
 

บทที่ 3 

ระเบียบการวิจัย 

 

 การพฒันาระบบจดัการการลาบนอุปกรณ์พกพาและพฒันาร่วมกบักูเก้ิลคาเลนดาร์ เอพีไอ 

เพื่อ องค์กรตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว และขอ้มูลถูกตอ้ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ปรับปรุง

สมรรถภาพ และควบคุมคุณภาพขององคก์รและพนักงาน โดยมีการออกแบบและจดัท าข้ึนตาม

เกณฑคุ์ณภาพการผลิตของซอฟตแ์วร์ขนาดเลก็ หรือ ISO29110 Software Engineering-Lifecycle 

Profiles for Very Small Enterprises (VSE) เพื่อให้ระบบสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และการประกนัคุณภาพ โดยมีการใชห้ลกัการของวิศวกรรมซอฟตแ์วร์เพื่อควบคุมการผลิตและมี

การตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้มีการรวบรวมขอ้มูลผูใ้ช้ อีกทั้ งประโยชน์สูงสุดเม่ือมีการผลิต

ซอฟตแ์วร์ออกมาส าเร็จ โดยขั้นตอนในการพฒันานั้น จะมีการปรังปรุงพฒันาระบบใหเ้ป็นไปตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชอ้ย่างชดัเจน รวมถึงการวางระบบลูกข่ายและแม่ข่ายส าหรับการท างานบน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ท และยงัมีการบริหารความเส่ียงและน าความรู้ทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์มาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ มีการทดสอบระบบให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารการเปล่ียนแปลง 

(Change Management) เพื่อใหไ้ดร้ะบบท่ีมีคุณภาพดี และมีการใหบ้ริการใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและมี

ประโยชน์ต่อการบริหารงานขององคก์ร 
 

ขั้นตอนในการพฒันาระบบ 

3.1 การก าหนดความตอ้งการของระบบ (System Requirements) 

3.2 การวิเคราะห์ความตอ้งการของระบบ (Software Requirements) 

3.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (Architectural Design) 

3.4 การออกแบบการท างานของระบบโดยละเอียด (Detail Design) 

3.5 การพฒันาระบบ (Coding) 

3.6 การทดสอบระบบ (Testing) 
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3.7 การบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance) 

3.8 การน า ISO 29110 มาใชใ้นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตซอฟตแ์วร์ 

(Project Management & Software Implementation) 

 
3.1 การก าหนดความต้องการของระบบ (System Requirements)  

เป็นขั้นตอนในการหาความตอ้งการของผูใ้ช ้ว่าจะใหมี้การท าซอฟตแ์วร์ในรูปแบบใด การ

ก าหนดแนวทางและเทคโนโลยีท่ีผูใ้ช้วิจัยจะมีการติดต่อกับผูใ้ช้ โดยมีขั้นตอนในการศึกษา

ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 การวางแผนการสัมภาษณ์ 

ในการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชจ้ะตอ้งมีการวางสายงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงท่ี

ตอ้งการใชร้ะบบท่ีพฒันาข้ึน อนัไดแ้ก่ 

- ผูบ้ริหารขององคก์รลานนาซอฟตเ์วิร์ค 

- หวัหนา้สายงานแต่ละแผนก 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบุคลากร 

- พนกังานผูใ้ชร้ะบบการร้องขอการลา 

ในการส ารวจนั้น จะตอ้งมีหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบให้เกิดข้ึนมาได ้

โดยในแต่ละฝ่ายจะไดรั้บการสมัภาษณ์ในขอ้มูลท่ีจ าเป็น ดงัน้ี 

- ความตอ้งการรายงานแต่ละประเภท 

- การวางล าดบัขั้นตอนของการลา 

- ขอ้มูลการลาแต่ละประเภท 

- วิธีการจดัเกบ็ขอ้มูลการลาของพนกังาน 

- หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของแต่ละบุคคลท่ีอยูใ่นระบบ 

- วิธีการในการแสดงขอ้มูล 

- วิธีการจดัการขอ้มูลบุคลากรขั้นพื้นฐาน 

- วิธีการในการขออนุญาตลาในปัจจุบนั 
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3.1.2 การด าเนินการสัมภาษณ์ 

