
  

 
 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ภาษาโปรแกรมมิ่งแบบรูปภาพ (Graphical Programming)  

Mark และคณะ ไดทําการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบการใชงานระหวางแลปวิว ซ่ึงเปน
ภาษาโปรแกรมแบบรูปภาพ กับโปรแกรมแมทแลป (Matlab) ซ่ึงเปนภาษาโปรแกรมแบบเชิง
โครงสรางในการสอนวิชาการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing, DSP) 
การศึกษานี้ไดใชภาษาโปรแกรมทั้งสองรูปแบบนี้สอนในชั้นเรียนที่มีนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขา
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  โดยใหนักศึกษาทําโครงงานเล็กๆ เปนการบานโดยใชโปรแกรม
แมทแลปกอน หลังจากนั้นทั้งสองทานไดใหนักศึกษากลุมเดิมทําโครงงานนี้ซํ้าอีกครั้งหนึ่ง แตให
ทําใหมโดยใชโปรแกรมแลปวิว และยังทดลองในทํานองเดียวกันนี้อีกกับนักศึกษาอีกหลายกลุมทุก
ภาคเรียนการศึกษาและนําผลคะแนนที่ไดจากการทําโครงงานมาวิเคราะหผล และไดผลการวิจัยดัง
ตาราง 2.1 (3) 

 
ตาราง 2.1  แสดงผลการวิจัยของ Mark และ Bruce 

 
 

สรุปผลไดวา ผลคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ใชโปรแกรมแลปวิวทําโครงงานจะสูงกวา
ประมาณ 5 คะแนนเสมอ แตอยางไรก็ตาม การวิจัยนี้ยังคงดําเนินตอไป เพื่อยืนยันผลการทดลอง
ดังกลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้น และทั้งสองจะทําการสัมภาษณนักศึกษาเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช
งานทั้ง 2 ภาษาโปรแกรมอีกดวย เพื่อที่จะเปนขอมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะหผลการวิจัยตอไป  

ภาษาโปรแกรมแบบรูปภาพ เปนภาษาโปรแกรมที่ใชรูปภาพหรือสัญลักษณแทนการ
เขียนดวยตัวอักษรเหมือนภาษาโปรแกรมปกติทั่วไป คือจะใชบล็อกฟงกชันซึ่งแทนดวยรูปไอคอน 
(Icon) แทนการเขียนโปรแกรมยอย (Subroutine) และใชเสนเชื่อมตอระหวางบล็อกฟงกชันแทน
การไหลของขอมูลระหวางโปรแกรมยอยนั้นๆ คลายกับการเขียนโฟลวชารต (Flow Chart) หรือ
บล็อกไดอาแกรม (Block Diagram) ของโปรแกรม โดยไมตองจดจํารูปแบบคําสั่งที่ยุงยาก ปจจุบัน
มีเครื่องมือที่ใชเขียนภาษาโปรแกรมแบบรูปภาพหลายชนิด เชน  MATLab-Simulink, VEE, 
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Microsoft Visual Programming Language, LabView เปนตน แตในการวิจัยนี้จะใชเครื่องมือ 
LabVIEW ของ บริษัท National Instruments เปนหลักในการพัฒนาซอฟตแวร ดังแสดงในรูปที่ 2.1 

 
รูป 2.1  แสดงการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชภาษาโปรแกรมแบบรูปภาพ (4) 

แลปวิว (LabVIEW) เปนเครื่องมือพัฒนาซอฟตแวรเพื่อนํามาใชในดานการวัดและ
เครื่องมือวัดสําหรับงานทางวิศวกรรม (5) คําวา LabVIEW ยอมาจาก Laboratory Virtual 
Instrument Engineering Workbench ซ่ึงหมายความวาเปนโปรแกรมที่สราง เครื่องมือวัดเสมือนจริง
ในหองปฏิบัติการทางวิศวกรรม ดังนั้นจุดประสงคหลักของการทํางานของแลปวิว ก็คือการจัดการ
ในดานการวัดและเครื่องมือวัดอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยใชแลปวิวจะเรียกวา  เวอรชวลอินสทรูเมนท  (Virtual 
Instrument) หรือเรียกยอ ๆ วา วีไอ (VI) ซ่ึงหมายถึงเครื่องมือวัดเสมือน ดังตัวอยางจากรูป 2.2 ซ่ึง
เปนกราฟแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณจากเครื่องมือตรวจจับสัญญาณไฟฟาที่เรียกวา ออสซิลโลสโคป 
(Oscilloscope) ดังรูป 2.2 ดังนี้ 

