
บทที่ 3
การวเิคราะห์ระบบ

(System Analysis)
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 3.1ขั้นตอนการวเิคราะห์ระบบ
สามารถแบ่งออกเป็นขัน้ตอนย่อยๆ  ได้ดังนี ้

1. การจําลองความต้องการของผู้ใช้ (Requirement modeling)

2. การจําลองข้อมลูและกระบวนการ (Data & Process modeling)

3. การจําลองเชิงวตัถ ุ(Object modeling)

4. กลยทุธ์ในการพฒันาระบบ (Development strategies)

2

 3.2 การจาํลองความตอ้งการของผูใ้ช้
โดยความต้องการที่เรากําหนดขึน้มานัน้นํามาใช้ประโยชน์ได้ 2 อยา่ง คือ

  1. มองในมมุมองนกัวิเคราะห์ระบบ จะใช้เป็นตวัอ้างอิงการคํานวณต้นทนุและ

ประมาณระยะเวลาในการพฒันาระบบ เพื่อเสนอตอ่ผู้วา่จ้าง

  2. เป็นสว่นหนึง่ในสญัญาเพื่อใช้ในการชําระคา่จ้าง กลา่วคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมภายหลงั ผู้พฒันาสามารถเรียกคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้
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ประเภทความตอ้งการ
 ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement)

 ความต้องการของระบบ (System Requirement)

 ความต้องการของซอฟต์แวร์ (Software Specification)

 ความต้องการทางฟังก์ชนั (Functional Requirement)

 ความต้องการที่ไมใ่ชฟ่ังก์ชนั (Non‐functional Requirement) 
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 3.3 การจาํลองขอ้มูลและกระบวนการ
  การจําลองการทํางานของระบบโดยจะแสดงออกมาในรูปของกราฟิกนัน้สามารถทําได้หลายรูปแบบ รูปแบบ
หนึง่ที่เป็นที่นิยมกนัในหมูน่กัวิเคราะห์ระบบคือแผนภาพการไหลข้อมลู (Data Flow Diagram: DFD)

 ในการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมลู นกัวิเคราะห์ระบบอาจเขียนได้ใน 2รูปแบบ คือ แผนภาพการไหลข้อมลู
ทางกายภาพและแผนภาพการไหลข้อมลูทางตรรกะ
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 3.4การจาํลองระบบเชิงวตัถุ

 การจําลองระบบแนวใหมท่ี่กําลงัเป็นที่นิยมอีกวิธีการหนึง่คือ การจําลองระบบเชิงวตัถหุรือเรียกวา่  “Object 
Modeling” ลกัษณะสําคญัของวิธีการนีค้ือการแสดงกระบวนการและข้อมลูไว้ด้วยกนั เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ UML 
(Use case diagram)
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3.5 กลยทุธ์ในการพฒันาระบบ
3.5.1 JAD (Joint Application Development)

JAD เป็นกระบวนการในการจดัการและเพิ่มความสามารถในการปฏิบตัิงานร่วมกนัของเจ้าของระบบ ผู้ใช้
ระบบงาน นกัวิเคราะห์ระบบ ผู้ออกแบบระบบและผู้สร้างระบบ ร่วมกนักําหนดขอบเขต วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ โดยประชมุงานร่วมกนัของผู้ มีสว่นเกี่ยวข้องกบัการพฒันาระบบ
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ข้อดีของ JAD
• สามารถให้รายงานความต้องการระบบงานที่แมน่ยํากวา่ เข้าใจจดุมุง่หมายได้
ดีกวา่และมีข้อผกูพนัที่แน่นหนากวา่ โอกาสในการพฒันาระบบใหมใ่ห้สําเร็จมี
มากกวา่ เนื่องจากผู้ใช้ระบบเป็นผู้ มีสว่นร่วมในการดําเนินการตัง้แตต่้น

ข้อเสียของ JAD
• อาจจะมีคา่ใช้จา่ยที่สงูและอาจไมค่ลอ่งตวัในการทํางาน  หากคณะทํางานมี
จํานวนสมาชิกมากเกินไป
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      การเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยเทคนิค JAD  สามารถดําเนินการได้ด้วยการจดัให้เป็นห้องประชมุซึง่ลกัษณะ
แตกต่างกนัไปขึน้อยู่แต่ละองค์กร ในระหว่างการประชมุJAD  นกัวิเคราะห์ ระบบสามารถใช้ Case  Tools  และ 
Prototype  ช่วยสนบัสนนุการดําเนินการได้ซึง่จะทําให้การประชมุดําเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึน้ โดยทัว่ไปผู้ เข้าร่วมการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยเทคนิค JAD มีดงันี ้

