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ค าน า 
 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการพัฒนาข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศ  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเป็นกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการท างานของศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 สาระส าคัญของคู่มือการปฏิบัติงานประกอบด้วยวิธีการและกระบวนการในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเริ่มตั้งแต่การวางแผนระบบ (Systems Planning)  การวิเคราะห์ระบบ (Systems 
Analysis)  การออกแบบระบบ (Systems Design)  การพัฒนาระบบ (Systems Development)  
การติดตั้งและด าเนินการใช้ระบบ (Systems Implementation & Operation)  ตลอดจนถึงการ
บ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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สารบัญ 
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- หน้าที่ความรับผิดชอบ 4 
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- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 10 

การวางแผนระบบ (Systems Planning) 16 
 ก าหนดโอกาสของระบบสารสนเทศในการใช้งาน (Identify Opportunity) 17 
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ชื่อคู่มือ  กระบวนการพัฒนาข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 
1  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ

บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2.  เพ่ือแสดงให้เห็นรายละเอียดขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยฯ 
4.  เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
5.  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงาน: กระบวนการการพัฒนาข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 2 กระบวนการ มีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้  

1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มจากการวางแผนพัฒนาและบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดและพัฒนามาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เริ่มจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูล
สารสนเทศ การพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การประมวลผลและรายงาน และ
การดูแลระบบ 
โดยทั้ง 2 บวนการมีข้ันตอน คือ 

1. รับทราบความต้องการ/ ปัญหา จากผู้ขอรับบริการ  
2 ศึกษาความเป็นไปได้ของความต้องการ/ ปัญหา  
3 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
4. ออกแบบระบบ  
5 พัฒนาระบบ 
6. ทดสอบระบบ/ แก้ไขระบบ  
7 ติดตั้งระบบ/ จัดท าคู่มือ/ฝึกอบรม 
8. การดูแล/ บ ารุงรักษาระบบ  
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9. ติดตามและประเมินผลเพ่ือน าไปปรับปรุงระบบต่อไป   
ทั้งนี้การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จะได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้พัฒนาระบบต่อไป 

 
ค าจ ากัดความ 

1. ระบบ (System) คือกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ 

2 ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะ
ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและ
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล 
เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Database Management System)  

3.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology System)  หมายถึง 
ระบบงานของหน่วยงานที่น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วย
ในการสร้างสารสนเทศที่หน่วยงานสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การ
สนับสนุนการให้บริการ การพัฒนาและควบคุมการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม ข้อมูลและสารสนเทศ เป็นต้น 

4. การพัฒนาระบบ คือ การสร้างระบบงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ให้สามารถท างาน เพ่ือแก้ปัญหาโดยการก าหนดความต้องการด้านซอร์ฟแวร์ หมายถึง น าระบบที่ได้
ออกแบบไว้มาทบทวนเพ่ือก าหนดการจัดท าซอฟต์แวร์ ออกแบบซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม และ
การทดสอบโปรแกรม  

5. เครื่องมือในการพัฒนาระบบ (Tools) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสร้างหรือวาด
แบบจ าลองชนิดต่าง ๆ ตรวจสอบ ความถูกต้องของแบบจ าลอง ช่วยสร้างรายงานและแบบฟอร์ม 
รวมทั้งช่วยสร้างโค๊ดโปรแกรมให้อัตโนมัติ  

6. เทคนิค (Techniques) คือ วิธีการที่เป็นแนวทางเพ่ือช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถ
ด าเนินกิจกรรมในข้ันตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. วิเคราะห์ความต้องการ/ วิเคราะห์ปัญหา คือการศึกษาท าความเข้าใจระบบงานเดิม ถึง
จุดอ่อนและจุดแข็งของระบบ เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
ทั้งนี้นักวิเคราะห์ระบบคือผู้ที่ด าเนินการพัฒนาแนวคิดของระบบใหม่ ด้วยการสร้างแบบจ าลอง
กระบวนการ และแบบจ าลองข้อมูล 
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8. การออกแบบระบบ คือ การออกแบบรายละเอียดหรือการออกแบบเชิงกายภาพ 
(Physical Design) ประกอบด้วยการออกแบบผลลัพธ์  การออกแบบวิธีการน าข้อมูลเข้า การ
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใชู้ การออกแบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูลการพิจารณาด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์การสื่อสารที่ต้องใช้ในระบบ 

9.  ระบบจ าลอง (Prototype) หมายถึงระบบสารสนเทศจ าลองที่ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือแสดงให้
เห็นภาพรวมของระบบสารสนเทศ ส าหรับใช้ในการน าเสนอให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องก่อน
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ใช้งานจริงต่อไป   

10.  เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถ
เข้าใช้งานดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ดังนี้ 

 ผู้ดููแลระบบ (System Administrator) หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ผู้พัฒนาระบบ (System Developer) หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบงานสารสนเทศของหน่วยงาน 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1  แสดงโครงสร้างการบรหิารงานของศูนย์เทคโนโลยีดจิิทัล 

 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์เทคโนโลยี

ดิจิทัลมีหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ตามที่หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มอบหมาย 
ดังต่อไปนี้ 
 1. งานวิเคราะห์และออกแบบ 
     มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ในการสร้างระบบงานใหม่และ
ปรับปรุงระบบงานเดิม วิเคราะห์ ออกแบบ ขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล
ระบบความปลอดภัย รวมถึงประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด  
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

งานบริหารทั่วไป 
 

- หน่วยบริหารงานทั่วไป 
- หน่วยนโยบายและแผน 
- หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษาและ ITA 
 

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
 

- หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- หน่วยบริการเครือข่าย 
- หน่วยบริการดาต้าเซ็นเตอร์ 
- หน่วยสื่อสาร 

งานบริการวิชาการเทคโนโลย ี
 

- หน่วยบริการคอมพิวเตอร์
และสื่อโสตทัศน ์

- หน่วยฝึกอบรมและบริการ
วิชาการ 

- หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และ
บทเรียนออนไลน ์
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     มีหน้าที่การปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1.1 ก าหนดแผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ และก าลังคน ที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบงาน 
 1.2 เก็บความต้องการ และรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญต่อการพัฒนาระบบงาน 
 1.3 จัดท าเอกสาร และวิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบัน 
 1.4 วิเคราะห์ความต้องการระบบงานในปัจจุบัน และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาให้แก่
หน่วยงานที่ต้องการพัฒนา/ ปรับปรุงระบบ 

    1.5 ทบทวนและยื่นข้อเสนอระบบงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    1.6 ออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน 
    1.7 ออกแบบแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลและโครงสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ 

1.8  ออกแบบลักษณะการติดต่อระหว่างผู้ใช้ระบบกับระบบงานคอมพิวเตอร์ (User 
Interfaces) ร่างแบบโครงการ (Mockup) ร่างหน้าจอ GUI 

1.9 ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและเทคนิค 
1.10 ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย (Security) และการควบคุม (Control) ระบบ 
1.11 ให้ค าแนะน าทางด้านการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้ระบบด าเนินไปได้ตามเป้าหมาย 
1.12 วางแผนงานต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ถูกน ามาใช้แทนระบบเดิมโดยให้

