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รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์             รหัส ง 31202 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                              เวลา 4 ชั่วโมง                        
ผู้สอน นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ 

 
แนวคิด 
 ภายในองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสารโทรคมนาคมนั้น สิ่งที่ต้องค านึงถึงอันดับต่อมา คือ ประเภทของระบบสารสนเทศ ระดับของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ ประเภทของการตัดสินใจ ส่วนประกอบเหล่านี้เป็นส่วนที่ช่วยให้น าสารสนเทศที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
และเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ได้เป็นอย่างดี 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ประเภทของระบบสารสนเทศ 
3. ประเภทการตัดสินใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
2. จ าแนกประเภทของระบบสารสนเทศได ้
3. จ าแนกประเภทของการตัดสินใจ ได ้
4. จ าแนกระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศได ้
5. บอกความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศได้ 
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 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานต้องศึกษาถึงองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน า
ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 

  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) เพ่ือช่วยในการ
บันทึก จัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Communication 
Technology) เพ่ือช่วยในการรับส่งข้อมูล และการสื่อสารระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า “Computer and 
Communication (C & C)” 
 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้ได้สารสนเทศ 
ในระบบงานแต่ละหน่วยงานจะน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการท างาน เพราะความต้องการสารสนเทศที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว และทันเวลาในการท างานหลายๆ ด้าน นอกจากนี้การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้การค้นหา
ข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล รวมถึงการแสดงผลข้อมูล สามารถท าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  โดยวงจรในการท างานของ
ระบบคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การรับข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การแสดงผล และการจัดเก็บ
ข้อมูล หรือที่เรียกว่า IPOS Cycle (Input Process Output Storage Cycle) 
 2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Communication Technology) 
 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารรับ/ส่งข้อมูลจากที่ไกลๆ เป็นการส่งของข้อมูลระหว่าง
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่อยู่ห่างไกลกัน ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่รับ/ส่งอาจเป็นตัวเลข (Numeric 
Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice) 
              เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารหรือเผยแพร่สารสนเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบโทรคมนาคมทั้งชนิดมี
สายและไร้สาย เช่น ระบบโทรศัพท์ โมเด็ม แฟกซ์ โทรเลข ดาวเทียม วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลใยแก้วน า
แสง และคลื่นไมโครเวฟ  เป็นต้น 
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                ประเภทของระบบสารสนเทศ 

