
 เน่ืองจาก การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้น 
การตัดสินใจของผู้บริหารต้องท าในเวลาที่จ ากัดภายใต้เงื่อนไขต่างๆมากมาย 
ท าให้บทบาทของสารสนเทศในองค์กรมีมากขึน้ในแง่ของการให้สารสนเทศ
แก่ผู้บริหารในการช่วยการตัดสินใจทางธุรกิจ จึงท าให้องค์กรตัดสินใจ น า
ระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในองค์กร น ามาใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ในองค์กร เช่น การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การเพิ่มขีดความสามารถในการท างาน และการ
สร้างความต้องการในด้านอืน่ๆ นอกจากนีอ้งค์กร การเมอืงในองค์กร ลักษณะ
การด าเนินการ  และวฒันธรรมองค์กร เป็นต้น 

บทที ่2 
ความสัมพนัธ์ของระบบสารสนเทศ องค์กร และกระบวนการธุรกจิ 

 



ภาพที ่1 แสดงถึงความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ และความต้องการของธุรกจิ 

การจัดการระบบสาร 
สนเทศหรือ 
เทคโนโลยสีาร 

ความตอ้งการของธุรกิจ 

• โลการภิวฒัน์ 

• การจดัการความเส่ียง 

• การสนองความตอ้งการของตลาด                                                 

• ตน้ทุน ฯลฯ 

เทคโนโลยสีารสนเทศหรือระบบสารสนเทศ 

• ระบบเครือข่ายและโทรคมนาคม 

• ระบบฐานขอ้มูล 

• ระบบสารสนเทศทางการจดัการ ฯลฯ 

จากภาพที ่1 แสดงให้เห็นว่าความต้องการขององค์กรและระบบสารสนเทศมี
ความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความสัมพนัธ์แบบสองทาง(Two-way relationship)
คอืต่างมบีทบาทซ่ึงกนัและกนั 



บทบาทขององค์กรที่มีต่อระบบสารสนเทศ 
 

1. การตัดสินใจเร่ืองบทบาทของระบบสารสนเทศและการน าระบบสารสนเทศ
มาใช้ กล่าวคือ องค์กรจะต้องท าการพิจารณาว่าจะน าระบบสารสนเทศมาใช้
ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน  หรือจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
แทนพนักงานเท่าน้ัน หรือที่เรียกว่า Automation หากองค์กรให้ความส าคัญ
ต่อระบบสารสนเทศในการเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการแข่งขัน องค์กรอาจจะ
ต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
มากขึน้ เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของระบบให้ดขีึน้เร่ือยๆ 

2.      การตัดสินใจว่าจะพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างไร ได้แก่ การตัดสินใจที่จะ
พฒันาระบบสารสนเทศด้วยหน่วยงานภายใน หรือจะจ้างหน่วยงานภายนอก
มาท าการพัฒนาที่เรียกว่า Outsourcing หากองค์กรจะท าการพัฒนาด้วย
ตัวเอง องค์กรจะต้องมีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่มี
ความรู้ ความสามารถเพยีงพอในการจะด าเนินการดงักล่าวได้ 

 

องค์กรมผีลต่อระบบสารสนเทศในหลายด้านพอสรุปได้ดงันีค้อื 



 
บทบาทขององค์กรที่มีต่อระบบสารสนเทศ 

 
   3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานสารสนเทศ ได้แก่ 

การตัดสินใจที่จะมีหน่วยงานสารสนเทศภายในแบบใด เช่น เป็น
เพยีงหน่วยงานสนับสนุนการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเท่าน้ัน 
หรือจะเป็นหน่วยงานสารสนเทศหลักในการพัฒนาระบบด้วย
ตวัเอง  

  4.  การตัดสินใจว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องค านึงถึงในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เช่น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน
หรือไม่เพื่อรองรับการน าระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์กร และปรับปรุงอย่างไร เป็นต้น 

องค์กรมผีลต่อระบบสารสนเทศในหลายด้านพอสรุปได้ดงันีค้อื 



บทบาทของระบบสารสนเทศทีม่ีต่อองค์กร 
การน าระบบสนเทศมาใช้ในองค์กรก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงภายในองค์กรมากมาย ซ่ึง

สามารถสรุปได้ดังนี ้
1.   ท าให้ผู้ บริหารมีสารสนเทศ(Information)มาช่วยในการตัดสินใจ การ

วเิคราะห์ การจดัการ และการควบคุมที่ดขีึน้ 
2.  ท าให้ผู้บริหารสามารถจัดการการงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยการเสริม

ทางด้านการตดิต่อส่ือสารที่สะดวกรวดเร็ว 
3.  ทรัพยากรสารสนเทศมีความส าคัญมากขึ้น และถือเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร

เช่นเดียวกับทรัพยากรด้านอื่นๆ ดังน้ันการจัดสรรงบประมาณการจัดซ้ือหรือ
หรือหามาซ่ึงทรัพยากรสารสนเทศถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์ขององค์กร 

4. ผู้บริหารทุกคนถือว่ามีส่วนส าคัญในการจัดการ และการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรสารสนเทศ  

5.   ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง วัฒนธรรม และอิทธิพลทางการเมืองใน
องค์กรหน่วยงานสารสนเทศหรือหน่วยงานทีมีส่วนในการเก็บรวบรวม และ
วเิคราะห์ข้อมูลจะมคีวามส าคัญมากขึน้ในองค์กร 



   ประเภทของระบบสารสนเทศที่ใช้องค์กร 
 

  ระบบสารสนเทศที่น าไปใช้ในองค์กรในปัจจุบันน้ันที่
ส าคัญมี 3 อย่าง คือ 

1. น าไปใช้ในการประมวลผลรายการ และการจัดท า
รายงาน 

2. น าไปใช้ในการช่วยการตัดสินใจ 
3. น าไปใช้ในการช่วยการติดต่อส่ือสาร 
  

  
 
 
 



แบ่งตามหน้าที่ทางธุรกจิ 
ระบบสารสนเทศทางด้านการตลาด ( Marketing Information Systems) 
   ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่ใช้ช่วยงานทางด้านการตลาด เช่น ระบบการ

ขาย ณ จุดขาย (Point of Sales หรือ POS) ที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูลการซ้ือขาย
สินค้าของห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือ ระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ที่ใช้ในการ
ซ้ือขายสินค้าผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ตเป็นต้น 

ระบบสารสนเทศทางการผลิตหรืออุตสาหกรรม (Production or 
Manufacturing Information Systems)  

  ได้แก่ ระบบสารสนเทศทีใ่ช้ช่วยงานทางด้านการผลติ เช่น ระบบการ
จัดการทรัพยากรการผลิต หรือ MRP ที่ใช้ในการค านวณการใช้วัตถุดิบ
ทางการผลติ และการจัดตารางการผลิต หรือ ระบบการส่ังซ้ือวัตถุดิบทาง
สายหรือ เช่ือมตรง (On-line) เป็นต้น 



แบ่งตามหน้าที่ทางธุรกจิ (ต่อ) 
ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information 

Systems)  
 ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่ใช้ช่วยงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลพนักงานในฐานข้อมูล (Database) หรือระบบการรับสมัคร
งานทางอนิเตอร์เน็ต เป็นต้น 

ระบบสารสนเทศทางการเงิน (Financial Information Systems)  
 ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่ใช้ช่วยงานทางด้านการเงิน เช่น ระบบการวิเคราะห์การ

ลงทุนของกจิการ หรือระบบการค านวณรายรับรายจ่ายของกิจการที่เป็นเงินสดเพื่อ
จัดท างบกระเสเงินสดและการวเิคราะห์การมีเงินสดส ารองในกจิการ เป็นต้น 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems) 
 ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่ใช้ช่วยงานทางด้านการบัญชี ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บข้อมูล

ทางบัญชีเพือ่การจดัท างบการเงนิ 



แบ่งตามโครงสร้างของธุรกจิ 
 คือการแบ่งระบบสารสนเทศตามลักษณะการจัดสายงานของ

องค์กร 

ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

      (Departmental Information Systems) 

  ได้แก่ ระบบการเก็บข้อมูล การประมวลผล และการส่งผ่าน
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานส่วนใหญ่จะเช่ือมต่อกันด้วยระบบ
เครือข่ายภายใน (Local-Area Network, LAN ) 



แบ่งตามโครงสร้างของธุรกจิ 
ระบบสารสนเทศขององค์กร (Organizational Information Systems) 

  ไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมต่อระบบสารสนเทศของแต่ละ
หน่วยงานภายในองคก์รเขา้ดว้ยกนั เพื่อเรียกใชข้อ้มูลร่วมกนั 

ระบบสารสนเทศระหว่างองค์กร (Inter-Organizational Information 
Systems) 

  ไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมต่อกนัระหว่างต่างองคก์ร เพื่อใช้
ขอ้มูลร่วมกัน หรือประสานการท างานกนั โดยใช้การเช่ือมต่อด้วย
ระบบเครือข่ายแบบวงกวา้ง (Wide-Area Network, WAN) 

 



แบ่งตามโครงสร้างของระบบ 
 ระบบสารสนเทศแบบเดีย่ว (Standalone Information Systems) 
 ได้แก่ระบบสารสนเทศท่ีใช้งานส าหรับคนใดคนหน่ึง ไม่มีการเช่ือมต่อกับผู้อื่น เช่น 

ผู้จัดการฝ่ายตลาดจัดเกบ็ข้อมูลลูกค้าไว้ เพื่อการวิเคราะห์ลูกค้าท าประวัติลูกค้า (Customer 
Profile) ไว้เพื่อจะได้ตัดสินใจเร่ืองการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นต้น 

