
บทท่ี 4 
ผลการดําเนินงาน 

 
 4.1 ผลการดําเนินงานจากการพัฒนาโปรแกรมแบบเอกซตรีม 

 

 4.1.1 กิจกรรมวางแผนการพัฒนา  เม่ือไดดําเนินงานตามกิจกรรมน้ีแลวจะไดสรุป
ทรัพยากรที่จะใช ดังตารางท่ี 4.1 และกําหนดแผนการดําเนินงานตามตารางท่ี 4.2  

ตารางแสดงทรัพยากรที่ใช 
ทรัพยากรท่ีใช จํานวน 

ผูออกแบบและวิเคราะหระบบ 2 คน 
โปรแกรมเมอร  1 คน 
ผูใชและผูทดสอบโปรแกรม 6 คน 
เคร่ืองแมขาย 1 เคร่ือง 
เคร่ืองลูกขายสําหรับพัฒนาโปรแกรม 1 เคร่ือง 
เคร่ืองลูกขายสําหรับทดสอบโปรแกรม 3 เคร่ือง 
งบประมาณท่ีคาดวาจะใช 200,000 บาท 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงรายการทรัพยากรที่ใช 
 

 กําหนดแผนการดําเนินงานในการพัฒนาโปรแกรม 
 

2550 2551 ระยะเวลา 
รายการ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
ศึกษาและวิเคราะห
ระบบงานเดิม 

          

ออกแบบภาพรวมของ
ระบบใหม 

          

เก็บความตองการจาก
ผูใช 

- สัมภาษณ 
- จัดทํายูสเซอร
สตอรี 
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- กําหนดมาตรฐาน
การพัฒนา
โปรแกรม 

พัฒนาระบบ 

- ไอเทอเรช่ันที่ 1  

- ไอเทอเรช่ันที่ 2  

- ไอเทอเรช่ันที่ 3 

          

ทดสอบและปรับปรุง
ระบบ 

          

ประเมินผล           
จัดทําเอกสาร           

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงแผนการดาํเนินงานท้ังระบบ 
 

รูปท่ี 4.1 แสดงตําแหนงกิจกรรมเขียนยูสเซอรสตอรี 

 
 4.1.2 กิจกรรมเขียนยูสเซอรสตอรี   

        กําหนดขอบเขตของงานจากการสัมภาษณผูใช ดูรายละเอียดขอบเขตของงานไดจาก
บทท่ี 1 ขอท่ี 1.4.2 

  ตัวอยางขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ เจาหนาท่ีงานพัฒนาบุคลากร 
1. งานท่ีทํา ดูแลขอมูลงานศึกษาตอของขาราชการและพนักงาน 
2. ขอมูลท่ีใช  ขอมูลประวัติบุคลากร, ขอมูลประวัติการศึกษาตอ, ขอมูล

สถานศึกษา, ขอมูลสาขาวิชา 
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3. รูปแบบรายงานท่ีตองการ  รายงานรายช่ือบุคลากรและสาขาวิชาท่ีมีการศึกษา
ตอในแตละป, รายงานผูสําเร็จการศึกษาในแตละป 

4. ปญหาท่ีพบจากการทํางานเดิม  ไมสามารถคนหาขอมูลสถานศึกษาและขอมูล
สาขาวิชาได ทําใหมีการเพิ่มขอมูลซํ้าเขาไป 

 
  หลังจากใหผูใชเขียนยูสเซอรสตอรีแลว จะไดยูสเซอรสตอรีท่ีกําหนดงานท่ีตองทํา 

ความสําคัญ และเวลาที่จะใช ดังตัวอยางในรูปท่ี 4.2 และสามารถดูรายละเอียดของยูสเซอร
สตอรีเพิ่มเติมจากภาคผนวก ข   

 

ยูสเซอรสตอรี 
ช่ือระบบงาน : ระบบตรวจสอบการเขาใชงาน 
ช่ือเร่ือง: การล็อกอินเขาสูระบบ 
ลําดับความสําคัญ        1 เวลาท่ีใช    2 วัน 
เจาหนาท่ีกรอกช่ือผูใชและรหัสผาน ระบบตรวจสอบขอมูลถูกตองจะสามารถเขาระบบได 
 

