บทที่ 1
ความรู้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลหรื อจัดกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งจะถู กเรี ยกว่า สารสนเทศ
หรื อ information มีประโยชน์ต่อการนาไปใช้งานเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ หรื อแสดงให้เห็นถึงผล
ของการปฏิบตั ิงาน ในการนาสารสนเทศไปใช้งานนั้น จะใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ การมีระบบ
สารสนเทศที่ดี ใช้ง านเปรี ยบเสมื อนมีกลไกการทางานที่มี ประสิ ทธิ ภาพ ทาให้องค์ก รต่ างๆ ใน
ปั จจุบนั นิยมนาเอาระบบสารสนเทศ หรื อ Information System ที่ทางานโดยใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามา
ช่ วยในการทางานที่ เป็ นกิ จวัตรหลักของธุ รกิ จในแต่ละวัน ตลอดจนนาระบบสารสนเทศมาเป็ น
เครื่ องมือช่วยในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น เป็ นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ให้กบั องค์กรและบุคลากรในองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายตามที่วางไว้
1. ความหมายของระบบ
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย คาว่า ระบบ ไว้หลากหลาย ดังนี้
พรทิพย์ โต๊ะระหมาน(2542:2) กล่าวว่า ระบบ หมายถึ ง องค์ประกอบที่รวมกันขึ้นเพื่อ
ทางานอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ให้บ รรลุ วตั ถุ ประสงค์ องค์ป ระกอบของระบบอาจเป็ นองค์ประกอบ
รู ปธรรมสามารถจับต้องได้หรื อวัดได้ เช่ น รถยนต์ บุคลากร เป็ นต้น หรื อเป็ นองค์ประกอบที่เป็ น
นามธรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็ นองค์ประกอบที่ไม่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดหรื อไม่สามารถ
จับต้องได้ เช่น ข้อมูลหรื อสารสนเทศ เป็ นต้น
รัชนี กัลยาวินัยและอัจฉรา ธารอุ ไรกุล(2544:1-4) กล่ าวว่าระบบ หมายถึ ง การทาให้
ส่ วนประกอบทั้งหมด ซึ่ งต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันให้บรรลุตามเป้ าหมาย
กิ ต ติ ภัก ดี ว ฒ
ั นะกุ ล และพนิ ดา พานิ ชกุ ล (2546:23) กล่ า วว่า ระบบ หมายถึ ง การน า
องค์ป ระกอบต่ า งๆ อัน ได้แ ก่ คน (People) ทรั พ ยากร (Resource) แนวคิ ด (Concept) และ
กระบวนการ (Process) ผสมผสานการทางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่
ได้วางแผนไว้
ฝ่ ายผลิตหนังสื อตาราวิชาการคอมพิวเตอร์ (2551:12) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง กลุ่มของ
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กนั โดยความสัมพันธ์กนั ในที่น้ ี ยงั สามารถเป็ นความสัมพันธ์แบบ
บางส่ วนหรื อทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องประสานทางานร่ วมกันเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์เดียวกัน
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โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์ (2555:18-19) กล่าวว่า ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบ
ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั แต่ละองค์ประกอบจะประสานการทางานร่ วมกัน เพื่อบรรลุสู่เป้ าหมาย
เดียวกัน ระบบที่ดีจาเป็ นต้องมีองค์ประกอบของระบบที่เรี ยกว่า ระบบย่อย (Subsystem) ที่สามารถ
ประสานการทางานร่ วมกันภายในระบบได้เป็ นอย่างดี เพื่อนาไปสู่ สภาพใหญ่ของระบบให้สามารถ
ทางานได้บรรลุตามเป้ าหมาย หากมีส่วนใดขัดข้อง ย่อมส่ งผลกระทบต่อระบบโดยรวม และหาก
ผลกระทบได้พอกพูนมากขึ้น ก็อาจนาไปสู่ ความล้มเหลวของระบบได้ในที่สุด
จากความหมายข้างต้นสรุ ปได้ว่า ระบบ (System) หมายถึ ง กลุ่ มขององค์ประกอบที่ มี
ความสัมพันธ์ กนั ทางานร่ วมกันเพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์เดี ยวกัน โดยแต่ละองค์ประกอบจะต้อง
ประสานการทางานร่ วมกัน และมีระบบย่อยที่ทางานประสานเป็ นอย่างดี
ระบบย่อย คือ ส่ วนการทางานที่ถูกแตกออกมาจากระบบงานใหญ่ เพื่อให้การดาเนินงาน
ของระบบ เป็ นไปอย่างสมบูรณ์ โดยระบบย่อยแต่ละระบบจะต้องทางานประสานกัน เช่น ระบบ
การขายสิ นค้าออนไลน์ ประกอบด้วยระบบย่อย คื อ ระบบสมัค รสมาชิ ก ระบบสิ นค้าหน้า ร้ า น
ระบบสิ นค้าในตะกร้ า ระบบสมาชิ ก ระบบการสั่งซื้ อสิ นค้า ระบบการชาระเงิ น ระบบการติดตาม
สถานะการสัง่ ซื้ อ เป็ นต้น โดยระบบย่อยแต่ละระบบมีการส่ งผ่านข้อมูลระหว่างกัน เช่น การจะซื้ อ
สิ นค้าได้ผูใ้ ช้จะต้องเป็ นสมาชิ กของเว็บไซต์ ซึ่ งจะต้องทางานประสานกับระบบสมาชิ ก ระบบ
สิ นค้าในตะกร้า เกิดจากระบบสิ นค้าหน้าร้าน โดยผูใ้ ช้สามารถหยิบสิ นค้าหน้าร้านใส่ ตะกร้า ดังนั้น
จึงมีการส่ งต่อข้อมูลจากระบบสิ นค้าหน้าร้ านมายังระบบสิ นค้าในตะกร้า ในการออกแบบระบบ
หากกาหนดให้ระบบย่อยมีการส่ งต่อข้อมูลระหว่างกันจะทาให้ระบบมี ความยุ่งยากและซับซ้อน
มากขึ้น ดังนั้นในการออกแบบระบบจึงควรออกแบบระบบให้มีความเป็ นอิสระต่อกันให้มากที่สุด
ด้วยการลดจานวนการส่ งต่อข้อมูลระหว่างระบบย่อย ซึ่ งจะทาให้ระบบโดยรวมมีความซับซ้อน
น้อยลง การบารุ งรักษาก็สามารถกระทาได้โดยง่าย
2. ชนิดของระบบ
การท างานของระบบสารสนเทศจะมี สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ อ ยู่ภ ายนอกขอบเขตระบบ เรี ย กว่า
สภาพแวดล้อม (Environment) ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อระบบและสามารถส่ งผลกระทบต่อการ
ทางานของระบบได้ โดยจะแบ่งชนิ ดของระบบออกเป็ น 2 ชนิ ด คือ ระบบปิ ดและระบบเปิ ด
รายละเอียดดังนี้
2.1 ระบบปิ ด (Closed System) เป็ นระบบที่ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับสภาพแวดล้อม
ภายนอก ไม่มีการใช้ขอ้ มูลร่ วมกับระบบอื่น ตัวอย่างเช่น
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- ระบบสารสนเทศของธนาคารที่ใช้สาหรับบันทึกการธุ รกรรมทางการเงินของลูกค้า
พนักงานจะเป็ นผูด้ าเนินการบันทึกข้อมูล ตามขั้นตอนที่ระบบกาหนดไว้ โดยลูกค้าจะเป็ นเพียงผู ้
ระบุความประสงค์ในการทาธุ รกรรมทางการเงินเท่านั้น ซึ่ งแต่ละขั้นตอนจะมีการกาหนดขั้นตอน
การปฏิบตั ิไว้อย่างตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- ระบบสารสนเทศสาหรับการทาบัตรประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่จะ
เป็ นผูด้ าเนินการบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนที่ทางระบบกาหนดไว้
- เว็บไซต์สาหรับการแจ้งข่าวประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มีไว้สาหรับ
การแจ้งข่าวประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา การรับสมัครบุคลากร แจ้งข่าวการเปิ ดประมูล
วัสดุครุ ภณั ฑ์ แจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่ งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูล
ข่าวประกาศเพื่อประกาศข่าวผ่านทางเว็บไซต์ โดยบุคคลอื่นไม่สามารถแสดงข้อคิดเห็นได้ เป็ นต้น
จากตัวอย่างพบว่า การประมวลผลของระบบปิ ดจะไม่สนใจข้อมูลจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก กระบวนการทางานทั้งหมดของระบบจะเกิ ดจากข้อมูลภายในระบบเท่านั้น ส่ วนใหญ่
มักจะเป็ นระบบสารเทศที่ใช้สาหรับช่วยอานวยความสะดวกในงานที่เกิดขึ้นประจาวันและมีความถี่
ในการทางานค่อนข้างสู ง ทาให้ช่วยลดภาระการทางานของพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ระบบเปิ ด (Open System) เป็ นระบบที่มีการปฏิ สัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมภายนอก
มีการโต้ตอบกับระบบอื่นๆ มีการรับข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกมาประมวลผล ตัวอย่างเช่น
- ระบบการลงทะเบีย นเรี ย นออนไลน์ของนัก ศึก ษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชี ย งราย
การทางานของระบบจะเกิ ดขึ้นก็ต่อเมื่อนักศึกษาเลือกรายวิชาที่ตอ้ งการลงทะเบียนเรี ยนผ่านทาง
เว็บไซต์ และกดปุ่ มเพื่อยืนยันการลงทะเบี ยนจากนั้นข้อมูลการลงทะเบี ยนจะถู กส่ งไปยังระบบ
ซึ่ ง ถื อว่าเป็ นข้อมู ล จากสภาพแวดล้อมภายนอกระบบที่ มีผ ลต่อการท างานของระบบ เนื่ องจาก
นักศึกษาแต่ละคนมีเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรี ยนที่แตกต่างกัน และนักศึกษาแต่ละหลักสู ตรก็มี
เงื่อนไขการลงทะเบียนไม่เหมือนกัน เช่นกรณี ที่นกั ศึกษาเลือกรายวิชาในหลักสู ตรที่มีการกาหนด
เงื่อนไขรายวิชาจะต้องเรี ยนมาก่อน หากนักศึกษายังไม่ผา่ นรายวิชาในเงื่อนไข ระบบจะไม่อนุ ญาต
ให้เลือกรายวิชาดังกล่าวได้
- ระบบรั บ ฝากประกาศขายสิ นค้าออนไลน์ ที่ เปิ ดโอกาสให้ส มาชิ ก ฝากข้อความ
ประกาศขายสิ นค้า และเปิ ดให้สมาชิ กแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นกันได้ ซึ่ งข้อมู ล ที่ เกิ ดขึ้ นมาจาก
สมาชิ กที่ ไม่ส ามารถคาดเดาได้ ข้อมู ล ความคิดเห็ น ดังกล่ าวถื อว่าเป็ นข้อมู ลจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการทางานของระบบ
- ระบบการขายสิ นค้าออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าด้วยตนเองผ่านทาง
เว็บไซต์ กระบวนการซื้ อขายสิ นค้าจะเกิดจากลูกค้าเป็ นผูก้ าหนด
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จากตัวอย่างพบว่า ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกจะส่ งผลกระทบต่อการทางาน
ของระบบ ดั้ง นั้นในการการพัฒนาระบบเปิ ด จึ งจาเป็ นต้องค านึ งถึ งความปลอดภัย ของข้อมู ล
ค่อนข้างสู ง ควรมีการกาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึ งข้อมู ลในแต่ละระดับ เพื่อป้ องกันการบุ กรุ กจาก
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีต่อระบบ
3. แนวทางการศึกษาระบบ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศผูพ้ ฒั นาควรทาการศึกษาการทางานของระบบเป็ นอย่างดี
เรี ยนรู ้ และเข้าใจวิธีการทางานของระบบ ขั้นตอนในการทางาน เงื่ อนไขในการปฏิ บตั ิ งานแต่ละ
ขั้นตอน รวมถึงนโยบายต่างๆ ในองค์กรเป็ นอย่างดี เพื่อสามารถพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการ
ทางานขององค์กร ทาให้การทางานขององค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่เกิดข้อบกพร่ องจาก
การทางานของระบบสารสนเทศโดยมีแนวทางในการศึกษาระบบ ดังนี้
1) who คื อ การศึ ก ษาถึ ง บุ ค คลหรื อที มงานที่ เกี่ ย วข้องกับ ระบบ โดยพิ จารณาจาก
บทบาทหน้าที่และความผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการทางานของระบบ บุคคลหนึ่งอาจมีบทบาทหน้าที่
หลายหน้าที่ ตัวอย่างเช่ น นายเอบี ทางานในบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง หน้าที่รับผิดชอบคือหัวหน้าแผนก
สิ นเชื่อ และพนักงานขาย ดังนั้น who ของระบบคือหัวหน้าแผนกสิ นเชื่อ และพนักงานขาย เป็ นต้น
2) what คือ การศึกษาถึงวัตถุประสงค์การทางานของระบบคืออะไร มีแผนงานและ
ขั้น ตอนอะไรบ้า งที่ ท าให้ อ งค์ก รบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ และบุ คคลที่ เ กี่ ย วข้องกับ
กระบวนการคือใคร ตัวอย่างเช่ น ร้านจาหน่ายเครื่ องใช้ไฟฟ้ ากอไก่ มีวตั ถุประสงค์การทางาน คือ
การให้บริ การขายสิ นค้าเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทั้งเงินสด และเงินเชื่ อ ดังนั้น what ของระบบคือการขาย
สิ นค้าเครื่ องใช้ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชาระเงินในรู ปแบบเงินสด หรื อเงิน
เชื่อก็ได้ โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบคือพนักงานขาย ลูกค้าที่ชาระเงินสด และลูกค้าที่ชาระเงิน
เชื่อ หรื อเรี ยกว่าลูกหนี้ เป็ นต้น
3) where คือ การศึกษาถึงสถานที่ใช้ดาเนินงานตามแผนงานและขั้นตอนการทางาน
ของระบบเกิดขึ้น อาจเป็ นที่ต้ งั ขององค์กร หรื อสถานที่ในการดาเนิ นงาน เช่น ณ ที่ต้ งั ร้ านค้า หรื อ
ชื่อเว็บไซต์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น
4) when คือ การศึกษาถึงระยะเวลาการเริ่ มดาเนิ นงานของระบบ และผลสาเร็ จของ
งานจะสาเร็ จลุ ล่วง เช่น ระยะเวลาดาเนิ นงานร้านค้าออนไลน์ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อการซื้ อ-ขาย
สิ นค้า จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้าส่ งข้อมูลยืนยันการชาระเงินมายังร้านค้า จากนั้นร้านค้าจึงดาเนินการ
ส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า กระบวนการแต่ละกระบวนการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อดาเนินการกระบวนการใดบ้าง
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5) how คือ การศึกษาถึงวิธีการดาเนินงานของระบบและการนาเครื่ องมือมาใช้เพื่อให้
งานสาเร็ จลุ ล่วงได้อย่างรวดเร็ ว ตัวอย่างเช่ น วิธีการดาเนิ นงานของระบบการขายสิ นค้าออนไลน์
สามารถสั่ ง ซื้ อสิ นค้าได้ก็ ต่อเมื่ อเป็ นสมาชิ ก ของร้ านค้า เท่า นั้น วิธี ก ารดาเนิ นงานการซื้ อสิ นค้า
สามารถคลิกเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการสัง่ ซื้ อลงตะกร้า จากนั้นยืนยันการสั่งซื้ อสิ นค้าและส่ งเอกสารการ
ชาระเงิน จากนั้นร้านค้าจึงจัดส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้า การชาระเงินจะต้องชาระเงินภายในระยะเวลา 3
วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้ อสิ นค้า ในการชาระเงินลูกค้าต้องชาระผ่านทางระบบชาระเงินออนไลน์
ของร้ านค้าเท่านั้น มีเครื่ องมือที่ใช้แสดงสิ นค้าและจัดการซื้ อขายสิ นค้าคือโปรแกรมจัดการแสดง
สิ น ค้า และซื้ อ ขายสิ น ค้า ผ่า นระบบออนไลน์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ส าหรั บ การช าระเงิ น ออนไลน์ คื อ
โปรแกรมการรับชาระเงินของทางธนาคาร ผ่านทางเว็บไซต์ของร้านค้า เป็ นต้น
จากแนวทางการศึกษาระบบข้างต้น ทาให้ผศู ้ ึกษาระบบสามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจวิธีการ
ทางานของระบบ ทราบถึ งขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการทางาน ทาให้ระบบที่จะพัฒนาสามารถ
ทางานได้ถูกต้อง ครบทุกรายละเอียดของงานที่เกิดขึ้นในองค์กร
4. ระบบสารสนเทศ
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย คาว่า ระบบสารสนเทศ ไว้หลากหลาย ดังนี้
สุ ชาดา กีระนันทน์(2541:23) กล่าวว่าระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง
ระบบที่ประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ท้ งั ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครื อข่าย
ฐานข้อมูล ผูพ้ ฒั นาระบบ ผูใ้ ช้ระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา ทุกองค์ประกอบ
จะต้องทางานร่ วมกัน เพื่อกาหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้ างสารสนเทศ
และส่ งผลลัพธ์หรื อสารสนเทศที่ได้ให้ผใู ้ ช้ เพื่อช่วยสนับสนุนการทางาน การตัดสิ นใจ การวางแผน
