
UNIT 1  INTRODUCTION TO SYSTEM 
ANALYSIS AND DESIGN

System Analysis and Design



 บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศในแวดวงธุรกิจยคุปัจจุบนั
 เรียนรู้เก่ียวกบัพฒันาการของระบบขอ้มูลสารสนเทศ
 หลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 บทบาทของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ และหนา้ท่ีของบุคลากรในฝ่าย



บทนาํ

รูปท่ี 1-1 แสดงการพาดหวัข่าวท่ีแสดงถึงเทคโนโลยสีารสนเทศมีผลกระทบ
อยา่งมากต่อการดาํเนินธุรกิจ



 จากรูป 1-1 สะทอ้นใหเ้ห็นตวัอยา่งของเทคโนโลยสีารสนเทศมีผลกระทบต่อสงัคม
อยา่งไร ธุรกิจมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอาวธุในการแข่งขนัทางธุรกิจทั้งในดา้น
การเพ่ิมผลผลิต การจดัส่งสินคา้อยา่งมีคุณภาพ การรักษาลูกคา้ใหค้งอยู ่และขอ้มูลท่ีใช้
เพ่ือประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงในโลกการแข่งขนัทางธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศอาจบ่ง
บอกถึงความอยูร่อดหรือความลม้เหลวของธุรกิจได้



ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ

 เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology : IT) เป็นการรวมกนัของ Hardware, 
Software และ Telecommunication Systems) ท่ีช่วยในการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหก้ารงานหรือการผลิต ตลอดจนช่วยใหข้อ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจ
แก่ผูบ้ริหาร กล่าวไดว้า่ ความสาํเร็จของธุรกิจหรือองคก์รนั้นข้ึนอยูก่บั IT โดย IT นั้นจะ
ผลกัดนัใหเ้กิดเศรษฐกิจดิจิตอลแบบใหม่ซ่ึงมีความกา้วหนา้ทางฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และ
การเช่ือมต่อ นาํไปสู่ผลกาํไรมหาศาลของธุรกิจและองคก์ร



การวเิคราะห์และออกแบบระบบ

 System Analysis and Design เป็นกระบวนการ step-by-step สาํหรับพฒันาระบบ
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพสูง

 โดยระบบสารสนเทศนั้น ประกอบไปดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ, คน และขอ้มูลท่ี
สนบัสนุนความตอ้งการในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการจดัการ
การประมวลผลประจาํวนัของธุรกิจ ระบบสารสนเทศท่ีช่วยเพ่ิมผลผลิตใหก้บัองคก์ร 
ระบบสารสนเทศท่ีช่วยใหข้อ้มูลสาํหรับการตดัสินใจของผูบ้ริหาร โดยจะมีทีมงานในฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงรวมถึง นกัวิเคราะห์ระบบ  (System Analyst) เป็นผูว้างแผน 
พฒันาและบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศ



ใครเป็นผูพ้ฒันาระบบสนเทศ
(Who develops information systems?)

 แต่เดิม องคก์รจะทาํการพฒันาระบบสารสนเทศภายในบริษทัเอง เรียกวา่ In-house 
application หรือซ้ือระบบ (หรือท่ีเรียกวา่ software packages) จากผูผ้ลิตและจาํหน่าย
ซอฟตแ์วร์ภายนอก (vendor)

 ในปัจจุบนันั้นมีตวัเลือกมากมายในการไดม้าซ่ึงระบบสารสนเทศเพ่ือมาใชใ้นองคก์ร 
ไดแ้ก่ Internet-based Application Services, Outsourcing, custom solution จาก IT 
Consultants, และ Enterprise-wide Software Strategies.



นกัวิเคราะห์ระบบ 
(System Analyst : SA)

 เป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัมากในแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีตอ้งทาํหนา้ท่ีในการ
วางแผน วิเคราะห์และติดตั้งระบบ ปัจจุบนัมีการประกาศรับสมคัรงานในตาํแหน่ง
นกัวิเคราะห์ระบบเป็นจาํนวนมากในหนงัสือพิมพ ์วารสารหรือเวบ็ไซตข์องบริษทัต่างๆ 



ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ

 ระบบ (System) หมายถึง ชุดขององคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กนัและก่อใหเ้กิดผลลพัธ์
โดยเฉพาะออกมา เช่น ระบบการตรวจสอบเคร่ืองยนตใ์นรถยนต ์ระบบการควบคุม
ตูอ้บไมโครเวฟ หรือแมแ้ต่ระบบการส่งจรวดออกไปโคจรรอบโลกของนาซ่า ใน
ปัจจุบนั บริษทัส่วนมากดาํเนินธุรกิจโดยอาศยัระบบสารสนเทศช่วยในการจดัการและ
ใหข้อ้มูล ระบบสารสนเทศจึงมีบทบาทอยา่งมากต่อการดาํเนินธุรกิจหรือท่ีเรียกวา่ 
ระบบความจาํเป็นยิง่ยวด (Mission-Critical System)

 ทุกๆ ระบบจะตอ้งมีการนาํขอ้มูลเขา้ เช่น คอมพิวเตอร์รับขอ้มูลผา่นทางการกดปุ่มเมนู 
เป็นตน้ ในระบบสารสนเทศ ขอ้มูล (Data) จะประกอบดว้ยขอ้เทจ็จริงซ่ึงจะเป็น
วตัถุดิบของระบบ ส่วนสารสนเทศ (Information) จะเป็นขอ้มูลท่ีถกูเปล่ียนเป็นไปเป็น
ผลลพัธ์ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้



ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ

 ระบบสารสนเทศประกอบดว้ย 5 ปัจจยัสาํคญั คือ 

Hardware

Software

DataProcesses

People



Understand the Business

 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จะตอ้งมีเขา้ใจการดาํเนินการของธุรกิจเพ่ือจะ
ไดส้ามารถออกแบบระบบใหป้ระสบผลสาํเร็จ

 ในแต่ละธุรกิจจะมีสภาพการณ์ท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ร้านคา้ปลีก กบัโรงแรมยอ่มมี
ความตอ้งการสารสนเทศเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั

 นกัวิเคราะห์ระบบจะใชก้ระบวนการท่ีเรียกวา่ แบบจาํลองกระบวนการธุรกิจ (business 
process modeling) ในการแสดงถึงการดาํเนินงานและความตอ้งการสารสนเทศของธุรกิจ



 Business Profile
เป็นภาพรวมของพนัธกิจ, หนา้ท่ี,โครงสร้าง, สินคา้, บริการ, ลูกคา้, คู่คา้, คู่แข่ง, ขอ้กาํหนด และ
ทิศทางในอนาคตของธุรกิจ
ถึงแมว้า่ขอ้มูลดงักล่าวจะมีอยูแ่ลว้ แต่ SA กม็กัจะตอ้งทาํการวิจยัและคน้ควา้หาขอ้เทจ็จริง
ดงักล่าวเอง

 Business Processes
เป็นชุดของกิจกรรม, เหตุการณ์ และผลลพัธ์ท่ีสามารถอธิบายได ้โดย business process model 
(BMP) จะแสดงหน่ึงหรือหลายๆ กระบวนการทางธุรกิจ เช่น การจดัการจองตัว๋เคร่ืองบิน,  การ
กรอกใบสั่งซ้ือสินคา้ หรือปรับปรุงบญัชีลูกคา้เป็นตน้ 

 New kind of Companies
ปัจจุบนั บริษทัไอทีท่ีประสบความสาํเร็จส่วนใหญ่จะนาํเสนอสินคา้, บริการและใหค้วาม
สนบัสนุนท่ีหลากหลาย มีบริการท่ีเพ่ิมคุณค่ามากข้ึน เช่น การใหค้าํปรึกษา การใหค้าํปรึกษาดา้น
การเงิน และการบริการหลงัการขายทาํใหเ้กิดรายไดม้ากกวา่การขายฮาร์ดแวร์เสียอีก นอกจากน้ี
ยงัมีบริษทัดอทคอมท่ีใหบ้ริการทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงกส็ามารถทาํรายไดดี้กวา่การเปิดบริษทั
ตามปกติอีกดว้ย



Impact of the Internet

 Internet-based Commerce หรือท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ e-Commerce หรือ I-Commerce 
 Internet-based Software นั้นมีการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีหลากหลาย แต่

แบบจาํลองทัว่ไปของเวบ็เพจจะเป็นการเตรียมส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้ซ่ึงจะเช่ือมต่อกบั 
DBMS และ Web-based Data Server

 ซ่ึงการเติบโตของ e-Commerce ทาํใหเ้กิดสายอาชีพต่างๆ เกิดข้ึน เช่น Web-designer, 
database developer รวม System Analyst ดว้ย และยงัก่อใหเ้กิดธุรกิจดอทคอมข้ึนอีก
มากมาย



