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วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : 
SDLC) ส าหรับระบบทั่วไปที่ได้มีการคิดค้นขึ้นมา สามารถแบ่ง
ออกเป็นล าดับขั้นได้ 4 ขั้นตอน คือ

1. การวิเคราะห์ระบบงาน
2. การออกแบบและวางระบบงาน 
3. การน าระบบเข้าสู่ธุรกิจหรือผู้ใช้ 
4. การด าเนินการสนับสนุนภายหลังการติดตั้ง

ระบบงาน 



1. การวิเคราะห์ระบบงาน
เป็นขั้นตอนของการศึกษาระบบงานเดิมท่ีใช้ใน

ปัจจุบัน (Current System) ปัญหาท่ีเกิดจากระบบงานเดิม 
ตลอดจนการศึกษาถึงความต้องการของธุรกิจ (Business Needs 
and Requirements) พร้อมกับการประเมินเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
หาทางเลือกท่ีเหมาะสมมาแก้ปัญหา



 2. การออกแบบและวางระบบงาน 
 เป็นขั้นตอนท่ีนักวิเคราะห์ระบบจะต้องวางโครงสร้าง

ของระบบงาน ในรูปลักษณะท่ัว ๆ ไปและในรูปลักษณะเฉพาะ
โดยมีการแจกแจงรายละเอียดท่ีแน่ชัดของแต่ละงาน หรือ
ระบบงานย่อยของระบบท่ีได้ออกแบบขึ้นจะถูกส่งต่อไปให้กับ
โปรแกรมเมอร์เพื่อจะได้ท าการเขียนโปรแกรมให้เป็นระบบท่ี
ปฏิบัติงานได้จริงในขึ้นตอนต่อไป 



 3. การน าระบบเข้าสู่ธุรกิจหรือผู้ใช้
 เป็นขั้นตอนท่ีน าเอาระบบงานมาติดตั้ง (Install) ให้กับ

ผู้ใช้ และเพื่อให้แน่ใจว่าระบบงานสามารถปฏิบัติงานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ระบบงานจะต้องถูกท าการตรวจสอบมาอย่าง
ดี พร้อมกับการฝึกอบรม (Education and Training) ให้ผู้ใช้
ระบบสามารถใช้ระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง



 4. การด าเนินการสนับสนุนภายหลังการติดตั้งระบบงาน 
เป็นขั้นตอนท่ีระบบงานใหม่ได้ถูกน ามาติดตั้งแล้วผู้ใช้

ระบบอาจจะยั งไม่คุ้ น เคยกับการท า งานในระบบใหม่
นักวิเคราะห์ระบบควรจะให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ใช้ระบบในการปฏิบัติงานท้ังนี้รวมถึงความต้องการ
ต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากระบบ
ได้ถูกติดต้ัง



ระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมท่ีเราก าลังพัฒนาอยู่นั้น 
ถ้าผู้พัฒนาต้องการให้ผลงานท่ีออกมามีการท างานท่ีถูกต้อง ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ ประหยัดเวลาในการท างาน ประหยัด
ต้นทุนในการผลิต ผู้พัฒนาหรือนักวิเคราะห์ระบบ (System 
Analysis: SA) ควรท่ีจะต้องเรียนขั้นตอนหรือวงจรในการพัฒนา
ระบบ ซึ่งมีอยู่ 7 ขั้นตอน ดังนี้



1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)
2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
3. วิเคราะห์ (Analysis)
4. ออกแบบ (Design)
5.สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction)
6. การปรับเปลี่ยน (Conversion)
7. บ ารุงรักษา (Maintenance)



สรุป ขั้นตอนที่ 1 : เข้าใจปัญหา
หน้าที่ : ตะหนักว่ามีปัญหาในระบบ
ผลลัพธ์ : อนุมัติการศึกษาความเป็นไปได้
เครื่องมือ : ไม่มี
บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ใช้หรือผู้บริหารช้ีแจง

ปัญหาต่อนักวิเคราะห์ระบบ



สรุป ขั้นตอนที่  2 : การศึกษาความเป็นไปได้  (Feasibility 
Study)

