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Introduction to Information
Technology

• What is Information Technology?
• เทคโนโลยีสารสนเทศเรียนเกี่ยวกับอะไร
• ระบบสารสนเทศ (Information Systems)
• การไดมาของระบบสารสนเทศ
• เปาหมายของระบบสารสนเทศ
• ระดับการบริหารจัดการภายในองคกร (Level of Management)

IT 200: Fundamental of IT

• ประเภทของระบบสารสนเทศ
• โครงสรางของหนวยงานดานสารสนเทศ
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เทคโนโลยีสารสนเทศเรียนเกี่ยวกับอะไร

What is Information Technology?

• ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะศึกษาดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรไปจัดการกับขอมูลขาวสาร ทั้ง

ดานฮารดแวรและซอฟตแวร โดยจัดเปนหมวดหมูไดดังนี้คือ
• เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและซอฟตแวร นักศึกษาจะไดศึกษาถึง วิธีการเขียนโปรแกรมดวย
ภาษาตางๆ ที่เปนที่นิยมในปจจุบัน ซึ่งภาษาที่ศึกษาหลักๆ ไดแก ภาษา C, Java, PHP and SQL เปนตน
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงหลักการเขียนโปรแกรมหรืออัลกอริธึม และศึกษาวามีโครงสรางขอมูลอะไรบางที่ใชใน
การเขียนโปรแกรม รวมทั้งศึกษาวา ภาษาที่ใชในการโปรแกรมคอมพิวเตอรมีกี่ประเภท แตละประเภทมี
ลักษณะเฉพาะอยางไร แตกต
ลกษณะเฉพาะอยางไร
แตกตางกนอยางไร
างกันอยางไร และศึ
และศกษาวธการแปลงภาษาระดบสู
กษาวิธีการแปลงภาษาระดับสงที
งทมนุ
่มนษย
ษยเขาใจ
เขาใจ ไปเปน
ไปเปน
ภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอรสามารถเขาใจได รวมทั้งศึกษาวิธีการเขียนออกแบบระบบ
• เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโครงสรางของคอมพิวเตอรและการควบคุมคอมพิวเตอร นักศึกษาจะไดศึกษาวา
คอมพิวเตอรประกอบดวยวงจรไฟฟาแบบดิจิตอลอยางไร และศึกษาวาคอมพิวเตอรมีโครงสรางหรือ
สถาปตยกรรมเปนแบบใด และศึกษาวานอกจากฮารดแวรแลวคอมพิวเตอรจําเปนตองมีโปรแกรมพื้นฐาน ไว
ติดตอสื่อสารระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร ที่เรียกวา ระบบปฏิบัติการหรือ OS รวมทั้งศึกษาวงจรคอมพิวเตอร
เฉพาะงาน ที่เรียกวาไมโครโปรเซสเซอร และการนําไมโครโปรเซสเซอรไปประยุกตใชงานตางๆ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเปนที่กลาวถึงกันอยูในปจจุบันก็คือ ระบบสมองกลฝงตัวซึ่งเปนคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ที่ฝงตัวอยู
ในอุปกรณตางๆ เชน รถยนต โทรทัศน วิทยุ ตูเย็น และเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ เปนตน

 เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT )

หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวของกับการเก็บวิเคราะหขอมูล และ
ประมวลผลสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศนั้นมีประโยชนและสามารถใชงานได
หลากหลายมากขึ้น
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เทคโนโลยีสารสนเทศเรียนเกีย่ วกับอะไร

 ชวยในการจัดระบบขาวสาร

พื้นฐานของการสื่อสารขอมูล โครงสรางและโปรโตคอลของเครือขายคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรเน็ตเวิรค )
การนําคอมพิวเตอรมาเชื่อมโยงกันเพื่อใชงานรวมกัน รวมทัง้ ศึกษาถึง การนําคอมพิวเตอรไปใหบริการ
ตางๆ ทางอินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา เชน มือถือ เครือ่ ง
ปาลม เปนตน
• เทคโนโลยีทเี่ กี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรไปใชในงานดานกราฟก มัลติมีเดีย

 ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสารสนเทศ เชน คํานวณตัวเลขที่ซบ
ั ซอน
 ชวยใหสามารถเก็บสารสนเทศไวในรูปที่สามารถเรียกใชไดทุกครั้งอยาง

สะดวก
 ชวยใหสามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการจัดเก็บประมวลผล

• เทคโนโลยีทเี่ กี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรไปใชทํางานทีช
่ าญฉลาด นักศึกษาจะไดศึกษาถึง วิธกี าร

 ชวยในการเขาถึงสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สรางระบบสารสนเทศที่มคี วามชาญฉลาด หรือศาสตรทชี่ ื่อวาปญญาประดิษฐ ซึง่ จะศึกษาเกีย่ วกับระบบ
สารสนเทศที่เลียนแบบมนุษย เชน ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบวิเคราะหภาพ ระบบวิเคราะหเสียง เปนตน
• เทคโนโลยีทเี่ กี่ยวกับการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาจะไดศึกษาถึงระบบ
สารสนเทศเพื่อผูบริหาร ระบบสารสนเทศดานการบัญชี ระบบพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส หรือ e-Commerce
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ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

• เทคโนโลยีทเี่ กี่ยวกับการสือ
่ สารระหวางคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสาร นักศึกษาจะไดศกึ ษาถึง
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 ชวยในการสื่อสารระหวางกันไดอยางสะดวก ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและ

ระยะทาง
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ระบบสารสนเทศ (Information Systems)

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในองคการดานตางๆ
 การเก็บขอมูล เชน ดาวเทียมถายภาพบรรยากาศ กลองถายภาพ กลองถาย วีดิ

• ระบบสารสนเทศ

ทัศน เครื่องถายเอกซเรย
 การบันทึกขอมูล เชน เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก บัตร ATM
 การประมวลผลขอมูลหรือสารสนเทศ ไดแก คอมพิวเตอร
 การแสดงผล ไดแก เครื่องพิมพ จอภาพ พลอตเตอร
 การจัดทําสําเนา เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องถายไมโครฟลม
 การถายทอด ไดแก วิทยุ โทรทัศน โทรเลข ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ยกตัวอยางการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในองคการดานอื่นๆ
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หมายถึง ระบบทีม่ ีการใชคอมพิวเตอรเขามาชวยรวบรวม จัดเก็บ และจัดการ
ขอมูลขาวสารเพื่อใหไดมาซึง่ สารสนเทศทีม่ ีคุณคา สามารถนําไปชวยประกอบการ
ตัดสินใจในเวลาอันรวดเร็ว และถูกตองที่สุด

INPUT

การไดมาของระบบสารสนเทศ
ประกอบดวย

เพื่อสราง

ระบบสารสนเทศ

ซึ่งให

1. สารสนเทศทีม่ ีคุณคา นําไปใช
ประโยชนได

OUTPUT

FEEDBACK
8

ฮารดแวร ซอฟตแวร
กระบวนการ
ผูใช
ขอมูล

PROCESS
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การไดมาของระบบสารสนเทศ
• จากรูป

แสดงใหเห็นถึงองคประกอบของระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปดวย
ฮารดแวร ซอฟตแวร ผูใช กระบวนการ และขอมูล
• จากการทํางานประสานกันขององคประกอบทั้ง 5 สวน ทําใหเกิดขอมูลที่ผานการ
ประมวลผลแลว และนําไปใชประโยชน นั่นก็คือ สารสนเทศ (Information) ซึ่ง
หมายถึงขอมลที
หมายถงขอมู
ลทไดรบการวเคราะห
่ไดรับการวิเคราะห หรอจดการดวยวธใดวธหนง
หรือจัดการดวยวิธใี ดวิธีหนึ่ง และสามารถนา
และสามารถนํา
ผลลัพธนั้นไปใชตามความตองการ หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารภายใน
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

2. สารสนเทศใชสําหรับสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
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ระบบสารสนเทศ
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เปาหมายของระบบสารสนเทศ
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (Increase Work Efficiency)
• โดยปกติองคกรมีงานที่ตองทําอยูเปนประจํา และปริมาณงานก็เพิ่มมากขึ้น ภายใต

กําลังคนและกําลังการผลิตที่มีอยูเทาเดิม พนักงานจึงจําเปนตองทํางานหนักมากขึ้น
อาจสงผลใหผลลัพธออกมาไดไมดีพอ
• ดงนนองคกรไดนาระบบสารสนเทศมาชวย
ดังนั้นองคกรไดนําระบบสารสนเทศมาชวย เพอเพมประสทธภาพการทางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เชน
เชน มการ
มีการ
นําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยประมวลผลในขั้นตอนตางๆ ภายในองคกร ทําใหการ
ทํางานสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น
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เปาหมายของระบบสารสนเทศ

เปาหมายของระบบสารสนเทศ

2. เพิ่มผลผลิตใหแกองคกร (Increase Productivity)

3. เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกคา (Increase Service Quality)

• โรงงานอุตสาหกรรม มีการใชโปรแกรมประเภท ERP (Enterprise Resource

• การใหบริการลูกคาในหลายๆ ดาน เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด ระบบ

Planning) ในการวางแผนควบคุมกระบวนการผลิต ทําใหองคกรผลิตสินคาหรือบริการ
ไดเพิ่มมากขึ้น เชน ระบบวางแผนผลิตสินคา สามารถเตือนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตได
อัตโนมัติเมื่อวัตถดิดบบอยู
อตโนมตเมอวตถุ
อยในปริ
นปรมาณทจะตองสงซอเพม
มาณที่จะตองสั่งซื้อเพิ่ม ระบบสามารถตรวจสอบสนคาคง
ระบบสามารถตรวจสอบสินคาคง
คลังไดหลากหลายรูปแบบตามตองการ และยังมีรายงานสรุปการเคลื่อนไหวของสินคา
ในตลาด ทําใหองคกรสามารถวางแผนผลิตสินคาไดเพียงพอตอความตองการและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สารสนเทศถูกนํามาใชพัฒนาการใหบริการลูกคา เชน ระบบสอบถามและจองตั๋ว
เครื่องบินผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ลูกคาไมตองเดินทางมาจองตั๋วดวยตัวเอง
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ประโยชนของระบบสารสนเทศ

เปาหมายของระบบสารสนเทศ

 ประโยชนในการบริหารงาน การตัดสินใจสั่งการ การวางแผน การ

4. เพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน (Increase Competitive Advantage)

ปฏิบตั ิงานในหนวยงานนัน้ ๆ

• การแขงขันทางดานธุรกิจในปจจุบัน สงผลให “เหมืองขอมูล (Data Mining)” เปนสวน

สําคัญตอความไดเปรียบทางธุรกิจ

 ประสานงานเกี่ยวกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งระดับสูงกวา และต่ํากวา

• ดังนั้น จึงตองมีบริการจัดการขอมูล ทั้งในรูปแบบการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล การ

เพื่อใหระบบสารสนเทศเปนมาตรฐานเดียวกัน

เรียี กคน ขอมูล และพััฒนาระบบสนัับสนุนการตัดั สินิ ใจ
ใ ที่ีระบบฐานขอ มูลทัั่วไปไม
ไปไ 
สามารถทําได
• ทั้งนี้เพื่อใหผูบริหารนําขอมูลสําคัญเหลานี้มาใชในการบริหาร การจัดการ การวางแผน
และการบริการ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ตลอดจนการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจในอนาคต
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 ใชประโยชนในการเผยแพร และประชาสัมพันธหนวยงาน

จงประเมินคาผลกระทบของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดานเครือขาย
(internet) ที่เกี่ยวของกับการศึกษาในปจจุบัน
16

