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ค าน า 
 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
เป็นรายวิชาที่ได้เปิดสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่สี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยผู้
เรียบเรียงได้จัดท าตามค าอธิบายรายวิชาที่ได้อธิบายไว้ในหลักสูตร แบ่งเนื้อหาไว้ 10 บท ครอบคลุมตาม
ค าอธิบายรายวิชามุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศในองค์กร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูลทางการศึกษา รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา โดยคาดหวังว่าจะเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการสารสนเทศในองค์กร ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และและผู้สนใจทั่วไป เอกสาร
ประกอบการสอนเล่มนี้ผู้เรียบเรียงได้ท าการปรับปรุง แก้ไขเนื้อหาและรูปภาพบางส่วนให้เหมาะสม
เพ่ิมเติม เนื่องจากได้ใช้ประกอบการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของค าศัพท์เฉพาะ
ทางผู้เรียบเรียงได้ใช้ค าศัพท์ตามศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช 2546 และหากค าศัพท์ใดไม่มีค าแปลผู้เรียบเรียงได้ใช้ทับศัพท์ หรือตามความนิยม เพ่ือให้
เหมาะสมกับเอกสารประกอบการสอน 

ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และขอบคุณครอบครัว
อันเป็นที่รักที่เป็นก าลังใจสนับสนุนให้งานส าเร็จไปด้วยดี  และในโอกาสนี้ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณ
เจ้าของผลงานเขียนทุกท่านที่ได้ถูกอ้างอิงในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้  ผู้เรียบเรียงไม่ได้ตั้งใจที่จะ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด หากมีข้อความหรือรูปภาพบางส่วนที่ผู้เรียบเรียงไม่ได้อ้างอิงถึง ผู้เรียบเรียงขอ
อนุญาตมา ณ ที่นี้ด้วย   

ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนในวิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์และในวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากท่านที่
น าไปใช้มีข้อเสนอแนะ ผู้เรียบเรียงยินดีรับค าแนะน าจากทุกท่าน เพ่ือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และ
ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

        ปิยสุดา ตันเลิศ 
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ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
เป็นรายวิชาที่ได้เปิดสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่สี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยผู้
เรียบเรียงได้จัดท าตามค าอธิบายรายวิชาที่ได้อธิบายไว้ในหลักสูตร แบ่งเนื้อหาไว้ 10 บท ครอบคลุมตาม
ค าอธิบายรายวิชามุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศในองค์กร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูลทางการศึกษา รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา โดยคาดหวังว่าจะเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการสารสนเทศในองค์กร ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และและผู้สนใจทั่วไป เอกสาร
ประกอบการสอนเล่มนี้ผู้เรียบเรียงได้ท าการปรับปรุง แก้ไขเนื้อหาและรูปภาพบางส่วนให้เหมาะสม
เพ่ิมเติม เนื่องจากได้ใช้ประกอบการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของค าศัพท์เฉพาะ
ทางผู้เรียบเรียงได้ใช้ค าศัพท์ตามศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช 2546 และหากค าศัพท์ใดไม่มีค าแปลผู้เรียบเรียงได้ใช้ทับศัพท์ หรือตามความนิยม เพ่ือให้
เหมาะสมกับเอกสารประกอบการสอน 

ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และขอบคุณครอบครัว
อันเป็นที่รักที่เป็นก าลังใจสนับสนุนให้งานส าเร็จไปด้วยดี  และในโอกาสนี้ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณ
เจ้าของผลงานเขียนทุกท่านที่ได้ถูกอ้างอิงในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้  ผู้เรียบเรียงไม่ได้ตั้งใจที่จะ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด หากมีข้อความหรือรูปภาพบางส่วนที่ผู้เรียบเรียงไม่ได้อ้างอิงถึง ผู้เรียบเรียงขอ
อนุญาตมา ณ ที่นี้ด้วย   

ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนในวิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์และในวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากท่านที่
น าไปใช้มีข้อเสนอแนะ ผู้เรียบเรียงยินดีรับค าแนะน าจากทุกท่าน เพ่ือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และ
ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

        ปิยสุดา ตันเลิศ 

         ผู้จัดท า 
 

 

 

 



ค 
 

สารบัญ 

 

เรื่อง          หน้า 

ค าน า  ข 

สารบัญ  ค 

สารบัญรูป ช 

สารบัญตาราง ฌ 

แผนบริหารการสอน ฎ 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 1 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3 

 1. ความส าคัญของสารสนเทศ 3 

 2. ความหมายของข้อมูลสารสนเทศและความรู้ 6 

 3.  ลักษณะของสารสนเทศที่ดี 8 

 4. องค์ประกอบระบบสารสนเทศ 10 

 5. บทบาทของนักบริหารและผู้ปฏิบัติการเก่ียวกับสารสนเทศ 13 

 6. แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 

7. ประโยชน์ของระบบ 

14 

15 

 8. กิจกรรมในระบบสารสนเทศ 16 

 9. แนวโน้มของระบบสารสนเทศ 17 

 บทสรุป 21 

 แบบฝึกหัด 22 

 เอกสารอ้างอิง 23 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 25 

บทที่ 2 เทคโนโลยีกับระบบสารสนเทศ 27 

 1. เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 27 

 2. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 37 

 3. เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล 45 

 4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 48 

 5. เทคโนโลยีฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล 51 



ง 
 

สารบัญ 

 

เรื่อง          หน้า 

บทสรุป 56 

แบบฝึกหัด 57 

เอกสารอ้างอิง 58 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 59 

บทที่ 3 ระบบสารสนเทศในองค์กร 61 

 1. องค์กรและระบบสารสนเทศ 61 

 2. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามโครงสร้างองค์กร 67 

 3. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามลักษณะการสนับสนุนการด าเนินงาน 68 

 4. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามหน้าที่ขององค์กร 77 

 บทสรุป 84 

 แบบฝึกหัด 85 

 เอกสารอ้างอิง 86 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 87 

บทที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 89 

 1. การพัฒนาระบบและการเปลี่ยนแปลงองค์กร 90 

 2. การวางแผนระบบสารสนเทศ 92 

 3. วงจรการพัฒนาระบบ  98 

 บทสรุป 108 

 แบบฝึกหัด 109 

 เอกสารอ้างอิง 110 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 111 

บทที่ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา 113 

 1. ความหมายของระบบสารสนเทศการจัดการด้านการศึกษา 113 

 2. การจัดเก็บข้อมูลในสถานศึกษา 114 

 3. แนวคิดของระบบ 115 

 4. บทบาทพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศในองค์กร 119 



จ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง         หน้า 

 5. บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษา 

119 

 6. การจัดการระบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา  122 

 7. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการศึกษา 124 

 8. ตัวอย่างของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการศึกษา 126 

 บทสรุป 132 

 แบบฝึกหัด 133 

 เอกสารอ้างอิง 134 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 135 

บทที ่6 การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 137 

 1. ความหมายของความรู้และการจัดการความรู้ 137 

 2. คุณสมบัติของความรู้ 138 

 3. ประเภทของความรู้ 139 

 4. วงจรระบบจัดการความรู้ 140 

 5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ 141 

 6. ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ 141 

 7. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับการใช้งาน 147 

 8. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 149 

 9. ระบบธุรกิจอัจฉริยะ   151 

 บทสรุป 152 

 แบบฝึกหัด 153 

 เอกสารอ้างอิง 154 

 

 

 

 



ฉ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง          หน้า 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 155 

บทที ่7 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 157 

 1. คลังข้อมูล   157 

 2. เหมืองข้อมูล  159 

 3. ฟังก์ชันการท างานของเหมืองข้อมูล  163 

 4. เครื่องมือและเทคโนโลยีของเหมืองข้อมูล   166 

 5. การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลกับงานด้านต่าง ๆ 169 

 บทสรุป 171 

 แบบฝึกหัด 172 

 เอกสารอ้างอิง 173  
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 175 

บทที ่8 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 177 

 1. ความหมายของกลยุทธ์ 178 

 2. กรอบแนวคิดเรื่องระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 178 

 3. แบบจ าลองแรงกดดันในการแข่งขัน 180 

 4. การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน 182 

 5. บทบาททางกลยุทธ์ส าหรับระบบสารสนเทศ 183 

 6. แบบจ าลองโซ่คุณค่า 189 

 7. บทบาทของระบบสารสนเทศกับโซ่คุณค่า 192 

 8. ความท้าทายของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 193 

 9. ความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืน 195 

 10. โซ่อุปทาน   196 

 11. ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 199 

 บทสรุป 205 

 

 



ช 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง          หน้า 

 แบบฝึกหัด 206 

 เอกสารอ้างอิง 207 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 209 

บทที ่9 ความม่ันคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 211 

 1. เป้าหมายหลักในด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเท 211 

 2. การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 212 

 3. ความเสี่ยงที่มีต่อระบบสารสนเทศ 219 

 4. เทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับการรักษาความปลอดภัยและการควบคุม 225 

 บทสรุป 232 

 แบบฝึกหัด 233 

 เอกสารอ้างอิง 234 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 235 

บทที่ 10 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 237 

 1. ความหมายและความส าคัญจริยธรรม 237 

 2. จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารนเทศ 245 

 3. จริยธรรมส าหรับวิชาชีพไอทีและผู้ใช้ไอที 247 

 4. กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 251 

 บทสรุป 262 

 แบบฝึกหัด 263 

 เอกสารอ้างอิง 264 

บรรณานุกรม 265 

 

 



ซ 
 

สารบัญรูป 
 

  หน้า 
รูปที่ 1.1 กระบวนการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 7 

รูปที่ 1.2 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ 8 

รูปที่ 1.3 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 12 

รูปที่ 1.4 บทบาทของระบบสารสนเทศที่ขยายตัวในแต่ละยุค 20 

รูปที่ 2.1  ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 28 

รูปที่ 2.2 หน่วยรับข้อมูล 30 

รูปที่ 2.3  ส่วนประกอบภายในหน่วยประมวลผลกลาง 31 

รูปที่ 2.4 หลักการท างานของซีพียู หรือวัฎจักรเครื่อง 32 

รูปที่ 2.5 สื่อจัดเก็บข้อมูลชนิดต่าง ๆ ตามแต่ละเทคโนโลยี 33 

รูปที่ 2.6 อุปกรณ์แสดงผล 35 

รูปที่ 2.7 ภาพรวมของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่จัดแบ่งตามแต่ละประเภท 41 

รูปที่ 2.8 ภาพรวมของซอฟต์แวร์ระบบ 44 

รูปที่ 2.9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 45 

รูปที่ 4.1  ส่วนประกอบของกระบวนการวางแผนองค์กร 89 

รูปที่ 4.2 ขั้นตอนการวางแผนระบบสารสนเทศ 93 

รูปที่ 4.3 การรวบรวมข้อมูลหรือความต้องการจากแหล่งต่าง ๆเพื่อน ามาสรุปเป็น
ข้อก าหนด 

99 

รูปที่ 5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผลป้อนกลับและการควบคุมส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของ
ระบบ 

116 

รูปที่ 5.2 ตัวอย่างระบบองค์กร 117 

รูปที่ 7.1 กระบวนการของ Data Mining 162 

รูปที่ 7.2 ตัวอย่างของ Neural Network 166 

รูปที่ 8.1 ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ 179 

รูปที่ 8.2 แบบจ าลองแรงกดดัน 5 ประการ 180 

รูปที่ 8.3 แบบจ าลองโซ่มูลค่า 192 

  



ฌ 

 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที่ 3.1  กระบวนการธุรกิจตามส่วนงานต่าง ๆ องค์กร 62 

ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างการท างานของระบบ TPS ในงานด้านต่าง ๆ 79 

ตารางที่ 3.3 ตารางเปรียบเทียบระบบสารสนเทศปัจจัย TPS MIS DSS 82 

ตารางที่ 4.1 ปัจจัยด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อใช้กับระบบ
ใหม่ 

103 

ตารางที่ 4.2 ปัจจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกซอฟต์แวร์เพ่ือใช้กับระบบใหม่ 104 

ตารางที่ 4.3  เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีการจัดหาอุปกรณ์ระบบในแต่ละวิธี 105 

ตารางที่ 7.1  แสดงตารางข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า 164 

ตารางที่ 8.1 สรุปการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อท าให้เกิดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน 183 

ตารางที่ 8.2  ตัวอย่างของบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน 185 

ตารางที่ 8.3  เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยพัฒนาขั้นตอนทางธุรกิจ 186 

ตารางที่ 8.4 ตัวอย่างของความส าเร็จและความล้มเหลวของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 195 

ตารางที่ 9.1 การควบคุมทั่วไป 221 

ตารางที่ 9.2 การควบคุมประยุกต์ 223 

ตารางที่ 10.1  ตัวอย่างพฤติกรรมที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 

 

 



ฌ 

 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที่ 3.1  กระบวนการธุรกิจตามส่วนงานต่าง ๆ องค์กร 62 

ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างการท างานของระบบ TPS ในงานด้านต่าง ๆ 79 

ตารางที่ 3.3 ตารางเปรียบเทียบระบบสารสนเทศปัจจัย TPS MIS DSS 82 

ตารางที่ 4.1 ปัจจัยด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อใช้กับระบบ
ใหม่ 

103 

ตารางที่ 4.2 ปัจจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกซอฟต์แวร์เพ่ือใช้กับระบบใหม่ 104 

ตารางที่ 4.3  เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีการจัดหาอุปกรณ์ระบบในแต่ละวิธี 105 

ตารางที่ 7.1  แสดงตารางข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า 164 

ตารางที่ 8.1 สรุปการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อท าให้เกิดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน 183 

ตารางที่ 8.2  ตัวอย่างของบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน 185 

ตารางที่ 8.3  เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยพัฒนาขั้นตอนทางธุรกิจ 186 

ตารางที่ 8.4 ตัวอย่างของความส าเร็จและความล้มเหลวของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 195 

ตารางที่ 9.1 การควบคุมทั่วไป 221 

ตารางที่ 9.2 การควบคุมประยุกต์ 223 

ตารางที่ 10.1  ตัวอย่างพฤติกรรมที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 

 

 



ฎ 
 

 

 

 

แผนบริหารการสอน  

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
คณะ/สาขาวิชา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 

1. ข้อมูลโดยทั่วไป 

รหัสและชื่อรายวิชา: CE20401 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
      (Management Information System for Education with Computer) 

จ านวนหน่วยกิต:  3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน:  ดร.ปิยสุดา ตันเลิศ  

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ชั้นปีที่ 4 

 

2. ค าอธิบายรายวิชา:  

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศใน
องค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบและความคิดรวบยอดของระบบ บทบาทของระบบสารสนเทศทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบ การวางแผนระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารข้อมูลทาง
การศึกษา การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 

3. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญและเข้าใจโครงสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจถึงบทบาทของระบบสารสนเทศที่มีต่อการบริหารจัดการ 

3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ สามารถวางแผน ควบคุม และรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศได้ 

4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษาได้ 
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4. แผนการสอนและการประเมินผล 

 4.1 แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 แนะน าแผนบริหารการสอนและ
เกณฑ์ประเมิน พร้อมข้อตกลงใน
การเรียนในรายวิชา 

2 อธิบายแผนการสอน ดร.ปิยสุดา 

2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ 

1. ความส าคัญของสารสนเทศ 

2. ความหมายของข้อมูล  
สารสนเทศ และความรู้ 
3. ลักษณะของสารสนเทศที่ดี 
4. องค์ประกอบระบบ 

สารสนเทศ  

5. บทบาทของนักบริหารและผู้ 
ปฏิบัติการเก่ียวกับสารสนเทศ 

6. แนวคิดเก่ียวกับระบบ 

สารสนเทศ 

7. ประโยชน์ของระบบ 

สารสนเทศ 

8. กิจกรรมในระบบสารสนเทศ 

9. แนวโน้มของระบบ 

สารสนเทศ 

4 - บรรยาย 

- สื่อการสอนน าเสนอด้วย 

PowerPoint 

 

ดร.ปิยสุดา 

3-4 บทที่ 2 เทคโนโลยีกับระบบ
สารสนเทศ 

1. เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 
2. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
3. เทคโนโลยีเครือข่ายและการ 

สื่อสารข้อมูล 

4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5. เทคโนโลยีฐานข้อมูลและ

การจัดการฐานข้อมูล 

8 - บรรยาย 

- สื่อการสอนน าเสนอด้วย 

PowerPoint 

ดร.ปิยสุดา 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

5-6 บทที่ 3 ระบบสารสนเทศในองค์กร  
1. องค์กรและระบบสารสนเทศ 

2. ระบบสารสนเทศจ าแนกตาม 

โครงสร้างองค์การ 

3. ระบบสารสนเทศจ าแนกตาม 

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงาน 

4. ระบบสารสนเทศจ าแนกตาม 

หน้าที่ขององค์กร 

8 - บรรยาย 

- สื่อการสอนน าเสนอด้วย 

PowerPoint 

ดร.ปิยสุดา 

7 บทที่ 4 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1. การพัฒนาระบบและการ 

เปลี่ยนแปลงองค์กร 

2. การวางแผนระบบ 

สารสนเทศ 

3. วงจรการพัฒนาระบบ  

4 - บรรยาย 

- สื่อการสอนน าเสนอด้วย 

PowerPoint 

ดร.ปิยสุดา 

8 สอบกลางภาค    

9 บทที่ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการทางการศึกษา 

1. ความหมายของระบบ 

สารสนเทศการจัดการด้าน
การศึกษา 
2. การจัดเก็บข้อมูลใน 

สถานศึกษา 

3. แนวคิดของระบบ 

4. บทบาทพ้ืนฐานของระบบ 

สารสนเทศในองค์กร 

5. บทบาทและความส าคัญของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการ
บริหารจัดการศึกษา 

6. การจัดการระบบสารสนเทศ 

4 - บรรยาย 

- สื่อการสอนน าเสนอด้วย 

PowerPoint 

ดร.ปิยสุดา 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

 ในสถาบันอุดมศึกษา  

7. ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 

จัดการทางการศึกษา 

8. ตัวอย่างของระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการจัดการทางการศึกษา 

   

10 บทที่ 6 การจัดการความรู้และ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

1. ความหมายของความรู้และ 

การจัดการความรู้ 
2. คุณสมบัติของความรู้ 
3. ประเภทของความรู้ 
4. วงจรระบบจัดการความรู้ 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการ 

จัดการความรู้ 
6. ระบบสนับสนุนเพื่อการ 

ตัดสินใจ 

7. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

กับการใช้งาน 

8. ระบบสารสนเทศส าหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง 
9. ระบบธุรกิจอัจฉริยะ   

4 - บรรยาย 

- สื่อการสอนน าเสนอด้วย 

PowerPoint 

ดร.ปิยสุดา 

11-12 บทที่ 7 คลังข้อมูลและเหมือง
ข้อมูล  
1. คลังข้อมูล   
2. เหมืองข้อมูล  
3. ฟังก์ชันการท างานของ 
เหมืองข้อมูล  
4. เครื่องมือและเทคโนโลยีของ 
เหมืองข้อมูล   
5. การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล 

กับงานด้านต่าง ๆ 

8 - บรรยาย 

- สื่อการสอนน าเสนอด้วย 

PowerPoint 

ดร.ปิยสุดา 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

13 บทที่ 8 ระบบสารสนเทศเชิงกล
ยุทธ์ 
1. ความหมายของกลยุทธ์ 
2. กรอบแนวคิดเรื่องระบบ 

สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
3. แบบจ าลองแรงกดดันในการ 

แข่งขัน 

4. การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือชิง 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

5. บทบาททางกลยุทธ์ส าหรับ 

ระบบสารสนเทศ 

6. แบบจ าลองโซ่คุณค่า 

7. บทบาทของระบบ 

สารสนเทศกับโซ่คุณค่า 

8. ความท้าทายของระบบ 

สารสนเทศเชิงกลยุทธ์   
9. ความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ที่
ยั่งยืน 

10. โซ่อุปทาน   
11. ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

4 - บรรยาย 

- สื่อการสอนน าเสนอด้วย 

PowerPoint 

ดร.ปิยสุดา 

14 บทที่ 9 การรักษาความม่ันคง
และการฟื้นฟูของระบบ
สารสนเทศ 

1. เป้าหมายหลักในด้านความ 

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

2. ความเสี่ยงที่มีต่อระบบ 

สารสนเทศ 

3. การรักษาความปลอดภัย 

ของระบบคอมพิวเตอร์ 
4. เทคโนโลยีและเครื่องมือ 

ส าหรับการรักษาความปลอดภัย 

4 - บรรยาย 

- สื่อการสอนน าเสนอด้วย 

PowerPoint 

ดร.ปิยสุดา 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

 และการควบคุม    

15 บทที่ 10 จริยธรรมและกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ความหมายและความส าคัญ 

จริยธรรม 

2. จริยธรรมทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

3. จริยธรรมส าหรับวิชาชีพไอที 
และผู้ใช้ไอที 
4. กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

4 - บรรยาย 

- สื่อการสอนน าเสนอด้วย 

PowerPoint 

ดร.ปิยสุดา 

16 น าเสนองานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย และสรุปเนื้อหา 

4 - บรรยาย 

- สื่อการสอนน าเสนอด้วย 

PowerPoint 

ดร.ปิยสุดา 

 

4.2 วิธีการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 

 

4.3 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

1 สอบกลางภาค/สอบปลายภาค 35%/35% 

2 งานที่มอบหมาย/น าเสนอรายงาน/การท างานกลุ่มและ
เดี่ยว 

20% 

3 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/จิตพิสัย 10% 

 



