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  3.7   การบ ารุงรักษาระบบ 
 

3.1 ศึกษาระบบงานเดิม  
  การศึกษาระบบงานเดิมนั้น ท าเพื่อท่ีจะหาขอ้สรุปถึงกระบวนการท างาน ขอบเขตงานท่ี
ชดัเจน หาจุดบกพร่องต่างๆ และขอ้จ ากดัของการยืม-คืนครุภณัฑแ์บบเดิม ซ่ึงในระบบงานเดิมนั้น 
เป็นการใช้งานในรูปแบบ ของการบันทึกลงเอกสารท่ีเป็นกระดาษ สมุดจดบนัทึก และน ามา
รวบรวมขอ้มูลอีกคร้ัง หากมีการร้องขอ หรือเม่ือมีความตอ้งการจดัท าขอ้มูลการเขา้รับการตรวจ
ประกนัคุณภาพเท่านั้น  แต่การท างานในบางส่วนยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ผลการรายงานอาจไม่
ถูกตอ้ง การคน้หาครุภณัฑท์ าไดย้าก หากเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นคนจดัเกบ็ครุภณัฑท่ี์ตวัเองรับผดิชอบไม่มา
ท างาน อาจตอ้งใช้เวลาอย่างมากในการให้เจา้หน้าท่ี ท่ีปฏิบติังานแทนคน้หา ในการเพิ่มขอ้มูล 
แกไ้ขรายละเอียดของครุภณัฑ์ท าไดย้าก ยงัไม่ชดัเจนเร่ืองการติดตามสถานท่ีเก็บ รวมไปถึงการ
ตรวจสอบระยะเวลาการยืมคืน หรือตามครุภณัฑท่ี์คา้งส่งอีกดว้ย ท าให้มีการสูญหายของครุภณัฑ์
จ านวนมากในแต่ละปีการศึกษา โดยตวัอยา่งของการการยืม-คืนครุภณัฑแ์บบเดิมท่ีเป็นการบนัทึก
ลงเอกสารท่ีเป็นกระดาษ สมุดจดบนัทึกแสดงตวัอยา่งดงัรูป 3.1 
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รูปท่ี 3.1 แสดงระบบการยมืคืนครุภณัฑแ์บบเดิม 
 

3.2 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานระบบ  
  3.2.1 การวางแผนการสมัภาษณ์  
     3.2.1.1 ศึกษา อ่านและท าความเขา้ใจระบบงานพื้นฐาน ความเขา้ใจของผูถู้ก
สัมภาษณ์และลกัษณะของการให้บริการยืมคืนครุภัณฑ ์แบบเดิม โดยไดท้ าการศึกษาผูท่ี้จะเขา้ไป
สัมภาษณ์ ว่าท างานต าแหน่งไหน มีหนา้ท่ีท าอะไรบา้ง และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัตวัผูถู้กสัมภาษณ์
อยา่งละเอียด เพื่อท่ีจะไดน้ ามาประมาณการ การสมัภาษณ์วา่ควรจะสมัภาษณ์ในลกัษณะไหน จะท า
ให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ท าให้ลดเวลาในการตั้งค  าถาม และให้ไดค้วามตอ้งการท่ี
แทจ้ริงแบบสมบูรณ์  
      3.2.1.2 ตั้งเป้าหมายในการสัมภาษณ์โดย เตรียมค าถามไว ้โดยท่ีค าถามจะตอ้ง
ประมาณไดว้่า ค  าตอบท่ีไดจ้ะครอบคลุมความตอ้งการไดม้ากท่ีสุด และท าให้ไม่เสียเวลาในการ
สัมภาษณ์มาก พร้อมทั้งยงัไดข้อ้มูลความตอ้งการท่ีชดัเจนอยา่งรวดเร็ว  
   3.2.1.3 เตรียมการสัมภาษณ์ โดยท าการนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้า และส่งวาระการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ผูถู้กสัมภาษณ์ไดเ้ตรียมตวั และเตรียมรายละเอียดความตอ้งการทั้งหมด โดยให้
เวลาผูถู้กสัมภาษณ์ไดเ้ตรียมตวัประมาณ 3-7 วนั เม่ือไปสัมภาษณ์ท าใหไ้ม่ตอ้งใชเ้วลานาน อาจถาม
เพิ่มเติมในภาพรวมและส่ิงท่ีผูถู้กสัมภาษณ์มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ได้
รายละเอียดของระบบงานอยา่งแทจ้ริง โดยแบบสมัภาษณ์นั้นผูว้ิจยัไดใ้ส่ไวใ้นภาคผนวก 
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  3.2.2 ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการจากการท างานปกติของผูใ้ชง้าน เพื่อให้สามารถ
ประมาณความตอ้งการของระบบเบ้ืองตน้ และเป็นแนวทางในการพฒันาเพื่อให้ผูใ้ชง้านท างานได้
อยา่งสะดวก ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานและเห็นประโยชน์ของระบบท่ีจะพฒันาข้ึนมาใหม่ ว่าจะช่วย
ลด ขั้นตอนการท างานได ้ท าใหส้ะดวก รวดเร็ว เพิ่มข้ึน มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมากข้ึน 
 
