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วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Objectives)

คํานํา

ทุ กวันนี้ ระบบสารสนเทศถูกบูรณาเขากับกระบวนการทางธุรกิจเปนหนึ่งเดียว เพื*อขับเคลื*อนการดําเนิน 

 ธุรกิจใหกาวหนาตอไป แมวาหลายๆ องคกรตางเห็นความสําคัญของระบบสารสนเทศ แตก็มีหลาย 

 องคกรดวยกัน ที่ตองลมเหลวไปกับการลงทุนในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพราะระบบที่ได กลับ

ไมตรงตามตองการ ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดตรงตามวัตถุประสงค อีกทั้งยังทําใหองคกรตองสูญเสียทั้ง 

คาใชจาย เวลา และโอกาส ดังนั้น จึงมีบุคคลผูหนึ่งที่อาสาเขามาชวยแกไขปญหานี้ได นั่นก็คือ “นักวิเคราะห

ระบบ (System Analyst)” ซึง่มบีทบาทหนาทีใ่นการศกึษาถงึปญหาอันแทจรงิทีเ่กดิขึน้ในองคกร ดวยการรวบรวม 

ขอมูล วิเคราะห ออกแบบ จนกระทั่งสรางระบบขึ้นมาแลวนําระบบไปใช เพื*อแกไขปญหาใหกับองคกรใหบรรลุ

ผลตามเปาหมายไดในทีส่ดุ ดงันัน้ นกัวเิคราะหระบบ จงึเปนบคุคลทีม่คีวามสามารถในการแกไขปญหาทางธรุกจิ 

มากกวาที่จะเปนโปรแกรมเมอรตามที่หลายคนเขาใจกัน เพราะวาปญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานตางๆ ใชวาจะ

แกไขไดจากการเขียนโปรแกรมเพียงอยางเดียว

แมวาความสําเร็จของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ จะมีปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของมากมายก็ตาม แต

หนึ่งในปจจัยที่มีความสําคัญไมนอยก็คือ ทักษะความรูและประสบการณของนักวิเคราะหระบบ ซึ่งความรูเหลานี้ 

ไดถูกถายทอดลงในหนังสือเลมน้ีแลว โดยพื้นฐานความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบน้ัน จะเปน

รากฐานสําคัญในการนําพาทานไดเขาใจถึงขั้นตอนการพัฒนาระบบที่ถูกตอง และลวงรูวา ในการไดมาซึ่งระบบ

สารสนเทศที่สามารถนํามาแกไขปญหาใหกับองคกรไดตรงตามวัตถุประสงคนั้น จะตองดําเนินการอยางไร

หนังสือเลมน้ีไดรับการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัย มีความครบถวนและสมบูรณ เหมาะสําหรับ

คณาจารย เพื*อนําไปใชเปนหนังสือประกอบการเรียนทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึง

ผูสนใจทั่วไป ที่ตองการเพิ่มพูนทักษะความรูดานวิชาชีพเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบ
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บทนํา
 พื้นฐานการพัฒนาระบบ

(Foundations for Systems Development)





วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Objectives)

1. เล็งเห็นความสําคัญของระบบสารสนเทศที่มีบทบาทสําคัญตอองคกรยุคใหม
2. เขาใจบทบาทหนาที่ของนักวิเคราะหระบบกับการเขามาแกไขปญหาทางธุรกิจใหแกองคกร 
3. อธิบายชนิดของระบบสารสนเทศ และสามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม
4. แสดงความรูเกี่ยวกับทักษะความรูตางๆ ที่นักวิเคราะหพึงมี
5. เขาใจในบทบาทของนักวิเคราะหระบบ ที่มีตอแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ
6. เรียนรูโครงสรางงานบริการสารสนเทศทั้งแบบดั้งเดิมและแบบรวมสมัย  

1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
(Introduction to Systems Analysis and Design)
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โ
 ลกแหงยคุดจิทิลั ผูคนลวนมคีวามเกีย่วของกบันวตักรรมทางเทคโนโลยตีางๆ ไมมากกน็อย ทาํใหการดาํเนนิ 

 ชีวิตประจําวันของผูคนในยุคน้ีลวนเก่ียวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไมทางใดก็ทางหนึ่ง โดยเฉพาะ  

 “ระบบสารสนเทศ” ที่องคกรตางๆ ไดพยายามพัฒนาขึ้นมาเพื*อใชเปนเครื*องมือสําคัญในการขับเคลื*อน

ธรุกจิใหดาํเนนิการไปอยางมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ ฉบัไว เพื*อตอบสนองการใชงานแกผูคนท้ังในและนอกประเทศ

ผานระบบเครือขายความเร็วสูง

ระบบสารสนเทศ (Information Systems : IS) เปนการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเพื*อรวบรวม สราง  

และเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ในขณะที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) 

ประกอบไปดวยฮารดแวร ซอฟตแวร และการสื*อสารโทรคมนาคม ซึง่จดัเปนเครื*องมือสาํคญัตอระบบสารสนเทศ 

และตางเกือ้กลูซึง่กนัและกัน หรอือาจกลาวไดวา ไอทเีปนองคประกอบยอยสวนหนึง่ของระบบสารสนเทศนัน่เอง

รูปที่ 1.1  ระบบสารสนเทศนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื*อรวบรวม สราง และ

เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน

ไอทชีวยขบัเคลื*อนเศรษฐกจิดจิทิลัใหมคีวามกาวหนาทางเทคโนโลยีทัง้ทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร และ

การเชื*อมตอสื*อสาร อกีทัง้ยงัสรางคุณประโยชนอยางมหาศาลตอภาคธรุกจิและภาคประชาชนท่ัวไป แมวาแนวโนม 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจะสงผลกระทบตอรายจายทางดานไอทีตามองคกรตางๆ ก็ตาม แตองคกรสวน

ใหญก็ยังเห็นความสําคัญของไอทีอยูในระดับตนๆ ดวยการจัดสรรงบประมาณสํารองเอาไวเพื*อลงทุนดานไอที

เปนการเฉพาะ แมวาเศรษฐกิจในชวงเวลาน้ันจะดีหรอืไมกต็าม ดวยเหตุผลงายๆ คือ พวกเราคงไมสามารถลาหลงั 

ทางดานไอทีในชวงที่องคกรกําลังเจริญเติบโต หรือในทางตรงกันขาม หากเศรษฐกิจมีการชะลอตัว องคกรก็ยัง

ตองลงทุนดวยการนําระบบไอทีที่ทันสมัยมาใชเพื*อลดตนทุนดานการปฏิบัติงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
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อยางไรก็ตาม เมื*อพิจารณาในระดับรายละเอียดแลว เทคโนโลยีอันทันสมัยเหลานี้ ไมสามารถชวยเพิ่ม

ผลิตผลหรือสรางผลกําไรใหแกองคกรไดตามลําพัง แตกลับเปนมนุษยตางหากที่พัฒนาระบบขึ้นมา ดวยการนํา

ความสามารถของเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช เพื*อควบคุมระบบและกระบวนการทางธุรกิจใหดําเนินการอยาง

มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน กุญแจที่นําไปสูความสําเร็จของธุรกิจสมัยใหมที่ตองการนําไอทีและระบบสารสนเทศมา

ใชเพื*อแกไขปญหาแกองคกรใหถูกทาง ก็คือ “การวิเคราะหและออกแบบระบบ”

การวิเคราะหและออกแบบระบบ จะนําไปสูการทําความเขาใจวาธุรกิจตองการอะไรจากระบบสารสนเทศ 

เพื*อนาํมาแกไขปญหาใหกบัองคกร โดย การวิเคราะหระบบ (Systems Analysis) เปนกระบวนการทาํความเขาใจ

เพื*อนาํไปสูการกําหนดรายละเอยีดของปญหา แลวนาํไปพจิารณาวาจะนาํระบบสารสนเทศอะไรเขามาแกไขปญหา

เหลานัน้ ในขณะที ่การออกแบบระบบ (Systems Design) หมายถงึ กระบวนการกาํหนดรายละเอียดตางๆ วา 

จะตองทาํอยางไรกบัองคประกอบของระบบสารสนเทศ เพื*อนําไปใชใหเกดิผลในเชงิกายภาพ ทัง้นีจ้ะมีบคุคลหน่ึง  

ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื*อแกไขปญหาใหกับองคกรใหบรรลุผลสําเร็จ บุคคลผูนั้น 

ก็คือ นักวิเคราะหระบบ 

นักวิเคราะหระบบเปนนักแกไขปญหาทางธุรกิจ 
นกัวเิคราะหระบบ (System Analyst : SA) เปนนกัธรุกจิมอือาชพีทีน่าํเทคนคิการวเิคราะหและออกแบบ

ระบบมาใชเพื*อแกปญหาทางธรุกจิโดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช นกัวเิคราะหระบบจะประสานงานและติดตอ

กบับคุคลในระดบัตางๆ เพื*อรวบรวมขอมลูและความตองการขององคกรทีก่าํลงัประสบปญหาดานการดาํเนนิธรุกจิ 

แลวนําไปปรับปรุงหรือสรางระบบใหม งานหลักคือการวางแผน การวิเคราะหความตองการดานสารสนเทศและ

การประมวลผลของหน�วยงาน การเขยีนขอกาํหนดของระบบใหมวาควรทาํงานอยางไร ตองใชอปุกรณฮารดแวร

และซอฟตแวรใดที่เหมาะสม การพิจารณาเห็นสมควรวาจะนําระบบสารสนเทศมาใชหรือไม หรือควรดําเนินการ

ปรับปรุงระบบเดิมเทานั้น 

นกัวเิคราะหระบบ จะรูวธิกีารนาํเทคโนโลยคีอมพวิเตอรมาใชเพื*อพฒันาระบบงาน และชวยแกปญหาให

กับองคกร ซึ่งตามปกติแลว นักธุรกิจมักไมมีความรูเกี่ยวกับการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชเพื*อแกไขปญหาดาน

การบริหาร ในขณะเดียวกัน โปรแกรมเมอรสวนใหญมักมีความรูดานการเขียนโปรแกรม แตไมมีความรูเกี่ยวกับ

ระบบธุรกจิไดอยางลกึซึง้พอ ดงันัน้ นกัวเิคราะหระบบจึงเปรยีบเสมือนเปนคนกลางในการสื*อสารระหวางนกัธรุกจิ

กับโปรแกรมเมอร ดวยการวิเคราะหและออกแบบระบบใหตรงตามความตองการของนักธุรกิจ (เจาของระบบ) 

แลวสงตอใหโปรแกรมเมอรนําไปพัฒนาโปรแกรมตามที่ไดออกแบบไว 

จึงกลาวสรุปไดวา นักวิเคราะหระบบ คือผูที่ทําหนาที่ศึกษาปญหาและความตองการขององคกร ดวย

การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาชวยแกไขปญหาทางธรุกจิ โดยการแกไขปญหาในทีน่ีห้มายถงึ การมองปญหา

ในรายละเอยีดทีแ่ทจรงิ ตรงประเดน็ และตองเขาใจรายละเอียดของปญหาในทกุๆ ดาน จากนัน้กจ็ะสรางแนวทาง
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หรือวิธีแกไขปญหาขึ้นมา แลวเลือกแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งตามปกติแลว ระบบสารสนเทศก็จัดเปน

แนวทางหนึ่งในการชวยแกไขปญหา เพื*อนํามาปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

รปูที ่1.2  นกัวเิคราะหระบบกับบทบาทหนาทีใ่นการตดิตอประสานงานกบับคุคล

ในระดับตางๆ  

หลายคนมักเขาใจผิดวา การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนเรื*องราวเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเทานั้น แต

ในความเปนจริง จุดประสงคหลักของการพัฒนาระบบสารสนเทศก็คือ ระบบสารสนเทศที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา

นัน้ จะตองแกไขปญหาใหกบัองคกรไดจรงิ อยางไรก็ตาม ปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในระบบธรุกจิยอมมมีากมายและ

สามารถเกิดขึ้นไดจากหลายภาคสวนดวยกัน ไมวาจะเปนคน เครื*องจักร และสภาพแวดลอม ท่ีสําคัญ เราไม

สามารถแกไขปญหาที่มีอยูทั้งหมดไดจากการเขียนโปรแกรมเพียงอยางเดียว ดังนั้น นักวิเคราะหระบบจึงเปน

บคุคลทีม่คีวามสามารถในการแกไขปญหาทางธรุกจิมากกวาทีจ่ะเปนโปรแกรมเมอร โดยใหพจิารณาตวัอยาง

ปญหาทางธุรกิจตอไปนี้ ที่นักวิเคราะหระบบจําเปนตองหาแนวทางแกไข 

 ลกูคาตองการสัง่ซือ้สนิคาไดทกุเวลา ไมวาจะเปนเวลาทาํการหรือกลางคนืกต็าม ดงันัน้ ปญหาก็คอื จะม ี

วธิกีารใดเพื*อดาํเนนิการตามคําสัง่ซือ้เหลานัน้ไดตลอดเวลา โดยไมสงผลกระทบตอตนทนุการขายสนิคา

 ฝายผลิตตองวางแผนอยางระมัดระวังเกี่ยวกับการประมาณสินคาแตละชนิดที่ตองผลิตในแตละ

สัปดาห ดังนั้น ปญหาก็คือ มีปจจัยหรือตัวแปรตางๆ มากมายที่เขามาเกี่ยวของกับการประมาณการ

