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บทท่ี 12
ระบบสารนเทศ

Information System

วัตถุประสงค
หลังจากที่ทานศึกษาบทน้ีแลวทานจะมีความเขาใจดังน้ี
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ
- องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
- องคประกอบของระบบสารสนเทศ
- คุณสมบัติของสารสนเทศ
- ความจํ าเปนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
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แบบทดสอบกอนเรียน
1. ระบบสารสนเทศประกอบไปดวยองคประกอบที่สํ าคัญอะไรบาง

1.  ขอมูล (Data) 2. ระบบการประมวลผล
3. ชองทางการสื่อสาร 4. ถูกทุกขอ

2. การจัดทํ าระบบสารสนเทศข้ึนในองคการน้ันมีจุดประสงคหลักที่สํ าคัญอยางไร
1.เพื่อใหองคการเปนหนวยงานที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.  เพื่อบริการสารสนเทศสํ าหรับผูบริหารระดับสูง
3.  เพื่อใหมีขอมูลมากเพียงพอสํ าหรับการขยายองคการในอนาคต
4.  เพื่อจัดเตรียมสารสนเทศสํ าหรับบริการหนวยงานตางๆภายในองคการและภาย
นอกองคการ

3. ลักษณะของขอมูล ที่ผูบริหารระดับตางๆตองการนํ ามาใชงานคือ
1.  ผูบริหารระดับสูง ตองการขอมูลในลักษณะสรุปและขอมูลจากภายนอกมากข้ึน
2.  ผูบริหารทุกระดับตองการขอมูลที่สํ าคัญเหมือนกัน
3.  ผูบริหารระดับสูง ตองการขอมูลที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
4.  ผูบริหารระดับสูงตองการใชคอมพิวเตอรมากที่สุด

4. คอมพิวเตอรมีประโยชนตองานลักษณะใด
1.  งานที่มีปริมาณขอมูลจํ านวนมาก ยากตอการจัดเก็บและคนหา
2.  มีการแขงขันกับหนวยงานอ่ืนๆมาก
3.  ตองการความสะดวกและคลองตัว
4.  งานที่การบริหารซับซอน

5. สารสนเทศมีประโยชนตอผูบริหารอยางไร
1.  ชวยใหผูบริหารทํ างานนอยลง
2.  ชวยใหผูบริหารตัดสินใจสั่งการและแกไขปญหาตางๆดวยความมั่นใจ
3.  ชวยใหผูบริหารไดชื่อวาเปนผูใชเทคโนโลยีทันสมัย
4.  ชวยใหผูบริหารสามารถเอาชนะอุปสรรคได



3

6. ขอใดตอไปน้ีไมใช  คุณสมบัติของสารสนเทศ
1. มีความเหมาะสม
2.  มีความสมบูรณ
3.  ลดคาใชจาย
4.  มีความทันสมัย

7.  ระบบสารสนเทศสํ าหรับผูบริหารระดับสูงในการตัดสินใจ จัดเปนสารสนเทศชนิดใดที่
เปนขอสรุปทั้งภายในและภายนอกองคกร

1.  Management Information System 2. Expert system
3.  Decision support system 4. Executive information system

8.  ระบบสารสนเทศประเภทใดที่กํ าหนดทางเลือกใหกับผูบริหารในการตัดสินใจ
1. Management Information System 2. Expert System
3.  Executive Information System4. Decision Support System

9. ระบบสารสนเทสที่จัดทํ าขึ้นในองคการจะใหบริการสารสนเทสกับผูใชประเภทใดตอไป
น้ี

1.ผูบริหารทุกระดับขององคการ 2. หนวยงานตางๆภายในองคการ
3.  หนวยงายภายนอกองคการ 4. ถูกทุกขอ

10.  ระบบสารสนเทศประเภทใดที่กํ าหนดทางเลือกใหกับผูบริหารในการตัดสินใจ
1. Management Information System 2. Expert System
3.  Executive Information System 4. Decision Support System
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บทท่ี 12
ระบบสารนเทศ

Information System

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจํ าวันของเราในทุกสาขาวิชาชีพ จาก
การประยุกตใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชงานทั่วไปจนถึงคอมพิวเตอรขนาดใหญในองค
กรใหญ ตลอดจนการประยุกตใชระบบฐานขอมูลขนาดใหญ และระบบโทรคมนาคมที่ชวย
ในสื่อสารของเครือขายคอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีตางๆเหลาน้ีจัดเปนอุปกรณ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เราพบเห็นทุกแหง ฉะน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบท
บาทสํ าคัญตอการแขงขันทางดานธุรกิจและการขยายการเติบโตขององคการ เทคโนโลยี
สารสนเทศมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วทุกดาน ทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบขาวสาร และ
ระบบโทรคมนาคม เราจึงตองยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะตองมีการเรียนรู
เทคโนโลยีใหมเกิดขึ้น เปนเร่ืองที่สํ าคัญของบุคลากรในองคการ สํ าหรับผูบริหารทุกระดับ

ผูบริหารระดับสูง ตองเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยในการวางแผนและ
การตัดสินใจ เพื่อจะไดนํ าอุปกรณตางๆเหลาน้ีมาปรับปรุงระบบงานภายใน ดวยการวาง
แผนและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม

ผูบริหารระบบสารสนเทศ จะตองติดตามการเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีสาร
สนเทศ และศึกษาถึงแนวโนมของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม ทํ าใหการประเมินผลและปรับ
ปรุงใหระบบรองรับกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมใหเหมาะสม

ผูใชปลายทาง (End User) จะตองมีการฝกอบรมใหเกิดความชํ านาญในการใช
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ การประมวลผล
การนํ าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
โทรคมนาคม และบุคลากร หรือเทคโนโลยีที่นํ ามาใชจัดการระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ คือ ระบบขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล การ
ไหลขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคกร และการนํ าเสนอสารสนเทศ
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กิจกรรมของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศประกอบดวยกิจกรรมพื้นฐานอยู 3 ชนิดคือ Input , Processing ,

output   การทํ างานของระบบน้ีจะทํ าหนาที่ในการเปลี่ยนขอมูลดิบที่เขามาทางดานอินพุต
ใหเปนสารสนเทศท่ีออกมาทางเอาพุต ผลลัพธที่ไดจากเอาพุตจะยอนกลับ (Feedback) ไป
ยังอินพุตเพื่อใหมีการประเมินผลการทํ างาน

รูปที่ 12.1 กิจกรรมของระบบสารสนเทศ
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร

1.  Hardware    หมายถึงอุปกรณตางๆ ที่กระทํ ากับขอมูล เอกสาร ทั้งที่เปน
อุปกรณคอมพิวเตอรและไมใชคอมพิวเตอร

2.  Software  หมายถึง ชุดคํ าสั่งที่สั่งใหคอมพิวเตอรทํ างาน แบงออกเปน 2
สวนคือ

2.1  System software หมายถึงชุดคํ าสั่งตางๆ ที่ทํ าหนาที่ควบคุมการ
ทํ างาน และสภาพแวดลอมของอุปกรณ เชน Operating Ssytem  ชุดคํ า
สั่งของ DBMS , ชุดคํ าสั่งของการสื่อสารขอมูล เปนตน

2.2  Application Software  หมายถึงชุดคํ าสั่งที่สนับสนุนการทํ างานของ
ระบบสารสนเทศโดยตรงในการประมวลผลขอมูล การนํ าขอมูลเขา
การประมวลผล และการแสดงผลในรูปแบบตางๆ

3.  บุคลากร

Environment

Organization

Input Processing Output

Feedback



6

บุคลากร หมายถึงกลุมบุคคลที่ปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ คือ เปนผู
นํ าขอมูลเขา จัดการขอมูล และนํ าผลลัพธออกจากระบบคอมพิวเตอร แบงออกเปน
2 ประเภทคือ

3.1  End User หมายถึงบุคคลที่ติดตอและทํ างานกับสารสนเทศโดยตรง
3.2  Management หมายถึงผูใชสารสนเทศที่ไดจากการจัดการขอมูลดวย
คอมพิวเตอร ในแงของการสรุป การวิเคราะห เพื่อเปนประโยชนใน
การตัดสินใจ

