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 ระบบคือการท าให้ส่วนประกอบทั้งหมดซึ่งต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง
กันบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย 

 ตัวอย่าง
 ในร่างกายคนเราจะมีระบบในตัวคือมี ความสัมพันธ์ติดต่อกันระหว่างสมอง 

เส้นประสาท เซลล์รับรู้ความรู้สึก เพื่อบรรลุเป้าหมายในการรับรู้ความรู้สึก
ร้อน หนาว เป็นต้น 

 ในการใช้ภาษาก็ถือว่าท าอย่างเป็นระบบนั่นคือ ความสัมพันธ์ติดต่อกัน
ระหว่าง การใช้ค า สัญลักษณ์ต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายในการตีความหมายให้
เข้าใจภาษานั้น

 ในธุรกิจก็เป็นระบบอย่างหนึ่งคือส่วนประกอบของมันคือ การตลาด โรงงาน 
การขาย การค้นคว้า การขนส่ง การเงิน บุคคลท างาน ทั้งหมด มีการติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างกัน เพ่ือ บรรลุเป้าหมาย ให้เกิดผลก าไร
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 องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบมี 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนน าเข้า (input) คือ ทรัพยากรหรือสิ่งที่จ าเป็น เพื่อน าเข้าสู่ระบบแล้วก่อให้เกิด

กระบวนการขึ้น 
 ส่วนกระบวนการหรือ โพรเซส (processing) คือ ส่วนที่ท าหน้าที่แปรสภาพ หรือ

ประมวลผล โดยอาศัยส่วนน าเข้าของระบบไปแปรสภาพเป็นผลลัพธ์ที่ต้อง
 ส่วนผลลัพธ์ (output) คือ ส่วนที่ต้องการจากระบบ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของระบบ
 ส่วนป้อนกลับ (feed-back)  คือ ส่วนที่ใช้ในการควบคุมการท างานของ

กระบวนการ เพื่อให้การท างานของระบบบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยน าเอาส่วน
ผลลัพธ์ไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ จากนั้นน าผลที่ได้จากการ
เปรียบเทียบไปปรับปรุงส่วนน าเข้าหรือกระบวนการ 
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 บุคคลากรได้แก่ ครูและนักเรียน
 เครื่องมือได้แก่ เครื่องฉายแผ่นใส ชอล์ก กระดานด า
 พัสดุได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้
 วิธีการได้แก่ เขียนบนกระดานด า ใช้แผ่นใส หรืออื่นๆ
 การจัดการได้แก่ โรงเรียนจัดตารางเรียน เก็บเงินค่าเล่าเรียน จ่ายค่าสอนให้แก่ครู
 เมื่อเราศึกษาระบบใดระบบหนึ่ง เราควรจะต้องเข้าใจการท างานของระบบนั้น

ให้ดีโดย การถามตัวเองตลอดเวลาด้วยค าถามเหล่าน้ี
1. ระบบท าอะไร ( What )
2. ท าโดยใคร ( Who )
3. ท าเมื่อไร ( When )
4. ท าอย่างไร ( How )
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 ในปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน โดย
อาศัยกระบวนข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ กระบวนที่ท าให้เกิดสารสนเทศนี้เรียกว่า 
การประมวลผลสารสนเทศ (Information Technology Process) และเรียกวิธีการ
ประมวลผลสารสนเทศด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ นี้ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology)

 เทคโนโลยีสารสนเทศ มาจากค า 2 ค า น่ันคือ เทคโนโลยี และ สารสนเทศ
 เทคโนโลยี หมายถึง การน าเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์
 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว การประมวลผลที่ว่านี้ 

เช่น การวิเคราะห์ การจัดล าดับ การเรียงข้อมูล  เป็นต้น
  



ความหมายของระบบสารสนเทศ

6

 ระบบสารสนเทศ (Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการน า
คอมพิวเตอร์
มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้น
เป็นสารสนเทศที่ดี สามารถน าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลา
อันรวดเร็วและถูกต้อง 

 ระบบสารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้
 Hardware หมายถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดกระท ากับข้อมูล ทั้งที่เป็น

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิด
เลข
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 Software หมายถึง ชุดค าสั่ง หรือเรียกให้เข้าง่ายว่า โปรแกรม ที่สามารถ
สั่งการให้คอมพิวเตอร์ท างานในลักษณะที่ต้องการภายใต้ขอบเขตความสามารถ
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมนั้น ๆ สามารถท าได้ ซอร์ฟแวร์แบ่งออกเป็น 
ซอร์ฟแวร์ระบบ และ ซอร์ฟแวร์ประยุกต์

