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บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการพฒันาระบบคน้หาสินคา้ส าหรับนักท่องเท่ียวบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้บริการ
ระบุต าแหน่ง ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาทฤษฏีและหลกัการต่างๆ ท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดโ้ดยแบ่ง
ออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 2.1   ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System  :GPS) 
 2.2   ระบบช่วยก าหนดต าแหน่งบนโลก (Assisted Global Positioning System  :A-GPS) 
 2.3 บริการระบุต าแหน่ง (Location-Based Service  :LBS) 
 2.4 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
 2.5 กเูก้ิล แอพ เอนจ้ิน (Google App Engine) 
 2.6 กเูก้ิล คลาวด ์เอส คิว แอล (Google Cloud SQL) 
 2.7 ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยกุตแ์ผนท่ีของกเูก้ิล (Google Map API) 
 2.8 จาวาสคริป ออ๊ฟเจค โนเทชัน่ (JavaScript Object Notation  : JSON) 
 2.9 รูปแบบการออกแบบ เอม็ ว ีซี (Design Pattern Model View Controller) 
 2.10 ระเบียบวธีิการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบน ้าตก (Waterfall Model) 
 2.11 มาตรฐานไอเอสโอ 29110 (ISO/IEC 29110) 
 
2.1  ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System  :GPS) 
 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก คือระบบบอกต าแหน่งบนผิวโลกโดยอาศยัการค านวณจาก
สัญญานท่ีส่งมาจากดาวเทียม ท่ีทราบต าแหน่งท่ีโคจรอยู่รอบโลกแนวคิดในการพฒันาระบบเร่ิม
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 เม่ือนกัวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา น าโดย Dr.Richard B. Kershner
ไดพ้บปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของคล่ืนวิทยุท่ีส่งมาจากดาวเทียม พวกเขาพบวา่หากทราบต าแหน่ง
บนพื้นผิวโลกก็สามารถระบุต าแหน่งของดาวเทียมไดจ้ากการตรวจวดัดอปเปลอร์และหากทราบ
ต าแหน่งท่ีแน่นอนของดาวเทียมก็จะสามารถระบุต าแหน่งบนผวิโลกได ้ดาวเทียมจีพีเอสจะโคจรใน
ระดบัความสูงประมาณ 20,200 กิโลเมตรจากพื้นโลก ซ่ึงในการท่ีจะยืนยนัต าแหน่งบนผิวโลก
จะตอ้งใช้ดาวเทียมอยา่งน้อย 4 ตวัจากดาวเทียมท่ีโคจรอยู่รอบโลกในระบบทั้งหมด 24 ตวัหรือ
มากกว่า เพื่อท่ีจะสามารถยืนยนัต าแหน่งได้ครอบคลุมทุกจุดบนผิวโลกโดยการท่ีระบบก าหนด
ต าแหน่งบนโลก จะท างานไดน้ั้นจะตอ้งประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกัคือ  
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 1.  สถานีฐาน มีหน้าท่ีควบคุมการท างานรวมถึงวงโคจรของดาวเทียมและให้ค่าสัญญาณ
นาฬิกาท่ีถูกตอ้งกบัดาวเทียมจีพีเอส 
 2.  ดาวเทียมจีพีเอส ส่วนของดาวเทียมในปัจจุบนันั้นจะมาจาก 3 ประเทศ คือ 
  -  NAVSTAR พฒันาโดยสหรัฐอเมริกามีทั้งหมด 24 ดวงโคจรรอบโลกดว้ย
ความเร็ว 12 ชัว่โมง/รอบ  
  -  Galileo พฒันาโดยสหภาพยโุรปร่วมกบัประเทศจีนและอิสราเอล อินเดีย โมร๊อก
โก ซาอุดิอาระเบีย เกาหลีใต ้และยเูครน รวมจ านวน 27 ดวงเปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2553 
  -  Beidou เป็นระบบท่ีพฒันาโดยประเทศจีน โดยให้บริการเพียงบางพื้นท่ีแต่ใน
อนาคตมีแผนท่ีจะพฒันาโดยใหค้รอบคลุมทัว่โลกโดยจะใชช่ื้อวา่ COMPASS 
 3.  เคร่ืองรับสัญญาณจีพีเอส ผูใ้ชง้านสามารถรับสัญญาณจีพีเอสไดจ้ากอุปกรณ์หลายอยา่ง 
เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีรับสัญญาณจีพีเอสได ้(รุจิวญัญ ์วทิยาประเสริฐ, 2554) 
 
2.2  ระบบช่วยก าหนดต าแหน่งบนโลก (Assisted Global Positioning System  :A-GPS) 
 ระบบช่วยก าหนดต าแหน่งบนโลก  เป็นระบบท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  ายิ่งข้ึนโดยมี
การรับขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการเร่ิมตน้การท างานของเคร่ืองรับสัญญาณจีพีเอส  รวบรวมไวใ้นเคร่ือง
แม่ข่ายท่ีท าการเช่ือมต่อกบัจานรับสัญญาณดาวเทียมตลอดเวลา เพื่อเป็นค่าเร่ิมตน้การท างานท าให้
ช่วยลดเวลาในการเร่ิมตน้ให้ลดลงไม่เกิน 3 วินาทีในสภาวะสัญญาณอ่อน  และระบบช่วยก าหนด
ต าแหน่งบนโลกน้ียงัสามารถท างานไดแ้มจ้ะอยู่ในอาคารแต่เน่ืองจากตอ้งมีการติดต่อกบัเครือข่าย
เพื่อดาวโหลดขอ้มูลมาใชง้านจึงจะตอ้งมีการเสียค่าบริการเครือข่ายไร้สายทั้งน้ีข้ึนกบัสัญญาการใช้
บริการของผูใ้ช้งานระบบเครือข่าย (สีหนาท ศิลเสน, 2552) โดยลกัษณะการท างานทัว่ไปจะ
เหมือนกบัรูปท่ี 2.1  
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รูป  2.1  รูปแสดงลกัษณะการท างานของระบบ A-GPS โดยสังเขป 

