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การวเิคราะห์ 
และ ออกแบบ

ระบบ 

 1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับระบบ 

 2. หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 3. แบบจ าลองและเคร่ืองมือในการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 4. การวางแผนโครงการและการศึกษาเบือ้งต้น 

 5. การก าหนดความต้องการของระบบ 

 6. แผนภาพกระแสข้อมูล 

 7. การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 

 8. การออกแบบฐานข้อมูล 

 9. การพฒันาระบบและการบ ารุงรักษา 

 10. การบ ารุงรักษา 



บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับระบบ 

 - แนวคิดเก่ียวกับระบบ 

 - ระบบธุรกจิ 

 - องค์กร 

 - ระบบสารสนเทศ 

 - ความต้องการสารสนเทศ 

 - สรุบ 



บทที่ 2 หลักการ
วเิคราะห์ และ
ออกแบบระบบ 

 - ความหมายของการวเิคราะห์และ          
ออกแบบระบบ 

 - ผู้วเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 - วงจรการพฒันาระบบ 

 - หลักความส าเร็จของการพฒันาระบบ 

 - วธีิการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 - สาเหตุที่ท าให้โครงการล้มเหลว 

 - สรุป 



บทที่ 3 แบบจ าลอง
และเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

 - แบบจ าลองระบบ 

 - เคร่ืองมือ 

 - แบบจ าลองกระบวนการ 

 - แบบจ าลองข้อมูล 

 - เทคนิคการบริหาร
โครงการ 

 - สรุบ 



แบบจ าลองระบบ 



 ประโยชน์ สร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง ผู้ปฏิบัตงิาน  
โปรแกรมเมอร์ และนักวิเคราะห์ระบบ ก่อนลงมือสร้างระบบจริง 
อธิบาย 

 - กระบวนการท างานของระบบ   

 - อธิบายรายละเอียดข้อมูล  

 - แผนในการบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 
 

SA User Program
mer 

(ตอ่) แบบจ าลองระบบ 



  เคร่ืองมือ (Tool) 



  เคร่ืองมือ (Tool) (ตอ่) 



บทที่ 4 การวางแผน
โครงการ และการศึกษา

เบือ้งต้น 

 - การริเร่ิมโครงการพัฒนาระบบ 

 - การวางแผนและการคัดเลือกโครงการ 

 - การศึกษาระบบเบือ้งต้น 

 - การศึกษาความเป็นไปได้ 

 - สรุบ 



4.1 เหตุการริเร่ิมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ( 5 ประการ) 

 4.1.1 Improves Services 
 4.1.2 Better  
Information 

 4.1.3 More Information 

 4.1.4 Stronger  Controls 

 4.1.5 Reduce 
 Cost 

  1.การริเร่ิมโครงการพัฒนาระบบ 



4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ 

   4.2.1  ปัจจัยภายในองค์กร 
  ความต้องการของผู้ใช้ระบบ  ทศิทางของผู้บริหาร
ระดับสูง ฝ่ายเทคโนโลยี ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน   

   4.2.1  ปัจจัยภายนอกองค์กร 
  ภาวะทางเศรษฐกจิ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
บริษัทผลิต Hardware Software และจัดจ าหน่าย 
ภาวะการแข่งขันทางธุรกจิ นโยบายรัฐบาล  ลูกค้า 

1. การริเร่ิมโครงการพฒันาระบบ 



2. การวางแผนและการคัดเลือกโครงการ 

 4.2.1 การก าหนดโครงการพัฒนาระบบ อาจมีหลายแนวทางขึน้อยู่
กับระดบัการบริหารและ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 4.2.2 การจ าแนกและจัดล าดบัโครงการ  แต่งตัง้คณะกรรมการประเมิน 
โดยก าหนดเกณฑ์ได้ผลประโยชน์สูงสุดด้าน เวลา คชจ. ทรัพยากร 

 4.2.3 การคัดเลือกโครงการพัฒนาระบบ จะยอมรับหรือปฏิเสธ 
ปรับปรุงจุดประสงค์โครงการ 

 4.2.4 ทางเลือกในการน าระบบใหม่มาใช้งาน จ้างบุคคลภายนอก
สร้างระบบ จัดซือ้โปรแกรมส าเร็จรูป ครุภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง 



