
 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาการพัฒนาไลบรารี่สําหรับควบคุมเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมโดยการใช
ภาษาโปรแกรมมิ่งแบบรูปภาพและการไหลของขอมูล สามารถสรุปผลการศึกษาไดตามขั้นตอนที่
ไดวางแผนไว ดังนี้ 

 
5.1.1 การศึกษาความเปนไปไดและการวางแผน 

5.1.1.1 เนื่องจากการคนควาอิสระนี้มุงเนนใหใชหลักการของวิศวกรรม
ซอฟตแวร ซ่ึงเปนศาสตรที่นําหลักการทางวิศวกรรมมาประยุกตใชในการผลิตซอฟตแวรนั้น โดย
ในขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดนั้น ตองมีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนชาวตางประเทศ เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานวิศวกรรมซอฟตแวรอยางมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดาน
ซอฟตแวรเพื่อการควบคุมทางอุตสาหกรรม 

5.1.1.2 ขั้นตอนของการศึกษาความเปนไปไดนั้นรวมถึงการประเมินราคา
จัดซื้อจัดจาง ซ่ึงเปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับคาใชจาย ซ่ึงผูจัดทําโครงการจะตองประสานงานกับฝาย
อ่ืนๆ นอกเหนือจากฝายวิศวกรรม และยังตองมีขอตกลงทางธุรกิจกับผูใชงาน (ลูกคา) ของบริษัทที่
ผูจัดทําโครงการทํางานอยู ซ่ึงลวนเปนผูบริหารระดับกลางและระดับสูงทั้งสิ้น ดังนั้นการเตรียมตัว
และการวางแผนที่ดีจึงมีความจําเปนกอนที่จะทําขั้นตอนนี้มากเนื่องจากบริษัทกําลังอยูในชวงกําลัง
มีนโยบายเพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจจากบริษัทรับจางประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส ไปเปนบริษัทที่ทํา
วิจัยและพัฒนา การอนุมัติโครงการจึงขึ้นอยูกับผูเสนอโครงการเพียงคนเดียว 

5.1.2 การวิเคราะหระบบ 
5.1.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะหซ่ึงโครงการนี้เปนโครงการแรกของบริษัทที่

นําเอาหลักการวิศวกรรมซอฟตแวรมาใชกับการผลิตซอฟตแวร โดยเฉพาะการวิเคราะหระบบเชิง
วัตถุซ่ึงเปนการพัฒนากระบวนการและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีมาตรฐาน ซ่ึงเปน
โอกาสทางธุรกิจ ที่จากเดิมเปนเพียงแคการผลิตซอฟตแวรเพื่อใชภายในบริษัทเทานั้น 

5.1.2.2 ขั้นตอนการวิเคราะหที่นําเอาระบบเชิงวัตถุมาประยุกตใชกับภาษา
โปรแกรมมิ่งแบบรูปภาพและการไหลของขอมูล ซ่ึงนอกจากมีความยุงยากมากกวาการใชกับการ
พัฒนาซอฟตแวรทั่วไปแลว ยังเปนองคความรูใหมที่ยังไมมีนักวิจัยและนักพัฒนาคนใหนศึกษาใน
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ประเทศอยางเปนทางการอีกดวย ซ่ึงในขณะเดียวกันจากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศ เร่ิมมี
การศึกษาอยางเปนทางการแลว 

5.1.3 การออกแบบระบบ 
5.1.3.1 ขั้นตอนนี้เปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่นําเอาระบบเชิงวัตถุมาใชกับการออกแบบ

กับภาษาโปรแกรมมิ่งแบบรูปภาพ โดยไดอาแกรมที่นํามาใชเปนคือ สเตทชารทไดอาแกรมหรือผัง
สถานะนั่นเอง ซึงแตกตางจากกระบวนการออกแบบระบบอื่นๆ ที่ปรกติจะใชคลาสไดอาแกรม 
แอคทิวิตี้ไดอะแกรม ซีเควนซไดอาแกรม เปนตนเปนหลักในการออกแบบระบบ ผลจากขั้นตอนนี้ 
จะไดองคความรูใหมในการออกแบบระบบเชนเดียวกัน 

