
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
3.1 แนวทางการคนควาและพัฒนา 

การพัฒนาระบบงานสารสนเทศอยางมีคุณภาพ จะตองเร่ิมจากกระบวนการศึกษาและ
วิเคราะหระบบงานท่ีมีอยูเดิม ท้ังขอมูลท่ีเปนเอกสาร การสัมภาษณผูเกี่ยวของท้ังหมดเกี่ยวกับการ
ทํางานในระบบท่ีเปนอยู เพ่ือจะทําใหผูพัฒนาระบบสามารถเขาใจข้ันตอนการทํางานของระบบท่ี
เปนอยูอยางชัดเจน รวมถึงขอมูลปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน เพื่อนําขอมูลท่ีไดมา
ใชประกอบกับการวิเคราะหขอมูลระบบงานสารสนเทศที่จะทําการพัฒนาข้ึนใหม ใหตรงกับความ
ตองการของผูใชงานและถูกตองตามหลักการออกแบบระบบงานสารสนเทศท่ีดี  

วิธีการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบพัฒนาคุณภาพของวิศวกรซอฟตแวรโดยกระบวนการ
ซอฟตแวรระดับบุคคลบนโปรแกรมประยุกตเว็บ อาศัยกระบวนการตามการพัฒนาซอฟตแวรแบบ
น้ําตก ดังท่ีกลาวไวในบทท่ี 2 ซ่ึงแบงออกเปน 5 ข้ันตอนไดแก การกําหนดความตองการ 
(Requirement Definition) การออกแบบซอฟตแวรและระบบ (System and Software Design) การ
ลงมือพัฒนาและทดสอบในระดับหนวย (Implementation and Unit Testing) การประสานระบบ
และทดสอบระบบ (Integration and System Testing) การนําไปใชและบํารุงรักษา (Operation and 
Maintenance) โดยโครงการนี้ มีการปรับแตงใหเหมาะสมกับการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

3.1.1 การกําหนดความตองการ 
3.1.2 การออกแบบระบบ 
3.1.3 การพัฒนาระบบ 
3.1.4 การทดสอบระบบ 
3.1.5 การบํารุงรักษาระบบ 

 
3.1.1 การกําหนดความตองการ 
 เปนกระบวนการศึกษาปญหาท่ีจะนําระบบซอฟตแวรไปแกไข และนํามาวิเคราะหเพื่อ

กําหนดความตองการของระบบ ซ่ึงจะนําไปใชในกระบวนการออกแบบระบบตอไป ซ่ึงวิธีการ
ดําเนินงานในกระบวนการนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ศึกษาปญหาและแนวทางแกไข 
1) ศึกษากระบวนการพัฒนาซอฟตแวรของแตละบุคคลในปจจุบัน 
2) ศึกษากระบวนการซอฟตแวรระดับบุคคลเพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม 
3) ศึกษามาตรฐานอุตสาหกรรมซอฟตแวร ISO 29110 VSE 
4) ในการศึกษาระบบงานเดิมท่ีอยู ผูศึกษาไดสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของกับการใชงานระบบ

เดิมท้ังหมดพบวามีปญหา ท้ังในสวนของการใชงาน และในสวนของความเขาใจใน
ทฤษฎีซ่ึงเปนผลทําใหการพัฒนาคุณภาพของวิศวกรซอฟตแวรโดยกระบวนการ
ซอฟตแวรระดับบุคคล ไมสามารถทําไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ทําใหหลาย
คร้ังผูใชงานเกิดความรําคาญและเลิกใชทฤษฎีนี้ในการพัฒนาคุณภาพของตนเอง โดย
สามารถทําการสรุปเปนหัวขอปญหาท่ีสําคัญไดดังตอไปนี้ 

a) การใชงานยากและมีความซับซอน ไมเหมาะสําหรับคนท่ัวไป แมวาจะมีคูมือ
โดยละเอียดก็ตาม แตไมไดถูกแปลใหเปนภาษาไทยเพื่อทําใหเขาใจงาย จึงทํา
ใหผูท่ีสนใจไมสามารถเขาถึงในรายละเอียดและวิธีการใชงานอยางถูกตอง  

