
 
บทท่ี 3 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

การวิเคราะหและออกแบบระบบบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ โดยใชการโปรแกรมแบบ
เอกซตรีม ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ระบบบุคลากร มหาวิทยาลัยแมโจ 
3.2 การออกแบบระบบใหม 
3.3 การออกแบบฐานขอมูล 
3.4 การพัฒนาซอฟตแวรโดยใชการโปรแกรมแบบเอกซตรีม 

 
3.1 ระบบบุคลากร มหาวิทยาลัยแมโจ 

3.1.1 ขอมูลท่ัวไป กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยแมโจ 
   พ.ศ. 2530  เปนสวนราชการในสังกัดกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  โดย ก.ม. 

อนุมัติใหแบงสวนราชการเปน   “งานการเจาหนาท่ี”    ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 
0202/16021 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2530 

   พ.ศ. 2540  เปนสวนราชการในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  โดยมหาวิทยาลัย ได
แบงสวนราชการเปนการภายใน โดยใหจัดต้ัง   “กองการเจาหนาท่ี”  ข้ึนมาแทน  “งานการ
เจาหนาท่ี”   ตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ    ท่ี  367/2540  ลงวันท่ี 18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2540 

   ลักษณะงาน  กองการเจาหนาท่ีเปนหนวยงานกลาง  มีลักษณะเปนหนวยงานชวย
จัดการบริหารงานบุคคล  เพื่อสนับสนุนการบริหารงานแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยแมโจใหกับผูบริหารของมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภายใต กฎ  
ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการกลางการบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
และกฎของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ กฎ  ก.พ.    ประกอบกับในปจจุบัน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือ    ก.ม.  ไดมอบหมายอํานาจทางดาน
การบริหารงานบุคคลใหแกคณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือ อ.ก.ม.  

มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาเกือบท้ังหมด    กองการเจาหนาท่ีจะตองดําเนินการจัดทํารูปแบบ   
หลักเกณฑ  วิธีการตาง ๆ ตามแนวทางท่ี  ก.ม.  กําหนด   โดยการอนุมัติของ อ.ก.ม. 

มหาวิทยาลัย       พรอมท้ังการเตรียมตัวเพื่อจัดบริหารองคกรการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต
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การกํากับของรัฐบาล  ซ่ึงตอไปจะตองมีการจัดทํากฎระเบียบ  หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเอง 

 
3.1.2 การวิเคราะหระบบงานเดิม 

 การวิเคราะหระบบงานเดิม เปนการวิเคราะหโปรแกรมระบบงานบุคลากรที่มีใช
งานอยูแลวในกองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยแมโจ โดยไดทําการวิเคราะหข้ันตอนการทํางาน
ของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการจัดการขอมูลบุคลากรในสวนงานตางๆ ซ่ึงจะแสดงภาพ
โดยรวมของการทํางานเดิมได ดังรูป 3.1 

เริ่มตน

รับเอกสาร / หลักฐาน / 
บันทึกขอความ

ปอนขอมูล
ลงในโปรแกรม

ปอนขอมูล
ลงฐานขอมูล

ตรวจสอบความถูกตอง ตรวจสอบความถูกตอง

สรางรายงาน

ส้ินสุด

 
รูปท่ี  3.1    แสดงข้ันตอนการทํางานของเจาหนาท่ีในระบบเดิม 
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 จากรูปท่ี 3.1 จะเห็นวาการทํางานในระบบเดิมมีความซํ้าซอนในการปอนขอมูล 
ท้ังนี้เปนผลจากการท่ีโปรแกรมบุคลากรไมรองรับขอมูลบางขอมูลท่ีมีการเพิ่มเติมเขามา
ภายหลัง เจาหนาท่ีจึงตองทําการปอนขอมูลเขาไปในฐานขอมูลเอง ในปญหานี้ทําใหใชเวลาใน
การทํางานมาก อีกท้ังการตรวจสอบขอมูลก็จําเปนท่ีจะตองตรวจสอบทั้งจากโปรแกรมระบบ
บุคลากรและฐานขอมูลในบางขอมูลดวย ในการออกรายงานเจาหนาท่ีตองนําขอมูลท่ีตองการ
มาสรางรายงานเอง เนื่องจากโปรแกรมบุคลากรไมมีสวนของการออกรายงาน 

