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บทที่ 1
บทนา
ปัจจุบนั ระบบสารสนเทศเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการทางธุรกิจ
ภาคธุรกิจให้ความสาคัญต่อการใช้
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการ การจัดการ และการตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ธุรกิจจึงจาเป็นต้องจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเฉพาะด้าน ของการทาหน้าที่ในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ซึ่งมีคุณลักษณะที่ดี และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดยผ่าน
กระบวนการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล แล้วนาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการใช้งานและเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจทางธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Introduction to Information System)
1.1 ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) ข้อมูลและสารสนเทศ มีความหมายที่แตกต่างกัน ข้อมูล
คือข้อมูลดิบ (Raw Data) ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียวหรือข้อมูลประเภทมัลติมีเดียที่มี
ทั้งภาพและเสียงประกอบ ซึ่งยังไม่ได้ก่อประโยชน์ โดยมักนามาเป็นส่วนนาเข้า (Input) เพื่อป้อนสู่ระบบการทางานของ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแตกต่างจากสารสนเทศ โดย สารสนเทศ จะนาข้อมูล ที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนาเข้า นามา
จัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือ ประมวลผล เสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระ ที่สามารถ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
1.2 ความหมายของระบบสารสนเทศ
ก่อนอื่นต้องทราบความหมายของคาว่า ระบบ (System) คือ ชุดขององค์ประกอบหลายๆส่วนซึ่งแต่ละส่วน
จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพื่อทางานให้บรรลุจุดประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน เมื่อนาคาว่า “ระบบ” รวมกับ “สารสนเทศ”
เพื่อเป็น ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการกับ
ข้อมูลในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยบุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
เครือข่ายการสื่อสารและทรัพยากรด้านข้อมูล สาหรับจัดเก็บ รวบรวม ปรับเปลี่ยนและเผยแพร่สารสนเทศหรือเพื่อ
การนามาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรได้ ระบบสารสนเทศประกอบด้วยส่วนต่างๆ 5 ส่วน ดังนี้
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ โดยมีทั้งที่ติด
ตั้งอยู่ภายในและภายนอกตัวเครื่อง บางครั้งนิยมเรียกว่า device ซึ่งจะทางานประสานกันตั้งแต่การป้อนข้อมูลเข้า
(input) การประมวลผล (process) และการแสดงผลลัพธ์ (output)
2. ซอฟต์แวร์ (Software)
กลุ่มของชุดคาสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทางานได้ตามที่ต้องการ การที่คอมพิวเตอร์ทางาน
ได้อย่างอัตโนมัติโดยที่มนุษย์ไม่ต้องเข้าไป เกี่ยวข้องในการประมวลผลนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทางานของ
ซอฟต์แวร์นั่นเอง ผู้เขียนชุดคาสั่งการทางานนี้เรียกว่า นักเขียนโปรแกรม (programmer)
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3. ข้อมูล (Data)
เป็นรูปแบบข้อเท็จจริงที่มีการรวบรวมไว้ บางครั้งเรียกว่า ข้อมูลดิบ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่
อยู่ใน
รูปแบบตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียวหรือข้อมูลประเภทมัลติมิเดีย ที่มีทั้งภาพและเสียงประกอบ โดยมักเป็นส่วนนาเข้า
(input unit) เพื่อป้อนสู่ระบบการทางานของคอมพิวเตอร์ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่งของระบบ
สารสนเทศ เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงความสาเร็จ หรือความล้มเหลวของระบบงานภายในองค์กร ข้อมูลจะถูกรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจะถูกกลั่นกรอง และมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อน
การนาไปใช้งาน สาหรับการนาข้อมูลไปใช้ในระดับกลุ่มหรือระดับองค์กรจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นข้อมูลที่ได้มาตรฐาน
และมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพของการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ใช้
4. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peoplewaer)
บุคลากรในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ใช้งาน ผู้บริหาร ผู้พัฒนา ระบบ นักวิเคราะห์ระบบ
นักเขียนโปรแกรมก็ตาม จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างความสาเร็จของระบบสารสนเทศ นอกจากนี้
