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ข้อมูลและสารสนเทศ
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ความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ

• ข้อมูล (Data)  คือ  ส่ิงต่าง ๆ หรือข้อเท็จจริง  ที่ได้รับจากประสาท
สัมผัสหรือส่ือต่าง ๆที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ หรือการประมวลผล  
โดยข้อมูลอาจเป็นตัว เลข สัญลักษณ์  ตั วอักษร เ สียง  ภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว เป็นต้น
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ประเภทของข้อมูล

สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะของท่ีมาหรือการได้รับข้อมูล  คือ 

• ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  คือ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
หรือบันทึกจากแหล่งข้อมูล  โดยตรงด้วยวิธีต่างๆ เช่น จากการ
สอบถามการสัมภาษณ์การส ารวจการจดบันทึก

• ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ  การน าข้อมูลที่ผู้อ่ืนได้เก็บ
รวบรวมหรือบันทึกไว้มาใช้งาน
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ความหมายของสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information)  คือ  ส่ิงที่ได้จากการประมวลผลของ
ข้อมูล  เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ เช่น ในด้านการวางแผนการ
ขาย จากการสรุปยอดการขายในแต่ละเดือน  การพัฒนา การควบคุม 
และการตัดสินใจ  
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ความแตกต่างของข้อมูลกบัสารสนเทศ

ข้อมูลแตกต่างจากสารสนเทศ คือ ข้อมูล เป็นส่วนของข้อเท็จจริง โดย
ได้จากการเก็บมาจากเหตุการณ์ต่างๆ 

สารสนเทศ คือข้อมูลที่น ามาผ่านกระบวนการเพ่ือสามารถน าไปใช้ ใน
การตัดสินใจต่อไปได้ทันที
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ลักษณะของข้อมูลท่ีดี

1. มีความถูกต้องและแม่นย า  (Accuracy)

2. มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ  (Up to date)

3. มีความกระชับ ชัดเจน และสมบูรณ์ครบถ้วน (Conciseness and 
Completeness)

4. สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevance)

5. ปราศจากความล าเอียงหรืออคติ (Reliable and Verifiable)
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ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล หรือ แบ่งตามการแทนข้อมูล แบ่งออกเป็น 

2 ชนิด คือ

1. ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข (Numeric Data) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจ านวน
ที่สามารถน า ไปค านวณได้ ข้อมูลแบบนี้เขียนได้หลายรูปแบบ คือ

ก. เลขจ านวนเต็ม หมายถึง ตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยม เช่น 12, 9, 
137 , 8319 , -46

ข. เลขทศนิยม หมายถึง ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ซ่ึงอาจมีค่าเป็น
จ านวนเต็ม เช่น 12 หรือเป็นจ านวนที่มีเศษทศนยิมก็ได้ เช่น 12.763
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ชนิดของข้อมูล

2. ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ (Character Data) 

หมายถึง ข้อมูลท่ี ไม่สามารถน า ไปค านวณได้ แต่อาจน าไป
เรียงล าดับได้ เช่น การเรียงล าดับตัวอักษร ข้อมูลอาจเป็น
ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือเครื่องหมายใด ๆ เช่น COMPUTER, ON-
LINE, 1711101,&76
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
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เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

เคร่ืองมือในการสร้างระบบสารสนเทศ แบ่งได้เป็น 2
ส่วน คือ

 ฐานข้อมูล (Database) 

 เคร่ืองมือ (Tools) 
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เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ฐานข้อมูล (Database)

ฐานข้อมูล จัดเป็นหัวใจส าคัญของระบบ MIS เพราะว่า

สารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะมาจากข้อมูลท่ีดี เชื่อถือได้ ทันสมัย และ
ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่าง
สะดวก และรวดเร็ว ดังนั้นฐานข้อมูลจึงเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ี
ช่วยให้ระบบสารสนเทสมีความสมบูรณ์ และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ตัวอย่างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

Data (ข้อมูล) 

ฐานข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ร่วมกันอย่างเป็น

ระบบ ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีต้องสามารถมาใช้ประกอบกันได้ (Data 
Integrated) และต้องสามารถถูกใช้ร่วมกัน (Data Sharing) จาก
ผู้ใช้หลายๆ คนได้ 

คุณสมบัติของข้อมูลท่ีอยู่ ในฐานข้อมูลมีความถูกต้อง 
ทันสมัย และสมเหตุสมผล มีความซ้ าซ้อนของข้อมูลน้อยท่ีสุด และ
มีการแบ่งกันใช้งานข้อมูล
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เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

เคร่ืองมือ (Tools) 

เครื่องมือ เป็นเครื่องมือท่ีใช้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 

ปกติระบบสารสนเทศจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์หลักใน
การจัดการข้อมูล ประกอบด้วย

 อุปกรณ์ (Hardware)

ชุดค าสั่ง (Software)
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

อุปกรณ์ (Hardware) ระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ

ควรต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ ในการอ านวยความสะดวกในการบริหาร
ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่ิงท่ีควรค านึงถึงคือ
ขนาดของหน่วยความจ าหลัก ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง  
อุปกรณ์น าข้อมูลเข้ าและออกรายงาน รวมถึงความจุของ
หน่วยความจ าส ารองท่ีจะรองรับการประมวลผลข้อมูลในระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

อุปกรณ์ (Hardware) คือ ตัวเครื่องหรือส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งอุปกรณ์ระบบเครอืข่าย
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ชุดค าสั่ง (Software) ในการติดต่อกับข้อมูลภายใน

ฐานข้อมูลของผู้ใช้ จะต้องกระท าผ่านโปรแกรมท่ีเรียกว่า ระบบ
จัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems: DBMS) ซึ่ง
จะท าหน้าท่ีในการจัดการฐานข้อมูลโดยจะเป็นส่ือกลางระหว่างผู้ใช้
และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในระบบฐานข้อมูล เพื่อจัดการ
และควบคุมความถูกต้อง ความซ้ าซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ชุดค าสั่ง (Software) คือ ชุดค าสั่งท่ีท าหน้าท่ีรวบรวม และ
จัดการ เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ บริหารงาน หรือการตัดสินใจ
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software หรือ Operating 
Software : OS)

หมายถึงโปรแกรมที่ท าหน้าที่ประสานการท างาน ติดต่อการท างาน 
ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้ Softwareได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และท าหน้าที่ในการจัดการ ระบบ ดูแลรักษาเคร่ือง การแปล
ภาษาระดับต่ าหรือระดับสูงให้เป็นภาษาเคร่ืองเพ่ือให้เคร่ืองอ่านได้เข้าใจ
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ซอฟต์แวร์ระบบ แบ่งได้ 4 ชนิด ดังน้ี
• 1.1 ระบบปฏบิัติการ (Operating System) หมายถงึ ชุดโปรแกรมที่อยูร่ะหว่างฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวรป์ระยุกต์มีหนา้ที่ควบคุมการปฏบิัติงานของฮารด์แวร์ และสนับสนุนค าสั่งส าหรับ
ควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์ให้กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ เช่น Windows XP , DOS , Linux , 
Mac OS X

