
 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 

ระบบสารนิเทศ 
 

หัวขอเนื้อหา 
ความหมายของระบบสารนเิทศ 

บทบาทของระบบสารนิเทศ 

ประโยชนของระบบสารนิเทศ 

ผลกระทบในแงลบของระบบสารนิเทศ 

องคประกอบของระบบสารนิเทศ 

ฮารดแวร 

ซอฟตแวร 

ขอมูล 

บุคลากร 

ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

การพัฒนาระบบสารนิเทศ 

การกําหนดปญหา 

การวิเคราะห 

การออกแบบ 

การพัฒนา 

การทดสอบ 

การติดตั้ง 

การบํารุงรักษา 

ประเภทของระบบสารนิเทศ 

ระบบประมวลผลรายการ 

ระบบสารนิเทศเพื่อการจัดการ 

ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 

ระบบสารนิเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง 
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ระบบผูเชี่ยวชาญ 

ระบบสํานกังานอัตโนมัต ิ

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแลว นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายบทบาท ประโยชน และผลกระทบในแงลบของระบบสารนิเทศได 

2. ระบุองคประกอบของระบบสารนิเทศได 
3. บอกวิธกีารพฒันาระบบสารนิเทศได 
4. อธิบายหลักการทํางานของระบบสารนิเทศประเภทตางๆ ได 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อใหทราบถึงพื้นฐานความรูของนักศึกษา ที่

เกี่ยวกับระบบสารนิเทศ 

2. ผูสอนตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการบรรยาย และมีการถามตอบระหวางผูสอนและผูเรียน 

3. ในการบรรยายเกี่ยวกับข้ันตอนการพัฒนาระบบสารนิเทศ ผูสอนไดมีการยกตัวอยาง

ในระบบตางๆ เพื่อใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น 

4. ยกตัวอยางขั้นตอนการทํางานของระบบสารนิเทศประเภทตางๆ แลวใหแตละกลุม

พิจารณาวาเปนระบบสารนิเทศแบบใด 

5. เปดโอกาสใหแตละกลุมอภิปรายคําตอบที่ได โดยอยูในการดูแลและคําแนะนําของ

ผูสอน 

6. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความเขาใจในบทเรียน 

7. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท บทที่ 3 ของเอกสารประกอบการสอนเพื่อทบทวน

ความรู 

8. เนนการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอนและเว็บไซตของ

วิชาการจัดการฐานขอมูล รวมทั้งเว็บไซตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการฐานขอมูล 

2. สไลดสําหรับนําเสนอบทเรียน ที่ทําจากโปรแกรมไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต 

(Microsoft PowerPoint) 

3. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

4. เว็บไซตวิชาการจัดการฐานขอมูล  

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการตั้งคําถามและตอบคําถาม 

2. สังเกตการอภิปรายรวมกนัขณะทํางานเปนกลุม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือรนในการทาํกิจกรรม และคุณภาพของผลงาน 

4. สังเกตผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน และคําตอบที่ไดจากการทาํแบบฝกหัด 
 



 
บทที่ 3 

ระบบสารนิเทศ 
         

สารนิเทศมีสวนเกี่ยวของกับชีวิตสวนตัวและการทํางานมากขึ้น ซึ่งในองคกรตางๆ 

โดยเฉพาะองคกรธุรกิจมีการนําขอมูลและสารนิเทศไปใชประโยชนตางๆ มากมาย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในการตัดสินใจวางแผนหรือปฏิบัติงานในองคกร ดังนั้นจึงมีการจัดการกับขอมูลและ

สารนิเทศอยางเปนระบบ ที่เรียกวา ระบบสารนิเทศ ซึ่งมีหลากหลายประเภท โดยในเอกสาร

ประกอบการสอนนี้จะเนนระบบสารนิเทศในเชิงธุรกิจ โดยศึกษาวางานในฝายตางๆ ตองอาศัย

ขอมูลอะไรประกอบการจัดทําระบบสารนิเทศบาง เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบฐานขอมูล

ตอไป 

   

ความหมายของระบบสารนิเทศ 
“ระบบสารนิเทศ” (information system) หมายถึง การรวบรวมองคประกอบตางๆ 

(ขอมูล การประมวลผล และการเชื่อมโยงเครือขาย) เพื่อนําเขา (input) สูระบบใดๆ แลวนํามา 

ผานกระบวนการบางอยาง (process) ที่อาจใชคอมพิวเตอรชวย เพื่อเรียบเรียง เปลี่ยนแปลง และ

จัดเก็บ เพื่อใหไดผลลัพธ (output) คือสารนิเทศที่สามารถใชสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได 

(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547, หนา 281)  

นอกจากนี้ สุภาพร  พิศาลบุตร และนารีรัตน  หวังสุนทราพร (2546, หนา 30-31)  

ยังไดสรุปความหมายของระบบสารนิเทศ วาประกอบไปดวยองคประกอบหลักที่เรียกวา ขอมูล 

การประมวลผล และสารนิเทศ  ซึ่งทั้งสามองคประกอบนี้จะทํางานรวมกัน โดยมีการนําเครื่องมือ

อุปกรณหรือเทคโนโลยีสารนิเทศมาชวยในการประมวลผล และมีกลุมคน ตลอดจนกระบวนการ

การปฏิบัติงานเปนองคประกอบยอย ซึ่งระบบสารนิเทศที่ออกแบบมาเพื่อชวยผูบริหารใน 

การวิเคราะหขอมูลและทําการตัดสินใจเปนวัตถุประสงคหลัก  

สรุปไดวา “ระบบสารนิเทศ” คือ ระบบที่ดําเนินการจัดการขอมูลขาวสารในองคกรให

สามารถนํามาใชไดอยางเปนระบบ โดยการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยจัดการขอมูลขาวสารเพื่อให

ไดสารนิเทศมาใชประกอบการตัดสินใจ   
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บทบาทของระบบสารนิเทศ 
ในการวางแผนการควบคุมการทํางาน  และประกอบการตัดสินใจอยางถูกตอง  นําไปสู

ความเปลี่ยนแปลงทางแนวความคิดและสรางทางเลือกใหมๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมที่เปนอยูในปจจุบันทําใหเกิดการแขงขันกันอยางมาก  การมีระบบสารนิเทศ 

ที่ดีจะชวยใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน  ทําใหสามารถเปนผูนําในการดําเนินงานตางๆ  ได   

การจัดระบบสารนิเทศที่ดีจะชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพชวยให

ผูบริหารมีความรูที่ถูกตองทันสมัย  ตรงกับวัตถุประสงคและเรียกใชไดสะดวก  บทบาทของระบบ

สารนิเทศโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ  

 

1. บทบาทเชิงรับ (passive role) จัดเตรียมวิธีการใหผูใชไดเขาถึงทรัพยากรที่มี เชน 

การทํารายการ ดรรชนี  และการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต โดยการใชโปรแกรมคนหา  (search 

engine) 
 

2. บทบาทเชิงรุก (active role) เปนการแจงใหผูใชทราบถึงสารนิเทศทันสมัย (current 

awareness) หรือ นําเอกสารที่ผูใชตองการ ใหถึงมือผูใชโดยการคนคืนสารนิเทศที่ตองการ  

โดยแบงยอยออกเปน 

2.1 บทบาทในการบริหารงาน  การตัดสินใจสั่งการและการวางแผนปฏิบัติงาน 

ในหนวยงาน 

2.2 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของทั้งในระดับที่สูงกวาและต่ํากวา  

เพื่อใหระบบสารนิเทศเปนมาตรฐานเดียวกัน  มีรายการขอมูล แบบเสนอรายงาน และวันสํารวจ 

เปนมาตรฐานเดียวกัน  สามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดในทุกระดับ   

 

