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บทที ่3 

การศึกษาและวเิคราะห์ระบบงาน 

  การวิเคราะห์เพื่อพฒันาระบบงาน ได้เร่ิมตน้จากการศึกษาคน้ควา้ การวางแผนการบินของ
ทหารบก ซ่ึงใชอ้ากาศยานประเภท เฮลิคอปเตอร์ ในการปฏิบติังาน โดยเนน้ ขั้นตอนการวางแผนการ
บิน ก่อนท่ีจะข้ึนบิน และขั้นตอนการตดัสินใจของนกับิน ก่อนน าเฮลิคอปเตอร์ลงจอด สามารถเลือก
จุดลงจอด ท่ีปลอดภยัส าหรับการปฏิบติัภารกิจ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ าลองสภาพลมฟ้าอากาศ ท่ีมีผลใน
การลงจอดดว้ย   จากนั้น จะเป็นการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ เพื่อวางแผน สนบัสนุน แกปั้ญหาท่ี
เป็นขอ้จ ากดั ในระบบการปฏิบติังานของนกับินรวมทั้งขั้นตอนการพฒันาและทดสอบระบบ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 3.1    การวางแผนการบิน 
 3.2    แนวทางการวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ 
 3.3    หลกัการพฒันาระบบ  
 3.4    แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลระบบ 

3.1 การวางแผนการบิน ( Plan The Flight ) 
 การวางแผนการบิน คือการช่วยให้การบินท่ีจะปฏิบติันั้น ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพการวาง
แผนการบินอยา่งดีจะช่วยให้การด าเนินบินง่ายข้ึน และยงัช่วยลดภาระท่ีนกับินจะตอ้งกระท าในขณะ
บินไดอี้ก  ยิ่งวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ สารสนเทศท่ีไดแ้ละน ามาใชใ้นการเตรียมการก่อนข้ึนบินก็จะยิ่งท า
ใหป้ฏิบติัการบินดว้ยความสะดวกง่ายดาย เช่ือมัน่ ปลอดภยั โดยมีหลกัการพิจารณา ดงัน้ี 
 3.1.1 การลาดตะเวนทางแผนท่ีและภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อเลือกพื้นท่ี โดยแผนท่ีจะให้
แนวความคิดทัว่ๆไปเก่ียวกบัภูมิประเทศ และการถ่ายภาพทางอากาศจะแสดงความเปล่ียนแปลงของ
ภูมิประเทศเม่ือไม่นานมาน้ี และจะใหข้่าวสารเก่ียวกบัพื้นผวิและพืชพนัธ์ต่างๆ 
 3.1.2 ทบทวนประกาศนกับิน และการรายงานข่าวเก่ียวกบัขา้ศึกและฝ่ายเดียวกนั 
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3.1.3 พิจารณาเลือกเส้นทางบินหลกั เส้นทางบินรอง เลือกใชว้ิธีการบินโดยอาศยัลกัษณะภูมิประเทศ
และเทคนิคการขนยา้ยค านวณและพิจารณา เวลา ระยะทาง และความตอ้งการน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 3.1.4 การท าเคร่ืองหมายบนแผนท่ี แผนภูมิหรือแผน่บริวารท่ีมีรายละเอียดขอ้มูลเพียงพอท่ีจะ
ท าให้การปฏิบติัภารกิจไดส้มบูรณ์ ขอ้มูลท่ีตอ้งน ามาพิจารณารวมถึง เส้นทางบินจุดตรวจสอบ( CP ) 
จุดควบคุมทางอากาศ ( ACP ) ท่ีตั้งสนาม ฮ ท่ีตั้งฐานปฏิบติัการจุดรับข้ึน ( PZ ) จุดส่งลง ( LZ )  ต าบล
เติมน ้ามนัเช้ือเพลิง และอ่ืนๆ 
 3.1.5 ประเมินค่าความตอ้งการภารกิจและผลกระทบกระเทือนจากสภาพอากาศ และภูมิอากาศ 
และภูมิประเทศ ซ่ึงรวมถึงการเดินอากาศส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายแนวพายุฝนฟ้าคะนองหรือแนวปะทะ
อากาศ เป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการท่ีนกับินจะตอ้งพิจารณาเลือกเส้นทางบินท่ีมีอนัตรายจากสภาพลมฟ้า
อากาศน้อยท่ีสุด เร่ืองน้ีนักบินจะต้องพิจารณาศึกษาจากรายงานอากาศและพยากรณ์อากาศตาม
เส้นทาง และท่ีสนามบินปลายทาง 
 3.1.6 ก าหนดแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเก่ียวกบักรณีอากาศยานเกิดเหตุ และมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัทางยทุธการ 
 3.1.7 ทบทวนขั้นตอนปฏิบติัเพื่อเผชิญกบัสภาพอากาศไม่ปกติ และก าหนดสายการบงัคบั
บญัชาในการบิน 

