
  

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาซอฟตแวรในปจจุบันมีหลายโครงการท่ีลมเหลว และมีหลายโครงการที่ไม

สําเร็จทันเวลาท่ีกําหนด  ท้ังนี้สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการที่ไมมีระเบียบวิธีในการพัฒนาซอฟตแวรท่ี

ดีหรือไมมีระเบียบวิธีในการพัฒนาเลย  จึงเปนผลทําใหซอฟตแวรท่ีไดจากการพัฒนาท่ีไรแบบแผน

หรือระเบียบวิธีไมตรงตามความตองการของเจาของงาน, คาใชจายของการทําโครงการเกินกวาท่ี

คาดการณ, ยากตอการบํารุงรักษา และใชระยะเวลานานในการพัฒนา  มหาวิทยาลัยพายัพเปน

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีช่ือเสียงแหงหนึ่งท่ีมีการพัฒนาซอฟตแวรข้ึนใชงานเองใน

องคกรบางสวน  แตก็มีหลายโครงการที่ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรจะเปน 

การใหบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยพายัพ  มีการใหบริการที่คลายคลึงกับ

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  เชน  ใหบริการซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร, 

ใหบริการติดต้ังและซอมบํารุงระบบเครือขาย,ใหบริการยืมอุปกรณคอมพิวเตอรและสตทัศนูปกรณ

เพื่อใชในงานดานตาง ๆ รวมถึงการใหบริการความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร    ซ่ึงบริการ

ดังกลาวอยูภายใตการดูแลของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและไดมีการพัฒนาซอฟตแวรข้ึนมาเพื่อ

เก็บขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอรแลวบางสวนซ่ึงใชระเบียบวิธีวิเคราะหและออกแบบแบบโครงสราง 

(Structure System Analysis and Design Methodology) แตมีปญหาในเร่ืองการไมรองรับ

การขยายตัวของขอมูลท่ีตองการจัดเก็บ ซ่ึงปญหาสวนหนึ่งมาจากการออกแบบที่ไมรองรับการ

ขยายตัว ไมมีการใชระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวรมาใชในการพัฒนาที่ดีพอ   ทําใหไม

สามารถตอบสนองตอความตองการขอมูลและสารสนเทศท่ีหลากหลายไมคงท่ีไดเทาท่ีควรจะเปน

และยังไมมีการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับงานดานการบริหารจัดการในดานการใหบริการ

คอมพิวเตอรอยางเต็มระบบมากอนเนื่องจากระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวรท่ีใชเปนแบบแผน

ในการพัฒนาซอฟตแวรในปจจุบันมีหลากหลายระเบียบวิธี           และแตละวิธีมีความเหมาะสมกับ 
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การพัฒนาโครงการแตละแบบแตกตางกันออกไป  การศึกษาการนําระเบียบวิธีทางวิศวกรรม

ซอฟตแวรมาใชในการพัฒนาระบบบริหารจัดการในดานการใหบริการคอมพิวเตอรของ

มหาวิทยาลัยพายัพ   จึงเปนการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวรท่ีใชวา     มี

ผลกระทบตอวงชีวิตของการพัฒนาซอฟตแวรในแตละข้ันตอนอยางไร  และมีความเหมาะสมกับ

การพัฒนาซอฟตแวรประเภทนี้หรือไมอยางไร   โดยการเลือกระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวรท่ี

เหมาะสมกับสภาพของโครงการมาทําการศึกษา  ไมวาจะเปนความเหมาะสมดานระยะเวลาในการ

พัฒนา, งบประมาณ, สภาพขององคกรของเจาของงาน  โดยเร่ิมต้ังแตโมเดลในการพัฒนาใชวิธี

พัฒนาซอฟตแวรแบบเร็ว (Rapid Application Development) ซ่ึงเปนระเบียบวิธีในการพัฒนา

ซอฟตแวรแบบใหมท่ีนาสนใจท่ีเนนความรวดเร็วในการพัฒนาและสงมอบ    ซ่ึงหัวใจสําคัญของ

โมเดลนี้อยูท่ีแบบแผนในการพัฒนาและการสงมอบท่ีรวดเร็ว  โดยอาศัยเทคนิควิธีการหลาย ๆ 

อยางรวมกันท้ังดานการพัฒนาและดานบริหารจัดการ  สนับสนุนการเขามามีสวนรวมของผูใชให

มากท่ีสุด  นอกจากนี้ยังเนนถึงการใชเคร่ืองมือชวยในการพัฒนาและการนํากลับมาใชใหม (Reuse) 

ของส่ิงตาง ๆ ท่ีมีอยู เชน การออกแบบ (Design), ตัวแบบ (Templates), โคดโปรแกรม (Source 