3.3 วเิคราะห์และออกแบบระบบ ตามวงจรการพฒันาซอฟต์แวร์ (SDLC)  
             3.3.1 ออกแบบระบบเชิงสถาปัตยกรรม (Architecture Design) ขั้นตอนน้ีจะเป็นการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐานของระบบว่ามีส่วนประกอบใดบา้ง ทั้ง logical Design และ Detail 
Design ท่ีเป็นขั้นตอนการออกแบบเชิงรายละเอียด เพื่อใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
   3.3.2 ออกแบบชุดการทดสอบ (Test Case Design) คือ  
       3.3.2.1 Unit Test คือ เป็นทดสอบว่าฟังกช์นัหรือโมดูลนั้นๆ สามารถท างานได้
หรือไม่ โดยตรวจสอบลึกลงไปอีกว่าท างานไดแ้ลว้หรือยงั และถา้ท างานไดแ้ลว้ ท างานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งหรือไม่  
   3.3.2.2 Integration Test คือ การทดสอบโดยน าเอาโมดูลหรือฟังกช์นัท่ีไดมี้การ
ทดสอบมาแลว้จากขั้นตอนของ Unit Test ว่าสามารถท างานได ้และท างานได้ถูกตอ้งนั้น มา
ประกอบรวมกนัเป็นระบบหรือโปรแกรม แลว้ท าการทดสอบว่าเม่ือน ามารวมกนัแลว้ ยงัสามารถ
ท างานไดห้รือไม่ และถา้ท างานได ้ใหต้รวจสอบวา่ท างานไดถู้กตอ้งหรือไม่  
  
3.4 การวางแผนการพฒันาซอฟต์แวร์โดยใช้หลกัการบริหารซอฟต์แวร์  
        หลงัจากท่ีไดค้วามตอ้งการมาแลว้ ก็น าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัการตามกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์
ในขั้นตอนต่อไป คือ การวางแผน  
  3.4.1 วางแผนการด าเนินโครงการและขอบเขตของงานตามความต้องการของผูใ้ชง้านตาม
ขั้นตอนการวางแผน โดยให้ทีมพฒันาทุกคนท่ีเก่ียวของกบัโครงการเขา้มาช่วยในการตดัสินใจและ
เร่ิมตน้วางแผนโครงการทั้งหมด 
  3.4.2 วางแผนการบริหารการเปล่ียนแปลง ขั้นตอนน้ีถือเป็นขั้นตอนส าคญั ซ่ึงในทุกๆ
กระบวนการยอ่มมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองของความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ดงันั้นจึง
ตอ้งมีการบนัทึกการเปล่ียนแปลงนั้น เพื่อใหมี้เอกสารยนืยนัประกอบการปฏิบติังานอยา่งครบถว้น   
 โดยเอกสารวางแผนการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยใชหลกัการบริหารซอฟตแ์วร์จะอยู่ในส่วนของ
ภาคผนวก 
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3.5 การพฒันาระบบ 
 เป็นกระบวนการในการพฒันาระบบให้ได้ตามขอ้ก าหนดท่ีไดว้ิเคราะห์ ออกแบบและ
วางแผนเอาไวแ้ละประกอบเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้ออกมาเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถใชง้านได ้ซ่ึงการ
ด าเนินงานในกระบวนการน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.5.1 เคร่ืองมือส าหรับการพฒันา 
         ฮาร์ดแวร์ 