 

รูปท่ี  4.2 ตัวอยางยูสเซอรสตอรีการล็อกอินเขาสูระบบ 
  
   หลังจากท่ีไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน ดําเนินการสัมภาษณ และจัดทํา

มาตรฐานการพัฒนาโปรแกรม ไดแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว ในการสัมภาษณและ
จัดทํายูสเซอรสตอรีไดรับความรวมมือจากผูใชในการใหขอมูลเปนอยางดี และไดขอมูลท่ี
ตรงตามความตองการ เนื่องจากผูใหขอมูล คือผูท่ีตองใชงานโปรแกรมระบบบุคลากร 

   จากการดําเนินการ พบวาการใหผูใชไดมีสวนรวมในการเขียนยูสเซอรสตอรี 
รวมถึงการพิจารณาลําดับความสําคัญและระบุเวลาลงในแตละยูสเซอรสตอรี เปนการ
ปลูกฝงและสงเสริมใหผูใชตระหนักวางานท่ีกําลังจะพัฒนานี้ เปนงานของตัวผูใชเอง เปน
งานท่ีไดมีสวนรวมในการสราง ความคิดเชนนี้จะชวยลดอาการตอตานเม่ือนําโปรแกรมท่ี
พัฒนาใหมมาใชงาน 
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รูปท่ี 4.3 แสดงตําแหนงกิจกรรมวางแผนการสงมอบ 
 

 4.1.3 กิจกรรมวางแผนการสงมอบ 
  จะไดตารางสรุปแผนการสงมอบงาน (Release Plan) ดังตาราง 4.3  
 

Story Time Estimate 
(Days) 

Assign Iteration Assign Release 

ล็อกอินเขาสูระบบ 2  1 
เพิ่มขอมูลอางอิง 10  1 
แกไขขอมูลอางอิง 10 1 2 
คนหาขอมูลอางอิง 3  2 
เพิ่มขอมูลประวัติบุคลากร 5  1 
แกไขขอมูลประวัติบุคลากร 3  1 
คนหาบุคลากร 3 1 2 
คํานวนเกษยีณอาย ุ 3 2 3 
คํานวนวันลา 3 2 2 
คํานวนการเล่ือนข้ันเคร่ืองราชฯ 5 3 3 
คํานวนการเล่ือนข้ัน 7 3 3 
ออกรายงานจาํนวนบุคลากร 3 1 2 
ออกรายงานรายช่ือบุคลากร 3 1 2 

 

ตารางท่ี   4.3   แสดงรายการสรุปแผนการสงมอบงาน 
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  จากตารางสรุปแผนการสงมอบงาน จะไดประมาณการเวลาในการสงมอบงานยอย 
ดังตารางท่ี 4.4 

 

Event Date 
วันเร่ิมตน 2 มี.ค. 2551 
สงมอบ รีลิส 1 27 มี.ค. 2551 
สงมอบ รีลิส 2 1 พ.ค. 2551 
สงมอบ รีลิส 3 22 พ.ค. 2551 

 

ตารางท่ี   4.4 แสดงประมาณการเวลาในการสงมอบงานยอย 
 
  เม่ือไดมีการจัดทําแผนการสงมอบงาน ซ่ึงแสดงขอมูลกิจกรรมท่ีทํา เวลาท่ีคาดวาจะ

ใช แผนการนําเขาในแตละไอเทอเรชัน และงานท่ีจะสงมอบในแตละรอบ 
  จากการดําเนินงาน พบวา สามารถกระตุนใหเร่ิมใชงานระบบไดเร็วยิ่งข้ึน เพราะไม

