
 UNIT 3 
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
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จุดประสงค์การเรียนรู ้

• อธิบายถึงความหมายของข้อมูลและสารสนเทศได้ 

• บอกประเภทของแฟ้มข้อมูลได้ 

• อธิบายถึงการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทของการจัดระเบียนแฟ้ม
แบบต่าง ๆ พร้อมยกตัวอย่างลักษณะงานได้ 

• อธิบายถึงประโยชน์การจัดการฐานข้อมูลได้ 

• เปรียบเทียบประเภทฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้ 

• อธิบายถึงสารสนเทศที่น ามาใช้ในองค์กรระดับต่าง ๆ  ได้ 

• เปรียบเทียบระบบสารสนเทศในแต่ละประเภทได้ 
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เนื้อหา 

• ข้อมูลและสารสนเทศ 

• การจัดองค์กรแฟ้ม (File Organization) 

• การจัดการฐานข้อมูล (Database management) 

• ประเภทของระบบสารสนเทศ 

• ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 
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•  ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นท่ียังไม่ได้ประมวลผล เช่น ชื่อของ
พนักงานและจ านวนชั่วโมงในการท างานในสัปดาห์, รหัสสินค้าใน
คลังสินค้า หรือในใบสั่งซื้อ เป็นต้น เมื่อข้อเท็จจริงเหล่านั้นถูก
จัดการหรือสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้สื่อความหมายตามที่ต้องการ
ก็จะกลายเป็นสารสนเทศ 
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ข้อมูล (Data) 



ลักษณะของข้อมูลที่จดัเก็บในคอมพวิเตอร์ 

• ข้อมูลประเภทตัวอักษร 

• ข้อมูลประเภทภาพ 

• ข้อมูลประเภทเสียง 

• ข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหว 

• ข้อมูลประเภทตัวเลข 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 



ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

  

ข้อมูลประเภทตัวอักษร  
 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จะใช้การก าหนดรหัสที่เรียกว่า ASCII 
Code โดยใช้กลุ่มของบิตขนาด 8 บิตต่อตัวอักษร ในระบบ
เลขฐานสอง ก าหนดเป็นสัญลักษณ์ได้ทั้งหมด 256 ตัว  ( 0 - 255 ) 

0- 31       =  รหัสที่ใช้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ  
32           = ช่องว่าง ( Space bar )  
33-127     =  ตัวอักษรที่ปรากฏบนแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ    
                   ทั้งหมด เช่น 65 = A 
128-255   =  สัญลักษณ์ พิเศษอื่น ๆ  



 ภาพจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ จ านวนมากที่น ามาประกอบกัน เรียกว่า พิก
เซล (Pixel) 

 GIF (CompuServe  Graphics Interchange Format)  พัฒนาโดย 
CompuServe  เก็บรายละเอียดของสีแบบ 8  บิต ก าหนดความละเอียดของ
สีได้ไม่เกิน 256 สี มีความละเอียดของการแสดงผลขนาดสงูสดุ 64,000 x 
64,000 จุด(Pixels) 

 JPEG  หรือ JPG (Joint Photographic Experts Group)  ไฟล์ที่มีนามสกุล 
เป็น .JPG เก็บรายละเอียดของสีแบบ 24 บิต  ก าหนดความละเอียดของสี
ได้สูงสุดไดถ้ึง 16.7 ล้านสี  

 TIFF หรือ TIF (Tagged Image File Format)  ไฟล์มีนามสกุลเป็น .TIF  
เก็บรายละเอียด   ของสีแบบ 48  บิต 

 XBM (X Bitmap) ใช้แสดงผลบน X window ในระบบปฏิบัติการ UNIX 
 BMP (Bitmap) ไฟล์มีนามสกุลเป็น .BMP มีขนาดใหญ่และไม่ได้รับการบีบ

อัดข้อมูล 
 PNG (Portable Network Graphic) เป็นไฟล์ที่พัฒนาข้ึนมาใช้แทนไฟล์

กราฟิกแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถใช้ได้กับทุก ๆ ระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ 
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 ข้อมูลประเภทภาพ 



ข้อมูลประเภทเสียง 
 

 เป็นการแปลงข้อมูลเสียงท่ีในรูปของสัญญาณอนาลอกเป็น
สัญญาณดิจิตอล เทคนิคที่ใช้ในการแปลงสัญญาณ เรียกว่า PCM 
( Pulse Code Modulation)  
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ข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหว 
 

 การแปลงข้อมูลภาพในรูปสัญญาณดิจิตอล โดยการน าภาพนิ่ง
มาท าเป็นเฟรมที่มีความต่อเน่ืองของภาพจ านวนมาก ๆ  
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ข้อมูลประเภทตัวเลข 
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 ข้อมูลที่สามารถประมวลผลทางคณิตศาสตร์ได้ 

 

 



  

 หน่วยข้อมูลระดับกายภาพ (Physical Component) เป็นหน่วย
ของข้อมูลท่ีถูกรับรู้โดยตรงโดยฮาร์ดแวร์ ได้แก่  

1.บิต (Bit) เป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดทางคอมพิวเตอร์มีเพียง 2 สถานะ 

2. ไบต์ (Byte) เป็นหน่วยรวมของบิต โดย 8 บิต ใช้แทนอักขระ 1 ตัว  

 หน่วยข้อมูลระดับตรรกะ (Logical  Component) เป็นหน่วยของ
ข้อมูลที่ถูกรับรู้และเข้าใจได้โดยมนุษย์ ประกอบด้วย 

1. เขตข้อมูล (Field) เป็นหน่วยรวมของไบต์ ถือเป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด
ที่สื่อความหมายได้ 

2. ระเบียน (Record) เป็นหน่วยรวมของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน 

3. แฟ้ม (File) เป็นหน่วยรวมของระเบียนที่สัมพันธ์กัน 

4. ฐานข้อมูล (Database) เป็นหน่วยรวมของแฟ้มต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 

ปัจจุบันมีหน่วยข้อมูลที่ใหญ่กว่าฐานข้อมูลได้แก่ คลังข้อมูล (Data 
warehousing)  
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ล าดับชั้นของข้อมูล (Hierarchy of Data) 
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วิธีการเข้าถึงข้อมูล (Access Methods) 
 