มีความยุ่งยากน้อยที่สุด (Conversion Plans) 
 2.  งานพัฒนาและบ ารุงรักษาโปรแกรม 
     มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบงานใหม่ และแก้ไขปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบงาน
เดิมให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหน้าที่การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     มีหน้าที่การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 2.2 แก้ไขปรับปรุง บ ารุงรักษาและดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศเดิม ให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 3.  งานเขียนคู่มือและทดสอบระบบ 
     มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลจัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ทดสอบการใช้งาน
ตรวจสอบช่องโหว่ ระบบความปลอดภัยของโปรแกรมและเว็บเพจระบบสารสนเทศ  ประสานงานกับ
ผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) 
       มีหน้าที่การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     3.1  ทดสอบการใช้งานของระบบ 

3.1.1 ทดสอบการใช้งานระบบตามแต่ละกรณี (Test Case) 
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3.1.2 ทดสอบการใช้งานระบบตามแต่ละขั้นตอนการท างาน (e-Test) 
3.1.3 ทดสอบการใช้งานระบบตามปริมาณการใช้งานระบบ (e-Load) 

 3.2 จัดท าคู่มือต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ 
4.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล : ก ากับ ดูแล ให้นโยบาย ข้อเสนอแนะและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

ผู้พัฒนาระบบ : วิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์ปัญหา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และด าเนินการออกแบบ พัฒนาระบบ จัดท าคู่มือและอบรมผู้ใช้งาน 

ผู้ขอรับบริการ : แจ้งความประสงค์ขอรับบริการ โดยให้ข้อมูลกระบวนการ ความต้องการ 
เสนอแนะ ระบบงานที่ต้องการแก่ผู้พัฒนาระบบ รวมถึงเข้าร่วมในการพิจารณาผลการออกแบบ  
การทดสอบระบบ รับการฝึกอบรม การใช้งานระบบ การแจ้งปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ และการตอบ
แบบประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานระบบ 

 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
 ข้อตกลงระยะเวลาการให้บริการ SLA (Service Level Agreement) 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาวิเคราะห์

ออกแบบระบบ 
10  วัน ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่

อ อ ก แ บ บ ส า ม า ร ถ
ตอบสนองความต้องการ
ในการใช้ประโยชน์ของ
ห น่ ว ย ง า น / ผู้ ข อ รั บ
บริการได ้

หน่วยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 พัฒนาระบบ อย่างน้อย 
60 วัน 

ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ มี
ประสิทธิภาพตรงตาม
การออกแบบระบบ 

หน่วยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 การทดสอบระบบ 7  วัน ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่
พัฒนาได้รับการทดสอบ
และปรับปรุงให้เหมาะ
กับการใช้งานจริง 

หน่วยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 การติดตั้งระบบและ

การน าไปใช้ 
7 วัน ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 การติดตามและ
ประเมินผล 

5 วัน มีการติดตามและ
ประเมินผล 

หน่วยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ต าแหน่งประเภท    วิชาการ 
สายงาน     วิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอรซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหก าหนดคุณลักษณะของเครื่องจัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรศึกษา วิเคราะหออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกตการจัดท าคูมือการใช
ค าสั่งตาง ๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใชเครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบ
สารสนเทศรวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร และธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสการใหค าปรึกษาแนะน า อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตาง ๆ แกบุคคล 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ชื่อต าแหนงในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับต าแหนงดังนี้ 

   นักวิชาการคอมพิวเตอร   ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร   ระดับช านาญการ 

   นักวิชาการคอมพิวเตอร   ระดับช านาญการพิเศษ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร   ระดับเชี่ยวชาญ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร   ระดับทรงคุณวุฒิ 

ก.พ.อ.  ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 
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ต าแหน่งประเภท    วิชาการ 
ชื่อสายงาน     วิชาการคอมพิวเตอร์ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ระดับต าแหน่ง      ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
    1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง  เพ่ืออ านวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในความรับผิดชอบด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

    2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย ามากที่สุด 
    3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตาม

ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ 
    4) เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้

แล้วเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 
    5) เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง เพ่ือให้

ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
    6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล

ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากท่ีสุด 

    7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

    8) รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง 
การติดตั้งระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรง
ตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน 
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2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
    1) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
    2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
    1) ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน

คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 
    2) ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้  สนับสนุนการใช้ระบบงานที่ พัฒนา  

แก่เจ้าหน้าที ่ ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
    3) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการน าระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้หากมี

ปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชา

หนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชา

หนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชา 

หนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 
4. ได้รับปริญญาอย่างอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยขั้นตอนหรือวงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งเกิดจากความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุง
ระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิม ดังรูป 
 

 
 

รูปที่  2  วงจรการพัฒนาระบบ (Software Development Life Cycle) 
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แผนภูมิการท างานกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (กรณ:ี การจัดท าระบบสารสนเทศใหม่) 

 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน / ผู้ขอใช้บริการ ผู้บริหารศูนย์เทคโนฯ ฝ่ายพัฒนาระบบฯ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 
 
 

 

เริ่มต้น 

รวบรวมความต้องการ 

แจ้งความต้องการ 

พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

เห็นชอบให้ด าเนินการ 

ไม่เห็นชอบ 

แต่งตั้ง/ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมคณะท างาน 
วางแผนงาน มอบหมายงาน 

ส ารวจ 
รวบรวมความต้องการ 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
ศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ 

แนวทางในการพัฒนาระบบฯ 
(Conceptual Design) 

 

 
 
 

A 
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ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน / ผู้ขอใช้บริการ ผู้บริหารศูนย์เทคโนฯ ฝ่ายพัฒนาระบบฯ 

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

ก าหนดกรอบและแนวทาง 
ในการพัฒนาระบบ 

วิเคราะห์ระบบ 
และความต้องการ 
(System Analasis) 

ออกแบบระบบ 
(System Design) 

พัฒนา / แก้ไขปรับปรุงระบบ 
(Code Development) 

ทดสอบระบบ 
(Testing) 

พิจารณาผลการ
ทดสอบระบบ 

ไม่พร้อมใช้งาน 

พร้อมใช้งาน 

ส่งมอบระบบ 

จัดท าคู่มือ 
ตรงความต้องการ 

ไม่ตรงความต้องการ 

A 

B 

 
 ตรวจรับระบบ

ตรวจสอบคุณภาพ 
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ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน / ผู้ขอใช้บริการ ผู้บริหารศูนย์เทคโนฯ ฝ่ายพัฒนาระบบฯ 

16    

17    

18    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งระบบ 

ฝึกอบรม 

B 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ติดตามและประมวลผล 

สิ้นสุด 
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แผนภูมิการท างานกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (กรณ:ี การพัฒนา/ ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีการใช้งานแล้ว) 

 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน / ผู้ขอใช้บริการ ผู้บริหารศูนย์เทคโนฯ ฝ่ายพัฒนาระบบฯ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

เริ่มต้น 

รวบรวมความต้องการ 

แจ้งความต้องการ 

ประชุมคณะท างาน 
วางแผนงาน มอบหมายงาน 

พัฒนา/ แก้ไขปรับปรุงระบบ 
(Code Development) 

ทดสอบระบบ 
(Testing) 