E-Commerce ประกอบดว้ยส่วนหลกัๆ 2 ส่วน คือ 
 B2C (Business-to-Customer) และ 
 B2B (Business-to-Business)



ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

 Enterprise Computing
 Transaction Processing
 Business Support
 Knowledge Management
 User Productivity
 Information Systems Integration



Enterprise Computing

 ระบบงานคาํนวณขนาดใหญ่ การนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารขอ้มูลขนาด
ใหญ่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทาํงานทั้งในดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ 

 สาํหรับระบบงานใหญ่ๆ ท่ีมีหลายสาขา เช่น ระบบการสาํรองท่ีนัง่จากทัว่ทุกมุมโลกของ
ธุรกิจสายการบิน ระบบบตัรเครดิตท่ีรองรับจาํนวนผูใ้ชบ้ตัรจาํนวนมหาศาล การติดต่อ
เช่ือมโยงขอ้มูลจะตอ้งสมบูรณ์เท่ียงตรง หลายบริษทัใหญ่ใชร้ะบบงานท่ีเรียกวา่ การ
วางแผนขอ้มูลขนาดใหญ่  (Enterprise Resource Planning : ERP) มาช่วยจดัการประเมิน
ประสิทธิผลของการลงทุน 



Transaction Processing

 ระบบขอ้มูลเพื่อการประมวลผล หรือระบบประมวลผลแบบทนัที (OLTP) จดัเป็น
ระบบงานปฏิบติัการ เน่ืองจากเป็นงานท่ีตอ้งทาํเป็นประจาํในแต่ละวนั เช่น ระบบการ
เรียกเกบ็เงิน ระบบบญัชีลูกหน้ี เป็นตน้

 รายการขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนประจาํในแต่ละวนั จะตอ้งถูกนาํมาปรับปรุงท่ีฐานขอ้มูลกลาง มี
ความเก่ียวขอ้งกบัแฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้ม ดงันั้น ระบบขอ้มูลเพ่ือการประมวลผลเป็นการ
สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล หากมีการทาํรายการ ณ จุดใดไม่สาํเร็จ ระบบจะยกเลิก
ทุกรายการในทุกแฟ้มขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหมี้ Data Integrity 



Business Support

 ระบบขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจ เป็นระบบท่ีช่วยสร้างความสมัพนัธ์เพ่ือช่วยในการ
ปฏิบติังานประจาํของทุกหน่วยงานในองคก์ร โดยช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล สร้างสารสนเทศท่ี
จาํเป็น ควบคุมและจดัการกระบวนการปฏิบติังานและสร้างขอ้มูลช่วยประกอบการ
ตดัสินใจ



Knowledge Management

 ระบบองคค์วามรู้เพ่ือการจดัการ บางทีจะเรียกวา่ระบบผูเ้ช่ียวชาญ เพราะเป็นการจาํลอง
ความเป็นเหตุเป็นผลของความนึกคิดของมนุษยเ์ขา้กบัฐานองคค์วามรู้กบักฎเกณฑ์
เง่ือนไข โดยจดัเกบ็องคค์วามรู้ไวใ้นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ เพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้เมนู
สอบถามขอ้มูลทั้งในรูปของคาํเฉพาะหรือรูปของประโยคได้



User Productivity 

 ระบบเพ่ิมประสิทธิภาพผูใ้ชง้าน เป็นเคร่ืองมือสาํคญัช่วยเพ่ิมหรือปรับปรุงคุณภาพในการ
ปฏิบติังานใหก้บัพนกังานภายในองคก์รทุกระดบั เช่น ระบบเครือข่ายภายในองคก์รและ
ในระยะไกล จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โทรสาร การประชุมทางไกล การนาํเสนอดว้ยภาพ 
อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต 



Information Systems Integration 

 บริษทัขนาดใหญ่ส่วนมากตอ้งการระบบท่ีมีลกัษณะของระบบงานคาํนวณขนาดใหญ่ 
ระบบขอ้มูลเพ่ือการประมวลผล ระบบขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจ ระบบองคค์วามรู้เพ่ือ
การจดัการ และระบบเพ่ิมประสิทธิภาพผูใ้ชง้าน รวมอยูด่ว้ยกนั 



What information do users need?

