
บทที่   3 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 
การวิเคราะหและออกแบบระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร            

ราน ATEC คอมพิวเตอร โดยใชการโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี ้
3.1 ระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรราน ATEC คอมพิวเตอร 
3.2 การออกแบบระบบใหม 
3.3 การออกแบบฐานขอมูล 
3.4 การพัฒนาซอฟตแวรโดยใชการโปรแกรมแบบเอ็กซทรีมโปรแกรมมิง 

 
3.1  ระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรราน ATEC 
  3.1.1  ขอมูลท่ัวไป ราน ATEC คอมพิวเตอร 
       ราน ATEC คอมพิวเตอร เปนรานขายอุปกรณ คอมพิวเตอร สถานท่ีต้ัง 254/4 ซอย 3 
ถนนเวสาลี ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300  เร่ิมกอต้ังป 2547 มีพนักงานท้ังหมด 6 คน 
ปจจุบันทาง ATEC คอมพิวเตอรไดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทตาง ๆ โดยท่ีสินคาแตละ
ชนิด ท่ีขายจะส่ังมาจากบริษัทตัวแทนจําหนายท่ีอยูในประเทศไทย โดยท่ีทางรานจะเก็บสตอก
สินคาแตละชนิดไมเทากันข้ึนอยูกับวาสินคาตัวใดยอดขายดีในระยะส้ัน ๆ  ก็จะเก็บสํารองจํานวน
สินคา  สวนสินคาท่ีมียอดขายจํานวนนอยนั้น ทางรานจะเก็บสินคาไวแคพอขายเทานั้น รวมทั้งยัง
ปองกันไมใหทางรานขาดทุนจากราคาอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
เพราะวาทางรานไมสามารถคืนสินคาใหกับบริษัทตัวแทนจําหนายไดการส่ังซ้ือสินคาแตละคร้ัง
อาจจะมีการยกเลิกการส่ังซ้ือเพราะวาอุปกรณคอมพิวเตอรมีการเปล่ียนแปลงรุนและผลิตภัณฑ  
ใหม ๆ ซ่ึงหากสินคาท่ีส่ังซ้ือไปและทางรานยังไมไดรับสินคา ภายใน 3 วันทางรานกับทางบริษัท
ไดตกลงกันไววาทางรานสามารถ ยกเลิกการส่ังซ้ือสินคาได และทางรานจะไมมีปญหาจากสินคา
คางสตอก อันเนื่องมาจากวาปริมาณสินคาท่ีทางรานเก็บสํารองไวมีเพียงพอตอการจําหนาย 
  3.1.2   การวิเคราะหระบบงานเดิม 
  ปญหาระบบเดิมทางรานประสบปญหาคือทางรานยังไมไดนําซอฟตแวรเขามา
ชวยในการจัดการภายในราน เชน มีสินคาหายเปนจํานวนมาก เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบ
จํานวนสินคาไดเพราะบางทีขายสินคาออกไปแลวเกิดการลืมท่ีจะบันทึกการขายน้ันๆ หรือมีการ 
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บันทึกการขายซํ้า และ ในการบันทึกขอมูลมีข้ันตอนในการทํางานท่ียุงยากและซับซอนมากและ
ระบบงานเดิมไมมีรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีตองเก็บไวใชในการวิเคราะหของแตละ
ป และ ระบบงานเดิมไมมี ซอฟตแวร ในการชวยการจัดการดานขอมูล รวมไปถึง การซ้ือ-การขาย 
สินคา ซ่ึงทําใหเกิดความลาชาและผิดพลาดเม่ือตองทํารายการและสินคามีหลายชนิดและหลายยี่หอ 
จนทําใหแยกเปนหมวดหมูไดยาก จึงทําใหมีความยุงยากในการจัดเก็บ และการคนหาในแตละคร้ัง 
 3.1.3  ปญหาของระบบ 

 (1)  การบันทึก แกไข และการคนหาขอมูลสินคา ทําไดยากมากและมีความลาชา 
เนื่องจากทางราน ATEC คอมพิวเตอรยังไมไดนําซอฟตแวร เขามาชวยในการจัดการฐานขอมูล  