• การเข้าถึงแบบล าดับ (Sequential access) จะถูกด าเนินการเมื่อ
ระเบียนถูกเข้าถึงตามล าดับของข้อมูลที่จัดเก็บบนสื่อ เป็นวิธีหลัก
ที่ถูกใช้ในการประมวลผลเชิงกลุ่ม (Batch Processing) มีการ
ปรับปรุงข้อมูลเป็นวาระที่แน่นอน เช่น ทุกคืนหรือทุกสัปดาห์ เป็น
ต้น สื่อที่นิยมใช้จัดเก็บได้แก่ เทปแม่เหล็ก 

• การเข้าถึงโดยตรง (Direct Access) บางทีเรียกว่าการเข้าถึงแบบ
สุ่ม (Random Access) ระเบียนจะถูกเข้าถึงโดยตรงไม่
จ าเป็นต้องเริ่มเรียงล าดับจากต้นแฟ้ม โดยอาศัยคีย์หลัก 
(Primary Key) เป็นตัวระบุต าแหน่งของระเบียนที่ต้องการเข้าถึง 
ใช้ส าหรับการประมวลผลแบบต่อตรง (On-line Processing) 
ใช้ได้กับสื่อบันทึกชนิดท่ีสามารถเข้าถึงโดยตรงได้ เช่น จาน
แม่เหล็ก รวมทั้งสื่อบันทึกชนิดใหม่ ๆ 
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การจัดองค์กรของแฟ้มข้อมูล (File Organization) 
 

  เป้าหมายหลักของการจัดองค์กรแฟ้มก็คือ 

• เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงระเบียน 

• ประสิทธิภาพในการใช้พื้นท่ีในสื่อ 

 มาตรฐานการจัดองค์กรของแฟ้ม (File Organization) มี 3 
ชนิด ได้แก ่

• การจัดองค์กรแฟ้มแบบล าดับ (Sequential Organization)  

• การจัดองค์กรแฟ้มแบบล าดับเชิงดัชนี (Indexed-sequential 
Organization)  

• การจัดองค์กรแฟ้มแบบทางตรง (Direct Organization) 
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 การจัดองค์กรแฟ้มแบบล าดับ  
(Sequential Organization) 

 
  ระเบียนในแฟ้มถูกจัดเก็บโดยเรียงล าดับตามค่าของคีย์
หลัก มีประสิทธิภาพมากในงานประมวลผลเชงิกลุม่ 
(Batch System) ที่มีข้อมูลจ านวนมากถูกปรับปรุง (เพิ่ม 
ลบ แก้ไข) ในคราวเดียวกัน โดยจะกระท าในแฟม้รายการ
เปลี่ยนแปลง (Transaction Files) จากนั้นจึงน าผลลพัธ์
ไปปรับปรุงคา่ในแฟ้มหลกั (Master File) อีกที 

 ข้อดี คือ เป็นวิธีจัดการท่ีง่ายที่สุด, ใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ของสื่อบันทึกไดคุ้้มค่าที่สุด , สามารถใช้กับอุปกรณ์
จัดเก็บที่มีราคาต่อไบตต์่ าสุด เช่น เทปแม่เหล็ก 

 ข้อจ ากัด คือ การเพิ่ม, แก้ไข และลบข้อมูลจ าเป็นต้องเริม่
สร้างแฟ้มใหม่ทุกครั้ง ถือเป็นข้อจ ากัดของการประมวลผล
แบบเชิงกลุ่ม 
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การจัดองค์กรแฟ้มแบบล าดับเชิงดัชนี 
(Indexed-sequential Organization) 

 
 ระเบียนจะถูกจัดเก็บเรียงตามล าดับของค่าคีย์หลักในรูปแบบที่สามารถเขา้ถึงแบบ

ล าดับได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยการค้นหาต าแหน่งที่อยู่ผ่านแฟ้มดัชน ี
 แฟ้มดัชนี (Index File) คือ จะเก็บค่าของคีย์หลกัที่เป็นตัวชี้ (Pointer) ไปยัง

ข้อมูลที่ต้องการตามลักษณะเชิงกายภาพของสื่อบันทกึที่ใช ้เช่น แทร็ค (Track) 
และไซลินเดอร์ (Cylinder) เป็นต้น 

 การจัดองค์กรแฟ้มแบบล าดับเชิงดัชนทีี่ได้รับความนิยมสูงสดุได้แก่ ISAM 
(Indexed Sequential Access Method) ของไอบีเอ็ม 

 ข้อดี คือ สามารถเข้าถึงได้ทั้งแบบล าดับ (Sequential) และแบบโดยตรงใน
สภาพแวดล้อมของแอพพลเิคชั่นทั้งแบบเชงิกลุ่ม (Batch) และแบบต่อตรง 
(Online) 

 ข้อจ ากัด คือ ต้องใช้เวลาและพื้นที่ว่างในการจดัการและบ ารุงรักษาแฟ้มดัชนี, 
จ าเป็นต้องเรียงแฟ้ม (File Reorganization) ใหม่เป็นระยะ ๆ เมื่อเวลาผ่าน
ไป 
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การจัดองค์กรแฟ้มแบบทางตรง  
(Direct Organization) 

 
 เป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงระเบียนได้โดยตรงอย่างรวดเร็วที่สุด ไม่จ าเป็นต้องดูแลแฟ้ม

ดัชนี แต่คีย์หลักจะถูกแปลงเป็นหมายเลขต าแหน่งที่เกบ็เชงิกายภาพของสือ่บันทึก โดย
อาศัย Hashing algorithm 

 Hashing algorithm เป็นวิธีค านวณหมายเลขต าแหน่งที่อยูเ่ชงิกายภาพ โดย
นิยมใช้วิธีหารคีย์หลักด้วยตัวเลข Prime number (ตัวเลขที่หารไม่ลงตัวยกเว้น 
1 และตัวมันเอง) ที่มีขนาดเล็กที่สุด 

 ข้อดี คือ เป็นวิธีการเข้าถึงโดยตรงตามต าแหน่งที่อยู่เชงิกายภาพของขอ้มูล เหมาะกับ
แอพพลิเคชั่นในสภาพแวดล้อมแบบต่อตรง (On-line) 

 ข้อจ ากัด คือ ต้องการพื้นที่ว่าง, มีความยุ่งยากหากจะเรียกใช้ระเบียนแบบเรียงล าดับ, 
เวลาที่ใช้อาจนานขึน้กว่าเดิมถ้าค่าคีย์ที่ค้นหาไปตกอยูใ่นบริเวณที่ต าแหน่งชนกนั 
(Collision) บ่อย ๆ และการจัดการชนกันเป็นสิง่ทีต่้องพิจารณา 
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การเก็บขอ้มูลในระบบแฟ้มขอ้มูล 
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 ข้อจ ากัดของระบบแฟ้ม 
 (File-System Limitation) 

