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บทที่ 4 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

Management Information System 
************************************************************* 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในบทเรียนนี้ เนื้อหาถูกออกแบบตามหลักการพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยเนื้อหาประกอบด้วย แนวความคิด ทฤษฎี 
และหลักการ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 
 

4.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
4.1.1 ระบบสารสนเทศ 
4.1.2 ข้อมูล และสารสนเทศ 
4.1.3 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร 
4.1.4 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 
4.2.1 ธุรกิจอัจฉริยะ 
4.2.2 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการ 

4.3 แบบฝึกหัดและบททวนบทเรียน 
4.4 เอกสารอ้างอิง 
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4.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System: MIS) คือ 
ระบบสารสนเทศท่ีผู้บริหารน ามาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ขององค์กร โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบรายงาน โดยจะใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
รวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องในอนาคตประกอบในการวิเคราะห์ วางแผน และติดตาม 

นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจะต้องน าเสนอสารสนเทศ ในช่วงเวลาที่
เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผน การควบคุม และการปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

ภาพที่ 4.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ที่มา: https://pbs.twimg.com/media/Dnz5f9eXcAEgSQq.jpg:large 

 
แม้ว่าประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่วนใหญ่จะสนับสนุนผู้บริหาร เช่น 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับล่าง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี 
ควรให้บริการ และสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปด้วย ตัวอย่างเช่น การสรุปรายงานประจ าวัน การ
สรุปข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูล เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ สามารถมองเห็นแนวโน้ม
และภาพรวมขององค์กรในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุม และตรวจสอบงานของตนเอง 
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อย่างไรก็ดี ขอบเขตของรายงานจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสารสนเทศ และจุดประสงค์
การใช้งานใช้ประโยชน์จากสารสนเทศนั้น โดยรายงานข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ สามารถก าหนดให้
ออกรายงานในลักษณะช่วงระยะเวลา รายงานตามความต้องการ รายงานตามสภาวะการณ์ และการ
รายงานเนื่องจากเหตุผิดปกติ แล้วแต่จุดประสงค์ของการเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

 
4.1.1 ระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ กระบวนการประมวลผลข้อมูลที่
มีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เพ่ือใช้เป็นข้อสรุปในการสนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากร
ระดับบริหาร กระบวนการที่ท าให้เกิดสารสนเทศ เรียกว่า “การประมวลผลสารสนเทศ (Information 
Processing)” และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า “เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: IT)” 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่
ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ระบบ
ประมวลผล (Processing System) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System) 
และระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Data Information Management System) และอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศอ่ืน ๆ โดยถูกออกแบบวางแผนบริหารจัดการ การใช้งาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีองค์ประกอบส าคัญ 
3 ประการ ดังกล่าว 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 ระบบสารสนเทศ 
ที่มา: http://www.rightinfoservice.com/assets/jpg/DEVELOPMENT/SOFTWARE%20DEVELOPMENT/MIS.jpg 
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4.1.1.1 ระบบประมวลผล 
ระบบประมวลผล (Processing System) คือ ระบบที่มีความซับซ้อนใน

การปฏิบัติงาน และสามารถบริหารความต้องการสารสนเทศที่หลากหลาย ปัจจุบันองค์กรท าการ
จัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สนับสนุนในการจัดการข้อมูล เพ่ือให้การท างานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

 
4.1.1.2 ระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

การสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันเป็นเครื่องมือส าคัญ ส าหรับการจัดการข้อมูล 
และประมวลผลข้อมูล ตลอดจนการใช้ส่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ดีต้อง
สามารถประยุกต์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้ที่อยู่ห่างกันให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สามารถเรียก
ระบบดังกล่าวว่า “ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System)” 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 การจัดการข้อมูล 
ที่มา: https://blog.ciat.cgiar.org/data-and-information-management-plan-2015-2016/ 
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4.1.1.3 ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Data Information Management 

System) คือ การให้ความส าคัญกับการจัดการรูปแบบของข้อมูล โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประมวลผล การจัดเก็บ และการสื่อสาร โดยการส่งผ่านสารสนเทศด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบทางกายภาพประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร และ
ระบบเครือข่าย ขณะที่ระบบนามธรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ด้านสารสนทศ 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกระบบ ให้สามารถด าเนินร่วมกัน
อย่างประสิทธิภาพ 

 
4.1.2 ข้อมูล และสารสนเทศ 

4.1.2.1 ข้อมูล 
ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริง หรือสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปฏิบัติ 