ท่ีมา: http://www.esanpt1.go.th/download/KL/KL-37.pdf 
 
2.3   บริการระบุต าแหน่ง(Location-Based Service  :LBS) 
 2.3.1   ทีม่าและความหมาย 
 พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงศ์  มะลิสุวรรณ (2553) ได้กล่าวว่า การบริการระบุต าแหน่ง 
(Location-Based Service  :LBS) คือ รูปแบบการบริการท่ีข้ึนกบัต าแหน่งของผูใ้ช ้ซ่ึงเป็นบริการ
อยา่งหน่ึงท่ีใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยไีร้สายท่ีท าให้บุคคลหรือองกรค์ใดๆ ระบุต าแหน่งท่ีอยูข่อง
ผูใ้ช้อุปกรณ์ไร้สายไดอ้ย่างแม่นย  า  ลกัษณะบริการท่ีพบเห็นบ่อยคือค าถาม “ตอนน้ีเราอยู่ไหน?” 
“จะไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งไร?” “มีอะไรอยูแ่ถวน้ีบา้ง?” ซ่ึงเป็นการคน้หาสถานท่ี คน สัตว ์
หรือส่ิงของโดยการให้บริการสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ Pull Services และ Push 
Services  
 - Pull Services เป็นลกัษณะบริการท่ีคุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี เช่นเดียวกบัการเขา้ใชง้านเวบ็
โดยแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น Functional Services เช่น การเรียกแท๊กซ่ี รถพยาบาล และ Information Services 
เช่น การคน้หาธนาคาร หรือ ร้านอาหาร  
 - Push Services ขอ้มูลต่างๆจะถูกส่งโดยมีการร้องขอ หรือ ไม่มีการร้องขอขอ้มูลก็ตาม
จากผูใ้ชบ้ริการ โดยปกติบริการจะเร่ิมท างานเม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่บริเวณท่ีก าหนดไว ้หรือ ตามเวลาท่ีตั้งไว ้ 

http://www.esanpt1.go.th/download/KL/KL-37.pdf
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 จากความสามารถของบริการระบุต าแหน่งท่ีแม่นย  าด้วยการท างานร่วมกันระหว่าง
ระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีกบัสัญญาณจีพีเอส ไม่เพียงจะน าความสะดวกและรูปแบบการใช้งานท่ี
หลากหลายสู่ผูใ้ช้บริการทัว่ไปแล้ว ยงัมีส่วนช่วยองค์กรท่ีต้องการน าการบอกต าแหน่งมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานในธุรกิจไดอี้กดว้ย เพียงแต่มี Terminal ท่ีสามารถรองรับการบอกต าแหน่ง
ท่ีแม่นย  าจากระบบดาวเทียมบอกต าแหน่ง โดยมีการน าแนวคิดน้ีไปประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
 - ควบคุมการเดินรถ โดยสามารถสั่งการให้เปล่ียนเส้นทางเพื่อหลีกเล่ียงเส้นทางท่ีมี
การจราจรติดขดั  
 - ธุรกิจท่ีมีการสั่งสินค้าอย่างเร่งด่วนจากลูกค้า สามารถติดต่อกับพนักงานเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 - ธุรกิจขายตรง บริษทัสามารถทราบเส้นทางและจ านวนของลูกคา้ท่ีพนกังานไดไ้ป
ติดต่อ ช่วยใหด้ าเนินการธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 - ธุรกิจรักษาความปลอดภยั สามารถคน้หาต าแหน่งของพนกังานรักษาความปลอดภยั
ไดท้นัที พร้อมทั้งสั่งการไดด้ว้ยความรวดเร็ว 
 - ธุรกิจท่องเท่ียว ช่วยอ านวยความสะดวกในการปรับเปล่ียนก าหนดการ พร้อมทั้งบอก
เส้นทางท่ีถูกตอ้งจากส่วนกลางได ้
 2.3.2   ส่วนประกอบของบริการระบุต าแหน่ง 

 องคป์ระกอบหลกั 5 ส่วนใหญ่ๆ มีดงัน้ี             
 -  Mobile Devices คือ ส่วนของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีๆผูใ้ชน้ าไปใชง้านเพื่อใชใ้นการร้องขอ
ตอบรับหรือแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบของเสียงภาพขอ้ความซ่ึงอาจจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่วา่จะเป็นมือถือพีดีเอโนต้บุก๊หรือแมแ้ต่อุปกรณ์แสดงแผนท่ีในรถยนต ์
            -  Communication network คือ โครงข่ายไร้สายท่ีไวส้ าหรับรับส่งขอ้มูลไม่ว่าจะเป็น
ค าสั่งขอใชบ้ริการ Mobile Deviceส่งไปยงัส่วนService Provider และส่งผลลพัธ์กลบัไปยงั Mobile 
Device            
 -  Positioning component คือ การใหบ้ริการจะตอ้งทราบต าแหน่งของผูใ้ชโ้ดยโครงข่าย
มือถืออาจจะใชอุ้ปกรณ์ Global Positioning System (GPS) หรือแมแ้ต่การติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เล็กๆไวเ้พื่อติดต่อส่ือสารบอกต าแหน่งท่ีมกัถูกใชภ้ายในอาคาร              
 -  Service and Application Provider  เป็นผูน้ าเสนอบริการต่างๆให้กบัผูใ้ชร้วมถึงการ
ตอบสนองการเรียกใชง้านไม่วา่จะเป็นการค านวณหาต าแหน่งคน้หาเส้นทางโดยทัว่ไปในส่วนน้ีจะ
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ไม่มีการเก็บฐานขอ้มูลไวแ้ต่จะมีการเรียกขอ้มูลมาจากส่วน Data and Content Provider แทนแต่ก็
อาจจะมี Service หรือ Application Provider บางท่ี ท่ีมีฐานขอ้มูลเป็นของ             
 - Data and Content Provider คือ ผูใ้ห้ขอ้มูลคอนเทนต์ต่างๆเป็นส่วนท่ีเก็บขอ้มูล
เก่ียวกบัสถานท่ีต่างๆบางคร้ังอาจจะไม่เก็บขอ้มูลทั้งหมดไวแ้ต่จะมีการเช่ือมต่อกบัพาร์ทเนอร์ท่ีมี
ความช านาญต่างๆเช่นผูใ้หบ้ริการแผนท่ี 
 
