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1. ไม่วา่ จะเป็ นระบบใหญ่หรือระบบเล็ก ต้องกําหนดว่าอะไรทีระบบใหม่ควรจะทําได้
2. ผูท้ ีมีบทบาทหน้าทีในการกําหนดรายละเอียด (Specification) ว่า ระบบจะต้องทําอะไร
ได้บา้ ง คือ นักวิเคราะห์ระบบ System Analyst (SA) หรือนักวิเคราะห์ธุรกิจ Business
Analyst (BA) โดยทีตัง- อยู่บนพืน
- ฐานของความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ ซึงความต้องการ
ของระบบถูกรวบรวมจากผูใ้ ช้
3. ความต้องการ (Requirement) ประกอบด้วย สิงทีระบบมีอยู่แล้ว และสิงทีระบบเก่าไม่มี
แต่ระบบใหม่ตอ้ งการ
4. ในการรวบรวมความต้องการของระบบสามารถทําได้ดงั นี - คือ อ่านจากข้อมูลองค์กร
สัมภาษณ์ผเู้ กียวข้อง สังเกตจากการทํางานของผูใ้ ช้ระบบ รวบรวมจากเอกสารทีเกียวข้อง
กับการทํางาน หรืออาจจะได้จากแบบสอบถาม (Questionnaire)
5. ไดอะแกรม (Diagram) ทีใช้นาํ เสนอข้อมูลทีเกียวข้องกับความต้องการของระบบ คือ
ภาพรวมระบบ (Business Flow Diagram) ซึงนําเสนอในรูปแบบของ แผนภาพกิจกรรม
(Activity Diagram) และยูสเคสไดอะแกรม Use Case Diagram
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User Requirements

User Requirements

Requirements (Cont.)
• เป้าหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ ระบบทีได้ตอ้ งตรงกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
• เพือให้ได้ระบบทีตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ นักวิเคราะห์ระบบ หรือ
นักวิเคราะห์ธุรกิจ จะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และอะไรทีจะทําให้
ผูใ้ ช้แต่ละคนไปถึงเป้าหมายของธุรกิจ
• ต้องเข้าใจว่า ธุรกิจดําเนินการอย่างไรในปั จจุบนั คนทีอยู่ในองค์กรทํางาน
อย่างไร ดังนัน- ต้องเข้าใจแง่มมุ ต่างๆของระบบในปั จจุบนั เพือจะได้สง่ ต่อไป
ยังระบบใหม่ ซึงสิงเหล่านีต- อ้ งมีการเก็บรวบรวม และจัดทําเอกสาร
• แรงจูงใจสําหรับการพัฒนาระบบใหม่คือ อะไรทีระบบปั จจุบนั ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ซึง นักวิเคราะห์ระบบ หรือ นักวิเคราะห์ธุรกิจ จะต้องรวบรวม
อะไรทีผูใ้ ช้ตอ้ งการ หรือคาดหวังในระบบใหม่

• Current System
– การรวบรวมข้อมูลเกียวกับความต้องการของระบบงานในปั จจุบนั
สามารถรวบรวมจากสิงทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ในรูปแบบต่างๆ ดังนีค- ือ
• Manual
• Paper Document
• Files

– สิงสําคัญในการพัฒนาระบบใหม่ คือ การเข้าใจระบบปั จจุบนั และ
สามารถรักษาสิงทีมีในระบบปั จจุบนั ให้คงอยูใ่ นระบบใหม่ได้
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User Requirements
• Current System (Cont.)
– สิงทีต้องสํารวจในระบบทีใช้อยู่ในปั จจุบนั เพือช่วยในการพัฒนาระบบใหม่
คือ
• ฟั งก์ชนั ทีจําเป็ นของระบบปั จจุบนั ทีต้องโอนไปยังระบบใหม่
• ข้อมูลทีจําเป็ นของระบบปั จจุบนั ทีต้องโอนไปยังระบบใหม่
• เอกสารด้านเทคนิค (Technical Document) ของระบบปั จจุบนั ทีใช้ใน
การประมวลผล ทีจําเป็ นต้องนําไปใช้ในระบบใหม่
• ข้อผิดพลาดทีเกิดขึน- ในระบบปั จจุบนั ทีระบบใหม่จะต้องหลีกเลียง
• การศึกษาระบบทีใช้ในปั จจุบนั จะช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบทัวไปของระบบ
ใหม่ได้ดีขนึ • บางส่วนทีใช้ในระบบปั จจุบนั ทีจําเป็ นต้องคงไว้
• ทําความเข้าใจเกียวกับการทํางานของคนในระบบปั จจุบนั เพือจะได้ทราบ
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คุณลักษณะของคนทํางานในระบบใหม่
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User Requirements
• New System
– ข้อมูลเกียวกับความต้องการระบบ ไม่วา่ จะรวบรวมจากระบบเก่า
หรือวิเคราะห์จากระบบใหม่ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
• Functional Requirement: ความต้องการทีเป็ นฟั งก์ชนั การ
ทํางาน
• Non-Functional Requirement: ความต้องการทีไม่ใช่
ฟั งก์ชนั การทํางาน เช่น การค้นหาสินค้าต้องตอบสนองภายใน
เวลาไม่เกิน 5 วินาที
• Usability Requirement: ความต้องการในแง่ของการใช้งาน
เช่น ระบบต้องใช้งานง่าย หรือระบบต้องออกแบบเพือรองรับคน
สายตาบกพร่อง เป็ นต้น
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User Requirements

