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การบ ารุงรักษา 

 IEC Pub1  271  ได้ให้ค ำนิยำมของค ำ    “ บ ำรุงรักษำ ”  ไว้ดงันี ้ 
  

“ กำรบ ำรุงรักษำ  เป็น กำรผสมผสำนกัน ของกำร
ท ำงำนด้ำนเทคนิค  และ กำรจัดกำรเพื่อคงไว้ซึ่งสภำพ
ของอุปกรณ์   หรือ ฟ้ืนฟูสภำพของอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ ” 
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วตัถุประสงคข์องการบ ารุงรักษา 

 เพ่ือท ำให้อปุกรณ์คงอยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ    

 เพ่ือแก้ไขซอ่มแซมอปุกรณ์ท่ีช ำรุดให้กลบัมำอยูส่ภำพพร้อมใช้งำน 

 เพ่ือควำมไว้วำงใจหรือน่ำเช่ือถือ  (Reliability)  ช่วยเพิ่มควำม
พร้อม  (Availability)   

ลดค่ำใช้จ่ำยกำรซอ่มบ ำรุงจำกกำรซอ่มบ ำรุงรักษำ สำมำรถควบคมุคำ่ใช้จ่ำย 
ลดควำมสิน้เปลือง 

ลดจ ำนวน หรือควำมถ่ีของอปุกรณ์ท่ีขดัข้องเสียหำย ลดจ ำนวนงำนที่
ค้ำง  (Backlog)   
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การเปลีย่นระบบ 

• S-System • P-System  • E-System  

การบ ารุงรักษาระบบ(Maintenance) ซ่ึงอาจเป็นการ
เปลีย่นแปลงทางด้านฮาร์ตแวร์หรือซอฟต์แวร์กไ็ด้ 



LOGO 

S-System  

 เป็นระบบท่ีคงท่ีท่ีมีขอบเขตหรือวธีิการท่ีแน่นอน  
 เช่น ระบบการบวกเมตริกซ์  ,การคูณเมตริกซ์ ,  การอินเวอร์เมตริกซ์  การ

ปฏิบติัการต่างๆกบักลุ่มของขอ้มูลวธีิการบวกหรือการคูณหรือการอินเวอร์
สเมตริกซ์ 

 มีวธีิการกระท าหรือ มีกฎเกณฑท่ี์คงท่ีแน่นอน correctness of the 

implementation of the solution   
 เน่ืองจากการก าหนดปัญหามีความสมบูรณ์วา่ตอ้งการท าอะไรท่ีแน่ชดั  

ถึงแมว้า่ความจริงของโลกเปล่ียนไป  กไ็ม่ส่งผลใดๆต่อระบบ 
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S-System  
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P-System  

 เป็นระบบท่ีนกัวทิยาการคอมพิวเตอร์ไม่สามารถก าหนดนิยามของปัญหาได้
อยา่งสมบูรณ์   
 เช่น ระบบการเล่นหมากรุก  เราทราบถึงกฎเกณฑใ์นการเล่นซ่ึงเป็นปัญหาของ

ระบบ  ผูพ้ฒันาระบบตอ้งมีการก าหนดนิยามและระบุถึง   รายละเอียดของ
ระบบท่ีสามารถกระท าได ้ซ่ึงการแกปั้ญหานั้นจะเก่ียวขอ้งกบัการค านวณถึง
หนทางท่ีตวัหมากต่างๆสามารถเคล่ือนท่ีไดแ้ละทางท่ีดีท่ีสุดในการเคล่ือนท่ีท่ี
สามารถกระท าใหช้นะในเกมส์แข่งขนัได ้  ซ่ึงการค านวณในแต่ละตาท่ีเดิน
หมากนั้นเปล่ียนไปตามเกมส์ท่ีเล่น     

 ซ่ึงเป็น practical abstraction    ของปัญหา   
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E-System  

 เป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจริงของโลก  เม่ือโลกมีการเปล่ียนไป       ระบบมี
การเปล่ียนตาม   
 การสร้างแบบจ าลองของระบบ  มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยน ามาวเิคราะห์วจิยัมี

การนิยามการประมวลผลท่ีเก่ียวพนัธ์กนัของขอ้มูลต่างๆ   
 ระบบซ่ึงท านายถึงเศรษฐกิจของประเทศ    
 ระบบวเิคราะห์การขาย เป็นตน้   

