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Management Information System 



Management Information System 

หน่วยที1่ 
โครงสรา้งระบบในองคก์รธรุกจิ 

  



ความหมายของระบบ 
ระบบ ( System ) หมายถึง ชุด ( Set )ของส่วนประกอบ (Element ) ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  โดยส่วนประกอบเหล่านั้นดาํเนินการร่วมกนั

เป็นกลุ่ม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายบางอยา่ง ตวัอยา่งของ

ระบบท่ีพบเห็นกนัไดโ้ดยทัว่ไปกคื็อ  ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์

ประกอบดว้ย 

   คน (People ware) 

          ซอฟแวร์ ( Soft ware) 

   ฮาร์ดแวร์ ( Hardware) 

   ขอ้มูล 

   กระบวนการต่างๆ ในการดาํเนินงาน ไม่วา่จะเป็นกระบวนการ

ประมวลผล กระบวนการแสวงหาขอ้มูลดิบและข่าวสาร เพื่อนาใชใ้นระบบ 



สภาพแวดลอ้ม 

Hardware 

Software People ware 

รูปแสดงระบบคอมพิวเตอร์ 



สภาพแวดลอ้ม ( Environment ) 

ระบบ 

บริหาร 

งานบุคคล 

ระบบการผลิต ระบบสินคา้คงคลงั 

ระบบการตลาด ระบบธุรกิจ ระบบบญัชี 

รูปแสดงระบบธุรกิจ 



ทาํความเขา้ใจกบัระบบ 

  what 
 How 
 When 
 Who 

 

Who 

What 

Who How 



ประเภทของระบบ 

วตัถุดิบ โรงงาน ผลิตภณัฑ ์

กระบวนการผลิตในโรงงาน 

สภาพแวดลอ้ม 



ระบบเปิด 
สภาพแวดลอ้ม 

ขอ้มูลนาํเขา้ 
ขอ้มูลป้อนกลบั 

ระบบสนบัสนุน 

การตดัสินใจ 

การตดัสินใจ ผูต้ดัสินใจ 

ขอ้มูลดิบ คอมพิวเตอร์ ขอ้มูลข่าวสาร 



คุณลกัษณะท่ีสาํคญัของระบบ 

สรุปไดด้งัน้ี 

  ระบบจะตอ้งมีมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได ้

  ระบบจะตอ้งมีวิธีการวดัวา่ตรงกบัส่ิงท่ีเป็นจริงตามท่ีทาํงานอยู ่

  ระบบจะตอ้งมีการเปรียบเทียบการทาํงานท่ีแทจ้ริงกบัระบบ  

        มาตรฐานท่ีจดัทาํข้ึนนั้น 

  ระบบจะตอ้งมีวิธีการแสดงผลยอ้นกลบั หลงัจากใชร้ะบบไปแลว้  



รู้จกักบัตวัแบบ 
ประเภทของตวัตน้แบบแบ่งได ้2  ประเภท 

   ตวัแบบทัว่ไป  หมายถึง ตวัแบบท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บั

ส่ิงแวดลอ้มไดอยา่งกวา้งขวาง เป็นตวัแบบท่ีใชง้านบ่อยท่ีสุด เช่น 

แบบฟอร์มจดหมาย หนงัสือราชการ 

 

   ตวัแบบเฉพาะเจาะจง หมายถึง ตวัแบบท่ีสร้างข้ึนเพื่องาน

เฉพาะอยา่งเพื่อนาํไปใชก้บัสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช◌่น 

รถยนตต์น้แบบ 



การนาํตวัแบบไปใชใ้นการพฒันาระบบ 

 เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 พิจารณาความตอ้งการ 

 พิสูจน์วา่ระบบมีความเป็นไปไดใ้นการทาํงาน 

 เสนอขายระบบใหม่ 

 



กระบวนการสร้างตวัตน้แบบ 

 สาํรวจความตอ้งการ 

 พฒันาตวัตน้แบบแรก 

 ทบทวนตวัตน้แบบโดยทีม 

 แกไ้ขและเสริมการทาํงานของตวัตน้แบบ 



สํารวจความ 

ต้องการเบือ้งต้น 

พฒันาตัวต้นแบบแรก 

ทบทวนตัวตนแบบ 

โดยทมี 

ตัวต้นแบบ 

ใช้ได้ 

หรือไม่ 

นําตัวต้นแบบไปทาํ 

แบบร่างสําหรับระบบ 

กระบวนการสร้างตัวต้นแบบ 

ทบทวนและ 

ปรับปรุง 

ตัวต้นแบบ 

ใช้ได้ 

ยงัใช้ไม่ได้ 



ประโยชน์และขอ้จาํกดัของตวัตน้แบบ 
 สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของทีม 

 แกไ้ขขอ้ผดิลาดของระบบ 

 มองเห็นความสาํคญัของการพฒันาระบบ 

 พิจารณาถึงความเป็นไปไดท้างเทคนิค 

 ง่ายต่อการชกัจูงใชร้ะบบใหม่ 

 ทาํใหผู้ใ้ชรู้้สึกวา่ระบบใหม่ท่ีพฒันาข้ึนนั้นจะเสร็จในเวลาไม่นาน 

 ไม่ไดบ้อกวิธีการใชง้านภายใตข้อ้กาํหนด 

 ทีมดูแลโครงการละเลยต่อการทดสอบและจดัทาํเอกสาร 



ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

หน่วยท่ี 2 



 ระบบ ( System ) หมายถึง ชุด ( Set )ของส่วนประกอบ (Element ) ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  โดยส่วนประกอบเหล่านั้นดาํเนินการ

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายบางอยา่ง 

ตวัอยา่งของระบบท่ีพบเห็นกนัไดโ้ดยทัว่ไปกคื็อ  ระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบคอมพิวเตอร์ 



ระบบสารสนเทศ (Information System) 

 ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ขบวนการประมวลผล

ข่าวสารท่ีมีอยู ่ใหอ้ยูใ่นรูปของข่าวสารท่ี เป็นประโยชน์สูง สุด เพื่อเป็น
ขอ้สรุปท่ีใชส้นบัสนุนการตดัสินใจของบุคคลระดบับริหาร ขบวนการท่ี
ทาํใหเ้กิดข่าวสารสารสนเทศน้ี เรียกวา่  

 การประมวลผลผลสารสนเทศ (Information Processing) 

  และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศดว้ยเคร่ืองมือทางอีเลก็ทรอนิกส์

วา่ เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology : IT) 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยท่ีีประกอบข้ึนดว้ยระบบ

จดัเกบ็และประมวลผลขอ้มูล ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์
สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศท่ีมีการวางแผน จดัการ และใช้
ง่านร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  



เทคโนโลยสีารสนเทศ  

เทคโนโลยสีารสนเทศ มีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ 

 1. ระบบประมวลผล 

 2. ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  

 3. การจดัการขอ้มูล  



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 

 (Management Information System : MIS)  
 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ หมายถึง ระบบท่ีรวบรวมและจดัเกบ็

ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองคก์ารอยา่งมี
หลกัเกณฑ ์เพื่อนาํมาประมวลผลและจดัรูปแบบใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีช่วย
สนบัสนุนการทาํงาน และการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริหารเพื่อใหก้าร
ดาํเนินงานขององคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยท่ีเราจะเห็นวา่ MIS 
จะประ กอบดว้ยหนา้ท่ีหลกั 2 ประการ 

  1. สามารถเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากภายในและ

ภายนอกองคก์ารมาไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ 

  2. สามารถทาํการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

ไดส้ารสนเทศท่ีช่วย 
สนบัสนุนการปฏิบติังานและการบริหารงานของผูบ้ริหาร  



ส่วนประกอบของ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ  
สามารถสรุปส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ ได ้3 ส่วน คือ  

1. เคร่ืองมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ หมายถึง ส่วนประกอบหรือ

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรวมกนัเขา้เป็น MIS และช่วยใหร้ะบบสารสนเทศดาํเนินงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยจาํแนกเคร่ืองมือในการสร้างระบบสารสนเทศไว ้2 ส่วน คือ 

 1.1 ฐานขอ้มูล (Data Base) 

 1.2 เคร่ืองมือ (Tools)    

  1.2.1 อุปกรณ์ (Hardware) คือ ตวัเคร่ืองหรือส่วนประกอบของเคร่ือง

            คอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย  

 1.2.2 ชุดคาํสัง่ (Software) คือ ชุดคาํสัง่ท่ีทาํหนา้ท่ีรวบรวม และจดัการ            

           เกบ็ขอ้มูล เพื่อใชใ้นการ บริหารงาน หรือการตดัสินใจ  



ส่วนประกอบของ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 

2. วธีิการหรือขั้นตอนการประมวลผล  

การท่ีจะไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ จะตอ้งมีการจดัลาํดบั วางแผนงานและ

วิธีการประมวลผลใหถู้กตอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล หรือสารสนเทศท่ีตอ้งการ 

3. การแสดงผลลพัธ์ 

เม่ือขอ้มูลไดผ้า่นการประมวลผล ตามวิธีการแลว้จะได ้สารสนเทศ หรือMIS 

เกิดข้ึน อาจจะนาํเสนอในรูป ตาราง กราฟ รูปภาพ หรือเสียง เพื่อใหก้าร

นาํเสนอขอ้มูลมีประสิทธิภาพ จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของขอ้มูล และลกัษณะ

ของการนาํไป ใชง้าน 



 

คุณสมบติัของระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 

 1. ความสามารถในการจดัการข้อมลู (Data 
Manipulation)  

2. ความปลอดภยัของข้อมลู (Data Security) 

3. ความยืดหยุน่ (Flexibility)  

4. ความพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) 
 
 



ประโยชนข์องระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

 1. ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และทนัต่อเหตุการณ์  

2. ช่วยผูใ้ชใ้นการกาํหนดเป้าหมายกลยทุธ์และการวางแผน

ปฏิบติัการ โดยผูบ้ริหารจะสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบ 

สารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายในการ

ดาํเนินงาน  

3. ช่วยผูใ้ชใ้นการตรวจสอบประเมินผลการดาํเนินงาน  

4. ช่วยผูใ้ชใ้นการศึกษาและวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา  

5. ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถวเิคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  

6. ช่วยลดค่าใชจ่้าย ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  



 

ระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร (Executive Information 

Systems) 

 
 ระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร (Executive Information Systems)  

หรือท่ีเรียกวา่ EIS หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีถูกพฒันาข้ึนโดยเฉพาะ  

 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ทกัษะ และความสามารถในการ

เขา้ถึงสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร  

 ระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร บางคร้ังจะเรียกวา่ ระบบสนบัสนุน

ผูบ้ริหาร (Executive Support System) หรือ ESS  



คุณสมบติัของระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร 
1. สนบัสนุนการวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning Support) 

2. เช่ือมโยงกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External Environment 

Focus) 

3. มีความสามารถในการคาํนวณภาพกวา้ง (Broad-based 

Computing Capabilities) 

4. ง่ายต่อการเรียนรู้และใชง้าน(Exceptional Ease of Learning  and 

Use)  

5. พฒันาเฉพาะสาํหรับผูบ้ริหาร (Customization)  

 



ขอ้ดีของระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร 
 

    1. ง่ายต่อการใชง้านของผูใ้ชโ้ดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูง 

 2. ผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้อยา่งลึกซ้ึงในเร่ือง

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 3. คน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการไดใ้นเวลาสั้น 

 4. ช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจสารสนเทศท่ีนาํเสนออยา่งชดัเจน 

 5. ประหยดัเวลาในการดาํเนินงานและการตดัสินใจ 

 6. สามารถติดตามและจดัการสารสนเทศอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  



ขอ้จาํกดัของระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร 
     1. มีขอ้จาํกดัในการใชง้าน เน่ืองจาก EIS ถูกพฒันาข้ึนเพ่ือใชง้าน

เฉพาะอยา่ง 

 2. ขอ้มูลและการนาํเสนออาจไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริหาร 

 3. ยากต่อการประเมินประโยชน์และผลตอบแทนท่ีองคก์ารจะ

ไดรั้บ  

 4. ไม่ถูกพฒันาใหท้าํการประมวลผลท่ีซบัซอ้นและหลากหลาย 

 5. ซบัซอ้นและยากต่อการจดัการขอ้มูล 

 6. ยากต่อการรักษาความทนัสมยัของขอ้มูลและของระบบ 

 7. ปัญหาดา้นการรักษาความลบัของขอ้มูล  



ขอ้มูล และสารสนเทศ 

ขอ้มูล (Data) คือ ขอ้เทจ็จริงหรือสาระต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ี

ปฏิบติั อาจเป็นตวัเลขหรือขอ้ความท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน  หรือท่ี

ไดจ้ากหน่วยงานอ่ืน ๆ ขอ้มูลเหล่าน้ี ยงัไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์

ในการตดัสินใจไดท้นัที จะนาํไปใชไ้ดก้ต่็อเม่ือผา่นกระบวนการ

ประมวลผลแลว้ 

สารสนเทศ (Information) นั้นคือ ขอ้มูลท่ีไดผ้า่นกระบวนการ

ประมวลผลแลว้  อาจใชว้ธีิง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉล่ีย หรือใชเ้ทคนิคขั้นสูง 

เช่นการวจิยัดาํเนินงาน เป็นตน้ เพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพขอ้มูลทัว่ไปให้

อยูใ่นรูปแบบท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือมีความเก่ียวขอ้งกนั เพ่ือนาํไปใช้

ประโยชน์ในการตดัสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได ้ 



คุณสมบติัของขอ้มูล 

ขอ้มูลจะตอ้งมีคุณสมบติัขั้นพื้นฐาน  ดงัน้ี  

1. ความถูกตอ้ง    

2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบนั 

3. ความสมบูรณ์  

4. ความชดัเจนและกะทดัรัด    

5. ความสอดคลอ้ง   



การทาํขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศ 

1.  การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล  ควรประกอบด้วย 

  1.1  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล    

  1.2  การตรวจสอบขอ้มูล    

2. การดาํเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ  อาจ
ประกอบด้วยกจิกรรมดงัต่อไปนี้ 

  2.1  การจดัแบ่งขอ้มูล    

  2.2  การจดัเรียงขอ้มูล  

  2.3 การสรุปผล    

  2.4 การคาํนวณ    



การทาํขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศ 

3. การดแูลรักษาสารสนเทศเพ่ือการใช้งาน  ประกอบด้วย 

  3.1  การเก็บรักษาข้อมลู    

  3.2 การค้นหาข้อมลู  

  3.3 การทําสําเนาข้อมลู  

  3.4 การส่ือสาร  

 



ตวัอยา่ง 1 

   ขอ้ความบนระเบียนประวติันกัเรียนดา้นบน ทาํให้

ทราบวา่  เพชร  แขง็ขนั  เป็นนกัเรียนชาย  เกิดวนัท่ี 12 ม.ค. 