ในการด าเนินการสัมภาษณ์ จะมีการวางแผนเพื่อจดัการการนัดหมาย วนั เวลา 

และสถานท่ี ให้สะดวกแก่ทั้งสองฝ่ายในการให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการน ามาวิเคราะห์ความ

ตอ้งการซอฟตแ์วร์ และการพฒันาระบบต่อไป 

3.1.3 วิเคราะห์และสรุปผลการสัมภาษณ์ก่อนน าไปวิเคราะห์เพื่อหาความตอ้งการของ       

ซอฟตแ์วร์ 

จากการเก็บขอ้มูลความตอ้งการของระบบการจดัการการลา ผูศึ้กษาท าการแยก

ขอ้มูลความตอ้งการให้เป็นสัดส่วนและประเภทต่างๆ เพื่อใชย้ืนยนัความตอ้งการของผูใ้ช ้

และใหผู้ใ้ชร้ะบบรับทราบต่อไป 
  

3.2 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Software Requirements)  

เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจัยจะน าความตอ้งการของผูใ้ช้ มาท าการวิเคราะห์เพื่อเป็นการระบุท่ี

ตอ้งการใหซ้อฟตแ์วร์ท างานได ้ซ่ึงในการท าขั้นตอนน้ี จะเป็นการก าหนดฟังกช์นัการท างานดงัน้ี 

- การก าหนดความตอ้งการหลกัของระบบท่ี ระบบนั้นจ าเป็นตอ้งมี (Functional 

Requirements) 

- การก าหนดความตอ้งการของระบบท่ีเป็นคุณลกัษณะเฉพาะในเชิงความสามารถท่ี

เพิ่มเติมข้ึนมา (Non-Functional Requirements) 

- ความตอ้งการโดยภาพรวมเชิงธุรกิจ (Business Requirements) 

- ขอ้ก าหนดของระบบท่ีเก่ียวขอ้ง (Agreement , Policy) 
 

ส าหรับขั้นตอนในการหาความตอ้งการของระบบ ผูพ้ฒันาจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาภาพรวม

ของระบบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะมีความเขา้ใจในการพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพ และในการใช้

เคร่ืองมือส าหรับการพฒันานั้นจ าเป็นมาก ต่อการมีความเขา้ใจระหวา่งผูใ้ชก้บัผูพ้ฒันา โดยจะมีการ

ใชส้ัญลกัษณ์เพื่อให้เป็นรูปแบบในการพฒันา คือการใช ้ย ูเอม็ แอล (UML) เป็นเครืองมือในการ
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จดัท าสญัลกัษณ์ต่างๆ ในการส่ือสารเพื่อพฒันาระบบ และในการก าหนดขอบเขตนั้นจะมีการใชย้สู

เคส ไดอะแกรม (Use Case Diagram) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในท่ีอยูใ่น ย ูเอม็ แอล และจะใชส้ าหรับ

การก าหนดขอบเขตของระบบ ขั้นตอนของการท างาน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจง่ายจากมุมมองของ

ผูใ้ชแ้ละผูพ้ฒันา จากนั้นผูพ้ฒันาจะมีการใชเ้พื่อก าหนดรายละเอียดความตอ้งการของระบบโดยใช ้

ยสูเคส เป็นสญัลกัษณ์ ต่อไป โดยส่วนประกอบของ ยสูเคส มีดงัน้ี 
 

- ผูใ้ชร้ะบบ (Actor) จะเป็นตวับ่งบอกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ 

- แสดงการท างานของระบบหรือยสูเคส (Use Case) เป็นตวัแสดงฟังก์ชนัการ

ท างานของระบบ 

- แสดงความส าพนัธ์ระหว่างผูใ้ชก้บัระบบหรือระบบสู่ระบบ (Relation) เป็นสัญ

ลกัษเ์พื่อแสดงความสมัพนัธ์ส่วนต่างๆท่ีติดต่อกบัของผูใ้ชก้บัหรือระบบสู่ระบบ 
 

3.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (Architectural Design)  

ส าหรับขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนในการออกแบบระบบโดยใชแ้ผนภาพสัญลกัษณ์ UML โดย

จะเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการท างานของระบบโดยภาพรวม โดยมีการออกแบบเป็นประเภทดงัน้ี 

- ภาพรวมการท างานของระบบ (System Overview)  
 