 ซ่ึงผลลพัธ์ของระบบเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั หรือขอ้มูลหลายๆอยา่ง   เม่ือ
ปัจจยัเปล่ียนไปผลลพัธ์จะเปล่ียนไปดว้ย  
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E-System  
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หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของทีมงานบ ารุงรักษาระบบ  

การท าความเขา้ใจระบบเก่า 
ตอ้งทราบต าแหน่งของสารสนเทศต่างๆในเอกสารของระบบ 
ปรับปรุงหรือเกบ็เอกสารระบบใหท้นัสมยัหรือถกูตอ้งเสมอ 
ปรับเปล่ียนความตอ้งการ 
 เพ่ิมหนา้ท่ีหรือการท างานใหม่ในระบบ 
คน้หาความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในระบบ 
แกไ้ขความผดิพลาดต่างๆในระบบ 
ตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานในระบบ 
ออกแบบโครงสร้างใหม่ 
 เขียนค าสั่งโปรแกรมใหม่ 
ลบโมดูลท่ีไม่ถกูใชป้ระโยชน์ออกจากระบบ 
จดัการการปรับเปล่ียนระบบท่ีสามารถกระท าได ้
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ทีมงานในการบ ารุงรักษาระบบ  

ผูใ้ช ้ 

ผูค้วบคุมระบบ  

ลูกคา้  

ท างานร่วมกนั 
เพือ่หาหนทางในการ
แก้ปัญหา           
ปรับเปลีย่นระบบให้ตรง
กบัความต้องการของผู้ใช้  



LOGO 

Flow of Maintenance  

Flow  of 

 Maintenance  

เป็นการบ ารุงรักษาระบบให้สามารถ
กระท างานในหน้าทีป่ระจ าหรือ
ควบคุมการปฏบัิติงานในแต่ละวนั
ได้อย่างถูกต้อง  

เป็นการบ ารุงรักษาระบบโดยการ
แก้ไขหรือปรับปรุงการท างานของ
ระบบเดิม  ซ่ึงถือว่าเป็นการพฒันา
ระบบในคร้ังทีส่อง  โดยระบบไม่ม ี 
ข้อผดิพลาดแต่ท าการปรับเปลีย่นใน
ส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบ  

เป็นการบ ารุงรักษาระบบโดย
ป้องกนัมใิห้ระบบม ี     
ประสิทธิภาพต ่าลงหรืออยู่ในระดบั
ทีไ่ม่เป็นทีย่อมรับ  

เป็นการบ ารุงรักษาให้การปฏบัิติงาน
ในหน้าทีต่่างๆของระบบมคีวาม
สมบูรณ์เป็นทีย่อมรับ  ซ่ึงเกีย่วข้อง
กบัระบบทีข่ึน้กบัสภาพแวดล้อม  
เมือ่ความจริงของโลกเปลีย่น ระบบ
ต้องมกีารปรับเปลีย่นตาม  
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Flow of Maintenance 

Corrective  

Maintenance  

Adaptive  

Maintenance  

1 2 

Preventive  

Maintenance  

4 
Perfective  

Maintenance  

3 

ปรับปรุงเพิ่มหนา้ท่ีต่างๆ 
ของระบบเดิมใหผู้ใ้ช ้
สามารถใชง้านต่างๆ 
ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน 

การเพิ่มโมดูลการ    ตรวจสอบ
การป้อนขอ้มูลจากผูใ้ช ้

เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล 

รายงานท่ีใชง้านอยูน่ั้นมีการ
พิมพใ์น 1 หนา้กระดาษ 
มีจ  านวนบรรทดั 
มากเกินไป 

ปรับเปล่ียนอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยใีหม่ๆ  
เปล่ียนแปลง 
การออกแบบ  
หรือการปรับเปล่ียน 
ค าสั่งต่างๆ   
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบ 
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Corrective Maintenance 

 เป็นการบ ารุงรักษาในแบบไม่มีก าหนดการแน่นอน (Non-plan 

Maintenance) ซ่ึงเป็นเหตุอนัเน่ืองมาจากการขดัขอ้ง หรือเกิดการเสีย
ข้ึนกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
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Preventive maintenance(PM.) 

