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เนื้อหาเนื้อหาคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

ทบทวนความหมายของระบบสารสนเทศทบทวนความหมายของระบบสารสนเทศ
แนวทางตาง ๆ ในการจัดหาระบบสารสนเทศแนวทางตาง ๆ ในการจัดหาระบบสารสนเทศ
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบโดยฝ ายผูใชงานการพัฒนาระบบโดยฝ ายผูใชงาน
บทบาทของ CIO  ในการบริหารการพัฒนาระบบบทบาทของ CIO  ในการบริหารการพัฒนาระบบ
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ทบทวนความหมายของระบบสารสนเทศทบทวนความหมายของระบบสารสนเทศ

การนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวยงานอาจทํ าการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวยงานอาจทํ า
ไดหลายวิธี   คือใชคอมพิวเตอรไดหลายวิธี   คือใชคอมพิวเตอร
เปนอุปกรณในการพิมพเอกสารตามที่มีใชทั่วไปเปนอุปกรณในการพิมพเอกสารตามที่มีใชทั่วไป
เปนอุปกรณสํ าหรับสงขอมูล ทางไกล เชน กรมเปนอุปกรณสํ าหรับสงขอมูล ทางไกล เชน กรม
เศรษฐกิจการพาณิชยใชสงขาวราคาสินคาเศรษฐกิจการพาณิชยใชสงขาวราคาสินคา
เปนอุปกรณสํ าหรับจัดทํ าฐานขอมูล  เชน ฐานขอมูลเปนอุปกรณสํ าหรับจัดทํ าฐานขอมูล  เชน ฐานขอมูล
มติคมติครม.  ฐานขอมูลบัญชีดํ า ฯลฯรม.  ฐานขอมูลบัญชีดํ า ฯลฯ
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ทบทวนความหมายของระบบสารสนเทศทบทวนความหมายของระบบสารสนเทศ

ใชชวยในใชชวยในการการปฏิบัติงาน  เชน การจัดทํ าบัตรประชาปฏิบัติงาน  เชน การจัดทํ าบัตรประชา
ชนตามเขตตาง ๆ ใน ชนตามเขตตาง ๆ ใน กทมกทม..
ใชชวยในงานพื้นฐานเชน ระบบบัญชี  ระบบบุคลากรใชชวยในงานพื้นฐานเชน ระบบบัญชี  ระบบบุคลากร
ทํ าใหเกิดเปนระบบสารสนเทศเบื้องตนทํ าใหเกิดเปนระบบสารสนเทศเบื้องตน
ใชชวยในการบริหารจัดการ  คือ ระบบ ใชชวยในการบริหารจัดการ  คือ ระบบ MISMIS
ใชในงานสํ านักงานอัตโนมัติ   งานอินใชในงานสํ านักงานอัตโนมัติ   งานอินเทอรเทอรเน็ต  งานเน็ต  งาน
สวนบุคคล (เชน แจกโนตบุก ให สวนบุคคล (เชน แจกโนตบุก ให สสสส.).)
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ระบบสารสนเทศ คือ อะไรระบบสารสนเทศ คือ อะไร
ระบบระบบที่ผสมที่ผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ทํ างานของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหทํ างานของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดเกิดบริการแกบริการแก
ประชาชนประชาชนไดไดอยางรวดเร็ว   สามารถเก็บขอมูลที่เกี่ยวอยางรวดเร็ว   สามารถเก็บขอมูลที่เกี่ยว
ของกับการทํ างานไดครบถวน   บันทึกขอมูลเอาของกับการทํ างานไดครบถวน   บันทึกขอมูลเอาไวไว
อยางเปนระบบ   เพื่อใหอยางเปนระบบ   เพื่อใหผูผูปฏิบัติงานนํ าขอมูลมาใชในปฏิบัติงานนํ าขอมูลมาใชใน
การทํ างานไดสะดวก    และมีการนํ าขอมูลมาประมวลการทํ างานไดสะดวก    และมีการนํ าขอมูลมาประมวล
เปนสารสนเทศเพื่อใหเปนสารสนเทศเพื่อใหผูผูบริหารใชในการตัดสินใจบริหารใชในการตัดสินใจไดได
อยางรวดเร็วอยางรวดเร็ว
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ประเภทของระบบสารสนเทศประเภทของระบบสารสนเทศ

ระบบประมวลผลระบบประมวลผลธุธุรกรรม รกรรม   (Transaction Processing(Transaction Processing
System) System)    ระบบสํ าหรับรับขอมูล ระบบสํ าหรับรับขอมูลธุธุรกรรมมาดํ าเนินการรกรรมมาดํ าเนินการ
ตามขั้นตอน  และทํ าใหเกิดผลงานและเอกสารตามที่ตามขั้นตอน  และทํ าใหเกิดผลงานและเอกสารตามที่
กํ าหนด   เชน ระบบขายสินคาโดยกํ าหนด   เชน ระบบขายสินคาโดยใชใชรหัสแทงรหัสแทง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    ( (ManagementManagement
Information System)  ใชสํ าหรับนํ าขอมูลมาประมวลInformation System)  ใชสํ าหรับนํ าขอมูลมาประมวล
เปนสารสนเทศใหผูบริหารทราบวาเกิดอะไรขึ้นเปนสารสนเทศใหผูบริหารทราบวาเกิดอะไรขึ้น
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ประเภทของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ   22

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support(Decision Support
System) System)    ใชในการทดสอบวา  หากตัดสินใจเชนนั้น ๆ ใชในการทดสอบวา  หากตัดสินใจเชนนั้น ๆ
จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น
ระบบสารสนเทศเพื่อระบบสารสนเทศเพื่อผูผูบริหาร บริหาร (Executive(Executive
Information System) Information System)    ใชในการชวยให ใชในการชวยใหผูผูบริหารคนบริหารคน
หาขอมูล และสารสนเทศตาง ๆ ทั้งของภายใน และหาขอมูล และสารสนเทศตาง ๆ ทั้งของภายใน และ
ของภายนอกที่เกี่ยวของกับหนวยงานไดรวดเร็วของภายนอกที่เกี่ยวของกับหนวยงานไดรวดเร็ว
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ประเภทของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ   33

ระบบสํ านักงานอัตโนมัติ ระบบสํ านักงานอัตโนมัติ   (Office Automation(Office Automation
System) System)    เปนระบบสํ าหรับเชื่อมโยงการทํ างานของ เปนระบบสํ าหรับเชื่อมโยงการทํ างานของ
เจาหนาที่และเจาหนาที่และผูผูบริหาร   เพื่อใชในการสื่อสารขอมูลบริหาร   เพื่อใชในการสื่อสารขอมูล
การคนหาขอมูลจากฐานขอมูล   การจัดตารางนัดการคนหาขอมูลจากฐานขอมูล   การจัดตารางนัด
หมาย  การประชุมทางไกล ฯลฯหมาย  การประชุมทางไกล ฯลฯ
ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) (Expert System)    ระบบที่ชวยใหผู ระบบที่ชวยใหผู
ที่ที่มีมีความชํ านาญนอยทํ างานไดเหมือนผูชํ านาญมากความชํ านาญนอยทํ างานไดเหมือนผูชํ านาญมาก
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แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศแนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ

การใชไอทีแบบที่ควรแกไขการใชไอทีแบบที่ควรแกไข
นํ ามาใชแบบใครใครใชใช  ไมมีกฎเกณฑ  ทํ าใหนํ ามาใชแบบใครใครใชใช  ไมมีกฎเกณฑ  ทํ าใหเกิดเกิด
ความยุงยากในการรวมระบบในภายหนาความยุงยากในการรวมระบบในภายหนา
สวนกลางกํ าหนดใหใช  หรือ สวนกลางกํ าหนดใหใช  หรือ ผูผูบริหารสั่งซื้อใหใช  เชนบริหารสั่งซื้อใหใช  เชน
กรณีของรัฐสภาแจก กรณีของรัฐสภาแจก สสสส.  หรือ ก.ศึกษาฯ แจก.  หรือ ก.ศึกษาฯ แจก
คอมพิวเตอรใหโรงเรียน   แตไมมีซอฟตแวรใหใชคอมพิวเตอรใหโรงเรียน   แตไมมีซอฟตแวรใหใช
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แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ 22

การใชไอทีที่เหมาะสมการใชไอทีที่เหมาะสม
ผูผูบริหารระดับสูงเห็นความสํ าคัญและสนับสนุนบริหารระดับสูงเห็นความสํ าคัญและสนับสนุน
มีการวางแผนแมบทไอทีใหเห็นภาพชัดเจนวาหนวยมีการวางแผนแมบทไอทีใหเห็นภาพชัดเจนวาหนวย
งานสมควรมีระบบอะไรใชบางงานสมควรมีระบบอะไรใชบาง
มีการกํ าหนดแนวทางในการจัดหาระบบสารสนเทศมีการกํ าหนดแนวทางในการจัดหาระบบสารสนเทศ
มีการกํ าหนดมาตรฐานดานไอมีการกํ าหนดมาตรฐานดานไอทีทีอยางชัดเจนอยางชัดเจน
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แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ 33
การจัดหาระบบสารสนเทศอาจทํ าไดดังนี้การจัดหาระบบสารสนเทศอาจทํ าไดดังนี้
ซื้อระบบสํ าเร็จที่ซื้อระบบสํ าเร็จที่มีมีอยูแลวมาใช  หรือ ใชระบบกลางที่อยูแลวมาใช  หรือ ใชระบบกลางที่
มีผูพัฒนาใหใชเรียบรอยแลวมีผูพัฒนาใหใชเรียบรอยแลว
ซื้อระบบสํ าเร็จจากบริษัท และ ซื้อระบบสํ าเร็จจากบริษัท และ ใหบริษัทใหบริษัทปรับระบบใหปรับระบบให
เหมาะสมกับการทํ างานของหนวยงานมากขึ้นเหมาะสมกับการทํ างานของหนวยงานมากขึ้น
วาจางบริษัทวาจางบริษัทที่ที่ปรึกษาหรือบริษัทซอฟตแวรใหพัฒนาปรึกษาหรือบริษัทซอฟตแวรใหพัฒนา
ระบบใหระบบให
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แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ 44

จัดทํ าระบบสารสนเทศเองโดยใชเจาหนาที่ของศูนยจัดทํ าระบบสารสนเทศเองโดยใชเจาหนาที่ของศูนย
คอมพิวเตอร   วิธีนี้ใชกันทั่วไปในอดีต   แตปจจุบันทํ าคอมพิวเตอร   วิธีนี้ใชกันทั่วไปในอดีต   แตปจจุบันทํ า
ไดยากเพราะหนวยงานไมมีเจาหนาที่ที่มีประสบการณไดยากเพราะหนวยงานไมมีเจาหนาที่ที่มีประสบการณ
และและความสามารถเพียงพอ  เนื่องจากเทคโนโลยีกาวความสามารถเพียงพอ  เนื่องจากเทคโนโลยีกาว
หนาไปมากหนาไปมาก
ใหผูใชในหนวยงานจัดทํ าระบบสารสนเทศเอง  มักทํ าใหผูใชในหนวยงานจัดทํ าระบบสารสนเทศเอง  มักทํ า
ไดแตเพียงระบบเล็ก ๆไดแตเพียงระบบเล็ก ๆ
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ขั้นตอนในการพัฒนาระบบขั้นตอนในการพัฒนาระบบ

ปกติใชขั้นตอนที่ปกติใชขั้นตอนที่เรียกเรียกวา วา วัฏวัฏจักรพัฒนาระบบงานจักรพัฒนาระบบงาน
หรือ หรือ System Development Life Cycle  (SDLC)System Development Life Cycle  (SDLC)ไมวาไมวา
จะพัฒนาเอง หรือ จางบริษัททํ า ก็ใช จะพัฒนาเอง หรือ จางบริษัททํ า ก็ใช  SDLC SDLC
การพัฒนามีระเบียบวิธี การพัฒนามีระเบียบวิธี (Methodology) (Methodology)  ตางกัน  เชน ตางกัน  เชน
ใช ใช  SSDADM,  Information Engineering, SASD, SSDADM,  Information Engineering, SASD,
Object Oriented MethodologyObject Oriented Methodology
ปจจุบันไทยยังไมไดกํ าหนดมาตรฐานวิธีพัฒนาปจจุบันไทยยังไมไดกํ าหนดมาตรฐานวิธีพัฒนา
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วัฏวัฏจักรพัฒนาระบบงานจักรพัฒนาระบบงาน
System Development Life Cycle System Development Life Cycle  หรือ  หรือ  SDLC SDLC
ศึกษาความเปนไปไดศึกษาความเปนไปได
วิเคราะหระบบวิเคราะหระบบ
ออกแบบระบบออกแบบระบบ
เขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรม
ทดสอบระบบทดสอบระบบ
ติดตั้งใชงานระบบติดตั้งใชงานระบบ
เปลี่ยนระบบเขาสูระบบใหม และ บํ ารุงรักษาเปลี่ยนระบบเขาสูระบบใหม และ บํ ารุงรักษา
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การการวิเคราะหวิเคราะหความเปนไปไดความเปนไปได

ควรทํ ากอนเริ่มการพัฒนาระบบใด ๆควรทํ ากอนเริ่มการพัฒนาระบบใด ๆ
ศึกษาวาระบบที่ตองการนั้นเปนจริงไดหรือไมในดานศึกษาวาระบบที่ตองการนั้นเปนจริงไดหรือไมในดาน
–– เทคโนโลยี   นั่นคือมีอุปกรณที่นํ ามาใชไดจริงเทคโนโลยี   นั่นคือมีอุปกรณที่นํ ามาใชไดจริง
–– การใชงาน  คือจัดทํ าขึ้นแลวใชไดจริงการใชงาน  คือจัดทํ าขึ้นแลวใชไดจริง
–– เศรษฐกิจ   คือ ใชแลวคุมกับการลงทุนเศรษฐกิจ   คือ ใชแลวคุมกับการลงทุน
–– กฎหมาย    คือ ไมขัดแยงกับกฎหมายกฎหมาย    คือ ไมขัดแยงกับกฎหมาย
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การวิเคราะหความเปนไปได การวิเคราะหความเปนไปได 22