• 1.2 ยูทิลิตี ้(Utility Program) เป็นโปรแกรมที่ท าหนา้ที่เพิ่มประสทิธภิาพของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ท าให้เครื่องท างานง่ายขึ้นเร็วขึน้ และการป้องกันการรบกวนโดยโปรแกรมที่ไม่
พึงประสงค์ เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส , โปรแกรม Defrag เพ่ือจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์
ใหม่ ท าให้การอ่านข้อมูลเร็วขึน้ , โปรแกรมยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม Uninstall Program , 
โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (WinZip-WinRAR)เพ่ือท าให้ไฟล์มขีนาดเลก็ลง ,โปรแกรมการส ารอง
ข้อมูล(Backup Data) 22



องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ซอฟต์แวร์ระบบ แบ่งได้ 4 ชนิด ดังน้ี
• 1.3 ดีไวซ์ไดเวอร์ (Device Driver หรือ Driver) เป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่ตดิต่อกับคอมพิวเตอร์

ในส่วนการรับเข้าและการส่งออก ของแตล่ะอุปกรณ์ เช่น เม่ือเราซื้อกล้องวีดีโอมาใหมแ่ละ
ต้องการน าเอาวีดีโอที่ถ่ายเสร็จ น าไปตัดต่อที่คอมพิวเตอร์ ก็ต้องติดตั้งไดเวอร์ หรือโปรแกรม
ที่ติดมากับกล้อง ท าการติดตั้งที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์รูจ้ักและ
สามารถรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกได้

โดยปกติโปรแกรม windows ที่เรามอียู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีไดเวอร์ติดตั้งมาให้แล้ว
โดยเราไมต่้องท าการติดตั้งไดเวอร์เอง เช่น ไดเวอร์ส าหรับเมาส ์,ไดเวอร์คียบ์อร์ด, ไดเวอร์ส าหรับ
การใช้ USB Port , ไดเวอร์เคร่ืองพิมพ์ แต่ถา้อุปกรณ์ใดไมส่ามารถใช้งานร่วมกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได้ก็ต้องหาไดเวอร์มาติดตั้งเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ ซึ่งตอ้งเป็นไดเวอร์ทีพ่ัฒนามา
ของแตล่ะบริษัทผู้ผลติอุปกรณ์
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ซอฟต์แวร์ระบบ แบ่งได้ 4 ชนิด ดังน้ี
• 1.4 ตัวแปลภาษา (Language Translator)คือโปรแกรมที่ท าหน้าที่แปลภาษาระดับต่ าหรือ

ระดับสูงเพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์เขา้ใจว่าต้องการให้ท าอะไร เช่น เม่ือโปรแกรมเมอร์ได้เขียน
โปรแกรมเสร็จโดยเขียนในลักษณะภาษาระดับต่ า (Assenbly) หรือภาษาระดับสูง (โปรแกรม
ภาษา C)เสร็จก็ต้องมีตัวแปลภาษาเพ่ือให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่านเข้าใจ เพราะเคร่ือง
คอมพิวเตอร์จะเขา้ใจเฉพาะตัวเลข 0 กับ ตัวเลข 1 เท่านั้น
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 
หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ส าหรับท างานต่าง ตามที่ต้องการ เช่น การท างาน

เอกสาร งานกราฟิก งานน าเสนอ หรือเป็น Software ส าหรับงานเฉพาะด้าน เช่น 
โปรแกรมงานทะเบียน โปรแกรมการให้บรกิารเว็บ โปรแกรมงานด้านธนาคาร
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังน้ี
• 2.1 ซอฟต์แวร์ส าหรับงานเฉพาะด้าน เป็น Software ที่ใช้ส าหรับงานเฉพาะด้าน เช่น 

Software ส าหรับงานธนาคารการฝากถอนเงิน Software ส าหรับงานทะเบียนนักเรียน 
ซอฟตแ์วร์คดิภาษี ซอฟตแ์วร์การให้บริการร้าน Seven ฯลฯ

• 2.2 ซอฟต์แวรส์ าหรับงานทั่วไป เป็นซอฟต์แวรท์ี่ใช้ส าหรับงานทั่วไป โดยในซอฟต์แวร์ 1 ตัวมี
ความสามารถในการท างานได้หลายอย่าง เช่น ซอฟต์แวร์งานด้านเอกสาร (Microsoft Word ) 
มีความสามารถในการสร้างงานเอกสารต่าง ๆ จัดท าเอกสารรายงาน จัดท าแผ่นพับ จัดท า
หนังสือเวียน จัดท าสื่อสิ่งพมิพ์
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วิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผล

การท่ีจะได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ จะต้องมีการจัดล าดับ วางแผน
งานและวิธีการประมวลผลให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล หรือ
สารสนเทศท่ีต้องการ
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ผู้ใช้งาน (Users / People)

ผู้ที่เรียกใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลมาใช้งาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้ดังนี้

1) ผู้ใช้งาน (End User) ได้แก่ ผูท้ี่น าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้งาน

2) ผู้พัฒนาฐานข้อมูล (Developer)

* Application Programmer ได้แก่ ผู้ที่ท าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (Application 
Program) เพ่ือเรียกใช้ขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลมาประมวลผล

* Database Administrator (DBA) ได้แก่ ผู้บริหารที่ท าหน้าที่ควบคุมและตัดสินใจ
ในการก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล ชนิดของข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล รูปแบบในการ
เรียกใช้ข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล และกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมความถูกต้องของข้อมูล
ภายในฐานข้อมูล
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

เครือข่าย (Network)
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ข้อดีของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล

1. ข้อมูลมีการเก็บอยู่รวมกันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้

2. ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล

3. สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันของข้อมูลท่ีอาจเกิดขึ้นได้

4. การควบคุมความคงสภาพของข้อมูล (Integrity)

5. การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลจะท าได้ง่าย

6. ความเป็นอิสระระหว่างโปรแกรมประยุกต์และข้อมูล

7. การมีผู้ควบคุมระบบเพียงคนเดียว
30



ข้อเสียของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล

1. การใช้งานฐานข้อมูลจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเน่ืองจาก
ราคา DBMS ค่อนข้างแพงและต้องใช้คอมพิวเตอร์ ท่ี มี
ประสิทธิภาพค่อนข้างสูง

2. การสูญเสียข้อมูลท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เพราะข้อมูลถูกเก็บไว้ท่ี
เดียวกัน     หากฐานข้อมูลมีปัญหาก็อาจท าให้เสียข้อมูล
บางส่วนไปได้ ดังนั้นระบบฐานข้อมูลท่ีดีต้องมีการป้องกัน
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นน้ีด้วย
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ระบบสารสนเทศ (Information System)

• ระบบสารสนเทศคืออะไร 

คือ ชุดขององค์ประกอบที่ท าหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ 

และแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยการตัดสินใจ และการควบคุมในองค์กร

• การท างานของระบบสารสนเทศ ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 อย่าง 

