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 ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ตระหนักว่าต้องการ
ระบบสารสนเทศหรือระบบจัดการเดิม ตัวอย่างเช่นระบบเอกสารในตู้เอกสาร 
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน

 ปัญหาที่ส าคัญของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน คือ ระบบเขียนมานานแล้ว 
ส่วนใหญ่เขียนมาเพื่อติดตามเรื่องการเงิน ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารในการตัดสินใจ แต่ปัจจุบันฝ่ายบริหารต้องการดูสถิติการขายเพื่อใช้
ในการคาดคะเนในอนาคต หรือความต้องการอื่นๆ เช่น สินค้าที่มียอดขายสูง 
หรือสินค้าที่ลูกค้าต้องการสูง หรือการแยกประเภทสินค้าต่างๆที่ท าได้ไม่ง่าย
นัก

 การที่จะแก้ไขระบบเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก หรือแม้แต่การสร้าง
ระบบใหม่ ดังนั้นควรจะมีการศึกษาเสียก่อนว่าความต้องการของเราเพียงพอที่
เป็นไปได้หรือไม่ ได้แก่ "การศึกษาความเป็นไปได้" (Feasibility Study) 



สรุป ขั้นตอนที ่1: เข้าใจปัญหา
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 หน้าที่ : ตระหนักว่ามีปัญหาในระบบ
 ผลลัพธ์ : อนุมัติการศึกษาความเป็นไปได้
 เครื่องมือ : ไม่มี
 บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบ : ผู้ใช้หรือผู้บริหารชี้แจงปัญหาต่อ

นักวิเคราะห์ระบบ



ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility 
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 จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือ การก าหนดว่าปัญหาคืออะไรและ
ตัดสินใจว่าการพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศ
เดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที่สุด และได้ผลเป็นที่
น่าพอใจ

 ปัญหาต่อไปคือ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องก าหนดให้ได้ว่าการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและบุคลากร ปัญหาทางเทคนิคก็จะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือเก่าๆถ้ามี รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ด้วย ตัวอย่างคือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในบริษัทเพียงพอหรือไม่ 
คอมพิวเตอร์อาจจะมีเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอ รวมทั้งซอฟต์แวร์ ว่าอาจจะ
ต้องซื้อใหม่ หรือพัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น นอกจากนั้นควรจะให้ความสนใจว่า
ผู้ใช้ระบบมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งความเห็นของ
ผู้บริหารด้วย 
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 สุดท้ายนักวิเคราะห์ระบบต้องวิเคราะห์ได้ว่า ความเป็นไปได้เรื่องค่าใช้จ่าย 
รวมท้ังเวลาที่ ใช้ในการพัฒนาระบบ และที่ส าคัญคือ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
เรื่องเวลาเป็นสิ่งส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อรองรับผู้ขายให้ได้
มากกว่า 1,000 บริษัทนั้น ควรใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี ต้ังแต่เริ่มต้นจนใช้งานได้ 
ค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่พัฒนาจนถึงใช้งานได้จริงได้แก่ เงินเดือน เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ต่างๆ เป็นต้น พูดถึงเรื่องผลประโยชน์ที่ได้รับอาจมองเห็นได้ไม่ง่ายนัก แต่
นักวิเคราะห์ระบบควรมองและตีออกมาในรูปเงินให้ได้ เช่น เมื่อน าระบบใหม่
เข้ามาใช้อาจจะท าให้ ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง หรือก าไรเพิ่มมากขึ้น เช่น ท าให้
ยอดขายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้บริหารมีข้อมูลพร้อมที่จะช่วยในการตัดสินใจที่ดี
ขึ้น 

 การคาดคะเนทั้งหลายเป็นไปอย่างหยาบๆ เราไม่สามารถหาตัวเลขที่แน่นอน
ตายตัวได้เน่ืองจากทั้งหมดยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง หลังจากเตรียมตัวเลขเรียบร้อย
แล้ว นักวิเคราะห์ระบบก็น าตัวเลข ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ (Cost-Benefit) มา
เปรียบเทียบกันดังตัวอย่างในตาราง



ตารางค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ (Cost-Benefit)
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แบบสอบถาม
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การเขียนแบบสอบถาม ชนิดของค าถาม
 รูปแบบของค าถามในแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้
1. ค าถามปลายเปิด (Open-ended questions)
เป็นแบบสอบถามที่ไม่มีทางเลือกให้เลือกตอบ แต่ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดง

ความคิดเห็นของตนเอง 



แบบสอบถาม
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2. ค าถามปลายปิด (Closed-ended questions) 
เป็นค าถามที่มีค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการ เลือกค าตอบตามความ

