บทที่ 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบ
สภาพแวดลอมของการพัฒนาระบบ
กุญแจสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจคือความสามารถในการรวบรวม การจัดระเบียบ และการตีความ
ขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบระบบเปนวิธีการพิสูจนที่จะชวยใหธุรกิจทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กไดรับ
ผลตอบแทนของการใชขอมูลทีเ่ ต็มกําลังตามความสามารถ ในฐานะที่เปนนักวิเคราะหระบบ ซึ่งเปนบุคคลที่อยูใน
องคกรที่มีความเกี่ยวของอยางมากกับการวิเคราะหและออกแบบระบบ และจะสนุกกับอาชีพที่อุดมไปดวยเสนทาง
ที่จะชวยเพิ่มทั้งทักษะดานคอมพิวเตอรและทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
การพัฒนาระบบวงจรชีวิต (Systems Development Life Cycle : SDLC) เปนศูนยกลางในการพัฒนา
ของขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเนนสี่กระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาระบบ ที่ใช SDLC โดยมีขั้นตอนคือ (1)
การวางแผนและการเลือกระบบ (2) การวิเคราะหระบบ (3) การออกแบบระบบ และ (4) การนําระบบไปใชและ
การดําเนินงาน โดยจะคํานึงถึงวาขั้นตอนเหลานี้อาจจะแตกตางกันในแตละองคกรขึ้นอยูกับเปาหมายขององคกร
นั้น และการพัฒนาระบบดวย SDLC

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและการออกแบบระบบขอมูลเปนวิธีการที่ใชโดย บริษัท IBM, Pepsi Co และ Sony เพื่อ
สรางและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศที่ดําเนินการทํางานทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน เชน การติดตามของชื่อลูกคาและที่
อยู คําสั่งประมวลผล และการจายเงินพนักงาน เปาหมายหลักของการวิเคราะหและการออกแบบระบบคือการ

ปรับปรุงระบบขององคกร โดยทั่วไปจะทําผานการใชซอฟตแวรที่สามารถชวยใหพนักงานประสบความสําเร็จทาง
ธุรกิจที่สําคัญ โดยจะทํางานงานไดงายขึ้นและมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่เปนนักวิเคราะหระบบ จะเปนศูนยกลาง
ในการพัฒนาซอฟตแวรนี้ การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศจะขึ้นอยูกับ
1. ความเขาใจเปาหมายขององคกร โครงสราง และกระบวนการ
2. ความรูที่เกี่ยวกับวิธีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความไดเปรียบทางธุรกิจ
เพื่อที่จะประสบความสําเร็จในการดําเนินการนี้ ควรที่จะปฏิบัตติ ามวิธีการที่มีโครงสราง SDLC ที่ไดแสดง
ในรูปที่ 1-1 ซึ่งเปนแนวทางทั้งสี่กระบวนการ ที่จะสามารถดําเนินการเพื่อระบุการวิเคราะห การออกแบบ และ
การนําไปใชของระบบสารสนเทศ
หลักการการวิเคราะหและออกแบบระบบ
เปาหมายหลักของการวิเคราะหและการออกแบบระบบคือการปรับปรุงระบบองคกร
บอยครั้งที่
กระบวนการนี้เกี่ยวของกับการพัฒนาหรือการซื้อซอฟตแวร
และการฝกอบรมพนักงานที่จะใชซอฟตแวรนั้น
ซอฟตแวรซึ่งจะเรียกไดอีกอยางวาระบบ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทํางานขององคกรที่เฉพาะเจาะจงหรือ
กระบวนการ เชนการจัดการสินคาคงคลัง การทําบัญชีเงินเดือน หรือการวิเคราะหตลาด เปาหมายของซอฟตแวร
คือนําขอมูลเปนสารสนเทศ ยกตัวอยางเชนการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับแผนกสินคาคงคลังที่รานหนังสือที่อาจจะ
ติดตามจํานวนหนังสือในสต็อกของที่ขายดีที่สุดลาสุด
ซอฟตแวรสําหรับแผนกการเงิน อาจติดตามการ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาจางของพนักงาน ความหลากหลายของออกจากชั้นวางของซอฟตแวรประยุกตสามารถซื้อได
ซึ่งรวมถึง WordPerfect, Excel และ PowerPoint แตซอฟตแวรนั้นอาจจะไมเหมาะสมกับความตองการที่
เฉพาะเจาะจงขององคกร และเพื่อใหองคกรที่จะตองพัฒนาซอฟตแวรขึ้นมาเอง
นอกเหนือจากซอฟตแวรประยุกต ระบบสารสนเทศรวมถึง
1. ฮารดแวรและซอฟตแวรระบบที่ทําใหซอฟตแวรประยุกตทํางานได โดยซอฟตแวรระบบจะชวยให
การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ในขณะที่ซอฟตแวรประยุกตใชชวยผูใชดําเนินการทํางาน เชน เขียนเอกสาร
เตรียมกระดาษคํานวณ และการเชื่อมโยงกับอินเทอรเน็ต
2. เอกสารและการฝกอบรมซึ่งเปนวัสดุที่สรางขึ้นโดยนักวิเคราะหระบบเพื่อชวยพนักงานในการใช
ซอฟตแวรที่พัฒนาโดยนักวิเคราะหระบบ
3. บทบาทงานเฉพาะที่เกี่ยวของกับระบบโดยรวม เชนคนที่ใชคอมพิวเตอรและซอฟตแวรใชในการ
ดําเนินงาน
4. การควบคุมซึ่งเปนสวนของซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นเพื่อชวยปองกันการทุจริตและการโจรกรรม

5. คนที่ใชซอฟแวรในการดําเนินการงานตาง ๆ
องคประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรที่ใชโปรแกรมประยุกตที่มีสรุปในรูปที่ 1-2 ซึ่งจะมุงเนนไป
ทุกมิติของระบบโดยรวมที่มีความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต ซึ่งเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบในฐานะที่เปนนักวิเคราะหระบบ
เปาหมายก็คือเพื่อชวยใหเขาใจและปฏิบัติตามกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแวรที่นําไปสูการสร าง
ระบบสารสนเทศ ดังแสดงในรูปที่ 1-3 โดยการพิสูจนแลววาวิธีการ เทคนิค และเครื่องมือ ทั้งสามกระบวนการนี้
จะเปนศูนยกลางในดําเนินการทางกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแวร

กระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวร
วิธีการเปนลําดับของวิธีการขั้นตอน โดยจะเปนขั้นตอนที่จะชวยพัฒนาผลิตภัณฑในขั้นสุดทายของระบบ
สารสนเทศวิธีการรวมสวนใหญเทคนิคการพัฒนาหลายประการ เชนการสังเกตและการสัมภาษณโดยตรงกับผูใช
ของระบบปจจุบัน
เทคนิคนั้นเปนกระบวนการ ในฐานะที่เปนนักวิเคราะหจะปฏิบัติตามเพื่อชวยใหที่ทํางานที่ดีที่สมบูรณและ
เขาใจกับคนอื่น ๆ ในทีมงานโครงการ เทคนิคการใหการสนับสนุนสําหรับหลากหลายของงานรวมทั้งการดําเนินการ

สัมภาษณกับผูใชในปจจุบันและในอนาคตของระบบสารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบระบบที่จะดําเนินการอยางไร
การวางแผน และการจัดการกิจกรรมในโครงการพัฒนาระบบ วาดไดอะแกรมสําหรับวิธีการทํางานของระบบ และ
การออกแบบรายงาน เชนใบแจงหนี้ ระบบจะสรางสําหรับผูใชในการดําเนินงาน
เครื่องมือสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร เชนเครื่องมือวิศวกรรมซอฟตแวรใชคอมพิวเตอรชวย (CASE) ซึ่ง
จะเปนเครื่องมือที่ใชงานงายและมีการใชเทคนิคเฉพาะ ประกอบดวยสามองคประกอบ นั่นคือ วิธีการ เทคนิค และ
เครื่องมือ ซึ่งเปนการทํางานรวมกันในรูปแบบขององคกร โดยจะใชแนวทางในการวิเคราะหระบบและการออกแบบ

ระบบ
ระบบคือชุดความสัมพันธของการดําเนินงานทางธุรกิจ (หรือองคประกอบทางธุรกิจ) ที่ใชในหนวยงานทาง
ธุรกิจ และที่ทํางานรวมกันเพื่อจุดประสงคบางอยาง ตัวอยางเชน ระบบในแผนกการเงินจะติดตามการชําระเงิน
ในขณะที่ระบบสินคาคงคลังจะติดตามสินคา การทํางานของทั้งสองระบบจะแยกจากกัน ซึ่งระบบจะมีเกาลักษณะ
ดวยกัน โดยเจ็ดลักษณะแสดงในรูปที่ 1-4 และไดคําอธิบายรายละเอียดของแตละลักษณะดังตอไปนี้ แตจากรูปจะ
เห็นไดวาระบบที่มีอยูภายในโลกที่มีขนาดใหญสภาพแวดลอม ขอบเขต (boundary) แยกระบบจากสภาพแวดลอม

(environment) ระบบจะรับการนําเขา (input) มาจากภายนอก ดําเนินการทํา (process) และสงผลลัพธ
(output) กลับไปยังสภาพแวดลอม ลูกศรในรูปที่แสดงใหเห็นการทํางานรวมกันระหวางระบบและโลกภายนอก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สวนประกอบ (Components)
สวนประกอบสัมพันธ (Interrelated Components)
ขอบเขต (Boundary)
วัตถุประสงค (Purpose)
สภาพแวดลอม (Environment)
สวนตอประสาน (Interfaces)
การจํากัด (Constraints)
ขอมูลเขา (Input)
ผลลัพธ (Output)

วิธีการที่ทันสมัยในการวิเคราะหและออกแบบระบบ
ในปจจุบันนี้ การพัฒนาระบบมุงเนนไปที่การบูรณาการระบบ ซึ่งการบูรณาการระบบชวยใหฮารดแวรและ
ซอฟตแวรจากผูขายที่แตกตางกันจะทํางานรวมกันโปรแกรมประยุกตได นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาระบบที่มีอยูใน

ภาษากระบวนการจะทํางานรวมกับระบบใหมที่สรางขึ้นกับสภาพแวดลอมการเขียนโปรแกรมดวยภาพ นักพัฒนา
ใชสภาพแวดลอมการเขียนโปรแกรมดวยภาพเชน โปรแกรม Visual Basic ในการออกแบบสวนติดตอผูใชสําหรับ
ระบบที่ทํางานบนแพลตฟอรมรับ-ใหบริการ ในสภาพแวดลอมของรับ-ใหบริการ ซอฟตแวรบางสวนทํางานบน
เครื่องบริการ คอมพิวเตอรที่ความสามารถสูงที่ออกแบบมาเพื่อชวยใหผูคนจํานวนมากเขาถึงซอฟตแวรและขอมูล
ที่เก็บไวในเครื่องบริการ
และซอฟตแวรบางสวนที่ทํางานบนเครื่องผูรับบริการ เครื่องผูรับบริการเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใหบนโตะทํางาน ฐานขอมูลมักจะมีอยูในเครื่องใหบริการ อินเทอรเน็ตจะบริหารจัดการในรูปแบบ
ของการรับ-ใหบริการ ดวยโปรแกรมคนดูบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่บาน ซึ่งจะไดสามารถไดรับแฟมขอมูล
และโปรแกรมประยุกตจากคอมพิวเตอรที่แตกตางกันทั่วโลก เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่บานเปนเครื่องรับ
บริการ และคอมพิวเตอรทั้งหมดที่ใชอินเตอรเน็ตเปนเครื่องใหบริการ อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับองคกร อาจซื้อ
ระบบทั่วทั้งองคกรทั้งจากบริษัท เชน SAP (ระบบ โปรแกรมประยุกต และผลิตภัณฑในการประมวลผลขอมูล)
หรือ Oracle ระบบทั่วทั้งองคกรจะมีขนาดใหญ ระบบที่ซับซอนที่ประกอบดวยของชุดของโมดูลระบบที่เปนอิสระ
นักพัฒนาจะเอาระบบมารวมกัน โดยการเลือกและการนําโมดูลที่เฉพาะเจาะจงไปใช ระบบทั่วทั้งองคกรมักจะมี
ซอฟตแวรที่ใหการสนับสนุนงานที่แตกตางกันในองคกรมากกวาการใชในงานเดียวหรือสองงาน ยกตัวอยางเชน
ระบบทั่วทั้งองคกรสามารถจัดการงานบุคคล งานจายเงินเดือน งานสิทธิและผลประโยชน และงานเกษียณอายุ
ภายในระบบเดียวที่เปนแบบบูรณาการได ในความเปนจริงนั้น จะหายากมากสําหรับองคกรที่จะใชในการพัฒนา
ระบบภายในองคกรอีกตอไป
บทบาทของคุณในการพัฒนาระบบ
แมวาจะมีหลายคนที่อยูในองคกรที่มีสวนรวมในการวิเคราะหและการออกแบบระบบ นักวิเคราะหระบบมี
ความรับผิดชอบหลักในสวนนี้
อาชีพเปนระบบนักวิเคราะหจะมีผลกระทบที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานใน
องคกร งานในตําแหนงนี้เติบโตอยางรวดเร็วและคุมคาที่พบในทั้งบริษัทขนาดใหญและขนาดเล็ก IDC กลุมที่
ปรึกษาชั้นนําคาดการณการเจริญเติบโตที่ในการจางงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จะเกินรอยละ 3 ตอปตั้งแต
ป 2013 โดยสํานักงานสถิติแรงงานไดคาดการณการเพิ่มขึ้นในงานดาน IT จากป 2004 – 2014 ซึ่งในชวงเวลานี้
แรงงานอาชีพ IT ไดเพิ่มงานใหมจํานวน 1 ลานงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูทํางานดาน IT ยังคงอยูในความ
ตองการ
บทบาทหลักของนักวิเคราะหระบบคือการศึกษาปญหาและความตองการขององคกรเพื่อตรวจสอบ คน
วิธีการ และเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่จะสามารถรวมกันเพื่อนํามาปรับปรุงในองคกร นักวิเคราะห
ระบบจะชวยใหผูใชระบบและผูจัดการธุรกิจอื่น ๆ ที่กําหนดตองการการใหบริการใหหรือการเพิ่มประสิทธิภาพ