คอื 

การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input)

การประมวลผล (Processing)

การน าเสนอผลลัพธ์ (Output)
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ระบบสารสนเทศ (Information System)

ภาพแสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

คือ ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพ่ือน ามาประมวลผลและ
จัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการท างาน และการ
ตัดสินใจในดานต่างๆ ของผู้บริหาร เพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

34



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

แหล่งข้อมูล 

• แหล่งข้อมูลภายในองค์กร เป็นข้อมูลท่ีเกิดขึ้นในองค์กร  
สามารถน ามาสร้างสารสนเทศใช้ภายในองค์กรได้

• แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร เป็นข้อมูลท่ีเกิดขึ้นนอกองค์กร 
น ามาสร้างสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการวางแผนตัดสินใจ
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

ระบบจัดการสารสนเทศ ประกอบด้วยหน้าท่ีหลัก 2 ประการ

• จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรมาไว้ด้วยกัน

• ท าการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุน
การปฎิบัติงาน และการบริหารของผู้บริหาร

ถ้าระบบใดประกอบด้วยหน้าท่ีหลักสองประการน้ี ก็
สามารถจัดเป็นระบบจัดการสารสนเทศได้ โดยไม่จ าเป็นต้องสร้าง
ระบบคอมพิวเตอร์
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อมูล 
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer) จึง
ออกแบบระบบสารสนเทศให้มีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการจัดการ
สารสนเทศ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ และขีดความสามารถ
ในการบริหารงานของผู้บรหิาร
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คุณสมบัติของข้อมูล

ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ดังน้ี

1. ความถูกต้อง หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือ
ไม่ได้จะท าให้เกิด ผลเสียอย่างมาก ผู้ใช้ไม่กล้าอ้างอิงหรือน าเอาไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งเป็นเหตุให้การดสินใจของผู้บริหารขาดความแม่นย า และ
อาจมีโอกาสผิดพลาดได้ โครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบต้องค านึงถึง
กรรมวิธีการด าเนินงานเพื่อให้ได้ความถูกต้องแม่นย ามากที่สุด

2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน การได้มา
ของข้อมูลจ าเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีการตอบสนอง
ต่อผู้ใช้ได้เร็ว ตีความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความ
ต้องการ 38



คุณสมบัติของข้อมูล

3. ความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นกับการรวบรวมข้อมูล 
และวิธีการทางปฏิบัติ ในการด าเนินการจัดท าสารสนเทศต้องส ารวจและ
สอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ในระดับที่
เหมาะสม

4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากจะต้องใช้พื้นที่ใน
การจัดเก็บข้อมูลมากจึงจ าเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อ
ความหมายได้ มีการใช้รกัสหรือย่นย่อข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อที่จะจัดเก็บเข้า
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
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คุณสมบัติของข้อมูล

5. ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเรื่องที่ส าคัญ ดังนั้น จึงต้องมีการ
ส ารวจเพื่อหาความต้องการของหน่วยงานและองค์กร ดูสภาพการใช้ข้อมูล 
ความลึกหรือความกว้างของขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ
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การน าเข้าข้อมูล

การ
แสดงผลการเก็บรักษาข้อมูล

การประมวลผลข้อมูล

การจัดการสารสนเทศ
(Information processing cycle)
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ขั้นตอนท่ี 1 การน าเข้าข้อมูล
1.1 การรวบรวมข้อมูล อาจจะรวบรวมจากแหล่งก าเนดิข้อมูล (ข้อมูล
ปฐมภูมิ) หรือจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (ข้อมูลทุติยภูมิ)

1.2 การตรวจสอบข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจ าเป็นต้องตรวจข้อมูล 
เพื่อความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดต้องท าการแก้ไข

1.3 การเตรียมข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพ่ือ
สะดวกในการประมวลผล

ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ
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ขั้นตอนที่ 2 การประมวลผลข้อมูล

หมายถึง การด าเนินการกับข้อมูลเพ่ือให้ไดผ้ลลัพธท่ี์มีความหมาย
และมีประโยชน์ ได้แก่
2.1 การจัดกลุ่มหรือจ าแนกประเภท
2.2 การเรียงล าดับ
2.3 การค านวณ
2.4 การค้นคืน 
2.5 การรวมข้อมูล
2.6 การสรุป
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ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรักษาข้อมูล 
เพ่ือเก็บบันทึกข้อมูลไว้ สามารถน ามาใช้ได้ในภายหลัง มีขั้นตอน
ดังน้ี

3.1 การจัดเก็บข้อมูลไว้ในส่ือบันทึกข้อมูล 

3.2 การส าเนาข้อมูล เพ่ือป้องกันการสูญหาย

3.3 การปรับปรุงข้อมูล เพ่ือท าให้ข้อมูลมีความทันสมัย ทันกับ
เหตุการณ์และเวลาท่ีเปล่ียนไป
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ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 4  การแสดงผล

หมายถงึ การจัดรูปแบบของสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบของรายงาน 

ตาราง แบบฟอร์ม แผนภูมิ เพื่อสะดวกในการศึกษา อาจจะเป็นข้อความ 
ภาพ เสียง วีดทิัศน์ ก็ได้
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การจัดการสารสนเทศ
(Information processing cycle)
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ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

การท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ประกอบด้วย 
1 ) การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 

2 ) การด าเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็น
สารสนเทศ 

3 ) การดูแลรักษาสารสนเทศเพ่ือการใช้งาน 

การท าให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศ
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ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
o การเก็บรวบรวม เป็นเร่ืองของการเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึงมี

จ านวนมาก และต้องเก็บให้ได้อย่างทันเวลา เช่น ข้อมูลการ
ลงทะเบียนของนักเรียน ข้อมูลประวัติบุคลากร เป็นต้น

o การตรวจสอบข้อมูล จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบจะต้องมีความ
เชื่อถือได้ หากพบข้อผิดพลาดต้องแก้ไข

การท าให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศ
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ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

2. การด าเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็น
สารสนเทศ

o การจัดแบ่งข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการใช้งาน เช่น สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองที่มีการแบ่ง
ตามหมวดหมู่สินค้าและบริการ 

o การจัดเรียงข้อมูล ควรมีการจัดเรียงข้อมูลตามล าดับตัวเลข หรือ
ตัวอักษร เพ่ือให้เรียกใช้งานได้ง่าย เช่น รายชื่อบุคคลในสมุดโทรศัพท์

o การค านวณ ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลตัวเลขที่สามารถน าไปค านวณ
เพ่ือหาผลลัพธ์บางอย่างได้ เช่น จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่เรียนวิชา
ระบบสารสนเทศบูรณาการ 

การท าให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศ
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ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

3. การดูแลรักษาสารสนเทศเพ่ือการใช้งาน
o การเก็บข้อมูล หมายถึงการน าข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในส่ือบันทึก

ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแล และท า
ส าเนาข้อมูล เพ่ือให้ใช้งานต่อไปในอนาคตได้

o การค้นหาข้อมูล การค้นหาข้อมูลจะต้องค้นได้ถูกต้องแม่นย า
o การท าส าเนาข้อมูล เพ่ือที่จะน าข้อมูลเก็บรักษาไว้ หรือน าไป

