
ระบบสารสนเทศ
(Introduction to Information System)
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สารสนเทศ (Information)

“สารสนเทศ” เป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจ 
องค์กรต่าง ๆ จึงตอ้งมีการพฒันาระบบสารสนเทศข้ึนมาเพื่อใช้ในการ
ประมวลผลขอ้มูลให้กลายเป็น “สารสนเทศ” ท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  า 
และน่าเช่ือถือ ดงันั้น ในหวัขอ้น้ีจึงขอ้กล่าวถึง “สารสนเทศ” โดยเร่ิมตน้ท่ี
ค าวา่ “ขอ้มูล” ซ่ึงมีความแตกต่างจาก “สารสนเทศ” ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี
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ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกบัสารสนเทศ

• ข้อมูล  (Data) หมายถึง เหตุการณ์หรือขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในการด าเนิน
ธุรกิจขององคก์รในแต่ละวนั เช่น รายการสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ รายการ
ส่งสินคา้ ช่ือท่ีอยู่ลูกคา้ ยอดขายในแต่ละวนั เป็นตน้ ขอ้มูลอาจเป็นได้
หลายชนิด เช่น ตวัเลข ตวัอกัษร รูปภาพ รูปถ่าย หรือแมก้ระทัง่เสียง

• สารสนเทศ  (Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีผ่านกระบวนการเก็บ
รวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้เช่น 
การน าเสนอยอดขายรายเดือนต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงยอดขายรายเดือนนั้นไดม้า
จากการรวบรวมยอดขายของตวัแทนขายในแต่ละวนั
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การไดส้ารสนเทศ
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คุณลกัษณะของสารสนเทศ

• สารสนเทศท่ีดียอ่มน าไปสู่การตดัสินใจท่ีมีความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด หรือ
ช่วยแกปั้ญหาใหไ้ดม้ากท่ีสุด  เม่ือผา่นกระบวนการน าเขา้ขอ้มูลท่ีมีความ
ถูกตอ้งและส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดก้คื็อ การค านึงถึงค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนหาก
เ กิ ดความผิดพลาดในการตัด สินใจ  ดังนั้ นการค า นึ ง ถึ งความมี
ประสิทธิภาพของสารสนเทศจะช่วยให้สามารถลดข้อผิดพลาดและ
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่น่าจะเกิดข้ึนได ้คุณลกัษณะของสารสนเทศท่ีดีมีดงัน้ี



1. มคีวามถูกต้อง (Accurate) สารสนเทศจะตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีผดิพลาดเขา้สู่ระบบ เพราะเม่ือน าไป
ประมวลผลแลว้ จะท าใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีผดิพลาดตามไปดว้ย ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ “Garbage in-
Garbage out (GIGO)”  
2. มคีวามสมบูรณ์ (Complete) สารสนเทศท่ีดีจะตอ้งมีขอ้มูลในส่วนส าคญัครบถว้น เช่น ถา้เป็น
รายงานการสัง่ซ้ือวตัถุดิบรายเดือน หากไม่มียอดสัง่ซ้ือรวมแลว้ กถื็อวา่เป็นสารสนเทศท่ีไม่สมบูรณ์
3. มคีวามคุ้มทุน (Economical) สารสนเทศท่ีดีจะตอ้งผา่นกระบวนการท่ีมีตน้ทุนนอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบัก าไรท่ีไดจ้ากการผลิต
4. มคีวามยดืหยุ่น (Flexible) จะตอ้งสามารถน าสารสนเทศไปใชไ้ดก้บับุคคลหลายกลุ่ม เช่น 
รายงานยอดคงเหลือของวตัถุดิบท่ีมีอยูจ่ริง สามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจเพื่อสัง่ซ้ือวตัถุดิบไดโ้ดย
ฝ่ายจดัซ้ือ สามารถน าไปใชใ้นการค านวณการลงทุนไดแ้ละสามารถน าไปใชใ้นการค านวณยอดขาย
ได ้เป็นตน้