พิจารณาผลการ
ทดสอบระบบ 

ไม่พร้อมใช้งาน 

พร้อมใช้งาน 

ส่งมอบระบบ 

จัดท าคู่มือ 

A 
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ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน / ผู้ขอใช้บริการ ผู้บริหารศูนย์เทคโนฯ ฝ่ายพัฒนาระบบฯ 

9    

10    

11    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งระบบ 

ฝึกอบรม 

A 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ติดตามและประมวลผล 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

   1. การวางแผนระบบ (Systems Planning) 
 

   การวางแผนระบบ (Systems Planning)  เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

   กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : กระบวนการย่อยการวางแผนระบบ 
(Systems Planning)   

 

       
    การวางแผนระบบ (Systems Planning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

        รูปที่  3  แสดงขั้นตอนการวางแผนระบบ (Systems Planning) 
 

 
 

ก าหนดโอกาสของระบบสารสนเทศ  
(Identify Opportunity) 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
 (Analyze Feasibility) 

พัฒนาแผนการท างาน 
(Develop Workplan) 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ/บุคลากรโครงการ  
(Staff Project)   

ควบคุมและก ากับดูแลโครงการ  
(Control and Direct Project) 
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 ขั้นตอนการวางแผนระบบประกอบไปด้วย 
1.1 ก าหนดโอกาสของระบบสารสนเทศในการใช้งาน ( Identify Opportunity) เพ่ือ

พิจารณาว่าจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้กับงานใด เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ
ผู้ใช้ (User Requirement) 

 สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  
 - ศึกษาระบบงานปัจจุบัน เป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น จากการท างานหรือจาก

ระบบเดิมท่ีใช้งานอยู่  
 - จดบันทึกความต้องการที่จะปรับปรุงเพิ่มเติม 

 1.2  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Analyze Feasibility) เพ่ือก าหนดขอบเขตของการ
พัฒนาระบบ ก าหนดรายละเอียดและข้ันตอนของการด าเนินงาน และระยะเวลาที่ใช้ 
                 สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 
  - ศึกษาความเป็นไปได้ในทางเทคนิค เทคโนโลยี อุปกรณ์  
  - ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการน าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใช้ สอดคล้อง 
ตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่  
  - ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน 
 1.3  พัฒนาแผนการท างาน (Develop Workplan) การจัดท าข้อเสนอโครงการ
ส าหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูลตามความต้องการของผู้บริหารทุกระดับ และ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ มาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนพัฒนาขึ้น พร้อมทั้งสรุปผล และน าเสนอแนวทาง
ที่หมาะสมที่สุด เพ่ือน าไปวิเคราะห์และออกแบบระบบต่อไป 
  สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

- จัดท าเอกสารข้อเสนอโครงการ และกรอบงาน 
  - จัดท าแผนการท างาน 
 1.4  ก าหนดผู้รับผิดชอบ/ บุคลากรโครงการ (Staff Project)  มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในงานตามแผนการท างาน 
      สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  
      - ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนการท างานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 1.5  ควบคุมและก ากับดูแลโครงการ (Control and Direct Project) 
      สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  
      - จัดท า Gantt Chart เพ่ือใช้ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ในแต่ละข้ันตอน  
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ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ขั้นตอนการพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

 

โครงการพัฒนาระบบ……. 

 
รูปที่  4  ตัวอย่างแผนภูมิแกนต ์

                           ขั้นตอนการสร้าง Gantt Chart  
   1.  ก าหนดชื่อโครงการ 
    2.  สร้างตาราง ประกอบด้วย  
      -  กิจกรรมหรืองานส าคัญที่ต้องท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศในแกนตั้ง (แกน y)  โดยจัดท าเป็นขั้นตอนที่เรียงตามล าดับก่อนหลัง กิจกรรม
ที่ท าก่อนอยู่ด้านบนไล่ลงมาตามล าดับถึงกิจกรรมสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง 
     -  ล าดับเวลาในแกนนอน (แกน x) โดยก าหนดเวลาของระบบสารสนเทศ
ในแต่ละโครงการการ  แสดงถึงเวลาในการท ากิจกรรมตลอดโครงการหรืองาน เช่น  เดือน สัปดาห์ 
   3.  สร้างแผน/ผลโดยตารางแผนมีเพ่ือก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดของแต่
ละกิจกรรมหรืองาน   
   4.  ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม กรณีมีผู้รับผิดชอบหลายคนร่วม
ท าระบบสารสนเทศหรือโครงการนั้น 
 
 
 
 
 
 
 

2. ก าหนดช่ือโครงการ 

1. สร้างตาราง 
1.1 กิจกรรมในแกนตั้ง (แกน Y) 

2.2 ล าดับเวลาในแกนนอน (แกน X) 

3. แผน/ผล 
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   2. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 
  

คือการศึกษาและท าความเข้าใจระบบงานเดิมที่ใช้อยู่ ซึ่งอาจเป็นระบบการท างานด้วยมือ 
หรือเป็นระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้อยู่ก็ได้ การวิเคราะห์ระบบงานเดิม จะท าให้นักวิเคราะห์หรือ
ผู้พัฒนาระบบทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ใหม่ต่อไป 

 
กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : กระบวนการย่อยการวิเคราะห์ระบบ 

(Systems Analysis) 
 

       
     การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

รูปที่  5  แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 
 

 
 

วิเคราะห์  
(Analysis) 

รวบรวมข้อมูล  
(Information gathering)   

สร้างแบบจ าลองกระบวนการ  
(Process modeling) 

สร้างแบบจ าลองข้อมูล  
(Data modeling) 
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สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 
- ผังงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Activity Diagram , Sequence Diagram 
- แบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ (Process Model)  : Data Flow Diagram 
- แบบจ าลองข้อมูล (Data Model)  : ER-Diagram 
- รายงานระบบสารสนเทศที่ได้จากระบบ 
- รายงานการวิเคราห์และออกแบบระบบเบื้องต้น 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 

2.1 วิเคราะห์ (Analysis) โดยท าความเข้าใจระบบงานเดิม รวมถึงจุดอ่อน และจุดแข็ง
ของระบบ  

2.2 รวบรวมข้อมูล (Information gathering)  :  รวบรวมความต้องการในระบบใหม่
จากผู้ใช้ระบบทั้งความต้องการที่เป็นฟังก์ชันการท างาน (Functional Requirement) และความ
ต้องการที่ไม่ได้เป็นฟังก์ชัน (Non- Functional Requirement) โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 

  2.2.1  การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาระบบ 
  2.2.2  การสังเกตและการปฏิบัติงาน 
  2.2.3  การตรวจทานจากเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มหรือรายงาน 
  2.2.4  การสร้างแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง 
  2.2.5  การวิเคราะห์จากประสบการณ์ของผู้พัฒนาระบบ ซึ่งเคยออกแบบและ

พัฒนาระบบในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก่อน 
2.3 สร้างแบบจ าลองกระบวนการ (Process modeling) เป็นแบบที่ใช้จ าลองข้ันตอน

การท างานของระบบจากความต้องการที่รวบรวมได้ 
2.3.1  สร้างแบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Model) หรือแผนภาพกระแสขอมูล 

(Data Flow Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ 
และการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบ แผนภาพกระแสข้อมูลจะแสดงภาพรวมของระบบ (Overall 
picture of a system)   
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 สัญลักษณ์ของแผนภาพกระแสข้อมูล 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

