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 การสรางองคความรูทีเ่กิดจากกระบวนการวิจัย  เปนเปาหมายของการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต  ที่นิสิตตองคํานงึและมุงมัน่แสวงหาความรูเพื่อการพัฒนาองคความรูใหมตามความสนใจ

ของตนเอง การสรางระบบและการพฒันาระบบ เปนอกีแนวคิดหนึ่งทีม่ีความสาํคัญที่จะได

สารสนเทศที่สมบูรณ  เพื่อนาํไปติดตั้งระบบหรือพัฒนาระบบงานที่ไดมีการดําเนนิการอยู   

สาระสําคัญของบทความนี้ จึงมีความประสงคใหนิสิตไดมีความรู ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับ  

การพัฒนาระบบ  ดังที่จะไดนําเสนอตามลาํดับตอไป 

 
  ระบบคืออะไร 

 

  นักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย ระบบ  ไวหลายมิติ สามารถสรุปไดดังนี้ 

 “ระบบ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “System” มาจากภาษากรีกวา “Systema” มีความหมาย

วากลุมกอน อันประกอบดวยสวนประกอบยอยหลายๆสวน (Shrode and Voich,1974:115) มี

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวาระบบในลักษณะที่สอดคลองกันดังจะยกมา

กลาวแตพอสังเขปดังนี้ 

 Semprevio (1976:1) กลาววา ระบบหมายถึง องคประกอบตางๆซึ่งทําหนาที่เกี่ยวของ

สัมพันธกัน เพื่อใหบรรลุผลอยางใดอยางหนึ่ง 

 Smith (1980:1130) ใหความหมาย  ระบบวา หมายถึง ชุดของสวนประกอบยอยที่มี

ความสัมพันธตอกันและทาํหนาที่รวมกนัภายใตขอจํากดัของตนเอง โดยมุงไปสูจุดมุงหมาย

อยางใดอยางหนึง่รวมกัน 

 Koontz (1988) ใหความหมายของระบบวา ระบบหมายถึง ชุดหรือการรวมตัวของสรรพ

ส่ิง(entities) หรือสวนประกอบยอยๆ(components)  ในลักษณะที่เชือ่มโยงตอกนั

(interconnected) หรือพึ่งพาอาศัยกนั(interdependent)โดยจัดใหอยูในรูปที่ความซบัซอน

หนวยหนึง่เพื่อการบรรลุวัตถปุระสงคอยางใดอยางหนึง่ 

 FitzGerald และ  FitzGerald(1987:10) ไดกลาววา ระบบ หมายถึง กลุมขอสวนประกอบ

ยอยตางๆ ที่มีความสัมพันธตอกัน เมื่อนํามารวมกันก็จะปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด

ไว 
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 Bedeian(1993:712) ใหความหมายวา ระบบหมายถึง ชุดของสวนประกอบยอยที่มี     

การพึ่งพาอาศัยกัน (interdepend parts) ซึ่งเชื่อมโยงไปสูการบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

 จากความหมายของระบบดงักลาวขางตน จึงสรุปไดวา ระบบ  หมายถึง การจัดรวม

องคประกอบยอยทีม่ีปฏิสัมพันธตอกันในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไว 
 

 จะพัฒนาระบบอยางไร 
 
 การไดมาซึ่งตัวระบบที่สามารถนําไปใชแกปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 

จําเปนตองอาศัยกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้นักวิชาการบางสวนจึงได

นําเสนอกระบวนการพัฒนาระบบไว ดังจะนําเสนอพอสังเขปดังนี้ 

 Smith (1993:81-85) ไดนําเสนอหลกัการพัฒนาระบบไว 5 ข้ันตอน ดงันี ้

1. การวิเคราะหระบบ (System Analysis) ไดแก การวิเคราะหองคประกอบตางๆที่อยู 

ในระบบวามีลักษณะอยางไร มีความสมมากนอยเพยีงใด ควรลดหรือเพิ่มองคประกอบใดให 

เหมาะสมมากนอยเพียงใด ควรลดหรือเพิม่องคประกอบใดใหเหมาะสมกับสภาพของระบบที ่

เปนอยูในปจจุบัน 

2. การออกแบบระบบ (System Design) หมายถงึ การนาํองคประกอบตางๆที่ได 

วิเคราะหหรือแยกแยะไว มาทาํการออกแบบระบบใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาระบบเดิมที่มีอยู 

3. การวัดและตรวจสอบระบบ (System Mesurement) หมายถงึ การนาํระบบที่ได 

ออกแบบไวไปทําการตรวจสอบวาระบบดังกลาวมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชจริงได

หรือไม 

 Bigs and others (1980:45-46) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ข้ันตอนของการพัฒนาระบบ ซึ่ง

ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1.ข้ันการวางแผนระบบ (System Planning) เปนขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบโดยการ

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดอยางเปนทางการวา มีการรองขอใหมีระบบใหมประกอบดวย

