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บทที่  4 
ผลการดําเนินงาน 

 
4.1   ผลการดําเนินงานจากการพัฒนาโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม 

 4.1.1   กิจกรรมวางแผนการพัฒนา  เม่ือไดดําเนนิงานตามกิจกรรมนีแ้ลวจะไดสรุป
ทรัพยากรที่จะใช ดังตารางท่ี   4.1   และกําหนดแผนการดําเนินงานตามตารางท่ี  4.2  

 ตารางแสดงทรัพยากรที่ใช 
ทรัพยากรท่ีใช จํานวน 

ผูออกแบบและวิเคราะหระบบ 2  คน 
โปรแกรมเมอร  2  คน 
ผูใชและผูทดสอบโปรแกรม 2  คน 
เคร่ืองสําหรับพัฒนาโปรแกรม 1  เคร่ือง 
เคร่ืองสําหรับทดสอบโปรแกรม 1  เคร่ือง 
งบประมาณท่ีคาดวาจะใช 100,000  บาท 

 
ตารางท่ี 4.1   แสดงรายการทรัพยากรที่ใช 
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กําหนดแผนการดําเนินงานในการพัฒนาโปรแกรม 
 

       ระยะเวลา 
รายการ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ต. พ.ย. ธ.ค. 
ศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม        
ออกแบบภาพรวมของระบบใหม        
เก็บความตองการจากผูใช 

- สัมภาษณ 
- จัดทํายูสเซอรสตอรี 
- กําหนดมาตรฐานการพัฒนาโปรแกรม 

       

พัฒนาระบบ 
- ไอเทอเรชั่นท่ี 1  
- ไอเทอเรชั่นท่ี 2  
- ไอเทอเรชั่นท่ี 3 

       

ทดสอบและปรับปรุงระบบ        
ประเมินผล        
จัดทําเอกสาร        

 
ตารางท่ี 4.2   แสดงแผนการดําเนินงานท้ังระบบ 

 

 4.1.2   กิจกรรมเขียนยูสเซอรสตอรี   

           กําหนดขอบเขตของงานจากการสัมภาษณผูใช ดูรายละเอียดขอบเขตของงานได
จากบทท่ี 1  ขอท่ี 1.4.2  

   ตัวอยางขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ เจาหนาท่ี 

1. งานท่ีทํา ดูแลขอมูลดานสินคา 
2. ขอมูลท่ีใช  ขอมูลประเภทสินคา, ขอมูลช่ือสินคา, ขอมูลรายเอียดสินคา, 

 ขอมูลผูจัดจําหนายสินคา 
3. รูปแบบรายงานท่ีตองการ  รายงานรายช่ือสินคาและรายละเอียดตาง  ๆ ของ

สินคาและรายงานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสินคา 
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4.  ปญหาท่ีพบจากการทํางานเดิม  ไมมีซอฟตแวรเขามาใชซ่ึงไมสามารถ คนหา
ขอมูลได และ ไมสามารถตรวจสินคาใหตรงตามยอดขายได เพราะการทํางาน
ทํา มีการบันทึกการขายซํ้า และ เนื่องจากระบบเกาเปนการเก็บขอมูลแบบ
เอกสารทําใหการทํางานนั้นลาชามาก 

สตอรีเพิ่มเติมจากภาคผนวก ข   
 

ยูสเซอรสตอรี 
ชื่อระบบงาน:   ระบบตรวจสอบการเขาใชงาน 

ชื่อเร่ือง:   การล็อกอินเขาสูระบบ 

ลําดับความสําคัญ        1 เวลาท่ีใช    2   วัน 
เจาหนาท่ีกรอกช่ือผูใชและรหัสผาน ระบบตรวจสอบขอมูลถูกตองจะสามารถเขาระบบได 
 

 

รูปท่ี  4.1  ตัวอยางยูสเซอรสตอรีการล็อกอินเขาสูระบบ 
  

  หลังจากท่ีไดมีการจัดทําแผนการดําเนนิงาน ดําเนนิการสัมภาษณ และจัดทํามาตรฐาน 
การพัฒนาโปรแกรม ไดแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว ในการสัมภาษณและจัดทํายูสเซอรสตอรี
ไดรับความรวมมือจากผูใชในการใหขอมูล  และไดขอมูลท่ีตรงตามความตองการ เนื่องจาก         
การพัฒนาซอฟตแวรแบบเอ็กซทรีมโปรแกรมมิง เนน นําการทํางานโดยใชผูใชเขามาเปน
นักวิเคราะหระบบ โดยทําใหความตองการนั้นตรงตามผูใชท้ังหมด  
 4.1.3   กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมในสถานท่ีของลูกคา  

