
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 

                สารสนเทศ (Information) หมายถึงข่าวสารท่ีไดจ้ากการน า ขอ้มูลดิบ (raw data) มาค านวณทาง
สถิติหรือประมวลผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงข่าวสารท่ีไดอ้อกมานั้นจะอยูใ่นรูปทีสามารถน าไปใชง้านได้
ทนัที    ในส่วนของเทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology) จะหมายถึงกระบวนการต่างๆใน
ระบบงานท่ีช่วยใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการโดยจะรวมถึง 

1) เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงส่วนมากแลว้จะหมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใชส้ านกังาน 
อุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้งซอฟตแ์วร์ทั้งแบบส าเร็จรูปและแบบพฒันาข้ึนเพื่อใชง้านเฉพาะดา้น ซ่ึง
เคร่ืองมือเหล่าน้ีจดัเป็นเคร่ืองมือสมยัใหม่และใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง(High Technology)         

2) กระบวนการในการน าอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ขา้งตน้มาใชง้าน เพื่อรวบรวม จดัเก็บ ประมวลผล 
และแสดงผลลพัธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 

เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน จะประกอบด้วยระบบต่าง ๆ คือ 

ระบบประมวลผลขอ้มูล (Data Processing System) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System) 

ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารระดบัสูง (Executive Information System) 

ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) 

สารสนเทศกบัการตัดสินใจ 

ในองคก์รต่าง ๆ นั้น สามารถแบ่งการท างานไดเ้ป็น 4 ระดบัดว้ยกนั คือ ระดับการวางแผน
ยทุธศาสตร์ระยะยาว (strategic planning) ระดับการวางแผนการบริหาร (tractical planning) ระดับวางแผน
ปฏิบัติการ (orperating planning) และระดับผู้ปฏิบัติการ (clerical) โดยในสามระดบัแรกนั้นจะจดัอยู่
ใน ระดับบริหาร (Management) และระดบัสุดทา้ยจดัอยูใ่น ระดับปฏิบัติการ (Operation) 

ระบบสารสนเทศจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากระดบัปฏิบติัการ และท าการประมวลผลเพื่อให้
สารสนเทศกบับุคลากรในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงในแต่ละระดบันั้นจะใชล้กัษณะและปริมาณของสารสนเทศท่ี
แตกต่างกนัไป ระบบสารสนเทศในองคก์รสามารถแทนดว้ยภาพปิรามิด 
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โครงสร้างระบบสารสนเทศแบบปิรามิดนั้น มีฐานท่ีกวา้งและบีบแคบข้ึนไปบรรจบกนัในยอด
บนสุด ซ่ึงหมายความวา่สารสนเทศท่ีใชง้านจะมีมากในระดบัล่างและลดหลัน่นอ้ยลงไปตามล าดบัจนถึง
ยอดบนสุด เช่นเดียวกบัจ านวนบุลากรในระดบันั้น ๆ 

บุคลากรในแต่ละระดับจะเกีย่วข้องกบัระบบสารสนเทศดังนี ้

ระดับปฏิบัติการ 

บุคลากรในระดบัน้ีจะเก่ียวขอ้งอยูก่บังานท่ีตอ้งการท า                                                                     
ซ ้ า ๆ กนั และจะเนน้ไปท่ีการจดัการรายการประจ าวนั นัน่คือ                                                                         
บุคลากรในระดบัน้ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศในฐานะผู ้                                                                                       
จดัหาขอ้มูลเขา้สู่ระบบ ตวัอยา่งเช่น เจา้หนา้ท่ีผูท้  าหนา้ท่ีป้อน                                                                                   
ขอ้มูลการสั่งซ้ือของลูกคา้เขา้สู่คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ                                                                                            
เพื่อการขาย หรือตวัแทนการจองตัว๋และขายตัว๋ในระบบจองตัว๋                                                                      
เคร่ืองบิน 

ระดับแผนปฏิบัติการ 

บุคลากรในระดบับน จะเป็นผูบ้ริหารขั้นตน้ซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมการปฏิบติังานประจ าวนั และการ
วางแผนบริหารงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระยะเวลาสั้น ๆ เช่นแผนงานประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ หรือประจ าไตร
มาส ขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารระดบัน้ีตอ้งการ ส่วนมากจะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการในช่วงเวลาหน่ึง ๆ ตวัอยา่งเช่น 
ผูจ้ดัการแผนกขายตรงอาจตอ้งการรายงานสรุปผลการขายประจ าไตรมาสของพนกังานขาย เพื่อประเมินผล
งานของพนกังานขายแต่ละคน เป็นตน้ 

