
 
บทที ่2 

 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารโครงการระหว่าง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ 
เดนมาร์ก และ สวเีดน) ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา คน้ควา้ และทบทวน แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 11 ประเด็น ดงัน้ี 

2.1 บริหารโครงการคืออะไร 
2.2 โครงสร้างองคก์ร 
2.3 วธีิการเชิงระบบ 
2.4  ขั้นตอนโครงการและวงจรชีวิตของโครงการ 
2.5 วงจรชีวิตการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
2.6 วงจรชีวิตของโครงการกบัวงจรชีวิตการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
2.7 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
2.8 System Develop life cycle (SDLC) 
2.9 Sequence Diagram ระบบการท างานของ หจก.จีเนียสไซเบอร์ 
2.10 วธีิฟังกช์นัพอยท ์(Function Point) 
2.11 แนวคิดเร่ืองยนิูไฟเอด็โพรเซส (Unified Process, UP) 

 
2.1 บริหารโครงการคืออะไร 

       วราภรณ์ จิรชีพพฒันา (2551) อธิบายว่า การบริหารโครงการคือ การประยุกต์ความรู้ 
ทกัษะ เคร่ืองมือ และเทคนิค เขา้กบักิจกรรมของโครงการเพื่อให้งานออกมาตรงกบัความตอ้งการ
ของโครงการ ผูจ้ดัการโครงการตอ้งอ านวยความสะดวกให้กระบวนการทั้งหมดท างานให้ตรงกบั
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ช้หรือลูกคา้ รูปท่ี 2.1 แสดงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
โครงการซ่ึงประกอบดว้ยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบัโครงการ ความรู้การบริหารโครงการ เคร่ืองมือ
และเทคนิคการบริหารโครงการ 
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รูป 2.1 ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโครงการ (ปรับปรุงจาก Schwalbe, 2007) 

 
  2.2 โครงสร้างองค์กร 
       วราภรณ์ จิรชีพพฒันา (2551) อธิบายวา่ โครงสร้างองคก์รมี 3 แบบคือ โครงสร้างตาม
หนา้ท่ี (functional structure) โครงสร้างแบบโครงการ (project structure) และโครงสร้างแบบเมท
ริกซ์ (matrix structure) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.3 โครงสร้างองคก์รมีอิทธิพลต่อโครงการสรุปในตาราง
ท่ี 2.1 
   โครงสร้างตามหน้าที ่
   โครงสร้างตามหนา้ท่ีมีลกัษณะเป็นล าดบัขั้น โดยมีผูบ้ริหารสูงสุดอยูร่ะดบับนสุด
ท่ีรองประธาน หรือ ผูจ้ดัการฟังก์ชันต่างๆ ตอ้งรายงาน เช่น ผูจ้ดัการโรงงาน ผูจ้ดัการทรัพยากร
มนุษย ์ผูจ้ดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ พนักงานแต่ละแผนกจะมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
โครงสร้างตามหน้าท่ีเป็นโครงสร้างท่ียืดหยุ่นในการใช้บุคลากรท างานให้โครงการ เน่ืองจาก
บุคลากรสามารถกลับไปท างานประจ าของตนได้ทนัทีท่ีโครงการส้ินสุด โครงการสามารถใช้
ผูเ้ช่ียวชาญในแผนกท างานนอกเวลาได ้ในทางตรงกนัขา้ม โครงสร้างองคก์รแบบน้ีส่งผลกระทบ
ต่อโครงการคือ ผูจ้ดัการโครงการไม่มีอ านาจบงัคบับญัชา การขอความร่วมมือจากแผนกอ่ืนๆ อาจ
ท าไดย้าก แต่ละแผนกมุ่งเนน้แต่โครงการของตนเอง บุคลากรอาจให้ความสนใจน้อย เพราะคิดว่า
เป็นการเพิ่มภาระ 
   โครงสร้างแบบโครงการ 
   โครงสร้างแบบโครงการมีโครงสร้างเป็นล าดบัขั้นเช่นเดียวกนั แต่แทนท่ีจะเป็น
รองประธาน หรือผูจ้ดัการท่ีรายงานต่อผูบ้ริหารสูงสุด กลบัเป็นผูจ้ดัการแผนงาน ท่ีรายงานต่อ
ผูบ้ริหารสูงสุด ผูร่้วมงานในแผนงานมีทกัษะท่ีหลากหลายเพื่อท างานโครงการต่างๆ ไดส้มบูรณ์ 
โครงสร้างองค์กรแบบน้ีสามารถท าโครงการไดเ้สร็จอยา่งรวดเร็ว ผูจ้ดัการโครงการมีอ านาจเต็มท่ี 
และมีผูร่้วมงานท่ีอุทิศเวลาให้กับโครงการอย่างเต็มท่ี โดยมีเป้าหมายร่วมกัน การส่ือสารกับ
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ผูบ้ริหารระดบัสูงท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถึงแมว้า่ผูจ้ดัการโครงการจะมีอ านาจสูงสุดในโครงสร้างแบบ
โครงการ แต่การจดัแบบน้ีไม่มีประสิทธิภาพ การมอบหมายพนกังานให้ท างานเต็มเวลา เป็นการใช้
ทรัพยากรไม่เหมาะสม เช่น ถ้าคนเขียนเอกสารเชิงเทคนิคถูกมอบหมายให้ท างานเต็มเวลากับ
โครงการหน่ึง แต่อาจไม่มีงานให้ท าในบางวนั องค์กรยงัตอ้งจ่ายเงินให้พนกังานคนนั้นเต็มเวลา 
การจดัแบบโครงการอาจท าใหไ้ม่เกิดการประหยดั 
   โครงสร้างแบบเมทริกซ์ 
   โครงสร้างแบบเมทริกซ์เป็นโครงสร้างท่ีผสมของโครงสร้างทั้งสองท่ีกล่าวมาแลว้ 
มีลกัษณะเป็นกริด บุคลากรของโครงการรายงานต่อผูจ้ดัการตามหนา้ท่ี และผูจ้ดัการโครงการ เช่น
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่จะท างานหลายโครงการ แต่ตอ้งรายงานต่อผูจ้ดัการ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและผูจ้ดัการจากแผนกต่างๆ โครงสร้างแบบน้ียงัแบ่งออกเป็น 3 แบบ
ย่อยคือ โครงสร้างเมทริกซ์แบบอ่อน (weak matrix), โครงสร้างเมทริกซ์แบบสมดุล (balanced 
matrix) และ โครงสร้างเมทริกซ์แบบเขม้ขน้ (strong matrix) 
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รูป 2.2 โครงสร้างองคก์ร (Schwalbe, 2007) 
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ตาราง 2.1 อิทธิพลของโครงสร้างองคก์รต่อโครงการ (PMBOK Guide 2004) 
 

