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จุดประสงค์การเรียนรู ้

• ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสรา้งของระบบสารสนเทศได้ 

• ผู้เรียนสามารถจ าแนกประเภทของระบบสารสนเทศได้ 

• ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบสารสนเทศส าหรบัผู้บรหิารได้ 

• ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบสารสนเทศส าหรบักลุ่มบคุคลในการตัดสินใจ ระบบ

สารสนเทศทางภมูิศาสตร ์และปัญญาประดิษฐ์ได้ 
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เนื้อหา 

• โครงสร้างของระบบสารสนเทศ 

• ประเภทของระบบสารสนเทศ 

• ระบบสารสนเทศส าหรบัผู้บริหาร 

• ระบบสารสนเทศส าหรบักลุ่มบุคคลในการตัดสินใจ  

• ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

• ปัญญาประดิษฐ ์

• ระบบผู้เชี่ยวชาญ  

• Neural  Networks 

• Genetic  Algorithm  

• บทสรุป 
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2.1 โครงสร้างของระบบสารสนเทศ 

•  ระบบสารสนเทศส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างคลา้ยรูปพีระมิด 
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Strategic Planning 

Management Control 

Operation Control 

Transaction Processing 
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2.2 ประเภทของระบบสารสนเทศ 

• จัดแบ่งตามวิธีการได้มาของสารสนเทศ 

– สารสนเทศแบบเป็นทางการ จะเป็นสารสนเทศที่ได้มาด้วยวิธีการแบบมีแบบแผนและเป็นทางการ 

– สารสนเทศแบบไม่เป็นทางการ  เป็นสารสนเทศที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่มีรูปแบบไม่มีแบบแผนที่

แน่นอน เช่น ความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ ข่าวลือ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

 

 

 

MIS 

4132101 



www.company.com 

• จัดแบ่งตามแหล่งที่ได้มาของสารสนเทศ 

– สารสนเทศจากสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นสารสนเทศจากภายนอกองค์กร และมีผลการะทบหรือมี

ส่วนเก่ียวข้องกับองค์กร เช่น ข้อมูลลูกค้า  แนวโน้มตลาด เป็นต้น 

– สารสนเทศจากสภาพแวดล้อมภายใน เป็นสารสนเทศที่เกิดขึ้นจากภายในองค์กรทั้งที่มีตัวตนและไม่มี

ตัวตน เช่น ลูกจ้าง เครื่องจักร วัตถุดิบ แรงงานสัมพันธ์เป็นต้น 
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• จัดแบ่งตามกรอบของเวลา 

– สารสนเทศท่ีเป็นประวัติศาสตร์ เป็นสารสนเทศท่ีเกิดขึ้นในอดีต 

– สารสนเทศเพื่อการวางแผน เป็นสารสนเทศที่สามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 

แผนงานงบประมาณ 

– สารสนเทศเพื่อการควบคุม เป็นสารสนเทศที่แสดงถึงสิ่งท่ีก าลังด าเนินงานอยูโ่ดยเปรียบเทียบกับ

สารสนเทศเพื่อการวางแผน ผู้บริหารจะใช้ในการควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนงาน 
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• จัดแบ่งตามวิธีการประมวลผลที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร ์

– การประมวลผลแบบกลุ่มก้อน(Batch Processing System)  

– ประมวลผลแบบ(Interactive)โต้ตอบ เป็นการประมวลผลท่ีมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันระหว่างคน 
กับ คอมพิวเตอร์ เช่น งานออกบิลขณะท่ีป้อนรหัสข้อมูลลูกค้าที่มีใบสั่งซื้อเข้ามา เครื่องจะโต้ตอบ

โดยแสดงชื่อท่ีอยู่และยอดเงินค้างช าระออกมาทางจอภาพทันที  

– การประมวลผลแบบทันที (On Line Processing System) เป็นการประมวลผลที่

กระท าทันทีที่รับข้อมูลมา เช่น การเบิกเงินจากตู้ ATM 
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• จัดแบ่งตามโครงสร้างขององค์กร 

– ระบบสารสนเทศของหน่วยงานย่อย หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีออกมาส าหรับหน่วยงานใด

