
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
3.1 ระเบยีบวธิกีารศึกษา 

การคนควาอิสระ กําหนดใหมีการแยกการพัฒนาระบบออกเปนสวน ๆ ดังที่กลาวมาแลวดังน้ี 
3.1. สวนของระบบจัดการเนื้อหา  (CMS) ซ่ึงถูกพัฒนาจากชุมชนของโอเพนซอรส 

(Opensource) 
3.2. สวนของการเช่ือมโยงของโปรแกรมจากไฟล Excel ซ่ึงเก็บรายละเอียดขอมูลจาก 

CMDB กับระบบจัดการเน้ือหา (CMS) ถูกพัฒนาข้ึนเปน Software Component  
 

สําหรับการเขาใชงาน  ผูใชงานสามารถเขาจัดการเน้ือหาขอมูลไดโดยตรงโดยการ Login เขา
ระบบ ซ่ึงผูใชสามารถเขาถึง เพิ่มเนื้อหาขอมูล การอัพโหลด (upload) ไฟลเพื่อเก็บไวในระบบ การ
แกไข และการจัดการหัวขอภายใตสิทธิ์ท่ีไดรับ หรือผูจัดการระบบสามารถนําไฟล อัพโหลดข้ึนไปยัง
ระบบ และทําการโปรเซสไฟลในลักษณะของแบทช่ิง (Batching) เพื่อทําการสรางขอมูลภายในระบบ 
CMS ตามเนื้อหาของไฟลแบชชิ่งที่ถูกอัพโหลดโดยมีจํานวนรายการใหมเพิ่มข้ึนตามจํานวนรายการ
ของไฟลอัพโหลด ดังแสดงในภาพ 

 
ภาพ 3-1 แสดงการเช่ือมโยง (Interface) ระหวาง CMS กบัการเช่ือมโยง CMDB  
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จากข้ันตอนการทํางานท่ีกลาวมาแลว จําเปนตองมีการจัดทํากิจกรรมของการบริหารโครงการ 
และการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อใหซอฟตแวรมีคุณภาพตรงตามความตองการลูกคาอยางแทจริง ผูจัดทํา
โครงการคนควาอิสระใชนํามาตรฐานของ ISO29110 ในการดําเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดโดย
สรุปดังตอไปน้ี 
 
3.2 วัตถุประสงคของการบริหารโครงการ (PM Purpose) 

วัตถุประสงคของกระบวนการบริหารโครงการถูกต้ังข้ึนเพื่อเปนแนวทางระบบกฏเกณฑใน
งานของการพัฒนาโครงการซอฟตแวร  ซ่ึงเปนไปตามเปาประสงคตามคุณภาพ  เวลา  และงบประมาณ 
 
3.3 เปาหมายของการบริหารโครงการ (PM Objectives) 

PM.O1  การวางแผนโครงการ (Project Plan) สําหรับดําเนินการโครงการถูกพัฒนาข้ึนตามที่กําหนดใน
เนื้อหาของช้ินงาน (Statement of Work) และมีการตรวจสอบความถูกตองกับลูกคา โดยการทํางานและ
บุคลากรที่จําเปนตองพรอมในการทํางานโดยการจัดกลุมตามขนาด และมีการประเมิน 
 
PM.O2  ความกาวหนาของโครงการถูกดูแลเปรียบเทียบกับแผนของโครงการ (Project Plan) และถูก
บันทึกลง รายงานสถานะความกาวหนา (Progress Status Record) การตรวจสอบไปยังการแกปญหา 
และการไมสอดคลองกันกับแผนงานถูกนํามาพิจารณากันเม่ือเปาหมายของโครงการไมเปนไปตามนั้น 
การปฏิบัติอยางเหมาะสมถูกนํามาเพ่ือทําใหถูกตอง หรือปราศจากความเสี่ยง การส้ินสุดของโครงการ
เปนการปฏิบัติเพื่อใหไดรับการตกลงจากเอกสารยอมรับของลูกคาซ่ึงจะอยูในรายการการยอมรับ 
(Acceptance Record) 
 
PM.O3  การรองขอการเปลี่ยนแปลง (Change Requests) ถูกกลาวถึงโดยการรองรับ และการวิเคราะห 
โดยการเปลี่ยนแปลงสวนของความตองการซอฟตแวร (Software Requirement) ถูกประเมินดวย
งบประมาณ ตารางเวลา และผลกระทบทางดานเทคนิค 
 
PM.O4  การทบทวนผลการประชุมของทีมงาน และลูกคาถูกอางอิง การตกลงถูกนํามาบันทึกและ
ติดตาม 
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PM.O5  ความเส่ียงถูกประกาศขึ้นในข้ันตอนของการพัฒนา และระหวางการจัดการโครงการ 
 
