
บทที่ 5 
สารสนเทศที่ใชในระบบริหาร 

(Information for Management) 
 

 
 

5.1 บทนํา  
 ดวยเหตุผลที่วาในภาวะการณที่ปรากฏในปจจุบันนีน้ั้นไมสามารถจะชวยใหผูบริหารได
สามารถใชประสบการณและความรูที่สะสมมาสรางเปนสารสนเทศในการสนับสนนุการตัดสินใจ
ไดดังที่เคยดําเนินการไดในอดีต        อาจจะสรุปอุปสรรคของการตัดสินใจในแนวทางดั้งเดิมที่เคย
ปฏิบัติมาไดดงันี้คือ 

• ความรวดเรว็ในการตัดสินใจ  (Speed) 

• ปริมาณขอมูลที่มีมากขึ้น (Mass Data) 

• ทางเลือกในการดําเนินงานมีมาก (Alternatives) 

• การตัดสินใจทีผิ่ดนั้นกอใหผลกระทบตองานในวงกวาง 

• ทางเลือกแตละทางลวนแตมคีวามเสี่ยงสูง (High Risk) 

• ขอจํากัดในระดับความถูกตองของขอมูลที่ใชในการประมวลผล (Accuracy) 

• ความซับซอนของการดําเนนิงานมีมากขึน้ (Complexity) 

•  จํานวนปจจยัที่สรางตัวแบบในการตัดสนิใจมีมากขึ้น  (Factors) 
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตนนั้นผนวกกับความสามารถและประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร (Computer System) จึงทําใหเราพยายามสรรสรางและพัฒนากรรมวิธีการสราง
สารสนเทศเพื่อช่ีนําการตัดสนิใจใหมีลักษณะดังนี้คือ 

• มีรูปแบบ (Structure) 

• ความนาเชื่อถือ (Reliability) 

• มีความถูกตอง ( Accuracy) 

• เร็ว (Speed) 
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• สามารถเลือกหรือแสดงทางเลือกไดหลายๆทาง (Alternatives) 

• คาใชจายต่ํา (Low Cost) 

• มีความแมนยํา (Precision) 
 

การที่จะบรรลุวัตถุประสงคตามที่กลาวมานี้เราจะตองพจิารณาถึงขอจาํกัดของการทีจ่ะสราง 
Software เพื่อใหดําเนินการไดจะตั้งอยูบนขอจํากัด สองประการก็คือ 
 

1. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการนํามาสรางสารสนเทศในการชึ้นําการตัดสินใจนั้น
ตองเปนปจจยัที่วัดคาออกมาได (Measurement)  ซ่ึงอาจจะวดัมารูปแบบของ
คาที่สมมุติ คือขอมูลคุณภาพ เชน  เพศ  การศึกษา อาชีพ  หรือขอมูลที่บงถึง
ปริมาณ เชน อายุจริง  รายไดจริง  ปริมาณสินคาที่บริโภค   จํานวนครั้งในการ
ไปชมภาพยนตตอเดือน เปนตน 

2. สถานะการของสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีทีจ่ะตัดสินใจนั้นสามารถทดแทนดวยตวั
แบบ (Model ) ได ตัวแบบ อาจจะไดแก  ตวัแบบคณิตศาสตร ( Mathematical 
Model)  ตัวแบบความนาจะเปน (Probability Function)  แบบจําลอง 
(Simulation  Model)  หรือตัวแบบ AHP (Analytical Hierarchical Process)  

 
การสรางสนเทศเพื่อช้ีนําการตัดสินใจ นัน้สามารถดําเนินการกับลักษณะขอมูลที่เปนเชิงคุณภาพ 
และขอมูลเชิงปริมาณ  ซ่ึงจะมีกรรมวิธีแตกตางกันไป  
 

การวิเคราะหเชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis)   :   เปนวิธีที่ปรากฏใหเห็นบอยที่สุด โดยพัฒนามา
จากงานการวิจัยดําเนินงาน (Operation Research)  ในระยะแรกถูกพัฒนาใชในดานการทหาร แตดวยเหตุที่วาเปน
วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคงเสนคงวา จึงไดมีการนํามา 
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ประยุกตมากในทางอุตสาหกรรม และทางธุรกิจ  เราจะสรุปขั้นตอนการแกปญหาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณไดดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหปญหา 
  ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบดปูจจัยที่เกี่ยวของ 
  ขั้นตอนที่ 3 การเลือกวิธีการแกปญหา 
  ขั้นตอนที่ 4 การสรางตัวแบบ 
  ขั้นตอนที่ 5 การรวบรวมขอมูล 
  ขั้นตอนที่ 6 การทดสอบตัวแบบ 
  ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะหหาผลลัพธ 

