บทที่ 3
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็ นกระบวนการในการนาเอาคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการ
จัดการข้อมูลเพื่อให้มาซึ่ งสารสนเทศที่สามารถนาไปประโยชน์ในการทางาน ใช้เป็ นเครื่ องมือช่วย
ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ธุ รกิ จ
ซึ่ งการพัฒนาระบบสารสนเทศรวมถึง การปรับเปลี่ ยนระบบงานเดิ มที่มีอยูแ่ ล้ว ให้สามารถทางาน
แก้ปัญหาการดาเนินงานทางธุ รกิจ ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน และเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานขององค์กรอีกด้วย การพัฒนาระบบสารสนเทศจะมีกิจกรรมและขั้นตอนต่างๆ มากมาย
รวมถึ งความซับซ้อนของระบบงาน ดังนั้นการมีแนวทางที่เป็ นลาดับขั้นตอนที่ส่งผลต่อมาตรฐาน
ของระบบงานจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ นัก วิเคราะห์ ระบบต้องการ ทั้ง นี้ ก็ เพื่อให้ง านพัฒนาระบบเป็ นไปใน
ทิศทางเดี ยวกันมีข้ นั ตอนลาดับกิ จกรรมที่ ตอ้ งทาอย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอน จึ งเกิ ด “วงจรการ
พัฒนาระบบ” ขึ้นมา ในบทนี้ จะกล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หลัก ในการพัฒ นาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒ นาระบบ และวิ ธี ก ารพัฒ นาระบบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อโครงการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ จะเกิ ดขึ้ นก็ต่อเมื่อ หน่ วยงานมีความต้องการที่ จะนา
เครื่ องมือมาช่ วยในการทางานขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ ความต้องการนั้นมาจากปั จจัยต่างๆ
มากมาย สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 ปัจจัยภายในองค์ กร (Internal Factors) เป็ นปั จจัยต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กรที่มีผล
ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยสาเหตุดงั นี้
1.1.1 แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) เป็ นแผนงานที่กาหนดโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งใช้
สาหรับ กาหนดทิ ศ ทางภาพรวมขององค์ก ร เช่ น แผนงานที่จะนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาช่ วย
สนับสนุนการทางานขององค์กรให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย จึงทาให้เกิดโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศขึ้น
1.1.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Top Mangers) นโยบายจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่ งก็คือแผน
กลยุทธ์ขององค์กร เป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้เกิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้น
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1.1.3 ความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ (User Requests) เนื่องจากในการปฏิบตั ิงานผูใ้ ช้
ระบบจะเป็ นผูท้ ี่ ต้อ งปฏิ บ ตั ิ ง านกับ ระบบโดยตรงจึ ง รั บ รู ้ และเข้า ใจกับ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความต้อ งการในการพัฒ นาระบบสารสนเทศ เพื่ อ น ามาช่ ว ยในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น งานด้านการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย โดยขั้นตอน
การลงทะเบียน นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์ มการขอลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคเรี ยน ไปยื่น
ต่อเจ้าหน้าที่ที่สานักส่ งเสริ มวิชาการภายในวันที่กาหนดเท่านั้น ดังนั้นในช่วงวันที่กาหนดที่สานัก
ส่ ง เสิ รมวิช าการจะวุ่นวายมากเนื่ องจากนัก ศึ ก ษามี จานวนมาก และเจ้า หน้า ที่ มี จานวนไม่ เพี ย ง
พอที่จะให้บริ การ ดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมา
ช่ วยงานบริ การด้านการลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาสามารถลงทะเบี ยนเรี ยนผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต โดยไม่ตอ้ งเดินทางมาที่สานักส่ งเสริ มวิชาการทาให้สามารถบริ การนักศึกษาได้อย่าง
ทัว่ ถึง ทาให้เกิดความสะดวกสบายในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ เนื่ องจากสิ้ นวันทาการสามารถ
