
 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการพัฒนาโปรแกรมระบบบุคลากรโดยใชการโปรแกรมแบบเอกซตรีม  มีแนวทางและ
ทฤษฎีดานตางๆท่ีตองนํามาประกอบการพัฒนาระบบ  ดังนี้ 

2.1 อาไจลโมเดล (Agile Model) 
2.2 การพัฒนาโปรแกรมแบบเอกซตรีม 
2.3 แนวทางปฏิบัติ 12 ขอ ในการพัฒนาโปรแกรมแบบเอกซตรีม 
2.4 ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมแบบเอกซตรีม 
2.5 ไอเอสโอ 12207 (ISO 12207) มาตรฐานสําหรับกระบวนการผลิตและพัฒนาซอฟตแวร 
 

2.1 อาไจลโมเดล (Agile Model) 
 อาไจลโมเดล (Agile Model) [2] เปนการพัฒนาจากโมเดลที่มีอยูแลวใหกระชับและทันตอ
ความเปล่ียนแปลงในปจจุบัน โดยออกแบบใหมีความรวดเร็ว ยืดหยุน พรอมรับความเปลี่ยนแปลง 
เพื่อลดความเส่ียงในการพัฒนาซอฟตแวร โดยมีการแบงการพัฒนาออกเปนไอเทอเรช่ัน (iteration) 
เปนการแบงเวลาออกเปนชวงๆ แตละชวงไมควรเกิน 1 – 4 สัปดาห การพัฒนาจะดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง เม่ือมีความเปล่ียนแปลงก็สามารถพัฒนาใหรองรับกับการเปล่ียนแปลงนั้นไดอยางไมมี
ขอจํากัด 
 หลักการของอาไจลจะเนนการส่ือสารภายในทีมงานและผูใชมากกวาการเนนกระบวนการ
หรือเคร่ืองมือ การทํางานจะยึดท่ีผลผลิตหรือตัวซอฟตแวรเปนหลัก ไมเนนการทําเอกสาร แตเนนท่ี
ความสัมพันธและการส่ือสารของทีมงานเปนหลัก เพื่อใหไดความตองการที่ครบถวนและพรอมจะ
ยอมรับการเพ่ิมเติมความตองการในภายหลัง 
 บางคร้ังอาจมองวาอาไจลเปนสวนขยายของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบอ่ืนๆ ท่ีมีใช
เดิม โดยการเลือกเอากิจกรรมของอาไจลในสวนท่ีสําคัญๆ แลวนํามาปรับใชใหเหมาะสม สําหรับ
วิธีการของอาไจลในรูปแบบท่ีควรรูจัก ไดแก อาไจล ยูพี (Agile UP), เอกซพี (XP : Extreme 
Programming), เอฟดีดี (FDD : Feature Driven Development) และ สครัม (SCRUM) 
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2.2 การพัฒนาโปรแกรมแบบเอกซตรีม 
 การพัฒนาโปรแกรมแบบเอกซตรีม หรือ เอกซพี (Extreme Programming : XP) [3] เปน
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรท่ีไดกําหนดวิธีการท่ีจะทําใหผูใชและโปรแกรมเมอรทํางานรวมกัน
ในทีมเพื่อกอใหเกิดการส่ือสารข้ึนภายในทีม การทํางานรวมกันชวยแกปญหาจํานวนมากท่ีเกิดข้ึน
ระหวางและหลังการสรางซอฟตแวรได เค็นต เบ็ก, วอรด คันนิงแฮม และรอน เจฟฟรีย ไดรวม
พัฒนาเทคนิคนี้ข้ึนในป 1996 โดยแนวคิดหลักจะเนนไปที่การทํางานรวมกัน (collaboration), การ
ส่ือสาร (communication) และการปฏิบัติตามระเบียบ (discipline) เอกซพีเนนท่ีการปฏิสัมพันธ จึง
เหมาะสําหรับทีมงานท่ีมีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางท่ีมีสมาชิกไมเกิน 15 คน แตสําหรับโครงการท่ี
มีขนาดใหญก็สามารถใชเทคนิคเอกซพีได โดยการแบงทีมพัฒนาออกเปนทีมยอย แลวแตละทีม
ยอยจึงใชเทคนิคของเอกซพีเปนการภายใน 
 เอก  สุรเกียรติชานุกุล, เมสินี นาคมณี, สมนึก คีรีโต [4] ไดเสนองานวิจัยเ ร่ืองการ
เปรียบเทียบกระบวนการซอฟตแวรแบบพีเอสพีและการโปรแกรมแบบเอกซตรีม จากการทดสอบ
พบวาเอกซพีจะเหมาะสมกับทีมขนาดเล็กท่ีไมตองการระเบียบแบบแผนในกระบวนการพัฒนามาก
นัก แตก็อาจจะมีปญหาถานําไปใชกับทีมท่ีมีขนาดใหญ ขณะท่ีการนํากระบวนการพัฒนาแบบพี
เอสพีสามารถนําไปใชกับทีมขนาดใหญหรือทีมขนาดเล็กท่ีตองการระเบียบแบบแผนในการทํางาน
มาก 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 วงจรการทํางานของกระบวนการเอกซพี 
 