การบริ หาร การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการดาเนินงานขององค์กร
นิ ตยา เจรี ย งประเสริ ฐ (2543:3) กล่ า วว่า ระบบสารสนเทศ (Information System)
หมายถึง การรวมองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลให้
เป็ นสารสนเทศที่จะสามารถเรี ยกใช้ หรื อกระจายไปยังผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง เพื่อใช้ช่วยในการสนับสนุ น
การตัดสิ นใจ การประสานงาน การดาเนิ นการ การควบคุม การวิเคราะห์ และการวางรู ปแบบของ
องค์กรให้มีประสิ ทธิภาพ
กิตติ ภักดีวฒั นะกุล (2546:281) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ (Information System) คือการ
รวบรวมองค์ประกอบต่างๆ (ข้อมูล การประมวลผล การเชื่ อมโยงเครื อข่าย) เพื่อนาเข้า (Input) สู่
ระบบใด แล้วนามาผ่านกระบวนการบางอย่าง (Process) ที่อาจใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยเพื่อเรี ยบเรี ยง
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เปลี่ ยนแปลงและจัดเก็บเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Output) คือสารสนเทศที่สามารถใช้สนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจทางธุ รกิจได้
โอภาส เอี่ ยมสิ ริวงศ์ (2548:25) กล่ า วว่า ระบบสารสนเทศจะประกอบด้วยส่ วนต่า งๆ
ที่สัมพันธ์กนั เพื่อให้เกิ ดการประมวลผลให้เป็ นสารสนเทศตามที่ตอ้ งการ โดยจะมีการเตรี ยมการ
ด้านบุคคล ข้อมูล กระบวนการ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานในแต่
ละวันของธุ รกิจ การนาเสนอรายงานสารสนเทศแก่ผบู ้ ริ หาร เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเป็ นเครื่ องมือสนับสนุนอันสาคัญในการปฏิบตั ิงานในธุ รกิจประจาวัน
รศ.ดร.วิเชี ยร เปรมชัยสวัสดิ์ (2551:3) อธิ บายว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึ งระบบที่ มี
องค์ประกอบต่างๆ ที่ทางานร่ วมกัน โดยทาการรวบรวมข้อมูลและนามาผ่านกระบวนการจัดการ
เพื่อจัดสร้างสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์สาหรับการใช้งาน
วิ โ รจน์ ชั ย มู ล และสุ พรรษา ยวงทอง (2552:219) อธิ บ ายว่ า ระบบสารสนเทศ
(Information System) หมายถึ ง ระบบที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาจัดการกับข้อมูลใน
องค์กร เพื่อให้บรรลุ เป้ า หมายที่ ตอ้ งการอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย บุ คลากร ฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ เครื อข่ายการสื่ อสารและทรัพยากรด้านข้อมูล สาหรับจัดเก็บ รวบรวม ปรับเปลี่ ยนและ
เผยแพร่ สารสนเทศหรื อเพื่อการนามาใช้ประโยชน์ภายในองค์กร
จากความหมายข้า งต้น สามารถสรุ ป ได้ว่ า ระบบสารสนเทศ (Information System)
หมายถึ ง กระบวนการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล การประมวลผลข้อมู ล ให้อยู่ใ นรู ป สารสนเทศที่ เป็ น
ประโยชน์สูงสุ ด และการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบสะดวกต่อการนาไปใช้ สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บ
เป็ นระบบสามารถนาไปใช้สนับสนุ นการบริ หารและการตัดสิ นใจในทางธุ รกิ จโดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน โดยประกอบด้วยกระบวนการ 4 กระบวนการ ตัวอย่าง
ดังรู ปที่ 1.1
การนาเข้ า

การประมวลผล

ข้อมูล

คานวณ
เปรี ยบเทียบ

สารสนเทศ

ผลลัพธ์
สารสนเทศที่
นาไปใช้ได้

แบ่งกลุ่ม

รู ปที่ 1.1 แสดงกระบวนการทางานของระบบสารสนเทศ

ตอบกลับ
ผลเปรี ยบเทียบ
ผลลัพธ์กบั การ
นาเข้า
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จากรู ป ที่ 1.1 แสดงกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ ประกอบด้ว ย 4
กระบวนการ ดังนี้
4.1 การนาเข้า (Input) คือ การนาข้อมูล (Data) หรื อสารสนเทศ (Information) เข้าสู่ ระบบ
สารสนเทศ เพื่อเตรี ยมประมวลผล เช่น การเก็บรวบรวมคะแนนสอบของนักศึกษา เพื่อที่จะนาไปสู่
การค านวณเกรด Input อาจท าโดยใช้มื อหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเป็ นอุ ปกรณ์ นาเข้าข้อมู ล
(Input Device) อื่นๆ เช่ น สแกนเนอร์ เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องอ่านรหัสแท่ง เครื่ องอ่านรหัสสาม
มิติ เป็ นต้น
4.2 ประมวลผล (Processing) คื อ กระบวนการการประมวลผลข้อมู ล ที่ นาเข้าจาก
กระบวนการ Input การเปลี่ ยนแปลงหรื อแปรสภาพข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Output) ที่สามารถ
นาไปช่วยในการตัดสิ นใจ โดยการเปลี่ยนแปลงหรื อแปรสภาพอาจเป็ นการคานวณ การเปรี ยบเทียบ
หรื อวิธีการอื่นๆ ก็ได้ เช่ น การคานวณหาเกรดของนักศึกษาเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน โดยนาคะแนนสอบ
ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งมารวมกัน จากนั้นนาผลรวมไปเปรี ยบเทียบเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เพื่อหาเกรด เป็ นต้น
4.3 ผลลัพธ์ (Output) คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล หรื อเรี ยกว่า สารสนเทศ
(Information) อาจแสดงในรู ป ของรายงาน (Report) หรื อ แบบฟอร์ ม โดยเป็ นสารสนเทศที่ ไ ด้
จะต้องสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง เพื่อการดาเนิ นงานทางธุ รกิจ เช่น เกรดของนักศึกษา มูลค่าการ
ผลิตสิ นค้าในแต่ละวัน มูลค่าการขายสิ นค้าในแต่ละปี เป็ นต้น
4.4 ตอบกลับ (Feedback) คือ ผลลัพธ์ที่ทาให้เกิดการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระบบ เกิดจาก
การเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลกับส่ วนการนาเข้าข้อมูล เช่น ข้อผิดพลาดที่พบจาก
รายงานต่างๆ ซึ่งทาให้ทราบว่าขณะนาเข้าข้อมูลไปสู่ กระบวนการประมวลผลนั้น อาจมีขอ้ ผิดพลาด
เกิ ดขึ้ น หากปรับปรุ งพฤติกรรมการทางานของพนักงาน จะทาให้ได้สารสนเทศที่ มีความถู กต้อง
มากขึ้ น ดั้ง นั้ น Feedback จึ ง ถื อ ว่ า เป็ นกระบวนการส าคัญ ที่ ท าให้ ก ารท างานขององค์ ก รมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากขึ้น
กระบวนการทางานของระบบสารสนเทศ จะเริ่ ม จากการนาเข้า เพื่ อรั บข้อมู ล หรื อ
สารสนเทศ เข้า สู่ ระบบสารสนเทศ จากนั้น ส่ ง ต่ อข้อมู ล หรื อสารสนเทศเข้า สู่ ก ารประมวลผล
กระบวนการการประมวลผลจะทาการแปรสภาพข้อมู ล ให้อยู่ในรู ปแบบของผลลัพธ์ที่ส ามารถ
นาไปใช้งานได้ โดยส่ วนใหญ่ขอ้ มูลที่ถูกนาเข้าสู่ ระบบ และจะถู กจัดเก็บไว้ในระบบ เพื่อรอการ
เรี ยกใช้ ดังนั้นหากมีการใช้งานระบบสารสนเทศเพียงเลือกผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ ระบบก็จะประมวลผล
โดยดึ ง ข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว มาใช้ ง านเพื่ อ ให้ ไ ด้ ส ารสนเทศที่ ต รงกับ ความต้อ งการ จะเห็ น ว่ า
กระบวนการทางานของระบบสารสนเทศแต่ละขั้นตอนจะมีความเกี่ ยวข้องกัน มีการส่ งต่อข้อมูล
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หรื อสารสนเทศ เพื่อทาให้เกิ ดการทางานที่เป็ นระบบ การตรวจสอบความถูกต้องการทางานของ
ระบบ จะตรวจสอบผลจากการประมวลผลของระบบนัน่ ก็คือผลลัพธ์ และส่ วนการนาเข้าข้อมูล นัน่
คื อ สิ่ ง ที่ ผู ้ใ ช้ ต้อ งการ ตรวจสอบมี ค วามสั ม พัน ธ์ แ ละตรงกับ ความต้อ งการหรื อไม่ ซึ่ งเรี ยก
