
บทที่ 3
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต



ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมา จุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การ
ประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และน าไปสู่ความรู้ 
(Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงาน 



3.1.1 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลยังไม่มีความหมายในการ
น าไปใช้งาน

ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือ
ภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น ชื่อของพนักงาน ชั่วโมงการท างานในสัปดาห์ อายุ
ของพนักงานในบริษัท เป็นต้น 



3.1.2 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้
จากการน าข้อมูลมาท าการประมวลผล (ได้แก่ เรียงล าดับ แยกประเภท ค านวณ 
เปรียบเทียบ วิเคราะห์) พร้อมที่จะน าไปใช้งานได้ทันที หรือสามารถน าไปเป็น
ข้อมูลเข้า (Input data) ของระบบอื่น  



กระบวนการในการประมวลผลข้อมูล



3.1.3 ล าดับชั้นของข้อมูล (Hierarchy of Data)

ล าดับช้ันของหน่วยข้อมูลแบ่งเป็นระดับกายภาพและระดับตรรกะ 



3.1.3.1 หน่วยข้อมูลระดับกายภาพ (Physical Component) 

เป็นหน่วยของข้อมูลที่ถูกรับรู้โดยตรงโดยฮาร์ดแวร์ และเกี่ยวข้อง
กับหน่วยเชิงกายภาพ ประกอบด้วย บิต และ ไบต์ 

- บิต (Bit) หน่วยข้อมูลที่ เล็กที่สุดทางคอมพิวเตอร์มีเพียง  2
สถานะ 

- ไบต์ (Byte) หน่วยรวมของบิตประมาณ 7-8 บิต ใช้แทนอักขระ 1 
ตัว บางทีเรียกว่า อักขระ (Character) 



3.1.3.2 หน่วยข้อมูลระดับตรรกะ (Logical Component) 

เป็นหน่วยของข้อมูลที่ถูกรับรู้และเข้าใจได้โดยมนุษย์ ประกอบด้วย 

- เขตข้อมูล (Field) หน่วยรวมของไบต์ ถือเป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดที่
สื่อความหมายได้ 

- ระเบียน (Record) หน่วยรวมของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน 

- แฟ้ม (File) หน่วยรวมของระเบียนที่สัมพันธ์กัน 

- ฐานข้อมูล (Database) หน่วยรวมของแฟ้มต่าง ๆ ที่ความสัมพันธ์กัน 
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หน่วยข้อมูลระดับตรรกะ (Logical Component) 

Record

Field

File

หลาย ๆ File
เป็น Database

แฟ้ม(File)ข้อมูลนักศึกษา

คีย์หลัก



ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง วิทยาการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง การประยุกต์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และ
การเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 



3.3.1 ความถูกต้อง (Accuracy) 

สารสนเทศที่ดีจะต้องตรงกับความเป็นจริงและเชื่อถือได้ ต้องบอกลักษณะ 
ความเป็นจริงของข้อมูลได้ 

ผู้เก็บข้อมูลต้องไม่มีความเอนเอียง ไม่ชี้น าไปในทางใดทางหนึ่ง เช่น ใน
การท าบัญชีค่าใช้จ่าย ต้องเป็นรายการค่าใช้จ่ายจริง ๆ ไม่ใส่ข้อมูลอัน
เป็นเท็จลงไป อันจะท าให้การแปลผล และน าไปใช้อ้างอิงผิดพลาดไปด้วย 

คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี



3.3.2 ความสมบูรณ์ (Completeness) 

สารสนเทศที่ดีจะต้องมีความครบถ้วน ทั้งรายการและจ านวน ทุกด้าน ข้อมูลต้อง
ไม่ขาด หรือไม่เกิน 

3.3.3 ทันต่อเวลา (Timelines)

สารสนเทศที่ดีต้องทันต้องการใช้งาน เป็นข้อมูลที่ทันสมัย ( Up to date ) ถ้า
ข้อมูลที่ได้รับมาล่าช้าถึงแม้ว่าจะมีความถูกต้องแม่นย าสูง แต่ก็ไม่คุณค่า หรือประโยชน์อัน
ใด เพราะไม่ทันต่อการใช้งาน



3.3.4 ความคุ้มค่า (Economical) 

สารสนเทศที่ได้มาต้องมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ นั่นคือ ผลลัพธ์ที่ได้
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะต้องคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

3.3.6 ความน่าเชื่อถือ (Reliable) 

สารสนเทศที่ได้จะต้องไม่ถูกจ ากัดด้วยบุคคล เวลา และสถานที่ ผลลัพธ์
หรือค าตอบที่ได้จะต้องเป็นค าตอบเดิมถ้าใช้ข้อมูลและกระบวนการเหมือนเดิม 
ไม่ว่าจะถูกกระท าโดยใครก็ตาม 



3.3.5 ความยืดหยุ่น (Flexible) 
สารสนเทศที่ ได้ควรมีความยืดหยุ่นที่สามารถน าไปใช้ในเวลาและ

สถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ ไม่ใช่เป็นค าตอบที่ใช้เฉพาะเจาะจงเพียงเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งในช่วงเวลาและสถานการณ์หนึ่ง ๆ เท่านั้น 

3.3.7 ความง่าย (Simple) 
สารสนเทศที่ได้จะต้องสามารถเข้าใจได้ง่าย ชัดเจนไม่ซับซ้อน น าไปใช้ได้

ทันที อย่างไรก็ตามสารสนเทศบางอย่างจะมีความเข้าใจง่ายส าหรับผู้เกี่ยวข้องแต่
อาจเข้าใจยากส าหรับผู้ไม่เกี่ยวข้องก็ตาม เช่น สารสนเทศเชิงเทคนิค อาจง่าย
ส าหรับผู้ที่เป็นนักเทคนิค เป็นต้น 