 ในโลกยุคดิจิตอล ความต้องการในเรื่องการบริโภคข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่
สิ้นสุด ดังนั้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงได้เข้ามามีบทบาทในการน ามาใช้เพ่ือท าการประมวลผล ให้ได้สารสนเทศ
ส าหรับใช้ในการท างานและการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสามารถจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ระบบสารสนเทศ
จ าแนกตามชื่อหน่วยงาน ระบบสารสนเทศจ าแนกตามหน้าที่ของงาน ระบบสารสนเทศจ าแนกตามลักษณะการ
ด าเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามชื่อหน่วยงาน 
 การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันไป ดังนั้นการออกแบบระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ภายใน
หน่วยงาน จะต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะของงานภายในหน่วยงานเหล่านั้น โดยระบบสารสนเทศจ าแนกตามชื่อ
หน่วยงาน จะประกอบด้วยระบบงานทั้งหมดของหน่วยงาน จะเป็นระบบงานขนาดใหญ่ และภายในระบบงานขนาด
ใหญ่นี้จะประกอบด้วย ระบบงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบุคลากร 
ระบบงานสารบรรณ ระบบงานวางแผน เป็นต้น 
 2. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามหน้าที่ของงาน 
 ส าหรับระบบสารสนเทศจ าแนกตามหน้าที่ของงานนั้น จะจ าแนกตามลักษณะและหน้าที่ของระบบงาน อยู่
ภายในแต่ละหน่วยงาน และภายในระบบงานเหล่านี้จะประกอบด้วยระบบสารสนเทศย่อยๆ เป็นกิจกรรมในการ
ด าเนินงานของระบบงานเหล่านั้น เช่น ระบบงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา อาจประกอบด้วยระบบงานย่อยๆ ได้แก่ 
ระบบงานข้อมูลนักศึกษา ระบบงานข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา ระบบงานแจ้งผลการจบของนักศึกษา ระบบงาน
ออกใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น 
 3.ระบบสารสนเทศจ าแนกตามลักษณะการด าเนินงาน 
 การออกแบบสารสนเทศนอกจากจะต้องค านึงถึงลักษณะของงานที่จะน าไปใช้แล้วนั้น ยังต้องให้สอดคล้องกับ
ระดับของผู้ใช้งานด้วย เพ่ือจะน าสารสนเทศเหล่านั้นไปใช้ประกอบการด าเนินงาน และใช้ในการตัดสินใจได้ การใช้
สารสนเทศของผู้ใช้ แต่ละระดับจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศท่ีแตกต่างกัน สามารถจ าแนกระบบสารสนเทศได้ 
7 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Information Systems/ Office Automation Systems : 
OIS/OAS) คือ ระบบสารสนเทศที่ได้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ระบบสารสนเทศ
ส านักงาน (OIS) ได้น าโปรแกรมพ้ืนฐานต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างานในหลายๆ ด้าน เช่น โปรแกรมประมวลผลค า 
โปรแกรมตารางงาน โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมการน าเสนอ โปรแกรมออกแบบกราฟิก โปรแกรมเว็บบราวน์เซอร์ 
  นอกจากนี้ได้รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ได้น ามาใช้ส าหรับงานส านักงาน เช่น เครื่องโทรสาร 
เครื่องสแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล โมเด็ม เป็นต้น 
  ระบบส านักงานอัตโนมัติ สามารถแบ่งได้ 5 ประเภทคือ ระบบจัดการเอกสาร ระบบการจัดการข่าวสาร 
ระบบการท างานร่วมกัน/ประชุมทางไกล ระบบการประมวลภาพ และระบบจัดการส านักงาน 
  3.2 ระบบประมวลผลรายการประจ าวัน (Transaction Processing Systems : TPS) คือระบบ
สารสนเทศที่น ามาใช้ส าหรับการประมวลผลข้อมูลที่ได้ด าเนินการเป็นประจ าวัน โดยเฉพาะในทางธุรกิจได้น าระบบ
สารสนเทศประเภทนี้มาใช้ในประมวลผล เพ่ือน าสารสนเทศที่ได้ไปตัดสินใจในการด าเนินการภายในหน่วยงาน หรือ 
ภายในองค์กรของตนได้ เช่น ระบบงานขายสินค้าของห้างสรรพสินค้า มีพนักงานขายจ านวนมาก และมีลูกค้ามาใช้
บริการอย่างมากมาย โดยที่พนักงานจะท าการบันทึกข้อมูลจากการขายสินค้าให้กับลูกค้า และเมื่อสิ้นสุดการท างานใน
แต่ละวัน ข้อมูลจากการขายสินค้าของพนักงานขายแต่ละคนนั้นจะถูกน ามาประมวลผล เพ่ือให้ทราบถึงรายได้จากการ
ขายสินค้า และจ านวนสินค้าที่ได้ขายไปจะถูกตัดออกจากจ านวนสินค้าคงคลัง ท าให้สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือใน
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แต่ละรายการได้ เมื่อสินค้าชนิดใดเหลือจ านวนน้อยจะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในร้านต่อไป นอกจากระบบงานขาย
สินค้าท่ีสามารถเห็นทั่วๆ ไปนั้น ระบบการฝากถอนเงินด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Teller Machines : ATM) จะ
น าระบบประมวลผลรายการประจ าวันเข้ามาใช้ เมื่อลูกค้าจัดท ารายการระบบจะน าข้อมูลในรายการไปประมวลผลและ
แจ้งยอดเงินคงเหลือให้ลูกค้าทราบได้ทันที วิธีการประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากการน าระบบสารสนเทศแบบนี้มาใช้ ท าให้
การประมวลผลข้อมูลรวดเร็ว เหมาะส าหรับงานในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะงานทางด้านธุรกิจที่ต้องการน าสารสนเทศที่
ได้ไปใช้ในการตัดสินใจในการด าเนินงาน และสารสนเทศที่ได้จากระบบประมวลผลรายการประจ าวันจะถูกรวบรวม 
เพ่ือน าไปจัดท ารายการอ่ืนๆ ต่อไป เช่น สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี (ก าไร-ขาดทุน) เป็นต้น 
  3.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems : MIS) คือระบบที่ให้
สารสนเทศตามท่ีผู้บริหารต้องการ โดยน าข้อมูลที่ได้จากระบบประมวลผลรายการประจ าวัน (TPS) มาประมวลผล และ
น ามาจัดท าในรูปแบบของรายงาน หรือ ผลสรุปของงาน เพ่ือผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตั ดสินใจวางแผนการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายในองค์กร จะช่วยให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริหารระดับกลาง โดยมีระบบในการ
