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แบบล าดับชั้น/ต้นไม้ (Hierarchical/Tree Model) 

เป็นโครงสร้างแบบล าดับช้ันหรอืต้นไม ้เป็นฐานขอ้มูลประเภทแรกที่ถูกน ามาใช้ได้จริงในธุรกิจ มี

คุณลักษณะส าคัญดังนี ้

1) มโีครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลแบบบนลงล่าง (Top-down) เหมือนโครงสร้างแบบต้นไม้
2) มโีครงสร้างที่จัดเก็บขอ้มูลในลักษณะความสัมพันธแ์บบพ่อ-ลูก (PCR Type : Parent-Child 

Relationship) เรคอร์ดแรกสุดเรียกว่า รูท (Root) ซ่ึงจะมีเพียงหนึ่งเดียวและจะไม่ข้ึนอยู่กับพอ่ (Parent) ใด ๆ 



รูปแบบข้อมูลแบบล าดับชั้น/ต้นไม้ (Hierarchical/Tree Model) 

วิชา ระบบฐานขอ้มูล

Section 2 #

Student A

Section 1#

Student B Student C Student D Student E

รูท (root)



แบบล าดับชั้น/ต้นไม้ (Hierarchical/Tree Model) (ต่อ)

3) ทุกเรคอร์ด สามารถมคีวามสัมพันธกั์บเรคอร์ดพ่อได้เพียงหนึ่งความสัมพันธ ์

4) ทุกเรคอร์ด สามารถมีคุณสมบัติเป็นเรคอร์ดประเภทพ่อได้ เป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อกลุ่ม 
(One-to-Many Relationship) 

5) ตัวอย่างของภาษาปฏิบัติการของฐานขอ้มูลนี ้ได้แก่ IMS/VS 



รูปแบบข้อมูลแบบล าดับชั้น/ต้นไม้ (Hierarchical/Tree Model) 

วิชา ระบบฐานขอ้มูล

Section 2 #

Student A

Section 1#

Student B Student C Student D Student E

รูท (root)



แบบเครือข่าย (Network Model)

โครงสร้างฐานขอ้มูลแบบเครือข่ายจัดเป็นส่วนขยายของโครงสร้างแบบล าดับช้ัน/

ต้นไม้ เพื่อลดข้อจ ากัด เพิ่มประสิทธิภาพเก่ียวกับการจัดการข้อมูลในองค์กรขนาดใหญ่ได้
สะดวกขึ้น 



มคีุณลักษณะส าคัญ ดังนี้

1) โครงสร้างของขอ้มูลเหมือนกับโครงสร้างแบบล าดับช้ัน แต่มีลักษณะความสัมพันธเ์ป็น แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
(Many-to-Many Relationship) เรียกความสัมพันธว์่า เซ็ทไทป ์(Set Type) 

2) สามารถมเีรคอร์ดประเภทรูทไดห้ลายรูท 

3) เรคอร์ดประเภทลูกสามารถเช่ือมโยงกับเรคอร์ดพ่อได้หลายพ่อ 

4) DBMS แบบ Network ที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ IDMS 



แบบเครือข่าย (Network Model)

โครงการ A โครงการ B

หน่วยงาน A หน่วยงาน B หน่วยงาน C หน่วยงาน D



เชิงสัมพันธ์ (Relational Model) 

โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นแบบจ าลองที่มีความแพร่หลายมากที่สุดใน

ปัจจุบัน 
เพราะแบบจ าลองเชิงสัมพันธ์นี้ น าเสนอมุมมองของข้อมูลใน ลักษณะตาราง ที่

สามารถสื่อสัมพันธกั์บมนุษย์ได้เขา้ใจง่ายที่สุด



มีลักษณะดังนี้ ดังน้ี

1 )  มี ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ ป็ น แ บ บ ต า ร า ง  ( Table) ซ่ึ ง เ ป็ น ต า ร า ง ข น า ด  2 มิ ติ 
ที่ประกอบด้วย แถว (Row) กับคอลัมน์ (Column) 

2) การเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างตาราง โดยอาศัยคอลัมน์ท่ีปรากฏอยู่ในทั้งสองตาราง 
3) เน้นความง่ายต่อผู้ใช้ระดับต่างๆ 
4) ตัวอย่างของ RDBMS ปัจจุบันได้แก่ Oracle, DB2, Ingres, SyBase, Informix, SQL Server เป็นต้น 



รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่

434230001 สมชาย ใจดี 11 ม.7 ต.ในเมือง

434230002 สมศรี ใจงาม 22 ม.1 ต.ในเมือง

ตารางนักศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษา

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 434230001

4122201 ฐานข้อมูลเบือ้งตน้ 434230002

ตารางการลงทะเบียนเรยีน

เชิงสัมพันธ์ (Relational Model) 

คยี์หลัก

คยี์หลัก



เชิงวัตถุ (Object-Oriented Model) 

แบบจ าลองฐานขอ้มูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented database model) เป็นเทคโนโลยีท่ีพัฒนาต่อ

จากฐานขอ้มูลเชิงสัมพันธ ์
โดยการจัดการฐานขอ้มูลเชิงวัตถุให้ความสนใจ ด้วยการมองทุกสิ่งเป็นวัตถุ



1) โครงสร้างเชิงวัตถุสามารถจัดการกับขอ้มูลชนิดใหม่ๆ  ได้ ซ่ึงประกอบด้วย 
มคุีณลักษณะส าคัญ ดังนี ้กราฟิก, ออดิโอ, และวีดิทัศน์ 

2) ระบบการจัดการฐานขอ้มูลเชิงวัตถุ หรือ OODBMS ซอฟต์แวร์ท่ีเขยีนจะมี   
ขนาดเล็ก สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้

3) วัตถุประกอบด้วย 
3.1) ขอ้มูลในรูปแบบข้อความ ,เสียง ,วีดิทัศน์ และรูปภาพ 
3.2) ค าสั่ง (Instruction) ที่จะกระท าต่อข้อมูล 



4) OODBMS สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานที่จ าเป็นต้องจัดเก็บและประมวลผลเก่ียวกับมัลติมีเดีย เช่น 
ด้านการแพทย์ ใช้เก็บภาพ X-ray, CAT scans, MRI scans เป็นต้น 
ด้านวิศวกรรม ใช้เก็บพมิพ์เขยีว, ภาพร่าง, ไดอะแกรม, ภาพถ่าย และภาพเขยีนแบบ เป็นต้น 
ด้านการศึกษา ใช้เก็บงานที่ต้องการน าเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดียในแอปพลิเคชัน
ด้านภูมิศาสตร์ใช้เก็บแผนที,่ แผนที่ทางอากาศ และภาพถา่ยดาวเทียม 



ชทิ แชท 

ทุกเรคอร์ด สามารถมีความสัมพันธ์กบัเรคอร์ดพ่อไดเ้พียงหนึ่งความสัมพันธ์ คือ 

ฐานข้อมูลแบบใด

ล าดับชั้น/ต้นไม้

เครอืข่าย

เชิงสัมพันธ์ 

เชิงวัตถุ



ชทิ แชท 

สามารถมเีรคอร์ดประเภทรูทได้หลายรูท คือ ฐานข้อมูลแบบใด

ล าดับชั้น/ต้นไม้

เครอืข่าย

เชิงสัมพันธ์ 

เชิงวัตถุ



ชทิ แชท 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานที่จ าเป็นต้องจัดเก็บและประมวลผลเกี่ยวกับมลัติมีเดีย คือ 

ฐานข้อมูลแบบใด

ล าดับชั้น/ต้นไม้

เครอืข่าย

เชิงสัมพันธ์ 

เชิงวัตถุ



ชทิ แชท 

มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบตาราง คือ ฐานข้อมูลแบบใด

ล าดับชั้น/ต้นไม้

เครอืข่าย

เชิงสัมพันธ์ 

เชิงวัตถุ



ชทิ แชท 

เน้นความง่ายต่อผู้ใชร้ะดับต่างๆ คือ ฐานข้อมูลแบบใด

ล าดับชั้น/ต้นไม้

เครอืข่าย

เชิงสัมพันธ์ 

เชิงวัตถุ



องค์กรและการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร 

อ ง ค์ ก ร  (Organization) คื อ  โ ค ร ง ส ร้ า ง ที่ ไ ด้ ตั้ ง ขึ้ น ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ่ ม บุ ค ค ล

ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไปที่มีความผูกพันกัน ร่วมกันในการผลิตสินค้าหรือบริการ 

โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ประกอบด้วย จ านวนของระดับสายการบังคับ
บัญชา และขนาดการควบคุม การรวมคนเข้าเป็นแผนกงาน เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการออกแบบ ให้มีกลไกหรือ
ระบบต่าง ๆ เพื่อการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธผิล 