3.3.8 สามารถทวนสอบได้ (Verifiable) 

สารสนเทศควรปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้จาก
ข้อมูลดิบ และกระบวนการ หรือสืบสาวในท านองกลับกันได้ 



การจัดองค์กรแฟ้ม (File Organizations) 

เป้าหมายหลักของการจัดองค์กรแฟ้มก็คือ เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การเข้าถึงระเบียน และประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่จัดเก็บบนสื่อ ซึ่งต้องค านึงถึง
วิธีการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแฟ้ม และการจัดองค์กรแฟ้ม 



1) การเข้าถึงแบบล าดับ (Sequential access) จะถูกด าเนินการเมื่อระเบียนถูก
เข้าถึงตามล าดับของข้อมูลที่จัดเก็บบนสื่อ เป็นวิธีหลักที่ถูกใช้ในการประมวลผลเชิงกลุ่ม 
(Batch Processing) มีปรับปรุงข้อมูลเป็นวาระที่แน่นอน เช่น ทุกคืนหรือทุกสัปดาห์ เป็น
ต้น สื่อที่นิยมใช้จัดเก็บได้แก่ เทปแม่เหล็ก 

หน้า 89 ในหนังสือ

3.4.1 วิธีการเข้าถึงข้อมูล  (Access Methods) 



2) การเข้าถึงโดยตรง (Direct Access) บางที่เรียกว่าการเข้าถึงแบบสุ่ม 
(Random Access) ระเบียนจะถูกเข้าถึงโดยตรงไม่จ าเป็นต้องเริ่มเรียงล าดับจากต้น
แฟ้ม โดยอาศัยคีย์หลัก (Primary Key) เป็นตัวระบุต าแหน่งของระเบียนที่ต้องการ
เข้าถึง 

ใช้ส าหรับการประมวลผลแบบต่อตรง (On-line Processing)ใช้ได้กับสื่อ
บันทึกชนิดที่สามารถเข้าถึงโดยตรงได้ เช่น จานแม่เหล็ก รวมทั้งสื่อบันทึกชนิด
ใหม่ ๆ 

3.4.1 วิธีการเข้าถึงข้อมูล  (Access Methods) 
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ภาพตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูล
2.การจดัระเบียบแฟ้ม (File Organization)



3.4.5 แฟ้มหลักและแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง (Master file & Transaction file) 

ในบรรดาแฟ้มหลายชนิด มีแฟ้มเพียงสองชนิดที่ใช้ในการปรับปรุง
ข้อมูล ประกอบด้วย แฟ้มหลักและแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง 

1) แฟ้มหลัก (Master files) เป็นแฟ้มที่บรรจุไว้ด้วยระเบียนข้อมูล
ถาวรมีมักไม่ถูกปรับปรุงบ่อย ๆ อย่าง 

เช่น แฟ้มนักศึกษา ที่บรรจุไว้ข้อมูลส่วนตัวชื่อและที่อยู่ของนักศึกษา 

หน้า 93 ในหนังสือ



2) แฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction files) เป็นแฟ้ม
ชั่วคราวที่เก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพื่อจะน าไปปรับปรุงข้อมูลใน
แฟ้มหลักส าหรับการเพิ่ม, แก้ไข, ลบ

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของนักศึกษาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ หรือลาออก ข้อมูลเหล่านี้ควรถูกเก็บไว้ในแฟ้มชั่วคราว
ก่อน จากนั้นจึงค่อยน าข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในแฟ้มเหล่านี้ไปปรับปรุงข้อมูลใน
แฟ้มหลักอีกทีหนึ่ง 



3.4.6 การประมวลผลแบบกลุ่มและแบบออนไลน์ 
(Batch & Online processing) 

การปรับปรุง (Updating) สามารถท าได้สองวิธี ได้แก่ 

1) การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch processing) ข้อมูลรายการการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นวัน ๆ หรือหลายสัปดาห์แล้วจึงถูกน าไป
ประมวลทั้งหมดทีเดียวในลักษณะแบบเป็นกลุ่มก้อน 

ตัวอย่าง การตัดบัญชีรายการเช็คธนาคาร เมื่อเช็คน าฝากเข้ามาตอน
เช้า จนกระทั่งถึงสิ้นวัน เช็คดังกล่าวจึงจะถูกค านวณปรับปรุงยอดในบัญชี
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2) การประมวลผลแบบออนไลน์ (Online processing) บางที
เรียกว่า การประมวลผลแบบทันกาล (Real-time processing) เมื่อมีการป้อน
รายการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์รายการเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกน าไป
ปรับปรุงในแฟ้มหลักทันที 

ตัวอย่างเช่น การถอนเงินสดจากบัญชีผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ระบบ
จะท าการปรับปรุงยอดคงเหลือจากบัญชีให้ทันทีโดยอัตโนมัติ



3.4.2 การจัดองค์กรของแฟ้ม (File Organization) 

การที่คอมพิวเตอร์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์บนสื่อหน่วยเก็บชนิดต่าง ๆ ได้นั้น ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องถูกจัดเก็บ
ตามมาตรฐานการจัดองค์กรของแฟ้ม (File Organization)  

ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับและสนับสนุนโดยระบบปฏิบัติการมี 3
ชนิด ได้แก่
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3.4.2.1 การจัดองค์กรแบบล าดับ (Sequential Organization) 

แฟ้มแบบเรียงล าดับ จัดเป็นการจัดองค์กรที่ง่ายที่สุด ระเบียนในแฟ้ม
ถูกจัดเก็บโดยเรียงล าดับตามค่าของคีย์หลักในแต่ละระเบียน 

เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในงานประมวลผลเชิงกลุ่ม (Batch 
System) ที่มีปริมาณรายการจ านวนมากถูกปรับปรุง (เพิ่ม ลบ แก้ไข) ในคราว
เดียวกัน 

การปรับปรุงรายการจะกระท าในแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง 
(Transaction Files) จากนั้นจึงน าผลลัพธ์ไปปรับปรุงค่าในแฟ้มหลัก (Master 
File) อีกที 



ข้อดีและข้อเสียในการจัดองค์กรแฟ้มข้อมูลแบบล าดับ

ข้อดี ข้อเสีย
1) เป็นวิธีจัดการที่ง่าย เพราะการเก็บจะเรียงตามล าดับ

2) ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของสื่อบันทึกได้คุ้มค่า

3) สามารถใช้กับอุปกรณ์จัดเก็บที่มีราคาต่อไบต์ต่ าสุด 

เช่น เทปแม่เหล็ก

1) เสียเวลาในการปรับปรุง ในกรณีที่มีรายการปรับปรุง

น้อย เพราะจะต้องอ่านทุกรายการจนกว่าจะถึงรายการ

ที่ต้องการปรับปรุง

2) ต้องมีการจัดเรียงข้อมูลที่เข้ามาใหม่ ให้อยู่ในล าดับ 

เดียวกันในแฟ้มข้อมูลหลัก ก่อนที่จะประมวลผล



3.4.2.2 การจัดองค์กรแบบล าดับเชิงดัชนี (Indexed-sequential 
Organization) 

ระเบียนจะถูกจัดเก็บเรียงตามล าดับของค่าคีย์หลักในรูปแบบที่จะ
สามารถถูกเข้าถึงแบบล าดับได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยการค้นหาต าแหน่งที่
อยู่ผ่านแฟ้มดัชนี *



แฟ้มดัชนี (Index File)* คือ ตารางที่เก็บค่าของคีย์หลักที่เก็บ
ตัวชี้ (Pointer) ไปยังข้อมูลที่ต้องการบนต าแหน่งตามลักษณะเชิงกายภาพของ
สื่อบันทึกที่ใช้  

แฟ้มดัชนีจะถูกสร้างและจัดเก็บลงบนพื้นที่ที่ถูกกันเอาไว้
โดยเฉพาะ



ข้อดีและข้อเสียการจัดองค์กรแฟ้มข้อมูลแบบล าดับเชิงดัชนี

ข้อดี ข้อเสีย

1) สามารถใช้วิธีการเข้าถึงได้ทั้งแบบล าดับ และแบบ

โดยตรง

2) ในสภาพแวดล้อมของแอปพลิเคชั่นทั้งแบบเชิงกลุ่ม 

(Batch) และแบบต่อตรง (Online) สามารถเลือกใช้

คุณสมบัติที่ดี เป็นไปได้ของสื่อบันทึกแต่ละชนิด

3) การค้นหาหรือเรียกใช้ข้อมูลจะท าผ่านแฟ้มดัชนี 

ท าให้การเรียกใช้ข้อมูลรวดเร็ว 

1) จ าเป็นต้องใช้เวลาและพื้นที่ว่างในการจัดการและ

บ ารุงรักษาแฟ้มดัชนี

2) จ าเป็นต้องเรียงแฟ้ม ( File Reorganization ) ใหม่

เป็นระยะ ๆ เมื่อเวลาผ่านไป



3.4.2.3 การจัดองค์กรแบบโดยตรง (Direct Organization) 

เป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงระเบียนได้โดยตรงอย่างรวดเร็วที่สุด ไม่จ าเป็นต้อง

ดูแลแฟ้มดัชนี แต่คีย์หลักจะถูกแปลงรูปเป็นหมายเลขต าแหน่งที่เก็บเชิงกายภาพ
ของสื่อบันทึก โดยอาศัย Hashing algorithm *

Hashing algorithm เป็นขั้นตอนวิธีที่ค านวณหมายเลขต าแหน่งที่อยู่เชิง
กายภาพ โดยใช้วิธีหารคีย์หลักด้วยตัวเลข Prime number (ตัวเลขที่ หารไม่ลงตัว
ยกเว้น 1 และตัวมันเอง) ที่มีขนาดเล็กที่สุด 



ข้อดีและข้อเสียการจัดองค์กรแฟ้มแบบโดยตรง 

ข้อดี ข้อเสีย
1) สามารถท างานได้รวดเร็ว  โดยไม่ต้อง

เสียเวลาเรียงล าดับข้อมูล

2) เหมาะกับการประมวลผลแบบออนไลน์ (On 

-Line)

1) การเขียนโปรแกรมส าหรับวิธีการจัดแฟ้ม

แบบนี้สลับซับซ้อนมากกว่าแบบเรียงล าดับ

2) เวลาที่ใช้อาจนานขึ้นกว่าเดิม ถ้าค่าคีย์ที่

ค้นหาไปตกอยู่ ในบริ เวณที่ต าแหน่งชนกัน 

(Collision) บ่อยๆ



3.4.4 ชนิดแฟ้มแบบโปรแกรม, แฟ้มข้อมูล และชนิดอื่น ๆ

แฟ้มเป็นหน่วยรวมของข้อมูลหรือสารสนเทศที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบ
ของคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บจ าเป็นต้องต้ังช่ือแฟ้ม (File name) 

และโดยทั่วไปแฟ้มในระบบพีซี มักจะต้องมีนามสกุลหรือส่วนขยาย
แฟ้ม (File extension) ซึ่งมักมีความยากไม่เกิน 3 ตัวอักษร เพื่อระบุว่าเป็นแฟ้ม
ชนิดใด ทั้งช่ือและส่วนขยายจะถูกคั่นด้วยสัญลักษณ์ “.” 