ผลติ แลวควรทําอยางไรเพื*อใหผูวางแผนการผลิต สามารถสํารวจสถานการณกอนยนืยนัการผลติจรงิ
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 ผูขายปจจยัการผลติ ไมตองการกกัตนุชิน้สวนวตัถดุบิจาํนวนมากไวในคลงั เพราะตองการลดคาใชจาย

ดานการจดัเกบ็และการบํารงุรกัษา จงึไดจดัสงชิน้สวนวตัถดุบิในจาํนวนท่ีเพยีงพอตอการใชงานแตละ

วัน ปญหาก็คือ เราจะมีวิธีการสั่งซื้ออยางไร กับชิ้นสวนวัตถุดิบล็อตเล็กๆ เหลานี้ในจํานวนมากๆ โดย

ใหสงมาทุกวัน เพื*อจะไดสวนลดจากผูขาย

 ฝายการตลาดตองการพยากรณความตองการของลกูคาใหแมนยาํมากขึน้ ดวยการตดิตามรปูแบบการ

ซื้อและแนวโนมของผูซื้อ ดังนั้น ปญหาก็คือ จะมีวิธีรวบรวมขอมูลเหลานี้อยางไร เพื*อนําไปวิเคราะห

พฤติกรรมการซื้อของลูกคา 

 ความตองการดานทศันะคตขิองพนกังานทีม่ตีอระบบ โดยฝายบรหิารตองการใหพนกังานมีความจงรกั

ภักดี และมีความชอบธรรมตอการดําเนินงานทางธุรกิจที่มีตอระบบสารสนเทศที่ใชงานอยูประจําวัน  

ดังนั้น ปญหาก็คือ นักวิเคราะหระบบจะตองมีแนวทางในการนําเสนอกระบวนการใดๆ ดวยการ

ออกแบบระบบประมวลผลรายการประจําวันใหมีความยืดหยุน สงผลดีตอสุขภาพและจิตใจของ

พนกังาน การเหน็สมควรกําจดัขัน้ตอนใดทีไ่มจาํเปนออกไป การรวบขัน้ตอนใหกระชบัขึน้ การออกแบบ

โปรแกรมใหงายตอการใชงาน ซึ่งโปรแกรมจะตองประมวลผลดวยความรวดเร็วและถูกตอง เพื*อให

พนักงานมีทัศนคติที่ดีตอระบบสารสนเทศ ทั้งนี้หลายคนอาจเคยไดยินมาวา หากระบบสารสนเทศไม

สามารถตอบสนองการทาํงานไดด ีพนกังานกม็กัตอตาน และไมมัน่ใจตอขอมลูทีไ่ดรบัการประมวลผล  

ทําใหเกิดความเบื*อหน�าย และมีทัศนคติดานลบตอระบบ จนเปนที่มาของคําวา “ระบบไมเวิรก”  

หากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นจริง นักวิเคราะหระบบจะตองคนหาสาเหตุที่แทจริง และทําความ

เขาใจกับผูใชงาน จากนั้นก็จะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงระบบใหมีทิศทางที่ดีขึ้น และพึงจําไววา 

ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้น ผูใชระบบจะเปนผูที่ปฏิบัติกับระบบเปนประจําทุกวัน หากผูใช

ไมยอมรับในระบบ นั่นหมายถึงระบบไมสามารถตอบสนองการใชงานแกผูใชไดจริง ซึ่งอาจสงผลตอ

ความลมเหลวของระบบตามมา

เมื*อนกัวเิคราะหระบบ ทาํงานอยูบนปญหาเปนสวนใหญ ดงันัน้ ในบางปญหาเปนปญหาใหญทีม่คีวามสําคญั 

และจําเปนตองรีบดําเนินการแกไขโดยดวน ในขณะที่บางปญหาอาจเปนปญหาเพียงเล็กนอยที่สงผลกระทบ 

ตอบุคคลเพียงบางคนหรือบางกลุมเทานั้น แตสิ่งสําคัญยิ่งไปกวานั้นก็คือ ในที่สุดแลว การเขียนโปรแกรมเพื*อ

พัฒนาเปนระบบงาน ถึงแมจะมีสวนชวยในการแกปญหาทางธุรกิจไดก็จริง แตระบบสารสนเทศที่นํามาใชเพื*อ

แกไขปญหาใดปญหาหน่ึงใหกบัองคกร จะเปนอะไรทีม่ากกวาการเขยีนโปรแกรมเพยีงอยางเดียว กลาวคอื ใชวา 

การเขียนโปรแกรมเทาน้ันจะสามารถควบคุมปญหาไดทั้งหมด ดังนั้น การเขียนโปรแกรมจึงถูกจัดลําดับความ

สําคัญใหอยูในลําดับทายๆ ของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร โดยรูปที่ 1.3 ไดแสดงถึงขั้นตอนการแกไขปญหา

ของนักวิเคราะหระบบ
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รูปที่ 1.3  ขั้นตอนการแกไขปญหาของนักวิเคราะหระบบ
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การแกไขปญหาทางธุรกิจดวยระบบ  
ระบบ (Systems) คอืกลุมขององคประกอบตางๆ ทีม่คีวามสัมพนัธกนั แตละองคประกอบจะประสานการ

ทํางานรวมกัน เพื*อบรรลุสูเปาหมายเดียวกัน ระบบที่ดีจําเปนตองมีองคประกอบของระบบที่เรียกวา ระบบยอย 

(Subsystem) ท่ีสามารถประสานการทาํงานรวมกนัภายในระบบไดเปนอยางด ีเพื*อนาํไปสูภาพใหญของระบบให

สามารถทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย 

และตอไปนี้ คือความสัมพันธระหวางระบบกับระบบยอย 

 ระบบหนึ่งๆ อาจมีมากกวาหนึ่งเปาหมายได

 ระบบหนึ่งๆ สามารถมีระบบยอยตางๆ ได

 ระบบยอย ถือเปนองคประกอบสวนหนึ่งของระบบใหญ

 ระบบยอยจะมีเปาหมายรอง ซึ่งสนับสนุนเปาหมายหลัก

 ระบบยอยสามารถรับขอมูลและถายโอนผลลัพธไปสูระบบยอยอื*นๆ ได

รูปที่ 1.4  ภาพรวมของระบบ

ภาพรวมของระบบ จะถกูกําหนดดวยขอบเขต (Boundary) โดยขอบเขตเหลานีป้ระกอบดวยองคประกอบ

ตางๆ ของระบบที่เรียกวาระบบยอย ซึ่งระบบยอยเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของระบบ ที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลง 

ไดในระหวางขั้นตอนการออกแบบระบบ สวนสิ่งรอบตัวที่อยูภายนอกขอบเขตระบบ ก็คือสภาพแวดลอม  

(Environment) ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอระบบ และสามารถสงผลกระทบตอระบบได

ขอดีของการแตกระบบใหเปนระบบยอยก็คือ ทําใหขอบเขตของระบบงานดูแคบลง ควบคุมงายขึ้น และ

ความซบัซอนกล็ดนอยลง ทีส่าํคัญระบบยอยเหลานีจ้าํเปนตองสมัพนัธกบัระบบยอยอื*นๆ ทีเ่กีย่วของ เพื*อใหระบบ

โดยรวมสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา ระบบยอยตางๆ ก็คือฟนเฟอง 

ชิ้นเล็กๆ คอยทําหนาที่ขับเคลื*อน เพื*อใหภาพรวมของระบบใหญบรรลุผลไดตรงตามเปาหมาย
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ระบบธุรกิจ (Business Systems)
ธุรกิจจัดเปนระบบหนึ่ง เนื*องจากตรงตามคํานิยามของระบบอยางครบถวน กลาวคือ ธุรกิจจะประกอบ

ดวยระบบยอยตางๆ ที่ตองประสานการทํางานรวมกัน เพื*อไปสูเปาหมายเดียวกันคือการสรางผลกําไร นอกจาก

นี้ ระบบธุรกิจยังเปนระบบเปด ที่นอกจากมีการเชื*อมโยงเพื*อใชขอมูลรวมกันภายในระบบแลว ยังตองเชื*อมโยง

เขากับสภาพแวดลอมภายนอกอื*นๆ อีก เชน ลูกคา ผูขายปจจัยการผลิต และนโยบายของภาครัฐ  

รปูที ่1.5  ระบบธรุกจิ ประกอบดวยระบบยอยตางๆ ทีพ่รอมขับเคลื*อนใหองคกรบรรลุไปสูเปาหมายเดยีวกัน

ภาพรวมของระบบธรุกจิจะประกอบดวยระบบยอยพืน้ฐานตางๆ อันไดแก ระบบการผลติ ระบบการตลาด 

ระบบบญัช ีระบบสนิคาคงคลัง และระบบทรัพยากรมนุษย อยางไรกต็าม ระบบยอยเหลานีอ้าจยงัมีความซบัซอน

อยู ดังนั้น จึงมีการแตกเปนระบบยอยลึกลงไปไดอีก และการที่ระบบไดพยายามแตกเปนสวนยอยตางๆ ลึกลง

มากเทาใด ยอมทําใหเห็นถึงกระบวนการทํางานในระดับปฏิบัติการมากยิ่งขึ้นเทานั้น 

รปูที ่1.6  ฟนเฟองตางๆ ของระบบยอย จะคอยขบัเคลื*อนใหระบบธุรกจิสามารถดาํเนนิงานไดตอไปจนบรรลุผล 

ตามเปาหมาย 
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ในสวนของกรรมวิธีที่จะนํามาใชเพื*อใหภาพรวมของธุรกิจสามารถดําเนินไปไดดวยดีนั้น ตองขึ้นอยูกับ

ระบบยอยตางๆ ภายในระบบดีเสียกอน เชน หากธุรกิจนั้นมีระบบการผลิตที่ดี ทําใหสินคามีคุณภาพ แตถาระบบ

การตลาดไมดี ก็อาจสงผลกระทบตอยอดขาย เนื*องจากสินคาไมสามารถเจาะตลาดตามกลุมเปาหมายได ดังนั้น  

เมื*อมีการศึกษาระบบงานใดๆ จึงควรมีการพิจารณาจากมุมมองทั้ง 4 ซึ่งประกอบดวย อะไร อยางไร เมื*อไร และ 

ใคร โดยที่ 

 อะไร (What) วตัถุประสงคของระบบคอือะไร มแีผนงานหรือขัน้ตอนอะไรบาง ทีส่ามารถนาํพาองคกร

ใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว

 อยางไร (How) มีวิธีการทํางานอยางไร จําเปนตองนําเครื*องมือใดมาใชบาง เพื*อใหงานสําเร็จได

อยางรวดเร็ว

 เมื4อไร (When) จะเริ่มดําเนินงานเมื*อไร และผลสําเร็จของงานจะสําเร็จลุลวงไดเมื*อไร 

 ใคร (Who) บุคคลหรือทีมงานใดเปนผูรับผิดชอบ และแตละคนมีบทบาทหนาที่อะไร 

ชนิดของระบบสารสนเทศ (Type of Information Systems)
แน�นอนวา การวิเคราะหและออกแบบระบบ เปนการนําระบบสารสนเทศมาใชเพื*อแกไขปญหาใหกับ

องคกร แตอยางไรกต็าม ระบบสารสนเทศกม็หีลากหลายชนดิใหเลอืกใช และคงไมมรีะบบสารสนเทศใดๆ เพียง

ระบบเดียว ที่สามารถนําเสนอสารสนเทศครอบคลุมไดทั้งหมดใหแกองคกรได ดังนั้น จึงมีระบบสารสนเทศชนิด

ตางๆ มาใหเลือกใชตามความเหมาะสมของแตละองคกร ดังรายละเอียดตอไปนี้

 ระบบประมวลผลรายการประจําวัน (Transaction Processing Systems: TPS) ระบบ TPS 

เปนระบบทีถ่กูดาํเนนิการโดยพนักงานระดับปฏบิตักิาร หรอืบคุคลทีท่าํหนาทีใ่หบรกิารแกลกูคาโดยตรง 

เชน พนักงานประจําเคานเตอรหรือแคชเชียร โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานในหนาที่นั้นๆ จะเปนผูบันทึก

ขอมลูประจําวนัเขาไปในระบบ งานหลักของระบบ TPS กค็อืการบนัทกึหรอืปรบัปรงุรายการประจาํวนั

ทางธุรกิจ เชน ธุรกิจคาปลีก ไดนําระบบ TPS มาใชเพื*อบันทึกรายการขายสินคาที่เกิดขึ้นในแตละ

วัน การบันทึกรายการฝาก/ถอนเงินของลูกคาในธุรกิจธนาคาร หรือการบันทึกชั่วโมงการทํางานของ

คนงานในแตละวันเพื*อนําไปสูการจายคาแรง ความสําคัญก็คือ ระบบ TPS จัดเปนระบบพื้นฐานที่มี

ความสาํคัญตอการดาํเนินธรุกรรมทางธรุกจิขององคกร เนื*องจากระบบตางๆ ตองนาํขอมูลจากระบบ 

TPS ไปประมวลผลเปนรายงานทางสารสนเทศตามที่ตองการตอไป

 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems: OAS) เปนระบบสนับสนุนการทํางาน

แกพนักงานธุรการ ผูจัดการระดับกลางและระดับลาง และกลุมพนักงานที่มีความรูระดับมืออาชีพ 

พนักงานเหลานี้จะใชระบบ OAS ในการสรางและจัดการเอกสาร (เชน ชุดซอฟตแวรไมโครซอฟท
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ออฟฟศ) การจดัตารางเวลา และการสื*อสารผานอีเมล, วดิโีอคอนเฟอรเรนซ และกรุปแวร ซึง่ถอืเปน