5.1.3.2 เนื่องจากการออกแบบระบบตองทําควบคูกับการติดตั้งฮารดแวรที่เปน
คอมพิวเตอรซ่ึงติดตอกับสื่อสารเครื่องมือวัดผานโพรโตคอล IEEE488.2 ดังนั้นการทํางานจึงตอง
ทําในหองทดลองที่มีอุปกรณเครื่องมือพรอมเพรียง ขั้นตอนนี้อยางนอยผูออกแบบจะตองมีความรู
ทางดานวิศวกรรมซอฟตแวรและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-เครื่องมือวัดหรืออาจจะตองมีการทํางาน
รวมกันระหวางทีมพัฒนาและวิศวกรเครื่องมือวัด ซ่ึงปรกติซอฟตแวรจะถูกพัฒนาโดยทีมพัฒนา
เพียงทีมเดียว 

5.1.4 การพัฒนาระบบ 
5.1.4.1 มีการนําเอากระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบขนานมาประยุกตใช ซ่ึง

ตองแบงระบบออกเปนโมดูลยอย ๆแลวจึงพัฒนาไปพรอมๆ กันและนํามาทดสอบระดับหนวยและ
ระดับรวมหนวยเขาดวยกัน การทํางานแบบขนานมีความสําคัญมากเนื่องจากตองใชนักพัฒนา
พรอมกันหลายคน จึงตองมีการจัดการบริหารที่ดี โครงการจึงจะสําเร็จไปไดดวยดี 

5.1.4.2 การพัฒนาเปนอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่มีความจําเปนตองใชทีมพัฒนาที่มี
วิศวกรเครื่องมือวัดหรือผูที่มีความรูทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-เครื่องมือวัดพัฒนารวมกับ
นักพัฒนาระบบ และยังตองมีการทําเอาการบริหารโครงแบบซอฟตแวรมาประยุกตใช ดังนั้นทีม
บริหารโครงรางซอฟตแวรจะมีบทบาทมากในการสรุปผลการศึกษาขั้นตอนนี้ 

5.1.5 การประกอบและทดสอบ  
5.1.5.1 การประกอบและทดสอบขั้นตอนนี้ สวนใหญจะตองทําในหองทดลองซึ่ง

มีเครื่องมือวัดเปนสวนหนึ่งของการทดสอบ ซ่ึงมีฟงกช่ันของเครื่องมือวัดแตละชนิดมีมากมายและ
แตกตางกัน การบันทึกผลการทดสอบจึงตองอาศัยความละเอียดรอบคอบมากเปนพิเศษ 

5.1.5.2 ในขั้นตอนนี้จะมีผูใชงาน(ลูกคา) เขามาทดสอบรวมดวย ซ่ึงในบาง
ฟงกช่ันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มาจากคําแนะนําของผูใชงาน ที่จะตองอาศัยการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเขามาชวยในการทดสอบ 
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5.2 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา 

จากการศึกษาและเปนสวนหนึ่งของทีมบริหาร สามารถสรุปและแบงปญหาและ
อุปสรรคได 3 สวนดังนี้ 

5.2.1 ปญหาและอุปสรรคกอนการพัฒนาไลบรารี่ พบวา 
5.2.1.1 ผูบริหารอนุมัติโครงการลาชาเนื่องจากไมมีความมั่นใจวา จะสามารถ

พัฒนาไลบรารี่ไดครบตามฟงกช่ันของเครื่องมือวัดแตละชนิด 
5.2.1.2 หัวหนาโครงการมีความรูสึกวา การนําเอาหลักการทางวิศวกรรม

ซอฟตแวรมาใช โดยเฉพาะการบริหารโครงรางซอฟตแวร ไมชวยใหการสรางซอฟตแวรมีคุณภาพ
และมาตรฐานมากขึ้น และยังเปนภาระแกสมาชิกในทีมพัฒนา 

5.2.1.3 ทีมพัฒนาบางคนไมใหความรวมมือ และไมเขาใจวาการนําเอาการ
วิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุในภาษาโปรแกรมมิ่งแบบรูปภาพจะชวยใหการจัดการ
โครงสรางของซอฟตแวรและสามารถจัดการบํารุงรักษาไดงายขึ้น 