 3.5.1.1 เคร่ืองแม่ข่าย Visual Server on Blade server IBM Blade Center HS22V 
 3.5.1.2 Gizmo IC 118 14M pixel USB 2.0 WEB Camera 
 3.5.1.3 Printer HP 2600n 

3.5.1.4 Personal PC (CPU core i5 3.0 Ghz, Hard disk 320 GB. Ram 4 Gb) 
        ซอฟตแ์วร์ 

3.5.1.5 เคร่ืองมือในการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่  Microsoft Visual studio 2008 
         3.5.1.6 Adobe Photoshop CS5 ในการออกแบบหนา้ตาของ Template โปรแกรม 

3.5.1.7 ระบบปฏิบติัการ Window Server 2008 R2 
 3.5.1.8 ระบบปฏิบติัการ Window 7 Ultimate 
 3.5.1.9 Microsoft Office 2007 
 3.5.1.10 โปรแกรมอ่าน QR Code : Quick Mark Reader For PC 
 3.5.1.11 ระบบจดัการฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server 2008 
 

 3.5.2 ขั้นตอนการพฒันา 
3.5.2.1 ติดตั้งเคร่ืองมือส าหรับการพฒันาระบบ บนคอมพิวเตอร์ 
3.5.2.2 ศึกษาเอกสารการออกแบบระบบ 
3.5.2.3 แบ่งการพฒันาออกเป็นส่วนๆ ตามเอกสารการออกแบบ 
3.5.2.4 ออกแบบค าสัง่ของโปรแกรมทีละส่วน 
3.5.2.5 สร้างไฟลค์  าสัง่และเขียนค าสัง่ทีละส่วน 
3.5.2.6 ท าการคอมไพลแ์ลว้ลงบนระบบจ าลองและบนระบบจริง ตามล าดบั 
3.5.2.7 น าแต่ละส่วนมาเช่ือมกนั แลว้คอมไพลต์ามล าดบั อีกคร้ัง 
3.5.2.8 จดัท าเอกสารประกอบโปรแกรม 

 ส่ิงท่ีได ้จากกระบวนการน้ี คือ ระบบท่ีถูกพฒันาแลว้ พร้อมเอกสารประกอบโปรแกรม
เพื่ออธิบายรายละเอียดการท างานในแต่ละส่วน ซ่ึงการท างานของระบบอาจจะยงัไม่สมบูรณ์ โดย
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จะน าไปใชใ้นกระบวนการทดสอบต่อไป ส่วนผลตอบกลบัไปยงัการออกแบบ คือ ขอ้มูลการพฒันา
ท่ีสมัพนัธ์กบัการออกแบบ โดยจะน าไปตรวจสอบวา่การพฒันา ด าเนินไปตามการออกแบบหรือไม่ 
หากไม่เป็นตามการออกแบบ ก็จะตอ้งแกไ้ขให้สอดคลอ้งกนั ก่อนท่ีจะเขา้สู่ขั้นตอนการทดสอบ
ระบบต่อไป 
 

