
  

 

บทที่  1 
ระบบสารสนเทศ  

(Information Systems) 

 
1.1 บทนํา 

ความสําคัญของระบบสารสนเทศ  ความรูเร่ืองเกีย่วกับระบบสารสนเทศรวมถึงการ
จัดการกับระบบนั้นมีความสาํคัญเชนเกี่ยวกับความรูในศาสตรอ่ืนๆที่ใชในการดําเนนิงาน แตที่
สําคัญเหนือกวาก็คือในสวนที่ระบบสารสนเทศนั้นไดถูกผนวกควบคุไปกับการดําเนินในเกือบทกุ
ดาน ทั้งนี้เพราะการจะดําเนินงานในทุกลักษณะนั้นมกัจะตองเกี่ยวของกับเรื่องของสารสนเทศทั้ง
ในสวนทีเ่ปนการจัดการงานธุรกรรม หรือในงานที่เกี่ยวของกับการตดัสินใจในกจิกรรมตางๆ 
 
1.2 องคประกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศ    

 ระบบสารสนเทศนั้นจะประกอบดวย กลุมของบุคลากร ทรัพยากรตางๆ โดยมีการ
จัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ระบบสานเทศพื้นฐานงายๆอาจประกอบดวยการนําขอมูล
มาคํานวณดวยมือใสแผนกระดาษแลวนําไปใชดําเนนิงานตอไป จนถึงระดับการใชระบบ
คอมพิวเตอรและวิธีการสงตอขอมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางสารสนเทศเพื่อใหกับผูใชทันทีที่รอง
ขอ  เราคงปฎเิสธไมไดวาระบบสารสนเทศในทรรศวรรตนี้จําเปนทีจ่ะตองกระทําในลักษณะที่เปน 
Globalization  ไมวาจะในการสืบคนสารเทศจากแหลงภายนอกรวมถึงการติดตอกับแหลงการคา
จากทั่วโลก  การที่จะสรางระบบสานเทศในลักษณะที่เรากลาวมานี้เราจะตองพึง่พิงกับสวนของ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร  ระบบสื่อสารขอมูล การใชซอฟตแวรมีความสามารถในการดําเนนิงาน   
เปนที่ตระหนกักันดวีาการที่มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสงผลใหองคกรมีชัยไปแลวกวา
คร่ึงหนึ่ง  

หนาที่และบทบาทของระบบสารสนเทศในองคกรที่ปรากฏนั้น สรุปภาระกิจไดดังนี ้
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o  A major functional area of business that is as important  to business success as  
                      the functions of account finance , operations management , marketing , and  
                     human resource management . 

o A major part of the resources of an organization and its cost of doing business  
                      thus posting a major resource management  challenge . 

o  An important factor affecting operational efficiency , employee productivity  
                      and  morale and customer service and satisfaction . 

o A major source of information and support needed to promote effective decision  
                     making by manager . 

o An important ingredient in developing competitive products and services that  
                     give an organization a strategic advantage in the global market place  

o A vital , dynamic , and challenging  career opportunity for millions of men and  
                     women 

 
1.3 ขอบขายของระบบสารสนเทศที่ผูบริหารควรจะทราบ     ทั้งนี้เนือ่งจากความสาํคัญของระบบ
สารเทศที่มีตอองคกรในทุกระดับ ดังนัน้ผูบริหารองคกรควรจะมีความรูในหัวขอตอไปนี้เพื่อจกั
นําไปใชในการสรางระบบสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 

• ความรูความเขาใจเกีย่วกับระบบสารสนเทศประเภทตางๆ เชน ระบบ
ประมวลผลธุรกรรม  (TPS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)   ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)  ระบบผูเชี่ยวชาญ (ES) 

• ความรูเกี่ยวกบัการองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งระบบการ
ส่ือสารขอมูล  
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• ความสัมพันธของระบบสารสนเทศกับสิ่งแวดลอม 

• ขั้นตอนในการสรางระบบสารสนเทศ 

• การดําเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 
 
ภาพที่ 1.1  ผลกระทบภายนอกที่มีตอระบบยอยในองคกร 

 
ความรูพื้นฐานของระบบสารสนเทศ (Fundamental  Information System Concepts)  

ความหมายของระบบ :  
 A system is a group of interrelated components working together toward a common goal 

by accepting inputs and producing outputs  in an organized transformation process .(such a 
system sometimes called  a ”dynamic system”) 
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กิจกรรมพื้นฐานของระบบจะประกอบดวย 

• Input involves capturing and assembling elements that enter the system to 
be processed . For example : raw materials energy  , data and human effort 
must be secured and organized for processing . 

• Processing involves  transformation  processes that  convert input in to 
output . examples are a manufacturing process the human breathing process 
or mathematical calculations . 

• Output involves transforming elements that have been produced by a 
transformation process to their ultimate destination  ,For example , finished 
products ,human services  , and management information must be  
transmitted to their human users . 