 
รูปที่ 2.2  แสดงรูปคลื่นสัญญาณจาก ออสซิลโลสโคป (6) 
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แลปวิวจะอาศัยหลักการทํางานของเครื่องมือวัดหรือการวัดคุมทําใหผูใชสามารถ

ออกแบบรูปแบบโปรแกรมตามที่ผูใชตองการ หลักการดังกลาวแบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ ดังรูปที่ 
2.3 ดังนี้ 

(1)  สวนรับขอมูลและควบคุมอินพุต (Acquisitions And Controls Unit) สวนนี้จะเปน
สวนที่นําขอมูลจากสิ่งแวดลอมภายนอกเขาสูระบบคอมพิวเตอร โดยที่ขอมูลที่เขาสูระบบนี้อาจมา
จากการดดีเอคิว (DAQ Card) สําหรับรับขอมูลที่เปนสัญญาณทางไฟฟา, การดไอเอ็มเอคิว (IMAQ 
Card) สําหรับขอมูลประเภทรูป หรือจากเครื่องมือวัดทั่วไปทางจีพีไอบีบัส (GPIB Bus) ซ่ึงจะได
อธิบายในหัวขอที่ 4.5) ตอไป 

(2)  สวนวิเคราะหขอมูล (Analysis Unit) เมื่อไดรับขอมูลมาแลว จะตองผานสวนนี้ 
เพื่อที่จะทําใหขอมูลไปแสดงผลในรูปที่ส่ือความหมายในสิ่งที่ผูใชงานสามารถนําไปแสดงแทนสื่อ
ที่วัดและใชงานได 

(3)  สวนแสดงผล (Presentation) เปนการแสดงผลในรูปแบบที่เขาใจงายและเปน
ประโยชนตอผูใชงาน เชน ดิจิตอลมัลติมิเตอร แสดงผลเฉพาะสัญญาณที่วัดไดโดยไมจําเปนตองรู
ความสัมพันธกับเวลาที่ไดมากจากสวนวิเคราะหขอมูล เปนตน 
 

ACQUISITIONS
AND CONTROLS 

UNIT

ANALYSIS 
UNIT

PRESENTATION 
UNIT

SIGNALS

DAQ
IMAQ
MOTION
GPIB

:

FFT
BLOB
PID
:

GRAPH
FILE
TCP/IP
:

 
รูป 2.3  แสดงหลักการทํางานของเครื่องมือวัดหรือการวดัคุม 

 
2.2 หลักการการไหลของขอมูล (Dataflow Programming Fundamental)  

หลักการการไหลของขอมูล เปนรูปแบบการทํางานที่ขึ้นอยูกับการไหลของขอมูล
ระหวางบล็อกฟงกช่ันตางๆ ในลักษณะที่ทํางานพรอมกัน ทิศทางของการไหลนั้นจะถูกกําหนดดวย
เสนเชื่อมตาง ๆ วาจะไปที่สวนใด ผานการประเมินผลและคํานวณในสวนใดบาง และจะให
แสดงผลอยางไร ซ่ึงลักษณะของการไหลของขอมูลของภาษาโปรแกรมของรูปภาพนี้จะมีลักษณะ
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เหมือนกับการเขียนบล็อกไดอาแกรม ซ่ึงทําใหผูพัฒนาซอฟตแวรใหความสนใจกับการเคลื่อนที่
และเปลี่ยนแปลงขอมูลไดอยางชัดเจนเสมือนมองเห็นจากขางในของเครื่องมือวัดจริง ๆ (7) 

รูปแบบการทํางานที่ขึ้นอยูกับการไหลของขอมูล นั้นสามารถแสดงดังรูป 2.4 ดังนี้ 
 

จุดที่แสดงการ
ไหลของขอมลู

 
รูป 2.4  แสดงรูปแบบการทํางานของซอฟตแวรที่ใชหลักการการไหลของขอมูล 

 
2.3 ไลบรารี่ (Library)  