5.2.2 ปญหาและอุปสรรคระหวางการพัฒนาไลบรารี่ พบวา 
5.2.2.1 ทีมงานไมเคยทําโครงรางซอฟตแวรมากอน การนําเอาหลักการบริหาร

โครงรางซอฟตแวรมาใชจึงมีปญหาในการปฏิบัติจริง เชน การเสนอแบบฟอรมการเปลี่ยนแปลง ไม
มีคนอนุมัติเนื่องจากผูที่มีหนาที่เปน CCB ลาหยุด เปนตน 

5.2.2.2 ฟงกช่ันของเครื่องมือวัดแตละชนิดมีมาก (เฉลี่ยชนิดละ 50 ฟงกช่ัน) 
ขั้นตอนตางๆ เชนการออกแบบ การพัฒนาจึงชาไปจากที่วางแผนไว  

5.2.2.3 ตองมีการยืมเครื่องมือวัดตัวจริงมาทําการทดสอบและสวนมากจะไม
คอยวาง เนื่องจากใชงานอยูในสายการผลิตอยูตลอดเวลา และผูพัฒนาตองเล่ือนแผนงานไปทําใน
วันเสาร-อาทิตย หรือวันหยุดบอยๆ  

5.2.2.4 ตองมีการทํางานรวมกันระหวางทีมพัฒนากับทีมวิศวกรเครื่องมือวัด
ซ่ึงจะหาชวงเวลาที่ตรงกันยาก เนื่องจากแตละคนจะมีงานประจําอยูแลว 

5.2.3 ปญหาและอุปสรรคหลังจากพัฒนาไลบรารี่ พบวา 
5.2.3.1 การนําไปใชงานจริงมีปญหาเนื่องจากเฟรมแวรที่อยูภายในเครื่องมือ

วัดเปลี่ยนรุน ทําใหไลบรารี่ที่ไดออกแบบไวใชงานกับเฟรมแวรเดิมไมสามารถใชงานไดกับเฟรม
แวรตัวใหม จึงตองมีการจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้นกอนทดสอบ 

5.2.3.2 ไมมีมีการพัฒนาโครงการตอ เนื่องจากโครงการตอไปเปนโครงการที่
พัฒนาโดยใชภาษาโปรแกรมมิ่งเชิงโครงสรางไมไดใชภาษาโปรแกรมแกรมมิ่งแบบรูปภาพอีก
ตอไป เพราะผูบริหารฝายไอทีเห็นวาภาษาโปรแกรมมิ่งแบบรูปภาพไมยึดหยุนพอสําหรับงานทั่วไป 
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5.2.3.3 การนําเอาไลบรารี่มาใชนอกบริษัทยังไมสามารถทําไดเนื่องจาก ขอมูล
บางอยางไมสามารถเปดเผยได มีเพียงนําเอาขอมูลที่สามารถเปดเผยไดบางสวนเทานั้นมาทําการ
พัฒนาและทดสอบระบบ 
 
5.3 อธิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการพัฒนาไลบรารี่สําหรับควบคุมเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมโดยการใช
ภาษาโปรแกรมมิ่งแบบรูปภาพและการไหลของขอมูล ผูจัดทําโครงการไดใชโปรแกรม LabView 
ซ่ึงใชภาษาโปแกรมมิ่งแบบรูปภาพและการไหลของขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงกอนหนานั้นผูจัดทํา
โครงการไดใชโปแกรม VEE ซ่ึงเปนภาษาโปแกรมมิ่งเดียวกัน ทําใหทราบถึงขอดี ขอเสียของทั้ง
สองโปแกรมตอการพัฒนาไลบรารี่สําหรับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และสามารถเลือกใชตามความ
เหมาะสมกับงานแตละประเภทได อีกทั้งยังเปนโครงการแรกที่นําเอาหลักการวิศวกรรมซอฟตแวร
มาใชกับการสรางซอฟตแวรในบริษัทรวมถึงการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยใชยูเอ็มแอลเปน
เครื่องมือชวยในการทํางานอีกดวย 