องค์กรตา่งๆ สามารถแบ่งการท างานไดเ้ป็น 4 ระดับ

ระดับผู้ปฏิบัตกิาร (Clerical)

ระดับวางแผนปฏิบัตกิาร (Operational planning)

ระดับวางแผนการบริหาร (Tactical planning)

ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (Strategic Planning)

โดยในสามระดับแรกนั้นจะจัดอยู่ใน ระดับบริหาร (Management) และระดับสุดทา้ยจัดอยู่ใน ระดับ

ปฏิบัติการ (Operation)



บุคลากรในแต่ละระดับจะเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

1) ระดับปฏิบัติการ บุคลากรในระดับนี้จะเก่ียวขอ้งอยู่กับงานที่ต้องกระท าซ้ า ๆ 

กัน และจะเน้นไปที่การจัดการรายการประจ าวัน 
บุคลากรในระดับนี้เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ ในฐานะเป็นผู้จัดหาข้อมูลเข้าสู่

ระบบ 
ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ป้อนข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเข้าสู่

คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศเพื่อการขาย



2) ระดับวางแผนปฏิบัตกิาร

บุคลากรในระดับนี้ จะเป็นผู้บริหารขั้นต้น ซ่ึงมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติการงานประจ าวัน และ

การวางแผนบริหารงานที่เก่ียวข้องกับระยะเวลาสั้น ๆ เช่น แผนงานประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ หรือประจ าไตร
มาส 

ข้อมูลที่ผู้บ ริหารระดับนี้ต้องการ ส่วนมากจะ เ ก่ียวข้องกับการปฏิบัติการในช่วงเวลา
หนึ่ง ๆ 

ตัวอย่างเช่น ผูจ้ัดการแผนกขายตรงอาจต้องการรายงานสรุปผลการขายประจ าไตรมาสของ
พนักงานขาย เพื่อประเมนิผลงานของพนักงานขายแต่ละคน เป็นต้น 



3) ระดับการวางแผนการบริหาร
บุคลากรในระดับนี้จะเป็นผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายต่าง 

ๆ เพื่อให้องคก์รสามารถประสบความส าเร็จตามแผนงานระยะยาวที่ก าหนดโดยผูบ้ริหารระดับสูง
สารสนเทศที่ผู้บริหารระดับนี้ต้องการ มักจะเป็นสารสนเทศตามคาบเวลาซ่ึงมีระยะเวลานาน

กว่าผู้บริหารขัน้ต้น 
และจะเป็นสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร เช่น ของคูแ่ขง่หรือ

ของตลาดโดยรวม เป็นต้น



4) ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
ผูบ้ริหารในระดับนี้จะเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด ซ่ึงเน้นในเร่ืองเป้าประสงค์ขององค์กรระบบ

สารสนเทศที่ต้องการจะเน้นที่รายงานสรุป รายงานแบบ What-if 
เช่น ต้องการทดสอบว่าถ้าเพิ่มหรือลดงบโฆษณาในสื่อต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อยอดขาย

อย่างไรบา้ง 

และการวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ (Trend Analysis) ตัวอย่างเช่น ประธานบริษัทอาจต้องการ
รายงานที่แสดงแนวโน้มการขายในอีก 4 ปขีา้งหน้า ของผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดของบริษัท เพื่อดูแนวโน้มใน
การเติบโตของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ว่าผลิตภัณฑ์ใดจะมีแนวโน้มที่ดีกว่า หรือผลิตภัณฑ์ใดที่อาจสร้างปัญหา
ให้บริษัทได้ เป็นต้น 



กจิกรรม ถามมา ตอบไป 

 เป็นผู้จัดหาข้อมูลเข้าสู่ระบบ คือ การท างานระดับใด
>> ระดับปฏิบัติการ

 ผู้จัดการแผนกขาย คือ การท างานระดับใด
>> ระดับวางแผนปฏิบัติการ

 มักจะเป็นสารสนเทศตามคาบเวลาซ่ึงมีระยะเวลานานกว่าผูบ้รหิารขั้นตน้ คือ การ
ท างานระดับใด
>> ระดับการวางแผนการบริหาร



การใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร 

ระบบสารสนเทศ
ที่รู้จักกันดีคือ

ระบบประมวลผลข้อมูล (DPS) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร (MIS)