User Requirements

• Non-Functional Requirement
– คือส่วนทีช่วยสนับสนุนให้ความต้องการทีเป็ นฟั งก์ชนั การทํางาน
(Functional Requirement) สามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพ
มากขึน- ยกตัวอย่าง เช่น

• Functional Requirement
– สิงทีระบบจะต้องทํา หรือคาดว่าจะทํา ประกอบด้วย
• คําอธิบายของขบวนการ (Process) ทีระบบจะต้องมี
• รายละเอียดเกียวกับ Input ของระบบ ซึงอาจจะหาได้จาก
แบบฟอร์ม หรือเอกสารต่างๆ หรือ จากการพูดคุยปฏิสมั พันธ์กบั
ผูใ้ ช้ หรือผูเ้ กียวข้อง
• รายละเอียดของ Output ทีจะได้จากระบบในรูปแบบของ
เอกสาร รายงาน และทีแสดงบนจอภาพ
• รายละเอียดของข้อมูลทีจะต้องมีในระบบ

• ประสิทธิภาพของระบบ ซึงสามารถวัดได้ในรูปแบบของเวลาทีตอบสนอง
(Response Time) เช่น เวลาทีใช้ในการปรับปรุงข้อมูลในระบบ หรือ
เวลาทีใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากระบบ เป็ นต้น
• การรองรับผูใ้ ช้งานระบบพร้อมๆกันหลายคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• เวลาทีใช้ในการคืนสภาพระบบ (Recover) หลังจากทีระบบขัดข้อง
• ความปลอดภัยจากการโจมตี และป้องกันการโจมตี
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User Requirements
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Fact-Finding Techniques

• Usability Requirements

–คือส่วนทีทําให้แน่ใจว่า ระบบทีพัฒนา และผูใ้ ช้งานระบบ เข้า
กันได้ดี สําหรับส่วนนีเ- กียวข้องกับ Human Computer
Interaction (HCI)

–ข้อมูลทีเกียวข้องทีจะต้องรวบรวมในส่วนนีค- ือ
• คุณลักษณะของผูใ้ ช้ระบบ
• งานทีผูใ้ ช้รบั ผิดชอบ
• ปั จจัยในสถานการณ์ตา่ งๆ ทีอาจเกิดขึน- ในระบบ
• เกณฑ์การยอมรับทีผูใ้ ช้ตดั สินตอนทีส่งมอบระบบงาน
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• เทคนิคในการค้นหาความต้องการของระบบมี 5 เทคนิคหลัก
– Background Reading
– Interviewing
– Observation
– Document Sampling
– Questionnaires
– Other techniques: อีกทัง- ยังมีเทคนิคอืนๆนอกเหนือจาก 5 เทคนิค
หลัก
12

Fact-Finding Techniques

Fact-Finding Techniques

Background Reading (Cont.)
• ข้อ ดี

Background Reading
– อ่านข้อมูลประวัตติ า่ งๆเกียวกับองค์กร เพือทําความเข้าใจองค์กร
ก่อนทีจะออกแบบระบบงาน เหมาะกับนักวิเคราะห์ระบบทีไม่
คุน้ เคยกับองค์กร โดยทีสามารถอ่านได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ดังนีค- ือ
•
•
•
•
•
•

