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คอมพิวเตอร (Introduction to Computer ) นายอณุศร พุมพวง 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ anusorn@bangkok.go.th

วัตถปุระสงค

เพื่อใหนกัศึกษา รูจักและเขาใจ การใชงาน การบริหารจัดการ 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกจิ 

ใหรูจักระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อธิบายองคประกอบของระบบคอมพิวเตอรทั้ง Hardware / Software / 

Peopleware / Network / Data & Information / Application

คอมพิวเตอร 
(Introduction to Computer)

Geo2GIS
.com
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- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทํางานของระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 

- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโปรแกรม ซอรฟแวร ระบบสารสนเทศ และการใชสารสนเทศเพื่อ

การบริหาร  การพัฒนาองคการ

- แนวคิด ความรูดานขอมูลและสารสนเทศ การจัดการขอมูล และระบบฐานขอมูลเบื้องตน 

-แนวคิด ความรูดานการสื่อสารขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การนําระบบ

เครือขายมาประยุกตใชในภาครัฐและภาคธุรกิจ การใชประโยชนจากแหลงขอมูลตาง ๆ ผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 

- ศึกษาการพัฒนา การบรหิารจัดการ บุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ศึกษาจริยธรรม กฎหมายที่เกีย่วกับคอมพิวเตอร และการปองกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอร 
(Introduction to Computer)
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- ศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเบื้องตน

- ศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรการบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

- ศึกษา กรณีศกึษาการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวของ

- ศึกษากรณีศึกษาองคการหรือหนวยงาน ที่ประสบความสําเร็จ

ในการใชระบบสารสนเทศในการบริหาร 

คอมพิวเตอร 
(Introduction to Computer)
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.com
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แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเบื้องตน

ขอบเขตเนื้อหา : Application ความจําเปน กระบวนการพัฒนาระบบ

แนวคิดการบริหาร จัดการทรพัยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอบเขตเนื้อหา : แนวคิดของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มมุมองของ

การบริหารงานและการลงทุนสําหรับผูบรหิาร ทั้งดาน 
1. การจัดจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Consultants & Expertise)

2. อุปกรณคอมพิวเตอรและสวนตอพวง (Computers and Peripherals)

3. โครงสรางพื้นฐานของเครือขาย (Networks Infrastructure) 

4. ระบบขอมูลและสารสนเทศ (Data and Information) และระบบซอฟตแวรประยุกต (Application Software)

5. การพัฒนาบุคลากรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Human Resource Development)

6. การบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Maintenances)

คอมพิวเตอร 
(Introduction to Computer)
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ศึกษา กรณศีึกษาการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยทีีเ่กี่ยวของ

ขอบเขตเนื้อหา : แนะนาํการใชงานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและนาสนใจ 

เชน Mobile, Kiosk, Internet, Intranet, เทคโนโลยี GPS, GIS, Remote Sensing ฯลฯ

ศึกษากรณศีึกษาองคการหรือหนวยงาน ทีป่ระสบความสําเรจ็ในการใชระบบสารสนเทศใน

การบริหาร 

ขอบเขตเนื้อหา : ตัวอยางการพัฒนาองคการโดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม รวมทั้งการ 

Integrate หลายเทคโนโลยีเขาดวยกัน

คอมพิวเตอร 
(Introduction to Computer)
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ศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเบื้องตน

ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ  (Information System)(Information System) : 

httphttp://://mapsmaps..googlegoogle..coco..thth//

GoogleEarth

Geo2GIS
.com
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การนําเอาการนําเอาองคประกอบองคประกอบตางตาง  ๆๆ  มาผสมผสานทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายมาผสมผสานทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

คน (People)
ทรัพยากร (Resource)

แนวคิด (Concept)

กระบวนการ (Process)

ความหมาย : ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ
ระบบระบบ  (System)(System) : 

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเบื้องตน

Geo2GIS
.com



คน (People)

ทรพัยากร (Resource)

แนวคิด (Concept)

กระบวนการ (Process)

กลุมกลุม((Set) : Set) : องคประกอบองคประกอบ((Component) Component) 

วัตถุประสงควัตถุประสงค((PurposePurpose))รวมกันรวมกัน

ขอบเขตขอบเขต((BoundaryBoundary))
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ความหมาย : ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ
ระบบระบบ  (System)(System) : 
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คน (People)

ทรพัยากร (Resource)

แนวคิด (Concept)