กญุแจสาํคญัในการสนบัสนนุกระบวนการภายในของธรุกจิอิเลก็ทรอนกิส ทัง้นี ้กรุปแวร (Groupware) 

เปนซอฟตแวรที่นํามาใชสื*อสารกับสภาพแวดลอมภายนอกเพื*อนําไปสูการทํางานรวมกันเปนทีม 

 ระบบสารสนเทศเพื4อการจัดการ (Management Information Systems: MIS) เปนระบบท่ี

ถูกออกแบบมาเพื*อนําเสนอสารสนเทศใหกับผูบริหารระดับกลาง โดยรายงานที่ไดจากระบบ MIS  

ผูบริหารสามารถนําไปใชประโยชนเพื*อการวางแผน และควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจได ตัวอยางเชน 

ระบบจัดการงานขาย ระบบควบคุมสินคาคงคลัง และระบบวางแผนงบประมาณ ทั้งนี้ ผูจัดการฝาย

ขายจะใชประโยชนจากระบบ MIS ดวยการสั่งใหโปรแกรมพิมพรายงานยอดขายของผลิตภัณฑ ที่

สามารถสัง่พมิพใหออกรายงานแบบประจําวนั ประจาํสปัดาห ประจาํเดอืน หรือประจําป โดยรายงาน

เหลานี้ จะนําไปใชประกอบการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ เพื*อนําไปสูการวางแผนเพื*อเตรียม

ผลติภณัฑ การจัดกิจกรรมสงเสรมิการขาย และสมควรยุตกิารผลติหรืองดจาํหน�ายสนิคารายการใดบาง 

รวมถึงการควบคุมสินคาคงคลัง และการประเมินศักยภาพของพนักงานขาย ระบบ MIS จะรวบรวม

ขอมูลจากสวนงานตางๆ เขาดวยกัน ไมวาจะเปนแผนกขาย แผนกผลิต แผนกบัญชี และแผนกอื*นๆ 

ทีเ่กีย่วของ (ปจจุบนัมกัออนไลนถงึกนัแลว) จากนัน้กน็าํมาผานกระบวนการประมวลผลใหเปนรายงาน

สรปุผลสารสนเทศ ทีผู่บรหิารสามารถนาํไปใชประโยชนเพื*อการวางแผน ควบคมุ และตดัสนิใจไดตอไป 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) ตามปกติแลว ระบบ MIS มัก

รายงานสารสนเทศแกผูบรหิารระดับกลาง ท่ีมุงเนนการดาํเนินงานตามสวนงานตางๆ ภายในองคกรที่

มโีครงสรางคอนขางแน�นอนและชดัเจน เพื*อนาํไปใชวางแผน ควบคมุ และแกไขปญหาการดาํเนนิการ

ตางๆ แตระบบ MIS ไมสามารถวิเคราะหเพื*อตอบคําถามจากผูบริหารวา “จะเกิดอะไรขึ้น?…ถา….”  

หรือ “what-if” ได ดังตัวอยางเชน 

 ๏ จะเกิดอะไรขึ้น?…ถามีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศเขามาใช 

 ๏ จะเกิดอะไรขึ้น?…ถาจะรวบคลังสินคาที่มีอยู เขาดวยกันเปนหนึ่งเดียว

 ๏ จะเกิดอะไรขึ้น?…ถาจะปรับเงินเดือนเปนสองเทา พรอมคัดพนักงานบางคนออก 

ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจจะมแีบบจาํลองของกจิกรรมทีจ่ะตดัสนิใจอยูในโปรแกรม จากนัน้จะประมวลผล 

ขอมูลดิบ เปรียบเทียบ และสรางสารสนเทศเพื*อชวยรวบรวมความเชี่ยวชาญและทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับ 

การลงทุนทางการเงนิ กลยทุธทางการตลาด และการอนมุตัสินิเชื*อ อกีทัง้ยงัสนบัสนนุการเชื*อมโยงกบัฐานขอมลู

ภายนอกดวย อยางไรก็ตาม ความสําคัญของระบบ DSS ก็คือ เปนเครื*องมือชวยในการตัดสินใจเทานั้น ไมใช

ใหคอมพิวเตอรตัดสินใจแทนคน กลาวคือ ระบบจะนําเสนอทางเลือกให แลวใหมนุษยเปนผูตัดสินใจ ตัวอยาง

ระบบ DSS เชน ระบบโลจิสติกส ระบบวางแผนทางการเงิน และระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม เปนตน 
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 ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive Information Systems: EIS) เปนระบบ

สารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื*อผูบริหารระดับสูงโดยเฉพาะ ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

รวมถงึสมาชกิบอรดบรหิารในองคกร กอนอื*นตองเขาใจวาสารสนเทศของผูบรหิารระดับสงูนัน้ สามารถ

มาจากทั้งแหลงภายในและภายนอกองคกร ผานการนําระบบสารสนเทศมาใชเพื*อคนหาโอกาสใหมๆ 

ทางธรุกจิ ซึง่นบัวนัจะมรีปูแบบทางธรุกจิทีซ่บัซอนและมีคูแขงขนัจาํนวนมาก ผูบริหารระดบัสูงมหีนาที่ 

กาํหนดแผนกลยทุธและยทุธวธิ ีซึง่สวนใหญเปนการวางแผนระยะยาวในการตัดสนิใจถงึอนาคตของ

องคกร ดังนั้น สารสนเทศที่ไดจากระบบ DSS จะแตกตางจากระบบ EIS ตรงที่ระบบ EIS ถูกพัฒนา

ขึน้มาเพื*อผูบรหิารระดับสงูโดยเฉพาะ ในขณะทีร่ะบบ DSS พฒันาเพื*อผูบรหิารระดบัอาวโุส ทีส่าํคญั 

ระบบ EIS จะใช Key Factors ทีส่ามารถชีน้าํไปสูปจจยัแหงความสําเร็จเพื*อใหบรรลผุลตามวิสยัทศัน 

ซึ่งถือเปนปจจัยหลักที่ทุกธุรกิจจะตองคนหาใหพบ เชน ปจจัยในการสรางธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขัน 

และปจจัยในการสรางความพึงพอใจแกลูกคา เปนตน

 ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert Systems: ES) จัดเปนสาขาหน่ึงของ ปญญาประดิษฐ (Artificial  

Intelligent: AI) ที่มุงเนนดานความเขาใจเก่ียวกับวิธีการ เพื*อใหคอมพิวเตอรมีความเฉลียวฉลาด

เหมอืนกบัมนุษย ไมวาจะเปนดานการคดิ การคนหาเหตุผล การเรียนรู และการกระทํา อยางไรกต็าม 

ระบบนี้ในบางครั้งอาจเรียกวา ระบบฐานความรู (Knowledge Based) โดยจะรวบรวมความรูจาก 

ผูเชีย่วชาญตามสาขาตางๆ และจัดเก็บลงในฐานความรู ทีส่ามารถนาํมาประยกุตใชเพื*อใหเกดิผลสาํเร็จ 

ในดานตางๆ เชน การนํามาใชกับธุรกิจเพื*อวิเคราะหทางการเงิน การนํามาใชกับธุรกิจอุตสาหกรรม 

ในการคนหาแหลงทรพัยากรนํา้มนั หรอืการนาํมาใชกบัวงการแพทยเพื*อวเิคราะหโรคราย ความสาํคญั

ของระบบผูเชี่ยวชาญก็คือ เปนการนําระบบคอมพิวเตอรมาตัดสินใจแทนมนุษย ภายใตฐานความรู 

ที่เกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญในเรื*องนั้นๆ เปนการเฉพาะ

 ระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจแบบทั่วทั้งองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP)

เปนระบบสารสนเทศที่มุงเนนการแกปญหาระดับองคกรเปนหลัก ดวยการบูรณาการระบวนการทาง

ธุรกิจใหมีการเชื*อมโยงถึงกันแบบทั่วทั้งองคกร เชน ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบขนสง ระบบ

บญัช ีระบบการเงนิ ระบบการตลาด และระบบงานดานทรพัยากรมนษุย สงผลใหระบบงานเหลานีไ้ด

รบัการเชื*อมโยงถงึกนัแบบท่ัวทัง้องคกร ระบบ ERP ชวยสรางคณุคาทัง้ในดานการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงาน และชวยใหผูบริหารสามารถไดรับสารสนเทศที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ ซึ่งตาม

ปกติแลว บริษัทขนาดใหญมักประกอบดวยหน�วยปฏิบัติการทางธุรกิจตางๆ จํานวนมาก อีกทั้งยังอาจ

กระจายอยูตามแหลงที่ตั้งตางๆ ที่หางไกลกัน ดังนั้น หากบริษัทเหลานี้ไดนําระบบ ERP มาใช ก็จะ

บงัคบัทศิทางการปฏบิตังิานของพนกังานใหเปนไปตามกระบวนการภายใตมาตรฐานเดยีวกนัไดทัว่โลก  

และดวยระบบ ERP เปนระบบที่มีความซับซอนสูง และยังมีขีดความสามารถในการเชื*อมโยง
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กระบวนการทางธรุกิจแบบทัว่ทัง้องคกร จงึทาํใหตนทนุของระบบ ERP มีราคาทีส่งูมาก สําหรบับรษิทั

ซอฟตแวรระดับโลกที่พัฒนาระบบ ERP ไดแก Microsoft, SAP, Oracle และ IBM

สวนประกอบของระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศสามารถนาํเทคโนโลยคีอมพวิเตอรมาชวยดาํเนนิงานในบางสวนหรอืทัง้หมดกไ็ด เพื*อให 

บรรลุผลตามจุดมุงหมายของงานนั้นๆ อยางไรก็ตาม ใชวาระบบสารสนเทศทุกระบบ จะตองประมวลผล 

โดยคอมพิวเตอรทกุครัง้ไป แตโดยสวนใหญแลว ก็ใชคอมพิวเตอรกนัทัง้นัน้ ดวยเหตผุลจากคาํวา “ระบบสารสนเทศ”  

ซึ่งหมายถึงระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรนั่นเอง โดยสวนประกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศที่ใช

คอมพิวเตอร จะประกอบไปดวยสวนสําคัญตางๆ ดังตอไปนี้

รูปที่ 1.7  สวนประกอบของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอร

1. ฮารดแวร (Hardware) ประกอบดวยอุปกรณตางๆ เชน โปรเซสเซอร จอภาพ คียบอรด และ

เครื*องพิมพ อุปกรณเหลานี้จะทํางานรวมกันเพื*อนําไปสูการประมวลผล และแสดงผลขอมูล/สารสนเทศ   

2. ซอฟตแวร (Software) หมายถึงโปรแกรมหรือชดุของโปรแกรมทีน่าํมาใชสาํหรบัส่ังงานใหฮารดแวร 

ประมวลผลในสิ่งที่ตองการ 

3. ฐานขอมลู (Data) หมายถงึกลุมของแฟมขอมูล หรอืตารางทีม่กีารเชื*อมโยงความสมัพนัธเขาดวยกนั  

ฐานขอมูลถูกใชเปนศูนยรวมของขอมูลตางๆ เพื*อแบงปนการใชงานรวมกันภายในองคกรและระหวางองคกร
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4. ระบบการสื4อสารโทรคมนาคม (Telecommunications) เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดานการสื*อสาร 

โทรคมนาคม เครือขาย และอินเทอรเน็ต โดยที่ “การสื4อสารโทรคมนาคม” หมายถึงการสงสัญญาณ

อเิลก็ทรอนกิสเพื*อตดิตอสื*อสาร ผานสื*อกลางทีเ่ชื*อมตอระหวางตนทางกบัปลายทางทีอ่ยูหางไกลกนั ซึง่สามารถ

สื*อสารไดทัง้แบบใชสายหรอืไรสายกไ็ด รวมถงึการนาํเทคโนโลยีดาวเทียมมาใชกบักรณกีารสื*อสารขามทวปี สวน 

“เครือขาย” เปนการเชื*อมตอคอมพิวเตอรและอปุกรณตางๆ เขาดวยกนัเพื*อแบงปนการใชงานทรัพยากรรวมกนั

บนเครือขาย ในขณะที่ “อินเทอรเน็ต” เปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญระดับโลก ประกอบดวยเครือขาย

จํานวนนับพันที่ถูกเชื*อมตอเขาดวยกัน เพื*อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมถึงการใชอินเทอรเน็ตในการทองเว็บ

เพื*อเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ 

5. ขั้นตอนการทํางาน (Procedures) ประกอบดวย กลยุทธ นโยบาย วิธีการ และกฎระเบียบการใช

ระบบสารสนเทศ อันไดแก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการบํารุงรักษา และการควบคุมความปลอดภัยของระบบ

คอมพิวเตอร ทั้งนี้ ขั้นตอนการทํางาน จะถูกนําไปใชเปนตัวแทนการดําเนินงานทางธุรกิจจริงๆ ในแตละวัน ที่

พนักงานหรือเจาหนาที่ทุกคนจะตองปฏิบัติตามคําสั่งและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวอยางเครงครัด เพื*อใหเปน

ไปตามนโยบายขององคกร

6. คน (People) หมายถึงบุคลากร ซึ่งถือเปนสวนประกอบสําคัญที่สุด โดยพวกเขาเหลานั้น มีบทบาท

สําคัญตอการสรางความสําเร็จและความลมเหลวใหแกองคกร บุคลากรในระบบสารสนเทศประกอบดวยบุคคล

