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บทน า

• บทนีเ้ป็นบทสดุทา้ยของระยะการวิเคราะหใ์นวงจรชวิีตการ

พฒันาระบบสารสนเทศ 

– แนวโนม้ของซอฟตแ์วร์

– กลยทุธก์ารพฒันาและการไดม้าซ่ึงระบบสารสนเทศ

– การพฒันาแบบดัง้เดิมเปรียบเทียบกบัการพฒันาแบบเว็บไซต์

– การพฒันาระบบเองภายในองคก์รเทียบกบัการใหบ้ริษทัภายนอก

พฒันาระบบให้

– เอกสารความตอ้งการระบบ โปรแกรมตน้แบบและการเตรียมการ

เพ่ือเปลี่ยนเขา้สูร่ะยะการออกแบของวงจรการพฒันาระบบ



กลยทุธใ์นการพฒันาระบบ

• ในอดตีบริษทัส่วนใหญจ่ะพฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้มาใชเ้องภายใน

บริษทั หรือซ้ือส าเร็จรปูมาใช ้หรือจา้งท่ีปรึกษาหรือบริษทั IT 

ขา้งนอกมาพฒันาระบบให ้

• แตใ่นปัจจบุนับริษทัมทีางเลือกมากขึน้ รวมถึงมผีูใ้หบ้ริการ

เกี่ยวกบัแอพพลิเคชัน่ ผูใ้หบ้ริการซอฟตแ์วรบ์นเว็บ และมี

บริษทัใหเ้สนอบริการซอฟตแ์วรร์ะดบัองคก์รมากมายหลาย

บริษทั



ผลกระทบของอินเทอรเ์น็ต

• อินเทอรเ์น็ตกอ่ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงการด าเนนิงานและวิธี

ด าเนนิธรุกิจซ่ึงรวมถึงการไดม้าซ่ึงซอฟตแ์วรท์ี่ใชใ้นบริษทัดว้ย 

– ซอฟตแ์วรเ์ป็นเหมอืนบริการอยา่งหนึง่

– การเปลี่ยนแปลงตลาดส าหรบัซอฟตแ์วร์

– การพฒันาเว็บเทียบกบัวิธีการแบบดัง้เดิม



การประเมนิทางเลือกของซอฟตแ์วร์

• องคก์รสามารถท่ีจะพฒันาซอฟตแ์วรใ์ชเ้อง หรือซ้ือซอฟตแ์วร์

ส าเร็จที่พฒันาไวแ้ลว้ หรือใหบ้ริษทัอื่นพฒันาซอฟตแ์วรต์าม

ค าสัง่ ถึงแมว้่าจะมปัีจจยัหลายอย่างท่ีมผีลตอ่การตดัสินใจใน

ขัน้นี ้โดยสิ่งส าคญัท่ีสดุที่ตอ้งน ามาพิจารณา คือ Total Cost of 

Ownership : TCO



• ทางเลือกระหว่างพฒันาซอฟตแ์วรใ์ชเ้องหรือซ้ือจากที่พฒันาไวแ้ลว้ 

การตดัสินใจในส่วนนีเ้รียก ท าเองหรอืซ้ือ (Make or Buy) หรือ 

สรา้งเองหรอืซ้ือ (Build or Buy) หากฝ่ายคอมพิวเตอรข์ององคก์ร

สามารถพฒันาซอฟตแ์วรใ์ชเ้อง เรียก In-house Software ในขณะที่ 

Software Package จะเป็นการซ้ือหรือการเชา่โปรแกรมจากบริษทัอื่น 

โปรแกรมดงักลา่วอาจเป็นซอฟตแ์วรส์ าเร็จรปูหรือเป็นโปรแกรมที่

พฒันาขึน้ใหมต่ามค าสัง่ซ้ือของบริษทั 

• บริษทัที่พฒันาซอฟตแ์วรเ์พ่ือขายเรียก Software Vendors สว่นบริษทั

ที่ปรบัปรงุซอฟตแ์วรท์ี่พฒันาไวแ้ลว้โดยเพิ่มลกัษณะส าคญัที่ลกูคา้

ตอ้งการตามประเภทของธรุกิจ จะเรียกว่า Value-added Reseller : 

VAR)



Horizontal VS. Vertical Application

• ซอฟตแ์วรท์ี่สามารถน ามาใชก้บัองคก์รธรุกิจตา่งๆ ไดห้ลาย

สาขา จะเรียกว่า Horizontal Application ตวัอย่างเชน่ 

ซอฟตแ์วรด์า้นบญัช ีที่สามารถน ามาใชไ้ดก้บัธรุกิจตา่งๆ ได้

มากมาย

• ในทางตรงกนัขา้มซอฟตแ์วรท์ี่พฒันาเพื่อการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูของธรุกิจเฉพาะดา้น เรียกว่า Vertical Application เชน่ 

