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Management information System 

and Decision Making 

Agenda
• แนวคิดและองคป์ระกอบ

• การจดัการ

• การตดัสินใจ

• สารสนเทศเพ่ือการจดัการและการตดัสินใจ

• กระบวนการทางธรุกิจของระบบสารสนเทศ
– TPS

– MIS

– DSS

– ESS/EIS

• เทคโนโลยีทางการจดัการ



แนวคิดและองคป์ระกอบ

“ท ำไมต้องมีระบบสำรสนเทศเพือ่กำรจัดกำร

และเพือ่กำรตัดสินใจ”



Revolution of MIS and Decision

AIESMCECDSSMISTPS



Component of MIS

• Database

• Communication

• Data Network

• Data Analysis

• Strategy Development



Management
• Efficiency

– Input

– Output

• Effective 

• Management Function
– P

– O

– S

– L/D

– C

“ท าไมองคก์รส่วนใหญ่จึงหลกัการจดัการมาใชร่้วมกบัระบบสารสนเทศ”



Manager / Executive





DECISION MAKING

แนวคิดและความหมาย



แบบจ าลองของการตดัสินใจและการแกปั้ญหา
• ขั้นอัจฉรยิะ (Intelligence Phase)

– ค้นหาข้อมูลที่มีคุณค่าส าหรับองค์การ
– จ าแนกลักษณะของปัญหาหรือโอกาส
– รวบรวมข้อมูลโดยค านึงถึงการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกัน

• ข้อมูลภายในและภายนอก
• ข้อเท็จจริงเบื้องต้นและความคิดเห็น

• ขั้นการออกแบบ (Design Phase)
– ก าหนดรูปแบบการตัดสินใจ
– ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ
– พัฒนาหรือพิจารณาทางเลือก

• ขั้นประเมินผลค าตอบและทางเลอืก (Choice Phase)
– สถานการณ์จ าลอง (Scenario)
– ต้นแบบ (Prototype)



Decision Making Phase

 Intelligence

Identify and define 

potential problems 

and/or 

opportunities.

 Design

Develop alternative 

solutions to the 

problem.

 Choice

Select a course of 

action.

DSS :Decision Making Process



Problem Solving Phase

 Decision making 

phase

 Implementation

Take action to put 

the solution into 

effect.

 Monitoring

Evaluate the 

implementation of 

the solution.

DSS :Decision Making Process



Intelligence Phase

Organisational objective

Search and scanning procedure

Problem identification

Problem Ownership

Ploblem classification

Problem statement

Reality

Simplification

Assumptions

Design Phase

Formulate a model

Set criteria for choice

Search for alternative

Predic and measure

outcome

Problem statement

Validation

Choice Phase

Solution to the model

Sensitivity analysis

Selection of best

alternative(s)

Plan for implementation

Alternatives

Validation

SolutionImplementation of

solution

Success

Failure

Simon’s Model of
Decision Making
Process

Efraim Turban



การจ าแนกประเภทของการตดัสินใจ
• Structured Decision

(การตดัสินใจแบบมีโครงสร้าง)
การตดัสนิใจส าหรบังานทีท่ าเป็นประจ า ท าซ ้าๆ และมขี ัน้ตอนแน่นอน

• Unstructured Decision
(การตดัสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง)
การตดัสนิใจในปญัหาทีไ่มเ่ป็นประจ า ตอ้งพึง่พาสญัชาตญิาณ ประสบการณ์

• Semi-Structured Decision
(การตดัสินใจแบบก่ึงมีโครงสร้าง)
การตดัสนิใจบางสว่นของงานทีเ่ป็นประจ า แต่อกีสว่นหนึ่งอาจตอ้งใช้
ประสบการณ์   สญัชาตญิาณและความสามารถของผูบ้รหิาร



สารสนเทศเพือ่การจัดการและการตัดสินใจ



รายงานลกัษณะต่างๆ ของ MIS

• Schedule Report 

• Key – Indicator Report

• Demand Report

• Exception Report

• Drill Down Report



กระบวนการทางธุรกิจของระบบสารสนเทศ
• TPS ; Transaction Processing System

• MIS ; Management Information System

• DSS ; Decision Support System

• ES ; Expert System 

• OAS ; Office Automation System

• EIS ; Executive Information System
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TPS : Transaction Processing 

System



Payroll System
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MIS : Management Information System

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบที่น าเสนอข้อมูลในรูปแบบ

ที่ผู้ บริหารสามารถวิ เคราะห์

ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกได้ใน

ส านักงาน จะถูกประมวลผลเพื่อ

ผลิตเป็นรายงานต่างๆ เพื่อให้

ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ จาก

ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผลมาก

ขึ้น

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ
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DSS ; Decision Support System