ประโยชนของระบบสารนิเทศ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ในกรณีที่องคกรมีงานที่ตองทําเปนประจํา จะนํา

คอมพิวเตอรเขามาชวยในการทํางานใหสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

2. สรางโอกาสทางธุรกิจ  หากองคกรใดมีสารนิเทศที่ถูกตอง ทันเหตุการณ จะสงผลให              

ผูบริหารมีโอกาสในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น 

3. เพิ่มผลผลิต ชวยในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
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4. ผลิตสินคาใหมและขยายผลิตภัณฑ  องคกรนําสารนิเทศมาพยากรณความตองการ              
สินคาของผูบริโภคได 

5. เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกคา  

6. สรางทางเลือกในการแขงขัน  โดยผูบริหารจะเลือกกลยุทธในการแขงขันวาตองการ

สรางความแตกตางในเรื่องใด เชน ความแตกตางในดานผลิตภัณฑ ราคา และสามารถตอบสนอง

ตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

 

ผลกระทบในแงลบของระบบสารนิเทศ 
1. ระบบงานที่สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติอาจทําใหมีคนตกงานเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

2. บันทกึรายละเอียดของคนไดงายซึ่งอาจเปนการละเมิดสทิธิสวนบุคคล 

3. การลมเหลวของระบบสารนิเทศอาจนําไปสูความลมเหลวขององคกร  ระบบขนสง   
มวลชนหยุดทํางานหรืออาจรายแรงถึงขั้นทําใหชุมชนเปนอัมพาตได 

4. ผูคนที่ใชระบบสารนิเทศเปนอยางมากจะประสบปญหาการเจ็บปวยในรูปแบบใหมๆ 

5. อาจนําระบบอินเทอรเน็ตมาใชในการถายทอดขอมูลหรือโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได 
 

องคประกอบของระบบสารนิเทศ 
องคประกอบของการประมวลผลขอมูลใหเปนระบบสารนิเทศ   ประกอบดวย  5 

องคประกอบที่สําคัญดังนี้    
 

1. ฮารดแวร (hardware)   
เปนองคประกอบแรกของระบบสารนิเทศ  ซึ่งฮารดแวรนี้จะหมายถึงอุปกรณ 

ทางคอมพิวเตอรที่ใชในการเก็บขอมูลและประมวลผลขอมูลเพื่อสรางสารนิเทศขึ้น ไดแก   

เครื่องคอมพิวเตอร  ซึ่งอาจเปนไดตั้งแตเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร   มินิคอมพิวเตอร 

เมนเฟรมคอมพิวเตอร หรือแมกระทั่งซุปเปอรคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนเครื่องที่มีขนาดใหญสุด  

นอกจากนี้ สารนิ เทศยั งสามารถถูก เก็บอยู ในระบบเครื อข าย  ซึ่ ง เปนการ เชื่ อมโยง

ไมโครคอมพิวเตอรหลายตัวเขาดวยกัน และเชื่อมกับเครื่องขนาดใหญ เชน เมนเฟรมคอมพิวเตอร

อีกไดเชนกัน 
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2. ซอฟตแวร  (software)  
เปนองคประกอบหนึ่งของกระบวนการสรางสารนิเทศ  ซึ่งซอฟตแวรจะหมายถึง

โปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่ถูกเขียนขึ้นมา  เพื่อใชส่ังงานคอมพิวเตอรใหทํางาน  สามารถแบงไดเปน 

2 ประเภทใหญๆ ไดแก  ซอฟตแวรระบบ(system software) และซอฟตแวรประยุกต (application 

software)  ซึ่งมีความสําคัญตอการสรางระบบสารนิเทศ  โดยซอฟตแวรประยุกตโดยทั่วไปจะเปน

โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการทํางานในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ สวนซอฟตแวรระบบ  

โดยทั่วไปจะไดแก  โปรแกรมที่มีหนาที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

ราบร่ืน  รวมทั้งควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ  ที่ตออยูกับระบบคอมพิวเตอร 

 
3. ขอมูล  (data)   

เปนองคประกอบหนึ่งที่ถูกจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร  และจะถูกเรียกใชเพื่อ 

การประมวลผลโดยโปรแกรมประยุกตตางๆ  ขอมูลที่เก็บรวบรวมไวในระบบคอมพิวเตอรอาจอยู

ในรูปของแฟมขอมูลเพียงแฟมเดียวหรือหลายแฟม  หรืออยูในรูปของฐานขอมูลซึ่งจะเปนการรวม

แฟมขอมูลตั้งแตหนึ่งแฟมขอมูลข้ึนไป  ที่มีความสัมพันธกันเก็บไวในหนวยเก็บขอมูลสํารอง  เชน  

จานแมเหล็กหรือดิสก  เพื่อใหบุคลากรจากหลายหนวยงานสามารถใชขอมูลในฐานขอมูลนี้ 

รวมกันได 
 

4. บุคลากร (personnel)   
ระบบสารนิเทศจะไมสามารถปฏิบัติงานตางๆ  ไดเอง  ถาไมมีคนเปนผูจัดการ คนใน

ที่นี้จะหมายถึงบุคลากรประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 

4.1 ผูใชงาน  (end user) โดยทั่วไปจะเปนผูที่นําสารนิเทศที่เกิดจากระบบ

คอมพิวเตอรไปใช  ซึ่งผูใชอาจเปนบุคคลที่ไมมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเทาไรนักก็ได  แตจะ

รูจักขั้นตอนการเรียกสารนิเทศจากระบบคอมพิวเตอร 

4.2 ผูปฏิบัติงาน  (user)  โดยทั่วไปจะเปนบุคลากรที่มีหนาที่นําขอมูลเขาสูระบบ

คอมพิวเตอร  และมีหนาที่เรียกใชงานโปรแกรมประยุกตตางๆ  ที่ถูกเขียนไวแลวเพื่อส่ังให

คอมพิวเตอรประมวลผลและสรางสารนิเทศออกมาและคอยรับผลลัพธจากระบบคอมพิวเตอร 

ซึ่งไดแก  สารนิเทศนั้นเพื่อสงใหแกผูใชงานตอไป 

4.3 ผูควบคุมระบบพัฒนาโปรแกรม  (administrator)  เปนผูที่มีหนาที่ควบคุม

ระบบทางดานฮารดแวร เชน ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น   

ไมมีปญหา หรือคอยแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร สําหรับผูพัฒนา 
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โปรแกรม คือ บุคลากรที่มีหนาที่พัฒนาโปรแกรมประยุกตตางๆ เพื่อส่ังงานใหคอมพิวเตอรทําการ

ประมวลผลและสรางสารนิเทศในระบบงาน 
 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน  (procedures)   
ข้ันตอนการดําเนินงานจะเปนสิ่งที่บอกผูใชงานวาจะใชงานสารนิเทศจากระบบ

คอมพิวเตอรไดอยางไร  และจะบอกผูปฏิบัติงานวาจะสั่งใหระบบคอมพิวเตอรทํางานไดอยางไร  

ซึ่งผูใชและผูปฏิบัติงานจะตองไดรับการอบรมถึงขั้นตอนการทํางานของระบบ  จึงจะสามารถใช

งานในระบบคอมพิวเตอรได 

 
 

ฮารดแวร 

- หนวยนําขอมูลเขา 

- หนวยนําขอมูลออก 

- หนวยประมวลผลกลาง 

- หนวยเก็บขอมูลสํารอง 

-       อุปกรณการสื่อสาร 

ซอฟตแวร 

- โปรแกรมประยุกต 

- โปรแกรมระบบ 

บุคลากร 

- ผูใชงาน 

- ผูปฏิบัติงาน 

 

  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- ผูควบคุมระบบและผูพัฒนาโปรแกรม 