PM.O6  แผนการของการควบคุมเวอรชันของซอฟตแวร (Software Version Control) ถูกพัฒนาข้ึน 
รายการตางๆของซอฟตแวรคอนฟกูเรชัน (Software Configuration) ถูกระบุ ประกาศ และกรอบ
กําหนด (Baseline) การเปลี่ยนแปลง และการออกชิ้นงานตางๆ ถูกควบคุมทําใหเหมาะสมกับช้ินงาน
ของลูกคา และทีมงาน รวมถึงการเก็บควบคุมรักษา และสงมอบช้ินงานในแตละสวน 
 
PM.O7  การประกันคุณภาพของซอฟตแวร (Software Quality Assurance) ถูกจัดทําเพื่อเปนการประกัน
วาช้ินงาน (Work product) และกระบวนการตาง ๆ สอดคลองกับแผนงานของโครงการ (Project Plan) 
และความตองการที่กําหนด (Requirement Specification)  
 
หมายเหตุ การลงมือปฏิบัติเพ่ือจัดทําโครงการ (Implementation) ในสวนของกระบวนการประกัน
คุณภาพของซอฟตแวร (Software Quality Assurance) เปนการสื่อถึงประสิทธิภาพในสวนของ
Verification และ Validation และการตรวจสอบในการทํางานตาง ๆ ซ่ึงไดถูกสรางจากกระบวนการ
บริหารโครงการ (Project Management) และกระบวนการจัดทําซอฟตแวร (Software Implementation) 
 

3.4 กิจกรรมของการบริหารโครงการ 

กระบวนการบริหารโครงการประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้ 
PM.1  การวางแผนโครงการ (Project Planning), [PM.O1, PM.O5, PM.O6, PM.O7] 

กิจกรรมของการวางแผนโครงการเปนเอกสารประกอบกับรายละเอียดของแผนงานซ่ึง
มีการจัดการในโครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้ 

- การทบทวนขอบเขตของการทํางาน (Statement of Work) และข้ันตอนการทํางานซ่ึงมี
การทําสัญญาตกลงกัน  และเปนที่พึงพอใจตรงตามความตองการของลูกคา 

- วงจรการพัฒนาโปรเจ็คถูกอางอิงซ่ึงกันและกันในแตละงาน และชวงเวลา 
- การวางแผนการประกันคุณภาพของโครงการโดยการ Verification และ Validation ของ

ช้ินงาน (Work Product)/การสงมอบ ลูกคา  และการทบทวนของทีมงาน 
- ทีมงาน และลูกคามีหนาท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน 
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- บุคลากรในโครงการ และการอบรมเปนส่ิงที่จําเปน 
- การคํานวณการจัดทําโครงการ งบประมาณและการจัดตารางเวลา 
- มีการระบุเม่ือมีความเส่ียงเกิดข้ึนในโครงการ 
- มีการจัดทําการควบคุมเวอรชัน และแผนการณท่ีเปนขอกําหนด 
- การจัดเก็บโครงการ (Project Repository) ถูกบันทึก จัดการและสงมอบจัดการผลิตภัณฑ  

และเวอรชันของเอกสาร และขอกําหนด 
 

 
 

ภาพ 3-2 แสดงกิจกรรมของโครงการ ISO29110 
 

 
PM.2  การดําเนินการแผนโครงการ (Project Plan Execution), [PM.O2, PM.O3, PM.O4, 
PM.O5, PM.O7] 

กิจกรรมการดําเนินการแผนโครงการจัดทําตามแผนงานตามเอกสารของโครงการ ซ่ึง
มีกิจกรรมตอไปน้ี 
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- ขอตกลงกับหัวหนาทีมงาน  และผูเช่ียวชาญเกี่ยวของกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
- มีการทํารายการความกาวหนาของการอัพเดทโครงการ 
- การวิเคราะห และประเมินการรองขอการเปลี่ยนแปลง (Change Request) ไปยังแผนงาน

กลาวถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนกับราคา ตารางเวลา และความตองการทางเทคนิค 
- การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับแผนงาน 
- การทบทวนและตกลงกันระหวางทีมงานท่ีเกี่ยวของกับลูกคา 
- การสํารอง (Backup) ใน Project Repository และสามารถนําขอมูลกลับมาใชหากมีการกู

คืน (ในกรณีที่จําเปน) 
 
PM.3  การประเมินและควบคุมโครงการ (Project Assessment and Control), [PM.O2] 
  กิจกรรมการประเมินและควบคุมโครงการสามารถถูกติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพของแผนงานเปรียบเทียบกับเอกสารท่ีไดรับมอบหมาย   โดยกิจกรรม
ประกอบดวย 

- การทบทวนประสิทธิภาพของแผนงานจริงเปรียบเทียบความกาวหนากับเปาหมาย 
- การระบุและการประเมินความสําคัญของงบประมาณ ตารางเวลาและประสิทธิภาพของ

เทคนิคท่ีคลาดเคลื่อนไป และปญหาตางๆ 
- เอกสารการรองขอการเปลี่ยนแปลง  การดําเนินการใหถูกตองอยางเหมาะสมกําหนดข้ึน  

และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่มีการติดตามจนกระท่ังยุติลง 
 