กระบวนการ (Process)

กลุม(Set) : องคประกอบ(Component) 

วัตถุประสงค(Purpose)รวมกัน

ขอบเขต(Boundary)
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Internal 

Environment

External 

Environment

ความหมาย : ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ
ระบบเปดระบบเปด  (Open System)(Open System) : 

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเบื้องตน
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คน (People)

ทรพัยากร (Resource)

แนวคิด (Concept)

กระบวนการ (Process)

กลุม(Set) : องคประกอบ(Component) 

วัตถุประสงค(Purpose)รวมกัน

ขอบเขต(Boundary)
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Internal 

Environment

External 

Environment

ความหมาย : ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ
ระบบปดระบบปด  (Close System)(Close System) : 

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเบื้องตน
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ขอมูล (Data : Raw Data)

ขบวนการวิเคราะห(Analysis)และประมวลผล (Process)

สารสนเทศ (Information)
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จุดมุงหมายพื้นฐาน :

ความรู (Knowledge)

ที่ชวยแกปญหา/สรางโอกาส

ในการดําเนินงานขององคการ

ความหมาย : ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ
สารสนเทศสารสนเทศ  (Information)(Information) : 

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเบื้องตน
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ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ ( (Information System Information System หรือหรือ  ISIS))

วิกิพีวิกิพีเดียเดีย  ::  เปนระบบพืน้ฐานของเปนระบบพืน้ฐานของการทํางานการทํางานตางๆตางๆ  ในรูปแบบของในรูปแบบของ

การเก็บการเก็บ ( (inputinput) ) การจัดการการจัดการ ( (processingprocessing) ) เผยแพรเผยแพร ( (outputoutput) ) และมีและมี

สวนเก็บขอมูลสวนเก็บขอมูล ( (storagestorage))

Yahoo! Yahoo! รอบรูรอบรู  ::  งานงานประยุกตประยุกตคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรและและระบบสื่อสารระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมโทรคมนาคมที่ทําหนาที่ที่ทําหนาที่ รับขอมูลรับขอมูล ( (inputinput) ) แลวนํามาแลวนํามาประมวลผลประมวลผล  
((processprocess) ) ใหเปนใหเปนสารสนเทศสารสนเทศ ( (informationinformation) ) ในรูปแบบตางในรูปแบบตาง  ๆๆ  ที่เปนที่เปน
ประโยชนแกการใชงานประโยชนแกการใชงาน 

ความหมาย : ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ  ::

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเบื้องตน

Geo2GIS
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สารบัญบริการภาครัฐสารบัญบริการภาครัฐ

http://www.thaigov.net/

กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/ กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/info/

ระบบสารสนเทศ

e-Service
e-Office

จุดมุงหมายพื้นฐาน :

ความรู (Knowledge)

ที่ชวยแกปญหา/สรางโอกาส

ในการดําเนินงานขององคการ

Geo2GIS
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Database
PW (IT)HW / SW NW & Communication

ระบบสารสนเทศ
e-Service 
e-Office
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Information

Portal

ลักษณะของระบบสารสนเทศลักษณะของระบบสารสนเทศ

http://app.www.sg
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นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย

กรอบนโยบาย IT 2010

e-Industry
e-Commerce

Services/agriculture/tourism
e-Government

e-Society

e-Education

นวัตกรรม, วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี, การวิจัยและพัฒนา, องคความรู

การพัฒนาสารสนเทศ, ทักษะพื้นฐานของประชาชนและบุคลากรดาน IT

โครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม

ปริมาณ                                                                คุณภาพ   

เศรษฐกิจ                                                                สังคม

http://123.242.139.201/main.php?filename=eindus

Geo2GIS
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กรอบนโยบาย IT 2010

e-Industry
e-Commerce

Services/agriculture/tourism
e-Government

e-Society

e-Education

นวัตกรรม, วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี, การวิจัยและพัฒนา, องคความรู

การพัฒนาสารสนเทศ, ทักษะพื้นฐานของประชาชนและบุคลากรดาน IT

โครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม

ปริมาณ                                                                คุณภาพ   

เศรษฐกิจ                                                                สังคม

ระบบสารสนเทศ
e-Service 
e-Office

Database PW (IT)HW / SW NW & Communication

Information

Portal
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ศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเบื้องตน

แนวคิดการจัดทําระบบสารสนเทศแนวคิดการจัดทําระบบสารสนเทศ  (Information System)(Information System) : ระดบัองคการระดบัองคการ 

ผูบริหารผูบริหาร

ระดับลางระดับลาง

พนกังานระดบัปฏิบตัิงานพนกังานระดบัปฏิบตัิงาน

สารสนเทศ :

ระบบสารสนเทศ
TPS / MRS /DSS / EIS / ES /….