- ขั้นตอนการใชงานของผูใช 

- ขั้นตอนการปฏิบัติการของผูปฏิบัติงาน 

-  แฟมขอมูลหรือไฟล 
-  ฐานขอมูล 

ขอมูล 

ภาพที่ 3.1  องคประกอบของระบบสารนเิทศ 

ที่มา (สมจิตร อาจอินทร และงามนิจ อาจอินทร, 2543, หนา 5 ) 
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การพัฒนาระบบสารนิเทศ 
การพัฒนาระบบสารนิเทศเปนกระบวนการที่ใชเทคนิคการศึกษา  การวิเคราะห  และการ

ออกแบบระบบสารนิเทศขององคกรใหสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  โดยบางครั้งจะ

เรียกวิธีการดําเนินงานในลักษณะนี้วา  “การวิเคราะหและออกแบบระบบ”  (system  analysis  

and  design)  เนื่องจากผูพัฒนาระบบจะตองศึกษาและวิเคราะหกระบวนการไหลเวียนของขอมูล  

ตลอดจนความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา  ทรัพยากรดําเนินงานและผลลัพธ  เพื่อทําการ

ออกแบบระบบสารนิเทศใหม 

วงจรการพัฒนาระบบ (System  Development  Life  Cycle : SDLC)  เปนวงจรที่แสดง

ถึงขั้นตอน  ตั้งแตเร่ิมจนกระทั่งสําเร็จ  วงจรการพัฒนาระบบนี้จะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐาน

และรายละเอียดตางๆ ในการพัฒนาระบบ  ซึ่งมี 7 ข้ันตอนดังตอไปนี้  คือ 
 

1. การสํารวจเบื้องตน (preliminary investigation)   
ผูพัฒนาระบบจะสํารวจหาขอมูลในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับระบบงาน ไดแก ปญหาที่

เกิดขึ้นในปจจุบัน ความเปนไปไดของระบบที่ตองการ ส่ิงที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธใน

การดําเนินงาน และประมาณการคาใชจาย โดยขอมูลที่ไดจะนําเสนอตอผูบริหารของหนวยงาน 

เพื่อใชในการตัดสินใจวาองคกรควรมีการพัฒนาระบบสารนิเทศหรือไม และระบบสารนิเทศที่จะ

พัฒนาขึ้นมาควรมีลักษณะเปนอยางไร 

 
2. การวิเคราะห  (analysis)   

เปนขั้นตอนของการวิ เคราะหการดําเนินงานของระบบปจจุบัน   โดยการนํา 

ความตองการที่ไดจากขั้นตอนแรก มาศึกษาและวิเคราะหเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น ดวยแบบจําลอง

ข้ันตอนการทํางานของระบบ (process model) และแบบจําลองขอมูล (data model) ซึ่งใช

แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram : DFD) เปนเครื่องมือที่ใชในการจําลองขอมูล  

 
3. การออกแบบ  (design)   

เปนขั้นตอนของการนําผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหระบบงานปจจุบันมาออกแบบ

ระบบใหม  โดยพัฒนาเปนลักษณะการทํางานของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค  ซึ่งการ

ออกแบบจะเริ่มจากสวนของอุปกรณและเทคโนโลยีตางๆ  และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามา

พัฒนา  การออกแบบจําลองขอมูล  การออกแบบรายงานและการออกแบบจอภาพในการติดตอ
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กับผูใชงาน  การจัดทําพจนานุกรม  ซึ่งขั้นตอนของการวิเคราะหและออกแบบจะมุงเนนถึงการ

แกปญหาอะไร  และจะหาวิธีการแกปญหาไดอยางไร 
 

4. การพัฒนา (development)   
เปนขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม ดวยการสรางชุดคําส่ังหรือเขียนโปรแกรม 

เพื่อการสรางระบบงาน  โดยโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ

เทคโนโลยีที่ใชงานอยู 
 

5. การทดสอบ  (testing)   
เปนขั้นตอนของการทดลองใชระบบกอนที่จะนําไปปฏิบัติการใชงานจริง  ทีมงานจะ

ทําการทดสอบขอมูลเบื้องตนกอน  ดวยการสรางขอมูลจําลองเพื่อตรวจสอบการทํางานของระบบ  

หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะยอนกลับไปในข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม  โดยการทดสอบ

ระบบนี้จะมีการตรวจสอบอยู 2 สวนดวยกัน  คือ  การตรวจสอบรูปแบบภาษาที่ใชเขียนและ 

การตรวจสอบวัตถุประสงคงานวาตรงกับความตองการหรือไม 
 

6. การติดต้ัง  (implementation)   
เปนข้ันตอนตอมาหลังจากที่ไดทําการทดสอบ  ระบบจนมีความมั่นใจวาระบบ

สามารถทํางานไดจริงและตรงกับความตองการของผูใช  จากนั้นจึงดําเนินการติดตั้งระบบ 

เพื่อใชงานจริงตอไป 
 

7. การบาํรุงรกัษา (maintenance)   
เปนขั้นตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากที่ไดมีการติดตั้งและใชงานแลว  

 ในขั้นตอนนี้อาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม  ซึ่งโปรแกรมเมอรจะตองรีบแกไขใหถูกตอง   
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การสํารวจเบื้องตน 

การวิเคราะห 

การออกแบบ 

การพัฒนา 

การติดต้ัง 

การทดสอบ 

การบาํรุงรกัษา 

 
ภาพที่ 3.2 วงจรการพัฒนาระบบสารนเิทศ (System  Development  Life  Cycle : SDLC)   

ที่มา (ณัฏฐพนัธ เขจรนันทน และไพบูลย  เกยีรติโกมล, 2545, หนา 98) 
 

ประเภทของระบบสารนิเทศ 
 

บุคคลที่ทํางานในองคกรตางๆ เราสามารถแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติงาน และ

ระดับบริหาร ระบบสารนิเทศในองคกร จึงมีการแบงประเภทตามลักษณะของการนําไปใช 

ตามระดับการใชงานของบุคคลในองคกร คือ 

 

1. ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems : TPS) 
ร ะบบประมวลผล ร ายกา ร  บา งค รั้ ง เ รี ย ก ว า  ร ะบบประมวลผลข อมู ล  

(data processing systems) เปนระบบสารนิเทศที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานประจําวันของ

องคกร การบันทึกรายการตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวัน เปนการปฏิบัติงานในลักษณะซ้ําๆ กัน 

ทุกวัน (routine) ซึ่งเปนขั้นตอนเบื้องตนในการทําหนาที่ผลิตสารนิเทศ แลวสงไปยังระดับตอไป 

ตัวอยางขอมูลที่เขามาในระบบประมวลผลรายการ ไดแก ขอมูลการสั่งซื้อสินคา ขอมูลการขาย

สินคา ขอมูลการจองหองพักโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบิน ขอมูลลูกคา ขอมูลพนักงาน และขอมูล

 



 57 

การสงสินคา เปนตน โดยจะนําขอมูลเบื้องตนเหลานี้เขามาเพื่อทําการประมวลผล ซึ่งถือวาระดับ

ประมวลผลรายการเปนระดับลางสุดซึ่งในระดับนี้จําเปนตองมีการจัดการทํางานใหเปนแบบแผน 

ที่แนนอนตายตัว เปนระบบที่เก็บขอมูลธรรมดา เพื่อนําไปใชงานในภายหลัง เชน วันนี้มียอดขาย

เทาใด รายรับรายจายเทาใด มีเงินหมุนเวียนในระบบเทาใด หรือในคลังสินคา สินคาที่นําออกไป 

มีปริมาณมากนอยแคไหน ปจจุบันระบบประมวลรายการมักนิยมใชกับการประมวลผลแบบ

ออนไลน (on - line processing) นั่นคือขอมูลตางๆ จะถูกประมวลผลทันทีที่เขาสูระบบ มักนิยม