ตองรอการพัฒนาครบทุกโมดูลจึงจะเร่ิมใช เหมือนกับวิธีการพัฒนาแบบวอเตอรฟอล 
(Waterfall Model) โปรแกรมท่ีพัฒนาดวยการโปรแกรมแบบเอกซตรีม สามารถเร่ิมใชงาน
ไดต้ังแตการสงมอบงานคร้ังแรก สรางความพึงพอใจใหลูกคาไดเปนอยางมาก ซ่ึง
โปรแกรมระบบบุคลากรท่ีสงมอบในคร้ังแรกสามารถทํางานได ดังนี้ 

    - สามารถล็อกอินสูระบบได 
    - สามารถเพ่ิมขอมูลอางอิงได 
    - สามารถเพ่ิมขอมูลบุคลากรได 
    - สามารถแกไขขอมูลบุคลากรได  

 
รูปท่ี 4.4 แสดงตําแหนงกิจกรรมสแตนอัพมีทต้ิง 
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 4.1.4 กิจกรรมสแตนอัพมีทต้ิง 
  มีการนําความกาวหนาของงานและปญหาท่ีพบมารวมปรึกษาหารือกันระหวางทีม

พัฒนา และมีการสรุปงานรวมกัน เพื่อใหงานดําเนินไปไดอยางดี 

 
รูปท่ี 4.5 แสดงตําแหนงกิจกรรมการออกแบบเนนความงาย 

 
 4.1.5 กิจกรรมการออกแบบเนนความงาย 
  ดําเนินการจัดทํายูสเคสไดอะแกรม ในการอธิบายภาพรวมการทํางานของระบบ และ

เขียนซีนาริโอประกอบการอธิบายแตละยูสเคส 
  ดําเนินการออกแบบสวนติดตอผูใชงานในโปรแกรมระบบบุคลากรใหม  ดู

รายละเอียดในหัวขอ 4.2 
  จากการดําเนินงานในกิจกรรมนี้ พบวา ผูใชสามารถเขาใจในส่ิงท่ีผูพัฒนานําเสนอ

ไดเปนอยางดี ในการนําเสนองานโดยใชยูสเคสไดอะแกรม ซ่ึงมีลักษณะเปนแผนภาพระบุ
กิจกรรมท่ีมีในระบบ และยิ่งชวยใหผูใชเขาใจไดมากข้ึน เม่ือนําเสนอดวยหนาจอการใช
งานของระบบงานตางๆ ท่ีผูใชจะไดใชหลังจากการพัฒนาส้ินสุด 

  ในสวนของโปรแกรมเมอร หนาจอสวนติดตอผูใชงานท่ีมีการสรางไวโดยใชดอท
เนต สามารถนําไปเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติม เพื่อใหใชงานไดจริง โดยสามารถลดเวลาในการ
สรางหนาจอสวนติดตอผูใชใหม 
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รูปท่ี 4.6 แสดงตําแหนงกิจกรรมการทํารีแฟคเตอรและกจิกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
เขียนโปรแกรม 

 
 4.1.6 กิจกรรมการทํารีแฟคเตอร 
  หลังจากดําเนินการเขียนโปรแกรมตามกิจกรรมที่กําหนดในยูสเซอรสตอรีแลว พบวา 

ตองมีการปรับโคดโปรแกรมใหอยูในรูปแบบท่ีมีการกําหนดไว เชน การตั้งช่ือตัวแปรบาง
ตัวยังไมตรงกับมาตรฐาน ซ่ึงโปรแกรมเมอรไดใชเคร่ืองมือรีแฟคเตอร! 2005 ชวยในการ
ทํารีแฟคเตอริง ฟงกชันท่ีใชมากคือ รีเนม เนื่องจากโปรแกรมเมอรยังไมสามารถจํา
กฎเกณฑการต้ังช่ือไดท้ังหมด จึงตองมีการเปล่ียนช่ือตัวแปรในภายหลัง ปญหาท่ีตามมา 
คือ โปรแกรมเมอรตองทําการตรวจสอบการต้ังช่ือตัวแปรอีกคร้ังหลังจากท่ีมีการทํารีแฟค-
เตอริงแลว 

 4.1.7 กิจกรรมการกําหนดมาตรฐานการเขียนโปรแกรม 
  จากท่ีมีการเขียนโคดไปแลวบางสวน พบวาโปรแกรมเมอรมีปญหากับการเขียน

