
บทที่ 3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
(กรณีที่ 1. ส าหรับโครงงานด้าน Database (Windows Application/Web Application)) 

อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ  หรือข้ันตอนการพัฒนาระบบโดยอธิบายตามความ
เป็นจริงของระบบงานตนเองที่ได้ด าเนินการ หรือวางแผนจะด าเนินการ   ไม่ใช่ลอกมาจากหนังสือ 
หรือเอกสารอื่น 

ขั้นตอนการด าเนินงานงานโครงการโดยทั่วไป  ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.  การศึกษาและรวบรวมข้อมูลา 
2.  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3.  การพัฒนาระบบ 
4.  การทดสอบระบบ 
5. การติดตั้งและใช้งาน 

 
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล    

1. การศึกษาระบบงานเดิม 
- ศึกษารายละเอียดของระบบงานเดิมโดยอธิบายโครงสร้างขององค์กร ลักษณะงาน 

ขั้นตอนการท างาน  รวมถึงปัญหาของระบบงานเดิม   
2. การรวบรวมข้อมูล ความต้องการของระบบ  /  การวิเคราะห์ความต้องการ 

- รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากแบบสอบถาม  หรือเอกสารอื่นๆของระบบ  
เพ่ือหาความต้องการของระบบใหม่ โดยอาจก าหนดเป็น  Functional requirement และ Non-
Functional requirement     

- น าข้อมูลความต้องการทั้งหมดมาวิเคราะห์  และสรุปเป็นข้อก าหนดความต้องการ
ของระบบ (Requirement Specification) 

3. แผนภาพแสดงการไหลของงานทั้งระบบ (Work Flow Diagram) 
4. แผนภาพขั้นตอนการท างานของ....(ระบุชื่องาน).... (Flow Chart) 

 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

แบบท่ี 1  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง 
1. Structure Chart / Hierarchical Chart 
2. Context Diagram 
3. Data Flow Diagram และแตกย่อยลงไปให้เหมาะสม 
4. Process Description 
5. E-R  Diagram / Data Schema  
6. Data Dictionary 

กลุ่ม  WinApp/ WebApp 
(การเขียนบทที่ 3) 



7. การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ   ให้อธิบายสภาพแวดล้อมทางเทคนิคของระบบ 
ประกอบด้วยการวางแผนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  การสื่อสาร และระบบความปลอดภัย  
รวมถึงการออกแบบเครือข่ายเพ่ือให้สามารถประมวลผลได้อย่างเหมาะสม 

8. การออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูล (Input Design) 
8.1 การออกแบบข้อมูลน าเข้า (Input Data Design)  ให้อธิบายถึงข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่

ระบบ เพื่อใช้ในการประมวลผล 
8.2 การออกแบบหน้าจอส่วนการน าเข้าข้อมูล (Screen Design)  ให้อธิบายถึง 

- การแบ่งสัดส่วนของหน้าจอ เช่น ส่วนหัวของหน้าจอ (Heading)  ส่วน
รายละเอียด (Detail)  ว่าได้ก าหนดไว้อย่างไร   

- Function Key หรือ Icon  หรือ ปุ่มควบคุมการท างาน ต่าง ๆ ที่ออกแบบใช้
กับระบบ โดยอธิบายและแสดงรูปภาพประกอบ 

8.3 การออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (User Interface) อ่ืน ๆ 
9. การออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล(Output Design) 

9.1 การออกแบบการพิมพ์รายงานส่วนแสดงผล  (Hard Copy) โดยแต่ละรายงาน
ต้องบอกว่า รายงานนั้นชื่ออะไร มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้งานอะไร ใครเป็นผู้ใช้ และรายงานนั้น
ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง     

9.2 การออกแบบหน้าจอส่วนแสดงผล   โดยให้อธิบายเช่นเดียวกับ Hardcopy 
 
แบบท่ี 2  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ    ต้องกล่าวถึง 

1. Use Case Diagram    
2. Use Case Description 
3. Class Diagram และ Class Responsibility Collaboration Cards (CRC Cards) 
4. Sequence Diagram หรือ Collaboration Diagram 
5. Activity Diagram 
6. State Chart Diagram 
7. Data Dictionary 
8. Architecture Design การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ  ให้อธิบายสภาพแวดล้อมทาง

เทคนิคของระบบ ประกอบด้วยการวางแผนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  การสื่อสาร และระบบ
ความปลอดภัย  รวมถึงการออกแบบเครือข่ายเพ่ือให้สามารถประมวลผลได้อย่างเหมาะสม 

9. การออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูล (Input Design) 
9.3 การออกแบบข้อมูลน าเข้า (Input Data Design)  ให้อธิบายถึงข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่