Code) รวมไปถึงการใชตนแบบ (Prototype) รวมกับการพัฒนา ซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้ชวยใหการ

พัฒนาเปนไปไดอยางรวดเร็ว   ในข้ันตอนของการวิเคราะหและออกแบบใชหลักการวิเคราะหและ

ออกแบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล ซ่ึงมีความสอดคลองและตอบสนองกับโมเดลการพัฒนาซอฟตแวร

แบบเร็วท่ีใชเปนแบบแผนในการพัฒนา     การทดสอบระบบแบงการทดสอบเปน 2 สวนคือ การ

ทดสอบซอฟตแวรและการทดสอบระบบ  ใชเทคนิคการทดสอบแบบกลองดํา (Black-box 

Testing) หรือเรียกอีกอยางวา การทดสอบตามฟงช่ันการทํางาน (Functional Testing 

Technique) ซ่ึงจะใหความรวดเร็วในการทําทดสอบเน่ืองจากการเทคนิคการทดสอบแบบน้ีจะเนน

ท่ีการทดสอบวาระบบทํางานไดถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดไวหรือไมโดยไมไดเนนท่ีจะ

ตรวจสอบวาซอฟตแวรถูกพัฒนาข้ึนมาดวยวิธีการใด     

ดังนั้นหากนําระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวรท่ีกลาวมาแลวขางตนมาใชในการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการในดานการบริการคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยพายัพ  จะสามารถพัฒนา

ซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพ รองรับการขยายตัว งายตอการบํารุงรักษา ตรงตามความตองการของเจาของ

งาน งบประมาณไมเกินกวาท่ีคาดการณและสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด    
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาผลของการนําระเบียบวธีิการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็วมาใชในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการในดานการบริการคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยพายัพ 

1.2.2 เพื่อศึกษาการนํามาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทยมาประยกุตใชในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการในดานการบริการคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

1.3.1 สามารถสรุปจุดเดนและจุดดอยของระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็วท่ี
นํามาใชในการพัฒนาระบบบริหารจัดการในดานการบริการคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
พายัพ 

1.3.2 สามารถนํามาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทยมาประยุกตใชในการพัฒนาซอฟตแวร 
 

1.4 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

ปฏิบัติตามกระบวนการตาง ๆ ตามวิธีการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็ว  ดงัข้ันตอนตอไปนี้ 

1.4.1 วางแผนการพัฒนาโครงการ (Project planning) 

1.4.2 วางแผนกําหนดความตองการ (Requirement planning) 

1.4.3 วิเคราะหระบบ (Analysis) 

1.4.4 สรางตนแบบระบบ (Prototyping) 

1.4.5 หาขอสรุปตนแบบระบบ (Conclusion of prototyping) 

1.4.6 สรางระบบเพื่อใชงาน (Implementation) 
 

1.5 ขอบเขต 
1.5.1 ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวรท่ีจะใชในการศึกษา ประกอบดวยระเบียบวธีิทาง

วิศวกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

1. โมเดลในการพัฒนา :   ใชวิธีการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็ว (Rapid Application 

Development) เปนโมเดลท่ีใชเปนแบบแผนในการพัฒนา 
2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ : ใชหลักการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

3. การทําใหความตองการของเจาของงานชัดเจน :   ดวยการใชตัวตนแบบระบบ 
(Prototyping) 



 4

4. การพัฒนาโปรแกรม :  ใชหลักการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented 
Programming) 

5. การทดสอบโปรแกรมท่ีพัฒนา :   ใชเทคนิคการทดสอบแบบกลองดํา (Black-
box Testing) 

6. การสงมอบซอฟตแวร : ใชรูปแบบของการสงมอบผานโฮสต (Hosted Model) 

ตรวจสอบและติดต้ังอัตโนมัติ 

7. วัดความพึงพอใจของผูใชงานระบบ :   ใชวิธีวัดเจตคติแบบลิเคิต (Likert Scale) 

8. ดําเนินการพัฒนาระบบตาม 15 กิจกรรม ท่ีอางอิงจากมาตรฐานซอฟตแวรไทยซ่ึง
กําหนดโดยวิทยาลัยศิลปะ  ส่ือ  และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซ่ึง
ประกอบดวยกิจกรรมทางวิศวกรรมซอฟตแวรตาง ๆ ท่ีตองใชในการพัฒนา
ดังตอไปนี้ 

1.  การจัดซ้ือจัดจาง (Acquisition) 

2.  การสํารวจความตองการ (Requirement Elicitation) 

3. การวิเคราะหความตองการของระบบ (System Requirement Analysis) 