คิดเห็น แบบสอบถามชนิดนี้มีหลายรูปแบบดังน้ี 



ชนิดค าถาม
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Rating – Scale
เป็นค าถามที่ให้ตอบค าถามที่เป็นอัตราในการตอบค าถามนั้น ๆ ดังตัวอย่าง

Ranking – Scale
เป็นค าถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเลือกค าตอบระดับความคิดเห็น เรียงล าดับ

ความส าคัญ ดังตัวอย่าง 



หลักการเขียนแบบสอบถาม
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 1. ค าถามควรเป็นค าถามในเพียงหัวข้อเดียว
 2. ค าถามควรเหมาะสมกับผู้ตอบที่จะตอบได้
 3. เรียงค าถามให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
 4. ค าถามควรออกแบบส าหรับคะแนนที่ง่ายในการวิเคราะห์
 5. ค าถามควรเป็นค าถามที่ชัดเจน กะทัดรัด มีข้อความเข้าใจง่าย
 ข้อดีของแบบสอบถาม
 1. ประหยัดเวลา
 2. ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
 ข้อเสียของแบบสอบถาม
 1. การท าแบบสอบถามที่ได้ผลตามความต้องนั้นยาก
 2. มีข้อจ ากัดในการได้ข้อมูลตามความต้องการ



การสัมภาษณ์ (Interview)
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 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการพูดคุยซักถามบุคลากร เพื่อให้ได้ข้อมูล ตามที่
นักวิเคราะห์ระบบต้องการ ซึ่งเป็นวิธีหาข้อมูลที่ส าคัญอีกวิธีหนึ่ง นักวิเคราะห์
ต้องเตรียมตัวสัมภาษณ์ โดยศึกษาข้อมูลเก่ียวกับองค์กรบางส่วนเพื่อเตรียม
ค าถามในการสัมภาษณ์ ผู้ที่จะสัมภาษณ์จะเป็นผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง 
ระดับล่าง เรื่อยมาจนถึงพนักงาน

 การสัมภาษณ์เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงนั้น เพื่อต้องการทราบถึงวัตถุประสงค์ 
ขององค์กรและความต้องการของระบบของผู้บริหารแต่ละระดับ สิ่งที่ควร
ค านึงถึงกาสัมภาษณ์นั้นคือ ควรท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่าเป็นการสนทนากัน
ตามปกติ โดยมิให้เขามีความรู้สึกว่าเขาจะถูกแย่งงาน และพยายามเปิดโอกาสให้
เขาออกความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบ เพื่อให้เขา มี
ความรู้สึกที่ดีต่อระบบใหม่ที่ก าลังพัฒนาขึ้น (ผู้ปฏิบัติงาน)



ขั้นตอนการสัมภาษณ์
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 1. ก าหนดแหล่งทีม่าของข้อมูล โดยทั่วไปนักวิเคราะห์ควรสัมภาษณ์ตัง้แต่ ผู้บริหาร
ระดับสูงลงมา เพื่อทราบวตัถุประสงค์ขององค์การ ปัญหาความต้องการสารสนเทศ
และความตอ้งการระบบ ซึ่งการสัมภาษณ์ตั้งแต่ผู้บรหิารระดับสูงลงมาจนถึง
ผู้ปฏิบัติงานนั้น ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานให้ความร่วมมอืมากยิ่งขึ้น เพราะเขาได้รู้ว่า
ผู้บริหารเป็นผู้ตอ้งการให้มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 2. เตรียมตัวสัมภาษณ์กอ่นการสัมภาษณ์นั้น ผู้สัมภาษณ์ตอ้งก าหนด ความตอ้งการ
โดยการเขียนวัตถปุระสงค์ในการสัมภาษณ์ จากนั้นก็เขียน Outline เพื่อให้
ครอบคลุม สิ่งที่ควรสัมภาษณ์หลังจากนั้นต้องท าการนัดหมายผู้ที่จะสัมภาษณ์ 
นักวิเคราะห์ระบบต้องศึกษาขอ้มูล เกี่ยวกับผู้ที่เขาจะสัมภาษณ ์เช่น หน้าที่ความ
รับผิดชอบในองค์กร

 ขั้นตอนการด าเนินการสัมภาษณ ์การด าเนินการสัมภาษณ์เป็นขั้นตอน ที่ส าคัญที่สุด
ซึ่งจะต้องท าให้การสัมภาษณ์เป็นไปตามความตอ้งการหรือไม่นั้นนักวิเคราะห์ควร
จะมีทักษะ ในการสัมภาษณ์ โดยตอ้งให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างตอ่เนื่อง สัมภาษณ์
ในทีมที่เกี่ยวข้องกับงานในแต่ละส่วนงาน ยิ่งไปกว่านั้น นักวิเคราะห์ระบบควรจะ
พยายามพูดให้น้อยที่สุด เพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น 
ให้มากที่สุด 



