
บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเน็ต มี

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของและจําเปนตอการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ทั้งทางดานแนวคิด
และทางดานเทคนิคในการวางระบบฐานขอมูล โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ดังตอไปนี้ 

2.1 การบริหารโครงการ (Project Management)  
2.2 การวางแผนและจัดตารางงานโครงการ (Project Planning and Scheduling)  
2.3 แผนการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Plan: SDP) 
2.4 เทคนิคการวางแผน (Planning Techniques) 
2.5 สมการในการวิเคราะหและประเมินเวลาที่ตองใชในแตละกิจกรรมของโครงการ 
2.6 กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบเอก็ซทรีมโปรแกรมมิ่ง (Extreme Programming: XP) 
2.7 ไอเอสโอ 12207 (ISO 12207) มาตรฐานสาํหรับกระบวนการผลิตและพัฒนา

ซอฟตแวร 
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2.1  การบริหารโครงการ (Project Management)  
กิตติ  และพนิดา (2550) การบริหารโครงการ (Project Management) หมายถึง การ

ประยุกตใชองคความรู ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิค เพื่อดําเนินกิจกรรมตามความตองการของ
โครงการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  โครงการที่กลาวถึงในที่นี้คือ โครงการผลิตซอฟตแวร 
จําเปนตองอาศัยการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากโครงการเปนงานที่ตองดําเนินการ
ภายใตขอจํากัดหลายอยาง ไมวาจะเปนแรงงาน ตนทุน และเวลา หากการบริหารโครงการบกพรอง 
จะสงผลเสียตอโครงการอยางมาก กลาวคือ อาจทําใหสงมอบซอฟตแวรไมทันเวลา ใชตนทุนเกินที่
คาดการณไว และซอฟตแวรไมมีคุณภาพ ไมตรงตามขอกําหนดความตองการ 
 
2.2  การวางแผนและจัดตารางงานโครงการ (Project Planning and Scheduling)  

การวางแผนโครงการ เปนการกําหนดกิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย เปาหมายของแตละ
กิจกรรม (Milestone) การสงมอบงาน และจัดตารางงานโดยการกําหนดเวลาเริ่มตนและสงมอบงาน 
แผนงานดังกลาวจะใชเปนแนวทางการดําเนินงานโครงการใหไดตามเปาหมายของโครงการ 

เมสินี นาคมณี (2545) การวางแผนโครงการถือเปนสวนสําคัญในการบริหารจัดการ
โครงการเมื่อมีการริเร่ิมและคัดเลือกโครงการที่ตองการพัฒนาเสร็จสิ้นแลว ขั้นตอนตอไปคือ การ
วางแผนโครงการ เพื่อใหสามารถวิเคราะหงานที่จะเกิดขึ้น และสามารถดําเนินการพัฒนา ติดตาม
และสามารถทําใหโครงการดําเนินไปตามที่คาดหวังไวได 

เมสินี นาคมณี (2547) ในการวางแผนงานนั้น เมื่อไดเรียนรูในสวนของกระบวนการ และ
ประมาณการซอฟตแวรแลว ส่ิงที่ตองทําการเรียนรูตอไป คือ การจะนํากรรมวิธีและขั้นตอนที่ได
กลาวถึงนั้นมาผนวกรวมกับคาที่ไดประมาณการ และนํามาใชในการวางแผนงาน โดยแผนงานที่
นํามาใชในการพัฒนาซอฟตแวรนั้น โดยหลักแลวจะใหความสนใจในแผนงานที่เปนแผนโครงการ 
แตทั้งนี้ยังมีแผนงานอื่นที่เปนแผนงานยอยๆ เขามาเกี่ยวของอีก โดยมีประเภทของแผนงานตางๆ 
ดังนี้ 

แผนงานโครงการ (Project Plan) จะมองภาพรวมในการพัฒนาซอฟตแวรทั้งหมด โดย
สามารถแบงยอยออกไดเปน 2 ลักษณะนั้น คือ 

1) แผนงานในการพัฒนาซอฟตแวรในเบื้องตน (Preliminary Project Plan) โดยเปน
การจัดทําซอฟตแวรเบื้องตนที่รูจักกันในชื่อของพรีลิมินารีนั้นเอง 

