
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการ ทฤษฎี เหตุผล 
 กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยแมโจ มีหนาท่ีหลักในการรับผิดชอบเกี่ยวกับบุคลากร
ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย ท้ังในดานการกําหนดกรอบอัตรากําลัง  การบันทึกทะเบียนประวัติ การ
บริหารบุคคล ขอมูลบุคลากรที่ไดจะมีการนําไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ระบบที่มีการใชอยูในปจจุบันไมเอ้ือตอการรองรับระเบียบใหมของทาง
ราชการ ท้ังนี้ระเบียบทางราชการมีการเปล่ียนแปลงอยูบอยคร้ัง เชน การเปล่ียนแปลงสายงานของ
ขาราชการ จากเดิมมีการแบงสาย ก. สาย ข. เปน สายปฏิบัติงาน สายวิชาการ เปนตน วิธีแกปญหา
ของเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลคือ เปดฐานขอมูลแลวทําการเพ่ิมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลภายใน เพราะ
ไมสามารถทํางานดังกลาวผานโปรแกรมได ทําใหการทํางานมีความลาชา และปญหาที่พบอีก
ประการหนึ่งคือฐานขอมูลไมไดออกแบบใหมีความสัมพันธกันตามหลักการของการออกแบบ
ฐานขอมูล สงผลใหการดึงขอมูลบางตัวมาใชออกรายงานทําไดยาก เชนรายงานวันลา เปนตน 
โปรแกรมระบบบุคลากรที่ใชในปจจุบันเขียนและพัฒนาโปรแกรมโดยโปรแกรมเมอรคนเดียว ไม
มีเอกสารประกอบการใชโปรแกรมและฐานขอมูล เม่ือเกิดปญหาจึงตองรอใหโปรแกรมเมอร
ผูพัฒนาโปรแกรมมาแกไข จึงสามารถทํางานตอได บางปญหาตองใชเวลาแกไขมาก ทําใหงาน
ลาชาและสงผลกระทบไปยังงานในสวนอ่ืนๆ ดวย 
 การโปรแกรมแบบเอกซตรีม (Extreme Programming : XP) [1] เปนแนวคิดใหมในการ
พัฒนาซอฟตแวร จุดเดนของการโปรแกรมแบบเอกซตรีมคือ สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ในความตองการของผูใชได แมจะเปนภายหลังจากชวงของการพัฒนาซอฟตแวรแลว การ
โปรแกรมแบบเอกซตรีมมีวิธีจัดการกับการเปล่ียนแปลงความตองการ (Change Request Process) 
โดยใชเวลาในการพัฒนาซอฟตแวรนอย เพื่อใหงานเสร็จเร็ว ดังนั้นเม่ือลูกคารับมอบซอฟตแวรแลว
เห็นคุณสมบัติท่ีตองการเพิ่มเติม หรือมีขอเปล่ียนแปลง สามารถแจงใหผูพัฒนาโปรแกรมแกไขให
ได 

การโปรแกรมแบบเอกซตรีมเหมาะกับโครงการท่ีมีความตองการไมคงท่ี ความตองการ
ของผูใชเปล่ียนแปลงไปตามเวลา อีกท้ังผูพัฒนาโปรแกรมยังไมมีประสบการณในการพัฒนาระบบ
บุคลากรมากอน การใชการโปรแกรมแบบเอกซตรีมจะชวยแกปญหาในสวนนี้ได และจากการพบ
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ปญหาดังท่ีไดกลาวขางตน จึงไดเลือกโปรแกรมระบบบุคลากรเปนกรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
โดยใชการโปรแกรมแบบเอกซตรีม เพื่อดูผลการทํางานของโปรแกรมเมอรท่ีใชการโปรแกรมแบบ
เอกซตรีมในการพัฒนาโปรแกรมระบบบุคลากร และดูวาโปรแกรมท่ีสําเร็จแลวสามารถสนองตอบ
ตอความตองการของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงโปรแกรมระบบบุคลากรที่จะ
ศึกษานี้มีลักษณะเปนวินโดวสแอพพลิเคชันในสวนของการจัดการขอมูล และเปนเว็บแอพพลิเคชัน
ในสวนของการนําเสนอขอมูล พัฒนาโดยใชไมโครซอฟตวิชวลสตูดิโอดอทเนต 2005 ติดตอกับ
ฐานขอมูลไมโครซอฟตแอคเซส และมีการทําเอกสารการพัฒนาตามรูปแบบ ISO 12207 เพื่อใชวัด
คุณภาพของซอฟตแวรท่ีพัฒนาดวย 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาการใชเอกซพีในการพัฒนาโปรแกรมระบบบุคลากร 
1.2.2 เพื่อศึกษาการออกแบบโปรแกรมระบบบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO 12207 
 