ตัวอย่างเช่น แฟ้ม SALEREPORT.DOC 

SALEREPORT จัดเป็นชื่อแฟ้ม 

DOC จัดเป็นส่วนขยายแฟ้ม ซึ่งในที่นี้หมายถึง แฟ้มประเภทเอกสาร 
(Document file) หน้า 92 ในหนังสือ



1) แฟ้มโปรแกรม (Program file) เป็นแฟ้มที่บรรจุไว้ด้วยชุดค าสั่งของ
ซอฟต์แวร์ ค าสั่งที่บรรจุไว้อาจเป็นค าสั่งในรูปภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์สามารถน าไป
ปฏิบัติการได้ทันที (Executable file) หรือเป็นชุดค าสั่งที่เขียนโดยภาษาโปรแกรมที่
เรียกว่า แฟ้มโปรแกรมต้นฉบับ (Source file) 

แฟ้มเหล่านี้มักมีส่วนขยายแฟ้มเป็น .COM(Command files), 
.EXE (Executable files), .BAT(Batch files) เป็นต้น 

รวมทั้งแฟ้มระบบที่สนับสนุนชุดค าสั่งภาษาเครื่องอย่างเช่น .DLL 
(Dynamic linked library files), .DRV (Device driver files), .VXD (Virtual device 
driver files) เป็นต้น 



2) แฟ้มข้อมูล (Data files) เป็นแฟ้มที่บรรจุไว้ด้วยข้อมูล ใน
เครื่องพีซี แฟ้มที่ผู้ใช้สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมต่าง ๆ มักเป็นแฟ้มประเภทข้อมูล เช่น 
แฟ้มเอกสารมักมีส่วนขยายแฟ้มเป็น .DOC (Document file), แฟ้มฐานข้อมูลมักมี
ส่วนขยายแฟ้มเป็น .DAT, .MDB, .DBF ส่วนแฟ้มประเภทสเปรดชีทมักมีส่วนขยายเป็น 
.XLS, .WRK เป็นต้น 

นอกจากนั้น ยังมีแฟ้มประเภททั่วไปที่พบได้ ได้แก่ แฟ้มแอสกี, แฟ้ม
ภาพ, แฟ้มออดิโอ และแฟ้มวีดิทัศน์ ดังนี้



☺ แฟ้มแอสกี (ASCII file) เป็นเค้าร่างรหัสฐานสองที่ใช้กันโดยทั่วไป
ส าหรับแทนข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยบรรจุไว้ด้วยข้อมูลประเภทข้อความล้วน ๆ ไม่มี
กราฟิกและไม่มีรูปแบบ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง เป็นต้น ด้วยรูปแบบแอสกีนี้ถูกใช้เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน อย่างเช่น พีซีกับแมคอินทอช 
โดยทั่วไปแฟ้มแอสกีมักใช้ส่วนขยายแฟ้มเป็น .TXT 

☺ แฟ้มภาพ (Image files) ถ้าแฟ้มแอสกีส าหรับข้อความแล้ว แฟ้มภาพ
จะมีไว้ ส าหรับกราฟิกแบบดิจิทัล อย่างเช่น รูปศิลป์ หรือภาพถ่ายมักลงท้ายด้วย .TIF, 
.EPS, .JPG, .GIF, .BMP 



☺ แฟ้มออดิโอ (Audio files) บรรจุไว้ด้วยเสียงแบบดิจิทัลที่ใช้
แปลงเสียงในซีด-ีรอม หรืออินเทอร์เน็ตมักลงท้ายด้วย .WAV, .MID, .MP3 

☺ แฟ้มวีดิทัศน์ (Video files) บรรจุไว้ด้วยภาพวีดิทัศน์แบบดิจิทัล
ใช้ส าหรับแสดงภาพยนตร์หรือภาพเคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ตมักลงท้ายด้วย 
.AVI, .MPG 



ระบบแฟ้มข้อมูล

Customer File Sales File

แผนกการขาย

Employee File

แผนกบุคคล

แผนกบัญชี

Account File
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3.4.3 ข้อจ ากัดของระบบแฟ้ม  (File-System Limitation)

การเข้าถึงข้อมูลในแฟ้มจะต้องเข้าถึงผ่านระบบการจัดการแฟ้ม ซึ่งมีข้อจ ากัดหลายประการ 
ได้แก่ 

1 )  การควบคุม เกี่ ย วกับความซ้ าซ้ อน  (Redundancy) และความสอดคล้ องกั น 
(Consistency) ของข้อมูลท าได้ยาก 

2) ข้อมูลและโปรแกรมไม่เป็นอิสระ (Program-data dependency) เนื่องจากโปรแกรม
เป็นผู้ครอบครองแฟ้มข้อมูลโดยตรง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างหรือวิธีการเข้าถึงแฟ้ม ย่อมมี
ผลกระทบโดยตรงต่อข้อมูลเดิมที่จัดเก็บ และจ าเป็นต้องแก้โปรแกรมใหม่เสมอ 

หน้า 92 ในหนังสือ



3) ไม่เหมาะกับการใช้ข้อมูลในองค์กรขนาดใหญ่ เพราะเป็นไปได้ยากที่โปรแกรมเมอร์จะคอย
ดูแลจัดการกับข้อมูลและแฟ้มจ านวนมาก ๆ ให้มีความคงสภาพที่ถูกต้องอยู่เสมอ ขาดความยืดหยุ่นในการใช้
ข้อมูลร่วมกัน 

4) ขาดความเป็นมาตรฐาน องค์กรหนึ่ง ๆ อาจมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นหลายแอพพลิเคชั่นใน
ระบบงานต่าง ๆ (โดยโปรแกรมเมอร์หลายคน) การควบคุมเกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก 