ขอมูล นักวิเคราะหระบบเปนกุญแจสําคัญในกระบวนการการพัฒนาระบบ เพื่อที่จะประสบความสําเร็จในการ
เปนนักวิเคราะหระบบ จะตองมีการพัฒนาทักษะสี่ประเภท ไดแก การวิเคราะห เทคนิค การบริหารจัดการ และ
ความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะในการวิเคราะหชวยใหเขาใจองคกรและหนาที่การทํางานในองคกร ในการที่จะ
หาโอกาสและปญหา และการวิเคราะหและแกปญหา หนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดในทักษะการวิเคราะหที่สามารถ
พัฒนาคือ การคิดเชิงระบบหรือสามารถในการมององคกร และระบบสารสนเทศใหเปนระบบ ความคิดเชิงระบบให
กรอบที่จะเห็นความสัมพันธที่สําคัญในระบบสารสนเทศ องคกรที่มีอยูแลวและสภาพแวดลอมที่องคกรมีอยู ทักษะ
ทางเทคนิคที่ชวยใหเขาใจศักยภาพและขอจํากัดของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะที่เปนนักวิเคราะหจะตอง
สามารถมองเห็นระบบสารสนเทศที่จะชวยใหผูใชแกปญหาที่เกิดขึ้นและที่จะเปนแนวทางในการออกแบบและการ
พัฒนาระบบ และนอกจากนี้จะตองสามารถที่จะทํางานรวมกับภาษาการเขียนโปรแกรม เชน ภาษา C และ ภาษา
Java ระบบปฏิบัติการตาง ๆ เชน Windows และ Linux และแพลตฟอรมฮารดแวรคอมพิวเตอรเชน IBM และ
Mac ทักษะการจัดการชวยในการจัดการโครงการ การจัดการทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง และการจัดการ
ความเปลี่ยนแปลง ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลชวยใหทํางานกับผูใชงานไดเชนเดียวกับนักวิเคราะห และ
นักเขียนโปรแกรมอื่น ๆ ในฐานะที่เปนนักวิเคราะหระบบจะมีบทบาทสําคัญเปนผูประสานงานระหวางผูใชนักเขียน
โปรแกรม และผู เ ชี่ ยวชาญด านระบบอื่ น ๆ การสื่ อสารด วยการเขี ย นและการพู ดที่ มีประสิ ทธิ ภ าพรวมทั้ ง
ความสามารถในการประชุม การสัมภาษณผูใช และการฟงเปนทักษะที่สําคัญที่นักวิเคราะหจะตองมี นักวิเคราะห
ที่มีประสิทธิภาพจะประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองมีทักษะเหลานี้ทั้งสี่ประเภทดังรูปที่ 1-8 (จะเปนการโฆษณา
ทั่วไปสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหระบบ
ลองพิจารณาตัวอยางของประเภทของปญหาองคกรที่อาจตองเผชิญในฐานะที่เปนนักวิเคราะหระบบ เริ่ม
จากการทํางานในแผนกระบบสารเทศของบริษัทนิตยสาร บริษัทจะมีปญหาในการติดตามการปรับปรุงและรายชื่อ
ที่ถูกตองของสมาชิก และลูกคาบางสวนจะไดรับนิตยสารสองครั้งแทนที่จะไดหนึ่งครั้ง บริษัทนี้จะสูญเสียเงินและ
สมาชิกถาปญหาเหลานี้ยังคงเกิดขึ้นอยู เพื่อที่จะทําใหระบบการติดตามมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูใชของระบบ
คอมพิวเตอรในปจจุบัน และในขณะเดียวกันผูจัดการฝายการเงินสงปญหาไปใหกับนักวิเคราะหระบบและเพื่อน
รวมงานในแผนกระบบสารสนเทศ และประการที่สองการทํางานในแผนกระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยที่ซึ่งจะ
เรียกรองไปยังองคกรตามที่อยูของปญหาองคกร เชนการสงจดหมายทางไปรษณียสําหรับเกรดของนักเรียนโดยมี
การจาหนาซองที่อยูที่ไมถูกตอง
เมื่อมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้แลว องคกรและนักวิเคราะห
ระบบมีหลายตัวเลือก โดยสามารถไปที่บริษัทใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Accenture หรือ EDS บริษัท
HP มีระบบที่พัฒนาขึ้นสําหรับองคกร สามารถซื้อระบบที่มีอยูแลว และสามารถนําไปใชกับระบบขององคกรไดทั้ง

องคกร เชน SAP สามารถใชซอฟตแวรที่เปนโอเพนซอรส หรือใหพนักงานในบริษัททําการพัฒนาระบบขึ้นมาใช
หรืออีกทางเลือกหนึ่งโดยองคกรอาจจะตัดสินใจที่จะใชการพัฒนาและการดําเนินการระบบจากบริษัทภายนอก
ประเภทของระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบ
1. การทําธุรกรรมระบบการประมวลผล (TPS) ทําใหการจัดการขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ (การ
ทํารายการ)
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) แปลงขอมูลดิบจากระบบการประมวลผลการทําธุรกรรมใน
รูปแบบที่มีความหมาย
3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ออกแบบมาเพื่อชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจ ใหมีสภาพแวดลอม
แบบโตตอบสําหรับการตัดสินใจ

การพัฒนาระบบสารสนเทศและวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ
องคกรจะใชขั้นตอนมาตรฐานที่เรียกวาวิธีการพัฒนาระบบ เพื่อที่จะพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ
เชนเดียวกับหลายกระบวน การพัฒนาระบบสารสนเทศมักจะเปนไปตามวงจรชีวิต ตัวอยางเชน ผลิตภัณฑในเชิง
พาณิชย เชนรองเทา Nike หรือรถ Honda ไดทําตามวงจรชีวิตดังนี้ เริ่มจากการพัฒนา ทดสอบ และนําเขาสู
ตลาด มีการเพิ่มยอดขาย จนถึงที่สุด และลดลง ในทายที่สุดผลิตภัณฑก็จะถูกเอาออกจากตลาดและจะถูกแทนที่
ดวยสิ่งอื่น วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (SDLC) เปนวิธีการทั่วไปสําหรับการพัฒนาระบบในหลายองคกร นับเปน

ขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ บางคนมีความคิดสําหรับระบบสารสนเทศและสิ่งที่ควรจะทําอยางไร
องคกรที่จะใชระบบในการตัดสินใจที่จะทุมเททรั พยากรที่จําเปนในการแสวงหา การศึกษาอยางรอบคอบได
ดําเนินการตามวิธีของระบบที่จะสนับสนุน ผูเชี่ยวชาญไดพัฒนากลยุทธสําหรับการออกแบบระบบใหมซึ่งจะเปนไป
ไดทั้งการสรางหรือการซื้อ เมื่อเสร็จแลวระบบจะติดตั้งในองคกร และหลังจากการฝกอบรมที่เรียบรอยแลว ผูใช
เริ่มตนในการทํางานระบบใหมในการทํางานในชีวิตประจําวัน ทุกองคกรใชรูปแบบวงจรชีวิตที่แตกตางกันเล็กนอย
ขั้นตอนเหลานี้มีที่ใดก็ไดจากสามถึงเกือบยี่สิบขั้นตอน ในที่นี้เราเนน SDLC เปนสี่ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนและ
การเลือก (2) การวิเคราะห (3) การออกแบบ และ (4) การนําไปใช
แมวาวงจรชีวิตใด ๆ ที่ปรากฏขึ้นในครั้งแรกที่จะเรียงตามลําดับขั้นตอน แตก็เปนไปไมได ขั้นตอนที่ระบุ
และลําดับจะหมายถึงการนําไปปรับใชตามความจําเปนสําหรับโครงการ ยกตัวอยางเชน ในขั้นตอนของ SDLC ใดก็
ตาม โครงการสามารถกลับไปขั้นตอนกอนหนาในกรณีที่จําเปน ในทํานองเดียวกันถาในเชิงพาณิชยสินคาที่ขาย
ไมไดดีหลังจากการเปดตัว ก็อาจจะเปนชั่วคราวที่จะออกจากตลาดและปรับปรุงใหดีขึ้นกอนที่จะเปดตัวใหมอีกครั้ง
ในวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ ก็ยังเปนไปไดที่จะทํากิจกรรมบางอยางในขั้นตอนหนึ่งในแบบคูขนานกับกิจกรรม
บางสวนของขั้นตอนอื่น บางครั้งวงจรชีวิตเปนการทําซ้ํา วามีขั้นตอนมีการทําซ้ําตามที่ตองการจนไดรับการยอมรับ
จากระบบ นักวิเคราะหบางคนคิ ดวาวงจรชีวิตระบบที่จะเปนเกลี ยวที่ ทําอยางต อเนื่ องผานขั้นตอนในระดั บที่
แตกตางกันของรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 1-10 ธรรมชาติของวงกลมในไดอะแกรมของรูปที่ 1-10 แสดงจุดจบ
ของชีวิตในระบบนําไปสูการเริ่มใหมของโครงการอื่น ๆ ซึ่งจะแทนที่ระบบที่มีอยู อยางไรก็ตามการเขาใจ วงจรชีวิต
การพัฒนาระบบไดใชในองคกรจะเปนลําดับของกิจกรรมที่ถูกทําและถูกวางแผนเอาไวสําหรับแตละโครงการที่จะ
พัฒนา ทักษะที่ตองการของนักวิเคราะหระบบจะประยุกตใชในโมเดลวงจรชีวิตทั้งหมด
ขั้นตอนของวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ
1. การวางแผนระบบและการคัดเลือก
ขั้นตอนแรกในระบบ SDLC ระบบการวางแผนและการเลือกมีสองกิจกรรมหลัก กิจกรรมแรกระบุถึง
ความตองการระบบใหมหรือปรับปรุงระบบ ความตองการสารสนเทศขององคกรที่มีการตรวจสอบ และโครงการที่
จะตอบสนองความตองการเหลานี้จะมีการระบุ ระบบสารสนเทศขององคกรมีความตองการที่อาจสงผลมาจาก
- มีการรองขอที่จะจัดการกับปญหาในกระบวนการปจจุบัน
- มีความตองการที่จะดําเนินการทํางานเพิ่มเติม
- มีความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนําไปใชประโยชนในโอกาสที่มีอยู

นักวิเคราะหระบบจัดลําดับและแปลความตองการเปนแผนที่เขียนสําหรับระบบสารสนเทศ (IS) แผนก
รวมทั้งระยะเวลาในการพัฒนาระบบใหมที่สําคัญ รองขอสําหรับระบบใหมไดจากผูใชที่มีตองการใหมหรือระบบที่มี
ความตองการเพิ่มขึ้น ในระหวางขั้นตอนการวางแผนและการคัดเลือกระบบ องคกรจะกําหนดวาทรัพยากรที่ควร
จะทุมเทใหกับการพัฒนา หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของแตละระบบสารสนเทศจะอยูภายใตการพิจารณา
การศึกษาความเปนไปกอนที่จะดําเนินการระยะที่สองของ SDLC เพื่อตรวจสอบผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และองคกรที่มีตอระบบ
2. การวิเคราะหระบบ
ระยะที่สองของวงจรชีวิตการพัฒนาระบบคือการวิ เคราะหระบบ ชวงนี้นักวิเคราะหศึกษาขั้นตอนใน
ปจจุบันขององคกรและระบบสารสนเทศอยางละเอียดการที่ใชในการดําเนินการทั่วไป เชน บัญชีแยกประเภท
การจัดสง รายการสั่งซื้อ การตั้งเวลาเครื่อง และเงินเดือน การวิเคราะหมีหลายขั้นตอนยอย ขั้นตอนยอยแรก จะ
วิ เคราะห การทํ างานกั บผู ใช เ พื่ อระบุ ความต องการของผู ใช จากระบบที่ นําเสนอ ในขั้ นตอนย อยนี้ จะรวมถึ ง
การศึกษาอยางระมัดระวังของระบบปจจุบัน คูมือการใช และ ที่ใชคํานวณดวยเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งจะแทนที่
หรือเพิ่มความตองการในสวนของโครงการนี้ จากนั้น การศึกษาความตองการและโครงสรางตามที่สัมพันธกัน การ
ขจัดสวนที่ซ้ํากัน ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของโครงสรางจะสรางการออกแบบเบื้องตนทางเลือกใหตรงกับความ
ตองการ จากนั้นจะเปรียบเทียบทางเลือกเหลานี้เพื่อตรวจสอบวาตรงตามความตองการที่ดีที่สุดภายในตนทุน
แรงงาน และระดับเทคนิค องคกรดําเนินการตามกระบวนการของการพัฒนา ผลของขั้นตอนการวิเคราะหเปน
รายละเอี ยดของทางเลือกที่ แนะนํ าโดยที มวิเคราะห เมื่ อคํ าแนะนํ าเป นที่ ยอมรับโดยองค กร ก็ จะสามารถทํา
แผนการที่จะจัดซื้อฮารดแวรและซอฟตแวรระบบตามจําเปนในการสรางหรือการใชงานระบบตามที่เสนอ
3. ออกแบบระบบ
ระยะที่สามของ SDLC เรียกวาการออกแบบระบบ ในระหวางการออกแบบระบบ นักวิเคราะหจะแปลง
คําอธิบายของการแกปญหาทางเลือกที่แนะนําไปเปนตรรกะแลวจะกําหนดระบบทางกายภาพจะออกแบบทุก
แงมุมของระบบจากหนาจอรับขอมูลและสงขอมูล การออกรายงาน ฐานขอมูล และกระบวนการคอมพิวเตอร
การออกแบบเชิงตรรกะไม ไดผูกติดอยูกับฮารดแวรใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจงและแพลตฟอรระบบของซอฟต แวร
ในทางทฤษฎีระบบที่ออกแบบสามารถนําไปใชกับฮารดแวรและซอฟตแวรระบบใด ๆ ได การออกแบบเชิงตรรกะ
จะมุงเนนในดานระบบธุรกิจ นั่นคือ วิธีการที่ระบบจะสงผลกระทบตอการทํางานภายในองคกร ทั้งการออกแบบ
ทางตรรกะสําหรับผลิตภัณฑ และการออกแบบทางกายภาพสําหรับการเปรียบเทียบ จะดูไดจากการเปรียบเทียบ
วาการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจงหลาย ๆ อยาง ที่จะทําที่จะยายจากรูปแบบตรรกะไปเปนผลิตภัณฑทางกายภาพ