 
Feedback and Control     แนวความคิดเชิงระบบนั้นจะสมบูรณไดเมื่อพิจารณาประกอบ

กับสวนปอนกลับและการควบคุม (Feedback and Control )   แนวคดิการพิจารณานีอ้าจจะเรยีกวา
เปน “Cybermetric  System”  
 Feedback : is data about the performance of  a system .For example  data about sales 
performance is feedback to a sale manager . 
 Control  : involves monitoring  and evaluating  feedback to determine whether  a system 
is moving toward the achievement of its goal . The control function then makes necessary 
adjustments  to a system’s input and processing components to ensure that it produces proper 
output . For example ,  a sale manager  exercises  control when he or she reassigns salespersons 
to  new sales territories after  evaluating feedback about their  sales performance . 
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 จะเห็นไดวาการที่จะพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายนัน้ตองอาศัย Feedback เพื่อนําไป
ควบคุมการดําเนินงานในองคการ  ภาพตอไปนี้จะแสดงถึงความสัมพันธระหวาง Feedback และ 
Control 

ภาพที่ 1.2  กระบวนการสรางสารสนเทศ 
 องคประกอบของระบบสารสนเทศ (Components of an Information System)   

ภาระกจิของระบบสารสนเทศนั้นสามารถสรุปไดดังนี้คือ 
 
An information system uses the resources of people  (end users and IS specialists ) 
hardware (machine and media   ,and software (programs and procedures) , to perform 
input , processing , output , storage  , and control activities that convert data  resources  
into information products . 
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    ภาพที่ 1.3   ภาพแสดงระบบสารสนเทศที่ไดรับผลกระทบจากสภาวะปจจัยภายนอก 

 

ตัวแบบของระบบสารสนเทศที่กลาวมานี้จะเนนในเรือ่งของความสัมพันธและกจิกรรมของ
องคประกอบภายในระบบสารสนเทศ  สรุปขอบขายและหนาที่ขององคประกอบของสวนตางๆใน
ระบบสารสนเทศไดดังนี ้
 

• People , hardware , software , and data  are  the  four basis resources of 
information system 

• People resources includes end users , and IS specialists , hardware resources 
consists of machine and media , software resources include both programs 
and procedures , and data resources can include data , model and knowledge 
Bases . 

• Data resources are transformed by information processing activities into a 
variety of information produces for end users . 

• Information processing consists of input , processing , output storage , and 
control  activities . 
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Information System Resources   ลักษณะของ  Information System Model นั้นจะมี
องคประกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศก็คือ ทรัพยากรสวนมนุษย  สวนเครื่องคอมพิวเตอร 
สวนโปรแกรม (Software) และสวนของขอมูล (Data)  ดังนั้นจึงจึงมคีวามจําเปนทีจ่ะตองทราบถึง
ลักษณะของแตละองคประกอบ 
 

 ทรัพยากรสวนมนุษย (People Resources) : บุคลากรที่ปฎิบัติงานในระบบสาร
สนเทสจะประกอบดวยกลุมบุคคลากรตอไปนี้ 

• End users  เราอาจจะเรยีกวา Clients หมายถึงกลุมบุคคลที่ใชสารสนเทศ
ของระบบเพื่อดําเนินงานของตน เชน นักบัญชี  พนกังานขาย วิศวกร เสมียน 
ลูกคา หรือแมกระทั่งผูจดัการ  ดดยปกตภิาพที่เหน็ทั่วไปก็คือการใช
สารสนเทศในการดําเนินงานพื้นฐานทั่วไป 

• IS Specialists หมายถึงบุคลากรซึ่งมีหนาที่พัฒนาหรือควบคุมการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ เชนนักวเิคราะหระบบ (System Analysts) ผูเขียน
โปรแกรม (Programmer)  ผูควบคุมระบบเครื่อง (Computer Operator) 
รวมถึงพนักงานอื่นๆที่เกี่ยวของกับระบบเชนผูปอนขอมูล  

 
ทรัพยากรสวนเครื่องคอมพวิเตอร (Hardware Resources) : จะประกอบดวยสวนเครื่อง 

และอุปกรณทีเ่กี่ยวของกับสือ่ (Media) ซ่ึงสามารถจะแบงไดดังนี้ : 
 

• Computer System ซ่ึงจะประกอบดวย  ตวั CPU หลักสมองเครื่องและหนวย
ประกอบอื่นทีร่วมกันเปนคอมพิวเตอร 

• Computer peripherals   หมายถึงอุปกรณรอบนอกทีม่าพวงตอกับ
คอมพิวเตอร เชน จอภาพ  เครื่องพิมพ แปนพิมพ  CDROM เปนตน 

• Telecommunication networks  ซ่ึงจะประกอบดวยการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
หลายๆระบบเขาดวยกัน 
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ทรัพยากรสวนโปรแกรม (Software Resources) : หมายถึงโปรแกรมตางๆที่ควบคุมระบบ 
 
จนถึงโปรแกรมที่ทํางานในเชิงประยุกต ซ่ึงสามารถจะแบงไดดังนี้ : 

• System Software เชนโปรแกรมควบคมุระบบปฏิบัติการ เพื่อควบคุมให
คอมพิวเตอรสามารถดําเนินงานได ตวัอยางเชน OS Windows 95 , UNIX 

• Application Software หมายถึงโปรแกรมที่ทํางานประยุกตเฉพาะกจิ เชน 
Excel , Word , Accounting เปนตน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพที่  1.4  ระบบสารสนเทศขององคกร แสดงความสัมพันธระหวางกระบวนทางธุรกิจและ 
ระบบสารสนเทศ 
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ทรัพยากรสวนขอมูล (Data Resources) : หมายถึงขอมูลตางๆที่เราส่ังสมไวหรือเสาะหา
มาจากแหลงตางๆ โดยที่รูปแบบของขอมูลอาจจะมีไดหลายๆรูปแบบ เชน  ตวัเลข ขอความ 
เอกสาร รูปภาพ  เสียง ภาพเคล่ือนไหว  ซ่ึงสามารถนํามาจัดเก็บไดโดยโครงสรางตอไปนี้ : 

