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ค�าน�า

การวเิคราะห์และออกแบบระบบเป็นพืน้ฐานส�าคญัทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาระบบสารสนเทศ ทีส่ามารถ

ตอบสนองความต้องการใช้งานทางธุรกิจของแต่ละองค์กรได้อย่างเหมาะสม หนังสือ “คู่มือเรียน การวิเคราะห์

และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ จึงได้มุ่งเน้นที่จะน�าเสนอเนื้อหา

เพือ่ให้ผู้อ่านสามารถเรยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎ ีซึง่ประกอบด้วยเนือ้หาในส่วนพืน้ฐานของระบบสารสนเทศและองค์กร 

บทบาทและความส�าคญัของนักวเิคราะห์ระบบ กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ รายละเอยีดของกจิกรรม

ต่างๆ ในวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมไปถึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ และเนื้อหาใน

ส่วนของแนวคดิทีจ่ะน�าไปสูก่ารลงมอืปฏบิตัอิย่างเป็นล�าดบัขัน้ตอน โดยเฉพาะในส่วนของการสร้างแบบจ�าลอง

ต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่ในการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ แบบจ�าลองกระบวนการ 

แบบจ�าลองข้อมลู และแผนภาพ UML ซึง่ทีผ่่านมาพบว่าผูเ้รยีนในระดบัปรญิญาตรส่ีวนใหญ่ และผูท้ีเ่พิง่เริม่ต้น 

ปฏิบัติงานในต�าแหน่งวิเคราะห์ระบบ มักจะประสบปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่จะน�า

มาสร้างเป็นแบบจ�าลองเหล่านั้น 

ดงันัน้ ในหนงัสอืเล่มนีจ้งึได้ใช้กรณศีกึษาของการจดัการร้านสะดวกซือ้ ทีไ่ด้รบัความนยิมจากผูบ้รโิภค

แทบทุกสาขาอาชีพในการเลือกซ้ือสินค้าประจ�าวัน โดยยกตัวอย่างระบบดังกล่าวต่อเนื่องกันไปในแต่ละบท 

เพื่อให้ผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจรายละเอียดที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในความ

สัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ของการวิเคราะห์และออกแบบระบบอีกด้วย

นอกจากน้ันแล้วในตอนท้ายของหนงัสอืเล่มนี ้ยงัได้ยกตวัอย่างการวเิคราะห์และออกแบบระบบเพิม่

เตมิอีก 1 ระบบคอื ระบบลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษา ซึง่คาดว่าผูอ่้านน่าจะคุน้เคยและสามารถท�าความเข้าใจ

ถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้ศึกษาแนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เพิม่เตมิ จากทีไ่ด้ยกตวัอย่างเรือ่งระบบจดัการร้านสะดวกซือ้ไว้แล้วก่อนหน้านี ้โดยเริม่ตัง้แต่การวเิคราะห์ความ

ต้องการของระบบ การสร้างแบบจ�าลองกระบวนการพร้อมทั้งค�าอธิบายกระบวนการ การสร้างแผนภาพ E-R 

และแบบจ�าลองฐานข้อมลูเชงิสัมพนัธ์ รวมไปถงึการก�าหนดโครงสร้างฐานข้อมลูทีจ่�าเป็นต้องใช้ในระบบดงักล่าว 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่าน ทั้งที่เป็นนักศึกษา ผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขา

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถน�าความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้

ในการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดนี้ผู้เขียนขอขอบคุณส�านักพิมพ์ที่ให้โอกาส

ในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ และขอบคุณบรรณาธิการรวมไปถึงทีมงาน Infopress ที่ให้การสนับสนุนจนกระทั่ง

หนังสือเล่มนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ด้วยความเคารพ

อรยา ปรีชาพานิช

ms_oraya@yahoo.com
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ค�านิยม
ในยุคของเศรษฐกิจดิจิตอลนั้น ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจ�าเป็นจะต้องใช้ข้อมูลจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของ

ประชาชนที่มาขอให้บริการตามหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ หรือข้อมูลลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของภาคเอกชน 
ปริมาณข้อมูลเหล่านี้มีจ�านวนมหาศาล หากเราไม่จัดระบบการจัดการให้ดี อาจจะพบเจอกับปัญหามากมาย ทั้งการบันทึกข้อมูล 
ไม่ครบถ้วน การประมวลผลข้อมลูผดิพลาด และปัญหาในการสบืค้นข้อมลูจากระบบ ซึง่ปัญหาต่างๆ สามารถจดัการได้โดยการวเิคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

หนังสือคู่มือเรียน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ จึงมุ่งเน้นให้ 
ผูอ่้านอ่านเข้าใจได้ง่ายและสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานได้จรงิ โดยรวบรวมเนือ้หาทีจ่�าเป็นในการวเิคราะห์และออกแบบ
ระบบไว้อย่างครบถ้วน ทั้งพื้นฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ การส�ารวจเบื้องต้น การวิเคราะห์ระบบ แบบจ�าลองกระบวนการ 
พจนานกุรมข้อมลูและค�าอธบิายกระบวนการ แบบจ�าลองข้อมูล การออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมลู การพฒันาและบ�ารงุรกัษา
ระบบ การจดัการโครงการ รวมถงึการวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถ ุซึง่เป็นเนือ้หาทีน่กัวเิคราะห์และออกแบบระบบทกุคนต้องรู้

อกีทัง้หนงัสอืเล่มนีย้งัมุง่เน้นให้ผูอ่้านสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปใช้งานได้จรงิ โดยมกีรณศีกึษาของการจดัการร้านสะดวกซือ้  
และระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เป็นตัวอย่างให้ผู้อ่านได้ศึกษา พร้อมค�าอธิบายอย่างละเอียดและเป็นข้ันตอน ท�าให้ง่าย 
ต่อการท�าความเข้าใจ และสามารถน�าความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สุดท้ายนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้ผู้อ่านได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ และสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

หม่อมราชวงศ์นงคราญ ชมพูนุท
ที่ปรึกษาด้าน ICT

อดีตผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ในปัจจบุนั เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาระบบสารสนเทศท่ีช่วย
ให้องค์กรสามารถตัดสินใจในด้านต่างๆ ได้ ดังนั้น  ระบบสารสนเทศที่ดีที่ตรงกับความต้องการขององค์กรจึงต้องมีขั้นตอน รูปแบบ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมความต้องการ ออกแบบระบบและอีกหลากหลายประเด็น ให้ได้มาซึ่งระบบสารสนเทศที่
ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด 

ในหนังสือ “คู่มือเรียน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ ผู้แต่ง 
อาจารย์อรยา ปรีชาพานิช ได้ถ่ายทอดเนื้อหาจากประสบการณ์ในการสอนและการท�างานจริง ในการอธิบายเนื้อหาของการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศ โดยใช้ส�านวนทีเ่ข้าใจง่าย ปฏบิตัติามได้อย่างเข้าใจ เม่ือผูอ่้านอ่านเนือ้หาจนจบเล่มกส็ามารถออกแบบ
ระบบสารสนเทศใหม่ได้อย่างเข้าใจ ถูกต้องตามหลักการ 

นอกจากนั้นผู้เขียนได้เพิ่มเติมเน้ือหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุที่ก�าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันให้
ศกึษาค้นคว้าเพิม่เติมอกีด้วย รวมทัง้มกีารยกตวัอย่างประกอบด้วย “ระบบจดัการร้านสะดวกซือ้” และมกีรณศึีกษาท้ายบท “ระบบการ 
ลงทะเบียนของนักศึกษา” ให้นักศึกษาและผู้สนใจได้เข้าใจสามารถมองเห็นภาพจริงในการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 

สุดท้ายนี้ดิฉันหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ความรู้ ความเข้าใจ และความสนุกในการศึกษากระบวนการพื้นฐาน
ของการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ที่จะท�าให้ผู้อ่านเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ และดิฉันขอ
ขอบคุณทางส�านักพิมพ์ที่ให้เกียรติดิฉันในการเขียนค�านิยมของหนังสือเล่มนี้

ศิริพร  แสนศรี
อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและองค์กร (Information System and Organization) 1

ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันหรือ

การประกอบอาชีพ ดังนั้น การพัฒนาและการใช้งานระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับตนเองและองค์กรจึงเป็นสิ่ง