สถานการณ จะคล ายกั นในการออกแบบระบบสารสนเทศ ในการออกแบบทางกายภาพทจะเปลี่ ยนจากการ
ออกแบบเชิงตรรกะไปเปนทางกายภาพ หรือทางเทคนิค ตัวอยางเชน จะตองแปลงไดอะแกรมที่ตรงกับความ
ตองการ การไหลของขอมูล และการประมวลผลของขอมูลในระบบ ไปเปนการออกแบบระบบโครงสรางที่สามารถ
จะแบงออกเปนหนวยที่เล็กลงและมี ขนาดเล็ กสําหรับการแปลงคําสั่งที่เขียนในภาษาการเขียนโปรแกรม การ
ออกแบบสวนตาง ๆ ของระบบในการดําเนินการทางกายภาพที่จําเปนในการอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล
การประมวลผล และการสงออกสารสนเทศ ในระหวางการออกแบบทางกายภาพทีมงานนักวิเคราะหตัดสินใจวา
จะใชการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรโดยมีคําสั่งการเขียนในระบบฐานขอมูลและโครงสรางแฟมขอมูลจะถูก
ใช สําหรั บข อมู ล และจะใช แพลตฟอร มฮาร ดแวร ระบบปฏิ บัติการ และสภาพแวดล อมในระบบเครื อ ข าย
ที่จะทํางานภายใตระบบได การตัดสินใจเหลานี้ ในที่สุด ไดเริ่มตนของการวางแผนฮารดแวรและซอฟตแวร ใน
ตอนทายของขั้นตอนการวิเคราะห และในตอนนี้สามารถไดรับเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ไมไดอยูในองคกร ผลิตภัณฑ
สุดทายของขั้นตอนการออกแบบจะเปนขอกําหนดของระบบทางกายภาพ ที่นําเสนอในรูปแบบ เชนไดอะแกรม
หรือรายงานเปนลายลักษณอักษร ที่พรอมที่จะสงไปยังนักเขียนโปรแกรมและผูพัฒนาระบบอื่น ๆ ในการพัฒนา
4. การทําใหเกิดผลและการดําเนินงานของระบบ
ขั้นตอนสุดทายของ SDLC เปนกระบวนการแบบสองขั้นตอน คือ ระบบการนําไปใชและการดําเนินงาน
ในระหวางการนําเอาระบบไปใชและการดําเนินงาน จะเปลี่ยนจากการระบุระบบไปเปนระบบที่ทํางานไดซึ่งจะทํา
การทดสอบแลวและนําไปใช การนําไปใช รวมถึงการเขียนโปรแกรม การทดสอบ และการติดตั้ง ในระหวางการ
เขี ย นโปรแกรม นั ก เขี ย นโปรแกรมเขี ยนโปรแกรมที่ จ ะ พั ฒ นาระ บบ ในระ หว า งการท ดสอบ
นักเขียนโปรแกรมและนักวิเคราะหทดสอบแตละโปรแกรมและระบบทั้งหมดเพื่อที่จะหาขอแกไขและขอผิดพลาด
ในระหวางการติดตั้งระบบ ระบบใหมนั้นจะกลายเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจําวันขององคกร โปรแกรม
ประยุกตที่ไดมีการติดตั้งหรือโหลด บนฮารดแวรที่มีอยูหรือฮารดแวรใหม จากนั้นผูใชจะนําไปใชเปนระบบใหม
และไดรับการฝกอบรม การเริ่มตนการวางแผนสําหรับทั้งการทดสอบและการติดตั้งเปนชวงตนของการวางแผน
โครงการและขั้นตอนการเลือกเพราะทั้งสองตองใชอยางกวางขวางการวิเคราะหเพื่อพัฒนาวาวิธีการที่เหมาะสม
กิจกรรมการนําไปใชของระบบยังรวมถึงการสนับสนุนผูใช เชน เอกสารสรุป โปรแกรมการฝกอบรม และ
ความชวยเหลือผูใชงานอยางตอเนื่อง เอกสารและโปรแกรมการฝกอบรมจะสรุป ในระหวางการนําไปใช เอกสาร
สรางขึ้นมาตลอดวงจรชีวิต แลการฝกอบรม (และการศึกษา) เกิดขึ้นจากการเริ่มของโครงการ การนําไปใชของ
ระบบสามารถดําเนินตอไปตราบเทาที่ระบบที่มีอยูอยางตอเนื่องเพราะการสนับสนุนผูใชยังเปนสวนหนึ่งของการ
นําไปใช แมจะมีความพยายามที่ดีที่สุดของนักวิเคราะหระบบ ผูจัดการ และโปรแกรมเมอร แตการติดตั้งไมไดเปน

กระบวนการง าย ๆ หลายระบบการออกแบบที่ ดีจะล มเหลวเนื่ องจากกระบวนการติ ดตั้ งเป นความผิ ดพลาด
แมกระทั่งระบบการออกแบบที่ดีสามารถลมเหลวหากการนําไปใชที่ไดทําโดยทีมโครงการการทําใหเกิดผล

แนวทางการพัฒนา
การสร างต นโดยใช เครื่ องมื อวิ ศวกรรมซอฟต แวร ใช คอมพิ วเตอร ชวย (Computer-Aided Software
Engineering : CASE) เครื่ อ งมื อ การพั ฒ นาระบบร วมกั น (Joint Application Design : JAD) การพั ฒ นา
ระบบงานแบบรวดเร็ว (Rapid Application Development : RAD) การออกแบบมีสวนรวม (Participatory
Design : PD) และการใชวิธีการคลองตัว (Agile Methodologies) เปนตัวแทนของวิธีการที่แตกตางกันที่ความ
คลองตัวและปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหและออกแบบระบบจากมุมมองที่แตกตางกัน
1. การสรางตนแบบ การออกแบบและการสรางใหมีการลดขนาดลง แตมีการทํางานรุนของระบบที่
ตองการเปนที่รูจักกันตนแบบ ตนแบบสามารถที่จะพัฒนาดวยเครื่องมือ CASE ผลิตภัณฑซอฟตแวรที่ทําโดย
อัตโนมัติในขั้นตอนวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ เครื่องมือ CASE ทําการสรางตนแบบใหงายขึ้นและมี ความคิ ด
สรางสรรคมากขึ้นโดยการสนับสนุนการออกแบบของหนาจอและรายงานและสวนอื่น ๆ ของระบบสวนติดตอผูใช
เครื่องมือ CASE ยังสนับสนุนหลายเทคนิคไดอะแกรมที่จะไดเรียนรู เชน แผนภาพการไหลขอมูลและแผนภาพ
แสดงความสัมพันธระหวางขอมูล นักวิเคราะหระบบทํางานกับผูใช เพื่อระบุความตองการเริ่มตนหรือขั้นพื้นฐาน
สําหรับระบบ นักวิเคราะหจากนั้นสรางตนแบบไดอยางรวดเร็ว เมื่อตนแบบเสร็จสมบูรณแลว ผูใชจะทํางานกับ
ตนแบบนี้ และบอกนักวิเคราะหระบบในสิ่งที่ชอบและไมชอบเกี่ยวกับตนแบบนี้ นักวิเคราะหใชความคิดเห็นนี้ไป

ปรับปรุงตนแบบและนํารุนใหมกลับไปใหกับผูใช ขั้นตอนนี้จะทําแบบนี้ซ้ําแลวซ้ําอีกตอไปจนกวาผูใชมีความพึง
พอใจคอนขางกับสิ่งที่ไดใช ขอดีที่สําคัญของเทคนิคการสรางตนแบบนี้ คือ (1) เขาไปมีสวนรวมกับผูใชในการ
วิเคราะหและออกแบบ และ (2) ไดรูปแบบความตองการแบบรูปธรรม มากกวาที่จะไดจากวาจาหรือนามธรรม
นอกจากจะใชเปนแบบไมขึ้นอยูกับใครแลว ตนแบบนอกจากนี้ยังอาจถูกนํามาใชเพื่อเพิ่ม SDLC ตัวอยางเชนเปน
ตนแบบของระบบขั้นสุดทายอาจไดรับการพัฒนาในชวงตนของการวิเคราะหที่จะชวยใหนักวิเคราะหระบุสิ่งที่ผูใช
ตองการ จากนั้นระบบสุดทายคือการพัฒนาตามขอกําหนดของแบบเดิม
2. เครื่องมือวิศวกรรมซอฟตแวรใชคอมพิวเตอรชวย (CASE) วิศวกรรมซอฟตแวรใชคอมพิวเตอรชวย
(Computer-aided software engineering : CASE) หมายถึงเครื่องมือซอฟตแวรอัตโนมัติที่ใชโดยนักวิเคราะห
ระบบในการพั ฒนาระบบสารสนเทศ เครื่ องมื อเหล านี้ สามารถใช อัตโนมั ติหรื อสนั บสนุ นกิ จกรรมตลอดทั้ ง
กระบวนการพัฒนาระบบที่มีวัตถุประสงคของการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของระบบ CASE
จะช วยให มีระเบี ยบวิ นัยวิ ศวกรรมชนิ ดในการพั ฒนาซอฟแวร และระบบอั ตโนมั ติของกระบวนการวงจรชี วิต
ซอฟตแวรทั้งหมด ที่บางครั้งกับความคุนเคยของเครื่องมือซอฟตแวรแบบบูรณาการ โดยทั่วไป CASE ชวยผูสราง
ระบบในการจัดการความซับซอนของโครงการระบบสารสนเทศและชวยใหมั่นใจวาระบบที่มีคุณภาพสูงถูกสรางขึ้น
ในเวลาและภายในงบประมาณ ผูขายของผลิตภัณฑ CASE ไดเปดระบบผานการใชงานมาตรฐานฐานขอมูลและ
ประโยชนในการแปลงขอมูลที่จะแบงปนสารสนเทศในผลิตภัณฑและเครื่องมือที่งายขึ้น ฐานขอมูลแบบบูรณาการ
และมาตรฐานที่เรียกวาพื้นที่เก็บขอมูลเปนวิธีที่พบในการใหสินคาและบูรณาการเครื่องมือและไดรับปจจัยสําคัญใน
การช วยให การจั ดการ CASE โครงการที่ มีขนาดใหญ ที่ ซับซ อนมากขึ้ นได งายขึ้ นและต อเนื่ องรวมข อมู ลข าม
เครื่องมือตาง ๆ และผลิตภัณฑ ประเภททั่วไปเครื่องมือ CASE รวมถึง
- เครื่องมือวาดแผนภาพที่ใหกระบวนการของระบบ ขอมูล และโครงสรางการควบคุ มที่จะ
แสดงแบบกราฟก
- คอมพิ วเตอร แสดงและสร างรายงานที่ ชวยให ตนแบบของระบบรู ถึงผู ใช การแสดง (หรื อ
รูปแบบ) และการสรางรายงานทําใหงายขึ้นสําหรับนั กวิเคราะหระบบ เพื่อระบุความตองการของระบบ และ
ความสัมพันธ
- เครื่องมือวิเคราะหที่ทําตรวจสอบอัตโนมัติ ในการทําไมสมบูรณ ไมสอดคลองกัน หรือไมถูกตอง
ในแผนภาพ รูปแบบ และรายงาน
- ที่เก็บขอมูลสวนกลางสามารถรวมที่เก็บขอมูลจองการระบุ แผนภาพ รายงาน และโครงการการ
จัดการสารสนเทศ