อาจเป็นตัวเลข ข้อความ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน สามารถรับข้อมูลได้จากหน่วยงานอื่น ๆ ข้อมูล
เหล่านี้ยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ทันที จะน าไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการ
ประมวลผลแล้ว 

4.1.2.2 สารสนเทศ 
สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผล 

สามารถใช้วิธีการอย่างง่าย เช่น หาค่าเฉลี่ย การจัดเรียงล าดับ การเปรียบเทียบเบื้องต้น และการจัด
กลุ่มข้อมูล หรือใช้เทคนิคขั้นสูงในการประมวลผลข้อมูล ตัวอย่างเช่น การใช้กระบวนการวิจัย การใช้
โมเดลทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางการวิเคราะห์ เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไป
ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้น สารสนเทศสามารถอยู่ในรูปแบบของข้อมูล ข้อความ เสียง และ
รูปภาพ โดยถูกจัดเรียงเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย และไมจ่ ากัดเฉพาะตัวเลข หรือตัวอักษร
เท่านั้น 

4.1.2.3 คุณสมบตัิของข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูลจ าเป็นต้องมีความพยายามและตั้งใจด าเนินการ กล่าว

ได้ว่า การได้มาซึ่งข้อมูลนั้นจ าเป็นต้องลงทุน ทั้งในด้านตัวข้อมูล เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากรขึ้นมารองรับเพ่ือให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสารสนเทศที่ดี ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน ความ
สมบูรณ์ ความชัดเจน และความสอดคล้อง 
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ภาพที่ 4.4 คุณสมบัติของข้อมูล 
ที่มา: https://www.verified-pixel.com/wp-content/uploads/2017/11/Data-Quality-1-768x387.png 

 
(1) ความถูกต้อง 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สิ่งแรกที่ต้องค านึงถึง คือ ความถูกต้องของ
ข้อมูล เนื่องจากการวิเคราะห์ที่ดีเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี การวิเคราะห์และน าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้จึงจะมีประโยชน์สูงสุด 

 
(2) ความเป็นปัจจุบัน 

การได้มาของข้อมูลจ าเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีการ
ตอบสนองต่อผู้ใช้ ตีความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์ จ าเป็นต้องมีการออกแบบระบบการ
เรียนค้น และการรายงานที่เหมาะสม 

 
(3) ความสมบูรณ์ 

ความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นกับการรวบรวมข้อมูลและวิธีการทาง
ปฏิบัติ ในการด าเนินการจัดท าสารสนเทศต้องส ารวจและสอบถามความต้องการใช้ข้อมูล  เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ในระดับที่เหมาะสม 
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ภาพที่ 4.5 รูปแบบและความสมบูรณ์ของข้อมูล 
ที่มา: https://blog.telnetww.com/hubfs/Top-10-Qualities-To-Shop-For-In-A-Data-Center-In-2017.gif 

 
(4) ความชัดเจน 

การจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากจะต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลมากจึง
จ าเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อความหมายได้ มีการสรุปย่นย่อข้อมูลให้เหมาะสม 
ส าหรับการจัดเก็บเข้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ 

 
(5) ความสอดคล้อง 

ความต้องการเป็นเรื่องที่ส าคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจเพ่ือหาความ
ต้องการของหน่วยงานและองค์กร ตรวจดูสภาพการใช้ข้อมูล ความลึก และความกว้างของขอบเขต
ของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ 

 
4.1.2.4 การท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

การท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การด าเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวม การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็น
สารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศเพ่ือการใช้งาน 

 
(1) การรวบรวม และการตรวจสอบข้อมูล 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลปริมาณมาก จ าเป็นต้องค านึงถึงระยะเวลาในการ

ท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สถิติการเข้าชมงานมหกรรม
ประจ าจังหวัด ข้อมูลการจราจรและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ มีระยะเวลาจ ากัดและมี
ปริมาณข้อมูลมหาศาล ดังนั้นนการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจใช้เครื่อง หรือเทคโนโลยีอ่ืนประกอบ เช่น 
ระบบกล้องวงจรปิด ระบบนับจ านวนอัตโนมัติ และเทคโนโลยีอ่ืนๆ  



          Chapter 04: Management Information System 
84 

 

ภาพที่ 4.6 การท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
ที่มา: https://www.slideshare.net/siwaporn_jo/ss-79175292 

 
2) การตรวจสอบข้อมูล 
เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบจะต้องมีความน่าเชื่อถือ หากพบข้อผิดพลาดต้อง
สามารถแก้ไขได้ นอกจากนั้น การตรวจสอบข้อมูลยังตรวจสอบได้หลายวิธี เช่น การใช้ผู้ป้อนข้อมูล
สองคนป้อนข้อมูลชุดเดียว การตรวจสอบจากผลลัพธ์ การใช้สถิติ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
(2) การด าเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ 

