
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development) 
 

       การประกอบธุรกิจในปจจุบันจะมีการแขงขนั เพื่อชวงชิงความไดเปรียบในการแขงขันอยางรุนแรง 
ปจจัยหนึ่งที่ชวยสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขันในธุรกจิประเภทเดียวกนักค็ือการมีระบบสารสนเทศที่
สมบูรณและมีประสิทธิภาพเหนือกวาคูแขงขนั ระบบสารสนเทศที่ดีจะชวยจัดการและบริหารขอมูลทั้งที่มี
อยูภายในองคการและที่จะมาจากภายนอกองคการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานและ
การบริหารงานภายในองคการราบรืน่ในสถานการณปจจุบนัระบบสารสนเทศที่จะสามารถจดัการและ
บริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพสูง จะเปนระบบที่มคีอมพิวเตอรเปนองคประกอบหลักมีการออกแบบ
ระบบอยางรอบคอบและมีการจดัการระบบอยางมีประสิทธิภาพ จากการเล็งเห็นถึงความสําคัญนี้ ทําให
องคการใดที่มีความพรอมดานการเงนิบุคลากรและการสนบัสนุนจากผูบริหารก็จะพยายามที่จะพัฒนาระบบ
สารสมเทศ ที่เหมาะสมกับความตองการเพื่อเปนเครื่องมือที่สําคัญในการดําเนินธุรกจิใหมีประสิทธิภาพและ
การแขงขัน เชน ระบบสานสมเทศใหมสามารถใหบริการลูกคาไดดีกวาเดิม เพราะมขีอมูลที่ถูกตองและทัน
เหตุการณหรือชวยใหการตัดสินใจมคีวามถกูตองและชัดเจนขึ้น หรือผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง
รวดเร็วเปนตนการพัฒนาระบบใหมอาจจะเปนไปไดทั้งการเปลีย่นแปลงหรือแกไขระบบเดิมที่มีอยูแลวใหดี
ขึ้น หรือเปนการสรางระบบใหมขึ้นมาทั้งหมดโดยอาศัยแนวทางจากการคนพบปญหาและโอกาสในการที่
จะแกไขขอบกพรองตาง ๆ และทําการติดตั้งลงบนระบบใหมโดยทีมงานพัฒนาระบบความสําคัญของผูใช
ตอการพัฒนาระบบ 

ผูใชระบบ (System User) หมายถึง ผูจัดการทีค่วบคุมและดูแลระบบสารสนเทศขององคการและ 
หรือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ ผูใชจะเปนบุคคลทีใ่ชงานและปฏิสัมพันธกบัระบบ
สารสนเทศโดยตรง เชน จดัเก็บ ปรับปรุง ประมวลผลขอมลู และนําขอมูลมากใชงาน เปนตน ดังนั้นผูใช
ระบบสมควรมีบทบาทที่สําคญัในการพฒันาระบบสารสนเทศ ตั้งแตเริ่มตนที่จะพฒันาระบบใหกับองคการ 
โดยบุคคลหรือกลุมสมควรทีจ่ะมีการทํางานที่ใกลชิดกับทมีงานผูพัฒนาระบบ หรือเขาไปเปนสวนหนึ่งของ
ทีมงานผูพัฒนาระบบ เพื่อใหการพฒันาระบบใหมสําเร็จลงดวยดีทั้งในดานงบประมาณ กรอบของ
ระยะเวลาและตรงตามวตัถุประสงคที่ตองการ 

ปกติการพัฒนาระบบสารสนเทศอาจอาศัยแนวทางการคนพบปญหาที่มีอยูและ/หรือโอกาสในการ
แกไขขอบกพรองตาง ๆ เพือ่ใหการดําเนนิงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อเริ่มตนทีจ่ะพัฒนาระบบ ผูใช
ในฐานะบคุคลที่มีประสบการณตรง (Firstname Experience) กับระบบงานจะตองใหขอมูลสําคัญแก
ทีมงานพัฒนาระบบโดยแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลตอไปนี ้
 

      1. สารสนเทศที่องคการหรือหนวยงานตองการ แตยังไมมรีะบบใดในปจจุบันทีจ่ะชวยใหไดมาซึ่ง
ขอมูลหรือสารสนเทศนั้น 



 
        2. ผูใชระบบไมพอใจตอสิ่งใด ขั้นตอนหรือสวนประกอบใดในระบบปจจุบนั เปนตนวาระบบเดิมมี
การทํางานที่ยุงยากหรือมีหลายขั้นตอนในการเขาถึงและจดัการขอมูล ทําใหผูใชตองเสียเวลานาน และ
สารสนเทศที่ไดมาอาจมีความผิดพลาดไมทันเวลา หรือไมตรงตามตองการ เปนตน 
 