ระดับการบริหารจัดการภายในองคกร
(Level of Management)
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ผูบริหารระดับสูง
(Strategic Level Management)
• ทําหนาที่กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย และแผนงานระยะยาว

(ระยะเวลา 3 ปขึ้นไป) ขององคกร

ผูบริหารระดับสูง

• แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ โดยปญหาสวนใหญจะเปนปญหาแบบกึ่ง

โครงสรางและแบบไมมีโครงสราง

ผูบ รหารระดบกลาง
ิ
ั

• จะตองอาศัยแหลงสารสนเทศทีม
่ าจากภายในองคกร ภายนอกองคกร
• สารสนเทศที่ไดจากระบบสารสนเทศประเภทตางๆ เชน รายงานสรุปรายรับ-

รายจายทีไ่ ดจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กราฟแสดงทางเลือกที่
เปนไปได
• ผูบริหารระดับนี้ไดแก คณะผูบริหารระดับสูง ประธานบริษทั หรือกรรมการ
ผูจัดการ เปนตน

ผูบริหารระดับปฏิบัติงาน

พนักงานระดับปฏิบัติงาน
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ผูบริหารระดับกลาง
(Tactical Level Management)

ผูบริหารระดับปฏิบัติการ
(Operation Level Management)

• ทําหนาที่ควบคุมและประสานงานภายในองคกรใหดําเนินไปไดตามวิสัยทัศน

• มีหนาที่ควบคุม ประสานงาน กําหนดกิจกรรมภายใตยุทธวิธีใหสามารถปฏิบัติงาน

เปาหมาย นโยบาย และแผนงานระยะยาวขององคกร

จริงภายใตภาระงานดานตางๆ ตามที่ระบุไวในแผนระยะสั้น และจัดทําแผนปฏิบตั ิ
การ (ระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ป) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนระยะสั้น
• แกไขปญหาแบบมีโครงสรางที่เกิดขึ้น
• ใชสารสนเทศภายในองคกรเปนสวนใหญ เชน ใบสงของ ใบสั่งซื้อ หรือรายงาน
ประจําเดือนที่ไดจากระบบประมวลผลรายการประจําวัน
• ผูบริหารระดับนีไ้ ดแก หัวหนางาน หัวหนาหนวย และหัวหนาแผนก

• มีอํานาจในการกําหนดงานหรือยุทธวิธีที่จะทําใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคของ
•
•
•

•
19

องคกร จะถูกกําหนดไวในแผนระยะสั้น (ระยะเวลา 1-3 ป)
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยปญหาสวนใหญจะเปนปญหาแบบมีโครงสรางและ
แบบกึงึ่ โครงสร
โ
า ง
ผูบริหารระดับกลางจึงจําเปนตองมีสารสนเทศภายในองคกรที่ครบถวน ถูกตอง
แมนยํา
สารสนเทศทีไ่ ดจากระบบสารสนเทศประเภทตางๆ เชน รายงานสรุปรายรับ-รายจาย
ที่ไดจากระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ หรือรายงานบันทึกเวลาเขา-ออกของ
พนักงานจากระบบประมวลผลรายการประจําวัน
ผูบริหารระดับนีไ้ ดแก ผูจ ัดการสาขา ผูจัดการแผนก ผูจ ัดการฝาย หรือผูอํานวยการ
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ประเภทของระบบสารสนเทศ

พนักงานระดับปฏิบัติงาน (Clerical Level)

สามารถแยกระบบสารสนเทศทีม่ ีหนาที่แตกตางกัน ออกเปน 6 ประเภทดังตอไปนี้
1. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems หรือ OAS)
2. ระบบประมวลผลรายการประจําวัน (Transaction Processing Systems หรือ TPS)
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems หรือ MIS)
4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems หรือ DSS)
5. ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ ริหารระดับสูง (Executive Information Systems หรือ
EIS)
6. ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert Systems หรือ ES)