จ�าเป็น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันส�าหรับโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ 

เนือ่งจากปัจจบุนัธรุกจิไม่ได้จ�ากดัเป้าหมายอยูท่ีก่ารตอบสนองความต้องการของกลุม่เป้าหมายในภมูภิาค

หรอืกลุ่มเป้าหมายเดมิเท่านัน้ แต่ได้ขยายครอบคลมุไปทัว่โลก ผูบ้รหิารของแต่ละองค์กรจงึจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญั

แก่ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อให้การด�าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น รวมไปถึงการตัดสินใจของผู้

บรหิารหรือการก�าหนดกลยทุธ์ต่างๆ ขององค์กรให้อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูและสารสนเทศให้ครบถ้วนสมบรูณ์ทีส่ดุ

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื้อหาในบทนี้จึงได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ เนื้อหาในส่วนของระบบ

สารสนเทศ เนือ้หาในส่วนขององค์กร และเนือ้หาในส่วนของความสมัพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศและองค์กร ซึง่

จะเป็นพ้ืนฐานส�าคัญส�าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของแต่ละ

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

01
Chapter

ระบบสารสนเทศและองค์กร (Information 

System and Organization)
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คู่มือเรียน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบับสมบูรณ์2

ความหมายของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ (Information System) ประกอบด้วยค�า 2 ค�าคือ 

1. ระบบ (System) หมายถงึ กลุม่ขององค์ประกอบหลายๆ องค์ประกอบทีท่�างานร่วมกนัเพือ่ตอบสนอง 

วัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน 

2. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านการ

จัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกระบวนการสร้างสารสนเทศสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1.1

จากรูปจะเห็นได้ว่ามี 4 ส่วนที่สัมพันธ์กันคือ

1. ข้อมูล (Data) เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ยังไม่ผ่าน

การประมวลผล จงึยงัไม่มคีวามหมายในการน�าไปใช้งาน เช่น สนิค้าทีล่กูค้าสัง่ซือ้ คะแนนสอบแต่ละ

รายวิชา และเงินเดือนของพนักงานในองค์กร เป็นต้น

2. การประมวลผล (Processing) เป็นวิธีการเปล่ียนแปลงข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้เป็นสารสนเทศตาม 

ทีผู่ใ้ช้ต้องการ เช่น วธิกีารค�านวณรายได้จากการขายสนิค้า วธิกีารประมวลผลการเรยีนของนกัศกึษา

ในแต่ละรายวิชา และวิธีการค�านวณเงินได้สุทธิของพนักงานในแต่ละเดือน เป็นต้น

3. สารสนเทศ (Information) เป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

เช่น รายได้จากการขายสนิค้า ผลการเรยีนของนกัศกึษาในแต่ละรายวชิา และเงนิได้สทุธขิองพนกังาน

ในแต่ละเดือน เป็นต้น

4. ผลย้อนกลับ (Feedback) เป็นผลที่เกิดจากการใช้งานสารสนเทศนั้นๆ เช่น รูปแบบการน�าเสนอ

รายงานที่ไม่ครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลท่ีไม่ทันสมัย หรือความผิดพลาดในการ 

ประมวลผลข้อมูล เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการน�ามาปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ หรือการ

ประมวลผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ระบบสารสนเทศ จึงหมายถึงกลุ่มขององค์ประกอบทางด้านสารสนเทศที ่

มีความสัมพันธ์กันและสามารถท�างานร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานในแต่ละองค์กร 

รูปที่ 1.1

กระบวนการสร้าง

สารสนเทศ

ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ

ผลย้อนกลับ
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บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและองค์กร (Information System and Organization) 3

ภายในระบบสารสนเทศหน่ึงๆ ยังสามารถแบ่งได้เป็นระบบย่อย (Subsystem) อีกหลายระบบที่มี 

ความสัมพันธ์กัน โดยแต่ละระบบย่อยจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันและสามารถท�างานได้สมบูรณ์

ในตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น 

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยระบบย่อยดังต่อไปนี้คือ ระบบสรรหาบุคลากร ระบบบรรจุ/

แต่งตั้ง/โยกย้าย ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน ระบบเงินเดือน และระบบสวัสดิการ เป็นต้น ซึ่งแต่ละระบบย่อยจะ