- การสรางเอกสารจะชวยในการผลิตทั้งทางเทคนิคและเอกสารผูใชในรูปแบบมาตรฐานที่สราง
โปรแกรมชวยใหสรางโปรแกรมแบบอัตโนมัติ และฐานขอมูลจากเอกสาร จากแผนภาพจากรูปแบบ และจาก
รายงานที่ออกแบบมา

Joint Application Design (JAD)
ในชวงปลายป 1970 ระบบการพัฒนาบุคลากรที่ IBM พัฒนากระบวนการใหมในการรวบรวมความ
ตองการของระบบสารสนเทศและการออกแบบระบบการตรวจสอบ กระบวนการนี้เรียกวาการพัฒนาระบบ
รวมมือกัน (JAD) ความคิดที่อยูเบื้องหลัง JAD เปนโครงสรางขั้นตอนการกําหนดความตองการของการวิเคราะห
และการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของการออกแบบ ผูใชผูจัดการ และนักพัฒนาระบบจะถูกนํามารวมกัน
สําหรับชุดของการประชุมที่มีโครงสรางแบบเรงรัดดําเนินการโดยผูนํา JAD โดยการรวบรวมคนที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากระบบสารสนเทศเขามาอยูในหองเดียวกันในเวลาเดียวกันเพื่อการทํางานรวมกันจะเห็นดวยกับความ
ตองการของระบบ และรายละเอียดการออกแบบ เวลาและ ทรัพยากรขององคกรที่มีการจัดการที่ดีขึ้น สมาชิกกลุม
มีแนวโนมที่จะพัฒนาความเขาใจรวมกันของสิ่งที่ระบบสารสนเทศนั้นควรจะทํา JAD ไดกลายเปนเรื่องธรรมดาใน
อุตสาหกรรมบางอยางเชนการประกัน และในบริษัทที่เฉพาะเจาะจง เชน CIGNA
Rapid Application Development (RAD)
การสรางตนแบบ CASE และ JAD เปนเครื่องมือที่สําคัญที่สนับสนุนการพัฒนาระบบงานอยางรวดเร็ว
(RAD) หลักการของวิธี RAD เปนความลาชาในการผลิตเอกสารรายละเอียดการออกแบบระบบจนกระทั่งหลังจาก
ทีม่ ีความชัดเจนในตองการของผูใช ตนแบบทําหนาที่เปนคําอธิบายการทํางานของความตองการ RAD ที่เกี่ยวของ
กับการไดรับการยอมรับของผูใชในสวนติดตอผูใชและการพัฒนาระบบที่สําคัญ ที่มีความสามารถในการทําใหเร็ว
ที่สุดเทาที่เปนไปได RAD ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายโดยบริษัทที่ปรึกษา ยังใชเปนวิธีการในบริษัทโดยบริษัท
เชน Boeing Company
RAD ทํางานกับคอมพิวเตอรอยางเต็มประสิทธิภาพเพื่อไดรับความสามารถของมนุษยในการสรางและ
สรางใหมกับระบบที่กําลังทํางานอยางรวดเร็ว ในทางกลับกันวิธี RAD สามารถมองเห็นหลักการพัฒนาระบบที่
สําคัญซึ่งอาจสงผลในปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบที่จะถูกพัฒนาดวยวิธีนี้
RAD พัฒนามาจากการบรรจบกันของแนวโนมสองอยาง นั่นคือ ความเร็วที่ไดเพิ่มขึ้น และความวุนวาย
ของการดําเนินธุรกิจในปลายป 1980 และตนป 1990 และมีความพรอมของเครื่องมือที่ใชคอมพิวเตอรในการ

ขั บเคลื่ อนสู งเพื่ อสนั บสนุ นการพั ฒนาระบบและบํ ารุ งรั กษาอย างง าย ในเงื่ อนไขนี้ ของการทํ าธุ รกิ จในการ
เปลี่ยนแปลง การแขงขันในสภาพแวดลอมของโลกที่มีความวุยวายมากขึ้น การจัดการในหลาย ๆ องคกรเริ่มตั้ง
คําถามวาจะรออีก 2 – 3 ปเพื่อพัฒนาระบบก็จะลาสมัยเมื่อเสร็จสิ้น อีกดานหนึ่งเครื่องมือ CASE และซอฟตแวร
ตนแบบถูกเผยแพรไปทั่วองคกรทําใหเปนเรื่องงายสําหรับผูใชเพื่อดูวาระบบจะมีลักษณะอยางไรกอนที่จะเสร็จ
สมบูรณ ทําไมไมใชเครื่องมือเหลานี้ไเพื่อที่จะชี้ไปยังปญหาของระบบที่กําลังพัฒนาขึ้นไดมีผลผลิตสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้น RAD จึงเกิดขึ้นมา ขั้นตอนที่เหมือนกันที่ทําตามแบบอยางของ
SDLC และยังทําตามแบบ RAD แตขั้นตอนจะรวมกันเพื่อผลิตเทคนิคการพัฒนาความคลองตัวมากขึ้น ขั้นตอนการ
วางแผนและการออกแบบใน RAD จะสั้นลงโดยเนนการทํางานเกี่ยวกับหนาที่ของระบบและความตองการของสวน
ติดตอผูใชที่คาใชจายของการวิเคราะหรายละเอียดทางธุรกิจและความกังวลตอปญหาในการทํางานของระบบ
นอกจากนี้ RAD มักจะมีลักษณะที่ระบบจะทําการพัฒนาที่แยกจากระบบอื่น ๆ จึงชวยลดกิจกรรมที่ใชเวลานาน
ในการประสานงานกั บมาตรฐานที่ มีอยู และระบบในระหว างการออกแบบและการพั ฒนา สิ่ งที่ เน นใน RAD
โดยทั่วไปมีนอยลงในลําดับและโครงสรางของกระบวนการวงจรชีวิตและอื่น ๆ ในการทํางานที่แตกตางกันในแบบ
คูขนานกับสวนอื่น ๆ และเกี่ยวกับการใชการสรางตนแบบอยางกวางขวาง การทําวนไปวนมาในวงจรชีวิตของ RAD
นั้นมีขอจํากัดในขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาซึ่งเปนกลุมของการทํางานในแนวทางของ RAD ที่จะเกิดขึ้น
ถึงแมวาจะเปนไปไดใน RAD เพื่อที่จะกลับไปวางแผนในครั้งเดียวแลวการออกแบบจะไดเริ่มขึ้นนั้นจะทําไมได ใน
ทํานองเดียวกันแมวาจะเปนไปไดที่จะกลับไปสูการพัฒนาจากขั้นตอนการปรับเปลี่ยนระบบ (เมื่อระบบกลับไปที่
ผูใช) RAD ถูกออกแบบมาเพื่อลดการทําซ้ําที่จุดนี้ในวงจรชีวิต ระดับสูงของความมุงมั่นของผูใชและการมีสวน
ร ว มตลอดRAD หมายความว า ระบบที่ พั ฒ นาออกมาควรจะได รั บ การยอมรั บ มากขึ้ น อย า งรวดเร็ ว
โดยชุมชนผูใช (และดวยเหตุนี้การนําไปใชจะงายขึ้นในะหวางการปรับเปลี่ยนระบบ) กวาจะพัฒนาระบบแลวโดย
ใชเทคนิคแบบดั้งเดิม ใชการสรางตนแบบที่จะชะลอการผลิตการออกแบบระบบจนกระทั่งหลังจากที่ตองการของ
ผูใชมีความชัดเจน

Participatory Design (PD)
การออกแบบอยางมีสวนรวม (PD) ไดพัฒนาในยุโรปเหนือ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวทางในทางเลือก
ที่ทํางานได โดยใช SDLC หนึ่งใน บริษัท ที่รูจักกันดีวามีการใชวิธีนี้คือ StatoilHydro Norwegian oil company
PD เนนในบทบาทของผูใชมากขึ้นกวาการทําเทคนิคแบบดั้งเดิมในทวีปอเมริกาเหนือ เชน การวิเคราะหโครงสราง
และการออกแบบโครงสราง ในบางกรณี PD อาจจะเกี่ยวของกับชุมชนผูใชทั้งหมดในกระบวนการพัฒนา ผูใชแต
ละคนมีความเทาเทียมกันในการกําหนดความตองการของระบบและในการอนุมัติการออกแบบระบบ ในกรณีอื่น ๆ

กลุมไดรับการเลือกตั้งของผูใชควบคุมกระบวนการ ผูใชเหลานี้เปนตัวแทนที่มีขนาดใหญ ชุมชน เหมือนกับสภานิติ
บัญญัติแสดงใหเห็นถึงความอยากและความตองการของการเลือกตั้งโดยปกติภายใต PD นักวิเคราะหระบบทํางาน
กับผูใช การจัดการขององคกรและที่ปรึกษาดานนอกใหคําแนะนํามากกวาการควบคุม PD คือผลมาจากสวนหนึ่ง
ของบทบาทของการใชแรงงานและการจัดการในสถานที่ทํางานของยุโรปทางตอนเหนือที่ใชแรงงานเปนระเบียบ
มากขึ้น ประกอบอิทธิพลมากขึ้น และมีสวนรวมอยางใกลชิดมากขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกวาจะเปน
จริงในทวีปอเมริกาเหนือ
Agile Method
ในขณะที่คิดวิธีการอื่น ๆ อีกมากมายที่จะวิเคราะหและออกแบบระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้นกวาปที่ผาน
มา วิธีการเหลานี้รวมถึงการเขียนโปรแกรม eXtreme วิธีการ Crystal family การพัฒนาซอฟตแวรยืดหยุน
Scrum และ Feature Driven Development ในเดือนกุมภาพันธป 2001 หลายที่ไดแสดงแนวทางทางเลือก
เหลานี้ซึ่งไดพบกันที่ยูทาหในประเทศสหรัฐอเมริกาและถึงฉันทามติในหลายหลักการพื้นฐานตาง ๆ ก็จะมีหลาย
วิธีการอยู ฉันทามตินี้กลายเปนเอกสารที่พวกเขาเรียกวา “The Agile Manifesto” โดยวิธี Agile เหลานี้ไดแบง
ออกเปน 3 หลักการที่สําคัญ (1) มุงเนนไปที่วิธีการปรับตัวมากกวาวิธีการคาดเดา (2) มุงเนนไปที่บุคคลมากกวา
บทบาท และ (3) กระบวนการปรับตัวเอง การนําการปรับตัวมาใช มากกวาที่จะอางอิงวิธีการคาดเดา เพื่อที่จะ
สังเกตการณ ซึ่งวิธีการที่ขึ้นอยูกับวิศกรรมวิธีการทํางานที่ดีที่สุดเมื่อกระบวนการและผลิตภัณฑมีการคาดเดา
ซอฟแวรจะไมมีแนวโนมไปตามที่คาดเดาไว เปนอยางที่พูด โดยเฉพาะอยางยิ่งในทุกวันนี้สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ที่ปนปวน วิธีการปรับตัวอื่น ๆ ที่มีความจําเปนแลว และวิธีการ Agile จะขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับตัวได
อยางรวดเร็วการมุงเนนไปที่บุคคลมากกวาบทบาทนี้ยังมีการวิจารณของเทคนิคที่ขึ้นอยูกับวิศวกรรม โดยที่บุคคล
จะกลายเปนการแทนกัน ในมุมมองของวิธีการ Agile คนเปนบุคคลที่มีความสามารถ บุคคลไมใสบทบาท แตละ
บุคคลมีความสามารถเฉพาะบุคคลที่จะนําไปพัฒนาโครงการ สุดทายวิธีการ Agile สนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวรการปรับตัวดวยตนเอง ในขณะที่วิธีการถูกนํามาใช ควรที่จะปรับโดยทีมพัฒนาเฉพาะ ที่ทํางานใน
โครงการเฉพาะในบริบทเฉพาะ ไมมีวิธีการใดที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับนักพัฒนาทั้งหมดในทุกโครงการกับทุก
ครั้ง
ซอฟตแวรนั้นจะเปนสวนใหญของระบบโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจใด ๆ แมวาซอฟตแวรสวนมากจะ
เขียนแคครั้งเดียวในบริษัทโดยนักวิเคราะหระบบและนักเขียนโปรแกรมที่เปนเจาของบริษัท การทําแบบนี้จะไมมี
แนในวันนี้ ในปจจุบันนี้ อุตสาหกรรมซอฟตแวรที่เจริญรุงเรือง สามารถซื้อซอฟตแวรเพียงสําหรับธุรกิจใด ๆ ได แต
ทุกธุรกิจมีความเปนเอกลักษณ และไมมีซอฟตแวรที่เหมาะกับบริษัทที่มี และความตองการของบริษัทจริง ๆ
ซอฟแวรจะตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการที่เฉพาะเจาะจงของบริษัท หลายครั้ง โปรแกรม