1) การจัดแบ่งข้อมูล 
ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการใช้งาน 

การแบ่งแยกกลุ่มมีวิธีการที่ชัดเจน เช่น ข้อมูลในโรงเรียนมีการแบ่งเป็นแฟ้มประวัตินักเรียน แฟ้ม
ลงทะเบียน สมุดโทรศัพทท์ีม่ีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าและบริการ เพ่ือความสะดวกในการค้นหา 

 

ภาพที่ 4.7 การจัดแบ่งข้อมูล 
ที่มา: http://chezgigi.com/wp-content/uploads/2016/02/yellow-pages.jpg 



 

Chapter 04: Management Information System        . 
85 

2) การจัดเรียงข้อมูล 
เมื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแล้ว ควรมีการจัดเรียงข้อมูลตามล าดับ ตัวเลข 

ตัวอักษร เพ่ือให้เรียกใช้งานได้ง่าย ประหยัดเวลา ตัวอย่างเช่น การจัดเรียงบัตรผู้แต่งในตู้บัตรรายการ
ห้องสมุด การจัดเรียงรายชื่อในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์  

 

ภาพที่ 4.8 การจัดเรียงข้อมูล 
ที่มา: https://bannarakblog.files.wordpress.com/2018/08/archive.jpg?w=462&h=352 

 
3) การสรุปผล 
บางครั้งข้อมูลที่จัดเก็บมีเป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีการสรุปผล เพ่ือ

สร้างรายงานย่อส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่สรุปได้นี้อาจสื่อความหมายได้ดีกว่า เช่น สถิติ
จ านวนนักเรียนแยกตามชั้นเรียนแต่ละชั้น 

 

ภาพที่ 4.9 การสรุป และรายงานผล 
ที่มา: https://bit.ly/2GEOxCq 
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4) การค านวณ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น บางส่วนของข้อมูลอาจเป็นตัวเลข โดย

ที่สามารถน าไปค านวณ เพ่ือหาผลลัพธ์บางอย่างพ้ืนฐานได้ ดังนั้นการสร้างระบบสารสนเทศที่ดี ควร
ออกแบบให้สามารถค านวณข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดเก็บไปพร้อมกัน 

 
(3) การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน 

1) การเก็บรักษาข้อมูล 
การเก็บรักษาข้อมูล หมายถึง การน าข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึก

ต่าง ๆ เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในการดูแลรักษาข้อมูล ตัวอย่างเช่น การใช้สื่อบันทึกข้อมูล (Media 
Storage) การใช้ระบบฐานข้อมูล (Database) และการใช้แหล่งบันทึกข้อมูลบนกลุ่มเมฆ (Cloud 
Storage) นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแล และท าส าเนาข้อมูล เพ่ือให้ใช้งานต่อไปในอนาคตได้ 

 

 
ภาพที่ 4.10 การเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันข้อมูล 

ที่มา: https://bit.ly/2XGnvQQ 
 
2) การค้นหาข้อมูล 
ข้อมูลที่จัดเก็บรักษา มีจุดประสงคเ์พ่ือให้สามารถเรียกใช้ครั้งต่อไปได้ง่าย 

และเพ่ือให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว จึงมีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนช่วย
ในการท างาน ท าให้การเรียกค้นหาข้อมูลกระท าได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 
3) การท าส าเนาข้อมูล 
การท าส าเนาข้อมูล มีจุดประสงค์เพ่ือเก็บรักษาข้อมูล หรือน าไปเผยแพร่

ดังนั้น รูปแบบการบันทึกข้อมูล จึงควรจัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการท าส าเนา และการเรียกใช้งาน 
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4) การสื่อสาร 
ในบางโอกาสข้อมูลต้องถูกกระจาย และส่งต่อไปยังผู้ใช้ที่ห่างไกล ดังนั้น 

การสื่อสารข้อมูลจึงเป็นเรื่องส าคัญและมีบทบาท การดูแลและการจัดเก็บข้อมูลจึงจ าเป็นต้องค านึงถึง 
การน าข้อมูลไปใช้ในการสื่อสารด้วย 

 
ภาพที่ 4.11 การสื่อสารภายในองค์กร 

ที่มา: https://www.rachelkgroup.com/10-questions-comm-strategy/ 
 

4.1.3 การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กร 
วัตถุประสงค์การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กร ประกอบด้วย 4 ประเด็น 

ได้แก่  
1) การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กรเพ่ือการวางแผน การก าหนดนโยบาย 

