บทที่ 7 การวิเคราะหและพัฒนาระบบ
System
Subsystem
Subsystem
Subsystem
Subsystem
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ความหมายของระบบ (System)






ระบบ (System) คือหนวยยอยๆทีป่ ระกอบกันเปนหนวยใหญ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง
ระบบจะประกอบดวยระบบยอยๆ (Subsystem) ซึ่งทํางานเกี่ยวของ
กันอยูตลอดเวลา เพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน
หากระบบเกิดความลาชา ขาดความตอเนื่อง หรือไมไดผลลัพธ
อยางที่ตอ งการ สิ่งเหลานี้เรียกวา Error หรือ ขอผิดพลาด

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทําไมตองวิเคราะหและออกแบบระบบ






ระบบทําอะไร (What)
ทําโดยใคร (Who)
ทําเมื่อไร (When)
ทําไมตองทํา (Why)
ทําอยางไร (How)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

หนาที่ของนักวิเคราะหและออกแบบระบบ






ศึกษาความตองการใชงานของผูใช
รวบรวมขอมูล
ศึกษาปญหา
วิเคราะหและออกแบบระบบใหม
ประสานงานระหวางผูใชกับโปรแกรมเมอรและบุคคลทีเ่ กีย่ วของ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนาที่ของนักวิเคราะหและออกแบบระบบ (ตอ)
ผูบริหาร

ผูใชงานระบบ

นักวิเคราะหระบบ

โปรแกรมเมอร

หัวหนาทีมพัฒนาระบบ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของนักวิเคราะหระบบ







มีความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีมนุษยสัมพันธทดี่ ี เปนคนชางสังเกต
มีไหวพริบ สามารถแกปญ
 หาเฉพาะหนาไดดี
สามารถวิเคราะหปญหาตางๆ แยกเปนประเด็นยอยๆ
หรือละเอียดเจาะลึกไดเปนอยางดี
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบธุรกิจขององคกร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

คุณสมบัติของนักวิเคราะหระบบ (ตอ)







มีความสามารถในการทํางานเปนทีม
สามารถควบคุมเวลาและแผนงานใหเปนไปตามเปาหมายได
มีความสามารถในการสื่อสารและนําเสนองานแกผูเกีย่ วของ
ใหเปนเรื่องที่เขาใจไดงาย
ปรับตัวรับภาวะการทํางานที่กดดันไดเปนอยางดี
มีจิตวิทยาและเทคนิคโนมนาวหรือการจูงใจคนเปนอยางดี

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
1

กําหนดปญหา (Problem Definition)
Feedback

2

วิเคราะหระบบ (Analysis)
Feedback

3

ออกแบบระบบ (Design)
Feedback

4

พัฒนาระบบ (Development)
Feedback

5

ทดสอบระบบ (Testing)
Feedback

6

ติดตั้งระบบ (Installation)
Feedback

7

การบํารุงรักษา (Maintenance)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กําหนดปญหา (Problem Definition)




รวบรวมปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานดวยระบบแบบเดิม
กําหนดความตองการของผูใช (User Requirements)
รวบรวมขอมูล โดยใชเทคนิคการรวบรวมขอมูลที่เรียกวา
Fact Gathering Techniques ซึ่งรวบรวมขอมูลจาก






ขอมูลจากเอกสารและรายงานตางๆ
แผนผังขององคกร
แบบสอบถาม
การสังเกต
การสัมภาษณผูใชงานและผูเกี่ยวของกับระบบ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

กําหนดปญหา (Problem Definition) (ตอ)


ศึกษาความเปนได (Feasibility Study) ของระบบใหม
โดยพิจารณาจาก






ปญหาที่จะเกิดขึ้น
ความตองการของผูใช
ผลประโยชนที่จะไดรบั จากการพัฒนาระบบ
ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ
ตนทุนคาใชจาย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กําหนดปญหา (Problem Definition) (ตอ)


Gantt Chart เปนเครื่องมือที่ชวยสรุปขั้นตอนการทํางาน
พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวย

ระยะเวลา มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม
ขั้นตอนการทํางาน
รวบรวมปญหาและศึกษาความเปนไปไดของโครงงาน
วิเคราะหระบบ
ออกแบบระบบ
เขียนโปรแกรมตามที่ออกแบบไว
ทดสอบระบบและแกไขความผิดพลาด
ติดตั้งระบบ
จัดทําเอกสารและคูมือระบบ