ด 
 

4.4 เกณฑ์ในการประเมินผลการเรียน 

ระดับเกรด A B+ B C+ C D+ D F 

คะแนน 80-100 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 0-49 

 

5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

 

รายวิชา  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
   

 

หัวข้อเนื้อหา 

  

1. ความส าคัญของสารสนเทศ 

2. ความหมายของข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ 
3. ลักษณะของสารสนเทศที่ดี 
4. องค์ประกอบระบบสารสนเทศ  

5. บทบาทของนักบริหารและผู้ปฏิบัติการเก่ียวกับสารสนเทศ 

6. แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 

7. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 

8. กิจกรรมในระบบสารสนเทศ 

9. แนวโน้มของระบบสารสนเทศ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. บอกความหมายของความส าคัญของสารสนเทศได้ 
2. อธิบายความหมายของข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ได้ 
3. อธิบายลักษณะของสารสนเทศท่ีดีได้ 
4. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้ 
5. บอกบทบาทของนักบริหารและผู้ปฏิบัติการเก่ียวกับสารสนเทศได้ 
6. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศได้ 
7. บอกประโยชน์ของระบบสารสนเทศได้ 
8. บอกกิจกรรมในระบบสารสนเทศได้ 
9. อธิบายถึงแนวโน้มของระบบสารสนเทศได้ 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา และซักถามในชั้นเรียน 

4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. ตัวอย่างจากหนังสือวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาและเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบต่อการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401  3 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

 

 

บทที่ 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

 

 

 บทนี้จะกล่าวถึงบทบาทและความส าคัญของสารสนเทศในยุคปัจจุบัน  ความรู้เบื้องต้นของ
สารสนเทศ ความหมายของข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวระบบสารสนเทศ และประโยชน์ระบบสารสนเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบสารสนเทศกับองค์กร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ความส าคัญของสารสนเทศ 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทวีความส าคัญขึ้นอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจ าวัน ชีวิตการ
ท างาน และการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ จนบางครั้งอาจเปรียบสารสนเทศได้เสมือนกับสายเลือด
ที่หล่อเลี้ยงการท างานแทบทุกด้านขององค์การ และผลกระทบของสารสนเทศมีอย่างกว้างขวาง ทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ รวมทั้งการท างานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งการบริหารงานภาครัฐ 
ธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ และงานบริการ
สังคมด้านต่าง ๆ องค์การที่สามารถจัดการกับสารสนเทศได้ดีภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมจะ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความพอใจในการท างานมากขึ้นอันจะน าไปสู่ความส าเร็จในที่สุด 

บทบาทความส าคัญของสารสนเทศ เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

ที่ได้แบ่งวิวัฒนาการของสังคมโลกออกเป็น 3 ยุค คือ เกษตร อุตสาหกรรม และสารสนเทศ และได้
เปรียบเทียบลักษณะสังคมแต่ละยุค โดยพิจารณาจากปัจจัยการผลิตหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจ จะเห็นว่าปัจจัยการผลิตหลักของเกษตรกรรม คือที่ดิน และแรงงาน ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ
ของยุคอุตสาหกรรม คือ คน และเครื่องจักร ยุคสารสนเทศมีข้อมูลข่าวสาร และความรู้เป็นปัจจัยการ
ผลิตพ้ืนฐานเป็นส าคัญ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันซึ่งท าให้สารสนเทศมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น 
โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

1.1 ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ 

1.1.1 การเปรียบเทียบระหว่างเศรษฐกิจยุคใหม่กับยุคเก่า 

  เศรษฐกิจยุคใหม่ หมายถึง เศรษฐกิจที่มีการน าเอาดิจิทัลเข้ามาปรับใช้หรืออาจ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจแบบดิจิทัล (Digital Economy) เช่น การที่รัฐบาลน าเอาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Procurement: e-Procurement) เข้ามาใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้างสิ่งต่างๆ ในส่วนงานราชการหรือการที่ธนาคารหลายแห่งน าระบบการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Fund Transfer: EFT) มาให้บริการแก่ประชาชน  

เศรษฐกิจยุคเก่า หมายถึง เศรษฐกิจที่มีการน าข้อมูลอนาล็อก(Analogue Data) เข้า
มาใช้ในการท างานหรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจแบบอนาล็อก (Analogue Economy) เช่น 
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับส ามะโนประชากรของรัฐบาลงบนกระดาษ หรือการที่ธนาคารบันทึกการฝาก-
ถอนเงินด้วยเครื่องพิมพ์ดีดโดยมิได้ท าการส่งข้อมูลนั้นไปที่สาขาอ่ืนเพ่ือรับทราบ เป็นต้น 

 1.1.2 ระบบเศรษฐกิจโลก 

ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มีความใกล้ชิดและมีผลกระทบซึ่งกันและ
กันเสมือนกับมีเพียงตลาดเดียว (One market) เท่านั้น ปัจจัยที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจกลายมาเป็น
ระบบเศรษฐกิจโลก ก็คือ สารสนเทศ เพราะองค์การต่างๆ ทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็ว
ในลักษณะของโลกไร้พรมแดน (borderless) ซึ่งลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจโลก คือ เป็นระบบที่
มีสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เช่น อัตราแลกเปลี่ยน 

ตลาด วัตถุดิบ แรงงาน สิ่งแวดล้อมทางการเมือง เป็นต้น องค์การสามารถท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ใน 7 วัน (แนวคิด 24/7 ของ Stephen Sefiro) 

 1.1.3 ระบบเศรษฐกิจซึ่งเน้นการบริการที่อาศัยสารสนเทศเป็นหลัก 

ความรู้และสารสนเทศจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการสร้างการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจและความรู้ และสารสนเทศได้กลายมาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตสินค้าและบริการหลายๆ 

ประเภท เช่น เกมส์คอมพิวเตอร์ การบริการข่าวของดาวโจนส์ เครดิตการ์ด ระบบการจองโรงแรมและ
สายการบิน บริษัทดอทคอมต่างๆ เป็นต้น 

 1.1.4 เครือข่ายความสัมพันธ์ 
เครือข่ายความสัมพันธ์ถือเป็นสัญลักษณ์ของอนาคต เครือข่ายไม่มีศูนย์กลาง ไม่มี

ความแน่นอน มีความเป็นอิสระและมีความซับซ้อน จะมีลักษณะส าคัญ 2 ประการคือ 

1) โหนด (node) คือ เมื่อใดก็ตามที่วัตถุใดสามารถส่งข้อมูลไปยังแหล่งอ่ืนได้ ไม่ว่า
ปริมาณของข้อมูลจะมากจะน้อยเพียงใด วัตถุนั้นก็เปลี่ยนจากวัตถุธรรมดาเป็น “โหนด” เช่น ใน
ปัจจุบันชิป (chip) มีขนาดเล็กลงมากและมีราคาถูกลง จึงมีการน าชิปไปฝังไว้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 

อย่างในนาฬิกา ไมโครเวฟ โทรศัพท์ หม้อหุงข้าว ดังนั้น อุปกรณ์เหล่านี้จึงแปลงสภาพเป็น “โหนด” 
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2) การติดต่อสื่อสาร (connections) การกระจายการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างกว้างขวาง ในการประสานงาน ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

 

 1.2 การเปลี่ยนแปลงขององค์การและการบริหาร 

 1.2.1 องค์กรแบบใหม่ 
ปัจจุบันองค์การที่มีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือมีความไม่แน่นอน

สูง จะมีโครงสร้างในลักษณะแบนราบมากขึ้น กระจายอ านาจมากขึ้น มีความยืดหยุ่น พนักงานมี
ความรู้หลายสาขา (generalist) และผลิตสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดนอกจากนี้ยังมีองค์การรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมโดย
สิ้นเชิงเรียกว่า “องค์การเสมือนจริง” (Virtual Organization) ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ท าให้การผลิตสินค้าและบริการมีความรวดเร็ว ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยโครงสร้างการบริหารแบบเดิมอีกต่อไป ท าให้การ
ท างานขององค์การเปลี่ยนไป เป็นลักษณะองค์การเสมือนจริง ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีขอบเขตและไม่
มีโครงสร้างที่แน่ชัด 

 1.2.2 การบริหารแบบใหม่ 
การบริหารแบบใหม่จะอาศัยการผูกพันและเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ  (informal 

commitments and networks) มากขึ้น มีการบริหารแบบเป็นทีมงาน  มีความยืดหยุ่น มุ่งเน้น
ความส าคัญของลูกค้า และสามารถด าเนินงานได้เหมือนมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็น
กลไกส าคัญท่ีจะช่วยท าให้การบริหารแบบนี้มีความเป็นไปได้ 
 1.2.3 การบริหารที่เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ในปัจจุบันแนวคิดการบริหารที่เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency 

and accountability) เป็นแรงผลักดันให้องค์การต่างๆ ต้องมีการจัดระบบสารสนเทศขององค์การให้
ดี เพ่ือให้สามารถชี้แจงหน่วยงานอื่นๆ และสาธารณชนได้อย่างเป็นระบบและทันเวลา 
  

1.3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มาก
ขึ้น และสามารถใช้งานที่สะดวกขึ้น ราคาก็ถูกลง จึงมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานทาง
ธุรกิจและการท างานในสาขาวิชาชีพต่างๆ และที่ส าคัญคือ ผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ในการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาและใช้ในการตัดสินใจ จึงจะเป็นการใช้ระบบสารสนเทศให้
เกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริง (Effective Utilization) 
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2. ความหมายของข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ 
 ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพ่ือจุดมุ่งหมายหลายประการ จุดมุ่งหมายพ้ืนฐานประการหนึ่ง 
คือ การประมวลผลข้อมูล(Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และน าไปสู่ความรู้ (Knowledge) 
ที่ช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงาน 

 2.1 ความหมายของข้อมูล 

 ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือการอธิบายปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง (Haag, 2003 

อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2547) 

ข้อมูลอาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้ (Stair 

and Reynolds, 1999 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2547) 

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาจเป็นตัวเลข หรือข้อความที่ท าให้ผู้อ่าน
ข้อมูลทราบความเป็นไป หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น (สุชาดา กีระนันทน์, 2542 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์, 2547) 

ข้อมูล หมายถึงค าบรรยายความจริงที่ยังมิได้ถูกกลั่นกรอง โดยค าบรรยายเหล่านี้จะถูกบันทึก 
จ าแนกและเก็บรักษาไว้เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย (Laudon and Laudon, 2006 อ้างถึงใน อรรถกร 
เก่งพล, 2548) 

ดังนั้นสรุปได้ว่า ข้อมูล คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการ
ประมวลผล ยังไม่มีความหมายในการน าไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ 
เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว 

 

 2.2 ความหมายของสารสนเทศ 

 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการจัดระบบเพ่ือให้มีความหมายและมีคุณค่า ส าหรับผู้ใช้ 
(Turban et al., 2000; Laudon and Laudon, 1999 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2547) 

 สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีความหมายเฉพาะภายใต้บริบทที่เกี่ยวข้อง (Haag et al., 2000 อ้าง
ถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2547) 

 สารสนเทศ คือข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นจนได้ ข้อสรุป
เป็นข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์คือความรู้ที่เกิดเพ่ิมขึ้นกับผู้ใช้ 
(สุชาดา กีระนันทน์, 2542 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2547) 

 ดังนั้นสรุปได้ว่า สารสนเทศ คือข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพ่ือให้มี
ความหมายและคุณค่าส าหรับผู้ใช้ 
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ข้อมูล 

 (Data) 

 การประมวลผลข้อมูล 

(Data Processing) 
 สารสนเทศ 

(Information) 

-  จ านวนชั่ ว โมงในการ
ท างานของพนักงานแต่ละ
คน 

- อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง 

 ชั่วโมงการท างานxอัตรา
ค่าจ้างต่อชั่วโมง 

 - รายได้ของพนักงานแต่ละ
คน 

- รายจ่ายขององค์การ 

รูปที่ 1.1 กระบวนการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2547) 

 

 จากรูปที่ 1.1 เมื่อป้อนข้อมูลเข้าไป เช่น จ านวนชั่วโมงในการท างานของพนักงานแต่ละคน
และอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง จากนั้นจะเป็นการประมวลผลข้อมูล (Data processing) ข้อมูลจะได้รับ
การเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่า (Value 

Added) ให้เกิดขึ้น การประมวลผลข้อมูลนี้อาจท าได้หลายแบบ คือ การรวบรวมข้อมูล การค านวณ 
การจัดให้เป็นระบบโดยอาจแยกประเภท การวิเคราะห์และประเมินผล หรือการจัดอยู่ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับการใช้งาน จากรูปการประมวลผลข้อมูลเป็นการค านวณโดยน าชั่วโมงการท างานคูณกับ
อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง เพ่ือที่จะได้สารสนเทศออกมาเป็นรายได้ของพนักงานแต่ละคนและรายจ่ายรวม
ขององค์การ 
 

 2.3 ความหมายของความรู้ 
 ความรู้ คือ สารสนเทศบวกกับ Know How สารสนเทศเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้
เกิดความรู้ เราต้องเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาในการผลิตสินค้าหรือบริการ 
(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2547) 

 ความรู้ ประกอบด้วยข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้รับการจัดระบบและประมวลเพ่ือน าไปสู่ความ
เข้าใจ ประสบการณ์ การสั่งสมการเรียนรู้ และความเชี่ยวชาญ ซึ่ง สามารถน าไปใช้ส าหรับการ
แก้ปัญหาปัจจุบันหรือการด าเนินงานได้ (Turban et al., 2001 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 
2547) 

 ความรู้ คือ ความรับรู้และความเข้าใจในชุดของระบบสารสนเทศ และการที่จะน าสารสนเทศ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสนับสนุนการท างาน (Stair and Reynolds, 1999 อ้างถึงใน ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน์, 2547) 

 ดังนั้น ความรู้ คือความรับรู้และความเข้าใจในการน าสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหาในการ
ด าเนินงาน ซึ่งความรู้ถือเป็นสารสนเทศที่มีมูลค่ามากที่สุด ความรู้เป็นส่วนผสมระหว่างสารสนเทศ ค า
นิยาม ประสบการณ์ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ด้วย ความรู้จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารสนเทศจาก
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หลายแห่งภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คอมพิวเตอร์สามารถจัดการข้อมูลได้ดี แต่คอมพิวเตอร์จะมี
ประสิทธิภาพลดลงในการจัดการกับสารสนเทศและความรู้ตามล าดับ โดยเฉพาะความรู้ที่มีความ
ซับซ้อนและยากที่จะระบุได้ชัดเจน ยิ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากที่จะประมวลและวิเคราะห์ความรู้โดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
   

      ความเข้าใจ 

(know-how) 
       

ข้อมูล 

(Data) 

 การประมวลผลข้อมูล 

(Data Processing) 
 สารสนเทศ 

(Information) 

 ความรู้ 
(Knowledge) 

 

รูปที่ 1.2 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2547) 

 

 แม้ว่าจะมีการให้ค าจ ากัดความดังกล่าวข้างต้น แต่ในทางปฏิบัติยังพบว่าค าว่าข้อมูลและ
สารสนเทศจะมีการใช้แทนกันเสมอ ข้อมูลและสารสนเทศ อาจจะเป็นได้ทั้งปัจจัยน าเข้าและผลผลิต
ของระบบสารสนเทศ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ค่าจ้าง และเวลาที่ท างาน เมื่อได้รับการประมวลผล
เป็นสารสนเทศด้านเงินเดือน และสารสนเทศด้านเงินเดือนอาจจะมีการใช้เป็นปัจจัยน าเข้าของอีก
ระบบหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเตรียมด้านงบประมาณหรือการให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารในเรื่อง
โครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น หรือสารสนเทศของคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นข้อมูลของคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ 
เช่น ต้นทุนของชิ้นส่วนประกอบของสินค้า อาจเป็นสารสนเทศของพนักงานขาย แต่จะเป็นเพียงข้อมูล
ส าหรับนักบัญชีเพ่ือต้องการทราบระดับ และมูลค่าของสินค้าคงคลัง  
 

3. ลักษณะของสารสนเทศที่ดี 
 คุณค่าของสารสนเทศแต่ละคนไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน ในที่นี้ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
(2547) ได้ก าหนดลักษณะของสารสนเทศท่ีดีไว้เป็น 4 มิติ คือ 

3.1 มิติด้านเวลา เป็นเรื่องเก่ียวกับสารสนเทศท่ีมีลักษณะดังนี้ 
 3.1.1 การทันเวลา (Timeliness) สารสนเทศที่ดีควรจะสามารถหาได้รวดเร็วทันเวลา 

ที่ต้องการ หากสารสนเทศได้ไม่ทันเวลาจะท าให้การตัดสินใจไม่มีประสิทธิภาพ 

3.1.2 ความเป็นปัจจุบัน (Up to date) ได้แก่สารสนเทศมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

อยู่เสมอ สารสนเทศที่มีความล้าสมัยจะไม่เป็นประโยชน์ในการใช้งานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

3.1.3 มีระยะเวลา (Time Period) มีข้อมูลทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  
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3.1.4 ควรมีการประมวลข้อมูลในอดีต และปัจจุบัน เพ่ือที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นฐาน 

ในการพยากรณ์อนาคตได้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

 3.2 มิติด้านเนื้อหา เนื้อหาของสารสนเทศถือได้ว่าเป็นลักษณะที่ส าคัญที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy) ได้แก่ สารสนเทศทีไ่ม่มีข้อผิดพลาด มีการ 
ประมวลผลอย่างถูกต้อง 

3.2.2 ความสัมพันธ์กับเรื่อง (Relevance) สารสนเทศที่สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการใช้ 
และมีประโยชน์กับผู้ใช้ 

3.2.3 ความสมบูรณ์ (Completeness) สารสนเทศที่ครอบคลุมรายละเอียดที่ส าคัญทุก 

เรื่องในสิ่งที่ต้องการทราบ 

3.2.4 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) สารสนเทศที่มีความเชื่อถือได้ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับ 

กระบวนการเก็บข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล 

3.2.5 ตรวจสอบได้ (Verifiability) สารสนเทศที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้ว่ามีความ 

ถูกต้อง โดยอาจตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่มีสารสนเทศเดียวกัน 

  

3.3 มิติด้านรูปแบบ 

3.3.1 ความชัดเจน (Clarity) สารสนเทศควรมีความชัดเจน ง่ายต่อความเข้าใจ 

3.3.2 ระดับของการน าเสนอรายละเอียด (Level of Detail) ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ 
เนื่องจากบางครั้งผู้ใช้อาจจะต้องการรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน แต่บางครั้งผู้ใช้ในระดับผู้บริหาร
อาจต้องการสารสนเทศในลักษณะสรุปเพ่ือให้เห็นภาพรวมก็ได้ ดังนั้นสารสนเทศที่ดีจึงต้องมีระดับ
ความละเอียดของสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ 

3.3.3  รูปแบบการน าเสนอ(Presentation) รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม ได้แก่ การ 

เสนอสารสนเทศซึ่งอาจเป็นในรูปกราฟิก ข้อความหรือตารางเพ่ือให้เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้ใช้หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

3.3.4 สื่อในการน าเสนอ(Media) จะใช้เสนอเป็นรูปแบบพิมพ์เอกสารแผ่นใส  
สไลด์ ภาพกราฟิกบนจอ หรือใช้วิดีโอเทปตามความเหมาะสมของสถานที่และผู้ฟัง 

3.3.5 ความยืดหยุ่น (Flexibility) สารสนเทศที่มีความยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ใช้ 
สามารถปรับใช้เพ่ือสนองความต้องการได้หลายแบบ 

3.3.6 ประหยัด (Economy) สารสนเทศควรมีการสร้างข้ึนมาโดยใช้ต้นทุนที่ 
ไม่สูงจนเกินไป ผู้ใช้ควรจะประเมินคุณค่าจากสารสนเทศท่ีได้รับและต้นทุนที่ใช้ไปเสมอ 
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 3.4 มิติด้านกระบวนการ 
  การศึกษาระบบข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ พบว่ามิติด้านกระบวนการ
เป็นมิติที่ส าคัญอีกมิติหนึ่ง เพราะหากหน่วยงานมีสารสนเทศที่ดีตามมิติทั้งสามข้างต้นแล้ว ควรต้อง
พิจารณามิติด้านกระบวนการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนั้น ทิพวรรณ สุวรรณรัตน์
(2547) จึงได้เสนออีกมิติหนึ่งเพิ่มเติม ดังนี้ 

3.4.1 ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) สารสนเทศที่ดีควรมีการเข้าถึงได้ง่าย  
ง่ายโดยผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งลูกค้าหรือประชาชนที่มีสิทธิ์สามารถ รับ
สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมในเวลาต้องการ เช่น การน าสารสนเทศเสนอบนเว็บเพจ 

3.4.2 การมีส่วนร่วม (Participation) การให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ 

ภายนอกที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล ตั้งแต่การเก็บข้อมูลการประมวลข้อมูลและ
การเผยแพร่สารสนเทศ 

3.4.3 การเชื่อมโยง (Connectivity) หมายถึงระดับความสามารถในการเชื่อมโยง 
ระหว่างฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานการมีสารสนเทศที่ดีตามมิติดังกล่าวจะ
เป็นสิ่งที่ช่วยให้การใช้สารสนเทศเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีเนื้อหาสาระของสารสนเทศที่ดี
ในเวลาที่ต้องการและในรูปแบบ และกระบวนการที่ต้องการด้วย 

  เนื่องจากคุณค่าของสารสนเทศของแต่ละคนหรือแต่ละหน่วยงานอาจจะมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นลักษณะสารสนเทศดังกล่าวในแต่ละข้อ อาจจะมีการพิจารณาให้ล าดับความส าคัญ
ให้สอดคล้องกับลักษณะของงานและความต้องการของผู้ใช้โดยเฉพาะในมิติด้านกระบวนการอาจจะ
เป็นสิ่งที่ท าได้หลังจากท่ีมีการพัฒนาหรือสารสนเทศมาระดับหนึ่งแล้ว 

