
 

 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ระเบียบวิธีการในการศึกษาเพื่อพัฒนาการพัฒนาไลบรารี่สําหรับควบคุมเครื่องมือวัด

อุตสาหกรรมโดยการใชภาษาโปรแกรมมิ่งแบบรูปภาพและการไหลของขอมูล จะเลือกใช 
กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบคูขนาน  (Parallel Development) เนื่องจากงการคนควาอิสระนี้ มี
การกําหนดใหมีการพัฒนาไลบรารี่ที่ทํางานเปนไดรฟเวอรแยกกันเปนอิสระ มีลักษณะแยกเปน
โมดูล แตละโมดูลสามารถแยกกันพัฒนาแบบขนานไดไปพรอมกันไมมีผลกระทบตอกัน และใน
ขั้นตอนสุดทาย จะนําแตละโมดูลมาประกอบเขาดวยกันเพื่อทดสอบในระดับประกอบ (Integration 
Test) จึงเห็นวากระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบคูขนานมีความเหมาะสมที่สุดตอการคนควาอิสระ
นี้ ซ่ึงมีขั้นตอนหลักๆ อยู 5 ขั้นตอน คือ 

  
1. การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) และการวางแผน (Planning) 
2. การวิเคราะหระบบ (Analysis) 
3. การออกแบบระบบ (Design)  
4. การพัฒนา (Implementing) 
5. การประกอบและทดสอบ (Integration & Test)  

 
3.1 การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) และการวางแผน (Planning)  

3.1.1 วางแผนการดําเนินโครงการและขอบเขตของงานตามความตองการของผูใชงาน 
ขั้นตอนผูบริหารโครงการจะตองวางแผนงานดวยตัวเอง โดยมีทีมพัฒนาเขามาชวยในการตัดสินใจ
ทางดานเทคนิคและมีบรรณารักษเปนผูเร่ิมทําเอกสารเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด 

3.1.2 วางแผนการบริการการเปลี่ยนแปลง เปนขั้นตอนสําคัญซึ่งในทุกๆ กระบวนการ
ยอมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของความตองการของผูใชงาน ทุก
เหตุการณที่เปลี่ยนแปลงตองไดรับการบันทึก เสนออนุมัติ และมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอน 

3.1.3 ศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจและเครื่องมือที่จะใชในโครงการ  ขั้นตอนนี้เร่ิม
จากการศึกษาโดเมนหลักของบริษัททั้งเอกสาร คูมือ และจากการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังมีการ
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สัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการสรางแอพพลิเคชั่นทางดานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมโดยตรง 
สวนรายละเอียดการสัมภาษณ อยูในภาคผนวก ค 
 
ตาราง 3.1  แสดงเคาโครงของบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการสรางแอพพลิเคชั่นทางดาน
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 

 

 
 

CHIANG MAI UNIVERSITY 
COLLEGE OF ARTS, MEDIA AND TECHNOLOGY 

 
Master of Science in Software Engineering 

 
Interview Outline of Master Independent Study. 

 
1. Independent Study Subject: A Library Development for Controlling 

Industrial Measurement Instruments by Graphical and Dataflow 
Programming Language 

 
2. Name: Mr. Somchai Muninta  

Student Code: 5012132007 
 

3. Date/Time : ……………………………….. 
 

4. Interviewee: ……………………………….. 
 

5. Introduction. 
This master degree program focuses on enhancing the application of a 

systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and 
maintenance of software. This is to be able to manage software engineering project 
while being able to initiate and develop new knowledge, to design suitable model, 
process and technique.  

 
6. Back Ground. 

The independent study of this master degree is intended to study in software 
engineering technology based on industrial application in testing and measurement 
engineering field. By focusing with Graphical and Dataflow Programming 
Language, so the software’s to be studied are VEE and LabVIEW. 
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ตาราง 3.1  แสดงเคาโครงของบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการสรางแอพพลิเคชัน่ทางดาน
เครื่องมือวัดอตุสาหกรรม (ตอ) 
 

7. Purpose 
a. To interview software engineering expert about VEE and LabVIEW 

technology / application. 
b. To summarize the information and put into independent study 

knowledge base. 
c. ……………………….. 

