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บทที่   2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรโดยใช  

โปรแกรมแบบเอ็กซทรีม  มีแนวทางและทฤษฎีดานตาง  ๆ  ท่ีตองนํามาประกอบการพัฒนาระบบ  
ดังนี้ 

2.1  อาไจลโมเดล (Agile Model) 
2.2  การพัฒนาโปรแกรมแบบเอ็กซทรีมโปรแกรมมิง 
2.3  แนวทางปฏิบัติ 12 ขอ ในการพัฒนาโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม 
2.4  ข้ันตอนการพฒันาโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม 
2.5  ไอเอสโอ 12207 (ISO 12207) มาตรฐานสําหรับกระบวนการผลิตและพัฒนา

ซอฟตแวร 
 

2.1   อาไจลโมเดล (Agile Model) 
 อาไจลโมเดล (Agile Model) [2] เปนโมเดลท่ีออกแบบใหมีความรวดเร็ว ยืดหยุน พรอม
ท่ีจะรับกับความเปล่ียนแปลง เพื่อลดความเส่ียงในการพัฒนาซอฟตแวร โดยการแบงการพัฒนา
ออกเปน การวนซํ้า (iteration)  กลาวคือ การแบงการพัฒนาออกเปนชวง  ๆ แตละชวงยาวนาน 
ไมมากนัก ไมเกิน 4 สัปดาห การพัฒนาจะดําเนินการอยางตอเนื่อง ถึงแมวามีอะไรมากระทบก็จะ
ดําเนินการตอไป เม่ือมีความเปล่ียนแปลงก็จะพัฒนาใหสามารถรองรับกับความเปล่ียนแปลงนั้นได
อยางไมมีขอจํากัดตายตัว 
 ในการพัฒนาจะเนนการประชุมกันในทีมงานและผูใชมากกวาเนนกระบวนการหรือ
เคร่ืองมือ การทํางานจะยึดท่ีผลผลิตหรือตัวซอฟตแวรเปนหลัก ไมเนนการจัดทําเอกสาร เนนท่ี
ความสัมพันธของทีมงานและการส่ือสารเปนหลัก เพื่อใหไดความตองการมาครบถวนและพรอมท่ี
จะยอมรับความเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมของความตองการ จุดหลักของ อาไจลโมเดล ไดแก การเนน
ความพึงพอใจของลูกคา โดยการสงมอบซอฟตแวรใหลูกคาอยางตอเนื่องทุก 2 สัปดาห การยอมรับ
ความตองการที่เปล่ียนแปลงเสมอ การติดตอกันระหวางทีมพัฒนาและลูกคาโดยทีมพัฒนาระบบจะ
ดําเนินโครงการในสถานท่ีของลูกคามีการส่ือสารกันตลอดจนกวาโครงการจะเสร็จ มีการประชุม
พบอยางสมํ่าเสมอ และทีมงานมีอํานาจในการตัดสินใจเต็มท่ี การวัดความกาวหนาของงานกันท่ีตัว
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ซอฟตแวร การทํางานใชกระบวนการแบบธรรมดา   การเนนคุณภาพของทีมงาน มีเทคนิคตาง ๆ      
ก็นํามาแลกเปล่ียนกัน การเนนเทคนิคการออกแบบท่ีงาย  ไมซับซอน ทําใหบํารุงรักษาปรับเปล่ียน
ระบบไดงาย อาจจะมองวารูปแบบการพัฒนาแบบอาไจลโมเดลเปนสวนขยายของ
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูเดิม โดยใช รูปแบบการพัฒนาแบบอาไจลโมเดล เขาไป
กํากับโดยเลือกกิจกรรมทางดานการพัฒนาซอฟตแวร แลวนํามาจัดลําดับใหเหมาะสม สําหรับวิธี
ของรูปแบบการพัฒนาแบบอาไจลโมเดล มีหลายวิธีไดแก อาไจลยูพี (Agile UP) รูปแบบการพัฒนา
แบบเอ็กซทรีมโปรแกรมมิง  (XP : Extreme Programming)  การพัฒนาและการปรับปรุงของ
รูปลักษณ (FDD-Feature Driven Development)  และ สกัม  (Scrum) แตในการคนควาอิสระคร้ังนี้
ทางผูจัดทําโครงการไดเลือกท่ีจะทําการศึกษาการพัฒนาซอฟตแวร  แบบเอ็กซทรีม โปรแกรมมิง 
วามีความเหมาะสมกับลักษณะของการพัฒนาซอฟตแวรในแบบการจัดการฐานขอมูลอุปกรณ
คอมพิวเตอร หรือไม 
 
2.2   การพัฒนาโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม 
 การพัฒนาโปรแกรมแบบเอ็กซตรีม หรือ เอกซพี (Extreme Programming : XP) [3] เปน
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรท่ีไดกําหนดวิธีการท่ีจะทําใหผูใชและโปรแกรมเมอรทํางานรวมกัน
ในทีมเพื่อกอใหเกิดการส่ือสารข้ึนภายในทีม การทํางานรวมกันสามารถแกปญหาจํานวนมากท่ี
เกิดข้ึนระหวางและหลังการสรางซอฟตแวรได เค็นต เบ็ก, วอรด คันนิงแฮม และรอน เจฟฟรีย ได
รวมพัฒนาเทคนิคนี้ข้ึน โดยแนวคิดหลักจะเนนไปที่การทํางานรวมกัน (Collaboration) การส่ือสาร 
(Communication) และการปฏิบัติตามระเบียบ (Discipline) รูปแบบการพัฒนาแบบเอ็กซทรีม
โปรแกรมมิง   เนนท่ีการปฏิสัมพันธ จึงเหมาะสําหรับทีมงานท่ีมีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางท่ีมี
สมาชิกไมเกิน 15 คน แตสําหรับโครงการท่ีมีขนาดใหญก็สามารถใชเทคนิครูปแบบการพัฒนาแบบ
เอ็กซทรีมโปรแกรมมิงได โดยการแบงทีมพัฒนาออกเปนทีมยอย แลวแตละทีมยอยจึงใชเทคนิค
ของเอ็กซทรีมเปนการภายใน 
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 เอ็กซทรีมโปรแกรมมิงนําเสนอแนวคิดในการแบงการพัฒนาออกเปนกลุมของงานยอย 
โดยแตละงานยอยควรทําเสร็จภายในเวลาส้ันๆ และควรมีการพบปะระหวางทีมพัฒนาในแตละวัน 
เพื่อทดสอบงานท่ีทําเสร็จ ถาหากมีการเปล่ียนแปลงกับขอกําหนดของซอฟตแวร (software 
specification) ตองมีการจัดการอยางตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวเทานั้น สําหรับตัวโครงการจะมีการ
พัฒนาแบบกาวหนา โดยโคดท่ีเขียนตองทํางานในระดับของฟงกช่ันได รวมท้ังรายละเอียดการ
ออกแบบ คุณสมบัติและโคด ตองไดรับการดูแลควบคูกันไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลลัพธตรงกับ
ความตองการของลูกคามากท่ีสุด กฎเกณฑและกิจกรรมของการโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม มีการ
แบงสวนการทํางานเปน 4 สวน ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) คือ เก็บรวบรวมขอมูลท่ีตองการ และวิเคราะหความ
ตองการของผูใช กําหนดความตองการ และวางแผนการดําเนินงาน กําหนดรายละเอยีดของขอมูล 
เพื่อจัดสรางสารสนเทศ แลวนํามาพิจารณาวาตองใชระยะเวลาและตนทุนเทาใด มีการทํางานดังนี ้

