
ความหมายและบทบาทของนักวเิคราะหระบบ  

1.1 ความหมายการวิเคราะหระบบ 

ระบบคืออะไร 

ระบบคือกลุมขององคการตางๆ ท่ีทํางานรวมกันเพ่ือจุดประสงคอันเดียวกัน ระบบอาจจะ

ประกอบดวยบุคคลากร เครื่องมือ เครื่องใช พัสดุ วิธีการ ซ่ึงท้ังหมดนี้จะตองมีระบบจัดการอันหนึ่ง

เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคอันเดียวกัน ตัวอยางเชน 
ในรางกายคนเราจะมีระบบในตัวคือมีความสัมพันธติดตอกันระหวางสอง เสนประสาท เซลลรับรู

ความรูสึก เพ่ือบรรลุเปาหมายในการรับรูความรูสึกรอนหนาว เปนตน 
ในการใชภาษาก็ถือทําอยางเปนระบบนั่นระบบนั่นคือ ความสัมพันธติดตอกันระหวาง การใชคํา

สัญลักษณตางๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายในการตีความใหเขาใจภาษานั้น  ๆ
ในธุรกจิกเ็ปนระบบอยางหนึง่ ซ่ึงมีสวนประกอบคอื การตลาด โรงงาน การขาย การคนควา การ

ขนสง การเงิน บุคคล การทํางาน โดยท่ีท้ังหมดมีการติดตอสัมพันธระหวางกัน เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายใหเกิดกําไร 

องคประกอบของระบบการเรียนการสอน 

1. บุคคลากรไดแก ครูและนักเรียน 
2. เครื่องมือไดแก เครื่องฉายแผนใส ชอลก กระดานดํา 
3. พัสดุไดแก โตะ เกาอ้ี 
4. วิธีการไดแก เขียนบนกระดานดํา ใชแผนใส หรืออ่ืน  ๆ
5. การจัดการไดแก โรงเรียนจัดตารางเรียน เก็บเงินคาเลาเรียน จายคาสอนใหแกคร ู

เม่ือเราศึกษาระบบใดระบบหนึ่ง เราควรจะตองเขาใจการทํางานของระบบนั้นใหดีโดย การถาม

ตัวเองตลอดเวลาดวยคําถามเหลานี ้
1. ระบบทําอะไร ( What ) 
2. ทําโดยใคร ( Who ) 
3. ทําเม่ือไร ( When ) 
4. ทําอยางไร ( How ) 

การวิเคราะหระบบและการออกแบบ ( System Analysis and Design) 



การวิเคราะหและออกแบบระบบคือ วิธีการท่ีใชในการสรางระบบสารสนเทศขึ้นมาใหมในธุรกิจใด

ธุรกิจหนึ่ง หรือระบบยอยของธุรกิจ นอกจากการสรางระบบสารสนเทศใหมแลว การวิเคราะห

ระบบชวยในการแกไขระบบสารสนเทศเดิมท่ีมีอยูแลวใหดีขึ้นดวยก็ได การวิเคราะหระบบคือ การ

หาความตองการ ( Requirements) ของระบบสารสนเทศวาคืออะไร หรือตองการเพ่ิมเติมอะไรเขา

มาในระบบและการออกแบบกค็อื การนาํเอาความตองการของระบบมาเปนแบบแผนหรอืเรยีกวา

พิมพเขียวในการสรางระบบสารสนเทศนั้นใหใชในงานไดจริง ผูท่ีทําหนานี้ก็คือ นักวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ ( System Analysis : SA ) 

นักวิเคราะหระบบคือใคร ? 
คอมพิวเตอรเปนเพียงเครื่องมือท่ีใชสําหรับเก็บรวบรวมและประมวลผลใหกับผูใชโดยให

ประโยชนตอผูใชคือ ความรวดเร็วและความถูกตองของขอมูล ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญตอการบริหาร

ของธุรกิจในปจุบันท่ีมีการแขงขันสูง 
ผูใช ( Users ) จึงเปนผูกําหนดปญหาและแนวทางของระบบงานท่ีนํามาแกไขซ่ึงปญหาแตผูใชเอง

