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ระบบสารสนเทศ (Information System : IS)
ระบบสารสนเทศ คือ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์, เทคโนโลยกีารส่ือสาร, 
Programming, Database, ….) มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการขอ้มูลภายในองคก์ร อาจมีส่วนประกอบส าคญั 5 
ส่วน ดงัน้ี

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ซอฟตแ์วร์ (Software)

บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (People ware)

ขอ้มูล (Data)

กระบวนการท างาน (Procedures)



องค์กรกบัระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ (Information System: IS) ถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร
ธุรกิจสมยัใหม่ โดยการพฒันาโปรแกรมประยกุต ์(Application) เพื่อใชง้านเฉพาะดา้นท่ีมี
หนา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
การรวบรวมขอ้มูล
การประมวลผล
การเผยแพร่สารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์ร

ทั้งน้ีเพ่ือตรวจสอบ ติดตาม ประเมินสถานการณ์ ส าหรับผูบ้ริหารในแต่ระดบั



องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ปัจจยัน าเขา้ 
(ขอ้มูล, 

ขอ้เทจ็จริง หรือ 
ข่าวสาร)

กระบวนการ 
(การจดัเรียงหรือ

ค านวณ)

ผลผลิต 
(สารสนเทศ)

องค์กร (Organization)

การป้อนกลบั



ตัวอย่างระบบสารสนเทศ
Data

การลงทะเบียน

การจ่ายเงิน

• Input

ระบบลงทะเบียน
นกัศึกษา • Process

Information

รายงานสถานะการ
ลงทะเบียนนกัศึกษา

• Output



ระดบัของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ประธานบริษัท
กรรมการผู้จดัการ
กรรมการบริหาร
ผู้จดัการทัว่ไป

ผู้จดัการฝ่ายขาย
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี
ผู้จดัการฝ่ายผลิต

หวัหน้างาน
ผู้ควบคมุงาน
พนกังานทัว่ไป



ระดบัของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ระดบัสูง (Top Level Management)

กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีหนา้ท่ีก าหนดและวางแผนกลยทุธ์ขององคก์รเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ สารสนเทศท่ี
ใชน้ าเสนอสามารถน าเสนอในรูปแบบกราฟิกบา้ง เช่น chart, graph เป็นตน้

ระดบักลาง (Middle Level Management)

กลุ่มน้ีคือผูบ้ริหารหน่วยงานต่างๆในองคก์ร เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายการผลิต เป็นตน้ 
กลุ่มน้ีจะรับนโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสูงสุดมาและสานต่อเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้สารสนเทศท่ีน ามาใช ้
เช่น รายงานยอดขายหรือขอ้มูลสรุปประจ าปีของฝ่ายผลิต เป็นตน้

ระดบัปฎิบติัการ (Operational Level Management)

กลุ่มพนกังานท่ีปฎิบติังานหลกัขององคก์ร เช่น การจดัหาวตัถุดิบ การผลิต และงานทัว่ไปในองคก์รท่ีไม่จ าเป็นตอ้ง
ใชก้ารวางแผนหรือการตดัสินใจมากนกั



ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกจิ
ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นองคก์ร จ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่
ระบบประมวลผลรายการประจ าวนั (Transaction Processing Systems: TPS)
เป็นระบบประมวลผลขอ้มูลทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าและปฎิบติังานซ ้ าๆ เช่น การบนัทึกยอดขาย
ประจ าวนั รายงานการฝากถอนเงิน รายการสั่งซ้ือจากลูกคา้ เป็นตน้ ระบบ TPS มกัใชใ้นระดบัปฎิบติัการ 
(Operational Level Management) โดยสารสนเทศท่ีไดจ้ะถูกน าไปจดัท าเป็นรายงานตามความตอ้งการ
หรือประมวลผลขั้นสูงต่อไป



Transaction Process Systems: TPS
•รวบขอ้มูล

•ประมวลผลขอ้มูล

•น าเสนอสารสนเทศ

•จดัเกบ็ขอ้มูล

1. การรวบรวมข้อมูล

3. การรวบรวมข้อมูล

บันทกึรายการส่ังสินค้า

2. ประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลการขาย
ข้อมูลสินค้า

4. จัดเกบ็ข้อมูล



ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision Support Systems: DSS)

