
 

บทที่ 6 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System) 

 
 
 

6.1   วิวัฒนาการและความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเปนระบบที่มีการนํามาใชงานนานแลวโดยเร่ิมแรกจะใช
ลักษณะเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนการตัดสินใจของระบบจัดการทั่วไป ที่เรียกวา  ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ซ่ึงเปนระบบที่จัดหาสารสนเทศที่เปนประโยชนใหแกผูยริหารระดับ
ตนในการบริหารดําเนินงานในแตละวัน และใหเปนประโยชนแกผูบริหารระดับกลางในการ
ควบคุมการดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานหรืองบประมาณที่ไดกําหนดไว  ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจถือไดวาเปนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบใหมที่ชวยผูบริหาร
ระดับสูงในการตัดสินใจแกปญหาแบบมีโครงสรางและแบบกึ่งโครงสราง  จึงมีบทบาทเสมือน
เปนเครื่องมือที่ทําใหผูบริหารสามารถตัดสินใจไดถูกตองมากขึ้น แตอยางไรก็ตามการตัดสินใจ
ของผูบริหารยังจําเปนตองใชปจจัยอ่ืนๆ เขามาประกอบในการตัดสินใจดวย  นอกจากนั้นระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจยังสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่ใชแกปญหาในระดับกลุมอีกดวย  โดย
สามารถนําคอมพิวเตอรเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับระบบและใชลักษณะเชิงโตตอบ  
เพื่อแสดงความคิดเห็นระหวางบุคลากรในกลุม  อีกทั้งยังชวยใหผูบริหารมาสารถใชขอมูลและ
แบบจําลองในการแกปญหาเหลานั้นใหมีลักษณะที่แนนอนและเปนโครงสรางมากขึ้น 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศที่พัฒนาและวิวัฒนาการมาจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการโดยผนวกรวมแบบจําลองที่ เหมาะสมเขามาเพื่อเสริมสราง
ความสามารถของผูบริหารในการทดสอบแนวคิดของตนเองเพื่อเสริมสรางความสามารถของผู
บริหารในการทดสอบแนวความคิดของตัวเองเพื่อหาทางเลือกใหดีที่สุด  สําหรับการตัดสินใจ
แกปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองใชคน  
วิธีการและกระบวนการ ( method & procedure ) เทคนิค และเครื่องมือตางๆรวมถึงขอมูลที่ใช
เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ 
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หัวขอ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบประมวลผลรายการ 
ประโยชน ใชแกปญหาที่เกิดขึ้นใหมตาม

ปจจัยที่แตกตางกันไป 
ใชกับการประมวลผลประจํา 

ผูใช ผูบริหารและที่ปรึกษา พนักงานทั่วไป 
เปาหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการดําเนินงาน

ประจําวัน 
ขอมูลที่ใช ปจจุบัน,อนาคต อดีต 
วัตถุประสงคของการใช มีความยืดหยุนสามารถ

ปรับปรุงใหเขากับสถานการณ
และปญหาได 

มีลักษณะที่คงที่ ไม
เปลี่ยนแปลง 

 
 ภาพที่ 6.1 การเปรียบเทียบระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบประมวลผลรายการ 
(Transaction Processing System) 
 
คุณลักษณะและความสามารถของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 ปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรตางๆ อาจแบงไดเปนปญหาแบบมีโครงสราง  ปญหาแบบกึ่ง
โครงสราง  และปญหาแบบไมมีโครงสรางที่แนนอน  ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะเปน
ระบบที่ใชแกปญหาที่มีโครงสรางที่แนานอน  สวนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   เปนระบบที่มี
ลักษณะและความสามารถแตกตางไปจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในหลายดาน  ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสามารถสนับสนุนการตัดสินใจแกปญหาแบบกึ่งโครงสรางที่มี
วัตถุประสงค  แตไมมีขั้นตอนการแกปญหาที่แนนอนตายตัวเหมือนปญหาที่มีโครงสราง  
คุณลักษณะและความสามารถโดยทั่วไปของระบบสนับสนุนการตัดสินใจดังรูปที่ 6.2  
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11.สนับสนุนใหเกิดวิ

วัฒนา- การทางการเรียนรู

14. เปนศูนยรวมความรู 

13. มีการสรางแบบจําลอง 

12. สนับสนุนใหผูใช

สามารถสรางระบบงายได

1. สนับสนุนการ

ตัดสินใจแบบกึ่ง

2. สนับสนุนการตัดสินใจ

สําหรับผูบริหารทุกระดับ 

6. สนับสนุนงาน

ผูเช่ียวชาญ การออกแบบ

3. สนับสนุนการตัดสินใจ

เฉพาะบุคคลหรือกลุม 

4.สนับสนุนการตัดสินใจ

ที่เกี่ยวเน่ืองและซับซอน 

6.สนับสนุนการนําขอมูล

จากระบบตางๆ มาตัดสิน 

7. มีความยืดหยุนและงาย

ตอการปรับเปลี่ยน 

10.เปนการตัดสินใจและ

ควบคุมโดยคน 

9. เนนประสิทธิผลในการ

ตัดสินใจ 

8. งายตอการใชงาน 

  DSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 6.2 ลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
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6.2   ประเภทของการตัดสินใจ    เราอาจแบงลักษณะของการตัดสินใจออกมาเปน 3 ประเภท คือ 
 1. การตัดสินใจแบบมีโครงสราง (Structure Decision )  การตัดสินใจลักษณะนี้จะเปน
การตัดสินใจที่มีกฏเกณฑตายตัว  เชนการคิดคาปรับในการลงทะเบียนลาชา  การคิดภาษา
มูลคาเพิ่มสินคาชนิดที่ตองมี VAT  กรณีการตัดสินใจลักษณะนี้ จะเปฯการตัดสินใจในระดบั TPS 
ซ่ึงเรามักจะใชเปนกฏในการกําหนดในตัว Software ที่ปฏิบัติงานเพื่อเปนการลดภาระงานของ
มนุษย เรามักจะเรียกการตัดสินใจในรูปแบบนี้วา Programmable  Decision   
 2.  การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสราง  (Semi Structure ) การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสราง
เปนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับตัวแปรจํา
นอนมาก  ดวยเหตุผลนี้ผูบริหารระดับสูงซ่ึงทําการตัดสินใจจึงตองมีทักษะเปนอยางดีเมื่อประสบ
ปญหาสามารถมองหาลูทางและตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว  โดยอาศัยประสบการณ  วิจารณญาณ 
ไหวพริบ  ปฏิญาณ  และความชํานานในการแกปญหา  ตัวอยางการตัดสินใจประเภทนี้   เชน การ
ตัดสินใจขยายโครงการ  การตกลงใจผลิตสินคาชนิดใหม  เปนตน  ถึงแมวา การกตัดสินใจแบบ
กึ่งโครงสรางไมสามารถเขียนเปนขั้นตอนได  แตปจจุบันมีผูพยายามจัทําโปรแกรมชวย
สนับสนุนการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสรางขึ้นคือโปรแกรมระบบผูเชี่ยวชาญ  โปรแกรมระบบ
ผูเชี่ยวชาญนั้นสามารถชวยแกปญหาแบบกึ่งโครงสรางได  ปญหาของการตัดสินใจแบบนี้เปน
ปญหาที่มีโครงสรางไมแนนอนหรือตายตัว  มีความชัดเจนเพียงบางสวนของปญหา  จึงตองสราง
ระบบที่นําการตัดสินใจของมนุษยและแบบจําลองที่เกี่ยวของกับปญหา  รวมทั้งขอมูลจาก
คอมพิวเตอรเขามาทํางานรวมกันสนับสนุนการตัดสินใจเพราะปญหาแบบกึ่งโครงสรางไม
สามารถแกไขไดดวยการตัดสินใจของมนุษยเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  แตตองอาศัยทั้งสองอยาง
ควบคูกันจึงจะหาคําตอบได  เชน  การตัดสินใจทางดานกําหนดวงเงินสินเชื่อลูกคา  จะตอง
พิจารณาทั้งรายรับของลูกคา  ลักษณะและประเภทงานธุรกิจของลูกคา  ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดมาจาก
ระบบประมวลผลขอมูล  สวนการตัดสินใจนั้นผูที่ใหวงเงินสินเชื่อจะตองนําผลการวิเคราะห
แนวโนมทางเศรฐกิจ  ซ่ึงเปนผลมาจากการใชแบบจําลองทางเศรษฐกิจในการพยากรแนวโนม  
และตองพิจารณาทรัพยสินที่ลูกคานํามาใชค้ําประกันประกอบดวยจึงจะสามารถตัดสินใจอนุมัติ
วงเงินกูได  การตัดสินใจระดับนี้จะเปนสวนของ DSS (Decision Support System) 
 3. การตัดสินใจแบบไมมีโครงสราง (Non Structure Decision) ลักษณะการตัดสินใจ
ประเภทนี้จะใชสําหรับผูบริหารระดับสูงในระดับกลยุทธ (Selecting Strategies )  ตัวอยางการ 
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กําหนดกลยุทธดานการขายในรูปแบบตางๆ ในลักษณะเชนนี้ สารสนเทศจะมีสวนสนับสนุนบาง  
แตน้ําหนักจะไปตกกับศิลปและประสบการณของผูบริหารเปนสวนใหญ ระบบนี้จะอยูในระดับ 
ESS (Executive Support System)   ตัวอยางเชนการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานอีก 10 ป
ขางหนาของบริษัท โดยการดูจากคาพยากรณในอนาคต  
  