 จากปญหาการทํางานท่ีพบ ทําใหมีแนวคิดท่ีจะแกไขโปรแกรมเดิมในการเพิ่มเติม
สวนของขอมูลท่ีมีการเพิ่มเติมภายหลัง แตพบวาการแกไขนั้นทําไดยาก เนื่องจากโปรแกรมเดิม
มีผูพัฒนาเพียงคนเดียว และไมมีเอกสารประกอบการพัฒนา ทําใหผูแกไขใชเวลาในการศึกษา
ระบบนานและไมสามารถทําความเขาใจไดในทุกสวน ดังนั้นการแกไขสวนหนึ่งสวนใดภายใน
โปรแกรมจะสงผลกระทบกับสวนอ่ืนทันที สงผลใหโปรแกรมบางสวนทํางานผิดพลาด และ
อาจทําใหขอมูลเกิดการผิดพลาดได 
3.1.3 ปญหาของระบบ 

 (1) การแกไขโปรแกรมทําไดยากมาก และมีความลาชา เนื่องจากขาดแบบแผนการ
พัฒนาท่ีดี  

 (2) การแกไขสวนใดสวนหนึ่งของโปรแกรม จะสงผลกระทบไปยังสวนอ่ืนทันที 
เนื่องจากโปรแกรมเมอรไมรูการทํางานของระบบเดิมดีพอ 

 (3) มีขอมูลบางขอมูลเพิ่มเขามาภายหลัง จึงไมไดนําไปรวมเขากับระบบงานท่ีมีใช
อยูขณะน้ัน ทําใหผูใชงานตองทํางานซํ้าซอน 
3.1.4 แนวทางแกไขปญหา 

(1) ทําการพัฒนาระบบใหมข้ึนมาใชงานแทนระบบเดิม โดยอางอิงการทํางานจาก
ระบบเดิม 

(2) จัดทําแผนการพัฒนาท่ีชัดเจน พรอมท้ังทําเอกสารประกอบการพัฒนาอยาง
ละเอียด เพื่อใชเปนคูมือในการแกไขหรือพัฒนาตอยอดในอนาคต 
 

3.2 การออกแบบระบบใหม 
3.2.1 ลักษณะการทํางานของระบบงานใหม 
  การวิเคราะหระบบงานใหม ผูวิเคราะหไดมีการพัฒนาโปรแกรมข้ึนมาใหม โดย

อางอิงการทํางานเดิมในบางสวน และปรับปรุงการเช่ือมตอกับฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เพื่อลด
การทํางานท่ีซํ้าซอน ดังจะเห็นไดจากรูปท่ี  3.2 
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เริ่มตน

รับเอกสาร / หลักฐาน / 
บันทึกขอความ

ปอนขอมูล
ลงในโปรแกรม

ฐานขอมูล

ตรวจสอบความถูกตอง

สงขอมูล

สงขอมูล

เรียกดูรายงาน

สิ้นสุด

สงขอมูล

 
รูปท่ี  3.2 แสดงข้ันตอนการทํางานของเจาหนาท่ีในระบบใหม 

 
  ในการพัฒนาโปรแกรมระบบบุคลากรนี้ ทีมพัฒนาไดมีการพัฒนาโปรแกรมและ
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหสามารถรองรับการทํางานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตซ่ึงใน
ข้ันตอนการพัฒนาน้ี ผูวิเคราะหจึงเลือกใชเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมแบบเอกซตรีม ซ่ึงมี
จุดเดนในดานการรองรับความเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจจะเกิดไดในภายหลัง การพัฒนาโปรแกรม
แบบเอกซตรีมเปนเทคนิคการพัฒนาท่ีมีแบบแผนชัดเจน แตมีความยืดหยุนสามารถนําข้ันตอน
ตางๆ ท่ีมีการระบุไวมาปรับใชใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง และถึงแมวาเอกซพีจะไม
เนนการทําคูมือในการพัฒนาระบบ แตในกิจกรรมตางๆ ของเอกซพี มักจะมีการบันทึกการ
ทํางานตางๆ ไว และสามารถนํามาใชศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการแกไข หรือนําไปพัฒนาตอ
ได 
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   ระบบบุคลากรที่ไดมีการออกแบบใหมนี้ จะมีการทํางานในลักษณะเปนระบบ
เครือขาย (Client - Server) โดยจัดเก็บฐานขอมูลไวท่ีเคร่ืองแมขาย และใชงานผานโปรแกรมท่ี
เปนวินโดวสแอพพลิเคช่ันท่ีติดต้ังท่ีเคร่ืองลูกขายของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ทําการประมวลผล
ขอมูลจากเคร่ืองแมขายเพื่อแสดงผลขอมูลตามรูปแบบรายงานท่ีตองการและยังมีการแสดงผล
ขอมูลตางๆ ผานทางเวบไซตอีกดวย 

