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Chapter Objectives


 

เพื่อให นศ. ไดเรียนรูเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 และวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศชนิดตางๆ 


 

เพื่ออธิบายปญหาตางๆ ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและ
 ระบบสารสนเทศ


 

เพื่ออธิบายปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร


 
เพื่อทราบแนวทางการปองกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับระบบ

 คอมพิวเตอร


 
เพื่อทราบชนิดของระบบควบคุมภายในองคกรในการเพิ่มความ

 มั่นใจในการทํางานของระบบสารสนเทศ

เอกสารทั้งหมดนี้อางอิงจาก 
นิตยา เจรียงประเสริฐ ระบบสารสนเทศสาํหรับธรุกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ณัฐฌาน สุพล. คอมพิวเตอรและการประยุกตทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม.



kulachatr C. Na Ayudhya 4

6.1) ทําไมองคกรจึงตองการ
 ระบบสารสนเทศ


 

เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลก


 
เพื่อฉวยโอกาสทางการตลาด


 

เพื่อชวยในการวางแผนกลยุทธแกกจิการ


 
เพื่อเชื่อมโยงแผนกตางๆ ในองคกรเขาดวยกนั


 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน


 
เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินคาและบริการ
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แรงผลักดนัที่ทาํใหองคกรตองมกีารวางแผน IT
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ขั้นตอนในการวางแผนระบบสารสนเทศ

กําหนด

 
วัตถุประ

 
สงค

 


กลยุทธ

 


ของ

 
องคกร

กําหนด

 
ภาระกิจ

 
ของ 
MIS

ประเมิน

 
สภาพ
แวดลอม

กําหนด

 
นโยบาย

 
เปาหมาย

 
และกล

 
ยุทธของ 

MIS

จัดทํา

 
แผน

 
หลักใน

 
การ

 
พัฒนา

 
ระบบ

พัฒนา

 
แผน

 
ความ

 
ตองการ

 
ทรัพยากร

การวางแผนกลยุทธ
การวิเคราะหความ

 ตองการใชขอมูล
การวางแผน

 จัดการ
 ทรัพยากร

ประเมิน

 
ความ

 
ตองการ

 
ใชขอมูล

 
ปจจุบัน

• ทบทวนแผนกล

 
ยทุธขององคกร

• กําหนดผูเชี่ยว

 
ของและ

 
วัตถปุระสงคของ

 
ผูเกี่ยวของกับ

 
องคกร

• กําหนดกฎเกณฑ

 


ตางๆ ของระบบ

• ความสามารถใน

 
ปจจบุันของ MIS

• โอกาสใหมๆ

• สภาพแวดลอมของ

 
ธุรกิจ

• เทคโนโลยี

• กลุมของระบบงาน

• ภาพพจนของ MIS

• ความสามารถของ

 
บุคลากร MIS

• โครงสรางของ

 
องคกร

• เทคโนโลยทีี่สนใจ

• วิธีการจัดสรร

 
ทรัพยากร

• กระบวนการบรหิาร

•วัตถปุระสงคของ

 
หนาที่งานตางๆ

• โครงสรางหลกั

 
ของระบบขอมูล

• ความตองการ

 
ขอมูลในปจจบุัน

• ความตองการ

 
ขอมูลในอนาคต

• กําหนดโครงการ

 
ทีจ่ะนํามาพัฒนา

• จดัลําดบั

 
ความสําคัญของ

 
โครงการ

• จดัทําตารางการ

 
พัฒนา

• กําหนดแนวโนม

• ทําแผน 
Hardware

• ทําแผน 
Software

• ทําแผนบุคลากร

• ทําแผนการ

 
สื่อสาร

• ทําแผนอุปกรณ

• ทําแผนการเงิน
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6.2) วิธีการใหไดมาซึ่งระบบสารสนเทศ


 

การสรางทีมงานคอมพิวเตอรขึ้นในหนวยงาน 
(Information System Unit)


 
วาจางบริษัทที่ปรึกษาจัดทําระบบให 
(IT-Outsourcing) 


 
ซื้อระบบสําเร็จรูปมาใช (Application Software 
Packages)


 
การพัฒนาโดยผูใช (End User Computing)


 
ใชบริการจากศูนยบริการคอมพิวเตอร (Service 
Center)
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Outsourcing 


 

การวาจางบริษัทอื่น เขามาดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศใหองคกร 
รวมถึงการอกกแบบ พัฒนาโปรแกรมและบริหารจัดการ ดูแลตลอดจน

 บํารุงรักษาระบบ ตามความตองการขององคกร ภายใตสัญญารวมกัน


 