ภารกิจองคการ 

Functions/Area/Agenda

ผูบริหารผูบริหาร

ระดับกลางระดับกลาง

ผูบริหารผูบริหาร

ระดับสูงระดับสูง

พัฒนาแผนระยะยาว 

>กลยุทธ

พัฒนาแผนระยะสั้น 

>กลวิธี

พัฒนางาน กํากับ ควบคุม

> วันตอวัน

หนาที่ประจําวัน

e-Service 
e-Office

Geo2GIS
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การพฒันาระบบสารสนเทศ
(System Development )

สาเหตุสาเหตุ

-การเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหาร

และการปฏิบัติงาน

-การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

-การปรับองคการ

กิจกรรมทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมด  ::  นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อแกปญหาแกปญหา

หรือหรือเพิ่มประสทิธิภาพเพิ่มประสทิธิภาพหรือหรือสรางโอกาสสรางโอกาสใหกับองคการใหกับองคการ

พิจารณา
- กระบวนการทางธุรกิจ

- บุคลากร

- วิธกีารและเทคนิค

- เทคโนโลยี

- งบประมาณ

- ขอมูลและโครงสรางพื้นฐาน

ภายในองคการ

- การบริหารโครงการ

Geo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ
(System Development )

วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

1. การพัฒนาระบบงานแบบดัง้เดมิ (Traditional SDLC Methodology) หรือ 

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต (Systems Development Life Cycle : SDLC)

2.  การสรางตนแบบ (Prototyping) 

3.  การพัฒนาระบบโดยผูใช (End-user Development)

4.  การใชบริการจากแหลงภายนอก (Outsourcing) 

5.  การใชซอฟแวรสําเร็จรูปประยุกต (Application Software Package)
Geo2GIS

.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบดั้งเดิมการพัฒนาระบบงานแบบดั้งเดิม  

((Traditional SDLC MethodologyTraditional SDLC Methodology) ) 

หรือหรือ  

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต  

((SystemsSystems DevelopmentDevelopment LifeLife CycleCycle :: SDLCSDLC))Geo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

1. 1. การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

1.1 การกําหนดและเลือกสรรโครงการ (System Identification and Selection)

หรือ การสํารวจและวางแผนระบบ (Systems Investigation and Planning)

หรือ การกําหนดปญหาและความตองการ (Problem Definition and Requirement)

1.2 การวิเคราะหระบบ (Systems Analysis)

1.3 การออกแบบระบบ (Systems Design)

1.4 การเขียนโปรแกรม (Programming)

1.5 การทดสอบระบบ (Testing)

1.6 การนําระบบไปติดตั้ง (Implementation)

1.7 การปฏิบัติงานโดยใชระบบใหม (Operation)

1.8 การบํารุงรักษา (Maintenance)
Geo2GIS

.com
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วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ anusorn@bangkok.go.th

การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

การสํารวจและวางแผนระบบ
(Systems Investigation and Planning)

การสํารวจและวางแผนระบบ
(Systems Investigation and Planning)

การวิเคราะหระบบ
(Systems Analysis)

การวิเคราะหระบบ
(Systems Analysis)

การออกแบบระบบ
(Systems Design)

การออกแบบระบบ
(Systems Design)

การเขียนโปรแกรม
(Programming)

การเขียนโปรแกรม
(Programming)

การทดสอบระบบ
(Systems Testing)

การทดสอบระบบ
(Systems Testing)

การนําระบบไปติดตั้ง
(Implementation)

การนําระบบไปติดตั้ง
(Implementation)

การปฏิบัติงาน & การบํารุงรักษา
(Operation & Maintenance)

การปฏิบัติงาน & การบํารุงรักษา
(Operation & Maintenance)ยอนกลับไปขั้นตอนกอนนี้หรือหยุดยอนกลับไปขั้นตอนกอนนี้หรือหยุดGeo2GIS

.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

- คนหาโครงการพัฒนาระบบทีส่มควรพัฒนา

- จัดลําดับความสําคญั

- คดัเลือกโครงการ

การกําหนดและเลือกสรรโครงการ (System Identification and Selection)