มากมายหลายตําแหน�งดวยกัน เชน โปรแกรมเมอร นักวิเคราะหระบบ วิศวกรเครือขาย นักออกแบบฐานขอมูล 

และผูใชปลายทาง 

มิติของระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ ใชวาจะเกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียว แตการบริหารงานระบบ

สารสนเทศใหไดผล จําเปนตองศึกษาถึงโครงสรางพฤติกรรมองคกร การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี 

ครั้นเมื*อครบองคประกอบดังกลาว ก็จะไดมาซึ่งระบบ

สารสนเทศท่ีสามารถนาํมาใชแกไขปญหาทางธรุกจิไดอยาง

มีประสิทธิภาพ รูปที่ 1.8 คือมิติของระบบสารสนเทศ ที่

แสดงถึงพลังของระบบสารสนเทศ อันเปนเครื*องมือสําคัญ

ตอการหาทางออกเพื*อแกไขปญหาจากสภาพแวดลอมทาง

ธรุกจิ อยางไรกต็าม เพื*อใหการเรยีนรูดานระบบสารสนเทศ

ใหมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น จําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยว

กับความรูดานองคกร การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

รปูที ่1.8 ระบบสารสนเทศ ใชวาเปนเรื*องราวเก่ียวกับ

คอมพวิเตอรเพยีงอยางเดยีว แตจะเก่ียวของกบัองคกร 

การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี
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องคกร (Organizations) 
ระบบสารสนเทศถอืเปนสวนหนึง่ขององคกร นอกจากนีส้วนประกอบหลักขององคกร ยงัเกีย่วของกบัคน 

โครงสราง กระบวนการทางธุรกิจ การเมือง และวัฒนธรรมองคกร 

องคกรจะมโีครงสรางทีป่ระกอบไปดวยระดบัตางๆ และมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดานแตกตางกนั โครงสราง

ดังกลาวยังเผยใหเห็นถึงการใชแรงงานตามสวนงานตางๆ ที่มีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน ทั้งนี้อํานาจและ

ความรับผิดชอบในบริษัทจะไดรับการจัดเปนลําดับชั้น ที่มีรูปทรงคลายประมิด โดยระดับบนสุดของลําดับชั้น

คือ ผูบริหารระดับสูง ทําหนาที่วางแผนระยะยาวหรือที่เรียกวาแผนกลยุทธ เพื*อกําหนดทิศทางขององคกร  

การนาํกลยทุธทางระบบสารสนเทศมาใชเพื*อวางแผนการผลติและรองรบัการเตบิโตขององคกรในอนาคต ในขณะ

เดยีวกันกจ็ะตองบรหิารเงนิ การลงทนุในองคกรไดอยางมีประสทิธภิาพ สวน ผูบรหิารระดบักลาง ไดแก ผูจดัการ 

ตามสวนงานตางๆ จะรบันโยบายจากผูบรหิารระดับสงูมาวางแผน และกําหนดยทุธวธิเีพื*อนาํไปสูการบรรลแุผนตาม

เปาหมายทีค่าดหวงั และลาํดบัสดุทายคอื ผูบรหิารระดบัลาง ไดแก หวัหนาคนงาน และซูเปอรไวเซอร (Supervisor)  

ซึ่งจะรับแผนงานจากผูบริหารระดับกลางมาปฏิบัติเพื*อทําใหเกิดผล ทําหนาที่จัดการ ตรวจตรา มอบหมายและ

ติดตามการทํางานของพนักงาน และควบคุมงานประจําวันของธุรกิจใหดําเนินการโดยปกติ  

รูปที่ 1.9  โครงสรางการบริหารงาน 3 ระดับ ซึ่งแสดงถึงความตองการในสารสนเทศท่ีแตกตางกัน
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ทั้งระบบสารสนเทศและองคกรตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ระบบสารสนเทศถูกกอรางขึ้นโดยผูบริหาร 

ดวยการนํามาใชเปนเครื*องมือในการนําเสนอรายงานทางสารสนเทศ รวมถึงสิ่งที่น�าสนใจอื*นๆ ใหแกธุรกิจและ

องคกร ในขณะเดียวกัน องคกรก็จะตองเขาใจถึงบทบาทสําคัญของระบบสารสนเทศ และพรอมที่จะอาแขน

เปดรับ ดวยการนําระบบสารสนเทศมาใชงาน ก็เพื*อใหองคกรสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหมๆ เหลานี้

อยางไรก็ตาม สําหรับองคกรที่ทําธุรกิจทั่วไป เปาหมายสวนใหญก็คือผลกําไรหรือผลตอบแทนจากการ

ประกอบธุรกิจ แตผลตอบแทนที่ไดจากการทําธุรกิจก็ยังสามารถแบงออกเปนผลตอบแทนที่สามารถประเมินคา

ได และประเมินคาไมได ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. ผลตอบแทนที่สามารถประเมินคาได (Tangible) คือผลตอบแทนที่สามารถประเมินคาในรูปของ

ตัวเงินได เชน 

 เพิ่มยอดขาย

 ลดคาใชจายดานเอกสาร 

 ลดคาลวงเวลาทํางาน

 ประหยัดพลังงาน

 เพิ่มชองทางการตลาด และโอกาสในการเพิ่มยอดขาย

2. ผลตอบแทนทีไ่มสามารถประเมินคาได (Intangible) คอืผลตอบแทนท่ียากตอการประเมินคาในรปู 

ของตัวเงินไดชัดเจนลงไป แตเปนผลตอบแทนที่มีผลทางออมตอธุรกิจ เชน 

 ทัศนะคติของลูกคาที่มีตอองคกรดีขึ้น

 ผลิตภัณฑมีคุณภาพสูงขึ้น

 พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางานดีขึ้น

 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน

 มีความน�าเชื*อถือมากขึ้น

 การนําเสนอสารสนเทศตรงเวลามากขึ้น

การบริหารจัดการ (Magement)
องคกรจะมีแนวทางในการบริหารจัดการอยูมากมาย ไมวาจะเปนการตัดสินใจ การกําหนดแผนงานเพื*อ

แกไขปญหาใหกับองคกร และดวยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอและเปนไปตามยุคสมัย ผูบริหารจึง

ตองมีวิสัยทัศนดวยการนํากลยุทธมาปรับใชเพื*อใหองคกรอยูรอดและยั่งยืน พวกเขาจะจัดสรรเงินลงทุนและ

ทรพัยากรมนษุยเพื*อรวมมอืรวมใจในการทาํงานจนประสบผลสําเรจ็ในทางธุรกจิ นอกจากน้ียงัตองมีความเปนผูนาํ 

สามารถนาํระบบสารสนเทศมาใชกบัธรุกิจ เพื*อใชเปนเครื*องมอืไปสูความหวัง ความฝน ภายใตโลกแหงความจริง
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ลําดับชั้น ความรับผิดชอบ
ประเภท

การตัดสินใจ

ชนิดของ

ระบบสารสนเทศ

ผูบริหารระดับสูง พัฒนาแผนระยะยาว กําหนดเปาหมาย 

วางแผนและกําหนดกลยุทธ

ไมมีโครงสราง EIS, MIS, DSS, OAS

ผูบริหารระดับกลาง พัฒนาแผนระยะสั้น กําหนดเปาหมาย

วางแผนและกําหนดยุทธวิธี

กึ่งโครงสราง MIS, DSS, OAS

ผูบริหารระดับลาง พัฒนางานแบบวันตอวัน วางแผนและ

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

มีโครงสราง MIS, OAS

พนักงานปฏิบัติงาน งานในหนาที่ประจําวัน มีโครงสราง TPS, OAS

รูปที่ 1.10  ประเภทการตัดสินใจและชนิดของระบบสารสนเทศที่ใชงานของผูบริหารระดับตางๆ

สําหรับประเภทการตัดสินใจของผูบริหารแตละระดับ ดังตารางรูปที่ 1.10 สามารถอธิบายไดดังนี้

1. การตัดสินใจแบบมโีครงสราง (Structured Decision) เปนการตดัสินใจทีรู่ลวงหนาวา เหตกุารณ

นั้นจะตองเกิดขึ้น และมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาหรือเตรียมการตัดสินใจไวแลว เพียงแตรอ

เวลาทีจ่ะเกิดเหตุการณดงักลาว สาํหรบัการตดัสนิใจแบบมโีครงสรางมักเปนการตดัสนิใจของผูบรหิารระดับลาง 

หรือพนักงานระดับปฏิบัติการ

2. การตดัสนิใจแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Decision) เปนประเภทการตดัสินใจท่ีผสมผสาน 

ระหวางการตัดสินใจแบบมีโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง กลาวคือ ปญหาท่ีเกิดขึ้นอาจสามารถคาดเดา

เหตุการณลวงหนาได แตก็ใชวาจะสามารถระบุไดชัดเจนลงไปเหมือนกับการตัดสินใจแบบมีโครงสราง สําหรับ

การตัดสินใจประเภทนี้ มักเปนการตัดสินใจของผูบริหารระดับกลาง

3. การตดัสนิใจแบบไมมโีครงสราง (Unstructured Decision) เปนการตดัสินใจทีไ่มสามารถคาดเดา 

เหตุการณลวงหนาไดเลยวา จะเกิดเหตุการณอะไรขึ้น เกิดเมื*อไร ซึ่งรูปแบบการตัดสินใจดังกลาว มักเปนการ

ตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง

เทคโนโลยี (Technology)
เทคโนโลยสีารสนเทศ จัดเปนหน่ึงในเครื*องมอืทีผู่บรหิารสามารถนาํมาใชเพื*อรบัมอืกบัความเปล่ียนแปลง

ตางๆ ไดเปนอยางดี อุปกรณคอมพิวเตอรถูกนํามาใชเพื*อการปอนขอมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธทาง

สารสนเทศไดอยางรวดเร็ว และยังสามารถเชื*อมโยงเปนเครือขายเพื*อใชงานรวมกับคอมพิวเตอรประเภทอื*นๆ  

อยางเครื*องพีดีเอ คอมพิวเตอรโนตบุก และโทรศัพทเคลื*อนที่ ในสวนของซอฟตแวร ก็จะนํามาใชควบคุมระบบ
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คอมพวิเตอรและอปุกรณ ใหทาํงานหรือประมวลผลแบบอัตโนมัต ิซึง่ในปจจบุนัมซีอฟตแวรตางๆ มากมายทีผู่ใช

สามารถคัดเลือกมาใชใหเหมาะกับลักษณะงาน การนําระบบฐานขอมูลมาใชเพื*อเปนศูนยรวมขอมูล ที่ทุกคนใน

องคกรสามารถเขาถึงและใชทรัพยากรขอมูลรวมกันได รวมถึงการพัฒนาเปนคลังขอมูลขนาดใหญ นอกจากนี้ 

เทคโนโลยีการสื*อสารที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื*อง ทําใหเราสามารถเชื*อมโยงเครือขายในองคกรเขากับ 

เครือขายภายนอกอยางอินเทอรเน็ตหรือเวิรลไวดเว็บไดอยางงายดาย กอใหเกิดธุรกรรมบนอินเทอรเน็ต เชน 

ระบบอีคอมเมิรซ และการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และดวยประโยชนของเทคโนโลยีเหลานีน้ีเ่อง 

ภาคธรุกจิในแตละองคกร จงึไดใสใจถึงโครงสรางพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอันดับตนๆ 

รปูที ่1.11 ระบบสารสนเทศคอืระบบการทาํงานทีน่าํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเพื*อควบคมุ 

สื*อสาร จัดเก็บ เรียกดู จัดการและนําเสนอสารสนเทศ โดยจะสนับสนนุระบบการทํางานใหแก

องคกรในทกุภาคสวน

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
การวเิคราะหและออกแบบระบบ ทีต่ัง้อยูบนพืน้ฐานของระบบงานทางคอมพวิเตอรหรอืระบบสารสนเทศ

นัน้ ไดรเิริม่ขึน้เมื*อป ค.ศ. 1950 และต้ังแตนัน้มา สภาพแวดลอมดานการพัฒนาระบบกไ็ดรบัการเปล่ียนแปลงมา

โดยตลอดจากแรงหนนุดานความตองการขององคกร เชนเดยีวกบัการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรที่มาพรอมกับขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น โดยในป ค.ศ. 1950 การพัฒนาระบบจะมุงเนนไปที่

กระบวนการของซอฟตแวรทีค่าํนึงถงึประสทิธภิาพดานการประมวลผลเปนเปาหมายหลกั แมวาเราจะยอมรับใน

เรื*องความเร็วดานการประมวลผลของคอมพิวเตอรก็ตาม แตคอมพิวเตอรในยุคนั้นก็มีขนาดใหญโต ราคาแพง 

แถมยังมีความน�าเชื*อถือตํ่า
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ตอมาในป ค.ศ. 1960 ไดเกดินวตักรรมใหม คอมพวิเตอรมขีนาดเล็กลง ประมวลผลขอมลูเร็วขึน้ และมีราคา

ถกูลง จนเปนท่ีมาของมนิคิอมพวิเตอร ซึง่ในชวงดงักลาวนีเ้อง ไดกลายเปนจดุเริม่ตนของอุตสาหกรรมซอฟตแวร

ที่องคกรสวนใหญมักพัฒนาระบบงานของพวกเขาดวยทีมงานภายในของเขาเอง (In-House Development)  