 ในปัจจุบนับริษทัต่างๆ มีการลดขนาดและปรับกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจเป็น
จาํนวนมาก หลายบริษทัลดจาํนวนบุคลากรในระดบัควบคุมและมอบหมายงานใหร้ะดบั
ผูป้ฏิบติังานทาํหนา้ท่ีแทน ทาํใหโ้ครงสร้างผงัองคก์รมีลกัษณะแบน แต่อยา่งไรก็ตาม 
โครงสร้างผงัองคก์รโดยทัว่ไป กย็งัคงเป็นไปตามรูป



 ผูบ้ริหารระดบัสูง
ทาํหนา้ท่ีกาํหนดแผนระยะยาว ท่ีเรียกวา่ แผนกลยทุธ์ เพ่ือใหบ้ริษทัดาํเนินพนัธกิจใหไ้ป
ถึงเป้าหมายท่ีกาํหนด รวมการกาํหนดแผนพฒันาเทคโนโลยใีนระยะยาว เพ่ือกาํหนด
ทิศทางของบริษทั ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งอาศยัขอ้มูลจากภายนอกมาประกอบ เช่น การ
พยากรณ์ดา้นเศรษฐกิจ แนวทางการเติบโตของเทคโนโลย ีขอ้มูลของคู่แข่ง นโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนมติของผูถื้อหุน้



 ผูบ้ริหารระดบักลาง
ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการบริหารงานตามนโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูง ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคใ์นช่วงสั้นๆ โดยทัว่ไปจะอยูใ่นระยะ 1 เดือนถึง 1 ปี ท่ีเยกวา่ แผนยทุธวธีิ 
ผูบ้ริหารระดบักลางจะควบคุมดูแลผูท่ี้รับผดิชอบรองต่อไป ไดแ้ก่ หวัหนา้งาน หรือผู ้
ควบคุม เพ่ือช่วยกาํหนดทิศทาง ใหก้ารสนบัสนุนส่ิงท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานและติดตาม
ใหกิ้จกรรมเสร็จสมบูรณ์



 ผูบ้ริหารระดบัล่าง
ไดแ้ก่ หวัหนา้งาน หรือ ผูค้วบคุม ทาํหนา้ตรวจตราดูแลพนกังานระดบัปฏิบติังานให้
สามารถปฏิบติังานในแต่ละวนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ช่วยประสาน ช่วยตดัสินใจท่ีจาํเป็น 
ตลอดจนดูแลเร่ืองการอบรมการปฏิบติังาน ซ่ึงจะเหมือนกบัระดบัผูจ้ดัการโดยทัว่ท่ี
ตอ้งการระบบขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ ระบบขอ้มูลเพ่ือการจดักร และระบบเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูใ้ชง้าน เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานในแต่ละวนัประสบผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย



 ระดบัผูป้ฏิบติังาน
หนา้ท่ีหลกัของระดบัผูป้ฏิบติังาน เป็นการใชร้ะบบการประมวลผลรายการในการป้อน
และรับขอ้มูลเพื่อการปฏิบติังานประจาํ หลายบริษทัมอบหมายขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ
บางอยา่งใหก้บัระดบัผูป้ฏิบติังาน ในการพิจารณาตดัสินใจและรับผดิชอบงาน ซ่ึงเรียกวา่ 
การใหอ้าํนาจ (Empowerment) เพ่ือใหพ้นกังานสามารถตดัสินใจทนัที ซ่ึงแต่เดิมจะตอ้ง
ผา่นผูค้วบคุมก่อน อนัสร้างความพึงพอใจจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งมาก



 นกัวิเคราะห์ระบบจะตอ้งทาํความเขา้ใจโครงสร้างผงัองคก์ร เพ่ือท่ีจะไดรู้้วา่ใครมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบกระบวนการใด และจะตอ้งตดัสินใจเพ่ือจะไดจ้ดัเตรียมสารสนเทศใหต้รงกบั
ความตอ้งการของบุคคลในองคก์ร



เทคนิควธีิและเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ

 นกัวิเคราะห์ระบบนอกจากตอ้งทาํความเขา้ใจการดาํเนินงานทางธุรกิจแลว้ ตอ้งรู้จกัการ
ใชเ้ทคนิควิธีหลายแบบ ไดแ้ก่ การสร้างแบบจาํลอง การสร้างตน้แบบและการใชเ้คร่ืองมือ
ช่วยในการอออกแบบ เพ่ือการวางแผนออกแบบและติดตั้งระบบสารสนเทศ อีกทั้งตอ้ง
ทาํงานไดใ้นสภาพแวดลอ้มเป็นทีม เพ่ือรับขอ้มูลทั้งจากผูใ้ชง้าน ผูจ้ดัการ และ
ผูป้ฏิบติังานดา้นไอที นาํมาออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทุกคน และแสดง
เป็นภาพของงานออกแบบใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 