        3. ผูใชระบบมีความตองการใหระบบใหมมีรูปแบบและคุณลักษณะอยางไร มีสวนประกอบอะไรบาง 
และสามารถทํางานไดอยางไร 
 
        ขอมูลจากผูใชระบบเปนขอมูลเริ่มตนที่ทีมงานพัฒนาระบบนํามาประกอบการพฒันาระบบใหมใหตรง
ตามความตองการของผูใช ซึ่งจะชวยใหผูใชระบบมีสวนรวม และมีความพึงพอใจที่จะใชระบบใหมที่
พัฒนาขึน้ ซึ่งจะมีผลทางจิตวิทยาตอการยอมรับและการนําระบบใหมไปใชงาน 
 
3. ขอบกพรองของระบบสารสนเทศในการดําเนนิงานขององคการ 

 ปจจุบันหลายองคการไดพัฒนาระบบและใชงานระบบสารสนเทศในระบบที่แตกตางกัน เชน บาง
หนวยงานอยูในชวยเริ่มตนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต ขณะที่บางองคการไดบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขากับทกุสวนงาน เปนตน แตไมวาระบบสารสนเทศ จะมีความกาวหนาเพียงใดก็ไม
สามารถรักษาความสมบูรณไดตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดยั้งของเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ หรือลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหระบบงานปจจุบันขาดความสามารถในการตอบสนองตอ
ปญหาที่เกิดขึน้ได โดยเฉพาะปญหาบางอยางที่เกิดขึน้อาจสงผลใหการดําเนินงานเปนไปอยางไปมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูใชระบบไมพึงพอใจตอการใชระบบปจจุบัน จึงเปนสาเหตุที่กอใหเกดิความคิดในการ
ที่จะพัฒนาระบบใหมขึน้มาทดแทน หวัขอนีจ้ะสรุปถึงปญหาหรือขอบกพรองสําคัญที่อาจเกดิขึน้กับระบบ
สารสนเทศ ดังตอไปนี ้

   1. ความตองการ ระบบปจจุบันไมสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของผูใช ทําใหผูใช
ระบบไมมีความพึงพอใจและไมอยากทีจ่ะใชงาน เชน ผูใชไมสามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการหรือระบบไม
สามารถทํางานตามทีตองการ เปนตน 

 

        2. กลยุทธ ระบบปจจุบนัไมสามารถสนับสนุนการดําเนินงานระดับกลยุทธของธุรกจิ ระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอาจเหมาะสมกับการดําเนินงานในขณะนัน้ แตเมื่อเวลาผานไประบบดังกลาวอาจไม



สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง และไมสามารถที่จะถูกพัฒนาใหมีขีดความสามารถในการ
สนับสนุนการดําเนินงานขั้นสูงของธุรกิจ เนื่องจากมิไดเตรียมการสําหรับสถานการณในอนาคต 

 3. เทคโนโลยี ระบบปจจุบนัมีองคประกอบของเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่
ใชอยูในปจจุบันอาจลาสมัย มีตนทุนสูง ตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษามาก และมีประสิทธิภาพทีต่่ําเมื่อ
เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน 

 

        4. ความซับซอน ระบบปจจุบันมขีั้นตอนในการใชงานยุงยากและซับซอน กอใหเกิดความไมสะดวก
ในการเรียนรู การใชงาน การควบคุมกลไกในการดําเนินงาน การตรวจสอบขอผิดพลาด และรวมไปถึงการ
บํารุงรักษาขอมูล ชุดคําสั่ง และอุปกรณ 

5. ความผดิพลาด ระบบปจจุบันดําเนินงานผดิพลาดบอยครั้ง ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียทั้งโดย
ทางตรงและทางออมแกองคการ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริหารที่
ตองการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของปญหา มีความถูกตอง และชัดเจน 

 6. มาตรฐาน ระบบเอกสารในระบบปจจุบนัมีมาตรฐานต่าํ ซึ่งจะกอใหเกดิความยากลําบากในการ
ปรับปรุงระบบงานและผลลัพธ บางครั้งความตองการหรือขอบกพรองเกดิขึ้นเพียงเล็กนอย แตไมสามารถ
แกไขไดทนัที เพราะขาดเอกสารอางอิงสําหรับระบบ ซึ่งจะเปนอันตรายมาก ถาขอบกพรองนัน้เปนปญหา
ใหญและซับซอนแตไมสามารถแกไขไดทันตามขอจํากัดของระยะเวลาและสถานการณ 