 ระบบสารสนเทศแบบกระจายไปยังเครือข่าย (Distributed of Network 
Information Systems) 

 ได้แก่ ระบบสารสนเทศท่ีกระจายการประมวลผลข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูลไปยังเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer, PC) ท่ีเช่ือมโยงกนัในระบบเครือข่าย 

 ระบบสารสนเทศที่อยู่บนเมนเฟรม (Mainframe Information Systems)  
 ได้แก่ ระบบสารสนเทศท่ีรวมการประมวลผลและการเก็บข้อมูลไว้ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เมนเฟรม ส่วนใหญ่จะเป็นการประมวลผลท่ีมีข้อมูลจ านวนมาก หรืการประมวลผลท่ีมี
ความส าคัญมากต่อองค์กร เช่น การประมวลผลดอกเบีย้ของธนาคาร หรือ การประมวลผล
ทางบัญชี เป็นต้น  



แบ่งตามระดบัการตัดสินใจ 
    ระบบสารสนเทศเอการตัดสินใจระดบักลยุทธ์ (Strategic Information Systems) 
       คือ ระบบสารสนเทศซ่ึงเน้นการตัดสินใจแบบท่ีไม่มีรูปแบบ (Unstructured) และ แบบกึง่
มีรูปแบบ  (Semi-structured) ส่วนใหญ่จะเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง เช่น การใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ทางเลอืกต่างๆ ในการจะขยายกจิการ  
 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจระดบัยุทธวิธี (Tactical Information Systems)  
 คือ ระบบสารสนเทศ ซ่ึงจะเน้นการตัดสินใจแบบกึ่งมีรูปแบบ และแบบมีรูปแบบ 
(Structured) เช่น การใช้ระบบสารสนเทศวิเคราะห์การออกผลติภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงรวมทั้งการเลือก
ผลติภัณฑ์ การออกแบบผลติภัณฑ์ และการทดสอบตลาด เป็นต้น 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจระดบัปฏิบัติการ (Operational Information Systems) 
 คือ ระบบสารสนเทศซ่ึงจะเน้นการตัดสินใจแบบมีรูปแบบ (Structured) เช่น การใช้
ระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลการตลาดว่า สินค้าใดมียอดขายดีท่ีสุด สินค้าใดมียอดขายท่ี
น้อยท่ีสุดเพื่อท าการแก้ไข โดยอาจมีการตัดสินใจทางการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด หรือการ
ยกเลกิการผลติได้  



 
 

ผู้บิหาร 
ระดับสูง 

ผู้บริหาร 
ระดบักลาง 

ผู้บริหารระดบัล่าง 

พนักงาน 

การตดิสินใจระดบักลยุทธ์ 

การตดิสินใจระดบัยุทธวธีิ 

การตดิสินใจระดบั
ปฏิบัตกิาร 

ภาพที ่2 แสดงถงึระดับการตัดสินใจและระดับผู้บริหารในองค์กร 



ตารางที่2-1แสดงความสัมพนัธ์ของลกัษณะของสารสนเทศกบัระดบัการตัดสินใจ 

ลกัษณะสารสนเทศ 
ระดบัการตดัสินใจ 

ระดบัล่าง ระดบักลาง ระดบับน 

ระยะเวลา สั้น ปานกลาง ยาว 

ท่ีมา ภายใน ภายและภายนอก ภายนอก 

เน้ือหา ละเอียด ส่วนใหญ่เป็นแบบ
สรุป 

สรุป 

ระดบัความแน่นอน แน่นอน ไม่แน่นอนบา้ง
แน่นอนบา้ง 

ไม่แน่นอน 

ระดบัความเส่ียง ต ่า ปานกลาง สูง 

ความสามารถในการตดัสินใจ ใชน้อ้ยมาก ใชบ้า้ง ใชม้าก 

การพ่ึงพาระบบสารสนเทศ สูง ปานกลาง ต ่าถึงปานกลาง 

การพ่ึงพาสารสนเทศภายใน สูงมาก สูง ปานกลาง 

การพ่ึงพาสารสนเทศภายนอก ต ่า ปานกลาง สูงมาก 

ความตอ้งการสารสนเทศออนไลน์สายตรง สูงมาก สูง ปานกลาง 

การใชส้ารสนเทศท่ีผา่นมา สูง ปานกลาง ต ่า 

การใชก้ารวิเคราะห์สารสนเทศแบบ“What – if(อะไร - ถา้) ต ่า สูง สูงมาก 



แบ่งตามกจิกรรมทีส่นับสนุน 
ระบบประมวลผลรายการ(Transaction Processing Systems, TPS)  

      ระบบควบคุมการผลติ (Process Control Systems, PCS) 
 