 

4. องค์ประกอบระบบสารสนเทศ  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ (hardware) 

ซอฟต์แวร์ (software) ฐานข้อมูล (database) เครือข่าย (network) กระบวนการ (procedure) และ
คน (people) มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ อุปกรณ์ท่ีช่วยในการป้อนข้อมูล ประมวลจัดเก็บ และ ผลิต 

เอาท์พุทออกมาในระบบสารสนเทศ ตัวอย่างฮาร์ดแวร์ของระบบสารสนเทศมีดังนี้  
4.1.1 ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems) ประกอบด้วย หน่วยประมวลผล 

กลางที่ประกอบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์และอุปกรณ์รอบข้างที่หลากหลายเชื่อมต่อกัน เช่น ระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ระดับกลาง และระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรม  

4.1.2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์รอบข้าง (Computer Peripherals) เป็นอุปกรณ์ต่างๆ  
เช่น คีย์บอร์ดหรือเมาส์ส าหรับการป้อนข้อมูลและออกค าสั่ง จอภาพหรือเครื่องพิมพ์ส าหรับแสดง
สารสนเทศ  
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4.2 ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นชุดค าสั่งของการประมวลผลทั้งหมด ทั้งชุดค าสั่งของการ
ปฏิบัติงานที่เรียกว่า โปรแกรม (Programs) ซึ่งควบคุมการท างานโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
และชุดค าสั่งส าหรับการประมวลผลสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ ที่เรียกว่า กระบวนค าสั่ง (Procedures) 

ได้แก่   
4.2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เช่น โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  

(Operating System) ซึ่งควบคุมและสนับสนุนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์  
4.2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นโปรแกรมสั่งประมวลผล 

ส าหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์เฉพาะอย่างโดยผู้ใช้ เช่น โปรแกรมวิเคราะห์การขาย โปรแกรม
เงินเดือน โปรแกรมประมวลผลค า เป็นต้น  

4.2.3 กระบวนค าสั่ง (Procedure) เป็นค าสั่งปฏิบัติการส าหรับผู้ที่จะใช้ระบบ 

สารสนเทศ เช่น ค าสั่งส าหรับการจัดฟอร์มกระดาษ หรือการใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมส าเร็จรูป 

4.3 ฐานข้อมูล (Database) ข้อมูลเป็นมากกว่าวัตถุดิบของระบบสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่
มีค่ายิ่งขององค์กร ดังนั้นควรมีทรรศนะต่อข้อมูลว่าเป็นทรัพยากรที่ต้องมีการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้ในองค์กร ข้อมูลอาจอยู่ในหลายรูปแบบ ทั้งข้อมูลตัวอักขระที่
ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร ข้อมูลแบบถ้อยความ (Text) ประกอบด้วยประโยคและวรรคตอนที่
ใช้ในการเขียนเพ่ือสื่อสาร ข้อมูลภาพ ( Image) เช่น รูปทรงและเครื่องหมายแบบกราฟิก และข้อมูล
เสียงไม่ว่าเสียงพูดหรือเสียงอื่น ๆ  

ทรัพยากรข้อมูลของระบบสารสนเทศโดยปกติจะรวบรวมเป็น ฐานข้อมูล (Databases) ที่เก็บ
ข้อมูลที่ประมวลผลและจัดระเบียบแล้ว และฐานความรู้ (Knowledge Bases) ที่เก็บความรู้ในรูปแบบ
หลากหลาย เช่น ข้อเท็จจริง กฎระเบียบ เป็นต้น  

4.4 เครือข่าย (Network) เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 
และเอ็กซ์ทราเน็ต กลายเป็นส่วนส าคัญส าหรับความส าเร็จในการปฏิบัติงานทุกประเภทขององค์กร
และระบบสารสนเทศ เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ การประมวลผลสื่อสาร
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างกันด้วยสื่อการติดต่อสื่อสารและควบคุมด้วยซอฟต์แวร์สื่อสาร 
แนวความคิดเรื่องเครือข่ายที่เน้นเครือข่ายการติดต่อสื่อฐานเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานของทรัพยากร
ของทุกระบบสารสนเทศ ทรัพยากรเครือข่ายประกอบด้วย  

4.4.1 สื่อการติดต่อสื่อสาร (Communications Media) ตัวอย่างเช่น สายคู่บิด 

เกลียว/สายTwisted-pair สายโคแอคเซียล สายใยแก้วน าแสง ระบบไมโครเวฟ และระบบการ
ติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม  

4.4.2  การสนับสนุนเครือข่าย (Network Support) ประกอบด้วย บุคลากร  
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการใช้งานเครือข่ายสื่อสารโดยตรง 
ตัวอย่างของหน่วยประมวลผลสื่อสาร เช่น โมเด็ม และหน่วยประมวลผลเชื่อมโยงเครือข่าย และ
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ซอฟต์แวร์ควบคุมการสื่อสาร เช่น ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และโปรแกรมอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์คือ 

การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพ่ือช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และช่วยการติดต่อสื่อสาร  

4.5 กระบวนการ (Procedure) ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่างๆ ในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ  

4.6 คน (People) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ ซึ่งได้แก่  บุคคลที่
เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศ เช่น ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบ ซึ่งบุคคลที่
จ าเป็นต่อการท างานของทุกระบบสารสนเทศ ได้แก่ 

4.6.1 ผู้ใช้งาน (End User / User / Clients) เป็นผู้ที่ใช้ระบบหรือผลิตภัณฑ์ 

ของระบบสารสนเทศ ผู้ใช้เหล่านี้อาจเป็นนักบัญชี พนักงานขาย วิศวกร เสมียน ลูกค้า หรือผู้จัดการ   
4.6.2 ผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศ (IS Specialists) บุคคลที่พัฒนาและควบคุมระบบ 

สารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.3 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 

 

จากรูปที่ 1. 3 เป็นส่วนประกอบของระบบสารสนเทศที่ใช้ทรัพยากรบุคคล ฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และเครือข่าย โดยอาศัยผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศ ข้อมูลและฐานความรู้ 
เครื่องจักรและสื่อ สื่อการติดต่อสื่อสารและการสนับสนุนเครือข่าย โปรแกรมและกระบวนค าสั่ง ใน
การท างานการรับข้อมูลเข้า ประมวลผล ส่งข้อมูลออก การควบคุมผลการปฏิบัติงานของระบบและ
จัดเก็บบันทึก เพ่ือแปลงทรัพยากรข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

 

 

คน 

กระบวนการ ฐานข้อมูล 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

เครือข่าย 
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5. บทบาทของนักบริหารและผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารสนเทศ 

Peter Drucker กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยค า 2 ค า คือ ตัว I หมายถึง 
Information และตัว T หมายถึง Technology โดย Drucker มองว่า ตัว I ส าคัญกว่าตัว T เพราะ
สารสนเทศถือเป็นทรัพย์สินที่มีความส าคัญมากและขาดไม่ได้ เรียกว่า critical asset เพราะตัว T จะมี
ประสิทธิภาพและมีประโยชน์ก็ต้องเอาตัว I มาหล่อเลี้ยงหัวใจของ MIS คือ Right information for 

the right people at the right time. ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
การจัดเตรียมสารสนเทศในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ก าหนดสารสนเทศที่ต้องการ (what) สารสนเทศที่ต้องการคืออะไร ค าถามนี้เป็นค าถามที่
นักออกแบบระบบกลัวมากที่สุด เพราะการหาความต้องการของผู้ใช้ (user requirement) เป็นเรื่องที่
ยากและส าคัญที่สุด โดยพิจารณาจากลักษณะงานหรือหน้าที่ของหน่วยงาน 

2. พิจารณาจากเวลาที่ต้องใช้สารสนเทศนั้น (when) สารสนเทศนั้นต้องการเมื่อไร เพ่ือที่จะ
ก าหนดเวลาในการรวบรวม ประมวลผล และจัดท ารายงานให้สอดคล้องกับเวลาที่ต้องการ 

3. ทราบว่าจะหาสารสนเทศดังกล่าวได้ที่ไหน  (where) จะเป็นแหล่งข้อมูลจากภายใน
หน่วยงานหรือภายนอก 

4. เข้าใจว่าท าไม (why) เช่น ท าไมจึงต้องการสารสนเทศเหล่านั้น การเก็บข้อมูลโดยไม่ทราบ
ถึงเหตุผลและความจ าเป็นอาจน าไปสู่การเก็บข้อมูลผิดประเภท หรือการมีข้อมูลมากเกินไปและไม่ได้
น ามาใช้ 

5. ทราบว่าผู้ใช้คือใคร (who) ใครคือผู้ใช้สารสนเทศเหล่านั้น เพ่ือจะได้จัดท ารูปแบบในการ
น าเสนอให้เหมาะสม 

6. จะใช้เครื่องมืออย่างไรในการเก็บรวบรวม ประมวล รักษาสารสนเทศ  (How) จะต้องท า
อย่างไรจึงจะได้สารสนเทศที่ต้องการตามเวลาและรูปแบบที่ต้องการ  

7. สามารถเข้าใจความหมายของสารสนเทศท่ีหามาได้ 
8. สามารถด าเนินการหรือปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยการพิจารณาจาก

สารสนเทศที่มีอยู่หรือที่ได้มา 
9. ใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม 

ดังนั้น หลักการที่ส าคัญ คือ ต้องใช้ตัว I เป็นตัวตั้งเสมอ แล้วจึงใช้ T เป็นเครื่องมือตามมาที
หลังปัญหาที่พบจาก User Requirement 

1. ไม่รู้ความต้องการว่าต้องการอะไร 

2. ความต้องการมีหลากหลาย ผู้บริหารแต่ละระดับต้องการแตกต่างกัน แต่ละฝ่ายแต่ละส่วน
งานก็มีความต้องการแตกต่างกัน 

3. ความต้องการมีลักษณะพลวัต คือ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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6. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

 การศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนั้น
ระบบสารสนเทศจึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Field) ดังนั้นจึงแบ่งการศึกษา
ระบบสารสนเทศออกเป็น 3 แนวทาง คือ แนวทางด้านเทคนิค (Technical Approach) แนวทางด้าน
พฤติกรรม (Behavioral Approach) และแนวทางการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและสังคม 
(Sociotechnical Systems) ดังสรุปได้ดังนี้ 
 6.1 แนวทางด้านเทคนิค 

 แนวทางด้านเทคนิคจะเน้นเรื่องเทคโนโลยีด้านกายภาพและความสามารถในด้านเทคนิคของ
ระบบ ความรู้วิชาที่ใช้ในแนวทางนี้ ได้แก่  

6.1.1 วิทยาการจัดการ (Management Science) จะเน้นเรื่องการพัฒนาโมเดลใน
การตัดสินใจและการจัดการ 

6.1.2 คอมพิวเตอร์ (Computer Science) จะสนใจในการสร้างทฤษฎีและวิธีการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ วิธีการเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล 

1.6.3 การวิจัยเชิ งปฏิบัติการ (Operation Research) จะมุ่ ง เรื่ องเทคนิคทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุดในเรื่องการขนส่ง การควบคุมสินค้าคงคลัง และต้นทุนในการท า
ธุรกรรม 

6.2 แนวทางด้านพฤติกรรม  
 แนวทางด้านพฤติกรรมจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมการบริหารรวมทั้ง
นโยบายองค์การ ระบบสารสนเทศท่ีต้องการการพัฒนาและมีการบ ารุงรักษาในระยะยาวจ าเป็นต้องใช้
แนวทางพฤติกรรมศาสตร์ประกอบด้วย หากใช้แนวทางด้านเดียว ระบบสารสนเทศอาจจะไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้การบูรณาการระหว่างแผนกลยุทธ์กับระบบสารสนเทศ การ
ออกแบบ การน าไปปฏิบัติ การใช้ และการจัดการกับระบบสารสนเทศ จ าเป็นต้องใช้แนวทางด้ าน
พฤติกรรมศาสตร์ทั้งสิ้น วิชาองค์การและการจัดการจะช่วยในการพิจารณาว่ากลุ่มหรือองค์การจะ
พัฒนาระบบอย่างไรและระบบนั้นจะมีผลต่อบุคคลต่างๆ ในการรับรู้เกี่ยวกับสารสนเทศที่เป็นทางการ
และใช้ในการตัดสินใจได้อย่างไร ส่วนวิชาจิตวิทยา จะช่วยศึกษาถึงพฤติกรรมของคนเมื่อมี การ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในองค์กร และวิชาสังคมวิทยา จะเป็นเรื่องผลกระทบระบบสารสนเทศที่มี
ต่อกลุ่ม องค์การ เป็นต้น 

6.3 แนวทางการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและสังคม  
 แนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดดุลยภาพระหว่างความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพของการท างาน แนวคิดนี้เชื่อว่าองค์การมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ งาน คน 
โครงสร้าง และเทคโนโลยี หากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยอื่นด้วย 
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7. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ  

7.1 ประสิทธิภาพ  
     7.1.1 ระบบสารสนเทศท าให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยใช้กระบวนการ

ประมวลผลข้อมูลซึ่งจะท าให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่าง
รวดเร็ว 

     7.1.2 ระบบสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือมีปริมาณมากและช่วย
ท าให้การเข้าถึงข้อมูล (access) เหล่านั้นมีความรวดเร็วด้วย  

     7.1.3 ช่วยลดต้นทุน การที่ระบบสารสนเทศช่วยท าให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

ซึ่งมีปริมาณมากมีความสลับซับซ้อนให้ด าเนินการได้โดยเร็ว หรือการช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารได้
อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการประหยัดต้นทุนการด าเนินการอย่างมาก  

     7.1.4 ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การใช้เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ท าให้
มีการติดต่อได้ทั่วโลกภายในเวลาที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วยกัน (machine to machine) หรือคนกับคน (human to human) หรือคนกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (human to machine) และการติดต่อสื่อสารดังกล่าวจะท าให้ข้อมูลที่เป็นทั้ง
ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวสามารถส่งได้ทันท ี 

    7.1.5 ระบบสารสนเทศช่วยท าให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  เป็นไปได้ด้วยดี
โดยเฉพาะหากระบบสารสนเทศนั้นออกแบบ เพ่ือเอ้ืออ านวยให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่อยู่
ในระบบของซัพพลายทั้งหมด จะท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และท าให้
การประสานงาน หรือการท าความเข้าใจเป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้น  

7.2 ประสิทธิผล   
    7.2.1 ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบส าหรับผู้บริหาร 

เช่น ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support systems) หรือระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive support systems) จะเอ้ืออ านวยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ได้  

    7.2.2 ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสินค้า/บริการที่เหมาะสม ระบบสารสนเทศ
จะช่วยท าให้องค์การทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน ราคาในตลาดรูปแบบของสินค้า/บริการที่มี
อยู่ หรือช่วยท าให้หน่วยงานสามารถเลือกผลิตสินค้า/บริการที่มีความเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ  

หรือทรัพยากรที่มีอยู่  
    7.2.3 ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ดีขึ้น ระบบสารสนเทศ

ท าให้การติดต่อระหว่างหน่วยงานและลูกค้า สามารถท าได้โดยถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึงช่วยให้
หน่วยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและ
รวดเร็วขึ้นด้วย  
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    7.2.4 ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ระบบสารสนเทศช่วย
ท าให้การผลิตสินค้า / บริการใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันได้ รวมทั้งระบบสารสนเทศท าให้
การบริการลูกค้าดีขึ้น โดยการปรับปรุงคุณลักษณะของสินค้า/ บริการเพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ในปริมาณที่มากข้ึน 

7.3 คุณภาพชีวิตการท างาน ท าให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์และ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี เช่น การประชุมทางไกล (Video conference) ท าให้ลดข้อจ ากัดเรื่อง
เวลาและสถานที่ (Time and Space) ลงไป 

 

8. กิจกรรมในระบบสารสนเทศ 

ในแต่ละกิจกรรมของการประมวลสารสนเทศเบื้องต้น ( หรือการประมวลผลข้อมูล) ที่เกิดขึ้น
ในระบบสารสนเทศ ให้นึกถึงข้อมูลเข้า การประมวลผล ข้อมูลออก การจัดเก็บ และกิจกรรมควบคุมที่
เกิดข้ึนในระบบสารสนเทศ 

 8.1 การน าเข้าของทรัพยากรข้อมูล 

 ข้อมูลรายการทางธุรกิจหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ จะถูกอ่านและเตรียมส าหรับการประมวลผล ใน
กิจกรรมน าเข้า (Input Activity) ซึ่งโดยปกติจะเป็นการป้อนข้อมูล (Data Entry) โดยผู้ใช้จะบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) จากแบบฟอร์มหรือป้อนโดยตรงเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงกิจกรรมการตรวจสอบ (Editing Activity) เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง และ
โอนไปเก็บยังสื่อกลาง เช่น จานแม่เหล็ก 

8.2 การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

ข้อมูลโดยปกติจะประมวลผลโดยกิจกรรม เช่น การค านวณ เปรียบเทียบ เรียงล าดับ จ าแนก 
และสรุปผล กิจกรรมเหล่านี้จัดระเบียบ วิเคราะห์ และจัดด าเนินข้อมูลเพ่ือแปลงเป็นสารสนเทศ
ส าหรับผู้ใช้ เป็นข้อมูลคุณภาพเก็บไว้ในระบบสารสนเทศ และมีการบ ารุงรักษาโดยกระบวนการแก้ไข
และกิจกรรมการปรับปรุงให้ข้อมูลทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  

ตัวอย่างเช่นข้อมูลการสั่งซื้อควร 1) บวกเพ่ิมเข้าไปในยอดขาย 2) เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
ก าหนดไว้เพ่ือก าหนดส่วนลดที่มีสิทธิได้รับ 3) เรียงล าดับรหัสผลิตภัณฑ์ 4) จ าแนกหมวดผลิตภัณฑ์ 
เช่นหมวดอาหารและไม่ใช่อาหาร 5) รายงานผลสรุปจัดส่งให้ผู้จัดการขาย และ 6) ปรับปรุงข้อมูล
ประวัติการขาย 

8.3 การแสดงผลลัพธ์ของสารสนเทศ 

สารสนเทศหลายรูปแบบถูกน าเสนอให้แก่ผู้ใช้จากกิจกรรมส่งข้อมูลออก (Output Activity) 

เป้าหมายของสารสนเทศ คือ การผลิตผลิตภัณฑ์สารสนเทศ (Information Products) ที่เหมาะสมแก่
ผู้ใช้ในรูปแบบของข้อความ (Message) รายงาน แบบฟอร์ม และภาพกราฟิก ซึ่งอาจจัดแสดงทาง
จอภาพ ทางกระดาษ ด้วยเสียง หรือสื่อประสม เพ่ือใช้ในการท างานกิจวัตรประจ าวันในองค์กรและ
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ชีวิตประจ าวัน ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการขายอาจดูที่จอภาพเพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขาย รับรายงานผลการขายประจ าเดือนจากเครื่องพิมพ์ หรือรับข้อมูลเสียง (Voice Message) จาก
โทรศัพท์ 

8.4 การจัดเก็บทรัพยากรข้อมูล 

หน่วยเก็บข้อมูล เป็นส่วนประกอบเบื้องต้นของระบบสารสนเทศ การจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมที่ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศอยู่ในรูปแบบที่จัดระเบียบ เป็นเขตข้อมูล ระเบียน แฟ้มข้อมูล 
และฐานข้อมูล เพ่ือใช้ประมวลผลเป็นข้อมูลออกในภายหลัง  

8.5 การควบคุมการปฏิบัติงานของระบบ 

กิจกรรมที่ส าคัญของระบบสารสนเทศ คือ การควบคุม การปฏิบัติการของระบบ ในระบบ
สารสนเทศจะเกิดผลป้อนกลับของ ข้อมูลเข้า การประมวลผล  ข้อมูลออก และการบันทึกข้อมูล ผล
ป้อนกลับนี้จะใช้เฝ้าสังเกตและประเมินผลการปฏิบัติการของระบบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 
และจะถูกปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สารสนเทศที่เหมาะสมกับผู้ใช้ต่อไป  

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการอาจพบว่าในรายงานมีผลรวมย่อยไม่ได้รวมอยู่ในยอดขายทั้งหมด  ซึ่ง
อาจหมายถึงการป้อนข้อมูลหรือกระบวนค าสั่งของการประมวลผลไม่ถูกต้อง  ดังนั้นการแก้ไขจะต้อง
เกิดขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่ารายการเปลี่ยนแปลงการขายทั้งหมดได้ถูกน ามาประมวลผลในระบบสารสนเทศ
การขาย  

 

9. แนวโน้มของระบบสารสนเทศ 

 การน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานในธุรกิจ ได้แผ่ขยายเป็นวงกว้างจนกระทั่งได้รับ
การยอมรับภายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรูปที่ 2-3 ที่ได้สรุปผลการเปลี่ยนแปลงภาย
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 เริ่มต้นจากยุคแห่งการประมวลผลข้อมูลคือตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950-1960 ที่ได้น าคอมพิวเตอร์เข้า
มาใช้เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล จัดเรียงข้อมูล และประมวลผลข้อมูลเพ่ือแสดงผลลัพธ์ที่เรียกว่าการ
ประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Data Processing) หรือ EDP โดยจุดประสงค์ของ
ระบบ EDP คือ การประมวลผลรายการข้อมูล (Transaction Processing) เช่น การบันทึกข้อมูลทาง
บัญชี การบันทึกรายการสั่งซื้อวัตถุดิบ การบันทึกการช าระเงิน ที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยค านวณ
และประมวลผล เพ่ือความรวดเร็วและถูกต้อง 
 ปี ค.ศ.  1960 ได้ เกิดแนวคิดของ ระบบสารสนเทศเ พ่ือการจัดการ (Management 