 
 

2.3 วธีิการเชิงระบบ 
       วราภรณ์ จิรชีพพฒันา (2551) อธิบายว่า ถึงแมว้่าโครงการจะเป็นการรวมตวักลุ่มคน
ชัว่คราวเพื่อสร้างผลิตผลหรือให้บริการ แต่ผูจ้ดั การโครงการไม่สามารถด าเนินโครงการแยกออก
จากองค์กร โครงการจะตอ้งท างานในสภาวะแวดล้อมขององค์กรในระดับกวา้ง และผูจ้ดัการ
โครงการจ าเป็นต้องพิจารณาโครงการภายใต้บริบทเชิง องค์กร เพื่อจัดการสถานการณ์ท่ี
สลบัซบัซ้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ผูจ้ดัการโครงการจ าเป็นตอ้งใชมุ้มมองแบบองคร์วม หรือการ
คิดเชิงระบบ (systems thinking) 
       วิธีการเชิงระบบคือ วิธีการเชิงวิเคราะห์แบบองค์รวมเพื่อการแกปั้ญหาท่ีสลบัซบัซ้อน 
เป็นวิธีการท่ีรวมการใชป้รัชญาระบบ (systems philosophy) การวิเคราะห์ระบบ (systems analysis) 
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และการบริหารระบบ (system management) ปรัชญาระบบคือ ตวัแบบภาพรวมทั้งหมดส าหรับการ
คิดเก่ียวกับส่ิงต่างๆ เสมือนระบบ การวิเคราะห์ระบบคือ วิธีการแก้ปัญหาท่ีต้องมีการก าหนด
ขอบเขตของระบบ การแบ่งระบบเป็นส่วนๆ การระบุและการประเมินปัญหา โอกาส ขอ้จ ากดั และ
ความตอ้งการ จากนั้น นักวิเคราะห์ระบบตรวจสอบค าตอบท่ีเป็นทางเลือกส าหรับการปรับปรุง
สถานการณ์ปัจจุบนั ก าหนดทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (optimum) หรืออย่างน้อยทางเลือกท่ีพึงพอใจ 
(satisfactory) หรือแผนการด าเนินการ รวมทั้งตรวจสอบแผนกบัระบบทั้งหมด การบริหารระบบ
หมายถึงประเด็นเชิงธุรกิจ เทคโนโลยี และองค์กรท่ีเก่ียวกบัการสร้าง การบ ารุงรักษา และการท า
การเปล่ียนแปลงใหก้บัระบบ 
       การใช้วิธีการเชิงระบบมีความส าคญัต่อความส าเร็จของการบริหารโครงการ ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและผูจ้ดัการโครงการตอ้งท าตามปรัชญาระบบเพื่อใหเ้ขา้ใจวา่โครงการมีความสัมพนัธ์กบั
องคก์รทั้งหมดอย่างไร ผูจ้ดัการโครงการตอ้งใช้การวิเคราะห์ระบบเพื่อก าหนดความตอ้งการ ตอ้ง
ใชก้ารบริหารระบบเพื่อระบุประเด็นหลกัทางดา้นธุรกิจ เทคโนโลย ีและการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคก์รกบัแต่ละโครงการเพื่อก าหนดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั 
 

