
บทที ่6  

ระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบ 
 

6.1 ข้อมูลและสารสนเทศ 

ข้อมูล (Data) หมายถึงค่าความจริง ซึ่งแสดงถึงความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้น เช่น ชื่อพนักงานและ

จ านวนชั่วโมงการท างานในหนึ่งสัปดาห์, จ านวนสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า เป็นต้น ข้อมูลมีหลายประเภท 

เช่น ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลเสียงและข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ซึ่งข้อมูลชนิดต่างๆ 

เหล่านี้ใช้ในการน าเสนอค่าความจริงต่างๆ โดยค่าความจริงที่ถูกน ามาจัดการและปรับแต่งเพื่อให้มี

ความหมายแล้ว จะเปลี่ยนเป็นสารสนเทศ 

สารสนเทศ (Information) หมายถึงกลุ่มข้อมูลที่ถูกจัดการตามกฎหรือถูกก าหนดความสัมพันธ์ให้ 

และต้องผ่านการ processed เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นเกิดประโยชน์หรือมีความหมายเพิ่มขึ้น  ซึ่งต้องมี

คุณสมบัติดังนี้จึงถือได้ว่าเป็นสารสนเทศที่ดี 

 ความถูกต้องเที่ยงตรง แม่นย า (accurate) 

 มีความเชื่อถือได้ 

 ความทันต่อการใช้งาน 

 ความสมบูรณ์ ตรงตามประเด็นที่ต้องการ 

 ยอมรับได้ 

 ใช้งานได้ง่าย 

 มีความคุ้มทุน 

 มีความชัดเจน 

 สามารถตรวจสอบได้ 

 มีความยืดหยุ่น 

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ ดังแสดงในรูปที่ 6-1 
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รูปที่ 6-1 แสดงความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ 

 

6.2 ระบบสารสนเทศ (Information system หรือ IS)  

ระบบแบบเฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มของส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่

ท างานเกี่ยวข้องกันในการเก็บ (น าเข้า), จัดการ (ประมวลผล) และเผยแพร่ (แสดงผล) ข้อมูลและสารสนเทศ

และสนับสนุนกลไกลของผลสะท้อนกลับ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ แสดงดังรูปที่ 6-2 

 
รูปที่ 6-2 แนวคิดของระบบสารสนเทศ 

 

ความสามารถของระบบสารสนเทศ 

 มีการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ ได้ผลรวดเร็วและถูกต้อง 

 สามารถใช้สื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 

 สามารถใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงงานกันได้ 

 มีขอบเขตของช่วงเวลา เพื่อบอกความทันสมัยของสารสนเทศ 
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 สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 สนับสนุนข้อมูลย้อนหลังเพื่อการศึกษาของระบบ 

 เป็นการฝึกการท างานประจ าขององค์กร 

 การบริการที่ดีขึ้น 

 เป็นรูปแบบขององค์กรที่ชัดเจน 

 เป็นระบบการท างานในรูปแบบอัตโนมัติ 

 

6.3 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

  ระบบสารสนเทศประกอบด้วย 5 ส่วน คือ บุคลากร ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระเบียบปฏิบัติการ และ

ข้อมูล ดังรูปที่ 6-3 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 บุคลากร (People) เน่ืองจากทุกๆงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จะต้องกระท าโดยบุคลากร 

หรือ ผู้ใช้ (user) ทั้งสิ้น ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของระบบ

สารสนเทศ 

 ระเบียบปฏิบัติการ (Procedure) เป็นกฎหรือแนวทางส าหรับบุคลากรในการใช้ซอฟแวร์ 

ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล ระเบียบปฏิบัติการอาจรวมถึงคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ที่

ผู้ช านาญด้านคอมพิวเตอร์เขียนขึ้นก็ได้ 

 ซอฟต์แวร์ (Software) หรือ โปรแกรม (Program) ประกอบด้วยค าสั่งหลายๆ ค าสั่งที่บอก

ให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะต้องท างานตามขั้นตอนอย่างไร ซอฟต์แวร์ท าหน้าที่แปลงข้อมูล 

หรือข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ (information) 

 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ 

ได้แก่ คีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ หน่วยระบบ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ฮาร์ดแวร์จะถูกควบคุมโดย

ซอฟต์แวร์ 

 ข้อมูล (Data) เป็นค่าความจริงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
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รูปที่ 6-3 แสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

6.4 การไหลของสารสนเทศในองค์กร 

 องค์กร คือ การรวมตัวของหน่วยงานย่อย ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ภายใต้สิ่งแวดล้อม ที่มี

ผลต่อการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศขององค์กรนั้น ๆ 

  ระบบ หมายถึง การน าองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ คน (People) ทรัพยากร (Resource) แนวคิด

(Concept) และขบวนการ (Process) มาผสมผสานการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่าง

หนึ่งที่วางแผนไว ้

 ในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลระบบสารสนเทศ 

ไม่เพียงแต่ใช้เก็บบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการด าเนินงานธุรกิจประจ าวันเท่านั้น แต่ยังใช้เพื่อ

สนับสนุนการไหลของสารสนเทศในองค์กรทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยก่อนอ่ืนต้องเข้าใจโครงสร้าง

องค์กร และศึกษาลักษณะงานพื้นฐานที่แตกต่างกันในองค์กร รวมถึงหน้าที่ของพนักงานภายในฝ่าย

เหล่านั้น  

ภายในองค์กรจะมีการแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีฝ่ายเฉพาะซึ่งแบ่งตามหน้าที่พื้นฐาน

ดังนี้ คือ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการผลิต และฝ่ายวิจัย อาจจะใช้ชื่อแตกต่างกันไป