ประยุกตทางธุรกิจจะเปนการรวมกันของชิ้นสวนของซอฟตแวร ซอฟตแวรที่ซื้อมาหรือไดมาจากผูขายหลายอยางที่
แตกตางกันและบูรณาการโดยพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัท แตที่เจาหนาที่หาความตองการของ
ซอฟตแวรที่ตองใชไดที่ไหน จะไดเรียนรูเกี่ยวกับหลายแหลงที่มาของซอฟตแวรที่สามารถมีอยูกับนักวิเคราะหระบบ
ในปจจุบันนี้
การจัดจางคนภายนอก
ถาหากองคกรอื่นพัฒนาหรือทํางานโปรแกรมประยุกตสําหรับคอมพิวเตอรในองคกร การทํางานแบบนี้ที่
เรียกวา การจัดจางคนภายนอก ซึ่งการจัดจางคนภายนอกรวมถึงความคิดวิธีการในการจัดการทํางาน ที่รายแรง
มากจะเกิดขึ้นกับการพัฒนาบริษัทและการทํางานของโปรแกรมประยุกตบนคอมพิวเตอร นั่นคือ แคการจัดหาการ
นําเขาและการนําออก ตัวอยางที่พบเปน บริษัทที่ทํางานโปรแกรมประยุกตการจายเงินเดือนใหกับลูกคาไมไดมีการ
พัฒนาระบบบัญชีเงินเดือนเปนอิสระในบริษัท แตใหขอมูลเงินเดือนของพนักงานใหกับบริษัท และมีคาใชจาย
ผลตอบแทน บริษัทจะคืนเสร็จเงินเดือนที่สมบูรณ รายงานบัญชีเงินเดือนและภาษี และงบอื่น ๆ สําหรับพนักงาน
สําหรับหลาย ๆ องคกรวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดการการดําเนินงานการจายเงินเดือนผานการจัด
จางคนภายนอก ในอีกตัวอยางของการเตรียมการจัดจางคนภายนอก
ซึ่งจะจางบริษัทที่จะทํางานโปรแกรม
ประยุกตที่บริษัทบนเครื่องคอมพิวเตอร ในบางกรณี องคกรจะจางเชนการจัดการจัดการซึ่งจะทําใหระบบ
สารสนเทศบางสวนหรือทั้งหมดหายไป และโอนยายสวนใหญหรือทั้งหมดของระบบสารสนเทศพนักงานไปใหกับ
บริษัท เพื่อที่จะนําเขามาเพื่อทํางานในการคํานวณขององคกร ทําไมองคกรที่จะจัดจางภายนอกดําเนินงานระบบ
สารสนเทศได ตัวอยางการจายเงินเดือน การจัดจางภายนอกอาจจะทําใหตนทุนมีประสิทธิภาพ หากบริษัทมีความ
เชี่ยวชาญในการทํางานการจายเงินเดือนสําหรับบริษทั อื่น ๆ ก็สามารถใชประโยชนจากเศรษฐกิจที่จะประสบ
ความสําเร็จจากการทํางานในการใชโปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอรที่มีเสถียรภาพสําหรับหลายองคกรไดใน
ราคาที่ต่ํา แตทําไมองคกรที่จะทําใหการประมวลผลสารเทศนั้นหายไปทั้งหมดและนํามาในบริษัท ภายนอกมา
จัดการกับโปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอร
เหตุผลแรกอาจจะเอาชนะกับปญหาการดํ าเนินงานขององค กรในการเผชิญหน าในระบบสารสนเทศ
ยกตัวอยางเชน เมือง Grand Rapids Michigan จางบริษัทภายนอกเพื่อใหทํางานในศูนยคอมพิวเตอรเมื่อสามสิบ
ป ที่ผานมา เพื่ อในการจั ดการพนั กงานของศู นย คอมพิ วเตอร ที่ดีขึ้น สั ญญาการทํ างานร วมกั นและข อจํ ากั ด
ขาราชการพลเรือนนั้น มีขอบังคับทําใหยากที่จะไลคนออกจากงานนําเขามาในองคกรการจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเรียกใชการดําเนินงานดานคอมพิวเตอรของตน ดังนั้นเมืองนี้จะนําองคกรการจัดการสาธารณูประ
โภค เพื่อที่จะทํางานทางคอมพิวเตอรได และสามารถที่จะกําจัดปญหาของพนักงานในเวลาเดียวกัน เหตุผลอื่น ๆ

สําหรับการจัดจางภายนอกทั้งหมดนั่นคือ การจัดการขององคกรอาจจะรูสึกวาภารกิจหลักไมไดเกี่ยวของกับการ
จัดการระบบสารสนเทศ และอาจจะบรรลุการทํางานดานคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการดําเนินงาน
ที่มีประสบการณของบริษัทที่มุงเนนทางคอมพิวเตอร Kodak ไดตัดสินใจในชวงปลายป 1980 วาจะไมอยูในธุรกิจ
โปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอรและหันมาบริหารจัดการเครื่องเมนเฟรมที่ IBM และจัดการคอมพิวเตอรสวน
บุคคลที่ Businessland การจัดจางภายนอกนั้น เปนธุรกิจขนาดใหญ บางองคกรจัดจางภายนอกสําหรับการพัฒนา
สารสนเทศ และในหลายหนาที่ทางสารสนเทศที่คาใชจายเปนพันลานดอลลาร ตลาดการจัดจางภายนอกแบบ
ดั้งเดิมในตอนนี้มีมูลคาในอุตสาหกรรมถึง 280 ลานดอลลา และตลาดการยายฐานการผลิตไปตางประเทศมีมูลคา
70 ลานดอลลา ผูคาการจัดจางภายนอกสวนบุคคลเขาสูระบบสัญญาที่มีขนาดใหญสําหรับการใหบริการ IBM และ
HP เปนสองบริษัทที่ใหญที่สุด เปนที่รูจักทั่วโลกที่เปนบริษัทจัดจางภายนอก ทั้งสองบริษัท มีสัญญาการจัดจาง
ภายนอกกับบริษัทหลายที่ การจัดจ างภายนอก เปนทางเลือกที่นักวิเคราะหมีความต องการอยางแน นอนที่ จะ
ตระหนักถึง เมื่อมีการสรางทางเลือกในการพัฒนากลยุทธสําหรับระบบ ในฐานะนักวิเคราะหควรปรึกษาองคกรใน
ความสามารถที่มีที่จะใหการบริการจัดจางภายนอก อาจจะดีอยางนอยองคกรไดพัฒนาแลว และใชการทํางาน
โปรแกรมประยุกตคลายกับในสิ่งที่ผูใชไดขอรอง บางทีการจัดจางภายนอกเพื่อแทนระบบอาจจะเปนทางเลือกหนึ่ง
ซึ่งจะรูวาความตองการของระบบกอนที่จะพิจารณาการจัดจางกายนอก นั่นหมายความวา มีความระมัดระวังใน
การประเมิ นผู จัดหาของการบริ การการจั ดซื้ อภายนอกดี อย างไร ที่ จะสามารถตอบสนองต อความต องการ
แตการไมตัดสินใจที่จะใชการจัดซื้อภายนอก จะตองพิจารณาสวนประกอบของซอฟตแวรที่จะแทนที่ระบบควรจะ
ซื้อและไมพัฒนาขึ้น
แหลงที่มาของซอฟตแวร
สามารถจัดกลุมองคกรที่ผลิตซอฟแวรออกเปนหกประเภทหลัก
1. บริษัทที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผูผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป
3. ผูผลิตซอฟตแวรที่แกปญหาขององคกร
4. การใหบริการการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
5. ซอฟตแวรการจัดจางภายนอก และ
6. การพัฒนาในบริษัท
1. บริษัทที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตองการระบบสารสนเทศแตไมไดมีความ
เชี่ยวชาญหรือบุคลากรในการพัฒนาระบบในบริษัท และไมมีระบบที่มีไวพรอมแลวที่เหมาะสม บริษัทมีแนวโนมที่
จะปรึกษาบริษัทที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริษัท ที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศชวย

บริษัทในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่กําหนดเองสําหรับใชภายในบริษัท พัฒนา แมขาย และใชงานโปรแกรม
ประยุกตสําหรับลูกคาหรือใหบริการอื่น ๆ ในตารางที่ 2-1 รายชื่อของสิบอันดับบริษัท ซอฟตแวรระดับโลก ซึ่ง
จากสามในสิบมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบที่กําหนดเอง บริษัท เหลานี้จางคนที่มี
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ปรึกษาทํางานกับธนาคารที่เขาใจสถาบันการเงินอยางดีเทากับ
ระบบสารสนเทศ ที่ปรึกษาใชเทคนิควิธีการเดียวกันหลาย ๆ ทาง และเครื่องมือที่บริษัทใชในการพัฒนาระบบใน
บริษัท อาจจะทําใหประหลาดใจที่จะเห็น IBM ที่ถูกระบุวาเปนผูผลิตซอฟตแวรชั้นนําระดับโลก ซึ่งอาจคิดวา IBM
เปนบริษัทดานฮารดแวรเปนหลัก แต IBM ไดยายออกไปจากความเชื่อมั่นในการพัฒนาฮารดแวรเปนเวลาหลายป
การซื้อของที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ PricewaterhouseCoopers โดย IBM ในป 2002 เปนการ
อธิบายถึงการยายไปในดานการบริการและใหคําปรึกษา IBM ยังเปนที่รูจักกันดีสําหรับการพัฒนาเครื่องบริการเว็บ
และซอฟตแวรมิดเดิลแวร บริษัทที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนําอื่น ๆ รวมถึง บริษัทที่ปรึกษาแบบ
ดั้งเดิม เชน Accenture รายการนี้ยังรวมถึง HP ซึ่งเปนบริษัทอื่น ๆ ที่กอนหนานี้มุงเนนไปที่ฮารดแวรที่ทําใหการ
เปลี่ยนไปเปนบริษัทผูใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผูผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีปรากฏการณตั้งแตจุดเริ่มตน
ในช วงกลางทศวรรษที่ 1960 ตอนนี้ บางส วนของบริ ษัทคอมพิ วเตอร ที่ใหญ ที่สุดในโลกสํ ารวจโดยนิ ตยสาร
Software เปนบริษัทที่ผลิตซอฟตแวรโดยเฉพาะ บริษัทซอฟตแวรจะพัฒนาในสิ่งที่เรียกวาบางครั้งระบบบรรจุ
เสร็ จก อน หรื อระบบที่ มีไว พร อม Microsoft’s Project และ Intuit’s Quicken QuickPay และ QuickBooks
เปนตัวอยางของซอฟตแวรที่นิยม อุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟตแวรสําเร็จรูปบริการกลุมตลาดจํานวนมาก การ
นําเสนอซอฟตแวรจากทั่วไป ซอฟตแวรสําหรับเสร็จรูที่มีหลากหลาย เชนบัญชีแยกประเภททั่วไป ที่เฉพาะมากขึ้น
เชน ซอฟตแวรที่จะชวยในการจัดการศูนยรับเลี้ยงเด็กกลางวัน บริษัทซอฟตแวรจะพัฒนาซอฟตแวรเพื่อใหทํางาน
บนแพลตฟอรมคอมพิวเตอรที่แตกตาง จากไมโครคอมพิวเตอรไปสูคอมพิวเตอรเมนเฟรมขนาดใหญ จํานวนของ
พนักงานในบริษัทจะมีตั้งแตเพียงไมกี่คนไปถึงหลายพัน บริษัทซอฟตแวรใหคําปรึกษากับผูใชระบบหลังจากเริ่มตน
การออกแบบซอฟตแวรจนเสร็จสมบูรณแลวและหลังจากที่รุนแรกของระบบไดรับการสรางขึ้น ระบบจะมีการ
ทดสอบในองค กรที่ ใช งานจริ งที่ เ พื่ อที่ จะหาป ญหาหรื อตรวจสอบป ญหาการปรั บปรุ งใด ๆ ที่ สามารถทํ าได
จนกระทั่งการทดสอบเสร็จแลว ระบบจะไมนําเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป บางระบบซอฟแวรสําเร็จรูปของไม
สามารถที่จะแก ไขไดเพื่ อตอบสนองความเฉพาะเจาะจง แตละความต องการขององค กรโดยเฉพาะได ผูผลิต
ระบบงานดังกลาว บางครั้งเรียกวาระบบแบบครบวงจร ผูผลิตของระบบแบบครบวงจรจะทําการเปลี่ยนแปลง
ซอฟแวรก็ตอเมื่อมีจํานวนของผูใชมากพอที่จะขอการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจง ซอฟตแวรประยุกตสําเร็จรูปอื่น
ๆ นั้นสามารถแกไขหรือขยาย แตจะทําไดโดยผูผลิตหรือผูใชเพื่อใหพอดีกับความตองการขององคกรอยางใกลที่สุด
แมวาหลายองคกรจะทํางานคลายกัน ไมมีทั้งสององคกรจะทําสิ่งเดียวกันในวิถีทางเดียวกัน ระบบแบบครบวงจร
อาจจะดีพอสําหรับการทํางานบางระดับ แตระบบนี้จะไมสมบูรณแบบซึ่งตรงกับวิธีการที่องคกรไดในการทําธุรกิจ