IT Outsourcing


 
ลักษณะของการทํา Outsourcing 


 

Strategic Focus


 

Economics Reasons


 

Market Forces


 

Technical Consideration
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Outsourcing 


 

ขอดีของ Outsourcing


 

ตนทุนการพัฒนาระบบลดลง (Reduce of Cost)


 

ไดรับคุณภาพการบริการตามตองการ (On Demand)


 

โปรแกรมสามารถยืดหยุนได (Flexibility)


 

สามารถประมาณการการลงทุนได (Cost Budgeting)


 

ไมสูญเสียกําลังคนภายในในการพัฒนา


 

ขอเสียของ Outsourcing


 

การควบคุมของระบบสารสนเทศอาจตกอยูในอํานาจของบริษัทภายนอก



 

ขาดความอิสระในการบริหารระบบ ตองพึ่งพาบริษัทภายนอกตลอดเวลา


 

เสียงตอการรั่วไหลของขอมลูสําคัญ
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IT Outsourcing

งาน Outsource ที่ไดรับความนิยม
(1) งานพัฒนาเว็บไซต
(2) งานดานพัฒนาซอฟตแวรและการบํารุงรักษา 
(3) งานดานการจัดทําเนื้อหา (Contents)
(4) งานดานการจัดการดานเครือขายคอมพิวเตอรและความปลอดภยั 
(5) งานดานการจัดการดานเครือขายไรพรมแดน 
(6) งานดานการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(7) งานที่ปรึกษา และการปรับรื้อระบบ (Reengineering) 
http://www.businessthai.co.th/content.php?data=414527_Power%20Thinking
http://www.businessthai.co.th/content.php?data=402357_E-Marketing

http://www.businessthai.co.th/content.php?data=414527_Power%20Thinking
http://www.businessthai.co.th/content.php?data=402357_E-Marketing
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Off-the-shelf Software Package


 

การเลือกซื้ อโปรแกรมหรือซอฟทแวรที่ มีขายใน
 ทองตลาด ซึ่งเปนโปรแกรมเฉพาะ เชน โปรแกรม
 สําเร็จรูปทางบัญชี โปรแกรมการจัดการสินคาคงคลัง 

โปรแกรมเกี่ยวกับการขายสินคาหนาราน ซึ่งอาจตองมา
 ปรับปรุงบางตามความเหมาะสม 


 

ข
 

อดีข
 

อดี
 

ของการซื้อซอฟทแวรสําเร็จรูป คือ ลดตนทุนเงิน 
เวลาและกําลังคน  โปแกรมสวนใหญไมตอง Test ใช

 


งานไดเลย การปรับปรุงเปนไปโดยงาย ไมยุงยาก
 ซับซอน สามารถทดลองโปรแกรมไดกอนซื้อจริง (Trial) 

และมักไดรับการสนับสนุนจากผูขาย 


 
ขอเสียขอเสีย อาจไมตรงกับความตองการขององคกรที่แทจริง  
บาง Application ก็ไมไดใช เปลืองหนวยความจํา 
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การพจิารณาเลือกซื้อซอฟทแวรสาํเรจ็รูปการพจิารณาเลือกซื้อซอฟทแวรสาํเรจ็รูป


 

Functions : ความสามารถในการทาํงาน ตอบสนองความตองการ
 หรือไม



 

Flexibility : มีความยดืหยุนในการใชหรือไม ผูขายพรอมปรับปรุงให
 


หรือไม



 

User Friendliness : โปรแกรมใชงานงาย เขาใจไดรวดเร็ว


 

Database File Characteristic : พิจารณาลักษณะแฟมขอมูล


 

Installation Effort : ความยากงายของการติดตั้งระบบ


 

Maintenance
 

: ความยากงายในการดูแลรักษาระบบ หรือ Upgrade


 

Documentation : ความยากงายในการใชคูมือใชงาน


 

Vendor Quality : คุณภาพผูขาย ความนาเชือ่ถือและแนวโนมกิจการ


 

Cost : ตนทนุซื้อหรือราคาคุมกับการลงทุนหรือไม มีสวนควบอะไรบาง 

Off-the-shelf Software Package
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End-user Computing :EUC


 

วิธ ีEUC คือการออกแบบพัฒนาและบํารุงรักษาระบบ
 สารสนเทศโดยผูใชระบบเอง ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาก

 เนื่องมาจาก


 

คอมพิวเตอรฮารดแวร-ซอฟทแวร มีความสามารถสงูขึ้น


 

คอมพิวเตอรแขงขันสูง ราคาจึงต่ําลง


 

ซอฟทแวรมีมากขึ้นและมีเวอรชั่นใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