ใชกับงานธุรกิจประจําวัน สรุปคือเปนกิจกรรมในแตละวันนั่นเอง โดยระบบประมวลผลรายการ

เปนตัวเชื่อมระหวางองคกรกับส่ิงแวดลอม และเปนตัวหลักที่เก็บขอมูลไวกอนที่จะสงไปยังระดับ

อ่ืนๆ ถาระบบนี้ทํางานไดไมดีหรือมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น จะทําใหขอมูลขาดประสิทธิภาพ ก็จะเกิด

ผลกระทบกับทั้งองคกร งานที่ไดอาจขาดความสมบูรณหรือเกิดความเสียหายไดทั้งองคกรเพราะ

ทําใหขาดความตอเนื่องของงานหรือไดรับขอมูลไมตรงกับความเปนจริง งานในระดับอ่ืนๆ  

ก็ผิดพลาดตามไปดวย สาเหตุหนึ่งของความผิดพลาด อาจเกิดมาจากขอมูลที่รับเขามาไมสมบูรณ

เพียงพอ หรือสาเหตุเกิดจากภายในระบบประมวลผลรายการเองซึ่งถือไดวา ระบบประมวลผล

รายการมีความสําคัญสูงสุดสําหรับองคกร ระบบประมวลรายการมักจะทําการประมวลผลขอมูล

กับงานเฉพาะสวนขององคกร เชน ฝายบุคคล ฝายบัญชี ฝายขาย และฝายผลิต เปนตน โดยแตละ

ฝายจะมีการรับขอมูล จัดเก็บขอมูลไวในรูปของแฟมขอมูลและทําการประมวลผลแยกกัน  

ผูใชระบบประมวลรายการ ไดแก เจาหนาที่บันทึกขอมูล พนักงานลงบัญชี และพนักงานรับส่ังจอง 

เปนตน 

จะเห็นไดวาในการดําเนินงานในธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญก็

ตามตองอาศัยระบบประมวลผลรายการในการจัดเก็บและจัดการกับขอมูลเบื้องตน ซึ่งตัวอยาง

ของระบบประมวลผลรายการ ไดแก 

1.1 ระบบการจายเงินเดือน (payroll system) ปจจุบันนี้ระบบการจายเงินเดือน

เปนระบบที่ไดรับความนิยมคอนขางมาก เพราะในระบบสามารถทําการคํานวณสิ่งตางๆ สําหรับ

พนักงานได ไมวาจะเปนการคํานวณคาแรง ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย บัญชีเงินเดือน และยังบันทึก

เวลาทํางานได เปนตน ระบบการจายเงินเดือนนั้น เปนระบบที่มีความสําคัญมากกับธุรกิจขนาด

ใหญที่มีจํานวนพนักงานมาก และมีรายละเอียดในการคํานวณเงินเดือนหลายอยาง เชน อาจมีทั้ง

คํานวณเงินเดือนแบบรายวัน รายสัปดาห ทุก 15 วัน และแบบรายเดือน นอกจากนั้นถาเรานํา

ระบบการจายเงินเดือนเขามาใชในธุรกิจแลวจะพบวาการคํานวณเงินเดือน การคํานวณหักภาษี  
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ณ ที่จาย และรายไดสุทธิ จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนอยลงหรือแทบจะไมมีเลย และยังชวยใหเรา

ทํางานดานนี้ไดอยางรวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพอีกดวย 

1.2 ระบบใบสั่งซ้ือ (order entry system) เปนระบบที่ใชบันทึกการสั่งซื้อสินคา

ของลูกคา และออกใบสั่งซื้อสินคามาใหลูกคา เพื่อเปนการยืนยันการสั่งซื้อ ถาในธุรกิจไมมีการ

บันทึกใบสั่งซื้อหรือออกใบสั่งซื้อใหกับลูกคาแลวอาจเกิดปญหาไดหลายอยาง เชน ไมทราบวา

ลูกคาซื้อสินคาชนิดใดไปบาง การคํานวณราคาที่ผิดพลาด สงสินคาผิดไปใหลูกคา เปนตน ดังนั้น

ในธุรกิจปจจุบันสวนใหญแลวจะพบวามักจะมีการออกใบสั่งซื้อสินคาใหกับลูกคาเสมอ เพื่อเปน

การยืนยันการสั่งซื้อสินคาตามรายการที่ปรากฏในใบสั่งซื้อ และยังชวยใหสงสินคาถูกรุนหรือชนิด

ไปใหกับลูกคา คํานวณราคาที่ถูกตอง และไมเกิดปญหาในการสลับการสงสินคาไปใหกับลูกคา 

และยังชวยใหเราทราบถึงสินคาที่มียอดสั่งซื้อที่สูง เพื่อเตรียมในดานการผลิตไดอีกดวย 

1.3 ระบบสินคาคงคลัง (inventory system) เปนระบบที่ทําใหทราบถึงจํานวน

ของสินคาที่อยูในสินคาคงคลังตลอดเวลา ทําใหบริษัทสามารถควบคุมการผลิตที่เหมาะสมได และ

ไมผลิตสินคาออกมาคางสต็อกมากจนเกินไป ซึ่งทําใหเกิดผลเสียตอบริษัทในหลายๆ ดาน และยัง

ชวยไมใหเกิดสินคาขาดสต็อก ทําใหตอบสนองความตองการของลูกคาไมทัน 

1.4 ระบบใบกํากับสินคา (invoicing system) เปนระบบที่ทําหนาที่ในการออก

ใบกํากับสินคา เพื่อสงไปใหลูกคาพรอมกับสินคาที่ลูกคาส่ังซื้อ ซึ่งทําใหสะดวกในการตรวจรับ

สินคาและชวยใหเกิดความผิดพลาดในการสงสินคานอยลง 

1.5 ระบบการสงสินคา (shipping system) เปนระบบที่ทําหนาที่ในการควบคุม

การสงสินคาไมวาจะเปนทางอากาศ ทางบก หรือทางเรือไปใหกับลูกคา 

1.6 ระบบบัญชี (accounting system) เปนระบบที่ทําหนาที่บันทึกและทํารายการ

เกี่ยวบัญชี รวมทั้งมีการทํารายงานเกี่ยวกับบัญชีประเภทตางๆ ไมวาจะเปนรายงานการชําระเงิน 

การทํางบกําไร-ขาดทุน งบทดลอง และการทําบัญชีประเภทแยกทั่วไป เปนตน 

1.7 ระบบบัญชีลูกหนี้ (account receivable system) เปนระบบที่จะใชในการ

บันทึกการสั่งซื้อสินคาของลูกคา ไมวาจะเปนเงินสดหรือเงินเชื่อก็ตาม ซึ่งระบบนี้จะมีประโยชนใน

การพิจารณาความนาเชื่อถือของลูกคา เพราะเราจะทราบความเปนไปของลูกคาตลอดเวลา 

1.8 ระบบบัญชีเจาหนี้ (account payable system) เปนระบบที่ทําหนาที่ชวยใน

การบันทึกหนี้สินที่เกิดขึ้นระหวางผูขายกับผูซื้อทั้งเงินสดและเงินเชื่อ เพื่อชวยในการตามใหลูกหนี้

มาชําระเงินสดตามวันที่ที่กําหนดได 
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1.9 ระบบการยืม-คืนหนังสือ (circulation system) เปนระบบที่ชวยในการ

ทํางานดานการยืม-คืนหนังสือหรือทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยูในหองสมุดหรือสถาบันบริการ

สารนิเทศ โดยระบบนี้จะทําหนาที่ตรวจสอบสถานภาพของทรัพยากรสารนิเทศและผูใช เชน  

เปนทรัพยากรสารนิเทศประเภทใด ใหยืมออกไดหรือไม  รวมทั้งทรัพยากรสารนิเทศที่นํามาคืนเกิน