พิมพ์ใบสรุ ปการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาได้โดยไม่จาเป็ นต้องรวบรวมจากแบบฟอร์ มดังเช่นที่
เคยปฏิบตั ิในระบบงานเดิม
1.1.4 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department) ในบางองค์กรจะมีแผนกที่ทา
หน้าที่ดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ เป็ นทีมงานที่มีหน้าที่ ศึกษาปั ญหาที่เกิ ด
จากการทางานและนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ดั้งนั้น
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศจึงเกิดจากความต้องการของทีมงาน
1.1.5 ข้อผิดพลาดหรื อปั ญหาที่เกิดจากระบบงานเดิม (Errors or problems of legacy
Systems) จากการทางานในระบบงานเดิ มพบข้อผิดพลาดหรื อปั ญหาที่เกิดขึ้น จึงทาให้เกิ ดความ
ต้องการในการพัฒนาระบบใหม่เพื่อทดแทนระบบงานเดิม
1.2 ปั จ จั ยภายนอก (External Factors) เป็ นปั จจัย ที่ เกิ ดขึ้ นภายนอกองค์ก ร แต่ มี ผ ล
ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วยสาเหตุดงั นี้
1.2.1 การเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี เนื่ องจากเทคโนโลยีมีส่วนช่ วยทาให้การ
ทางานขององค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและช่ วยลดระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน ทาให้เพิ่ม
ปริ มาณงานมากขึ้น ดังนั้นหากระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้งานอยูม่ ีความล้าสมัย เทคโนโลยีที่ใช้อยูม่ ี
ปัญหาตอบสนองการทางานช้าลง หากมีการปรับด้วยการนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
จะทาให้ผลการดาเนิ นงานขององค์กรดีข้ ึนตอบสนองการทางานได้เร็ วกว่าระบบงานเดิม เช่น การ
ใช้บตั รประชาชนแบบสมาร์ ทการ์ ด แทนบัตรประชาชนแบบเดิม ด้านหน้าบัตรประกอบด้วย ชื่ อ
นามสกุ ล ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ที่ อ ยู่ผู ถ้ ื อ บัต ร สถานที่ อ อกบัต ร วัน ที่ บ ัต รหมดอายุ
นอกจากนี้ มีหน่ วยความจาเก็บสารองข้อมูลของประชาชน เช่ น ข้อมูลหมู่เลือด ข้อมูลศาสนา ลาย
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พิมพ์นิ้วมือภาพถ่ายเจ้าของบัตร ข้อมูลประกันสังคม และข้อมูลการเสี ยภาษี เป็ นต้น ประโยชน์คือ
เมื่ อ นาบัตรประชาชนไปติ ดต่ อหน่ วยงานราชการไม่ จ าเป็ นต้องเตรี ย มหลัก ฐานทางราชการที่
เกี่ ย วข้อง เพราะสามารถอ่า นข้อมู ล จากบัตรได้ ทาให้ป ระหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของหน่ วยงานรัฐหรื อการพัฒนาเครื อข่ายสาหรับการเรี ยกใช้ฐานข้อมูล อีกทั้งยังทาให้
ประชาชนมีความสะดวกสบายไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการค้นหาหลักฐาน
1.2.2 ผูข้ าย (Suppliers) เนื่ อ งจากความต้อ งการในการติ ด ต่ อ ทางธุ รกิ จ ของผูข้ าย
ส่ งผลให้ผขู ้ ายรายใดที่ตอ้ งการเข้าร่ วมเป็ นคู่คา้ ก็ตอ้ งปรับตัวและพัฒนาระบบให้สามารถเชื่ อมโยง
เข้ากับผูข้ ายอื่นๆ ได้
1.2.3 ลู ก ค้า (Customers) ส าหรั บ องค์ก รธุ รกิ จ ลู ก ค้า ถื อ ว่า เป็ นสิ่ ง ส าคัญ มากที่ สุ ด
ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงพัฒนาระบบงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามี
ความจงรักภักดีไม่เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าหรื อบริ การจากคู่แข่ง เช่น การอานวยความสะดวกด้วยการ
บริ ก ารช าระเงิ นผ่า นเว็บ การติ ด ตามสิ นค้า ที่ ลู ก ค้า สามารถตรวจสถานะการขนส่ ง สิ นค้า แบบ
ออนไลน์ได้ทนั ที ซึ่ งระบบจัดการส่ วนใหญ่ลว้ นอยูบ่ นพื้นฐานของเทคโนโลยีเว็บทั้งสิ้ น
1.2.4 คู่แข่งขัน (Competitors) การแข่งขันทางธุ รกิ จเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใช้งานในองค์กร เพื่อรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาด
1.2.5 เศรษฐกิ จ (Economy) การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จทั้ง ในประเทศและ
ต่า งประเทศ มี ผลต่ อการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร เพื่ อปรั บ ตัวให้ส ามารถรองรั บการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจได้
1.2.6 รัฐบาล (Government) ระเบียบข้อบังคับจากภาครัฐที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในองค์กร เช่น ระเบียบข้อบังคับในการชาระภาษีของนิติบุคคล และการชาระภาษี