 เขียนยูสเซอรสตอรี โดยใหผูใชเขียนส่ิงท่ีตองการใหมีในระบบ มีลักษณะเปน
ขอความส้ันๆ ประมาณ 3 ประโยค ในภาษาของผูใชเอง โดยไมมีขอมูลทางดานเทคนิคเขามา
เกี่ยวของ นําไปใชในการประมาณเวลาท่ีจะนําไปสรางแผนการสงมอบ สามารถนํามาใชแทน
เอกสาร     ความตองการได 

 การประมาณเวลาในยูสเซอรสตอรีท่ีเหมาะสม คือ แตละยูสเซอรสตอรี ควรใชเวลา
ประมาณ 1 – 3  สัปดาห ถาพบวายูสเซอรสตอรีใดใชเวลามากกวา 3 สัปดาห ใหแบงการทํางาน
ออกเปนงานยอยๆ อีก และถาใชเวลานอยกวา 1 สัปดาห ใหนําไปรวมกับสตอรีอ่ืนๆ จํานวน        
ยูสเซอรสตอรีท่ีเหมาะสมในแตละโครงการ 

 ใชการวางแผนการสงมอบในการสรางตารางการทํางาน การวางแผนการสงมอบ ทํา
ไดโดยการจัดประชุมเพื่อวางแผนการสงมอบงาน ในภาพรวมของโครงการกอน จากนั้นจึงนํา
แผนการสงมอบงานท่ีไดไปสรางเปนแผนการพัฒนาในแตละรอบการพัฒนา ประโยชนของการจัด
ประชุมนี้ เพื่อใหทีมพัฒนาสามารถประมาณเวลาท่ีคาดวาจะใชในแตละยูสเซอรสตอรี เวลาท่ีคาดวา
จะใชนี้ หมายถึง เวลาท่ีคิดวาจะใชพัฒนาแตละยูสเซอรสตอรี โดยไมรวมงานภายนอก เชน เวลา  
รับโทรศัพท หรืองานพิเศษอ่ืนๆ นอกเหนือจากการพัฒนาโปรแกรม แตเวลาท่ีใชทดสอบโปรแกรม
ตองนําไปรวมในเวลาท่ีคาดวาจะใชดวย แลวจึงใหผูใชกําหนดระดับความสําคัญในแตละยูสเซอร
สตอรี และเลือกยูสเซอรสตอรีท่ีจะนําไปพัฒนาในการสงมอบแตละคร้ัง 

 ทําการสงมอบใหบอยคร้ัง และทําการวัดผลของโปรเจควีโลซิตี ซ่ึงโปรเจควีโลซิตี 
คือ ตัววัดความกาวหนาของโครงการ การวัดโปรเจควีโลซิตีทําไดงาย  ๆ โดยนับจํานวนของ        
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ยูสเซอรสตอรี หรือ หรือนับจํานวนของงานท่ีเสร็จไปในการพัฒนาไอเทอเรชัน โปรเจควีโลซิตีใน
สตอรีท่ีพัฒนาเสร็จแลว สามารถนํามาใชประมาณจํานวนสตอรีท่ีจะทําได 

 ไมควรนําโปรเจควีโลซิตีของโครงการตาง ๆ มาเปรียบเทียบกัน เนื่องจากแตละ
โครงการมีความแตกตางกัน  เชน  สตอรีท่ีคลายกัน  บางโครงการอาจใหความสําคัญมาก              
บางโครงการใหความสําคัญนอย เปนตน หากพบวาตองมีการเปล่ียนแปลงโปรเจควีโลซิตีมากกวา 
1 ไอเทอเรชัน ควรใชการประชุมวางแผนการสงมอบทําการประมาณการหรือตอรองเพื่อใหได
แผนการสงมอบใหม  

 แบงโครงการออกเปนไอเทอเรชัน โดยแผนการทําไอเทอเรชันจะมีการเร่ิมในแตละ 
ไอเทอเรชัน มีการปรับตําแหนงงานของผูพัฒนาไปเร่ือยๆ  

 สแตนอัพมีทติงควรทําเปนประจําทุกวันกอนเร่ิมทํางาน มีลักษณะเปนการพูดคุยโดย
ใชเวลาส้ันๆ ในการเสนอความกาวหนาของงาน หรือปญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อขอความคิดเห็นจากทีม
พัฒนา เม่ือพบปญหาควรหาทางแกไขปญหานั้นทันที 

2. การออกแบบ (Design) คือ ออกแบบระบบตามขอกําหนดความตองการ โดยยึดหลัก
ทําใหงายท่ีสุด และจัดทําเปนตนแบบ กําหนดรายละเอียดท่ีเอ้ือประโยชนตอการเขียนโปรแกรม 
และมีการเพิ่มฟงกชันท่ีคาดวาผูใชตองการไวใหดวย มีการทํางานดังนี้ 

 เนนการออกแบบใหเขาใจงาย ซ่ึงสามารถทําใหงานเสร็จเร็วกวาการออกแบบท่ี
ซับซอน และหากพบวางานสวนไหนท่ีมีความซับซอนใหพยายามแทนท่ีดวยการออกแบบใหเขาใจ
งายท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