 TPS คือระบบสารสนเทศที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นการทางธุรกิจต่างๆ
เข้ามาประมวลผลเบื้องต้น แล้วเก็บไว้เป็นข้อมูลของธุรกิจที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

 

 PCS คือ ระบบ TPS อย่างกน่ึง ซ่ึงใช้ในการควบคุมการผลิตแบบต่อเน่ืองที่ต้อง
มีการเก็บข้อมูลเพื่อการควบคุมตลอดเวลา(real-time)เช่น การผลิตในโรงงาน
กลัน่น า้มนั หรือโรงานไฟฟ้า เป็นต้น 

 



 
 สรุปลกัษณะของ TPS 

 
• เป็นระบบทีจ่ดัเกบ็ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็น

แหล่งข้อมูลของการน าไปใช้ระบบอืน่ๆ 

• ท างานทีเ่ป็นประจ า ส่วนใหญ่เป็นงานของผู้บริหารระดบัล่าง 

• สามารถใช้ในการเกบ็ข้อมูลแบบรวม (batch) หรือ ออนไลน์ 

• การประมวลผลสามารถท าได้ทั้งการน าข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล
อประมวลผลข้อมูล การจดัเกบ็ การน าเสนอผลลพัธ์ และการให้
ค าตอบกบัค าถาม (query support) 



ระบบส านักงานอตัโนมัต ิ 
(Office Automation Systems ,OAS) 

 
  คือ ระบบที่สนับสนุนการท างานของส านักงานให้เป็น

อัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของคนท างานใน
ระดับต่างๆ ทั้ งที่ ผู้บริหารและพนักงาน โดยอาศัยระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบส่ือสารโทรคมนาคม
ต่างๆ เช่น การประมวลผลค า(Word Processing)การจัดพมิพ์
ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(Desktop Publishing)ไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนิกส์(E-mail)ไปรษณีย์เสียง(Voice Mail)การประชุม
ทางวดีีทศัน์(Video Conferencing)เป็นต้น 

 
  



ระบบสนับสนุนการจดัการ 
(Management Support Systems, MSS) 

  คือ ระบบที่ช่วยในการตัดสินใจหรือการท างานของผู้บริหารให้ประสิทธิขึน้ 
ได้แก่ ระบบการจัดการท ารายงาน (Management Reporting Systems, MRS)
หรือระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information Systems, MIS)
ระบบสนับสนุนการท างานกลุ่ม(Groups Support Systems, GDSS) และระบบ
สนับสนุนการท างานของผู้บริหารระดับสูง (Executive Support Systems, ESS  
หรือ  Executive Information Systems, EIS) 

  MRS  หรือ  MIS คือ ระบบจัดการทั่วไปที่ท าหน้าที่ดูแลควบคุมการ
ปฏิบัติการภายในองค์กร และจัดท ารายงานเพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางใช้ช่วยใน
การตัดสินใจ ส่วนใหญ่จะเป็นรายงานที่เกี่ยวกับความผิดปกติของการท างาน 
(Exception Report) หรือรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (Summary Report) 
โดยได้รับข้อมูลมาจาก TPS ของหน่วยงาน หรือ หน้าที่งานต่างๆในองค์กร 
 



ภาพที่ 3 ภาพแสดงการท างานของระบบ MIS หรือ ระบบ MRS 

ขอ้มูลรายการ TPS MRS 

Summary  
 reports 

Exception reports 



DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
(Decision Support Systems) 

DSS คอื ระบบทีป่ระกอบข้อมูล เคร่ืองมอื และต้นแบบ (Model) ที่
ช่วยในการตัดสินใจแบบกึง่มรูีปแบบ (Semi - structured) DSS 
ใช้ข้อมูลทีม่าจากภายในองค์กร คอื จาก TRS และ MRS และ
จากภายนอก เช่น ตลาดหุ่น คู่แข่ง อตุสาหกรรม เป็นต้น มาช่วย
ในการตัดสินใจ โดยอาศัยต้นแบบมาประมวลผลข้อมูล 



ภาพที่ 4 ภาพแสดงการท างานของระบบ DSS 

ขอ้มูลภายใน 

ขอ้มูลภายนอก 

โมเดลช่วย 
ตดัสินใจ 

ทางเลือกต่างๆในการ 
แก้ปัญหา โดยใช้วธีิของ  
การวเิคราะห์แบบ What – if 

หรือ Goal - seeking 



สรุปลกัษณะของ DSS 
-ได้ค าตอบที่รวดเร็ว และสามารถยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ง่ายในการใช้
งาน 

-ใช้ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลน าเข้าและผลลพัธ์ได้ 

-สามารถท างานได้โดยใช้โปรแกรมเมอร์มาช่วยมาก 

-ให้การสนับสนุนการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาซ่ึงไม่สามารถทราบ
ผลลพัธ์ได้ล่วงหน้า 

-ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและใช้โมเดลเป็นเคร่ืองมือในการ
วเิคราะห์ 



GDSS  
  คือ ระบบที่ช่วยการท างานของกลุ่ม แต่เดิมถูกพัฒนาขึน้เพื่อช่วยสนับสนุน

การตัดสินใจของกลุ่มท างานที่เป็นแบบไม่รูปแบบ(Unstructured)โดยเฉพาะการ
ประชุมเพื่อการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพื่อให้การประชุมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงสร้างเคร่ืองมือขึน้ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การประชุม และการสรุปผลการประชุมปัจจุบันน าไปใช้กว้างขึ้นในการท างาน
ร่วมกนัแบบสมาชิกในกลุ่มอยู่คนละที ่

 

EIS หรือ ESS (Executive Support System) 
  เป็นระบบที่ช่วยในการตัดสินใจและการท างานของผู้บริหารระดับสูง ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจแบบไม่มีรูปแบบ (Unstructured) โดยใช้ข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรมาช่วยการตัดสินใจ และมีการน าเสนอโดยเป็นรูปแบบ
ของเมนูและการประสานกบัผู้ใช้กราฟ (Graphical User Interface) 

 



ระบบปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence. AI)  
  คือ ระบบที่พยายามพัฒนาเคร่ืองมือต่าง ๆ หรือคอมพิวเตอร์ให้

เลยีนแบบการท างานของมนุษย์ หรือเลียนแบบสมองมนุษย์ ระบบที่อยู่ใน AI 
ได้แก่ ระบบผู้ เช่ียวชาญ(Expert Systems, ES) ภาษาธรรมชาติ (National 
Languages) ระบบผู้ใช้ (User Systems) ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ (Robotics) และ
เครือข่ายเส้นประสาท (Neural Networks) 

 

ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert System : ES)  
  คือ ระบบที่รวบรวมองค์ความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาของ

ผู้ เ ช่ียวชาญที่ เ ป็นมนุษย์ เ ช่น นักฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิศวกร 
นายแพทย์ มาเพื่อเก็บไว้ไว้ในระบบในการแนะน าผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ เช่ียวชาญใน
การหรือการแก้ปัญหาต่างๆที่เกดิขึน้ 

 



   

สรุป ลกัษณะของ ES (Expert System) 

-เป็นโปรแกรมที่รวบรวมองค์ความรู้ของผู้เช่ียวชาญที่เป็นมนุษย์ 

-สามารถช่วยแก้ปัญหาที่อาศัยความรู้ สัญชาติญาณ และความสามารถในการ
ตดัสินใจ 

-ES สามารถแทนที่ผู้ตดัสินใจได้ ซ่ึงไม่เหมือน DDS และ EIS ที่ช่วยสนับสนุน
การตดัสินใจของผู้บริหารเท่าน้ัน 

-มีองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง คือ ฐานความรู้ (Knowledge base) กลไกอนุมาน 
(Inference Engine) และตวัเช่ือมประสาน กบัผู้ใช้ (User Inference) 

-ใช้ได้ทั่วทั้งองค์องค์  ไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ผู้บริหารระดบัใดระดบัหน่ึง 



ระบบสารสนเทศกบักลยุทธ์ธุรกจิ 

แผนธุรกจิ (Business Strategy) 
 ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ โดยมองภาพรวมของธุรกจิ การ

ตัดสินใจว่าธุรกจิต้องการไปในทางทศิทางใด เช่นต้องการการ
เป็นผู้น าทางการตลาด เป็นผู้น าด้านต้นทุนแลราคา เป็นต้น 

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information System)  
 ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่น าไปใช้ในการวางแผนและการ

ด าเนินการของธุรกจิเพือ่ให้ความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
(Competitive Advantage) 



การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในเร่ืองของกลยุทธ์ธุรกจิ
สามารถแบ่งการพจิารณาได้แบ่งเป็น 3 ระดบั ดงันีค้อื 

กลยทุธ์ระดบัธุรกจิ (Business – Level Strategy) 
 ได้แก่ การพิจารณาในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่ธุรกิจ

ด าเนินการอยู่เช่น ตลาดสินค้าอุปโภค บริโภค ตลาดบริหารท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ โดยการตัดสินใจ 3 ด้านคือ 

 1. การเป็นผู้น าทางด้านต้นทุนการผลติทีต่ ่าสุด 
 2. การผลติสินค้าหรือบริการทีม่ีความแตกต่างจากคู่แข่ง 
 3. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการแข่งขัน เช่น การขยายตลาดไปสู่

ตลาดต่างประเทศ หรือการเจาะตลาดขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ
ด้าน เป็นต้น 

 



