
บทท่ี 2 
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 วงจรการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Life Cycle, SDLC) 

 วงจรการพัฒนาระบบซอฟตแวรมีวงชีวิตเหมือนกับส่ิงมีชีวิตต้ังแตเกิดจนตาย  วงจรน้ีเปน
ข้ันตอนท่ีเปนลําดับต้ังแตตนจนเสร็จเรียบรอย  เปนระบบท่ีใชไดซ่ึงนักวิเคราะหระบบตองทําความ
เขาใจวาในแตละข้ันตอนจะตองทําอะไรและอยางไร  ข้ันตอนในการพัฒนาระบบมีดวยกัน 7 

ข้ันตอนดังนี ้
1. เขาใจปญหา (Problem Recognition) 

2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

3. วิเคราะห (Analysis) 

4. ออกแบบ (Design) 

5. พัฒนาระบบ (Construction) 

6. การปรับเปล่ียน (Conversion) 

7. บํารุงรักษา (Maintenance) 
 

ในโครงการแตละโครงการจะมีข้ันตอนดังกลาวอยูในการพัฒนา  ในอดีตนักพัฒนาระบบ
ใชวิธีการท่ีเรียกวาแนวทางการพัฒนาแบบน้ําตก (Waterfall approach) ในการดําเนินการตาม
เทคนิคเอสดีแอลซี (SDLC) คือจะมีการดําเนินงานแตละข้ันตอนใหเสร็จเรียบรอยกอนท่ีจะ
ดําเนินการในข้ันตอนตอไป แตในปจจุบันนักพัฒนาระบบอาจจะดําเนินการยอนกลับไปกลับมาได
ตามความจําเปน 
 
ข้ันตอนท่ี 1 เขาใจปญหา (Problem Recognition) 

กอนท่ีจะเร่ิมพัฒนาระบบใด ๆ ผูพัฒนาจําเปนตองรูจักและเขาใจปญหาวาอะไรตองทําการ
กําหนดปญหาใหไดกอน  ถือเปนโจทยท่ีตองทําการแกไขดวยข้ันตอนตอไปของการพัฒนาระบบ 
 
ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

จุดประสงคของการศึกษาความเปนไปได คือ  การกําหนดวาปญหาคืออะไรและตัดสินใจ
วาการพัฒนาสรางระบบใหมหรือการแกไขระบบเดิมมีความเปนไปไดหรือไมโดยเสียคาใชจายและ
เวลานอยท่ีสุดและไดผลเปนท่ีนาพอใจ   นักวิเคราะหระบบจะตองกําหนดใหไดวาการแกไขปญหา
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ดังกลาวมีความเปนไปไดทางเทคนิคและบุคลากรรวมถึงปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การพัฒนาสุดทายนักวิเคราะหระบบตองวิเคราะหใหไดวา  ความเปนไปไดเร่ืองคาใชจายรวมถึง
เวลาท่ีใชในการพัฒนาระบบและส่ิงท่ีสําคัญคือผลประโยชนท่ีจะไดรับมีความคุมคาคุมทุนหรือไม
เพื่อจะดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
 
ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะห (Analysis) 

เร่ิมเขาสูการวิเคราะหระบบ  การวิเคราะหระบบเร่ิมตนต้ังแตการศึกษาระบบการทํางาน
ของธุรกิจนั้น ในกรณีท่ีระบบท่ีเราศึกษานั้นเปนระบบที่รูอยูแลวจะตองศึกษาวาทํางานอยางไร  
เพราะเปนการยากที่จะออกแบบระบบใหมโดยท่ีไมทราบวาระบบเดิมทํางานอยางไรหรือธุรกิจ
ดําเนินการอยางไร  หลังจากนั้นกําหนดความตองการของระบบใหมเพื่อนําเขาสูกระบวนการใน
ข้ันตอนการออกแบบตอไป 
 
ข้ันตอนท่ี 4 การออกแบบ (Design) 

ทําการออกแบบระบบใหมใหสอดคลองกับความตองการของผูใชและฝายบริหาร ซ่ึง
ผลลัพธท่ีไดในข้ันตอนนี้คือ  ขอมูลเฉพาะของการออกแบบ (System Design Specification) 

โดยอาศัยเคร่ืองมือตาง ๆ ในการออกแบบ เชน แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow 

Diagram), พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary), รูปแบบขอมูล (Data Model), ผังงาน
โครงสราง (Structure Charts)  เปนตน 
 
ข้ันตอนท่ี 5 การพัฒนาระบบ (Construction) 

ในข้ันตอนนี้โปรแกรมเมอรจะเริ่มเขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรมวาทํางานถูกตอง
หรือไม   ตองมีการทดสอบกับขอมูลจริงท่ีเลือกแลว ถาทุกอยางเรียบรอย  จะไดโปรแกรมท่ีพรอมท่ี
จะนําไปใชงานไดจริงตอไป 
 
ข้ันตอนท่ี 6 การปรับเปล่ียน (Conversion) 

เปนข้ันตอนท่ีจะนําระบบใหมมาใชแทนระบบเกาภายใตการดูแลของนักวิเคราะหระบบ  
การปอนขอมูลตองทําใหเรียบรอยและในท่ีสุดลูกคาจะเร่ิมตนใชงานระบบใหมได  ซ่ึงการนําระบบ
ใหมเขามาแทนระบบเกาควรทําอยางคอยเปนคอยไปทีละนอย  ท่ีดีท่ีสุดคือ  ใชระบบใหมควบคูไป
กับระบบเกาสักระยะหนึ่ง  โดยใชขอมูลชุดเดียวกันแลวเปรียบเทียบผลลัพธวาตรงกันหรือไม ถา
เรียบรอยก็พรอมท่ีจะเอาระบบเกาออกได  แลวใชระบบใหมตอไป 
 
ข้ันตอนท่ี 7 บํารุงรักษา (Maintenance) 
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การบํารุงรักษาไดแก  การแกไขโปรแกรมหลังจากการใชงานแลว  สาเหตุท่ีตองแกไข
โปรแกรมหลังจากใชงานแลวสวนใหญ มี 2 ขอ คือ 1. มีปญหาในโปรแกรม (Bug) และ 2. การ
ดําเนินงานในองคกรหรือธุรกิจเปล่ียนไป  