2525  ท่ีอยูบ่นระเบียนประวติันกัเรียนจึงเป็นขอ้มูล 

   ถา้มีการนาํขอ้มลูเก่ียวกบัปีเกิด  ของนกัเรียนทั้ง

โรงเรียนจากระเบียนประวติัไปแจกแจงตามปีเกิดดงัน้ี 

   จาํนวนนกัเรียนท่ีไดจ้ากการแจกแจงขอ้มูลตามปีเกิด

จะเป็นสารสนเทศท่ีเกิดจากการนาํขอ้มูลไปทาํการประมวลผล 

 

 
 



ลกัษณะสาํคญัของ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 

MIS ทีด่คีวรมลีกัษณะดงัต่อไปนี ้

1. MIS ถูกนาํไปใชใ้นการตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบั  

2. MIS เป็นระบบงานซ่ึงผสมผสานกบัขอ้มูลจากหลายๆ แหล่งหรือ

ระบบยอ่ยท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 

3. การพฒันาระบบสารสนเทศ 



ลกัษณะสาํคญัของ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 

4. MIS จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย 

5. สารสนเทศนั้นจะถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึง 

6. ทาํการจดัเกบ็ขอ้มูลสร้างเป็นฐานขอ้มูลเกบ็ไว ้

7. การมีส่วนร่วมของผูใ้ช ้MIS 



ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศในองคก์ร 

1. ระบบปฏิบติัการทางธุรกิจ (Transaction Processing System) TPS  คือ 

ระบบสารสนเทศท่ีถูกออกแบบและพฒันาข้ึนเพื่อใหท้าํงานเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานภายในองคก์ร  

 โดยการนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใชเ้ป็นอุปกรณ์หลกัของระบบ ซ่ึง TPS 

จะช่วยสนบัสนุนการทาํงานใหก้ารดาํเนินงานในแต่ละวนัเป็นไปได้

อยา่งเรียบร้อยและเป็นระบบ  

 บางคร้ังกเ็รียกวา่ ระบบประมวลผลขอ้มูล ( Data Processing Systems : 

DP) เป็นการนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการจดัการขอ้มูลเบ้ืองตน้  เป็น

การประมวลผลขอ้มูลท่ีเป็นการดาํเนินงานประจาํวนัภายในองคก์ร  เช่น  

การสัง่ซ้ือสินคา้ การจดัการระบบสินคา้คงคลงั การทาํบญัชีต่างๆ การทาํ

ใบเสร็จเกบ็เงิน เป็นตน้  

 

 



  แต่การประมวลผลดงักล่าวนั้น ไม่สามารถเป็นระบบสารสนเทศเตม็ท่ีได้

เพราะเอกสารไดถู้กนาํมาใชง้านเป็นประจาํทุกวนั ซ่ึงเป็นการทาํงานใน

ลกัษณะท่ีซํ้าๆ กนัทุกวนั  มากกวา่จะใชเ้พื่อการบริหารงาน หรือการจดัการ 

เพราะรายงานประจาํวนันั้นไม่สามารถระบุความตอ้งการของผูบ้ริหารได ้

 

 



ระบบสารสนเทศสาํนกังาน 
 ระบบสารสนเทศสาํนกังาน (Office Information System)  OIS 

หมายถึงระบบสารสนเทศท่ีถูกออกแบบและพฒันาข้ีนเพื่อช่วยใน

การทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 OIS ประกอบข้ึนจาก เทคโนโลยสีารสนเทศและเคร่ืองใช้

สาํนกังานถูกออกแบบใหป้ฏิบติังานร่วมกนั 

 OIS มีวตัถุประสงคเ์พื่ออาํนวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร

ระหวา่งพนกังานในองคก์ร และระหวา่งองคก์ร 

 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นสาํนกังาน เช่น อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์  ระบบ

อินเทอร์เน็ต โทรศพัท ์โทรสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 

 เป็นระบบท่ีช่วยในการเตรียมรายงานเพื่อใหผู้บ้ริหารระดบัต่าง ๆ ใช้

ในการควบคุมการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารสามารถใชส้ารสนเทศท่ีได้

จดัการกบัปัญหาแบบโครงสร้าง  

 เช่น ใชใ้นการวิเคราะห์ความผดิพลาด ความกา้วหนา้ หรือขอ้บกพร่อง

ในการทาํงาน รายงานส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของรายงานสรุป 

(Summary Report) จากการปฏิบติังานประจาํ เป็นงานท่ีไดรั้บการส่ง

ต่อจากงาน TPS 

 คือ เป็นการใชค้อมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อกลัน่กรองขอ้มูลท่ีมีอยูใ่น

ระบบใหส้ามารถใชป้รโยชน์ไดเ้พื่อเสนอต่อผูบ้ริหารในระดบัต่อไป 



แตกต่างระหวา่ง (MIS)  และ (TPS) 

TPS  ใชแ้ฟ้มขอ้มูลแยกกนัเน่ืองจากการทาํงานแยกกนัในแต่ละฝ่าย   

เช่น ทาํหนา้ท่ี เก่ียวกบัการรับใบสัง่สินคา้จากลูกคา้ ประมวลรายการ

สินคา้ บนัทึกรายการขาย ดูแลการส่งสินคา้ ควบคุมคลงัสินคา้  และ

การบญัชี 

MIS  จะใชฐ้านขอ้มูลร่วมกนัและมีการรวบรวมขอ้มูลจากหลาย ๆ 

ฝ่ายทาํให ้MIS มีความยดืหยุน่ในการสร้างสารสนเทศใหก้บั 

ผูบ้ริหารตามความตอ้งการ สารสนเทศท่ีไดจ้ะเก่ียวขอ้งกบัการ

สรุปผลการดาํเนินงานท่ีไดจ้าก TPS  จะมีการพิมพร์ายงานสรุปวา่

สินคา้อะไรบา้งท่ีขายชา้หรือขายเร็ว และส่วนของคลงัสินคา้กจ็ะรู้วา่ 

ตอ้งสัง่สินคา้อะไรเพิ่มเขา้มาใหม่ 

Presenter
Presentation Notes
TPS  จะมีการพิมพ์รายงานสรุปว่าสินค้าอะไรบ้างที่ขายช้าหรือขายเร็วและส่วนของคลังสินค้าก็จะรู้ว่า ต้องสั่งสินค้าอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่



 ดงันั้น MIS เป็นการสร้างสารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการจดัการในงานต่าง ๆ 

มีการวางแผนขั้นแรกในระดบัการควบคุม และตดัสินใจของผูบ้ริหารใน

งานทัว่ ๆ ไป โดยจะใชส้ารสนเทศท่ีไดจ้าก TPS 



ระบบสนบัสนุนการตดัสิน  (DSS : Decision Support 

Systems) 

 ระบบท่ีจดัหาหรือจดัเตรียมสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร เพือช่วย

ในการตดัสินใจแกปั้ญหาหรือเลือกโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน  

 ปกติปัญหาของผูบ้ริหารจะมีลกัษณะท่ีเป็นก่ึงโครงสร้างและไม่มี

โครงสร้าง ซ่ึงยากต่อการวางแผน หรือแกปั้ญหาท่ีจะเกิดใน

อนาคต 

 ประการสาํคญั DSS จะไม่ทาํการตดัสินใจใหก้บัผูบ้ริหาร แต่จะ

จดัหาและประมวลผลสารสนเทศหรือส่ิงต่างๆ ท่ีคิดวา่จาํเป็นต่อ

การตดัสินใจ ใหก้บัผูบ้ริหาร 



DSS แตกตา่งจากระบบอ่ืน  

DSS แตกต่างจากระบบอ่ืน ๆ คือ เป็นระบบท่ีมีความ

ยดืหยุน่ต่อการตดัสินใจ และมีการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว

ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นระบบท่ีสนบัสนุนความตอ้งการ

เฉพาะของผูบ้ริหารแต่ละคน 



ข้อแตกตา่งระหวา่ง DSS กบั MIS มี

ดงันี ้
 MIS สามารถใหส้ารสนเทศไดเ้ฉพาะสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้ ไม่สามารถ

จดัสารสนเทศใหม่ทนัทีทนัใด 

 

 MIS ใชก้บัปัญหาแบบมีโครงสร้าง เช่น ในระบบสินคา้คงคลงัเม่ือไรจึง

จะสัง่วตัถุเพิ่ม และตอ้งสัง่เท่าไร ซ่ึงเป็นลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดประจาํ

ในระดบัปฏิบติัการ การตดัสินในจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการในการผลิต 



 DSS ไดถู้กออกแบบเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัญหาแบบก่ึงโครงสร้างปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง 

 ปัญหาแบบก่ึงโครงสร้าง เช่น ความตอ้งการปรับปรุงคุณภาพการ

ส่งสินคา้ของพอ่คา้ 

 ปัญหาแบบมีโครงสร้างไดแ้ก่ การเปรียบเทียบสารสนเทศในการ

ส่งของอยา่งตรงเวลาของพอ่คา้ ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงสามารถ

ไดข้อ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลของ MIS 

 ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง สถานการณ์ท่ีทาํใหไ้ม่สามารถส่ง

สินคา้ได ้เก่ียวกบันโยบายการสัง่ซ้ือสินคา้ ราคาสินคา้ 

และอ่ืน ๆ 



 DSS ช่วยในการสนบัสนุนการตดัสินใจ  

 DSS เป็นระบบท่ีถูกออกแบบข้ึนมาเพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารในการตดัสินใจ

ภายใตข้อ้สรุป 

 เปรียบเทียบขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและนอก 

 DSS  ใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติ ใชภ้าพกราฟฟิก เพื่อใหผู้บ้ริหารไดรั้บ

สารสนเทศท่ีตอ้งการ ช่วยในการตดัสินใจ  



 DSS ช่วยในการสร้างตวัแบบของตวัแปร ถ้าตวั

แปร 1 ตวัหรือมากกวา่ ก็จะทําให้ผลกระทบ

เปล่ียนแปลงไป  

 ตวัแบบจะรวมเอาปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องมา

เปรียบเทียบกบัผลท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้ผู้บริหารทําการ

ตดัสนิใจ 



 ตวัแบบท่ีสร้างข้ึนจะง่ายต่อการใช ้การดึงขอ้มูล ทาํรายงาน  

 DSS เป็นสารสนเทศแบบโตต้อบได ้ 

 ช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

 ช่วยในการวิเคราะห์งานของผูบ้ริหาร 

  ช่วยใหรู้้จกัขอ้มูลและรู้จกัตวัแบบ ของคอมพิวเตอร์ในการ

แกปั้ญหา  

 ช่วยผูบ้ริหารในการทดสอบทางเลือกเพื่อตดัสินใจ ทาํใหท้ราบวา่ 

การเลือกทางเลือกนั้นจะเกิดอะไรข้ึน  

 



 การนาํสารสนเทศท่ีเตรียมไดจ้ากระดบัล่างขององคก์ร และสารสนเทศ

ภายนอก (MIS) 

 มาช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจเพื่อใหไ้ดผ้ลใกลเ้คียงกบัความจริงมาท่ีสุด 

 สามารถทาํนายแนวโนม้ของตลาดได ้ ทาํใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 



บทท่ี 3 

ระบบยอ่ยของ 

สารสนเทศเพื่อการจดัการ 



ระบบยอ่ยของ 

สารสนเทศเพื่อการจดัการ 
ระบบปฏิบติัการทางธุรกิจ 

ระบบย่อย MIS 
ระบบจดัทาํรายงานสาํหรับการจดัการ 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

ระบบสารสนเทศสาํนกังาน 



ระบบยอ่ยของ 

สารสนเทศเพื่อการจดัการ 

 ระบบปฏิบติัการทางธุรกิจ ( Transaction Processing System) หรือท่ีเรียกวา่ 

TPS หมายถึงระบบสารสนเทศท่ีถูกออกแบบและพฒันาข้ึนเพื่อใหท้าํงาน

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานภายในองคก์ร โดยใชค้อมพิวเตอร์ เขา้มาช่วยใน

การทาํงาน 

 โดยท่ี TPS จะสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานในแต่ละวนัขององคก์รเป็นไป

อยา่งเรียบร้อยและเป็นระบบ  



หนา้ท่ีหลกัของ TPS 

1. การทาํบัญชี (Bookkeeping) ทาํหนา้ท่ีในการบนัทึกการปฏิบติังานหรือ

เหตุการณ์ทางการทาํบญัชี ในแต่ละวนัขององคก์ร โดยการปฏิบติังานมกัจะเกิดข้ึน

มกัเก่ียวขอ้งกบับุคคลทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลกูคา้ และกลุ่มผูข้ายวตัถุดิบ โดยท่ีองคก์ร

จะตอ้งมีการจดบนัทึกรายการในแต่ละวนั และบนัทึกรายการ 

 

2. การออกเอกสาร (Document Issuance) ทาํหนา้ท่ี เก่ียวขอ้งกบัการออก

เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในแต่ละวนัขององคก์ร เช่น การออกใบ

รับส่งสินคา้  (Invoice)  การออกเชค็ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสั่งสินคา้ชนิดต่างๆ  

 

3. การทาํรายงานการควบคุม ( Control Reporting) ทาํหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ออกเอกสารต่างๆ ท่ีมีผลมาจากการดาํเนินงานขององคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ตรวจสอบและควบคุมการทาํดาํเนินงานขององคก์ร 

 



ประโยชนข์องเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ต่อการดาํเนินงานทางธุรกิจ 
 ช่วยลดความผดิพลาด เช่น การดูตวัเลขผดิ การจดบนัทึกผดิ 

 ช่วยลดการใชแ้รงงาน ไม่ตอ้งทาํงานซํ้าซอ้นกนั 

 ป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล อาจจะมีการเกบ็ขอ้มูลไวผ้ดิท่ี  

 ช่วยลดการตอบสนองท่ีล่าชา้ การใชแ้รงงานคนอาจจะล่าชา้กวา่การใช้

เคร่ือง คอมพิวเตอร์ สาํหรับการประมวลผลขอ้มูล 



วงจรการทาํงานของ 

ระบบปฏิบติังานทางธุรกิจ 
1. การป้อนข้อมูล (Data Entry)   

 ถือวา่จุดเร่ิมตน้ของระบบ โดยการป้อนขอ้มูลจะเป็นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน แลว้ทาํการป้อนลงระบบคอมพิวเตอร์แลว้รอการ

ประมวลผลโดยท่ีขอ้มูลจะไดม้าจาก ใบสัง่ซ้ือสินคา้ ใบกาํกบัสินคา้ และ

ใบส่งสินคา้ 

2. การประมวลผลหรือการปฏิบัตงิานกบัข้อมูล ( Transaction 
Processing) หลงัจากการป้อนขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

สามารถอ่านไดแ้ลว้ ขั้นตอนต่อไปกคื็อ การประมวล ซ่ึงการประมวลผล 

ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 

 



วงจรการทาํงานของ 

ระบบปฏิบติังานทางธุรกิจ 
การประมวลผลแบบคร้ังต่อคร้ัง (Batch) เป็นการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลไว้ระยะหน่ึง เพือ่รอให้มีปริมาณข้อมูลมีปริมาณเพยีงพอแล้วจึง