 2.3.3   กรณศึีกษาการน าไปใช้งาน 
 โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์ ไดน้ าแนวคิด LBS มาประยุกต์ใชเ้พื่อการติดตามผูป่้วยใน
โรงพยาบาลโดยใช้ Tag ท่ีท  างานร่วมกนัระหวา่ง RFID หรือและ Wi-Fi ช่วยให้สามารถติดตาม
ส่ิงของหรือวา่บุคคลไดต้ามเวลาของปัจจุบนัไดบ้นเครือข่ายไร้สายโดยชิปของ RFID ท่ีใชพ้ลงังาน
จากแบตเตอร่ีจะถูกติดตั้งไวบ้นทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการจะติดตามจะส่ือสารกบัจุด Access Point ไร้สาย
อยา่งนอ้ย 3 จุดในพื้นท่ีของเครือข่าย   ซ่ึงแผน่ป้ายท่ีติดตั้งชิป RFID น้ี จะมีซอฟตแ์วร์อยูภ่ายในช่วย
ให้สามารถตรวจสอบความแรงของสัญญาณจากจุด Access Point ไดแ้ลว้ขอ้มูลการเดินทางของชิป
ท่ีปรากฏไดจ้ากการตรวจสอบจุด Access Point ท่ีชิปเดินทางผ่านจะถูกส่งกลบัไปยงัเซิร์ฟเวอร์
จากนั้นขอ้มูลเหล่าน้ีจะน ามาท าการจ าลองการเคล่ือนท่ีของ Tag โดยข้ึนอยู่กบัว่า Tag นั้นได้
เคล่ือนยา้ยไปท่ีใดดว้ยการตรวจพบความแรงของสัญญาณ    ซ่ึงระบบดงักล่าวอาศยัเพียงเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi แผนท่ีและตวัวดัเพื่อให้สามารถระบุต าแหน่งของวตัถุ  หรือบุคคลอยา่งไดผ้ลในระบบ
จ าเป็นตอ้งมีจุด Access Point ไร้สายทุกๆ 30 เมตรจึงจะช่วยใหส้ามารถระบุต าแหน่งท่ีแน่นอนได ้
 ไอบัทเทิลฟลาย (iButterfly)  เป็นโปรแกรมบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสัญชาติญ่ีปุ่นมี
ลกัษณะการน าเสนอเป็นโปรแกรมจบัแมลงเพื่อน าไปแลกส่วนลดพิเศษของแบรนด์ต่างๆ เพียงแค่
เปิดกลอ้งรอให้ผีเส้ือบินผ่านแล้วตวดัมือถือเล็กน้อยให้มีลกัษณะเหมือนเหวี่ยงต่ข่ายเพื่อจบัผีเส้ือ
เท่าน้ีก็ได้ลุ้นว่าผีเส้ือนั้ นจะน าไปแลกสิทธิพิเศษอะไรได้บ้าง โดยหลักการท างานนั้ นจะใช้
เทคโนโลยรีะบุต าแหน่งเพื่อใชก้  าหนดพิกดัท่ีผูเ้ล่นยืนอยู ่  จากนั้นโปรแกรมจะสร้างผีเส้ือบินไปมา
บนหนา้จอดว้ยเทคโนโลยีเออาร์และเซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหวเพื่อให้ผูเ้ล่นตวดัเคร่ืองเพื่อ
จบัผเีส้ือได ้
 ดังกิน้ โดนัท (Dunkin’ Donuts) ไดใ้ห้บริษทั TomTomNavifation ผูผ้ลิตโปรแกรมน า
ทางดว้ย GPS รายใหญ่รายหหน่ึงของสหรัฐอเมริกาน าโลโกรู้ปโดนทัใส่ลงในแผนท่ีแทนไอคอนรูป
ส้อมและมีด  ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ทัว่ไปของร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืมหรือภตัตาคารการเร่ิมตน้ของ 
Dunkin’ Donuts เป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีและไดรั้บผลตอบรับเกินคาดลูกคา้หาร้านไดง่้ายข้ึนและยอดขาย
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ก็เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั Cold Stone Creamery ก็ส่งขอ้ความให้แก่ผูใ้ช ้GPS เม่ือขบัรถมาใกล้ๆ กบัท าเล
ท่ีตั้งของร้านรวมถึงแจง้รายละเอียดของโปรโมชัน่ต่างๆดว้ย 
 
2.4   การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
 2.4.1   ความหมายของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 รศ.ศรีสมรัก  อินทุจนัทร์ยง (2553) ได้กล่าวว่า การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเป็น
รูปแบบใหม่ของการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   นับตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไป
จนถึงชุดค าสั่งงานประยุกตก์ารท างานของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็น
การรวมแนวคิดของการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing) และการประมวลผล
แบบกริด (Grid Computing) และการประมวลผลแบบสาธารณูปโภค (Utility Computing) ดว้ย
เทคโนโลยีเสมือนนิยามการประมวลผลในกลุ่มเมฆมีความหลากหลายเสมือนค าวา่กลุ่มเมฆท่ีผูค้น
จะมองเห็นในภาพท่ีแตกต่างกันไป  ทั้ งน้ีเพราะความหลากหลายของรูปแบบการให้บริการ 
แรงจูงใจในการใช้บริการของผูใ้ช้บริการจะอยู่ท่ีค่าใช้บริการท่ีจะคิดตามปริมาณการใช้งานจริง
รวมทั้ ง ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความซับซ้อนและ
ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรสารสนเทศท่ีมีความซบัซ้อนและมีระดบัของการใชง้านในอตัราท่ี
ต ่า  โดยไม่ตอ้งลงทุนในทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นเอง   แต่อย่างไรก็ตามผูใ้ช้บริการจะตอ้ง
ท าการศึกษาและท าความเข้าใจข้อตกลงในการเข้าใช้บริการของผูใ้ห้บริการ (Service Level 
Agreement  :SLA) เพราะผลจากการใชบ้ริการจะมีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจเท่าไรก็ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลง
ในการใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการนัน่เอง 
 

2.4.2   ประเภทของกลุ่มเมฆในการประมวลผล 
 การประมวลผลในกลุ่มเมฆแบ่งได ้3 ประเภทดงัน้ี 

- Public Cloud หรือ External Cloud เป็นการประมวลผลผ่านบริการทางเวบ็จากผู ้
ให้บริการต่อผูใ้ชบ้ริการโดยทัว่ไปตามหลกัการของกลุ่มเมฆท่ีจดัให้มีการแบ่งปันการใชท้รัพยากร
ในการประมวลผลโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลศูนยข์อ้มูล ค าสั่งงานประยุกต์ดว้ยวิธีการ
ของเทคโนโลยีเสมือนขั้นสูง (Virtualization Technology) โดยท่ีผูใ้ชบ้ริการไดด้ว้ยตนเองและจ่าย
ค่าใชบ้ริการตามปริมาณการใชง้านท่ีเกิดข้ึนจริง 