4. ปจจัยในการพฒันาระบบ 

 เราจะเห็นวาการวิเคราะห การออกแบบ และการพัฒนาระบบเปนงานที่มีความซับซอนเกี่ยวของ
กับผูใชและบุคคลที่มีหลากหลาย และประการสําคญัเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานในองคการ ดังนัน้
การที่ทีมงานพฒันาระบบจะสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศใหสําเร็จตามตารางเวลา อยูในกรอบของ
งบประมาณ และผูใชมคีวามพึงพอใจจึงตองพจิารณาปจจัย ดังตอไปนี ้

 

        1. ผูใชระบบ สมควรตองมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนาระบบ โดยเฉพาะผูนําหรือบุคคลที่
บทบาทสําคัญและมีอํานาจในกลุมผูใชไดมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาระบบตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จ



สมบูรณ เนื่องจากการพัฒนาระบบงานจะตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ปจจุบัน ซึ่งตองการขอมูล ความเห็น และการตัดสินในที่เดด็ขาดจากผูนํากลุม 

2. การวางแผน ระบบงานที่มีประสิทธิภาพจะเกิดจากการวางแผนการพัฒนาระบบอยางรอบคอบ
และเปนขั้นตอนที่ชัดเจน เพราะการวางแผนทีด่ีเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา ระบบที่พัฒนาขึ้นจะสําเร็จ
ลุลวงดวยดี เพราะมกีารกําหนดแนวทางในการพัฒนาอยางถูกหลักการหรืออยางมืออาชีพ 

3. การทดสอบ ทีมงานพัฒนาระบบตองออกแบบกระบวนการดําเนนิงานของระบบที่กําลังศึกษา 
แลวจึงทําการกําหนดคุณลักษณะของชุดคําสั่งใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับระบบงาน จากนั้นจึงทํา
การออกแบบและทดสอบชุดคําสั่งใหสอดคลองกับแนวทางการออกแบบระบบ 

 4. การจดัเก็บเอกสาร การพัฒนาระบบตองมีระบบจัดเก็บเอกสารที่สมบูรณ ชัดเจนถกูตอง งายตอ
การคนหา และอางอิง โดยเฉพาะเมื่อเกิดปญหาหรือความไมเขาใจขึ้น ปกติขอมูลในการพัฒนาระบบจะมี
ปริมาณมาก และมีความหลากหลาย นกัวิเคราะหและพัฒนาระบบที่มีประสบการณมักจะจัดทําแฟมขอมูล
และกําหนดคณุลักษณะขอมูลตั้งแตเริ่มตนงาน 

5. การเตรียมความพรอม มีการวางแผนสรางความเขาใจและฝกอบรมผูใชระบบ เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมและสรางความมัน่ใจวาผูใชระบบจะมคีวามพอใจ และสามารถปฏิบัติงานกับระบบงานใหมที่
พัฒนาขึน้อยางมีประสิทธิภาพ 

 6. การตรวจสอบและประเมินผล โดยดําเนินการเปนระยะ ๆ ภายหลังจากการติดตั้งระบบ เพื่อที่จะ
พิจารณาวาระบบสารสนเทศใหม มีความสมบูรณ ขอจํากดั หรือขอบกพรองหรือไม ตองปรับปรุงอยางไรให
เหมาะสมกับสถานการณจริงและสอดคลองกับความตองการของผูใช 

7. การบํารุงรักษา ระบบสารสนเทศที่ดีมีเพียงแตสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตตอง
ออกแบบใหกระบวนการบํารุงรกัษาสะดวก งาย และประหยัด เพราะ กระบวนการบํารุงรักษาที่งายจะทําให
ระบบไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอ ทําใหระบบไมบกพรอง และสามารถถูกใชงานอยางเต็มที่ตลอดอายุการ
ใชงาน 

  8. อนาคต เตรียมพรอมสําหรับพัฒนาการในอนาคต ทีมงานพัฒนาระบบสมควรออกแบบระบบ
ใหมีความยืดหยุน และสามารถที่จะพัฒนาในอนาคต เนื่องจากระบบงานในปจจุบนัยอมตองลาสมัย และไม
สามารถสนองความตองการของผูใชอยางสมบูรณ แตการพัฒนาระบบแตละครั้งจะมคีาใชจายทั้งทางตรง