มีหน้าที่เฉพาะอย่างภายใต้ขอบเขตงานนั้นๆ นั่นคือ สามารถน�าเข้าข้อมูลและประมวลผลเพื่อสร้างสารสนเทศใน

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบย่อยอื่นๆ เพื่อประมวลผลในภาพรวมของระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ได้อีกด้วย

ขอบเขตของระบบสารสนเทศและส่ิงแวดล้อม
ระบบสารสนเทศของแต่ละองค์กรแม้จะมีชื่อเรียกที่เหมือนกัน แต่อาจจะมีฟังก์ชันการท�างานที่แตกต่าง

กันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของระบบ (System Boundary) ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการระบุถึงความสามารถในภาพ

รวมของทั้งระบบ 

ในกรณทีีเ่ป็นระยะเริม่ต้นของการพฒันาระบบ กจิกรรมส�าคญัส�าหรบันกัวเิคราะห์ระบบคอื การก�าหนด

ถงึขอบเขตของระบบให้ครบถ้วนและชดัเจนท่ีสดุ เพือ่ให้เกดิความเข้าใจร่วมกนัระหว่างทมีนกัพฒันาระบบและผูท้ี่

เกี่ยวข้องกับระบบ นั่นหมายความว่า ความสามารถใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตของระบบก็ยังไม่จ�าเป็นต้องพัฒนา

ในส่วนนั้น 

อีกประเด็นเนื่องจากทุกสรรพส่ิงในโลกจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม 

ภายในและส่ิงแวดล้อมภายนอกก็ตาม ส�าหรับระบบสารสนเทศก็เช่นเดียวกัน การจ�าแนกว่าสิ่งแวดล้อมใดเป็น 

สิ่งแวดล้อมภายในหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกจะอาศัยขอบเขตของระบบเป็นตัวก�าหนด ดังรูปที่ 1.2 

รูปที่ 1.2

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ขอบเขตของระบบ

สารสนเทศและ

สิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของระบบ

ระบบสารสนเทศ

สิ่งแวดล้อมภายในระบบ

สิ่งแวดล้อมภายนอกระบบ
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คู่มือเรียน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบับสมบูรณ์4

ส่ิงแวดล้อมในที่นี้หมายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการท�างานและการคงอยู่ของระบบสารสนเทศ โดยแบ่งออก

เป็น 2 กลุ่มหลัก ดังรูปที่ 1.3 

1. สิ่งแวดล้อมภายในระบบ (Internal Environment) หมายถึง ปัจจัยใดๆ ที่อยู่ภายในระบบที่ส่งผล

ต่อการท�างานและการคงอยู่ของระบบ เช่น โครงสร้างองค์กร บุคลากรในองค์กร อุปกรณ์/เครื่องมือ 

วัฒนธรรมขององค์กร ขั้นตอนการท�างาน และความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานย่อยในองค์กร เป็นต้น

2. สิ่งแวดล้อมภายนอกระบบ (External Environment) หมายถึง ปัจจัยใดๆ ที่อยู่ภายนอกระบบ 

ซึง่ส่งผลต่อการท�างานและการคงอยูข่องระบบ เช่น ลูกค้า คูแ่ข่ง ผูผ้ลติวตัถดุบิ องค์กรทีม่คีวามร่วมมอืกนั  

สภาพเศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 

เป็นต้น

ระบบสารสนเทศก็เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่เราได้พบเห็นอยู่ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น ระบบในร่างกายของ

มนุษย์ หน่วยที่เล็กที่สุดคือ เซลล์ ดังนั้น ถ้ามองว่าเซลล์หนึ่งเซลล์เป็นหนึ่งระบบก็ได้ เพราะเซลล์มีองค์ประกอบ

และหน้าท่ีทีชั่ดเจน หรอืมองว่ากลุม่ของเซลล์ทีม่ารวมกนัเป็นอวยัวะใดอวยัวะหนึง่เป็นหนึง่ระบบกไ็ด้ และในท�านอง

เดียวกันมองว่าร่างกายของมนุษย์ที่ประกอบด้วยอวัยวะทั้งหมดที่ท�างานสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งระบบก็ได้ 