ไมทราบวิธีจะนําเอาคอมพิวเตอรมาใชแกปญหา หรือชวยเหลือในการบริหาร ในทางตรงกันขาม

โปรแกรมเมอร ( programmers)และชางเทคนิค ( technicians)เปนผูท่ีสามารถจะใชเทคโนโลยี

ของคอมพิวเตอรและปอนคําส่ังใหคอมพิวเตอรทํางานไดตองการ แตโปรแกรมเมอรหรือชาง

เทคนิคมักจะไมเขาใจถึงระบบธุรกิจมากนัก ดังนั้น ชองวางระหวางนักธุรกิจหรือระบบงานใน

หนวยงานตางๆ กับโปรแกรมเมอรหรือกับชางเทคนิคจึงอาจเกิดขึ้นได 
นักวิเคราะหระบบจึงทําหนาท่ีเปนผูสมานชองวางนี้ นักวิเคราะหระบบเปนผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงท่ี

จะนําเอาความเขาใจและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรมาใชในการพัฒนาระบบงานขอมูลเพ่ือชวย

แกปญหาใหกับงานในหนวยงานตาง  ๆ
 

1.2 บทบาทของนักวิเคราะหระบบ 

นักวิเคราะหระบบจะเปนผูท่ีศึกษาถึงปญหาและความตองการของนักธุรกิจ โดยนําเอาปจจัย 3 
ประการ คอื คน ( people ) วิธีการ ( method ) และคอมพิวเตอรเทคโนโลยี ( computer 

technology ) ใชในการปรับปรุงหรือแกปญหาใหกับนักธุรกิจ 

เม่ือไดมีการนําเอาพัฒนาการทางเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรมาใช นักวิเคราะหระบบจะตอง

รับผิดชอบถึงการกําหนดลักษณะของขอมูล ( data ) ท่ีจะจัดเก็บเขาสูระบบงานคอมพิวเตอร การ

หมุนเวียน การเปล่ียนแปลงของขอมูลและระยะเวลาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชหรือธุรกิจ ( 
business users ) 



นักวิเคราะหระบบไมไดเพียงวิเคราะหหรือดีไซนระบบงานเทานั้น หากแตยังขายบริการทางดาน

ระบบงานขอมูล โดยนําเอาประโยชนจากเทคโนโลยีลาสุดมาใชควบคูกันไปดวย 

จากบทบาทของนักวิเคราะหระบบท่ีกลาวมาแลวขางตน ทําใหนักวิเคราะหระบบจะตองมีความรูท้ัง

ทางภาคธุรกิจหรือการดําเนินงานในหนวยงานตางๆ และคอมพิวเตอรควบคูกัน นักวิเคราะหระบบ

โดยสวนใหญสามารถท่ีจะดีไซนระบบงานและเขียนโปรแกรมขึ้นไดดวยตัวเอง สวนนี้เองกลับทํา

ใหบุคคลภายนอกเกิดความสับสนระหวางโปรแกรมเมอรกับนักวิเคราะหระบบ 
  
 

1.3 ความแตกตางระหวางโปรแกรมเมอรและนักวิเคราะหระบบ 

โปรแกรมเมอร ( programmer ) หมายถึงบุคคลท่ีรับผิดชอบในดานการเขียนโปรแกรม ส่ิงท่ีเขาจะ

เช่ือมโยงนั้น ไดแก อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติ ( Operating System :OS ) หรือแมกระท่ัง

ภาษาท่ีใชในการเขียน เชน COBOL, BASIC และ C++ งานของโปรแกรมเมอรจะเปนไปใน

ลักษณะท่ีมีขอบเขตท่ีแนนอนคือโปรแกรมท่ีเขาเขียนขึ้นนั้นถูกตองตามจุดประสงคหรือไม 

กิจกรรมงานของโปรแกรมจะเกี่ยวของกับคนจํานวนนอย เชน กับโปรแกรมเมอรดวยกันเอง หรือ

กับนักวิเคราะหระบบท่ีเปนผูวางแนวทางของระบบใหแกเขา 

นักวิเคราะหระบบ หรือท่ีเรียกกันยอๆ วา SA (SYSTEM ANALYSIS) นั้น นอกจากจะตอง

รับผิดชอบตอการโปรแกรมคอมพิวเตอรแลว ยังจะตองรับผิดชอบงานในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดหา

อุปกรณตางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ผูท่ีจะใชระบบแฟมหรือฐานขอมูลตางๆ รวมท้ังขอมูลดิบท่ีจะ

ปอนเขาระบบงานของนักวิเคราะหระบบไมไดอยูในลักษณะท่ีแนนอนแบบโปรแกรมเมอร ไมมี

คําตอบท่ีแนนอนจากระบบท่ีเขาวางไมวาผิดหรือถูก งานของเขาเกิดจากการประนีประนอมและ

ผสมผสานของปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน คือ ผูใช วิธีการ เทคโนโลยี และอุปกรณจน

ไดผลลัพธท่ีเหมาะสมออกมาเปนระบบงาน (APPLICATION SYSTEM) งานของนกัวเิคราะห

ระบบจึงมักจะตองเกี่ยวของกับคนหลายระดับ ตั้งแตลูกคาหรือผูใช นักธุรกิจ โปรแกรมเมอร ผู

ตรวจสอบบัญชีหรือแมกระท่ังเซลลแมนท่ีขายระบบงานขอมูล 

แมวางานของนักวิเคราะหระบบจะดูเปนงานท่ียากและซับซอน แตงานในลักษณะนี้ก็เปนงานท่ีทา

ทายใหกับบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคและกวางไกลเขามาอยูเสมอ ความรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดวาง

ระบบงานออกมาเปนรูปรางและสามารถใชปฏิบัติไดจริง จะฝงอยูในสํานึกของเขาตลอดเวลา 

ความรูสึกอันนี้คงจะถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือไมได แตจะทราบกันเองในหมูของนักวิเคราะห

ระบบดวยกัน 



เพ่ือใหเขาใจความหมายของนักวิเคราะหระบบมากยิ่งขึ้น ตารางท่ี 1 จะแสดงใหเห็นรายละเอียด

ของหนาท่ีของนักวิเคราะหระบบ 
 

Job Description 

ตําแหนงงาน : นักวิเคราะหระบบ 

รายละเอียดของงาน : 

1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนาระบบงานขอมูล (INFORMATION 

SYSTEM) รับผิดชอบในการศึกษาถึงปญหาและความตองการของธุรกิจ เพ่ือท่ีจะ

หาทางนาํเอาอุปกรณคอมพิวเตอร วธีิการทางธุรกจิ รวมถึงบุคลากรตางๆ มาใชในการ

พัฒนาเพ่ือหาทางแกไขซ่ึงปญหา และบรรลุถึงความตองการของธุรกิจนั้น  ๆ
2. ดีไซตและจัดวางระบบฐานขอมูล รวมท้ังการติดตั้งดวย 
3. ใหคําแนะนําและอบรมท้ังทางดานเอกสารและการพบปะพูดจา หรือสัมมนาในหัวขอ

ของระบบงาน 

ความรับผิดชอบ : 

1. วิเคราะหและประเมินผล เพ่ือหาความเปนไปได (Feasibility Study) ของระบบ 
2. วิเคราะหซ่ึงปญหาท่ีเกิดขึ้นจากระบบธุรกิจท่ีเปนอยู 
3. แจกแจงถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีจําเปนจะรองพัฒนาขึ้นเพ่ือใชหรือทดแทนระบบเดิม 
4. กาํหนดทางเลือกตางๆ ท่ีเปนไปได (Altermative solution) ในการแกปญหา 
5. เลือกอุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟตแวรตามความเหมาะสม 
6. ดีไซนและวางระบบงานใหคลองจองกัน เพ่ือแกปญหาของธุรกิจ 
7. ใหคําแนะนําตางๆ เม่ือระบบงานถูกนํามาใชจริง 

หนาที่ : 

1. จัดทํางบประมาณคาใชจายตางๆ รวมท้ังดานกําลังคน 
2. กําหนดแผนงานและระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนาระบบงาน 
3. ดําเนินการสัมภาษณและรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญตอการพัฒนาระบบงาน 
4. จัดทําเอกสารและวิเคราะหระบบงานธุรกิจในปจจุบัน 
5. พัฒนาระบบงานโดยใชเทคโนโลยีปจจุบันเพ่ือปญหาใหแกธุรกิจ 