 แบบจาํลอง 
การสร้างแบบจาํลอง (Modeling) เป็นการนาํเสนอแนวความคิดหรือกระบวนการใน
รูปแบบของภาพตามท่ีไดท้าํการวิเคราะห์และออกแบบไว ้เพ่ือใหง่้ายต่อการทดสอบ การ
แกไ้ข และสามารถใหค้าํอธิบายระบบสารสนเทศไดช้ดัเจนข้ึน
 แบบจาํลองทางธุรกิจ (Business Model) หรือแบบจาํลองความตอ้งการ (Requirements Model) จะแสดงถึง

การทาํงานของธุรกิจท่ีระบบสารสนเทศตอ้งใหก้ารสนบัสนุน
 แบบจาํลองขอ้มูล (Data Model) จะอธิบายถึงโครงสร้างขอ้มูลและการออกแบบ 



 แบบจาํลองเชิงวตัถุ (Object Model) จะอธิบายถึง วตัถุซ่ึงเป็นท่ีรวมของขอ้มูลและการประมวลผล 
 แบบจาํลองเครือข่าย (Network Model) จะแสดงภาพของการออกแบบและโปรโตคอลท่ีเช่ือมโยงในการ

ส่ือสารทางไกล 
 แบบจาํลองการประมวล (Process Model) จะอธิบายถึงตรรกะและการประมวลผลของระบบ สาํหรับ

นกัเขียนโปรแกรม เพื่อนาํไปใชใ้นการพฒันาโปรแกรมต่อไป
การสร้างแบบจาํลองเก่ียวขอ้งกบัเทคนิควิธีหลายอยา่ง เช่น แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagrams), Use 

Cases และ UML 



 ตน้แบบ
การสร้างตน้แบบ (Prototype) เก่ียวขอ้งกบัการสร้างงานในเบ้ืองตน้ของระบบสารสนเทศ 
และองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 
หากเปรียบเทียบกบัโรงงานผลิตเคร่ืองบิน ตอ้งทาํการทดสอบช้ินงานท่ีออกแบบมาใหม่
โดยใชล้มในช่องอุโมงคก่์อน ตน้แบบจะช่วยทดสอบแนวคิดของระบบงาน และเป็นการ
ตรวจสอบ Input, Output และ User Interfaces ก่อนท่ีจะตดัสินใจผลิตในขั้นสุดทา้ย
โดยตน้แบบสามารถนาํไปพฒันาเป็นระบบงานไดจิ้รง ซ่ึงจะเห็นวา่ช่วยใหก้ารพฒันา
ระบบงานเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 



 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ช่วยการพฒันาระบบ (Computer-Aided Systems Engineering-
CASE) 
เป็นเทคนิควธีิท่ีใชโ้ปรแกรมท่ีมีความสามารถสูงเป็นเคร่ืองมือ เรียกยอ่ๆ วา่ CASE 
Tool เพ่ือช่วยนกัวิเคราะห์ระบบพฒันาและบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศ โดยมองเห็น
กรอบของการพฒันาระบบงานทั้งหมด 

 CASE Tool แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Upper และ Lower โดย Upper CASE Tool จะช่วยใน
การสร้างแบบจาํลองการประมวลผล และออกแบบระบบงานสารสนเทศในเชิงตรรกะ 
ส่วน Lower CASE Tool ช่วยใหก้ระบวนการพฒันารวดเร็วยิง่ข้ึน โดยการทาํรหสั
ตน้ฉบบั (Source Code) จากแบบจาํลองเชิงพรรกะให้



 CASE Tool เขา้มาช่วยเพ่ิมผลผลิตดา้นไอที ทั้งยงัสามารถปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตท่ี
ทาํเสร็จแลว้ 

 นกัพฒันาระบบใช ้CASE  Tool ในการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบได้
ออกแบบไว ้ช่วยจดัการโครงการท่ีซบัซอ้น และช่วยสร้างแบบจาํลองต่างๆ 

 บาง CASE Tool ช่วยสร้างตน้แบบและสร้าง Code Module ใหด้ว้ย จึงช่วยใหก้ารติดตั้ง
ระบบกระทาํไดร้วดเร็วข้ึน 