- Private Cloud หรือ Internal Cloud หมายถึง บริการของผูใ้ห้บริการท่ีน าการ
ประมวลผลในกลุ่มเมฆไปท างานบนเครือข่ายส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการหรือเครือข่ายท่ีเปิดให้ใช้
บริการเฉพาะผูใ้ชบ้ริการเฉพาะรายเป็นรายไป บนหลกัการของเทคโนโลยีเสมือนขั้นสูง ผูใ้ชบ้ริการ
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สามารถควบคุมและจดัการระบไดด้ว้ยตนเอง แนวคิดของ Private Cloud จะช่วยแกไ้ขปัญหาความ
กงัวลใจดา้นความมัน่คง ในการใชง้านระบบ 

- Hybrid Cloud เป็นการประมวลผลท่ีประกอบไปดว้ยผูใ้ห้บริการทั้ง Public Cloud และ 
Private Cloud  

 
 2.4.3   ประเภทของบริการทีน่ าเสนอในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 ผูใ้ชบ้ริการการประมวลผลในกลุ่มเมฆจะมองเห็นกลุ่มเมฆแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่าบริการท่ีน าเสนอในแต่ละผูใ้ห้บริการนั้นมีความแตกต่างกนัออกไป รวมทั้ง ผูใ้ช้บริการ
สามารถเลือกใชบ้ริการเฉพาะท่ีตนเองตอ้งการได ้บริการท่ีผูใ้หบ้ริการน าเสนอมีดงัต่อไปน้ี 

- บริการพื้นฐานเป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีส่งตรงไปยงัผูใ้ช้ เช่น บริการหน่วยเก็บ
ขอ้มูล (Data Storage) ความสามารถในการจดัการขอ้มูล บริการมิดเด้ิลแวร์ (Middleware) 

- Infrastructure-as-a-Service (IaaS) เป็นบริการโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ท่ี
สามารถเขา้ถึงไดผ้่านอินเทอร์เน็ตผูใ้ห้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Amazon เป็นผูจ้ดัทรัพยากร
ประมวลผลไม่ว่าจะเป็นส่วนของการจดัเก็บ หรือ ประมวลผลผ่านระบบเสมือนท่ีผูใ้ช้บริการ
สามารถก าหนดขนาดของทรัพยากรใหต้รงกบัความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูใ้ชบ้ริการประเภทน้ี
มีทั้งผูใ้ชบ้ริการทัว่ไปและผูท่ี้ให้บริการ (Service Provider) ผูใ้ห้บริการ IaaS เช่น Amazon’s EC2 
,GoGridและ RightScale 

- Platform-as-a-Service (PaaS) เป็นบริการท่ีมีระดบัของความเป็นนามธรรมเพิ่มข้ึนจาก 
Infrastructure-as-a-Service ผูใ้ห้บริการไดน้ าเสนอแพลตฟอร์มส าหรับการด าเนินงานระบบต่างๆ 
เพื่อให้ผูใ้ช้ซ่ึงก็คือผูพ้ฒันาชุดค าสั่งงานสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์แบบออนไลน์  ผูพ้ฒันา
ชุดค าสั่งสามารถเขียนชุดค าสั่งและอพัโหลดผลงานของตนไปไวใ้นกลุ่มเมฆท่ีชุดค าสั่งงานสามารถ
ด าเนินงานได ้ผูใ้ช้บริการสามารถจดัขนาดทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ไดอ้ยา่งอตัโนมติัไปตามการเติบโต
ของการใชง้านชุดค าสั่ง เช่น ขนาดของหน่วยจดัเก็บ รวมทั้งสามารถเลือกใชบ้ริการ PaaS ไดท้ั้งเต็ม
รูปแบบและบางส่วน ผูใ้หบ้ริการ PaaS เช่น Google Apps Engine เป็นตน้ 

- Software-as-a-Service (SaaS) เป็นบริการชุดค าสั่งประยุกต์ท่ีพร้อมสรรพสมบูรณ์
(TurnKey Application) บนอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผูใ้ช้ไม่ตอ้งติดตั้งชุดค าสั่งงานประยุกต์ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของตนเอง ผลท่ีตามมาคือผูใ้ช้ไม่ตอ้งจ่ายค่าบ ารุงรักษาค่าใช้จ่ายในการดูแลชุดค าสั่ง
งานประยุกต ์ชุดค าสั่งงานท่ีมีให้บริการมีตั้งแต่ ชุดค าสั่งงานประยุกตต่์างๆ เช่น ระบบจดัการลูกคา้
สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management:CRM) ระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
(Enterprise Resource Planning  :ERP)  
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2.4.4   ประโยชน์ของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
-  ดา้นค่าใชจ่้าย การมีศูนยเ์ทคโนโลยีในการด าเนินงานขององคก์รเองนั้น จะตอ้งมีการ

ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถในระดับสูง ศูนยข์้อมูลตอ้งมีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล
จ านวนมหาศาลท่ีท าใหเ้กิดความร้อนจ านวนมากท าใหต้อ้งมีระบบจดัการความเยน็ท่ีดี   กล่าวกนัวา่
ประมาณร้อยละ 50 ของค่าไฟฟ้าเกิดจากศูนยข์อ้มูล  ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษษทั้งงานระบบและ
สถานท่ีจ านวนมาก ในขณะท่ีมีอตัราการใชง้านต ่า จากการศึกษาของ Weiss (Weiss, 2007) ระบุวา่
โอกาสท่ีองคก์รจะใชง้านเทคโนโลยีสูงถึง 99% มีเพียงร้อยละ 10% เท่านั้น แต่การประมวลผลใน
กลุ่มเมฆจะเป็นการท างานด้วยเคร่ืองเสมือนท าให้ผู ้ใช้ไม่ต้องลงทุนในคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ความสามารถในระดับสูงท่ีต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก สามารถก าหนดสถานท่ีติดตั้งเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่จริงในส่วนใดของโลกท่ีสามารถหาพลงังานทดแทนในการด าเนินงาน เช่น 
พลงังานแสงอาทิตย ์หรือ พลงังานลม เพื่อประหยดัตน้ทุนพลงังานรวมทั้งการประหยดัอนัเกิดจาก
การท่ีองคก์รไม่ตอ้งจ่ายเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายในการดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรท่ียงัไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งใชง้านในขณะนั้น 