ระบบแฟ้มข้อมูล                   ระบบฐานข้อมูล

Customer File Sales File

แผนกการขาย

Employee File

แผนกบุคคล Customer
Employee

Sales
Order

Company
Account

DBMS

แผนกการขาย

แผนกบุคคล

แผนกบัญชี

DBMS

DBMS

แผนกบัญชี

Account File
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3.5.1 ความหมายของฐานข้อมูล (Database) 

ฐานข้อมูล เป็นแหล่งหรือศูนย์รวมของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน มี
กระบวนการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแบบแผน ซึ่งก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแหล่ง
รวมของข้อมูลจากแผนกต่างๆ และถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบภายในฐานข้อมูลชุด
เดียว

หน้า 95 ในหนังสือ



1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร โดยเฉพาะผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database 
Administrator หรือ DBA) 

2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลโดยแปลงข้อมูลแบบเก่าให้เป็น
ฐานข้อมูล และจะต้องมีการแก้ไขโปรแกรมเก่า 

3) การเพิ่มอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อท าให้มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่
ใหญ่ขึ้นมีการเข้าถึง (Access) ข้อมูลที่รวดเร็ว อาจจะต้องมีการเพิ่มโปรเซสเซอร์

4) ค่าใช้จ่ายทางด้านโปรแกรมประยุกต์ 

ข้อเสียของระบบฐานข้อมูล 



อุปสรรคในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

1) ความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลเข้า เนื่องจากไม่มีข้อมูลอื่นที่เข้า
มาเทียบกับข้อมูลในฐานข้อมูลชุดนั้น 

2) การสร้างแฟ้มข้อมูลร่วมเพื่อตอบสนองกับองค์การทุกแผนกกระท า
ได้ยาก เนื่องจากแต่ละแผนกอาจจะต้องการได้ข้อมูลในความละเอียดที่ไม่เท่ากัน

3) เรื่องของความปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องจากทุกแผนกมีการใช้ข้อมูล
ร่วมกันจึงต้องมีการสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นการยุ่งยาก
ส าหรับการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 



ข้อดีของระบบฐานข้อมูล 

1) ลดความยุ่งยากของข้อมูลภายในองค์การโดยรวมข้อมูลไว้ที่จุดหนึ่งและมีผู้ควบคุมดูแล
การใช้ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์และดูแลความปลอดภัย 

2) ลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล (Redundancy)

3) ลดความสับสน (Confusion) ของข้อมูลภายในองค์การ 

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมและการบ ารุงรักษาภายหลังจากระบบสมบูรณ์แล้วจะ
ลดลงเมื่อเทียบกับแบบเก่า 



5) มีความยืดหยุ่นในการขยายฐานข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขท าได้ง่าย
กว่า 

6) การเข้าถึงข้อมูลและความสะดวกในการใช้สารสนเทศมีเพิ่มขึ้น 

7) ข้อมูลที่จัดเก็บมีความทันสมัย เมื่อข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้รับการ
ดูแลปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 



Customer
Employee

Sales
Order

Company
Account

DBMS
แผนกการขาย

แผนกบุคคล

แผนกบัญชี DBMS

DBMS
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ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)



3.5.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : 
DBMS) 

ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือเรียกย่อ ว่า DBMS คือ โปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่นหน้าที่ต่าง ๆ ในการจัดการกับข้อมูล 
รวมทั้งภาษาที่ใช้ท างานกับข้อมูล 

ใชภ้าษา SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้เพื่อให้สามารถท าการก าหนดการ
สร้างการเรียกดู การบ ารุงรักษาฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดการควบคุมการเข้าถึง
ฐานข้อมูล 



1) ประสานงานกับผู้จัดการแฟ้มข้อมูล (File manager) ในการจัดเก็บ เรียกใช้ และแก้ไข
ข้อมูล 

2) ควบคุมความสมบูรณ์แน่นอนของข้อมูลให้อยู่สภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานตลอดเวลา 

3) ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล มิให้ถูกจารกรรม ก่อการร้าย สูญหาย หรือถูกท าลาย
โดยไม่ได้ต้ังใจ 

หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล 



3.5.3 ประเภทของฐานข้อมูล
3.5.3.1 รูปแบบข้อมูลแบบล าดับชั้น/ต้นไม้ (Hierarchical/Tree Model) 

เป็นโครงสร้างแบบล าดับชั้นหรือต้นไม้ เป็นฐานข้อมูลประเภทแรกที่ถูกน ามาใช้ได้
จริงในธุรกิจ มีคุณลักษณะส าคัญดังนี้ 

1) มีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลแบบบนลงล่าง (Top-down) เหมือนโครงสร้างแบบ
ต้นไม้

2) มีโครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูก (PCR Type : 
Parent-Child Relationship) เรคอรด์แรกสุดเรียกว่า รูท (Root) ซึ่งจะมีเพียงหนึ่งเดียวและจะไม่
ขึ้นอยู่กับพ่อ (Parent) ใด ๆ 



3) ทุก เรคอร์ด สามารถมีความสัมพันธ์กับ เรคอร์ดพ่อได้ เพียงหนึ่ ง
ความสัมพันธ์ 

4) ทุกเรคอร์ด สามารถมีคุณสมบัติเป็นเรคอร์ดประเภทพ่อได้ เป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship) 

5) ตัวอย่างของภาษาปฏิบัติการของฐานข้อมูลนี้ ได้แก่ IMS/VS 
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รูปแบบข้อมูลแบบล าดับชั้น/ต้นไม้ (Hierarchical/Tree Model) 

วิชา ระบบฐานข้อมูล

Section 2 #

Student A

Section 1#

Student B Student C Student D Student E

รูท (root)



3.5.3.2 แบบเครือข่าย (Network Model) 

