
 

 

 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

การคน้ควา้แบบอิสระในหัวขอ้ การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO29110 ในการพฒันาเวบ็ไซต์
เพื่อใหโ้ครงการส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวจึ้งไดแ้บ่งระเบียบวธีิศึกษาออกเป็นดงัน้ี 

 
3.1 การบริหารโครงการ 
 

3.1.1 PM01 Project planning 
 

 การท าแผนงานโครงการเพื่อวางแผนขั้นตอนการพฒันาจะแสดงออกมาในรูปแบบ
ของตารางความสัมพนัธ์ระหวา่ง เวลาและหวัขอ้การท างาน ซ่ึงในโครงการน้ี ผูค้น้ควา้ใชต้ารางดงัน้ี 

 
ตาราง 3-1 แผนการท าโครงการ 
 

Description 
Duration 

(Day) 
Start Finish 

    
    

 

 
วตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการวางแผนโครงการในแต่ละขั้นตอนว่าจะตอ้งใช้เวลาเท่าใดในการ

พฒันา ซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งกรอกประกอบไปดว้ย 

- Description คือ รายละเอียดของงานท่ีจะท า 
- Duration  คือ การวดัผลเวลาท่ีใชใ้นการท างาน 
- Start คือ วนัท่ีเร่ิมตน้ 
- Finish คือ วนัท่ีงานส าเร็จ 
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3.1.2 PM02 Project planning execution 
 

 การน าแผนงานมาใชจ้ริงใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอียดของงานท่ีวางแผนไว ้การติดตาม 
ผูค้น้ควา้ก าหนดการติดตามไวด้งัน้ี 

 
ตารางที ่ 3-2 ติดตามความกา้วหนา้โครงการ 

 

ID Task Name Start  Date Due Date 
Finished 

Date 
% 

Complete 
Remarks 

             
             

 

 
วตัถุประสงค์ เพื่อใช้ในการวดัและติดตามผลในการท าโครงการ ณ ปัจจุบนัวา่ สถานะของ

โครงการมีความกา้วหนา้ หรือล่าชา้ ซ่ึงจะมีการเก็บปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างานเพื่อสามารถจะ
ตรวจสอบไดว้า่กรณีท่ีล่าชา้เกิดจากปัญหาใด 
 
ขอ้มูลท่ีจดัเก็บ 

- ID หมายเลขอา้งอิง 
- Task Name  คือ ช่ือหรือรายละเอียดงานท่ีท า 
- Start Date วนัท่ีงานเร่ิม 
- Finished Date  วนัท่ีงานส าเร็จ(กรณีท่ีเกิดปัญหาและงานยงัไม่เสร็จสามารถเวน้วา่งไวไ้ด)้ 
- % Complete คือ สัดส่วนของงานท่ีท าส าเร็จ 
- Remarks หมายเหตุอ่ืนๆถา้มี 

 
3.1.3 PM03 Project assessment and control 

 

 กระบวนการติดตามผลและควบคุมโครงการ เม่ือมีความเปล่ียนแปลงเช่น ความตอ้งการท่ี
เพิ่มข้ึน ลดลง หรือ แกไ้ขจนมีผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมท าใหส่้งผลกบัแผนท่ีวางไว ้ใชต้าราง
ต่อไปน้ีในการบริหาร 
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ตารางที ่3-3 บริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Control) 
 

ID Function Decscription Impact Requester Receiver Approved 

       

       
 

 
วตัถุประสงค ์เพื่อใช้ในการเก็บการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของผูใ้ช้งานหลงัจากท่ีมีการ

เก็บขอ้มูลขั้นตน้เสร็จส้ินลง หรือความตอ้งการท่ีมีการเปล่ียนแปลงระหวา่งการพฒันาโครงการ 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการกรอกขอ้มูล 
 

 ID คือ เลขท่ีอา้งอิงท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลความตอ้งการการเปล่ียนแปลง 
 Function คือประเภท F = Functional ,N = None Fuctionnal 
 Decscription  คือ รายละเอียด 
 Impact คือ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 Requester คือ ช่ือผูข้อท าการเปล่ียนแปลง 
 Receiver คือ ทีมพฒันาระบบท่ีเป็นผูรั้บค าขอเปล่ียนแปลงนั้น ๆ 
 Approved คือ ผูท่ี้อนุมติัค าขอเปล่ียนแปลง 
 
3.1.4 PM04 Project closure 
 

 ขั้นตอนการส่งมอบโครงการจะมีเอกสารท่ีบนัทึกการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอด
ระยะเวลาในการท าโครงการ ตารางต่อไปน้ีคือการควบคุมเอกสารท่ีเกิดข้ึนในโครงการ 

 
ตารางที ่ 3-4 ควบคุมเอกสารทั้งหมดในโครงการ 

 

ID Date 
Original File 

Name 

Change To File 

Name 

Ref File 
Name 

Remark 
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วตัถุประสงค ์ใชเ้พื่อเก็บความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของเอกสารท่ีจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาการ
พฒันาโครงการเพื่อใชติ้ดตามความกา้วหนา้และการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการกรอกขอ้มูล 