การสร้างกลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง  
2) การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กรเพ่ือการจัดการยุทธวิธี การวางแผน

การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลาง  
3) การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กรเพ่ือการจัดการในระดับปฏิบัติการ 

และการควบคุม ขั้นตอนนี้ผู้บริหารระดับล่างจะเป็นผู้ใช้สารสนเทศเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน 
4) การน าระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการประมวลผล  

 
อย่างไรก็ตาม ระบบสารสนเทศไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและการท างาน

ทั้งหมดไว้ในระบบเดียวได้ สาเหตุมาจากขนาดข้อมูลทีม่ีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนมาก ท าให้การ
บริหารข้อมูลท าได้ยาก การน าไปใช้งานจึงไม่สะดวก ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องแบ่งระบบสารสนเทศ
ออกเป็นระบบย่อย ได้แก่ ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS) 
ระบบจัดการรายงาน (Management Reporting System: MRS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System: DSS) และระบบสารสนเทศส านักงาน (Office Information System: 
OIS) ดังทีไ่ด้อธิบายไว้ในบทที่ 2 ประเด็นองค์การ และระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
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ภาพที่ 4.12 การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กร 
ที่มา: https://bit.ly/2ZuNht6 

 
4.1.4 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสามารถรวบรวมและสรุปข้อมูลที่มีรายละเอียด
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างสารสนเทศให้กับผู้บริหาร ได้แก่ การสรุปผลการวิเคราะห์ การวางแผนการด าเนินงาน 
การประเมินผลตามเป้าหมาย การที่ระบบสารสนเทศจะมีความสามารถดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้  

 
4.1.4.1 เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ประกอบด้วย 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และฐานข้อมูล (Database)  

ฮาร์ดแวร์ คือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการประมวลผล 
ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมค าสั่งที่ใช้ในการประมวลผล และสรุปผล 
ฐานข้อมูล คือ การเก็บรวมรวมข้อมูลไว้ ณ ศูนย์กลาง สามารถน ามาใช้

งานเมื่อมีความต้องการ ข้อมูลเป็นหัวใจส าคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ดังนั้น นอกจาก
ข้อมูลที่ดีต้องมีคุณสมบัติของความน่าเชื่อถือได้แล้ว ยังต้องได้รับการจัดเก็บในระบบที่ดีสามารถ
เรียกใช้งานไดส้ะดวก รวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน อันจะท าให้กิจการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 4.13 เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ที่มา: https://www.management-square.com/management-information-system-mis/ 

 
4.1.4.2 ขั้นตอนวิธีการประมวลผล 

ขั้นตอนวิธีการประมวลผล คือ ล าดับการประมวลผลข้อมูลภายในระบบ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างสารสนเทศตามที่ต้องการ ลักษณะที่ส าคัญของการประมวลผล
ข้อมูล ได้แก่ การประมวลผลข้อมูลทั่วไป การประมวลผลแบบการใช้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก การ
ประมวลผลที่การใช้ระยะเวลาเป็นเกณฑ์ก าหนดในการประมวลผล และการใช้ระบบการประมวลผล
ออนไลน์ (On-line Processing) ซึ่งเป็นกระบวนการประมวลผลที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แล้วท าการประมวลผลทันที โดยไม่มีการเก็บสะสมข้อมูล 

 
4.1.4.3 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือสร้างเป็นฐานข้อมูล เกิดจาก
แนวความคิดที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นศูนย์กลาง ข้อมูลสามารถแบ่งปันการใช้งานร่วมกัน 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร 

 
4.1.4.4 การแสดงผลลัพธ์ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี สามารถน าเสนอสารสนเทศ ซึ่ง
จ าเป็นส าหรับผู้บริหารที่ต้องใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ผลลัพธ์จากระบบสารสนเทศ
ต้องสามารถเรียกใช้งานได้ทันที สามารถแสดงผลได้รวดเร็ว ปกติอยู่ในรูปแบบรายงาน ตัวอย่างเช่น 
กราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟทรงกลม เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.14 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือสร้างเป็นฐานข้อมูล 
ที่มา: https://www.bmc.com/blogs/dbms-database-management-systems/ 

 
4.1.4.5 การจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรข้อมูล 

ในการควบคุมการท างานระบบให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์กรจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักในการจัดการทรัพยากรข้อมูล โดยสามารถพิจารณาการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ดังต่อไปนี้ 

(1) การแก้ปัญหาการบริหารงานทีซ่ับซ้อน 
เนื่องจากปริมาณงานเพ่ิมขึ้น องค์กรขยายใหญ่ขึ้น ปัญหาภายในและ