  เอกซพีนําเสนอแนวคิดในการแบงการพัฒนาออกเปนกลุมของงานยอย โดยแตละ
งานยอยควรทําเสร็จภายในเวลาส้ันๆ และควรมีการพบปะระหวางทีมพัฒนาในแตละวัน เพื่อ
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ทดสอบงานท่ีทําเสร็จ  ถาหากมีการเปล่ียนแปลงกับขอกําหนดของซอฟตแวร  (software 
specification) ตองมีการจัดการอยางตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวเทานั้น สําหรับตัวโครงการจะมีการ
พัฒนาแบบกาวหนา โดยโคดท่ีเขียนตองทํางานในระดับของฟงกช่ันได รวมท้ังรายละเอียดการ
ออกแบบ คุณสมบัติและโคด ตองไดรับการดูแลควบคูกันไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลลัพธตรงกับ
ความตองการของลูกคามากท่ีสุด กฎเกณฑและกิจกรรมของการโปรแกรมแบบเอกซตรีม มีการแบง
สวนการทํางานเปน 4 สวน ดังนี้ 
1. การวางแผน (Planning) 
 เขียนยูสเซอรสตอรี โดยใหผูใชเขียนส่ิงท่ีตองการใหมีในระบบ มีลักษณะเปนขอความ
ส้ันๆ ประมาณ 3 ประโยค ในภาษาของผูใชเอง โดยไมมีขอมูลทางดานเทคนิคเขามาเกี่ยวของ 
นําไปใชในการประมาณเวลาที่จะนําไปสรางแผนการสงมอบ สามารถนํามาใชแทนเอกสารความ
ตองการได 
 การประมาณเวลาในยูสเซอรสตอรีท่ีเหมาะสม คือ แตละยูสเซอรสตอรี ควรใชเวลา
ประมาณ 1 – 3 สัปดาห ถาพบวายูสเซอรสตอรีใดใชเวลามากกวา 3 สัปดาห ใหแบงการทํางาน
ออกเปนงานยอยๆ อีก และถาใชเวลานอยกวา 1 สัปดาห ใหนําไปรวมกับสตอรีอ่ืนๆ จํานวนยูส
เซอรสตอรีท่ีเหมาะสมในแตละโครงการ ควรมีประมาณ 80 ± 20 ยูสเซอรสตอรี 
 ใชการวางแผนการสงมอบในการสรางตารางการทํางาน การวางแผนการสงมอบ ทําได
โดยการจัดประชุมเพื่อวางแผนการสงมอบงาน ในภาพรวมของโครงการกอน จากนั้นจึงนําแผนการ
สงมอบงานท่ีไดไปสรางเปนแผนการพัฒนาในแตละรอบการพัฒนา ประโยชนของการจัดประชุมนี้ 
เพื่อใหทีมพัฒนาสามารถประมาณเวลาท่ีคาดวาจะใชในแตละยูสเซอรสตอรี เวลาท่ีคาดวาจะใชนี้ 
หมายถึง เวลาท่ีคิดวาจะใชพัฒนาแตละยูสเซอรสตอรี โดยไมรวมงานภายนอก เชน เวลารับ
โทรศัพท หรืองานพิเศษอ่ืนๆ นอกเหนือจากการพัฒนาโปรแกรม แตเวลาท่ีใชทดสอบโปรแกรม
ตองนําไปรวมในเวลาท่ีคาดวาจะใชดวย แลวจึงใหผูใชกําหนดระดับความสําคัญในแตละยูสเซอร
สตอรี และเลือกยูสเซอรสตอรีท่ีจะนําไปพัฒนาในการสงมอบแตละคร้ัง 
 ทําการสงมอบใหบอยคร้ัง และทําการวัดผลของโปรเจควีโลซิตี ซ่ึงโปรเจควีโลซิตี คือ ตัว
วัดความกาวหนาของโครงการ การวัดโปรเจควีโลซิตีทําไดงายๆ โดยนับจํานวนของยูสเซอรสตอรี 
หรือ หรือนับจํานวนของงานท่ีเสร็จไปในการพัฒนาไอเทอเรชัน โปรเจควีโลซิตีในสตอรีท่ีพัฒนา
เสร็จแลว สามารถนํามาใชประมาณจํานวนสตอรีท่ีจะทําได 
 ไมควรนําโปรเจควีโลซิตีของโครงการตางๆ มาเปรียบเทียบกัน เนื่องจากแตละโครงการมี
ความแตกตางกัน เชน สตอรีท่ีคลายกัน บางโครงการอาจใหความสําคัญมาก บางโครงการให
ความสําคัญนอย เปนตน หากพบวาตองมีการเปล่ียนแปลงโปรเจควีโลซิตีมากกวา 1 ไอเทอเรชัน 
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ควรใชการประชุมวางแผนการสงมอบทําการประมาณการหรือตอรองเพ่ือใหไดแผนการสงมอบ
ใหม  
 แบงโครงการออกเปนไอเทอเรชัน โดยแผนการทําไอเทอเรชันจะมีการเร่ิมในแตละไอเทอ
เรชัน มีการปรับตําแหนงงานของผูพัฒนาไปเร่ือยๆ และเร่ิมตนการทํางานแตละวันดวยสแตนอัพ
มีทติง (Stand – up Meeting) โดยท่ีสแตนอัพมีทติง มีจุดประสงคเพื่อใหทีมมีการติดตอส่ือสารกัน
อยางสมํ่าเสมอ สามารถปรึกษาและหาวิธีแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนได  
 สแตนอัพมีทติงควรทําเปนประจําทุกวันกอนเร่ิมทํางาน มีลักษณะเปนการพูดคุยโดยใช