จัดการรายงาน เรียกว่า “ระบบการจัดการรายงาน (Management Reporting System : MRS)” ช่วยในการ
จัดเตรียมรายงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ ระบบนี้ได้คิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหาร ส าหรับใช้ในการพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจ 
  ถึงแม้ว่าผู้บริหารที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ คือ ผู้บริหารในระดับกลาง
นั้น แต่โดยพ้ืนฐานของระบบสามารถที่จะสนับสนุนข้อมูลให้แก่ผู้บริหารทั้งสามระดับ คือ ผู้บริหารระดับล่าง ผู้บริหาร
ระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง โดยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จะให้รายงานที่สรุปเป็นสารสนเทศโดยรวบรวมจาก
ข้อมูลทั้งหมดขององค์กร มีจุดประสงค์ให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรในปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถควบคุม
และตรวจสอบผลงานในระดับปฏิบัติการด้วย เช่น  
  การน ายอดขายสินค้าในแต่ละวันที่ได้ท าการบันทึกด้วยระบบ ประมวลผลรายการประจ าวัน (TPS) น ามา
สรุปเป็นยอดขายประจ าเดือน หรือรายงานผลการด าเนินงาน (ก าไร-ขาดทุน) ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ยังน ารายงาน
ผลการด าเนินงานของแต่ละไตรมาสมาเปรียบเทียบกัน โดยจัดท าในรูปแบบของตารางสรุปผลการด าเนินงาน หรือใน
รูปกราฟ เพ่ือช่วยให้เห็นข้อเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและสารสนเทศที่ได้จากระบบนี้ผู้บริหารสามารถน าไปช่วย
ในการตัดสินใจ ส าหรับการด าเนินงานต่อไปได้ ระบบสารสนเทศเพ่ือกาจัดการ (MIS) สามารถจ าแนกรูปแบบการจัดท า
รายงานได้ 4 ประเภท คือ 
  1) รายงานที่จัดท าตามระยะเวลาที่ก าหนด (Periodic Reports) เป็นรายงานที่ได้จัดขึ้นตามระยะเวลา
ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว เช่น รายงานที่ต้องจัดท าเป็นประจ าทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกปี เป็นต้น เช่น รายงาน
ยอดขายสินค้า รายงานรายได้-รายจ่าย รายงานสินค้าคงเหลือ เป็นต้น 
  2) รายงานสรุป (Summarized Reports) เป็นรายงานที่ได้จัดท าผลสรุปต่างๆ เช่น รายงานผลสรุป
การด าเนินงานของแต่ละไตรมาส รายงานผลสรุปยอดขายสินค้าในแต่ละแผนกหรือรายงานสรุปการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น 
ซึ่งสามารถน ารายงานสรุปนี้มาเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาในการด าเนินงานได้โดยสามารถน ามาเปรียบเทียบใน
ลักษณะตารางสรุป หรือ การน ากราฟมาช่วยจะท าให้สามารถเห็นภาพรวมของการเปรียบเทียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  3) รายงานที่จัดท าตามเงื่อนไขเฉพาะ (Exception Reports) เป็นรายงานที่ได้จัดท าตามเงื่อนไขเป็น
การเฉพาะโดยไม่อยู่ตามเกณฑ์ของระยะเวลาที่จัดท ารายงาน เพียงต้องการน าสารสนเทศไปให้ผู้บริหารส าหรับการ
ตัดสินใจได้อย่างทันตามก าหนดเวลา เช่น สารสนเทศของยอดขายสินค้าที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือผู้บริหารจะ
ได้น าสารสนเทศนี้ไปสร้างแผนงานส่งเสริมการขายต่อไป เพ่ือจะได้ช่วยให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
  4) รายงานที่จัดท าตามต้องการ (Demand Reports) เป็นรายงานที่มีลักษณะตรงข้ามกับรายงาน ที่
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จัดท าตามระยะเวลาที่ก าหนด รายงานจะท าตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้แล้วอย่างสม่ าเสมอแต่รายงานที่จัดท าตามต้องการ 
จะจัดท าขึ้นตามความต้องการของผู้บริหารในขณะนั้น เช่น อัตราส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียนเพ่ือ
น าไปเป็นข้อมูลในการเพ่ิมจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอส าหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน 
เป็นต้น 
  คุณสมบัติของ MIS และลักษณะของระบบ MIS มีดังนี ้
   1. สนับสนุนการท างานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลรายวัน 
   2. ใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร 
   3. ช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างได้ตามเวลาที่
ต้องการ 
   4. มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร 
   5. ต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูล และจ ากัดการใช้งานของบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
  3.4  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) คือระบบสารสนเทศที่ได้น า
ข้อมูลจากระบบงานส่วนต่างๆ ภายในองค์กร และข้อมูลจากภายนอกองค์กร มาจัดท าเป็นรายงาน เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับต่างๆ และสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน
การปรับปรุง ส่งเสริม แก้ปัญหา และก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการด าเนินงาน ซึ่งลักษณะส าคัญของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ คือ ต้องเป็นระบบท่ีให้สารสนเทศอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เพ่ือให้ทันต่อการน าไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ต่อไป 
  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems : GIS) จัดเป็นระบบ
สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจที่ใช้ส าหรับการค้นหาต าแหน่งของสถานที่ และเส้นทางการเดินทาง ซึ่งระบบ GIS จะมี
โปรแกรมที่น าเสนอสารสนเทศบนแผนที่ดิจิตอล และมีฐานข้อมูลของแผนที่ โดยจะสามารถน าระบบ GIS มา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ ได้ เช่น การก าหนดเส้นทางในการเดินรถรับ-ส่งสินค้า การวางแผนจัดเส้นทางการจัด
จ าหน่ายสินค้าในแต่ละภูมิภาค เว็บไซต์ที่ให้บริการในรูปแบบ GIS ได้แก่ www.earth.google.com 
 