2) แผนงานการพัฒนาซอฟตแวร (Project Development Plan) ซ่ึงจะมองภาพรวมใน
การพัฒนาซอฟตแวรทั้งหมด 
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แผนงานตรวจรับซอฟตแวร (Project Acceptance Plan) เปนแผนงานเพื่อตรวจสอบรับ
ซอฟตแวรที่ไดรับการพัฒนาโดยเปนแผนสําหรับการจัดหาแนวทางและกรรมวิธีในการตรวจสอบ 
และเงื่อนไขในการยอมรับซอฟตแวรที่ไดทําการพัฒนาวา ตรงตามความตองการหรือไม 

แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ซ่ึงจะจัดทําสําหรับโครงการเพื่อที่จะทํา
การประเมินความเสี่ยง และหาทางบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในระหวางการพัฒนาโครงการ 

แผนการจัดการคุณภาพ (Quality Management Plan) แผนในการบริหาร และจัดการ
คุณภาพซอฟตแวร โดยนอกเหนือจากการวางแผนเพื่อควบคุมใหการพัฒนาซอฟตแวรบรรลุ
เปาหมายแลว ยังตองการวางแผนเพื่อบริหารจัดการใหซอฟตแวรที่ทําการผลิตนั้น มีคุณภาพตามที่
ตองการอีกดวย 
 
2.3  แผนการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Plan: SDP) 

แผนการพัฒนาซอฟตแวร ทําหนาที่เสมือนเปนผลลัพธจากการวางแผนงานเปนเอกสารที่
ชวยในการสื่อสารระหวางทุกฝายที่เกี่ยวของ และชวยเปนเสมือนขอตกลงในการดําเนินงาน และ
นอกจากนั้นยังนําไปใชในการติดตามและตรวจสอบอีกดวยเชนกัน โดยองคประกอบที่จัดไวใน
แผนการพัฒนาประกอบดวย 

กรรมวิธีในการพัฒนา (Process Life Cycle Model) ในแผนการพัฒนาซอฟตแวรควรมีการ
ระบุกรรมวิธีในการพัฒนาที่จะนํามาใชในการพัฒนาระบบงาน 

การประมาณการ (Estimation) การประมาณการตางๆ ของซอฟตแวร และอางอิงไปยัง
ขอมูลที่นํามาใชในการประมาณหรือวิธีที่ใชประมาณ หรือผูที่ทําการประมาณ 

โครงสรางงานแยกยอย (Work Breakdown Structure: WBS) ที่ไดจัดทําไว 
ระยะเวลา (Schedule) ระยะเวลาหรือแผนงานในรูปแบบแกนตชารต หรือเพิรธชารต 
บุคลากร และลักษณะองคกร (Staff and Organization) สามารถระบุแผนผังองคกรสําหรับ

โครงการ (Project Organization Chart) พรอมหนาที่รับผิดชอบ 
ส่ิงแวดลอมในการพัฒนา (Development Environment) สวนของสิ่งแวดลอม หรือ

องคประกอบที่ตองจัดไวเพื่อรองรับการพัฒนา เชน สถานที่และอุปกรณ 
ส่ิงที่ตองจัดสง (Deliverables) แนวทางในการจัดสง กรรมวิธี และลักษณะของซอฟตแวรที่

พัฒนาเสร็จแลวพรอมจะนําสง 
การวางแผน และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management and Planning) แผนการบริหาร 

และจัดการความเสี่ยงของโครงการ หรือแผนงานอื่นๆ เชน แผนในการจัดอบรม แผนในการ
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ควบคุมคุณภาพ ซ่ึงทั้งนี้อาจจะไมรวมอยูในเอกสารฉบับเดียวแตมีการอางอิงถึงในเอกสารแผนการ
พัฒนาหลัก 

 
2.4  เทคนิคการวางแผน (Planning Techniques) 

เทคนิคในการวางแผน คือ การนํากรรมวิธีในการพัฒนาซอฟตแวรผนวกกับการประมาณ
การซอฟตแวรที่ไดประเมินไวมารวมกันกับโครงสรางองคกร และหนาที่รับผิดชอบที่ไดกระจายไว
ตามในโครงสรางงานแยกยอย และนําแผนงานนั้นมาจัดทําในสวนของแผนงาน โดยเทคนิคที่ใชใน
การจัดสรางแผนงานนั้นคือ เร่ืองของแกนตชารต และเพิรธชารต ซ่ึงเปนเทคนิคที่ใชชวยในการ
วางแผนใหเห็นการกระจายงานและระยะเวลาที่ตองใชไดชัดเจนขึ้น 