Information Systems) ขึ้นมา หรือที่เรียกว่า MIS และบทบาทใหม่ของ MIS มุ่งประเด็นในเรื่องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศในทางธุรกิจ เพ่ือใช้ในการจัดการ วางแผน และการควบคุมการด าเนินงาน 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ กล่าวคือ ระบบ MIS ได้มุ่งเน้นการน ารายการ
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ข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ มาจัดท าเป็นรายงานทางสารสนเทศเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารให้สามารถน าไปใช้
ประโยชนืเพื่อการตัดสินใจได้ 
 ปี ค.ศ. 1970 ได้เกิดแนวคิดของ ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Support 

System) หรือ DSS ที่ถือเป็นบทบาทใหม่ของระบบสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้เพ่ืองานสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารมากข้ึน กล่าวคือ ระบบ MIS ยังเป็นระบบที่ยังไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้เพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และปกติระบบ MIS มักเป็นการจัดท ารายงานสารสนเทศจาก
ข้อมูลภายในองค์กรเป็นหลักส าคัญ ที่น าเสนอต่อผู้บริหารระดับล่าง ในขณะที่ระบบ DSS นอกจากจะ
น าข้อมูลภายในองค์กรมาใช้งานแล้ว ยังมีการน าข้อมูลสารสนเทศจากภายนอกมาใช้งานร่วมกัน เพ่ือ
สนับสนุนงานตัดสินใจตามหัวเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารระดับกลางสามารถป้อนค าถามเข้าสู่ระบบว่า ถ้ามี
การตัดสินใจบนทางเลือกนี้จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น จะพบว่า หัวข้อค าถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีตัว
แปรต่างๆ มากมายทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก 

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา บทบาทใหม่อันหลากหลายส าหรับระบบสารสนเทศก็ได้เกิด
ขึ้นมาอย่างมาก ประการแรกคือ การพัฒนาความเร็วในการประมวลผลของไมโครคอมพิวเตอร์ การมี
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปให้เลือกใช้งานมากขึ้น และการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ท าให้ผู้ใช้สามารถ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยงเข้าไปยังศูนย์กลางได้ ประการที่สอง ได้เกิดแนวคิดของระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems) หรือระบบ EIS ขึ้นมา ที่น า
ระบบสารสนเทศมาใช้ เพ่ือหาโอกาสทางธุรกิจที่นับวันมีความซับซ้อนสูงขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูง
สามารถน าสารสนเทศที่ได้จากระบบ EIS นี้มาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์และยุทธวิธีในการตัดสินใจถึง
อนาคตขององค์กร และประการที่สามคือ การพัฒนาความก้าวหน้าของ ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligent: AI)  ที่จัดเป็นระบบขั้นสูงที่สามารถลอกเลียนความฉลาดของมนุษย์มาใช้ เพ่ือ
ประเมินสถานการณ์การตัดสินใจภายใต้เหตุการณ์หรือสมมติฐานนั้นๆ จนเป็นที่มาของระบบต่างๆ ที่
แตกแขนงออกมา เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) และระบบฐานความรู้ (Knowledge-

Based Systems) รวมถึงหุ่นยนต์ เป็นต้น 

 บทบาทใหม่อันส าคัญของระบบสารสนเทศในช่วงปี 1980 ที่ต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1990 
ได้เกิดแนวคิดของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information Systems: SIS) ขึ้นมา 
แนวคิดดังกล่าวมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาผนวกรวมเข้ากับกระบวนการธุรกิจให้เป็นแบบ
เบ็ดเสร็จ จนกระท่ังได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นมาที่พร้อมส่งมอบแก่ลูกค้า ซึ่งส่งเสริมให้องค์กรมีความ
ได้เปรียบและพร้อมที่จะแข่งขันในระบบตลาดโลก ต่อมาในช่วงกลางปี – ปลายปี ค.ศ. 1990 รูปแบบ
การด าเนินธุรกิจได้เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ก่อให้เกิดระบบวางแผนทรัพยากรทาง
ธุรกิจแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning Systems: ERP) ระบบที่องค์กรสามารถ
น ามาใช้เป็นกลยุทธ์ทางสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จที่ประกอบด้วย การวางแผน การ
ผลิต การขาย การจัดการทรัพยากร การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการ
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ด้านการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการตลาด ซึ่งจะใช้ระบบสารสนเทศควบคุมกระบวนการ
ธุรกิจทั่วทั้งระบบ สามารถเชื่อมโยงเพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างองค์กรหรือทั่วโลก ซึ่งจัดเป็นกลยุทธ์
ทางระบบสารสนเทศ ที่องค์กรสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึง
การชิงความได้เปรียบในทางตลาด 

 ด้วยอัตราการเติบโตของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต รวมถึงการ
เชื่อมต่อเครือข่ายระดับสากลตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 21 
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ระบบสารสนเทศได้มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนทาง
ธุรกิจอย่างมาก เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตถูกน ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจมากขึ้น มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ท างานภายใต้เทคโนโลยีเว็บ จนเป็นที่มาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ช 
ดังนั้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเว็บในปัจจุบันจึงเป็นทรัพยากรส าคัญที่ถูกน ามาใช้เป็นกลยุทธ์
ขององค์กรสมัยใหม ่

จากบทบาทของระบบสารสนเทศในแต่ละยุค จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า กว่า 50 ปีที่ผ่านมาได้
ยืนยันถึงความสามารรถของระบบสารสนเทศที่น ามาใช้ในธุรกิจ รวมถึงได้รับการยอมรับว่า ธุรกิจ
สมัยใหม่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นกับระบบสารสนเทศอย่างแยกกันไม่ได้ เพราะระบบ
สารสนเทศได้ผนวกเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับกิจกรรมทางธุรกิจ 
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รูปที่ 1.4 บทบาทของระบบสารสนเทศท่ีขยายตัวในแต่ละยุค (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2554) 

 

นอกจากนี้ อรรถกร เก่งพล (2548) ยังได้กล่าวถึงแนวโน้มของระบบสารสนเทศในอนาคตจะ
ถูกใช้มากข้ึนอย่างกว้าขวางในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

1. โทรศัพท์เคลื่อนที่บริการเชิงพาณิชย์ (Mobile Phone Service Commerce) 
โทรศัพท์เคลื่อนที่บริการเชิงพาณิชย์ หมายถึง การท าธุรกิจโดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น 

การที่ผู้บริโภคสามารถดูโทรทัศน์จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษ 
นอกจากนั้น โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถที่จะเป็นสถานที่เสนอซื้อ-ขาย-เล่นเกมส์-ควบคุมการท างาน 
โดยการใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. การบูรณาการของระบบสารสนเทศและเครื่องใช้ (Integrated Information and  
Appliance) 

ขณะนี้ได้มีผู้ผลิตเครื่องใช้ภายในบ้านหลายบริษัทได้น าเอาอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้งานร่วมกัน
กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ตู้ เย็น เมื่อผู้ใช้หยิบอาหารหรือเครื่องดื่มออกจากตู้ ระบบ

ระบบวางแผนทรัพยากรธุรกิจแบบทัว่ทัง้องค์กร : 2000s-2010s 

การประยกุต์ใช้เหมืองข้อมูล และ data visualization ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ ์
และระบบจัดการหว่งโซ่อุปทาน 
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อินเทอร์เน็ตจะติดต่อไปที่ร้านค้าให้น าสินค้านั้นมาส่งถึงที่บ้านในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนั้น
อินเทอร์เน็ตยังถูกน าไปใช้ในเตาอบไมโครเวฟ เช่น ผู้ใช้สามารถค้นหาวิธีท าอาหารได้โดยตรงจากเตา
ไมโครเวฟ โดยค้นหาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการใช้กล้องอินเทอร์เน็ตเพ่ือปรึกษาวิธีการปรุง
อาหารให้ถูกต้อง เป็นต้น 

 3. การบูรณาการของอินเทอร์เน็ตและการใช้คอมพิวเตอร์ภายในบ้าน 

 เมื่อเครื่องใช้ภายในบ้านสามารถใช้งานร่วมกันกับอินเทอร์เน็ต และเป็นระบบออนไลน์ทันที () 
ดังนั้นผู้ใช้สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้สั่งการคอมพิวเตอร์ภายใน
บ้าน เพ่ือให้เครื่องใช้ภายในบ้านท างานตามค าสั่งที่ต้องการ เช่น ก่อนจะกลับถึงบ้าน ผู้ใช้สามารถใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่สั่งการให้คอมพิวเตอร์ภายในบ้านเปิดระบบปรับอากาศ หรือสั่งให้เครื่องท าน้ าร้อน
ต้มน้ า เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถเฝ้าดูสถานที่ต่างๆ ภายในบ้าน โดยดูผ่านกล้องอินเทอร์เน็ต 
และยังสามารถสั่งให้กล้องส่งสัญญาณให้ผู้ใช้รู้ทันทีท่ีมีการเคลื่อนไหวบุกรุกจากคนแปลกหน้าอีกด้วย 

 

 

สรุป 

 

บทบาทความส าคัญของสารสนเทศ เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

ที่ได้แบ่งวิวัฒนาการของสังคมโลกออกเป็น 3 ยุค คือ เกษตร อุตสาหกรรม และสารสนเทศ และได้
เปรียบเทียบลักษณะสังคมแต่ละยุค โดยพิจารณาจากปัจจัยการผลิตหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจ  

ข้อมูล คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มี
ความหมายในการน าไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือ
ภาพเคลื่อนไหว สารสนเทศ คือข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพ่ือให้มีความหมาย
และคุณค่าส าหรับผู้ใช้ ลักษณะของสารสนเทศที่ดี คือต้องเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง ชัดเจน 
องค์ประกอบระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ฐานข้อมูล เครือข่าย  กระบวนการ 
และ คน บทบาทของนักบริหารและผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารสนเทศ  สามารถก าหนดสารสนเทศที่
ต้องการได้ สามารถด าเนินการหรือปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยการพิจารณาจากสารสนเทศ
ที่มีอยู่หรือที่ได้มา ใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม แนวคิดเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ แบ่งการศึกษาระบบสารสนเทศ
ออกเป็น 3 แนวทาง คือ แนวทางด้านเทคนิค แนวทางด้านพฤติกรรม และแนวทางการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีและสังคม ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แนวโน้มของระบบสารสนเทศจะถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน
มากยิ่งขึ้น 
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แบบฝึกหัด 

 

1. บอกความส าคัญของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

2. อธิบายความหมายของข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ และบอกข้อแตกต่างของข้อมูลและ
สารสนเทศ 

3. ลักษณะของสารสนเทศที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้าง 
4. องค์ประกอบระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
5. ให้บอกบทบาทของนักบริหารและผู้ปฏิบัติการเก่ียวกับสารสนเทศในการท างานในองค์กร 

6. แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศที่น ามาใช้ในองค์กรเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้าง 
7. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศมีอะไรบ้าง 
8. กิจกรรมในระบบสารสนเทศมีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง 
9. แนวโน้มของระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตมีอะไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

 

รายวิชา  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
   

 

หัวข้อเนื้อหา 

  

1. เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 
2. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4. เทคโนโลยีฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
4. อธิบายเทคโนโลยีฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลได้ 

 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา และซักถามในชั้นเรียน 

4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. ตัวอย่างจากหนังสือวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาและเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบต่อการเรียน 
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บทที่ 2 

เทคโนโลยีกับระบบสารสนเทศ 

 

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือให้การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับ
การลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
และการสื่อสารขององค์กร มีหลักการที่ส าคัญในการพิจารณาประกอบด้วย การศึกษาและเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การลดการใช้พลังงานและคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และยึดถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเป็นประเด็นส าคัญต่อ
การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการสื่อสาร ทั้งที่เป็นเครือข่ายสารสนเทศ
ภายในหน่วยงานและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 
ฮาร์ดแวร์ในความหมายทางคอมพิวเตอร์  จะอ้างอิงถึงอุปกรณ์ทางกายภาพของคอมพิวเตอร์  

และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้  ซึ่งตามปกติแล้ว  องค์กร
หรือบริษัททั่วไป  จะพิจารณาซอฟต์แวร์ก่อนฮาร์ดแวร์เสมอ  เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นถึง
ระบบงานที่น ามาใช้สนับสนุนการท างานภายในองค์กรและช่วยงานด้านตัดสินใจของผู้บริหารเป็นหลัก
ส าคัญ  โดยเมื่อได้พิจารณาซอฟต์แวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขั้นตอนต่อไปนี้ ก็คือ  การจัดหาอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม  เพ่ือน ามาใช้ส าหรับรันซอฟต์แวร์  อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้ว่าองค์กรสมัยใหม่ในยุคนี้  
จะพิจารณาซอฟต์แวร์เป็นอันดับแรกก็ตามแต่กรณีที่องค์กรมีระบบงานเดิมอยู่  และได้มีการลงทุนด้าน
ฮาร์ดแวร์มาก่อนแล้ว  เมื่อมีการน าซอฟต์แวร์ตัวใหม่มาใช้งาน  ก็อาจคัดเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่  เพ่ือไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ใหม่ทั้งหมด  แต่ก็มีความจ าเป็นต้องพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันว่า  อยู่ในระดับที่พอรับได้และคุ้มค่าในภาพรวมหรือไม่  
เนื่องจากเทคโนโลยีทางฮาร์ดแวร์ โดยเฉพาะซีพียู  ได้มีการพัฒนาด้านความเร็วทุก ๆ ปี  ประกอบกับ
ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ ๆ มักใช้ทรัพยากรระบบสูง  จึงต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรัน
และประมวลผล 
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1.1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบและการท างานพ้ืนฐานที่คล้ายคลึงกัน  อัน

ประกอบด้วยอุปกรณ์รับข้อมูล  ซีพียู  หน่วยความจ าภายใน  สื่อจัดเก็บข้อมูล  และอุปกรณ์แสดงผล  ที่
แสดงไว้ดังรูปที่  2.1 ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่  2.1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ที่มา: Gary B. Shelly and Misty E. Vermaat, 2012). 

 

1.1.1 อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) เป็นอุปกรณ์ที่น ามาใช้รับข้อมูลจากภายนอก 
และถ่ายโอนไปสู่ตัวคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าเข้าโดยทั่วไป ส่วนใหญ่มักหมายถึงคีย์บอร์ด และเมาส์ 
นอกจากนีม้ีอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับรับข้อมูลชนิดเสียง ภาพ หรือสัญญาณอ่ืน ๆ ส าหรับการคัดเลือกอุปกรณ์
รับข้อมูลเพ่ือน ามาใช้งาน จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและความเหมาะสมเป็นส าคัญ โดยหลังจาก
การเรียนรู้รายละเอียดของอุปกรณ์จากเนื้อหาต่อไปนี้  ก็สามารถน าไปพิจารณาอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้
อินพุตข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(1) คีย์บอร์ด (Keyboard) จัดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลพ้ืนฐานที่ถูกน ามาใช้งานอย่าง
แพร่หลายจนถึงปัจจุบัน  ใช้ส าหรับป้อนข้อมูลและชุดค าสั่งต่าง ๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  รวมถึงการใช้
ปุ่มฟังก์ชั่นบนแป้นพิมพ์  เพื่อสั่งให้ท างานตามค าสั่งที่ระบุไว้ 

(2) เมาส์ (Mouse) ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ระบบปฏิบัติการแบบกราฟิก 
(Graphics User Interface: GUI) อย่างระบบปฏิบัติการวินโดวส์ หรือแมคโอเอส จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์
เมาส์  ที่น ามาใช้ควบคุมเคอร์เซอร์บนหน้าจอคลิกไอคอน  หรือคลิกปุ่มต่าง ๆ เพ่ือสั่งให้ท างาน  ปัจจุบัน
เมาส์มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน  ที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ตามความถนัดหรือความพอใจ 

 (3) สไตลัส  (Stylus) เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายปากกา  นิยมน ามาใช้กับ
คอมพิวเตอร์มือถือ  หรือเครื่อง PDA เช่น  ปาล์มคอมพิวเตอร์  พ็อกเก็ตพีซี  และแท็บเล็ตพีซี  โดย
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น ามาใช้สัมผัสกับผิวหน้าจอ  ที่เป็นจอภาพชนิดแอลซีดี (คล้ายกับจอภาพสัมผัส)  ผู้ใช้งานสามารถใช้
ปากกาสไตลัสในการเลือกเมนู/ค าสั่ง  ส่งอีเมล  และลงลายเซ็น 

(4) ปากกาแสง (Light Pen) เป็นปากกาที่ออกแบบมาพิเศษ ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ความเข้มของแสงเพ่ือก าหนดจุดค าสั่ง  และยิงล าแสงไปยังผิวหน้าจอ  ซึ่งจอภาพที่ใช้งานจะได้รับการ
ออกแบบมาเพ่ือใช้กับปากกาชนิดนี้โดยเฉพาะปากกาแสงส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้กับงานออกแบบ  และทาง
การแพทย์ 

(5) จอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen) เป็นอุปกรณ์ที่นอกจากน ามาใช้เพ่ือการ
แสดงผลแล้ว  ยังสามารถน ามาใช้รับข้อมูล  ด้วยการใช้นิ้วสัมผัสหรือกดเบา ๆ ตรงต าแหน่งที่ต้องการบน
จอภาพ  ผิวสัมผัสบนจอภาพชนิดนี้  ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ  โดยเมื่อมีการสัมผัสที่ผิวหน้าจอ  ก็จะ
เกิดคลื่นเสียงขึ้น  ซึ่งถือเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง  ท าให้รู้ต าแหน่งที่ถูกสัมผัสและสั่งให้ซอฟต์แวร์ท างาน
ตามค าสั่งต่อไป  ธุรกิจที่เหมาะกับการน าจอภาพแบบสัมผัสไปใช้งาน  ก็คือ  ธุรกิจธนาคาร  การ
ท่องเที่ยว  โรงแรม  สวนอาหาร/ภัตตาคาร  สายการบิน  สถานบันเทิง  และพิพิธภัณฑ์  เป็นต้น 

(6)  สแกนเนอร์ (Scanners) เป็นอุปกรณ์ที่น ามาสแกนวัตถุหรือเอกสารให้อยู่ในรูป
ของไฟล์ดิจิตอล  โดยใช้เทคนิคการสะท้อนแสงภาพจากวัตถุ  (แอนะล็อก)  ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า  
(ดิจิตอล)  หลักการท างานก็คือจะส่องแสงไปยังวัตถุหรือเอกสารที่น ามาสแกน  จากนั้นแสงที่ส่องไปยัง
วัตถุก็จะสะท้อนกลับมาและส่งไปยังอุปกรณ์  CCD (Charge Coupled Device) ซึ่งเป็นเซลล์ที่ไวแสง  
ส าหรับวัตถุหรือเอกสารที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ภาพดิจิตอล  เพ่ือน าไปใช้งานหรือใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิง 

(7) เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode  Readers) เป็นเครื่องที่น ามาใช้อ่านรหัสบาร์โค้ด
หรือรหัสแท่ง  เหมาะกับธุรกิจทั่วไปอย่างห้างสรรพสินค้า  ซูเปอร์มาร์เก็ต  รวมถึงงานห้องสมุด  ด้วย
การน ามาใช้อ่านรหัส  แทนการป้อนด้วยมือ  ท าให้เกิดความรวดเร็ว  และช่วยลดข้อผิดพลาดได้เป็น
อย่างดี  ปัจจุบันได้มีการน ารหัสบาร์โค้ดมาใช้งานอย่างกว้างขวาง 

 (8) ร ะบบจดจ า เ สี ย ง พู ด  (Speech Recognition Systems) เ ป็ น ร ะบ บ ที่ ใ ห้
คอมพิวเตอร์สามารถรับฟังค าสั่งจากมนุษย์ด้วยเสียงพูด  และสามารถตัดสินใจได้ว่าค าพูดนั้นคือค าว่า
อะไร  สั่งให้ท าอะไร  ผู้ใช้สามารถสั่งการให้ระบบท างานผ่านเสียงที่พูดผ่านอุปกรณ์อย่างไมโครโฟน  
จากนั้นตัวซอฟต์แวร์ (เช่น  โปรแกรม Dragon Naturally Speaking) ก็จะน าค าพูดที่พูดไปเปรียบเทียบ
กับเสียงพูดที่ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลเสียง  หากวิเคราะห์แล้วเสียงถูกต้องตามรูปแบบ  ก็จะสั่งงานให้
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามค าสั่ง  รวมถึงการพูดข้อความต่าง ๆ เพื่อให้ระบบรู้ว่าเป็นค าพูดอะไร  แล้วน าไป
จัดพิมพ์ลงในโปรแกรมประมวลผลค า  ทั้งนี้ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องใช้นิ้วมือในการพิมพ์ข้อความผ่านแป้นพิมพ์
แต่อย่างใด  ท าให้การสั่งงานสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

 (9) เครื่องเอ็มไอซีอาร์ (Magnetic-Ink  Character Reader : MICR) เป็นเครื่องอ่าน
สัญลักษณ์และตัวเลขบนเช็คธนาคาร  ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรหัสธนาคาร  เลขที่บัญชี  และหมายเลขเช็ค  
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โดยตัวเลขหรือสัญลักษณ์ดังกล่าวจะถูกออกแบบให้มีรูปแบบตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  ซึ่งมี
องค์ประกอบส าคัญคือจะถูกจัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีหมึกแม่เหล็ก  โดยเครื่อง MICR จะสามารถตรวจรู้
อักขระชนิดหมึกแม่เหล็กเหล่านี้ได้  เพื่อป้องกันการปลอกแปลงเช็ค 

 

 
 

รูปที่  2.2 หน่วยรับข้อมูลเข้า 

ที่มา: Gary B. Shelly and Misty E. Vermaat, 2012). 