ธนาคาร โรงพยาบาล และสายการบิน ส าหรบัโรงแรมในเครือ

อาจจะใชร้ะบบ Vertical Application ในการส ารองหอ้งพกั แตใ่ช ้

ระบบ Horizontal Application จดัการในเร่ืองของการจา้งงาน

และดา้นบญัช ีเป็นตน้



• ทางเลือกตา่งๆ ของซอฟตแ์วรท์ี่ตอ้งการแตล่ะประเภทนัน้ มี

ขอ้ด ีขอ้เสียและตน้ทนุท่ีแตกตา่งกนั 

เหตุผลของการพฒันาซอฟต์แวร์ใช้เอง เหตุผลของการซ้ือซอฟต์แวร์ส าเร็จ

ความพอใจท่ีไดต้รงตามความตอ้งการ ตน้ทุนต ่า
เกิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนการธุรกิจ
และนโยบายนอ้ยท่ีสุด

ใชเ้วลานอ้ยกวา่ในการติดตั้งใชง้าน

กระท าตามขอ้บงัคบัของระบบเดิม ไดรั้บการพิสูจน์ความน่าเช่ือถือและวดั
เปรียบสมรรถนะมาแลว้

กระท าตามขอ้บงัคบัของเทคโนโลยท่ีีมีอยู่
เดิม

มีการใชง้านจริงในบริษทัอ่ืน

เป็นการพฒันาทรัพยากรและความสามารถ
ภายในองคก์ร

ใชเ้จา้หนา้ท่ีดา้นเทคนิคนอ้ยกวา่และการ
อพัเกรดในอนาคตกระท าโดยบริษทัผูข้าย



การปรับซอฟตแ์วรส์ าเร็จ

• ถา้ไมส่ามารถหาซอฟตแ์วรส์ าเร็จรปูท่ีตรงตามความตอ้งการ อาจตอ้ง

พฒันาขึน้ใชเ้องหรือหาซอฟตแ์วรท่ี์สามารถท าการปรบัเปลี่ยนตาม

ความตอ้งการขององคก์ร ซ่ึงกระท าได ้3 วิธี 

1) ซ้ือซอฟตแ์วรพ์ื้นฐานที่ผูข้ายมกีารปรบัเปลี่ยนใหต้ามความตอ้งการ วิธีนี้

ผ ูข้ายจะเสนอ Standard Version กบัสว่น Component ที่สามารถเพิ่มเตมิความ

ตอ้งการของลกูคา้แตล่ะราย 

2) เจรจากบัผูข้ายเพือ่ใหด้ าเนนิการตามที่ตอ้งการ โดยจา่ยคา่จา้งส าหรบัการ

ปรบัเปลี่ยน

3) ซ้ือซอฟตแ์วรม์าปรบัเปลี่ยนตามความตอ้งการ ทางเลือกนีจ้ะใชเ้มือ่ซอฟตแ์วร์

มลีกัษณะใกลเ้คียงกบัทีต่อ้งการและผูข้ายไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงตามความ

ตอ้งการได ้ขอ้เสียของวิธีการนี ้คือ S.A. หรือโปรแกรมเมอรอ์าจไมคุ่น้เคยกบั

ซอฟตแ์วรด์งักลา่ว ท าใหต้อ้งเสียเวลาในการเรียนรูก้อ่นที่จะมกีารแกไ้ข



ทางเลือกของซอฟตแ์วรอ์ื่นๆ

• ผูใ้หบ้ริการระบบประยกุต ์(Application Service Provider : ASP)