2.4 ขั้นตอนโครงการและวงจรชีวติของโครงการ 
       วราภรณ์ จิรชีพพฒันา (2551) อธิบายวา่ วงจรชีวิตของโครงการคือ ชุดงานของขั้นตอน
โครงการ โดยแต่ละขั้นตอนจะก าหนดงานท่ีตอ้งท า ท าเม่ือไร ใครเป็นคนท า ส่ิงท่ีไดจ้ากงานคือ
อะไร (deliverables) การควบคุมและอนุมติังานจะท าอยา่งไร ส่ิงท่ีไดจ้ากงานคือ ผลิตผลหรือบริการ 
(เช่น รายงาน การอบรม ช้ินส่วนฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมบางส่วน) 
       ในขั้นตอนแรกของวงจรชีวิตของโครงการมีความต้องการใช้ทรัพยากรน้อย และมี
ระดับความไม่แน่นอนสูงสุด ผูมี้ส่วนได้เสียของโครงการมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณลักษณะของ
ผลิตผลสุดทา้ยของโครงการ หรือแมแ้ต่ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงแรกของโครงการ ระหวา่งช่วงกลาง
ของวงจรชีวติของโครงการ ความแน่นอนจะเพิ่มข้ึน และความตอ้งการใชท้รัพยากรเพิ่มข้ึนมากกวา่
ช่วงเร่ิมตน้และช่วงสุดทา้ยของโครงการ ในขั้นตอนสุดทา้ยเป็นขั้นตอนท่ีเน้นความตอ้งการของ
โครงการตรงกบัท่ีผูส้นบัสนุนโครงการอนุมติัหรือไม่ 
       ขั้นตอนโครงการของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโครงการ
และอุตสาหกรรม แต่ขั้นตอนท่ีพบในการบริหารโครงการโดยทัว่ไปประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนใหญ่ 4 
ขั้นตอนย่อยคือ ความเป็นไปไดข้องโครงการ (project feasibility) และการไดโ้ครงการ (project 
acquisition) ขั้นตอนความเป็นไดข้องโครงการยงัประกอบดว้ย แนวความคิด (concept) และการ
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พฒันา (development) ส่วนขั้นตอนการไดโ้ครงการประกอบดว้ย การปฏิบติังาน (implementation) 
และปิดโครงการ (close-out) ขั้นตอนของโครงการไดแ้สดงในรูป 2.3 
 

 
รูป 2.3 ขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการ (Schwalbe, 2007) 

 
       ในขั้นตอนแนวความคิดของโครงการ ผูจ้ ัดการโครงการจะบรรยายโครงการอย่าง
คร่าวๆ พฒันาแผนของโครงการแบบสรุป หรือระดบัสูงมากๆ (high-level) ซ่ึงแผนจะบรรยายถึง
ความตอ้งการโครงการ และแนวความคิดเบ้ืองตน้ ประมาณการค่าใชจ่้ายอยา่งหยาบๆ และก าหนด
งานท่ีต้องท าโดยรวม งานท่ีต้องท าจะจ าแนกเป็นงานย่อย ก าหนดเอกสารท่ีต้องผลิต เช่น ใน
โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ทีมงานเร่ิมศึกษาแนวความคิดท่ีจะเพิ่มการใช้เทคโนโลยี พฒันา
แผนการบริหารท่ีมีโครงการขนาดเล็กเพื่อส ารวจทางเลือกในการเพิ่มการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส ารวจน้ี จ  าแนกงานโครงการส ารวจ ส ารวจขอ้มูลจาก
นักเรียนและพนักงานวิทยาลัย ประเมินการอย่างหยาบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและการข้ึนทะเบียนอย่างไร สุดทา้ยขั้นตอนน้ีจะได้รายงานท่ีน าเสนอผล
การศึกษา 
       ขั้นตอนการพฒันาเป็นขั้นตอนท่ีทีมงานสร้างแผนโครงการท่ีละเอียดมากข้ึน การ
ประมาณการค่าใช้จ่ายถูกตอ้งมากข้ึน และการจ าแนกงานลงรายละเอียดมากกว่าเดิม สมมุติว่าใน
ขั้นตอนแนวความคิดไดเ้สนอแนะว่า การให้นกัเรียนมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเป็นแนวทางท่ีจะเพิ่ม
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทีมงานตอ้งขยายแนวความคิดต่อในขั้นตอนน้ี ถา้นกัเรียนซ้ือหรือเช่า
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแลว้ ทีมงานอาจตอ้งตดัสินใจว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีตอ้งใช้มีอะไร จะ
คิดเงินกับนักเรียนเท่าไร จะจัดการอบรมและบ ารุงรักษาเคร่ืองอย่างไร จะบูรณาการการใช้



14 

 

เทคโนโลยใีหม่กบัวชิาปัจจุบนัอยา่งไร ถา้รายงานจากขั้นตอนแรกเสนอวา่ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คเป็น
แนวความคิดท่ีไม่ดีส าหรับวทิยาลยั ทีมงานก็ไม่ตอ้งท างานในขั้นตอนท่ีสอง 
       ขั้นตอนท่ีสามของวงจรชีวิตของโครงการคือ การปฏิบัติงาน ในขั้นตอนน้ี ทีมงาน
ประมาณการค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างถูกตอ้ง และส่งงานท่ีตอ้งการ มีการท ารายงานผลการท างานต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ส าหรับโครงการคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊นั้น ทีมงานตอ้งหาฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ติดตั้ง
อุปกรณ์เครือข่าย ส่งมอบคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ใหน้กัเรียนและพนกังาน 
       ขั้นตอนสุดทา้ยคือ ปิดโครงการ งานทุกอยา่งเสร็จสมบรูณ์ ไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ชท้ ั้ง
โครงการ ทีมงานบนัทึกประสบการณ์ท่ีได้จากโครงการ ทีมงานอาจส ารวจความคิดเห็นของ
นกัเรียนและพนกังานวิทยาลยั ตรวจสอบสัญญากบัผูข้ายสินคา้วา่เสร็จส้ินสมบรูณ์หรือไม่ จ่ายเงิน
เรียบร้อยหรือไม่ ส่งมอบโครงการใหก้บัหน่วยงานอ่ืนต่อไป 
 