ในแต่ละองค์กร  ในรูปที่ 6-4 แสดงลักษณะพื้นฐานขององค์กร 

 ฝ่ายบัญชี (Accounting) ท าหน้าที่บันทึกกิจกรรมต่างๆ ทางการเงินทั้งหมด เช่น สั่งซื้อ

สินค้า ค านวณค่าแรง 
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 ฝ่ายการตลาด (Marketing) ท าหน้าที่การวางแผน ก าหนดราคา โฆษณาประชาสัมพันธ์ 

ขายและกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้า 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human resource) ท าหน้าที่ประกาศรับสมัคร คัดเลือกพนักงาน

ฝึกอบรม ออกหมายเลขประจ าตัว โดยท างานสัมพันธ์กับบุคลากรแต่ละฝ่ายภายในองค์กร 

 ฝ่ายการผลิต (Production) ท าหน้าที่ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบต่าง 

 ฝ่ายวิจัย (Research) ท าหน้าที่วิเคราะห์ ศึกษา และน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

และการบริการต่าง ๆ 
 

 
รูปที่ 6-4 ลักษณะพื้นฐานขององค์กร [คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่, 2007] 

6.5 ระดับการบริหารจัดการ 

ภายในองค์กรต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรคงอยู่หรือพัฒนาขึ้น จึงมีระบบการบริหาร

จัดการเกิดขึ้น เราสามารถเปรียบเทียบองค์กรได้กับรูปพีระมิด โดยที่ส่วนฐานของพีระมิดแต่ละองค์กรก็คือ 

พนักงานฝ่ายต่างๆ ที่มีหน้าที่ผลิตและให้บริการ เหนือขึ้นมาคือบุคลากรระดับผู้บริหาร เช่น หัวหน้างาน ผู้

คุมงาน ผู้จัดการเขต หรือรองประธานบริษัท บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการวางแผน  ชี้น า อ านวยการ 



 
208 ระบบสารสนเทศ 

จัดระบบงาน และควบคุมการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ดังนั้นการบริหารจัดการในองค์กร สามารถแบ่งเป็น 3 

ระดับ ดังแสดงในรูปที่ 6-5 รายละเอียดแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้ 

 หัวหน้างาน (Supervisor) ท าหน้าที่ในการจัดการและติดตามการท างานของพนักงานหรือ

ลูกจ้างที่ท าหน้าที่ผลิตหรือให้บริการสินค้าต่างๆภายในองค์กร ดังนั้นหัวหน้างานจะต้อง

รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆที่ เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ติดตามเหตุการณ์

ประจ าวันและท าการแก้ไขให้ถูกต้องทันทีถ้าจ าเป็น 

 ผู้บริหารระดับกลาง (Middle-level Manger) ท าหน้าที่ควบคุมและวางแผนที่เรียกว่า แผน

ยุทธวิธี (Tactical Planning) รวมทั้งท าการตัดสินใจเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมายจองแผนระยะยาว 

 ผู้บริหารระดับสูง (Top-level Manager) ท าหน้าที่วางแผนระยะยาวที่เรียกว่า แผนกลยุทธ์

(Strategic Planning) โดยเป็นผู้ที่ต้องการสารสนเทศเพื่อช่วยวางแผนการเจริญเติบโตของ

องค์กรในอนาคต และก าหนดทิศทางขององค์กร 
 

 
 

รูปที่ 6-5 ระดับของการบริหาร [คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่, 2007] 

 

6.6 การไหลของสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 การบริหารงานในแต่ละระดับต้องการสารสนเทศที่แตกต่างกัน ผู้บริหารระดับสูงต้องการ

สารสนเทศที่สรุปจากเงื่อนไขต่างๆ ทางธุรกิจ และต้องการสารสนเทศจากภายนอกองค์กรอีกด้วย เนื่องจาก

การบริหารระดับสูงจ าเป็นต้องพยากรณ์และวางแผนส าหรับเหตุการณ์ต่างๆในระยะยาว ผู้บริหาร

ระดับกลางต้องการสารสนเทศที่สรุปเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อพัฒนางบประมาณของโครงการ
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ต่างๆ และประเมินผลการท างานของหัวหน้างาน หัวหน้างานต้องการสารสนเทศที่มีรายละเอียดเป็น

ปัจจุบันแบบวันต่อวันเพื่อให้การปฏิบัติงานในฝ่ายเป็นไปอย่างราบร่ืน เพื่อสนับสนุนความต้องการที่ต่างกัน 

การไหลของสารสนเทศจึงไหลในทิศทางที่ต่างกัน แสดงในรูปที่ 6-6 

 ส าหรับผู้บริหารระดับสูง สารสนเทศจะไหลภายในองค์กรทั้ งแนวตั้งและแนวนอน ผู้บริหาร

ระดับสูงต้องการสารสนเทศจากระดับล่างจากทุกฝ่ายและต้องการสารสนเทศจากภายนอกองค์การมาช่วย

ในการตัดสินใจ 

 ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง สารสนเทศจะไหลในแนวตั้งและแนวนอน ข้ามสายงานต่างๆตาม

บทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร 

 ส าหรับหัวหน้างาน สารสนเทศส่วนใหญ่จะไหลในแนวตั้งเป็นหลัก เนื่องจากหัวหน้างานต้อง

ติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารระดับกลางและบุคลากรภายใต้การควบคุม 

 เมื่อทราบว่าองค์กรขนาดใหญ่มีโครงสร้างและมีการไหลของสารสนเทศอย่างไรภายในองค์กร 

ต่อไปก็ควรจะทราบว่าระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ท างาน ต้องมีการเตรียมการที่เหมาะสมเพื่อที่จะ

สนับสนุนความต้องการในการใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละประเภทได้ 
 

 
รูปที่ 6-6 การไหลของสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่, 2007] 

 

6.7 ประเภทของระบบสารสนเทศ 

องค์ประกอบส่วนใหญ่ของระบบสารสนเทศ (Information System) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ท างาน 