PM.4  การส้ินสุดโครงการ (Project Closure), [PM.O2] 
  กิจกรรมการส้ินสุดโครงการจัดเตรียมเปนเอกสารของโครงการ  และผลิตภัณฑตาม
ขอตกลงกับความตองการ  ซ่ึงในกิจกรรมดังนี้ 

- การสงมอบผลิตภัณฑถูกกําหนดข้ึนในการแนะนําการสงมอบ 
- การดูแลการยอมรับผลิตภัณฑของลูกคาตามขอตกลงตามการแนะนําการสงมอบ 
- การทําใหสมบูรณของโครงการ  และสามารถลงนามในเอกสารการยอมรับ (Acceptance 

Record) 
 



 
 

29 

 

3.5 เปาหมายของ SI (SI Purpose) 

 เปาหมายของกระบวนการลงมือพัฒนาซอฟตแวร (Software Implementation) เปนการ
กระทําที่มีกฏเกณฑของการวิเคราะห การออกแบบ โครงสราง การเช่ือมโยง และกิจกรรมของการ
ทดสอบ สําหรับซอฟตแวรใหม หรือซอฟตแวรท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามการรองขอ (Requirement) 
 
3.6 วัตถุประสงค SI (SI Objectives) 

SI.O1  งานตาง ๆ ในแตละกิจกรรมถูกกระทําโดยผลสําเร็จที่เกิดจากแผนของโครงการ 
(Project Plan) ณ ปจจุบัน 

 
SI.O2  ความตองการซอฟตแวร (Software Requirement) จัดทําข้ึน การวิเคราะหสําหรับ
ตรวจสอบหาความถูกตอง และการทดสอบ ซ่ึงจะถูกยอมรับโดยตามขอกําหนดของลูกคา 
และการติดตอประสานงาน 
หมายเหตุ   สถาปตยกรรมซอฟตแวร (Software Architecture) และรายละเอียดการออกแบบ 
สามารถถูกแยกตามตารางการทํางานในแตละสวน 
 
SI.O3  สถาปตยกรรมซอฟตแวร (Software Architecture) และรายละเอียดการออกแบบ ถูก
พัฒนาข้ึนตามขอกําหนด (Baseline) ซ่ึงสามารถอธิบายถึงสวนตาง ๆ ซอฟตแวร การ
เช่ือมโยงภายในและภายนอก ความสอดคลองและสามารถตรวจสอบความตองการของ
ซอฟตแวรจะถูกกําหนดข้ึน 
 
SI.O4  สวนประกอบของซอฟตแวรถูกกําหนดโดยการออกแบบจากการผลิต การทํา Unit 
Test ถูกระบุ และถูกลงมือทําเพื่อ Verify ความสอดคลองของความตองการ และการออกแบบ 
การตรวจสอบ (Traceability) ของความตองการและการออกแบบจะถูกกําหนดข้ึน 
 
SI.O5  ซอฟตแวรถูกผลิตข้ึนกระทําการเช่ือมโยงของสวนตาง ๆ ของซอฟตแวร และมีการ 
Verify การใชงานใหเปนไปตาม Test Case และ Test Procedure ผลลัพธที่ไดถูกบันทึกลงใน 
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Test Report ขอบกพรองจะถูกทําใหถูกตองและสอดคลอง และการตรวจสอบ (Traceability) 
ของการออกแบบซอฟตแวรจะถูกกําหนดข้ึน 
 
SI.O6  ซอฟตแวรคอนฟกกูเรชัน (Software Configuration) เปนไปตามการจัดการขอกําหนด
ความตองการ (Requirement Specification) มีการตกลงรวมกันกับลูกคา ซ่ึงรวมไปถึงผูใช 
สวนปฏิบัติการ และการบํารุงรักษาเอกสารถูกนํามาเช่ือมโยงกัน ขอกําหนด และการจัดเก็บ
ในสวนการจัดเก็บขอมูลโครงการ (Project Repository) ความตองการในการเปลี่ยนแปลง 
Software Configuration จะถูกตรวจพบ และเช่ือมโยงตอนเริ่มตนของเอกสารรองขอการ
เปลี่ยนแปลง (Change Requests) 
 
SI.O7  การทํางานในสวนของการ Verification และ Validation ของผลิตภัณฑทั้งหมดจะถูก
กระทําโดยการใชกําหนดกฏเกณฑเพื่อใหมีสอดคลองบรรลุผลระหวางผลลัพธที่ไดกับ
ผลิตภัณฑที่ใสเขาไปในแตละกระบวนการ ขอผิดพลาดถูกระบุ และทําใหถูกตอง โดยการ
บันทึกและถูกจัดเก็บในสวนผลลัพธของการทํา Verification และ Validation 
หมายเหตุ : ไมไดเปนความตั้งใจที่วาทุกกระบวนการของ Verification และผลิตภัณฑ (Work 
Product) จะตองจัดทําใหกับลูกคา 

 

3.7 แผนผังของ SI (SI Diagram) 

 ตามที่แผนผังแสดงถึงกระบวนการของขอมูลระหวางกิจกรรมของกระบวนการการจัดทํา
ซอฟตแวร (Software Implementation) รวมถึงงานท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ และความสัมพันธระหวาง
กัน 
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ภาพ 3-3 แสดงกิจกรรม Software Implementation ISO29110 
 