• มีหนาที่ดําเนินงานขั้นพื้นฐานขององคกร เชน การฝาก-ถอนเงิน และการซื้อ-ขาย

สินคา
• บุคคลที่เกี่ยวของกับงานระดับนี้ ไดแก เสมียน พนักงานขาย และพนักงานพิมพดดี
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ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
(Office Automation Systems หรือ OAS)

IT 200: Fundamental of IT

ระบบสารสนเทศสําหรับสํานักงาน

• เปนงานที่ตองทําอยูเปนประจําหรืองานทั่วๆ ไปที่สามารถพบไดในองคกรทุก

ระบบจัดการเอกสาร

ประเภท เชน การสงจดหมาย การจัดพิมพเอกสารรายงาน หรือการจัดตารางเวลา
• งานลักษณะนี้ทาํ โดยระบบคอมพิวเตอรอัตโนมัติ ผูใชสารสนเทศประเภทนี้สามารถ
ใชโปรแกรมประยุกตเขามาชวยงานแบบประจําได เชน โปรแกรมประมวลผลคํา
((Word Processing)
g) สมดบั
ุ ญชีอีเล็กทรอนิกส ((Spreadsheet)
p
) และโปรแกรมที่ใช
ติดตอสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
• ถูกใชงานโดยบุคคลทุกระดับภายในองคกร

ระบบควบคุมและสงผานขาวสาร

ระบบสารสนเทศ
สําหรับสํานักงาน
ระบบประชุมทางไกล

ระบบสนับสนุนการดําเนินงาน
ในสํานักงาน
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ระบบประมวลผลรายการประจําวัน
(Transaction Processing Systems หรือ TPS)

ระบบประมวลผลรายการประจําวัน
(Transaction Processing Systems หรือ TPS)

• บางครั้งเรียกวาระบบประมวลผลขอมูล (Data Processing Systems)
• เปนระบบที่มีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการขอมูลขั้นพื้นฐาน เนนการ

ประมวลผลรายการประจําวัน และการเก็บรักษาขอมูล การทํางานมักเกิดขึ้นใน
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น เชน ฝายการเงินและบัญชี ฝายผลิต ฝาย
การตลาด
• รายงานที่ไดจะถูกแสดงออกตามระยะเวลาที่กาํ หนด เชน ใบสงของ ใบสั่งซื้อ หรือ
รายงานประจําเดือน
• ถูกใชโดยพนักงานระดับปฏิบัติงาน
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems หรือ MIS)
• เปนระบบที่มรี วบรวมขอมูลและสารสนเทศทัง้ หมดภายในองคกร และ

ภายนอกองคกรอยางมีหลักเกณฑ

• จุดประสงคเพือ่ การจัดการจะเนนใหผูบริหารมองเห็นแนวโนม และภาพรวม

ขององคกรในปจจุบัน รวมทัง้ สามารถควบคุมและตรวจสอบผลงานของระดับ
ปฏิบัติการดวย ขอบเขตของรายงานที่ไดจากระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
จะขึนึ้ อยูก ับลัักษณะของสารสนเทศ และวัตั ถุประสงคใ นการใช
ใ ง าน
• รายงานที่ไดจะมีทงั้ รายงานตามสภาวการณ หรือสภาวการณที่ผิดปกติ เชน
การวิเคราะหการขายแยกตามพืน้ ที่ การวิเคราะหตน ทุน งบประมาณประจําป
การวิเคราะหการลงทุน และตารางการผลิต
• ผูบริหารทีไ่ ดรับประโยชนจากระบบนี้สวนมากคือ ผูบ
 ริหารระดับกลาง และ
เปนระบบที่สามารถสนับสนุนขอมูลใหผูบริหารทัง้ สามระดับ (ผูบริหารระดับ
ปฏิบัติการ ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับสูง)

Transaction Processing Systems (TPS):
•ระบบงานชําระคาสินคา
•ระบบงานจองหองพักของโรงแรม
•ระบบการออกบัตรโดยสาร
27