ดังนั้น สิ่งส�าคัญเป็นอันดับแรกของการพัฒนาระบบสารสนเทศคือ การนิยามขอบเขตและสิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

รูปที่ 1.3

ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

ของระบบ

ความขัดแย้งระหว่าง 

หน่วยงานย่อยในองค์กร

ขั้นตอนการทำางาน

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมขององค์กร

อุปกรณ์/เครื่องมือ

บุคลากรในองค์กร

โครงสร้างองค์กร

สิ่งแวดล้อมภายในระบบสิ่งแวดล้อมภายนอกระบบ

ลูกค้า

คู่แข่ง

กฎหมาย 

และระเบียบข้อบังคับต่างๆ

สภาพเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ผลิตวัตถุดิบ

องค์กรที่มีความร่วมมือกัน

ตวั
อย
่าง
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ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
ผู้ใช้งานแต่ละคนอาจต้องการรายละเอียดของสารสนเทศที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการ 

เหมือนกันคือ ความมีคุณภาพของสารสนเทศนั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. ความถูกต้องและเที่ยงตรง (Accuracy) สารสนเทศท่ีดีจะต้องมีความเท่ียงตรงและมีความ 
คลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุด เพื่อให้การตัดสินใจในองค์กรถูกต้อง และสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความสมบูรณ์ (Completeness) สารสนเทศที่ดีไม่ได้หมายความว่าเป็นสารสนเทศที่มีปริมาณมาก
เท่านั้น เพราะถ้ามีมากเกินไป แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคลุมทุกด้านก็ไม่สามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจได้

3. ความทนัเวลาในการใช้งาน (Timelines) สารสนเทศทีด่จีะต้องสามารถเรยีกใช้งานได้ทนัททีีต้่องการ 
นั่นก็หมายความว่าสารสนเทศจะต้องถูกเตรียมพร้อมส�าหรับการใช้งานในองค์กรตลอดเวลา

4. ตรงกบัความต้องการใช้งานของผูใ้ช้ (Relevance) สารสนเทศท่ีดจีะต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ใช้งานของทุกแผนกในองค์กร ดังนั้น การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศใดๆ ในองค์กรจะ
ต้องมีการรวบรวมความต้องการใช้งานจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

5. ความทันสมัย (Up-to-date) สารสนเทศที่ดีจะต้องถูกปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่ตลอด
เวลา เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ของทั้งภายในและภายนอกองค์กร

6. ตรวจสอบได้ (Verifiability) สารสนเทศที่ดีจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล/สารสนเทศได้ 
ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถน�ามาประกอบการท�างานและการตัดสินใจได้ หรือว่าควรจะ
หาข้อมูล/สารสนเทศจากแหล่งที่มาอื่นที่น่าเชื่อถือมากกว่านี้

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร ์

เป็นพื้นฐานการท�างาน
การพฒันาระบบสารสนเทศทีใ่ช้คอมพวิเตอร์เป็นพืน้ฐานการท�างาน จ�าเป็นต้องตระหนกัถงึองค์ประกอบ

หลกัทีอ่ยูภ่ายใต้ขอบเขตความต้องการใช้งาน และสอดคล้องกบัสิง่แวดล้อมของระบบสารสนเทศนัน้ๆ ดงัรปูที ่1.4 

เอกสาร/คู่มือ

ระบบสารสนเทศ

ฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์

เครือข่าย/การสื่อสาร
ผู้ใช้งาน

ข้อมูล

กฎระเบียบ

รูปที่ 1.4

องค์ประกอบของ

ระบบสารสนเทศที่ใช้

คอมพิวเตอร์เป็น

พื้นฐานการท�างาน

ตวั
อย
่าง
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1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องพิมพ์  

เครื่องอ่านบาร์โค้ด และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เป็นต้น

2. ซอฟต์แวร์ (Software) เช่น โปรแกรมทีใ่ช้พฒันาระบบสารสนเทศ โปรแกรมในการจดัการฐานข้อมลู 

โปรแกรมส�าหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง และโปรแกรมพื้นฐานที่จ�าเป็นต้องใช้ประกอบการท�างาน เป็นต้น

3. เครือข่าย/การสื่อสาร (Network/Communication) เช่น การเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประหยัด

ทรพัยากรและการจดัการแลกเปลีย่นข้อมลูร่วมกนั ระหว่างระบบสารสนเทศทัง้ภายในและภายนอก

องค์กร เป็นต้น

4. ผูใ้ช้งาน (User) เช่น ผูใ้ช้งานทกุระดบัภายในองค์กรและภายนอกองค์กรทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ/

เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศนั้นๆ

5. ข้อมลู (Data) เช่น ข้อมลูต่างๆ ทีจ่�าเป็นต้องใช้เพือ่ประมวลผลให้ได้สารสนเทศตามท่ีผูใ้ช้งานต้องการ

6. กฎระเบียบ (Regulation) เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทั้งจากภายในองค์กรและภายนอก

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นๆ ซึ่งจะเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ และท�าให้นักพัฒนาระบบรู้ว่าจ�าเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะน�าเข้าสู่

ระบบสารสนเทศอย่างไรบ้างเพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล และควรมีเงื่อนไขในการประมวลผล

ข้อมูลเป็นอย่างไร 

7. เอกสาร/คู่มือ (Document/Manual) เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดย

อาจเป็นเอกสารขั้นตอนการท�างานแบบเดิม เอกสารเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ รวมไปถึงคู่มือการใช้งาน/การติดตั้งระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ  เป็นต้น

ประเภทของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภทหลัก ตามวัตถุประสงค์และคุณลักษณะของระบบ 

ประกอบด้วย

ระบบประมวลสารสนเทศเชิงรายการ (Transaction Processing 
System : TPS)

ระบบประมวลสารสนเทศเชิงรายการ เป็นระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐานของทุกองค์กรที่ใช้ในการจัดเก็บ

ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานประจ�าวันขององค์กรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อน�าไปใช้ในการประมวลผลเป็น

สารสนเทศต่อไป ดังรูปที่ 1.5 

ตวั
อย
่าง
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ยกตัวอย่างเช่น 

�	  การขายสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อโดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดในการบันทึกรายการค้า 

�	  การยืม-คืนหนังสือของห้องสมุด

�	 การบันทึกประวัติผู้ป่วยและผลการรักษาโรคในโรงพยาบาล 

�	  การลงทะเบียนเรียนของนิสิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

คุณลักษณะส�าคัญของ TPS ประกอบด้วย

1. การจัดเกบ็ (Storage) เป็นการจดัเกบ็ข้อมลูและสารสนเทศจากการด�าเนนิงานประจ�าวนัขององค์กร

เพื่อน�าไปใช้งานต่อไป โดยผู้ใช้สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา

2. การจัดหมวดหมู่ (Classification) เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลตามประเภทที่ต้องการใช้งาน เช่น การจัด

หมวดหมูส่นิค้าตามประเภทสนิค้า การจดัหมวดหมูข้่อมลูนกัศกึษาแยกตามคณะและสาขาวชิา และ

การจัดรายวิชาแยกตามภาคการศึกษา เป็นต้น

3. การค�านวณ (Calculation) เป็นการค�านวณผลจากข้อมูลที่น�าเข้าสู่ระบบ เช่น การค�านวณรายได้

สุทธิในแต่ละวัน การค�านวณเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละคน การค�านวณค่าลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เป็นต้น

4. การเรียงล�าดับ (Sorting) เป็นการจัดเรียงล�าดับข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดความสะดวกใน 

การใช้งาน เช่น การแสดงข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าตามล�าดับวันที่สั่งสินค้า การเรียงล�าดับชื่อนักศึกษา

ตามรหัสนักศึกษา เป็นต้น

5. การสรุปผล (Summarization) เป็นการสรุปผลข้อมูลในระบบ เช่น การจัดพิมพ์ใบส่งของเรียงตาม

ล�าดับวันที่ส่งของ และการแสดงผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละคนเรียงตามล�าดับภาคการศึกษา 

เป็นต้น

รูปที่ 1.5

ระบบประมวลสารสนเทศ

เชิงรายการ
ร้านสะดวกซื้อ

ธนาคาร

โรงพยาบาล

ระบบประมวลสารสนเทศ 

เชิงรายการ (TPS)

สารสนเทศเอกสาร/รายงาน

ตวั
อย
่าง