 จากการดําเนินงาน ในสถานที่ ราน ATEC คอมพิวเตอร เปนรานขายอุปกรณ 
คอมพิวเตอร สถานท่ีต้ัง 254/4 ซอย 3 ถนน เวสาลี ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม พบวาการท่ี
พัฒนาโปรแกรมในสถานท่ีของลูกคานั้นชวยทําใหกิจกรรมตาง ๆ ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี  เพราะ
แตละกิจกรรมตองใชสถานท่ีของลูกคาเปนหลัก  ท้ังการหาขอมูล และการนําเสนอ ขอมูลตาง ๆ ใน
การพัฒนาโปรแกรม  และทําใหผูใชมีสวนรวมชวยในการพัฒนาโปรแกรมมากท่ีสุด  และทําใหงาย
ตอการ ท่ีผูใชจะปรับเปล่ียนการทํางาน ใหม เพราะการพัฒนาโปรแกรมแบบเอ็กตรีมโปรแกรมมิง  
เนนความพึงพอใจของลูกคาเปนหลักทําให การพัฒนาโปรแกรมในสถานท่ีของลูกคานั้น งายตอ
การปรับเปล่ียน การทํางานหาก ผูใช ตองการเปล่ียนแปลงดังนั้นการท่ีพัฒนาโปรแกรมในสถานท่ี
ของลูกคานั้นทําใหผูใชและโปรแกรมเมอร  ไดรวมงานกัน และ ไดพูดคุยกันระหวางการทํางานทํา
ใหตัว  โปรแกรมออกมาตรงตามความตองการของผูใช 
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 4.1.4   กิจกรรมวางแผนการสงมอบ 

   จะไดตารางสรุปแผนการสงมอบงาน (Release Plan)  ดังตาราง   4.3  
 

Story Time Estimate 
(Days) 

Assign Iteration Assign Release 

ล็อกอินเขาสูระบบ 2 - 1 

ขอมูลสินคา 3 - 1 
ขอมูลลูกคา 3 1 2 
ขอมูลพนักงาน 3 - 2 
ขอมูลตัวแทนจําหนาย 5 - 1 
ขอมูลการส่ังซ้ือสินคา 5 - 1 
ขอมูลการขายสินคา 5 1 2 
ขอมูลการยกเลิกส่ังซ้ือสินคา 3 2 3 
ขอมูลการรับสินคา 3 2 2 
ขอมูลการจายเงินสินคา 5 3 3 
ขอมูลรายงานตางๆ 10 3 3 

 
ตารางท่ี   4.3   แสดงรายการสรุปแผนการสงมอบงาน 

 
 

  จากตารางสรุปแผนการสงมอบงาน จะไดประมาณการเวลาในการสงมอบงานยอย 
ดังตารางท่ี 4.4 
 

Event Date 
วันเร่ิมตน 12 มิ.ย. 2551 
สงมอบ รีลิส 1 23 ก.ค. 2551 
สงมอบ รีลิส 2 7 ส.ค. 2551 
สงมอบ รีลิส 3  27 ก.ย. 2551 

 
ตารางท่ี   4.4   แสดงประมาณการเวลาในการสงมอบงานยอย 
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 เม่ือไดมีการจดัทําแผนการสงมอบงาน ซ่ึงแสดงขอมูลกิจกรรมท่ีทํา เวลาท่ีคาดวาจะใช
แผนการนําเขาในแตละไอเทอเรชัน และ งานท่ีจะสงมอบในแตละรอบจากการดําเนนิงาน พบวา  
สามารถกระตุนใหเร่ิมใชงานระบบไดเร็วยิ่งข้ึน   เพราะไมตองรอ การพัฒนาครบทุกโมดูลจึงจะเร่ิม 
ใช โปรแกรมท่ีพัฒนาดวยการโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม สามารถเร่ิมใชงานไดต้ังแตการสงมอบงาน 
คร้ังแรก สรางความพึงพอใจใหลูกคาไดเปนอยางมาก ซ่ึงโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับ 
อุปกรณคอมพิวเตอร ท่ีสงมอบในคร้ังแรกสามารถทํางานได ดังนี้ 