– ทําให้นกั วิเคราะห์ระบบ เข้าใจองค์กรก่อนทีจะประชุมร่วมกับคนใน
องค์กร เพือรวบรวมความต้องการของระบบ
– ทําให้นกั วิเคราะห์ระบบ สามารถรวบรวมข้อมูลเพือหาข้อเท็จจริง
(Fact-Finding) ประเภทอืนจากการอ่านข้อมูลประวัตขิ ององค์กร ซึง
จะทําให้ทราบลักษณะของธุรกิจ
– จากการอ่านเอกสารของระบบปั จจุบนั จะทําให้ทราบถึงความต้องการ
ของระบบในปั จจุบนั

Company Reports
Organization Charts
Policy manuals
Job Descriptions
Reports
Documentation of Existing Systems

• ข้อ เสีย
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– เอกสารบางอย่างอาจจะล้าสมัย

14

Fact-Finding Techniques

Fact-Finding Techniques
• Interviewing

– การสัมภาษณ์เป็ นเทคนิคทีใช้แพร่หลายในการค้นหาความต้องการของ
ระบบ
– เป้ าหมาย: เพือให้เข้าใจสิงต่างๆเหล่านีใ- นเชิงลึก คือ เป้าหมายของ
องค์กร ความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ และบทบาทหน้าทีของคนในองค์กร

– บุค คลทีจะต้อ งสัม ภาษณ์ คือ
• Manager: เพือให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร
• Staff: เพือให้เข้าใจบทบาทหน้าทีของคนในองค์กร และข้อมูลสารสนเทศ
ทีจําเป็ น
• Customer: เนืองจากลูกค้ามีบทบาทสําคัญกับระบบ

– วิธ ีส ัม ภาษณ์เ หมาะกับ สถานการณ์ท ต้ี อ งการข้อ มูล เชิงลึก ของระบบ
และเหมาะกับโปรเจ็ค (Project) ส่วนใหญ่
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• Interviewing (Cont.)
• ข้อ ดี
– การทีนักวิเคราะห์ระบบ ได้ติดต่อสือสารโดยตรงกับผูใ้ ช้ จะทําให้ได้ขอ้ มูลทีมี
คุณภาพ เนืองจากสามารถสอบถามข้อมูลกับผูใ้ ช้ได้โดยตรงเมือมีขอ้ สงสัย
– ทําให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกมากขึน• ข้อ เสีย
– วิธีนีใ- ช้เวลาค่อนข้างมาก และต้องอาศัยทักษะ และความคล่องแคล่วของผู้
สัมภาษณ์
– นักวิเคราะห์ระบบมีงานทีจะต้องทําเพิมเติม เช่น การตีความจากการจดบันทึก
หรือการถอดเทป หลังจากการสัมภาษณ์
– นักวิเคราะห์ระบบบางคนอาจจะมีอคติ กับบางปั ญหา
– หากผูถ้ กู สัมภาษณ์หลายคนให้ขอ้ มูลสารสนเทศทีขัดแย้งกัน จะทําให้การ
แก้ปัญหาในอนาคตทําได้ลาํ บาก
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Fact-Finding Techniques
• Observation
– เป้ าหมาย: การสังเกตการณ์ เพือดูวา่ มีอะไรเกิดขึน- จริง ไม่ควรเชือจากคําพูด
ของใครบางคน

– สิงทีต้อ งสังเกตการณ์ คือ
• ดูวา่ มีอะไรเกิดขึน- บ้างในระบบ
• ดูวา่ ผูท้ ีเกียวข้องในระบบมีวิธีดาํ เนินการอย่างไรในการทํางาน
• ดูขอ้ มูลในเชิงปริมาณทีใช้เป็ นข้อมูลพืน- ฐานในการเพิมประสิทธิภาพในการ
ติดตามขบวนการตัง- แต่ตน้ จนจบขบวนการในระบบใหม่

– วิธ ีส ังเกตการณ์เ หมาะกับ สถานการณ์ ดังต่อไปนี • เมือต้องการข้อมูลเชิงปริมาณ
• เมือต้องการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ ในสถานการณ์ที มีผเู้ กียวข้องหลาย
คนแต่ให้ขอ้ มูลสารสนเทศขัดแย้งกัน
• เมือจําเป็ นต้องติดตามประเด็นต่างๆของขบวนการการทํางานตัง- แต่ตน้ จน
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จบขบวนการ

Fact-Finding Techniques
• Observation [2]:

• ข้อ ดี

– เป็ นประสบการณ์แรกทีทําให้รูว้ า่ ระบบในปั จจุบนั ทํางานอย่างไร
– ได้รบั ข้อมูลทีมีความถูกต้อง
– สามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศทีได้จากแหล่งอืน หรือใช้
ในการมองหาข้อยกเว้นของขบวนการพืน- ฐานบางขบวนการ
– ได้ขอ้ มูลพืน- ฐานเกียวกับประสิทธิภาพของระบบ และประสิทธิภาพของผูใ้ ช้ระบบ
ในปั จจุบนั

• ข้อ เสีย

– คนทีไม่ชอบให้สงั เกตการณ์ อาจจะปฏิบตั ิตนแตกต่างไปจากทีเคยเป็ น ทําให้
ไม่ได้ขอ้ มูลทีเป็ นจริง
– ผูส้ งั เกตการณ์ตอ้ งอาศัยทักษะ และต้องถูกอบรมมาเป็ นอย่างดี
– กรณีทีผูถ้ กู สังเกตการณ์ตอ้ งเดินทางไกล หรือย้ายไปทํางานหลายๆที หรือหลายๆ
สาขา จะทําให้ผสู้ งั เกตการณ์ตอ้ งลําบากในการเดินทาง
– อาจจะมีปัญหาเกียวกับด้านจริยธรรมของคน หากเกียวข้องกับเรืองส่วนบุคคล 18

Fact-Finding Techniques

Fact-Finding Techniques

• Document Sampling
– เป้ าหมาย

• เพือค้นหาข้อมูลสารสนเทศทีมีอยูใ่ นระบบปั จจุบนั อะไรคือ input และ output ของแต่
ละขบวนการการทํางาน
• เพือจัดเตรียมข้อมูลทางสถิติเกียวกับปริมาณ transactions ในระบบ และรูปแบบของ
กิจกรรมทีเกิดขึน- ในระบบ

– เอกสารทีจะสุ่ม ตัวอย่าง อาจจะได้มาจาก

• เอกสารทีเป็ นฟอร์มเปล่า
• เอกสารทีเป็ นฟอร์มทีมีการบันทึกข้อมูลแล้ว จะได้ลกั ษณะของข้อมูล รูปแบบเอกสาร
และข้อมูลทางสถิติตา่ งๆ
• หน้าจอต่างๆ ในระบบปั จจุบนั

– วิธ ีส ุ่ม ตัวอย่างเอกสารเหมาะกับ สถานการณ์ ดังต่อไปนี -

• ใช้เพือทําความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศทีจําเป็ น
• ใช้เมือระบบมีการประมวลผลทีเกียวข้องกับข้อมูลจํานวนมาก
• ใช้เมือมีอตั ราการเกิดข้อผิดพลาดสูง เราสามารถศึกษาเอกสารเหล่านีเ- พือเป็ นแนวทางใน
19
การจัดการกับข้อผิดพลาด

• Document Sampling [2]
• ข้อ ดี
– ใช้สาํ หรับรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
– ใช้สาํ หรับค้นหาอัตราการเกิดข้อผิดพลาด

• ข้อ เสีย
– ไม่คอ่ ยเป็ นประโยชน์ในกรณีทีระบบมีการเปลียนแปลงบ่อยๆ

20

Fact-Finding Techniques
• Questionnaire
– เป้ าหมาย

• ตัวอย่างเอกสาร

• เพือหามุมมองต่างๆจากผูค้ นจํานวนมาก ซึงสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ

– ช่อ งทางในการทําแบบสอบถาม คือ
• ทําในลักษณะ ถาม-ตอบ ใช่-ไม่ใช่ หรือในลักษณะ Multiple Choice หรือ
• ทําในลักษณะรวบรวมความเห็น โดยมีระดับความเห็น เช่น ดีมาก ดี … เป็ นต้น
• โดยสามารถส่งแบบสอบถามผ่านทาง ไปรษณีย,์ Post บน Web, หรือ ทาง
Email

– แบบสอบถามเหมาะกับ สถานการณ์ ดังต่อไปนี • เมือต้องการความเห็นจากหลายๆมุมมอง
• เมือผูใ้ ช้ระบบอยูก่ ระจายหลายที
• สําหรับระบบทีใช้โดยบุคคลทัวไปทีสนใจ Profile ของผูใ้ ช้ระบบ