การประมาณการที่เหมาะสมคือซอฟแวรสําเร็จรูปที่สามารถตอบสนองความตองการที่ดีที่สุดรอยละ 70 ของความ
ตองการองคกร ดังนั้นแมในกรณีที่ดีที่สุด รอยละ 30 ของระบบซอฟตแวรที่ใชไมดีที่สุดที่ตรงกับขอกําหนดของ
องคกร
3. ผูผลิตซอฟตแวรที่แกปญหาขององคกร ซอฟตแวรสําหรับแกปญหาองคกร ดังไดกลาวกอนหนานี้ มี
องคกรมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่มีการเลือกที่สมบูรณการแกปญหาโดยใชซอฟแวรที่เรียกวาการแกปญหาองคกรหรือระบบ
การวางแผนทรัพยากรขององคกร (ERP) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและกระบวนการทางธุรกิจ การแกปญหาโดย
ใชซอฟแวร ERP เหลานี้ ประกอบดวยชุดของโมดูลแบบบูรณาการ แตละโมดูลสนับสนุนการทํางานของธุรกิจสวน
บุคคลแบบดั้งเดิม เชน การบัญชี, การจัดจําหนาย, การผลิต, และทรัพยากรมนุษย ความแตกตางระหวางโมดูลและ
วิธีการแบบดั้งเดิมคือ โมดูลจะมีการบูรณาการโดยใหความสําคัญกับกระบวนการทางธุรกิจมากกวาขอบเขตการ
ทํางานของธุรกิจ ตัวอยางเชน ชุดของโมดูลจะสนับสนุนการนําขอมูลเขาเปนลําดับทั้งหมด จากการไดรับใบสั่ง
สินคาเพื่อที่จะปรับสินคาคงคลังเพื่อจัดสงไปเรียกเก็บเงิน วิธีการแบบดั้งเดิมจะใชระบบที่แตกตางกันในขอบเขต
การทํางานที่แตกตางกันของธุรกิจ เชน ระบบการเรียกเก็บเงินในบัญชี และระบบสินคาคงคลังในคลังสินคา การใช
ระบบ ERP บริษัทสามารถบูรณาการ ทุกสวนของกระบวนการทางธุรกิจในระบบสานสนเทศแบบครบวงจร ทุก
แงมุมของรายการเดียวที่เกิดขึ้นตอเนื่องในระบบสารสนเทศเดียวมากกวาในชุดที่ไมปะติดปะตอกัน
ระบบจะ
แบงแยก โดยมุงเนนไปที่ขอบเขตการทํางานทางธุรกิจ ประโยชนของวิธีการแกปญหาขององคกรรวมถึงจะมีพื้นที่
เก็บขอมูลเดียว ขอมูลทุกดานของกระบวนการทางธุรกิจและความยืดหยุนของโมดูล จะมีพื้นที่เก็บขอมูลเดียว
เพื่อใหแนใจวาขอมูลนั้นสอดคลองกันมากขึ้นและขอมูลมีความถูกตอง ซึ่งจะมีการซอมบํารุงนอย โมดูลจะมีความ
ยืดหยุนเพราะโมดูลที่เพิ่มเติมเขาไปนั้นสามารถเพิ่มตามความจําเปนเมื่อพื้นฐานที่มีอยูในระบบแลว โมดูลที่เพิ่มเขา
มาไดทันที จะบูรณาการเขากับระบบที่มีอยู ซอฟตแวรแกปญหาขององคกรยังเกี่ยวของกับขอเสียบางอยาง ระบบ
มีความซับซอน ดังนั้นการดําเนินงานการติดตั้งนั้น ใชเวลานานในการดําเนินเพื่อจะเสร็จสมบูรณ องคกรมักจะไมมี
ความเชี่ยวชาญที่จําเปนในบริษัทในติดตั้งระบบ ดังนั้น จําเปนจะตองพึ่งพาที่ปรึกษาหรือพนักงานของบริษัทผูผลิต
ซอฟตแวรซึ่งอาจมีราคาแพง ในบางกรณีองคกรตองเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจเพื่อที่จะไดรับประโยชนจากการพัฒนา
ไปสูการแกปญหาขององคกร ผูผลิตรายใหญจํานวนมากนําเสนอซอฟแวรแกปญหาองคกร ผูขายที่รูจักกันดีนาจะ
เปน SAP AG ซึ่งเปนบริษัทเยอรมันที่รูจักสําหรับผูนําผลิตภัณฑ R/3 โดย SAP ยอมาจากระบบ (System)
โปรแกรมประยุกต (Application) และผลิตภัณฑ (Product) ในการประมวลผลขอมูล SAP AG กอตั้งขึ้นในป
1972แตสวนใหญเติบโตตั้งแตป 1992 ในป 2009 SAP ของสหรัฐอเมริกาเปนผูจัดจําหนายที่ใหญที่สุดในอันดับที่
เจ็ดของซอฟตแวรในโลก ผูผลิตอื่น ๆ ที่สําคัญของการแกปญหาขององคกร คือ Oracle Corp. ซึ่งเปนบริษัทอยูที่
สหรัฐอเมริกา ซึ่งบางทีอาจจะเปนที่รูจักกันดีสําหรับซอฟตแวรฐานขอมูล Oracle อยูในลําดับที่สี่ในรายการของ
สิบอันดับสําหรับบริษัท ซอฟตแวรในป 2009) ในปลายป 2004 Oracle ได PeopleSoft, Inc ซึ่งเปนบริษัทที่
กอตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาในป 1987 PeopleSoft ไดเริ่มตนดวยการแกปญหาขององคกรที่มุงเนนไปที่การจัดการ

ทรัพยากรมนุษยและการขยายตัวเพื่อใหครอบคลุมการเงิน การจัดการวัสดุ การกระจาย และการผลิตกอนที่
Oracle ซื้อบริษัทนี้ เพียงแคกอนที่จะถูกซื้อโดย Oracle, PeopleSoft มีการสนับสนุนความแข็งแกรงของบริษทั ใน
ป 2003 ผานการซื้อของผูขาย ERP รายอื่น ๆ นั่นคือ J.D. Edwards ในป 2009 SAP มีรอยละ 31 ของตลาด
โปรแกรมประยุกตขององคกรหลักทั่วโลก ในฐานะที่เปนตลาดระดับไฮเอนดไดกลายเปนอิ่มตัวกับระบบ ERP ซึ่ง
สวนใหญผูขาย ERP กําลังมองหาเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทํามีการเจริญเติบโต
4. การใหบริการการประมวลผลแบบคลาวด เปนอีกวิธีหนึ่งสําหรับองคกรที่จะขอรับแอปพลิเคชัน คือ
การเชาหรือขออนุญาตจากผูใหบริการบุคคลที่สามที่ใชแอพพลิเคชันในไซตระยะไกล ผูใชสามารถเขาถึงแอปพลิเค
ชันผานทางอินเทอรเน็ตหรือผานเครือขายสวนตัวเสมือน (VPN) ได ผูใหบริการแอ็พพลิเคชันซื้อ ติดตั้ง บํารุงรักษา
และอัพเกรดแอพพลิเคชัน ผูใชชําระคาใชจายตอการใชงานหรืออนุญาตใหใชซอฟตแวรโดยทั่วไปเดือนตอเดือน
แมวาการปฏิบัตินไี้ ดรับการรูจักกันโดยชื่อที่แตกตางกันหลายปที่ผานมา ซึ่งเรียกวา การใหบริการการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ
5. Open-Source Software โอเพนซอรสซอฟตแวรจะแตกตางจากซอฟตแวรชนิดอื่น ๆ โอเพนซอรส
ซอฟตแวรที่แตกตางกันเพราะที่มีอยูนั้นเปนสาธารณะ ไมเปนเพียงผลิตภัณฑสุดทาย แตที่รหัสตนฉบับ (Source
Code) นอกจากนี้ยังแตกตางกันเพราะไดรับการพัฒนาโดยชุมชนของผูที่สนใจแทนที่จะเปนพนักงานของบริษัท
โดยเฉพาะ โอเพนซอรสซอฟตแวรมีหนาที่เชนเดียวกับซอฟตแวรเชิงพาณิชย เชน ระบบปฏิบัติการ, อีเมล ,ระบบ
ฐานขอมูล ,เว็บเบราเซอร และอื่น ๆ บางสวนเปนที่รูจักกันดีและชื่อโอเพนซอรสซอฟตแวรที่นิยมเปนลินุกซ
(ระบบปฏิบัติการ), MySQL (ระบบฐานขอมูล) และ Firefox (เว็บเบราเซอร) นอกจากนี้โอเพนซอรสซอฟตแวรยัง
นําไปใชกับสวนประกอบของซอฟตแวรและออบเจ็ก โอเพนซอรสซอฟตแวรไดรับการพัฒนาและดูแลรักษาโดย
ชุมชนของผูคน ชุมชนเหลานี้บางครั้งอาจจะมีขนาดใหญมาก นักพัฒนามักจะใชทรัพยากรเว็บทั่วไป เชน
SourceForge.net เพื่อการจัดกิจกรรมของพวกเขา ในเดือนธันวาคม 2010 SourceForge.net ที่เปนแมขาย มี
มากกวา 260,000 โครงการ และมีมากกวา 2.7 ลานคนที่เปนสมาชิกที่ลงทะเบียน ไมมีปญหากับการที่การ
เคลื่อนไหวของโอเพนซอรสซอฟตแวรจะไมประสบความสําเร็จ ถาไมมีสภาพพรอมใชของอินเทอรเน็ตสําหรับการ
ใหบริการในการเขาถึงและการจัดกิจกรรมการพัฒนา
หากซอฟตแวรไมมีขอจํากัด อาจจะสงสัยวาใครหาเงินไดอยางไร โดยการพัฒนาโอเพนซอรสซอฟตแวร
บริษัทและบุคคลสามารถสรางรายไดกับโอเพนซอรสซอฟตแวร (1) โดยการใหการบํารุงรักษาและการบริการอื่น ๆ
หรือ (2) โดยการใหรุนหนึ่งของซอฟตแวรโดยไมมีขอจํากัดและขายรุนอื่น ๆ โดยมีคุณลักษณะเต็มที่ บางการ
แกปญหาของโอเพนซอรสมีมากขึ้นจึงมีผลกระทบตออุตสาหกรรมซอฟตแวรกวาอยางอื่น ๆ Firefox เปนตัวอยาง
ซึ่งไดรับความสําเร็จอยางมากในตลาดเว็บเบราเซอร ที่คาดวาจะมีรอยละ 24 ของสวนแบงตลาด ผลิตภัณฑโอเพน
ซอรสซอฟตแวรอื่น ๆ เชน MySQL ก็ยังไดรับการประสบความสําเร็จและสวนแบงของโอเพนซอรสซอฟตแวรใน
อุตสาหกรรมซอฟตแวรดูเหมือนวาจะเติบโตอยางตอเนื่อง

6. การพัฒนาเองภายในองคกร จะมีหลายประเภท องคกรภายนอกที่ทําหนาที่เปนแหลงซอฟตแวร แต
ภายในองคกรการพัฒนายังคงเปนทางเลือก แนนอนวาการพัฒนาในองคกรไมจําเปนตองมีตองพัฒนาซอฟตแวร
ทั้งหมดที่จะสรางระบบทั้งหมด การแกปญหาจะเปนแบบผสมผสานที่เกี่ยวของกับซอฟตแวรที่ซื้อและซอฟตแวร
ภายในตัวมีองคประกอบทั่วไป สวนประกอบซอฟตแวรภายในบางตัวถูกนํากลับมาใชใหม
เลือกซอฟตแวรสําเร็จรูป
เมื่อไดตัดสินใจที่จะซื้อซอฟแวรสําเร็จรูปมากกวาที่จะเขียนโปรแกรมบางสวนหรือทั้งหมดของซอฟตแวร
สํ าหรั บระบบใหม จะตั ดสิ นใจวาจะซื้ ออย างไร หลายเกณฑ ที่ตองพิ จารณาและสิ่ งที่ อาจเกิ ดขึ้ นอยู กับการซื้อ
ซอฟแวร สําหรับแตละมาตรฐาน การเปรียบเทียบอยางชัดเจนควรจะทําระหวางซอฟตแวรสําเร็จและกระบวนการ
ของการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเดียวกันในบริษัท มีดังนี้
1. ตนทุน
2. การทํางาน
3. การสนับสนุนของผูขาย
4. ความเจริญเติบโตของผูขาย
5. ความยืดหยุน
6. เอกสาร
7. เวลาตอบสนอง
8. ความงายในการติดตั้ง
ความสําคัญที่สัมพันธกันของมาตรฐานเหลานี้จะแตกตางจากโครงการหนึ่งไปอีกโครงการหนึ่ง และจาก
องคกรหนึ่งไปอีกองคกรหนึ่ง ถาจะตองเลือกสองเกณฑที่อยูในสําคัญที่สําคัญที่สุด ทั้งสองอาจจะผูผลิตสนับสนุน
และการเจริญเติบโตของผูขาย จะไมตองการซอฟตแวรลิขสิทธจากผูขายที่มีชื่อเสียงสําหรับการสนับสนุนที่ไมดี ใน
ทํานองเดียวกันคุณไมตองการที่จะไดรับการเกี่ยวของกับผูขายที่อาจจะไมอยูในธุรกิจในวันพรุงนี้ จะมีวิธีการจัด
อันดับความสําคัญในเกณฑที่เหลือขึ้นอยูกับสถานการณเฉพาะตนทุนจะเกี่ยวของกับการเปรียบเทียบคาใชจายใน
การพัฒนาระบบเดี ยวกั นในบริษัทเพื่ อคาใชจายในการซื้ อหรื อซอฟตแวรสําเร็จที่ มีลิขสิ ทธิ์ ตองแนใจวามี การ
เปรียบเทียบของตนทุนในการจัดซื้อเพื่อการอัพเกรดหรือจายคาธรรมเนียมประจําปสําหรับลิขสิทธิ์ที่มี คาใชจายที่
จะตองเสียในการรักษาซอฟตแวร คาใชจายสําหรับการจัดซื้อและการพัฒนาในบริษัทสามารถนํามาเปรียบเทียบ
บนพื้นฐานของมาตรการความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ

การทํางานหมายถึงงานของซอฟตแวรที่สามารถทํา และการดําเนินการที่จําเปน และคุณสมบัติของระบบ
ที่ความตองการ ซอฟตแวรสําเร็จรูปสามารถที่จะดําเนินการทั้งหมดหรือแคเพียงบางสวนของงานที่ผูใชตองการ ถา
บางอยางแลวยังจะสามารถดําเนินการงานหลักที่จําเปนไดหรือไม จะไดความตองการของผูใชจะเกิดขึ้นในตอนทาย
ของขั้นตอนการวิเคราะหเพราะจะไมสามารถประเมินซอฟตแวรสําเร็จรูปไดจนกระทั้งตองการของผูใช ไดรับการ
รวบรวมและเปนโครงสราง การจัดซื้อซอฟแวรประยุกตไมไดใชแทน สําหรับการดําเนินการขั้นตอนการวิเคราะห
ระบบกอนหนานี้การสนับสนุนจากผูผลิตหมายถึงวาผูขายสามารถให การสนับสนุนและวิธีการไดมากเพียงใด การ
สนับสนุนรวมถึงความชวยเหลือในการติดตั้งซอฟแวร
การอบรมผูใชและพนักงานระบบเกี่ยวกับซอฟแวรและการใหความชวยเหลือปญหาเกิดขึ้นหลังจากการ
ติดตั้ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ซอฟตแวรจํานวนมากไดอยางมีการลดปริมาณของการสนับสนุนไมเสียคาใชจายใหกับ
ลูกคาเพื่อใหคาใชจายในการใชงาน โทรศัพท หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนกระดานขาวคอมพิวเตอรควรจะ
ไดรับการพิจารณา สิ่งที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการเจริญเติมโตของผูขาย จุดหลังนี้ควรจะไมมีนอยที่สุด
อุตสาหกรรมซอฟตแวรเปนแบบพลวัตมาก และซอฟตแวรโปรแกรมประยุกตแบบนวัตกรรม จะถูกสรางขึ้นโดย
ผูประกอบการที่ทํางานจากที่สํานักงานบาน ซึ่งเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เปนรูปแบบดั้งเดิม องคกรดังกลาว
แมจะมีซอฟแวรที่โดดเดนแตมักจะไมมีทรัพยากรหรือความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่จะอยูใน
การทําธุรกิจระยะยาว นอกจากนี้การแขงขันไดเคลื่อนไหวของโดยบริษัทซอฟตแวรที่สําคัญสามารถทําให
ผลิตภัณฑของบริษัทขนาดเล็กลาสมัยไปไดหรือไมเขากันกับระบบปฏิบัติการ บริษัทซอฟตแวรหนึ่งที่ไดพูดถึงการ
ทํางานกับซอฟตแวรบนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS หรือโทรศัพทมือถือ ยังคงดําเนินตอไปกับการ
เปลี่ยนแปลงของฮารดแวรและซอฟตแวรระบบที่อาจจะมีมากขึ้นในบริษัท ขนาดเล็กที่จะสามารถจัดการได และ
ซอฟตแวรประยุกตสําเร็จรูปที่ดีนั้นจะหายไป ความยืดหยุนหมายถึงวิธีการที่เขาถึงได เพื่อในการปรับแตง
ซอฟตแวร หากซอฟตแวรที่ไมยืดหยุนพอที่ผูใชอาจจะตองปรับตัวไปในทางที่เหมาะสมกับซอฟแวร มีแนวโนมที่จะ
ปรับตัวในลักษณะนี้หรือไม ซอฟตแวรที่ซื้อมาสามารถแกไขไดในหลายวิธี บางครั้งผูขายจะทําใหการเปลี่ยนแปลงที่
กําหนดเองได ถามีความยินดีที่จะจายสําหรับการออกแบบใหมและการเขียนโปรแกรมใหม ผูขายบางคนออกแบบ
ซอฟแวรสําหรับการปรับแตง ตัวอยางเชน ซอฟตแวรอาจมีวิธีที่แตกตางกันของการประมวลผลขอมูลและในเวลา
การติดตั้ง ลูกคาเลือกที่จะเริ่มตน นอกจากนี้จอแสดงผลและรายงานอาจมีการออกแบบใหมไดงายดาย ถาโมดูล
เหลานี้ถูกเขียนในภาษา 4GLรายงาน รูปแบบ และการแสดงผล อาจจะปรับแตงไดอยางงายโดยใชกระบวนการ
โดยชื่อ บริษัท และชื่อเรื่องที่เลือกสําหรับรายงาน จอแสดงผล รูปแบบ และสวนหัวของคอลัมน จะเลือกจากตาราง
ของพารามิเตอรได อาจตองการที่จะใชงานบางสวนของเทคนิคการปรับแตงเหลานี้เหมือนกันสําหรับระบบที่พัฒนา
ในบริษัทดังนั้นซอฟตแวรสามารถที่จะปรับไดงายจึงเหมาะสําหรับหนวยธุรกิจที่แตกตางกัน สายการผลิต หรือ

หนวยงาน การจัดทําเอกสารรวมถึงคูมือการผูใช เชนเดียวกับเอกสารทางเทคนิค เอกสารจะทําใหมีวิธีการเขาใจ
และปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางไร คาใชจายเทาไหร สําหรับการทําหลายสําเนา ถามีความจําเปนตองทํา เวลาใน
การตอบสนองหมายถึงใชเวลานานเทาใดสําหรับซอฟตแวรสําเร็จรูปที่จะตอบสนองตอการรองขอของผูใชใน
ชวงเวลาสื่อสารแบบปฏิสัมพันธกัน
ตัวชี้วัดของเวลาจะใชเวลานานเทาใดของซอฟตแวรที่จะทํางานจนเสร็จ
สมบูรณ
ทายที่สุดความสะดวกในการติดตั้งเปนตัวชี้วัดของความยากลําบากของการบรรจุซอฟแวรและทําให
ทํางานได
1. การตรวจสอบขอมูลซอฟตแวรที่ซื้อ
วิธีหนึ่งที่จะไดรับสารสนเทศทั้งหมด จะตองมีซอฟตแวรสําเร็จรูปที่จะเก็บรวบรวมไดจากผูขาย
บางสวนของสารสนเทศนี้อาจจะมีอยูในเอกสารซอฟตแวรและวรรณกรรมการตลาดทางเทคนิค ขอมูลอื่น ๆ
สามารถใหตามคําขอ ตัวอยางเชน สามารถสงคาดหวังใหกับผูขายในแบบสอบถามที่เปนคําถามเฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูป แบบสอบถามนี้อาจเปนสวนหนึ่งของการขอขอเสนอ (RFP) หรือขอใบเสนอราคา
(RFQ) ดําเนินการองคกรที่ตองการเมื่อซื้อสินคาที่สําคัญ ถาตัดสินใจวาฮารดแวรใหมหรือซอฟตแวรระบบมีความ
เปนไปไดที่จะความสามารถในการทํางานได จะใหจะออกขอเสนอ (RFP) ใหกับผูขาย RFP จะถามผูขายกเกี่ยวกับ
การเสนอฮารดแวรและซอฟตแวรระบบที่ตรงกับตองการของระบบใหม การออก RFP เปดโอกาสใหผูขายได
ดําเนินการวิจัยที่ตองการเพื่อที่จะตัดสินใจในทางเลือกตางๆ
การขอใหแตละการเสนอราคาที่สงมาจากผูขายมี
ขอมูลบางอยางที่จําเปนสําหรับการตัดสินใจวาอะไรจะสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความตองการ ตัวอยางเชน สามารถ
ขอขอมูลผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับความเร็วและจํานวนการดําเนินงานตอวินาที สามารถถามเกี่ยวกับความ
นาเชื่อถือของเครื่องและความพรอมในการบริการและไมวาการติดตั้งตั้งอยูใกลเคียงที่จะสามารถหาขอมูลเพิ่มเติม
ได สามารถขอใหมีสวนรวมในการสาธิตของฮารดแวร การเสนอราคายังจะรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับคาใชจาย
แนนอนที่สุดการใชงานของซอฟตแวรและการทํางานผานการทดสอบตามเกณฑสําหรับการเลือก
ซอฟตแวรจะไดทางที่ดีที่สุดสําหรับการประเมิน การทดสอบไมเพียงแตซอฟตแวรเทานั้น แตจะเกี่ยวกับเอกสาร
เอกสารการฝกอบรม และแมแตสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทางเทคนิคดวยในการหาความตองการ สามารถ
หาผูผลิตซอฟตแวรที่คาดหวังเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการประมูลคือ ที่ติดตั้ง )คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่
ไดตกลงไว (ซอฟตแวรที่มีระยะเวลาจํากัดในคอมพิวเตอร วิธีนี้สามารถกําหนดวิธีการที่ซอฟตแวรจะทํางานใน
สภาพแวดลอมไดอยางไร หรือไมไดอยูในสภาพแวดลอมทีด่ ีที่สุดที่มีอยู บางอยางที่นาเชื่อถือมากที่สุดและเปน
แหลงที่เชี่ยวชาญของขอเสนอแนะเปนผูใชอื่น ๆ ของซอฟตแวร ผูขายมักจะใหรายชื่อของลูกคา (ซึ่งจะบอกเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของลูกคาซึ่งอาจจะขามความตองการของลูกคา)
และบุคคลที่คาดหวังที่จะติดตอเปนลูกคาที่
คาดหวังไวแลว ที่นี่จะเปนเครือขายสวนบุคคลของการติดตอ ที่พัฒนาโดยกลุมมืออาชีพ เพื่อน สมาคมการคา หรือ

สโมสรธุรกิจทองถิ่นซึ่งจะสามารถเปนแหลงทรัพยากรได โดยไมลังเลที่จะหารายชื่อ ลูกคาปจจุบันหรือลูกคาใน
อดีตดังสามารถใหความเขาใจอยางลึกซึ้งในการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับองคกร จะไดรับความคิดเห็น
เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่เปนไปได
ก็จะสามารถใชบริการทดสอบซอฟตแวรอิสระที่ประเมินซอฟตแวรเปน
ระยะ ๆ และเก็บรวบรวมความคิดเห็นกับผูใช การสํารวจดังกลาวที่มีอยูที่มีคาใชจายไมวาจะเปนบริการสมัคร
สมาชิกหรือตามความตองการ บางครั้งการสํารวจที่เปนกลางปรากฏในสิ่งพิมพทางการคาบอยครั้ง มีในบทความใน
สิ่งพิมพทางการคา แมแตความคิดเห็นซอฟตแวรเปนจริงโดยผูผลิตซอฟตแวร และไมเปนกลาง ถาหากกําลัง
เปรียบเทียบกับหลายซอฟตแวรสําเร็จรูป
สามารถกําหนดคะแนนแตละโปรแกรมสําเร็จรูปในแตละเกณฑและ
เปรียบเทียบคะแนนใชวิธีเชิงปริมาณ
การนํามาใชใหม
การนํามาใชใหมคือการใชทรัพยากรซอฟตแวรที่เขียนขึ้นกอนหนานี้ในโปรแกรมประยุกตใหม
เพราะ
หลายสวนของโปรแกรมประยุกตที่คอนขางทั่วไปสามารถขามไปใชงานไดกับโปรแกรมประยุกตอื่นได
ซึ่งดู
เหมือนวาใชงานงาย ประหยัดเงินไดดี ก็สามารถทําไดในหลายทาง ถาสวนของโปรแกรมไมไดเขียนใหมในแตละ
ครั้งที่มีตองการ การนํากลับมาใชใหมควรเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของโปรแกรมเมอร เพราะสามารถที่จะใช
ซอฟตแวรที่มีอยูสําหรับการทํางานบางอยางได นั่นหมายความวาสามารถดําเนินการมากขึ้นในการทํางานในเวลา
เดียวกัน การนํากลับมาใชใหมก็จะลดเวลาการพัฒนา ลดกําหนดเวลาทําการ เพราะสวนของซอฟตแวรที่มีอยูมีอยู
นั้นไดทําการทดสอบแลว การนํากลับมาใชใหมนั้นมีแนวโนมที่จะสงผลใหซอฟตแวรที่มีคุณภาพสูงขึ้นดวย โดยลด
อัตราขอบกพรอง ลดคาใชจายในการซอมบํารุง แมวาการนํากลับมาใชใหมสามารถนําไปใชดานที่แตกตางกันของ
ซอฟตแวร โดยปกติจะมีการใชกันมากที่สุดในเทคโนโลยีสองอยางที่การพัฒนาแตกตางกัน นั่นคือ การพัฒนาเชิง
วัตถุ (object-oriented) และ การพัฒนาองคประกอบพื้นฐาน (component-based) ตัวอยางเชน การพิจารณา
คลาสออบเจ็กตที่สรางขึ้นเพื่อจําลองการทํางานของพนักงาน คลาสออบเจ็กต Employee จะมีทั้งขอมูลเกี่ยวกับ
พนักงานและคําแนะนําที่จําเปนสําหรับการคํานวณเงินเดือนในแตละประเภทงาน คลาสออบเจ็กตสามารถนํามาใช
ในโปรแกรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน แตหากมีการเปลี่ยนแปลงในการคํานวณเงินเดือนสําหรับพนักงานที่
แตกตางกัน การเปลี่ยนแปลงที่จะตองไดรับการสรางขึ้นมาเพื่อคลาสออบเจ็ก และไมตองเปลี่ยนทุกโปรแกรม
ประยุกตที่ใช ตามคํานิยามที่ใชคลาสออบเจ็กต Employee มีมากกวาหนึ่งโปรแกรมก็จะถือวาเปนการนํากลับมา
ใชใหม
การพัฒนาองคประกอบพื้นฐาน มีความคลายคลึงกับการพัฒนาเชิงวัตถุที่ใหความสําคัญกับการสร าง
ชิ้นสวนทั่วไปของซอฟตแวรที่สามารถนํามาใชสลับกันในโปรแกรมที่แตกตางกัน สวนประกอบอาจจะเปนขนาดเล็ก