• File Base ลักษณะเปนแฟมเฉพาะกจิ ใชเพื่อเจตนาหนึ่งๆโดยเฉพาะ ปกติจะ
ใชโดยระบบงานหนึ่งๆโดยเอกเทศ 

• Databases  เปนที่เก็บขอมูลที่สนองตอบตองานและบุคลากรหลายกลุม 

• Model bases  เปนตัวแบบชนิด Conceptual , Mathematical and Logical 
Models เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธของปจจัยตางในทางธุรกิจ สามารถนําตัว
แบบดังกลาวไปวิเคราะหเพือ่สรางสารสนเทศ 

• Knowledge bases  เปนองกแหงความรูความเชี่ยวชาญซึ่งสรางโดย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน องคประกอบคือ Fact  , Rule และ Inference Engine 
ในสาขาวิชาตางๆ  

 
ความแตกตางระหวางขอมูล (Data)  และสารสนเทศ (Information)   
 หลายๆคนอาจจะแยกแยะไมออกระหวาง  คําวาขอมลู  และสารสนเทศ  
จนกระทั่งปจจบุันบางที่ยอมอนุโลมใหใชทดแทนกันได  ความหมายทีแ่ทจริงแรกเริ่มสําหรับคําวา 
 ขอมูลนั้นใชเพื่อหมายถึง ขอเท็จจริงที่เสาะแสวงหามา ดวยวิธีการตางๆ เชนซักถาม การ
ลงทะเบียน หรือแมกระทัง่การสังเกต  ในระบบธุรกิจตางๆนั้นเราจัดวาขอมูลธุรกรรมตางๆ 
(Transaction Record) เชนคําส่ังซ้ือ การสอบถามนั้นจัดวาเปนขอมูล ขอมูลมักจะใหภาพที่ผูใชไม
สามารถไปดําเนินการในลักษณะที่ช้ึนําการตัดสินใจได ซ่ึงตางจากสารสนเทศ (Information) 
สารสนเทศจะหมายถึง ขอมลูที่เปนลักษณะของ “Value Added” (Data Processing or information 
Processing) คุณลักษณะของสารสนเทศจะมีองคประกอบดังนี ้

1.  Its form aggregated , manipulated , and organized  
2. Its contents is analyzed  and evaluated 
3. It is placed in a proper  context for  human user  
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ภาพที่  1.5  ความสัมพันธของกิจกรรตางๆในระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ  (Information System) มีความสําคัญอยางไร คําตอบคงจะสรุปได

ดังนี ้
• การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Emergence of the global economies ) 

-   Need to control global cooperation 
-  Worldwide market place 

 
•  การปรับเปล่ียนมาสูภาคอุตสาหกรรม (Transformation of Industrial Economies ) 

--DigitallyDigitally--enabled relationships with customersenabled relationships with customers, , supplierssuppliers, , and employeesand employees  
-- Core business processes accomplished via digital networks Core business processes accomplished via digital networks  

                      -- Digital management of key corporate assets Digital management of key corporate assets  
--  Rapid sensing and responding to environmental changeRapid sensing and responding to environmental changess  
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• การปรับเปล่ียนมาสู ธุรกิจขนาดใหญ  (Transformation of the Business Enterprise) 
-   Flattening 
-  Decentralization 
-  Flexibility 
- Location independence 
- Low transaction and coordination costs 
- Empowerment 
- Collaborative work and teamwork 
 

• การเขาสูธุรกิจในยุคดิจิตอล  (The Emerging Digital Firm) 
        - Digitally-enabled relationships with customers, suppliers, and 
employees 

   - Core business processes accomplished via digital networks 
   - Digital management of key corporate assets 

- Rapid sensing and responding to environmental changes 
 

1.4 องคประกอบของธุรกิจท่ีเปนดิจิตอล  (Systems Defining the Digital Firm ) 
         - ระบบบริหารหวงโซอุปาทาน (SCM: Supply Chain Management 
Systems) 
         -  ฝายลูกคาสัมพันธ (CRM: Customer Relationship Management Systems ) 
         -  การขยายตัวการคา (Enterprise Systems) 

                                     - การใชองคแหงความรูมาบริหารองคการ (Knowledge Management  
  Systems) 

 

1.5 การแบงประเภทของระบบสารสนเทศ (Information System) สามารถแบงตามแนวคิดได
หลายแบบ ดังตอไปนี้  
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เราสามารถจัดแบงระบบสารสนเทศ (Information System)  สามารถแบงออกมาไดตาม 
 

 
ภาพที่ 1.6  ภาพแสดงการจัดแบงระบบสารสนเทศในมุมมองของระดับการทํางานและ

มุมมองของกจิกรรมในระบบ 
 

การ 
1.5.1   การแบงระบบสารสนเทศเนนตามระดับของลักษณะงาน 

   ระบบสารสนเทศในเชิงเทคนิคหมายถึง การจัดการองคประกอบพื้นฐานของ
ระบบอันประกอบดวยจดัเกบ็ขอมูล   การประมวลผลขอมูล  การสื่อสารขอมูลตลอดจนการ
แจกจาย เพื่อยงัประโยชนในการสนับสนุนสวนของการตดัสินใจขององคกรในระดับตางๆ 
 ระบบสารสนเทศนั้นจะแบงออกได 7 ประเภทดังนี้คือ 