หน่วยงานหนึ่งขององค์กร 

– ระบบสารสนเทศของท้ังองค์กร หมายถึง ระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่การเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

อื่นทั้งหมดในองค์กร 

– ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหว่างองค์การ หมายถึง เป็นระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับองค์การอื่น 

ๆ ภายนอกต้ังแต่ 2 องค์การขึ้นไป 
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•  จัดแบ่งตามหน้าทีข่ององค์การ (Classification by Functional Area) 

– ฝ่ายการตลาด  

– ฝ่ายการผลิต 

– ฝ่ายการสนับสนุน 

– ผ่ายการเงินและบัญชี 

– ฝ่ายการประมวผล 

– ฝ่ายบริหารระดับสูง 
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ระบบย่อยทีแ่ยกตาม
หน้าที ่

การน าสารสนเทศไปใช้ 

ฝ่ายการตลาด 
 
ฝ่ายการผลติ 
 
ฝ่ายการสนับสนุน 

 
ฝ่ายงานบุคคล 
  
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
  
ฝ่ายการประมวลผล 
 
ฝ่ายบริหารระดับสูง 

พยากรณ์การขาย วางแผนการขาย วิเคราะห์ลูกค้าและการ
ขาย 
วางแผนการผลติ และจัดตารางการผลติ วเิคราะห์และควบคุม
ค่าใช้จ่าย 
วางแผนและควบคุมการจัดซ้ือ การคงคลัง และการจัด
จ าหน่าย 
วางแผนความต้องการบุคคลากร วิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ปฏบิัติงานและอตัราเงินเดือน 
วิเคราะห์ด้านการเงิน วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วางแผนความ
ต้องการเงินทุน และการวดัรายได้ 
วางแผนระบบสารสนเทศ  วิ เคราะ ห์ ค่ า ใ ช้ จ่ าย  และ
ประสิทธิผล 
วางแผนกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากร 
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•  จัดแบ่งตามการให้การสนับสนุนของระบบสารสนเทศ 

– ระบบสารสนเทศแบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing 

System) 

– ระบบสารสนเทศแบบรายงานเพื่อการจัดการ (Management Reporting 

System) 

– ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 
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ผู้บริหาร 

ระดับสูง DSS 

ผู้บริหารระดับกลาง MRS 

ระดับปฏิบัติการ TPS 

ลักษณะสารสนเทศ 
ลักษณะการตัดสินใจ 

การตัดสินใจแบบไม่มี

โครงสร้าง 

การตัดสินใจแบบ

กึ่งมีโครงสร้าง 

การตัดสินใจแบบมี

โครงสร้าง 

•ไม่ได้ก าหนดล่วงหน้า 

•น าเสนอแบบสรุป 

•เกิดขึ้นไม่บ่อย 

•มองในอนาคต 

•แหล่งข้อมูลภายนอก 
•ขอบเขตกว้าง 

•ก าหนดล่วงหน้า 

•มีรายละเอียดมาก 

•เกิดขึ้นประจ า 

•ข้อมูลในอดีต 

•แหล่งข้อมูลภายใน 
•ขอบเขตแคบชัดเจน 
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2.3 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร  
(Executive   Information   Systems  , EIS ) 

• ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร  เป็นระบบสารสนเทศประเภทหน่ึงของ  DSS  ที่สนับสนุนการท างาน

ของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหน้าที่ของ EIS มีดังนี้ 

• ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์โดยประเมินและท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณต์่าง ๆ รวมทั้งทดสอบว่ากลยุทธ์ที่ก าหนด

ได้ผลหรือไม ่

• ช่วยในการควบคุมกลยุทธ์  ( Strategic Control )  ซึ่งเกี่ยวกับการติดตามและการจัดการปฏิบัติขององค์การ
โดยการสร้างกระบวนการท างานที่มปีระสิทธิผล 

• การสร้างเครือข่าย ( Networks )  เครือข่ายในท่ีน้ี   หมายถึงบุคคลต่าง ๆ  ท่ีท างานร่วมกนัในการบรรลุ
จุดมุ่งหมาย  