6. วเิคราะหถึงความเหมาะสมตางๆ ของเทคโนโลย ีการปฏิบัตกิาร และฐานทาง

เศรษฐกิจ 
7. ทบทวนและยื่นขอเสนอของระบบงานเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
8. ดไีซนและตรวจสอบความถูกตองของระบบงาน 
9. ดีไซนแฟมหรือฐานขอมูลและโครงสรางตางๆ ท่ีใชในระบบ 
10. ดีไซนลักษณะการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบงานคอมพิวเตอร ( USERS) 
กบัโปรแกรมเมอร (PROGRAMMERS) อยางไรก็ตามธุรกิจหรือหนวยงานตางๆ จึง

มักจะมีความคิดท่ีวา 
11. ดีไซนวิธีการเก็บขอมูลและเทคนิค 
12. ดีไซนระบบรักษาความปลอดภัย และการควบคุมระบบ 
13. ใหคําแนะนําทางดานการเขียนโปรแกรมเพ่ือใหระบบดําเนินไปไดตามเปาหมาย 
14. วางแผนงานตางๆ เพ่ือใหระบบไดพัฒนาขึ้นใหมถูกนํามาใชแทนระบบเดิมโดยให

มีความยุงยากนอยท่ีสุด (CONVERSION PLANS) 

  

ตารางที่ 1 รายละเอียดหนาท่ีของนักวิเคราะหระบบงาน 

 

1.4 การเตรียมตัวเปนนักวิเคราะหบทบาทของนักวิเคราะหระบบ 

หลังจากท่ีเราไดวิเคราะหวา นักวิเคราะหระบบจะทําหนาท่ีเปนแกนกลางระหวางนักธุรกิจ 

(BUSINESS PEOPLE) หรือผูใชระบบ (USERS) กบัโปรแกรมเมอร(PROGRAMMERS) 
อยางไรก็ตามธุรกิจหรือหนวยงานตางๆ จึงมักจะมีความคิดท่ีวานักวิเคราะหระบบจะตองมีพ้ืนฐาน

การเขียนโปรแกรมเปนอันดับแรกแนวความคิดนี้ แทจริงแลวเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นใน

คุณสมบัติอันควรมีของนักวิเคราะหระบบ 
นักวิเคราะหระบบจะตองมีความสามารถท่ีจะพัฒนาระบบเพ่ือแกปญหาใหกับผูใชหรือธุรกิจอยางมี

เทคนิคและแบบแผน โปรแกรมเมอรท่ีเกงมิไดหมายความวาเขาจะเปนนักวิเคราะหระบบท่ีดีได

ในทางตรงกันขาม โปรแกรมเมอรท่ีไมเกงมิไดหมายความวาเขาจะเปนนักวิเคราะหระบบท่ีดีไมได 
หากเราจะพิจารณาถึงคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีนักวิเคราะหระบบควรมี โดยยึดตามแนวทางของงานท่ี

นักวิเคราะหระบบตองใชปฏิบัติ ก็จะเปนดังตอไปนี ้

1. ความรูทางดานเทคนิคของระบบงานขอมูลและเทคโนโลย ี



นักวิเคราะหระบบมักจะถูกมองวาเปน "ตวัแทนแหงความเปล่ียนแปลง" เหตท่ีุวางงานของ

นักวิเคราะหระบบเปนงานท่ีกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงของระบบงานโดยตรง นักวิเคราะหระบบ

จะตองนําเอาความรูทางดานเทคนิคและเทคโนโลยีมาชวยใหเกิดประโยชนตอระบบงานของผูใช

หรือธุรกิจ 
นักวิเคราะหระบบจะตองทําตัวเองใหทันสมัยอยูเสมอ และทราบถึงแนวโนมท่ีจะเปนไปในอนาคต

ดวยการอานแม็กกาซีนรายเดือนหรือรายสัปดาห ในสวนของระบบงานขอมูลหรือคอมพิวเตอรแม็ก

กาซีนจึงเปนส่ิงท่ีนักวิเคราะหระบบสมควรตองติดตามอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้การสัมมนา