 

1.1.2 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (Central Processing Unit: CPU) 

ซีพียูจัดเป็นส่วนส าคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์  การประมวลผลของซีพียู  จะรวบรวมชุดค าสั่ง
และข้อมูลเข้ามา จากนั้นก็น ามาแปลและเอ็กซีคิวต์ชุดค าสั่ง  ส าหรับความหมายในเชิงเทคนิคแล้ว  ซีพียู
คือชิป เป็นแผงวงจรรวมที่บรรจุไปด้วยทรานซิสเตอร์ (Transistors) จ านวนนับล้านตัว และด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตชิปในปัจจุบัน  จ านวนทรานซิสเตอร์ที่เพ่ิมขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อขนาดของตัวชิป
เลย  แต่ขนาดของชิปกลับมีขนาดที่เล็กลงเรื่อย ๆ ซึ่งนอกจากจะประมวลผลด้วยความเร็วสูงแล้ว  ยังใช้
พลังงานต่ า  และส าหรับคอมพิวเตอร์บางรุ่น  บางประเภท  ยังสามารถบรรจุซีพียูได้มากกว่าหนึ่งตัวเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการประมวลผล 

1.1.2.1 ส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง ซีพียูจัดเป็นหน่วยที่ส าคัญมาก  
เปรียบเสมือนกับสมองมนุษย์  ที่มีหน้าทีควบคุมการปฏิบัติงานและการประมวลผลข้อมูล  ซีพียูจะ
รวบรวมชุดค าสั่งและข้อมูลต่าง ๆ มาประมวลผล  และภายในตัวซีพียู  ก็ยังประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ 
ดังรูปที่ 2.8 ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
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(1) หน่วยควบคุม (Control Unit)  มีหน้าที่สั่งระบบคอมพิวเตอร์ท างานตามค าสั่งของ
โปรแกรมตามล าดับ  จนกระทั่งบรรลุผล  โดยหน่วยควบคมุนี้จะควบคุมการปฏิบัติงานของระบบ
คอมพิวเตอร์ตามชุดค าสั่งที่ป้อนเข้ามา 

(2) หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit : ALU)  เป็นหน่วยที่ท า
หน้าที่ค านวณทางคณิตศาสตร์ (+,-,*,/) เปรียบเทียบ (>,<,>=,<=,#)  และการปฏิบัติการทางตรรกะ 

(AND, OR , NOT) 

(3) รีจิสเตอร์ (Register)  เปน็หน่วยความจ าขนาดเล็กมาก แต่มีความเร็วสูง น ามาใช้
จัดเก็บข้อมูลและชุดค าสั่งได้จ านวนจ ากัด  ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลแบบชั่วคราวในระหว่างการประมวลผล 

ไมโครโปรเซสเซอร์หรือซีพียู  ประดิษฐ์ขึ้นจากสารซิลิคอน (Silicon)ที่อัดแน่นไปด้วย
ทรานซิสเตอร์  ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวน า (Semiconductor)  มีคุณสมบัติเป็นตัวน าไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างตัวน า
และฉนวน  สิ่งที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากก็คือ  เราสามารถน าทรานซิสเตอร์จ านวนนับล้านตัว  มาบรรจุอยู่
ภายในชิปขนาดเล็กได้  นั่นหมายถึงจะมีวงจรไฟฟ้าอยู่จ านวนมาก  ซึ่งส่งผลโดยต่อประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลของไมโครโปรเซสเซอร์  ส าหรับในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีล้ าสมัย  ที่ผู้ผลิตชิปสามารถ
สั่งพิมพ์วงจรบนซิลิคอนที่มีขนาดเล็กเพียง 0.1 ไมครอน ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์กว่าพันเท่า  
จึงส่งผลให้สามารถบรรจุวงจรไฟฟ้าลงในชิปได้มากกว่าร้อยล้านตัวทีเดียว  ดังนั้นไมโครโปรเซสเซอร์ใน
ยุคปัจจุบัน  จึงมีพลังในการประมวลผลที่สูงมากแต่กลับใช้พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง 

 

รูปที่ 2.3  ส่วนประกอบภายในของหน่วยประมวลผลกลาง 
ที่มา: Gary B. Shelly and Misty E. Vermaat, 2012). 
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1.1.2.2 วัฏจักรเครื่อง  (Machine Cycle) หลักการท างานของซีพียูในแต่ละรอบการ
ท างาน  จะประกอบไปด้วยขั้นตอนการ Fetch -> Decode -> Execute -> Store เสมอ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เรียกว่าวัฏจักรเครื่อง หรือวัฏจักรการท างาน  โดยที ่

(1) การเฟตช์ (Fetch) เป็นกระบวนการที่หน่วยควบคุมดึงค าสั่งที่ต้องการจาก
หน่วยความจ ามาเก็บไว้ในรีจิตเตอร์ 

(2) การแปลความหมาย (Decode) เป็นกระบวนการแปลความหมายของชุดค าสั่ง  
เพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยค านวณและตรรกะ 

(3) การเอ็กซีคิวต์ (Execute) เป็นกระบวนการประมวลผลค าสั่งโดยหน่วยค านวณและ
ตรรกะ  ซึ่งจะมีการประมวลผลแบบทีละค าสั่ง 

(4) การจัดเก็บ (Store) เป็นกระบวนการจัดเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล  ไว้ใน
หน่วยความจ าหรือรีจิตเตอร์ 

 

 

รูปที่ 2.4 หลักการท างานของซีพียู หรือวัฏจักรเครื่อง  
ที่มา: Gary B. Shelly and Misty E. Vermaat, 2012). 

 

1.1.3 หน่วยความจ าภายใน ( Internal Memory) หน่วยความจ าภายในหรือ
หน่วยความจ าหลัก (Primary Memory) จะถูกวางต าแหน่งไว้ใกล้ ๆ กับตัวซีพียู  เป็นพ้ืนที่ส าหรับ
จัดเก็บทั้งข้อมูลและชุดค าสั่งไว้ชั่วคราว  รวมถึงใช้เป็นเนื้อที่ในการประมวลผลชุดค าสั่ง  โดยชุดค าสั่ง
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หรือโปรแกรมจะถูกน าเข้ามาและท างานอยู่ในหน่วยความจ าหลักนี้ ส าหรับหน้าที่ของหน่วยความจ า
หลักก็คือ การจัดเก็บชุดค าสั่ง การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือรอส่งให้ซีพียูประมวลผล  และการจัดเก็บข้อมูลหรือ
สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล  เพื่อเตรียมส่งไปยังเอาต์พุตตามท่ีต้องการ 

ประเภทหน่วยความจ าที่น ามาใช้เป็นหน่วยความจ าหลักของคอมพิวเตอร์นั้น สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน  ส าหรับประเภทแรก คือ หน่วยความจ าแรม (Random Access Memory 

: RAM) ที่นิยมน ามาใช้เป็นหน่วยความจ าหลักของคอมพิวเตอร์  เนื่องจากมีความจุสูง และท างานได้
อย่างรวดเร็ว  สามารถเขียนทับหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้  แต่หน่วยความจ าแรมจะท างานได้ก็ต่อเมื่อมี
กระแสไฟฟ้าเลี้ยง (Volatile) ดังนั้นเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าดับ ข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายในก็
จะสูญหายไปทั้งหมด หากต้องการจัดเก็บข้อมูลจะต้องบันทึกลงในหน่วยความจ าส ารองต่าง ๆ ส่วน
หน่วยความจ าประเภทที่สองคือ หน่วยความจ ารอม (Read Only Memory : ROM) เป็นหน่วยความจ า
ที่บรรจุชุดค าสั่งหรือโปรแกรมไว้อย่างถาวร โดยข้อมูลจะยังคงอยู่ แม้ จะไม่มีกระแสไฟฟ้า (Non – 
Volatile) แต่จะน ามาใช้เพ่ืออ่านข้อมูลได้อย่างเดียว ไม่สามารถบันทึกข้อมูลซ้ าหรือเปลี่ยนแปลงได้  
ตัวอย่างเช่น  รอมไบออส (ROM – BIOS) ที่พีซีคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจ าเป็นต้องมี โดยภายในรอม
ไบออสจะบรรจุโปรแกรมเล็ก ๆ ที่ใช้ส าหรับตรวจสอบอุปกรณ์  และจะถูกเรียกใช้งานทุกครั้งเมื่ อมี
การบูตเครื่อง 

1.1.4 สื่อจัดเก็บข้อมูล (Storage) คือ อุปกรณ์ส ารองข้อมูล (Secondary Storage) 

วัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลไว้ส าหรับประมวลผลในภายภาคหน้า หรือเพ่ือส ารองข้อมูลเก็บไว้ 
ตัวอย่างเช่น ดิสเกตต์ ฮาร์ดดิสก์ เทป  แผ่นซีดี/ดีวีดี  และแฟลชไดรฟ์  เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 2.5  สื่อจัดเก็บข้อมูลชนิดต่าง ๆ ตามแต่ละเทคโนโลยี 
ที่มา: Gary B. Shelly and Misty E. Vermaat, 2012). 
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เทคโนโลยีของสื่อบันทึกข้อมูลชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1.1.4.1 เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tapes) มีลักษณะคล้ายกับเทปคาสเซตต์หรือวิดีโอ
คาสเซตต์  น ามาใช้จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  เทปแม่เหล็กจะมีทั้งแบบม้วนเทป (นิยมใช้ในอดีต)  และ
แบบตลับคาร์ทริดจ์  แต่ส าหรับในปัจจุบันจะนิยมใช้แบบตลับคาร์ทริดจ์มากกว่า  โดยเทปคาร์ทริดจ์บาง
รุ่น  สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง  1.6  เทราไบต์  เทปแม่เหล็กเหมาะกับการน ามาใช้เพ่ือส ารองข้อมูล  
และเมื่อเทียบกับราคาและขนาดความจุที่น ามาใช้งานแล้ว  ถือว่ามีต้นทุนที่ต่ ามาก  กล่าวคือ  เป็น
อุปกรณ์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมากบนต้นทุนที่ต่ า  อย่างไรก็ตามเทปแม่เหล็กเหมาะสมกับ
งานส ารองข้อมูลเท่านั้น  ไม่เหมาะกับการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องน าไปประมวลผล  เนื่องจากมีความเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูลที่ต่ า  เพราะใช้วิธีการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียงล าดับ 

1.1.4.2  ดิสก์แม่เหล็ก (Magnetic Disks) สื่อจัดเก็บข้อมูลชนิดดิสก์แม่เหล็ก  มีความ
นิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง  อันได้แก่  ดิสเกตต์  และฮาร์ดดิสก์  โดยฮาร์ดดิสก์  จัดเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่
พีซีคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจ าเป็นต้องมี  เนื่องจากจะต้องจัดเก็บโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่มีส่วนส าคัญ
ต่อการบูตเครื่อง  รวมถึงการจัดเก็บโปรแกรมเเอปพลิเคชั่นต่าง ๆ และข้อมูลอ่ืน ๆ  การท างานของ
ฮาร์ดดิสก์จะท างานได้อย่างรวดเร็ว  เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง  ด้วยกลไกของหัวอ่าน/
บันทึกที่อยู่ภายใน  ที่สามารถเคลื่อนไปยังต าแหน่งข้อมูลบนจานดิสก์ได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งปกติจะมี
ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลตั้งแต่  5-15 เมกะไบต์ต่อวินาที (MBps) ในปัจจุบันมีฮาร์ดดิสก์แบบพกพา  
ซึ่งมีขนาดเล็กและพกใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อได้  ส าหรับการเชื่อมต่อการใช้งาน  ก็จะเชื่อมต่อผ่านพอร์ตยู
เอสบี  ในขณะที่ดิสเกตต์  ปัจจุบันไม่นิยมแล้ว  เนื่องจากความจุต่ า  ประกอบกับเครื่องพีซีคอมพิวเตอร์  
หรือโน้ตบุ๊คในปัจจุบัน  มักไม่มีการผนวกเครื่องขับดิสก์  มาให้แล้ว 

1.1.4.3  ออปติคัลดิสก์ (Optical Disks) สื่อจัดเก็บข้อมูลชนิดแสงอย่างออปติคัลดิสก์  
ได้รับความนิยมสูงมากทีเดียว  เนื่องจากมีความจุสูง  ราคาถูก  ประกอบกับพ้ืนผิวที่ใช้บันทึกข้อมูลนั้น  
จะถูกอ่านผ่านแสงเลเซอร์  ท าให้พ้ืนผิวมิได้ถูกสัมผัสโดยตรงจากกลไกการอ่านเขียน  จึงส่งผลต่อการ
เก็บรักษาข้อมูลได้ยาวนานหลายปี  ปัจจุบันสื่อจัดเก็บข้อมูลแบบออปติคัลดิสก์มีหลายประเภทด้วยกัน  
ซึ่งประกอบด้วย ซีดีรอม  ดีวีดีรอม  

1.1.4.4 แมกเนโต – ออปติคัลดิสก์ (Magneto – Optical Disc) เป็นสื่อจัดเก็บข้อมูล
ที่น าเทคโนโลยีแม่เหล็กและออปติคัลมาผสมผสานเข้าด้วยกัน  มีความจุมากกว่า  10  จิกะไบต์  ขนาด
เท่ากับแผ่นดิสก์  ส าหรับสื่อจัดเก็บข้อมูลชนิดนี้  มักรู้จักในนามว่า  โมดิสก์ (M.O. Disk) 

1.1.4.5  หน่วยความจ าแบบแฟลช (Flash Memory) สื่อบันทึกข้อมูลแบบแฟลช  เป็น
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่น ามาใช้จัดเก็บข้อมูล  โดยปราศจากชิ้นส่วนทางกลไกเมื่อเทียบกับ
ฮาร์ดดิสก์  มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ตัวอย่างเช่น  แฟลชไดร์ฟที่มีหัวเชื่อมต่อ
แบบยูเอสบี  ได้รับความนิยมมาก  เนื่องจากมีขนาดเล็ก  ความจุสูง  พกพาสะดวกทนต่อการสะเทือน  
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และใช้งานก็ง่าย  เพียงเสียบเข้ากับพอร์ตยูเอสบีบนเครื่องคอมพิวเตอร์  ก็เปรียบเสมือนกับเป็นไดร์ฟ
ไดร์ฟหนึ่งที่สามารถบันทึกข้อมูลได้แล้ว  นอกจากยูเอสบีแฟลชไดร์ฟแล้ว  ยังมีการ์ดหน่วยความจ าชนิด
ต่าง ๆ เช่น  การ์ด CF, Memory, Stick, MMC, XD และ SD เป็นต้น  ที่มักน าไปใช้กับอุปกรณ์อย่าง
กล้องดิจิตอล  โทรศัพท์เคลื่อนที่  และเครื่องพีดีเอ  เป็นต้น 

 1.1.5 อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) เป็นอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์หรือ
สารสนเทศ  ปกติอุปกรณ์แสดง หมายถึง จอภาพและเครื่องพิมพ์  นอกจากนี้  ก็ยังมีอุปกรณ์อย่าง
ล าโพง  ที่แสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของเสียง มีรายละเอียด ดังนี้  

1.1.5.1  จอภาพ (Monitors) 

จอภาพ  เป็นอุปกรณ์แสดงผลแบบชั่วคราวที่เรียกว่าซอฟต์ก็อปปี้  ภาพที่แสดงผลบนจอภาพ  
สามารถเป็นได้ทั้งข้อความ  รูปภาพ  หรือภาพเคลื่อนไหวอย่างวิดีโอ  โดยเทคโนโลยีจอภาพจะมีอยู่ 2 
ชนิด ด้วยกันคือ  

1.1.5.2  เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องพิมพ์  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์ผลลัพธ์ลงใน
กระดาษที่เรียกว่า  ฮาร์ดก๊อปปี้  ส าหรับเอกสารหรือรายงานบางชนิด  จ าเป็นต้องสั่งพิมพ์ออกทาง
เครื่องพิมพ์  เพ่ือน าไปใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน  และน าไปประกอบการใช้งานในส่วนงานต่าง ๆ 
ปัจจุบันเครื่องพิมพ์มีหลายประเภทให้เลือกใช้งาน  แต่หากจัดแบ่งประเภทตามเทคโนโลยีแล้ว  สามารถ
แบ่งออกเป็น  2  ประเภท ด้วยกัน  คือ (1) เครื่องพิมพ์แบบใช้แรงกระแทก คือ  เครื่องพิมพ์ดอท
แมทริกซ์ (Dot-Matrix Printer) (2) เครื่องพิมพ์แบบไม่ใช้แรงกระแทก ได้แก่  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
(Laser Printer) และ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink-Jet Printer) 

 

 

รูปที่ 2.6  อุปกรณ์แสดงผล 

ที่มา: Gary B. Shelly and Misty E. Vermaat, 2012). 
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1.2 การพิจารณาเลือกซ้ือฮาร์ดแวร์ 
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์  ปกติมักจะถูกด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านไอทีขององค์กร  หรืออาจใช้บริการบริษัทที่ให้ค าปรึกษา  อย่างไรก็ตาม  บางองค์กรอาจให้พนักงาน
ภายใน  เข้ามามีส่วนร่วม  ด้วยการเข้าไปส ารวจตลาดไอที  และประเมินทิศทางหรือแนวโน้มของ
เทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต  เพ่ือร่วมตัดสินใจในการเลือกซื้ออุปกรณ์  ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความพึง
พอใจของพนักงานเป็นส าคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  ก็ข้ึนอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กรเป็นส าคัญ ดังนั้นก่อนที่
จะตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์  ควรพิจารณาถึงตัวแปรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1.  ความสามารถของตัวเครื่อง ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์  จะเกี่ยวข้องกับ
ความเร็ว  ขนาดหน่วยความจ า  และความจุของฮาร์ดดิสก์ท่ีบรรจุภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2.  สล็อตขยายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ควรจะมีจ านวนสล็อตขยาย (Expansion Slots) 
เพียงพอต่อการเพ่ิมแผงวงจรของอุปกรณ์ใหม่ ๆ ได้เมื่อต้องการ  เช่น  การเพ่ิมกราฟิกการ์ด  และการ์ด
เครือข่ายไร้สาย  เป็นต้น  ดังนั้นจ านวนสล็อตบนเมนบอร์ด  จึงต้องมีที่ว่างเพียงพอส าหรบการติดตั้ งใน
ครั้งนี้  ในขณะเดียวกัน  สล็อตหน่วยความจ าก็ควรมีที่ว่างเหลือไว้  เพ่ือใช้ส าหรับการเพ่ิมแผง
หน่วยความจ าในอนาคตได้ 

3.  ชนิดและจ านวนพอร์ตที่น ามาใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก  พอร์ตก็คือช็อกเก็ตที่
น ามาใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่อพ่วง  เช่น  เครื่อง พิมพ์  ฮาร์ดดิสก์  สแกนเนอร์  
คีย์บอร์ด  และอุปกรณ์สื่อสารอ่ืน ๆ ดังนั้นเครื่องพีซีที่ผนวกพอร์ตต่าง ๆ มาให้ใช้งานอย่างหลากหลาย  
ย่อมมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานสูง  โดยเฉพาะพอร์ต USB และการ์ดหน่วยความจ าชนิดต่าง ๆ เช่น 
CF, SD, XD และ Memory Stick ท าให้ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจ าเพ่ิมเติม 

4.  ชนิดของจอภาพและความละเอียด จอภาพที่มีความละเอียด  (Resolution) สูง  ย่อม
ส่งผลต่อการแสดงผลภาพที่ชัด  และมีผลดีต่อสายตาในขณะเดียวกัน  ขนาดของจอภาพท่ีใหญ่ก็จะท าให้
เราสามารถแสดงหน้าต่างของโปรแกรมแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ส าหรับในยุค
ปัจจุบัน  ชนิดจอภาพ  ควรเลือกใช้เป็นแบบแอลซีดี  น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  และควรเลือกขนาด
อย่างน้อย 17 นิ้วเป็นขั้นต่ า 

5.  การยศาสตร์ (Ergonomics) หากอุปกรณ์ท่ีใช้งาน  ได้ถูกออกแบบตามหลักการยศาสตร์  
ที่มุ่งประเด็นเรื่องของการลดอาการบาดเจ็บจากการใช้งานอุปกรณ์ในระยะเวลานาน ๆ ก็จัดเป็นตัวเลือก
ที่ดี  ตัวอย่างเช่น แป้นคีย์บอร์ดแบบดั้งเดิมอาจท าให้ผู้ใช้เกิดอาการปวดข้อมือและข้อนิ้ว  เมื่อมีการใช้
งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ๆ ในขณะที่คีย์บอร์ดที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์  จะท าให้ผู้ใช้รู้สึก
สบายมากขึ้น  โดยเฉพาะผู้ที่มีนิ้วที่ค่อนข้างอ้วน  คีย์บอร์ดทั่ว ๆ ไปคงไม่เหมาะสมนัก 