• ช่วยในการติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด   ระบบยงัสามารถใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
• ช่วยในการจดัการกบัวิกฤต  ( Crisis  management )  แมว้า่หน่วยงานจะมีการวางแผนกลยทุธ์ดี

เพียงไร   แต่บางคร้ังวิกฤตท่ีไม่คาดคิดอาจเกิดข้ึนได ้ การจดัการวิกฤตเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยตรง 
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2.3 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร  
(Executive   Information   Systems  , EIS ) 
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ภาพแสดง ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 



www.company.com 

•  ความสามารถทั่วไปของ EIS 

• การเข้าถึงดาต้าแวร์เฮาส์   (Data Warehouse ) ซ่ึงเป็นการรวบรวมข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ 

• การใช้ความสามารถในการเจาะข้อมูล (Drill down)  

• EIS  ประกอบด้วยการสรุปสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารสามารถเจาะลึกเพื่อหาสารสนเทศในรายละเอียดอีกครั้ง  

• การเจาะขอ้มูลหมายถึง   ความสามารถใหก้ารใหร้ายละเอียดของสารสนเทศ  
• เช่น  หากผูบ้ริหารสังเกตเห็นการลดลงของยอดขายในรายงานประจ าสัปดาห์ผูบ้ริหารอาจตอ้งการดูรายละเอียดของยอดขาย

ในแต่ละภาคเพื่อตอ้งการหาเหตุผล 

• การน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะท่ีมีความยดืหยุน่ ท่ีไม่ไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ มีรูปแบบรายงานต่าง ๆ ใหเ้ลือก 
• สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ทุกประเภทด ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

• มีการวิเคราะห์แนวโน้ม ท าให้ทราบแนวโน้มในอนาคต เช่น ยอดขายจะมีการเพิ่มขึ้นหรือไม่ ส่วนแบ่งการตลาดจะลดลง

หรือไม ่
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2.4 ระบบสารสนเทศส าหรับกลุ่มบุคคลในการตัดสินใจ  

(Group Decision Support)   

Systems – GDSS ) 
• GDSS  เป็นระบบสารสนเทศประเภทหนึ่งของ  DSS  ซึ่งมีลักษณะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มี

ลักษณะโต้ตอบได้  (interactive) ในการสนับสนุนแก้ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง  ส าหรับผู้ตัดสินใจที่

ท างานกันเป็นกลุ่ม 

• อาจใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นซอฟทแ์วร์เครือข่ายซ่ึงซอฟทแ์วร์น้ีจะช่วยกลุ่มสมาชิกในการสร้างทางเลือก  
• โดยสมาชิกในกลุ่มสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเสนอผลงานร่วมกนัเป็นการระดมสมอง 
• เป้าหมายของ  GDSS  คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการประชุมและการตดัสินใจ  
• โดยใชใ้หก้ระบวนการการตดัสินใจรวดเร็วข้ึน หรือปรับปรุงคุณภาพของการตดัสินใจหรือทั้งสอง

อยา่ง 
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• ประเภทของ GDSS 

• แบบห้องการตัดสินใจ (Decision  room)   

• เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ผู้ตัดสินใจอยู่ในห้องเดียวกัน  หรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน  

• จัดให้คนเหล่านี้มาอยู่รวมกันในห้องเดียวกัน 

• จะมีเครื่องมือเช่น  จอภาพใหญ่ที่ใช้แสดงสารสนเทศต่าง ๆ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุม 

• การตัดสินใจโดยใช้เครือข่ายวงแลน  (Local  Area  Decision  Network) 

• กลุ่มผู้ตัดสินใจอาศัยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือบริเวณใกล์เคียงกันและต้องท าการตัดสินใจบ่อย ๆ   

• ส่วนประกอบเหมือนแบบแรก แตจ่ะมีกล้องวีดิโอเพื่อจะถ่ายภาพการอภิปรายของห้องหนึ่งและถ่ายทอดไปยังอีกห้อง

หนึ่ง  

•  การประชุมทางไกล ( Teleconferencing )  

• เป็นการจัดประชุมทางไกล  ในกรณีที่ไม่ได้มีการตัดสินใจบ่อยคร้ัง  และผู้ตัดสินใจอยู่ไกลกัน 