b) เขาถึงไดยากและเปนท่ีรูจักแคในวงแคบ เฉพาะกลุมอาจารย นักศึกษา ผูท่ี
เกี่ยวของหรือผูท่ีสนใจเทานั้น ทําใหความรูถูกจํากัดอยูในเฉพาะกลุมบุคคล 
กลุมหนึ่งเทานั้น 

c) ทฤษฎีนี้ยังไมเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย เนื่องจากยังไมไดรับการสนับสนุนให
เปนท่ีรูจักและเผยแพรออกไปสูวงกวาง เพื่อใหทราบถึงประโยชน หรือผลดีท่ี
จะไดรับเม่ือใชทฤษฎีนี้ควบคูไปกับการทํางานประจํา ทําใหไมไดรับการตอบ
รับจากกลุมบุคคลภายนอกมากเทาท่ีควร 

d) ไมมีชองทางในการแจงปญหา เม่ือกลุมบุคคลภายนอกท่ีนําทฤษฎีออกไปใช
งาน เพื่อพัฒนาตนเอง หรือ คนภายในองคกร และติดปญหาในหลาย ๆ ดาน 
แตกลับไมมีหนวยงานท่ีดูแลในสวนท่ีใหคําปรึกษาอยางจริงจัง เพื่อท่ีจะไดนํา
ปญหาท่ีไดรับไปพัฒนาตอยอดเพื่อรองรับการใชงานใหเหมาะสมกับผูใชงาน
ในปจจุบัน 

e) การสืบคนขอมูลการใชงานทําไดโดยความลําบาก เนื่องจากการเก็บขอมูลท่ี
ไมเปนระบบและเก็บไวหลายแหง และวิธีการเก็บจะเก็บไวเปนลักษณะของ
ไฟลขอมูล Microsoft Access ทําใหการสืบคนขอมูลท่ีอยูในไฟลทําไดยาก 
และใชเวลานานในการสืบคน หลายแหงหลายท่ีและขอมูลอาจสูญหายได
โดยงาย 
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f) การตรวจสอบการทํางานในการใชกระบวนการซอฟตแวรระดับบุคคล ควบคู
กันไปกับการทํางานของพนักงานโดยหัวหนางาน สามารถทําไดเม่ืออยูท่ี
บริษัท ฯ เทานั้น ถาหากหัวหนางานตองออกไปทํางานนอกสถานท่ีก็ไม
สามารถทราบขอมูล จึงเปนการยากท่ีจะวางแผนการทํางานหรือตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเม่ืออยูนอกบริษัท ฯ 

g) การขาดระบบการรายงานผลท่ีดี เพื่อใหผูบริหารหรือหัวหนางานทราบ
สถานการณปญหาในการใชงานหรือขอบกพรองของแตละบุคคล เพื่อท่ีจะ
สามารถนําขอมูลท่ีไดมานั้นไปปรับปรุงการทํางานของพนักงาน รวมไปถึง
หนาท่ีความรับผิดชอบในโครงการของบริษัท ทําใหเกิดปญหาในการพัฒนา
นอยท่ีสุด ซ่ึงจะทําใหคุณภาพของซอฟตแวรสูงข้ึนตามมา 

 
2. เก็บขอมูลความตองการของระบบ 

จากการรวบรวมขอมูลระบบเดิมท่ีมีอยู รวมถึงการรับทราบปญหาของระบบท้ังเร่ืองวิธีการ

ทํางาน การจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของและการนําขอมูลมาใชงาน จึงนําขอมูลท่ีไดรับมาทําการ

วิเคราะหถึงความตองการผูใชงานและขอกําหนดของระบบใหมท่ีควรจะมี โดยการวิเคราะหความ

ตองการของผูใชและกําหนดความเปนไปไดของระบบใหม  สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

1) การวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ 
a) ผูใชงานมีความตองการระบบท่ีสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา ไมจํากัดเฉพาะ