เวลาหรือไม เสียคาปรับเทาใด เปนตน 
 

2. ระบบสารนิเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems : MIS) 
ระบบสารนิเทศเพื่อการจัดการเปนระบบที่ชวยในการเตรียมรายงานเพื่อใหผูบริหาร

ระดับตางๆ ใชในการควบคุมการปฏิบัติงาน ผูบริหารสามารถใชสารนิเทศที่ไดจัดการกับปญหา

แบบโครงสราง เชน ใชในการวิเคราะหความผิดพลาด ความกาวหนา หรือขอบกพรองใน 

การทํางาน รายงานสวนใหญจะอยูในรูปของรายงานสรุป (summary report) จากการปฏิบัติงาน

ประจํา เปนงานที่ไดรับการสงตอจากระบบประมวลผลรายการ คือ เปนการใชคอมพิวเตอร

ประมวลผลเพื่อกลั่นกรองขอมูลที่มีอยูในระบบใหสามารถใชประโยชนไดเพื่อเสนอตอผูบริหารใน

ระดับตางๆ ซึ่งไดแก ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับปฏิบัติการ ดังนั้น

ระบบสารนิเทศเพื่อการจัดการจึงเปนการสรางสารนิเทศที่จําเปนตอการจัดการในงานตาง ๆ มี 

การวางแผนขั้นแรกในระดับการควบคุม และตัดสินใจของผูบริหารในงานทั่วๆ ไป โดยจะใช

สารนิเทศที่ไดจากระบบประมวลผลรายการ ซึ่งผูบริหารระดับสูงจะคอยรับทราบและทําความ

เขาใจถึงภาพรวมและแนวโนมวาจะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท สถานะการเงินเปนอยางไร สภาพตลาด

เปนอยางไรมีกําลังการผลิตมากนอยเพียงใดรวมถึงผลกระทบหรือปญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนโอกาส

ตางๆ ทางธุรกิจมีแนวโนมเปนอยางไร จากนั้นจึงนําสิ่งที่ไดรับจากการรายงานขางตนมาพิจารณา

วางแผนและดําเนินการตอไป สวนระบบสารนิเทศที่อยูในระดับกลางขององคกร คือ เปนระดับของ

การจัดการ ทั้งทางดานการจัดการขาย การควบคุมกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ของระดับปฏิบัติงาน 

เชน นําขอมูลของวันนี้มาเปรียบเทียบกับขอมูลของเดือนที่ผานมาหรือยอนหลัง 3 เดือน แลวนํามา

สรุปใหอยูในรูปของกราฟหรือรายงาน นอกจากนี้ผูบริหารยังใชสารนิเทศที่ไดจากระบบประมวลผล

รายการมาวิเคราะหความผิดพลาดหรือหาความกาวหนาในการทํางาน โดยอาจใชขอมูลทางสถิติ

เปรียบเทียบผลที่ไดจากการปฏิบัติจริงกับคาประมาณที่วางแผนไว แลวจึงสงตอไปยังผูบริหาร

ระดับสูง เพื่อผูบริหารระดับสูงจะไดนําสารนิเทศที่ไดไปใชในการกําหนดนโยบาย หรือวางแผน

ระบบงานตอไป 
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3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS)  
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เปนระบบที่ใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยผูตัดสินใจที่ตอง

เผชิญกับปญหาที่มีโครงสรางระดับตางๆ โดยสามารถทดสอบผลการตัดสินใจในการแกปญหา

ดวยตัวแบบขอมูลและทําการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ชวยในการตัดสินใจปญหาไดหลากหลายรูปแบบ สามารถชวยในการแกปญหาที่ซับซอน เชน 

ผูผลิตตองการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสรางโรงงานผลิตแหงใหมหรือโรงงานน้ํามันตองการเลือก

สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการขุดเจาะหาน้ํามัน เปนตน ซึ่งจะเห็นวาระบบสารนิเทศเพื่อ 

การจัดการทั่วไปไมสามารถแกปญหาเหลานี้ได แตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสามารถ 

ชวยแนะนําทางเลือกในการปฏิบัติและชวยในการตัดสินใจเพื่อหาคําตอบของปญหาเหลานี้ได 

นอกจากนี้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจยังเกี่ยวของกับการตัดสินใจการบริหารรูปแบบตางๆ ดังนั้น

จึง จําเปนตองสามารถรองรับรูปแบบการตัดสินใจของผูใชที่หลากหลายดวย 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีที่ชวยจัดหาหรือจัดเตรียมเครื่องมือสําหรับผูบริหาร 

และสามารถชวยผูบริหารในการตัดสินใจแกปญหาตางๆ ไดนั้น ควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

3.1 ควรเปนระบบที่สนับสนุนการตัดสินใจทั้งแบบกึ่งโครงสราง และแบบไมมี

โครงสราง 

3.2 ควรเปนระบบที่งายตอการเรียนรูและการใชงาน เนื่องจากผูใชบางคนอาจจะ 

ไมถนัดในการใชงานในบางระบบ ดังนั้นระบบที่จะใชงานไดดีและมีประสิทธิภาพควรเปนระบบที่มี

ความสะดวกตอผูใชในการ ใชงานตางๆ ภายในระบบนั้น 

3.3 ควรเปนระบบที่ สามารถโตตอบและสื่ อสารกับ ผู ใช ไดอย างรวดเร็ ว  

เพื่อสนองตอบความตองการของผูใช โดยเฉพาะการทํางานในปจจุบันนี้ที่ตองการความรวดเร็วใน

การทํางาน การแกปญหาคอนขางสูง 

3.4 ควรมีขอมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจไดอยางเพียงพอ 

3.5 ควรมีความสามารถในการปรับปรุงแกไขขอมูล เพื่อชวยในการตัดสินใจได 
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4. ระบบสารนิเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive Support System : ESS) 

เปนระบบสารนิเทศที่ชวยใหผูบริหารระดับสูงสามารถเขาถึง รวบรวม วิเคราะห และ

ประมวลผลสารนิเทศ ทั้งภายในและภายนอกองคกรตามความตองการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

เพื่อนําสารนิเทศดังกลาวมาใชในการบริหารงาน เชน การกําหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ 

และการจัดตั้งงบประมาณ เปนตน สารนิเทศที่ใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร ระดับนี้ได 

จาก MIS และ DSS เพื่อชวยในการตัดสินใจและนําไปใช โดยมี TPS เปนแหลงขอมูลสําคัญ

เบื้องตนของระบบอื่น และอาจมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบตาง ๆ ได 
 

5. ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert Systems : ES)  
ระบบผูเชี่ยวชาญ เปนระบบคอมพิวเตอรที่ชวยผูบริหารแกไขปญหาหรือทําการ

ตัดสินใจไดดีข้ึน อยางไรก็ดี ระบบผูเชี่ยวชาญจะแตกตางกับระบบอื่นอยูมาก เนื่องจากระบบ

ผูเชี่ยวชาญจะเกี่ยวของกับการจัดการความรู (knowledge) มากกวาสารนิเทศ และถูกออกแบบ 

ใหชวยในการตัดสินใจโดยใชวิธีเดียวกับผูเชี่ยวชาญที่เปนมนุษย โดยใชหลักการทํางานดวยระบบ

ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) ซึ่งเปนระบบคอมพิวเตอรที่มีคุณลักษณะความฉลาด

เหมือนกับมนุษย    ระบบผูเชี่ยวชาญจะทําการโตตอบกับมนุษย โดยมีการถามขอมูลเพิ่มเติม 

เพื่อความกระจางใหขอแนะนํา และชวยเหลือในกระบวนการการตัดสินใจ นั่นคือทํางานคลายกับ

เปนมนุษยผูเชี่ยวชาญในการแกไขปญหานั้นๆ เนื่องจากระบบนี้ก็คือการจําลองความรูของ

ผูเชี่ยวชาญจริงๆ มานั่นเอง โดยผูเชี่ยวชาญในที่นี้อาจเปนไดทั้งผูเชี่ยวชาญในการบริหาร 