และตอมา มมุมองดานการพฒันาระบบเริม่เปลีย่นแปลงอกีครัง้เมื*อป ค.ศ. 1970 เปนตนมา มีการนาํกฎระเบยีบ

มาใชกบัขัน้ตอนการพฒันาซอฟตแวร ทมีงานพฒันาระบบมรีะเบยีบวนิยัในการทํางานมากขึน้ ดวยความพยายาม

นําหลักวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพื*อใหการพัฒนาระบบหรือการพัฒนาซอฟตแวรมีความแน�นอนและมีความ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในทํานองเดียวกันกับการนําหลักวิศวกรรมมาใชนั่นเอง ซึ่งในชวงนั้นก็ไดเร่ิมนําซอฟตแวร

จัดการฐานขอมูลมาใช ภายใตแบบจําลองฐานขอมูลลําดับชั้นกับแบบจําลองฐานขอมูลแบบเครือขาย ซึ่งชวย

ใหการจัดเก็บและดึงขอมูลออกมาใชมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และดวยการมาของซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลนี้

เอง จึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาระบบที่มุงเนนขอมูลกับกระบวนการ (Data and Processes) เปนครั้งแรก 

จนไดรับความนิยมเรื*อยมาจนถึงทุกวันนี้ 

ป ค.ศ. 1980 กอเกดิการนําคอมพวิเตอรมาใชในองคกรแบบครัง้ใหญ โดยเฉพาะการนาํไมโครคอมพิวเตอร

มาใชในองคกร เพื*อใชเปนเครื*องมือในการประมวลผลขอมูลและดําเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรม

ซอฟตแวรไดมีการขยายตัวมากขึ้น มีซอฟตแวรสําเร็จรูปจําหน�ายอยูทั่วไป สามารถนํามาติดตั้งใชงานบนไมโคร

คอมพิวเตอรไดดวยตนเอง นักพัฒนาเริ่มเขียนโปรแกรมโดยใชภาษารุนที่ 4 มากขึ้นภายใตระบบจัดการฐาน

ขอมลูเชงิสมัพันธ มซีอฟตแวรประเภทเคสทลูสทีเ่หลานกัพฒันาสามารถนาํมาใชเปนเครื*องมือชวยพฒันาระบบ 

ทําใหทํางานงายและสอดคลองตรงกันมากขึ้น คอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาใหมีขนาดเล็กลง เร็วขึ้น และราคา

ถูก สวนโปรแกรมระบบปฏิบัติการก็ไดรับการพัฒนามาเปนรูปแบบกราฟก (เชน MS-Windows) ที่ผูใชสามารถ

โตตอบกบัระบบผานอปุกรณเมาส ในขณะเดียวกัน องคกรตางๆ ก็ไดหนัมาใชโปรแกรมแบบกราฟกโหมดกนัมาก

ขึ้น การพัฒนาระบบแบบ In-House เริ่มลดนอยลง โดยไดหันไปซื้อซอฟตแวรจากผูผลิตซอฟตแวรกันมากขึ้น 

สงผลใหงานของนกัพฒันาระบบไดเปลีย่นจากการเปนผูสราง (Builder) มาเปนผูรบัวางระบบ (Integrator) แทน

การพัฒนาระบบภายใตสภาพแวดลอมในชวงป ค.ศ. 1990 เปนตนมา ไดมุงเนนในเรื*องของการบูรณา

การระบบเขาดวยกัน นักพัฒนาจะใชสภาพแวดลอมการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล เชน PowerBuilder หรือ 

Visual Basic ในการออกแบบยสูเซอรอนิเตอรเฟซสาํหรบัระบบทีร่นัอยูบนแพลต็ฟอรมของไคลเอ็นต/เซริฟเวอร 

มกีารนาํฐานขอมลูเชงิสมัพนัธและฐานขอมลูเชงิวตัถมุาใช ผานผลติภณัฑซอฟตแวรจดัการฐานขอมูลจาก Oracle, 

Microsoft หรือ Ingres ทีท่าํงานบนฝงเซริฟเวอร ในขณะเดยีวกนั องคกรขนาดใหญจะตดัสินใจซือ้แอปพลเิคชนั 

ระดับองคกรจาก SAP หรือ Oracle เพื*อบูรณาระบบงานตางๆ เขาดวยกันเปนหนึ่งเดียว จนกระทั่งชวงกลางป 

ค.ศ. 1990 การพัฒนาระบบกไ็ดหนัมาพฒันาบนพ้ืนฐานของเว็บเบส (Web-Based) ภายใตเครอืขายอนิเทอรเนต็

กันมากขึ้น 
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ปจจบุนั การพฒันาระบบยงัคงมุงเนนการพฒันาบนพืน้ฐานของเวบ็เบส เนื*องจากเปนระบบเปดทีม่จีดุเดน

คอื แอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาบนพืน้ฐานของเวบ็เบสนัน้ สามารถนําไปใชบนเครอืขายอนิทราเนต็ และเอ็กซทราเนต็ได

โดยแทบไมตองปรบัปรงุแกไขโปรแกรมใดๆ ในขณะเดยีวกนั การรนัโปรแกรมกย็งัคงรนัอยูบนโปรแกรมเบราเซอร 

เชนเดิม ที่สามารถเชื*อมโยงเครือขายทั้งแบบภายในและภายนอกภายใตโครงขายอินเทอรเน็ต อีกทั้งอุปกรณที่

เชื*อมตอหรือเขาถึงระบบ ยังรองรับอุปกรณที่หลากหลาย ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร โนตบุก และอุปกรณมือถือ

ตางๆ ทั้งแบบเชื*อมโยงผานสายหรือไรสาย 

ความหมายของการวิเคราะหระบบ
การวเิคราะหระบบ เปนกระบวนการทาํความเขาใจและระบรุายละเอยีดถงึปญหา เพื*อพจิารณานาํระบบ

สารสนเทศอะไรเขาไปแกไขปญหาเหลานัน้ใหบรรลสุูความสาํเรจ็ ดงันัน้ หากองคกรเกดิปญหา ซึง่อาจเปนผลพวง 

มาจากสภาพแวดลอมตางๆ ทีก่ดดนัธรุกจิตองเรงปรบัตวั ดวยการพฒันาระบบเดิมทีเ่ปนอยูใหมปีระสิทธภิาพสูง

มากขึน้ โดยมหีลากหลายปจจยัดวยกนั ทีน่าํไปสูการเรียกรองใหนาํระบบใหมมาใชทดแทนระบบเดมิ อันเนื*องมาจาก

1. ตองการปรบัปรงุงานบรกิารใหดยีิง่ข้ึน จดุประสงคกค็อื ตองการอาํนวยความสะดวกแกลกูคาทีเ่ขา

มาติดตอใชบริการ รวมถึงการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกใหมๆ ใหแกลูกคาเพื*อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

และยังถือเปนการสรางคุณคางานดานบริการใหแกลูกคาอีกดวย

2. เพื4อสนบัสนนุสนิคาและการบรกิารใหมๆ  สนิคาและการบรกิารใหมๆ  สวนใหญมกัมกีารนําอุปกรณ

ทางไอทีสมัยใหมเขามาใช ตัวอยางเชน ซอฟตแวรระบบรานเชาดีวีดี จะทําการอัปเดตแตมสะสมใหกับลูกคาที่

เปนสมาชิกแบบอัตโนมัติทันทีเมื*อมีการชําระเงิน หรือบรรจุภัณฑ หีบหอสินคา ที่ไดนําเทคโนโลยี RFID มาใช

ติดตามความเคลื*อนไหว ซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนเปนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จําเปนตองนําอุปกรณไอทีสมัยใหมที่

เกี่ยวของมาใช เพื*อสนับสนุนสินคาและการบริการใหมๆ 

3. เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน เนื*องจากระบบงานเดมิทีใ่ชงานอยูในปจจบุนั อาจไมสามารถทาํงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ไดคนพบขอบกพรองหลายสวนดวยกันทําใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปดวยความ

ลาชา และในการรองขอเพื*อแสดงรายงานทางสารสนเทศ ตองใชเวลานานมาก หรืออุปกรณฮารดแวรที่ใชงาน

อยูปจจุบัน ไดกลายเปนเทคโนโลยีที่ลาสมัยไปแลว ไมสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจไดอีก จึงตองมีการ

เปลี่ยนแปลงอุปกรณฮารดแวรเหลานี้ใหม 

4. ตองการสารสนเทศมากขึ้น เนื*องจากการดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบัน มีการแขงขันกันอยางดุเดือด 

ผูบริหารจึงมีความจําเปนตองการสารสนเทศมากขึ้น เพื*อนํามาใชประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น หากระบบเดิมไม

สามารถตอบสนองรายงานทางสารสนเทศดังกลาวได ก็ยอมสงผลเสียตอโอกาสในการทํากําไร 
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5. ตองการระบบควบคมุทีด่ ี ระบบงานทีด่จีะตองมรีะบบควบคุมทีม่ปีระสิทธภิาพ รดักมุ เพื*อสรางความ

มัน่ใจตอขอมลูทีจ่ดัเก็บน้ันมคีวามถูกตองและปลอดภัย ตวัอยางการควบคมุดานความปลอดภยั เชน การใชรหัส

ผาน การกําหนดสิทธิ์ในการใชงานแตละระดับ และการเขารหัสขอมูล นอกจากนี้ ยังอาจใชอุปกรณไบโอเมตริก

ที่สามารถชี้ระบุตัวบุคคล ที่มีความเปนเฉพาะและยากตอการลอกเลียนแบบ เชน เครื*องสแกนลายนิ้วมือ ฝามือ 

มานตา หรือใบหนา สิ่งเหลานี้ลวนเปนกลไกเพื*อควบคุมระบบใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และยังปองกันผูที่

ไมมีสวนเกี่ยวของที่พยายามเขาถึงเพื*อลักลอบดูขอมูล อยางไรก็ตาม นโยบายดานระบบควบคุมการทํางานและ

ความปลอดภัย ควรอยูในระดับที่เพียงพอ เหมาะสม และเปนที่ยอมรับ เนื*องจากหากมีระบบควบคุมที่มากเกิน

ความจําเปน จะกลายเปนการสรางความยุงยากและความไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน 

6. ชวยลดตนทุน ในบางครั้ง ระบบงานเดิมที่ใชอยูเปนระบบเกาที่ถูกใชงานมาแตอดีต (เชน เครื*อง

เมนเฟรมยคุเกา) ทาํใหมตีนทนุการบาํรงุรกัษาระบบคอนขางสูงทเีดยีว เพราะเปนเทคโนโลยเีฉพาะ ตองพึง่พาผู

เชีย่วชาญดานเทคนคิเปนกรณพีเิศษ และมีคาใชจายสงูมากหากคิดจะอัปเกรดอุปกรณเหลานัน้ ดงันัน้ หากเปนไปได 

กค็วรปรับปรุงระบบดวยการเปลีย่นมาใชเทคโนโลยีใหมๆ  ทดแทน เนื*องจากไมโครคอมพวิเตอรและอุปกรณไอที 

ในยุคปจจุบันมีราคาไมแพง คุมคาตอการลงทุน และยังชวยลดคาใชจายดานการบํารุงรักษาระบบในระยะยาว

ใหแกองคกรได

นอกจากนี้ ก็ยังมีคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญที่ไดนําแนวคิดของคําวา “PIECES” มาใชรวมกับปจจัยดาน

การเรียกรองใหพัฒนาระบบใหมเพื*อทดแทนระบบเดิม ดวยการแจกแจงปญหาออกเปนคําตางๆ ดังนี้ 

P (Performance) คือความตองการใหมีการปรับปรุงดานการปฏิบัติงาน

I  (Information) คือความตองการใหมีการปรับปรุงดานขอมูลสารสนเทศ

E  (Economics) คือความตองการใหมีการควบคุมดานตนทุน คาใชจาย

C  (Control) คือความตองการใหมีระบบการควบคุม และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี

E  (Efficiency) คือความตองการใหผูใชและระบบงาน สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

S  (Service) คือความตองการใหมีการปรับปรุงงานดานบริการ ทั้งตอพนักงานและลูกคาใหดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้การตอบสนองตอความตองการพัฒนาระบบใหม อาจเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นจาก

หลายๆ ขอรวมกันก็ได

แนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การวิเคราะหระบบ ใชวาจะตองตัดสินใจพัฒนาระบบใหมเพื*อทดแทนระบบเดิมเสมอไป กลาวคือ  

นกัวเิคราะหระบบจะศกึษาความเปนไปได และดําเนนิการตดัสินใจภายใตแนวทางท่ีเหมาะสม ซึง่ประกอบไปดวย  

3 แนวทางดวยกัน คือ
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1. ไมตองดําเนินการใดๆ อันเนื*องมาจากมีขอจํากัดบางประการ ทําใหยังคงตองใชระบบเดิมตอไป  

โดยไมมกีารปรับปรงุใดๆ เพราะอาจมีขอจํากัดบางอยาง เชน ระบบมคีวามซบัซอนเกนิไป มีความเสีย่งสงู ตนทนุ

จํากัด หรืออยูในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะหระบบงานเดิม นักวิเคราะหระบบอาจพบ

วา เทคโนโลยีที่ใชอยูในระบบเดิมนั้น มีความเหมาะสมและลงตัวกับสภาพแวดลอมของธุรกิจอยูแลว ไมมีความ

จําเปนตองปรับปรุงหรือตองวิ่งตามเทคโนโลยีใหมๆ เพราะอาจไมคุมคาตอการลงทุน 

2. ปรับปรุงระบบเดิมใหดียิ่งข้ึน คือยังคงใชระบบเดิมอยู แตจะมีการปรับปรุงองคประกอบบางสวน

ของระบบใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกวาเดิม

3. พัฒนาระบบใหม เปนการตัดสินใจพัฒนาระบบขึ้นมาใหม เพื*อทดแทนระบบงานเดิม 

งานของนักวิเคราะหระบบ
1. วิเคราะหระบบเทานั้น เปนกรณีของนักวิเคราะหระบบที่ทําหนาที่ศึกษาระบบงานที่เกี่ยวของกับ

กิจกรรมทางธุรกิจเปนการเฉพาะ ดวยการมุงเนนถึงการรวบรวมขอมูลและกําหนดความตองการ โดยไมรับ 

ผิดชอบงานดานการออกแบบระบบ เราจะเรียกตําแหน�งงานนี้วา Information Analysts 

2. วิเคราะหและออกแบบระบบ เปนกรณีของนักวิเคราะหระบบที่นอกจากจะตองรับผิดชอบงานดาน

การศึกษาระบบใหเสรจ็สิน้แลว ยังมหีนาทีเ่พิม่เตมิคอืงานดานการออกแบบระบบใหม ซึง่เราจะเรยีกตาํแหน�งงาน

นี้วา Systems Designer หรือ Applications Developers

3. วเิคราะห ออกแบบระบบ และเขยีนโปรแกรม เปนกรณขีองนกัวเิคราะหระบบทีท่าํหนาทีท่ัง้ศกึษา

ระบบงาน ออกแบบขอกาํหนด ออกแบบและเขียนโปรแกรม เราจะเรียกตาํแหน�งงานน้ีวา Programmer Analysts

จะพบวา นักวิเคราะหระบบอาจเปนบุคคลคนเดียวกันกับโปรแกรมเมอรก็เปนได แตในกรณีดังกลาว

เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญที่มีระบบงานซับซอน มักมีการจัดสรรหนาที่ตําแหน�งงานไว

อยางชัดเจน เชน นักวิเคราะหระบบมีหนาที่วิเคราะหและออกแบบระบบ สวนโปรแกรมเมอรก็จะรับหนาที่เปน

ผูเขียนโปรแกรมตามที่นักวิเคราะหระบบไดออกแบบไว 

ทักษะความรูที่จําเปนตอนักวิเคราะหระบบ 
บคุคลทีเ่ปนนกัวเิคราะหระบบ จําเปนตองมทีกัษะความรูความชาํนาญเปนพเิศษ ประการแรกคือ จะตอง

รูวิธีการสรางระบบสารสนเทศ ซึ่งถือเปนความรูเชิงเทคนิค ประการที่สอง จะตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจใน

ระบบที่พวกเขากําลังทํางานใหกับองคกรนั้นๆ อยู รวมถึงรูวิธีจัดการกับกระบวนการทางธุรกิจเหลานั้นดวยระบบ

ใด สิ่งเหลานี้เปนความรูดานธุรกิจ และประการสุดทายคือ จะตองมีทักษะความรูเกี่ยวกับคน และรูแนวทางใน

การทํางานของพวกเขา ซ่ึงคนเหลานี้จัดเปนแหลงที่มาของขอมูลเกี่ยวกับความตองการ อัตรากําลังคนในการ

สรางระบบ จนนําไปสูการไดมาของระบบสารสนเทศที่ตรงตามความตองการของผูใชในที่สุด 
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รูปที่ 1.12  ทักษะความรูที่นักวิเคราะหระบบพึงมี

ทักษะและความรูทางเทคนิค (Technical Knowledge and Skills)
คงไมใชเรื*องน�าแปลกแตอยางใด สําหรบัคุณสมบตัขิองนกัวเิคราะหระบบทีจ่ะตองมีความเชีย่วชาญทาง

เทคนิค โดยขอบเขตความรูทั้งแนวกวางและแนวลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีตางๆ จะถูกนํามาใชตามองคกรขนาด

กลางและขนาดใหญอยางกวางขวาง ดังตัวอยางเชน 

 องคกรตองการระบบประมวลผลคําสั่งซื้อออนไลน ที่สามารถสื*อสารกับพนักงานประจําสาขาตางๆ 

กวา 100 สาขาได

 ฐานขอมูลจะตองรองรับการจัดเก็บขอมูลลงในตารางที่มีอยูจํานวนนับรอย และแตละตารางจะตอง

สามารถบรรจุเรคอรดจํานวนนับลานรายการได 

จากตัวอยางขางตน ลวนเปนปญหาที่เกี่ยวของกับความรูเชิงเทคนิคทั้งสิ้น ดังนั้น หากนักวิเคราะหระบบ

ไมมีความรูเกี่ยวกับกิจกรรมดานการเขียนโปรแกรม การออกแบบเครือขาย หรือการกําหนดคาตางๆ ในอุปกรณ

ฮารดแวร กย็อมไมเขาใจในบทบาทของการนาํเทคโนโลยตีางๆ เขามาใชเพื*อการแกไขปญหาในครัง้นีไ้ด เนื*องจาก

ไมรูวาตองใชเทคโนโลยีอะไร ไมรูวาเทคโนโลยนีัน้ทาํงานอยางไร และมีววิฒันาการมาอยางไร โดยพ้ืนฐานความ

รูทางเทคโนโลยีตอไปนี้ ที่นักวิเคราะหระบบพึงมี คือ
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 ความรูทางคอมพิวเตอรและวิธีการทํางาน

 ความรูเกี่ยวกับระบบแฟมขอมูล ฐานขอมูล และอุปกรณจัดเก็บขอมูล รวมถึงซอฟตแวรที่นํามาใช

จัดการกับฐานขอมูล

 ความรูดานอุปกรณฮารดแวร และซอฟตแวร 

 ความรูดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และโพรโทคอลที่ใชสําหรับสื*อสาร

 ความรูดานภาษาคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมยูทิลิตี้ตางๆ

 ความรูดานเทคโนโลยกีารสื*อสารเพื*อการทาํงานรวมกนัเปนทมี เชน โทรศัพทดจิทิลั วดิโีอคอนเฟอเรน็ซ  

และระบบจัดการเอกสารบนเว็บเบส

นอกจากนี้ นักวิเคราะหระบบยังจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับเครื*องมือและเทคนิคในการพัฒนาระบบ 

โดย เครื*องมือ (Tools) ก็คือผลิตภัณฑซอฟตแวรใดๆ ที่นํามาใชเพื*อสรางแบบจําลอง ชวยในเรื*องงานวิเคราะห

และออกแบบ สวน เทคนิค (Techniques) ก็คือแนวทางที่ชวยใหนักวิเคราะหระบบสามารถดําเนินงานเกี่ยวกับ

กิจกรรมตางๆ ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ทักษะและความรูทางธุรกิจ (Business Knowledge and Skills)
สาํหรบัทกัษะและความรูอื*นๆ ทีม่คีวามสาํคญัตอนกัวเิคราะหระบบกค็อื ความรูความเขาใจในระบบธรุกจิ

นั่นเอง โดยภายหลังจากปญหาทางธุรกิจไดรับการแกไขแลว สิ่งที่นักวิเคราะหจําเปนตองรูคือ

 มีฟงกชันการทํางานทางธุรกิจอะไรบาง ที่ตองปฏิบัติงานในหน�วยงานนั้น?

 โครงสรางขององคกรมีลักษณะอยางไร?

 รูปแบบการจัดการองคกรเปนอยางไร?

 มชีนดิงานอะไรบาง ทีด่าํเนินงานอยูภายในองคกร? (เชน งานดานการเงนิ การผลิต การตลาด การบรกิาร 

ลูกคา และอื*นๆ)

ความสําคัญอยูที่ นักวิเคราะหระบบจะตองเขาใจรูปแบบธุรกิจขององคกรที่ตนทํางานอยู นักวิเคราะห

ระบบบางคน อาจอยูในสายอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ แตนักวิเคราะหระบบ

บางคน อาจเชี่ยวชาญระบบงานธุรกิจทั่วไป เชน ระบบการผลิต ระบบการขาย และระบบการเงิน ฯลฯ ซึ่งจัด

เปนระบบงานที่ไมซับซอนมากนัก ดังน้ัน กรณีรูปแบบธุรกิจขององคกรเปนระบบงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

นักวิเคราะหระบบท่ีเขามาแกไขปญหา จะตองมีประสบการณในสายอาชีพดานระบบงานอุตสาหกรรมโดยตรง 

ซึ่งเปนความรูเชิงลึกที่มาจากการสั่งสมประสบการณมายาวนานหลายป จึงจะสามารถเขาไปแกไขปญหาอัน 

ซับซอนที่เกิดขึ้นใหกับองคกรนั้นๆ ได 
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นอกจากทกัษะและความรูทางธรุกจิแลว นักวเิคราะหระบบจะตองศกึษาถงึวฒันธรรมองคกร และรปูแบบ

การดําเนินธุรกิจขององคกรที่จะเขาไปพัฒนาระบบ อันประกอบดวย

 ระบุใหไดวา งานหลักที่องคกรทําอยู คืออะไร

 มีอะไรบางที่ตองทํา เพื*อนําไปสูความสําเร็จ

 ใชแผนงานและกลยุทธอะไร

 อะไรคือธรรมเนียมที่ไดรับการปฏิบัติสืบตอกันมายาวนาน รวมถึงคุณคาของสิ่งดังกลาว

ทักษะและความรูเกี่ยวกับคน (People Knowledge and Skills)
การติดตอสื*อสารระหวางบุคคล ในบางครั้งจัดเปนทักษะที่สําคัญมากสําหรับนักวิเคราะหระบบ เพราะวา 

นักวิเคราะหระบบจะตองรวมงานกับผูคนมากมายหลายระดับ ตั้งแตริเริ่มโครงการจนกระทั่งปดโครงการ เชน  

ผูจัดการ ผูใชงาน โปรแกรมเมอร ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค ลูกคา และรานคาอุปกรณไอที 

รูปที่ 1.13 มีบุคคลมากมายหลายระดับที่นักวิเคราะหระบบจะตองเขาไปติดตอเพื*อรวบรวมขอมูล
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ความซืQอสัตยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
(Personal Integrity and Ethics)
ดวยภาระหนาที่ของนักวิเคราะหระบบที่ตองเขาไปศึกษาถึงปญหาตางๆ ภายในองคกรนี้เอง จึงทําใหรู

ขอมลูจากสวนงานตางๆ ขององคกรเปนจาํนวนมาก โดยเฉพาะขอมูลขาวสารบางอยางคอนขางเปนสวนตวัและ

เปนความลบั ไมวาจะเปนเรื*องเงนิเดอืน สขุภาพของพนกังาน หรือผลการประเมินพนกังาน ซึง่นกัวเิคราะหระบบ

จะตองเก็บรักษาไวเปนความลับตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

นอกจากนี้ นักวิเคราะหระบบยังตองทํางานรวมกับทีมบริหาร ทําใหลวงรูถึงขอมูลในตัวผลิตภัณฑที่

เกี่ยวของกับการวางแผนผลิตภัณฑ การกําหนดแผนกลยุทธ แผนยุทธวิธี แมกระทั่งขอมูลลับที่เกี่ยวของกับ 

ขอสัญญากับทางภาครัฐ สิ่งเหลานี้ นักวิเคราะหระบบจะตองรักษามาตรฐานในจรรยาบรรณวิชาชีพใหเปนแบบ

อยางโดยเครงครดั จะตองซื*อสตัยตอตนเองดวยการปกปดไวเปนความลบั ไมเผยแพรใหแกผูใด ไมวาตนจะเปน

นักวิเคราะหระบบที่เปนพนักงานขององคกร หรือเปนนักวิเคราะหระบบที่ถูกวาจางเปนที่ปรึกษาก็ตาม

บทบาทของนักวิเคราะหระบบกับการวางแผนกลยุทธ
บทบาทหนาที่ของนักวิเคราะหระบบยังเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง ดวยการเขามามีสวนรวมกับการ

แกไขปญหาเชงิกลยทุธ เพื*อกําหนดทศิทางในการดาํเนนิงาน ความอยูรอด และการเตบิโตขององคกรในอนาคต  

ประกอบกับการแขงขันอันรุนแรงของธุรกิจในยุคนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญสูงมาก  

ทีน่อกจากจะชวยสนบัสนนุงานในดานการจดัการแลว ยงัเกีย่วของกบัภาคการผลติ ภาคการตลาด และภาคการขนสง  

ดังนั้น แทบทุกองคกรในปจจุบัน ลวนมีแผนกลยุทธระบบสารสนเทศเพื*อสนับสนุนแผนกลยุทธหลักขององคกร

ใหไปสูเปาหมายไดในที่สุด

1. การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) องคกรภาคธุรกิจโดยสวนใหญ มักจะลงทุนทั้งในเรื*อง

เวลา คาใชจาย และกําลังความสามารถตอการดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่วางไว ซึ่งปกติแผนกลยุทธระดับ

องคกร (Corporate Level) จะครอบคลมุระยะเวลาประมาณ 5 ปหรอืมากกวา โดยระหวางกระบวนการวางแผน

กลยทุธนัน้ ผูบรหิารจะมคีาํถามพืน้ฐานทีเ่ก่ียวของกบับริษทัทีด่าํเนนิอยูในขณะนัน้วา พวกเราตองการใหธรุกจิของ