5. มีความเช่ือถือได้ (Reliable) ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศนั้นข้ึนอยูก่บัการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากแหล่งท่ีมาท่ีเช่ือถือได้
6. ตรงประเดน็ (Relevant) สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความสมัพนัธ์กบังานท่ีตอ้งการวเิคราะห์ 
หากเป็นสารสนเทศท่ีไม่ตรงประเดน็จะท าใหเ้สียเวลาในการท างาน
7. มีความง่าย (Simple) สารสนเทศท่ีดีตอ้งไม่ซบัซอ้น กล่าวคือ ง่ายตอการท าความเขา้ใจ 
เพราะความซบัซอ้นคือการมีรายละเอียดปลีกยอ่ยมากเกินไป จนท าใหไ้ม่ทราบความส าคญัท่ี
แทจ้ริงของสารสนเทศท่ีใชใ้นการตดัสินใจนั้น
8. มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน (Timely) ตอ้งเป็นสารสนเทศท่ีมีความทนัสมยั
อยูเ่สมอ เม่ือตอ้งการใชเ้พื่อการตดัสินใจจะท าใหมี้ความถกูตอ้งมากยิง่ข้ึน เช่น ยอดจ าหน่าย
เส้ือกนัหนาวในระหวา่งเดือนธนัวาคมถึงเดือนพฤษภาคมได้
9. สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) สารสนเทศท่ีดีตอ้งสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้
โดยอาจตรวจสอบจากแหล่งท่ีมาของสารสนเทศ เป็นตน้



ประเภทของสารสนเทศ

• เม่ือจ าแนกตามรูปแบบของการน าเสนอสารสนเทศ มีดงัน้ี
1. สารสนเทศส่วนที่เป็นรายละเอยีด (Detailed Information)

2. สารสนเทศส่วนทีเ่ป็นผลสรุป (Summary Information)

3. สารสนเทศเพือ่การพยากรณ์ (Prediction Information)

4. สารสนเทศกรณเีฉพาะ (Exception Information)



•จ าแนกประเภทของสารสนเทศตามระดบัการจดัการและประเภท
ของการตดัสินใจแลว้ มีดงัต่อไปน้ี

1. สารสนเทศแบบมีโครงสร้าง (Structured Information)   
2. สารสนเทศแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi structured Information)   
เป็นสารสนเทศท่ีมีลกัษณะทั้งท่ี
3. สารสนเทศแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Information)   



ระบบสารสนเทศ (Information System)

• ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของระบบ

• ระบบ หมายถึง การน าองค์ประกอบต่าง ๆ อันได้แก่ คน (People) 
ทรัพยากร (Resource) แนวคิด (Concept) และกระบวนการ (Process) มา
ผสมผสานการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้(มีเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั) ซ่ึงในโลกน้ีมี
ระบบอยูด่ว้ยกนัมากมายหลายระบบ เช่น ระบบการเรียนการสอน ระบบ
บญัชี ระบบจดัซ้ือและระบบสารสนเทศ เป็นตน้ โดยภายในระบบอาจ
ประกอบไปดว้ยระบบย่อย (Subsystem) ต่าง ๆ  ท่ีตอ้งท างานร่วมกนั
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ดียวกนั



• องค์ประกอบของระบบ องคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบจะถูกจ าแนก
ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนน าเขา้ (Input) ส่วนด าเนินการ (Process)
ผลลพัธ์ (Output) และส่วนป้อนกลบั (Feedback) แสดงความสมัพนัธ์ของ
องคป์ระกอบทั้ง 4 ดงัรูป



• ส่วนน าเข้า (Input) ทรัพยากรหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อกระบวนการ 
• ส่วนด าเนินการ (Process) เป็นส่วนท าการแปรสภาพ ประมวลผล 
ทรัพยากรท่ีน าเขา้มา  เพื่อใหไ้ดเ้ป็นผลลพัธ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  

• ส่วนผลลพัธ์ (Output) เป็นส่ิงท่ีไดจ้ากกระบวนการของระบบ 
• ส่วนป้อนกลบั (Feedback) เป็นส่วนท่ีช่วยใหมี้การปรับปรุงในส่วนอ่ืน 
ๆ ของระบบ โดยหลงัจากท่ีไดผ้ลลพัธ์จากระบบแลว้ จะมีการเปรียบเทียบ
กบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผลจากการเปรียบเทียบจะน ากลบัเขา้สู่ส่วน
อ่ืน ๆ ของระบบ เพื่อปรับปรุงให้การท างานในส่วนนั้นมีความเหมาะสม
หรือสมบูรณ์มากข้ึน