ไลบราร่ีโดยทั่วไปแลวไลบรารี่เปนการบริหารการจัดเก็บฟงกชันยอย ๆ แลวจัดเก็บรวม
ไวเปนโมดูลใหญ ๆ เพื่อความสะดวกในการเลือกใชและงายในการใชงาน เคลื่อนยาย และสามารถ
ใชงานรวมกันได ในสวนของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม การสรางไลบรารี่จะชวยในการจัดการกับ
การติดตอส่ือสารหรือสงผานขอมูล รวมถึงการจัดการกับหนวยความจําของเครื่องมือวัดเพื่อจะ
สามารถรวบรวมขอมูลมาใชในการคํานวณและเก็บขอมูลใหไดประโยชนสูงสุดนั้น โดยอาศัย
ความสามารถของการไหลของขอมูลที่เรียกวา การสรางสัญญาณ (Signal Generator), ขบวนการ
จัดการสัญญาณ (Signal Processing) มาชวยในการสรางไลบรารี่ใหงายขึ้น 

โดยทั่วไปไลบรารี่ของแลปวิวจะเปนแบบเชิงโครงการ (Project-Style Library) (8) ซ่ึง
ภายในไลบรารี่จะมีวีไอรวมอยูดวยกันเปน 2 สวนคือ แบบสาธารณะ (Public) และแบบสวนตัว 
(Private) โดยวีไอแบบสาธารณะ (Public VI) สามารถเรียกใชงานไดจากวีไอตัวอ่ืนโดยตรงได แตวี
ไปแบบสวนตัวไมสามารถเรียกไดจากวีไปตัวอ่ืน สามารถเรียกใชงานไดแคเพียงวีไอที่อยูในไลบรา
ร่ีเดียวกันเทานั้น โดยทั่วไปจะถูกสรางขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการทํางานของวีไอแบบสาธารณะ
มากกวา 

ไลบราร่ีของแลปวิวจะเปนแบบเชิงโครงการ (Project-Style Library) แสดงดังรูป 2.5 
ดังนี้ 



  
                

12 

 
รูป 2.5  แสดงโครงสรางไลบรารี่ของแลปวิวแบบเชิงโครงการ (Project-Style Library) 

2.4 โครงสรางไดรฟเวอรของเครื่องมือวัด (Instrument Driver Organization) 
โครงสรางของไดรฟเวอรของเครื่องมือวัด (9) โดยปรกติแลว การสรางไลบรารี่เพื่อ

ทํางานเปนไดรฟเวอรของเครื่องมือวัดนั้น จะเปนแบบโครงการ (Project-Style Instrument Driver) 
ซ่ึงตามหลักการออกแบบแบบนี้ จะตองสรางสวนติดตอกับผูใชงาน (User Interface) ที่เปนเมนูหลัก
ดังตอไปนี้ 

(1)  วีไอเตรียมการเริ่มตน (The Initialize VI) เปนวีไอตัวแรกสุดที่จะตองใช วีไอตัวนี้จะ
ประกอบไปดวยฟงกช่ันที่ประสานงานติดตอกับตัวเครื่องมือวัด และเตรียมพรอมการปฏิบัติงานที่
สําคัญในการเตรียมเครื่องมือวัดใหอยูในสภาพเริ่มตนหรือสภาพใด ๆ ที่พรอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง
อ่ืนๆ ตอไป โดยปรกติแลววีไปตัวนี้จะตองเรียกขึ้นมาทํางานในขณะเริ่มตนของโปแกรมที่พัฒนา
ทุกครั้ง  

(2)  วีไอจัดการโครงแบบ (The Configuration VI) เปนกลุมของโปรแกรมยอย ๆ ที่
จัดการกับโครงแบบของเครื่องมือวัดสําหรับเตรียมการปฏิบัติงานตามที่ผูใชตองการ วีไอจัดการ
โครงแบบจะมีมากหรือนอยจะขึ้นอยูกับฟงกช่ันของเครื่องมือวัดนั้น ๆ  หลังจากที่โปรแกรมที่สราง
ไดเรียกใชวีไปตัวนี้แลว เครื่องมือวัดนั้น ๆ จะพรอมที่จะวัดสัญญาณหรือจําลองการทํางานของ
ระบบการวัดไดทันที 

(3)  วีไอปฏิบัติการ (The Action VI) เปนการสั่งเครื่องมือวัดปฏิบัติการวัดสัญญาณหรือ
จําลองการทํางานของระบบการวัด สามารถสั่งใหเร่ิมหรือหยุดการปฏิบัติงานได ส่ิงที่วีไอ
ปฏิบัติการแตกตางจากวีไอจัดการโครงแบบก็คือมันจะไมสามารถเปลี่ยนการปรับตั้ง (Setting) 
เพียงแตสามารถสั่งเครื่องมือวัดใหกระทําการใดๆ บนโครงแบบปจจุบันที่ถูกปรับมาจากวีไอจัดการ
โครงแบบไดเทานั้น 