• เครือข่ายการตัดสินใจแบบ  WAN  ( Wide  Area  Decision  Network )  

• เป็นเครือข่ายตัดสินใจในกรณีการตัดสินใจเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง   และผู้ตัดสินใจอยู่ห่างไกลสถานการณ์ 
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• ภาพแสดงประเภทของระบบสารสนเทศส าหรับกลุ่มบุคคลในการตัดสินใจ  
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• ประโยชน์ของ  GDSS 

• ท าให้มีส่วนร่วมในการประชุมเพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความเห็นได้พร้อมกัน 

• สร้างบรรยากาศของความร่วมมือ โดยข้อมูลทีผู่้เข้าร่วมประชุมแสดงออกไป  GDSS  จะไม่เปิดเผยชื่อ  

• การประเมินมีลักษณะเป็นวัตถุวิสัยมากขึ้น ( Evaluation  Objectivity )  การไม่เปิดเผยชื่อของผู้แสดง
ความคิดเห็น ท าให้การวิจารณ์เป็นไปโดยไม่มีอคติต่อแหล่งที่มาของข้อมูล 

• ช่วยให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอกได้อย่างรวดเร็ว  ท าให้ลดปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการมีข้อมูลไมต่รงกัน 

• ผลของการประชุมมีการบันทึกไว้  และสามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประชุมของชุดอ่ืนได้  
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2.5 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
( Geographic Information System – GIS) 

• GIS  เป็น  DSS   ท่ีออกแบบมาส าหรับสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี   ( Spatial  

information )   ระบบ  GIS  เกบ็และจดัการกบัสารสนเทศท่ีเป็นแผนท่ีดิจิดลั 
• โดยแผนท่ีดิจิดลัจะระบุถึงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์  ระบบ  GIS  จะมีประโยชน์ในการตดัสินใจถา้ผูใ้ชต้อ้ง

พิจารณาถึงการกระจายตวัของประชาชนหรือทรัพยากรตามลกัษณะภูมิศาสตร์ 
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2.6 ปัญญาประดิษฐ์    

(Artificial    Intelligence – AI) 

• คือ  การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้พฤติกรรมเหมือนมนุษย ์    โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้
และความสามารถทางประสาทสมัผสั ซ่ึงเรียนแบบการเรียนรู้และการตดัสินใจของมนุษย ์             
( Laudon & Laudon, 2001) 

• หมายถึง การท าใหค้อมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได ้เรียนรู้ได ้ท างานไดเ้หมือนสมองมนุษย ์
(ทกัษิณา สวนานนท,์2539:13) 

• ปัญญาประดิษฐ ์เป็นสาขาหน่ึงของคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าคอมพิวเตอร์ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์และ
ซอฟทแ์วร์มาใช ้ท าใหค้อมพิวเตอร์สามารถท างานไดค้ลา้ยกบัมนุษย ์สามารถประมวลผลในลกัษณะ
ของการคิดหาเหตุผล การตดัสินใจ การแกปั้ญหา  
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• ลักษณะของความรู้ในปัญญาประดิษฐ์  

• ควรเป็นความรู้ทั่วไปที่ไม่ระบุลักษณะเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรครอบคลุมไปถึงความรู้อื่น ๆ ที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

• ความรู้จะต้องเข้าใจง่าย สามารถเพ่ิมเติมความรู้ได้ และสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ 

• ความรู้จะต้องอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถน าไปใช้ในการแก้ปญัหาได้ 
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• ประเภทของ  AI  

• ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert  Systems)  เป็นระบบการให้ค าแนะน าในการจัดการปัญหา  โดยอาศัย

ความรู้ของผู้เช่ียวชาญที่โปรแกรมไว้ 

• Neural  Networks  เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถกระท า  หรือจ าลองการท างานของสมอง
มนุษยไ์ด้ 

• Genetic  Algorithms  ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการสร้างทางเลือกจ านวนมากในการแก้ปัญหา  