ข้ันตอนยอย 2  ข้ันตอนคือ  

  1.1 การสํารวจเบื้องตน  

1.2 การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ 

          2.ข้ันการศึกษาความตองการของระบบ(System Requirements) เปนการจัดเตรียมขอมูล

พื้นฐานซึ่งมีความสําคัญตอการสรางแนวทางที่ตองการพัฒนา ประกอบดวยขั้นตอนยอย คือ 

    2.1 การวิเคราะหระบบและการปฏิบัติการ 

    2.2 การสํารวจความตองการของระบบผูใช 



 3 

    2.3 การใชวิธีการสนับสนุนในดานเทคนิค 

2.4 การออกแบบและทบทวนเกีย่วกับแนวความคิดที่ตองการใหเปนทางเลือก 

ตางๆ 

    2.5 การประเมินทางเลือกและจัดทําแผนในการพัฒนา 

3.ข้ันการพัฒนาระบบ (System Development) เปนขั้นตอนซึ่งเริ่มตนดวยการยอมรับ

แนวความคิดซึ่งไดมีการออกแบบและประเมินในขั้นตอนที่ผานมา และจะจบลงดวยการพัฒนาให

เปนระบบที่มีความสมบูรณ ซึ่งสามารถนําไปสูการปฏิบัติได ประกอบดวยขั้นตอนยอยดังนี้ 

   3.1  การกําหนดลักษณะเฉพาะ ทางเทคนิคของระบบ 

   3.2 การพัฒนาเทคนิคที่ใชในการสนับสนุนระบบ 

   3.3  การประยุกตลักษณะเฉพาะใหเขากับโปรแกรมทางคอมพิวเตอร 

   3.4 การทดสอบโปรแกรม 

   3.5 การพัฒนาคูมือการดําเนินการและการควบคุมระบบ 

   3.6 การฝกฝนผูใชระบบ 

   3.7 การปฏิบัติตามแผน 

   3.8 การทดลองเปลี่ยนแปลงแผน 

   3.9 การทดสอบทั้งระบบ 

 4. ข้ันการนําระบบไปปฏิบัติ(System Implementation) เปนขั้นตอนสําคัญหลังจากที่มี

การทดสอบระบบแลว ก็จะนําไปสูการปฏิบัติจริง ในขั้นนี้จะตองมีการปรับแตงเพื่อใหระบบมีความ

เหมาะสมกับการใชงานอีกครั้งหนึ่ง และจะตองมีการทบทวนผลการปฏิบัติหลังจากที่ไดมีการ

นําเอาระบบไปสูการดําเนินการจริง ทั้งนี้เพื่อใหระบบมีการพัฒนาขึ้น มีความสมบูรณมากที่สุด

เทาที่จะเปนไปได อีกทั้งยังเปนการรักษาระบบใหคงอยูตอไปอีกดวย 

 Edwards(1985:20) ไดกลาวถึงขั้นตอนซึ่งเปนวงจรในการพัฒนาระบบไวดังนี้ คือ  

 1. ข้ันการวิเคราะหระบบ(System Analysis) เปนขั้นตอนที่มีข้ึนหลังจากมีการรองหรือ 

มีความตองการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหระบบมีความเหมาะสมกวาที่เปนอยู ซึ่งเมื่อทําการ

วิเคราะหระบบใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนแลว จะตองมีการศึกษาถึงความเปนไปไดกอนที่จะมี

การออกแบบระบบใหม 

2.ข้ันการออกแบบระบบ(System Design) เปนขั้นตอนของการออกแบบคุณสมบัติของ

โปรแกรม หรือคุณสมบัติของระบบที่เกี่ยวของ เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน กอนที่จะไดมีการ

สรางเปนตนแบบของระบบ 

            3. ข้ันการพัฒนาระบบ(System Development) เปนขั้นตอนสุดทายของวงจรชีวิตตาม

ระบบ ซึ่งในขั้นนี้จะตองมีการพัฒนาระบบใหเปนตนแบบที่มีความสมบูรณ มีการประเมินผลและ
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ตรวจสอบขอมูลยอนกลับเพื่อใหเกิดความเหมาะสมมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได กอนี่จะนําระบบ

ดังกลาวไปสูผูใช 

 

จากสาระสําคัญดังกลาวขางตน สรุปไดวา  การพัฒนาระบบมีข้ันตอนสําคัญ คือ ข้ันการ

วิเคราะหระบบ  ข้ันออกแบบระบบ และขั้นการพัฒนาระบบ   สวนรายละเอียดของแตละขั้นตอน  

นิสิตสามารถศึกษาเพิ่มเติมได แลวออกแบบกระบวนการวิจัยใหไดซึ่งระบบใหม  ที่ใหไดระบบใหม 

หรือ ถามีการดําเนินการระบบนั้นๆอยูแลว  ระบบที่นําเสนอ จะตองแสดงใหเห็นวาไดมีความใหม 

สะทอนถึงการปรับแก  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในเรื่องใด อยางไร และเมื่อระบบดังกลาวถูกนําไปใช 

จะสามารถเสริมสรางประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานไดอยางแทจริงและตรวจสอบได 
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