ระบบ เพื่อใช้ในการประมวลผล 
9.4 การออกแบบหน้าจอส่วนการน าเข้าข้อมูล (Screen Design) ให้อธิบาย 

- การแบ่งสัดส่วนของหน้าจอ เช่น ส่วนหัวของหน้าจอ (Heading)  ส่วน
รายละเอียด (Detail)  ว่าได้ก าหนดไว้อย่างไร   



- Function Key หรือ Icon  หรือ ปุ่มควบคุมการท างาน ต่าง ๆ ที่ออกแบบใช้
กับระบบ โดยอธิบายและแสดงรูปภาพประกอบ 

9.5 การออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (User Interface) อ่ืน ๆ 
10. การออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล(Output Design) 

9.6 การออกแบบการพิมพ์รายงานส่วนแสดงผล  (Hard Copy) โดยแต่ละรายงาน
ต้องบอกว่า รายงานนั้นชื่ออะไร มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้งานอะไร  ใครเป็นผู้ใช้  และรายงานนั้น
ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง     

9.7 การออกแบบหน้าจอส่วนแสดงผล  โดยให้อธิบายเช่นเดียวตัวเอกสาร 
 
การพัฒนาระบบ 

1. ระบุภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมวัตถุ
ประโยชน์ หรือ ไฟล์ที่จ าเป็นต้องใช้  รวมทั้งโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล 

2. เขียนโครงสร้างการท างานของระบบ  โครงสร้างเมนู  โครงสร้างของหน้าจอ อาจเขียน
ในรูปแผนภาพต้นไม้ 

3. การทดสอบระบบ 
4. วิธีการทดสอบการท างานของระบบหรือโครงงาน 
5. ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ 
6. ผลการทดสอบ 

 
การติดตั้งและใช้งาน 

1. อธิบายวิธีการติดตั้งระบบ 
2. การใช้งาน (คู่มืออาจใส่ไว้ในภาคผนวก) 

 
ภาคผนวก 

1. ข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา / แผนภูมิก้างปลา 
2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่างๆ 
3. เอกสารข้อมูลที่มีการรวบรวมมา เช่น แบบสัมภาษณ์   แบบสอบถาม  แบบฟอร์ม

เอกสารต่างๆ ในหน่วยงาน  เป็นต้น 
4. คู่มือการใช้งาน 
5. Source Code 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(กรณีที่ 2. ส าหรับโครงงานด้านฮาร์ดแวร์) 
อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ  หรือข้ันตอนการพัฒนาระบบโดยอธิบายตามความ

เป็นจริงของระบบงานตนเองที่ได้ด าเนินการ หรือวางแผนจะด าเนินการ   ไม่ใช่ลอกมาจากหนังสือ 
หรือเอกสารอื่น 

ขั้นตอนการด าเนินงานงานโครงการโดยทั่วไป  ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.  การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2.  การวิเคราะห์และออกแบบ 
3.  การพัฒนาโครงงาน 
4.  การทดสอบ 
5. การติดตั้งและใช้งาน 

 
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล    

1. การศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เดิม (ถ้ามี) 
- ศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์/ฮาร์ดแวร์เดิม โดยอธิบายโครงสร้าง และ

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์    ความสามารถในการท างาน   ขั้นตอนการท างาน  รวมถึงปัญหาหรือ
ข้อจ ากัดของฮาร์ดแวร์เดิม 

2. การรวบรวมข้อมูล ความต้องการ /  การวิเคราะห์ความต้องการ 
- รวบรวมข้อมูลเนื้อหา  หรือความรู้ ที่ได้จากการสัมภาษณ์  จากแบบสอบถาม  

เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือหาความต้องการ หรือความสามารถของฮาร์ดแวร์ที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่     
- น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์  และสรุปเป็นข้อก าหนดความต้องการฮาร์ดแวร์ที่จะ

พัฒนาขึ้นมาใหม่ 
3. เขียนขั้นตอนการท างาน (Workflow และ Flow Chart) 

 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  (โดยต้องกล่าวถึง) 

1. Block Diagram 
2. Flow Chart ในส่วนฮาร์ดแวร์ 
3. Flow Chart ในส่วนซอฟต์แวร์ 
4. Circuit Design หรือ Schematic Diagram  
5. Circuit Description 
6. รูปแบบของสัญญาณน าเข้า (Input) 
7. ต้นแบบของชิ้นงาน  
8. ระบบเครื่องและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพัฒนา 

 

กลุ่ม  Hardware 



การพัฒนาระบบ 
1. ระบุภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมอัตถ

ประโยชน์ หรือ ไฟล์ที่จ าเป็นต้องใช้   
2. เขียนโครงสร้างการท างานของระบบ  โครงสร้างเมนู  โครงสร้างของหน้าจอ อาจเขียน