 เลือกใชเมตาฟอร ซ่ึงเปนการกําหนดรูปแบบการต้ังช่ือคลาสและเมธอดใหส่ือ
ความหมาย การตั้งช่ือมีความสําคัญในการทําความเขาใจถึงระบบท่ีไดออกแบบไว และมีประโยชน
เม่ือตองนํากลับมาใชอีกคร้ัง ดังนั้น ควรเลือกและกําหนดการตั้งช่ือท่ีคนในทีมยอมรับวาสามารถ
เขาใจไดงาย และช่ือท่ีต้ังไวทําใหเขาใจตรงกันทุกคน  

 สรางสไปคข้ึนมาใชเพื่อลดความเส่ียง สไปค คือ โปรแกรมงาย ๆ ท่ีสรางข้ึนมา
ทดสอบการทํางานท่ีอาจเกิดความเส่ียงได จุดมุงหมายของสไปค คือ ชวยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิด
จากปญหาดานเทคนิค หรือเพิ่มความนาเช่ือถือในการประมาณคาในยูสเซอรสตอรี ไมควรเพิ่ม
ฟงกชันการทํางานเอาไวลวงหนา 

 ทําการรีแฟคเตอร (Refactor) ทุกคร้ังท่ีจะทําได รีแฟคเตอร คือ การทําใหโคดอยูใน
รูปแบบท่ีอานและทําความเขาใจงาย หลีกเล่ียงการเขียนโคดท่ีซับซอนและไมไดนํามาใชประโยชน 
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3. การเขียนโปรแกรม (Coding) คือ ทําการเขียนโปรแกรม ตามท่ีไดออกแบบ และ
วางแผนไว เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยทีมงานจะจับคูโปรแกรมเมอร 2 คนใหนั่งเขียน
โปรแกรมดวยกัน เปนการแกปญหาท่ีโปรแกรมเมอรคนใดคนหน่ึงไมอยู และเพื่อเปนการประกัน
คุณภาพในการเขียนโปรแกรมดวย 

 ตองเขียนโคดตามมาตรฐานท่ีวางไว โคดทุกสวนตองมีมาตรฐานการเขียนท่ีตกลง
กันภายในทีมพัฒนา เพื่อใหการเขียนโคดเปนไปในรูปแบบเดียวกันตลอดการพัฒนา และเพื่อให  
ทุกคนภายในทีมสามารถอานเขาใจและทําการรีแฟคเตอรโคดได 

 มีการทํายูนิตเทสต (Unit Test) กอนการเขียนโคด การทํายูนิตเทสตกอน พบวา        
มีสวนชวยใหการเขียนโคดงายข้ึนและเร็วข้ึน  โดยกําหนดผลลัพธท่ีตองการ โคดท่ีเขียนตองมี
ลักษณะเปนโคดท่ีอานงายและรัดกุม นําไปใชทดสอบเฉพาะงานท่ีตองการเทานั้น   

 ใชการโปรแกรมแบบคูในการเขียนโปรแกรม  การโปรแกรมแบบคู คือ การท่ี
โปรแกรมเมอร 2 คน พัฒนาโปรแกรมโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองเดียวกันและนั่งทํางานพรอม
กัน มีประโยชนในการเพ่ิมคุณภาพของซอฟตแวร เนื่องจากโปรแกรมเมอร 2 คนจะทําหนาท่ี
ตรวจสอบการเขียนโคดระหวางกันเองและถาหากมีโปรแกรมเมอรมากกวา 1 คู โปรแกรมเมอรแต
ละคู ก็สามารถสลับการทํางานของกันแลกันได 

 ทําการรวมโคดใหบอยคร้ัง ผูพัฒนาควรทําการรวมโคดใหบอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไป
ได และไมควรปลอยทิ้งไวนานเกิน 1 วัน การรวมโคดบอยๆ ชวยหลีกเล่ียงหรือปองกันการเกิด
ปญหาไดต้ังแตเนิ่นๆ และบุคคลในทีมพัฒนาสามารถทํางานกับช้ินงานท่ีเปนเวอรช่ันลาสุดเสมอ 

 ใชวิธีการคอลเลคทีฟโคดโอนเนอรชิพ  (Collective Code Ownership) 
- คอลเลคทีฟโคดโอนเนอรชิพ 

 - ทําการออปติไมซเปนข้ันสุดทาย 
 ไมทํางานลวงเวลา การทํางานลวงเวลาจะทําใหความกระตือรือรนในการทํางาน

ลดลง แทนท่ีจะทํางานลวงเวลาเพ่ือใหงานเสร็จตามกําหนด  
4. การทดสอบระบบ (Testing) ทดสอบระบบวามีความถูกตองตามท่ีไดวเิคราะห

ออกแบบไว  มากนอยเพียงใด จะทดสอบหนวยยอยของระบบ โดยมีการสรางกรณีทดสอบไวกอน 
การเขียนโปรแกรมภายใตกรอบการสรางงานทดสอบ ทําใหสามารถทดสอบโปรแกรมไดโดย
อัตโนมัติ และทําใหงายตอการทดสอบซํ้าเม่ือตองแกไขโปรแกรม จากนั้นจะนําไปใหลูกคาทดสอบ 
และทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของระบบงานใหถูกตองและเหมาะสมตรงตามท่ีไดวิเคราะห
และออกแบบไว และจัดทําคูมือการใชงาน  ทุกโคดตองทํายูนิตเทสต การทํายูนิตเทสต มี 3 ข้ันตอน 
ดังนี ้
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 ขั้นตอนท่ีหนึ่ง สรางหรือดาวนโหลดยูนิตเทสตเฟรมเวิรค ท่ีสามารถสรางชุดทดสอบ
แบบอัตโนมัติได เพื่อประหยัดเวลาในการทดสอบ 

 ขั้นตอนท่ีสอง ควรทําการทดสอบทุกคลาสท่ีอยูในระบบ สวนเมธอดท่ีมีรายละเอียด  
เล็ก ๆ นอย ๆ  สามารถละไวกอน ยังไมตองทดสอบก็ได 

 ขั้นตอนท่ีสาม ควรสรางแบบทดสอบข้ึนมากอนท่ีจะทําการเขียนโคดทุกโคดตองผาน
การทดสอบยนูิตเทสตกอนทํางานสงมอบ โคดสวนใดท่ียังไมผานการทดสอบ จะไมสามารถสง
มอบออกไปได  และในขณะท่ีทํายนูิตเทสตแลว พบวา มีสวนท่ียนูิตเทสตนั้นไมครอบคลุมปญหาท่ี
เกิดข้ึน ใหทําการสรางยูนิตเทสตเพื่อทดสอบปญหาท่ีพบนั้นทันที 