ทาํการประมวลผล เพือ่ให้ได้สารสนเทศทีเ่หมาะสมกบัการใช้งาน การ

ประมวลผลแบบคร้ังต่อคร้ังเหมาะแก่การใช้งานระบบสารสนเทศที่

มิได้เช่ือมโยงกบัสภาแวดล้อมภายนอกในการปฏบิัตงิานโดยตรง 

การประมวลผลแบบตามทีเ่กดิขึน้จริง (Real Time)  การ

ประมวลผลทีเ่กดิทนัทีท่ีถู่กป้อนข้อมูลเข้าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ การ

ประมวลผลแบบตามทีเ่กดิตามจริง เหมาะสมกบัธุรกจิทีต้่อง

ตอบสนองกบัส่ิงแวดล้อมภายนอกอย่างรวดเร็ว  

 

 



วงจรการทาํงานของ 

ระบบปฏิบติังานทางธุรกิจ 
3. การปรับปรุงฐานขอ้มูล  

 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลจะถูกนาํไปปรับปรุงจะนาํไปเกบ็เป็นระยะ 

4. การผลิตรายงานเอกสาร  

 เป็นการผลิตรายงานและเอกสารอา้งอิงภายในองคก์ร ซ่ึงแสดงถึงการ

ปฏิบติังานภายในองคก์ร โดยเอกสารท่ีผลิตข้ึนเราเรียกวา่ “เอกสาร

ปฏิบติังาน” สามารถแบ่งได ้3 ประเภทคือ 

 - เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ 

 - เอกสารการปฏิบติัการ 

 - เอกสารหมุนเวียน 

 



วงจรการทาํงานของ 

ระบบปฏิบติังานทางธุรกิจ 
5. การให้บริการสอบถาม  

 เป็นการทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และ

ผูข้ายวตัถุดิบท่ีร้องขอมา ซ่ึง TPS ใชข้อ้มูลสารสนเทศท่ีมีอยูใ่หเ้กิด

ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานในแต่ละวนัของทั้งองคก์ร และผูใ้ชง้าน

สารสนเทศจากภายนอก 



ระบบยอ่ยของ 

ระบบปฏิบติัการทางธุรกิจ 
1. ระบบจ่ายเงินเดือน เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อควบคุมการจ่ายเงินเดือน

ของพนกังาน รวมทั้งการคาํนวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของพนกังาน 

 

2. ระบบบนัทึกคาํสัง่ซ้ือ  เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนเพื่อทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ

สัง่ซ้ือสินคา้ของลูกคา้ ซ่ึงระบบจาํเป็นตอ้งมีการจดัการระบบขอ้มูลเพื่อให้

สามารถทาํงานตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ได ้

 

3. ระบบสินคา้คงคลงั เป็นการทาํหนา้เพื่อดูแลใหสิ้นคา้แต่ละชนิดมีปริมาณ

และสภาพท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ  

 

 



ระบบยอ่ยของ 

ระบบปฏิบติัการทางธุรกิจ 
4. ระบบใบกาํกบัสินคา้  

5. ระบบส่งสินคา้ 

6. ระบบบญัชีสินคา้ 

7. ระบบสัง่ซ้ือสินคา้ 

8. ระบบรับสินคา้ 

9. ระบบบญัชีเจา้หน้ี 

10. ระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไป 



ระบบจดัทาํรายงานเพ่ือการจดัการ 
ระบบจดัรายงานเพือ่การจดัการ ( Management Reporting System) 

 เป็นระบบสารสนเทศท่ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อรวบรวมและกป็ระมวลผลสาํหรับ

จดัทาํเป็นรายงานเสนอต่อผูจ้ดัการเพื่อช่วยใหผู้จ้ดัการสามารถตดัสินใจใน

ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัตสํิาคญัของ MRS คอื 

 1. สามารถสนบัสนุนการตดัสินใจทั้งท่ีเป็นโครงสร้างและก่ึงโครงสร้างได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ผลิตเอกสารหรือแกไ้ขรายงานตามตารางท่ีกาํหนด และนาํเสนอให้

ผูจ้ดัการหรือผูใ้ชเ้พื่อทาํการตรวจสอบ แกไ้ข และเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 



คุณสมบัตสํิาคญัของ MRS 

 3. ถูกผลิตออกมาในรูปแบบท่ีคงท่ีหรือถูกกาํหนดไว ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ

นาํไปใชง้านไดต้ามตอ้งการ  

 4. สารสรเทศท่ีบรรจุไวใ้นรายงานหรือเอกสารนั้นมกัจะเป็นสารสนเทศใน

อดีตมากกวา่ท่ีจะสมัพนัธ์กบัอนาคต โดยท่ี MRS จะรวบรวมขอ้มูลท่ี

เกิดข้ึน แลว้เสนอต่อผูจ้ดัการเพื่อทาํการศึกษา วิเคราะห์ และตดัสินใจ 

 5. ในการสรุปผลขอ้มูลบ่อยคร้ังจะตอ้งผลิตออกมาในรูปแบบของกระดาษ

ซ่ึง MRS จะเป็นการนาํเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการทาํงาน เช่น ระบบ

สาํนกังานท่ีไม่ใชก้ระดาษ  



ประเภทของรายงาน 
  รายงานเป็นเอกสารท่ีจดัข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีสาํคญัในแต่ละ

เร่ือง เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานของผูใ้ชห้รือใชใ้นการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหาร โดยท่ีเรามามารถจาํแนกรายงานท่ีผลิตออกเป็น 4 ประเภท

ดงัน้ี 

1. รายงานทีอ่อกตามตาราง   เป็นรายงานท่ีจดัทาํข้ึนตามระยะเวลาท่ี

กาํหนดแน่นอน เช่น ประจาํวนั ประจาํสปัดาห์ โดยรายงานตาม

ตารางเวลาจะสรุปผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลาท่ีผา่นมา  

2. รายงานทีอ่อกในกรณพีเิศษ  เป็นรายงานท่ีจดัทาํเมือมีส่ิงผดิปกติ

หรือปัญหาเฉพาะหนา้เกิดข้ึน โดยการนาํเสนอรายงานพิเศษมี

วตัถุประสงคต์อ้งการใหผู้บ้ริหารรับทราบและทาํการตดัสินใจ 



ประเภทของรายงาน 
3. รายงานทีอ่อกตามความต้องการ เป็นรายงานท่ีจดัทาํข้ึนตามความ

ตอ้งการของผูบ้ริหาร โดยจะแสดงขอ้มูลเฉพาะเร่ืองท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ

ทราบ  

4. รายงานทีอ่อกเพือ่พยากรณ์ เป็นรายงานท่ีใชข้อ้มูลสารสนเทศช่วยใน

การตดัสินใจของผูบ้ริหาร เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถมีแนวทางในการ

เลือกตดัสินใจวา่ ถา้สถานการณ์เป็นอยา่งน้ีจะเกิดอะไรข้ึนต่อไป 

 



คุณสมบติัของสารสนเทศ 

ในระบบจดัทาํรายงาน 
 ตรงประเดน็  

 ความถูกตอ้ง 

 ถูกเวลา 

 สามารถพิสูจน์ได ้



ประเภทของงานสาํนกังาน 
1. การตดัสินใจ 

2. การจดัการเอกสาร 

3. การเกบ็รักษา 

4. การจดัเตรียมขอ้มูล 

5. การติดต่อส่ือสาร 



ระบบสารสนเทศสาํหรับสาํนกังาน 

ระบบสารสนเทศ 

สํานักงาน 

ระบบจัดการเอกสาร 

ระบบควบคุมและส่งผ่านข่าวสาร 

ระบบประชุมทางไกล 

ระบบสนับสนุนการดําเนินงาน 

ในสํานักงาน 



ระบบการจดัการเอกสาร 
1. ระบบจดัการเอกสาร  ระบบท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบัการจดัทาํ การกระจาย 

และการเกบ็รักษาเอกสารต่างๆ ภายในองคก์ร โดยจะประกอบไปดว้ย  

 - การประมวลผลคาํ  การพิมพง์านเอกสารโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และ

ชุดคาํสัง่สาํหรับการประมวลภาษา โดยชุดคาํสัง่นั้นจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทาํงานไดม้ากข้ึน 

 - การผลิตเอกสาร  เป็นการผลิตเอกสารแบบเดียวกนัหลายๆ ชุด เพื่อท่ีจะ

เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกสาํนกังาน  

 - การออกแบบเอกสาร เป็นชุดคาํสัง่ท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถผลิตเอกสาร

และส่ิงพิมพใ์หมี้คุณภาพใกลเ้คียงกบัการผลิตโดยมืออาชีพ  

 



ระบบการจดัการเอกสาร 
 - การประมวลรูปภาพ เป็นการอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถนาํรูปภาพจาก

เอกสารต่างๆ มาเกบ็ไวเ้ป็นฐานขอ้มูล และสามารถเรียกกลบัมาใชง้าน

ไดอี้ก 

 - การเกบ็รักษา เป็นการเกบ็รักษาขอ้มูลในหน่วยความจาํสาํรอง เช่น 

แผน่ CD, Hard disc เพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล 



ระบบควบคุมและส่งผา่นข่าวสาร 
เป็นระบบท่ีควบคุมการกระจายและการใชง้านข่าวสารในสาํนกังาน โดยจะมี

การจดัการขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ ซ่ึงประกอบดว้ยรูปแบบต่อไปน้ี 

 - โทรสาร  หรือ เคร่ืองแฟกซ์ 

 

 - ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ หรือ E mail   

 
 - ไปรษณียเ์สียง หรือการใชง้านโทรศพัท ์



ระบบประชุมทางไกล 
เป็นระบบเช่ือมโยงบุคคลตั้งแต่ 2 คน ซ่ึงอยูค่นละท่ี ใหส้ามารถประชุม

โตต้อบกนัได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางไปอยูส่ถานท่ีเดียวกนั ซ่ึงการ

ประชุมทางไกลสามารถแบ่งออกได ้5 ประเภทดงัน้ี 

1. การประชุมทางไกลท่ีใชท้ั้งภาพและเสียง 

2. การประชุมทางไกลใชเ้ฉพาะเสียง 

3. การประชุมโดยใชค้อมพิวเตอร์ 

4. โทรทศัน์ภายใน 

5. การปฏิบติังานผา่นระบบส่ือสารทางไกล 



ระบบสนบัสนุนการดาํเนินงานในสาํนกังาน 
เป็นระบบสารสนเทศท่ีช่วยใหพ้นกังานในสาํนกังานเดียวกนัใชเ้ทคโนโลยท่ีีมี

อยูใ่นสาํนกังานใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  ซ่ึงจะ

ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย และช่วยใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ โดยสามารรถแบ่งออกเป็นระบบไดด้งัน้ี 

 - ชุดคาํสัง่สาํหรับกลุ่ม  

 - ระบบจดัระเบียบงาน 

 - คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 

 - การนาํเสนอประกอบภาพ 

 - กระดานข่าวสารในสาํนกังาน 

   

 



ระบบการตดัสินใจ 
ระบบการตดัสินใจ ( Decision Support Systems)  เป็นระบบ

สารสนเทศท่ีสามารถโตต้อบกบัผูใ้ช ้โดยท่ีระบบน้ีจะรวบรวมขอ้มูลและ

แบบจาํลองในการตดัสินใจท่ีสาํคญั เพื่อช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจ 

สามารถจาํแนกส่วนประกอบของ DSS ออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 1. อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั DSS แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

     -  อุปกรณ์ประมวลผล 

    -  อุปกรณ์ส่ือสาร 

    - อุปกรณ์แสดงผล 

 

 



ระบบการตดัสินใจ 

2. ระบบการทาํงานเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัในการท่ีจะทาํให ้DSS 
ทาํงานไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของผูใ้ช ้ประกอบดว้ย 3 
ส่วนคือ  

    - ฐานขอ้มูล 

    - ฐานแบบจาํลอง 

    - ชุดคาํสัง่ของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 



ระบบการตดัสินใจ 

3. ขอ้มูลเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอีกส่วนของ DSS ไม่วา่ DSS จะ

ประกอบดว้ยอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และไดรั้บการออกแบบการทาํงานให้

สอดคลอ้งกนัมากเพียงใด แต่ถา้ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประมวลผลไม่มี

คุณภาพเพียงพอแลว้ DSS กจ็ะไม่สามารถช่วยสนบัสนุนการ

ตดัสินใจของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม หรืออาจจะสร้างปัญหาในการ

ตดัสินใจได ้



ระบบการตดัสินใจ 

4. บุคลากรจะเก่ียวขอ้งกบั DSS ตั้งแต่การพฒันา การออกแบบ และ

การใชร้ะบบสนบัสนุนการตดัสินใจ โดยท่ีเราสามารถแบ่งกลุ่มบุคลากร

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั DSS ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  

 - ผูใ้ช ้

 - ผูส้นบัสนุนระบบ DSS  



สรุป 

 ระบบปฏิบติัการทางธุรกิจ (TPS) คือ ระบบสารสนเทศท่ีถูก

ออกแบบและพฒันาข้ึนโดยใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาเป็นอุปกรณ์หลกัของ

ระบบ 

 เพื่อใหส้ามารถทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานภายในองคก์รมี

ประสิทธิภาพ 

 โดยท่ี TPS จะช่วยสนบัสนุนในการดาํเนินงานในแต่ละวนัใหเ้ป็นไป

อยา่งเรียบร้อย 

 TPS ยงัช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียกสารสนเทศมาอา้งอิงไดอ้ยา่งสะดวก

และถูกตอ้ง 



สรุป 

 ระบบการจดัทาํรายงานสาํหรับการจดัการ ( MRS ) คือ ระบบ

สารสนเทศท่ีถูกออกแบบและพฒันาข้ึนเพื่อรวบรวม ประมวลผล 

จดัระบบ และจดัรายงาน เพื่อช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

 โดยท่ี MRS จะจดัทาํรายงานหรือเอกสาร แลว้ส่งต่อไปยงัฝ่ายจดัการ

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร 

 โดยทัว่ไปแลว้การทาํงานของ MRS จะถูกใชส้าํหรับการวางแผน 

การตรวจสอบ และการควบคุมการจดัการ ในขณะท่ี TPS จะรวบรวม

และแสดงกิจกรรมในการดาํเนินงานเท่านั้น 



สรุป 

 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ( DSS ) คือ ระบบท่ีจดัหาหรือ

จดัเตรียมสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร เพื่อช่วยในการตดัสินใจแกปั้ญหาท่ี

เกิดข้ึนได ้

 ปกติปัญหาของผูบ้ริหารนั้นจะมีลกัษณะเป็นก่ึงโครงสร้างและไม่มี

โครงสร้าง ซ่ึงยากต่อการวางแนวทางรับรองหรือแกปั้ญหาในอนาคต 

 ประการสาํคญั DSS จะไม่ทาํการตดัสินใจใหก้บัผูบ้ริหาร แต่จะจดัหา

และประมวลผลสารสนเทศท่ีคิดวา่จาํเป็นต่อการตดัสินใจใหก้บัผูบ้ริหาร 

 ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี DSS เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจจากบุคคลหลายฝ่าย 

 



สรุป 

 ระบบสารสนเทศสาํนกังาน ( OIS ) คือ ระบบท่ีถูกออกแบบและ

พฒันาข้ึนเพื่อช่วยในการทาํงานในสาํนกังาน  

 โดยท่ี OIS จะประกอบข้ึนจากเทคโนโลยสีารสนเทศและใช้

เทคโนโลยเีคร่ืองใชส้าํนกังานเพื่อเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานในสาํนกังาน 

 โดยสามารถกล่าวไดว้า่ OIS  มีวตัถุประสงคเ์พื่ออาํนวยความสะดวก

ในการติดต่อส่ือสารระหวา่งพนกังาน ระหวา่งองคก์ร รวมทั้งการติดต่อ

กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 



บทท่ี4 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 



ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ( Business Information System) เป็นระบบ

สารสนเทศท่ีถูกพฒันาข้ึน เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานของธุรกิจให้

ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ  โดยท่ีถูกออกแบบและพฒันาใหป้ฏิบติัตามหนา้ท่ี

ทางธุรกิจ สามารถจาํแนกระบบสารสนเทศตามหนา้ท่ีทางธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ระบบสารสนเทศดา้นการบญัชี (Accounting Information System) 

 2. ระบบสารสนเทศทางการเงิน ( Financial Information System) 

 3. ระบบสารสนเทศ ดา้นการตลาด ( Marketing Information System) 

 4. ระบบสารสนเทศดา้นการผลิตและการดาํเนินการ ( Production and 

Operations  

 5. ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information 

System 

 

 



ลาํดบัขั้นตอนการจดัการกบัเทคโนโลยี 

กาํหนดกลยทุธ์ 

กาํหนดแผนงาน 

สารสนเทศระดบัองคก์ร 

กาํหนดโครงสร้างพื้นฐาน 

ดา้นสารสนเทศ 

กาํหนดรายละเอียด 

การดาํเนินงาน 



ระบบสารสนเทศดา้นการบญัชี 

 ระบบสารสนเทศดา้นการบญัชี เป็นระบบท่ีรวบรวมจดัระบบและ

นาํเสนอสารสนเทศทางการบญัชีท่ีช่วยในการตดัสินใจแก่ผูใ้ช้

สารสนเทศทั้งภายในและนอกองคก์ร 

 โดยท่ีระบบสารสนเทศทางการบญัชีจะใหค้วามสาํคญักบัสารสนเทศท่ี

สารสนเทศท่ีสามารถวดัได ้หรือการประมวลผลเชิงปริมาณมากกวา่การ

แกปั้ญหาเชิงคุณภาพ โดยระบบสารสนเทศดา้นการบญัชีจะมี

ส่วนประกอบหลกั 2ส่วน 



ระบบการบญัชีการเงิน 

 1. ระบบการบญัชีการเงิน บญัชีการเงินเป็นการบนัทึกรายการคา้ท่ี
เกิดข้ึนในรูปตวัเงิน การจดัหมวดหมู่รายการต่างๆ สรุปผลและ
ตีความหมายในงบการเงิน ไดแ้ก่ งบกาํไรขาดทุน งบดุล และงบกระแส
เงินสด 

 - โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ นาํเสนอสารสนเทศแก่ผูใ้ชแ้ละผูท่ี้สนใจ
ขอ้มูลทางการเงินขององคก์ร  

 - นอกจากน้ียงัจดัเตรียมสารสนเทศในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ซ่ึงนกั
บญัชีสามารถนาํเทคโนโลยสีารสารสนเทศมาใชใ้นการประมวลผลได้

อีกดว้ย 
 



ระบบบัญชีบริหาร 
 บญัชีบริหารเป็นการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินแก่ผูบ้ริหาร เพื่อใชใ้นการ

ตดัสินใจทางธุรกิจ ระบบบญัชีจะประกอบดว้ยบญัชีตน้ทุน 

การงบประมาณ และการศึกษาระบบ โดยมีลกัษณะสาํคญัคือ  

 ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการสารสนเทศทางการบญัชีแก่ผูใ้ชภ้ายใน

องคก์ร 

 ใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินงานในอนาคตของธุรกิจ 

 ไม่ตอ้งจดัทาํสารสนเทศตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 มีขอ้มูลทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 

 มีความยดืหยุน่และสามารถปรับใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้าน 



ระบบสารสนเทศดา้นบญัชี 
 AIS จะใหค้วามสาํคญักบัการรวบรวมขอ้มูลและการติดต่อส่ือสารทาง

กรเงิน ซ่ึงเป็นกระบวนการติดต่อส่ือสารมากกวา่การวดัมูลค่า 

 AIS จะแสดงภาพรวม จดัเกบ็ จดัโครงสร้างประมวลขอ้มูล ควบคุม

ความปลอดภยั และการรายงานสารสนเทศทางการบญัชี  

 ประการสาํคญัของ AIS และระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการจะมีทั้ง

ส่วนท่ีแยกออกจากกนั และเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั  

 แต่ MIS จะใหค้วามสาํคญักบัการจดัการสารสนเทศสาํหรับการ

ตดัสินใจของผูบ้ริหาร  

 ขณะท่ี AIS จะประมวลสารสนเทศเฉพาะสาํหรับผูใ้ชง้านทั้งภายใน

และนอกองคก์ร 



ระบบสารสนเทศด้านการเงนิ  
(Financial Information System) 

 การจดัการทางการเงนิมีหน้าทีห่ลกั 3 ประการ คอื 

 - การพยากรณ์ คอื การศึกษา การวเิคราะห์ การคาดการณ์ การกาํหนด

ทางเลอืกและการวางแผนทางด้านการเงินของธุรกจิ เพือ่ใช้ทรัพยากร

ทางการเงินให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

 - การจัดการด้านการเงิน เกีย่วข้องกบัการบริหารเงินให้เกดิประโยชน์

สูงสุด เช่นรายรับ และรายจ่าย การแหล่งเงินทุนจากภายนอก เพือ่เพิม่

ทุนขององค์กร โดยวธีิการเงิน  

 - การควบคุมทางการเงิน  เพือ่ติดตามผลการตรวจสอบและประเมิน

ความเหมาะสมในการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่  



การตรวจสอบและการควบคุมทางการเงินของธุรกจิ สามารถจําแนกได้ 2 

ประเภท คอื 3.1 การควบคุมภายใน ( Internal Control ) 

 3.2 การควบคุมภายนอก ( External Control) 

 

แหล่งข้อมูล 

ในการบริหาร 

การเงิน 
ข้อมูลจากภายนอก 

การดําเนินงาน 

การพยากรณ์ 

กลยุทธ์องค์กร 



ระบบสารสนเทศด้านการเงนิ 
 ระบบสารสนเทศทางการเงิน ( Financial Information System) 

    เป็นระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนสาํหรับสนบัสนุนกิจกรรมทางดา้น

การเงินขององคก์ร ตั้งแต่การวางแผน การดาํเนินงาน และควบคุมการ

ทาํงานดา้นการเงิน เพื่อใหก้ารจดัการทางการเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยมีแหล่งขอ้มูลสาํคญัในการบริหารเงินขององคก์รดงัน้ี 

 - ขอ้มูลจาการดาํเนินงาน  

 - ขอ้มูลจากการพยากรณ์ 

 - กลยทุธ์องคก์ร 

 - ขอ้มูลภายนอก 



ระบบสารสนเทศดา้นการตลาด 
 การตลาด เป็นหนา้ท่ีสาํคญัทางธุรกิจ เน่ืองจากหน่วยงานดานการตลาดจะ

รับผดิชอบในการกระจายสินคา้และบริการไปสู่ลูกคา้ ปกติการตดัสินใจ

ทางการตลาดจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย หลกัการ 4 ประการ คือ ผลิตภณัฑ ์( Product), ราคา 

(Price), สถานท่ี (Place), และโฆษณา (Promotion)  หรือท่ีเรียกวา่ 4Ps โดย

สารสนเทศท่ีนกัการตลาดตอ้งการในการวิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ 

และควบคุมใหแ้ผนการตลาดเป็นไปตามตอ้งการ มาจากแหล่งขอ้มูล

ต่อไปน้ี 

1. การปฏิบติังาน  เป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงการยอดขาย และการดาํเนินงานดา้น

การตลาดช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา โดยขอ้มูลการปฏิบติังานจะเป็น

ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบ ควบคุมและวางแนวทางการปฏิบติั 

 

 



ระบบสารสนเทศดา้นการตลาด 
2. การวิจยัตลาด (Marketing Research) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด โดย เฉพาะพฤติกรรมและความ สมัพนัธ์

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์รือบริการของธุรกิจ โดย นกัการตลาดจะ

ทาํการ วิจยัสมมติฐานและการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม ตวัอยา่งปกติ ขอ้มูลใน

การวิจยัตลาดจะไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ เช่น การสงัเกต 

การสมัภาษณ์ และการใชแ้บบสอบถาม 

 

3. คู่แข่ง (Competitor) ปกติ ขอ้มูลจากคู่แข่งขั้นจะมีลกัษณะไม่มีโครงสร้าง 

ไม่เป็นทางการ และมีแหล่งท่ีมา ไม่ชดัเจน เช่น การทดลอง ใชสิ้นคา้ 

หรือบริการ การสมัภาษณ์ลูกคา้และตวัแทนจาํหน่าย การ ติดตามขอ้มูล

ในตลาด และขอ้มูลจากส่ือสารมวลชน เป็นตน้  



ระบบสารสนเทศดา้นการตลาด 

4. กลยทุธ์องคก์าร (Corporate Strategy) เป็นขอ้มูลสาํคญัทางการตลาด 

เน่ืองจากกลยทุธ์จะเป็นเคร่ือง กาํหนด แนวทางปฏิบติัของธุรกิจ และ 

เป็นฐานในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดององคก์ร  

 

5. ขอ้มูลจากภายนอก (External Data) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทาง

เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และเทคโนโลย ีซ่ึงจะส่งผลต่อโอกาส หรือ 

อุปสรรค ของธุรกิจ โดยทาํใหค้วามตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ 

ผลิตภณัฑห์รือบริการของ ลูกคา้ขยายตวัหดตวั ตลอดจนสร้างคู่แข่งขนั

ใหม่ หรือ เปล่ียนขั้นตอนและรูปแบบในการดาํเนินงาน  



แหล่งขอ้มูลในการบริหารการเงินขององคก์าร  



ระบบยอ่ย ของ  

ระบบสารสนเทศดา้นการตลาด 
1. ระบบสารสนเทศสาํหรับการขาย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ 

 - ระบบสารสนเทศสาํหรับสนบัสนุนการขาย 

 - ระบบสารสนเทศสาํหรับวิเคราะห์การขาย 

 - ระบบสารสนเทศสาํหรับวิเคราะห์ลูกคา้ 

2. ระบบสารสนเทศสาํหรับการวิจยัการตลาด สามารถแบ่งได ้2 ระบบ  

 - ระบบสารสนเทศสาํหรับการวิจยัลูกคา้ 

 - ระบบสารสนเทศสาํหรับวิจยัการตลาด 



ระบบยอ่ย ของ  

ระบบสารสนเทศดา้นการตลาด 
 ระบบสารสนเทศสาํหรับการส่งเริมการขาย 

 ระบบสารสนเทศสาํหรับการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 ระบบสารสนเทศสาํหรับการพยากรณ์การขาย 

 ระบบสารสนเทศสาํหรับการวางแผนกาํไร 

 ระบบสารสนเทศสาํหรับการกาํหนดเวลา 

 ระบบสารสนเทศสาํหรับควบคุมค่าใชจ่้าย 



ระบบสารสนเทศ 

ดา้นการผลิตและการดาํเนินงาน 
การผลิต เป็นกระบวนการแปรรูปทรัพยากรการผลิต เป็นผลิตภณัฑท่ี์พร้อม

ในการจดัจาํหน่ายแก่ลูกคา้ซ่ึงเราเรียกการผลิตในหน่วยบริการวา่ การ

ดาํเนินงาน โดยแหล่งขอ้มูลในการผลิตการดาํเนินงานขององคก์ร

ต่อไปน้ี 

 1. ขอ้มูลการผลิต/การดาํเนินงาน 

 2. ขอ้มูลสินคา้คงคลงั 

 3. ขอ้มูลจากผูข้ายวตัถุดิบ 

 4. ขอ้มูลแรงงานและบุคลากร 

 5. กลยทุธ์การผลิต 



การวางแผนความตอ้งการของวสัดุ 
 โอกาสทางธุรกิจ การวางแผน ความตอ้งการวสัดุ (Material Requirement 

Planning) หรือท่ีเรียกวา่ MRP เป็นระบบสารสนเทศท่ีรวบรวม ขอ้มูล
เก่ียวกบัระบบการผลิต เพื่อประกอบการวางแผนความตอ้งการวสัดุ
เพื่อใหธุ้รกิจสามารถจดัการ วตัถุดิบอยา่ง มีประสิทธิภาพโดย MRP ให้
ความสาํคญักบัส่ิงต่อไปน้ี 
 

     1. ไม่เกบ็วตัถุดิบเพื่อรอการใชง้านไวน้านเกินไป ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษา และความเส่ียง ในการสูญหาย หรือสูญเสีย 
 2. รายงานผลการผลิต และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามระยะเวลาท่ี
กาํหนด 
 3. ควบคุมสินคา้คงคลงัอยา่งเป็นระบบ 
 4. มีการตรวจสอบ แกไ้ข และติดตามผลขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 
 



การวางแผนความตอ้งการของวสัดุ 
 โดยท่ี MRP มีบทบาทต่อระบบการ ผลิต ของ องคก์าร ตั้งแต่การจดัหา

วสัดุ เพื่อทาํการผลิตโดยการกาํหนด ปริมาณ และระยะเวลาในการสัง่ท่ี

ประหยดัค่าใชจ่้าย ตลอดจนจดัเตรียมรายละเอียดของการผลิตในอนาคต 

ซ่ึงเรา สามารถสรุปวา่ MRP มีขอ้ดี ดงัต่อไปน้ี 

 

     1. ลดการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีจาํเป็นในการผลิต 

2. ลดค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษาวตัถุดิบและสินคา้คงคลงั 

3. ช่วยใหบุ้คลากรมีเวลาในการปฏิบติังานอ่ืนมากข้ึน 

4. ประหยดัแรงงาน เวลา และค่าใชจ่้ายในการติดตามวตัถุดิบ 

5. ช่วยใหอ้งคก์ารสามารถปรับตวัอยา่งรวดเร็วตามการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึน 

 



ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล  

(Business Information Systems)  
 ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information 

System) หรือ HRIS หรือระบบสารสนเทศสาํหรับบริหารงานบุคคล 

(Personal Information System) หรือ PIS เป็นระบบสารสนเทศท่ีถูก

พฒันาใหส้นบัสนุนการดาํเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การ

วางแผน การจา้งงาน การพฒันาและการฝึกอบรม ค่าจา้งเงินเดือน การ

ดาํเนิน ทางการวินยั ช่วยใหก้ารบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ 