ข้อเสนอแนะการสัมภาษณ์
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 ในการสัมภาษณ์นักวิเคราะห์ควรหลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้
1. การตั้งค าถามน า (Beware of Leading questions)

 ค าถามน านั้นควรเป็นค าถามที่เป็นกลาง ไม่ควรเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่งจะมี
อิทธิพลต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ ควรหลีกเลี่ยงค าถามต่อไปนี้

 " จริงหรือไม่ที่ว่า................................. “, " คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า
....................... "
2. หลีกเลี่ยงการน าเพื่อสรุป (Avoid premature conclusion) 

 นักวิเคราะห์ควรระวังในการสัมภาษณ์ ซึ่งควรแน่ใจว่าได้ข้อมูลครบถ้วน ตาม
ความต้องการ แล้วค่อยถามน าเพื่อสรุป เพราะถ้าถามเพื่อน าสรุปโดยที่ยังได้
ข้อมูลไม่ครบอาจท าให้ยาก ที่จะด าเนินการสัมภาษณ์ใหม่

ปัจจุบัน บริษัท out source 
นิยมใช้เทคนิคนี้เพราะท าให้
พัฒนาง่าย



3. ไม่ควรที่จะคล้อยตาม
 กรณีผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นในทางลบต่อองค์กรและเกิดความไม่พอใจ 

นักวิเคราะห์ไม่ควรคล้อยตาม เพียงแต่ท าความเข้าใจเท่าน้ัน
4. อย่าถูกจูงใจโดยใคร
ไม่ควรที่จะมีใครเป็นผู้มีอิทธิพลต่อเรา เช่น พยายามที่จะเอาในผู้บริหาร จนท า
ให้ปิดบังความเป็นจริง หรือปัญหาขององค์กร



ข้อดีของการสัมภาษณ์
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 1. ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้รับโดยการพูดคุยกัน 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการด าเนินงานจริงๆ ในระบบ

 2. นักวิเคราะห์ได้ความคิดเห็นและค าแนะน าในการออกแบบระบบ ท าให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์มีส่วนร่วมในการออกแบบ ซึ่งท าให้ลดการต่อต้านระบบใหม่

 ข้อเสียของการสัมภาษณ์
1. เสียเวลามาก
2. นักวิเคราะห์อาจคล้อยตามความคิดเห็นที่เป็นอคติ (Bias) ของผู้ถูกสัมภาษณ์



การสังเกต (Observation)

16

 การสังเกตเป็นการรวบรวมข้อมูล โดยการดูกระบวนการท างานจริง ๆ ของระบบ
อย่างเดียว โดยไม่มีการสอบถามใด ๆ อาจใช้แบบสอบถามเป็นแนว ผู้
สังเกตการณ์ต้องรู้ว่า จะสังเกตอะไร และต้องท าการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในขณะสังเกต สรุปการสังเกต ข้อมูลที่ได้จะถูกต้องแม่นย าเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สังเกตการณ์ ซึ่งผู้สังเกตการณ์ ต้องมีความละเอียด
รอบคอบมีไหวพริบและความยุติธรรม

 การสังเกตการปฏิบัติการในองค์การ อาจกระท าโดยให้ผู้สังเกตรู้ตัว หรือสังเกต 
โดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวก็ได้



การสังเกต (Observation)
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 ข้อดีของการสังเกต
1. ข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์จริง ๆ (System-related tasks) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้
2. ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล จากการสังเกตโดย ไม่มีการเตรียมตัว เหมือน
การท าแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์
3. ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อมาก เนื่องจากผู้สังเกตการณ์เป็นผู้เห็นเหตการณ์
จริงๆ ด้วยตา

 ข้อเสียของการสังเกต
1. ไม่สะดวก กรณีที่กระบวนการเกิดขึ้นไม่บ่อยก็ต้องใช้เวลา
2. กรณีที่บุคลากรรู้ว่ามีคนสังเกตการท างานของเขา เขาอาจจะไม่ได้ท าเหมือน
ปกติ ที่เคยท า ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง
3. ต้องใช้คนที่มีความสามารถสูงในการสังเกต