3.4 การออกแบบการท างานของระบบโดยละเอยีด (Detailed Design)  

ในขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนในการออกแบบระบบเพื่อเตรียมการพฒันาระบบ โดยรายละเอียด

น้ี จะถูกส่งต่อไปยงัโปรแกรมเมอร์ เพื่อท าการพฒันาโปรแกรมให้ออกมาตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้

ดงันั้นจึงตอ้งมีการออกแบบให้ละเอียดท่ีสุด ในขั้นตอนน้ีจะประกอบไปดว้ย การออกแบบระดบั 

Class Diagram และ ER Diagram (Entity Relationship) 

- การออกแบบคลาสไดอะแกรม (Class Diagram) เป็นการออกแบบรูปแบบ

ลกัษณะ ส่วนประกอบ และพฤติกรรมของคลาส ซ่ึงจะออกไปในเชิงการมอง

รูปแบบของการท างานของระบบ 
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- การออกแบบซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) เป็นการออกแบบ

โครงสร้างเพื่อแสดงล าดบัการท างานของระบบ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัคลาสไดอะแกรม 

เพื่อแสดงใหผู้พ้ฒันาระบบ (Programmer) ไดมี้การพฒันาระบบไดถู้กตอ้ง 

- การออกแบบระบบฐานขอ้มูล (ER Diagram) เป็นการออกแบบโครงสร้างของ

ระบบฐานข้อมูลท่ีมีวามจ าเป็นในการเก็บข้อมูลการลา เพื่อใช้กับระบบการ

จดัดการการลาขององคก์รลานนาซอฟตเ์วิร์ค 

- การออกแบบหนา้จอการท างาน (GUI Design) เป็นการออกแบบส่วนท่ีติดต่อกบั

ผูใ้ช้โดยตรง เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานระบบได้สะดวก และตรงตามความ

ตอ้งการของผูใ้ชแ้ละตรงกบัท่ีไดท้  าการออกแบบวิเคราะห์ระบบไว ้

 

3.5 การพฒันาระบบ (Coding)  

ในขั้นตอนน้ี เอกสาร Detail Design จะถูกส่งต่อไปใหก้บัโปรแกรมเมอร์เพื่อท าการอ่าน

เอกสารและพฒันาระบบข้ึนมา และเม่ือมีการพฒันาระบบเสร็จส้ิน จะมีการด าเนินการต่อให้มีการ

ทดสอบระบบต่อไป โดยการพฒันาระบบมีส่วนส าคญั 2 ส่วนดงัน้ี 

3.5.1 ส่วนของเวบ็ไซต ์(Web Application) 

- การขออนุญาตลาของพนกังานในองคก์ร 

- การพิจารณาอนุญาตการลาในระดบัต่างๆ  

- การเรียกดูขอ้มูลการลาของพนกังาน 

- การแจง้เตือนขอ้มูลการลาของพนกังาน เม่ือมีการลาเกิดข้ึน (ท างานร่วมกบักูเก้ิล 

คาเลนดาร์ เอพีไอ) 

- การจดัการวนัหยดุของบริษทั 

- การจดัการขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน (Human Resource Management) 

- การเรียกดูรายงานต่างๆ ท่ีจ าเป็นของผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ 
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3.5.2 ส่วนของแอพพลิเคชัน่บนมือถือ (Mobile Application) 

- การขออนุญาตลาของพนกังาน 

- การพิจารณาอนุญาตการลาของพนกังานในแต่ละระดบั (Authorization) 

- การเรียกดูขอ้มูลของพนกังาน 

- การดูขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน 

- การเรียกดูขอ้มูลวนัหยดุของพนกังาน 

 

3.6 การทดสอบระบบ (Testing)  

เป็นขั้นตอนในการทดสอบซอฟต์แวร์ท่ีได้รับการพฒันาข้ึนมา ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั

ก่อนท่ีจะมีการใชง้านจริง โดยมีการน าขอ้มูลมาสร้างเป็นคู่มือการทดสอบ เพื่อทดสอบการท างาน

ของระบบใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นตามความตอ้งการของระบบ ซ่ึงมีขั้นตอนในการทดสอบ ดงัน้ี 