3.8 กิจกรรมของ SI (SI Activity) 

 กระบวนการของ Software Implementation เปนไปตามกิจกรรมดังตอไปน้ี 
 

SI.1 การเริ่มตนกระบวนการลงมือทําซอฟตแวร (Software Implementation Initiation), 
[SI.O1] 
  การลงมือพัฒนาซอฟตแวรมีจุดเริ่มตนจากกิจกรรมเพ่ือใหแนใจวา Project Plan ถูก
กําหนดข้ึนในกิจกรรมของแผนงานของโครงการ (Project Planning) ซ่ึงตกลงกันภายในที่
งาน โดยกิจกรรมประกอบดวย 

- การทบทวนแผนงานของโครงการ (Project Plan) โดยทีมงานเพ่ือกําหนดหนาท่ีในแตละ
งาน (Task) 

- การตกลงรวมกันในแผนงานของโครงการท้ังของทีมงานและของผูบริหารโครงการ 
- สภาพแวดลอมของการลงมือเพื่อทําโครงการถูกกําหนดข้ึน 
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SI.2 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software Requirements Analysis), [SI.O2, 
SI.O6, SI.O7] 
  กิจกรรมการวิเคราะหความตองการซอฟตแวรวิเคราะหโดยความตองของลูกคาที่ได
ตกลงกัน  และถูกกําหนดข้ึนโดยการ Validate ตามความตองการในโครงการ โดยมีกิจกรรม
ดังน้ี 

- การหาความจริง การวิเคราะหและการกําหนดความตองการของลูกคา 
- การตกลงของความตองการของลูกคา 
- Verification และ Validation ความตองการ 
- การควบคุมเวอรชันของความตองการซอฟตแวร 

 
SI.3 สถาปตยกรรมซอฟตแวร และออกแบบรายละเอียด (Software Architectural and 
Detailed Design), [SI.O3, SI.O6, SI.O7] 
  กิจกรรมของสถาปตยกรรมซอฟตแวร (Software Architectural) และออกแบบ
รายละเอียด (Detail Design) ทําใหเปลี่ยนรูปจากความตองการทางซอฟตแวรกลายเปน
สถาปตยกรรมระบบซอฟตแวร และการออกแบบรายละเอียดของซอฟตแวร ซ่ึงประกอบไป
ดวย 

- สถาปตยกรรมการออกแบบซอฟตแวร   สวนประกอบของซอฟตแวร  Software 
Component)  และความเช่ือมโยงกันในสวนตางๆ 

- การออกแบบรายละเอียดของสวนประกอบของซอฟตแวร (Software Component) และ
การเช่ือมโยงระหวางกัน 

- ทีมงานทบทวนการกําหนดความตองการ 
- การออกแบบซอฟตแวรถูก Verify และแกไขจุดบกพรองใหถูกตอง 
- การ Verify Test Case และ Test Procedure สําหรับทดสอบการเช่ือมโยง 
- การตรวจสอบ (Traceability) ของความตองการทั้งหมด จนถึงการออกแบบซอฟตแวร  

การทดสอบ  และข้ันตอนกระบวนการทดสอบ  
- ผลิตภัณฑท่ีออกแบบและเอกสารถูกจัดเก็บภายใต Version Control 
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หมายเหตุ สถาปตยกรรมซอฟตแวร (Software Architectural) และออกแบบรายละเอียด 
(Detail Design) สามารถกระทําโดยแยกสวนกันตามตารางเวลาในโครงการ 
SI.4 โครงสรางของซอฟตแวร (Software Construction), [SI.O4, SI.O6, SI.O7] 
  กิจกรรมของโครงสรางของซอฟตแวรพัฒนาในสวนของโคดของซอฟตแวร  และ
ขอมูลจากการออกแบบซอฟตแวร (Software Design) โดยกิจกรรมมีดังน้ี 

- ทีมงานทบทวนการออกแบบซอฟตแวรเพื่อกําหนดการมอบหมายงาน และลําดับ
โครงสรางตามลําดับ 

- การเขียนโคดของสวนประกอบของซอฟตแวร และมีการปรับใชกับ Unit Test 
- การตรวจสอบ (Traceability) ระหวาง Software Component และ Software Design 

 
SI.5 การเช่ือมโยงของซอฟตแวร และทดสอบ (Software Integration and Tests), [SI.O5, 
SI.O6, SI.O7] 
  กิจกรรมเช่ือมโยงของซอฟตแวร และทดสอบเพื่อใหแนใจวาการเช่ือมโยงระหวาง 
Software Components ตาง ๆ เปนที่นาพอใจตามความตองการของซอฟตแวร โดยมีกิจกรรม
ดังน้ี 

- ทีมงานทบทวนแผนของโครงการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในแตละงาน 
- ความเขาใจในสวนของการทํา Test Case และลําดับข้ันตอนในการทําสอบ  และ