รวมทั้งทางเลือกที่ดีที่สุด 

• การประมวลภาษาทางธรรมชาติ (Natural  Language  Processing )  เป็นการ

ประมวลผลที่ท าให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและโต้ตอบกับค าสั่ง   หรือข้อความที่เป็นภาษา “ธรรมชาติ”   ของมนุษย ์

• ระบบการเรียนรู้ (Learning  Systems) เป็นระบบที่ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์   โดยสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิกิริยากับสถานการณ์แวดล้อมได้ 
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• ระบบการเรียนรู้ (Learning  Systems) เป็นระบบที่ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์   โดยสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิกิริยากับสถานการณ์แวดล้อมได้ 

• ระบบการมองเห็น (Vision  Systems)  ระบบท่ีคอมพิวเตอร์สามารถบันทึกเก็บรักษาและ
จัดการกับภาษาที่มองเห็น หรือรูปภาพได้ เป็นการน าระบบนี้มาใช้ในการวิเคราะห ์

• หุ่นยนต์  (Robotics)  การพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรกลให้ท างานซึ่งมีลักษณะที่

ต้องการความแม่นย าสูง หรือเป็นงานที่น่าเบื่อ หรือท าให้เกิดความเมื่อยล้าแก่มนุษย์ 
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เปรียบเทยีบปัญญาของมนุษย์และ AI 

ลักษณะ ปัญญามนุษย ์ AI 

 ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัส 

(หู  ตา  จมูก  การสัมผัส) 

สูง ต่ า 

 ความสามารถในการสร้างสรรค์และจินตนาการ สูง ต่ า 

 ความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ สูง ต่ า 

 ความสามารถในการปรับตัว สูง ต่ า 

 ความสามารถในการใช้สารสนเทศจากหลายแห่ง สูง สูง 

 ความสามารถในการหาสารสนเทศ จ านวนมหาศาล 

จากแหล่งภายนอก 

สูง สูง 

 ความสามารถในการค านวณท่ีซับซ้อน ต่ า สูง 

 ความสามารถในการโอนสารสนเทศ ต่ า สูง 

 ความสามารถในการค านวณอย่างรวดเร็วและ 

ถูกต้อง 

ต่ า สูง 
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2.7ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert  Systems – ES )  
 

• ES ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ใช้ในการให้ค าแนะน าที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ  

• ซึ่งรวบรวมมาจากสาขาวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญไว้ในฐานความรู้ ( Knowledge  base)   

• และโปรแกรมจะด าเนินการเมื่อมีการป้อนข้อมูลโดยผู้ใช้ในลักษณะการถามตอบและประมวล   ค าตอบจาก

ผู้ใช้ป้อนเข้าไปเพื่อหาข้อสรุปหรือค าแนะน าที่ต้องการ 

• ES เป็นสาขาหน่ึงของปัญญาประดิษฐ ์ (Artificial    Intelligence – AI)  ซ่ึงศึกษา
คน้ควา้เก่ียวกบัการพฒันาความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการเลียนแบบการเรียนรู้และพฤติกรรมการ
ใหเ้หตุผลของมนุษย ์
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• ความหมายของระบบผู้เชี่ยวชาญ  

• หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือใน

งานเฉพาะอย่าง  (ทักษิณา  สวนานนท์, 2539 : 99) 

• เป็นระบบโปรแกรมใช้งานซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในเรื่องของกระบวนการในการให้เหตุผล และให้

ข้อมูลเกี่ยวกับค าแนะน าแก่ผู้ที่ต้องตัดสินใจ(ประสงค์  ปราณีตพลกรังและคณะ, 2541:243) 

• หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีให้ค าปรึกษาที่ลอกเลียน กระบวนการใช้เหตุผลของผู้เชี่ยวชาญในสาขา

ความรู้นั้น  (ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์ และคณะ, 2545:169) 
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• หน้าที่ของ  ES 

• ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความรู้หรือความช านาญแก่ผู้ใช้โดยทั่วไป 

• การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เชี่ยวชาญ   ในการศึกษาสถานการณ์  โดยการรวบรวมสารสนเทศ  การ

สังเกตหรือประเมินสถานการณ์  รวมทั้งการแนะน าในการจัดการ  

• ทดแทนผู้เชี่ยวชาญ  โดยการใช้ฐานความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์

ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้เชี่ยวชาญได้  
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• ตัวอย่างของ  ES   ทีน่ าไปใช้ในงานด้านต่าง  
• ด้านการแพทย ์ การให้ค าแนะน าแก่หมอในการสั่งยาปฏิชีวนะให้คนไข้  ซึ่งต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  

หลายประการ  เช่น  ประวัติการเจ็บป่วยของคนไข้   แหล่งติดเชื้อ    ราคาของยา 

• ด้านการผลิต  การให้ค าแนะน าแก่โรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การก าหนดตารางการผลิต การใช้

ทรัพยากรให้เหมาะสมท่ีสุด  

• ด้านธรณีวิทยา ให้ค าแนะน าแก่นักธรณีในการวิเคราะห์ดินและน้ ามัน  เพื่อพิจารณาในการขุดเจาะน้ ามัน 

• ด้านกระบวนการท างานของบริษัทบัตรเครดิต  ใช้  ES  ช่วยในกระบวนการท างานตั้งแต่การประมวล

การสมัครของลูกค้า  การอนุมัติเครดิต  การรวมบัญชีที่ค้างช าระเกินก าหนด  ES   ที่ใช้ในระบบนี้ว่า  

Authorization  Assistant  และท าให้บริษัทประหยัดเงินได้หลายล้านดอลล่าร์ในแต่ละปี 

(Haag et  al., 2001) 
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• ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ  การออกแบบ  ES  มาส าหรับช่วยบริษัทที่ท าธุรกิจกับต่างประเทศในการท า
สัญญากับประเทศต่าง ๆ และใช้เป็นเครื่องมืออบรมพนักงานให้ความรู้และทักษะในความซับซ้อนของการค้า

ระหว่างประเทศมากขึ้น ( Haag et al., 2001) 

• ด้านการค้าระหว่างประเทศ บริษัทที่ติดต่อกับกลุ่มประเทศ NAFTA  ต้องเผชิญปัญหากับภาษีและ

กฎระเบียบที่สลับซับซ้อนส าหรับสินค้าต่าง ๆ  ตลอดจนความเข้มงวดในเรื่องพิธีศุลกากร  และการก าหนดโทษ

ของการฝ่าฝืนค่อนข้างรุนแรง  ดังนั้นความเสี่ยงในการท าการค้ากลุ่มประเทศดังกล่าวจึงค่อนข้างสูง  บริษัทต่าง 

ๆ  จึงได้อาศัย ES  ส าเร็จรูปที่ชื่อว่า “Origin” เป็นเครื่องมือช่วยในการให้ค าแนะน าในเรื่องกฎระเบียบ
ต่าง ๆ 

• ด้านธุรกิจการบริการ มีการน าระบบผู้เช่ียวชาญไปใช้ทางด้านธุรกิจเป็นจ านวนมาก เช่น การน าระบบ

ผู้เช่ียวชาญมาช่วยในการบ ารุงรักษาระบบการจ่ายไฟฟ้า ระบบนี้จะท างานแบบออนไลน์ คือ เมื่อมีความ

ผิดพลาดของการจ่ายไฟฟ้าเกิดขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่ง ระบบผู้เชี่ยวชาญจะท าการค้นหาเส้นทางจ่ายกระแสไฟฟ้าใหม่

ไปยังจุดที่เกิดปัญหา เพ่ือให้จุดที่ต้องการงดการจ่ายไฟฟ้ามีพื้นที่น้อยที่สุด  
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• องค์ประกอบของ  ES  

• ฐานความรู้  (Knowledge  base )  ซึ่งเก็บรวบรวมกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  (rules) ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้    ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน     

• โปรแกรมที่จะน าฐานความรู้ไปใช้เพื่อพิจารณาเสนอแนะแก้ปัญหาหรือเป็นโครงสร้างการตัดสินใจ  

(Inference   engine) โดยจะให้เหตุผลต่างๆเพื่อจะน าไปสู่ข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้ใช้ 

• อุปกรณ์ช่วยในการอธิบาย(Explanation   facility)  อุปกรณ์ช่วยในการอธิบายช่วยท าให้ผู้ใช้