สถานท่ี ท่ีทํางานเทานั้น  
b) การจัดเก็บขอมูลของระบบ ควรทําการจัดเก็บไวท่ีแหลงจัดเก็บท่ีเดียว เพื่อ

ประโยชนสําหรับการนําไปใชงาน 
c) การเขาถึงขอมูลควรมีการจัดการเร่ืองการรักษาความปลอดภัยขอมูล ตาม

หนาท่ีความรับผิดชอบของแตละบุคคล 
d) สามารถตอบสนองการใชงานตามข้ันตอนและมีเคร่ืองมือในการอํานวยความ

สะดวกในการทํางานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
e) มีวิธีการสืบคนขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
f) สามารถรายงานขอมูลตาง ๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงใหมีกระบวนการที่มีคุณภาพ

มากข้ึน 
g) ใชงานงายและทําความเขาใจไดงายไมซับซอน 
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2) การกําหนดความเปนไปไดของระบบใหม 
a) การพัฒนาระบบพัฒนาคุณภาพของวิศวกรซอฟตแวรโดยกระบวนการ

ซอฟตแวรระดับบุคคลบนโปรแกรมประยุกตเว็บ ควรจะใชเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต โดยการพัฒนาระบบงานควรจัดทําในรูปแบบของเว็บไซต 
เพื่อใหสามารถใชงานไดทุกสถานท่ี และตลอดเวลา 

b) ภาษาท่ีใชในการพัฒนาระบบควรจะใชภาษาท่ีมีการใชกันอยางแพรหลาย คือ 
ภาษาพีเอชพี เพื่อใหสามารถแกไขปญหาในการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากมีแหลงขอมูลวิธีการพัฒนา ท่ีเผยแพรอยางมากมาย 

c) การพัฒนาระบบพัฒนาคุณภาพของวิศวกรซอฟตแวรโดยกระบวนการ
ซอฟตแวรระดับบุคคลบนโปรแกรมประยุกตเว็บ ควรจะครอบคลุมความ
ตองการท้ังหมดของผูใชงานเปนหลัก  และมีการประยุกตวิ ธีการทาง
สารสนเทศขอมูลใหเกิดประโยชนตอผูใชงานและบริษัทมากท่ีสุด 

 
3) วิเคราะหความตองการของระบบ 
ทําการวิเคราะหความตองการจากการศึกษาและการเก็บขอมูลความตองการ โดยให

สอดคลองกับการใชงานจริงและขอจํากัดของเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางเอกสารขอกําหนด
ความตองการ สําหรับใชในกระบวนการออกแบบและพัฒนา  

 
ผลลัพธท่ีตองการจากกระบวนการน้ี คือ เอกสารขอกําหนดความตองการของระบบ ซ่ึง

จําเปนตองนําไปใชในกระบวนการออกแบบ 
 

3.1.2 การออกแบบระบบ 
เปนกระบวนการ ในการนําความตองการของระบบท่ีไดจากกระบวนการกอนหนานี้ มา

วิเคราะหและออกแบบรายละเอียดในแตละสวนของซอฟตแวร เพื่อเตรียมไวสําหรับการพัฒนาและ
ทดสอบระบบ ในกระบวนการขั้นตอไป โดยใชหลักการและรูปแบบท่ีนักพัฒนาสามารถเขาใจได
งาย ซ่ึงวิธีการดําเนินงานในกระบวนการนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. วิเคราะหและแบงสวนออกแบบของระบบ 
1) ออกแบบการทํางานของระบบในสวนของผูใชงานท่ัวไป 
2) ออกแบบการทํางานของระบบในสวนของผูดูแลระบบ 
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2. ออกแบบระบบ 
เม่ือมีการวิเคราะหและแบงสวนออกแบบของระบบเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงเร่ิมดําเนินการ

ในสวนของงานออกแบบ โดยทําการออกแบบระบบตามการออกแบบซอฟตแวรเชิงวัตถุดวยยูเอ็ม
แอล ซ่ึงประกอบดวย 

1) ยูสเคสไดอาแกรม (Use Case Diagram) ใชสําหรับออกแบบสวนของการทํางานหลัก 
และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับระบบ รวมถึงความสัมพันธกับระบบภายนอก 