งานนี้ใชผูเชี่ยวชาญเพียงนอยคน  และใชงานนี้ใชผูเชี่ยวชาญเพียงนอยคน  และใชเวเวลาสั้น ๆลาสั้น ๆ
วิเคราะหเสร็จแลวใหสงรายงานมาใหพิจารณากอนจะวิเคราะหเสร็จแลวใหสงรายงานมาใหพิจารณากอนจะ
ตัดสินใจวาจะเดินหนาตอไปหรือไมตัดสินใจวาจะเดินหนาตอไปหรือไม
รายงานควรระบุวาควรพัฒนาระบบหรือไม  หากควรรายงานควรระบุวาควรพัฒนาระบบหรือไม  หากควร
พัฒนาใหระบุดวยวาระบบใหมจะมีพัฒนาใหระบุดวยวาระบบใหมจะมีลักษณะลักษณะอยางไรอยางไร
และควรพัฒนาและควรพัฒนาระบบระบบอยางไร   จํ าเปนจะตองใชงบอยางไร   จํ าเปนจะตองใชงบ
ประมาณมากนอยเพียงใดประมาณมากนอยเพียงใด
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การวิเคราะหระบบงานการวิเคราะหระบบงาน

Systems Analysis PhaseSystems Analysis Phase
บางบางครั้งเรียกวาเปนการครั้งเรียกวาเปนการกํ าหนดกํ าหนดความตองการ หรือความตองการ หรือ
Requirements Definition PhaseRequirements Definition Phase
วัตถุประสงคหลัก  คือ ศึกษาวาวัตถุประสงคหลัก  คือ ศึกษาวาผูผูบริหารและบริหารและผูผูปฏิบัติปฏิบัติ
งานตองการอะไร    ระบบการทํ างานปจจุบันมีงานตองการอะไร    ระบบการทํ างานปจจุบันมีปญหาปญหา
อยูที่ไหน   ควรอยูที่ไหน   ควรแกแกอยางไร  และระบบที่จะแกปญหาไดอยางไร  และระบบที่จะแกปญหาได
นั้นจะมีนั้นจะมีลักษณะลักษณะอยางไรอยางไร
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การวิเคราะหระบบงาน การวิเคราะหระบบงาน 22

ความตองการที่ความตองการที่ผูผูบริหารจะตองบอกไดคือบริหารจะตองบอกไดคือ
–– ตองการใหระบบทํ างานลักษณะใดตองการใหระบบทํ างานลักษณะใด
–– ตองการไดสารสนเทศและรายงานลักษณะใด  เรงดวนตองการไดสารสนเทศและรายงานลักษณะใด  เรงดวน
ขนาดไหน  ละเอียดขนาดไหน  ละเอียดแมนแมนยํ ามากนอยเพียงใดยํ ามากนอยเพียงใด

ผูผูปฏิบัติงานก็ควรมีสวนระปฏิบัติงานก็ควรมีสวนระบุบุความตองการไดความตองการได
–– โดยเฉพาะทางดานโดยเฉพาะทางดานการการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
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การวิเคราะหระบบงาน การวิเคราะหระบบงาน 33

การศึกษาปญหาในระบบการศึกษาปญหาในระบบปจจุปจจุบันเปนการศึกษาวาบันเปนการศึกษาวา
ระบบปจจุบันไมสามารถตอบระบบปจจุบันไมสามารถตอบสนองสนองความตองการของความตองการของ
ผูผูบริหารและผูใชในจุดใดบางบริหารและผูใชในจุดใดบาง
ระบบมีระบบมีปญปญหาตอไปนี้หรือไม   หาตอไปนี้หรือไม   การบันทึกขอมูลลาชาการบันทึกขอมูลลาชา
ขอมูลผิดพลาด  สูญหาย   การจัดทํ ารายงานผิดพลาดขอมูลผิดพลาด  สูญหาย   การจัดทํ ารายงานผิดพลาด
ไมเปนไปตามกํ าหนดเวลา  ไมเปนไปตามกํ าหนดเวลา  การการปฏิบัติงานมีลักษณะปฏิบัติงานมีลักษณะ
เปนคอขวด  ใชคนเปนคอขวด  ใชคนและและทรัพยากรมากเกินควรทรัพยากรมากเกินควร
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การวิเคราะหระบบงาน การวิเคราะหระบบงาน 44

เมื่อวิเคราะหเห็นปญหาแลว  นักวิเคราะหจะตองคิดเมื่อวิเคราะหเห็นปญหาแลว  นักวิเคราะหจะตองคิด
หาทางแกปญหา   โดยพิจารณาวาสมควรนํ าไอทีมาหาทางแกปญหา   โดยพิจารณาวาสมควรนํ าไอทีมาใชใช
อยางไร  ณ จุดใด  จึงจะสามารถแกปญหาไดอยางไร  ณ จุดใด  จึงจะสามารถแกปญหาได
โดยภาพรวม ณ จุดนี้ นักวิเคราะหจะใหภาพกวาง ๆ วาโดยภาพรวม ณ จุดนี้ นักวิเคราะหจะใหภาพกวาง ๆ วา
ระบบใหมควรมีระบบใหมควรมีลักษณะลักษณะอยางไร  โดยจัดทํ าเปนรายอยางไร  โดยจัดทํ าเปนราย
งานการวิเคราะหเสนอใหงานการวิเคราะหเสนอใหผูผูบริหารพิจารณาบริหารพิจารณา
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การวิเคราะหระบบงาน การวิเคราะหระบบงาน   55

การการหาหาความตองการจํ าเปนจะตองสอบถามสัมภาษณความตองการจํ าเปนจะตองสอบถามสัมภาษณ
ผูผูบริหาร และสังเกตการทํ างานบริหาร และสังเกตการทํ างาน
ตองพิจารณารายงานตาง ๆ    ขอมูลและปริมาณขอมูลตองพิจารณารายงานตาง ๆ    ขอมูลและปริมาณขอมูล
แฟมขอมูล   เครื่องมือและอุปกรณในการทํ างานแฟมขอมูล   เครื่องมือและอุปกรณในการทํ างาน
ลักษณะลักษณะของของสถานที่ทํ างาน    งบประมาณในสถานที่ทํ างาน    งบประมาณในการการ
ปฏิบัติงาน   ขีดจํ ากัด   นโยบาย  วัตถุประสงค และปฏิบัติงาน   ขีดจํ ากัด   นโยบาย  วัตถุประสงค และ
วิสัยทัศนของหนวยงานวิสัยทัศนของหนวยงาน
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การออกแบบระบบงานการออกแบบระบบงาน