1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1.3.1 สามารถพัฒนาโปรแกรมระบบบุคลากรโดยใชการโปรแกรมแบบเอกซพีได 
1.3.2 มีความรู ความเขาใจ ในมาตรฐาน ISO 12207 

 
1.4 แผนดาํเนนิการ ขอบเขต และวิธีการวิจัย 
 1.4.1 แผนการดําเนินการ 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบันทึกขอมูลเขาโปรแกรมระบบผานทางเคร่ืองลูกขาย เพื่อบันทึกลง
ในฐานขอมูลท่ีเคร่ืองแมขาย จากน้ันทําการประมวลผลขอมูลเพื่อแสดงผลขอมูลตามรูปแบบ
รายงานท่ีตองการและยังมีการแสดงผลขอมูลทางสถิติผานทางเวบไซตอีกดวย  
  ข้ันตอนในการพัฒนาโปรแกรมระบบบุคลากร 
 1) ศึกษาการทํางานระบบบุคลากรและองคความรูเอกซพี 
 2) สัมภาษณและเก็บขอมูลความตองการระบบจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
 3) วิเคราะหความตองการเพื่อออกแบบรูปแบบโปรแกรมและฐานขอมูล

ระบบบุคลากร 
 4) วางแผนการสงมอบงานและการพัฒนาโปรแกรม 
 4) กําหนดมาตรฐานการเขียนโคด 
 5) พัฒนาโปรแกรมตามท่ีไดออกแบบไว 
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 6) ทดสอบโปรแกรมแตละสวนอยางสมํ่าเสมอ 
 7) สงมอบงานเม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จในแตละงานยอย 

