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ใบงานที่ 3.8 
ขั้นตอนและการสรางระบบงานคอมพิวเตอร 

 
 ในการพัฒนาระบบนั้น ไดมีการกําหนดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และกําหนดขั้นตอนท่ีเปน
แนวทางใหนักวิเคราะหระบบปฏิบัติงานได โดยมีขอบกพรองนอยท่ีสุด เพราะงานการวิเคราะหระบบใน
ปจจุบันมีความซับซอนของงานมากกวาสมัยกอน นักวิเคราะหระบบจึงตองการมาตรฐานในการพัฒนา
ระบบดังกลาว จึงไดมีการคิดคนวงจรการพัฒนาระบบงานขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของนักวิเคราะห
ระบบ (System Analysis : SA) 
วงจรการพัฒนาระบบงานสําหรับระบบงานทั่วไป  
 วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) สําหรับระบบท่ัวไปท่ีไดมี
การคิดคนขึ้นมา สามารถแบงออกเปนลําดับขั้นได 4 ขั้นตอน คือ 
 1. การวิเคราะหระบบงาน เปนขั้นตอนของการศึกษาระบบงานเดิมท่ีใชในปจจุบัน (Current 
System) ปญหาท่ีเกิดจากระบบงานเดิม ตลอดจนการศึกษาถึงความตองการของธุรกิจ (Business Needs and 
Requirements) พรอมกับการประเมินเหตุการณตาง ๆ เพ่ือหาทางเลือกท่ีเหมาะสมมาแกปญหา 
 2. การออกแบบและวางระบบงาน เปนขั้นตอนหลังจากการวิเคราะหระบบงานซ่ึงเปนขึ้นตอนท่ี
นักวิเคราะหระบบจะตองวางโครงสรางของระบบงาน ในรูปลักษณะท่ัว ๆ ไปและในรูปลักษณะเฉพาะโดย
มีการแจกแจงรายละเอียดท่ีแนชัดของแตละงาน หรือระบบงานยอยของระบบท่ีไดออกแบบขึ้นจะถูกสง
ตอไปใหกับโปรแกรมเมอรเพ่ือจะไดทําการเขียนโปรแกรมใหเปนระบบท่ีปฏิบัติงานไดจริงในขึ้นตอน
ตอไป  
 3. การนําระบบเขาสูธุรกิจหรือผูใช เปนขัน้ตอนท่ีนําเอาระบบงานมาติดตั้ง (Install) ใหกับผูใช และ
เพ่ือใหแนใจวาระบบงานสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงคระบบงานจะตองถูกทําการตรวจสอบ
มาอยางดี พรอมกับการฝกอบรม (Education and Training) ใหผูใชระบบสามารถใชระบบงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตอง 
 4. การดําเนินการสนับสนุนภายหลังการติดตั้งระบบงาน เปนขั้นตอนท่ีระบบงานใหมไดถูกนํามา
ติดตั้งแลวผูใชระบบอาจจะยังไมคุนเคยกับการทํางานในระบบใหมนักวิเคราะหระบบควรจะใหคําแนะนํา
อยางตอเนื่อง เพ่ือชวยเหลือผูใชระบบในการปฏิบัติงานท้ังนี้รวมถึงความตองการตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นหรือ
เปล่ียนแปลงไปภายหลังจากระบบไดถูกติดตั้ง ซ่ึงนักจะเกี่ยวของกับการบํารุงรักษาระบบงาน (System 
Maintenance) และการปรับปรุงระบบงาน (System Improvement)เม่ือความตองการเปล่ียนแปลงไป และ
ระบบงานท่ีกําลังปฏิบัติอยูเปนประจํา จําเปนตองปรับปรุงใหม นักวิเคราะหระบบจะตองกลับไปเริ่มตนท่ี
ขั้นท่ี 1 ใหม และจะเปนเชนนี้เรื่อย  ๆ ไป ถาเกิดความเปล่ียนแปลงของระบบ 
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วงจรการพัฒนาระบบงานสําหรับระบบงานคอมพิวเตอร  
 ระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมท่ีเรากําลังพัฒนาอยูนั้น ถาผูพัฒนาตองการใหผลงานท่ีออกมามี
การทํางานท่ีถูกตอง ตรงกับความตองการของผูใช ประหยัดเวลาในการทํางาน ประหยัดตนทุนในการผลิต 
ผูพัฒนาหรือนักวิเคราะหระบบ (System Analysis: SA) ควรท่ีจะตองเรียนขั้นตอนหรือวงจรในการพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร ซ่ึงมีอยู 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. เขาใจปญหา (Problem Recognition) 
 2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
 3. วิเคราะห (Analysis) 
 4. ออกแบบ (Design) 
 5.สราง หรือพัฒนาระบบ (Construction) 
 6. การปรับเปล่ียน (Conversion) 
 7. บํารุงรักษา (Maintenance) 
   

