
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
        

  การศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ืองการประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูป สําหรับระบบ
บริหารงานบริการ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาทําการศึกษาคนควา และไดประมวลความรู โดยครอบคลุมเร่ืองดังตอไปนี้ 

                                                                                                                                                                         
2.1  วิธีการสรรหาระบบสารสนเทศ  
2.2  ระบบวางแผนทรัพยากรองคกร (ERP) และระบบ SAP 
2.3  ระเบียบวิธีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)  
2.4  การทวนสอบความตองการ (Requirements Validation) 
2.5  กระบวนการตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของระบบงาน 
2.6  การประเมินผลระบบสารสนเทศ 
2.7  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 วิธีการสรรหาระบบสารสนเทศ  

ศรีสมรัก  อินทุจันทรยง (2550) อธิบายวา   เม่ือองคกรมีความจําเปนตองการระบบ
สารสนเทศไมวาจะเปนระบบใหมท่ีไมเคยมีมากอน หรือเปนระบบใหมท่ีนํามาทดแทนระบบเดิม 
องคกรมีทางเลือกในการพิจารณาเพื่อสรรหาระบบสารสนเทศได 4ทางเลือกคือ 

1.  การพัฒนาระบบโดยผูชํานาญทางดานระบบสารสนเทศ (Information System 
Professional) 

2.  การซ้ือซอฟตแวรสําเร็จรูป (Software Packages)  
3.  การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยผูใช  (End User Computing)  
4. การใชบริการระบบสารสนเทศจากแหลงภายนอก (Information System outsourcing) 

 2.1.1 การพัฒนาระบบโดยผูชํานาญทางดานระบบสารสนเทศ (Information System 
Professional) 

  ในองคกรท่ีมีบุคลากรที่ เปนผูชํานาญทางดานระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศข้ึนใชเองภายใน จะเปนทางเลือกหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความเปนไปไดมากท่ีสุดท่ี
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จะทําใหองคกรไดระบบงานท่ีมีความสามารถครบถวนตามท่ีองคกรตองการ สามารถทํางานได
อยางดีเยี่ยม แมวาการซ้ือซอฟตแวรจะเปนทางเลือกท่ีหลายองคกรจะคิดถึงกอนเสมอ เม่ือมีความ
ตองการระบบงาน ท้ังนี้เพราะขอดีดานความสะดวกในการใชงาน แตขอเสียท่ีสําคัญยิ่งคือ ความ
ครบถวนในหนาท่ีงานตามความตองการขององคกร ซ่ึงจะหาซอฟตแวรสําเร็จรูปท่ีมีคุณลักษณะ
ครบถวนตามตองการไดยากมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งถาระบบงานท่ีองคกรตองการมีคุณลักษณะ
เฉพาะมาก ไมสามารถใชไดแพรหลายในองคกรตางๆ การจะหาซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชจะยิ่ง
กระทําไดยากมากข้ึน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยผูชํานาญทางดานระบบสารสนเทศ 
หมายถึง การใหบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเฉพาะในการพัฒนาระบบงานคือนักวิเคราะหระบบ (System 
Analysis) โปรแกรมเมอร เปนผูสรางโปรแกรมโดยขอความรวมมือจากผูใช (User) ของระบบ 
สําหรับองคกรท่ีมีความประสงคจะไดระบบสารสนเทศที่มีลักษณะเฉพาะขององคกร แต ไมมีผู
ชํานาญทางดานระบบสารสนเทศในองคกร ก็สามารถใชวิธีการนี้ไดโดยการใชบริการจาก
หนวยงานท่ีใหบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Software House) ซ่ึงจะมีผูชํานาญทางดานระบบ
สารสนเทศทําการพัฒนาระบบให  

2.1.2 การซ้ือซอฟตแวรสําเร็จรูป (Software Packages) 
ซอฟตแวรสําเร็จรูปเปนชุดคําส่ังงานของระบบงานท่ีไดรับการพัฒนา ทดสอบมาเสร็จ

แลววา สามารถใชทํางานได ผูผลิตจะทําการพัฒนา และนําออกจําหนายเชิงพาณิชย ในระบบงาน
บางระบบผูผลิตหรือจําหนาย อาจจะใชวิธีการเชาซ้ือ แทนการจําหนายได ระบบงานท่ีถูกจัดทําเปน
ซอฟตแวรสําเร็จรูปจําหนายนั้นมีระดับต้ังแต ระบบสําหรับงานท่ีมีขนาดเล็กไมซับซอนมีมูลคาใน
การจําหนายในราคาเพียงไมกี่พันบาท ไปจนถึงระบบงานขนาดใหญท่ีมีความซับซอนมีหนาท่ีงาน
หลากหลายมีมูลคาเปนแสนบาทเชน ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับระบบงานบัญชีแยกประเภท ระบบ
คาจางเงินเดือน ระบบสินคาคงคลัง ระบบบัญชีท่ีมีระบบยอย เชนลูกหนี้ เจาหนี้ ทรัพยสินถาวร 
สินคาคงคลัง ฯลฯ อยางครบถวน เปนตน ในการสรรหาระบบงานโดยวิธีการเลือกซ้ือซอฟตแวร
สําเร็จรูป องคกรควรไดพิจารณาปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) สถานการณใดท่ีควรนําวิธีการซ้ือซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใช 
2) ขอดี ขอเสีย ของการซ้ือซอฟตแวรสําเร็จรูป 
3) หลักเกณฑท่ีใชในการพจิารณาเลือกซอฟตแวรสําเร็จรูป 
4) ข้ันตอนในการจัดซ้ือซอฟตแวรสําเร็จรูป 
Laudon and Laudon  (2002 แปลโดย สัลยุทธ  สวางวรรณ, 2545)  อธิบายวาซอฟตแวร

สําเร็จรูป (Application Software Packages) หมายถึง ซอฟตแวรประยุกตท่ีพรอมใชงานไดทันที
และมีจําหนายอยูในทองตลาดท่ัวไป ทําใหผูใชเกิดความสะดวกคือผูใชไมตองเสียเวลาในการ
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พัฒนาโปรแกรมเอง ซ่ึงจะชวยประหยัดคาใชจายไดเปนอยางมาก ซอฟตแวรสําเร็จรูปมีท้ังเปน
ซอฟตแวรระบบ แตสวนใหญจะเปนซอฟตแวรประยุกตท่ีใชบนเคร่ืองพีซี  
ขอดีของการใช ซอฟตแวรสําเร็จรูป 

Laudon and Laudon  (2002 แปลโดย สัลยุทธ  สวางวรรณ, 2545)  อธิบายวาระบบ
สารสนเทศอาจถูกสรางข้ึนมาโดยใชซอฟตแวรสําเร็จรูป งานท่ีประยุกตท่ีมีใชตามองคกรตางๆ 
สวนหน่ึงจะมีลักษณะท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกันมากเชน ระบบการจายเงินเดือนระบบรายรับ 
ระบบบัญชี หรือระบบสินคาคงคลัง สําหรับงานประยุกตท่ีมีข้ันตอนการทํางานเปนมาตรฐาน
เดียวกันนี้ ระบบงานประยุกตท่ัวไปจะสามารถตอบสนองความตองการของระบบงานองคกรได 

ถาหากวาซอฟตแวรสําเร็จรูปสามารถตอบสนองความตองการของระบบสารสนเทศ
องคกรไดแลว องคกรนั้นก็ไมมีความจําเปนตองพัฒนาระบบงานข้ึนมาเอง องคกรจะสามารถ
ประหยัดเวลาและคาใชจายไดเปนจํานวนมากจากการใชระบบงานที่มีการสราง ออกแบบ และ
ทดสอบไวลวงหนา บริษัทตัวแทนจําหนายจะสามารถใหความชวยเหลือในเร่ืองการซอมบํารุง การ
สนับสนุน และการขยายขีดความสามารถซอฟตแวรใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  
ขอเสียของการใช ซอฟตแวรสําเร็จรูป 
 ในกรณีท่ีองคกรมีความตองการบางอยางท่ีซอฟตแวรสําเร็จรูปท่ัวไปไมสนับสนุน ก็
จะตองใชวิธีปรับใหสอดคลองกับความตองการเฉพาะ (Customization) ซ่ึงหมายถึงขีด
ความสามารถอยางหน่ึงของซอฟตแวรสําเร็จรูป ท่ียอมใหผูใชสามารถปรับปรุงลักษณะการทํางาน
หลายๆ อยางเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการเฉพาะของผูใชเองโดยไมทําใหเกิดผลเสียใดๆ ถา
หากการปรับซอฟตแวรสําเร็จรูปใหสอดคลองกับความตองการเฉพาะมีมากเกินไป ก็จะทําใหการ
พัฒนาระบบงานดวยวิธีนี้มีคาใชจายสูง และตองใชระยะเวลานานเกินไปจนทําใหขอไดเปรียบของ
วิธีการนี้ หมดไป 

เม่ือเลือกซอฟตแวรสําเร็จรูปไดแลว องคกรก็จะไมสามารถควบคุมกระบวนการออกแบบ
ระบบงานไดอีกตอไป คือ แทนท่ีจะออกแบบระบบงานใหสอดคลองกับความตองการสารสนเทศ
องคกร ก็จะตองพยายามปรับความตองการใหเขากับความสามารถของซอฟตแวรสําเร็จรูปท่ีเลือก 
ในกรณีท่ีความตองการขององคกรขัดแยงกับความสามารถหรือกระบวนการทํางานของซอฟตแวร
สําเร็จรูปองคกรจะตองเปล่ียนกระบวนการทํางานของตนเองใหเปนไปตามกระบวนการท่ี
ซอฟตแวรนั้นสามารถสนับสนุนได 

2.1.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยผูใช  (End User Computing)  
 ในอดีตเม่ือการใชระบบงานคอมพิวเตอรสวนใหญปฏิบัติงานอยูบนเคร่ืองเมนเฟรมหรือ
เคร่ืองมินิคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนหนาท่ีของผูเช่ียวชาญทางดานระบบ
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สารสนเทศเชน นักวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร ผูเช่ียวชาญดานขอมูล เปนตน ในปจจุบัน
คอมพิวเตอรท่ีใชทํางานปรับเปล่ียนเขาสูระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรมีราคาท่ีถูก
ลง ขนาดท่ีเล็กลง แตคุณภาพดีข้ึน ความสามารถในการทํางานเร็วข้ึน สามารถทํางานท่ีซับซอน
ไดมากข้ึน ทําใหความนิยมในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยในการทํางานเปนท่ีแพรหลายไปท่ัว
องคกร กลุมผูใชท่ีเปนผูปฏิบัติงานอยูตามหนาท่ีตางๆ มีความรูความสามารถทางดานระบบ
สารสนเทศ คอมพิวเตอร และชุดคําส่ังงานตาง เพิ่มมากข้ึน ผูใชสามารถบันทึกขอมูล สามารถสราง
รายงานจากระบบงานไดเอง โดยไมตองพึ่งพาผูเช่ียวชาญทางดานระบบสารสนเทศเปนหลักใหญ 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เม่ือผูใชตองการระบบมาชวยในการปฏิบัติงาน แตผูเช่ียวชาญ
ทางดานระบบสารสนเทศ ไมสามารถพัฒนาระบบไดทันกับความตองการผูใชจึงทําการพัฒนา
ระบบสารสนเทศดวยความสามารถของตนเอง  วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยผูใช (End-user 
Computing) จึงไดเกิดข้ึน บทบาทของผูเช่ียวชาญทางดานระบบสารสนเทศจะเปล่ียนจากผูพัฒนา
ระบบมาเปนผูใหคําปรึกษากับผูใช และผูใชจะทําหนาท่ีในการพัฒนาระบบเอง 