1. Transaction Processing (TPS) หมายถึงระบบที่มุงจะสนองตอบตองานในระดับ
ปฏิบัติการ (Operational level) ซ่ึงจะมีคุณลักขณะของงานประมวลผลธุรกรรม เชนการรับ
รายการสั่งซ้ือ  (Order processing) 

2. Knowledge  work systems (KWS) หมายถึงระบบงานที่มุงเนนไปในงานของผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางอาทิเชน งานวิจัยทางเภสัชศาสตร หรืองานออกแบบของสถาปนิก 
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3. Office automation system (OAS) หมายถึงระบบในสํานักงานทั่วไป เชน Word 
processing ,  E-mail , Production scheduling 

4. Management  information system (MIS)  หมายถึงการสรางสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
ดาน การวางแผน (Planning)  การควบคุม(Controlling)    การสั่งการ(Controlling)  รวมทั้ง
งานสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision making ) งานในสวนของ MIS นั้นมักจะเปนเรือ่ง
ของการทํา Routine summary และการทํา Exception Report 

5. Decision support system  (DSS)  เปนระบบที่อยูในระดับของผูบริหารโดยที่
องคประกอบของระบบจะเนนในการนํา External data มาผนวกกับ Internal data โดย
นําไปใชกับตวัแบบคณิตศาสตรที่ซับซอน โดยสารสนเทศที่ไดนั้นจะนาํไปชวยสนับสนุน 
ทั้งในสวนของ Semi structured และ Unstructured decision making   

6. Executive support systems (ESS)    เปนระบบที่อยูในระดับของการเลือกกลยุทธ 
ลักษณะการนาํไปใชงานเพือ่สนับสนุน Unstructured decision making จะมีลักษณะตวั
ระบบที่เนนไปในการรูปแบบเชิงกราฟฟคระดับสูงรวมทั้งการใชระบบการเครือขายและ
การสื่อสารขอมูล ทั้งนี้เพื่อจะไดมกีารปรึกษากันในระดบัผูบริหารดวยกัน 

7. Expert  system (ES)  หมายถึงระบบที่สามารถตัดสินใจในการดําเนินการไดเลย 
องคประกอบของระบบจะประกอบดวยสวนของ Knowledge base และ If rule  ซ่ึงจะตอง
สรางโดยความรวมมือระหวางผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆกับวิศวกรระบบคอมพิวเตอร 
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ภาพที่ 1.7 รายละเอียดของระบบสารสนเทศประเภทตางๆในองคกร  
 
รายละเอียดของแตละระบบมีดังนี ้
1. ระบบประมวลผลธุรกรรม  (Transaction Processing :TPS)  

                     เปนระบบที่เนนในงานกิจวัตรประจําวันเปนหลัก ระบบนี้จะมีคณุลักษณะคือ 
 เปนภาระงานที่เกิดเปนประจํา  (Routine Work) 
 มีปริมาณขอมูลที่เรียกวา Transact เกิดขึน้มหาศาล(ถาเปนบริษัทขนาดใหญ) 
 งานในระดับนีถ้ามีการตัดสินใจจะมีลักษณะเปนการตดัสินใจที่เรียกวา การตัดสินใจ 
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 แบบอัตโนมัต ิ(Automatic Decision) ซ่ึงเรามักจะกําหนดใหเปน กฎ แลวใชโปรแกรม
(Software) ชวยตัดสินใจ ที่เรยีกวา Programmable Decision ตัวอยางเชนการคิด
คาปรับ วิดิโอ  หรือการระงบัการขายสินคาชั่วคราวเมื่อลูกคาคางชําระเงินเกิน
ระยะเวลาที่บริษัทกําหนด 

 บุคลากรที่ทํางานระดับนีจ้ะมีจํานวนมาก 
 ระบบนี้คอนขางจะออนไหวตอสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ปริมาณ Hard Copy ในระบบนี้ยังจําเปนอยูและคอนขางจะมีจํานวนมาก ตัวอยางเชน 
ใบกํากับภาษี  ใบเสร็จรับเงิน  ใบกํากับการถอนเงินจากตู ATM เปนตน 

  ภาพที่ 1.8 ตวัอยางของภาระงานตางๆของ TPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  
 
 

2. ระบบผูชํานาญการ (Knowledge  work systems :KWS)      ระบบงานที่มุงเนนไปใน
งานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  โดยที่ Software ที่ใชนั้นจะเนนไปในลักษณะของ Specialize เชน
การออกแบบเครื่องมือโดยใช Auto Cad  หรือการใช CAM ในการควบคุมการผลิตตามแบบที่สราง
ไว  กลุมบุคลากรที่ทํางาน จะเรียกวา Knowledge Worker  กิจกรรมของระบบนี้จะมีภาระงาน
หลักๆดังนี้คือ 
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  InputsInputs: : Design specsDesign specs  
  ProcessingProcessing: : ModelingModeling  
  OutputsOutputs: : DesignsDesigns, , graphicsgraphics  
  UsersUsers: : Technical Technical staff and professionalsstaff and professionals  