การสุ่ม (Sampling)
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 การสุ่มใช้การการหาข้อมูลที่มีบุคลากรจ านวนมาก เหตุการณ์มากและ มีการ
เปลี่ยนแปลง การท างานมากไม่สามารศึกษาจากทุกกลุ่ม ทุกกระบวนการได้ ซึ่ง
ท าให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายมาก จึงต้องน าเอาวิธีทางสถิติ เข้ามาช่วยโดยการใช้
การสุ่มเอาข้อมูลบางส่วน วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลดีอีกวิธีหนึ่ง 



สรุปขั้นตอนที่ 2 : การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility 

Study)
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 หน้าที่ : ก าหนดปัญหา และศึกษาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบ 
 ผลลัพธ์ : รายงานความเป็นไปได้ 
 เครื่องมือ : เก็บรวบรวมข้อมูลของระบบและคาดคะเนความต้องการของระบบ 
 บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบ : ผู้ใช้จะมีบทบาทส าคัญในการศึกษา 
 1. นักวิเคราะห์ระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จ าเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับ

ปัญหา 
 2. นักวิเคราะห์ระบบคาดคะเนความต้องการของระบบและแนวทางการ

แก้ปัญหา 
 3. นักวิเคราะห์ระบบ ก าหนดความต้องการที่แน่ชัดซึ่งจะใช้ส าหรับขั้นตอนการ

วิเคราะห์ต่อไป 
 4. ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่ 



ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis) 
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 เร่ิมเข้าสู่การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแตก่ารศึกษาระบบการท างาน
ของธุรกิจนั้น ในกรณีที่ระบบเราศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศกึษาว่า
ท างานอยา่งไร เพราะเป็นการยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดมิ
ท างานอยา่งไร หรือธุรกิจด าเนินการอย่างไร หลังจากนั้นก าหนดความตอ้งการของ
ระบบใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้เทคนิคในการเก็บขอ้มูล (Fact-Gathering 
Techniques)  ได้แก่ ศึกษาเอกสารทีม่ีอยู ่ตรวจสอบวธิีการท างานในปัจจุบัน สัมภาษณ์
ผู้ใช้และผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ เอกสารที่มีอยู่ได้แก ่คู่มือการใช้งาน 
แผนผังใช้งานขององค์กร รายงานต่างๆที่หมุนเวียนในระบบการศกึษาวิธีการท างานใน
ปัจจุบันจะท าให้นักวิเคราะห์ระบบรู้ว่าระบบจริงๆท างานอยา่งไร ซึ่งบางครั้งค้นพบ
ข้อผิดพลาดได ้ตวัอย่าง เช่น เมื่อบริษัทได้รับใบเรียกเก็บเงินจะมีขั้นตอนอย่างไรใน
การจา่ยเงิน ขั้นตอนที่เสมียนป้อนใบเรียกเก็บเงินอย่างไร เฝ้าสังเกตการท างานของ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจและเห็นจริงๆ ว่าขั้นตอนการท างานเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้
นักวิเคราะห์ระบบค้นพบจุดส าคัญของระบบว่าอยู่ทีใ่ด 



ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis)
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 การสัมภาษณ์เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่นักวิเคราะห์ระบบควรจะต้องมีเพื่อเข้ากับ
ผู้ใช้ได้ง่าย และสามารถดึงสิ่งที่ต้องการจากผู้ใช้ได้ เพราะว่าความต้องการของ
ระบบคือ สิ่งส าคัญที่จะใช้ในการออกแบบต่อไป ถ้าเราสามารถก าหนดความ
ต้องการได้ถูกต้อง การพัฒนาระบบในขั้นตอนต่อไปก็จะง่ายขึ้น เมื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลแล้วจะน ามาเขียนรวมเป็นรายงานการท างานของระบบซึ่งควร
แสดงหรือเขียนออกมาเป็นรูปแทนที่จะร่ายยาวออกมาเป็นตัวหนังสือ



 การแสดงแผนภาพจะท าให้เราเข้าใจได้ดีและง่ายขึ้น หลังจากนั้นนักวิเคราะห์
ระบบ อาจจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้น ามาเขียนเป็น "แบบทดลอง" (Prototype) 
(ค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลา)หรือตัวต้นแบบ แบบทดลองจะเขียนขึ้นด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ และที่ช่วยให้ง่ายขึ้นได้แก่ ภาษายุคที่ 4 (Fourth 
Generation Language) เป็นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้งาน
ตามที่เราต้องการได้ ดังนั้นแบบทดลองจึงช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 เมื่อจบขั้นตอนการวิเคราะห์แล้ว นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเขียนรายงานสรุป
ออกมาเป็น ข้อมูลเฉพาะของปัญหา (Problem Specification) Key ของงานนี้ ***