4.  ขอมูลและแฟมขอมูล
หมายถึงขอมูลและสารสนเทศ ที่ระบบจัดเก็บไวในชวงเวลาหน่ึง โดย

ปกติขอมูลที่มีการจัดเก็บไวในระบบเพื่อ
! การดึงขอมูลกลับมาใชใหม
! การอางถึงขอมูลในอดีต
! การอางถึงขอมูลที่ใชในการประมวลผล การสรุป การ
วิเคราะห

5.  หนาท่ีการปฏิบัติงาน (Procedure)
หมายถึงคํ าสั่งหรือกฎเกณฑที่ใชในการทํ างานของระบบ

องคประกอบของระบบสารสนเทศ
CBIS ( Computer Base Information System)  จะใชระบบคอมพิวเตอรเปน

อุปกรณในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ  หรือเปนอุปกรณในการจัดการระบบ
สารสนเทศ  เราจะเห็นวาระบบสารสนเทศเปนสวนหน่ึงขององคกร และมีองคประกอบที่
สํ าคัญอยู 3 สวนคือ  เทคโนโลยี (Technology) องคกร ( Organization) บุคลากร (People)
แสดงในรูปที่ 12.2

รูปที่ 12.2 ระบบสารสนเทศ
People Organization

Technology
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องคกร ( Organization)
โครงสรางขององคกรระบบสารสนเทศจะทํ าหนาที่ในการสนับสนุนการทํ างาน

ขององคกรโดยรวม ไมวาจะเปนฝายตางๆขององคกร โครงสรางขององคกรจะจัดตาม
ลํ าดับขั้นต้ังแตระดับลางจนถึงระดับสูงสุด ความแตกตางของแตละระดับขึ้นอยูกับความ
เชี่ยวชาญขององคกร
บุคลากร (People)

บุคลากรที่ใชระบบสารสนเทศจากระบบ CBIS  ที่ทํ างานรวมกัน บุคลากรที่
ตองการปอนขอมูลเขาไปในระบบเพื่อสงตอไปยังคอมพิวเตอร  พนักงานขององคืกร
ตองการฝกอบรมเพื่อความเชี่ยวชาญในการใชระบบสารสนเทศ  โดยการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศเปนเคร่ืองมือในการจัดการระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยี ( Technology)

เทคโนโลยี หมายถึงอุปกรณที่ทํ าหนาที่ในการจัดการสารสนเทศ เพื่อสงตอไปยัง
บุคลากรที่ใชระบบสารสนเทศ  องคประกอบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประกอบดวย
อินพุต ประมวลผล เอาพุต และ หนวยความจํ า
ขอมูลและสารสนเทศ

ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ ที่ใชในชีวิตประจํ าวัน อาจจะเปนขอมูลที่
แทนดวยสัญญลักษณตางๆที่แทนปริมาณหรือแสดงการกระทํ าตางๆ ที่ยังไมผานการกลั่น
กรองหรือประมวลผล อาจอยูในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ เปนตน

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลตางๆที่ผานการกลั่นกรองหรือประมวล
ผลเรียบรอยแลว เปนความรูที่จะนํ าไปใชใหเปนประโยชนตอองคการ ตามความตองการ
ของผูใชในระดับตางๆ

             Data  Processing    Information 

รูปที่ 12.3 การประมวลผลสารสนเทศ
ความหมายของขอมูลและสารสนเทศสํ าหรับผูใชระดับตางๆ เชน
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พนักงานขาย   ใบสั่งซื้อสินคาจากลูกคา จัดวาเปนสารสนเทศของพนักงานขาย
เพื่อทราบถึงยอดการสั่งซื้อของพนักงานแตละคน

ผูจัดการฝายขาย  รายงานจากพนักขายเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสินคา หรือปริมาณยอด
ขายของพนักงานทั้งหมดเปนสารสนเทศของผูจัดการฝายขาย

พนักงานบัญชี   ขอมูลของพนักงานบัญชีคือใบสั่งซื้อ  เมื่อมีการจํ าหนายสินคา
และมีใบสงของเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกคาเพื่อนํ ามาลงบัญชีตอไปน้ัน จะไดบัญชีประเภท
ตางๆ เชน บัญชีลูกหน้ี บัญชีเงินสด เปนตน เราเรียกบัญชีเหลาน้ันเปนสารสนเทศของ
พนักงานบัญชี
แหลงขอมูล

แหลงขอมูลภายในองคการ   ประกอบดวยบุคลากรขององคการ การปฏิบัติงานภาย
ในของหนวยงานตางๆ เปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริงตางๆภายในองคการ เชนการวางแผน
การปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของการทํ างาน การไดมาของขอมูลอาจจะเปนทางการหรือไม
ทางการก็ได เชน การสังเกต การพูดคุย เปนตน

แหลงขอมูลภายนอกองคการ  ขอมูลเหลาน้ีจะตองมีผลกระทบตอการดํ าเนินงาน
ขององคกร ไมวาจะเปนคูแขงขัน ผูบริโภค บริษัทตัวแทนขายสินคา เอกสารตางๆหรือสิ่งตี
พิมพ หรือองคการของรัฐ เปนตน ขอมูลอาจจะเปนรายไดประชาชาติ สถิติการบริโภคสิน
คาแตละชนิด อัตราการเจริญเติบโตของประชากร
คุณสมบัติของสารสนเทศ

ความถูกตอง
ความทันตอการใชงาน
ความสมบูรณครบถวน
ความกระทัดรัด
ตรงกับความตองการของผูใช

สารสนเทศ ความละเอียดแมนยํ า
มีคุณสมบัติเชิงปริมาณ
สามารถยอมรับได
ใชงานไดงายและสะดวก
ไมลํ าเอียง
มีความชัดเจน
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ความจํ าเปนของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ขอมูลขาวสารเปนหัวใจของการดํ าเนินงานธุรกิจในยุคการแขงขันเสรี การจัดเก็บ

สารสนเทศจะตองมีคาใชจาย เราจะตองใชประโยชนของสารสนเทศดานการตัดสินใจ เรา
จึงตองลงทุน ฉะน้ันคุณสมบัติของสารสนเทศมีดังน้ี

! ความถูกตองเปนเร่ืองสํ าคัญ  หมายถึงขอมูลที่มีการจัดเก็บรวบรวมจะตองมี
ความเชื่อถือได ถาผูใชไมเชื่อถือก็จะทํ าใหเกิดการเสียหายได ผูใชไมกลาอางอิง
และนํ าไปใชประโยชน ทํ าใหการตัดสินใจของผูบริหารไมแมนยํ า อาจเกิด
ความผิดพลาดได

! ตองทันตอการใชงาน  การไดมาของสารสนเทศตองทันตอความตองการของผู
ใช คือระบบตองตอบสนองผูใชอยางรวดเร็ว

! ความสมบูรณตอการใชงาน  ตองมีความสมบูรณอยูในระดับหน่ึงที่ยอมรับได
ความสมบูรณขึ้นอยูกับการรวบรวมขอมูลและวิธีการทางปฏิบัติดวย

! กระทัดรัดชัดเจน  การจัดเก็บตองใหเหมาะสมกับหนวยความจํ าของระบบ
คอมพิวเตอร จะตองมีการออกแบบโครงสรางของระบบตรงกับความตองการ
ของผูใช เพื่อตอบสนองการดํ าเนินงานขององคการได จะตองคํ านึงถึงเร่ืองตอ
ไปน้ี

! ใชงานไดงาย
! มีความชัดเจนตรงกับความตองการ
! มีความถูกตองเชื่อถือได
! ทันตอการใชงาน
! มีคุณสมบัติเชิงปริมาณเพียงพอกับการใช
! ยอมรับไดในทุกระดับ
! ขยายระบบตอไปในอนาคต
! เปนระบบท่ีมีความเปนอิสระไมผูกพันเทคโนโลยี
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การใชสารสนเทศของผูบริหารระดับตางๆ
ผูบริหาร หนาท่ี ลักษณะระบบสารสนเทศ
ระดับสูง วางแผนระยะยาว -สารสนเทศโดยสรุปของสภาพใน