•ระบบบริการ call center
•ระบบงานลงเวลาทํางานของพนักงาน
•ระบบงานตรวจนับในคลังสินคา
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems หรือ MIS)
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คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความสามารถในการจัดการขอมูล
(Data manipulation)

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
เพอการจดการ
(MIS)

ความปลอดภัยของขอมูล (Data security)

ความยืดหยุน (Flexibility)

ความพอใจของผูใช (User satisfaction)
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support Systems หรือ DSS)

ประโยชนของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

• ใหผูทําการตัดสินใจใชประกอบการตัดสินใจ

เขาถึงสารสนเทศ

• ผูบริหารระดับกลางขึ้นไปคุนเคยและจําเปนตองใชการตัดสินใจบน

กําหนดเปาหมาย
กลยุทธและวางแผน

ลดคาใชจาย

ประสบการณตอสิง่ ที่เกิดขึ้นทัง้ ที่สามารถควบคุมไดและไมสามารถควบคุม
หรือคาดการณลวงหนาได
• เปนการผสมผสานสารสนเทศทีม
่ ีอยูหรือเรียกหาไดจากระบบสารสนเทศเพือ่
การจัดการกับสารสนเทศที่คาดวาผูทําการตัดสินใจตองการจากภายนอก
องคกร แลวนํามาเปรียบเทียบ คํานวณ วิเคราะห คาดการณ โดยนําเสนอใน
รูปของกราฟก แผนงาน หรือแมแตระบบปญญาประดิษฐ เพือ่ ใหเกิดความ
สะดวกในการใชสารสนเทศสําหรับผูทําการตัดสินใจ

ประโยชนของMIS
ประโยชนของMIS
วิเคราะหปญหาหรือ
อุปสรรค

ตรวจสอบผล
การดําเนินงาน
ศึกษาและวิเคราะห
สาเหตุของปญหา
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support Systems หรือ DSS)
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ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง(Executive
Information Systems หรือ EIS)
• สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหารระดับสูงโดยเฉพาะ
• ใชหลักการและวิธีการเดียวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แตพัฒนาขึ้นมา

เพื่อรองรับงานในองคกรขนาดใหญทมี่ รี ะบบการตัดสินใจที่ซับซอน ตองการ
ความแมนยําและรวดเร็วในการตัดสินใจจากสภาวะหรือผลกระทบภายนอก
องคกร
• จะใชขอมูลจาก 3 แหลง คือ ขอมูลภายในองคกร ไดแก งบประมาณ แผน
รายจาย หรือแผนการเงิน เปนตน ขอมูลภายนอกองคกร ไดแก สํานักขาว
ตลาดหุน หรือหองสมุด เปนตน และขอมูลที่ไดจากการประมวลผลรายการ
ประจําวัน แลวนํามาเปรียบเทียบ คํานวณ วิเคราะห คาดการณ และยัง
สามารถแสดงแนวโนม หรือคาดคะเนเหตุการณทอี่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตดวย
เพื่อใหผูบริหารระดับสูงสามารถตัดสินและจัดการกับปญหาแบบไมมี
โครงสรางที่แนนอนได
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ระบบผูเชี่ยวชาญ
(Expert Systems หรือ ES)

ระบบผูเชี่ยวชาญ
(Expert Systems หรือ ES)
• ใชหลักการทํางานดวยระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ซึ่งจะ