 3.2.2 การทํางานของระบบงานใหม 
  3.2.2.1 การเขาสูระบบบุคลากรโดยมีการตรวจสอบรหสัผาน 
  3.2.2.2 การจัดการขอมูลพื้นฐาน สามารถทําการเพ่ิม แกไข คนหาขอมูล ไดแก 
   - ขอมูลประวติับุคลากร 
   - ขอมูลประวติัการทํางาน 
   - ขอมูลประเภทบุคลากร 
   - ขอมูลตําแหนง 
   - ขอมูลทุนและการลาศึกษาตอ 
   - ขอมูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
   - ขอมูลการลา 
  3.2.2.3 การติดตามขอมูลของบุคลากร ไดแก 
   - ติดตามการเขา ออก โอนยาย บุคลากร 
   - ติดตามตําแหนงวาง และอัตรากําลังในแตละป 
   - ติดตามการลา และสามารถคํานวนวันลาได 
   - คํานวนการเกษียณอายุ และบําเหน็จ บํานาญ 
   - คํานวนการเล่ือนข้ันเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
  3.2.2.4 ประมวลผลการแสดงรายงาน ไดแก 
   - รายงานขอมูลบุคลากรเปนรายบุคคล 
   - รายงานรายช่ือบุคลากร แยกตามหนวยงาน 
   - รายงานรายช่ือบุคลากร แยกตามตําแหนง 
   - รายงานวันลา 
   - รายงานจํานวนบุคลากร แยกตามหนวยงาน 
   - รายงานจํานวนบุคลากร แยกตามวุฒิการศึกษา 
   - รายงานจํานวนบุคลากร แยกตามตําแหนง 
   - รายงานจํานวนบุคลากร แยกตามสายงาน 
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   - รายงานบุคลากรท่ีลาออก หรือเกษียณ 
   - รายงานจํานวนบุคลากรท่ีลาศึกษาตอ 
 3.2.3 เคร่ืองมือชวยในการออกแบบระบบงานใหม 
  จากการศึกษาระบบงานเดิม ผูวิจัยไดทําการออกแบบระบบงานใหมโดยใช

เคร่ืองมือการวิเคราะหและออกแบบระบบ ดังนี้ 
  3.2.3.1 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 
   ใชอธิบายภาพรวมการทํางานของระบบ แสดงไวในรูป 3.3 

 

 
 

รูปท่ี  3.3   แสดงยูสเคสไดอะแกรมในภาพรวมของระบบบุคลากร 
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  3.2.3.2 ซีนาริโอ (Scenario) 
   ใชอธิบายการทํางานในแตละยูสเคส ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใน

ภาคผนวก ก. 
 
Scenario Name : login 
Participating actor instances :  วินโดวสแอพพลิเคช่ัน 
Flow of events : 1. ผูใช ติดตอฐานขอมูลผานวินโดวสแอพพลิเคช่ัน  เพื่อ

ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงาน 
2. ระบบทําการตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน จากการรับช่ือผูใช

และรหัสผาน 
     

ตารางท่ี  3.1   ตัวอยางซีนาริโอแสดงรายละเอียดการทํางานในยูสเคสล็อกอิน 
 
3.3 การออกแบบระบบฐานขอมูล 
 3.3.1 อีอารไดอะแกรม (E – R Diagram) 
  ใชอธิบายความสัมพันธของตารางในฐานขอมูล แสดงไวในรูป 3.4 

 
 

รูปท่ี 3.4 แสดงอีอารไดอะแกรม (E-R Diagram) 
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 3.3.2 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
  ใชอธิบายสวนประกอบของขอมูล เพื่อใหทราบรายละเอียดภายในแฟมขอมูล ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมไดในภาคผนวก ก. 
 