-  เพิ่มประสิทธิภาพในการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยเทคโนโลยีเสมือนท่ี
น ามาใชใ้นการประมวลผลในกลุ่มเมฆท าให้ผูใ้ห้บริการสามารถแบ่งปันการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยี
ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์จดัเก็บให้มีอตัราการใช้งานท่ีสูงยิ่งข้ึน ในดา้นของผูใ้ช้จะเกิด
ความยดืหยุน่ในการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
2.4.5  ข้อควรระวงัของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

-  ความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั (Security and Privacy)  เน่ืองจากการให้บริการ
อยูใ่นกลุ่มเมฆท่ีผูใ้ชบ้ริการมองไม่เห็นรายละเอียดท่ีอยูภ่ายในกลุ่มเมฆดงันั้นการสร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัผูใ้ช้บริการในระบบความมัน่คงท่ีผูใ้ห้บริการไม่ว่าจะเป็นเร่ืองขงการก าหนดสิทธิในการ
เขา้ถึงขอ้มูลและบริการต่างๆ ขอ้ก าหนดขอ้บงัคบัในการใชง้าน การรักษาความปลอดภยัในระหวา่ง
การส่ือสารขอ้มูลไปมาระหว่างผูใ้ห้และผูรั้บบริการ รวมถึงการจดัเก็บส่ือบนัทึกขอ้มูล และการ
รักษาความลบัของผูใ้หบ้ริการ 

-  ความเช่ือถือได ้(Reliability) การประมวลผลในกลุ่มเมฆเป็นการท างานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ดงันั้นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือไดข้องการท างาน
บนเครือข่ายว่าระบบจะไม่ล่ม หรือไม่สามารถให้บริการได้เป็นเร่ืองส าคัญอีกประการหน่ึง 
ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งศึกษานโยบายในการจดัการเม่ือเครือข่ายมีปัญหาหรือระบบมีปัญหาจะด าเนินการ
อยา่งไร ความน่าจะเป็นในการเกิดปัญหาและระยะเวลาในการแกไ้ขคืนจะเป็นเท่าไร  
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-  แพลตฟอร์มท่ียงัไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั มาตรฐานของแพลตฟอร์มท่ีผูใ้ห้บริการ
น าเสนอยงัมีความแตกต่างกนัอยู ่ดงันั้นผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูพ้ฒันาชุดค าสั่งท่ีจะไปด าเนินงานบนกลุ่ม
เมฆะตอ้งค านึงถึงความหลากหลายของแพลตฟอร์มเหล่าน้ี โดยเฉพาะการพฒันาชุดค าสั่งให้ท างาน
ไดบ้นหลายแพลตฟอร์ม เป็นเร่ืองท่ียาก 
 
2.5   กูเกิล้ แอพ เอนจิน้  (Google App Engine) 
  กูเ ก้ิล แอพ เอนจ้ินเป็นเป็นบริการบนกลุ่มเมฆในรูปแบบแพลตฟอร์มส าหรับการ
ด าเนินการระบบ (Platform-as-a-Services  : PaaS) ซ่ึงทางบริษทักเูก้ิลไดใ้ห้บริการภายใตโ้ดเมนเนม 
http://www.appspot.com 
 
 2.5.1   กูเกิล้ แอพ เอนจิน้ คืออะไร  
 กเูก้ิล แอพ เอนจิ้น ซ่ึงต่อจากน้ีจะเรียกยอ่วา่ จีเออี (GAE) ช่วยให้ผูพ้ฒันาสามารถติดตั้ง
โปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็ให้ท างานบนโครงสร้างพื้นฐานของกูเก้ิลโดย GAE นั้นเป็นแพลตฟอร์ม
ท่ีง่ายและสะดวกต่อการสร้างระบบงาน บ ารุงรักษาระบบและยงัออกแบบมาให้รองรับการเติบโต
ของการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลท่ีจะเติบโตข้ึนในอนาคต โดยท่ีผูพ้ฒันาไม่จ  าเป็นต้องท าการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่าย โดยมีหน้าท่ีเพียงพฒันาชุดค าสั่งท าการอพัโหลดเขา้ไปไวใ้นกลุ่มเมฆ
จากนั้นระบบงานท่ีพฒันาก็พร้อมท่ีจะให้บริการผูใ้ช้งานโดย GAE รองรับการเขียนชุดค าสั่งใน
หลายภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาจาวา (Java) โดยผูพ้ฒันาสามารถสร้างชุดค าสั่งภาษาจาวาเซิร์ฟ
เลท (Java Servlet) เจเอสพี (JSP) และภาษาไพธอน (Python) รวมถึงภาษาโก (Go) ท่ีเป็นเนทีฟโค๊ต 
(Native Compile) ซ่ึงสภาพแวดลอ้มตวัแปรภาษาท่ี GAE ไดเ้ตรียมไวใ้ห้นั้นท าให้ผูพ้ฒันามัน่ใจได้
วา่ระบบจะท างานไดอ้ย่างรวดเร็วและปลอดภยั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงการเช่ือมประสานการ
ท างานภายในเบ้ืองหลงัของส่วนประกอบระบบเน่ืองจากทางกเูก้ิลไดจ้ดัเตรียมไวใ้หห้มดแลว้ 
 GAE จะไม่คิดค่าบริการในการเร่ิมตน้พฒันาทุกระบบท่ีพฒันาบน GAE จะไดรั้บพื้นท่ี
จดัเก็บขอ้มูลและความสามารถในการประมวลผลของหน่วยประมวลผลกลางเร่ิมตน้ท่ี 1GB เพื่อ
รองรับการเรียกใชง้านเวบ็ท่ี 5,000,000 คร้ัง/เดือน หากลกัษณะการใชง้านของระบบงานท่ีพฒันาข้ึน
ไม่เกินเง่ือนไขดงักล่าว ทาง GAE ก็จะไม่คิดค่าใชจ่้าย โดยหากมีการใชง้านเกินท่ีก าหนดไวท้าง 
GAE ก็จะคิดค่าบริการตามการใชง้านจริงของส่วนท่ีเกิน 
 