ท าหนา้ท่ีสง่มอบระบบประยกุตห์รือใหใ้ชร้ะบบประยกุตน์ัน้ โดย

การคิดคา่ใชง้านหรือค่าธรรมเนยีมในการใหบ้ริการ หากธรุกิจ

ตอ้งการใชโ้ปรแกรมส าเร็จเพื่อการประมวลผล โดยไมต่อ้งเป็น

ภาระในการออกแบบพฒันาตดิตัง้หรือบ ารงุรกัษาเอง การ

ใหบ้ริการของ ASP เรียกว่า Application Hosting ซ่ึงมแีนวโนม้

ของการเตบิโตที่เกี่ยวขอ้งกบัอินเทอรเ์น็ตเป็นอย่างมาก

• Outsourcing 

หมายถึงการใชบ้ริการจากภายนอกองคก์ร ท่ีเรียกว่า Service 

Providers เพ่ือชว่ยงานในบางส่วนชัว่คราวหรืองานพื้นฐานระยะ

ยาว



Outsourcing มปีระโยชนส์ าหรบัธรุกิจท่ีมขีอบเขตการคา้ท่ี

กวา้งขวาง ในบางสถานการณอ์าจใชบ้ริการของการพฒันา

ระบบหรือพฒันาตามค าสัง่ โดยการใช ้Outsourcing ส าหรบัใน

กรณีที่ธรุกจิขาดผูเ้ชีย่วชาญหรือมงีานเร่งดว่น

การพฒันาโดยการใช ้Outsourcing มขีอ้เสียที่ตอ้งค านงึถึง คือ 

การรูข้อ้มลูภายในของธรุกจิ ดงันัน้ อาจตอ้งระมดัระวงัเพื่อ

หลีกเลีย่งการสญูเสียรายได ้ค่าใชจ้่าย และการฟ้องรอ้ง 

นอกจากนัน้ ขอ้เสียที่ส าคญัของการพฒันาโดยการใช ้

Outsourcing คือ พนกังานขาดความมัน่คงในงานอาชพี 

โดยทัว่ไปพนกังานท่ีมคีวามสามารถสงูมกัตอ้งการต าแหนง่ใน

ธรุกิจท่ีมกีารพฒันางานเองภายในองคก์ร



• User Application 

ถกูสรา้งขึน้มาใชง้านจากซอฟตแ์วรม์าตรฐาน เชน่ MS office ซ่ึง

มคีณุสมบตัเิฉพาะดา้นในการเพ่ิมความสามารถของผูใ้ช ้

ธรุกจิหลายแหลง่ใหอ้ านาจแกพ่นกังานทัว่ไปในการรบัร ูข้อ้มลู

ของธรุกิจมากขึน้ เคร่ืองมอืที่จะชว่ยในการบริหารจดัการ

ขอ้มลูที่มปีระสิทธิภาพ ซ่ึงในธรุกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางจะ

จดัเป็น Help desk หรือ Information Center (IC) โดยมฝ่ีาย IT 

เพ่ือสนบัสนนุพนกังานฝ่ายอ่ืนๆ ในสว่นของการใหค้วาม

ชว่ยเหลือแบบเร่งดว่น การอบรมและแนวทางส าหรบัพนกังาน

ที่ตอ้งการสนบัสนนุหรือชว่ยเหลือ



การเลือกซอฟตแ์วร์

• การตดัสินใจท่ีจะเลือกการพฒันาระบบใชเ้อง การใหพ้ฒันาตามค าสัง่ 

การซ้ือซอฟตแ์วรส์ าเร็จรปูหรือเลือกวิธีผสมผสาน จะมผีลตอ่งานท่ี

เหลือของวงจรพฒันาระบบและความเกี่ยวขอ้งในฐานะของนกัวิเคราะห์

ระบบ ซ่ึงโดยทัว่ไปฝ่ายบริหารจะตดัสินใจภายหลงัจากท่ีไดร้ายงาน

ขอ้เสนอแนะตา่งๆ 

ระดบัความ

เกี่ยวขอ้งของ

นกัวิเคราะหร์ะบบ

สงู

ต ่า

•พฒันาซอฟตแ์วรข้ึ์นเอง

•น าซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาปรบัปรงุเอง

•พฒันาซอฟตแ์วรโ์ดยการว่าจา้งคนมาช่วย

•ผ ูใ้ชด้ าเนินการเอง

•ว่าจา้ง Outsourcing ปรบัปรงุซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปู

•บรษิทัผ ูข้ายท าการปรบัปรงุซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปู

•บรษิทัผ ูข้ายเพ่ิมสว่นเสรมิใหก้บัซอฟตแ์วรส์ าเรจ็

•ใชซ้อฟตแ์วรส์ าเรจ็โดยไมมี่การแกไ้ขใดๆ



ขัน้ตอนในการจดัซ้ือซอฟตแ์วรส์ าเร็จ

ขัน้ที่ 1 ประเมนิความตอ้งการของระบบ

สารสนเทศ

ขัน้ที่ 2 ก าหนดหาผูข้ายซอฟตแ์วร์

ขัน้ที่ 3 ประเมนิทางเลอืกตา่งๆ ของซอฟตแ์วร์

ส าเร็จ

ขัน้ที่ 4 การซ้ือซอฟตแ์วร์

ขัน้ที่ 5 การตดิตัง้ระบบ



• ขัน้ท่ี 1 ประเมนิความตอ้งการของระบบสารสนเทศ

– ก าหนดคณุลกัษณะส าคญัของระบบ การประเมินระบบที่ตอ้งการ

เป็นการเนน้ใหเ้ห็นถึงลกัษณะส าคญัท่ีระบบจะตอ้งม ี

– ประเมินปริมาณและการเตบิโตในอนาคต มคีวามจ าเป็นตอ้งทราบ

ปริมาณท่ีใชอ้ยู่ของการจดัการและการประมวลผล และประเมนิการ

เปลี่ยนแปลงในชว่งเวลา 3-5 ปี

– ก าหนดสิ่งจ าเป็นของฮารด์แวร ์

– เตรียมการเพื่อขอใบขอ้เสนอและใบเสนอราคา เพื่อรวบรวมขอ้มลูท่ี

ตอ้งใชใ้นการตดัสินใจ 



• ลกัษณะส าคญัใบขอ้เสนอ 

(Request for Proposal : REP) 