4.  การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ (System Architecture Design) 

5. การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software Requirement 
Analysis) 
6.  การออกแบบซอฟตแวร (Software Design) 

7.  การสรางซอฟตแวร (Software Construction) 

8.  การประกอบซอฟตแวร (Software Integration) 

9.  การทดสอบซอฟตแวร (Software Testing) 

10.  การติดต้ังซอฟตแวร (Software Installation) 

11.  การบํารุงรักษาซอฟตแวร (Software & System Maintenance) 

12.  การบริหารโครงรางซอฟตแวร (Configuration Management) 

13.  การบริหารโครงการ (Project Management) 

14.  การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 

15.  การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Request Management) 

 
1.5.2 ความสามารถและขอบเขตของระบบบริหารจัดการในดานการบริการคอมพิวเตอร 
ประกอบดวยโมดูลการทํางานดังตอไปนี้ 

1. ระบบแจงการขอซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร 
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- ผูขอใชบริการสามารถแจงการขอซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรได 
- ผูขอใชบริการสามารถติดตามความคืบหนาของการขอซอมบํารุงอุปกรณ

คอมพิวเตอรท่ีแจงมาได 
2. ระบบส่ังงานและติดตามงาน 

- ระบบส่ังงานท่ัวไป 

- ระบบส่ังงานตามใบคํารองขอซอมบํารุงอุปกรณ 
- บุคลากรสามารถส่ังงานไดตามสายงานท่ีกําหนด 

- บุคลากรสามารถรับงานหรือตีกลับงานท่ีไดรับมอบหมายพรอมเหตุผล
ประกอบ  เพื่อผูส่ังงานสามารถดําเนินการตอได 

- เม่ืองานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จส้ินสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได 
- เก็บวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ของอุปกรณเปนฐานขอมูลความรู 

3. ระบบงานทรัพยสิน 

- สามารถจัดเก็บและเรียกใชงานขอมูลทรัพยสินได 
- สามารถจัดทําทะเบียนทรัพยสิน   ท่ีรองรับการขยายตัวของรายละเอียด

ทรัพยสินแตละประเภทไดแบบไมจํากัด 

4. ระบบยืม / คืนอุปกรณ 

- บันทึกการยืม / คืนอุปกรณ คอมพิวเตอร และโสตทัศนูปกรณ 
- แสดงรายการยืม / คืนอุปกรณคอมพิวเตอรและโสตทัศนูปกรณ 
- สามารถติดตามสถานะการยืมอุปกรณคอมพิวเตอรและโสตทัศนูปกรณ 

5. ระบบจัดการแฟมสะสมงาน 

- สรุปรายงานการปฏิบัติงานเพ่ือจัดทําแฟมสะสมงานประจําป 
 
1.6 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยพายัพ   ถ.ซุปเปอรไฮเวย     เชียงใหม – ลําปาง 

อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 

1.7 รายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดทําโครงการ 

1.7.1 ฮารดแวร (Hardware) 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล หนวยประมวลผลกลาง Pentium 4 1.70 GHz 

  2. หนวยความจําหลัก 512 MB 
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  3. อุปกรณบันทึกขอมูล 60 GB 

1.7.2 ซอฟตแวร (Software) 

  1. ไมโครซอฟตวินโดวเอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 

2. ไมโครซอฟตวินโดวสองพันสามเซิรฟเวอร (Microsoft Windows 2003 
Server) 
3. ชุดไมโครซอฟตออฟฟศเวอรช่ันสองพันสาม (Microsoft Office 2003) 

4. ไมโครซอฟตเอสคิวแอลเซิรฟเวอรสองพัน (Microsoft SQL Server 2000) 

5. ชุดพัฒนาโปรแกรมวิชวลสตูดิโอสองพันหา (Visual Studio 2005) 

6. ดอทเน็ตเฟรมเวิรคเวอรช่ันสองจุดศูนย (.Net Framework 2.0) 
 

1.8 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา (ป พ.ศ. 2551) 

กิจกรรม มค. กพ. มีค. เมย. พค. 

• วางแผนการพฒันาระบบ      

• รวบรวม,วเิคราะหความตองการ      

• ออกแบบและพัฒนาระบบ      

• ทดสอบ,ติดต้ังและประเมนิผล      

• ทําเอกสารประกอบการพัฒนา      

• สรุปผลการศึกษา      

 

ตารางท่ี 1.1 แสดงแผนการดาํเนินงานการพัฒนาระบบการจัดการในดานการใหบริการ

คอมพิวเตอรโดยใชวิธีพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็วสําหรับมหาวิทยาลัยพายัพ 