ขั้นตอนที่ 1 : เขาใจปญหา (Problem Recognition) 
 ระบบจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือผูบริหารหรือผูใชมีความรูสึกวาตองการระบบสารสนเทศหรือระบบ
จัดการเดิม ไดแก ระบบเก็บเอกสารในตูเอกสารไมมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตองการใน
ปจจุบันได เชน บริษัทขยายตัวออกมีหนวยงานเพ่ิมมากขึ้นหรือมีสินคาท่ีตองควบคุมมากขึ้น แลวระบบเดิม
ไมไดมีการครอบคลุมถึงการขยายตัวของบริษัท ดังนั้นระบบเดิมควรท่ีจะตองไดรับการแกไขสมมติวาใน
ปจจุบันเรามีระบบฐานขอมูลลูกคาท่ีสามารถเก็บขอมูลได 1,000 ราย แตวาขอมูลลาสุด ณ ปจจุบันนั้น มี
ขอมูลเก็บอยูถึง 900 รายและในอนาคตอันใกลนี้จะเกิน 1,000 อยางแนนอน ดังนั้นกอนท่ีปญหาจะเกิดขึ้น 
ฝายบริหารจึงเรียกนักวิเคราะหระบบเขามาศึกษาวาเปนไปไดหรือไมท่ีจะเปล่ียนขนาดจํานวนลูกคาใหมาก
ขึ้น 
 ปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งของระบบสารสนเทศในปจจุบันก็คือระบบเหลานั้นเขียนมานานแลว 
สวนใหญก็เพ่ือติดตามเรื่องการเงินเทานั้น ไมไดมีจุดประสงคเพ่ือใหขอมูลขาวสารในการตัดสินใจ แต
ปจจุบันนี้ฝายบริหารตองการท่ีจะดูสถิติการขายเพ่ือใชในการคาดคะเนในอนาคต หรือความตองการอ่ืนๆซ่ึง
ไมอาจทําไดโดยระบบเดิม ดังนั้นฝายบริหารจะตองเริ่มไหวตัวกอนในเรื่องนี้ การท่ีจะแกไขระบบเดิมท่ีมีอยู
แลวไมใชเรื่องท่ีงายนัก หรือแมแตการสรางระบบใหม ดังนั้นควรจะมีการศึกษาเสียกอนวาความตองการ
ของเราพอท่ีเปนไปไดหรือไม ซ่ึงก็คือขั้นตอนถัดไป คือ การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
 
สรุป ขั้นตอนที่ 1 : เขาใจปญหา 
 หนาท่ี : ตะหนักวามีปญหาในระบบ 
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 ผลลัพธ : อนุมัติการศึกษาความเปนไปได 
 เครื่องมือ : ไมมี 
 บุคลากรและหนาท่ีรับผิดชอบ : ผูใชหรือผูบริหารช้ีแจงปญหาตอนักวิเคราะหระบบ 
 

ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
 จุดประสงคของขั้นตอนนี้คือ การกําหนดวาปญหาคืออะไรและตัดสินใจวาการพัฒนาสรางระบบ
สารสนเทศ หรือการแกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปไดหรือไม โดยท่ีเสียคาใชจายและเวลานอย
ท่ีสุด และไดผลลัพธเปนท่ีนาพอใจ ซ่ึงปกติแลวการศึกษาความเปนไปไดไมควรใชเวลาเกิน 1 เดือนปญหา
ตอไปก็คือนักวิเคราะหระบบจะตองกําหนดใหไดวาการแกปญหามีความเปนไปไดทางเทคนิคและบุคคลท่ี
สําคัญคือเรื่องเงินหรือไม เชน จากตัวอยางในขั้นตอนท่ีแลว ถาตองการเก็บขอมูลลูกคาเพ่ิมอีก 4,000 
รายการ ภายในอีก 5 ป ขางหนา จะตองใชอะไรบาง สวนใหญแลวปญหาท่ีเกิดก็จะเปนปญหาเกี่ยวกับ
ทางดานเทคนิค เชน คอมพิวเตอรท่ีใชอยูในบริษัทเพียงพอหรือไม คอมพิวเตอรอาจจะมีเนื้อท่ีของ Hard 
disk ไมเพียงพอ ถาไมพอจะหาไดในตลาดหรือไม รวมท้ัง Software วาสามารถแกไขไดหรือไม อาจจะตอง
ซ้ือใหมหรือพัฒนาขึ้นใหม เปนตน 
  ความเปนไปไดทางดานบุคลากรคือ บริษัทมีบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะพัฒนาและติดตั้งระบบเพียงพอ
หรือไม ถาไมมีจะหามาไดหรือไม จากท่ีใด เปนตน นอกจากนั้นควรจะใหความสนใจวาผูใชระบบมีความ
คิดเห็นอยางไรกับการเปล่ียนแปลง รวมท้ังความเห็นของผูบริหารดวย 
  สุดทายนักวิเคราะหระบบตองวเิคราะหใหไดวา ความเปนไปไดเรื่องคาใชจาย รวมท้ังเวลาท่ีจะตอง
ใชในการพัฒนาระบบ และท่ีสําคัญคือ ผลประโยชนท่ีไดรับ เรื่องเวลาเปนส่ิงสําคัญ ตัวอยางเชน การ
เปล่ียนแปลงระบบเพ่ือรองรับลูกคาใหไดมากกวา 1,000 รายการนั้นควรจะใชเวลาไมเกิน 1 ป ตั้งแตเริ่มตน
จนใชงานได คาใชจายในการนี้ไดแก เงินเดือน เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ เปนตน ซ่ึงจะตองประมาณการ
ตั้งแตเริ่มพัฒนาจนกระท่ังนําระบบมาใชงานจริงประจําวัน ซ่ึงจะตองมีคาใชจายประจําวันอยูดวย พูดถึงเรือ่ง
ผลประโยชนท่ีไดรับอาจจะมองเห็นไดไมงายนัก แตนักวิเคราะหระบบก็ควรมองและตีออกมาในรูปของเงิน
ใหได เชน เม่ือนําระบบใหมเขามาใชอาจจะทําใหคาใชจายบุคลากรลดลงหรือเพ่ิมกําไรมากขึ้น เชน ทําให
ยอดขายเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผูบริหารมีขอมูลพรอมท่ีจะชวยตัดสินใจท่ีดีขึ้นการคาดคะเนท้ังหลายเปนไป
อยางหยาบ ๆ เราไมสามารถหาตัวเลขท่ีแนนอนตายตัวได เนื่องจากท้ังหมดยังไมไดเกิดขึ้นจริง หลังจาก
เตรียมตัวเลขเรียบรอยแลว นักวิเคราะหระบบก็นําตัวเลข คาใชจาย และผลประโยชน (Cost – Benefit) มา
เปรียบเทียบกัน หลังจากนั้นประเมินวาคุมคาหรือไมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงระบบ ซ่ึงผูบริหารเปนคน
ตัดสินใจวาจะดําเนินการตอไปในขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis) หรือจะยกเลิกโครงการท้ังหมด 
สรุป ขั้นตอนที่ 2 : การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
 หนาท่ี : กําหนดปญหาและศึกษาวาเปนไปไดหรือไมท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบ 
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 ผลลัพธ : รายงานความเปนไปได 
 เครื่องมือ : เก็บรวบรวมขอมูลของระบบและคาดคะเนความตองการของระบบ 
  บุคลากรและหนาท่ีความรับผิดชอบ : ผูใชจะมีบทบาทสําคญัในการศึกษา 
  1. นักวิเคราะหระบบ จะตองเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดท่ีจาํเปนเกี่ยวกับปญหา 
  2. นักวิเคราะหระบบ คาดคะเนความตองการของระบบและแนวทางการแกปญหา 
  3. นักวิเคราะหระบบ กําหนดความตองการท่ีแนชัดซ่ึงจะใชสําหรับขั้นตอนการวิเคราะห
      ตอไป 
  4. ผูบริหารตัดสินใจวาจะดําเนนิโครงการตอไปหรือไม 
 