 เม่ือพบบักส (Bugs) ตองสรางกรณีทดสอบทุกคร้ัง เม่ือมีการพบบักส ตองสรางกรณี
ทดสอบข้ึนมาเพื่อปองกันการเกิดซํ้า การสรางแอคเซปแตนซเทสตข้ึนกอนการคนหาบักส จะชวย
ใหผูใชสามารถกําหนดแนวทางปญหาท่ีพบได และสามารถเสนอปญหานั้นใหกับโปรแกรมเมอร
อยางถูกตอง 

 มีการทําแอคเซปแตนซเทสตใหบอยคร้ัง และนําเสนอคะแนนท่ีไดจากการทดสอบให 
ทีมพัฒนารับทราบ แอคเซปแตนซเทสตถูกสรางมาจากยูสเซอรสตอรีท่ีไดการเลือกไวในขณะท่ีมี
การประชุมวางแผนการทําไอเทอเรชัน ผูใชระบุซีนาริโอท่ีจะนํามาทดสอบเม่ือยูสเซอรสตอรีพัฒนา
ไดถูกตอง หนึง่สตอรีสามารถมีแอคเซปแตนซเทสตได 1 หรือหลายๆ แอคเซปแตนซเทสตได  

 แอคเซปแตนซเทสต เปนการทดสอบแบบแบล็คบ็อกซ (Black box testing) คือ          
การทดสอบท่ีสนใจแตผลลัพธท่ีได แตไมสนใจการทํางานท่ีอยูภายใน ผูใชจะเปนผูทํา               
แอคเซปแตนซเทสตเอง เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และใหคะแนนเพื่อประเมินผลการทดสอบ  
 
2.3   แนวทางปฏิบัติ 12 ขอ ในการพัฒนาโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม 

การพัฒนาโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม มีขอปฏิบัติท่ีสามารถนํามาใชเปนแนวทางใน      
การพัฒนาซอฟตแวร 12 ขอ ดังนี ้[5] 

1. การวางแผน (The Planning game) ทําการสัมภาษณผูใชงาน และใหผูใชเขียน    
ความตองการระบบงานท่ีรับผิดชอบเปนรูปแบบของยสูเซอรสตอรี (User Story) จากนั้น นําขอมูล
ท่ีไดมาสรุปงานออกเปนสวนยอยๆ แลวประมาณเวลาท่ีใชเขียนโปรแกรมของงานยอยแตละงาน 
โดยแตละงานยอยไมควรใชเวลาเกิน 2 สัปดาห หากตองใชเวลาเกิน ใหพยามยามปรับหรือแตกงาน
ใหมีขนาดเล็กลง 

2. สถานท่ีของลูกคา (The on-site customer) ผูพัฒนาโปรแกรมจะเขาไปทําการพัฒนา
ในสถานท่ีของลูกคา และ มีการพบหนาระหวางลูกคากบัผูพัฒนาโปรแกรมกันทุกวนัจนกวา
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โครงการจะเสร็จ มีการประชุมพบหนากันสมํ่าเสมอและในสวนนี้จะไมพูดถึงนักวิเคราะหระบบ 
เพราะวา ในเอ็กซทรีมโปรแกรมมิงนั้น ถือวาโปรแกรมเมอรทุกคนเปนผูออกแบบดวย ไมมีคนใด
คนหนึ่งท่ีรับผิดชอบเร่ืองการออกแบบโดยเฉพาะ  เพราะเอ็กซทรีมโปรแกรมมิง ไดดึงเอาผูใชมา
เปนนักวิเคราะหระบบ ซ่ึงเปนการกระตุนใหเขามากลมกลืนกับทีมโดยไมรูตัว 

3. เมตาฟอร (The System Metaphor) กําหนดการตั้งช่ือตางๆ ท่ีใชในการพัฒนา
โปรแกรมใหส่ือความหมายและผูท่ีเกีย่วของสามารถเขาใจไดตรงกัน 

4. การออกแบบเนนความงาย (Simple Design) โดยออกแบบใหมีความซับซอนนอย
ท่ีสุด พยายามแตกสวนงานเปนสวนยอยๆ ลดสวนเช่ือมโยงกับงานสวนอ่ืนๆ ใหนอย การออกแบบ
จะตองมีการทดสอบทั้งหมด สามารถส่ือความหมายและเขาใจไดตรงกนั 

5. คอเล็กทีฟโคดโอนเนอรชิพ (Collective Code Ownership) นักพัฒนาโปรแกรม    
ทุกคนมีสิทธิท่ีจะแกไขโปรแกรมสวนใดสวนหนึ่งได ตราบใดท่ีโปรแกรมท่ีแกไขนัน้ผานการ
ทดสอบท้ังหมด แตการแกไขนั้นตองทําตามเอกสารการขอแกไข/เปล่ียนแปลงท่ีผานการตรวจสอบ
แลวเทานัน้ 

6. ใชมาตรฐานในการเขียนโคดแบบเดยีวกัน (Coding Standard)  สําหรับการทํางาน
เปนคูอยางมีประสิทธิภาพ และ การแบงปนความเปนเจาของซอรสโคดท้ังหมด ซ่ึงโปรแกรมเมอร
จําเปนท่ีจะตองเขียนซอรสโคดข้ึนมาในลักษณะเดียวกนั ดวยกฎเกณฑท่ีทําใหเราม่ันใจวาสามารถ
ส่ือสารออกมาไดอยางชัดเจน 

7. การเขียนโปรแกรมเปนคู (Pair Programming) ทําการเขียนโปรแกรม ตามท่ีได
ออกแบบ และวางแผนไว เพือ่ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยทีมงานจะจับคูโปรแกรมเมอร 2 
คนใหนั่งเขียนโปรแกรมดวยกันสามารถชวยใหเกิดการสนทนา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
โปรแกรมเมอรยังสามารถสลับกันทํางาน เพื่อลดความเหนื่อยลา ลงไดอีกดวย เปนการแกปญหาท่ี
โปรแกรมเมอรคนใดคนหน่ึงไมอยู และเพือ่เปนการประกันคุณภาพในการเขียนโปรแกรมดวย 

