบันทีส่ ุด
อีกทั้งจะตองหาแนวทางในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
4) ระยะปดโครงการ (Project Closing) เปนระยะสุดทายของการบริหารโครงการ เปนการ
ดําเนินงานหลังจากติดตั้งระบบซอฟตแวรเพื่อใชงานเสร็จสิ้นแลว
2.3 เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย SSL
การรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ขาวสารที่จะแลกเปลี่ยน
กันนั้นมีความปลอดภัย ปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดอันสงผลใหการติดตอสื่อสารลมเหลวนั้น
เราจะใชหลักการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในรูปแบบ RSA โดยใชโปรโตคอล SSL ซึ่งเปน
หลักการรักษาความปลอดภัยที่ใชหลักทางคณิตศาสตรที่มีรูปแบบการคํานวณที่เขาใจงาย อีกทั้งยังมี
ความปลอดภัยสูง
SSL เปนโพรโตคอลจัดการความปลอดภัยในระบบอินเทอรเน็ตที่ใชในการสื่อสารขอมูล
กันระหวางไคลเอนต(client) กับเซิรฟเวอร(server)
ปกติแลวขอมูลที่สงไปหากันจะไมมีการ
เขารหัสขอมูลแตอยางใด ทําใหการดักจับขอมูลเปนไปไดโดยงาย แตถาเปนระบบที่ใช SSL ขอมูล
จากไคลเอนตที่จะสงไปที่เซิรฟเวอรจะถูกเขารหัสกอนทีจ่ ะสงไปที่เซิรฟ เวอร ทําใหขอมูลที่รับสง
กันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึน้
SSL นั้นไดรบั การยอมรับอยางกวางขวาง ในการใชสําหรับตรวจสอบและเขารหัสลับการ
ติดตอสื่อสารระหวางไคลเอนท และเซิรฟเวอร หนาที่ของ SSL จะแบงออกเปน 3 สวนใหญๆคือ
1) การตรวจสอบเซิรฟเวอรวาเปนตัวจริง
ตัวโปรแกรมไคลเอนตที่มีขีดความสามารถ
ในการสื่อสารแบบ SSL จะสามารถ
ตรวจสอบเครื่องเซิรฟเวอรที่ตนกําลังจะไปเชื่อมตอไดวา เซิรฟเวอรนั้นเปน เซิรฟเวอรตัวจริง
หรือไม โดยใชเทคนิคการเขารหัสแบบ public key ในการตรวจสอบใบรับรอง (certificate) และ
public ID ของเซิรฟเวอรนนั้ (โดยที่มีองคกรที่ไคลเอนตเชื่อถือเปนผูออกใบรับรองและ public ID
ใหแกเซิรฟเวอรนั้น)
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2) การตรวจสอบวาไคลเอนตเปนตัวจริง
เซิรฟเวอรที่มขี ีดความสามารถในการสื่อสารแบบ SSL จะใชเทคนิคเชนเดียวกับในหัวขอที่
แลวในการตรวจสอบไคลเอนตหรือผูใชวา
เปนตัวจริงหรือไม โดยจะตรวจสอบใบรับรอง
และ public ID (ที่มีองคกรที่เซิรฟเวอรเชื่อถือเปนผูออกให) ของไคลเอนตหรือผูใชนนั้
3) การเขารหัสลับการเชื่อมตอ
ในกรณีนี้ ขอมูลทั้งหมดที่ถูกสงระหวางไคลเอนตและเซิรฟเวอรจะถูกเขารหัสลับ โดย
โปรแกรมที่สง ขอมูลเปนผูเขารหัสและโปรแกรมที่รับขอมูลเปนผูถอดรหัส (โดยใชวิธี public key)
นอกจากการเขารหัสลับในลักษณะนีแ้ ลว SSL ยังสามารถปกปองความถูกตองสมบูรณของขอมูล
ไดอีกดวย กลาวคือ ตัวโปรแกรมรับขอมูลจะทราบไดหากขอมูลถูกเปลี่ยนแปลงไปในขณะกําลัง
เดินทางจากผูสงไปยังผูรับ

รูปที่ 2-2 กระบวนการเริ่มตนการติดตอสือ่ สารของโพรโตคอล SSL
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2.4 แบบจําลองน้ําตก
แบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) เปนแบบจําลองที่ประกอบไปดวยขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่เรียงตอเนื่องกันเปนลําดับ ขั้นตอนตอไปจะเริ่มตนดําเนินการไดจะตองรอใหขั้นตอน