ระดับการวางแผนการบริหาร 

บุคลากรในระดบัน้ี จะเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการวางแผนใหบ้รรลุเป้าหมายต่าง ๆ 
เพื่อใหอ้งคก์รสามารถประสบความส าเร็จตามแผนงานระยะยาวท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูง สารสนเทศ
ท่ีผูบ้ริหารระดบัน้ีตอ้งการ มกัจะเป็นสารสนเทศตามคาบเวลาซ่ึงมีระยะเวลานานกวา่ผูบ้ริหารขั้นตน้ และ
เป็นสารสนเทศท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร เช่น ของคู่แข่งหรือของตลาดโดยรวม 
เป็นตน้ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัน้ียงัตอ้งการระบบท่ีให้ราบงานการวเิคราะห์แบบ ถา้-แลว้ (What-If) นัน่
คือสามารถทดสอบไดว้า่หากเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีแลว้ ตวัเลขหรือสารสสนเทศต่าง ๆ จะเปล่ียนเป็นเช่นใด 
เพื่อใหส้ามารถจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีตอ้งการได ้ตวัอยา่งเช่น ผูจ้ดัการฝ่ายขายอาจตอ้งการทราบผลการ 
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ขายประจ าปีของบริษทัเทียบกบัคู่แข่งต่าง ๆ รวมทั้งอาจตอ้งการทดสอบวา่ถา้เพิ่มหรือลดงบโฆษณาในส่ือ
ต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อยอดขายอยา่งไรบา้ง 

ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ 

ผูบ้ริหารในระดบัน้ีจะเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงสุด ซ่ึงเนน้ในเร่ืองเป้าประสงคข์ององคก์ร ระบบ
สารสนเทศท่ีตอ้งการจะเนน้ท่ีรายงานสรุป รายงานแบบ What-If และการวเิคราะห์แนวโนม้ต่างๆ  (trend 
analysis) ตวัอยา่งเช่น ประธานบริษทัอาจตอ้งการรายงานท่ีแสดงแนวโนม้การขายในอีกส่ีปีขา้งหนา้ของ
ผลิตภณัฑส์ามชนิดของบริษทั เพื่อดูแนวโนม้ในการเติบโตของผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ วา่ผลิตภณัฑใ์ดท่ีอาจสร้าง
ปัญหาใหบ้ริษทัได ้เป็นตน้ 

  
 ระดบัวางแผน
ปฏิบติัการ 

   ระดบัวางแผนการ
บริหาร 

   ระดบัวางแผนยทุธศาสตร์  
ระยะยาว 

ความถ่ี  สม ่าเสมอ ซ ้ าซ ้ า  มกัจะเป็นประจ า  เม่ือตอ้งการ 

ผลลพัธ์ท่ีได ้  เป็นตามท่ีคาด  อาจไม่เหมือนท่ีคาด  มกัจะไม่เหมือนท่ีคาด 

ระยะเวลา  อดีต  เปรียบเทียบ  อนาคต 

รายละเอียด  มีรายละเอียดมาก  ถูกสรุปแลว้  ถูกสรุปแลว้ 

แหล่งขอ้มูล  ภายใน  ภายในและภายนอก  ภายในและภายนอก 

ลกัษณะของ
ขอ้มูล 

 เป็นโครงสร้าง  ก่ึงโครงสร้าง  ไม่เป็นโครงสร้าง 

ความแม่นย  า  มีความแม่นย  าสูง  ใชก้ารคาดการณ์บา้ง  ใชก้ารคาดการณ์สูง 

ผูใ้ช ้  หวันา้งาน  ผูบ้ริหารระดบักลาง  ผูบ้ริหารระดบัสูง 

ระดบัการ
ตดัสินใจ 

 เก่ียวกบังานท่ีท า 
 จดัสรรทรัพยากรและ
ควบคุม 

 วางเป้าประสงค ์

สรุปความแตกต่างของสารสนเทศในระดับบริหารทั้ง 3 ระดับ 

ระบบประมวลผลข้อมูล 

ระบบประมวลผลขอ้มูล (Data Processing System หรือ DP ) หรือบางคร้ังเรียกวา่ ระบบ
ประมวลผลรายการประจ าวนั (Transaction Processing System หรือ TPS) หรือระบบประมวลผลขอ้มูล 
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อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing หรือ EDP) เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการขอ้มูลขั้น
พื้นฐาน โดยเนน้ท่ีการประมวลผลรายการประจ าวนั (transaction) และการเก็บรักษาขอ้มูล 