2.5 วงจรชีวติการพฒันาซอฟต์แวร์ 
       วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา (2551) อธิบายว่า วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยปกติ
ประกอบด้วยขั้นตอน การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้างและติดตั้ ง และการ
บ ารุงรักษา ขั้นตอนดงักล่าวไดถู้กจดัการหลายรูปแบบ จึงท าให้เกิดวงจรชีวิตการพฒันาซอฟตแ์วร์
รูปแบบต่างๆ ส่วนใหญ่วงจรชีวติการพฒันาซอฟตแ์วรท่ีใชก้นัมีดงัน้ี 
   วงจรชีวิตแบบน ้าตก (waterfall life cycle model) เป็นการพฒันาท่ีมีการก าหนด
ขั้นตอนการพฒันาท่ีชดัเจนคือ วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ พฒันาระบบ ทดสอบระบบ ติดตั้ง
ระบบ และบ ารุงรักษาระบบ ขั้นตอนต่างๆ ท าแบบเรียงล าดบั วิธีการน้ีมีสมมุติฐานวา่ความตอ้งการ
ไม่เปล่ียนแปลงหลงัจากไดก้ าหนดแลว้ 
   วงจรชีวิตแบบก้นหอย (spiral life cycle model) ไดพ้ฒันาข้ึนจากประสบการณ์
การใชว้ธีิการพฒันาแบบน ้ าตก ในความเป็นจริง วงจรชีวิตการพฒันาซอฟตแ์วร์เป็นแบบซ ้ าๆ หรือ
กน้หอยมากกวา่แบบเรียงล าดบั โดยแต่ละงานท่ีท าแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ วางแผน วิเคราะห์และ
ขจดัความเส่ียง พฒันางาน 
   วงจรการพัฒนาแบบเพิ่ม (incremental development life cycle model) เป็นการ
พฒันาซอฟตแ์วร์แบบกา้วหนา้ ส่งมอบซอฟตแ์วร์ทีละส่วน แลว้ค่อยๆ เพิ่มความสามารถของระบบ
ไปเร่ือยๆ จนระบบมีความสามารถสมบูรณ์ 
   วงจรชีวิตแบบต้นแบบ (prototyping life cycle model) เป็นการพฒันาซอฟตแ์วร์
โดยการใชต้น้แบบในการท าความเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชใ้หช้ดัเจน ทีมงานตอ้งพฒันาตน้แบบ
ใหผู้ใ้ชเ้ห็นและทดลองใช ้ถา้ผูใ้ชย้งัไม่พอใจ ทีมงานจะท าการแกไ้ข แลว้น ามาให้ผูใ้ชพ้ิจารณาใหม่ 
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ถา้ผูใ้ชพ้อใจตน้แบบนั้น ทีมงานจะน าตน้แบบไปใชใ้นการออกแบบรายละเอียดของระบบท่ีแทจ้ริง 
หรืออาจน าตน้แบบนั้นไปติดตั้งใหก้บัผูใ้ชเ้ลยก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัโครงการ 
   วงจรชีวติการพฒันาระบบงานแบบรวดเร็ว (rapid application development life 
cycle model) เป็นการพฒันาโดยการใชเ้คร่ืองมือท่ีช่วยให้ทีมงานพฒันาซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เช่น CASE JAD ใชภ้าษา 4th GL การพฒันาซอฟตแ์วร์ดว้ยวิธีการน้ีตอ้งแลกเปล่ียนกบัคุณภาพของ
ซอฟตแ์วร์ เน่ืองจากตอ้งจ ากดักิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการให้เหลือนอ้ยท่ีสุด 
   การโปรแกรมแบบเข้มข้น (extreme programming (XP)) เป็นการพฒันา
ซอฟต์แวร์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีสภาวะแวดลอ้มเปล่ียนอย่างรวดเร็ว การพฒันาดว้ยวิธีน้ี
จะใชที้มพฒันาคู่เพื่อส่งเสริมการท างานประสานกนั และเพิ่มประสิทธิภาพ ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ตอ้ง
เขียนและทดสอบโปรแกรมเอง 
   วงจรชีวิตแบบสกรัม (scrum life cycle model) เป็นการพฒันาแบบซ ้ าๆ ท่ีเน้น
ความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลง แต่ละวนัทีมงานทั้งหมดจะประชุมกนัช่วงเวลาสั้นๆ วา่วนัน้ีจะตอ้งท า
อะไรใหส้ าเร็จ สมาชิกจะระบุอุปสรรค และผูจ้ดัการโครงการจะตอ้งจดัการกบัอุปสรรคนั้น วิธีการ
น้ีตอ้งการผูน้ าท่ีเขม้แขง็ 
 

2.6 วงจรชีวติของโครงการกบัวงจรชีวติการพฒันาซอฟต์แวร์ 
       วราภรณ์ จิรชีพพฒันา (2551) อธิบายวา่ จะเห็นไดว้า่วงจรชีวิตของโครงการและวงจร
ชีวติการพฒันาซอฟตแ์วร์ดูเหมือนวา่จะคลา้ยคลึงกนั แต่วงจรชีวิตของโครงการเนน้ท่ีกระบวนการ
การจดัการโครงการ ขณะท่ีวงจรการพฒันาซอฟต์แวร์เน้นท่ีการสร้างและการท าให้เกิดระบบ
สารสนเทศ จากรูป 2.4 เราจะเห็นว่าจริงๆ แลว้ วงจรชีวิตการพฒันาซอฟตแ์วร์เป็นส่วนหน่ึงของ
วงจรชีวิตของโครงการ เพราะหลายๆ กิจกรรมส าหรับการพฒันาระบบสารสนเทศเกิดข้ึนระหวา่ง
เฟสการปฏิบติังาน 