(4)  วีไอสถานะ (The Status VI) จะประกอบไปดวยสถานะปจจุบันของเครื่องมือวัดหรือ
สถานะของการปฏิบัติการที่กําลังทําอยูเปนตน 
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(5)  วีไอขอมูล (The Data VI) สําหรับโอนยายขอมูลระหวางเครื่องมือวัดกับโปรแกรมที่
พัฒนา ตัวอยางเชน วีไอยอยที่อานขอมูลจากคา/รูปคลื่นที่กําลังวัด หรือวีไปยอยที่บรรจุขอมูลจาก
คา/รูปคลื่นลงสูเครื่องมือวัด เปนตน 

(6)  วีไออรรถประโยชน (The Utility VI) สําหรับเก็บฟงกช่ันตาง ๆ ที่ใชบอย ๆ ใน
ไดรฟเวอร เชน การตั้งใหม (Reset), การทดสอบตัวเอง (Self  Test), การตรวจสอบรุน (Revision), 
การสอบถามความผิดพลาด (Error Query), การตรวจสอบขอความแสดงความผิดพลาด (Error 
Message) เปนตน วีไออรรถประโยชน นี้อาจจะรวมทั้งการเตรียมการปฏิบัติตางๆ เหลานี้ เชน การ
สอบเทียบมาตรฐาน (Calibration), การจัดเก็บขอมูลตาง (Storage) รวมถึงการเรียกคืนการปรับตั้ง 
(Recall of  Setups) อีกดวย 

(7)  วีไอปด (The Close VI) จะเปนการหยุดการติดตอระหวางตัวซอฟตแวรกับตัวเครื่อง
มือวัดและคืนคาหนวยความจําใหแกทรัพยากรระบบ โดยปรกติแลว จะใชวีไอปดนี้เมื่อตองการจะ
ปดโปรแกรมที่กําลังพัฒนา หรือในขณะที่เสร็จสิ้นการติดตอกับเครื่องมือวัดแลว และตองแนใจวา
ทุกครั้งที่เรียกวีไอเตรียมการเริ่มตน จะตองเรียกวีไอปดควบคูกันไปดวยเพื่อรักษาหนวยความจํา
ของทรัพยากรระบบไมใหเสียไปโดยเปลาประโยชน 

โครงสรางของไดรฟเวอรของเครื่องมือวัด ดังกลาวสามารถแสดงไดดังรูป 2.6 ดังนี้ 
 

Initialize Configure Action & 
Status

Instrument Drivers Component VIs

Data Utility Close

Application Programs Examples VIs

Support VIs VISA  
รูป 2.6  แสดงโครงสรางไดรฟเวอรของเครื่องมือวัด 

 
Dany ไดทําการศึกษาถึงการพัฒนาและใชไดรฟเวอรของเครื่องมือวัดเสมือนเพื่อที่จะเพิม่

ประสิทธิภาพระบบเครื่องมือวัด (10) และไดสรุปวาเทคโนโลยีไดรฟเวอรของเครื่องมือไดพัฒนา
มาอยางตอเนื่องในรอบทศวรรษที่ผานมา โดยเริ่มจากเทคโนโลยี เอสซีพีไอ (SCPI) และวีเอ็กซไอ
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ปล๊ักแอนดเพลย (VXI Plug& Play) ซ่ึงสามารถสรางชุดคําสั่งไดงายดวยคําสั่งมาตรฐานและดวย
ฟงกช่ันอรรถประโยชนระดับสูง และที่เกิดขึ้นหลังสุดก็คือพื้นฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
เครื่องมือวัดที่เรียกวา ไอวีไอ(Interchangeable Virtual Instrument, IVI) ไอวีไอไดกําหนดมาตรฐาน
สําหรับการพัฒนาไดรฟเวอรของเครื่องมือวัดที่สรางขอดีมากมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพให
สูงขึ้น ขอดีเหลานี้ประกอบไปดวย การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครื่องมือวัด, การจําลองการวัด
ทดสอบ และการเก็บสถานะของเครื่องมือวัด และเนื่องจากไดรฟเวอรของเครื่องมือวัดเปนสวน
หนึ่งของระบบการวัดสมัยใหม ดังนั้นไอวีไอจึงไดสรางเครื่องมือมาเพื่อชวยใหนักพัฒนา
ไดรฟเวอรไดสะดวกยิ่งขึ้น  

