
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันธุรกิจซอฟตแวรไดเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดจํานวนนักพัฒนาซอฟตแวร
ข้ึนมาอยางมากมาย จนทําใหคุณภาพของนักพัฒนาซอฟตแวรไมมีมาตรฐาน ทําใหงานท่ีผลิต
ออกมาไมมีคุณภาพ และไมมีโปรแกรมหรือระบบท่ีชวยพัฒนาตัวนักพัฒนาซอฟตแวรเอง ในอดีต
คุณภาพและความชํานาญของนักพัฒนาซอฟตแวรจะข้ึนอยูกับประสบการณทํางานของแตละบุคคล 
รวมไปถึงการศึกษาหาความรูใหม ๆ ใหกับตนเอง 

จากปญหาดังกลาว จึงมีแนวคิดในการแกไขปญหาดวยทฤษฎี กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวรระดับบุคคล หรือ Personal Software Process (PSP) เพื่อสรางนักพัฒนาซอฟตแวรใหมี
วินัย ทักษะ และความรูในดานกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพในระดับบุคคล ซ่ึงเปน
มาตรฐานท่ีพัฒนาโดยสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) ถือเปนยุทธศาสตรท่ีใชในการ
ปกธงธุรกิจซอฟตแวรไทยเขาสูระดับโลก  

Personal Software Process (PSP) คือ แบบจําลองการปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวร
ระดับบุคคล พัฒนาโดย Watts Humphrey และ Software Engineering Institute (SEI) โดย
วัตถุประสงคของ PSP ก็คือตองการฝกวิศวกรซอฟตแวรใหรับผิดชอบตอการมีระเบียบวินัยใน
กระบวนการซอฟตแวร 

PSP ถูกออกแบบมาเพื่อชวยเหลือวิศวกรใหสามารถผลิตซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพสูง โดย 
PSP จะชวยในดานการประมาณ การวางแผน และการพัฒนาระบบซอฟตแวร คลายกันกับ 
Capability Maturity Model (CMM) ของ SEI ท่ีอยูบนหลักการของการปรับปรุงกระบวนการ แต
ในขณะท่ี CMM มุงเนนการพัฒนาความสามารถในระดับองคกร, PSP จะมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
ท่ีตัวของวิศวกรเปนรายบุคคล 

PSP ปกติจะเปนหลักสูตรซ่ึงใชในการเรียนการสอน เชน ในมหาวิทยาลัย หรือฝกอบรม
เปนหมูคณะ โดย PSP จะเสนอข้ึนตอนท่ีถูกกําหนดมาแลวอยางดี มีรูปแบบ และมาตรฐานเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาซอฟตแวรเปนรายบุคคล 

ในกระบวนการของ PSP เปนการเก็บขอมูลโดยการวัดท่ีผลผลิต และกระบวนการพัฒนา
ของผูพัฒนาซอฟตแวรเปนรายบุคคล และใชการวัดเหลานี้ในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการพัฒนาซอฟตแวรของนักพัฒนา โดยวัตถุประสงคหลักของการปรับปรุงกระบวนการ
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การพัฒนาซอฟตแวรเปนรายบุคคลนี้ คือ การลดขอบกพรอง (Defect) เพิ่มทักษะในการวางแผน
และการประมาณคา (Planning and Estimation) ซอฟตแวร 

PSP ถูกออกแบบบนหลักการของการวางแผน และคุณภาพ 
 คุณภาพของระบบซอฟตแวรถูกพิจารณาจากคุณภาพขององคประกอบของ

โปรแกรม (Components) 
 คุณภาพขององคประกอบของโปรแกรมถูกกําหนดโดยบุคคลผูพัฒนา 
 คุณภาพขององคประกอบของโปรแกรมถูกกําหนดโดยกระบวนการท่ีพัฒนา 
 หัวใจของคุณภาพก็คือทักษะ การยอมรับ ความรับผิดชอบของผูพัฒนา 
 วิศวกรทุกคนตางกัน ซ่ึงเปนผลอยางมาก วิศวกรจึงตองวางแผนงานของพวกเขา 

และแผนท่ีวางไวตองอยูบนขอมูลการทํางานสวนบุคคล 
 เพื่อใหสมรรถนะในการทํางานเปนไปอยางสม่ําเสมอ วิศวกรควรใชกระบวนการ

ท่ีถูกกําหนด นิยามไวอยางดี และสามารถวัดได 
 เพื่อท่ีจะผลิตผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ วิศวกรจะตองรูสึกรับผิดชอบตอคุณภาพของ

