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บทที่  25
การวิเคราะห และออกแบบระบบ

การวเิคราะหระบบ (System analysis) คอื การศกึษาระบบงาน เพือ่ใหได
ขอสรปุถงึกระบวนการทาํงาน เพือ่นาํสิง่ทีไ่ดจากการวเิคราะห ไปใชประกอบการตดัสนิใจ
ทีจ่ะทาํการปรบัปรงุ แกไขระบบงาน หรอืพฒันาระบบงานขึน้มาใหม เพือ่ใหระบบงาน
มปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้

การออกแบบระบบ(System design) คอื ขัน้ตอนในการนาํผลทีไ่ดจากการ
วเิคราะห ไปวางแผนเพือ่นาํอปุกรณ เทคโนโลยตีาง ๆ  ทีเ่หมาะสมมาใชรวมกนั เพือ่ให
ระบบงานทีต่องการปรบัปรงุ หรอืพฒันาขึน้มาใหม ทีม่ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้

การวเิคราะหระบบตางกบัการออกแบบระบบ เพราะกอนจะออกแบบระบบใดกต็าม นกัวเิคราะห
จะตองศกึษาระบบเดมิใหเขาใจอยางถองแท จงึเริม่ออกแบบระบบ ใหเปนไปตามความตองการของผูใชได
สาํหรบันกัวเิคราะหระบบทกุคน จะทราบดวีาพวกเขาไมสามารถออกแบบระบบใหผูใชได บทบาทของนกั
วเิคราะหระบบทีแ่ทจรงิ คอื ชวยใหผูใชออกแบบระบบทีต่นเองตองการ เทานัน้

ขอมลูทัง้หมดทีไ่ดจากการวเิคราะหระบบ คอื ขอมลูทีไ่ดมาจากผูใช เมือ่ออกแบบ และสรางระบบ
ใหมจนแลวเสรจ็  ผูใชกจ็ะนาํระบบใหมนัน้ไปใช ทกุอยางจงึเริม่ตน และสิน้สดุทีผู่ใช

เนือ่งจากอาจารยถนอม คณติปญญาเจรญิ (thanom@yonok.ac.th) เปนผูสอนวชิาการวเิคราะห
และออกแบบระบบ (System analysis and design) ซึง่มปีระสบการณดานนีท้ัง้จากงานในสถาบนัการศกึษา
และรบัพฒันาโปรแกรมใหหนวยงานภายนอกมาระยะหนึง่ ผูเขยีนจงึขอใหมาชวยปรบัปรงุแกไข และเพิม่เตมิ
สวนทีข่าดหายใหสมบรูณขึน้ แตมขีอจาํกดัในการนาํเสนอ เพราะเนือ้หาของหนงัสอืมใิชการพฒันาระบบ
จงึนาํเฉพาะเรือ่งทีเ่หน็วาเวบ็มาสเตอร หรอืนกัศกึษา อาจจะไดนาํไปใชมานาํเสนอเทานัน้ หากมขีอสงสยั
สามารถสงอเีมลสอบถามได
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25.1 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหระบบ
1.  แผนภาพกระแสขอมลู (DFD : Data Flow Diagram) เปนเครือ่งมอืทีใ่ชแผนภาพแสดงขัน้ตอนการ
ทาํงานทีไ่ดจากการรวบรวมขอมลู เพือ่เปนสือ่ทีช่วยใหการวเิคราะหเปนไปไดโดยงาย และมคีวามเขาใจตรงกนั
ระหวางผูวเิคราะหระบบเอง หรอืผูวเิคราะหระบบกบัผูออกแบบระบบ หรอืผูวเิคราะหระบบกบัโปรแกรมเมอร
โดยแผนภาพกระแสขอมลูจะทาํใหทราบถงึ 4 เรือ่งตอไปนี้

1.1. ขอมลูมาจากไหน
1.2. ขอมลูไปทีไ่หน
1.3. ขอมลูถกูจดัเกบ็ทีใ่ด
1.4. เกดิเหตกุารณใดกบัขอมลู