6.  ความเข้ากันได้ (Compatibility) ผู้จัดการไอที  ต้องมีความมั่นใจว่า  อุปกรณ์ใหม่
จะต้องสามารถน ามาใช้ร่วมกันกับฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์และเครือข่ายเดิมได้  ตัวอย่างเช่น  คอมพิวเตอร์
เครื่องใหม่อาจใช้ระบบปฏิบัติการหรือมีสถาปัตยกรรมภายในที่แตกต่างจากระบบเดิมที่มีอยู่  ดังนั้นจึง
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ต้องเอาใจใส่ในเรื่องความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เป็นพิเศษ  โดยสังเกตได้ว่า  ผู้จ าหน่ายซอฟต์แวร์ทุกราย  
ล้วนมีการระบุสเปกและรายละเอียดของโปรเซสเซอร์พร้อมระบบปฏิบัติการที่สามารถรันอยู่บน
แอปพลิเคชั่นของเขาได้  ดังนั้นผู้จัดการไอทีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลือกซ้ือฮาร์ดแวร์  จึง
ต้องกลับไปดูรายละเอียดความเข้ากันได้ของอุปกรณ์อย่างรอบคอบ  เพื่อให้ฮาร์ดแวร์ใหม่สามารถใช้งาน
ร่วมกันกับฮาร์ดแวร์เดิมได้  และรวมถึงซอฟต์แวร์ 

7.  ขนาดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ถ้าพ้ืนที่ในการจัดวางหรือติดตั้งอุปกรณ์มีขนาดจ ากัด  
ดังนั้นความจ าเป็นในการคัดเลือกอุปกรณ์จึงต้องพิจารณาถึงขนาดเป็นส าคัญ  ซึ่งในปัจจุบันก็มีเคส
คอมพิวเตอร์หลายชนิดด้วยกัน  กี่เลือกใช้เคสคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ทอป  นับว่าเป็นทางเลือกที่ดี  
เนื่องจากประหยัดเนื้อที่  โดยสามารถน าจอภาพมาวางบนตัวเครื่องได้  ในขณะเดียวกัน  จอภาพก็ควร
เลือกชนิดแบบแอลซีดี  เพราะมีขนาดเล็กและบางกว่า 

8.  ความน่าเชื่อถือของผู้ขาย  การรับประกันสินค้า  และการบริหารหลังการขาย ควรมีการ
สอบถามจากผู้ขายในเรื่องของการรับประกันสินค้า  ผู้ขายบางรายมีนโยบายเคลมสินค้าด้วยการเปลี่ยน
สินค้าใหม่ทันทีภายใน 1 สัปดาห์  หากสินค้าเกิดข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต  หรือมีข้อบกพร่องที่
ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้  นอกจากนี้  ควรค านึงถึงการบริหารหลักการขาย  เช่น  การเปิดเว็บไซต์
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้ามาโพสต์  เพื่อปรึกษาปัญหาการใช้งานของผลิตภัณฑ์ตลอด 24 ชั่วโมง  บริษัทมี
ระบบส ารองชิ้นส่วนอะไหล่พร้อมชุดซ่อม  รวมถึงการรับประกันหลังการซ่อม  เป็นต้น 

9.  การสิ้นเปลืองพลังงาน ต้องเป็นที่เข้าใจว่า  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใด ๆ นั้น  
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้ก าลังไฟฟ้า  ดังนั้นหากอุปกรณ์ดังกล่าว  ใช้ก าลังไฟฟ้าน้อย  และ
ประหยัดไฟ  ย่อมมีส่วนช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับองค์กรด้วย 

10. ต้นทุน ปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาพิจารณาในข้างต้นทั้งหมดนี้  จะถูกน ามาทบทวนขั้น
สุดท้ายด้วยต้นทุน  ดังนั้นควรท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์บนราคาที่รับได้  โดย
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์  สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์หรือนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ที่ทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ  โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์  จะมีการก าหนดค่าเป็นระดับคะแนนพร้อมการจัดอันดับ  ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ
อยู่ไม่น้อย 

 

2. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือปฏิบัติงานและจัดการกับคอมพิวเตอร์  

อุปกรณ์รอบข้าง  ให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วนประกอบ
ที่ส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์  เพราะหากมีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้อย่างโดด ๆ  โดยปราศจาก
โปรแกรมเข้าไปสั่งควบคุมการท างาน  คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็ไม่ต่างไปจากเศษเหล็กที่ ไร้ซึ่ง
คุณประโยชน์  
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2.1 ภาษาโปรแกรม 

ซอฟต์แวร์เป็นชุดค าสั่งที่เขียนขึ้นมาจากภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือสั่งให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ท างาน  ส าหรับภาษาโปรแกรมที่น ามาใช้เขียนโปรแกรมนั้น  ก็มีอยู่หลายระดับด้วยกัน  ซึ่งเป็นไปตาม
ยุคสมัยตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อันประกอบด้วย 

2.1.1 ภาษาเครื่อง (Machine Languages) 

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคท่ี  1  ใช้รหัสเลขฐานสองเป็นตัวสั่งการให้
คอมพิวเตอร์ท างาน  ท าให้ยากต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก และการที่ใช้รหัสเลขฐานสองเป็นตัวสั่งการ 
จึงท าให้การใช้งานถูกจ ากัดขอบเขตไม่แพร่หลาย เนื่องจากผู้ใช้งาน ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

2.1.2 ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Languages) 

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 2 หรือรียกว่า ภาษาระดับต่ า  (Low-Level 

Languages) ถึงแม้ภาษาแอสเซมบลี  จะมีส่วนช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมเพ่ือติดต่อกับ
คอมพิวเตอร์ได้บ้างก็ตาม  แต่ก็ยังมีความใกล้เคียงกับภาษาเครื่องอยู่มาก  และใช้งานยากอยู่  ชุดค าสั่งที่
เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลี  จะต้องถูกน ามาแปลผ่านตัวแปลแอสเซมเบลอร์  (Assembler) เพ่ือเป็น
ภาษาเครื่อง 

2.1.3 ภาษาระดับสูง  (High-Level Languages) 

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 3 เริ่มมีการใช้ชุดค าสั่งทีเรียกว่า Statements ที่มี
ลักษณะเป็นประโยคคล้ายภาษาอังกฤษ ท าให้ผู้ เขียนโปรแกรมสามารถเรียนรู้ชุดค าสั่งเ พ่ือสั่ง
คอมพิวเตอร์ท างานได้ง่ายขึ้น  ดังนั้นภาษาระดับสูงจึงมีความนิยมสูง  และยังคงใช้งานจนถึงทุกวันนี้  
ตัวอย่างภาษาระดับสูง  เช่น  ภาษา BASIC, FORTRAN, COBOL, RPG, Pascal และภาษา C เป็นต้น  
ส าหรับตัวแปลภาษาระดับสูง  ก็จะมีอยู่  2 ชนิดด้วยกันคือ  คอมไพเลอร์ (Compiler) ซึ่งจะแปล
โปรแกรมแบบทั้งโปรแกรม  หากโปรแกรมมีข้อผิดพลาด  ณ  จุดใด  จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน  
และท าการแปลรอบใหม่จนกระทั่งไม่พบข้อผิดพลาด  จึงสามารถรันโปรแกรมได้  ในขณะที่  อินเตอร์พรี
เตอร์ (Interpreter) จะแปลชุดค าสั่งแบบทีละประโยคค าสั่งในแต่ละบรรทัด  ซึ่งหากพบข้อผิดพลาด  ก็
จะแจ้งให้ทราบถึงขอผิดพลาดนั้น  แล้วหลุดออกจากโปรแกรม  เพื่อให้ผู้เขียนแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

2.1.4 ภาษายุคที่ 4 (Fourth-Generation Languages : 4GL) 

ภาษาระดับสูงในยุคที่ 3 เป็นภาษาที่ต้องก าหนดขั้นตอนการท างาน  ซึ่งเป็นเป็น
การเขียนโปรแกรมในรูปแบบที่เรียกว่า  Procedural ท าให้ต้องเขียนโค้ดโปรแกรมที่ยาวยืดเยื้อ  กว่าจะ
ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  ต่อมาจึงเกิดภาษายุคท่ี  4 ขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหานี้  โดยภาษายุคที่ 4  มีรูปแบบ
การเขียนที่เรียกว่า Non-Procedural ซึ่งมีหลักการส าคัญคือ  มุ่งเน้นถึงความต้องการข้อมูลว่าต้องการ
อะไร  จากนั้นก็เขียนประโยคชุดค าสั่งเพ่ือจัดการกับข้อมูล  ดังนั้นชุดค าสั่งของภาษายุคที่  4  จึงเป็น
ประโยคสั้น ๆ กระชับ ได้ใจความ  แต่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างภาษายุคที่ 4 เช่น  SQL 
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นอกจากนี้  ยังรวมถึงโปรแกรมสร้างรายงาน (Report Generators)  และโปรแกรมสร้างแอปพลิเคชั่น 

(Application Generators)  เป็นต้น   
2.1.5 ภาษายุคที่ 5 (Fifth-Generation Languages : 5GL) 

ภาษาธรรมชาติ  (Natural Languages) จัดเป็นภาษาในยุคที่   5  ที่มีความ
ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ยิ่งขึ้นไปอีก  แต่ยังคงเป็นภาษาที่อยู่ในช่วงของการวิจัยพัฒนาอยู่  ตัวอย่าง
ภาษาธรรมชาติ  เช่น  ภาษา  INTELLECTนอกจากนี้  ภาษาเชิงวัตถุ  (Object-Oriented Languages) 
ก็ถูกจัดให้เป็นภาษาในยุคที่ 5  เช่นกัน  ส าหรับแนวคิดในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP นั้น  จะมองทุก
สิ่งเป็นวัตถุ  โดยวัตถุจะประกอบด้วยข้อมูลและวิธีการ  มีคลาสเป็นตัวก าหนดคุณสมบัติของวัตถุ  
รวมทั้งความสามารถในการถ่ายทอดคุณสมบัติการปิดซ่อนข้อมูล  และการน ากลับมาใช้ใหม่  ภาษาเชิง
วัตถุสามารถน ามาพัฒนาระบบงานที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี  ตัวอย่างภาษาเชิงวัตถุ  เช่น Visual, 

Basic, C++  และ  Java เป็นต้น 

2.2 ภาษาที่น ามาใช้งานบนเว็บ 

HTML, XML และ Java ทั้งสามภาษานี้  ต่างก็เป็นภาษาส าคัญท่ีน ามาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนามัลติมีเดียเว็บเพจ  เว็บไซต์  และเว็บแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยเฉพาะ  XML และ Java  นั้น  
จัดเป็นเทคโนโลยีทางซอฟต์แวร์ที่สามารถน ามาสนับสนุนเพ่ือใช้งานในด้านต่าง ๆ  ได้อย่างมากมายบน
เว็บเซอร์วิส  ซึ่งเป็นการให้บริการและการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชั่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดย
ใช้ภาษา  XML เป็นภาษามาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

2.2.1 HTML (Hyper Text Markup Language) 

HTML เป็นภาษาท่ีน ามาใช้สร้างและจัดรูปแบบเอกสารบนเวิลด์ไวด์เว็บ  โดยมีรูปแบบการ
เขียนที่เรียกว่าแท็ก  (Tag) ซึ่งจะมีทั้งแท็กเปิดและแท็กปิด  ตัวอย่างเช่น <TITLE> Course Number 

</TITLE>  ภาษา HTML จัดเป็นภาษาพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการโปรแกรมบนเว็บ  ในส่วนของการสั่งให้
ภาษา HTML แสดงผลจะต้องเปิดผ่านโปรแกรมเบราเซอร์  ซึ่งอาจใช้เบราเซอร์ของ  Internet 

Explorer, Netscape หรือ Firefox เป็นต้น  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีโปรแกรมที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างเว็บอย่าง  Dream Weaver หรือ  Front Page ที่ท าให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บเพจได้โดยไม่
ต้องเรียนรู้ภาษา HTML ก็ตาม  แต่การเรียนรู้หลักการเขียนภาษา HTML ก็ยังเป็นสิ่งจ าเป็น  โดยเฉพาะ
นักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพ  ซึ่งล้วนแต่มีความรู้เกี่ยวกับ HTML เป็นรากฐานเดิมแทบทั้งสิ้น 

2.2.2  XML  (eXtensible Markup Language) 

XML มิใช่ภาษาเพ่ือสร้างเว็บเพจเหมือนกับ HTML แต่ XML เป็นรูปแบบข้อมูลชนิด 

หนึ่ง  ที่น ามาใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยเราสามารถก าหนดโครงสร้างภาษา 
XML บันเท็กซ์เอดิเตอร์ใด ๆ ก็ได้  เช่น Note Pad จากนั้นก็บันทึกนามสกุลไฟล์เป็น .xml เพียงแต่
ขอให้ก าหนดรูปแบบโครงสร้างให้ถูกต้องตามฟอร์แมต  และน ามาแสดงข้อมูลร่วมกับ  HTML ด้วยการ
ดึงข้อมูลจากไฟล์ .xml มาใช้งาน 
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XML สร้างความสะดวกในการจัดการด้านโครงสร้างข้อมูล  มีความสามารถในการน าข้อมูล
จากหลายแหล่งที่มา  ที่แตกต่างกันในด้านของแพลตฟอร์ม  ให้สามารถมาประมวลผลร่วมกันได้  และ
ด้วย XML เป็นภาษาอักขระท่ีเป็นข้อความนี้เอง  จึงท าให้ทุก ๆ ระบบสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ  ดังนั้น
ไม่ว่าข้อมูลการด าเนินงานทางธุรกิจใด ๆ อย่างเช่น  ข้อมูลรายการขายสินค้า  ข้อมูลลูกค้า  ข้อมูลเจ้าหนี้  
และข้อมูลลูกหนี้  ก็จะสามารถถูกก าหนดรูปแบบข้อมูลที่สามารถอธิบายตัวมันเองได้ว่า  เป็นข้อมูลอะไร  
ดังนั้น XML จึงถูกก าหนดให้เป็นภาษามาตรฐาน  ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจที่สื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น  และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

2.2.3  Java และ .NET 

Java เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ  ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทซันไมโครซิสเต็ม    ซึ่งเป็นผู้น าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนโปรแกรม  บนแอปพลิเคชั่นที่ท างานอยู่บนเวิลด์ไวด์เว็บ  
และการท างานร่วมกันกับเครือข่ายอินทราเน็ต  ภาษา Java มีความเกี่ยวข้องดองกันกับภาษา C และ 
C++ เป็นอย่างดี  แต่ภาษา  Java จะเขียนได้ง่ายและสามารถประมวลผลได้อย่างอิสระโดยไม่ขึ้นกับ
แพล็ตฟอร์มด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  เราสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Java ให้ประมวลผลแบบ
ตอบสนองทันที  (Real Time) ได้  หรือให้มีการโต้ตอบระหว่างกัน  ที่น าไปประยุกต์ใช้บนเครือข่ายที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเว็บได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้  เรายังสามารถสร้างโปรแกรมขนาดเล็กด้วยภาษา Java 
เพ่ือน าไปใช้งานร่วมกันกับเว็บเบราเซอร์  ที่เรียกว่า แอปเพล็ต (Applets) และยังสามารถส่งไปรันบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกระดับ ทุกระบบปฏิบัติการ และทุกสถานที่ท่ีมีการเชื่อมต่อเครือข่าย 

ในส่วนของ .NET (ดอทเน็ต)  ก็คือชุดการเขียนโปรแกรมของค่ายไมโครซอฟต์  ที่ออกแบบมา
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ท าให้การพัฒนาโปรแกรมมี
ความรวดเร็วขึ้น  เนื่องจากได้เตรียมโปรแกรมพ้ืนฐานมาให้เรียบร้อยแล้ว  และยังมีความปลอดภัยสูง  
อีกทั้งยังมีคุณสมบัติน ากลับมาใช้ใหม่ (Reusable)ได้  ทั้งนี้ .NET จะสนับสนุนการท างานแบบเว็บ
เซอร์วิส  ที่เป็นส่วนส าคัญหลักในการขับเคลื่อนโปรแกรมที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต .NET ยังจัดเป็นแพล็ต
ฟอร์มใหม่ที่น ามาใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่นตามกรอบการท างานที่เรียกว่า .NET Framework ด้วยการ
ออกแบบมาให้ถูกใช้งานจากภาษาใด ๆ ก็ได้ เช่น  C#, C ++, Delphi, VB.NET และ JScript.NET  

2.2.4  เว็บเซอร์วิส (Web Services) 

เว็บเซอร์วิสเป็นส่วนประกอบของซอฟต์แวร์  ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานบนกรอบการท างานของ
เว็บและมาตรฐานเชิงวัตถุ  (Web and Object-Oriented Standards)โดยเทคโนโลยีนี้ถูกน ามาใช้บน
เว็บเพื่อลิงก์เชื่อมโยงระหว่างแอปพลิเคชั่นด้วยกันบนระบบเครือข่าย  แม้ว่าจะมีแพล็ตฟอร์มของระบบที่
แตกต่างกันก็ตาม  ส าหรับปัญหาส าคัญที่มักประสบอยู่ตามองค์กรทั่วไปก็คือ แอปพลิเคชั่นที่ใช้ง่ายอยู่
นั้น ถูกพัฒนามาจากแพล็ตฟอร์มที่หลากหลาย  แตกต่างกัน  และที่ผ่านมา  หลายองค์กรต่างก็พยายาม
เชื่อมโยงแอปพลิเคชั่นเหล่านี้เข้าด้วยกัน  แต่การด าเนินงานดังกล่าว  มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  เนื่องจากแต่
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ละระบบ  ต่างก็มีระดับความซับซ้อนที่แตกต่างกัน  ดังนั้นทางออกที่ดีก็คือ  ควรมีมาตรฐานในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชั่น  เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  สามารถ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้  จึงเป็นที่มาของเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  ทั้งนี้เว็บเซอร์วิสใช้ภาษา XML เป็น
ภาษามาตรฐานในการสื่อสาร  เนื่องจากจุดเด่นของ XML ก็คือทุก ๆ ระบบสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ  
ด้วยการอธิบายรูปแบบข้อมูลที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถน าไปประมวลผลได้  ดังนั้นเว็บเซอร์วิส
จึงมีขีดความสามารถในการท างานข้ามระบบ (Interoperability) ส่งผลให้โปรแกรมสามารถคุยกับ
โปรแกรม  (program-to-program)ได้  และด้วยความสามารถนี้ เอง  จึงท าให้เว็บเซอร์วิส  เป็น
เทคโนโลยีที่หลายองค์กรก าลังจับตามอง  เนื่องจากมีขีดความสามารถในการเชื่อมงานบริการหลาย ๆ 
ส่วนเข้าด้วยกัน  ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

2.3  ประเภทของซอฟต์แวร์ 
ซอฟต์แวร์ยังสามารถแบ่งออกเป็น  2  ประเภทหลัก ๆ ด้วยกันคือ  ซอฟต์แวร์ระบบ  และ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์  ซึ่งมีรายละเอียดซอฟต์แวร์ของแต่ละประเภท  จะกล่าวในหัวข้อนั้น ๆ ต่อไป 

 

รูปที่ 2.7  ภาพรวมของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่จัดแบ่งตามแต่ละประเภท 

 

2.3.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 

ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่ควบคุมการท างานระบบคอมพิวเตอร์  และเป็น
ตัวกลางในการเชื่อมประสาน  หรือการอินเตอร์เฟซ (Interface) ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์
ระบบยังสามารถจัดแบ่งออกเป็น  2  ประเภทหลัก ๆ ด้วยกันคือ  โปรแกรมจัดการระบบ (System 

Management Programs) คือ โปรแกรมที่ท าหน้าที่จัดการ ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ 
เครือข่าย และการจัดสรรทรัพยากรในระบบ ตลอดจนการประมวลผลข้อมูล เช่น  ระบบปฏิบัติการ  
โปรแกรมจัดการเครือข่าย  ระบบจัดการฐานข้อมูล  และโปรแกรมอรรถประโยชน์  และ โปรแกรม
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พัฒนาระบบ  (System Development Programs) คือ โปรแกรมที่ช่วยผู้ใช้ในด้านการพัฒนา
โปรแกรม เช่น ตัวแปลภาษา และเอติเตอร์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม  และ
รวมถึงเคสทูลส์ (Computer-Aided Software Engineering: CASE)ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  และเครื่องมือช่วยอื่น ๆ เพื่องานพัฒนาโปรแกรม  เป็นต้น 

2.3.1.1  ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) 

ระบบปฏิบัติการ  ถือเป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ส าคัญมาก  ระบบคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้อง
มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ชนิดนี้  เพื่อปลุกชีวิตคอมพิวเตอร์ให้สามารถท างาน  และพร้อมที่จะรับค าสั่งจาก
ผู้ใช้  เพ่ือน าค าสั่งไปประมวลผลต่อไป  กล่าวคือ  ระบบปฏิบัติการหรือโอเอส  จะมีหน้าที่จัดการ
ปฏิบัติงานของซีพียู  ในส่วนของการควบคุมส่วนน าเข้าและแสดงผล  การจัดสรรทรัพยากร  และดูแล
การท างานในด้านต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นตัวกลางใน
การประสาน  เพ่ือท างานระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์  เพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้งาน  ส าหรับตัวอย่าง
ระบบปฏิบัติการ  เช่น  DOS, Microsoft Windows, MAC-OS, Unix และ Linux เป็นต้น 

2.3.1.2 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 

ระบบปฏิบัติการจะเตรียมงานบริการที่มีอยู่มากมาย  ซึ่งล้วนแต่เป็นส่วนส าคัญต่อการ
จัดการระบบ  ทั้งนี้การจัดการระบบจะเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่  เพ่ือบริการแก่ผู้ใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ  ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface) เป็นส่วนหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถ
สื่อสารกับระบบปฏิบัติการ หรือที่เรียกว่าการอินเตอร์เฟช ที่เกี่ยวข้องกับการโหลดโปรแกรม การเข้าถึง
แฟ้มข้อมูลและการท างานอ่ืน ๆ ให้ส าเร็จ ส าหรับรูปแบบการอินเตอร์เฟช ที่ผู้ใช้สามารถติดต่อกับ
ระบบปฏิบัติการนั้นมีอยู่ 3 รูปแบบหลัก ๆ ด้วยกันคือ (1) แบบใช้ค าสั่ง (Command-Driven) (2) แบบ
เมนู (Menu-Driven) และ (3) แบบ GUI (Graphical User Interface) 

