
 
 

 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มาของโครงการ 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส จํากัด (มหาชน) เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ ฮานา กรุป 
เปนบริษัทชั้นนําที่ดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียว คือ ธุรกิจประกอบและจําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูปขนาดเล็กโดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก ประกอบและทดสอบการทํางานของ 
ช้ินสวนคอมพิวเตอรและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Print Circuit Board, PCBA) อุปกรณเซ็นเซอร
ในยานยนต อุปกรณโทรคมนาคม อุปกรณโทรคมนาคม อุปกรณ RFID และเครื่องอาน ซ่ึงมีฐาน
การผลิตอยูที่ประเทศไทย จีนและสหรัฐอเมริกา 

และในปลายป 2551 ที่ผานมา ทางบริษัทกําลังมีนโยบายเพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจจาก
บริษัทรับจางประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Manufacturing Service, EMS) ไปเปน
บริษัทที่ทําวิจัยและพัฒนา (R&D Manufacturing) และการพัฒนาซอฟตแวรระบบควบคุมอัตโนมัติ
สําหรับอุตสาหกรรมก็เปนหนึ่งในการวิจัยและพัฒนาของบริษัทในขณะนี้ 

ปจจุบันระบบควบคุมอัตโนมัติมีบทบาทมากขึ้นกับวงการอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง 
เชนเดียวกับอุตสาหกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสที่นิยมนําเอาเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เชน 
ดิจิตอลมัลติมิเตอร (Digital Multi-meter), ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) เปนตน มาเชื่อมตอกัน
เพื่อทํางานรวมกันเปนระบบเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติขนาดใหญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยาย
ขีดความสามารถของเครื่องมือตาง ๆเหลานั้นใหมากขึ้นเพียงพอตอความตองการที่จะใชงาน การ
ควบคุมเครื่องมือวัดยอมตองการใชซอฟตแวรเพื่อควบคุม จัดการกับขอมูลตางๆ เชน การตั้งคา
ฟงกชัน การดึงขอมูลสัญญาณมาเก็บบนคอมพิวเตอรและแสดงผลใหผูใชทราบ เปนตน 

 
รูป 1.1  แสดงการนําเอาเครือ่งมือวัดทางอตุสาหกรรมมาเชื่อมตอกันเปนระบบอัตโนมัติ (1) 
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สําหรับการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการควบคุมเครื่องมือวัดโดยทั่วไป โดยสวนมากจะ
ใชวิธีการเขียนโดยใชภาษาโปรแกรมเชิงโครงสราง เชน ภาษาเบสิก (Basic), ภาษาซี (C), ภาษา
วิชวลเบสิก (Visual Basic) เปนตน ปญหาหลักที่พบคือ ผูพัฒนาซอฟตแวรตองศึกษาการทํางานของ
ตัวเครื่องมือวัดทุกชนิดอยางละเอียดกอนที่จะเขียนโปรแกรมติดตอดวย ซ่ึงตองใชระยะเวลานาน
เนื่องจากเกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกสเฉพาะดาน อีกทั้งยังตองศึกษาไวยากรณคําสั่งที่จะสั่งให
เครื่องมือวัดทํางาน ซ่ึงมีความแตกตางกันไปแลวแตรุนและยี่หอของตัวเครื่องมือวัดนั้น ๆ ซ่ึงตองใช
เวลาอีกระยะหนึ่ง ทั้งหมดดังกลาวนี้ผูพัฒนาซอฟตแวรตองทํางานรวมกันกับวิศวกรทางดาน
เครื่องมือวัดอยางใกล ชิดอีกดวย  และดวยระบบการทํางานภายในเครื่องมือวัดซึ่ ง เปน
ไมโครคอมพิวเตอรและไมโครคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรมรับสงคําสั่งและขอมูลตาง ๆ 
ตลอดจนการตรวจแกไขขอบกพรองดวยภาษาโปรแกรมเชิงโครงสรางยิ่งมีความยุงยากขึ้นไปอีก 

   รูป 1.2  แสดงแนวคดิการพฒันาไลบรารี่ที่ทํางานเปนไดรฟเวอรของเครื่องมือวัด (2) 