3. การศกึษาระบบเบือ้งต้น 

ขัน้ตอนที่ 1 ท าความเข้าใจกับปัญหา หรือความจ าเป็นของปัญหา 

ขัน้ตอนที่ 2 ก าหนดขอบเขตของระบบงานและข้อจ ากัด 

ขัน้ตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อเทจ็จริง 

ขัน้ตอนที่ 4 ก าหนดประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 

ขัน้ตอนที่ 5 ประเมินการบริหารโครงการด้านเวลาและค่าใช้จ่าย 

ขัน้ตอนที่ 6 น าเสนอผลการศึกษา 

4.3.1 ขัน้ตอนการศึกษาระบบเบือ้งต้น 



3. การศกึษาระบบเบือ้งต้น 

4.3.2 การก าหนดปัญหา 

1. ธรรมชาตขิองปัญหา ที่สามารถเหน็ชัด (ร้องทุกข์) หรือสังเกต 

2. ก าหนดขอบเขตของปัญหา ขนาด ระยะเวลา ความรับผิดชอบ 

3. วัตถุประสงค์ ผู้ใช้ระบบต้องการอะไร (ค้นหาเอกสารได้เร็วขึน้) 



4. การศกึษาความเป็นไปได้ 

4.4.4. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลดต้นทุน 

4.4.1. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัตงิาน 

4.4.2. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 

4.4.3. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ 



บทที่ 5 การก าหนด
ความต้องการ     
ของระบบ 

 - กจิกรรมหลักของการวเิคราะห์ระบบ 

 - การก าหนดความต้องการของระบบ 

 - วธีิการดัง้เดมิในการก าหนดความต้องการ
ระบบ 

 - วธีิการสมัยใหม่ในการก าหนดความต้องการ
ระบบ 

 - สรุบ 



การวิเคราะห์ระบบเป็น
ขัน้ตอนที่ 2 ของ วงจร
การพัฒนาระบบ 



1. ท าความเข้าใจกับระบบงานเดมิ จากการศึกษา
ระบบงานเดมิ 

2. ก าหนดสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเตมิ ก าหนดแนวทาง
การปรับปรุงระบบงานเดมิให้ดีขึน้ 

3. พัฒนาแนวคดิส าหรับระบบงานใหม่  สร้าง
แบบจ าลองแนวคดิ กระบวนการ 

5.1 กิจกรรมหลักของการวเิคราะห์ระบบ 



หลักในการค้นหาความต้องการ 

Who What  Where  When  Why How 

เป็น Function (ขัน้ตอนการท างานปกต ิ
การจ่ายเงนิเดือน or Non-Function สิ่งที่
สนับสนุน (เทคโนโลยี เคร่ืองมือ) 

5.2 การก าหนดความต้องการของระบบ 

ชนิดของความต้องการระบบ 



ขัน้ตอนการวิเคราะห์ความต้องการ 

- ข้อมูลความต้องการที่รวบรวมจากข้อเทจ็จริง   
-  ก าหนดรายละเอียดที่ควรจะมีขึน้ใหม่ 
- จัดท ารายละเอียดในรูปของเอกสารน าเสนอ 

5.2 การก าหนดความต้องการของระบบ (ต่อ) 

วิธีการก าหนดความต้องการของระบบ 

- วิธีการดัง้เดมิในการก าหนดความต้องการระบบ 
- วิธีการสมัยใหม่ในการก าหนดความต้องการระบบ 



5.3 วธีิการดัง้เดมิในการก าหนดความต้องการระบบ 

การสัมภาษณ์ (Interview) 

- แบบมีโครงสร้าง 
- แบบไม่มีโครงสร้าง 

แบบสอบถาม (Questionaire) 

- ค าถามปลายปิด (เลือกตอบ ระดับความคิดเหน็ 
จัดล าดบั) 

- ค าถามปลายเปิด 



5.3 วิธีการดัง้เดมิในการก าหนดความต้องการระบบ (ต่อ) 

การสังเกตุ (Observation) 

