บทที่ 2
บทบาทและหน้ าทีข่ องนักวิเคราะห์ ระบบ
การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในองค์กรนั้น หากองค์กรใดก็ ตามที่ ระบบสารสนเทศไม่ สามารถช่ วยท าให้การ
ทางานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ หรื อผลลัพธ์ที่ได้จากการทางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ล่าช้า
ไม่ทนั ต่อความต้องการที่จะนาไปใช้งานได้ จาเป็ นจะต้องมีการปรับปรุ งระบบการทางานของระบบ
สารสนเทศ หรื ออาจพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม ไม่วา่ จะใช้วิธีการใดก็ตามใน
การแก้ปัญหาจาเป็ นต้องมีการศึกษาถึ งผลดี และผลเสี ยที่จะตามมา โดยมีบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งก็คือทีมงานในการพัฒนาระบบ โดยเฉพาะมีนกั วิเคราะห์ระบบเป็ นตัวกลางใน
การดาเนิ นงานในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาระบบ ในบทนี้ จะกล่าวถึ งบทบาทและหน้าที่ของ
นักวิเคราะห์ระบบที่พึงมีและพึงกระทา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายนักวิเคราะห์ ระบบ
มีนกั วิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมาย นักวิเคราะห์ระบบ ไว้หลากหลาย ดังนี้
พรทิพย์ โต๊ะระหมาน(2542:5) กล่าวว่า นักวิเคราะห์ระบบ (Systems analyst) คือ ผูท้ ี่
ทางานเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด และวางแผนสาหรับการพัฒนาระบบใหม่
กิตติ ภักดี วฒั นะกุลและพนิ ดา พานิ ชกุล (2546:23) กล่าวว่า นักวิเคราะห์ระบบ (System
Analyst : SA) คือผูท้ ี่เป็ นตัวกลางในการติดต่อระหว่างระบบสารสนเทศกับกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง ได้แก่
เจ้าของระบบ (System Owners) ผูใ้ ช้ระบบ (System Users) และผูส้ ร้างระบบ (System Builders)
เพื่อพัฒนาระบบสารสนทศขององค์กรขึ้นมา
อาไพ พรประเสริ ฐสกุ ล (2544:17) กล่ า วว่า นัก วิเคราะห์ ระบบ คื อบุ ค คลที่ มี หน้า ที่
วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยปกตินกั วิเคราะห์ระบบจะอยูใ่ นทีมระบบสารสนเทศขององค์กร
หรื อธุ รกิจนั้นๆ
ฝ่ ายผลิ ตหนังสื อตาราวิชาการคอมพิวเตอร์ (2551:31) กล่ าวว่า นักวิเคราะห์ ระบบเป็ น
บุ ค คลที่ มีค วามรู ้ เกี่ ย วกับ ระบบธุ รกิ จเป็ นอย่า งดี และจะต้องมี ม นุ ษ ย์สั ม พันธ์ ที่ดีด้ว ย เนื่ องจาก
นักวิเคราะห์ระบบจาเป็ นต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิ บตั ิการ จนถึ ง
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์ (2555:15) กล่าวว่า นักวิเคราะห์ระบบ คือผูท้ ี่ทาหน้าที่ศึกษาปั ญหา
และความต้องการขององค์กร ด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่ วยแก้ไขปั ญหาทางธุ รกิ จ
โดยการแก้ไขปั ญหาหมายถึ ง การมองปั ญหาในรายละเอี ย ดที่ แท้จริ ง ตรงประเด็ น และเข้า ใจ
รายละเอี ยดของปั ญหาในทุ กๆ ด้าน จากนั้นก็จะสร้ างแนวทางหรื อวิธี การแก้ไขปั ญหาเหล่ านั้น
ขึ้นมา และจะคัดเลือกแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุด (Best Solution) ซึ่ งปกติระบบสารสนเทศก็
จัดเป็ นแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ไขปั ญหา เพื่อปรับปรุ งระบบงานให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้นได้
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้วา่ นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst : SA) คือบุคคลที่
ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ โดยทาหน้าที่
ศึกษาปั ญหาและรวบรวมความต้องการในการแก้ปัญหา เพื่อจัดทาเป็ นข้อสรุ ปแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหา และดาเนินการแก้ไขปั ญหา โดยการปรับปรุ งหรื อพัฒนาระบบใหม่
2. การวิเคราะห์ ระบบ
การพัฒนาระบบใหม่ถือว่าเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งในการแก้ปัญหาของระบบงานเดิม ซึ่ ง
ปั ญหาที่เกิดอาจจะมีหลากหลายเหตุผล ดังนั้นก่อนที่จะทาการพัฒนาระบบใหม่ จะต้องทาการศึกษา
ระบบงานเดิ ม ศึ ก ษาปั ญหาของระบบที่ เกิ ด ขึ้ น ว่า มี ร ายละเอี ย ดอย่า งไรบ้า ง กระบวนการของ
การศึกษาระบบ เรี ยกว่า การวิเคราะห์ระบบ มีนกั วิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมาย การวิเคราะห์
ระบบ ไว้หลากหลาย ดังนี้
พรทิพย์ โต๊ะระหมาน(2542:5) กล่ าวว่า การวิเคราะห์ ระบบ คื อ การศึ กษาเพื่อทาความ
เข้าใจกับการทางานของระบบ และเปลี่ยนแปลงการทางานของระบบ
อาไพ พรประเสริ ฐสกุล (2544:17) กล่ าวว่า การวิเคราะห์ ระบบ หมายถึ ง การหาความ
ต้องการ (Requirement) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรื อต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ
กิ ตติ ภักดี วฒั นะกุลและพนิ ดา พานิ ชกุล (2546:4) กล่าวว่า การวิเคราะห์ระบบ หมายถึ ง
การศึ กษา วิเคราะห์ และแยกแยะถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในระบบ พร้ อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้งานและความเหมาะสมต่อสถานการณ์ทางการเงินขององค์กร
โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์ (2555:33) กล่าวว่า การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง
กระบวนการทาความเข้าใจและกาหนดรายละเอียดปั ญหา เพื่อจะได้พิจารณานาระบบสารสนเทศ
