
ระบบสารสนเทศ
(Information System)



ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็น

การน าองคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพันธก์นัของ

ระบบมาใชใ้นการรวบรวม บนัทกึ ประมวลผล 

และแจกจา่ยสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการวางแผน 

ควบคมุ จัดการและสนับการตดัสนิใจ

ระบบสารสนเทศ
(Information System)



การน า
ขอ้มลูเขา้ การประมวลผล ผลลพัธ์

ขอ้มลูยอ้นกลบั

ระบบสารสนเทศ (IS)

สิง่แวดลอ้มองคก์ร

สหภาพแรงงาน

สถาบนั
การเงนิ

ผูข้าย
ปจัจยั
การผลติ

รฐับาล (นโยบาย, กฎหมาย) คูแ่ขง่ขนั

ผูถ้อืหุน้ (เจา้ของกจิการ)

ชุมชน
โลก

ลกูคา้

องคป์ระกอบของสารสนเทศ



ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ

การขยายเครอืขา่ยทางการคา้

การแขง่ขนัทางการคา้

การทา้ทายของเศรษฐกจิโลก

ความส าคญัของระบบสารสนเทศ



• ถกูตอ้งแมน่ย า (Accurate)
• สมบรูณ์ครบถว้น (Complete)
• เขา้ใจงา่ย (Simple)
• ทันตอ่เวลา (Timely)
• เชือ่ถอืได ้(Reliable)
• คุม้ราคา (Economical)
• ตรวจสอบได ้(Verifiable)
• ยดืหยุน่ (Flexible)
• สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ (Relevant)
• สะดวกในการเขา้ถงึ (Accessible)
• ปลอดภัย (Secure)

คณุลกัษณะของสารสนเทศ



ชว่ยเพิม่คณุภาพชวีติ

ชว่ยสนบัสนนุการตดัสนิใจ

ชว่ยสรา้งทางเลอืกในการแขง่ขนั

ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน

ประโยชนข์องระบบสารสนเทศ



ผูป้ฏบิตักิาร
(workers)

ผูบ้รหิารระดบัปฏบิตักิาร
(operational managers)

ผูบ้รหิารระดบักลาง
(middle managers)

ผูบ้รหิารสงู
(Senior managers)

ระดบัปฏบิตังิาน

ระดบัควบคมุ
การปฏบิตังิาน

ระดบับรหิารจดัการ

ระดบัวางแผนกลยุทุธ์

ระดบัของการจดัการ ประเภทของระบบสารสนเทศทีใ่ช้

POS Terminal, 
TPS

TPS

MIS, DSS

EIS, DSS, ES

ระดบัของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ



ประเภทของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศจ าแนก
ตามชือ่หนว่ยงาน

ระบบสารสนเทศจ าแนก
ตามหนา้ที่

ระบบสารสนเทศจ าแนก
ตามลกัษณะการด าเนนิงาน



• องคก์รมกีารด าเนนิงานแตกตา่งกนัไป ดงันัน้ ระบบ
สารสนเทศจงึตอ้งมกีารออกแบบใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัลักษณะงานขององคก์ร เชน่

– ระบบสารสนเทศงานบรหิารโรงแรม

– ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

– ระบบสารสนเทศธนาคาร

– ระบบสารสนเทศโรงเรยีน เป็นตน้

ระบบสารสนเทศจ าแนกตามชือ่หนว่ยงาน



• ระบบสารสนเทศจ าแนกตามลักษณะหรอืหนา้ทีข่อง
งานหลัก เชน่ ระบบสารสนเทศจัดการทรัพยากร
มนุษย ์ประกอบดว้ยระบบยอ่ย ๆ ไดแ้ก่

▪ ระบบจัดการขอ้มลูพนักงาน

▪ ระบบการสรรหาและคดัเลอืก

▪ ระบบฝึกอบรม

▪ ระบบประเมนิผล

▪ ระบบสวัสดกิาร เป็นตน้

ระบบสารสนเทศจ าแนกตามหนา้ที่



ระบบสารสนเทศจ าแนกตามลกัษณะการ
ด าเนนิงาน

• Transaction Processing System : TPS

• Management Information System : MIS

• Decision Support System : DSS

• Group Decision Support System : GDSS

• Geographic Information System : GIS

• Executive Information System : EIS

• Artificial Intelligence : AI

• Office Information System : OIS  หรือ
Office Automation System : OAS



• เป็นระบบทีเ่กีย่วกบัการบนัทกึและประมวลผล  

ขอ้มลูทีเ่กดิจากธรุกรรม (Transaction) หรอื

การปฏบิตังิานประจ า (Routine)

• สนับสนุนการท างานระดบัปฏบิตักิาร เชน่ บนัทกึ  

รายการขายประจ าวัน, รายการสัง่ซือ้สนิคา้หรอื

วัตถดุบิ, การฝากถอนเงนิจากธนาคาร, 

การส ารองหอ้งพัก เป็นตน้ 

ระบบสารสนเทศแบบประมวลผลรายการ
(Transaction Processing Systems: TPS)