จากปญหาขางตน จึงเกิดแนวคิดที่จะนําเอาวิธีการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับควบคุม
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมแบบภาษาโปรแกรมมิ่งแบบรูปภาพและการไหลของขอมูล (Graphical 
and Dataflow Programming Language) มาแทนภาษาโปรแกรมเชิงโครงสราง ดวยโครงสรางของ
ภาษารูปภาพซึ่งแทนการเขียนโปรแกรมเปนบรรทัดดวยรูปภาพหรือสัญลักษณเกือบทั้งหมด ซ่ึง
สามารถลดความผิดพลาดที่เกี่ยวของกับไวยากรณคําสั่งตาง ๆ ตลอดจนมีความสะดวกและสามารถ
ลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมลงไปไดมาก สวนดวยรูปแบบกระบวนการทํางานแบบการไหลของ
ขอมูล (Dataflow process) ผูพัฒนาซอฟตแวรจะสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของขอมูลอยาง
ละเอียด ทําใหการตรวจสอบแกไขขอบกพรองทําไดงายและสะดวกขึ้นมาก  และเพื่อหลีกเลี่ยง
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ปญหาที่ตองเสียเวลาศึกษาการทํางานและไวยากรณคําสั่งของเครื่องมือวัด การพัฒนาไลบรารี่ที่
ทํางานเปนไดรฟเวอรของเครื่องมือวัด (Instrument Driver) จึงเปนแนวคิดเพิ่มเติม ซ่ึงจะชวยให
ผูพัฒนาซอฟตแวรเรียกใชทุกฟงกช่ันการทํางานไดสะดวกมากขึ้นอีก 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
1.2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาไลบรารี่ สําหรับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมดวยภาษา

โปรแกรมมิ่งแบบรูปภาพและการไหลของขอมูล 
1.2.2 เพื่อพัฒนาไลบรารี่ตนแบบสําหรับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมดวยภาษาโปรแกรมมิ่ง

แบบรูปภาพและการไหลของขอมูล 
 

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
1.3.1 เขาใจวิธีการการพัฒนาไลบรารี่สําหรับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมดวยภาษา

โปรแกรมรูปภาพและการไหลของขอมูล 
1.3.2 ไดไลบรารี่ตนแบบสําหรับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมดวยภาษาโปรแกรมรูปภาพ

และการไหลของขอมูล 
 
1.4 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ใชกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบคูขนานในการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 
โดยมีขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1.4.1 ศึกษาและเก็บความตองการของระบบ (Requirement Elicitation) เก็บความ
ตองการของผูใชงานเกี่ยวกับการพัฒนาไลบรารี่สําหรับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมดวยภาษา
โปรแกรมรูปภาพและการไหลของขอมูลเพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหและออกแบบระบบของ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส จํากัด (มหาชน) 

1.4.2 การวางแผน (Planning) โดยผูทํางานวิจัยจะวางแผนและวิเคราะหความเปนไปได
ในการพัฒนาระบบในดานองคกร ดานเศรษฐกิจ และทางดานเทคนิค  จากองคกรที่ทํางานอยู 
จากนั้นนําผลการวิเคราะหนั้น มาพัฒนาแผนการดําเนินงานและเสนอตอผูจัดการฝาย/แผนก เพื่อ
เสนอรายละเอียดของงานวิจัยใหทราบและพิจารณาอนุมัติ 

1.4.3 การวิเคราะหระบบ (System Analysis)สํารวจและวิเคราะหระบบงานปจจุบันเพื่อ
คนหาปญหาและนําไปกําหนดความตองการของระบบงานใหม และเขียนแบบจําลองตางๆ เพื่อ
อธิบายความตองการทางซอฟตแวร 
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1.4.4 การออกแบบระบบ (System Design) ตามเอกสารความตองการที่ไดจากการ
วิเคราะหระบบ 

1.4.5 การพัฒนาระบบ (System Development) เปนการพัฒนาโปรแกรมใหไดตาม
ขอกําหนดที่ไดออกแบบเอาไว ติดตั้งซอฟตแวร จนสามารถใชงานได ขั้นตอนนี้เนนการพัฒนา
แบบคูขนาน 

