
บทท่ี 13 
 

การท าเอกสารประกอบโปรแกรม 
 

 
การท าเอกสารประกอบโปรแกรมเป็นงานท่ีส าคญัของการพฒันาโปรแกรม เอกสาร
ประกอบโปรแกรมช่วยให้ผูใ้ช้โปรแกรมเข้าใจวตัถุประสงค์ ข้อมูลท่ีจะต้องใช้กับ
โปรแกรม ตลอดจนผลลพัธ์ท่ีจะไดจ้ากโปรแกรม การท าโปรแกรมทุกโปรแกรมจึงควร
ตอ้งท าเอกสารก ากบั เพื่อใช้ส าหรับการอา้งอิงเม่ือจะใช้งานโปรแกรมและเม่ือตอ้งการ
แกไ้ขปรับปรุงโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมท่ีจดัท า ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 

1. วตัถุประสงค ์
2. ประเภทและชนิดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นโปรแกรม 
3. วธีิการใชโ้ปรแกรม 
4. แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบโปรแกรม 
5. รายละเอียดโปรแกรม 
6. ขอ้มูลตวัแทนท่ีใชท้ดสอบ 
7. ผลลพัธ์ของการทดสอบ 

 
การท าเอกสารประกอบโปรแกรม คือการอธิบายในรายละเอียดของโปรแกรม 
จุดประสงค์ของโปรแกรมคืออะไร ใช้งานในดา้นไหน ซ่ึงอาจจะสรุปเป็นรายละเอียด
ของโปรแกรมและแสดงเป็นผงังาน (Flowchart) โปรแกรมเมอร์ท่ีดีควรจะมีการท า
เอกสารประกอบโปรแกรมทุกขั้นตอนของการพฒันาโปรแกรม ว่าจะเป็นขั้นตอนการ
ออกแบบ การเขียนโปรแกรม หรือขั้นตอนในการทดสอบโปรแกรม ซ่ึงขั้นตอนในการ
ท าเอกสารน้ีจะมีประโยชน์อย่างมากต่อหน่วยงาน เน่ืองจากบางคร้ังอาจต้องการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขโปรแกรมท่ีไดมี้การท าส าเร็จไปนานแลว้ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการ
ท่ีเปล่ียนไป จะท าให้สามารถท าความเข้าใจกับโปรแกรมได้ง่ายข้ึนและจะเป็นการ
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สะดวกต่อผูท่ี้ตอ้งเขา้รับช่วงงานต่อในภายหลงั ในการจดัท าเอกสารประกอบโปรแกรม
จะมีอยู ่2 แบบคือ 
 
1. เอกสารประกอบโปรแกรมส าหรับผูใ้ช้ (User Documentation) จะเหมาะส าหรับผูใ้ชท่ี้
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรม แต่เป็นผูท่ี้ใชง้านโปรแกรมอยา่งเดียว และจะใชเ้ป็น
เอกสารในการอธิบายการใชโ้ปรแกรมอยา่งเดียว เช่น 
 

1.1 โปรแกรมน้ีใชง้านอะไรไดบ้า้ง ใชง้านในดา้นใด 
1.2 ขอ้มูลท่ีตอ้งป้อนเขา้มีลกัษณะอยา่งไร 
1.3 ขอ้มูลออกหรือการแสดงผลมีลกัษณะอยา่งไร 
1.4 การเรียกใชโ้ปรแกรมท าอยา่งไร 
1.5 ค าสั่งหรือขอ้มูลท่ีจ าเป็นใหโ้ปรแกรมเร่ิมท างาน มีอะไรบา้ง 

  
2. เอกสารประกอบโปรแกรมส าหรับผูเ้ขียนโปรแกรม (Technical Documentation) 
ผูเ้ขียนโปรแกรมควรท าเอกสารประกอบไวเ้พื่อให้ง่ายต่อการเปล่ียนแปลงโปรแกรมใน
ภายหลงั ซ่ึงเอกสารจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 

2.1 ส่วนท่ีเป็นค าอธิบายหรือหมายเหตุ (Comment) ในโปรแกรม ซ่ึงส่วนใหญ่
มักเขียนแทรกอยู่ในโปรแกรม ใช้อธิบายค าสั่ง และการท างานของ
โปรแกรมนั้น ๆ 

2.2 ส่วนท่ีเป็นค าอธิบายด้านเทคนิค มักท าเอกสารแยกต่างหากออกจาก
โปรแกรม ซ่ึงจะอธิบายในรายละเอียดท่ีมากข้ึน เช่นช่ือโปรแกรมยอ่ยต่าง ๆ 
มีอะไรบา้ง แต่ละโปรแกรมย่อยท าหน้าท่ีอะไร นอกจากนั้นยงัตอ้งเขียน
ค าอธิบายยอ่ ๆ เก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องโปรแกรมนั้น 
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การจัดท าเอกสารประกอบการท างาน 
 
