
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ระบบการท างานในอดีตมีการใช้ระบบสารสนเทศช่วยจัดการข้อมูลแต่มีประสิทธิภาพไม่แน่นอน ไม่มี
ความสะดวก และมีความยุ่งยากในการใช้งาน ปัจจุบันจึงได้มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการระบบ
สารสนเทศในองค์กรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบสารสนเทศ 

 ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ กระบวนการรวบรวม บันทึก ประมวลผลข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ และแจกจ่ายสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผน ควบคุมการท างาน และช่วยในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

ล าดับ ชื่อ คะแนนชิ้นงาน 
คะนนสอบ 
กลางภาค 

คะแนนสอบ 
ปลายภาค 

1 มดด า 15 35 38 
2 มดเขียว 11 31 33 
3 มดเอ็กซ์ 16 33 35 
4 มดตะนอย 13 36 30 
5 มดแดง 17 32 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลผล 
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 ระบบสารสนเทศสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการท างานในทุกด้าน แต่ละด้านสามารถแบ่ง
ประเภทได้หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งานในด้านนั้นๆ เช่น ระบบสารสนเทศท่ีใช้ส่งเสริมการ
ท างานในด้านอุตสาหกรรม สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบสารสนเทศการจัดการวัตถุดิบและระบบ
สารสนเทศการจัดการผลผลิต อย่างไรก็ตาม การใช้งานระบบสารสนเทศทุกประเภทจะต้องมีองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศ (Component of Information System) ซึ่งองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทุกส่วนจะ
มีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศนั้นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผลหรือสร้าง 

สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี เครื่องพิมพ์ 

2. ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ชุดค าสั่งที่ท าให้คอมพิวเตอร์ท างานตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์
ประยุกต ์ซึ่งในระบบสารสนเทศหนึ่งระบบจะต้องใช้ทั้งซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Window XP, Microsoft Excel เป็นต้น 

3. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) คือ ข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งท่ีผ่านการประมวลผล 
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แล้วและยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง กราฟ และ
แผนภูม ิ

4. บุคลกร (Peopleware) คือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรในระบบสารสนเทศท่ี 

ส าคัญแบ่งได้ 4 ระดับ คือ นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่อง (Operator) และผู้ใช้ (User) 

5. กระบวนการท างาน (Procedure) คือ ขั้นตอนการท างานเพ่ือให้ได้สารสนเทศตามที่ต้องการ เช่น  

การใช้บริการร้านเช่าหนังสือมีกระบวนการท างาน คือ การสมัครสมาชิก การเลือกหนังสือ การยืมหนังสือ และ
การคิดค่าเช่าหนังสือ 

     กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศในแต่ละองค์กรจะแตกต่างกันตามลักษณะของการ 

ท างานนั้นๆ ซึ่งแบ่งเป็น  4 ขั้นตอน ดังนี้ 

5.1 การน าเข้า (Input) เป็นการน าข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่ได้จากการเก็บรวบรวมเข้าสู่ 

ระบบ เช่น การพิมพ์รหัสประจ าตัวผู้เช่าหนังสือ วันที่เช่าหนังสือ รายชื่อของหนังสือที่ให้เช่า 

5.2 การประมวลผล (Process) เป็นการน าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลตามเงื่อนไขท่ีก าหนดโดยการ 

เรียงล าดับ การค านวณ การจัดรูปแบบ และการเปรียบเทียบ ตัวอย่างการประมวล เช่น การแสดงข้อมูลของผู้
เช่าหนังสือ การค านวณค่าเช่าหนังสือ การเรียงล าดับรายชื่อหนังสือที่ผู้เช่าหนังสือเคยใช้บริการ 

5.3 การแสดงผล (Output) เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงในรูปแบบที่ผู้ใช้ 

ต้องการเพื่อส่งเสริมหรือช่วยในการตัดสินใจ เช่น การแสดงค่าเช่าหนังสือท่ีผู้เช่าต้องช าระ การแสดงรายชื่อ
หนังสือทั้งหมดที่ผู้เช่าหนังสือใช้บริการ กราฟแสดงความถี่ในการใช้บริการ 

5.4 การจัดเก็บ (Storage) เป็นการจัดเก็บข้อมูลหรือสารสนเทศทั้งหมดท่ีเกี่ยวกับระบบ 

สารสนเทศเพ่ือให้ผู้ใช้ระบบสารสนเทศสามารถน าข้อมูลและสารสนเทศนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต เช่น 
การจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการในรอบ 1 ปี การจัดเก็บรายชื่อหนังสือทั้งหมดที่อยู่ในร้านเช่าหนังสือ 

 

 

 

 

สาระน่ารู้  :  ข้อมูล (Data)  ในบางกรณีจะมีความหมายรวมถึงสารสนเทศหรือข้อมลูที่ผ่านการประมวลผลแล้ว   

