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 ในทุกธุรกิจจะต้องมีพนักงานหรือบุคคลประเภทหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อก าเนิดหรือสร้างข้อมูล(CREATION) ประมวลผลข้อมูล 
(PROCESSINGX และกระจายข้อมูล(DISTRIBUTION OF 
INFORMATION) 

 เราสามารถจะยกตัวอย่างเพื่อสนับสนุนประโยคดังกล่าว เช่น พนักงานขาย 
คนหนึ่งเมื่อลูกค้าของเขาจะต้องการสั่งซื้อสินค้า พนักงานขายคนนั้นก็จะ
เขียนใบสั่งซื้อขึ้น 1 ฉบับ จากนั้นก็จะน าส่งให้กับทางบริษัท ฯ ได้รับใบสั่ง
ซื้อมาเรียบร้อยแล้ว ใบก ากับสินค้าจะถูกกระจายไปให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อ
บันทึกยอดขาย



ระดับต่างๆ ของผู้ใช้ระบบ

1. พนักงานเสมียนและผู้ให้บริการ
 โดยทั่วไปจะหมายถึงพนักงานที่จะมีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดการกิจกรรม

ข้อมูลในลักษณะที่เป็นประจ าวัน (DAY-TO-DAY INFORMATION 
ACTIVITIES) ในธุรกิจหรือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ ตัวอย่างเช่น การกรอก
ใบสั่งซื้อ การพิจารณาการให้สินเชื่อส าหรับลูกค้าแต่ละรายบันทึกและตัด สต๊อก 
หรือแม้กระทั่งการพิมพ์จดหมายโต้ตอบ

2. หัวหน้าหน่วยหรือซูเปอร์ไวเซอร ์
 หมายถึงผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุม (CONTROL) กิจกรรมที่เกิดขึ้นประจ าวันของ

ธุรกิจ หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หัวหน้าหน่วยหรือซูเปอร์ไวเซอร์ จะท า
หน้าที่ควบคุมการปฏิบัติภารกิจ ตัวอย่างเช่น สภาวการณ์ต่าง ๆ ของการขา
ประจ าวันหรือหัวหน้าหน่วยผลิตต้องการรายงานสรุปว่ายอดผลิตประจ าวันของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีจ านวนเท่าไร เป็นต้น
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3. ผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับกลาง
 มักจะเป็นบุคคลซึ่งยุ่งเกี่ยวกับแผนงานของธุรกิจซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น

แผนงานระยะสั้น ผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับกลางจะคอยควบคุมและจัดการให้
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตนควบคุมเป็นไปตามแผนงานระยะสั้นที่ได้วาง
ไว้

 ผู้บริหารระดับกลางจะไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ประจ าวัน หากแต่จะสนใจงานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนาน
กว่านั้น เช่น ต่อ 1 เดือน หรือต่อไตรมาศ (3 เดือน) ตัวอย่าง ผู้บริหารงาน
ระดับกลางได้แก่ นายช่างวิศวกร ผู้คุมงาน นักบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาด หรือผู้จัดการฝ่ายผลิต เป็นต้น
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4.ผู้บริหารระดับสูง
 เป็นบุคคลที่รับผิดชอบต่อการวางแผนงานระยะยาวและออกนโยบาย เพื่อให้

ธุรกิจนั้นด าเนินไปได้อย่างมีเป้าหมาย
 ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นบุคคลที่มองไปข้างหน้าเสมอ ซึ่งโดยปกติมักจะเป็น