การน าเทคโนโลยไีปใช้ในการเพิม่ประสิทธิภาพของ
ธุรกจิใน Value Chain 

Value Chain Model ได้แก่ ตัวแบบในการมอบภาพธุรกจิในลกัษณะ
ของสายโซ่ของกจิกรรมทีม่คีวามเกีย่วข้องสัมพนัธ์กนั Model นีแ้บ่ง
กิจกรรมการด าเนินการของธุรกิจเป็น กิจกรรมหลัก (Primary 
Activities) และกจิกรรมสนับสนุน (Support Activities) 

กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการผลิต 
และกระจายสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค เช่น การผลิตสินค้า
หรือบริการ การขนส่ง การขายและบริการหลงัการขาย 

กจิกรรมสนับสนุน ได้แก่ กิจกรรมที่ท าให้กจิกรรมหลกัมีความเป็นไป
ได้ในการด าเนินการหรือท าให้กิจกรรมหลักมีการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
ด้านการน าเทคโนโลยมีาใช้ เป็นต้น 

 



  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลติภัณฑ์ใหม่
เพือ่สนองความต้องการของลูกค้า 

 

  ซ่ึงสอดคล้องกบักลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินค้าหรือ
บริการ (Product Differentiation) เช่น การที่ธนาคารไทยพาณิชย์
เสนอการท าบัตรนักศึกษาควบกบับัตรเอทีเอม็ (Automatic Teller 
Machine, ATM) หรือ การบริษัทโมเดลคอมพิวเตอร์ (Dell 
Computer) เปิดโอกาสให้ลูกค้าส่ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง
ทางออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถเลอืกความสามารถของเคร่ืองและ
อปุกรณ์ต่างๆ ได้ตามต้องการ เป็นต้น 



  การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์การเจาะตลาด
เฉพาะ 

 กลยุทธ์การสร้างตลาดเฉพาะ (Focus Differentiation) คือ การสร้าง
ผลติภัณฑ์เพือ่เจาะตลาดของกลุ่มลูกค้าทีม่คีวามต้องการเฉพาะ ในการนี้
ได้แก่ การน าระบบสารสนเทศมาท าการวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มเพือ่จะได้น าเสนอสินค้าหรือบริการได้ตามความต้องการ
มากขึ้น เช่น การตามข้อมูลการเข้าไปยัง Web Site ต่างๆของ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อต้องการทราบพฤติกรรมของผู้ใช้ว่ามีความชอบ
ส่วนตวัต่อสินค้าหรือบริการชนิดใดเป็นพเิศษหรือไม่ หรือการเกบ็ข้อมูล
การใช้บัตรเครดิตของลูกค้าเพื่อน ามาวิเคราะห์หาความต้องการเฉพาะ 
เพือ่จดัส่งรายการสินค้าหรือบริการทีค่ดิว่าลูกค้าน่าจะมีความต้องการไป
ให้ทีบ้่าน เป็นต้น 

 



 การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการจัดการด้าน Supply Chain 
 Supply Chain Management คือ การจัดการเช่ือมกิจกรรมต่างๆ
ที่ สั มพัน ธ์ กั น ร ะห ว่ า ง ผู้ ผลิ ต  ( Supplier)  ผู้ จั ด จ าห น่ า ย 
(Distributor) และลูกค้า (Customer) 

  กลยุทธ์ทางด้าน Supply Chain น้ันได้แก่ ความพยายามที่
จะผูกลูกค้า ผู้ผลิต หรือผู้จัดจ าหน่ายกับธุรกิจ เรียกว่า Lock-in 
Customers หรือ Lock-in Suppliers เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
เปลีย่นไปท าธุรกจิกบัผู้อืน่ (Switching Cost) มีสูงขึน้ 



 

 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Firm-Level Strategy) 
 ได้แก่ การตัดสินใจท าให้หน่วยงานภายในองค์กรมกีารท างานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการน าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ดังกล่าว ซ่ึงสามารถพจิารณาได้ 2 เร่ืองคือ 
 1. การน าระบบสารสนเทศไปใช้ส่งเสริมธุรกจิที่เป็นธุรกจิหลกั 
ธุรกจิหลกั (Core Competencies) คือ ธุรกจิที่องค์กรมคีวามช านาญมากที่สุด  

  เช่น บริษทัเจริญโภคภัณฑ์มกีารท าธุรกจิมากมาย แต่ธุรกจิที่ถือว่าเป็นธุรกจิ
หลกัของกจิการกค็ือ การผลติด้านสัตว์และอาหารสัตว์  

  หรือ กรณีบริษทั Federal Express ที่มคีวามช านาญในการท าธุรกจิการจดัส่ง
พสัดุมากที่สุด เป็นต้น 
   การน าระบบสารสนเทศมาใช้ส่งเสริมธุรกจิหลกั ได้แก่ การรวมศูนย์ข้อมูล
เพือ่การใช้ข้อมูลร่วมกนัระหว่างหน่วยงานที่ท าเกีย่วกบัธุรกจิหลกั หรือการลงทุน
ในเทคโนโลยหีรือระบบที่จะท าให้การท าธุรกจิหลกัมปีระสิทธิภาพมากขึน้ 