 (2)  มีการบันทึก การขายซํ้า ทําใหไมสามารถสรุปจํานวนของสินคาในแตละวัน
ได  เนื่องจากไมสามารถนําไปเช็คกับ สินคาคงเหลือในคลังสินคา ได และมีผลลัพธออกมาไม
ตรงกัน 

 (3)  สินคามีหลายชนิดและหลายยีห่อ จนทําใหแยกเปนหมวดหมูไดยาก จึงทําใหมี
ความยุงยากในการจัดเก็บ และการคนหาในแตละคร้ัง 
 3.1.4   แนวทางแกไขปญหา 

(1)   ทําการพัฒนาระบบใหมข้ึนมาใชงานแทนระบบเดิม โดยอางอิงการทํางาน 
จากระบบเดิม 

(2)  จัดทําแผนการพัฒนาท่ีชัดเจน พรอมท้ังทําเอกสารประกอบการพัฒนาอยาง
ละเอียด เพื่อใชเปนคูมือในการแกไขหรือพัฒนาตอยอดในอนาคต 

 
3.2   การออกแบบระบบใหม 
 3.2.1   ลักษณะการทํางานของระบบงานใหม 
  จากปญหาขางตน ทางราน ATEC คอมพิวเตอร จําเปนท่ีจะตองมีการจัดเก็บขอมูล
รายละเอียดการซ้ือ,  การขายและกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนภายในรานโดยการจัดเก็บไวใน
ฐานขอมูล จึงอาจถือไดวาระบบงานนี้เปนงานท่ีเกี่ยวของกับสินคาโดยตรง เพราะจัดเก็บขอมูล
สินคาทุกอยาง ซ่ึงในธุรกิจประเภทนี้จะมีการแขงขันมากมาย  การสนับสนุนการขายจึงจําเปนอยาง
มาก เพราะจะไดนํามาวิเคราะหถึงความกาวหนาของกิจการในแตละป วามีความกาวหนามากนอย
เพียงใด สามารถนําขอมูลในปท่ีผานมา นํามาคาดคะเนพยากรณในปตอๆ ไป ได จึงไดเล็งเห็น
คุณประโยชนของการทําคร้ังนี้วาถามีระบบใหมข้ึนมา จะทําใหรานมีระบบฐานขอมูลท่ี ชัดเจน 
ระบบมีความปลอดภัยลดสินคาสูญหาย จากคลังสินคา เพราะทุกคร้ังท่ีมีการเบิกสินคาจะตองมีการ 
ตัดจาก คลัง สินคาทุกคร้ัง   
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 ดังนั้น  ถาทางรานจึงมีความคิดท่ีจะนํา ซอฟตแวร   เขามาชวยในการจัดการระบบ
นั้นจะทําใหเกิด ความสะดวกรวดเร็ว ผลที่ตามมาคือ ความพึงพอใจของลูกคา ความสะดวก
รวดเร็ว  และทําใหเกิดความแมนยํา ในการ ตรวจสอบจากคลัง สินคาทุกคร้ัง  ทําใหผูบริหาร
สามารถนํารายงาน มาใชวิเคราะห เพื่อมาพัฒนา รานใหมียอดขายท่ีดีข้ึนกวาเดิม สงผลทําใหกําไรมี
มากข้ึน 

