บทที่ 13
การทาเอกสารประกอบโปรแกรม

การทาเอกสารประกอบโปรแกรมเป็ นงานที่ สาคัญของการพัฒนาโปรแกรม เอกสาร
ประกอบโปรแกรมช่ ว ยให้ ผู ใ้ ช้โ ปรแกรมเข้า ใจวัต ถุ ป ระสงค์ ข้อมู ล ที่ จ ะต้อ งใช้ก ับ
โปรแกรม ตลอดจนผลลัพธ์ที่จะได้จากโปรแกรม การทาโปรแกรมทุกโปรแกรมจึงควร
ต้องทาเอกสารกากับ เพื่อใช้สาหรับการอ้างอิงเมื่อจะใช้งานโปรแกรมและเมื่อต้องการ
แก้ไขปรับปรุ งโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมที่จดั ทา ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วัตถุประสงค์
ประเภทและชนิดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในโปรแกรม
วิธีการใช้โปรแกรม
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรม
รายละเอียดโปรแกรม
ข้อมูลตัวแทนที่ใช้ทดสอบ
ผลลัพธ์ของการทดสอบ

การท าเอกสารประกอบโปรแกรม คื อ การอธิ บ ายในรายละเอี ย ดของโปรแกรม
จุดประสงค์ของโปรแกรมคืออะไร ใช้งานในด้านไหน ซึ่ งอาจจะสรุ ปเป็ นรายละเอียด
ของโปรแกรมและแสดงเป็ นผัง งาน (Flowchart) โปรแกรมเมอร์ ที่ ดี ค วรจะมี ก ารท า
เอกสารประกอบโปรแกรมทุกขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม ว่าจะเป็ นขั้นตอนการ
ออกแบบ การเขี ยนโปรแกรม หรื อขั้นตอนในการทดสอบโปรแกรม ซึ่ งขั้นตอนในการ
ท าเอกสารนี้ จะมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ หน่ ว ยงาน เนื่ อ งจากบางครั้ งอาจต้อ งการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมที่ได้มีการทาสาเร็ จไปนานแล้ว เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ที่ เ ปลี่ ย นไป จะท าให้ส ามารถท าความเข้า ใจกับ โปรแกรมได้ง่ า ยขึ้ น และจะเป็ นการ
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สะดวกต่อผูท้ ี่ตอ้ งเข้ารับช่วงงานต่อในภายหลัง ในการจัดทาเอกสารประกอบโปรแกรม
จะมีอยู่ 2 แบบคือ
1. เอกสารประกอบโปรแกรมสาหรับผูใ้ ช้ (User Documentation) จะเหมาะสาหรับผูใ้ ช้ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม แต่เป็ นผูท้ ี่ใช้งานโปรแกรมอย่างเดียว และจะใช้เป็ น
เอกสารในการอธิ บายการใช้โปรแกรมอย่างเดียว เช่น
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

โปรแกรมนี้ใช้งานอะไรได้บา้ ง ใช้งานในด้านใด
ข้อมูลที่ตอ้ งป้ อนเข้ามีลกั ษณะอย่างไร
ข้อมูลออกหรื อการแสดงผลมีลกั ษณะอย่างไร
การเรี ยกใช้โปรแกรมทาอย่างไร
คาสั่งหรื อข้อมูลที่จาเป็ นให้โปรแกรมเริ่ มทางาน มีอะไรบ้าง

2. เอกสารประกอบโปรแกรมส าหรั บ ผูเ้ ขี ย นโปรแกรม (Technical Documentation)
ผูเ้ ขียนโปรแกรมควรทาเอกสารประกอบไว้เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใน
ภายหลัง ซึ่งเอกสารจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
2.1 ส่ วนที่เป็ นคาอธิ บายหรื อหมายเหตุ (Comment) ในโปรแกรม ซึ่ งส่ วนใหญ่
มัก เขี ย นแทรกอยู่ ใ นโปรแกรม ใช้ อ ธิ บ ายค าสั่ ง และการท างานของ
โปรแกรมนั้น ๆ
2.2 ส่ ว นที่ เ ป็ นค าอธิ บ ายด้า นเทคนิ ค มัก ท าเอกสารแยกต่ า งหากออกจาก
โปรแกรม ซึ่ งจะอธิบายในรายละเอียดที่มากขึ้น เช่นชื่อโปรแกรมย่อยต่าง ๆ
มี อะไรบ้าง แต่ ละโปรแกรมย่อยทาหน้าที่ อะไร นอกจากนั้นยังต้องเขี ย น
คาอธิ บายย่อ ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมนั้น

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]
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การจัดทาเอกสารประกอบการทางาน
ในระหว่างเตรี ยมตัวติดตั้งระบบใหม่ให้กบั องค์กร หลังจากการทาการศึกษาวิเคราะห์
และออกแบบจนได้ระบบงานใหม่ข้ ึนมาอย่างสมบรู ณ์ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องให้ความ
สนใจกับการจัดทาเอกสารต่างๆ ที่จะให้ผูใ้ ช้ระบบนาไปใช้ในการอ้างอิงเมื่อระบบงาน
ได้ถูกนาไปใช้งานจริ ง ซึ่ งก็คือ คู่มือการใช้ระบบ นอกจากนี้นกั วิเคราะห์อาจจะต้องจัดให้
มีการอบรม (Training Program) เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูใ้ ช้ระบบด้วย