ภายนอกองค์กรมีมากขึ้น การเตรียมการขยายตัวขององค์กรในอนาคตจึงจ าเป็น และเนื่องจากการ
ขยายตัวขององค์กรและภาวะเศรษฐกิจ ระบบที่ออกแบบจะต้องรองรับการขยายตัวทั้งจ านวน
พนักงานและปริมาณงานขององค์กรที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งซับซ้อนในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วย 

 

ภาพที่ 4.15 การแก้ปัญหาการบริหารงานที่ซับซ้อนมากข้ึน 
ที่มา: https://www.techtalkthai.com/wp-content/uploads/2017/12/Symantec-1-600x392.jpg 
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(2) ความจ าเป็นในเรื่องกรอบเวลา 
ปัจจุบันผู้บริหารต้องสามารถปฏิบัติงานในกรอบของเวลาที่สั้นลง เพ่ือ

ตอบสนองต่อการแข่งขัน และการที่สังคมมีการใช้ระบบสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ิมมากขึ้น เป็นผลท า
ให้การแข่งขันในธุรกิจมีมากข้ึนตามล าดับ 

 
(3) การพัฒนาทางเทคนิค 

การพัฒนาทางเทคนิค คือ เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือเป็นเครื่องช่วยในการ
ตัดสินใจ เช่น ใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ แยกแยะจัดสรรข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจ ยิ่งในปัจจุบันมีความต้องการใช้ระบบสารสนเทศกันอย่างแพร่หลาย มีการน าเทคโนโลยี
ทางด้านการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในการติดต่อทางด้านธุรกิจ เช่น การสั่งซื้อสินค้า ตลาดหุ้น การ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกับต่างประเทศ เป็นต้น 

 
(4) การตระหนักถึงคุณค่าและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

การตระหนักถึงคุณค่าและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขนาดเล็กลง ราคาถูกลง มีความสามารถมากขึ้น การใช้
คอมพิวเตอร์จะแพร่หลาย อย่างรวดเร็ว ระบบสื่อสารมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น  จึงเป็นผลที่จะท าให้
องค์กรต่าง ๆ ต้องใช้เทคโนโลยีในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 

 

 
 

ภาพที่ 4.16 การตระหนักถึงคุณค่าและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ที่มา: https://betterlifefocus.com/how-hi-tech-will-change-our-lives-in-the-next-20-years/ 
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4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 
 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการอย่างเหมาะสม คือ กลยุทธ์ที่ส าคัญในการ
แข่งขันทางธุรกิจขององค์กรสมัยใหม่ การเลือกใช้ข้อมูลเพ่ือวางแผนการท างาน ก าหนดโครงสร้างการ
บริหาร รวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพขององค์กร จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่พร้อมใช้งาน มีความถูก
ต้องและตรงกับความต้องการ ดังนั้น ในส่วนนี้จึงน าเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงโปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการข้อมูล 
 

4.2.1 ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) 
แนวคิดของการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) คือ การวิเคราะห์ สรุป และ

น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน จากข้อมูลที่มีอยู่จ านวนมากในคลังข้อมูล ฐานข้อมูล รวมถึง
เอกสารในส านักงาน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สารสนเทศ และการอาศัยโมเดลต้นแบบเพ่ือการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูล การใช้เครื่องมือการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine 
Learning) เพ่ือสอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้ใช้ และการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติทั่วไป เพ่ือการสรุปและน าเสนอเบื้องต้น  

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว แนวคิดธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ยังเป็น
เทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับความนิยมและการยอมรับ หลักการส าคัญ คือ การวางแผนเพ่ือน าเสนอข้อมูล 
การออกแบบให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้ตาม
สถานการณ์ โดยมีรายละเอียดและองค์ประกอบของเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ ดังนี้ 

 

ภาพที่ 4.17 ธุรกิจอัจฉริยะ 
ที่มา: http://www.cioworldmagazine.com/wp-content/uploads/2017/12/17-300x184.jpg 
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4.2.1.1 องค์ประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ 
องค์ประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ คือ การน าข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย

ภายในองค์กรมาก่อให้เกิดประโยชน์ กระบวนการและองค์ประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ สามารถเริ่มต้น
ที่การก าหนดแหล่งข้อมูล (Data Sources) ที่จะน ามาเข้าสู่คลังข้อมูล หรือ กระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เตรียมไว้ 

