
 

 

บทที่ 2 
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบพัฒนาคุณภาพของวิศวกร

ซอฟตแวรโดยกระบวนการซอฟตแวรระดับบุคคลบนโปรแกรมประยุกตเว็บ มีสวนสําคัญท่ีควรจะ
พิจารณาดังตอไปนี้ 

2.1 การพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (Software Process Improvement) 
2.2 กระบวนการซอฟตแวรระดับบุคคล (Personal Software Process : PSP) 
2.3 มาตรฐานอุตสาหกรรมซอฟตแวร ISO 29110 VSE 
2.4 เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกตเว็บ (Web Application) 
2.5 แนวคิด Software as a Service (SaaS) 
2.6 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) 
 

2.1  การพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (Software Process Improvement) 
การพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (Software Process Improvement) คือ 

กระบวนการตาง ๆ ท่ีทําใหความตองการของลูกคา (Requirement) กลายเปนผลิตภัณฑ (Product) 
 
แตก็มีอุปสรรคหลายดาน เชน ดานการส่ือสารท่ีไมเขาใจกันของทุกฝาย ท้ังตัวลูกคาเอง 

ผูจัดการโครงการ นักวิเคราะห โปรแกรมเมอร รวมไปถึงฝายขาย ทําใหงานออกมาผิดไปไมตรงกับ
ความตองการและทําใหงานไมมีคุณภาพ ไมเปนท่ียอมรับและเกิดความเสียหาย ตามตัวอยางดังรูป 

 
ตัวอยางปญหาในการพัฒนาซอฟตแวรของขอมูลท่ีผูพัฒนาทราบและไมทราบ ซ่ึงขอมูลท่ี

ผูพัฒนาไมทราบนั้นอาจจะทําใหเกิดผลกระทบหลาย ๆ ดาน ตัวอยางเชน ระยะเวลาในการพัฒนา
บางชวงอาจจะใชเวลานานเกินไปทําใหงานเสร็จชากวากําหนด หรือ Bug ท่ีเกิดท้ังหลังและขณะ
กําลังพัฒนาทําใหซ่ึงจะทําใหโปรแกรมไมมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 



 

 
รูปท่ี 2.1 แแสดงความคิ

รูปท่ี 2.2 ข้ัน
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“โปรแกรมเมอร” เปนส่ิงมีชีวิตท่ีใชชีวิตอยูระหวางวิทยาศาสตรและศิลปะ การควบคุมให
ส่ิงมีชีวิตชนิดนี้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ อาจสงผลใหไดงานท่ีคุณภาพดอยลง หรือ
สรางความไมพอใจสะสม  

อยางไรก็ตาม โปรแกรมเมอรแตละคน มักมีแบบแผนกระบวนการทํางานประจําตัว และ
เม่ือโปรแกรมเมอรมีแบบแผนการทํางานประจําตัว การพัฒนากระบวนการจึงสามารถทําไดใน
ระดับ บุคคล  

ในระดับสากล มีการใช PSP เปนเคร่ืองมือในการพัฒนากระบวนการในระดับดังกลาว 
 
2.2 กระบวนการซอฟตแวรระดับบุคคล (Personal Software Process : PSP) 

เพื่อการพัฒนา Software Engineering ตามหัวของานวิจัยของนักศึกษาไดทําการศึกษา
ทฤษฎีและหลักการตาง ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใช โดยแบงออกเปนหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  

- PSP เปนแนวคิดในการจัดเก็บและสรุปขอมูลของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อนํามา
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในภาพรวม 

- สรางและควบคุมมาตรฐานโดย Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Melon 
University (CMU) 

- เทียบเทากับ Capability Maturity Model Integration (CMMI) Level 5 ในระดับบุคคล 
 

โดย PSP จะเนนกระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวร การประยุกตใช PSP กับวิศวกรรม
ซอฟตแวร การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรสวนบุคคล และ มาตรฐานเชิงคุณภาพ 

