
  

บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 
วิธีการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  สําหรับ โรงเรียนปรินสรอย

แยลสวิทยาลัย โดยใชวิธีการของ  สครัม กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรตดวย สครัม แบงออกเปน 3 

สวนหลักไดแก  

  1.ขั้นตอนกอนการพัฒนา 

2. ขั้นตอนการพัฒนา 

3. ขั้นตอนหลังการพัฒนา 

 

จดัตั้งทีม สครัม

วิเคราะหความตองการ

ทํารายการ

ของงาน

ออกแบบโครงสราง

ภาพรวมระบบ

รายการ สปร้ินท

ออกแบบ

พัฒนา

ทดสอบ (Unit Test)

ประเมินและติดตาม

ทดสอบระบบ

คูมือ

ขั้นตอนกอนการพัฒนา ขั้นตอนการพัฒนา ขั้นตอนหลังการพัฒนา

 
 

รูปท่ี 3.1 กระบวนการทํางานของ สครัม 
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3.1 ขั้นตอนกอนการเร่ิมตนพัฒนา 
 3.1.1 แผนการทํางาน 
  1. จัดตั้งทีม สครัม ประกอบไปดวย 3 ตําแหนง  

- หัวหนาทีมสครัม คือ ผูควบคุมติดตามการทํางานของทีมสครัม 

- เจาของผลิตภัณฑ คือ ผูท่ีสามารถใหความตองการของระบบ สามารถตัดสินใจ 

เรื่องการเปล่ียนแปลงความตองการ ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได 

- ทีมสครัม คือ ตําแหนงของผูพัฒนาระบบ วิเคราะห และออกแบบ 

2. ศึกษาความตองการของระบบริหารงานบุคคล สําหรับ โรงเรียนปรินสรอย

แยลสวิทยาลัย โดยใชวิธีการสัมภาษณบุคคลดังตอไปนี ้

- เจาหนาท่ีแผนกบุคคลเพ่ือเก็บขอมูลความตองการของระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล  

3. ศึกษาระบบฐานขอมูลเดิมของแผนกบุคคลท่ีใชงานในปจจุบัน เพ่ือใหทราบถึง

ปญหาในปจจุบัน 

– ผูบริหาร ถึงความตองการทางดานขอมูลสารสนเทศ ที่ตองการ 

- บุคลากรท่ัวไปของโรงเรียน  

4. จัดทํารายการของงาน (Product Backlog List) และแยกระดับความสําคัญ

ของแตละรายการของงาน 

5. ออกแบบโครงสรางภาพรวมของระบบ (Architecture Design) ตามความ

ตองการของระบบบริหารงานบุคคล ของ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

 

3.2 ขั้นตอนการพัฒนา  

พัฒนาโปรแกรมตนแบบ ระบบบริหารงานบุคคล สําหรับโรงเรียนปรินสรอย

แยลสวิทยาลัยตามรายการของท่ีไดกําหนดลําดับความสําคัญจากขั้นตอน กอนการเริ่มตน

พัฒนา โดยการกําหนดรอบของการ สปริ้ส ในแตระรอบตามรายการของงาน 

สําหรับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สําหรับโรงเรียนปรินสรอยแยลส

วิทยาลัย คือ Microsoft Visual Studio 2010 ใชรูปแบบของ ASP.NET MVC 2 

ฐานขอมูลใช Microsoft SQL Server 2008 R2  
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3.2.1 ทดสอบความถูกตอง (Unit Test)  

ทดสอบความถูกตองของการเขียนรหัสคําส่ัง (Unit Test) ผูพัฒนาจะทํา

การทดสอบ ระหวางการพัฒนาไปดวย โดยใช Microsoft Visual Studio 2010  

เพ่ือท่ีจะไมตองรอทดสอบทีเดียวจํานวนมากๆ ซ่ึงอาจเกิดขอผิดพลาดไดเนื่องจาก

จํานวนรหัสคําส่ังมีมากเกินไป 

 

3.2.1 การประเมินและติดตามงาน 
การประเมินผลและติดตามงานออกมาเปนกราฟ หลังการ สปริ้นท เพ่ือ

ผลมาปรับปรุงการทํางานตอไป 

 

3.3 ขั้นตอนหลังการพัฒนา 
3.3.1 ทดสอบระบบ ความถูกตองของระบบท่ีไดพัฒนาขึ้น ครบตามรายการของ