- แบบมีส่วนร่วม 
- แบบไม่มีส่วนร่วม 

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- แบบฟอรม์ Input  (ใบสมัคร)  แบบฟอร์ม
รายงานภายใน แบบฟอร์ม Output (ใบส่ังซือ้) 

- ค าถามปลายเปิด 



5.3 วิธีการดัง้เดมิในการก าหนดความต้องการระบบ (ต่อ) 

แหล่งข้อมูล 

จากภายในและ ภายนอกองค์กร 
- จากเอกสารของหน่วยงาน (รายงานประจ าปี) 

เอกสารการปฏิบัตงิาน (คู่มือการปฏิบัตงิาน) 
Website  
 

- วารสาร สิ่งพมิพ์ที่เกี่ยวข้อง จากความคิดเหน็ของ
คนท างาน 



5.4 วธีิการสมัยใหม่ในการก าหนดความต้องการระบบ 

การออกแบบระบบแบบมีส่วนร่วม 

- จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่เก่ียวข้องทัง้หมด (ผู้ใช้ระบบ 
ผู้บริหาร ผู้สนับสนุน SA  IS เลขาจดบันทกึการ
ประชุม และผู้น าการประชุม 



บรรยากาศการจัดห้องประชุม 



5.4 วิธีการสมัยใหม่ในการก าหนดความต้องการระบบ (ต่อ) 

การออกแบบระบบแบบรวดเร็ว 



บทที่  6 
แผนภาพ   

กระแสข้อมูล 

 - ความส าคัญของแผนภาพกระแสข้อมูล 

 - ประเภทของแผนภาพกระแสข้อมูล 

 - การพัฒนาแผนภาพกระแสข้อมูล 

 - แผนภาพบริบท 

 - แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 

 - แผนภาพกระแสข้อมูลระดับต ่าลงมา 

 - สรุบ 

../เอกสารการสอน การวิคราะห์และออกอบบระบบ.pdf


ความส าคัญของแผนภาพกระแสขอ้มูล 



ความส าคัญของแผนภาพกระแสขอ้มูล (ต่อ) 

ความหมาย 



วัตถุประสงค์ในการใชแ้ผนภาพกระแสข้อมูล 



สัญลักษณ์ในแผนภาพกระแสข้อมูล 



สัญลักษณ์ในแผนภาพกระแสข้อมูล (ต่อ) 

กระแสข้อมูล (Data Flows) 

กระบวนการ (Process) แหล่งจัดเก็บข้อมูล 
(Data Store) 

เอนติตี้ภายนอก (External 
Entity) 



กฎในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล  

กระบวนการ 



กฎในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล (ต่อ)  

เอนติตี้ภายนอก 



กฎในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล (ต่อ)  



กฎในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล (ต่อ)  

แหล่งจัดเก็บ
ข้อมูล (Data 
Store) 



กฎในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล (ต่อ)  



กฎในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล (ต่อ)  

กระแสข้อมูล  
(Data Flows) 



ประเภทของแผนภาพกระแสข้อมูล 



ประเภทของแผนภาพกระแสขอ้มูล (ต่อ) 



 การพัฒนาแผนภาพกระแสข้อมูล 



 การพัฒนาแผนภาพกระแสข้อมูล (ต่อ) 



แผนภาพบริบท 



แผนภาพบริบท (ต่อ) 



ตัวอย่าง แผนภาพบริบท (ต่อ) 



แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 



แผนภาพ 
กระแส
ข้อมูล 

ระดับ 0 
(ต่อ) 



แผนภาพกระแสข้อมูลระดับต  าลงมา 



แผนภาพ 
กระแสข้อมูล 
ระดับต  าลงมา 

(ต่อ) 



แผนภาพ 
กระแสข้อมูล 
ระดับต  าลงมา 

(ต่อ) 