ขั้นตอนที่ 8 การนําไปใชงานในการแกปญหา 
 
เพื่อจะใหเขาใจถึงกระบวนการประยุกตวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณในการแกปญหาในระบบธุรกิจ จะ
ขอยกตวอยางระบบการผลิตที่มีสวนเกีย่วของกับการนําบทประยุกตไปใชในขั้นตอนตางๆใน
ระบบการผลิตดังนี ้

ตัวอยางของระบบสานเทศในสวนที่เกี่ยวของกับการผลิต ที่เรียกวาหวงโซอุปาทาน 
(SCM: Supply Chain Management) 
          SCM   หมายถึง การจัดการกลุมของกิจกรรมงาน กลาวคือ ตั้งแตการรับวัตถุดิบมาจาก 
Supplies แลวเปล่ียนวัตถุดิบนั้นใหเปนสินคาขั้นกลาง และสินคาขั้นสุดทาย จนกระทั่งจัดสงสินคา
ใหแกลูกคา 
 

ผูสงมอบ (supplies)  โรงงาน       ลูกคา 
กระบวนการผลิต (ในมุมมองใหม) 

 
 
 ลักษณะที่ สําคัญของ Supply Chain Management 
 
 แมวาการผลิตจะมีความซับซอนและมีความเปนเอกลักษณทีย่ากตอการควบคุม แตหนาที่
ทางการผลิตของทุกองคกรจะมีหลักการพืน้ฐานตางๆ เหมือนกัน 
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 ส่ิงที่จะทําใหเขาใจถึงหนาทีข่องการผลิตและวิธีการควบคุมการผลิตนั้น เราจะตองเขาใจ
ในสิ่งที่เกีย่วของกับการเคลื่อนไหวในกระบวนการผลิตอยู 2 ส่ิงหลักๆ คือ 

1. วัตถุดิบ (Materials) 
2. สารสนเทศ (Information) 
การบริหารการผลิตจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อกระบวนการผลิตเคลื่อนไหวไดอยาง

ตอเนื่องไมติดขัด และมีระบบที่งายๆ ไมยุงยากซับซอน ยิ่งมีระบบยอยหรือแยกสวนมากเทาใด ก็
จะยิ่งมีปญหามากขึ้นเทานัน้ 

 วัตถุดิบจะเคลื่อนไหวจากผูจาํหนายวัตถุดบิหรือผูสงมอบผานเขาไปใน
โรงงานผลิตจนไดผลิตภณัฑที่สงไปยังลูกคา ทั้ง 3 องคกร (ผูสงมอบ-ผูผลิต-ลูกคา) นี้ มองผิวเผิน
แลวเหมือนเปนอิสระตอกัน แตความเปนจริงแลวทั้ง 3 องคกร จะขึ้นตอกันและตองพิจารณา
รวมกันเปน       “กระบวนการ” เดียวกนัคือ กระบวนการแปรสภาพวตัถุดิบใหกลายเปนผลิตภัณฑ
ที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น 
 ขอมูลสารสนเทศจะเคลื่อนไหลไปมาระหวางองคกรเชนกัน จากรูปแสดงถึงการ
เคล่ือนไหวหมุนเวยีนของขอมูลสารสนเทศในวงจรปด 4 วงจร ซ่ึงจะเชื่อมโยง 3 องคกรตอถึงกัน
เปนระบบธุรกจิ ฝายบริหารจะควบคุมกํากบัไดโดยกําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัตแิละทําการ
ตัดสินใจในเรือ่งการผลิต   ระบบนี้จะรายงานผลผลิตในรูปของผลดําเนินการและรายงานทางการ
เงินเพื่อใหผูถือหุน ฝายบริหารและรัฐบาลไดรับทราบ 
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รูปท่ี 5.1  แสดงการเคลื่อนไหวของวัตถุดบิและสารสนเทศ ซ่ึงมีอยูในกระบวนการผลิตทุกแหง 
 
ผูสงมอบ วัสดุและการบริการ การผลิตในโรงงาน วัสดุและการบริการ ลูกคา 

      
ขอมูล 
การ
ส่ัง 
ซ้ือ 

ขอมูล 
การสงมอบ 

แผนงาน ขอมูลการ
ปฏิบัติการ
และผลผลิต 

ขอมูล 
การสงมอบ 

ขอมูล 
การขาย 

      

ระบบการวางแผนและระบบการควบคุม 

 
  