ระบบประมวลผลขอ้มูลมกัจะท างานอยูเ่ฉพาะส่วนใดของธุรกิจเท่านั้น เช่นฝ่ายการเงินและบญัชี 
ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด เป็นตน้ โดยเฉพาะแต่ละฝ่ายจะมีการประมวลผลท่ีแยกจากกนั ขอ้มูลจะถูกป้อนและ
จดัเก็บอยูใ่นรูปของไฟล ์และไฟลต่์าง ๆ จะถูกแกไ้ขระหวา่งการประมวลผลรายการประจ าวนั จากนั้น
ผลลพัธ์จะถูกแสดงออกมาตามคาบเวลาท่ีก าหนด เช่น ใบส่งของ หรือ รายงานประจ าปี 

ระบบประมวลผลขอ้มูลมกัจะถูกใชง้านไดถึ้งระดบัของผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ (operational 
management)เท่านั้น เน่ืองจากระบบชนิดน้ีจะไม่ยดืหยุน่ และไม่สามารถสนองความตอ้งการขอ้มูล
สารสนเทศท่ีไม่ไดจ้ดัเก็บในระบบได ้อยา่งไรก็ดีขอ้มูลในระบบประมวลผลขอ้มูลจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญั
ส าหรับน าไปประมวลผลในระดบัสูงอ่ืนๆ ซ่ึงมีความยดืหยุน่พอท่ีจะใหส้ารสนเทศเพื่อช่วยใหผู้บ้ริหาร
สามารถตดัสินใจในสภาวะแวดลอ้มท่ีมกัจะมีการเปล่ียนแปลงได ้นัน่คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Management Information System) 

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS คือระบบท่ีให้
สารสนเทศท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ เพื่อใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศ
ภายในและภายนอก สารสนเทศท่ีเก่ียวพนักบัองคก์รทั้งในอดีตและปัจจุบนั รวมทั้งส่ิงท่ีคาดวา่จะเป็นใน
อนาคต นอกจากน้ีระบบเอม็ไอเอสจะตอ้งใหส้ารสนเทศในช่วงเวลาท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อใหผู้บ้ริหาร
สามารถตดัสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบติัการขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

แมว้า่ผูบ้ริหารท่ีจะไดรั้บประโยชน์จาก
ระบบเอม็ไอเอสสูงสุดคือผูบ้ริหารระดบักลาง 
แต่โดยพื้นฐานของระบบเอม็ไอเอสแลว้ จะเป็น
ระบบท่ีสามารถสนบัสนุนขอ้มูลใหผู้บ้ริหารทั้ง
สามระดบั คือทั้งผูบ้ริหารระดบัตน้ ผูบ้ริหาร
ระดบักลาง และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยระบบ          
เอม็ไอเอสจะให้รายงานท่ีสรุปสารสนเทศซ่ึง
รวบรวมจากฐานขอ้มูลทั้งหมดของบริษทั 
จุดประสงคข์องรายงานจะเนน้ใหผู้บ้ริหาร
สามารถมองเห็นแนวโนม้และภาพรวมของ
องคก์รในปัจจุบนั รวมทั้งสามารถควบคุมและ 
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ตรวจสอบงานของระดบัปฏิบติัการดว้ย อยา่งไรก็ดีขอบเขตของรายงานจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสารสนเทศ
และจุดประสงคก์ารใชง้าน โดยอาจมีรายงานท่ีออกทุกคาบระยะเวลา  (เช่น งบก าไรขาดทุนหรืองบดุล) 
รายงานตามความตอ้งการ หรือรายงานตามสภาวการณ์หรือเหตุผิดปกติ 