 
รูป 2.4 วงจรชีวติของโครงการกบัวงจรชีวติการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
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  2.7 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ 
       สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ อธิบายวา่ กระบวนการการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีดีควร
หาขอ้ผิดพลาดให้ได ้แต่ตอ้งไม่สับสนเร่ืองขั้นตอนในการพฒันา ถ้าผลิตอย่างมีขั้นตอน ก็ควรมี
ความยืดหยุ่นพอสมควร และไม่ยึดติดกบัขั้นตอนมากเกินไป จนท าให้โครงการล่าชา้หรือลม้เหลว
เพราะเลือกใชข้ั้นตอนท่ีไม่เหมาะสมกบั ประเภทของซอฟตแ์วร์ 
       ถ้าพบข้อผิดพลาดช่วงแรกๆ ก็จะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ไดม้าก การศึกษาเร่ืองค่าใช้จ่ายดา้นซอฟต์แวร์ของบริษทัไอบีเอ็ม (IBM) บริษทัจีทีอี 
(GTE) และบริษทัทีอาร์ดบัเบิลย ู(TRW) โดยนายแบรี บีม(Barry Boehm) ในปี ค.ศ. 1936 พบวา่ ถา้
แกไ้ขขอ้ผิดพลาดเม่ือพฒันาซอฟต์แวร์เสร็จแลว้แทนท่ีจะแก้ไขตั้งแต่ตอนท่ี ก าหนดคุณลกัษณะ
ของซอฟตแ์วร์ ก็จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนเป็น 100 เท่า ตวัอยา่งของปัญหาน้ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน
ในการแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 หรือท่ีเรียกว่า ปัญหาวายทูเค (Y2K) บริษท่ีัออกแบบ
ซอฟต์แวร์ให้ใช้กบัปีท่ีมีเลข 4 หลกัตั้งแต่ตน้แทบจะไม่เดือดร้อนในการแกไ้ขเลย แต่ซอฟต์แวร์
อ่ืนๆ ท่ีทั้งผูผ้ลิตและผูใ้ชต่้างละเลยปัญหาน้ี โดยยงัคงใชปี้เป็นเลข 2 หลกัอยู ่บางรายใชอ้ยูเ่ป็นสิบๆ 
ปี เม่ือถึงเวลาแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ก็ปรากฏว่าตอ้งใช้เงินเป็นจ านวนมากถึงหลายสิบ
ลา้นบาท ร้อยลา้นบาท หรือมากกวา่นั้น 
       การพฒันาซอฟตแ์วร์อยา่งมีขั้นตอน มีหลายแบบ และยงัมีวิวฒันาการอยู่อย่างต่อเน่ือง
เพราะสาขาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์น้ี เพิ่งเกิดข้ึนในคร่ึงหลังของศตวรรษท่ี 20 หากเทียบกับ
ระยะเวลาท่ีมนุษยชาติศึกษากระบวนการสร้างท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีมา เป็นพนัๆ ปีแลว้ ก็นบัไดว้า่สาขาวิชา
น้ียงัใหม่อยู่มาก ดังนั้ น ในการเลือกกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องตั้ งค  าถามว่า 
กระบวนการใด "เหมาะ" ท่ีสุดส าหรับโจทยปั์ญหาและประเภทของซอฟตแ์วร์ ไม่ใช่กระบวนการ
ใด "ดี" ท่ีสุด 
       การพฒันาซอฟต์แวร์ไม่ใช่กระบวนการท่ีมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดท่ีแน่นอน เหมือน
เช่นผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เน่ืองจากซอฟตแ์วร์ใชส้ าหรับสั่งให้คอมพิวเตอร์ช่วยแกโ้จทยปั์ญหาบางอยา่ง 
ให้แก่มนุษย์ เม่ือสภาพของโจทย์ปัญหาหรือคอมพิวเตอร์เปล่ียนแปลงไป ซอฟต์แวร์ก็ต้อง
เปล่ียนแปลงตาม ซอฟตแ์วร์ท่ีขาดการท านุบ ารุงจึงเส่ือมคุณภาพ ทั้งท่ีไม่ไดสึ้กหรอ ทั้งน้ีเพราะไม่
สามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกต่อไป 
       ในสมยัแรกๆ การผลิตซอฟตแ์วร์มกัไม่มีขั้นตอน คือ เร่ิมตน้ดว้ยการเขียนซอฟตแ์วร์เลย
เม่ือมีปัญหาก็แก้ไข เขียนแล้วแก้สลับกันไปจนกว่าจะได้คุณลักษณะท่ีต้องการ ผลก็คือ จะได้
ซอฟต์แวร์ท่ีซับซ้อนมาก หากต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง และผูท่ี้แก้ไขไม่ใช่ผูเ้ขียน
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ซอฟต์แวร์นั้นเอง ก็จะมีปัญหามาก มกัท าให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท านุบ ารุงซอฟต์แวร์เกินกว่า
งบประมาณท่ี ก าหนดไว ้
       ต่อมาได้มีการน าหลักวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์ การพฒันา
ซอฟตแ์วร์จึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ 
   1) ก าหนดคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Definition) เน้นว่าจะ "สร้างอะไร" โดยให้
ค  าตอบวา่ "โจทยปั์ญหาท่ีตอ้งการแกคื้ออะไร" และ "ส่ิงท่ีจะใชแ้กปั้ญหาน้ีคืออะไร" 
   2) สร้างซอฟตแ์วร์ (Development) เน้นวา่จะ "สร้างอยา่งไร" โดยให้ค  าตอบเร่ือง 
"ท าอยา่งไรจึงจะสร้างส่ิงท่ีน ามาใช้แกปั้ญหาได"้ และ "ท าอยา่งไรจึงจะตรวจสอบหาขอ้บกพร่อง
ของส่ิงท่ีสร้างข้ึนได้ ตลอดจนส่ิงท่ีน ามาใช้แก้ปัญหารวมทั้ งซอฟต์แวร์และเอกสารอธิบาย
ซอฟตแ์วร์" 
   3) ววิฒันาการของซอฟตแ์วร์ (Evolution)เนน้วา่จะ "เปล่ียนแปลงอยา่งไร" โดยให้
ค  าตอบเร่ือง "เม่ือสภาพการณ์หรือปัญหาเปล่ียนแปลงไปตอ้งท าอยา่งไรจึงจะสามารถปรับปรุง ส่ิง
นั้นใหย้งัคงใชแ้กปั้ญหาได"้ 
       แม่แบบของกระบวนการการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นขั้นตอนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดนั้น เรียกกนั
ว่า แม่แบบแบบขั้นน ้ าตก (Waterfall Model) ซ่ึงเม่ือลากเส้นเช่ือมต่อแต่ละขั้นตอนลงไปจนถึง
ขั้นตอนสุดทา้ยแลว้ ก็จะมีลกัษณะคลา้ยน ้าตก 
 