3.7.1 การทดสอบระบบยอ่ย (Unit Testing) เป็นการทดสอบในขณะท่ีมีการพฒันาระบบ

ไปดว้ย ซ่ึงจะท าใหผ้ลลพัธ์ท่ีออกมาในแต่ละการท างานนั้น มีการท างานท่ีถูกตอ้ง

ก่อนท่ีจะท าการทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

3.7.2 การทดสอบระบบเม่ือมีการรวมระบบย่อยของการท างานนั้ นๆ (Integration 

Testing) เป็นการทดสอบเม่ือมีการท าการทดสอบระบบยอ่ยเสร็จเรียบร้อยและเม่ือ

มีการน าระบบยอ่ยมารวมกนัเป็นฟังกช์นัหน่ึง 

3.7.3 การท าสอบทั้งระบบ (System Testing) เป็นการทดสอบเม่ือมีการรวมระบบเขา้

ดว้ยกนั ก่อนท่ีจะมีการติดตั้งระบบ 

 

3.7 การบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance)  

เป็นขั้นตอนการติดตั้งการใชง้านและหลงัจากท่ีมีการใชง้านแลว้ ซ่ึงเป็นขั้นตอนในการคอย

ช่วยเหลือและสนบัสนุนผูใ้ชต่้อไป โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.7.1 วางแผนการทีมงานและการติดตั้งระบบ 
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3.7.2 จดัท าคู่มือการใชแ้ละท าการติดตั้งระบบ 

3.7.3 จดัการฝึกอบรมการใชร้ะบบใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการใชร้ะบบ 

3.7.4 ท าการใช้ระบบและคอยสนับสนุนการท างานของผูใ้ช้ระบบจนกว่าจะครบ

ระยะเวลาในการบ ารุงรักษา 

 

3.8 การน า ISO 29110 มาใช้กบัการพฒันาระบบ (Project Management & Software 

Implementation) 

ในขั้นตอนเป็นการวางแผนเพื่อน า ISO 29110 มาใชใ้ห้เกิดความถูกตอ้งของระบบท่ีได้

พฒันาข้ึน แลว้ครบถว้นตามรายการของงานท่ีก าหนด และสามารถใชง้านไดต้รงตามความตอ้งการ

ของผูใ้ช ้ตามมาตรฐาน VSE 29110 โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนหลกัคือ 

- Project Management (PM) 

เป็นกระบวนการจัดการน าเอาความรู้ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ

บริหารโครงการ และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของโครงการตามกิจกรรม และ

ตามแผนงานท่ีได้จัดท าข้ึน โดยแต่ละกิจกรรมจะมีวันเร่ิมต้นและส้ินสุด เพื่อบรรลุ

เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว ้ภายใต้ระยะเวลา แหล่งทรัพยากร และ

งบประมาณท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงประกอบไปดว้ยเอกสาร ดงัน้ี 

 PM.01. Project Plan ใชส้ าหรับวางแผนโปรเจคซ่ึงจะถูกพฒันาตามความตอ้งการ

ของลูกคา้และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งกบัลูกคา้ได ้รวมทั้งวางแผนงานและ

ทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่อใหเ้หมาะสมกบัขนาดของงาน 

 PM.02. Progress Status Record ใชส้ าหรับติดตามความคืบหนา้ของโปรเจคโดย

จะถูกก าหนดและติดตามโดย Project Plan และถูกบนัทึกลงใน Progress Status 

Record ส่วนปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการพฒันาโปรเจค จะถูกปรับปรุงและ
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แกไ้ขอยา่งเหมาะสม เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและโปรเจค

จะถูกปิดลงไดก้ต่็อเม่ือมีเอกสารยนืยนัจากลูกคา้คือ Acceptance Record 

 PM.03. Change Request ใชส้ าหรับจดัการและวิเคราะห์ปัญหาตามค าร้องของ

ลูกคา้ การเปล่ียนแปลง Requirements ของซอฟตแ์วร์จะถูกประเมิณถึงผลกระทบ

ดา้นค่าใชจ่้าย ระยะเวลาในการพฒันา และผลกระทบทางดา้ยเทคนิค 

 PM.04. Meeting Record ใชส้ าหรับการบนัทึกการประชุมระหว่างทีมพฒันาและ

ลูกคา้ตอ้งมีการยนืยนัสญัญาและขอ้ตกลงร่วมกนั 

 PM.O6. มีการก าหนดแผนการจดัการรุ่นซอฟตแ์วร์ (Version Control Plan) โดยมี

การก าหนด Baseline และมีการควบคุมการแกไ้ขของทีมพฒันา และการน าออก

จากระบบเพื่อส่งมอบลูกคา้ โดยในแผนตอ้งระบุสถานท่ีเก็บ และ โครงสร้างของ

สารบบ (Directory Structure) 