คุณสมบัติของระบบเอม็ไอเอส 

ลกัษณะของระบบเอม็ไอเอสทีด่ีสามารถสรุปได้ดังนี ้

ระบบเอม็ไอเอส  จะสนบัสนุนการท างานของระบบประมวลผลขอ้มูลและการจดัเก็บขอ้มูลรายวนั 

ระบบเอม็ไอเอส จะใชฐ้านขอ้มูลท่ีถูกรวมเขา้ดว้ยกนั และสนบัสนุนการท างานของฝ่ายต่าง ๆ ใน
องคก์ร 

ระบบเอม็ไอเอส จะช่วยใหผู้บ้ริหารระดบัตน้                                                                                
ระดบักลาง และระดบัสูง เรียกใชข้อ้มูลท่ีเป็นโครงสร้าง                                                                                                                  
ไดต้ามเวลาท่ีตอ้งการ 

ระบบเอม็ไอเอส จะมีความยดืหยุน่และสามารถ                                                                                        
รองรับความตอ้งการขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงไปขององคก์ร 

ระบบเอม็ไอเอส ตอ้งมีระบบรักษาความลบัของ                                                                                               
ขอ้มูล และจ ากดัการใชง้านของบุคลเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น 

ความแตกต่างของระบบเอม็ไอเอสและดีพี 

การใชง้านระบบฐานขอ้มูลร่วมกนัของเอม็ไอเอส แทนการใชร้ะบบแฟ้มขอ้มูลแบบแยกกนัของระ
บดีพี ท  าใหมี้ความยดืหยุน่พอท่ีจะใหส้ารสนเทศท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ 

ระบบเอม็ไอเอสจะรวบรวมขอ้มูลจากฝ่ายท างานต่าง ๆ ขณะท่ีดีพีมีการใชง้านแยกจากกนัในแต่ละ
ฝ่าย 

ระบบเอม็ไอเอสจะใหส้ารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารทุกระดบั ในขณะท่ีระบบดีพีจะใหส้ารสนเทศ
ส าหรับระดบัปฏิบติัการเท่านั้น 

สารสนเทศท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ ส่วนมากจะไดรั้บการตอบสนองทนัทีจากระบบเอ็มไอเอส (จาก
ความสามารถในการเรียกใชข้อ้มูลแบบ on-line) ในขณะท่ีระบบดีพีมกัจะตอ้งรอใหถึ้งสรุป(จากรายงาน) 
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System) หรือ DSS เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนจาก
ระบบเอม็ไอเอสอีกระดบัหน่ึง เน่ืองจากถึงแมว้า่ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการตดัสินใจจะสามารถใชป้ระสบการณ์หรือ
ใชข้อ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ในระบบเอม็ไอเอสของบริษทั  ส าหรับท าการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในงาน
ปกติ แต่บ่อยคร้ังท่ีผูต้ดัสินใจ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้ริหารในระดบัวางแผนบริหารและวางแผนยทุธศาสตร์ 
จะเผชิญกบัการตดัสินใจท่ีประกอบดว้ยปัจจยัท่ีซบัซอ้นเกินกวา่ความสามารถของมนุษยท่ี์จะประมวลเขา้
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงท าใหเ้กิดระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  ซ่ึงเป็นระบบท่ีสนบัสนุนความตอ้งการ
เฉพาะของผูบ้ริหารแต่ละคน (made by order) 
    ในหลายๆ สถานการณ์  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจมีหนา้ท่ีช่วยใหก้ารตดัสินใจเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวก 
โดยจะช่วยผูต้ดัสินใจในการเลือกทางเลือก  หรืออาจมีการจดัอนัดบัใหท้างเลือกต่างๆตามท่ีผูต้ดัสินใจ
ก าหนด นอกจากน้ี  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจะเป็นระบบสารสนเทศแบบโตต้อบได ้ ซ่ึงจะใชชุ้ด
เคร่ืองมือท่ีประกอบข้ึนจากทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  เพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถใชง้านไดง่้ายท่ีสุด เช่น 
การแสดงกราฟิกต่างๆ  หรือใชร้ะบบการจดัการฐานขอ้มูล (DBMS) เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีการใชโ้มเดล
การวางแผน  และการท านาย รวมทั้งการใชภ้าษาในการซกัถามท่ีใกลเ้คียงกบัภาษามนุษย ์หรือแมแ้ต่ระบบ
ปัญญาประดิษฐ ์ เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถเรียกใชส้ารสนเทศท่ีตอ้งการได ้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งขอความ
ช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญเลย 
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คุณสมบัติของระบบดีเอสเอส 