โดยแหล่งข้อมูล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูล
ภายใน (Internal Data Sources) ได้แก่ ข้อมูลการด าเนินงาน (Operation Transaction) ข้อมูล
อดีต (Legacy Data) และแหล่งข้อมูลภายนอก (External Data Sources) ได้แก่ ข้อมูลสถิติจาก
สถาบันต่างๆ ข้อมูลของโครงการสารสนเทศอ่ืนๆ บทวิเคราะห์และบทความวิชาการต่างๆ ซึ่งในการ
ก าหนดแหล่งข้อมูลจ าเป็นจะต้องค านึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ เพ่ือให้ข้อมูลที่น าเข้ามาใช้งานสามารถ
วิเคราะห์ความสอดคล้องและผลลัพธ์ที่ต้องการได้  

 

ภาพที่ 4.18 กรอบความหมายของข้อมูล 
ที่มา: https://bit.ly/2VUTvAk 

 
เมื่อเตรียมแหล่งข้อมูลเรียบร้อย องค์ประกอบถัดไป คือ การออกแบบ

คลังข้อมูล (Data Warehouse Design) เนื่องจากธุรกิจอัจฉริยะจ าเป็นต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจาก
คลังข้อมูล (Data warehouse) เป็นหลัก การออกแบบคลังข้อมูลมีประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ 
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คลังข้อมูลแบบ Star Schema หรือ Multidimensional Schema คลังข้อมูลแบบ Relational 
Schema และ Snowflake Schema โดยที่ระบบธุรกิจอัจฉริยะส่วนใหญ่จะนิยมใช้คลังข้อมูลแบบ 
Star Schema เป็นฐานข้อมูล 

ภายหลังจากเตรียมข้อมูล องค์ประกอบต่อไป คือ การคัดเลือก และ
ปรับเปลี่ยนชุดข้อมูลให้อยู่ในภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบของคลังข้อมูลที่ได้ออกแบบ เพ่ือ
น าข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลโดยกระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load) และจัดการข้อมูลที่
จัดเก็บในคลังข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Multidimensional Model หรือ Cube ซึ่งเป็นรูปแบบการ
สร้างข้อมูลให้เกิดมิติที่หลากหลาย ก่อนจะน าไปสร้างเป็นรายงานในรูปแบบที่ต้องการ โดยอาศัย
เครื่องมือที่ช่วยในการเรียกค้นข้อมูล (Query) เช่น Query Analysis, Reporting, Management 
Cockpit เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 4.19 การเตรียมข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการสร้างระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
ที่มา: https://bit.ly/2VbN0Mc 

 
4.2.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบมุมมองหลายมิติ 

ในระบบฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลธุรกรรมต่างๆ นิยมบันทึกข้อมูลในรูปแบบ
ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) โดยที่มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางหลาย
ตารางที่มีความสัมพันธ์กัน แต่โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ อาจไม่เหมาะสมส าหรับการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเชิงธุรกิจ เนื่องจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ถูกออกแบบมาเพ่ือ
สนับสนุนการท างานระดับการพัฒนาแอพพลิเคชัน ท าให้ลักษณะการบันทึกข้อมูลเน้นการจัดเก็บ
ข้อมูลในระดับการปฏิบัติงาน (Transaction) ประกอบด้วยการแยกย่อยตารางออกเป็นส่วนๆ โดยใช้
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เงื่อนไขความสัมพันธ์ข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงตาราง (Referential Integrity) การเชื่อมโยงตารางใช้ข้อมูล
หลักในตารางนั้น เช่น รหัสสินค้า รหัสประจ าตัวนิสิต เลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 4.20 ฐานขอ้มูลเชิงสัมพันธ์ 
ที่มา: http://www.macare.net/dbms/data/uploads/struct.jpg 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.21 เงื่อนไขความสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงตาราง 
ที่มา: https://database.guide/wp-content/uploads/2016/05/referential-integrity-orphaned-record.png 
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4.2.1.3 รูปแบบและรายงานในเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ 
รูปแบบและการรายงานในเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ คือ เครื่องมือที่ใช้ใน

การน าเสนอรายงานสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ รูปแบบรายงานอาจถูกออกแบบให้มี
ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร หรือวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้งาน เช่น การแสดงข้อมูลย่อยราย
ไตรมาส การแสดงข้อมูลเชิงพ้ืนฐาน การแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบเชิงกราฟ  

