
บทที่   5 
บทสรุป 

 
 หลังจากไดทําการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร

ราน ATEC คอมพิวเตอร และไดทําการทดสอบโปรแกรมแลว  ทําใหทราบผลท่ีเกิดข้ึน เกี่ยวกับ 
การทํางานของโปรแกรม ซ่ึงสามารถสรุปผลของโครงงานได  ดังนี้ 
 

5.1   อภิปรายผลการศึกษา 

การคนควาแบบอิสระน้ีไดทําการเสนอการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชการพัฒนาโปรแกรม
แบบเอ็กซทรีม ซ่ึงระบบที่เปนกรณีศึกษาคือระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร
ราน ATEC คอมพิวเตอร ระบบการจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรดังกลาวได
แกปญหาการจัดการขอมูลสินคาซ่ึงกอนท่ีจะนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใช ทางรานยังใชการ
ทํางานโดยการจดบันทึกลงในสมุด รวมไปถึงการขายสินคา  และการส่ังซ้ือสินคาไมสามารถ 
ตรวจสอบสินคาไดเนื่องจากมีเอกสารหลายแผนซ่ึงบางทีเอกสารนั้นเกิดสูญหายได และทําใหทาง
รานไมสามารถทํายอดสรุปเช็ครายรับรายจาย และตนทุนได ดังนั้นระบบการจัดการฐานขอมูล
สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร ไดเขามาชวยจัดการฐานขอมูลสินคา โดยมีการแยกประเภท และรุน
สินคา เพื่อใหสะดวกในการคนหา และสามารถตรวจสอบรายรับ รายจาย ประจําวัน ประจําเดือนได 
และสามารถออกรายงานเพ่ือใหผูบริหาร ดูและวิเคราะหสินคาวาสินคาตัวไหนท่ีสามารถส่ังซ้ือมา
ไวเพื่อเพียงพอตอการขายสินคาได ระบบการจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร มาชวย
อํานวยความสะดวกในการทํางานในรานคอมพิวเตอร ไดเปนอยางมาก 

ในการพัฒนาซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรราน ATEC 
คอมพิวเตอร ผูจัดทําระบบได ใชแบบจําลองเอ็กซทรีมโปรแกรมม่ิงเปนแบบจําลองวงรอบ         
การพัฒนาซอฟตแวร  ในสวนเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบประกอบดวยโปรแกรมประยุกต
และภาษา  ซ่ึงไดแก ไมโครซอฟต แอคเซส สองพันสาม ดาตาเบส และภาษท่ีใชคือ ไมโครซอฟต 
สตูดิโอ ดอทเน็ต สองพันสาม เปนภาษาวีบี  ซอฟตแวรท่ีพัฒนาข้ึนเปนไปตามมาตรฐานสําหรับ
กระบวนการผลิตและพัฒนาซอฟตแวร ISO 12207 
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5.2   สรุปผลที่ไดจากโครงงาน 
(1) โปรแกรมจะทําใหผูใชงานทํางานเปนระบบมากข้ึน สามารถลดข้ันตอน 

การทํางาน  และความซํ้าซอนของขอมูล 
(2) โปรแกรมมีความสามารถในการควบคุม ระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณ 

คอมพิวเตอร ราน ATEC คอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถจัดเกบ็ ลบ แกไข สามารถทําไดงายและสะดวก 
รวดเร็ว 

(3) สามารถจัดระบบความปลอดภัย ของขอมูลไดดี โดยปองกันไมใหผูท่ีเกี่ยวของ 
ไมสามารถเขาใชงานโปรแกรมไดเพราะจะมีการใชรหัสผานในการตรวจสอบ 

(4) สามารถปองกันการสูญหายของขอมูล  และมีการสํารองขอมูล ซ่ึงสรางความม่ันใจ
ในการเก็บรักษาขอมูล และยังงายตอการเรียกใช 

(5) โปรแกรมชวยใหการสรุปยอดรายรับรายจายของราน ATEC คอมพิวเตอร และ
รายงานตาง  ๆ  มีการออกรายงานท่ีเร็วมากข้ึน และอีกท้ังยังตรงตามความตองการของผูใชอีกดวย  
 