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)  จะมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1.  เนนการใชฐานขอมูลท่ีมาจากปจจัยภายนอก (External  Database) และใชตัวแบบ
คณิตศาสตร (Model Base)   เชนขอมูลเกี่ยวกับคูตอสูทางการคา  นโยบายของรัฐ  วัตถุดิบ ส่ิง
แวดลม กฎหมายการคา ฯลฯ  
 2.  สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหารทุกระดับ  (Support All Level)  ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสามารถนําไปใชโดยผูบริหารทุกระดับตั้งแตหัวหนาสายงาน  ผูจัดการ
ฝายตางๆ  ผูจัดการทั่วไป  ผูบริหารระดับสูง  รวมถึงผูบริหารที่เพิ่งไดรับการแตงตั้งเขามาดํารง
ตําแหนงและยังไมทราบแนวคิดการตัดสินใจขององคกร  รบบสนับสนุนการตัดสินใจชวยให
ผูบริหารเหลานั้นสามารถวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดอยางมีประสิทธิผล  อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใชส่ือสารขอมูล  โนมนาวใหกําลังใจผูปฏิบัติงาน  และสามารถควบคุมการใช
ทรัพยากรตางๆ  ของหนวยงานไดอยางดี  ผูบริหารระดับสูงมีหนาที่วางแผนกําหนดนโยบายและ
กําหนดแนวทางเพื่อมุงไปสูนโยบายและวัตถุประสงคหลักของระบบงาน  ดังนั้นผุบริหาร
ระดับสูงจะตองสามารถวางแผนกําหนดนโยบายระบุทางเลือกที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่
แปรเปลี่ยนไปไดอยางเหมาะสมซึ่งระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีความสามารถในการตอบ
คําถามวา  ถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะตางจะเกิดผลลัพธแบบใด  ดังนั้นระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจจึงสามารถสนับสนุนการวางแผนและการบริหารงานของผูบริหารให
สามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.  สนับสนุนการตัดสินใจเฉพาะบุคคลหรือกลุม (Individual or Group) ในองคกรไมวา
จะเปนหนอยงานของรัฐหรือเอกชน  การตัดสินใจสวนมากจะกระทําหลังจากมีการปรึกษาหรือ
หารือกันอยางกวางขวาง  นอกจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะสามารถชวยสนับสนุน
ผูบริหารแกปญหาเฉพาะบุคคลไดแลวยังสามารถชวยผูบริหารในการตัดสินใจแบบกลุมไดดวย   
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และสามารถทดสอบการตัดสินใจของกลุมผูบริหารวาเหมาะสมหรือไม  ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจสามารถสนับสนุนผูบริหารซึ่งทํางานเปนกลุมหรือทีมงานที่นองนําเสนอความคิดตางๆ 
รวมกันในที่ประชุม  โดยใชเทคโนโลยีที่ใชในการสื่อสารระหวางผูรวมทีมงานเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสืนใจ  เทคโนโลยีที่ใชในระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุมคือ  กรุปแวร   ( groupware ) 
หรือที่เรียกวา GDSS ซ่ึงมีหนาที่สนับสนุนทีมงานใหทีมงานและผูเกี่ยวของสามารถทํางาน
รวมกันไดแมวาไมไดอยุในสถานที่ปฏิบัติงานเดียวกัน  หรืออาจจะทํางานตางเวลากัน  เพื่อเสนอ
ความคิดและตัดสินใจรวมกัน  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุมเปนระบบที่ประกอบดวย
ฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชในการประชุม  ซ่ึงผูเขารวมประชุมมีโอกาสเสนอขอคิดเห็นในการ
แกปญหาตลอดจนใชแบบจําลองชวยในการวิเคราะหและทดสอบความคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น…( 
what-if  analysis ) ซ่ึงจะทําใหสามารถหาคําตอบรวมกันไดและหากคําตอบที่ไดรับไมดีเทาที่คิดก็
อาจจะยกเลิกแนวคิดนั้นทิ้งเลยโดยไมตองนํามาพิจารณาใหม  นอกจากนี้แลว  GDSS  ยังชวยให
ผูเขารวมประชุมสามารถบันทึกความคิดเห็นไดอยางละเอียด  เปนการลด การพิจารณา ถกเถียง ที่
ยืดเยื้อลงไดมาก  โดยระบบจะรวบรวมเอาประเด็นตางๆ ที่มีการนําเสนอและดําเนินการหา
คําตอบที่เหมาะสมที่สอดคลองกับกฎขอบังคับตาง  ซ่ึงชวยใหประหยัดเวลาในการพิจารณาและ
ไดขอมูลที่เปนเหตุเปนผลมากขึ้น 
 4. สนับสนุนการตัดสินใจที่เก่ียวเนื่องและซับซอน ( Complexity) ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจระบบหนึ่งๆ  จะมีแบบจําลองของการตัดสินใจหลายแบบ ซ่ึงแบบจําลองของการ
ตัดสินใจจะเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะที่แกปญหาจากปญหางายๆ  ไปยังปญหาที่ซับซอนได  ใน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ซับซอนมากจะมีแบบจําลองของการตัดสินใจที่งายรวมอยู  เชน  
แบบจําลองทางการเงินเปนแบบจําลองที่มีระดับความซับซอนมาก  แตภายในแบบจําลองก็จะมี
การแกไขปญหาในระดับที่ไมซับซอนอยูดวย  โดยจะมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาทั่วๆ  
ไปเอาไวดวย  เชน  สามารถวิเคราะหจุดคุมทุนของการผลิตสินคาในกรณีที่มีตัวแปรไมมากนัก  
ไปจนถึงการวิเคราะหจุดคุมทุนในกรณีที่มีตัวแปรมากมายเขามาเกียวของ 
 6.  สนับสนุนงานผูเชี่ยวชาญ (Support Expert)  การออกแบและทางเลือก  ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสนับสนุนการทํางานทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ  ไดแก  งาน
ผูเชี่ยวชาญ  โดยสามารถสะสมความรุไหมเขาไปเก็บไวในฐานขอมูลความรูของผูเชี่ยวชาญ  
สามารถออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจไดโดยการระบุทางเลือก การเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหา  การคนหาขอมูลในการแกปญหา  และการนําไปปฏิบัติไดจริง 
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 6.   สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจที่มีการนําขอมูลจากระบบตางๆ มาใช ( Data Ware 
House) โดยจะพิจารณาความสอดคลองกันระหวางวิธีการตัดสินใจแตละคนกับระบบงานยอย
ตางๆ ที่ทํางานภายใตสภาวะแวดลอมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเดียวกัน  โดยระบบจะ
ประมวลผลขอมูลตามความตองการของลักษณะงานมากกวาประมวลผลตามสายงานของแตละ
แผนก  โดยทั่วไปขอมูลที่แผนกหนึ่งจัดเก็บรวบรวมไวจะมรแผนกอื่นๆ  ตองการนําไปใชดวย  
หากไมตองการใหเกิดการจัดเก็บขอมูลซํ้าซอนก็ควรกําหนดใหมีการแบงปนขอมูลกันใช  นั่นคือ  
การออกแบบระบบใหมองเห็นเปาหมายของหนอยงานโดยรวมมากกวาเนนที่เปาหมายของแผนก
ใดแผนกหนึ่ง  การจัดระบบเชนนี้เปนประโยชนมากเพราะผูบริหารในแผนกตางๆ  สามารถ
เขาถึงระบบและขอมูลรวมกันไดโดยไมตองเสียเวลาและทรัพยากรเพื่อจัดทําระบบของตเอง
ขึ้นมาใหม 

7.  ยืดหยุนและงายตอการเปล่ียนแปลง ( Flexibility )  เมื่อผูบริหารใชระบบสนับสนุน
การตัดสินใจไประยะหนึ่งก็จะมีขอมูลเขามาสุฐานขอมูลมากขึ้น  แบบจําลองการตัดสินใจก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามขอมูลที่เขาสูระบบ ผุใชสามารถปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนาที่
พื้อฐานในระบบเสียใหม  ซ่ึงยังคงใหมีลักษณะการดตตอบอยางรวดเร็วตอสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปไดเหมือนเดิม  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีความสามารถในการวิเคราะหแบบ
เรงดวนไดอยางทันทีทันใด  เมื่อขอมูลเปล่ียนไปเรื่อยๆ  ผูใชระบบไมตองแกไขแบบจําลอง
ทั้งหมดของระบบ  ระบบจะมีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนแบบจําลองเองอยางเหมาะสม  อาจ
กลาวไดวาระบบมักถูกออกแบใหรองรับกับขอมูลที่หลากหลายได 
 8.  งายตอการใชงาน ( Ease of Uses )   ผูใชระบบสามารถใชงานระบบไดงายขึ้น  โดย
ไมตองแกไขแบบจําลองทั้งหมดของระบบ  ในกรณีที่ปญหามีลักษณะคลายกับปญหาเดิมและได
มีการสรางแบบจําลองของปญหานั้นไวแลว  ผูใชสามารถนําแบบจําลองนั้นมาทําการเปลี่ยน
คาตัวแปรตางๆ  เทานั้น  การออกแบบระบบไดรองรับความหลากหลายของความตองการของ
ผูบริหารไวแลว  นอกจากนี้แลวระบบยังมีการนําเอาภาพกราฟฟกมาสรางสวนตอประสานผูใช  ( 
graphic user interface : GUI ) ซ่ึงงายตอการใชงาน  และงายตอการโตตอบกับระบบ  ซ่ึงชวยให
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบดีขึ้น  จะเห็นวาระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันจําเปนตองใช
งานงาย  เนื่องจากผูบริหารระดับตางๆ  ที่ใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจหลายคนจะไมคุนเคย 
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กับการใชคอมพิวเตอร  ถาหากระบบใชงานยากผูบริหารก็จะไมใชระบบนั้น  และระบบ
คอมพิวเตอร ที่ใชในระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะการโตตอบเปน
แบบออนไลน  ( online interactive ) 
 9.  เนนประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Efficient DSS) ระบบสันบสนุนการตัดสินใจเปน
ระบบที่พยายามจะปรับปรุงปะสิทธิผลของการตัดสินใจใหบรรลุวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่
กําหนดไว  โดยเนนในเรื่องความถูกตอง  ทันการณและมีคุณภาพมากกวาที่จะเนนในเรื่องการ
ประหยัดคาใชจายที่เกิดจากการใชทรัพยากรในระบบและคาใชจายที่เกิดจากการเสียเวลาของการ
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอรหรืออาจกลาวไดวา  รับบสนับสนุนการตัดสินใจเนนวัตถุประสงค
ของการตัดสินใจโดยไมคํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้น 
 10.  เปนการตัดสินใจและควบคุมโดยคน (Assist Manager)  ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่ออกแบบมีหลายรูปแบบที่อํานวยความสะดวกใหผูบริหารสามาถควบคุมกรรมวิธีการ
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางสมบูรณทุกขั้นตอนโดยระบบจะถูกควบคุมดวยคนตั้งแตการกําหนด
ปญหา   การแกไขปญหา  การออกแบบการสรางแบบจําลองที่ใชในการตัดสินใจ  เชน  ในระบบ
การควบคุมสินคาคงคลัง  แลวจัดสรางแบบจําลองการกําหนดสินคาใหมขึ้น  ซ่ึงในแบบจําลองนี้
ผูควบคุมสามารถใชวิธีวิเคราะหแบบ  “ จะเกิดอะไรขึ้นถา… “ ( what-if analysis ) เปนการตั้งขอ
สมมติฐานบางอยางเกี่ยวกับขอมุลสินคาผูควบคุมสินคานําตัวแปรที่เกี่ยวของเขามาใชใน
แบบจําลองการกําหนดการสั่งซ้ือสินคาใหม 
 11.  สนับสนุนใหเกิดวิวัฒนาการทางการเรียนรูเพิ่มขึ้น  เปนระบบที่นําไปสูการเรียนรูที่
เพิ่มขึ้นเพราะมีแนวทางใหมในการตัดสินใจเกิดขึ้นอยุตลิดเวลา  แนวทางใหมที่เกิดขึ้นนั้นจะถูก
นําไปปรับเปลี่ยนใหเหมาะกับการตัดสินใจ  ซ่ึงทําใหเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น 
 12.  สนับสนุนใหผูใชสามารถสรางระบบงายๆ  ไดดวยตัวเอง  ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่ดีควรอํานวยความสะดวกใหผูใชสรางระบบงายๆ  ไดดวยตัวเอง  เชน  สามารถสราง
ระบบการคิดคํานวณตนทุนสินคาโดยจัดทําสมการคาตัวแปรตาง  ที่มีผลตอตนทุนได 

13.  มีการสรางแบบจําลอง ( Modeling )   ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะมีการใช
ประโยชนจากแบบจําลองที่อาจเปนแบบจําลองมาตรฐานทั่วไป  หรือแบบจําลองที่สรางขึ้นมา
สําหรับงานประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ    แบบจําลองเหลานี้จะมีความสามารถชวยให
ผูบริหารไดทําการทดลองกลยุทธตางๆ  ของตนเองภายใตสถานการณที่แตกตางกันได  ทําใหเกิด 
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ความรูใหมและการเรียนรูใหมเปนประโยชนสําหรับการวิเคราะหสถานการณและการตกลงใจ 
14. เปนศูนยรวมความรู (Knowledge Center ) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบางระบบ

จะมีระบบฐานความรู  ( knowledge base )  เปนสวนประกอบ ซ่ึงระบบฐานความรุเปนขอมูลท่ี
รวบรวมไวใชในการแกปญหา  เพื่อใชเปนบานในการตัดสินใจของระบบผูเชียวชาญ  ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจที่มีระบบบานความรูเปนองคประกอบจะทําใหระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจนั้น  สามารถเสนอแนะแนวทางการแกปญหาที่ซับซอนใหกับผูบริหารในการตัดสินใจ
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
6.3 ประโยชนของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   
 
 1.  มีความสามารถในการสนับสนุนการแกปญหาที่ซับซอน  สันบสนุนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับปญหาที่มีโครงสรางไมแนนอนหรือกึ่งโครงสราง  และระบบสนับสนุนการตัดสินใจยัง
เปนระบบที่มีการจัดการเกี๋ยวกับการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การสรางแบบจําลองที่
ซับซอน  และมีการโตตอบระหวางผูใชกับตัวระบบเอง  จึงทําใหระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สามารถแกไขปญหาที่ซับซอนได 
 2.  สามารถแสดงผลลัพธโตตอบตอสถานการณที่ไมคาดคิดมากอนไดอยางรวดเร็ว  ซ่ึง
ผลลัพธนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือเงื่อนไขในการตัดสินใจ  ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจมีความสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณไดอยางสมบูรณภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว  หรือแมแตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบอยครั้งของสถานการณที่มีความ
ซํ้าซอนก็สามารถประเมินสถานการณนั้นไดตรงตามวัตถุประสงค  โดยผูใชสามารถใชระบบ
สรางแบบจําลองหลายรูปแบบใหมีลักษณะที่สอดคลองกับสถานการณนั้นๆ 
 3.  ทําใหเกิดแนวความคิดและองคความรูใหม  ผูใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สามารถสอบแนวความคิดใหมๆ  ของตนเองผานแบบจําลอง  เชนการวิเคราะหปญหาแบบ  “ จะ
เกิดอะไรขึ้นถา “ ( what-if ) ซ่ึงสนับสนุนใหไดคําตอบหรือความคิดใหมๆ  ชวยใหสามารถ
ฝกฝนผูจัดการและพนักงานที่ขาดประสบการณในการตัดสินใจใหมีความรูและประสบการการณื
ใหมๆ เพิ่มดวย 
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 4.  อํานวยความสะดวกในการสื่อสาร  ในการตัดสินใจแบบกลุมระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจสามารถอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลทดลองสรางแบบจําลองในการ
ตัดสินใจ  โดยใชผูมีสวนรวมกับระบบในการกําหนดแบบจําลอง  นอกจากนั้น  what –if analysis  
ยังชวยใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดตัวแปรในการปฏิบัติงานใหมีระบบไดนําไปใชเปน
ขอมูลในการทดลองสรางแบบจําลองที่ใชในการทํางานกลุมหรือเมื่อมีการประชุมเกิดขึ้น  ซ่ึง
อํานวยความสะดวกในการสื่อสารระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานโดยผานระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจแบบกลุม  ( group decision support system: GDSS ) 
 6.  ใชในการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตขององคกร  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมี
ความสามารถในการเพิ่มการควบคุมการจัดการและปรับปรุงผลผลิตขององคกร  เนื่องจาก
ผูบริหารสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 6.  ประหยัดเวลาและตนทุนในการดําเนินงาน  การใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับงานที่ตองดําเนินการเปนประจํานั้น  จะสงผลใหประหยัดเวลาและคาใชจายอยางเห็นได
ชัด  หรือลดตนทุนที่อาจเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดได 
 7.  สนับสนุนการตัดสินใจแบบมีวัตถุประสงค  การตัดสินใจที่เปนผลมาจากระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจนั้นเกิดจากการกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคที่แนนอน  ทํา
ใหมีความแนนอนและวัตถุประสงคที่ เดนชัดกวาการตัดสินใจที่เปนผลมาจากการใชเพียง
สัญชาตญาณหรือลางสังหรณเทานั้น 
 8.  เพิ่มประสิทธิภาพทางดานการจัดการ  ทําใหผูบริหารใชเวลาในกระบวนการ
ตัดสินใจนอยลงเพราะระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะเปนเครื่องมือกล่ันกรองการตัดสินใจที่มี
เกณฑแนนอน  ทําใหผูบริหารสามารถใชเวลาที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใชในการวิเคราะห  
วางแผน  และการนําไปปฏิบัติจริงขององคกร 
 9.  ปรับปรุงความสามารถของนักวิเคราะหในการสรางผลงานใหไดมากขึ้น  เชน  การใช
แบบจําลองทางการเงิน  ( financial model ) เพื่อวิเคราะหรายรับและรายจายทางการเงิน  ใน
แบบจําลองทางการเงินจะมีตัวแปรและขอมูลทางการที่เก็บรวบรวมไวในระบบซึ่งสามารถ
นํามาใชเปนองคประกอบในการวิเคราะหไดทันที  ถานักวิเคราะหทําการวิเคราะหเองโดยไมใช
แบบจําลองทางการเงินระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  นักวิเคราะหตองทําการรวบรวมขอมูลที่ 
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  เกี่ยวของและสรางแบบจําลองขึ้นมาเองเพื่อใชในการวิเคราะห  ซ่ึงเปนงานที่คอนขางยากและ
ตองใชเวลานาน 
 
6.4  องคประกอบหลักของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีองคประกอบหลัก  4 สวน ซ่ึงจัดเก็บรวมกันไวในระบบ
คอมพิวเตอร  โดยอาจมีการเพิ่มระบบยอยและโปรแกรมบางสวนเขามาชวยสนับสนุนการทํางาน
ขององคประกอบเหลานี้  นอกจากนี้กลาวไดวา ผูใชเปนองคประกอบหนึ่งของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ  เพราะผูซ่ึงเปนผูเรียกระบบนี้ขึ้นมาใชงานจะไดรับประโยชนจากระบบนี้  ซ่ึงเปน
ผลมาจากการปฏิสัมพันธหรือ โตตอบ ( interact )  ระหวางคอมพิวเตอรกับผูใช  ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจประกอบดวยองคประกอบตางๆดังแสดงในภาพที่ 2.2 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การจัดการขอมูล  ( Data Management )  เปนการรวบรวมขอมูลท้ังภายใน และ
ภายนอกองคกรที่มีความสัมพันธกับองคกรไวในฐานขอมูล  และอาศัยระบบจัดการฐานขอมูล  
(database management system : DBMS ) เปนเครื่องมือในการจัดการและบํารุงรักษาขอมูล
เหลานั้น  รวมถึงการจัดทําพจนานุกรมขอมูล  และจัดใหมีระบบอํานวยความสะดวกในการ
สอบถามขอมูลจากฐานขอมูล 
 2.  การจัดแบบจําลอง  ( Model Management ) เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจที่ใชในการวิเคราะหระบบงานตางๆ  การจัดการแบบจําลองประกอบดวย
ชุดโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทําหนาที่จัดการแบบจําลองในงานตางๆ  เชน  แบบจําลองสถิติ  
แบบจําลองวิทยาการจัดการ  หรือแบบจําลองการวิเคราะหเชิงปริมาณอื่นๆ  นอกจากนี้แลวการ
จัดการแบบจําลองยังมีความสามารถในการวิเคราะหระบบและจัดการแบบจําลองที่เหมาะสมกับ
ผูใชดวย 
 3.  การจัดการความรู  ( Knowledge Management ) เปนระบบยอยที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อ
สนับสนุนระบบยอยอ่ืนๆ ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  หรือทํางานเปนระบบยอยอ
สระก็ได  ระบบการจัดการความรูเปนระบบที่เก็บรวบรวมความรูหลากหลายประเภทที่มาจาก
แหลงความรูตางๆ  ระบบจัดการความรูจะเปนสวนประกอบที่ใชในการวินิจฉัยหรือการหา
คําตอบใหกับการแกปญหาในสถานการณตางๆ 
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 4.  การจัดการบทสนทนา ( Dialog Management )   เปนการจัดการโตตอบระหวางผูใช
กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  โดยผูใชสามารถสื่อสารและสั่งการผานระบบยอยนี้  เพื่อ
ทํางานกับระบบยอยนี้  เพื่อทํางานกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจได 
 องคประกอบทั้ง 4 สวนเปนโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนองคประกอบของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ  การทํางานของระบบสนับสนุนการกตัดสินใจจะตองอาศัยการจัดการขอมูล  การ
จัดการแบบจําลองและการจัดการความรูในการทํางานสอดประสานรวมกัน  โดยมีการจัดการบท
สนทนาเปนตัวเชื่อมประสานในการโตตอบระหวางผูใชกับระบบ 
 

ฐานขอมูล
ภายนอก

ระบบคอมพิวเตอรอื่น 

1. การจัดการขอมูล 2. การจัดการแบจําลอง 

3. การจัดการความรู 

4. การจัดการบทสนทนา 

ผูจัดการ ( ผูใช) 

ฐานขอมูล
ภายใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 6.3 องคประกอบหลักของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 จากภาพที่ 6.3 จะเห็นวาการจัดการขอมูลในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ประกอบดวย
โปรแกรมจัดการฐานขอมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจซึ่งทําหนาที่ในการสรางขอมูลจาก
ฐานขอมูลภายนอกองคกรและฐานขอมูลภายในองคกร  เชน ขอมูลนโยบายรัฐบาล  ขอมูล
เศรษฐกิจโลก ขอมูลการเงิน ขอมูลการตลาด ขอมูลการดําเนินการ ขอมูลการประมวลผลรายการ  
หรือขอมูลบุคคล เปนตน จากนั้นจะมีการจัดการกับฐานขอมูลโดยมีการปรับปรุงขอมูล การ
สืบคนขอมูล การสรางรายงาน สวนประกอบการจัดการฐานขอมูลจะทํางานรวมกับการจัดการ 
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บทสนทนาและการจัดการแบบจําลอง การจัดแบบจําลองจะทําการสรางแบบจําลองโดยอาศัยการ
จัดการความรูที่ เกี่ยวกับขอมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจและทําการปรับปรุงแกไข
แบบจําลอง การใชแบบจําลองและการรักษาแบบจําลอง สวนการจัดการบทสนทนาจะชวย
อํานวยความสะดวกใหผูใชติดตอระบบผานรูปแบบหนาจอทางคอมพิวเตอรที่สนับมนุนการ
โตตอบที่งายตอการใชงาน 
 

การจัดการขอมูล ( Database Management ) 
 ในกระบวนการของขั้นตอนเพื่อการตัดสินใจนั้น  การมีขอมูลที่เพียงพอเปนสิ่งที่สําคัญ
และมีประโยชนอยางยิ่ง ขอมูลที่เพียงพอและถูกตองจะชวยใหตัดสินใจไดดีขึ้น การตัดสินใจ
ภายในองคกรใหญๆ จะมีความยุงยากและซับซอน ผลของการตัดสินใจบางครั้งเกี่ยวของกับเงิน
จํานวนมากและมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจขององคกรทั้งในปจจุบันและอนาคตขอมูลท่ีชวย
ใหมีการตัดสินใจที่ถูกตอง ผลตอบแทนจากการมีขอมูลท่ีเพียงพอและการรูจักการจัดการขอมูลท่ี
ถูกตองจึงคุมคายิ่ง 
 