หน้าที่ : ก าหนดปัญหาและศึกษาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่
จะเปล่ียนแปลงระบบ

ผลลัพธ์ : รายงานความเป็นไปได้
เครื่องมือ : เก็บรวบรวมข้อมูลของระบบและคาดคะเน

ความต้องการของระบบ



บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบ : ผู้ใช้จะมีบทบาทส าคัญใน
การศึกษา

1. นักวิเคราะห์ระบบ จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดที่จ าเป็นเกี่ยวกับปัญหา

2. นักวิเคราะห์ระบบ คาดคะเนความต้องการ
ของระบบและแนวทางการแก้ปัญหา

3. นักวิเคราะห์ระบบ ก าหนดความต้องการที่แน่
ชัดซึ่งจะใช้ส าหรับข้ันตอนการวิเคราะห์ต่อไป

4. ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการต่อไป
หรือไม่



สรุป ขั้นตอนที่ 3 : การวิเคราะห์ (Analysis)
หน้าที่ : การก าหนดความต้องการของระบบใหม่ (ระบบ

ใหม่ทั้งหมดหรือแก้ไขระบบเดิม)
ผลลัพธ์ : รายงานข้อมูลเฉพาะของปัญหา
เครื่องมือ : เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล ผังงานระบบ 

(System Flow Charts)



บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ใช้จะต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
1. นักวิเคราะห์ระบบ ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ และศึกษาระบบเดิม 

เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการท างานละทราบว่าจุดส าคัญของระบบอยู่ที่ไหน
2. นักวิเคราะห์ระบบ เตรียมรายงานความต้องการของระบบใหม่
3. นักวิเคราะห์ระบบ เขียนแผนภาพการท างาน (Diagram) ของ

ระบบใหม่โดยไม่ต้องบอกว่าหน้าที่ใหม่ใบระบบจะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร
4. นักวิเคราะห์ระบบ เขียนสรุปรายงานข้อมูลเฉพาะของปัญหา
5. ถ้าเป็นไปได้นักวิเคราะห์ระบบอาจจะเตรียมแบบทดลองด้วย



สรุปขั้นตอนที่ 4 : การออกแบบ (Design)
หน้าที่ : ออกแบบระบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้และฝ่ายบริหาร
ผลลัพธ์ :  ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ (System 

Design Specification)
เครื่องมือ : ผังงานระบบ (System Flow Charts) 



บุคลากรและหน้าท่ี :
1.  นักวิ เคราะห์ระบบ ตัดสินใจเลือกคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ (ถ้าใช)้
2. นักวิเคราะห์ระบบเปลี่ยนแผนภาพทั้งหลายที่ได้จากขั้นตอนการ

วิเคราะห์มาเป็นแผนภาพล าดับขั้น
3. นักวิเคราะห์ระบบ ออกแบบความปลอดภัยของระบบ
4. นักวิเคราะห์ระบบ ออกแบบฟอร์มข้อมูลขาเข้า รายงาน และการ

แสดงผลบนจอภาพ
5. นักวิเคราะห์ระบบ ก าหนดจ านวนบุคลากรในหน้าที่ต่าง ๆ และการ

ท างานของระบบ
6. ผู้ใช้ ฝ่ายบริหาร และ นักวิเคราะห์ระบบทบทวน เอกสารข้อมูลเฉพาะ

การออกแบบ เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของระบบ



สรุป ขั้นตอนที่ 5 : การพัฒนาระบบ (Construction)
หน้าที่ : เขียนและทดสอบโปรแกรม
ผลลัพธ์ : โปรแกรมที่ทดสอบเรียบร้อยแล้ว เอกสารคู่มือ

การใช้งาน และการฝึกอบรม
เครื่องมือ :  เครื่องมือของโปรแกรมเมอร์ทั้งหลาย 

Editor, Compiler, Structure Walkthrough, วิธีการท ด ส อ บ
โปรแกรม การเขียนเอกสารประกอบการใช้งาน