กระบวนการตอบกลับ เพื่อนาผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุ งแก้ไขระบบให้สามารถทางาน
ได้ถูกต้องตรงตามที่ตอ้ งการ
ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเงินเดือน
- การนาเข้า คือ ประวัติพนักงาน วุฒิการศึกษา เงินเดือน การมาทางานของพนักงาน
- ประมวลผล คื อ คานวณวันมาทางานของพนักงาน คานวณการทางานล่ วงเวลาของ
พนักงาน คานวณค่าประกันสังคม คานวณค่ากองทุ นเลี้ ยงชี พ ค านวณเงิ นเดื อนสุ ทธิ สร้ างสลิ ป
เงินเดือน
- ผลลัพธ์ คื อ สลิ ปเงิ นเดื อน รายงานการจ่ายเงิ นเดื อนของพนักงานประจาแต่ละเดื อน
รายงานการมาท างานของพนัก งาน รายงานการท างานล่ วงเวลาของพนัก งาน รายงานสรุ ป ค่ า
ประกันสังคมที่ส่งให้สานักงานประกันสังคม
- ตอบกลับ คือ ความพึงพอใจของพนักงานในความถูกต้องของสลิปเงินเดือน สานักงาน
ประกันสังคมตอบรับเอกสารรายงานสรุ ปค่าประกันสังคมขององค์กร ความพึงพอใจของผูบ้ ริ หาร
องค์กรต่อเอกสารรายงานของระบบ
5. ชนิดของระบบสารสนเทศ
งานที่เกิ ดขึ้นในองค์กรมีมากมาย ขึ้นอยู่กบั เป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ของแต่ละองค์กร
โดยงานหลักคืองานที่เป็ นกิจวัตรประจาวันขององค์กร หรื องานที่จะต้องทาข้อสรุ ปเมื่อเสร็ จสิ้ นงาน
หากมี ก ารนาเครื่ องมื อเข้า มาช่ วยจะทาให้ล ดขั้นตอนและเวลาลงอย่า งมาก จึงนิ ย มนาเอาระบบ
สารสนเทศมาเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้การทางาน จากลักษณะของการทางานที่หลากหลาย จึงมีระบบ
สารสนเทศตามประเภทของงานที่ทา โดยแบ่งชนิดของระบบสารสนเทศออกเป็ น 6 ชนิด ดังนี้
1) ระบบประมวลผลรายการ
2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3) ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
4) ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
5) ระบบสานักงานอัตโนมัติ
6) ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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โดยแต่ละระบบสารสนทเทศ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems: TPS) เป็ นระบบ
สารสนเทศที่ช่วยจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นประจาวันขององค์กร โดยมีคุณลักษณะดังนี้
5.1.1 คุณลักษณะของระบบประมวลผลรายการ
1) จัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นประจาวันของการดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นงานที่เป็ นกิ จวัตร
หลักขององค์กร เช่ น รายการฝาก-ถอนเงินของลูกค้าแต่ละคนที่เกิ ดขึ้นในแต่ละวัน รายการกูเ้ งิ น
ประจาวัน รายการชาระเงินกูป้ ระจาวัน ทะเบียนคนไข้ประจาวัน
2) จัดทาข้อมูลหรื อเอกสารเพื่อดาเนินงานทางธุ รกิจ เช่น การออกใบกากับภาษี
การชาระเงินกู้ การออกใบแจ้งหนี้ การออกใบจ่ายยา การออกใบเสร็ จค่ายา ซึ่ งเอกสารเหล่านี้ เป็ น
การยืนยันผลการทากิจกรรมทางธุ รกิจ
3) มี ก ารปรับ ปรุ งข้อมู ล ให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ เนื่ องจากเป็ นงานที่ เกิ ดขึ้ น
ประจ าวัน ขององค์ ก ร ดัง นั้ น ข้อ มู ล ควรเป็ นข้อ มู ล ณ ปั จ จุ บ ัน เสมอ เพื่ อ น าข้อ มู ล ในระบบ
ประมวลผลรายการไปใช้ในระบบสารสนเทศอื่ น เช่ น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจ และระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการฝากเงิน
หรื อถอนเงิ นในบัญชี ก็จะปรับปรุ งยอดเงินฝากคงเหลือ เมื่อมีการชาระเงินกูก้ ็จะปรับปรุ งยอดค้าง
ชาระเงินกู้ เมื่อคนไข้เข้ามารับการรักษาก็จะปรับปรุ งประวัติการรักษาคนไข้ให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
กระบวนการปรับปรุ งข้อมูลจะกระทาโดยอัตโนมัติจากระบบสารสนเทศประมวลผลรายการ
4) สนับสนุนการตัดสิ นใจแบบมีโครงสร้าง (Unstructured Decisions)
5.1.2 ตัวอย่างระบบประมวลผลรายการ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลจัดซื้ อวัตถุดิบในแต่
ละวัน ระบบบันทึก ยอดสั่งซื้ อสิ นค้า จากลู กค้าประจาวัน ระบบบันทึก รายการส่ งของประจาวัน
ระบบการจองตัว๋ เครื่ องบินประจาวัน ระบบการลงทะเบียนสมัครเรี ยนประจาวัน ระบบบัญชีรายรับ
รายจ่ายประจาวัน เป็ นต้น
5.1.3 เนื่ องจากเป็ นระบบสารสนเทศที่จดั การงานที่กระทาเป็ นงานกิจวัตรประจาวัน
ขององค์ก ร ซึ่ งมี ข ้อ มู ล จ านวนมาก ดัง นั้น สิ่ ง ที่ ต้อ งค านึ ง ในการวิเคราะห์ แ ละออกแบบระบบ
ประมวลผลรายการ ได้แก่
1) การตอบสนองการทางาน (Response time) ต้องมีความรวดเร็ ว
2) สามารถประมวลผลข้อมูลจานวนมาก
3) ผลลัพธ์ที่ได้ตอ้ งมีความถูกต้อง (Accuracy)
4) กรณี ที่ ป ระมวลผลพร้ อ มกั น จากผู ้ใ ช้ ห ลายคนข้ อ มู ล จะต้ อ งมี ค วาม
สอดคล้องกัน (Consistency)
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5.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems: MIS) เป็ น
ระบบสารสนเทศ ที่นาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาจัดทารายงาน เพื่อใช้สาหรับการวางแผนควบคุม
การดาเนินงานขององค์กรในระยะสั้น
5.2.1 คุณลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1) สามารถสร้างรายงานที่อา้ งอิงได้ ตามหลักคณิ ตศาสตร์หรื อสถิติที่เชื่อถือได้
2) ข้อมูลมาจากระบบประมวลผลรายการ หรื อแหล่งข้อมูลภายนอก
3) ส่ วนของรายงานประกอบด้วย 4 ส่ วนดังนี้
(1) ส่ วนรายละเอี ยด เป็ นส่ วนแสดงรายละเอี ยดงานด้านการปฏิบตั ิงานที่
เป็ นกิจวัตรประจาวันขององค์กร วัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมการปฏิบตั ิงานขององค์กร
(2) ส่ วนผลสรุ ป เป็ นส่ วนที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล เพื่อนาไปใช้ในการ
วิเคราะห์แนวโน้มและความเป็ นไปได้ที่จะเกิดปั ญหาในด้านต่างๆ
(3) ส่ วนกรณี เฉพาะ เป็ นข้อมูลที่เกิดจากการกรองตามเงื่อนไขที่ตอ้ งการ
(4) ส่ วนการพยากรณ์ เป็ นข้อมูลการคาดคะเนตามเงื่อบไขที่ตอ้ งการ
4) สนับสนุนการตัดสิ นใจแบบมีโครงสร้าง
5.2.2 ประเภทรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประกอบด้วยดังนี้
1) รายงานตามกาหนดการ (Scheduled Reports) เป็ นรายงานที่ กาหนดตาม
แผนการดาเนิ นงาน เช่ นรายงานประจาวัน รายงานประจาสัปดาห์ รายงานประจาเดื อน รายงาน
ประจาไตรมาส และรายงานประจาปี เป็ นต้น
2) รายงานตามความต้องการ (Demand Reports) เป็ นรายงานที่สร้ างขึ้นตาม
ความต้องการ เช่น รายงานสรุ ปรายการสั่งซื้ อสิ นค้า เพื่อจัดส่ งสิ นค้าตามรายการสั่งซื้ อ รายงานสรุ ป
จานวนยาคงคลัง เพื่อจัดทารายการสัง่ ซื้ อยา เป็ นต้น
3) รายงานกรณี เฉพาะ (Exception Report) เป็ นรายงานที่จดั ทาขึ้นกรณี เฉพาะ
เช่นรายงานจานวนผูล้ งทะเบียนว่างงานที่ข้ ึนทะเบียนว่างงานกับกรมแรงงานในเดือนที่เกิดน้ าท่วม
ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนงาน
4) รายงานพยากรณ์ (Prediction Report) เป็ นรายงานการคาดคะเนสิ่ งที่ จะ
เกิดขึ้นในอนาคต เช่น รายงานการประมาณสัง่ ซื้ อสิ นค้าในเดือนถัดไป เป็ นต้น
5.3 ระบบสนั บสนุ นการตัดสิ นใจ (Decision Support Systems: DSS) เป็ นระบบ
สารสนเทศที่สร้างแนวทางการตัดสิ นใจให้แก่ผใู ้ ช้ โดยมีการสร้างสถานการณ์ จาลองการตัดสิ นใจ
ในแต่ละทางเลือก เพื่อให้ผใู ้ ช้มนั่ ใจในการตัดสิ นใจทางเลือกที่ตอ้ งการ ส่ วนใหญ่เป็ นการตัดสิ นใจ