  -   สามารถล็อกอินสูระบบได 
  -   สามารถเพ่ิมขอมูลลูกคาได 
  -   สามารถเพ่ิมขอมูลสินคาได 
  -   สามารถเพ่ิมขอมูลผูจัดจําหนายได  

 4.1.5   กิจกรรมสแตนอัพมีทติ้ง 
   มีการนําความกาวหนาของงานและปญหาที่พบมารวมปรึกษาหารือกนัระหวาง
ทีมพัฒนา   และมีการสรุปงานรวมกนั เพือ่ใหงานดําเนนิไปไดอยางด ี
 4.1.6   กิจกรรมการออกแบบเนนความงาย 
 ดําเนินการจัดทํายูสเคสไดอะแกรม ในการอธิบายภาพรวมการทํางานของระบบ 
และเขียนซีนาริโอ  ประกอบการอธิบายแตละยูสเคส  ดําเนินการออกแบบสวนติดตอผูใชงานใน
โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับ   อุปกรณคอมพวิเตอร ใหม ดรูายละเอียดได ในหวัขอ 4.2
จากการดําเนินงานใน กิจกรรมนี้ พบวา ผูใชสามารถเขาใจในส่ิงท่ีผูพัฒนานําเสนอไดเปนอยางดี 
ในการนําเสนองานโดยใชยสูเคสไดอะแกรม ซ่ึงมีลักษณะเปนแผนภาพระบุกิจกรรมท่ีมีในระบบ 
และยิ่งชวยใหผูใชเขาใจไดมากข้ึน เม่ือนําเสนอดวยหนาจอการใชงานของระบบงานตางๆ ท่ีผูใชจะ
ไดใช  หลังจากการพัฒนาส้ินสุด ในสวนของโปรแกรมเมอร หนาจอ  สวนติดตอผูใชงานท่ีมีการ
สรางไว โดยใชดอทเนต สามารถนําไปเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อใหใชงานไดจริง โดยสามารถ
ลดเวลาในการสรางหนาจอสวนติดตอผูใชใหม 
 4.1.7   กิจกรรมการทํารีแฟคเตอร 
 หลังจากดําเนนิการเขียนโปรแกรมตามกิจกรรมท่ีกําหนดในยูสเซอรสตอรีแลว 
พบวา ตองมีการปรับโคดโปรแกรมใหอยูในรูปแบบท่ีมีการกําหนดไว  เชน การตั้งช่ือตัวแปร    
บางตัวยังไมตรงกับมาตรฐาน ซ่ึงโปรแกรมเมอรไดใชเคร่ืองมือรีแฟคเตอร! 2005 ชวยในการทํา     
รีแฟคเตอริง ฟงกชันท่ีใชมาก คือ รีเนม เนื่องจากโปรแกรมเมอรยังไมสามารถจํากฎเกณฑการตั้งช่ือ
ไดท้ังหมด จึงตองมีการเปล่ียนช่ือตัวแปรในภายหลัง ปญหาท่ีตามมา คือ โปรแกรมเมอรตองทําการ
ตรวจสอบการต้ังช่ือตัวแปรอีกคร้ังหลังจากท่ีมีการทํารีแฟคเตอริงแลว 
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 4.1.8   กิจกรรมการเขียนโปรแกรมเปนคู  

                 หลังจากท่ีดําเนินการเขียนโปรแกรมโดยใชโปรแกรมเมอรเปนคูนั้นพบวาหาก   
มีโปรแกรมเมอรคนเดียวในการเขียนโปรแกรม หากเกิดปญหาในการเขียนโปรแกรม อาจทําให
ความตอเนื่องในการเขียนโปรแกรมนั้นหยุดไปเนื่องจากไมสามารถหาทางออกในการเขียน
โปรแกรมได ดังนั้น พอเราใชโปรแกรมเมอร 2 คนทําให โปรแกรมเมอรอีก 1 คนท่ีไมไดเขียน
โปรแกรมนั้นชวยหาขอผิดพลาดหรือสังเกต ในการเขียนโปรแกรม ทําให ชวยกันคิดเพื่อท่ีจะทําให
การเขียนโปรแกรมสําเร็จ และหลังจากท่ีพัฒนาโปรแกรมไดเห็นความสําคัญของกิจกรรมการเขียน
โปรแกรมเปนคู  คือ ถาโปรแกรมเมอรคนใดคนหน่ึงไมมา การพัฒนาโปรแกรมก็ยังสามารถพัฒนา
ตอเนื่องไปได ทําใหไมเกิดปญหา เพราะสามารถดึงโปรแกรมเมอรคนใหมภายในทีม เขามาชวยใน
การพัฒนาโปรแกรมตอไปได 