- ID  คือ หมายเลขรายการ 
- Date  คือ วนัท่ีท ารายการ 
- Original File Name  คือ ไฟลก่์อนท่ีจะมีการแกไ้ข 
- Change To File Name  คือ ช่ือไฟลห์ลงัท าการแกไ้ขแลว้ 
- Ref File Name  คือ เอกสารอา้งอิงท่ีท าใหเ้กิดการแกไ้ข 
- Remark  คือ หมายเหตุ 
 
นอกจากตารางแลว้ ยงัมีการจดัท า Project configuration เพื่อง่ายต่อการจดัหมวดหมู่ของ

เอกสารโดยเป็นรูปแบบการจดัเก็บโดยใชโ้ครงสร้างของการจดัเก็บแฟ้มขอ้มูลเป็นตวัจดัการ ใชช่ื้อใน
การส่ือความหมาย เพื่อช่วยในการคน้หาเอกสารเพราะแบ่งโครงสร้างของการจดัเก็บขอ้มูลเป็นล าดบั
ขั้น 

 

 
 

รูป 3-1 โครงสร้าง Project Repository 
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3.2  การพฒันาโปรแกรม 
 

3.2.1 SI01 Software Implementation Initiation 
 

 ขั้นตอนการเตรียมงาน เป็นการประชุมท าความเขา้ใจภาพรวมของโครงการรับฟัง
ความตอ้งการ ความเห็นจากส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าเอาความตอ้งการมาวิเคราะห์ ซ่ึงจะใชต้าราง
ต่อไปน้ีเป็นรูปแบบการเก็บความตอ้งการ (Requirement)   

 
ตารางที ่3-5 การเก็บขอ้มูลความตอ้งการ 

 

Req. 
ID 

Requirement Description Req. Type 
Trace from User/ 

Trace to System Requirement 
(Optional) 

    

    
 

 

วตัถุประสงค์ เพื่อเป็นตวัอา้งอิงในการเก็บขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ชง้าน เพื่อยืนยนัความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านท่ีใหแ้ละเป็นการป้องกนัความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน 
 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการกรอกขอ้มูล 

- Req. ID คือ เลขท่ีอา้งอิง 
- Req. Type คือ ระบุความส าคญัโดยอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แบ่งออกเป็นN– Non 

Functional  , F – Functional 
- Requirement Description รายละเอียดของความตอ้งการ  
- Trace from User คือ ขอ้มูลท่ีมีการเพิ่มหรือลดลง จากผูใ้ชง้าน ซ่ึงในบางคร้ังอาจเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีมาจากขอ้ก าหนดของระบบงานก็ได ้
 

3.2.2 SI02 Software Requirements Analysis 
 

 ขั้นตอนการวิเคระห์ความตอ้งการเพื่อออกแบบระบบ เม่ือรวบรวมความตอ้งการแลว้ 
ผูค้ ้นควา้น าความต้องการท่ีได้มาท าการศึกษาตลอดจนวิเคราะห์ภาพรวมของระบบทั้งหมดเพื่อ
ออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบและ User Interface 
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3.2.3 SI03 Software Architectural and Detailed Design 
 

 ขั้นตอนน้ีน าเอาระบบท่ีได้ถูกออกแบบคร่าวๆมาออกแบบทั้งในส่วน ขั้นตอนการ
ท างานและ User Interface  เพื่อให้มองเห็นภาพและจะมีการสอบยนัความตอ้งการในเวลาเดียวกนัไป
ดว้ย   หากพบวา่มีการเปล่ียนแปลงจะส่งขอ้มูลกลบัในขั้นตอนท่ี SI02 เพื่อท าการปรับปรุงและท าการ
ออกแบบต่อไป 
 

3.2.4 SI04 Software Construction 
 

 ขั้นตอนการพฒันาระบบ ท าการพฒันาระบบตามท่ีไดอ้อกแบบเอาไวโ้ดยจะเป็นการ
พฒันาบน server  จ  าลองก่อนจะน าข้ึนระบบจริงเพื่อป้องกนัการผิดพลาดโดยจะมีการรายงานความ
คืบหนา้เป็นระยะๆ  เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งประเมินความคืบหนา้และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ี
ไดมี้การลองใส่เขา้ไปในระบบ   หลงัจากนั้น จึงสามารถอพัโหลดข้ึน Server จริง ในขั้นตอนน้ีถา้มี
ความเห็นของผูรั้บผิดชอบให้มีการเพิ่มหรือลดก็สามารถท าไดโ้ดยใชเ้อกสาร Change Management 
Control  เป็นตวัจดัการ 
 

3.2.5 SI05 Software Integration and Tests 
 

 ขั้นตอนน้ีจะมีการท า UserTraining เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของระบบหลังจากนั้นจึง
ทดสอบระบบตามขั้นตอนการทดสอบระบบโดยมีการน าขอ้มูลจริงข้ึนระบบเพื่อหาขอ้ผิดพลาดและ
ตรวจสอบผลกระทบ  
 

3.2.6 SI06 Product Delivery 
 

 ขั้นตอนการข้ึนระบบใชง้านจริง และแกไ้ขปัญหา ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการ
ท าการพฒันาระบ



 

 