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ในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ล่วงหน้า ตัวอย่างการทางานระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ดังรู ปที่ 1.2

รู ปที่ 1.2 แสดงส่ วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
จากรู ปที่ 1.2 สามารถอธิ บายได้ว่า ส่ วนประกอบของระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
ประกอบด้วย ผูใ้ ช้หรื อผู ท้ ี่ทาหน้าที่ในการตัดสิ นใจ และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่จดั เก็บซอฟต์แวร์
ระบบสนับ สนุ นการตัดสิ นใจ โดยกระบวนการท างานเริ่ ม จากผูใ้ ช้ป้ อนเงื่ อนไขหรื อตัวแปรที่
ต้องการตัดสิ นใจเข้าสู่ ระบบ โดยผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่จดั เก็บซอฟต์แวร์ จากนั้นซอฟต์แวร์ จะ
ดาเนินการสร้างตัวเลือกและผลลัพธ์การตัดสิ นใจของแต่ละทางเลือก แล้วส่ งผลลัพธ์ไปแสดงผลยัง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อ เป็ นแนวทางช่วยในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้ โดยซอฟต์แวร์ ระบบสนับสนุ น
การตัดสิ นใจ ประกอบด้วยส่ วนการทางาน 4 ส่ วน คือ
- การจัดการฐานข้อมูล ทาหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นใช้ในการตัดสิ นใจเรื่ อง
นั้นๆไว้ หรื อเรี ยกว่า คลังข้อมู ล (Data Warehouse) โดยข้อมูลในฐานข้อมูลจะถู ก นามาใช้ใน
กระบวนการของการสร้างทางเลือกในการตัดสิ นใจ
- การจัดการและโต้ตอบทัว่ ไป ทาหน้าที่การจัดการข้อมูลจากผูใ้ ช้ที่ป้อนเข้าสู่ ระบบ กับ
ส่ วนการจัดการฐานข้อมูล และตัวสร้างระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
- ตัว สร้ า งระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจ ท าหน้า ที่ วิเคราะห์ ต ัวเลื อกการตัด สิ น ใจที่
เป็ นไปได้ และแสดงผลลัพ ธ์ ข องการตัด สิ น ใจในแต่ ล ะทางเลื อ ก โดยอาศัย ผลลัพ ธ์ จ ากส่ ว น
แบบจาลองและการจัดการ
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- แบบจาลองการจัดการ ทาหน้าที่สร้างแบบจาลองการตัดสิ นใจ เป็ นการสร้างทางเลือก
และประมวลผลหาลัพธ์ของแต่ละทางเลือก เพื่อนาไปสร้างระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
5.3.1 คุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
1) จัดเตรี ยมสารสนเทศจากระบบประมวลผลรายการ หรื อคลังข้อมูล
2) มีการสร้างแบบจาลองการตัดสิ นใจโดยจะสร้างทางเลือกในการตัดสิ นใจ
หลายๆ ทางและแสดงผลลัพธ์ของการตัดสิ นใจในแต่ละทางเลือก
3) มีความยืดหยุน่ สามารถสนองตอบความต้องการที่เปลี่ ยนแปลงไปของผูใ้ ช้
เนื่องจากลักษณะของปั ญหามีความไม่แน่นอน และเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
4) เป็ นระบบที่ง่ายต่อการเรี ยนรู ้และใช้งาน
5) สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
6) สนั บ สนุ น ตัด สิ นใจแบบกึ่ งมี โ ครงสร้ า งและการตัด สิ นใจแบบไม่ มี
โครงสร้าง
5.3.2 คลังข้อมู ล คื อแหล่ งรวมข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจที่ รวบรวมมาจาก
ฐานข้อมูลต่างๆ โดยลักษณะมีดงั นี้
1) สามารถอ่านข้อมูลจากคลังข้อมูลได้อย่างเดียว
2) สารสนเทศที่ จ ัด เก็ บ ในคลัง ข้อ มู ล ประกอบด้ว ยสารสนเทศที่ มี ส่ ว น
รายละเอียด ส่ วนผลสรุ ปและส่ วนสารสนเทศกรณี เฉพาะ
3) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ท้ งั ผูใ้ ช้ลาดับสุ ดท้ายและผูบ้ ริ หาร
4) เตรี ยมเครื่ องมือที่สนับสนุนการตัดสิ นใจ
5.3.3 ตัวอย่างระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ เช่ น ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจการ
สั่ง ซื้ อวัตถุ ดิบ มี ก ารสร้ า งแบบจาลองทางเลื อกปริ ม าณการสั่ง ซื้ อวัตถุ ดิบแต่ล ะชนิ ด และแสดง
ผลลัพธ์ปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากทางเลือกในการสั่งซื้ อวัตถุดิบแต่ละทางเลือก เป็ นต้น
5.4 ระบบผู้เชี่ ยวชาญ (Expert Systems: ES) เป็ นระบบสารสนเทศที่จาลองการตัดสิ นใจ
ของมนุ ษย์ผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ ง ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญจะตัดสิ นใจแทนผูใ้ ช้ โดยลอก
เลียนเหตุผลการตัดสิ นใจจากประสบการณ์จริ งของผูท้ ี่เชี่ ยวชาญในเรื่ องนั้น และมีการรวบรวมองค์
ความรู ้ของผูเ้ ชี่ยวชาญไว้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ ส่ วนใหญ่ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญจะถูกนามาใช้
ในการแก้ปัญหายากๆ ที่ตอ้ งอาศัยความรู ้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยเฉพาะ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยตัดสิ นใจ
การให้ความรู ้ คาแนะนา หรื อคาปรึ กษา เสมื อนพูดคุ ยกับผูเ้ ชี่ ยวชาญ ส่ วนใหญ่นิยมนามาใช้ใน
วงการธุ รกิ จ แพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม อุตสาหกรรม โดยองค์ประกอบการทางานของระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญแสดงดังรู ปที่ 1.3

13

ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Expert System)
กฎขั้นพื้นฐาน (Rule Base)
ติดต่อกับผูใ้ ช้
(User Interface)
ผู้ใช้ (User)

กลไกในการวินิจฉัยข้อมูล
(Interface Engine)

องค์ความรู้ (Knowledge Base)

รู ปที่ 1.3 แสดงส่ วนประกอบของระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากรู ปที่ 1.3 สามารถอธิ บายได้วา่ ส่ วนประกอบของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ ประกอบด้วย ผูใ้ ช้
และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งซอฟต์แวรื ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ กระบวนการทางานเริ่ มจาก ผูใ้ ช้ป้อน
ข้อมูลปั ญหาเข้าสู่ ระบบ ผ่านทางเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนั้น
ระบบจะทาการตัดสิ นใจดาเนิ นการแก้ปัญหา โดยเลียนแบบเหตุผลการตัดสิ นใจจากประสบการณ์
จริ ง ของผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ ถู ก รวบรวมเป็ นองค์ค วามรู ้ ไ ว้ใ นระบบ เสมื อ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ กระบวนการทางานของซอฟต์แวร์ ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญประกอบด้วย 3 ส่ วน
คือ
- กฎขั้นพื้นฐาน (Rule Base) เป็ นการควบคุมให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทาการตัดสิ นใจตาม
กฎขั้นพื้นฐานที่สร้างลอกเลียนเหตุผลการตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
- กลไกลการวินิจฉัยข้อมูล (Interface Engine) เป็ นส่ วนที่ทาการวินิจฉัยข้อมูลที่ทาการ
ป้ อนเข้าสู่ ระบบจากผูใ้ ช้ โดยใช้อาศัยข้อมูลจากองค์ความรู ้ที่รวบรวมไว้และใช้วิธีการตัดสิ นใจจาก
กฏขั้นพื้นฐาน
- องค์ความรู ้ คือความรู ้ และเหตุผลของการตัดสิ นใจ ที่รวบรวมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จัดเก็บไว้
เป็ นระบบเพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจในกลไกลการวินิจฉัยข้อมูล
5.4.1 คุณลักษณะของระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
1) เลี ย นแบบวิธีก ารคิ ดและเหตุ ผลของผูเ้ ชี่ ยวชาญจากประสบการณ์ ในการ
แก้ปัญหาจริ งในด้านต่างๆ
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2) ใช้ขอ้ มูลจากคลังข้อมูลของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
