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1.1  หลักการ ทฤษฎ ีเหตุผล 

 รูปแบบการพัฒนาแบบอาไจลโมเดล (Agile Development Model) [1] เปนโมเดลท่ี
ออกแบบใหมีความรวดเร็ว ยืดหยุน พรอมท่ีจะรับกับความเปล่ียนแปลง เพื่อลดความเส่ียงในการ
พัฒนาซอฟตแวร โดยการแบงการพัฒนาออกเปนการวนซํ้า (iteration) กลาวคือ การแบงการพัฒนา
ออกเปนชวง ๆ แตละชวงยาวนานไมมากนัก ไมเกิน 4 สัปดาห การพัฒนาจะดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง   ถึงแมวามีอะไรมากระทบก็จะดําเนินการตอไป เม่ือมีความเปล่ียนแปลงก็จะพัฒนาให
สามารถรองรับกับความเปล่ียนแปลงนั้นไดอยางไมมีขอจํากัดตายตัว 

ในการพัฒนาจะเนนการประชุมกันในทีมงานและผูใชมากกวาเนนกระบวนการหรือ
เคร่ืองมือ การทํางานจะยึดท่ีผลผลิตหรือตัวซอฟตแวรเปนหลัก ไมเนนการจัดทําเอกสารเนนท่ี
ความสัมพันธของทีมงานและการส่ือสารเปนหลัก เพื่อใหไดความตองการมาครบถวนและพรอมท่ี
จะยอมรับความเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมของความตองการ จุดหลักของ อาไจลโมเดล ไดแก การเนน
ความพึงพอใจของลูกคา โดยการสงมอบซอฟตแวรใหลูกคาอยางตอเนื่องทุก 2 สัปดาห การยอมรับ
ความตองการที่เปล่ียนแปลงเสมอ การติดตอกันระหวางทีมพัฒนาและลูกคาโดยทีมพัฒนาระบบจะ
ดําเนินโครงการในสถานท่ีของลูกคามีการส่ือสารกันตลอดจนกวาโครงการจะเสร็จ มีการประชุม
พบอยางสมํ่าเสมอ และทีมงานมีอํานาจในการตัดสินใจเต็มท่ี  การวัดความกาวหนาของงานกันท่ี 
ตัวซอฟตแวร การทํางานใชกระบวนการแบบธรรมดา การเนนคุณภาพของทีมงาน มีเทคนิคตาง ๆ 
ก็นํามาแลกเปล่ียนกัน การเนนเทคนิคการออกแบบท่ีงาย ไมซับซอน ทําใหบํารุงรักษาปรับเปล่ียน
ระบบไดง าย  อาจจะมองว า   รูปแบบการพัฒนาแบบอาไจลโมเดลเปนสวนขยายของ
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรอ่ืน ๆ ที่มีอยูเดิม โดยใช รูปแบบการพัฒนาแบบอาไจลโมเดล เขาไป
กํากับโดยเลือกกิจกรรมทางดานการพัฒนาซอฟตแวร แลวนํามาจัดลําดับใหเหมาะสม สําหรับวิธี
ของ รูปแบบการพัฒนาแบบอาไจลโมเดล มีหลายวิธีไดแก อาไจลยูพี(Agile UP), รูปแบบ            
การพัฒนาแบบเอ็กซทรีมโปรแกรมมิง  (XP : Extreme Programming)  การพัฒนาและการปรับปรุง
ของรูปลักษณ  (FDD-Feature Driven Development), และ สกัม(Scrum) แตในการคนควาอิสระคร้ัง
นี้ทางผูจัดทําโครงการไดเลือกท่ีจะทําการศึกษาการพัฒนาซอฟตแวรแบบเอ็กทรีมโปรแกรมมิงวามี
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ความเหมาะสมกับลักษณะของการพัฒนาซอฟตแวรในแบบการจัดการฐานขอมูลอุปกรณ
คอมพิวเตอร หรือไม 