2. พจนานกุรมขอมลู (Data Dictionary) เปนเครือ่งมอืทีใ่ชแสดงถงึรายละเอยีดตาง ๆ  ของขอมลูทีใ่ช
ในระบบงาน ซึง่ประกอบไปดวย Process, Data Flow และ Procedure รวมถงึโครงสรางของ Data Store
วาเปนขอมลูชนดิใด มคีวามกวางเทาไร มอีะไรเปน Primary Key และ Foreign Key
3. แผนภาพแสดงโครงสรางขอมลู (Data Structure Diagram) เปนเครือ่งมอืทีใ่ชแสดงถงึโครงสราง
และความสมัพนัธระหวางกลุมขอมลูในระบบ
4. แผนผงัโครงสราง (Structure Chart) เปนเครือ่งมอืทีใ่ชแสดงถงึความสมัพนัธ ระหวางกระบวนการ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร อธบิายเปนลกัษณะลาํดบัขัน้ของชดุคาํสัง่

25.2  วิธีการพัฒนาระบบ
วธิกีารพฒันาระบบ (System development approach) หรอืขัน้ตอนการพฒันาระบบมกีารออกแบบ

ไวหลายแบบ ทกุแบบมลีกัษณะคลายกนั คอื การทาํใหระบบทีพ่ฒันาขึน้ ตรงกบัความตองการของผูใชทีส่ดุ
โดยมวีธิกีารทีส่อดคลองกนั 7 ขัน้ตอน ดงันี้
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1. ทาํความเขาใจปญหาในระบบเดิม (Problem Recognition)
1.1 สรปุลกัษณะองคกรจากผูบรหิาร (Executive summary)
1.2 แนะนาํลกัษณะของปญหาโดยทัว่ไป (Problem specification)
1.3 แสดงสวนทีก่อใหเกดิปญหา และทีเ่กีย่วของกบัขอมลู (Relation of problem and data)
1.4 อธบิายหลกัการและเหตผุลในการแกปญหา (Guiding for Basic solution)

2. ทําความเขาใจระบบที่ใชอยูเดิม (Understanding existing system)
2.1 คาํอธบิายทัว่ไปเกีย่วกบัระบบทีใ่ชอยู (Existing system explannation)
2.2 เอกสาร (Document of existing system)
2.3 ขอดขีองระบบทีใ่ชอยู (Advantage of existing system)
2.4 ขอเสยีของระบบทีใ่ชอยู (Disadvantage of existing system)

3. การศกึษาความเหมาะสม และความเปนไปไดที่จะพัฒนาระบบ (Feasibility study)
3.1 การสมัภาษณ (Interview) หาสภาพความเปนจรงิ
3.2 ศกึษาจากขอมลู และรายงานเอกสาร วาเกดิไดอยางไร (Document study)
3.3 ศกึษาขัน้ตอนการดาํเนนิงานของระบบ (Process study)
3.4 ทบทวน และสรปุหวัเรือ่ง, ขอบเขต และเปาหมาย (Objective review)
3.5 นาํเสนอขอสรปุ วธิกีาร เวลา ตนทนุ และผลตอบแทนของตวัเลอืก (Option summary)
3.6 จดัทาํเอกสารสรปุเกีย่วกบัแผนพฒันาระบบใหม (Choosing summary)

4. ออกแบบระบบใหม (System design)
4.1 อธบิายขอมลูนาํเขา (Input)
4.2 อธบิายขอมลูทีน่าํเสนอ (Output)
4.3 อธบิายการประมวลขอมลู (Data process)
4.4 อธบิายโครงสรางแฟม (File structure)
4.5 อธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัขอมลู และเมน ู(Data dictionary and Menu design)
4.6 อธบิายการไหลของเอกสาร หรอืขอมลู (Data flow)
4.7 อธบิายวธิกีารควบคมุ และระบบรกัษาความปลอดภยั (Security)
4.8 อธบิายเทคนคิพเิศษทีน่าํมาใชในการทาํงานในระบบใหม (Technique)
4.9 อธบิายการเลอืกซือ้ hardware และ software (Hardware & Software)