โปรแกรมเนื่องจากไมสามารถจํากฎเกณฑการตั้งช่ือไดท้ังหมด ทําใหเกิดความลาชาในการ
เขียนโปรแกรมในชวงแรก แตก็สามารถปรับโคดใหตรงตามรูปแบบไดในภายหลัง 
เนื่องจากใชเคร่ืองมือการทํารีแฟคเตอรเขามาชวย 

  ในการพัฒนาโปรแกรมระบบบุคลากรคร้ังนี้ ในกิจกรรมคอลเลคทีฟโคดโอนเนอร
ชิพ นอกจากจะมีประโยชนในการทําใหอานโคดไดงายข้ึน เม่ือมีการยอนกลับมาดูใน
ภายหลัง ยังสามารถใชประโยชนในการนําไปพัฒนาตอยอด หรือปรับปรุงโปรแกรมระบบ
บุคลากรนี้ตอไปในอนาคตดวย โดยการทําใหโคดกลายเปนเอกสารในการเขียนโปรแกรม
โดยไมตองอาศัยการเขียนคอมเมนททุกบรรทัด 

  การอัพโหลดไฟลงานไปเก็บไวท่ีเคร่ืองแมขาย เนื่องจากไฟลงานสวนมากเปนงาน
เขียนโปรแกรม ซ่ึงมีคนเรียกใชงานเพียงคนเดียว คือ โปรแกรมเมอร จึงไมมีปญหาในการ
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แกไขงานซํ้าซอนกัน แตไดมีการกําหนดใหใสรายละเอียดของการแกไขไวท่ีสวนหัวของ
ไฟลโปรแกรม เพื่อสะดวกในการตรวจสอบวันเวลาในการแกไข ลักษณะรายละเอียดท่ี
กําหนดมีดังนี้ 

 
รูปท่ี 4.7 แสดงตัวอยางรายละเอียดสวนหัวในการเขียนโปรแกรม 

   

  ในสวนเอกสารอ่ืนๆ เม่ือมีการแกไขเกิดข้ึน จะมีการบันทึกเปนไฟลใหมดวยช่ือไฟล
เดิม ตามดวยวันท่ีมีการแกไข เพื่อแสดงสถานะการแกไขของเอกสารนั้นๆ เชน การแกไข
เอกสารการทดสอบระบบงาน ช่ือไฟล 08-REC_ATR.doc เม่ือมีการแกไขแลวใหบันทึก
เปนไฟลใหม และต้ังช่ือเปน 08-REC_ATR-51 เม.ย 04.doc เปนตน โดยการบันทึก ให
บันทึกวันเปนพุทธศักราช เพื่อปองกันการสับสนของปคริตศักราชกับวันท่ี หรือ เดือนท่ี 

รูปท่ี 4.8 แสดงตําแหนงกิจกรรมการทดสอบ 
 
 
 
 

/*********************************************************   
 * admin_member_add_form.vb 
 * begin        : Feb 2004 
 * 
 * @version : admin_member_add_form.vb , v 1.7  07/04/2008 [developer name] 
 * @module : administrator 
**********************************************************/ 
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 4.1.8 กิจกรรมสรางการทดสอบแบบหนวยยอย 
 สรางขอมูลท่ีจะใชทดสอบ ดังแสดงตัวอยางในตารางท่ี 4.5  ดังนี้ 
 

Input Expect Result 
12345  
ทุนสาขาขาดแคลน  
ทุนสาขาขาดแคลน234  
ทุนสาขาขาดแคลน 456  
ใสตัวอักษรมากกวา 70  

ตารางท่ี 4.5 แสดงตัวอยางขอมูลท่ีใชทดสอบแบบหนวยยอย 
 

 4.1.9 กิจกรรมการรวมโปรแกรมอยางตอเนื่อง 
  จากท่ีมีการวางแผนการประกอบซอฟตแวรข้ึน พบวา โปรแกรมเมอรสามารถทราบ