องค์กรขนาดใหญ่จะมีระบบที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูล ซึ่งแต่ละองค์กร

จะใช้ชื่อระบบแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไประบบสารสนเทศจะมีดังนี้ ระบบประมวลผลรายการ ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบสนับสนุนผู้บริหาร แสดงในรูปที่ 6-7 



 
210 ระบบสารสนเทศ 

 ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS) ระบบนี้จะบันทึก

รายการประจ าวัน เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จช าระเงิน จ านวนสินค้าคงคลัง และจ านวน

ผลผลิต ระบบประมวลผลรายการช่วยหัวหน้างานสร้างฐานข้อมูลที่เป็นพื้นฐานส าหรับ

ระบบสารสนเทศอื่น ๆ 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) ท าหน้าที่น า

ข้อมูลจากระบบประมวลผลรายการมาสรุปให้เป็นรายงานส าหรับผู้บริหารระดับกลาง 

เช่นรายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์ รายงานตารางการผลิต 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เป็นการจัดเตรียม

เคร่ืองมือที่ยืดหยุ่นส าหรับการวิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู้บริหาร

ระดับกลางและระดับอ่ืนๆ ในองค์กรมีข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ เช่น

ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ และแนวโน้มจากภายนอกองค์กร และเช่นเดียวกับระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการคือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะใช้ข้อมูลจากระบบ

ประมวลผลรายการ 

 ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Support System: ESS) หรือรู้จักกันในชื่อของระบบ

สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive Information System: EIS) เป็นระบบที่ใช้งานง่าย 

มีการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เป็นการสรุปขั้นสูง ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง

สามารถมองเห็นภาพรวมการด าเนินงานของบริษัท และช่วยพัฒนาแผนกลยุทธ์ ระบบ

สนับสนุนผู้บริหารเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลภายในจากระบบประมวลผลรายการและ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกับข้อมูลที่ได้จากภายนอกองค์กร 
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รูปที่ 6-7 ระบบสารสนเทศที่ใชค้อมพิวเตอร์ท างาน [คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่, 2007] 

 

6.8 ระบบประมวลผลรายการ 

ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS) เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ

การบันทึกและประมวลข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรมหรือการปฏิบัติงานประจ าหรืองานขั้นพื้นฐานขององค์การ 

เช่น การซื้อขายสินค้า การบันทึกจ านวนวัสดุคงคลัง เมื่อใดก็ตามที่มีการท าธุรกรรมหรือปฏิบัติงานใน

ลักษณะดังกล่าวข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นทันที เช่น ทุกครั้งที่มีการขายสินค้า ข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คือ ชื่อลูกค้า 

ประเภทของลูกค้า จ านวนและราคาของสินค้าที่ขายไป รวมทั้งวิธีการช าระเงินของลูกค้า       

     1) วัตถุประสงค์ของ  TPS 

1. มุ่งจัดหาสารสนเทศทั้งหมดที่หน่วยงานต้องการตามนโยบายของหน่วยงานหรือตาม

กฎหมาย เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน 

2.  เพื่อเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานประจ าให้มีความรวดเร็ว  

3. เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานมีความถูกต้องเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกันและรักษาความลับได้  

4. เพื่อเป็นสารสนเทศที่ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจอ่ืน เช่น MIS 

หรือ DSS  
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2) หน้าท่ีของ TPS  

1. การจัดกลุ่มของข้อมูล (Classification) คือ การจัดกลุ่มข้อมูลลักษณะเหมือนกันไว้ด้วยกัน 

2. การคิดค านวณ (Calculation) การคิดค านวณโดยใช้วิธีการคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ 

หาร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ เช่น การค านวณภาษีขายทั้งหมดที่ต้องจ่ายในช่วง 

3 ปีที่ผ่านมา การคิดค านวณที่ส าคัญมากคือ งานบัญชี การท าบัญชีจะมีกิจกรรมพื้นฐาน

หลัก 6 กิจกรรม โดย 5 กิจกรรมแรก คือ การประมวลผลใบสั่งซื้อสินค้า บัญชีลูกหนี้ 

สินค้าคงคลังและการสั่งซื้อ บัญชีเจ้าหน้ี บัญชีเงินเดือน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกลงบัญชี

แยกประเภททั่วไปซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 6 

กิจกรรมในงานบัญชีทั้ง 6 กิจกรรมส าหรับองค์กรส่วนใหญ่ มีดังนี้ 

- การประมวลผลใบสั่งซื้อ (Sale Order Processing) เก็บบันทึกข้อมูลที่ลูกค าสั่งซื้อ

สินค้าจากบริษัทหรือการบริการต่างๆ 

- บัญชีลูกหนี้ (Account Receivable) เก็บบันทึกการช าระเงินจากลูกค้า 

- สินค้าคงคลังและการสั่งซื้อ (Inventory and Purchasing) สนิค้าที่ผลิตเสร็จแล้วเก็บ

อยู่ในโกดังสินค้า เรียกว่า สินค้าคงคลัง (Inventory) ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง 

(Inventory Control System) จะเก็บบันทึกข้อมูลจ านวนสินค้าแต่ละชนิดที่มีอยู่ใน

โกดังสินค้า การสั่งซื้อสินค้า ( Purchasing ) เป็นการสั่งซื้อวัสดุและบริการ โดยจะ

มีใบสั่งซื้อสินค้า ( Purchase Order) แสดงรายชื่อบริษัทคู่ค้า 

- บัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable) จะอ้างอิงถึงรายการและจ านวนเงินที่บริษัทค้าง

ช าระเมื่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการและได้รับของเรียบร้อยแล้ว 