เข้าใจกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ 

• อุปกรณ์ในการหาความรู้ (Knowledge  acquisition  facility) เป็นอุปกรณ์ในการรวบรวม

และเก็บความรู้ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ 

• การเชื่อมโยงกับผู้ใช้(User   interface) เป็นการท าให้การพัฒนาและการใช้  IS ท าได้ง่ายขึ้น  

ปัจจุบันมีซอฟท์แวร์ซึ่งผู้ใช้สามารถน าไปช่วยในการสร้าง  ES โดยใช้รูปภาพที่ผู้ใช้ต้องการ  เช่น  จะใช้เมนู

แบบฟอร์ม เป็นต้น 
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2.8 Neural  Networks 

• เป็นระบบปัญญาประดิษฐป์ระเภทหน่ึงซ่ึงมีความสามารถในการเรียนรู้ 
• ถูกออกแบบมาเหมือนสมองมนุษย ์ (Haag   et  al.,  2000)  Neural   

Networks  จะเรียนรู้แบบแพทเทิร์น(Pattern) และความสมัพนัธ์ของขอ้มูลต่าง ๆ  
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• ความสามารถของ   Neural   Networks 

• ความสามารถในการดึงสารสนเทศ แม้ว่า neural nodes มีปัญหาขัดข้อง 

• ปรับปรุงข้อมูลท่ีมีอยู่  เพื่อให้ได้สารสนเทศใหม่อย่างรวดเร็ว 

• ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์   และแนวโน้มต่างๆ จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ 

• ความสามารถในการค้นหาความสลับซับซ้อนมาก แม้ว่าจะไม่มีสารสนเทศที่ช่วยในการแก้ปัญหาอย่าง

ครบถ้วน 
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• ตัวอย่างการใช้งาน 

• การน า Neural Networks   มาใช้ในการตรวจหาวัตถุระเบิดในกระเป๋า ผู้โดยสารที่ขึ้น

เครื่องบิน   (Haag   et al., 2000)   

• บริษัทธุรกิจหลายแห่ง   เช่น  General   Motors, Blockbuster, และKraft ได้

ใช้ซอฟท์แวร์   Neural Networks   เพื่อช่วยในการหารูปแบบท่ีช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้ม
การขายให้ดีขึ้น โดยใช้พฤติกรรมในอดีตของลูกค้าและการซื้อขายจริงในปัจจุบันประกอบกันเพ่ือ

ท านายถึงรูปแบบการซื้อในอนาคต (Haag et al., 2000) 

• บริษัทโรงงานไฟฟ้าได้ใช้    Neural Networks  ในการหารูปแบบการใช้กระแสไฟฟ้า  เพื่อ
จะได้วิเคราะห์โครงสร้างในอนาคต  ก่อนหน้านี้บริษัทเหล่านี้เคยใช้สมการถดถอยแบบพหุ  

(Regression)  และแต่ละค าตอบจ าเป็นจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ(Haag  et  

al., 2000; O’Brien, 1999; Laudon  & Laudon,2001) 
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2.9 Genetic  Algorithm (GA)  

• เป็นซอฟท์แวร์ของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เลียนและกระบวนการของสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม   

เพื่อช่วยในการให้ค าและน าที่ดีกว่า   

• Genetic  Algorithm จะเหมาะสมในการใช้กับการตัดสินใจซึ่งมีค าตอบได้หลายพันล้านค าตอบ  
แตล่ะค าตอบจ าเป็นจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
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• ตัวอย่างการใช้งาน  

• แผนกจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยรัฐนิวเม็กซิโก  ได้พัฒนา  Genetic Algorithm  ในการวาด
รูปผู้ต้องสงสัยจากการให้ปากค าของพยาน    

• บริษัท  US  WEST  ได้ใช้  Genetic  Algorithm  ในการคิดรูปแบบการวางสาย

เคเบิ้ลใยแก้วในเครือข่ายซึ่งมีจุดติดต่อถึง  100,000  จุด  GA  สามารถออกแบบได้เป็นล้านแบบ

และเลือกรูปแบบที่จะใช้สายเคเบ้ิล  ให้น้อยที่สุด  บริษัท  US  WEST   จะต้องใช้เวลา

