
บทท่ี 3 

นักวิเคราะห์ระบบและการวิเคราะห์ระบบ 



1. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

1.1 ความหมายของนักวิเคราะห์ระบบ 

    นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis: SA) ผู้ที่ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ โดยการศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบในองค์กร และ

ก าหนดแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบในองค์กร 

ส าหรับในระบบธุรกิจที่ต้องน าระบบสารสนเทศมาใช้ในปัจจุบัน นักวิเคราะห์ระบบจะ

เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการศึกษาปัญหาต่างๆ ว่าในธุรกิจนั้นจะ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างไร โดยอาจจะปรับปรุงขบวนการทางธุรกิจ 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีอยู่เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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1. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

1.2 บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ 

  1.2.1 บทบาทในการท างาน 

    1. ศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ 

    2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบในองค์กรที่เป็นอยู่ 

    3. ก าหนดแนวทางด าเนินการส าหรับแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของระบบ 

    4. ก าหนดแนวทางเลือกแบต่างๆ ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

    5. ก าหนดเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสม 

    6. ให้ค าแนะน าแก่โปรแกรมเมอร์และผู้ใช้เมื่อระบบงานถูกสร้างขึ้นมาใช้งานจริง 
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1. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

1.2 บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ 

  1.2.2 ลักษณะการท างาน 

    1. Information Analysis 

    2. System Designer หรือ Application Developer 

    3. Programmer Analyst  
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1. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

1.3 ความส าคัญของนักวิเคราะห์ระบบ 

    1. เป็นผู้ศึกษาปัญหาและประเมินความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาระบบ 

    2. เป็นผู้ประสานความเข้าใจระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ 

    3. เป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดให้กับองค์กร 

    4. เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบให้กับองค์กร 

    5. เป็นผู้ประเมินผลการท างานของระบบในองค์กรว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

ไว้หรือไม่   
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1. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

1.4 หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ 

    1. เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนที่ท างานในระบบ หน้าที่นี้ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของ

นักวิเคราะห์ระบบ 

    2. ท าหน้าสนับสนุนให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซึ่งจะต้องพิจารณาว่างานใน

ลักษณะนั้นๆ จะต้องน าผู้เชียวชาญด้านใดมาช่วยในการแก้ปัญหา 
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2. คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ 

2.1 ความช านาญด้านการวิเคราะห์ 

    2.1.1 ความคิดเชิงบวก (System Thinking) 

    2.1.2 ความรู้เกี่ยวกับองค์กร 

    2.1.3 การระบุปัญหา (Problem Definition) 

    2.1.4 การวิเคราะห์ปัญหาและการหาค าตอบเพื่อแก้ปัญหา      

          (Problem Analyzing and Solving) 
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2. คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ 

2.2 ความช านาญด้านเทคนิค 

    2.2.1 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    2.2.2 ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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2. คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ 

2.3 ความช านาญด้านการบริหารจัดการ 

    1. การบริหารทรัพยากร (Resource Management) 

    2. การบริหารโครงการ (Project Management) 

    3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

    4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
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2. คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ 

2.4 ความช านาญด้านมนุษยสัมพันธ์ 

    2.4.1 ทักษาด้านการสื่อสาร 

    2.4.2 ทักษาด้านการท างานโดยล าพังและการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในเวลา

เดียวกัน 

    2.4.3 การอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มคน 

    2.4.4 การบริหารจัดการความคาดหวังที่ผู้ใช้และผู้บริหารมีต่อระบบที่

ด าเนินการพัฒนา 
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2. คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ 

2.5 ความตระนักด้านการประกอบอาชีพ 

    1. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

    2. มีจรรยาบรรณในการท างาน 
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2. คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ 

2.6 การมีลักษณะนิสัยที่เหมาะแก่การวิเคราะห ์

    2.6.1 อยากรู้อยากเห็น 

    2.6.2 ไม่มีอคติ 

    2.6.3 ไม่หยุดอยู่กับข้อจ ากัด 

    2.6.4 ใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อย 

    2.6.5 มีความคิดสร้างสรรค์ 
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3. การวิเคราะห์ระบบ 