จากสถิติของระบบท่ีพัฒนาแลวท้ังหมดประมาณ 40% ของคาใชจายใชไปในการแกไข
โปรแกรม เนื่องจากมีบัก (Bug) ดังนั้นนักวิเคราะหระบบควรใหความสําคัญกับการบํารุงรักษาซ่ึง
ปกติจะคิดวาไมมีความสําคัญมากนัก 

ข้ันตอนและส่ิงท่ีตองทําในแตละข้ันตอนของการพัฒนาระบบตามแบบเอสดีแอลซี 
(SDLC) สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2.1 

 
ขั้นตอน ส่ิงท่ีตองทํา 

1. เขาใจปญหา 1. ตระหนักวามีปญหาในระบบ 

2. ศึกษาความเปนไปได 1. รวบรวมขอมูล 

2. คาดคะเนคาใชจาย  ผลประโยชนและอ่ืนๆ 

3. ตัดสินใจวาจะเปล่ียนแปลงระบบหรือไม 
3. วิเคราะห 1. ศึกษาระบบเดิม 

2. กําหนดความตองการของระบบ 
3. แผนภาพระบบเกาและระบบใหม 
4. สรางระบบทดลองของระบบใหม 

4. ออกแบบ 1. เลือกซ้ือคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวร 
2. เปล่ียนแผนภาพจากการวิเคราะหเปนแผนภาพลําดับข้ัน 
3. คํานึงถึงความปลอดภัยระบบ 
4. ออกแบบ input และ output 

5. ออกแบบไฟลฐานขอมูล 
5. พัฒนา 1. เตรียมสถานท่ี 

2. เขียนโปรแกรม 
3. ทดสอบโปรแกรม 
4. เตรียมคูมือการใชและฝกอบรม 
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ขั้นตอน (ตอ) ส่ิงท่ีตองทํา (ตอ) 
6. นํามาใชงานจริง 1. ปอนขอมูล 

2. เร่ิมใชงานระบบใหม 
7. บํารุงรักษา 1. เขาใจปญหา 

2. ศึกษาส่ิงท่ีจะตองแกไข 

3. ตัดสินใจวาจะแกไขหรือไม 
4. แกไขเอกสาร คูมื 

5. แกไขโปรแกรม 

6. ทดสอบโปรแกรม 

7. ใชงานระบบท่ีแกไขแลว 
 

ตารางท่ี 2.1 สรุปวงจรการพฒันาระบบ 
 

2.2 แบบจําลองกระบวนการคอยเพิ่มขึ้น (Incremental Process Model) 

โรเจอร เอส เพรสแมน (Roger S. Pressman) [1] กลาวถึงแบบจําลองแบบคอยเพิ่มข้ึนวา 
มีบางสถานการณท่ีความตองการเร่ิมแรกมีความชัดเจน แตขอบเขตงานท่ัวไปไมอาจกําหนดเปน
แบบเชิงเสนไดหรือมีความจําเปนตองสรางซอฟตแวรท่ีพอทํางานเร่ิมตนไดใหลูกคาโดยเร็ว 
จากนั้นจึงขยายหนาท่ีการทํางานใหดีข้ึนในเวอรช่ันถัดไป ในกรณีดังกลาวกระบวนการแบบคอย
เพิ่มข้ึนจะเหมาะสมกับการใชงาน 

 
2.2.1. แบบจําลองคอยเพิ่มขึ้น (The Incremental Model) 

แบบจําลองคอยเพ่ิมข้ึน  ผสมสวนประกอบของแบบจําลองน้ําตกกับการทําวนซํ้า  รูปท่ี 
2.1 แสดงใหเห็นวา   แบบจําลองคอยเพิ่มข้ึนประยุกตลําดับเชิงเสนหลายลําดับ  โดยวางใหเหล่ือม
กันตามเวลาปฏิบัติแตละลําดับเชิงเสนผลิตซอฟตแวรรุนใหมท่ีสงมอบไดออกมา  ตัวอยางเชน 
เวิรดโปรเซสเซอรท่ีพัฒนาโดยใชแบบจําลองนี้   รุนแรกอาจสงมอบเพียงหนาท่ีจัดการไฟลพื้นฐาน  
การตัดตอ และการสรางเอกสารพ้ืนฐาน  แตในรุนท่ีสองอาจเพิ่มหนาท่ีการตัดตอและการสราง
เอกสารใหดียิ่งข้ึน  ในรุนท่ีสามอาจเพ่ิมการตรวจสอบสะกดคํา  และตรวจสอบไวยากรณ  ในรุนท่ีส่ี 
อาจเพิ่มความสามารถในการจัดเลยเอาทหนาพิมพ  โปรดสังเกตวา  กระแสกระบวนการของแตละ
รุนท่ีผลิตออกมา  อาจมีการสรางตนแบบรวมอยูดวย 
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รุนแรกของผลิตภัณฑในการทํางานตามแบบจําลองคอยเพิ่มข้ึนนี้มักจะเปน ผลิตภัณฑแกน 
คือตอบสนองเฉพาะความตองการพื้นฐาน  ผลของการใชงานผลิตภัณฑแกนโดยลูกคา  จะนํามา
ปรับปรุงรุนถัดไปท่ีสงมอบ  กระบวนการนี้จะทําซํ้า ๆ ไปจนกวาจะสงมอบผลิตภัณฑท่ีสมบูรณ 

Communication

Planning

Modeling (analysis, design)

Construction (Code, test)

Deployment (delivery, feedback)

Increment # 1

Delivery of 1 st increment

Increment # 2

Delivery of 2 nd increment

Increment # n

Delivery of n th   increment

Project Calendar Time

S
of

tw
ar

e 
Fu

nc
tio

na
lit

y 
an

d 
Fe

at
ur

es

 
 