 เนื่องจากปญหาและความตองการของ ทางราน ATEC คอมพิวเตอร จําเปนท่ี
จะตอง   มีการนําซอฟตแวรเขามาชวยในการจัดการฐานขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอร อยางเรงดวน 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูใช ในการจัดทําซอฟตแวรข้ึนมานั้นจะเปนซอฟตแวรขนาดเล็ก 
โดยผูจัดทําโครงการไดวางแผนในการใชทีมงานในการพัฒนาจํานวน 4 คน ซ่ึงในระหวางการเก็บ
ความตองการของผูใชพบวามีการเปล่ียนแปลงความตองการคอนขางบอย เชนมีการเพิ่มหรือลด
หนาท่ีในการทํางาน ดังนั้นในการทําโครงการนี้ตองมีลักษณะยืดหยุน สามารถปรับเปล่ียนไดโดย
เนนความตองการของลูกคาเปนหลัก ซ่ึงทําใหเห็นวาผูพัฒนากับตัวผูใชจําเปนท่ีจะตองมีการพบปะ
พูดคุยกันบอยๆ เพื่อแลกเปล่ียนความเห็นในการทํางาน นอกจากนั้นผูพัฒนาซอฟตแวรตองการ
ประหยัดเวลาและตนทุนในการพัฒนาซอฟตแวร ดังนั้นผูจัดทําโครงการจึงไดนํากระบวนการผลิต
ซอฟตแวรแบบเอ็กซทรีม โปรแกรมมิง เขามาชวยในการพัฒนาซอฟตแวร 

 3.2.2   การทํางานของระบบงานใหม 
 3.2.2.1  การเขาสูระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร  โดยมี 

การตรวจสอบรหัสผานกอนเขาระบบ 
 3.2.2.2   การจัดการขอมูลพื้นฐาน สามารถทําการเพ่ิม แกไข ลบ และ คนหาขอมูล 

ไดแก 
 -    ขอมูลพนักงาน 
 -    ขอมูลลูกคา 
 -    ขอมูลผูจัดจําหนาย 
 -    ขอมูลประเภทสินคา 
 -    ขอมูลสินคา 
  3.2.2.3  การจัดการขอมูลตางๆ ภายในระบบ 

-  การจํากัดสิทธิในการเขาถึงขอมูล 
  -  ขอมูลการส่ังซ้ือสินคา 
  -  ขอมูลการขายสินคา 
  -  การสํารองขอมูล 
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  -  การนําขอมูลท่ีสํารองกลับมาใชใหม 
  -  การตรวจสอบผูใชในชวงเวลาการใชงานภายในระบบ 

  3.2.2.4  ประมวลผลการแสดงรายงาน ไดแก 
 -  รายงานขอมูลพนักงาน 
 -  รายงานขอมูลลูกคา 
 -  รายงานขอมูลผูจัดจําหนาย 
 -  รายงานขอมูลการส่ังซ้ือสินคา 
 -  รายงานขอมูลการขายสินคา 
 -  รายงานขอมูลการรับสินคา 
 -  รายงานขอมูลการจายเงินคาสินคา 
 -  รายงานขอมูลการยกเลิกสินคา 
 -  รายงานขอมูลสินคาท้ังหมด 
 3.2.3   เคร่ืองมือชวยในการออกแบบระบบงานใหม 

 จากการศึกษาระบบงานเดิม ผูวิจัยไดทําการออกแบบระบบงานใหมโดยใช
เคร่ืองมือการวเิคราะหและออกแบบระบบ ดังนี ้
  3.2.3.1  คอนเท็คไดอะแกรม (Context  Diagram)  ใชอธิบายภาพรวมการทํางาน
ของระบบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.1   คอนเท็คไดอะแกรม แสดงการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูล 
สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรราน ATEC  คอมพิวเตอร 
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  3.2.3.2  ออกแบบโครงสราง (Structure Chart)   ใชอธิบายภาพรวมหนาท่ี 
การทํางานของระบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.2    ออกแบบโครงสราง แสดงการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูล 
สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรราน ATEC คอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 

The Computer Devices Database Management System Development 
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  3.2.3.3  การไหลเวียนของขอมูล  (Data Flow Diagram Level 0) 
   ใชอธิบายภาพรวมหนาท่ีการทํางานของระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.3   การไหลเวยีนของขอมูล แสดงการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูล 
สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรราน ATEC คอมพิวเตอร 
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  3.2.3.3  ยูสเคสไดอะแกรม  (Use Case Diagram) 
   ใชอธิบายภาพรวมหนาท่ีการทํางานของระบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี  3.4   แสดงยูสเคสไดอะแกรมในภาพรวมของระบบจัดการฐานขอมูล 

 สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรราน ATEC คอมพิวเตอร 
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 3.2.3.4  ซีนาริโอ (Scenario)  ใชอธิบายการทํางานในแตละยูสเคส ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดในภาคผนวก 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 3.5 

 
 

รูปท่ี 3.5  แสดงอีอารไดอะแกรม (E-R Diagram) 
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 3.3.2  พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
   ใชอธิบายสวนประกอบของขอมูล เพื่อใหทราบรายละเอียดภายในแฟมขอมูล   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในภาคผนวก  ก. 
 