อะไรเข้าไปแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นให้บรรลุสู่ความสาเร็ จ
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้ว่า การวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis) หมายถึ ง
กระบวนการการรวบรวมและทาความเข้าใจปั ญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปั จจุบนั ขององค์กร เพื่อหา
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แนวทางความเป็ นไปได้ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นนาข้อสรุ ปที่ได้ไปพัฒนาหรื อปรับปรุ ง
ระบบสารสนเทศในองค์กรซึ่ งหน้าที่ท้ งั หมดเป็ นของนักวิเคราะห์ระบบเป็ นผูด้ าเนิ นการ ซึ่ งอาจจะ
เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นองค์กร หรื อเป็ นหน่วยงานข้างนอกที่รับหน้าที่ในการวิเคราะห์ระบบ
สาเหตุผลทีน่ าระบบใหม่ มาใช้ แทนระบบงานเดิม
หน่ วยงานใดก็ตามที่ ตอ้ งการนาระบบใหม่มาทดแทนระบบงานเดิ ม ซึ่ งอาจจะมีปัญหา
ด้านต่างๆ มากมาย ส่ วนใหญ่มกั จะมีสาเหตุดงั นี้
(1) ต้องการปรับปรุ งงานบริ การให้ดียิ่งขึ้น สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้
หลากหลายรู ปแบบ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ ทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึง
พอใจ และกลับมาใช้บริ การอีกในภายหลัง อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ที่จะเข้ามาใช้บริ การ
ของหน่วยงาน เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้หน่วยงานอีกด้วย
(2) เพื่อสนับสนุนสิ นค้าและการบริ การใหม่ๆ ซึ่งมักมีการนาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่
สมัย ใหม่ เข้า มาใช้ เช่ น ซอฟต์แวร์ ระบบจองตัว๋ รถโดยสารที่ มี ก ารสะสมแต้ม ให้ก ับ ลู ก ค้า โดย
อัตโนมัติ ลูกค้าสามารถจองผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ตอ้ งเดินทางมาจองตัว๋ ด้วยตนเอง อาจจะใช้
บริ การผ่านทางอุปกรณ์ ได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้งที่เป็ นเว็บไซต์ หรื อที่เป็ นโปรแกรมสาหรับบน
อุปกรณ์มือถือทาให้สะดวกและรวดเร็ ว อีกทั้งยังสามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลายกลุ่ม มีการส่ ง
ข่าวสารถึงลูกค้าโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็ นการนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ เพื่อสนับสนุนสิ นค้าและการบริ การใหม่ๆ
(3) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ระบบเดิมที่ใช้งานอยู่อาจจะมีขอ้ บกพร่ องทาให้
การทางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้การดาเนิ นงานขององค์กรล่าช้า สารสนเทศที่ได้ตอ้ งใช้เวลาใน
การประมวลผลนาน หรื ออุปกรณ์ที่ใช้งานอยูล่ า้ สมัย จะต้องเสี ยค่าบารุ งรักษาซ่ อมแซมจานวนมาก
ดังนั้นหากมี การพัฒนาระบบงานใหม่ทดแทนระบบงานเดิ ม หรื อเปลี่ ยนอุ ปกรณ์ ก็จะทาให้การ
ทางานของระบบเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นกว่าเดิม
(4) มีความต้องการสารสนเทศมากขึ้น ปั จจุบนั ในการดาเนิ นธุ รกิ จมีการแข่งขันกัน
อย่างมากมาย หน่วยงานใดที่มีสารสนเทศมากกว่าและดีกว่าจะเป็ นหน่วยที่ได้เปรี ยบกว่าหน่วยงาน
อื่นๆ ทาให้หน่วยงานมีความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ ปริ มาณลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากลูกค้าเกิด
ความเชื่ อมัน่ และมัน่ ใจในสิ นค้าและบริ การ ดังนั้นหากระบบเดิ มไม่สามารถตอบสนองได้ ย่อม
ส่ งผลให้เสี ยโอกาสในการทากาไร
(5) ต้องการระบบควบคุมที่ดี ระบบงานที่ดีจะต้องมีความปลอดภัย สู ง ข้อมูลไม่มีการ
รั่วไหล มีการกาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึ งข้อมูลในกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน หากระบบควบคุมไม่ดี
ย่อมทาให้เกิดข้อมูลรั่วไหล ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน ส่ งผลให้ลูกค้าไม่มนั่ ใจและ
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ไม่เชื่ อมัน่ ต่อการทางานขององค์กร อาจทาให้ลูกค้าเลิกใช้บริ การได้ ดังนั้นหากมีระบบควบคุมที่ดี
ย่อมก่อให้เกิดความปลอดภัย การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ลู กค้าเกิ ดความไว้วางใจในการใช้
บริ การ ย่อมทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ตัวอย่างการควบคุมความปลอดภัย เช่น การกาหนด
รหัสผ่าน การกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าถึ งข้อมูลของผูใ้ ช้แต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน การเข้ารหัสข้อมูล
หรื อแม้แต่การใช้อุปกรณ์ไบโอเมตริ ก (Biometric Devices) ที่สามารถชี้ ระบุตวั บุคคล ที่มีความเป็ น
เฉพาะและยากต่อการลอกเลียนแบบ เช่น เครื่ องสแกนลายนิ้วมือ ฝ่ ามือ ม่านตา หรื อใบหน้า เป็ นต้น
(6) ช่ วยลดต้นทุน เนื่ องจากระบบงานเดิ มอาจจะใช้อุปกรณ์ที่ล่าสมัย เสี ยหรื อชารุ ด
บ่อย ทาให้ใช้ง บประมาณในการดู แลรั ก ษาค่อนข้างมาก หากมี การเปลี่ ยนอุ ปกรณ์ อาจจะทาให้
งบประมาณส่ ว นนี้ ล ดลงก็ เ ป็ นได้ หรื อระบบเดิ ม ไม่ ส ามารถตอบสนองการใช้ง านในปั จ จุ บ ัน
เนื่ อ งจากนโยบายขององค์ก รมี ก ารเปลี่ ย นแปลง จ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบงานเดิ ม ให้
ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งอาจต้องจ้างทีมงานในการปรับปรุ งซึ่ งจะมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างมาก เนื่องจากในการพัฒนาระบบเดิมอาจจะใช้เทคโนโลยีหรื อวิธีการที่ค่อนข้างจะล่าสมัย
ดังนั้นหากพัฒนาระบบใหม่อาจจะทาให้ลดต้นทุนส่ วนนี้ลงได้
3. ระบบธุรกิจกับนักวิเคราะห์ ระบบ
ในการวิ เคราะห์ ระบบงานทางด้า นธุ รกิ จ นัก วิเคราะห์ ระบบจะต้องเรี ย นรู ้ และเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะของระบบธุ รกิจเป็ นอย่างดี โดยสิ่ งที่ตอ้ งศึกษามีดงั นี้
3.1 จุ ด ประสงค์ ข องธุ ร กิ จ ต้อ งการทราบว่ า ท าไมธุ ร กิ จ นี้ จึ ง ถู ก จัด ตั้ง ขึ้ นมา ลู ก ค้า
กลุ่ มเป้ าหมายคื อใคร มี ผลิ ตภัณฑ์สินค้าอะไรที่ ขาย มี งานบริ การอะไรเป็ นต้น โดยนักวิเคราะห์
ระบบจะต้อ งระวัง ถึ ง ผลกระทบของระบบงานใหม่ ที่ จ ะต้อ งไม่ ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
จุดประสงค์หลักของธุ รกิจ
3.2 เป้ าหมายของธุ รกิจ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องทราบถึงเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ขององค์กรที่กาลังศึกษา ซึ่ งธุ รกิจส่ วนใหญ่เป้ าหมายของธุ รกิจคือผลกาไร ซึ่ งผลกาไรที่ได้นอกจาก
เป็ นมูลค่าเงิ นที่ เพิ่มขึ้นแล้ว การลดต้นทุ นด้านต่างๆ ย่อมช่ วยลดค่าใช้จ่ายลงและส่ งผลให้มียอด
กาไรสู งขึ้น เช่น การนาระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้งาน เพื่อลดต้นทุนการจ้างพนักงานเป็ นต้น
3.3 วัตถุประสงค์ และนโยบายของธุรกิจ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์
และนโยบายในการดาเนิ นงานของธุ รกิจ ซึ่ งธุ รกิจโดยทัว่ ไปจะมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินธุ รกิจไว้หลายข้อ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีการวาง
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นโยบายซึ่ งเป็ นข้อกาหนดต่างๆ ที่จะทาให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์น้ นั ดังนั้นในการพัฒนาระบบ
ใหม่จะต้องยังคงไว้ซ่ ึ งวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร
4. ทักษะและความรู้ ของนักวิเคราะห์ ระบบ
นัก วิเคราะห์ ระบบถื อว่าเป็ นบุ ค คลที่ ส าคัญในการพัฒนาระบบ เนื่ องจากทาหน้าที่ ใ น
การศึกษาระบบทั้งกระบวนการทางาน ปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางาน รวมทั้งหาแนวทาง
ในการแก้ไขปั ญหานั้น ดังนั้นจึงจาเป็ นจะต้องมีทกั ษะและความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางาน
ของระบบที่กาลังจะพัฒนา รวมทั้งมีทกั ษะและความรู ้เกี่ยวกับวิธีการในพัฒนาระบบนั้นๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นการนาเครื่ องมือเข้ามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาของระบบ หรื อแนวทางในการพัฒนาระบบ โดย
สามารถสรุ ปความรู ้และทักษะที่นกั วิเคราะห์ระบบพึงมี ได้ดงั นี้
4.1 ทักษะและความรู้ ทางเทคนิค (Technical Knowledge and Skills) เป็ นทักษะและ
ความรู ้ที่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ในการทางาน ตัวอย่างเช่น เทคนิ คการจัดการข้อมูลจากสาขาต่างๆ
ของหน่ วยงาน ให้เป็ นฐานข้อมู ลเดี ยวกัน เพื่อความเป็ นหนึ่ ง เดี ยวของข้อมู ล เทคนิ คการสารอง
ข้อมูลจากสาขาต่างๆ เมื่อสิ้ นวันทาการ เทคนิ คการพัฒนาระบบบนอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเทคนิคใน
การนาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทนั สมัยมาใช้ในระบบ ทักษะและความรู ้ทางเทคนิ คจาเป็ นต้องอาศัยความรู ้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ความรู ้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเข้าใจหลักการ
ทางานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ และเข้าใจหลักการควบคุมคอมพิวเตอร์ ให้
ทางานตามที่ตอ้ งการได้ รวมไปถึงอุปกรณ์พว่ งต่อต่างๆ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ควบคุมคอมพิวเตอร์
(2) ความรู ้ เ กี่ ย วกับ แฟ้ ม ข้อ มู ล ฐานข้อ มู ล และอุ ป กรณ์ จ ัด เก็ บ ข้อ มู ล รวมถึ ง
ซอฟต์แวร์ ที่นามาใช้จดั การกับฐานข้อมู ล เนื่ องจากข้อมู ลถื อว่าเป็ นแหล่ งทรั พยากรที่สาคัญของ
ระบบสารสนเทศ เพราะข้อมูลจะถูกนาไปประมวลผลเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตรงตามที่ตอ้ งการ หากข้อมูลถูกจัดการได้ไม่ดีพอก็จะทาให้ได้สารสนเทศที่ไม่ถูกต้อง
เมื่อนาไปใช้งานก็จะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานขององค์กรได้
(3) ความรู ้ ด้านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และโปรโตคอลที่ ใช้ในการสื่ อสาร
เนื่ องจากปั จจุบนั ระบบสารสนเทศส่ วนใหญ่จาเป็ นต้องอาศัยเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในการขนส่ ง
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็ นศูนย์กลางไปยังสาขาย่อยต่างๆ ดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบจาเป็ นจะต้องมี
ความรู ้ดา้ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างดี เพื่อจะได้ออกแบบระบบสารสนเทศได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้
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(4) ความรู ้ทางด้านซอฟต์แวร์ เนื่องจากในการพัฒนาระบบสารสนเทศ จะต้องใช้
ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องมากมาย นักวิเคราะห์ระบบจึงเป็ นต้องมีความรู ้ทางด้านซอฟต์แวร์ ต่างๆ เช่น
- ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ เป็ นซอฟต์แวร์ ที่เป็ นตัวกลางระหว่างอุปกรณ์
พ่วงต่อต่างๆกับซอฟต์แวร์ ประยุกต์
- ซอฟต์แวร์ภาษาคอมพิวเตอร์ เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการสร้างชุดคาสั่ง เพื่อ
ควบคุมคอมพิวเตอร์ให้ทางานตามที่ตอ้ งการได้ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
- ซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการสร้างแผนภาพและสร้างแบบจาลอง เป็ นซอฟต์แวร์
ที่อานวยความสะดวกให้นกั วิเคราะห์ระบบสามารถสร้างแผนภาพแสดงกระบวนการทางานของ
ระบบได้อย่างรวดเร็ ว และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการสร้ างแบบจาลองกระบวนการทางานของระบบ
สารสนเทศเพื่อเป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริ ง
- ซอฟต์แวร์ อรรถประโยชน์ต่างๆ เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ช่วยอานวยความสะดวก
ในการทางานต่างๆ บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล ซอฟต์แวร์ ที่
ใช้ในการป้ องกันการบุกรุ กข้อมูล ทั้งจากบุคคลและจากซอฟต์แวร์
4.2 ทักษะและความรู้ ทางธุ รกิจ (Business Knowledge and Skills) เป็ นความรู ้ ความ
เข้าใจในระบบธุ รกิจ ประกอบด้วย
4.2.1 งานหลักของธุ รกิจคืออะไร กระบวนการทางานในธุ รกิจประกอบด้วยอะไรบ้าง
มีข้ นั ตอนการทางานอย่างไร ใครทาหน้าที่ รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ มีขอ้ มูลอะไรบ้างที่
เกี่ ยวข้องแต่ล ะกระบวนการ และข้อมู ล จะต้องส่ งจากกระบวนการใดไปที่ กระบวนการใดบ้า ง
เอกสารอะไรบ้างที่ ตอ้ งใช้ในธุ รกิ จ และเอกสารอะไรบ้างที่ จะต้องใช้สาหรั บการติ ดต่อระหว่าง
ธุ รกิจกับธุ รกิจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่นกั วิเคราะห์ระบบจะต้องเรี ยนรู ้และเข้าใจ
4.2.2 โครงสร้างขององค์กรและรู ปแบบการจัดการองค์กรเป็ นอย่างไร การวิเคราะห์
ระบบที่ ดีจะต้องได้ขอ้ มูล จากผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องโดยตรง ดัง นั้นนัก วิเคราะห์ จะต้องเข้าใจหลัก ในการ
บริ หารขององค์กรและเข้าใจรู ปแบบการจัดการองค์กรนั้นเป็ นอย่างดี
4.2.3 มีชนิ ดงานอะไรบ้าง ที่ดาเนิ นงานอยู่ภายในองค์กร เช่ น งานด้านการบริ หาร
งานด้านการขนส่ ง งานด้านการเงิน การผลิต การตลาด การบริ การลูกค้า และอื่นๆ
ความสาคัญอยู่ที่นกั วิเคราะห์ระบบจะต้องเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจขององค์กรที่ทางานอยู่
นักวิเคราะห์ระบบบางคน อาจอยูใ่ นสายอาชี พเกี่ยวกับระบบงานอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์ระบบ
บางคนทางานอยูภ่ าคธุ รกิจทัว่ ไป ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับระบบการผลิ ต ระบบการขาย และระบบการเงิ น
เป็ นต้น ซึ่ งจัด เป็ นระบบงานที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นมากนัก ดัง นั้น กรณี รู ป แบบธุ ร กิ จ ขององค์ ก รเป็ น
ระบบงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นักวิเคราะห์ระบบที่เข้ามาแก้ไขปั ญหา ก็จะต้องมีประสบการณ์
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ในสายอาชี พด้านระบบงานอุ ตสาหกรรมโดยตรง ซึ่ งเป็ นความรู ้ เชิ งลึ กที่ สั่งสมประสบการณ์ มา
ยาวนานหลายปี จึงจะสามารถเข้าไปแก้ไขปั ญหาอันซับซ้อนที่เกิดขึ้นให้กบั องค์กรนั้นๆ ได้
สรุ ปได้วา่ นอกจากทักษะและความรู ้ทางธุ รกิจแล้ว นักวิเคราะห์ระบบจะต้องศึกษาถึง
วัฒนธรรมองค์กรและรู ปแบบการดาเนินธุ รกิจขององค์กรที่จะเข้าไปพัฒนาระบบ ประกอบด้วย
(1) งานหลักองค์กร คืออะไร
(2) กระบวนการของงานหลักประกอบด้วยอะไรบ้าง
(3) กรอบนโยบายขององค์ก รประกอบด้ว ยอะไรบ้าง แผนกลยุทธ์ ใ นการ
ดาเนินธุ รกิตมีอะไรบ้าง
(4) วัฒนธรรมขององค์กรที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาประกอบด้วยอะไรบ้าง
4.3 ทักษะและความรู้ เกี่ยวกับคน (People Knowledge and Skills) เนื่องจากนักวิเคราะห์
ระบบต้องทางานร่ วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบที่กาลังจะพัฒนา ทั้งที่เป็ นทีมงานเดียวกันและ
บุคคลที่ทางานในหน่ วยงานนั้นๆ ซึ่ งอาจจะไม่เคยรู ้จกั หรื อร่ วมงานกันมาก่อน เช่น เจ้าของกิ จการ
กรรมการบริ หาร ผูจ้ ดั การ พนักงาน ผูใ้ ช้ระบบ โปรแกรมเมอร์ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางเทคนิ ค ลูกค้า และ
ร้านค้าอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น ดังนั้นนักวิเคราะห์ ระบบจึงต้องมีทกั ษะในการ
ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลในแต่ละประเภท
4.4 ความซื่ อสั ตย์ และจรรยาบรรณในวิชาชี พ (Personal Integrity and Ethics) ด้วย
ภาระหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบที่ตอ้ งเข้าไปศึกษาถึงปั ญหาต่างๆ ภายในองค์กร จึงทาให้รู้ขอ้ มูล
จากส่ วนงานต่างๆ ขององค์กรเป็ นจานวนมาก ข้อมูลและสารสนเทศบางอย่างเป็ นความลับ ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่ องเงินเดือน สุ ขภาพของพนักงาน หรื อผลการประเมินพนักงาน ซึ่ งนักวิเคราะห์ระบบจะต้อง