 
ภาพที่ 2.2 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

 
 

http://www.earth.google.com/
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ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างของระบบ TPS, MIS และ DSS 
TPS บันทึกข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ในแต่ละวัน 
MIS จัดท ารายงานสรุปยอดผู้โดยสารประจ าวัน/ ประจ าเดือน ที่มาใช้บริการแยกตาม ตารางการเดินรถ เทศกาล

และจังหวัดต่างๆ 
DSS วิเคราะห์ผลเพ่ือแสดงแนวโน้มการเตรียมรถโดยสารเพ่ือบริการแก่ผู้โดยสาร ด้วยการอาศัยข้อมูลสถิติของ

ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ตามตารางเดินรถในเทศกาลต่างๆ ของรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือน าผล
เหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจท าการจัดตารางการเดินรถและเตรียมรถโดยสาร เพ่ือบริการแก่ผู้โดยสารให้
เพียงพอต่อความต้องการ 

 
 3.5 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS หรือ Executive 
Support Systems : ESS) คือระบบสารสนเทศที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาแนวโน้มในการด าเนินงานตลอดจนการ
วางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อมูลทั้งภายในองค์กร จากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) และ
ข้อมูลจากภายนอกองค์กร เช่น ภาวการณ์ลงทุนภายในประเทศ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น 
ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (ESS) จะน าเสนอสารสนเทศท่ีได้มาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการน ามา
วิเคราะห์ในรูปแบบของรายงาน กราฟ หรือ ตาราง เพ่ือน ามาสรุปเป็นสารสนเทศเสนอต่อผู้บริหารให้เข้าใจได้ง่ายและ
รวดเร็ว เป็นระบบที่มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นสูง การสรุปสารสนเทศสามารถกระท าได้ทันต่อความต้องการ
ของผู้บริหาร โดยก าหนดมุมมองได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเปรียบเทียบยอดขายสินค้าระหว่างปี 2549 กับ 
2550 ถ้ายอดขายสินค้าชนิดใดมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ก็อาจน าไปตัดสินใจในการเพ่ิมปริมาณการผลิตให้มากขึ้น แต่ถ้า
สินค้าใดมียอดขายลดลงก็อาจลดปริมาณการผลิตลงหรือจัดรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น 
 3.6 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์
ต้องการพัฒนาความสามารถให้ เลียนแบบกระบวนการทางด้านความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ มีหลายสาขา เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing), ศาสตร์ด้าน
หุ่นยนต์ (Robotics), ระบบการมองเห็น (Vision Systems), ระบบการเรียนรู้ (Learning Systems), เครือข่าย
เส้นประสาท (Neural Networks) และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) 
         