(2) จัดการและควบคุมอุปกรณ์  (Manage and Control Device) ภายในระบบ
คอมพิวเตอร์จะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อที่หลากหลาย  ทั้งอินพุต  เอาต์พุต  และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล  
อุปกรณ์เหล่านี้ล้วนมีวิธีการเข้าถึงเพ่ือใช้งานที่แตกต่างกัน  ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงต้องมีบทบาทหน้าที่
ในการเข้าถึง  เพื่อควบคุมและขับอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อเหล่านั้นเพ่ือบริการให้แก่ผู้ใช้ได้ 

(3) การจัดการทรัพยากร  (Resource Management) ทรัพยากรภายในระบบ
คอมพิวเตอร์จะมีอยู่หลากหลาย อันได้แก่ ซีพียู หน่วยความจ า อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารอง เครือข่าย 
และอุปกรณ์รอบข้างต่าง ๆ  แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการบริการแก่ผู้ใช้  ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงต้องมีกลไก
ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด  ให้สามารถบริการแก่ผู้ใช้  โดยมีหลักการว่า  สามารถบริการงาน
แก่ผู้ใช้ตามที่ร้องขอ  แม้ว่าจะมีทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัดก็ตาม  ซึ่งถือเป็นกระบวนการจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าท่ีสุดนั่นเอง  ตัวอย่างเช่น 
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(4) การจัดการหน่วยความจ า  ระบบปฏิบัติการจะจัดเตรียมพ้ืนที่บทหน่วยความจ า
หลักเพ่ือใช้จัดเก็บโปรแกรม แต่อย่างไรก็ตาม โปรแกรมที่ถูกเรียกใช้งานโดยผู้ใช้  อาจมีขนาดใหญ่กว่า
หน่วยความจ าหลักที่มีอยู่ก็เป็นได้  ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงต้องใช้เทคนิควิธีที่เรียกว่าหน่ วยความจ า
เสมือน (Virtual Memory) ด้วยการน าพ้ืนที่บนอุปกรณ์ส ารองข้อมูลอย่างฮาร์ดดิสก์  ซึ่งมีพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลจ านวนมาก  มาจ าลองเสมือนเป็นความจ าหลัก  ท าให้สามารถรันโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ได้  
แม้ว่าระบบจะมีหน่วยความจ าหลักไม่เพียงพอก็ตาม 

(5) การจัดการโปรเซส  ค าว่าโปรเซสในที่นี้คือ  งานที่ถูกส่งไปประมวลผล  ซึ่งปกติ
แล้ว  ผู้ใช้มักจะประมวลผลงานต่าง ๆ  มากกว่าหนึ่งงาน  ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงได้เตรียม
กระบวนการจัดการโปรเซส  โดยจะแบ่งเวลาออกเป็นส่วน ๆ และใช้เทคนิคสลับการท างาน ด้วยการรัน
โปรเซสหนึ่ง ๆ จนครบรอบเวลาหนึ่ง  แล้วก็จะไปรันอีกโปรเซสหนึ่ง  โดยจะรันงานสลับไปมาเช่นนี้เรื่อย  
ๆ  จนโปรเซสทั้งหมดถูกประมวลผลจนแล้วเสร็จ  แต่ด้วยความเร็วในการประมวลผลของซีพียูมีความเร็ว
สูงมาก จึงดูเหมือนว่าการรันงานหลาย ๆ งานพร้อมกัน ซึ่งแนวคิดนี้ก็คือมัลติทาสกิ้ง (Multitasking) 
หรือไทม์แชริ่ง (Timesharing) นั่นเอง 

(6) การจัดการไฟล์  ไฟล์หมายถึงกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ  ที่น ามารวมกันเป็นแฟ้มข้อมูล 
(Data File) หรืออาจหมายถึงโปรแกรมใด ๆ ที่ถูกจัดเก็บไว้ในสื่อจัดเก็บข้อมูล  เช่น  ฟลอปปีดิสก์  
ฮาร์ดดิสก์  หรือซีดี/ดีวีดี  ตัวอย่างแฟ้มข้อมูล  เช่น  แฟ้มข้อความ  แฟ้มเอกสารที่สร้างจากโปรแกรม
ประมวลผลค า  ส่วนตัวอย่างไฟล์ที่ เป็นโปรแกรม  เช่น  โปรแกรม MS-Word, Dictionary หรือ 
Notepad เป็นต้น  จึงกล่าวสรุปได้ว่า  ไฟล์สามารถเป็นได้ทั้งแฟ้มข้อมูลและตัวโปรแกรม  โดยจะถูก
บันทึกอยู่บนฮาร์ดดิสก์หรือสื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทอ่ืน ๆ  และถึงแม้ว่าข้อมูลที่จัดเก็บ  จะถูกบันทึก
กระจายอยู่ในต าแหน่งที่แตกต่างกันก็ตาม  แต่ระบบปฏิบัติการก็ยังสามารถจัดการกับไฟล์เหล่านั้นได้  
ไม่ว่าจะเป็นการเรียกดู  การบันทึก  การเคลื่อนย้าย  การเปลี่ยนชื่อ  การลบ  และการสร้างไดเรกทอรี  
โดยระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวจัดการและช่วยให้การด าเนินงานดังกล่าวให้บรรลุผลในที่สุด 
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รูปที่ 2.8  ภาพรวมของซอฟต์แวร์ระบบ 

 

2.3.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ยังสามารถ
แบ่งย่อยออกเป็น 

2.3.2.1 โปรแกรมประยุกต์เพ่ืองานทั่วไป (General Purpose Application Programs) 

เป็นโปรแกรมท่ีผู้ใช้สามารถน ามาประมวลผลงานทั่ว ๆ ไป  เช่น  งานประมวลผลค า (Word Processing), 
ตารางท าการ (Spreadsheet), งานน าเสนอ (Presentation), การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management) และโปรแกรมกราฟิก (Graphics Program) ชุดซอฟต์แวร์เหล่านี้มักนิยมน ามาใช้งานบน
ไมโครคอมพิวเตอร์ตามภาคองค์กรทั่วไป  มีส่วนส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตในส่วนของงานประจ าให้แก่
ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น  ในบางครั้งจึงมีการเรียกซอฟต์แวร์เหล่านี้ว่า  ชุดโปรแกรมเพิ่มผลผลิต 
(Productivity Packages) ตัวอย่างโปรแกรมในลักษณะนี้ที่รู้จักกันดีก็คือ  ชุดโปรแกรม MS-Office 
นั่นเอง  นอกจากนี้  ก็ยังมีโปรแกรมอ่ืน ๆ อีก  เช่น  โปรแกรมท่องเว็บหรือเบราเซอร์  โปรแกรมรับส่ง
อีเมล  และโปรแกรมกรุ๊ปแวร์ที่ช่วยสนับสนุนทีมงานในด้านการสื่อสารและการท างานร่วมกันภายใน
องค์กร 

2.3.2.2 โ ป ร แกรมประยุ ก ต์ เ ฉพาะ ง าน  (Application Specific Programs) เ ป็ น
ซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ในธุรกิจเฉพาะ ตามฟังก์ชั่นหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน หรือตามแผนกนั้น ๆ ซึ่งอาจ
เรียกว่า  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางธุรกิจ  ตัวอย่างเช่น  ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี  ระบบการขาย  ระบบสินค้า  
คงคลัง  ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นต้น  และยิ่งไปกว่านั้นก็คือ  ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุน
กระบวนการธุรกิจเพ่ือให้ท างานแบบอัตโนมัติที่เข้าถึงกันแบบทั่วองค์กร  อย่างเช่น ซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการโซ่อุปทาน,  ระบบ ERP, ระบบ CRM และระบบ e-Business เป็นต้น 
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รูปที่ 2.9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 

 

3. เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล 

 การสื่อสารข้อมูล (Data communication) หมายถึง การส่งข้อมูลหรือข่าวสาร จากผู้ส่งต้น
ทางไปยังผู้รับปลายทางที่อยู่ห่างไกล โดยผ่านช่องทางการสื่อสารเพ่ือเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูล ซึ่ง
อาจจะเป็นแบบใช้สาย หรือไม่ใช้สายก็ได้ ส่วนข้อมูลหรือข่าวสารนั้นอาจจะเป็นข้อความ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว หรือข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียก็ได้ ดังนั้นการสื่อสารข้อมูลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยเน้นการส่งผ่านข้อมูล โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นหลัก 

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเชื่อมต่อถึงกันโดยใช้
สายเคเบิ้ลเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนชุดข้อมูล ชุดค าสั่ง และข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ 
กับ คอมพิวเตอร์และระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและ
ความส าคัญเพ่ิมขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของระบบให้สูงขึ้น เพ่ิมการใช้งานด้านต่าง 
ๆ และลดต้นทุนระบบโดยรวมลง มีการแบ่งใช้งานอุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนสามารถท างาน
ร่วมกันได้  
 การ สื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่ง
และผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสารเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพ่ือให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน 

  

 3.1 องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
           1. ผู้ส่งสาร (Source) ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถเข้ารหัส(Encode) เนื้อหาข่าวสารได้มีความรู้
อย่างดีในข้อมูลที่จะส่งสามารถปรับระดับให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้รับ 
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           2. ข่าวสาร (Message) คือเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่ง 
           3. ช่องทางการสื่อสาร(Channel) ให้ผู้รับได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 

           4. ผู้รับสาร (Receiver) ผู้ที่มีความมารถในการถอดรหัส ( Decode) สารที่รับมาได้อย่าง
ถูกต้อง 
 3.2 ชนิดของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดของสัญญาณแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ  
  1. Analog signalเป็นสัญญาณต่อเนื่อง ลักษณะของคลื่นไซน์ sine wave  ตัวอย่าง
การส่งข้อมูลที่เป็น analog คือการส่งข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์ 
  2. Digital สัญญาณไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเลขฐาน 2 จะถูก
แทนด้วยสัญญาณ digital คือเป็น 0 และ 1 โดยการแทนข้อมูลสัญญาณแบบ Unipolar จะแทน 0 ด้วย
สัญญาณไฟฟ้าที่เป็นกลาง และ 1 ด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นบวก 

   

3.3 ทิศทางในการสื่อสารข้อมูล      
ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือส่งข้อมูลระหว่างผู้รับละผู้ส่งโดยผ่านตัวกลางนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 

ลักษณะ คือ 

       1. การส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex transmission) เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีผู้ส่ง
ข้อมูลท าหน้าที่ส่งข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว และผู้รับข้อมูลก็ท าหน้าที่รับข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวเช่นกัน 
การส่งข้อมูลในลักษณะนี้เช่น การส่งข้อมูลของสถานีโทรทัศน์ 
   2. การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน (Half-duplex transmission) เป็นการสื่อสาร
ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งผู้รับและผู้ส่ง โดยแต่ละฝ่ายสามารถเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งข้อมูลได้ แต่
จะต้องสลับกันท าหน้าที่ จะเป็นผู้ส่งและผู้รับข้อมูลพร้อมกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้ เช่น การสื่อสารโดยวิทยุ 
 3. การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน (Full-duplex transmission) เป็นการสื่อสาร
ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล โดยทั้งสองฝ่ายสามารถเป็นทั้งผู้ส่งข้อมูลและ
ผู้รับข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถส่งข้อมูลได้พร้อม กัน เช่น การสื่อสารโดยใช้สายโทรศัพท์  
 

3.4 สื่อกลาง (Media) 
 สื่อกลาง หมายถึง ตังกลางที่ท าหน้าที่ส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารจากฝั่งผู้ส่งไปยังผู้รับสื่อที่ใช้ส่ง
ข้อมูลในระบบเครือข่าย  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  สื่อกลางประเภทมีสาย  สื่อกลางประเภทไร้สาย 

3.4.1 สื่อกลางที่ก าหนดเส้นทางได้ (Guided media) หรือระบบใช้สาย (Wired system) 
สัญญาณที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันได้แก่ 

1)  สายเกลียวคู่ (Twisted-Pair Cable) ประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงที่หุ้มด้วย
ฉนวนพลาสติก 2 เส้นพันบิดเป็นเกลียว เพ่ือลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียง
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ภายในเคเบิลเดียวกันหรือจากภายนอก เนื่องจากสายคู่บิดเกลียวนี้ยอมให้สัญญาณไฟฟ้าความถ่ีสูงผ่านได้ 
ส าหรับอัตราการส่งข้อมูลผ่านสายคู่บิดเกลียวจะขึ้นอยู่กับความหนาของสาย คือ สายทองแดงท่ีมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางกว้าง จะสามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าก าลังแรงได้ ท าให้สามารถส่งข้อมูลด้วยอัตราส่งสูง โดยทั่วไป
แล้วส าหรับการส่งข้อมูลแบบดิจิทัล สัญญาณที่ส่งเป็นลักษณะคลื่นสี่เหลี่ยม สายคู่บิดเกลียวสามารถใช้ส่ง
ข้อมูลได้ถึงร้อยเมกะบิตต่อวินาที ในระยะทางไม่เกินร้อยเมตร เนื่องจากสายคู่บิดเกลียว มีราคาไม่แพง
มาก ใช้ส่งข้อมูลได้ดี จึงมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง 

2)  สายโคแอกเซียล (Coaxial Cable) เรียกสั้นๆ ว่า สายโคแอก เป็นตัวกลาง
เชื่อมโยงที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสายที่ต่อจากเสาอากาศ สายโคแอกเชียลที่ใช้ทั่วไปมี 2 ชนิด คือ 50 

โอห์มซึ่งใช้ส่งข้อมูลแบบดิจิทัล และชนิด 75 โอห์มซึ่งใช้ส่งข้อมูลสัญญาณแอนะล็อก สายประกอบด้วย
ลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นหนึ่งเพ่ือป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วย
ตัวน าซึ่งท าจากลวดทองแดงถักเป็นเปียเพ่ือป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณ
รบกวนอ่ืนๆ ก่อนจะหุ้มชั้นนอกสุดด้วยฉนวนพลาสติก ลวดทองแดงที่ถักเป็นเปียนี้เองเป็นส่วนหนึ่งที่ท า
ให้สายแบบนี้มีช่วงความถี่สัญญาณไฟฟ้าสามารถผ่านได้สูงมาก และนิยมใช้เป็นช่องสื่อสารสัญญาณแอ
นะล็อกเชื่องโยงผ่านใต้ทะเลและใต้ดิน 

3)  สายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) คือ มีแกนกลางของสายซึ่งประกอบด้วย
เส้นใยแก้วหรือพลาสติกขนาดเล็กหลายๆ เส้นอยู่รวมกัน  เส้นใยแต่ละเส้นมีขนาดเล็ดเท่าเส้นผมและ
ภายในกลวง และเส้นใยเหล่านั้นได้รับการห่อหุ้มด้วยเส้นใยอีกชนิดหนึ่งก่อนจะหุ้มชั้นนอกสุดด้วยฉนวน 
การส่งข้อมูลผ่านทางสื่อกลางชนิดนี้จะแตกต่างจากชนิดอ่ืนๆ ซึ่งใช้สัญญาณไฟฟ้าในการส่ง  แต่การ
ท างานของสื่อกลางชนิดนี้จะใช้เลเซอร์วิ่งผ่านช่องกลวงของเส้นใยแต่ละเส้นและอาศัยหลักการหักเหของ
แสงโดยใช้ใยแก้วชั้นนอกเป็นกระจกสะท้อนแสง การให้แสงเคลื่อนที่ไปในท่อแก้วสามารถส่งข้อมูลด้วย
อัตราความหนาแน่นของสัญญาณข้อมูลสูงมากและไม่มีการก่อกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปัจจุบันถ้าใช้
เส้นใยน าแสงกับระบบอีเทอร์เน็ตจะใช้ได้ด้วยความเร็วหลายร้อยเมกะบิต และเนื่องจากความสามรถใน
การส่งข้อมูลด้วยอัตราความหนาแน่นสูง ท าให้สามารถส่งข้อมูลทั้งตัวอักษร เสียง ภาพกราฟิก หรือวีดิ
ทัศน์ได้ในเวลาเดียวกัน  อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในการส่งสูง แต่อย่างไรก็มีข้อเสียเนื่องจากการบิดงอ
สายสัญญาณจะท าให้เส้นใยหัก จึงไม่สามารถใช้สื่อกลางนี้ในการเดินทางตามมุมตึกได้ เส้นใยน าแสงมี
ลักษณะพิเศษที่ใช้ส าหรับเชื่อมโยงแบบจุดไปจุด  จึงเหมาะที่จะใช้กับการเชื่อมโยงระหว่างอาคารกับ
อาคารหรือระหว่างเมืองกับเมือง เส้นใยน าแสงจึงถูกน าไปใช้เป็นสายแกนหลัก 

3.4.2  สื่อกลางที่ก าหนดเส้นทางไม่ได้ (Unaided media) หรือระบบไร้สาย (Wireless 

system) เป็นระบบที่ไม่ใช้สายสัญญาณเป็นตัวน าข้อมูล เช่น ระบบไมโครเวฟ ระบบดาวเทียม ระบบ
อินฟราเรด ระบบวิทยุ เป็นต้น 

1) สัญญาณไมโครเวฟ (Microwave) เป็นสื่อกลางในการสื่อสารที่มีความเร็วสูง  ส่ง
ข้อมูลโดยอาศัยสัญญาณไมโครเวฟซึ่งเป็นสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปในอากาศพร้อมกับข้อมูลที่
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ต้องการส่ง และจะต้องมีสถานีที่ท าหน้าที่ส่งและรับข้อมูล และเนื่องจากสัญญาณไมโครเวฟจะเดินทาง
เป็นเส้นตรงไม่สามารถเลี้ยวหรือโค้งตามขอบโลกที่มีความโค้งได้ จึงต้องมีการตั้งสถานีรับ-ส่งข้อมูลเป็น
ระยะๆ และส่งข้อมูลต่อกันเป็นทอดๆ ระหว่างสถานีต่อสถานีจนกว่าจะถึงสถานีปลายทาง  และแต่ละ
สถานีจะตั้งอยู่ในที่สูงเช่นดาดฟ้าตึกสูงหรือยอดดอยเพ่ือหลีกเลี่ยงการชนหากมีสิ่งกีดขวางเนื่องจากแนว
การเดินทางที่เป็นเส้นตรงของสัญญาณดังที่กล่าวมาแล้ว การส่งข้อมูลด้วยสื่อกลางชนิดนี้เหมาะกับการ
ส่งข้อมูลในพื้นท่ีห่างไกลมากๆ และทุรกันดาร  

2) ดาวเทียม (satilite) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดของสถานีรับ-ส่ง
ไมโครเวฟบนผิวโลก วัตถุประสงค์ในการสร้างดาวเทียมเพ่ือเป็นสถานีรับ -ส่งสัญญาณไมโครเวฟบน
อวกาศและทวนสัญญาณในแนวโคจรของโลก ในการส่งสัญญาณดาวเทียมจะต้องมีสถานีภาคพ้ืนดินคอย
ท าหน้าที่รับและส่งสัญญาณขึ้นไปบนดาวเทียมที่โคจรอยู่สูงจากพ้ืนโลก 22,300 ไมล์  โดยดาวเทียม
เหล่านั้นจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เท่ากับการหมุนของโลก จึงเสมือนกับดาวเทียมนั้นอยู่นิ่ งอยู่กับที่
ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง  ท าให้การส่งสัญญาณไมโครเวฟจากสถานีหนึ่งขึ้นไปบนดาวเทียมและการ
กระจายสัญญาณจากดาวเทียมลงมายังสถานีตามจุดต่างๆ บนผิวโลกเป็นไปอย่างแม่นย า ดาวเทียม
สามารถโคจรอยู่ได้โดยอาศัยพลังงานที่ได้มาจากการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยด้วยแผงโซลาร์  

 

4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จ านวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป

การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย 
จึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกัน เพ่ือเพ่ิมความสามารถของระบบให้สูงขึ้น 
และลดต้นทุนของระบบโดยรวมลง 

การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันในเครือข่าย ท าให้ระบบมีขีดความสามารถเพ่ิมมากขึ้น การแบ่ง
การใช้ทรัพยากร เช่น หน่วยประมวลผล , หน่วยความจ า, หน่วยจัดเก็บข้อมูล, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาแพงและไม่สามารถจัดหามาให้ทุกคนได้ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องกราดภาพ 
(scanner) ท าให้ลดต้นทุนของระบบลงได้  

4.1 องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย 

การที่คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายได้ ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
   1. คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 เครื่อง 
   2. เน็ตเวิร์คการ์ด หรือ NIC (Network Interface Card) เป็นการ์ดที่เสียบเข้ากับช่อง

เมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

   3. สื่อกลางและอุปกรณ์ส าหรับการรับส่งข้อมูล เช่น สายสัญญาณ สายสัญญาณที่เป็นที่
นิยมในเครือข่าย เช่น สายโคแอ็กเชียล สายคู่เกลียวบิด และสายใยแก้วน าแสง เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์
เครือข่าย เช่น ฮับ สวิตซ์ เราท์เตอร์ เกตเวย์ เป็นต้น 
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   4. โปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอลเป็นภาษาท่ีคอมพิวเตอร์ใช้สื่อสารกันผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่สามารถสื่อสารกันได้นั้นจ าเป็นที่ต้องใช้ “ภาษา” หรือโปรโตคอลเดียวกัน เช่น OSI, 