เวลาส้ันๆ ในการเสนอความกาวหนาของงาน หรือปญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อขอความคิดเห็นจากทีม
พัฒนา เม่ือพบปญหาควรหาทางแกไขปญหานั้นทันที 
2. การออกแบบ (Designing) 
 เนนการออกแบบใหเขาใจงาย ซ่ึงสามารถทําใหงานเสร็จเร็วกวาการออกแบบท่ีซับซอน 
และหากพบวางานสวนไหนท่ีมีความซับซอนใหพยายามแทนท่ีดวยการออกแบบใหเขาใจงายท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได 
 เลือกใชเมตาฟอร ซ่ึงเปนการกําหนดรูปแบบการต้ังช่ือคลาสและเมธอดใหส่ือความหมาย 
การต้ังช่ือมีความสําคัญในการทําความเขาใจถึงระบบท่ีไดออกแบบไว และมีประโยชนเม่ือตองนํา
กลับมาใชอีกคร้ัง ดังนั้น ควรเลือกและกําหนดการต้ังช่ือท่ีคนในทีมยอมรับวาสามารถเขาใจไดงาย 
และช่ือท่ีต้ังไวทําใหเขาใจตรงกันทุกคน อาจใชซีอารซีการด (CRC cards) สําหรับชวยในการ
ออกแบบใหเขาใจไดงายข้ึน 
 สรางสไปคข้ึนมาใชเพื่อลดความเส่ียง สไปค คือ โปรแกรมงายๆ ท่ีสรางข้ึนมาทดสอบการ
ทํางานท่ีอาจเกิดความเส่ียงได จุดมุงหมายของสไปค คือ ชวยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากปญหาดาน
เทคนิค หรือเพิ่มความนาเช่ือถือในการประมาณคาในยูสเซอรสตอรี ไมควรเพิ่มฟงกชันการทํางาน
เอาไวลวงหนา 
 ทําการรีแฟคเตอร (Refactor) ทุกคร้ังท่ีจะทําได รีแฟคเตอร คือ การทําใหโคดอยูในรูปแบบ
ท่ีอานและทําความเขาใจงาย หลีกเล่ียงการเขียนโคดท่ีซับซอนและไมไดนํามาใชประโยชน  
3. การเขียนโปรแกรม (Coding) 
 ตองเขียนโคดตามมาตรฐานท่ีวางไว โคดทุกสวนตองมีมาตรฐานการเขียนท่ีตกลงกัน
ภายในทีมพัฒนา เพื่อใหการเขียนโคดเปนไปในรูปแบบเดียวกันตลอดการพัฒนา และเพื่อใหทุกคน
ภายในทีมสามารถอานเขาใจและทําการรีแฟคเตอรโคดได 
 มีการทํายูนิตเทสต (Unit Test) กอนการเขียนโคด การทํายูนิตเทสตกอน พบวา มีสวนชวย
ใหการเขียนโคดงายข้ึนและเร็วข้ึน โดยกําหนดผลลัพธท่ีตองการ จากนั้นเขียนโคดแบบงายๆ เพื่อ
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สรางโปรแกรมข้ึนมา และใหโปรแกรมนั้นสามารถผานการทดสอบท่ีไดออกแบบเอาไว โคดท่ี
เขียนตองมีลักษณะเปนโคดท่ีอานงายและรัดกุม นําไปใชทดสอบเฉพาะงานท่ีตองการเทานั้น   
 ใชการโปรแกรมแบบคูในการเขียนโปรแกรม การโปรแกรมแบบคู คือ การท่ี
โปรแกรมเมอร 2 คน พัฒนาโปรแกรมโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองเดียวกันและนั่งทํางานพรอม
กัน มีประโยชนในการเพ่ิมคุณภาพของซอฟตแวร เนื่องจากโปรแกรมเมอร 2 คนจะทําหนาท่ี
ตรวจสอบการเขียนโคดระหวางกันเอง 
 ทําการรวมโคดใหบอยคร้ัง ผูพัฒนาควรทําการรวมโคดใหบอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และ
ไมควรปลอยท้ิงไวนานเกิน 1 วัน การรวมโคดบอยๆ ชวยหลีกเล่ียงหรือปองกันการเกิดปญหาได
ต้ังแตเนิ่นๆ และบุคคลในทีมพัฒนาสามารถทํางานกับช้ินงานท่ีเปนเวอรช่ันลาสุดเสมอ 
 ใชวิธีการคอลเลคทีฟโคดโอนเนอรชิพ (Collective Code Ownership) 
 คอลเลคทีฟโคดโอนเนอรชิพ 
 - ทําการออปติไมซเปนข้ันสุดทาย 
 ไมทํางานลวงเวลา การทํางานลวงเวลาจะทําใหความกระตือรือรนในการทํางานลดลง 
แทนท่ีจะทํางานลวงเวลาเพื่อใหงานเสร็จตามกําหนด แตควรปรับขอบเขตของโครงการหรือปรับ
ตารางเวลาในแผนการทํางานจะดีกวา  และการเพ่ิมคนภายหลังจากท่ีพบวางานเร็จชา จะยิ่งเปนการ
เพิ่มปญหามากข้ึน 
4. การทดสอบ (Testing) 
 ทุกโคดตองทํายูนิตเทสต การทํายูนิตเทสต มี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ีหนึ่ง สรางหรือดาวนโหลดยูนิตเทสตเฟรมเวิรค ท่ีสามารถสรางชุด