ทางดานเทคโนโลยีใหมๆ ก็เปนอีกส่ิงหนึ่งท่ีควรติดตามเชนกัน 

2.ประสบการณทางดานการเขียนโปรแกรม 
เปนท่ีแนนอนวานักวิเคราะหระบบจะตองทํางานใกลชิดกับโปรแกรมเมอร ความรูทางโปรแกรมจึง

เปนส่ิงสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหการส่ือสารระหวางนักวิเคราะหระบบกับโปรแกรมเมอรดําเนินไปได

โดยสะดวกและเขาใจกัน ถึงแมวานักวิเคราะหระบบอาจจะไมไดไปนั่งเขียนโปรแกรมดวยตนเองก็

ตาม 
นักวิเคราะหระบบควรจะมีความรูทางดาน HIGH-LEVEL PROGRAMMING 
LANGUABE อยางนอย 1 ภาษา เชน FORTRAN, BASIC, COBLO,ADA หรือ ท่ีเราเรียก

กันอยางยอๆ วา 4GL อยางนอย 1 ภาษาเชน DBASE, FOXPRO,ORACLE,MAGIC, หรอื 

RBASE เปนตน 
ภาษาท่ีเลือกเพ่ือนาํไปใชในการพัฒนาระบบควรจะพิจารณาตามความเหมาะสม เชน หากเปน

บริษัททีพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือขายโดยตรงก็อาจเลือกใชภาษา C เปนตน หรอืหากระบบงาน

เกีย่วของกบังานทางดานวศิวกรรมหรอืงานคนควาทางดานวทิยาศาสตร กอ็าจเลือก FORDTRAN 
เปนภาษาหลัก อยางไรก็ตามการเลือกใชภาษามิไดจํากัดอยูเฉพาะวาภาษานั้นเหมาะสมกับงานชนิด

ใดหากแตควรคํานึงถึงวาภาษาท่ีจะใชนั้นเปนภาษาท่ีสามารถนําไปพัฒนาระบบไดอยางตอเนื่อง 

และมีความสามารถท่ีจะรองรับงานนั้นไดจึงเปนจุดสําคัญ 

3. ความรูทั่วไปทางดานธุรกิจ 
คงเปนไปไมไดวานักวิเคราะหระบบจะเปนผูเช่ียวชาญไปซะทุกเรื่องท้ังทางดานคอมพิวเตอรและ 

ธุรกิจ แตอยางไรก็ดีเนื่องจากนักวิเคราะหระบบเปนตัวกลางท่ีจะเช่ือมตอระหวางการใช

ความสามารถของคอมพิวเตอรมาเปนประโชนตอธุรกิจหรือผูใช ดังนั้น นักวิเคราะหระบบจึงควร

จะมีความรูในเชิงธุรกจิบาง เชน การตลาด การบัญชี ระบบงานสินคาคงคลัง หรอืธุรการงานบุคคล 
จากความรูพืน้ฐานดงักลาว อาจไดมาเองในระหวางการพัฒนาระบบ จากการสัมภาษณ หรอื

สอบถามจากผูรูหรือจากหนังสือ 



4. ความสามารถในการแกปญหาและวิธีแกปญหา 
นักวิเคราะหระบบจะตองมีความสามารถท่ีจะตีปญหาใหญท่ีเกิดขึ้นแกธุรกิจเปนสวนๆ และ

วิเคราะหซ่ึงปญหาเหลานั้นเพ่ือท่ีจะหาวิธีการแกปญหา นักวิเคราะหระบบจะตองรูจักวิเคราะห

ปญหาในแงของการหาเหตุและผล อยางมีขั้นตอน และรูจักท่ีจะใชความสามารถของตนเพ่ือหา

วิธีการตางๆ เพ่ือแกปญหา (ALTERNATIVE SOLUTIONS) แมวาความสามารถอันนี้จะเปน

พรสวรรคท่ีมีมาในแตละคนซ่ึงไมเหมือนกัน อยางไรก็ตาม ความสามารถท่ีจะแกปญหาตางๆ ก็

สามารถท่ีจะพัฒนาและเรียนรูได 

หัวใจสําคัญของการหาวิธีการแกปญหานั่นก็คือ พยายามมองภาพของปญหาใหกวางอยาคิดวา

วิธีการแกปญหาวิธีแรกท่ีตนคิดเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดและเปนวิธีเดียวเทานั้น อยาคิดวาวิธีการแกปญหาท่ี