ลําดับความสําคัญของงานท่ีผูใชตองการกอนหรือหลังได เนื่องจากแผนการดําเนินงานนี้
ไดมาจากการประชุมระหวางผูพัฒนาและผูใชงานระบบ  ท่ีตกลงกันแลววาจะเร่ิมทําใน
กิจกรรมท่ีมีความสําคัญอันดับตนๆ กอน 

  และจากการทํารายงานผลการประกอบโมดูลต างๆ  ผู ใชสามารถติดตาม
ความกาวหนาของงาน และใชนําเสนอเปนรายงานความกาวหนาตอผูบังคับบัญชาได 

4.1.10 กิจกรรมการทดสอบแบบหนวยยอย 
  ทําการทดสอบโดยใชขอมูลท่ีกําหนดไว ไดผลการทํางาน ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 
 

Input Expect Result 
12345 valid 
ทุนสาขาขาดแคลน valid 
ทุนสาขาขาดแคลน234 valid 
ทุนสาขาขาดแคลน 456 valid 
ใสตัวอักษรมากกวา 70 invalid 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการทดสอบการทดสอบแบบหนวยยอย 
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รูปท่ี 4.9   แสดงตัวอยางแบบฟอรมรายงานการทดสอบการรวมงาน 

Integration test reports 
 

Project Name : Personnel System Task ID : 002 

Subsystem : - Test Date : 07/04/51 

Module Name : โมดูลยอยในโมดูลจัดการขอมูลบุคลากร Module Type : Person Data 

 
Feature : 

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

รวมโมดูลยอยในโมดูลจัดการขอมูลบุคลากร 
     -โมดูลการเพ่ิมขอมูล 
     -โมดูลการแกไขขอมูล 
     - โมดูลการคนหาขอมูล 

Pass  

   
   
   
   

 
    Remark………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………. 
 
   Tested by ………………………………….  Tested date ………………………….. 
    Review by …………………………………  Review date …………………………. 
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รูปท่ี 4.10 แสดงตําแหนงกจิกรรมการทดสอบแบบแอคเซปแตนซ 
 

 4.11 กิจกรรมการทดสอบแบบแอคเซปแตนซ 
  ไดมีการจัดทําแผนและรายงานผลการทดสอบ ดูรายละเอียดเอกสารเพ่ิมเติมไดใน

ภาคผนวก ข  
  จากการดําเนินงานพบวา การจัดทํารายงานผลการทดสอบเสนอตอผูใช ทําใหผูใชมี

ความพึงพอใจเมื่อเห็นความกาวหนาและคุณภาพของงานตามความตองการที่ใหในครั้ง
แรก แตในสวนของรายงานการทดสอบระบบท่ีผูใชตองดําเนินการทดสอบเอง พบวา ผูใช
สามารถดําเนินการทดสอบเองได ตามรายการท่ีกําหนดไวในรายงานการทดสอบระบบ แต
ผูใชตองหยุดทํางานประจําคร่ึงวันเพื่อทําการทดสอบระบบและเปนการศึกษาการใชงาน
ระบบไปดวยในตัว  
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  สรุปผลท่ีไดจากการสงมอบงานคร้ังแรก 
  ผลท่ีไดจากการสงมอบงานคร้ังแรกพบวา การประมาณเวลาท่ีใชในกิจกรรมตางๆ 

คลาดเคล่ือนไป ดังตารางท่ี 4.7 
  

กิจกรรม เวลาท่ีกําหนดในยูส
เซอรสตอรี (วัน) 

เวลาท่ีใชจริง (วัน) 

ล็อกอินเขาสูระบบ 2 2 
เพิ่มขอมูลอางอิง 10 6 
เพิ่มขอมูลประวัติบุคลากร 5 8 
แกไขขอมูลประวัติบุคลากร 3 4 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงการเปรียบเทียบเวลาท่ีกําหนดในยูสเซอรสตอรีและเวลาทีใ่ชจริง 
  