 

ผูใชระบบเริ่มมีทักษะความรูทางคอมพิวเตอรมากขึ้น


 

หนวยงานสารสนเทศในองคกรไมสามารถพัฒนาระบบตอบสนอง
 ความตองการได



 

การพัฒนาระบบในปจจุบันทําไดงายและรวดเร็วมากขึ้น เพราะมี 
Tools มากขึ้น



 

ความรูเชิงธุรกิจของผูใชระบบมีมากกวานักโปรแกรมเมอร


 

ผูใชระบบสารสนเทศมีความตองการควบคุมระบบเองทั้งหมด 


 

ประหยัดกวาทุกๆ วิธีที่ผานมา
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End-user Computing :EUC


 

ปญหาและวิธีการจัดการกับปญหาของ EUC


 

ปญหาสวนใหญเกดิจากความเอกเทศของผูใชระบบ จึง
 อาจเกิดความไมมาตรฐานในการพัฒนาระบบ การ

 จัดการ EUC ที่ดีนั้นจะตอง


 
Coordination การประสานงานระหวางผูใช ผูพัฒนาและ

 เจาหนาที่ IT ในการตั้งมาตรฐานระบบที่จะพัฒนาและเสปก
 อุปกรณที่ตองสั่งซื้อใหมทั้งหมด


 

Support หนวยงานสารสนเทศที่ใหการสนับสนุน ควรแนะนํา
 ผูใชระบบ ไดแก  การใหคําแนะนําเรื่องเลือกตั้งระบบ ระบบท
 

ี่
จะใช การสาํรองขอมูล  คําแนะนําหากเกิดขอผิดพลาด การ

 ทําเอกสารตางๆ 


 
Evaluation การประเมินผลของระบบที่พัฒนาขึ้น และวิธีการ

 จัดการตางๆ ของ EUC เพื่อหาแนวทางในการปองกันตอไป
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การใชบริการจากศูนยบริการคอมพิวเตอร
 


Service Center

ในกรณีที่การประมวลผลมีความ
 ซับซอน หรือ Hardware/Software  

ขององคกรไมเพียงพอ  สามารถใช
 


บรกิารจาก service

 
center ในการ

 ประมวลผลแลวสงรายงานไปให แต
 


ก็ตองระวังความลับของขอมูล

 ขาวสารขององคกร 
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6.3) วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
System Development Life Cycle : SDLC

ขั้นการศึกษาและใหคําจํากัดความระบบ (System Definition)ขั้นการศึกษาและใหคําจํากัดความระบบขั้นการศึกษาและใหคําจํากัดความระบบ ( (System Definition)System Definition)

ขั้นการวิเคราะหระบบ (System Analysis)ขั้นการวิเคราะหระบบขั้นการวิเคราะหระบบ ( (System Analysis)System Analysis)

ขั้นการออกแบบและเขียนโปรแกรม
 (System Design and Programming
 

ขั้นการออกแบบและเขียนโปรแกรมขั้นการออกแบบและเขียนโปรแกรม
 ((System Design and ProgrammingSystem Design and Programming

ขั้นการทดสอบระบบและการนําระบบไปใช
 



(System Testing and Implementation)
 

ขั้นการทดสอบระบบและการนําระบบไปใชขั้นการทดสอบระบบและการนําระบบไปใช
 



((System Testing and Implementation)System Testing and Implementation)

ขั้นการบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance)ขั้นการบํารุงรักษาระบบขั้นการบํารุงรักษาระบบ ( (System Maintenance)System Maintenance)
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System Development Life Cycle : SDLC : 
Waterfall Model

การริเริ่มโครงการ

การริเคราะหระบบปจจุบัน

 
และความเปนไปได

การวิเคราะหและออกแบบระบบ

การจัดหาและการพฒันาระบบ

การทดสอบและการใชงานจรงิ

การประเมินหลังการใชระบบ

การบํารุงรักษาระบบ

ยอนกลับไปสูขั้นตอนกอนหนาหรือสิ้นสุดการทํางาน
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System DefinitionSystem Definition


 

เปนกระบวนการบงบอกวาปญหาที่แทจริงคืออะไร


 

ระบบบญัชีผิดพลาดบอย ใชบุคลากรมากเกินไป ทําอยางไรจึงดี เร็ว ถกูกวาเดิม


 
ปญหาดานบริหารจัดการระบบบญัชีภายใน (Accounting System)



 

ลูกคาตองการความมีสะดวกในการใชบริการ มีระบบใดบางชวยได


 
ปญหาดานการบริการลูกคา (Customer Service)


 

มีจุดประสงคหลัก คือ ตองตอบคําถามไดสองขอ 


 