แจกจ่ายในภายหลัง 
o การส่ือสาร ข้อมูลต้องกระจายหรือส่งต่อไปยังผู้ใช้งานที่ห่างไกลได้

ง่าย 

การท าให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศ
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ระดับของสารสนเทศ
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ระดับของสารสนเทศ

หลักเกณฑ์ท่ีใช้จ าแนกระดับของสารสนเทศ คือ จ านวนคน
 สารสนเทศแบ่งเป็น 3 ระดับ  ได้แก่ 

• ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร
 ข้อมูลสารสนเทศ  และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่ิงที่แต่

ละระดับของสารสนเทศต้องใช้ร่วมกัน
 เหตุผลที่ในระดับของสารสนเทศต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศและ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน เพราะมีผลท าให้การท างาน
ประสานกันเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง
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ระดับของสารสนเทศ

1. ระดับบุคคล
สารสนเทศในระดับบุคคลนั้น จะเป็นการท่ีแต่ละบุคคลในองค์กร
จะสร้างและใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
เช่น การใช้โปรแกรม Ms-wordในการพิมพ์เอกสาร การใช้
โปรแกรมMS–PowerPoint ในงานน าเสนอส าหรับการสอนหรือ
บรรยาย
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ระดับของสารสนเทศ

2. ระดับกลุ่ม
สารสนเทศในระดับกลุ่มนั้น จะเป็นการที่กลุ่มของคนในองค์กรที่ต้อง
ท างานร่วมกันจะสร้างและใช้สารสนเทศร่วมกัน ซึ่งจะส่งเสริมการ
ด าเนินงานของกลุ่มให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น
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ระดับของสารสนเทศ

3. ระดับองค์กร
สารสนเทศในระดับองค์กรนั้น จะเป็นการที่แผนกต่าง ๆ ในองค์กร เช่น 
แผนการขายและการตลาด แผนการผลิต แผนกจัดซื้อ มีการสร้างและ
ส่งผ่านสารสนเทศจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ งได้ โดยสร้าง
สารสนเทศในรูปแบบรายงาน หรือกราฟเพื่อให้ผู้บริหารน าไปประกอบการ
ตัดสินใจได้
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การไหลของสารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่?

 องคก์รขนาดใหญ่จะมกีารจัดการขอมูลจ านวนมากที่เช่ือมโยงเข้าด้วยกันในกลุม่
หรือนอกกลุ่มเครือข่าย

What is Enterprise Computing?
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รูปแบบของการประมวลผลข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มี 2 วิธี คือ
 การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (online processing) เป็นวิธีการน า

ข้อมูลแต่ละรายการที่ถูกบันทึกเข้ามาประมวลผลทันที นิยมใช้ในงานที่
ต้องได้ผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ทันที เช่น การเบิกเงนิจากตู้เอทีเอ็ม

 การประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing) เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาหนึ่ง และน าข้อมูลที่ได้รับในช่วงเวลาดังกล่าว
มาประมวลผลพร้อมกัน เช่น การเก็บข้อมูลเวลาเข้าออกของนักเรยีน
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ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้

o ฝ่ายบัญชี ท าหน้าที่ เก็บรวบรวมเอกสารทางการเงินต่างๆ ของบริษัท 
และบันทึกกิจกรรมต่างๆ

o ฝ่ายการตลาด ท าหน้าที่ วางแผนการตลาด ก าหนดราคา โฆษณา
ประชา-สัมพันธ์ ขายและกระจายสินค้า และให้บริการลูกค้า

o ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่ จัดหาและคัดเลือกพนักงาน จัด
ฝึกอบรม จัดการด้านสวัสดิการต่าง ๆ

หน่วยงานแยกตามหน้าท่ี
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ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

(ต่อ)
o ฝ่ายผลิต ท าหน้าท่ี ผลิตสินค้า ควบคุมคุณภาพของสินค้า 

จัดการวัตถุดิบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิต

o ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่ วิเคราะห์ ศึกษา วิจัย และน า
ความรู้ที่ได้มาท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ 

หน่วยงานแยกตามหน้าท่ี
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What is Enterprise Computing?
What is enterprise information?

Information ช่วยในการด าเนินงานขององค์กร

ช่วยในการตัดสินใจที่ดีกว่า 

รวบรวม ผสาน และวิเคราะห์ข้อมูลทันเวลา
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ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศระดับการบริหารจัดการแบ่งเป็น 3 ระดับ
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ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

การบริหารจัดการในองค์กรแบ่งเป็น 3 ระดับ
o ผู้บริหารระดับสูง (top-level1 manager) ท าหน้าท่ีวางแผน

ระยะยาว ที่เรียกว่า แผนกลยุทธ์ (strategic planning) เป็นผู้
ต้องการสารสนเทศมาช่วยวางแผนการเจริญเติบโตของบริษัท 
และก าหนดทิศทางขององค์กร 

ระดับการบริหารจัดการ
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CEO (Chief Executive Officer) คอื ผู้บรหิารสูงสุดขององค์กร 

CIO (Chief Information Officer) คอื ผู้บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

CFO (Chief Financial Officer) คอื เป็นผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงนิของ
บรษิัท 

ผู้บริหารระดับสูง

COO (Chief Operation Officer) คอื  ผู้บริหารหรือกรรมการอ านวยการฝ่าย
ปฏบิัตกิาร



ระดับสูง (Executive Level)
(Top Manager) 

• เป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์และก าหนดเป้าหมาย
ขององค์กร

• ท าหน้าที่ในการวางแผนระยะยาว
• การตัดสินใจ (Decisions) 

– Very complex 
– Unstructured 

• ระบบสารสนเทศ (Information systems)
– Aggregate summaries
– Statistical analyses, trends, and projections
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ระบบสารสนเทศทางธุรกิจกับผู้บริหารระดับกลยุทธ์

ผู้บริหารระดับกลยุทธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนและก าหนด
นโยบายขององค์กรระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อมูลที่
ใช้จะเป็นข้อมูลที่มาจากภายนอกองค์กร  ส าหรับรายงานหรือสารสนเทศที่
ต้องการ จะเป็นรายงานเร่งด่วน เป็นสารสนเทศที่ใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์
ต่างๆ  

• ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ ระบบสารสนเทศคู่แข่งขัน ระบบ
สารสนเทศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

การบริหารจัดการในองค์กรแบ่งเป็น 3 ระดับ
o ผู้บริหารระดับกลาง (middle-level manager) ท าหน้าท่ี

ควบคุมและวางแผนงาน ที่ เ รียกว่า แผนยุทธวิธี (tactical 
planning) ท าการตัดสินใจเพ่ือให้ การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายของแผนงาน

ระดับการบริหารจัดการ
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ระดับบริหาร (Managerial Level)
(Middle Manager)

• เป็นบุคคลที่น ากลยุทธ์ขององค์กรไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
• จัดการโครงสร้างและจัดสรรบุคลากรในการท างาน
• การตัดสินใจ (Tactical Decision)