รูปท่ี 2.1 แบบจําลองคอยเพิม่ข้ึน 

 
2.2.2. วิธีการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็ว (Rapid Application Development-RAD) 

 การพัฒนาซอฟตแวรอยางรวดเร็ว (Rapid Application Development-RAD) เปน
แบบจําลองกระบวนการซอฟตแวรแบบคอยเพิ่มข้ีนท่ีเนน วงจรพัฒนาส้ัน ๆ       แบบจําลองอารเอด ี
เปนการดัดแปลงแบบจําลองน้ําตกใหมีความเร็วสูง โดยผลสําเร็จของการพัฒนาอยางรวดเร็ว เกิด
จากการใชวิธีการประกอบคอมโพเนนทยอยเขาดวยกัน ถาเขาใจความตองการของระบบไดดีและ
ขอบเขตโครงการคอนขางจํากัด กระบวนการอารเอดีจะทําใหทีมงานพัฒนา สรางระบบท่ีทํางานได
ภายในเวลาอันส้ันมาก คือ 60-90 วัน 
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Communication

Planing

Modeling
    Business modeling
    Data modeling
    Process modeling

Construction
    component reuse
    automatic code
    generation
    testing

Modeling
    Business modeling
    Data modeling
    Process modeling

Construction
    component reuse
    automatic code
    generation
    testing

Modeling
    Business modeling
    Data modeling
    Process modeling

Construction
    component reuse
    automatic code
    generation
    testing

Deployment
    integration
    delivery
    feedback

60-90 days

Team # 1

Team # 2

Team # n

 
 

รูปท่ี 2.2 แบบจําลองการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็ว 
  

เง่ือนไขดานเวลาของโครงการท่ีจะใชอารเอดีเปนตัวกําหนดวา  ขอบเขตงานตองสามารถ
ขยายสวนไดในท่ีนี้คือ  แอพพลิเคช่ันตองสามารถแบงเปนโมดูลท่ีสามารถทําแตละโมดูลใหเสร็จ
ไดภายในเวลา 3 เดือน ถาแอพพลิเคช่ันมีลักษณะนี้ก็สามารถใชแบบจําลองอารเอดีได  
กระบวนการอารเอดีมีกิจกรรมกรอบงานดังท่ีกลาวมาแลวคือ งานการส่ือสาร เพื่อใหเขาใจปญหา
ทางธุรกิจ  และลักษณะขอมูลท่ีซอฟตแวรตองรองรับ  งานการวางแผนสําคัญมาก เนื่องจากตอง
แบงทีมงานหลายทีม  ใหทํางานคูขนานกันไปในโมดูลตาง ๆ การสรางแบบจําลองรวมเอาสาม
กิจกรรมหลัก คือ การสรางแบบจําลองทางธุรกิจ  การสรางแบบจําลองขอมูลและการสราง
แบบจําลองกระบวนการ  อันเปนฐานไปสูการแทนงานออกแบบ  งานกอสรางซอฟตแวรข้ันตอน
การกอสรางเนนการใชคอมโพเนนทท่ีมีอยูแลวมาประกอบเขาดวยกัน  และประยุกตใชโปรแกรม
สรางโคดอัตโนมัติ  สวนข้ันตอนการใชงานจะรวบรวมขอมูลมาเพื่อทําการพัฒนาในรอบถัดไปถา
จําเปน 
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Business 
Modeling

Data
 Modeling

Process
 Modeling

Application
generation

Testing &
Turnover

60 – 90 days

Business 
Modeling

Data
 Modeling

Process
 Modeling

Application
generation

Testing &
Turnover

Team #1

Team #2

 
รูปท่ี 2.3 แสดงสวนการพัฒนาซอฟตแวรตามรูปแบบการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็ว 

 
  การสรางโมเดลทางธุรกิจ (Business modeling) 

  เปนการนําขอมูลสารสนเทศความตองการทางธุรกิจนํามาสรางโมเดลทางธุรกิจ   ในทางท่ี
ตอบคําถามวา   

• ขอมูลสารสนเทศใดท่ีเปนตัวขับเคล่ือนกิจกรรมในธุรกิจ ? 

• ขอมูลสารสนเทศใดท่ีตองสรางข้ึน ? 

• ใครเปนคนสราง ? 

• ขอมูลสารสนเทศเหลานั้นจะสงตอไปท่ีไหน ? 

• ใครเปนคนรับขอมูลสารสนเทศดังกลาวไปปฏิบัติ ? 

  การสรางโมเดลขอมูล (Data modeling) 

 ขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากข้ันตอนของบิสเนสโมเดล (Business modeling) เปนชุดของ
ขอมูลเชิงวัตถุท่ีจําเปนตอโมเดลทางธุรกิจ ซ่ึงลักษณะของขอมูลเหลานี้จะเรียกวาแอตทริบิว   จะถูก
นํามาสรางไวรวมถึงการกําหนดความสัมพันธระหวางชุดขอมูลท่ีทําการสรางข้ึน  
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 การสรางโมเดลกระบวนการ (Process modeling) 

 ขอมูลเชิงวัตถุท่ีประกาศไวจะถูกสงตอใหกระบวนการสรางกิจกรรมสําหรับแตละชุด
ขอมูล ไมวาจะเปนการตัดสินใจ  การสราง การแกไข การลบหรือการยกเลิกขอมูล 

 การสรางโคดคําส่ัง (Application generation) 

 อารเอดีนําเสนอใหใชเทคนิคของภาษายุคท่ีส่ี (Fourth generation techniques) และการ
ใชเคร่ืองมือ เชน VB, VC++, Delphi มากกวาการใชภาษายุคท่ีสาม (Third generation 

programming languages) การพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็วจะใชโปรแกรมรวมถึงคอมโปเนนทตาง 
ๆ ท่ีเคยถูกสรางข้ึนแลว นํากลับมาใชใหมทําใหตอบสนองแนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ นอกจากนี้
การใชเคร่ืองมือในการสรางโปรแกรมอัตโนมัติ (Automated tools) ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง
สําหรับการสรางโปรแกรม 