นํ าแนวทางของระบบที่ไดวิเคราะหมาศึกษา  แลวหานํ าแนวทางของระบบที่ไดวิเคราะหมาศึกษา  แลวหา
รายละเอียดที่จํ าเปนเพิ่มเติม  กอนที่จะออกแบบระบบรายละเอียดที่จํ าเปนเพิ่มเติม  กอนที่จะออกแบบระบบ
ใหมใหมวาสมควรมีลักษณะเชนใด   การออกแบบมีสองวาสมควรมีลักษณะเชนใด   การออกแบบมีสอง
ขั้นตอนคือขั้นตอนคือ
–– การออกแบบขั้นตน  ระบบทํ างานอะไรไดบางการออกแบบขั้นตน  ระบบทํ างานอะไรไดบาง
–– การออกแบบรายละเอียด  ระบบการออกแบบรายละเอียด  ระบบทํ างานทํ างานอยางไรอยางไร
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การออกแบบระบบงาน การออกแบบระบบงาน   22

การออกแบบขั้นตน  เนนวาระบบจะทํ างานอะไรไดการออกแบบขั้นตน  เนนวาระบบจะทํ างานอะไรได
บาง  เชนจะจัดเก็บขอมูลอะไรบาง   จะจัดทํ ารายงานบาง  เชนจะจัดเก็บขอมูลอะไรบาง   จะจัดทํ ารายงาน
อะไรออกมาบาง    อะไรออกมาบาง    ผูผูบริหารจะใชระบบงานบริหารจะใชระบบงานไดไดอยางไรอยางไร
ผูผูปฏิบัติงานจะตองทํ างานแบบไหนปฏิบัติงานจะตองทํ างานแบบไหน
หากเปรียบกับการออกแบบอาคาร  ก็เหมือนกับการหากเปรียบกับการออกแบบอาคาร  ก็เหมือนกับการ
ออกแบบรูปแบบอาคารออกแบบรูปแบบอาคารทางทางสถาปตยกรรมสถาปตยกรรม
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การออกแบบระบบงาน การออกแบบระบบงาน   33

การออกแบบในรายละเอียด  เปนการกํ าหนดวาระบบการออกแบบในรายละเอียด  เปนการกํ าหนดวาระบบ
จะจะทํ างานทํ างานอยางไร   เชน  รายละเอียดของขอมูลทุกรายอยางไร   เชน  รายละเอียดของขอมูลทุกราย
การ    รายละเอียดของการนํ าขอมูลมาประมวลผลใหการ    รายละเอียดของการนํ าขอมูลมาประมวลผลให
เกิดเปนรายงานตามที่เกิดเปนรายงานตามที่ผูผูบริหารตองการ   ลักษณะการบริหารตองการ   ลักษณะการ
จัดบันทึกขอมูลในฐานขอมูล    ขอมูลสํ าหรับทดสอบจัดบันทึกขอมูลในฐานขอมูล    ขอมูลสํ าหรับทดสอบ
การทํ างาน   รายละเอียดคูมือสํ าหรับใชกับระบบ   รายการทํ างาน   รายละเอียดคูมือสํ าหรับใชกับระบบ   ราย
ละเอียดการฝ กอบรมละเอียดการฝ กอบรม
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การเขียนและทดสอบโปรแกรมการเขียนและทดสอบโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมสํ าหรับระบบงานขนาดใหญนั้นการเขียนโปรแกรมสํ าหรับระบบงานขนาดใหญนั้น
เปนงานที่จะตองรอจนกวาออกแบบระบบสํ าเร็จแลวเปนงานที่จะตองรอจนกวาออกแบบระบบสํ าเร็จแลว
ในกรณีของระบบเล็ก ๆ  คน ๆ เดียวอาจคิดรูปแบบในกรณีของระบบเล็ก ๆ  คน ๆ เดียวอาจคิดรูปแบบ
ของระบบไวในหัวแลวเขียนเปนโปรแกรมไดเลย  แตของระบบไวในหัวแลวเขียนเปนโปรแกรมไดเลย  แต
ระบบใหญทํ าเชนนี้ไมได  จํ าเปนจะตองออกแบบระบบใหญทํ าเชนนี้ไมได  จํ าเปนจะตองออกแบบ
โปรแกรมใหสํ าเร็จกอน  จึงจะนํ าเคาโครงโปรแกรมมาโปรแกรมใหสํ าเร็จกอน  จึงจะนํ าเคาโครงโปรแกรมมา
จัดทํ าเปนโปรแกรม แลวทดสอบวาทํ างานถูกตองจัดทํ าเปนโปรแกรม แลวทดสอบวาทํ างานถูกตอง
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การทดสอบระบบการทดสอบระบบ

เมื่อเขียนโปรแกรมแลวก็จะตองทดสอบวา โปรแกรมเมื่อเขียนโปรแกรมแลวก็จะตองทดสอบวา โปรแกรม
ทั้งหลายทํ างานรวมกันได ทั้งหลายทํ างานรวมกันได   (Integration Test)(Integration Test)
ทดสอบวาทั้งคนกับเครื่องคอมพิวเตอรทํ างานรวมกันทดสอบวาทั้งคนกับเครื่องคอมพิวเตอรทํ างานรวมกัน
ได ได (System Test)(System Test)
ทดสอบวาผูใชสามารถใชงานระบบได และตรวจรับทดสอบวาผูใชสามารถใชงานระบบได และตรวจรับ
ระบบไวใชงาน ระบบไวใชงาน (Acceptance Test)(Acceptance Test)



43

การทดสอบระบบ การทดสอบระบบ   22

การทดสอบระบบตองมีการวางแผนอยางรอบคอบการทดสอบระบบตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ
จัดเตรียมขอมูลตาง ๆ ที่ตองการนํ ามาใชจัดเตรียมขอมูลตาง ๆ ที่ตองการนํ ามาใชทดสอบทดสอบอยางอยาง
ละเอียด     ตองมีขอมูลทั้งที่ถูกและที่ผิดละเอียด     ตองมีขอมูลทั้งที่ถูกและที่ผิด
การทดสอบระบบจะตองเก็บผลการทดสอบระบบกับการทดสอบระบบจะตองเก็บผลการทดสอบระบบกับ
ขอมูลทดสอบเอาไวเพื่อใชอางอิงในภายหลังขอมูลทดสอบเอาไวเพื่อใชอางอิงในภายหลัง
หากระบบไมเปนไปตามที่คาดก็จะตองแกไขหากระบบไมเปนไปตามที่คาดก็จะตองแกไข
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การติดตั้งใชงานระบบการติดตั้งใชงานระบบ

