
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

System Analysis And Design 
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ระบบ (SYSTEM)  

กลุ่มองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน และท างานร่วมกัน 

เพื่อจุดประสงค์อันเดียวกัน  
ถูกก าหนดด้วยขอบเขต แต่ละขอบเขตเรียกว่าระบบย่อย 
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ตัวอย่าง :  
ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และบุคลากร ทั้งสามส่วนนี้ต้องท างานร่วมกัน 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร ์



ระบบธุรกิจ (BUSINESS SYSTEM)  
ระบบที่ท างานเพ่ือจุดประสงค์ด้านธุรกิจ ซึ่งมีจุดประสงค์

แตกต่างๆกันออกไป 

ระบบธุรกิจมักแบ่งย่อยๆลงไปได้อีก - ระบบ ย่อยๆ มารวมกัน
เป็นระบบใหญ่  

 เช่น ระบบการผลิต  ระบบการตลาด  ระบบบัญชี  ระบบ

คลังสินค้า  ระบบงานบุคคล หรืออ่ืนๆ รวมกันเป็นระบบธุรกิจ 

นักวิเคราะห์ต้องทราบขั้นตอนการท างานในระบบที่ได้รับมอบหมายและ

ท าความเข้าใจให้ดี 
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การท างานของระบบธุรกิจ 

แต่ละระบบย่อยล้วนแต่มีความสัมพันธ์กัน ในด้านกิจกรรมและด้านการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล-สารสนเทศ 

ระบบธุรกิจต้องอาศัยข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 

(Environment) เพื่อช่วยในการตัดสินใจท างานด้านต่างๆ 
เช่น สภาพอากาศ  ภูมิประเทศ  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม ฯลฯ ปัจจัย

เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการด าเนินงานทางธุรกิจ 

กรรมวิธีการด าเนินงานภายในระบบธุรกิจที่ดี ต้องมีระบบย่อยที่

สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเสียก่อน หากระบบย่อยระบบใด

ระบบหนึ่งท างานได้ไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กันไปเรื่อยๆ ทั้งระบบ 
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แนวทางการศึกษาระบบต่างๆ  

 เมื่อมีการศึกษาระบบงานใดๆ ควรพิจารณาจากมุมมองทั้ง 4 คือ 

What  ระบบท าอะไร - วัตถุประสงค์ของระบบคืออะไร มี
แผนงานอย่างไรเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ  

Who  ท าโดยใคร - มีบุคคลหรือคณะใดรับผิดชอบการท างาน 
When  ท าเมื่อไร – การด าเนินงานและผลส าเร็จของงานจะ
เกิดขึ้นเมื่อใด  มีตารางการท างานแต่ละส่วนเป็นอย่างไร 

How  ท าอย่างไร – มีวิธีการท างานเป็นอย่างไร ใช้เครื่องมือใด
เพื่อท างานให้ส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 
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ประเภทของระบบ  

มี  2 ประเภท 

 ระบบปิด (Closed System) ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกระบบ 

   เป็นระบบที่มีการควบคุมการท างาน และ การแก้ไขด้วยตัวของระบบเอง 

ระบบนี้ต้องมี มาตรฐาน (Standards) รองรับการท างานของระบบ 

 ระบบเปิด (Open System) มีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกระบบ 

    เป็นระบบที่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยควบคุมการท างาน โดย

ปัจจัยภายนอกนี้เรียกว่า Feedback  จะส่งผลการตอบรับจากภายนอก
ระบบกลับมาให้ระบบทราบถึงการท างานของระบบเอง  
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ตัวอย่าง การควบคุมของระบบปิด 

    บริษัทมีการควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดย เมื่อสินค้าในมือ               

มีจ านวนต่ ากว่าที่ ก าหนด จะออกรายการสั่งซื้อสินค้าทันที  

 ** การควบคุมระบบปิด ที่ดี ต้องมี การตรวจในตัวเอง(Self 
regulation) และการปรับปรุงในตัว (Self adjustment)  

ตัวอย่าง การควบคุมของระบบเปิด 

    บริษัทขายสินค้า หรือ บริการ ในราคาสูงแต่คุณภาพต่ า 

ยอดขาย คือ ตัว Feedback จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงสินค้า 
หรือ วิธีการผลิต 
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องค์กรและระบบสารสนเทศ 

องค์กร (Organization)  คือ 
โครงสร้างทางสังคมท่ีเป็นทางการและอยู่ตัว  

มีการน าทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้

ได้ผลผลิตออกมา 

ประกอบด้วยกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มาท างานร่วมกันเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
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องค์กรจะด ารงอยู่และท างานได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายต้องอาศัย 

กระบวนการบริหารที่ดี 

รู้จักใช้เทคนิควิธีการต่างๆ  

รู้จักใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 
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ระบบสารสนเทศ (INFORMATION SYSTEM)  

ส่วนต่างๆของระบบที่ท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดสารสนเทศตามต้องการ 

มีการจัดเตรียมบุคคล ข้อมูล กระบวนการท างาน และเทคโนโลยีเข้ามา

ใช้ในการท างานร่วมกัน 

ช่วยจัดการข้อมูลที่ต้องการใช้ในระบบธุรกิจ ช่วยเก็บตัวเลขและข่าวสาร

เพื่อช่วยในการด าเนินธุรกิจและการตัดสินใจ  
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ความส าคัญของระบบสารสนเทศต่อองค์กร 

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความส าคัญของต่อองค์กรเนื่องจาก 