 CASE Tool ท่ีมีช่ือเสียงสามารถสร้างตน้แบบเพ่ือใชง้านไดจ้ริง ไดแ้ก่ Visible Analyst 
ของ บ. วิสซิเบ้ิลซิสเตม็ส์ 



บริษทั วิสซิเบ้ิลซิสเตม็ส์ เสนอระบบช่วยในการออกแบบ ซ่ึงไดรั้บความนิยม
อยา่งมาก



 ความร่วมมือในการพฒันาระบบ
ในอดีต แผนกไอทีจะเป็นหน่วยงานท่ีคิดพฒันาระบบสารสนเทศ โดยติดต่อประสานงาน
กบัผูใ้ชง้าน ซ่ึงวธีิการดงักล่าวทาํใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งผูพ้ฒันาระบบงานและผูใ้ชง้านอยู่
เสมอ ต่อมาหลายๆ บริษทัไดค้น้พบวา่ การสร้างทีมงานพฒันาระบบงานอนัประกอบดว้ย
บุคลากรดา้นไอที ผูใ้ชง้านและผูจ้ดัการ สามารถทาํใหง้านเสร็จสมบูรณ์ไดเ้ร็วกวา่และมี
ผลงานท่ีดีกวา่ โดยมี  2 ระบบวีท่ีไดรั้บความนิยม คือ Joint Application Development 
(JAD) และ Rapid Application Development (RAD) 



 เคร่ืองมือการพฒันาอ่ืนๆ 
นอกจาก CASE Tool แลว้ นกัวิเคราะห์ระบบสามารถใชเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืนใน
การจดัการและจดัทาํโครงสร้างของงานพฒันาระบบสารสนเทศ เช่น Word Processor, 
Spreadsheet, เคร่ืองมือช่วยสร้างภาพและซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในการนาํเสนอต่างๆ และท่ี
ไดรั้บความนิยมมาก คือ VISIO ของ MS สามารถใชช่้วยในการวาดแผนภูมิต่างๆ เช่น 
DFD และ Network Diagram เป็นตน้



ภาพรวมของระบบวิธีในการพฒันาระบบ

 ระเบียบวิธีแบบเดิม คือ การวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้าง แต่ระบบวิธีใหม่ท่ีนิยมกนัอยา่ง
กวา้งขวาง คือ การวิเคราะห์ระบบเชิงวตัถุ  บางองคก์รคิดระเบียบวิธีใหม่ข้ึนเองหรือ
ดดัแปลงตามท่ีท่ีปรึกษาแนะนาํ แต่ทั้งน้ียงัไม่มีผูเ้ช่ียวชาญใดใหก้ารรับรองวา่ระเบียบวิธี
ใดดีท่ีสุด ดงันั้น นกัวิเคราะห์ระบบตอ้งพิจารณาเลือกโดยเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของแต่
ละวิธีเอง



 การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structured Analysis) 
เป็นเทคนิควิธีท่ีใชใ้นการพฒันาระบบท่ีง่ายและมีการใชง้านกนัมายาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1960 ซ่ึงในยคุนั้น มกัใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ เพ่ือทาํการประมวลผลกบั
แต่ละแฟ้มขอ้มูล จึงเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ การประมวลผลส่วนกลาง (Process-centered) ซ่ึง
รวมการจดัการขอ้มูล โครงสร้างขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล และการออกแบบส่วน
ประสานผูใ้ช ้โดยแบ่งออกเป็นหลายระยะ เรียกวา่ วงจรการพฒันาระบบ 
การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเป็นการอธิบายโดยอาศยัแบบจาํลองการประมวลผล ท่ีแสดง
ภาพของกระแสขอ้มูลท่ีไหลอยูใ่นระบบ 



 แบบจาํลองการประมวลผลของระบบการลงทะเบียนรายวิชา ท่ีแสดงใหเ้ห็น Input คือ
ขอ้มูลนกัศึกษาและรายวชิาท่ีผา่ระบบการลงทะเบียน ได ้output คือ รายช่ือผุเ้ขา้ชั้นเรียน



