
Installation



การติดตั้ง (Installation)

นักวิเคราะห์ระบบ สามารถเลือกใช้วิธีการติดตั้งที่มีอยู่หลายวิธีด้วยกันตาม
ความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยวิธีการติดตั้ง 4 วิธีด้วยกันคือ

1. การติดตั้งเพื่อใช้งานใหม่ทันที (Direct Installation) เนื่องมาจากระบบเดิมกับ
ระบบใหม่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่สามารถน าผลลัพธ์จากระบบทั้งสอง
มาท าการเปรียบเทียบกันได้ ส าหรับวิธีนี้บางครั้งอาจเรียกว่า Immediate Cutover 
ซึ่งถือเป็นวิธีการติดตั้งที่ง่ายที่สุด



การติดตั้ง (Installation)

1. การติดต้ังเพื่อใช้งานใหม่ทันที (Direct Installation)

ข้อดี

- ระบบใหม่สามารถด าเนินการใช้งานได้ทันที

- สถานการณ์บังคับให้ผู้ใช้งานต้องใช้ระบบใหม่ โดยไม่สามารถกลับไปใช้
    ระบบงานเดิมได้

- ง่ายต่อการวางแผน

- ค่าใช้จ่ายต่ า และใช้เวลาน้อย



การติดตั้ง (Installation)

1. การติดต้ังเพื่อใช้งานใหม่ทันที (Direct Installation)

ข้อเสีย

- อาจเกิดข้อผิดพลาดที่คาดไม่ถึงในขณะที่ใช้ระบบใหม่

- ถึงแม้ระบบใหม่จะใช้งานได้จริงก็ตาม แต่นั่นไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์ของ
   ระบบใหม่โดยรวม

- จัดเป็นวิธีการติดตั้งที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด 
    เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งด้วยวิธีอื่น ๆ



การติดตั้ง (Installation)
2. การติดตั้งแบบคู่ขนาน (Parallel Installation) เป็นวิธีการติดตั้งที่มีการ

ปฏิบัติงานทั้งระบบเดิมกับระบบใหม่ขนานกันไป หากกรณีที่ระบบใหม่เกิด
ปัญหาขึ้น ก็จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ เนื่องจากระบบงานเดิมก็ยังคงด าเนินการ
ปกติ โดยระบบจะสมบูรณ์ต่อเมื่อการด าเนินงานของระบบใหม่เป็นไปอย่างไม่มี
ปัญหาหรือไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ จนกระทั่งมั่นใจ แล้วจึงค่อยด าเนินการใช้
ระบบใหม่ และยกเลิกใช้งานระบบเดิมในที่สุด

ข้อดี

- มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากหากระบบใหม่เกิดข้อผิดพลาด ระบบเดิมก็ยัง
   สามารถน ามาใช้งานเพื่อการส ารองได้

-  สามารถเปรียบเทียบกระบวนการท างาน รวมทั้งเอาต์พุตที่ได้จาก
   ระบบระหว่างระบบเดิมกับระบบใหม่



การติดตั้ง (Installation)
2. การติดตั้งแบบคู่ขนาน (Parallel Installation)

ข้อเสีย

- ใช้ต้นทุนสูง เนื่องจากจ าเป็นต้องด าเนินการทั้งระบบเดิม กับระบบใหม่ควบคู่
    ด้วยกัน

-  สิ้นเปลืองเวลาไปกับการท างานทั้งสองระบบ และการเปรียบเทียบระบบทั้งสอง

- ในกรณีที่ระบบใหม่เกิดข้อผิดพลาด ผู้ใช้งานอาจเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อระบบใหม่ 
    และอาจมุ่งความสนใจกับการใช้งานระบบงานเก่าเช่นเดิม

- ยากต่อการวางแผน และมีขั้นตอนควบคุมการท างานที่ยุ่งยาก



การติดตั้ง (Installation)
3. การติดตั้งแบบทีละเฟส (Phased Installation) เป็นวิธีการติดตั้งที่มีการก าหนด

เป็นระยะ ๆ โดยแต่ละระยะจะมีการเพิ่มองค์ประกอบหรือฟังก์ชันการท างานของ
ระบบ

ข้อดี

- เจ้าของระบบ หรือเจ้าของกิจการไม่จ าเป็นต้อง
ช าระเงินก้อนใหญ่ทั้งหมด สามารถช าระเงินค่าระบบ
ในแต่ละส่วน ของแต่ละระยะนั้น ๆ ได้

- หากเกิดข้อผิดพลาด จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม โดยจะส่งผลต่อ
ระบบ



การติดตั้ง (Installation)
3. การติดตั้งแบบทีละเฟส (Phased Installation)

ข้อเสีย

- อาจใช้เวลามากเกินไปกับบางระบบงาน 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรอพัฒนาระบบงานย่อย
ในล าดับถัดไปของระยะต่อไป

- หากระบบย่อยต่าง ๆ ไม่สามารถแบ่งแยกโดยอิสระได้ ก็จะยากต่อการแบ่ง
การติดตั้งทีละระยะ กล่าวคือ ไม่เหมาะสมกับระบบงานที่ไม่สามารถแบ่งระบบ
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้



การติดตั้ง (Installation)
4.     การติดตั้งแบบโครงการน าร่อง (Pilot Project) โดยจะด าเนินการติดตั้งระบบ

