




1. เหตผุลในส่วนของสารสนเทศ ความตอ้งการสารสนเทศประกอบการตดัสนิใจ

ในงานธุรกจิเน่ืองจาก

1. จ านวนทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหามมีากขึ้น

2. การตดัสนิใจภายใตเ้วลาทีจ่  ากดั

3. สภาพการณใ์นการตดัสนิใจมคีวามผนัผวนหรอืมคีวามไมแ่น่นอนมากขึ้น

4. ความจ าเป็นทีต่อ้งปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญทีอ่ยู่ต่างสถานทีก่นั

5. เหตผุลในส่วนของเวลา



 Mr.Scott Morton(1971)
ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ เป็นระบบทีม่กีารท างานร่วมกนักบั

คอมพวิเตอร ์ซึง่คอมพวิเตอรจ์ะช่วยท าใหผู้ต้ดัสนิใจสามารถน าขอ้มลู 

(Data) และแบบจ าลอง (model) ต่างๆ มาใชป้ระโยชนเ์พือ่การ
แกไ้ขปญัหาทีไ่มม่โีครงสรา้งได ้

 Mr.Keen และ Mr.Scott Morton (1978)
เป็นระบบทีถ่กูเชื่อมโยงกนัระหว่างทรพัยากรสมองของมนุษยใ์หท้  างาน

ร่วมกบัความสามารถของคอมพวิเตอร ์เพือ่ตอ้งการปรบัปรุงคุณภาพของการ

ตดัสนิใจใหด้ทีีสุ่ด กลา่วคือระบบ DSS เป็นระบบหนึ่งๆทีต่อ้งใช ้
คอมพวิเตอรค์อยช่วยเหลอืและใหก้ารสนบัสนุนเพือ่ใหบ้คุคลผูท้  าหนา้ที่

ตดัสนิใจสามารถจดัการกบัปญัหากึ่งโครงสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ



 ววิฒันาการเริ่มแรก

 ววิฒันาการระยะทีส่อง

 ววิฒันาการระยะทีส่าม

 ววิฒันาการระยะทีส่ี่

 ววิฒันาการระยะทีห่า้



 เริ่มราวกลางปี 1950

 UNIVAC 1 คอืเครื่องคอมพวิเตอรเ์ครื่องแรกทีใ่ชใ้นการประมวลผล
ขอ้มลูทางธุรกจิ (ใชใ้นการส ารวจส ามะโนประชากรของสหรฐัอเมรกิาในปี1951)

 ระบบทีน่ ามาใชเ้รยีกวา่ระบบประมวลผลรายการขอ้มลู –Transaction 

Processing System :TPS)
 ระบบช่วยในการจดัท ารายงานเรยีกวา่ระบบจดัท ารายงานสารสนเทศ –

Information Reporting
 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ –Management 

Information System :MIS



 ประมาณปี ค.ศ.1960-1970

 คดิคน้และพฒันาระบบคอมพวิเตอรท์ีป่ระมวลผลผ่านระบบเครอืขา่ยขึ้น

 ช่วงปลายปี 1970 ไดม้กีารพฒันาชดุโปรแกรมส าเรจ็รูปเพือ่ใชใ้นส านกังาน

 ระบบส านกังานอตัโนมตั ิ–Office Automation System 
:OAS



 ช่วงปีค.ศ. 1970-1980

 เริ่มเกดิความพยายามพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ – Decision
Support System :DSS ขึ้น

 เป็นระบบทีใ่ชค้อมพวิเตอรใ์นการประมวลผลทางเลอืก เพือ่ประกอบการ

พจิารณาในการตดัสนิใจครัง้สุดทา้ยของผูบ้รหิาร

 DSS ถกูน าไปใชใ้นงาน 2 ลกัษณะคอื

 ระบบสารสนเทศเพือ่ผูบ้ริหารระดบัสูง – Executive Information 

System : EIS

 ระบบสนบัสนุนการตดัสนิเป็นทมี -Group Support System :GSS



 กลางปี 1980

 มกีารพฒันาระบบผูเ้ชี่ยวชาญ –Expert System :ES
 ในปี 1990 พฒันาคลงัขอ้มลู (Data Warehouse) 
 ระบบ ES ไดแ้นวคดิมาจากระบบปญัญาประดษิฐ ์(Artificial 

Intelligence :AI) โดยใชเ้ทคนิคโครงขา่ยใยประสาทเสมอืน/
คอมพวิเตอรโ์ครงขา่ยใยประสาท (Artificial Neural 
Network/Neural Computing) ท าใหส้ามารถเลยีนแบบการ
ท างานสมองของมนุษยไ์ด ้สามารถจดจ าและเรยีนรูอ้งคค์วามรูใ้หม่ได ้คราวละ

มากๆ ยงัสามารถเพิม่เตอม เปลีย่นแปลง ปรบัปรุงองคค์วามรูไ้ดเ้อง



 มวีวิฒันาการลา่สุดของเทคโนโลยสีารสนเทศคอื ตวัแทนปญัญา –
Intelligence Agent เน่ืองจากตวัแทนปญัญา สามารถลดขอ้จ ากดั
ในการเขา้ถงึขอ้มลูจากฐานขอ้มลูอืน่ ๆ ท ัว่โลก โดยผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

ลดขอ้จ ากดัของการไหลของสารสนเทศ และช่วยอ านวยความสะดวกในการ

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ด ้



1. สามารถสนบัสนุนการตดัสนิใจท ัง้ในสถานการณข์องปญัหาแบบกึ่งโครงสรา้งและปญัหา
แบบไมม่โีครงสรา้ง

2. สามารถรองรบัการใชง้านของผูบ้รหิารไดท้กุระดบั ต ัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัล่างไปจนถงึ
ผูบ้รหิารระดบัสูง