 การทดสอบระบบและการยอนกลับ (Testing and turnover) 

 สําหรับการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็ว  ส่ิงตาง ๆ ท่ีนํามาใชมักจะเปนส่ิงท่ีเคยใชงานไดแลว
และผานการทดสอบมาแลว  ดังนั้นสวนตาง ๆ ท่ีนํามาประกอบกันข้ึนเปนโปรแกรมจึงมีความ
พรอมท่ีจะนําไปใชไดเลยซ่ึงถือวาสําเร็จไปพรอมกันในข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมแลว 

 
วอลเตอร  แมนเนอร (Walter Maner) [2] กลาวถึงหลักการที่ใหพิจารณาในการพัฒนา

ซอฟตแวรตามแบบการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็วไว ดังนี้ 
1. ในสถานการท่ีแนนอน  80% ของงานท่ีทําจะใชแค 20% ของเวลาท้ังหมดท่ีตองการใน

การพัฒนา 
2. การตอบสนองความตองการหลัก (Business Requirement) ของระบบไดถือวาทําใหเกิด

ความพึงพอใจสําหรับลูกคาไดอยางเต็ม   ท่ีถึงแมวาความตองการในระดับปฏิบัติการ 
(Operational Requirement) จะยังไมไดรับการตอบสนองก็ตาม 

3. ในดานการยอมรับระบบท่ีพัฒนาข้ึน  จะประเมินไดจากความเห็นของลูกคาซ่ึงมีท้ังเห็น
ดวยและไมเห็นดวยแตอยางนอยท่ีสุดควมคิดเห็นเหลานั้นสามารถนําไปใชประโยชนได
มากกวาความตองการทั้งหมด 

กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล [3] กลาวถึงวีธีการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็วไววา วิธีการพัฒนา
ซอฟตแวรแบบเร็ว เปนวิธีการพัฒนาระบบ (Methodology) วิธีการหนึ่ง ท่ีรวบรวมเทคนิค 
(Techniques) เคร่ืองมือ (Tools) และ เทคโนโลยี เพื่อผสมผสานและประยุกตใชในการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบใหสามารถลุลวงโดยใชเวลานอยท่ีสุด ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความพรอมของ
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องคกรในขณะน้ัน ไมวาจะเปนเร่ืองคาใชจาย บุคลากร รวมท้ังความตองการท่ีแนนอนของผูใช
ระบบ 

จากแนวความคิดของวิธีการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็ว ทําใหมีการผสมผสานและ
ประยุกตใชเทคนิค เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีเขาดวยกันเพื่อพัฒนาระบบ โดยอาจจะมีการแบงแยก
ข้ันตอนในวงจรการพัฒนาระบบใหนอยลง เลือกใชเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการพัฒนา
ระบบรวมกัน (Join Application Development-JAD) และเลือกใชตัวตนแบบ (Prototype) ใน
การออกแบบ เปนตน ทําใหการพัฒนาระบบสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นวิธีการพัฒนา
ซอฟตแวรแบบเร็ว จึงเหมาะกับองคกรท่ีมีความพรอมในการพัฒนา เชน ความพรอมทางดาน
การเงิน บุคลากร ประกอบกับผูใชความตองการแนนอนไมเปล่ียนแปลง และตองการระบบใหม
โดยใชเวลาพัฒนาไมนาน   ลักษณะของวิธีการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็วอีกรูปแบบหนึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับการพัฒนาซอฟตแวรแบบเดิมก็คือการรวบกิจกรรมแตละข้ันตอนใหกระชับข้ึน
นั่นเองดังแสดงในรูปท่ี 2.3 
 

DeployPlanning

Planning Analysis Design Build Test Deploy

Compress

Design

Develop

Test

User
Review

JAD

Document
Requirements

Traditional Development

RAD

Iterative Development

 
รูปท่ี 2.3 แสดงวิธีการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็วเปรียบเทียบกับการพฒันาซอฟตแวรแบบเดิม 
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วิธีการพัฒนาระบบแบบรวดเร็วสามารถลดข้ันตอนของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) จาก 7 
ข้ันตอน เหลือเพียง 4 ข้ันตอน ดังแสดงในตารางท่ี 2.2 
 

SDLC RAD 
1. การวิเคราะหปญหา 
2. การศึกษาความเปนไปได 
3. การวิเคราะหความตองการของระบบ 

4. การวิเคราะหเพื่อตัดสินใจ 

5. การออกแบบ 

6. การสรางระบบ 

7. การใชระบบ 

1.  การวางแผนกําหนดความตองการ  
    (requirement planning) 
2.  การออกแบบโดยผูใช (user design) 

3.  การสรางระบบ (construction) 

4.  การเปล่ียนระบบ (cutover) 

 
ตารางท่ี 2.2 แสดงการเปรียบเทียบข้ันตอนการพัฒนาระหวาง SDLC กับ RAD 

  
2.3 การพัฒนาระบบรวมกัน (Joint Application Development – JAD)   

 การพัฒนาระบบรวมกันหรือ เจเอดี เปนอีกวิธีหนึ่งของการพัฒนาระบบอยางรวดเร็ว 
ระหวางผูใชระบบและผูพัฒนา โดยผูใชและผูพัฒนาระบบมีสวนรวมในการกําหนดความตองการ
ของระบบรวมกัน (Joint Requirement Planning – JRP) และออกแบบระบบรวมกัน (Joint 

Application Design – JAD) เพื่อลดเวลา คาใชจาย และข้ันตอนการรวบรวมขอมูล เปนวิธีท่ี
บริษัทไอบีเอ็มพัฒนาข้ึนในชวงปลายทศวรรษ 1970 และเปนท่ีนิยมใชเปนเทคนิคในการรวบรวม
ขอมูลขององคการดานธุรกิจ ในการรวบรวมขอมูลรวมกันผูท่ีเกี่ยวของจะตองมีการวางแผน
ดําเนินการท่ีดีเพราะเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลา และคาใชจาย แตผลท่ีไดก็จะคุมคา 
 