 
 การควบคุมความซ้ าซ้อน (Redundancy) และความสอดคล้องกัน 
(Consistency) ของข้อมูลท าได้ยาก 
 ข้อมูลและโปรแกรมไม่เป็นอิสระ (Program-data dependency) 
เนื่องจากโปรแกรมเป็นผู้ครอบครองแฟ้มขอ้มูลโดยตรง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
โครงสร้างหรือวิธีการเข้าถึงแฟ้ม จะกระทบโดยตรงต่อข้อมูลเดิมที่จัดเก็บและจ าเป็นต้องแก้
โปรแกรมใหม่เสมอ 
 ไม่เหมาะกับการใช้ข้อมลูในองค์กรขนาดใหญ่ เพราะเป็นไปได้ยากที่โปรแกรมเมอร์จะคอย
ดูแลจัดการกับข้อมูลและแฟ้มจ านวนมาก ๆ ให้มีความคงสภาพที่ถูกต้องอยู่เสมอ ขาด
ความยืดหยุ่นในการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Inflexible access to shared 
data) เนื่องจากโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลและวิธีการเข้าถงึข้อมูลในแต่ละแอพพลเิคชั่น
ย่อมแตกต่างกันไป 
 ขาดความเป็นมาตรฐาน องค์กรหน่ึง ๆ อาจพัฒนาหลายแอพพลิเคชั่นในระบบงานต่าง ๆ 
(โดยโปรแกรมเมอร์หลายคน) การควบคุมมาตรฐานเป็นไปได้ยาก เช่น มาตรฐานของข้อมูล
ในเขตข้อมูล (ชนิด,ขนาด,รูปแบบ,ขอบเขตของค่าที่เป็นไปได้ เป็นต้น) มาตรฐานด้านระบบ
ความปลอดภัย เป็นต้น 
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 ชนิดแฟ้มข้อมูล 
  แฟ้มเป็นหน่วยรวมของขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีถูกจัดเก็บในรูปแบบของ

คอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บจ าเป็นต้องตั้งชื่อแฟ้ม (File name) และโดยทั่วไปแฟ้มใน
ระบบพีซีมักจะต้องมีนามสกลุหรือสว่นขยายแฟ้ม (File extension) ซึ่งมักมีความยาว
ไม่เกิน 3 ตัวอักษร เพื่อระบุว่าเป็นแฟ้มชนิดใด ทั้งชื่อและส่วนขยายจะถูกค่ันด้วยสัญลักษณ์ “.” 
เช่น แฟ้ม REPORT.DOC เป็นต้น  REPORT จัดเป็นชื่อแฟ้ม และ DOC 
จัดเป็นส่วนขยายแฟ้ม ซึ่งในที่นี้หมายถึง แฟ้มประเภทเอกสาร (Document file)  
 แฟ้มโปรแกรม (Program file) ได้แก่ .COM, .EXE, .BAT แฟ้ม

สนับสนุนโปรแกรม ได้แก่ .DLL, .DRV, .VXD 

 แฟ้มข้อมูล (Data files) ได้แก่ .DOC, .DAT, .MDB, .DBF, 
.XLS, .WRK 

 แฟ้มแอสกี (ASCII file) .TXT จะเก็บเฉพาะตัวอักษร ไม่มีรูปแบบและ
โครงสร้าง 

 แฟ้มภาพ (Image files) ได้แก่ .TIF, .EPS, .JPG, .GIF, .BMP 
 แฟ้มออดิโอ (Audio files) ได้แก่ .WAV, .MID, .MP3 
 แฟ้มวีดิทัศน์ (Video files) ได้แก่ .AVI, .MPG 
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แฟ้มหลักและแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง  
(Master file VS Transaction file) 

 
 แฟ้มหลัก (Master files) เป็นแฟ้มที่บรรจุไว้ด้วยระเบียนข้อมูล

ถาวรที่ไม่ถูกปรับปรุงบ่อย ๆ อย่างเช่น แฟ้มนักศึกษา ที่เก็บ
ข้อมูลส่วนตัวชื่อและที่อยู่ของนักศึกษา แฟ้มสินค้า เป็นต้น 

 แฟ้มรายการเปล่ียนแปลง (Transaction files) เป็นแฟ้ม
ชั่วคราวที่เก็บข้อมูลรายการเปล่ียนแปลงทั้งหมดเพื่อน าไป
ปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มหลักส าหรับการเพิ่ม, แก้ไข, ลบ เช่น 
ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลการขาย ข้อมูลเหล่าน้ีควรถูก
เก็บไว้ในแฟ้มชั่วคราวก่อน จากน้ันจึงน าข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
ในแฟ้มเหล่าน้ีไปปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มหลักอีกทีหน่ึง 
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การประมวลผลแบบกลุ่มและแบบออนไลน์  
(Batch processing  VS Online processing) 
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 การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch processing) ข้อมูลรายการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นวัน ๆ หรือหลายสัปดาห์แล้วจึง
น าไปประมวลผลทั้งหมดในลักษณะเป็นกลุ่มในคราวเดียวกันภายหลัง วิธีการ
เช่นนี้มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าแบบออนไลน์และเหมาะกับงานที่ไม่ต้องการค าตอบแบบ
ทันทีทันใด เช่น การตัดบัญชีรายการเช็ค เม่ือเช็คน าฝากเข้ามาตอนเช้า ธนาคาร
จะบันทึกรายการไว้แต่ยังไม่ได้ค านวณยอดบัญชีให้จนกระทั่งถึงสิ้นวันจึงจะถูก
ค านวณปรับปรุงยอดในบัญชี 

 การประมวลผลแบบออนไลน์ (Online processing) บางทีเรียกว่า 
การประมวลผลแบบทันกาล (Real-time processing) เมื่อป้อน
รายการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รายการเปล่ียนแปลงนั้นจะถูก
น าไปปรับปรุงในแฟ้มหลักทันที เช่น การถอนเงินสดจากบัญชีผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 
ระบบการจองตั๋วเครื่องบิน 
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การจัดการฐานข้อมูล 
 (Database management) 