3.6 การทดสอบระบบ 
 เป็นกระบวนการในการทดสอบระบบซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาไดเ้พื่อให้ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ตรงตามความตอ้งการ โดยน าซอฟตแ์วร์มาทดสอบการท างานทั้ง การทดสอบระดบัหน่วยยอ่ย การ
ทดสอบการท างานร่วมกันของระบบ และการทดสอบความสามารถในการใช้งานตาม
สภาพแวดลอ้มจริง แลว้น าปัญหาจากการทดสอบมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้การท างานสมบูรณ์ ซ่ึง
วิธีการด าเนินงานในกระบวนการน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.6.1 ก าหนดขั้นตอนในการทดสอบ 
 3.6.2 จดัเตรียมกรณีทดสอบและขอ้มูลทดสอบ 
 3.6.3 เตรียมหน่วยยอ่ยของระบบท่ีตอ้งการทดสอบ 
 3.6.4 ท าการทดสอบในระดบัหน่วยยอ่ย พร้อมสรุปผลการทดสอบ 
 3.6.5 ท าการทดสอบในระดบัของการผสานหน่วยยอ่ย พร้อมสรุปผลการทดสอบ 
 3.6.6 ท าการทดสอบระบบภายใตส้ภาพแวดลอ้มการใชง้านจริง พร้อมสรุปผลการทดสอบ 
 3.6.7 จดัท าเอกสารรายงานการทดสอบระบบ 
 ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ จากกระบวนการน้ี คือ เอกสารรายงานการทดสอบระบบ ส่วนผลตอบ
กลบัไปยงักระบวนการพฒันา จะเกิดข้ึนเม่ือพบปัญหาท่ีท าใหไ้ม่สามารถผา่นการทดสอบตามผลท่ี
คาดหวงั ซ่ึงตอ้งน าผลลพัธ์กลบัไปหาสาเหตุและแกไ้ขใหส้มบูรณ์ แลว้ท าการทดสอบซ ้ าอีกคร้ังจน
ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงั 
 

3.7 การซ่อมบ ารุงรักษาระบบ 
 ในการน าระบบไปใชง้าน มกัจะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือปัญหาข้ึนกบัระบบ ซ่ึงเป็นไป
ตามสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นกระบวนการน้ี จะเป็นการวางแผนบ ารุงรักษา
ระบบ โดยจัดเตรียมแผนรองรับการเปล่ียนแปลงและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบหลงัจากท่ี
น าไปใช้งานแล้ว อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจะถูกน ามาแก้ไข
ปรับปรุงทนัทีหรือบนัทึกไวเ้พื่อแกไ้ขปรับปรุงในซอฟตแ์วร์รุ่นถดัไป ตามการอนุมติัของผูมี้อ  านาจ
ของทีมผูพ้ฒันา ซ่ึงจะถูกวิเคราะห์ในส่วนต่างๆ ของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกนัและพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการเปล่ียนแปลง ตามแผนงานท่ีวางไว ้
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 ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ จากกระบวนการน้ี คือ แผนการบ ารุงรักษาระบบ โดยจะตอ้งสอดคลอ้ง
กับการน าไปใช้งานจริง และผลตอบกลับจากกระบวนการน้ี จะน าไปใช้ในการตรวจสอบ
กระบวนการก่อนหนา้ เพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหา แลว้แกไ้ขให้สมบูรณ์ในซอฟตแ์วร์รุ่นปัจจุบนั
หรือเกบ็ไวแ้กไ้ขใหส้มบูรณ์ในซอฟตแ์วร์รุ่นถดัไป 
 ในบทน้ีได้แสดงวิธีการวิจัย โดยกระบวนต่างๆ ได้ยึดรูปแบบการพฒันาซอฟต์แวร์
แบบจ าลองน ้ าตก เป็นตน้แบบ ซ่ึงมีกระบวนการพฒันาต่างๆ ไดแ้ก่ การก าหนดความตอ้งการ การ
ออกแบบระบบ การพฒันาระบบ การทดสอบระบบและการบ ารุงรักษาระบบ ตามล าดบัซ่ึง
รายละเอียดและผลลพัธ์ของกระบวนการต่างๆ จะไดก้ล่าวไวใ้นบทต่อไป 
 