 
 

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ ์ด้านศาสตร์หุ่นยนต ์
 
 การใช้ปัญญาประดิษฐ์มีข้อจ ากัดมากกว่าการใช้ปัญญามนุษย์ แต่ในองค์กรทางธุรกิจนิยมที่จะน ามา
ประยุกต์ใช้งานเพ่ือการรักษาความรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่อาจสูญเสียไป เนื่องจากการลาออก การเกษียณ การเสียชีวิต 
นอกจากนี้ยังช่วยขยายฐานความรู้ขององค์กรในการให้ค าแนะน า เพ่ือแก้ ไขปัญหาที่ซับซ้อน และยังช่วยลดภาระงาน
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ประจ าที่มนุษย์ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องท า เป็นต้น 
 3.7 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems: ES) หมายถึงระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์
ของผู้เชี่ยวชาญหรือความช านาญในงานเฉพาะอย่าง ข้อมูลจะจัดเก็บเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของกฎ (Rule) 
ที่ใช้ในกระบวนการเหตุผลที่ใช้ประสบการณ์ในการวินิจฉัยปัญหา บางครั้งจะเรียกระบบผู้เชี่ยวชาญว่า “ระบบ
ฐานความรู้ (Knowledge-based System)” ในการหาข้อสรุปและค าตอบในปัญหาต่างๆ 
 ความเชี่ยวชาญ เป็นความรู้เฉพาะงานที่เกิดจากการศึกษา อบรม การอ่านและประสบการณ์ ท าให้
ผู้เชี่ยวชาญมีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญจะถ่ายทอดลงสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์และถ่ายทอดต่อไปยังผู้ใช้ เช่น 

1) งานด้านการแพทย์ จะรวบรวมข้อมูลของโรค อาการของโรค วิธีการรักษาโรค โดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลของอาการป่วยไปในระบบข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้แล้ว ท าให้สามารถวินิจฉัยโรคและช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ 

2) คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน หรือ CAI ส าหรับใช้ในการฝกกอบรมทักษะให้แก่พนักงานหรือผู้เรียน โดย
ระบบผู้เชี่ยวชาญจะสร้างสถานการณ์จ าลองส าหรับการเรียนรู้ รวมทั้งเชื่อมต่อกับผู้ใช้ด้วยภาษาธรรมชาติ 

3) ด้านการค้าระหว่างประเทศ บริษัทต่างๆ ที่ได้ติดต่อค้าขายกับกลุ่มประเทศ NAFTA ต้องเผชิญปัญหาใน
เรื่องภาษีและกฎระเบียบที่สลับซับซ้อนส าหรับสินค้าที่จะน าไปจ าหน่าย ตลอดทั้งความเข้มงวดในเรื่องพิธีศุลกากรและ
การก าหนดโทษของการฝ่าฝืนที่ค่อนข้างรุนแรง ดังนั้นจึงท าให้เกิดความเสี่ยงสูง บริษัทต่างๆ จึงได้อาศัยระบบ
ผู้เชี่ยวชาญส าเร็จรูปที่ชื่อว่า “origin” เป็นเครื่องมือช่วยในการให้ค าแนะน าในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น 
 

  ประเภทการตัดสินใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 การตัดสินใจการใช้ระบบสารสนเทศ สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือการตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง การ
ตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง และการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง 

1. การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง (Structured Decision) 
 การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง เป็นการด าเนินงานตามนโยบาย หรือ ตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า
แล้ว เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับการปฏิบัติงานประจ าวัน ซึ่งการตัดสินใจแบบนี้จะต้องก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ
อย่างชัดเจน เช่น ระบบสินค้าคงคลัง ได้ก าหนดระดับสินค้าที่คงเหลือในเกณฑ์ต่ าไว้ สินค้าชนิดใดที่มีปริมาณสินค้า
คงเหลืออยู่ในระดับเกณฑ์ต่ าที่ระบบได้ก าหนดไว้ สามารถท าการตัดสินใจสั่งซ้ือสินค้าเพ่ิมเข้ามาได้ทันที การสั่งซื้อสินค้า
แต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณเท่าใด หรือ มีการก าหนดเวลาในการสั่งซื้อไว้อย่างชัดเจน เมื่อถึงก าหนดเวลาที่ต้องสั่งซื้อ 
สามารถท าการตัดสินใจสั่งซื้อได้ทันที เป็นต้น ผู้บริหารระดับล่างและพนักงานปฏิบัติงาน จะใช้ประเภทของการ
ตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง 

2. การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Decision) 
 การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ก าหนดล่วงหน้าเป็นการตัดสินใจเฉพาะเหตุการณ์ 
เป็นการตัดสินใจในปัญหาที่ไม่มีรูปแบบชัดเจน จึงไม่สามารถวางแผนในการตัดสินใจไว้ล่วงหน้า และไม่มีแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่ชัดเจน โดยการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้างจะเหมาะส าหรับผู้บริหารระดับสูง ต้องน าความรู้ ประสบการณ์ 
ความช านาญ มาใช้ในการตัดสินใจ เช่น การวางแผนเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้า เมื่อเทียบยอดขายกับคู่แข่ง 
ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะนิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ก็อาจจะตัดสินใจผลิตสินค้าชนิดใหม่โดยมีส่วนผสม
ของสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 

3. การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Decision) 
 การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง เป็นการตัดสินใจแบบผสมผสานระหว่างแบบมีโครงสร้างกับแบบไม่มี
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โครงสร้าง คือ ในบางส่วนสามารถตัดสินใจแบบมีโครงสร้างได้ แต่บางส่วนไม่สามารถท าได้ การตัดสินใจแบบกึ่ง
โครงสร้างจะใช้กับผู้บริหารระดับกลาง เช่น ก าหนดเป้าหมายในการผลิตสินค้าไว้ที่ 200,000 ชิ้นต่อวัน แต่จ านวน
พนักงานที่มีอยู่ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลา จึงให้พนักงานท างานล่วงเวลาเพ่ือที่จะผลิตสินค้าได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เป็นต้น 
 

  ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปตาลักษณะของงานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถจัดประเภทของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 4 ระดับ ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.4 ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 
1. พนักงานปฏิบัติงาน (Workers)  

 พนักงานปฏิบัติงาน คือบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงาน ในส่วนต่างๆ ขององค์กรให้สามารถ
ด าเนินงานไปตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้เป็นบุคลากรในระดับปฏิบัติการ โดยจะท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
งานในหน้าที่ที่ต้องท าเป็นประจ าวัน เช่น พนักงานพิมพ์เอกสาร พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานขายสินค้า 
เป็นต้น ซึ่งพนักงานปฏิบัติงานจะใช้การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง และต้องการระบบสารสนเทศประเภทประมวลผล
รายการประจ าวัน (TPS) และระบบส านักงานอัตโนมัติ (OIS)             

2. ผู้บริหารระดับล่าง หรือผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (Operational Managers)  
 ผู้บริหารระดับล่าง หรือผู้บริหารระดับปฏิบัติการ หรือบางครั้งเรียกทั่วไปว่า หัวหน้างาน (Supervisors)  
ผู้บริหารระดับนี้จะท าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารในระดับนี้ ได้แก่ หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก เป็นต้น โดยผู้บริหารในระดับล่างจะใช้
การตัดสินใจแบบมีโครงสร้างและมีความต้องการใช้ระบบสารสนเทศประเภทระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 
และระบบส านักงานอัตโนมัติ (OIS) ลักษณะของสารสนเทศที่ใช้ เช่น รายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน ข้อมูล
ปริมาณสินค้าคงคลัง ข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 

3. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers)  
 ผู้บริหารระดับกลาง เป็นผู้บริหารที่มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับล่างและมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหรือวางแผนงาน เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดและ

 

 

ผู้บริหารระดับสูง 

(Senior Managers) 

ผู้บริหารระดับกลาง  

(Middle Managers) 

ผู้บริหารระดับปฏิบัตกิาร  

(Operational Managers)  

พนักงานปฏิบัติงาน  

(Workers)  
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ผู้บริหารระดับกลางจะท าหน้าที่รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงมาวางแผนในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับกลาง 
ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายขาย หัวหน้าคณะวิชา เมื่อผู้บริหารระดับกลางได้รับนโยบาย
จากผู้บริหารระดับสูงมาวางแผนในการปฏิบัติงานแล้ว ข้อมูลจะส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับล่างของแต่ละฝ่ายงานให้
ด าเนินงานต่อไป โดยผู้บริหารระดับกลางจะใช้การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้างและมีความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ
ประเภทระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบส านักงานอัตโนมัติ ลักษณะของ
สารสนเทศที่ใช้ เช่น รายงานเปรียบเทียบยอดขาย ระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน เป็นต้น 

4. ผู้บริหารระดับสูง (Senior Managers)  
 ผู้บริหารระดับสูง เรียกทั่วไปว่า Executive Managers เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร เป็นผู้ที่
รับผิดชอบด้านการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ในการก าหนดนโยบาย ก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ขององค์กร  ตลอดจนดูแลองค์กรในภาพรวม ผู้บริหารในระดับสูง ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ประธานบริษัท 
รองประธานบริษัท กรรมการบริหาร และผู้จัดการทั่วไป เป็นต้น โดยผู้บริหารระดับสูงจะใช้การตัดสินใจแบบไม่มี
โครงสร้าง ส่วนใหญ่จะน าข้อมูลภายนอกเข้ามาร่วมในการตัดสินใจ โดยไม่มีการก าหนดรูปแบบของการตัดสินใจที่
ชัดเจน เช่น ความต้องการบริโภคสินค้าของผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น และมีความต้องการใช้ระบบสารสนเทศประเภทระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบส านักงานอัตโนมัติ 
 

ตารางที่ 2.2 แสดงประเภทการตัดสินใจและความต้องการชนิดของระบบสารสนเทศของผู้บริหารระดับต่างๆ 

ระดับของผู้ใช้สารสนเทศ หน้าที ่ การตัดสินใจ 
ความต้องการชนิดของ

ระบบสารสนเทศ 
ผู้บริหารระดับสูง ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 
ไม่มีโครงสร้าง ESS, MIS, DSS, OIS  

ผู้บริหารระดับกลาง ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน วาง
แผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 

กึ่งโครงสร้าง MIS, DSS, OIS 

ผู้บริหารระดับล่าง ดูแลการปฏิบัติงานให้สามารถท างานได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

มีโครงสร้าง MIS, OIS 

พนักงานปฏิบัติงาน ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย มีโครงสร้าง TPS, OIS 
 
  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ 

 
ภาพที่ 2.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ 
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 แสดงถึงความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศภายในองค์กร ระบบการประมวลผลรายการประจ าวัน (TPS) จะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ โดยระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (EIS) จะเป็นระบบที่รับข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) โดยที่
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ได้รับข้อมูลมาจากการประมวลผลรายการประจ าวัน (TPS) และระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ (OIS) ส าหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) นั้น จะได้รับข้อมูลมาจาก 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ระบบส านักงานอัตโนมัติ (OIS) และระบบการประมวลผลรายการประจ าวัน (TPS) 
 ในระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (EIS) ที่เป็นระบบสารสนเทศที่มีความส าคัญและอยู่ในระดับสูงที่สุดนั้น 
ก็เกิดจากการรวบรวมข้อมูลมาจากระบบสารสนเทศในระดับต่างๆ เพ่ือน าไปจัดท าวางแผนงานในรูปแบบของนโยบาย
ภายในองค์กรต่อไป 