3.2  แนวทางการวเิคราะห์ และการออกแบบระบบ 
 ส าหรับแนวทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด คือ การ
วางแผนการบินและสร้างการจ าลองในเร่ืองปัจจยั จากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ท่ีมีผลในการลงจอดของ 
เฮลิคอปเตอร์ โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เขา้มาช่วยวิเคราะห์รูปแบบการประมวลผล
หลงัจากไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการวางแผนการบินในเบ้ืองตน้แลว้ จะน าไปสู่การวิเคราะห์ ปัญหา
และความตอ้งการของผูใ้ช ้เพื่อจะออกแบบและพฒันาระบบต่อไป 
 3.2.1 การวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ช ้
  จากการศึกษาไดว้เิคราะห์ปัญหาในการปฏิบติังานของนกับินแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณีดงัน้ี 
 1) กรณีการวางแผนการบินก่อนบิน นกับินจะท าการลากเส้นจากจุดท่ี ฮ. จะยกตวัไป 
ถึง จุดท่ีลงจอด ในแผนท่ี เพื่อท าเส้นทางการบิน สารสนเทศท่ีนกับินตอ้งรู้คือ เส้นทางการบินท่ีลาก
จากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงนั้น มีความสูงต ่าของภูมิประเทศเท่าใดเพื่อจะดูวา่ตอ้งบินท่ีความสูงเท่าใด 
หรือ จะหาเส้นทางบินใหม่ท่ีปลอดภยั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือนกับินจะตอ้งอ่านค่าแต่ละจุดในเส้นทางการ
บินเพื่อหาจุดสูงต ่าในแผนท่ี ท าให้นักบินตอ้งใช้การวิเคราะห์ดว้ยสายตา ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาด
และเสียเวลาในการปฏิบติังาน ดังนั้นควรจะมีรูปแบบการวิเคราะห์และประมวลท่ีสามารถท าให้
นักบินน าสารสนเทศท่ีต้องการไปใช้ได้ทนัที ถูกต้องและแม่นย  า รวมทั้ งต้องวิเคราะห์ระยะทาง 
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ทิศทางเวลาท่ีใชใ้นการบิน การคน้หาสนาม ฮ. ท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัภารกิจ การท่ีมีสารสนเทศท่ีท่ี
นกับินตอ้งการช่วยใหน้กับินท าการบินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2) กรณีก่อนจะน าเฮลิคอปเตอร์ลงจอด ในกรณีน้ี นกับินจะตอ้งตรวจสอบสภาพ ลม 
ฟ้า อากาศของสนาม ฮ. ปลายทาง หรือท่ีหมายท่ีจะลงจอดอยา่งต่อเน่ือง เพราะสภาพลมฟ้าอากาศมี
การ เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักบินจะต้องตรวจสอบ ลม ฟ้า อากาศ ของสนาม   ฮ. ปลายทาง   
หรือท่ีหมายท่ีจะลงจอด ก่อนท่ีจะท าการข้ึนบิน และในขณะบินใกล้ถึงท่ีหมาย หรือสนาม ฮ. 
ปลายทาง เพื่อจะไดข้อ้มูลสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ล่าสุด ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีสามารถสนบัสนุนการตดัสินใจ 
ในการลงจอดท่ีปลอดภยั แต่ข่าวสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ตามเส้นทางบิน และท่ีหมายท่ีจะบินเขา้ไป ของ