  2. การน าเทคโนโลยหีรือระบบสารสนเทศหรือระบบ
สารสนเทศไปใช้ในการเช่ือมโยงหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร 
 

     ได้แก่ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในการติดต่อส่ือสาร
หรืประสานงานระหว่างหน่วยงาน เช่น ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส์ 
อนิเทอร์เน็ต อนิทราเน็ต หรือ กรุ๊ปแวร์ (Groupware) เป็นต้น 
เพือ่ให้การติดต่องานทีส่ะดวกและรวดเร็วขึน้ และเป็นการ
เช่ือมโยงหน่วยงานทีอ่ยู่ห่างไกลกนัให้มกีารประสานงานทีด่ีขึน้ 
 

  



กลยุทธ์ระดับอตุสาหกรรม  
(Industry-Level Strategy) 

 •  ได้แก่ การตัดสินใจทางด้านการแข่งขันหรือการเป็นพันธมิตรกบัองค์กรอืน่
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงองค์กรจะต้องท าการพจิารณาก่อนว่าใครเป็นลูกค้า 
ผู้ผลติ คู่แข่งขันในปัจจุบันและอนาคต  เพือ่น ามาตัดสินใจว่าธุรกจิน้ันมี
ความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกบัคู่แข่งขัน มีอ านาจต่อรองกบั
ลูกค้า และผู้ผลติ เพยีงใด ควรจะเป็นพนัธมิตรกบัใคร เพื่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน เช่น การตัดสินใจเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรใน Star Alliance ของบริษัทการ
บินไทยกบัสายการบินอืน่ทีบ่ริษัทไม่มีเส้นทางการบิน เป็นต้น 
การร่วมเป็นพนัธมิตรน้ันอาจเป็นในลกัษณะของการใช้ข้อมูลร่วมกนัมากกว่าการ
ท าธุรกจิร่วมกนัได้ เช่น การเป็นพนัธมิตรกนัระหว่างบัตรเครดิตธนาคารไทย
พาณชิย์กบับริษัทมีเดียออฟมีเดีย กบัการออกบัตรเครดิตมีเดีย เพือ่การใช้
ฐานข้อมูลลูกค้าร่วมกนั เป็นต้น 
 



ลกัษณะการเป็นพนัธมติรสามารถท าได้ดงันี ้

1) การเป็นพนัธมติรระหว่างธุรกจิกบัคู่แข่งขนั เช่น การร่วมมอืกนั
ระหว่างบริษทัคอมพวิเตอร์หลายๆบริษัทการพฒันาระบบ
สารสนเทศให้องค์กรขนาดใหญ่ 

2) การเป็นพนัธมติรระหว่างธุรกจิกบัธุรกจิอืน่ทีไ่ม่ใช่คู่แข่ง เช่น 
ความร่วมมอืระหว่างสายการบินกบับริษทัให้เช่ารถในการ
ให้บริการลูกค้าและการให้ส่วนลด 

3) การเป็นพนัธมติรระหว่างธุรกจิกบัผู้ผลติหรือลูกค้า 
ระบบสารสนเทศทีน่ ามาใช้ในการสร้างพนัธมติรน้ัน เรียกว่า 
ระบบสารสนเทศระหว่างองค์กร (Inter-organizational 
Information Systems) เช่น ระบบเอก็ซ์ทราเน็ต ระบบ
อนิเทอร์เน็ต เป็นต้น 



ระบบสารสนเทศกบัการปรับปรุงการท างานในองค์กร 

การปรับปรุงการท างานในการองค์กร  
(Business Process Redesign)  

  คอื การปรับเปลีย่นวธีิการท างานใหม่ เพือ่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้ดีขึน้ เช่น การลดขั้นตอนการท างานให้ส้ันลงในการ
จัดการด้านค าส่ังซ้ือของลูกค้า เป็นต้น 
 

  



สาเหตุที่ท าให้ธุรกจิต้องปรับปรุงการท างาน 

- ลูกค้า (Customer) คอื ลูกค้ามคีวามต้องการทีม่ากขึน้ และเตม็ใจที่
จ่ายเงนิค่าสินค้าหรือบริการตามทีต่นต้องการนั้น 

-  การแข่งขัน (  Competition  )  คือ   มีการแข่งขันที่ต่อเนื่องและ
รุนแรงขึน้ในด้านของราคาคุณภาพของสินค้าและการให้บริการจาก
คู่แข่งทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

- การเปลีย่นแปลง  ( Change  )  คอื  มกีารเป็นแปลงของเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมในการท าธุรกิจที่รวดเร็วและบางคร้ังไม่อาจ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

 
 



 