2.4 การจัดทําตนแบบ (Prototyping) 

 อภิรักษ  จิรายุสกุล [4] กลาวถึงการทําตนแบบไววา กรรมวิธีการสรางตนแบบของระบบ 
(Prototype) มีวัตถุประสงค เพื่อใหผูใชสามารถยืนยันความตองการบางสวน และใหผูใชไดเห็น
ถึงรายละเอียดบางอยางของระบบท่ีอาจขาดตกบกพรอง รวมท้ังมีสวนชวยใหผูใชยอมรับระบบท่ี
พัฒนาใหมไดงายข้ึน 

ข้ันตอนการจัดทําตนแบบ  สามารถแสดงไดดังรูปท่ี 2.4 
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Planning

Analysis

Design

Implementation

System
Prototype Implementation

Accept

Reject

 
  

รูปท่ี 2.4 แสดงข้ันตอนของการทําตนแบบ 
 

  ขอดี ของการใชตัวตนแบบ คือ เหมาะสมและมีประโยชนมากท่ีสุดกับการที่ไมสามารถ
กําหนดความตองการของระบบที่ชัดเจนได  การท่ีผูใชมีสวนรวมทําใหไดระบบท่ีตรงกับความ
ตองการของผูใชไดมากท่ีสุด 

  ขอดอย  คือ  การจัดทําระบบอยางรวดเร็ว อาจจะขามข้ันตอนท่ีสําคัญของการออกแบบ
ระบบ โดยไมไดคํานึงถึงการทํางานกับขอมูลจํานวนมาก เม่ือนําไปใชงานจริงอาจประสบปญหา
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบได 
 
2.5 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล 
 โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ [5] กลาวถึงเร่ืองการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุไววา หลักการ
พัฒนาระบบเชิงวัตถุ จะประกอบดวยกลุมของวัตถุ (Class of Object) ตาง ๆ ท่ีทํางานรวมกัน โดย
แบงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงใชหลักการจัดแบงประเภทของวัตถุในลักษณะทาง
นามธรรม (Abstract) ออกเปนกลุม ๆ ท่ีเรียกวาคลาส (Class) แตละคลาสจะมีสถานะ (States) 

รวมท้ังพฤติกรรม (Behavior) ตามบทบาทของตน โดยมีขอมูลรายละเอียดหรือคุณสมบัติ 
(Characteristic) ท่ีเก็บซอน (Encapsulate) ในคลาสของตนโดยไมมีการปะปนกับคลาสอื่น ๆ   
แตในการติดตอส่ือสารหรือการรองของใชบริการ  สามารถติดตอส่ือสารกันไดดวยเมจเสจ 
(Message) 
 แนวคิดเชิงโครงสรางนั้น  เปนโครงสรางท่ีโปรแกรมกับขอมูลนั้นแยกออกจากกัน  แต
แนวคิดเชิงวัตถุนั้น  จะมองเปนออบเจ็กตหนึ่งท่ีเปนแหลงรวมของขอมูล (Data) วิธีการ (Method) 

โดยมีคลาสเปนตัวกําหนดคุณสมบัติของออบเจ็กตนั้น ซ่ึงคุณสมบัติยังสามารถทําการสืบทอด 
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(Inheritance) ในลักษณะ Subclass ตาง ๆ ดังนั้นหากมีคลาสท่ีเปนตนแบบท่ีดีอยูแลว ผูพัฒนา
สามารถนําคุณสมบัติของคลาสตนแบบนั้นมาใชงานไดทันที ซ่ึงเปนการนํากลับมาใชใหม 
(Reusable) ทําใหชวยลดเวลาในการพัฒนาและลดคาใชจาย ประกอบกับความมั่นใจในคลาส
ตนแบบท่ีใชงานมานาน จะบงบอกถึงความถูกตองซ่ึงกอใหเกิดขอผิดพลาดไดนอย 

 จึงสามารถกลาวโดยสรุปไดวา  การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุนี้  เปนแนวคิดท่ี
พยายามจัดระบบกระบวนการพัฒนาระบบงานใหมีระเบียบ  และสามารถนําโปรแกรมท่ีเคยเขียน
มากอนใหสามารถกลับมาใชงานใหม  ซ่ึงถาเปรียบเทียบกับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง  
ถึงแมระบบงานท่ีมีความใกลเคียงกัน  แตโมดูลท่ีจะนํามาใชงานจะตองมีการปรับเปลี่ยนมากมาย  
แทบจะเร่ิมตนเขียนข้ึนใหมท้ังหมด  เปนเพราะแนวทางการพัฒนาซอฟตแวรเชิงโครงสราง 
(Structured) นั้นมีลักษณะเปนนามธรรมซ่ึงเกิดจากการจิตนาการ ดังนั้นระบบงานท่ีพัฒนาตาม
แนวคิดเชิงโครงสรางในแตละระบบ จะเกิดจากการจิตนาการของแตละบุคคล จินตนาการของแต
ละบุคคลตางก็มีแนวคิดท่ีตางกัน ดังนั้นจึงเห็นซอฟตแวรจํานวนมากมายท้ังท่ีเปนะะบบเดียวกัน 
และใชวาจะสามารถนํากลับใชใหมไดท้ังหมด 
 
2.6 ยูเอ็มแอล (UML) 

 นิยาม UML (Unified Modeling Language) ท่ี Grady Booch, Ivar Jacobson และ 
Jim Rumbaugh ท้ังสามรวมมือกันพัฒนาข้ึนมาไดนิยามไววา ยูเอ็มแอล เปนสัญญลักษณ 
(Notation) ท่ีใชอธิบาย แสดงรายละเอียดจําองการสราง และจัดการกับเอกสารตาง ๆ ในระบบ 
เพื่อใหการออกแบบซอฟตแวรสามารถทําไดโดยงาย และปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีข้ึน 