และทางออมที่สูง การออกแบบและเปลี่ยนระบบงานบอย ๆ คงเปนไปไดยาก และไมคุมคาทางเศรษฐกจิ 
ดังนั้นทีมงานพฒันาระบบจังตองศึกษาทิศทางและแนวโนมของเทคโนโลยีและระบบงานในอนาคต
ประกอบการออบแบบระบบ เพื่อเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนงานที่ทาทายและตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใน
สถานการณปจจุบันทีก่ารเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเกิดขึน้อยางรวดเร็ว ทําใหองคการตองปรับตัว
อยางเหมาะสมภายใตขอจํากัดของระยะเวลาและทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญใน
การดําเนนิงานและการแขงขนัของธุรกจิ แตเทคโนโลยีที่ทนัสมัยในวันนีก้็หลีกไมพนทีจ่ะลาสมัยในอนาคต
เชนเดียวกับความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญของบุคคล นักวิเคราะหและออกแบบระบบไมเพียงแตเปนนัก
ปฏิบัติที่ทํางานตามอาชีพ ยังเปนศิลปนที่สรางผลงานเฉพาะที่ไดประโยชนในปจจุบนั และสามารถตอเติม
ใหคงประโยชนในอนาคต ตองมีความเขาใจและวิสัยทัศนที่สามารถสมบูรณาการความรูทางเทคโนโลยี 
ระบบธุรกิจ และทักษะดานมนษุยสัมพันธอยางเหมาะสม 

5. นักวิเคราะหระบบ 

นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) หรือที่เรียกวา SA บางครั้งเรียกนักพฒันาระบบ (System 
Developer) เปนบุคคลที่ศึกษาระบบงานโดยตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน ขอมูลนําเขา และ
สารสนเทศ เพื่อหาวิธีการพัฒนาใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ถาพิจารณาจากความหมายนี้เราจะพบวา SA 
จะเปนงานที่ครอบคลุมเนื้องานที่กวาง โดยเฉพาะกับงานในปจจุบันทีต่องนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
ประยุกต บางองคการตองจาง SA ที่มีความรูและความชํานาญในเทคโนโลยีสารสนเทศเขาบริหารระบบ 
ขณะที่บางองคการเพียงตองการบุคคลที่เขาใจกระบวนการทํางานและสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศตาม
ความตองการของผูใชในแตละหนวยงานไมวาจะเปนงานที่ซับซอนหรือเรียบงาย SA จะทํางานเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห และปรับกระบวนการบคุลากร และการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้น ซึ่งการทํางานของ SA จะมีบทบาท (Role) สําคัญ 3 ประการตอไปนี ้

 

        1. ที่ปรึกษา (Consultant) SA จะเปนที่ปรึกษาดานการปรับระบบงานขององคการ โดยผูบริหาร
องคการอาจจางที่ปรึกษาจากภายนอก หรือใชบุคคลในหนวยงานสารสนเทศในการศกึษาและใหคําแนะนํา
ในการพัฒนาระบบงาน 



2. ผูเชี่ยวชาญ (Supporting Expert) จะเปนงานของ SA ที่ปฏิบัติในแตละองคการโดยรอจะเปน
ผูเชี่ยวชาญและใหคําแนะนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตอุปกรณ ระบบ ชดุคําสั่งหรือแกปญหาในการ
ปฏิบัตงิานใหกับหนวยงานอื่น นอกจากนี้ SA ยังมีสวนในการปรับปรุงระบบงานในแตละหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

 3. ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) การพัฒนาระบบมิไดจบลงดวยการออบแบบและ
จัดหาระบบงานใหมเทานั้น แตตองเตรียมความพรอมของบุคลากรที่จะใชงานระบบใหมโดย SA ตองเปน
ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่ชวยใหผูใชระบบใหมีทัศนคติทีด่ีและสามารถใชงานระบบงานใหมอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นอยางถอนรากถอนโคน ซึ่งตองการการวางแผนและงานอยาง
เปนระบบ 

เราจะเห็นวา SA จะมีบทบาทที่หลากหลาย และครอบคลุมงานในทกุสวนขององคการที่มีการใช
งานระบบสารสนเทศ ดังนั้นนอกจากทกัษะในการวิเคราะหหรือแกปญหา ทักษะดานมนุษยสัมพันธ จึงเปน
สิ่งสําคัญที่ SA จะตองพัฒนา เนื่องจากการพัฒนาระบบงานจะเกี่ยวของกับบุคคลหลายดาน เชน ผูบริหาร 
ผูใชระบบ และนกัเขียนโปรแกรม เปนตน 

6. ทีมงานพัฒนาระบบ 

ทีมงานพัฒนาระบบ (System Development Team) เปนกลุมบุคคลที่มีหนาที่และความ
รับผิดชอบและ/หรือมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการพัฒนาระบบ ปกตกิารออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศในองคการขนาดใหญจะตองมกีารทํางานรวมกนัของสมาชิกจากหลายสวน โดยจัดรูปแบบการ
ทํางานแบบโครงการ (Project) เนื่องจากกระบวนการปฏบิัติงานที่ซับซอน และขอบเขตงานหลากหลาย 
ครอบคลุมไปหลายสวนงาน ดังนั้นความรู ทกัษะ และความเขาใจของบุคคลเพียงคนเดียวจึงไมเพียงพอ 
ปกติมีทีมงานพฒันาระบบจะประกอบไปดวยบคุคล ดังตอไปนี ้