ลกัษณะของระบบดีเอสเอสท่ีดีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ระบบดีเอสเอสจะตอ้งช่วยผูบ้ริหารในกระบวนการตดัสินใจ 

ระบบดีเอสเอสจะตอ้งถูกออกแบบมาใหส้ามารถเรียกใชท้ั้งขอ้มูลแบบก่ึงโครงสร้างและแบบไม่มี
โครงสร้างแน่นอนได ้

ระบบดีเอสเอสจะตอ้งสามารถสนบัสนุนผูต้ดัสินใจไดใ้นทุกระดบั แต่จะเนน้ท่ีระดบัวางแผน
บริหารและวางแผนยทุธศาสตร์ 

ระบบดีเอสเอสจะมีรูปแบบการใชง้านอเนกประสงค ์มีความสามารถในการจ าลองสถานการณ์ และ
มีเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ส าหรับช่วยเหลือผูท้  าการตดัสินใจ 

ระบบดีเอสเอสตอ้งเป็นระบบท่ีโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้ สามารถใชง้านไดง่้าย ผูบ้ริหารตอ้งสามารถใช้
งานโดยพึ่งความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญนอ้ยท่ีสุดหรือไม่ตอ้งพึ่งเลย 

ระบบดีเอสเอสตอ้งสามารถปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการข่าวสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ระบบดีเอสเอสตอ้งมี
กลไกช่วยใหส้ามารถเรียกใช้
ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

ระบบดีเอสเอสตอ้ง
สามารถติดต่อกบัฐานขอ้มูล
ขององคก์รได ้

ระบบดีเอสเอสตอ้ง
ท างานโดยไม่ข้ึนกบัระบบ
การท างานตามตารางของ
องคก์ร 

ระบบดีเอสเอสตอ้งมีความยืดหยุน่พอท่ีจะรองรับรูปแบบการบริหารแบต่างๆ 
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ความแตกต่างของระบบดีเอสเอสและเอม็ไอเอส 

ระบบเอม็ไอเอส จะถูกออกแบบใหส้ามารถจดัการเฉพาะกบัปัญหาท่ีมีโครงสร้างเท่านั้น ในขณะท่ี
ระบบดีเอสเอสถูกออกแบบใหส้ามารถจดัการกบัปัญหาก่ึงมีโครงสร้าง หรือแบบไม่มีโครงสร้างแน่นอน ตวั
อยา่งงเช่น ความตอ้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่งสินคา้ของพอ่คา้ จะสามารถหาโครงสร้างไดใ้น
ส่วนของสารสนเทศท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการส่งของอยา่งตรงเวลาของพ่อคา้ในสองปีท่ีผา่นมา โดย
อาจหาจากรายงานหรือฐานขอ้มูลในระบบเอม็ไอเอสได ้ แต่ในส่วนท่ีไม่มีโครงสร้าง เช่น สถานการณ์
จ าเป็นท่ีท าใหไ้ม่สมารถส่งสินคา้ หรือราคาและนโยบายในการสั่งซ้ือ เป็นตน้ ท าใหปั้ญหาเช่นน้ีตอ้งใช้
ระบบดีเอสเอสช่วยในการตดัสินใจ 

ระบบเอม็ไอเอสจะถูก
ออกแบบและสร้างข้ึนเพื่อสนบัสนุน
งานท่ีแน่นอน เช่น ระบบบญัชี การ
ควบคุมสินคา้คงคลงั หรือแมแ้ต่ระบบ
โดยรวมทั้งหมดขององคก์ร ในขณะท่ี
ระบบดีเอสเอสเป็นชุดของเคร่ืองมือท่ี
ช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ ท่ีสามารถ
ปรับใหเ้ขา้กบัสถานการณ์การตดัสินใจ
แบบต่างๆได ้

ระบบเอม็ไอเอสจะใหร้ายงาน
หรือสารสนเทศท่ีสรุปออกมากบัผูใ้ช ้
ในขณะท่ีระบบดีเอสเอสจะโตต้อบกบั
ผูใ้ชท้นัท่ี 

ระบบเอม็ไอเอส ผูใ้ชไ้ม่สามารถขอให้ระบบสนบัสนุนสารสนเทศส าหรับการตดัสินใจท่ีตอ้งการ
เป็นการเฉพาะ หรือในรูปแบบเฉพาะตวั แต่ในระบบดีเอสเอสผูใ้ชส้ามารถก าหนดเองได ้