 
PSP เปนพื้นฐานของมาตรฐาน TSP หรือ CMMI ที่บริษัทพัฒนาซอฟตแวรช้ันนําหลาย

แหงมีกันซ่ึงทําใหบริษัทช้ันนําท้ังหลายเหลานั้นมีความนาเช่ือถือในคุณภาพซอฟตแวรรวมไปถึง
วิธีการและกระบวนการในการผลิตท่ีเปนแบบแผนทําใหงายตอการควบคุม ซ่ึงบุคลากรในบริษัท
นั้น ๆ ควรจะตองมีพื้นฐานของ PSP มากอนจึงจะทําใหสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการพัฒนา
ซอฟตแวรในระดับสูงข้ึนไปไดเปนอยางดี 
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ดังนั้นจึงควรท่ีศึกษาทฤษฎี PSP เพื่อลดขอผิดพลาดตั้งแตการวางแผนเพ่ือลดปญหาและ
ขอผิดพลาดซ่ึงจะไมทําใหเกิดคาใชจายท่ีสูงจนเกินไป 
 
ตัวชี้วัดหลักใน PSP 

o ขนาดของโปรแกรม 
 บรรทัด (Lines of Code) 

o เวลาท้ังหมดท่ีใชในการพัฒนา 
 นาที (Minutes) 

o คุณภาพ 
 ปญหา/ขอผิดพลาด (Defects) 

 
ระดับของกระบวนการ PSP 

วิศวกรซอฟตแวรจะตองทําตามวิธีการที่กําหนดไว (Prescribed Methods) โดยข้ันตอนจะ
ถูกนําเสนอต้ังแตระดับ PSP0 จนถึง PSP3 ในบางระดับอาจมีระดับยอยเชน PSP2.1 และมี
แบบฝกหัดการเขียนโปรแกรมและตองบันทึกเปนรายงาน ซ่ึงสําหรับในแตละแบบฝกหัดวิศวกร
ซอฟตแวรจะไดทราบถึงวิธีการทางวิศวกรรมซอฟตแวรท่ีแตกตางกัน และถูกปรับยกระดับคุณภาพ
ใหคอย ๆ สูงข้ึน ผลของวิธีการท่ีแนะนําจะแสดงใหเห็นจากงานท่ีทํา และวัดประสิทธิภาพการ
ทํางานดวยตัวของพวกเขาเอง ข้ันตอนของกระบวนการ PSP0 ถึง PSP3 เปนดังรูปท่ี 2.5 
 
PSP0: The Baseline Personal Process 
 เปนกระบวนการสวนบุคคลสําหรับใชอางอิงเปรียบเทียบกับกระบวนการท่ีไดรับการ
ปรับปรุงฝกปฏิบัติแลวในภายหลัง ในข้ันตอน PSP0 และ PSP0.1 นี้ไดจัดเตรียมการแนะนํา PSP 
ฐานเร่ิมตนโดยฝกวัดขอมูล ไดแก ขนาดของโปรแกรม เวลา และขอบกพรองซ่ึงเปนขอมูลท่ีใช
พัฒนาซอฟตแวรของวิศวกรในแบบฉบับของตัวเอง ผานแบบฝกหัดสามบท และมีการบังคับวัฎ
จักรในการพัฒนาซอฟตแวรประกอบดวย 6 ข้ันตอนตามท่ีกําหนดไวดังรูปท่ี 2.6 กลาวคือ วางแผน 
ออกแบบ เขียนโคด คอมไพล ทดสอบ และชันสูตร (PM: Post Mortem) 
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รูปท่ี 2.5 ระดับของกระบวนการ PSP 

 
PSP0 เปนการแนะนําการวัดในกระบวนการข้ันพื้นฐาน และการวางแผน เวลาท่ีใชในการ

พัฒนา ขอบกพรองท่ีปรากฏ และขนาดของโปรแกรมซ่ึงถูกวัดและบันทึกบนฟอรมของเอกสารที่
กําหนดไวให แผนงานท่ีวิศวกรวางไวกอนการพัฒนา และผลสรุปสุดทายจะตองใสไวในเอกสาร 
Project Summary และในข้ันตอนของ PSP0.1 ไดแนะนําฟอรมเอกสารที่ใหบันทึกช่ือ Process 
Improvement Proposals (PIPS) ไวสําหรับบันทึกแนวความคิดท่ีตองการใชเพื่อพัฒนากระบวนการ
ดวย 