                 โดยข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลใดๆ จะเรียกแบบเฉพาะเจาะจงว่า “ข้อมูลดิบ” 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ระบบสารสนเทศที่ดีจะต้องช่วยให้ผู้ใช้สามารถน าข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นไปช่วยในการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง ระบบสารสนเทศท่ีดีจึงควรมีความน่าเชื่อถือ (Reliable) ซึ่งพิจารณาได้จากความถูกต้องแม่นย า 
(Accurate) และความสมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) ช่วยให้เกิดความเข้าใจในการใช้งาน (Simple) ทันต่อ
เวลา (Timely) มีความคุ้มค่า (Economical) ตรวจสอบได้ (Verifiable) มีความยืดหยุ่น (Flexible) สอดคล้อง
กับความต้องการ (Relevant) สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) และมีความปลอดภัย (Secure) ระบบ
สารสนเทศดังกล่าว เมื่อน ามาใช้จะช่วยบุคลากรในองค์กรให้สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจนี้เรียกว่า DSS (Decision Support System) ซึ่งเป็นระบบย่อย
ระบบหนึ่งในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS : Management Information System) โดย DSS 
ลักษณะ ประโยชน์ และส่วนประกอบ ดังนี้ 

1. ลักษณะของ DSS เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ช่วยในการจัดการ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่มี 

ความซับซ้อน ซึ่งมีการตอบสนองหรือโต้ตอบกับผู้ใช้งาน ปัญหาที่แก้ไขด้วย DSS จะเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
ที่แน่นอนหรือข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเครื่องจักร ราคาค่าซ่อมแซม 

ระยะเวลาในการซ่อมแซม อายุการใช้งาน ฯลฯ 

การประมวลผลด้วย DSS 

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

การวิเคราะห์และทัศคติของเจ้าของกิจการ 

ผลการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
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ประมวลผลรายการธุรกรรม (TPS : Transaction Processing System) ทั่วไป ตัวอย่างการใช้งาน DSS เช่น 
เมื่อเจ้าของกิจการต้องการปรับปรุงเครื่องจักรส าหรับผลิตปลากระป๋อง เจ้าของกิจการจะต้องน าเข้าข้อมูล
ต่างๆ ลงใน DSS เพ่ือประมวลผลตามแบบจ าลองที่สร้างไว้ว่าจะเกิดความคุ้มค่าหรือไม่ จากนั้นเจ้าของกิจการ
จึงจะตัดสินใจว่าควรจะซื้อเครื่องจักรใหม่ ซ่อมแซมเครื่องจักรเก่า หรือเลื่อนการด าเนินการออกไปก่อนเพราะ
ไม่เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน 

 จากแผนผังแสดงการใช้งาน DSS ปรับปรุงเครื่องจักรจะเห็นว่า การตัดสินใจที่ถูกต้องนั้นจะต้องอาศัย
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจาก DSS รวมกับการวิเคราะห์และทัศนคติของเจ้าของกิจการ นั่นคือ ไม่ว่าข้อมูลที่ได้
จาก DSS จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ตาม ผลของการตัดสินใจก็ยังข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์และทัศนคติของ
เจ้าของกิจการหรือผู้ใช้ระบบสารสนเทศนั้นๆ  

 

 

 

2. ประโยชน์ของ DSS เนื่องจาก DSS ให้ความส าคัญกับการน าสารสนเทศไปประกอบการตัดสินใจ 

เพ่ือปฏิบัติงานในขั้นต่างๆ ของกระบวนการท างาน ซึ่งไม่ใช่การรวบรวมและการแสดงข้อมูลที่ใช้งานประจ าวัน
ทั่วๆ ไป ท าให้ DSS มีประโยชน์ ดังนี้ 

 2.1 ช่วยประมวลผลและน าเสนอข้อมูลแก่ผู้ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการท างาน
และเป็นแนวทางในการตัดสินใจ 

 2.2 ช่วยประเมินทางเลือกในการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขของปัญหาแต่ละสถานการณ์ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของสถานการณ์นั้นๆ 

 2.3 ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

 2.4 ช่วยสร้างความยืดหยุ่น ความสมบูรณ์ และความสะดวกในการตัดสินใจ 

 2.5 ช่วยเพิ่มพัฒนาการและความเข้าใจในศักยภาพการท างานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ครอบคลุมมากกว่าการปฏิบัติงานทั่วๆ ไป 

 2.6 ช่วยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวอักษร แผนภูมิ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
มัลติมีเดีย 

สาระน่ารู้  :  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจนิยมเรียนสั้นๆ ว่า “ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ” ซึ่งเริ่ม 

                 สร้างและพัฒนาขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1970 เพื่อจุดประสงคห์ลักในการลดแรงงานและต้นทุนการผลิต 
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 2.7 ช่วยในการตัดสินใจที่ต้องการความรวดเร็วสูง ส่งเสริมการก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันทาง
ธุรกิจในองค์กรต่างๆ 