 4.1.9   กิจกรรมการกําหนดมาตรฐานการเขียนโปรแกรม 

  จากท่ีมีการเขียนโคดไปแลวบางสวน พบวาโปรแกรมเมอรมีปญหากับการเขียน
โปรแกรม   เนื่องจากไมสามารถจํากฎเกณฑ การตั้งช่ือไดท้ังหมดทําให เกิดความลาชาในการเขียน
โปรแกรมในชวงแรก แตก็สามารถปรับโคดใหตรงตามรูปแบบไดในภายหลัง เนื่องจากใชเคร่ืองมือ
การทํารีแฟคเตอรเขามาชวยในการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร คร้ังนี้ 
ในกิจกรรมคอลเลคทีฟโคดโอนเนอรชิพ นอกจากจะมีประโยชนในการทําใหอานโคดไดงายข้ึน 
เม่ือมีการยอนกลับมาดูในภายหลัง ยังสามารถใชประโยชนในการนําไปพัฒนาตอยอด หรือ
ปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร นี้ตอไปในอนาคตดวย โดย
การทําใหโคดกลายเปนเอกสารในการเขียนโปรแกรมโดยไมตองอาศัยการเขียนคอมเมนท          
ทุกบรรทัด 
  เนื่องจากไฟลงานสวนมากเปนงานเขียนโปรแกรม ซ่ึงมีคนเรียกใชงานเพียง      
คนเดียว คือ โปรแกรมเมอรจึงไมมีปญหาในการแกไขงานซํ้าซอนกัน แตไดมีการกําหนดใหใส
รายละเอียดของการแกไขไวท่ีสวนหัวของไฟลโปรแกรม เพื่อสะดวกในการตรวจสอบวันเวลาใน
การแกไข ลักษณะรายละเอียดท่ีกําหนด  มีดังนี้ 
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รูปท่ี 4.2   แสดงตัวอยางรายละเอียดสวนหวัในการเขียนโปรแกรม 

   
 ในสวนเอกสารอ่ืน ๆ เม่ือมีการแกไขเกิดข้ึน จะมีการบันทึกเปนไฟลใหมดวยช่ือไฟลเดิม  
ตามดวยวันท่ีมีการแกไข เพื่อแสดงสถานะการแกไขของเอกสารน้ันๆ เชน การแกไขเอกสารการ
ทดสอบระบบงาน ช่ือไฟล 09-REC_CUS.doc เม่ือมีการแกไขแลวใหบันทึกเปนไฟลใหม และต้ัง
ช่ือเปน 09-REC_CUS-51April27.doc เปนตน โดยการบันทึก ใหบันทึกวันเปนพุทธศักราช เพื่อ 
ปองกันการสับสนของปคริสตศักราชกับวันท่ี หรือ เดือนท่ี 
 4.1.10   กิจกรรมสรางการทดสอบแบบหนวยยอย 

           สรางขอมูลท่ีจะใชทดสอบ ดังแสดงตัวอยางในตารางท่ี 4.5  ดังนี้ 

Input Expect Result 
32 / 8   
32 / 8 หมู 3  ต.ชางคลาน  
32 / 8 หมู 3  ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม   5000  
ใสตัวอักษรมากกวา 255  

 

ตารางท่ี 4.5   แสดงตัวอยางขอมูลท่ีใชทดสอบแบบหนวยยอย 
 

 

 

 

 

 

/*********************************************************   
 * 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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 4.1.11   กิจกรรมการรวมโปรแกรมอยางตอเนื่อง 

                                  จากท่ีมีการวางแผนการประกอบซอฟตแวรข้ึน พบวา โปรแกรมเมอรสามารถ
ทราบลําดับความสําคัญของงานท่ีผูใชตองการกอนหรือหลังได เนื่องจากแผนการดําเนินงานนี้ไดมา
จากการประชุมระหวางผูพัฒนาและผูใชงานระบบ  ท่ีตกลงกันแลววาจะเร่ิมทําในกิจกรรมที่มี
ความสําคัญอันดับตนๆ กอนและจากการทํารายงานผลการประกอบโมดูลตางๆ ผูใชสามารถ
ติดตามความกาวหนาของงาน และใชนําเสนอเปนรายงานความกาวหนาตอผูบังคับบัญชาได 
 