เฉพาะส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งก่อน

ข้อดี

- ลดความเสี่ยงได้ดี และค่าใช้จ่ายต่ า

ข้อเสีย

- วิธีนี้เหมาะสมกับระบบที่มีความสมบูรณ์ใน
     ตัวเอง ที่ไม่ข้องเก่ียวกับระบบงานอื่น ๆ



การติดตั้ง (Installation)



การจัดท าเอกสารคู่มือใช้งาน (Documentation/Manuals)

จัดได้ว่าเป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่ใช้ส าหรับการฝึกอบรม คุณภาพ และชนิด
ของเอกสารคู่มือการใช้งาน แต่หมายถึงความส าเร็จของระบบ โดยพื้นฐานชนิด
ของเอกสารคู่มือใช้งาน ประกอบด้วย เอกสารคู่มือส าหรับผู้ใช้ และเอกสารคู่มือ
ระบบ

เอกสารคู่มือส าหรับผู้ใช้ (User Documentation) อ่านคู่มือใช้งานก่อนที่จะปฏิบัติงาน
จริงกับระบบ ข้อความในเอกสารต้องชัดเจน อ่านแล้วง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
และควรมีการจัดแบ่งล าดับหัวข้อต่าง ๆ ให้เหมาะสม มีสารบัญ และดัชนีเพื่อใช้
ส าหรับช่วยค้นหาค าที่ต้องการได้ เอกสารคู่มือส าหรับผู้ใช้ ในบางครั้งอาจเรียกว่า 
User’s Manual แบ่งเป็น 3 ชนิดด้วยกัน คือ



การจัดท าเอกสารคู่มือใช้งาน (Documentation/Manuals)

เอกสารคู่มือส าหรับผู้ใช้ (User Documentation)

ระบบความช่วยเหลือ (The Help System) เป็นการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ที่
ต้องการทราบว่าจะปฏิบัติงานกับฟังก์ชันต่าง ๆ เหล่าน้ีอย่างไร



การจัดท าเอกสารคู่มือใช้งาน (Documentation/Manuals)

เอกสารคู่มือส าหรับผู้ใช้ (User Documentation)

คู่มือปฏิบัติงาน (Procedures Manuals) เป็นการอธิบายว่าจะปฏิบัติงานกับ
งานทางธุรกิจนี้อย่างไร

 การฝึกสอน (Tutorials) เป็นการ
ฝึกสอนให้ผู้ใช้สามารถระบบได้ด้วย
บทเรียน



การจัดท าเอกสารคู่มือใช้งาน (Documentation/Manuals)

เอกสารคู่มือระบบ (System Documentation) จะ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติการหรือโอเปอเรเตอร์ได้เข้าใจเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ว่าจะจัดการกับระบบ หรือ
บ ารุงรักษาระบบอย่างไรหลังจากที่ได้ด าเนินการติดตั้ง
ไปแล้ว รวมถึงการปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพอย่างไร จะด าเนินการแก้ไขอย่างไรใน
กรณีที่ระบบเกิดข้อขัดข้อง การติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ต้องด าเนินการอย่างไร การอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ 
วิธีการเพิ่มหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ออกจากระบบ และ
การส ารองข้อมูลระบบ



การฝึกอบรม (Training)
ผู้ใช้ คือ ผู้ที่โต้ตอบกับระบบเพื่อท างานประจ าวัน

ผู้ปฏิบัติการหรือโอเปอเรเตอร์ ผู้ที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนระบบให้
สามารถด าเนินการได้ตามปกติ



การฝึกอบรม (Training)
ชนิดของการฝึกอบรม (Types of Training) การฝึกอบรม จึงสมควร

ด าเนินการฝึกอบรมตามชนิดของกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรมผู้ใช้ 
และการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ

- การฝึกอบรมผู้ใช้ (User Training) จะตั้งอยู่บนพื้นฐานการท างานของระบบ 
และความต้องการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้เป็นส าคัญ จะต้องอธิบายให้ผู้ใช้เข้าใจถึง
การท างานของระบบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และจะต้องด าเนินการอย่างไรเป็น
ส าคัญ

- การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ (Operator Training) จะมุ่งความสนใจถึงหน้าที่
การสนับสนุนระบบเป็นส าคัญ ด้วยการอธิบายว่าระบบมีการท างานอย่างไร 
มากกว่าที่จะอธิบายว่าระบบท าอะไรบ้าง



การฝึกอบรม (Training)
วิธีการฝึกอบรม (Training Method)

- ฝึกอบรมโดยใช้วิทยากร การบรรยาย การอภิปราย หรือการสาธิต
ประกอบการฝึกอบรม

- ฝึกอบรมด้วยตนเอง  (Online Help) CBT (Computer-Based Training)



การประเมินผลระบบ (System Evaluation)
ควรก าหนดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของการประเมินผลระบบ ก็คือ ควร

ด าเนินการภายหลังการติดตั้งและใช้งานไปแล้วประมาณ 6 – 9 เดือน

จุดประสงค์หลัก ก็คือ ต้องการประเมินผลระบบงานว่า ระบบใหม่ที่ติดตั้งและ
ใช้งานนั้นเป็นไปตามความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของผู้ ใช้หรือไม่มี
ข้อบกพร่องส่วนใดบ้างที่คิดว่าน่าจะได้รับการปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นด้านฟังก์ชัน
การท างานของระบบ การโต้ตอบกับระบบ ความปลอดภัยของระบบ รวมถึง
เอกสารคู่มือประกอบการใช้งาน