 เป็นการบ ารุงรักษาทีจ่ะท าเมือ่ถึงระยะเวลาหน่ึงที่ก าหนดไว้   หรือเมือ่ถึงเกณฑ์
ก าหนด 

จะด าเนินการตามระยะเวลาท่ีแน่นอนตายตวัตามค าแนะน าของบริษทัผูผ้ลิต      
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Preventive maintenance(PM.) 

Text  

in here 

FUNCTION 
 CHECKING  

SERVICING  

INSPECTION  

Preventive  

Maintenance 

(PM.) 
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 การตรวจตรา  (INSPECTION) 

 เป็นการบ ารุงรักษาท่ีกระท าอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าในขณะท่ีอุปกรณ์นั้นใช้
งานอยู ่   

ความถ่ีในการตรวจตราอาจจะเป็นทุกวนัจนถึงทุกเดือนข้ึนอยูก่บัค  าแนะน าของ
บริษทั   ประสบการณ์   และความส าคญัของอุปกรณ์นั้นๆ  
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การตรวจสอบการท างาน  (FUNCTION CHECKING) 

 เป็นการบ ารุงรักษา เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่อุปกรณ์นั้นยงัสามารถท างานไดต้ามปกติ    

ความถ่ีในการตรวจสอบการท างาน มกัจะท าทุก  6  เดือน  หรือทุก ๆ   1 
ปี  ขั้นอยูก่บัชนิดของอุปกรณ์และลกัษณะการใชง้าน 

การบ ารุงรักษาในลกัษณะน้ีจะประกอบดว้ย      
 การตรวจตราสภาพทัว่ๆไป  
 การทดลองการท างาน 
 การหล่อล่ืนและท าความสะอาด   

 การปรับแต่งค่า Setting ของอุปกรณ์ 
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การบริการ  (SERVICING) 

 เป็นการบ ารุงรักษาเพ่ือแกไ้ขการเส่ือมสภาพของอุปกรณ์อนัเน่ืองจากการใช้
งานมานาน ตลอดจนการแกไ้ขความบกพร่องท่ีตรวจพบในระหวา่งการ
ตรวจสอบการท างาน    

ความถ่ีในการบริการนั้นมีช่วง  ตั้งแต่  5 – 20  ปี  ข้ึนอยูก่บัสภาพการใช้
งาน   ผลจากการตรวจสอบการท างาน และรวมทั้งการทดสอบทางไฟฟ้าดว้ย 

การบ ารุงรักษาในลกัษณะน้ี   จะประกอบดว้ยการตรวจสอบ  
 การถอดท าความสะอาด  

 การเปล่ียนช้ินส่วนท่ีหมดอาย ุหรือช ารุดสึกกร่อน   การทดสอบทางไฟฟ้าดว้ย  
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กระบวนการบ ารุงรักษาระบบงาน 
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Lientz and Swanson ([LIE80]) 

Adaptive  

Maintenance 25% 

Preventive 

Maintenance

 4% 

Corrective 

Maintenance 21%  

Perfective Maintenance

 50% 
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Fjeldstad and Hamlen  

ค่าความพยายามในการแกไ้ขความผดิพลาดใหถู้กตอ้ง เปรียบเทียบกบัค่าความพยายามในการปรับเปล่ียนระบบ  
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Fjeldstad and Hamlen  

พื้นท่ีของโปรแกรมท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในการบ ารุงรักษา  โดยเฉพาะงานทางดา้นธุรกิจ  
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การวดัขดีความสามารถของระบบ 
 

•  เวลาการตอบกลบั (Response time)  
•  แถบความถ่ีขอ้มูลและปริมาณงานต่อหน่วยเวลา     
   (Bandwidth and Throughput) 
•  เวลาครบวงงาน (Turnaround Time) 
 

ความล้าสมัยของระบบ (System Obsolescence) 
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ปัญหาท่ีส าคญัต่อการบ ารุงรักษาระบบ  

Management Priorities  

การเข้าใจถึงปัญหา  

•ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ทจ้ริง  
•ปัญหาในการท าความเขา้ใจหรือ
เรียนรู้ถึงเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวพนัธ์
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

•ความตอ้งการของผูใ้ชใ้นระบบ  
• Technical Problems ถา้
ระบบถูกออกแบบมาเพื่อใชเ้ฉพาะ
กบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง  
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ระดบัความรุนแรงของความผดิพลาด  