5. การพฒันาระบบ (System construction)
5.1 การเขยีนโปรแกรม (Programming)
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5.2 การทดสอบโปรแกรม (Testing and Evaluation)
5.3 จดัทาํคูมอื (Documentation)
5.4 ฝกอบรม (Training)

6. การติดตั้งระบบใหม หรือนํามาใชจริง (Conversion and installation)
6.1 ปอนขอมลู (Data entry)
6.2 เริม่ใชงานระบบ (Go on)

7. การบํารุงรักษาระบบ (System maintenance)

25.3  คุณสมบัติพื้นฐานของนักวิเคราะหระบบ
ผูเขยีนไมใชนกัวเิคราะหระบบมอือาชพี (Professional System Analyst) แตไดมโีอกาสเขยีน

โปรแกรมใหหนวยงาน ศกึษาหนาที ่และคณุสมบตัขิองนกัวเิคราะหระบบ โดยทัว่ไปแลวนกัวเิคราะหระบบจะมี
เงนิเดอืนสงูกวานกัเขยีนโปรแกรม (Programmer) เพราะมปีระสบการณมากกวา และนกัวเิคราะหสวนใหญ
จะมอีาชพีเปนนกัเขยีนโปรแกรมมากอน เพือ่ทีจ่ะสัง่งานนกัเขยีนโปรแกรม ใหสรางโปรแกรมออกมาตรงกบั
ความตองการทีส่ดุ ในองคกรทีม่ขีนาดไมใหญนกั จะมนีกัเขยีนโปรแกรมเพยีงคนเดยีว แตทาํหนาทีเ่ปน
นกัวเิคราะหระบบอกีหนาทีห่นึง่ เพราะระบบสวนใหญไมจาํเปนตองแยกระหวางนกัวเิคราะห และนกัเขยีน
โปรแกรม สาํหรบัคณุสมบตัขิองนกัวเิคราะหระบบมดีงันี้

1. มมีนษุยสมัพนัธทีด่ี
2. มคีวามสามารถในการแกไขปญหา
3. ตดิตามเทคโนโลยอียางสมํา่เสมอ
4. มคีวามรอบรู ชางสงัเกต
5. มคีวามรูดานการเขยีนโปรแกรม หรอืขอจาํกดัของภาษาทีใ่ช
6. สามารถใหคาํแนะนาํทางเทคนคิแกนกัเขยีนโปรแกรม
7. สามารถเปนผูจดัการ สามารถกาํหนด ควบคมุ ระบบทัง้หมด
8. เขาใจงาน เขาใจคน
9. สามารถประสานงานระหวางนกัเขยีนโปรแกรม ผูบรหิาร และผูใช

10. สามารถประเมนิผลการวเิคราะหออกมาเปนตวัเลข เปรยีบเทยีบใหผูวาจาง
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25.4  กรณีศึกษาระบบทะเบียนและประมวลผล
นกัศกึษาทกุคนยอมมโีอกาสเกีย่วของกบัสาํนกัทะเบยีน และประมวลผล หลายทานเลอืกทาํการ

วเิคราะหและออกแบบงานภายในสาํนกัทะเบยีนและประมวลผล แตนกึไมออกวามงีานอะไรบาง ทีต่องนาํ
คอมพวิเตอรไปใช  จงึขอนาํเสนอชือ่งานในระบบ ทีจ่ดุประกายใหเกดิความเขาใจความตองการของระบบ
และอาจนาํไปเปรยีบเทยีบกบัระบบงานอืน่ทีท่านตองออกแบบในอนาคต

สิง่ทีค่าดหวงัจากหวัขอนี ้คอื ทานไดคดิ และสามารถกาํหนดไดวา แตละงานตองใชแฟมอะไรออก
รายงานใดได เมือ่นาํสิง่ทีท่านคดิทัง้หมดมารวมกนั กจ็ะเปนระบบทะเบยีนในรปูแบบของทาน แตถาทานจะ
ออกแบบระบบทะเบยีนใหผูใช ทานจะตองไปนัง่คยุกบัผูใช ถงึรายละเอยีดแตละงาน จงึจะกลบัไปจดัทาํ
เอกสารการวเิคราะห และออกแบบ แลวนาํไปใหผูใชตรวจสอบอกีครัง้ วาตรงกบัความตองการหรอืไม