การจัดการขอมูลในระบบสนับสนุนการตัดสินใจเปนการใชความสามารถของ
เทคโนโลยีฐานขอมูลและระบบการจัดการฐานขอมูล ในการรวบรวมขอมูลภายในองคกร  เพื่อ
จัดทําพจนานุกรมขอมูลและจัดใหมีระบบอํานวยความสะดวกในการสอบถามขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการทํางานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ องคประกอบของการจัดการขอมูลดัง
แสดงในภาพที่ 6.3 
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ระบบการจัดการฐานขอมูล 

แหลงขอมูลภายนอก แหลงขอมูลภายในองคกร 

ขอมูลดาน

การเงิน 

ขอมูลดาน

อื่นๆ 

ขอมูลดาน

บุคลากร 

ขอมูลดาน

การผลิต 

ขอมูลดาน

การตลาด 

การรวบรวมและปรับปรุง ขอมูลสวนบุคคล 

ฐานขอมูล DSS(1) 

การจัดการความรู 

การจัดการแบบจําลอง 

การจัดการบทสนทนา 

ระบบอํานวยความสะดวก
ในการสอบถามขอมูล (4) 

พจนานุกรมขอมูล(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 6.3 สถาปตยกรรมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
 จากองคประกอบที่อยูในภาพ  6.3  สวนที่อยูภายในกรอบเสนประคือ  สวนประกอบของ
ระบบการจัดการขอมูล ซ่ึงประกอบดวยระบบยอยตางๆ 
 

1. ฐานขอมูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ( Decision Support System Database ) 
ฐานขอมูล  คือ  แหลงรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันโดยถูกจัดการใหอยูในรูปแบบที่
สามารถนํามาตอบสนองตอความตองการขององคกรและสามารถนํามาใชงานรวมระหวาง
หนวยงานตางได      

ขอมูลฐานขอมูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะรวบรวมมาจากแหลงขอมูลภายใน
องคกร  เหลาขอมูลภายในองคกร  ซ่ึงอาจจะเปนขอมูลของผูบริหารและผูปฏิบัติการแตละแผนก  
ซ่ึงผูใชเหลานี้อาจใชขอมูลในฐานขอมูลที่ใชในระบบสนับสนุนการตัดสินใจรวมกันหรือใชเปน
ขอมูลสวนตัวก็ได 
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   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจใชขอมูลภายในองคกรที่ไดมาจากระบบประมวลผล
รายการเปลี่ยนแปลงของหนวยงานตางๆ  และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  เชน  ขอมูล
ทางดานการบัญชี  การเงิน  การตลาด การ  และ บุคลากร  อาจรวมถึงขอมูลรายการเปลี่ยนแปลง
ที่ไดมาจากการปฏิบัติงานประจําวันภายในองคกร  เชน  ขอมูลของระบบการจายเงินเดือน  ขอมูล
ตารางการบํารุงรักษาเครื่องจักร  ขอมูลการพยากรณยอดขายในอนาคต  ขอมูลท่ีไดจากระบบ
สารสนเทศการจัดการภายในองคกรจะใชเปนขอมูลสวนหนึ่งสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหารทุกระดับในองคกร สวนขอมูลภายในองคกรที่เขามาเกี่ยวของในระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  เชน  ขอมุลการวิจัยตลาด  ขอมูลจํานวนประชากร  ขอมูลการจางงานในแตละภูมิภาค  
กฎหมายและระเบียบทางราชการตางๆ  ตารางอัตราภาษี  หรือขอมูลเศรษฐกิจของชาติ  ขอมูล
เหลานี้อาจไดมาจากหนวยงานของรัฐ สมาคมกาคา บริษัทสํารวจตลาด  หรือหนวยงานที่ทํา
หนาที่พยากรณธุรกิจ  นอกจากนี้แลวขอมูลภายในองคกรเอง  ขอมูลภายนอกเหลานี้จะถูกนํามา
จัดเก็บไวในฐานขอมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 ขอมูลซ่ึงจัดเก็บในฐานขอมูลภายในองคกรเปนขอมูลท่ีมีความหลากหลาย  สามารถแบง
ไดหลายรูปแบบและอาจมาจากฐานขอมูลหลายแหง  ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบการ
จัดการขอมูลจะทําหนาที่คัดเลือกฐานขอมูลเหลานั้นมาเปนฐานขอมูลของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจโดยเฉพาะ  หรือฐานขอมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจอยุในที่เดียวกับ
ฐานขอมูลขององคกรก็ได  และในการจัดการฐานขอมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สามารถใชระบบโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  ( DBMS ) ขององคกรไดดวย  การจัดทําฐานขอมูล
ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่จัดทําขึ้นมาใหมอีกชุดหนึ่งแยกจากฐานขอมูลขององคกรนั้น  
มีขอดีตรงที่สามารถควบคุมลักษณะของขอมูลท่ีจะจัดเก็บและทําการแกไขดัดแปลงขอมูลไดงาย  
การเรียกใชหรือการสืบคนขอมูลก็ทําไดสะดวกรวดเร็ว  แตมีขอจํากัดคืออาจไมตรงกับ
วัตถุประสงคของการใชฐานขอมูลขององคกร  อีกทั้งยังเปนการเก็บขอมูลซํ้าซอน  ทําใหขอมูลมี
โอกาสขัดแยงไดถาขอมูลในฐานขอมูลสวนกลางขององคกรกับขอมูลระบบสนันสนุนการ
ตัดสินใจมีคาไมตรงกัน  ดังนั้นผูพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจึงควรพิจารณาเปรียบเทียบ
ขอดีและขอจํากัดในการแยกหรือรวมฐานขอมูลสวนกลางกับฐานขอมูลของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  แลวเลือกใหเหมาะสมกับสภาพการทํางานและความตองการของผูบริหารที่จะนาํระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจไปใช 
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2. ระบบจัดการฐานขอมูล ( Database Management System ) 
ในการทํางานที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น     เมื่อสรางฐานขอมูลแลวจําเปนตองอาศัยสวน 

ของโปรแกรมจัดการฐานขอมูลเพอชวยในการบริหารขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไวสําหรับ
ตอบสนองตอการนําไปใชในโปรแกรมประยุกตไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเรียกใชหรือ
จัดการกับขอมูลเหลานั้นดวย  เนื่องจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจจําเปนตองอาศัยฐานขอมลูที่
รวบรวมขอมูลจํานวนมากไว  เพื่อใชประกอบการวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางผลการ
แกปญหา  ระบบการจัดการฐานขอมูลจึงตองมีความสามารถดังนี้ 

 ทําการคัดเลือกและสรรหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ  สําหรับจัดเก็บไวใน
ฐานขอมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ทําการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดอยางรวดเร็ว  โดยการเพิ่ม  ลบ แกไข  หรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลในฐานขอมูล 

 สรางความสัมพันธระหวางขอมูลที่รวบรวมไดจากแหลงขอมูลตางกัน 
 สืบคนมาจากฐานขอมูลไดอยางรวดเร็ว เพื่อใชเปนผลลัพธของการสอบถามและใช
ในการจัดทํารายงาน 

 มีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูล  เชน  การปองกันการลอบใชขอมูล  และมี
ความสามารถในการกูหรือฟนสภาพขอมูลในกรณีที่เกิดขัดของขึ้นในระบบ 

 อํานวยความสะดวกในการสอบถามขอมูลที่ซํ้าซอน  ซ่ึงถาไมมีระบบการจัดการ
ฐานขอมูล  การสืบคนขอมูลดวยการสอบถามก็ทําไดยาก 

 ชวยทําใหสามารถติดตามการใชงานขอมูลตางๆ  ภายในระบบไดตลอดเวลา 
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โปรแกรม
จัดทํารายงาน 

ภาษา
สอบถาม

แบบจําลอง ผลลัพธ
แบบจําลอง 

รายงานพิเศษ ผูใช 

รายงานตาม
ระยะเวลาที่ใช ระบบ

จัดการ
ฐานขอมู

 

ฐานขอมูล
ระบบสนับสน
การตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่  6.4  หนาท่ีการทํางานของระบบการจัดการฐานขอมูล 
 
 จากภาพที่ 6.4  แสดงใหเห็นหนาที่การทํางานของระบบจัดการฐานขอมูลซ่ึงผูชวยให
ผูใชไดรับขาวสารจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจในรูปแบบของรายงานตามระยะเวลา  
รายงานพิเศษ  หรือผลลัพธของแบบจําลอง  การไดขาว สารเหลานี้ระบบจัดการฐานขอมูลจะทํา
หนาที่เปนผูควบคุมดูแล  และบริการขอมูลโดยทํางานรวมกับโปรแกรมที่ใชในการจัดทํารางาน  
และภาษาโปรแกรมที่ใชในการสอบถามขอมูลและแบบจําลอง 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถนําแบบจําลองมาทํางาน
รวมกับฐานขอมูลไดเปนอยางดีเพื่อสนับสนุนการสอบถามขอมูลในรูปแบบของการตัดสินใจที่มี
ตัวแปรตางๆ เขามาเกี่ยวของ 

3. พจนานุกรมขอมูล ( Data Dictionary ) 
พจนานุกรมขอมูล  คือ บัญชีรายช่ือของขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไวในฐานขอมูล  รวม 

ทั้งคํานิยามของขอมูลเหลานั้นดวย  หนาที่หลักของพจนานุกรมขอมูลคือใหรายละเอียดทุกอยาง
ของขอมูลที่จัดเก็บไวในฐานขอมูล  เชน   ช่ือของรายการขอมูล  ช่ือของโปรแกรมที่ใช  
รายละเอียดของขอมูล  ผูมีสิทธ์ิใชขอมูล  และผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาขอมูลนั้นๆ  
พจนานุกรมขอมูลเหมาะที่จะนํามาใชในการตรวจและจําแนกขอมูลตางๆได 
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4. ระบบอํานวยความสะดวกในการสอบถามขอมูล ( Query Facility System ) 
ระบบอํานวยความสะดวกในการสอบถามนี้เปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดความสะดวกใน 

การสอบถาม และการเขาถึงขอมูลซ่ึงจัดเก็บไวในฐานขอมูล  ระบบอํานวยความสะดวกในการ
สอบถามจะรับคํารองของขอมูลมาจากระบบการจัดการฐานขอมูล โดยระบบจะกําหนดวิธีปอน
คํารอง  การใสรายละเอียดคํารอง  และทําการประมวลผลคํารองขอขอมูลแลวสงผลลัพธที่ได
กลับไปยังผูขอรอง  ซ่ึงประเด็นของการรองขอนั้นอาจจะเปนไปเพื่อการคนขอมูล  การสอบถาม  
การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย  การสรางรายงาน  หรือการลบขอมูลก็ได  ระบบอํานวยความ
สะดวกในการสอบถามขอมูลคือ  การใชโปรแกรมหรือภาษาสอบถามขอมูล  เชน ภาษา  SQL 
(structure query language ) ซ่ึงงายตอการใชงาน โดยภาษา  SQL มีหนาที่สําคัญในการสืบคน  
เรียกใช  และการจัดการขอมูล  ตามคํารองขอของผูใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