เมษายน พฤษภาคม

ตัวอยาง : แผนภาพ Gantt Chart
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วิเคราะหระบบ (Analysis)





เปนกระบวนการสรางความเขาใจในความตองการของผูใช
วิเคราะหการทํางานของระบบเดิม และกําหนดความตองการ
ของระบบใหม
สรุปการวิเคราะหออกมาในรูปแบบแผนภาพตางๆ เชน



แผนภาพกระแสขอมูล หรือ DFD (Data Flow Diagram)
แบบจําลองขอมูล (Data Model)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

วิเคราะหระบบ (Analysis) (ตอ)
ผูสอน
ผลการอบรม,
ตารางการอบรม
ขอมูลผูสอน
รายงานจํานวนผูเขาอบรม,
ขอมูลการเงิน,
0
รายงานจํานวนผูสอน
ขอมูลหลักสูตร

เจาหนาที่
สถาบันกวดวิชา

รายงานการเงิน

ผูบริหาร
ระบบสารสนเทศ
สถาบันกวดวิชา รายงานสรุปการเงิน, สถาบันกวดวิชา
รายงานหลักสูตรอบรม

ตารางการอบรม,
ใบรับรองการอบรม

ขอมูลผูเขาอบรม

ผูเขาอบรม

ตัวอยาง : แผนภาพการไหลของขอมูล ระดับ 0 (Context Diagram)
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ออกแบบระบบ (Design)




นําขอมูลที่วิเคราะหไดแลวมาแยกยอยและออกแบบใหตรงตาม
ความตองการ
เปนเหมือนพิมพเขียวของระบบงาน มีการออกแบบรายละเอียด
สําหรับการทํางานของผูใช เชน





ออกแบบรายงานตางๆ
แบบฟอรม/หนาจอการทํางาน
ออกแบบฐานขอมูล
ออกแบบผังงานระบบ (System Flowchart)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ออกแบบระบบ (Design) (ตอ)
แบบฟอรมลงทะเบียนผูเ ขาอบรม
วันที่ xx/xx/xx
นาย

นาง

ชื่อ
วันเกิด
ที่อยู

นางสาว
นามสกุล

โทรศัพท
อีเมล
หลักสูตรที่เขาอบรม
ลงทะเบียน

ปด

ตัวอยาง : การออกแบบหนาจอ
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5

พัฒนาระบบ (Development)


สรางระบบตามแบบพิมพเขียวทีไ่ ดออกแบบไว


เขียนโปรแกรมในแตละสวนที่ออกแบบไว แลวนํามาประกอบกันโดย






เขียนโปรแกรมใหมทั้งหมด หรือ
ปรับปรุงโปรแกรมเดิมที่มีอยู หรือ
นําโปรแกรมบางสวนของระบบเดิมมารวมกัน

เขียนโปรแกรมโดยทีมพัฒนาโปรแกรม หรืออาจจางบุคคลภายนอก
(Out Source) มาทําหนาที่เขียนโปรแกรม

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทดสอบระบบ (Testing)




หัวหนาทีมพัฒนาระบบ (Project Leader) ดูแลเรือ่ งการทดสอบ
ระบบ และจัดทําเอกสารสําหรับเปนคูมือใหผใู ชงานนําไปปฏิบัติ
การทดสอบระบบมักจะแบงเปนระดับ ไดแก





Unit Testing ทดสอบสวนยอยของระบบ
System Testing ทดสอบทั้งระบบ

ผูทดสอบระบบ เรียกวา Tester

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดตั้งระบบ (Installation)


การติดตั้งระบบที่พฒ
ั นาเสร็จแลว มีหลายรูปแบบเชน




เปลี่ยนมาใชระบบใหมทั้งหมดทันที
คอยๆปรับเปลี่ยนโดยนําระบบใหมมาปรับใชทลี ะสวน จนครบทุกสวน
เริ่มใชงานระบบใหมคูขนานไปกับระบบเดิม

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

การบํารุงรักษา (Maintenance)



วางแผนเตรียมการรองรับหรือแกไขปญหาในการใชงานระบบ
จัดทีมงานสนับสนุน อบรมหรือจัดสอนการใชงานระบบอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7