21
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Fact-Finding Techniques

Fact-Finding Techniques

• Questionnaire [2]

• ข้อ ดี

– เป็ นวิธีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากผูค้ นจํานวนมาก ทีประหยัด
ค่าใช้จา่ ย
– วิธีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทีมีประสิทธิภาพในกรณีทีผูใ้ ช้ หรือ
ผูเ้ กียวข้องอยูก่ ระจายหลายที
– แบบสอบถามทีออกแบบดี จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ง่ายขึน-

• Other techniques
– เช่น Expert System ต้องการความรูจ้ ากผูเ้ ชียวชาญ ขบวนการที
ใช้ในการรวบรวมความรูเ้ รียกว่า Knowledge Acquisition ซึง
มีวิธีการทีแตกต่างจากเทคนิคอืนๆทีกล่าวมา เนืองจากต้องอาศัย
ความรูห้ รือเทคนิคทีเฉพาะ

• ข้อ เสีย

– ยากทีจะออบแบบแบบสอบถามให้มีประสิทธิภาพ
– ไม่มีระบบอัตโนมัตทิ ีจะใช้ในการติดตามต่อในเชิงลึก (ต้องอาศัย Text
Analytic)

– การส่งแบบสอบถามทางไปรษณียส์ ว่ นใหญ่จะไม่คอ่ ยได้รบั การตอบกลับ
23
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User Involvement
• User Involvement

– ความสําเร็จในการพัฒนาระบบ ไม่ได้ขนึ - อยู่กบั ทีมพัฒนาอย่างเดียว แต่ผใู้ ช้ระบบก็มี
ส่วนสําคัญในความสําเร็จด้วย
– User ทีถูกแต่งตัง- เป็ นตัวแทนทีมีบทบาทในการบริหารจัดการโครงการ มีดงั ต่อไปนี • Senior Management: ดูแลภาพรวมเพือให้องค์กรสามารถดําเนินงาน
ต่อไปได้
• Financial Manager: ควบคุมงบประมาณทัง- หมดทีใช้ในโครงการ
• Managers ผูจ้ ดั การของแต่ละแผนก และตัวแทนของผูใ้ ช้
– User จะมีส่วนร่วมในโครงการในบทบาทหน้าทีทีแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี • เกียวข้องกับการสัมภาษณ์เพือกําหนดความต้องการของระบบ
• เป็ นตัวแทนในฐานะคณะกรรมการของโครงการ
• เกียวข้องกับการประเมิน Prototype
• เกียวข้องกับการทดสอบระบบ
• เกียวข้องกับ Training Courses
25
• เป็ น End-User ของระบบใหม่
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Documenting Requirements

Documenting Requirements

• Activities involved in Capturing Requirements

• Documenting Requirements
– การจัดทําเอกสารทีเกียวข้องกับความต้องการของระบบ
Requirements สิงทีต้องบันทึก คือ
• สิงทีสัมภาษณ์ และสิงทีสังเกตการณ์
• รายละเอียดของปั ญหาต่างๆ
• เอกสารต่างๆในระบบเก่า และเอกสารเหล่านีใ- ช้ในส่วนใดบ้าง
• รายละเอียดของ Requirement
• รายละเอียดเกียวกับ User
• รายงานการประชุมต่างๆ

– ในบางครัง- การเก็บรวบรวม Requirement อาจจะได้ Requirement ที
เกินความจําเป็ นทีระบบจะต้องมี อยูน่ อกเหนือขอบเขตทีเราสนใจ Scope
หรือ แพงเกินไปทีจะสร้างและติดตัง- ระบบ (Implement)
– แนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการ แสดงดังรูปที 6.3
Elicit Requirement คือ
Requirement ทีมีการบันทึกไว้
(อาจจะไม่จาํ เป็ นต้องทําทุกเรือง

ทีบันทึกไว้)
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Use Cases

Use Cases

• Use Cases: ใช้สาํ หรับ
– บ่งบอกขอบเขตของระบบงาน (System Scope)
– สือสาร และทําความเข้าใจกับ Developer ว่า
User ต้องการอะไร
– อธิบาย Function การทํางานของระบบจาก
มุมมองของ User
– แสดง Function ทีมีในระบบ และใช้แสดงว่า User
คนใดมีส่วนเกียวข้องกับ Function ใดบ้าง