รูปแบบการพัฒนาแบบเอ็กซทรีมโปรแกรมมิง [2] เปนแนวคิดใหมในการพัฒนา
ซอฟตแวรเปน กระบวนการทางดานวิศวกรรมซอฟแวรท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงผูท่ีนําเสนอวิธีการนี้ เช่ือวา
การปรับเปล่ียน ความตองการ ไดในทุก ๆ ข้ันตอนในระหวาง การทําโครงการ นั้นสามารถเขาถึง
และทําไดงายกวาการกําหนดความตองการ ต้ังแตแรกเร่ิมและยังใชความพยายามในการควบคุม 
การเปล่ียนแปลงความตองการ นอยกวาดวย นอกจากนี้ยังเปนวิธีท่ีทําใหผูใช และโปรแกรมเมอรได
ทํางานรวมกันในทีม และการทํางานรวมกันจะชวยแกปญหาจํานวนมากท่ีเกิดข้ึนท้ังระหวาง      
การสรางและหลังซอฟตแวรได  

ราน ATEC คอมพิวเตอร เปนรานขายอุปกรณ คอมพิวเตอร สถานท่ีต้ัง 254/4 ซอย 3 ถนน 
เวสาลี ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300  เร่ิมกอต้ังป 2547 มีพนักงานท้ังหมด 6 คน ปจจุบัน
ทาง ATEC คอมพิวเตอรไดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทตาง ๆ โดยท่ีสินคาแตละชนิด      
ท่ีขายจะส่ังมาจากบริษัทตัวแทนจําหนายท่ีอยูในประเทศไทย โดยท่ีทางรานจะเก็บสตอกสินคาแต
ละชนิดไมเทากันข้ึนอยูกับวาสินคาตัวใดยอดขายดีในระยะส้ัน ๆ  ก็จะเก็บสํารองจํานวนสินคา  
สวนสินคาท่ีมียอดขายจํานวนนอยนั้น ทางรานจะเก็บสินคาไวแคพอขายเทานั้น รวมท้ังยังปองกัน
ไมใหทางรานขาดทุนจากราคาอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพราะวาทาง
รานไมสามารถคืนสินคาใหกับบริษัทตัวแทนจําหนายได การส่ังซ้ือสินคาแตละคร้ังอาจจะมีการ
ยกเลิกการส่ังซ้ือ  เพราะวาอุปกรณคอมพิวเตอรมีการเปล่ียนแปลงรุนและผลิตภัณฑ  ใหม ๆ ซ่ึงหาก
สินคาท่ีส่ังซ้ือไป  และทางรานยังไมไดรับสินคา ภายใน 3 วันทางรานกับทางบริษัทไดตกลงกันไว
วาทางรานสามารถยกเลิกการส่ังซ้ือสินคาได และทางรานจะไมมีปญหาจากสินคาคาง สตอก       
อันเนื่องมาจากวาปริมาณสินคาท่ีทางรานเก็บสํารองไวมีเพียงพอตอการจําหนายนั้นเอง  

ปญหาระบบเดิมทางรานประสบปญหาคือทางรานยังไมไดนําซอฟตแวรเขามาชวยใน
การจัดการภายในราน เชน มีสินคาหายเปนจํานวนมาก เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบจํานวนสินคา
ไดเพราะบางทีขายสินคาออกไปแลวเกิดการลืมท่ีจะบันทึกการขายน้ันๆหรือมีการ บันทึกการขาย
ซํ้า และ ในการบันทึกขอมูลมีข้ันตอนในการทํางานท่ียุงยากและซับซอนมากและระบบงานเดิม   
ไมมีรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของซ่ึงเปนขอมูลท่ีตองเก็บไวใชในการวิเคราะหของแตละป และ 
ระบบงานเดิมไมมีซอฟตแวรในการชวยการจัดการดานขอมูล รวมไปถึงการซ้ือ - การขายสินคา   
ซ่ึงทําใหเกิดความลาชา และผิดพลาดเม่ือตองทํารายการและสินคามีหลายชนิดและหลายยี่หอ จนทํา
ใหแยกเปนหมวดหมูไดยาก จึงทําใหมีความยุงยากในการจัดเก็บ และการคนหาในแตละคร้ัง 
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 จากปญหาขางตน ทางราน ATEC คอมพิวเตอร จําเปนท่ีจะตองมีการจัดเก็บขอมูล
รายละเอียดการซ้ือ การขาย  และกิจกรรมตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนภายในรานโดยการจัดเก็บไวในฐานขอมูล 
จึงอาจถือไดวาระบบงานนี้เปนงานท่ีเกี่ยวของกับสินคาโดยตรง เพราะจัดเก็บขอมูลสินคาทุกอยาง 
ซ่ึงในธุรกิจประเภทน้ีจะมีการแขงขันมากมาย  การสนับสนุนการขายจึงจําเปนอยางมาก เพราะจะ
ไดนํามาวิเคราะหถึงความกาวหนาของกิจการในแตละป วามีความกาวหนามากนอยเพียงใด สามารถ
นําขอมูลในปท่ีผานมา นํามาคาดคะเนพยากรณในปตอๆ ไป ได จึงไดเล็งเห็นคุณประโยชนของการ
ทําคร้ังนี้วาถามีระบบใหมข้ึนมา จะทําใหรานมีระบบฐานขอมูลท่ี ชัดเจน ระบบมีความปลอดภัยลด
สินคาสูญหาย จากคลังสินคา เพราะทุกคร้ังท่ีมีการเบิกสินคาจะตองมีการ ตัดจาก คลัง สินคาทุกคร้ัง   