แกนตชารต (Gantt Chart) ลักษณะสําคัญของแกนตชารต คือ การแสดงงานในลักษณะของ
แทงแนวนอน ที่มีการแสดงใหเห็นในสวนของเวลาที่เร่ิมตน (Start Date) และวันสิ้นสุดในการ
ทํางานแตละงาน (Finish Date) ทั้งนี้แกนตชารตจะชวยใหสามารถวางแผนไดงาย และนอกจากนั้น 
ยังสามารถมองเห็นการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ จึงชวยแสดงการกําหนดงานในขั้นตอนที่สมบูรณ
แลว ดังตาราง 2.1 จะเห็นไดวางานที่เสร็จสิ้นแลวจะมีสีทึบ 
 

ตาราง 2.1 แกนตชารต (Gantt Chart) 
 

Activity Time 
A     
B     
C     

 

อภิรักษ จิรายุสกุล (2547) แกนตชารต พัฒนาโดย Henry L.Gantt มีรูปแบบคลายกราฟแทง
ตามแนวนอน แนวตั้งของกราฟแทง คือ กิจกรรมทั้งหมดที่เปนไปไดในโครงการ และแนวนอน
แสดงระยะเวลาที่ใชในการพัฒนา ดังตาราง 2.2 
 

ตาราง 2.2 แกนตชารต (Gantt Chart) 
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เพิรธชารต (Project Evaluation Review Technique: Pert Chart)  เมสินี นาคมณี (2547) มี
ลักษณะแตกตางจากแกนตชารตที่เห็นไดชัดเจนคือ มีการแสดงงานในลักษณะของโหนด และ
แสดงความเกี่ยวเนื่อง (Dependency) ของงานแตละอันที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน ชวยใหเห็นลักษณะการ
วางแผนในแตละงานไดอยางชัดเจน เนื่องจากลักษณะของเพิรธชารตนั้นเนนในสวนที่เรียกวาการ
จัดงานอยูบนเสนทางวิกฤต (Critical Path) โดยเสนทางวิกฤต คือ เสนทางที่ส้ันที่สุดที่ตองใชตลอด
ทั้งโครงการหรือเวลานอยที่สุดที่จําเปนตองใชในการทํางานใหเสร็จ ดังนั้นหากงานที่อยูบนเสนทาง
วิกฤต คือ งานที่ไมสามารถลาชาได เนื่องจากหากมีการจัดทําลาชาจะสงผลกระทบทําใหโครงการ
ลาชาไปดวย ดังแสดงไวในรูป 2.1 
 

 
 

รูป 2.1 เพิรธชารต (Project Evaluation Review Technique: Pert Chart) 
 

อภิรักษ จิรายุสกุล (2547) เพิรธชารต พัฒนาในป 1958 โดย US Navy และ Booze Allen 
และ Hanilton นิยมใชโครงการขนาดใหญที่มีกิจกรรมตอเนื่องกันหลายๆ อยาง เพิรธชารต มี
ลักษณะคลายกราฟ ประกอบวงกลมแทนเหตุการณที่เกิดขึ้นในระบบ ลูกศรแทนกิจกรรมและ
ระยะเวลาดําเนินการ เสนปะ แสดงการเชื่อมระหวางกิจกรรมที่ระบุวา ตองรอใหกิจกรรมกอนหนา
ดําเนินเสร็จกอน 

ประโยชนของเพิรธ คือ สามารถคํานวณระยะเวลานอยสุดที่กิจกรรมทั้งหมดในโครงการ
สามารถดําเนินการเสร็จสมบูรณ ซ่ึงเรียกวา เสนทางวิกฤต (Critical path) คาที่ไดจากการคํานวณนี้
จะแสดงใหเห็นวา มีกิจกรรมใดบางที่มีความเสี่ยงในการดําเนินงาน ซ่ึงผูบริหารโครงการจะตองให
ความสนใจเปนพิเศษ เพราะถาทํางานเกินกวาที่กําหนดไวบนเสนทางจะสงผลใหโครงงานเสร็จชา
กวาที่วางแผน 
 เสนปะ แทนกิจกรรมหุน (Dummy activity) ที่มีระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมเปนศูนย 
ความหมายของเสนนี้ คือ เปนสิ่งที่ระบุวา กิจกรรมที่เชื่อมดวยเสนปะตองรอใหกิจกรรมกอนหนา
ดําเนินการเสร็จกอนจึงจะสามารถเริ่มดําเนินกิจกรรมนั้นได  
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2.5  สมการในการวิเคราะหและประเมินเวลาท่ีตองใชในแตละกิจกรรมของโครงการ  
เวลาเร็วสุด (Earliest Time: ET) คือ ระยะเวลาเร็วที่สุดของกิจกรรมที่สามารถดําเนินงาน