 
 

รูป 2.5 waterfall life cycle model 
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  2.8 System Develop life cycle (SDLC) 
       Tayntor อธิบายวา่ System Develop life cycle เป็นวงรอบหรือขั้นตอนของการออกแบบ
และพฒันา Software ท่ีนิยมใชก้นัมาก เพื่อสร้าง Software ท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร โดยมีขั้นตอนพื้นฐานท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปโดยล าดบัขั้น ดงัน้ี 
   1) การเร่ิมตน้โครงการ ( Project Initiation) 
   2) การวเิคราะห์ระบบ (System Analysis) 
   3) การออกแบบระบบ (System Design) 
   4) การก่อสร้างระบบ (Construction) 
   5) การทดสอบระบบและการประกนัคุณภาพ (Testing and Quality Assurance) 
   6) การติดตั้งระบบ (Implementation) 
 
       การเร่ิมต้นโครงการ ( Project Initiation) ในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนยอ่ยใน
การด าเนินการ คือ 
   1) พิจารณาคดัเลือกโครงการ (Identify the problem) 
   2) สร้างทีมงาน (From the team) 
   3) คดัเลือกความตอ้งการขั้นตน้ (Identify preliminary requirements) 
   4) หาสาเหตุและวิธีแก้ไข เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ (Validate the 
requirements) 
   5) พฒันาและศึกษาความเป็นไปได ้(Develop a feasibility study) 
   6) อนุมติัโครงการ (Obtain project approval) 
 
       การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ในการวิเคราะห์ระบบน้ี ก็เพื่อท่ีจะวิเคราะห์
โครงการตามขั้นตอนท่ีแล้ว ให้มีความเป็นไปได้ โดยมีขั้นตอนย่อยท่ีแนะน าให้ตอ้งด าเนินการ
ตามล าดบั ดงัน้ี 
   1) เขา้ใจแนวโนม้ต่างๆ ของกระบวนการในโครงการโดยถ่องแท ้
   2) คดัเลือกความตอ้งการของลูกคา้ 
   3) จดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งของการลูกคา้ 
   4) คดัเลือกความตอ้งการของลูกคา้ ตามศกัยภาพขององค์กรท่ีสามารถด าเนินการ
ได ้
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   5) ตดัสินใจท่ีจะปรับปรุงกระบวนการท่ีมีผลกระทบต่อโครงการมากท่ีสุด โดย
เป็นไปตามล าดบัความตอ้งการสูงสุดของลูกคา้ 
   6) จดัท ารายละเอียดท่ีจะท า ลงในแผนท่ีของโครงการ 
   7) พิจารณากระทบและความเส่ียงท่ีจะท า ในกระบวนการท่ีตดัสินใจปรับปรุง 
   8) สรุปแนวทางการพฒันาของการออกแบบ 
   9) สรุปรายงานความตอ้งการตามคุณลกัษณะเฉพาะท่ีตอ้งการ 
   10) ไดรั้บความเห็นชอบร่วมกนัทั้งหมด 
 
       การออกแบบระบบ (System Design) ในขั้นตอนน้ีจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย 3 
ขั้นตอน อนัไดแ้ก่ 
   1) การออกแบบเก่ียวกบัลกัษณะงาน (Functional Design) 
   2) การออกแบบทางเทคนิค (Technical Design) 
   3) การออกแบบโปรแกรม (Program Design) 
 