ของบุ ค คลธรรมดาเปลี่ ย นไปจากเดิ ม องค์ ก รจึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรั บ รู ปแบบการจ่ า ยเงิ น
ค่าตอบแทนให้กบั พนักงาน ปรับรู ปแบบการจัดทาบัญชี รายรับ-รายจ่ายขององค์กร เพื่อให้เป็ นไป
ตามระเบียบข้อบังคับ ดังนั้นหากระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้งานอยูไ่ ม่สามารถตอบสนองนโยบายได้
จึงจาเป็ นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ หรื อปรับปรุ งระบบสารสนเทศเดิม
2. หลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการขององค์ ก ร
นักวิเคราะห์ระบบควรอาศัยหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนี้
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2.1 ศึกษาถึงความต้ องการของเจ้ าของระบบและผู้ใช้ ระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปั จจัยที่สาคัญคือความต้องการระบบงานของเจ้าของระบบและผูใ้ ช้ระบบ หากระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นมาไม่เป็ นที่ยอมรับของเจ้าของระบบและผูใ้ ช้ระบบถือว่าประสบความล้มเหลว ดังนั้นใน
การพัฒนาระบบจึงต้องศึกษาถึงความต้องการของเจ้าของระบบและผูใ้ ช้ระบบเป็ นอย่างดี อาจมีการ
จัดทาเอกสารสรุ ปความต้องการแล้วส่ งให้เจ้าของระบบและผูใ้ ช้ระบบตรวจสอบพร้ อมลงนาม
ข้อตกลง เพื่อใช้เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบระบบหลังจากสิ้ นสุ ดโครงการเพื่อส่ งมอบ
2.2 ศึ ก ษาถึ งปั ญหาให้ ต รงจุ ด เนื่ องจากปั ญหาของระบบงานเดิ ม เป็ นสาเหตุ ใ ห้มี ก าร
พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ข้ ึนมา ดังนั้นหากศึกษาปั ญหาที่ไม่ตรงจุดระบบสารสนเทศที่พฒั นาขึ้น
มาอาจจะไม่สามารถช่ วยแก้ปัญหาขององค์กรได้จริ ง ซึ่ งสาเหตุ สาคัญที่ ทาให้เกิ ดข้อผิดพลาด
สามารถพิจารณาได้ 3 ประการ คือ (1) การเลือกแนวทางแก้ไขปั ญหาผิด (2) การแก้ไขปั ญหาไม่ตรง
จุด และ (3) การแก้ไขปั ญหาแล้วเกิดข้อผิดพลาด แนวทางในการศึกษาปั ญหามีดงั นี้
1) ศึกษาและทาความเข้าใจสาเหตุของการเกิดปั ญหา
2) ศึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหาพร้อมระบุขอ้ ดีขอ้ เสี ยในแต่ละแนวทาง
3) เลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา
4) ลงมือปฏิบตั ิตามแนวทางที่เลือกในการแก้ปัญหา
5) ประเมินผลจากการปฏิบตั ิงานและทาการปรับปรุ งจนเสร็ จสมบูรณ์
2.3 การวางแผนการพัฒ นาระบบ ควรมี ก ารประชุ มที มพัฒนาระบบเพื่ อวางแผนการ
ทางาน การกาหนดขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน กาหนดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในแต่ละขั้นตอน
การแบ่งกิจกรรมย่อยในแต่ละขั้นตอน ผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานแต่ละกิจกรรม หากพบปั ญหา
เกิ ดขึ้ นในขั้นตอนหรื อกิ จกรรมใดสามารถย้อนกลับไปดู ใ นขั้นตอนหรื อกิ จกรรมก่ อนหน้า เพื่ อ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้
2.4 กาหนดกฎ/ระเบี ยบในระหว่ า งการพัฒ นาระบบ ควรมี ก ารก าหนดกฎ/ระเบี ย นใน
ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด การกาหนดกฎ/ระเบียบใน
การทางานในด้านต่างๆ ดังนี้
2.4.1 ด้านการปฏิ บตั ิงาน (Activity) กาหนดให้มีการปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปตามลาดับ
ขั้นตอนของการพัฒนาระบบที่ ไ ด้กาหนดไว้ โดยมี การสร้ างเอกสารแสดงล าดับ ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดได้
2.4.2 ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) กาหนดขอบเขตและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย เพื่อให้การทางานมีความชัดเจนมากขึ้น หากเกิดปั ญหาที่งานใดสามารถ
หาทีมงานที่รับผิดชอบได้ง่าย
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2.4.3 ด้านการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Checks) เป็ นการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ระบบสารสนเทศที่พฒั นาตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้นโครงการหรื อไม่
2.4.4 ด้า นเอกสารหรื อรายละเอี ย ดความต้อ งการ (Documentation Guidelines/
Requirements) จะต้องมี ค วามเป็ นระเบี ย บ ถู ก ต้องและเป็ นปั จจุ บนั มากที่ สุด รวมถึ งจะต้องมี
รายละเอียดอย่างชัดเจนและสามารถนาไปใช้งานจริ งได้ มาตรฐานที่กาหนดการทางานและเอกสาร