2.1.4 การใชบริการระบบสารสนเทศจากแหลงภายนอก (Information System 
Outsourcing) 

การใชบริการระบบสารสนเทศจากแหลงภายนอกที่หนวยงานภายนอกนําเสนอใหกับ
องคกรตางๆ อาจจะสรุปไดวา การใชบริการระบบสารสนเทศจากภายนอก หมายถึงการวาจางกลุม
บุคคล หรือ หนวยงานภายนอก ท่ีมีความรูความสามารถมาใหบริการตางๆ ทางดานระบบ
สารสนเทศตามท่ีองคกรผูวาจางตองการ โดยการมอบหมายภาระงาน และความรับผิดชอบท้ังหมด
ท่ีเกี่ยวของกับบริการนั้นๆ ไปใหกับแหลงภายนอกเชน การจัดหาและดําเนินการประมวลผล การ
จัดการ การบํารุงรักษา เปนตน บริการตางๆ ท่ีแหลงภายนอกเสนอเปนบริการใหกับองคกร ไดแก 
การบริหารศูนยขอมูล (Data Center) การพัฒนาและบํารุงรักษาชุดคําส่ังงานประยุกต (Application 
Development and Maintenance) ระบบสนับสนุนการทํางานของพนักงาน (Desktop support) 
ระบบการส่ือสารขอมูลและขายงาน (Communication and Networking) และการทําใหระบบ
พรอมสรรพบังเกิดผล (Turnkey System Information) รวมทั้งบริการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ องคกรท่ีตองการใชบริการจากแหลงภายนอกไมจําเปนท่ี
จะตองใชบริการทุกอยางตามท่ีไดกลาวมาแลว องคกรสามารถเลือกเฉพาะบริการท่ีประเมินแลววา
มีความจําเปนตองใชบริการจากแหลงภายนอก รวมท้ังสามารถใชบริการจากแหลงหลายแหลงได  
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2.2 ระบบวางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning :ERP) และระบบ SAP 
 ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล (2549) อธิบายวา ระบบวางแผนทรัพยากรองคกรหรือท่ีเรียกวา 
ERP ซ่ึงยอมาจาก Enterprise Resource Planning เปนระบบสารสนเทศท่ีบูรณการงานหลักตางๆ 
ขององคกร เชน การจัดซ้ือจัดจาง การผลิต การขาย การบัญชี และ การบริหารบุคคล ฯลฯ  เขา
ดวยกันโดยเช่ือมโยงกันแบบเรียลไทม (Real Time) เพื่อตอบสนองความตองการขอมูลหรือ 
สารสนเทศโดยภาพรวม การตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ และทันทวงที กอนการนํา ERP มาใช 
แต ละฝาย/ แผนก หรือแมแตสวนงานยอยในองคกรมักจะมีระบบคอมพิวเตอร และโปรแกรม
เฉพาะสําหรับการทํางานของตนเอง เปรียบระบบงานเหลานี้เสมือนเกาะแกงตางๆ ท่ีไมมีการ
เช่ือมตอถึงกัน ซ่ึงการขาดการประสานรวมกันของระบบงานเหลานี้ ทําใหขอมูลสารสนเทศท่ีสราง
ข้ึนมาจากแตละระบบเกิดความซํ้าซอน และขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การไหล หรือการ
เช่ือมตอของขอมูลระหวางระบบงานเปนไปอยางลาชาไมรองรับการทําธุรกิจ แบบขามชาติ และ
ยากตอการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีรวดเร็ว   
 เพื่อเปนการแกไขปญหาเหลานี้ กอปรกับความตองการปรับตัวเพื่อรองรับตอการ
เปล่ียนแปลงจึงจําเปนตองสรางระบบสารสนเทศขององคกรใหม ซ่ึงจะตองพิจารณาควบคูไปกับ
กระบวนการทางธุรกิจ และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาหรือ การบริการที่สงมอบใหลูกคา หลาย
องคกร จึงมีแนวคิดในการนําระบบสารสนเทศ ERP มาใช และเปนแรงผลักดันใหเกิดการปฏิรูป
องคกร 
 ประพจน  สุขมานนท  (2552 : ระบบออนไลน)  อธิบายวา ERP เปนซอฟตแวรท่ีมีการ 
Integrate ในสวนของฟงกชันงานท้ังหมดในองคกร หรือมีการเช่ือมโยงในสวนของ Module 
ท้ังหมดเขาดวยกัน โดยมีการทํางานในลักษณะของ Real Time และ ERP นั้น จะถูกสรางข้ึนมาใน
ลักษณะของ Based on Best Practice in Industry ก็คือมีการกําหนดในสวนของกระบวนงานทาง
ธุรกิจ (Business Process) ท่ีมีการทดสอบและสํารวจมาแลววาเปนการดําเนินการท่ีดีท่ีสุด (Best 
Practice) ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ไวในตัวของ ERP ดังนั้นจึงจะเห็นไดวา มีหลายธุรกิจท่ีมีการใช ใน
สวนของ ERP ก็เพื่อผลในการทําปรับเปล่ียนธุรกิจเพราะตองการปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจ 
ขององคกรใหเปนไปตามกระบวนการทางธุรกิจท่ีเปนการดําเนินการท่ีดีท่ีสุดในอุตสาหกรรม โดย
ท่ีซอฟตแวร ERP นั้น จะมีสวนท่ีใชในการปรับเปล่ียนซอฟตแวร ERP ใหเขากับลักษณะการ
ดําเนินงานขององคกรนั้น หรือท่ีเรียกกันวาสวนในการทําแกไขคําส่ัง (Customizing) หรืออาจกลาว
ได ERP ก็คือซอฟตแวรประยุกต ท่ีไดจัดเตรียมในสวนของการทํา Customizing ใหแตละองคกร 
ทําการปรับแตงซอฟตแวร ERP ใหเขากับลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจนั้นๆ ซ่ึงในทางทฤษฎี
ไดแบงซอฟตแวรสําเร็จรูปออกเปน 2 ประเภทคือ Software Package กับ Customizing Software 
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Package ขอแตกตางของซอฟตแวรสําเร็จรูปท้ังสองประเภทก็คือ Software Package นั้น ไม
สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนระบบงานในซอฟตแวรนั้นไดตามความตองการของธุรกิจแตละธุรกิจ ถา
ตองการปรับเปล่ียนซอฟตแวรใหเขากับธุรกิจนั้นๆ  ก็อาจจําเปนท่ีจะตองทําการแกไขโปรแกรม 
Source Code ของซอฟตแวรสําเร็จรูปตัวนั้นเลยทีเดียว แตถาเปน Customizing Software Package 
ระบบของซอฟตแวรนั้นๆ ไดเตรียมสวนท่ีเรียกวา Customizing ไวใหปรับเปล่ียนการทํางานของ
ซอฟตแวรใหเขากับรูปแบบในการดําเนินธุรกิจขององคกรนั้นๆ และถาจะกลาวถึงเทคโนโลยี
หลักๆท่ีผลักดันใหเกิดซอฟตแวร ERP ข้ึนมาก็คือ เทคโนโลยีทางดานระบบดาตาเบส (Database 
System) และ ไคลแอนท เซิรฟเวอร (Client/Server )  นั่นเองเพราะระบบ ERP นั้นเปนระบบท่ีมีการ
เช่ือมโยง ( Integrate) ในสวนของฟงกช่ันงานท้ังหมดขององคกร ดังนั้นขอมูลจึงจําเปนท่ีจะตอง
เก็บอยูในฐานขอมูลรวมกันดวยสวน Client/Server นั้น เนื่องจากการปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางาน
ของ การปอนขอมูล จากระบบเดิมท่ีเคยทํางานในสวนของดานการบริหารงานภายใน (Back 
Office) มาเปนรูปแบบในการทํางานในสวนของใหบริการลูกคา (Front Office) ซ่ึงตองการหนาจอ
ในลักษณะ GUI 2 ไมใชรูปแบบของตัวอักษรเหมือนสมัยกอน ดังนั้น Client/Server จึงสามารถ
สนองตอบในสวนความตองการในเทคโนโลยีดานนี้ได ซ่ึงถาคุณลองศึกษาถึงประวัติศาสตรของ
ระบบซอฟตแวรสําเร็จรูปทางธุรกิจกันจริงๆแลว จะพบในอดีตประมาณชวงตนของทศวรรษ 1970  
นั้น ผูท่ีอยูในทีมงานของการพัฒนาซอฟตแวรใหกับองคกรตางๆ มีความตองการที่จะพัฒนาระบบ
ท่ีเปน Integrated Software Package แตดวยเทคโนโลยีทางดาน Database System ท่ียังมาไมถึง 
รูปแบบของซอฟตแวรในลักษณะนี้จึงเกิดข้ึนไมได ถึงจุดนี้ สรุปแนวคิดคราวๆของระบบ ERP 
ดังตอไปนี้ 

- ERP เปนซอฟตแวรท่ี Integrate ในสวนของฟงกช่ันงานท้ังหมดในองคกรในลักษณะ
ของกิจการขนาดใหญ ไมใชระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการทํางานเฉพาะสวนของ 
การใชงานธุรกิจ เหมือนในสมัยกอน ซ่ึง ERP จะสนับสนุนรูปแบบการทํางานในสวน
ของกระบวนงานทางธุรกิจ ซ่ึงเกี่ยวของกบัการทํางานในหลายๆ ระบบงาน 

- ERP มีการทํางานในแบบ Real-time 
- ถูกพัฒนาข้ึนมาตามมาตรฐานท่ีเปนการดําเนินการท่ีดีท่ีสุด ในอุตสาหกรรม ดังนั้นจงึ

อาจกลาวไดวา ERP ไมใชเปนแคเพยีงซอฟตแวรแพกเกจ็ แตมันเปนแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจหรือท่ีเรียกวาเปน The way of doing business 

Application Module หลักๆในระบบ SAP (Systems Applications and Products in Data 

Processing) สําหรับระบบ SAP R/3 นั้นจะประกอบไปดวย Application Module ตางๆดังรูป 
                                                 
2 (Graphical User Interface) การเช่ือมโยงของโปรแกรมกับผูใชงานในรูปแบบกราฟก 
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รูป 2.1 Application Module ตางๆ SAP /R3 
(ท่ีมา ประพจน  สุขมานนท, 2552 : ระบบออนไลน)   