กรมอุตุนิยมวทิยา หรือ ศูนยก์ารรายงานสภาพอากาศการบิน จะบอกเป็นพื้นท่ี ส่ิงท่ีนกับินตอ้งการคือ 
สภาพลมฟ้าอากาศ ท่ีบอกเป็นจุดในบริเวณสนาม ฮ. ท่ีจะท าการลงจอด ปัจจยัสภาพ ลม ฟ้า อากาศท่ี 
ตอ้งการทราบ คือ มีความเร็วลมผิวพื้นเท่าใด มีฝนตกหรือไม่ และทศันะวสิัยการมองเห็น อยูใ่นระดบั
ใด เน่ืองจากมีปัญหาเช่นน้ี  นักบินจึงแก้ปัญหาโดยการตรวจสอบขอ้มูล สภาพ ลม ฟ้า อากาศ กับ
หน่วยภาคพื้นดิน ท่ีอยู่ใกล้บริเวณ สนาม ฮ. ปลายทาง  โดยตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือส่ือสาร ไปยงั
หน่วยภาคพื้นดิน ก่อนท่ีจะบินข้ึน  และขณะบินใกลถึ้งท่ีหมาย อีกคร้ัง เพื่อให้ได ้ ข่าวสารล่าสุด แต่
ในบางคร้ัง ก็ไม่สามารถติดต่อส่ือสารกบัหน่วยภาคพื้นดินได ้ เน่ืองจาก พื้นท่ีในภาคเหนือ มีลกัษณะ
เป็นป่าภูเขา สัญญาณวิทยุระบบ FM อาจถูกลดทอน ดว้ยปัจจยัของพื้นท่ีเอง รวมทั้งบางท่ีหมายท่ีจะ
บินเขา้ไป หรือ สนาม ฮ. ปลายทางไม่มีหน่วยภาคพื้นอยู่ ท  าให้นกับินไม่สามารถรู้ขอ้มูล สภาพ ลม 
ฟ้า อากาศ ท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะนั้นได ้การบิน ในสภาพภูมิประเทศท่ีเป็น ป่า ภูเขา และมีสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศเปล่ียนแปลง อย่างกะทันหัน จึงต้องใช้นักบินท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูง 
จุดส าคญัของความส าเร็จในการปฏิบติัการในภูมิประเทศท่ีเป็น ภูเขาก็คือการบงัคบัควบคุมอากาศยาน 
เทคนิคการบินอยา่งประณีตควรจะน ามาใช ้ความเช่ียวชาญของนกับินจะตอ้งการประสบการณ์เป็นภูมิ
หลงัอยา่งเพียงพอ ในสภาพแวดลอ้ม ท่ีเป็นภูเขา ประกอบกบัผลท่ีมีต่อบุคคล และยุทโธปกรณ์ ท าให้
ตอ้งมีการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ และกรรมวิธีในการปฏิบติัลกัษณะทางกายภาพท่ีส าคญั ซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบติัการในภูเขาก็คือ ยอดเขาท่ี สูงๆ ต ่าๆ สันเขา และหุบเขา เส้นทางโทรคมนาคมจ ากัด 
สภาพอากาศเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรง เม่ือท าการบินในภูเขา ความรู้สึกของนกับิน บางคร้ังไวใ้จไม่ได ้
โดยธรรมดาแล้ว จะเกิดความโน้มเอียงในการตดัสินใจ เก่ียวกบัความเร็วอากาศ ตามความรู้สึกช้า
เกินไป และรู้สึกเก่ียวกบัความสูงวา่สูงเกินไป เพื่อแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี และให้มัน่ใจในความปลอดภยั
ในการบินควรจะอ้างอิงกบัเคร่ืองวดัประกอบการบิน บ่อยๆ เพิ่มจากการมองเห็นภายนอกดงันั้น
นักบินจึงต้องการ สารสนเทศท่ีเพียงพอ และทันเวลา เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจ และลดความ
ผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในการบิน 
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ภาพท่ี 3.1  แสดงสนาม ฮ. ท่ีอยูใ่นฐานปฏิบติัการผาบ่องตามแนวชายแดน 

