บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การค้นคว้าแบบอิสระในหัวข้อ การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO29110 ในการพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อให้โครงการสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้จึงได้แบ่งระเบียบวิธีศึกษาออกเป็ นดังนี้
3.1 การบริหารโครงการ
3.1.1 PM01 Project planning
การทาแผนงานโครงการเพื่อวางแผนขั้นตอนการพัฒนาจะแสดงออกมาในรู ปแบบ
ของตารางความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาและหัวข้อการทางาน ซึ่ งในโครงการนี้ ผูค้ น้ คว้าใช้ตารางดังนี้
ตาราง 3-1 แผนการทาโครงการ
Description

Duration
(Day)

Start

Finish

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการวางแผนโครงการในแต่ละขั้นตอนว่าจะต้องใช้เวลาเท่าใดในการ
พัฒนา ซึ่งข้อมูลที่ตอ้ งกรอกประกอบไปด้วย
-

Description คือ รายละเอียดของงานที่จะทา
Duration คือ การวัดผลเวลาที่ใช้ในการทางาน
Start คือ วันที่เริ่ มต้น
Finish คือ วันที่งานสาเร็ จ
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3.1.2 PM02 Project planning execution
การนาแผนงานมาใช้จริ งให้สอดคล้องกับรายละเอียดของงานที่วางแผนไว้ การติดตาม
ผูค้ น้ คว้ากาหนดการติดตามไว้ดงั นี้
ตารางที่ 3-2 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ID

Task Name

Start Date

Due Date

Finished
%
Date
Complete

Remarks

วัตถุ ประสงค์ เพื่อใช้ในการวัดและติดตามผลในการทาโครงการ ณ ปั จจุบนั ว่า สถานะของ
โครงการมีความก้าวหน้า หรื อล่าช้า ซึ่ งจะมีการเก็บปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางานเพื่อสามารถจะ
ตรวจสอบได้วา่ กรณี ที่ล่าช้าเกิดจากปัญหาใด
ข้อมูลที่จดั เก็บ
- ID หมายเลขอ้างอิง
- Task Name คือ ชื่อหรื อรายละเอียดงานที่ทา
- Start Date วันที่งานเริ่ ม
- Finished Date วันที่งานสาเร็ จ(กรณี ที่เกิดปัญหาและงานยังไม่เสร็ จสามารถเว้นว่างไว้ได้)
- % Complete คือ สัดส่ วนของงานที่ทาสาเร็ จ
- Remarks หมายเหตุอื่นๆถ้ามี
3.1.3 PM03 Project assessment and control
กระบวนการติดตามผลและควบคุมโครงการ เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเช่น ความต้องการที่
เพิม่ ขึ้น ลดลง หรื อ แก้ไขจนมีผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมทาให้ส่งผลกับแผนที่วางไว้ ใช้ตาราง
ต่อไปนี้ในการบริ หาร
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ตารางที่ 3-3 บริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Control)
ID

Function Decscription

Impact

Requester

Receiver

Approved

วัตถุ ประสงค์ เพื่อใช้ในการเก็บการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผูใ้ ช้งานหลังจากที่มีการ
เก็บข้อมูลขั้นต้นเสร็ จสิ้ นลง หรื อความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการพัฒนาโครงการ
ข้อมูลที่ใช้ในการกรอกข้อมูล
 ID คือ เลขที่อา้ งอิงที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลความต้องการการเปลี่ยนแปลง
 Function คือประเภท F = Functional ,N = None Fuctionnal
 Decscription คือ รายละเอียด
 Impact คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
 Requester คือ ชื่อผูข้ อทาการเปลี่ยนแปลง
 Receiver คือ ทีมพัฒนาระบบที่เป็ นผูร้ ับคาขอเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
 Approved คือ ผูท้ ี่อนุมตั ิคาขอเปลี่ยนแปลง
3.1.4 PM04 Project closure
ขั้นตอนการส่ ง มอบโครงการจะมีเอกสารที่ บนั ทึก การเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นตลอด
ระยะเวลาในการทาโครงการ ตารางต่อไปนี้คือการควบคุมเอกสารที่เกิดขึ้นในโครงการ
ตารางที่ 3-4 ควบคุมเอกสารทั้งหมดในโครงการ
ID

Date

Original File
Name

Change To File
Name

Ref File
Name

Remark

22

วัตถุประสงค์ ใช้เพื่อเก็บความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของเอกสารที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการ
พัฒนาโครงการเพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าและการบริ หารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ข้อมูลที่ใช้ในการกรอกข้อมูล
-