 

 
รูปท่ี 2.6 PSP Process Flow 
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PSP1: Personal Project Management 
PSP1 และ PSP1.1 เนนเทคนิคการจัดการโครงการสวนบุคคล ไดแนะนําการประมาณ

ขนาดของโปรแกรมและแรงงาน (Effort) ท่ีคาดวาจะใชลวงหนา การวางแผนตารางเวลา และ
วิธีการติดตามผลในตารางเวลาท่ีวางไว (Schedule Tracking) การประมาณขนาดของโปรแกรมและ
แรงงานโดยใชวิธี PROBE (Proxy-Based Estimating) เปนการอาศัยหลักความสัมพันธจากการ
ประมาณคาตัวแทน (Proxy) เชน จํานวนของวัตถุ (Object) จํานวนฟงกชัน จํานวนกระบวนคําส่ัง 
(Procedures) เพ่ือใชในการประมาณขนาดของโปรแกรมเบ้ืองตน จากนั้นใชคาขอมูลท่ีเคยเก็บไว 
(Historical Data) ในการแปลงคาจากขนาดของ Proxy ไปเปนขนาดของ LOC (Line of Code) 

 
PSP2: Personal Quality Management 

ในข้ันตอนของ PSP2 ไดเพิ่มการออกแบบสวนบุคคล (Personal Design) และการทบทวน
รหัสคําส่ัง (Code Review) การทบทวนน้ีชวยใหวิศวกรซอฟตแวรพบขอบกพรองไดเร็วข้ึนใน
กระบวนการและเห็นคุณคาของการคนพบขอบกพรองแตเนิ่น ๆ พวกเขาจะตองวิเคราะห
ขอบกพรองท่ีพบและใชเปนขอมูลในการสรางรายการตรวจสอบที่ใชเพื่อการทบทวน (Review 
Checklists) ขอดีของรายการการตรวจสอบท่ีสรางจากประสบการณท่ีผานมาของแตละคน ทําให
คนพบขอบกพรองของแตละคนท่ีมักจะเกิดข้ึนซํ้า ๆ กัน 

การทบทวนมีประสิทธิผลสําหรับการกําจัดขอบกพรองท่ีมักพบในข้ันตอนการคอมไพล
โปรแกรม และขอบกพรองท่ีสวนมากพบที่ข้ันตอนการทดสอบ แตการลดขอบกพรองในข้ันตอน
การทดสอบท่ีสําคัญเกิดจากการออกแบบท่ีมีคุณภาพ PSP2.1 จึงช้ีใหเห็นถึงความจําเปนของกร
ออกแบบ โดยเพิ่มสวนของ Design Notation ใหมีแมแบบ (Template) ของการออกแบบส่ีแบบ และ
วิธีการทบทวนการออกแบบ (Design Review Methods) โดยความต้ังใจน้ีไมใชเพื่อแนะนําวิธีการ
ออกแบบแบบใหมแตเพื่อใหแนใจวานักออกแบบไดไตรตรอง และทําเอกสารการออกแบบใน
มุมมองท่ีแตกตางกันส่ีดาน ไดแก ขอกําหนดทางการปฏิบัติการ (Operational Specification) 
ขอกําหนดทางฟงกชัน (Functional Specification) ขอกําหนดทางสถานะ (State Specification) และ
ขอกําหนดทางตรรกะ (Logic Specification) 
 