สําเร็จ คํานวณจากผลรวมของเวลาสะสมที่ประมาณไวจากเหตุการณแรก ไปเรื่อยจนถึงเหตุการณ
สุดทาย แลวเลือกเสนทางที่มีคาสะสมของเวลามากที่สุด 
 เวลาชาที่สุด (Latest Time: LT) คือ ระยะเวลาชาที่สุดของกิจกรรมที่สามารถดําเนินงาน
สําเร็จ คํานวณไดจากผลตางของเวลาสะสมที่ประมาณไวจากเหตุการณที่สุดทาย ไปเรื่อยจนถึง
เหตุการณแรก แลวเลือกเสนทางที่มีคาสะสมของเวลามากที่สุด  
 เวลายืดหยุน (Slack time) คือ ผลตางระหวาง ET และ LT ถามีคาเทากับศูนย แสดงวานั้น
ควรไดรับการดูแลและติดตามการทํางานอยางใกลชิด เพื่อปองกันไมใหโครงการเสร็จลาชา 
โดยการคํานวณเพื่อประมาณการระยะเวลาของแตละกิจกรรม มีดังนี้ นภัสถ หาญพรชัย (2550) 

เวลาเร็วสุด (Earliest Time: ET) 
 tj = Maxi [ti = Lij]   where t1 = 0 
เวลาชาที่สุด (Latest Time: LT) 
 Ti = Minj [Tj = Lij]    

เมื่อเวลาเร็วสุด ของแตละโหนด เทากับ เวลาชาที่สุด ของแตละที่โหนด จะไมเกิดเวลายืดหยุน 
ti = Ti       ,  tj = Tj      ,  tj - ti = Tj – Ti = Lij 

การคํานวณเพื่อวิเคราะหเวลายืดหยุน ของแตละกิจกรรม มีดังนี้  
ES ij= Early start time : เวลาที่เร็วที่สุดที่เร่ิมทํากิจกรรมได 
EF ij = Early finish time : เวลาที่เร็วที่สุดที่จะทํากจิกรรมนั้นเสร็จได 
LS ij = Late start time : เวลาที่ชาที่สุดที่จะเริ่มทํากิจกรรมใหเสร็จ 
LF ij = Late finish time:  เวลาที่ชาที่สุดที่ตองทํากิจกรรมใหเสร็จ 

ESij = ti 
EFij = ESij + Lij 
LFij = Tj 
LSij = LFij - Lij 

TS ij =  Total Slack:เวลาที่เหลือในแตละกิจกรรมที่ไมทําใหกระทบกับเวลาของโครงการ 
  TSij = LSij – ESij = LFij - EFij 

FS ij = Free Slack: เวลาที่เหลือในแตละกิจกรรมที่ไมทําใหกระทบกับเวลาของกิจกรรมตอไป 
   FSij = tj – (ti + Lij) 
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ในการจัดการงานในแผนงานนั้น จะทําอยางไรใหงานที่เปนงานที่สําคัญไมอยูบนเสนทาง
วิกฤติ คือ มีเวลายืดหยุนในการทํางาน ดังนั้นการจัดการเรื่องความสัมพันธของงานถือเปนสวน
สําคัญ เนื่องจากเปนการกําหนดเวลาตามระยะทางในแผนงาน และความยืดหยุนที่จะเกิดขึ้นในการ
ทํางาน 

ดังนั้นในการวางแผน คือ การนําขอมูลที่ไดในสวนของการประมาณการมารวมกันกับ
โครงสรางงานแยกยอย เพื่อชวยในการจัดแยกงานความรับผิดชอบ โดยนําเอากระบวนการ และ
ขั้นตอนที่ไดกําหนดไวเปนแนวทางในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางงาน จากนั้นนําเอาแกนต
ชารต และเพิรธชารตมาใชในการวางแผน ใหเหมาะสมเพื่อนําไปใชในการกําหนดแผนงาน  
 