หากจํ าเปนจะตองซื้ออุปกรณมาใชประกอบกับระบบหากจํ าเปนจะตองซื้ออุปกรณมาใชประกอบกับระบบ
ใหมก็จะตองจัดซื้อลวงหนา  เพื่อใหอุปกรณมาทันในใหมก็จะตองจัดซื้อลวงหนา  เพื่อใหอุปกรณมาทันใน
ชวงนี้    เมื่อมีเครื่องแลวก็ใหติดตั้งระบบที่ทดสอบแลวชวงนี้    เมื่อมีเครื่องแลวก็ใหติดตั้งระบบที่ทดสอบแลว
ลงในคอมพิวเตอรใหเรียบรอยลงในคอมพิวเตอรใหเรียบรอย
ตองเขียนคูมือตาง ๆ สํ าหรับใชกับระบบ  อาทิตองเขียนคูมือตาง ๆ สํ าหรับใชกับระบบ  อาทิ คูมือผู คูมือผู
ใชระบบ   รายละเอียดขั้นตอนภายในระบบ   คูมือติดใชระบบ   รายละเอียดขั้นตอนภายในระบบ   คูมือติด
ตั้งระบบ    คูมือแสดงขอผิดพลาดและการแกไขตั้งระบบ    คูมือแสดงขอผิดพลาดและการแกไข
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การติดตั้งใชงานระบบ การติดตั้งใชงานระบบ   22

จัดเตรียมจัดเตรียมแบบฟอรมแบบฟอรมตาง ๆ ที่จะตองใชในระบบใหมใหตาง ๆ ที่จะตองใชในระบบใหมให
เสร็จเรียบรอย  และมีจํ านวนมากพอเสร็จเรียบรอย  และมีจํ านวนมากพอ
จัดฝ กอบรมผูเกี่ยวของกับระบบใหมทุกคนจัดฝ กอบรมผูเกี่ยวของกับระบบใหมทุกคน
–– เจาหนาเจาหนาที่ที่ปฏิบัติการ  อบรมเกี่ยวกับปฏิบัติการ  อบรมเกี่ยวกับการการปฏิบัติงานระบบปฏิบัติงานระบบ
–– พนักงานของระบบ  อบรมเกี่ยวกับการใชงานพนักงานของระบบ  อบรมเกี่ยวกับการใชงาน
–– ผูผูบริหาร  อบรมเกี่ยวกับการใชรายงานสารสนเทศบริหาร  อบรมเกี่ยวกับการใชรายงานสารสนเทศ
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การเปลี่ยนระบบงานการเปลี่ยนระบบงาน

เมื่อไดพัฒนาระบบจนไดตรวจสอบการทํ างานเมื่อไดพัฒนาระบบจนไดตรวจสอบการทํ างาน
ครบถวนแลว   ก็มาถึงการใชงานจริงครบถวนแลว   ก็มาถึงการใชงานจริง
การเปลี่ยนระบบงานเกามาใชระบบใหม อาจเลือกวิธีการเปลี่ยนระบบงานเกามาใชระบบใหม อาจเลือกวิธี
–– เปลี่ยนทันทีเปลี่ยนทันที
–– คอย ๆ เปลี่ยนทีละสวนคอย ๆ เปลี่ยนทีละสวน
–– ใชระบบใหมควบคูกับระบบเกาสักระยะหนึ่งใชระบบใหมควบคูกับระบบเกาสักระยะหนึ่ง
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งานตองทํ าหลังเขาสูระบบใหมงานตองทํ าหลังเขาสูระบบใหม

การพัฒนาระบบสารสนเทศไมไดจบสิ้นหลังนํ าระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศไมไดจบสิ้นหลังนํ าระบบ
ใหมมาใชงานแลวใหมมาใชงานแลว
งานที่ตองทํ าตอคือกางานที่ตองทํ าตอคือการรบํ ารุงรักษาบํ ารุงรักษา
–– การแกไขระบบใหถูกตองการแกไขระบบใหถูกตอง
–– การการปรับปรุงระบบใหสมบูรณปรับปรุงระบบใหสมบูรณ
–– การการปรับเปลี่ยนระบบตามสิ่งแวดลอมปรับเปลี่ยนระบบตามสิ่งแวดลอม
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งานตองทํ าหลังเขาสูระบบใหม งานตองทํ าหลังเขาสูระบบใหม   22
จํ าจํ าเปนเปนอยางยิ่งที่จะตองใหผูพัฒนาระบบมาคอยดูแลอยางยิ่งที่จะตองใหผูพัฒนาระบบมาคอยดูแล
ชวยเหลือการใชงานระบบตอไปอีกระยะหนึ่งชวยเหลือการใชงานระบบตอไปอีกระยะหนึ่ง
จํ าเปนที่ผูใชระบบจะตองเรียนรูการทํ างานของระบบจํ าเปนที่ผูใชระบบจะตองเรียนรูการทํ างานของระบบ
และ แกไขปญหายอย ๆ ไดเองและ แกไขปญหายอย ๆ ไดเอง
จํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการประเมินวาระบบใหมใชจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการประเมินวาระบบใหมใช
งานไดผลหรือไมงานไดผลหรือไม
CIO  CIO  จะตองตรวจสอบการประเมินนี้จะตองตรวจสอบการประเมินนี้
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ขอควรสังเกตเกี่ยวกับการใช ขอควรสังเกตเกี่ยวกับการใช  SDLC SDLC

การพัฒนาระบบตองใชเวลานานมากการพัฒนาระบบตองใชเวลานานมาก
กวาจะไดผลใหกวาจะไดผลใหผูผูบริหารเห็น  บริหารเห็น  ผูผูบริหารก็อาจเปลี่ยนบริหารก็อาจเปลี่ยน
เปนคนใหมซึ่งเปนคนใหมซึ่งมีมีความตองการตางกันไปความตองการตางกันไป
หากใชเวลานานมาก  แมแตเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปหากใชเวลานานมาก  แมแตเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไป
ตองใชงบประมาณคอนขางมากตองใชงบประมาณคอนขางมาก
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การพัฒนาระบบโดยจัดทํ าตนแบบการพัฒนาระบบโดยจัดทํ าตนแบบ

Prototyping Prototyping   เปนอีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาระบบเปนอีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาระบบ
เดิมทีใชจัดทํ าระบบทดลองเพื่อใหเดิมทีใชจัดทํ าระบบทดลองเพื่อใหผูผูบริหารไดเห็นบริหารไดเห็น
ลักษณะของระบบกอนที่จะจัดทํ าระบบจริง   วิธีการลักษณะของระบบกอนที่จะจัดทํ าระบบจริง   วิธีการ
ทํ าคือจัดทํ าระบบทดลองโดยใชภาษารุนที่สี่ซึ่งใชงายทํ าคือจัดทํ าระบบทดลองโดยใชภาษารุนที่สี่ซึ่งใชงาย
โดยอาศัยขอโดยอาศัยขอกํ าหนดกํ าหนดความตองการของผูใช  จากนั้นจึงความตองการของผูใช  จากนั้นจึง
เชิญผูใชมาพิจารณาระบบทดลองนั้นเชิญผูใชมาพิจารณาระบบทดลองนั้น
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การพัฒนาระบบโดยจัดทํ าตนแบบ การพัฒนาระบบโดยจัดทํ าตนแบบ   22