 
3. ระบบสํานักงานอตัโนมตัิ (Office automation system  :OAS)    ระบบงานงานที่เนน

ไปใน ภาระงานทางดานเอกสารของระบบ  รวมทั้งการจดัตารางนัดหมายและตดิตอกบัลูกคาและ
บุคลากรของบริษัท 

4. Management  information system (MIS)   MIS ก็คือระบบที่เติบโตมาจากรากฐาน
ของระบบ TPS   โดยที่การสรางสารสนเทศนั้นจะใชขอมูลที่ไดมาจากระบบ TPS  ซ่ึงเปน Internal  
Source  ภาพตอไปนี้จะชวยใหความเขาใจเกี่ยวกับ MIS ชัดเจนขึ้น 
              ภาพที่ 1.9  แสดงระบบของ MIS ในสวนของระบบบัญชีเงินเดือน 
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หนาท่ีของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( Management Information System ~:   MIS) 
 ชวยในการตดัสินใจทั้งในรูปแบบที่เปนการตัดสินใจแบบมีโครงสรางและแบบกึ่ง
โครงสราง ( Structured and semiStructured and semi--structured decisions structured decisions )) 

 เนนการใชสารสนเทศในรูปแบบรายงาน  เนนการใชสารสนเทศในรูปแบบรายงาน  ( ( Report control oriented Report control oriented )) 
 ขอมูลที่นํามาใชจะมีทั้งขอมลูในอดีต และ ปจจุบัน ขอมูลที่นํามาใชจะมีทั้งขอมลูในอดีต และ ปจจุบัน ((Past and present data Past and present data )) 
 ลักษณะงานและขอลักษณะงานและขอมูลที่นํามาใชจะเปนของภายในองคกร มูลที่นํามาใชจะเปนของภายในองคกร ((Internal orientation Internal orientation )) 
 การออกแบบระบบจะมีลักษณะเปน การออกแบบระบบจะมีลักษณะเปน Lengthy design processLengthy design process 

 
         ภาพที่ 1.10 ภาพ แสดงความสัมพันธระหวางระบบ TPS และ ระบบ MIS  
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5. ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ (Decision Support  System  :DSS)  เปนระบบที่อยูใน
ระดับของผูบริหารกลางและสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพที่ 1.11  แสดงองคประกอบของระบบสนับสนนุการตัดสนิใจ 

 

คุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ 
          องคประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยหลักๆจะประกอบดวย
ฐานขอมูล และตัวแบบ (Models ) เพื่อใชในการวิเคราะหและสรางสารสนเทศสําหรับกิจกรมตางๆ
ขององคกร โดยที่ฐานขอมูลที่สรางขึ้นนั้นไดมาจากบรรดาแฟมขอมูลทั้งจากภายนอก (External 
Data)  และภายในองคกร (Internal Data) ระบบนี้จะเปนตัดสินใจรูปแบบที่เปนแบบกึ่งโครงสราง 
คือจะใชสารสนเทศเปนหลัก แตขณะเดยีวกันก็ตองอาศยัประสบการการณและศิลปของผูบริหาร
เขารวมดวย  โครงสรางของปญหาของระบบนี้จะมีทั้ง Structure   และ  Semi Structure  ลักษณะ
ของระบบ 

 Internal Data  
  InputsInputs: : Low volume dataLow volume data  
  ProcessingProcessing: : InteractiveInteractive  
  OutputsOutputs:: Decision analysis Decision analysis  
  UsersUsers: : ProfessionalsProfessionals, , staffstaff    
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ตัวอยางของระบบงานที่จดัวาเปน ตัวอยางของระบบงานที่จดัวาเปน MIS MIS เชน     การวิเคราะหตนทุเชน     การวิเคราะหตนทุน น ((Cost Analysis Cost Analysis ))  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
          ภาพที่ 1.12  ตัวอยางการใช MIS จากรายงานการขาย 

 
6. ระบบสนับสนุนผูบริหารระดับสูง    (  Executive support systems :ESS)     

 

                    ระบบนี้มีเจตนาที่จะสรางสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง ที่จะเนนในลักษณะระบบนี้มีเจตนาที่จะสรางสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง ที่จะเนนในลักษณะการการ

จัดการเชิงกลยทุธ จัดการเชิงกลยทุธ ( ( Strategic levelStrategic level ) )   ซ่ึงโครงสรางของปญหาจะมีลักษณะเปนแบบไมมีโครงสราง     ซ่ึงโครงสรางของปญหาจะมีลักษณะเปนแบบไมมีโครงสราง  
((Unstructured ProblemUnstructured Problem)   )   การตัดสินใจในระดับนี้จะมีสัดสวนเนนไปที่ระสบการณของผูบริหารการตัดสินใจในระดับนี้จะมีสัดสวนเนนไปที่ระสบการณของผูบริหาร
มากกวา สารสนเทศ ซึ่งจะแตกตางจาก ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มากกวา สารสนเทศ ซ่ึงจะแตกตางจาก ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ((DSSDSS) ) รวมทั้งระรวมทั้งระบบนี้จะบบนี้จะเนน
ไปในการรูปแบบเชิงกราฟฟคระดับสูงรวมทั้งการใชระบบการเครือขายและการสื่อสารขอมูล  เรา
อาจจะสรุปลักษณะของระบบไดดังนี้  
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  ขอมูลไดจากหลายแหลง โดยนํามาบูรณาการรวมกัน  ขอมูลไดจากหลายแหลง โดยนํามาบูรณาการรวมกัน  ( ( InputsInputs: : Aggregate Data Aggregate Data ))  
  การประมวลผลจะเปนเชิงปฎิสัมพันธ การประมวลผลจะเปนเชิงปฎิสัมพันธ (( Processing Processing: : Interactive Interactive ))  
  สารสนเทศที่ไดรับจะใชเพื่อการมองภาพในอนาคต  สารสนเทศที่ไดรับจะใชเพื่อการมองภาพในอนาคต  ((OutputsOutputs: : Projections Projections ))  
  ผูบริหารที่จะใชสารสนเทศ จะเปน ผูบริหารที่จะใชสารสนเทศ จะเปน UsersUsers: : Senior managers   Senior managers     