3.1 การก าหนดความต้องการของระบบ 

    3.1.1 ศึกษาความต้องการจากระบบปัจจุบัน 

          1. การรวบรวมข้อมูล 

             1. Functional Requirement เช่น ระบบต้องออกรายงานต่าง ๆ ได้ 

      2. Non-functional Requirement เช่น ระบบเครือข่ายความเร็วสูง 

พื้นที่การเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ การเลือกใช้เทคโนโลยี 

          2. การวิเคราะห์ความต้องการ 
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3. การวิเคราะห์ระบบ 

3.1 การก าหนดความต้องการของระบบ 

    3.1.2 จัดท าข้อก าหนดข้อก าหนดความต้องการของระบบปัจจุบัน 

          1. จัดท าข้อก าหนดความต้องการ 

             1. คัดเลือกความต้องการ 

    2. สรุปความต้องการ 

          2. ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา 

             1. ก าหนดสิ่งที่ต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมในระบบปัจจุบัน 

             2. พัฒนาแนวคิดรวบยอดของระบบใหม่ เช่น ความสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมของระบบ การแบ่งส่วนกับความเป็นโมดูล ความเกี่ยวพันระหว่าง

ส่วนประกอบกับความเป็นอิสระต่อกับส่วนประกอบ 
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3. การวิเคราะห์ระบบ 

3.2 การเลือกกลยุทธ์การออกแบบที่ดีที่สุด 

    3.2.1 ก าหนดวิธีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

    3.2.2 ทบทวนแผนงานโครงการพัฒนาระบบ 

          1. การก าหนดเค้าโครงปัญหาหรือการระบุปัญหา 

 2. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านตรงต่อเวลา ด้าน

เศรษฐศาสตร์ และด้านเทคนิค 
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3. การวิเคราะห์ระบบ 

3.3 กรณีศึกษา 

     3.3.1 ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

   ในยุคแรกๆ ที่มีการน าเครื่องจักรมาใช้ในงานอุตสาหกรรมผลิตสบู่นั้น 

ปัญหาที่ลุกค้ามักจะร้องเรียนก็คือ สบู่ที่ซ้อไปนั้นมีแต่กลอง แต่ไม่มีก้อนสบู่ในกล่อง 

จากการตรวจสอบพบว่าเป็นความจริงและหลายโรงงานก็พบปัญหาในลักษณะเดียวกัน 

     3.3.2 การระบุปัญหา 

   1. เครื่องจักรท างานผิดพลาด 

            2. ไม่มีขึ้นตอนตรวจสอบกล่องสบู่ก่อนส่งออกจ าหน่าย 
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3. การวิเคราะห์ระบบ 

      3.3.3 การสรุปเป็นความต้องการที่แท้จริงและการออกแบบระบบใหม่    

 1. ต้องการมองทะลุกล่องบรรจุสบู่ แนวทางการออกแบบคือ การสร้างเครื่อง

เอ็กซ์เรย์เพื่อมองเห็นสิ่งที่อยู่ในกล่องสบู่ขณะเคลื่อนที่ตามสายพานผลิต ซึ่งเป็นการ

ลงทุนที่มีมูลค่าสูง 

 2. ต้องการทราบว่ากล่องสบู่เป็นกล่องเปล่าหรือไม่ โดยถือว่าสิ่งที่อยู่ในกล่อง

สบู่นั้น ถ้าไม่ใช่กล่องเปล่าแล้ว ก็ต้องเป็นสบู่แน่ๆ แนวทางการออกแบบคือ ใช้พัดลม

เป่ากล่องสบู่ในสายพานผลิต หากกล่องไม่มีสบู่แล้วกล่องจะตกลงมาจากสายพาน ซึ่ง

เป็นการลงทุนที่มูลค่าต่ า  
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3. การวิเคราะห์ระบบ 

      ข้อคิดจากกรณีศึกษา 

 พบว่า การก าหนดปัญหาและการวิเคราะห์เพื่อหาความต้องการที่แท้จริงนั้น

ส าคัญต่อระยะอื่นๆ ต่อมาในการพัฒนาระบบเป็นอย่างมาก และท้ายสุดอาจไม่

สามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือแม้แก้ปัญหาได้ แต่ก็อาจมีการลงทุนเกินกว่าสิ่งที่ต้องการ 