แผนงานที่เป็นระยะเวลายาวกว่าผู้บริหารระดับกลาง คืออาจเป็น 1 ปี หรือ
มากกว่านั้น ผู้บริหารระดับสูงจะน าข้อมูลในอนาคตมาใช้เพื่อเป็นแนวทางใน
การพิจารณาถึงแนวโน้มต่างๆ เพื่อที่จะก าหนดแผนงานระยะยาวและนโยบาย
ของธุรกิจต่อไป
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 ผู้บริหารระดับสูงจะท าหนา้ที่เป็นผูท้ี่คอยควบคุมและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็น
ในการด าเนินกิจการของธุรกิจ เช่น เงินทุน แรงงาน เครื่องจักร ที่ดิน หรืออาคาร
ต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องค านึงถึงภาพรวมของธุรกิจทั้งหมด มิใช่จุดใดจุด
หนึ่งในธุรกิจเท่านั้น ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจึงเป็นผู้ที่ต้องการข้อมูลซึ่งได้
กลั่นกรองมาแล้วอย่างดีเพื่อที่จะให้เขาสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจและ
อ านวยการ (BOARD FO DIRECTORS) ประธาน และรองประธาน (PREXIDENT 
AND VICE PRESIDENT) หรือ CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) หุ้นส่วน 
(PARTNERS) ผู้บริหารงานหรือผู้อ านวยการบัญชีและการเงิน
(COMPTROLLERS)
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 นักวิเคราะห์ระบบจะต้องค านึงถึงความต้องการ (NEEDS) ของผู้ใช้ระบบเป็น
ส าคัญ โดยต้องยึดหลักเกณฑ์ของการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน

 มีนักวิเคราะห์ระบบมากมายที่ได้ดีไซน์ระบบมา โดยลืมจุดส าคัญของผู้ใช้ระบบ 
ท าให้ระบบที่ได้ดีไซด์ไว้ไม่ได้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ และ
ในที่สุดก็ยังผลให้ระบบที่ได้วางไว้น้ันไม่สามารถน ามาใช้ได้จริง ซึ่งท าให้ต้อง
เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบอย่างมาก



บทบาทส าคัญของผู้ใช้ระบบที่มีต่อนักวิเคราะห์ระบบ 
 การที่ระบบงานนั้นไม่ได้ตอบสนองกับความต้องการผู้ใช้ระบบ สาเหตุหนึ่ง

อาจจะมาจากนักวิเคราะห์ระบบ แม้ว่าจะไม่ลืมความส าคัญของผู้ใช้ระบบ แต่ลืม
ที่จะครอบคลุมถึงความเห็นของผู้ใช้ระบบ ทุกคนที่เกี่ยวข้องก็จะท าให้ระบบงาน
ที่ตนได้ดีไซน์ไว้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งหมด เช่น ระบบงาน
ข้อมูลทางการตลาด อาจมีผู้ใช้ระบบตั้งแต่พนักงานรับใบสั่งซื้อ ไปจนถึงระดับ
ผู้บริหารต้องการของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบ มิใช่จะเอาใจเฉพาะผู้บริหาร

 ระบบงานข้อมูลที่นักวิเคราะห์ระบบวางดีไซน์ขึ้น จะมีคุณค่าเท่าใดนั้น มิใช่
นักวิเคราะห์ระบบเองจะเป็นคนตัดสิน เพราะนักวิเคราะห์ระบบเป็นเพียงผู้สร้าง
มัน แต่ผู้ใช้ระบบต่างหากเป็นผู้ที่รู้ถึงหลักการที่ว่าระบบงานนั้นได้ตอบสนอง
ความต้องการของพวกเขาได้มากน้อยเพียงใด 
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 คนบางคนอาจจะกล่าวว่า "ระบบข้อมูล (INFORMATION SYSTEMS)" ไม่
สามารถที่จะหาค าจ ากัดความได้คุณจะรู้จักมันก็ต่อเมื่อคุณได้เห็นมันหรือได้
สัมผัสกับมันในทางใดทางหนึ่ง

 การพูดแบบนี้คงใช้ไม่ได้ ถ้าหากนักวิเคราะห์ระบบน าไปพูดกับผู้ใช้ระบบหรือ
นักธุรกิจ เพราะหากคุณไม่สามารถที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจถึงความหมายของค า
ว่า "ระบบข้อมูล" คุณจะตีราคาระบบงานข้อมูลที่คุณได้ดีไซน์ออกมานั้นได้
อย่างไร