ดังนั้น  ถาทางรานจึงมีความคิดท่ีจะนํา ซอฟตแวร   เขามาชวยในการจัดการระบบนั้นจะ
ทําใหเกิด ความสะดวกรวดเร็ว ผลที่ตามมาคือ ความพึงพอใจของลูกคา ความสะดวกรวดเร็ว  
และทําใหเกิดความแมนยํา ในการ ตรวจสอบจากคลัง สินคาทุกคร้ัง  ทําใหผูบริหารสามารถนํา
รายงาน มาใชวิเคราะห เพื่อมาพัฒนา รานใหมียอดขายท่ีดีข้ึนกวาเดิม สงผลทําใหกําไรมีมากข้ึน 

เนื่องจากปญหาและความตองการของ ทางราน ATEC คอมพิวเตอร จําเปนท่ีจะตอง      
มีการนําซอฟตแวรเขามาชวยในการจัดการฐานขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอร อยางเรงดวน เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูใช ในการจัดทําซอฟตแวรข้ึนมานั้นจะเปนซอฟตแวรขนาดเล็ก โดย
ผูจัดทําโครงการไดวางแผนในการใชทีมงานในการพัฒนาจํานวน 4 คน ซ่ึงในระหวางการเก็บความ
ตองการของผูใชพบวามีการเปล่ียนแปลงความตองการคอนขางบอย เชนมีการเพิ่มหรือลดหนาท่ีใน
การทํางาน ดังนั้นในการทําโครงการนี้ตองมีลักษณะยืดหยุน สามารถปรับเปล่ียนไดโดยเนนความ
ตองการของลูกคาเปนหลัก ซ่ึงทําใหเห็นวาผูพัฒนากับตัวผูใชจําเปนท่ีจะตองมีการพบปะพูดคุยกัน
บอยๆ เพื่อแลกเปล่ียนความเห็นในการทํางาน นอกจากนั้นผูพัฒนาซอฟตแวรตองการประหยัดเวลา
และตนทุนในการพัฒนาซอฟตแวร ดังนั้นผูจัดทําโครงการจึงไดนํากระบวนการผลิตซอฟตแวร
แบบเอ็กซทรีม โปรแกรมมิง เขามาชวยในการพัฒนาซอฟตแวร 

ผูจัดทําโครงการตองการศึกษาการทํางานของกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบเอ็กซทรีม
โปรแกรมมิงโดยใชกรณีศึกษาจากการพัฒนาซอฟตแวรในราน ATEC คอมพิวเตอร ดังนั้นในการ
คนควาแบบอิสระน้ีจะเปนการศึกษาหาความเหมาะสมของกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบเอ็กซท
รีมโปรแกรมมิง เพื่อชวยในการจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรโดยใชกรณีศึกษาของ
ราน ATEC คอมพิวเตอร 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1   เพื่อศึกษาการพัฒนาโปรแกรมโดยกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบเอ็กซทรีม

โปรแกรมมิงในระบบการจดัการฐานขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอรควบคูกบัระบบมาตรฐานสําหรับ
กระบวนการผลิตและพัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานไอเอสโอ 12207 

1.2.2   เพือ่พัฒนาโปรแกรมตนแบบของระบบจัดการฐานขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอรราน 
ATEC คอมพิวเตอร 
 
1.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1.3.1 สรุปหาความเหมาะสมการพัฒนาโปรแกรมโดยใช กระบวนการผลิตซอฟตแวร
แบบเอ็กซทรีมโปรแกรมมิง ใน ระบบการจัดการฐานขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอรควบคูกับระบบ
มาตรฐานสําหรับกระบวนการผลิตและพัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานไอเอสโอ 12207 

