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 วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System

บทท่ี 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ

• อ.สําราญ วานนท
• samrantim.wordpress.com

• Tel 081-5529248



    แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

• ปจจุบัน ธุรกิจจําเปนตองพึ่งพาระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการองคกร และเปนสิ่งสําคัญในการแขงขัน
ในยุคดิจิตอล  ซึ่งระบบสารสนเทศชวยอาํนวยความ
สะดวก  และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางาน 
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    ความทาทายของระบบสารสนเทศดานการบริหาร

1. ความทาทายในการลงทุนกับระบบสารสนเทศ

2. ความทาทายในการดําเนินกลยุทธทางธุรกิจ

3. ความทาทายของโลกาภิวัฒน

4. ความทาทายของโครงสรางหลักสําหรับเทคโนโลยีไอที

5. ความทาทายดานจริยธรรมและการรักษาความปลอดภัย
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    เหตุใดระบบสารสนเทศจึงมีความสําคัญ

• การบริหารเงนิทนุ

• พื้นฐานการดําเนินธุรกิจ

• ผลผลิต 

  โอกาสและความไดเปรียบทางดานกลยุทธ

การเขามาบรรจบของเทคโนโลยีดิจิตอลและสิ่งแวดลอม
ในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

5



       1. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ระบบสารสนเทศ (Information Systems : IS) 

ระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ ประกอบดวย
ฐานขอมูล โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชงานกับระบบงาน
นั้นๆ และมีองคประกอบอีกหลาย ๆ สวนไดแก Hardware, 
Software, Process และ Peopleware
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      1. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ตอ)

• เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) 

   ประกอบดวยเทคโนโลยี 2 สาขาคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 

1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
การบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนรู

2) เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิต และขีดความสามารถในการแขงขัน

7



       2. ขอมูลและสารสนเทศ

• การจัดการกับขอมูล

   ตัวอยางสมมติวาเราทํางานในบริษัทขายโทรศัพทมือถือ เมื่อ
ปลายปบริษัทตองการที่จะออกผลิตภัณฑรุนใหม เพื่อใหกลุม
ลูกคาที่ยังภักดีตอสินคารุนกอน ดังนั้นจึงตองสํารวจจากกลุม
ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม หลังจากที่ไดขอมูลที่ลูกคาตอบ
มาแลว พบวาตองเสียเวลามาอานขอมูลแตละรายเปนอยางมาก 
ไมไดกอประโยชนโดยตรงและยากตอการทําความเขาใจ แตถา
นํามาจัดเรียงใหม สรุปจําแนกออก ก็จะไดเปนสารสนเทศ
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       2. ขอมูลและสารสนเทศ (ตอ)
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       2. ขอมูลและสารสนเทศ (ตอ)

• การกอกําเนิดของสารสนเทศ

จากตัวอยางที่ผานมาเมื่อนําขอมูลใด ๆ มาทําการประมวลผล
เพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศตามตอง เชนประมวลผลวาลูกคาที่
ใชโทรศัพทมีชวงอายุเทาไร เปนเพศอะไร เปนตน โดยจะมี
กระบวนการหลัก 3 ขั้นตอนดังนี้
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       2. ขอมูลและสารสนเทศ (ตอ)
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       2. ขอมูลและสารสนเทศ (ตอ)

• คุณสมบัติของสารสนเทศที่ดี
1) สารสนเทศตองตรงประเด็น (Relevant)

เปนความสอดคลองกับงาน ถาไมสอดคลองกับความตองการถึงแมวาจะ
เปนสารสนเทศที่ถูกตองก็ตาม ก็ถือวาไรประโยชน

2) สารสนเทศตองมีความสมบูรณเพียงพอ (Complete)

หากมีสารสนเทศที่สําคัญขาดหายไปอาจจะทําใหมีการตัดสินใจผิดพลาด
อยางหลีกเลี่ยงไมได
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       2. ขอมูลและสารสนเทศ (ตอ)
• คุณสมบัติของสารสนเทศที่ดี
3) สารสนเทศตองมีความถูกตอง (Accurate)

สารสนเทศที่ไมตรงกับความจริงอาจกอใหเกิดความเสียหายได

4) สารสนเทศตองมีความเปนปจจุบัน (Current)

สารสนเทศตองไดมาในชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อกอใหเกิดการตัดสินใจ
บนพ้ืนฐานความแมนยํายิ่งข้ึน

5) สารสนเทศตองมีความคุมคา (Economical)

ระบบสารสนเทศที่นํามาใชยอมมีคาใชจายทั้งส้ิน หากพิจารณาแลวไม
คุมคาตอการจัดทําสารสนเทศ ผูบริหารตองหันกลับพิจารณาใหม 13



3. ความหมายของระบบ
• ระบบ คือ กลุมขององคประกอบตาง ๆ ที่มีความสัมพันธ แตละ

องคประกอบจะทํางานประสานกันเพื่อบรรลุสูเปาหมายเดียวกัน

• ระบบยอย (Subsystem) 
1) ระบบอาจมีมากกวาหนึ่งเปาหมายได

2) ระบบอาจมีระบบยอยตางๆ  ได

3) ระบบยอยจะเปนสวนประกอบของระบบใหญ

4) ระบบยอยจะมีเปาหมายรอง ที่นํามาใชสนับสนุนเปาหมายหลัก

5) ระบบยอยสามารถรับขอมูลและถายโอนผลลัพธไปสูระบบยอยอื่นๆ ได
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4. สวนประกอบของระบบสารสนเทศ
• ฮารดแวร (Hardware)

• ซอฟตแวร (Software)

• ขอมูล (Data)

• กระบวนการ (Processes)

• บุคลากร  (People)
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4. สวนประกอบของระบบสารสนเทศ (ตอ)
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5. กิจกรรมในระบบสารสนเทศ
• การนําเขาของทรัพยากรขอมูล

เปนขั้นตอนแรกของการนําขอมูลเขายังระบบสารสนเทศ
เรียกวา Data Entry รายงานประจําวัน (Transaction) 
จะมีสองแบบคือแบบระบบประมวลผลแบบกลุมกอน 
(Batch Processing) และแบบระบบประมวลผลแบบทัน
ที่ทันใด (Real-Time Processing)

• การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ

นําขอมูลหรือรายการทรานแซกชั่นจํานวนมากประมวลผล17



5. กิจกรรมในระบบสารสนเทศ (ตอ)
• การแสดงผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ

เปนการนําเสนอรายงานสารสนเทศใหแกผูใชไดอยาง
เหมาะสม ผลลัพธเปนขอความ รายงาน กราฟ ภาพหรือ
มัลติมีเดีย แสดงทางจอเรียก Soft Copies แสดงทาง
เครื่องพิมพเรียก Hard Copies

• การแสดงผลลัพธของสารสนเทศ
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5. กิจกรรมในระบบสารสนเทศ (ตอ)
• การจัดเก็บทรัพยากรขอมูล

ระบบสารสนเทศเก็บขอมูลเอาไวและสามารถเรียกใชงาน
ไดในภายหลัง อุปกรณที่ใชเชน ฮารดดิสก ดีวีดีรอม แฟลช
ไดร

• การควบคุมการปฏิบัติงานของระบบ 

ระบบปอนกลับ (Feedback) เปนสิ่งจําเปนตอระบบให
ดําเนินการไปอยางราบเรียบ
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6. อุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับงานระบบสารสนเทศ

• อุปกรณอินพุต (Input Devices) 

• อุปกรณประมวลผล (Process Devices)

• อุปกรณแสดงผล (Output Devices)

• อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage Devices)

• อุปกรณเครือขาย (Networks Devices)
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6. อุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับงานระบบสารสนเทศ
(ตอ)
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7. แนวคิดของนวัตกรรมและระบบสารสนเทศ

• นวัตกรรม  (Innovation) หมายถึง ???????

• สิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรค ที่
มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 
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8. บทบาทพื้นฐานของระบบสารสนเทศในธุรกิจ

• เพื่อสนับสนุนกระบวนการธุรกิจ และการปฏิบัติงาน

• เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแกพนักงานและผูบริหาร

• เพื่อนํามาใชเปนกลยุทธชิงความไดเปรียบในเชิงแขงขัน
ทางธุรกิจ 
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      8. บทบาทพื้นฐานของระบบสารสนเทศในธุรกิจ
สนบัสนุนกลยทุธ์เพื�อชิง
ความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั

สนบัสนุนการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ

สนบัสนุนกระบวนการธุรกิจ
และการปฏิบติังาน
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9. แนวโนมในระบบสารสนเทศ
• เริ่มตนยุคแหงการประมวลผล ตั้งแตป ค.ศ. 1950 –

1960 ไดนําคอมพิวเตอรเขามาใชเพื่อการจัดเก็บขอมูล 
จัดเรียงขอมูล และประมวลผลขอมูลเพื่อแสดงผลลพัธ 
ที่เรียกวา การประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Electronics Data Processing) EDP  

• ป ค.ศ. 1960 : ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ
(Management Information Systems) MIS
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9. แนวโนมในระบบสารสนเทศ
• ป ค.ศ. 1970 : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 

Systems) DSS

• ป ค.ศ. 1980 : ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง 
(Executive Information Systems) EIS

• ปค.ศ. 1980-1990 : ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic 
Information System) หรือ SIS 

• ปลายป ค.ศ. 1990 : ระบบวางแผนทรัพยากรธุรกิจแบบทั่วทั้ง
องคกร (Enterprise Resource Planning Systems) ERP
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     10.กระบวนการธุรกิจและระบบสารสนเทศ
• กระบวนการธุรกิจ (Business Processes)  ????

กลุมของกิจกรรมที่ประกอบไปดวยการไหลเวียนของ
ขอมูลที่ เปนไดทั้ งวัตถุดิบ สารสนเทศ และความรู 
ตัวอยางเชน
• สวนงานผลิต

• สวนงานขายและการตลาด

• สวนงานการเงินและบัญชี

• สวนงานทรัพยากรมนุษย
28



     10.กระบวนการธุรกิจและระบบสารสนเทศ
(ตอ)
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     11. ชนิดของระบบสารสนเทศ
• ระบบสารสนเทศจําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน

• ระบบประมวลผลรายการประจําวัน (Transaction Processing 
Systems: TPS) ออกแบบสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่นั้นๆ

• ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information 
Systems : MIS) ออกแบบสําหรับผูบริหารระดับกลาง

• ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems : OAS)

เพื่อใหบุคลากรสามารถสื่อสารทํางานรวมกันได สนับสนุนการทํางานเปน
ทีมหรือคณะทํางาน
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     11. ชนิดของระบบสารสนเทศ (ตอ)
• ระบบสารสนเทศจําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน

• ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS)

เปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ “จะเกิดอะไรขึ้น? ... ถา”

• ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง  (Executive Information 
System: EIS) เพื่อผูบริหารระดับสูง นําระบบสารสนเทศไปคนหา
โอกาสใหมๆ ทางธุรกิจ

• ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert Systems : ES) ปญญาประดิษฐ เครื่อง
คอมพิวเตอรแสดงความฉลาดเหมือนมนุษย
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11. ชนิดของระบบสารสนเทศ (ตอ)
• ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic 

Information Systems : GIS) เชื่อมโยงเขากับขอมูลเพือ่
นําไปสูแหลงที่ตั้งจรงิ

• ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Systems 
: BI) ระบบสนับสนุนใหผูบริหารไดตัดสินใจไดอยาง
ทันทวงที่
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     ระบบ BI
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11. ชนิดของระบบสารสนเทศ (ตอ)
• ระบบสารสนเทศจําแนกตามหนาที่ทางธุรกิจ

เปนระบบสารสนเทศประยุกตใชในงานธุรกิจ
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12.แผนกระบบสารสนเทศ
• ที่ปรึกษาและแกไขปญหาทางเทคนิค (Help Desk Technician)

• นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) 

• โปรแกรมเมอร (Programmer)

• ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator)

• ผูบริหารเครือขาย (Network Administrator)

• ผูบริหารระบบ (System Administrator)
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12.แผนกระบบสารสนเทศ (ตอ)
• เว็บมาสเตอร (Webmaster) 

• ผูบริหารความปลอดภัยระดับสูง (Chief Security Officer : CSO)

• ผูบริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
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•สรุป

37



Assignment (5p)
• ระบบสารสนเทศคือ

• เทคโนโลยีสารสนเทศคือ

• ขอมูล คือ

• ระบบ คือ

• การกอกําเนิดของสารสนเทศใหยกตัวอยางพรอมกับวาดรูป
กระบวนการ

• ใหยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการธรุกิจและระบบ
สารสนเทศมา 1 ตัวอยาง
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