การนําแบบจําลองไปใชงาน  
 แบบจําลอง (Model)  หมายถึง  ส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อจําลองสภาพความจริง  ใชประโยชน
เพื่อการศึกษาหรือวิเคราะหในสิ่งที่ ผูบริหารสนใจกอนที่จะนําผลการศึกษาวิเคราะหไป
ดําเนินการ  หรือปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณที่มีความซับซอนและถาตองการจะทราบ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆ  จะตองเสียเวลามาก และในสถานการณของปญหาที่ตองการศึกษา  เชน 
แบบจําลองจึงถูกสรางขึ้นมาแทนสถานการณขึ้นมาแทนสถานการณของปญหาที่ตองการศึกษา  
เชน แบบจําลองรางกายมนุษยเพื่อการศึกษาทางการแพทย แบบจําลองของเด็กเลนที่ทําออกมา
คลายของจริง  ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั้นสวนประกอบที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ  
คือ  แบบจําลอง เนื่องจากการตัดสินใจเปนเรื่องของการคาดการณหรือหวังผลในอนาคตโดย
ไดมาจากการตัดสินใจหรือการดําเนินการในปจจุบัน  ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจเปน
ระบบที่เปดโอกาสใหผูใชสามารถทดลองสรางสถานการณตางๆ  เพื่อใชในการคนหาคําตอบ
สําหรับแกปญหาเฉพาะเรื่องไดดวยตนเอง  แบบจําลองจะแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่
เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้น  เชน  ถาตัวแปรที่เกี่ยวของกันมีเหตุการณเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น  
ผลลัพธจะแปรเปลี่ยนไปอยางไร ( what –if ) ซ่ึงจะทําใหผูใชระบบไดมีโอกาสเขาใจถึง 
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ผลกระทบของตัวแปรตางๆ  เพื่อที่จะไดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  จะทําใหผูบริหารหรือนัก
วางแผนลดความเสี่ยงในธุรกิจลงได 
 

• กระบวนการสรางแบบจําลอง 
การสรางแบบจําลองเปนการสรางหลักการหรือมโนทัศน  ( Conceptualization ) เกี่ยวกับ 

ปญหาแลวจัดทําแบบจําลอง  โดยกําหนดตัวแปรตางๆ  ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรที่เกี่ยวของ  
กําหนดสมการที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรเหลานั้น  และในการสรางแบบจําลองจะตั้ง
ขอสมมติฐานตางๆ  เพื่อใหแบบจําลองสามารถแสดงขอเท็จจริงได  โดยไมซับซอนเกินไป  แต
ขณะเดียวกันการตั้งสมมติฐานตางๆ  จะตองควบคุมใหแบบจําลองสามารถแสดงขอเท็จจริงได 
โดยใหมีการคลาดเคลื่อนนอยที่สุด ขั้นตอนของการสรางแบบจําลอง มีดังนี้ 

1. วิเคราะหและกําหนดปญหา 
2. เก็บขอมูล 
3. หาคําตอบจากแบบจําลอง 
4. วิเคราะหคําตอบ 
5. นําคําตอบไปปฏิบัติ 

ในการสรางแบบจําลองนั้น  หากสามารถสรางแบบจําลองไดใกลเคียงกับสถาน
การณ 

จริงมากเทาไร  การวิเคราะหหรือกาพยากรณผลลัพธของแตละทางเลือกก็จะมีประโยชนมาก
เทานั้น  เพราะชวยใหผูบริหารคาดการณส่ิงที่จะเกิดขึ้นตอไปไดคอนขางชัดเจน  เมื่อตัดสินใจ
ปฏิบัติตามทางเลือกนั้นๆ  ทําใหคลาดเคลื่อนนอย 
 

ประเภทของแบบจําลอง 
แบบจําลองมีหลายประเภท   แตละประเภทอยูในรูปแบบที่แตกตางกันไปและ

แบบจําลอง 
นั้นมักจะเปนที่เขาใจเฉพาะของผูตัดสินใจในปญหาเฉพาะเทานั้น  เชน  แบบจําลองพฤติกรรม
ของเด็ก  แบบจําลองนโยบายการตางประเทศ  สําหรับแบบจําลองที่มีรูปแบบที่แนนอนและ 
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จําลองมาจากของจริง  เชนแบบจําลองของเครื่องบินเล็ก  แบบจําลองอาคารสถานที่  นอกจากนั้น
แบบจําลองอาจจะอยูในรูปของกราฟ เชน แบบจําลองแทนระบบการตลาดซึ่งแสดงความสัมพันธ
ระหวางผลกําไร  ผลิตภัณฑ  และสวนแบงการตลาด  แบบจําลองอาจอยุในรูปแบบสมการ
คณิตศาสตรแสดงความสัมพันธของระบบโดยใชสัญลักษณทางทางคณิตศาสตร  เชน  
แบบจําลองปญหาการลงทุน  แบบจําลองการบัญชี  แบบจําลองการควบคุมคุณภาพการผลิต
สินคา 
 
 แบบจําลองแบงออกไดเปน  4 ประเภทคือ 
 

1. แบบจําลองกายภาพ ( Physical Model ) 
2. แบบจําลองแผนภาพหรือกราฟก ( Graphical Model ) 
3. แบบจําลองพรรณา ( Verbal or Descriptive Model ) 
4. แบบจําลองทางคณิตศาสตร ( Mathematical Model ) 

แบบจําลองที่ใชในระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสวนใหญมักจะเปนแบ 
จําลองทางคณิตศาสตรที่มีทั้งที่เปนแบบงายๆ มีตัวแปรไมมากนัก  จนกระทั่งถึงแบบจําลองที่
ซับซอนและประกอบดวยตัวแปรมากมาย  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของปญหา  อยางไรก็ตาม
ประเด็นสําคัญของการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรอยุที่การตั้งสมมติฐานและการกําหนดตัว
แปรที่จะนํามาพิจารณา  ตลอดจนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรเหลานั้น  ถาการสมมติฐาน
และการหาความสัมพันธระหวาง  ตัวแปรที่นํามาพิจารณามีความถูกตองและครบถวนดีแลว  จะ
ทําใหระบบสนับสนุนการตัดสินใจสามารถใชแบบจําลองวิเคราะหหาทางเลือกที่ดีที่สุดได 
 
6.6 .  องคประกอบของระบบจัดการแบบจําลอง 
 ระบบการจัดการแบบจําลองเปนองคประกอบหนึ่งของระบบสนับสนุนการตัดสินใจซึ่ง
ประกอบดวยระบบยอย ดังนี้ 

1. ฐานแบบจําลอง ( Model  Base ) 
2. ภาษาเพื่อสรางแบบจําลอง ( Modeling Language ) 
3. ระบบจัดการฐานแบบจําลอง ( Model Base Management System :MBMS ) 
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4. พจนานุกรมแบบจําลอง ( Modeling Directory ) 
5. การประมวลผลแบบจําลอง ( Model Execution   Integration and Command ) 

ระบบยอยเหลานี้จะมีการติดตอประสานงานกับองคประกอบอื่นของระบบ
สนับสนุน 

การตัดสินใจ (DSS) 
 
ภาพที่ 6.5  แสดงถึงสถาปตยกรรมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
     การจัดการแบบจําลอง 
  

ฐานแบบจําลอง พจนานุกรมแบบจําลอง 

การจัดการฐานแบบจําลอง การประมวลผลแบบจําลอง 

การจัดการ
ขอมูล 

การจัดการ
บทสนทนา 

การจัดการ
ความรู 

 
 
 
 
 
 
 

 
ฐานแบบจําลอง 

  เปนแหลงที่เก็บแบบจําลองประเภทตางๆ  ประกอบดวย  แบบจําลองดานการ  
แบบจําลองเชิงปริมาณ คาสถิติ ตางๆ  ที่ใชในแบบจําลอง สูตรหรือสมการที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตางๆ  ของแบบจําลอง  ซ่ึงใชเปนสวนประกอบในการวิเคราะหระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ 
 ความสามารถหลักของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  คือ การสรางแบบจําลองที่มี
ความสามารถในการจําลองการดําเนินการ  การเปลี่ยนแปลง  และการตรวจสอบของสิ่งที่จําลอง
ขึ้นซึ่งทําใหระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีความแตกตางไปจากระบบการประมวลผลรายการ 
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เปล่ียนแปลงหรือระบบ  สารสนเทศเพื่อการจัดการแบบดั้งเดิม แบบจําลองแบบตาง ๆ ภายใน
ฐานแบบจําลองสามารถจําแนกออกเปน  4  ประเภทใหญ ๆ ไดแก แบบจําลองกลยุทธ ( strategic 
model )  แบบจําลองกลวิธี ( tactical model ) แบบจําลองปฏิบัติการ ( operational model ) และ
บลอกในการสรางแบบจําลองพื้นฐาน ( model building blocks ) 
 

• แบบจําลองกลยุทธ   เปนแบบจําลองที่ ถูกสรางขึ้นมาเพื่อสนับสนุนหนาที่ความ
รับผิดชอบของการวางในระดับแผนกลยุทธของผูบริหารระดับสูง  โปรแกรมที่ใชสราง
แบบจําลองกลยุทธที่มีศักยภาพจะรวมวัตถุประสงค  แผนงานนโยบาย  การปฏิบัติตาม
กลยุทธในการพัฒนาการขององคกรไวดวย  ตัวอยางของแบบจําลองกลยุทธ ไดแก  
แบบจําลองการวางแผนเพื่อรวมกิจการ  แบบจําลองการสอบถามการดําเนินงานของ
กิจกรรม  แบบจําลองการเลือกตั้งของกิจการ  แบบจําลองการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  และแบบจําลองการจัดทํางบประมาณทุนที่จัดทําขึ้นเปนพิเศษ  แบบจําลอง
กลยุทธเปนแบบจําลองเฉพาะและมีตัวแปรที่เกี่ยวของเกิดขึ้นหลายตัว  เปนแบบจําลอง
ประเภทแบบจําลองพรรณนาหรือแบบจําลองสถานการณ ( simulation ) มากกวาจะเปน
แบบจําลองเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ( optimization )  แบบจําลองกลยุทธ
สามารถนํามาใชประโยชนตอองคกรไดหลายลักษณะ ใชเปนแนวทางดานการจัดการใน
การคาดการณอนาคต  และกําหนดทิศทางขององคกรตองการ 

• แบบจําลองกลวิธี  เปนแบบจําลองที่นําไปใชในการจัดการงานบริหารระดับกลาง เพื่อ
ชวยในการกําหนดแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนรูปธรรมตามเปาหมายที่
กําหนดไวตามแผนกลยุทธ และควบคุมทรัพยากรขององคกร  เชน  แบบจําลองแผน
ความตองการแรงงาน  แบบจําลองแผนสงเสริมการขาย  แบบจําลองการออกแบบ
โรงงาน  และแบบจําลองงบประมาณทุนปรกติ  แบบจําลองวิธีจะจัดทําขึ้นเพื่อใชกับ
ระบบยอยขององคกร  เชนระบบบัญชี  ระบบการตลาด  ระบบการผลิต  ระบบขอมูล
ขาวสาร  แบบจําลองกลวิธี  อาจเปนแบบจําลองสถานการณและแบบจําลองที่ใชทดลอง
เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
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• แบบจําลองปฏิบัติการ  เปนแบบจําลองที่ถูกใชเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในแตละวัน
ขององคกร เชน  แบบจําลองการตรวจสอบเงินกูธนาคาร  แบบจําลองตารางการผลิต  
แบบจําลองการควบคุมสินคาคงคลัง  แบบจําลองแผนการบํารุงรักษา  แบบจําลองตาราง
การควบคุมคุณภาพ   

แบบจําลองปฏิบัติการจะสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับตนเปนหลัก  โดยทั่วไป
แบบจําลองปฏิบัติการเปนแบบจําลองที่ใชกับขอมูลภายในหนวยงานหลักโดยแบบจําลอง
ปฏิบัติการมีขอจํากัดดานเวลาจะใชเวลาในการปฏิบัติงานจากหนึ่งวันถึงสองสามเดือน  
แบบจําลองปฏิบัติการเปนแบบจําลองที่เกิดขึ้นจากการใชวิธีทดลองเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุด 