1.3.2 ไดโปรแกรมตนแบบของระบบจัดการฐานขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอรราน ATEC 
คอมพิวเตอร 
 
1.4   แผนดาํเนินการ ขอบเขต และวิธีการวิจัย 
 1.4.1  แผนการดาํเนนิการ  
        ข้ันตอนในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณ
คอมพิวเตอร ราน ATEC คอมพิวเตอร 
 1)  ศึกษาการทํางานระบบฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรและองคความรู
กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบเอ็กซทรีมโปรแกรมมิง 
 2)  สัมภาษณและเก็บขอมูลความตองการระบบจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
 3)  วิเคราะหความตองการเพื่อออกแบบรูปแบบโปรแกรมและฐานขอมูล 
สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร 
 4)  วางแผนการสงมอบงานและการพัฒนาโปรแกรม 
 5)  กําหนดมาตรฐานการเขียนโคด 
 6)  พัฒนาโปรแกรมตามท่ีไดออกแบบไว 
 7)  ทดสอบโปรแกรมแตละสวนอยางสมํ่าเสมอ 
 8)  สงมอบงานเม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จในแตละงานยอย 

 9)  จัดทําคูมือการใชงาน และทดลองใชงานกบัฐานขอมูลจริง 
 



  5 

1.4.2   ขอบเขต 
 1)  ขอบเขตการพัฒนาโดยใชเอ็กซทรีมโปรแกรมมิง 

1) การวางแผน (The Planning Game) ทําเพราะ ตองมีการเก็บขอมูล         
ความตองการ จากผูใช เพื่อใหตัวซอฟตแวรมีฟงคช่ัการทํางานออกมาตรงตามความตองการ        
ของผูใชมากท่ีสุด และสามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

2) สถานท่ีของลูกคา (The On-Site Customer) ทําเพราะ การพัฒนาซอฟตแวร
แบบเอ็กซตรีมโปรแกรมมิงเนนการพบพดูคุยมีการประชุมบอยคร้ังดังนัน้ทางผูพัฒนาจึง
เห็นสมควรวาควรจะพัฒนาโปรแกรมในสถานท่ีของลูกคา  

3) เมตาฟอร (The System Metaphor)  ทําเพราะการพัฒนาซอฟตแวรแบบ
เอ็กซตรีมโปรแกรมมิงเนนการพัฒนาโดยใช โปรแกรมเมอร 2 คนนั่งทํางานรวมกนั ดงันั้นการต้ัง
ช่ือในการเขียนควรจะงายในการเขาใจในความหมายของตัวมัน 

4) การออกแบบเนนความงาย  (Simple design) ทําเพราะการพัฒนาซอฟตแวร
แบบเอ็กซตรีมโปรแกรมมิงเปน กระบวนการพัฒนาแบบอาไจล คือเนนความเร็ว ยืดหยุน และงาย 
ดังนั้น ควรเนนการออกแบบเพื่อใหเขาใจไดงาย 

5) คอเล็กทีฟโคดโอนเนอรชิพ (Collective Code Ownership) ทําเพราะ       
การพัฒนาซอฟตแวรแบบเอ็กซตรีมโปรแกรมมิงเนนการพัฒนาโดยใช โปรแกรมเมอร 2 คนนั่ง
ทํางานรวมกนัดังนั้นเปนเหตุผลหน่ึงท่ี โปรแกรมเมอร คนใดคนนึงสามารถแกไขได 

6) ใชมาตรฐานในการเขียนโคดแบบเดยีวกัน (Coding Standard)  ทําเพราะ  
การพัฒนาซอฟตแวรแบบเอ็กซตรีมโปรแกรมมิงเนนการพัฒนาโดยใช โปรแกรมเมอร 2 คนนั่ง
ทํางานรวมกนัดังนั้นจําเปนท่ีจะตองมี มาตราฐานในการเขียนโคดไปในทางเดยีวกันท่ีสามารถ
เขาใจงาย เพื่อปองกนัหากโปรแกรมเมอรอีกคนนึงไดลาออกงานไป ทําใหโปรแกรมเมอรอีกคนนึง
ยังสามารถทํางานตอไปได 

7) การเขียนโปรแกรมเปนคู (Pair Programming)  ทําเพราะการพัฒนา
ซอฟตแวรแบบเอ็กซตรีมโปรแกรมมิงมีจุดเดนในการพัฒนาซ่ึงเนนการพัฒนาโดยใช 
โปรแกรมเมอร 2 คน เพื่อใหมีการแลกเปล่ียนความคิดในการทํางาน 