1. ประมวลผลเกี่ยวกับนักศึกษา
รบันกัศกึษาใหม ขอรกัษาสถานภาพ
รบัลงทะเบยีนเรยีนลวงหนา ขอลาออก
รบัลงทะเบยีนเรยีน ขอยายสถาบนั
บอกเพิม่-เลกิกระบวนวชิา ขอยายคณะ
ขอเพกิถอนกระบวนวชิา ขอแกไขขอมลูสวนตวั
รายงานผลการเรยีนประจาํภาค แยกรายชือ่นกัศกึษา probation
รายงานผลการเรยีนทัง้หมด แยกรายชือ่นกัศกึษา retire
ตรวจสอบการสาํเรจ็การศกึษา แยกรายชือ่นกัศกึษา สาํเรจ็การศกึษา
ขอแจงจบ แยกรายชือ่นกัศกึษา พนสภาพ
ขอผอนผนั

2. ประมวลผลเกี่ยวกับผูสอน
ขอใบกรอกคะแนนเกบ็ ขอแกเกรดนกัศกึษา
แจงนกัศกึษาทีไ่มเขาเรยีน สงเกรดหลงัสอบปลายภาค
ขอใบกรอกเกรด

3. ประมวลผลเกี่ยวกับคณะ
กาํหนดวชิา ผูสอน และจาํนวน สงรายชือ่อาจารยทีป่รกึษา
สงตารางเรยีน-สอบตนภาค
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4. ประมวลผลเกี่ยวกับฝายการเงิน
รบัขึน้ทะเบยีนนกัศกึษาใหม รบัชาํระเงนิคาบอกเพิม่-เลกิ
รบัชาํระเงนิคาลงทะเบยีน สรปุรายงานรายวนั

5. ประมวลผลเกี่ยวกับฝายกิจการน.ศ.
แยกสใีนงานกฬีา บนัทกึกจิกรรมระหวางเรยีน
แยกพีเ่ทคใหนกัศกึษา สงคะแนนความประพฤติ

6. ประมวลผลเกี่ยวกับ อ.ที่ปรึกษา
ขอใบแยกอาจารยทีป่รกึษา แจงเกรดของนกัศกึษา
แจงตารางเรยีนของนกัศกึษา

7. ประมวลผลเกี่ยวกับผูบริหาร
ขอเปลีย่นแปลงคาธรรมเนยีม ขอรายงานสรปุ

25.5  กรณีศึกษาระบบบัญชี
โดยประสบการณแลว ผูเขยีนไมเคยเขยีนโปรแกรมดานบญัชโีดยตรง เพราะหลายทานมกับอกวา

ผูเขยีนโปรแกรมทางบญัช ีควรสาํเรจ็ปรญิญาตรดีานบญัชี เพือ่จะไดเขาใจถงึแกนแทของหลกัการทางบญัชี
เพราะระบบบญัชทีีส่มบรูณนัน้มคีวามซบัซอน และเงือ่นไขประกอบมากมาย ในบรษิทัสวนใหญจะซือ้โปรแกรม
สาํเรจ็รปูไปใช มใีหเลอืกมากมาย เชน Express หรอื Easy-acc เปนตน แตถานกัคอมพวิเตอรทีส่าํเรจ็
ดานคอมพวิเตอรโดยตรง จะตองใชเวลาพอสมควร เพือ่ศกึษาศพัทและทฤษฎทีางบญัชอีกีมาก ตอไปนีเ้ปนชือ่
ระบบบญัช ี17 ระบบ ทีม่กีารทาํงานสอนคลองกนั ผูเขยีนตองการใหทานจนิตนาการถึงงานที่เกิดขึ้น
ในแตละระบบ ถาทานไมใชนกับญัชี หรอืไมเคยเรยีนบญัชมีากอน จะเหน็วาทาํความเขาใจไดยากกวาระบบ
ทะเบยีนนกัศกึษามากนกั