บทที่ 7 การออกแบบ
ส่วนต่อประสาน    

กับผู้ใช้ 

 - ภาพรวมของการออกแบบระบบ 

 - กจิกรรมหลักในการออกแบบระบบ 

 - วัตถุประสงค์ในการออกแบบระบบ 

 - การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 

 - การออกแบบอินพุต 

 - การออบแบบเอาต์พุต 

 - สรุบ 



 ภาพรวมของการออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบ เป็นจนิตนาการของผู้ออกแบบระบบใน 2  
ด้าน                 
     -  ตรรกศาสตร์ แสดงทศิทางการไหลของงาน แนวคิด 
     -  กายภาพ  รายละเอียดการป้อนข้อมูล การค านวน การ
จัดเก็บ วิธีการจัดเรียง 



User 
ระบบเช่า
หนังสือ 

ยืม
หนงัสือ 

ค ำนวน
คำ่ปรับ 

ออก
รำยงำน 

บนัทกึ
ประวตัิ 

ความต้องการของ 
User/ผู้บริหารตาม

โครงสร้าง 

 ภาพรวมของการออกแบบระบบ 



Input Process Output 

 กจิกรรมหลักในการออกแบบระบบ 



ขั้นตอนการออบแบบระบบ  

1. ออกแบบ Output 
 - Output Layout โครงร่างเอกสารรายงานที ต้องการ 
 

2. ออกแบบ Process 
 - วิธีการค านวน  การจัดเก็บข้อมูล (File หรือ Entity) 
ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 
 

3. ออกแบบ Input 
 - ออกแบบข้อมูลน าเข้า  แบบฟอรม์ต่างๆ 



1. ออกแบบ Output 



บทที่  8        
การออกแบบ
ฐานข้อมูล 

 - หลักการออกแบบฐานข้อมูล 

 - กระบวนการออกแบบฐานข้อมูล 

 - การออกแบบฐานข้อมูลระดับ
แนวความคดิ 

 - การออกแบบฐานข้อมูลระดับ
ตรรกะ 

 - สรุบ 



 1. หลักการออกแบบฐานข้อมูล 

ต้องมีความเข้าใจ 

- ความต้องการ 
    ของผู้ใช้งาน 

- แนวคดิ 
- ความส าคัญ 
- คุณสมบัตฐิานข้อมูล 
- ความสัมพันธ์ 



ผู้ขายสนิค้า 

ลูกค้า 

พนักงานขาย 

สินค้าคงคลัง ส่ังซือ้ 

ขาย 
ส/ค 

เบกิ 
ส/ค 

ID_A 

Num_O 
add_A 

name_A 

add_A2 add_A1 

tell_A ID_G name_G 

num_G_
stock 

Date_O 

1 
 
1 
m 

1 
 
n 
n 

1 
 
1 
m 

1 
 
n 
m 

1 
1 
m 

1 
n 
n 

ID_e 

Num_e 

add_e 

add_e 

Num_w 

Date_w 

ID_c name_c 

add_c 
add_c1 

add_c2 

tell_c 
Num_s 

Date_s 



1. ความหมายของฐานข้อมูล 
 

 หมายถงึ แหล่งที่รวบรวม จัดเกบ็ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน โดย
มีระบบการจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ การจัดเกบ็ การบ ารุงรักษา การ
เรียกใช้งาน และการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล 

2. ความส าคัญของฐานข้อมูล 
 

- ลดความซ า้ซ้อนของข้อมูล  - Share  Resource 
- ลดความขัดแย้งของข้อมูล  - ความเป็นอสิระของข้อมูล 
- ก าหนดความปลอดภัยของข้อมูล - สามารถขยายงานได้ง่าย 
- รักษาความถูกต้องของข้อมูล 

1. หลักการออกแบบฐานข้อมูล (ต่อ) 



3. ระดับการออกแบบ 
 

    1. ระดับภายนอก (User just click or choose) 

 

2. ระดับหลักการ (limited to see only data) 

 

3. ระดับภายใน (reach 
      relationship DBMS) 

Hi 

1 n 

1. หลักการออกแบบฐานข้อมูล (ต่อ) 



2. กระบวนการออกแบบฐานข้อมูล 
 Design of Process 

1. วิเคราะห์ความ
ต้องการ 

        Analyst  Org.  Need  

- Analyst Organization 
- How Old Method Working 
- Setting Org. Purpose and 

Located Data Limited 



2. กระบวนการออกแบบฐานข้อมูล 
 Design of Process (ต่อ) 