 2.8 ช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกันของบุคลากรในองค์กรด้วยการโต้ตอบแบบทันที (Interactive) 

3. ส่วนประกอบของ DSS จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยตรง กล่าวคือ  

ส่วนประกอบที่ดีจะท าให้เกิดกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ แต่ถ้าส่วนประกอบไม่ดีก็จะท าให้
กระบวนการท างานขาดประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของ DSS แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 3.1 อุปกรณ์ เป็นส่วนประกอบที่รวมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ แบ่งตาม
บทบาทและหน้าที่ในระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 อุปกรณ์ประมวลผล ปัจจุบัน DSS สามารถใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี 
(PC : Personal Computer) ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถ
ติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภท DSS โดยเฉพาะหรือประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์พ้ืนฐานประเภท
ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ (Spreadsheet) หรือซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล 
(Database) ก็ได้ 

 อุปกรณ์สื่อสาร เป็นการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการท างาน
ระยะไกลและการท างานเป็นกลุ่ม โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้คือ เครือข่ายแลน 
(LAN : Local Area Network) ส าหรับองค์กรขนาดเล็ก และเครือข่ายแมน (MAN : 
Metropolitan Area Network) ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ ท าให้ต้องติดตั้งวิดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เพ่ิมในระบบเพื่อช่วยในการประชุมทางไกล 
(Teleconference) ของผู้ใช้งาน 

 อุปกรณ์แสดงผล การใช้งาน DSS จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์แสดงผลที่มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อรูปแบบของข้อมูลนั้นๆ เพื่อช่วยถ่ายทอดข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน 
ส่งเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เช่น จอภาพคอมพิวเตอร์ที่มีความ
ละเอียดสูงและสามารถแสดงผลในรูปแบบมัลติมีเดีย เครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วในการ
สร้างชิ้นงานและมีความละเอียดสูง 

 3.2 ระบบการท างานของ DSS มีลักษณะเป็นชุดค าสั่งเฉพาะที่สร้างและพัฒนาขึ้นในรูปแบบที่
แตกต่างกนัตามลักษณะขององค์กร โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

 ฐานข้อมูล (Database) เป็นการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเฉพาะการท างานของ 
DSS ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยในการประมวลผล ณ ขณะนั้นของระบบ 

 ฐานแบบจ าลอง (Model Base) เป็นการรวบรวมแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และ
แบบจ าลองการวิเคราะห์ปัญหาของระบบเพ่ือช่วยในการประมวลผลข้อมูล 
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 ระบบชุดค าสั่ง (Software System) เป็นส่วนประกอบที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้ ฐานข้อมูล และฐานแบบจ าลอง มักมีรูปแบบของระบบ
ชุดค าสั่งในลักษณะของหน้าต่างโปรแกรม 

 3.3 ข้อมูล เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการท างานด้วย DSS โดย DSS จะเก็บข้อมูลไว้ที่
ฐานข้อมูล เพ่ือน าไปประมวลผลในฐานแบบจ าลอง แล้วน าเสนอด้วยระบบชุดค าสั่ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องมี
ปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน มีความถูกต้อง ทันสมัย มีความยืดหยุ่น และสามารถน ามาจัดและน าเสนอใน
รูปแบบเพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม 

 3.4 บุคลากร เป็นส่วนประกอบที่มีบทบาทต่อการก าหนดเป้าหมายและความต้องการการพัฒนา 
การออกแบบ และการใช้งาน DSS ซึ่งบุคลากรดังกล่าวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 ผู้ใช้ (End-User) เป็นผู้น าเข้าข้อมูลและรับข้อมูลจาก DSS โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การประมวลผลโดยตรงของระบบสารสนเทศ 

 ผู้สนับสนุนระบบสารสนเทศ (DSS Support) เป็นผู้ควบคุม ดูแลรักษาอุปกรณ์และ
ระบบการท างานให้มีความสมบูรณ์และสามารถประมวลผลได้เต็มประสิทธิภาพตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 

ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยให้ผู้ใช้ในทุกระดับขององค์กรตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ประเภทของระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจแบ่งตามจ านวนผู้ใช้งานเป็น 2 ประเภท คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลและระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม 
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ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ 