คือ เป็นรายการคณุลกัษณะและ

ขอ้ก าหนดท่ีเขยีนสง่ใหผู้ข้ายท่ี

นา่สนใจ ซ่ึงจะท ารายนีเ้มือ่ยงั

ไมไ่ดก้ าหนดสิ่งที่ตอ้งการใช ้

อยา่งแนน่อน ผูข้ายจะดจูาก REP 

เพื่อหาสินคา้ท่ีตรงตามความ

ตอ้งการ พรอ้มดว้ยขอ้เสนอแนะ

และทางเลือกตา่งๆ 

• ใบเสนอราคา (Request for 

Quotation : RFQ) เมือ่ทราบ

รายละเอียดของสินคา้หรือ

ซอฟตแ์วรท่ี์ตอ้งการแลว้ จึง

สามารถขอใหผู้ข้ายเสนอราคา 

RFQ สามารถเกี่ยวขอ้งกบัการ

ซ้ืออยา่งเปิดเผยหรือ

ประกอบดว้ยแนวทางการเลือก

ส าหรบัการซ้ือ ทางเลือกในการ

เชา่ และการบ ารงุรกัษาหรือการ

ใหค้วามสนบัสนนุทางดา้น

เทคนคิตา่งๆ 



• ขัน้ท่ี 2 ก าหนดหาผูข้ายซอฟตแ์วร์

ถา้เป็นซอฟตแ์วรท์ างานกบัคอมพิวเตอรส์ว่นบคุคล อาจตดิตอ่

ซ้ือซอฟตแ์วรจ์ากผูข้ายซอฟตแ์วรท์างธรุกิจ

ถา้เป็นซอฟตแ์วรท์ี่ประมวลผลบนเมนเฟรมคอมพิวเตอร ์

ปัญหาคือ อาจไมส่ามารถซ้ือจากแหลง่คา้ปลีกได ้ดงันัน้อาจหา

สินคา้ซ่ึงเป็นที่นยิมและตดิตอ่กบัผูข้ายซอฟตแ์วรแ์หลง่

อตุสาหกรรมหรือที่ปรึกษาทางดา้นไอที 



• ขัน้ท่ี 3 ประเมนิทางเลือกตา่งๆ ของซอฟตแ์วรส์ าเร็จ

หลกัจากท่ีเลอืกซอฟตแ์วรต์า่งๆ ท่ีมคีวามเป็นไปได ้ควร

เปรียบเทียบเพื่อเลือกอนัใดอนัหนึง่ที่เหมาะสมกบัความตอ้งการ

ของธรุกจิ สิง่แรกที่ควรท าคือ รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั

ซอฟตแ์วรจ์ากแหล่งตา่งๆ ใหม้ากที่สดุ เชน่ ตวัแทนจ าหนา่ย 

เอกสารผลิตภณัฑ ์สิ่งพิมพโ์ฆษณาทางการคา้ หรือหนว่ยงานท่ี

สามารถทดสอบหรือประเมนิผล นอกจากนัน้ เพ่ือที่จะเรียนรู้

ซอฟตแ์วรส์ าเร็จเฉพาะดา้น อาจคน้หาบนอินเทอรเ์น็ตโดยการ

ใช ้Keyword ตา่งๆ 



• ขัน้ท่ี 4 การซ้ือซอฟตแ์วร์

ในการซ้ือซอฟตแ์วรโ์ดยทัว่ไปมกัจะไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของซอฟตแ์วร ์แตส่ิ่งท่ีซ้ือ 

คือ การอนญุาตใหใ้ชล้ิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร ์(Software License) ภายใต้

เงือ่นไขท่ีก าหนด 

ขอ้จ ากดัการใชใ้นใบอนญุาต อาจะเป็นขอ้จ ากดัไมใ่หน้ าซอฟตแ์วรไ์ปขาย

ใหก้บัผูอ่ื้นหรือหา้มไมใ่หเ้ปลี่ยนแปลงโปรแกรม ซ่ึงเงือ่นไขการใชต้า่งๆ 

สามารถเจรจาแกไ้ขไดแ้ละควรมกีารปรึกษาอยา่งรอบคอบกบัฝ่าย

บริหารและฝ่ายกฎหมาย

ในสว่นของการวางแผนเพื่อขอความชว่ยเหลือนัน้ ควรพิจารณา

ขอ้ตกลงในการบ ารงุรกัษา (Maintenance Agreement) ควรก าหนด

ระยะเวลาในการใหก้ารสนบัสนนุดา้นตา่งๆ อยา่งสมบรูณ ์รวมทัง้สิทธ์ิ

ในการใชซ้อฟตแ์วรร์ ุ่นใหม ่โดยไมต่อ้งเสียค่าใชจ้า่ยหรือเสียในอตัรา

พิเศษ



• ขัน้ท่ี 5 การตดิตัง้ระบบ

หลกัจากตดัสินใจซ้ือซอฟตแ์วรแ์ลว้ ขัน้ตอนสดุทา้ยคือ การ

ตดิตัง้ระบบ ควรวางแผนการตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ กอ่นที่จะเพิ่มใช ้

