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เนื้อหาคํ าบรรยาย

แนวคิดในการวางระบบงาน
เปรียบเทียบระเบียบวิธี
องคประกอบของความสํ าเร็จ
สรุป



เทคนิคที่ใชในการวางระบบงาน
ทํ าอยางสบาย  ไมมีขั้นตอนที่ชัดเจน
เลือกใชระเบียบวิธีแบบมีโครงสราง
เลือกใชวิศวกรรมสารสนเทศ
เลือกใชระเบียบวิธีเชิงวัตถุ
เลือกใชเทคนิคการทํ าตนแบบ



ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบ
การสรางระบบใหสํ าเร็จควรยึดระเบียบวิธี
หลักการ  แนวทาง  ขั้นตอน  ขอกํ าหนด
แบบฟอรม ที่เปนมาตรฐานสํ าหรับใชใน
การพัฒนาระบบ



ประโยชนที่จะไดรับ
ความมั่นใจในผลงานที่ทํ า
ไดเอกสารครบถวน
สื่อสารระหวางทีมงานกับผูใชได
ตรวจสอบยืนยันความถูกตองไดงาย



ตัวอยางระเบียบวิธี
Structured Analysis and Design ของ
Yourdon
Structured Systems Analysis and
Design (SSADM)
Method/1



วิธีแบบมีโครงสราง
Structured Analysis and Design
กํ าหนดเนื้อหาและขอบเขตของงานเปนสวน ๆ
กํ าหนดขั้นตอนอยางชัดเจน
กํ าหนดแบบฟอรมเอกสารใหชัดเจน
มีวิธีตรวจสอบที่ครอบคลุม



วัฏจักรพัฒนาระบบงาน
Systems Development Life Cycle
กํ าหนดขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตตนจนจบ
กํ าหนดภารกิจแตละขั้นตอนอยางละเอียด
งายตอการจัดการ และ การตรวจสอบ
เปนวิธีพื้นฐานที่ใชกันทั่วไป



ขั้นตอนในวัฏจักรพัฒนาระบบ
เตรียมการและศึกษาความเหมาะสม
วิเคราะหระบบ
ออกแบบระบบ
เขียนและทดสอบโปรแกรม
ทดสอบระบบ
ติดตั้งใชงาน



เครื่องมือสํ าหรับการพัฒนา
แบบฟอรม
แผนภาพกระแสขอมูล (DFD)
พจนานุกรมขอมูล
แผนภาพโครงสราง
Entity Relation Diagram



แบบฟอรม
อาจมีไดหลายรูปแบบ
ชวยใหทีมงานใชเปนแบบเดียวกัน
ชวยไมใหหลงลืมรายละเอียด
เปนเอกสารกํ ากับงานในตัว



Data Flow Diagram
มีสองแบบคือ
Context  Diagram  แสดงภาพรวมระบบ
DFD  ระดับตาง ๆ  ใชสํ าหรับแสดงกิจ
กรรม   กระแสการไหลของขอมูล  และ
จุดพักหรือแฟมขอมูล



พจนานุกรมขอมูล
ขอมูลเกี่ยวกับขอมูล
กํ าหนดวาขอมูลแตละรายการคืออะไร  มี
ลักษณะอยางไร   มีคาอะไรบาง   มีการ
ตรวจสอบอยางไร   รูปแบบการเก็บเปน
อยางไร   ใชที่ไหนบาง



Structure  Chart
แผนภาพสํ าหรับแสดงโครงสรางของ
ระบบหรือโปรแกรม
ยอยใหเห็นงานเปนสวน หรือ โมดูล
เห็นความสัมพันธระหวางโมดูล
ชวยใหกํ าหนดโครงสรางไดดีขึ้น



Entity Relation Diagram
แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล
แสดงประเภทความสัมพันธ
ไดรับความนิยมมาก
ชวยในการออกแบบฐานขอมูลแบบตาราง



System Flowchart
ใชแสดงกระแสการทํ างานในระบบ และ
ความสัมพันธกับอินพุตและเอาทพุต
มุงใหเห็นงานและลํ าดับการทํ างาน
ไมจํ าเปนตองระบุการตัดสินใจ
เคยไดรับความนิยมมาก



วิธี วิศวกรรมสารสนเทศ
INFORMATION  ENGINEERING
วิธีนี้ประกอบดวยงานสามระดับ
Concept  of  Operation
Logical  System
Physical  Technology



IE  ในเมืองไทย
ยังไมไดรับการเผยแพรมากนัก
ขาดองคความรูและการถายทอด
ผูกพันกับผลิตภัณฑเชน IEF มาก
หลักสูตรฝ กอบรมคอนขางแพง



การวิเคราะหออกแบบเชิงวัตถุ
A self-contained software package consisting of
its own private information (data), its own
private procedures (private methods) that
manipulate the object’s private data, and a
public interface (public methods) for
communicating with other objects.



หลักการดาน  OBJECT
หลักการสํ าคัญทางดาน  Object  คือ
ENCAPSULATION
CLASSES AND INHERITANCE
POLYMORPHISM



ประโยชนของ OBJECT
แสดงโลกของความเปนจริงไดชัดเจน
มั่นคง  ไมเปลี่ยนแปลงงายนัก
ลดความซับซอน
นํ ากลับมาใชใหมได (Reusable)



การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ

Structured A&D  เปน function centric
Information Engineering   เปน data
centric
Object Oriented A&D  เปน Concept
Centric



อนาคตการใชเทคนิคเชิงวัตถุ
วิธีการเชิงวัตถุจะไดรับความสนใจมากขึ้น
เริ่มดวยการทํ าความเขาใจ Object แตแรก
เริ่ม    มิฉะนั้นจะยึดติดแนวคิดเดิม
ปญหาคือ   ยังขาดหลักสูตรและผูเชี่ยว
ชาญทางดานนี้



เทคนิคการทํ าตนแบบ
PROTOTYPING
ทํ าตนแบบระบบเพื่อใหเห็นภาพรวมเร็วที่สุด
จากนั้นแกไขจนพอใจ
ตองอาศัยเครื่องมือในการทํ าตนแบบ
ปญหาอยูที่ราคา



องคประกอบของความสํ าเร็จ
เลือกใชระเบียบวิธีที่ชํ านาญ
มีบุคลากรที่มีความรูและทักษะ
มีเวลาและงบประมาณพอเหมาะ
ไดรับความรวมมือจากทุกฝ าย
วางแผนการทํ างานอยางรอบคอบ



สรุปประเด็นปญหาและทิศทาง
ทิศทางยังไมแนนอน
ขาดมาตรฐานระเบียบวิธี
ขาดการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนระบบ
ผลงานขึ้นอยูกับความชํ านาญของนัก
วิเคราะหแตละคน



ขอบคุณและสวัสดีครับ

สนใจติดตอศึกษาวิธีการวางระบบสารสนเทศ
ไดที่  เนคเทค
642 5001 - 10