1. ระบบรกัษาความปลอดภยัขอมลู (Data security system)
2. ระบบบญัชทีัว่ไป (General ledger system)
3. ระบบขาย (Sales system)
4. ระบบบญัชลีกูหนี ้(Accounts receivable system)
5. ระบบเงนิสดรบั (Cash receipts system)
6. ระบบจดัซือ้ และรบัของ (Purchasing & Receiving system)
7. ระบบบญัชเีจาหนี ้(Accounts Payable system)
8. ระบบเงนิสดจาย (Cash Payments system)
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9. ระบบบญัชทีรพัยสนิถาวร (Fixed Assets System)
10. ระบบเงนิรองจาย (Petty Cash System)
11. ระบบการเรยีกเกบ็เงนิ (Credit Control System)
12. ระบบภาษมีลูคาเพิม่ (VAT System)
13. ระบบควบคมุสนิคาคงคลงั (Inventory Control System)
14. ระบบบญัชเีงนิเดอืน (Payroll System)
15. ระบบบญัชงีบประมาณ (Budgeting System)
16. ระบบวเิคราะหซือ้ และขาย (Sale and Buy anslysis system)
17. ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System)

25.6  กรณีศึกษาระบบสงผลการเรียน
หวัขอนีเ้ขยีนโดยอาจารยเกศรนิ อนิเพลา (ketsarin@yonok.ac.th) นกัศกึษา

ปรญิญาโท หลกัสตูรเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ รุนที ่2 เนือ่งจากเธอตอง
ทําโครงงานกอนจบปริญญาโท เรื่อง “ระบบสงผลการเรียนและรายงาน
ผลการเรียนผ านระบบอินเทอร  เน็ต” ผู  เขียนเห็นว าน าสนใจ
จึงขอให เธอช วยแบงปนประสบการณให ผู  เขียน  และผู อ านไดทราบ
โดยหวงัวาจะเปนประโยชนตอการสรางสรรคเรื่องใหมในอนาคต

กอนที่จะทําการพัฒนาระบบ  ผูพัฒนาระบบตองทําความเขาใจ เกี่ยวกับการทํางาน
ของระบบเดิมก อน  ว าการส งผลการเรียนมาที่ฝายประมวลผลของสํานักทะเบียนนั้น
มขีัน้ตอนการทาํงานอยางไร จนถงึการ รายงานผลการเรยีนใหนักศึกษาทราบ ศึกษาถึงปญหาตาง ๆ
ทีเ่กดิขึน้จากการทาํงาน และศกึษาความตองการ ของผูใชระบบ เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาระบบ

เนือ่งจากระบบเดมิมกัจะมปีญหาเรือ่งความลาชาในการจดัทาํรายงานผลการเรยีนของนกัศกึษา
ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก จากอาจารยผูสอน เพราะนอกเหนือจาก
ความรบัผดิงาน ดานการสอน การออกขอสอบและตรวจขอสอบแลว อาจารยตองทําการรวมคะแนน
คํานวณระดับผลการเรียน และบันทึกผลการเรียนซึ่งเปนสวนที่เกี่ยวของกับตัวเลข การปฏิบัติงาน
ในสวนนี้ อาจกอใหเกิด ความสับสน และความผิดพลาดไดงาย จึงตองใชความละเอียด และ
ตองใชเวลามากพอสมควร   ประการที่สอง จากเจาหนาที่ฝายประมวลผลซึ่งมีจํานวนนอย
อกีทัง้คณาจารยจะสงผลการเรยีนแตละวชิาของนกัศกึษาไปยงัสาํนกัทะเบยีนและประมวลผล ใกล ๆ
วันสุดทายของการสงผลการเรียน  จึงทําให เจ าหนาที่ ไมสามารถบันทึกผลการเรียน
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ของนักศึกษาลงในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อจัดทํารายงานผลการเรียนใหเสร็จเรียบรอย
ในเวลาอันรวดเร็ว จึงสงผลทําใหการรายงานผลการเรียน ใหนักศึกษา และผูปกครองเปนไป
ดวยความลาชา นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับขอผิดพลาดของ การคํานวณระดับคะแนน
และการบันทึกผล ระดับคะแนนของอาจารยผูสอนลงบนแบบฟอรมรายงานผลการเรียน
ตลอดจนปญหาของการบันทึกผลการเรียนของเจาหนาที ่และประมวลผล ลงในคอมพิวเตอร