 

        1. คณะกรรมการดําเนินงาน (Steering Committee) มีหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
โครงการพัฒนาระบบ ตั้งแตการกําหนดรูปแบบและวตัถุประสงคของระบบสารสนเทศ โดยคณะกรรมการ
จะถูกจัดตั้งขึน้จากบคุคลจากหลากหลายสาขา เชน ผูบริหารระดับสูง เจาของระบบงาน และผูเชี่ยวชาญดาน
สารสนเทศ เปนตน เพื่อระดมความคดิและตัดสินใจเกี่ยวกบัระบบงานที่พัฒนาอยางเหมาะสม 



2. ผูจัดการระบบสารสนเทศ (MIS Manager) เปนบุคคลที่ทําหนาที่ดูแลและประสานงานในการ
วางแผนงานของโครงงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคการ    

 

        3. ผูจัดการโครงการ (Project Manager) เปนบุคคลที่มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผน 
การจัดการ และควบคุมใหงานในแตละโครงการดําเนนิไปไดอยางราบรื่นสําเร็จลุลวง และมีประสิทธิภาพ 
โดยผูจัดการโครงการจะรับผดิชอบในการตัดสินใจ จดัสรรทรัพยากรการดําเนินงานของโครงการใหเกดิ
ประโยชนอยางเต็มที่ ภายใตขอกําหนดของงบประมาณและระยะเวลา ซึ่งเราไดกลาวถึงบทบาทและ
คุณสมบัติของ SA ในหัวขอที่ผานมา 

4. นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) เปนบุคคลสําคัญที่กอใหเกดิผลงานขึ้นในขั้นตอนตาง ๆ 
ของการพัฒนาระบบ เชน การวิเคราะหความตองการ การออกแบบและการพัฒนาระบบ เปนตน ซึ่งเราได
กลาวถึงบทบาทและคุณสมบัติของ SA ในหัวขอที่ผานมา 

5. นักเขียนโปรแกรม (Programmer) เปนบุคคลที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการพฒันาชุดคําสั่งการ
ดําเนินงานใหกับระบบที่กําลังพัฒนา บางครั้งนักเขียนโปรแกรมอาจไมตองพฒันาชุดคําสั่งขึ้นมาทั้งหมด 
แตทําการปรับปรุงชดุคําสั่งสําเร็จรูป (Software Package) ใหสอดคลองกับความตองการของระบบ เลือก
โดยพิจารณา ตัดสินใจและประสานงานกับผูขายภายนอก 

6. เจาหนาที่รวบรวมขอมูล (Information Center Personnel) ทําหนาที่ชวยเหลือนักวิเคราะห
ระบบและนักเขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบในสวนทีเ่กี่ยวของกับขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพฒันา
ระบบ เพื่อนํามาใชงานไดตามตองการ โดยเจาหนาที่รวบรวมขอมูลจะจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อให
สะดวกและรวดเร็วตอการใชงาน 

7. ผูใชและผูจัดการทั่วไป (User and General Manager) เปนบุคคลที่ใหขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาที่
เกิดขึน้ในระบบงานเดิม และชวยกําหนดความตองการในระบบใหมแกทีมงานพัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาให
ระบบใหมมีประสิทธิภาพและเปนที่พึงพอใจของผูใช ประการสําคัญผูใชเปนบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
การใชงานระบบสารสนเทศจึงสมควรมีสวนรวมทั้งโดยตรงและโดยออมในการพัฒนาระบบ โดยนอกจาก
จะเปนผูใหขอมูลในการพัฒนาระบบแลวเขายังสมควรอยูรวมในทีมงานพัฒนาระบบใหมเพื่อใหแนใจวา
ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถปฏิบัติงานไดตามทีต่องการ 



ปจจุบันเปนการยากที่บุคคลเพียงคนเดียวจะปฏิบัตงิานไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคการที่ตองการความรูและความชํานาญจากหลายหนาที่ 
(Cross Function) ทําใหการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม (Team Work) เปนวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้
ในทางปฏิบัติบุคคลบางคนหรือบางกลุมอาจมีสวนรวมในทีมพัฒนาระบบ โดยทํางานในหลายงานรวมกนั
เปนทีมมิใชแคการรวบรวมบคุคลจากแหลงตาง ๆ แลวนํามาปฏิบัติงานรวมกัน โดยทั้งหัวหนาทีม (Team 
Leader) และสมาชิกสมควรไดรับการเตรยีมความพรอมดานการประสานงานการสื่อความเขาใจ การ
แกปญหา และประสานความขัดแยง ตลอดจนการยอมรับในความคิดเห็นและความแตกตางของบุคคล เพื่อ
สรางวิญญาณของทีม (Team Spirit) ซึ่งจะทําใหสมาชิกปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