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS) 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (ES) 



ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing System) 
ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing System หรือ DPS) หรือบางคร้ังเรียกว่า 

ระบบประมวลผลรายการประจ า (Transaction Processing System หรือ TPS) หรือระบบประมวลผล
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing หรือ EDP) 

เป็นการน าคอมพิวเตอรม์าใช้ในการจัดการขอ้มูลขัน้พืน้ฐาน โดยเน้นที่ การประมวลผล
รายการประจ าวัน (Transaction) และการเก็บรักษาข้อมูล 



เพิ่มเตมิ

ข้อมูล/ปัญหาแบบเป็นโครงสร้าง – มีรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้เลย
ข้อมูล/ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง - ไม่มีรูปแบบข้อมูลที่ก าหนดไว้แน่นอน ต้องอาศัยการพิจารณา
ตัดสินใจเองทัง้หมด
ข้อมูล/ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง - มีรูปแบบข้อมูลที่ก าหนดไว้แน่นอนส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งต้องอาศัยการ
ตัดสินใจเอง



ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร (Management Information System) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS คอื ระบบ

ที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยจะรวมทัง้สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เก่ียวพันกับองค์กรทัง้ในอดีต

และปัจจุบัน รวมท้ังสิ่งท่ีคาดว่าจะเป็นอนาคต 
นอกจากนี้ระบบ MIS จะต้องให้สารสนเทศภายในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพื่อใหผู้บ้ริหาร

สามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง 



คุณสมบัตขิองระบบ MIS 
1) สนับสนุนการท างานของระบบประมวลผลขอ้มูล และการจัดเก็บข้อมูลรายวัน

2) ใช้ฐานขอ้มูล ที่ถูกรวมเขา้ด้วยกันและสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร 
3) จะช่วยให้ผูบ้ริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ขอ้มูลที่เป็นโครงสร้าง

ได้ตามเวลาที่ต้องการ 
4) จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการขอ้มูลที่เปลี่ยนแปลงไปขององคก์ร 
5) ต้องมรีะบบรักษาความลับของขอ้มูล และจ ากัดการใช้งานของบุคคลเฉพาะผูท้ี่เก่ียวข้องเทา่นั้น 



ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ (Decision Support Systems) 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) หรือ DSS เป็น
ระบบที่พัฒนาขึน้จากระบบ MIS อกีระดับหนึ่ง 



คุณสมบัตขิองระบบ DSS 
1) ระบบ DSSจะต้องช่วยผูบ้ริหาร ในกระบวนการการตัดสินใจ 

2) ระบบ DSS จะต้องถูกออกแบบมาให้สามารถเรียกใช้ทั้งข้อมูลแบบก่ึงโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง
แน่นอนได้ 

3) ระบบ DSS จะต้องสามารถสนับสนุนผู้ตัดสินใจได้ในทุกระดับ แต่จะ เน้นที่ระดับวางแผนบริหารและ
วางแผนยุทธศาสตร์

4) ระบบ DSS จะมีรูปแบบการใช้งานเอนกประสงค์ มีความสามารถในการจ าลองสถานการณ์ และมี
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ส าหรับช่วยเหลือผู้ท าการตัดสินใจ 



คุณสมบัตขิองระบบ DSS (ต่อ) 
5) ระบบ DSS จะต้องเป็นระบบที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ สามารถใช้งานได้งา่ย

6) ระบบ DSS ต้องสามารถปรับใหเ้ขา้กับความต้องการขา่วสารในสภาพการณ์ต่าง ๆ 
ระบบ DSS ต้องมีกลไกช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

7) ระบบ DSS ต้องสามารถติดต่อกับฐานขอ้มูลขององค์กรได้ 
8) ระบบ DSS ต้องท างานโดยไม่ข้ึนกับระบบการท างานตามตารางเวลาขององคก์ร 
9) ระบบ DSS ต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะรองรับรูปแบบการบริหารงานแบบต่าง ๆ 



กจิกรรมเปิดแผน่ป้าย

ประมวลผลรายการประจ าวัน #เฉลย  ระบบประมวลผลข้อมูล 



กจิกรรมเปิดแผน่ป้าย

มีความสามารถในการจ าลอง
สถานการณ์

#เฉลย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 



กจิกรรมเปิดแผน่ป้าย

ช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง 

เรียกใชข้้อมูลที่เป็นโครงสร้าง

#เฉลย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร



กจิกรรมเปิดแผน่ป้าย

โต้ตอบกับผู้ใช้ได้
#เฉลย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 



ระบบสารสนเทศเพือ่ผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System) 