 ขั้นตอนที่ 3 : การวิเคราะห (Analysis) 
 เม่ือผานขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดแลว ก็เริ่มเขาสูการวิเคราะหระบบ การวิเคราะหระบบเริ่ม
ตั้งแตศึกษาระบบการทํางานของธุรกิจนั้น ในกรณีท่ีระบบท่ีเราศึกษานั้นเปนระบบสารสนเทศอยูแลว 
จะตองศึกษาวาทํางานอยางไร เพราะวาเปนการยากท่ีจะออกแบบระบบใหมโดยท่ีไมทราบวาระบบเดิม
ทํางานอยางไร หรือธุรกิจดําเนินการอยางไร หลังจากนั้นกําหนดความตองการของระบบใหม ซ่ึง
นักวิเคราะหระบบจะตองใชเทคนิคการเก็บขอมูล (Fact Gathering Techniques) ไดแก ศึกษาเอกสารท่ีมีอยู 
ตรวจสอบวิธีการทํางานในปจจุบัน สัมภาษณผูใชและผูจัดการท่ีมีสวนเกี่ยวของกับระบบ 
  เอกสารท่ีมีอยูไดแก คือมือการใชงาน แผนผังสายงานขององคกร รายงานตาง ๆ ท่ีหมุนเวียนอยูใน
ระบบ การศึกษาวิธีการทํางานในปจจุบันจะทําใหนักวิเคราะหระบบรูวาระบบจริง ๆ ทํางานอยางไร ซ่ึง
บางครั้งอาจจะคนพบขอผิดพลาดก็ได ตัวอยางวิธีการทํางานของระบบ เชน เม่ือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บเงิน
จะมีขั้นตอนอยางไรในการจายเงิน ขั้นตอนท่ีพนักงานปอนขอมูลในใบเรียกเก็บเงินอยางไร เฝาสังเกตการ
ทํางานของบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเขาใจและเห็นจริง ๆ วาขั้นตอนการทํางานเปนอยางไร ซ่ึงจะทําให
นักวิเคราะหระบบคนพบจุดสําคัญของระบบวาอยูท่ีใด 
  การสัมภาษณผูใชและผูบริหารทําใหนักวิเคราะหระบบทราบวาการทํางานเปนอยางไร เนื่องจาก
ผูใชหรือผูบริหารจะเปนบุคคลท่ีเช่ียวชาญในหนาท่ีท่ีทําอยู ดังนั้นบุคคลเหลานี้จะเปนผูท่ีบอกไดวาส่ิงท่ีขาด
หายไปในระบบคืออะไร และส่ิงท่ีเขาตองการมีอะไรบางเม่ือเก็บรวบรวมขอมูลแลวจะนํามาเขียนรวมเปน
รายงานการทํางานของระบบซ่ึงควรแสดงหรือเขียนออกมาเปนรูปแทนท่ีจะทําออกมาเปนตัวหนังสือ ซ่ึงการ
แสดงดวยแผนภาพจะทําใหเขาใจระบบไดดีและงายขึ้น หลังจากนั้นจะเตรียมแผนภาพอีกชุดหนึ่งซ่ึงรวม
หนาท่ีใหมท่ีผูใชตองการเขาไปดวย โดยท่ียังไมตองทราบในรายละเอียดวาหนาท่ีใหมนั้นทําอยางไร 
  หลังจากนั้นนักวิเคราะหระบบ อาจจะนําขอมูลท่ีรวบรวมได และความตองการของระบบ นํามา
เขียนเปนแบบทดลอง (Prototype) การทําแบบทดสองมีประโยชนมากในการนําเสนอตอผูใชเพราะทําให
เห็นวา ระบบจริงท่ีเราจะพัฒนาขึ้นมามีหนาตาเปนอยางไร ทํางานอะไรใหไดบาง และเปนไปตามความ
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ตองการของผูใชหรือไม เม่ือมีอะไรท่ีไมถูกตอง เราจะไดแกไขไดทันทวงทีกอนท่ีนําไปพัฒนาจริง ๆ 
เพราะวาหลังจากการพัฒนาระบบแลว หมายถึงการเขียนโปรแกรมแลว ยากตอการแกไข ดังนั้นแบบทดลอง
ชวยลดขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได 
 เม่ือจบขั้นตอนการวิเคราะหจะตองเขียนรายงานสรุปออกมาเปน “ขอมูลเฉพาะของปญหา” 
(Problem Specification) ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังนี ้
  - รายละเอียดของระบบเดิม ซ่ึงควรจะเขียนออกมาเปนรูปภาพแสดงการทํางานของระบบ    
  พรอมคําบรรยาย 
  - กําหนดความตองการของระบบใหม รวมท้ังรูปภาพแสดงการทํางานพรอมคําบรรยาย 
  - ขอมูลและไฟลท่ีจําเปน 
  - คําอธิบายวิธีการทํางาน และส่ิงท่ีจะตองแกไข 
สรุป ขั้นตอนที่ 3 : การวิเคราะห (Analysis) 
 หนาท่ี : การกําหนดความตองการของระบบใหม (ระบบใหมท้ังหมดหรือแกไขระบบเดิม) 
 ผลลัพธ : รายงานขอมูลเฉพาะของปญหา 
 เครื่องมือ : เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล ผังงานระบบ (System Flow Charts) 
 บุคลากรและหนาท่ีรับผิดชอบ : ผูใชจะตองใหความรวมมือเปนอยางด ี
  1. นักวิเคราะหระบบ ศึกษาเอกสารท่ีมีอยู และศึกษาระบบเดิม เพ่ือใหเขาใจถึงขั้นตอนการ
  ทํางานละทราบวาจดุสําคัญของระบบอยูท่ีไหน 
  2. นักวิเคราะหระบบ เตรยีมรายงานความตองการของระบบใหม 