ทดสอบแบบอัตโนมัติได เพื่อประหยัดเวลาในการทดสอบ 
  ขั้นตอนท่ีสอง  ควรทําการทดสอบทุกคลาสท่ีอยูในระบบ  สวนเมธอดท่ีมี

รายละเอียดเล็กๆนอยๆ สามารถละไวกอน ยังไมตองทดสอบก็ได 
  ขั้นตอนท่ีสาม ควรสรางแบบทดสอบข้ึนมากอนท่ีจะทําการเขียนโคด 
 ทุกโคดตองผานการทดสอบยูนิตเทสตกอนทํางานสงมอบ โคดสวนใดท่ียังไมผานการ
ทดสอบ จะไมสามารถสงมอบออกไปได และในขณะท่ีทํายูนิตเทสตแลวพบวามีสวนท่ียูนิตเทสต
นั้นไมครอบคลุมปญหาท่ีเกิดข้ึน ใหทําการสรางยูนิตเทสตเพื่อทดสอบปญหาท่ีพบนั้นทันที 
 เม่ือพบบักส (Bugs) ตองสรางกรณีทดสอบทุกคร้ัง เม่ือมีการพบบักส ตองสรางกรณี
ทดสอบข้ึนมาเพื่อปองกันการเกิดซํ้า การสรางแอคเซปแตนซเทสตข้ึนกอนการคนหาบักส จะชวย
ใหผูใชสามารถกําหนดแนวทางปญหาท่ีพบได และสามารถเสนอปญหานั้นใหกับโปรแกรมเมอร
อยางถูกตอง 
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 มีการทําแอคเซปแตนซเทสตใหบอยคร้ัง และนําเสนอคะแนนท่ีไดจากการทดสอบใหทีม
พัฒนารับทราบ แอคเซปแตนซเทสตถูกสรางมาจากยูสเซอรสตอรีท่ีไดการเลือกไวในขณะท่ีมีการ
ประชุมวางแผนการทําไอเทอเรชัน ผูใชระบุซีนาริโอท่ีจะนํามาทดสอบเม่ือยูสเซอรสตอรีพัฒนาได
ถูกตอง หนึ่งสตอรีสามารถมีแอคเซปแตนซเทสตได 1 หรือหลายๆ แอคเซปแตนซเทสตได  
 แอคเซปแตนซเทสต เปนการทดสอบแบบแบล็คบ็อกซ (Black box testing) คือ การ
ทดสอบที่สนใจแตผลลัพธท่ีได แตไมสนใจการทํางานท่ีอยูภายใน ผูใชจะเปนผูทําแอคเซปแตนซ
เทสตเอง เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และใหคะแนนเพ่ือประเมินผลการทดสอบ  
 
2.3 แนวทางปฏิบัติ 12 ขอ ในการพัฒนาโปรแกรมแบบเอกซตรีม 
 การพัฒนาโปรแกรมแบบเอกซตรีม มีขอปฏิบัติท่ีสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาซอฟตแวร 12 ขอ ดังนี้ [5] 
  1. การทดสอบ (Test Driven Development) 

  ใหเขียนการทดสอบหนวยยอย (unit tests) กอนและระหวางท่ีมีการเขียนโปรแกรม 
เพื่อใหสามารถแกไขไดทันที เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 2. การสงมอบงานขนาดเล็ก (Small Release) 
   การสงมอบงานขนาดเล็กมีสวนชวยใหม่ันใจไดวาผูพัฒนาและผูใชงานสามารถทํางาน

รวมกันได และเปดรับความคิดเห็นระหวางกันไดอยางตอเนื่อง 
 3. รีแฟคเตอร่ิง (Refactoring) 
   รีแฟคเตอร่ิงเปนการยอมใหแกไขรูปแบบของโปรแกรมตลอดเวลา เพื่อใหมีความ

ตอเนื่องและเขาใจงาย เพื่อลดความซํ้าซอนและความซับซอนท่ีเกิดข้ึนในการเขียนโปรแกรม 
 4. ออกแบบใหเขาใจงาย (Simple Design) 
   เปนการลดความซับซอน ซ่ึงในสวนนี้มีความสําคัญมากเทากับการเขียนโปรแกรม 
 5. การวางแผน (Planning Game) 
   สรางแผนการทํางานใหสามารถเร่ิมพัฒนาได และใหทําการแกไขแผนการทํางานทุกๆ

คร้ังหลังจากสงมอบงานยอย 
 6. การเขียนโปรแกรมคู (Pair Programming) 
   ในการเขียนโคดทุกสวนตองใชผูพัฒนาสองคน โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ือง

เดียวกัน ซ่ึงทุกคนสามารถเปนเจาของโคดรวมกัน และยังชวยใหพบขอผิดพลาดต้ังแตเนิ่นๆ ดวย 
 7. ออนไซตคัสตอมเมอร (Onsite Customer) 
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   เปนการเพิ่มความม่ันใจวาปญหาหรือขอสงสัยจะไดรับการตอบในทันที เนื่องจากมีผูให
ขอมูลรวมทํางานกับผูพัฒนา 

 8. ซิสเต็มเมตาฟอร (System Metaphor) 
   ซิสเต็มเมตาฟอรเปนรูปแบบท่ีใชในการพัฒนา ซ่ึงทุกคนในทีมพัฒนาท้ังผูพัฒนา 

ผูใชงาน และผูจัดการโครงการตองเขาใจตรงกัน และนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในโครงการ 
 9. คอลเลคทีฟโคดโอนเนอรชิพ (Collective Code Ownership) 
   คอลเลคทีฟโคดโอนเนอรชิพชวยใหม่ันใจไดวาจะไมมีสมาชิกในทีมคนไหนท่ีพัฒนา

ในจุดท่ีเส่ียง หรือมีการเก็บความรูไวคนเดียว ทุกสวนการทํางานตองมีการใชงานรวมกัน ดังนั้นจึง
ถือวาทุกคนเปนเจาของงานรวมกัน 

10. การรวบรวมอยางตอเนื่อง (Continuous Integration) 
    งานสวนท่ีมีการเปล่ียนแปลงจะถูกนําไปแทนท่ีงานเกาทันที และใหทําการอัพเดตงาน

ใหบอยคร้ังเทาท่ีจะทําได เพื่อใหผูพัฒนาไดทํางานกับงานท่ีเปนเวอรช่ันลาสุดเสมอ การทําเชนนี้จะ
ชวยใหพบปญหาไดเร็วข้ึน 

11. แบบแผนการเขียนโคด (Coding Conventions) 
    การตรวจสอบโคดใหมีแบบแผนท่ีตรงกันเปนการเพ่ิมการส่ือสารภายในทีม และชวย

ลดเวลาการอานโคดในสวนอ่ืนๆ 
12. ซัสเทนเนเบิลเพส (Sustainable Pace) 
    ควรใชเวลาทํางานเพียง 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห เพื่อใหมีความสมดุลกันระหวางเวลาใน

การทํางานและเวลาพักผอน เปนการชวยลดความเครียดและกระตุนใหมีพลังในการทํางานใน
สัปดาหตอไป 
 