 3.2.2 แนวทางการออกแบบระบบ 
 ขั้นตอนการบินเขา้สู่ท่ีหมาย มี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการวางแผนการบินก่อนข้ึนบิน 
ขั้นตอนขณะท าการบินไปสู่ท่ีหมาย และขั้นตอนก่อนจะน าเฮลิคอปเตอร์ลงจอด จะพิจารณาออกแบบ
ระบบเฉพาะ ขั้นตอนการวางแผนการบินก่อนข้ึนบิน และขั้นตอนการสร้างสารสนเทศ ในการ
สนบัสนุนการตดัสินใจของนกับิน ก่อนจะน าเฮลิคอปเตอร์ลงจอด ซ่ึงเร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ทางดา้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อน าเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและสร้างชั้นขอ้มูล รวมทั้งก าหนดรูปแบบ
การวเิคราะห์และประมวล เพื่อน าไปพฒันาระบบต่อไป 
 1) เก็บรวบรวมขอ้มูล และน าเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ดงัน้ี 

 1.1) ขอ้มูล สนาม ฮ. และฐานออกบิน 

 1.2) ขอ้มูล ฐานปฏิบติัการ 

 1.3) ขอ้มูลเส้นชั้นความสูง 

 1.4) ขอ้มูลท่ีเป็น แผนท่ี ลกัษณะภูมิประเทศ 

 1.5) ขอ้มูลสภาพภูมิอากาศ สนาม ฮ. 

 1.6) ขอ้มูล ขอบเขต ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

 1.7) ขอ้มูล เส้นทางคมนาคม 

 2) ก าหนดรูปแบบการวเิคราะห์ และประมวลผล ดงัน้ี 

 2.1) กระบวนการ จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
 2.2) กระบวนการ ประมวลผลการบิน 
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 2.3) กระบวนการ ประมวลสถานะการลงจอด 
 2.4) กระบวนการ คน้หาขอ้มูล ในแผนท่ี 
 2.5) กระบวนการ จดัการโปรเจคหมายถึงการสร้าง เปิดและบนัทึกโครงงาน 
 2.6) กระบวนการ จดัเก็บขอ้มูลสภาพอากาศ 
 3) การจ าลองขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศท่ีมีผลต่อการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์  ณ  
สนาม ฮ. จะเป็นการจ าลองขอ้มูลเพื่อมาประมวลผลแทนการท างานของเซ็นเซอร์  ท่ีวดัค่าจากสนาม 
ฮ. นั้นๆ โดยมี 3 ปัจจยัดงัน้ี 
 3.1) ความเร็วลมผวิพื้น 
 3.2) ทศันะวสิัยการมองเห็น 
 3.3) พายฝุนฟ้าคะนอง 
 ปัจจยัในเร่ืองความเร็วลมผิวพื้น ทศันะวิสัยการมองเห็น พายุฝนฟ้าคะนอง สามารถ
น ามาสร้างกฎท่ีเป็นเง่ือนไข เพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ โดยใช้ทฤษฏีทางตรรกศาสตร์ในการอา้งอิงและ
วดัผล 

 
ภาพท่ี  3.2 การใชก้ฎและเง่ือนไขทางตรรกะเพื่อบอกสถานะลงจอดของ ฮ. 