ปจจุบันภาษารุนที่สี่กาวหนาไปมาก   ใชงาย  สามารถปจจุบันภาษารุนที่สี่กาวหนาไปมาก   ใชงาย  สามารถ
สรางโปรแกรมที่ตองการไดรวดเร็ว   ดังนั้นจึงนิยมนํ าสรางโปรแกรมที่ตองการไดรวดเร็ว   ดังนั้นจึงนิยมนํ า
มาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศตาง ๆมาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศตาง ๆ
ระบบทดลองที่จัดทํ าขึ้นโดยภาษารุนที่สี่ที่กาวหนาระบบทดลองที่จัดทํ าขึ้นโดยภาษารุนที่สี่ที่กาวหนา
สามารถทํ างานไดจริง ๆ   แตสมรรถนะอาจจะไมดีสามารถทํ างานไดจริง ๆ   แตสมรรถนะอาจจะไมดี
หากตองการระบบที่มีสมรรถนะสูง  ตองใชระบบหากตองการระบบที่มีสมรรถนะสูง  ตองใชระบบ
ทดลองเปนตนแบบเพื่อสรางระบบจริงใหมทดลองเปนตนแบบเพื่อสรางระบบจริงใหม
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การจัดซื้อซอฟตแวรสํ าเร็จมาใชการจัดซื้อซอฟตแวรสํ าเร็จมาใช

ซอฟตแวรสํ าเร็จเปนกลุมโปรแกรมที่จัดทํ าขึ้นสํ าหรับซอฟตแวรสํ าเร็จเปนกลุมโปรแกรมที่จัดทํ าขึ้นสํ าหรับ
ใชงานประยุกตตาง ๆใชงานประยุกตตาง ๆ
ตัวอยางเชน  ซอฟตแวรบัญชี  ตัวอยางเชน  ซอฟตแวรบัญชี  ซอฟตแวรซอฟตแวรบริหารบริหาร
บุคลากร   ซอฟตแวรระบบเอกสารบุคลากร   ซอฟตแวรระบบเอกสาร
ผูผลิตผูผลิตซอฟตแวรซอฟตแวรเหลาเหลานี้นี้พยายามทํ าใหเปนโปรแกรมพยายามทํ าใหเปนโปรแกรมที่ที่
กวาง ๆ สามารถใชกับหนวยงานใดก็ไดกวาง ๆ สามารถใชกับหนวยงานใดก็ได
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การจัดซื้อซอฟตแวรสํ าเร็จมาใช การจัดซื้อซอฟตแวรสํ าเร็จมาใช   22

อยางไรก็ตาม   ไมมีซอฟตแวรใดที่สามารถใชกับทุกอยางไรก็ตาม   ไมมีซอฟตแวรใดที่สามารถใชกับทุก
องคการไดดีไปหมด  เพราะทุกซอฟตแวรตางก็มีขีดองคการไดดีไปหมด  เพราะทุกซอฟตแวรตางก็มีขีด
จํ ากัดในดานตาง ๆจํ ากัดในดานตาง ๆ
การใชซอฟตแวรสํ าเร็จที่เหมาะสม  จะชวยทุนเวลาในการใชซอฟตแวรสํ าเร็จที่เหมาะสม  จะชวยทุนเวลาใน
การพัฒนาระบบไปไดมากการพัฒนาระบบไปไดมาก
ราคาในระยะแรกอาจจะแพง  แตคุมกวาวิธีอื่นราคาในระยะแรกอาจจะแพง  แตคุมกวาวิธีอื่น



54

การจัดซื้อซอฟตแวรสํ าเร็จมาใช การจัดซื้อซอฟตแวรสํ าเร็จมาใช   33
ขอพิจารณาในการจัดซื้อซอฟตแวรคือขอพิจารณาในการจัดซื้อซอฟตแวรคือ
ตองกํ าหนดรายละเอียดของฟงกชันตาง ๆ ที่ตองการตองกํ าหนดรายละเอียดของฟงกชันตาง ๆ ที่ตองการ
ใหซอฟตแวรทํ าไดใหมากที่สุดใหซอฟตแวรทํ าไดใหมากที่สุด
ศึกษาขีดจํ ากัดของซอฟตแวรใหละเอียดถี่ถวนศึกษาขีดจํ ากัดของซอฟตแวรใหละเอียดถี่ถวน
อยาอยาพยายามเปนหนูตะเภารายแรกพยายามเปนหนูตะเภารายแรก
ตรวจสอบวาตรวจสอบวาตองตองปรับเปลี่ยนการทํ างานตามปรับเปลี่ยนการทํ างานตาม
ซอฟตแวรหรือไมซอฟตแวรหรือไม
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การการปรับเปลี่ยนซอฟตแวรสํ าเร็จปรับเปลี่ยนซอฟตแวรสํ าเร็จ

ทํ าไดยาก  หรือ อาจทํ าไมไดเลย  เพราะเราไมมีทํ าไดยาก  หรือ อาจทํ าไมไดเลย  เพราะเราไมมี
โปรแกรมโปรแกรมตนตนฉบับ  หรือ  ไมมีภาษารุนที่สี่ที่ใชในการฉบับ  หรือ  ไมมีภาษารุนที่สี่ที่ใชในการ
พัฒนาซอฟตแวรนั้นพัฒนาซอฟตแวรนั้น
บริษัทผูขาย มักจะรับทํ าหนาบริษัทผูขาย มักจะรับทํ าหนาที่ที่ปรับเปลี่ยนใหในตอนปรับเปลี่ยนใหในตอน
แรกเริ่ม   แตตองระมัดระวัง  หากตองการเปลี่ยนหรือแรกเริ่ม   แตตองระมัดระวัง  หากตองการเปลี่ยนหรือ
เพิ่มเติมฟงกชันในภายหลัง  จะตองเสียเพิ่มเติมฟงกชันในภายหลัง  จะตองเสียคาคาบริการอีกบริการอีก
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ขั้นตอนในการหาซอฟตแวรสํ าเร็จขั้นตอนในการหาซอฟตแวรสํ าเร็จ