  โดยในการดําเนินงานในกิจกรรมการเพ่ิมขอมูลอางอิง พบวา ขอมูลท่ีมาจาก
ฐานขอมูลหลักของ สกอ. มีลักษณะของขอมูลคลายคลึงกัน คือประกอบดวย รหัสขอมูล 
และช่ือขอมูล สามารถดึงขอมูลมาแสดงในรูปแบบตารางได ดังนั้น การดําเนินการเขียน
โปรแกรมในการเพ่ิมขอมูลอางอิงนี้ สามารถใชคอมโพเนนตบายดิงเนวิเกเตอร (Binding 
Navigator) ของดอทเนต ชวยลดเวลาในการเขียนโคดได เพียงแตมีการเขียนโคดในการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติมเล็กนอยเทานั้น 

  แตปญหาใหญท่ีพบกลับไปอยูท่ีกิจกรรมการเพ่ิมขอมูลบุคลากร เนื่องจากขอมูล
บุคลากรมีการเกี่ยวโยงถึงขอมูลอางอิงหลายขอมูล และการเพิ่มขอมูลก็เปนการกรอกขอมูล
ลงในชองวาง ท่ีมีลักษณะเปนเท็กซบอก (Textbox) จึงตองมีการเขียนโปรแกรมในลักษณะ
ของภาษาเอสคิวแอล (SQL) เพื่อนําขอมูลท่ีกรอกลงไปจัดเก็บในฐานขอมูล ซ่ึงการเขียน
โปรแกรมเอสคิวแอลนี้มีความยุงยากมากข้ึนตามจํานวนของขอมูลท่ีตองการจัดเก็บ ดังนั้น
การเขียนโปรแกรมในสวนการจัดการขอมูลบุคลากรจึงใชเวลามากข้ึน 

  อีกปญหาหนึ่งท่ีเปนสาเหตุใหการเขียนโปรแกรมลาชา เนื่องจากการกําหนด
มาตรฐานการเขียนโปรแกรม โปรแกรมเมอรไมสามารถจดจํามาตรฐานตางๆ ท่ีกําหนดได
ท้ังหมด จึงเสนอแนะใหโปรแกรมเมอรการเขียนโคดอยางอิสระกอน แลวจึงทําการปรับ
โคดภายหลัง โดยใชเคร่ืองมือการทํารีแฟคเตอรมาชวย แตโปรแกรมเมอรตองรับภาระใน
การตรวจสอบโคดหลายคร้ัง 
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ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการพัฒนาโปรแกรมระบบบุคลากร 
 

กิจกรรมท่ีทํา การดําเนินงาน ความพึงพอใจ 
(คะแนนเฉล่ีย) 

วางแผนการพฒันา กําหนดทรัพยากรที่จะใชในการพัฒนา 3.33 
เขียนยูสเซอรสตอรี เขียนความตองการลงกระดาษ แลวรวมกัน

กําหนดเวลาและความสําคัญของแตละสตอรี 
3.00 

วางแผนการสงมอบ นําสตอรีและเวลาท่ีได มากําหนดเวลาการทํางาน
และเวลาการสงมอบ 

3.50 

การทําสแตนอัพมีทต้ิง รวมประชุมทุกวันกอนเร่ิมงาน เพื่อนําปญหาท่ี
พบมาหาทางแกไข 

3.50 

การออกแบบเนนความ
งาย 

ออกแบบการทํางาน ออกแบบไดอะแกรม 
ออกแบบฐานขอมูลท่ีใชในการพัฒนา 

3.17 

การทํารีแฟคเตอร ปรับปรุงโคดโดยใชเคร่ืองมือรีแฟคเตอร! 3.33 
จัดทํามาตรฐานการ
เขียนโปรแกรม 

กําหนดรูปแบบการเขียนโคด รูปแบบการจัดเก็บ
ไฟลท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรม 