  3. นักวิเคราะหระบบ เขยีนแผนภาพการทํางาน (Diagram) ของระบบใหมโดยไมตองบอก
  วาหนาท่ีใหมใบระบบจะพัฒนาขึ้นมาไดอยางไร 
  4. นักวิเคราะหระบบ เขยีนสรุปรายงานขอมูลเฉพาะของปญหา 
  5. ถาเปนไปไดนักวิเคราะหระบบอาจจะเตรยีมแบบทดลองดวย 
 ขั้นตอนที่ 4 : การออกแบบ (Design) 
 ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะหระบบจะนําการตัดสินใจของฝายบริหารท่ีไดจากใน
ขั้นตอนการวิเคราะหมาเลือกซ้ือคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟแวรดวย (ถามีหรือเปนไปได) การส่ังซ้ือ
คอมพิวเตอรฮารดแวรควรจะทําตั้งแตเนิ่น ๆ เพราะเม่ือถึงเวลาท่ีซอฟตแวรเรียบรอยแลวเครื่องจะไดมาถึง
พอดีหลังจากนั้นนกัวิเคราะหระบบจะนําแผนภาพตาง ๆ ท่ีเขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะหทางแปลงเปน
แผนภาพตามลําดับขั้น (แบบตนไม) เพ่ือใหมองเห็นภาพลักษณท่ีแนนอนของโปรแกรมวามีความสัมพันธ
กันอยางไร และโปรแกรมอะไรบางท่ีจะตองเขียนในระบบ หลังจากนั้นก็เริ่มตัดสินใจวาควรจะจัด
โครงสรางของโปรแกรมอยางไร การเช่ือมโยงระหวางโปรแกรมควรจะทําอยางไร ในขั้นตอนการวิเคราะห 
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นักวิเคราะหระบบตองหาวา “จะตองทําอะไร” (What) แตในขั้นตอนการออกแบบตองรูวา “จะตองทํา
อยางไร” (How) 
  ในการออกแบบโปรแกรมตองคํานึงถึงความปลอดภัย (Security) ของระบบดวย เพ่ือปองกันการ
ผิดพลาดท่ีอาจะจะเกิดขึ้นได เชน การใช “รหัส” สําหรับผูใชท่ีมีสิทธ์ิสํารองไฟลขอมูล ท้ังหมด เปนตน 
 นักวิเคราะหระบบจะตองออกแบบฟอรมสําหรับขอมูลขาเขา (Input Format) ออกแบบรายงาน 
(Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลักการในการออกแบบฟอรมขอมูลขาเขาก็
คือ งายตอการใช และปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นใหไดมากท่ีสุด การออกแบบรายงานและแสดงผล
บนจอภาพควรจะดูและเขาใจงายถัดมาระบบจะตองออกแบบวิธีการใชงาน เชน กําหนดวาการปอนขอมูล
จะตองทําอยางไร จํานวนบุคลากรท่ีตองการในหนาท่ีตาง ๆ เชน จํานวนพนักงานปองขอมูลวาจะตองใชกี่
คน เปนตนแตถานักวิเคราะหระบบตัดสินใจวาการซ้ือซอฟตแวรดีกวาการเขียนโปรแกรมขั้นตอนการ
ออกแบบก็ไมจําเปนเลย เพราะเราสามารถนําซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชงานไดทันที จึงไมจําเปนจะตอง
ออกแบบโปรแกรมท้ังหลาย แตถาตัดสินใจวาตองพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใชเอง ส่ิงท่ีนักวิเคราะหระบบ
ออกแบบมาท้ังหมดในขั้นตอนท่ีกลาวมาท้ังหมดจะนํามาเขียนเปนเอกสารชุดหนึ่งท่ีเรียกวา “ขอมูลเฉพาะ
ของการออกแบบระบบ” (System Design Specification) และส่ิงท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ ตองตรวจสอบ
กับผูใชวาถูกตองหรือไมกอนจะทําการสงมอบใหโปรแกรมเมอรนําไปเขียนโปรแกรมตอไป 
สรุปขั้นตอนที่ 4 : การออกแบบ (Design) 
 หนาท่ี : ออกแบบระบบใหมเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใชและฝายบริหาร 
 ผลลัพธ : ขอมูลเฉพาะของการออกแบบ (System Design Specification) 
 เครื่องมือ : ผังงานระบบ (System Flow Charts)  
 บุคลากรและหนาท่ี : 
  1. นักวิเคราะหระบบ ตดัสินใจเลือกคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวร (ถาใช) 
  2. นักวิเคราะหระบบเปล่ียนแผนภาพท้ังหลายท่ีไดจากขั้นตอนการวิเคราะหมาเปน 
  แผนภาพลําดับขั้น 
  3. นักวิเคราะหระบบ ออกแบบความปลอดภัยของระบบ 
  4. นักวิเคราะหระบบ ออกแบบฟอรมขอมูลขาเขา รายงาน และการแสดงผลบนจอภาพ 
  5. นักวิเคราะหระบบ กําหนดจํานวนบุคลากรในหนาท่ีตาง ๆ และการทํางานของระบบ 
  6. ผูใช ฝายบริหาร และ นักวิเคราะหระบบทบทวน เอกสารขอมูลเฉพาะการออกแบบ เพ่ือ
  ความถูกตองและสมบูรณของระบบ 
  