เก็บรักษาไว้เป็ นความลับตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ระบบต้องทางานร่ วมกับทีมบริ หาร ทาให้ล่วงรู ้ถึงข้อมูลต่างๆ
เช่ นข้อมูลการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนยุทธวิธี หรื อข้อมูลลับที่เกี่ ยวข้องกับข้อสัญญาทางภาครัฐ
ซึ่ งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องรักษามาตรฐานในจรรยาบรรณวิชาชี พให้เป็ นแบบอย่างโดยเคร่ งครัด
จะต้องซื่ อสัตย์ต่อตนเองด้วยการปกปิ ดไว้เป็ นความลับ ไม่เผยแพร่ ให้แก่ผใู ้ ด
5. หน้ าทีข่ องนักวิเคราะห์ ระบบ
5.1 รวบรวมข้ อมูล เป็ นการรวบรวมข้อมูลของระบบเดิม เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น
และนาไปใช้เป็ นข้อมูลส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาระบบใหม่ ในการรวบรวมข้อมูลสามารถกระทาได้
หลากหลายวิธี เช่น การทาแบบสอบถามหรื อการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆ จากผูใ้ ช้ระบบ
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เนื่องจากผูใ้ ช้ระบบเป็ นผูท้ ี่เข้าใจถึงปัญหาได้ดีที่สุด การเข้าไปสังเกตระหว่างที่มีการปฏิบตั ิงานจริ ง
เพื่อจะได้เห็นวิธีการปฏิบตั ิงานจริ งของบุคคลในองค์กร ทาให้สามารถเข้าใจหลักการทางานและ
เรี ยนรู ้ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริ ง และการรวบรวมเอกสารที่มีอยู่ใน
องค์กร รวมทั้งรายงานต่างๆ
5.2 จัดทาเอกสาร ในระหว่างทาการพัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องจัดทาเอกสาร
ประกอบในแต่ละขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบโดยละเอียด และปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
เพื่อความคล่องตัวหากมีการเปลี่ ยนที มงานในระหว่างการพัฒนาระบบ เช่ น แผนภาพบริ บทของ
ระบบ แผนภาพการไหลของข้อมูลในระดับต่างๆ แผนผังการทางานของแต่ละกระบวนการ แผนผัง
เชิงวัตถุของระบบ เอกสารคู่มือการพัฒนาระบบ และเอกสารการใช้งานระบบเป็ นต้น
5.3 จัดทาพจนานุ กรมข้ อมูล (Data Dictionary) เป็ นการรวบรวมเอกสารทั้งหมดและ
อธิบายถึงเอกสารต่างๆ ที่ตอ้ งมีการใช้งานในระบบ พจนานุกรมข้อมูลจัดเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่นกั วิเคราะห์
ระบบ จาเป็ นต้องใช้ในการติดต่อประสานงานกับโปรแกรมเมอร์ และเจ้าของระบบ
5.4 ออกแบบระบบ นักวิเคราะห์ระบบต้องทาหน้าที่ในการออกแบบการทางานของระบบ
ใหม่ ใ ห้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ และมี ค วามเหมาะสมมากที่ สุด รวมทั้ง ออกแบบ
ลักษณะการติดต่อของโปรแกรมกับผูใ้ ช้งาน ฮาร์ ดแวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนามาใช้ใน
ระบบ กาหนดลักษณะของเครื อข่ายที่ใช้ในการเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ กาหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ รวมไปถึงการประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่ วนที่จะเกิดขึ้น
5.5 สร้ า งแบบจ าลอง นัก วิเคราะห์ ระบบท าการสร้ า งแบบจ าลองของโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นเพื่อนาเสนอแก่เจ้าของระบบและผูใ้ ช้งาน ในบางองค์กรหน้าที่การสร้ างแบบจาลองจะ
เป็ นของโปรแกรมเมอร์ แบบจาลองจะถู กใช้กรณี ที่มีความจาเป็ นที่จะต้องทบทวนความต้องการ
ของผูใ้ ช้กบั ความต้องการที่นกั วิเคราะห์ระบบได้สร้างขึ้นจากการรวบรวมความต้องการ เพื่อให้ผใู ้ ช้
หรื อเจ้าของระบบได้เห็นต้นแบบของระบบก่อนที่จะทาการพัฒนาระบบงานจริ ง
5.6 ทดสอบโปรแกรมที่พัฒ นาขึ้น เพื่ อให้ก ารพัฒนาระบบเป็ นไปตามที่ ไ ด้ออกแบบ
นัก วิ เ คราะห์ ร ะบบจะต้อ งท าการทดสอบโปรแกรมร่ ว มกับ โปรแกรมเมอร์ เพื่ อ ตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบตรงตามความต้องการที่ระบุไว้ในเอกสารหรื อไม่ และหลังจากที่
ทดสอบระบบร่ วมกับโปรแกรมเมอร์ เรี ยบร้ อยแล้ว นักวิเคราะห์ระบบจะต้องนาระบบที่ผ่านการ
ทดสอบไปให้ผใู ้ ช้ระบบเป็ นผูท้ ดสอบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของระบบตรงความต้องการหรื อไม่
เนื่ องจากผูใ้ ช้ระบบเป็ นผูท้ ี่ เข้า ใจระบบอย่า งแท้จริ ง การทดสอบอาจมี การใช้ข ้อมู ล จริ ง ในการ
ทดสอบเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดและหาวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด หน้าที่การทดสอบทั้งหมดจะเป็ น
หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ
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5.7 ติดตั้งและทาการปรับเปลีย่ นระบบ นักวิเคราะห์ระบบทาหน้าที่ ติดตั้งและปรับเปลี่ยน
ระบบเดิ ม เป็ นระบบใหม่ ซึ่ ง สามารถท าได้ห ลายลัก ษณะ เช่ น ติ ดตั้ง ทั้ง หมดทันที ติ ด ตั้ง เป็ น
บางส่ วนก่ อน หรื อติ ดตั้งระบบใหม่ ควบคู่ ไปกับการทางานของระบบเก่ า เป็ นต้น ในการติ ดตั้ง
ระบบใหม่บางหน่วยงานจาเป็ นต้องมีการโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่
5.8 จัดทาคู่มือ นักวิเคราะห์ระบบทาหน้าที่ จดั ทาคู่มือและจัดเตรี ยมหลักสู ตรฝึ กอบรม
ให้แก่ผูใ้ ช้ระบบ เนื่ องจากระบบใหม่มีวิธีการดาเนิ นงานที่ เปลี่ ยนไปจากระบบเดิ ม นักวิเคราะห์
ระบบจึงต้องจัดทาหลักสู ตรการอบรม เพื่อให้ผใู ้ ช้ระบบเรี ยนรู ้วธิ ี การใช้งานระบบใหม่และสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.9 จัดทาแบบสอบถาม หลังจากที่ติดตั้งระบบใหม่เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เพื่อทราบถึ งผล