 
องคประกอบการชแบบจําลอง 

 

• บล็อกท่ีใชในการสรางแบจําลอง หมายถึง  แบบจําลองยอยพื้นฐานของงานที่ทําเปน 
ประจําซึ่งจะใชสนับสนุนแบบกลยุทธ  แบบจําลองกลวิธี  และแบบจําลองปฏิบัติการ  โดย
แบบจําลองยอยเหลานี้จะถูกใชเปนโปรแกรมยอยของแบบจําลองยอยพนฐาน  เชน  โปรแกรม
ยอยสําหรับหาคาพารามิเตอร  โปรแกรมยอยการสรางตัวเลขสุมโปรแกรมยอยการสรางเสนโคง  
โปรแกรมยอยการสรางเสนโคง  โปรแกรมยอยการคํานวณที่แสดงคา  หรือโปรแกรมยอยการ
วิเคราะหและทดสอบคาทางสถิติ  เปนตน  แบบจําลองยอยพื้นฐานเหลานี้จะเปนแบบจพลองยอย
ที่สามารถนําไปใชไดหนายอยางในแบบจําลองทั่วไป  หรือสามารถเรียกใชดวยโปรแกรม
แบบจําลองเอง  เชน  แบบจําลองทั่วไป  หรือสามารถเรียกใชดวยโปรแกรมแบบจําลองเอง  เชน  
แบบจําลองยอยที่แสดงคาความสามารถในการซื้อเปนสวนหนึ่งของแบบจําลองซื้อขาย  
แบบจําลองยอยใชเพื่อคนหาคาของ  ตัวแปรและพารามิเตอรในแบบจําลอง  หรือแบบจําลองยอย
การวิเคราะหการถดถอยเพื่อสรางเสนกราฟใหมเปนสวนหนึ่งของแบบจําลองการพยากรณ  จึง
กลาวไดวาแบบจําลองยอยพื้นฐานนี้เปน  องคประกอบหนึ่งในการสรางแบบจําลอง    
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 แบบจําลองตาง ๆ ในฐานแบบจําลองสามารถจําแนกตามขอบเขตตามขอบเขตหนของ 
การปฏิบัติงานได ไดแก  แบบจําลองการเงิน  แบบจําลองการควบคุมการผลิต  และแบบจําลอง
สถิติ  เปนตน  แบบจําลองในระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบหนึ่ง ๆ อาจมีไดตั้งแต หนึ่ง สอง 
หรือสามแบบจําลอง  จนถึงหลายรอยแบบจําลอง  ที่จัดเก็บรวมกันไดในฐานแบบจําลองของ
ระบบ เชน บริษัทของสงขาดใหญอาจรวมแบบจําลองตาง ๆ ไวในฐานแบบจําลองถึง 175 
แบบจําลอง  

• ภาษาเพื่อการสรางแบบจําลอง 
เปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชเปนเครื่องมือในการสรางแบบจําลอง  แบบจําลออาจ 
ถูกเขียนดวยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรระดับสูง รุนที่ 3 และภาษารุนที่  4  ภาษาระดับสูงที่รูจัก
กันดีและใชกันมานานในการสรางแบบจําลอง  ไดแกภาษโคบอล  ภาษฟอรแทรน  ภาษาเบสิก  
ภาษาปาสคาล  และภาษาชี  ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการสรางแบบจําลองที่ดีตองเปน
ภาษาที่มีสวนประกอบครบถวน  นั่นคือในภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสรางแบบจําลอง
จะตองสามารถเชื่อมตอกับระบบจัดรากฐานขอมูลหรือจัดการแบบจําลองทําไดยากและซับซอน  
จึงไมคอยมีผูนิยมใชภาษาระดับสูงมาพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   ถาจะใชก็เพียงเขียน
โปรแกรมคํานวณคาสถิติหรือโปรแกรมประมวลผลแบบจําลองงาย ๆ เทานั้น 
 ภาษาหรือเคร่ืองมือที่ใชในการเขียนแบจําลองจะเปนภาษาที่เขียนดวยภาษารุนที่ 4  ( 
fourth generation  language : 4GL ) หรือภาษาแบบจําลองเฉพาะหรือเครื่องมือท่ีสรางขึ้นมาใช
มนการสรางแบบจําลอง  เชน  โปรแกรมสําเร็จรูปกระดาษทําการ ( electronic  financial planning 
system : IFPS ) โปรแกรมชวยวิเคราะหทางสถิติ ( statistical  analysis tools )  โปรแกรมสราง
และวิเคราะหโดยการจําลองสถานการณ ( simulation ) 

• ระบบจัดการฐานแบบจําลอง 
 ระบบจัดการฐานแบบจําลอง มีหนาที่ในการสรางแบบจําลองเพื่อการใชงานยอย ๆ  ที่ทํา
เปนประจํา  โดยมีการนํางานที่ทําเปนประจํามาสรางใหม ๆ ขึ้น มีการปรับปรุงแบบจําลองและ
เปลี่ยนแปลงแบบจําลองที่มีอยูรวมทั้งจัดการขอมูลท่ีใชกับแบบจําลอง  ระบบการจัดการฐาน
แบบจําลอง  มีความสามารถในการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลโดยระบบจัดการฐานแบบจําลองมี
หนาที่ดังนี้  คือ 
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 1.  สรางแบบจําลองไดงายและรวดเร็ว ไมวาจะเปนการสรางแบบจําลองขึ้นใหม  การ
เปลี่ยนแปลงแบบจําลองเดิมที่มีอยู หรือการนําแบบจําลองพื้นฐานมาใชงาน 
 2.  อณุญาตใหผูใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจใชงานแบบจําลองในลักษณะที่สามารถ
ดําเนินการทดลองและ วิเคราะหปญหาในรูปแบบ  “ จะเกิดอะไรขึ้นถา…”  ( what-if analysis ) 
การวิเคราะหความออนไหว ( sensitivity analysis ) การวิเคราะหหาคาเปาหมาย  ( goal seeking 
analysis ) และการวิเคราะหหาจุดที่เหมาะสมที่สุด ( optimization analysis) ได 
 3.  การจัดการและจัดเก็บแบบจําลองชนิดตางๆ จํานวนมากและหลากหลายไวในระบบ
เพื่อสามารถนํามาใชงานได เชน การจัดการแบบจําลองผลตอบแทนจากการลงทุน  แบบจําลอง
หาคาสมบูรณของตัวเลข  แบบจําลองของชุดขอมูลท่ีนํามาคํานวณ  แบบจําลองการวิเคราะหการ
เคล่ือนไหวเฉลี่ย  และแบบจําลองสรางเสนใยโพลีโนเมียล (Polynomial )เพื่อวิเคราะหแนวโนม
เปนตน 
 4.  สามารถเขาถึงและนําแบบจําลองยอยพื้นฐานทํางานรวมกันได 
 6.  จัดทําพจนานุกรมแบบจําลอง และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบจําลองใหผูใชใน
ระดับตาง ๆ ได 

6. ติดตามและบันทึกการใชแบบจําลอง ขอมูล  รวมทั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในระบบ 
สนับสนุนการตัดสินใจได 

7. สรางความสัมพันธระหวางแบบจําลองกับตัวเชื่อมที่เหมาะสมกับฐานขอมูลเพื่อใช 
เชื่อมโยงขอมูลเขามาใชในแบบจําลองไดอยางเหมาะสม 

8. จัดการและบํารุงรักษาแบบจําลองเชนเดียวกับระบบการจัดการฐานขอมูล  ไดแก  
การเก็บ  การเขาถึงการดําเนินการแกไข  การเชื่อมโยง  การจัดทําพจนานุกรม  และ
การสอบถามฐานขอมูลแบบจําลอง 
 

• พจนานุกรมแบบจําลอง 
 บทบาทของพจนานุกรมแบบจําลอง ( model base directory ) คลายคลึงกับพจนานุกรม
ฐานขอมูล  คือ  เปนบัญชีที่เก็บรวบรวมรายชื่อของแบบจําลองทั้งหมดในฐานแบบจําลอง  
พจนานุกรมแบบจําลองประกอบดวย นิยามแบบจําลองและวิธีการใช  พจนานุกรมแบบจําลองมี
หนาที่หลักคือใหรายละเอียด เกี่ยวกับความสามารถของแบบจําลองที่อยูในฐานแบบจําลอง 
ทั้งหมด 
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 ส่ิงที่นาสนใจสําหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  คือ  “แบบจําลองชิ้นไหนควรถูก
นํามาใชสําหรับแกปญหาในสถานการณใดจึงจะเหมาะสม “ ระบบการจัดการฐานแบบจําลอง
เพียงระบบเดียวไมสามารถทําการคัดเลือกแบบจําลองเหลานั้นไดระบบจัดการฐานแบบจําลอง 
ตองอาศัยระบบผู เชี่ยวชาญเขามาชวยใจการจัดการดวยจึงจะทําใหระบบการจัดการฐาน
แบบจําลอง สามารถทราบไดวาแบบจําลองแบบไหนควรจะถูกนํามาใชในโอกาสใด ซ่ึงระบบ
ผูเชี่ยวชาญนี้ เปนระบบหนึ่งที่เกี่ยวของกับการเรียนรู 
 

• การประมวลผลแบบจําลอง 
 การประมวลผลแบบจําลอง ประกอบดวย  การใชงานแบบจําลอง  ( model execution ) 

การบรูณาการ (Integrated System) หรือการนําเอาแบบจําลองยอยมาทํางานรวมกันและการสั่ง
การแบบจําลองโดยทั่วไปแลวการดําเนนการเหลานี้ถูกควบคุมโดยการจัดการแบบจําลอง  การนํา
แบบจําลองมาเชื่อมโยงกันหรือเรียกวาบรูณาการแบบจําลอง  ( model integration )  เปนการรวม
ระบบการปฏิบัติงานแบบจําลองหลายๆ  แบบเขาดวยกันเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการทํางาน
ในการแกปญหา  เชน การสงผลลัพธของแบบจําลองหนึ่งไปเปนขอมูลนําเขาของแบบจําลอง
อ่ืนๆ 
 การประมวลผลแบบจําลองเปนการรับคําสั่งและแปลผลคําสั่งเลหานั้นไปประมวลผลใน
แบบจําลองแตละแบบดดยเริ่มรับคําส่ังจากงานสวนที่เปนการจัดการบทสนทนา  และสงตอไปยัง
ระบบการจัดการแบบจําลอง  ระบบการจัดการแบบจําลองจะสงคําสั่งพรอมกําหนดแบบจําลองที่
ประมวลผลใหหนวยประมวลผลแบบจําลอง  เมื่อหนอยประมวลผลแบบจําลองรับคําสั่งแลวจะ
นําคําส่ังไปคนคืนขอมูลจากฐานขอมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือจาก บานขอมูลอ่ืน 
ๆ เพื่อสงเขาไปประมวลผลในแบบจําลองที่กําหนดและการประมวลผลนี้จะตองผานระบบการ
จัดการฐนขอมูลดวย 
 