8. การทดสอบอยางตอเนื่อง (Continuous Testing) นักพัฒนาโปรแกรมจะตองเขียน
กรณีทดสอบอยูตลอดเวลา ในการพัฒนาโดยใชวิชวลเบสิคดอทเนต มีเคร่ืองมือท่ีสามารถทดสอบ
การเขียนโปรแกรม คือ เอ็นยูนิต (nUnit) และการทดสอบท้ังหมดจะตองใหผลท่ีถูกตอง และใหผูใช
ทดสอบการทํางานอีกคร้ัง โดยผูใชจะกําหนด หนาท่ีในการทดสอบ (Functional Test) เพื่อใช
ทดสอบการใชงานสําหรับงานยอยท่ีเขียนโปรแกรมเสร็จแลว ฟงกชันนอลเทสตนี้จะตองนําไปใช
ทดสอบระบบในข้ันสุดทายกอนนําไปใชจริงดวย 
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9. การประกอบสวนของโปรแกรมอยางตอเนื่อง (Continuous Integration) โคดท่ี
นักพัฒนาโปรแกรมเขียนข้ึนใหมจะตองถูกนําไปรวมในระบบอยางเร็วท่ีสุด ระบบจะตองถูก
คอมไพลใหมท้ังหมดและตองผานการทดสอบ ไมเชนนัน้โคดสวนนัน้จะถูกตัดออกไป 

10. การสงมอบงานขนาดเล็ก (Small  Releases) กําหนดการสงงานจะทําตามเวลาท่ีได
ประมาณไวในการวางแผนขอ 1 เม่ือพัฒนาและทดสอบระบบจนเหน็วามีความสามารถมากพอท่ีจะ
นํามาใชงานได ก็จะนําระบบยอยนัน้มาเร่ิมใชงานกอนโดยไมตองรอใหระบบเสร็จสมบูรณ และจะ
มีการพัฒนางานยอยอ่ืนๆ ตอไป 

11. การปรับเปล่ียน (Refactoring) ในขณะท่ีเขียนโปรแกรม ผูพัฒนาโปรแกรมตองมี 
การจัดการซอรสโคดเพื่อใหดูเปนระเบียบและเขาใจงาย เชน การจัดยอหนา การข้ึนบรรทัดใหม 
การปรับโครงสรางโดยการทํางานยังคงเดมิเปนตนและ ตองจัดทําเปนเอกสารการจัดรูปแบบซอร
สโคด เพื่อใหผูพัฒนาอ่ืนเขาใจและสามารถแกไข  ซอรสโคดไดตามความเหมาะสม แต              
การปรับแตงรูปแบบโคดนี้ตองไมกระทบกับการทํางานของโปรแกรม 

12. การทํางานไมควรเกิน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห (The 40-hours Work Week) จะถูก
กําหนดวา ตองใชเวลาในการทํางานไมเกนิ 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหเทานัน้ โดยพยายามหลีกเล่ียง   
การทํางานลวงเวลา ซ่ึงจะชวยใหโปรแกรมเมอรมีสมาธิและไมเหนื่อยลาจนเกินไป โดยสถานะของ
โครงการ ท่ีใชเทคนิค เอ็กซทรีมจะเปนท่ีรับทราบกันท่ัวท้ังทีมงาน ซ่ึงจะชวยใหสมาชิกในทีมแตละ
คนสามารถวางแผน และทํางาน ไดดยีิ่งข้ึนในระยะยาว  

 
2.4  ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม [6] 

 

 
รูปท่ี 2.2  ภาพรวมการพัฒนาโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม 
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ขั้นตอนท่ี 1   จัดทํายูสเซอรสตอรี (User Stories) 
ยูสเซอรสตอรีใชในการประมาณเวลาสําหรับการประชุมจัดทําแผนการสงมอบ ซ่ึง      

ยูสเซอรสตอรีตองเขียนโดยลูกคาถึงส่ิงท่ีตองการใหมีในระบบ คลายกบัซีนาริโอ แตไมมีขอจํากัด
ในดานการอธิบายสวนติดตอผูใชงาน ยูสเซอรสตอรีมีลักษณะเปนขอความประมาณ 3 ขอความท่ี
เขียนดวยภาษาของผูใช โดยไมมีเร่ืองเกี่ยวกับเทคโนโลยเีขามาเกี่ยวของ  

ยูสเซอรสตอรียังใชสราง แอคเซปแตนซเทสต (Acceptance Test) เพื่อนาํไปใชทวนสอบ
กับสตอรีท่ีพัฒนาเสร็จแลว 

รายละเอียดของยูสเซอรสตอรีใชเพื่อกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาแตละสตอรีเทานั้น 
เม่ือถึงเวลาผูพัฒนาจะพูดคุยกับผูใชเพื่อซักถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติม 

ผูพัฒนาประมาณเวลาท่ีใชพฒันาในแตละสตอรี แตละสตอรีตองใชเวลา 1 – 3 สัปดาห 
เวลาท่ีประมาณข้ึนนี้ เปนเวลาท่ีคาดวาจะใชในการสรางแตละสตอรี โดยไมมีเหตุการณใด ๆ มา
รบกวนการทํางาน หากพบวาสตอรีใดใชเวลามากกวา 3 สัปดาห ใหแบงออกเปนงานยอยอีก และ
หากสตอรีใดใชเวลานอยกวา 1 สัปดาห ใหนําไปรวมกบัสตอรีอ่ืน จํานวนสตอรีท่ีเหมาะสมใน 
การสรางเปนแผนการสงมอบ คือ 80±20 

ส่ิงท่ีแตกตางระหวางสตอรีและเอกสารความตองการ คือ ความสนใจในความตองการ
ของผูใช การเขียนยูสเซอรสตอรีควรหลีกเล่ียงการลงรายละเอียดเกี่ยวกบัเทคโนโลยีท่ีใช รูปแบบ
ของฐานขอมูล และอัลกอริทึม ควรเก็บเฉพาะสตอรีท่ีเนนไปท่ีความตองการของผูใชเทานั้น 

ขั้นตอนท่ี 2 วางโครงสรางของสไปค (Architectural Spike) 
การสรางสไปค ทําเพื่อหาคําตอบของปญหาทางดานเทคนิคและดานการออกแบบ สไปค

มีลักษณะเปนโปรแกรมงายๆ สรางข้ึนมาเพื่อใชระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนภายใตการทดสอบ และ
สามารถนําผลท่ีไดท้ิงไป สวนใหญแลวเราไมจําเปนตองเก็บสไปคเอาไว จุดประสงคของการทํา 
สไปค คือ ลดความเส่ียงท่ีเกดิจากปญหาดานเทคนิค และเพิ่มความนาเช่ือถือในการประมาณคาใน
ยูสเซอรสตอรี 