การดาเนิ นงานของระบบงานใหม่ จาเป็ นต้องมี การจัดทาแบบสอบถามเพื่ อสอบถามไปยัง ผูใ้ ช้
ระบบ สอบถามถึงความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของระบบ สอบถามถึงปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากการ
ปฏิบตั ิงานของระบบใหม่ เพื่อนาปั ญหาเหล่านั้นมาปรับปรุ งแก้ไขระบบให้ได้ระบบที่ตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ให้ได้มากที่สุด
5.10 บ ารุ ง รั ก ษาและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของระบบ เป็ นการดู แ ลระบบเมื่ อ มี
ข้อผิดพลาดเกิ ดขึ้ น รวมทั้งเป็ นการปรั บปรุ ง ดัดแปลง หรื อแก้ไขทั้งโปรแกรมและขั้นตอนการ
ท างานของระบบ เพื่ อให้ ร ะบบมี ก ารท างานที่ ถู ก ต้องมากที่ สุ ด นอกจากนั้นยัง ท าให้ ส ามารถ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของระบบใหม่ได้อีกด้วย
5.11 เป็ นผู้ให้ คาปรึ กษา คอยให้คาปรึ กษาแก้ผใู ้ ช้ระบบทุกคนในระบบภายหลังจากการ
ติดตั้งระบบแล้ว การใช้งานอาจเกิดข้อสงสัยหรื อข้อผิดพลาดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นนักวิเคราะห์
ระบบจะต้องคอยให้คาปรึ กษา ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการใช้โปรแกรมหรื อทางด้านเทคนิ ค รวมถึง
วิธีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานของระบบงานใหม่
5.12 เป็ นผู้ประสานงาน ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบเพื่อให้เข้าใจในเหตุการณ์หรื อข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ถูกต้องตรงกันที่สุด
5.13 เป็ นผู้แก้ ไขปัญหา เป็ นผูท้ ี่นาแนวคิดของคาว่า “ระบบ” มาใช้ในการแก้ปัญหาทั้งการ
ดาเนิ นงานทางธุ รกิ จขององค์กร และแก้ปัญหาด้านระบบสารสนเทศด้วย โดยการเปรี ยบเทียบใน
ลัก ษณะของงานทางธุ รกิ จ คื อระบบ ซึ่ ง จะต้องก าหนดขอบเขตของระบบ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการ
ทางานของระบบพิจารณาว่าข้อมูลที่เข้าและออกจากระบบนั้นเกิ ดจากบุคคลฝ่ ายใด หรื อ เกิ ดจาก
ขั้นตอนการทางานขั้นตอนใด เพื่อให้การแก้ไขปั ญหาสามารถดาเนิ นการได้อย่างชัดเจน ภายใน
ขอบเขตของระบบนั้น
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5.14 เป็ นตัว แทนการเปลี่ยนแปลง นัก วิเคราะห์ ระบบเป็ นผูท้ ี่ส ามารถแสดงให้ทุ ก คน
เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่าเป็ นระบบใหม่ได้
5.15 เป็ นผู้เตรียมข้ อมูลให้ กบั องค์ กร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบแล้ว นักวิเคราะห์ระบบ
จะเป็ นผูท้ ราบรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดีที่สุด ซึ่ งสามารถเตรี ยมข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการ
แข่งขันหรื อการหาตลาดใหม่ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ วและทันเหตุการณ์
หน้าที่ต่างๆ เหล่านี้ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งที่นกั วิเคราะห์ระบบจะต้องปฏิบตั ิดว้ ยความเต็มใจ
และอดทน และคานึ งถึงความต้องการของผูใ้ ช้ระบบก่อนเสมอทั้งในระหว่างการพัฒนาและความ
ต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
6. คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ ระบบ
นักวิเคราะห์ระบบที่ดีควรประกอบด้วยคุณสมบัติดงั นี้
6.1 มี ค วามช านาญหลากหลายในศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ เช่ น โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
โปรแกรมภาษา ฮาร์ ดแวร์ เทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ นต้น เพื่ อสามารถนาความรู ้ มาใช้ใ นการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
6.2 มีความเข้าใจในระบบธุ รกิจ ระบบการเงิน และระบบการตลาดเป็ นอย่างดี เนื่องจาก
ในการวิเคราะห์ระบบมีความหลากหลายในองค์กรแต่ละองค์กร ดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะต้อง
เข้าใจหลักการทางานของระบบธุ รกิจเป็ นอย่างดี เพื่อให้การทางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.3 มีความเข้าใจในความต้องการของผูใ้ ช้ระบบเป็ นอย่างดี เนื่ องจากผูใ้ ช้ระบบเป็ น
บุ คคลที่ ทางานเกี่ ยวข้องกับระบบโดยตรง ดังนั้นความต้องการของผูใ้ ช้จึงมี ความสาคัญยิ่ง เพื่ อ
พัฒนาระบบใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ระบบให้มากที่สุด เพื่อช่วยแก้ปัญหาการทางานที่
เกิดขึ้น ทาให้องค์กรสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.4 ต้องเป็ นนักสารวจ ช่างสังเกต เนื่องจากในการศึกษาระบบนักวิเคราะห์ระบบจะต้อง
เข้าไปเรี ยนรู ้วิธีการดาเนินงานขององค์กร เรี ยนรู ้วิธีการปฏิบตั ิงานในแต่ละขั้นตอน การเป็ นบุคคล
ที่ช่างสังเกตจะทาให้พบรายละเอียดอื่นที่ไม่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลไม่สามารถให้ได้ ซึ่ งอาจจะเป็ นองค์ประกอบ
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อนาเป็ นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบ
6.5 มี จรรยาบรรณต่ อองค์ก รที่ พ ฒ
ั นาระบบให้ ไม่ นาข้อมู ล ที่ ไ ด้ซ่ ึ งเป็ นความลับ ของ
องค์กรไปเผยแพร่ ภายนอกอันอาจจะก่อให้เกิดผลเสี ยแก่องค์กรนั้นได้