ผลจากการพัฒนาไลบรารี่นี้ อยูในระดับที่พอใจ ซอฟตแวรที่ไดสรางขึ้นมานั้นสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการเรียกใชฟงกช่ันตางๆ ของไลบรารี่ รวมถึงการใชงาน
สวนติดตอผูใชงาน การใชงานไลบรารี่รวมกัน ทําใหลดระยะเวลาในการทํางานและลดคาใชจายที่
เกิดขึ้นในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวของกับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และสุดทายสรุปผลของ
โครงการเปนที่นาพอใจสําหรับผูบริหารทั้งฝายวิศวกรรมและฝายบริหารงานทั่วไปอีกดวย 
5.4 ขอคนพบ 

5.4.1 กอนการพัฒนาระบบ 
5.4.1.1 คนพบวาโครงการซอฟตแวรใด ๆ ถึงแมวาจะมีประโยชนทางดานเทคนิค

เพียงใด แตหากไมสามารถตีเปนมูลคาทางธุรกิจได ทางฝายผูบริหารที่มีอํานาจอนุมัติโครงการ
อาจจะอนุมัติลาชาหรืออาจจะตองรอการพิจารณานาน 

5.4.1.2 ทีมงานที่จะตองมีความมุงมั่นที่จะทําโครงการรวมกัน ถาหากคนใดคน
หนึ่งไมใหความรวมมือ การดําเนินงานอาจจะมีอุปสรรคในระยะยาว โดยเฉพาะในสวนของการ
บริหารโครงรางซอฟตแวร 

5.4.2 ระหวางการพัฒนาระบบ 
5.4.2.1 ปญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นตองรีบแกไขอยางทันทวงที ไมควรปลอยทิ้งไว 

เนื่องจากการพัฒนาซอฟตแวรนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะตอเนื่องไปทุกสวน ทุกโมดูลที่เกี่ยวของ
หรือพัฒนารวมกัน 
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5.4.2.2 ในการพัฒนาระบบโดยใชกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบขนานนั้น 
ในการทํางานจริง ไมสามารถทําขนานกันไดทั้ง 5 โมดูลเนื่องจากบางอยางตองใชบุคคลากรรวมกัน 
จากการสังเกต สามารถทําขนานกันไดมากสุดเพียง 3 โมดูลเทานั้น ที่เหลือตองใชการเลื่อนเวลาและ
เพิ่มจํานวนสมาชิกในทีมงานในบางชวงเวลา 
 

5.4.3 ภายหลังจากการนําระบบไปใช 
5.4.3.1 ไลบรารี่ของเครื่องมือวัดสามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

ตางๆ ที่จําเปนตองใชฟงกช่ันตาง ๆ หากตองการที่จะนําเอาไลบรารี่ที่สรางไวไปใชกับภาษา
โปรแกรมมิ่งอื่นๆ ก็สามารถสงออก (Export) เปนไฟลนามสกุล .dll (shared library)ได 

 
รูป 5.1 แสดงแนวทางการสงออก (Export) ไฟลไลบรารี่เปนไฟลนามสกุล .dll (shared library) 

 
5.4.3.2 ในการใชงานจริง ไมจําเปนที่จะตองพัฒนาไลบรารี่ใหครบทุกฟงกช่ัน 

เนื่องจากบางฟงกช่ันจะไมไดใชงานเลย สามารถพัฒนาเทาที่จําเปน เพื่อประหยัดเวลาและ
ทรัพยากรระบบและทรัพยากรบุคคลได ยกเวนจะนําไปจําหนายตอใหลูกคาอื่น ๆ ตอไป 

5.4.3.3 การพัฒนาระบบโดยการนํากระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแวรมาใช 
ทําใหการพัฒนาระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมกระบวนการพัฒนาตางๆ ให
เปนไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของการพัฒนาซอฟตแวร ทําใหระบบที่ไดมีความ
นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ 



 
 