วิเคราะหวิเคราะหความตองการของความตองการของผูผูบริหารบริหาร
ออกแบบระบบขั้นตนเพื่อใหเห็นภาพวาจะใหระบบออกแบบระบบขั้นตนเพื่อใหเห็นภาพวาจะใหระบบ
ทํ างานอะไรบางทํ างานอะไรบาง
เลือกซอฟตแวรสํ าเร็จเลือกซอฟตแวรสํ าเร็จ
ปรับเปลี่ยนซอฟตแวรสํ าเร็จใหปรับเปลี่ยนซอฟตแวรสํ าเร็จใหตรงตรงความตองการความตองการ
ทดสอบ และ เปลี่ยนระบบทดสอบ และ เปลี่ยนระบบ
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ขอขอพิจารณาในการเลือกโปรแกรมสํ าเร็จพิจารณาในการเลือกโปรแกรมสํ าเร็จ
มีฟงกชันตาง ๆ ครบถวนมีฟงกชันตาง ๆ ครบถวน
ยืดหยุน  ยืดหยุน  สามารถสามารถปรับเปลี่ยนไดปรับเปลี่ยนได
ใชงาย  ติดตั้งงาย  บํ ารุงรักษางายใชงาย  ติดตั้งงาย  บํ ารุงรักษางาย
มีเอกสารตาง ๆ พรอมมีเอกสารตาง ๆ พรอม
ผูขายมีคุณภาพ  และ พรอมสนับสนุนผูขายมีคุณภาพ  และ พรอมสนับสนุน
ใชใชทรัพยากรตาง ๆ ไมมากเกินความจํ าเปนทรัพยากรตาง ๆ ไมมากเกินความจํ าเปน
ราคาเหมาะสมราคาเหมาะสม
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การพัฒนาระบบของผูใชการพัฒนาระบบของผูใช
ผูใชคอมพิวเตอรอาจจํ าแนกไดดังนี้ผูใชคอมพิวเตอรอาจจํ าแนกไดดังนี้
–– ผูใชขั้นสุดทาย  โดยไมตองลงมือใชอุปกรณเองผูใชขั้นสุดทาย  โดยไมตองลงมือใชอุปกรณเอง
–– ผูใชซึ่งใชเครื่องพีซีหรือเครื่องปลายทางตามเมนูที่ผูใชซึ่งใชเครื่องพีซีหรือเครื่องปลายทางตามเมนูที่
กํ าหนดไวลวงหนากํ าหนดไวลวงหนา
–– ผูใชซึ่งใชเครื่องพีซีหรือเครื่องปลายทางและออกคํ าผูใชซึ่งใชเครื่องพีซีหรือเครื่องปลายทางและออกคํ า
สั่งไดเองสั่งไดเอง
–– ผูใชซึ่งเขียนคํ าสั่งหรือพัฒนาซอฟตแวรเองผูใชซึ่งเขียนคํ าสั่งหรือพัฒนาซอฟตแวรเอง
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การพัฒนาระบบของผูใช การพัฒนาระบบของผูใช   22

การที่ผูใชพัฒนาระบบเอง  มีทั้งขอดีและขอเสียการที่ผูใชพัฒนาระบบเอง  มีทั้งขอดีและขอเสีย
ขอดีคือ  ชวยทุนเวลาและกํ าลังคนของศูนยคอมพ  อีกขอดีคือ  ชวยทุนเวลาและกํ าลังคนของศูนยคอมพ  อีก
ทั้งผูใชยังไดระบบที่ตองการรวดเร็วขึ้นทั้งผูใชยังไดระบบที่ตองการรวดเร็วขึ้น
ขอเสียคือ  ระบบที่ไดอาจจะไมมีมาตรฐาน   ไมขอเสียคือ  ระบบที่ไดอาจจะไมมีมาตรฐาน   ไม
สามารถทํ างานรวมกับระบบอื่นได   ขาดเอกสารคูมือสามารถทํ างานรวมกับระบบอื่นได   ขาดเอกสารคูมือ
ทํ าใหอาจมีปญหาหากผูพัฒนาทํ าใหอาจมีปญหาหากผูพัฒนาไมไมอยูในองคการแลวอยูในองคการแลว
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การที่ผูใชพัฒนาระบบเองนั้นเปนแนวโนมธรรมดาการที่ผูใชพัฒนาระบบเองนั้นเปนแนวโนมธรรมดา
ศูนยคอมพิวเตอรตองสงเสริม  และชวยเหลือโดยจัดศูนยคอมพิวเตอรตองสงเสริม  และชวยเหลือโดยจัด
ใหมีกลุมชวยเหลือผูใช ซึ่งอาจเรียกวาเปน ใหมีกลุมชวยเหลือผูใช ซึ่งอาจเรียกวาเปน   Help DeskHelp Desk
หรือ  หรือ  Information CenterInformation Center
ควรกํ าหนดมาตรฐานในดานไอทีเอาไวลวงหนา เพื่อควรกํ าหนดมาตรฐานในดานไอทีเอาไวลวงหนา เพื่อ
ปองกันปญหาจากการพัฒนาระบบเองปองกันปญหาจากการพัฒนาระบบเอง
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การ การ   OutsourcingOutsourcing

แนวคิดใหมในการจัดหาระบบงานมาใชแนวคิดใหมในการจัดหาระบบงานมาใช
Outsourcing Outsourcing  มีได มีไดหลายหลายความหมาย   การวาจางใหคนความหมาย   การวาจางใหคน
ภายนอกพัฒนาระบบงานใหก็เปนการ ภายนอกพัฒนาระบบงานใหก็เปนการ Outsource  Outsource  แตแต
ในปจจุบันนิยมหมายถึงการในปจจุบันนิยมหมายถึงการใหใหบริษัทมารับเหมางานบริษัทมารับเหมางาน
ดานไอทีไปหมด  ตั้งแตการพัฒนาระบบ การจัดหาดานไอทีไปหมด  ตั้งแตการพัฒนาระบบ การจัดหา
อุปกรณมาใช  รวมไปถึงอุปกรณมาใช  รวมไปถึงการการปฏิบัติการระบบใหดวยปฏิบัติการระบบใหดวย
คนของบริษัทเองคนของบริษัทเอง
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การ  การ  Outsourcing  2Outsourcing  2

ในในทางทางปฏิบัติสํ าหรับเมืองไทยยังมีปฏิบัติสํ าหรับเมืองไทยยังมีปญหาปญหาอยูมากอยูมาก
ปญหาสํ าคัญคือวัฒนธรรมองคกรปญหาสํ าคัญคือวัฒนธรรมองคกร
แนวแนวความคิดดานสัญญา ความคิดดานสัญญา Outsource Outsource  ยังไมชัดเจน ยังไมชัดเจน
บริษัทที่รับทํ าทางดานนี้มีนอยบริษัทที่รับทํ าทางดานนี้มีนอย
มีเพียงไมกี่แหงที่เริ่ม มีเพียงไมกี่แหงที่เริ่ม Outsource Outsource    เชน ธนาคารกรุง เชน ธนาคารกรุง
ไทย  ได ไทย  ได Outsource Outsource   ให ให KCSKCS
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การ  การ  Outsourcing  3Outsourcing  3

ขอดีของการขอดีของการ Outsource  Outsource  คือ คือ
–– ประหยัดงบประมาณ และ กํ าลังคนประหยัดงบประมาณ และ กํ าลังคน
–– ไดบริการที่มีคุณภาพไดบริการที่มีคุณภาพ
–– กํ าหนดกํ าหนดและและพยากรณงานที่ตองการไดงายพยากรณงานที่ตองการไดงาย
–– ทํ าใหตนทุนคงที่กลายเปนตนทุนแปรผันทํ าใหตนทุนคงที่กลายเปนตนทุนแปรผัน
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การ  การ  Outsourcing  4Outsourcing  4