 การจัดการฐานข้อมูล คือ การบริหารแหล่งข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อการใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดการซ้ าซ้อน รวมทั้งความขัดแย้งของข้อมูล ในอดีตการเก็บ
ข้อมูลมักจะเป็นอิสระต่อกัน เช่น องค์การหนึ่งจะมีแฟ้มบุคคล 
(Personnel) แฟ้มเงินเดือน (Payroll) และแฟ้มสวัสดิการ 
(Benefits) อยู่แยกกัน เวลาต้องการข้อมูลของพนักงานท่านใดจะต้อง
เรียกดูข้อมูลทั้ง 3 แฟ้ม ซึ่งไม่สะดวก ท าให้เกิดแนวคิดการรวมแฟ้มข้อมูลเข้า
ด้วยกันเป็นฐานข้อมูล (Database) และเกิดระบบการจัดการฐานข้อมูล 
(Database Management System : DBMS) เพื่อใช้
สร้างและบ ารุงรักษาฐานข้อมูล แล้วใช้โปรแกรมอื่นที่สร้างขึ้นเรียกใช้ข้อมูลที่อยู่
ในฐานข้อมูล 

 

 

 



ข้อดีของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
 

 ลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการจัดการขอ้มูล 

 ลดความขัดแย้งของขอ้มูลในหนว่ยงานและระบบองค์การ 

 สนับสนนุการใช้ขอ้มูลร่วมกัน 

 เพิ่มความปลอดภัยให้ขอ้มูล 

 ช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้องและทันเหตกุารณ ์

 สามารถควบคุมและสรา้งมาตรฐานของขอ้มูลในองคก์าร 

 สร้างความยืดหยุน่ในการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน ์

 สามารถน าข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ยในการบริการขอ้มูล 

 ข้อมูลมีอิสระจากชุดค าสั่งที่ใช ้

 ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

  



ข้อเสียของระบบการจัดการฐานขอ้มูล 
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  มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร โดยเฉพาะผู้ดแูลระบบฐานข้อมูล (Database 

Administrator: DBA) 

 มีค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานข้อมูล กรณีเปลี่ยนข้อมูลแบบเก่าให้เป็นฐานข้อมูล
และต้องแก้ไขโปรแกรมเก่า 

 หากต้องการจัดเก็บข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว อาจจะต้อง
เพ่ิมโปรเซสเซอร์ 

 ค่าใช้จ่ายด้านโปรแกรมประยุกต์ และอุปสรรคในการพัฒนาระบบข้อมูล เช่น 

1. ความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลเข้าย่อมมีผลกระทบกับหน่วยงานอื่นที่น าข้อมูลนั้น
ไปใช้ 

2. การสร้างข้อมูลร่วมทั้งองค์การท าได้ยากเนื่องจากแต่ละแผนกอาจจะต้องการข้อมูล
ในความละเอียดที่ไม่เท่ากัน ผู้จัดการระดับล่างต้องการใช้ข้อมูลเพื่อท างานวันต่อวัน 
แต่ผู้บริหารระดับสูงต้องการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผน 

3. เนื่องจากทุกแผนกใช้ข้อมูลร่วมกันจึงต้องสร้างระบบความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ข้อมูล
รั่วไหล ต้องก าหนดรหัสผ่าน ก าหนดสิทธ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งยุ่งยาก
ส าหรับการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ไม่เหมือนกับระบบแฟ้มข้อมูล ทุกแผนกมีสิทธ์ิใช้
เครื่องของตนเองได้เต็มที่ มีอิสระในการตัดสินใจ 

 
 



หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล 
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   ประสานงานกับผู้จัดการแฟ้มข้อมูล (File manager) ในการจัดเก็บ 
เรียกใช้ และแก้ไขข้อมูล 

    ควบคุมความสมบูรณ์ของข้อมูลให้อยู่สภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

    ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล 

     สร้างระบบข้อมูลส ารองเพื่อป้องกันความเสียหาย 

     ควบคุมความต่อเนื่องและจัดล าดับการท างานที่เหมาะสม เพื่อการใช้งาน
สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 

 

 

 



 ประเภทของฐานขอ้มูล (Database Models) 
 

 แบบล าดับชั้น/ต้นไม้ (Hierarchical/Tree Model)  

แบบเครือข่าย (Network Model)  

เชิงสัมพันธ์ (Relational Model)  

เชิงวัตถุ (Object-Oriented Model) 
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ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น/ต้นไม้ 
(Hierarchical/Tree Model) 
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  มีโครงสร้างการเก็บข้อมูลแบบบนลงล่าง (Top-down) เหมือนโครงสร้าง
แบบต้นไม้ 

 มีโครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูก (PCR Type 

: Parent-Child Relationship) เรคอรด์แรกสุดเรียกว่า รูท 
(Root)  

 ทุกเรคอร์ด สามารถมีความสัมพันธ์กับเรคอร์ดพ่อได้เพียงหนึ่งความสัมพันธ์ 

 ทุกเรคอร์ด สามารถมีคุณสมบัติเป็นเรคอร์ดประเภทพ่อได้ เป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship)  

DBMS ประเภทนี้ ได้แก่ IBM’s IMS บนสภาพแวดล้อมของ MVS 
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ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น/ต้นไม้ 
(Hierarchical/Tree Model) 
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ข้อดี ข้อเสีย 

1.ความเร็วในการประมวลผลสูงกว่าประเภท
อื่น เนื่องจากความสัมพันธ์ของข้อมูลมีความ
ซับซ้อนน้อยที่สุด 

2.รูปแบบความสัมพันธ์เป็นลักษณะเดียวกัน 
3.เชื่อมโยงไปยังเรคอร์ดอื่นโดยอาศัยตัวชี้ 

(Pointer) จึงไม่มีความซ้้าซ้อนกันของคีย์ 
(Key-Field) 

 

1. โครงสร้างของข้อมูลไม่ยืดหยุ่น 
2. มีความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างข้อมูลและการติดตั้ง 
3. วิธีการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อน 
 

ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น/ต้นไม้ 
(Hierarchical/Tree Model) 

 



ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย  
(Network Model) 
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 โครงสร้างข้อมูลเหมือนกับแบบล าดับชั้น แต่ลดข้อจ ากัดลงหลายประการ 

 มีลักษณะความสัมพันธ์เป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many 

Relationship) เรียกความสัมพันธ์ว่าเซ็ทไทป์ (Set Type)  