3.4 การพัฒนาซอฟตแวรโดยใชการโปรแกรมแบบเอกซตรีม 
 การพัฒนาโดยใชเอกซพี แบงข้ันตอนการทํางานออกเปน 4 สวนใหญๆ แตละ
ข้ันตอนมีการระบุกิจกรรมท่ีตองทํา ดังตารางสรุปกิจกรรมตอไปนี้ 
 
ตารางสรุปกิจกรรมท่ีตองทําในแตละข้ันตอน 

ขั้นตอนการทํางาน กิจกรรมท่ีทํา 
1. ข้ันตอนการวางแผน - วางแผนการพัฒนา 

- เขียนยูสเซอรสตอรี 
- วางแผนการสงมอบ 
- การทําแสตนอัพมีทต้ิง 

2. ข้ันตอนการออกแบบ - การออกแบบเนนความงาย 
- การทํารีแฟคเตอร 

3. ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม - จัดทํามาตรฐานการเขียนโปรแกรม 
- สรางการทดสอบแบบหนวยยอย 
- การรวมโปรแกรมอยางตอเนื่อง 

4. ข้ันตอนการทดสอบ - ทําการทดสอบแบบหนวยยอย 
- ทําการทดสอบแบบแอคเซปแตนซ 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงสรุปกิจกรรมท่ีตองทําในแตละข้ันตอน 
 

3.4.1 ขั้นตอนการวางแผน 
 3.4.1.1 กิจกรรมวางแผนการพัฒนา 
 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  กําหนดทรัพยากรท่ีจะใชในการพัฒนาโปรแกรมระบบบุคลากร (ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมท่ี ภาคผนวก ค.) เปนการระบุขอบเขตเพื่อใหการทํางานเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงานท่ีออกแบบไว 
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 3.4.1.2 กิจกรรมเขียนยูสเซอรสตอรี 
 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  ทําการสัมภาษณผูปฏิบัติงานจํานวน 6 คน เพื่อใหไดขอมูลมาวิเคราะหหาความ

ตองการและขอบเขตของระบบงาน โดยกําหนดเวลาการสัมภาษณตามแผนการดําเนินงาน
ท่ีวางไว และมีกรอบคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ ดังรูปท่ี 3.5 

 
รูปท่ี   3.5    แสดงกรอบคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 

   

  หลังจากการสัมภาษณแลว ใหผูใชเขียนส่ิงท่ีตองการจากระบบใหมนี้ลงในกระดาษ
อยางเสรี จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาสรุป และจัดทําเปนยูสเซอรสตอรี (User Story) ดังรูปท่ี 
3.6 จากน้ัน นํายูสเซอรสตอรีมาพิจารณาเพ่ือกําหนดความสําคัญและระบุเวลาท่ีเหมาะสม
ในแตละยูสเซอรสตอรี การระบุเวลาเปนการตกลงกันของผูใชและทีมพัฒนา ดูรายละเอียด
ของยูสเซอรสตอรีเพิ่มเติมจากภาคผนวก ข  

 

ยูสเซอรสตอรี 
ช่ือระบบงาน :  
ช่ือเร่ือง:  
ลําดับความสําคัญ         เวลาท่ีใช     
รายละเอียด 
 

 

รูปท่ี  3.6 ตัวอยางรูปแบบของยูสเซอรสตอรี 
   
  3.4.1.3 กิจกรรมวางแผนการสงมอบ 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  เม่ือระบุเวลาลงในแตละยูสเซอรสตอรีแลว ใหสรุปเปนแผนสงมอบงาน เราจะ

สามารถวางแผนการสงมอบงานในสวนยอยแตละสวนได ในการระบุเวลานี้ยังมีประโยชน

1. งานท่ีทํา……………………………… 

2. ขอมูลท่ีใช……………………………. 