ID คือ หมายเลขรายการ
Date คือ วันที่ทารายการ
Original File Name คือ ไฟล์ก่อนที่จะมีการแก้ไข
Change To File Name คือ ชื่อไฟล์หลังทาการแก้ไขแล้ว
Ref File Name คือ เอกสารอ้างอิงที่ทาให้เกิดการแก้ไข
Remark คือ หมายเหตุ

นอกจากตารางแล้ว ยังมีการจัดทา Project configuration เพื่อง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ของ
เอกสารโดยเป็ นรู ปแบบการจัดเก็บโดยใช้โครงสร้างของการจัดเก็บแฟ้ มข้อมูลเป็ นตัวจัดการ ใช้ชื่อใน
การสื่ อความหมาย เพื่อช่วยในการค้นหาเอกสารเพราะแบ่งโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลเป็ นลาดับ
ขั้น

รู ป 3-1 โครงสร้าง Project Repository
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3.2 การพัฒนาโปรแกรม
3.2.1 SI01 Software Implementation Initiation
ขั้นตอนการเตรี ยมงาน เป็ นการประชุ ม ทาความเข้า ใจภาพรวมของโครงการรับฟั ง
ความต้องการ ความเห็นจากส่ วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเอาความต้องการมาวิเคราะห์ ซึ่ งจะใช้ตาราง
ต่อไปนี้เป็ นรู ปแบบการเก็บความต้องการ (Requirement)
ตารางที่ 3-5 การเก็บข้อมูลความต้องการ
Req.
ID

Requirement Description

Req. Type

Trace from User/
Trace to System Requirement
(Optional)

วัตถุ ประสงค์ เพื่อเป็ นตัวอ้างอิงในการเก็บข้อมูลความต้องการของผูใ้ ช้งาน เพื่อยืนยันความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานที่ให้และเป็ นการป้ องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ข้อมูลที่ใช้ในการกรอกข้อมูล
- Req. ID คือ เลขที่อา้ งอิง
- Req. Type คื อ ระบุ ความสาคัญโดยอาจจะใส่ หรื อไม่ ใส่ ก็ได้แบ่งออกเป็ นN– Non
Functional , F – Functional
- Requirement Description รายละเอียดของความต้องการ
- Trace from User คือ ข้อมูลที่มีการเพิ่มหรื อลดลง จากผูใ้ ช้งาน ซึ่ งในบางครั้งอาจเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่มาจากข้อกาหนดของระบบงานก็ได้
3.2.2 SI02 Software Requirements Analysis
ขั้นตอนการวิเคระห์ความต้องการเพื่อออกแบบระบบ เมื่อรวบรวมความต้องการแล้ว
ผูค้ ้นคว้า นาความต้องการที่ ไ ด้ม าท าการศึ ก ษาตลอดจนวิเคราะห์ ภาพรวมของระบบทั้ง หมดเพื่ อ
ออกแบบขั้นตอนการทางานของระบบและ User Interface
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3.2.3 SI03 Software Architectural and Detailed Design
ขั้นตอนนี้ นาเอาระบบที่ไ ด้ถู กออกแบบคร่ าวๆมาออกแบบทั้ง ในส่ วน ขั้นตอนการ
ทางานและ User Interface เพื่อให้มองเห็นภาพและจะมีการสอบยันความต้องการในเวลาเดียวกันไป
ด้วย หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะส่ งข้อมูลกลับในขั้นตอนที่ SI02 เพื่อทาการปรับปรุ งและทาการ
ออกแบบต่อไป
3.2.4 SI04 Software Construction
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ทาการพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบเอาไว้โดยจะเป็ นการ
พัฒนาบน server จาลองก่อนจะนาขึ้นระบบจริ งเพื่อป้ องกันการผิดพลาดโดยจะมีการรายงานความ
คืบหน้าเป็ นระยะๆ เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องประเมินความคืบหน้าและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
ได้มีการลองใส่ เข้าไปในระบบ หลังจากนั้น จึงสามารถอัพโหลดขึ้น Server จริ ง ในขั้นตอนนี้ ถา้ มี
ความเห็นของผูร้ ับผิดชอบให้มีการเพิ่มหรื อลดก็สามารถทาได้โดยใช้เอกสาร Change Management
Control เป็ นตัวจัดการ
3.2.5 SI05 Software Integration and Tests
ขั้นตอนนี้ จะมี การท า UserTraining เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของระบบหลังจากนั้นจึ ง
ทดสอบระบบตามขั้นตอนการทดสอบระบบโดยมีการนาข้อมูลจริ งขึ้นระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดและ
ตรวจสอบผลกระทบ
3.2.6 SI06 Product Delivery
ขั้นตอนการขึ้นระบบใช้งานจริ ง และแก้ไขปัญหา ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายในการ
ทาการพัฒนาระบ