3.4  การพัฒนาซอฟตแวรโดยใชการโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม 
                การพัฒนาโดยใชเอ็กซทรีมโปรแกรมมิง แบงข้ันตอนการทํางานออกเปน 4 สวนใหญๆ 
แตละข้ันตอนมีการระบุกิจกรรมท่ีตองทํา ดังตารางสรุปกิจกรรมตอไปนี้ 
 
ตารางสรุปกิจกรรมท่ีตองทําในแตละข้ันตอน 

ขั้นตอนการทํางาน กิจกรรมท่ีทํา 
1. ข้ันตอนการวางแผน - วางแผนการพัฒนา 

- เขียนยูสเซอรสตอรี 
- วางแผนการสงมอบ 
- การทําแสตนอัพมีทต้ิง 
- สถานท่ีของลูกคา 

2. ข้ันตอนการออกแบบ - การออกแบบเนนความงาย 
- การทํารีแฟคเตอร 

3. ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม - การทําโปรแกรมเปนคู 
- จัดทํามาตรฐานการเขียนโปรแกรม 
- สรางการทดสอบแบบหนวยยอย 
- การรวมโปรแกรมอยางตอเนื่อง 

4. ข้ันตอนการทดสอบ - ทําการทดสอบแบบหนวยยอย 
- ทําการทดสอบแบบแอคเซปแตนซ 

 
ตารางท่ี 3.2   แสดงสรุปกิจกรรมท่ีตองทําในแตละข้ันตอน 
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 3.4.1  ขั้นตอนการวางแผน 
  3.4.1.1  กิจกรรมวางแผนการพัฒนา 
  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  กําหนดทรัพยากรที่จะใชในการพัฒนาโปรแกรมระบบจดัการฐานขอมูล
สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรราน ATEC (ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี ภาคผนวก ค  เร่ือง กิจกรรม 
การจัดซ้ือจัดจาง)  เปนการระบุขอบเขตเพ่ือใหการทํางานเปนไปตามแผนการดําเนนิงานท่ีออกแบบ
ไว 
  3.4.1.2  กิจกรรมเขียนยูสเซอรสตอรี 
  ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
   ทําการสัมภาษณผูปฏิบัติงานจาํนวน 4 คน เพื่อใหไดขอมูลมาวิเคราะห 
หาความตองการ และขอบเขตของระบบงาน โดยกําหนดเวลาการสัมภาษณตามแผนการดําเนินงาน 
ท่ีวางไว และมีกรอบคําถามท่ีใชในการสัมภาษณดังรูปท่ี 3.6 
 

 
 
 
 

รูปท่ี   3.6    แสดงกรอบคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 
   

 หลังจากการสัมภาษณแลว ใหผูใชเขียนส่ิงท่ีตองการจากระบบใหมนี้ลงในกระดาษ
อยางเสรี จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาสรุป และจัดทําเปนยูสเซอรสตอรี (User Story)  ดังรูปท่ี 3.7 
จากนั้น นํายูสเซอรสตอรีมาพิจารณาเพื่อกาํหนดความสําคัญและระบุเวลาท่ีเหมาะสมในแตละ 
ยูสเซอรสตอรี การระบุเวลาเปนการตกลงกนัของผูใชและทีมพัฒนา ดูรายละเอียดของยูสเซอร 
สตอรีเพิ่มเติมจาก  ภาคผนวก ข  
 

ยูสเซอรสตอรี 
ช่ือระบบงาน :  
ช่ือเร่ือง:  
ลําดับความสําคัญ         เวลาท่ีใช     
รายละเอียด 

รูปท่ี  3.7   ตัวอยางรูปแบบของยูสเซอรสตอรี  

1. งานที่ทํา……………………………… 
2. ขอมูลที่ใช……………………………. 
3. รูปแบบรายงานที่ตองการ……………….. 