สภาพแวดลอมของการเชื่อมโยงกันของสวนงาน 
- การเช่ือมโยงระหวาง Software Component ตางๆ การจัดการขอบกพรองใหถูกตอง  

และเอกสารแสดงผลลัพธ 
- การตรวจสอบ (Traceability) ของความตองการและการออกแบบเพ่ือเช่ือมโยงเขากับ

ซอฟตแวรที่ไดถูกพัฒนาข้ึน 
- เอกสารและการ Verify สวนการปฏิบัติการ และคูมือผูใชซอฟตแวร 
- มีการ Verify ซอฟตแวรตามขอกําหนด 

 
SI.6 การสงมอบผลิตภัณฑ (Product Delivery), [SI.O6, SI.O7] 

 กิจกรรมการสงมอบผลิตภัณฑโดยสงผลิตภัณฑซอฟตแวรไปยังลูกคา  กิจกรรม
ดังตอไปน้ี 
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- มีการ Verify เอกสารการบํารุงรักษาซอฟตแวร 
- การสงมอบผลิตภัณฑซอฟตแวร และเอกสารท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดตามขอตกลงใน

วิธีการสงมอบ (Delivery Instruction) 
 

3.9 การรวมเขากันของ SI เขากับ Project Repository 

รายการของผลิตภัณฑที่ถูกเก็บอยูใน Project Repository หลังจากที่มีการรวมเขากันแลว โดย
วิธีการของ Version Control จะนํามาใชกับ Requirement Specification, Software Design, Traceability 
Record, Test Cases and Test Procedures, Software Components, Software, Product Operation Guide, 
Software User Documentation and Maintenance Documentation 

 
3.10 ผลิตภัณฑ (Product) 

Requirements Specification 
Software User Documentation 
Software Design 
Traceability Record 
Test Cases and Test Procedures 
Software Components 
Software 
 

3.11 คําอธิบายความหมายของผลิตภัณฑ ISO29110 

รายละเอียดของคําอธิบายเอกสารตาม ISO29110 ซ่ึงบางสวนถูกนํามาใชในโครงการดังน้ี 
1. Acceptance Record 
เอกสารน้ีถูกสรางเพื่อใหลูกคารับรองเมื่อมีการสงมอบโครงการ  ซ่ึงจะมีรายละเอียดของ : 

- การบันทึกการสงมอบของโครงการ 
- การระบุวันที่ไดรับ 
- การระบุส่ิงตาง ๆ ที่ถูกสงมอบ 
- การบันทึกการทํา Verification ตามสวนตาง ๆ ของการรับรองที่ถูกกําหนด 



 
 

35 

 

- การลงนามการรับของลูกคา 
2. Change Request  
เอกสารน้ีประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปน้ี 

- การระบุจุดประสงคของการเปลี่ยนแปลง 
- การระบุสถานะของการเปลี่ยนแปลง (New, Accepted, Rejected) 
- ผลกระทบที่มีตอระบบ 
- ผลกระทบตอการทํางานของระบบปจจุบันถูกระบุข้ึน 
- ผลกระทบที่เช่ือมโยงไปยังเอกสารถูกระบุข้ึน 
- การเปลี่ยนแปลงการรองขอมีเวลาเปนตัวกําหนด 

3. Correction Register 
กิจกรรมนี้ถูกสรางข้ึนเพ่ือจัดการความไมสอดคลอง  หรือปญหาตาง ๆ ใหถูกตอง ในเร่ือง
ของการทําแผนงานใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงอาจเกี่ยวของกับ 

- การระบุปญหาที่เกิดขึ้น 
- การระบุผูรับผิดชอบของการปฏิบัติในงานที่เกี่ยวของ 
- การระบุแนวทางวิธีการ 
- การระบุวันที่เริ่มตน และวันที่เสร็จตามเปาหมาย 
- การเก็บตัวระบุสถานะ 
- การระบุการติดตามการทํางาน 

4. Maintenance Documentation  
เอกสารทางอิเลกทรอนิก  หรือถูกพิมพอธิบายคุณสมบัติของ Software Configuration และ
สภาพแวดลอมที่ใชสําหรับการพัฒนา และการทดสอบ (Compilers, Design Tools, 
Construction and Tests) เอกสารการบํารุงรักษาจะรวมถึง หรือการอางอิงถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑในระหวางชวงการลงมือปฏิบัติ เชนเดียวกันกับการระบุความตองการ ซ่ึงถูกเขียน
ขึ้นในเชิงที่ผูเก่ียวของกับการบํารุงรักษาสามารถอานเขาใจได 
5. Meeting Record Record  
การบันทึกการประชุมซ่ึงเปนการตกลงกันระหวางลูกคา และทีมงานอาจมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี : 
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- เปาหมายของการประชุม 
- ผูเขารวมประชุม 
- วันที่, สถานที่ประชุม  
- การอางอิง MoM (Minute of Meeting) ของครั้งกอน 
- อะไรคือส่ิงท่ีทําใหบรรลุเปาหมาย 
- ประเด็นที่ยังคางอยู 
- ขอตกลง 
- การแจงการประชุมครั้งถัดไป 