       1.ผู้ ดําเนินการประชมุ ( JAD SessionLeader )

       2. ผู้ใช้ระบบ ( Users)  

       3.ผู้บริหารขององค์กร ( Manager )

       4. ผู้สนบัสนนุ (Sponsor)

       5. นกัวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

       6. ผู้บนัทกึการประชมุ(Scribe)

       7. หน่วยสารสนเทศ (IS Staff)
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3.5.2 RAD (Rapid Application Development)

การพัฒนาระบบแบบเ ร่ งด่ วน  (RAD) เ ป็น วิ ธีการพัฒนาระบบวิ ธีการหนึ่ ง ที่ รวบรวมเทคนิค
(Techniques)  เครื่องมือ (Tools) และเทคโนโลยีตา่งๆเพื่อผสมผสานและประยกุต์ใช้ในการสนบัสนนุการพฒันา
ระบบให้สามารถลลุว่งโดยใช้เวลาน้อยที่สดุด้วยการมุง่เน้นด้านการลดต้นทนุและระยะเวลา

โดย RADนีถ้ือเป็นการจดัการโครงการ (Project Management) อย่างง่ายชนิดหนึ่งทัง้นีต้้องขึน้อยู่
กบัความพร้อมขององค์กรในขณะนัน้ ไมว่า่จะเป็นเรื่องคา่ใช้จา่ย บคุลากร รวมทัง้ความต้องการที่แน่นอนของผู้ใช้ระบบ
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ขอ้ดีของการพฒันาระบบแบบRAD
 1. สามารถชว่ยให้พฒันาระบบได้สําเร็จลลุว่งโดยใช้เวลาน้อยที่สดุ
 2. ผู้ใช้สามารถใช้ระบบได้อยา่งรวดเร็ว แม้วา่ระบบเวอร์ชัน่แรกจะยงัไมส่ามารถทํางานได้

ครอบคลมุหน้าที่ทกุสว่นงานก็ตาม

 3. การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและพฒันาระบบทําได้ผลดีและรวดเร็ว

 4. ใช้เวลาในการรอผลตอบสนองจากผู้ใช้ไมม่าก (ทํางานได้ดีสําหรับการพฒันาระบบที่ยดึถือ
เวลาเป็นหลกัสําคญั)

 5. ชว่ยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจระบบดีขึน้

 6. ลดงบประมาณคา่ใช้จา่ยและการใช้ทรัพยากรคน
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ขอ้ดีของการพฒันาระบบแบบRAD
 1. มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้อยูต่ลอดเวลา
 2. ผู้ใช้ต้องรอระบบที่สมบรูณ์

 3. การสร้างต้นแบบของระบบทีละสว่น ด้วยความเร็วในขณะที่มีการรวบรวมวิเคราะห์และออกแบบไปพร้อม 
ๆ กนั ทําให้ขาดความรอบคอบในการตระหนกัถงึปัญหาที่จะเกิดขึน้ตามมา เมื่อติดตัง้และใช้งานระบบ

 4. การเน้นระยะเวลาที่สัน้ ลดคา่ใช้จา่ยสง่ผลให้ได้ระบบที่มีคณุภาพตํ่า

 5. คณุภาพของเอกสารประกอบระบบจะมีมาตรฐานลดลง

 6. ขาดความเข้าใจเกี่ยวกบัเปา้หมายและคา่ใช้จา่ยในการพฒันาระบบ

 7. ยากตอ่การควบคมุความสอดคล้องของสว่นประกอบตา่งๆ ของระบบ

 8. ต้องทําการทดสอบบอ่ยครัง้

 9. ยากตอ่การบํารุงรักษา (Maintenance)
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3.5.3 Agile Methods
Agile  Method  เป็นวิธีในการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยมีหลกัการในการพฒันาระบบที่เนน้การทาํงานที่
รวดเร็ว มีการเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลา โดยเฉพาะความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ วิธีพฒันาแบบนี้ถือเป็นการพฒันาแบบทาํซํ้ าที่จะตอ้งมีการพบปะสนทนากบัผูใ้ชอ้ยูต่ลอดเวลา
และในขณะที่พบปะกนันั้นกจ็ะถือเป็นช่วงระยะเวลาของการส่งงานไปในตวัดว้ย
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ขอ้ดีของการพฒันาระบบแบบ Agile Method
1. สามารถกาํหนดขอบเขตงานขั้นต่อไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยดูแนวโนม้ทั้งดา้นธุรกิจ