ในรูปแผนภาพต้นไม้ 
 
การทดสอบระบบ 

1. วิธีการทดสอบการท างานของระบบหรือโครงงาน 
2. ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ 
3. ผลการทดสอบ 

 
การติดตั้งและใช้งาน 

1. อธิบายวิธีการติดตั้ง 
2. อธิบายวิธีการใช้งาน (คู่มืออาจใส่ไว้ในภาคผนวก) 

 
ภาคผนวก 

1. การวิเคราะห์ปัญหา ในการพัฒนาโครงงาน 
2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่างๆ 
3. เอกสารข้อมูลที่มีการรวบรวมมา เช่น แบบสัมภาษณ์   แบบสอบถาม  แบบฟอร์ม

เอกสารต่างๆ ในหน่วยงาน  เป็นต้น 
4. รายละเอียดของอุปกรณ์ หรือ ส่วนประกอบในการพัฒนาโครงงานฮาร์ดแวร์ 
5. คู่มือการใช้งาน 
6. Source Code 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(กรณีที่ 3. ส าหรับโครงงานด้านเกม) 
อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ  หรือข้ันตอนการพัฒนาระบบโดยอธิบายตามความ

เป็นจริงของระบบงานตนเองที่ได้ด าเนินการ หรือวางแผนจะด าเนินการ   ไม่ใช่ลอกมาจากหนังสือ 
หรือเอกสารอื่น 

ขั้นตอนการด าเนินงานงานโครงการโดยทั่วไป  ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.  การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2.  การวิเคราะห์และออกแบบ 
3.  การพัฒนาโครงงาน 
4.  การทดสอบ 
5. การติดตั้งและใช้งาน 

 
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล    

1. การศึกษาระบบงานเดิม หรือเกมเดิมที่มีอยู่ (ถ้าม)ี 
- ศึกษารายละเอียดของระบบงานเดิมโดยอธิบายโครงสร้าง    ตัวละคร   

ความสามารถของเกม  ขั้นตอนในการเล่นเกม  รวมถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดอ่ืนๆ ของเกมเดิม 
2.   การรวบรวมข้อมูล ความต้องการ /  การวิเคราะห์ความต้องการ 

- รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากแบบสอบถาม  หรือเอกสารอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือหาความต้องการของระบบใหม่ โดยอาจก าหนดเป็น  Functional requirement และ Non-
Functional requirement     

- น าข้อมูลความต้องการทั้งหมดมาวิเคราะห์  และสรุปเป็นข้อก าหนดความต้องการ
ของระบบ (Requirement Specification) 

3. เขียนขั้นตอนการท างานของระบบ (Workflow และ Flow Chart) 
 
การวิเคราะห์และออกแบบ 

1. เรื่องย่อ 
2. กติกาการเล่นเกม 
3. ภาพรวมเกม (Game Overview) 
4. ออกแบบ Storyboard 
5. ออกแบบตัวละคร  โดยก าหนดบุคลิกลักษณะ ท่าทาง และจ านวนเฟรม 
6. ออกแบบฉาก 
7. ออกแบบกลไก / ตรรกะ การท างานของงานทั้งหมด โดยใช้  Flowchart 
8. ออกแบบอินเตอร์เฟส 
9. การจัดแบ่งพ้ืนที่หน้าจอ 

กลุ่ม  GAME 



10. ระบบเนวิเกชัน 
11. หน้าต่างโต้ตอบ 
12. หน้าจอและรูปภาพต่างๆ เช่น ฉากหลัง ตัวละคร 

 
การพัฒนาโครงงาน 

1. ระบุภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมอัตถ
ประโยชน์ หรือ ไฟล์ที่จ าเป็นต้องใช้  รวมทั้งโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล 

2. เขียนโครงสร้างการท างานของระบบ  โครงสร้างเมนู  โครงสร้างของหน้าจอ อาจเขียน
ในรูปแผนภาพต้นไม้ 
 
การทดสอบระบบ 

1. วิธีการทดสอบการท างานของระบบหรือโครงงาน 
2. ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ 
3. ผลการทดสอบ 

 
การติดตั้งและใช้งาน 

1. อธิบายวิธีการติดตั้งระบบ 
2. การใช้งาน (คู่มืออาจใส่ไว้ในภาคผนวก) 

 
ภาคผนวก 

1. ข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา / แผนภูมิก้างปลา 
2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่างๆ 
3. เอกสารข้อมูลที่มีการรวบรวมมา เช่น แบบสัมภาษณ์   แบบสอบถาม  แบบฟอร์ม

เอกสารต่างๆ ในหน่วยงาน  เป็นต้น 
4. คู่มือการติดตั้ง 
5. คู่มือการใช้งาน 
6. Source Code 

 
 
 
 
 
 
 
 