ความหมายของระบบสารสนเทศ

• ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง การรวบรวม
องคป์ระกอบต่าง ๆ (ขอ้มูล การประมวลผล การเช่ือมโยง เครือข่าย) เพื่อ
น าเขา้ (Input)  สู่ระบบใด ๆ แลว้น ามาผา่นกระบวนการบางอยา่ง 
(Process)  ท่ีอาจใชค้อมพิวเตอร์ช่วย เพื่อเรียบเรียง เปล่ียนแปลง และ
จดัเกบ็ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ (Output)  คือสารสนเทศท่ีสามารถใชส้นบัสนุน
การตดัสินใจทางธุรกิจได้



ภาพการท างานของระบบใดๆ



• Input  ของระบบสารสนเทศ  คือ Data ซ่ึงเกิดจากการเก็บรวบรวม
สมาชิกหรือองคป์ระกอบของระบบ เพื่อน าไปท าการประมวลผลต่อไป 

• Processing ของระบบสารสนเทศ  คือ  การเปล่ียนแปลง หรือแปรสภาพ 
ขอ้มูลท่ีน าเขา้สู่ระบบ เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีสามารถใชใ้นการตดัสินใจได ้
โดยการเปล่ียนแปลง หรือแปรสภาพ  นั้ นอาจจะเป็นการค านวณ 
เปรียบเทียบหรือวิธีการ อ่ืน ๆ ก็



• Output ของระบบสารสนเทศ คือ Information ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีไดเ้น่ืองจากการ
ประมวลผลขอ้มูลหรือสารสนเทศแสดงอยู่ในรูปแบบของรายงาน (Report) หรือ
แบบฟอร์มต่าง ๆ  เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานทางธุรกิจต่อไป ซ่ึงสารสนเทศ
ดงักล่าวน้ีจะเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจมากกวา่ขอ้มูลธรรมดา

• Feedback ของระบบสารสนเทศ คือ ผลลพัธ์ท่ีท าให้เกิดการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
ในการน าขอ้มูลเขา้ หรือการประมวลผลขอ้มูล เช่น ขอ้ผิดพลาดท่ีพบจากรายงานต่าง 
ๆ นั้น ท าใหท้ราบวา่ ในขณะน าขอ้มูลเขา้ หรือการประมวลผลนั้น อาจมีขอ้ผิดพลาด
เกิดข้ึน ท าให้เกิดการปรับปรุงพฤติกรรมในการท างานขององค์กรเพื่อให้มีความ
ถูกตอ้งมากข้ึน ดงันั้น Feedback จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการท างานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นท่ีหนา้พอใจ



ชนิดของระบบสารสนเทศ

• ปัจจุบนัระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันาข้ึนให้เป็นเคร่ืองมือท่ี
ช่วยในการท างานทางดา้นต่าง ๆ มากมายในองคก์ร ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นการตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหาทางธุรกิจ ช่วยในการท ารายงาน
เพื่อน าเสนอขอ้มูล ช่วยประมวลผลขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนประจ าวนั ช่วย
วิเคราะห์หาทางออกของปัญหา เป็นต้น หากจ าแนกระบบ
สารสนเทศตามระดบัการจดัการภายในองคก์รแลว้ สามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 6 ชนิด 



ชนิดของระบบสารสนเทศ
ตามระดบัการจดัการภายในองคก์ร



1. ระบบประมวลผลข้อมูล  (Transaction Processing System : TPS)

• เป็นระบบท่ีช่วยในการจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มูล
คุณลกัษณะของระบบการประมวลผลขอ้มูล
1. สามารถจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนประจ าวนัของการด าเนินธุรกิจได ้เช่น ประวติัลกูคา้ 
รายการสั่งซ้ือสินคา้จากลกูคา้ เป็นตน้
2. สามารถสร้างขอ้มูลเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจได ้เช่น ออกใบก ากบัภาษี ออกใบแจง้
หน้ี ออกใบรายการสินคา้ เป็นตน้
3. บ ารุงรักษาขอ้มูล (Data Maintenance) โดยการปรับปรุงขอ้มูล (เพ่ิม ลบ แกไ้ข) ให้
เป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ ช่ือท่ีอยูข่องสินคา้ 
รหสัสินคา้ เป็นตน้
4. เกิดจากเหตุการณ์ประจ าวนัของธุรกิจ 



2. ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System: MIS) 

• เป็นระบบท่ีน าสารสนเทศมาช่วยในการจดัท ารายงานลกัษณะต่าง ๆ เพื่อ
วางแผนและควบคุมการด าเนินงานทางธุรกิจ โดยสารสนเทศดงักล่าวจะ
ไดม้าจากระบบการประมวลผลขอ้มูล (TPS) นัน่เอง



คุณลกัษณะของระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

1. สามารถสร้างสารสนเทศท่ีอา้งอิงไดต้ามหลกัการดา้นการจดัการ ดา้นคณิตศาสตร์ 
หรือ สถิติ ท่ีเป็นท่ียอมรับได้
2. โดยปกติแลว้สารสนเทศเพ่ือการจดัการน้ีไดม้าจากฐานขอ้มูลท่ีมีการเกบ็ขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลมากมาย ซ่ึงแหล่งขอ้มูลนั้นหมายรวมถึงระบบการประมวลผลขอ้มูลดว้ย
3. สามารถสร้างสารสนเทศ (รายงาน) ไดท้ั้ง 4 รูปแบบ ไดแ้ก่
• สารสนเทศส่วนท่ีเป็นรายละเอียด (Detailed Information)
• สารสนเทศส่วนท่ีเป็นผลสรุป (Summary Information)
• สารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ (Predicted Information)
• สารสนเทศกรณีเฉพาะ (Exception Information)



3.  ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ  (Decision Support System : DSS)

• เป็นระบบท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อ เตรียม
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูใ้ชท่ี้เป็นผูบ้ริหาร โดยสารสนเทศน้ีมกั
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Decision) 
หรือแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi structured Decision) ท่ีเป็นการตดัสินใจต่อ
เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้หรือไดย้าก ระบบ DSS เป็น
ระบบท่ีส่งเสริมใหผู้ใ้ชส้ามารถกระท าการตดัสินใจไดด้ว้ยความฉลาด แต่
ทั้งน้ีไม่ไดใ้ชร้ะบบ DSS เพื่อการตดัสินใจแทน





คุณลกัษณะของระบบสนับสนุนการตดัสินใจ
1. จดัเตรียมสารสนเทศซ่ึงไดท้ าการประมวลผลแลว้จากระบบประมวล (TPS) เพ่ือช่วยใน
การตดัสินใจ
2. สนบัสนุนการตดัสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Decision) หรือแบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi structured Decision)
3. สนบัสนุนการตดัสินใจของผูใ้ชใ้นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี
• ระบุถึงปัญหาหรือโอกาสในการท าการตดัสินใจ
• ระบุถึงความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจนั้น ๆ
• เตรียมสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการแกปั้ญหาหรือท่ีจ าเป็นต่อการกระท าการตดัสินใจ
• ท าการวเิคราะห์ทางเลือกในการตดัสินใจท่ีเป็นไปได้
• เลียนแบบทางเลือกและผลลพัธ์ของการตดัสินใจท่ีเป็นไปได้



•นอกจากน้ีแล้ว DSS ต้องอาศยัสารสนเทศจากฐานขอ้มูล 
(Database) ซ่ึงมีการเตรียมสารสนเทศท่ีเหมาะส าหรับการ
ตดัสินใจไวโ้ดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดึงสารสนเทศ
นั้นมาใชง้าน จึงไดมี้การแยกฐานขอ้มูลของสารสนเทศท่ีเตรียมไว้
ส าหรับ DSS และระบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะ เรียกฐานขอ้มูล
ดงักล่าววา่ “คลงัขอ้มูล (Data Warehouse)”



4. ระบบสารสนเทศเพือ่ผู้บริหารระดบัสูง
(Executive Information System : EIS)

• ระบบสารสนเทศท่ีมีพื้นฐานการท างานดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยให้
ผูบ้ริหารระดับสูงสามารถเข้าถึง รวบรวมวิเคราะห์และประมวลผล
สารสนเทศ ทั้ งภายในและภายนอกองค์กรตามความตอ้งการได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วข้ึนนั้ นก็เพื่อน าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ในการ
บริหารงานท่ีรับผดิชอบ 