2) คลาสไดอาแกรม (Class Diagram) ใชสําหรับออกแบบคลาส โครงสรางของคลาส 
และความสัมพันธระหวางคลาสที่มีในระบบ 

3) แอคติวิตีไดอาแกรม (Activity Diagram) ใชสําหรับออกแบบกิจกรรมที่เกิดข้ึนใน
ระบบ ตามลําดับข้ันตอนการทํางานของระบบ 

 
3. ออกแบบสวนท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดวย 

1) ออกแบบฐานขอมูลดวยอีอารไดอะแกรม (ER Diagram) ใชเพื่อแสดงแอตทริบิวตตาง 
ๆ และแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลแตละตัว  ซ่ึงจะทําใหผูพัฒนาไดเห็น
โครงสรางของขอมูลท่ีครอบคลุมและชัดเจน สามารถทําการตรวจสอบและแกไข
ฐานขอมูลท่ีออกแบบไดงาย 

 
ผลลัพธท่ีตองการจากกระบวนการนี้ คือ เอกสารขอกําหนดการออกแบบระบบ ท่ีจําเปน

สําหรับการพัฒนาระบบ และผลตอบกลับไปยังการกําหนดความตองการ คือ ขอมูลการออกแบบท่ี
สัมพันธกับความตองการ โดยจะนําไปตรวจสอบวาการออกแบบน้ัน ตอบสนองกับความตองการ
หรือไม หากไมเปนไปตามความตองการก็จะตองแกไขการออกแบบนั้น หรือหากไมสามารถแกไข
การออกแบบได อาจจะจําเปนตองปรับปรุงขอกําหนดความตองการใหสอดคลองกันมากท่ีสุด 
 

3.1.3 การพัฒนาระบบ 
 เปนกระบวนการในการพัฒนาระบบใหไดตามขอกําหนดที่ไดออกแบบเอาไวและ

ประกอบเขาดวยกัน เพื่อใหออกมาเปนซอฟตแวรท่ีสามารถใชงานได ซ่ึงการดําเนินงานใน
กระบวนการนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เคร่ืองมือสําหรับการพัฒนา 
1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวเจ็ด (Microsoft Windows 7) 
2) โปรแกรมแอปเซิรฟ-วิน32-รุน 2.5.9 (Appserv-win32-2.5.9) 
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3) โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) 
4) โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) 
5) โปรแกรมไมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร (Dreamweaver) 
6) โปรแกรมอโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop) 
7) โปรแกรมอโดบี อิลาสเตรเตอร (Adobe Illustrator) 
8) โปรแกรมอโดบี แฟลช (Adobe Flash) 

 
2. ข้ันตอนการพัฒนา 

1) ติดต้ังเคร่ืองมือสําหรับการพัฒนาระบบ บนคอมพิวเตอร 
2) ศึกษาเอกสารการออกแบบระบบ 
3) แบงการพัฒนาออกเปนสวน ๆ ตามเอกสารการออกแบบ 
4) ออกแบบคําส่ังของโปรแกรมทีละสวน 
5) สรางไฟลคําส่ังและเขียนคําส่ังทีละสวน 
6) ทําการคอมไพลในสวนยอย 
7) นําแตละสวนมาเช่ือมกัน แลวคอมไพลตามลําดับ อีกคร้ัง 
8) จัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม 
 
 ผลลัพธท่ีตองการจากกระบวนการนี้ คือ ระบบท่ีถูกพัฒนาแลว พรอมเอกสารประกอบ

โปรแกรมเพื่ออธิบายรายละเอียดการทํางานในแตละสวน ซ่ึงการทํางานของระบบอาจจะยังไม
สมบูรณ โดยจะนําไปใชในกระบวนการทดสอบตอไป สวนผลตอบกลับไปยังการออกแบบ คือ 
ขอมูลการพัฒนาท่ีสัมพันธกับการออกแบบ โดยจะนําไปตรวจสอบวาการพัฒนา ดําเนินไปตามการ
ออกแบบหรือไม หากไมเปนตามการออกแบบ ก็จะตองแกไขใหสอดคลองกัน กอนท่ีจะเขาสูการ
ทดสอบตอไป 