       การสร้างระบบ (Construction) ในการสร้างระบบตอ้งค านึงถึงจุดประสงค์ต่างๆ ท่ี
ตอ้งการ โดยมีขอ้พิจารณาดงัน้ี 
   1) แน่ใจวา่จะไม่เกิดขอ้บกพร่องเม่ือใชง้านจริง 
   2) แน่ใจว่าการเขียนโปรแกรมตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นไปตามขอ้ตกลง มี
เหตุมีผล มีขั้นตอนท่ีเป็นระบบ และระเบียบ 
   3) ขั้นตอนการดูแลรักษาระบบ ตอ้งสร้างให้ผูใ้ช ้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ผูใ้ช้
สามารถเข้าใจและรับรู้การท างานของระบบ สามารถช่วยแกปัญหาในโปรแกรมเม่ือต้องการ
เปล่ียนแปลง และผูใ้ชส้ามารถรักษาดูแลระบบไดใ้นระยะยาว มีตน้ทุนท่ีต ่า 
 
       การทดสอบระบบและการประกันคุณภาพ (Testing and Quality Assurance) วตัถุ 
ประสงคใ์นขั้นน้ี คือ เป็นการยืนยนัระหวา่งผูอ้อกแบบระบบ กบัความตอ้งการของลูกคา้ วา่ ระบบ
ท่ีออกแบบน้ีสามารถใชง้านไดจ้ริง ในขั้นน้ีอาจแบ่งการทดสอบออกเป็นส่วนๆ ไดด้งัน้ี 
   1) การทดสอบแผน (The Test Plan) 
   2) การทดสอบเป็นหน่วยหรือแผนก (The Unit Test) 
   3) การทดสอบทั้งระบบ (The System Test) 
   4) การทดสอบแบบบูรณการ (The Integration Test) 
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   5) การทดสอบความทนทานของระบบ (The Stress Test) 
   6) การทดสอบการยอมรับของผูใ้ช ้(The Acceptance Test) 
 
       การติดตั้งระบบ (Implementation) ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของ SDLC ซ่ึงมี 4 
ขั้นตอนหลกั คือ 
   1) การสอนและฝึกผูใ้ชร้ะบบ (Customer Training) 
   2) ส่งมอบคู่มือและเอกสารต่างๆ ใหก้บัผูใ้ช ้
   3) วางแผนการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลต่างๆ ของระบบ (Data conversion) 
   4) การประเมินผลของระบบ 
 
  2.9 วธีิฟังก์ชันพอยต์ (Function Point)  
       A.J. Albrecht (1979) เน่ืองจากปัญหาเก่ียวกบัความแตกต่างของภาษาโปรแกรมท าให้
การวดัจ านวนบรรทดัการเขียนโคด้ (Line of Code) ไม่เท่ากนั จึงมีการแกปั้ญหาโดยใชฟั้งก์ชนั
พอยตโ์ดย A.J. Albrecht จากบริษทัไอบีเอ็ม (IBM) ท าการวิเคราะห์ฟังก์ชนัพอยต ์(Function Point 
Analysis: FPA) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิธีการของฟังก์ชนัพอยต์ โดยท่ีไม่สนใจว่าซอฟต์แวร์นั้น
พฒันาดว้ยภาษาโปรแกรมใด แต่จะนบัจากผลลพัธ์ของฟังก์ชนั ส่วนประกอบของระบบ ฟังก์ชนั
พอยตแ์ต่ละประเภทจะมีความซบัซ้อนต่างกนั ดงันั้นจึงมีการให้ค่าน ้ าหนกั (Complexity Weight) 
เพื่อแบ่งความซบัซอ้นของฟังกช์นัพอยตแ์ต่ละประเภท 
       ตวัแปรท่ีมีผลกระทบในการพฒันาซอฟตแ์วร์ (Value Adjustment Factor, VAF) หรือ
สภาพแวดล้อมในของการพฒันาซอฟต์แวร์นั้น อาจจะมีหรือไม่มีผลกระทบจากตวัแปรต่าง ๆ 
เหล่าน้ีผูป้ระมาณการจะเป็นผู ้ให้ค่าน ้ าหนักของตัวแปรเพื่อหาค่าความซับซ้อนของตัวแปร 
(Technical Complexity Factor, TCF) ท่ีมีผลกระทบต่อไปโดย ตวัแปรท่ีมีผลกระทบในการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ประกอบ 14 ปัจจยัดงัน้ี 
   1)  Data communication ขอ้มูลและการควบคุมขอ้มูลท่ีใชใ้นซอฟตแ์วร์ 
   2)  Distributed function การประมวลผลขอ้มูลแบบกระจาย 
   3)  Performance ประสิทธิภาพดา้นต่างๆของซอฟตแ์วร์ 
   4)  Heavily used configuration โปรแกรมท่ีตอ้งมีการคอนฟิกบ่อยคร้ัง 
   5)  Transaction rates อตัราการท างานของขอ้มูล 
   6)  On-line data entry สามารถท่ีจะควบคุมขอ้มูลแบบออนไลน์ 
   7)  Design for end-user efficiency ประสิทธิภาพในการออกแบบส าหรับผูใ้ช้ 
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   8)  On-line update คุณสมบติัในการปรับปรุงขอ้มูลแบบออนไลน์ 
   9)  Complex processing ความซบัซอ้นในการประมวลผล 
   10)  Usability in other applications มีความยดืหยุน่ท่ีจะใชร่้วมกบัแอปพลิเคชนัอ่ืน 
   11)  Installation ease ความง่ายในการติดตั้ง 
   12)  Operational ease ความง่ายในการใชง้าน 
   13)  Multiple sites มีการแบ่งการท างานเป็นหลายท่ีหรือไม่ 
   14)  Facilitate change สามารถท่ีเปล่ียนแปลงซอฟตแ์วร์ไดง่้าย 
 