คนอ่ืนคิดเพ่ือแกปญหาท่ีคลายๆ กันกับของตนจะเปนวิธีมาตรฐาน และใชไดกับกรณีของเรา เรา

ควรจะพิจารณาจุดแข็งและจุดออน (STRONG AND WEAK POINTS) ของแตละวิธีโดย

ละเอียดกอนตัดสินในท่ีจะนําวิธีการนั้นมาพัฒนาเปนระบบใชจริง 

5. มนุษยสัมพันธและความสามารถในการติดตอส่ือสาร 
เนื่องจากนักวิเคราะหระบบจะตองพบปะกับบุคคลหลายประเภท หลายอาชีพ และหลายระดับ เชน 

ผูอํานวยการ ผูจัดการ ชางเทคนิค โปรแกรมเมอร เลขานุการ และนักบัญชี การส่ือสารจึงเปนส่ิง

สําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหบุคคลตางๆ ท่ีนักวิเคราะหระบบติดตอผูนั้นไดเขาใจส่ิงท่ีนักวิเคราะห

ตองการ 

มนุษยสัมพันธและความสามารถในการส่ือสาร ในท่ีนี้หมายรวมถึงความสามารถท่ีจะสัมภาษณ 

(INTERVIEWING) ความสามารถท่ีจะอธิบายหรือช้ีแจงในท่ีประชุม (PRESENTATION) 
รวมท้ังความสามารถในการรบัฟง (LISTENING) ดวย 

นอกจากนี้ ความสามารถท่ีจะทํางานเปนกลุม (GROUP WORK OR TEAM) ก็เปนส่ิงหนึ่งท่ี

นักวิเคราะหจะขาดเสียไมได เนื่องจากงานของนักวิเคราะหสวนใหญจะตองกระจายใหกับ

โปรแกรมเมอร หรือถัดลงไปการทํางานเปนกลุมหรือทีมจึงยอมสงผลตอความสําเร็จและความ

เช่ือถือตอนักวิเคราะหระบบเองโดยตรง 

นักวิเคราะหระบบควรเล็งเห็นความสําคัญของการทํางานเปนกลุม ไมใชเฉพาะแตกับฝายของ

ตนเองหรือกับโปรแกรมเมอรเทานั้น หากแตตองแฝงตัวเองเปนสมาชิกในกลุมของผูใชระบบหรือ

ธุรกิจท่ีตนวางระบบใหอีกดวย การทําเชนนั้น หากแตตองแฝงตัวเองเปนสมาชิกในกลุมของผูใช

ระบบหรือธุรกิจท่ีตนวางระบบใหอีกดวย การทําเชนนั้นจะทําใหผูใชระบบรูสึกเปนนักวิเคราะห

และจะทําใหการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอรเปนไปโดยสะดวกขึ้น พรอมกับลดแรงกดดันหรือ



ตอตานจากผูใชระบบท่ีมีแนวความคิดวา ตนโดนยัดเยียดระบบงานใหมใหแทนระบบงานแบบ

ดั้งเดิม 

นักวิเคราะหระบบจะตองทําตัวเองใหทันสมัยอยูเสมอ และทราบถึงแนวโนมท่ีจะเปนไปในอนาคต

ดวยการอานแม็กกาซีนรายเดือนหรือรายสัปดาห ในสวนของระบบงานขอมูลหรือคอมพิวเตอรแม็ก

กาซีนจึงเปนส่ิงท่ีนักวิเคราะหระบบสมควรตองติดตามอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้การสัมมนา

ทางดานเทคโนโลยีใหมๆ ก็เปนอีกส่ิงหนึ่งท่ีควรติดตามเชนกัน 
 

ที่มา http://www.oocities.org/s_analysis/mean_new.html 
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