3) สนับสนุนการตัดสิ นใจแบบมีโครงสร้าง
5.4.2 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจกับระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญมีลกั ษณะคล้ายกัน ต่างตรงที่
ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจเป็ นระบบที่ เสนอทางเลื อกในการตัดสิ นใจให้แก่ ผูใ้ ช้ ส่ วนระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจะตัดสิ นใจแทนผูใ้ ช้ โดยอาศัยประสบการณ์จริ งของผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.4.3 ตัวอย่างระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ เช่น ระบบวินิจฉัยโรคที่ใช้ในวงการแพทย์ ผูใ้ ช้เพียง
ป้ อนข้อมู ลอาการของโรค ระบบผูเ้ ชี่ ย วชาญจะทาการตัดสิ นใจว่าอาการนั้น ป่ วยเป็ นโรคอะไร
พร้อมทั้งแนะนาวิธีการรักษา และให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคนั้น เป็ นต้น
5.5 ระบบสานักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems: OAS) เป็ นระบบสนับสนุน
กิ จกรรมการทางานของสานักงานที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ละวัน ช่ วยอานวยความสะดวกในการจัดท า
เอกสารต่างๆ ในองค์กร การติดต่อสื่ อสารในองค์กรหรื อนอกองค์กร การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
เพื่อให้การทางานขององค์กรมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
5.5.1 คุณลักษณะของระบบสานักงานอัตโนมัติ
1) เก็บรวบรวมสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลทุกกลุ่มไว้เพื่อการใช้งาน
2) ช่วยการทางานอัตโนมัติดา้ นต่างๆ ได้แก่
(1) การประมวลผลคา (Word Processing) ใช้สาหรับสร้างงานเอกสาร
จดหมาย สิ่ งพิมพ์ต่างๆ
(2) ส่ งข้อความอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อติ ดต่อ
สื่ อสารในองค์กรหรื อระหว่างองค์กร
(3) ทางานร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Work Group Computing)
เพื่อเชื่อมต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กรให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้โดยตรง
(4) การกาหนดการทางานร่ วมกัน (Work Group Scheduling) บางงานอาจ
จาเป็ นต้องทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเพื่อเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน
(5) การจัดการกระแสการทางาน (Work Flow Management) เป็ นระบบที่
แสดงอันดับของกิจกรรมในการทางาน เพื่อให้ได้งานที่สาเร็ จตรงตามเป้าหมายขององค์กร
3) สนับสนุนการตัดสิ นใจแบบมีโครงสร้าง
5.5.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง ระบบสานักงานอัตโนมัติกบั ระบบ
ประมวลผลรายการได้แก่
1) เทคโนโลยีการสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการช่วยสร้างแบบฟอร์ ม
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานร่ วมกับฐานข้อมูลของระบบประมวลผลรายการ
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2) เทคโนโลยีการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม (Work Group Technology) เช่น การ
ทางานที่มีการใช้งานของผูใ้ ช้หลายคนเพื่อเข้าถึงและปรับปรุ งข้อมูลร่ วมกันจากการทางานที่เกิดขึ้น
ประจาวัน ทาให้ขอ้ มูลในแต่ละแผนกขององค์กรมี ความสอดคล้องเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน ทาให้ลด
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
3) เทคโนโลยีขอ้ ความอิเล็กทรอนิ ก ส์ (Electronic Messing Technology)
พนักงานสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ดว้ ยการส่ งข้อความอิ เล็กทรอนิ กส์ ทาให้พนักงานทุกคน
สามารถรับทราบข่าวสารขององค์กร
4) เทคโนโลยีชุดโปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ (Office Automation Suite
Technology) นาโปรแกรมที่ใช้ในสานักงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
5) เทคโนโลยีรูปภาพ (Imaging Technology) เป็ นการผสมผสานกันระหว่าง
รู ปภาพและแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการทางาน หรื อการสแกนรู ปภาพ ช่วยทาให้องค์กร
ประหยัดค่าใช้จ่าย
5.6 ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริ หารระดับสู ง (Executive Information Systems: EIS) เป็ น
ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย
สารสนเทศที่ ไ ด้ส ามารถช่ วยพยากรณ์ และวิเคราะห์ แนวโน้ม ต่า งๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับการควบคุ ม
นโยบาย และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยใช้งานร่ วมกับระบบสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจ
5.6.1 คุณลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
1) ใช้งานง่าย ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องมีทกั ษะทางคอมพิวเตอร์ สูง
2) สารสนเทศที่ได้จะอยูใ่ นรู ปแบบของรู ปภาพ แผนภาพ ตาราง หรื อกราฟ
3) แหล่งข้อมูลที่ใช้มาจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร
4) มีระบบรักษาความปลอดภัยสู ง
5) ทางานร่ วมกับระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสิ นใจ
6) สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ ว
7) สนับสนุนการตัดสิ นใจแบบไม่มีโครงสร้าง
5.6.2 ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง เช่น ระบบวิเคราะห์แนวโน้มผล
ประกอบการในอนาคตขององค์กร ระบบวิเคราะห์ผลประกอบการขององค์กรเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง
ระบบวิเคราะห์ผลกาไรจากการผลิตสิ นค้า เป็ นต้น
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6. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
เป็ นระบบสารสนเทศที่ พฒั นาขึ้ นมา เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ น กิ จกรรมของธุ รกิ จ ช่ วย
ส่ งเสริ มให้องค์กรสามารถประสานงานและใช้ข ้อมู ลร่ วมกันอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทั้งในระดับ
ปฏิบตั ิงานรวมถึงระดับบริ หาร โดยสามารถจาแนกระบบสารสนเทศทางธุ รกิจตามหน้าที่ของธุ รกิจ
ได้ดงั นี้
6.1 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็ นระบบสารสนเทศที่จดั การข้อมูลทางด้านการเงิน
ขององค์กร โดยทาการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศทางการบัญชี ที่ใช้ใน
การตัด สิ น ใจ โดยข้อ มู ล ที่ ใ ช้ส าหรั บ การประมวลผลจะมาจากทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก ร
ตัวอย่าง ระบบบัญชี การเงิน เป็ นระบบสารสนเทศที่ บนั ทึกข้อมูลในรู ปตัวเลขทางการเงิน เช่น งบ
กาไรขาดทุน งบดุลและงบกระแสเงินสด เพื่อนาเสนอรายงานข้อมูลการเงินขององค์กร
6.2 ระบบสารสนเทศทางการเงิน เป็ นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร
เช่น การพยากรณ์ ขอ้ มูลทางด้านการเงินขององค์กรในกรณี ที่ยงั ดาเนิ นการผลิตสิ นค้าเท่าเดิม หรื อ
เพิ่มจานวนการผลิต เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
6.3 ระบบสารสนเทศทางการตลาด เป็ นระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการตลาดของ
องค์กร เช่น ระบบสารสนเทศที่ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าของผูใ้ ช้ หรื อการส่ งเสริ มการขาย
ในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งช่ วยทาให้สามารถวางแผนทางด้านการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทาให้องค์กรมี
รายได้เพิ่มขึ้น
6.4 ระบบสารสนเทศทางการผลิตและการดาเนินงาน เกี่ ยวข้องกับการควบคุ มคุ ณภาพ
ทางด้านการผลิตและการดาเนินงาน เช่น การบันทึกปริ มาณของวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ปที่เก็บไว้
ในคลัง เพื่อควบคุมไม่ให้สินค้าคงคลังมีปริ มาณมากเกิ นความจาเป็ น หรื อไม่ให้มีปริ มาณน้อยกว่า
ความต้องการ
6.5 ระบบสารสนเทศด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล เป็ นระบบสารสนเทศที่ ส นับ สนุ น การ
ดาเนิ นงานด้านทรั พยากรบุ คคล ตั้งแต่การวางแผน การจ้างงาน การพัฒนาและฝึ กอบรม ค่าจ้าง
เงินเดือน การดาเนินการทางวินยั เพื่อให้การบริ หารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิ ทธิ ภาพ
7. คุณสมบัติของสารสนเทศทีด่ ี
วัตถุประสงค์ของการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร เนื่องจากระบบสารสนเทศเป็ น
เครื่ องมื อที่ ใช้ส าหรั บ จัดการข้อมู ล ให้เป็ นสารสนเทศที่ ส ามารถนาไปใช้งานได้ เพื่ อท าให้ก าร
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ท างานขององค์ก รเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นั้น สารสนเทศที่ ไ ด้ค วรมี คุ ณ สมบัติ ที่ ดี ซ่ ึ ง
ประกอบด้วย 5 ประการดังนี้
7.1 ตรงกับความต้ องการ (Relevance) สารสนเทศที่ดีตอ้ งตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ หากสารสนเทศมี ความถู กต้องแต่เนื้ อหาไม่ตรงกับความต้องการก็ไม่
สามารถนาไปประโยชน์ได้
7.2 ทันเวลาต่ อการนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ (Timeliness) สารสนเทศที่ดีตอ้ งทันเวลาต่อ
การนาไปใช้ประโยชน์ และทันต่อเหตุการณ์ไม่ลา้ สมัยในช่วงเวลาที่ตอ้ งการใช้งาน หากสารสนเทศ
ที่ไ ด้มีค วามล้า สมัย หรื อประมวลผลช้า ก็ จะท าองค์ก รสู ญเสี ย เวลาและรายได้ เพราะต้องจัดท า
สารสนเทศที่ตอ้ งการใหม่ ทาให้สูญเสี ยทั้งกาลังคนและกาลังทรัพย์
7.3. มีความเทีย่ งตรง (Accurate) สารสนเทศที่ดีตอ้ งมีความเที่ยงตรง ซึ่ งหมายถึง ทุกครั้ง
ที่มี ก ารเรี ย กใช้ส ารสนเทศจะได้ส ารสนเทศที่ ถูก ต้อง ครบถ้วนสมบู รณ์ แม่ นย า และปลอดภัย
ความหมายของคาว่าปลอดภัยคือ สารสนเทศจะนาเสนอเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นัน่ คือ ผูใ้ ช้
ที่ เกี่ ย วข้องข้อมู ล เดี ย วกันจะได้ส ารสนเทศเดี ยวกัน บุ ค คลอื่ นที่ ไ ม่ เกี่ ยวข้องจะไม่ ส ามารถเห็ น
สารสนเทศนั้นได้
7.4. ประหยัด (Economy) สารสนเทศที่ดีตอ้ งใช้ทรัพยากรอย่างคุ ม้ ค่า ใช้ทรัพยากรเท่าที่
จาเป็ น หากสารสนเทศใดใช้ทรัพยากรมากค่าใช้จ่ายก็จะสู งตามมา ในบางกรณี หากระบบงานเดิมที่
ใช้งานอยู่ใช้เทคโนโลยีที่ลา้ สมัย เมื่อเปลี่ ยนใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ทนั สมัยกว่าอาจจะส่ งผลให้เสี ย
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการปรับปรุ งระบบแต่ยงั คงใช้เทคโนโลยีเดิม
7.5. มีประสิ ทธิภาพ (Efficiency) สารสนเทศที่ดีตอ้ งมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนาเสนอได้
อย่างเที่ยงตรงรวดเร็ ว และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
8.ระบบสารสนเทศกับการใช้ งาน
การใช้งานระบบสารสนเทศของบุคคลในองค์กรจะแตกต่างกันไปตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและแต่ละองค์กรก็จะแตกต่างกันไป
ตามโครงสร้างองค์กร องค์กรส่ วนใหญ่จะแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบเป็ น 4 ระดับ คือ
8.1 ผู้ บ ริ หารระดั บ สู ง เป็ นระดับวางแผนระยะยาว ควบคุ มนโยบาย การวางแผนเชิ ง
กลยุทธ์เพื่อไปสู่ เป้ าหมายขององค์กรที่วางไว้ สารสนเทศที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ นสารสนเทศผลสรุ ปที่
สามารถน ามาใช้ป ระกอบการตัด สิ น ใจ แหล่ ง ที่ ม าของสารสนเทศจะมี ท้ งั ภายในองค์ก รและ
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ภายนอกองค์กร ส่ วนใหญ่จะใช้สารสนเทศจากภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร เช่ น ประธาน
บริ ษทั เจ้าของกิจการ ผูอ้ านวยการสู งสุ ด ประธานกรรมการบริ หารขององค์กร เป็ นต้น
8.2 ผู้บริ หารระดับกลาง เป็ นระดับวางแผนระยะสั้น เกี่ยวข้องกับงานจัดการและควบคุม
ปริ มาณ เวลา และด้านการประเมินผลการทางาน แหล่งสารสนเทศที่ใช้จะมาจากทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นสารสนเทศจากภายในองค์กร เช่น ผูจ้ ดั การสาขา ผูจ้ ดั การ
โรงงาน ผูอ้ านวยงานกองงาน ผูอ้ านวยการสานักงาน เป็ นต้น
8.3 ผู้บริ หารระดับ ล่ าง เป็ นผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ย วข้องกับการวางแผนและควบคุ มดู แลการ
ปฏิบตั ิงาน สารสนเทศที่ใช้จะเกี่ยวกับการพัฒนางานแบบวันต่อวัน เช่น หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่ าย
หัวหน้าคนงาน เป็ นต้น
8.4 พนักงานระดับปฏิบัติงาน เป็ นบุคคลที่ทาหน้าที่ปฏิบตั ิงานกิ จกรรมหลักในองค์กร
ตามค าสั่ ง ผู ้บ ริ ห ารระดับ ล่ า ง เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง วางแผนไว้ เช่ น
พนักงานขาย พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน พนักงานประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
ประเภทข้ อมูลและสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้ องกับบุคคลในองค์ กร
บุคคลในองค์กรแต่ละระดับการทางานจะมีความต้องการรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้และ
แหล่งที่มาของสารสนเทศต่างกัน ดังนี้
- ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง จะมี ค วามต้อ งการใช้ ส ารสนเทศที่ มี ก ารกลั่น กรองเป็ นอย่ า งดี
แหล่งที่มาของข้อมูลจะมาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นข้อมูลจากภายนอก
ซึ่งเป็ นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความอยูร่ อดขององค์กร เช่น นโยบายของภาครัฐ การผลิตสิ นค้าของ
คู่แข่ง นโยบายของพันธมิตรการค้า ข้อมูลถูกจัดเป็ นข้อสรุ ป แสดงผลในรู ปแบบ แผนภาพ แผนภูมิ
ภาพเคลื่ อ นไหว ที่ ส ามารถเข้ า ใจได้ ง่ า ย เช่ น แผนภาพแสดงผลประกอบการของบริ ษัท
ภาพเคลื่ อนไหวแสดงการเติ บโตของบริ ษ ทั ตั้ง แต่ ก่อตั้ง จนถึ งปั จจุ บนั และอี ก 10 ปี ในอนาคต
แผนภูมิเปรี ยบเทียบผลประกอบการของบริ ษทั และบริ ษทั คู่แข่งในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา เป็ นต้น
ชนิ ดของระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้องได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่ อผูบ้ ริ หารระดับ สู ง , ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ,ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ และระบบสานักงานอัตโนมัติ
- ผูบ้ ริ หารระดับกลางจะมีความต้องการใช้สารสนเทศที่มีรายละเอียดมากขึ้นจากผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง แหล่งที่มาของข้อมูลจะมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รู ปแบบข้อมูลจะเป็ นข้อสรุ ป
ที่มีรายละเอียดมากกว่าผูบ้ ริ หารระดับสู ง แสดงผลในรู ปแบบแผนภาพ แผนภูมิ ตาราง ที่สามารถดู
รายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติม เช่ น แผนภูมิแสดงมูลค่าการขายเปรี ยบเทียบมูลค่าการผลิ ตประจา
ไตรมาส ตารางแสดงผลประกอบการในระยะเวลา 3 ปี แผนภูมิเปรี ยบเทียบต้นทุนและกาไรของ
บริ ษทั ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่ งข้อมูลแต่ละรายการสามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ชนิ ดของระบบ
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สารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ และ
ระบบสานักงานอัตโนมัติ
- ผูบ้ ริ หารระดับล่าง ผูบ้ ริ หารระดับล่างจะมีความต้องการใช้สารสนเทศที่มีรายละเอียด
มากขึ้นจากผูบ้ ริ หารระดับกลาง แหล่งที่มาของข้อมูลจะมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร แต่
ส่ วนใหญ่จะเป็ นแหล่งข้อมูลภายในองค์กร เนื่ องจากผูบ้ ริ หารระดับล่าง จะเกี่ยวข้องกับงานภายใน
องค์ก รเป็ นส่ วนใหญ่ ข้อมู ลส่ วนใหญ่ที่ ใช้จะเป็ นข้อสรุ ป ผลการดาเนิ นงานที่ เป็ นงานหลักของ
องค์กรจะแสดงในรู ปแบบของตารางหรื อรายงานที่แสดงรายละเอียดและข้อสรุ ปของรายละเอียด
เช่น รายงานสรุ ปการขายสิ นค้าแต่ละรายการในแต่ละวัน รายงานสรุ ปการผลิตสิ นค้าแต่ละรายการ
ในแต่ละวัน รายงานการรายงานตัวของนักศึ กษาที่เข้าใหม่แยกตามสาขาวิชา เป็ นต้น ชนิ ดของ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และระบบสานักงานอัตโนมัติ
- พนักงานระดับปฏิ บตั ิการ พนักงานระดับปฏิ บตั ิการจะเป็ นกลุ่ มบุ คคลที่ ทาให้เกิ ด
สารสนเทศในองค์กร เช่ น รายการขายสิ นค้า ของพนักงานแต่ละคน จานวนการผลิ ตสิ นค้าของ
แผนกผลิต ซึ่ งสารสนเทศที่ใช้จะมีรายละเอียดและข้อสรุ ปของรายละเอียด เพื่อแสดงให้เห็นถึงผล
การปฏิ บ ตั ิ ง าน แหล่ ง ที่ ม าของข้อ มู ล จะมาจากภายในองค์ก รเป็ นส่ ว นใหญ่ ชนิ ด ของระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระบบประมวลผลรายการและระบบสานักงานอัตโนมัติ
9. รู ปแบบการตัดสิ นใจ
การทางานหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในองค์กรแต่ละองค์กร มีขอบเขตความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกันไปในแต่ละระดับ ซึ่ งขอบเขตความรับผิดชอบจะเกี่ ยวข้องกับรู ปแบบการ
ตัดสิ นใจ โดยแบ่งรู ปแบบการตัดสิ นใจออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
9.1 การตัดสิ นใจแบบมีโครงสร้ าง (Structure Decision) เป็ นการตัดสิ นใจที่มีการวางแผน
ไว้ล่วงหน้า มีแนวทางการตัดสิ นใจที่ชดั เจน เป็ นการตัดสิ นใจที่รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องเกิ ดเหตุการณ์
นั้น ขึ้ น และก าหนดวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ก ับ เหตุ ก ารณ์ น้ ัน การตัด สิ น ใจรู ป แบบนี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการ
ตัดสิ นใจของพนักงานระดับปฏิบตั ิงาน ที่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดหรื อนโยบายขององค์กรที่วางไว้
ตั้งแต่เริ่ มต้นปฏิบตั ิงาน ตัวอย่างเช่น การตัดสิ นใจนาสิ นค้าจากคลังมาวางขายหน้าร้านเมื่อสิ นค้าใน
ร้านใกล้หมดของพนักงานสต๊อกสิ นค้า การนาส่ งจดหมายตามที่อยู่ของพนักงานไปรษณี ย ์ การทา
ธุ รกรรมทางการเงินให้กบั ลูกค้าของพนักงานเคาน์เตอร์ ธนาคาร เป็ นตัน
9.2 การตัดสิ นใจแบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-Structure Decision) เป็ นการตัดสิ นใจที่อยู่
กึ่ ง กลางระหว่างการตัดสิ นใจแบบมี โครงสร้ า งและการตัดสิ นใจแบบไม่ มี โครงสร้ า ง เป็ นการ
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ตัดสิ นใจที่ ค าดเดาว่า เหตุ ก ารณ์ น้ ัน อาจจะเกิ ดขึ้ น การตัดสิ นใจรู ป แบบนี้ เป็ นการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารระดับกลางและผูบ้ ริ หารระดับล่าง ที่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ในการทางานร่ วมกับนโยบาย
การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กร ตัวอย่างเช่น การสั่งซื้ อสิ นค้าที่ขายดี เมื่อสิ นค้านั้น
กาลังจะหมด แต่ยงั ไม่ถึงกาหนดการสั่งซื้ อสิ นค้าของผูจ้ ดั การสาขา การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อประกัน
ชีวติ ของพนักงานทั้งบริ ษทั จากบริ ษทั ประกันภัยที่นาเสนอขายจานวน 3 บริ ษทั การตัดสิ นใจเปลี่ยน
บริ ษทั รักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน
9.3 การตัดสิ นใจแบบไม่ มีโครงสร้ าง (Unstructured Decision) เป็ นการตัดสิ นใจที่ไม่อาจ
คาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ เป็ นการตัดสิ นใจที่อาศัยประสบการณ์ของผูต้ ดั สิ นใจ เพราะเกี่ยวข้อง
กับ ความอยู่ ร อดขององค์ ก ร การตัด สิ น ใจรู ป แบบนี้ เป็ นการตัด สิ น ใจของผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง
ตัวอย่างเช่ น การตัดสิ นใจสร้ างโรงงานผลิ ตสิ นค้าเพิ่มจากเดิ ม การตัดสิ นใจเปลี่ ยนนโยบายการ
ทางานขององค์กร การตัดสิ นใจสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อไม่สั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิ ต การตัดสิ นใจลดราคา
สิ นค้าตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม
10. บทสรุ ป
องค์กรใดก็ตาม หากมี การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการทางาน จะทาให้การทางาน
ขององค์กรนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือที่จดั การกับข้อมูลและสารสนเทศที่
สาคัญขององค์กรและเรี ยกใช้สารสนเทศจากระบบได้ทุกเวลาที่ตอ้ งการ ทาให้ผูบ้ ริ หารสามารถ
มองเห็ นภาพรวมการทางานทั้งหมดขององค์กร ระบบสารสนเทศที่ ดีตอ้ งตรงกับ ความต้องการ
ทันสมัยทันเวลาต่อการนาไปใช้ เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์และปลอดภัย ซึ่ งความปลอดภัยในการ
ใช้งานเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งสาหรับระบบสารสนเทศที่มีผเู ้ กี่ยวข้องจานวนมาก การกาหนดสิ ทธิ์
ในการเข้าถึ งสารสนเทศเฉพาะบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องเท่านั้นเป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากระบบ
สารสนเทศจะเป็ นแหล่งรวมข้อมูลที่สาคัญขององค์กร ดังนั้นหากสารสนเทศตกอยูใ่ นมือของบุคคล
ที่ ไม่ หวัง ดี จะก่ อให้เกิ ดผลเสี ย แก่ องค์กรได้ และสารสนเทศที่ดีต้องใช้ท รั พ ยากรอย่างประหยัด
ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องมีประสิ ทธิภาพ
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11. คาถามท้ายบท
1. อธิบาย ความหมายของ ระบบ
2. ระบบแบ่งออกเป็ นกี่ชนิดอะไรบ้าง
3. แนวทางการศึกษาระบบงานประกอบด้วยกี่แนวทาง อะไรบ้าง
4. ส่ วนประกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย
5. ชนิดของระบบสารสนเทศ มีอะไรบ้าง จงสรุ ปมาให้เข้าใจพอสังเขป
6. คุณสมบัติของสารสนเทศที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้าง
7. อธิบายการใช้สารสนเทศของบุคคลในองค์กร
8. รู ปแบบการตัดสิ นใจแบ่งออกเป็ นกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
9. ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจแตกต่างจากระบบผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างไร
10. อธิบายคุณลักษณะของระบบผูเ้ ชี่ยวชาญประกอบด้วยอะไรบ้าง
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