- บัญชีเงินเดือน (Payroll) เกี่ยวข้องกับการค านวณค่าแรงที่ต้องจ่ายให้พนักงาน โดย

พิจารณาจากประเภทของงาน ชั่วโมงการท างาน และส่วนหักลบต่างๆ ( เช่น ภาษี 

เงินประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล) โดยอาจค านวณค่าจ้างจากบัตรลงเวลาของ

พนักงาน หรือในบางกรณีจากเอกสารบันทึกการท างานของหัวหน้างาน 

- บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) บันทึกข้อมูลสรุปทั้งหมดของรายการที่

กล่าวมาแล้วข้างต้น ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปจะถูกน าไปใช้ในการท าบัญชี

รายได้ (Income Statements) ซึ่งแสดงรายรับ รายจ่าย และผลต่างของรายรับและ

รายจ่าย และบัญชีงบดุล (Balance Sheet) ซึ่งแสดงรายการสถานะทางการเงิน

ทั้งหมดขององค์กร เช่น ทรัพย์สิน หน้ีสิน เป็นต้น 
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3. การเรียงล าดับข้อมูล (Sorting) การจัดเรียงข้อมูลเพื่อท าให้การประมวลผลง่ายขึ้น เช่น การ

จัดเรียง invoices ตามรหัสไปรษณีย์เพื่อให้การจัดส่งเร็วยิ่งขึ้น 

4. การสรุปข้อมูล (Summarizing) เป็นการลดขนาดของข้อมูลให้เล็กหรือกะทัดรัดขึ้น เช่น 

การค านวณเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละคน 

5. การเก็บ (Storage) การบันทึกเหตุการณ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน อาจจ าเป็นต้องเก็บรักษา

ข้อมูลไว้ โดยเฉพาะข้อมูลบางประเภทที่จ าเป็นต้องเก็บรักษาไว้ตามกฎหมาย ที่จริงแล้ว  

TPS เกี่ยวข้องกับงานทุกระดับในองค์การ แต่งานส่วนใหญ่ของ  TPS จะเกิดขึ้นในระดับ

ปฏิบัติการมากกว่า แม้ว่า TPS จะจ าเป็นในการปฏิบัติงานในองค์การแต่ระบบ TPS ก็ไม่

เพียงพอในการสนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหาร  ดังนั้นองค์การจึงจ าเป็นต้องมี

ระบบอื่นเพื่อช่วยงานผู้บริหารด้วย  

3) ลักษณะส าคัญของระบบสารสนเทศแบบ TPS  

 มีการประมวลผลข้อมูลจ านวนมาก  

 แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากภายในและผลที่ได้เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ภายในองค์กรเป็น 

หลัก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันหุ้นส่วนทางการค้าอาจจะมีส่วนในการป้อนข้อมูลและ

อนุญาตให้หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนใช้ผลที่ได้จาก TPS โดยตรง 

 กระบวนการประมวลผลข้อมูลมีการด าเนินการเป็นประจ า เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกสอง

สัปดาห์  

 มีความสามารถในการเก็บฐานข้อมูลจ านวนมาก  

 มีการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว เน่ืองจากมีปริมาณข้อมูลจ านวนมาก  

 TPS จะคอยติดตามและรวบรวมข้อมูลภายหลังที่ผลิตข้อมูลออกมาแล้ว 

 ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปและที่ผลิตออกมามีลักษณะมีโครงสร้างที่ชัดเจน (Structured Data) 

 ความซับซ้อนในการคิดค านวณมีน้อย  

 มีความแม่นย าค่อนข้างสูง การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลมี

ความส าคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับ TPS 

 ต้องมีการประมวลผลที่มีความน่าเชื่อถือสูง  
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4) กระบวนการประมวลข้อมูลของ TPS มี 3 วิธี คือ  

1. Batch processing การประมวลผลเป็นชุดโดยการรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรมที่

เกิดขึ้นและรวมไว้เป็นกลุ่มหรือเป็นชุด (batch) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือจัดล าดับ

ให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งไปประมวลผล โดยการประมวลผลนี้จะกระท าเป็นระยะๆ 

(อาจจะท าทุกคืน ทุก 2-3 วัน หรือทุกสัปดาห์) 

2. Online processing คือ ข้อมูลจะได้รับการประมวลผล และท าให้เป็นเอาท์พุททันทีที่มีการ

ป้อนข้อมูลของธุรกรรมเกิดขึ้น เช่น การเบิกเงินจากตู้ ATM จะประมวลผลและด าเนินการ

ทันที เมื่อมีลูกค้าใส่รหัสและป้อนข้อมูลและค าสั่งเข้าไปในเคร่ือง 

3. Hybrid systems เป็นวิธีการผสมผสานแบบที่ 1) และ 2) โดยอาจมีการรวบรวมข้อมูลที่

เกิดขึ้นทันที แต่การประมวลผลจะท าในช่วงกระยะเวลาที่ก าหนด เช่น แคชเชียร์ที่ป้อน

ข้อมูล การซื้อขายจากลูกค้าเข้าคอมพิวเตอร์ ณ จุดขายของ  แต่การประมวลผลข้อมูลจาก

แคชเชียร์ทุกคนอาจจะท าหลังจากนั้น (เช่น หลังเลิกงาน)  

 

6.9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 1) วัตถุประสงค์ของ  MIS 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) เป็นระบบสารสนเทศที่

ใช้คอมพิวเตอร์ท างาน ผลิตรายงานสรุปที่มีรูปแบบและมีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน ใช้สนับสนุนผู้บริหาร

ระดับกลาง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการต่างจากระบบประมวลผลรายการคือ ระบบประมวลผลรายการ

เป็นการสร้างฐานข้อมูล แต่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเป็นการใช้ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลในฝ่ายต่างๆ โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management 