PSP3: Cyclic Personal Process 

PSP3 ช้ีใหเห็นถึงขนาดของโครงการที่เหมาะสมสําหรับผูพัฒนาคนหนึ่งท่ีสามารถทําได
โดยไมสูญเสียคุณภาพของงาน หรือแมแตผลิตภาพ (Productivity) วิศวกรซอฟตแวรจะเรียนรูถึง
ผลิตภาพท่ีตัวเองทําไดในชวงของขนาดโครงการท่ีเล็กท่ีสุดจนถึงขนาดของโครงการที่ใหญท่ีสุดจุด
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ท่ีผลิตภาพเร่ิมลดลงก็คือจุดท่ีบอกถึงขนาดโครงการท่ีสูงสุดท่ีผูพัฒนาจะรับได PSP3 ไดแนะนํากล
ยุทธในการพัฒนาเปนวงรอบ (A Cyclic Development Strategy) ซ่ึงโปรแกรมขนาดใหญจะถูก
แบงเปนสวน ๆ ในแตละวงรอบในการพัฒนาตามความสามารถของนักพัฒนาเอง แลทําสวนท่ี
เหลือในวงรอบถัดไป และเพื่อเปนการสนับสนุนแนวคิดนี้ PSP3 ยังไดแนะนํา High-Level Design, 
High-Level Design Review, Cycle Planning และ Development Cycles บนพื้นฐานของ
กระบวนการ PSP2.1 ฟอรมเอกสารใหมสองฟอรมไดถูกแนะนําไดแก เอกสารสรุปในแตละวงรอบ
ซ่ึงบันทึกผลสรุปของขนาด เวลาท่ีใช และขอบกพรองท่ีคนพบในแตละวงรอบ และเอกสารท่ี
ติดตามประเด็นปญหาสําคัญ (Issue Tracking Log) ท่ีอาจสงผลตอวงรอบในอนาคต หรือเม่ือพัฒนา
ทุกวงรอบอยางสมบูรณแลว 

 
ในตารางที่ 2.1 เปนการสรุปส่ิงท่ีผูเรียน (วิศวกรซอฟตแวร หรือนักเรียนท่ีทําการฝก PSP) 

จะเรียนรูและปรับปรุงกระบวนการของตัวเองผานแบบฝกหัดเหลานี้ ภายหลังจากท่ีไดรับ
มอบหมายใหทําแตละ Assignment ของแตละข้ันตอนของ PSP 
 
ตารางท่ี 2.1 PSP Training Modules 

Process 
level 

Assignments ส่ิงท่ีผูเรียนจะเรียนรู 

PSP0 Assignment#1 เรียนรูการบันทึก เวลา และขอบกพรอง (Time and Defect 
Recording) ของแตละกระบวนการ 

PSP0.1 Assignment#2 
Assignment#3 

เรียนรูการบันทึกขนาดของโปรแกรม (Size Recording) 

PSP1 Assignment#4 การประมาณขนาดของโปรแกรม และเวลาท่ีใช (Size and Time 
Estimating) 

PSP1.1 Assignment#5 
Assignment#6 

การวางแผนงาน และการจัดกําหนดการ (Task and Schedule 
Planning) 

 Midterm 
Report 

พัฒนากระบวนการสําหรับการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการ 
เพ่ือใชวิเคราะหขอมูลในกระบวนการท่ีไดจาก Assignments ท้ัง
หกขางตน 

PSP2 Assignment#7 เรียนรูการทบทวนการทํางานเปนรายบุคคล (Personal Reviews) 
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PSP2.1 Assignment#8 
Assignment#9 

เรียนรูกระบวนการออกแบบอยางเปนทางการ (Formal Design 
Process) 

PSP3 Assignment#10 เรียนรูการพัฒนาเปนวงรอบ (Cyclic Development) 
 Final Report พัฒนากระบวนการสําหรับการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการ 