DeMarco & Yourdon Gane & Sarson 

 
 

Process: ขั้นตอนการท างาน
ภายในระบบ 

 
 
 

 Data Store: แหล่งข้อมูลสามารถ
เป็นได้ทั้งไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล 
(File or Database) 

  External Agent:  ปั จ จั ย ห รื อ
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
ระบบ 

  Data Flow: เส้นทางการไหลของ
ข้อมูล แสดงทิศทางของข้อมูลจาก
ขั้นตอนการท างานหนึ่งไปยังอีก
ขั้นตอนการท างานหนึ่ง 

                                       รูปที่  6  สัญลักษณ์ของแผนภาพกระแสข้อมลู 

 

    ขั้นตอนของการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล 

1.   ก าหนดรายการกิจกรรมตาง ๆ ของระบบ และแยกออกมาวาอยูในรูปแบบใด 

(External Entities หรือ Data Flows หรือ Processes หรือ Data Stores) 

2.   สร างแผนภาพระดับสูงสุด (Context Diagram)  ซึ่ งแสดงถึง External 
Entities และขอมูลที่ไหลเขาและออกจากระบบหลักโดยไมสนใจแหลงเก็บขอมูล 

3.   เขียน Diagram ระดับถัดไป คือแผนภาพระดับลาง (เรียกวา Diagram 0 หรือ 
Parent Diagram) ซึ่งแสดงถึง Process ตาง ๆ ที่มีแตเขียนใหอยูในรูปแบบทั่วไป พรอมกันนั้นให
แสดง Data Store ในระดับนี้ดวย 

4.   สรางแผนภาพระดับลูกของแตละ Process ใน Diagram 0 เรียกแผนภาพ 
ในระดับนี้วา แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 (Level-1 diagram) ถาหากมีรายละเอียดของการ
ท างานยอยจากระดับนี้อีก ก็ใหแตกรายละเอียดลงไปจนกระทั่งสิ้นสุด สวนชื่อของระดับก็จะเปน 
Level-2 diagram , Level-3 diagram ไปเรื่อย ๆจนกระท่ังหมด 
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5.   ตรวจสอบหาขอผิดพลาด และดูวาค าก ากับบนเสน Data Flow แตละเสน 
รวมถึง Process แตละอันนั้นสื่อความหมายหรือไม 

6.   หลังจากเขียนแผนภาพจนครบทุกการท างานแลว ใหท าการตรวจสอบสมดุล 
ระหวางขอมูลเขาและขอมูลออกของแผนภาพ DFD กับ Context diagram 

7.   พัฒนารูปแบบใหม จาก Logical Data Flow Diagram ให ไปอยู ในรูป 
Physical Data Flow Diagram เพ่ือแยกระหวางระบบที่ท าดวยมือกับระบบที่ท างานอัตโนมัติ 

8.  แบงสวนของ Physical Data Flow Diagram โดยการแยกหรือแบงกลุมของ 
Diagram ออก เพ่ือใหสามารถน าไปเขียนโปรแกรม หรือเพ่ือการด าเนินการระบบได 
 

2.4 สร้างแบบจ าลองข้อมูล (Data modeling) เป็นการจ าลองข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ในระบบ  พร้อมทั้งจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เกิดขึ้น  โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล  (Entity Relationship Diagram : ER-Diagram)  

 

      สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ER-Diagram 
 

สัญลักษณ์ 
ค าอธิบาย 

Chen  Model Crow’s  Foot Model 
 
 

 ใช้แสดงเอนทิตี้ (Entity) 

 
 
 

 Relationship  line เ ส้ น
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง  
เอนทิตี้ (Entity) 

 
 
 
 

 
- 

Entity Relationship  แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 
(Entity) 
* *  ส า ห รั บ  Crow’ s  Foot 

Model ใช้ตัวอักษรเขียนแสดง
ความสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 

 
 

Attribute  ใช้แสดงแอททริ
บิวท์ (Attribute) ของเอนทิตี้ 
(Entity) 

Entity  name 
 

Attribute 1 
Attribute 2 
……….. 
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สัญลักษณ์ 
ค าอธิบาย 

Chen  Model Crow’s  Foot Model 
 
 
 
 

 ใช้แสดงคีย์หลัก (Identifier) 

 

 Associative  Entity 

 
 
 

 Weak Entity 

 

                             รูปที่  7  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ER-Diagram 

ขั้นตอนการสร้าง ER-Diagram 
1. ก าหนดเอนทิตี้ (Entity) 

1.1 พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่จะจัดเก็บลงไปในฐานข้อมูล ว่าสามารถแบ่งออก
ได้เป็นกี่เอนทิตี้ ภายในฐานข้อมูลหนึ่ง ๆ อาจจะมีจ านวนเอนทิตี้เป็นจ านวนมากซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้ว่า
ต้องการจัดเก็บข้อมูลมากเพียงใด 

1.2  การก าหนดเอนทิตี้ จะต้องค านึงถึง เอนทิตี้ทั้งแบบอ่อนแอและแบบปกติ 
2. ก าหนดแอททริบิวท์ (Attribute) 

2.1  ก าหนดคุณสมบัติแอททริบิวท์ให้กับเอนทิตี้ว่าควรจะประกอบไปด้วย 
แอททริบิวท์ใดบ้าง 

2.2  พิจารณาด้วยว่าแอททริบิวท์ใดบ้างที่จะเป็น Composite Attributes 
หรือ Derived Attributes 

2.3  ก าหนดแอททริบิวท์ที่เป็นคีย์หลักให้กับแต่ละเอนทิตี้ 
3. ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Entity Relationship) 

3.1  ก าหนดเอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์กันว่าจะสัมพันธ์กันด้วยเงื่อนไขใดและ
ชนิดความสัมพันธ์เป็นอย่างไร เช่น 1 : 1,1 : M และ M : N 

3.2  ก าหนดแอททริบิวท์ที่มีคุณสมบัติเป็นคีย์นอกกับเอนทิตีท้ี่สัมพันธ์กัน 

Entity  Name 
Identifier 
Attribute 
…………. 
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4. จากนั้นน าเอาความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตี้ ทั้งหมดมาเขียนรวมกันเป็น
แผนภาพ ER-Diagram 

 โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการจ าลองแบบความต้องการชนิดต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมของระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา 
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   3. การออกแบบระบบ (Systems Design)  
 

   เป็นการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ระบบที่เป็นแนวคิด (Concept) มาออกแบบให้เห็น
รูปร่างของระบบสารสนเทศ โดยนักวิเคราะห์หรือผู้พัฒนาระบบจะออกแบบระบบทีละส่วน โดยเริ่ม
จากส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (Output) ก่อน เพราะผลลัพธ์นั้นเกิดจากการน าข้อมูลเข้าระบบแล้วไป
ประมวลผล ดังนั้น การออกแบบผลลัพธ์หรือส่วนแสดงผลจะท าให้ทราบถึงการออกแบบในส่วนอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : กระบวนการย่อยการออกแบบระบบ 
(Systems Design) 

      การออกแบบระบบ (Systems Design) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          รูปที่  8 แสดงขั้นตอนการออกแบบระบบ (Systems Design) 

การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical design) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบแบบฟอร์มและรายงาน 
(Form/Report Design) 