3. รูปแบบรายงานท่ีตองการ……………… 

4. ปญหาท่ีพบจากการทํางานเดมิ…………. 
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ในการใชติดตามความกาวหนาของงานและควบคุมงานใหเปนไปตามแผนที่วางไวไดอีก
ดวย 

  3.4.1.4 กิจกรรมสแตนอัพมีทติ้ง 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  นําผลการดําเนินงาน ความกาวหนา หรือปญหาท่ีพบจากการทํางาน นํามารายงานใน

ท่ีประชุม เพื่อใหทุกคนในทีมพัฒนารับรูความกาวหนาของงานรวมกัน รวมท้ังการปรึกษา
หาวิธีแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน เพื่อใหรับรูและสามารถแกไขปญหาใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
3.4.2 ขั้นตอนการออกแบบ 

  3.4.2.1 กิจกรรมการออกแบบเนนความงาย 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  สวนนี้จะใชการออกแบบเล็กนอย เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจระบบ ซ่ึงการ

พัฒนาระบบบุคลากรนี้ จะใชยูสเคสไดอะแกรมในการอธิบายภาพรวมของระบบนี้ ดู
รายละเอียดไดในหัวขอท่ี 3.2.3.1 และเพื่อใหเห็นภาพการทํางานท่ีชัดเจนข้ึนจึงไดมีการ
ออกแบบโปรโตไทป (Prototype) ซ่ึงมีลักษณะเปนหนาตางการทํางานของผูใชระบบ โดย
อางอิงรูปแบบจากหนาจอการทํางานเดิม ผูใชจะไดเห็นภาพการทํางานท่ีชัดเจนข้ึน และ
สามารถบอกสวนท่ีขาดไป หรือสวนงานท่ีผิดวัตถุประสงคได 

 3.4.2.2 กิจกรรมการทํารีแฟคเตอร 
 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  หลังจากเริ่มข้ันตอนการเขียนโปรแกรมแลว ในชวงแรกจะเนนเขียนโปรแกรม

เพื่อใหไดงานออกมาเร็วกอน เม่ือนํางานมาเสนอในรอบแรก ผูใชอาจมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม หรือโปรแกรมเมอรอาจมีปญหาหรือขอสงสัย จึงตองมีการนํางานกลับไปปรับปรุง
เพื่อนํามาเสนอในรอบตอไปได การวนรอบในการเสนองานแบบนี้โคดท่ีไดอาจมีรูปแบบ
และช่ือตัวแปรไมตรงกับมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงโคดใน
ภายหลัง ซ่ึงการพัฒนาระบบบุคลากรนี้ ผูพัฒนาไดทดลองดาวนโหลดเคร่ืองมือมาใชใน
การทํารีแฟคเตอร่ิงช่ือ รีแฟคเตอร! 2005 ซ่ึงเปนฟรีแวร สามารถทํางานรวมกับดอทเนตได 
มีความสามารถในการทํารีแฟคเตอร่ิงในดานตางๆ เชน เปล่ียนช่ือตัวแปร (Rename), ปรับ
นิพจนทางคณิตศาสตร (Simplify Expression) เปนตน 
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3.4.3 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 
  3.4.3.1 กิจกรรมการกําหนดมาตรฐานการเขียนโปรแกรม 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  กําหนดใหมีการเขียนโปรแกรมตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว โดยทีมพัฒนาไดกําหนด

รูปแบบการเขียนโคดไวเปนมาตรฐานการเขียนโปรแกรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
ท่ี ภาคผนวก ข หัวขอ ข.2 มาตรฐานการเขียนโปรแกรม (Coding Standard) 

 

 
รูปท่ี 3.7    แสดงตัวอยางมาตรฐานการเขียนโปรแกรม 

 

  นอกจากนั้น เม่ือส้ินสุดวันโปรแกรมเมอรตองทําการอัพโหลดงานเขาไปเก็บไวท่ี
เคร่ืองแมขายในไดเร็คทอรีท่ีกําหนดไว ตามชนิดของงาน เพื่อใหทีมพัฒนาคนอ่ืนเขาไปดู
งานท่ีมีการปรับปรุงลาสุดได 

  3.4.3.2 กิจกรรมสรางการทดสอบแบบหนวยยอย 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  ในการสรางแบบทดสอบหนวยยอยนี้ ทีมผูพัฒนาไดนําเคร่ืองมือมาชวยในการ

ทดสอบ คือ เอ็นยูนิต (nUnit) ท่ีใชทดสอบหนวยยอยของการเขียนโปรแกรมโดยใช
เทคโนโลยีไมโครซอฟตดอทเนต (.NET)  

  3.4.3.3 กิจกรรมการรวมโปรแกรมอยางตอเนื่อง 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

... 
3.5 ใหใสวงเล็บเพื่อบังคับลําดับการทํางานของ Operator ให

เปนไปตามท่ีตองการเสมอ ไมตองอาศัย operator precedence เชน 
/* WRONG */ 
value =  6 – 5 + 2 * 3 / 4; 
 