 
 

http://www.appspot.com/
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 2.5.2   การจัดเกบ็ข้อมูล 
 GAE ใหบ้ริการระบบส าหรับจดัเก็บขอ้มูลของผูพ้ฒันาดงัต่อไปน้ี  
 - App Engine DataStore เป็นระบบฐานขอ้มูลแบบ noSQL (Not Only Structure Query 
Language) ซ่ึงรองรับ Query Engine และ atomic transactions 
 -  Google Cloud SQL เป็นระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ โดยใชร้ะบบของ มาย เอสคิว
แอล(MySQL) 
 - Google Cloud Storage บริการการเก็บขอ้มูลขนาดใหญ่ถึงระดบัเทราไบต ์(Terabytes) 
ท่ีสามารถเขา้ใชง้านไดท้ั้งจากภาษาไพธอน และ ภาษาจาวา 
 
 2.5.3   การเร่ิมต้นใช้งาน 
 ผูพ้ฒันาท่ีมีความสนใจเขา้ใชง้านจะตอ้งมีบญัชีผูใ้ช้กบักูเก้ิล โดยสามารถสมคัรไดฟ้รี 
และสามารถยืนยนัตวัเพื่อเขา้สู่ระบบไดท่ี้เวบไซต์ http://www.appspot.comโดยเม่ือผูพ้ฒันามีบญัชี
บนระบบ GAE แลว้ขั้นต่อไปคือการจดัเตรียมเคร่ืองมือส าหรับใชง้านซ่ึงไดแ้ก่ซ่ึงผูพ้ฒันาสามารถ
ศึกษาไดจ้ากเวบ็ไซต์ของ GAE  Google In. 2012. “Google App Engine”[ระบบออนไลน์]. 
แหล่งท่ีมา http://www.appspot.com  (10 กุมภาพนัธ์ 2555). 
 
2.6   กูเกิล้ คลาวด์ เอส คิว แอล (Google Cloud SQL) 
 2.6.1   ข้อมูลทัว่ไป 
 กเูก้ิล คลาวด ์เอส คิว แอล หากอธิบายใหเ้รียบง่ายคือการน าเอาระบบฐานขอ้มูลมายเอส
คิวแอล ไปติดตั้งไวบ้นกลุ่มเมฆ ซ่ึงจะยงัคงรองรับความสามารถการท างานหลกัของมายเอสคิว เพิ่ม
ดว้ยความบางส่วนท่ีไดจ้ากกลุ่มเมฆ และตดัความสามารถบางอยา่งออก ซ่ึงระบบฐานขอ้มูลบนกลุ่ม
เมฆน้ีง่ายต่อการใชง้านและไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าการบ ารุงรักษา ซ่ีงออกแบบมาให้เหมาะสมกบัการ
ใชง้านกบัระบบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
 
 2.6.2   ข้อจ ากดั 
 -  ขนาดของแต่ละอินแสตน็ถูกก าหนดไวท่ี้ 10 GB 
 -  ไม่รองรับ User Defined Functions , UDF ของ MySQL , Replication 
 -  ไม่รองรับชุดค าสั่ง SQL ต่อไปน้ี 
  - LOAD DATA INFILE 
  - SELECT …. INTO OUTFILE 

http://www.appspot.com/
http://www.appspot.com/
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  - SELECT …. INTO DUMPFILE 
  - INSTALL PLUGIN …. 
  - UNINSTALL PLUGIN 
  - CREATE FUNCTION …. 
  - LOAD_FILE() 
 
 2.6.3 อตัราค่าบริการ 
 ในปัจจุบนัอยูใ่นขั้นตอนการทดสอบใชง้านโดยกูเก้ิลจะยงัไม่คิดค่าบริการ แต่ภายหลงั
เดือนมิถุนายน 2555 ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการเปิดฟังก์ชัน่ Billing เพื่อยอมรับการมีค่าใชจ่้ายจึงจะสามารถ
ใชง้านต่อไดโ้ดยรายละเอียดใน ตาราง 2.1 และ ตาราง 2.2 
 
ตาราง 2.1 อตัราค่าบริการส าหรับแต่ละแพคเกตของกเูก้ิล คลาวด ์เอส คิว แอล 

Tier RAM Included Storage Included I/O Per Day Charge Per Day 
D1 0.5GB 1GB 850K $1.46 
D2 1GB 2GB 1.7M $2.93 
D4 2GB 5GB 4M $5.86 
D8 4GB 10GB 8M $11.71 
Google Inc. 2012.“Google Cloud SQL” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา https://developers.google.com/cloud-sql 
(10 กุมภาพนัธ์ 2555). 
 
2.7   ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์แผนทีข่องกูเกิล้ (Google Map API) 

2.7.1   ข้อมูลทัว่ไป 
 เป็นบริการส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์แผนท่ีของกูเก้ิล รุ่น 3.0 ท่ีช่วยให้
ผู ้พ ัฒนาสามารถใช้งานจาวาสคริปในการท่ีจะฝังแผนท่ีของกู เ ก้ิลเข้าไปในหน้าเว็บเพื่อ
ประยกุตใ์ชง้นได ้โดย API V.3 น้ี  ไดรั้บการพฒันาให้ท างานไดร้วดเร็วยิ่งข้ึนและเหมาะสมกบัการ
ท างานบนอุปกรณ์พกพาเช่นเดียวกบัการใชง้านบนเวบ็บราวเซอร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 
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 2.7.2   การใช้งานเบือ้งต้น 

 
รูป  2.2 แสดงตวัอยา่งชุดค าสั่งจาวาสคริปส าหรับการฝังแผนท่ีลงไปท่ีหนา้เวบ็ 

 

 
รูป 2.3  แสดงตวัอยา่งชุดค าสั่งท่ีมีการใส่ Marker ลงไปบนแผนท่ี 
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2.7.3   ข้อจ ากดัการใช้งาน 
รองรับการใชง้านกบัเวบ็ท่ีมีการโหลดแผนท่ีไม่เกินกวา่ 25,000 คร้ัง/วนั โดยการโหลด

แผนท่ีจะนับจากจ านวนคร้ังท่ีแผนท่ีแสดงบนหน้าเว็บเพจ ส าหรับการท่ีผูใ้ช้มีการท างานร่วมกบั
แผนท่ีหลงัจากท่ีโหลดเสร็จ (อนัไดแ้ก่การ ขยายและยอ่ รวมถึงเล่ือนแผนท่ี หรือเปล่ียนรูปแบบการ
แสดงผลแผนท่ี)จะไม่มีผลกบัการนบัคร้ังของระบบ หากมีการใชง้านเกินกวา่น้ีผูพ้ฒันาจะตอ้งซ้ือใน
รูปแบบธุรกิจ Google Inc. 2012. “Google Map API V.3”. [ระบบออนไลน์].แหล่งท่ีมา
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/  (10 กุมภาพนัธ์ 2555). 
 