บุคคลากรและหน้าท่ี :
1.  นักวิ เคราะห์ระบบ ดูแลการเตรียมสถานที่ และติดตั้ ง เครื่อง

คอมพิวเตอร์ (ถ้าซื้อใหม่)
2. นักวิเคราะห์ระบบ วางแผนและดูแลการเขียนโปรแกรม ทดสอบ

โปรแกรม
3. โปรแกรมเมอร์เขียนและทดสอบโปรแกรม หรือแก้ไขโปรแกรมถ้าซื้อ

โปรแกรมส าเร็จรูป
4. นักวิเคราะห์ระบบ วางแผนการทดสอบโปรแกรม
5. ทีมท่ีท างานร่วมกันทดสอบโปรแกรม
6. ผู้ใช้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมท างานตามที่ต้องการ
7. นักวิเคราะห์ระบบ ดูแลการเขียนคู่มือการใช้งานและการฝึกอบรม



ขั้นตอนนี้บริษัทจะน าระบบใหม่มาใช้แทนของเก่าภายใต้
การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ การป้อนข้อมูลต้องท าให้เสร็จ
เรียบร้อย และในที่สุดบริษัทเร่ิมต้นใช้งานระบบใหม่นี้ได้

การน าระบบเข้ามาควรจะท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละ
น้อย ที่ดีที่สุดคือ ใช้ระบบใหม่ควบคู่ไปกับระบบเก่าไปสักระยะ
หนึ่ง โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าตรงกัน
หรือไม่ ถ้าเรียบร้อยดีก็เอาระบบเก่าออกได้ และใช้ระบบใหม่
ต่อไป



 การบ ารุงรักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งาน
แล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อคือ

1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug)
2. ธุรกิจเปลี่ยนไป
การบ ารุงรักษาระบบควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของ

นักวิ เคราะห์ระบบ เมื่ อผู้บริหารต้ องการแก้ ไขส่วนใด 
นักวิ เคราะห์ระบบต้องเตรียมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษา
ผลกระทบต่อระบบ และให้ผู้บริหารตัดสินใจต่อไปว่าควรจะ
แก้ไขหรือไม่



ขั้นตอนการพัฒนาระบบ หน้าท่ี
1.  เข้าใจปัญหา 1.  ตระหนักว่ามีปัญหาในระบบ
2.  ศึกษาความเป็นไปได้ 1.  รวบรวมข้อมูล

2.  คาดคะเนค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์และอ่ืน ๆ
3.  ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบหรือไม่

3.  วิเคราะห์ 1.  ศึกษาระบบเดิม
2.  ก าหนดความต้องการของระบบ
3.  แผนภาพระบบเก่าและระบบใหม่
4.  สร้างระบบทดลองของระบบใหม่



ขั้นตอนการพัฒนาระบบ หน้าท่ี
4.  ออกแบบ 1.  เลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

2.  เปลี่ยนแผนภาพจากการวิเคราะห์เปน็แผนภาพ
ล าดับขั้น
3.  ค านึงถึงความปลอดภัยของระบบ
4.  ออกแบบInput และ Output
5.  ออกแบบไฟล์ฐานข้อมูล

5.  พัฒนาระบบ 1.  เตรียมสถานที่
2. เขียนโปรแกรม
3. ทดสอบโปรแกรม
4. เตรียมคู่มือการใช้และฝึกอบรม



ขั้นตอนการพัฒนาระบบ หน้าท่ี
6.  ปรับเปลี่ยนระบบ/น ามาใช้
งานจริง

1.  ป้อนข้อมลู
2.  เริ่มใช้งานระบบใหม่

7.  บ ารุงรักษา 1.  เข้าใจปัญหา
2.  ศึกษาส่ิงที่จะต้องแก้ไข
3.  ตัดสินใจว่าจะแก้ไขหรือไม่
4.  แก้ไขเอกสาร คู่มือ
5.  แก้ไขโปรแกรม
6.  ทดสอบโปรแกรม
7.  ใช้ระบบที่แก้ไขแล้ว