ซอฟตแ์วรส์ าเร็จใหม ่ตอ้งเตรียมปฏิบตักิารขัน้ตา่งๆ เชน่ การ

ตดิตัง้ การก าหนดคณุสมบตั ิการทดสอบ การฝึกอบรมผูใ้ช ้

การเปลี่ยนแฟ้มขอ้มลูเป็นรปูแบบของระบบใหม ่



การวิเคราะหต์น้ทนุและผลตอบแทนที่ไดร้บั

• ในชว่งทา้ยของระยะวิเคราะหร์ะบบ นกัวิเคราะหจ์ะตอ้งประยกุต ์financial 

analysis tools และเทคนคิตา่งๆ ในการประเมินกลยทุธใ์นการพฒันา

ระบบเพ่ือตดัสินใจวา่จะท าโครงการดงักลา่วหรือไม ่

• Financial Analysis Tools

– Payback analysis จะบอกว่าระบบสารสนเทศจะลดตน้ทนุและเพิ่มผลตอบแทนใช ้

เวลาเทา่ใด

– Return on investment (ROI) เป็นอตัราเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ไดร้บักบัตน้ทนุ

ที่ลงทนุไป 

– The net present value (NPV) เป็นผลตอบแทนที่ไดร้บัทัง้หมดหกัดว้ยตน้ทนุ



• รายการสอบทานการวิเคราะหต์น้ทนุและผลตอบแทนท่ีไดร้บั

ใหล้ิสตแ์ตล่ะกลยทุธใ์นการวิเคราะหร์ะบบที่ตอ้งการพิจารณา

ระบตุน้ทนุและผลตอบแทนที่ไดร้บัทัง้หมดส าหรบัทกุทางเลือก 

ใหพ้ิจารณาการเตบิโตและการเพิ่มความตอ้งการของระบบในอนาคต

ใหร้วมตน้ทนุในการดแูลรักษาทัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร์

วิเคราะหท์างเลือกลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วรต์า่งๆ เชน่ในสว่นของคา่ใชจ้า่ยที่คงที่หรือ