ปญหาของการปญหาของการ Outsource  Outsource  คือ คือ
–– ควบคุมควบคุมการการปฏิบัติงานไมไดปฏิบัติงานไมได
–– ขอมูลสํ าคัญอาจรั่วไหลขอมูลสํ าคัญอาจรั่วไหล
–– ไมไมมีมีความเปนอิสระ  ตองพึ่งบริษัทตลอดเวลาความเปนอิสระ  ตองพึ่งบริษัทตลอดเวลา
–– ขาดขาดความยืดหยุนในความยืดหยุนในการการปรับเปลี่ยนระบบปรับเปลี่ยนระบบ
–– ไมมีโอกาสพัฒนาคนของหนวยงานไมมีโอกาสพัฒนาคนของหนวยงาน
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ขอคิดในการพัฒนาระบบขอคิดในการพัฒนาระบบ

ผูผูบริหารระดับสูงจะตองใหการบริหารระดับสูงจะตองใหการสนับสนุนสนับสนุนอยางตออยางตอ
เนื่อง  เนื่อง  ดวยดวยความเขาใจแทจริง  และตองมีเวลาใหกับทีมความเขาใจแทจริง  และตองมีเวลาใหกับทีม
งานที่จะเขาไปงานที่จะเขาไปศึกษาศึกษาความตองการความตองการ
หนวยงานจะตองกันเงินงบประมาณใหมากพอหนวยงานจะตองกันเงินงบประมาณใหมากพอ
หนวยงานจํ าเปนจะตองมีบุคลากรที่หนวยงานจํ าเปนจะตองมีบุคลากรที่มีมีความสามารถความสามารถ
หากตองการจะพัฒนาระบบเองหากตองการจะพัฒนาระบบเอง
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หากหากใชใชบริษัทพัฒนาระบบให  ก็ควรมีเจาหนาทีเขาไปบริษัทพัฒนาระบบให  ก็ควรมีเจาหนาทีเขาไป
ประกบเพื่อเรียนรู  และ ประสานการพัฒนาระบบประกบเพื่อเรียนรู  และ ประสานการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบควรดํ าเนินไปตามแผนแมบทไอทีการพัฒนาระบบควรดํ าเนินไปตามแผนแมบทไอที
เมื่อเริ่มตนพัฒนาระบบ  จะตองวางแผนการพัฒนาเมื่อเริ่มตนพัฒนาระบบ  จะตองวางแผนการพัฒนา
ระบบใหถี่ถวน  ระบบใหถี่ถวน  พิจารณาพิจารณาความเสี่ยง  และขีดจํ ากัดตางความเสี่ยง  และขีดจํ ากัดตาง
ๆ ใหครบถวนๆ ใหครบถวน
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ขอคิดในการพัฒนาระบบ ขอคิดในการพัฒนาระบบ   33

การพัฒนาระบบใหสํ าเร็จควรมีการควบคุมโครงการการพัฒนาระบบใหสํ าเร็จควรมีการควบคุมโครงการ
อยางดี  และควรกํ าหนดใหหัวหนาของฝ ายผูใชระบบอยางดี  และควรกํ าหนดใหหัวหนาของฝ ายผูใชระบบ
เปนหัวหนาโครงการเปนหัวหนาโครงการ
พยายามยึดมาตรฐานที่กํ าหนดพยายามยึดมาตรฐานที่กํ าหนดไวไวอยางอยางเครงคเครงครัดรัด
จัดทํ าเอกสารตาง ๆ ตลอดเวลา อยาผัดวันประกันพรุงจัดทํ าเอกสารตาง ๆ ตลอดเวลา อยาผัดวันประกันพรุง
ควรมีการตรวจสอบผลการดํ าเนินงานเปนประจํ าควรมีการตรวจสอบผลการดํ าเนินงานเปนประจํ า
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บทบาทของ  CIOบทบาทของ  CIO

CIO CIO    ตองกํ ากับดูแลใหมีแผนแมบทไอที ตองกํ ากับดูแลใหมีแผนแมบทไอที
CIO CIO     ตองตองทํ าทํ าความเขาใจเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับระบบความเขาใจเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศและการใชงานที่เหมาะสมในองคการสารสนเทศและการใชงานที่เหมาะสมในองคการ
CIO   CIO     ตองเปนผูรุกในการนํ าไอทีมาใชตองเปนผูรุกในการนํ าไอทีมาใช
CIO   CIO     ตองกํ ากับดูแลการพัฒนาระบบงานตองกํ ากับดูแลการพัฒนาระบบงาน
CIO    CIO    ตองเขาใจ ตองเขาใจ Cost  Benefit Cost  Benefit   ของระบบงานของระบบงาน
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สรุปสรุป

การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนงานที่การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนงานที่มีมีความความสํ าคัญสํ าคัญ
อยางยิ่งตอองคการทั้งหลายที่นํ าคอมพิวเตอรมาใชอยางยิ่งตอองคการทั้งหลายที่นํ าคอมพิวเตอรมาใช
ผูผูบริหารจะตองบริหารจะตองทํ าทํ าความเขาใจรูปแบบของการพัฒนาความเขาใจรูปแบบของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศตาง ๆ ใหเขาใจ  จากนั้นจึงเลือกใชรูประบบสารสนเทศตาง ๆ ใหเขาใจ  จากนั้นจึงเลือกใชรูป
แบบที่เหมาะสมกับหนวยงานมากที่สุดแบบที่เหมาะสมกับหนวยงานมากที่สุด
การพัฒนาระบบตองการพัฒนาระบบตองใชใชทรัพยากรมาก  ดังนั้นจึงตองมีทรัพยากรมาก  ดังนั้นจึงตองมี
การบริหารจัดการที่ดีการบริหารจัดการที่ดี
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ทบทวนทบทวน

การประยุกตไอทีในหนวยงานมีหลายรูปแบบการประยุกตไอทีในหนวยงานมีหลายรูปแบบ
ระบบสารสนเทศมี ระบบ ระบบสารสนเทศมี ระบบ TPS, MIS, EIS, DSS, OISTPS, MIS, EIS, DSS, OIS
การพัฒนาระบบ มีทั้ง ซื้อ จาง ทํ าเองการพัฒนาระบบ มีทั้ง ซื้อ จาง ทํ าเอง
วิธีการพัฒนาคือใช วิธีการพัฒนาคือใช   SDLC SDLC  และ  และ PrototypePrototype
SDLC SDLC ประกอบดวยขั้นตอนที่ชัดเจนประกอบดวยขั้นตอนที่ชัดเจน
CIO CIO    มีบทบาทสํ าคัญ มีบทบาทสํ าคัญ