ออกแบบการติดต่อ 
(Interface design) 

 
การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ 

(Logical Database Design) 

การออกแบบเชิงกายภาพ 
(Physical Design)  

 

 

 

 

 
 

การออกแบบโปรแกรม 
(Program Design) 

การออกแบบข้อมูลระดับกายภาพ 
(Physical Database Design) 
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 ขั้นตอนการออกแบบระบบ ประกอบด้วย 
 3.1  ก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับ Specification ของ Hardware และ Software 

 สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 
- Specification ของ Hardware และ Software 

 3.2  ออกแบบฟอร์มข้อมูลและรายงาน  (Form/ Report Design) เป็นการก าหนดถึง
ลักษณะของรูปแบบรายงานที่เกิดจากการท างานของระบบ 
          สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

- รายงานสรุปรายงานสารสนเทศ 
- รายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฯ 

  ลักษณะของรายงานหรือการแสดงผลท่ีดี 
- การแสดงรายงานสารสนเทศต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง 

- เข้าใช้งานง่าย และพร้อมน าข้อมูลในระบบสารสนเทศมาพิมพ์ออกรายงานได้ทันที  
เช่น มีหัวเรื่อง และรายละเอียดครบถ้วน 

- การแสดงผลได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้งาน  ไม่เสียเวลารอคอยนานเกินไปและ
ควรแสดงผลให้ดูง่าย 

- การออกรายงานผลที่เหมาะสม และสอดคล้องตรงความต้องการของผู้ใช้ 
 3.3  ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  (Screen Design: User Interface)  การ

ออกแบบจอภาพ (Screen Design) คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ ซึ่งมีหลักการท างาน
พ้ืนฐาน 3 ส่วนได้แก่ ส่วนน าเข้าข้อมูล ส่วนประมวลผล และส่วนข้อมูลส่งออก 

  สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 
  -  รายงานการออกแบบหน้าจอ 
  -  จัดหาและเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ: โปรแกรมสร้าง Mock Up เช่น 

Pencil, Adobe XD, Moqups 
  -  จัดท าต้นแบบส าหรับการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้   
  ขั้นตอนการออกแบบจอภาพ (Screen Design) 
      1.  ท าความเข้าใจการท างานของระบบสารสนเทศ ฯ 
  2.  พัฒนาระบบเมนูและการน าทาง 
  3.  เลือกเครื่องมือในการควบคุมการใช้งานที่เหมาะสม 
  4.  เลือกเครื่องมือควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอท่ีเหมาะสม 
  5.  เตรียมเนื้อหาหรือข้อความท่ีชัดเจน 
  6.  สร้างส่วนตอบรับฟีดแบ็กและแนวทางทางการใช้งาน 
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  7.  สร้างกราฟิก ไอคอน และภาพที่สื่อความหมาย 
  8.  เลือกใช้สีที่เหมาะสม 
  9.  จัดการเลย์เอาท์หน้าต่าง และเพจ 

 3.4 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   3.4.1 การออกแบบข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)  

      เป็นการออกแบบถึงข้อมูลที่ต้องการและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในฐาน 
การออกแบบระดับนี้บางครั้งเรียกว่าการออกแบบระดับสูง (High-Level Database Design) การ
ออกแบบข้อมูลในระดับนี้สามารถใช้แนวทางแบบ Data Driven ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ 
คือ 

    1)   แบบล่ างไปบน (Bottom-Up)  วิธีการนี้ เ ริ่ มต้นการพิจารณาจาก
รายละเอียดของข้อมูล หรือ แอททริบิวต์แล้วน ามาจัดกลุ่มเป็นเอนติตี้และความสัมพันธ์  
(Relationship) วิธีการนี้เหมาะกับฐานข้อมูลที่มีรายละเอียดไม่มากและไม่ซ้ าซ้อน ซึ่งจะท าให้เป็น
บรรทัดฐาน (Normalization) ช่วยออกแบบ  

    2) แบบบนมาล่าง (Top-Down) วิธีการนี้เริ่มจากก าหนดเอนติตี้ว่ามีเอนติตี้
อะไรบ้าง แล้วน ามาพิจารณารายละเอียดของแต่ละเอนติตี้ว่าควรจะมีแอททริบิวต์อะไร รวมถึง
ความสัมพันธ์แต่ละเอนติตี้ วิธีการนี้เหมาะกับระบบสารสนเทศที่มีฐานข้อมูลที่ซับซ้อน และมี
รายละเอียดมาก โดยใช้ E-R model ช่วยออกแบบ  

อย่างไรก็ตาม ควรใช้วิธีทั้ง 2 วิธีเสริมกันในการออกแบบทั้งวิธี Top-Down และ 
ทบทวนด้วย Bottom-Up จึงจะสมบูรณ ์
 3.4.2  การออกแบบข้อมูลในระดับตรรกะ (Logical Database Design)  
         เป็นการน าผลจากการออกแบบระดับแนวคิดมาวิเคราะห์และออกแบบ โดยใน
ขั้นตอนนี้เป็นการแปลงผลจากการออกแบบระดับแนวคิด (Mapping) ให้อยู่ในรูปแบบของระบบ
จัดการฐานข้อมูล (DBMS) ที่เลือกใช้ เช่นรูปแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Model) เป็นต้น 
         ดังนั้นขั้นตอนนี้จะเป็นการแปลงเค้าร่างในระดับแนวคิดให้เป็นรีเลชั่นที่
ประกอบด้วยแอททริบิวต์ รวมถึงระบุข้อก าหนดต่าง ๆ (Constraint) ให้รีเลชั่น เช่น คีย์หลัก คีย์นอก 
โดเมนของแอททริบิวต์ และมีการใช้การท าให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalization) เข้ามาช่วยเพ่ือปรับ
การออกแบบฐานข้อมูลที่เหมาะสม 
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 3.4.3  การออกแบบข้อมูลระดับกายภาพ (Physical Database Design)  
          ขั้นตอนนี้เป็นการน าเอาข้อมูลที่ออกแบบในระดับตรรกะมาก าหนดโครงสร้าง
ข้อมูล การจัดเก็บ วิธีการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการจัดการด้านระบบความปลอดภัย เพ่ือให้ฐานข้อมูล
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

  - จัดท ารายงานการออกแบบฐานข้อมูล   
- Database Schema 
- Data Dictionary 

 - เลือกเครื่องมือ : โปรแกรมสร้าง Database Schema 
 

ขั้นตอนในการออกแบบฐานข้อมูล 
 

ข้อมูลความต้องการทั่วไป          การประมวลผลที่ต้องการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่  9  แสดงขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 
การออกแบบระดับความคิด 

ต้องการ 
 

ขั้นตอนที่ 2 
การออกแบบระดับตรรกะ

ต้องการ 
 

ขั้นตอนที่ 3 
การออกแบบระดับกายภาพ  
ข้อมูลความต้องการทั่วไป 

ต้องการ 
 

คุณลักษณะของ 
ระบบจัดการฐานข้อมูล 

คุณลักษณะของระบบ 
ปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์ 
(ข้อจ ากัดทางกายภาพ) 

การออกแบบระดับกายภาพ  
 

โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงกายภาพ                                        
โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงกายภาพ 
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ตารางแสดงการออกแบบ ฐานข้อมูลในแต่ละระดับ 
 