ผลก าไรที่เพิ่มขึ้น ค่าการตลาด ฯลฯ 

การประมวลผลด้วย EIS 

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

การวิเคราะห์และทัศคติของผู้บริหาร 

ผลการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคล 

 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคล เป็นระบบสารสนเทศท่ีมีผู้ใช้หรือผู้ตัดสินใจเพียง
คนเดียว ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องมีอ านาจในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศประเภทนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือ EIS (Executive Information System) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่
ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้มของเรื่องที่สนใจ ส่วนใหญ่จะน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบ
ของรายงาน ตาราง และกราฟ เพื่อสรุปสารสนเทศให้เข้าใจได้ง่ายและประหยัดเวลา เช่น บริษัทแห่งหนึ่ง
ต้องการเปิดสาขาเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น ผู้บริหารจึงน าเข้าข้อมูลต่างๆ ของบริษัทไว้ในฐานะข้อมูลของ 
EIS เพ่ือประมวลผลแบบจ าลองที่สร้างไว้ จากนั้นผู้บริหารจึงน าสารสนเทศนั้นมาประกอบการตัดสินใจว่าควร
ด าเนินการอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลักษณะพิเศษของ EIS คือ ไม่จ าเป็นต้องติดตั้งหรือท างานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แต่ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ควรมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ EIS ในแต่
ละซอฟต์แวร์หรือ EIS ของแต่ละบริษัทจะมีประโยชน์และรายละเอียดต่างๆ แตกต่างกันตามแบบจ าลอง
เฉพาะงานที่สร้างขึ้น แต่ EIS ทุกซอฟต์แวร์จะมีประโยชน์โดยรวมเหมือนกัน ดังนี้ 
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ข้อมูลการมาท างานไม่ทนัเวลาของพนักงาน 

ข้อมูลด้านการจราจร 

ความคิดเห็นของพนักงาน ฯลฯ 

การประมวลผลด้วย GDSS 

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและทัศคติของผู้บริหารฝ่ายบุคคล 

ผู้จัดการทั่วไป และเจา้ของบริษัท 

ผลการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

 ช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างความเข้าใจและตัดสินใจของผู้บริหาร 
 สามารถน าสารสนเทศจาก EIS ไปอ้างอิงเพ่ือด าเนินการทางธุรกิจได้สะดวกยิ่งข้ึน 

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ EIS มีรูปแบบที่หลากหลายนับตั้งแต่สิ่งพิมพ์ที่แสดง
ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟ และแผนภูมิไปจนถึงมัลติมีเดียที่มีความสลับซับซ้อนที่ต้องใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอ โดยสารสนเทศทุกรูปแบบจะต้องมีประสิทธิภาพสูง มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม 

 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่มหรือ GDSS (Group Decision Support System) 
เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนามาจากระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคล เนื่องจากการท างาน 
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ภายในองค์กรมักใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้ที่มีจ านวนมากกว่า 1 คนในการตัดสินใจแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในผลการตัดสินใจนั้นๆ การน า GDSS มาใช้ในองค์กรจึงเป็นการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการท างานจากการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ที่ผู้ใช้คนใดคนหนึ่งมาเก็บรวบรวมไว้ในระบบ
ฐานข้อมูล บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่งเสริมการตัดสินใจขององค์กร 
ตัวอย่างการใช้งาน GDSS เช่น บริษัทแห่งหนึ่งต้องการปรับเปลี่ยนเวลาท างานของพนักงานบริษัท จึงมีการ
รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของพนักงานทุกคนไว้ในฐานข้อมูลของ GDSS เพ่ือประมวลผลตามแบบจ าลอง
ที่สร้างไว้ จากนั้นผู้บริหารหลายๆ ฝ่ายร่วมกันตัดสินใจว่าควรจะด าเนินการอย่างไร 

 จากแผนผังแสดงการใช้งาน GDSS เพ่ือปรับเปลี่ยนเวลาท างานของพนักงาน จะเห็นได้ว่าผู้ใช้ GDSS 
มีจ านวนมากกว่า 1 คน ดังนั้น GDSS จึงต้องท างานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีอุปกรณ์ส่งเสริมการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มติดตั้งเพ่ิมข้ึนในระบบสารสนเทศ GDSS ท าให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 

1. เกิดความร่วมมือกันภายในองค์กรมากข้ึน เนื่องจากทุกคนในองค์กรสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือน าเข้าข้อมูลใน GDSS ได้ 

2. ลดอคติต่อแหล่งที่มาของข้อมูลและช่วยกระตุ้นความเห็นใหม่ๆ เนื่องจากผู้แสดงความคิดเห็นผ่าน
ทาง GDSS ไม่จ าเป็นต้องแสดงข้อมูลของตนเอง 

3. ลดปัญหาความขัดแย้งของข้อมูล เนื่องจาก GDSS จะรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวเท่านั้น 
ข้อมูลที่น าเสนอไปยังผู้ใช้ทุกคนจึงเป็นข้อมูลเดียวกัน 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของผลการตัดสินใจ เนื่องจากเป็นผลการตัดสินใจจากผู้ใช้
หลายคน 

ปัจจุบันมีการน า GDSS มาใช้งานอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การประชุมทางไกล การสอบถาม 

ความคิดเห็น การลงคะแนนเสียง 
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