 สามารถมีเรคอร์ดประเภทรูทได้หลายรูท 

 เรคอร์ดประเภทลูกสามารถเชื่อมโยงกับเรคอร์ดพ่อได้หลายพ่อ 

 DBMS แบบ Network ได้แก่ IDMS 
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ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย  
(Network Model) 
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ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย  
(Network Model) 

 
ข้อดี ข้อเสีย 

1. ถือเป็นส่วนขยายของโครงสร้างแบบล้าดับ
ช้ัน/ต้นไม้ 

2. สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สร้างความสัมพันธ์ไว้
ได้หลายทิศทาง 

3. มีความเร็วในการประมวลผลสูง 
4. เชื่อมโยงไปยังเรคอร์ดอื่นโดยอาศัยตัวชี้ จึง

ไม่มีความซ้้าซ้อนกันของคีย์ 
 

1. มีค่าด้าเนินการสูง 
2. ต้องใช้วิธีการเข้าถึงที่ซับซ้อน 
3. มีความยุ่งยากในการพัฒนาโปรแกรมใน

กรณีที่ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนมาก 
4. โครงสร้างข้อมูลมีความยืดหยุ่นน้อย 



ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
(Relational Model) 
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 ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน 

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

 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางโดยอาศัยคอลัมน์ที่ปรากฏอยู่ในทั้งสองตาราง 

 เน้นความง่ายต่อผู้ใช้ระดับต่าง ๆ 

 ตัวอย่างของ RDBMS ปัจจุบันได้แก่ Oracle, DB2, Ingres, 

SyBase, Informix, SQL Server เป็นต้น 
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ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
(Relational Model) 
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ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
(Relational Model) 

 
ข้อดี ข้อเสีย 

1. โครงสร้างของข้อมูลมีความยืดหยุ่นสูง 
สามารถเชื่อมโยงกับตารางใหม่ ๆ ได้ไม่
จ้ากัด โดยปราศจากการสร้างความสัมพันธ์
ที่ซับซ้อน 

2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
3. ง่ายต่อการควบคุม 
4. ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม 
5. ง่ายต่อผู้ใช้ระดับต่าง ๆ (User Friendly) 
 

1. มีความซ้้าซ้อนของข้อมูลที่ใช้เป็นคีย์ 
2. มีค่าด้าเนินการสูง (High Overhead) 
3. การประมวลผลช้ากว่าสองแบบแรก 



ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ  
(Object-Oriented Model) 
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 มีรากฐานมาจากแนวคิดภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented 
Programming Language : OOP) โดยอาศัยหลักการที่ว่า นักโปรแกรมไม่
จ าเป็นต้องรู้โครงสร้างในระดับบิตและไบต์ (หรือแม้กระทั่งระเบียนและเขตข้อมูล) มากไปกว่ารู้
เพียงความสามารถในการจัดการกับวัตถุ (Object) และการปฏิบัติการ (Operations) 
กับวัตถุเหล่านั้นก็พอ 

 โครงสร้างของฐานข้อมูลทั้งสามชนิดข้างต้นจะจัดการกับโครงสร้างข้อมูลโดยตรง ซึ่งข้อมูลจะ
แบ่งเป็นเขตข้อมูล แถว และคอลัมน์ แต่โครงสร้างเชิงวัตถุสามารถจัดการกับข้อมูลชนิดใหม่ 
ๆ  ได้ ซึ่งประกอบด้วย กราฟิก, ออดิโอ, และวีดิทัศน์ 

 ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ หรือ OODBMS จะใช้วัตถุ (Object) ที่มีขนาดเล็ก 
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลในรูปแบบข้อความ เสียง วีดิทัศน์ รูปภาพ  
และค าสั่ง (Instruction) ที่จะกระท าต่อข้อมูล 

 OODBMS สามารถประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องจัดเก็บและประมวลผลเกี่ยวกับมัลติมีเดีย 
เช่น ด้านการแพทย์ใช้เก็บภาพ X-ray, CAT scans, MRI scans เป็นต้น ด้าน
วิศวกรรม ใช้เก็บพิมพ์เขียว ภาพร่าง ไดอะแกรม ภาพถ่าย และภาพเขียนแบบ เป็นต้น ด้าน
การศึกษา ใช้เก็บงานที่ต้องการน าเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดีย ในแอพพลิเคชันด้าน
ภูมิศาสตร์ใช้เก็บแผนที่ แผนที่ทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม 
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ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ  
(Object-Oriented Model) 

 



สารสนเทศ (Information) 
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 ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล (ได้แก่ เรียงล าดับ, แยกประเภท, 
ค านวณ, เปรียบเทียบ, วิเคราะห์) พร้อมที่จะน าไปใช้งานได้ทันที 

สารสนเทศไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้าย เนื่องจากสารสนเทศของระบบงานหนึ่งอาจ
ถูกน าไปเป็นข้อมูลของอีกระบบงานหนึ่งก็ได้ 

 

 

 

 



ลักษณะของสารสนเทศที่ด ี
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 ข้อมูลเข้าไม่ว่าจะได้มาจากแหล่งใด หรือมีลักษณะเช่นใดก็ตาม สิ่งส าคัญคือ
ข้อมูลจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ถ้าข้อมูลที่น าเขา้ไปประมวลผลเป็นขอ้มูล
ที่ไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่สามารถน าไปใช้อ้างองิหรือไปใช้ประโยชน์ได้ ดังค าที่กล่าวว่า 
“Garbage in, Garbage out” นั่นคือเมื่อใส่ขยะเข้าไปสิง่ที่ได้ก็เป็นขยะเช่นกนั 
ลักษณะของขอ้มูลทีด่ี มี 8 ประการ คือ 

• ความถูกต้อง (Accuracy) 

• ความสมบูรณ์ (Completeness) 
• ทันต่อเวลา (Timeliness) 

• ความคุ้มค่า (Economical) 

• ความยืดหยุ่น (Flexible) 

• ความน่าเชื่อถือ (Reliable) 

• ความง่าย (Simple) 

• สามารถทวนสอบได้ (Verifiable) 
 

 

 
 



ประเภทของระบบสารสนเทศ 
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ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing Systems หรือ DPS)  

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information 

System หรือ MIS)  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System หรือ 
DSS)  

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information 

System หรือ EIS)  

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems หรือ ES) 
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การจัดโครงสร้างองค์กร 

องค์กรโดยทั่วไปจะแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ระดับ คือ 
1. ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (Strategic planning) 

2. ระดับวางแผนการบริหาร (Tactical planning) 

3. ระดับวางแผนปฏิบัติการ (Operational planning) 