และเทคโนโลยดีว้ย

2. ส่งมอบชิ้นงานไดร้วดเร็ว

3. มีประสิทธิภาพถึงแมว้า่งานนั้นๆ จะยงัไม่ไดม้ีการตกลงกนัในเรื่องของความ

ตอ้งการของผูใ้ช้

4. รองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลา ทาํใหก้ารพฒันามีความ

ยดืหยุน่มากกวา่

5. ลูกคา้พึงพอใจมากกวา่เพราะตรงกบัความตอ้งการในตลอดทุกขั้นตอนการทาํงาน

6. แนวโนม้วา่จะตอ้งแกง้านในส่วนที่เสร็จสิ้นแลว้นอ้ยมาก เพราะมีการอพัเดทความ
ตอ้งการของผูใ้ชอ้ยูเ่สมอ
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ขอ้เสียของการพฒั นาระบบแบบ Agile 
Method

1. ทีมพฒันาอาจใชว้ธิีนี้ไม่ได้ ถา้ลูกคา้ไม่มีความเชื่อใจในตวัทีมพฒันา
2. สมาชิกในทีมพฒันาจะตอ้งมีทกัษะดา้นการปฏิสมัพนัธ์ที่ดีเพราะตอ้งติดต่อพบปะกบัลูกคา้เสมอ
3. เนื่องจากเป็นวธิีแบบทาํซํ้ าที่ตอ้งมีการพดูคุยเรื่องความตอ้งการหลายๆ รอบทาํใหม้ีโอกาสสูงที่ขอบเขตของโครงงานจะ
กวา้งเกินไปไม่มีที่สิ้นสุด
4. ส่งผลเสียต่อทีมพฒันาในเรื่องของตารางเวลานดัหมายและส่งผลเสียต่อผูใ้ชใ้นเรื่องของค่าใชจ้่าย
5. ลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการเห็นตวังานเป็นชิ้นเป็นอนัในเวลาที่ค่อนขา้งสมํ่าเสมอและอยูใ่นขอบเขตงบประมาณที่กาํหนดไว้
ตายตวั ซึ่งตรงกนัขา้มกบัแนวคิดของวธิีพฒันาแบบAgile
6. ตอ้งเขา้ใจถึงวฒันธรรมองคก์รมากกวา่วธิีแบบอื่น ๆ รวมถึงตอ้งตดัสินใจวา่ควรใชว้ธิีใดใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มของ
องคก์รดงักล่าว
7. เนื่องดว้ยขั้นตอนที่ยุง่ยากและเสียเวลาของวธิีแบบ Agile ทาํใหผู้บ้ริหารหวัเก่าบางท่านไม่นิยมและพร้อมที่จะเลือกใช้
วธิีทนัทีถา้วธิีดงักล่าวสามารถสร้างผลลพัธ์ไดใ้กลเ้คียงกนัและมีขั้นตอนที่ง่ายกวา่

17

3.6 เครื่องมือในการพฒันาระบบ
CASE Tools หมายถึงซอฟตแ์วร์ที่เป็นเครื่องมือที่มีส่วนประกอบช่วยสนบัสนุนการทาํงานในกิจกรรมต่างๆ ของงาน
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ไม่วา่จะเป็นความตอ้งการ การออกแบบการเขียนโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม

CASE  Tools  สามารถจาํแนกไดห้ลายประเภท โดยมีหลกัการจาํแนกหลายอยา่ง โดยหากจาํแนกตามกระบวนการ
ทาํงานขั้นตอนต่างๆ แลว้ สามารถแบ่ง CASE Tools ออกเป็น 8 กลุ่ม ดงันี้
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CASE Tools
 เครื่องมือสาํหรับการวเิคราะห์ (Software Requirement Tools)