System) มาบูรณการเข้าไว้ด้วยกัน ผู้บริหารระดับกลางต้องการข้อมูลสรุปที่ได้จากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิตรายงานตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า โดยมีเนื้อหา

แตกต่างกันไปตามลักษณะธุรกิจ สามารถแบ่งรายงานออกเป็น 3 ประเภท คือ รายงานที่ออกตามระยะเวลา 

รายงานที่ออกเป็นกรณีพิเศษ และรายงานที่ออกตามความต้องการ 

 รายงานที่ออกตามระยะเวลา (Periodic Report ) จะมีระยะเวลาที่ออกสม่ าเสมอ เช่น 

รายงานสัปดาห์ รายเดือน หรือไตรมาส เป็นต้น 
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 รายงานที่ออกเป็นกรณีพิเศษ (Exception Report) เป็นรายงานที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า

อาจจะถูกจัดท าขึ้นเมื่อมีสิ่งผิดปกติหรือเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น เช่น รายงานการขายที่

นอกเหนือการพยากรณ์ของฝ่ายการตลาด 

 รายงานที่ออกตามความต้องการ (Demand Report) จะออกเมื่อมีการร้องขอ เช่น รายงาน

ยอดคงเหลือของวัตถุดิบคงคลังเพื่อน ามาใช้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบคร้ังต่อไป 

 

2) ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์   

เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บและบริหารเป็นระบบ ท าให้ผู้บริหารสามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้

อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทันต่อความ

ต้องการ 

2. ช่วยผู้ใช้ในการก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ  โดยผู้บริหารจะ

สามารถน าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและก าหนดเป้าหมายใน

การด าเนินงาน เนื่องจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมและจัดการอย่างเหมาะสม ท าให้มี

ประวัติของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะชี้แนวโน้มของการด าเนินงานได้ว่าน่าจะ

เป็นไปในลักษณะใด 

3. ช่วยผู้ใช้ในการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน เมื่อแผนงานถูกน าไปปฏิบัติในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง ผู้ควบคุมจะต้องตรวจสอบผลการด าเนินงานโดยน าข้อมูลบางส่วนมา

ประมวลผลประกอบการประเมิน สารสนเทศที่ได้จะแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานว่า

สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการเพียงไร 

4. ช่วยผู้ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศ

ประกอบการศึกษาและการค้นหาสาเหตุ หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน ถ้า

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ อาจจะเรียกข้อมูลเพิ่มเติมออกมาจากระบบ  

เพื่อให้ทราบว่าข้อผิดพลาดในการท างานเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด  หรือจัดรูปแบบ

สารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหาใหม่ 

5. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีควบคุม ปรับปรุงและ

แก้ไขปัญหา สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลจะช่วยให้ผู้บริหาร  วิเคราะห์ว่าการ

ด าเนินงานในแต่ละทางเลือกจะช่วยแก้ไข หรือควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ธุรกิจ
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ต้องท าอย่างไรเพื่อปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานหรือ

เป้าหมาย 

6. ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจลดเวลา แรงงานและ

ค่าใช้จ่ายในการท างานลง เน่ืองจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานที่ต้องใช้

แรงงาน จ านวนมาก ตลอดจนช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลด

จ านวนคนและระยะเวลาในการประสานงานให้น้อยลง โดยผลงานที่ออกมาอาจเท่าหรือดี

กว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ 

 

6.10 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เป็นระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์

และตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ในบางคร้ังเมื่อมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นต้องมีการรวมทีมงานในการ

ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหานั้นโดยใช้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม (Group Decision Support System: 

GDSS)  

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจต่างจากระบบประมวลผลรายการซึ่งเพียงแต่บันทึกข้อมูล และต่าง

จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซึ่งสรุปข้อมูลเป็นรายงานที่มีการก าหนดรูปแบบไว้แล้วล่วงหน้า 

กล่าวคือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจใช้วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานที่ไม่มีก าหนดรูปแบบซึ่งจัดเป็น

เคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาส าหรับระบบคอมพิว เตอร์ขนาดใหญ่ แต่

ปัจจุบันเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นและมีซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เช่น โปรแกรมแผ่นตาราง

ท าการ โปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งสามารถท างานได้ซับซ้อนยิ่งขึ้น ผู้ใช้ระบบนี้คือ ผู้บริหาร ดังนั้นระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจจึงเป็นระบบที่ใช้งานง่าย 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจท างานอย่างไร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจประกอบด้ วย

องค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ผู้ใช้ ซอฟแวร์ ข้อมูล และแบบจ าลองการตัดสินใจ 

 ผู้ใช้ (User) โดยทั่วไปเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจ มักเป็นผู้บริหารระดับกลาง 

 ซอฟแวร์ (Software) ใช้จัดการรายละเอียดในการท างาน มีค าสั่งให้เลือกใช้และสะดวกใน

การใช้งาน โดยจะมีรายการค าสั่ง หรือไอคอนที่สามารถเข้าใจง่าย 
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 ข้อมูล (Data) ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ ข้อมูลภายใน (Internal Data) ซึ่งเป็นข้อมูลภายในองค์กรจากระบบ

ประมวลผลรายการและข้อมูลภายนอก (External Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลภายนอก

องค์กร เช่น ข้อมูลจากบริษัทที่ท าวิจัยทางการตลาด 

  

 แบบจ าลองการตัดสินใจ (Decision model) ท าให้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมี

ความสามารถในการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบบจ าลองกลยุทธ์ แบบจ าลอง

ยุทธวิธี และแบบจ าลองการปฏิบัติงาน  

 แบบจ าลองกลยุทธ์ (Strategic model) ช่วยผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนระยะยาว  