2.8    จาวาสคริป อ๊อฟเจค โนเทช่ัน  (JavaScript Object Notation  :JSON) 

2.8.1   ข้อมูลทัว่ไป 
 จาวาสคริป อ๊อปเจค โนเทชัน่  (JavaScript Object Notation) เป็นรูปแบบขอ้มูลท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อใช้ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลแบบไลท์เวท ซ่ึงง่ายต่อการอ่านเขียนและท าความเขา้ใจของ
มนุษย ์และง่ายต่อการท่ีเคร่ืองจกัรจะท าการแปลงสภาพ มาตรฐานของ JSON คือ RFC 4627           
มี Internet Media Type เป็น application/json  และมีนามสกุลไฟล์เป็น .jsonในปัจจุบนั JSON  นิยม
ใชใ้นเวบ็แอพพลิเคชัน่โดยเฉพาะ AJAX โดนสาเหตุหลกัท่ี JSON ไดรั้บความนิยมมากข้ึนเน่ืองจาก
ความง่ายต่อการท าความเขา้ใจและมีความระชบักวา่ XML ท่ีใชก้นัอยูแ่ต่เดิม 
 

 
รูป  2.4  แสดงตวัอยา่งรูปแบบขอ้มูลแบบ JSON 

     
 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/
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รูป 2.5 โครงสร้างของวตัถุ JSON (ท่ีมา : http://www.json.org) 

 

 
รูป 2.6 โครงสร้างของอาร์เรยข์อง JSON (ท่ีมา : http://www.json.org) 

“JavaScript Object Notation (JSON).”[ระบบออนไลน์].แหล่งท่ีมาhttp://www.json.org 
(14 กุมภาพนัธ์ 2555). 

 
2.9  รูปแบบการออกแบบ เอม็ ว ีซี (Design Pattern Model View Controller) 

 Model-View-Controller (MVC) คือ สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ชนิดหน่ึง ซ่ึงในขณะน้ีถือวา่
เป็นแบบแผนสถาปัตยกรรม (architectural pattern) ท่ีใชใ้นสาขาวศิวกรรมซอร์ฟแวร์ รูปแบบ MVC 
ใชเ้พื่อแยกส่วนซอฟต์แวร์ในส่วน ตรรกะเน้ือหา (domain logic) ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในระบบของ
ผูใ้ช้ และส่วนการป้อนขอ้มูลและแสดงผล (GUI) ซ่ึงช่วยให้การพฒันา การทดสอบ และการดูแล
รักษาซอฟตแ์วร์ แยกออกจากกนั 

 โมเดล (Model) หมายถึง ส่วนของซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการแปลการท างานของระบบ ไปสู่ส่ิง
ท่ีระบบซอฟต์แวร์ได้ถูกออกแบบเอาไว้ ตรรกะเน้ือหาใช้เพื่อให้ความหมายแก่ข้อมูลดิบ 
(ยกตวัอยา่งเช่น การค านวณวา่วนัน้ีเป็นวนัเกิดของผูใ้ชห้รือไม่, หรือจ านวนเงินรวม ภาษี และค่าส่ง
สินคา้ ในตะกร้าสินคา้) เม่ือโมเดลมีการเปล่ียนแปลง จะมีการส่งค าเตือนให้แก่ วิว ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ปรับค่า ระบบซอฟต์แวร์หลายระบบใช้การเก็บขอ้มูลถาวร เช่น ฐานขอ้มูล เพื่อเก็บขอ้มูลเหล่าน้ี 
MVC ไม่ไดก้  าหนดถึงระดบัการเขา้ถึงขอ้มูล เพราะเป็นท่ีเขา้ใจกนัว่าส่วนน้ีจะอยู่ภายใต ้หรือถูก
ครอบคลุมดว้ยโมเดล โมเดลไม่ไดเ้ป็นเพียงอ็อบเจกตท่ี์ใชเ้ขา้ถึงขอ้มูล แต่ในระบบซอฟตแ์วร์เล็กๆ 
ซ่ึงมีความซบัซอ้นนอ้ยจะไม่เห็นความแตกต่างมากนกั 

 ววิ (View) แสดงผลค่าในโมเดลในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้ในแต่ละ
โมเดลสามารถมีววิไดห้ลายแบบ เพื่อใชใ้นจุดประสงคท่ี์ต่างกนั 

http://www.json.org/
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 คอนโทรลเลอร์ (Controller) รับค่าเขา้มา และท าการตอบสนองโดยเรียกใช้ออบเจคใน
โมเดล 

 แอปพลิเคชนัท่ีใช ้MVC อาจจะเป็นกลุ่มของ โมเดล/วิว/คอนโทรลเลอร์ โดยแต่ละกลุ่มใช้
ในงานต่างกนัไป 

 MVC มกัจะพบไดใ้นเวบ็แอปพลิเคชนัโดย วิว จะเป็น HTML หรือ XHTML ท่ีสร้างโดย
แอปพลิเคชนันั้น ส่วนคอนโทรลเลอร์รับค่า GET หรือ POST เขา้มา แลว้เลือกติดต่อกบัโมเดลใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตอบสนอง โมเดลซ่ึงมี business rules จะท าการจดัการตามค าร้องขอนั้นๆ 

 

 
รูป  2.7 แสดงการท างานของ MVC 

ท่ีมา: http://java.sun.com/blueprints/patterns/MVC-detailed.html 
 
2.10  ระเบียบวธีิการพฒันาซอฟต์แวร์แบบน า้ตก (WaterFall Model) 
 มงคล หล้าดวงดี (2552) ได้กล่าวว่าแบบจ าลองน ้ าตกประกอบไปด้วยขั้ นตอนการ
ด าเนินงานท่ีเรียงต่อเน่ืองกนัเป็นล าดบัขั้นตอน โดยขั้นตอนต่อไปจะเร่ิมตน้ด าเนินการไดจ้ะตอ้งรอ
ใหข้ั้นตอนก่อนหนา้เสร็จส้ินเสียก่อน โดยมีขั้นตอนพื้นฐานประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนดงัรูปท่ี 2.1  

http://java.sun.com/blueprints/patterns/MVC-detailed.html
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รูป  2.8  ภาพแสดงกิจกรรมในระเบียบวธีิการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบน ้าตก 