และใชเพื่อวิเคราะหขอมูลท่ีไดมาท้ังหมด 
 
2.3 มาตรฐานอุตสาหกรรมซอฟตแวร ISO 29110 VSE 

ISO 29110 เปนแนวคิดยุคใหมของ ISO ท่ีจะเนนการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และเล็ก รวมทั้งผูประกอบใหมท่ีเขามาใหมีโอกาสในการแขงขันตามแนวทางการพัฒนา
Outsourcing ซ่ึงในอดีตท่ีผานมา มาตรฐานวิศวกรรมซอฟตแวรไดถูกทําใหเปนเร่ืองท่ีเขาใจยาก
และมีความสลับซับซอนยุงยากในการปฏิบัติตาม ประกอบกับมาตรฐานซอฟตแวรระดับสากลที่มี
อยูในปจจุบันจะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานขององคกรขนาดใหญ ISO 29110 จึ่งถูกพัฒนาดวย
แนวคิดพื้นฐานเพื่อสนับสนุนองคกรขนาดเล็กใหมีโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการและรับรอง
คุณภาพในระดับสากล 

กระบวนการของ ISO 29110 จะเนนใหผูประกอบการซ่ึงอาจจะเปนผูประกอบการอิสระ
ผูประกอบการขนาดเล็กท่ีมีบุคคลกรไมเกิน 25 คน หรือหนวยงานทางดานSoftwareท่ีอยูในองคกร
ขนาดใหญใหมีกระบวนการในการพัฒนาซอฟตแวรท่ีเปนระบบ และเขาสูกระบวนการสากล โดย
จะเปนการเริ่มตนในเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI (Software Process 
Improvement) 

ทาง ISO 29110 ไดใหความสําคัญในกระบวนการท่ีจะตองทําการปรับปรุงใหเปนระบบ
และเปนสากลสองกระบวนการหลัก คือ กระบวนการดานการบริหารโครงการ (Project 
Management) และกระบวนการดานการสรางซอฟตแวร (Software Implementation) ซ่ึงจะ
ประกอบดวยกระบวนการยอยๆภายในอีก ท้ังสองกระบวนไดถูกออกแบบใหเหมาะสมกับ
ผูประกอบการขนาดเล็กจึงมีความเหมาะสมในการประยุกตใชไดทันที โดยไดกําหนดขนาดของ
กระบวนการใหเหมาะสมกับองคกรขนาดเล็ก จึงไมสรางปญหาในการปรับใชงานใหเขากับองคกร 
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รูปท่ี 2.7 กระบวนการดานการบริหารโครงการและกระบวนการดานการสรางซอฟตแวร 
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รูปท่ี 2.8 กระบวนการดานการบริหารโครงการและกระบวนการดานการสรางซอฟตแวร 

 
2.4 เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกตเว็บ (Web Application) 

สวนมากคนมักจะคุนเคยกับ Desktop Application หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีติดต้ังบน
คอมพิวเตอร์็สวนบุคคล เชน โปรแกรมพวก Microsoft Office เชนโปรแกรมพิมพงาน หรือ Word 
Processor ท่ีใชพิมพงาน ซ่ึงจะติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอรและใชไดทีละคน 

หากทํางานท่ีบริษัทจะคุนเคยกับโปรแกรมท่ีบริษัทใช เชน ERP หรือ MRP หรือโปรแกรม
หองสมุด โปรแกรมพวกนี้มักจะเปนโปรแกรมแบบ Client - Server คือโปรแกรมท่ีใชงานโดยคน
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หลาย ๆ คนพรอม ๆ กัน โดยมีการเก็บขอมูลไวท่ีฐานขอมูลกลาง ทําใหทุกคนใชขอมูลเดียวกัน 
รวมกันได  

โดยโปรแกรมจะถูกแบงออกเปนสองสวน คือสวนหนึ่งถูกติดต้ังท่ี Server สวนกลาง และ
อีกสวนติดต้ังท่ีคอมพิวเตอรของผูใช หรือท่ีเรียกวา Client ซ่ึงท้ังสองสวนจะทํางานรวมกัน โดย
โปรแกรมบน Server มักจะทํางานหลัก ๆ ท่ีจําเปนเชนการคํานวณ การคนหาขอมูล การเก็บขอมูล 
สวนโปรแกรมท่ีคอมพิวเตอรของเรา หรือท่ีเรียกวา Client นั้นจะทําหนาท่ีนําเสนอขอมูล และรับ
ขอมูลจากผูใช หรือท่ีเรียกวาเปน User Interface โปรแกรมแบบนี้ซับซอนและดูแลยาก เพราะหาก 
Upgrade โปรแกรมท่ี Server ก็ตอง Upgrade โปรแกรมที่ Client ดวย ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีลําบากเนื่องจาก 
Client มีหลายเคร่ืองทําใหยากตอการ Upgrade ไดครบ   