– การปฏบิัติงานที่ยุ่งยาก
– มกีารก าหนดระยะเวลาการท างานระยะสั้น
– เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured)                                                   

• ระบบสารสนเทศ (Information system)
– จัดรายสรุปสารสนเทศของกิจกรรมของการปฏบิัติการ
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• ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับกลวิธี     (Tactical) เป็นระบบสารสนเทศช่วยใน
การผลิตรายงาน หรือสารสนเทศที่ผู้บริหารระดับกลางน ามาประกอบการพิจารณาในการ
จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่องค์กรมีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์หรือประสิทธิภาพสูงสุด 
หรือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด.  ข้อมูลส่วนมากเป็นสารสนเทศภายในของ
ผู้บริหารระดับปฎิบัติการ น ามาประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่จะน าไปใช้ในการวาง
แผนการด าเนนิงาน การจัดสรรทรัพยากร 

• ตัวอย่าง  รายงานแสดงเหตุการณ์ผิดปกติ (Exception reports) รายงานที่ต้องการ

เร่งด่วน (Ad hoc reports) รายงานสรุป (Summary reports) ตัวอย่างระบบสารสนเทศ คือ 
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการตารางผลิต ระบบสารสนเทศด้านวิเคราะห์การขาย เป็น
ต้น

ระดับบริหาร (Managerial Level)
(Middle Manager)
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ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

การบริหารจัดการในองค์กรแบ่งเป็น 3 ระดับ
o ระดับปฏิบัติการ/หัวหน้างาน (Operational Level /

Supervisor)
o ท าหน้าที่ในการจัดการและติดตามการท างานของพนักงาน

ระดับปฎิบั ติการ หรือลูกจ้างท่ีผลิตสินค้าหรือให้บริการ 
หัวหน้างานจะต้องรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการปฎิบัติงาน ติดตามเหตุการณ์ประจ าวันและท าการ
แก้ไขให้ถูกต้องทันทีถ้าจ าเป็น

ระดับการบริหารจัดการ
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ระดับปฏิบัติการ (Operational Level)
( Lower Manager)

• เป็นการปฏิบัติงานประจ า กิจกรรมในการท างานแต่ละวัน
กับลูกค้า

• ดูแลและควบคุมการท างานในการปฏิบัติงาน
• การตัดสินใจ (Operational Decision)

– เป็นแบบมโีครงสร้าง
– การท างานซ้ าๆ

• ระบบสารสนเทศ (Information system)
– กิจกรรมที่มีรูปแบบซ้ าๆกัน
– มีการตรวจสอบมปีระสิทธิภาพการท างานกับลูกค้า
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บทบาทของระบบสารสนเทศท่ีมีต่อผูบ้ริหารในองค์กร

•ระบบสารสนเทศกับผู้บริหารระดับปฏิบัติการ เป็นระบบสารสนเทศ
ท่ีช่วยให้บุคลากรและผู้บริหารระดับน้ี สามารถน าสารสนเทศมา
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น รายงานการ
ขายประจ าวัน การผลิตสินค้าในแต่ละสัปดาห์เป็นต้น 

• ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศด้านการขาย ระบบสารสนเทศด้านการผลิต ระบบ
สารสนเทศสินค้าคงคลัง ระบบสารสนเทศทางบัญช ีฯลฯ

71



หลักการและแนวคิดในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
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ข้อพึงมีส าหรับความส าเร็จในการบริหารจัดการ

• ทักษะและประสบการณ์ ทักษะด้านการสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ

• บุคลิกภาพการจัดการ มีความรู้ พลังใจ สร้างสรรค์ 

• การศึกษาและความรู้ด้านการจัดการ ประกอบด้วย

โครงสร้างองค์กร งบประมาณ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เศรษฐกิจและกิจการปัจจุบัน กฎหมาย  การวางแผน  การวัดผล
งาน การด าเนินการ
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MIS

องค์การ
• คน
• โครงสร้าง
• หน้าที่
• ระบบการท างาน
• วฒันธรรม
• การเมือง
• ส่ิงแวดล้อม

• ฮาร์ดแวร์
• ซอร์ฟแวร์
• ฐานข้อมูล
• การส่ือสาร 
โทรคมนาคม

เทคโนโลยี

• บทบาทของผู้บริหาร
• ระบบการตัดสินใจ
• การวางนโยบาย/ แผน
• การน าไปปฏิบตัิ

การจัดการ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เป็นเรื่องการออกแบบและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้ เ กิดประโยชน์ประ มี
ประสิทธิผล โดยจะต้องเข้าใจถึงส่ิงแวดล้อม โครงสร้างหน้าท่ี
การท างาน วัฒนธรรม การเมือง ภายในองค์การ ตลอดจน
บทบาทของผู้บริหารและระบบการตัดสินใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ
กับองค์กรและการจัดการ
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ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรและระบบสารสนเทศ

กลยุทธ์ กฎข้อบงัคบั ขั้นตอน ซอฟต์แวร์

ฮาร์ดแวร์

ฐานข้อมูล

โทรคมนาคม



องค์ประกอบพ้ืนฐานในการน าระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการการมาใช้ในองค์กร

การศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ จ าเป็นต้องอาศัยความรู้
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนั้นระบบสารสนเทศจึงมีลักษณะเป็น สหวิทยาการ 
(multidisciplinary) ดังนั้น จึงแบ่งการศึกษาระบบสารสนเทศออกเป็น 2
แนวทางคือ 

• แนวทางด้านเทคนิค  (Technical Approach)

• แนวทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Approach)
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MIS

คอมพวิเตอร์
Computer science

วจิัยเชิงปฏิบัตกิาร
Operation Research

วทิยาการการจัดการ
Management Science

จิตวทิยา
Psychology

สังคมวทิยา
Sociology

องค์การ
Organization

แนวทางด้านเทคนิค
Technical
Approach

แนวทางด้านพฤตกิรรม
Behavioral Approach

องค์ประกอบพ้ืนฐานในการน าระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการการมาใช้ในองค์กร



แนวทางด้านเทคนิค

เน้นเรื่องเทคโนโลยีด้านกายภาพ และความสามารถในด้านเทคนิคของ
ระบบ ความรู้ที่ใช้ในแนวทางนี้ได้แก่

• วิทยาการจัดการ » เน้นเรื่องการพัฒนาโมเดลในการตัดสินใจและ
การจัดการ

• Computer Science » สนใจการสร้างทฤษฎีและวิธีการท างานของ
คอมพิวเตอร์ วิธีเก็บรวบรวมและการเข้าถึงข้อมูล

• การวิจัยเชิงปฏิบัติการ » เน้นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ เพ่ือหาทาง
เลือกที่ดีที่สุด ในการบริหาร การท างาน
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แนวทางด้านพฤติกรรม

เน้นที่การเปล่ียนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมการบริหาร รวมทั้งนโยบาย
องค์กร ความรู้ที่ใช้ในแนวทางนี้ได้แก่