6.6 ต้องทางานเป็ นทีมได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากในการพัฒนาระบบจาเป็ นต้องใช้บุคคลที่มี
ความเชี่ ยวชาญหลากหลายสาขา ดังนั้นการประสานงานกันเป็ นทีมจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่ง เช่ น
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การประสานงานระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกับผูใ้ ช้ ในระหว่างที่มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้มา
ซึ่ ง ความต้องการของระบบที่ มี ความครบถ้วน การประสานงานระหว่า งนัก วิเคราะห์ ระบบกับ
โปรแกรมเมอร์ เพื่อให้โปรแกรมเมอร์พฒั นาระบบงานได้ตามที่ออกแบบไว้ เป็ นต้น
6.7 มี ม นุ ษ ยสัม พันธ์ ที่ ดี เนื่ องจากนัก วิเคราะห์ ระบบจะต้องมี ก ารติ ดต่ อประสานงาน
ระหว่างบุคคลหลายกลุ่ม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการพัฒนาระบบ
6.8 สามารถเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง เนื่ องจากงานบางอย่างนักวิเคราะห์ระบบ
อาจจะไม่เคยสัมผัสมาก่อน ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องศึกษาและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อเข้าใจวิธีการทางาน
อย่างถ่องแท้ และนาความรู ้น้ นั ไปเป็ นแนวทางในการออกแบบระบบใหม่
6.9 มีความสามารถสู งในการนาเสนอข้อมู ลให้ท้ งั ผูบ้ ริ หารระดับสู งรวมไปถึ งผูใ้ ช้ระบบ
ให้สามารถเข้าใจได้โดยง่ายและตรงกัน เพื่อให้ได้มาซึ่ งระบบงานที่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
และเจ้าของระบบมากที่สุด
6.10 มีความสามารถในการติ ดต่อสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษได้ดี หากองค์กรนั้นสื่ อสาร
ภายในเป็ นภาษาอังกฤษ
6.11 สามารถทางานภายใต้ภาวะกดดันได้ เนื่ องจากต้องทางานกับบุ คคลหลายฝ่ าย ซึ่ ง
จะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นจากบุคคลต่างๆ มากมาย นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเป็ นคนกลางในการติดต่อ
ประสานงานกับทุกฝ่ าย
6.12 เป็ นนัก จิ ตวิท ยา ในการที่ จะพู ดคุ ยหรื อติ ดต่อกับ กลุ่ ม บุ ค คลหลายกลุ่ มเพื่ อให้ไ ด้
ข้อมูลมาอย่างละเอียดถู กต้องและสามารถโน้มน้าวจิตใจผูใ้ ช้ระบบได้ หากข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับ
ความเป็ นจริ งหรื อไม่ละเอียดครบถ้วน จะต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขระบบหลายรอบทาให้เสี ยเวลา
และสู ญเสี ยงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์
7. ทีมงานพัฒนาระบบ
การทางานขององค์กรแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ขนาดขององค์กร และ
ลัก ษณะงานขององค์ก ร บางองค์ก รมี ขนาดใหญ่แต่ไ ม่ ได้ท างานเกี่ ย วข้องกับ คอมพิวเตอร์ หรื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจจะไม่มีทีมงานหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเลย ในทาง
ตรงกันตามบางองค์กรมีขนาดเล็กแต่ทางานเกี่ ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ
จาเป็ นต้องมี ทีมงานในการพัฒนาระบบโดยเฉพาะ ซึ่ ง หากกล่ าวถึ ง ที ม งานในการพัฒนาระบบ
อาจจะประกอบด้วยคนจานวนมากหรื ออาจจะมีเพียงแค่หนึ่ งคนก็เป็ นได้ข้ ึ นอยู่กบั ขนาดระบบที่
พัฒนา งบประมาณและข้อจากัดทางบุคลากร ดังนั้นทีมงานพัฒนาระบบ จึงแตกต่างกันไป เช่น การ

34
พัฒ นาระบบงานขนาดเล็ ก โปรแกรมเมอร์ ที่ มี ป ระสบการณ์ อ าจเป็ นบุ ค คลเพี ย งคนเดี ย วที่
ดาเนิ นงานตั้ง แต่ ข้ นั ตอนแรกจนขั้นตอนสุ ดท้า ย ในขณะที่ ระบบงานขนาดกลางถึ งขนาดใหญ่
นอกจากนัก วิ เ คราะห์ ร ะบบจะรั บ ผิ ด ชอบงานวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบแล้ว อา จจะต้อ ง
รับผิดชอบในเรื่ องการควบคุมบริ หารโครงการด้วย ดังนั้นทีมงานพัฒนาระบบจึงมีความสัมพันธ์กบั
ขนาดของระบบงานและรู ปแบบขององค์กร สามารถสรุ ปทีมงานพัฒนาระบบ ได้ดงั นี้
7.1 คณะกรรมการดาเนินงาน เป็ นผูท้ ี่วางกรอบนโยบาย กาหนดแนวทาง กฏเกณฑ์ต่างๆ
เพื่ อ ให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการพัฒ นาระบบ เป็ นผู ท้ ี่ ท าหน้า ที่ ใ นการตัด สิ น ว่า ระบบจะต้อ ง
ดาเนินการพัฒนาหรื อไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ
7.2 ผู้จัดการระบบสารสนเทศ ผูจ้ ดั การระบบสารสนเทศหรื อผูบ้ ริ หารโครงการระบบ
สารสนเทศ เป็ นผูค้ วบคุ มให้ผูป้ ฏิ บตั ิการดาเนิ นงานตามแผนของโครงการ ซึ่ งมีกรอบเวลาและ
งบประมาณจากัด ส่ วนใหญ่ ม ัก จะเป็ นโครงการพัฒ นาระบบที่ มี ข นาดใหญ่ แต่ ต้อ งการระบบ
สารสนเทศในระยะเวลาที่ กาหนด จึ งต้องมี บุคคลที่ คอยทาหน้า ที่ ในการบริ หารและติ ดตามการ
ดาเนินงานของโครงการ
7.3 นักวิเคราะห์ ระบบ เป็ นผูท้ าหน้าที่ศึกษาปั ญหา รวบรวมความต้องการ เพื่อนามา
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน เพื่อให้ได้ระบบงานใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
ทางานของระบบงานเดิ ม ได้ ท าหน้า ที่ ออกแบบรู ป แบบการนาเข้า ข้อมู ล เข้า สู่ ระบบ ออกแบบ
รายงาน ออกแบบการติดตั้งระบบ รวมถึ งเป็ นผูน้ าเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ร่วมกับระบบที่พฒั นา
ซึ่ งอาจเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกหน่วยงานก็ได้