โดยท่ีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคลจะมีดงัน้ี 

 



ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

(Business Information Systems) 

     1. ขอ้มูลบุคลากร เป็นขอ้มูลของสมาชิกแต่ละคนขององคก์าร ซ่ึง

ประกอบดว้ยประวติัเงินเดือน และสวสัดิการ เป็นตน้ 

 2. ผงัองคก์าร แสดงโครงสร้างองคก์าร การจดัหน่วยงาน และแผน

กาํลงัคน ซ่ึงแสดงทั้งปริมาณและการจดัสรรทรัพยากรบุคคล 

 3. ขอ้มูลจากภายนอก ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมิใช่ระบบปิด 

ท่ีควบคุมและดูแลสมาชิกภายในองคก์ารเท่านั้น แต่จะเก่ียวขอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองซ่ึงตอ้งการขอ้มูลจาก

ภายนอกองคก์าร เช่น การสาํรวจเงินเดือน อตัราการวา่งงาน อตัราเงิน

เฟ้อ เป็น  



ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

(Business Information Systems) 

ขอ้มูลดา้นการการจดัการทรัพยากร  



ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

(Business Information Systems) 
  การพฒันาระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคลตอ้งพิจารณา

ปัจจยัสาํคญั 5 ประการ ต่อไปน้ี 
1. ความสามารถ (Capability) หมายถึง ความพร้อมขององคก์ารและ
บุคคลในการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยตอ้งพิจารณา
ความสามารถของบุคลากร 3 กลุ่ม คือ 
 1.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งพร้อมท่ีจะสนบัสนุนดา้นนโยบาย 
กาํลงัคน กาํลงัเงิน และวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบสารสนเทศของ
องคก์าร 
 1.2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และต่ืนตวัในการ
นาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต ์เพื่อใหก้ารทาํงานในหน่วย งาน มี
ความคล่องตวัข้ึน 
 1.3 ฝ่ายสารสนเทศท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจและออกแบบระบบงานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ 



ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

(Business Information Systems) 
  2. การควบคุม (Control) การพฒันา HRIS จะใหค้วามสาํคญักบัความ

ปลอดภยัของสารสนเทศ โดยเฉพาะการเขา้ถึงและความถกูตอ้งของขอ้มูล 
เน่ืองจากขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคลจะเก่ียวขอ้ง กบัความเป็นส่วนตวัของสมาชิก
แต่ละคน ซ่ึงจะมีผลต่อช่ือเสียง และผลได-้เสียของบุคคลจึงตอ้ง มีการจดั ระบบ
การเขา้ถึงและการจดัการขอ้มูลท่ีรัดกมุ   

  3. ตน้ทุน (Cost) ปกติการดาํเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลจะมีตน้ทุนท่ีสูง 
ขณะเดียวกนักจ็ะไม่เห็นผลตอบแทนท่ีชดัเจน ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียน แปลงของ
องคก์ารทั้งในดา้นการขยายตวัและหดตวั ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อบุคลากร  

  4. การติดต่อส่ือสาร (Communication) หมายถึง การพฒันาระบบสารสนเทศ
ตอ้งศึกษาการไหลเวยีนของสารสนเทศ (Information Flow) ภายในองคก์ารและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารกบัสภาพ แวดลอ้มภายนอก  

  5. ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) ปัจจุบนัการ
พฒันา HRIS ไม่เพียงแต่ช่วยใหก้าร ดาํเนินงานขององคก์าร มี ประสิทธิภาพข้ึน  



ปัจจยัในการพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับการจดัการ

ทรัพยากรบุคคล 



สรุป  
     ปัจจุบนัสมาชิกหลายส่วนในสังคมสมยัใหม่ไดเ้ร่ิมตระหนกัถึงศกัยภาพของ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเขา้มามีบทบาทในการเปล่ียนรูปของระบบเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองได ้ ชดัเจนกวา่ในอดีต นอกจากน้ีเทคโนโลยสีารสนเทศยงั

สร้างความเปล่ียนแปลงต่อการทาํกิจกรรมและ ต่อความสัมพนัธ์ของ ภาค ธุรกิจทั้ง

ใน ระดบัองคก์าร กลุ่ม และบุคคล เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยใหก้ารดาํเนิน งาน

ขององคก์ารสะดวก รวดเร็ว และถกูตอ้ง ตวัอยา่งเช่น การเงิน และการธนาคารท่ี

บุคคลและสถาบนัการเงินสามารถกระทาํธุรกรรมทางการเงินระหวา่งกนั แมจ้ะอยู่

ห่างกนัทางระยะทางการขนส่งวสัดุภณัฑท่ี์ สามารถ ตรวจสอบพิกดัของส่ิงของ 

สายการบินท่ีสามารถสาํรองท่ีนัง่ ตรวจสอบความพร้อมดา้นการบิน รวบรวม

ขอ้มูลของผูโ้ดยสาร หรือธุรกิจขาย สินคา้ทาง โทรทศัน์ ซ่ึงลูกคา้สมารถสั่งซ้ือผา่น

เครือใยแกว้ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการพฒันาประสิทธิภาพและประเมินผลขององคก์าร 

นอกจากน้ีเทคโนโลยสีารสนเทศ กลายเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์าร 

โดยเฉพาะในภาคธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง  



สรุป 
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเป็นระบบสารสนเทศท่ีถูกพฒันาข้ึน เพื่อ

สนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานของธุรกิจอยา่งเป็นระบบ โดยถูกออกแบบ

พฒันา ใหป้ฏิบติั งานตามหนา้ท่ีทางธุรกิจ ตลอดจนช่วยส่งเสริมใหท้ั้ง

องคก์ารสามารถประสานงานและใชข้อ้มูล ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ

ทั้ง ในระดบัปฏิบติั การและระดบับริหาร โดยเราสามารถจาํแนกระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจออกเป็นระบบยอ่ย ต่อไปน้ี 

- ระบบสารสนเทศดา้นการบญัชี 

- ระบบสารสนเทศดา้นการเงิน 

- ระบบสารสนเทศดา้นการตลาด 

- ระบบสารสนเทศดา้นการผลิตและการดาํเนินงาน และ 

- ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล  



สรุป 

 ปัจจุบนัผูจ้ดัการดา้นต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น การเงิน การตลาด การผลิต 

หรือทรัพยากรบุคคลต่างตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เน่ืองจาก เทคโนโลยสีารสนเทศ ถูกนาํมาประยกุตใ์นการดาํเนินงานมาก

ข้ึนเร่ือย ๆ ผูบ้ริหารท่ีขาดทกัษะดา้น สารสนเทศจะเสีย โอกาสในการ 

พฒันาตนเองและ หน่วยงาน ดงันั้นบุคคลท่ีตอ้งการความสาํเร็จใน

อนาคตตอ้งติดตามและคาดการณ์ แนวโนม้ของความสมัพนัธ์ ระหวา่ง

การดาํเนิน ธุรกิจและ เทคโนโลย ีสารสนเทศใหห้นั 



บทท่ี 5 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 



ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

Decision Support System 

   การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ขยายตัวขององค์การธุรกิจช่วงทศวรรษ 1970 ทําให้หลาย
หน่วยงานในสหรัฐอเมริกา ไดเ้ร่ิมพฒันาระบบสารสนเทศท่ีมี
ขนาดและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือใช้ในการรวบรวมขอ้มูล
และแบบจาํลองในการตดัสินใจต่างๆ ตลอดจนพฒันาให้ระบบ
สามารถส่ือสารตอบโต้อย่างฉับพลันกับผูใ้ช้ เพ่ือช่วยในการ
ตดัสินใจในปัญหาแบบก่ึงโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง โดยท่ี
แนวความคิดน้ีไดเ้ป็นรากฐานของการพฒันาระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ (Decision Support Systems) หรือท่ีนิยมเรียกวา่ DSS 
ในปัจจุบนั 



ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

Decision Support System 

  ตั้งแต่เร่ิมการพฒันา DSS มีนกัวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบาย

ความหมาย DSS เช่น 

  Gerrity (1971) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ DSS คือ การผสมผสานอยา่ง

เหมาะสมระหวา่งความมีเหตุผลของมนุษยก์บัเทคโนโลยสีารสนเทศ

และชุดคาํสัง่ท่ีนาํมาใชโ้ตต้อบ เพื่อแกปั้ญหาท่ีมีความซบัซอ้น 

ความหมายน้ีจะอธิบายภาพรวมเชิงปรัชญา ซ่ึงครอบคลุมลกัษณะ

พื้นฐานของ DSS แต่ยงัไม่สามารถใหค้าํอธิบายลกัษณะของปัญหาท่ี

จะตอ้งแกไ้ขโดยอาศยั DSS เขา้ช่วย หรือใหภ้าพท่ีชดัเจนของ DSS 



ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

Decision Support System 

 Kroenke และ Hatch (1994) ไดน้าํความหมายเดิมมาปรับปรุงและเสนอ

วา่ DSS คือ ระบบโตต้อบฉบัพลนัท่ีสนบัสนุนโดยคอมพิวเตอร์ซ่ึงนาํมา

ช่วยอาํนวยความสะดวกในการตดัสินปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง  ใน

ความหมายน้ีไดมี้นกัวิชาการหลายท่านวิจารณ์วา่ DSS สมควรท่ีจะช่วย

ผูบ้ริหารในการตดัสินปัญหาทั้งแบบก่ึงโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 

ไม่เพียงเฉพาะปัญหาแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

 Laudon และ Laudon (1994) อธิบายวา่ DSS คือ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ี

นาํมาใชใ้นระดบับริหารของแต่ละองคก์าร โดยระบบจะประกอบดว้ย

ขอ้มูลและแบบจาํลองในการตดัสินใจท่ีซบัซอ้น เพื่อนาํมาสนบัสนุนการ

ตดัสินปัญหาแบบก่ึงโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 



ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

Decision Support System 

  ดังน้ันสรุปความหมายของ DSS ได้ว่า คือ ระบบสารสนเทศท่ี

สามารถโตต้อบกบัผูใ้ชโ้ดยท่ีระบบน้ีจะรวบรวมขอ้มูล และแบบจาํลองใน

การตดัสินใจท่ีสาํคญั เพื่อช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินปัญหาแบบก่ึง

โครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง  

  ปกติ DSS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจของผูบ้ริหารโดย 

 ประมวลและเสนอขอ้มูลการตดัสินใจแก่ผูบ้ริหาร เพื่อใชท้าํความเขา้ใจ

และเป็นแนวทางในการตดัสินใจ 

 ประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสม ภายใตข้อ้จาํกดัของแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงจะ

ช่วยผูบ้ริหารในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกใหส้อดคลอ้งกบั

ปัญหาหรือสถานการณ์ 



การจัดการกบัการตดัสินใจ 
  เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ผูจ้ดัการในแต่ละองคก์ารจะตอ้งทาํกิจกรรมต่างๆ 

อยา่งมากมาย เช่น การเขา้ประชุม การวางแผนงาน การติดต่อกบัลูกคา้ จดั
งานเล้ียงเปิดตวัสินคา้ แมก้ระทั้งในบางคร้ังอาจจะตอ้งเป็นประธานใน
งานบวชหรืองานแต่งงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยท่ี  

   Henri Fayol ชาวฝร่ังเศสไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีหลกัในการจดัการ 
(Management Functions) ไว ้5 ประการดว้ยกนั คือ  

 - การวางแผน (Planning)  

 - การจดัองคก์าร (Organizing)  

 - การประสานงาน (Coordinating)  

 - การตดัสินใจ (Deciding)  

 - การควบคุม (Controlling) 



หน้าทีท่างการจัดการ 

  Mintzberg (1971) ไดก้ล่าวถึงบทบาททางการจดัการ (Manegerial 

Roles) วา่เป็นกิจกรรมต่าง ท่ีผูจ้ดัการสมควรจะกระทาํขณะปฏิบติัหนา้ท่ี

ภายในองคก์าร โดยท่ีกิจกรรมเหล่าน้ีสามารถถูกจดัออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

บทบาทระหวา่งบุคคล (Interpersonal Roles) บทบาททางสารสนเทศ 

(Informational Roles) และบทบาททางการตดัสินใจ (Decisional Roles)  



บทบาทของผู้จัดการ 
 

   การตดัสินใจเป็นหนา้ท่ีและบทบาทหลกัสาํคญัของผูบ้ริหาร การท่ี

องคก์ารจะประสบความสาํเร็จ หรือประสบความลม้เหลวในการดาํเนิน

กิจการต่างๆ นบัวา่มีส่วนข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจในการเลือกโอกาสหรือ

แกปั้ญหาของผูบ้ริหารเป็นสาํคญั ผูบ้ริหารท่ีสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง แม่นยาํ และเหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์ยอ่มจะสามารถ

นาํพาองคก์ารใหป้ฏิบติังานไดด้ว้ยดี และประสบความสาํเร็จ ในทาง

ตรงกนัขา้มหากผูบ้ริหารตดัสินใจผดิพลาดหรือไม่เหมาะสมกบั

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน กอ็าจจะทาํใหอ้งคก์ารประสบปัญหาหรือความ

หายนะข้ึนได ้ประการสาํคญัผูบ้ริหารท่ีสามารถตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง

และเหมาะสมกบัสถานการณ์ยอ่มมีโอกาสท่ีจะไดรั้บ การยอมรับใน

ความสามารถและไดรั้บการส่งเสริมใหด้าํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนไป 



กระบวนการในการตดัสินใจ 
  มีนักวชิาการหลายท่านได้อธิบายขั้นตอนในการตดัสินใจทีมี่ผู้

กล่าวถึงอย่างแพร่หลาย เพือ่เป็นแนวทางให้ผู้ศึกษาได้ทาํความเข้าใจและ

สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิได้ โดยเร่ิมต้นจาก 

    แนวความคดิของ Simon (1960) ทีอ่ธิบายขั้นตอนการตัดสินใจโดย

ใช้แบบจําลอง (Model) ทีป่ระกอบด้วยขั้นตอนหลกั 3 ประการ 

ดังต่อไปนี ้

       การใช้ความคดิประกอบเหตุผล (Intelligence) ผู้ตัดสินใจจะรับรู้ถึง

โอกาสหรือปัญหาทีเ่กดิขึน้ จากน้ันผู้ทาํการตัดสินใจเร่ิมเกบ็รวบรวม

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องจากทั้งตัวปัญหา และส่ืงแวดล้อม หรือโอกาสน้ัน 

       



กระบวนการในการตดัสินใจ 

 การออกแบบ (Design) ผูต้ดัสินใจจะวิเคราะห์และพฒันาทางต่าง ท่ี

เป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา เพื่อนาํไปใชป้ระกอบตดัสินใจเลือกทางเลือก

ในการปฏิบติัท่ีเหมาะสม การท่ีจะประสบความสาํเร็จไดใ้นขั้นตอนน่ี 

ผูท้าํการตดัสินใจจะตอ้งมีความเขา้ใจในปัญหา มีความคิดสร้างสรรค ์

พยายามท่ีจะหาทางออกของปัญหา และตรวจสอบความเป็นไปไดใ้น

ปัญหานั้น     

 การคดัเลือก (Choice) ผูท้าํการตดัสินใจจะทาํการคดัเลือกแนวทางปฏิบติั

ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีสุด เพื่อท่ีจะนาํไปประยกุตใ์ชต่้อไป 

