
 

ข้อ 1  คร้ังที ่42 ( 1/2562 ) 
บริษัท AA จํากดั มกีารพฒันาระบบสารสนเทศ 

1.1 ขัน้ตอนการพัฒนาระบบสาระสนเทศ 5 ขัน้ตอน มีอะไรบ้าง อธิบายพอสงัเขป (10 คะแนน ) 

แนวคาํตอบ  

1.1 ขัน้ตอนการพัฒนาระบบสาระสนเทศ 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

   1) ขั้นตอนการรวบรวมรายละเอยีด (Analysis) เป็นขั้นตอนในการรวบรวมความตอ้งการของระบบงาน

สารสนเทศใหม่ (System Requirements) เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าระบบงานใหม่ท่ีจะพฒันานั้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้าน  โดยจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการ   (Requirements)   ต่างๆ  มาใหม้ากที่สุด ซ่ึงการสืบคน้ความตอ้งการของ

ผูใ้ช’้koสามารถดาํเนินการไดจ้ากการรวบรวมเอกสารการสมัภาษณ์ การออกแบบสอบถาม และการสงัเกตการณ์บน

สภาพแวดลอ้มการทาํงานจริง     เม่ือไดน้าํความตอ้งการมาผา่นการวิเคราะห์เพ่ือสรุปเป็นขอ้กาํหนดท่ีชดัเจนแลว้ ขั้นตอน

ต่อไปของนกัวิเคราะห์ระบบก็คือ การนาํขอ้กาํหนดเหล่านั้นไปพฒันาเป็นความตอ้งการของระบบใหม่ดว้ยการพฒันาเป็น

แบบจาํลองข้ึนมา ซ่ึงไดแ้ก่ แบบจาํลองกระบวนการ (Data Flow Diagram) และแบบจาํลองขอ้มูล (Data Model) เป็นตน้ 

  2) ขั้นตอนการออกแบบระบบงาน (Design) เป็นขั้นตอนการนาํความตอ้งการของระบบงานสารสนเทศ

ใหม่มาออกแบบเป็นระบบสารสนเทศ ซ่ึงตอ้งครอบคลุมทั้งความตอ้งการทางธุรกิจ และการควบคุม เป็นการนาํผลลพัธ์ท่ี

ไดจ้ากขั้นตอนการรวบรวมรายละเอียด (Analysis)  มาดาํเนินการอยา่งไรเพ่ือให้เกิดผลตรงตามตอ้งการ  งานออกแบบ

ระบบงาน(Design) ประกอบดว้ยงานออกแบบสถาปัตยกรรมระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์  และระบบ เครือข่าย   

การออกแบบรายงาน  การออกแบบหนา้จอ Input ขอ้มูล  การออกแบบผงังานระบบ การออกแบบฐานขอ้มูล และการ

ออกแบบโปรแกรม เป็นตน้   

  3) ขั้นตอนการจดัทาํระบบงาน (Construction) เป็นขั้นตอนการดาํเนินการสร้างระบบงานสารสนเทศ 

ใหต้รงกบัความตอ้งการท่ีไดอ้อกแบบไวใ้นขั้นตอนการออกแบบระบบงาน (Design)เพ่ือใหค้วามมัน่ใจว่า ความตอ้งการท่ี

กาํหนดโดยผูใ้ชง้านนั้น นาํมาออกแบบและสร้างอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง ซ่ึงการสร้างระบบงานสารสนเทศอาจเป็นการ

สร้างข้ึนมาใหม่ทั้งหมด หรือเป็นการนาํซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปมาดดัแปลงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแบบท่ีออกไวก้็ได ้ 

 4) ขั้นตอนการทดสอบระบบงาน (Testing) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย  

1) การทดสอบโดยผูส้ร้างระบบงานสารสนเทศเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าระบบงานสารสนเทศทาํงานอยา่งถกูตอ้ง  โดยการสร้าง

ขอ้มูลจาํลองข้ึนมาเพ่ือใชต้รวจสอบการทาํงานของระบบงาน หากพบขอ้ผดิพลาดก็ปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง   

2) การทดสอบโดยผูใ้ชง้าน( UAT: User Acceptance Test ) เพ่ือตรวจรับและรับรองว่าระบบงานทาํงานไดต้รงกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้านหรือไม่ 
  5) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพือ่นํามาใช้งาน (Implementation) เป็นขั้นตอนการนาํระบบงาน

สารสนเทศมาใชง้านหลงัจากผลการทดสอบเป็นท่ีพอใจของเจา้ของระบบสารสนเทศในขั้นตอนการทดสอบระบบงาน 

(Testing) แลว้ โดยจะมีการโอนยา้ยระบบสารสนเทศท่ีทดสอบเสร็จแลว้เพ่ือนาํข้ึนใชก้บัระบบจริง( Production ) และตอ้งมี

การจดัทาํเอกสารประกอบระบบงานอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่านาํมาปฏิบติัจริงไดอ้ย่างถกูตอ้ง นอกจากน้ียงั

เป็นการเตรียมความพร้อมของระบบ รวมทั้งการฝึกอบรม(  Training )ผูใ้ชง้านดว้ย 
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ข้อพจิารณาการวธีิการนาํระบบมาใช้งาน 

- Cut Off  Implementation : ยกเลิกระบบงานเก่าและใชร้ะบบงานใหม่ทนัที 

-  Parallel Implementation  : ทาํระบบงานเก่าและระบบงานใหม่คู่ขนานระยะหน่ึง เม่ือเทียบยอดตรงกนัแลว้