หน่วยงานหรือองค์กรจาเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของนักคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเต อร์ให้ดีมากยิ่งขึ้น ในส่วนองค์กรที่มีความซับซ้อนของระบบสารสนเทศสูง อาจ
ต้องใช้บุคลากรในสาขาคอมพิวเตอร์มาพัฒนาและดูแลระบบโดยตรง
5. กระบวนการทางาน (Procedures)
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนของผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจะทาการพัฒนาระบบงา น
ใดๆขึ้นมาหรือขณะที่กาลังใช้งาน จาเป็นต้องคานึงถึงลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติของผู้ใช้ และความสัมพันธ์ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานนั้น ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่นขั้นตอนในการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนในการ
ประมวลผล ขั้นตอนแก้ปัญหาเวลาที่เครื่องไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ หรือกรณีที่มีการสูญหายของข้อมูล การจัดทา
สาเนาของข้อมูลสารองเพื่อความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มีวิธีที่ซับซ้อน จะต้องมีการจัดเตรียม
การวางแผนงาน และการทาเอกสารคู่มือการใช้งานที่ชัดเจน
1.3 ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศที่นามาใช้ในองค์กร จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้หลายระดับด้วยกัน โดยแบ่งผุ้ใช้ระบบ
สารสนเทศออกตามลักษณะการบริหารจัดการได้ 3 ระดับ
ระดับสูง (Top Level Management) กลุ่มผู้ใช้ระดับนี้เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ทาหน้าที่กาหนด
วางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร แหล่งสารสนเทศที่จะนามาใช้มีทั้งสารสนเทศจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์โดยรวม ผู้บริหารกลุ่มนี้ประกอบด้วย ประธานบริษัท กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารหรือผู้จัดการทั่วไป ระบบสารสนเทศที่ใช้ในระดับนี้จะต้อ งออกแบบมาให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
ผลลัพธ์ที่แสดงอาจจาเป็นต้องใช้การนาเสนอด้านกราฟฟิกบ้าง และจาเป็นต้องตอบสนองต่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและ
ทันท่วงที
ระดับกลาง (Middle Level Management) เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้งานระดับการบริหารและจัดการองค์กร
เช่น ผูจ้ ัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายผลิต ซึ่งมีหน้าที่รับนโยบายมาจากผู้บริหารระดับสูงนามาสาน
ต่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ แหล่งสารสนเทศที่ใช้มักได้มาจากแหล่งข้อมูลภายใน เช่น รายงานยอดขายหรือ
ข้อมูลสรุปประจาปีของฝ่ายผลิต ระบบสารสนเทศจึงต้องมีการจัดอันดับทางเลือกแบบต่างๆไว้ โดยเลือกใช้ค่าสถิติช่วย
พยากรณ์หรือทานายทิศทางไว้ด้วย หากระดับของการตัดสินใจนั้นมีความซับซ้อนหรือยุ่งยากมากเกินไป
ระดับปฏิบัติการ (Operational Level Management) กลุ่มผู้ใช้ระดับนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการ
ปฏิบัติการงานหลักขององค์กร เช่น การผลิตหรือประกอบสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ งานทั่วไปภายในองค์กรที่ไม่
จาเป็นต้องใช้การวางแผนหรือระดับการตัดสินใจมากนัก ข้อมูลหรือสารสนเทศจะถูกนาไปประมวลผลในระดับกลางและ
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ระดับสูงต่อไป เช่น รายงานการฝากถอนเงินประจาวัน ยอดสินค้าคงเหลือหรือรายงานการผลิตแต่ละวัน บุคลากรที่
เกี่ยวข้องจะอยู่ในระดับหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานประจาวันด้วย
1.4 ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ (Types of Information Systems)
ระบบสารสนเทศที่นามาใช้ภายในองค์กร อาจจาแนกออกเป็นประเภทได้ดังนี้
ระบบประมวลผลรายการประจาวัน (Transaction Processing Systems : TPS)
เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ ที่เกิดขึ้นเป็นประจาคงที่และปฏิบัติงานซ้าๆกัน
เช่น รายการฝากถอนเงิน รายการคาสั่งซื้อจากลูกค้า การบันทึกรายการยื มคืนวัสดุประจาวัน การบันทึกรายการ
ยอดขายประจาวัน เป็นต้น สารสนเทศที่ได้จะถูกนาไปจัดทาเป็นรายงานตามความต้องการหรือการประมวลผลขั้นสูง
ต่อไป มักพบการใช้ระบบ TPS ในระดับของการจัดการขั้นปฏิบัติการ (Operational Level Management) การ
ประมวลผลของระบบ TPS ในปัจจุบัน ยังสามารถเชื่อมโยงและทารายการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการทา
ธุรกรรมแบบออนไลน์ ซึ่งพบเห็นโดยทั่วไป และไม่จากัดว่าจะต้องเป็นพนักงานเสมอไปที่ต้องบันทึกรายการเท่านั้น
ลูกค้าหรือผู้รับบริการก็สามารถป้อนหรือบันทึกข้อมูลสู่ระบบได้เช่นกัน เช่ น ระบบการฝากถอนเงินผ่าน ATM ของ
ธนาคาร หรือการจองตั๋วโดยสารออนไลน์
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS)
เป็นระบบสารสนเทศที่นามาใช้สาหรับการช่วยตัดสินใจในระดับของการจัดการชั้นกลาง
(Middle