4. ระดับผู้ปฏิบัติการ (Clerical) 



ความเกี่ยวข้องระหว่างบุคลากรและระบบ
สารสนเทศ 
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ระดับวางแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว 

ระดับวางแผนการบริหาร 

ระดับวางแผนปฏิบัติการ 

ระดับผู้ปฏิบัติการ 

EIS, DSS 

DSS, MIS 

MIS, DPS 

DPS 



 ความเกี่ยวข้องระหว่างบุคลากรและระบบ
สารสนเทศ 

 

สื่อประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

  

1.  ระดับปฏิบัติการ จะอยู่กับงานที่ต้องท าซ้ า ๆ เน้นไปที่การจัดการรายการประจ าวัน และจัดหา
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เช่น ป้อนข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าในระบบสารสนเทศเพื่อการขาย 

2. ระดับวางแผนปฏิบัติการ มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานประจ าวัน และวางแผนบริหารงานที่
เกี่ยวข้องกับระยะเวลาสั้น ๆ เช่น แผนงานประจ าวัน สัปดาห์ หรือไตรมาส จึงต้องการ
สารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น ต้องการรายงานสรุปการขายประจ า
ไตรมาสของพนักงานขาย เพื่อประเมินผลงานของพนักงานขายแต่ละคน 

3. ระดับวางแผนการบริหาร  มีหน้าที่วางแผนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานระยะยาว จึงต้องการ
สารสนเทศที่มีคาบเวลานานกว่าผู้บริหารขั้นต้น และรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร เช่น คู่แข่ง หรือตลาดโดยรวม นอกจากนี้ ยังต้องการระบบรายงานการวิเคราะห์แบบ 
ถ้า-แล้ว (What-If) ซึ่งสามารถทดสอบได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์นี้แล้ว สารสนเทศจะ
เปลี่ยนเป็นเช่นใด เช่น ต้องการผลการขายประจ าปีเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง รวมทั้งอาจ
ต้องการทดสอบว่าถ้าเพิ่มหรือลดงบโฆษณาในสื่อต่าง ๆ จะมีผลกระทบอย่างไร 

4. ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด จะเน้นที่เป้าประสงค์ขององค์กร 
ต้องการสารสนเทศที่เน้นรายงานสรุป รายงานแบบ What-if และการวิเคราะห์แนวโน้มต่าง 
ๆ (Trend Analysis) เช่น ต้องการรายงานแนวโน้มการขายในอีก 4 ปีข้างหน้าของ
ผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดของบริษัท เพื่อดูแนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์ 
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ระบบสารสนเทศ ระดับวางแผน
ปฏิบัติการ 

ระดับวางแผนการบริหาร ระดับวางแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว 

ความถี่ สม่ าเสมอ ซ้ าซ้ า มักจะท าเป็นประจ า เมื่อต้องการ 
ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นตามที่คาด อาจไม่เหมือนที่คาด มักจะไม่เหมือนที่คาด 
ระยะเวลา อดีต เปรียบเทียบ อนาคต 
รายละเอียด มีรายละเอียดมาก ถูกสรุปแล้ว ถูกสรุปแล้ว 

แหล่งข้อมูล ภายใน ภายในและภายนอก ภายในและภายนอก 
ลักษณะของข้อมูล เป็นโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง ไม่เป็นโครงสร้าง 

ความแม่นย า มีความแม่นย าสูง ใช้การคาดการณ์บ้าง ใช้การคาดการณ์สูง 

ผู้ใช้ หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง 
ระดับการตัดสินใจ เกี่ยวกับงานที่ท า จัดสรรทรัพยากรและควบคุม วางเป้าประสงค์ 

สรุปความแตกต่างของสารสนเทศในระดับบริหารท้ัง 3 ระดับ 



ระบบประมวลผลข้อมูล  
(Data Processing System : DPS)  
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 เน้นที่การประมวลผลรายการประจ าวัน (Transaction) และการเก็บรักษา
ข้อมูล 

 มักจะอยู่เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจเท่านั้น เช่น ฝ่ายการเงินและบัญชี  ฝ่าย
ผลิต  ฝ่ายการตลาด  

 ข้อมูลจะถูกป้อนและจัดเก็บ และถูกแก้ไขระหว่างการประมวลผลรายการประจ าวัน 
ผลลัพธ์จะแสดงออกมาตามคาบเวลาที่ก าหนด เช่น ใบส่งของ รายงานประจ าเดือน 

 ใช้งานได้ถึงผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (Operational management) 

เท่านั้น 



ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
(Management Information System: MIS) 
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 จะรวมทั้งสารสนเทศภายในและภายนอกที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต 

 สามารถสนับสนุนสารสนเทศให้ทั้งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 
 จะเน้นให้มองเห็นแนวโน้มและภาพรวมขององค์กรในปัจจุบัน 
 สามารถควบคุมและตรวจสอบผลงานของระดับปฏิบัติการได้ 
 ขอบเขตของรายงานจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสารสนเทศและจุดประสงค์ในการใช้ 

โดยอาจมีรายงานตามสภาวะการณ์ หรือเหตุผิดปกติ เช่น การวิเคราะห์การขาย
แยกตามพื้นที่ การวิเคราะห์ต้นทุน งบประมาณประจ าปี การวิเคราะห์การลงทุน 



 คุณสมบัติของระบบ MIS 
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1. สนับสนุนการท างานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลรายวัน 
2. ใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกันและสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร 
3. ช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงเรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างได้

ตามเวลาที่ต้องการ 
4. มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร 
5. มีระบบรักษาความลับของข้อมูล และจ ากัดการใช้งานของบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง

เท่านั้น 



 ความแตกต่างของระบบ MIS และ DP 
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ประเด็นเปรียบเทียบ DP MIS 

มีการใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกัน ไม่มี หรือ มีน้อยมาก มาก 

มีการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ไม่มี หรือ มีน้อยมาก มาก 

การให้สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ ทุกระดับ 

การตอบสนองสารสนเทศแก่ผู้บริหาร ต้องใช้เวลารวบรวม ทันท ี

ความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูล On-Line ต้องรอเวลาสรุป ทันท ี



ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
(Decision Support Systems: DSS) 
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 พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS อีกระดับหนึ่ง 
 ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างสะดวก โดยอาจจะช่วยผู้ตัดสินใจในการเลือก