 
1. การก าหนดความตอ้งการ (Requirement Definition) เป็นกระบวนการในการก าหนด

วตัถุประสงคก์ารท างานและขอบเขตของระบบ จากการประชุมหรือเก็บขอ้มูลจากผูใ้ช้ระบบแลว้
น ามาอธิบายในรายละเอียดเพื่อสร้างเป็นเอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการของระบบ 

2.  การออกแบบซอฟตแ์วร์และระบบ (System and Software Design) เป็นกระบวนการในการ
น าความต้องการของระบบมาอธิบายรูปแบบสถาปัตยกรรมและรายละเอียดต่างๆ เพื่อระบุ
ส่วนประกอบของระบบ การอธิบายการท างานรวมถึงความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆแลว้สร้างเป็น
เอกสารการออกแบบระบบเพื่อส่ือสารใหผู้พ้ฒันาเขา้ใจตรงกนั 

3. การลงมือพฒันาและทดสอบในระดบัหน่วย (Implementation and Unit Testing) ใน
กระบวนการน้ีซอฟต์แวร์ท่ีถูกออกแบบไวจ้ะถูกสร้างให้ท างานได้จริงในแต่ละส่วนตามความ
ตอ้งการพร้อมทั้งทดสอบในแต่ละส่วนแยกกนัเพื่อให้แน่ใจวา่การท างานในแต่ละส่วนนั้นตรงกบั
ความตอ้งการมากท่ีสุด 

4.  การประสานระบบและทดสอบระบบ (Integration and System Testing) หลงัจากท่ีพฒันา
ในแต่ละส่วนใหส้ามารถท่ีจะท างานไดต้ามตอ้งการแลว้ก็จะน าแต่ละส่วนมาท าการประสานกนัเป็น
ระบบและทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบโดยรวมทั้งหมดจะสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งราบร่ืน
และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้มากท่ีสุด โดยหลงัจากกระบวนน้ีแลว้ซอฟตแ์วร์ก็จะพร้อมท่ีจะ
ส่งมอบใหผู้ใ้ชไ้ดน้ าไปใชง้านต่อไป 

5.  การน าไปใชแ้ละการบ ารุงรักษา (Operation and maintenance) เป็นกระบวนการท่ีมีช่วง
ระยะเวลานานท่ีสุดของวงจรชีวิตซอฟต์แวร์ ตั้ งแต่การติดตั้ งซอฟต์แวร์ การใช้งานและการ
บ ารุงรักษาระบบใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งราบร่ืนตลอดช่วงเวลาท่ีซอฟตแ์วร์ถูกใชง้าน รวมถึงการ
ปรับเปล่ียนซอฟตแ์วร์ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการใหม่ตามรูปแบบธุรกิจหรือการใชง้านของผูใ้ช้
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ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยทุกกระบวนการจะตอ้งไดผ้ลลพัธ์เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการต่อไปและมีผล
ตอบกลบัเพื่อส่งไปยงักระบวนการท่ีตอ้งการต่อไป   
 
2.11   มาตรฐานไอเอสโอ29110 (ISO/IEC 29110) 
  มาตรฐานไอเอสโอ 29110 (ISO/IEC 29110 Very Small Entities) ซ่ึงเป็นมาตรฐานส าหรับ
กระบวนการผลิตและพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับองคก์รขนาดเล็ก โดยมีการแบ่งกิจกรรมหลกั (Basic 
Profile) ออกเป็นสองส่วน  

 
รูป  2.9  แผนภาพแสดงกิจกรรมหลกั (Basic profile) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 

 
 -  ส าหรับกระบวนการบริหารโครงการ (Project Management) ตามมาตรฐานไอเอสโอ 
29110 นั้น จะแบ่งออกเป็นกิจกรรมทั้งส้ิน 4 กิจกรรม ไดแ้ก่  
 1.  PM1.  การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
 2.  PM2.  การด าเนินการตามแผนโครงการ (Project Plan Execution) 
 3.  PM3.  การประเมินผลโครงการและการควบคุม (Project Assessment and Control) 
 4.  PM4.  การปิดโครงการ (Project Closure)  
 
 - ส าหรับกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานไอเอสโอ 29110 นั้นประกอบไปดว้ย
กิจกรรมหลกัทั้งส้ิน 6 กิจกรรมซ่ึงประกอบไปดว้ย  
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 1.  SI1.  การเร่ิมตน้ด าเนินการซอฟตแ์วร์ (Software Implement Initiation) 
 2.  SI2.  การวเิคราะห์ความตอ้งการซอฟตแ์วร์ (Software Requirement Analyst) 
 3.  SI3.  สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์และการออกแบบซอฟตแ์วร์รายละเอียด  
  (Software Architecture and Detail Design) 
 4.  SI4.   การสร้างซอฟตแ์วร์ (Software Construction) 
 5.  SI5.  การบูรณาการซอฟตแ์วร์และการทดสอบ (Software Integration and Test) 
 6.  SI6.  การจดัส่งสินคา้ (Product Delivery)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป  2.10  แสดงกิจกรรมในกระบวนการบริหารโครงการตามมาตรฐานไอเอสโอ 29110 

Project 

Planning

Statement of Work

Project 

Assessment 

and Control

Project Plan 

Execution

Project Closure

Verification Results

Validation Results Project Repository

Project Plan

Project Repository 

Backup

Meeting Record

Progress Status 

Record
Correction Register

Acceptance Record

Software 

Configuration

Change Request
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รูป  2.11  แผนภาพแสดงกิจกรรมในกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานไอเอสโอ 29110 

Software 
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Software 

Requirements 
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Software 
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Software 

Construction

Software 

Integration and 
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Specification
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Record

Software 
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Documentation

Product 
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Software User 

Documentation
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Software 

Configuration

Project 

Repository

Software

Change 
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 ในบทน้ีได้แสดงขอ้มูลสาระส าคญัจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงได้
ท าการศึกษาและอา้งอิงเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษาท่ีน าเสนอในบท
ก่อนหน้าน้ี ซ่ึงหลังจากได้ข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องแล้วก็จะออกแบบวิธีการศึกษาวิจัยโดยอาศัย
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบน ้ าตก ซ่ึงรายละเอียดการออกแบบวิธีการศึกษาวิจัยใน
กระบวนการต่างๆ จะไดถู้กกล่าวในบทถดัไป 
 