ต่างๆ เหล่านี้ควรจะมีการจัดทาขึ้นในการพัฒนาระบบทุกๆขั้นตอน
2.5 พิจารณาถึงประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของระบบที่พัฒนา เนื่องจากในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศมีค่าใช้จ่ายจานวนมาก ดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบจาเป็ นต้องคานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของระบบสารสนเทศและประสิ ทธิ ผลที่ได้จากการปฏิบตั ิงานของระบบให้มาก
ที่สุด ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของระบบหมายถึงระบบสารสนเทศสามารถดาเนินงานตาม
ความต้อ งการที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นเอกสารความต้อ งการของระบบได้อ ย่า งถู ก ต้อ งและรวดเร็ ว ส่ ว น
ประสิ ทธิผลหมายถึงผลตอบแทนที่ได้จากการปฏิบตั ิงานของระบบสารสนเทศเปรี ยบเทียบระหว่าง
ต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้จากการใช้ระบบ
2.6 เตรียมพร้ อมหากโครงการถูกยกเลิกหรื อลดขอบเขต ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการอาจถูกยกเลิกหรื อลดขอบเขตลง ด้วยสาเหตุดงั นี้
2.6.1 เมื่อทาการวิเคราะห์ความสามารถของระบบที่จะพัฒนาพบว่าไม่สามารถช่ วย
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ อาจถูกให้ยกเลิกโครงการพัฒนาระบบในทันที
2.6.2 เมื่อมีการเพิ่มขอบเขตโครงการ จะต้องทาการประเมินต้นทุนและวางแผนการ
ปฏิบตั ิงานของโครงการใหม่
2.6.3 เมื่อมีการลดงบประมาณในการปฏิบตั ิงานโครงการ ควรมีการลดขอบเขตของ
โครงการลง
2.7 แตกระบบใหญ่ให้ เป็ นระบบย่อย แบ่งย่อยระบบที่ตอ้ งการพัฒนาออกเป็ นระบบขนาด
เล็ก แล้วทาการพัฒนาระบบไปทีละส่ วน จากนั้นจึงนามารวมกันเป็ นระบบขนาดใหญ่ เพื่อทาให้
การแก้ไขปั ญหามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2.8 ออกแบบระบบเพื่อรองรั บการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ความต้องการ
สาคัญที่นามาใช้ในการพัฒนาระบบ คือความต้องการจากผูใ้ ช้ ซึ่งไม่เฉพาะขณะทาการพัฒนาระบบ
เท่านั้น แต่รวมไปถึงความต้องการของผูใ้ ช้ที่อาจเกิ ดขึ้นในอนาคต ที่อาจต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เพราะต้องออกแบบระบบใหม่เพื่อปรับปรุ งระบบงานเดิมให้สามารถทางานร่ วมเทคโนโลยีใหม่ที่
เกิ ด ขึ้ น ดัง นั้ น นั ก วิ เ คราะห์ ร ะบบควรออกแบบระบบเพื่ อ รองรั บ การเจริ ญเติ บ โตและการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
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3. วงจรการพัฒนาระบบ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยขั้นตอนในการปฏิ บตั งานหลายขั้นตอน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสาเร็ จลุล่วงตามระยะเวลาที่กาหนด จึงมีการ
กาหนดขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานเป็ นลาดับ ที่ ชัดเจน ตั้งแต่เริ่ มโครงการจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดโครงการ
เรี ยกว่า วงจรการพัฒนาระบบ (System Development life Cycle: SDLC) เป็ นวงจรที่แสดงถึง
กิจกรรมที่เป็ นลาดับขั้นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม 7 กิจกรรม ดังนี้
1) การกาหนดความต้องการ (Requirement Definition)
2) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
3) การออกแบบระบบ (System Design)
4) การพัฒนาระบบ (System Development)
5) การทดสอบระบบ (System Testing)
6) การติดตั้งระบบ (System Implement)
7) การบารุ งรักษาระบบ (System Maintenance)
ขั้นตอนของ SDLC นั้น จัดเป็ นวิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม ซึ่ งถือเป็ นวิธีนิยมที่ปฏิบตั ิ
สื บเนื่ องกันมาตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั โดยมี กรอบการทางานที่ มีโครงสร้ างชัดเจน มีการลาดับ
กิจกรรมที่แน่นอน ดังรู ปที่ 3.1

7.การ
บารุ งรักษา

1.การกาหนดความ
ต้องการของระบบ

6.การติดตั้ง
ระบบ

2.การวิเคราะห์
ระบบ

5.การทดสอบ
ระบบ

3.การออกแบบ
ระบบ
4.การพัฒนา
ระบบ

รู ปที่ 3.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
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จากรู ปที่ 3.1 วงจรการพัฒนาระบบ เป็ นกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วยกิ จกรรม 7 กิ จกรรม โดยจะเริ่ มปฏิ บตั ิ กิจกรรมที่ 1 จนสิ้ นสุ ดกิ จกรรม จึงจะปฏิ บตั ิ