สําหรับการสงผล และรายงานผลการเรียนระบบใหมจะเปนระบบเครือขายที่ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการ  การสงผลการเรียนและรายงานผลการเรียนรวดเร็วขึ้น
ชวยลดภาระงานของสํานักทะเบียน และประมวลผล ชวยอํานวยความสะดวก ใหกับคณาจารย
ในการจัดทํารายงานผลการเรียน  และนักศึกษาสามารถเรียกดูขอมูลการลงทะเบียนเรียน
และรายงานผลการเรยีนไดสะดวกยิ่งขึ้น

ในการพฒันาระบบสงผลการเรยีนและรายงานผลการเรยีนผานระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็
ไดดาํเนนิงานตามขัน้ตอนกลาวคอืเริม่ตนจากการสมัภาษณผูอาํนวยการสาํนกัทะเบยีนและประมวลผล
สัมภาษณเจาหนาที่และผูที่ เกี่ยวของในการทํางาน หลังจากนั้นจึงไดศึกษาระบบงานเดิม
และผูใชระบบใหมไดใหความตองการการใชขอมูล ตัวอยางเอกสารและรายงานตาง  ๆ
ตอจากนัน้จงึนาํขอมลูทัง้หมดมาวเิคราะหระบบตามความตองการผูใช

เมือ่ทราบความตองการของผูใชระบบแลว ลาํดบัตอไป คอื การออกแบบระบบสงผลการเรยีน
และรายงานผลการเรียน  โดยใชเครื่องมือตาง ๆ ในการออกแบบไดแก แผนผังบริบท
แผนผงักระแสขอมลู และแผนผงัแสดงความสมัพนัธระหวางเอ็นทิตี

ตอจากนั้นไดวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล โดยใชการออกแบบฐานขอมูลเปน
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และใชโปรแกรมไมโครซอฟทแอกเซส 97 (Microsoft Access 97)
เปนเครื่องมือจัดการฐานขอมูล

หลังจากไดฐานขอมูลแลว ตอไป คือ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ซึ่งจะตอง
รองรบัการทาํงานแบบเครอืขาย โดยเลอืกใชโปรแกรมภาษาเอเอสพ ี (ASP = Active Server Pages)
ในการเขยีนโปรแกรมสวนการตดิตอกบัผูใชงาน

ขั้นตอไปเปนการติดตั้งและทดสอบการทํางานในสวนตาง  ๆ  และปรับปรุงแกไข
เพื่อพัฒนาระบบใหถูกตอง และตรงตามความตองการของผูใช และเนนสวนติดตอกับผูใช  (User
Interface) ใหสะดวกตอการใชงาน  ขั้นสุดทายคือจัดทําเอกสารประกอบการใชงาน
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ขอบเขตการศึกษา จะประกอบดวยระบบตางๆ ดังนี้
1. การจดัทาํระบบการกาํหนดระดับคะแนนเพื่อการตัดเกรด
2. การจดัทาํระบบการบนัทกึคะแนนและตัดเกรด
3. การจดัทาํระบบการบนัทกึเกรดนักศึกษากรณีพิเศษที่นักศึกษาไดเกรด I
4. การจดัทาํระบบสําหรับรายงานขอมูลตาง ๆ

- รายงานผลการลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษาในภาคการศึกษาปจจุบัน
- รายงานแสดงรายชือ่นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนในแตละวิชา
- รายงานผลการเรยีนของนกัศกึษาในภาคการศกึษาที่ผานมา
- รายงานแสดงผลการเรยีนแตละวิชา
   (แสดงรายละเอียดของคะแนนทั้งหมด และเกรด ดูไดเฉพาะอาจารยผูสอน)
- รายงานผลการเรยีนแตละวิชา
   (แสดงรายละเอียดเฉพาะรหัสนักศึกษาและเกรด)
- รายงานการผลการเรียนทั้งหมดอยางไมเปนทางการ (Unofficial Transcript)