        8) จัดทําคูมือการใชงาน และทดลองใชงานกับฐานขอมูลจริง 
1.4.2 ขอบเขต 

  1) ขอบเขตการพัฒนาโดยใชเอกซพี 
 1.1) วางแผนการพัฒนา  
 1.2) เขียนยูสเซอรสตอรี 
 1.3) วางแผนการสงมอบ 
 1.4) การทําสแตนอัพมีทต้ิง 
 1.5) การออกแบบเนนความงาย 
 1.6) การทํารีแฟคเตอร 
 1.7) จัดทํามาตรฐานการเขียนโปรแกรม 
 1.8) สรางการทดสอบแบบหนวยยอย 
 1.9) การรวมโปรแกรมอยางตอเนื่อง 
 1.10) ทําการทดสอบแบบหนวยยอย 
 1.11) ทําการทดสอบแบบแอคเซปแตนซ 
 2) ขอบเขตการทํางานระบบบุคลากร 
  2.1) สามารถบันทึกขอมูลตางๆ ได 
  2.2) สามารถแกไข เปล่ียนแปลง ขอมูลได 
  2.3) สามารถติดตามการเขา ออก โอนยาย ของบุคลากรได 
  2.4) สามารถกําหนดอัตรากําลังได 
  2.5) สามารถบันทึกการลา และคํานวนวันลาได 
  2.6) สามารถคํานวนการเกษียณอายุได 
  2.7) สามารถคํานวนเล่ือนข้ันเคร่ืองราชอิสริยาภรณได 
  2.8) สามารถคนหาบุคลากรได 
  2.9) สามารถออกรายงานตางๆ ดังนี้ 
   - รายงานขอมูลบุคลากรเปนรายบุคคล 
   - รายงานรายช่ือบุคลากร แยกตามหนวยงาน 
   - รายงานรายช่ือบุคลากร แยกตามตําแหนง 
   - รายงานวันลา 
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   - รายงานจํานวนบุคลากร แยกตามหนวยงาน 
   - รายงานจํานวนบุคลากร แยกตามวุฒิการศึกษา 
   - รายงานจํานวนบุคลากร แยกตามตําแหนง 
   - รายงานจํานวนบุคลากร แยกตามสายงาน 
   - รายงานบุคลากรท่ีลาออก หรือเกษียณ 
   - รายงานจํานวนบุคลากรท่ีลาศึกษาตอ 
 2.10) สามารถตรวจสอบขอมูลของตัวเองไดผานทางเว็บไซตของกองการ
 เจาหนาท่ี 
  2.11) สามารถนําเสนอขอมูลเชิงสถิติของบุคลากรในภาพรวมได 
 
 3) ขอบเขตกระบวนการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 12207 
   3.1) การจัดซ้ือจัดจาง 
   3.2) การสํารวจความตองการ 
   3.3) การวิเคราะหความตองการของระบบ 
   3.4) การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ 
   3.5) การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร 
   3.6) การออกแบบซอฟตแวร 
   3.7) การสรางซอฟตแวร 
   3.8) การประกอบซอฟตแวร 
   3.9) การทดสอบซอฟตแวร 
  3.10) การติดต้ังซอฟตแวร 
  3.11) การบํารุงรักษาซอฟตแวรและระบบ 
  3.12) การบริหารโครงการ 
  3.13) การประกันคุณภาพ 
  3.14) การบริหารโครงรางซอฟตแวร 

        3.15) การบริหารการเปล่ียนแปลง 
 
1.4.3 วิธีการวจิัย 

  1) ศึกษาโปรแกรมระบบบุคลากรท่ีใชงานในปจุบัน รวมถึงระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ท่ีมีใชในงานดานบุคลากร 
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   2) ศึกษาองคความรูของเอกซพี 
 3) วิเคราะหและรวบรวมปญหา ท่ีเกิดข้ึนจากการใชงานโปรแกรมระบบ

บุคลากรเดิม 
   4) วางแผนการพัฒนาโปรแกรมโดยใชเอกซพี 
   5) ออกแบบการพัฒนาโปรแกรม 
   6) ตรวจสอบความถูกตองและจัดทําเอกสารการออกแบบ 
   7) พัฒนาโปรแกรมและทดสอบการใชงาน 
   8) ระหวางการพัฒนาโปรแกรมสังเกตการทํางานของโปรแกรมเมอร 
   9) จัดทําคูมือ และเอกสารตางๆ ในการสงมอบงาน 

 
 1.4.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  1) ฮารดแวร (Hardware) 

-  เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล หนวยประมวลผลกลาง (CPU:            
    Central Processing Unit) Pentium4 2.8 GHz 

   -  หนวยความจําหลัก (RAM: Random Access Memory) 512 MB 
   -  อุปกรณบันทึกผล (Hard Disk) 80 GB 
  2) ซอฟตแวร (Software)  
   - ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 
   - โปรแกรมไมโครซอฟตวิชวลสตูดิโอดอตเนท 
   - โปรแกรมจัดการฐานขอมูลไมโครซอฟตแอคเซส 2003 
   - โปรแกรมรีแฟคเตอร! 2005 
 
1.5 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนนิการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

1) กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยแมโจ 
2) สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
3) วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 