ผลิตภัณฑของพวกเขาเอง ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพชั้นเยี่ยมจะไมถูกสรางโดยความ
ผิดพลาด วิศวกรจะตองใชความพยายามอยางหนักในการรักษาคุณภาพของงาน 

 คาใชจายจะลดลงหากตรวจพบขอบกพรองท่ีจะตองแกไขแตเนิ่น ๆ 
 ประสิทธิภาพการทํางานจะมากข้ึนหากปองกันขอบกพรองมากกวาการคนหาแลว

แกไข 
 ทางท่ีดีท่ีสุดก็คือ ทางท่ีเร็วและประหยัดท่ีสุดในการทํางาน 

 
เพื่อใหงานของวิศวกรรมซอฟตแวรเปนไปในทางที่ถูกวิศวกรตองวางแผนงานกอนท่ีจะรับ

ทําสัญญา หรือเร่ิมการทํางาน และจะตองกําหนดกระบวนการไวเปนแผนงาน เพื่อใหเขาใจถึง
สมรรถภาพในการทํางานเปนรายบุคคล วิศวกรตองทําการวัดเวลาท่ีใชในแตละข้ันตอนของงาน 
จํานวนขอบกพรองท่ีสรางข้ึน และท่ีกําจัดออก ขนาดของซอฟตแวรท่ีสราง เพื่อใหคุณภาพของ
ผลิตภัณฑเปนไปอยางสมํ่าเสมอ วิศวกรตองวางแผน วัด และติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ และ
จะตองมุงเนนท่ีคุณภาพต้ังแตเร่ิมโครงการ ในท่ีสุดแลว ตองมีการวิเคราะหผลของงานแตละช้ิน 

โปรแกรมประยุกตเว็บไดรับความนิยมกันอยางแพรหลายและสามารถเขาถึงไดงาย มี
ความสามารถในการอัพเดท และดูแลโดยไมตองแจกจาย และติดต้ังซอฟตแวรบนเคร่ืองผูใช ซ่ึง
สะดวกกับผูใชงานและงายตอการควบคุมและบํารุงรักษาซอฟตแวรของผูผลิต 
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ทางผูวิจัยจึงไดมีแนวความคิด คิดคนรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของวิศวกรซอฟตแวร
ในรูปแบบใหมซ่ึงสามารถเปรียบเทียบขอดีขอเสียกับระบบเดิมดังตารางท่ี 1.1  
 
ตารางท่ี 1.1 แสดงการเปรียบเทียบขอดีขอเสียระหวางระบบเดิมกับระบบใหม 

คุณสมบัติ ระบบเดิม  
(Microsoft Access) 

ระบบใหม  
(Web Application ) 

การเรียกใชงาน ตองมี Microsoft Access ใชงานไดทันที 
การใชงาน ยากและมีความซับซอนไมเหมาะ

สําหรับผูใชงานท่ัวไป 
ใชงานและทําความเขาใจ

ไดงายไมซับซอน 
คูมือในการใชงาน(ภาษาไทย) ไมมี มี 
การสนับสนุน ไมเยอะเทาท่ีควรรูจักแคในวงแคบ 

เชน มหาวิทยาลัย หรือ องคกร
พัฒนาซอฟตแวรตางๆ 

เปน Web Application 
สามารถเขาถึงไดงาย 

ชองทางในการแจงปญหา ไมมี มี 
การใชงานระดับองคกร ไมรองรับ รองรับ 
ระบบรายงาน ชัดเจน ชัดเจนและเหน็ภาพยิ่งข้ึน 
ระบบสืบคนขอมูล ไมมี มี 
การ Update Version มีปญหา ไมมีปญหา 

  
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

ในการศึกษาคนควางานวิจัยในคร้ังนี้ ผูคนควาไดมุงหวังท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพของวิศวกรซอฟตแวร โดยใชโปรแกรมประยุกตเว็บมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือชวย
ในสวนของการทําใหเขาถึงขอมูลไดงายของผูใช ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาดังตอไปนี้ 

1.2.1 เพื่อสงเสริมพัฒนาในการพัฒนาคุณภาพตนเองแกวิศวกรซอฟตแวร  
1.2.2 เพื่อลดขอบกพรอง (Defect) เพิ่มทักษะในการวางแผนและประมาณคา (Planning 

and Estimation) ของวิศวกรซอฟตแวร 
1.2.3 วิศวกรซอฟตแวรสามารถเรียนรูไดดวยตนเองเองผานระบบพัฒนาคุณภาพของ