เรายนืหยดัไปในทางทศิใด? แลวพวกเราจะตองทาํอะไร? เพื*อใหบรรลผุลตามสิง่ทีเ่ราตองการ ท้ังนีก้ระบวนการ

วางแผนกลยุทธโดยท่ัวไปสามารถใชเวลาเปนเดือนหรือแมกระท่ังกินเวลาเปนปก็มี และโดยสวนใหญแผนงาน

เหลานีม้กัไดรบัการปรบัปรงุอยางตอเนื*อง ทีส่าํคญั บคุคลท้ังหลายในองคกรลวนมีสวนรวมตอแผนกลยุทธนีท้ัง้สิน้  

โดยภายหลงัจากแผนกลยทุธไดถกูกาํหนดขึน้แลว กจ็ะถกูนาํไปขบัเคลื*อนอยูในทกุๆ กระบวนการขององคกร ทกุพืน้ที ่

ขององคกรจะตองมสีวนรวมและประสานงานตามกจิกรรมนัน้ๆ ตวัอยางเชน แผนกลยทุธทางการตลาดและแผน

กลยุทธทางการผลิตจะตองมีความสอดคลองลงตัวกับแผนกลยุทธระดับองคกรดวย
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2. การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ (IS Strategic Planning) หน่ึงในองคประกอบทีส่าํคญัของ 

แผนกลยุทธก็คือ แผนกลยุทธระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในยุคปจจุบัน ถูกบูรณาการขึ้นมา

ใหมคีวามเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนักบัองคกรมากขึน้ เพื*อตอบรับกบัสถานการณบนสภาพแวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลง

อยางรวดเร็ว โดยตัวระบบสารสนเทศจะถูกนํามาขับเคลื*อนอยูในแผนกลยุทธอยูแลว ดังตัวอยางเหตุการณจริง 

เชน ภายหลังจากการตื*นตัวของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในชวงแรกๆ บริษัททั้งหลายที่ดําเนินธุรกิจภายใตพื้นฐาน

อนิเทอรเนต็ลวนอยูรอด (เชน Amazon.com และ eBay) จงึทาํใหบริษทัอื*นๆ จาํนวนมาก พรอมทีจ่ะเปลีย่นแปลง

กระบวนการทางธุรกิจของตน เพื*อพัฒนาตลาดใหมเพื*อเตรียมความพรอมเขาสูสมรภูมิแหงการแขงขัน รวมถึง

โอกาสในการนําเสนอผลติภณัฑใหมๆ  ทีไ่ดจากการนาํเทคโนโลยเีหลานัน้มาปรบัใช ทาํใหการตลาดมกีารแขงขนักนั

อยางเขมขน และดวยสาเหตุนีเ้อง ทาํใหระบบสารสนเทศมบีทบาทสาํคญัตอแผนกลยทุธขององคกรเปนอยางมาก

รูปที่ 1.14  สวนประกอบของแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ

การพัฒนาแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ สมาชิกในทีมงานควรจะมองปญหาที่สงผลกระทบตอองคกร

ในภาพรวม มากกวาการมองปญหาที่ตนเองกําลังเผชิญอยู และโดยปกติแลว ผูจัดการและทีมงานจากทุกภาค

สวนในองคกร ลวนมีสวนรวมตอแผนกลยุทธ แตสําหรับทีมงานในโครงการ โดยทั่วไปจะมีผูนําคือผูจัดการระบบ

สารสนเทศพรอมกับผูชวยที่ใหคําปรึกษา โดยนักวิเคราะหระบบสวนใหญจะเขามีสวนรวมเกี่ยวกับงานดานการ

รวบรวมขอมูลและการสัมภาษณผูคน
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ขอมลูและเอกสารจํานวนมากจากระบบงานเดมิ จะไดรบัการทบทวน จากน้ันทมีงานกจ็ะสรางแบบจาํลอง

ขององคกรท้ังหมดขึน้มา เพื*อเชื*อมโยงเขากบัฟงกชนัการทาํงานทางธรุกจิ นอกจากนี ้ยงัมกีารพฒันาแบบจาํลองที่

แสดงถึงขอมลูทัง้หมดทีถ่กูใชในองคกร ทัง้น้ีทมีงานจะมกีารตรวจสอบสถานทีด่ําเนนิกจิกรรมทางธรุกจิ และขอมูล

ก็จะไดรับการสรางและถูกนําไปใช และจากแบบจําลองเหลานี้นี่เอง ที่ทางทีมงานจะบูรณาการระบบสารสนเทศ

เขาไปใหเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนักบัฟงกชนัการทาํงานทางธุรกจิเหลานัน้ ทีเ่ราเรียกวา แผนสถาปตยกรรมระบบ

งาน (Application Architecture Plan) ดวยการนําระบบงานเดิมและปจจัยความตองการในดานอื*นๆ เขามา

รวมพิจารณา และทีมงานก็จะรางลําดับความตองการเพื*อสรางระบบตามที่ตองการ สวน แผนสถาปตยกรรม

ทางเทคโนโลย ี(Technology Architecture Plan) จะเปนคาํอธบิายถงึชนดิของอปุกรณฮารดแวร ซอฟตแวร 

และเครือขายการสื*อสารที่จําเปนตอการใชงานเพื*อนําไปสรางเปนระบบตามที่ไดวางแผนไว ดังรูปที่ 1.14

นักวิเคราะหระบบทํางานอยูที่ใด  
หลายคนอยากรูวา ตาํแหน�งงานนกัวเิคราะหระบบจะประจาํอยูในภาคธุรกจิใด หรือประจาํอยูในองคกรใด

บาง ซึ่งตามปกติ ธุรกิจทั่วไปมักจะจัดรูปแบบโครงสรางองคกรที่มีความเฉพาะและแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับ

ขนาดและความซับซอนขององคกรเปนสําคัญ ตัวอยางเชน องคกรขนาดเล็กที่มีพนักงานจํานวนไมมาก แผนก

ไอทีขององคกรอาจมีโปรแกรมเมอรที่มีประสบการณเพียง 1 - 2 คน ที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานทั้งหมดดานไอที 

ไมวาจะเปนการวเิคราะหและออกแบบระบบ การเขยีนโปรแกรม การจัดการระบบเครือขาย การสนบัสนนุงานผูใช  

และการบํารุงรักษาระบบ แตสําหรับธุรกิจขนาดใหญ มีความจําเปนตองแบงภาระหนาที่ความรับผิดชอบไปตาม

ทักษะความรูความเชี่ยวชาญของแตละบุคคลโดยเฉพาะ เนื*องจากระบบมีขนาดใหญและซับซอนมากขึ้น อีกทั้ง

แผนกไอทตีองบรกิารงานทางสารสนเทศแกหน�วยธรุกจิตางๆ ภายในองคกรเปนจาํนวนมาก ลาํพงับคุคลท่ีมคีวาม

เชี่ยวชาญเพียงคนสองคน คงไมสามารถรับภาระเหลานี้ได 

สําหรับโครงสรางงานบริการสารสนเทศ ที่นักวิเคราะหระบบเขาไปทํางานนั้น จะมีทั้งองคกรแบบดั้งเดิม

และองคกรแบบรวมสมัย ตามรายละเอียดดังนี้

นักวิเคราะหระบบในองคกรธุรกิจแบบดั้งเดิม 
แมวาธุรกิจตางๆ จะมีการจัดโครงสรางองคกรที่แตกตางกันออกไปก็ตาม แตโดยสวนใหญแลว ธุรกิจที่

ยังคงใชโครงสรางแบบดั้งเดิมนั้น จะมีลักษณะคลายกับผังโครงสรางองคกรดังรูปที่ 1.15 โดยสังเกตไดวา สวน

งานบริการสารสนเทศจะเปนแบบรวมศูนย (Centralized) ที่ขึ้นตรงตอผูบริหารระดับสูง 

ศูนยบริการทางสารสนเทศ (Information Services) จะมีความสําคัญอยูในระดับเดียวกันกับหน�วย

ธุรกิจตางๆ ในองคกร (เชน แผนกการเงิน แผนกทรัพยากรมนุษย และแผนกอื*นๆ) นอกจากนี้ ศูนยบริการทาง

สารสนเทศยังแบงสวนงานยอยออกเปนแผนกตางๆ เชน แผนกพัฒนาระบบ แผนกบริหารจัดการขอมูล แผนก

บริการเครือขาย และแผนกสนับสนุนงานผูใช 
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รปูท่ี 1.15  โครงสรางงานบรกิารสารสนเทศขององคกรแบบดัง้เดมิจะเปนแบบรวมศูนย ซึง่นกัวเิคราะหระบบและโปรแกรมเมอร 

จะประจําอยูหน�วยตางๆ แบบคงที่

นักวิเคราะหระบบในองคกรบริการสารสนเทศแบบรวมสมัย 
สาํหรับหน�วยงานบรกิารสารสนเทศสมยัใหมตามองคกรขนาดกลางถงึขนาดใหญ งานบริการทางสารสนเทศ

มกัเปนไปตามรปูแบบกระจาย (Decentralized) มากกวา ทีมุ่งเนนการเสริมสรางพลังอํานาจและเปนทมีงานแบบ

พลวตัร (Dynamic Project Teams) ดังรปูที ่1.16 สงผลใหหน�วยบรกิารสารสนเทศไมไดสงักดัหรือประจําอยูกบั

หน�วยธุรกิจใดๆ แบบถาวรเหมือนกับแบบแรก ทีมงานในโครงการจะประกอบไปดวยบุคคลทั้งหลายที่มีสวนรวม

ตอระบบงาน ซ่ึงจะถกูจดัต้ังขึน้มาในรูปแบบทมีงานพลวตัรทีม่กีารขบัเคลื*อนเปลีย่นแปลงอยูเสมอ โดยโครงการ

พัฒนาระบบในแตละโครงการ สมาชิกในทีมงานจะถูกคัดเลือกและจัดตั้งขึ้นใหม เพื*อใหเกิดความเหมาะสม 

ตอโครงการพัฒนาระบบนั้นๆ เปนสําคัญ เชน โครงการแรก นักวิเคราะหระบบไดรับมอบหมายใหพัฒนาระบบ

การเงิน ครั้นเมื*อโครงการนี้ไดดําเนินการเสร็จ โครงการที่จะพัฒนาในลําดับถัดไปคือ ระบบงานสินคาคงคลัง  

กจ็ะมกีารจดัตัง้ทีมงานขึน้มาใหม ซึง่ประกอบดวยเจาของระบบและผูมสีวนรวมตางๆ ในโครงการนัน้ โดยระหวาง

การดาํเนนิงานโครงการ นกัวเิคราะหระบบและสมาชกิคนอื*นๆ ในทมีงาน กย็งัคงรับผดิชอบโดยตรงตอระบบงาน

ทีเ่คยพฒันาใหกบัหน�วยธรุกจิตางๆ อยู และดวยทมีงานแบบพลวตัรตามผงัโครงสรางงานบรกิารสารสนเทศแบบ

รวมสมัยนี้เอง จึงทําใหเกิดความสัมพันธในดานการทํางานรวมกันมากขึ้น ระหวางเจาของระบบ ทีมงานพัฒนา

ระบบ และผูใชระบบ ซึ่งถือเปนสวนสําคัญตอการสรางคุณคาใหกับงานบริการทางสารสนเทศ อีกทั้งยังใหความ

สําคัญตอการทํางานรวมกันแบบเปนทีม เพื*อบรรลุไปสูเปาหมายรวมกัน
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รปูที ่1.16  โครงสรางงานบรกิารสารสนเทศขององคกรแบบรวมสมยั จะเปนทมีงานแบบพลวตัร ทีถ่กูจดัตัง้ขึน้ 

มาจากผูมสีวนรวมหลายกลุมเขาดวยกนั เพื*อทาํงานรวมกันเปนทมี คร้ันเมื*อโครงการหนึง่ๆ ดาํเนนิเสรจ็ ทมีงาน 

และผูมีสวนรวมในโครงการก็จะถูกจัดตั้งขึ้นใหม เพื*อความเหมาะสมตอโครงการพัฒนาระบบนั้นๆ

อยางไรกต็าม แนวโนมการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัและมผีลตออาชพีนกัวเิคราะหระบบกค็อื หลายๆ องคกร

ไดหันมาวาจางหน�วยงานภายนอกเพื*อพัฒนาระบบให หรือที่เรียกกันวา การเอาตซอรส (Outsourcing) โดย 

ผูใหบริการเอาตซอรสระบบ (IT Outsourcing) จัดเปนหน�วยงานภายนอกที่กอตั้งขึ้นมาเพื*อบริการงานดานไอที

แกภาคธุรกจิทัว่ไป ท้ังน้ีทมีงานเอาตซอรสจะประกอบดวยบคุลากรทีม่ปีระสบการณและมีความเชีย่วชาญสงู ไมวา 

จะเปนนกัวเิคราะหระบบ โปรแกรมเมอร รวมถงึผูเชีย่วชาญดานเทคนคิตางๆ โดยองคกรจะทาํสญัญาวาจางหน�วย

งานที่รับการเอาตซอรสระบบใหรับผิดชอบงานบริการทางดานไอทีขององคกรทั้งหมด (หรือบางสวน) ซึ่งความ

เปนกรรมสิทธิ์หรือความเปนเจาของทรัพยสินทางดานไอที (เทคโนโลยีและพนักงาน) จะถูกโอนถายไปยังหน�วย

งานที่รับการเอาตซอรส โดยที่องคกรไมตองดําเนินการเอง กลาวคือ ทั้งเทคโนโลยีและพนักงานไอทีทั้งหมดจะ