ตัวอยางของสารสนเทศในระดับ ตัวอยางของสารสนเทศในระดับ ESS ESS เชน  เชน  55--year operating plan  year operating plan  ขององคกรขององคกร  
 
              ภาพที่ 1.13     แสดงองคประกอบของระบบ  ESS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ลักษณะของระบบ ลักษณะของระบบ ESSESS  
 

  ผูใชงานคือผูบริหารระดับสูง    ผูใชงานคือผูบริหารระดับสูง    ((Top Level  Management Top Level  Management ))  
  ระบบนี้จะออกแบบใหแระบบนี้จะออกแบบใหแตกตางไปตามลักษณะผูใชแตละคน ตกตางไปตามลักษณะผูใชแตละคน ((Designed to the Individual Designed to the Individual ))  
  ระบบใชสําหรับผูบริหารระดับ ระบบใชสําหรับผูบริหารระดับ CEO CEO   
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  ระบบนี้ระบบนี้ราคาคอนขางแพง   ราคาคอนขางแพง   ((Very expensive to keep upVery expensive to keep up))  
  การนําไปใชงานจะสนับสนนุไดกวาง  การนําไปใชงานจะสนับสนนุไดกวาง  ( ( Extensive support staff Extensive support staff ))  

  
              ภาพที่ 1.14  แสดงความสัมพันธของแตละระบบสารสนเทศประเภทตางๆ  แสดงความสัมพันธของแตละระบบสารสนเทศประเภทตางๆ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
7.ระบบผูเชี่ยวชาญ ( Expert  system :ES)    จะระบบที่เปนความหวังของมนุษยใน

อนาคตที่ตัดสินใจแทนมนษุยได  ซ่ึงจะชวยลดขอบกพรองในการตัดสนิใจดวยมนุษย ในสวน
ตอไปนี ้

 

 ความลําเอียง 
 การไมประสามารถประเมินทางเลือกมากมายได 
 ขอจํากัดในการคํานวณ 
 ความเสี่ยง 
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แตก็ยังมีขอถกเถียงกันวาระบบดังกลาาวยงัมีจุดออนในสวนที่เกีย่วกับกับองคแหงความรู  
(Knowledge  Base)  และในสวนของกระบวนการคนหา ( Search Engine )วาถาสรางไมดี ผลก็คือ
กระบวนการตดัสินใจของระบบก็จะผิดพลาดไปดวย นอกจากนี้ระบบดังกลาวจะตองมีลักษณะ
เปนพลวัต (Dynamic)  เพราะความรูสรรพสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ดังนั้นการสรางระบบนี้
ขึ้นมาใชงานยงัมีขอจํากัดอยูคอนขางมาก  แตก็มีระบบปรากฏใชงานอยูเชนการควบคุมอุปกรณ
เครื่องจักรของโรงงานขนาดใหญ เชนโรงกล่ันน้ํามัน ซ่ึงมีจํานวนชิ้นสวนเครื่องจกัรจํานวนากที่
จะตองใหการบํารุงดูแลรักษา  
 

1.5.2   การแบงระบบสารสนเทศตามกิจกรรมของงาน  (Functional Approach) 

      11..  ฝายการตลาด  ฝายการตลาด  
Major functions of systemsMajor functions of systems::  

••  Sales managementSales management, , market researchmarket research, , promotionpromotion, , pricingpricing, , new productsnew products  
Major application systemsMajor application systems::  

••  Sales order info systemSales order info system, , market research systemmarket research system, , pricipricing systemng system  

ภาระงานของฝายการตลาดภาระงานของฝายการตลาด  

SYSTEM DESCRIPTION ORGANIZATIONAL LEVEL

 ORDER PROCESSING  ENTER, PROCESS, TRACK ORDERS  OPERATIONAL

 MARKET ANALYSIS  IDENTIFY CUSTOMERS & MARKETS  KNOWLEDGE

 PRICING ANALYSIS  DETERMINE PRICES  MANAGEMENT

 SALES TRENDS  PREPARE 5-YEAR FORECASTS  STRATEGIC
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2 ฝาย ผลิต 
Major functions of systemsMajor functions of systems::  

••  SchedulingScheduling, , purchasingpurchasing, , shippingshipping, , receivingreceiving, , engineeringengineering, , 
operationsoperations  

Major application systemsMajor application systems::  
••  Materials resource planning systemsMaterials resource planning systems, , purchase order contrpurchase order control ol   
••  systemssystems, , engineering systemsengineering systems, , quality control systemsquality control systems  