61 
 
 
5.5 ขอเสนอแนะแนวทางการศึกษาและพัฒนาตอ 

5.5.1 เนื่องจากปจจุบันเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมีมากมายหลายสายการผลิต หลายรุน 
หลายยี่หอ การที่จะทําไลบรารี่ใหครบนั้นเปนอาจจะตองใชเวลานานเนื่องจากแตละรุน ยี่หอก็จะ
แตกตางกันทั้งฟงกช่ัน รูปแบบคําสั่ง และไวยากรณคําสั่งที่ใชในการติดตอส่ือสาร ผูจัดทําแนะนํา
ใหเลือกทําเฉพาะเครื่องมือวัดที่ตองใชบอยๆ และสามารถเลือกสรางเฉพาะฟงกช่ันที่สําคัญๆ 
เทานั้นก็เพียงพอสําหรับการใชงานระดับทั่วไป และถาหากสามารถรวมฟงกช่ันของยี่หอเดียวกัน 
แตคนละรุนมาเปนไลบรารี่เดียวกันได โดยออกแบบการทํางานภายในไลบรารี่ใหเลือกรุนเองโดย
อัตโนมัติ ก็จะชวยลดระยะเวลาและจํานวนของไลบรารี่ได 

5.5.2 เครื่องมือวัดรุนใหมๆ ในทองตลาดปจจุบัน ไมไดมีเพียงโพรโตคอล IEEE488.2 
เทานั้นแลว ยังมีโพรโตคอลแบบ GPIB-VXI, VXI, PXI, TCPIB และ USB อีกดวย ดังนั้นไลบรารี่ที่
สรางขึ้นยอมตองสนับสนุนโพรโตคอลเหลานี้ เพื่อใหการใชงานสมบูรณขึ้น 

 
รูป 5.2  แสดงแนวทางการเพิ่มโพรโตคอลการสื่อสารแบบตาง ๆ ใหกบัไลบรารี่ 

5.5.3 จากการทดลองและทดสอบการสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับเครื่องมือ
วัดนั้น ความเร็วและหนวยความจําของเครื่องคอมพิวเตอรมีผลอยางมากกับการใชงานไลบรารี่
ภายใตโปรแกรม LabView ถาตองการความรวดเร็วและการทํางานสมบูรณควรที่ใชเครื่อง
คอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูงพอสมควร อยางนอยตองมีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว 
2GHz หรือที่มีคุณลักษณะเทียบเทาหรือดีกวา และมีหนวยความจําอยางนอย 1GB  
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5.5.4 ภายในไลบรารี่ควรจะมีเครื่องมือชวยเหลือผูใชงานแทรกไปในไลบรารี่เพื่อ
ชวยเหลือผูใชงานในกรณีที่เกิดปญหาในการใชงานเบื้องตน และควรมีรายละเอียดคราวๆ ของ
ฟงกช่ันยอยของไลบรารี่ปรากฏอยูในเครื่องมือชวยเหลือดวย 

 
รูป 5.3  แสดงแนวทางการเพิ่มเครื่องมือชวยเหลือผูใชงานแทรกไปในไลบรารี่ 

 
5.5.5 ปจจุบันโปรแกรมที่ใชเขียนภาษารูปภาพและการไหลของขอมูลที่เปนที่นิยมใน

วงการอุตสาหกรรมและวิศวกรรมมีอยู 2 โปแกรมคือ LabView และ VEE ในสวนของโปแกรม 
LabView นั้นรุนลาสุดจะเปนเวอรช่ัน 8.6 ซ่ึงในขณะที่โปรแกรม VEE นั้นพัฒนาถึงเวอรช่ัน9.0     
แลว ถาเนนถึงการสนับสนุนหลักการและกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแวรนั้น โปรแกรม 
LabView คอนขางที่จะมีลักษณะเฉพาะ ฟงกช่ัน และกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแวรที่
มากกวาจะเห็นไดจากการที่มีโปรแกรมเสริมสําหรับสรางสเตทชารตไดอาแกรมที่เรียกวา State 
Chart Module ที่สามารถวาดแผนผังสถานะไดบนโปรแกรม LabView และสามารถสรางรหัส
โปรแกรมไดเลยทันที และอีกโปแกรมเสริมก็คือเครื่องมือวิเคราะหและออกแบบระบบดวยยูเอ็ม
แอลที่เรียกวา UML Module อีกทั้งยังมีสวนของเวปไซตที่เรียกวา Development Zone ที่มีเนื้อหา
เสนอแนะแนวทางการประยุกตใชวิศวกรรมซอฟตแวรตามมาตรฐาน CCMI อีกดวย 