กิจกรรมที่ 2 เรี ยงลาดับกันไปจนถึงกิจกรรมที่ 7 โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การก าหนดความต้ อ งการของระบบ (Requirement Definition) ในขั้น ตอนนี้
นักวิเคราะห์ระบบจะต้องค้นหาปั ญหาและศึกษาทาความเข้าใจปั ญหา ข้อเท็จจริ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การทางานในระบบงานเดิ ม โดยนักวิเคราะห์ ระบบจะต้องทาความเข้าใจปั ญหาอย่างถ่องแท้ คิด
หาทางแนวทางและวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา ศึกษาความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหา รวบรวม
ความต้องการและสรุ ปข้อกาหนดต่างๆ ให้ชดั เจน ถู กต้องและเป็ นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ าย พร้ อมทั้ง
กาหนดแผนการดาเนินกิจกรรม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนย่อย คือ
3.1.1 การกาหนดปั ญหา (Problem Definition) เป็ นขั้นตอนที่นกั วิเคราะห์ระบบเข้า
ไปทาความเข้าใจปั ญหา คือการทาความเข้าใจกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้นอย่างถ่องแท้วา่ ปั ญหาที่แท้จริ งคือ
อะไร พร้อมทั้งคิดหาแนวทางหรื อสถานการณ์ที่นกั วิเคราะห์ระบบเชื่อว่าสามารถปรับปรุ งระบบให้
ดีข้ ึน และนักวิเคราะห์ระบบต้องค้นหาว่าธุ รกิจต้องการอะไร เพื่อทาให้เป้ าหมายบรรลุวตั ถุประสงค์
ในขั้นตอนนี้ นักวิเคราะห์ ระบบจะท าการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากผูใ้ ช้ระบบ โดยการตรวจสอบ
เอกสาร การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม หรื อสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของธุ รกิจ
3.1.2 การศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) เป็ นขั้นตอนที่นกั วิเคราะห์ระบบ
ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการดาเนิ นการปรับปรุ งระบบ พิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่างๆ
รวมถึงความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลกระทบต่อความล้มเหลวในการปรับปรุ งระบบ โดยทาการศึกษาความ
เป็ นไปได้ในแง่มุมต่างๆ เช่น
1) ความเป็ นไปได้ทางเทคนิค คือความเป็ นไปได้ของการปรับปรุ งระบบหรื อ
พัฒนาระบบใหม่ โดยนาเทคโนโลยีปัจจุ บนั มาใช้งานหรื อการยกระดับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ
ตัดสิ นใจใช้ในทางเทคโนโลยีใหม่ท้ งั หมด
2) ความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ คือความเป็ นไปได้ในเชิ งเศรษฐศาสตร์
ด้วยการคานึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน ความคุม้ ค่าของระบบด้วยการเปรี ยบเทียบ
ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบกับค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งลงทุน
3) ความเป็ นไปได้ดา้ นการปฏิบตั ิงาน คือความเป็ นไปได้ของระบบใหม่ที่จะ
ให้สารสนเทศที่ถูกต้องตรงความต้องการของผูใ้ ช้งาน ทัศนคติ ทัก ษะกับระบบงานใหม่ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทางานใหม่วา่ เป็ นที่ยอมรับหรื อไม่
4) ความเป็ นไปได้ท างด้านเวลาในการดาเนิ น การ คื อ ความเป็ นไปได้ของ
ระยะเวลาในการดาเนินงานในการพัฒนาระบบใหม่
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3.1.3 การก าหนดความต้อ งการของระบบ (System Requirements) เป็ นขั้นตอนที่
นัก วิเคราะห์ ระบบ ท าการวิเคราะห์ ก ารท างานระบบเดิ ม เพื่ อหาปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ น และรวบรวม
รายละเอียดต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการหาข้อสรุ ปในด้านของความต้องการ ระหว่างผูพ้ ฒั นากับ
ผูใ้ ช้งาน เรี ยกว่า ข้อกาหนดความต้องการ (Requirement Specification) เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ
โดยนัก วิเ คราะห์ ระบบจะต้องนาข้อก าหนดความต้องการเสนอต่ อผูบ้ ริ หาร เพื่ อพิ จ ารณาและ
ตัดสิ นใจในการดาเนินการพัฒนาระบบหรื อล้มเลิกการพัฒนาระบบ
3.2 การวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis) ในขั้นตอนนี้ หลังจากที่ผูบ้ ริ หารได้ทาการ
ตัดสิ นใจที่จะพัฒนาระบบงานหรื อปรับปรุ งระบบงานเดิม นักวิเคราะห์ระบบจะต้องดาเนิ นการ
วิเคราะห์ระบบงานปั จจุบนั (Current System) เพื่อนามาพัฒนาแนวคิดสาหรับระบบใหม่ (New
System) วัตถุ ประสงค์หลักในการวิเคราะห์ ระบบคื อจะต้องศึก ษาและทาความเข้าใจในความ