เม่ือเกิดปญหาท่ีแกไขไดยาก ควรใชผูพัฒนาเปนคูในการแกไขปญหานั้น โดยใชเวลา
ประมาณ 1 – 2 สัปดาห และยังลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนดวย 

ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนการสงมอบ (Release Planning) 
การประชุมวางแผนการสงมอบใชสําหรับการสรางแผนการสงมอบในภาพรวมของ

ระบบ ซ่ึงแผนการสงมอบนี้จะนําไปใชสรางเปนแผนการทําไอเทอเรชัน สําหรับแตละไอเทอเรชัน  
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การวางแผนการสงมอบเปนกลุมของกฎเกณฑท่ีอนุญาตใหทุกคนท่ีมีความเกี่ยวของกับ
การพัฒนาใชเพื่อทําการตัดสินใจตางๆ กฎเกณฑนี้จะกําหนดข้ันตอนการตอรองตารางเวลาเพื่อให
ทุกคนสามารถยอมรับได 

ความสําคัญของการประชุมวางแผนการสงมอบสําหรับทีมพัฒนา คือ การประมาณเวลา
ท่ีคาดวาจะใชในแตละยูสเซอรสตอรี   ซ่ึงเวลาท่ีคาดวาจะใชนีเ้ปนการประมาณเวลาท่ีใชใน          
การพัฒนา โดยคิดวาจะไมมีงานอ่ืน หรือปจจัยอ่ืนๆ ภายนอกมารบกวนการทํางาน แตเวลาท่ีคาดวา
จะใชตองรวมเวลาท่ีใชในการทดสอบเขาไปดวย   จากนัน้ผูใชจะตัดสินใจวาสตอรีไหนมี
ความสําคัญมากท่ีสุดในการนํามาพัฒนาใหแลวเสร็จ  ยสูเซอรสตอรีท่ีพิมพหรือเขียนลงบนการด
แลว นํามาวางบนโตะ ใหผูใช   และผูพัฒนาเลือกกลุมของสตอรีท่ีตองการพัฒนาในการสงมอบคร้ัง
แรก (หรือคร้ังตอไป)  สตอรีท่ีทํางานหรือผานการทดสอบตามท่ีตองการแลวตองทําการสงออกไป 
(delivery)  

เราสามารถวางแผนโดยใชเวลาหรือขอบเขตได  เม่ือนําโปรเจควีโลซิตี (Project 
Velocity) ซ่ึงใชในการตัดสินจํานวนยูสเซอรสตอรีท่ีสามารถพัฒนาไดกอนวันท่ีกําหนด (เวลา) 
หรือ ใชเวลาในการพัฒนาแคไหนจึงจะแลวเสร็จ (ขอบเขต) เม่ือตองการการวางแผนโดยใชเวลา นาํ
จํานวนรอบของการพัฒนา (iterations) คูณดวยโปรเจควีโลซิตี เพื่อกําหนดจํานวนยสูเซอรสตอรีท่ี
สามารถพัฒนาเสร็จได และเม่ือตองการวางแผนโดยใชขอบเขต ใหนําผลรวมของเวลาท่ีกําหนดใน
ยูสเซอรสตอรีมาหารดวยโปรเจควีโลซิตี เพื่อกําหนดจํานวนรอบท่ีจะใชพัฒนา 

รายละเอียดของแตละไอเทอเรชัน จะกําหนดกอนการเร่ิมพัฒนาแตละไอเทอเรชัน      
การประชุมวางแผนการสงมอบ จะถูกเรียกวา แพลนนิ่งเกม (Planning Game)  

เม่ือสรางแผนการสงมอบสุดทายแลว และพบวาเกิดความไมพอใจข้ึน ควรมีการตอรอง
เพื่อปรับเปล่ียนแผนการสงมอบจนกวาทุกฝายจะพอใจ 

หลักในการวางแผนการสงมอบ คือ การกําหนดปริมาณของโครงการดวย 4 ตัวแปร และ
ผูจัดการโครงการสามารถเลือกไดเพยีง 3 ใน 4  เทานั้น  ดงันี้  

- ขอบเขต คือ ตองทําอะไรบาง 
- ทรัพยากร คือ มีใครทํางานบาง 
- เวลา คือ เม่ือไหรท่ีจะเร่ิมงาน 
- คุณภาพ คือ ความสามารถของโปรแกรมท่ีผานการทดสอบแลว 
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ขั้นตอนท่ี 4 การสรางสไปค (Spike) 
เปนการดําเนนิการระหวางการวางแผนการสงมอบงาน อาจมีการสรางสไปคเพิ่ม หรือ

แกไข เม่ือมีการประมาณการณบางส่ิงคลาดเคล่ือนไป หรือเกิดปญหาท่ีนอกเหนือความคาดหมาย   
ก็สามารถกลับมาแกไขสไปคได 

ขั้นตอนท่ี 5   การพัฒนาไอเทอเรชัน (Iterative Development) 
การพัฒนาดวยไอเทอเรชันเปนการเพิ่มความสามารถใหกับข้ันตอนในการพัฒนา โดย

แบงตารางการพัฒนาออกเปนไอเทอเรชันยอยๆ ท่ีใชเวลาในแตละไอเทอเรชัน ประมาณ 1 – 3 
สัปดาหไมควรกําหนดเวลาลวงหนาในสวนการเขียนโปรแกรม ควรวางแผนการทําไอเทอเรชัน
ตอนเร่ิมในแตละไอเทอเรชนั เพื่อกําหนดส่ิงท่ีตองทํา 

มีกฎวาใหมองขามและอยาพยายามพัฒนาในส่ิงท่ียังไมไดกําหนดในแตไอเทอเรชันนั้น 
ๆ ยังพอมีเวลาท่ีจะพัฒนาสวนนั้นๆไดถามันมีความสําคัญในแผนการสงมอบ ถาไมเพิ่มการทํางาน
หรือคิดการทํางานไปลวงหนากอน เราจะสามารถเปล่ียนความตองการของผูใชไดงายข้ึน 

ในข้ันตอนนี้ มีข้ันตอนท่ีแยกยอยออกไปอีก ดังตอไปนี้ 
ขั้นตอนท่ี 5.1 การวางแผนการพัฒนา (Iteration Planning) 
ในข้ันตอนนี้จะมีการพิจารณาขอมูลสวนตาง ๆ  ดังนี้ 
1. จากข้ันตอนการวางแผนการสงมอบ จะเปนตัวกําหนดยสูเซอรสตอรีวา สตอรีใดบาง