การจัดการความรู ( Knowledge  Management ) 
 ปญหาแบบไมมีโครงสราง   และแบบกึ่งโครงสรางมีความซับซอน  ซ่ึงตองการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสําหรับการแกปญหา  เมื่อนําระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาแกปญหาดังกลาว 
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 ก็จําเปนจตองมีระบบผูเชี่ยวชาญเขามามีสวนในการแกปญหาในระบบสนับสนุนการตัดสินใจี่ 
ตองแกปญหาที่ซับซอนจะมีระบบผูเชี่ยวชาญเปนสวนประกอบโดยในระบบผูเชี่ยวชาญจะมีสวน
หนึ่งของการจัดการความรู ( Knowledge  Management ) ที่สามารถชวยแกปญหาและจะเปนผู
จัดหาความรูเพิ่มใหกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ซับซอนได 
 การจัดการความรู  เปนองคประกอบหนึ่งของระบบผูเชี่ยวชาญ  โดยจะทํางานรวมกับ
การจัดการขอมูลและการจัดการแบบจําลองทําใหไดคําตอบที่ใชในการตัดสินใจ  ซอฟตแวร การ
จัดการความรู  เปนเครื่องมือที่ชวยใมนการวืนิจฉัยหรือหาคําตอบใหกับการแกปญหาใน
สถานการณหนึ่งๆ ที่จัดทําขึ้นเลียนแบบวิธีการคิดของผูเช่ียวชาญที่เปนมนุษย  โดยทั่วไประบบ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งใชระบบหารจัดการความรูจะทํางานไดเฉพาะดานใดดานหนึ่ง  ไมครอบคลุมทุก
ดานเทากับความเชี่ยวชาญของมนุษย แนวคิดพื้นฐานของระบบการจัดการความรูก็คือจะตองเก็บ
ความรูและประสบการณของผูเช่ียวชาญที่เปนมนุษยไวในสวนที่เปน ฐานความรู ( Knowledge 
base ) ของระบบ  และตองมีสวนที่สันบสนุนใหผูใชสามารถโตตอบกับระบบไดในรูปแบบที่งาย
และสามารถสื่อสารไดดวยภาษามนุษย  การสื่อสารนี้มีทั้งสวนที่เปนคําถามและคําตอบ  เพื่อให
ผูใชสามารถโตตอบซักถามได  ซ่ึงอาจจะเปนระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ ( natural 
language processing system ) เปนระบบที่สามารถจดจําและประมวลผลประโยคงาย ๆ ที่มนุษย
เขียนขึ้นได  ในการจัดการความรูจะตองมีวิธีการสําหรับหาเหตุผลโดยการนําคําตอบเกี่ยวกับ
สถานการณืที่เปนปญหาซึ่งผูใชแจงแกระบบไปเปรียบเทียบกับความรูที่เก็ยอยูในฐานความรูเพื่อ
หาขอสรุปหรือคําแนะนําใหแกผูใช 

 
การจัดการบทสนทนา ( Dialog management ) 

 การจัดการบทสนทนา ( Dialog management ) เปนระบบที่ประกอบดวย ระบบการสราง
บทสนทนา( dialog generation and management system : DGMS )หรือเรียกอีกอยางวา ระบบ
การจัดการสวนตอประสานผูใช ( user interface management system : UIMS ) สวนตอประสาน
ผูใชเปนสวนประกอบที่ทําหนาที่เปนสื่อกลาง ในการติดตอระหวางผูใชกับระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  ประกอบดวยซอฟตแวรที่ใชในการติดตอกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คําวา สวน
ตอประสานผูใช  มีความหมายครอบคลุม  ลักษณะของการติดตอส่ือสารทุกรูปแบบระหวางผูใช
กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ซ่ึงเพียงแตซอฟตแวรเทานั้น แตรวมถึงสวนประกอบอื่นที่ใช 
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ทํางานงายดวย  เชน รูปแบบของการใชงาน  ผูเชี่ยวชาญในระบบสนับสนุนการตัดสินใจไดให
ความเห็นวา  สวนตอประสานผูใชเปนสวนประกอบที่สําคัญ ที่สุดที่ทําใหระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจดวยคอมพิวเตอรเปนที่นิยม  หรืออาจกลาวไดวาสวนตอประสานงานผูใชงานงายเปน
เหตุผลหลักที่ทําใหผูใชยอมใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหปญหาและสนับสนุนการตัดสินใจใน
องคกร 
 
 หนาท่ีของระบบจัดการบทสนทนา  ระบบจัดการบทสนทนาประกอบดวยโปรแกรมยอย
ตาง ๆ มีหนาที่ดังนี้ 

• ชวยใหเกิดการปฏิสัมพันธกันระหวางบทสนทนาหลาย ๆรูปแบบ 

• ทําใหการติดตามจัดเก็บ  และการวิเคราะหการใชบทสนทนา  เพื่อใชในการปรับปรงุ
ระบบการจัดการบทสนทนา 

• ดูแลผูใชใหมีเครื่องมือนําขอมูลเขาสูระบบ หลายๆ อยาง 

• แสดงขอมูลไดหลายรูปแบบ โดยผานทางอุปกรณหลายชนิดได 

• ขยายขีดควาสามารถใหผูใชรวมทั้งใหความชวยเหลือวินิจฉัยและคําแนะนํา 

• อํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการติดตอกับฐานขอมูลและแบบฐานจําลอง 

• สรางโครงสรางขอมูลที่สามารถอธิบายผลลัพธได 

• เก็บขอมูลนําเขา  และสงขอมูลผลลัพธแสดงออกมา 

• สรางภาพกราฟกสี ภาพกราฟก  3 มิติ และสรางภาพขอมูล ( data plotting ) 

• มีหนาตางที่แสดงงานหลายๆ  อยางไดมนเวลาเดียวกัน 

• สนับสนุนการติดตอส่ือสารระหวางผูใชกับผูพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

• ชวยใหผูใชฝกฝนโดยใชตัวอยางและแนะนําการใชเกี่ยวกับกรรมวิธีการนําขอมูลใน 
แบบจําลอง 

• ทําใหระบบสนับสนุนการตัดสินใจสามารถรองรับปญหาที่แตกตางกันไดและใช
เทคโนโลยีตางๆ ได 
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กระบวนการทํางานของบทสนทนา (Dialogue)  สําหรับในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
นั้นผูใชมี   ปฏิสัมพันธระบบกับระบบคอมพิวเตอรโดยผานการประมวลผลภาษาแสดงการ
กระทํา  ( action language )  หรือผานตัวประมวลผลภาษาธรรมชาติ ( natural language processor 
) แลวสงตอไปยังระบบสนทนา 
 ระบบการจัดการบทสนทนา  เปนระบบที่ทําหนาที่ประสานการติดตอระหวางผูใชกับ
โปรแกรมเพื่อนําเขาขอมุลและแสดงผลขอมูล  ระบบจัดการบทสนทนาจะทําหนาที่ควบคุมการ
ไหลของขอมูลเขาและการสงออกขอมูลเขาและการสงออกขอมูลผานระบบยอยตาง ๆ ของการ
จัดการบทสนทนา  ระบบจัดการสนทนามีหนาที่ในการแปลงขอมูลเขาใหอยูในรูปแบบที่
คอมพิวเตอรเขาใจและสามารถอานโดยระบบจัดการฐานขอมูลได  และสามารถแปลผลลัพธจาก
ระบบจัดการฐานขอมูลและระบบจัดการความรูเขาไปสูรูปแบบที่ผูใชสามารถเขาใจได 
6.3 การจําแนกระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
  
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสามารถนําไปใชประโยชนกับองคกรไดหลายลักษณะ
ขึ้นอยูกับความจําเปนในการใชงานขององคกร  สามารถใชเปนแนวทางใหผูบริหารหรือผูปฏิบัต
งานใชเปนสวนประกอบในการตัดสินใจดําเนินงานลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั้น  
Sprage และ  Carlson  ไดจําแนกออกเปน  3 ลักษณะคือระบบสนับสนุนการตัดสินใจสวนตัว  
เปนระบบที่ผูสรางอาจเปนคน ๆ เดียวกัน  เปนระบบงาย ๆ มีผูใชจํานวนนอยระบบสนับสนุน
การตัดสินใจในลักษณะที่สองคือ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม  เปนระบบการ
ตัดสินใจที่ใชงานเกี่ยวของกันภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานภายในองคกรเปนระบบที่
มีผูใชเปนกลุมบุคคลจํานวนหนึ่ง และระบบสนับสนุนการตัดสินใจในลักษณะที่สาม  คือ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจระดับองคกร  เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับ หนอยงาน
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอนกองคกรเปนระบบที่เกี่ยวของกับคนจํานวนมาก 
 ในระระบบสนับสนุนการตัดสินใจทั้ง  3 ลักษณะที่กลาวมาขางตนนั้นถูกสรางขึ้นมาโดย
มีแนวทางหลัก  2  แนวทาง  คือ  
 แนวทางที่ 1 : แนวทางที่จําแนกตามการดําเนินการกับขอมูลและแบบจําลอง 
 แนวทางที่  2 : แนวทางที่จําแนกตามสถานการณการตัดสินใจ 
 
 
  CT487                                        123 



 

1. แนวทางที่จําแนกตามการดําเนินการกับขอมูลและแบบจําลอง 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่สรางจากแนวทางการดําเนินการกับขอมูลแบบจําลองจําแนก
ได  ดังนี้ 
1.1)   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เก่ียวกับแฟมขอมูล  ( file drawer system ) เปนระ 

สนับสนุนการตัดสินใจที่มุงเนนการเขาถึงขอมูลที่ใชในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  และทํา
การประมวลผลออกมาในแบบฟอรมที่ผูใชเขาใจงายโดยแสดงผลลัพธออกทางจอภาพ  หรือ
เครื่องพิมพ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เกี๋ยวกับแฟมขอมูลจะใชสวนตอประสานผูใชเปน
ภาษาในการสอบถามขอมูล ( query language interface ) แบบงาย ๆ เชน ภาษาเอสคิวแอล  ( 
structure query language : SQL ) ภาษาคิวบีอี ( query language  example : QBE ) และภาษาคิว
แอล (  query language : QUEL) เปนตน ผูใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจชนิดนี้สวนใหญจะ
เปนผูใชระดับปฏิบัติการที่ไมอยูใมสายงานบริหาร 

1.2)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เก่ียวของกับการวิเคราะหขอมูล ( data analysis ) เปน 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ทําการเรียกขอมูลแลวนํามาวิเคราะหและขอมุลแสดงผลเฉพาะ
ดาน  ตัวอยางเชน  การวิเคราะหยอดขายในแตละเดือนที่ผานมา  ผูใชระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจชนิดนี้  คือ  นักวิเคราะหขอมูล  ที่ปรึกษา  และบุคลากรในสานงานบริหาร 

1.3)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เก่ียวกับการวิเคราะหสารสนเทศ ( analysis information  
system)  เปนระบบซึ่งทําการวิเคราะหสารสนเทศแบบเฉพาะกิจ  โดยนําขอมูลจากหลาย ๆ 
แหลงขอมูลมาทําการวิเคราะหใหไดแบบจําลองที่สามารถนําไปใชในการแกปญหาตางๆ  ตอไป 
ตัวอยางเชน  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการวิเคราะหการขายเปนระบบสนับสนุน
การตัดสินใจที่ตองวิเคราะหสารสนเทศตาง ๆ ทางดานการขายโดยใชแบบจําลองการขายมา
เปนสนประกอบในการวิเคราะหืจุดคุมทุนได 