 เครื่องมือออกแบบซอฟตแ์วร์ (Software Design Tools)

 เครื่องมือสร้างซอฟตแ์วร์ (Software Construction Tools)

 เครื่องมือทดสอบซอฟตแ์วร์ (Software Testing Tools)

 เครื่องมือบาํรุงรักษาซอฟตแ์วร์ (Software Maintenance Tools)

 เครื่องมือจดัการโครงแบบ (Software Configuration Management Tools)

 เครื่องมือคุณภาพซอฟตแ์วร์ (Software Quality Tools)
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CASE Tools
เคร ือ่งมอืบรกิารงานวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(Software 
Engineering ManagementTools)
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3.7 ความตอ้งการของระบบ
ความตอ้งการของระบบ (System  requirements)  คือ รายการความตอ้งการของ

ระบบงานในที่นี้หมายถึงคุณลกัษณะในดา้นต่างๆ การหาความตอ้งการของผูใ้ช้ ผูพ้ฒันาจะตอ้งแจกแจงความ
ตอ้งการของผูใ้ชต้ามหวัขอ้ต่อไปนี้

1. ผลลพัธ์หรือขอ้มูลนาํออก (Output)

2. ขอ้มูลนาํเขา้ (Input)

3. การประมวลผล (Process)

4. ความสามารถของระบบ (Performance)

5. การควบคุม (Control)
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3.7.1 วธิีการกาํหนดความตอ้งการของระบบ
เริ่มตน้ดว้ยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงในระบบเดิม โดยนกัวเิคราะห์ระบบและทีมงาน

จะตอ้งพบและพดูคุยกบัผูใ้ชง้านในองคก์รเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่ถูกตอ้ง ทั้งนี้ไม่วา่จะเป็นวธิีการใดกต็าม
นกัวเิคราะห์ระบบควรคาํนึงถึงระยะเวลาที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยสิ่งที่ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
คือ แบบฟอร์ม รายงาน รายละเอียดการทาํงานและเอกสารอื่นๆ ที่เป็นแหล่งขอ้มูลขององคก์ร ภายในเอกสาร
ดงักล่าวจะทาํใหน้กัวเิคราะห์ระบบทราบถึงรายละเอียดของระบบได้ เช่น

1. เป้าหมายขององคก์รทาํใหท้ราบวา่องคก์รดาํเนินงานอะไรและอยา่งไร

2. สารสนเทศที่ผูใ้ชง้านตอ้งการในการดาํเนินงาน

3. ประเภทของขอ้มูล ขนาด และจาํนวนขอ้มูลที่เกิดขึ้นในระหวา่งการทาํงาน
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3.7.2 เทคนิคและวธิีการในการรวบรวมขอ้เทจ็จริงและ
สารสนเทศที่จะทาํใหไ้ดข้อ้มูลมาอยา่งเป็นลาํดบั
ครบถว้น และถูกตอ้ง

ในการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ นกัวิเคราะห์ระบบควรจะทราบก่อนวา่ตนเองตอ้งการขอ้มูล อะไรบา้ง หาก
นกัวิเคราะห์ไม่แน่ใจ นกัวิเคราะห์ระบบควรพยายามตอบคาํถามเหล่านี้ เพื่อเป็นแนวทางในการคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการ
เช่น

• ระบบเดิมมีปัญหาอยา่งไร และรองรับความตอ้งการทางธุรกิจอะไรบา้ง

• ระบบใหม่ตอ้งรองรับอะไรเพิ่มเติมจากระบบเก่า

• ระบบใหม่ตอ้งประมวลผลขอ้มูลอะไร
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3.7.2  เทคนิคและวธิีการในการรวบรวมขอ้เทจ็จริงและ
สารสนเทศที่จะทําให้ได้ข้อมูลมาอย่างเป็นลําดับ
ครบถว้น และถูกตอ้ง

คาํถามเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นแนวทางสาํหรับนกัวเิคราะห์ระบบวา่มีขอ้มูลอะไรบา้งที่จะตอ้งทาํการศึกษา
และรวบรวม ในการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ นั้นทาํไดห้ลายวธิีดงัต่อไปนี้

1. รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ (Documents)

2. รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ (Interview)