การออกแบบ เค้าร่าง(Schema) ขั้นตอน 
ระดับแนวคิด  
(CONCEPTUAL) 

 - ก าหนดเอนทิตี้  แอททริบิวต์  คีย์
หลัก คีย์นอก และความสัมพันธ์
ระหว่าง เอนทิตี้  
- วาดแผนภาพ (ERD) แปลง ERD ให้
เป็นโครงสร้างตาราง 
-  จัดท าพจนานุกรมข้อมู ล (Data 
Dictionary) 

ระดับตรรกะ  
(LOGICAL)  
  
 

 -  ภาษาที่ใช้ส าหรับการนิยามข้อมูล 
DDL ส าหรับรีเลชั่น แอททริบิวต์ และ 
ข้อก าหนดต่าง ๆ   

ระดับกายภาพ  
(PHYSICAL) 

 -  การก าหนดโครงสร้างของข้อมูล 
การจัดเก็บ (Storage)  
-  วิ ธี ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล  ( Access 
Method) การประมาณเนื้อที่ในการ
จัดเก็บข้อมูล  
- ก าหนดระบบรักษาความปลอดภัย
ของฐานข้อมูล 

รูปที่  10 แสดงการออกแบบฐานข้อมูลในแต่ละระดับ 

 3.5  การออกแบบโปรแกรม (Program Design) ประกอบด้วยวิธีการดังนี้ คือ 
       3.5.1  ออกแบบโปรแกรมโดยใช้ อัลกอริธึม (Algorithm) เป็นการอธิบายถึงล าดับ

ขั้นตอนการท างานของการแก้ปัญหาโดยใช้ประโยคข้อความที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถบอกล าดับ
การท างานได้  

       3.5.2  ออกแบบโปรแกรมโดยใช้ รหัสจ าลอง (Pseudo Code) เป็นการออกแบบ
ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมโดยการใช้ข้อความภาษาอังกฤษท่ีใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
มีหลักการท างานและประโยชน์เหมือนกับการใช้อัลกอริธึม 

ER-โมเดล 

Table Definitions 

Database 
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     3.5.3  การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน (Flowchart) คือ การใช้สัญลักษณ์
รูปภาพ หรือกล่องข้อความบรรยายรายละเอียดการท างาน และใช้ลูกศรบอกทิศทางล าดับ ของการ
ท างาน 

 สัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน Flow Chart 
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
 จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 การตัดสินใจ 

 ฐานข้อมูล 

 เอกสาร/ รายงาน 

 เอกสาร รายงานหลายแบบ ประเภท 

 ทิศทาง/ การเคลื่อนไหวของงาน 

 ทิศทางการนาเข้า/ ส่งออกของเอกสาร/ รายงาน  
 

 จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน/ กระบวนการ  

รูปที่  11  แสดงสัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน Flow Chart 

     โดยผู้ออกแบบโปรแกรมสามารถเลือกใช้วิธีการออกแบบวิธีใดวิธีการหนึ่ง หรือ
สามารถใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ ตามความเหมาะสมของระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาอยู่ 

     สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 
     -  Prototype workflow ของระบบ ฯ 
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   4. การพัฒนาระบบ (Systems Development) 
 

            เป็นขั้นตอนในการน าข้อมูลเฉพาะ ของการออกแบบมาท าการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้
เป็นไปตามคุณลักษณะและรูปแบบ ต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ หลังจากเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว 
จะต้องท าการทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมา 
 

กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ: กระบวนการย่อยการพัฒนาระบบ 
(Systems Development) 

 

 
การพัฒนาระบบ (Systems Development) 

 
 
 
 
 
 
 
    

          รูปที่  12  แสดงขั้นตอนในการพัฒนาระบบ (Systems Development) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเขียนโปรแกรม 
 (Coding)   

การทดสอบโปรแกรม  
(Testing) 
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              ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 
 4.1  การเขียนโปรแกรม (Coding)  เป็นการน าข้อก าหนดที่ได้ในขั้นตอนการออกแบบมา
แปลงเป็นชุดค าสั่ง มีข้ันตอนการเขียนโปรแกรม ดังนี้  
  4.1.1  เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม ขึ้นอยู่กับความถนัด ประเภทของงานและคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  4.1.2  เขียนค าสั่งในการติดต่อฐานข้อมูล หรือ แฟ้มข้อมูล 
  4.1.3  เขียนเมนู เพื่อเป็นการควบคุมการท างานและเป็นตัวบอกหน้าที่การท างานใน
แต่ละส่วน 
  4.1.4  เขียนค าสั่ง (Function) การท างานหลักของโปรแกรมพร้อมทั้งก าหนดวิธีการ
เก็บข้อมูลและเรียกใช้ตัวแปร 
  4.1.5  เขียนค าสั่งในการตรวจเช็กข้อผิดพลาดในการท างานของโปรแกรม 
  4.1.6  สร้างรายงานและส่วนแสดงผลของค าสั่งที่ได้ 
  4.1.7  Compile โปรแกรมที่เขียนขึ้นให้เป็นภาษาที่ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ 
อ่านได ้

                สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 
        - ระบบสารสนเทศที่จะพัฒนา 
 4.2  การทดสอบโปรแกรม (Testing) เป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อนที่จะ

น าไปใช้งานจริง โดยน าเอาระบบหรือโปรแกรมท่ีสร้างมาทดสอบกับข้อมูลเบื้องต้นเสียก่อน 
     4.2.1  ทดสอบการใช้งานระบบตามแต่ละกรณี (Test Case) 
    4.2.2  ทดสอบการใช้งานระบบตามแต่ละขั้นตอนการท างาน (e-Test) 
    4.2.3  ทดสอบการใช้งานระบบตามปริมาณการใช้งานระบบ (e-Load) 

          สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 
   - รายงานการทดสอบระบบ 
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   5. การติดตั้งและด าเนินการใช้ระบบ (Systems Implementation & 
Operation) 

 
     เมื่อด าเนินการสร้างระบบ และตรวจสอบแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบงานจะถูกส่ง
มอบและติดตั้งระบบ (Installed System) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยท าการติดตั้งตัวโปรแกรม 
ติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือและจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ระบบ
ใหม่สามารถใช้งานได ้

กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ: กระบวนการย่อยการติดตั้งและ
ด าเนินการใช้ระบบ (Systems Implementation & Operation) 

 

 
การติดตั้งและด าเนินการใช้ระบบ 

                   (Systems Implementation & Operation) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่  13  แสดงขั้นตอนในการการติดตั้งและด าเนินการใช้ระบบ (Systems Implementation & Operation) 
 

ติดตั้งระบบ  
(Installation) 

การจัดท าเอกสารระบบ 
 (Documentation) 

ฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ  
(Training) 

ประเมินความพึงพอใจและสรุปผล  
(Evaluation) 
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     สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 
    -  จัดท าเอกสาร (Documentation) 
    -  ประเมินความพึงพอใจ 
    -  รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 

     การติดตั้งและด าเนินการใช้ระบบมีข้ันตอนดังนี้ 
    5.1  ติดตั้งระบบ (Installation) เป็นการติดตั้งโดยการแทนที่ระบบเก่า 
       5.1.1 แบบที่ 1 การน าระบบงานใหม่ไปแทนที่ระบบงานเก่าทันที 
   5.1.2 แบบที่ 2 การท างานแบบเดิมควบคู่กับการใช้ระบบสารสนเทศใหม่ เป็นแบบ