กอนหนาเสร็จสิ้นกอน โดยขัน้ ตอนพื้นฐานในการดําเนินงานผลิตซอฟตแวรในแบบ Waterfall
Model มี 5 ขั้นตอน ไดแก การกําหนดความตองการ (Requirement Definition) การออกแบบ
ซอฟตแวรและระบบ (System and Software Design) การลงมือทําและทดสอบระดับหนวย
(Implementation and Unit Testing) การประสานระบบและทดสอบระบบ (Integration and System
Testing) การนําไปใชและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance) ดังรูป
Requ irem ent s
d efi nition
Sy stem and
so ftware d es ig n
Im pl ementat io n
and u nit test in g
Integr atio n an d
s ys tem t estin g
Op erat io n an d
m ain ten ance

รูปที่ 2-3 แสดงแบบจําลองกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบ Waterfall Model
เนื่องจากตองรอใหขั้นตอนกอนหนาดําเนินการเสร็จกอน จึงทําใหแบบจําลองน้ําตก มี
ขอเสียคือ ไมสามารถรองรับความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได อยางไรก็ตาม
ขอดีของแบบจําลองชนิดนีก้ ็คือ มีการสรางเอกสารในทุกๆ ขั้นตอนหรือทุกระยะ
2.5 มาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย
มาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย (TQS) หรือ Thai Quality Software คือ เกณฑคุณภาพ
ของการผลิตซอฟตแวร โดยอางอิงจากมาตรฐาน ISO / IEC 12207 ซึ่งเปนมาตรฐานนานาชาติ ใน
สวนที่เกีย่ วกับการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตซอฟตแวร โดยมีจดุ มุงหมายเพื่อยกระดับ
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คุณภาพและปรับปรุงความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวร เพิ่มโอกาสและขีดความสามารถ
ทางการแขงขันทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ
ขอดีของการพัฒนาระบบตามมาตรฐาน TQS
ปจจุบันมาตรฐาน TQS ไดมีบทบาทสําคัญตอผูผลิตซอฟตแวรในประเทศไทย ขอดีของ
การใช TQS สามารถกลาวโดยสังเขปไดดงั นี้
* ไดรับตรารับรองคุณภาพ TQS สําหรับการพัฒนาโครงการซอฟตแวร
* เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกคาและสรางรายไดของธุรกิจ
* เพิ่มโอกาสไดรบั การสนับสนุนจากแหลงสินเชื่อหรือแหลงเงินทุนมากขึ้น
* สรางความมั่นใจใหกับลูกคา
หากจะเปรียบเทียบกับมาตรฐานอื่นๆ
TQS
ก็มีวิธกี ารตรวจทานขัน้ ตอนคุณภาพ
เชนเดียวกัน กลาวคือ การตรวจหาเอกสารอางอิง (Traceability Documents) เอกสารอางอิงดังกลาว
เปนการยืนยันวาองคกรไดดาํ เนินการตามขั้นตอนที่ระบุไววา
จะทําตามมาตรฐานคุณภาพของ
องคกรเปนหลักตามขอบเขตที่ระบุไวในกระบวนการมาตรฐาน ซึ่งผูตรวจประเมิน (Assessor)
ผูเชี่ยวชาญและชํานาญขั้นตอนมาตรฐานตางๆ จะเปนผูชี้แนะวาเอกสารอางอิงที่ทานมีครบตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่องคกรของทานระบุวาตองมีหรือไม โดยผูตรวจประเมินจะไมยืนยันวา
ขั้นตอนหรือเอกสารที่ทานมีนั้นผิดหรือถูก เนื่องจากความแตกตางขององคกรและความจําเปนทาง
ธุรกิจที่ตางกันออกไป