FI Financial Accounting หรือโมดูลทางดานบัญชีการเงิน 
CO Controlling หรือโมดูลทางดานบัญชีจัดการหรือบัญชีบริหาร 
AM Fixed Assets Management หรือโมดูลทางดานการจดัการสินทรัพยถาวร 
SD Sale & Distributions หรือโมดูลทางดานขายและการกระจายสินคา 
MM Material Management หรือโมดูลทางดานการจัดการวัตถุดิบ 
PP Production Planning หรือโมดูลทางดานการวางแผนการผลิต 
QM Quality Management หรือโมดูลทางดานการจัดการดานคุณภาพ 
PM Plant Maintenance หรือโมดูลทางดานการซอมบํารุงโรงงาน 
HR Human Resource หรือโมดูลทางดานการจดัการทรัพยากรบุคคล 
TR Treasury หรือโมดูลทางดานการบริหารการเงิน 
WF Workflow หรือโมดูลทางดาน Flow ของกระบวนการทํางาน 
IS Industry Solutions คือสวนระบบงานธุรกิจเฉพาะ โดยท่ีไมใชโมดูลมาตร 



 13

ฐานของระบบ SAP R/3 ซ่ึงจะมีท้ังระบบ Aerospace, Automotive,  
Banking, Chemicals, Consumer Products, Engineering and  
Construction, Healthcare, Higher Education and Research, High  
Tech, Insurance, Media, Mill Products, Oil and Gas,  
Pharmaceuticals, Public Sector, Retail, Service Provider,  
Telecommunications, Transportation และ Utilities   

สําหรับสวนงานทางดานเทคนิค (Technical) ของระบบ SAP ซ่ึงก็คือสวนงานท่ีเรียกวา 
เบสิส (Basis) ซ่ึงจะถือวาเปนสวนงานกลางของระบบ SAP นั่นเอง จะเปนสวนท่ีเรียกวาเปน
แกนกลางของระบบ SAP R/3 โดยจะเรียกคนท่ีทําหนาท่ีในสวนของ Basis นี้วาเปน Basis 
Administrator นอกจากนี้ในสวนของงานทางดาน Technical ยังมีงานทางดาน ABAP3  ซ่ึงแบง
ออกเปนงานยอยๆได 3 สวนหลักๆคืองาน ABAP Report คือการเขียนโปรแกรม ABAP เพื่อออก
รายงานท่ีเปน Customizing Report งาน Dialog Programming ก็คือการเขียนโปรแกรม ABAP ใน
ลักษณะของทรานแซกช่ัน (Transaction) และสุดทายก็คืองาน SAP Script ก็คือการเขียน ABAP 
เพื่อพิมพ Preprint Form ตางๆเชน Invoice เปนตน นอกจากน้ียังมีสวนของการเขียน BDC4 
Program สําหรับการทํา Data Conversion และ Interface Program ซ่ึงผมจะถือวาเปนสวนหนึ่งของ
งาน ABAP Report   

สําหรับในสวนของ Application ท้ังหมดในระบบ SAP นั้น จะถูกพัฒนาข้ึนดวยภาษา 
ABAP หรือ Advance Business Application Programming (ABAP/4) ซ่ึงเปนภาษาโปรแกรมในยุค
ท่ี 4 หรือ 4GL เปนคําท่ีเรียกใน SAP Release 3.0 สวนใน SAP Release 4.0 เปนตนไป ในสวนของ 
Run Time หรือ Kernel ของระบบ SAP นั้น จะถูกพัฒนาข้ึนมาจากภาษา C/C++ (ใน Release ถัดไป
จะมีสวนของ Java) ในสวนของการนําไปใชงานของระบบ SAP นั้น จะมีการทําในสวนของ 
Customizing หรือ Configuration (จริงๆแลวก็คือการกําหนดคา Parameter ตางๆนั่นเอง) ผานทาง 
Implementation Guide (IMG) เพื่อใหระบบงาน SAP ทํางานไดกับองคกรนั้นๆ  
 
2.3 ระเบียบวิธีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle:SDLC) 
 ศรีสมรัก  อินทุจันทรยง (2550) อธิบายวา   การพัฒนาระบบโดยระเบียบวิธีวงจรการ
พัฒนาระบบ หรือ SDLC เปนวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีใชมานาน แนวคิดของการพัฒนา

                                                 
3 ABAP (Advance Business Application Programming) ภาษาโปรแกรมท่ีใชพัฒนาระบบ SAP 
4 BDC (Batch Data Conversion) วิธีการนําขอมูลเดิมเขาในระบบ SAP  
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ระบบดวยวิธี  SDLC  ไดแบงข้ันตอนการพัฒนาระบบออกเปนข้ันตอนตางๆ การแบงข้ันตอนของ
การพัฒนาระบบโดยวิธี SDLC  ไดแบงข้ันตอนการพัฒนาระบบโดยวิธี SDLC ไว 7 ข้ันตอนดังนี้ 

1) การกําหนดโครงการ (Project Definition) 
 การกําหนดขอบเขตของโครงการ กําหนดภาพของโครงการใหเห็นอยางชัดเจนวา
องคกรตองการอะไร  มีวิ ธี อ่ืนนอกเหนือจากการใชระบบงานในการแกไขปญหาอยางไร 
วัตถุประสงค หรือเปาหมายของระบบงานคืออะไร เปนการจัดทําภาพของความตองการระบบงาน
ใหชัดเจนข้ึนกอนจะไปดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

2) การศึกษาระบบ  (System Study) 
 การศึกษาถึงระบบงานท่ีตองการโดยเร่ิมจากการศึกษาความเปนไปไดของระบบ 
(Feasibility Study) เพื่อวิเคราะหถึงโอกาสท่ีระบบจะเกิดข้ึน และประสบความสําเร็จในการนําไป
ปฏิบัติใชและสงผลตามเปาหมายขององคกร  

3) การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ (Information Requirement Analysis) 
 การรวบรวมขอมูลในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบตั้งแต ขอมูลท่ีตองใชในแตละ
กิจกรรม หรือกระบวนการ กระบวนการท่ีตองกระทําในระบบงานนั้นๆ สารสนเทศที่ผลิตออกมา
จากกระบวนการของแตละหนาท่ีงาน ประมาณ และความถ่ีในการใชขอมูล สารสนเทศ การ
รวบรวมขอมูลสามารถกระทําโดยการเขาสังเกตการณ กระบวนการทํางาน หรือทบทวนจากระบบ
เอกสาร หรือการสัมภาษณผูปฏิบัติงาน หรือผูท่ีเกี่ยวของ ขอมูลท่ีรวบรวมมาไดจะถูกนํามา
วิเคราะห ทําความเขาใจอยางละเอียดตามข้ันตอนของการทํางานเชิงระบบกลาวคือ เปนการ
วิเคราะหเพื่อกําหนดส่ิงท่ีรับเขา (Input) กระบวนการ (Process) และ ผลลัพธ (Output) ของ
ระบบงานในทุกสถานการณ ท้ังเหตุการณท่ีเกิดปกติ ประจํา และเหตุการณท่ีไมไดเกิดข้ึนเปน
ประจํา  

4) การออกแบบระบบ (System Design) 
 การออกแบบเร่ิมตนดวนการนําความตองการที่วิเคราะหไดจากขนตอนท่ี 3 มาทบทวน 
และดําเนินการออกแบบระบบใหมท่ีตองการ การออกแบบระบบจะดําเนินการเปน 2 ระดับ 

(1) การออกแบบในแนวตรรกะ (Logical Design)  
(2) การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 

5) การสรรหาหรือการพัฒนาระบบ (System Acquisition or Development) 
 จากคุณลักษณะ หรือขอกําหนดของระบบที่ไดมาจากข้ันตอนท่ี 4 องคกรจะใชเปน
แนวทางในการพิจารณาวาจะดําเนินการพัฒนาเองภายในตอไป หรือซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูป หรือ
การวาจางผูใหบริการจากแหลงภายนอก ในกรณีท่ีการสรางระบบเกิดข้ึนภายในองคกร ผลจากการ
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ออกแบบจะถูกนํามาสรางเปนระบบงาน กิจกรรมท่ีตองกระทําในข้ันตอนนี้มีหลายกิจกรรม 
ผูรับผิดชอบควรจะไดมีการวางแผนจัดลําดับข้ันตอนการจัดทํากิจกรรมรวมท้ังตารางเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรมในแตละข้ึนตอนใหเรียบรอยกอนเร่ิมกิจกรรมแรก โดยเร่ิมจาก 

5.1 การลงรหัสเขียนโปรแกรม (Coding) และทําการทดสอบ (Testing) เพื่อใหเกิด
ความม่ันใจวาโปรแกรมสามารถทํางานไดอยางท่ีตองการ การทดสอบระบบแบงเปน 3 ระดับคือ 

 1) การทดสอบในแตละสวน (Module Test หรือ Unit Test) ในโปรแกรมแตละ
โปรแกรมจะประกอบดวยสวนยอยๆ  หลายสวนทํางานประสานกัน  ในแตละสวนจะมี
ลักษณะเฉพาะทํางานเบ็ดเสร็จในตนเอง เรียกวา โมดูล การทดสอบในข้ันตอนนี้เปนการทดสอบ
การทํางานในแตละสวน 

 2) การทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Integration Test) เปนการทดสอบกลุมของโมดูลท่ีมี
ความสัมพันธเพื่อดูผลการทํางานของโมดูล การเช่ือมประสานในระหวางโมดูล 

 3) การทดสอบระบบ (System Test) เปนการทดสอบระบบท้ังระบบ  
5.2 การจัดทําเอกสารประกอบระบบ (Documentation) เอกสารประกอบระบบท่ี

สําคัญคือคูมือการใชงานของผูใช (User Manual)  และคูมือระบบ (System Manual) เอกสาร
ประกอบระบบนี้จัดทําไดท้ังสองลักษณะ คือจัดทําเปนรูปเลมและจัดทําเปนหนาท่ีงานหนึ่งใน
ระบบท่ีผูใชสามารถเรียกดูไดทางจอภาพในระหวางทํางานกับระบบ เชน หนาท่ี วิธีการใช เปนตน 

6) การทําใหเกิดผล (Implementation) 
ระบบเม่ือไดรับการพัฒนาเสร็จหรือองคกรไดจัดซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูป ข้ันตอน

ตอไปคือการทําใหเกิดผล ซ่ึงถือวาเปนสวนท่ีสําคัญอีกสวนหนึ่งท่ีจะทําใหระบบประสบ
ความสําเร็จในการใชงาน กิจกรรมท่ีกระทําในข้ึนตอนนี้ประกอบไปดวย 

6.1 การฝกอบรม (Training) 
6.2 การติดต้ังระบบ (Installation) 
6.3 การเปล่ียนระบบงานจากระบบเดิมมาสูระบบใหม 

6.3.1 การเปล่ียนระบบโดยตรง 
6.3.2 การเปล่ียนระบบงานโดยวิธีคูขนาน 
6.3.3 การเปล่ียนระบบโดยวิธีการนํารอง  

7) การบํารุงรักษา (Maintenance) 
ระบบงานภายหลังการติดต้ังและเปล่ียนระบบแลวจะถูกนําไปปฏิบัติงานในองคกร 