กิจกรรมการทดสอบแบบหนวยยอย 
               ทําการทดสอบโดยใชขอมูลท่ีกําหนดไว ไดผลการทํางาน ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 

Input Expect Result 
32 / 8  Valid 
32 / 8 หมู 3  ต.ชางคลาน Valid 
32 / 8 หมู 3  ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 5000 Valid 
ใสตัวอักษรมากกวา 255 Invalid 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการทดสอบแบบหนวยยอย 
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รูปท่ี 4.3   แสดงตัวอยางแบบฟอรมรายงานการทดสอบการรวมงาน 
 
 
 

Integration test reports 

Project Name : Database  Management Task ID : 002 

Subsystem : - Test Date : 07/04/51 

Module Name : โมดูลยอยในโมดูลจัดการขอมูลสินคา Module 
Type : 

 

 

Feature : 

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

รวมโมดูลยอยในโมดูลจัดการขอมูลสินคา 
     -  โมดูลการเพ่ิมขอมูล 
     -  โมดูลการแกไขขอมูล 
     -  โมดูลการลบขอมูล 
     -  โมดูลการคนหาขอมูล 

Pass  

   
   
   
   

 

     
Remark………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………. 
   Tested by ………………………………….  Tested date ………………………….. 
    Review by …………………………………  Review date …………………………. 



 

 

51 

 4.12   กิจกรรมการทดสอบแบบแอคเซปแตนซ 
       ไดมีการจัดทําแผนและรายงานผลการทดสอบ  ดูรายละเอียดเอกสารเพ่ิมเติมไดใน
ภาคผนวก ข จากการดําเนินงานพบวา การจัดทํารายงานผลการทดสอบเสนอตอผูใช ทําใหผูใชมี
ความพึงพอใจเม่ือเห็นความกาวหนาและคุณภาพของงานตามความตองการท่ีใหในคร้ังแรก แตใน
สวนของรายงานการทดสอบระบบที่ผูใชตองดําเนินการทดสอบเอง พบวา ผูใชสามารถดําเนินการ
ทดสอบเองได ตามรายการที่กําหนดไวในรายงานการทดสอบระบบ แตผูใชตองหยุดทํางานประจํา
คร่ึงวันเพื่อทําการทดสอบระบบ และเปนการศึกษาการใชงานระบบไปดวยในตัว  
 
สรุปผลที่ไดจากการสงมอบงานคร้ังแรก 
  ผลท่ีไดจากการสงมอบงานคร้ังแรกพบวา การประมาณเวลาท่ีใชในกิจกรรมตาง ๆ  
คลาดเคล่ือนไป ดังตารางท่ี 4.7 
  

กิจกรรม เวลาท่ีกําหนดในยูสเซอรสตอรี 
(วัน) 

เวลาท่ีใชจริง (วัน) 

ล็อกอินเขาสูระบบ 2 2 
สามารถเพ่ิมขอมูลลูกคาได 6 6 
สามารถเพ่ิมขอมูลสินคาได 8 10 
สามารถเพ่ิมขอมูลผูจัดจําหนายได 4 4 

 
ตารางท่ี 4.7   แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่กําหนดในยสูเซอรสตอรีและเวลาท่ีใชจริง 

  
  อีกปญหาหนึ่งท่ีเปนสาเหตุใหการเขียนโปรแกรมลาชา เนื่องจากมีโปรแกรมเมอร  
สองคน และวธีิการเขียนโปรแกรมตางกันดังนั้น จําเปนท่ีจะตองใชเวลาในการปรับวิธีการเขียน 
และการกําหนดมาตรฐานการเขียนโปรแกรม โปรแกรมเมอรไมสามารถจดจํามาตรฐานตาง  ๆ      
ท่ีกําหนดไดท้ังหมด จึงเสนอแนะ ใหโปรแกรมเมอรทําการเขียนโคดอยางอิสระกอน แลวจึงทําการ
ปรับโคดภายหลัง โดยใชเคร่ืองมือการทํารีแฟคเตอรมาชวย  แตโปรแกรมเมอรตองรับภาระใน  
การตรวจสอบโคดหลายคร้ัง 
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ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล
สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร 

 

กิจกรรมท่ีทํา 
 

การดําเนินงาน 
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเฉล่ีย) 