 แตเดิมนั้นท้ังสามตางมีโมเดลในการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ  ซ่ึงตอมาบริษัทเรช่ันแนล 
(Rational) ไดรวมมือใหบุคคลทั้งสามทําการพัฒนาโมเดลรวมกัน จึงเปนท่ีมาของยูเอ็มแอล ซ่ึง
เปนโมเดลท่ีส่ือสารดวยภาพ โดยแตละโมเดลจะแสดงมุมมองท่ีมีตอระบบแตกตางกัน 

 ดังนั้นยูเอ็มแอล  จึงเปนระเบียบวีธี (Methodology) หนึ่งเชนเดียวกับการวิเคราะหระบบ
เชิงโครงสรางท่ีใช Data Flow Diagram (DFD) และ Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
2.7 การทดสอบแบบกลองดํา (Black-box Testing) 

 กิตติภณ  เพ็ชรสวาง [6] กลาวถึงการทดสอบแบบกลองดํา (Black-box Testing) ไววา 
เปนการตรวจสอบท่ีวิธีท่ีใชในการตรวจสอบถูกสรางข้ึนจากเกณฑการทํางานของระบบ แนวคิด
ของการตรวจสอบวิธีนี้มองวา ระบบคือ “กลองดํา” ท่ีไมสามารถมองเห็นส่ิงท่ีอยูภายในได หาก
ตองการตัดสินวาการทํางานถูกตองหรือไม ทําไดโดยศึกษาจากขอมูลนําเขาท่ีปอนเขาสูระบบและ
ผลลัพธท่ีสัมพันธกับขอมูลนําเขานั้นท่ีไดจากระบบ แสดงดังรูปท่ี 2.5 
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รูปท่ี 2.5 แสดงแนวทางของ Black-box testing 

 
 
 เม่ือปอนขอมูลนําเขาท่ีกอใหเกิดการทํางานท่ีบกพรอง  ระบบจะนําขอมูลเหลานี้ไป
ประมวลผลและจะไดผลลัพธท่ีไมถูกตองออกมา  ในท่ีสุดจะตรวจพบขอบกพรองในระบบได  
ปญหาสําคัญสําหรับการตรวจสอบดวยวิธีนีคือ  การเลือกขอมูลนําเขาท่ีจะทําใหระบบทํางาน
ผิดพลาด (Ie) หากทีมตรวจสอบเลือกขอมูลนําเขาท่ีไมอยูในกลุมนี้ ระบบจะไมแสดงขอผิดพลาด
ใหเห็น ทําใหทีมตรวจสอบเขาใจวาระบบทํางานไดสมบูรณแลวก็เปนได 

Equivalence partitioning 
 ขอมูลนําเขาท่ีจะปอนสูระบบมีอยูหลายประเภท  ซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกตางกัน
ออกไป เชน จํานวนเต็มบวก, จํานวนเต็มลบ, เลขทศนิยม, ตัวอักษณลวน, ตัวอักษรที่มีชองวาง
ปะปน  เปนตน  โดยปกติแลวโปรแกรมจะตอบสนองตอขอมูลนําเขาประเภทตาง ๆ ไมเหมือนกัน  
แตจะตอบสนองแบบเดียวกันสําหรับขอมูลประเภทเดียวกัน  เชน การปอน 100 กับการปอน 
100.75 เขาสูระบบ  วิธีการตอบสนองของระบบตอขอมูลเหลานี้จะไมเหมือนกัน  เพราะเปนขอมูล
คนละประเภทกัน  แตการปอน 100 กับการปอน 200 เขาสูระบบ  วิธีการตอบสนองของระบบตอ
ขอมูลเหลานี้จะเหมือนกัน  เพราะเปนขอมูลประเภทเดียวกัน  ดวยเหตุนี้หากทีมตรวจสอบสามารถ
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แบงขอบเขตของคาท่ีจะปอนเขาสูระบบออกเปนกลุม ๆ     โดยม่ันใจวาระบบจะตอบสนองตอคา
แตละคาในกลุมเดียวกันเหมือนกันได  การทดสอบแบบกลองดํา (Black-box Testing) จะ
สามารถใชการเลือกคาเพียงบางคาของแตละกลุมมาเปนขอมูลท่ีจะปอนเขาสูระบบ  แทนท่ีจะตอง
ใชทุกคาได 
 เม่ือทีมตรวจสอบสามารถจําแนกขอมูลออกไดเปนกลุม ๆ ควรเลือกคาซ่ึงเปนตัวแทนท่ีดี
ของแตละกลุมเพื่อใชเปนขอมูลปอนเขาสูระบบ  แนวทางท่ีดีแนวทางหน่ึงในการเลือกคาจากแตละ
กลุมคือ  เลือกคาซ่ึงเปนขอบเขตของแตละกลุมกับคากลางของกลุมนั้น ๆ  เนื่องจากผูออกแบบและ
โปรแกรมเมอรมักมีแนวโนมจะใสใจกับคาปกติท่ัวไปมากกวา  จึงเลือกคากลางของกลุมเพื่อ
ตรวจสอบ  ในขณะท่ีคาไมคอยปกตินัก  เชน คาตํ่าสุด หรือ คาสูงสุด  มักถูกโปรแกรมเมอร
มองขามทําใหระบบทํางานผิดพลาดบอย ๆ เม่ือตองประมวลผลกับขอมูลเหลานี้ 
 การตรวจสอบซอฟตแวรตามหลักการทดสอบแบบกลองดํา (Black-box Testing) นั้น ผู
ตรวจสอบไมจําเปนจะตองมีความรู ความเขาใจในโครงสรางของการเขียนโปรแกรมภายใน
ซอฟตแวร เพียงแตเขาใจถึงขอบเขตการทํางานของระบบ ลักษณะของขอมูลเขาและผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับจากระบบ ประกอบกับการเลือกขอมูลนําเขาท่ีจะใชตรวจสอบระบบอยางเหมาะสมตาม
หลักการ Equivalence partitioning ผูตรวจสอบก็สามารถออกแบบการตรวจสอบซอฟตแวร
อยางมีประสิทธิภาพได 
 