องคกรควรจะไดมีการประเมินผลการทํางานท้ังประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบวา ดําเนิน
ไปตามขอกําหนดที่ไดจัดทําไวหรือไม ขอมูลยอนกลับ (Feedback) จากการเปรียบเทียบผลการ
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ปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับส่ิงท่ีคาดหมายหรือเปาหมายถูกรวบรวมเปนขอมูลไวสําหรับปรับปรุง
ระบบงานตอไปในอนาคต นอกจากนี้ในระหวางท่ีระบบงานดําเนินอยูในองคกรจะตองมีการ
บํารุงรักษาระบบงานใหอยูสภาพท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยูตลอดเวลา ระบบงานยอยจะตองเผชิญ
กับปญหาตางๆ เชน โปรแกรมมีจุดบกพรอง แฟมขอมูลลม ขอมูลหาย การแกไขปญหาจะตอง
กระทําเปนการเรงดวน เพื่อมิใหระบบงานหยุดชะงัก และในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดปญหาบาง
อยางเชน ระบบงานไมสามารถนําเสนอรายงานท่ีตองการได หรือการขอแกไขรายงานเดิม หรือการ
ขอแกไขลักษณะการทํางานจากเดิมท่ีเคยเปนไปสูวิธีการใหม กลุมผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษา
ระบบงานจะตองประเมินถึงสภาพของปญหาท่ีเขามาสูระบบงานวามีความจําเปนสําคัญเรงดวน
เทาใดท่ีจะตองทําการแกไขระบบงานปญหาบางประการตองแกไขโดยดวนเชน ขอมูลหาย 
แฟมขอมูลลม แตปญหาบางประการอาจจะเก็บรวบรวมไวสําหรับรอการแกไขปรับปรุงระบบงาน
ในอนาคตได ท้ังนี้ เพราะการแกไขโปรแกรมในวิธี SDLC นั้น เปนเร่ืองท่ีตองใชท้ังเวลา และ
คาใชจายจํานวนมาก 
 ครรชิต มาลัยวงศ (2552 : ระบบออนไลน)  กลาววาการพัฒนาระบบงาน หรือ SDLC 
(System Development Life Cycle) คือวิธีการท่ีใชกันท่ัวไปในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
ประกอบดวย 
 1. การศึกษาความเปนไปได หรือความเหมาะสม (Feasibility Study) เปนการศึกษาวา
ระบบท่ีตองการนํามาใชนั้นจะเหมาะสมกับหนวยงานหรือไม คอมพิวเตอรนั้นมีประโยชนในดาน
ตางๆ มากก็จริงอยู แต ก็ไมจําเปนท่ีจะตองนําคอมพิวเตอรมาใชในงานทุกงาน งานบางอยางอาจจะ
ใชคนทําไดดีกวา หรือประหยัดกวา ดังนั้น เม่ือดําริท่ีจะนําคอมพิวเตอรมาใชงานระบบสารสนเทศ
แลว จึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาพิจารณาใหรอบคอบกอนวาสมควรท่ีจะจัดทําระบบสารสนเทศจริง
หรือไม หากเห็นวายังไมเหมาะสม ก็ไมจําเปนจะตองเสียเงินโดยใชเหตุ 
 2. การวิเคราะหระบบหรือการศึกษาความตองการ (Systems Analysis หรือ Requirements 
Definition) งานข้ันนี้มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเกี่ยวของกับการศึกษาใหเขาใจวาปจจุบัน
หนวยงานทํางานอยางไร การทํางานนั้นมีปญหาอะไรบาง ผูบริหารตองการอะไรจากระบบนี้ท้ังใน
ดานสารสนเทศ สมรรถนะในการทํางาน ปริมาณขอมูลท่ีตองการ ฯลฯ จากความตองการนี้ผูพัฒนา
ซอฟตแวรจะบอกไดวาระบบท่ีกําลังวิเคราะหนั้นมีปญหาอะไร และจะตองแกไขปรับปรุงใหเปน
ระบบงานคอมพิวเตอรอยางไร งานวิเคราะหระบบนี้มีความสําคัญมากเพราะหากงานข้ันนี้ทําไม
ละเอียดแลว จะเกิดความเขาใจคลาดเคล่ือนในเร่ืองของการทํางานท้ังระบบ การออกแบบก็จะ
ผิดพลาดตามไปดวยสงผลใหไดระบบท่ีผูใชนําไปใชงานไมได หรือ ไมตองการใช 
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 3.  การออกแบบระบบ (Systems Design) งานข้ันนี้คือการนํารายละเอียดการวิเคราะห
ระบบท่ีไดจัดทําไวในข้ันตอนท่ีแลวมาพัฒนาข้ึนเปนแบบสําหรับการสรางระบบ แบบท่ีจะตอง
จัดทํานั้นมีสองระดับ  คือแบบในภาพรวมที่ระบุวาจะตองสรางระบบอะไรบาง  ระบบมี
ความสัมพันธกับระบบอ่ืนๆ อยางไร ระบบตองมีอินพุตและเอาทพุตอะไรบาง สําหรับแบบสวนท่ี
สองก็คือรายละเอียดของงานท่ีจะตองสรางไดแกลักษณะของรายงาน ลักษณะและรูปแบบของ
อินพุต รายละเอียดการทํางานในโปรแกรม รายละเอียดการทดสอบโปรแกรมและระบบหลังจาก
จัดทําระบบแลว ฯลฯ การออกแบบระบบนั้นเปนข้ันตอนท่ีผูใชระบบจะตองมีสวนรวมอยางใกลชิด 
โดยเฉพาะในการทบทวนรายละเอียดของงานท่ีไดออกแบบไปแลว เพราะหากงานข้ันนี้ผานไปแลว
การแกไขระบบจะยุงยากมาก 
 4.  การเขียนโปรแกรม (Programming) งานข้ันนี้ก็คือการนํารายละเอียดของแบบท่ีได
จัดทําข้ึนมาสรางข้ึนเปนโปรแกรม แฟมขอมูล ฐานขอมูล และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวใน
แบบ หากเปรียบการพัฒนาระบบงานวาเหมือนกับการกอสรางบาน งานข้ันการวิเคราะหระบบที่
กลาวไปแลว ก็เหมือนกับการทํางานของสถาปนิกท่ีมาคุยและสอบถามความตองการบานแบบไหน 
จะใหมีอะไรบาง งานข้ันการออกแบบก็เหมือนกับการออกแบบของวิศวกรซ่ึงเกี่ยวของกับการ
กําหนดรายละเอียดของเสา พื้น คาน และการผูกเหล็ก สวนงานเขียนโปรแกรมก็เหมือนกับการ
สรางบานซ่ึงจะตองระดมชางทุกประเภทท่ีเกี่ยวของมาทํางานใหตรงตามกําหนดเวลาและหนาท่ี 
การเขียนโปรแกรมนั้นเม่ือทําเสร็จไปแตละโปรแกรมแลวก็ตองมีการทดสอบใหแนใจวาโปรแกรม
ทํางานไดตรงกับขอกําหนดท่ีไดออกแบบไว 
 5.  การทดสอบระบบ (Systems Testing) งานข้ันนี้เปนการทดสอบวาระบบท่ีไดจดัทําข้ึน
นั้นทํางานไดถูกตองตรงกับขอกําหนดความตองการของผูใชจริงๆ ในข้ันตอนการเขียนโปรแกรม
นั้น ไดทดสอบแตละโปรแกรมไปเรียบรอยแลว แตกไ็มอาจแนใจวาโปรแกรมท้ังหมด ตลอดจน
ผูใชท้ังหลายจะใชระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ และทํางานไดอยางถูกตองจริง ดังนัน้จึงตองมีการ
ทดสอบระบบโดยรวมอีก การทดสอบนี้ตองทําอยางจริงจังและใชส่ิงแวดลอมคลายของจริงใหมาก
ท่ีสุด หากการทดสอบใหผลเปนลบ คือระบบทํางานไดไมถูกตองจะตองแกไขปรับปรุงระบบใหดี
ข้ึนตอไป 
 6.  การติดต้ังใชงานระบบ (Implementation) เปนการติดต้ังระบบและอุปกรณตางๆ ท่ีได
กําหนดไวต้ังแตในข้ันตอนการวิเคราะหระบบลงไวในสถานท่ีทํางานจริง ติดต้ังซอฟตแวรท่ีจัดทํา
ข้ึนไวในเคร่ืองจริงๆ จัดทําเอกสารตางๆ สําหรับอธิบายการทํางาน อธิบายวิธีการแกปญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนระหวางการทํางาน จดัพิมพแบบฟอรมตางๆ ใหเสร็จและพรอมจะใชการได อีกท้ังยังจะตอง
จัดฝกอบรมผูใชและผูบริหารใหสามารถใชระบบท่ีจัดทําข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 7.  การเปล่ียนระบบ (Systems Conversion) งานน้ีอาจจะไมสามารถเรียกวาเปนข้ันตอน
ไดชัดเจนนัก เพราะความจริงเปนเพียงจุดหนึ่งหรือชวงเวลาหน่ึงกอนท่ีจะใชงานระบบจริงๆ  
กลาวคือหากทําการเปล่ียนระบบจากเดิมไปเปนระบบใหมทันทีทันใด อาจจะเกิดความขลุกขลักได
หากระบบใหมคลาดเคล่ือน ดังนั้นจึงคิดกันวานาจะนําระบบใหมมาใชควบคูกับระบบเกาไปสัก
ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นเม่ือเห็นวาระบบใหมทํางานไดดีแลวจึงคอยเปล่ียนมาใชระบบใหม อยางไรก็
ตามวิธีนี้เปนวิธีซ่ึงคอนขางจะเปลืองเวลา และกําลังงานมาก หากออกแบบและทดสอบระบบงาน
มาใหดีกอนแลว การเปล่ียนระบบก็จะราบร่ืนมากข้ึน และไมตองประสบปญหามากนัก 
 8.  การบํารุงรักษาระบบ (Systems Maintenance) งานน้ี ไมใชสวนของการพัฒนาระบบ
แตเปนการบํารุงรักษาใหระบบใหมท่ีนํามาใชแลวทํางานไดอยางราบร่ืนตอเนื่องไป เพราะระบบ
ใหมนั้นอาจจะยังมีขอบกพรองอยูอีกมาก เชนอาจตองมีการแกไขเปล่ียนแปลงขอผิดพลาดท่ีอาจ
หลงเหลืออยู อาจตองขยับขยายเพิ่มเติมระบบใหสมบูรณมากข้ึน หรืออาจตองปรับเปล่ียนระบบ
บางอยางตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม การบํารุงรักษาระบบน้ีจะตองทําตอไปโดยตลอด
ตราบเทาท่ียังใชระบบคอมพิวเตอรอยู 
 Laudon and Laudon  (2002 แปลโดย สัลยุทธ  สวางวรรณ, 2545)    ไดอธิบายวา ข้ันตอน
สําหรับวงจรระบบงานมีดังนี้ 