ขั้นตอนที่ 5 : การพัฒนาระบบ (Construction) 
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 ในขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอรจะเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมวา ทํางานถูกตองหรือไม ตองมีการ
ทดสอบกับขอมูลจริงท่ีเลือกแลว ถาทุกอยางเรียบรอย เราจะไดโปรแกรมท่ีพรอมท่ีจะนําไปใชงานจริงตอไป 
หลังจากนั้นตองเตรียมคูมือการใชและการฝกอบรมผูใชงานจริงในระบบ 
  ระยะแรกในขั้นตอนนี้นักวิเคราะหระบบตองเตรียมสถานท่ีสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ดูแลการ
เตรียมติดตั้งสายไฟฟา เฟอรนิเจอร แอรคอนดิชัน เปนตน เม่ือติดตั้งคอมพิวเตอรแลว จะตองตรวจสอบวา
คอมพิวเตอรทํางานเรียบรอยด ี
  โปรแกรมเมอรเขียนโปรแกรมตามขอมูลท่ีไดจากเอกสารขอมูลเฉพาะของการออกแบบ (Design 
Specification) ปกติแลวนักวิ เคราะหระบบไมมีหนาท่ีเกี่ยวของในการเขียนโปรแกรม แตถาหาก
โปรแกรมเมอรคิดวามีวิธีการเขียนอ่ืนท่ีดีกวาจะตองปรึกษานักวิเคราะหระบบเสียกอน เพ่ือท่ีวานักวิเคราะห
ระบบจะบอกไดวาโปรแกรมท่ีจะแกไขนั้นมีผลกระทบกับระบบท้ังหมดหรือไม โปรแกรมท่ีเขียนเรียบรอย
แลวตองมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งเปนกลุม พรอมดวยนักวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอรและผูใช เพ่ือคนหา
วาอาจจะมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นท่ีไหนไดบาง วิธีการนี้เราเรียกวา “Structure Walkthrough” การทดสอบ
โปรแกรมจะตองทดสอบกับขอมูลท่ีเลือกแลวชุดหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเลือกโดยผูใช การทอดสอบเปนหนาท่ีของ
โปรแกรมเมอร แตนักวิเคราะหระบบตองแนใจวา โปรแกรมท้ังหมดจะตองไมมีขอผิดพลาด 
  หลังจากนั้นตองควบคุมดูแลการเขียนคูมือซ่ึงควนจะประกอบดวยคูมือการใชงานสารบัญอางอิง 
“Help” บนจอภาพเปนตน นอกจากคูมือการใชงานแลว ตองมีการฝกอบรมพนักงานท่ีจะเปนผูใชงานจริง
ของระบบ เพ่ือใหเขาใจและทํางานไดโดยไมมีปญหาอาจจะอบรมตัวตอตัวหรอืเปนกลุมก็ได 
สรุป ขั้นตอนที่ 5 : การพัฒนาระบบ (Construction) 
 หนาท่ี : เขียนและทดสอบโปรแกรม 
 ผลลัพธ : โปรแกรมท่ีทดสอบเรียบรอยแลว เอกสารคูมือการใชงาน และการฝกอบรม 
 เครื่องมือ : เครื่องมือของโปรแกรมเมอรท้ังหลาย Editor, Compiler, Structure Walkthrough, วิธีการ
 ทดสอบโปรแกรม การเขียนเอกสารประกอบการใชงาน 
 บุคคลากรและหนาท่ี : 
  1. นักวิเคราะหระบบ ดูแลการเตรียมสถานท่ีและติดตั้งเครือ่งคอมพิวเตอร (ถาซ้ือใหม) 
  2. นักวิเคราะหระบบ วางแผนและดูแลการเขยีนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม 
  3. โปรแกรมเมอรเขียนและทดสอบโปรแกรม หรือแกไขโปรแกรมถาซ้ือโปรแกรม 
  สําเร็จรูป 
  4. นักวิเคราะหระบบ วางแผนการทดสอบโปรแกรม 
  5. ทีมท่ีทํางานรวมกันทดสอบโปรแกรม 
  6. ผูใชตรวจสอบใหแนใจวา โปรแกรมทํางานตามท่ีตองการ 
  7. นักวิเคราะหระบบ ดูแลการเขียนคูมือการใชงานและการฝกอบรม 
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 ขั้นตอนที่ 6 : การปรับเปลีย่น (Conversion) 
 ขั้นตอนนี้บริษัทจะนําระบบใหมมาใชแทนของเกาภายใตการดูแลของนักวิเคราะหระบบ การปอน
ขอมูลตองทําใหเสร็จเรียบรอย และในท่ีสุดบริษัทเริ่มตนใชงานระบบใหมนี้ได 
  การนําระบบเขามาควรจะทําอยางคอยเปนคอยไปทีละนอย ท่ีดีท่ีสุดคือ ใชระบบใหมควบคูไปกับ
ระบบเกาไปสักระยะหนึ่ง โดยใชขอมูลชุดเดียวกันแลวเปรียบเทียบผลลัพธวาตรงกันหรือไม ถาเรียบรอยดีก็
เอาระบบเกาออกได และใชระบบใหมตอไป 
 