วิชาองค์กรและการจัดการ » ช่วยในการพิจารณาว่ากลุ่มหรือ
องค์กรจะพัฒนาระบบอย่างไร และระบบนั้นจะมีผลต่อบุคคลอย่างไร

วิชาจิตวิทยา » ช่วยศึกษาพฤติกรรมของคนเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
ด้านเทคโนโลยีในองค์การ

สังคมวิทยา » เป็นเรื่องผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีต่อกลุ่ม 
องค์การ และสังคม
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

“ในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเป็นเสมือนองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีสาม 

นอกจากสสารและพลังงาน”

โลกโลกาภิวัตน์  ไร้พรมแดน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต ดังนั้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงประกอบด้วย

o ระบบจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูล

o ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

o อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
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ท าไมองค์กรต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศจะมีบทบาทกับผู้บริหารทุกระดับดังน้ี

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร

2. สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ

3. สนับสนุนกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
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คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้หรือผู้บริหาร
แต่ละระดับ คุณลักษณะพื้นฐานมีดังนี้

• มีความสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับผู้ใช้ระบบได้ เพ่ือให้การท างาน
เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ส่วนที่ท าหน้าประสานงานกับผู้ใช้เรียกว่า 
User interface 

• มีระบบจัดเก็บ ตรวจสอบ และน าข้อมูลเข้า เพราะว่าข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของระบบสารสนเทศทุกระบบ เป็นวัตถุดิบที่น าไปประมวลผลเป็น
สารสนเทศ การจัดเก็บต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการน าไปประมวลผล 
จัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล มีระบบตรวจสอบความถูกตอ้ง
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• สามารถท างานรองรับกระบวนการทางธุรกิจได้ การด าเนินงานขององค์กรเป็น
กระบวนการที่มีความซับซ้อนยุง่ยาก ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาต้องสามารถ
รองรับการท างานของกระบวนการทางธุรกิจได้ (Business process) หรือช่วยลด
ความซับซ้อนของกระบวนการลง

• ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สามารถท างานสอดคล้องกับกฏระเบียบและ
นโยบายขององค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระบบที่เป็นไปได้ตามกฎเกณฑ์ 
บางโอกาสอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์
ในขณะนัน้ 

• ง่ายและสะดวกต่อการเปลี่ยนแปลงและการดูแลบ ารุงรักษา
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ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศกับระดับผู้บริหาร
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ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศพ่ือการจัดการควรมีลักษณท่ีส าคัญ ดังน้ี
o สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดบั
o เป็นระบบงานท่ีผสมผสานข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง
o การพัฒนาระบบงาน จะเร่ิมจากความต้องการและเห็นชอบของ

ผู้บริหาร
o ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงาน
o มีการจัดเก็บข้อมูลสร้างเป็นฐานข้อมูลเก็บไว้
o การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

ลักษณะส าคัญของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ
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ส่วนประกอบของสารสนเทศภายในองค์กร
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องค์กรส่วนใหญ่ท่ีมีระบบสารสนเทศ (Information System) 
ประกอบด้วย

ระบบจะท าการบันทึกรายการประจ าวัน เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า 
ใบเสร็จรับเงิน จ านวนสินค้าคงคลัง และจ านวนผลผลิต  
ช่วยสร้างฐานข้อมูลท่ีเป็นพ้ืนฐานส าหรับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ

ส่วนประกอบของสารสนเทศภายในองค์กร
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ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ระบบปฏิบัติการทางธุรกจิ
Transaction processing system

ระบบจัดท ารายงานส าหรับการจัดการ
Management reporting  system

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision supporting system

ระบบสารสนเทศส านักงาน
Office information system

ระบบย่อยของMIS



o คอื ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบจากการปฏิบัติงานให้อยู่
ในรูปแบบที่ เครื่องจักรสามารถอ่านได้ , เก็บรายละเอียดรายการ, 
ประมวลผลรายการและสั่งพิมพ์รายละเอียดรายการออกมาได้ เช่น การ
ขายสินค้า การจองตั๋วเครื่องบิน การซื้อสินค้าผ่านเครดิตการ์ดและการ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง จัดเป็นรายการทั้งสิ้น ระบบ
ประมวลผลรายการนิยมใช้ในการประมวลผลบัญชี , การขาย, หรือ
ประมวลผลข้อมูลสินค้าคงคลัง เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นที่ต้องการของ
ระบบสารสนเทศอื่นๆในองค์กร

ระบบประมวลผลรายการ 
(Transaction Processing Systems)
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o ระบบปฏิบัติการสารสนเทศ :  การด าเนินงานขององค์กรทางธุรกิจจะ
เกี่ยวข้องการจัดการระบบสารสนเทศ คือ การจัดเก็บ การประมวลผล 
การสแดงผล การส่งต่อข้อมูลจ านวนมาก ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพต้อง
สามารถจัดการสารสนเทศที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อน าไปใช้ให้ก่อ
ประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการของปัญหาอย่างรวดเร็ว
และสอดคล้องกับสถานการณ์ ฉะนั้นองค์กรจึงท าการประมวลผลข้อมูลที่
เกิดขึ้นในประจ าวัน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการสารสนเทศ มีหน้าที่หลัก 3 ประการดังนี้ 

ระบบประมวลผลรายการ 
(Transaction Processing Systems)
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o การท าบัญชี ( Bookkeeping) ท าหน้าที่ในการจัดเก็บบันทึกรายการปฏิบัติงานหรือ
เหตุการณ์ทางการบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน การปฏิบัติงานจะเกี่ยวข้องกับบุคลากร 
2 กลุ่มคือ ลุกค้า (Consumer) และผู้ขายวัตถุดิบ (Supplier) การท างานขององค์กร
จะต้องมกีารบันทึกรายการขายสินค้าในแต่ละวันและซื้อสินค้าในแต่ละวัน เป็นต้น

o การออกเอกสาร (Document issuance) : ท าหน้าที่เกี่ยวกับการออกเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันขององค์กร เช่น การออกไบรับส่งสินค้า 
(Invoice) การออกเช็ค ใบเสร็จรับเงินเป็นต้น

o การท ารายงานควบคุม (Control reporting) ท าหน้าที่เกี่ยวกับการออกเอกสารต่างๆ
ในการด าเนนิงานขององค์กร เพื่อตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานขององค์กร 

ระบบประมวลผลรายการ 
(Transaction Processing Systems: TPS)
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o จะตอบสนองต่อการประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเกี่ยวกับปริมาณ
ข้อมูลจ านวนมากของอนิพุตและเอ้าพุต .

o จะท าการจัดเก็บ แก้ไขข้อมูล เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและให้ข้อมูลทันสมัย.

o จะท าการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ป้อนเข้ามาทั้งหมด รวมถึงการประมวลผล 
กรรมวิธี ผลลัพธ์ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

o มศีักยภาพในระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 

o สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ ที่มีผู้ใช้ระบบเป็นจ านวนมาก ดังนั้นถ้าระบบเสียหาย
จะท าให้มีผลกระทบต่อองค์กร .