องค์กรต่างๆ พบว่าสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลได้

ดีและท าให้ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 

สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต 

การบูรณาการฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์และท าการเผยแพร่สารสนเทศ

ขององค์กรได้มากขึ้น 
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บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ 

 

นักวิเคราะห์ระบบมีบทบาทกับ 

องค์กรและระบบสารสนเทศอย่างไร 

??? 
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นักวิเคราะห์ระบบ (SYSTEM ANALYSIS)  
เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างระบบสารสนเทศกับกลุ่ม

ผู้เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ 3 กลุ่ม คือ  

 เจ้าของระบบ (System Owners)  
 ผู้ใช้ระบบ (System Users)  
 ผู้สร้างระบบ (System Builders)  

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรข้ึนมา  
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หน้าที่หลักของนักวิเคราะห์ระบบ  

วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) - การศึกษา วิเคราะห์ และ
แยกแยะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ พร้อมทั้งเสนอแนว

ทางแก้ไขตามความต้องการของผู้ใช้งานและความเหมาะสมต่อ

สถานะทางการเงินขององค์กร  
ออกแบบระบบ (System Design) - ออกแบบ และก าหนด
คุณสมบัติทางเทคนิคโดยน าระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ 

เพื่อแก้ปัญหาที่ได้ท าการวิเคราะห์มาแล้ว  
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หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ  

จัดท าแบบสอบถาม  

รวบรวมข้อมูล  

จัดท าเอกสาร  

ออกแบบระบบ  

สร้างแบบจ าลอง  

ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น  

ติดตั้งและท าการปรับเปลี่ยนระบบ  

จัดท าคู่มือ   
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เป็นผู้ให้ค าปรึกษา  

เป็นผู้ประสานงาน  

เป็นผู้แก้ไขปัญหา  

เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง  

เป็นผู้เตรียมข้อมูลให้กับองค์กร  

บ ารุงรักษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบ  
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ทักษะและความรู้ของนักวิเคราะห์ระบบ 

ทักษะและความรู้ทางเทคนิค (Technical Knowledge and Skill) 

ทักษะและความรู้ทางธุรกิจ (Business Knowledge and Skill) 

ทักษะและความรู้เกี่ยวกับคน (People Knowledge and Skill) 

ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในวิชาชีพ (Personal Integrity and 

Ethics)  
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คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ  

มีความช านาญหลากหลายในศาสตร์คอมพิวเตอร์  

มีความเข้าใจในระบบธุรกิจ  

มีความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้ระบบเป็นอย่างดี 

ต้องเป็นนักส ารวจ ที่ช่างสังเกต 

มีจรรยาบรรณต่อองค์กรที่พัฒนาระบบให้  
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คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ (ต่อ) 

ต้องท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี  

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  

สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 

มีความสามารถสูงในการน าเสนอข้อมูล 

มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี  

สามารถท างานภายใต้ภาวะกดดันได้  

เป็นนักจิตวิทยา  
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นักวิเคราะห์ระบบท างานอยู่ที่ใด?? 

1. ท างานอยู่ในงานธุรกิจแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย 

2. ท างานอยู่ในงานธุรกิจให้ค าปรึกษา 

3. ท างานอยู่ในงานธุรกิจ Out source  

4. ท างานอยู่ในงานธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 
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โอกาสในอาชีพนักวิเคราะห์ระบบสมัยใหม่ 

 นักวิเคราะห์ระบบ (Junior Systems Analyst/Programmer , 
Junior Applications Programmer) 

 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส (Senior Systems Analyst) 
 ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator) 
 ผู้ช านาญการด้านความปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์ (Computer 

Security Specialist) 
 วิทยากรฝึกอบรม (Training Specialist) 
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โอกาสในอาชีพนักวิเคราะห์ระบบสมัยใหม่ (ต่อ) 

 ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) 
 ผู้จัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Manager) 
 ผู้ช านาญการด้านเทคนิค (Technical Specialists for Database, 

Telecommunications, Microcomputers) 
 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโสด้านสนับสนุนเทคนิค (Senior Technical 

Support Analyst) 
 ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (Vice-President of MIS หรือ 

บางครั้งอาจเรียกว่า Chief Information Officer: CIO) 
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ระบบสารสนเทศ  
(INTRODUCTION TO INFORMATION SYSTEM)  
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  ระบบสารสนเทศจะมีอิทธิพลมากต่อวิธีจัดองค์การและ

กระบวนการด าเนินการในหน้าท่ีต่างๆ ทางธุรกิจ 

องค์การต่างๆ ได้พบว่าสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

เพื่อความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 

องค์การต่างๆ สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการเพื่อเพิ่ม

ผลผลิต 

ผู้บริหารองค์การได้ตระหนักถึงความส าคัญเชิงกลยุทธ์ของการ    

บูรณาการฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และท าการเผยแพร่สารสนเทศ

ขององค์การมากขึ้น  24 



 ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ 

ข้อมูล  (Data) คือ เหตุการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นประจ าวันในการด าเนินธุรกิจ

ขององค์กร  

 

สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวม
และเรียบเรียง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้  
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ชนิดของระบบสารสนเทศ  

 ระบบการประมวลผลข้อมูล (Transaction Processing Systems: TPS) 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems 

: MIS) 
 ระบบช่วยการตัดสินใจ (DECISION SUPPORT SYSTEM : DSS) 
 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (EXPERT SYSTEM AND ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE)  
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