3. รวบรวมขอ้มูลจากการทาํแบบสอบถาม (Questionnaire)

4. รวบรวมขอ้มูลจากการสงัเกตการณ์ (Observation)
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การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์
เป็นขั้นตอนแรกที่ควรทาํในการรวบรวมขอ้มูล นกัวเิคราะห์จะรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารที่มีอยูโ่ดย

การอ่าน ตวัอยา่งเอกสาร สิ่งพิมพ์ ที่ควรศึกษาไดแ้ก่

1. แผนภาพงาน (Flow Charts) และแผนภาพ (Diagrams)

2. พจนานุกรม หรือแหล่งเกบ็ขอ้มูลโครงการ (Dictionary or Repository)

3.เอกสารการออกแบบ ไดแ้ก่ ขอ้มูลผลลพัธ์ และฐานขอ้มูล

4. เอกสารการเขียนโปรแกรม

5. คู่มือการใชง้านและการอบรม (Operation and Training Manual)

6. แบบฟอร์มหรือแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ที่มีในองคก์ร
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การรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์
การสัมภาษณ์หมายถึง การพูดคุยกบัผูใ้ชใ้นลกัษณะตวัต่อตวัหรืออาจจะทาํการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทก์็ได้

หากนกัวิเคราะห์ระบบไม่สามารถเดินทางไปสัมภาษณ์ดว้ยตนเองได้ เพื่อความเขา้ใจตรงกนัทั้ง2 ฝ่าย การรวบรวมขอ้มูล
จากสมัภาษณ์นั้น นกัวเิคราะห์ระบบมีแนวทางการทาํงานดงัรูปที่ 3‐6

ข้อดี

1. สามารถเปลี่ยนแปลงคาํถามตามสถานการณ์ได้

2. รู้จกัผูใ้หข้อ้มูลและทศันคติต่อองคก์ร

ข้อเสีย

1. ใชเ้วลานานในการรวบรวมขอ้มูล

2. ไดข้อ้มูลที่ไม่เป็นความจริงเนื่องจากผูถู้กสมัภาษณ์ไม่กลา้พดูความจริง
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การรวบรวมขอ้มูลจากการจดัทาํแบบสอบถาม
หมายถึงการสาํรวจขอ้มูลโดยใหผู้ใ้ชต้อบคาํถามลงในกระดาษ สิ่งแรกที่นกัวเิคราะห์ระบบตอ้งทาํคือ การ

เลือกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีแนวทางการเลือกดงัต่อไปนี้

1. เลือกตามความสะดวก (Convenient to Sample) ไดแ้ก่ คนที่ทาํงาน

2. เลือกโดยวธิีสุ่ม (Random)

3. เลือกตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะที่กาํหนด (Purposeful Sample) เช่น เลือกผูท้ี่เคยใชร้ะบบนั้นนาน
กวา่ 2 ปี หรือเลือกผูท้ี่ใชร้ะบบบ่อยที่สุด

4. เลือกจากกลุ่มต่างๆ ที่จดัแบ่งไว้ (Stratified Sample) เช่น แบ่งกลุ่มผูใ้ช้ กลุ่มผูบ้ริหาร จากนั้นสุ่ม
เลือกจากแต่ละกลุ่ม
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การรวบรวมขอ้มูลจากการจดัทาํแบบสอบถาม
 โดยทัว่ไปแบบสอบถามสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. ประเภทที่ 1 คือ Free Format: เป็นแบบสอบถามที่ใหอ้ิสระในการตอบ

2. ประเภทที่ 2 คือ Fixed Format: คาํถามในแบบสอบถามตอ้งการคาํตอบที่เจาะจงลงไป โดยมีคาํตอบ
ใหผู้ต้อบเลือกมี 3 ประเภท

‐ Multiple Choices: มีคาํตอบหลายขอ้ใหเ้ลือกตอบ

‐ Rating Question: มีคาํตอบเป็นตวัเลือกเพื่อใหแ้สดงความคิดเห็น

‐ Ranking Question: เป็นการจดัลาํดบัความสาํคญัของคาํตอบต่างๆ
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การรวบรวมขอ้มูลจากการสงัเกตการณ์ (Observation)