3. สามารถส่งเสริมการตดัสนิใจแบบกลุม่ และแบบเดีย่วได ้เนื่องจากปญัหาที่เกดิขึ้นมคีวาม
แตกต่างกนั ส่งผลใหต้อ้งใชผู้ต้ดัสนิใจเป็นจ านวนต่างกนัดว้ย กลา่วคอื บางปญัหาอาจอาศยั

การตดัสนิใจของบคุคลเพยีงคนเดยีวไดแ้ต่บางปญัหาอาจตอ้งอาศยัการตดัสนิใจร่วมกนัเป็น

ทมี ดงันัน้ ระบบจงึตอ้งสามารถสนบัสนุนการตดัสนิใจท ัง้แบบกลุม่และแบบเดี่ยวได ้

4. ระบบตอ้งสามารถสนบัสนุนการตดัสนิใจไดท้ ัง้แบบเกี่ยวพนั และ/หรอื ปญัหา
แบบต่อเนื่อง



5. ระบบตอ้งสามารถส่งเสริมกระบวนการตดัสนิใจในข ัน้ตน้ Intelligence Phase, Design
Phase, Implementation Phase และ Choice Phase ของกระบวนการตดัสนิใจ (Decision 
Making Process) ได ้
6.สนบัสนุนกระบวนการและรูปแบบการตดัสนิใจทีม่คีวามหลากหลายไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ
7. ตอ้งมคีวามยดืหยุ่นสูง นัน่คือ ตอ้งสามารถดดัแปลงระบบเพือ่น าไปใชก้บัปญัหาต่าง ๆ ได ้
อย่างกวา้งขวาง

8. ผูใ้ชง้านระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจลว้นแลว้แต่เป็นผูบ้รหิารทีไ่มม่ีความช านาญในการใช ้
คอมพวิเตอรท์ ัง้สิ้น ดงันัน้ การสรา้งระบบจงึตอ้งใชง้านไดง้า่ยและเขา้ใจข ัน้ตอนการท างานของ

ระบบไดง้า่ย เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของผูบ้รหิารในทกุระดบั

9. การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ เนน้หนกัไปทางดา้นการท างานทีส่  าเร็จตรงตาม
เป้าหมายมากกวา่ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบ



10. เป้าหมายของระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ คอื ช่วยสนบัสนุนการตดัสนิใจของ
ผูบ้รหิารเท่านัน้ DSSนัน้ไมไ่ดท้  าหนา้ทีแ่ทนผูต้ดัสนิใจ ดงันัน้ ตอ้งเขา้ใจถงึข ัน้ตอน

และกระบวนการตดัสนิใจ (Decision Making Process) ใหม้ากทีสุ่ด
11. ผูใ้ชอ้าจท าการสรา้งและปรบัปรุงระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจขนาดเลก็ ทีท่  างาน

อย่างา่ย ๆ ไดด้ว้ยตนเอง แต่ส าหรบัระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจขนาดใหญ่ ทีม่คีวาม

ซบัซอ้น ควรขอความช่วยเหลอืจากผูเ้ชี่ยวชาญเท่านัน้

12. ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ เป็นระบบทีใ่ชว้เิคราะหส์ถานการณก์ารตดัสนิใจดว้ย
แบบจ าลองแบบต่าง ๆ ระบบจงึตอ้งสามารถสรา้งแบบจ าลอง เพือ่ทดสอบป้อนค่าตวัแปร

และเปลีย่นค่าไปเรื่อย ๆ เพือ่สรา้งทางเลอืกใหม ่ๆ 

13. สามารถเขา้ถงึแหลง่เก็บขอ้มลูไดห้ลากหลาย และตอ้งสามารถแสดงผลขอ้มูลใน
รูปแบบทีห่ลากหลายไดเ้ช่นกนั



1. พฒันาประสทิธิภาพการท างานสว่นบคุคล

2. พฒันาประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหา

3. ช่วยอ านวยความสะดวกในการตดิต่อสือ่สาร
4. สง่เสรมิการเรยีนรูห้รอืการฝึกหดั
5. เพิม่ประสทิธภิาพการควบคมุองคก์ร



นอกจากนี้ยงัช่วยเพิม่ความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้และพนกังานภายในองคก์ร ช่วย

ในการตดัสนิใจเพือ่เพิม่ผลผลติ ลดตน้ทนุการผลติ โดยผลผลติยงัคงมคีุณภาพ

ตรงตามมาตรฐาน ซึง่ผลทีไ่ดร้บัท ัง้หมดจะช่วยเพิม่โอกาสในการแขง่ขนักบัองคก์ร

คู่แขง่ทีป่ระกอบธุรกจิประเภทเดยีวกนัและจากประโยชนต่์าง ๆ ของระบบ

สนบัสนุนการตดัสนิใจทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ท าใหเ้จา้ของธุรกจิและผูบ้รหิารต่างหนัมา

ใหค้วามสนใจพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจส าหรบัองคก์รของตนเพิ่มมากขึ้น 

เพือ่ใหอ้งคก์รไดร้บัประโยชนต์ามทีค่าดหวงัไว ้



1. ใหน้กัศึกษา ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มลู และเขยีนสรุปในหวัขอ้ 

“ประเภทของระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ”

 เขยีนใส่กระดาษรายงานและเยบ็มมุส่งสปัดาหห์นา้ ภายในคาบเรยีน



2. ใหท้  ารายงานเรื่อง “คลงัขอ้มลู – Data Warehouse” 
 พมิพเ์ป็นเลม่รายงาน (ค าน า,สารบญั,บรรณานุกรม)

 พรอ้มแผ่น CD เน้ือหารายงานแนบทา้ยเลม่รายงาน