8. Agenda 
 

Time Subject 
15.00 Greeting 
15.02 Introduction 
15.05 Start interview 
15.30 End interview 

 
9. Probably questions to be queried. 

a. Can you please introduce yourself of education background, 
especially software engineering experience? 

 
b. Are you programming with text-based structure programming 

language? 
 

c. Do you know well about graphical programming language such as 
VEE and LabVIEW? Are you programming them? 

 
d. What is your comment if compare between text-based structure and 

graphical programming language?  
 
e. With above item, which one you think is easier, better and faster? 

 
f. Do you know about test/ measurement instruments? 

 
g. Do you know how to control test/ measurement instrument in 

automatic control? 
h. …….. 
 

10. Photography taken (if any). 
 

      
Completed by________________________ Date________________________ 
Signature of Interviewer. 
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เอกสารดังตาราง 3.1 เปนเอกสารประกอบการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรม สําหรับวิธีการศึกษาในการคนควาอิสระนี้ไดเขาไปสัมภาษณวิศวกรอาวุโสของบรษิทั
ที่เปนลูกคาโดยตรงของบริษัทฮานา ซ่ึงจะทําใหสามารถจัดเก็บขอมูลความตองการ รายละเอียดของ
การพัฒนาไลบรารี่ตลอดจนความรูทั่วไปในการสรางไลบรารี่สําหรับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
โดยตรง จากประสบการณตรงของผูเชี่ยวชาญได  

3.1.4 วางแผนการบริหารโครงรางซอฟตแวร เปนขั้นตอนที่ทําควบคูไปกับการพัฒนา
ซอฟตแวรเนื่องจากจะเปนการประกันคุณภาพซอฟตแวรทุกขั้นตอน และสามารถนําเอาผลการ
บริหารโครงรางซอฟตแวรไปอางอิงกับการทําเอกสารคุณภาพซอฟตแวรไทย (TQS) ไดอีกดวย 
 
3.2 การวิเคราะหระบบ (Analysis) 

3.2.1 การวิเคราะหระบบที่เปนความตองการของผูใชงานนั้น จะใชยูสเคสไดอาแกรม 
(Use Case Diagram) เปนเครื่องมือที่ชวยในการวิเคราะหระบบ เนื่องจากไดอาแกรมนี้จะเปน
มุมมองที่แสดงถึงความเปนไปไดในการกําหนดคาสวนประกอบที่ระบบจําเปนตองใชในการ
ประมวลผล และยังประกอบไปดวยลําดับของเหตุการณตางๆ ที่ถูกกําหนดไวอยางสมบูรณโดย
ผูใชงาน 

3.2.2 ใชเครื่องมือวิเคราะหระบบที่เรียกวา ผังสถานะ (State Chart Diagram) เปนผัง
หลักในการพัฒนาซอฟตแวรเนื่องจากการเขียนโปรแกรมภาษารูปภาพของโปรแกรม LabView นั้น
จะใชเสตทแมชชีน (State Machine) เปนหลักเพื่ออธิบายถึงสภาวะการทํางานของเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรมมาตั้งแตแรก 

3.2.3 วิเคราะหสถาปตยกรรมระบบ เปนขั้นตอนที่ทางทีมวิเคราะหระบบจะตอง
ประสานงานกับผูบริหารโครงการและวิศวกรฝายทดสอบและฝายเครื่องมือวัดทําการออกแบบ
ระบบขึ้นมารองรับการใชงานไลบรารี่ โดยปรกติแลวระบบที่ใชงานจริงจะเปนแบบเดี่ยว (Stand 
alone) ไมมีเว็บเซิรฟเวอร และฐานขอมูลใดๆ  

 
3.3 การออกแบบระบบ (System Design)  