งานท่ีกําหนด และสามารถใชงานไดตรงตามความตองการ ตามมาตรฐาน VSE 29110 

โดยแบงออกเปน 2 สวนหลัก 

 
1. Project Management (PM) 

เปนขบวนการจัดการโดยนําเอาความรู เครื่องมือ และเทคโนโลยีมาการ 

บริหารโครงการ เพื่อตอบสนองความตองการของเจาของโครงการตามกิจกรรม

ตามแผนงานท่ีไดจัดทําขึ้น โดยแตละกิจกรรมจะมีวันเริ่มตนและส้ินสุด เพ่ือบรรลุ

เปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ภายใตระยะเวลา แหลงทรัพยากร และ

งบประมาณท่ีกําหนดไว ประกอบไปดวย 

- PM.01.Project Plan ใชสําหรับวางแผนโปรเจคซ่ึงจะถูกพัฒนาตาม 

Statement of work และสามารถตรวจสอบความถูกตองกับลูกคาได 

รวมทั้งวางแผนงานและทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือใหเหมาะสมกับขนาดของ

งาน 

- PM.02. Progress Status Record  ความคืบหนาของโปรเจคจะถูก

กําหนดและติดตามโดย Project Plan และถูกบันทึกลงใน Progress 

Status Record สวนปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางการพัฒนาโปรเจคจะถูก

ปรับปรุงและแกไขอยางเหมาะสม เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบจากความเส่ียง
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ท่ีเกิดขึ้นและโปรเจคจะถูกปดลงไดก็ตอเม่ือมีเอกสารยืนยันจากลูกคา คือ 

Acceptance Record 

- PM.03.Change Request มีไวเพ่ือจัดการและวิเคราะหปญหาตามคํา

รองของลูกคา การเปล่ียนแปลง Requirements ของซอฟแวรจะถูก

ประเมินถึงผลกระทบดานคาใชจาย  ระยะเวลาในการพัฒนาและ

ผลกระทบทางดานเทคนิค  

- PM.04. Meeting Record มีการบันทึกการประชุมระหวางทีมพัฒนา

และลูกคาตองการยืนยันสัญญาและขอตกลงรวมกัน 

 
 2. Software Implementation (SI) 

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร เริ่มตั้งแตการเก็บความตองการ

ของลูกค า  เ พ่ือนํ ามาคิด  วิ เคราะห  และออกแบบระบบ รวมถึง

กระบวนการเขียนโปรแกรมดวยภาษาใด ๆ ก็ตาม ตลอดจนถึง

กระบวนการทดสอบซอฟตแวร  รวมถึงการพัฒนา และปรับปรุง

ซอฟตแวรท่ีมีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นและตรงกับความตองการของลูกคา

ประกอบไดดวย 

- SI.01. งานหรือกิจกรรมท่ีปฏิบัติตามกระบวนการท่ีไดวางแผนไวใน 

Project Plan 

- SI.02.Software Requirements จะตองถูกกําหนดและวิเคราะหเพ่ือ

ความถูกตองและสามารถตรวจสอบได ท้ังนี้จะตองถูกตรวจสอบโดย

ลูกคา 

- SI.03. สถาปตยกรรมและรายละเอียดของซอฟตแวรจะถูกออกแบบ 

โดยอธิบายถึง Internal และ External Interface ท่ีเกี่ยวของใน

ซอฟตแวร ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับ Requirements ของลูกคา 

- SI.04. สวนประกอบของ ซอฟตแวรตองถูกกําหนดโดย Unit Test จะ

เปนการตรวจสอบซอฟตแวรวาตรงกับ Requirements และการ
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ออกแบบระบบหรือไม  และมีการสร าง Traceability ระหว าง 

Requirements และกระบวนการออกแบบระบบ 

- SI.05. ทําการทดสอบระบบ Integration Test โดยออกแบบ Test 

Cases และ Test Procedures ผลการทดสอบจะตองถูกบันทึกใน Test 

Report ท้ังนี้ ความผิดพลาดท่ีเกิดจะตองถูกแกไขใหสอดคลองกับ 

Requirements และการออกแบบ 

- SI.06. Software Configuration ท่ีตรงกับ Requirements 

Specification ตองถูกตรวจสอบและยืนยันโดยลูกคาและมีเอกสาร 

Maintenance ประกอบหามีการเปล่ียนแปลงใหลงบันทึกใน Change 

Request 

- SI.07. มี ก า ร ทํ า  Verification แ ล ะ  Validation ต ล อ ด

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร เพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาไดพัฒนา

ระบบตามกระบวนการ และถูกตองการ Requirements ท้ังนี้ ปญหาและ

การแกไขตองถูกบันทึกในเอกสารนี ้

3.3.2 ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดท่ีพบ ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดท่ีพบจาก

การทดสอบการทํางานของระบบบริหารงานบุคคล 

 