5.3   ขอสังเกตและ/หรือขอจํากัดของการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชการโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม 
 1.    การวางแผน  

 ผลการดําเนินงาน พบวา ในสวนของการวางแผนต้ังแตคร้ังแรกนั้นมีคลาดเคล่ือน 
การวางแผนท่ีไดออกแบบไว  เพราะสาเหตุท่ี การพัฒนาแบบเอ็กตรีมโปรแกรมมิงนั้น รองรับความ
ตองการความเปล่ียนแปลงบอย จึงทําให เวลาในการพัฒนา และ ตนทุน เพิ่มข้ึน ทําใหการพัฒนา 
ลาชา  เนื่องมาจาก การพัฒนาแบบเอ็กตรีมโปรแกรมมิง นั้น สามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคา ได อยางมาก  จึงทําให มีผลกระทบตางๆ เขามา และ เนื่องจากผูใชงานนั้นไดศึกษาการพัฒนา
โปรแกรมแบบเอ็กตรีมโปรแกมมิงเปนคร้ังแรก  ซ่ึงไดนําราน ATEC  คอมพิวเตอรเขามาเปน
กรณีศึกษา  ดังนั้น  พบวาควรจะมีการจัดอบรมตัวโปรแกรมท่ีจะใชพัฒนา กอนท่ีจะมีการทํางาน
แบบรวมกลุม และพบวา การวางแผน นั้น สามารถใชไดดีกับ ทีมงานท่ีมีขนาดเล็ก ไมมีจํานวนมาก 
และรองรับความเปล่ียนแปลงความตองการ อยางบอยคร้ัง 

2. การออกแบบ 
 ผลการดําเนินงาน พบวา ในสวนของการพัฒนาโปแกรมคร้ังนี้เนนออกแบบงาย

เพื่อใหผูใชสามารถ ส่ือความหมายและเขาใจกันไดงาย แตเนื่องจากตัวโปรแกรมมีขนาดเล็ก และ   
มีจํานวนคนในทีมงานไมมาก ทําใหการออกแบบ นั้นไมพบปญหาระหวางการทํางานซ่ึงไมไดเนน
การออกแบบ   ซ่ึงทําใหการออกแบบเปนไปตามการวางแผนซ่ึงไดมาจากเก็บความตองการของ
ผูใช และที่ไดกําหนดไว เพื่อสนองความตองการของผูใช ซ่ึงอาจขัดแยงกับความเปนจริงวา ถามี
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การออกแบบที่ดี ระบบก็จะสมบูรณและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการทํางานในสวนนี้จะไมมุนเนน 
มาก แตจะเนนไปทาง การออกแบบอยางไรทําใหผูใชเขาใจงายและมีความหมายตรงกัน 

3. การเขียนโปรแกรม 
 ผลการดําเนินงาน พบวา ในสวนของการเขียนโปรแกรมนั้นพบปญหาจาก            

การทํางาน โดยการนําเอาโปรแกรมเมอร 2 คนเขามาทํางาน เนื่องจาก การเขียนโปรแกรมของแตละ
บุคคลนั้นมีมาตรฐานคนละแบบ  ดังนั้น จึงตองมีการนํา มาตรฐานในการเขียนโปรแกรม เขามาชวย
ในการทํางาน เพื่อให โปรแกรมเมอรแตละคนสามารถอานและส่ือสารเขาใจกันได ซ่ึงทําให
มองเห็นวา การทํางานแบบนี้จะเหมาะ แกงานขนาดเล็กไมเหมาะแกงานท่ีมีการ โปรแกรม มากกวา 
100 หนาข้ึนไป  เพราะ ในทางปฏิบัติ จะเปนไปไดยากมาก ซ่ึงเปนขอจํากัด ท่ีจะเขียนโคดใหอาน
และเขาใจงาย  สําหรับ โครงงานขนาดใหญ แต การทํางานคร้ังนี้เปนโครงงานขนาดเล็ก ทําให การ
ใชมาตรฐานในการเขียนโคดเขามาชวยในการทํางานได  และ ปญหาการใช โปรแกรมเมอร จํานวน 
2 คนนั้น พบวา มีการขัดแยงระหวางการเขียนโปรแกรม และโปรแกรมเมอร บางคนตองการใช
สมาธิหรือการเปนสวนตัวมากกวาท่ีจะมานั่งทํางาน เปนคู 