       การตดัสินใจในเร่ืองของขนาดโดยใช้ส่วนประกอบในการประมวลผลของซอฟตแ์วร์ 
โดยถือเอาว่าส่วนประกอบของระบบคือส่ิงท่ีผูใ้ช้ใช้งานหรือมองเห็นได้ (เรียก User Function 
Types by IBM) และมีการก าหนดการวดัขนาดท่ีใชว้ดัดงัน้ี 
   1)  ขอ้มูลเขา้จากภายนอก (External Input)  
   2)  ขอ้มูลท่ีส่งออกสู่ภายนอก (External Output)  
   3)  ขอ้มูลท่ีดึงมาจากภายนอก (External Inquiries)  
   4)  ขอ้มูลท่ีตอ้งการจากภายนอก (External Interface Files) 
   5)  ขอ้มูลเชิงตรรกะภายใน (Internal Logical Files) 
 
       เป็นเหตุท าให้มีการศึกษาการวิเคราะห์ค่าน ้ าหนกั ยกตวัอยา่งระบบท่ีเป็นแบบ Batch ท่ี
จ  านวนอินพุทและเอาทพ์ุท (Input / Output) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัฟังก์ชัน่พอยทท่ี์สามารถนบัค่าได ้หาก
พฒันาระบบน้ีเป็นแบบออนไลน์มีขอ้มูลอินพุท/เอาทพ์ุทเท่าเดิมจะเกิดปัญหาข้ึน เพราะหากใช ้FPA 
แบบ Albrecht ค่าก็ยอ่มออกมาเท่ากนั กรณีปัญหาน้ีบอกให้รู้วา่ FPA ยงัไม่คลอบคลุมไปในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางดา้นเทคโนโลย ี
 
  2.10  แนวคิดยูนิไฟเอด็โพรเซส (Unified Process, UP) 
       A.J. Albrecht (1979) ยนิูไฟเอ็ดโพรเซสหรือยพูี (Unified Process, UP)โดยความหมาย
แลว้ คือ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ท่ีเกิดจากการรวมเอาส่ิงท่ีผูเ้ช่ียวชาญทางการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ (Software engineer) ท่ีเคยก าหนดไวแ้ละใชแ้ลว้ไดผ้ลดีในการพฒันาซอฟตแ์วร์นั้นมา
รวมกนั โดยเลือกแต่เทคนิคท่ีดีและขั้นตอนหลกัท่ีเหมือนๆกนัและใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพของ
แต่ละผูเ้ช่ียวชาญดังกล่าวมารวมกนั (Unify) และก าหนดให้มีช่ือใหม่ว่า “กระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร์แบบรวมเป็นหน่ึงเดียว (Unified Process)” บางคร้ังเราจะพบวา่มีกระบวนการคลา้ยกนัน้ี
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ในแวดวงทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ เช่น Rational Unified Process (RUP) ซ่ึงเป็นของบริษทัยกัษ์
ใหญ่ในวงการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีช่ือว่า “Rational Rose Corporation” และถูกจดลิขสิทธ์ิด้วย 
หลกัการหรือแนวคิดจะคล้ายกันแต่จะแตกต่างท่ีรายละเอียดของกระบวนการมากกว่า ส าหรับ
แนวคิดท่ีมีลักษณะร่วมกันหรือเหมือนกันของยูพี  ได้แก่ การพัฒนาแบบวนกลับ (Iterative 
Development), การจดัการกบัความตอ้งการ (Requirement Management) และการใชเ้คร่ืองมือช่วย
ทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์(CASE Tools) เป็นตน้ 
       เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องยพูี คือ การท่ีให้ไดซ้อฟตแ์วร์ท่ีมีคุณภาพและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยอยูภ่ายใตง้บประมาณและเวลาท่ีสามารถคาดเดาได ้ยพูีนั้นจะเนน้การ
ก าหนดบทบาท (Role) ไปท่ีทีมพฒันางานมากกวา่แต่ละบุคคล กล่าวคือจะมีการก าหนดวา่ในแต่ละ
ช่วง (Phase) ของการพฒันานั้นว่า ควรประกอบไปดว้ยใคร (Who) แต่ละคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
อะไร (What) จะท างานท่ีรับผิดชอบนั้นเม่ือไหร่ (When) และปฏิบติัอยา่งไร (How) ท่ีกล่าวมาเป็น
ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมกระบวนการยพูี ซ่ึงอาจจะท าให้เขา้ใจภาพยงัไม่ชดัเจน กลยุทธ์ท่ีใชใ้นยูพี
รวมแลว้จะเรียกมนัวา่ “Best Practice Model” หรือ “Best Practice” ก็ได ้มีการปฏิบติั 6 อยา่ง ดงัน้ี 
   1)  การพฒันาซอฟตแ์วร์ควรเป็นการพฒันาแบบวนกลบั (Iterative Development) 
   2)  การพฒันาซอฟต์แวร์ใดๆ ควรมีการจดัการความตอ้งการได ้(Requirement 
Management) 
   3)  การใชแ้นวคิดสถาปัตยกรรมแบบองค์ประกอบ (Component–based Model 
Architecture) 
   4)  การสร้างตน้แบบของระบบท่ีสามารถมองเห็นได ้(Visual Model) ดว้ยภาษา 
UML 
   5)  การตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ท่ีพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Continuously 
Verify)  
   6)  การจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management) 
 