คุณลักษณะของ TPS
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o 1. ระบบการจ่ายเงินเดือน (Payroll processing system)

o 2. ระบบบันทึกค าสั่งซื้อ ( Order entry system)

o 3. ระบบสินค้าคงคลัง ( Inventory system)

o 4. ระบบใบก ากับสินค้า (Invoicing system)

o 5. ระบบส่งสนิค้า ( Shipping system)

o 6. ระบบบัญชีลูกหนี้ ( Accounts receivable system)

o 7. ระบบสั่งซื้อสินค้า ( Purchasing system)

o 8. ระบบรับสินค้า ( Receiving system)  ฯลฯ 

TPS เราสามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อยดังน้ี
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ระบบประมวลผลรายการ 
(Transaction Processing Systems: TPS)

ระบบประมวลผลรายการ
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o ท าหน้าที่น าข้อมูลจากระบบประมวลผลรายการมาสรุปให้เป็นรายงาน
ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง รายงานส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของรายงานสรุป 
(summary report) เช่น รายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์ รายงานตาราง
การผลิต เป็นต้น

o ค าว่า MIS บางครั้งจะใช้ค าว่า IRS (Information Reporting Systems) 
หรือ MRS (Management Reporting Systems) 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information  System : MIS)
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หมายถึงระบบที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ น ามาจัดเก็บให้เป็นระบบสะดวกใน
การค้นคืน เป็นข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์ที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบกระทัดรัด เข้าใจ
ง่าย เพื่อนไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่างๆ มหีน้าที่หลัก 2 ประการคือ

o สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมารวมกันไว้
อย่างเป็นระบบ

o สามารถท าการประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สารสนเทศ
เพื่อการตัดสนิใจของผู้บริหาร

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information  System : MIS)
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

o ฐานข้อมูล (Database)เป็นส่วนส าคัญของระบบ  MIS เพราะสารสนเทศ
ที่ดีจะต้องมาจากข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้ และมีการจัดเก็บ
เป็นระบบ สามารถค้นคนืข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

o เครื่องมือ (Tools) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผล ส่วน
มาจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย Hardware และ Software

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information  System : MIS)
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. วิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล  ระบบข้อมูลของงานทางธุรกิจ
ต้องสามารถสังเคราะห์สารสนเทศที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริหาร 
เหมาะสมต่อการจัดล าดับการใช้งาน การประมวลผล ตรงกับความต้องการ

3. การแสดงผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลจะต้องอยู่ในรูป
ของรายงายสรุป สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information  System : MIS)
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o ความสามารถในการจัดการข้อมูล (Data Manipulation) ระบบสารสนเทศที่ดีต้อง
สามารถปรับปรุงแก้ไขและจัดการข้อมูล เพื่อให้เป็นสารสนเทศพร้อมที่จะใช้งานอย่าง
มปีระสิทธิภาพ

o ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด
ปัจจัยหนึ่งขององค์กร 

o ความยืดหยุ่น (Flexibility) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือสถานการณ์การแข่งขันทาง
การค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สารสนเทศที่ดีต้องมีความสามารถในการ
ปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานหรือปัญหาที่เกิดข้ึน 

o ความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction ) 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information  System : MIS)
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS

ส่วนประกอบของสารสนเทศภายในองค์กร
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ความส าคัญของระบบสารสนเทศท่ีมีกระบวนการทางธุรกิจดังน้ี

o ระบบสารสนเทศช่วยสร้างคุณค่าให้กับระบบงานขององค์กร

o ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระบบสารสนเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศ

o การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information  System : MIS)
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o เป็นระบบที่การท างานแบกึ่งโครงสร้าง มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
เฉพาะตัว ซึ่งจะช่วยผู้บริหารระดับกลางและระดับอื่น ๆ ในองค์กรมี
ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้าง ๆ เช่น ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ และแนวโน้มจากภายนอกองค์กร 

o ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะใช้ข้อมูลจากTPS และ MIS

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System : DSS)

What is a decision support system (DSS)?
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o ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาจากระบบ 
MIS อีกระดับหนึ่ง เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ เป็นระบบที่ก าหนด
ทางเลือกให้กับผู้บริหาร หรืออาจจัดล าดับทางเลือกให้กับผู้บริหาร เป็น
ระบบสารสนเทศแบบโต้ตอบ ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ท า
ให้สะดวกและรวดเร็ว มีโมเดลในการสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้
ผู้บริหารเรียกใช้ได้

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System : DSS)
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คุณสมบัติของ DSS
o ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจ

o การออกแบบเป็นแบบโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง

o สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหารทุกระดับ

o ใช้งานอเนกประสงค์ มีการจ าลองแบบ การวิเคราะห์ ช่วยเหลือผู้
ตัดสินใจ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System : DSS)
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คุณสมบัติของ DSS
o เป็นระบบที่โต้ตอบกับผู้ใช้ ใช้งานง่าย

o ปรับเข้ากับสถานการณ์ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้

o มีกลไกการท างานสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว

o สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลขององค์กรได้

o มีความยดืหยุ่นรองรับรูปแบบการบริหารงานต่างๆ ได้

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System : DSS)
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ตัวอย่างระบบ DSS
o การสั่งซื้อวัตถุดบิของระบบสินค้าคงคลัง

o แนวโน้มการขึ้นลงของราคาสินค้าหรือวัตถุดบิ

o ค่าใช้จ่ายในการรักษาสินค้า/วัตถุดบิต่อหน่วยเวลา

o ปรมิาณความต้องการสินค้า/วัตถุดบิต่อหน่วยเวลา

o ระยะเวลาในการสั่งสินค้าและวัตถุดบิ

o ปรมิาณสินค้า/วัตถุดบิ ที่มีอยู่ในคลังสินค้า

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System : DSS)
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ส่วนประกอบของสารสนเทศภายในองค์กร
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o Executive information system (EIS) สนับสนุนผู้บริหาร
ระดับสูง

o เป็นระบบท่ีน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีเป็นการสรุปขั้นสูง 
ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถมองเห็นภาพรวมของการ
ด าเนินงานของบริษัท  โดยระบบ ESS จะท าการสรุปข้อมูลของ
สารสนเทศทั้งหมด ซ่ึงจะมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิก 

ระบบสนับสนุนผู้บริหาร 
(Executive Support System : ESS)
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ระบบสนับสนุนผู้บริหาร 

ส่วนประกอบของสารสนเทศภายในองค์กร
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o เป็นระบบจัดการสารสนเทศในส านักงาน โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ส านักงาน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร 
โปรแกรมประมวลผลค า งานส่งข่าวสารข้อมูลและอื่นๆ เป็นระบบ
เกี่ยวกับการผลิตเอกสาร การติดต่อประสานงาน โดยจะเกี่ยวข้องกับ
ระบบ TPS และ MIS

ระบบสารสนเทศส านักงาน 
(Office information System : OIS) 