จากภาพท่ี 3.3  เป็นการประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร์  โดยการใชก้ฎและเง่ือนไขท่ีไดม้าจากองค์
ความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อใหเ้กิดผลสรุปและน าไปแทนค่าความจริง หรือ เทจ็ ในประพจน์
(Statement ) มีวธีิการดงัน้ี  
  ก าหนดให ้
   เฮลิคอปเตอร์สามารถลงจอดได ้ มีค่าความจริงเป็น จริง (T) 
   เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลงจอดได ้ มีค่าความจริงเป็น เทจ็ (F) 
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  และแทนค่าความจริงท่ีเป็น จริง หรือ เท็จ  ในกฎและเง่ือนไขของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ    
ลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ คือ 
   1) ถา้ความเร็วลมผวิพื้นไม่เกิน  30 น็อต  แลว้เฮลิคอปเตอร์สามารถลงจอดได ้ จะได้
ค่าความจริงเป็น จริง (T)  ถา้ความเร็วลมผิวพื้นเกิน  30 น็อต  แลว้เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลงจอดได ้ 
จะไดค้่าความจริงเป็น เทจ็ (F) 
   2) ถา้ทศันะวิสัยการมองเห็นตั้งแต่ 1,500 เมตรข้ึนไป แลว้เฮลิคอปเตอร์สามารถลง
จอดได ้จะไดค้่าความจริงเป็น จริง (T) ถา้ทศันะวสิัยการมองเห็นต ่ากวา่ 1,500 เมตร แลว้เฮลิคอปเตอร์
ไม่สามารถลงจอดได ้จะไดค้่าความจริงเป็น เทจ็ (F) 
   3) ถา้ฝนไม่ตก แลว้เฮลิคอปเตอร์สามารถลงจอดได ้ จะไดค้่าความจริงเป็น จริง (T) 
ถา้ฝนตกแลว้เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลงจอดได ้ จะไดค้่าความจริงเป็น เทจ็ (F) 
  เม่ือไดค้่าความจริงจากปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยั  ท่ีมีผลต่อการลงจอดแลว้  ให้น าไปแทนค่าโดย
เช่ือมปัจจยัทั้ง 3 ดว้ย “และ” จะได้ผลลพัธ์ออกมา คือ ได้ค่าความจริงเป็น จริง  แสดงว่าสามารถลง
จอดได้  ถา้ไดค้่าความจริงเป็น เท็จ  แสดงว่าไม่สามารลงจอดได ้ ซ่ึงในทางตรรกศาสตร์  การเช่ือม
ดว้ยค าวา่ “และ”  จะตอ้งเป็นจริงทุกรณี  จึงจะไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็น จริง  ถา้มีกรณีใดกรณีหน่ึงมีค่า
ความจริงเป็น เทจ็  จะไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็น เทจ็ 
  ส าหรับการจ าลองขอ้มูลจะอยู่ในกระบวนการค านวณสถานะการลงจอด โดยจะแสดง
สถานะของการลงจอด  จอดได้  และจอดไม่ได้ โดยเรียงล าดับของสนามจอด ฮ. ท่ีจอดได้ตาม
ระยะทางจากจุดเกิดเหตุใกลไ้ปจนถึงไกลท่ีสุด 
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ภาพท่ี 3.3 แสดงผลการคน้หา 

           จากภาพท่ี  3.3 เป็นแนวทางให้ระบบแสดงผลการค้นหาสนามเฮลิคอปเตอร์และแสด
สถานะการลงจอด ในรัศมีท่ีก าหนดจากต าแหน่งคน้หาโดยประมวลผลจากกฎและเง่ือนไขปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ ขอ้มูลท่ีน าเขา้มาประมวลผลคือ ขอ้มูลความเร็วลมผิวพื้น ขอ้มูล
ทศันะวิสัยการมองเห็น และขอ้มูลสภาพฝนฟ้าคะนอง โดยปัจจยัแต่ละชนิดจะแบ่งเป็น 2 สถานะ คือ 
สถานะท่ีเฮลิคอปเตอร์สามารถลงจอดไดแ้ละสถานะท่ีเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลงจอดไดซ่ึ้งถา้มีปัจจยั
ชนิดใดชนิดหน่ึงแสดงสถานะว่าลงจอดไม่ได้ จะท าให้ระบบประมวลผลว่าลงจอดไม่ได้ ถึงแมว้่า
ปัจจยัตวัอ่ืนจะสามารถลงจอดไดก้็ตาม ผูใ้ช้งานสามารถทราบสถานการณ์ลงจอดไดก้็ตาม ผูใ้ช้งาน
สามารถทราบสถานการณ์ลงจอดได้ โดยระบบจะแสดงผลเป็นสีบริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์ท่ีมี
ต าแหน่งและช่ือระบุใหท้ราบดว้ย 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการคน้หาแบบตาราง 