ในระหว่างเตรียมตวัติดตั้งระบบใหม่ให้กบัองค์กร หลงัจากการท าการศึกษาวิเคราะห์
และออกแบบจนไดร้ะบบงานใหม่ข้ึนมาอยา่งสมบรูณ์ นกัวเิคราะห์ระบบจะตอ้งใหค้วาม
สนใจกบัการจดัท าเอกสารต่างๆ ท่ีจะให้ผูใ้ช้ระบบน าไปใช้ในการอา้งอิงเม่ือระบบงาน
ไดถู้กน าไปใชง้านจริง ซ่ึงก็คือ คู่มือการใชร้ะบบ นอกจากน้ีนกัวเิคราะห์อาจจะตอ้งจดัให้
มีการอบรม (Training Program) เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บัผูใ้ชร้ะบบดว้ย 
 

การจัดท าเอกสารส าหรับผู้ใช้  
 
นกัวิเคราะห์ระบบจะตอ้งจดัท าเอกสารซ่ึงอธิบายรายละเอียดถึงการปฏิบติังานในระดบั
ต่างๆ ของระบบทุกระดบั เอกสารส าหรับผูใ้ชร้ะบบงานสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ 
 

1. คู่มือการใช ้ 
2. คู่มือการปฏิบติัการ  
3. เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
 

ซ่ึงเอกสารแต่ละประเภทจะรองรับจุดประสงค์ท่ีใช้อา้งอิงแตกต่างกนัออกไป แต่มีขอ้ท่ี
เหมือนกนัอย่างหน่ึง คือ การจดัเตรียมเอกสารส าหรับผูใ้ช้ระบบงาน ต้องพยายามใช้
ค  าพูดหรือค าศพัทท่ี์ผูใ้ช้ระบบงานทัว่ไปเขา้ใจ พยายามหลีกเล่ียงการใช้ศพัท์เทคนิคให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะจ าได ้หากจ าเป็นจะตอ้งใช้ศพัท์เทคนิค ควรจะมีค าอธิบายความหมาย
ใหผู้อ่้านไดท้ราบดว้ยเสมอ  
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ผู้ใช้ระบบงาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
 
 1. ผูใ้ชท่ี้ไม่ควรรู้เก่ียวกบัระบบ 
 2. ผูใ้ชท่ี้มีประสบการณ์มาบา้ง แต่ตอ้งใชเ้อกสารช่วย เพื่อคน้หาขอ้มูลเม่ือ 
     ตอ้งการหาขอ้มูลบางอยา่งเป็นบางคร้ังบางคราว 
 
คู่มือการใช้       
  
เป็นเอกสารส าหรับผูใ้ช้ระบบงานท่ีน าเสนอขอ้มูลการปฏิบติังานต่างๆ ท่ีมีอยู่ทั้งหมด
ของระบบงานนั้น คู่มือการใช้จะประกอบด้วย ตวัอย่างหน้าจอ (Screen Displays) ซ่ึง
อธิบายว่าผูใ้ช้ระบบสามารถกรอกขอ้มูลลงในส่วนใด หรือจะดูขอ้มูลประเภทนั้นๆ ได้
จากต าแหน่งใดบนจอภาพ เป็นตน้ 
 
คู่ มื อ ก า รใช้ จ ะท าหน้ า ท่ี อ ธิ บ าย แน ะน าท า ง ให้ กับผู ้ ใ ช้ ร ะบบ ทีละขั้ น ตอน
ตามล าดบั  เพื่อให้ผูใ้ช้ระบบสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ขอ้ผิดพลาดท่ีแสดงไว้
เป็นข้อความในระบบ  Error Messages ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในส่วนต่างๆ ของระบบซ่ึงตวั
ระบบงานไดด้กัเอาไวน้ั้น จะตอ้งแสดงให้ผูใ้ช้ระบบทราบและบอกถึงความหมายของ
ขอ้ความนั้นๆ โดยละเอียดพร้อมทั้งท าแนะน าว่าผูใ้ชร้ะบบควรจะท าอย่างไรต่อไปดว้ย 
คู่มือการใช้จึงเป็นแหล่งการศึกษาเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้ช้งานระบบใหม่ท่ียงัไม่คุน้เคยกบั
ระบบ   
  
ดงันั้นหากนกัวเิคราะห์ระบบและทีมงานจดัท าเอกสารคู่มือการใชไ้ดดี้แลว้  ยอ่มจะส่งผล
ดีให้กับผูใ้ช้ระบบยอมรับในตัวระบบได้ดีข้ึนด้วย  และยงัท าให้ผูใ้ช้ระบบสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
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คู่มือการปฏิบัติงาน  
  
เป็นเอกสารท่ีถูกจดัเตรียมข้ึนส าหรับพนกังานหรือทีมงานคอมพิวเตอร์เฉพาะ  ดงันั้นจึง
จะค่อนขา้งจะเก่ียวโยงในดา้นเทคนิคมากกวา่คู่มือการใชโ้ดยทัว่ไป  คู่มือการปฏิบติังาน
ประดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ  ดงัน้ี  คือ 
 

1.  สรุปขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดของระบบ 
2.  Flowchart ของระบบงาน (Details System Flowchart) 
3.  วธีิการจดัติดตั้งระบบ (Job Program Setup Instructions) 
4.  ขั้นตอนการส ารองขอ้มูลและระบบงาน (Backup Procedure) 
5.  ขั้นตอนการเรียกคืนขอ้มูลเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recovery and Restart     
Procedure) 
 