พัฒนาจาก TPS โดยใหล้กูคา้ท าหนา้ทีป้่อนขอ้มลู

และประมวลผลดว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งใชพ้นักงาน

เชน่ การโอนเงนิผา่น ATM, ระบบลงทะเบยีนเรยีน

ผา่นโทรศพัท์

Customer Integrated System : CIS

ตวัอยา่งระบบสารสนเทศ CIS

เชน่ ระบบฝาก-ถอนเงนิจากเครือ่ง ATM



Batch Processing

• รวบรวมขอ้มลูจากธรุกรรมไวเ้ป็นชดุ เพือ่

ตรวจสอบหรอืจัดเรยีง กอ่นสง่ไปประมวลผล

• การประมวลผลท าเป็นระยะๆ ตามเวลาทีก่ าหนด

เชน่ ทกุวัน ทกุสปัดาห์

• เชน่ การประมวลผลขอ้มลูการใชก้ระแสไฟฟ้า 

น ้าประปา โทรศพัท ์นยิมประมวลผลเดอืนละ

ครัง้

ลกัษณะการประมวลผลขอ้มลูของ TPS



เคร่ืองอ่าน + 
จดัเรียงเช็ค

การประมวลผล
เช็ค

ตวัอยา่ง ระบบประมวลผลเช็คของธนาคาร

ธุรกรรมของเช็ค

Transaction File

Master File Update Master File

PRINTER

•Customer Statement
•Management Report
•Error (ถา้มี)



Real-time Processing

• บางครัง้เรยีกวา่ การประมวลผลรายการแบบ

ออนไลน ์(Online transaction processing : 

OLTP)

• ขอ้มลูจากธรุกรรมจะไดรั้บการประมวลผลทันที

ทีป้่อนขอ้มลู

• ตวัอยา่งเชน่ การจองตัว๋เครือ่งบนิ การส ารอง

หอ้งพักโรงแรม  การฝากถอนเงนิจากเครือ่ง

อตัโนมัติ (ATM)

ลกัษณะการประมวลผลขอ้มลูของ TPS



ตวัอยา่ง การเบกิเงนิจาก ATM

การประมวลผล

PRINTER

ธุรกรรม
Master File

Update Master File
ใบบันทึกรายการ

Intermediate input



• สนับสนุนการท างานของผูบ้รหิารระดับกลางใน

การน าเสนอรายงาน ขอ้มลูทั่วไป ขอ้มลูเฉพาะ

ดา้น ขอ้มลูในอดตี

• ชว่ยงานดา้นวางแผน ควบคมุ ตดัสนิใจ

• น าขอ้มลูจาก TPS มาประมวลผล

• ลักษณะของสารสนเทศทีไ่ดจ้ะเป็นรายงานสรปุ

คา่สถติติา่ง ๆ 

ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ
(Management Information Systems: MIS)



• รายงานทีจ่ดัท าตามระยะเวลาทีก่ าหนด
(Periodic reports)

ก าหนดเวลาและรปูแบบไวล้ว่งหนา้ เชน่ จัดท าทกุ
วัน ทกุสปัดาห ์ทกุเดอืน หรอื ทกุปี เชน่ รายงาน
ยอดขายของพนักงาน รายการช าระเงนิใหก้บั 
supplier

• รายงานสรปุ (Summarized reports)

รายงานสรปุการด าเนนิงานโดยภาพรวม แสดงในรปู
จ านวนและกราฟเปรยีบเทยีบ

ประเภทของรายงาน



• รายงานทีจ่ดัท าตามเงือ่นไขเฉพาะ
(Exception reports)
จัดท าเมือ่มเีงือ่นไขเฉพาะไมอ่ยูใ่นกฎเกณฑก์ารท า
รายงานปกต ิเชน่ รายงานแสดงสนิคา้ทีม่ยีอดขายต า่
กวา่ทีค่าดหวัง เป็นตน้

• รายงานทีจ่ดัท าตามตอ้งการ 
(Demand reports)
รายงานทีจั่ดท าตามความตอ้งการ จัดท าเมือ่ผูบ้รหิาร
ตอ้งการ เชน่ รายงานแสดงจ านวนรายชือ่นักศกึษาที่
มเีกรดเฉลีย่ต า่กวา่ 2.00 เพือ่น าไปใชจั้ดกลุม่การ
สอนเสรมิ เป็นตน้

ประเภทของรายงาน (ตอ่)



• เป็นระบบทีช่ว่ยผูบ้รหิารระดบัสงูตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์

ไมม่โีครงสรา้ง

• มคีวามยดืหยุน่สงู 

• อาจมกีารใช ้Model ในการตดัสนิใจ

• ขอ้มลูทีน่ ามาใช ้ใชฐ้านขอ้มลูทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์ร

• ลักษณะส าคญัของ DSS คอื ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว

ในการตดัสนิใจ มกีารตอบโตก้บัผูใ้ช ้(interactive) 

ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ
(Decision Support Systems: DSS)



ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ (DSS)