1. ข้ันตอนนิยามโปรเจ็ค (Project definition) ทําการศึกษาเพื่อหาขอยุติในการตัดสิน วา
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคกรนั้นสมควรท่ีจะพัฒนาระบบงานใหมข้ึนมาหรือจะทําการปรับปรุง
ระบบงานเกาท่ีมีใชงานอยูแลวใหสามารถแกปญหานั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ข้ันตอนการศึกษาระบบงาน (System study) ทําการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
ระบบงานปจจุบันโดยละเอียดเพื่อกําหนดวัตถุประสงคใหมท่ีตองการ และอธิบายหนทางเลือกท่ี  
สามารถนํามาใชแกปญหานี้ได ขอมูลท่ีรวบรวมในข้ันตอนนี้จะถูกนําไปใชในการกําหนดความ
ตองการของระบบงานใหม 

3. ข้ันตอนการออกแบบ (Design) จะสรางขอกําหนดสําหรับหนทางแกปญหา
กระบวนการแกปญหาแบบวงจรระบบงานใหความสําคัญกับขอกําหนดฯ แบบเปนทางการซ่ึง
จะตองมีการบันทึกบนกระดาษเพ่ือใชในการอางอิงภายหลัง  

4. ข้ันตอนการโปรแกรม (Programming) จะแปลขอกําหนดท่ีสรางไวในข้ันตอนการ
ออกแบบใหกลายเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูวิเคราะหระบบจะทํางานรวมกับผูเขียนโปรแกรมใน
การแปลความหมายในแตละโปรแกรม 
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5. ข้ันตอนการติดต้ัง (Installation) เปนข้ันตอนสุดทายในการนําระบบงานใหม หรือ 
ระบบงานท่ีไดรับการปรับปรุงแลวติดต้ังใชงานจริงซ่ึงประกอบดวยการทดสอบ การฝกอบรม และ
การเปล่ียนระบบงาน 

6. ข้ันตอนภายหลังการติดต้ัง (Post implementation) หมายถึงข้ันตอนท่ีมีการใชงาน
ระบบในองคกรและการประเมินคาระบบงานหลังจากท่ีติดต้ังเรียบรอย ผูใชและผูเช่ียวชาญดาน
เทคนิคจะรวมกันตรวจสอบระบบงานอยางเปนทางการเพื่อประเมินคาผลสําเร็จของระบบงานใหม 
และตรวจสอบวาระบบงานสามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวต้ังแตตอนเร่ิมตนหรือไม  
รวมท้ังการกําหนดสวนท่ีจะตองมีการปรับปรุง เม่ือใชงานไปไดเปนระยะเวลานานพอสมควร
ระบบงานอาจจะไดรับการปรับปรุงคร้ังใหญเพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเม่ือ
ถึงเวลาหนึ่งระบบงานนั้น ก็จะตองหมดอายุการใชงาน และองคกรก็จะตองมีการพัฒนาระบบงาน
ใหมข้ึนมาแทนท่ีระบบเดิม 
 Turban et al. (2001 อางใน ทิพวรรณ   หลอสุวรรณรัตน, 2547) กลาววาการพัฒนา
ระบบงานแบบวงจรชีวิตแบบดั้งเดิม (Traditional System Development Life Cycle : SDLC) เหมาะ
กับโครงการสารสนเทศท่ีมีขนาดใหญโดยมีข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาวท้ังหมด 
แตโครงการขนาดเล็กอาจใชบางข้ันตอนเทานั้น ในอดีตนักพัฒนาระบบใชวิธีการที่เรียกวา 
Waterfall Approach ในการดําเนินการตามเทคนิค SDLC กลาวคือ จะมีการดําเนินการในแตละ
ข้ันตอนใหเสร็จเรียบรอยกอนท่ีจะดําเนินการในข้ันตอไป แตในปจจุบันนักพัฒนาระบบอาจจะ
ดําเนินการยอนกลับไปกลับมาไดตามความจําเปน 
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ที 
ท่ีมา : ปรับจาก Turban, E.,E Mclean and J Wethebe. 2001. Introduction to Information 
Technology Toroto: John Wily & Sons, p 477. 

รูป 2.2  รูปข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบวงจรชีวิต 
ท่ีมา: ทิพวรรณ (2547, หนา 246) 

1. การสํารวจระบบ (Systems Investigation) 
 ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาความเปนไดของโครงการวามี โอกาสความสําเร็จมากนอย
เพียงใด รวมทั้งประเมินความเปนไปไดดานเทคนิค ความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร และความ
เปนไปไดดานพฤติกรรม ข้ันตอนนี้มีความสําคัญเพราะเปนการปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได 
 - ความเปนไปไดดานเทคนิค (Technical Feasibility) เปนการประเมินวาฮารดแวร
ซอฟตแวร ระบบเครือขายและการส่ือสาร เม่ือมีการพัฒนาแลวจะชวยแกปญหาขององคการไดพียง
ไร รวมท้ังเปนการพิจารณาถึงสมรรถนะดานเทคโนโลยีท่ีมีอยูขององคการดวยวาจะชวยสนับสนุน
โครงการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคไดหรือไม 

การสํารวจระบบ 

(Systems Investigation) 

การวิเคราะหระบบ 

(Systems Analysis) 

การออกแบบระบบ 
(System Design)

การเขียนโปรแกรม 
(Programming)

การทดสอบระบบ 
(Systems Testing) 

การนําระบบไปติดต้ัง 
(Implementaion)

การปฏิบัติงาน & บํารุงรักษา 
(Operation & Maintenance) 

ยอนกลับไปขั้นตอนกอนนี้หรือหยุด 
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-   ความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร (Economic Feasibility) เปนการวิเคราะหวาความ
เส่ียงทางการเงินท่ีเกิดข้ึนกับโครงการจะอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม และองคการจะสามารถ
จัดสรรหา งบประมาณและเวลาในการดําเนินการใหกับโครงการไดมากนอยเพียงใด ความเปนไป
ไดดานเศรษฐกิจเปนการตอบคําถามท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 

  1) ประโยชนท่ีจะเกดิข้ึนจากโครงการดานระบบสารสนเทศมีมากกวาตนท่ีตองเสียไป    
หรือไม 

 2) โครงการสามารถดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในท่ีกําหนดหรือไม 
 -  ความเปนไปไดดานพฤติกรรม (Behavioral Feasibility) เปนการพิจารณาประเด็น
เกี่ยวกับเร่ืองคนท่ีเกี่ยวของวาจะมีการตอตานการเปล่ียนแปลงหรือไม การตอตานท่ีเปดเผยอาจจะ
เปนการทําลายระบบใหม (เชน การปอนขอมูลท่ีผิดเขาไป) สวนการตอตานท่ีไมเปดเผยเปนการ
ปฏิเสธแบบเงียบๆ โดยการใชวิธีการทํางานแบบเกาแทนระบบใหม 
 2)  การวิเคราะหระบบ (Systems Analysis) 
 เม่ือโครงการไดรับความเห็นชอบจากผูท่ีเกี่ยวของแลว ข้ันตอนตอไปเปนการวิเคราะห
ระบบ ซ่ึงเปนการวิเคราะหปญหาขององคการซ่ึงจะแกไขโดยระบบสารสนเทศข้ันตอนนี้จะ
เกี่ยวของกับการระบุปญหาขององคการ สาเหตุของปญหา การแกปญหา และระบุ ความตองการ
สารสนเทศ (Information Requirement)  
 การดําเนินการท่ียากท่ีสุดของข้ันตอนนี้ คือการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ การ
วิเคราะหความตองการจะตองระบุวาองคการตองการสารสนเทศอะไร ปริมาณเทาไรสําหรับใคร 
เม่ือไร และรูปแบบใด การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ อาจใชวิธีการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง และแบบไมมีโครงสราง (Structure and Unstructured Interviews) กับผูใช และการ
สังเกตการณโดยตรง 
 ปญหาท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหความตองการสารสนเทศไดแก 

(1) ปญหาของหนวยงานอาจจะยังไมสามารถกําหนดไดชัดเจน 
(2) ผูใชไมทราบวาปญหาคืออะไร ความตองการของตนเองเปนอยางไร หรืออะไร

คําส่ังท่ีตนเองตองการ 
(3) ผูใชอาจมีความขัดแยงกันเร่ืองวิธีการทํางานและปญหาขององคการ 
(4) ปญหาขององคการอาจจะไมเกี่ยวของกับสารสนเทศ แตตองการแกปญหาโดยวิธี

อ่ืนมากกวา เชน การเปล่ียนแปลงวิธีการจดัการหรือการอบรมเพ่ิมเติม 
3) การออกแบบระบบ (Systems Design) 
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 การออกแบบระบบเปนการบรรยายเก่ียวกับส่ิงท่ีระบบตองทําเพื่อแกปญหา องคการ และ
วิธีการดําเนนิงานโดยประกอบดวย 

- ปจจัยนําขาวของระบบ ผลผลิตของระบบ และการออกแบบหนาจอใหกับผูใช 
(User Interface)  

- ฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล และการส่ือสารโทรคมนาคม บุคลากร และ
กระบวนการ (Procedure) 

- การบูรณาการสวนประกอบตางๆ ดังกลาวอยางเปนระบบ 
การออกแบบระบบมี 2 ประเภท คือ 
(1) การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Systems Design) 

การออกแบบสวนของระบบสารสนเทศ และความสัมพันธขององคประกอบตางๆ 
ในลักษณะท่ีปรากฏตอผูใชซ่ึงรวมท้ังการออกแบบเอาทพุท อินพุท กระบวนการ
ฐานขอมูล การส่ือสารโทรคมนาคม การควบคุม และความปลอดภัยของขอมูล 

(2) การออกแบบดานกายภาพ (Physical Systems Design) 
เนนการแปลงการออกแบบเชิงตรรกะซ่ึงมีลักษณะนามธรรมใหมีลักษณะเฉพาะ 
เจาะจงในการออกแบบดานเทคนิคมากข้ึน รวมทั้งการออกแบบ ฮารดแวร 
ซอฟตแวร ฐานขอมูล 

4) การเขียนโปรแกรม (Programming) 
 แมวาหลายองคการมีแนวโนมจะซ้ือซอฟตแวรสําเร็จรูป (Package Software) แต
องคการอีกหลายแหงก็ยังมีการพัฒนาซอฟตแวรของตนเองแมวาราคาจะแพงกวาก็ตาม ถาองคการ
ตัดสินใจจะเขียนโปรแกรมขึ้นเองจะมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้คือ การเปล่ียนแปลงจาก
รายละเอียดของการออกแบบ (Design Specifications) เปนรหัสคอมพิวเตอร (Computer Code) 
กระบวนการดังกลาวใชเวลานาน โปรแกรมขนาดใหญอาจประกอบดวยคําส่ังหลายหม่ืนบรรทัด 
โดยใชโปรแกรมเมอรเปนรอยคน 
 5) การทดสอบ (Testing) 
 การทดสอบโปรแกรมจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องในข้ันตอนการเขียนโปรแกรม การ
ทดสอบเปนการตรวจสอบวารหัสของคอมพิวเตอรท่ีเขียนไวจะสามารถใหผลตามท่ีตองการหรือไม 
การทดสอบจะตองใชเวลา ความพยายาม และคาใชจายมาก 
 การทดสอบมีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจหาขอผิดพลาด (Bugs) ในโปรแกรมความผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนมี 2 ประเภทคือ 