การสรุปขั้นตอนต่าง ๆ  ทั้งหมดของระบบในคู่มือปฏิบติังาน  ประกอบดว้ย  รายละเอียด
ของขั้นตอนท่ีส าคญั ๆ Input และ Output ของแต่ละขั้นตอนก็ควรจะไดรั้บการอธิบายให้
ได้ความสั้ น ๆ  แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (DFD)  ควรน ามาใช้แสดงส าหรับ
ขั้นตอนท่ีส าคญั ๆ  ดว้ย Flowchart  ของระบบควรจะแสดงใหเ้ห็นในทุก ๆ ขั้นตอน  และ
ตัวโปรแกรมต่าง ๆ   ควรมีการจัดพิมพ์เอกสารออกมา   พร้อมช่ือแฟ้มข้อมูลหรือ
ฐานขอ้มูลท่ีใชด้ว้ยในบางกรณี  ระบบงานจ าเป็นตอ้งมีการจดัตั้งระบบ  (Setup) ก่อนซ่ึง
รายละเอียดการจดัตั้งระบบอาจ  ประกอบดว้ย 
 

1.  การระบุวา่ขอ้มูลส่วนใดจะใชใ้นการท าออนไลน์ 
2.  แกไ้ขวนัท่ีของโปรแกรม 
3.  แกไ้ขขอ้มูลท่ีระบบท าการเก็บค่าเอาไวใ้นคร้ังก่อน 
4.  การจดัเตรียมพื้นท่ีข้ึนมาใหม่ 
5.  วธีิการยกเลิกแฟ้มขอ้มูลในส่วนของส ารองขอ้มูลท่ีใชเ้ดิม 
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 6.  ใส่ข้อมูลต่างๆ ให้ระบบได้รับทราบก่อนท่ีจะใช้ เช่น จอภาพเป็นชนิดใด
รายละเอียดของการแสดงผลขนาดใด เคร่ืองพิมพเ์ป็นเคร่ืองรุ่นไหน หรือตวัโปรแกรมอยู่
ในไดเรอทอร่ีใด และแฟ้มขอ้มูลอยู่ต  าแหน่งหรือไดเรอทอร่ีใดในพื้นท่ีหน่วยความจ า 
การส ารองขอ้มูลและการเรียกคืนขอ้มูลกลบัมาเพื่อใช้ใหม่ เป็นส่ิงส าคญัอีกส่ิงหน่ึงท่ี
ระบบจะต้องมี  เพื่ อให้สามารถรู้สถานการณ์ในกรณี ท่ี เ กิดข้อผิดพลาดข้ึนใน
ระบบ ในขณะท่ีก าลงัท าการปฏิบติัการอยู ่
 

สรุป 
  
การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกนั คือเอกสาร
ประกอบส าหรับตวัโค๊ดโปรแกรม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูน้ าโค๊ดโปรแกรมไป
พฒันาต่อไดอ้ย่างต่อเน่ือง ส่วนเอกสารประกอบส าหรับการใช้งานโปรแกรม หรืออาจ
เรียกว่าเป็นคู่มือในการใช้โปรแกรม เป็นเอกสารท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อให้การใช้โปรแกรม
ของผูใ้ช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถใช้ได้ทุกฟังก์ชันหน้าท่ีของ
โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมา ซ่ึงคู่มือการใช้โปรแกรมตอ้งถูกสร้างข้ึนมาโดยค านึงผูใ้ช้งาน
โปรแกรมไม่มีความรู้ในการการเขียนโปรแกรมให้สามารถอ่านเขา้ใจง่ายท่ีสุดและน ามา
โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนไดง้านไดอ้ย่างรวดเร็ว และเอกสารประกอบโปรแกรมส่วนท่ีสาม 
เป็นเอกสารท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อให้ผูท่ี้มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ระดบัเบ้ืองตน้สามารถ 
ติดตั้งโปรแกรมหรือแก้ไขปัญหาไดใ้นกรณีท่ีปัญหาไม่ผลกระทบต่อระบบปฏิบติัการ
ของคอมพิวเตอร์ และในเอกสารประกอบโปรแกรมส่วนน้ี ควรสร้างกรณีตวัอยา่งปัญหา
ท่ีพบบ่อยๆ พร้อมขอ้แนะน าการแกปั้ญหาเป็นขอ้ๆ ท่ีละขั้นตอนอย่างระบบ เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัผูใ้ช้งานโปรแกรมว่าโปรแกรมไดถู้กออกแบบมาให้มีความเหมาะสม
กบัการใชง้านจริงๆ และมีความมัน่คงของระบบเป็นอยา่งดี เช่ือถือได ้เป็นตน้ 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 13 
 
 ใหผู้อ่้านเขียนเอกสารประกอบโปรแกรมท่ีผูอ่้านสนใจ มา 1 เร่ือง โดยใหท้ าการ
สร้างมาเป็นคู่มือในการใชง้านไดจ้ริง 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