 



กระบวนการในการตดัสินใจ 

  แนวคิดของ Rubenstien และ Haberstroh (1965) มีแนวคิดเก่ียวกบั

ขั้นตอนการตดัสินใจวา่มี 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

  ผูต้ดัสินใจรับรู้ถึงโอกาส หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

  ผูต้ดัสินใจรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา และ

กาํหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้เพื่อการวิเคราะห์ทางเลือกในการตดัสินใจ 

  ผูต้ดัสินใจจะทาํการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีคิดวา่เหมาะสมกบัลกัษณะ

ของปัญหาและสถานการณ์ เพื่อนาํไปปฏิบติัต่อไป 



กระบวนการในการตดัสินใจ 

    ผูต้ดัสินใจจะดาํเนินการ เพ่ือนาํผลการตดัสินใจไปปฏิบติั 

    ภายหลงัการนาํผลการตดัสินใจไปดาํเนินงาน ตอ้งทาํการ

ติดตามผลของการปฏิบติั เพ่ือตรวจสอบวา่การดาํเนินงานมี

ประสิทธิภาพเพียงใด และตอ้งปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์อยา่งไร 

 



กระบวนการในการตดัสินใจ 

  แนวคิดของ Long (1989) ซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือระบบ

สารสนเทศเพื่อการจดัการวา่ การตดัสินใจแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 การรับรู้ถึงโอกาสหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 การสาํรวจขอบเขตและขอ้จาํกดัของการตดัสินใจ เช่น ขอ้จาํกดัทาง

กฎหมาย เศรษฐกิจและการเมือง 

 การกาํหนดทางเลือกในการตดัสินใจ 

 การรวบรวมสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพื่อนาํมาใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจ      



กระบวนการในการตดัสินใจ 

   การวเิคราะห์ทางเลือกท่ีเป็นไปได ้

    การเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและนาํไปปฏิบติั 

 



ระดบัของการตดัสินใจภายในองค์การ  
  ปกติเราสามารถแบ่งระดบัชั้นของผูบ้ริหาร (Management Levels) 

ในลกัษณะเป็นลาํดบัขั้น (Hierarchy) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียมปิ
รามิด (Pyramid) ตามหลกัการบริหารท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป ซ่ึงสามารถ
ประยกุตก์บัการจาํแนกระดบัของการตดัสินใจของผูบ้ริหารภายใน
องคก์าร (Levels of Decision Making) ไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
 

1. การตดัสินใจระดบักลยทุธ์ (Strategic Decision Making) เป็นการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์าร ซ่ึงจะใหค้วามสนใจต่อ
อนาคตหรือส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน อนัไดแ้ก่ การสร้างวิสยัทศัน์องคก์าร การ
กาํหนดนโยบายและเป้าหมายระยะยาว การลงทุนในธุรกิจใหม่ การ
ขยายโรงงาน เป็นตน้ การตดัสินใจระดบักลยทุธ์มกัจะเก่ียวขอ้งกบัความ
ไม่แน่นอนของสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลจากทั้ง
ภายนอกและภายในองคก์ารตลอดจนประสบการณ์ของผูบ้ริหาร
ประกอบการพิจารณา  



ระดบัของการตดัสินใจภายในองค์การ 

  2. การตดัสินใจระดบัยทุธวิธี (Tactical Decision Making) เป็น

หนา้ท่ีของผูบ้ริหารระดบักลาง โดยท่ีการตดัสินใจในระดบัน้ีมกัจะ

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการ เพื่อใหง้านต่างๆ เป็นไปตามนโยบายของ

ผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น การกาํหนดยทุธวิธีทางการตลาด การตดัสินใจใน

แผนการเงินระยะกลาง หรือการแกไ้ขปัญหาสาํคญัท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ได้

คาดหวงั 

 



ระดบัของการตดัสินใจภายในองค์การ 

  3. การตดัสินใจระดบัปฏิบติัการ (Operational Decision Making) 

หวัหนา้งานระดบัตน้มกัจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในระดบัน้ี ซ่ึง

มกัจะเป็นการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานเฉพาะดา้น ท่ีมกัจะ

เป็นงานประจาํท่ีมีขั้นตอนซํ้าๆ และไดรั้บการกาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน 

โดยท่ีหวัหนา้งานจะพยายามควบคุมใหง้านดาํเนินไปตามแผนงานท่ีวาง

ไว ้เช่น การมอบหมายงานใหพ้นกังานแต่ละคน การวางแผนควบคุมการ

ผลิตระยะสั้น การวางแผนเบิกจ่ายวสัดุ และการดูแลยอดขายประจาํวนั  



ระดบัของการตดัสินใจภายในองค์การ 



 ระดับของการตัดสินใจภายในองค์การ 

จากรูปจะเห็นว่าผู้จัดการในแต่ละระดับจะต้องตัดสินใจในปัญหาที่

แตกต่างกนัโดยผู้บริหารระดับสูงต้องตัดสินใจเกีย่วกบัอนาคตของ

องค์การซ่ึงยากต่อการพยากรณ์และทาํความเข้าใจ ผู้จัดการระดับกลาง

จะเป็นผู้ถ่ายทอดความคดิและนโยบายของผู้บริหารระดับสูงลงสู่ระดับ

ปฏิบัติการ โดยจัดทาํแผนระยะยาวและควบคุมให้ผู้ใต้บงัคบับัญชา

ดําเนินงานตามแนวทางทีก่าํหนดตลอดจนช่วยแก้ปัญหาที่

ผู้ใต้บังคบับัญชาไม่สามารถกระทาํได้ขณะทีหั่วหน้างานระดับปฏิบัตกิาร

จะตัดสินใจในปัญหาประจําวนัของหน่วยงาน ซ่ึงเกีย่วข้องกบัปัจจัย

ภายนอกไม่มากนักและมีขั้นตอนการตัดสินใจทีชั่ดเจนและไม่

ซับซ้อน  การตัดสินใจของผู้จัดการในแต่ละระดับต่างมีลกัษณะร่วมกนั

คอื ต้องการความถูกต้อง ชัดเจน และทนัต่อสถานการณ์  



ส่วนประกอบของ DSS 

  ส่วนประกอบของ DSS สามารถจาํแนกออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
1. อุปกรณ์ เป็นส่วนประกอบแรกและเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ DSS 

โดยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจะสามารถ

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดว้ยกนัคือ 

  - อุปกรณ์ประมวลผล ประกอบดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึง ใน

ปัจจุบนัองคก์ารส่วนมากหนัมาใชร้ะบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล (Personal Computer) เน่ืองจากมีราคาถูก มีประสิทธิภาพดี 

และสะดวกต่อการใชง้าน ตลอดจนผูใ้ชมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และ

ทกัษะในงานสารสนเทศสูงข้ึน โดยเฉพาะผูบ้ริหารรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้

เก่ียวกบัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สามารถท่ีจะพฒันา 

DSS ข้ึนบน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยใชชุ้ดคาํสัง่ประเภท

ฐานขอ้มูล และ Spread Sheet ประกอบ 



ส่วนประกอบของ DSS 

     อุปกรณ์ส่ือสาร ประกอบดว้ยระบบส่ือสารต่างๆ เช่น ระบบ
เครือข่ายเฉพาะพื้นท่ี (LAN) ไดถู้กนาํเขา้มาประยกุต ์เพื่อทาํการ
ส่ือสารขอ้มูลและสารสนเทศของ DSS โดยในบางคร้ังอาจจะใชก้าร
ประชุมโดยอาศยัส่ือวีดีโอ (Video Conference) หรือการประชุม
ทางไกล (Teleconference) ประกอบ เน่ืองจากผูมี้หนา้ท่ีตดัสินใจอาจ
อยูก่นัคนละพื้นท่ี 

     อุปกรณ์แสดงผล DSS ท่ีมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งมีอุปกรณ์
แสดงผลเช่น จอภาพท่ีมีความละเอียดสูง เคร่ืองพิมพอ์ยา่งดี และ
อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เพื่อช่วยถ่ายทอดขอ้มูลสารสนเทศ ตลอดจน
สร้างความเขา้ใจในสารสนเทศใหแ้ก่ผูใ้ช ้และช่วยใหก้ารดาํเนินงาน
มีประสิทธิภาพ 



ส่วนประกอบของ DSS 
   ระบบการทาํงาน มีนกัวิชาการหลายท่านใหค้วามเห็นวา่ ระบบการ

ทาํงานเป็นส่วนประกอบหลกัของ DSS เพราะถือวา่เป็นส่วนประกอบ
สาํคญัในการท่ีจะทาํให ้DSS ทาํงานไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึงระบบการทาํงานจะประกอบดว้ยส่วนประกอบสาํคญั 
3 ส่วน 

      - ฐานข้อมูล (Database) DSS จะไม่มีหนา้ท่ีสร้าง คน้หา หรือ
ปรับปรุงขอ้มูลในฐานขอ้มูลขององคก์าร เน่ืองจากระบบขอ้มูลของ
องคก์ารเป็นระบบขนาดใหญ่มีขอ้มูลหลากหลายและเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล
หลายประเภท แต่ DSS จะมีฐานขอ้มูลของตวัเอง ซ่ึงจะมีหนา้ท่ีรวบรวม
ขอ้มูลท่ีสาํคญัจากอดีตถึงปัจจุบนัและนาํมาจดัเกบ็ เพื่อใหง่้ายต่อการคน้หา 
ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกเกบ็ไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ครบถว้น และแน่นอน เพื่อรอ
การนาํไปประมวลผลประกอบการตดัสินใจ ขณะเดียวกนั DSS อาจจะ
ต่อเช่ือมกบัระบบฐานขอ้มูลขององคก์าร เพื่อดึงขอ้มูลสาํคญับางประเภท
มาใชง้าน   



ส่วนประกอบของ DSS 

  - ฐานแบบจําลอง (Model Base) มีหนา้ท่ีรวบรวมแบบจาํลองทาง

คณิตศาสตร์ และแบบจาํลองในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีสาํคญั เพื่ออาํนวย

ความสะดวกต่อผูใ้ชป้กติ DSS จะถูกพฒันาข้ึนมาตามจุดประสงคเ์ฉพาะ

อยา่ง ดงันั้น DSS จะประกอบดว้ยแบบจาํลองท่ีต่างกนัตามวตัถุประสงค์

ในการนาํไปใช ้

  - ระบบชุดคาํส่ังของ DSS (DSS Software System) เป็น

ส่วนประกอบสาํคญัท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกในการโตต้อบระหวา่ง

ผูใ้ชก้บัฐานขอ้มูลและฐานแบบจาํลอง โดยระบบชุดคาํสัง่ของ DSS จะมี

หนา้ท่ีจดัการ ควบคุมการพฒันา จดัเกบ็ และเรียกใชแ้บบจาํลองต่างๆ 



ส่วนประกอบของ DSS 

  โดยระบบชุดคาํสัง่ ของ DSS จะมีหนา้ท่ีจดัการ ควบคุมการพฒันา 

จดัเกบ็ และเรียกใชแ้บบจาํลองต่างๆเพื่อนาํมาประมวลผลกบัขอ้มูลขาก

ฐานขอ้มูล นอกจากน้ีระบบชุดคาํสัง่ยงัมีหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ชใ้น

การโตต้อบกบั DSS โดยท่ีสามารถแสดงความสมัพนัธ์ของ

ส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วน  

   ผูใ้ช ้

   ฐานแบบจาํลอง 

   ฐานขอ้มูล 

 



ส่วนประกอบของ DSS 

     ข้อมูล เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอีกส่วนของ DSS ไม่วา่ DSS จะ

ประกอบดว้ยอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และไดรั้บการออกแบบการทาํงานให้

สอดคลอ้งกนัและเหมาะสมกบัการใชง้านมากเพียงใด ถา้ขอ้มูลท่ี

นาํมาใชใ้นการประมวลผลไม่มีคุณภาพเพียงพอแลว้กจ็ะไม่สามารถช่วย

สนบัสนุนการตดัสินใจของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงยงัอาจจะสร้าง

ปัญหา หรือความผดิพลาดในการตดัสินใจข้ึนได ้ขอ้มูลท่ีจะนาํมาใชก้บั 

DSS จะแตกต่างจากขอ้มูลในระบบสารสนเทศอ่ืน โดยท่ีขอ้มูล DSS ท่ี

เหมาะสม สมควรท่ีจะมีลกัษณะ ดงัต่อไป  



ส่วนประกอบของ DSS 

       มีปริมาณพอเหมาะแก่การนาํไปใชง้าน 

       มีความถูกตอ้งและทนัสมยัในระดบัท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 

       สามารถนาํมาใชไ้ดส้ะดวก รวดเร็ว และครบถว้น 

       มีความยดืหยุน่และสามารถนาํมาจดัรูปแบบ เพื่อการวิเคราะห์ได้

อยา่งเหมาะสม 



ส่วนประกอบของ DSS 

     บุคลากร เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัอีกส่วนหน่ึงของระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจ เน่ืองจากบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบั DSS ตั้งแต่ การ
กาํหนดเป้าหมายและความตอ้งการ การพฒันา ออกแบบ และการใช ้
DSS ซ่ึงสามารถแบ่งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั DSS ออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

     - ผู้ใช้ (End-user) เป็นผูใ้ชง้านโดยตรงของ DSS ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
ในระดบัต่างๆตลอดจนนกัวิเคราะห์และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นธุรกิจท่ี
ตอ้งการขอ้มูลสาํหรับประกอบการตดัสินใจในปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

     -  ผู้สนับสนุน DSS (DSS Supports) ไดแ้ก่ ผูค้วบคุมดูแลรักษา
อุปกรณ์ต่างๆ ผูพ้ฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ผูจ้ดัการขอ้มูลและ
ท่ีปรึกษาเก่ียวกบัระบบ เพื่อให ้DSS มีความสมบูรณ์ และสามารถ
ดาํเนินงานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 



คุณสมบัตขิอง DSS 

  พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนั ทาํให ้DSS 

สามารถช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจแกปั้ญหา โดยนาํขอ้มูลท่ีจาํเป็น 

แบบจาํลองในการตดัสินใจท่ีสาํคญั และชุดคาํสัง่ท่ีง่ายต่อการใชง้าน

รวมเขา้เป็นระบบเดียว เพื่อสะดวกต่อในการใชง้านของผูใ้ช ้โดยท่ี DSS 

ท่ีเหมาะสมควรมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี  

  1. ง่ายต่อการเรียนรู้และใชง้าน เน่ืองจากผูใ้ชอ้าจมีทกัษะทาง

สารสนเทศท่ีจาํกดั ตลอดจนความเร่งด่วนในการใชง้านและความ

ตอ้งการของปัญหา ทาํให ้DSS ตอ้งมีความสะดวกต่อผูใ้ช ้



คุณสมบัตขิอง DSS 

  2. สามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดย

ท่ี DSS ท่ีดีตอ้งสามารถส่ือสารกบัผูใ้ชอ้ยา่งฉบัพลนั โดยตอบสนอง

ความตอ้งการและโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดท้นัเวลา โดยเฉพาะในสถานการณ์