3.33 

สรางการทดสอบแบบ
หนวยยอย 

สรางขอมูลสมมุติ ท่ีจะใชทดสอบแบบหนวยยอย  3.33 

การรวมโปรแกรมอยาง
ตอเนื่อง 

รวมโปรแกรมยอยแตละสวนเขาดวยกนั เพื่อ
นําไปทดสอบ 

3.50 

ทําการทดสอบแบบ
หนวยยอย 

ทดสอบโปรแกรม โดยใชเคร่ืองมือเอ็นยูนติ เปน
ตัวชวยทดสอบ 

3.17 

ทําการทดสอบแบบแอค
เซปแตนซ 

ทดสอบการทํางานของโปรแกรม โดยใหผูใช
ดําเนินการทดสอบ 

3.67 

ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการมีสวนรวม 
ในการพัฒนาโปรแกรมระบบบุคลากร 

 
เกณฑการประเมิน 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.75  มีระดับความพึงพอใจ ควรปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 1.76 – 2.50  มีระดับความพึงพอใจ พอใช 
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คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.25  มีระดับความพึงพอใจ ดี 
คะแนนเฉล่ีย 3.26 – 4.00  มีระดับความพึงพอใจ ดีมาก 
 
 จากผลการประเมินพบวา กิจกรรมการทําการทดสอบแบบแอคเซปแตนซ มีคะแนนเฉล่ีย
ในการประเมินความพึงพอใจสูงสุด และกิจกรรมเขียนยูสเซอรสตอรีมีคะแนนเฉล่ียในการประเมิน
ตํ่าสุด 
 
 4.2 การออกแบบหนาจอแสดงผล  
 หนาจอการแสดงผลของโปรแกรมระบบบุคลากร มหาวิทยาลัยแมโจ ใชการจัดทํา
ตนแบบ (Prototype) ของโปรแกรม ซ่ึงเปนตนแบบชนิดเอ็กซิคิวเทเบิล (Executable) สรางโดยใชโปรแกรม
วิชวลสตูดิโอดอทเนต สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในภาคผนวก ก. ซ่ึงในสวนของการ
ออกแบบ สามารถนําไปเขียนโคดเพื่อพัฒนาโปรแกรมตอไปได  

ตัวอยางหนาจอเขาสูระบบ 
เปนหนาจอการเขาสูการทํางานของระบบ เพื่อใหผูใชกรอกช่ือและรหัสผาน เพื่อเขา

ไปใชงานโปรแกรมระบบบุคลากรได การออกแบบเปนดังนี้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.11 หนาจอเขาสูระบบ 
จากรูปท่ี 4.11 อธิบายสวนตางๆ ของหนาจอ ดังนี ้
(1) ชองกรอกช่ือผูใช 
(2) ชองกรอกรหัสผาน 
(3) ปุมคําส่ังในการทํางาน 
 
 
 

1 

2 

3 
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 4.3 การแสดงผลจากโปรแกรมระบบบุคลากร 
  4.3.1 หนาจอการคํานวณการเกษียณอายุ เม่ือเลือกรายการ “คํานวณการ

เกษยีณอาย”ุ จากเมนูแลว จะปรากฏหนาจอคํานวณการเกษียณอายุ ใหเลือกหนวยงานที่
ตองการ และปท่ีตองการทราบการเกษยีณอายุ จากนั้นกดปุม “แสดงขอมูล” จะปรากฏ
รายการขอมูลดังท่ีแสดงในรูปท่ี 4.12 

 

 
รูปท่ี 4.12 แสดงหนาจอคํานวณการเกษียณอายุ 

 
  เม่ือกดปุม “พิมพรายงาน” จะแสดงรายงานรายช่ือผูท่ีเกษียณอายุในปท่ีไดเลือกไว 

ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 4.13 
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รูปท่ี 4.13 แสดงรายงานเกษยีณอาย ุ

 
  4.3.2 หนาจอการคํานวณเคร่ืองราชย เม่ือเลือกรายการ “คํานวณเคร่ืองราชย” จาก

เมนูแลว จะปรากฏหนาจอการคํานวณเคร่ืองราชย เลือกช่ือเคร่ืองราชยท่ีตองการทราบ 
หรือเลือกท้ังหมด เลือกวันท่ีขอพระราชทาน จากน้ัน กดปุม “สงคา” ในสวนของวันท่ี
ไดรับนั้น จะสงคาเม่ือไดรับพระราชทานเคร่ืองราชยแลว จากนั้น กดปุม “คํานวณ” ระบบ
จะคนหาผูท่ีมีสิทธ์ิไดรับพระราชทานเคร่ืองราชยช้ันตางๆ ในปนั้นๆ ตามระเบียบท่ีกําหนด
ไว และนํามาแสดงผลทางหนาจอ ดังรูปท่ี 4.14  
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รูปท่ี 4.14 แสดงหนาจอการคํานวณเคร่ืองราชย 