หรือ การสํารวจและวางแผนระบบ (Systems Investigation and Planning)

หรือ การกําหนดปญหาและความตองการ (Problem Definition and Requirement)

Geo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

1. รับรูสภาพปญหา สรุปสาเหตุ เสนอแนวคิดแกปญหาดวยระบบสารสนเทศ 

2. ศึกษาความเปนไปได 

- ความเปนไปไดดานเทคนิค (Technical Feasibility) 

- ความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร (Economic Feasibility) 

- ความเปนไปไดดานพฤติกรรม (Behavioral Feasibility)

3. รวบรวมและกําหนดความตองการใหชัดเจนถูกตอง

การกําหนดและเลือกสรรโครงการ (System Identification and Selection)

หรือ การสํารวจและวางแผนระบบ (Systems Investigation and Planning)

หรือ การกําหนดปญหาและความตองการ (Problem Definition and Requirement)

ตัวอยาง BMA GIS Online
Geo2GIS

.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

การวิเคราะหระบบ (Systems Analysis)การวิเคราะหระบบ (Systems Analysis)

การนาํความตองการในขัน้ตอนแรกมาวิเคราะหในรายละเอียด

- วิเคราะหระบบเดิม

- กําหนดความตองการของระบบใหม

- สรางแบบจําลองเชิงตรรกะ คือ Data Flow Diagram, System Flowchart,  

ER-Diagram เปนตน

- สรางพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)
Geo2GIS

.com



26
คอมพิวเตอร (Introduction to Computer ) นายอณุศร พุมพวง 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ anusorn@bangkok.go.th

Geo2GIS
.com



27
คอมพิวเตอร (Introduction to Computer ) นายอณุศร พุมพวง 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ anusorn@bangkok.go.th

เลือกชั้นขอมูลแผนที่ทีต่รงกับ

ขอมูลสถิติจากฐานขอมูล GIS

ออกแบบการ

นําเสนอแผนที่

ขอมูลแผนที่

ขอมูลสถิติ

กรุงเทพฯ

คดัเลือกขอมูลสถติ ิที่

อางอิงเชิงพื้นที่

Convert ขอมูลสถติิและ 

จัดทาํรหัสประจาํตวัขอมูล

สราง/แกไขชั้นขอมูล 

แผนที่(Spatial Data)

เชื่อมโยงขอมูลสถิติกับชั้น

ขอมูล แผนที่(Spatial Data)

จัดทาํขอมูลแผนทีด่วย

ระบบ GIS
ขอมูลแผนที่ ขอมูล

ประกอบแผนที่ 

และโปรแกรม

Start

END

System Flow Diagram

ระบบการนําเสนอ

ขอมูลสถิติ กทม.

ในรูปแผนที่

กองนโยบาย

และแผนรวม

ศูนยขอมูล

กรุงเทพมหานครฝายขอมูลและแผนงาน

ฝายระบบเครือขาย

Context Diagram

Geo2GIS
.com
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1

Data 

Conversion

ขอมูลสถิติ 

(File.xls) และ

หนังสือสถิติ กทม.

กองนโยบาย

และแผนรวม

ขอมูลสถิติ 

(File.mdb)

ผูใชแผนที่

แผนที่

3

เชื่อมโยง

ขอมูลและ

จัดทําแผนที่

แฟมขอมูล Spatial Data
แฟมขอมูล Attribute Data

แฟมขอมูลโปรแกรมนําเสนอแผนที่

2

นําเขา แกไขและ 

ปรับปรุงขอมูล

Spatial Data

Spatial 
Data

Data Flow Diagram Level 0

1.1

คัดเลือกขอมูล

สถิติ

ที่อางอิงเชงิ

พื้นที ่

ขอมูลสถิติ 

(File.xls) และ

หนงัสือสถิติ กทม.