 ขั้นตอนที่ 7 : การบํารุงรักษา (Maintenance) 
 การบํารุงรกัษาไดแก การแกไขโปรแกรมหลังจากใชงานแลว สาเหตุท่ีตองแกไขระบบสวนใหญมี 2 
ขอคือ 
 1. มีปญหาในโปรแกรม (Bug) 
 2. ธุรกิจเปล่ียนไป 
 จากสถิติของระบบท่ีพัฒนาแลวท้ังหมดประมาณ 40% ของคาใชจายในการแกไขโปรแกรม 
เนื่องจากมี Bug ดังนั้นนักวิเคราะหระบบควรใหความสําคัญกับการบํารุงรักษา ซ่ึงปกติจะคิดวาไมมี
ความสําคัญมากนักเม่ือธุรกิจขยายตัวมากขึ้น ความตองการของระบบอาจจะเพ่ิมมากขึ้น เชน ตองการ
รายงานเพ่ิมขึ้น ระบบท่ีดีควรจะแกไขเพ่ิมเติมส่ิงท่ีตองการได 
  การบํารุงรักษาระบบควรจะอยูภายใตการดูแลของนักวิเคราะหระบบ เม่ือผูบริหารตองการแกไข
สวนใด นักวิเคราะหระบบตองเตรียมแผนภาพตาง ๆ และศึกษาผลกระทบตอระบบ และใหผูบริหาร
ตัดสินใจตอไปวาควรจะแกไขหรือไม 
 