ความยากของการปรับเปลีย่น  

 ขอบเขตทีต้่องการในการปรับเปลีย่น  

 ความซับซ้อนของโมดูลต่างๆทีเ่กีย่วพนัธ์กนัในการปรับเปลีย่น  

 จ านวนของส่ือเกบ็ข้อมูลต่างๆทีส่่งผลต่อการปรับเปลีย่นระบบ  

1 

2 

3 

4 

5 

การบ ารุงรักษาระบบ 

ปัญหาในแง่ของผลผลิตท่ีต ่าลงของโปรแกรมเมอร์ 



LOGO 

ปัญหาของการบ ารุงรักษาระบบ 
Lientz และ Swanson  

User Knowledge   59.4%    

System Reliability   4.8% 

Machine Requirement  6.3% 

Programmer Time Availability 8.0% 

Product Quality   9.5% 

Programmer Effectiveness           11.9% 
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ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาระบบ  

Changes Outside The System  

Quality of 

Testing  

Quality of 

Documentation  

Quality of Code  

Quality of Design  

Application  

Staff Turnover  

System 

Lifespan  

Hardware  
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ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาระบบ 

ตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายไดแ้ก่ 
1. โครงสร้างของระบบงาน (Application Domain) 

 ถา้ระบบงานมีโครงสร้างท่ีมีความชดัเจน ความจ าเป็นในการบ ารุงรักษาระบบจะ
ลดนอ้ยลง 
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ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาระบบ 

2. ความมัน่คงของทีมงาน (Staff Stability) 

 ถา้ผูพ้ฒันาระบบเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบ ารุงรักษาระบบ จะท าให้
ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาระบบลดลง 

3. ช่วงชีวติการใชง้านระบบ (Program Lifetime) 

 ช่วงชีวติข้ึนอยูก่บัประเภทของระบบ 

 ค่าบ ารุงรักษาจะเพิ่มสูงข้ึนเม่ืออายกุารใชง้านเพิ่มมากข้ึน 
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ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาระบบ 

4. การข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment 

Dependency) 

 ถา้โปรแกรมข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มภายนอก โปรแกรมจะตอ้งปรับเปล่ียนตาม
สภาพแวดลอ้มท่ีแปรเปล่ียนไป ซ่ึงเป็นการเพิ่มค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาระบบ 
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ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาระบบ 

5. ความมัน่คงของฮาร์ดแวร์ (Hardware Stability) 

 ถา้โปรแกรมด าเนินการไดเ้ฉพาะฮาร์ดแวร์อยา่งใดอยา่งหน่ึง เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงฮาร์ดแวร์จะท าใหโ้ปรแกรมจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนตาม 
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ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาระบบ 

6. โครงสร้างและเทคนิคของโปรแกรม (Program Structure) 

 ระบบงานท่ีมีโครงสร้างชดัเจน มีเทคนิคและกลวธีิท่ีเป็นมาตรฐาน จะท าใหใ้ช้
เวลานอ้ยในการบ ารุงรักษาระบบ 

 โปรแกรมท่ีเขียนดว้ยภาษาชั้นสูงจะเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ภาษาชั้นต ่า 
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ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาระบบ 

7. คุณภาพของเอกสารคู่มืออา้งอิง (Program Documentation) 

 ถา้ระบบมีเอกสารอธิบายกระบวนการพฒันา การติดตั้ง และการใชร้ะบบอยา่ง
ชดัเจน ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาจะลดนอ้ยลง 
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สญัญำณท่ีระบบเก่ำจะพ้นสมยั  

 1. กำรบ ำรุงรักษำโดยกำรปรับปรุงแก้ไขระบบ และกำรแก้ไขให้ถกูต้องมีเพิ่ม
ขึน้อยูเ่ร่ือยๆ  

 2. คำ่ใช้จ่ำยในกำรปฏิบตังิำนหรือเวลำในกำรประมวลผลเพิ่มขึน้อยำ่ง
รวดเร็ว และงำนบ ำรุงรักษำท่ีจะท ำให้ระบบสมบรูณ์นีไ้ม่สำมำรถท ำได้   

 3. มีซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปสำมำรถท ำงำนท่ีท ำได้เร็วกวำ่ ดีกวำ่ และคำ่ใช้จ่ำย
น้อยกวำ่  