4. การทดสอบ 
 ผลการดําเนินงาน พบวา  การทดสอบน้ันสามารถใชไดดีและชวยในการตรวจสอบ
ในการทํางานตาง  ๆ เพื่อทําใหการเขียนโปรแกรม เกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด เนื่องจากมีการ
ทดสอบการทํางานอยู ทุก ๆ ข้ันตอน ดังนั้น เวลานําหลาย ๆ ข้ันตอนมารวมกัน นั้น ทําใหเกิด
ขอผิดพลาด ไดนอยท่ีสุด  และสะดวกตอการแกปญหาหากพบขอผิดพลาดในการทํางาน  
 
5.3.1   กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบเอ็กซทรีม โปรแกรมมิง มีแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ  
 11  แนวทาง   

1. การวางแผน (The Planning game) จากการดําเนินงานพบวา การวางแผน ในการ
ทํางานเร่ือง เวลา และตนทุน มีการคลาดเคล่ือนไปตามความตองการของลูกคา แตส่ิงท่ีไดกลับมา
คือ ความตองการของลูกคาท่ีเขียนในรูปแบบ ยูสเซอสตอร่ีท่ีมีความชัดเจนและตรงตามความ
ตองการของลูกคาท้ังหมด การทํางานอาจใชมากข้ึนแตผลลัพธเปนท่ีนาพอใจของลูกคา 

2. สถานท่ีของลูกคา (The on-site customer) จากการดําเนินงานพบวา สถานท่ีของ
ลูกคานั้น  การท่ีใชสถานท่ีของลูกคาในการทํางานนั้น มีขอดีคือ สามารถ แลกเปล่ียนความรูและ
ความตลอดไดตลอดเวลา และหากมีปญหา หรือตองการเพิ่มความตองการ ทางลูกคาก็สามารถ 
ติดตอทางทีมงานพฒันาไดทันที การทํางานในสถานท่ีของลูกคานั้นทําให ทีมงานและผูใชมีความ
สนิทสนมกันมากข้ึน และ ทําใหผูพัฒนามองเห็น จดุดอยในการทํางาน เพื่อ มาเพ่ิมเติมฟงกช่ันใน
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การทํางานใหมากข้ึน แตมีขอเสีย คือ ระหวางในการทํางาน นั้น ผูใชตองปฎิบัติงานไปดวย  ดังนัน้
การใหขอมูลจะไมมีความตอเนื่อง และ ขาดสมาธิในการทํางานได 

3. เมตาฟอร (The System Metaphor) จากการดําเนินงานพบวา เมตาฟอร สามารถชวย
ในการตั้งช่ือคาตัวแปรตาง  ๆ ใหมีความหมายและสอดคลองกันทําให การทํางานของ
โปรแกรมเมอร 2 คนนั้น  มีความเขาใจงาย และเขาใจตรงกนั 

4. การออกแบบเนนความงาย (Simple design) จากการดําเนนิงานพบวา การออกแบบ
เนนความงาย  ชวยในการทํางานของในทีมท้ังหมดรวมไปถึงผูใชและผูพัฒนา ทําใหเกิดขอสงสัย
ในการทํางานนอยท่ีสุด และทําใหสามารถส่ือความหมายและเขาใจไดตรงกัน 

5. คอเล็กทีฟโอนเนอรชิพ (Collective code ownership) จากการดําเนินงานพบวา  
คอเล็กทีฟโอนเนอชิพ ชวยทําใหนกัพัฒนาโปรแกรม ท้ัง 2 คน และผูใชมีบทบาทในการแกไข
โปรแกรมสวนใดสวนนึงเทาเทียมกนั หากเม่ือพบปญหาในการพฒันาโปรแกรมหลังจาก 
การทดสอบตัวโปรแกรม 