• เช่น การก าหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ และการจดัตั้งงบประมาณ
เป็นต้น บางคร้ังอาจเรียกระบบสารสนเทศชนิดน้ีได้อีกอย่างหน่ึงว่า 
“ระบบสนบัสนุนผูบ้ริหารระดบัสูง (Executive Support System  : ESS)” 





คุณลกัษณะของระบบ

ดงัท่ีทราบกนัแลว้วา่ระบบ EIS เป็นระบบซ่ึงพฒันาข้ึนเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการท างานของผูบ้ริหารระดบัสูง ดงันั้น 
ระบบ EIS ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมา จึงประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะ
หลายประการ ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี



ตารางแสดงคณุลกัษณะและความสามารถของระบบ EISทัว่ไป 

คณุภาพของสารสนเทศ

มีความยืดหยุน่สงู เป็นสารสนเทศท่ีมีความสมบรูณ์

เป็นสารสนเทศท่ีมีความทนัสมยั เช่ือมโยงข้อมลูสว่นตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัได้

เป็นสารสนเทศท่ีเช่ือถือได้ เป็นสารสนเทศท่ีสามารถตรวจสอบได้

ความสะดวกของผู้ใช้

ใช้งานง่าย เน่ืองจากแสดงผลในรูปแบบเว็บ
เพจ

ใช้งานร่วมกบัฮาร์ดแวร์ได้หลากหลาย
รูปแบบ

แสดงผลในรูปแบบ GUI ได้ดี มีระบบความปลอดภยัและควบคมุการเข้าใช้

เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ มีระบบแนะน าการใช้งาน



ตารางแสดงคณุลกัษณะและความสามารถของระบบ EISทัว่ไป (ตอ่)

ความสามารถทางเทคนิค
เข้าถงึแหลง่ข้อมลูได้ทัว่โลก สืบค้นข้อมลูเก่าและปัจจบุนัได้พร้อมกนั
เข้าถงึข้อมลูภายในจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ใช้พยากรณ์ข้อมลูได้
เรียกใช้งานข้อมลูจากภายนอกได้ บง่ชีปั้ญหาและสาเหตขุองปัญหาได้
เขียนค าอธิบายข้อมลูได้ มีระบบวิเคราะห์แบบ Ad Hoc

ประโยชน์ท่ีได้รับ
เพิ่มประสทิธิภาพของระบบสนบัสนนุการ
ตดัสินใจ

เข้าถงึข้อมลูได้สะดวก

ประหยดัเวลา ท าให้วางแผนงานได้ง่ายและมีประสทิธิภาพ
เพิ่มประสทิธิภาพในการสื่อสารข้อมลู ช่วยค้นหาปัญหาและทางแก้ไข



5. ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert System : ES)

• ระบบผูเ้ช่ียวชาญเป็นระบบท่ีท าหนา้ท่ีเสมือนผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ค  าปรึกษาแก่ผูบ้ริหาร
ระดับสูง เน่ืองจากบางคร้ังอาจตอ้งตดัสินใจปัญหาท่ีมีความซับซ้อนเกินกว่าจะ
ตดัสินใจตามล าพงัได ้ดงันั้น ผูบ้ริหารอาจใชร้ะบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือใหค้  าแนะน า หรือ
ใหค้  าปรึกษา คน้หาช่องทางและโอกาส เพื่อจดัการกบัปัญหาท่ีเผชิญอยู่

• โดยระบบจะน าองคค์วามรู้ (สารสนเทศท่ีผา่นการคดัเลือกส าหรับแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างเหมาะสม) และสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ในการตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ โดยเลือกสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขในขณะนั้น 
มาท าการประมวลผล จนไดเ้ป็นค าตอบใหก้บัผูบ้ริหาร 

• จะเห็นได้ว่าระบบผูเ้ช่ียวชาญได้รับการพฒันาข้ึนโดยลอกเลียนการท างานของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นมนุษย์





คุณลกัษณะของระบบผูเ้ช่ียวชาญ

1. ES จะท าการเลียนแบบวิธีการคิดและเหตุผลของผูเ้ช่ียวชาญจากประสบการณ์ใน
การแกปั้ญหาจริงในดา้นต่าง ๆ 
2. อาจน า ES มาใชร่้วมงานกบัเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
เรียกการท างานร่วมกนัวา่ “Expert System Shells” 
3. มีการดึงสารสนเทศจากคลงัขอ้มูลเช่นเดียวกบัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (DSS)