ทําไมเราจึงตองการระบบใหม



 

ระบบใหมจะชวยแกปญหาไดอยางไร 
เชน ปญหาเกี่ยวกับการเช็คจํานวนสินคาในคลังไมตรงกับจํานวนในบัญชีสต็อค
ทําไมจึงตองการระบบใหม  ระบบเดิมตรวจเช็คสต็อคชา สนิคาหาย ไมตรงบัญชีตองทําการ

 ปรับปรุงยอดบัญชีบอยครั้ง  เอาผิดผูใดไมได องคกรเสยีหาย
ระบบใหมจะชวยให  การตรวจเช็คเร็วขึ้น ตรวจสอบไดตลอดเวลา และสรางระบบการรับผิดชอบ

 ไดชัดเจน  ควบคมุสินคาคงคลังไดดีขึ้น
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System AnalysisSystem Analysis


 

กระบวนการวิเคราะหปญหาอยางละเอียด เพื่อใหผูพัฒนาระบบเขาใจมากขึ้น
 ในขอบเขต ความเปนไปไดและสิ่งที่ตองการจากระบบใหมนั้น


 

ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 


 

การพยายามเขาใจปญหาอยางแทจริง ไดแกการเขาใจถึงจุดแข็ง จุดออนของปญหา
 ที่เกิดขึ้น จากการใชระบบเกาและจากการนําระบบใหมเขามา



 

การศึกษาความเปนไปไดของการนําระบบมาใช  ในดานตางๆ ดังนี้
ดานเทคนิค , ดานเศรษฐศาสตร , ดานการปฏิบัติการ ดานตารางเวลา ดานกฎหมาย และดาน

 กลยุทธธุรกิจ 


 

การกําหนดสิ่งที่ตองการจากระบบใหม 


 
ใครคือคนที่ตองการระบบ  ตองการไปเพื่ออะไร ใครคือผูไดรับผลของระบบ และตองการ

 ระบบเมื่อไร  ผลลัพธจะถูกสัง่ใหผูใชอยางไร  จะฝกอบรมอยางไรใหใชไดอยางเต็ม
 ประสิทธภิาพ 
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System Design & System Design & 
ProgrammingProgramming


 

การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)


 

คือการออกแบบความสัมพันธของระบบตางๆ ตลอดจนการออกแบบ
 ฐานขอมูล 



 

เครื่องมือที่นิยมใชไดแก Data Flow Diagram :DFD และ Entity 
Relationship Diagram : ER-Diagram และการสรางตาราง

 คําอธิบายขอมูล (Data Dictionary)


 
การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)


 

คือการออกแบบเรื่องอุปกรณตางๆ ที่ใชในระบบสารสนเทศ 
โครงสรางเครือขาย ระบบหนวยความจําขอมูลและระบบรักษาความ

 ปลอดภัย (Security System)


 
การเขยีนโปรแกรม (Programming)


 

การนาํเอาผลลัพธจากการออกแบบระบบไปเขียนดวย
 ภาษาคอมพิวเตอรซึ่งใชเวลานานมาก
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0

ระบบบริการลูกคา

ศูนยฮอนดา

ลูกคา พนักงาน

ใบสัง่ซอม,

ใบเสร็จรับเงิน

รายการตรวจเช็ค,รายการซอม,

ขอมูลลกูคา,ขอมูลรถ

รายการตรวจเช็คและซอม

รายงานรายรับคาอะไหล,

รายงานรายรับคาบริหาร,

รายงานสินคาคงเหลือ

Data Flow Diagram : DFDData Flow Diagram : DFD



kulachatr C. Na Ayudhya 22



kulachatr C. Na Ayudhya 23

ชื่อตาราง ชื่อเขตขอมูล คําอธิบาย ประเภท ขนาด PK FK Reference

Customer CusID รหัสลูกคา Text 4 /

CusName ชื่อลูกคา Text 30

CusSur นามสกุลลูกคา Text 30

CusAddress ที่อยูลูกคา Text 100

CusTel เบอรโทรศัพทลูกคา Text 9

Employee EmpID รหัสพนักงาน Text 3 /

EmpName ชื่อพนักงาน Text 30

EmpSur นามสกุลพนักงาน Text 30

EmpAddress ที่อยูพนักงาน Text 100

EmpTel เบอรโทรศัพทพนักงาน Text 9

PostionNo รหัสตําแหนง Text 2 / Position

Position PostionNo รหัสตําแหนง Text 2 /

PostionName ชื่อตําแหนง Text 50

Color ColorNo รหัสสี Text 2 /

ColorName ชื่อสี Text 20

Brand BrandNo รหัสยี่หอ Text 2 /

BrandName ชื่อยี่หอ Text 20

Data 
Dictionary
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System Testing & System Testing & 
ImplementationImplementation