8) การทดสอบอยางตอเนื่อง (Continuous Testing)  ทําเพราะการทดสอบเปน
ตัวชวยทําใหการทํางานในแตละสวนยอยนั้นเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับตัวซอฟตแวรได 
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9) การบูรณาการอยางตอเนื่อง (Continuous Integration) ทําเพราะเปนการนํา
ระบบทํางานในแตละสวนยอย ๆ มารวมกนัอยางตอเนื่องเพื่อใหการทาํงานของแตละสวนไดดําเนนิ
ไปอยางตอเนือ่งและลดปญหาจากการนําระบบมารวมกนัทีเดียวเพราะแตละระบบอาจไมสามารถ
รวมกันในคร้ังเดียวได 

10) การสงมอบงานขนาดเล็ก (Small Releases) ทําเพราะเปนการนําซอฟตแวร
ท่ีไดถูกพัฒนาขึ้นมา นั้น ไดนําไปใหลูกคาทดลองหรือทดสอบระบบการทํางานวาตรงตามความ
ตองการหรือไม และเหตุผลนี้เองท่ี ลูกคาอาจมีการเพิ่มฟงคช่ันการทํางานตางๆเพ่ิมข้ึนอีกหลังจาก
ไดใชงานตัวซอฟตแวร 

11) การปรับเปล่ียน (Refactoring)  ทําเพราะ งายตอการจดัการเพ่ิม แกไข และ 
ลบซอสโคด และดูเปนระเบียบเพื่อโปรแกรมเมอร แตละคนสามารถอานและเขาใจถึงมันได 

12) การทํางานไมควรเกิน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห (The 40-hours Work Week) 
ไมไดทําเพราะ  เนื่องจากโปรแกรมเมอรอิสระ ดังนั้นเวลาการทํางาน อาจไมตรงตามท่ีไดกําหนด  
 2)  ขอบเขตการทํางานระบบบุคลากร 
 พัฒนาการบันทึกของระบบซ้ือ – ขาย ปอนขอมูลและการนําเสนอขอมูล เปน
ระบบการทํางานบนไมโครซอฟวิชวลสตูดิโอดอตเน็ท 2003 (Microsoft Visual Studio.Net 2003) 
เพื่อลดข้ันตอนและสามารถตรวจสอบขอมูลไดสะดวกยิ่งข้ึน  
 จัดทําระบบการส่ังซ้ือสินคาโดยมีการ ตรวจสอบ สินคาวาสินคาช้ินใด           
มีเพียงสําหรับการขาย หรือไม และสินคาช้ินไหน ท่ีลูกคามีความตองการมากท่ีสุด โดยวิเคราะห
จากรายงานการขาย วาสินคาช้ินใดมียอดขายเปนจาํนวนมาก โดยจะมีการบันทึก การนาํเขาของ
สินคา วามีการส่ังซ้ือวันใด มีการตรวจรับสินคาวามีสินคาตรงตามใบท่ีส่ังซ้ือหรือไม วนัไหน และ 
มี     การเบิกจายชําระเงิน ในการส่ังซ้ือวันไหน เปนจํานวนเงินเทาไร 
  จัดทําระบบการขายสินคา  เม่ือมีการขายเกิดข้ึนจะตอง มีการบันทึกการขาย 
ทุกคร้ัง เสมือนการเบิกสินคาออกไปจะตองมีการตัดจากคลังสินคา กอนท่ีจะมีการขายนั้นจะตองมี
การตรวจสอบจากคลังสินคา วาสินคาท่ีลูกคาตองการนั้นมีในคลังสินคา หรือไม 

 ขอบเขตของสวนติดตอกับพนักงาน  คือ หนาจอหลักท่ีใชในการจัดการสินคา 
 1)   ดานขอมูล ผูใชระบบสามารถเพ่ิม / ลบ/ แกไข/ การแสดงผล และ คนหา
ขอมูล ดังนี้ 

  1.  ขอมูลลูกคา 
  2.  ขอมูลสินคา 
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  3.  ขอมูลประเภทสินคา 
 4.  ขอมูลผูจัดจําหนาย 