ระบบฐานขอมลูการสงผลการเรยีนและรายงานผลการเรยีนผานระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็
ไดจัดเก็บขอมูลแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟท
แอกเซส 97 (Microsoft Access 97)  เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล โดยแยกเก็บขอมูล
ไวในตารางตาง ๆ  ตามความสัมพันธของขอมูล มีตารางทั้งสิ้น รวม 12 ตาราง

ตารางที่ ชื่อตาราง รายละเอียด
1 ACCGPA ขอมลูหนวยกติสะสมและผลการเรยีนของนักศึกษาตอภาคเรียน
2 COURSE ขอมลูรายชือ่กระบวนวิชา
3 EMPL ขอมลูอาจารย
4 FACULTY ขอมลูคณะ
5 GRADET ขอมลูระดบัผลการเรียน
6 LECTURE ขอมลูระดบัคะแนนสาํหรบัวดัผลในแตละรายวชิา
7 MAJOR ขอมลูสาขา
8 PASS ขอมลูรหสัผานนกัศกึษา
9 PERIOD ขอมลูตารางเรยีนประจาํภาคการศกึษา
10 REGIST ขอมลูการลงทะเบยีนเรยีนและผลการเรยีนรวมทั้งคะแนนตาง ๆ
11 STDID ขอมลูนกัศกึษา
12 REMARKI ขอมูลสาเหตุการไดเกรด I ของนักศึกษา
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โครงสรางตาราง  REGIST
Field PK FK Field Name Data Type Size Description
1 PK YEAR Integer 2 ปการศกึษา
2 PK SEM Text 1 ภาคการศกึษา
3 PK FK IDSTD Long 4 รหสันกัศกึษา
4 PK FK CODES Text 8 รหสัรายวชิา
5 PK SECLC Byte 1 กลุมชัว่โมงการบรรยาย
6 SECLB Byte 1 กลุมชัว่โมงการปฏบิตัิ
7 GRADE Single 4 ระดบัผลการเรยีน
8 SM Single 4 คะแนนสอบกลางภาค
9 SF Single 4 คะแนนสอบปลายภาค
10 S1 Single 4 คะแนนเก็บครั้งที่ 1
11 S2 Single 4 คะแนนเก็บครั้งที่ 2
12 S3 Single 4 คะแนนเก็บครั้งที่ 3
13 S4 Single 4 คะแนนเก็บครั้งที่ 4

ขัน้ตอนตอไปเปนการออกแบบเวบ็เพจสาํหรบัทาํงานกบัฐานขอมลู เราสามารถทาํได โดยใช
Web Development Tool เชน Notepad , HTML , FrontPage , Dreamweaver เปนตน
โดยเริม่ตนจากผูใช ทาํการเปดเบราวเซอร (Browser) เขาไปยงัเวบ็ไซตของระบบ หนาแรกจะเปนการ
Logon เขาสูระบบโดยใช รหสัผูใช และรหสัผานทีไ่ดรบัจากสาํนกัทะเบยีน เพือ่กาํหนดสิทธิ์การเขาใช
และจดัเตรยีมเสนทางการทาํงาน ทีเ่หมาะสมสาํหรับผูใชแตละคน

ขัน้ตอนสดุทายจะเปนการเขยีนโปรแกรม ใหมคีวามสามารถรองรบัความตองการของระบบ
รวมทั้ง ทดสอบโปรแกรมและปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กอนที่จะนําระบบไปใช
และจดัทาํเอกสาร ประกอบการใชงาน

25.7  กรณีศึกษาระบบอาจารยที่ปรึกษา
หัวขอนี้เขียนโดยอาจารยทรรศนีย  ไชยชนะ(tatsanee@yonok.ac.th)