ต้องการต่างๆ ที่ได้รวบรวมมาจากขั้นตอนการกาหนดความต้องการ โดยนักวิเคราะห์ระบบจะต้อง
นาข้อมูลความต้องการมาวิเคราะห์ เพื่อประเมินว่าควรมีอะไรบ้างที่ระบบใหม่ตอ้ งดาเนิ นการ ด้วย
การพัฒนาเป็ นแบบจาลองลอจิคลั (Logical Model) ขึ้นมา ซึ่ งได้แก่แบบจาลองแผนภาพกระแส
ข้อมูล (Data Flow Diagram) แบบจาลองกระบวนการ (Process Model) และแบบจาลองข้อมูล
(Data Model) เป็ นต้น
3.3 การออกแบบ (Design) ในขั้นตอนนี้ นัก วิเคราะห์ ระบบจะต้องออกแบบระบบ
สารสนเทศที่ จะพัฒนาให้ ส อดคล้องกับ ความต้อ งการที่ ไ ด้ระบุ ไ ว้ใ นเอกสารขั้น ตอนของการ
วิเคราะห์ ที่เป็ นแบบจาลองเชิ งตรรกะมาพัฒนาเป็ นแบบจาลองเชิ งกายภาพ โดยแบบจาลองเชิ ง
ตรรกะที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ มุ่นเน้นว่ามีอะไรที่ตอ้ งทาในระบบ ในขณะที่แบบจาลองเชิ ง
กายภาพจะนาแบบจาลองเชิ ง ตรรกะมาพัฒนาต่อด้วยการมุ่ งเน้นว่าระบบจะดาเนิ นงานอย่า งไร
เพื่อให้เกิดผลตามความต้องการ โดยการออกแบบระบบจะประกอบด้วยการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับ
ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื อข่าย การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจอนาเข้าข้อมู ล
การออกแบบรู ป แบบข้อมู ล ที่ นาเข้า และรู ปแบบการรั บข้อมู ล การออกแบบผังระบบงาน การ
ออกแบบฐานข้อมูล การสร้างต้นแบบและการออกแบบโปรแกรม
3.4 การพัฒนา (Development) เป็ นขั้นตอนที่มีการนาเอาระบบที่ได้ออกแบบไว้จาก
ขั้นตอนออกแบบมาทบทวนเพื่อกาหนดการจัดทาซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การเขี ยน
โปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม ในกระบวนการนี้ ทีมงานโปรแกรมเมอร์ จะต้องพัฒนา
โปรแกรมตามที่ นัก วิเ คราะห์ ร ะบบได้อ อกแบบไว้ การเขี ย นชุ ด ค าสั่ ง เพื่ อสร้ า งระบบงานทาง
คอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมเมอร์ สามารถนาเครื่ องมือเข้ามาช่วยในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อช่วยให้
ระบบงานสามารถพัฒนาได้เ ร็ ว ขึ้ น และมี คุ ณภาพ และในกระบวนการนี้ จ ะต้อ งจัดท าเอกสาร
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โปรแกรมควบคู่ไปกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อทาให้ง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไข ข้อกาหนด
เกี่ ยวกับการพัฒนาโปรแกรม ผูบ้ ริ หารขององค์กรจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลื อกวิธีการพัฒนาโปรแกรม
บางองค์ก รอาจมี ทีม งานพัฒนาโปรแกรมในองค์กร หรื อซื้ อซอฟต์แวร์ ส าเร็ จรู ปมาใช้ หรื อจ้าง
บริ ษทั ที่รับพัฒนาระบบโดยเฉพาะ
3.5 การทดสอบ (System Testing) เมื่อโปรแกรมได้พฒั นาขึ้นมาแล้ว ยังไม่สามารถนา
ระบบไปใช้งานได้ทนั ที จาเป็ นต้องดาเนิ นการทดสอบระบบก่อนที่จะนาระบบไปใช้งานจริ ง การ
ทดสอบเบื้องต้นด้วยการสร้ างข้อมูลจาลองขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการทางานของระบบงาน หากพบ
ข้อผิดพลาดก็ทาการปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง การทดสอบระบบจะมีการตรวจสอบไวยากรณ์ ของ
ภาษาที่ใช้ และตรวจสอบว่าระบบทางานตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้หรื อไม่
3.6 การติดตั้งระบบ (System Implement) เมื่อทาการทดสอบระบบจนมัน่ ใจว่าระบบที่
ได้รับการทดสอบนั้นพร้ อมที่จะนาไปติ ดตั้งเพื่อใช้งานบนสถานการณ์ จริ ง จึ งนาระบบไปติดตั้ง
การติ ด ตั้ง ระบบคื อ การเปลี่ ย นการท างานจากระบบงานเดิ ม ไปเป็ นระบบงานใหม่ แต่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปสู่ สิ่ ง ใหม่ ย่อ มมี ผ ลกระทบต่ อ ผู ้ง านบางกลุ่ ม ที่ ย งั คงมี ค วามคุ ้น เคยกับ วิ ธี ก าร
ดาเนิ นงานแบบเก่า รวมทั้งข้อจากัดในเรื่ องของความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงควรเลือก
แนวทางที่เหมาะสมในการติดตั้งด้วย ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 แนวทางดังนี้
3.6.1 การติดตั้งแบบทันทีทนั ใด (Direct Installation) เป็ นวิธีการติดตั้งระบบใหม่
ทันทีและยกเลิการใช้งานระบบเก่าทันทีเช่นเดียวกัน
3.6.2 การติ ดตั้งแบบขนาน (Parallel Installation) เป็ นวิธีก ารติ ดตั้งระบบใหม่ไ ป