6. ใชมาตรฐานในการเขียนโคดแบบเดียวกัน (Coding standard)  จากการดําเนินงาน 
พบวา  การใชมาตรฐานโคดแบบเดียวกัน นั้น สอดคลองกับ เมตาฟอร  เนื่องจากชวยใหการเขียน
โปรแกรม ของโปรแกรมเมอร ท้ัง 2 คนเปน ไปในทางทิศเดียวกัน มีความเขาใจท่ีตรงกัน และ      
ถาโปรแกรมเมอรคนใดคนนึง เขามาแกไข ก็สามารถ เขาใจในทางเดียวกัน 

7. การเขียนโปรแกรมเปนคู (Pair programming) จากการดําเนินงานพบวา การเขียน 
โปรแกรมเปนคู  มีขอดี คือ โปรแกรมเมอร 2 คน สามารถชวย ใหโปรแกรมเกิดความผิดพลาดนอย
ท่ีสุดในระหวางการเขียนโปรแกรม เนื่องจาก ถาโปรแกรมเมอร คนใดคนนึง เขียนโปรแกรม    
สวนโปรแกรมเมอรอีกคนกจ็ะเปนฝายชวยดู หากเกดิขอผิดพลาดก็จะไดชวยกันแกไขและ            
ยังสามารถ ชวย หากเกิดโปรแกรมเมอรคนใดคนนึง ท่ีตองมีการลาออกจากงาน และตองใช
โปรแกรมเมอรคนใหม เขามารวมงาน  แต ก็ไมเปนปญหา เพราะโปรแกรมเมอรอีกคนก็จะสามารถ
อธิบายการทํางาน ใหกับโปรแกรมเมอรคนใหมได  ขอเสีย  คือ  การที่นําโปรแกรมเมอร 2 คนเขา
มาในการทํางานน้ัน  พบวา  ความเปนสวนตัวของแตละคนหายไป เพราะการทํางานตองใชสมาธิ
สูง และ มาตรฐานในการเขียนโปรแกรมของแตละคนตางกันรวมไปถึงสภาวะแวดลอมในการ
ทํางาน ซ่ึงอาจทําใหดู แย และทําใหโปรแกรมชาลง และการนําโปรแกรมเมอร 2 คนมารวมกันอาจ
ทําใหเกิดขอขัดแยงระหวางการเขียนโปรแกรมได 

8. การทดสอบอยางตอเนื่อง (Continuous testing)  จากการดําเนินงานพบวา  
การทดสอบอยางตอเนื่องนัน้ชวย ใหโปรแกรมเกดิขอผิดพลาดนอยท่ีสุด และทําใหใชเวลาพัฒนา
โปรแกรม ไดเร็วข้ึน  
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9. การประกอบสวนของโปรแกรมอยางตอเนื่อง (Continuous integration) จากการ
ดําเนินงาน  พบวา  การประกอบสวนของโปรแกรมอยางตอเนื่อง นั้นชวยทําให การรวมการทํางาน
แตละโมดุล เขาดวยกัน สามารถทํางานได และหากพบปญหา ระหวางการนํามารวมกัน โมดุล    
นั้น ๆ  ก็จะถูกรีบแกไขใหเร็วท่ีสุด 

10. การสงมอบงานขนาดเล็ก (Small releases) จากการดําเนินงานพบวา  การสงมอบ
งานขนาดเล็ก นั้น ชวยทําให ผูใช สามารถ เปนตัวทดสอบโปรแกรมไปพรอมกับผูพัฒนาไปพรอม
กันดวยและหากผูใชเกดิทดลองใชโปรแกรมแลวและหากพบวาตองการเพิ่มการทํางานใด  ๆ กจ็ะ
สามารถเพ่ิมการทํางานนั้นได ดีกวา ถารอโปรแกรมเสร็จท้ังหมดกอน คอยนําสงทีเดยีว หาก เกิดมี
ความตองการเพิ่มข้ึน ก็จะทําใหยากตอการแกไขและพัฒนาตอไป 

11. การปรับเปล่ียน (Refactoring) จากการดําเนินงานพบวา    การปรับเปล่ียน นัน้ 
สามารถชวยใหการทํางานของโปรแกรมเมอร 2 คน เปนไปไดอยางราบร่ืน ในเวลาการทํางาน  