 เป็นการเกบ็ขอ้มูลโดยการเขา้ไปสงัเกตการทาํงานของพนกังานในสภาพแวดลอ้มการทาํงานจริงของพนกังาน เพื่อสงัเกต
พฤติกรรมการทาํงาน อารมณ์ในการทาํงาน เป็นตน้ ประเภทของการสงัเกตแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ

1. การสงัเกตทางตรง (Direct observation) เป็นการสงัเกตและบนัทึกขอ้มูลขณะที่ผูใ้ชก้าํลงั
ปฎิบตัิงาน

2. การสงัเกตทางออ้ม (Indirect observation) เป็นการเกบ็ขอ้มูลจากผลการทาํงานเช่นรายงาน
ต่างๆ ที่ไดจ้ากการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่
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ข้อดี
1. ขอ้มูลที่รวบรวมไดม้ีความน่าเชื่อถือค่อนขา้งสูง
2. นกัวเิคราะห์ระบบสามารถเห็นขั้นตอนการดาํเนินการที่เกิดขึ้นจริง
3. เมื่อเทียบกบัเทคนิคอื่นๆ การสงัเกตการณ์เป็นเทคนิคที่ใชเ้งินทุนตํ่า
4. นกัวเิคราะห์ระบบสามารถวดัผลการดาํเนินการของเทคนิคนี้ได้

ข้อเสีย
1. มีผลกระทบการทาํงานของเจา้หนา้ที่อาจทาํใหอ้ึดอดัและผดิพลาดได้
2. ตอ้งใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งมาก ไม่เช่นนั้นอาจไดข้อ้มูลที่ไม่ครบถว้นทุกเงื่อนไขในการ

ดาํเนินการ
3. การดาํเนินการบางงานอาจมีลกัษณะงานที่ไม่สะดวก หรือช่วงเวลาไม่ตรงกนักบันกั

วเิคราะห์ระบบ
4. การดาํเนินการบางขั้นตอนอาจมีเงื่อนไขบางประการที่มีโอกาสเกิดขึ้นนอ้ยมาก
5. เจา้หนา้ที่อาจปฏิบตัิงานไม่เตม็ที่เมื่อทราบวา่นกัวเิคราะห์จะเขา้มาสงัเกตการณ์ โดย

ปฏิบตัิงานเท่าที่ตอ้งการใหน้กัวเิคราะห์ระบบทราบเท่านั้น
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3.8 การออกแบบระบบเพื่ออนาคต
ในการออกแบบระบบสารสนเทศนั้น นกัวเิคราะห์ระบบควรจะทาํการออกแบบเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงหรือการขยายตวัธุรกิจของลูกคา้ในอนาคตไวด้ว้ย (Future Growth) หมายความวา่หากมี
การเปลี่ยนเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ จาํนวนขอ้มูลและผูใ้ชท้ี่เพิ่มมากขึ้น ระบบควรจะสามารถปรับปรุง
ไดง้่ายเพื่อรองรับการขยายหรือเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ได้ เรียกวา่

“ความสามารถในการปรับขนาด (Scalability)”

ความสามารถในการปรับขนาดหมายถึงขีดความสามารถในการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศในเวลาที่ความตอ้งการของธุรกิจเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีขอ้มูลเกี่ยวกบัขนาดของผลลพัธ์ ขอ้มูล
นาํเขา้และการประมวลผลทั้งในปัจจุบนัและอนาคต
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3.9 ค่าใชจ้่ายในการเป็นเจา้ของ
เป็นค่าใชจ้่ายทั้งหมดในการเป็นเจา้ของระบบสารสนเทศทั้งทางตรงและทางออ้ม

ตวัอยา่งค่าใชจ้่ายในการเป็นเจา้ของ (Total Cost of Ownership: TCO) ไดแ้ก่

‐ ตน้ทุนที่เกิดจากการทาํงานของระบบ (Operational cost) ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ
โดยระบบ เช่น ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นตน้

‐ ตน้ทุนที่เกิดจากการดูแลรักษาระบบ (Support cost) ตวัอยา่งเช่น การที่เรามีคอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้นอยา่งนอ้ยเราตอ้งคาํนึงถึงดูแลรักษาเมื่อมีปัญหาในการดาํเนินการ ไม่วา่จะจาก ไวรัส การโจมตี หรือ
แมแ้ต่จากบุคคลเอง
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ขอบคุณครับ
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