2.6  กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบเอ็กซทรีมโปรแกรมมิ่ง (Extreme Programming: XP) 

กิตติ  และพนิดา (2550) แบบจําลองกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบเอ็กซทรีม โปรแกรม
มิ่ง (Extreme Programming: XP) เปนวิธีปฏิบัติในการพัฒนาระบบวิธีใหมที่นาสนใจตามแนว
ทางการพัฒนาแบบอิเทอเรชันและอินครีเมนทอล (Iteration and Incremental Development) เปน
แบบจําลองกระบวนการผลิตซอฟตแวรที่ใชแนวทางเชิงวัตถุเปนหลัก รองรับความตองการของผูใช
ที่มีความซับซอนมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แบงการทํางานออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก การ
วางแผน ออกแบบ เขียนโปรแกรม และทดสอบ ดังแสดงไวในรูป 2.2 

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

รูป 2.2 แบบจาํลองกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบเอ็กซทรีม โปรแกรมมิ่ง  
      (Extreme Programming: XP) 
 

Planning

Coding

Design

Testing
Release

Software Increment

User Story 
Iteration Plan

Simple Design
Spike Solution:Prototype

Unit Test 
Continuous Integration 
Acceptance Test

Pair Programming
Unit Test
Continuous Integration
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 2.6.1 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) คือ เก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการ และวิเคราะห
ความตองการของผูใช กําหนดความตองการ และวางแผนการดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดของ
ขอมูล เพื่อจัดสรางสารสนเทศ แลวนํามาพิจารณาวาตองใชระยะเวลาและตนทุนเทาใด 
 2.6.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Design) ออกแบบระบบตามขอกําหนดความตองการ โดย
ยึดหลักทําใหงายที่สุด และจัดทําเปนตนแบบ กําหนดรายละเอียดที่เอื้อประโยชนตอการเขียน
โปรแกรม และมีการเพิ่มฟงกชันที่คาดวาผูใชตองการไวใหดวย 
 2.6.3 ขั้นตอนที่ 3 การเขียนโปรแกรม (Coding) ทําการเขียนโปรแกรม ตามที่ไดออกแบบ 
และวางแผนไว เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยทีมงานจะจับคูโปรแกรมเมอร 2 คนใหนั่ง
เขียนโปรแกรมดวยกัน เปนการแกปญหาที่โปรแกรมเมอรคนใดคนหนึ่งไมอยู และเพื่อเปนการ
ประกันคุณภาพในการเขียนโปรแกรมดวย 
 2.6.4 ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบโปรแกรม (Testing) ทดสอบระบบวามีความถูกตองตามที่
ไดวิเคราะหออกแบบไวมากนอยเพียงใด จะทดสอบหนวยยอยของระบบ โดยมีการสรางกรณี
ทดสอบไวกอน การเขียนโปรแกรมภายใตกรอบการสรางงานทดสอบ ทําใหสามารถทดสอบ
โปรแกรมไดโดยอัตโนมัติ และทําใหงายตอการทดสอบซ้ําเมื่อตองแกไขโปรแกรม จากนั้นจะ
นําไปใหลูกคาทดสอบ และทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของระบบงานใหถูกตองและ
เหมาะสมตรงตามที่ไดวิเคราะหและออกแบบไว และจัดทําคูมือการใชงาน 
  
2.7   ไอเอสโอ 12207 (ISO 12207) มาตรฐานสําหรับกระบวนการผลิตและพัฒนาซอฟตแวร  

มาตรฐานไอเอสโอ 12207 เปนเกณฑคุณภาพของการผลิตซอฟตแวรที่มีลักษณะเปน
โปรเซสโมเดลลิ่ง (Process Modeling) คือ เนนในสวนของการกําหนดขั้นตอนทีละขั้นตอน 
(Process) ในการผลิตซอฟตแวรที่มีคุณภาพ ตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งจบขั้นตอนของการผลิต
ซอฟตแวร เพื่อใหการผลิตซอฟตแวรนั้นมีคุณภาพ โดยจะมีการกําหนดวาจะมีผลลัพธจากขั้นตอน
ของการผลิตซอฟตแวรตามที่กําหนดในมาตรฐานไอเอสโอ 12207 