7.4 นั ก ออกแบบฐานข้ อมู ล เป็ นผูท้ ี่ มี ความเชี่ ย วชาญด้านระบบฐานข้อมู ล และระบบ
จัดการฐานข้อมูล ทาหน้า ที่ในการออกแบบฐานข้อมูลจากระบบที่นัก วิเคราะห์ระบบได้ทาการ
ออกแบบไว้ บางครั้งหน้าที่ในการออกแบบฐานข้อมูลอาจจะเป็ นของนักวิเคราะห์ระบบเอง ขึ้นอยู่
กับขนาดของระบบที่กาลังจะพัฒนา หากระบบมีขนาดใหญ่จาเป็ นจะต้องใช้ฐานข้อมูลจากหลาย
แหล่งที่มีจึงจาเป็ นต้องใช้ผทู ้ ี่มีความชานาญทางด้านการออกแบบฐานข้อมูล
7.5 โปรแกรมเมอร์ เป็ นผู ้ที่ ท าหน้า ที่ ใ นการพัฒ นาระบบตามที่ นัก วิ เ คราะห์ ร ะบบ
ออกแบบไว้โ ดยใช้ภ าษาคอมพิ ว เตอร์ บางหน่ ว ยงานหน้ า ที่ โ ปรแกรมเมอร์ อ าจจะเป็ นของ
นัก วิ เ คราะห์ ร ะบบเอง บุ ค คลที่ ท าหน้ า ที่ โ ปรแกรมเมอร์ จ ะต้อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญทางด้า น
ภาษาคอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างดี โดยในการพัฒนาระบบโปรแกรมเมอร์ จะต้องอาศัยเอกสารความ
ต้องการระบบและเอกสารการออกแบบระบบที่นกั วิเคราะห์ระบบได้ส ร้ างขึ้นในการกระบวนการ
วิเ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ ดัง นั้น โปรแกรมเมอร์ และนัก วิ เ คราะห์ ร ะบบจึ ง ต้อ งคอยติ ด ต่ อ
ประสานงานกันตลอดเวลาในระหว่างที่มีการพัฒนาระบบ เพื่อให้ได้ระบบที่ตรงตามความต้องการ
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7.6 วิศวกรระบบเครื อข่ าย เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายเป็ นอย่างดี
เพื่อออกแบบระบบเครื อข่ายที่ใช้สาหรับการทางานของระบบงานใหม่ที่จะพัฒนา คอยทาหน้าที่
สนับสนุ นงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบเครื อข่าย การควบคุมดูและจัดการระบบ
เครื อข่ายและสื่ อสาร
7.7 ทีมงานสนับสนุ นฝ่ ายเทคนิ ค เป็ นที มงานช่ วยสนับสนุ นงานเทคนิ คต่างๆ เช่ น การ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ การแก้ไขปั ญหาต่างๆ บน
เครื อข่ายเป็ นต้น
7.8 เจ้ าหน้ าทีร่ วบรวมข้ อมูล คือ ผูท้ ี่มีหน้าที่ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูล เอกสาร และ
ข้อเท็จจริ งต่างๆ ให้กบั บุคลที่เกี่ยวข้อง
7.9 ผู้ใช้ งาน คือผูใ้ ช้ระบบที่ ปฏิ บตั ิงานกับระบบงานโดยตรง เป็ นผูท้ ี่คอยให้ขอ้ มูลกับ
นักวิเคราะห์ระบบเพื่อให้ได้ระบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
8. บทสรุ ป
นักวิเคราะห์ระบบคือ บุคคลที่ ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการติดต่อประสานงานระหว่าง
บุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาระบบ เช่ น เจ้าของระบบ ผูใ้ ช้ โปรแกรมเมอร์ โดยนักวิเคราะห์
ระบบจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะและความเชี่ ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี เข้าใจหลักการทางานของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็ นผูท้ ี่เข้าใจในธุ รกิจที่กาลังจะพัฒนาระบบ และเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญ
ในศาสาตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบจะเป็ นบุคคลที่ทาหน้าที่ในการ
ออกแบบระบบดังนั้นระบบใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นมาจะต้องสอดคล้องกับงานหลักขององค์กรนั้นๆ
รวมถึงคานึ งงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบ อาจจะมีการนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้เพื่อให้
งานสามารถดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มยอดรายได้ให้แก่องค์กร โดย
นักวิเคราะห์ระบบจะต้องศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการพัฒนาระบบเป็ นอย่างดี ดังนั้นบทบาทของ
นักวิเคราะห์ระบบจึงเป็ นบุคคลที่สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบ บางองค์กรนักวิเคราะห์ระบบ
อาจทาหน้าที่เป็ นโปรแกรมเมอร์ หรื อบางองค์กรอาจมีการจ้างหน่ วยงานที่ทาหน้ที่ในการพัฒนา
ระบบโดยเฉพาะจึงไม่มีนกั วิเคราะห์ระบบในหน่วยงานนั้นๆ ในทางกลับกันหากหน่ วยงานที่ตอ้ ง
ทางานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะมีนกั วิเคราะห์ระบบในหน่วยงานนั้น ขึ้นอยูข่ นาด
ของระบบและรู ปแบบขององค์กร
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9. คาถามท้ ายบท
1. นักวิเคราะห์ระบบ คือใคร มีบทบาทสาคัญอย่างไรต่อการพัฒนาระบบ
2. อธิบายความหมาย การวิเคราะห์ระบบ
3. ระบุเหตุผลที่มีต่อการเรี ยกร้องให้นาระบบใหม่มาใช้ทดแทนระบบงานเดิม
4. งานของนักวิเคราะห์ระบบที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกอบด้วยอะไรบ้าง
5. ทักษะและความรู ้ของนักวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
6. ระบุหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
7. นักวิเคราะห์ระบบที่ดีควรประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง
8. วิธีแก้ไขปั ญหาของนักวิเคราะห์ระบบประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง
9. จรรยาบรรณในวิชาชีพของตาแหน่งนักวิเคราะห์ระบบ ท่านคิดว่ามีความสาคัญอย่างไร
10. กระบวนการวิ เ คราะห์ ร ะบบ และ กระบวนการพัฒ นาโปรแกรม ท่ า นคิ ด ว่ า
กระบวนการใดควรทาก่อนหลัง และด้วยเหตุผลอะไร อธิบายให้เข้าใจ
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