ในระยะหลังนี้จึงไดเกิดโปรแกรมอีกประเภทหนึ่งซ่ึงไดรับความ นิยมมากข้ึน โปรแกรม
นั้นก็คือ Web Application เปนโปรแกรมท่ีติดต้ังบน Server ซ่ึง Web Application สามารถใชงาน
แทนโปรแกรมท้ังแบบ Desktop และแบบ Client - Server เชน โปรแกรม Google Application ซ่ึง
ใชแทน Microsoft Office เชนมีท้ัง Word Processor และหรือ Spread Sheet ท่ีใชแทน Excel  

โดยเฉพาะโปรแกรมแบบ Client-Server หลายตัวก็กําลังแปลงตัวเปน Web Application 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา เชน SAP, Lotus Notes ฯลฯ  

ขอดี ของ Web Application ตรงท่ี Web Application ไมตองใช Client Program ทําใหไม
ตอง Upgrade Client Program และสามารถใชผาน Internet Connection ท่ีมีความเร็วตํ่ากวา ทําให
ใชโปรแกรมไดจากทุกแหงในโลก 
 
2.5 แนวคิด Software as a Service (SaaS) 

SaaS (Software as a Service) เปนแนวทางพัฒนาซอฟตแวรรูปแบบใหมสําหรับการ
ใหบริการซอฟตแวรโดยท่ีแตกอนอาจจะตองซ้ือซอฟตแวรเปนลิขสิทธ์ิ (License) และลงโปรแกรม
บนคอมพิวเตอรของตนเองเพ่ือใชงาน เม่ือถึงเวลาที่ผูผลิตทําการอัพเดทเปนเวอรช่ันใหมผูใชงาน
ตองดาวนโหลดหรือซ้ือซอฟตแวรในเวอรช่ันใหม และถาหากมีผูใชซอฟตแวรเปนจํานวนมากจะ
ทําใหเสียเวลาและเงินอยางมากในการอัพเดทซอฟตแวรในแตละคร้ัง ซ่ึง SaaS จะสามารถแกปญหา
ในจุดนี้ไดโดยมองซอฟตแวร เปนเหมือนบริการอยางหนึ่ง โดยผูใชบริการเพียงแคจายเงินคาบริการ 
แลวก็สามารถใชงานซอฟตแวรผานทางเว็บบราวนเซอรไดทันที เม่ือมีการอัพเดทซอฟตแวรก็จะทํา
เองอัตโนมัติโดยผูผลิต SaaS มีขอดีคือผูใชจะสามารถวางแผนงบประมาณสําหรับการซ้ือซอฟตแวร
ไดงายยิ่งข้ึนและใชเวลานอยในการอัพเดทเวอรช่ันซอฟตแวรแตละคร้ัง 
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ดังนั้น SaaS ก็คือ Web-Based Software ท่ีผูใชสามารถเรียกใชบริการตาง ๆ ของซอฟตแวร
ผานทางเว็บ โดยผูใชมิตองคํานึงถึงวาซอฟตแวรท่ีใชอยูจะมี Host Server ตั้งอยูท่ีใด,ใช OS อะไร 
หรือวาถูกเขียนข้ึนมาโดยใชภาษาคอมพิวเตอรอะไร และไมตอง Install โปรแกรมไวบนเคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีใชอยูเลย ตัวอยางของ SaaS ท่ีพบเห็นกันไดในชีวิตประจําวันก็อยางเชน Web-Based 
Email Service ตาง ๆ อยาง Hotmail, Gmail, Yahoo ท่ีจะมีการเก็บโปรแกรมและขอมูลตาง ๆ ไวท่ี 
Host แลวใหผูใชสามารถเรียกใช Application ตาง ๆ ผานทางเว็บไซตได 
 