 2)   ดานการประมวลผล ระบบสามารถทําการประมวลผลขอมูลดังนี้  
1.  ประมวลผลการส่ังซ้ือสินคา 
2.  ประมวลผลการชําระคาสินคา 
3.  ประมวลผลการสืบคนขอมูลลูกคา 
4.  ประมวลผลการสืบคนขอมูลสินคา 
5.  ประมวลผลการสืบคนขอมูลเลขท่ีใบส่ังซ้ือสินคาเพื่อตรวจรับสินคา 
6.  ประมวลผลการสืบคนขอมูลเลขท่ีใบส่ังซ้ือสินคาเพื่อยกเลิกสินคา 
7.  ประมวลผลการสืบคนขอมูลเลขท่ีใบส่ังซ้ือสินคาเพื่อชําระคาสินคา 

 ขอบเขตของสวนติดตอกับผูดูแลระบบ   คือ  สวนท่ีใชจัดการระบบการ
จัดการสินคา 
 1)    ดานขอมูล ผูดูแลระบบสามารถเพิ่ม / ลบ / แกไข / คนหาขอมูล ดังนี้ 
 1.  ขอมูลพนักงาน 
 2.  ขอมูลผูจัดจําหนาย 
                                      3.  ขอมูลลูกคา 
                                     4.  ขอมูลประเภทสินคา 
                                       5.  ขอมูลสินคา 

2)    ดานการประมวลผล ระบบสามารถทําการประมวลผลขอมูลดังนี้ 
 1.  ประมวลผลการส่ังซ้ือสินคา 
 2.   ประมวลผลการชําระคาสินคา 

 3.   ประมวลผลการสืบคนขอมูลลูกคา 

4.  ประมวลผลการสืบคนขอมูลสินคา 

5.  ประมวลผลการสืบคนขอมูลเลขท่ีใบส่ังซ้ือสินคาเพื่อตรวจรับสินคา 

6.  ประมวลผลการสืบคนขอมูลเลขท่ีใบส่ังซ้ือสินคาเพื่อยกเลิกสินคา 
7.  ประมวลผลการสืบคนขอมูลเลขท่ีใบส่ังซ้ือสินคาเพื่อชําระคาสินคา 

3)  ดานการแสดงผล  ระบบสามารถแสดงผลไดดังนี้ 
1.  รายงานสินคาท่ีส่ังซ้ือ 
2.  รายงานสินคาท่ีรับสินคา 
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3.  รายงานการยกเลิกสินคา 

4.  รายงานการจายเงินสินคา 
5.  รายงานการขายสินคา 
6.  รายงานสินคาท้ังหมด 
7.  รายงานสรุปรายรับสุทธิ 
8.  รายงานสรุปรายจายสุทธิ 

 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  วิธีการวิจยั 

  1.   ศึกษาคนควาขอมูลระบบจัดการฐานขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอรราน ATEC  
คอมพิวเตอร 
                           2   เก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนในการออกแบบฐานขอมูลของราน ATEC   
คอมพิวเตอร 

3.    ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน   
   1)   ศึกษาองคความรูของเอ็กซทรีม 
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  2)   วิเคราะหและรวบรวมปญหา ท่ีเกิดข้ึนจากการใชงานจากระบบเดิม 
  3)   วางแผนการพัฒนาโปรแกรมโดยใชเอ็กซทรีม 
  4)   ออกแบบการพัฒนาโปรแกรม 
  5)   ตรวจสอบความถูกตองและจัดทําเอกสารการออกแบบ 
  6)   พัฒนาโปรแกรมและทดสอบการใชงาน 
  7)   จัดทําคูมือ และเอกสารตางๆ ในการสงมอบงาน 
  8)   จัดทําแบบสํารวจการใชซอฟตแวร 
 1.4.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  1)    ฮารดแวร (Hardware) 
 -  เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล หนวยประมวลผลกลาง (CPU:  Central 
Processing Unit) Pentium4 2.8 GHz 
 -  หนวยความจําหลัก (RAM: Random Access Memory) 1024 MB 
 -  อุปกรณบันทึกผล (Hard Disk) 120 GB 
  2)   ซอฟตแวร (Software)  
 - ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 
 - โปรแกรมไมโครซอฟตวิชวลสตูดิโอดอตเนท 
 - โปรแกรมจัดการฐานขอมูลไมโครซอฟตแอคเซส 2003 
 - โปรแกรมรีแฟคเตอร! 2005 
1.5  สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

1)  ราน ATEC คอมพิวเตอร 
2)  สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
3)  วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