  PM.O7.  มีแผนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์เพื่อให้มั่นใจกระบวนการ

ด าเนินการ และผลการด าาเนินการมีความสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินการและ

ขอ้ตกลงความตอ้งการ 

- Software Implementation (SI) 

เป็นกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์เร่ิมตั้งแต่การเก็บความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อ

น ามาคิด วิเคระห์ และออกแบบระบบ รวมถึงการเขียนโปรแกรม ตลอดจนถึงกระบวนการ

ทดสอบซอฟต์แวร์ รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ท่ีมีอยู่แลว้ให้ดีข้ึน และท่ี

ส าคญัคือตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

 SI.01. Software Implementation Initiation งานหรือกิจกรรมท่ีปฎิบติัตาม

กระบวนการท่ีไดว้างแผนไวใ้น Project Plan 
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 SI.02. Software Requirements Analysis จะตอ้งถูกก าหนดและวิเคราะห์เพื่อความ

ถูกตอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ีจะตอ้งถูก

ตรวจสอบโดยลูกคา้ดว้ย 

 SI.03. Software Architectural and Detailed Design  การออกแบบสถาปัตยกรรม

ของระบบและการออกแบบโปรแกรมโดยละเอียดโดยจะต้องสอดคล้องกับ 

Requirements ของลูกคา้ 

 SI.04. Software Integration and Tests ซอฟตแ์วร์ตอ้งถูกก าหนดโดย Unit Test จะ

เป็นการตรวจสอบซอฟตแ์วร์ให้ตรงกบั Requirements และการออกแบบระบบมี

การทดสอบการท างานร่วมกนัของส่วนประกอบทั้งหมดของซอฟตแ์วร์ ตาม Test 

Cases และ Test Procedures ท่ีออกแบบไวพ้ร้อมบนัทึกผลการทดสอบไวใ้น Test 

Report โดยขอ้ผิดพลาดทั้งหมดท่ีตรวจพบจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขให้เป็นไปตาม

เอกสารการออกแบบ 

 SI.O5 มีการทดสอบการท างานร่วมกนัของส่วนประกอบทั้งหมดของซอฟตแ์วร์ 

ตาม Test Cases และ Test Procedures ท่ีออกแบบไวพ้ร้อมบนัทึกผลการทดสอบ

ไวใ้น Test Report โดยขอ้ผดิพลาดทั้งหมดท่ีตรวจพบจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขให้

เป็นไปตามเอกสารการออกแบบ 

 SI.O6. โครงร่างซอฟตแ์วร์ (Software Configuration) จะตอ้งตรงกบัเอกสารความ

ตอ้งการซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นไปตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ ซ่ึงรวมถึง คู่มือผูใ้ช ้ซ่ึงทั้งหมด

จะตอ้งถูกจดัเก็บใน Project Repository และเม่ือมีความตอ้งการเปล่ียนแปลง

รายการใด Repository แลว้นั้นจะตอ้งมีการเปิดค าขอเปล่ียนแปลง 

 SI.O7 การด าเนินงานทั้งหมดรวมถึงผลผลิตท่ีไดจ้ากงานทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บการ

ตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ Input Product และ Output Product 

ของแต่ละกิจกรรมตามมาตรฐานก าหนด ขอ้ผดิพลาดท่ีพบจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข

และบนัทึกไวใ้น Validation Result หรือ Verification Result 
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สรุปการจัดท าเอกสารโครงการ 

จากวตัถุประสงคข์องกระบวนการตามมาตรฐาน ISO29110 รวมทั้งส้ิน 14 

วตัถุประสงคด์งัท่ีกล่าวไปก่อนหน้านั้น เน่ืองจากในการคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีผูว้ิจยัเป็น