6. Product Operation Guide 
เอกสารทางอิเล็กทรอนิก  หรือถูกพิมพอธิบายถึงขอมูลที่จําเปนสําหรับการ Install และการ
จัดการซอฟตแวร ซ่ึงประกอบไปดวย : 

- เกณฑสําหรับใชปฏิบัติงาน 
- อธิบายวาการนําไปปฏิบัติงานซอฟตแวร ซ่ึงอาจะคลอบคลุมถึง  
- สภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานที่ตองใช 
- การรองรับของทูล (Tool) และคูมือประกอบ (เชน คูมือสวนผูใชงาน) 
- การเตือนถึงความเปนไปได 
- การเร่ิมตนเตรียมตัว และเปนลําดับ 
- คําถามที่พบบอย (FAQ) 
- แหลงขอมูลอางอิงอ่ืน ๆ ที่จะชวยใหปฏิบัติการผลิตภัณฑได   
- เอกสารรับรองหรือการยอมรับดานความปลอดภัย 
- การรับรอง และการรับชวงความรู  ซ่ึงจะถูกเขียนในเชิงของความรับผิดชอบ

สวนตัวสําหรับระดับปฏิบัติการซ่ึงสามารถเขาใจได 
7. Progress Status Record 
เก็บสถานะของโครงการเปรียบเทียบกับแผนของโครงการ ซ่ึงมีรายละเอียดของ : 

- สถานะการทํางานจริงเทียบกับในแผน 
- สถานะผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
- สถานะของบุคลากรเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีประเมิน 
- สถานะของเวลาเปรียบเทียบกับตาราง 
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- สถานะของการเกิดความเส่ียงเปรียบเทียบกับที่ถูกระบุเอาไวกอนหนา 
- การบันทึกความผิดพลาดจากแผนงาน  และเหตุผลประกอบวามาเพราะเหตุใด 

8. Project Plan  
แผนของโครงการประกอบไปดวย  

- คําอธิบายผลิตภัณฑ 
- ขอบเขตการทํางาน 
- เปาหมาย 
- ส่ิงที่จะถูกสงมอบ 
- การทํางาน รวมถึง การ Verification และ Validation และทบทวนกับลูกคา 

ทีมงาน เพ่ือใหแนใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยงานตาง ๆ จะถูกเสนอเปน
รายละเอียดของโครงสราง (WBS : Work Breakdown Structure) 

- ความสัมพันธระหวางงานท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน 
- การประเมินชวงเวลาที่ใชทํางาน 
- ทรัพยากรในโครงการ (มนุษย  วิธีการ  อุปกรณ  และเครื่องมือตางๆ)  รวมถึง

การรองขอการอบรม  และตารางเวลาเมื่อมีการรองขอ 
- การจัดวางองคประกอบของทีมงาน 
- กําหนดการของงานในโครงการมีการคาดหวังในชวงของวันเวลาที่เริ่ม  และ

วันเวลาท่ีเสร็จส้ินในการทํางานของแตละสวนงาน 
- การประเมินการทํางาน และคาใชจาย 
- การวางแผนควบคุมเวอรชัน (Version Control) 
- เครื่องมือจัดเก็บผลิตภัณฑ และวิธีการระบุอางอิง 
- ตําแหนง  และวิธีการเขาถึงสวนของการจัดเก็บถูกกําหนดข้ึน 
- การสํารองขอมูล  และการกระบวนการกูคืนถูกกําหนดข้ึน 
- การจัดเก็บ  การควบคุม  และการสงมอบ (รวมถึงเอกสารสําคัญ  และการนํา

กลับคืนมา) ตองมีวิธีการท่ีระบุได 
- แนวทางการสงมอบ (Delivery Instructions) 
- องคประกอบที่จําเปนสําหรับการระบุการจัดทําของผลิตภัณฑ (เชน ฮารดแวร 

ซอฟตแวร เอกสาร ฯลฯ) 
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- ความตองการในการสงมอบ   
- ลําดับในการดําเนินการของแตละสวนงานถูกจัดทําข้ึน 
- สามารถระบุรีริซ (Release) ไดอยางเหมาะสม 
- มีระบุการสงมอบสวนประกอบของซอฟตแวรทั้งหมดอางอิงจากขอมูลของ

เวอรชัน  
- การระบุ ส่ิงที่จํ า เปนในการสํารองขอมูล  และการกู คืนโดยมี ข้ันตอน 

(Procedure) สําหรับดําเนินการ 
9. Project Repository 
การจัดเก็บอาจมีการดําเนินการตอไปนี้ : 

- การจัดเก็บสําหรับผลิตภัณฑ 
- การเก็บรักษาและความสามารถในการนํามาใช 
- ความสามารถในการดูเนื้อหา 
- รายการของเนื้อหาซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายตามคุณลักษณะ 
- การแลกเปล่ียนและสงตอขอมูลของผลิตภัณฑระหวางกลุม 
- ประสิทธิภาพในการควบคุมเหนือกวาการเขาถึง 
- การดูแลผลิตภัณฑท่ีถูกอธิบายไว 
- การนํากลับมาไดของเวอรชันของผลิตภัณฑ 
- ความสามารถในการรายงานสถานะของผลิตภัณฑ 
- การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑสามารถถูกตรวจสอบไดจากการรองขอการ