TPS

ขอ้มลูภายนอก

ฐานขอ้มลู 
DSS

DSS Software 
เชน่ OLAP



แนวความคดิเกีย่วกบั OLAP

ฐานขอ้มลู 
TPS

แหลง่ขอ้มลูภายใน

แหลง่ขอ้มลูภายนอก

ฐานขอ้มลู 
TPS

ฐานขอ้มลู
จากภายนอก

คลงัขอ้มลูสนิคา้ OLAP



เป็นประเภทหนึง่ของ DSS แตใ่ชส้ าหรับ ผูต้ดัสนิใจ

เป็นกลุม่สนับสนุนการแลกเปลีย่น กระตุน้ระดม

ความคดิ และแกปั้ญหาขดัแยง้ภายในกลุม่

ตวัอยา่งการน า GDSS ไปประยกุตใ์ช ้เชน่  การ

ประชมุทางไกล การลงคะแนนเสยีง และการ

สอบถามความคดิเห็น เป็นตน้

ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจแบบกลุม่
(Group Decision Support System: GDSS)



ตวัอยา่ง (Group Decision Support System: GDSS)



จัดเก็บและจัดการกบัสารสนเทศทีเ่ป็นแผนที่

Digital ซึง่ระบทุีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ เชน่ พจิารณา

การกระจายตวัของประชาชน หรอืทรัพยากรตาม

ภมูศิาสตร์ การตรวจสอบเสน้ทางการขนสง่สนิคา้ 

ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์
(Geographic Information System: GIS)



ตวัอยา่งระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์
(Geographic Information System: GIS)



• สนับสนุนการท างานผูบ้รหิารระดบัสงู

• เป็นระบบสารสนเทศทีช่ว่ยสนับสนุนการวเิคราะหปั์ญหา

ศกึษาแนวโนม้ ชว่ยวางแผนกลยทุธ ์ชว่ยควบคมุเชงิกลยทุธ์

• มคีวามยดืหยุน่คลอ่งตวัสงู

• มสีว่นตดิตอ่กบัผูใ้ชง้านทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหผู้บ้รหิารใชง้าน

งา่ย

• EIS สามารถเขา้ถงึฐานขอ้มลูภายในและภายนอกองคก์ร 

• น าเสนอสารสนเทศในรปูแบบรายงาน  ตาราง  กราฟ เพือ่

สรปุสารสนเทศใหผู้บ้รหิารเขา้ใจงา่ยและประหยดัเวลา

ระบบสารสนเทศส าหรบัผูบ้รหิาร
(Executive Information System: EIS)



ตวัอยา่งระบบสารสนเทศส าหรบัผูบ้รหิาร
(Executive Information System: EIS)





• ปัญญาประดษิฐ ์เป็นความพยายามพัฒนาระบบ

คอมพวิเตอรใ์หส้ามารถปฏบิตังิานไดเ้หมอืน

มนุษย ์หรอืเลยีนแบบการท างานของมนุษย์

• AI มหีลายสาขาวชิา เชน่ การประมวลผล

ภาษาธรรมชาต ิศาสตรด์า้นหุน่ยนต ์ระบบการ

เรยีนรู ้เครอืขา่ยเสน้ประสาท และระบบ

ผูเ้ชีย่วชาญ

ปญัญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence: AI) 
และระบบผูเ้ชีย่วชาญ (Expert Systems: ES)



• ระบบผูเ้ชีย่วชาญเป็นระบบทีร่วบรวมและจัดเก็บ

ความรูแ้ละประสบการณ์ของผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่

ชว่ยในการหาขอ้สรปุและค าแนะน าใหก้บัผูใ้ช ้

• ตวัอยา่งการน า ES ไปประยกุตใ์ช ้เชน่ การรักษา

โรคของแพทย ์การแนะน าการผลติสนิคา้แก่

โรงงานอตุสาหกรรม  การท างานของบรษัิทบตัร

เครดติ เป็นตน้

ระบบผูเ้ชีย่วชาญ (Expert Systems: ES)



องคป์ระกอบของ ES

Knowledge 

Base

Expert

Explanation

facility

Knowledge 

acquisition 

facility

User

Inference

Engine

User Interface



• ระบบสารสนเทศส านักงาน เป็นระบบทีน่ า

เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชเ้พือ่ชว่ยเพิม่

ประสทิธภิาพในการท างานของผูป้ฏบิตังิานและ

ผูบ้รหิาร

• เชน่ การจัดท าเอกสาร  รานงาน จดหมายธรุกจิ

การสง่ขอ้ความ  การบนัทกึตารางนัดหมาย การ

คน้หาขอ้มลูจากเว็บเพจ

ระบบสารสนเทศส านกังาน
(Office Information System: OIS)



ระบบสารสนเทศ

ส าหรบัผูบ้รหิาร

(EIS)

ระบบสารสนเทศ

เพือ่การจดัการ

(MIS)

ระบบสารสนเทศ

ส านกังาน

(OIS)

ระบบสนบัสนุน

การตดัสนิใจ

(DSS)

ระบบประมวลผล

รายการขอ้มูล

(TPS)

ความสมัพนัธร์ะหวา่งระบบสารสนเทศ



THE END