12. ซ่ึงโคดจะมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกนั  และ โคดจะสามารถดูงาย   และหากเกดิ 
การแกไขในการทํางาน โปรแกรมเมอรก็จะสามารถ กลับมาแกไขไดโดยอยางงาย เพราะในการ
ปรับเปล่ียนไดจัดรูปแบบ ใหโคดนั้นดูงายข้ึน  

 
5.3.2   ขอสังเกตและ/หรือขอจํากัดของการพฒันาซอฟตแวรโดยใชระบบมาตรฐานสําหรับ
 กระบวนการผลิตและพัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานไอเอสโอ 12207 

ผลการดําเนินงาน พบวา ตัวผูพัฒนาเองยังขาดประสบการณ ในการนํามาใชควบคูกับ
การพัฒนาซอฟตแวร  จึงทําใหเกิดความลาชา และยุงยากในการทํางาน  เนื่องจาก ผูพัฒนาใช      
การพัฒนาซอฟตแวรแบบ เอ็กตรีมโปรแกรมมิง  จึงทําให มีการเปล่ียนแปลงบอย จึงทําให การทํา 
ไอเอสโอ เกิดความยุงยากและ ลาชา  เพราะมีการแกไข บอยคร้ัง  และเนื่องจาก ผูพัฒนา ยังขาด
ความรู และความชํานาญ ในการทํา จึงทําใหเกิดปญหา ในการทํางานแตละกิจกรรมเกิดข้ึน และ 
เนื่องจากผูพัฒนาใชการพัฒนาซอฟตแวรแบบ เอ็กตรีมโปรแกรมมิงซ่ึงไมเนนการทําเอกสารและ  
การออกแบบ จึงทําใหเกิดความขัดแยงในตัวการทํางานได   ดังนั้น  ผูพัฒนาเล็งเห็นแลววา จากท่ีได 
ใช กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบเอ็กซทรีมโปรแกรมมิงควบคูกับระบบมาตรฐานสําหรับ
กระบวนการผลิตและพัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานไอเอสโอ 12207 นั้น มันขัดแยงกัน เพราะ 
การพัฒนาแบบเอ็กตรีมโปรแกรมมิงนั้น เนนงานสงเร็ว   มีการออกแบบงาย ดูละเขาใจงาย ไมเนน
การทําเอกสาร ซ่ึงการนํามาตรฐานสําหรับกระบวนการผลิตและพัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ 12207 นั้น เขามาทําใหตัวงานเกิดการพัฒนาลาชา 
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5.4   ปญหาและอุปสรรค 
(1) บางคร้ังผูใช ซ่ึงเปนพนักงานของราน ATEC คอมพิวเตอร ไมมีความรูเร่ืองการใช 

 คอมพิวเตอรมากอน ซ่ึงบางคร้ังอาจทําให เกิดความลาชาในการทํางาน 
(2) ผูพัฒนาระบบยังมีความรูนอย ยังไมมีความแมนยํา ในเร่ืองทฤษฎีในการวิเคราะห 

 ระบบ และไมมีประสบการณในการทํางานระบบการขาย และระบบการส่ังซ้ือ ซ่ึงการพัฒนา     
บางเร่ืองโดยเฉพาะในสวนการออกแบบรูปแบบใหรองรับการทํางานใหสมบูรณนัน้ ยังมี
ขอผิดพลาดอยู แตโปรแกรมก็ยังสามารถทํางานสวนนีไ้ด 
 
5.5   ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาตอ 

จากขอสังเกตในการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม และขอจํากัดของ 
ทีมพัฒนาจึงเกิดมีขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาตอไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน 

(1) การพัฒนาโปรแกรมควรจะมีโปรแกรมเมอร จํานวน 2 คู  เพื่อท่ีจะไดมี 
การแลกเปล่ียน  และสลับตําแหนงหนาท่ีในการทํางานเพื่อใหการทํางานเปนไปตามแบบ 
การพัฒนาโปรแกรมแบบเอ็กซทรีม ซ่ึงเนนการโปรแกรมเปนคู 

(2) กอนท่ีจะพัฒนาโปรแกรมแบบเอ็กซตรีมโปรแกรมมิงนั้น  ควรมีการจัดอบรม 
แนวทางการทํางานเพ่ือใหบุคคลากรในทีมมีการเขาใจการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน 
 