พร้อมๆ กับการใช้งานระบบเก่า จนกว่าผูใ้ ช้และผูบ้ ริ หารจะมีความพอใจระบบใหม่จึงตัดสิ นใจหยุด
ใช้งานระบบเก่า
3.6.3 การติดตั้งแบบนาร่ อง (Single Location Installation/Pilot Installation) เป็ น
วิธีการติดตั้งที่มีการใช้งานระบบงานใหม่เพียงหน่ วยเดี ยวขององค์กรก่อนเพื่อเป็ นการนาร่ อง แล้ว
จึงค่อยปรับเปลี่ยนทั้งหมดเมื่อเห็นว่าระบบใหม่น้ นั ลงตัวแล้ว
3.6.4 การติดตั้งแบบทยอยติดตั้งเป็ นระยะ (Phased Installation) เป็ นวิธีการที่ติดตั้ง
ระบบใหม่เพียงบางส่ วนก่ อนระยะหนึ่ งควบคู่ไปกับการใช้งานระบบเก่ า แล้วจึ งค่อยๆ ทยอยใช้
ระบบงานใหม่เพิ่มขึ้นทีละส่ วนจนกระทัง่ ครบทุกส่ วนของระบบงานใหม่อย่างเต็มรู ปแบบ
ในการใช้งานระบบใหม่ทดแทนระบบงานเดิ ม นักวิเคราะห์ ระบบจาเป็ นต้องมีการ
แปลงข้อมู ลจากระบบงานเดิ มมาให้อยู่ในรู ปแบบที่ ระบบใหม่ สามารถนาไปใช้ง านได้ และใน
ขั้นตอนนี้นกั วิเคราะห์ระบบจะต้องดาเนินการจัดทาเอกสารคู่มือระบบ รวมถึงการฝึ กอบรมผูใ้ ช้
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3.7 การบ ารุ งรั กษา (Maintenance) หลังจากที่ ระบบงานที่ พฒั นาขึ้ นมาใหม่ ได้ถู ก
นาไปใช้งานเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว หากพบข้อผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องจากการทางานของระบบงาน
ใหม่ นักวิเคราะห์ระบบจึงจาเป็ นต้องดาเนิ นการติดตามและแก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึ งกรณี ที่ขอ้ มูล
จัดเก็บมีปริ มาณมากขึ้น การขยายระบบเครื อข่ายเพื่อรองรับเครื่ องลู กข่ายที่มีจานวนมากขึ้น บาง
กรณี อาจจาเป็ นต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม หากผูใ้ ช้มีความต้องการเพิ่มขึ้น ดังนั้นในขั้นตอนของ
การกาหนดความต้องการนักวิเคราะห์ระบบจึงจาเป็ นต้องมี การจัดทาเอกสารข้อตกลงร่ วมกันทั้ง
สองฝ่ ายถึงขอบเขตในการพัฒนาระบบงาน และกรณี ที่มีการแก้ไขหรื อพัฒนาระบบงานเพิ่ม
4. วิธีการพัฒนาระบบ (System Development Approaches)
วิธีการพัฒนาระบบที่นิยมใช้ในปัจจุบนั มี 2 วิธี ดังนี้
4.1 การพัฒนาระบบเชิ งโครงสร้ าง (Structured System Development) เป็ นวิธีการ
พัฒนาระบบแบบดั้งเดิม ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิ งโครงสร้าง การออกแบบเชิ งโครงสร้างและ
การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 เทคนิคการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Programming Technique) เป็ น
เทคนิ คในการพัฒนาโปรแกรมที่มีหนึ่ งจุดเริ่ มต้นและหนึ่ งจุดสิ้ นสุ ดโดยจะมีรูปแบบชุ ดคาสั่งที่ใช้
ในการประมวลผล 3 รู ปแบบคือ
(1) ชุดคาสั่งเรี ยงเป็ นลาดับ (Sequence)
(2) ชุดคาสั่งกาหนดทางเลือกหรื อการตัดสิ นใจ (Decision)
(3) ชุดคาสัง่ เพื่อการทาซ้ าหรื อวนลูป (Repetition/Looping)
4.1.2 เทคนิคการออกแบบเชิงโครงสร้าง (Structure Design Technique) ถูกพัฒนาขึ้น
เมื่อปี ค.ศ.1970 เป็ นเทคนิ คในการนาเสนอระบบที่พฒั นาผ่านทางผังโครงสร้าง (Structure Chart)
ซึ่ งเป็ นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงโมดูลภายในโปรแกรมและแสดงวิธีการจัดการกับโมดูลและการ
ส่ งผ่านข้อมูลระหว่างโมดูลทาให้นกั ออกแบบทราบถึงกระบวนการทางานของระบบ ฟั งก์ชนั่ หลัก
ของระบบ ข้อมูลที่ใช้ในระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จากการทางานของระบบ ต่อมามีการพัฒนาเทคนิ ค
การออกแบบแฟ้ มข้อมู ลและฐานข้อมู ลขึ้ นมา เพื่ อใช้ควบคู่กบั การออกแบบเชิ งโครงสร้ าง เช่ น
ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ที่สามารถออกแบบส่ วนติ ดต่ อผูใ้ ช้และส่ วนที่ ใช้โต้ตอบกับ
ฐานข้อมูล
4.1.3 การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structure Analysis Technique) จะทาการวิเคราะห์
ข้อมู ล จากเอกสาร รายงาน และขั้นตอนการทางานของระบบงานเดิ ม จากนั้นสร้ างแบบจาลอง
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กระบวนการทางานของระบบสารสนเทศ เพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการทางานของระบบ ข้อมูลที่
ระบบต้องการ ข้อมูลที่ได้จากการทางานของระบบ บุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ และ
แฟ้มที่ใช้จดั เก็บข้อมูลของระบบ มีการแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลในแต่ละกระบวนการ เรี ยก