ผูด้  าเนินการแต่เพียงผูเ้ดียวซ่ึงเป็นกรณีศึกษาในการท าการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ดงันั้นจึง

ขอด าเนินการเพียงส่วนดงัต่อไปน้ี 

ตาราง 3.1 สรุปส่ิงท่ีการคน้ควา้อิสระน้ีครอบคลุมตามมาตรฐาน ISO29110 

 

ชนิด วตัถุประสงค์ ท า ไม่ท า 

PM 

PM.O1 / 

 PM.O2 

 

/ 

PM.O3 / 

 PM.O4 / 

 PM.O5 

 

/ 

PM.O6 / 

 PM.O7 

 

/ 

SI 

SI.O1 / 

 SI.O2 / 

 SI.O3 / 

 SI.O4 / 

 SI.O5 / 

 SI.O6 / 

 SI.O7 

 

/ 
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และจากขั้นตอนด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องมาตรฐาน ISO29110 จะไดเ้อกสารทั้งส้ิน 

20 เอกสารโดยแบ่งเป็นเอกสารท่ีไดจ้ากขั้นการบริหารโครงการ 8 เอกสาร และเอกสารท่ีไดจ้าก

ขั้นตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 12 เอกสาร มีรายละเอียดดงัน้ี 

 เอกสารท่ีไดจ้ากขั้นการบริหารโครงการ 8 เอกสาร  

1. Project Plan คือ เอกสารและตารางเวลาโครงการ  

2. Progress Status Record คือ เอกสารบนัทึกผลความกา้วหนา้โครงการ  

3. Correction Register คือ เอกสารบนัทึกประเด็นปัญหาในโครงการพร้อมแนว

ทางแกไ้ข  

4. Meeting Record คือ เอกสารบนัทึกการประชุม 

5. Change Request คือ เอกสารขอเปล่ียนแปลงความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

ด าเนินการ  

6. Verification Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสาร  

7. Validation Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบกวนเอกสารกบัลูกคา้  

8. Acceptance Record คือ เอกสารการส่งมอบผลิตภณัฑข์องโครงการ 

 

 เอกสารท่ีไดจ้ากขั้นตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 12 เอกสาร  

1. Requirement Specification คือ เอกสารความตอ้งการซอฟตแ์วร์  

2. Software Design คือ เอกสารการออกแบบซอฟตแ์วร์  

3. Traceability Record คือ เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ของผลิตภณัฑ ์

4. Software Component คือ ผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์  

5. Software คือ ผลิตภณัฑส์ าหรับส่งมอบใหก้บัลูกคา้  

6. Test Cases and Test Procedures คือ เอกสารจดัท าการทดสอบพร้อมวิธีการ

ทดสอบ  

7. Test Report คือ เอกสารรายงานผลการทดสอบ  

8. Software User Document คือ เอกสารคู่มือการใชง้านระบบ 
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9. Product Operation Guideline คือ เอกสารคู่มือการติดตั้งและการจดัการ

ซอฟตแ์วร์  

10. Maintenance Document คือ เอกสารก าหนดผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

โครงการ  

11. Verification Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสาร  

12. Validation Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทวบทวนเอกสารกบัลูกคา้ 

 

โดยในการคน้ควา้อิสระน้ี จะครอบคลุมการจดัท าเอกสารเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยมี

รายละเอียดเอกสารท่ีการคน้ควา้อิสระน้ีครอบคลุมดงัตาราง 3.2 
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ตาราง 3.2 เอกสารทั้งหมดตามมาตรฐาน ISO29110 ท่ีการคน้ควา้อิสระน้ีครอบคลุม 
 

 
 
 
 
 
 

ชนิด ช่ือเอกสาร ท า ไม่ท า 

PM 

Project Plan / 
 Progress Status Record 

 
/ 

Correction Register 
 

/ 

Meeting Record / 

 Change Request / 
 Verification Result 

 
/ 

Validation Result 
 

/ 
Acceptance Record / 

 

SI 

Requirement Specification / 
 Software Design / 
 Traceability Record 

 
/ 

Software Component / 
 Software / 
 Test Cases and Test Procedures / 
 Test Report / 
 Software User Document 

 
/ 

Product and Operational 
 

/ 
Maintenance Document 

 
/ 

Verification Result 
 

/ 
Validation Result 

 
/ 