2.4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมแบบเอกซตรีม [6] 

 
รูปท่ี 2.2 ภาพรวมการพัฒนาโปรแกรมแบบเอกซตรีม 
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ขั้นตอนท่ี 1 จัดทํายูสเซอรสตอรี (User Stories) 
 ยูสเซอรสตอรีใชในการประมาณเวลาสําหรับการประชุมจัดทําแผนการสงมอบ ซ่ึงยูสเซอร
สตอรีตองเขียนโดยลูกคาถึงส่ิงท่ีตองการใหมีในระบบ คลายกับซีนาริโอ แตไมมีขอจํากัดในดาน
การอธิบายสวนติดตอผูใชงาน ยูสเซอรสตอรีมีลักษณะเปนขอความประมาณ 3 ขอความที่เขียนดวย
ภาษาของผูใช โดยไมมีเร่ืองเกี่ยวกับเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ  
 ยูสเซอรสตอรียังใชสราง แอคเซปแตนซเทสต (Acceptance Test) เพื่อนําไปใชทวนสอบ
กับสตอรีท่ีพัฒนาเสร็จแลว 
 รายละเอียดของยูสเซอรสตอรีใชเพื่อกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาแตละสตอรีเทานั้น 
เม่ือถึงเวลาผูพัฒนาจะพูดคุยกับผูใชเพื่อซักถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ผูพัฒนาประมาณเวลาท่ีใชพัฒนาในแตละสตอรี แตละสตอรีตองใชเวลา 1 – 3 สัปดาห 
เวลาท่ีประมาณข้ึนนี้ เปนเวลาท่ีคาดวาจะใชในการสรางแตละสตอรี โดยไมมีเหตุการณใดๆ มา
รบกวนการทํางาน หากพบวาสตอรีใดใชเวลามากกวา 3 สัปดาห ใหแบงออกเปนงานยอยอีก และ
หากสตอรีใดใชเวลานอยกวา 1 สัปดาหใหนําไปรวมกับสตอรีอ่ืน จํานวนสตอรีท่ีเหมาะสมในการ
สรางเปนแผนการสงมอบ คือ 80±20 
 ส่ิงท่ีแตกตางระหวางสตอรีและเอกสารความตองการ คือ ความสนใจในความตองการของ
ผูใช การเขียนยูสเซอรสตอรีควรหลีกเล่ียงการลงรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใช รูปแบบของ
ฐานขอมูล และอัลกอริทึม ควรเก็บเฉพาะสตอรีที่เนนไปท่ีความตองการของผูใชเทานั้น 
ขั้นตอนท่ี 2 วางโครงสรางของสไปค (Architectural Spike) 
 การสรางสไปค ทําเพื่อหาคําตอบของปญหาทางดานเทคนิคและดานการออกแบบ สไปคมี
ลักษณะเปนโปรแกรมงายๆ สรางข้ึนมาเพื่อใชระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนภายใตการทดสอบ และสามารถ
นําผลที่ไดท้ิงไป สวนใหญแลวเราไมจําเปนตองเก็บสไปคเอาไว จุดประสงคของการทําสไปค คือ 
ลดความเส่ียงท่ีเกิดจากปญหาดานเทคนิค และเพิ่มความนาเช่ือถือในการประมาณคาในยูสเซอร
สตอรี 
 เม่ือเกิดปญหาท่ีแกไขไดยาก ควรใชผูพัฒนาเปนคูในการแกไขปญหานั้น โดยใชเวลา
ประมาณ 1 – 2 สัปดาห และยังลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนดวย 
ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนการสงมอบ (Release Planning) 
 การประชุมวางแผนการสงมอบใชสําหรับการสรางแผนการสงมอบในภาพรวมของระบบ 
ซ่ึงแผนการสงมอบนี้จะนําไปใชสรางเปนแผนการทําไอเทอเรชัน สําหรับแตละไอเทอเรชัน  
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 การวางแผนการสงมอบเปนกลุมของกฎเกณฑท่ีอนุญาตใหทุกคนท่ีมีความเกี่ยวของกับการ
พัฒนาใชเพื่อทําการตัดสินใจตางๆ กฎเกณฑนี้จะกําหนดข้ันตอนการตอรองตารางเวลาเพ่ือใหทุก
คนสามารถยอมรับได 
 ความสําคัญของการประชุมวางแผนการสงมอบสําหรับทีมพัฒนา คือ การประมาณเวลาท่ี
คาดวาจะใชในแตละยูสเซอรสตอรี ซ่ึงเวลาท่ีคาดวาจะใชนี้เปนการประมาณเวลาท่ีใชในการพัฒนา 
โดยคิดวาจะไมมีงานอ่ืน หรือปจจัยอ่ืนๆ ภายนอกมารบกวนการทํางาน แตเวลาท่ีคาดวาจะใชตอง
รวมเวลาท่ีใชในการทดสอบเขาไปดวย จากนั้นผูใชจะตัดสินใจวาสตอรีไหนมีความสําคัญมากท่ีสุด
ในการนํามาพัฒนาใหแลวเสร็จ 
 ยูสเซอรสตอรีท่ีพิมพหรือเขียนลงบนการดแลว นํามาวางบนโตะ ใหผูใชและผูพัฒนาเลือก
กลุมของสตอรีท่ีตองการพัฒนาในการสงมอบคร้ังแรก (หรือคร้ังตอไป) สตอรีท่ีทํางานรือผานการ
ทดสอบตามท่ีตองการแลวตองทําการสงออกไป (delivery) กอน 
 เราสามารถวางแผนโดยใชเวลาหรือขอบเขตได  เม่ือนําโปรเจควีโลซิตี (Project Velocity) 
ซ่ึงใชในการตัดสินจํานวนยูสเซอรสตอรีที่สามารถพัฒนาไดกอนวันท่ีกําหนด (เวลา) หรือ ใชเวลา
ในการพัฒนาแคไหนจึงจะแลวเสร็จ (ขอบเขต) เม่ือตองการการวางแผนโดยใชเวลา นําจํานวนรอบ
ของการพัฒนา (iterations) คูณดวยโปรเจควีโลซิตี เพื่อกําหนดจํานวนยูสเซอรสตอรีท่ีสามารถ
พัฒนาเสร็จได และเม่ือตองการวางแผนโดยใชขอบเขต ใหนําผลรวมของเวลาที่กําหนดในยูสเซอร
สตอรีมาหารดวยโปรเจควีโลซิตี เพื่อกําหนดจํานวนรอบท่ีจะใชพัฒนา 
 รายละเอียดของแตละไอเทอเรชัน จะกําหนดกอนการเร่ิมพัฒนาแตละไอเทอเรชัน การ
ประชุมวางแผนการสงมอบ จะถูกเรียกวา แพลนนิ่งเกม (Planning Game)  
 เม่ือสรางแผนการสงมอบสุดทายแลว และพบวาเกิดความไมพอใจข้ึน ควรมีการตอรองเพื่อ
ปรับเปล่ียนแผนการสงมอบจนกวาทุกฝายจะพอใจ 
 หลักในการวางแผนการสงมอบ คือ การกําหนดปริมาณของโครงการดวย 4 ตัวแปร และ
ผูจัดการโครงการสามารถเลือกไดเพียง 3 ใน 4 เทานั้น ดังนี้  