เปนพนักงานที่มาจากหน�วยงานเอาตซอรสที่องคกรไดทําสัญญาไวนั่นเอง 
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การเอาตซอรสระบบไอทีในยุคปจจุบัน จัดเปนวิธีหนึ่งที่ไดรับความนิยมสูง โดยมีการประมาณไววา กวา

รอยละ 70 ของธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ จะวาจางหน�วยงานภายนอกเขามาทํางานแทน ซึ่งอาจวาจางเพื*อ

บริการระบบงานบางสวนหรือทั้งหมดก็ได ในดานดีของการเอาตซอรสก็คือ องคกรไมตองกังวลกับการฝกอบรม

บุคลากรที่ตองใชเวลานานและเสียคาใชจายสูง และไมตองกังวลกับบุคลากรทางไอทีลาออก นอกจากน้ี การ

เอาตซอรสดวยการวาจางหน�วยงานภายนอกใหเขามาดาํเนนิงานแทน หากมองในระยะยาวแลว อาจมีตนทนุทีต่ํา่

กวา อกีทัง้ผูบริหารยงัรูยอดเงนิลงทุนดานไอทไีดชดัเจนขึน้ และยงัไมตองกงัวลไปกบัความลาสมัยของอปุกรณไอที 

แลวการเอาตซอรสไดสงผลกระทบตอนกัวเิคราะหระบบอยางไร ประการแรก นกัวเิคราะหระบบสวนใหญ

จะถกูวาจางโดยบรษิทัรบัเอาตซอรสระบบใหรบัผดิชอบตอการพฒันาระบบสารสนเทศตามองคกรตางๆ และเมื*อ

ใดทีม่กีารเอาตซอรสระบบเกิดขึน้ พนักงานทีไ่ดรบัหนาทีใ่หปฏบิตังิานตามองคกรเหลานัน้กจ็ะกลายเปนพนกังาน

ใหมของบริษัทเอาตซอรสโดยปริยาย เมื*อเวลาผานไป บริษัทเอาตซอรสอาจยังคงวาจางพนักงานเหลานั้นตอไป 

หรอือาจเลกิจาง หรืออาจถายโอนพนักงานเหลาน้ันไปบริการแกลกูคารายอื*นๆ ตอ สวนประการทีส่องกค็อื โอกาส

ในการจางงานทีถ่กูเสนอโดยบรษิทัรบัเอาตซอรสระบบ ซึง่ปกตบิรษิทัรบัเอาตซอรสระบบมักจะรักษาพนกังานทีม่ี

คุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเอาไว โดยเฉพาะนักวิเคราะหระบบ ซึ่งพวกเขาจําเปนตองลงทุนเพื*อธํารงรักษา

และดําเนินธุรกิจดานการเอาตซอรสระบบของเขาตอไป 

นอกจากการเอาตซอรสระบบแลว ยังมีบริษัทที่ทํา ธุรกิจใหคําปรึกษาทางดานไอที (IT Consulting) 

โดยบรษิทัเหลานี ้จะมผีูเชีย่วชาญเขาไปรวมพฒันาระบบกบัทมีงานในองคกร ซึง่แตกตางจากการใชวธิเีอาตซอรส

คอื องคกรจะวาจางทีป่รกึษาเหลาน้ีใหเขามาทาํงานรวมกนั โดยจะสิน้สดุการวาจางเมื*อโครงการแลวเสร็จ ซึง่จดั

เปนขอตกลงระยะสั้น สําหรับที่ปรึกษาที่วาจางมานั้น จะเขามาทํางานรวมกันกับทีมงานไอทีขององคกร (ซึ่งก็คือ

ลูกคาของเขานั่นเอง) ในขณะที่การเอาตซอรส พนักงานไอทีทั้งหมดจะมาจากหน�วยงานของบริษัทเอาตซอรส 

มิใชเปนบุคลากรภายในองคกรแตอยางใด

องคกรทีใ่ชวธิกีารวาจางทีป่รกึษาดานไอท ีโดยสวนใหญแลว ทมีงานไอทภีายในองคกรสวนใหญมทีกัษะและ 

ความสามารถในการพฒันาระบบไดดรีะดบัหน่ึง แตอาจขาดประสบการณในบางเรื*อง หรอืเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ  

ไมทัน จึงจําเปนตองวาจางที่ปรึกษา (นักวิเคราะหระบบ) ที่มีประสบการณเขามาทํางานรวมกันเปนโครงการๆ ไป

หนึง่ในโอกาสของงานดานการวเิคราะหและออกแบบระบบท่ีไมควรมองขามอกีอาชพีหนึง่กค็อื ผูจาํหนXาย 

ซอฟตแวรอสิระ (Independent Software Vendors : ISV) ซ่ึงมักเปนกลุมผูทีจ่บการศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั  

ดวยการพัฒนาซอฟตแวรเพื*อขายใหกับธุรกิจตางๆ ผูจําหน�ายซอฟตแวรเหลานี้อาจมีความเชี่ยวชาญดานการ

พฒันาแอปพลเิคชันหน่ึงๆ โดยเฉพาะ เชน ระบบบญัชี ระบบขายหนาราน (POS) รวมถงึระบบอีคอมเมริซ ทัง้นี้ 

ตลาดของผูจาํหน�ายซอฟตแวรอสิระมอีตัราการเจรญิเตบิโตอยางตอเนื*อง เนื*องจากมธีรุกจิขนาดเลก็จาํนวนไมนอย  

ไมตองการสรางระบบเอง แตจะซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชเพื*อตอบสนองตอการดําเนินธุรกิจของพวกเขาได 

กเ็พยีงพอ อยางไรกต็าม ซอฟตแวรสาํเรจ็รปูเหลานี ้มกัถกูออกแบบมาเพื*อตอบสนองการใชงานแบบทัว่ไป จงึอาจ 

มีขอจํากัดในเรื*องความตองการที่ไมตรงกันบาง 
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การพฒันาซอฟตแวรสาํเรจ็รปู จดัเปนการปฏบิตังิานตามรปูแบบของ Problem-Solving Approach ซึง่คลาย

กบัการพัฒนาระบบเพื*อใชงานเองในองคกร ซึง่ในบางครัง้ วธิกีารพฒันาเหลานีไ้ดกลายเปนความทาทาย เพราะวา

ผูจาํหน�ายซอฟตแวรลวนตองการใหซอฟตแวรของเขาเปนทีน่ยิมในตลาดเทาทีจ่ะทาํได ผูจาํหน�ายซอฟตแวร หรือ 

ISV เหลานี ้มกัจะวาจางนกัวเิคราะหระบบใน 2 ประเภทดวยกนัคอื (1) วิศวกรซอฟตแวร (Software Engineer) 

ทาํหนาทีอ่อกแบบและเขียนโปรแกรมซอฟตแวรสาํเร็จรปูดวยตนเอง และ (2) วศิวกรขาย (Sales Engineer)  

ทาํหนาท่ีเปนฝายเทคนคิคอยชวยเหลอืลกูคาทีซ่ือ้ซอฟตแวรไปใชเพื*อบรูณาการเขากบัธรุกจิของเขา

บทสรุป
นักวิเคราะหระบบ เปนนักแกไขปญหาทางธุรกิจ ซึ่งปญหาทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นไดจากหลายปจจัย

ดวยกนั ไมวาจะเปนคน เครื*องจกัร และสภาพแวดลอม ทีส่าํคญั เราไมสามารถแกไขปญหาท่ีมอียูทัง้หมดไดจาก

การเขียนโปรแกรมเพียงอยางเดียว นั่นจึงเปนเหตุผลหนึ่งที่มีการกลาววา นักวิเคราะหระบบเปนบุคคลที่มีความ

สามารถในการแกไขปญหาทางธุรกิจมากกวาที่จะเปนโปรแกรมเมอร

การแกไขปญหาของนักวิเคราะหระบบ จะตองศึกษาถึงปญหาในรายละเอียดที่แทจริง ตรงประเด็น จาก

นั้นจะสรางแนวทางหรือวิธีแกไขปญหาขึ้นมา แลวเลือกแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งตามปกติแลว ระบบ

สารสนเทศก็จัดเปนแนวทางหนึ่งในการชวยแกไขปญหา เพื*อนํามาปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

แตอยางไรก็ตาม แนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ นักวิเคราะหระบบสามารถตัดสินใจอยูบน

แนวทาง 3 ขอดวยกันคือ (1) ไมตองดําเนินการใดๆ (2) ปรับปรุงระบบเดิมใหดียิ่งขึ้น และ (3) พัฒนาระบบใหม

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื*อใชงานในองคกรนั้น ใชวาจะเกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร

เพียงอยางเดียว แตการบริหารงานระบบสารสนเทศใหไดผล จําเปนตองศึกษาถึงโครงสรางพฤติกรรมองคกร 

การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี ครั้นเมื*อครบองคประกอบดังกลาว ก็จะไดมาซึ่งระบบสารสนเทศที่สามารถ

นํามาใชแกไขปญหาทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แลว ทักษะความรูของนักวิเคราะหระบบถือเปน

สิ่งที่สําคัญ ที่จะนําไปสูการแกไขปญหาใหกับองคกรไดอยางถูกทิศทาง ซึ่งทักษะดังกลาวประกอบไปดวย ทักษะ

และความรูทางเทคนิค ทักษะและความรูทางธุรกิจ ทักษะและความรูเกี่ยวกับคน และความซื*อสัตยและจรรยา

บรรณในวิชาชีพ และดวยธุรกิจในยุคปจจุบัน มีการแขงขันกันสูงมาก ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขา

มามีบทบาทตอกลยุทธทางธุรกิจ มีการนําระบบสารสนเทศมาบูรณาการเขากับกระบวนการทางธุรกิจเปนหนึ่ง

เดียวกันมากขึ้น ดังนั้น บทบาทสําคัญของนักวิเคราะหระบบก็คือ การไดมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธระบบ

สารสนเทศกับผูบริหาร เพื*อนํามาสนับสนุนกลยุทธระดับองคกรใหสามารถขับเคลื*อนไปตามเปาหมายที่วางไว 

นอกจากน้ี แนวโนมการเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัและมผีลตออาชพีนกัวเิคราะหระบบ จะเก่ียวของกบัธรุกจิเอาตซอรส

ระบบไอที ธุรกิจใหคําปรึกษาทางดานไอที และผูจําหน�ายซอฟตแวรอิสระ
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คําถามทายบทที ่ 1

จงตอบคําถามตอไปนี้

1. ทําไมภาคธุรกิจในยุคปจจุบัน จึงเห็นความสําคัญตอการลงทุนทางดานไอที จงบอกเหตุผล

2. นักวิเคราะหระบบคือใคร มีบทบาทสําคัญตอธุรกิจอยางไร

3. ที่กลาวกันวา “นักวิเคราะหระบบ เปนบุคคลที่มีความสามารถในการแกไขปญหาทางธุรกิจมากกวาที่จะเปน

โปรแกรมเมอร” หมายความอยางไร 

4. จงยกตวัอยางลักษณะงานทีส่ามารถแกไข และไมสามารถแกไขดวยการเขยีนโปรแกรมมาอยางละ 2 ตวัอยาง

5. ขั้นตอนการแกไขปญหาของนักวิเคราะหระบบ มีอะไรบาง

6. จงยกตัวอยางปญหาทางธุรกิจมา 1 ตัวอยาง พรอมกับนําขั้นตอนการแกไขปญหาของนักวิเคราะหระบบมา

ใชเพื*อแกไขปญหาดังกลาว

7. ระบบหมายถึงอะไร และภาพรวมของระบบประกอบดวยสิ่งใดบาง จงอธิบาย

8. การที่ระบบมีการแตกเปนระบบยอย สงผลดีอยางไร

9. ระบบงานของสถาบันการศึกษา สามารถแตกเปนระบบยอยตางๆ อะไรไดบาง

10. ชนิดของระบบสารสนเทศ มีอะไรบาง จงสรุปมาใหเขาใจพอสังเขป

11. สวนประกอบของระบบสารสนเทศ มีอะไรบาง 

12. มิติของระบบสารสนเทศ มีความเกี่ยวของกับสิ่งใดบาง จงสรุปมาใหเขาใจพอสังเขป

13. จงสรุปความเปนมาของการวิเคราะหและออกแบบระบบตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมาใหเขาใจพอสังเขป

14. การเรียกรองใหมีการพัฒนาระบบใหม เกิดขึ้นไดจากสาเหตุใดบาง

15. “การพฒันาระบบ หมายถงึการพฒันาระบบใหมเทานัน้” คํากลาวนี ้ทานเห็นดวยหรอืไมอยางไร จงบอกเหตุผล

16. งานของนักวิเคราะหระบบ สามารถเปนไปในรูปแบบใดไดบาง จงอธิบาย

17. ทักษะความรูที่จําเปนตอนักวิเคราะหระบบมีอะไรบาง จงสรุปมาใหเขาใจพอสังเขป

18. ทําไมแผนกลยุทธระบบสารสนเทศจึงมีบทบาทสําคัญตอธุรกิจในยุคนี้ 

19. จงอธิบายความแตกตางระหวางโครงสรางงานบริการสารสนเทศทั้งแบบด้ังเดิมและแบบรวมสมัย พรอม

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตออาชีพนักวิเคราะหระบบ 

20. จรรยาบรรณในวิชาชีพของตําแหน�งนักวิเคราะหระบบ ทานคิดวามีความสําคัญหรือไม อยางไร จงอธิบาย
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