ผู้ใช้งานสามารถเป็นผู้ก าหนดความต้องการจากการใช้งาน หรือการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล ตัวอย่างเช่น การอาศัยการออกแบบรายงานแบบอิงภาพ (Graphical User 
Interface: GUI) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการเลือกแหล่งข้อมูล ส าหรับการเชื่อม
ต่อไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ การเรียกค้นข้อมูลโดยการลากและวาง (Drag and Drop) ผ่านทาง
เครื่องมือวิชวล (Visual Tools) รวมทั้งการใช้เครื่องมือ หรือ โปรแกรมส าเร็จรูปที่สนับสนุนการสร้าง
รายงานส าหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะต่างๆ เช่น Microsoft Excel Microsoft Power BI Tableau 
QlikView Sisense Looker datapine และอ่ืนๆ มากมาย 

 

 
 

ภาพที่ 4.22 โปรแกรม Microsoft Excel 
ที่มา: https://apandre.files.wordpress.com/2011/06/sshot-2.png 
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ภาพที่ 4.23 โปรแกรม Microsoft Power BI 
ที่มา: https://powerbi.microsoft.com/en-us/ 

 

 

ภาพที่ 4.24 โปรแกรม Tableau 
ที่มา: https://cdns.tblsft.com/sites/default/files/pages/tableau_server_dashboard_0.png 

 

 

ภาพที่ 4.25 โปรแกรม QlikView 
ที่มา: https://i.ytimg.com/vi/HYtv-qL-1oc/maxresdefault.jpg 
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ภาพที่ 4.26 โปรแกรม Sisense 
ที่มา: https://financesonline.com/uploads/2017/12/vp4d66f08fa55a4002df1c5e7f4063d3f4.png 

 

 

ภาพที่ 4.27 โปรแกรม Looker 
ที่มา: https://s.financesonline.com/uploads/2019/04/Looker-1024x600.jpg 

 

 

ภาพที่ 4.28 โปรแกรม datapine 
ที่มา: https://www.datapine.com/assets/images/ind-top.jpg 
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4.2.2 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการ 
วัตถุประสงค์ในหัวข้อการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการ เพ่ือ

อธิบายและฝึกปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล เพ่ือน าเสนอใน
ลักษณะธุรกิจอัจฉริยะ ประกอบด้วย กระบวนการในการวิเคราะห์ การออกแบบ และการบริหาร
จัดการข้อมูลที่มีอย่างหลากหลายในองค์กร หัวข้อย่อยประกอบด้วย การติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การจัดการ และการเรียกใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น 

 
4.2.2.1 การติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการ 

เนื่องจากโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการมีหลากหลาย ดังนั้นเอกสาร
ประกอบการสอนนี้ จึงจ ากัดขอบเขตโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการเพียงโปรแกรมเดียว คือ 
โปรแกรม Microsoft Power BI 

โปรแกรม Microsoft Power BI คือ โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการ
และน าเสนอข้อมูล ในเครือบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) ข้อเด่นของโปรแกรม คือ ช่วยในการ
วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลข้อมูล สามารถเชื่อต่อกับโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืนๆ เช่น Microsoft 
Excel Microsoft Access SQL Server และ Oracle เป็นต้น  

คุณสมบัติเด่นอีกประการ คือ ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้เชิงเทคนิคมาก 
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ทั้งรูปแบบ ตาราง สรุปผลด้วย Visualization กราฟในรูปแบบต่างๆ 
และยังติดตั้งเพ่ิมเติมได้จาก Marketplace สามารถแสดงผลแบบเป็นแผนที่ แสดงผลผ่านเว็บไซต์ 
และอุปกรณ์ Mobile และ Tablet ได้ ซึ่งข้อมูลที่สามารถน าเข้ามาใช้งานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลมี
หลายแหล่งดังนี้ 

1) น าเข้าจากไฟล์ข้อมูล ได้แก่ Excel, CSV, XML, Text เป็นต้น 
2) น าเข้าจากฐานข้อมูล ได้แก่ SQL Server, Access Database, SQL 

Server Analysis Services Database, Oracle, MySQL, DB2, Sybase, PostgreSQL 
3) น าเข้าจาก Azure ได้แก่ Microsoft Azure SQL Database, Azure 

SQL Data Warehouse, Azure Marketplace, Azure Blob Storage, Azure Table Storage  
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ภาพที่ 4.29 เว็บไซต์โปรแกรม Microsoft Power BI 
ที่มา: https://powerbi.microsoft.com/en-us/ 

 
(1) การดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Power BI 

การดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Power BI สามารถค้นหาได้จาก
เว็บไซต์ https://powerbi.microsoft.com/en-us/ และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft 
Power BI เวอร์ชั่นส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/ 
ดังแสดงในภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 4.30 การดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Power BI (1) 
ที่มา: https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/ 
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ภาพที่ 4.31 การดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Power BI (2) 
ที่มา: https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/ 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.32 การดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Power BI (3) 
ที่มา: https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/ 
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(2) การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power BI 
ภายหลังจากการดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Power BI เรียบร้อย