 

การทดสอบระบบ (Testing)


 

เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับระบบมั่นใจวาระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะสามารถทํางานได
 



ตามคาดหวัง และเปนการทดสอบดวยการพยายามทําใหระบบนั้นไมสามารถ
 ทํางานได (System Hardening) เพื่อหาทางแกไขไมใหเกิด

 ขอผิดพลาด



 

การทดสอบมี 3 รูปแบบ คือ 


 
Unit Testing : การทดสอบระบบยอยๆ แตละระบบ ไมพรอมกัน 


 
System Testing : การทดสอบระบบทัง้ระบบ เพื่อตรวจสอบการทํางาน

 รวมกันของฮารดแวรและซอฟทแวร


 

Acceptance Testing : ทดสอบการยอมรับของผูใช
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System Testing & System Testing & 
ImplementationImplementation


 

การนําระบบไปใช (Implementing)


 

Parallel Conversion การนําระบบใหมเขาไปใชคูขนานกับระบบ
 เกา จนกวาระบบใหมจะทํางานโดยไรขอผิดพลาด



 

Direct Cut-over การนําระบบใหมเขาแทนระบบเดิม โดยตัดระบบ
 เกาทิ้งอยางสิ้นเชิง



 

Pilot Study การนําระบบใหมเขาทดลองใชเพียงบางหนวยงาน จนกวา
 จะเห็นวาทํางานไดดี จึงจะนําไปใชทั้งองคกร



 

Phased Conversion การนําระบบใหมไปใชแทนที่ระบบเกา
 เพียงบางสวน (Phased)  เชน การพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลัง

 แผนกเดียว
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System Maintenance and System Maintenance and 
Limit of SDLCLimit of SDLC


 

การบํารุงรักษาระบบ ไดแกการสรางความมั่นใจวาระบบตรงกับความ
 ตองการผูใช  หากมีความตองการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผูพัฒนาระบบ

 ตองสามารถแกไขได จึงตองมีระบบการบํารุงรักษา หากการใชงานจริง
 เกิดการขัดของทางเทคนิคตางๆ 


 

ขอจํากัดของ SDLC 


 

เหมาะกับการพัฒนาระบบที่มีรูปแบบชัดเจน หรืองานประจํา


 

ใชเวลานานในการพัฒนาและไมคอยยืดหยุน



 

ใชงบประมาณคอนขางสูงในการพัฒนา



 

เหมาะกับการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับองคกรขนาดใหญ
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6.5) การวัดความสําเร็จของ
 ระบบสารสนเทศ


 

High Level of System Use


 

มีผูใชระบบเปนจํานวนมาก


 
User Satisfaction with the System


 

ผูใชมีความพึงพอใจในระบบมาก


 
Favorable Attitudes


 

มีความชื่นชอบ


 
Achieved Objectives


 

สามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว


 
Financial Payoff


 

ลดคาใชจายองคกรโดยรวม
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ปจจัยที่ทําใหระบบสารสนเทศสําเร็จ


 

ผูใชตองใหความรวมมือในการพัฒนาระบบ


 
ผูบริหารตองเห็นความสําคญัของโครงการ สนับสนุนและให

 


ความชวยเหลือ


 
ทีมงานผูพัฒนาระบบจะตองมีความรู ความสามารถและ

 ประสบการณในการพัฒนาระบบเปนอยางดี


 
ผูใชตองมีการกาํหนดใหมีผูประสานงานในการพัฒนาระบบ


 

อุปกรณ Hardware , Software ที่มีสมรรถนะที่ดี


 
การพัฒนาระบบตองมีการวางแผนโครงการที่ดีและเปนไป

 ตามแผน


 
จะตองมีการทดสอบระบบอยางรอบคอบ


 

จะตองมีการอบรมการใชในองคกรอยางทั่วถงึ
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ปจจัยที่ทําใหระบบสารสนเทศลมเหลว


 

User Involvement and Influence
(การมีสวนรวมและอทิธิพลของผูใชมีนอย)


 

Management Support and Commitment
(ผูบริหารไมสนับสนุนและไมทําตามคํามั่นสัญญา)


 

Level of Complexity and Risk
(มีระดับความซับซอนและความเสี่ยงจากการใชงานระบบสารสนเทศสูง)


 

Management of the Implementation 
Process
(ขาดการบริหารกระบวนการในการนําระบบไปใชงาน)



Company

LOGO
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End of Chapter
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