เปลี่ยนแปลง (Change Request) 
10. Requirements Specification 

การนําเสนอรายละเอียดของความตองการอาจมีการเนื้อหาตอไปน้ี: 
- การแนะนํา (Introduction) การอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ของความตองการ 

และใชภายใตขอบเขตงานของการทํางานของลูกคา 
- รายละเอียดของความตองการ : 
- หนาที่ในการทํางาน (Functionality) สรางข้ึนเพื่อทําใหเปนที่แนใจโดย

ซอฟตแวรเม่ือมีการกําหนดเงื่อนไขภายใตขอกําหนด 
- สวนหนาจอของผูใช (User Interface)  ถูกระบุในลักษณะของสวนหนาจอ
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ผูใชงาน ซ่ึงทําใหเขาใจได และเรียนรูไดอยางงายดาย ดังนั้นสําหรับผูใช
สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทําตามการเช่ือมโยงกับสวน
งานอ่ืนภายนอก 

- ความนาเช่ือถือ (Reliability)  การกําหนดระดับของการดําเนินการดาน
ซอฟตแวรเกี่ยวกับความสมบูรณ, ความผิดพลาด และการนํากลบัมาใช 

- ประสิทธิภาพ (Efficiency) ขอกําหนดระดับของการดําเนินการซอฟตแวร
เกี่ยวกับเรื่องของเวลา และการใชทรัพยากร 

- การบํารุงรักษา (Maintenance)  อธิบายรายละเอียดของสวนตางๆ ใหงายตอ
การเขาใจ และดําเนินการในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงของซอฟตแวร 

- การเคลื่อนยาย (Portability)  อธิบายรายละเอียดของคุณลักษณะของซอฟตแวร
โดยการยายจากท่ีหนึ่งไปอีกที่หนึ่งได 

- การออกแบบ  และขอจํากัดของโครงสราง (Design and Construction 
Limitations) ตองมีการกําหนดโดยลูกคา 

- การเช่ือมโยงการปฏิบัติการ (Inter-Operability) ความสามารถในการมีมากกวา
2 ระบบข้ึนไป หรือซอฟตแวรคอมโพเนนตสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลของแต
ละอัน และใชงานกันได 

- การนํากลับมาใช (Reusability) มีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ หรือสวนหน่ึงของ
มัน ดังนั้นการนํามาใชงานหลายครั้งโดยผูใช ณ เมื่อส้ินสุดผลิตภัณฑไปแลว
โดยการดําเนินการนําผลิตภัณฑอ่ืนมาใชงานรวมกัน 

11. ซอฟตแวร (Software)  
เปนซอฟตแวรของลกูคา ประกอบดวยสวนประกอบยอยของซอฟตแวร 
12. สวนประกอบของซอฟตแวร (Software Component)  
กลุมของหนวยของโคดที่มคีวามสัมพันธกัน 
13. Software Configuration 
ผลิตภัณฑของกลุมของซอฟตแวรซ่ึงมีความสอดคลองกันมีรายละเอียดของ : 

- Requirements Specification 
- Software Design 
- Traceability Record 
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- Software Components 
- Software 
- Test Cases and Test Procedures 
- Test Report 
- Product Operation Guide 
- Software User Documentation 
- Maintenance Documentation 

14. การออกแบบซอฟตแวร (Software Design) 
เอกสารนี้รวมถึงตัวอักษร และกราฟฟคเพ่ือเปนขอมูลของโครงสรางซอฟตแวร  โดย
โครงสรางอาจรวมถึงการออกแบบสถาปตยกรรมระดับบน (High Level) ของการออกแบบ
ซอฟตแวร – ซ่ึงอธิบายไวทั้งหมด 

โครงสรางของซอฟตแวร 
- การระบุความตองการของคอมโพเนนตของซอฟตแวร 
- การเช่ือมตอของซอฟตแวร 
- มีลักษณะท่ีปลอดภัย 
- มีการออกแบบความตองการเกี่ยวกับฐานขอมูล 
- การจัดการกับขอผิดพลาด  และคุณสมบัติในการกูคืน 

การออกแบบซอฟตแวรในการใหรายละเอียดแบบระดับลาง (Low level) กลาวถึง
รายละเอียดของซอฟตแวรคอมโพเนนตเพ่ือทําใหสะดวกยิ่งข้ึนเปนโครงสราง และทดสอบ
ภายใตสภาพแวดลอมการพัฒนาโปรแกรมซ่ึงประกอบดวย 

โครงสรางของซอฟตแวร 
- การระบุสวนประกอบของซอฟตแวรที่จําเปน 
- การระบุความสัมพันธระหวางองคประกอบของซอฟตแวร 
- การพิจารณามีรายละเอียดที่จําเปนดังตอไปนี้ 
- การจัดทํารายละเอียดการออกแบบ ( ซ่ึงสามารถูกเสนอในลักษณะของ 