 แบบจ าลองยุทธวิธี (Tactical model) ช่วยให้ผู้บริหารระดับกลางในการควบคุมงาน

ขององค์กร  

 แบบจ าลองการปฏิบัติงาน (Operational model) ช่วยผู้บริหารระดับล่างให้ด าเนิน

กิจกรรมต่างๆในองค์กรให้แล้วเสร็จในแต่ละวัน เช่น การประเมินผลและควบคุม

คุณภาพ 

 

6.11 ระบบสนับสนุนผู้บริหาร 

ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนซึ่งสามารถน าเสนอ สรุป

และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขององค์กร ระบบสนับสนุนผู้บริหารถูกออกแบบอย่างพิเศษเพื่อให้ใช้

งานง่าย เน่ืองจากผู้บริหารระดับสูงมักจะไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากนัก ดังนั้นสารสนเทศที่ได้รับ

ควรจะอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีลักษณะเป็นกราฟิก 

 ตัวอย่างการใช้ระบบสนับสนุนผู้บริหาร เช่น ประธานบริษัทแห่งหนึ่งจะใช้ไมโครคอมพิวเตอร์

เรียกดูข้อมูลผ่านระบบสนับสนุนผู้บริหาร บนจอภาพจะแสดงข้อมูลสรุปจากกิจกรรมทั้ง 5 ฝ่าย ได้แก่ บัญชี 

การตลาด ทรัพยากรบุคคล การผลิต และวิจัย จากภาพแสดงให้เห็นว่าฝ่ายการตลาด ทรัพยากรบุคคล การ

ผลิต และวิจัย ด าเนินกิจกรรมไปอย่างราบร่ืน แต่ในฝ่ายบัญชีมีอัตราร้อยละของลูกค้าที่จ่ายเงินช้ากว่า

ก าหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 นี้อาจจะดูเหมือนไม่มาก แต่บริษัทมีประวัติการมีปัญหาจากผู้ที่จ่ายเงินช้า ดังนั้น

ประธานบริษัทจึงเลือกเข้าไปดูรายละเอียดจากฝ่ายบัญชี 
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 ระบบแสดงกราฟที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบัญชีที่เลยก าหนดช าระเงินมาแล้ว (ดู รูปที่ 6-8) ทางสีเข้ม

แสดงสถานะของผู้จ่ายเงินช้ากว่าก าหนด ณ เวลาปัจจุบัน ส่วนสีอ่อนแสดงสถานะผู้จ่ายเงินช้ากว่าก าหนด 

ณ เวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งกราฟแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน ดังนั้นประธานบริษัทจึงมี

ความเห็นว่าบริษัทควรจะต้องออกนโยบายบางอย่างเพื่อท าให้ลูกค้าช าระเงินเร็วขึ้น เช่น ผู้ที่ช าระเงินก่อน

จะได้รับส่วนลด หรือผู้ที่ช าระเงินช้าจะต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 

 

 
รูปที่ 6-8 การน าเสนอแบบกราฟิก [คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่, 2007] 

 

1) คุณสมบัติของระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

เพื่อให้การใช้งานของระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ระบบ

สารสนเทศส าหรับผู้บริหารควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Support) การพัฒนาระบบ EIS 

ผู้พัฒนาจะต้องมีความรู้ในเร่ืองกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) และปัจจัยส าคัญในการ

วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Factors) เพื่อที่จะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การช่วยเพิ่มประสิทธ์ภาพในการก าหนดแผนทางกลยุทธ์ที่สมบูรณ์ 

2. เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment Focus) เนื่องจากข้อมูล 

หรือสารสนเทศ  เป็นสิ่ งส าคัญมากที่ จะน ามาประกอบการตัดสินใจของ 

ผู้บริหาร ดังนั้น EIS ที่ดี จะต้องมีการใช้ฐานข้อมูลขององค์การได้อย่างรวดเร็วแล้ว  ยัง

จะต้องออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงกับแหลงข้อมูลที่มาจากภายนอกองค์การ  เพื่อให้ได้

ซึ่งข้อมูลที่ส าคัญที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3. มีความสามารถในการค านวณภาพกว้าง (Broad-based Computing Capabilities) การ

ตัดสินใจของผู้บริหารส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีโครงสร้างไม่แน่นอนและ 

ขาดความชัดเจน โดยส่วนใหญ่จะมองถึงภาพโดยรวมของระบบแบบกว้าง ๆ ไม่ลงลึกใน

รายละเอียด ดังนั้นการค านวณที่ผู้บริหารต้องการจึงเป็นลักษณะง่าย ๆ ชัดเจน เป็น
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รูปธรรม และไม่ซับซ้อนมาก เช่น การเรียกข้อมูลกลับมาดู การใช้กราฟ การใช้แบบจ าลอง

แสดงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

4. ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน (Exceptional Ease of Learning and Use) ผู้บริหารจะมี

กิจกรรมที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์การ ผู้บริหารจึงมีเวลา ในการตัดสินใจ

ในแต่ละงานน้อยหรือกล่าวได้ว่าเวลาของผู้บริหารมีค่ามาก  ดังนั้นการพัฒนา EIS จะต้อง

เลือกรูปแบบการแสดงผลหรือการโต้ตอบกับผู้ใช้ในแนวทางที่ง่ายต่อการใช้งาน  และใช้

ระยะเวลาสั้น เช่น การแสดงผลรูปกราฟ ภาษาที่ง่าย และการโต้ตอบที่รวดเร็ว 

5. พัฒนาเฉพาะส าหรับผู้บริหาร (Customization) การตัดสินใจของผู้บริหารส่วนใหญ่จะมี

ความสัมพันธ์ต่อพนักงานอ่ืน  และต่อการด าเนินธุรกิจขององค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer) ต้องค านึงถึงในการ

พัฒนา EIS เพื่อให้สามารถพัฒนา EIS ให้มีศักยภาพสูง มีประสิทธิภาพดีเหมาะสมกับการ

ใช้งานและเป็นแบบเฉพาะส าหรับผู้บริหารที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ตามต้องการ  
 