    ภาระงานและขอมูลท่ีเกิดขึ้นในฝายผลิต  

SYSTEM DESCRIPTION ORGANIZATIONAL LEVEL

 MACHINE CONTROL  CONTROL ACTIONS OF EQUIPMENT  OPERATIONAL

 COMPUTER-AIDED-DESIGN  DESIGN NEW PRODUCTS  KNOWLEDGE

 PRODUCTION PLANNING  DECIDE NUMBER, SCHEDULE OF PRODUCTS  MANAGEMENT

 FACILITIES LOCATION  DECIDE WHERE TO LOCATE FACILITIES  STRATEGIC

        
  3  ฝายการเงิน และบัญชี 

Major functions of systemsMajor functions of systems::  
••  BudgetingBudgeting, , general ledgergeneral ledger, , billingbilling, , cost accountingcost accounting  

Major application systemsMajor application systems::  
••  General ledgerGeneral ledger, , accounts receivableaccounts receivable, , accounts payableaccounts payable, , budgetingbudgeting, , funds funds 

management systemsmanagement systems  
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ภาระงานของฝายการเงินและบัญชีายการเงินและบัญชี ภาระงานของฝ

SYSTEM DESCRIPTION ORGANIZATIONAL LEVEL

 ACCOUNTS RECEIVABLE  TRACK MONEY OWED TO FIRM  OPERATIONAL

 PORTFOLIO ANALYSIS  DESIGN FIRM'S INVESTMENTS  KNOWLEDGE

 BUDGETING  PREPARE SHORT TERM BUDGETS  MANAGEMENT

 PROFIT PLANNING  PLAN LONG-TERM PROFITS  STRATEGIC

    

      44  ฝายทรัพยากรมนุษย    ฝายทรัพยากรมนุษย  ((Human Resources  Human Resources  ::HRMHRM))  
Major functions of systemsMajor functions of systems::  

••  Personnel recordsPersonnel records, , benefitsbenefits, , compensationcompensation, , llabor relationsabor relations, , trainingtraining  
Major application systemsMajor application systems::  

••  PayrollPayroll, , employee recordsemployee records, , benefit systemsbenefit systems, , career path systemscareer path systems, , 
personnel training systemspersonnel training systems  

ภาระงานและขอมูลของฝายทรัพยากรมนษุยภาระงานและขอมูลของฝายทรัพยากรมนษุย  

SYSTEM DESCRIPTION ORGANIZATIONAL LEVEL

 TRAINING & DEVELOPMENT  TRACK TRAINING, SKILLS, APPRAISALS  OPERATIONAL

 CAREER PATHING  DESIGN EMPLOYEE CAREER PATHS  KNOWLEDGE

 COMPENSATION ANALYSIS  MONITOR WAGES, SALARIES, BENEFITS  MANAGEMENT

 HUMAN RESOURCES PLANNING  PLAN LONG-TERM LABOR FORCE NEEDS  STRATEGIC

    

  

  
2244                                                                                                                                                                                                                                                                                    CCTT448877  

                                                                                                                                                                             



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  
  ภาพที่ 1.15 ระบบสารสนเทศของฝายทรพัยากรมนุษย  
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11..5.35.3  การแบงระบบตามเปาหมายของงาน  การแบงระบบตามเปาหมายของงาน  

11. . ฝายลูกคาสมัพันธ  ฝายลูกคาสมัพันธ  ((Customer Relationship MCustomer Relationship Managementanagement))  
   ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมตาง   ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมตาง 

2 .5 7 © 2 0 0 4  b y  P re n t ic e  H a

M a n a g e m e n t I n fo r m a tio n  S y s te m s  8 /eM a n a g e m e n t I n fo r m a tio n  S y s te m s  8 /e
C h a p te r  2  I n fo r m a t io n  S y s te m s  in  th e  E n te r p r is eC h a p te r  2  I n fo r m a tio n  S y ste m s  in  th e  E n te r p r ise

C u s to m e r R e la tio n s h ip  M a n a g e m e n t 
(C R M )

F ig u re  2 -
1 7

M a n a g e m e n t I n fo r m a tio n  S y s te m s  8 /eM a n a g e m e n t I n fo r m a tio n  S y s te m s  8 /e
C h a p te r  2  I n fo r m a t io n  S y s te m s  in  th e  E n te r p r is eC h a p te r  2  I n fo r m a tio n  S y ste m s  in  th e  E n te r p r ise

E N T E R P R IS E  A P P L IC A T IO N S

 
  2. ฝายรับคําสัง่ซื้อ (Order Processing System) 
   

3. ฝายบัญชี (Accounting Information System) 
    

4. ฝายผลิต (Manufacturing System) 
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ระบบตางๆที่แบงตามภาระงานนั้น จะมีความสัมพันธ   (CrossCross--FFunctional Business unctional Business 

Processes Processes ))ดวยเหตุผลดงันี้ดวยเหตุผลดงันี้  

  
••  Transcend boundary between salesTranscend boundary between sales, , marketingmarketing, , manufacturingmanufacturing, , and research and and research and 

developmentdevelopment  
  

••  Group employees from different functional specialties to a complete piece of workGroup employees from different functional specialties to a complete piece of work  
  
ตัวอยางเชน  ระบบการสั่งซ้ือ   ตัวอยางเชน  ระบบการสั่งซ้ือ   Order Fulfillment ProcessOrder Fulfillment Process  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ภาพที่ 11..1515  ภาพแสดงความสัมพันธระหวางระบบรับคําสั่งซื้อกับระบบบัญชี ระบบการ  ภาพแสดงความสัมพันธระหวางระบบรับคําสั่งซื้อกับระบบบัญชี ระบบการ