งานวิจัยของ Dany นี้จึงมุงเนนการศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิควาโครงสราง
สถาปตยกรรมของไอวี-ไอมีนัยสําคัญในการชวยใหนักพัฒนาระบบการวัดปรับปรุงประสิทธิภาพ
และชวยลดคาใชจายที่เสียไปในการบํารุงรักษาซอฟตแวรในระยะยาวไดหรือไม 

 
2.5 โพรโทคอลของจีพีไอบี/ไอทริปเปลอี488 บัส (GPIB/ IEEE488 Bus Protocol)  

จีพีไอบีบัส (GPIB Bus) (11) ยอมาจากคําวา General Purpose Interface Bus เปน
มาตรฐานการสื่อสารเพื่อการขนถายขอมูลและสื่อสารควบคุมกับเครื่องจักรและเครื่องมือมือวัดตาง 
ๆ โดยมาตรฐานนี้ถูกบริษัท Hewlett-Packard พัฒนามาตั้งแตปลายทศวรรษ 1960 จึงมีช่ือเรียกอีก
อยางหนึ่งวา เอชพีไอบีบัส (HPIB Bus) ซ่ึงยอมาจากคําวา Hewlett-Packard Interface Bus นั่นเอง 
และไดพัฒนาจนกระทั่งไดรับมาตรฐานจาก Institute of Electrical and Electronic Engineer (IEEE) 
ในป 1975 ซ่ึงตอมารูจักกันในชื่อ IEEE 488 standard  

จีพีไอบีเปนการติดตอแบบใหมที่สามารถเชื่อมตออุปกรณหลายชิน้เขากับจีพีไอบีพอรต
ตัวเดยีวได โดยสามารถตออุปกรณไดสูงถึง 15 ช้ัน โดยใชบัสเพียงตัวเดียว ทําใหประหยัดและขจดั
ปญหาในการปรับตั้งอุปกรณเครื่องมือวัดที่ตออยูทั้งหมดได ลักษณะโดยทัว่ไปของการติดตอแบบจี
พีไอบีมีดังนี ้

 สงผานขอมูลดวยวิธีแบบขนาน คร้ังละ 1 ไบต (8-บิต)  
 ฮารดแวรจะเปนผูจัดการเรื่องการติดตอแลกเปลี่ยนสัญญาณควบคุม (Handshaking) ,

การกําหนดเวลา (Timing) และอ่ืนๆ 
 ระยะทางความยาวของสายในการสงสัญญาณประมาณ 2 เมตร -  20 เมตร 
 อัตราการสงผานขอมูล 20,000 กิโลไบตตอวินาท ีหรือมากกวา ซ่ึงนับวาเร็วมากเมื่อ

เทียบกับพอรตแบบเกา 
 ใชรหัสคําสั่งมาตรฐานแอสกี ้(ASCII) ในการติดตอกับเครื่องมือวัด 
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รูป 2.7  แสดงการตอเครื่องมือวัดกับระบบคอมพิวเตอรดวยจีพีไอบีบสั (12) 

 
โพรโทคอลของจีพีไอบีบัส ใชเสนทางสัญญาณ 16 เสนสําหรับการเชื่อมตอ ซ่ึงไดจํากัด

ความเร็วโดยเครื่องมือวัดที่เชื่อมตอและคุณสมบัติทางไฟฟา โดย เสน 16 เสนถูกแบง คือบัสขอมูล 
(Data Bus) มีจํานวน 8 เสนสําหรับติดตอขอมูล และบัสจัดการการสื่อสาร การถายโอนขอมูลที่เปน
จังหวะเดียวกัน (Hand Check Bus) จํานวน 3 เสน และบัสควบคุม (Control Bus) 5 เสนสําหรับการ
จัดการหนวยเพื่อควบคุมการใชเสนทางดังแสดงในรูป 2.8 

Controller Talker

Control Bus (5 Bits)

Listener

HandShake Bus (3 Bits)

Data Bus (8 Bits)