4. ปญหาท่ีพบจากการทํางานเดมิ…………. 
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   3.4.1.3   กิจกรรมวางแผนการสงมอบ 
    ขั้นตอนการดําเนินงาน 
                   เม่ือระบุเวลาลงในแตละยูสเซอรสตอรีแลวใหสรุปเปนแผนสงมอบงาน 
เราจะสามารถวางแผนการสงมอบงานในสวนยอยแตละสวนได ในการระบุเวลานีย้งัมีประโยชนใน
การใชติดตามความกาวหนาของงานและควบคุมงานใหเปนไปตามแผนท่ีวางไวไดอีกดวย 
   3.4.1.4  กิจกรรมสแตนอัพมีทติ้ง 
   ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  นําผลการดําเนินงาน ความกาวหนา หรือปญหาท่ีพบจากการทํางาน 
นํามารายงานในท่ีประชุม เพือ่ใหทุกคนในทีมพัฒนารับรูความกาวหนาของงานรวมกนั รวมท้ัง  
การปรึกษาหาวิธีแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน เพื่อใหรับรูและสามารถแกไขปญหาใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
   ผลการดําเนินงาน 
   มีการนําความกาวหนาของงานและปญหาท่ีพบมารวมปรึกษาหารือกัน 
ระหวางทีมพัฒนา และมีการสรุป 
  3.4.1.5   สถานท่ีของลูกคา 
  ขั้นตอนการดําเนินงาน  
  ในการดําเนินงานไดวางแผนงานโดยท่ีทีมงานจะใชสถานท่ีของลูกคาใน
การทํางาน ซ่ึงราน ATEC  คอมพิวเตอร เปนรานขายอุปกรณคอมพิวเตอร สถานท่ีต้ัง 254/4  ซอย 3 
ถนนเวสาลี  ต. ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม เปนสถานท่ีในการพัฒนาโปรแกรมใน
กระบวนการพัฒนาของเอ็กตรีมโปรแกรมมิงนั้น ไดเนนใหผูใช และ เจาของกิจการไดมีสวนรวม 
ในการทํางาน และ ดึงผูใชมาเปนนักวิเคราะหระบบ และ มีการประชุมมิตต้ิงกันอยางตอเนื่องรวม
ไปถึงมีการสงมอบงานยอย  ให ลูกคาอยางตอเนื่อง  และ ดวยเหตุผลท่ีวา ถาทํางานในสถานท่ีของ
ลูกคา นั้น จะทําใหนกัพัฒนาไดเหน็ปญหาจาก การทํางานแบบเกาแลไดนําขอผิดพลาดน้ันมาแกไข
ในการพัฒนาตนแบบ ดังนัน้ เหตุผลนี้จึง ทําใหตองมีการทํางาน ในสถานท่ีของลูกคาเพราะเอ็กตรีม
โปรแกรมมิงเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก สามารถเปล่ียนแปลงความตองการได  ดังนั้น  
ทุก ๆ ข้ันตอนการพัฒนาทางทีมงานจะใชสถานท่ีของลูกคาเปนท่ีทํางานต้ังแตตนจนโปรแกรม
สําเร็จเรียบรอย 
 
 
 