• จะเห็นไดว้า่ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (DSS) กบัระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
(ES) จะมีลกัษณะคลา้ยกนั แตกต่างกนัตรงท่ี DSS เป็นระบบท่ีเสนอ
ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาหรือตดัสินใจเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดต้ดัสินใจเอง ส่วน 
ES นั้นเป็นระบบท่ีตดัสินใจแทนผูใ้ช ้โดยอาศยัสารสนเทศท่ีรวบรวมมา
จากเหตุผลและประสบการณ์จริง



6.  ระบบส านักงานอตัโนมตัิ  (Office Automation System : OAS ) 

เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ระบบสารสนเทศเพื่อส านักงาน (Office 
Information System : OIS )” เป็นระบบท่ีสนบัสนุนกิจกรรมการ
ท างานในส านักงานท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวัน รวมทั้ งช่วยในการ
ติดต่อส่ือสารของบุคลากรไม่ว่าจะอยู่ในสถานท่ีเดียวกนัหรือไม่ก็
ตาม เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมทางไกล การ
จดัท าเอกสาร การน าเสนอขอ้มูล เป็นตน้



คุณลกัษณะของระบบส านกังานอตัโนมติั 
1. มีการเกบ็รวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบุคคลทุกกลุม่ไวเ้พื่อการใช้
งาน
2. ช่วยการท างานอตัโนมติัดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่
- การประมวลผลค า (Word Processing)
- ส่งขอ้ความอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
- การท างานร่วมกนัดว้ยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Work Group Computer) 
- การก าหนดการท างานร่วมกนั (Work Group Scheduling)
- เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์หรือรูปภาพ (Electronic Document)
- การจดัการกระแสการท างาน (Work Flow management)



3. มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยร่ีวมกนัระหวา่ง OAS กบั TPS อนัไดแ้ก่
- เทคโนโลยกีารสร้างแบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Form Technology) เป็น
การช่วยสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สามารถใชง้านร่วมกบัฐานขอ้มูลของ
ระบบประมวลผลขอ้มูล
- เทคโนโลยีการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Work Group Technology) เพื่อเตรียมวิธีการ
ส าหรับการท างานท่ีมีการใชง้านของผูใ้ชห้ลาย ๆ คนเพื่อเขา้ถึง และปรับปรุงขอ้มูล
ร่วมกนั จากการท างานท่ีเกิดข้ึนประจ าวนั
- เทคโนโลยขีอ้ความอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Messaging Technology) พนกังานสามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัไดด้ว้ยการส่งขอ้ความอิเลก็ทรอนิกส์
- เทคโนโลยชุีดโปรแกรมส านกังานอตัโนมติั (Office Automation Suite Technology)
น าโปรแกรมท่ีใชใ้นส านกังานมาประยกุตใ์ชร่้วมกนั
- เทคโนโลยรูีปภาพ (Imaging Technology) เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งรูปภาพและ
แบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือใชใ้นการท างาน หรือเป็นการสแกนรูปภาพนัน่เอง



ระบบสารสนเทศในการจดัการขอ้มูล ระดบัต่าง ๆ  ในองคก์ร

• ระบบสารสนเทศทั้ง 6 ชนิด จะสนบัสนุนการจดัการในแต่ละระดบัต่างกนัไป ซ่ึง
การจดัการในแต่ละระดบัก็จะเป็นการบริหารงานของทุกแผนก  เช่น  แผนกการเงิน
และการบญัชี (Finance and Accounting) แผนกการตลาด (Marketing) แผนก
ทรัพยากรบุคคล  (Human Resource)  แผนกวิจยัและพฒันา  (Research and 
Development) เป็นตน้ 

• เม่ือน าระบบสารสนเทศเขา้มาสนบัสนุนการท างานแลว้จะท าให้การท างานของทุก
แผนกมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ตาม ระบบสารสนเทศทุกชนิดไม่วา่จะอยู่
ในการจัดการระดับใดก็ตาม ลว้นมีวตัถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ และตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริหารในทุกระดบั หรือแมแ้ต่พนกังาน
ระดบัปฏิบติัการในระดบัล่างใหไ้ดม้ากท่ีสุด





ค าถาม ???