คู่ขนาน ซึ่งวิธีนี้จะค่อยเป็นค่อยไป ต่างจากแบบที่ 1 
 5.2   การจัดท าเอกสารคู่มือ (Documentation) และการแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดท า
เอกสารระบบ (Documentation) เอกสารมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน และดูแลรักษาระบบ เช่น 
เอกสารคู่มือระบบและโปรแกรม คู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือผู้ใช้ เนื่องจากถ้าไม่มีคู่มือหรือเอกสาร
เหล่านี้อธิบายแล้วหากการด าเนินงานมีปัญหาขัดข้องก็จะท าให้ ใช้เวลามากในการแก้ปัญหา การ
จัดท าเอกสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและจะต้องท าไปพร้อมกับการพัฒนาระบบเอกสารที่ต้องจัดท า
ประกอบด้วย 

5.2.1 เอกสารประกอบการใช้งานระบบ (User Documentation) 
5.2.2 เอกสารประกอบส าหรับผู้เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ (Technical 

Documentation) 
 5.3   ฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ (Training) ซึ่งหลังจากติดตั้งและใช้งานระบบแล้ว มีข้อสังเกต
ว่าระบบงานใหม่ที่น าเข้ามาใช้แทนระบบงานเก่าผู้ใช้ย่อมไม่คุ้นเคย ดังนั้น จะต้องมีการจัดฝึกอบรม
การใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ใช้ และคอยช่วยเหลือ แนะน า รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้
งานระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราวจนกว่าผู้ใช้จะสามารถท างานกับระบบใหม่ได้  เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้
สามารถใช้ระบบเป็นและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4  ประเมินความพึงพอใจและสรุปผล   (Evaluation)    ซึ่งในขั้นนี้ผู้พัฒนาระบบ 
จะสรุปผลการด าเนินการของการพัฒนาระบบต่อผู้บริหารของศูนย์  ฯ และติดตามประเมินผลการใช้
งานระบบโดยอาจก าหนดเป็นรอบระยะเวลาตามแผนการพัฒนาระบบ 

  5.4.1 ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
5.4.2 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ          
  5.4.3 จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
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   6. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 

 การบ ารุงรักษาระบบเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้น 
หลังจากการติดตั้ง และใช้งานระบบแล้ว ท าให้ทราบถึงข้อผิดพลาดของโปรแกรม หรือความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้งานจะประสบความส าเร็จ
ได้นั้น จ าเป็นจะต้องดูแล บ ารุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบัน โดยระบบต้อง
สามารถท างานได้ถูกต้อง และตรงความต้องการของผู้ใช้อีกด้วย 

กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ: กระบวนการย่อยการบ ารุงรักษาระบบ 
(System Maintenance) 

 
การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่  14  แสดงขั้นตอนในการบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 

ก าหนดรอบการบ ารุงรักษาระบบ 

ก าหนดลักษณะการบ ารุงรักษาระบบ 

กระบวนการในการบ ารุงรักษาระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เก็บรวบรวมค าร้องขอให้ปรับปรุงระบบ 

จ าแนกและระบุประเภท 
ของการบ ารุงรักษา 

วิเคราะห์ข้อมูลการร้องขอที่ต้องปรับปรุง 

ออกแบบการท างานท่ีต้องปรับปรงุ 

ทดสอบระบบ 

ทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้ 

ตรวจรับงานการบ ารุงรักษาระบบ 
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 สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 
-     รายงานการบ ารุงรักษาระบบ 

 ขั้นตอนการบ ารุงรักษาระบบประกอบด้วย 
6.1  ก าหนดรอบการบ ารุงรักษาระบบ 
6.2  ก าหนดลักษณะการบ ารุงรักษาระบบ 

 6.3  กระบวนการบ ารุงรักษาระบบ 
 6.3.1  เก็บรวบรวมค าร้องขอให้ปรับปรุงระบบ ในกรณีที่ผู้ ใช้งานระบบพบ

ข้อผิดพลาดของระบบสารสนเทศ หรือมีความต้องการเปลี่ยนแปลงระบบ จะแจ้งปัญหาและความ
ต้องการเหล่านั้นให้กับผู้ดูแลระบบทราบ ซึ่งผู้ดูแลระบบจะรับค าร้องทั้งหมดเพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
ด าเนินการต่อไป ในการรับค าร้องเหล่านี้อาจต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึง
รายละเอียดกระบวนการท างานหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือไม่ให้การแก้ไขปรับเปลี่ยน
กระทบต่อการใช้งานในระบบงานอ่ืน ๆ 

 6.3.2  จ าแนกและระบุประเภทของการบ ารุงรักษาหลังจากรับค าร้องจากผู้ใช้งาน
แล้ว ผู้ดูแลระบบต้องจ าแนกค าร้องเหล่านั้นว่าเป็นการบ ารุงรักษาระบบประเภทใด และอยู่ในเงื่อนไข
การบ ารุงรักษาระบบหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธ หากอนุมัติจะต้องประมาณขนาด
ของการแก้ไขปรังปรุงระบบ จัดล าดับความส าคัญ และก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 

 6.3.3  วิเคราะห์ข้อมูลการร้องขอที่ต้องปรับปรุง โดยดูผลกระทบที่เกิดจากการ 
ซ่อมบ ารุง ( Impact Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล (Human Factor) และต้นทุน-
ผลประโยชน์ (Cost-benefit Effective) รวมถึงการวิเคราะห์รายละเอียดเนื้องาน ซึ่งต้องสอบถาม
ข้อมูลที่ชัดเจนจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง 

 6.3.4  ออกแบบการท างานที่ต้องปรับปรุง โดยน ารายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข
ระบบสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ออกแบบโมดูลที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยค านึงถึง
โมดูลอื่น ๆ ที่ได้รับ ผลกระทบด้วย 

 6.3.5  ด าเนินงานปรับปรุงระบบ ผู้ดูแลระบบท าการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ
ตามที่ได้วิเคราะห์ออกแบบไว้ โดยในขั้นตอนการปรับปรุงโปรแกรมจะมีฐานข้อมูลส ารองที่  Server 
ส าหรับการทดสอบข้อมูลระหว่างการพัฒนาปรังปรุงระบบสารสนเทศ 

 6.3.6  ทดสอบระบบ ทดสอบการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศโดยผู้ดูแลระบบ
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม โดยพิจารณาไม่ให้มีข้อผิดพลาดด้านโปรแกรม
และให้ระบบสารสนเทศสามารถท างานถูกต้องตามค าร้องขอการปรับปรุงระบบสารสนเทศของผู้ใช้ 
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 6.3.7  ทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบเพ่ือทดสอบการ
ท างานของระบบสารสนเทศหลังจากการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ซึ่งหากมีข้อผิดพลาด หรือไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบจะด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 6.3.8  ตรวจรับงานการบ ารุงรักษาระบบ เมื่อผู้ใช้ทดสอบระบบแล้ว ผู้ดูแลระบบ
จะแจ้งผลการบ ารุงรักษาระบบต่อผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และท าการส ารองไฟล์เก่า พร้อมทั้ง
ปรับปรุงไฟล์ใหม่เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศที่ท าการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และ
ขั้นตอนต่อไปผู้ใช้ระบบท าการตรวจรับการบ ารุงรักษาระบบ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการ
บ ารุงรักษาระบบ 
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2. แบบฟอร์มบันทึกข้อผิดพลาดของระบบ 
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3. แบบฟอร์มการต่ออายุการใช้งานระบบ 
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4. แบบฟอร์มส่งมอบระบบ 
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การควบคุมเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ 
Software Requirement 
Specification 
 