 36 

  3.4.2   ขั้นตอนการออกแบบ 
   3.4.2.1  กิจกรรมการออกแบบเนนความงาย 
   ขั้นตอนการดําเนินงาน 
   สวนนี้จะใชการออกแบบ เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจระบบ ซ่ึง 
การพัฒนาระบบนี้ จะใชยูสเคสไดอะแกรมในการอธิบายภาพรวมของระบบนี้ ดูรายละเอียดไดใน
หัวขอท่ี  3.2.3.1 และ เพื่อใหเห็นภาพการทาํงานท่ีชัดเจนข้ึนจึงไดมีการออกแบบโปรโตไทป  
(Prototype)  ซ่ึงมีลักษณะเปนหนาตางการทํางานของผูใชระบบ โดยอางอิงรูปแบบจากหนาจอ   
การทํางานเดิม ผูใชจะไดเหน็ภาพการทํางานท่ีชัดเจนข้ึน และสามารถบอกสวนท่ีขาดไป หรือ   
สวนงานท่ีผิดวัตถุประสงคได 
  3.4.2.2    กิจกรรมการทํารีแฟคเตอร 
  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  หลังจากเร่ิมข้ันตอนการเขียนโปรแกรมแลว ในชวงแรกจะเนนเขียน
โปรแกรมเพื่อใหไดงานออกมาเร็วเพื่อนํางานมาเสนอในรอบแรกผูใชอาจมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
หรือ โปรแกรมเมอรอาจมีปญหาหรือขอสงสัย จึงตองมีการนํางานกลับไปปรับปรุงเพื่อนํามาเสนอ
ในรอบตอไปได การวนรอบในการเสนองานแบบนี้โคดท่ีไดอาจมีรูปแบบและช่ือตัวแปรไมตรงกับ
มาตรฐานท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงโคดในภายหลัง ซ่ึงการพัฒนาระบบ ผูพัฒนาได
ทดลองดาวนโหลดเคร่ืองมือมาใชในการทํารีแฟคเตอร่ิงช่ือ รีแฟคเตอร ! 2005  ซ่ึงเปนฟรีแวร 
สามารถทํางาน รวมกับดอทเนตได มีความสามารถในการทํารีแฟคเตอร่ิงในดานตางๆ เชน  เปล่ียน
ช่ือตัวแปร (Rename), ปรับนิพจนทางคณติศาสตร (Simplify Expression) เปนตน 
                     ผลการดําเนินงาน 
                 หลังจากดําเนินการเขียนโปรแกรมตามกิจกรรมท่ีกําหนดในยสูเซอรสตอรี
แลว พบวา ตองมีการปรับโคดโปรแกรมใหอยูในรูปแบบท่ีมีการกําหนดไว เชน การต้ังช่ือ  ตัวแปร
บางตัวยังไมตรงกับมาตรฐานซ่ึงโปรแกรมเมอรไดใชเคร่ืองมือรีแฟคเตอร! 2005 ชวยใน การทํา     
รีแฟคเตอริงฟงกชันท่ีใชมากคือ เปล่ียนช่ือ เนื่องจากโปรแกรมเมอรยังไมสามารถจํากฎเกณฑ        
การตั้งช่ือไดท้ังหมด จึงตองมีการเปล่ียนช่ือตัวแปรในภายหลัง ปญหาที่ตามมา คือ โปรแกรมเมอร
ตองทําการตรวจสอบการต้ังช่ือตัวแปรอีกคร้ังหลังจากท่ีมีการทํารีแฟค-เตอริงแลว 
  3.4.3   ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 
   3.4.3.1   กิจกรรมการการเขียนโปรแกรมเปนคู 
  กําหนดใหมีการใชโปรแกรมเมอร เปนจํานวน 2 คน ในการทํางาน ตอ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง  เพื่อใหเกิดการสนทนา  และ การแลกเปล่ียนความรูในการทํางาน  และ  
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เพื่อปองกันหากโปรแกรมเมอรคนใดคนนงึ ได ลาออก จากการทํางานและ ไมสามารถปฎิบัติงาน
ตอไปได ดังนัน้  โปรแกรมเมอรท่ีเหลืออีก 1 คน ก็จะสามารถทํางานตอไดโดยไมเกดิการติดขัด   
ใด ๆ  โดยไมทําใหโปรแกรมมีความลาชาเกิดข้ึน ในการทํางานของโปรแกรมเมอร  2  คนนี้ได
วางแผน คือ   
 