7. วิธีพื้นฐานในการพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับแตละองคการอาจจะตองใชวิธีที่ตางกนั เนื่องจากองคการหรือ
หนวยงานแตละแหงจะมรีูปแบบของการดําเนินธุรกิจที่มีลกัษณะเฉพาะของตนเอง โดยที่บางองคการเพียง
แคตองการทีจ่ะปรับปรุงการดําเนนิงานจากระบบเดิมที่มีอยูใหเปนระบบใหมที่สมบูรณขึน้ ขณะที่บาง
องคการตองการระบบสารสนเทศใหมทั้งระบบ นอกจากนัน้แตละองคการก็มีวตัถุประสงคในการพัฒนา
ระบบแตกตางกัน เชน บางองคการตองการมรีะบบที่ทําหนาที่เฉพาะในหนวยงาน แตบางองคการก็ตองการ
ระบบเพื่อทําหนาที่อื่นตามความตองการของผูใช เปนตน ซึ่งวิธีการพัฒนาระบบ (System Development 
Approach) จะมีผลตอความสําเร็จและประสิทธิภาพการทาํงาน ปกตจิําแนกวิธีการพืน้ฐานที่ใชในการ
พัฒนาระบบออกเปน 4 วิธี ดังตอไปนี ้

 

        1. วิธีเฉพาะเจาะจง (Adhoc Approach) เปนวิธีการแกปญหาในงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งตอง
ดําเนินการอยางรวดเรว็ โดยการดําเนินการจะไมคํานึงถึงงานหรือปญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ วิธีเฉพาะเจาะจง
เหมาะสมกับหนวยงานที่มกีารเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและบอยครั้ง อยางไรก็ดีวิธีนี้มจีํากดัสําคัญคือ อาจ
กอใหเกดิการซ้ําซอนของงานระบบประมวลผลขอมูล คาใชจายที่ไมจําเปน และขาดมาตรฐานขององคการ 
เพราะเมื่อแตละหนวยงานตองการระบบสารสนเทศเพื่อมาแกปญหากจ็ะพัฒนาระบบและจัดเก็บขอมูลเอง 
ซึ่งอาจจะซ้ําซอนกับขอมูลที่มีอยูในสวนอืน่ขององคการ ดงันั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยวิธีการนีจ้ึง
ตองตรวจสอบสถานะและมาตรฐานของระบบสารสนเทศในองคการ เพื่อปองกันความผิดพลาด 



 2. วิธีสรางฐานขอมูล (Database Approach) เปนวิธีการที่นิยมใชในหลายองคการที่ยังไมมีความ
ตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic Information System) โดยที่ผูใชใหความสําคัญกับการ
พัฒนาฐานขอมูล เพื่อใหสามารถรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลขอมูล ไดอยางเปนระบบ ซึ่งจะงายตอการ
เรียกขอมูลกลับมาใช เนื่องจากฐานขอมลูเปนระบบสารสนเทศพื้นฐานสําหรับการบริหารงานในหลาย
องคการ โดยผูพัฒนาระบบพยายามจดัการใหขอมูลที่เก็บไวใหเกดิประโยชนมากทีสุด เนื่องจากระบบ
สารสนเทศยังไมบูรณาการการเขากับกลยุทธขององคการ ทําใหนักวิเคราะหไมทราบความตองการที่
แนนอนของผูบริหาร ดังนั้นชดุคําสั่งที่ใชกับระบบนี้มักเปนชุดคําสั่งเฉพาะที่มีลกัษณะสั้น ๆ และปฏิบัติงาน
กับขอมูลอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ 

3. วิธีจากลางขึ้นบน (Bottom-up Approach) เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศจากระบบเดิมที่มีอยู
ภายในองคการไปสูระบบใหมที่ตองการ โดยที่ทีมงานพัฒนาระบบจะทําการตรวจสอบวาสิ่งใดที่มีอยูแลว
ในระบบปจจุบัน ซึ่งจะสามารถนํามาพัฒนาหรือเพิ่มเติมเทคโนโลยีบางอยาง ตลอดจนแกไขขอบกพรองที่มี
อยูในระบบปจจุบัน เพื่อใหการดําเนินงานมคีวามสมบูรณและมีประสิทธิภาพขึ้น 