   อดีตและปจจุบัน และแนวโนม
   ในอนาคต

(วางแผน/นโยบาย) วางแผนกลยุทธ
เชน ปลัดกระทรวง อธิบดี การตัดสินใจเชิง -ใชขอมูลภายในและภายนอก
ประธานบริษัท กรรมการบริหาร นโยบายกลยุทธ - เปนสารสนเทศแบบไมมีโครง

   สราง
ระดับกลาง(บริหาร/จัดการ) วางแผนระยะกลาง - สารสนเทศคอนขางละเอียดของอดีต
เชน ผูอํ านวยการ หัวหนาฝายระยะส้ัน การตัดสินใจ  และปจจุบัน และแนวโนมอนาคต

ในการบริหารงานตาม - สวนใหญเปนสารสนเทศภายใน
แผนปฏิบัติงาน - เปนสารสนเทศแบบก่ึงโครง

   สราง
ผูบริหารระดับปฏิบัติการ       การดํ าเนินงานประจํ า         - สารสนเทศเฉพาะดานที่ทํ างานอยู
เชน เจาหนาที่ฝายตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย รายละเอียดลึกมีจํ านวนมาก

               - สารสนเทศมาจากภายในทั้งหมด
              - สารสนเทศแบบมีโครงสราง

แรงผลักดันในการทํ า Business Process Reengineering
Virtual Office เปนแนวโนมหน่ึงในหลายแนวโนมที่จะใหมีการเปลี่ยนแปลงการทํ างาน
รวมถึงสิ่งตางๆดังตอไปน้ี

! Automation
! Downsizing and Outsourcing
! Employee Empowerment
! Total Quality Management
! Re-engineering
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สํ านักงานเสมือน (The Virtual Office)
สํ านักงานเสมือน เปนสํ านักงานอัตโนมัติหรือเราเรียกวา Mobile Office เปนสํ านัก

งานทีใชระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคมทํ างานรวมกันเพื่อออกแบบใหพื้น
ที่ของการทํ างานไมจํ ากัดขอบเขตในการทํ างานรวมกัน ทํ าใหบริษัทที่ทํ างานแบบเครือขาย
สามารถติดตอสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานกับสํ านักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
อัตโนมัติ (Automation)

เมื่อไอทีมีบทบาทในสํ านักงาน ทํ าใหมีการเปลี่ยนแปลงการทํ างานในชีวิตประจํ า
วัน เพื่อที่จะใหสํ านักงานเปนสํ านักงานอัตโนมัติ และเปนอุปกรณที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํ างาน และเปลี่ยนแปลงการทํ างานของหนวยงานตางๆ หลังจากป 1990 สํ านักงานทั่ว
ไปจะเร่ิมตนสูยุคสํ านักงานอัตโนมัติ
การลดขนาดและจัดจางภายนอก (Downsizing and Outsourcing)

คํ าวา Downsizing มี 2 ความหมาย
1.  การลดขนาดขององคกรโดยการแยกหนวยงานและผูปฏิบัติงาน
2.  ในป 1980 เปนตนมาระบบคอมพิวเตอรเร่ิมมีการเปลี่ยนจากระบบ Mainframe

Based เปนระบบคอมพิวเตอรขนาดเล็กในรูปเครือขาย
เหตุผลของการทํ างานแบบอัตโนมัติ เศรษฐกิจ และพิจารณาถึงการเพิ่มของผล

กํ าไร เมื่อไมนานมาน้ีการลดขนาดขององคกรที่มีการปรับคนงานออก ลดระดับผูบริหาร
ระดับกลาง เพื่อใหองคกรทํ างานไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การลดขนาดขององคกร
อาจทํ าโดยการใชวิธีการ Outsourcing  หมายถึงการจางธุรกิจภายนอกมาบริการหรือมา
พัฒนาจากระบบงานภายนอก มาพัฒนางานในแตละคร้ังขององคกร ตามความตองการ ทํ า
ใหบุคลากรในองคการลดจํ านวนลงไปดวย
การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)

การจัดการระบบคุณภาพโดยรวม หรือ TQM คือการจัดการองคกรใหทํ างานอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเน่ือง
อํ านาจการตัดสินใจพนักงาน (Employee Empowerment)

อํ านาจการตัดสินใจของพนักงาน หมายถึง  การใหพนักงานมีอํ านาจในการตัดสิน
ใจในหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง การบริหารแบบเกาผูบริหารระดับปฏิบัติการและ
พนักงานใหรับผิดชอบขาวสารที่ตองรูและใหอํ านาจในการตัดสินใจ ผลลัพธที่ไดจะได
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การปฏิบัติงานที่ดีและถูกตอง เปนแนวคิดที่วา � If it�s not part of my job , I don�t do it�
ปจจุบันแนวคิดน้ีไดนํ าไปใชงานไดอยางแพรหลาย
Re-engineering

แนวโนมและแรงผลักดันที่จะทํ าใหองคกรเปลี่ยนแนวความคิดของการพัฒนาองค
กรเปนแบบ Redesign and rethinking .   Reengineering  ไมใชการทํ าใหองคกร
เปนระบบงานอัตโนมัติ ไมใชการจัดโครงสรางขององคกรใหม หรือลดขนาดของ
องคกรใหเล็กลง และไมใชการจัดองคกรใหมใหมีระดับชั้นลดลง การปรับ
กระบวนน้ีเปนนวัตกรรมใหม ( Process innovation และ Core process redesign)
Redesign เปนการออกแบบและสรางกระบวนการทางธุรกิจขึ้นมาใหม เปนการ
ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจอยางกาวกระโดด

คุณลักษณะ 4 ประการที่สํ าคัญของผูบริหาร
1.  They run different Departments: ผูจัดการหัวหนาแผนกภายในองคการ จะ
ทํ าหนาที่แตกตางกัน เชน แผนกวิจัยพัฒนา  แผนกการผลิต แผนก การตลาด
แผนกการเงิน และแผนกทรัพยากรบุคคล

2.  They perform various tasks: ผูจัดการจะตองทํ าหนาที่ตามท่ีกํ าหนดตามแต
ละงาน งานที่จะตองทํ าคือ การวางแผน การจัดองคกร การจัดสรรคนทํ างาน
การควบควบคุม การอํ านวยการ

3.  They occupy different levels: ผูจัดการจะมีระดับของการจัดการที่แตกตางกัน
ภายในองคกร เชน ระดับสูง กลาง ต่ํ า แตละระดับจะมีการตัดสินใจที่แตกตาง
กัน เชน การวางแผนกลยุทธ การควบคุมกลวิธี การปฏิบัติการ

4.  They need different types of information to make different types of
divisions: หมายถึงผูบริหารระดับสูงตองการสารสนเทศแบบไมมีโครงสราง ผู
บริหารระดับการตองการสารสนเทศแบบกึ่งโครงสราง ผูบริหารระดับปฏิบัติ
การตองการสารสนเทศแบบมีโครงสราง

หนาท่ีหลักของผูบริหาร มี 5 ประการ
! การวางแผน (Planning)  หมายถึงการกํ าหนดวัตถุประสงคขององคกรทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวในการวางแผนพัฒนาองคกร หรือเปนการวางแผนกลยุทธให
กับองคกร
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!  โครงสราง (Organizing)  การกํ าหนดโครงสรางขององคกรใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานขององคกรเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพทั้งบุคลากรและทรัพยากร
อ่ืนๆ

! การจัดสรรพนักงาน (Staffing)  เปนการจัดสรร การคัดเลือก และการพัฒนา
บุคลากร

!  การอํ านวยการ (Supervising) เปนการสั่งการโดยตรงไปยังพนักงานเพื่อ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

!  การควบคุม (Controlling) หมายถึงการควบคุม การตรวจสอบกระบวนการ
ทํ างานขององคกรเพื่อใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย

 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศก็เหมือนกับเทคโนโลยีประเภทตางๆ จะตองมีการจัดการที่

ดีจึงมีประโยชนสูงสุด  ประเด็นสํ าคัญที่จะตองพิจราณาการจัดการเทคโนโลยีที่นํ ามาใชกับ
ระบบสารสนเทศใหบรรลุเปาหมายขององคกร มีประเด็นสํ าคัญดังตอไปน้ี

1.  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานใดบาง ที่มีประโยชนตอองคการ มี
แนวทางในการประยุกตใชหลายดานคือ เทคโนโลยีสํ านักงานอัตโนมัติ ระบบ
ประมวลผลภาพ การประชุมระยะไกล ฉะน้ันผูบริหารงานดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศจะตองเขาใจ ถึงการประยุกตใชเปนอยางดี

2.  การวางแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานขนาดใหญจะตองมี
การวางแผนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

3.  การกํ าหนดมาตราฐาน การใชรวมกันระหวางหนวยงานจะตองมีการกํ าหนด
มาตราฐานใหเปนในแนวทางเดียวกัน

4.  การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เราจะมีการยอมรับในดานการลงทุนมาก
นอยเพียงใด เพราะปจจุบันน้ีเราถือวา สารสนเทศเปนอาวุธในการแขงขัน ทํ า
ใหผูบริหารตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว

5.  ตองมีการจัดองคการใหตอบสนองการบริหารงานยุคใหม เชนมีองคกรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเข็มแข็งขึ้น

6.  การรักษาความปลอดภัยของระบบ การใชเทคโนโลยีโทรคมนาคมรวมกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกทํ างานรวมกันได
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7.  การจัดการระบบขอมูล จะตองมีการจัดการที่ดีในการใชขอมูลที่เปนประโยชน
รวมกัน

8.  การจัดการผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีการทํ าใหผูใชสามารถชวยเหลือ
ตนเอง

ระดับการบริหาร ( Management Levels)
ระดับการบริหาร 3 ระดับจะมีการตัดสินใจ 3 ประเภท
1. ผูบริหารระดับสูง ( Top Management ) ทํ าหนาที่ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (

Strategic decisions)  ผูบริหารระดับสูงขององคกร (Chief executive officer
CEO)  หรือประธานบริษัทที่เปนผูบริหารระดับสูงมาก  รวมถึงรองประธานที่
ดูแลแตละฝาย ทํ าหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนระยะยาว และศึกษาผลกระทบ
จากภายนอก งานในลักษณะน้ีเปนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ

2. ผูบริหารระดับกลาง ( Middle management) ทํ าหนาที่ตัดสินใจในเชิงเทคนิค  (
Tactical decision)  เปนการดํ าเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคกร การ
ตัดสินใจเชิงเทคนิคตองอาศัยขอมูลที่ไดจากการกรรมวิธีของการประมวลผลที่
ชัดเจน  บางคร้ังตองวิเคราะหรายละเอียดและมีการคํ านวณ  กลวิธี หมายถึง
การใชหลักการของการบริหารทั้ง 5 ชนิด พื้นฐานหลักก็คือ การจัดโครงสราง
องคกร การจัดสรรทรัพยากรบุคคล เปนการกํ าหนดเปาหมายท่ีรับมาจากผู
บริหารระดับสูงมาวางแผนระยะสั้น ตัวอยางการตัดสินใจ คือ การจัดเก็บสิน
คาที่ผลิตจํ านวนเทาไรที่จะเก็บไวในคลังสินคา

3. ผูบริหารระดับปฏิบัติการ ( Operational management) ทํ าหนาที่ตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลพนักงาน
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Organizational Organizational
   Problem        Level

Strategic Senior Manager

Tactical General & Middle
     Manager

Knowledge Knowledge & Data
      Workers

Operational Production & Services
Production ,Service Workers

        Production   Finance    Sales          Human Resources
                         รูปที่ 12.4 ระดับการบริหารและสารสนเทศ

ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
(Types of Management Information Systems.)
 Computer - based information systems (CBIS) แบงการจัดการสารสรเทศออก
เปน 3 ระดับที่ชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร ผูบริหารระดับสูงตัดสินใจเชิงกลยุทธเปน
สารสนเทศแบบไมมีโครงสราง ผูบริหารระดับกลางตัดสินใจเชิงกลวิธี ใชสารสนเทศแบบ
กึ่งโครงสราง  ผูบริหารระดับปฏิบัติการ ตัดสินใจในการปฏิบัติงานใชสารสนเทศแบบมี
โครงสราง จุดประสงคของ CBIS เปนตัวจัดหาสารสนเทศใหผูบริหารเพื่อนํ าไปใชในการ
ตัดสินใจ

ชนิดของ CBIS จะพิจารณาระดับการบริหารทั้ง 3 ระดับ ที่ตองการใชสารสนเทศ
ในการบริหารองคกร มีดังน้ี

- ผูบริหารระดับปฏิบัติการ ใชระบบ Transaction processing systems (TPS)
- ผูบริหารระดับกลาง ใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management

Information System  MIS) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   ( Decision
Support Systems DSS)
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- ผูบริหารระดับสูง ใชระบบ Decision Support System (DSS) และระบบ
Executive Information System (EIS)

- ถาผูบริหารทุกระดับรวมทั้งพนักงานทั่วไป ใชระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert
System  ES) และสํ านักงานอัตโนมัติ (Office automation System OAS )

Transaction Processing systems (TPS) ชวยใหผูบริหารระดับทํ าการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน  ในองคการสวนมากท่ีมีการประมวลผลขอมูลในรูปแบบของทรานเซคชั่น
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเรคคอรดในกิจกรรมทางธุรกิจ ไมวาจะเปนกระบวนการทางการ
ผลิตหรือดานการบริการที่มีผลตอองคการ เชน ฝายผลิต ฝายขาย เปนตน การประมวลผล
ทรานเซคชั่นรวมถึงใบสั่งซื้อ คาแรงงาน ภาษี และอ่ืนๆ การประมวลผลทรานเซคซั่นจึงใช
ระบบคอมพิวเตอรชวยในการประมวลผลเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของ TPS คือ
! Calculation
! Classification
! Sorting
! Storage and Retrieval
! Summary
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EIS

DSS

MIS ES

TPS

ระดับวางแผน
กลยุทธ

ระดับวางแผนบริหาร

ระดับวางแผนปฏิบัติการ

Transaction Processing Systems
รูปที่ 12.5 ระดับการใชประเภทของสารสนเทศ

Transaction processing system หรือบางคร้ังเราเรียกวา Electronic data processing
(EDP) ลักษณะงานของทรานเซคชั่นมีดังน้ี

! Input and Output : การปอนขอมูลเขาไปในระบบ คือ transaction data เชนใบ
เสร็จรับเงิน  ใบสั่งซื้อ ใบรายงานสินคาคงคลัง สวนการแสดงผลประกอบดวย
ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล จากการปอนขอมูลเขามา

! For Lower Managers : เน่ืองจาการประมวลผล TPS เปนการประมวลผลของ
งานวันตอวัน สารสนเทศที่ไดจะตองตรวจสอบโดยผูบริหารที่รับผิดชอบ เชน
Supervisory managers น่ันคือ TPS จะชวยตัดสินใจดานกลวิธีหรือการปฏิบัติ
แตสารสนเทศระบบน้ีจะไมชวยในการตัดสินใจของผูบริการระดับกลางและ
ระดับสูง

! Produces detail reports : ผูบริหารระดับปฏิบัติการจะรับสารสนเทศในรูปของ
รายละเอียด  (Detail reports) ซึ่งเปนการแสดงรายการของการทํ างานประจํ า
เชนการตัดสินใจในการแสดงของสินคาคงคลัง
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! One TPS for each department : แตละแผนกขององคการ เชน วิจัยและพัฒนา
การผลิต การตลาด และการคลังและบัญชี  แตละแผนกจะมี TPS ของแผนกตน
เอง เชนแผนกการคลังและบัญชีจะมีจะมีทรานเซคชั่น Order processing ของ
ตนเอง บัญชีลูกหน้ี สินคาคงคลัง ใบสั่งซื้อ บัญชีเงินเดือน เปนตน