หน่วยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล  

ฝ่ายพัฒนาระบบ ฯ เอกสาร และลง
เว็บไซต์  

 
 

 
ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติ  

1. เอกสารความต้องการขอพัฒนาระบบ (User Requirement) 
2.  ข้อมูลประกอบความต้องการในการพัฒนาระบบเพ่ิมเติม เช่น ขั้นตอนการท างานของ

ระบบที่ต้องการ รูปแบบรายงานของระบบ ฯลฯ 
3.  ข้อมูลรายละเอียดของเครื่องแม่ข่าย (Server) เพ่ือน าระบบไปติดตั้งและใช้งาน 
4.  ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ฯ 
5.  ฐานข้อมูลที่ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 

          6.  ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.data3.mua.go.th/dataS/  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
และใช้เป็นมาตรฐานของการก าหนดข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

7.  แบบประเมินออนไลน์ เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบสารสนเทศที่พัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

8. ข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพ/ ตรวจรับระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ  
 

ข้อเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
1. ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคการปฏิบัติงาน 

1) ผู้ปฏิบัติงานควรมีการก าหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการท างานให้ชัดเจน 
2) ผู้ปฏิบัติงานควรมีการก าหนดมาตรฐานในระหว่างการพัฒนาระบบเพ่ือให้มีกฎ

และระเบียบในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
3) ผู้ปฏิบัติงานควรออกแบบระบบเพ่ือรองรับการเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของ

องค์กรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ควรมีการคาดการณ์ถึงความต้องการของผู้ใช้ระบบที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตด้วย 

http://www.data3.mua.go.th/dataS/
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4) ผู้ปฏิบัติงานควรใช้เทคนิค/ โปรแกรมช่วยการพัฒนาระบบงาน (CASE-Tool) 
เพ่ือช่วยในการสร้างต้นแบบระบบสารสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาตอบสนองความ
ต้องการและจัดการกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างของโปรแกรมช่วยการพัฒนาระบบงาน
ได้แก่ ROSE-UML, CAFE-UML 

5) ในการพัฒนาระบบควรมีการประเมินผลทุกครั้งเพ่ือน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงให้ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในการปฏิบัติงานพัฒนาระบบสารสนเทศพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลายสาเหตุโดยสรุป
ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาได้ตามนี้ 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. ผู้ใช้ระบบไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง 
สาเหตุ : เกิดจากผู้ใช้งานระบบไม่ยอมรับกับ
วิธีการท างานใหม่ๆ ผู้ใช้งานระบบปัจจุบันมักจะ
คุ้นเคยกับวิธีการท างานปัจจุบันจนเกิดความ
ช านาญ เมื่อมีการพัฒนาระบบใหม่ ผู้ใช้ต้อง
เริ่มต้นเรียนรู้งานด้านใหม่ ผู้ใช้อาจรู้สึกว่าเป็น
ภาระท่ีเพ่ิมข้ึนมา 

ผู้พัฒนาระบบต้องสร้างมั่นใจและแสดงให้เห็นว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นไม่ได้เป็นการเพ่ิมภาระงาน
แต่เป็นการช่วยลดขั้นตอนการท างานให้มากกว่า
และในการออกแบบระบบนั้นวิธีการใช้งานของ
ระบบต้องออกแบบให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย
ที่สุด มีคู่มือประกอบการใช้งานระบบ รวมถึงมีการ
อบรมการใช้งานระบบจนผู้ใช้จะสามารถใช้งาน
ระบบได้อย่างคุ้นเคย  

2. ความไม่ชัดเจนในความต้องการของผู้ใช้
ระบบ  
สาเหตุ : ในบางครั้งผู้ใช้งานระบบต้องการระบบ
การท างานใหม่เหมือนการต้องก้าวให้ทันแฟชั่น 
หรือต้องการผลลัพธ์ในด้านภาพลักษณ์มากกว่า
ผลลัพธ์ทางด้านสารสนเทศ จึงมีผลท าให้
ผู้พัฒนาระบบนั้นไม่สามารถก าหนดปัญหาและ
วิธีการแก้ไขข้อมูลที่ครอบคลุม เพราะอาจขาด
ข้อมูลที่ครบถ้วนในการวิเคราะห์ 

ผู้พัฒนาระบบควรใช้เทคนิคในการรวบรวมความ
ต้องการของผู้ใช้ในหลากหลายวิธีประกอบกัน เช่น 
อาจจะใช้การสัมภาษณ์ผู้ ใช้งาน ควบคู่กับการ
สังเกตการปฏิบัติงานของผู้ ใช้งานระบบ หรือ
อาจจะใช้การสร้างแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มผู้ใช้งานระบบผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. อุปสรรคด้านระยะเวลาในการพัฒนาระบบ 
สาเหตุ : เกิดจากในบางครั้งระยะเวลาในการ
พัฒนาระบบนั้นกระชั้นชิดเกินไป ท าให้ระบบที่
พัฒนาขึ้นมีข้อผิดพลาดในการใช้งาน และอาจ

ในบางครั้งถ้าการพัฒนาระบบนั้นมีช่วงเวลาที่
ค่อนข้างสั้นให้ผู้พัฒนาระบบด าเนินงาน ผู้พัฒนา
ระบบอาจจะต้องมีการแบ่งส่วนของระบบออกเป็น
โมดูลย่อย และหาผู้พัฒนาระบบเพ่ิมเติมเพ่ือให้



 คู่มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการพัฒนาข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : 31 ตุลาคม 2563 หน้า 44 จาก 44 

 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในทุก ๆ ความ
ต้องการ 

ระบบสามารถพัฒนาได้เสร็จตามระยะเวลาที่
ต้องการ 

4. ปัญหาความผิดพลาดของระบบที่พัฒนาขึ้น 
สาเหตุ : เกิดจากในการพัฒนาระบบนั้นส่วน
ใหญ่ผู้ พัฒนาระบบจะท าหน้าที่ทั้งวิ เคราะห์
ระบบ ออกแบบระบบ สร้างฐานข้อมูล พัฒนา 
และทดสอบระบบ ในคน ๆ เดียวกัน จึงอาจท า
ให้ผู้พัฒนาระบบมองข้ามหรือไม่พบข้อผิดพลาด
ในระบบที่พัฒนา 

ควรจะมีการก าหนดผู้รับผิดชอบให้ตรงตามหน้าที่
ในแต่ละขั้นของการพัฒนาระบบ เช่น นักวิเคราะห์
ระบบ ท าหน้าที่ให้การวิเคราะห์ความต้องการ 
วิเคราะห์ภาพรวม ออกแบบรฐานข้อมูล, นักพัฒนา
ระบบ ท าหน้าที่ในการเขียนโปรแกรม เป็นต้น  
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