     การบริหารจัดการ 
         

  รายงานการเงิน 
นโยบาย, ระเบียบปฏิบัติ, การตัดสินใจ  ผูถือหุน, ฝายบริหาร, รัฐบาล 

  
 ปญหาคือความสนใจที่แตกตางกันของผูที่เกี่ยวของ เชน 

- ลูกคามักตองการสินคาที่ถูกตองสมบูรณแบบและมีราคาถูก 
- พนักงานในสายการผลิตอยากรูคําส่ังที่ถูกตอง 
- ฝายจัดซื้อตองการไดวตัถุดิบที่ถูกตอง มีคุณภาพ 
- ผูจําหนายวัตถุดิบตองการคําส่ังซ้ือที่ถูกตองเพื่อจะไดจดัสงไดถูกตอง 
- ผูจัดการตองการรายงานที่ถูกตอง 
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ประโยชนของการทํา Supply Chain Management  
การเคลื่อนไหลของวัตถุดิบและสารสนเทศเปนไปอยางราบรื่น 

1. ปรับปรุงระดับของสินคาคงเหลือ 
2. เพิ่มความเรว็ไดมากขึ้น 
3. ขจัดความสิ้นเปลืองหรือความสูญเปลาตางๆ ในกระบวนการทางธุรกิจใหหมดไปได 
4. ลดตนทุนในกจิกรรมตางๆ ได 
5. ปรับปรุงการบริการลูกคา 

 
การนําเทคโนโลยี่คอมพิวเตอรใช Supply Chain Management 
 การนํา SCM มาใชในการแกปญหาในการผลิตและการจัดการ ซ่ึงปญหาในที่นี้คือปญหา
การเคลื่อนไหลของวัตถุดิบ และการมีสินคาคงเหลือไวมากเกินไป ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาตามมาคือ
เงินทุนจม เกดิตนทุนคาเสียโอกาสมากขึ้น และโรงงานใชวิธีการผลิตแบบ batch ที่ไมทันสมยั 
ทางเดินของวตัถุดิบไมมีคุณภาพ การจดัการกับวัตถุดบิในสายการผลิตไมดีพอโครงสรางการจัด
องคกรซับซอน มีการรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง ทําใหการติดตอส่ือสารระหวางกันทําไดลําบาก 
และสงผลกระทบตอตนทุนที่อาจเพิ่มขึ้นได 
 แนวทางในการแกปญหาทั้งหมดคือการจดัองคกรระบบกระจายอํานาจประกอบดวยหนวย
ตางๆ หลายๆ หนวย (Market business units) ซ่ึงแตละหนวยนั้นจะมีอํานาจในการจัดการและ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใน zone ของตนเองไดอยางเต็มที ่ กลาวคือ สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑและผลิตสินคาไดตามตองการ (zone ในที่นี้จะแบงเปน ยุโรป, อเมริกา และ เอเซีย) 
 แนวทางตอไปคือการเคลื่อนไหลของสารสนเทศตองเปนไปอยางราบรื่น มีการแบงปน
ขอมูลกันระหวางหนวย supplies และลูกคาสามารถติดตอเชื่อมโยงกันไดโดยอุปกรณที่อํานวย
ความสะดวกและทันสมัยสินคาที่ผลิตขึ้นจะตองไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดดี และรวดเรว็ 

 จากการที่บรษิัทนําการจัดการแบบ market business unit มาใชนี้ ทําใหสามารถ
แกปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดได และสามารถเพิม่ประสิทธิภาพในการทํางานไดอีกดวย 
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หลักบริหารระบบซัพพลาย เชน  
                   ภายใตระบบซัพพลาย เชน ประกอบดวยกิจกรรมที่อยู ในกระบวนการหลาย ๆ 
กิจกรรม ซ่ึงแตละกิจกรรมตาง ๆ ก็มีความสําคัญและสัมพันธกันอยูตลอดเวลา อาทิ  

- การคาดการณและวางแผนดานอุปสงค (Forecasting & Demand Planning)  

ความเขาใจตวัแปรทั้งสองตัวนี้ ทําใหบริษัทสามารถวิเคราะหและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการประกอบธุรกิจ การคาดการณทําไดโดยการศึกษาจากขอมูลการขายเพื่อประเมิน
ความตองการของลูกคา และนํามาพจิารณารวมกันกับการวางแผนดานอุปสงค ซ่ึงพิจารณาจาก
ตัวแปรภายในองคกร เชน ปริมาณสินคาคงคลัง,แรงงาน, วัตถุดิบ, เวลาและกําลังการผลิตที่
ตรงกับความตอง การที่แทจริง เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดสินคาทีค่างสต็อคจนตกรุน 
ตลอดจนการ ปรับปรุงการหมุนเวียนของสต็อคสินคา เพื่อลดตนทุนสินคาคงคลัง หรือสามารถ
ลดรอบเวลา การผลิตสินคาใหส้ันลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคาไดทันตาม
ตองการ เปนตน  