ทางเลือก หรืออาจมีการจัดอันดับให้ทางเลือกต่าง ๆ ตามวิธีที่ผู้ตัดสินใจก าหนด 
 เป็นระบบสารสนเทศแบบตอบโต้ได้ ซึ่งจะใช้ชุดเครื่องมือที่ประกอบขึ้นจากทั้ง

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยให้ผู้ตัดสินใจให้สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด เช่น 
การแสดงกราฟิกแบบต่าง ๆ หรือ ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) 

 มีการใช้โมเดลการวางแผนและท านาย รวมทั้งการใช้ภาษาในการซักถามที่
ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ หรือแม้แต่ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ
เรียกใช้สารสนเทศที่ต้องการได้ โดยไม่จ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 



คุณสมบัติของระบบ DSS 
 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

  

1. ช่วยผู้บริหารในกระบวนการการตัดสินใจ 
2. สามารถเรียกใช้ทั้งข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างได้ 
3. สนับสนุนผู้ตัดสินใจได้ในทุกระดับ แต่จะเน้นที่ระดับวางแผนบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ 
4. มีรูปแบบการใช้งานเอนกประสงค์ มีความสามารถในการจ าลองสถานการณ์ และมีเครื่องมือใน

การวิเคราะห์ส าหรับช่วยเหลือผู้ท าการตัดสินใจ 
5. เป็นระบบที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ สามารถใช้งานได้ง่าย ผู้บริหารต้องสามารถใช้งานได้โดยพึ่งความ

ช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญน้อยที่สุด หรือไม่พึ่งเลย 
6. สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการข่าวสารในสภาพการณ์ต่าง ๆ และมีกลไกช่วยให้สามารถ

เรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
7. สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลขององค์กรได้ 
8. ท างานโดยไม่ขึ้นกับระบบการท างานตามตารางเวลาขององค์กร 
9. มีความยืดหยุ่นพอที่จะรองรับรูปแบบการบริหารงานหลากหลาย 



ความแตกต่างของระบบ DSS และ MIS 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

  

ประเด็นเปรียบเทียบ MIS DSS 

การจัดการปัญหา แบบโครงสร้าง กึ่งโครงสร้างหรือไม่มี
โครงสร้าง 

การสนับสนุนการตัดสินใจ งานที่แน่นอน ปรับตามสถานการณ์ 

ลักษณะของการให้สารสนเทศ รายงานสรุป โต้ตอบทันท ี

การก าหนดรูปแบบของสารสนเทศ ระบบก าหนดให ้ ตามต้องการ 

การให้สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ระดับกลาง ระดับกลาง และระดับสูง 



ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง 
(Executive Information System: EIS) 

 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

 สนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ 
 ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ DSS ที่แยกออกมาเพื่อเน้นในการให้สารสนเทศที่ส าคัญต่อการ

บริหารแก่ผู้บริหารระดับสูงสุด 
ลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง 

ลักษณะ รายละเอียด 

ระดับการใช้งาน มีการใช้งานบ่อย 
ทักษะทางคอมพวิเตอร์ ไม่จ าเป็นต้องมีทักษะสูง ระบบสามารถใช้งานได้งา่ย 
ความยืดหยุ่น สูง จะต้องสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการท างานของผู้บรหิาร 
การใช้งาน ใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม 
การสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้บริหารระดับสูง ไม่มีโครงสร้างทีแ่นน่อน 
การสนับสนุนข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ผลลัพธ์ที่แสดง ตัวอักษร ตาราง ภาพและเสียง รวมทั้งระบบมัลติมีเดีย 
การใช้งานภาพกราฟิก สูง จะใช้รูปแบบการน าเสนอต่าง ๆ 
ความเร็วในการตอบสนอง จะต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทันทีทนัใด 



ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง 
(Executive Information System: EIS) 

 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

 ระบบ EIS จะใช้ข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร (เช่น รายงานจากหน่วยงานของ
รัฐบาล หรือข้อมูลประชากร) น ามาสรุปอยู่ในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบ และใช้ในการตัดสินใจ
โดยผู้บริหารได้ง่าย 

 ตัวอย่างของระบบ EIS เช่น รายงานการเงินและสถานภาพทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สิน หรือจ านวนลูกค้าเฉลี่ยต่อนาทีที่ใช้บริการสนับสนุนหลังการขายทาง
โทรศัพท์ โดยระบบอาจแสดงลูกศรหรือสีที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงแนวโน้มได้อย่าง
รวดเร็ว 

 ระบบ EIS ถูกออกแบบให้แสดงสารสนเทศขององค์กรโดยสรุป แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถดู
ลึกเข้าไปถึงรายละเอียดที่ต้องการได้ 



จุดเด่นและจุดด้อยของระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง 

 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

จุดเด่น จุดด้อย 
1. ง่ายต่อผู้บริหารระดับสูงในการใช้งาน 1.มีข้อจ ากัดในการใช้งาน 
2.การใช้งานไม่จ าเป็นต้องมีความรู้เรื่อง

คอมพิวเตอร์ 
2.อาจท าให้ผู้บริหารจ านวนมากรู้สึกว่าได้รับ

ข้อมูลมากเกินไป 

3. ให้สารสนเทศสรุปของผู้บริหารในเวลา
ที่ต้องการ 

3.ยากต่อการประเมินผลประโยชน์ที่ได้จาก
ระบบ 

4.ท าให้เข้าใจสารสนเทศได้ดีขึน้ 4. ไม่สามารถท าการค านวณที่ซับซ้อนได้ 
5.มีการกรองข้อมูลท าให้ประหยัดเวลา 5.ระบบอาจจะใหญ่เกินกว่าที่จะจัดการได้ 
6.ท าให้ระบบสามารถติดตามสารสนเทศ

ได้ดีขึ้น 
6.ยากต่อการรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา 

7.ก่อให้เกิดปัญหาการรักษาความลับของ
ข้อมูล 



ความแตกต่างของระบบ EIS และ DSS 
 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

1. ระบบ DSS ถูกออกแบบเพื่อให้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับกลางถึงระดับสูง แต่ระบบ EIS จะเน้นการให้สารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง
โดยเฉพาะ 

2. ระบบ DSS จะมีส่วนของการใช้งานที่ใช้ไม่ง่ายเท่ากับระบบ EIS เนื่องจากระบบ EIS 
เน้นให้ผู้บริหารระดับสูงสุดใช้นั่นเอง 