คิดตามจ านวนผูใ้ชห้รือตามจ านวนรายการขอ้มลู

ใหใ้ช ้financial analysis tools วิเคราะหแ์ตล่ะทางเลอืก

ศึกษาผลที่ไดแ้ละเตรียมรายงานส าหรบัผูบ้ริหาร



ความสมบรูณข์องการวิเคราะหร์ะบบ

• เพื่อท่ีจะท าใหร้ะยะการวิเคราะหร์ะบบเสร็จสมบรูณ ์ตอ้งจดัเตรียม

เอกสารความตอ้งการของระบบและน าเสนอเอกสารตอ่ฝ่ายบริหาร

– เอกสารความตอ้งการระบบ (System Requirements Document) หรือ

คณุสมบติัเฉพาะความตอ้งการซอฟตแ์วร ์(Software Requirements 

Specification) ประกอบดว้ยสิ่งที่ตอ้งการตา่งๆ ของระบบใหม ่ซ่ึงอธิบายถึง

ตวัเลือกตา่งๆ ที่มกีารพิจารณามาแลว้ และขอ้เสนอแนะแกฝ่่ายบริหาร 

ดว้ยเอกสารนี ้จะเป็นจดุเร่ิมตน้ของการวดัความสามารถ ความเที่ยงตรง และ

ความสมบรูณข์องระบบกอ่นที่จะเขา้สูร่ะยะของการออกแบบระบบ

เอกสารดงักลา่วนีเ้ป็นเสมอืนสญัญาที่ก าหนดรายละเอียดตา่งๆ อาจจะมคีวาม

ยาวหลายหนา้ จึงควรที่จะจดัรปูแบบเพื่อความสะดวกในการอา่นและการใชง้าน 

เอกสารนีค้วรประกอบดว้ยปกและมสีารบญั นอกจากนัน้ควรเพิ่มดชันแีละ

ค าอธิบายศัพทไ์วด้ว้ย



– การน าเสนอตอ่ฝ่ายบริหาร

เป็นระยะสดุทา้ยของการวิเคราะหร์ะบบ เป็นเสาหลกัส าคญัท่ีสดุของ

ระยะการพฒันาระบบ เนือ่งจากการตดัสินใจของผูบ้ริหารจะมผีลตอ่

การพฒันาระบบตอ่ไปในอนาคต

• เร่ิมตน้น าเสนอดว้ยการสรปุความคิดโดยทัว่ไปของความมุง่หมาย และ

วตัถปุระสงคเ์บ้ืองตน้ของโครงการ

• สรปุทางเลือกตา่งๆ ที่มคีวามเป็นไปได ้อธิบายตน้ทนุขอ้ดแีละขอ้เสียของ

ตวัเลือกแตล่ะตวั

• อธิบายเหตผุลที่กลุม่ประเมนิผลและเลือกสรร พิจารณาตวัเลือกใดตวัเลือก

หนึง่

• ใหเ้วลาในการอภปิรายถามตอบค าถาม

• รบัมตกิารตดัสินขัน้สดุทา้ยจากฝ่ายบริหารหรือตารางกร างานส าหรบั

ขัน้ตอนตอ่ไป



วตัถปุระสงคข์องการน าเสนอตอ่ฝ่ายบริหาร คือ การไดร้บัการอนมุตัิ

ในการพฒันาและการสนบัสนนุดา้นการจดัการอยา่งเต็มท่ี ซ่ึง

รวมทัง้แหลง่เงนิทนุท่ีจ าเป็น ฝ่ายบริหารอาจจะเลือกหนึง่ในจ านวน

ตวัเลือกตา่งๆ 5 แนวทาง 

งานของนกัวิเคราะหร์ะบบท่ีตอ้งท าในขัน้ตอนนี ้ไดแ้ก ่

1. กรณีพฒันาระบบเอง เร่ิมตน้ขัน้ตอนของการออกแบบระบบใหม่

2. กรณีปรบัระบบงานที่ใชอ้ยู่ เร่ิมตน้ขัน้ตอนของการพฒันาระบบส ารหับ

ระบบที่ตอ้งแกไ้ข

3. ซ้ือหรือใหป้รบัปรงุซอฟตแ์วรต์ามค าสัง่ เร่ิมตน้ดว้ยการเจรจาการซ้ือกบั

ผูข้ายเพื่อใหฝ่้ายบริหารอนมุตั ิถา้หาซอฟตแ์วรส์ามารถน ามาใชไ้ดเ้ลย

ตอ้งเตรียมแผนการในระยะของการท าใหร้ะบบเกดิผล ถา้หากตอ้งแกไ้ข

ระบบเองตอ้งเร่ิมในระยะของการออกแบบระบบ ถา้หากผูข้ายเป็นผูแ้กไ้ข

ตอ้งเตรียมการเพือ่การดสอบและจดัท าเอกสารการแกไ้ข



4. ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ ฝ่ายบริหารอาจะตอ้งการใหส้ืบหาขอ้มลูของ

ตวัเลือกตา่งๆ เพ่ิมขึน้ ลดขนาดขอโครงการ หรือใหข้ยายโครงการ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาใหม่

5. หยดุการด าเนนิงานทัง้หมด ไมว่่าจะดว้ยเหตผุลใดก็ตามของฝ่ายบริหาร

ที่สัง่หยดุการท างาน งานส าหรบัโครงการนีจ้ะสิ้นสดุลง อาจเก็บขอ้มลู

ของการส ารวจตา่งๆ ไว ้เพื่อน ากลบัมาใชใ้หมเ่มือ่มโีครงการอีกใน

อนาคต



การเปลี่ยนเขา้สูก่ารออกแบบระบบ

• หากฝ่ายบริหารตดัสินใจใหม้กีารพฒันาระบบเอง ขัน้ตอ่มาของวงจร

การพฒันาระบบ คือ การออกแบบระบบ 

• เมือ่การออกแบบระบบเร่ิมตน้ขึน้ สิ่งที่มคีวามจ าเป็น คือ เอกสารความ

ตอ้งการระบบตอ้งมคีวามถกูตอ้งและสามารถเขา้ใจได ้ประกอบดว้ยการ

ออกแบบส าหรบัระบบใหม ่และเป็นจดุเร่ิมตน้ของขัน้ตอนการออกแบบ

ระบบ ความคลาดเคลื่อน ความคลมุเครือ การละเวน้ และปัญหาอ่ืนๆ 

ลว้นแตม่ผีลกระทบตอ่คณุภาพและความสามารถของระบบ ดงันัน้ ตอ้ง

มัน่ใจวา่ไดผ้า่นขัน้ตอนการวิเคราะหร์ะบบท่ีมีความถกูตอ้งแมน่ย าและมี

การเชือ่มโยงกนัของผลลพัธต์า่งๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารความ

ตอ้งการของระบบ



ภาพรวมของการออกแบบระบบ

• การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) ของระบบ

สารสนเทศ เป็นการอธิบายฟังกช์นัและคณุลกัษณะส าคญัของ

ระบบ รวมทัง้ความสมัพนัธข์องส่วนประกอบตา่งๆ ที่ประกอบ

กนัขึน้มา การออกแบบเชงิตรรกะ ประกอบดว้ยผลลพัธ ์การ

ป้อนขอ้มลูเขา้ เนือ่งจากการออกแบบเชงิตรรกะ อธิบายถึงสิ่งที่

จ าเป็นหรือเป็นสาระส าคญัของความตอ้งการตา่งๆ ของระบบ 

ซ่ึงสามารถเรียกอีกอย่างหนึง่ว่า Essential Model



• การออกแบบทางกายภาพ (Physical Design) ของระบบ

สารสนเทศ เป็นแผนการเตรียมการส าหรบัการท าใหเ้กิดผล

ของระบบ โดยการสรา้งจากการออกแบบเชงิตรรกะของระบบ

และอธิบายการท าใหร้ะบบใชง้านได ้



ตน้แบบ (Prototype)