วางแผนการพฒันา กําหนดทรัพยากรที่จะใชในการพัฒนา 3.00 
เขียนยูสเซอรสตอรี เขียนความตองการลงกระดาษ แลวรวมกัน

กําหนดเวลาและความสําคัญของแตละสตอรี 
3.00 

วางแผนการสงมอบ นําสตอรีและเวลาท่ีได มากําหนดเวลาการทํางาน
และเวลาการสงมอบ 

3.00 

การทําสแตนอัพมีทต้ิง รวมประชุมทุกวันกอนเร่ิมงาน เพื่อนําปญหาท่ีพบ
มาหาทางแกไข 

3.00 

การออกแบบเนนความงาย ออกแบบการทํางาน ออกแบบไดอะแกรม 
ออกแบบฐานขอมูลท่ีใชในการพัฒนา 

3.00 

การทํารีแฟคเตอร ปรับปรุงโคดโดยใชเคร่ืองมือรีแฟคเตอร! 3.00 
จัดทํามาตรฐานการเขียน
โปรแกรม 

กําหนดรูปแบบการเขียนโคด รูปแบบการจัดเก็บ
ไฟลท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรม 

3.00 

สรางการทดสอบ 
แบบหนวยยอย 

สรางขอมูลสมมุติ ท่ีจะใชทดสอบแบบหนวยยอย  3.00 

การรวมโปรแกรม 
อยางตอเนื่อง 

รวมโปรแกรมยอยแตละสวนเขาดวยกนั  
เพื่อนําไปทดสอบ 

3.00 

ทําการทดสอบ 
แบบหนวยยอย 

ทดสอบโปรแกรม โดยใชเคร่ืองมือเอ็นยูนติ  
เปนตัวชวยทดสอบ 

3.00 

ทําการทดสอบ 
แบบแอคเซปแตนซ 

ทดสอบการทํางานของโปรแกรม  
โดยใหผูใชดําเนินการทดสอบ 

3.50 

การโปรแกรมเมอร 
แบบคู 

การเขียนโปรแกรมโดยใชโปรแกรมเมอร 2 คน 
ในการเขียนโปรแกรมดวยคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง 

3.00 

สถานท่ีของลูกคา การพัฒนาโปรแกรมต้ังแตตนจนจบโดยใชสถานท่ี
ของลูกคาในการทํางาน 

3.00 

ตารางท่ี 4.8   แสดงผลการประเมินความพงึพอใจในการมีสวนรวมในการพัฒนา 
โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร 
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 เกณฑการประเมิน 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.75 มีระดับความพึงพอใจ ควรปรับปรุง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.76 – 2.50 มีระดับความพึงพอใจ พอใช 
 คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.25 มีระดับความพึงพอใจ ดี 
 คะแนนเฉล่ีย  3.26 – 4.00 มีระดับความพึงพอใจ ดีมาก 
 จากผลการประเมินพบวา กจิกรรมการทําการทดสอบแบบแอคเซปแตนซ  มีคะแนน
เฉล่ียในการประเมินความพงึพอใจสูงสุด 
 
4.2   การออกแบบหนาจอแสดงผล  
                หนาจอการแสดงผลของโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร 
ราน ATEC คอมพิวเตอร ใชการจัดทําตนแบบ (Prototype) ของโปรแกรม ซ่ึงเปนตนแบบชนิด   
เอ็กซิคิวเทเบิล (Executable) สรางโดยใชโปรแกรมวิชวลสตูดิโอดอทเนต สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดในภาคผนวก ก. ซ่ึงในสวนของการออกแบบ ซ่ึงสามารถนําไปเขียนโคดเพื่อพัฒนา
โปรแกรมตอไปได  
 
ตัวอยางหนาจอเขาสูระบบ 

เปนหนาจอเขาสูการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร 
เพื่อใหผูใชกรอกช่ือและรหัสผาน เพื่อเขาไปใชงานโปรแกรมระบบระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับ
อุปกรณคอมพิวเตอร ได การออกแบบเปนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4   หนาจอเขาสูระบบ 
 
 

1 

2 3 
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 จากรูปท่ี 4.4   อธิบายสวนตาง  ๆ ของหนาจอ  ดังนี ้
(1)   ชองกรอกช่ือผูใช 
(2)   ชองกรอกรหสัผาน 
(3)   ปุมคําส่ังในการทํางาน 

 
 