(1) ความผิดพลาดในเร่ืองรูปแบบ (Syntax Error) เชน สะกดคําผิดหรือใสเคร่ืองหมาย 
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  comma ผิดท่ี ซ่ึงเปนความผิดพลาดท่ีตรวจพบไดงาย และความผิดพลาดใน
ลักษณะนี้จะทําใหเคร่ืองไมทํางาน 

(2) ความผิดพลาดเชิงตรรกะ (Logic Error) หากเกิดความผิดพลาดในลักษณะนี้
โปรแกรมยังสามารถทํางานไดแตจะใหผลท่ีไมถูกตอง ความผิดพลาดเชิงตรรกะ
ตรวจหาไดยาก เพราะวาสาเหตุอาจจะไมเห็นชัดเจน 

6) การนําไปติดต้ัง (Implementation) 
 การนําระบบไปติดต้ังเปนการที่เปล่ียนจากระบบเกาไปสูระบบใหม วิธีการเปล่ียน
ระบบสามารถทําได 4 รูปแบบคือ แบบคูขนาน (Parallel) แบบเปล่ียนทันที (Direct) แบบโครงการ
นํารอง (Pilot) และแบบมีข้ันตอน (Phased) 

(1) การเปล่ียนแปลงแบบคูขนาน (Parallel Conversion) 
เปนการดําเนินการพรอมกันท้ังระบบเกาและระบบใหมในเวลาเดียวกัน เพื่อท่ีจะนํา
ผลท่ีไดมาเปรียบเทียบกัน การเปล่ียนแปลงประเภทน้ีมีตนทุนแพงท่ีสุด แตมีความ
เส่ียงนอยท่ีสุด ระบบงานท่ีมีขนาดใหญมักนิยมการเปล่ียนแปลงในลักษณะคูขนาน 
เพื่อลดความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได 

(2) การเปล่ียนแปลงแบบทันที (Direct Conversion) 
เปนการติดต้ังระบบใหมแทนท่ีระบบเดิมท้ังหมด การเปล่ียนแปลงแบบนี้จะมี
คาใชจายนอยท่ีสุด แตมีความเส่ียงมากท่ีสุดหากระบบใหมไมเปนไปตามท่ีกําหนด
ไว 

(3) การเปล่ียนแปลงโดยใชโครงการนํารอง (Pilot Conversion) 
เปนการติดต้ังระบบใหมสวนใดสวนหนึ่งขององคการ และหลังจากท่ีระบบใหม
ติดต้ังและดําเนินการไประยะหนึ่งก็จะมีการประเมินผล หากวาระบบใหมมีความ
เหมาะสมจึงคอยนําไปติดต้ังในสวนอ่ืนๆขององคการในภายหลัง 

(4) การเปล่ียนแปลงแบบมีข้ันตอน (Phased Conversion) 
กระบวนการเปล่ียนแปลงไปสูระบบใหมอาจมีการแบงเปนสวนยอยๆ หรือเปน
โมดูล (Module) หรือแบงเปนระยะเวลาในการติดต้ัง จากนั้นจึงลองนําบางโมดูล
ไปทดลองติดต้ัง หากไดผลจึงคอยนําโมดูลอ่ืนไปปฏิบัติจนกระท่ังครบท้ังระบบ 

 7) การดําเนินการและการบํารุงรักษา 
 เม่ือมีการติดต้ังระบบใหมแลว ระบบใหมนี้จะดําเนินการอยูกระท่ังสามารถแทนท่ี
ระบบเกาได และระบบใหมตองการบํารุงรักษา ซ่ึงมีหลายลักษณะคือ 
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(1) การตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม (Debugging the Program) เปนข้ันตอนท่ี
ตองทําตอเนื่องไปตลอดอายุของระบบ 

(2) การปรับปรุงระบบใหทันสมัยสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของเง่ือนไขการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป เชน มีระเบียบราชการใหม หรือการแกปญหา 
Y2K 

(3) การเพิ่มหนาท่ีทํางานใหกับระบบ (New Functionality) โดยไมกระทบการ
ดําเนินงานของระบบ 

 จากการศึกษาคนควาเอกสารท่ีเกี่ยวของ เร่ืองการพัฒนาระบบงาน หรือ SDLC (System 
Development Life Cycle) แตละแนวคิดแตละคน จะมีการกําหนดช่ือข้ันตอนงานแตละข้ันตอนไม
เหมือนกัน แตในดานความหมายและในสวนรายละเอียดนั้นจะคลายคลึงกัน ซ่ึงการนําเอาแนวคิด
ไปประยุกตใชงาน ก็อาจจะข้ึนกับแตละองคกรท่ีนําไปใชพัฒนาระบบงาน หากเปนองคกรใหญๆ ก็
จะมีรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน โดยสรุปจะมีข้ันตอนในแตละทฤษฎีท่ีทําการศึกษามีดังนี้ 
 
 ตาราง 2.1  เปรียบเทียบแนวคิดของการพัฒนาระบบงาน หรือ SDLC 
ลําดับ
ท่ี 

ศรีสมรัก  
 อินทุจันทรยง 

ครรชิต  
มาลัยวงศ 

Laudon and 
Laudon 

Turban et al. 

1 การกําหนด
โครงการ  
 

การศึกษาความเปนไป
ได หรือความ
เหมาะสม  

นิยามโปรเจ็ค  การสํารวจระบบ 
 

2 การศึกษาระบบ การออกแบบระบบ การศึกษา
ระบบงาน  

การวิเคราะหระบบ 
 

3 การวิเคราะหความ
ตองการสารสนเทศ 

การเขียนโปรแกรม 
 

การออกแบบ  การออกแบบระบบ 
 

4 การออกแบบระบบ การทดสอบระบบ การโปรแกรม  การเขียนโปรแกรม 
5 การสรรหาหรือการ

พัฒนาระบบ 
การติดต้ังใชงานระบบ การติดต้ัง  การทดสอบระบบ 

 
6 การทําใหเกิดผล การเปล่ียนระบบ ภายหลังการ

ติดต้ัง  
การนําไปติดต้ัง 
 

7 การบํารุงรักษา การบํารุงรักษาระบบ  การดําเนินการและการ
บํารุงรักษา 
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 จากแนวคิดท้ัง 4 ขางตนการศึกษาคร้ังนี้ไดนําข้ันตอนการพัฒนาระบบงาน หรือ SDLC 
ของแตละคนนํามาประยุกตใชในการศึกษาดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การสํารวจระบบ   
 Turban et al. (2001 อางใน ทิพวรรณ   หลอสุวรรณรัตน, 2547) อธิบายวาข้ันตอนนี้เปน
การศึกษาความเปนไดของโครงการวามี โอกาสความสําเร็จมากนอยเพียงใด รวมทั้งประเมินความ
เปนไปไดดานเทคนิค ความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร และความเปนไปไดดานพฤติกรรม 
ข้ันตอนนี้มีความสําคัญเพราะเปนการปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
 ข้ันตอนท่ี 2  การศึกษา และวเิคราะหระบบ  
 ศรีสมรัก  อินทุจันทรยง (2550) อธิบายวา การศึกษาระบบ  (System Study) โดยเร่ิมจาก
การศึกษาความเปนไปไดของระบบ (Feasibility Study) เพื่อวิเคราะหถึงโอกาสท่ีระบบจะเกดิข้ึน 
และประสบความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติใชและสงผลตามเปาหมายขององคกร  
 Turban et al. (2001 อางใน ทิพวรรณ   หลอสุวรรณรัตน, 2547)  อธิบายวาการวิเคราะห
ระบบ (Systems Analysis) เม่ือโครงการไดรับความเห็นชอบจากผูท่ีเกี่ยวของแลว ข้ันตอนตอไป
เปนการวิเคราะหระบบ ซ่ึงเปนการวิเคราะหปญหาขององคการซึ่งจะแกไขโดยระบบสารสนเทศ
ข้ันตอนนี้จะเกี่ยวของกับการระบุปญหาขององคการ สาเหตุของปญหา การแกปญหา และระบุ 
ความตองการสารสนเทศ (Information Requirement)  
 การดําเนินการท่ียากท่ีสุดของข้ันตอนนี้ คือการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ การ
วิเคราะหความตองการจะตองระบุวาองคการตองการสารสนเทศอะไร ปริมาณเทาไรสําหรับใคร 
เม่ือไร และรูปแบบใด การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ อาจใชวิธีการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง และแบบไมมีโครงสราง (Structure and Unstructured Interviews) กับผูใช และการ
สังเกตการณโดยตรง 
 ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบระบบ   
 Laudon and Laudon  (2002 แปลโดย สัลยุทธ  สวางวรรณ, 2545)    อธิบายวาการ
ออกแบบระบบ จะสรางขอกําหนดสําหรับหนทางแกปญหา กระบวนการแกปญหาแบบวงจร
ระบบงานใหความสําคัญกับขอกําหนดฯ แบบเปนทางการซ่ึงจะตองมีการบันทึกบนกระดาษเพื่อใช
ในการอางอิงภายหลังและ Turban et al. (2001อางใน ทิพวรรณ   หลอสุวรรณรัตน, 2547)  อธิบาย
วาวิธีการดําเนินงานโดยประกอบดวย 

- การออกแบบหนาจอใหกับผูใช (User Interface)  
- ฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล และการส่ือสารโทรคมนาคม บุคลากร และ

กระบวนการ (Procedure) 
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- การบูรณาการสวนประกอบตางๆ ดังกลาวอยางเปนระบบ 
 ข้ันตอนท่ี 4 การเขียนโปรแกรม   
 Laudon and Laudon  (2002 แปลโดย สัลยุทธ  สวางวรรณ, 2545)    อธิบายวาข้ันตอน
การโปรแกรม (Programming) จะแปลขอกําหนดท่ีสรางไวในข้ันตอนการออกแบบใหกลายเปน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ผูวิเคราะหระบบจะทํางานรวมกับผูเขียนโปรแกรมในการแปลความหมาย
ในแตละโปรแกรม 
 Turban et al. (2001 อางใน ทิพวรรณ   หลอสุวรรณรัตน, 2547) อธิบายวาแมวาหลาย
องคการมีแนวโนมจะซ้ือซอฟตแวรสําเร็จรูป (Package Software) แตองคการอีกหลายแหงก็ยังมี
การพัฒนาซอฟตแวรของตนเองแมวาราคาจะแพงกวาก็ตาม ถาองคการตัดสินใจจะเขียนโปรแกรม
ข้ึนเองจะมีข้ึนตอนการดําเนินการดังนี้คือ การเปล่ียนแปลงจากรายละเอียดของการออกแบบ 
(Design Specifications) เปนรหัสคอมพิวเตอร (Computer Code) กระบวนการดังกลาวใชเวลานาน 
โปรแกรมขนาดใหญอาจประกอบดวยคําส่ังหลายหม่ืนบรรทัด โดยใชโปรแกรมเมอรเปนรอยคน 
 ข้ันตอนท่ี 5 การทดสอบระบบ และการปรับใช   