ประมาณ  2  เดือน   หากใช้ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบดังกล่าว   แต่การใช้  GA  ท าให้บริษัทใช้

เวลาเพียง   2  วัน   ท าให้ประหยัดได้ถึง  1 – 10  ล้านเหรียญสหรัฐต่อครั้งที่ใช้งาน   
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เปรียบเทยีบปัญญาประดษิฐ์  
(Artificial Intelligence) ประเภทต่าง ๆ 

ระบบAI ชนิดปัญหา หลกัการ สารสนเทศเบ้ืองต้นทีใ่ช้ 

Expert  

System 

ใชว้นิิจฉยัปัญหา  ระบุ
ปัญหา 

กลยทุธ์ของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ความรู้ของผู้เช่ียวชาญ 

Neural  

Network 

จดักลุ่มปัญหา  

 การพยากรณ์ 

สมองมนุษย ์ การรับรู้ด้านรูปแบบ 
(Acceptance  

patterns) 

Genetic  

Algorithms 

ทางเลือกทีด่ทีีสุ่ด ววิฒันาการของ
ส่ิงมชีีวติ 

ชุดทางเลือกทีเ่ป็นได้ 
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บทสรุป 

ประเภทของการจัดแบ่ง ลกัษณะของสารสนเทศทีจ่ัดแบ่ง 
1. จัดแบ่งตามวธีิการได้มาของสารสนเทศ 1.1 สารสนเทศแบบเป็นทางการ 

1.2  สารสนเทศแบบไม่เป็นทางการ 
2. จัดแบ่งตามแหล่งทีไ่ด้มาของสารสนเทศ 2.1 สารสนเทศจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

2.2 สารสนเทศจากสภาพแวดล้อมภายใน 

3.  จัดแบ่งตามกรอบของเวลาทีสั่มพนัธ์กบัสารสนเทศ 3.1  สารสนเทศทีเ่ป็นประวตัิศาสตร์ 
3.2  สารสนเทศเพ่ือการวางแผน 

3.3  สารสนเทศเพ่ือการควบคุม 

4.  จัดแบ่งตามวธีิการประมวลผลทีใ่ช้กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4.1 สารสนเทศทีไ่ด้จากการประมวลผลแบบ Batch 

4.2  สารสนเทศทีไ่ด้จากการประมวลผลแบบ Interactive 

4.3  สารสนเทศทีไ่ด้จากการประมวลผลแบบ On Line 

5. จัดแบ่งตามโครงสร้างขององค์กร 5.1 ระบบสารสนเทศของหน่วยงานย่อย 
5.2 ระบบสารสนเทศของทั้งองค์กร 
5.3 ระบบสารสนเทศทีเ่ช่ือมโยงระหว่างองค์กร 

6. จัดแบ่งตามหน้าทีข่องในองค์กร 6.1  สารสนเทศเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีในองค์กร และกิจกรรมต่าง 
ๆ  ที่เกิดขึ้น เช่น สารสนเทศเกี่ยวกับการเงิน สารสนเทศเกี่ยวกับการตลาดและ
สารสนเทศเกีย่วกบัการผลติ เป็นต้น 

7. จัดแบ่งตามการให้การสนับสนุนของระบบสารสนเทศ 
  

7.1 ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ 
7.2 ระบบสารสนเทศแบบรายงานเพ่ือการจัดการ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ 
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ค าถามทบทวน 
 

• โครงสร้างของระบบสารสนเทศแบ่งตามการใชส้ารสนเทศ แบ่งออกเป็นก่ีระดบั อะไรบา้ง 
• หนา้ท่ีของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
• GDSS สามารถแบ่งไดก่ี้ประเภท มีอะไรบา้ง 
• ปัญญาประดิษฐ ์(AI) หมายถึงอะไร 
• AI แบ่งออกเป็นก่ีสาขา  อะไรบา้ง 
• ระบบผูเ้ช่ียวชาญคืออะไร และมีความเหมือนหรือแตกต่างจาก AI อยา่งไร 
• จงอธิบายองคป์ระกอบของระบบผูเ้ช่ียวชาญวา่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
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