ท่ีจะเขาสูการพัฒนาในแตละรอบ 
2. ในรอบถัดไปของการพัฒนาแตละรอบ  ตองกําหนดโปรเจควีโลซิต้ีใหกับ 

การวางแผนการพัฒนาดวย 
3. ขอมูลขอผิดพลาดหรือบักสท่ีพบระหวางการทดสอบโปรแกรม จะใชเปนขอมูลใน

การวางแผนการพัฒนาแตละรอบดวย 
แผนการพัฒนาในแตละไอเทอเรชัน (Iteration Plan) ท่ีไดออกมา จะนาํไปเขาสูข้ันตอน

การพัฒนาโปรแกรม (Development) (อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีข้ันตอนท่ี 5.2) ซ่ึงสวนของการ
เรียนรูและส่ือสารระหวางกนัในข้ันตอนนีอ้าจทําใหพบกับยูสเซอรสตอรีใหม  ๆ ทําให ตองกําหนด
โปรเจควีโลซิต้ีใหม   ในสวนของงานท่ียังไมเสร็จในข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมจะยอนกลับมาสู
ข้ันตอนการวางแผนการพัฒนาอีกคร้ัง 

ขั้นตอนท่ี 5.2 การพัฒนาโปรแกรม (Development) 
ขั้นตอนท่ี 5.2.1  การทําสแตนอัพมีทติ้ง  (Stand Up Meeting) การทําสแตนอัพมีทต้ิง จะ

ถูกกําหนดจากสิ่งตอไปนี้ คือ ซอฟตแวรรุนลาสุดท่ีไดมาวนัตอวัน ซ่ึงไมผานการทดสอบโปรแกรม 
และงานท่ีถูกกาํหนดไวในการวางแผนการพัฒนา การทําสแตนอัพมีทต้ิงสามารถชวยในการ
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แยกแยะงานท่ียังทําไมสําเร็จ เนื่องจากงานมีขนาดใหญเกนิไปได  งานตอไป หรืองานท่ีไมผานการ
ทดสอบจะนําเขาสูกระบวนการคอลเลคทีฟโคดโอนเนอรชิพ (Collective Code Ownership) 
(อธิบายเพิ่มเติมท่ีข้ันตอนท่ี 5.2.2) ในสวนนี้จะมีการจะมีการเรียนรู  และส่ือสารระหวางกัน เพื่อให
ไดขอมูลท่ีจะนํามาใชรวมกนัภายในทีมพฒันาซอฟตแวรท่ีผานข้ันตอนการทําคอลเลคทีฟโคดโอน
เนอรชิพแลว จะไดซอฟตแวรท่ีมีฟงกช่ันใหมเพิ่มเขามา  และตองผานการทดสอบการทํางานแลว
อยางครบถวน หรือเปนซอฟตแวรท่ีผานการแกไขและทําการทดสอบเรียบรอยแลว  
 ขั้นตอนท่ี 5.2.2   การทําคอลเลคทีฟโคดโอนเนอรชิพ (Collective Code Ownership) 
มีการใชซีอารซีการด (CRC Cards) ชวยในการออกแบบใหงายข้ึน เพื่อใหไดงานตอไป สวนงานท่ี
ไมผานการทดสอบเน่ืองจากงานมีความซับซอนเกินไป กน็ําไปออกแบบใหมโดยใชซีอารซีการด 
จากนั้นสงงานท่ีไดไปยังการสรางแบบทดสอบการทํางาน โดยใหมีการจับคูกันของผูพัฒนากอน
เร่ิมทําการพัฒนาจากผลลัพธท่ีไดจะเร่ิมเขาสูการพัฒนาโปรแกรมแบบคู (Pair Programming) หาก
พบวา  โคดท่ีเขียนซับซอนเกินไปใหทําการรีแฟคเตอร (Refactor) เพื่อใหไดโคดท่ีอานงายข้ึน หาก
การพัฒนายังไมกาวหนาเทาท่ีควรและตองการความชวยเหลือ ใหทําการเปล่ียนคูหรือจับคูใหมของ
ผูพัฒนาซอฟตแวร  ซอฟตแวรท่ีไดจากการพัฒนาโปรแกรมแบบคู จะเปนซอฟตแวรท่ีใช
แบบทดสอบการทํางานใหม หรือมีฟงกช่ันใหมเพิ่มเขามา เพื่อนําไปเขาสูกระบวนการรวบรวม
อยางตอเนื่องตอไป 
 จากน้ันนําซอฟตแวร ท่ีไดไปทดสอบกับแบบทดสอบการทํางาน ถาผานก็จะได
ซอฟตแวรท่ีผานการทดสอบการทํางานอยางสมบูรณ เพื่อรอไปทําการทดสอบแบบแอคเซปแตนซ
เทสตตอไป 

ขั้นตอนท่ี 6  แอคเซปแตนซเทสต (Acceptance Test) 
แอคเซปแตนซเทสตสรางมาจากยูสเซอรสตอรี ท่ีไดเลือกไวในการประชุมวางแผนการ

ทําไอเทอเรชัน แลวนําไปแปลงเปนแอคเซปแตนซเทสต ผูใชเลือกซีนาริโอเพ่ือทดสอบยูสเซอร
สตอรีท่ีพัฒนาเสร็จแลว สตอรีสามารถมีได 1 หรือหลายแอคเซปแตนซเทสต เพื่อใหม่ันใจในการ
ทดสอบวาสามารถทํางานไดจริง 

แอคเซปแตนซเทสตมีลักษณะเปนแบล็คบอกซ (Black Box) แตละแอคเซปแตนซเทสต
จะเสนอผลท่ีคาดวาจะไดจากระบบ ผูใชสามารถตรวจสอบความถูกตองและใหคะแนนเพ่ือตัดสิน
ผลการทดสอบได  

ยูสเซอรสตอรีจะไมสมบูรณหากไมไดทําแอคเซปแตนซเทสต หมายถึงวาจะมีการสราง
แอคเซปแตนซเทสตใหมข้ึนในแตละไอเทอเรชัน 



 22

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เปนสวนสําคัญในการโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม 
ในบางโครงการการประกันคุณภาพจะทําโดยทีมงานท่ีแยกตางหาก ในขณะท่ีการประกันคุณภาพ
อ่ืนจะทําโดยทีมพัฒนาเอง 

แอคเซปแตนซเทสตควรเปนการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อท่ีจะสามารถทดสอบได
บอยคร้ัง คะแนนในการทดสอบตองนํามารายงานใหทีมพัฒนารับทราบ เพื่อทําการเปล่ียนแปลง
ตารางเวลา ในกรณีท่ีพบปญหาในการทดสอบและตองทําการแกไข 

แอคเซปแตนซเทสตไดเปล่ียนช่ือมาจากฟงกชันนอลเทสต (Functional Test) ซ่ึงเปน  
การรับประกันวาสามารถเก็บความตองการจากผูใชไดท้ังหมด และระบบไดรับการยอมรับ 

ขั้นตอนท่ี 7  การสงมอบ (Small Release) 
ผูพัฒนาตองการสงมอบงานแตละไอเทอเรชันใหกับผูใชไดบอยคร้ังท่ีสุด การประชุม  

วางแผนการสงมอบใชเพื่อใหครอบคลุมหนวยการทํางานเล็กๆ ทุกหนวยและสามารถสงมอบใหแก
ผูใชไดในข้ันตนของโครงการ เปนการยากท่ีจะไดผลตอบรับภายในเวลาเพ่ือนํามาปรับการพัฒนา 
ดังนั้นจึงเปนการดีกวาหากนาํเสนองานแกผูใชโดยตรง จะสามารถรับผลตอบรับเพื่อนํามาปรับปรุง
ไดทันที 

2.5  ไอเอสโอ 12207 (ISO 12207) มาตรฐานสําหรับกระบวนการผลิตและพัฒนา
ซอฟตแวร 

 มาตรฐาน ISO 12207 Software Life Cycle Process เปนกระบวนการควบคุม
มาตรฐานระบบบสารสนเทศ ท่ีใชในการควบคุมวงจรชวีิตของระบบสารสนเทศท้ังวงจร มีการแบง
การทํางานท้ังหมดเปน 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. กระบวนการของวัฏจักรสนบัสนุน (Supporting Life Cycle Process)  

มี 8 กระบวนการ  
3. กระบวนการของวัฏจักรการจัดระบบ (Organizational Life Cycle Process)  

มี 4  กระบวนการ 
 แตในการพัฒนาระบบบุคลากรของนี้ จะเลือกใชกิจกรรมหลัก 15 กิจกรรม [7] 
ดังตอไปนี ้
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กระบวนการไดมา (Acquisition process group) 
1. กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง โดยมีการกําหนดรายละเอียด

และงบประมาณในการซ้ืออุปกรณท่ีใชในโครงการกระบวนการวิศวกรรม (Engineering process 
group) 

2. กิจกรรมการสํารวจความตองการ (Requirement Elicitation) จัดทําแผนการสํารวจ
ความตองการ กําหนดข้ันตอนและวิธีการทีใ่ชสํารวจความตองการ รวมถึงเปาหมายและขอบเขต
ของการสํารวจความตองการดวย 

3. กิจกรรมการวิเคราะหความตองการของระบบ (System Requirement Analysis) 
จัดทําแผนการวิเคราะหความตองการของระบบเลือกรูปแบบและกําหนดขั้นตอนท่ีจะใชวิเคราะห
ระบบ อาจมีการเลือกเคร่ืองมือหรือมาตรฐานท่ีใชในการชวยวิเคราะหระบบก็ได 

4. กิจกรรมการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ (System Architectural Design) 
จัดทําแผนการออกแบบสถาปตยกรรม กําหนดขั้นตอนและแผนการตรวจสอบความถูกตองระหวาง
สถาปตยกรรมของระบบและความตองการของผูใช กําหนดงบประมาณและรายละเอียดของ
เคร่ืองมือท่ีนํามาใชในการออกแบบ 

5. กิจกรรมการวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software Requirement 
Analysis) จัดทําแผนการวเิคราะห เลือกรูปแบบและกําหนดขั้นตอนการวิเคราะหความตองการของ
ซอฟตแวร  

6. กิจกรรมการออกแบบซอฟตแวร (Software Design) จัดทําแผนการออกแบบ 
ซอฟตแวร เลือกรูปแบบการออกแบบซอฟตแวร (Software Model) กําหนดข้ันตอนการตรวจสอบ
ความถูกตองกบัความตองการของผูใช ระบุรายละเอียดของการทํางานและรายละเอียดของระบบ
ดวย 

7. กิจกรรมการสรางซอฟตแวร (Software Construction) จัดทําแผนการสราง 
ซอฟตแวร กําหนดข้ันตอนการสรางและการทดสอบการสรางซอฟตแวร 

8. กิจกรรมการประกอบซอฟตแวร (Software Integration) จัดทําแผนการประกอบ
ซอฟตแวร กําหนดขั้นตอนการประกอบและการทดสอบการประกอบซอฟตแวร 

9. กิจกรรมการทดสอบซอฟตแวร (Software Testing) จัดทําแผนการทดสอบ 
ซอฟตแวร และกําหนดข้ันตอนการทดสอบซอฟตแวร 

10. กิจกรรมการตดิต้ังซอฟตแวร (Software Installation) จัดทําแผนการติดต้ัง 
ซอฟตแวร กําหนดข้ันตอนการทดสอบการติดต้ัง และมีการกําหนดกําลังคน และงบประมาณท่ีใช
ดวย 
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11. กิจกรรมการบาํรุงรักษาซอฟตแวรและระบบ (Software & System Maintenance) 
จัดทําแผนการบํารุงรักษาซอฟตแวรและระบบ และกําหนดขั้นตอนการบํารุงรักษากระบวนการ
จัดการ (Management process group) 

12. กิจกรรมการบริหารโครงการ (Project Management) จัดทําแผน และกําหนด 
ข้ันตอนของการบริหารโครงการกระบวนการสนับสนุน (Supporting Life Cycle Process) 

13. กิจกรรมการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) จัดทําแผน และกําหนดข้ันตอน 
การประกันคุณภาพ 

14. กิจกรรมการบริหารโครงรางซอฟตแวร (Configuration Management) จัดทําแผน  
และกําหนดข้ันตอนการบริหารโครงรางซอฟตแวร 

15. กิจกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Request Management) จัดทํา 
แผนการบริหารการเปล่ียนแปลง กําหนดข้ันตอนและบุคคลผูมีสิทธิอนุมัติใหมีการเปล่ียนแปลง 

 