3. ระบบ EIS สามารถสร้างขึ้นมาบนระบบ DSS เสมือนเป็นระบบที่ช่วยให้สอบถามและใช้
งานข้อมูลได้สะดวกขึ้น ระบบ EIS จะส่งต่อการสอบถามนั้นไปยังระบบ DSS และท า
การสรุปข้อมูลที่ระบบ DSS ส่งมาให้อยู่ในรูปที่ผู้บริหารสามารถเข้าใจได้ง่าย 

 



ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System: ES) 
 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

 เป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารแก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจได้ดีข้ึน 

 เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (Knowledge) มากกว่าสารสนเทศ และถูกออกแบบมา
ให้ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ โดยใช้หลักการท างานด้วย
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 

 ระบบจะโต้ตอบกับมนุษย์ โดยมีการถามข้อมูล ให้ข้อแนะน า และช่วยเหลือในกระบวนการ
ตัดสินใจ ระบบจะจ าลองความรู้ของผู้เช่ียวชาญจริง ๆ มา โดยผู้เชี่ยวชาญในที่นี้อาจเป็นได้ทั้ง
ผู้เช่ียวชาญในการบริหาร ผู้เช่ียวชาญในเรื่องภาษี ผู้เช่ียวชาญในเรื่องยา หรือแม้แต่
ผู้เช่ียวชาญในการท าอาหารก็ตาม 

 



คุณสมบัติของระบบผู้เชี่ยวชาญ 
 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

1. ช่วยในการเก็บความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งไว้ ท าให้ไม่สูญเสีย
ความรู้นั้น เมื่อผู้เชี่ยวชาญต้องออกจากองค์กรหรือไม่อาจจะปฏิบัติงานได้ 

2. ช่วยขยายขีดความสามารถในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารจ านวนมากพร้อม ๆ 
กัน 

3. สามารถเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้กับผู้ท าการตัดสินใจได้เป็น
อย่างมาก 

4. ท าให้การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความใกล้เคียง และไม่ขัดแย้งกัน 

5. ช่วยลดการพึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

6. มีความเหมาะสมที่จะเป็นระบบในการฝึกสอนอย่างมาก 
 



บทสรุป 
 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

  

 ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงในเบื้องต้น  
 สารสนเทศ เป็นผลลัพธ์ของข้อมูลที่ผ่านประมวลผลแล้ว พร้อมที่จะใช้งานได้

ทันที  
 สารสนเทศที่ด ีควรประกอบด้วย (1) มีความถูกต้อง (2) สมบูรณ์ (3) ทันต่อเวลา 

(4) ความคุ้มค่า (5) ความยืดหยุ่น (6) ความน่าเชื่อถือ (7) ความง่าย และ (8) 
ทวนสอบได้ 

 หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุดที่มีความหมายตอ่ผูใ้ช้คอื เขตข้อมูล (Field) เช่น รหัส
นักศึกษา, ชื่อนักศึกษา และถ้าเราน าฟิลด์หลาย ๆ มารวมกันจะเป็นระเบียน (Rec
ord) ถ้าน าระเบียนหลาย ๆ ระเบียนมารวมกันจะกลายเป็นแฟ้ม (File) 

 แฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แฟ้มข้อมูลหลัก และแฟ้มรายการปรับปรุง 
 วิธีการประมวลผลแฟ้มข้อมูล แบ่งเป็น การประมวลผลแบบกลุ่ม กับแบบออนไลน ์
 การจัดการกับระเบียนแฟ้มข้อมูลมี 3 วิธี คือ (1) แบบล าดับ (2) แบบตรงหรือ

แบบสุ่ม และ (3) แบบล าดับเชิงดัชนี 



บทสรุป 
 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

  

 การจัดข้อมูลแบบแฟ้มมีข้อจ ากัด คือ (1) การซ้ าซ้อนของข้อมูล (2) 
ข้อมูลและโปรแกรมขึ้นต่อกัน (3) ขาดความยืดหยุ่น (4) ขาดความ
ปลอดภัยของข้อมูล และ (5) ขาดความสะดวกในการใช้และการแบ่งปัน
กัน 

 การแก้ปัญหาระบบแฟ้ม โดยน าข้อมูลมารวมกันเป็นฐานข้อมูล 
 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างข้อมูลกับผู้ใช้ มี

หน้าที่ (1) ประสานงานกับตัวจัดการแฟ้มข้อมูลในการจัดเก็บ เรียกใช้ และ
แก้ไขข้อมูล (2) ควบคุมความสมบูรณ์ของข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
ตลอดเวลา (3) ควบคุมความปลอดภยัของข้อมูล (4) สร้างระบบส ารอง
ข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหาย และ (5) ควบคุมความต่อเนื่องและ
จัดล าดับการท างานที่เหมาะสม เพื่อใช้งานสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

 ฐานข้อมูล แบ่งได้ 4 ประเภท คือ (1) ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น/ต้นไม้ (2) 
ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (3) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และ (4) ฐานข้อมูล
เชิงวัตถุ 



บทสรุป 
 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

  

ระบบสารสนเทศแบ่งได้ 5 ระดับ คือ  
1. ระบบประมวลผลข้อมูล เป็นระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน เน้นที่การ

ประมวลผลรายการประจ าวัน 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นระบบช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการ

วางแผนการควบคุม และปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง 
3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารระดับวางแผนและ

วางแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจ ซึ่งสนับสนุนความ
ต้องการเฉพาะของผู้บริหารแต่ละคน 

4. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง เป็นระบบที่สนับสนุนสารสนเทศ
และการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ 

5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารแก้ไขปัญหา หรือท าการ
ตัดสินใจได้ดีขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้มากกว่าสารสนเทศ 



ค าถามท้ายบท 
 

สื่อประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

  

1. จงอธิบายลักษณะของข้อมูลที่ดีว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
2. จงอธิบายวิธีการจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
3. จงอธิบายวิธีการประมวลผลข้อมูลว่ามีกี่แบบ อะไรบ้าง 
4. จงอธิบายองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล  พร้อมทั้งยกตัวอย่างระบบ
ฐานข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

5. จงอธิบายประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล 
6. จงอธิบายความหมายของระบบสารสนเทศตอ่ไปนี้ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ 
• DP 
• MIS  
• DSS 
• EIS 
• ES 

7.จงอธิบายความแตกต่างระหว่างระบบสารสนเทศดงัตอ่ไปนี้ 
• MIS กับ DP 
• DSS กับ MIS 
• EIS กับ DSS 