 4. มีเทคโนโลยีใหม่ท่ีสำมำรถท ำงำนท่ีท ำได้มีประสทิธิภำพดีกวำ่  

 5. กำรบ ำรุงรักษำท ำได้ยำกขึน้และมีคำ่ใช้จ่ำยท่ีสงู  

 6. ผู้ใช้ต้องกำร/ร้องขอสิ่งใหม่ในกำรท ำ/ใช้งำนระบบ 
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เทคนิคในการบ ารุงรักษาระบบ 

Configuration 

Management  

Automated 

Maintenance 

Tools  

เทคนิคทีช่่วยในการบริหาร
จัดการและควบคุม 

การเปลีย่นแปลงทุกอย่างที่
เกดิขึน้ในระบบ  

เป็นเคร่ืองมอืทีส่ามารถ
น ามาใช้ในการบ ารุง 

รักษาได้เป็นเคร่ืองมอื
อตัโนมตัิ  
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Configuration Management Team  

Text  

in here 

Programmer 

Program 
Librarians  

SA 
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Configuration Management Teams  

พิจารณาถึงแหล่งของปัญหา  
ขอบเขตของปัญหา  
เพื่อก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหแ้ก่  
โปรแกรมเมอร์  ,  
นกัวเิคราะห์ระบบ  
ในทีมงานบ ารุงรักษา  

บนัทึกส่ิงต่างๆ 
ท่ีมีการปรับเปล่ียนทั้งหมด 
ในระบบ (Change report)  

ทีมงานท างานร่วมกนั 
สามารถควบคุม 
การเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนได ้ 

รายงานถึงปัญหา 
ท่ีเกิดข้ึนรายงานไปยงั  
Configuration Control 

Board  
โดยใช ้ 
Change Request Form  

ประชุมเพื่อพิจารณา
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
และศึกษาความ

เป็นไปได ้ 

ปัญหาถูกคน้พบโดยใคร  

 ช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดงันี ้
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Change Report Form  
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การฟ้ืนฟสูภาพของซอฟตแ์วร์ 
 การปรับเอกสารใหม่(Redocumentation) การสร้างเอกสารของ

ระบบข้ึนมาใหม่ โดยอาศยัการวเิคราะห์ซอร์สโคด้ของระบบเดิม 
 การปรับโครงสร้างใหม่(Restructuring) การปรับโครงสร้างของ 
   ซอร์สโคด้เดิมใหส้ามารถเขา้ใจและแกไ้ขไดง่้ายข้ึน 

 การวศิวกรรมยอ้นกลบั(Reverse Engineering) การน าซอร์สโคด้
เก่ามาวเิคราะห์ และออกแบบใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพ และบ ารุงง่ายข้ึน 

 การร้ือปรับใหม่(Reengineering) การพิจารณาและเปล่ียนแปลง
ซอฟตแ์วร์เดิม แลว้สร้างใหเ้ป็นซอฟตแ์วร์ในรูปแบบใหม่ 

 

เทคนิคในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
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Automated Maintenance Tools  

เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาใชใ้นการบ ารุง 
รักษาไดเ้ป็นเคร่ืองมืออตัโนมติั  

Configuration 

Management Data Base 

Management Systems  

Control 

Libraries  

Complexity 

Calculators  

Cross Reference 

Generators  

Text Editor  

File Comparison  

Compilers and 

Linkage Editors  

Debugging 

Tools  
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Managing System Performance 

CASE tools for systems maintenance 

 A CASE toolkit provides valuable tools for 
system evaluation and maintenance, such as 

• A performance monitor 

• A program analyzer 

• An interactive debugging analyzer 

• A restructuring or reengineering tool 

• Automated documentation tools 

• Network activity monitors 

• Workload forecasting software 
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ตวัอยา่ง   
การตรวจสอบกระบวนการบริหารจดัการควบคุมระบบสารสนเทศ 

กระบวนการ ระดบัความคาดหวงั ระดบัทีไ่ด้รับจริง 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. มีแนวปฏิบติัในการท า 
          preventive   maintenance 

2. มีตารางการบ ารุงซ่อมแซมระบบ
อยา่งสม ่าเสมอ 

3. มีแนวปฏิบติัของการกูคื้นขอ้มูล 

4.มีแนวปฏิบติัในการส ารองขอ้มูล 

5.มีแนวปฏิบติัเม่ือมีการบุกรุกขอ้มูล 