กองนโยบาย

และแผน

รวม

รายการขอมูลสถิติ 

(File.xls)

แฟมขอมูล Attribute Data

1.2

Data 

Conversion 

(file.xls to 

file.mdb)

1.3

จัดโครงสราง

และกําหนด

รหัสประจําตวั

ขอมูลสถิติใหม

รายการขอมูลสถิติ 

(File.mdb)

รายการขอมลูสถิติ 

(Attribute Data)

Data Flow Diagram Level 1

Geo2GIS
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Library
Link

Library_Cod
e

Name Library_Code

ServiceExhibition

Address

1 Book

Member

1
ตําแหนงหองสมดุใน

ความรับผิดชอบของ

สํานักสวัสดิการสังคม

ER-Diagram หมวดทรัพยากรมนุษยและสงัคม (สวนทีอ่างอิงตําแหนงหองสมุดในความรับผิดชอบของสาํนักสวสัดกิารสังคม)

Geo2GIS
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Item Name

Width N. Dec Description Type Remark

Library_Code 4 - รหสัเขต Text Primary Key

Address 80 - สถานที่ตั้ง Text

Book 6 - จํานวนหนังสือ Number

Member 6 - จํานวนผูใชบรกิาร Number

Service 5 - จํานวนครั้งบริการตอบคําถาม Number

Exhibition 3 - จํานวนครั้งจัดนิทรรศการ Number

District_Code 2 - รหัสเขต Text Primary Key

Male 6 - จาํนวนประชากรชาย Number

Female 6 - จาํนวนประชากรหญิง Number

Area 6 2 พื้นที่(ตร.กม.) Number

Density 5 - ความหนาแนน(คน/ตร.กม.) Number

Geo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

การออกแบบระบบ (Systems Design)การออกแบบระบบ (Systems Design)

1.การออกแบบเชงิตรรกะ (Logical Systems Design)

การออกแบบสวนของระบบสารสนเทศ และความสัมพันธขององคประกอบในลักษณะ

ที่เปนการออกแบบ อินพุท, เอาทพุท, ฐานขอมลู, การสื่อสารโทรคมนาคม, การควบคมุ,

และความปลอดภัยของขอมลู

- ออกแบบแบบฟอรมและรายงาน

- ออกแบบ User Interface

- ออกแบบฐานขอมูลในระดับตรรกะ
Geo2GIS
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1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

หมายเลข 

.เนื้อหาขอมูลในแผนที่

.ตราสัญลักษณกรุงเทพมหานคร

.ขอความ “กรุงเทพมหานคร”

.ชื่อแผนที่

.คําอธิบายสัญลักษณ (Legend)

.ทิศเหนือ (North)

.ชื่อชุดแผนที ่(Series Name)

.มาตราสวนเศษสวน  (Fraction 

Scale)

.มาตราสวนเสนบรรทัด (Graphic 

Scale)

.ขอความที่นาเชื่อถือ (Credit Note)

รายละเอียดประจําขอบระวางแผนที่
Geo2GIS
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

การออกแบบระบบ (Systems Design)การออกแบบระบบ (Systems Design)

2.การออกแบบดานกายภาพ (Physical Systems Design)

การเปลี่ยนแปลงเชิงตรรกะซึ่งมีลักษณะนามธรรม ใหมีลักษณะดานเทคนิค

มากขึ้น รวมทั้งการออกแบบฮารดแวร, ซอรฟแวร, และฐานขอมูล

- การออกแบบฐานขอมลูในระดับกายภาพ

- การออกแบบ ApplicationGeo2GIS
.com
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รายการขอมูล : จํานวนหองสมุดที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักสวัสดิการสงัคม

Table Name : Library

Item 

Name

Width N. Dec Description Type Remark

Library_

Code

4 - รหัสเขต Text Primary Key

Address 80 - สถานที่ตั้ง Text

Book 6 - จํานวนหนังสือ Number

Member 6 - จํานวนผูใชบริการ Number

Service 5 - จํานวนครั้งบริการตอบคําถาม Number

Exhibitio

n

3 - จํานวนครั้งจัดนิทรรศการ Number

รายการขอมูล : จํานวนประชากร  พื้นที่  ความหนาแนน  จํานวนบาน  จําแนกตามเขตในกรุงเทพมหานคร

Table Name : Dist_pop

Item Name

Widt

h

N. 

Dec

Description Type Remark

District_Code 2 - รหัสเขต Text Primary Key

Male 6 - จํานวนประชากรชาย Numbe

r

Female 6 - จํานวนประชากรหญิง Numbe

r

Area 6 2 พื้นที่(ตร.กม.) Numbe

r

Density 5 - ความหนาแนน(คน/ตร.กม.) Numbe

r

House 6 - จํานวนบาน Numbe

r

1

1

Normalization Geo2GIS
.com
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Geo2GIS
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

การเขียนโปรแกรม (Programming)การเขียนโปรแกรม (Programming)

- การพัฒนาโปรแกรมดวยการสรางชุดคําสั่ง  

- การแปลงรายละเอียดจากการออกแบบ (Design specification) 