/* RIGHT */ 
value =  (6 – 5) + ((2 * 3) / 4); 

... 
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  เนื่องจากทีมพัฒนาไดมีการแยกงานออกเปนสวนยอย ๆ ตามท่ีกําหนดเปนยูสเซอร
สตอรีนั้น จึงจําเปนตองมีการประกอบสวนงานตางๆ เขาดวยกัน ซ่ึงทีมพัฒนาไดมีการ
กําหนดแผนในการประกอบงานสวนตางๆ ไว  ดังนี้ 

 ตารางแผนการดําเนินการประกอบซอฟตแวร 
 

เมษายน พฤษภาคม ระยะเวลา 
รายการ 1 - 4 7 - 11 14 -18 21-25  
ประกอบโมดูลยอยในโมดูล
จัดการขอมูลอางอิง 

     

ประกอบโมดูลยอยในโมดูล
จัดการขอมูลบุคลากร 

     

ประกอบโมดูลจัดการขอมูล
อางอิง และโมดูลจัดการขอมูล
บุคลากร 

     

ประกอบโมดูลจัดการขอมูล
อางอิง และโมดูลจัดการขอมูล
บุคลากร และโมดูลรายงาน 

     

 

ตารางท่ี 3.3   แสดงแผนการดําเนินการประกอบซอฟตแวร 
 

3.4.4 สวนการทดสอบ 
 3.4.4.1 กิจกรรมการทดสอบแบบหนวยยอย 
 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ใชการทดสอบ ดังนี้ 

- การทดสอบแบบหนวยยอย (Unit Testing) 
- การทดสอบการประกอบงาน (Integration Testing) 

  การทดสอบแบบหนวยยอย ทําในขณะท่ีมีการเขียนโปรแกรมตองมีการทดสอบไป
ดวย โดยใชกรณีทดสอบท่ีมีการออกแบบไวใชในการทดสอบแบบหนวยยอย ทีมพัฒนาได
มีการเลือกใชเคร่ืองมือท่ีชวยทําใหการทดสอบงายข้ึน เรียกวา เอ็นยูนิต (nUnit) ซ่ึง
สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมโดยใชดอทเนต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 
www.XProgramming.com 
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  การทดสอบการประกอบงาน ในสวนนี้จะดําเนินการตอเนื่องมาจากกิจกรรมการบูร-
ณาการอยางตอเนื่อง โดยหลังจากประกอบงานสวนตางๆเขาดวยกันแลว จะมีการทดสอบ
การประกอบงานสวนนั้นๆ ทันที เพื่อหาขอผิดพลาดและเปนการปองกันความผิดพลาดท่ี
จะเกิดกับการประกอบกับงานสวนอ่ืนตอไป  

 

 3.4.4.1 กิจกรรมการทดสอบแบบแอคเซปแตนซ 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  การทดสอบการทํางานของระบบ การทดสอบนี้ดําเนินการทดสอบโดยผูใชงาน โดย

ทดสอบการทํางานทีละหนาจอ เพื่อดูวาสามารถทํางานไดถูกตองตามท่ีตองการหรือไม ได
มีการจัดทําแผนและรายงานผลการทดสอบการทํางานของระบบ ตามรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข 
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รูปท่ี 3.8    แสดงตัวอยางรายงานการทดสอบการทํางานของระบบ 
 

    

Acceptance Test Reports 
 

Project Name : Personnel System Task ID : 001 

Subsystem : - Test Date : 10/03/2551 

Module Name : จัดการขอมูลอางอิง Module Type  Reference Data 
 

Feature : 

Test Script Name/No. Passed/Failed Problem/Bug found 

สวนติดตอกับผูใชงาน   

หนาจอขอมูลจังหวัด Pass  
หนาจอขอมูลสัญชาติ Pass  
หนาจอขอมูลประเภทบุคลากร Pass  
หนาจอขอมูลระยะเวลาการจางงาน Pass  
หนาจอขอมูลเงินจางงาน Pass  
หนาจอขอมูลประเภทบุคลากรยอย Pass  

...   
    
 Remark………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………. 
 

   Tested by ………………………………….  Tested date ………………………….. 
    Review by …………………………………  Review date …………………………. 
(Client or User) 
     Accepted by ………………………………  Accepted date………………………… 