หรือวัตถุที่มีขนาดใหญพอกันกับที่เปนสวนของซอฟตแวรที่จัดการการทํางานทางธุรกิจเดียว เชน การแปลงสกุล
เงิน แนวคิดที่อยูเบื้องหลังการพัฒนาองคประกอบพื้นฐาน คือการนําโปรแกรมประยุกตจากองคประกอบที่แตกตาง
กั น ในระดั บที่ แตกต างกั น ของความซั บซ อ นและขนาด ผู ค าจํ านวนมากทํ างานสํ าหรั บการพั ฒนาคลั งของ
สวนประกอบ ที่สามารถนํามาใชและประกอบตามความจําเปนในการใชงานที่ตองการ หลักฐานบางอยางที่แสดง
ใหเห็นวา การนํากลับมาใชใหมทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคลาสออบเจ็กต ตัวอยางเชน
การศึกษาในหองปฏิบัติการพบวาการนํากลับมาใชใหมของคลังคลาสออบเจ็กตสงผลใหผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ลดความ
หนาแนนของขอบกพรอง และลดการทํางานซ้ํา สําหรับ HP โปรแกรมที่นํากลับมาใชใหมผลในการตัดเวลาใน
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑบางโดย ปจจัยที่สามอยางหรือมากกวา จากสิบแปดเดือนนอยกวาหาเดือน อยางไรก็
ตาม เพื่อการนํากลับมาใชใหมในการทํางานในการตั้งคาขององคกร มีหลายประเด็นที่แตกตางกันที่มีที่อยู ปญหา
ทางเทคนิครวมถึงการขาดของวิธีการปจจุบันในการสรางและความชัดเจนในการกําหนดและการติดฉลากชิ้นสวนที่
นํากลับมาใชใหมสําหรับการจัดวางในคลังและมีจํานวนนอยของแหลงทรัพยากรซอฟตแวรที่นํามาใชใหมและ
เชื่อถือไดที่มีอยู ในขณะนี้ ปญหาขององคกรที่สําคัญรวมถึงการขาดความรับผิดชอบที่จะนํากลับมาใชใหม รวมทั้ง
ขาดการฝกอบรมที่เหมาะสม และผลตอบแทนที่จําเปนในการสงเสริม ซึ่งการขาดการสนับสนุนจากองคกรสําหรับ
การจัดตั้งนํากลับมาใชใหม และความยากลําบากในการวัดประโยชนทางเศรษฐกิจจากการที่นํากลับมาใชใหม
เพราะคาใชจายที่ควรคํานึงถึงในการพัฒนาองคประกอบที่นํากลับมาใชใหมนั้น องคกรสวนใหญไมสามารถแขงขัน
ทางเศรษฐกิจกับองคกรธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นมา ที่มุงเนนการขายสวนประกอบที่เปนสายหลักของธุรกิจ การประสบ
ความสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถในการใชประโยชนจากคาใชจายของสวนประกอบโดยขามผูใชขนาดใหญและ
พื้นฐานโครงการ (รูปที่ 2-3) ปญหาทางกฎหมายที่สําคัญและสัญญาที่เกี่ยวกับการนํากลับมาใชใหมของคลาส
อ อ บ เ จ็ ก ต แ ล ะ ส วน ปร ะ ก อ บ เ ดิ ม ที่ ใช ใน โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต อื่ น ๆ ที่ ยั งต อ งไ ด รั บ ก าร แ ก ไ ข
เมื่อผูบริหารขององคกรตัดสินใจที่จะดําเนินตามการนํากลับมาใชใหมใหเปนกลยุทธ สิ่งที่สําคัญสําหรับองคกร
เพื่อใหตรงกับวิธีการนํากลับมาใชใหมกับเปาหมายทางธุรกิจเชิงกลยุทธ ประโยชนของการนํากลับมาใชใหมเติบโต
ตามประสบการณขององคกรมากขึ้นที่ไดรับจากการนํากลับมาใชใหม แตคาใชจายและปริมาณของทรัพยากรที่
จําเปนเพื่อนํากลับมาใชใหมนั้นทํางานไดดี การนําซอฟตแวรกลับมาใชใหมมีขั้นตอนพื้นฐานสามขั้นตอน นั่นคือ
การกําหนดสาระสําคัญ การจัดเก็บ และ การปรับมุมมองใหมการกําหนดสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
สวนที่นํากลับมาใชใหมของซอฟตแวรที่เริ่มจากสิ่งที่มีอยูในซอฟตแวรหรือจากการเริ่มตนใหม การจัดเก็บขอมูล
เกี่ยวของกับการที่มีซอฟตแวรอยูแลวสําหรับที่จะใชตอไปได แมวาจะดูเหมือนเปนปญหางายสามารถในการ
จัดเก็บขอมูล อันที่จริงแลวเปนสิ่งที่ทาทายมาก ปญหาไมไดเพียงแควางซอฟตแวรที่มีอยูแลวในชั้นที่เก็บรักษา
ปญหาคือติดฉลากไดอยางถูกตองและรายการเพื่อใหผูอื่นสามารถหาไดเมื่อตองการที่จะใช เมื่อพบ การปรับ

มุมมองใหม หรือการนํากลับมาใชใหมเปนที่เขาใจกับผูพัฒนาซึ่งเปนผูที่ตองการใชในระบบก็จะเริ่มมีความสําคัญ
ซอฟตแวรที่มีความซับซอน และซอฟตแวรที่พัฒนาสําหรับระบบโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตสถานการณเฉพาะระบบ
อาจจะไมไดทั้งหมด เปนสิ่งที่ใชได สิ่งที่ดูเหมือนวาจะเปนสิ่งที่อยูโดยทั่วไปเรียกวา ลูกคา ที่จริงอาจจะเปนสิ่งที่
คอนขางแตกตางกันขึ้นอยูกับบริบทที่จะพัฒนา อาจจะเปนเรื่องงายที่เพียงแคสรางใหมีสิ่งที่ตองการ มากกวาที่จะ
การลงทุนเวลาและพลังงานที่ใชในการสรางความเขาใจที่ดีของซอฟแวรโดยที่ใหคนอื่นพัฒนาขึ้นมา สวนสําคัญของ
กลยุทธที่นํากลับมาใชใหมที่ไดกลาวถึงกอนหนานี้ คือ การสรางผลตอบแทน การจูงใจ และการสนับสนุนของ
องคกร เพื่อการนํากลับมาใชใหมเพื่อชวยทําใหคุมคามากกวาการขึ้นมาเอง องคกรสามารถใชหนึ่งในสี่วิธีการที่จะ
นํากลับมาใชใหม วิธีการที่นํากลับมาใชใหมเฉพาะกิจไมไดเปนวิธีการจริง ๆ เปนแคจากมุมมองขององคกร ดวยวิธี
นี้ บุคคลมีอิสระในการหาหรือพัฒนาการนํามาใชใหมดวยตัวเอง แตมีไมมาก ถามีรางวัลจากองคกรเสนอการนํา
กลับมาใชใหม การจัดเก็บจะไมเปนปญหาเพราะบุคคลที่ติดตาม และแจกจายซอฟตแวรของตัวเอง ที่เปนเฉพาะ
กิจเชน วิธีการขับเคลื่อนเปนรายบุคคล ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะวัดผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท วิธีการอื่นที่จะ
นํามาใชก็คือการอํานวยความสะดวกการนํากลับมาใชใหม ดวยวิธีการนี้ นักพัฒนาไมจําเปนตองปฏิบัติการนํา
กลับมาใช แตจะมีกําลังใจที่จะทําเชนนั้น องคกรทําใหมีเครื่องมือและเทคนิคบางอยางที่ชวยใหการพัฒนาและการ
แบงปนที่นํากลับมาใชใหมและพนักงานคนหนึ่งหรือมากกวาอาจจะไดรับมอบหมายบทบาทในการประชาสัมพันธ
และสงเสริมการโปรแกรม มีสวนนอยจะทําในการติดตามคุณภาพและการใชงานของการนํากลับมาใชใหม แต
โดยรวมการลงทุนขององคกรมีขนาดเล็ก การนํากลับมาใชใหมที่มีการจัดการเปนโครงสรางมากขึ้น และมีราคาแพง
มากขึ้น วิธีในการจัดการ การนํากลับมาใชใหมของซอฟตแวร ดวยการนํากลับมาใชใหมมีการจัดการ การพัฒนา
การแบงปน และการยอมรับของการนํากลับมาใชใหมไดคําสั่งการไปแลว องคกรกําหนดกระบวนการและนโยบาย
ในการตรวจสอบการนํากลับมาใชใหมมีความชํานาญและมีผลลัพธที่สามารถวัดได องคกรนอกจากนี้ยังกําหนด
นโยบายและขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพของการนํ ากลับมาใชใหมดวย โดยเนนสําคัญในสิ่งที่มีอยูแล วที่
สามารถนํากลับมาใชใหมจากแหลงตาง ๆ รวมทั้งจากคลังโปรแกรมอรรถประโยชนที่มาพรอมกับระบบปฏิบัติการ
จากบริษัทที่ขายให จากชุมชนโอเพนซอรส จากที่เก็บภายใน จากการกําจัดสิ่งที่ใชไมไดบนรหัสเดิมที่มีอยู และอื่น
ๆวิธีการที่แพงที่สุดและครอบคลุมเพื่อนํากลับมาใชใหมคือการนํากลับมาใชใหมที่ไดออกแบบไวแลว นอกจากนี้ที่
จะนํากลับมาใชใหมและการวัดประสิทธิภาพ วิธีการที่นํามาใชใหมไดรับการออกแบบใชขั้นตอนพิเศษของการ
ออกแบบเพื่อนํากลับมาใชใหมเปนอยางที่ถูกออกแบบมาสําหรับการใชงานที่เฉพาะเจาะจง ใหความสําคัญมากขึ้น
ในการพัฒนาการนํากลับมาใชใหมกวาในการหาสิ่งที่มีอยูที่อาจจะเปนอีกทางเลือกที่จะนํากลับมาใชใหม สํานักงาน
ขององคกรการนํากลับมาใชใหมอาจจะจัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบและจัดการวิธีการโดยรวม ภายใตวิธีการดังกลาว
รอยละ 90 ซอฟตแวรอาจจะนํากลับมาใชใหมในการใชงานที่แตกตางกัน วิธีการที่จะนํากลับมาใชใหมมีขอดีและ

ขอเสีย ไมมีวิธีการใดเปนทางแกปญหาที่จะแกปญหาการนํากลับมาใชใหมสําหรับทุกองคกรและทุกสถานการณ
การนํากลับมาใชใหมที่ประสบความสําเร็จจะตองมีความเขาใจถึงวิธีการที่เหมาะสมสําหรับนํามาใชใหตรงกับ
เปาหมายขององคกรที่มีขนาดใหญและกลยุทธเชนเดียวกับความเขาใจของสังคมโลกและทางเทคนิคที่นํามาใชใหม
ตองพอเหมาะพอดี แมวาการนํากลับมาใชใหมมีคุณคากับองคกรจํานวนมาก ก็อาจจะกลับกลายเปนไมมีคุณคาใน
การพัฒนาทั้งหมดในองคกรใด ๆ เลย นักพัฒนามือใหม มีแนวโนมที่จะนํารหัสกลับมาใชใหมและสวนประกอบมา
กวากวาเปนนักพัฒนาที่มีประสบการณมากกวา นักพัฒนามือใหมมีไมชอบความเสี่ยงและไมตองการที่จะทําใหเกิด
ความผิดพลาด ดังนั้นจึงมีแนวโนมที่จะนํารหัสที่มีอยูแลวมาใชใหมซึ่งไดรับการทดสอบแลวและการตรวจสอบแลว
นักพัฒนาที่มีประสบการณมากขึ้นมีแนวโนมที่จะไววางใจทักษะการเขียนโปรแกรมของตัวเองมากกวาที่ไววางใจ
ทักษะของคนอื่น ๆ ดังนั้นจะชอบที่จะเขียนและทดสอบรหัสของตัวเอง ความแตกตางในการนํากลับมาใชใหมทุก
ประเภทที่แตกตางกันของทีมงานพัฒนาเปนเรื่องธรรมดา ทีมงานของโครงการชั่วคราวซึ่งจะอยูในชวงเวลาสั้นเปน
มีแนวโนมที่จะใชการนํากลับมาใชใหมกวาการจัดตั้งทีมงานของโครงการอยางถาวรการใชทรัพยากรที่เขียนไวกอน
หนาซอฟตแวรในการใชงานใหม