 การวิเคราะห์เชิงวตัถุ (Object-Oriented Analysis : O-O) 
เป็นการรวมขอ้มูลและกระบวนการเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยเรียกเป็น วตัถุหรือ object โดย
นกัวิเคราะห์ระบบจะใชว้ิธี O-O เพื่อจาํลองสภาพท่ีแทจ้ริงของกระบวนการแบการ
ปฏิบติังานของธุรกิจ ผลท่ีได ้คือ ซอฟตแ์วร์เชิงวตัถุชุดหน่ึงท่ีเป็นตวัแทนของคน ส่ิงของ
รายการหรือเหตุการณ์ ซ่ึงนกัเขียนโปรแกรมสามารถใชภ้าษาโปรแกรมเชิงวตัถุ (O-O 
Programming Language) แปลงออปเจค็ตท่ี์ได ้เป็นรหสัท่ีนาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก 
ส่วนประกอบของออบเจก็ตจ์ะจดัเป็นสมาชิกของ Class ท่ีรวบรวมวตัถุท่ีเหมือนๆ กนั 
โดยมีคุณสมบติัท่ีเรียกวา่ Attributes ท่ีไดรั้บการสืบทอดจาดคลาสหรือเป็นคุณสมบติั
ส่วนตวั 



 นกัวิเคราะห์ระบบหลายคนเช่ือวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างแลว้ วิธี 
O-O มีความยดืหยุน่ มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นจริงเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจในปัจจุบนัท่ีไม่หยดุน่ิง อีกทั้งยงัเอ้ือต่อการแปลงเป็นภาษา O-O ท่ีนิยมกนัอยา่งมาก 
เช่น Java หรือ C++ 



 กลยกุารพฒันาอ่ืนๆ
อาจพบเทคนิคของการพฒันาระบบงานท่ีสร้างข้ึนจาํเพาะ เช่น บริษทัไมโครซอฟตไ์ด้
พฒันาวิธีการท่ีเรียกวา่ Microsoft Solution Framework (MSF) โดยสร้างข้ึนจาก
ประสบการณ์ของทีมไอทีของบริษทัเอง 



วงจรการพฒันาระบบ

 เทคนิคของการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง เรียกวา่ วงจรการพฒันาระบบ (Systems 
Development Life Cycle : SDLC) แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ดงัน้ี
 การวางแผนระบบ
 การวิเคราะห์ระบบ
 การออกแบบระบบ
 การทาํใหร้ะบบเกิดผล
 การปฏิบติังานและสนบัสนุนระบบ



 การวิเคราะห์ระบบเชิงวตัถุ 
ในขณะท่ีการวิเคราะห์ระบบแบบโครงสร้างแยกขอ้มูลกบักระบวนการออกจากกนั การวิ
เราะห์ระบบเชิงวตัถุจะรวมขอ้มูลและกระบวนการเขา้ดว้ยกนัเป็นการกระทาํกบัขอ้มูล
ของส่ิงท่ีเรียกวา่ objects นกัวิเคราะห์ระบบจะใช้ O-O เป็นตวัแบบกระบวนการและการ
ทาํงสนในโลกธุรกิจ ผลท่ีไดคื้อชุดของซอฟตแ์วร์ท่ีแสดงถึงคน ส่ิงของ กิจกรรม และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  โดยใชโ้ปรแกรมภาษาเชิงวตัถุ
 Agile Methods

 วิธีการในการพฒันาระบบแบบอ่ืนๆ
 JAD (Joint Application Development)
 RAD (Rapid application Development)



ขอ้แนะนาํในการพฒันาระบบ



แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ

 แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีพฒันาและดูแลระบบขอ้มูล
สารสนเทศขององคก์ร ซ่ึงในแต่ละองคก์รอาจมีโครงสร้างหรือช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนั
ออกไป



นกัวิเคราะห์ระบบ

 นกัวิเคราะห์ระบบ ตอ้งตรวจสอบหาขอ้มูล นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา ติดตั้ง 
ติดตามประเมินผลของการใชง้านและการดูแลรักษาระบบสารสนเทศขององคก์ร ตอ้ง
ติดต่อกบัผูค้นทั้งภายในและภายนอกองคก์ร หากเป็นโครงการใหญ่ อาจตอ้งใช้
นกัวิเคราะห์หลายคนช่วยกนัเป็นทีม 

 ในบริษทัทัว่ไป นกัวิเคราะห์ระบบจะข้ึนอยูก่บัแผนกไอที แต่สามารถท่ีจะรายงานขอ้มูล
ไปยงัหน่วยงานเฉพาะ เช่น งานการตลาด งานขาย หรืองานบญัชีได ้เหมือนกบัเป็น
สมาชิกของหน่วยงานนั้น ดงันั้น นกัวิเคราะห์ระบบควรท่ีจะเขา้ใจความตอ้งการของแต่ละ
หน่วยงาน ร่วมพิจารณานาํระบบสารสนเทศมาช่วยในการทาํใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงค์
ของหน่วยงานนั้นๆ 