2.8 ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

2.8.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 วิมลสิทธ์ิ  หรยางกูร [7] ใหความหมายวา ความพึงพอใจ เปนการใหคาความรูสึกของ
คนเราท่ีสัมพันธกับโลกทัศน ท่ีเกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคลท่ีมี
ตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึก ดี - เลว พอใจ – ไมพอใจ สนใจ – ไมสนใจ เปน
ตน 

กิติมา  ปรีดีดิลก  [8] สรุปไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ หรือพอใจท่ีมีตอ
องคประกอบ และส่ิงจูงใจในดานตาง ๆ ของงาน และผูปฏิบัติงานไดรับการตอบสนองตามความ
ตองการของเขาได  

จากความหมายของความพึงพอใจท่ีกลาวมา สรุปไดวา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกท่ี
ดีของบุคคลซ่ึงมักเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการจะเกิดความรูสึกท่ีดีในส่ิงนั้น 
และในทางตรงกันขามหากความตองการไมไดรับการตอบสนอง จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจ ซ่ึง
การวัดความพึงพอใจสามารถกระทําไดหลายวิธี ดังตอไปนี้ 
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1)  การใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนวิธีการที่นิยมใชกันแพรหลายวิธีหนึ่ง โดยการรองขอหรือ
ขอความรวมมือ จากกลุมบุคคลที่ตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมท่ีกําหนดคําตอบ
ไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระ โดยคําถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในดานตาง ๆ ท่ี
มีตอซอฟตแวรท่ีใช 

2)  การสัมภาษณ เปนอีกวิธีท่ีจะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของเจาของงาน ซ่ึงเปน
วิธีการท่ีตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณท่ีจะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบ
คําถามใหตรงกับขอเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณนับวาเปนวิธีท่ีประหยัดและมี
ประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 

3)  การสังเกต โดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเจาของงาน โดยพิจารณาจากกิริยา
ทาทาง การพูด สีหนา และความถ่ีของการใชงานระบบ การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ ผูวัดจะตอง
กระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนท่ีแนนอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจไดอยาง
ถูกตอง 

2.8.2 เจตคติและการวัดเจตคติ 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ [9] กลาวถึงเจตคติไววา เปนกริยาทาทีรวม ๆ ของบุคคลท่ีเกิด

จากความพรอมหรือความโนมเอียงของจิตใจ ซ่ึงแสดงออกตอส่ิงเราหนึ่ง ๆ เชน วัตถุ ส่ิงของและ
สถานการณตาง ๆ ในสังคม โดยแสดงออกมาในทางสนับสนุน ซ่ึงมีความรูสึกเห็นดี เห็นชอบตอส่ิง
เรานั้น ๆ หรือในทางตอตาน ซ่ึงมีความรูสึกท่ีไมเห็นดี ไมเห็นชอบตอส่ิงเรานั้น ฉะนั้น การวัดเจต
คติจึงตองพิจารณากริยาทาทีหรือการตอบสนองตอส่ิงเราในหลายดานหลายประการรวมกัน 

2.8.2.1 หลักการวัดเจตคติ 
การวัดเจตคติมีหลักการเบ้ืองตนท่ีตองทําความเขาใจ 3 ประการ ดังนี ้
1) เนื้อหา (Content)  การวัดเจตคติตองมีส่ิงเราไปกระตุนใหแสดงกิริยาทาทีออกมา  ส่ิง

เราโดยท่ัวไปไดแกเนื้อหาท่ีตองการวัด เชน ตองการวัดเจตคติตอการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ชีวิตครอบครัวของบุคคล เนื้อหาท่ีเปนส่ิงเราในท่ีนี้คือ  สถานการณการตัดสินใจ
เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว และความสัมพันธภายในครอบครัว เปนตน 

2) ทิศทาง (Direction)  การวัดเจตคติโดยท่ัวไปกําหนดใหเจตคติมีทิศทางเปนเสนตรง
และตอเนื่องกันในลักษณะเปนซาย-ขวา หรือ บวกกับลบ  กลาวคือเร่ิมจากเห็นดวย
อยางยิ่งและความเห็นดวยลงเร่ือย ๆ จนถึงมีความรูสึกเฉย ๆ และลดตอไปเปนไมเห็น
ดวยจนไมเห็นดวยอยางยิ่ง ลักษณะของการเห็นดวยและไมเห็นดวยอยูเปนเสนตรง
เดียวกันและตอเนื่องกัน 
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3) ความเขมขน (Intensity)  กิริยาทาทีหรือความรูสึก ท่ีแสดงออกตอส่ิงเรานั้นมีปริมาณ
มากนอยแตกตางกัน ถามีความเขมขนสูงไมวาจะเปนไปในทิศทางใดก็ตามจะมีความรูสึกหรือกิริยา
ทาท่ีรุนแรงกวา 

2.8.2.2 มาตรวัดเจตคติ (Attitude Scale) เคร่ืองมือท่ีใชวัดเจตคติ เรียกวามาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) เคร่ืองมือวัดเจตคติท่ีนิยมใชและรูจักกันแพรหลายมี 4 ชนิด ไดแก 

1) มาตรวัดแบบเธอรสโตน (Thurstone Type Scale) ใชวิธีพยายามสรางขอความเจต
คติตามโครงสรางของเจตคติท่ีกําหนดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได แลวนําขอความท่ี
สรางท้ังหมดนั้นไปใหคณะบุคคล (50 -100 คน) ตัดสินวาขอความนั้นควรอยูใน
มาตราใดระหวาง A ถึง K หรือ 1 ถึง 11  หมายความวาเห็นดวยมากท่ีสุดและลด
นอยลงตามลําดับของความรูสึก 