วิศวกรซอฟตแวรโดยกระบวนการซอฟตแวรระดับบุคคลบนโปรแกรมประยุกต
เว็บ 
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1.3 ประโยชนท่ีรับไดรับจาการศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต 
การศึกษาคนควางานวิจัยระบบพัฒนาคุณภาพของวิศวกรซอฟตแวรโดยกระบวนการ

ซอฟตแวรระดับบุคคลบนโปรแกรมประยุกตเว็บ ผูคนควาไดพิจารณาถึงประโยชนท่ีจะไดรับจาก
การศึกษาในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกตใชในครั้งนี้ คือ 

1.3.1 วิศวกรซอฟตแวรมีความรูความเขาใจในทฤษฎีกระบวนการซอฟตแวรระดับ
บุคคลเพ่ิมมากข้ึน 

1.3.2 ทฤษฎีเปนท่ีแพรหลายออกไปในวงกวาง 
1.3.3 การประมาณขนาดของซอฟตแวรแมนยําข้ึน 
1.3.4 การประมาณเวลาที่ใชในการพัฒนาแมนยําข้ึน 
1.3.5 นําขอมูลหรือผลสรุปท่ีไดมาพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถสรางงานท่ีมีคุณภาพ 
1.3.6 คุณภาพของกระบวนการและจํานวนของขอบกพรองท่ีถูกคนพบกอนการ

คอมไพลโปรแกรมเพ่ิมข้ึน  
1.3.7 คุณภาพของผลิตภัณฑ สามารถคนพบขอบกพรองขณะทํา Unit Test พัฒนามาก

ข้ึน 
1.3.8 การเพิ่มผลิตภาพสวนบุคคล (Personal Productivity) โดยดูจากคา LOC/HOUR 
1.3.9 สามารถพัฒนากระบวนการทํางานใหมีคุณภาพไดดวยตนเอง 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

การพัฒนาระบบพัฒนาคุณภาพของวิศวกรซอฟตแวรโดยกระบวนการซอฟตแวรระดับ

บุคคลบนโปรแกรมประยุกตเว็บ ไดแบงขอบเขตของงานออกเปน 3 สวนหลักดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตโดยรวม 

• สามารถใชงานตามทฤษฎี Personal Software Process ไดตั้งแต PSP0 ถึง PSP3  

• ใชหลักสถิติในการวิเคราะห, วัดผลและคํานวณผล 

• ใชโปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) ในการพัฒนา 

• ใชมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการกับฐานขอมูล 

• ใช ISO 29110 VSE เปนมาตรฐานในการพัฒนาซอฟตแวร  

• กลุมเปาหมายคือ วิศวกรซอฟตแวรท่ีตองการพัฒนาตนเองทุกคน 
1.4.2 ขอบเขตในสวนประมวลผลขอมูล 

• ระบบคํานวณขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลกระบวนการทํางานของผูใชงาน 
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• ระบบวิเคราะหและวัดผลผูใชงานวาควรเพิ่มทักษะในดานใดเพื่อไปพัฒนาทักษะ
ในดานนั้นซ่ึงจะทําใหการทํางานเปนไปอยางมีคุณภาพ 

1.4.3 ขอบเขตในสวนติดตอประสานกับผูใชงาน 

• ระบบเก็บขอมูลรายละเอียดในการเก็บสถิติในการทํางานตามทฤษฎี PSP 

• ระบบเก็บขอมูลสถิติในการใชงาน 

• ระบบสืบคนสามารถสืบคนจากคําหลัก (Keyword) หรือ สืบคนจากหัวขอ 
(Topic) ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานได 

• ระบบสามารถสืบคนขอมูลการทํางานตามทฤษฎี PSP ในแตละหัวขอ 

• ระบบสามารถสืบคนขอมูลผลลัพธใน PSP ได 

• ระบบสามารถแสดงผลขอมูลผลลัพธใน PSP วาวิศวกรซอฟตแวรควรเพิ่มทักษะ
ในดานใดเพื่อให วิศวกรซอฟตแวรทุกคนมีสมรรถนะในการทํางานท่ีเปนไป
อยางมีคุณภาพได 

• ระบบสามารถแสดงรายงานวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลประสิทธิภาพการ
แกปญหาได 

• ระบบสามารถแสดงรายงานวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลระยะเวลาในการวางแผน
และประมาณคาการแกปญหาได 

• ระบบสามารถแสดงรายงานวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลจํานวนขอบกพรองได 

• ระบบสามารถแสดงรายงานขอมูลการทํางานได 

• ระบบสามารถแสดงรายงานขอมูลโครงการได 

• ระบบสามารถแสดงรายงานขอมูลผูใชงานได 
 
1.5 นิยามคําศัพท 

1. วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering) หมายถึง เปนศาสตรเกี่ยวกับ
วิศวกรรมดานซอฟตแวร มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการใชกระบวนการทางวิศวกรรมใน 
การดูแลการผลิต ตั้งแตการเร่ิมเก็บความตองการ การต้ังเปาหมายของระบบ การ
ออกแบบ กระบวนการพัฒนา การตรวจสอบ การประเมินผล การติดตามโครงการ 
การประเมินตนทุน การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการคิดราคาซอฟตแวรเปนตน 
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2. กระบวนการซอฟตแวรระดับบุคคล (Personal Software Process) หมายถึง 
กระบวนการที่นํามาปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาซอฟตแวรของวิศวกร
ซอฟตแวรใหมีคุณภาพมากข้ึน 

3. Software Engineering Institute (SEI) หมายถึง หนวยงานท่ีมีหนาท่ีพัฒนาเกี่ยวกับ
มาตรฐานการพัฒนาซอรฟแวร 

4. Capability Maturity Model (CMM) หมายถึง แบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถ มี
ช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา SW-CMM (The Capability Maturity Model for Software) 
ถือกําเนิดจาก Software Engineering Institute (SEI) ของมหาวิทยาลัยคารเนกี 
เมลลอน (Carnegie Mellon University) เปนมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนเพื่อวัดความ
เช่ือม่ันและคุณภาพของกระบวนการพัฒนา ซอฟตแวรของบริษัทพัฒนาซอฟตแวร 
(Software House) 

5. โปรแกรมประยุกตเว็บ (Web Application) หมายถึง โปรแกรมประยุกตท่ีเขาถึงดวย
โปรแกรมคนดูเว็บผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต 

6. กระบวนการ PSP0 ถึง PSP3 หมายถึง ลําดับข้ันตอนในกระบวนการซอฟตแวร
ระดับบุคคล 

7. ISO 29110 VSE หมายถึง แนวคิดยุคใหมของ ISO ท่ีจะเนนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กรวมท้ังผูประกอบการใหมท่ีเขามาใหมีโอกาสใน
การแขงขันตามแนวทางการพัฒนา Outsourcing ซ่ึงในอดีตท่ีผานมามาตรฐาน
วิศวกรรมซอฟตแวรไดถูกทําใหเปนเร่ืองท่ีเขาใจยากและมีความสลับซับซอนยุงยาก
ในการปฏิบัติตาม ประกอบกับมาตรฐานซอฟตแวรระดับสากลที่มีอยูในปจจุบัน
จะหมาะสมกับการปฏิบัติงานขององคกรขนาดใหญ ISO 29110 จึงถูกพัฒนาดวย
แนวคิดพื้นฐานเพื่อสนับสนุนองคกรขนาดเล็กใหมีโอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการและรับรองคุณภาพในระดับสากล 

8. การคอมไพลโปรแกรม (Compile) หมายถึง ผลลัพธของการแปลโปรแกรม 
(คอมไพล) โดยท่ัวไป ท่ีเรียกวา ออบเจกตโคด จะประกอบดวยภาษาเคร่ือง 
(Machine Code) ท่ีเต็มไปดวยขอมูลเกี่ยวกับช่ือและสถานที่ของแตละจุด และการ
เรียกใชวัตถุภายนอก (Link Object) (สําหรับฟงกชันที่ไมไดอยูใน อ็อบเจกต) สําหรับ
เคร่ืองมือท่ีเราใชรวม อ็อบเจกตเขาดวยกัน จะเรียกวาโปรแกรมเช่ือมโยงเพื่อท่ี
ผลลัพธท่ีออกมาในข้ันสุดทาย เปนไฟลท่ีผูใชงานท่ัวไปสามารถใชงานไดสะดวก 
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9. Unit Test หมายถึง บางคร้ังเรียกอีกอยางวา Module Testing เปนการทดสอบ
โปรแกรมทีละโมดูล เพื่อหาขอผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนภายในการทํางานของแตละ
โมดูล 

10. LOC/HOUR หมายถึง หนวยวัดของ Productivity ท่ีนํามาใชในการประมาณขนาด
ของโปรแกรมและแรงงานท่ีใชพัฒนาโปรแกรม 