จึงยกเลิกระบบงานเก่าและไปใชร้ะบบงานใหม่ 

 -   Phase Implementation : นาํระบบงานใหม่มาใชก้บัหน่วยงานต่างๆอยา่งเรียงลาํดบัตามท่ีองคก์รกาํหนดไวแ้ลว้ 

-     Pilot Implementation : นาํระบบงานใหม่มาใชก้บัหน่วยงานทดลอง  หากผลเป็นท่ีพอใจก็จะนาํมาใชก้บั

ระบบอ่ืนๆ  แต่หากผลไม่เป็นท่ีพอใจก็หยดุการนาํระบบงานใหม่มาใช ้

 
1.2 ให้ระบุการควบคุมที่สาํคญัในขัน้ตอนพัฒนาระบบงานมาขัน้ตอนละ1การควบคุม ( 10 คะแนน ) 

แนวคาํตอบ   

1.2  การควบคุมในแต่ละขั้นตอนการพัฒนาระบบสาระสนเทศ มีดงัน้ี 

       ก่อนเร่ิมโครงการผูใ้ชง้านตอ้งเสนอขออนุมติัโครงการพฒันาระบบงานกบัผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร 

   1) ขั้นตอนการรวบรวมรายละเอยีด (Analysis) การควบคุมท่ีสาํคญัคือการจดัใหมี้กลไกในการรวบรวม

ความตอ้งการของระบบท่ีชดัเจน ตอ้งครอบคลุมความตอ้งการทั้งทางธุรกิจและความตอ้งการดา้นการควบคุม โดยควรทีจ่ะ

จดัใหมี้การสอบทานความตอ้งการดงักล่าวเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าระบบงานใหม่สอดคลอ้งความตอ้งการของผูใ้ชง้าน หรือองคก์ร

โดยตอ้งมีหนงัสือรับรองความตอ้งการของระบบงานสารสนเทศ (System Requirements) ลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจลง

นามของผูใ้ชง้าน เพ่ือเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งครบถว้นในการรวบรวมความตอ้งการ 

  2) ขั้นตอนการออกแบบระบบงาน (Design) การควบคุมที่สาํคญัคือการสอบทานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ความ

ตอ้งการท่ีรวบรวมไวใ้นขั้นตอนการรวบรวมรายละเอียด (Analysis)ไดรั้บการออกแบบอยา่งถูกตอ้งและครอบคลุมทั้งความ

ตอ้งการทางธุรกิจ และความตอ้งการดา้นการควบคุม  

  3) ขั้นตอนการจดัทาํระบบงาน (Construction) การควบคุมท่ีสาํคญัคือ ตอ้งมีการสอบทานระบบ

สารสนเทศท่ีจดัทาํข้ึนมาใหม่ เพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่ความตอ้งการท่ีกาํหนดโดยผูใ้ชง้านนั้นนาํมาออกแบบและสร้างอยา่ง

ครบถว้นและถูกตอ้ง ซ่ึงการสร้างระบบงานสารสนเทศอาจเป็นการสร้างข้ึนมาใหม่ทั้งหมด หรือเป็นการนาํซอฟตแ์วร์

สาํเร็จรูปมาดดัแปลงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแบบทีอ่อกไวก้็ได ้

  4) ขั้นตอนการทดสอบระบบงาน (Testing) การควบคุมที่สาํคญัคือ ประกอบดว้ย 

4.1 ) การทดสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบงานสารสนเทศทาํงานอยา่งถกูตอ้ง และลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจไดแ้ก่  

  - Unit Test คือการทดสอบเพ่ือแสดงว่า ในส่วนเลก็ของโปรแกรมทาํงานไดอ้ยา่งที่ควรทาํ  

- Integrated Test คือการทดสอบเพ่ือแสดงว่าระบบหลายส่วนท่ีมีนั้นสามารถทาํงานร่วมกนัไดดี้  

4.2 ) การทดสอบโดยผูใ้ชง้าน( UAT: User Acceptance Test ) เพ่ือตรวจรับและรับรองว่าระบบงานทาํงานไดต้รงกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน และลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ 

  5) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพือ่นํามาใช้งาน (Implementation) การควบคุมที่สาํคญัคือ ตอ้งมีการ

อนุมติัการโอนยา้ยระบบงานสารสนเทศไปใชง้านหลงัจากผลการทดสอบในขั้นตอนการทดสอบระบบงาน (Testing)เป็นท่ี

พอใจของเจา้ของระบบสารสนเทศแลว้ การโอนยา้ยระบบสารสนเทศก็ควรทาํภายใตก้ารควบคุมท่ีเขม้งวดเพ่ือใหม้ัน่ใจว่า

โปรแกรมท่ีนาํมาใชง้านเป็นโปรแกรมเดียวกนักบัโปรแกรมท่ีไดรั้บการทดสอบ  และตอ้งมีการจดัทาํเอกสารประกอบ
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ระบบงานอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ก่อนนาํระบบมาใชง้านจริง และจดัใหมี้การสอบทานการปฏิบติังานเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าไดมี้

การนาํเอกสารประกอบดงักล่าวมาปฏิบติัจริง  

เอกสารประกอบระบบงาน มีดงัน้ี 

  - คู่มือประกอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Manual) 

 - คู่มือปฏิบติังาน (Operation Manual) 

 - คู่มือการใชง้าน (User Manual) 

 - เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบติังาน (User Procedure) 

 

…………………………………………………………      จบ   ………………………………………………………. 
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