• ตน้แบบเป็นงานที่ออกแบบในสว่นของระบบสารสนเทศท่ีตอ้งการใน

ชว่งแรกอยา่งหยาบๆ ตน้แบบเป็นสิ่งท่ีท ากนัอยา่งทัว่ไปในงาน

อตุสาหกรรม ซ่ึงวิศวกรใชแ้บบจ าลองในการแกไ้ขปัญหากอ่นการผลิต

จริง เชน่ การทดสอบเคร่ืองบินโดยใชล้มในชอ่งอโุมงค์

• ขอ้มลูเขา้ของผูใ้ชแ้ละการยอมรบัเป็นสิ่งจ าเป็นในทกุขัน้ตอนของการ

พฒันาระบบ ตน้แบบท าใหผู้ใ้ชม้โีอกาสพิจารณาแบบจ าลอง ซ่ึง

แบบจ าลองนีเ้ป็นตวัแทนท่ีถกูตอ้งของผลลพัธข์องระบบ การป้อนขอ้มลู

เขา้ สว่นตอ่ประสานและการประมวลผล ผูใ้ชส้ามารถทดสอบแบบจ าลอง 

ซ่ึงอาจจะยอมรับหรือขอใหม้กีารแกไ้ข ในบางสถานการณต์น้แบบจะ

เกี่ยวเนือ่งถึงเวอรช์นัสดุทา้ยของระบบสารสนเทศ แตใ่นบางกรณีจะ

สรา้งตน้แบบเพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการท่ีมอียูข่องผูใ้ชเ้ทา่นัน้และใน

ท่ีสดุก็ท้ิงไป



• ตน้แบบเกีย่วขอ้งกบัการท าซ า้ของการวิเคราะห ์การออกแบบ 

การสรา้งแบบจ าลอง และการทดสอบ ผลผลิตสดุทา้ยของ

ตน้แบบระบบ คือ คณุลกัษณะที่สมบรูณข์องแบบจ าลองที่ใช ้

งานไดใ้นหรือระบบสารสนเทศท่ีพรอ้มจะท าใหเ้กดิผล 

• ผลผลิตสดุทา้ยของตน้แบบเป็นแบบจ าลองที่ใชง้านได ้(Working 

Model) ของระบบสารสนเทศ ซ่ึงพรอ้มท่ีจะท างานใหเ้กิดผล



• นกัวิเคราะหร์ะบบใชต้น้แบบเพ่ือหาความตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึงหลงัจากนัน้ 

ตน้แบบก็ถกูท้ิง และการท าใหเ้กิดผลเป็นขัน้ตอนท่ีตามมา 

• ตามรปู วิธีการนีเ้รียกวา่ ตน้แบบเพ่ือการออกแบบ (Design Prototype) 

หรือตน้แบบเพ่ือโยนท้ิง (Throwaway Prototyping) ผลผลิตขัน้สดุทา้ยของ

การออกแบบ คือ ตน้แบบท่ีไดร้บัการออกแบบโดยการยอมรบัจากผูใ้ช ้

ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัฐานและการวดัเปรียบสมรรถนะของคณุลกัษณะตา่งๆ 

ของระบบท่ีท าเสร็จสมบรูณ์



ประโยชนข์องตน้แบบ

• ผูใ้ชแ้ละนกัพฒันาระบบสามารถหลีกเลี่ยงความเขา้ใจกนัผดิ

• นกัพฒันาระบบ สามารถสรา้งขอก าหนดส าหรบัระบบที่

ตอ้งการไดอ้ย่างถกูตอ้งแมน่ย า โดยมมีลูฐานมาจากตน้แบบ

• ผูจ้ดัการ สามารถประเมินผลของแบบจ าลองท่ีใชง้านไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่าขอ้ก าหนดที่เขยีนเป็นเอกสาร