 User หมายถึง กลุ่มผู้คนที่ท างานหรือเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
 Data หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ตัวหนังสือ แสง สี เสียง สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์  ภาพ วัตถุ หรือ หลาย ๆ อย่าง
ผสมผสานกัน ซึ่งข้อมูลที่ดีจะต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
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Procedure หมายถึง  ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ในระบบสารสนเทศ

 เมื่อทั้ง 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้น ท างานประสานกัน ส่งผลให้ข้อมูลเกิดการ
ประมวลผลและน าไปใช้ประโยชน์ นั่นก็คือ สารสนเทศนั่นเอง ซึ่งสารสนเทศนี้จะ
เป็นสารสนเทศที่ดี จะต้องเป็นสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้และทันเวลาในการใช้งาน

 กล่าวโดยสรุปก็คือ กระบวนการสารสนเทศเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิด สารเสน
เทศขึ้นมานั่นเอง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 5 ส่วน น่ันคือ 
Hardware, Software, User, Procedure และ Data
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 เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (Increase Work Efficiency ) 
องค์กรสามารถน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ภายใต้สภาวะที่มีก าลังคนและก าลังการผลิตที่เท่าเดิม แต่ปริมารงานที่ท ามีมาก
ขึ้น การน าระบบสารสนเทศมาใช้จะช่วยท าให้ท างานสะดวก รวดเร็ว และมี
ความถูกต้องมากขึ้น

 เพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร (Increase Productivity )
ตัวอย่างเช่นมีการน าระบบควบคุมการผลิตมาใช้ ท าให้องค์กรสามารถผลิต 
สินค้าหรือบริการได้มากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของตลาดเป็นต้น

 เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า (Increase service Quality ) 
ระบบสารสนเทศถูกน ามาใช้พัฒนาการให้บริการลูกค้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ในการใช้บริการของลูกค้า เช่น ระบบสอบถามและจองตั๋วเครื่องบินผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเอง เป็นต้น

 เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน (Increase Competitive Advantage ) 
ข้อมูลนับว่ามีความส าคัญมาก ในทางธุรกิจ ดังน้ันจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
บริหารจัดการข้อมูลที่ดี เพื่อน าเอาข้อมุลเหล่านั้นมาใช้ในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ เพื่อน ามาพัฒนา ปรับปรุงองค์กร



ประเภทของระบบสารสนเทศ 

10

 ระบบสารสนเทศสามารถแยกตามหน้าที่ที่แตกต่างกันได้ดังนี้
1. ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automatic System หรือ OAS )

เป็นงานที่ต้องท าอยู่เป็นประจ า หรืองานทั่วไป ที่สามารถพบได้ในองค์กร
ทุกประเภท เช่น การส่งจดหมาย การพิมพฺ์เอกสารรายงาน หรือ การจัด
ตารางเวลาซึ่งงานลักษณะนี้ ท าโดยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ  ผู้ใช้
สารสนเทศประเภทนี้ สามารถน าโปรแกรมประยุกต์ เข้ามาช่วยงานแบบ
ประจ าได้ เช่น โปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing ) สมุดบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheet ) และโปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กรและเพื่อรองรับการขยายระบบใหญ่มากขึ้น ท าให้ระบบ
ส านักงานอัตโนมัติสามารถสร้างได้ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Application 
Software ) ที่มีขายตามร้านขายซอฟต์แวร์ระบบส านักงานอัตโนมัตินี้มักถูก
ใช้งานโดยบุคคลทุกระดับในองค์กร
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2. ระบบประมวลผลรายการประจ าวัน (Transaction Processing 
System หรือ TPS)
บางครั้งเรียกว่าระบบประมวลผลข้อมูล ( Data Processing System )เป็น
ระบบที่มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน โดยเน้นที่
การประมวลผลรายการประจ าวันและการเก็บรักษาข้อมูล การท างานมัก
เกิดขึ้นในหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง เท่านั้น เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี 
โดยแต่ละฝ่ายจะมีการประมวลผลที่แยกจากกัน ข้อมูลจะถูกป้อนและ
จัดเก็บอยู่ในระบบ และข้อมูลเหล่านั้นจะถูกแก้ไขระหว่างการประมวลผล
รายการประจ าวัน จากนั้นผลลัพธ์จะถูกแสดงตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 
ใบสั่งซื้อ ในสั่งจอง
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3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System หรือ 
MIS )
เป็นระบบซึ่งรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดในองค์กร และภายนอก
องค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์  จุดประสงค์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะ
เน้นให้ผู้บริหารมองเห็นแนวโน้มและภาพรวมขององค์กรในปัจจุบัน รวมทั้ง
สามารถควบคุมและตรวจสอบผลงานของระดับปฏิบัติการด้วย ขอบเขตของ
รายการที่ได้จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะขึ้นอยู่กับลักษณะของ
สารสนเทศ และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยอาจมีรายงานตามสภาวการณ์ 
หรือสภาวการณ์ที่ผิดปกติ ตัวอย่างรายงานที่ได้จากระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ เช่น 
การวิเคราะห์การขายแยกตามพื้นที่ การวิเคราะห์ต้นทุน  งบประมาณประจ าปี 
เป็นต้น 
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4. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System หรือ DSS ) 
เป็นระบบสารสนเทศที่จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารท าการตัดสินใจใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ดังนั้นจึงเป็นระบบที่ง่ายต่อการเรียกใช้งานและการโต้ตอบ ทั้งนี้เพราะ
ผู้บริหาร ระดับกลางขึ้นไปคุ้นเคยและจ าเป็นต้องใช้การตัดสินใจบนประสบการณ์ต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่ควบคุมได้ และทีไม่สามารถควบคุมได้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
จึงเป็นระบบที่มีการผสมผสานสารสนเทศที่มีอยู่หรือเรียกใช้จากระบบสารสนเทศอื่น 
ๆ น ามาเปรียบเทียบ ค านวณ วิเคราะห์ คาดการณ์ โดยน าเสนอในรูปของกราฟิก 
แผนงานหรือแม้แต่ระบบปัญญาประดิษฐ์  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้
สารสนเทศ ส าหรับผู้ท าการตัดสินใจ นอกเหนือไปจากงานหรือสถานการณ์ภายในที่
ควบคุมได้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จะได้รับการออกแบบเพื่อให้สนับสนุนการ
ตัดสินใจหลาย ๆ ด้าน พร้อมกัน ดังนั้นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรจึงได้รับ
การจัดระบบใหม่เพื่อให้สามารถแสดงความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน สามารถเรียกใช้
ทันที 
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 ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
 การจดัการข้อมลู  (Data Management ) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมขอ้มูล