โครงสร้างฐานข้อมูลแบบเครือข่ายจัดเป็นส่วนขยายของโครงสร้างแบบล าดับ
ชั้น/ต้นไม้ เพื่อลดข้อจ ากัดเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในองค์กรขนาดใหญ่ได้
สะดวกขึ้น 

มีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้



1) โครงสร้างของข้อมูลเหมือนกับโครงสร้างแบบล าดับชั้น แต่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์เป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationship) เรียกความสัมพันธ์ว่า
เซ็ทไทป์ (Set Type)

2) สามารถมีเรคอร์ดประเภทรูทได้หลายรูท 

3) เรคอร์ดประเภทลูกสามารถเชื่อมโยงกับเรคอร์ดพ่อได้หลายพ่อ 

4)  DBMS แบบ Network ที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ IDMS 
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แบบเครือข่าย (Network Model)

โครงการ A โครงการ B

หน่วยงาน A หน่วยงาน B หน่วยงาน C หน่วยงาน D



3.5.3.3 เชิงสัมพันธ์ (Relational Model) 

โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นแบบจ าลองที่มีความแพร่หลายมากที่สุดใน
ปัจจุบัน 

เพราะแบบจ าลองเชิงสัมพันธ์นี้ น าเสนอมุมมองของข้อมูลในลักษณะตารางที่
สามารถสื่อสัมพันธ์กับมนุษย์ได้เข้าใจง่ายที่สุด



มีลักษณะดังนี้ 

1) มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบตาราง (Table) ซึ่งเป็นตารางขนาด 2 มิติที่
ประกอบด้วย แถว (Row) กับคอลัมน์ (Column) 

2) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางโดยอาศัยคอลัมน์ที่ปรากฏอยู่ในทั้งสองตาราง 

3) เน้นความง่ายต่อผู้ใช้ระดับต่างๆ 

4) ตัวอย่างของ RDBMS ปัจจุบันได้แก่ Oracle, DB2, Ingres, SyBase, Informix, 
SQL Server เป็นต้น 
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รหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกุล ที่อยู่

434230001 สมชาย ใจดี 11 ม.7 ต.ในเมือง

434230002 สมศรี ใจงาม 22 ม.1 ต.ในเมือง

ตารางนักศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษา

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 434230001

4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 434230002

ตารางการลงทะเบียนเรียน

เชิงสัมพันธ์ (Relational Model) 

คีย์หลัก

คีย์หลัก



3.5.3.4 เชิงวัตถุ (Object-Oriented Model) 

แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented database model) เป็น
เทคโนโลยีที่พัฒนาต่อจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

โดยการจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุให้ความสนใจด้วยการมองทุกสิ่งเป็นวัตถุ มี
คุณลักษณะส าคัญดังนี้



1) โครงสร้างเชิงวัตถุสามารถจัดการกับข้อมูลชนิดใหม่ๆ ได้ ซึ่งประกอบด้วย 
กราฟิก, ออดิโอ, และวีดิทัศน์ 

2) ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ หรือ OODBMS ซอฟต์แวร์ที่เขียนจะมีขนาด
เล็ก สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้

3) วัตถุประกอบด้วย 

3.1) ข้อมูลในรูปแบบข้อความ , เสียง , วีดิทัศน์ และรูปภาพ 

3.2) ค าสั่ง (Instruction) ที่จะกระท าต่อข้อมูล 



4) OODBMS สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานที่จ าเป็นต้องจัดเก็บและ
ประมวลผลเกี่ยวกับมัลติมีเดีย เช่น 

ด้านการแพทย์ ใช้เก็บภาพ X-ray, CAT scans, MRI scans เป็น
ต้น 

ด้านวิศวกรรม ใช้เก็บพิมพ์เขียว, ภาพร่าง, ไดอะแกรม, ภาพถ่าย 
และภาพเขียนแบบ เป็นต้น 

ด้านการศึกษา ใช้ เก็บงานที่ต้องการน าเสนอในรูปแบบของ
มัลติมีเดีย, ในแอพพลิเคชันด้านภูมิศาสตร์ใช้เก็บแผนที่ , แผนที่ทางอากาศ และภาพถ่าย
ดาวเทียม 



องค์กรและการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร 
3.6.1 ลักษณะการท างานและโครงสร้างองคก์ร 

องค์กร (Organization) คือ โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ กลุ่มบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มีความผูกพันกัน ร่วมกันในการผลิตสินค้าหรือบริการ 

โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ประกอบด้วย จ านวนของระดับ
สายการบังคับบัญชา และขนาดการควบคุม การรวมคนเข้าเป็นแผนกงานเพื่อให้เป็นองค์การ
มีการออกแบบให้มีกลไกหรือระบบต่าง ๆ เพื่อการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิผล 
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องค์กรต่าง ๆ สามารถแบ่งการท างานได้เป็น 4 ระดับด้วยกัน

ระดับผู้ปฏิบัติการ (Clerical)

ระดับวางแผนปฏิบัติการ (Operational planning)

ระดับวางแผนการบริหาร (Tactical planning)

ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (Strategic Planning)

โดยในสามระดับแรกนั้นจะจัดอยู่ใน ระดับบริหาร (Management) และระดับ
สุดท้ายจัดอยู่ใน ระดับปฏิบัติการ (Operation)



3.6.2 บุคลากรในแต่ละระดับจะเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

3.6.2.1 ระดับปฏิบัติการ บุคลากรในระดับนี้จะเกี่ยวข้องอยู่กับงานที่ต้องกระท าซ้ า ๆ 
กัน และจะเน้นไปที่การจัดการรายการประจ าวัน 

บุคลากรในระดับนี้เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในฐานะเป็นผู้จัดหาข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ป้อนข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเข้าสู่คอมพิวเตอร์ใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการขาย



3.6.2.2 ระดับวางแผนปฏิบัติการ บุคลากรในระดับนี้  จะเป็นผู้บริหารขั้นต้น ซึ่งมี
หน้าที่ควบคุมการปฏิบัติการงานประจ าวัน และการวางแผนบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ
ระยะเวลาสั้น ๆ เช่น แผนงานประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ หรือประจ าไตรมาส 

ข้อมูลที่ผู้บริหารระดับนี้ต้องการ ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในช่วงเวลา
หนึ่ง ๆ 

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการแผนกขายตรงอาจต้องการรายงานสรุปผลการขายประจ า
ไตรมาสของพนักงานขาย เพื่อประเมินผลงานของพนักงานขายแต่ละคน เป็นต้น 



3.6.2.3 ระดับการวางแผนการบริหาร บุคลากรในระดับนี้จะเป็นผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมี
หน้าที่ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถประสบความส าเร็จตาม
แผนงานระยะยาวที่ก าหนดโดยผู้บริหารระดับสูง

สารสนเทศที่ผู้บริหารระดับนี้ต้องการ มักจะเป็นสารสนเทศตามคาบเวลาซึ่งมีระยะเวลานาน
กว่าผู้บริหารขั้นต้น 

และจะเป็นสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น ของคู่แข่งหรือ
ของตลาดโดยรวม เป็นต้น



3.6.2.4 ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ผู้บริหารในระดับนี้จะเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 
ซึ่งเน้นในเรื่องเป้าประสงค์ขององค์กร 

ระบบสารสนเทศที่ต้องการจะเน้นที่รายงานสรุป รายงานแบบ What-if 

เช่น ต้องการทดสอบว่าถ้าเพิ่มหรือลดงบโฆษณาในสื่อต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อ
ยอดขายอย่างไรบ้าง 

และการวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ (Trend Analysis) 

ตัวอย่างเช่น ประธานบริษัทอาจต้องการรายงานที่แสดงแนวโน้มการขายในอีก 4 ปี
ข้างหน้าของผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดของบริษัท เพื่อดูแนวโน้มในการเติบโตของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ว่าผลิตภัณฑ์ใดจะมีแนวโน้มที่ดีกว่า หรือผลิตภัณฑ์ใดที่อาจสร้างปัญหาให้บริษัทได้ เป็นต้น 
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ระบบสารสนเทศ
ที่รู้จักกันดีคือ

ระบบประมวลผลข้อมูล (DPS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บรหิารระดับสูง (EIS)

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (ES)

3.6.3 การใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร 



3.6.3.1 ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing System) 

ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing System หรือ DPS) หรือบางครั้ง
เรียกว่า ระบบประมวลผลรายการประจ า (Transaction Processing System หรือ TPS) 
หรือระบบประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing หรือ EDP) 

เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลขั้นพื้นฐาน โดยเน้นที่การ
ประมวลผลรายการประจ าวัน (Transaction) และการเก็บรักษาข้อมูล 



3.6.3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS 
คือ ระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยจะรวมทั้งสารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะเป็นอนาคต 

นอกจากนี้ระบบ MIS จะต้องให้สารสนเทศภายในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง 



เพิ่มเติม

ข้อมูล/ปัญหาแบบเป็นโครงสร้าง - มีรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้เลย

ข้อมูล/ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง - มีรูปแบบข้อมูลที่ก าหนดไว้แน่นอนส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่ง
ต้องอาศัยการตัดสินใจเอง

ข้อมูล/ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง - ไม่มีรูปแบบข้อมูลที่ก าหนดไว้แน่นอน ต้องอาศัยการ
พิจารณาตัดสินใจเองทั้งหมด

70



คุณสมบัติของระบบ MIS 

1) สนับสนุนการท างานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล
รายวัน 

2) ใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกันและสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่าง ๆ ใน
องค์กร 

3) จะช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงเรียกใช้ข้อมูลที่เป็น
โครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ 

4) จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป
ขององค์กร 

5) ต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูล และจ ากัดการใช้งานของบุคคลเฉพาะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 



ความแตกต่างของระบบ MIS และ DPS 

1) การใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกันของ MIS แทนการใช้ระบบแฟ้มข้อมูลแบบแยกกัน
ของระบบ DPS ท าให้ความยืดหยุ่นพอท่ีจะให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ 

2) ระบบ MIS จะรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ขณะที่ระบบ DPS มีการใช้งานแยกจาก
กันในแต่ละฝ่าย 

3) ระบบ MIS จะให้สารสนเทศส าหรับผู้บริหารทุกระดับ ในขณะที่ระบบ DPS จะให้
สารสนเทศส าหรับระดับการปฏิบัติการเท่านั้น 



4) สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ ส่วนมากจะได้รับการตอบสนองทันทีจาก
ระบบ MIS 

5) ความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูล On-Line ในขณะที่ระบบ DP มักจะ
ต้องรอให้ถึงเวลาสรุป (จากรายงาน) 



3.6.3.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) หรือ DSS เป็นระบบ
ที่พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS อีกระดับหนึ่ง 



คุณสมบัติของระบบ DSS 

1) ระบบ DSSจะต้องช่วยผู้บริหารในกระบวนการการตัดสินใจ 

2) ระบบ DSS จะต้องถูกออกแบบมาให้สามารถเรียกใช้ทั้งข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง
และแบบไม่มีโครงสร้างแน่นอนได้ 

3) ระบบ DSS จะต้องสามารถสนับสนุนผู้ตัดสินใจได้ในทุกระดับ แต่จะเน้นที่ระดับ
วางแผนบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ 