เป็นระบบท่ีมาช่วยในการตดัสินใจในระดบักลาง (Middle 
Level Management) และระดบัสูง (Top Level Management) 
ซ่ึงช่วยใหบุ้คลากรในระดบันั้นๆ สามารถตดัสินใจไดง่้าย 
รวดเร็วและถูกตอ้งมากข้ึน

TPS, MIS => “Do thing right” คือ ท าในส่ิงท่ีตอ้งท า

DSS => “Do the right thing” คือ ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง

TPS

ข้อมูลภายนอก
ฐานข้อมูล DSS Software



ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร (Executive Information 
Systems: EIS)
• เป็นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ
รูปแบบหน่ึงท่ีใชส้ าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูงโดยเฉพาะ มกัใชต้รวจสอบ
ควบคุม หรือดูทิศทาง แนวโนม้ของ
องคก์รในภาพรวม

สารสนเทศ

ขอ้มูลจากภายใน
TPS, MIS, DSS
ขอ้มูลการเงิน
ระบบจดัการส านกังาน

ขอ้มูลจากภายนอก
ดาวน์โจนส์
นโยบายรัฐบาล
กฏหมายประเทศ

เคร่ืองมือวเิคราะห์และวางแผนกลยทุธ์
เจาะลึก, สารสนเทศแบบยดืหยุน่

EIS



ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกจิ (ต่อ)
ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Systems)

ระบบสารสนเทศท่ีอาศยัฐานความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการวนิิจฉยัหรือสั่งการ มีการจดัเกบ็องคค์วามรู้และ
ประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญมารวมไว ้เรียกวา่ ฐานความรู้ (Knowledge Base) ฐานความรู้ดงักล่าวจะถูก
น ามาใชเ้ม่ือผูใ้ชต้อ้งการขอ้มูลเพื่อตดัสินใจ

ระบบสนกังานอตัโนมติั (Office Automation Systems: OAS)
ระบบท่ีใชใ้นส านกังานเพ่ือใหก้ารท างานมีประสิธิภาพมากยิง่ข้ึน เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นส านกังานจะ

อาศยัอุปกรณ์ทัว่ไป เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร โทรสาร หรือเทคโนโลยเีครือข่ายการส่ือสารขั้นสูง 
เช่น การส่ือสารผา่นดาวเทียมหรือการประชุมทางไกล เพ่ือความรวดเร็วและทนัต่อความตอ้งการ



ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกจิ (ต่อ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information Systems: MIS)

เป็นระบบสารสนเทศท่ีดึงขอู้ลจากระบบประมวลผลรายการประจ าวนั (TPS) เพื่อมาท า
สารสนเทศในระดบัสูงใหก้บัผูบ้ริหารในหน่วยงานต่างๆ จนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององคก์ร ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจดัการจะสามารถค านวณและเปรียบเทียบการประมวลผลต่างๆ รวมถึงการออก
รายงานได้



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information 
Systems: MIS)

TPS ฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจดัการ รายงาน

• รับขอ้มูลมาจาก TPS
• ประมวลออกมาในรูปของรายงาน

- รายงานตามระยะเวลา
- รายงานสรุป
- รายงานตามความตอ้งการ



ระบบสารสนเทศทีป่ระยุกต์ใช้ในธุรกจิ
ขั้นตอนท่ี 1 วางแผน (Planning)
เนน้การเปล่ียนแปลงแนวความคิดและจิตส านึก
การวางแผนปรับปรุงล่วงหนา้
การเลือกระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม
การเลือกท่ีปรึกษาและผูใ้หบ้ริการระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม
การก าหนดขอบเขตของระบบสาสรสนเทศ



ระบบสารสนเทศทีป่ระยุกต์ใช้ในธุรกจิ (ต่อ)
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการพฒันาและติดตั้ง (Development and Integration)
การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
การท าตน้แบบของระบบสารสนเทศ
การสร้างระบบภายนอกเสริมระบบสารสนเทศ
การทดสอบจากการติดตั้งระบบสารสนเทศ



ระบบสารสนเทศทีป่ระยุกต์ใช้ในธุรกจิ (ต่อ)
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนใชง้านและพฒันาต่อยอด
การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการท างานและการใชง้าน
การยกระดบัความช านาญของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ



ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการบริหารองค์กร

Information 
Systems

Accuracy

Timeliness

Completeness

Relevance

Verifiability



ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการบริหารองค์กร (ต่อ)
•ความเทีย่งตรง (Accuracy) ขอ้มูลระบบสารสนเทศขององคก์รท่ีดีจะตอ้งมีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได้

•ทนัต่อความต้องการใช้ (Timeliness) สามารถน าขอ้มูลระบบสารสนเทศมาใชไ้ดท้นัทีเม่ือตอ้งการใชข้อ้มูล 
หรือเพื่อการตดัสินใจ

•ความสมบูรณ์ (Completeness) ขอ้มูลระบบสารสนเทศขององคก์รท่ีดีจะตอ้งมีความสมบูรณ์ท่ีจะช่วยท า
ใหก้ารตดัสินใจเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง



ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการบริหารองค์กร (ต่อ)
•ตรงความต้องการ (Relevance) ขอ้มูลระบบสารสนเทศขององคก์รท่ีดีตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้ขอบเขตของขอ้มูลท่ีจะน าไปใชเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของหน่วยงานมากท่ีสุด
ถึงแมข้อ้มูลนั้นจะถูกตอ้งมากแค่ไหนกต็ามแต่ถา้ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ขอ้มูลนั้นกจ็ะน าไปใช้
ไม่ไดเ้ลย

•สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) ขอ้มูลอาจมาจากแหล่งขอ้มูลหลายๆท่ีซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นอาจะเป็นขอ้มูล
ท่ีเช่ือถือไดห้รือไม่น่าเช่ือถือกไ็ด ้ดงันั้นหากตอ้งการน าขอ้มูลมาใชใ้นการประมวลผล ควรเลือกขอ้มูลท่ี
สามารถตรวจสอบหาแหล่งท่ีมาหรือแหล่งท่ีมีหลกัฐานอา้งอิงได้



ข้อควรระวงัความล้มเหลวที่เกดิจากการใช้ระบบสารสนเทศ
•ขาดการวางแผนท่ีดี ไม่สามารถก าหนดความเส่ียงหรือขอ้ผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนกบัระบบสารสนเทศได้

•เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสมมาใชง้าน มีความไม่เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มองคก์รทางดา้นเทคนิค

•ขาดการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง

•ไม่ก าหนดขอบเขตการใชข้อ้มูลของแต่ละบุคคล หรือแต่ละระดบัการใชง้าน

•เกิดแรงต่อตา้นจากพนกังานภายในองคก์รท่ีวา่การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชท้  าใหค้วามส าคญัของ
ตวัเองลดลง



ตวัอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกจิ
• การประยกุตใ์ชใ้นดา้นการศึกษา



ตวัอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกจิ (ต่อ)
• การประยกุตใ์ชใ้นหา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้



ตวัอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกจิ (ต่อ)
•Video conference - เป็นการรวมรวมเทคโนโลยี 2 อยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั คือ เทคโนโลยวีดีีโอและเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการประชุมทางไกล



ตวัอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกจิ (ต่อ)
• การประยกุตใ์ชใ้นดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ • Photoshop

• Illustrator
• 3D Max



ตวัอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกจิ (ต่อ)
ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) Local Area Network (LAN)

เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนัในระยะจ ากดั เช่น ในอาคารเดียวกนั หรือ
บริเวณเดียวกนัท่ีสามารถลากสายถึงกนัไดโ้ดยตรง
Wireless Local Area Network (WLAN)
เทคโนโลยท่ีีช่วยใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง
หรือกลุ่มของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถส่ือสารกนัได้
Wide Area Network (WAN)
ระบบเครือข่ายขนาดเลก็ เป็นระบบเครือข่ายเน็ตเวร์ิกท่ีใชเ้ช่ือมต่อกนัในระยะ
ไม่ไกลมากนกัโดยปกติมกัเช่ือมต่อกนัในระยะไม่เกิน 5 กิโลเมตร
Metropolitan Area Network (MAN)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากจะมีขนาดครอบคลุมเมืองหรือบริเวณ
มหาวทิยาลยั
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