2) ข้อดีของระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

1. ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง 

2. ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งในเร่ืองคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ในเวลาสั้น 

4. ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสารสนเทศที่น าเสนออย่างชัดเจน 

5. ประหยัดเวลาในการด าเนินงานและการตัดสินใจ 

6. สามารถติดตามและจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ข้อจ ากัดของระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

1. มีข้อจ ากัดในการใช้งาน เน่ืองจาก EIS ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง 

2. ข้อมูลและการน าเสนออาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร 

3. ยากต่อการประเมินประโยชน์และผลตอบแทนที่องค์การจะได้รับ  

4. ไม่ถูกพัฒนาให้ท าการประมวลผลที่ซับซ้อนและหลากหลาย 

5. ซับซ้อนและยากต่อการจัดการข้อมูล 

6. ยากต่อการรักษาความทันสมัยของข้อมูลและของระบบ 

7. ปัญหาด้านการรักษาความลับของข้อมูล 



 
220 ระบบสารสนเทศ 

สามารถดูสรุปรายละเอียดของระบบสารสนเทศทั้ง 4 ระบบ ได้จากตารางที่ 6-1 

 
 

ตารางที่ 6-1 สรุปรายละเอียดของระบบสารสนเทศทั้ง 4 ระบบ 

ระบบ รายละเอียด 
ประมวลผลรายการ บันทึกรายการประจ าวันลงฐานข้อมูล บางคร้ังเรียกว่าระบบประมวลผล

ข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ผลิตรายงานมาตรฐานต่างๆ (รายงานที่ออกตามระยะเวลา รายงานที่ออกเป็น

กรณีพิเศษ และรายงานที่ออกตามความต้องการ) ใช้ฐานข้อมูลจากระบบ
ประมวลผลรายการ 

สนับสนุนการตัดสินใจ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร และ
แบบจ าลองการตัดสินใจ (แบบจ าลองกลยุทธ์ แบบจ าลองยุทธวิธี และ
แบบจ าลองการปฏิบัติงาน) 

สนับสนุนผู้บริหาร น าเสนอข้อสรุปของสารสนเทศที่ยืดหยุ่น ง่ายต่อการใช้งาน รูปแบบน าเสนอ
แบบกราฟิก ออกแบบมาเพื่อผู้บริหารระดับสูง 

 

6.12 ระบบสารสนเทศอื่นๆ 

 นอกจากระบบสารสนเทศทั้ง 4 ระบบที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีระบบสารสนเทศอ่ืนๆ อีกที่ใช้

สนับสนุนกลุ่มบุคคลตามสาขาอาชีพที่แตกต่างกันไป เช่น ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุน

พนักงานสารสนเทศ 

 พนักงานสารสนเทศ (Information worker) มีหน้าที่กระจาย ติดต่อสื่อสาร และสร้าง

สารสนเทศอาจเป็นเลขานุการ เสมียน วิศวกร หรือนักวิทยาศาสตร์  

 พนักงานข้อมูล (Data worker) หน้าที่กระจายและติดต่อสื่อสารสารสนเทศ พนักงาน 

 ผู้ช านาญการ (Knowledge worker) ผู้ที่ท าหน้าที่สร้างสารสนเทศ 

 ระบบที่สนับสนุนพนักงานสารสนเทศมี 2 ระบบ คือ  

1. ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation System :OAS)  

เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนพนักงานข้อมูลโดยมุ่งไปที่การจัดการเอกสาร 

การติดต่อสื่อสาร และสร้างตารางเวลาท างาน เช่น การจัดการงานเอกสารต่างๆด้วยโปรแกรม

ประมวลผลค า โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ โปรแกรมจัดการภาพกราฟิก โปรแกรมจัดการโครงการ ซึ่ง

เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมโครงการ ระบบการประชุมทางวีดี



 
221 ระบบสารสนเทศ 

ทัศน์ (Video Conferencing System) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ท าให้บุคคลที่อยู่ต่างสถานที่สามารถ

ติดต่อสื่อสารถึงกันได้เหมือนอยู่ต่อหน้ากัน (ดูรูปที่ 6-9) 

 

 
รูปที่ 6-9 ระบบการประชุมทางวีดีทัศน์ [คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่, 2007 

 

 โปรแกรมจัดการเอกสาร (Document Management Systems : DMS) เป็นระบบจัดการเอกสารโดย

ใช้โปรแกรมประมวลค าจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกในการสืบค้น

และเข้าถึง สามารถพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารนั้นๆ ปัจจุบันมีการบันทึกอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น สื่อ

มัลติมีเดีย ตัวหนังสือ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ เป็นต้น 

 การประชุม ผ่านวิดีโอ (Video Conferencing) เป็นการใช้วิดีโอในการติดต่ อสื่อสาร และเป็นการ

ติดต่ อกันระหว่ างคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยนั่งอยู่ หน่ าคอมพิวเตอร์ และมีกล้องถ่ายวดิีโอเล็กๆ 

และโปรแกรมที่เหมาะสม ซึง่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วเพียงพอ 

 โปรแกรมวางแผนและควบคุมโครงการ (Project Support Tools) เป็นเคร่ืองมือที่ท าให้สามารถ

ท างานเป็นกลุ่ม และทีมงานโครงการแบ่งปันเอกสาร และแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน คล้ายกับ

ทีมงานประชุมทางไกล เพื่อระดมสมอง และสร้างทางเลือกในการใช้สารสนเทศ หรือข้อคิดเห็น 

ตัวอย่างเคร่ืองมือสนับสนุนโครงการ เช่น โปรแกรม Microsoft Project  

 