หัวขอ ลําดับการทํางานการเขียนโคด 
การจัดการขอมูลล็อกอิน โปรแกรมเมอร 1 
การจัดการขอมูลพนักงาน โปรแกรมเมอร 2 
การจัดการขอมูลลูกคา โปรแกรมเมอร 1 
การจัดการขอมูลผูจัดจําหนาย โปรแกรมเมอร 2 
การจัดการขอมูลสินคา โปรแกรมเมอร 1 
การจัดการขอมูลการขายสินคา โปรแกรมเมอร 2 
การจัดการขอมูลการส่ังซ้ือสินคา โปรแกรมเมอร 1 
การจัดการขอมูลการยกเลิกสินคา โปรแกรมเมอร 2 
การจัดการขอมูลการรับสินคา โปรแกรมเมอร 1 
การจัดการขอมูลการจายสินคา โปรแกรมเมอร 2 
การจัดการขอมูลจัดการระบบ โปรแกรมเมอร 1 
การจัดการขอมูลรายงาน โปรแกรมเมอร 2 

 
                ในการวางแผนในการทํางานเนื่องจากใหโปรแกรมเมอร 2คนไดมีการสลับกันเพื่อเขียน
โคด เพราะ จะทําใหโปรแกรมเมอร ท้ัง 2  คนไดเขาใจในการเขียนโคดไปในทิศทางเดียวกัน  และ
โคดท่ีเขียนสามารถส่ือสารเขาใจกันไดงาย  และ ขณะท่ีโปรแกรมเมอรคนใดคนนึงเขียนโคดอยู
โปรแกรมเมอรอีกคน ก็จะทําการ  นั่งอยูขาง ๆ เพื่อชวยในการทํางาน หากโปรแกรมเมอรท่ีเขียน
โคดมีปญหาตาง  ๆ  โปรแกรมเมอรนั่งอยู ก็ทําใหเกิดการสนทนา กันกับโปรแกรมเมอรท้ัง 2 คน 
และชวยกันแกปญหา เพื่อใหโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและตรงตามความตองการของผูใช 
มากท่ีสุด 
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 3.4.3.2   กิจกรรมการกําหนดมาตรฐานการเขียนโปรแกรม 
  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  กําหนดใหมีการเขียนโปรแกรมตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว โดยทีมพัฒนาได
กําหนดรูปแบบการเขียนโคดไวเปนมาตรฐานการเขียนโปรแกรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
ท่ีภาคผนวก ข หัวขอ ข.2   มาตรฐานการเขียนโปรแกรม (Coding Standard) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.8    แสดงตัวอยางมาตรฐานการเขียนโปรแกรม 
 
                นอกจากนั้น เม่ือส้ินสุดวันโปรแกรมเมอรตองทําการอัพโหลดงานเขาไปเก็บไวท่ีไดเร็ค
ทอรีท่ีกําหนดไว ตามชนิดของงาน เพื่อใหทีมพัฒนาคนอ่ืนเขาไปดูงานท่ีมีการปรับปรุงลาสุดได 
 3.4.3.3  กิจกรรมสรางการทดสอบแบบหนวยยอย 
   ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  ในการสรางแบบทดสอบหนวยยอยนี้ ทีมผูพัฒนาไดนําเคร่ืองมือมาชวยใน 
การทดสอบ คือ เอ็นยูนิต (nUnit) ท่ีใชทดสอบหนวยยอยของการเขียนโปรแกรมโดยใชเทคโนโลยี
ไมโครซอฟตดอทเนต (.NET)  
 3.4.3.4   กิจกรรมการรวมโปรแกรมอยางตอเนื่อง 
   ขั้นตอนการดําเนินงาน 
   เนื่องจากทีมพัฒนาไดมีการแยกงานออกเปนสวนยอย ๆ ตามท่ีกําหนดเปน 
ยูสเซอรสตอรีนั้น จึงจําเปนตองมีการประกอบสวนงานตางๆ เขาดวยกัน ซ่ึงทีมพัฒนาไดมี 
การกําหนดแผนในการประกอบงานสวนตาง  ๆ ไว  ดังนี้ตารางแผนการดําเนินการประกอบ 
ซอฟตแวร 

... 