วัตถุประสงคของ SaaS มีดังนี้ 

1. เพื่อใหการบริหารจัดการและควบคุมซอฟตแวรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน
บริษัทท่ีขายซอฟตแวรและประสบปญหากับการถูกก็อปปโปรแกรมไปขาย ก็จะสามารถ
ควบคุมปญหาสวนนี้ไดงายข้ึน 

2. เพื่อใหผูใชมีความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะบางคนมักจะเจอปญหา ตัวอยางเชน ซ้ือ
โปรแกรมมาแตลงไมเปน หรือ ตองคอยตามอัพเกรดโปรแกรมท่ีใช ซ่ึงบางคร้ังไมมีเวลา 
การใช SaaS จะตัดปญหาเหลานี้ไป เพราะบริษัทท่ีใหบริการอยูจะดูแลใหหมด 

3. เพื่อใหการบริการซอฟตแวรเปนไปไดอยางท่ัวถึง ทุกท่ี ทุกเวลา บนโลกใบนี้ 
4. เพื่อใหสามารถใชซอฟตแวรเพียงชุดเดียวในการใหบริการแกผูใชหลาย ๆ คน ซ่ึงนี่เปนส่ิง

ท่ีผูผลิตซอฟตแวรตองการเนื่องจากจะชวยประหยัดตนทุนลงไปไดมาก 
5. เพ่ือใหการจายเงินมีความยืดหยุนตามบริการท่ีใช ใครใชมากก็จายมาก ใครใชนอยก็จาย

นอยลงมาตามลําดับ  
 
SaaS สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. Business-Orientated Services คือ การใหบริการแกองคกรหรือหนวยงานตาง  ๆ  
2. Customer-Orientated Services คือ การใหบริการแกบุคคลท่ัว ๆไป สวนใหญแลวมักจะ

เปนการใหบริการแบบฟรีๆ 
 
สรุปโดยท่ัวไป SaaS จะมีลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. ใหบริการผานทาง Web Browser โดยผูใชไมตองติดต้ังซอฟตแวรลงบนเคร่ืองของตนเอง
และสามารถเรียกใชงานผานเว็บไซตไดทันที 

2. มีลักษณะการใชงานแบบ On-Demand คือ เม่ือผูใช Access เขาไปใชในโปรแกรมคร้ังหนึ่ง
แลว ตอไปไมวาจะอยูท่ีไหนหรือเวลาใด ก็สามารถกลับไปใชซอฟตแวรนั้นไดทุกเม่ือ 
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3. ใชเทาไหรก็จายเทานั้น หมายถึง จายเงินตามจริงท่ีใชงาน ไมตองเหมาจายท้ังหมด 
4. ไมจําเปนตองมี IT Support คอยดูแล เพราะ SaaS ใชงานงายมาก และโครงสรางรวมทั้ง

ระบบภายใน ทางบริษัทผูใหบริการจะเปนผูดูแลใหท้ังหมด 
 
2.6 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) 

แบบจําลองน้ําตกประกอบไปดวยข้ันตอนการดําเนินงานท่ีเรียงตอเนื่องกันเปนลําดับ 
ข้ันตอนตอไปจะเร่ิมตนดําเนินการไดจะตองรอใหข้ันตอนกอนหนาเสร็จส้ินกอน โดยข้ันตอน
พื้นฐานในการดําเนินงานพัฒนาซอฟตแวรในแบบจําลองน้ําตกประกอบดวย 5 ข้ันตอนไดแก การ
กําหนดความตองการ (Requirement Definition) การออกแบบซอฟตแวรและระบบ (System and 
Software Design) การลงมือพัฒนาและทดสอบในระดับหนวย (Implementation and Unit Testing) 
การประสานระบบและทดสอบระบบ (Integration and System Testing) การนําไปใชและ
บํารุงรักษา (Operation and Maintenance) ดังรูปท่ี  
 