• ระบบสารสนเทศที่ช่วย

ผู้ บ ริ ห า ร ใ น ก า ร

ทดสอบแนวทางเลือก

ในการตัดสินใจ  ท า

ให้ทราบว่าถ้ า เลือก

แนวทางนั้ น จ้ ะ เ กิ ด

อะไรขึ้น  เป็นระบบที่

ใช้คอมพิวเตอร์ปะมวล

ผลที่ผสมผสานกันทั้ง

เรื่องข้อมูล  เครื่องมือ

วิ เ ค ร า ะห์   ตั ว แบบ 

ส ม ก า ร   เ ป็ น

ซ อ ฟ ท์ แ ว ร์ ที่ ถู ก

ออกแบบให้ใช้งานได้

ง่าย (User Friendly 

Interfacing) 



ลกัษณะเฉพำะของระบบ
• Sensitivity Analysis

• Goal Seeking

• Simulation

โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบ

• ระบบจดัการขอ้มูล
• ระบบจดัการตวัแบบ
• ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้
• ผูใ้ชข้ั้นปลาย
• ระบบจดัการความรู้
• กระบวนการท างาน



ระบบสนับสนุนผู้บริหำร
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ES: Expert System

ระบบที่ท าให้คอมพิวเตอร์เป็น
ผู้ ช านาญการในสาขาใด
สาขาหนึ่งคล้ายมนุษย์ ระบบนี้
จะบันทึกเก็บประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเอาไว้ เพื่อ
ช่วยผู้ที่ไม่ช านาญสามารถ
น าไปใช้ งานได้  มี ระบบที่
ผสมผสานระหว่ า งข้ อมู ล
ภายในและภายนอกองค์กร
และใช้หลักการท างานด้วย 
กฎ (Rules)/ปัญญาประดิษฐ์
เช่น ระบบการรักษาคนไข้  
ร ะ บ บ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ด้ า น
กฎหมาย (e-Law) 



Hierarchy of Management Information System



เทคโนโลยใีนการจัดการ
• GDSS

– LAN Decision Network

– Teleconference 

– WAN Decision Network

• Decision Room / War Room

• AI

– Robotic

– Vision System

– Natural Language Processing

– Neural Network

– Learning System 

– Expert Systems

– Virtual Reality 



War Room and Teleconference



AI ; Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) หมายถงึอปุกรณ์ทีต่อ้งรับค าสัง่เพือ่สามารถท างานใหไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วภายใตห้น่วยความจ าทีม่ี
ขนาดใหญ ่หรอืหมายถงึการท าใหค้อมพวิเตอรส์ามารถคดิหาเหตผุลไดเ้รยีนรูไ้ดท้ างานไดเ้หมอืนสมอมนุษย ์ซึง่การท างานมี
ลกัษณะเชน่เดยีวกนักบัการประมวลผลของสองมนุษย ์ความสามารถของคอมพวิเตอรท์างดา้นสตปัิญญาและดา้นพฤตกิรรมจงึมี
ลกัษณะคลา้ยกบัมนุษย์







ดนิสอ (DINSOW) เป็นหุน่ยนตเ์ชงิพาณชิยต์ัวแรกของประเทศไทย ผลติโดยบรษัิท ซทีเีอเซยี โรโบตกิส์ จ ากัด 
(CTAsia Robotics Co.,Ltd) หุน่ยนตต์ัวนีส้รา้งขึน้โดยความร่วมมอืระหวา่งบรษัิท ซทีเีอเชยี โรโบตกิส์ กับ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ มเีป้าหมายเพื่อท าหนา้ทีใ่หบ้รกิารมนุษย ์สามารถสือ่สารโตต้อบกับ
มนุษยไ์ด ้โดยใชเ้ทคโนโลยทีางดา้น COMPUTATIONAL INTELLIGENCE ใหหุ้น่ยนตจ์ดจ าภาษามอืทีเ่ป็น
ภาพเคลื่อนไหว ส าหรับใชส้ื่อสารกับผูพ้ิการทางการไดย้ิน โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วยปิดตัวแก่
สาธารณชนในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2552 บรษัิท ซทีี เอเซยี โรโบตกิส์ จ ากัด เป็นบรษัิทพัฒนาหุ่นยนต์เชงิ
พาณชิยร์ายแรกและรายเดยีวของประเทศไทย เป็นบรษัิทของคนไทย 100% เกดิจากการร่วมมอืกันของวศิวกร
ไทยทีเ่ป็นแชมป์โลกในการประกวดหุ่นยนต ์โดยคุณเฉลมิพล ปุณโณทกและคุณ ทศพล อภกิุลวณิช ซึง่เป็น
ผูน้ าซอฟตแ์วรด์า้น Contact Center



Neural Network
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ES: Expert System