แผนภาพนี้วา่ แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ตัวอย่างดังรู ปที่ 3.2

รู ปที่ 3.2 ตัวอย่างแผนภาพกระแสข้อมูล ของระบบสัง่ ซื้ อสิ นค้า
ทีม่ า: Gary B. Shelly and Harry J. Rosenblatt (2012:212)
จากรู ป ที่ 3.2 เป็ นแผนภาพกระแสข้อ มู ล ของระบบสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ซึ่ งประกอบด้ว ย
กระบวนการทางานในระบบสั่งซื้ อ 3 กระบวนการ คือ (1) FILL ORDER (2) CREATE INVOICE
และ (3) APPLY PAYMENT โดยมีบุคคลหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง คือ (1) CUSTOMER (2)
WAREHOUSE (3) SALES DEPT (4) BANK และ(5) ACCOUNTING โดยในการสร้างแผนภาพ
ข้อมูลที่ไหลเข้าและไหลออกแต่ละกระบวนการจะต้องมีความเกี่ ยวข้องกัน เพื่อแสดงให้เห็ นถึ ง
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างข้อมูลและกระบวนการทางาน จะเห็นว่าการวิเคราะห์เชิ งโครงสร้างจะทา
การแตกกระบวนการทางานออกเป็ นระบบงานย่อย โดยแต่ละระบบงานย่อยจะมีความเกี่ยวข้องกัน
หากมีการเปลี่ ยนแปลงระบบงานย่อยใดก็จะส่ งผลกระทบต่อระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้การ
บารุ งรักษาค่อนข้างยุง่ ยาก
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4.2 การพัฒนาระบบเชิ งวัตถุ (Object-Oriented System Development) เป็ นวิธีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมองทุกส่ วนของระบบเป็ นดัง่ วัตถุ (Objects) และจัด
ประเภทของวัตถุตามคุณลักษณะทางนามธรรม (Abstract) ออกเป็ นกลุ่มๆ เรี ยกว่า คลาส (Class) ซึ่ ง
จะก าหนดคุ ณสมบัติของวัตถุ น้ ันอย่า งชัดเจน แต่ล ะคลาสจะมี สถานะ (State) และพฤติก รรม
(Behavior) ตามบทบาทของงาน โดยมีรายละเอียดหรื อคุ ณสมบัติของวัตถุ (Characteristic) ที่เก็บ
ซ่ อน (Encapsulate) ไว้ในคลาส วัตถุ แต่ละวัตถุ มีความเป็ นอิสระต่อกัน สามารถติดต่อสื่ อสารกัน
ระหว่างวัตถุ ดว้ ยการใช้เมจเสจ (Message) การปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงระบบ จะทาได้ดว้ ยการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านคุ ณสมบัติ ของวัตถุ หรื อคลาส และฟั งก์ชนั่ การทางานที่เกี่ ยวข้องกับ
วัตถุน้ นั ๆ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุอื่น โดยหลักในการพัฒนาระบบเชิงวัตถุจะเน้นให้มีการนา
ระบบที่เคยพัฒนามาแล้วกลับมาใช้งานได้ใหม่
5. บทสรุ ป
จุ ด ประสงค์ใ นการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ อช่ ว ยแก้ป ญหาจากการปฏิ บ ัติง านใน
ระบบงานเดิม หรื อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั ธุ รกิ จ ทาให้องค์กรมีความได้เปรี ยบในทางธุ รกิ จ ดังนั้น
นักวิเคราะห์ระบบจึงควรมีความรอบคอบในการดาเนินการพัฒนาระบบ ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการพัฒนา
เรี ยกว่า วงจรการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย กิจกรรม 7 ขั้นตอน คือ 1) การกาหนดความต้องการ 2)
การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การพัฒนาระบบ 5) การทดสอบระบบ 6) การติดตั้ง
ระบบ และ 7) การบารุ งรักษาระบบ โดยแต่ละขั้นตอนจะทางานเรี ยงตามลาดับ จากขั้นตอนที่ 1
จนถึงขั้นตอนที่ 7 จึงจะเห็นระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ หลักการในพัฒนาระบบที่ดี นักวิเคราะห์
ระบบ จะต้องคานึงถึงประสิ ทธิ ภาพจากการทางานของระบบและประสิ ทธิ ผลจากการนาระบบไป
ใช้เป็ นอย่างยิง่
6. คาถามท้ ายบท
1. ปั จจัยที่ส่งผลต่อโครงการพัฒนาระบบประกอบด้วยปั จจัยอะไรบ้าง
2. วงจรการพัฒนาระบบประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง
3. แนวทางในการติดตั้งระบบแบ่งออกเป็ นกี่แนวทางอะไรบ้าง
4. หลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง อธิบาย
5. เปรี ยบเทียบความแตกต่างวิธีการพัฒนาระบบเชิงโครงสร้างและวิธีเชิงวัตถุ
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6. รู ปแบบชุดคาสั่งเทคนิคการโปรแกรมเชิงโครงสร้างประกอบด้วยอะไรบ้าง
7. การทดสอบหมายถึงอะไร
8. อธิ บายแง่มุมในการศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาระบบ
9. ข้อกาหนดความต้องการ (Requirement Specification) หมายถึงอะไร
10. ยกตัวอย่างปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร 1 ตัวอย่าง
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