2) มาตรวัดแบบลิเคิต (Likert Scale) การสรางมาตรวัดแบบนี้มีขอตกลงเบ้ืองตนวา  
ลักษณะการกระจายของเจตคติมีการแจกแจงเปนปกติ (Normal Curve) จากขอตกลง
นี้ลิเคิตไดใชเปนหลักหาคา s คะแนนของมาตรวัดโดยนําไปทดลองกับกลุมท่ีตองการ
วัด ไมตองใหคณะบุคคลตัดสินเหมือนของแบบเธอรสโตน และจากการศึกษาตอไปลิ
เคิดพบอีกวาคา s ท่ีหามาจากการใช Normal Deviate กับการกําหนดแบบใหคา
คะแนนมาตรวัดโดยแตละมาตรวัดหางกันเทากันเปน 0, 1, 2, 3, 4 สําหรับขอความวัด
เจตคติเปนลบ (Negative or unfavorable) และเปน 4, 3, 2, 1, 0 สําหรับขอความ
วัตเจตคติเปนบวก (Positive of favorable) นั้นไดผลไมแตกตางกัน  ซ่ึงพบวามีคา
สหสัมพันธกันสูงถึง 0.99   

มาตรวัดเจตคติแบบลิเคิตสามารถใชวัดเจตคติไดอยางกวางขวางกวาแบบอ่ืน ๆ และ
สามารถวัดเจตคติไดเกือบทุกเร่ือง  ยิ่งกวานั้นมักจะมีคาความเท่ียงสูงกวาแบบอ่ืนอีก
ดวย 

3) มาตรวัดแบบกัตตแมน (Guttman Scale) เปนวิธีการประเมินชุดของขอความวัดเจต
คติ ท่ีสราง ข้ึน   ซ่ึงกัตตแมนเรียกวิ ธีของเขาวา เปนการวิ เคราะหมาตราสวน 
(Scalogram Analysis) กลาวคือ  ในชุดของขอความวัดเจตคติหนึ่ง ๆ นั้น ถาหาก
ผูตอบเห็นดวยกับขอความ 2 แลว เขาจะตองเห็นดวยกับขอความ 1 กอน  และถาเห็น
ดวยกับขอความ 3 ก็ตองเห็นดวยกับขอความ 2 และขอความ 1 มากอน ในลักษณะน้ี
เร่ือย ๆ ไป  ฉะนั้นการวัดเจตคติในลักษณะน้ีจึงสามารเห็นแบบแผน (Pattern) ของ
เจตคติท่ีมีตอเร่ืองนั้นของกลุมบุคคลท่ีวัดไดอีกดวย 
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4) มาตรวัดแบบออสกูด (Osgood Scale) วิธีการวัดแบบนี้มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  
วิธีการแหงความแตกตางของความหมาย (Semantic Differential Method) ซ่ึงมี
ลักษณะคลายกับการหาความหมายของมโนทัศน (Concept) ซ่ึงมาตรวัดเจตคติแบบนี้
นอกจากจะใชวัดเจตคติแลว ยังสามารนําไปใชวัด บุคลิกภาพ ความคิดเห็น ความเชื่อ 
และความรูสึกท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ ไดอีกดวย รวมท้ังสามารถแยกความแตกตางของมโน
ทัศนตาง ๆ ไดเปนอยางดี แตก็มีความจํากัดในการเลือกใชคําคุณศัพทมาใช มาตรวัด
แบบนี้จะสรางขอความในลักษณะมโนทัศนข้ึน ซ่ึงอาจจะเปนคํา ขอความ วลี หรือ
ประโยคส้ัน ๆ ท่ีไดใจความสมบูรณก็ได  โดยการเลือกคําคุณศัพทท่ีมีความหมาย
ตรงกันขามซ่ึงมักมี 3 องคประกอบ 

1) คําคุณศัพทท่ีแสดงการประเมินผล (Evaluative Adjective) เชน ดี – เลว, 
สวย – ข้ีเหร 

2) คําคุณศัพทท่ีแสดงถึงศักยภาพ (Potency Adjective) เชน อวน – ผอม, หนัก 
– เบา 

3) คําคุณศัพทท่ีแสดงการเคล่ือนไหวของมโนทัศน เชน ราเริง – เศรา, เร็ว – ชา  
ในทางปฏิบัติผูวิจัยอาจจะสนใจคําคุณศัพทเพียงลักษณะใดลักษณะหน่ึงก็ได  ไม

จําเปนตองเลือกใหครบท้ัง 3 องคประกอบเสมอไป 
 

2.9 มาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย (Thai Quality Software) 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย [10]   กลาวถึงมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย Thai 

Quality Software (TQS) ไววา ถูกกําหนดขึ้นในป พ.ศ. 2544 โดยสมาคมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรไทย (ATSI) เพราะเห็นวาประเทศไทยควรสรางมาตรฐานในดานการพัฒนาซอฟตแวร  
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพและปรับปรุงความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวรของ
วิสาหกิจไทย  เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับพัฒนาโครงการซอฟตแวรภาครัฐและเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแขงขันในตลาดตางประเทศ  ซ่ึงทางสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยไดทําการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรนี้ใหเหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ของไทย
โดยเฉพาะ   ซ่ึงทําการอางอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 12207 ซ่ึงเปนมาตรฐานนานาชาติในสวนท่ี
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตซอฟตแวร 

มาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทยมี 5 ระดับ ดังนี้  
1.  Basic Software Engineering เปนระดับการกําหนดกระบวนการตาง ๆ ท่ีตองทํา 
2.  Define เปนการวางแผนส่ิงท่ีตองทําเพื่อมุงไปสูการรับการตรวจสอบ 
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 3.  Perform เปนการจัดทําโครงงานทดสอบตามแผนท่ีวางไว 
4.  Measure เปนการวัดผลและประเมินผล 

5.  Continuous Improvement รักษาคุณภาพและพัฒนาใหดีข้ึนไป 
 

ข้ันตอนตาง ๆ ในมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย ไมไดมีการดัดแปลงหรือเปล่ียนแปลง
ไปจาก ISO/IEC 12207 เพียงแตคัดเลือกข้ันตอนตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถในแต
ละระดับเพื่อมุงไปสูมาตรฐานสากลไดอยางเปนระบบ มิใชการสรางมาตรฐานใหมใหเขากับ
รูปแบบการพัฒนาซอฟตแวรแบบคนไทย เพราะมาตรฐานท่ีอางอิงนั้นเปนมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ
กันในระดับนานาชาติ 

 
 