ปัจจุบนั ท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการแกปั้ญหา 

  3. มีขอ้มูล และแบบจาํลองสาํหรับสนบัสนุนการตดัสินใจท่ี

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของปัญหา 

       4. สนบัสนุนการตดัสินใจแบบก่ึงโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง ซ่ึง

แตกต่างจากระบบสารสนเทศสาํหรับปฏิบติั งานท่ีจดัการขอ้มูลสาํหรับ

งานประจาํวนัเท่านั้น 



คุณสมบัตขิอง DSS 

  5. มีความยดืหยุน่ท่ีจะสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของ

ผูใ้ช ้เน่ืองจากลกัษณะของปัญหาท่ีมีความไม่แน่นอน และเปล่ียนแปลง

ตามสถานการณ์ นอกจากน้ีผูจ้ดัการจะเผชิญหนา้กบัปัญหา ท่ีมีความไม่

แน่นอนและเปล่ียนแปลงทางสถานการณ์ นอกจากน้ีผูจ้ดัการจะเผชิญ

กบัปัญหาในหลายลกัษณะจึงตอ้งการระบบสารสนเทศท่ีช่วยจดัรูป

ขอ้มูลท่ีไม่ซบัซอ้นและง่ายต่อการตดัสินใจ 

   



ความแตกต่างระหว่าง DSS กบัระบบสารสนเทศอืน่  
        DSS ใหค้วามสาํคญักบัการนาํสารสนเทศไปประกอบการ

ตดัสินใจของผูใ้ช ้มิใช่การรวบรวม การหมุนเวียน และการเรียกใชข้อ้มูล

ในงานประจาํวนัเหมือนระบบสารสนเทศสาํหรับการปฏิบติัการ 

        DSS ถูกพฒันาใหส้ามารถจดัการขอ้มูล เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ

ในปัญหาก่ึงโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงมกัจะเป็นปัญหาของ

ผูจ้ดัการระดบักลางและผูบ้ริหารระดบัสูง ขณะท่ีระบบสารสนเทศใน

สาํนกังานจะเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานประจาํวนัของพนกังาน หรือหวัหนา้

งานระดบัตน้ 



ความแตกต่างระหว่าง DSS กบัระบบสารสนเทศอืน่ 

       DSS ถูกพฒันาใหเ้หมาะสมกบัการแกปั้ญหาของผูใ้ช ้โดยตอ้งมี
ความยดืหยุน่ สมบูรณ์และสะดวกต่อการใชง้าน ซ่ึงแตกต่างจากระบบ
สารสนเทศในการปฏิบติังานท่ีเกบ็รวบรวม จดัระเบียบ และจดัการ
สารสนเทศทัว่ไปขององคก์าร 

        ปัจจุบนั DSS มีแนวโนม้ท่ีจะถูกพฒันาข้ึนใหเ้หมาะสมกบัการใช้
งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เน่ืองจากการขยายตวัของการใช้
งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในกลุ่มบุคคลระดบัต่างๆขององคก์าร 
รวมทั้งบุคลากรในระดบัผูบ้ริหารขององคก์ารท่ีมีความสนใจและมี
ความรู้ในเทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน 

 



ความแตกต่างระหว่าง DSS กบัระบบสารสนเทศอืน่ 

     ผูใ้ชมี้ส่วนสาํคญัในการออกแบบและการพฒันา DSS 

เน่ืองจากปัญหาในการตดัสินใจจะมีลกัษณะท่ีเฉพาะตวั 

ตลอดจนผูใ้ชแ้ต่ละคนจะเก่ียวขอ้งกบัปัญหา หรือมีความถนดัใน

การใชง้านระบบสารสนเทศท่ีแตกต่างกนั ประกอบกบัผูใ้ช้

ส่วนมากจะมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศสูงข้ึน 

ปัจจุบนัการพฒันา DSS จะนิยมใชว้ธีิการทดลองปฏิบติัแบบ

ตอบโต ้(Interactive) หรือการทาํตน้แบบ (Prototyping 

Approach) เพ่ือทดลองใชแ้ละพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่

จะเป็นท่ีพอใจของผูใ้ช ้ 



ประเภทของ DSS 
  ภายหลงัจากเร่ิมตน้พฒันา DSS ในทศวรรษ 1970 ไดมี้ผูพ้ยายาม

จาํแนกประเภทของ DSS เพื่อใหส้ะดวกต่อการใชง้าน ตวัอยา่งเช่น  

    Alter (1980) ไดศึ้กษาการใช ้DSS ในองคก์ารต่างๆ โดยแบ่งการใช ้DSS 
ตามคุณสมบติัและระดบัการใชง้านเป็นกลุ่มต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

        File Drawer Systems 

        Data Analysis Systems 

        Analysis Information Systems 

        Accounting Models 

        Representational Models 

        Optimization Models 

        Suggestion Models 



ประเภทของ DSS 

  จะเห็นวา่ ถึงแม ้DSS จะถูกจดัเป็นกลุ่มต่างๆ แต่กจ็ะมีลกัษณะร่วม

กนั คือ DSS จะเปล่ียนแปลง เพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้โดย

ปรับตวัตามระบบการทาํงาน และสถานการณ์ซ่ึง Alter จาํแนก DSS 

ออกตามคุณสมบติัของแต่ละระบบออกเป็น 2 ประเภท คือ 

       DSS แบบให้ความสําคญักบัข้อมูล (Data-Oriented DSS) เป็น DSS 

ท่ีใหค้วามสาํคญักบัเคร่ืองมือในการจดัการและการวิเคราะห์ขอ้มูล การ

ทดสอบทางสถิติ ตลอดจนการจดัขอ้มูลในลกัษณะต่างๆ เพื่อใหผู้ใ้ชท้าํ

ความเขา้ใจสารสนเทศ และสามารถตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ 



ประเภทของ DSS 

       DSS แบบให้ความสําคญักบัแบบจําลอง (Model-Based DSS) เป็น 

DSS ท่ีใหค้วามสาํคญักบัแบบจาํลองการประมวลปัญหา โดยเฉพาะ

แบบจาํลอง พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) และ

แบบจาํลองการวิจยัขั้นดาํเนินงาน (Operation Research Model) ซ่ึงช่วย

ใหผู้ใ้ชส้ามารถวิเคราะห์ปัญหา และปรับตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณา

เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 



การพฒันา DSS 
  การพฒันา DSS จะมีความแตกต่างจากการพฒันาระบบสารสนเทศ

เพื่อการจดัการโดยทัว่ไป เน่ืองจาก DSS ถูกออกแบบและพฒันาข้ึน
สาํหรับผูใ้ชเ้ฉพาะกลุ่ม  

  โดย DSS จะตอ้งการขอ้มูลในปริมาณท่ีเหมาะสมและตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึงมีปริมาณนอ้ยแต่เจาะจงกวา่ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ แต่ DSS ตอ้งอาศยัแบบจาํลองการวิเคราะห์ปัญหา ซ่ึง
สลบัซบัซอ้นกวา่ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการมาก  

  นอกจากน้ี DSS โดยส่วนมากจะถูกออกแบบมาอยา่งเฉพาะเจาะจง
เพื่อใชใ้นการสนบัสนุนและการแกปั้ญหาเฉพาะอยา่ง ซ่ึงตอ้งการความ
ยดืหยุน่ในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเหมาะสม ดงันั้นการ
พฒันา DSS จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหผู้ใ้ชมี้ส่วนร่วมในการพฒันา ดว้ย ซ่ึง
เราจะกล่าวถึงขั้นตอนการพฒันาระบบ DSS ดงัต่อไปน้ี  



การพฒันา DSS 
  1. การวเิคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนแรกในการ

พฒันา DSS โดยมีเป้าหมายเพื่อท่ีจะกาํหนดถึงปัญหา ตลอดจนวิเคราะห์

หาขั้นตอนท่ีสาํคญัในการตดัสินใจแกปั้ญหานั้นๆ  

  โดยผูท่ี้จะใชร้ะบบสมควรท่ีจะมีส่วนร่วมในขั้นตอนน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

เน่ืองจากผูใ้ชจ้ะรับทราบและเก่ียวขอ้งกบัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ

ทาํงาน จึงสามารถกาํหนดและสรุปปัญหาอยา่งครอบคลุม จากนั้นกลุ่มผู ้

วิเคราะห์ระบบจะศึกษาถึงความเหมาะสมและความพอเพียงของขอ้มูลท่ี

จะนาํมาวิเคราะห์ ตลอดจนลกัษณะของปัญหาวา่เหมาะกบัการใช ้DSS 

ช่วยหรือไม่ ก่อนท่ีขา้มไปยงัขั้นตอนต่อไป 



การพฒันา DSS 

  2.  การออกแบบระบบ (System Design) DSS จะเป็นระบบ
สารสนเทศท่ีมีความพิเศษในตวัเองท่ีสามารถเปล่ียนแปลงและพฒันาไป
เร่ือยๆ ผูอ้อกแบบควรจะออกแบบใหร้ะบบ มีความยดืหยุน่สูงสามารถ
ปรับตวัไดต้ามความเหมาะสมและมีความสะดวกต่อผูใ้ช ้ 

  ประการสาํคญั DSS จะเก่ียวขอ้งกบัปัญหาก่ึงโครงสร้าง หรือไม่มี
โครงสร้าง ซ่ึงยากต่อการกาํหนดรายละเอียดและกาํหนดแนวทางการ
ตดัสินใจล่วงหนา้  

  โดยเฉพาะการกาํหนดคุณสมบติัของระบบและตรรกะของการ
ตดัสินใจ การพฒันา DSS จึงนิยมใชว้ิธี “การพฒันาการจากตน้แบบ 
(Evolutionary Prototyping Approach)” โดยสร้างตน้แบบ (Prototype) 
ข้ึนเพ่ือการศึกษาและทดลองใชง้านในขณะเดียวกนั  

   



การพฒันา DSS 

  จากนั้นจึงพฒันาใหร้ะบบตน้แบบมีความสมบูรณ์ข้ึน ประการ

สาํคญัการทาํตน้แบบข้ึนมาทดลองใชง้านทาํใหก้ารออกแบบรัดกมุ และ

ช่วยลดความผดิพลาด เม่ือนาํระบบไปประยกุตใ์ชง้านจริง 

   3. การนําไปใช้ (Implementation) DSS จะแตกต่างจากระบบ

สารสนเทศเพื่อการจดัการโดยทัว่ไปท่ีผูใ้ชจ้ะมีส่วนร่วมในการพฒันา

ระบบจากแรกเร่ิมตน้จนถึงสภาวะปัจจุบนัและจะพฒันาต่อไปในอนาคต 

ดงันั้นนกัพฒันาระบบสมควรท่ีจะเกบ็รายละเอียดและขอ้มูลของระบบ

ไวอ้ยา่งดีเพื่อท่ีจะนาํมาใชอ้า้งอิงในอนาคต นอกจากน้ีการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลการทาํงานของระบบนบัเป็นส่ิงสาํคญัในการ

ตรวจสอบการทาํงานของระบบหลงัการนาํไปใชง้าน โดยท่ีผูอ้อกแบบ

สมควรจะประเมินปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อจาํไปใชป้รับปรุงแกไ้ขระบบใน  



ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจสาํหรับกลุ่ม  

(Group Decision Support Systems) 

  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจสาํหรับกลุ่ม (Group Decision Support 
Systems) หรือท่ีเรียกวา่ GDSS เป็นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีถูก
พฒันาขั้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตดัสินใจของ
กลุ่ม การท่ี GDSS จะถูกนาํมาใชอ้ยา่งประสบความสาํเร็จตอ้งข้ึนอยูก่บั
องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ประการ  

       1. อุปกรณ์ (Hardware) ท่ีไดรั้บการออกแบบใหส้อดคลอ้งกนัตาม
หลกั “การยศาสตร์ (Ergonomics)” จะมีส่วนช่วยอยา่งมากในการสร้าง
ความสอดคลอ้งระหวา่งอุปกรณ์และผูใ้ชใ้นการทาํงาน โดยผูอ้อกแบบ
ควรคาํนึกถึงรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่ หอ้งประชุม โตะ๊ เกา้อ้ี เคร่ืองฉาย
ภาพ คอมพิวเตอร์  



ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจสาํหรับกลุ่ม  

(Group Decision Support Systems) 

  2.  ชุดคาํส่ัง (Software) ตอ้งมีลกัษณะเหมาะสมในการรวบรวม

และนาํเสนอขอ้มูล บ่งช้ีความจาํเป่็นก่อนหลงัในการตดัสินปัญหาต่างๆ 

ช่วยส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น เพื่อท่ีจะหาขอ้สรุปของปัญหา โดยท่ี

เราอาจจเรียกชุดคาํสัง่สาํหรับ GDSS แบบกลุ่มวา่ "ชุดคาํสัง่สาํหรับกลุ่ม 

(Group Ware)" ซ่ึงประกอบดว้ย แบบสอบถามอิเลก็โทรนิกส์ 

(Electronic Questionnaire) ระบบรวบรวมและจดัระบบความคิด (Idea 

Organizer) เคร่ืองมือระดมความคิดทางอิเลก็โทรนิกส์ (Electronic 

Brainstorming Tool) เคร่ืองมือช่วยกาํหนดนโยบาย (Policy Formation 

Tool) และพจนานุกรมสาํหรับกลุ่ม (Group Dictionaries)       



ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจสาํหรับกลุ่ม  

(Group Decision Support Systems) 

  3. บุคลากร จะรวมถึงสมาชิกของกลุ่มตลอดจนผูส้นบัสนุนในดา้น

ต่างๆ ท่ีทาํใหก้ารทาํงานและการตดัสินใจของกลุ่มดาํเนินไปอยา่งเรียบร้อย 

โดยบุคลากรเหล่าน้ีจะตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบั DSS และศกัยภาพของ

เทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัหน่ึง 

  พฒันาการของเทคโนโลย ีGDSS ไดส่้งผลกระทบต่อการทาํงานขององคก์าร โดย

ช่วยขยายบทบาทของระบบคอมพิวเตอร์จากการเกบ็รวบรวมและการประมวลผลขอ้มูล 

เป็นการสนบัสนุนการส่ือสาร และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งบุคคล ซ่ึงมี

บทบาทสาํคญัต่อการประสานงาน และสร้างความมัน่ใจวา่สมาชิกแต่ละคนมีความ

เขา้ใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์าร ประการสาํคญั GDSS ช่วยพฒันาใหก้าร

ดาํเนินงานขององคก์ารกา้วหนา้กวา่ในอดีต เช่น ช่วยใหส้มาชิกท่ีอยูห่่างไกลกนัสามารถ

ร่วมงานกนั ช่วยใหก้ารรวบรวมและจดัองคค์วามรู้ขององคก์ารมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 