3.3.1 ออกแบบระบบเชิงสถาปตยกรรม (Architecture Design) ขั้นตอนนี้จะเปนการ
ออกแบบสถาปตยกรรมพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอรวามีสวนประกอบใด ๆ บาง โดยสิ่งที่จะได
จากการออกแบบเชิงสถาปตยกรรม คือ เอกสารการออกแบบเชิงสถาปตยกรรมหรือรายละเอียด
สถาปตยกรรมซอฟตแวร นั่นเอง 
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3.3.2 ออกแบบระบบเชิงรายละเอียด (Detail Design) ขั้นตอนทางทีมพัฒนาซอฟตแวร
จะตองทํางานกับวิศวกรฝายทดสอบและฝายเครื่องมือวัดอยางใกลชิดเนื่องจากโปรแกรมที่ทํางาน
ในไลบรารี่ทั้งหมดจะตองอางอิงกับทุกฟงกช่ันของเครื่องมือวัดทั้ง 5 ชนิดใหสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.3.3 ออกแบบชุดทดสอบ (Test Case Design) ขั้นตอนนี้จะตองออกแบบโดยให
สอดคลองกับการทดสอบแบบหนวย (Unit Test) ในการทดสอบแตละฟงกช่ันของเครื่องมือวัด 
และใชการทดสอบแบบรวมหนวย (Integration Test) ในการทดสอบไลบรารี่หลักที่มีการรวมทุก
ฟงกช่ันเขาดวยกัน 

 
3.4 การพัฒนาระบบ (System Implementation) 

3.4.1 พัฒนาไลบรารี่โดยใชใชโปรแกรม LabView โดยใชผังสถานะที่ออกแบบไวใน
ขั้นตอนวิเคราะหและออกแบบระบบ 

3.4.2 พัฒนาไลบรารี่ชุดทดลองและเปนตัวอยาง (Prototype) ใหผูใชงานทดลองใชงาน
ชุดแรกกอน เพื่อใหผูใชงานไดทดลองใชและแจงใหทีมพัฒนาทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

3.4.3 พัฒนาเอกสารตาง ๆ ที่อยูในสวนของมาตรฐานซอฟตแวรไทย (TQS) ระดับที่ 2 
ที่ไดวางแผนไว ซ่ึงไดกําหนดไวทั้ง 15 กิจกรรม 

 
3.5 การประกอบและทดสอบ (Integration & Test)  

3.5.1 ขั้นตอนการประกอบโมดูลตาง ๆ ซ่ึงในแตละโมดูลจะเปนฟงกช่ันยอยของ
เครื่องมือแตละชนิด  

3.5.2 การทดสอบจะใชการทดสอบระดับหนวย (Unit Test) ในการทดสอบฟงกช่ัน
ยอย โดยใชเทคนิคการทดสอบแบบกลองขาว (White Box Testing) เนื่องจากทุกฟงกช่ันยอยของ
ไลบรารี่ไดรับการออกแบบโดยใชหลักการของการไหลของขอมูล ซ่ึงมีความจําเปนที่จะตองใช
เทคนิคการทดสอบแบบกลองขาว เพื่อทดสอบทุกการไหลทุกเสนทางและทุกเสนที่เชื่อมระหวาง
โหนด หลังจากนั้นจะใชการทดสอบระดับรวมหนวย (Integration Test) ในการรวมฟงกช่ันยอยเขา
เปนไลบรารี่หลัก โดยใชเทคนิคการทดสอบแบบกลองดํา ซ่ึงสามารถเรียกอีกอยางหนึ่งวา “การ
ทดสอบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Testing)” โดยเนนการทดสอบผลการทํางานของแตละฟงกช่ัน
ยอยของไลบรารี่ตามขอกําหนดความตองการเทานั้น เพื่อดูวาซอฟตแวรทํางานไดถูกตองตามที่
กําหนดไวหรือไมโดยไมคํานึงถึงโครงสรางคําสั่งภายใน และเลือกใชเทคนิคการทดสอบกลองดํา
แบบเพิ่มทีละโมดูล (Incremental) จากลางขึ้นบน (Bottom-up Approach) 
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3.5.3 ใชการทดสอบการยอมรับของผูใช (User Acceptance Test) เพื่อยืนยันความ
ตองการของผูใชตามเอกสารขอกําหนดความตองการที่ไดวางแผนไว 

3.5.4 มีการสรางคูมือการใชงานและติดตั้งระบบ เพื่อเตรียมพรอมในการทดสอบการ
ใชงานจริง ณ สถานที่ติดตั้งระบบจริง 

3.5.5 มีการติดตั้งซอฟตแวรและวางแผนการบํารุงรักษา พรอมทั้งมีการอบรมใหกับ
ผูใชงาน 

 