! Basis for MIS and DSS ฐานขอมูลของทรานเซคชั่นจะจัดเก็บ TPS เพื่อนํ าไป
สนับสนุนระบบการตัดสินใจ MIS และ DSS

รูปท่ี 12.6 สารสนเทศผูบริหารระดับปฏิบัติการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information systems (MIS))
การบริหาร (Management)

Management จะเปนสวนในการพิจารณาถึงการทํ างานของผูบริหาร ในลักษณะ
งานที่เกี่ยวของกันคือ
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Planning เมื่อมีการกํ าหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน จะกํ าหนดแผนการดํ าเนิน
งาน โดยการวางแผนแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคน้ัน

Organizing เปนการกํ าหนดขั้นตอนและการดํ าเนินงานตามแผนที่วางไว 
เลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงาน กํ าหนดสายงาน ความรับผิดชอบ

Controlling เปนการควบคุมการดํ าเนินงาน โดยมีการกํ าหนดมาตราฐานของ
งาน และควบคุมงานใหเปนไปตามาตราฐาน

ลักษณะของการทํ างานตองอาศัยการตัดสินใจ เปนสวนสํ าคัญ

สารสนเทศ (Information)
Information หมายถึง ผลลัพธที่ไดจากการนํ าขอมูลไปประมวลผลดวยวิธีการใด

วิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีๆตอเน่ืองกัน เชน การคํ านวณ การจัดลํ าดับ การหาคาเฉลี่ย เพื่อให
ไดผลลัพธหรือสารสนเทศ ที่เปนประโยชนโดยตรงกับผูใช หรือผูบริหารเพื่อการตัดสินใจ
ระบบ (System)

System หมายถึงสิ่งที่มีความสัมพันธกันเกี่ยวของกัน หรือกลุมขององคกรใดท่ีอยู
ในระบบ เชน ระบบมหาวิทยาลัย  ระบบธุรกิจ องคประกอบของระบบตางๆ เชน บุคคล สิ่ง
ของ อุปกรณ มาทํ างานรวมกันภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน โดยมีการทํ างานเปนขั้นตอน
อยางมีระเบียบ

คุณสมบัติของระบบ
1.  มีวัตถุประสงคที่แนนอน
2.  มีโครงสรางที่แสดงความสัมพันธขององคประกอบของระบบ
3.  มีความสัมพันธกับระบบอ่ืนๆ
4.  สามารถแยกออกเปนระบบยอยได
MIS เปนระบบท่ีสนับสนุนการจัดการดานกลวิธี (Tactical Decisions) คือ เปน

ระบบที่ใช CBIS เปนตัวจัดการขอมูลขององคการทั้งหมด ทุกแผนก และรายงานประสิทธิ
ภาพการทํ างานขององคการ มีดังน้ี
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•  Input and Output : Inputs ประกอบดวยขอมูลทรานเซคซั่นที่ไดผานการ
ประมวลแลว เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ การจายเซ็ค รวมท้ังขอมูลภายใน
อ่ืนๆ สวน Output ประกอบดวยรายงานสรุปเปนรายงานแบบมีโครงสราง สรุป
งบประมาณ รายการผลิต เปนตน

•  For Middle managers : MIS จะสนับสนุนการทํ างานของผูบริหารระดับกลาง
น่ันคือชวยในการตัดสินใจเชิงกลวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตาม
แนวทางของธุรกิจปจจุบัน

•  Draws from all department :  MIS เปนแนวทางในการวางแนวของแผนก
ตางๆ หรือกํ าหนดตามหนาที่

•  Produces several kinds of reports : ผูบริหารจะรับสารสนเทศหลายรูปแบบ
จากรายงานสรุป ขอยกเวน (Exception) รายงานแตละชวงเวลา ตามความ
ตองการ

Summary reports show totals and trends เชน รายงานแสดงยอดขายของ
สํ านักงาน ตามสินคา ตามพนักงานขาย หรือยอดขายตางประเทศ

Exception reports show out of the ordinary data. ตัวอยาง รายงานสินคา
คงคลังที่มีสินคาที่เหลืออยูในคลังสินคาต่ํ ากวา 10 ชิ้น

Periodic reports are produced on regular schedule.  การายงานเปนชวง
เวลาหมายถึงรายงานแตละวัน แตละอาทิตย เดือน ไตรมาส หรือรายงานประ
จํ าป 

Ondemand reports produce information in response to an unscheduled
demand. เชน ผูอํ านวยการฝายการคลัง จะตองการรายงานการตรวจสอบเครดิต
ของลูกคา ซึ่งตองการสั่งสินคาจํ านวนมาก ความตองการของ On demand
reports จะใชการทํ างานแบบโตตอบ
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รูปที่ 12.7  MIS Helps Manager Access Transaction Level Data
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

 Decision Support systems (DSS)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เปนระบบท่ี
พัฒนาข้ึนจากระบบ MIS อีกระดับหน่ึง เน่ืองจากผูบริหารที่ทํ าหนาที่ในการตัดสินใจ
สามารถใชประสบการณหรือใชขอมูลที่มีอยูแลวในระบบ MIS สํ าหรับการตัดสินใจอยางมี

Manager

MIS

Sales
Data

Unit  Product
Cost

Product
Change Data

Expense
Data

Order
Processing

System

Material
Resource

Planning system

General
Ledger
System

Order
File

Inventory

Production
Master

File

Accounting
Files
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ประสอทธิภาพในงานปกติ แตถาผูบริหารตองการวางแผนบริหารและวางแผนกลยุทธ องค
ประกอบในการตัดสินใจจะตองซับซอนมากยิ่งขึ้นเกินกวาความสามารถของมนุษยที่
จะประมวลเขาดวยกันไดอยางถูกตอง จึงทํ าใหเกิดระบบ DSS สนับสนุนความตองการ
เฉพาะเร่ืองของผูบริหาร เปนระบบท่ีกํ าหนดทางเลือกใหกับผูบริหาร หรืออาจมีการจัด
ลํ าดับทางเลือกใหกับผูบริหาร ระบบ DSS เปนระบบสารสนเทศแบบโตตอบได ตองใช
อุปกรณคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือ ทํ าใหสะดวกและรวดเร็ว  นอกจากน้ียังมีโมเดลในการ
วางแผนการตัดสินใจ และการทํ านาย การใชงานอาจใชภาษาใกลเคียงกับมนุษย เพื่อใหผู
บริหารเรียกใชไดงาย

คุณสมบัติของ DSS
! ชวยใหผูบริหารในขั้นตอนการตัดสินใจ
! การออกแบบเปนทั้งแบบโครงสรางและกึ่งโครงสราง
! สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารไดทุกระดับ เนนที่ผูบริหารระดับ
วางแผนบริหารและวางแผนกลยุทธ

! การใชงานเอนกประสงค มีการจํ าลองแบบ เคร่ืองมือวิเคราะห ชวยเหลือผูตัด
สินใจ

! ตองเปนระบบท่ีโตตอบกับผูใชได สามารถใชงานงาย
! สามารถปรับเขากับสถานการณในสภาพแวดลอมตางๆได
! มีกลไกที่ทํ าใหผูใชสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว
! สามารถติดตอฐานขอมูลสํ าหรับองคกรได
! มีความยืดหยุนรองรับรูปแบบการบริหารแบบตางๆได
 Group Decision Support systems และ Executive Information systems เปน

ระบบสนับสนุนผูบริหารระดับสูงในการวางแผนดานกลยุทธ อุปกรณที่สนับสนุนการ
ทํ างานคือ CBIS เปนเคร่ืองมือที่ยืดหยุนได สํ าหรับวิเคราะหและชวยผูบริหารในการตัดสิน
ใจ ในงานตางๆ มีดังน้ี