2. ระบบการท างานที่ใช้ความรู้เฉพาะด้าน (Knowledge Work System :KWS)  

นอกจากพนักงานผู้ช านาญการจะใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติช่วยในการท างานแล้ว ยัง

จะต้องใช้ระบบการท างานที่ใช้ความรู้เฉพาะด้าน เพื่อสร้างสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เช่น 

โปรแกรมการออกแบบหรือการผลิต (CAD/CAM) ระบบเชี่ยวชาญ (Expert System) ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information System)  



 
222 ระบบสารสนเทศ 

 โปรแกรมการออกแบบหรือการผลิต  (Computer –Aided Design/Computer Aided 

Manufacturing Systems: CAD/CAM) ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงท างานร่วมกับ

โปรแกรมเฉพาะทางเพื่อออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

และการผลิตที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์

และโรงงานอ่ืนๆ ช่วยในการสร้าง และแก้แบบ มีลักษณะเป็นสามมิติ หรือการใช้ระบบความ

จริงเสมือน (virtual reality systems) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาจากโปรแกรมแคด มีลักษณะ

โต่ ตอบได่  (interactive) ในการสร่ างภาพจ าลองใกล่ เคียงกับความจริง 

 

 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท า หน้าที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญ และให้ค า ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน โดยระบบจะอาศัย ความรู้ 
(Knowledge) ที่มีอยู่ในตัวเองมาท า การวินิจฉัย (Inference) ด้วยกลไกการวินิจฉัย (Inference 
Engine) ร่วมกับความจริง (Fact) ที่ได้มาใหม่ จากผู้ใช้ แล้วให้ค า แนะน า หรือวินิจฉัยออกมา
ได้ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 5 ส่วนส าคัญดังนี้  ฐานความรู้ (Knowledge base)  กลไก
การวินิจฉัย (Inference Engine) ส่วนดึงความรู้ (knowledge Acquisition)  ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
(User Interface)  และหน่วยความจ า ของระบบ (Working Memory)  ดังรูปที่ 6-10 

 

 
รูปที่ 6-10 แสดงองค์ประกอบส าคัญของระบบผู้เชี่ยวชาญ 
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 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information Systems(GISs))  คือ ระบบสารสนเทศที่รวม

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เข้าไว้ร่วมกัน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและพื้นที่

ได้ดียิ่งขึ้น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มักจะถูกน าไปประยุกต์กับการตัดสินใจเพื่อหาจุด

เหมาะสมในการหาต าแหน่งที่ตั้ง โดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น ความหนาแน่นของ

การจราจร ประชากร ราคาที่ดินและบ้าน และรายรับครัวเรือน ที่สัมพันธ์กับต าแหน่งพื้นที่นั้นๆ รูป 

6-11 แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานสารสนเทศ GIS  

 
รูปที่ 6-11 แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ GIS 
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6.13  วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (The System Development Life Cycle (SDLC)) 

การพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบด้วยกิจกรรมและขั้นตอนมากมาย หากจัดล าดับขั้นตอนในการ

พัฒนาสามารถแบ่งเป็นกิจกรรมหลักได้ 7 ระยะ ดังแสดงในรูป 6-12 คือ 

1. การก าหนดปัญหา (Investigation) 
2. การวิเคราะห์ (Analysis) 
3. การออกแบบ (Design) 
4. การพัฒนา (Development) 
5. การทดสอบ (Testing) 
6. การน าระบบไปใช้ (Implementation) 
7. การบ ารุงรักษา (Maintenance) 

 
รูปที่ 6-12 แสดง System Development Life Cycle 

 

ระยะที่ 1 การก าหนดปัญหา  

o รับรู้สภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น 
o ค้นหาต้นเหตุของปัญหา รวบรวมปัญหาของระบบงานเดิม 
o ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาระบบ 
o จัดเตรียมทีมงาน และก าหนดเวลาในการท าโครงการ 
o ลงมือด าเนินการ 
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ระยะที่ 2 ระยะวิเคราะห์ 

o วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 
o รวบรวมความต้องการ และก าหนดความต้องการของระบบใหม่ 
o วิเคราะห์ความต้องการเพื่อสรุปเป็นข้อก าหนด 
o สร้างแผนภาพกระแสข้อมูล( Data Flow Diagram (DFD)) และแผนภาพความสัมพันธ์กัน

ของข้อมูล (Entity-Relationship (E-R))  
ระยะที่ 3 การออกแบบ 

 พิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบ 
 ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 
 ออกแบบรายงาน 
 ออกแบบหน้าจออินพุตข้อมูล 
 ออกแบบผังงานระบบ 
 ออกแบบฐานข้อมูล 
 สร้างต้นแบบ 
 ออกแบบโปรแกรม 

ระยะที่ 4 การพัฒนา 
 พัฒนาโปรแกรม 

 เลือกภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม 

 สามารถน าเคร่ืองมือมาช่วยพัฒนาโปรแกรม 

 สร้างเอกสารประกอบโปรแกรม 

ระยะที่ 5 การทดสอบ 
 ทดสอบไวยากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ 

 ทดสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ 
 ทดสอบว่าระบบที่พัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 

ระยะที่ 6 การน าระบบไปใช้ 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อนที่จะน าระบบไปติดตั้ง 

 ติดตั้งระบบให้เป็นไปตามสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ 
 จัดท าคู่มือระบบ 

 ฝึกอบรมผู้ใช้ 
 ด าเนินการใช้ระบบงานใหม่ 
 ประเมินผลการใช้งานของระบบใหม่ 
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ระยะที่ 7 การบ ารุงรักษา 
 กรณีเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจากระบบ ให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

 อาจจ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม กรณีที่ผู้ใช้มีความต้องการเพิ่มเติม 

 วางแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 บ ารุงรักษาระบบงาน และอุปกรณ์ 
 