ระบบเอม็ไอเอสจะใหส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดกบัผูบ้ริหารระดบักลาง ในขณะท่ีระบบดี
เอสเอสจะใหส้ารสนเทศท่ีเหมาะกบัทั้งผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูง 
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ระบบสารสนเทศเพือ่ผู้บริหารระดับสูง 

ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารระดบัสูง (Excutive Information System) หรือ EIS เป็นระบบท่ีสร้าง
ข้ึน เพื่อสนบัสนุนสารสนเทศและการตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูงโดยเฉพาะ หรือ สามารถกล่าวไดว้า่
ระบบอีไอเอสก็คือส่วนหน่ึงของดีเอสเอสท่ีแยกออกมา เพื่อเนน้การใหส้ารสนเทศท่ีส าคญัต่อการบริหารแก่

ผูบ้ริหารระดบัสูง 

ลกัษณะ รายละเอยีด 

ระดบัการใชง้าน มีการใชง้านบ่อย 

ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะสูง ระบบจะสามารถใชง้านไดง่้าย 

ความยดืหยุน่ สูง จะตอ้งสามารถเขา้กนัไดทุ้กรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร 

การใชง้าน ใชใ้นการตรวจสอบ ควบคุม 

การสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน 

การสนบัสนุนขอ้มูล ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

ผลลพัธ์ท่ีแสดง ตวัอกัษร ตาราง ภาพและเสียง รวมทั้งระบบมลัติมีเดีย 

การใชง้านกราฟิก สูง จะใชรู้ปแบบการน าเสนอต่างๆ 

ความเร็วในการ
ตอบสนอง 

จะตอ้งตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ทนัทีทนัใด 

ลกัษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศเพือ่ผู้บริหารระดับสูง 

ระบบอีไอเอสจะใชข้อ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร (เช่น รายงานจากหน่วยงานของรัฐบาล 
หรือขอ้มูลประชากร) น ามาสรุปอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถตรวจสอบ และใชใ้นการตดัสินใจโดยผูบ้ริหารได้
ง่าย นอกจากน้ียงัช่วยใหผู้บ้ริหารดูในรายละเอียดท่ีตอ้งการในจุดต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย 

ตวัอยา่งของระบบอีไอเอส เช่น รายงานเก่ียวกบัการเงินและสถานการณ์ทางธุรกิจของบริษทัรวมทั้ง
อตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสินหรือจ านวนลูกคา้เฉล่ียต่อนาทีท่ีใชบ้ริการสนบัสนุนหลงัการขายทางโทรศพัท์
เป็นตน้ โดยระบบอาจแสดงลูกศรเพื่อใหท้ราบอตัราส่วนดีข้ึน เท่าเดิมหรือแยล่ง รวมทั้งขอ้มูลท่ีแสดงอาจใช้
สีในการแสดงสถานการณ์ต่าง ๆ ก็ได ้ ซ่ึงลูกศรหรือสีจะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถทราบทราบถึงแนวโนม้ได้
อยา่งรวดเร็ว ระบบอีไอเอสจะถูกออแบบใหแ้สดงสารสนเทศขององคก์รโดยสรุป แต่ในขณะเดียวกนัก็ 
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สามารถดูลึกเขา้ไปถึงรายละเอียดท่ีตอ้งการได ้ โดยการเลือกหวัขอ้ท่ีสนใจและสั่งใหร้ะบบแสดงขอ้มูลส่วน
นั้นเพิ่มเติม 

ข้อดี ข้อเสีย 

ง่ายต่อผูบ้ริหารระดบัสูงใชง้าน มีขอ้จ ากดัในการใชง้าน 

การใชง้านไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้เร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

อาจท าใหผู้บ้ริหารจ านวนมากรู้สึกวา่ไดรั้บขอ้มูลมาก
เกินไป 

ใหส้ารสนเทศสรุปของบริษทัในเวลาท่ี
ตอ้งการ 

ยากต่อการประเมินผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากระบบ 

ท าใหเ้ขา้ใจสารสนเทศไดดี้ข้ึน ไม่สามารถท าการค านวณท่ีซบัซอ้นได ้

มีการกรองขอ้มูลท าใหป้ระหยดัเวลา ระบบอาจจะใหญ่เกินกวา่ท่ีจะจดัการได ้

ท าใหร้ะบบสามารถติดตามสารสนเทศ
ไดดี้ข้ึน 

ยากต่อการรักษาขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

  ก่อใหเ้กิดปัญหาการรักษาความลบัของขอ้มูล 

ความแตกต่างของระบบอไีอเอสและดีเอสเอส 

ระบบดีเอสเอสจะถูกออกแบบเพื่อใหส้ารสนเทศท่ีช่วยสนบัการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบักลางถึง
ระดบัสูง แต่ระบบอีไอเอสจะเนน้การใหส้ารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูงโดยเฉพาะ 