• นกัวิเคราะหร์ะบบสามารถใชต้วัตน้แบบในการพฒันาการ

ทดสอบ การฝึกอบรม กอ่นท่ีระบบจริงจะเสร็จสมบรูณแ์ละ

พรอ้มที่จะใชง้าน

• ตน้แบบลดความเสี่ยงและการเพ่ิมขึน้ของงบลงทนุ ซ่ึงอาจ

เกิดขึน้เมือ่ระบบลม้เหลว



ปัญหาที่อาจเกดิขึน้ของการท าตน้แบบ

• การกา้วไปอย่างรวดเร็วของการพฒันาสามารถกอ่ปัญหาที่

อาจไมพ่บจนกว่าระบบจะเสร็จ

• การเรียกรอ้งของระบบ เชน่ ความเชือ่ถือได ้และความสามารถ

ในการบ ารงุรกัษา ซ่ึงไมส่ามารถทดสอบไดใ้นชว่งของการใช ้

ตน้แบบ

• ในระบบท่ีซับซอ้น ตน้แบบกลายเป็นสิ่งที่เทอะทะและยากในการ

จดัการ



เคร่ืองมอืการท าตน้แบบ

Prototype

CASE 
tools

4GL 
languages

Application 
generators

Screen 
generators

Report 
generators



ภาพรวมของการออกแบบระบบ

• ระบบสารสนเทศมสีว่นประกอบเบ้ืองตน้ 5 สว่น คือ ขอ้มูล 

การประมวลผล บุคลากร ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การ

ปฏิสมัพนัธข์องสว่นประกอบดงักลา่วที่ผลกระทบส าคญัตอ่

การออกแบบ 

• ขัน้แรก คือ การทบทวนเอกสารความตอ้งการระบบ และ

เร่ิมตน้ท่ีสว่นตอ่ประสาน ซ่ึงมผีลกระทบระหว่างผูใ้ชก้บัระบบ

และงานการออกแบบขอ้มลูเขา้-ออก หลงัจากนัน้ ท าการ

ออกแบบขอ้มลูและสถาปัตยกรรมระบบ

• ขัน้สดุทา้ยในการออกแบบระบบ คือ เตรียมรายงาน ท่ี

เรียกว่า รายงานคณุสมบตัเิฉพาะของการออกแบบระบบ 

น าเสนอตอ่ฝ่ายบริหาร 



ระยะของการออกแบบระบบ ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกัๆ 3 วิธี

ขัน้ตอน กิจกรรม ค าอธิบาย

1 ทบทวนความตอ้งการของระบบ ท าใหค้ ุน้เคยกบัการออกแบบเชงิตรรกะ

2 ออกแบบระบบ

•สว่นตอ่ประสานผูใ้ช ้

•กระบวนการน าขอ้มลูเขา้

•รปูแบบและรายงานของขอ้มลู

เขา้และออก

•ขอ้มลู

•สถาปัตยกรรมระบบ

•ออกแบบสว่นตอ่ประสานผูใ้ช ้ไดแ้ก่ จอพาด ค าสัง่ การควบคมุและ

คณุสมบตัอ่ืินที่ชว่ยใหผู้ใ้ชต้ดิตอ่กบัระบบประยกุต์

•ก าหนดวิธีการที่จะน าขอ้มลูเขา้ในระบบและออกแบบเอกสารตน้ฉบบั

ที่จ าเป็น

•ออกแบบรปูแบบเชงิกายภาพ ส าหรบัแตล่ะหนา้จอและรายงาน

•ก าหนดวีจดัการกบัขอ้มลู แหล่งที่เก็บ การบ ารงุ รกัษาการปรบัปรงุ

ขอ้มลู การเขา้ถึงและการน ามาใช ้

•ก าหนดกลยทุธใ์นการประมวลผล การตดิตอ่กบั Client-Server โครง

แบบเครือขา่ย และสว่นตอ่ประสานกบั Intranet และ Internet

3 น าเสนอระบบที่ออกแบบ สรา้งเอกสารการออกแบบระบบ ท่ีอธิบายถึงวตัถปุระสงคข์องการ

ออกแบบ ผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัและประมาณค่าใชจ้่ายในการ

พฒันาและการท าใหร้ะบบเกิดผล



วตัถปุระสงคข์องการออกแบบระบบ

การสรา้งระบบที่ มีประสิทธิภาพ น่าเชื่ อถือ สามารถบ ารุงรักษา

ได ้เป็นไปตามขอ้เรียกรอ้งที่ ก าหนด รวมทัง้ขอ้บังคับต่างๆ 

นอกจากนัน้ ตอ้งเป็นท่ียอมรับของผูใ้ชง้าน เพื่ อท าใหอ้งค์กร

ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้



ขอ้พิจารณาของการออกแบบระบบ

• การออกแบบระบบที่ดมีผีล คือ ระบบมปีระสิทธิภาพ มคีวามนา่เชือ่ถือ และสามารถ

บ ารงุรกัษาได ้

ขอ้พิจารณาเกี่ยวกบัผูใ้ช ้

 พิจารณาจดุท่ีผูใ้ชต้ดิตอ่กบัระบบ

คาดการณค์วามตอ้งการในอนาคตของผูใ้ช ้

ขอ้พิจารณาเกี่ยวกบัขอ้มลู

การน าขอ้มลูเขา้ในสถานที่และเวลาที่เกิดขึน้

ตรวจสอบขอ้มลูทนัทีขณะน าขอ้มลูเขา้

 ใชเ้คร่ืองมือน าเขา้ขอ้มลูอตัโนมตั ิหากกระท าได ้

ควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลูส าหรบัการป้อนขอ้มลู

 เก็บขอ้มลูทกุรายการท่ีมีการป้อนเขา้หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลู

ขอ้มลูควรป้อนเพียงครัง้เดยีว

ขอ้พิจารณาเกี่ยวกบัการประมวลผล

 ใชก้ารออกแบบแบบโมดลูา่ร์

ออกแบบโมดลูท่ีแยกการท างานออกเป็นฟังกช์นัเดีย่ว



บทสรปุ

• การประเมนิผลทางเลือกซอฟตแ์วรต์า่งๆ 

• การเตรียมและการน าเสนอของเอกสารความตอ้งการของ

ระบบ

• การเปลี่ยนเขา้สูร่ะยะการออกแบบของวงจรพฒันาระบบ



THE END