1.4.6 การประกอบและทดสอบ (Integration &Test) เปนการนําเอาแตละโมดูลที่ไดจาก
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนามารวมเขาดวยกันและมดสอบรวมกันดวยแผนการทดสอบระบบ 
(System Test Plan) ตามฟงกช่ันของเครื่องมือวัดแตละชนิด 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 

1.5.1 ใชกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบคูขนาน (Parallel Development)  
1.5.2 พัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานไอเอสโอ 12207 (ISO 12207) โดยเลือกทํา 15 

กิจกรรมของกลุมกระบวนการตางๆ ดังนี้ 
(1)  วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Process) 

- กลุมกระบวนการพัฒนาทกัษะ (Acquisition Process Group) 

•  การจัดซื้อจัดจาง (Supplier Monitoring) 
- กลุมกระบวนการวิศวกรรม (Engineering Process Group) 

•  การสํารวจความตองการ (Requirements Elicitation) 

•  การวิเคราะหความตองการของระบบ  
(System Requirements Analysis) 

•  การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ  
(System Architectural Design) 

•  การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร  
(Software Requirements Analysis) 

•  การออกแบบซอฟตแวร (Software Design) 

•  การสรางซอฟตแวร (Software Construction) 

•  การประกอบซอฟตแวร (Software Integration) 

•  การทดสอบซอฟตแวร (Software Testing) 

•  การติดตั้งซอฟตแวร (Software Installation) 

•  การบํารุงรักษาซอฟตแวรและระบบ  
(Software and System Maintenance)  
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(2)  วัฏจักรกระบวนการจัดการ (Organizational Life Cycle Process) 
- กลุมกระบวนการบริหาร (Management Process Group) 

•  การบริหารโครงการ (Project Management) 
(3)  วัฏจักรกระบวนการสนับสนุน (Supporting Life Cycle Process) 

- การประกนัคณุภาพ (Quality Assurance) 

•  การประกันคณุภาพ (Quality Assurance) 
- การควบคุมโครงรางซอฟตแวร (Configuration Control) 

•  การบริหารโครงรางซอฟตแวร (Configuration Management) 

•  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change request Management) 
1.5.3 ขอบเขตของระบบงาน 

(1)  ขอบเขตในสวนติดตอกับเครื่องมือวัด 

• ไลบรารี่จะตองครอบคลุมทุกฟงกช่ันหลักของเครื่องมือวัดนั้น ๆ ซ่ึง
ออกแบบดวยโครงสรางของไดรฟเวอรแบบโครงการ 

• ไลบรารี่จะตองมีฟงกช่ันที่สามารถควบคุมการติดตอส่ือสารกับ
เครื่องมือ-วัดทั้ง 5 ชนิดดวยมาตรฐาน IEEE 488.2 ผานตัวควบคุมจี
พีไอบี-ยูเอสบี (GPIB-USB Controller) หรือแผนวงจรจีพีไอบี (GPIB 
card) ได 

• ไลบรารี่จะตองมีฟงกช่ันที่สามารถควบคุมการติดตอส่ือสารกับ
เครื่องมือวัดทั้ง 5 ชนิดดวยมาตรฐานพอรตสื่อสารอนุกรม (Serial 
Port) ได 

(2)  ขอบเขตในสวนตอประสานกับผูใช (User Interface) 

• ไอคอนที่เปนเมนูหลักตองครบตามฟงกช่ันหลักของเครื่องมือวัด
นั้นๆ  มีลักษณะรูปแบบที่เปนมาตรฐานของการออกแบบเมนูบน
โปรแกรมภาษารูปภาพ 

• ไอคอนที่เปนเมนูยอยตองครบตามฟงกช่ันยอยของเครื่องมือวัดนั้น ๆ 
มีลักษณะรูปแบบที่เปนมาตรฐานของการออกแบบเมนูบนโปรแกรม
ภาษารูปภาพ 

(3)  ขอบเขตในสวนติดตอกับเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมเขียนภาษารูปภาพบน
แลปวิว 
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• สามารถติดตั้ง, เรียกใชงาน และทํางานรวมกับโปรแกรมเขียนภาษา
รูปภาพแลปวิว ไดตั้งแตรุน 8.0 ขึ้นไปได 