•   Input and Output :  Inputs ประกอบดวยรายงานสรุปของทรานเซคช่ัน หรือขอ
มูลภายใน สารสนเทศของระบบน้ีรวมถึงขอมูลภายในและภายนอกท่ีมีผลตอองคการ เชน
การวิจัยตลาด หรือผลกระทบจากการออกกฏระเบียบของทางราชการ  สวน Outputs เปน
รายงานที่ยืดหยุน รายงานตามความตองการ เพื่อชวยใหผูบริหารทํ าการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปญหาท่ีไมมีโครงสราง
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•   Mainly for top management :  ระบบ DSS ชวยใหผูบริหารเกี่ยวกับการตัดสิน
ใจ แตในปจจัยผูบริหารระดับกลางก็สามารถนํ าระบบ DSS มาชวยในการจัดการได ระบบ
น้ีเปนระบบท่ีชวยใหผูบริหารตัดสินใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปญหาท่ีไมมีโครงสราง และปญหาท่ีไมยอนกลับ ซึ่งปญหาเหลาน้ีมีผลในปจจุบันและเกิด
ขึ้นในอนาคต

•   Produces analytic models : คุณสมบัติของ DSS ที่ใชเปนลักษณะโมเดล (
Model คือ การประยุกตใชคณิตศาสตรมาจัดการระบบจริง ) โมเดลในระบบฐานขอมูล
DSS ใชขอมูล TPS MIS และขอมูลภายนอก

ตัวอยาง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินคา ในระบบสิน
คาคงคลังซึ่งมีปจจัยของสภาวะแวดลอม เชน

! แนวโนมขึ้นลงของราคาสินคาหรือวัตถุดิบ
! คาใชจายในการรักษาสินคา/วัตถุดิบตอหนวยเวลา
! ปริมาณความตองการสินคา/วัตถุดิบตอหนวยเวลา
! ระยะเวลาในการสั่งซื้อสินคาและวัตถุดิบ
! ปริมาณสินคา/วัตถุดิบ ที่มีอยูในคลังสินคา
เมื่อนํ าปจจัยตางๆเหลาน้ี เขามาในโมเดล โมเดลจะเปนตัวบอกผลลัพธวา ควรจะ

สั่งสินคาหรือวัตถุดิบ ปริมาณเทาใดตอชวงเวลา  โมเดลหรือซอฟตแวรสนับสนุนการตัด
สินใจในระบบทางธุรกิจตางๆเปนจํ านวนมาก โมเดลจะเกี่ยวของกับการวิเคราะหปจจัย
(Factor Analysis) สํ าหรับบางระบบอาจใชการจํ าลองระบบ (Simulation) เขาชวยในการ
ประมวลผลการตัดสินใจ เชน Marketing Forcast Program
Group Decision Support Systems

ระบบสื่อสารกลายเปนองคประกอบที่สํ าคัญของระบบสารสนเทศ ดังน้ันชนิดของ
ระบบการตัดสินใจจึงเปนการตัดสินใจที่เปนกลุมที่เรียกวา GDSS สามารถทํ างานรวมกัน
เปนทีมโดยใชเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใชสารสนเทศรวมกัน หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา
Work group computing โดยการใชความคิดรวมกัน สามารถทํ างานในการตัดสินใจรวมกัน
GDSS สวนมากจะพบในงานธนาคาร ประกันภัย และการออกแบบสถาปตยกรรม สิ่งพิมพ
สาธารณะ
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สวนประกอบของ DSS
- ฮารดแวร  คอมพิวเตอรที่เรียกวา Workstation  เปนอุปกรณหลักในการทํ างาน
ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)  ที่สามารถทํ างานแบบ Stand alone
อยางไรก็ตามสามารถเชื่อมตอกับเครือขายคอมพิวเตอรได

- ซอฟตแวร  ซอฟตแวรของระบบสนันสนุนการตัดสินใจจะเปนลักษณะโมดุล
ที่ใชจัดการฐานขอมูลของ DSS  โมดุลการตัดสินใจ และทํ างานแบบ
Interaction ระหวางผูใชกับระบบ

- ทรัพยากรขอมูล ( Data Resource) ฐานขอมูลของ DSS  จะจัดเก็บขอมูลและ
ขาวสารจากบานขอมูลขององคกร ฐานขอมูลภายนอก รวมถึงรายงานสรุปของ
ขอมูลที่ผูบริหารตองการ

- Model Resource โมเดลพื้นฐานรวมถึงโมเดลการคํ านวณทางคณิตศาสตร
เทคนิคในการวิเคราะหการจัดเก็บขอมูล และแฟมขอมูล

- People resource ระบบ DSS สามารถใชไดโดยผูจัดการ หรือผูเชี่ยวชาญ ที่นํ า
ไปกํ าหนดทางเลือกในการตัดสินใจ

รูปที่ 12.8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

Model base Management
Dialog generation and
Management
Database Management

Model base

DatabaseManager  and Workstation
DSS Software

User
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ขอแตกตางระหวาง MIS กับ DSS
MIS DSS

- รายงานสรุปจากทรานแซคชั่น - จัดหาขอมูลและโมเดลเพื่อการ
   ตัดสินใจ

- การแกปญหาแบบมีโครงสรางซ้ํ าๆ - ทํ างานแบบโตตอบ
- ผลิตรายงานประจํ า - การแกปญหาแบบก่ึงโครงสราง
- ใชเคร่ืองมือวิเคราะหตัวอยาง - ใชการจํ าลองแบบและโมเดล

   วิเคราะห
ระบบสารสนเทศผูบริหาร (Executive Information Systems)

EIS  คือ ระบบ DSS ที่ออกแบบใหใชเฉพาะกับผูบริหารระดับสูง และสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ  หรือบางคร้ังระบบน้ีเรียกวา ESS (Executive Support Systems )
เปนระบบท่ีเขามาชวยใหขอมูลขาวสาร ที่มีประโยชนตอการดํ าเนินงานขององคการ โดยผู
บริหารจะเปนผูใชขาวสารเหลาน้ี การนํ าเสนอขาวสารจะเนนการ Interface ระหวางผู
บริหารกับระบบ ใหใชงานไดสะดวก มีรูปแบบตางๆใหเลือกตามเหมาะสมกับสถานการณ
ที่จะเกิดขึ้น ดังน้ี

! Graphical
! Easy to Use interface
! Timeliness curicial
! Provide context
! Broad aggregated , Perspective
! Integrate many source of data

ระบบ EIS จะใชขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคกร ขอมูลทั้ง 2 สวนจะนํ ามา
สรุปอยูในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได และใชในการตัดสินใจโดยผูบริหารระดับสูง
เชน รายงานเกี่ยวกับการเงินและสถานภาพธุรกิจขององคกร รวมท้ังอัตราสินทรัพยตอหน้ี
สิน หรือจํ านวนลูกคาเฉลี่ยตอนาที
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ขอดี
! การใชงานงาย
! ไมจํ าเปนตองรูเร่ืองคอมพิวเตอร
! สรุปรายงานของสารสนเทศตามเวลาตองการ
! มีการกรองขอมูลทํ าใหประหยัดเวลา
! การตรวจสอบสารสนเทศทํ าไดดี
ขอดอย
! มีขอจํ ากัดในการใชงาน
! ไมสามารถคํ านวณซับซอนได
! ยากตอการรักษาขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ

Senior Executives

                                     รูปที่ 12.9  ESS Access data form Internal & External sources

External
Database

External
Database

External
Database

ESS Software
" Graphics software
" Decision & analytic tools
" Corporate plan
" Text software
" Electronic Mail

ESS
Database

Model
base

Order
System

MRP
System

General
Ledger system
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                            รูปท่ี 12.10 สารสนเทศผูบริหารระดับสูง
ระบบผูเช่ียวชาญ (Expert System)

หมายถึง ระบบที่รวบรวมความรูในสาขาตางๆ ของผูเชี่ยวเก็บไวในอุปกรณของ
คอมพิวเตอร เพื่อจุดมุงหมายในการวิเคราะหสาเหตุและผลของผูเชี่ยวชาญ เชนระบบ
วินิจฉัยโรคดวยคอมพิวเตอร โดยมีการแทนขอมูลในรูปของตรรกศาสตร  ฐานขอมูลของ
ระบบคอมพิวเตอรเราเรียกวา Knowledge Base)

คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ
! ชวยในการเก็บความรูของผูเชี่ยวชาญดานใดดานหน่ึงไว
! ชวยขยายขีดความสามารถของผูเชี่ยวชาญ
! ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตัดสินใจ
! ชวยในการตัดสินใจแตละคร้ังใกลเคียงกันไมขัดแยงกัน
! ชวยลดการพึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
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    รูปท่ี 12.11 สวนประกอบระบบผูเชี่ยวชาญ
ระบบสํ านักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems)
บทบาทที่สํ าคัญของสํ านักงานอัตโนมัติในองคกรมี 3 ประการ

1. การทํ างานรวมกันเปนทีม
2. การเชื่อมโยงการทํ างานภายในองคกร
3. การเชื่อมโยงกับองคกรภายนอก

Development Team

Expert

Knowledge Engineers

Knowledge
Base

Development Interface

Production Rules

User Interface

Development
Environment

User

Answer Data ,CommandsSuggested solutions

Questions
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ระบบสํ านักงานอัตโนมัติ (OAS)  เปนระบบท่ีนํ าคอมพิวเตอรมาเชื่อมโยงเปนเครือ
ขายกับอุปกรณตางๆของสํ านักงานเพื่อประโยชนใชงานและมีกิจกรรมดังตอไปน้ี

- การสื่อสารขอมูลภายในองคกร ไมวาจะเปนบันทึกคํ าสั่งของผูบริหาร จด
หมายอีเล็กทรอนิกส  และขาวสารตางๆ

- การจัดพิมพเอกสาร ไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและมีคุณภาพในการปฎิบัติงาน
- ใชควบคุมการทํ างานของระบบโทรศัพท เชนการรับขอความจากผูที่โทรศัพท
เขามาในสํ านักงานแลวบันทึกเสียงไว

- ออกแบบระบบสื่อสิ่งพิมพตางๆ
- การประชุมทางไกลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
- การจัดระบบเอกสารอีเล็กทรอนิกส
- การกํ าหนดการนัดหมายของผูบริหารและการกํ าหนดเวลาตางๆ
- การคํ านวณพื้นฐานของสํ านักงาน
- การจัดทํ าฐานขอมูลของสํ านักงาน
- เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
- และอ่ืนๆ

จะเห็นวาการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในสํ านักงานอยางเต็มที่น้ันทํ าใหเกิด
แนวความคิดของสํ านักงานอัตโนมัติ การใชไอทีโดยทั่วไปจะเนนการนํ ามาประยุกตใชดาน
เอกสาร การประมวลผลขอมูลและสารสนเทศ  การสื่อสาร การประชุม และการทํ างนรวม
กันภายในขององคกรและการสื่อสารภายนอกองคกร

ดังน้ันสํ านักงานอัตโนมัติ (OAS) เปนการรวมเทคโนโลยีตางๆที่ชวยพนักงานและ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํ างานของสํ านักงาน  เทคโนโลยีเหลาน้ีรวมถึง Voice mail , e
mail , scheduling software , Desktop publishing , Word processing , และ Fax  เทคโนโลยี
ของสํ านักงานอัตโนมัติจะใชกับบุคลากรทุกระดับ เครือขายคอมพิวเตอรที่ใชจะเปนระบบ
LAN  หรือใชระบบ Intranet หรือ Extranet

ระบบสํ านักงานอัตโนมัติประกอบดวย
1. Electronic Publishing Systems
1.1 Word Processing
1.2 Desktop Publishing
1.3 Copying Systems
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2. Electronic Communications Systems
2.1 Electronic Mail
2.2 Voice mail
2.3 Facsimile
2.4  Desktop  Videoconferencing

3. Electronic Collaboration Systems   
3.1 Electronic Meeting systems
3.2 Collaborative work systems
3.3 Teleconference
3.4 Telecommuting

4. Image Processing systems
4.1 Electronic Document management
4.2 Other Image Processing
4.3 Presentation Graphics
4.4 Multimedia systems

5. Office Management systems
5.1 Electronic Office accessories
5.2 Electronic scheduling
5.3 Task Management

โลกอนาคตของระบบสารสนเทศ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของงานทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ยุคสารสนเทศ  จะทํ าใหโครงสรางของการบริหารจากเดิมในรูปของปรามิค ซึ่งเปนโครง
ตามลํ าดับขั้นของการจัดการในการสื่อสารสารสนเทศ  จะเปลี่ยนมาเปนโครงสรางการ
บริหารแบบแนวราบ ( Horizontal)
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รูปที่ 12.12 Hierarchical organization

รูปที่ 12.13 Less structure  organization
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แบบฝกหัด

1. จงเติมคํ าลงในชองวาง
1.1 ผูบริหารระดับกลางใชสารสนเทศ ��������
1.2 ������.เปนระบบท่ีรวมเอาเทคโนโลยีตางๆเขาดวยกัน เพื่อชวยลด
พนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพ

1.3 ������.เปนการเปลี่ยนแปลงการใชคอมพิวเตอรขนาดใหญมาเปนเครือ
ขายคอมพิวเตอรขนาดเล็ก

1.4 สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับปฏิบัติการคือ ����...
1.5 รายงานสารสนเทศที่เสนอผูบริหารทุกวันคือ ���������.

2. คํ าถามแบบถูกผิด
2.1   T      F   การประมวลผลแบบ TPS เปนการสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจ
                                 วันตอวัน
2.2   T      F ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหมายถึงระบบ CBIS
2.3   T      F ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศสํ าหรับผู

บริหารในการวางแผนกลยุทธ
2.4   T      F ระดับต่ํ าสุดของการบริหารคือ Strategic management
2.5   T      F ผูบริหารระดับปฏิบัติการใชหลักการตัดสินใจแบบไมมีโครง

สราง
3. จงอธิบายความหมายของคํ าตอไปน้ี

3.1 Transaction Processing system
3.2 Management Information Processing
3.3 Decision Support system
3.4 Execute information system
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4. คํ าถามแบบมีตัวเลือก
1. ความสํ าคัญของคอมพิวเตอรที่มีตอการทํ างานในองคกรปจจุบันเพราะเหตุใด

     1. ตอบสนองการทํ างานไดอยางรวดเร็ว
 2.มีความถูกตองและเชื่อถือได
 3. เก็บขอมูลไดเปนจํ านวนมาก
4. ทํ างานไดทั้ง 3 ขอ

2. เคร่ือง ATM  ที่ใชสํ าหรับฝากถอนไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมงของธนาคารพาณิชยตางๆน้ัน
จัดเปนอุปกรณชนิดใดของระบบคอมพิวเตอร

1.  อุปกรณในการรับคํ าสั่งจากผูใช
2.  อุปกรณในการประมวลผลการฝากถอนเงิน
3.  อุปกรณรับขอมูลและแสดงผล
4.  เปนเคร่ืองคอมพิวเตอรชนิดหน่ึงที่เรียกวา PC

3. ระบบสารสนเทศประกอบไปดวยองคประกอบที่สํ าคัญอะไรบาง
2.  ขอมูล (Data) 2. ระบบการประมวลผล
3. ชองทางการสื่อสาร 4. ถูกทุกขอ

4. การจัดทํ าระบบสารสนเทศข้ึนในองคการน้ันมีจุดประสงคหลักที่สํ าคัญอยางไร
1.เพื่อใหองคการเปนหนวยงานที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5.  เพื่อบริการสารสนเทศสํ าหรับผูบริหารระดับสูง
6.  เพื่อใหมีขอมูลมากเพียงพอสํ าหรับการขยายองคการในอนาคต
7.  เพื่อจัดเตรียมสารสนเทศสํ าหรับบริการหนวยงานตางๆภายในองคการและภาย
นอกองคการ

5. ในการนํ าคอมพิวเตอรมาใชในหนวยงานของทาน ถาทานเปนผูบริหารสิ่งใดที่ควรคํ านึง
ถึงมากที่สุด