ระบบที่ท าให้คอมพิวเตอร์เป็น
ผู้ ช านาญการในสาขาใด
สาขาหนึ่งคล้ายมนุษย์ ระบบนี้
จะบันทึกเก็บประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเอาไว้ เพื่อ
ช่วยผู้ที่ไม่ช านาญสามารถ
น าไปใช้ งานได้  มี ระบบที่
ผสมผสานระหว่ า งข้ อมู ล
ภายในและภายนอกองค์กร
และใช้หลักการท างานด้วย 
กฎ (Rules)/ปัญญาประดิษฐ์
เช่น ระบบการรักษาคนไข้  
ร ะ บ บ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ด้ า น
กฎหมาย (e-Law) 
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ES : Example

ระบบการเรยีนรูพ้ฤตกิรรมลกูคา้ทีม่เีครดติดขีองบรษัิท 

Income

Debt

Age

Payment 

Record

Knowledge 

Based

Inferencing

Engine

Computer/robot

Input Layer
Output Layer

Good

Credit

Bad

Credit

Learning Process



AR ; Augmented Reality

Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้า

กับโลกเสมือน (Virtual) ซึ่งจะท าให้ภาพท่ีเห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิว 

(Interactive Media) เพียงแค่ภาพสัญลักษณ์ที่ตกแต่งเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ แล้วน าไปท ารหัส เมื่อ

ตีพิมพ์บนวัตถุต่างๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นบนผ้า แก้วน้ า กระดาษ หน้าหนังสือหรือแม้แต่บนนามบัตร แล้ว

น ากล้องเว็บแคมมาส่องหรือยกสมาร์ทโฟนส่อง ด้วย  Reality Browser Layar เราอาจเห็นภาพ

โมเดลของอาคารขนาดใหญ่ หรือเห็นสัญลักษณ์ของร้านค้าต่างๆ รูปสินค้าต่างๆ รวมไปถึงรูปคน

เสมือนจริงปรากฏตัวและหรือเห็นคนพูดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์  
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Type of AR
AR ที่ใช้งานกับ Location 

Base ; Layar

AR ที่ใช้งานกับ Marker

; Junaio

Junaio ใช้ LLA Marker Technology ซึ่งจะ

อ้างทั้งค่า Latitude, Longitude, Altitude และ

ใช้หลักการในการจดจ า “ภาพสัญลักษณ”์ แล้ว

คัดลอกไปบนเซิร์ฟเวอร์ของ Junaio เพ่ือ

เปรียบเทียบว่าภาพและสถานทีจ่ริงผ่าน 

แอพพลิเคชั่นนั้นมาเปรียบเทียบแล้วตรงกันก็จะ

ปรากฏข้อมูลขึ้นมาทันที

Layar คือ Reality Browser ท่ีท างานบน

โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน แสดงผล

หน้าจอในรูปแบบข3D โดยรับข้อมูลผ่าน

กล้องโทรศัพท์มือถือ มีเข็มทิศเป็นตัวบอก

ทิศทาง จัดเป็น AR On-the-go 

(Location-Based) โดยอาศัย GPS Layar

เป็น AR Browser รายแรกของโลก
38



AR-Business Applications
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NFC ; Near Field Communication
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Near Field Communication ; NFC เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นระยะประมาณ 4 ซม. ท่ีใช้ได้ดี

กับโครงสร้างพื้นฐานแบบไร้สัมผัส ช่วยสนับสนุนรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในระยะใกล้ๆ 

NFC ถูกพัฒนาขึ้นโดย Sony และ NXP โดยใช้คลื่นความถี่ 13.56 MHz. บนพ้ืนฐานมาตรฐาน ISO 

14443 เพ่ือให้เกิดการใช้งานในรูปแบบต่างๆมากขึ้น ในระยะเริ่มแรกมีบริษัทโทรศัพท์มือถือช้ันน าของโลก

ประกาศน าเทคโนโลยีนี้มา ใช้กับโทรศัพท์มือถือแล้ว Nokia, Samsung, Motorola เป็นต้น

การประยุกต์ใช้งานส่วนใหญ่มักน า NFCมาใช้กับการช าระเงินที่ต้องการความรวดเร็วและมีมูลค่าไม่สูง 

ซึ่งจะท าให้ โทรศัพท์เคลื่อนท่ี สามารถใช้เพ่ือการช าระเงิน โดยวิธีการแตะบนเครื่องอ่านหรือเครื่องช าระเงิน 

เช่น การให้บริการในร้านอาหารจานด่วน ร้านขายสินค้า ระบบการซื้อขายต๋ัว และระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล

แบบ peer-to-peer เช่น เพลง เกม และรูปภาพ การช าระเงินค่าโดยสารในระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น การช าระ

เงินแบบไร้สัมผัสนี้ก่อให้เกิดการช าระเงินท่ีง่ายและรวดเร็ว ลดการเข้าคิวช าระเงินในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า 

และร้านสะดวกซื้อต่างๆ
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Application of NFC
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Google Glass

http://www.rimnam.com/IT/Google-

Glass.html Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya 43

http://www.rimnam.com/IT/Google-Glass.html


A Day Made 

of Glass
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