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System) หรือ EIS เป็นระบบที่

สร้างข้ึนเพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ 
หรือสามารถกล่าวได้ว่าระบบ EIS ก็คอืส่วนหนึ่งของระบบ DSS ที่แยกออกมาเพื่อเน้นในการให้

สารสนเทศที่ส าคัญต่อการบริหารแก่ผู้บริหารระดับสูงสุด 



ตัวอย่างของระบบ EIS
เช่น รายงานเก่ียวกับการเงินและสถานภาพทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สิน เป็น

ต้น 
โดยระบบอาจแสดงสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซ่ึงลูกศรหรือสี จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงแนวโน้มได้

อย่างรวดเร็ว 
ระบบ EIS จะถูกออกแบบให้แสดงสารสนเทศขององค์กรโดยสรุป แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถดูลึกเข้าไป

ถึงรายละเอียดที่ต้องการได้ โดยการเลือกหัวข้อท่ีสนใจ และสั่งให้ระบบแสดงขอ้มูลในส่วนนั้นเพิ่มเติม 



คุณสมบัติของระบบ EIS 

1)  มีการใช้งานบอ่ย 
2) ไม่ต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์สูง ระบบสามารถใช้งานได้งา่ย 
3) ความยืดหยุ่นสูง สามารถเขา้กันได้กับรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
4) การใช้งานใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม 
5) การสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีโครงสร้างแน่นอน 
6) ผลลัพธ์ท่ีแสดงจะเป็นตัวอักษร ตาราง ภาพและเสียง รวมท้ังระบบมัลติมีเดีย 
7) การใช้งานภาพกราฟิกสูง จะใช้รูปแบบการน าเสนอต่างๆ 
8) ความเร็วในการตอบสนองรวดเร็วทันทีทันใด 



ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)

ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert System) หรือ ES มีส่วนที่คล้ายคลึงกับระบบอื่น ๆ คือ เป็นระบบ
คอมพิวเตอรท์ี่ช่วยผูบ้ริหาร แก้ไขปัญหา หรือท าการตัดสินใจได้ดีข้ึน 

แต่ระบบผูเ้ช่ียวชาญจะเก่ียวขอ้งกับการจัดการความรู้ (Knowledge) มากกว่าสารสนเทศ 
และถูกออกแบบมาให้ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เ ช่ียวชาญที่เป็นมนุษย์ โดยใช้

หลักการท างานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 



คุณสมบัติของระบบ ES 

1) ช่วยในการเก็บความรู้ของผู้เช่ียวชาญในด้านใดด้านหนึ่งไว้ ท าให้ไม่สูญเสียความรู้นั้น เม่ือผู้เช่ียวชาญต้อง
ออกจากองค์กรหรอืไม่ปฏบิัติงานได้ 
2) จะช่วยขยายขดีความสามารถในการตัดสินใจ ให้กับผู้บริหารจ านวนมากพร้อม ๆ กัน 
3) สามารถเพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธผิลให้กับผู้ท าการตัดสินใจได้เป็นอย่างมาก
4) จะท าการตัดสินใจในแต่ละคร้ัง มีความใกล้เคยีงและไม่ขัดแย้งกัน 
5) ช่วยลดการพึ่งพาบุคลคลใดบุคคลหนึ่ง 
6) มีความเหมาะสมที่จะเป็นระบบในการฝึกสอนอย่างมาก 



กจิกรรมเปิดแผน่ป้าย

เหมาะสมที่จะเป็นระบบใน
การฝึกสอน



กจิกรรมเปิดแผน่ป้าย

ส าหรับผูบ้รหิารระดับสูง
โดยเฉพาะ



กจิกรรมเปิดแผน่ป้าย

ไม่ตอ้งมีทักษะทาง
คอมพิวเตอร์สูง



กจิกรรมเปิดแผน่ป้าย

ใชห้ลักการท างานด้วยระบบ
ปัญญาประดิษฐ์



สรุปโมเดลโครงสรา้งองคก์ร

ระดับวางแผนยุทธ์ศาสตร์

ระดับวางแผนการบริหาร

ระดับวางแผนปฏิบัตกิาร

ระดับปฏิบัตกิาร

DSS

EIS

DPS

MIS