เกี่ยวกับ สถานการณ์ตา่ง ๆ และถูกจัดการโดยซอฟตแ์วร์ที่เรียกว่า ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล (Database Management System หรือ DBMS )

 การจดัการตัวแบบ (Model Management ) เป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่รวม
การท างานหลาย ๆ อย่าง เช่น การท างานดา้นการเงิน สถิติ หรอืตัวแบบเชิงปริมาณ
อื่น ๆ ทีม่ีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล และมซีอฟต์แวร์ทีช่่วยในการจดัการ
ที่เหมาะสมที่เรียกว่า ระบบจดัการฐานตัวแบบ  (Model Base Management
System หรือ MBMS )

 การจดัการความรู ้(Knowledge Management ) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่
สนับสนุนส่วนอื่น ๆ หรือเป็นส่วนประกอบแบบอสิระไม่ขึ้นกับองค์ประกอบอื่น ๆ 
ช่วยให้ข้อมูลหรือความรู้แก่ผู้ท าการตัดสินใจ

 การติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface ) ผู้ใช้สามารถตดิตอ่สื่อสารและส่ังงาน
ระบบสนับสนุนการตดัสินใจโดยผ่านส่วนนี้ 



ตัวอย่างระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
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5. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information 
System หรือ EIS )
เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ โดยใช้หลักการและวิธีการเดียวกับระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ แต่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับงานในองค์กรขนาด
ใหญ่ที่มีระบบการตัดสินใจที่ซับซ้อนต้องการความแม่นย าและรวดเร็วใน
การตัดสินใจ จากสภาวะหรือผลกระทบภายนอกองค์กร ระบบสารสนเทศ
เพื่อผู้บริหารระดับสูงจะใช้ข้อมูลจาก 3 แหล่งคือ



ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงจะใช้ข้อมูลจาก 3 แหล่ง
 ข้อมูลภายในองค์กร ได้แก่ งบประมาณ แผนรายจ่าย หรือ แผนการเงิน
 ข้อมูลภายนอกองค์กร ได้แก่ ส านักข่าว ตลาดหุ้น
 ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลรายการประจ าวัน 

แล้วน ามาเปรียบเทียบ ค านวณ วิเคราะห์ คาดการณ์ และยังสามารถแสดง
แนวโน้มหรือคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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 คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง
สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Support)
 เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment Focus)
มีความสามารถในการค านวณภาพกว้าง (Broad -based Computing 