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการจัดการ รุนที่ 3
เนื่องจากการเขียนบทคัดยอคือ จุดเริ่มตนของการทําโครงงานที่สําคัญ
จงึนาํเสนอบทคดัยอใหผูศกึษาไวเปนแนวทางตอไป
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บทที่ 8 : อุปกรณทางคอมพิวเตอรที่ควรรูจัก
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การศกึษาและวจิยัครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบสารสนเทศสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
คณะเศรษฐศาสตร  และบริหารธุรกิจ เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาไดทราบขอมูลของนักศึกษา
เกี่ยวกับที่อยูของนักศึกษา ประวัติการศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่นักศึกษาเคยปฏิบัติ และ
สามารถคํานวณผลการเรียนลวงหนา เพื่อหาคะแนนเฉลี่ยสะสมที่คาดวานักศึกษาจะไดรับ
สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด และนักศึกษาที่คาดวาจะไดรับ เกียรตินิยม
รวมถึงการตรวจสอบวิชาคงเหลือของนักศึกษา  และการบันทึกการใหคําปรึกษา
ของอาจารยที่ปรึกษาได นอกจากนั้นอาจารยที่ปรึกษายังสามารถคนหาขอมูลของนักศึกษาได เชน
การคนหาขอมลูตามชือ่นกัศกึษา และสามารถเรยีกดรูายงานได เชน การรายงานนกัศกึษา ทีร่บัผดิชอบ
เปนตน

ระบบสารสนเทศสาํหรบัอาจารยทีป่รกึษาคณะเศรษฐศาสตร และบรหิารธรุกจิวทิยาลยั-โยนก
นี้พัฒนาขึ้นโดยใช โปรแกรมประยุกตภาษาวิชวลเบสิค  6.0 ในการเขียนโปรแกรม
และใชโปรแกรมไมโครซอฟท แอกเซส 97 ในการเก็บขอมูล และใชโปรแกรมคริสตัลรีพอรต 8.5
ในการสรางรายงาน

ผลของการศึกษาและวิจัย จากการทดสอบกับขอมูลจริง ณ วันที่ 29 เมษายน 2546
โดยแบงกลุมผูประเมินออกเปน 2 กลุม คือกลุมอาจารยที่ปรึกษา และกลุมผูดูแลระบบ
จากการประเมินระบบในเรื่องของความพึงพอใจในการออกแบบ ความสะดวกในการใชงาน
การประมวลผลที่ถูกตองและความรวดเร็วของโปรแกรม  ไดคาเฉลี่ยคิดเปน 92.90%
จากกลุมอาจารยที่ปรึกษา และคิดเปน 95% จากกลุมผูดูแลระบบ

The purpose of this independent study is to create development of an information
system for academic advisors at the school of economics and business administration at Yonok
College, Lampang Province. The instructor or advisor can gained the information of students
such as address, transcript or any activities during study through this system. The instructor or
advisor also can calculate GPA of some students who are under standard, know that who may
get an honor. This system can record the comment of advisor, so it can be the reference for the
next time. Moreover, the advisor can search the profile of students by name, and retrieve the
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ตอนที่  1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

Introduction to Webmaster

report of any students.
The IT system for advisors at the school of economic and business administration at

Yonok College, Lampang Province was created by using Visual Basic Language programming
6.0 for writing program, Microsoft Access 97 for restore data, and Crystal Report 8.5 for
writing report.

The result of this study and research with the real data on 29 th April 2003 by
dividing the assessor into two groups. First is the group of the advisor and the second is the
group administrator, from the assessment of satisfied in design, convenience , correction and
speed of program get 92.5% from group of the advisor and get 95% from administrator.

25.8  แนะนําเว็บไซต
รวมเว็บไซตที่เกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบ ซึ่งสวนใหญเปนเว็บไซต

ของนกัวชิาการ ทีพ่ฒันาเวบ็ไซตเปนสื่อประกอบการสอน
1. http://computer.act.ac.th/phadungs/sa_design
2. http://www.customs.ustreas.gov/contract/modern/sdlcpdfs/tocsdlc.htm
3. http://www.geocities.com/S_Analysis/index1.html
4. http://www.lcct.ac.th/computer/neted/free/sa/INDEX.HTML
5. http://www.thaiall.com/casereg
6. http://www.thaiall.com/project
7. http://www.wutt.com
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