2. ขัน้ตอนการออกแบบ
ฐานข้อมูล 
   Database Design 

- Collect and Analyst Data 
- Find DBMS to Solve Problem 

or Org. Need 
- **Conceptual Design 
- Take out of Database Design 

to Management System 
- Physical Design (Deep Detail) 
- Evaluate DBMS 



ผู้ขายสนิค้า สินค้าคงคลัง ส่ังซือ้ 

ID_A 

Num_O 
add_A 

name_A 

add_A2 add_A1 

tell_A ID_G name_G 

num_G_
stock 

Date_O 

1 
 
1 
m 

1 
 
n 
n 

3. การออกแบบฐานข้อมูลระดบัแนวคดิ 
 Conceptual Design of Database 

3.1 แผนภาพความสัมพันธ์ 1 : 1   one to one 

1 : n   one to many 

m : n   many to many 



3. การออกแบบฐานข้อมูลระดบัแนวคดิ 
 Conceptual Design of Database (ต่อ) 

3.2 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้แผนภาพแสดง 
ความสัมพันธ์ของเอนตติี ้(Entity) 

3.2 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้แผนภาพแสดง 
ความสัมพันธ์ของเอนตติี ้(Entity) 

3.2.1 Entity  = table = file 
  It’s have normal entity and weak entity as it is. 

normal entity weak entity 

For this weak entity it’s not 
perfect by itself but depend on 
another entity to fulfillment  



3. การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคดิ Conceptual Design of Database (ต่อ) 

3.2 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของเอนตติี ้(Entity) (ต่อ) 

3.2.1 Attribute = field  

ผู้ขายสนิค้า สินค้าคงคลัง ส่ังซือ้ 

ID_A 

Num_O 
add_A 

name_A 

add_A2 add_A1 

tell_A ID_G name_G 

num_G_
stock 

Date_O 

1 
 
1 
m 

1 
 
n 
n 

Primary 
Key 

Relation From 
Calculate 

More than 
one data  

Can be  
have Sub 
attribute 



4. การออกแบบฐานข้อมูลระดบัตรรกะ 
 Logic  Design of Database  

1 NF (first normal form) 

3 NF (third normal form) 

2 NF (second normal form) 

จ าลองข้อมูลจาก การ Input output  form  
that you design  จ าลองข้อมูลที่จะป้อน ใน 

1 ตาราง  ส่ิงที่ซ า้กันเขียน 1 ครัง้ จัดกลุ่มการเขียน 

ตรวจข้อมูล 1NF หากซ า้แยก
ตารางออก 

ตรวจข้อมูล 2NF หากซ า้แยก
ตารางออก เพิ่มอีก 



1 NF (first normal form) 



2 NF (second normal form) 



3 NF (third normal form) 



ผู้ขายสนิค้า สินค้าคงคลัง ส่ังซือ้ 

ID_A 

Num_O 
add_A 

name_A 

add_A2 add_A1 

tell_A ID_G name_G 

num_G_
stock 

Date_O 

1 
 
1 
m 

1 
 
n 
n 



สรุป ฐานข้อมูลจะได้ 4 table 

หน้าที่ของ DBMS 

ผลลัพธ์ต้องได้ดัง Input 
หรือ Output ที่ต้องการ 



ความสัมพันธ์ Relation 

Master File 

Master File 

Master File 

Transection File 

Primary Key 

Foreign  Key 



ความสัมพันธ์ Relation 

1 n 
n 1 

1 

n 



บทที่ 9 การพัฒนาระบบ
และการบ ารุงรักษา 

 - การพัฒนาระบบ 

 - การทดสอบระบบ 

 - การฝึกอบรม 

 - การตดิตัง้ระบบและการ
ประเมินระบบ 

 - สรุบ 



บทที่ 10         
การบ ารุงรักษา 

 - การบ ารุงรักษาระบบ 

 - ประเภทของการ
บ ารุงรักษาระบบ 

 - ปัญหาจากการ
บ ารุงรักษาระบบ 

 - กระบวนการบ ารุงรักษา
ระบบ 

 - สรุบ 