1.4)   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เก่ียวกับแบบจําลองทางการบัญชี  ( accounting models)  
เปนระบบที่ทําการรับขอมูลทางการบัญชี เพื่อนํามาคํานวณและคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  โดยยึดหลักการพื้นฐานทางการบัญชี ระบบสนับสนุนการตัดสินใจชนิดนี้จะใชในการ
วางแผนและจัดทํางบประมาณทางการบัญชีขององคกร ตัวอยางระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่
เกี่ยวกับแบบจําลองทางการบัญชี  ไดแก  ระบบสนับสนุนการวางแผนทางการเงินที่ใช
แบบจําลองทางการเงิน  ผูใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจชนิดนี้  คือ นักวิเคราะหการเงินและที่
ปรึกษาทางการบัญชี 
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1.5)   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เก่ียวกับแบบจําลองที่ใชเปนตัวแทน ( representational  
models ) เปนระบบที่ทําการรับขอมูลที่เกี่ยวของกับกาตัดสินใจที่คาดการณผลที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง แลวนําไประมวลผลออกเปนคําตอบ  ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจชนิดนี้จะใชในการวางแผนและจัดทํางบประมาณ ตัวอยางของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับแบบจําลองที่ใชเปนตัวแทน  ไดแก  แบบจําลองการพยากรณงบประมาณ  
แบบจําลองพยากรณการขาย  ผูใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจชนิดนี้ คือ  นักวิเคราะหเพื่อการ
วางแผน  และที่ปรึกษาขององคกร 

1.6)   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เก่ียวกับแบบจําลองที่เหมาะสม  (optimization models ) 
เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ทําการรับขอมูลที่ เปนกฎเกณฑหรือขอจํากัด   และ
วัตถุประสงคตาง ๆ ของงาน แลวคํานวณหาแนวทางแกไขที่เหมาะสมที่สุดตอปญหา เพื่อนําแนว
ทางการแกปญหานั้นไปใชในการปฏิบัติงานจริง ซ่ึงสวนใหญเปนงานที่เกี่ยวของกับการวางแผน
และการจัดทรพยากรในองคกร ตัวอยางของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับแบบจําลองที่
เหมาะสม  ไดแก  การกําหนดกําไรสูงสุดเทาที่บริษัทคาดวาจะสามารถทําได  ผูใชระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจนี้  คือ นักวิเคราะหและที่ปรึกษาขององคกร 

1.7) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เก่ียวกับแบบจําลองคําแนะนํา  ( suggestion  models ) 
เปนระบบที่รับขอมูลเขามาเปนคําบรรยายที่มีลักษณะเปนโครงสราง  ซ่ึงคําบรรยายเหลานั้นจะ
อธิบายเกี่ยวกับสถานการณตางๆ  ที่ผูบริหารระดับสูงเคยทําการตัดสินใจไวแลวโดยระบบจะทํา
การประมวลผลขอมุลที่เปนคําบรรยายเหลานั้น  และอาศัยขอกําหนดหรือขอตกลงในกรณีที่เกิด
ปญหามาเปน  แนวทางในการตัดสินใจ  แลวแสดงผลเปนคําแนะนําเพื่อใชในการตัดสินใจ  ผูใช
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจชนิดนี้ คือ  ผูใชระดับปฏิบัติการที่ไมอยูในสายงานบริหาร 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่สรางจากแนวทางสามชนิดแรก  เปนการดําเนินการกับ
ขอมูล  โดยเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ทําการคนขอมูลขนมาทําการวิเคราะห  สวนระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสี่ชนิดหลังเปนการดําเนินการแบบจําลองที่เหมาะสมกับสภาพการ
บริหารงานขององคกร  และความสามารถดสนการจําลองสถานการณชวยทําใหเห็นแบบจําลอง
ของการตัดสินใจที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 
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2. แนวทางที่จําแนกตามสถานการณการตัดสินใจ 
นอกจากแนวทางการจําแนกระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการดําเนินการกบัขอ 

มูลและแบบจําลองระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับสถานการณการตัดสินใจ  ซ่ึง
สามารถจําแนกไดเปน  2 ชนิด  ดังนี้ 

1.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใชกับงานประจําขององคกร  ( Institutionalized 
DSS )   

เปนระบบสันบสนุนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการทํางานที่มีการปฏิบัติเปน
ประจํา  ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน  คือ  ระบบการจัดการบัญชี ( portfolio management system : 
PMS )  ซ่ึงมีใชในธนาคารขนาดใหญหลายแหง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจชนิดนี้ไดรับการ
พัฒนาและปรับปรุงมาเปนระยะเวลาหลายปโดยการพัฒนาจะเริ่มจากการนําระบบไปปฏบัติงาน
แลวพบความบกหรอง ของระบบ  เมื่อทราบขอบกพรองของระบบก็จะนํามาแกไข  และทําการ
ปรับปรุงฐานขอมูลและแบบจําลองใหเหมาะสมอยูเสมอ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจชนิดนี้จะ
เกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติงาน  และควบคุมการบริการเปนหลัก 

1.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเฉพาะกิจ  ( ad hoc DSS )  
 เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับปญหาไดปญหาหนึ่งซึ่งไมใชปญหาปกติ  หรือไมใช
ปญหาที่เกิดซ้ําอยูเปนประจํา  เชนระบบสนับสนุนการตัดสิใจเพื่อการประเมินความเปนไปได
ของโครงการคารวม  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเฉพาะกิจพิจารณาสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่มี
อิทธิพลตอโครงการเชนปจจัยทางเศรษฐกิจ  และสถานการณทางการเมือง  เปนตน  ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจชนิดนี้  จําเปนตองใชซอฟตแวรแอนกประสงคที่มีความรวดเร็วซ่ึงใชใน
การคนคืนขอมูลขาวสาร  วิเคราะหขอมูล  จัดทําแบบจําลอง และสามารถนํามาปรับใชงานได
อยางรวดเร็ว  โดยไมตองเสียคาใชจายมากนัก  แนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจชนิดนี้ 
จึงไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการแกปญหาเฉพาะกิจที่มีความเรงดวน และ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจชนิดนี้จะเกี่ยวของกับประเด็นที่จะใชพิจารณาในการวางแผนเชิงกล
ยุทธขององคการในอนาคต 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสวนใหญที่ได รับการพัฒนาขึ้นมานั้น   เปนระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจขององคการที่ใชเฉพาะกิจที่ไมคอยมีการนํากลับมาใชซํ้า  แตเนื่องจากใน
อดีตยังขาดเครื่องมือในการพัฒนาหรือหาเครื่องมือในการพัฒนาไดยากจึงทําใหมีคาใชจายในการ 
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พัฒนาสูง  ปจจุบันเครื่องมือระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบเอนกสงคมีความนาเชื่อถือมากขึ้น  
มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น  มีตนทุนลดลง  และการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
ปจจุบันสามารถพัฒนาภายในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลไดแลว  ทําใหผูใชสามารถสราง
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเฉพาะกิจตามความตองการไดโดยมีคาใชจายที่ไมสูงนัก 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่พัฒนาคิดคนมาสําหรับผูใชแตละคนหรือแตองคการนั้น  
จะใชแกปญหาที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจําในองคกร  หรือปญหาที่ไมเปนโครงสราง  แตองคกร
ธุรกิจประเภทเดียวกันจะประสบปญหาที่คลายคลึงกัน  เชน โรงพยาบาล  ธนาคาร หรือ 
มหาวิทยาลัย  เปนตน  จึงมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเฉพาะองคการสําหรับงาน
ประเภทเดียวกันใหเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําเร็จรูปที่ใชในองคการที่มีลักษณะ
เหมือนกัน ใหเปนรากฐานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจขององคการอื่น ๆ ตอไป ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสําเร็จรูปในปจจุบันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถใชประโยชน
ไดมากและมีคาใชจายนอยลง 
 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในองคการทั่วไป 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระยะเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ที่ถูกสรางขึ้นบนระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญ ซ่ึงเปนระบบที่มีขีดความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  ตอเมื่อการพัฒนาของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลไดกาวหนาขึ้นและพัฒนาให
มีขีดความสามารถในการประมวลผลสูงขึ้น  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจึงไดถูกพัฒนาขึ้นบน
เครืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล  โดยมีเร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาซึ้งเปนซอฟตแวรพื้นฐานของ
เทคโนโลยีสเปรดชีต 
 Spread Sheet Software ที่ใชเปนตัวสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มีการพัฒนาแบบ
บูรณาการที่มีขีดความสามารถในการสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจเฉพาะกิจวายและรวดเร็ว
ประหยัดคาใชจาย ในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลนั้นตัวสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่
นิยม คือ โปรแกรมกระดาษทําการ อาทิ โปรแกรมโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) โปรแกรมเอ็กเซล 
(Excel) ซ่ึงเปนตัวสรางระบบงานที่มีความสามารถหลายอยางตั้งแตการสรางแบบจําลอง การ
สรางรายงาน การแสดงผลเชิงกราฟก และการวิเคราะหขอมูล 
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 ดังที่ เคยกลาวมาแลววาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่สมบูรณจะเปนระบบที่มี
องคประกอบหลักอยูส่ีสวน คือการจัดการของมูล การจัดการแบบจําลอง การจัดการความรู และ
การจัดการบทสนทนา ซ่ึงในความเปนจริง ระบบที่มีองคประกอบทั้งสี่สวนนี้จะพบไดในระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจที่มีอยูในองคการใหญ ๆ ที่มีระบบงานที่ซับซอน หรือเปนระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจที่ใชในงานมาตรฐาน เชน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน
ทางดานการเงินหรือ ไอเอฟพีเอส (The interactive financial planning system : IFPS) โดยใน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะมีเครื่องมือท่ีชวยอํานวยความสะดวกขององคประกอบหลักทั้งสี่
สวน ไดแก ซอฟตแวรที่ใชในการจัดการขอมูล ซอฟตแวรที่ใชในการจัดการแบบจําลอง 
ซอฟตแวรที่ใชในการจัดการความรู และซอฟตแวรที่ใชในการจัดการความรู และซอฟตแวรที่ใช
ในการจัดการบทสนทนา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลานี้สวนใหญจะถูกพัฒนาบนเครื่อง
คอมพิวเตอรขนาดใหญ แตในความเปจจริงวเฃแลวปจจุบันมีธุรกิจหรือองคการขนาดใหญ
จํานวนไมมากนักที่นําเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญมาใชในการปฏิบัติงานขององคการ 
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญมีราคาและคาใชจายในการลงทุนสูง ประกอบกับเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลไดพัฒนาขีดความสามารถมากขึ้น จึงทําใหองคการหรือธุรกิจขนาดกลาง
ลงไปจนถึงขนาดเล็ก นิยมใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลในการดําเนินงานขององคการ
มากกวาเลือกใชคอมพิวเตอรขนาดใหญ 
 โดยปกติเรามักจะใชเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอรสําหรับสรางระบบ DSS ชนิดที่เปน 
Single User และมักจะใชคอมพิวเตอรระดับที่ใหญกวานี้ในการจัดการเรื่องของ GDSS สําหรับ
กรณีของ Multi User เพราะจะตองดูแลระบบหลายสวนดวยกัน รวมทั้งเรื่องของการจัดการเรื่อง
เครือขายดวย 
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แบบฝกหัดที่ 5 

 
1. โมเดลคืออะไร เกี่ยวของอยางไร กับระบบ 
2. กระบวนการสรางโมดลมีขั้นตอนอยางไร 
3. โมเดลเชิงคณิตศาสตร แตกตางจาก การจําลองระบบอยางไร 
4. ขอดีและขอเสียของการใชโมดลมีอะไรบาง 
5. งานลักษณะใดในเชิงธุรกิจที่เหมาะสมในการแกปญหาดวยโมเดล 
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