4. วิธีจากบนลงลาง (Top-down Approach) เปนวิธีการพฒันาระบบจากระบบจากนโยบายหรือ
ความตองการของผูบริหารระดับสูง โดยไมคํานึงถึงระบบที่มีอยูในปจจุบันขององคการ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศดวยวิธีนี้จะเริ่มจากสํารวจกลยุทธองคการ ความตองการปละปจจัยสําคัญที่สนับสนุนการทํางาน
ของผูบริหารระดับสูงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนัน้ทีมงานพัฒนาระบบจะเริ่มทําการพัฒนาระบบใหม
ใหตรงกับความตองการของผูบริหาร หลังจากนั้นจึงทําการปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยูภายในองคการให
เปนไปตามแนวทางของระบบหลัก 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผูใชอยางสมบุรณ
เกิดขึน้จากหลายปจจัย ตั้งแตการศกึษาความตองการของผูใชระบบตลอดจนวิธีการพัฒนาระบบ ซึ่งทีมงาน
พัฒนาระบบตองทําการศกึษาอยางรอบคอบ เพื่อกําหนดแนวทางและขั้นตอนการพัฒนาที่เปนรูปธรรม 
เตรียมรับกับปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ประการสําคัญผูพัฒนาระบบตองมคีวามคดิสรางสรรเขาใจ
ภาพรวมของระบบงาน เทคโนโลยี และคํานึงถึงปจจัยดานบุคคล โดยเฉพาะการเมือง และการสรางความ
ยอมรับในองคการ 

8. ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 



 เราพบวามีความแตกตางกันในการกลาวถึงขั้นตอนการพฒันาระบบในหนังสือการวิเคราะห 
ออกแบบ และการพัฒนาระบบสารสนเทศแตละเลม โดยความแตกตางที่เกิดขึ้นมาจากความคดิเห็นหรือ
มุมมองของผูเขียนแตละคน แตถาสังเกตรายละเอียดของทกุขั้นตอนการพัฒนาระบบจะเห็นวาผูเขียนสวน
ใหญจะเริ่มตนจากจุดเดียวกันคือ การสํารวจความตองการเบื้องตน และสิ้นสุดดวนการบํารุงรกัษา โดยที่
ขั้นตอนที่แตกตางกันจะเปนการจัดลําดับขั้นระหวางจุดเริม่ตนกับจุดสุดทาย ซึ่งหนังสือเลมนี้จะแบงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศออกเปน 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี ้

1. การสํารวจเบื้องตน (Preliminary Investigation) เปนขัน้ตอนแรกของการวิเคราะหและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ โดยผูพัฒนาระบบจะสํารวจหาขอมูลในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับระบบงาน ไดแก ปญหาที่
เกิดขึน้ในปจจุบนั ความเปนไปไดของการพัฒนาระบบที่ตองการ สิ่งที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ
ในการดําเนนิงาน และประมาณการของคาใชจายที่ตองใช โดยขอมูลที่ไดจะนําเสนอใหกับผูบริหารของ
หนวยงาน เพื่อที่จะตดัสินใจวาองคการสมควรที่จะมกีารพฒันาระบบสารสนเทศหรือไม และระบบ
สารสนเทศทีจะพัฒนาขึน้สมควรจะมีลักษณะเปนเชนไร 

 2. การวิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis) เปนขั้นตอนที่มุงเจาะลึกลงในรายละเอียด
ที่มากกวาในขั้นสํารวจเบื้องตน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกีย่วของกับความตองการของผูใช การใชงานในแต
ละดานของระบบใหม ขอเดนและขอดอยของวิธีการทาํงานในปจจุบัน ตลอดจนการจดัทํารายงานสรุปเพื่อ
นําเสนอตอฝายจัดการสําหรับทําการตดัสินใจ 

3. การออกแบบระบบ (System Design) ทีมงานพัฒนาระบบจะทําการออกแบบรายละเอียดใน
สวนตาง ๆ ของระบบสารสนเทศ ไดแก การแสดงผลลัพธ การปอนขอมูล กระบวนการการเก็บรักษา การ
ปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกีย่วของกับระบบงานใหม เพื่อเปนแนวทางในการจัดหาอุปกรณตาง ๆ สําหรับ
นํามาพัฒนาเปนระบบใหมตอไป 

 4. การจดัหาอุปกรณของระบบ (System Acquisition) ทมีงานพัฒนาระบบจะตองกําหนด
สวนประกอบของระบบทั้งในดานของอุปกรณและชุดคําสัง่ ตลอดจนบรกิารตาง ๆ ที่ตองการจากผูขาย 
ปกติทีมงานพฒันาระบบจะตองทําการจัดหาสิ่งที่ตองการ โดยเปดใหมกีารยืน่ขอเสนอจากผูขายอุปกรณตาง 
ๆ โดยทีมพัฒนาระบบจะพิจารณาตดัสินขอเสนอของผูขายแตละราย เพื่อนําอปุกรณและสวนประกอบของ
ระบบมาติดตั้งและพัฒนาเปนระบบใหมตอไป 