เปนภาษาคอมพวิเตอร 

- สรางเอกสารโปรแกรมGeo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

การทดสอบระบบ (Systems Testing)การทดสอบระบบ (Systems Testing)

- การทดสอบจะเกดิขึ้นในขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

- เปนการตรวจสอบวาภาษาคอมพิวเตอรที่เขียนไวสามารถใหผล

ตามที่ตองการหรือไม

การทดสอบเพื่อหาขอผิดพลาด (Bugs) ในโปรแกรมซึง่อาจจะเกดิจาก

1) ความผิดพลาดในเรื่องของรูปแบบ (Syntax error)

2) ความผิดพลาดเชิงตรรกะ (Logic error)
Geo2GIS

.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

การนําระบบไปติดตั้ง (Implementation)การนําระบบไปติดตั้ง (Implementation)

ครอบคลมุกิจกรรมดังตอไปนี้

• จัดซื้อหรือจัดหาฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Solfware)

• เขียนโปรแกรมโดยโปรแกรมเมอร (Coding)

• ทําการทดสอบ (Testing)

• การจัดทําเอกสารระบบ (Documentation)

• การถายโอนระบบงาน (System Conversion)

• ฝกอบรมผูใชระบบ (Training)

Geo2GIS
.com



40
คอมพิวเตอร (Introduction to Computer ) นายอณุศร พุมพวง 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ anusorn@bangkok.go.th

การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

การนําระบบไปติดตั้ง (Implementation)การนําระบบไปติดตั้ง (Implementation)

การเปลี่ยนระบบเกาเขาสูระบบใหม มีวิธีการเปลี่ยนได 4 รูปแบบคือ

1. แบบคูขนาน (Parallel)

2. แบบเปลี่ยนทั้งหมด (Direct Conversion)

3. การเปลี่ยนแปลงโดยใชโครงการนํารอง (Pilot Conversion)

4. การเปลี่ยนแปลงแบบมีขั้นตอน (Phased Conversion)Geo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

การนําระบบไปติดตั้ง (Implementation)การนําระบบไปติดตั้ง (Implementation)

1. แบบคูขนาน (Parallel)

เปนการดําเนนิการพรอมกันทั้งระบบเกาและระบบใหม ในเวลาเดยีวกนั 

เพื่อนาํผลที่ไดมาเปรยีบเทยีบกัน การเปลีย่นแปลงแบบนี้ มีตนทนุแพงที่สุด แตมี

ความเสี่ยงนอยที่สุด ระบบงานที่มีขนาดใหญมักนยิมใชแบบนี้ 

2. แบบเปลี่ยนทั้งหมด (Direct Conversion)

เปนการติดตั้งระบบใหมแทนระบบเดิมทั้งหมด การเปลีย่นแปลงนี้มีคาใชจาย

นอยทีสุ่ดแตมีความเสี่ยงมากที่สุดหากระบบไมเปนไปตามที่กําหนดไว
Geo2GIS

.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

การนําระบบไปติดตั้ง (Implementation)การนําระบบไปติดตั้ง (Implementation)

3. การเปลี่ยนแปลงโดยใชโครงการนาํรอง (Pilot Conversion)

เปนการติดตั้งระบบใหมสวนใดสวนหนึ่งขององคการไประยะหนึ่งแลว

ประเมินผล หากระบบใหมมีความเหมาะสมจึงคอยนําไปใชกับสวนอื่นๆ 

4. การเปลี่ยนแปลงแบบมีขัน้ตอน (Phased Conversion)

มีการแบงการเปลี่ยนแปลงออกเปนสวนยอย ๆ หรือ module หรือแบงระยะเวลา

ในการติดตั้ง จากนัน้จงึลองนําบาง module ไปทดลองติดตั้ง หากไดผลจึงคอย

นํา module อื่นไปปฏิบัติจนกระทัง่ครบทั้งระบบ
Geo2GIS

.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

การปฏิบัติงาน & การบํารุงรักษา (Operation & Maintenance)การปฏิบัติงาน & การบํารุงรักษา (Operation & Maintenance)

1. การบํารุงรักษาระบบดวยการแกไขใหถูกตอง (Corrective Maintenance)

แกไขขอผิดพลาดเมื่อใชงานไปแลว คนพบในขั้นตอนใชงานจริง

2.  การบํารุงรักษาระบบดวยการดัดแปลง (Adaptive Maintenance)