 ศรีสมรัก  อินทุจันทรยง (2550)  ไดอธิบายวาการลงรหัสเขียนโปรแกรม (Coding) และ 
ทําการทดสอบ (Testing) เพื่อใหเกดิความมั่นใจวาโปรแกรมสามารถทํางานไดอยางท่ีตองการ การ
ทดสอบระบบแบงเปน 3 ระดับคือ 
 1) การทดสอบในแตละสวน (Module Test หรือ Unit Test) ในโปรแกรมแตละโปรแกรม
จะประกอบดวยสวนยอยๆ หลายสวนทํางานประสานกัน ในแตละสวนจะมีลักษณะเฉพาะทํางาน
เบ็ดเสร็จในตนเอง เรียกวา โมดูล การทดสอบในข้ันตอนนี้เปนการทดสอบการทํางานในแตละสวน 
 2) การทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Integration Test) เปนการทดสอบกลุมของโมดูลท่ีมี
ความสัมพันธเพื่อดูผลการทํางานของโมดูล การเช่ือมประสานในระหวางโมดูล  
 3) การทดสอบระบบ (System Test) เปนการทดสอบระบบท้ังระบบ  
 การจัดทําเอกสารประกอบระบบ (Documentation) เอกสารประกอบระบบท่ีสําคัญคือ
คูมือการใชงานของผูใช (User Manual)  และคูมือระบบ (System Manual) เอกสารประกอบระบบน้ี
จัดทําไดท้ังสองลักษณะ คือจัดทําเปนรูปเลมและจัดทําเปนหนาท่ีงานหนึ่งในระบบที่ผูใชสามารถ
เรียกดูไดทางจอภาพในระหวางทํางานกับระบบ เชน หนาท่ี วิธีการใช เปนตน 
 ข้ันตอนท่ี 6 การนําไปติดต้ัง และการเปล่ียนระบบ  
   Turban et al. (2001 อางใน ทิพวรรณ   หลอสุวรรณรัตน, 2547)  อธิบายวาการนําระบบ
ไปติดต้ังเปนการท่ีเปล่ียนจากระบบเกาไปสูระบบใหม วิธีการเปล่ียนระบบสามารถทําได 4 รูปแบบ
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คือ แบบคูขนาน (Parallel) แบบเปล่ียนทันที (Direct) แบบโครงการนํารอง (Pilot) และแบบมี
ข้ันตอน (Phased) 

1) การเปล่ียนแปลงแบบคูขนาน (Parallel Conversion) 
2) การเปล่ียนแปลงแบบทันที (Direct Conversion) 
3) การเปล่ียนแปลงโดยใชโครงการนํารอง (Pilot Conversion) 
4) การเปล่ียนแปลงแบบมีข้ันตอน (Phased Conversion) 

 ครรชิต มาลัยวงศ  (2552:ระบบออนไลน) อธิบายวาการติดต้ังใชงานระบบ เปนการติดต้ัง
ระบบและอุปกรณตางๆ ท่ีไดกําหนดไวต้ังแตในข้ันตอนการวิเคราะหระบบลงไวในสถานท่ีทํางาน
จริง ติดต้ังซอฟตแวรท่ีจัดทําข้ึนไวในเคร่ืองจริงๆ จัดทําเอกสารตางๆ สําหรับอธิบายการทํางาน 
อธิบายวิธีการแกปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวางการทํางาน จัดพิมพแบบฟอรมตางๆ ใหเสร็จและ
พรอมจะใชการได อีกท้ังยงัจะตองจดัฝกอบรมผูใชและผูบริหารใหสามารถใชระบบท่ีจัดทําข้ึนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 ข้ันตอนท่ี 7 การดําเนินการและการบํารุงรักษา  
 Turban et al. (2001) อธิบายวา เม่ือมีการติดต้ังระบบใหมแลว ระบบใหมนี้จะ
ดําเนินการอยูกระท่ังสามารถแทนท่ีระบบเกาได และระบบใหมตองการบํารุงรักษา ซ่ึงมีหลาย
ลักษณะคือ 

1) การตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม (Debugging the Program) เปนข้ันตอนท่ี
ตองทําตอเนื่องไปตลอดอายุของระบบ 

2) การปรับปรุงระบบใหทันสมัยสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของเง่ือนไขการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป เชน มีระเบียบราชการใหม หรือการแกปญหา 
Y2K 

3) การเพิ่มหนาท่ีทํางานใหกับระบบ (New Functionality) โดยไมกระทบการ
ดําเนินงานของระบบ 

 ข้ันตอนท่ี 8 การประเมินผลระบบ 
       ศรีสมรัก  อินทุจันทรยง (2550) ไดอธิบายวาระบบงานภายหลังการติดต้ังและเปล่ียน
ระบบแลวจะถูกนําไปปฏิบัติงานในองคกร องคกรควรจะไดมีการประเมินผลการทํางานท้ัง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบวาดําเนินไปตามขอกําหนดท่ีไดจดัทําไวหรือไม ขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) จากการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับส่ิงท่ีคาดหมายหรือ
เปาหมายถูกรวบรวมเปนขอมูลไวสําหรับปรับปรุงระบบงานตอไปในอนาคต  
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 กลุมผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาระบบงานจะตองประเมินถึงสภาพของปญหาท่ีเขา
มาสูระบบงานวามีความจําเปนสําคัญเรงดวนเทาใดที่จะตองทําการแกไขระบบงานปญหาบาง
ประการตองแกไขโดยดวนเชน ขอมูลหาย แฟมขอมูลลม แตปญหาบางประการอาจจะเก็บรวบรวม
ไวสําหรับรอการแกไขปรับปรุงระบบงานในอนาคตได  
 
2.4  การทวนสอบความตองการ (Requirements Validation) 

นพธน ผาสุกและปทาธิป ทองเขียน ( 2552 : ระบบออนไลน)  อธิบายวาการทวนสอบ
ความตองการเปนข้ันตอนสุดทายในกระบวนวิศวกรรมความตองการ (Requirements Engineering) 
ซ่ึงมีเปาหมายคือ เพื่อทําใหความตองการที่เราเก็บมาถูกตอง โดย Requirements Validation จะ
มุงเนนไปในทางการตรวจสอบ เอกสารความตองการ (Requirements Document) ซ่ึงรวบรวมความ
ตองการทุกอยางของระบบและ ความไมสมบูรณพรอมท้ังความซอนทับของความตองการถูกกําจัด
ไปท้ังหมดแลว นอกจากนี้การทํา Requirements Validation ควรมีคําถามหน่ึงอยูในใจเสมอ นั่นคือ 
ไดความตองการที่ถูกตองแลวหรือยัง เกณฑการตรวจสอบความตองการมี 4ข้ันตอนคือ  

1.ความถูกตอง (Validity) ความตองการตางๆที่ลูกคาระบุในเอกสารตองตรงกับส่ิงท่ี
ลูกคาตองการจริงๆ  

2. ความสอดคลอง (Consistency) ความตองการตางๆ จะตองไมขัดแยงซ่ึงกันและกัน 
3. ความสมบูรณ (Completeness) รายละเอียดตาง ๆท่ีเปนความตองการและเงื่อนไข

กฎเกณฑท้ังหมด จะตองถูกระบุอยูในเอกสาร 
4. ความเปนจริง (Realism) ในทางปฏิบัติไมมีทางใดท่ีจะบอกไดวา ความตองการตางๆ ที 

ระบุในขอกําหนดสามารถนํามาพัฒนาระบบไดจริง 

 
            รูป 2.3 Requirements Validation Process  

   (ท่ีมา นพธน ผาสุกและปทาธิป ทองเขียน, 2552 : ระบบออนไลน) 
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สวนนําเขา (Input) ของระบบ Requirements Validation Process มีดังนี ้
1. เอกสารความตองการ (Requirements Document) สวนนี้ควรจะเปนเอกสารที่สมบูรณ

แลว ซ่ึงถูกจัดการใหอยูในรูปแบบท่ีตรงมาตรฐานขององคกรนั้น 
2. มาตรฐานขององคกร (Organizational Standards) กระบวนการตรวจสอบตอง

สอดคลองกับมาตรฐานขององคกร       ดังนั้นมาตรฐานขององคกรจึงเปนสวนหนึ่งของสวนนําเขา 
(Input) ของกระบวนงานการนี้ 

3. รูท่ีเกี่ยวกับองคกร (Organizational Knowledge) นี่ไมไดเปนสวนนําเขา(Input) ท่ี
สามารถสัมผัสได แตเปนสวนท่ีสําคัญ บุคคลท่ีทํากระบวนการ Requirements Validation   ควรจะมี
ความรูในองคกรท่ีจะใชระบบท่ีพัฒนาดวยเพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตอง 

ผลลัพธ (Output) ท่ีไดจากกระบวนการ  Requirements Validation ไดแก 
1. รายการปญหา (Problem list)  เปนสวนท่ีรายงานปญหาท่ีไดมาจาก เอกสารความตอง 

การ (Requirements document) ซ่ึงควรจะจัดเรียงปญหาตางๆ ท่ีไดออกมาเปนหมวดหมู 
2. ขอตกลงในกิจกรรม (Agreed actions)   สวนนี้เปนลิสตของการกระทําตางๆ ท่ีจะตอบ 

สนองตอปญหาท่ีเราเจอในกระบวนการ  ซ่ึงไมเสมอไปท่ีจะมีการกระทําตางๆกับ  แกปญหาแบบ 
1: 1  บางปญหาอาจจะตองใชหลายการกระทําเพื่อท่ีจะทําใหสามารถแกปญหาได 

 

2.5 กระบวนการตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของระบบงาน  

สุธิดา ชัยชมช่ืน (2552 : ระบบออนไลน)  ไดอธิบายวาเปนกระบวนการท่ีชวยใหผูพัฒนา
ระบบมีความแนใจวาระบบท่ีพัฒนานั้น ตรงตามขอกําหนดตกลงไวกับผูใชหรือผูจัดการระบบและ
ตรงกับความตองการของผูใชระบบนั้นอยูเสมอ  

Validation  เปนการตรวจสอบวาระบบท่ีพฒันาข้ึนมานั้นมีความถูกตองหรือไม 
Verification  เปนการตรวจสอบวาการพัฒนาสรางระบบทําอยางถูกตองหรือไม 

กระบวนการทดสอบแบงเปน 2 สวนคือ 
- การทดสอบโปรแกรม (Software Testing) 
- การทดสอบระบบ (System Testing) 

1.การทดสอบโปรแกรม 

1) Black Box Testing เปนการทดสอบโดยไมคํานึงถึงคําส่ังภายในโปรแกรม เปนการ
ทดสอบ Function ตางๆ ของโปรแกรมตาม Requirements ท่ีมี เปนการทดสอบโดยดูคา Output จาก 
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Input ท่ีใหกับโปรแกรมตองมีความสอดคลองกันการกําหนดขอมูลในการทดสอบ ไดแก 
คาตัวแทนของกลุม คาสูงสุด คาตํ่าสุด  คาเกินพิกัด คาท่ีผิดวิสัย 