- ขอบเขต คือ ตองทําอะไรบาง 
- ทรัพยากร คือ มีใครทํางานบาง 
- เวลา คือ เม่ือไหรท่ีจะเร่ิมงาน 
- คุณภาพ คือ ความสามารถของโปรแกรมท่ีผานการทดสอบแลว 
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ขั้นตอนท่ี 4 การสรางสไปค (Spike) 
 เปนการดําเนินการระหวางการวางแผนการสงมอบงาน อาจมีการสรางสไปคเพิ่ม หรือ
แกไข เม่ือมีการประมาณการณบางส่ิงคลาดเคล่ือนไป หรือเกิดปญหาท่ีนอกเหนือความคาดหมาย ก็
สามารถกลับมาแกไขสไปคได 
ขั้นตอนท่ี 5 การพัฒนาไอเทอเรชัน (Iterative Development) 
 การพัฒนาดวยไอเทอเรชันเปนการเพิ่มความสามารถใหกับข้ันตอนในการพัฒนา โดยแบง
ตารางการพัฒนาออกเปนไอเทอเรชันยอยๆ ท่ีใชเวลาในแตละไอเทอเรชัน ประมาณ 1 – 3 สัปดาห
ไมควรกําหนดเวลาลวงหนาในสวนการเขียนโปรแกรม ควรวางแผนการทําไอเทอเรชันตอนเร่ิมใน
แตละไอเทอเรชัน เพื่อกําหนดส่ิงท่ีตองทํา 
 มีกฎวาใหมองขามและอยาพยายามพัฒนาในส่ิงท่ียังไมไดกําหนดในแตไอเทอเรชันนั้นๆ 
ยังพอมีเวลาท่ีจะพัฒนาสวนนั้นๆไดถามันมีความสําคัญในแผนการสงมอบ ถาไมเพิ่มการทํางาน
หรือคิดการทํางานไปลวงหนากอน เราจะสามารถเปล่ียนความตองการของผูใชไดงายข้ึน 
 ในข้ันตอนนี้ มีข้ันตอนท่ีแยกยอยออกไปอีก ดังรูปตอไปนี้ 

 

 
 

รูปท่ี 2.3 การพัฒนาไอเทอเรช่ัน 
 

 ขั้นตอนท่ี 5.1 การวางแผนการพัฒนา (Iteration Planning) 
  ในข้ันตอนนี้จะมีการพิจารณาขอมูลสวนตางๆ ดังนี้ 

1. จากข้ันตอนการวางแผนการสงมอบ จะเปนตัวกําหนดยูสเซอรสตอรีวาสตอรี
ใดบางท่ีจะเขาสูการพัฒนาในแตละรอบ 
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2. ในรอบถัดไปของการพัฒนาแตละรอบ ตองกําหนดโปรเจควีโลซิต้ีใหกับการ
วางแผนการพัฒนาดวย 

3. ขอมูลขอผิดพลาดหรือบักสท่ีพบระหวางการทดสอบโปรแกรม จะใชเปน
ขอมูลในการวางแผนการพัฒนาแตละรอบดวย 

  แผนการพัฒนาในแตละไอเทอเรชัน (Iteration Plan) ท่ีไดออกมา จะนําไปเขาสู
ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม (Development) (อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีข้ันตอนท่ี 5.2) 
ซ่ึงสวนของการเรียนรูและส่ือสารระหวางกันในข้ันตอนนี้อาจทําใหพบกับยูสเซอรสตอรี
ใหมๆ ทําใหตองกําหนดโปรเจควีโลซิต้ีใหม ในสวนของงานท่ียังไมเสร็จในข้ันตอนการ
พัฒนาโปรแกรมจะยอนกลับมาสูข้ันตอนการวางแผนการพัฒนาอีกคร้ัง 

 ขั้นตอนท่ี 5.2 การพัฒนาโปรแกรม (Development) 
  ในข้ันตอนนี้ จะมีข้ันตอนยอย ดังรูปตอไปนี้ 

 

 
 

รูปท่ี 2.4 การพัฒนาโปรแกรม 
 

  ขั้นตอนท่ี 5.2.1 การทําสแตนอัพมีทติ้ง (Stand Up Meeting) 
  การทําสแตนอัพมีทต้ิง จะถูกกําหนดจากส่ิงตอไปนี้ คือ ซอฟตแวรรุน