 เพื่อให้เราได้เข้าใจถึงความหมายของระบบข้อมูล เราจะแยกค านี้ออกเป็น 2 ค า
คือ ระบบ (SYSTEM) และข้อมูล(INFORMATION)
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 ค าว่า "ระบบ" หรือ SYSTEM จะหมายถึงกลุ่มหรือเซต (SET) ของสิง่ของหรือ
องคป์ระกอบที่สัมพันธ์กัน ในบางสว่นหรือทั้งหมด และเป็นไปในแนวทางหรือตอบสนอง
ต่อจุดประสงค์อันเดียวกัน (COMMON PURPOSE)

 ระบบมีด้วย 2 แบบ คือ ระบบธรรมชาติ (NATURAL SYSTEM) และระบบสังเคราะห์
ตัวอย่างของระบบแบบธรรมชาติได้แก่ ระบบสุริยจักรวาล ระบบสรีระของมนุษย์ เช่น การ
ไหลเวียนของโลหิต ระบบการท างานของปอด ม้าม หรือหัวใจ เป็นต้นระบบสังเคราะห์จะ
เป็นระบบที่ถูกสร้างขึน้โดยมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ระบบการผลิต ระบบบัญชีและระบบข้อมูล 
เป็นตน้ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าระบบข้อมูลก็เป็นระบบแบสงัเคราะห์ประเภทหนึ่ง ซึ่งมี
จุดประสงค์คือเพื่อจะตอบสนองต่อการด าเนินการหรือกิจกรรมประจ าวันของธุรกิจหรือ
หน่วยงาน ตอบสนองต่อการจัดการ และส่งเสริมต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือธุรกิจ
ผู้ใช้ระบบ ซึ่งจะน าเราไปสูค่วามหมายของค าว่า "ระบบข้อมูล"



ระบบข้อมูลและธุรกิจ

 ระบบข้อมูล หมายถึง การน าเอาองค์ประกอบตา่งๆ ของข้อมูลมาจดัการเรียบเรียง เพื่อ
สนับสนุนการปฏบิัติการ การจัดการ และการตัดสินใจ โดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะ
ตอบสนองต่อความตอ้งการ 

ระบบ

ธรรมชาติ สังเคราะห์
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 James Wetherbe ได้แต่งหนังสือออกมาเล่มหนึ่งในปี 2527 โดยใช้ชื่อว่า 
“System Analysis and Design: Traditional, Structured and Advanced 
Concepts and Techniques.”โดยให้แนวความคิดในการแจกแจงกลุ่มของปัญหา
ออกเป็น 6 หัวข้อตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งแทนด้วยอักษร 6 ตัวคือ 
PIECES อ่านว่า “พีซ-เซส” 



PIECES
 1. Performance หมายถึงความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงทางด้านการ

ปฏิบัติงาน 
 2. Information หมายถึงความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงและควบคุมทางด้าน

ข้อมูล
 3. Economics หมายถึงความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงและควบคุมทางด้าน

ต้นทุน
 4. Control หมายถึงความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงระบบงานข้อมูลเพื่อให้มี

การควบคุมและระบบรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น
  5. Efficiency หมายถึงความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคน

และเครื่องจักร
  6. Service หมายถึงความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงการบริการต่างๆ ให้ดีขึ้น 

เช่น การบริการลูกค้าหรือการให้บริการต่อพนักงานภายในธุรกิจเองเป็นต้น 



วงจรการพฒันาระบบ 

(System Development Life Cycle :SDLC)
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 ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็น
ขั้นตอนที่เป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่ง
นักวิเคราะห์ระบบต้องท าความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องท าอะไร 
และท าอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้น ด้วยกัน คือ 
1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
3. วิเคราะห์ (Analysis) 
4. ออกแบบ (Design) 
5. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Implementation) 
6. การปรับเปลี่ยน (Conversion) 
7. บ ารุงรักษา (Maintenance)



แบบจ้ำลองน ้ำตก (Waterfall Model)
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