สรุป วงจรการพัฒนาระบบ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป วงจรการพัฒนาระบบ 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ หนาที ่
1.  เขาใจปญหา 1.  ตระหนักวามีปญหาในระบบ 
2.  ศึกษาความเปนไปได 1.  รวบรวมขอมูล 

2.  คาดคะเนคาใชจาย ผลประโยชนและอ่ืน ๆ 
3.  ตัดสินใจวาจะเปล่ียนแปลงระบบหรือไม 

3.  วิเคราะห 1.  ศึกษาระบบเดิม 
2.  กําหนดความตองการของระบบ 
3.  แผนภาพระบบเกาและระบบใหม 
4.  สรางระบบทดลองของระบบใหม 
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ขั้นตอนการพัฒนาระบบ หนาที ่
4.  ออกแบบ 1.  เลือกซ้ือคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวร 

2.  เปล่ียนแผนภาพจากการวิเคราะหเปนแผนภาพลําดับขั้น 
3.  คํานึงถึงความปลอดภัยของระบบ 
4.  ออกแบบInput และ Output 
5.  ออกแบบไฟลฐานขอมูล 

5.  พัฒนา 1.  เตรียมสถานท่ี 
2. เขียนโปรแกรม 
3. ทดสอบโปรแกรม 
4. เตรียมคูมือการใชและฝกอบรม 

6.  นํามาใชงานจริง 1.  ปอนขอมูล 
2.  เริ่มใชงานระบบใหม 

7.  บํารุงรักษา 1.  เขาใจปญหา 
2.  ศึกษาส่ิงท่ีจะตองแกไข 
3.  ตัดสินใจวาจะแกไขหรือไม 
4.  แกไขเอกสาร คูมือ 
5.  แกไขโปรแกรม 
6.  ทดสอบโปรแกรม 
7.  ใชระบบท่ีแกไขแลว 

 