ประโยชน์ของ GDSS 

   ตั้งแต่เร่ิมการพฒันา GDSS ไดมี้ผูก้ล่าวถึงผลกระทบของ

เทคโนโลยท่ีีมีต่อการดาํเนินงานขององคก์าร เช่น หนงัสือพิมพ ์Wall 

Street Journal ไดล้งบทความเก่ียวกบั DSS และชุดคาํสัง่ สาํหรับกลุ่มวา่ 

จะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ โดยเฉพาะการลดขั้นตอน

และลาํดบัขั้นในองคก์าร ซ่ึงจะมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียแก่ธุรกิจและสมาชิก

ขององคก์าร จากการศึกษาพบวา่ GDSS มีส่วนช่วยส่งเสริมการ

ปฏิบติังานเป็นกลุ่ม ดงัต่อน้ี 

 ช่วยในการเตรียมความพร้อมในการประชุม 

 มีการจดัเตรียมขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการประชุม 

 สร้างบรรยากาศในการร่วมมือกนัระหวา่งสมาชิก 



ประโยชน์ของ GDSS 

 

 สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและกระตุน้การแสดงความคิดเห็นของสมาชิก 

 มีการจดัลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงัของปัญหา 

 ช่วยใหก้ารประชุมบรรลุผลในระยะเวลาท่ีสมควร 

 มีหลกัฐานการประชุมแน่ชดั 



ประโยชน์ของ GDSS 

  เราจะเห็นไดว้า่ GDSS สามารถท่ีจะช่วยเพิ่มความสามารถ 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทาํงานของกลุ่ม โดยท่ีกลุ่มจะ

ประหยดัเวลาในการตดัสินใจ ตลอดจนช่วยลดจาํนวนคร้ังในการะ

ประชุม ซ่ึงจะส่งผลใหส้มาชิกของกลุ่มสามารถใชเ้วลาไปทาํกิจกรรมอ่ืน

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารได ้นอกจากน้ี GDSS ยงัช่วยใหผ้ลการ

ประชุมมีความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ  



ผู้บริหารกบัการตดัสินใจ 
  สามารถจาํแนกการตดัสินใจในการทาํงานของผูบ้ริหารออกเป็น 4 

ลกัษณะ  

 การตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ (Strategic Decision) เป็นการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบั

อนาคตขององคก์าร ตั้งแต่การกาํหนดวิสยัทศัน์ ทิศทาง และภารกิจใน

การดาํเนินธุรกิจ เพื่อใหอ้งคก์ารมีตาํแหน่งเชิงกลยทุธ์และความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงจะเป็นผลต่อความมัน่คงและการเจริญเติบโต

ขององคก์าร โดยการกาํหนดแผนกลยทุธ์จะเป็นแนวทางสาํหรับการ

ตดัสินใจในดา้นสาํคญัและแนวทางปฏิบติัสาํหรับบุคลากรระดบัต่างๆ

ภายในองคก์าร  



ผู้บริหารกบัการตดัสินใจ 

 การตดัสินใจทางยทุธวิธี (Tactical Decision)เป็นการตดัสินใจวา่องคก์าร

จะทาํอะไรท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร เพื่อใหส้ามารถบรรลุถึงภารกิจและ

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นแผนกลยทุธ์ แผนยทุธวิธีจะกาํหนดยทุธวธีิ

การดาํเนินงานเฉพาะเร่ือง เพื่อสร้างเอกลกัษณ์การดาํเนินงานและความ

ไดเ้ปรียบต่อคู่แข่งขนั อยา่งไรกต็ามผูบ้ริหารจะไม่เจาะลึกถึงรายละเอียด

ในการปฏิบติังานเพียงแต่มุ่งถึงการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 

เพื่อใหบุ้คลากรในระดบัต่อไปรับมาปฏิบติัใหบ้รรลุความสาํเร็จตามท่ี

ผูบ้ริหารกาํหนดเอาไว  

 



ผู้บริหารกบัการตดัสินใจ 
 การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ (Fire-fighting) เป็นการตดัสินใจแกปั้ญหาหรือ

วิกฤตท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ ปัญหาลกัษณะน้ีเกิดข้ึนกระทนัหนัโดย
ผูบ้ริหารมิไดค้าดการณ์ไว ้บางคร้ังผูผู้บ้ริหารตอ้งตดัสินใจท่ีจะดาํเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจต่อไป หรือยติุการดาํเนินธุรกิจในส่วนใดส่วนหน่ึง
หรือทั้งหมด เช่น บริษทัไดถู้กฟ้องร้องทางกฏหมายในระดบัท่ีอาจตอ้ง
ปิด กิจการ ผลิตภณัฑห์รือบริการเกิดปัญหาในมุมกวา้ง เป็นตน้ หรือ
ผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจแกปั้ญหาในกรณีท่ีปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อการ
ดาํเนินธุรกิจไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัหรือเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรง 
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติอยา่งรุนแรง หรือความผนัผวนของ
ระบบเศรษฐกิจ  



 การควบคุม (Control) เป็นหนา้ท่ีสาํคญัทางการจดัการ (Management 
Functions) ท่ีผูบ้ริหารตอ้งตรวจสอบและควบคุมการปฏิบติังานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนงาน
และสถานการณ์ เน่ืองจากการปฏิบติังานอาจเบ่ียงเบนจากแผนงานท่ี
กาํหนด ซ่ึงผลมาจากการวางแผนท่ีคลาดเคล่ือน ขอ้จาํกดัของทรัพยากร
บุคคลหรือทรัพยากร การดาํเนินงานอ่ืน ตลอดจนความผนัผวนของ
สถานการณ์ ผูบ้ริหารตอ้งทาํการตดัสินใจเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของ
ธุรกิจ หลงัจากท่ีองคก์ารไดเ้ร่ิมปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไวไ้ประยะหน่ึง
แลว้ ผูบ้ริหารยอ่มมีความสนใจตอ้งการจะทราบวา่ผลการดาํเนินงานนั้น
เป็นอยา่งไร มีแนวโนม้วา่จะบรรลุความสาํเร็จตามท่ีตอ้งการหรือไม่ 
หรือตอ้งปรับปรุงอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง ดงันั้น
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานเป็นระยะๆ 
แลว้นาํมาทาํการเปรียบเทียบกบัแผนท่ีวางเอาไว ้เพื่อจะไดแ้กไ้ข 
ปรับปรุงหรือพฒันาใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์ต่อไป 

  
 



ลกัษณะการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 



ระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร  

( Executive Information Systems ) 
 ระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร ( Executive Information Systems ) 

หรือท่ีเรียกวา่ EIS หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีถูกพฒันาข้ึนโดยเฉพาะ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ทกัษะ และความสามารถในการ
เขา้ถึงสารสนเทศสาํหรับ ผูบ้ริหารเน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นกลุ่มบุคคลท่ี
ตอ้งการขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเฉพาะ โดยเฉพาะดา้นระยะเวลาในการเขา้ถึง
และทาํความเขา้ใจกบัขอ้มูล โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั
ทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนและปรับตวัอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัไดส้ร้างแรงกดดนั
ให ้ผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจภายใตข้อ้จาํกดัของทรัพยากรทางการจดัการ
ระยะเวลา ขอ้มูล และการดาํเนินงานของคู่แข่งขนั 



ระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร  

( Executive Information Systems ) 

  นอกจากน้ีผูบ้ริหารหลายคนยงัมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจาํกดั โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีอายมุากและ
ไม่มีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะดา้นการใช้
งานสารสนเทศ ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาและ
ออกแบบระบบสารสนเทศท่ีสามารถช่วยใหผู้บ้ริหารปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบขอ้มูลสาํหรับผูบ้ริหารตอ้งมี
พฒันาการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร
จะมีลกัษณะของการใชง้านต่อไปน้ี  
 
 
 



ระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร  

( Executive Information Systems ) 



แหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหาร  

ผูบ้ริหารจะไดรั้บขอ้มูลจาก 3 แหล่ง ดงัต่อไปน้ี  

  1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการดาํเนินงาน (Transaction Processing 

Data) เป็นขอ้มูลท่ีแสดงผลการปฏิบติังานขององคก์าร หน่วยงาน หรือ

ระบบท่ีสนใจ ขอ้มูลจากการดาํเนินงานช่วยสร้างความเขา้ใจและ

สะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานท่ีผา่นในอดีต โดยขอ้มูลท่ีได้

จะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ การควบคุม และการแกปั้ญหาการ

ดาํเนินงานโดยทัว่ไป ตลอดจนสามารถนาํมาประกอบการวางแผนทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว 

 



แหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหาร 
 ขอ้มูลจากภายในองคก์าร (Internal Data) เป็นขอ้มูลท่ีจดัทาํข้ึนภายใน

องคก์าร เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงเป้าหมายหรือผลการดาํเนินงานของ
กิจกรรม และ/หรือโครงการในดา้นต่าง ๆ ขององคก์ารไดแ้ก่ 
งบประมาณ แผนรายจ่าย การคาดการณ์ยอดขายและรายได ้และแผน
ทางการเงิน เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลส่วนใหญ่จะครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 6 
เดือนจนถึงหลายปี โดยขอ้มูลจะแสดงอดีต ปัจจุบนั และทิศทางใน
อนาคตขององคก์าร เพื่อกาํหนดแนวทางและจดัส่วนผสมของ
ทรัพยากรในการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  



แหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหาร 
 ขอ้มูลจากภายนอกองคก์าร (External Data) ปัจจยัภายนอกมีผลกระทบ

ต่อองคก์ารโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีการเปล่ียนแปลงปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม แลวิทยาการในประเทศหน่ึงจะมี
เก่ียวเน่ืองไปทัว่โลก ผูบ้ริหารระดบัสูงมกัใชข้อ้มูลท่ีมาจากแหล่ง
ภายนอกมาประกอบในการตดัสินใจของผูบ้ริหารในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
วางแผนกลยทุธ์ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ หรือการตดัสินใจท่ีจะดาํเนิน
ธุรกิจหรือลม้เลิก เป็นตน้  

  
 

 



แหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหาร 



ผู้บริหารกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 



คุณสมบัตขิอง EIS  

  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการถูกนาํมาประยกุตเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการดาํเนินงานของธุรกิจ แต่ระบบสารสนเทศมิใช่แกว้สารพดันึกท่ี

รวบรวมขอ้มูลทุกประเภทท่ีผูใ้ชส้ามารถนาํมาใชง้านไดต้ลอดเวลา 

เน่ืองจากขอ้จาํกดัของเทคโนโลยแีละตน้ทุนการพฒันา  

  ดงันั้นการพฒันาระบบสารสนเทศแต่ละชนิดจะตอ้งเขา้ใจความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้เพื่อกาํหนดคุณสมบติัของสารสนเทศแต่ละรูป

แบบอยา่งเหมาะสม เพื่อใหก้ารใชง้านเกิดประโยชน์สูงสุด โดยท่ี EIS มี

คุณสมบติัท่ีสาํคญั 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี  



คุณสมบัตขิอง EIS 

 สนบัสนุนการวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Plannig Support)  

 เช่ือมโยงกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ( External Environment 

Focus) 
 มีความสามารถในการคาํนวณภาพกวา้ง (Broad- based Computing 

Capabilities) 

 ง่ายต่อการเรียนรู้และใชง้าน (Exceptional Ease of Learning and Use)  

 พฒันาเฉพาะสาํหรับผูบ้ริหาร (Customization) 



ความสัมพนัธ์ระหว่าง EIS กบั DSS 

  EIS ช่วยสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารสามารถทาํความเขา้ใจปัญหาอยา่ง
ชดัเจนและสามารถตดัสินใจเลือกแนวทางแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะเหตุการณ์วิกฤตท่ีมีผลกระทบต่อองคก์ารในระดบักวา้ง เราจะ
เห็นไดว้า่ EIS มีหลกัการคลา้ยกบั DSS ท่ีกล่าวถึงในบทท่ีผา่นมา ดงันั้น
การจาํแนก EIS กบั DSS ตอ้งเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งทั้งสองระบบ 
ดงัต่อไปน้ี  

  1. EIS ไดรั้บการออกแบบและพฒันาข้ึนสาํหรับจดัเตรียม
สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง ขณะท่ี 
DSS ถูกพฒันาข้ึน เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูจ้ดัการระดบักลาง 
หรือนกัวิชาชีพ เช่น วิศวกร นกัการตลาด และนกัการเงิน เป็นตน้ ใหมี้
ประสิทธิภาพข้ึน  



ความสัมพนัธ์ระหว่าง EIS กบั DSS 

  2. EIS ไดรั้บการออกแบบและพฒันาใหง่้ายต่อการใชง้าน โดยมี

ตาราง รูปภาพ แบบจาํลอง และระบบส่ือผสมท่ีอธิบายขอ้มูลอยา่ง

ชดัเจนและเป็นรูปธรรม ขณะท่ี DSS จะใหข้อ้มูลการตดัสินใจตาม

ลกัษณะของงาน โดยผูใ้ชอ้าจตอ้งปรับแต่งขอ้มูลท่ีตนสนใจใหอ้ยูใ่น

ลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน  

  3. EIS ไดรั้บการออกแบบและพฒันาใหส้ามารถนาํสารสนเทศมา

ใชง้านโดยตรง ขณะท่ีผูใ้ช ้DSS อาจตอ้งนาํสารสนเทศมาจดัการใหอ้ยู่

ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการตดัสินใจ หรือใชเ้ทคนิคในการประมวลผล

ขอ้มูลบา้ง ดงันั้นผูใ้ช ้DSS สมควรตอ้งมีทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศในระดบัท่ีสามารถใชง้านใหจ้ดัการขอ้มูลท่ีตอ้งการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  



ความสัมพนัธ์ระหว่าง EIS กบั DSS 
  EIS และ DSS ต่างถูกพฒันาข้ึน เพื่อจดัการกบัขอ้มูลใหอ้ยูใ่น

ลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูใ้ช ้แต่ทั้งสองระบบจะมี
ความแตกต่างกนัในระดบัของการใชง้าน การนาํเสนอขอ้มูล และความ
ยากง่ายในการใช ้โดยท่ีเราสามารถกล่าวไดว้า่ EIS เป็น DSS ท่ีถูก
พฒันาข้ึนเป็นพิเศษ เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นสารสนเทศในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา และการดาํเนินงานของผูบ้ริหารท่ีไม่ตอ้งการขอ้มูลท่ี
ละเอียดและมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ แต่สร้างความเขา้ใจและใหภ้าพรวม
ของระบบหรือปัญหาท่ีผูบ้ริหารสนใจ โดย EIS อาจไดรั้บการออกแบบ
และพฒันาจากฐานของ DSS เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถเรียนรู้ ทาํความ
เขา้ใจ และใชง้านระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคณะท่ีปรึกษา
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถจดัการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน DSS ถา้
ผูบ้ริหารเกิดความตอ้งการขอ้มูลมากกวา่ท่ี EIS ถูกพฒันา  



ข้อดแีละข้อจํากดัของ EIS  
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