3.5 ใหใสวงเล็บเพ่ือบังคับลําดับการทํางานของ Operator ใหเปนไป

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

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

... 
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ตารางท่ี 3.3   แสดงแผนการดําเนินการประกอบซอฟตแวร 
 
 

 3.4.4    สวนการทดสอบ 
  3.4.4.1   กิจกรรมการทดสอบแบบหนวยยอย 
  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
   ใชการทดสอบ ดังนี้ 

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

 
 

มิถุนายน กรกฎาคม ระยะเวลา 
รายการ 1 - 4 7 - 11 14 -18 21-25  
ประกอบโมดลูจัดการขอมูลพนักงาน 
และโมดูลจัดการขอมูลลูกคา 

     

ประกอบโมดลูจัดการขอมูลผูจัด
จําหนาย และโมดูลจัดการขอมูลสินคา 

     

ประกอบโมดลูจัดการขอมูลสินคา และ
โมดูลจัดการขอมูลการส่ังซ้ือสินคา 

     

ประกอบโมดลูจัดการขอมูลสินคา และ
โมดูลจัดการขอมูลการขายสินคา 

     

ประกอบโมดลูจัดการขอมูลพนักงาน 
และโมดูลจัดการขอมูลลูกคา และ 
ประกอบโมดลูจัดการขอมูลผูจัด
จําหนาย และโมดูลจัดการขอมูลสินคา 
และ ประกอบโมดูลจัดการขอมูลสินคา 
และโมดูลจัดการขอมูลการส่ังซ้ือสินคา 
และ ประกอบโมดูลจัดการขอมูลสินคา 
และโมดูลจัดการขอมูลการขายสินคา
และโมดูลรายงาน 
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 การทดสอบแบบหนวยยอย ทําในขณะท่ีมีการเขียนโปรแกรมตองมีการทดสอบไปดวย 
โดยใชกรณีทดสอบที่มีการออกแบบไวใชในการทดสอบแบบหนวยยอย ทีมพัฒนาไดมีการเลือกใช
เคร่ืองมือท่ีชวยทําใหการทดสอบงายข้ึน เรียกวา เอ็นยูนิต (nUnit) ซ่ึงสนับสนุนการพฒันา
โปรแกรมโดยใชดอทเนต การทดสอบการประกอบงาน ในสวนนี้จะดาํเนินการตอเนือ่งมาจาก
กิจกรรมการบรูณาการอยางตอเนื่อง โดยหลังจากประกอบงานสวนตางๆเขาดวยกันแลว จะมีการ
ทดสอบการประกอบงานสวนนั้นๆ ทันที เพื่อหาขอผิดพลาดและเปนการปองกันความผิดพลาดท่ี
จะเกิดกับการประกอบกับงานสวนอ่ืนตอไป  
 3.4.4.2   กิจกรรมการทดสอบแบบแอคเซปแตนซ 
   ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  การทดสอบการทํางานของระบบ  การทดสอบนี้ ดําเนินการทดสอบโดย
ผูใชงาน โดยทดสอบการทํางานทีละหนาจอ เพื่อดวูาสามารถทํางานไดถูกตองตามที่ตองการหรือ
ไมไดมีการจัดทําแผนและรายงานผลการทดสอบการทํางานของระบบ ตามรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข 
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รูปท่ี  3.9    แสดงตัวอยางรายงานการทดสอบการทํางานของระบบ 
          

 

Acceptance Test Reports 

 
Project Name : Database Management  System Task ID : 001 

Subsystem : - Test Date : 10/03/2551 

Module Name : การจัดการขอมูล Module Type  Reference Data 

 
Feature : 

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

สวนติดตอกับผูใชงาน   

หนาจอขอมูลลูกคา Pass  
หนาจอขอมูลผูจัดจําหนาย Pass  
หนาจอขอมูลประเภทสินคา Pass  
หนาจอขอมูลสินคา Pass  
หนาจอการขายสินคา Pass  
หนาจอการส่ังซ้ือสินคา Pass  

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