- การจัดซื้อและจัดหาเชิงกลยุทธ (Strategic Sourcing & Procurement)  

เปนการบริหารความสัมพันธระหวางซัพพลายเออร ซ่ึงเกี่ยวของกับการวางแผนดานอุปสงค
อยางมาก เปนการบริหารแหลง ผลิตและการไดมาของวตัถุดิบและสินคาเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน ประโยชนทีไ่ดรับ ก็คือ ตนทุนการซื้อตอหนวยที่ลดลง และเพิ่มการหมุนเวียนของ
สินคาคงคลังเนื่องมา จากกระบวนการจัดซ้ือที่มีคุณภาพ  

- การปฏิบัติตามใบสั่งซ้ือและการใหบริการลูกคา (Order Fulfillment & Customer Service)  

เปนการแสดงถึงความรับผิดชอบขององคกรที่มีตอลูกคา ซ่ึงตองมีการดูแลอยาง ใกลชิด ไมวา
จะเปนการเสนอขาย การสงสินคาไดครบถวนตามใบสั่งซื้อสินคา และการใหบริการลูกคา  

 - เครือขายการจัดจําหนายและการดูแลคลังสินคา (Distribution Networks & Warehouse 
Operations)  
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ปจจุบันมวีิธีการที่ใชในการวิเคราะห เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครือขายการจัดจําหนายและการ
บริหารสินคาคงคลังหลายวธีิ เชน การประเมินผลิตภณัฑ การประเมนิการเปลี่ยนแปลงดานกําลัง
การผลิต เพื่อให เกิดผลดีตอการหมุนเวียนของสินคาคงคลังโดยใชเครือขายแหลงวัตถุดิบที่มีอยู 
การปฏิรูปการวางแผนการ 
การทํางานของ Computer ประกอบดวย 4 หัวขอหลัก  
1. Accept data นําขอมูลเขา 
2. Process data ประมวลผล 
3. Store data and instruction เก็บบันทึกขอมูล 
4. Output data แสดงผล 
 
Telecommunications in Business 
- Telecommunications โทรคมนาคม สงจาก Comp -> Comp ในระยะทางไกลๆ 
- Telecommunications has improved business in three main way : ชวยใหธุรกิจ 
- ธุรกิจขาวสารไดดีขึ้น 
- มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การไดทํางานโดยใช Resource ลดลง 
Data Communications : การสื่อสารขอมูลภายใน Comp. กับอุปกรณ Comp. โดยตรง โดยมุงเนน
ตัวขอมูลที่ส่ือสารวาถูกตองไหม ครบถวนไหม 
หลักการของการบริหารเครือขายวัสด ุ
 Supply Chain Management (SCM) นั้นมีวตัถุประสงคเพื่อบริหารจัดการจัดหาวัตถุดบิใน
การผลิตสินคาหรือบริการใหไดคุณภาพ ราคา และในเวลาที่ตองการ กระบวนการผลิตตองตรง
เวลา รวมไปถงึ       การนําสงสินคาและบริการใหถึงมือลูกคาไดอยางถูกที่ ถูกเวลา ภายใตคาใชจาย
ที่ต่ําที่สุดหรือความพอใจสูงสุดของลูกคา เทาที่จะทําไดเพื่อชิงความไดเปรียบในการแขงขัน 
 Supply Chain Management  นั้นมีสวนประกอบอยู 3 สวนหลักๆ คือ  
1.  Supplier  
2. Manufacture and Distributor;               
3. Inventory  
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ซ่ึงการบริหารจัดการเครือขายวัสดนุั้นจะตองจัดการตั้งแต Supplier ใหสงของใหตรงตามเวลาที่
ตองการไมวาจะมีความตองการมากขนาดไหน (Excess capacity)และไดคณภาพ ราคา ตามที่
ตองการ        Manufacture and Distributor กระบวนการผลิตจะตองตรงเวลา การนําสงสินคาและ
บริการจะตองตรงเวลา Inventory การบริหารวัตถุดิบตองมีประสิทธิภาพไมมกีาร Stock out และ
คาใชจายต่ําทีสุ่ดไมมีตนทุนจม (Sunk cost) 
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แบบฝกหัด 
 

1. จงกลาวถึงกระบวนการบูรณาการงานทางธุรกิจใหเขากบัคอมพิวเตอร 
2. การจัดการสารสนทศในสวนที่จะไปสนับสนุนงานการตัดสินใจ มีความแตกตางจากงาน

สรางระบบประมวลผลธุรกกรมอยางไร 
3. งานสรางสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจมีสวนใดที่เปนสวนทียุ่งยาก 
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