ผูเชี่ยวชาญในเรื่องภาษี ผูเชี่ยวชาญในเรื่องยา หรือแมแตผูเชี่ยวชาญในการทําอาหารก็ตาม 

ตัวอยางของการนําเอาระบบผูเชี่ยวชาญไปใชงานในดานตางๆ ไดแก 
5.1 ดานการตรวจสอบ 

ระบบผู เชี่ ยวชาญถูกใช เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของชิ้นสวนโดย 

การเปรียบเทียบภาพถายธรรมดาหรือภาพถายเอ็กซเรยของชิ้นสวนนั้นกับภาพถายของชิ้นสวน 

ที่ชํารุด ถาตรงกันก็แสดงวาชิ้นสวนนั้นเกิดการชํารุด 
5.2 ดานการบริการ 

ระบบผูเชี่ยวชาญชวยพนักงานซอมเครื่องใชไฟฟาในการวิเคราะหหาสาเหตุ

ของปญหา โดยระบบจะทําการถามคําถามที่เกี่ยวกับสาเหตุตามลําดับ ซึ่งจะชวยใหพนักงาน

คนหาสาเหตุไดในเวลาอันสั้นและทําการแกไขไดทันที 
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5.3 ดานการวิเคราะหโรค 
ระบบผูเชี่ยวชาญถูกพัฒนาเปนระบบที่ใชในการวิเคราะหโรคที่ เกี่ยวกับ 

เชื้อแบคทีเรีย โดยระบบจะรับขอมูลจากคนไขในดานตางๆ เชน อาการ การผาตัด แลวสรุปผล

เสนอตอแพทย  ซึ่งจะเปนการชวยยืนยันการวินิจฉัยโรคของแพทยและการตัดสินใจใน 

การดําเนินการรักษา 
5.4 ระบบใหสญัญาณเตือนทางการแพทย 

ระบบจะรับรูขอมูลจากคนไข เชน ภาพถายตางๆจากผูปวย การเตนของหัวใจ 

การหายใจ แลวแปลอาการของผูปวย หากผลลัพธที่ไดอยูในขั้นอันตรายก็จะสงสัญญาณเตือนให

เจาหนาที่ทราบ 
5.5 ดานการพยากรณอากาศ 

ระบบจะรับขอมูลตางๆ   จากสภาพอากาศ   แลวทําการพยากรณถึง 

สภาพอากาศที่คาดวาจะเกิดขึ้น  แลวทําการเผยแพรแกสาธารณชน 
 

6. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System : OAS)  
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในหนวยงานตางๆ มักจะ

นํามาใชในงานพิมพเอกสารหรือเรียกวางานประมวลคําเปนหลัก การใชงานสวนมากยังไมได

เชื่อมตอกันเปนระบบที่ดี การพัฒนาฐานขอมูลยังไมไดมีการจัดแฟมใหเปนหมวดหมูที่คนหาและ

นํากลับมาใชไดงาย ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation หรือ OA) เปนแนวคิดใน 

การนําระบบเครือขายมาใชเชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงานตางๆ และผนวก 

ดวยซอฟตแวรสําหรับชวยงานในสํานักงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของสํานักงาน 

ใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และลดปริมาณการใชทรัพยากรมนุษยที่มีอยูอยางจํากัด 

นอกจากนี้ยังชวยในเรื่องการตัดสินใจของผูบริหารในการพัฒนา การใชขอมูลตางๆ ใหมี 

ความถูกตอง และสามารถนํากลับมาใชไดทันเหตุการณ  

หากแบงตามหนาที่ในการทํางาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติสามารถแบงไดเปน  

4 ประเภทดวยกัน คือ 

6.1 ระบบจัดการทางดานเอกสาร (document management system) ระบบนี้

ไดถูกจัดขึ้นมาเพื่อใหมีหนาที่ในการจัดการทางดานเอกสาร ไมวาจะเปนการสราง การบันทึก

เอกสาร และการสงไปยังฝายตางๆภายในองคกร สําหรับระบบจัดการทางดานเอกสารนี้ 

ประกอบไปดวย 
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6.1.1 การออกแบบสิ่งพิมพ (publishing) เปนการออกแบบสิ่งพิมพหรือ

เอกสารตางๆ ตามรูปแบบที่ตองการ  โดยการใชโปรแกรมที่ทํางานในดานนี้โดยเฉพาะซึ่งเรา

สามารถตกแตงอักษร หรือนํารูปภาพมาใสรวมกับตัวอักษรได โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพนี้

สวนมากแลวจะมีการใชตามโรงพิมพ หรือบริษัทที่รับทําอารตเวิรค (art work)  เพื่อผลิตงาน

ตนแบบออกมา เชน หนังสือ ใบโฆษณา แผนพับ ใบปลิว จากนั้นจึงสงไปใหโรงพิมพทําการพิมพ

ออกมาเปนจํานวนมากๆ สําหรับปจจุบันนี้ตามองคกรหรือหนวยงานตางๆ สามารถสรางตนแบบ

ออกมาเพื่อสงใหโรงพิมพพิมพออกมาใหเราได ซึ่งจะเปนการลดตนทุนใหกับองคกรไปดวย 

เนื่องจากทางองคกรไมตองเสียคาใชจายในการทําตนแบบ โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพที่รูจักกันดี

ในปจจุบันและนิยมใชคอน ไดแก โปรแกรมเพ็จเมกเกอร (PageMaker) เปนตน 

6.1.2 การประมวลผลคํา (word processing) เปนโปรแกรมที่ใชในดานการ

พิมพงาน  จดหมาย  ตลอดจนเอกสารตางๆ  ที่มีอยู ในองคกร  ซึ่ งปจจุบันโปรแกรมทาง 

ดานการประมวลผลคําเปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมมากและเกือบทุกองคกรไดนําเอาโปรแกรม

ประเภทนี้มาใชแทนเครื่องพิมพดีด เพราะนอกจากเราสามารถพิมพงานและแกไขงานที่ผิดพลาด

ไดแลว เรายังสามารถตกแตงเอกสาร บันทึกเอกสาร ตรวจสอบคําสะกด และนํารูปภาพเขามาไว

ในเอกสาร ซึ่งเครื่องพิมพดีดไมสามารถทําได และยังชวยใหเราไดงานที่มีคุณภาพออกมาอีกดวย 

โปรแกรมประมวลผลคําที่มีใชอยูในปจจุบัน ไดแก ไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) และ 

เวิรดเพอรเฟค (Word Perfect) เปนตน 

6.1.3 การประมวลผลรูปภาพ (image processing)  เปนการนําเอารูป 

ภาพตางๆ มาไวในเอกสารโดยอาศัยอุปกรณที่เรียกวา เครื่องสแกนเนอร (scanner) ในการสแกน

ภาพเขาไปไวในเครื่องคอมพิวเตอร นอกจากนั้นเรายังสามารถทําการตกแตงภาพที่สแกน 

เขาไปใหดูสวยงาม ตลอดจนสามารถปรับขนาดของภาพใหม และสามารถสั่งพิมพภาพนั้น 

ออกทางเครื่องพิมพไดอีกดวย 

6.1.4 การทําสําเนาเอกสาร (reprographics) เปนการผลิตเอกสารซ้ําๆ กัน

ออกมาหลายๆ ชุด เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ซึ่งในปจจุบันจะมี

เครื่องทําสําเนาที่ เชื่อตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งเราเรียกวา เครื่องถายสําเนาอัจฉริยะ 