4) ระบบ DSS จะมีรูปแบบการใช้งานเอนกประสงค์ มีความสามารถในการจ าลอง
สถานการณ์ และมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ส าหรับช่วยเหลือผู้ท าการตัดสินใจ 

5) ระบบ DSS จะต้องเป็นระบบที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ สามารถใช้งานได้ง่าย

6) ระบบ DSS ต้องสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการข่าวสารในสภาพการณ์ต่าง 
ๆ ระบบ DSS ต้องมีกลไกช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 



7) ระบบ DSS ต้องสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลขององค์กรได้ 

8) ระบบ DSS ต้องท างานโดยไม่ขึ้นกับระบบการท างานตามตารางเวลาขององค์กร 

9) ระบบ DSS ต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะรองรับรูปแบบการบริหารงานแบบต่างๆ 



ความแตกต่างระหว่างระบบ DSS และ MIS

1) ระบบ MIS จะถูกออกแบบให้สามารถจัดการเฉพาะกับปัญหาที่มีโครงสร้าง
เท่านั้น ในขณะที่ระบบ DSS ถูกออกแบบให้สามารถจัดการกับปัญหาแบบกึ่งมีโครงสร้างหรือแบบ
ไม่มีโครงสร้างแน่นอน  

2) ระบบ MIS จะถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนงานที่แน่นอน เช่น 
ระบบบัญชี การควบคุมสินค้าคงคลัง ในขณะที่ระบบ DSS เป็นชุดของเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตัดสินใจต่าง ๆ ได้ 

3) ระบบ MIS จะให้รายงานหรือสารสนเทศที่สรุปออกมากับผู้ใช้ ในขณะที่ระบบ 
DSS จะโต้ตอบกับผู้ใช้ทันที 



4) ระบบ MIS ผู้ใช้ไม่สามารถขอให้ระบบสนับสนุนสารสนเทศ ส าหรับการตัดสินใจที่
ต้องการเป็นการเฉพาะ หรือในรูปแบบเฉพาะตัว แต่ในระบบ DSS ผู้ใช้สามารถก าหนดเองได้ 

5) ระบบ MIS จะให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงกับผู้บริหารระดับกลาง ในขณะที่
ระบบ DSS จะให้สารสนเทศที่เหมาะกับทั้งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 



3.6.3.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System) 

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System) 
หรือ EIS เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงโดยเฉพาะ 

หรือสามารถกล่าวได้ว่าระบบ EIS ก็คือส่วนหนึ่งของระบบ DSS ที่แยก
ออกมาเพื่อเน้นในการให้สารสนเทศที่ส าคัญต่อการบริหารแก่ผู้บริหารระดับสูงสุด 



ตัวอย่างของระบบ EIS เช่น รายงานเกี่ยวกับการเงินและสถานภาพทางธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั้งอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สิน เป็นต้น 

โดยระบบอาจแสดงสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งลูกศรหรือสี จะช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถทราบถึงแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว 

ระบบ EIS จะถูกออกแบบให้แสดงสารสนเทศขององค์กรโดยสรุป แต่ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถดูลึกเข้าไปถึงรายละเอียดที่ต้องการได้ โดยการเลือกหัวข้อที่สนใจและ
สั่งให้ระบบแสดงข้อมูลในส่วนนั้นเพิ่มเติม 



คุณสมบัติของระบบ EIS 

1)  มีการใช้งานบ่อย 

2) ไม่ต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์สูง ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย 

3) ความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 

4) การใช้งานใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม 

5) การสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีโครงสร้างแน่นอน 



6) ผลลัพธ์ที่แสดงจะเป็นตัวอักษร ตาราง ภาพและเสียง รวมทั้งระบบ
มัลติมีเดีย 

7) การใช้งานภาพกราฟิกสูง จะใช้รูปแบบการน าเสนอต่างๆ 

8) ความเร็วในการตอบสนองรวดเร็วทันทีทันใด 



ความแตกต่างของระบบ EIS และDSS 

1) ระบบ DSS จะถูกออกแบบเพื่อให้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง แต่ระบบ EIS จะเน้นการให้สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงโดยเฉพาะ 

2) ระบบ DSS จะมีส่วนของการใช้งานที่ใช้ไม่ง่ายเท่ากับระบบ EIS เนื่องจาก
ระบบ EIS เน้นให้ผู้บริหารระดับสูงสุดใช้นั่นเอง 

3) ระบบ EIS สามารถสร้างขึ้นมาบนระบบ DSS เสมือนเป็นระบบซึ่งช่วยให้
สามารถสอบถามและใช้งานข้อมูลได้สะดวกขึ้น



3.6.3.5 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) หรือ ES มีส่วนที่คล้ายคลึงกับระบบอื่น ๆ คือ
เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู้บริหาร แก้ไขปัญหา หรือท าการตัดสินใจได้ดีขึ้น 

แต่ระบบผู้เชี่ยวชาญจะเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (Knowledge) มากกว่า
สารสนเทศ 

และถูกออกแบบมาให้ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ 
โดยใช้หลักการท างานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 



คุณสมบัติของระบบ ES 

1) ช่วยในการเก็บความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งไว้ ท าให้ไม่สูญเสียความรู้นั้น เมื่อ
ผู้เชี่ยวชาญต้อง ออกจากองค์กรหรือไม่ปฏิบัติงานได้ 

2) จะช่วยขยายขีดความสามารถในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารจ านวนมากพร้อม ๆ กัน 

3) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับผู้ท าการตัดสินใจได้เป็นอย่างมาก 



4) จะท าการตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความใกล้เคียงและไม่ขัดแย้งกัน 

5) ช่วยลดการพึ่งพาบุคลคลใดบุคคลหนึ่ง 

6) มีความเหมาะสมที่จะเป็นระบบในการฝึกสอนอย่างมาก 
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