การจัดทาเอกสารสาหรับผู้ใช้
นักวิเคราะห์ระบบจะต้องจัดทาเอกสารซึ่ งอธิ บายรายละเอียดถึงการปฏิบตั ิงานในระดับ
ต่างๆ ของระบบทุกระดับ เอกสารสาหรับผูใ้ ช้ระบบงานสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
คือ
1. คู่มือการใช้
2. คู่มือการปฏิบตั ิการ
3. เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
ซึ่ งเอกสารแต่ละประเภทจะรองรับจุดประสงค์ที่ใช้อา้ งอิงแตกต่างกันออกไป แต่มีขอ้ ที่
เหมื อนกันอย่า งหนึ่ ง คื อ การจัดเตรี ยมเอกสารส าหรั บผูใ้ ช้ระบบงาน ต้องพยายามใช้
คาพูดหรื อคาศัพท์ที่ผูใ้ ช้ระบบงานทัว่ ไปเข้าใจ พยายามหลีกเลี่ ยงการใช้ศพั ท์เทคนิ คให้
มากที่สุดเท่าที่จะจาได้ หากจาเป็ นจะต้องใช้ศพั ท์เทคนิ ค ควรจะมีคาอธิ บายความหมาย
ให้ผอู ้ ่านได้ทราบด้วยเสมอ
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ผู้ใช้ ระบบงาน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. ผูใ้ ช้ที่ไม่ควรรู ้เกี่ยวกับระบบ
2. ผูใ้ ช้ที่มีประสบการณ์มาบ้าง แต่ตอ้ งใช้เอกสารช่วย เพื่อค้นหาข้อมูลเมื่อ
ต้องการหาข้อมูลบางอย่างเป็ นบางครั้งบางคราว
คู่มือการใช้
เป็ นเอกสารสาหรับผูใ้ ช้ระบบงานที่นาเสนอข้อมูลการปฏิ บตั ิงานต่างๆ ที่มีอยู่ท้ งั หมด
ของระบบงานนั้น คู่มื อการใช้จะประกอบด้วย ตัวอย่า งหน้า จอ (Screen Displays) ซึ่ ง
อธิ บายว่าผูใ้ ช้ระบบสามารถกรอกข้อมูลลงในส่ วนใด หรื อจะดู ขอ้ มูลประเภทนั้นๆ ได้
จากตาแหน่งใดบนจอภาพ เป็ นต้น
คู่ มื อ ก า รใ ช้ จ ะ ท า หน้ า ที่ อธิ บาย แน ะ น าท างใ ห้ ก ั บ ผู ้ ใ ช้ ร ะ บ บที ล ะ ขั้ น ตอ น
ตามลาดับ เพื่อให้ผูใ้ ช้ระบบสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง ข้อผิดพลาดที่แสดงไว้
เป็ นข้อความในระบบ Error Messages ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นในส่ วนต่างๆ ของระบบซึ่ งตัว
ระบบงานได้ดกั เอาไว้น้ นั จะต้องแสดงให้ผูใ้ ช้ระบบทราบและบอกถึ งความหมายของ
ข้อความนั้นๆ โดยละเอียดพร้ อมทั้งทาแนะนาว่าผูใ้ ช้ระบบควรจะทาอย่างไรต่อไปด้วย
คู่มือการใช้จึงเป็ นแหล่งการศึกษาเบื้องต้นสาหรับผูใ้ ช้งานระบบใหม่ที่ยงั ไม่คุน้ เคยกับ
ระบบ
ดังนั้นหากนักวิเคราะห์ระบบและทีมงานจัดทาเอกสารคู่มือการใช้ได้ดีแล้ว ย่อมจะส่ งผล
ดี ใ ห้ ก ับ ผู ใ้ ช้ร ะบบยอมรั บ ในตัว ระบบได้ดีข้ ึ น ด้ว ย และยัง ท าให้ผูใ้ ช้ระบบสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]
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คู่มือการปฏิบัติงาน
เป็ นเอกสารที่ถูกจัดเตรี ยมขึ้นสาหรับพนักงานหรื อทีมงานคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ดังนั้นจึง
จะค่อนข้างจะเกี่ยวโยงในด้านเทคนิ คมากกว่าคู่มือการใช้โดยทัว่ ไป คู่มือการปฏิบตั ิงาน
ประด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1. สรุ ปขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดของระบบ
2. Flowchart ของระบบงาน (Details System Flowchart)
3. วิธีการจัดติดตั้งระบบ (Job Program Setup Instructions)
4. ขั้นตอนการสารองข้อมูลและระบบงาน (Backup Procedure)
5. ขั้นตอนการเรี ยกคืนข้อมูลเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ (Recovery and Restart
Procedure)
การสรุ ปขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดของระบบในคูม่ ือปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย รายละเอียด
ของขั้นตอนที่สาคัญ ๆ Input และ Output ของแต่ละขั้นตอนก็ควรจะได้รับการอธิ บายให้
ได้ความสั้น ๆ แผนภาพแสดงการไหลของข้อมู ล (DFD) ควรนามาใช้แสดงส าหรั บ
ขั้นตอนที่สาคัญ ๆ ด้วย Flowchart ของระบบควรจะแสดงให้เห็นในทุก ๆ ขั้นตอน และ
ตัว โปรแกรมต่ า ง ๆ ควรมี ก ารจัด พิ ม พ์เ อกสารออกมา พร้ อ มชื่ อ แฟ้ ม ข้อ มู ล หรื อ
ฐานข้อมูลที่ใช้ดว้ ยในบางกรณี ระบบงานจาเป็ นต้องมีการจัดตั้งระบบ (Setup) ก่อนซึ่ ง
รายละเอียดการจัดตั้งระบบอาจ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