 
รูปท่ี 2.9 แสดงกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก 

 
แบบจําลองน้ําตก ประกอบไปดวยข้ันตอนพื้นฐานในการดําเนินงานพัฒนาซอฟตแวร ซ่ึงมี 

5 กระบวนการไดแก  
1. การกําหนดความตองการ (Requirement Definition) เปนกระบวนการในการกําหนด 

วัตถุประสงค การทํางานและขอบเขตของระบบ จากการประชุมกับผูใชระบบ แลว
นํามาอธิบายในรายละเอียด เพื่อสรางเปนเอกสารขอกําหนดความตองการของระบบ 
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2. การออกแบบซอฟตแวรและระบบ (System and Software Design) เปนกระบวนการ
ในการนําความตองการของระบบ มาอธิบายรูปแบบสถาปตยกรรมและละเอียดตางๆ 
เพื่อระบุสวนประกอบของระบบ การอธิบายการทํางานรวมถึงความสัมพันธของสวน
ตางๆ แลวสรางเปนเอกสารการออกแบบระบบ เพื่อส่ือสารใหผูพัฒนา เขาใจตรงกัน 

3. การลงมือพัฒนาและทดสอบในระดับหนวย (Implementation and Unit Testing) ใน
กระบวนการนี้ ซอฟตแวรท่ีถูกออกแบบไว จะถูกสรางใหทํางานไดจริงในแตละสวน 
ตามความตองการ พรอมท้ังทดสอบในแตละสวนแยกกัน เพื่อใหแนใจวาการทํางาน
ในแตละสวนนั้น ตรงกับความตองการมากท่ีสุด 

4. การประสานระบบและทดสอบระบบ (Integration and System Testing) หลังจากท่ี
พัฒนาในแตละสวน ใหสามารถทํางานไดตามความตองการแลว ก็จะตองนําแตละ
สวนมาทําการประสานกันเปนระบบ และทดสอบเพ่ือใหแนวาระบบโดยรวมท้ังหมด 
สามารถทํางานรวมกันอยางราบร่ืน และตรงกับความตองการมากท่ีสุด หลังจาก
กระบวนการนี้แลว ซอฟตแวรก็พรอมจะถูกสงมอบใหผูใชตอไป 

5. การนําไปใชและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance) เปนกระบวนการท่ีมีชวง
ระยะเวลานานท่ีสุดของวงจรชีวิตซอฟตแวร ตั้งแตการติดต้ังซอฟตแวร การใชงาน 
และการบํารุงรักษาระบบ ใหสามารถทํางานไดอยางราบร่ืน ตลอดชวงเวลาท่ี
ซอฟตแวรถูกใชงาน รวมถึงการปรับเปล่ียนซอฟตแวร ใหตอบสนองกับความตองการ
ใหม ตามรูปแบบธุรกิจหรือการใชงานของผูใชท่ีเปล่ียนแปลงไป 

  
โดยทุกๆ กระบวนการจะตองไดผลลัพธ เพื่อนําไปใชในกระบวนการตอไป และมีผลตอบ

กลับ เพื่อสงกลับไปยังกระบวนการท่ีตองการตอไป 
 
ในบทนี้ไดแสดงขอมูลสาระสําคัญ จากเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงได

ทําการศึกษาและอางอิง เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา ท่ีนําเสนอในบท
กอนหนานี้ ซ่ึงหลังจากไดขอมูลท่ีเกี่ยวของแลว  ก็จะออกแบบวิธีการศึกษาวิจัยโดยอาศัย
กระบวนการการพัฒนาซอฟตแวรแบบน้ําตก ซ่ึงรายละเอียดการออกแบบวิธีการศึกษาวิจัยใน
กระบวนการตางๆ จะไดถูกกลาวในบทถัดไป 