ลาสุดท่ีไดมาวันตอวัน ซ่ึงไมผานการทดสอบโปรแกรม และงานท่ีถูกกําหนดไว
ในการวางแผนการพัฒนา การทําสแตนอัพมีทต้ิงสามารถชวยในการแยกแยะงาน
ท่ียังทําไมสําเร็จ เนื่องจากงานมีขนาดใหญเกินไปได 

  งานตอไป หรืองานท่ีไมผานการทดสอบจะนําเขาสูกระบวนการคอลเลค
ทีฟโคดโอนเนอรชิพ (Collective Code Ownership) (อธิบายเพิ่มเติมท่ีข้ันตอนท่ี 
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5.2.2) ในสวนนี้จะมีการจะมีการเรียนรูและส่ือสารระหวางกัน เพื่อใหไดขอมูลท่ี
จะนํามาใชรวมกันภายในทีมพัฒนา 

  ซอฟตแวรท่ีผานข้ันตอนการทําคอลเลคทีฟโคดโอนเนอรชิพแลว จะได
ซอฟตแวรท่ีมีฟงกช่ันใหมเพิ่มเขามา  และตองผานการทดสอบการทํางานแลว
อยางครบถวน หรือเปนซอฟตแวรท่ีผานการแกไขและทําการทดสอบเรียบรอย
แลว 

 ขั้นตอนท่ี 5.2.2 การทําคอลเลคทีฟโคดโอนเนอรชิพ (Collective Code 
Ownership) 

  มีการทํางาน ดังรูปตอไปนี้ 
 

 

รูปท่ี 2.5 คอลเลคทีฟโคดโอนเนอรชิพ 
 

  มีการใชซีอารซีการด (CRC Cards) ชวยในการออกแบบใหงายข้ึน เพื่อให
ไดงานตอไป สวนงานท่ีไมผานการทดสอบเน่ืองจากงานมีความซับซอนเกินไป ก็
นําไปออกแบบใหมโดยใชซีอารซีการด จากนั้นสงงานท่ีไดไปยังการสราง
แบบทดสอบการทํางาน โดยใหมีการจับคูกันของผูพัฒนากอนเร่ิมทําการพัฒนา 

  จากผล ลัพธ ท่ี ได จะ เ ร่ิม เข า สู ก าร พัฒนาโปรแกรมแบบคู  (Pair 
Programming) หากพบวาโคดท่ี เขียนซับซอนเกินไปใหทําการรีแฟคเตอร 
(Refactor) เพื่อใหไดโคดท่ีอานงายข้ึน หากการพัฒนายังไมกาวหนาเทาท่ีควรและ
ตองการความชวยเหลือ ใหทําการเปล่ียนคูหรือจับคูใหมของผูพัฒนาซอฟตแวร 
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  ซอฟตแวรท่ีไดจากการพัฒนาโปรแกรมแบบคู จะเปนซอฟตแวรท่ีใช
แบบทดสอบการทํางานใหม หรือมีฟงก ช่ันใหมเพิ่มเขามา เพื่อนําไปเขาสู
กระบวนการรวบรวมอยางตอเนื่องตอไป 

  จากนั้นนําซอฟตแวรท่ีไดไปทดสอบกับแบบทดสอบการทํางาน ถาผานก็
จะไดซอฟตแวรท่ีผานการทดสอบการทํางานอยางสมบูรณ เพื่อรอไปทําการ
ทดสอบแบบแอคเซปแตนซเทสตตอไป 

ขั้นตอนท่ี 6  แอคเซปแตนซเทสต (Acceptance Test) 
 แอคเซปแตนซเทสตสรางมาจากยูสเซอรสตอรี ท่ีไดเลือกไวในการประชุมวางแผนการทํา
ไอเทอเรชัน แลวนําไปแปลงเปนแอคเซปแตนซเทสต ผูใชเลือกซีนาริโอเพ่ือทดสอบยูสเซอรสตอรี
ท่ีพัฒนาเสร็จแลว สตอรีสามารถมีได 1 หรือหลายแอคเซปแตนซเทสต เพื่อใหม่ันใจในการทดสอบ
วาสามารถทํางานไดจริง 
 แอคเซปแตนซเทสตมีลักษณะเปนแบล็คบอกซ (Black Box) แตละแอคเซปแตนซเทสตจะ
เสนอผลท่ีคาดวาจะไดจากระบบ ผูใชสามารถตรวจสอบความถูกตองและใหคะแนนเพื่อตัดสินผล
การทดสอบได  
 ยูสเซอรสตอรีจะไมสมบูรณหากไมไดทําแอคเซปแตนซเทสต หมายถึงวาจะมีการสราง
แอคเซปแตนซเทสตใหมข้ึนในแตละไอเทอเรชัน 
 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เปนสวนสําคัญในการโปรแกรมแบบเอกซตรีม 
ในบางโครงการการประกันคุณภาพจะทําโดยทีมงานท่ีแยกตางหาก ในขณะท่ีการประกันคุณภาพ
อ่ืนจะทําโดยทีมพัฒนาเอง 
 แอคเซปแตนซเทสตควรเปนการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อท่ีจะสามารถทดสอบได
บอยคร้ัง คะแนนในการทดสอบตองนํามารายงานใหทีมพัฒนารับทราบ เพื่อทําการเปล่ียนแปลง
ตารางเวลา ในกรณีท่ีพบปญหาในการทดสอบและตองทําการแกไข 
 แอคเซปแตนซเทสตไดเปล่ียนช่ือมาจากฟงกชันนอลเทสต (Functional Test) ซ่ึงเปนการ
รับประกันวาสามารถเก็บความตองการจากผูใชไดท้ังหมด และระบบไดรับการยอมรับ 
ขั้นตอนท่ี 7  การสงมอบ (Small Release) 
 ผูพัฒนาตองการสงมอบงานแตละไอเทอเรชันใหกับผูใชไดบอยคร้ังท่ีสุด การประชุมวาง
แผนการสงมอบใชเพื่อใหครอบคลุมหนวยการทํางานเล็กๆ ทุกหนวยและสามารถสงมอบใหแก
ผูใชไดในข้ันตนของโครงการ เปนการยากท่ีจะไดผลตอบรับภายในเวลาเพื่อนํามาปรับการพัฒนา 
ดังนั้นจึงเปนการดีกวาหากนําเสนองานแกผูใชโดยตรง จะสามารถรับผลตอบรับเพื่อนํามาปรับปรุง
ไดทันที 
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2.5 ไอเอสโอ 12207 (ISO 12207) มาตรฐานสําหรับกระบวนการผลิตและพัฒนาซอฟตแวร 
 มาตรฐาน ISO 12207 Software Life Cycle Process เปนกระบวนการควบคุมมาตรฐาน
ระบบบสารสนเทศ ท่ีใชในการควบคุมวงจรชีวิตของระบบสารสนเทศท้ังวงจร มีการแบงการ
ทํางานท้ังหมดเปน 17 กระบวนการ (Process) 74 กิจกรรม (Activity) 232 งาน (Task) 154 เอกสาร 
(Artifact) มีการจัดกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1. กระบวนการของวัฏจักรหลัก (Primary Life Cycle Process) มี 5 กระบวนการ 
2. กระบวนการของวัฏจักรสนับสนุน (Supporting Life Cycle Process) มี 8 