(intelligent copier system) โดยที่เราพิมพงานจากเครื่องคอมพิวเตอรและตรวจสอบความ

เรียบรอยของงานใหเรียบรอยกอน จากนั้นจึงสั่งพิมพออกมาทางเครื่องทําสําเนาตามจํานวนชุดที่

ตองการ 

 



 64 

6.1.5 การเก็บเอกสาร (archival storage) หลังจากที่เราสรางเอกสารเสร็จ

เรียบรอยแลว ถาเราตองการจะเก็บเอกสารเหลานั้นไวใชในครั้งตอไป เราสามารถทําไดโดย 

การเก็บบันทึกเอกสารเหลานั้นไวในอุปกรณที่ใชเก็บขอมูล หรืออุปกรณที่เรียกวา หนวยความจํา

สํารอง (secondary storage) เพื่อปองกันการสูญหาย หรือการถูกทําลาย สําหรับอุปกรณที่ใช 

ในการเก็บขอมูลนั้น ไดแก แผนดิสกเก็ต  ฮารดดิสก แผนซีดี ดีวีดี หรือเทปแมเหล็ก เปนตน 

6.2 ระบบการสงขาวสาร (message-handing system)  
ระบบนี้ ไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ ในการสงขาวสารขององคกร 

จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งจะไดรับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย 

ในการสงอีกดวย  ในปจจุบันนี้การสงขาวสารไปยังสถานที่ตางๆสามารถทําไดหลายวิธี 

นอกเหนือจากการสงจดหมายทางไปรษณีย สําหรับวิธีที่ไดรับความสะดวกรวดเร็ว และเปนที่นิยม

ในการสงและรับขาวสารมีดังนี ้
6.2.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล (electronic mail หรือ e-mail) 

เปนลักษณะการสงขาวสารผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากตนทางไปยังปลายทางที่ผูรับ

อยูซึ่งปจจุบัน อีเมลเปนสิ่งที่นิยมใชกันมาก เพราะไดรับความสะดวก และรวดเร็ว และขอมูลที่จะ

สงทาง อีเมลนั้นสามารถสงไดทั้งขอมูลที่เปนตัวอักษร และรูปภาพ ซึ่งผูรับมักจะไดรับแนนอน และ

ไมมีขอมูลสูญหายกลางทาง จึงทําใหสะดวกและปลอดภัย แตส่ิงที่สําคัญคือ ทั้งผูสงและผูรับ

จะตองมีที่อยู หรือเรียกวา อีเมลแอดเดรส (e-mail Address) เพื่อใชในการอางอิงเวลาตองการสง

จดหมาย สําหรับอีเมลแอดเดรสนี้สามารถสมัครไดฟรีตามเว็บไซตตางๆ ที่ใหบริการอีเมลฟรี โดย

ไมเสียคาใชจาย 

6.2.2 ไปรษณียเสียง (voice mail) เปนการสงขาวสารที่คลายคลึงกับ  

อีเมล แตตางกันที่ขาวสารนั้นเปนเสียง เสียงที่เราตองการสงไปยังผูรับปลายทางนั้นจะถูกสงไปยัง

อุปกรณที่ทําหนาที่ในการแปลงสัญญาณเสียง (voice) ใหเปนสัญญาณดิจิตอล (digital)  

โดยสงผานทางสายโทรศัพท เมื่อถึงปลายทางเสียงจะถูกแปลงสัญญาณดิจิตอลใหเปน

สัญญาณเสียงเพื่อนําไปใชงานอีกที่หนึ่ง 

6.2.3 โทรสาร (facsimile) สําหรับอุปกรณชิ้นนี้เปนอุปกรณที่รูจักกันดีอยู

แลวตามองการณและหนวยงานตางๆ และปจจุบันโทรสารหรือที่เรียกกันทั่วไปวา แฟกซ เปน

อุปกรณที่นิยมใชกันคอนขางมาก โดยเฉพับในธุรกิจปจจุบันที่มีการแขงขันคอนขางสูง การสง

เอกสารทางโทรสารจะทําใหเราประหยัดทั้งเวลา คาใชจาย และแรงงานคนลงไปไดมาก เพราะเมื่อ

เราสงเอกสารผานทางเครื่องโทรสารไปแลวผูรับก็จะไดรับในทันทีทันใด ไมตองเสียเวลารอนาน
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เหมือนกับการสงจดหมาย และไมจําเปนตองใชพนักงานสงเอกสารก็ไดถาเอกสารนั้นมีจํานวน 

ไมมาก ปจจุบันนี้จึงพบวาโทรสารมักจะมีอยูทุกองคกรหรือทุกหนวยงาน 
6.3 ระบบการประชุมทางไกล (teleconferencing system)  

ระบบนี้ไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในการประชุมกันแบบทางไกล โดยที่ผูรวม

ประชุมไมจําเปนตองเดินทางมาอยูในที่ประชุม แตผูรวมประชุมสามารถพูดคุยหรือประชุมกันได

ตามปกติ สําหรับระบบการประชุมทางไกลนั้นไดแบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 

6.3.1 การประชุมทางไกลโดยใชเสียง (audio teleconferencing) เปน

ระบบการประชุมโดยที่ผูเขารวมประชุมจะไดยินเสียงของคูสนทนา และสามารถพูดโตตอบกัน

เหมือนกับโทรศัพทได 
6.3.2 ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง ไ ก ล โ ด ย ใ ช ภ า พ แ ล ะ เ สี ย ง  (video 

teleconferencing) เปนระบบการประชุมที่ผูเขารวมประชุมสามารถมองเห็นหนาและไดยินเสียง

ของฝายตรงขามได ทําใหประชุมไดรสชาติเหมือนกับไดนั่งพูดคุยอยูในหองเดียวกัน ซึ่งระบบ 

การประชุมไดรสชาติเหมือนกับไดนั่งพูดคุยอยูในหองเดียวกัน ซึ่งระบบการประชุมแบบนี้ มักจะ

ไดรับความนิยมมากกวาแบบแรก 
6.3.3 การประชุมโดยใชระบบคอมพิวเตอร (computer conferencing) 

เปนระบบการประชุมที่นําเอาระบบเครือขายคอมพิวเตอรเขามาใชในการพูดคุย และแสดง

ขอคิดเห็นตางๆ สําหรับขอดีของการนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประชุมคือ นอกจาก

ผูเขารวมประชุมจะสามารถพูดคุยกันไดแลว ในระหวางที่มีการประชุมอยูนั้นผูเขารวมประชุม

สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรคํานวณ ประมวลผล หรือ พิมพรายงาน เพื่อเสนอใหกับที่ประชุม 

ไปพรอมๆ กันไดอีกดวย 

6.3.4 โทรทัศนวงจรปด (in-house television) เปนการถายทอดรายการ

โทรทัศนตางๆ ภายในองคกร เพื่อเปนการผอนคลายความเครียดใหกับพนักงาน และเพื่อแจง

เหตุการณใหกับพนักงานทราบ ซึ่งระบบโทรทัศนวงจรปดในปจจุบันไดมีการพัฒนา โดยมีการนํา

ดาวเทียมมาชวยในการเผยแพรขาวสาร ถาเราตองการที่จะแจงขาวสารใหกับสาขาตางๆ ทราบ  

6.3.5 การติดตอสื่อสารทางไกล (telecommuting) เปนการตอเชื่อม

คอมพิวเตอรจากที่บานไปยังองคกรหรือหนวยงานโดยตอผานทางเครือขายการสื่อสาร ซึ่งการ

เชื่อมตอในลักษณะนี้จะชวยใหพนักงานสามารถทํางานที่บานได โดยไมตองเสียเวลาเดินทางไป 

ที่ทํางาน และถาตองการสงขอมูลใหกับองคกรหรือหนวยงานก็สงผานทางเครือขายการสื่อสาร 

นั้ น ได เ ลย  ซึ่ งป จจุ บั นมีพนั ก งานในบางตํ าแหน ง ได มี การทํ า งานในลั กษณะนี้ แล ว  