 
   เม่ือไดรับพระราชทานเคร่ืองราชยแลว ใหทําการเลือกวันท่ีท่ีไดรับ แลวกดปุม 

“สงคา” จากนั้น กดปุม “บันทึกขอมูล” เพื่อบันทึกลงฐานขอมูลตอไป 
 
   4.3.3 หนาจอการคํานวณการเล่ือนข้ัน เม่ือเลือกรายการ “คํานวณการเล่ือนข้ัน” 

จากเมนูระบบงานแลว จะปรากฏหนาจอการคํานวณการเล่ือนข้ัน ใหเลือกหนวยงานและ
ประเภทบุคลากรท่ีตองการนําเขาขอมูล จากนั้นกดปุม “นําเขา” จะปรากฏขอมูลดังรูปท่ี 4.15  
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รูปท่ี 4.15 แสดงหนาจอการคํานวณการเล่ือนข้ัน ภายหลังจากนําเขาขอมูล 

   
  เม่ือไดขอมูลแลว เลือกปท่ีทําการปรับข้ัน เลือกคร้ังท่ีปรับ จํานวนข้ันท่ีเล่ือน 

จากนั้นกดปุม “ปรับข้ัน” ระบบจะทําการคํานวณข้ันและเงินเดือนระดับใหม จากนั้นจะนํา
ขอมูลมาแสดงท่ีหนาจอ ดังรูปท่ี 4.16 จากนั้นกดปุม “บันทึกขอมูล” เพื่อบันทึกลง
ฐานขอมูลตอไป 
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รูปท่ี 4.16 แสดงขอมูลหลังจากทําการปรับข้ันแลว 

 
  4.3.4 หนาจอการแสดงผลรายงาน เม่ือกดปุม “รายงาน” ท่ีแถบเมนู จะปรากฏ

รายการรายงาน เม่ือเลือกรายการ “รายงานตําแหนงทางวิชาการ แยกตามหนวยงานและ
เพศ” จะปรากฏรายงาน ดังรูปท่ี 4.17  

 

 
รูปท่ี 4.17 หนาจอรายงานตําแหนงทางวิชาการ แยกตามหนวยงานและเพศ 



 54 

  เม่ือเลือกรายการ “รายงานวฒิุการศึกษา” จะแสดงขอมูลแยกตามหนวยงานและ
เพศ และไดมีการแสดงขอมูลในแบบแผนภูมิรูปภาพปรกอบ ดังรูปท่ี 4.18  

 

 
รูปท่ี 4.18 แสดงหนาจอรายงานวุฒิการศึกษา 

 
  เม่ือเลือกรายการ “รายงานการมาทํางานของบุคลากร” จะแสดงขอมูลจํานวนวันลา

ของบุคลากร แยกตามหนวยงานและประเภทการลา ดังแสดงในรูปท่ี 4.19 

 
รูปท่ี 4.19 แสดงหนาจอรายงานการมาทํางานของบุคลากร 
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  เม่ือเลือกรายการ “รายงานจํานวนุคลากร” จะแสดงขอมูลจํานวนบุคลากรทั้ง
มหาวิทยาลัย แยกตามหนวยงาน ประเภทบุคลากรและเพศ มีการแสดงขอมูลแบบแผนภูมิ
รูปภาพประกอบ พรอมท้ังจําแนกประเภทของบุคลากรออกเปนเปอรเซ็นตเทียบกับจํานวน
ท้ังหมด ดังแสดงในรูปท่ี 4.20 

 

 
รูปท่ี 4.20 แสดงรายงานจํานวนบุคลากรทั้งหมด 