 
3.1.4 การทดสอบระบบ 
เปนกระบวนการในการทดสอบระบบซอฟตแวรท่ีพัฒนาเพื่อใหทํางานไดอยางถูกตอง ตรง

ตามความตองการ โดยนําซอฟตแวรมาทดสอบการทํางาน ท้ังการทดสอบระดับหนวยยอย การ
ทดสอบการทํางานรวมกันของระบบ  และการทดสอบความสามารถในการใชงานตาม
สภาพแวดลอมจริง แลวนําปญหาจากการทดสอบมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการทํางานสมบูรณ ซ่ึง
วิธีการดําเนินงานในกระบวนการนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. กําหนดข้ันตอนในการทดสอบ 
2. จัดเตรียมกรณีทดสอบและขอมูลทดสอบ 
3. เตรียมหนวยยอยของระบบท่ีตองการทดสอบ 
4. ทําการทดสอบในระดับหนวยยอย พรอมสรุปผลการทดสอบ 
5. ทําการทดสอบในระดับของการผสานหนวยยอย พรอมสรุปผลการทดสอบ 
6. ทําการทดสอบระบบภายใตสภาพแวดลอมการใชงานจริง พรอมสรุปผลการทดสอบ 
7. จัดทําเอกสารรายงานการทดสอบระบบ 

 
ผลลัพธท่ีตองการจากกระบวนการนี้ คือ เอกสารรายงานการทดสอบระบบ สวนผลตอบ

กลับไปยังกระบวนการพัฒนา จะเกิดข้ึนเม่ือพบปญหาท่ีทําใหไมสามารถผานการทดสอบตามผลท่ี
คาดหวัง ซ่ึงตองนําผลลัพธกลับไปหาสาเหตุและแกไขใหสมบูรณ แลวทําการทดสอบซํ้าอีกคร้ังจน
ไดผลลัพธตามท่ีคาดหวัง 
 

3.1.5 การบํารุงรักษาระบบ 
ในการนําระบบไปใชงาน มักจะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือปญหาข้ึนกับระบบ ซ่ึงเปนไป

ตามสภาพแวดลอมการทํางานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นกระบวนการนี้ จะเปนการวางแผนบํารุงรักษา
ระบบ โดยจัดเตรียมแผนรองรับการเปล่ียนแปลงและปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบหลังจากท่ี
นําไปใชงานแลว อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจะถูกนํามาแกไข
ปรับปรุงทันทีหรือบันทึกไวเพื่อแกไขปรับปรุงในซอฟตแวรรุนถัดไป ตามการอนุมัติของผูมีอํานาจ
ของทีมผูพัฒนา ซ่ึงจะถูกวิเคราะหในสวนตางๆ ของระบบท่ีเกี่ยวของกันและพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการเปล่ียนแปลง ตามแผนงานท่ีวางไว 
  

ผลลัพธท่ีตองการจากกระบวนการนี้ คือ แผนการบํารุงรักษาระบบ โดยจะตองสอดคลอง
กับการนําไปใชงานจริง และผลตอบกลับจากกระบวนการนี้ จะนําไปใชในการตรวจสอบ
กระบวนการกอนหนา เพ่ือคนหาสาเหตุของปญหา แลวแกไขใหสมบูรณในซอฟตแวรรุนปจจุบัน
หรือเก็บไวแกไขใหสมบูรณในซอฟตแวรรุนถัดไป 
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ในบทนี้ไดแสดงวิธีการวิจัย โดยกระบวนตางๆ ไดยึดรูปแบบการพัฒนาซอฟตแวร
แบบจําลองน้ําตก เปนตนแบบ ซ่ึงมีกระบวนการพัฒนาตางๆ ไดแก การกําหนดความตองการ การ
ออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบและการบํารุงรักษาระบบ ตามลําดับ ซ่ึง
รายละเอียดผลลัพธของกระบวนการตางๆ จะไดถูกกลาวในบทถัดไป 