เชน โปรแกรมเมอร โปรแกรมเมอรบางคนจะใชเวลาเขียนโปรแกรมที่บานเปนสวนใหญ และเมื่อ
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เขียนเสร็จแลวก็สงผานระบบเครือขายมาใหกับทางองคกรทดลองใช ทําใหประหยัดเวลา และ

สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 
6.4 ระบบสนับสนุนงานในสาํนักงาน (Office Support System : OSS)  

ระบบนี้ไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยใหพนักงานสามารถนําเอาเทคโนโลยีที่มีอยู

ในสํานักงาน หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหงานดําเนินไปได 

อยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สําหรับระบบงานหรือโปรแกรมที่จะมาชวยสนับสนุน 

ใหงานในสํานักงานสามารถดําเนินไปไดแบงออกเปน 

6.4.1 กลุมโปรแกรม (group ware) เปนระบบที่มีโปรแกรมประเภท

เดียวกันมาอยูรวมกัน เพื่อใหพนักงานสามารถนํามาใชงานไดสะดวก สําหรับโปรแกรมประเภทนี้

ไดมีการรวมเอาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ได รับความนิยมเขามาอยูดวยกัน เชน โปรแกรมการ

ประมวลผลคํา โปรแกรมไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมไปรษณียเสียง และโปรแกรมประชุม

ดวยคอมพิวเตอร เปนตน 

6.4.2 โปรแกรมนําเสนอ (presentation graphic) เปนระบบที่ชวยในดาน

การนําเสนอขอมูล ขาวสารตางๆซึ่งสามารถนําภาพมาประกอบกับงานเหลานั้นได โดยที่ผูใช

จะตองวางแผนรูปแบบตางๆ ของงานนําเสนอที่ตองการเอง ปจจุบันโปรแกรมประเภทนี้ไดรับ 

ความนิยมคอนขางมากและมีการใชทั่วไปในองคกรและหนวยงานตางๆ เพื่อชวยในการนําเสนอ

งาน  เชน  การนําเสนอยอดขายประจําไตรมาส  หรือประจําปที่ผานมา  การนําเสนอยอดการผลิต  

การนําเสนอสินคาที่มียอดขายสูงสุด  เปนตน  โปรแกรมที่ทํางานในดานนําเสนอก็มีอยูหลายชนิด  

เชน  Microsoft PowerPoint  Freelance  Graphic, Hardware Graphic เปนตน 

6.4.3 โปรแกรมจัดตารางการนัดหมาย (desktop organizer) เปนระบบที่

ชวยใหผูใชสามารถบันทึกการนัดหมายในแตละวัน การเก็บหมายเลขโทรศัพทและที่อยูของลูกคา 

เครื่องคิดเลข และยังชวยในการจดบันทึก ซึ่งเปรียบไดกับสมุดโนตยอของเรานั่นเอง แตถาเราใช

โปรแกรมมาชวยก็จะทําใหไดรับความสะดวกสบายมากกวา เนื่องโปรแกรมบางชนิดในระบบนี้

สามารถตั้งเวลาปลุกไดเมื่อถึงเวลานัดหมาย ทําใหเราไมพลาดการนัดหมายหรือการประชุมตางๆ 

ปจจุบันโปรแกรมประเภทนี้ก็ ได รับความนิยมคอนขางมากโดยเฉพาะนักธุ รกิจที่ตอง 

มีการติดตอพบปะกับลูกคาอยูเปนประจํา 
6.4.4 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ (computer aided 

design) เปนระบบที่นําเอาโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการออกแบบงาน ซึ่งงานสวนมาก

แลวมักจะเปนงาน ประเภทลายเสน เชน การออกแบบวงจรไฟฟา การออกแบบบาน การออกแบบ
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แผนผังของอาคารสํานักงาน เปนตน สําหรับภาพที่สามารถสรางไดนั้นก็เปนไดทั้งภาพ 2 มิติ และ

ภาพ 3 มิติ โปรแกรมที่ชวยในการทํางานดานนี้ ไดแก AutoCad , 3D Studio เปนตน 
6.4.5 กระดานข าวสาร อิ เล็กทรอนิกส ในสํ านักงาน  (in-house 

electronic bulletin board) เปนระบบที่ใชเผยแพรขาวสารภายในสํานักงานโดยเผยแพรผานทาง

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อแจงขาวสารตางๆใหพนักงานภายในหนวยงานทราบ  

 
 

สรุป 
 

ระบบสารนิเทศเปนระบบที่ดําเนินการจัดการขอมูลขาวสารในองคกรใหสามารถนํามาใช

ไดอยางเปนระบบ โดยการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยจัดการขอมูลขาวสาร เพื่อใหไดสารนิเทศมา

ใชประกอบการตัดสินใจ  มีบทบาทในการวางแผน ควบคุมการทํางาน  และประกอบการตัดสินใจ

อยางถูกตอง  นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางแนวความคิดและสรางทางเลือกใหมๆ  ชวยใหเกิด

ความไดเปรียบในการแขงขัน  ทําใหสามารถเปนผูนําในการดําเนินงานตางๆ  ได โดยในระบบ

สารนิเทศจะประกอบดวย  ฮารดแวร ซอฟตแวร  ขอมูล  บุคลากร และขั้นตอนการดําเนินงาน  ซึ่ง

ตองอาศัยการพัฒนาระบบสารนิเทศอยางเปนขั้นตอนดังนี้ เร่ิมจากการกําหนดปญหา วิเคราะห

ปญหา ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษา โดยระบบสารนิเทศในองคกรมีหลาย

ประเภทตามลักษณะของการนําสารนิเทศไปใช ไดแก ระบบประมวลผลรายการ ระบบสารนิเทศ

เพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารนิเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง ระบบ

ผูเชี่ยวชาญ และระบบสํานักงานอัตโนมัติ เปนตน ซึ่งลวนแลวแตตองอาศัยขอมูลจากภายใน

องคกรทั้งที่เปนแผนเชิงกลยุทธและนโยบายของบริษัท ขอมูลที่ไดจากระบบประมวลผลรายการ 

และขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก ในการจัดทําระบบสารนิเทศแบบตางๆ ตองทําการออกแบบ

ฐานขอมูล ตามหลักการและวิธีที่จะกลาวรายละเอียดในบทตอๆ ไป และยังตองเลือกฮารดแวร

และซอฟตแวรในการจัดการฐานขอมูลใหเหมาะสมอีกดวย 
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คําถามทบทวน 
 

1. ระบบสารนิเทศมีบทบาทอยางไรตอการศกึษาในระดับอุดมศึกษา 

2. หนวยงานที่ตองการจัดทําระบบสารนิเทศตองเตรียมพรอมในเรื่องใดบาง 
3. การพัฒนาระบบสารนิเทศมีความสาํคัญอยางไรตอองคกร 
4. บุคลากรในองคกรที่ตองการพัฒนาระบบสารนิเทศควรชวยผูพัฒนาระบบอยางไร จึง

จะไดระบบสารนิเทศที่มีประสิทธิภาพ 

5. ระบบประมวลผลรายการมีความสําคัญอยางไร สําหรับองคกร 
6. สถาบันบริการสารนิเทศ เชน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีการนําระบบประมวลผลรายการมาใชเพื่อทําอะไรบาง 

7. ผูบริหารแตละระดับตองการรายงานผลการดําเนินที่แตกตางกันอยาไร 
8. ในการบริหารงานผูบริหารจะอาศัยระบบสารนิเทศประเภทใดบาง อยางไร 
9. ยกตัวอยางการนําเอาระบบผูเชี่ยวชาญไปใชงานดานการศึกษา 

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีการนําระบบสํานักงานอัตโนมัติมาใชอยางไร 
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