• สามารถทํางานรวมกับวัตถุ (Object) และสวนประกอบ (Component) 
อ่ืนๆ ของ โปรแกรมเขียนภาษารูปภาพแลปวิวได 

1.6 สถานที่ท่ีใชดําเนินการ 
1.6.1 แผนกวิศวกรรมการทดสอบ (Test Engineering Department) บริษัท ฮานา ไมโคร 

อิเล็กทรอนิกส จํากัด (มหาชน) 
1.6.2 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.6.3 หองสมุดวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.6.4 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1.7 รายละเอียดเครื่องมือท่ีใชในการจัดทําโครงการ 
การศึกษารายละเอียดเครื่องมือเครื่องใชในการจัดทําโครงการเปนสิ่งจําเปนเนื่องจากผู

ศึกษาตองทําการหาขอมูลเพื่อใหแนใจวาเครื่องมือเครื่องใชที่เลือกใชครบถวนเทาที่จําเปนและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการทําการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1.7.1 เครื่องมือที่ใชในการจัดทําระบบงาน 
1.7.1.1 ฮารดแวร (Hardware) 

• เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล หนวยประมวลผลกลาง Core 2 Quad 

• หนวยความจําหลัก  1GB 

• อุปกรณบันทกึขอมูล  80GB 
1.7.1.2 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Industrial Measurement Instrument) 

• เครื่องมือวัดหลายยานวัด 6½ หลัก (Digital Multimeter 6½ Digit)  ยี่หอ 
Agilent\HP รุน 34401A 

• เครื่องวิเคราะหสเปกตรัมแบบเคลื่อนยายได (Portable Spectrum Analyzer) 
ยี่หอ Agilent\HP รุน 8564E 

• เครื่องสังเคราะหสัญญาณตอเนื่องแบบกวาด  (Synthesized Swept-CW 
Generator) ยี่หอ Agilent\HP  รุน 83650L 

• เครื่องจายกําลังงานไฟฟา 3 ชองออก  (Triple Output Power Supply)  ยี่หอ 
Agilent\HP  รุน E3631A 

• เครื่องวัดกําลังงานไฟฟาแบบชองเดียว (Single-Channel Power Meter)  ยีห่อ 
Agilent\HP  รุน E4418B 
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1.7.1.3 ซอฟตแวร (Software)  

• ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวสเอ็กซพี  (Microsoft Windows XP) 

• โปรแกรมแลปวิว (LabView) เวอรช่ัน 8.5 รุน Professional Development 
1.7.2 เครื่องมือชวยในการออกแบบระบบงาน 
จากการศึกษาระบบงานที่จะตองพัฒนา ผูวิจัยไดทําการออกแบบระบบงานโดยใช

เครื่องมือการวิเคราะหระบบงาน คือผังสถานะ (State Chart Diagram) ใชอธิบายการเปลี่ยนสถานะ
ของเหตุการณที่เกิดขึ้นในระบบ 

 
1.8 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 

ระยะเวลาที่ผูศึกษากําหนดไวเพื่อทําการดําเนินการศึกษานั้นไดจากการวิเคราะห
ขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนาแตละขั้นตอนและจํานวนทีมผูพัฒนาเปนปจจัยสําคัญ เพื่อควบคุม
ใหขั้นตอนการศึกษาแตละขั้นตอนอยูภายใตระยะเวลาที่กําหนดไว ผูศึกษาไดจัดทําตารางการ
พัฒนาแบงตามขั้นตอนการพัฒนาตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนเมษายน 2551 รวมเปน
ระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 1.1 แสดงแผนการดําเนินการศึกษาโครงการ 

2551 2552                                         เดือน 
การดําเนนิงาน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1) วางแผนงาน             
2) การวิเคราะหระบบ สํารวจ
ระบบปจจุบัน 

            

3) ออกแบบระบบ             

4) พัฒนาระบบ             
5) ประกอบซอฟตแวร และ
ทดสอบระบบ 

            

6) ประเมินผล             
7) จัดทําเอกสารประกอบ             

 