ระบบดีเอสเอสจะมีส่วนของการใชง้านท่ีใชไ้ม่ง่ายเท่ากบัระบบอีไอเอส เน่ืองจากระบบอีไอเอสเนน้ให้
ผูบ้ริหารระดบัสูงใชเ้ท่านั้นเอง 

ระบบอีไอเอสสามารถสร้างข้ึนมาบนระบบดีเอสเอส เสมือนเป็นระบบซ่ึงช่วยใหส้อบถามและใชง้านได้
สะดวกข้ึน ซ่ึงระบบอีไอเอสจะส่งต่อการสอบถามนั้นไปยงัระบบดีเอสเอส และท าการสรุปขอ้มูลท่ีระบบดี
เอสเอสส่งมาใหอ้ยูใ่นรูปท่ีผูบ้ริหารสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

ระบบผู้เช่ียวชาญ(Expert System) 

ระบบผูเ้ช่ียวชาญมีส่วนคลา้ยคลึงกบัระบบอ่ืนๆคือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยผูบ้ริหารแกไ้ข
ปัญหาหรือท าการตดัสินใจไดดี้ข้ึน อยา่งไรก็ดีระบบผูเ้ช่ียวชาญจะแตกต่างกบัระบบอ่ืนอยูม่าก เน่ืองจาก
ระบบผูเ้ช่ียวชาญจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ (knowledge) มากกวา่สารสนเทศ และถูกออกแบบใหช่้วย
ในการตดัสินใจโดยใชว้ธีิเดียวกบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นมนุษยโ์ดยใชห้ลกัการท างานดว้ยระบบปัญญา 
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ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 

ระบบผูเ้ช่ียวชาญจะท าการโตต้อบกบัมนุษย ์ โดยมีการถามขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่าง ให้
ขอ้แนะน า และช่วยเหลือในกระบวนการตดัสินใจ นัน่คือการท างานคลา้ยกบัเป็นมนุษยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการ
แกไ้ขปัญหานั้นๆเน่ืองจากระบบน้ีก็คือการจ าลองความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญจริงๆมานัน่เอง โดยผูเ้ช่ียวชาญใน
ท่ีน้ีอาจเป็นไดท้ั้งผูเ้ช่ียวชาญในการบริหาร ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองภาษี ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองยา หรือแมแ้ต่
ผูเ้ช่ียวชาญการท าอาหาก็ตาม 

คุณสมบัติของระบบผู้เช่ียวชาญ 

ขอ้ดีของระบบผูเ้ช่ียวชาญ จะค่อนขา้งแตกต่างจากระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

ระบบผูเ้ช่ียวชาญ ช่วยในการเก็บความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญในดา้นใดดา้นหน่ึงไว ้ ท าใหไ้ม่สูญเสีย
ความรู้นั้น เม่ือผูเ้ช่ียวชาญตอ้งออกจาองคก์รหรือไม่ปฏิบติังานได ้

ระบบผูเ้ช่ียวชาญ จะช่วยขยาย
ขีดความสามารถการตดัสินใจใหก้บั
ผูบ้ริหารจ านวนมากพร้อมๆกนั 

ระบบผูเ้ช่ียวชาญ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหก้บัผู ้
ตดัสินใจไดเ้ป็นอยา่งมาก 

ระบบผูเ้ช่ียวชาญจะท าการ 

              ตดัสินใจในแต่ละคร้ังมีความใกลเ้คียงและไม่ขดัแยง้กนั 

ระบบผูเ้ช่ียวชาญช่วยลดการพึ่งพาบุคลคลใดบุคคลหน่ึง 

ระบบผูเ้ช่ียวชาญ มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นระบบในการฝึกสอนอยา่งมาก 

 

ทีม่า ::  http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4com/desing1.htm 
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