การระบุวา่ ข้อมูลส่ วนใดจะใช้ในการทาออนไลน์
แก้ไขวันที่ของโปรแกรม
แก้ไขข้อมูลที่ระบบทาการเก็บค่าเอาไว้ในครั้งก่อน
การจัดเตรี ยมพื้นที่ข้ ึนมาใหม่
วิธีการยกเลิกแฟ้มข้อมูลในส่ วนของสารองข้อมูลที่ใช้เดิม
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6. ใส่ ข ้อมู ล ต่า งๆ ให้ระบบได้รับ ทราบก่ อนที่ จะใช้ เช่ น จอภาพเป็ นชนิ ดใด
รายละเอียดของการแสดงผลขนาดใด เครื่ องพิมพ์เป็ นเครื่ องรุ่ นไหน หรื อตัวโปรแกรมอยู่
ในไดเรอทอรี่ ใด และแฟ้ มข้อมู ลอยู่ตาแหน่ งหรื อไดเรอทอรี่ ใดในพื้นที่ หน่ วยความจา
การสารองข้อมู ลและการเรี ยกคื นข้อมู ลกลับมาเพื่อใช้ใหม่ เป็ นสิ่ งสาคัญอี กสิ่ งหนึ่ งที่
ระบบจะต้ อ งมี เพื่ อ ให้ ส ามารถรู ้ ส ถานการณ์ ใ นกรณี ที่ เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดขึ้ นใน
ระบบ ในขณะที่กาลังทาการปฏิบตั ิการอยู่

สรุป
การเขี ยนเอกสารประกอบโปรแกรม สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนด้วยกัน คื อเอกสาร
ประกอบสาหรั บ ตัวโค๊ดโปรแกรม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ผูน้ าโค๊ดโปรแกรมไป
พัฒนาต่อได้อย่างต่อเนื่ อง ส่ วนเอกสารประกอบสาหรับการใช้งานโปรแกรม หรื ออาจ
เรี ยกว่าเป็ นคู่มือในการใช้โปรแกรม เป็ นเอกสารที่สร้ างขึ้นมาเพื่อให้การใช้โปรแกรม
ของผูใ้ ช้โปรแกรมได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพสู ง สุ ดสามารถใช้ไ ด้ทุก ฟั ง ก์ชันหน้าที่ ของ
โปรแกรมที่สร้ างขึ้นมา ซึ่ งคู่มือการใช้โปรแกรมต้องถู กสร้ างขึ้นมาโดยคานึ งผูใ้ ช้งาน
โปรแกรมไม่มีความรู ้ในการการเขียนโปรแกรมให้สามารถอ่านเข้าใจง่ายที่สุดและนามา
โปรแกรมที่สร้ างขึ้นได้งานได้อย่างรวดเร็ ว และเอกสารประกอบโปรแกรมส่ วนที่สาม
เป็ นเอกสารที่สร้ างขึ้นมาเพื่อให้ผูท้ ี่มีความรู ้ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ ระดับเบื้องต้นสามารถ
ติดตั้งโปรแกรมหรื อแก้ไขปั ญหาได้ในกรณี ที่ปัญหาไม่ผลกระทบต่อระบบปฏิ บตั ิการ
ของคอมพิวเตอร์ และในเอกสารประกอบโปรแกรมส่ วนนี้ ควรสร้างกรณี ตวั อย่างปั ญหา
ที่พบบ่อยๆ พร้ อมข้อแนะนาการแก้ปัญหาเป็ นข้อๆ ที่ ละขั้นตอนอย่างระบบ เพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้งานโปรแกรมว่าโปรแกรมได้ถูกออกแบบมาให้มีความเหมาะสม
กับการใช้งานจริ งๆ และมีความมัน่ คงของระบบเป็ นอย่างดี เชื่อถือได้ เป็ นต้น
------------------------------------------------------------------------การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]
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แบบฝึ กหัดท้ ายบทที่ 13
ให้ผอู ้ ่านเขียนเอกสารประกอบโปรแกรมที่ผอู ้ ่านสนใจ มา 1 เรื่ อง โดยให้ทาการ
สร้างมาเป็ นคู่มือในการใช้งานได้จริ ง
-------------------------------------------------------------------------

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]
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