เกี่ยวของกับการจัดการความรู (Knowledge) มากกวาการจัดการสารสนเทศ
(Information)
• เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถกู สรางขึ้นมาเพือ่ เลียนแบบขั้นตอนและวิธีการใน
การคิด วิเคราะห เพือ่ แกปญหาโดยผูเชี่ยวชาญในสาขาใดๆๆ ระบบผูเชี่ยวชาญ
สามารถนําไปใชในขั้นตอนการใหคําปรึกษา หรือสนับสนุนการแกไขปญหาที่
ยากและซับซอน ณ สถานการณใดๆ ได
• เลือกเฉพาะสาขาหรือเฉพาะดานทีข่ าดแคลนผูเชี่ยวชาญ เชน ใชในงาน
เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางการแพทย การขุดเจาะน้ํามัน การวางแผนการเงิน
การจัดทําภาษี การวิเคราะหทางเคมี การผาตัด การพยากรณอากาศ การสง
สัญญาณดาวเทียม ปฏิบัติการเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร เปนตน
35
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ระบบผูเชี่ยวชาญ
(Expert Systems หรือ ES)
องคประกอบของระบบ
• ฐานความรู (Knowledge Base) การสรางระบบผูเชี่ยวชาญตองการขอมูลจํานวน
มากจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้นๆ เพื่อเก็บขอมูลอยางละเอียด
• กลไกการวินจิ ฉัย (Inference Engines) ซึ่งเปรียบไดกบ
ั มันสมองของระบบจะทํา
การตรวจสอบขอ มูลทีอ่ี ยูใ นฐานขอมูลความรู และเลืือกขอ มูลทีีเ่ หมาะสมทีสี่ ดุ ดว ย
วิธีการในการคิดหาคําตอบ อยางมีเหตุผล และเปนขั้นเปนตอน
• การติดตอกับผูใช (User Interface) ที่มีความสะดวก ทําใหเกิดความพึงพอใจ และ
สามารถใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
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Expert Choice

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานอื่น ๆ

INTERRELATIONSHIPS AMONG SYSTEMS

ความสัมพันธระหวางระบบตางๆ

งานอุตสาหกรรม
 การผลิต
 การสั่งซือ้ การขาย
 การเงิน
 บุคลากร
งานการเงินการธนาคาร
 ATM
 คอมพิวเตอรออนไลน

งานการบริการการสื่อสาร
 โทรศัพทเคลื่อนที่
 วิทยุ โทรทัศน
 เคเบิลทีวี
 ดาวเทียม
งานดานสาธารณสุข
 ระบบขอมูลยา
 เวชระเบียน
 Tele-medicine
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โครงสรางของหนวยงานดานสารสนเทศ

1. หนวยวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design Unit)
มีหนาที่ในการศึกษา วิเคราะห พัฒนา และวางระบบงานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศใหเหมาะสม ตรงตามความตองการขององคกรและผูใช โดยพิจารณา
จากปญหาที่เกิดขึ้น ความตองการของผูใช และงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งให
คําแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณหรือเทคนิคการจัดการระบบสารสนเทศ
2. หนวยเขียนโปรแกรม (Programming Unit)
มีหนาที่นําระบบงานที่ไดรับการออกแบบ หรือสอบถามความตองการจากหนวยงาน
อื่น มาทําการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชงานกับระบบคอมพิวเตอรขององคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หนวยเขียนโปรแกรมยังทําหนาที่ใหคําปรึกษาใน
การพัฒนา และใชงานโปรแกรมตามหลักวิชาการ

3. หนวยปฏิบัติการและบริการ (Operations and Services Unit)
ทําหนาที่ควบคุมและจัดการใหเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณสนับสนุนสามารถ
ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทําการบํารุงรักษา และหาวิธีใหการ
ทํางานของระบบคอมพิวเตอรใหเปนไปดวยดี และอํานวยความสะดวกแกผูใช
4. หนว ยให
ใ ความชวยเหลืือ (Help Desk Support Unit)
เรียกอีกอยางหนึ่งวา Call Center ทําหนาที่ตอบปญหา และแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศใหกับผูใชงานภายในองคกร
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Questions
 ระบบสารสนเทศ แตกตางจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร
 ระบบสารสนเทศมีชนิดอะไรบาง จงอธิบาย พรอมยกตัวอยาง

ประกอบ
 เทคโนโลยสารสนเทศเกยวของอยางไรกบการพฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวของอยางไรกับการพัฒนาระบบ
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