 
รูป 2.8  แสดงโพรโทคอลของจีพีไอบีบัส 

 
Joseph ไดศึกษาวิจัยประสิทธิผลของการออกแบบเครื่องมือวัดโดยใชมาตรฐาน IEEE 

488.2 (13) ซ่ึงประกอบไปดวยรูปแบบ โพรโตคอล และคําสั่งมาตรฐานกับเครื่องมือวัดที่โปรแกรม
ได มาสรางเปนซอฟตแวรไดรฟเวอร และเขียนเปนไดอาแกรมไดดังรูป 2.9 ดังนี้ 
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รูป 2.9  แสดงไดอาแกรมของไดรฟเวอรจากงานวจิัยของ Joseph 

 
งานวิจัยของ Joseph ไดแสดงใหเห็นวา ประสิทธิผลของการพัฒนาไดรฟเวอรของ

เครื่องมือวัดจากมาตรฐาน IEEE488.2 มีประโยชนในการแยกสวนประสานของสวนนําเขากับสวน
นําออก (I/O Interface) ออกจากสวนควบคุมการปฏิบัติงาน (Execution Control) ซ่ึงทําใหการ
ออกแบบงายขึ้นเปนอยางมาก   

 
2.6 กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบคูขนาน (Parallel Development) 

กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบคูขนาน เปนวิธีปฏิบัติที่ประกอบไปดวยข้ันตอนการ
ดําเนินงานที่เรียงตอเนื่องกันเปนลําดับคลายกับกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบน้ําตก (Waterfall 
Model) ใชแบบจําลองกระบวนการผลิตซอฟตแวรที่ใชแนวทางเชิงวัตถุเปนหลัก (14) โดยขั้นตอน
พื้นฐานในการดําเนินงานผลิตซอฟตแวรแบบนี้ มี 5 ขั้นตอนเชนเดียวกัน ไดแก การวางแผน การ
วิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา และการประกอบ ดังรูป 2.10 

  จากงานวิจัยนี้ ซ่ึงกําหนดใหมีการพัฒนาไลบรารี่ที่ทํางานเปนไดรฟเวอรแยกกันเปน
อิสระ มีลักษณะแยกเปนโมดูล แตละโมดูลสามารถแยกกันพัฒนาแบบขนานไดไปพรอมกันไมมี
ผลกระทบตอกัน และในขั้นตอนสุดทายคอยนํามาประกอบเขาดวยกันเพื่อทดสอบในระดับ
ประกอบ (Integration Test) จึงเห็นวากระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบคูขนานมีความเหมาะสม
ที่สุดตองานวิจัยนี้  

(1)  การวางแผน (Planning)  
 การวางแผนเพื่อพัฒนาระบบจะประกอบไปดวยการกําหนดมูลคาทางธุรกิจ ซ่ึงจะทํา

ใหเราทราบถึงความตองการของระบบ หลังจากนั้นจะตองวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนา
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ระบบในดานองคกร ดานเศรษฐกิจ และทางดานเทคนิค  จากนั้นเราจึงเอามาพัฒนาแผนการ
ดําเนินงาน ซ่ึงจะระบุระยะเวลาที่ใชทํางานของแตละเฟสหรือการแสดงระยะเวลาเริ่มตน/ส้ินสุด
โครงการในแตละชวง และทราบจํานวนคนที่ตองการใชในแตละขั้นตอน ทําใหควบคุมและกําหนด
ทิศทางของโครงการได 

(2)  การวิเคราะหระบบ (Analysis)  
 เปนการวิเคราะหระบบงานปจจุบันเพื่อคนหาปญหาและนําไปกําหนดความตองการ

ของระบบงานใหม ผลลัพธที่จะไดจากขั้นตอนนี้ ก็คือแบบจําลองที่จะใชในการพัฒนาระบบ และ
แนวทางกระบวนการวิเคราะหขอมูลของแบบจําลองนั้น  

(3)  การออกแบบระบบ (Design)  
 เปนการออกแบบระบบงานใหมใหเปนไปตามการวิเคราะหขอมูลที่เคยกระทําไวใน

ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ จะประกอบไปดวยการวางแผนในการออกแบบ และมีการออกแบบ
โครงสรางดานสถาปตยกรรม (Architecture design) การออกแบบสวนติดตอกับผูใชงาน (User 
Interface design) รวมถึงออกแบบฐานขอมูลและแฟมขอมูล (Design database and files) อีกดวย ใน
ขั้นตอนนี้จะมีการออกแบบแตละโมดูลแยกกันออกไป และสามารถออกแบบขนานกันไปได 
เนื่องจากการออกแบบเปนอิสระตอกัน แตละโมดูลไมขึ้นอยูดวยกัน 