ดัดแปลงใหเหมาะสมความตองการของผูใชหรือเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลง Geo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

การปฏิบัติงาน & การบํารุงรักษา (Operation & Maintenance)การปฏิบัติงาน & การบํารุงรักษา (Operation & Maintenance)

3.  การบํารุงรักษาระบบดวยการปรับปรุงใหดขีึ้น (Perfective Maintenance) 

ปรับปรุงโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพใชงานไดดีขึ้น 

4.  การบํารุงรักษาระบบดวยการปองกนั (Preventive Maintenance)

ปองกันเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน การสูญหายของขอมูล การปองกัน

ไวรัสคอมพิวเตอร การปองกันผูบุกรุก (Hacker)Geo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต ( (SDLC)SDLC)

การปฏิบัติงาน & การบํารุงรักษา (Operation & Maintenance)การปฏิบัติงาน & การบํารุงรักษา (Operation & Maintenance)

System Maintenance

- จัดระบบอุปกรณ สายสัญญาณ หองคอมพิวเตอร

- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง

- การทําความสะอาดเครื่องและอุปกรณ

Software Maintenance 

- ปรับปรุงโปรแกรมการทํางานใหดีขึ้น / โปรแกรมที่ผิดพลาด

- จัดทําระบบสํารองขอมูลอัตโนมัติ
Geo2GIS

.com



46
คอมพิวเตอร (Introduction to Computer ) นายอณุศร พุมพวง 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ anusorn@bangkok.go.th

การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การสรางตนแบบ 

(Prototyping)
Geo2GIS
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การสรางตนแบบการสรางตนแบบ ( (PrototypingPrototyping))

การเลือกใชการพัฒนาแบบการสรางตนแบบควรเลือกใชในกรณีตอไปนี้

1. ยังไมทราบความตองการระบบที่แนชดั

2. ความตองการของผูใชมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนือ่ง

3. ผูใชมีประสบการณเกี่ยวกับระบบที่กําลังพฒันาอยูนอยมาก

4. ตองพัฒนาระบบในระยะเวลาอันสัน้และใชคาใชจายนอย

5. การดําเนนิการหรือการประมวลผลไมมีกฎเกณฑแนชดัGeo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การสรางตนแบบการสรางตนแบบ ( (PrototypingPrototyping))

กําหนดความตองการ

ออกแบบตนแบบ

นําตนแบบไปทดลองใช

การปรบัแตงตนแบบนําตนแบบไปใชจริง ผูใช
ไมพอใจพอใจ

การหาความตองการ

พื้นฐานของผูใชระบบ

ใชเครื่องมือ

พัฒนาตนแบบ

ออกแบบระบบ

ตอบสนองความตองการ

ของผูใชเพียงใด 

ผูใชใหขอคดิเห็นเกี่ยวกับ

ปญหาหรือขอแนะนํา

การปรับปรุงตนแบบได

Geo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การสรางตนแบบการสรางตนแบบ ( (PrototypingPrototyping))

CASE Tools : Computer Aided Software Engineering

Report generators : ตัวเขียนรายงาน (Report Writer)

Screen generators : ตัวสรางฟอรม (Forms Generator)

Application generators : ตัวสรางชุดคําสั่ง (Code Generator)

Fourth-generation languages (4GLs)   

ใชเครือ่งมือพัฒนาตนแบบออกแบบระบบ

Geo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ
(System Development )

ตัวอยางตัวอยาง  ::

http://www.bangkokgis.com/advertist

Geo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบโดยผูใชการพัฒนาระบบโดยผูใช  

(End User Development)(End User Development)

Geo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การพัฒนาระบบโดยผูใชการพัฒนาระบบโดยผูใช  (End User Development)(End User Development)

- อาศยัความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญนอยมากหรือ

ไมไดใชเลย 

- วิธีนี้มีความนิยมใชกนัมากเนื่องจากความกาวหนา

ของโปรแกรมสําเร็จรปูทําใหผูใชสามารถพฒันาระบบ

ขึ้นมาดวยตนเองGeo2GIS
.com
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ตัวอยางตัวอยาง  ::
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การพฒันาระบบสารสนเทศ
(System Development )

ตัวอยางตัวอยาง  ::

Geo2GIS
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การพฒันาระบบการพฒันาระบบการจางบุคคลภายนอกการจางบุคคลภายนอก  

(Outsourcing)(Outsourcing)