ผลิต ผลิต  
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ภาพที่ ภาพที่ 11..1616

 

  ภาพแสดงระบบสารสนเทศ และระบบกิจกรรมทางธุรกิจ  ภาพแสดงระบบสารสนเทศ และระบบกิจกรรมทางธุรกิจ 

 

 

2 .4 2 ? 2004 by Prentice H

M anagement Information Systems 8/eM anagement Information Systems 8/e
Chapter 2 Information System s in the EnterpriseChapter 2 Information Systems in the Enterprise

Ent erprise
Syst em s

M anagement Information Systems 8/eM anagement Information Systems 8/e
Chapter 2 Information System s in the EnterpriseChapter 2 Information Systems in the Enterprise

EN TERPRI SE APPLI CATI ON S

ภาพที่ ภาพที่ 11..1717      ภาพแสดงระบบสารสนเทศ และระบบกิจกรรมทางธุรกิจภาพแสดงระบบสารสนเทศ และระบบกิจกรรมทางธุรกิจขนาดใหญขนาดใหญ 
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2.53 ? 2004 by Prentice H

Management Information Systems 8/eManagement Information Systems 8/e
Chapter 2 Information Systems in the EnterpriseChapter 2 Information Systems in the Enterprise

Figure
2-16

Collaborative
Commerce

Management Information Systems 8/eManagement Information Systems 8/e
Chapter 2 Information Systems in the EnterpriseChapter 2 Information Systems in the Enterprise

ENTERPRI SE APPLI CATI ONS

ภาพที่ภาพที่ 1 1..1818 ภาพแส ภาพแสดงความดงความสัมพันธสัมพันธของระบบกิจกรรมตางๆทางธุรกิจของระบบกิจกรรมตางๆทางธุรกิจ 
  

องคประกอบในภาพที่ 1.18 จะเห็นความสมัพันธระหวางกลุมตางๆที่จะตองผนืกกําลัง
สนับสนุนกันทั้งในฝายของ  Knowledge Engineers   ที่ทําหนาที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหกับฝายผลิต รวมทั้งฝายจัดหาวัสดวุัตถุดบิ ก็ตองจัดหาใหตรงกับการออกแบบและการผลิต  ฝาย
ดูแลลูกคา และฝายการตลาดตองทําการขายสินคาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความภกัดีเกิดกบั
ลูกคา  เปนตน   
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แบบฝกหัดที่ 1 
 

1. สารสนเทศมีความจําเปนกับระบบงานอยางไร 
2. จงอธิบายองคประกอบของระบบสารสนเทศ  พรอมกับยกตวัอยางประกอบ 
3. ใหเปรียบเทียบกิจกกรมในระบบการคากบัระบบสารสนเทศ 
4. ใหอธิบายขอความที่วา ไมมรีะบบสารเทศใดที่อยูไดอยางอิสระ โดยไมเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศอื่น 
5. ระบบ TPS สําคัญตอระบบ MIS และ DSS อยางไร 
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	1.3 ขอบข่ายของระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารควรจะทราบ     ทั้งนี้เนื่องจากความสำคัญของระบบสารเทศที่มีต่อองค์กรในทุกระดับ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรควรจะมีความรู้ในหัวข้อต่อไปนี้เพื่อจักนำไปใช้ในการสร้างระบบสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
	Feedback and Control     แนวความคิดเชิงระบบนั้นจะสมบูรณ์ได้เมื่อพิจารณาประกอบกับส่วนป้อนกลับและการควบคุม (Feedback and Control )   แนวคิดการพิจารณานี้อาจจะเรียกว่าเป็น “Cybermetric  System”  
	 Feedback : is data about the performance of  a system .For example  data about sales performance is feedback to a sale manager . 
	  
	 
	•  การปรับเปลี่ยนมาสู่ภาคอุตสาหกรรม (Transformation of Industrial Economies ) 
	• การปรับเปลี่ยนมาสู่ ธุรกิจขนาดใหญ่  (Transformation of the Business Enterprise) 
	-   Flattening 
	-  Decentralization 
	-  Flexibility 
	- Location independence 
	- Low transaction and coordination costs 
	- Empowerment 
	- Collaborative work and teamwork 
	• การเข้าสู่ธุรกิจในยุคดิจิตอล  (The Emerging Digital Firm) 
	        - Digitally-enabled relationships with customers, suppliers, and employees 
	   - Core business processes accomplished via digital networks 
	   - Digital management of key corporate assets 
	- Rapid sensing and responding to environmental changes 
	 
	1.4 องค์ประกอบของธุรกิจที่เป็นดิจิตอล  (Systems Defining the Digital Firm ) 
	         - ระบบบริหารห่วงโซ่อุปาทาน (SCM: Supply Chain Management Systems) 
	         -  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship Management Systems ) 
	         -  การขยายตัวการค้า (Enterprise Systems) 
	                                     - การใช้องค์แห่งความรู้มาบริหารองค์การ (Knowledge Management  
	  Systems) 
	1.5 การแบ่งประเภทของระบบสารสนเทศ (Information System) สามารถแบ่งตามแนวคิดได้หลายแบบ ดังต่อไปนี้  