Prototype, Flow Chart ไดอะแกรมแสดงการเช่ือมโยงของสิ่งที่มีอยู, Pseudo 
Code ฯลฯ) 

- การจัดทํารูปแบบของขอมูลเขา และขอมูลออก 
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- การจัดทําขอกําหนดของขอมูลท่ีตองการจัดเก็บ 
- การกําหนดความตองการในสวนของการอางอิงช่ือ (Naming Convention) 
- การระบุลักษณะของโครงสรางของขอมูลที่จําเปนตองใช 
- การระบุขอบเขตตาง  ๆ  ขอมูล   และวัตถุประสงคของความตองการ

สวนประกอบของขอมูล 
15. Software User Documentation 
เอกสารทางอิเลกทรอนิก หรือถูกพิมพออกมาอธิบายรายละเอียดในลักษณะของการใชงาน  
ซ่ึงเปนลักษณะของผูใช ซ่ึงอาจรวมถึง การติดต้ัง และการถอนโปรแกรมออก  การปฏิบัติใน
เชิงของระดับปฏิบัติการ  ซ่ึงสามารถเปนคูมือในการชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาข้ึน  และมีการ
อธิบายคําส่ังตาง ๆ ในการใชงาน  ซ่ึงตองอธิบายลักษณะการสื่อสารตอบสนองของ
โปรแกรมไปยังผูใชงาน  รวมถึงการเตือนเมื่อมีขอผิดพลาด  ซ่ึงอาจรวมถึงวิธีการแกไข
ปญหา  แนวทางการแกไขขอบกพรอง  ซ่ึงถูกเขียนในเชิงของผูใชใหเขาใจไดงาย 
16. Statement of Work  

- Product Description 
- Scope 
- Objectives 
- Deliverables 

17. Test Cases และ Test Procedures 
เทสเคส (Test Case) อาจมีรายละเอียดดังตอไปน้ี: 

- การระบุเคสที่ทําการเทส 
- รายการการเทสตางๆ 
- การนําเขาที่กําหนด 
- ผลลัพธท่ีกําหนด 
- องคประกอบของสภาพแวดลอมท่ีจําเปน 
- ความตองการเปนลําดับข้ันตอนซ่ึงมีความพิเศษ 
- การเก่ียวเนื่องกันของการเชื่อมตอ 

ขั้นตอนการทดสอบ (Test Procedure) อาจมีดังนี้: 
- การระบุช่ือของการเทส  รายละเอียดการเทส  และวันที่เสร็จส้ิน 



 
 

42 

 

- การระบุประเด็นการลงมือปฏิบัติที่เปนไปได 
- การระบุวาใครจะเปนคนท่ีดําเนินการข้ันตอนการทดสอบใหเสร็จส้ิน 
- การระบุถึงส่ิงท่ีจําเปนกอนการทดสอบ 
- การระบุข้ันตอนตาง ๆ รวมถึงตัวเลขของข้ันตอน  โดยมีการดําเนินการโดยผู

ทดสอบ (Tester) และมีผลลัพธท่ีเปนไปได  
18. Test Report  
เอกสารรายงานผลการทดสอบอาจประกอบดวย 

- ผลสรุปของจุดบกพรองท่ีเกิดข้ึน 
- การระบุเทสเคสท่ีมีความสัมพันธกัน 
- การระบุระดับความรุนแรงของจุดบกพรอง 
- การระบุผลกระทบตอฟงกชันตาง ๆ ของแตละจุดบกพรอง 
- การระบุวันเวลาเม่ือขอบกพรองเริ่มตนข้ึน 
- การระบุวันเวลาเม่ือขอบกพรองนั้นสามารถถูกแกไข 
- การระบุวาใครเปนผูแกไขในแตละจุดบกพรอง 

19. Traceability Record 
 ความสัมพันธในสวนของความตองการตาง ๆ รวมถึง การกําหนดความตองการ 
การออกแบบซอฟตแวร  สวนประกอบของซอฟตแวร  การทดสอบตามเทสเคส (Test Case) 
และวิธีการทดสอบ (Test Procedure) ซ่ึงถูกระบุในความตองการซ่ึงการระบุความตองการ
สามารถถูกตรวจสอบ การมองไปขางหนา และมองถอยหลังกลับกระทําสวนของความ
ตองการของการออกแบบ สวนประกอบของซอฟตแวร เทสเคส และวิธีการทดสอบ 
20. Verification Results  

- Participants 
- Date 
- Place 
- Duration 
- Verification Check-list 
- Passed Items of Verification 
- Failed Items of Verification 
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- Pending Items of Verification 
- Defects Identified During Verification 

21. Validation Results  
- Participants 
- Date 
- Place 
- Duration 
- Validation Check-list 
- Passed Items of Validation 
- Failed Items of Validation 
- Pending Items of Validation 
- Defects Identified During Validation 

 