Level Management) และขั้นสูง (Top Level Management) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะใน
เรื่องการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ความได้เปรียบในเรื่องการตัดสินใจย่อมเป็นสิ่งที่ควรคานึงมากเช่นกัน ระบบการช่วย
ตัดสินใจดังกล่าวจะสนองตอบอย่างทันท่วงที มีความยืดหยุ่น มีการวิเคราะห์ หรือพยากรณ์ ค่าทางสถิติ เพื่อช่วยให้
การตัดสินใจง่ายขึ้น และปรับใช้ได้หลายๆสถานการณ์
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS)
คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจรูปแบบหนึ่งกล่าวอย่างง่ายๆคือ นามาใช้สาหรับผู้บริหารระดับสูง
โดยเฉพาะมักใช้สาหรับตรวจสอบ ควบคุม หรือดูทิศทาง แนวโน้มขององค์กรโดยภาพรวม เพื่อให้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ต่างๆได้อย่างทันท่วงที ข้อมูลที่ใช้ในระบบจะนามาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และจัดรูปแบบของข้อสรุปที่อ่าน
และดูข้อมูลได้ง่าย มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ทาให้ผู้บริหารทราบถึงแนวโน้มได้ในเวลาที่รวดเร็ว ซึ้งสารสนเทศ
ที่ได้จะถูกกรองหรือประมวลผลมาจากระดับปฏิบัติการหรือระดับส่วนกลางบ้างแล้ว
ระบบสานักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems : OAS)
เป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานสานักงานและการสื่อสาร
พนักงานในองค์กการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับเอกสารและข้อมูลต่างๆโดย มีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่างๆสนับสนุนงานใน
ลักษณะนี้ เช่น โปรแกรมประมวลผลคา (Word Processing) โปรแกรมฐานข้อมูล (Database) โปรแกรมนาเสนอ
งาน (Presentation) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ฯลฯ OAS อาจใช้
เทคโนโลยีสื่อสาร เช่น Fax จดหมายเสียง (Voice mail) และวีดีโอคอนเฟอเร็นซ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดส่ง
เอกสารหรือข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายตอมพิวเตอร์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงาน OAS นั้นจึงมักมี
อุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างครบถ้วนเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน เช่น โมเด็ม กล้องวีดีโอ ลาโพง ไมโครโฟน สแกนเนอร์
เครื่องรับส่งแฟกซ์ กล้องดิจิตอล เป็นต้น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems : MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหรือ MIS ซึ่งโดยปกติจะเป็นแหล่งรวมของระบบประมวลผลรายการ
ประจาวัน TPS ด้วยการนาไปประมวลผล เช่น เมื่อมีการซื้อสินค้า ระบบ TPS ก็จะมีการจัดเก็บรายการซื้อสินค้าต่างๆ
มีการอัปเดตบัญชีลูกหนี้หรือลูกค้า การตัดยอดสต็อกสินค้า ดังนั้นระบบ MIS ก็จะสามารถทาการสร้างรายงานการ
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ขายสินค้าประจาวัน รายงานสรุปยอดขายประจาสัปดาห์หรือประจาเดือน และรวมถึงรายงานที่แสดงในลักษณะกราฟ
เพื่อเปรียบเทียบหรือนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่ น กราฟเปรียบเทียบยอดขายระหว่างไตรมาสแรกและไตรมาสที่
สอง เป็นต้น รายงานที่ใช้ในระบบ MIS สามารถเป็นได้ทั้งรายงานที่แสดงรายละเอียด (Detailed Report),
รายงานสรุปผล (Summary Report) และรายงานข้อยกเว้น (Exception Report) ที่แสดงรายงานด้วยการกรอง
ข้อมูล (Filter) บางอย่างออกไปเพื่อคงไว้แต่ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวอย่างความแตกต่างที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระบบ TPS, MIS และ DSS ของระบบขนส่ง

TPS:
MIS:

**บันทึกข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในแต่ละวัน
**จัดทารายงานสรุปยอดผู้โดยสารประจาวัน/ประจาเดือน ที่มาใช้บริการแยกตามตารางการเดินรถ เทศกาล และ
จังหวัดต่างๆ

DSS:

**วิเคราะห์ผลเพื่อแสดงแนวโน้มการเตรียมรถโดยสารเพื่อบริการแก่ผู้โดยสาร ด้วยการอาศัยข้อมูลสถิติของ
ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆตามตารางการเดินรถในเทศกาลต่างๆของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อจะได้นาผล
เหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจ ทาการจัดตารางการเดินรถและเตรียมรถโดยสาร เพื่อบริการแก่ผู้โดยสารให้
เพียงพอต่อความต้องการ

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
ระบบสารสนเทศที่อาศัยฐานความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยหรือสั่งการ มีการจัดเก็บ
ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญรวบรวมไว้ เมื่อผู้ใช้งานต้องการข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ฐานความรู้ดังกล่าวจะถูก
นามาหาข้อสรุปและช่วยในการตัดสินใจต่างๆได้ ทาให้ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญลงได้
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