 ภาระรับผดิชอบ
งานของนกัวิเคราะห์ระบบจะคาบเก่ียวกนัระหวา่งงานธุรกิจกบังานเทคนิค การแปลง
ความตอ้งการของธุรกิจเป็นโครงการไอทีท่ีตรงกบัความตอ้งการของบริษทั นกัพฒันา
ระบบจะประกอบดว้ยหนา้ท่ีหลายอยา่ง เช่น สร้างลกัษณะเคา้โครงธุรกิจ ทบทวนขั้นตอน
ทางธุรกิจ เลือกสรรฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ออกแบบระบบงานสารสนเทศ ใหก้ารอบรม
ผูใ้ชง้าน รวมถึงการวางแผนในการทาํพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์บนเวบ็ไซต์
นกัวิเคราะห์ระบบจะตอ้งวางแผนโครงการ ดาํเนินการพฒันาตามกาํหนดตาราง และ
ประมาณการค่าใชจ่้ายของระบบ จดัใหมี้การประชุมแสดงถึงส่ิงนาํเสนอ เขียนบนัทึก
ขอ้ความ จดัทาํรายงานและเอกสารต่างๆใหผู้จ้ดัการและผูใ้ชง้าน เพ่ือใหผู้ใ้ชร้ะบบ
เหล่านั้นทราบความเป็นไปอยูทุ่กระยะ



 ทกัษะและภูมิหลงัท่ีตอ้งการ
นกัวิเคราะห์ระบบตอ้งมีความรู้ทางดา้นเทคนิคอยา่งดี มีทกัษะในการส่ือสารดา้นการพดู
และการเขียนเป็นอยา่งดี มีความสามารถสูงในการวิเคราะห์และเขา้ใจถึงการทาํงานและ
กระบวนการของธุรกิจ โดยปกติแลว้บริษทัจะวา่จา้งนกัวิเคราะห์ท่ีจบทางดา้นสารสนเทศ
ศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงส่วนมากตอ้งการ
ผูท่ี้มีประสบการณ์ มีทกัษะการโตต้อบระหวา่งบุคคลเป็นอยา่งดี เพ่ือจะสามารถติดต่อกบั
ผูค้นในทุกระดบัได ้ตั้งแต่พนกังานระบบปฏิบติัการไปจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและ
บุคคลภายนอก
โดยปกตินกัวิเคราะห์ระบบตอ้งเป็นผูน้าํทีมในการพฒันาระบบ ตอ้งเป็นผูว้างแผนงาน 
ประมาณการณ์และบริหารโครงการ พร้อมกบัใชภ้าวะผูน้าํและทกัษะการสร้างีมงานใน
การใหค้าํแนะนาํและกระตุน้การทาํงานของลูกทีม 





ความรู้ท่ีกา้วหนา้ทนัสมยั เป็นส่ิงสาํคญัยิง่ในการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ
และเทคนิควิธี ปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเปิดโอกาสอยา่งมากใหส้ามารถคน้หาความรู้และ
ทกัษะเพ่ิมเติม 
นกัวิเคราะห์ระบบจาํเป็นตอ้งเพ่ิมทกัษะ โดยการเขา้รับการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบติัการ 
การอ่านหนงัสือหรือวารสารท่ีเก่ียวกบัเร่ืองและแนวโนม้ของเทคโนโลย ีการเป็นสมาชิก
ของสมาคมท่ีเก่ียวกบัอาชีพดา้นไอที และการมีเครือข่ายเพ่ือนร่วมงานเป็นอีกทางหน่ึงท่ี
จะเพ่ิมทกัษะใหก้า้วทนัการพฒันางานใหม่ๆ นกัวิเคราะห์ระบบกเ็ช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนท่ี
ตอ้งพฒันาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เสริมทกัษะท่ีเป็นประโยชนแ์ละเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดอยูต่ลอดเวลา



บทสรุป

 ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของระบบสารสนเทศ
 ประเภทของระบบสารสนเทศ และหนา้ท่ีงาน
 การจดัโครงสร้างองคก์ร
 นกัวิเคราะห์ระบบ
 ระเบียบวิธีในการพฒันาระบบ