(4)  การพัฒนา (Implementing) 
 เปนการพัฒนาโปรแกรมใหไดตามขอกําหนดที่ไดออกแบบเอาไว ติดตั้งซอฟตแวร 

จนสามารถใชงานได ขั้นตอนนี้จะประกอบไปดวยขั้นตอนการเขียนชุดคําสั่ง ซ่ึงจะไดแผนการ
ทดสอบโปรแกรม (Test Plan) และเอกสารประกอบการใชงาน (Manual Documentation) ใน
ขั้นตอนนี้จะมีการพัฒนาแยกกันออกไปเชนเดียวกับขั้นตอนการออกแบบ และสามารถพัฒนาขนาน
กันไปได เนื่องจากการพัฒนาเปนอิสระตอกัน แตละโมดูลไมขึ้นอยูดวยกัน 

(5)  การประกอบ (Integration)  
 เปนการนําเอาแตละโมดูลที่ไดจากขั้นตอนการออกแบบและพัฒนามารวมเขา

ดวยกันและทดสอบรวมกันดวยแผนการทดสอบระบบ (System Test Plan) 
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รูป 2.10  แบบจําลองกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบคูขนาน (15) 

 
Hai-tao Li and others (2008)  ไดศึกษาเรื่องแบบจําลองการพัฒนาแบบคูขนานและการ

ประกอบแบบอิสระสําหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรในสาขาวิศวกรรมซอฟตแวร (16) และได
สรุปวา แบบจําลองนี้เหมาะสมอยางยิ่งตอความตองการทางดานการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยไดแบงการพัฒนาออกเปน 6 ระยะใหญ ๆ ไดแก การรวบรวม
วิเคราะหความตองการ (Summarized Requirement Analysis), การออกแบบเชิงสถาปตยกรรม
(Architecture Design), การพัฒนาแบบคูขนานโดยใชสวนประกอบตางๆ เปนพื้นฐาน(Parallel 
Development Based-On Component), การประกอบสวนประกอบตาง ๆ และการทดสอบระดับการ
ประกอบ (Component Integration and Integration Test), การประกอบระดับระบบและการทดสอบ
ระดับระบบ (System Integration and System Test) และการปลอยและเสนอซอฟตแวร (Release 
and Submission) ดังแสดงในรูป 2.11 
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รูป 2.11 แสดงแบบจําลองการพัฒนาซอฟตแวรแบบคูขนานในงานวิจยัของ  Hai-tao Li และคณะ 

 
โดยในระยะที่ 3 ซ่ึงจะเปนระยะที่มีการพัฒนาแบบคูขนานนั้น จะแยกองคประกอบของ

ซอฟตแวรไปเปนสวนยอยๆ ตามสวนประกอบตางๆ ที่เรียกวา คอมโพเนนท (Component) ใน
ขั้นตอนนี้ ในอนาคตจะเนนและแบงออกอีกเปนสวนยอย ๆ ดังนี้ การวิเคราะหฟงกชั่นแบบละเอียด 
(Detail Function Requirement Analysis), การออกแบบสวนประกอบแบบละเอียด (Detail 
Component Design), การเขียนรหัสคําสั่งโปรแกรมและการทดสอบระดับหนวยในแตละ
สวนประกอบ (Coding and Unit Test)  

 
2.7 มาตรฐานไอเอสโอ 12207 (ISO 12207)  

มาตรฐานสําหรับกระบวนการผลิตและพัฒนาซอฟตแวร มาตรฐานไอเอสโอ 12207 เปน
เกณฑคุณภาพของการผลิตซอฟตแวรที่มีลักษณะเปนโปรเซสโมเดลลิ่ง (Process Modeling) คือ 
เนนในสวนของการกําหนดขั้นตอนทีละขั้นตอน (Process) ในการผลิตซอฟตแวรที่มีคุณภาพ ตั้งแต
เร่ิมตนจนกระทั่งจบขั้นตอนของการผลิตซอฟตแวร เพื่อใหการผลิตซอฟตแวรนั้นมีคุณภาพ โดยจะ
มีการกําหนดวาจะมีผลลัพธจากขั้นตอนของการผลิตซอฟตแวรตามที่กําหนดในมาตรฐานไอเอสโอ 
12207 
 
 
 