อันมาจากการวิเคราะห์ความต้องการที่ไม่เหมาะสม นักวิเคราะห์ระบบจึงมีบทบาทที่

ส าคัญต่อการพัฒนาระบบเป็นอย่างมาก 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 

4.1 แบบจ าลอง 

     4.1.1 ชนิดของแบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 

   1. แบบจ าลองกระบวนการ (Process Modeling) เป็นแบบจ าลองที่แสดงทิศทางการ

ไหลของข้อมูลในการท างานในแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการในระบบ พร้อมด้วยตรรกะและ

หลักการในแต่ละขั้นตอน เช่น แผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 

4.1 แบบจ าลอง 

     4.1.1 ชนิดของแบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 

   2. แบบจ าลองอธิบายขั้นตอนการท างาน (Logical of Process หรือ Logical 

Modeling) เป็นแบบจ าลองที่อธิบายกระบวนการท างานหรือขั้นตอนวิธีการท างาน รวมถึง

ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ช่วยให้เกิดความเข้าใจในวิธีการ และเกิดความสะดวกใน

การเขียนโปรแกรม 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 

4.1 แบบจ าลอง 

     4.1.1 ชนิดของแบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 

   3. แบบจ าลองข้อมูล (Data Modeling) เป็นแบบจ าลองที่ใช้จ าลองกลุ่มข้อมูล

ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เช่น แผนผังข้อมูลสัมพัทธ์ (Entity 

Data Model: E-R Diagram ) 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 

4.1 แบบจ าลอง 

     4.1.2 ประเภทของแบบจ าลองในการพัฒนาระบบ  

        1. แบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Model) จะเน้นการอธิบายกระบวนการหรือขั้นตอน

ต่างๆ ในระบบท่ีสอดคล้องกับความต้องการของระบบเป็นหลัก เนื่องจาก 

            1) เป็นแบบจ าลองที่มีความเป็นกลางในการอธิบายรายละเอียดของระบบ 

            2) สามารถก าหนดความต้องการได้ครบถ้วน 

            3) สื่อสารความเข้าใจได้ง่าย         

         2. แบบจ าลองเชิงกายภาพ (Physical Model) จะเน้นการแสดงหรืออธิบายเนื้อหาเชิง

คุณภาพหรือนามธรรมที่จับต้องได้ เช่น การออกแบบหน้าจอ ป้อนข้อมูลการออกแบบรายงาน 

การเก็บฐานข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การอธิบายประสิทธิภาพและข้อจ ากัดต่างๆ 

ของอุปกรณ์ที่มีในระบบ เป็นต้น  
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 

4.2 แบบจ าลอง 

     4.1.2 เครื่องมือในการพัฒนาระบบ  

        หมายถึง ซอฟต์แวร์ท่ีน ามาใช้ในการสร้างแบบจ าลองต่างๆ ได้แก่ 

            1) โปรแกรมส าหรับจัดการโครงการ 

            2) โปรแกรมส าหรับออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

            3)  CASE Tools (Computer-Aids System Engineering: CASE) 

        เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับงานวิเคราะห์และออกแบบระบบ สามารถสร้าง   

        แบบจ าลองได้ต่างๆ ได้ 

            4) โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล 

            5) โปรแกรมที่แปลงแบบจ าลองให้เป็นชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 

4.3 เทคนิคและวิธีการ 

      เป็นวิธีเชิงแนวทางการท างานที่นักวิเคราะห์ระบบสามารถน าไปใช้งานเพื่อให้การ

พัฒนาระบบได้สมบูรณ์หรือครบถ้วนมากที่สุด 

      1) เทคนิคการบริหารโครงการ     5) เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง 

      2) เทคนิคการการสัมภาษณ์     6) เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 

      3) เทคนิคการสร้างแบบจ าลองข้อมูล  7) เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ  

      4) เทคนิคการการออกแบบฐานข้อมูล 8) เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร ์
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จบการน าเสนอ 

บทที่ 3 

นักวิเคราะห์ระบบและการวิเคราะห์ระบบ
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