• Supporting use cases with prototyping
– Prototype จะช่วยให้ User เห็นภาพของ Function ในระบบ ได้ชด
ั เจนขึนและช่วยให้ผพู้ ฒ
ั นาระบบ และ User เข้าใจระบบไปในทิศทางเดียวกัน
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Summary

Requirements Capture and Modeling
• Requirements Capture and Modeling

• นักวิเคราะห์ระบบสํารวจความต้องการขององค์กร โดยใช้ Fact-Finding
ั และ
Techniques เพือให้เข้าใจระบบและการทํางานของระบบในปั จจุบน

– สิงแรกของการพัฒนาระบบ คือการจับประเด็น และจําลองความต้องการของ
ระบบ และนําเสนอออกมาในรูปแบบของเอกสาร ดังต่อไปนี •
•
•
•

–
–
–
–
–

Use Case Model
Requirement List
Interface Prototype
Initial System Architecture

Background Reading
Interviews
Observation
Document Sampling
Questionnaires

• หลังจากนัน- นักวิเคราะห์ระบบ ทําเอกสารเกียวกับความต้องการ
(Document Requirements) เพือใช้ในการสือสารกับผูใ้ ช้
– Use Case Diagram เป็ นหนึงใน Diagram ทีใช้สรุ ป User’s
Functional Requirements ซึงจะกล่าวถึงในการเรียนครัง- ต่อไป
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Introduction To Agate
• Agate is an advertising agency in Birmingham,
UK.
• They now employ about 50 staffs at their
office in Birmingham and more than 100 at
seven offices around the world.
• It now has clients across a wide range of
manufacturing and service industries.

Practice
Agate Ltd Case Study
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Introduction To Agate
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Notes from the meeting

• A record is kept of each client company and
each client company has one person who is
the contact person. มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ลูกค้าแต่ละ
บริษัทจะมีบคุ คลทีสามารถติดต่อได้
• Contact person’s name and contact details are
kept in the client record.
• Agate nominates (แต่งตัง- ) a member of staff to
be the contact for each client.
35

• Clients have advertising campaigns and a
record is kept of every campaign.
• One member of Agate’s staff manages each
campaign.
• Staff may be working on more than one
project at a time.
• For each project they work on, they are
answerable (ตอบคําถามได้) to the manager of that
project.
36

Notes from the meeting

Notes from the meeting

• When a campaign starts: เมือเริมแคมเปญ (campaign)
– The manager estimates the likely cost and agrees with
the client. ผูจ้ ดั การจะประเมินค่าใช้จา่ ย และเป็ นข้อตกลงร่วมกันกับลูกค้า
– A finish date may be set for a campaign at any
time,and may be changed. มีการกําหนดวันสิน- สุดแคมเปญ แต่

อาจจะมีการเปลียนแปลงได้

• When the campaign is completed:

• Each campaign includes one or more adverts.
แต่ละแคมเปญประกอบด้วย 1 หรือ หลายโฆษณา
• There are several types of adverts. ประเภทของ
โฆษณา
– Newspaper adverts
– Magazine adverts
– Internet adverts
– TV adverts
– Radio Adverts

– An actual completion date and the actual cost are
recorded. เมือแคมเปญสิน- สุด จะมีการบันทึกวันทีสิน- สุดจริง และ

ค่าใช้จ่ายจริง

• When the client pays:
– The payment date is recorded. เมือลูกค้าชําระเงิน จะต้องมีการ

บันทึกข้อมูลเกียวกับการชําระเงินของลูกค้า
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Summary of Requirements

Notes from the meeting
• Puchasing assistants are responsible for buying
space in newspapers and magazines and so on.
ผูช้ ่วยฝ่ ายจัดซือ- มีหน้าทีในการซือ- พืน- ทีโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ และ
นิตยสาร
• The actual cost of a campaign is calculated from
a range of information such as; ค่าใช้จ่ายในแต่ละแคมเปญ
ถูกคํานวณจาก
–
–
–
–
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Cost of staff time
Cost of studio time and actors
Cost of copyright material
Cost of space in newspapers
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– To record names, address and contact details for each
client.
– To record the details of each client including the title of the
campaign, planned start and finish start dates...
– To record payments for campaign
– To record which staff is assigned to which client
– To record which staff are working on which campaigns,
including managers.
– To schedule the dates when adverts will be run.
– To calculate the annual bonus for all staff.
– To enable data about clients, campaigns, adverts and staff
to be shared between offices.
– To allow the system to be modified to work in different
languages.
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