แล้ว สามารถด าเนินการติดตั้งตามข้ันตอน ดังแสดงในภาพด้านล่าง 
 

 
 

ภาพที่ 4.33 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power BI (1) 
 

 
 

ภาพที่ 4.34 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power BI (2) 
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ภาพที่ 4.35 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power BI (3) 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.36 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power BI (4) 
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ภาพที่ 4.37 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power BI (5) 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.38 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power BI (6) 
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4.2.2.2 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น 
(1) การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI 

ภายหลังจากการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power BI 
เรียบร้อยแล้ว สามารถด าเนินการเรียกใช้งานโปรแกรม ดังแสดงในภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 4.39 การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI (1)  
 

 
 

ภาพที่ 4.40 การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI (2)  
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ภาพที่ 4.41 การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI (3)  

 

 

ภาพที่ 4.42 การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI (4)  
 

 

ภาพที่ 4.43 การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI (5)  
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ภาพที่ 4.44 การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI (6)  
 

 

ภาพที่ 4.45 การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI (7)  
 

 

ภาพที่ 4.46 การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI (8)  
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(2) การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น 
ในหัวข้อการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการเบื้องต้น น าเสนอ

การประยุกตใช้เครื่องมือพ้ืนฐานเพ่ือการใช้โปรแกรม Microsoft Power BI โดยเนื้อหาและ
รายละเอียดแสดงในภาพข้างล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 4.47 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (1) 
 
ภาพที่ 4.47 แสดงการน าเข้าข้อมูล ซึ่งสามารถเลือกและก าหนดรูปแบบ

ของชนิดข้อมูลที่ต้องการน าเข้าได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นสามารถเลือกชนิดของข้อมูลที่ต้องการ
น าเข้าเพ่ิมได้โดยการเลือกที่ More… ดังแสดงในภาพที่ 4.48 และภาพท่ี 4.49 

 

 
 

ภาพที่ 4.48 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (2) 
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ภาพที่ 4.49 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (3) 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.50 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (4) 
 
ภาพที่ 4.50 แสดงข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ ผู้ใช้สามารถเลือกและก าหนด

ตารางข้อมูลที่ต้องการใช้วิเคราะห์ ภายหลังจากเลือกชุดข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะท าการโหลดและ
แปลงข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงการท างานได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.51 และภาพท่ี 4.52 
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ภาพที่ 4.51 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (5) 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.52 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (6) 
 
ภายหลังจากการน าเข้าข้อมูล ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 

4.53 ถึงภาพที่ 4.56 และผลลัพธ์จากการแก้ไขข้อมูล โปรแกรมได้ท าการเชื่อมต่อตารางต่างๆ และ
แสดงผลการเชื่อมต่อ ดังภาพที่ 4.57 และภาพท่ี 4.58 
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ภาพที่ 4.53 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (7) 
 

 

ภาพที่ 4.54 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (8) 
 

 

ภาพที่ 4.55 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (9) 
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ภาพที่ 4.56 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (10) 
 

 

ภาพที่ 4.57 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (11) 
 

 

ภาพที่ 4.58 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (12) 
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ภายหลังการเชื่อมต่อโปรแกรม Microsoft Power BI สามารถดึงข้อมูล
มาแสดงในรูปของกราฟ แผนที่ และสถิติต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 5.59 ถึง ภาพที่ 4.xxx 

 

 
 

ภาพที่ 4.59 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (13) 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.60 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (14) 
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ภาพที่ 4.61 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (15) 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.62 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น (16) 
 
 

************************************************************* 
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4.3 แบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียน 
 

4.3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
1) จงอธิบายองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และ

อธิบายถึงกระบวนการในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการน าเสนอ มาพอสังเขป 
2) ระบบสารสนเทศประกอบด้วยระบบย่อยอะไรบ้าง จงอธิบาย มาพอสังเขป 
3) จงอธิบายถึงความส าคัญของคุณสมบัติข้อมูล มาพอสังเขป 
 

4.3.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 
1) จงอธิบายองค์ประกอบที่ส าคัญของเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ และอธิบายถึง

กระบวนการในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการน าเสนอ มาพอสังเขป 
2) จงยกตัวอย่างธุรกิจ พร้อมแสดงความคิดเห็นของการน าเครื่องมือธุรกิจ

อัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ มาพอสังเขป 
3) จงดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Power BI 
4) จงติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power BI 
5) จงฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมตามเอกสารประกอบการสอน ในหัวข้อ “การใช้

งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเบื้องต้น” 
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