111



o ให้พนักงานใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์แทนระบบด้วย
มือ

o บางครั้งเรียกว่า ส านักงานอัตโนมัติ 

o ผู้ใช้สร้างกราฟฟิก เอกสาร ส่งข้อความ จัดท ารายการนัดหมาย และ
หาข้อมูลบนเว็บ 

ระบบสารสนเทศส านักงาน 
(Office information System : OIS) 
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113

ระบบสารสนเทศส าหรับส านักงาน

ระบบจัดการเอกสาร

ระบบสารสนเทศ
ส าหรับส านักงาน ระบบควบคุมและส่งผ่านขา่วสาร

ระบบสนับสนุนการด าเนนิงาน
ในส านักงาน

ระบบประชุมทางไกล



ระบบสารสนเทศส านักงาน 
(Office information System : OIS) 
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ระบบสารสนเทศส านักงาน 

ระบบสารสนเทศส านักงาน 
(Office information System : OIS) 
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ประโยชน์ของสารสนเทศ

สารสนเทศที่ดีมีประโยชน์ในด้านต่อไปน้ี

ประสิทธิภาพ  (Efficiency)

ประสิทธิผล  (Effectiveness)

ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)

คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life)
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ประโยชน์ของสารสนเทศ

ประสิทธิภาพ  (Efficiency)
1. ระบบสารสนเทศท าให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว

2. ระบบสารสนเทศช่วยในการเข้าถงึข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว

3. ระบบสารสนเทศช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

4. ช่วยลดต้นทุน

5. ช่วยให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยดี
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ประโยชน์ของสารสนเทศ

ประสิทธิผล (Effectiveness)
1. ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้

2. ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสินค้า/บรกิารที่เหมาะสม 

3. ระบบสารสนเทศช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ดีขึ้น
, ท าได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น, ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

118



ประโยชน์ของสารสนเทศ

คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life)

เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดเครื่องมือการท างานแบบใหม่ เช่น 
Internet, E-mail, Hand phone และท าให้เกิดการท างาน
รู ป แ บ บ ใ ห ม่  ๆ  เ ช่ น  ร ะ บบ  Tele/Video Conferencing,  
Electronic Data Interchange, Virtual Organization เป็นต้น 
ซ่ึงท าให้ประหยัดทรัพยากร และเพ่ิมคุณภาพการเป็นอยู่ของคนได้
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ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ          
กับองค์กรและการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นเรื่องการออกแบบและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ประมีประสิทธิผล 
โดยจะต้องเข้าใจถึงส่ิงแวดล้อม โครงสร้างหน้าท่ีการท างาน 
วัฒนธรรม การเมือง ภายในองค์การ ตลอดจนบทบาทของ
ผู้บริหารและระบบการตัดสินใจ
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ฐานความรู้ถือเป็นทรัพย์สินท่ีมี
ความส าคัญขององค์การ การแข่งขันด้านธุรกิจต้องอาศัย
ความรู้ในด้านกระบวนการต่าง ๆ ดังนั้น ทฤษฎีการ
จัดการบางทฤษฎีจึงเชื่อว่า ทรัพย์สินทางความรู้ มี
ความส าคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และความอยู่รอดขององค์การมากกว่าทรัพย์สินทาง
กายภาพและทรัพย์สินทางการเงิน (Laudon, Laudon, 
2002)
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การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)

ความรู้ คือสารสนเทศที่มีคุณค่ามากที่สุด เพราะเป็นสารสนเทศที่
ผสมผสานเข้ากับประสบการณ์ วิจารณญาณ และปัญญาของคนเข้าไป
ด้วย 

ความรู้จ าแนกเป็นสองประเภทคือ

 ความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ที่มีเนื้อหา
เฉพาะเจาะจง ยากที่จะสื่อสารให้คนอื่นทราบหรือเข้าใจได้ง่าย 
ต้องอาศัยทักษะในการฝึกฝน เช่น การว่ายน้ า การขี่จักรยาน เป็น
ต้น

 ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือความรู้ที่สามารถ
รวบรวม จัดระบบ และถ่ายทอดโดยใช้ IT ได้ เช่น ความรู้ที่ได้จาก
หนังสือหรือต าราต่าง ๆ เป็นต้น
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การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)

การจัดการความรู้ คือ กระบวนการที่ส าคัญในการสร้าง จัดระบบ และ
ถ่ายทอดความรู้อย่างทั่วถึงภายในองค์กร เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน หรือท าให้การท างานมีประสิทธภิาพ ประสิทธผิลมากขึ้น

องค์ประกอบของ Knowledge Management มีดังนี้

– การสร้างความรู ้

– การจัดระบบความรู้

– การถา่ยทอดความรู้
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ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดที่มองในด้านบวก
 แนวคิดนี้ซึมลึกอยู่ในวัฒนธรรมของอเมริกัน โดยมีสมมติฐานว่า IT ไม่

ควรได้รับการปฏิเสธไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด ๆ แต่ควรจะมีการ
น าไปใช้อย่างแพร่หลายและรวดเร็ว

 แนวคิดนี้เชื่อว่า IT เป็นยาสารพัดโรคที่แก้ปัญหาทุกอย่างได้

 แนวคิดนี้ เชื่อว่า  IT มีลักษณะเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในการควบคุม
กระบวนการท างานภายในองค์กร

 แนวคิดนี้เชื่อว่า IT จะน าไปสู่การจ้างงานเพิ่มขึ้น, ท าให้มีการกระจาย
อ านาจมากขึ้น, ท าให้การติดต่อสื่อสารดีขึ้น, ช่วยเพิ่มผลผลิต
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แนวคิดท่ีมองในด้านลบ
 แนวคิดนี้มองว่า องค์กรประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความขัดแย้ง และ

กลุ่มที่มีอ านาจเหนือกว่าจะน า IT เข้ามาใช้ในการควบคุมการท างาน

 กลุ่มนี้มองว่า IT จะน าไปสู่การจ้างงานที่ลดลง, ท าให้มีการรวมศูนย์
อ านาจมากขึ้น, ท าให้มีสารสนเทศมากเกินไป และไม่ได้ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในผลผลิตที่แท้จริงแต่อย่างใด

 กลุ่มนี้มองว่า IT ท าให้การท างานเป็นลักษณะประจ า, น่าเบื่อ, ท าให้
ความพอใจและคุณภาพชีวิตการท างานลดลง

 กลุ่มนี้มองว่า IT ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ,สังคม 
ฯลฯ
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แนวคิดเชิงสัมพันธ์
 กลุ่มนี้มองว่า IT จะเป็นตัวแปรแทรกระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคน

และองค์การ

 กลุ่มนี้มองว่า IT จะเป็นบวกหรือลบขึ้นอยู่กับการสร้างและการใช้
เทคโนโลยี

 กลุ่มนี้มองว่า การออกแบบ IT ที่ดี คือ การสร้างดุลยภาพระหว่างความ
พอใจของผู้ใช้และประสิทธิภาพด้านเทคนิค การออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ แต่ยังช่วยให้
คนมคีวามพอใจในการท างานเพิ่มขึ้นด้วย
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