Capabilities)
ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน (Exceptional Ease of learning and use)
 เป็นระบบเฉพาะส าหรับผู้บริหาร (Customization) 
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6. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System หรือ ES )
มีลักษณะคล้ายระบบสารสนเทศประเภทอื่น ๆ คือ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ ที่
ช่วยผู้บริหารแก้ปัญหา หรือสนับสนุนการตัดสินใจ แต่จะแตกต่างจากระบบ
สารสนเทศประเภทอื่นตรงที่ ใช้หลักการท างานด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ มากกว่าการจัดการ
สารสนเทศ  ระบบผู้เชียวชาญเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
เลียนแบบขั้นตอนและวิธีการในการคิด วิเคราะห์  เพื่อแก้ไขปัญหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาใด ๆ ระบบผู้เชี่ยวชาญสามารถน าไปใช้ในขั้นตอนการให้
ค าปรึกษา หรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ยากและซับซ้อน ณ สถานการณ์
ใดๆ ได้ ระบบผู้เชียวชาญจะเลือกเฉพาะสาขาหรือ เฉพาะด้านที่ขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญ
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 การวิเคราะห์และออกแบบระบบคือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบ
สารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือระบบย่อยของธุรกิจ 
นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบช่วยในการ
แก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้

 การวิเคราะห์ระบบคือ การหาความต้องการ ( Requirements) ของระบบ
สารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ

 การออกแบบคือ การน าเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผนหรือ
เรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้ในงานได้จริง ผู้ที่
ท าหน้าน้ีก็คือ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ( System Analysis : SA )



นักวิเคราะห์ระบบคือใคร ?
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 คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมและประมวลผลให้กับผู้ใช้
โดยให้ประโยชนต์่อผู้ใช้คือ ความรวดเร็วและความถกูตอ้งของข้อมูล ซ่ึงเป็นหัวใจ
ส าคัญต่อการบริหารของธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง

 ผู้ใช้ ( Users ) จึงเป็นผู้ก าหนดปัญหาและแนวทางของระบบงานที่น ามาแก้ไขซึ่ง
ปัญหาแตผู่้ใช้เองไม่ทราบวิธีจะน าเอาคอมพิวเตอรม์าใช้แก้ปัญหา หรือช่วยเหลือใน
การบริหาร ในทางตรงกันข้ามโปรแกรมเมอร ์( programmers)และช่างเทคนิค ( 
technicians)เป็นผูท้ี่สามารถจะใช้เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์และปอ้นค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างานได้ตอ้งการ แต่โปรแกรมเมอร์หรอืช่างเทคนิคมักจะไม่เข้าใจถึง
ระบบธุรกิจมากนกั ดังนั้น ช่องว่างระหว่างนักธุรกิจหรือระบบ งานในหน่วยงาน
ต่างๆ กับโปรแกรมเมอร์หรือกับช่างเทคนิคจึงอาจเกิดข้ึนได้

 นักวิเคราะห์ระบบจึงท าหน้าที่เป็นผู้สมานช่องว่างนี้ นักวิเคราะห์ระบบเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงที่จะน าเอาความเข้าใจและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
พัฒนาระบบงานข้อมูลเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับงานในหน่วยงานต่างๆ 
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 นักวิเคราะห์ระบบจะเป็นผู้ที่ศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของนักธุรกิจ โดย
น าเอาปัจจัย 3 ประการ คือ คน (people) วิธีการ (method) และคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี (computer technology) ใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาให้กับนัก
ธุรกิจ

 เมื่อได้มีการน าเอาพัฒนาการทางเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์มาใช้ นักวิเคราะห์
ระบบจะต้องรับผิดชอบถึงการก าหนดลักษณะของข้อมูล (data) ที่จะจัดเก็บเข้าสู่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ การหมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและระยะเวลา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้หรือธุรกิจ (business users)



บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ 
 นักวิเคราะห์ระบบไม่ได้เพียงวิเคราะห์หรือดีไซน์ระบบงานเท่านั้น หากแต่ยัง

ขายบริการทางด้านระบบงานข้อมูล โดยน าเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดมา
ใช้ควบคู่กันไปด้วย

 จากบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้นักวิเคราะห์
ระบบจะต้องมีความรู้ทั้งทางภาคธุรกิจหรือการด าเนินงานในหน่วยงานต่างๆ 
และคอมพิวเตอร์ ควบคู่กัน นักวิเคราะห์ระบบโดยส่วนใหญ่สามารถที่จะดีไซน์
ระบบงานและเขียนโปรแกรมขึ้นได้ด้วยตัวเอง ส่วนนี้เองกลับท าให้
บุคคลภายนอกเกิดความสับสนระหว่างโปรแกรมเมอร์กับนักวิเคราะห์ระบบ 