กระบวนการ  
3. กระบวนการของวัฏจักรการจัดระบบ (Organizational Life Cycle Process) มี 4 

กระบวนการ 
 แตในการพัฒนาระบบบุคลากรของนี้ จะเลือกใชกิจกรรมหลัก 15 กิจกรรม [7] ดังตอไปนี้ 
 กระบวนการไดมา (Acquisition process group) 

1. กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง  โดยมีการกําหนด
รายละเอียดและงบประมาณในการซ้ืออุปกรณท่ีใชในโครงการ 

 กระบวนการวิศวกรรม (Engineering process group) 
2. กิจกรรมการสํารวจความตองการ (Requirement Elicitation) จัดทําแผนการสํารวจ

ความตองการ กําหนดข้ันตอนและวิธีการที่ใชสํารวจความตองการ รวมถึง
เปาหมายและขอบเขตของการสํารวจความตองการดวย 

3. กิจกรรมการวิเคราะหความตองการของระบบ (System Requirement Analysis) 
จัดทําแผนการวิเคราะหความตองการของระบบเลือกรูปแบบและกําหนดข้ันตอน
ท่ีจะใชวิเคราะหระบบ อาจมีการเลือกเครื่องมือหรือมาตรฐานท่ีใชในการชวย
วิเคราะหระบบก็ได 

4. กิจกรรมการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ (System Architectural Design) 
จัดทําแผนการออกแบบสถาปตยกรรม กําหนดข้ันตอนและแผนการตรวจสอบ
ความถูกตองระหวางสถาปตยกรรมของระบบและความตองการของผูใช กําหนด
งบประมาณและรายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีนํามาใชในการออกแบบ 

5. กิจกรรมการวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software Requirement 
Analysis) จัดทําแผนการวิเคราะห เลือกรูปแบบและกําหนดข้ันตอนการวิเคราะห
ความตองการของซอฟตแวร  
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6. กิจกรรมการออกแบบซอฟตแวร (Software Design) จัดทําแผนการออกแบบ
ซอฟตแวร เลือกรูปแบบการออกแบบซอฟตแวร (Software Model) กําหนด
ข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตองกับความตองการของผูใช ระบุรายละเอียดของ
การทํางานและรายละเอียดของระบบดวย 

7. กิจกรรมการสรางซอฟตแวร (Software Construction) จัดทําแผนการสราง
ซอฟตแวร กําหนดข้ันตอนการสรางและการทดสอบการสรางซอฟตแวร 

8. กิจกรรมการประกอบซอฟตแวร (Software Integration) จัดทําแผนการประกอบ
ซอฟตแวร กําหนดข้ันตอนการประกอบและการทดสอบการประกอบซอฟตแวร 

9. กิจกรรมการทดสอบซอฟตแวร (Software Testing) จัดทําแผนการทดสอบ
ซอฟตแวร และกําหนดข้ันตอนการทดสอบซอฟตแวร 

10. กิจกรรมการติดต้ังซอฟตแวร (Software Installation) จัดทําแผนการติดต้ัง
ซอฟตแวร กําหนดข้ันตอนการทดสอบการติดต้ัง และมีการกําหนดกําลังคน และ
งบประมาณท่ีใชดวย 

11. กิจกรรมการบํารุงรักษาซอฟตแวรและระบบ (Software & System Maintenance) 
จัดทําแผนการบํารุงรักษาซอฟตแวรและระบบ และกําหนดข้ันตอนการบํารุงรักษา 

  กระบวนการจัดการ (Management process group) 
12. กิจกรรมการบริหารโครงการ (Project Management) จัดทําแผน และกําหนด

ข้ันตอนของการบริหารโครงการ 
 กระบวนการสนับสนุน (Supporting Life Cycle Process) 

13. กิจกรรมการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) จัดทําแผน และกําหนดข้ันตอน
การประกันคุณภาพ 

14. กิจกรรมการบริหารโครงรางซอฟตแวร (Configuration Management) จัดทําแผน 
และกําหนดข้ันตอนการบริหารโครงรางซอฟตแวร 

15. กิจกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Request Management) จัดทํา
แผนการบริหารการเปล่ียนแปลง กําหนดข้ันตอนและบุคคลผูมีสิทธิอนุมัติใหมี
การเปล่ียนแปลง 