2) White Box Testing เปนการทดสอบเพื่อดูโครงสรางของโปรแกรม หรือทางเดินใน
โปรแกรม ตองสรางชุดทดสอบเฉพาะสําหรับทดสอบในเง่ือนไขตางๆ โดยชุดทดสอบจะตอง
ประกอบดวยชุดท่ีสามารถประมวลผลอยางปรกติและไมปรกติ 

2. การทดสอบระบบ 

1) การทดสอบเชิงสถิติ (Statistical Testing) เพื่อประเมินผลความถ่ีของการใชงานสวนใน
สวนตางๆ ของระบบ 

2) การทดสอบขอบกพรอง (Defect Testing) เปนการทดสอบเพ่ือตรวจสอบวาระบบมี
ขอผิดพลาดท่ีจุดใดบาง 

วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 

1. Peak Load Testing การทดสอบการทํางานสูงสุด เปนการทดสอบประสิทธิภาพในการ 

ประมวลผลของระบบ เม่ือมีการทํารายการมากท่ีสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

2. Performance Testing การทดสอบประสิทธ์ิภาพของเวลา เปนการทดสอบเพ่ือพิจารณา
ถึงชวงเวลาท่ีใชในการประมวลผลรายการ วาใชระยะเวลานานเพียงใดในการทํารายการ 

3. Recovery Testing การทดสอบการกูระบบ เปนการทดสอบความสามารถในการกู
ระบบกรณีท่ีระบบลม  

 5.  Storage Testing การทดสอบการเก็บขอมูล เปนการทดสอบความสามารถของระบบ
ในการเก็บขอมูล วาสามารถเก็บขอมูลไดสูงสุดเปนจํานวนเทาใด 

6. Procedure Testing การทดสอบกระบวนการ เปนการทดสอบการจัดทําเอกสารคูมือ
การใชงานสําหรับผูใช วาสามารถสรางความเขาใจใหกับผูใชไดมากนอยเพียงใด 

6. User Testing การทดสอบผูใช เปนการทดสอบการใชงานจริงของระบบ เพื่อตองการ
ทราบวาผูใชจะทําอยางไรเม่ือพบปญหาท่ีเกิดข้ึน 

กระบวนการทดสอบระบบ 
1. Unit Testing การทดสอบสวนยอยของโปรแกรม 
2. Module Testing การทดสอบการทํางานรวมกันของสวนยอยในระดบัลาง 
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3. Subsystem Testing การทดสอบปญหาของการไมสอดประสานกันของหนวยยอยตางๆ 
4. System Testing ตรวจสอบวาระบบท้ังหมดทํางานไดตรงตามขอกําหนด หรือ ความ 

ตองการของผูใชอยางแทจริงหรือไม 
                5. Acceptance Testing    การทดสอบข้ันสุดทายกอนท่ีระบบจะถูกยอมรับไ  ดวาสามารถ
ทํางานไดจริง เปนการทดสอบรวมกันระหวางผูใชระบบและผูออกแบบพัฒนาระบบ  แบงไดเปน 2 
ประเภทคือ 

     5.1 Alpha Testing คือ การทดสอบความสมบูรณของระบบโดยผูใช และใชขอมูล
         สมมุติในการทดสอบ จะสมมุติใหระบบอยูในสถานการณท่ีอาจจะเกดิข้ึนได 
  Alpha Testing มีการทดสอบ 4 ประการคือ 
               5.1.1 Recovery Testing เปนการทดสอบการกูระบบ 
               5.1.2 Security Testing เปนการทดสอบความปลอดภัยของระบบ  

    5.1.3 Stress Testing    เปนการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ    

                             ภายใตความกดดัน 

     5.1.4 Performance Testing เปนการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของ  
ระบบ  ภายใตสภาพแวดลอมของคอมพิวเตอร 

 5.2 Beta Testing คือ การทดสอบความสมบูรณของระบบโดยผูใช และ ใชขอมูล
จริงในการทดสอบ และภายใตสถานการณท่ีเกดิข้ึนจริง 

 
2.6 การประเมินผลระบบสารสนเทศ 

การประเมินผลนับไดวาเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญข้ันตอนหนึ่งในการทํางานและการ
บริหารงาน การประเมินผลงานจะชวยใหผูท่ีเกี่ยวของ เชน ผูบริหารไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
การตัดสินใจ ซ่ึงจะชวยใหองคกรมีการดําเนินงาน และปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนดวย 

2.6.1 ความหมายและวัตถุประสงค 
นิธิวดี ทาเวียง (2544) ไดใหความหมายของการประเมินผลระบบสารสนเทศ คือ การวัด

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศนั้น เม่ือสถาบันบริการสารสนเทศไดเร่ิมจัดหาและติดต้ังระบบ
สารสนเทศข้ึนเพื่อใชในการพัฒนา การปฏิบัติงานและบริการสารสนเทศแกผูใช การประเมินผล
ระบบนับไดวาเปนส่ิงท่ีตองกระทําในทันที เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบท่ี
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มีตอผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ นอกจากนี้ยังทําใหผูใชบริการไดรับบริการที่จัดใหดวยความพึง
พอใจในท่ีสุด 

เพ็ญพร เสถียรสวัสดิ์ (2535) กลาวถึงวัตถุประสงคของการประเมินระบบสารนิเทศไววา 
1. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสารนิเทศในสภาพปจจุบัน 
2. เพื่อใหรูถึงแนวทางการปรับปรุงระบบสารนิเทศในอนาคต 
3. เพื่อรูถึงความเปนไปไดท่ีจะปรับปรุงระบบสารนิเทศนั้น ๆ ใหดีท่ีสุดเอ้ืออํานวย 
    ประโยชนตอผูใชสูงสุด 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535) ไดกลาวถึง วัตถุประสงคของการประเมินผล

ระบบดังนี ้
1. คนหาวิธีการหรือทางเลือกในการดําเนนิการท่ีจะทําใหระบบสารนิเทศประสบ

ความสําเร็จ 
2. ตรวจสอบความกาวหนาหรือผลการปฏิบัติงานและสัมฤทธ์ิผลของระบบ 
3. หาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
4. สํารวจปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ และหาวธีิแกไข 
5. เพื่อใหไดขอมูลสําหรับตัดสินใจวาจะปรับปรุง ดําเนินงานตอ ขยายการดําเนินงาน 
    สนับสนุน หรือยุบเลือกระบบ 
2.6.2  คุณลักษณะท่ีดี และมีคุณภาพของระบบสารสนเทศ 
สุภาณี อวยพร (2546) อธิบายคุณลักษณะท่ีดี และมีคุณภาพของระบบสารสนเทศ 

ประกอบดวย 5 ดานคือ ความแมนยําถูกตอง ความสมบูรณ ใชไดทันเวลา สะดวกตอการใชงาน 
และ สามารถตรวจสอบได ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความแมนยําถูกตองหมายถึง ความไมมีขอผิดพลาดของสารสนเทศ ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
ผูใชงานตองการ และสงผลตอการใชงานในระบบสารสนเทศ ถาขอมูลท่ีไดรับมีความแมนยํา
ถูกตอง ผูบริหารรวมท้ังผูใชงานในระบบ สามารถนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจไดอยาง
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

2. ความสมบูรณหมายถึง ขอมูลตองมีรายละเอียดท่ีดี มีความครบถวนครอบคลุมใน
เนื้อหาของสารสนเทศและตองเพียงพอตอการใชงาน 

3. ใชไดทันเวลาหมายถึงสารสนเทศตองใหมเปนปจจุบัน หรือทันตอเหตุการณ จึงจะ
สามารถสนับสนุนการตัดสินใจท่ีทันเวลา หรือทันเหตุการณได 
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4. สะดวกตอการใชงาน หมายถึง อุปกรณ สถานท่ี และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ตอง
มีความพรอม   เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใชงาน และจะตองเปนสารสนเทศท่ีมีการ
รวบรวมขอมูลไวอยางเปนระบบโดยมีการจัดเก็บท่ีงายตอการสืบคน 

5. สามารถตรวจสอบได หมายถึง ความรับผิดชอบในการกระทําผลลัพธท่ี เกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงาน ผูใชงานสามารถตรวจสอบการทํางานของระบบได และรวมถึงประสิทธิภาพของระบบ
สามารถตรวจสอบขอมูลของตนเองได เพื่อเปนการปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความโปรงใส 

 
2.7 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

ธนวรรธน  ปุนนะรา  (2550) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการบริหารงานใหบริการซอมบํารุงและสอบเทียบมาตรวัดน้ํามันของบริษัท ธนา
รักษ จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยลดเวลาในการทําใบส่ังงาน และการทําใบเสนอราคาและทํา
รายงานรายไดประจําเดือนของแผนกบริการไดอยางรวดเร็ว  

การออกแบบระบบสารสนเทศ ไดใชวิธีการพัฒนาระบบงานตามวงจรแบบด้ังเดิม 
(Classical System Development Life Cycle :SDLC) มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาระบบงานเดิม 
2. การออกแบบระบบงาน 
3. การออกแบบโปรแกรม 
4. พัฒนาระบบใหม 
5. ทดสอบระบบ  
6. สรุปผล และเปรียบเทียบระบบใหมกับระบบเดิม 
โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตแอคเซส (Microsoft Access) เปนโปรแกรมจัดการ

ฐานขอมูล  และประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยในการบริหารงาน  ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงพบวาสามารถตอบสนองความตองการของโครงการไดตาม
วัตถุประสงค และชวยสรางความสามารถในดานการแขงขันใหกับองคกร ในการคนหาขอมูลได
อยางถูกตอง และรวดเร็ว มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

อินทิรา จาพันดุง (2548) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
ระบบงานแผนกบริการอุตสาหกรรมขนาดกลาง กรณีศึกษา บริษัท เอเชียแปซิฟคคอมโพเนนทส 
จํากัด  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ บนระบบเครือขาย
แบบอินทราเน็ต ไดทําการศึกษาจากระบบงานของแผนกบริการ ไดแก แผนกคอมพิวเตอร แผนก
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ซอมบํารุง แผนกบุคคล ระบบงานสารสนเทศน้ีไดถูกพัฒนาข้ึนเปนระบบใหม เปนไปตามหลักการ
ทฤษฎีวงจรของการพัฒนาซอฟทแวรท่ีเรียกวา (System Development Life Cycle : SDLC)  

1. การศึกษาสถานภาพของระบบงานเดิม  
2. ข้ันการศึกษาความเปนไปได  
3. การวิเคราะหระบบ  
4. การออกแบบระบบงานใหม 
5. พัฒนาระบบใหม  
6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล 

สวนระบบการจัดเก็บขอมูล ใชระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database 
Management System :RDBMS) โดยใชโปรแกรม Visual Foxpro และ ASP ในการพัฒนาฟอนท
เอ็น ซ่ึงจากการศึกษาพบวาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดทําแบบสอบถามประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยผูเชียวชาญอยูในระดับมาก และความพึงพอใจของผูใชงานท้ัง
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจกับระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาในระดับมาก 