 ลักษณะของการปรับปรุงการท างาน 
 

• การรวมงานหลายๆงานให้เป็นงานเดยีว 
• ให้อ านาจการตดัสินใจกบัพนกังานมากขึน้ 
• ขึน้ตอนการท างานมคีวามเป็นธรรมชาตมิากขึน้ และงานบางอย่างสามารถท าพร้อมๆกนั

ได้  
• ขึน้ตอนการท างานสามารถมไีด้หลายแบบ  เพ่อให้สามารถปรับเปลีย่นได้ตามความ

ต้องการของลูกค้า 
• การท างานไม่มข้ีอจ ากดัด้านสถานที ่ ขึน้อยู่กบัลกัษณะงานทีน่่าจะเป็น  ซ่ึงอาจจะเป็น

การท างาน  ณ  สถานทีข่องลูกค้า  หรือผู้ผลติได้ 
• การควบคุมทีไ่ม่ก่อให้เกดิผลดต่ีองานมน้ีอยลง 
• มกีารสร้างพนัธมติรกบัองค์กรภายนอกมากขึน้  เพือ่ให้การตดิต่อกบัภายนอกมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 
• การด าเนินการเป็นแบบผสมระหว่างการรวมศูนย์และการกระจายศูนย์ 
• ท าให้การตดิต่อระหว่างลูกค้าและองค์กรทีม่จุีดเดยีว   เพือ่ลดความสับสนและยุ่งยากของ

ลูกค้า  และเพือ่ประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า 



 ผลของการปรับปรุงการท างาน 
   การปรับปรุงการท างานท าใหเ้กิดส่ิงต่างๆในองคก์รดงัน้ีคือ 
  การเปลีย่นจากการผลติแบบรวมเป็นการผลติแบบตามความต้องการของลูกค้า  ( 

Mass  Production To  Mass  Customization  )   
  การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นองค์กรสามารถท าให้การผลิตแบบรวม

สามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ได ้
การเปลีย่นโครงสร้างองค์กร (Restructuring Organizations )   
  ไดแ้ก่  การลดจ านวนคนท างานลงในบางต าแหน่ง  ขณะเพ่ิมพนกังานใน

ต าแหน่งใหม่ๆ  หรือการยุบบ้างแผนกไปรวมกบัแผนกอ่ืนเพ่ือให้การท างาน
สมัพนัธ์กนัและรวดเร็วยิ่งข้ึน  โดยการน าเทคโนโลยีมาใชแ้ทนคน  

การลดลงของเวลาในการท าธุรกจิ 
  การน าเทคโนโลยีสนเทศมาใชจ้ะท าใหก้ารท าธุรกิจต่างๆรวดเร็วข้ึน 



 ตวัอย่างของการน าสารสนเทศมาใช้ในองค์กร 
 UPS แข่งขันไปทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  บริษัท  United  Parcel  Service  หรือ  UPS  ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่อันดับหน่ึง

ของโลกในด้านการจดัส่งพสัดุทางบก  ท าการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2450  และยังคงเป็น
บริษทัอนัดบัหน่ึงในปัจจุบันจากการที่ไม่เคยหยุดอยู่กบัการพฒันาบริการให้ดขีึน้ 

  UPS ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่า Hand-held  Computer การบันทึก
ข้อมูลลายเซ็นลูกค้าเวลาที่รับ หีบห่อและเวลาที่ส่ง  หีบห่อ จากน้ันส่งผ่านข้อมูล
โดยผ่าน ระบบเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สาย หรือ Cellular  Telephone Network 
ภายในรถไปยังคอมพิวเตอร์หลักของบริษัทที่ตั้งอยู่ทั่วโลกท าให้สามารถทราบได้
ว่าพสัดุอยู่ที่ไหน 

 
  



  ซ่ึงระบบนี้จะใช้  บาร์โค้ด ( Bar  Code  )  เป็นตัวบันทึกข้อมูลหีบ
ห่อทีรั่บและส่งเพือ่ส่งผ่านข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง  ท าให้ฝ่าย
ขายสามารถตอบค าถามลูกค้าเกี่ยวกับพัสดุได้รวมทั้งลูกค้าของ  UPS  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้เองทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
หรือ   (  WWW  )   หรือการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษของ  UPS  รวมทั้งลูกค้า
สามารถเข้าไปใน WWW  ตรวจสอบเส้นทางการขนส่ง  ค านวณอตัราค่า
ส่งหีบห่อ และจัดตารางการรับ/ส่งหีบห่อได้และในอนาคตก็จะสามารถ
จ่ายค่าส่งทางอนิเตอร์เน็ตได้ 

  นอกจากนี้ตั้ งแต่ปี  2534  UPS  ยังเสนอบริการใหม่ด้วยการส่ง
สินค้าภายใน  24 ช่ัวโมง  และบริษัทยังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือ
หยุดการส่งในระหว่างทางได้หากลูกค้าต้องการ 



THE  END 

จบการท างาน 