5. การติดตั้งระบบและการบํารุงรกัษา (System Implementation and Maintenance) ทีมงาน
พัฒนาระบบจะควบคุมและดูแลการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ของระบบใหมโดยดําเนินการดวยตนเองหรือจาง
ผูรับเหมา ทีมงานพัฒนาระบบตองทดสอบการใชงานวา ระบบใหมสามารถปฏิบัติงานไดตรงตาม
วัตถุประสงคและรูปแบบที่ไดทําการออกแบบไวหรือไม นอกจากนี้การติดตั้งควรทีจ่ะสําเร็จตามตารางที่
กําหนด เพื่อใหระบบสามารถใชงานแทนทีร่ะบบเกาไดทันเวลา นอกจากนี้ทีมงานพฒันาระบบยังมีหนาที่
กําหนดกฎเกณฑในการประเมินและการบํารุงรักษาระบบอยางสม่ําเสมอ เพื่อปรับปรุงและบํารุงรักษาให
ระบบใหมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และยาวนานที่สุดตลอดอายุของระบบ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพยังตองมีกระบวนการ หรือขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบที่ดี ประการสําคัญทีมพฒันาระบบตองเขาใจกระบวนการพัฒนาระบบเปนอยางดี เพื่อใหสมาชิกแต
ละคนไดรูหนาที่และความรับผดิชอบของตนเองอยางชัดเจน ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานพฒันาระบบ
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว และสามารถแกปญหาที่เกิดขึน้อยางรวดเรว็ 

9. สรุป 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนงานใหญที่เกี่ยวของทั้งในดานงบประมาณ ทรัพยากรขององคการ 
และระยะเวลา แตสิ่งสําคัญอันดับแรกที่จะชวยใหการพัฒนาระบบประสบความสําเร็จคือ ผูใชระบบจะตอง
ใหขอมูลแกทีมงานพฒันาระบบในดานตาง ๆ คือ สารสนเทศที่หนวยงานตองการผูใชตองการใหระบบมี
ความสามารถอยางไร และปญหาหรือความไมพอใจในระบบปจจุบัน ตวัอยางเชน ระบบปจจุบันไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางแทจริง ระบบปจจุบันมีขัน้ตอนในการทํางานที่ยุงยากและซับซอน 
และระบบปจจุบันมกีารทํางานที่ผดิพลาดบอยครั้ง โดยที่การพัฒนาระบบใหประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยู
กับปจจัย ดังตอไปนี ้

1. ผูนําและผูใชระบบมีสวนรวมตลอดกระบวน 
2. การวางแผนพัฒนาระบบถูกดําเนินการอยางถูกวิธ ี
3. มีแนวทางที่แนนอนในการออกแบบและทดสอบชุดคําสั่ง 
4. เอกสารที่ใชประกอบในกระบวนการพัฒนาระบบมคีวามสมบูรณ 
5. มีการวางแผนและการฝกอบรมผูใชระบบที่ด ี
6. มีการตรวจสอบหลักการติดตั้งระบบใหมเปนระยะ 
7. มีการวางแผนใหมกีระบวนการในการบํารุงรกัษาที่งาย 
8. การเตรยีมความพรอมสําหรับอนาคต โดยเฉพาะการพฒันาระบบ 



 

        ปกติทีมงานพฒันาระบบประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ คณะกรรมการ ผูจัดการระบบสารสนเทศ 
ผูจัดการโครงการ นกัวิเคราะหระบบ นักเขียนโปรแกรม เจาหนาที่รวบรวมขอมูล และผูใชและผูจัดการ
ทั่วไป โดยทีก่ารพัฒนาระบบจะสามารถทําไดอยู 4 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีสรางฐานขอมูล วิธีจากลาง
ขึ้นบนและวิธีจากบนลงลาง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศจะมกีระบวนการที่ใหญแบงออกไดเปนหลายขั้นตอน การที่จะพัฒนา
ระบบใหไดมีประสิทธิภาพทีมพัฒนาระบบจะตองเขาใจถงึขัน้ตอนของกระบวนการพัฒนาเปนอยางดี 
เพื่อใหรูถึงหนาที่และความรับผิดชอบของทีมงานแตละคน ซึ่งกระบวนการพัฒนาระบบนั้นสามารถแบง
ออกไดเปน 5 ขั้นตอน คือ 

 1. การสํารวจเบื้องตน 

 2. การวิเคราะหความตองการ 

3. การออกแบบระบบบ 

4. การจัดหาอุปกรณของระบบ และ 

5. การติดตั้งระบบและการบํารุงรกัษา 