ล าดบั ช่ือสนามจอด สถานะการลงจอด ระยะห่างจุดคน้หา 

1 สนามจอด 5 จอดได ้ 1km 

2 สนามจอด 2 จอดได ้ 1.6km 

3 สนามจอด 1 จอดได ้ 2km 

4 สนามจอด 4 จอดได ้ 2.5km 

5 สนามจอด 6 จอดไม่ได ้ 1km 

6 สนามจอด 3 จอดไม่ได ้ 2km 

7 สนามจอด 7 จอดไม่ได ้ 2.5km 

8 สนามจอด 8 จอดไม่ได ้ 2.5km 

 
        จากตารางท่ี 3.1 เป็นการออกแบบให้ระบบแสดงผลการคน้หา สนามเฮลิคอปเตอร์และแสดง
สถานการณ์ลงจอดในแบบท่ีเป็นตารางไดโ้ดยมีหลกัการเหมือนกบัท่ีอธิบายไวใ้นภาพท่ี 3.4 แต่จะมี
การค านวณรายละเอียดของระยะห่างจากจุดคน้หาหรือจุดเกิดเหตุของแต่ละสนามเฮลิคอปเตอร์ใน
รัศมีท่ีก าหนดดว้ย โดยระยะทางเรียงล าดบัจากสนามเฮลิคอปเตอร์ท่ีอยูใ่กลจุ้ดคน้หาหรือจุดเกิดเหตุ
จากน้อยไปหามาก และแสดงรายละเอียดของความเร็วลมผิวพื้น ทศันวิสัยการมองเห็น พายุฝนฟ้า
คะนอง ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3.2 แสดงตวัอยา่งของแต่ละสนาม ฮ. 

เง่ือนไข ค่า สถานะ 

ความเร็วลมผวิพื้น 19 
ลงจอดไดแ้ต่ตอ้งใชค้วาม
ระมดัระวงั 

ทศันวสิัยการมองเห็น 4000 
สามารถลงจอดไดโ้ดยใชค้วาม
ระมดัระวงั 

พายฝุนฟ้าคะนอง ฝนไม่ตก ลงจอดได ้
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3.3 หลกัการพฒันาระบบ 
 การพฒันาระบบมีวตัถุประสงค์ เพื่อปรับเปล่ียนจากระบบงานเดิมไปสู่ระบบงานใหม่ การ
สร้างระบบ เร่ิมจากการเขียนโปรแกรม ของระบบทดสอบโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมนั้นใชง้านไดดี้
และมีคุณภาพ โดยจะพฒันาระบบโครงการเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก ร่วมกับโปรแกรม      
ดา้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการแสดงแผนท่ี เพื่อใหไ้ดโ้ปรแกรมประยกุตใ์นการวเิคราะห์เฉพาะดา้น 

3.4 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลระบบ 
  แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลระบบ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 3.4.1 การทดสอบโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างกรณีทดสอบเพื่อตรวจสอบโค้ด
โปรแกรมวา่มีขอ้ผิดพลาดหลกัๆ เกิดข้ึนหรือไม่ และการตรวจสอบตรรกะของโปรแกรมท่ีเขียนข้ึน
ทุกๆ ฟังกช์ัน่ของโปรแกรม โดยพิจารณาจากโคด้โปรแกรม 
 3.4.2 การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการทดสอบโดยการตรวจสอบไวยากรณ์ของโค้ด
โปรแกรม ท่ีเขียนข้ึนและแก้ไขให้ถูกต้องเม่ือพบข้อผิดพลาด และทดสอบหน่วยย่อยท่ีสุดของ
โปรแกรม ทุกๆโมดูลรวมทั้ ง จะต้องน าโปรแกรมทั้ งหมดของระบบ มาทดสอบรวมเข้ากับ
องคป์ระกอบอ่ืนของระบบไดแ้ก่ อุปกรณ์ บุคลากร และขอ้มูล 
 3.4.3 การทดสอบการยอมรับระบบจากผูใ้ช ้เป็นการทดสอบระบบในสภาพแวดลอ้มจริง โดย
มีผูใ้ชร้ะบบเป็นผูท้ดสอบและตดัสินใจวา่จะยอมรับระบบนั้นหรือไม่ 

 
 
 
 