1.  ความรวดเร็วในการทํ างานและประสิทธิภาพการทํ างานสูง
2.  พิจารณาถึงราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอร
3.  ความจุและขนาดของคอมพิวเตอร
4.  คอมพิวเตอรที่สามารถบริหารงานขอมูล ตอบสนองความตองการของผูบริหาร
ระดับตางๆ



34

6. ลักษณะของขอมูล ที่ผูบริหารระดับตางๆตองการนํ ามาใชงานคือ
5.  ผูบริหารระดับสูง ตองการขอมูลในลักษณะสรุปและขอมูลจากภายนอกมากข้ึน
6.  ผูบริหารทุกระดับตองการขอมูลที่สํ าคัญเหมือนกัน
7.  ผูบริหารระดับสูง ตองการขอมูลที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
8.  ผูบริหารระดับสูงตองการใชคอมพิวเตอรมากที่สุด

7. ในระบบงานสินคาคงคลัง คอมพิวเตอรสามารถชวยใหวัตถุประสงคหลักใดบรรลุผล
สํ าเร็จ

1.  สามารถสั่งซื้อสินคาไดรวดเร็ว ทุกเวลาที่ตองการ
2.  ควบคุมปริมาณสินคาในคลังใหอยูในระดับที่พอดี คือมีปริมาณเพียงพอที่จะ
ตอบสนองความตองการของลูกคา และปริมาณไมมากเกินไปเพื่อปองกันเงิน
ลงทุนจม และเสียคาใชจายในการจัดเก็บ

3.  สามารถใหบริการขายไดอยางรวดเร็ว
4.  สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทผูขายสินคาไดโดยงาย

8. คอมพิวเตอรมีประโยชนตองานลักษณะใด
5.  งานที่มีปริมาณขอมูลจํ านวนมาก ยากตอการจัดเก็บและคนหา
6.  มีการแขงขันกับหนวยงานอ่ืนๆมาก
7.  ตองการความสะดวกและคลองตัว
8.  งานที่การบริหารซับซอน

9. คอมพิวเตอรสรางประโยชนใหแกหนวยงานในแงของ
1.  การสรางภาพพจนที่ดีและทันสมัยใหกับหนวยงาน
2.  การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวางแผนและนโยบายของผู
บริหาร

3.  ลดตนทุนคาใชจาย
4.  ถูกทุกขอ

10. สารสนเทศมีประโยชนตอผูบริหารอยางไร
5.  ชวยใหผูบริหารทํ างานนอยลง
6.  ชวยใหผูบริหารตัดสินใจสั่งการและแกไขปญหาตางๆดวยความมั่นใจ
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7.  ชวยใหผูบริหารไดชื่อวาเปนผูใชเทคโนโลยีทันสมัย
8.  ชวยใหผูบริหารสามารถเอาชนะอุปสรรคได

11. ขอใดตอไปน้ีไมใช  คุณสมบัติของสารสนเทศ
1. มีความเหมาะสม
5.  มีความสมบูรณ
6.  ลดคาใชจาย
7.  มีความทันสมัย

12. ในปจจุบันน้ี องคการตางๆ ควรใชประโยชนจากคอมพิวเตอรในการจัดการสารสนเทศ
หรือไม

1.  ควรใช เพราะชวยลดปริมาณงานในองคการไดมาก
2.  ควรใช เพราะทํ าใหการวิเคราะหขอมูลหรือสารสนเทศ ในองคการที่มีจํ านวน
มากและมีความสัมพันธกันทํ าไดรวดเร็วและถูกตอง

3.  ไมควรใช เพราะระบบคอมพิวเตอรในองคการใหญมีราคาแพง
4.  ไมควรใช เพราะเพิ่มภาระใหกับบุคลากรมากยิ่งขึ้น

13. ระบบคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับองคการขนาดใหญที่มีหนวยงานมาก และอยูอยาง
กระจัดกระจาย ตองเปนคอมพิวเตอรที่มีคุณสมบัติอยางไร

1.  เปนระบบ Mainframe ที่สามารถทํ างานพรอมกันไดหลายๆงาน และมี
เทอรมินอลจํ านวนมาก เพื่อใหคนกลุมใหญสามารถใชงานรวมกันได

2.  เปนเครือขายระยะใกล (PC Networks)
3.  เปนระบบคอมพิวเตอรแบบเครือขาย  สามารถทํ างานไดอิสระและทํ างานรวม
กันได

4.  ถูกทุกขอ
14.  ระบบสารสนเทศสํ าหรับผูบริหารระดับสูงในการตัดสินใจ จัดเปนสารสนเทศชนิดใด
ที่เปนขอสรุปทั้งภายในและภายนอกองคกร

1.  Management Information System 2. Expert system
4.  Decision support system 4. Executive information system
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15.  ระบบสารสนเทศประเภทใดที่กํ าหนดทางเลือกใหกับผูบริหารในการตัดสินใจ
1. Management Information System 2. Expert System
4.  Executive Information System4. Decision Support System

16. ขอใดตอไปน้ีเปนความหมายของระบบการจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS ที่ถูกตองที่
สุด

1. ระบบโปรแกรมสรางฐานขอมูล
2. ระบบโปรแกรมเรียกใชขอมูลในฐานขอมูล
3. ระบบโปรแกรมประยุกตที่ใชกับงานบริหารโดยเฉพาะ
4. โปรแกรมท่ีชวยในการสรางและติดตามปรับปรุงความสัมพันธของขอมูลใน

ฐานขอมูล
17. ระบบสารสนเทสที่จัดทํ าขึ้นในองคการจะใหบริการสารสนเทสกับผูใชประเภทใดตอ
ไปน้ี

1.ผูบริหารทุกระดับขององคการ 2. หนวยงานตางๆภายในองคการ
4.  หนวยงายภายนอกองคการ 4. ถูกทุกขอ

18.  ระบบสารสนเทศสํ าหรับผูบริหารระดับสูงในการตัดสินใจ จัดเปนสารสนเทศชนิด
ใดที่เปนขอสรุปทั้งภายในและภายนอกองคกร

1.  Management Information System 2. Expert system
3.  Decision support system 4. Executive information system

19.  ระบบสารสนเทศประเภทใดที่กํ าหนดทางเลือกใหกับผูบริหารในการตัดสินใจ
1. Management Information System 2. Expert System
4.  Executive Information System 4. Decision Support System

20.  ในระบบงานสินคาคงคลัง คอมพิวเตอรสามารถชวยใหวัตถุประสงคหลักใดบรรลุ
ผลสํ าเร็จ

1.  สามารถสั่งซื้อสินคาไดรวดเร็ว ทุกเวลาที่ตองการ
2.  ควบคุมปริมาณสินคาในคลังใหอยูในระดับที่พอดี คือมีปริมาณเพียงพอที่จะ
ตอบสนองความตองการของลูกคา และปริมาณไมมากเกินไปเพื่อปองกัน
เงินลงทุนจม และเสียคาใชจายในการจัดเก็บ

3.  สามารถใหบริการขายไดอยางรวดเร็ว
4.  สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทผูขายสินคาไดโดยงาย
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21. แผนกลวิธี (Tactical plan) มีลักษณะเปนอยางไร
1.  ครอบคลุมกิจการทั้งหมดขององคการ
2.   กํ าหนดแนวทางในการดํ าเนินกิจกรรมสํ าหรับงานแตละดานขององคการให
ชัดเจน

3.  สอดคลองกับระยะเวลาของงบประมาณ
4.  แสดงใหเห็นทิศทางการทํ างานขององคการ

22. ขอใดตอไปน้ีคือความหมายท่ีถูกตองของระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
1. ระบบที่ประกอบดวยคน เทคนิควิธี เคร่ืองมือตางๆ และขอมูล
2.  ระบบที่ประกอบดวยคน เทคนิควิธี   ขอ มูล  และสารสนเทศ
3.  ระบบที่ประกอบดวยคน เคร่ืองคอมพิวเตอร ขอมูล
4. ระบบฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากร

----------------------------------------------------------------------
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