Geo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การจางบุคคลภายนอกการจางบุคคลภายนอก  (Outsourcing)(Outsourcing)

- วิธีนี้นิยมใชในกรณีที่องคการมีตนทุนของระบบ
สารสนเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การจางบคุคลภายนอกมาใชเพื่อ
ควบคมุตนทนุคาใชจาย 

- องคการไมมีผูเชี่ยวชาญสําหรับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศขนาดใหญและซบัซอน

ตัวอยางปายขนาดใหญ
Geo2GIS

.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ
(System Development )

ตัวอยางตัวอยาง  ::
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

(Application software package)(Application software package)

Geo2GIS
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development )

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  (Application software package)(Application software package)

 โปรแกรมสําเร็จรูปที่ไดรบัการพัฒนาแลว ซึ่งมีขายหรือ

ใหเชาทั่ว ๆ ไป

โปรแกรมสําเร็จรูป ทําใหไมจําเปนตองเขียนโปรแกรม

ขึ้นมาใหม ทําใหตนทุนในการดําเนนิการลดลงมาก

Geo2GIS
.com
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Water Fall Model

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
(System Development )

RequirementsRequirements

AnalysisAnalysis

DesignDesign

CodingCoding

TestingTesting

MaintenanceMaintenanceGeo2GIS
.com
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รายงานรายงาน
ทานคิดวาในองคการทีทานสังกัดสามารถนําแนวคิด e-Government มาพัฒนา

ระบบสารสนเทศอะไรไดบาง 

ใหอธิบาย (โดยยอแตตองชัดเจน)

- ภารกิจขององคการที่ทานคิดวาสามารถนําแนวคิด e-Government  มาพัฒนา

ระบบสารสนเทศได

- กระบวนการใชงานระบบสารสนเทศนั้น

e-Government : วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยการใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการดําเนินงานภาครัฐ 

ปรับปรงุการบริการแกประชาชน (front office) และการบรหิารงานภาครัฐ (back office)
Geo2GIS

.com



67
คอมพิวเตอร (Introduction to Computer ) นายอณุศร พุมพวง 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ anusorn@bangkok.go.th

e-Service : การใหบริการขอมูลและการทําธุรกรรมผานเครือขายออนไลน 
เชน 

การใหบริการจดหมายขาวอิเลก็ทรอนกิสแกสมาชิก 

การใหบริการ ชําระคาบริการผานระบบเครือขาย 

การใหบริการคําแนะนําและที่ปรึกษา

การแจงเตอืนในกรณีภาวะฉุกเฉิน

การใหบริการงานการพิมพ

การทําธุรกรรมดานทะเบียนราษฎร 

การชําระภาษีผานระบบ Internet

www.rd.go.thwww.dbd.go.th

http://www.rd.go.th/

Geo2GIS
.com

http://www.rd.go.th/


68
คอมพิวเตอร (Introduction to Computer ) นายอณุศร พุมพวง 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ anusorn@bangkok.go.th

www.bangkok.go.th/info

e-Office : การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อชวยใหการ

ปฏิบัติงานในองคกรใหมปีระสทิธิภาพ คลองตัว สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

เชน 

- ดานจดัการเอกสาร 

- การแลกเปลี่ยนขอมูล 

- การตรวจสอบขอมลู 

- การอํานวยความสะดวก

ในการทํางานใหกบับุคลากร 

โดยไมจําเปนตองนั่งทาํงาน

ในสํานกังานเทานัน้
Geo2GIS

.com
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e-Government :

วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและเครือขายสื่อสารเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแกประชาชน (front office) และการ

บริหารงานภาครัฐ (back office)

e-Industry :  
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาในภาค

การผลติ  เชน  การพัฒนาขอมูลศนูยการตลาดและตลาดกลางสินคา

อตุสาหกรรม  การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ICT   และการนํา ICT  

มาสนบัสนนุการพัฒนา SMEs เปนตน
Geo2GIS

.com



70
คอมพิวเตอร (Introduction to Computer ) นายอณุศร พุมพวง 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ anusorn@bangkok.go.th

e-Commerce :  
การทําธุรกรรมการขายสินคาบริการผานทางสื่ออิเลก็ทรอนกิส

และระบบเครือขายออนไลน

http://123.242.139.201/main.php?filename=eindus

e-Society :

e-Education : Geo2GIS
.com

http://123.242.139.201/main.php?filename=eindus