TCP/IP, IPX/SPX เป็นต้น 

   5. ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย  ห รื อ  NOS (Network Operating System) 

ระบบปฏิบัติการเครือข่ายจะเป็นตัวที่คอยจัดการเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้แต่ละคน หรือเป็น
ตัวจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของเครือข่าย ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่เป็นที่นิยม เช่น 
Windows Server 2003, Novell NetWare, Sun Solaris และ Red Hat Linux เป็นต้น 

 

4.2 ประเภทเครือข่าย 

1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ (Local Area Network : LAN) เป็นระบบเครือข่าย
ระดับท้องถิ่น มีขนาดเล็ก ครอบคลุมพ้ืนที่จ ากัด เชื่อมโยงกันในรัศมีใกล้ๆ ในเขตพ้ืนที่เดียวกัน ระบบ
เครือข่าย LAN มีประโยชน์คือ สามารถท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องที่เชื่อมต่อกัน สามารถส่ง
ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และยังสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อีกด้วย เป็นระบบ
เครือข่ายที่มีการใช้งานในองค์กรต่างๆ มากที่สุด 

2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN) มีการ
เชื่อมโยงกันในพ้ืนที่ที่กว้างไกลกว่าในระบบเครือข่าย LAN อาจจะเชื่อมโยงกันภายในจังหวัด ระยะห่าง
ไกลกันในช่วง 5-40 กิโลเมตร ผ่านสายสื่อสารประเภทต่างๆ 

3.  ระบบเครือข่ ายคอมพิว เตอร์ ระยะไกล  (Wide Area Network : WAN)  เป็นการ
ติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศข้ามทวีปหรือทั่วโลกก็ได้ เช่น อินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นเครือข่าย WAN 

ประเภทหนึ่ง แต่เป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของทั้งหมด 

 

4.3 สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายหรือโทโปโลยี (Topology)  
โทโปโลยี คือลักษณะทางกายภาพของเครือข่าย เป็นลักษณะของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเข้า

กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในเครือข่ายด้วยกัน  การน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน
เพ่ือประโยชน์ของการสื่อสารนั้น สามารถกระท าได้หลายรูปแบบซึ่งแต่ละแบบก็มีจุดเด่นต่างกันไป 
โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจ าแนกตามลักษณะการเชื่อมต่อได้ดังนี้ 

  1.   เครือข่ายแบบบัส (Bus Network)  

          เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายเคเบิ้ลยาวต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ 
โดยมีตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เข้ากับสายเคเบิ้ลในการส่งข้อมูลจะมีคอมพิวเตอร์เพียงตัว
เดียวเท่านั้นที่สามารถส่งข้อมูลได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ การจัดส่งข้อมูลวิธีนี้มีวิธีการที่จะไม่ให้ทุกสถานี ส่ง
ข้อมูลพร้อมกันเพราะจะท าให้ข้อมูลชนกัน การติดตั้งเครือข่ายแบบนี้ท าได้ไม่ยาก เพราะคอมพิวเตอร์
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และอุปกรณ์แต่ละชนิดถูกเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิ้ลเพียงเส้นเดียว โดยส่วนใหญ่เครือข่ายแบบบัสมักจะใช้
ในเครือข่ายขนาดเล็ก  

    2.   เครือข่ายแบบดาว (Star Network)  

          เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เข้ากับอุปกรณ์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของเครือข่าย โดยการน า
สถานีต่าง ๆ มาต่อร่วมกันกับหน่วยสลับสายกลาง การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีจะกระท าได้ด้วยการ
ติดต่อผ่านทางวงจรของ หน่วยสลับสายกลางการท างานของหน่วยสลับสายกลางจึงเป็นศูนย์กลาง ของ
การติดต่อวงจรเชื่อมโยงระหว่างสถานีต่าง ๆ ที่ต้องการติดต่อกัน  

   3. เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network)  

          เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อเครื่อง คอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิ้ลเพียงเส้นเดียวในลักษณะวงแหวน 
การรับส่งข้อมูลในเครือข่ายวงแหวนจะใช้ทิศทางเดียวเท่านั้นเมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งส่งข้อมูล จะ
ส่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องถัดไปถ้าข้อมูลที่รับมาไม่ตรงตามที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้นทางระบุ จะส่งผ่าน
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องถัดไปซึ่งจะเป็นขั้นตอนอย่างนี้ไป เรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ปลายทางท่ีถูกระบุตามที่อยู่จากเครื่องต้นทาง 

    4. เครือข่ายแบบตาข่าย (Mesh Network) 

 โครงสร้างแบบเมชมีการท างานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องมีช่อง ส่งสัญญาณ
จ านวนมาก เพ่ือที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆ ทุกเครื่อง โครงสร้างนี้เครื่องคอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่องจะส่งข้อมูลได้อิสระไม่ต้องรอ การส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆ ท าให้การ
ส่งข้อมูลมีความรวดเร็ว แต่ค่าใช้จ่ายสายเคเบิ้ลก็สูงด้วยเช่นกัน 

  5.  เครือข่ายแบบผสม (Hybrid Network)  

          เป็นเครือข่ายที่ผสมผสานโครงสร้าง เครือข่ายแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
เพียงเครือข่ายเดียว เช่น การเชื่อม ต่อเครือข่ายแบบวงแหวน แบบดาว และแบบบัสเข้าเป็นเครือข่าย
เดียว  

 4.4 ประเภทเครือข่ายในองค์กร 

1. ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆ เครือข่ายเชื่อมด
ยงเข้าด้วยกัน จะสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลก 

2. ระบบอินทราเน็ต (Intranet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้สื่อสารภายในกลุ่ม
ขององค์กรนั้นๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตเป็นพ้ืนฐาน 

3. ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) เป็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ ที่มีอินทราเน็ต
เข้าด้วยกัน สามารถแบ่งข้อมูลภายในได้ตลอดเวลาระหว่างเครือข่ายอินทราเน็ตของตนกับองค์กร อื่นๆ 
หรือผู้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 
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 4.5 การประยุกต์ใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail: E-mail) เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อความ

ในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่นโดยจะต้องมีชื่อและที่อยู่ในรูป E-mail address 

2. ไปรษณีย์เสียง (Voice mail) เป็นการส่งข้อความในรูปแบบของเสียงผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรือ คอมพิวเตอร์ เสียงจะถูกส่งผ่านสื่อและน าไปเก็บไว้ในอุปกรณ์บันทึกเสียงจนกว่าจะมี
การเปิด ฟัง 

3. โทรสาร (Facsimile or Fac) เป็นการส่งข้อความที่เป็นหน้ากระดาษ จากเครื่องส่งไปยัง
เครื่องรับโทรสาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลได้เช่นเดียวกัน โดยจะต้องมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เฉพาะงาน 

4. Video conferencing เป็น การสื่อสารข้อมูลโดยการส่งภาพและเสียง จากฝ่ายหนึ่งไป
อีกฝ่ายหนึ่ง ต้องมีอุปกรณ์ส าหรับบันทึกภาพและเสียง โดยที่ภาพและเสียงที่ส่งไปนั้นอาจเป็น
ภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบได้ 

5. Global Positioning System (GPSs) เป็นระบบที่ใช้วิเคราะห์และระบุต าแหน่งของ
คน สัตว์ หรือ สิ่งของที่เป็นเป้าหมายของระบบโดยใช้ดาวเทียม 

 

5. เทคโนโลยีฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล 

การจัดการฐานข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็นโดย  เฉพาะยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง 

องค์การใดก็ตามที่มีข้อมูลอยู่มักได้เปรียบองค์การคู่แข่ง ดังประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะได้เปรียบประเทศ
ที่ก าลังพัฒนา ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผู้บริหารสามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์
ต่างๆ ได้ล่วงหน้า เช่น ถ้าหากรัฐบาลไทยมีข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ดุลบัญชี
เดินสะพัด ตัวเลขข้อมูลเกี่ยวกับการน าเข้าและการส่งออกอย่าง ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ผู้บริหาร
ประเทศก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ล่วงหน้า ดังนั้นข้อมูลสารสนเทศจึงมีความส าคัญต่อองค์กรและ
ประเทศชาติเราจึงต้องมีการ เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการแฟ้มข้อมูลและการบริหารฐานข้อมูลเพ่ือ 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ 

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์  (Hardware) และ
ซอฟต์แวร์ (Software) โดยเฉพาะในส่วนของฮาร์ดแวร์ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีการ
เพ่ิม ความเร็วในการประมวลผลและสามารถที่จะรองรับงานได้ทั้งในส่วนการประมวลข้อมูล  (Data 

Processing) การประมวลค า (Word processing) การประมวลผลภาพ (Image processing) ท าให้
โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลข่าวสาร จะท าให้ผู้ใช้
สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารนั้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังสามารถท ากรรมวิธีต่างๆ เช่น การเลือก 
การจัดกลุ่ม การปรับปรุงฯลฯ ได้อีกด้วยในการน าข้อมูลเข้าและออก จึงท าให้ต้องมีโปรแกรมเพ่ือจัด
ข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งเรียกว่า ระบบการจัดการ ฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) 
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เทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นิยมเลือกใช้ระบบการจัดการ
ฐาน ข้อมูลที่เป็นแบบ RDBMS (Relational Database Management System) ซึ่งจะจัดการในส่วน
ของ Back-end ของระบบงานฯ ทั้งหมด ในปัจจุบันมีผู้ผลิต Relational RDBMS ที่มีประสิทธิภาพสูง
มากมาย ถ้านักพัฒนาระบบงานฯ สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละระบบงานฯ ก็จะเกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านการพัฒนาระบบ งานคอมพิวเตอร์ การใช้งาน ความพอใจของผู้ใช้งาน
รวมทั้งต้นทุนในการลงทุนอีกด้วย 

5.1 การจัดการข้อมูล (Data management)  

ข้อมูล คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยการสังเกต การจดบันทึก การ
สัมภาษณ์และการออกแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้มานั้นยังคงเป็นข้อมูลดิบ ไม่สามารถที่จะน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจในการกระท าในเชิงการจัดการและข้อมูลที่ รวบรวมมามักจะไม่มีการจัดระเบียบอาจจะมีการ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลหรือข้อมูลชนิด เดียวกันอาจจะขัดแย้งกันก็ได้ ดังนั้นองค์การจะต้องมีการวางแผนใน
การจัดการบริหารฐาน ข้อมูลที่ดีจึงจะได้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเรียบเรียงไว้ 

ค านิยามของฐานข้อมูลจึงมีความหมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้และสามารถที่จะน า
ข้อมูลนั้นออกมาใช้ร่วมกันได้ โดยไม่มีการซ้ าซ้อนของข้อมูลหรือความขัดแย้งของข้อมูล โดยทั่วไปข้อมูล
มักจะประกอบด้วยข้อมูลย่อยหลายๆ ส่วน (Field) โดยที่แต่ละส่วนจะไม่มีความหมาย เช่น ชื่อนิสิต ชี่อ
วิชา หรือเกรด แต่ถ้าเอาหลายส่วนมารวมกันจะเกิดความหมายขึ้น เช่น นิสิตคนนี้ชื่ออะไร ลงทะเบียน
วิชาอะไรและได้เกรดเท่าไร การที่เราเอาข้อมูลของหลายส่วนมารวมกันจะเกิดเป็นรายการ  (Record) 

และในกรณีที่เอาหลายๆรายการมารวมกันจะเกิดเป็นแฟ้มข้อมูล (File) แต่ถ้าหากเอาหลายแฟ้มข้อมูล
มารวมกันจะเกิดเป็นฐานข้อมูล (Database) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าฐานข้อมูลจะเกิดจากบิต (Bit) หรือ
เลขฐานสอง มารวมกัน 8 บิต เพ่ือก่อให้เกิดไบต์ (Byte) หรือตัวอักษร (Character) ขึ้นมาจากนั้นจึง
กลายเป็นฟิลด์ของข้อมูล แสดงล าดับขั้นในการเกิดฐานข้อมูล 

 

5.2 วัตถุประสงค์หลักในการบริหารข้อมูล ประกอบด้วย 

     1. ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล (Access) ได้ง่าย รวดเร็วและถูกต้องโดยจะต้องมีการ
ก าหนดสิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลตามล าดับความส าคัญของผู้ใช้ 

     2. จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security) ข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะต้องมี
ระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการจารกรรมข้อมูล 

 3. สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคตได้ (Edit) ทั้งนี้เนื่องจากแผนที่วางไว้อาจจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์จึงท าให้ต้องมีการจัดระเบียบข้อมูล แก้ไขข้อมูล พร้อมทั้งจัดหาข้อมูล
มารเพ่ิมเติม 

 4. ข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะต้องมีการจัดแบ่งเป็นส่วนหรือสร้างเป็นตาราง เพ่ือง่ายแก่การ
ปรับปรุงข้อมูลในลักษณะการจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational database) 
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5.3 ข้อดีของการประมวลผลฐานข้อมูล 

1.  ข้อมูลมีการเก็บรวมกันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ในระบบฐานข้อมูลจะมีการเก็บ
ข้อมูลไว้ในที่เดียวกันเรียกว่าฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์สามารถออกค าสั่งผ่าน DBMS ให้ท าการอ่าน
ข้อมูลจากหลายตารางได้  

2.  ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลในการประมวลผล ฐานข้อมูลจะมีความซ้ าซ้อนของข้อมูลน้อย
ที่สุดเนื่องจาก ข้อมูลจะถูกเก็บเพียงท่ีเดียวในฐานข้อมูล  

3.  สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ ข้อมูลจะมีความถูกต้อง ไม่มี
ความขัดแย้ง  

4.  การควบคุมความคงสภาพของข้อมูล ความคงสภาพ (Integrity) ของข้อมูล คือความถูก
ต้อง ความคล้องจอง ความสมเหตุสมผลหรือความเชื่อถือได้ของข้อมูล  

5.  การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลสามารถท าได้ง่าย การจัดการกับฐานข้อมูล ไม่ว่าเป็นการ
เรียกใช้ข้อมูล การเพ่ิมเติมข้อมูลการแก้ไขข้อมูลหรือการลบข้อมูลของตารางใดภายในฐานข้อมูล จะ
สามารถท าได้ง่ายโดยการออกค าสั่งผ่านไปยัง DBMS ซ่ึง DBMS จะเป็นตัวจัดการข้อมูลภายใน
ฐานข้อมูลให้เอง  

6.  ความเป็นอิสระระหว่างโปรแกรมประยุกต์และข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ท่ีเขียนขึ้นจะไม่
ขึ้นกับโครงสร้าง ของตารางภายในฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ไม่จ าเป็นต้องเก็บโครงสร้างของ
ตารางที่ใช้ไว้ ดังนั้นเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาราง โปรแกรมประยุกต์ก็ไม่จ าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  

การมีผู้ควบคุมเพียงคนเดียวได้ผู้ควบคุมฐานข้อมูลเรียกว่า DBA (Database Administrator) 

ซึ่งเป็น ผู้บริหารและจัดการฐานข้อมูลทั้งหมด โดยสามารถจัดการกับโครงสร้างของฐานข้อมูลได้ ก าหนด
สิทธิการใช้งานฐาน ข้อมูลได้เพ่ือป้องกันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใช้งานฐานข้อมูลและ ไม่สามารถเข้า
ไปก่อความเสียหายกับระบบฐาน ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มี
ความถูกต้อง ทันสมัย สมเหตุสมผล มีความซ้ าซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด มีการแบ่งกันใช้งาน 

 

5.4 การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล (File organization) มีวิธีการจัดได้หลายประเภท ดังนี้ 
 1. การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามล าดับ (Sequential File organization) ลักษณะการจัด
ข้อมูลรายการจะเรียงตามฟิลด์ที่ก าหนด (Key field) เช่น เรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหา
น้อยหรือเรียงตามตัวอักษร โดยส่วนมากมักจะใช้เทปแม่เหล็กเป็นสื่อในการเก็บข้อมูลซึ่งการเก็บโดยวิธีนี้
จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  
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2. การจัดระเบียนแฟ้มข้อมูลแบบตรงหรือแบบสุ่ม (Direct or random file organization) 

โดยส่วนมากมักจะใช้จานแม่เหล็ก (Hard disk) เป็นหน่วยเก็บข้อมูล การบันทึกหรือการเรียกข้อมูล
ขึ้นมาสามารถเรียกได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านรายการอ่ืนก่อน เราเรียกวิธีนี้ว่าการเข้าถึงข้อมูลโดยตรง 
(Direct access) หรือการเข้าถึงโดยการสุ่ม (Random Access) การค้นหาข้อมูลโดยวิธีนี้จะเร็วกว่าแบบ
ตามล าดับ ทั้งนี้เพราะการค้นหาจะก าหนดดัชนี (Index) จะนั้นจะวิ่งไปหาข้อมูลที่ต้องการหรืออาจจะ
เข้าหาข้อมูลแบบอาศัยดัชนีและเรียงล าดับควบคู่กัน (Indexed Sequential Access Method (ISAM) 

โดยวิธีนี้จะก าหนดดัชนีที่ต้องการค้นหาข้อมูล เมื่อพบแล้วต้องการเอาข้อมูลมาอีกกี่ รายการก็ให้เรียง
ตามล าดับของรายการที่ต้องการ ซึ่งการเก็บโดยวิธีนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 

 

5.5 วิธีการประมวลผล (Processing Technique) การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ
ประมวลผลทางธุรกิจนั้นมีวิธีการประมวลผลได้หลายแบบดังนี้ 

1. การประมวลผลแบบชุด (Batch Processing) คือ การประมวลผลโดยผู้ใช้จะท าการ
รวบรวมเอกสารที่ต้องการประมวลผลไว้เป็นชุดๆ ซึ่งแต่ละชุดอาจจะก าหนดเท่ากับเอกสาร 10 หรือ 20 

รายการหรือมากกว่าก็ได้แต่ให้มีขนาดเท่ากัน แล้วป้อนข้อมูลดังกล่าวสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงใช้
ค าสั่งให้ประมวลผลพร้อมกันที่ละชุดตัวอย่าง บริษัทหนึ่งอาจจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือออกบิลโดยมี
การรวบรวมใบสั่งซื้อจากลูกค้าภายในหนึ่งวันจากแผนกขาย  จากนั้นก็ส่งให้แผนกคอมพิวเตอร์ท าการ
ป้อนข้อมูลและตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะเก็บบันทึกไว้ จากนั้นก็จะน าข้อมูลดังกล่าวไป
ประมวลผล ซึ่งอาจจะต้องอาศัยแฟ้มข้อมูลอ่ืนๆ มาประกอบการประมวลผล เช่น  แฟ้ม ข้อมูลสินค้า
คงเหลือ แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ กรณีลูกค้าซื้อเงินเชื่อและแฟ้มประวัติลูกค้า เป็นต้น จากนั้นก็จะน าข้อมูล 
ดังกล่าวไปประมวลผล ซึ่งอาจจะต้องอาศัยแฟ้มข้อมูลอ่ืนๆ มาประกอบการประมวลผล เช่น แฟ้มข้อมูล
สินค้าคงเหลือ แฟ้ม ข้อมูลลูกหนี้ กรณีลูกค้าซื้อ เงินเชื่อและแฟ้มประวัติลูกค้า เป็นต้น จากนั้นจึงออ
กบิลเพ่ือส่งต่อให้กับผู้ขายเพ่ือเบิกสินต้าที่แผนกพัสดุ สินค้าหรือโกดัง (Warehouse) พิจารณา แสดง
ข้อดีและข้อเสียของการประมวลผลแบบชุด 

2. การประมวลผลแบบโต้ตอบ ( Interactive) หมายถึง การท างานในลักษณะที่มีการ
โต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา เช่น กรณี
ที่ลูกค้า นายวัลลภ คลองหก จากบริษัทราชมงคล จ ากัด ติดต่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากแผนกขาย 

เจ้าหน้าที่พนักงานขายจะต้องป้อนรหัสลูกค้าเพ่ือเรียกประวัตินายวัลลภขึ้นมา  พิจารณาว่าในขณะนี้ได้
สั่งซื้อสินค้าเกินวงเงินเครดิตหรือไม่ ถ้าไม่เกินก็อนุมัติการขายแต่ถ้าหากเกินก็อาจจะให้ช าระเป็นเงินสด 

จากนั้นจะมีการตรวจสอบแฟ้มสินค้าคงคลังว่ามีสินค้าดังกล่าวหรือไม่เพ่ือตัด สต็อก (Stock) แล้วพิมพ์
บิลเพ่ือจัดส่งให้ลูกค้า แสดงการท างานการออกบิลโดยการประมวลผลแบบโต้ตอบ 
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3. การประมวลผลแบบออนไลน์ (Online processing) คือ การประมวลผลร่วมกันระหว่าง
คอมพิวเตอร์ที่ ต่อพ่วงกับระบบสื่อสาร (Communication) โดยอาศัยอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น โมเด็ม 
(Modem) ซึ่งลักษณะการท างานอาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องต่อพ่วงกันในระบบ  เครือข่าย 

(Network) ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยที่
เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องไม่จ าเป็นต้องอยู่ใกล้กันแต่สามารถที่  จะติดต่อสื่อสารกันได้โดยมีการ
ส่งผ่านข้อมูลไปมาระหว่างกัน ในระบบไมโครคอมพิวเตอร์เราอาจจะสร้างเครือข่ายในลักษณะเครือขาย
เฉพาะ (Local Area Network(LAN) ซึ่งเป็นเครือข่ายใกล้ๆ หรืออาจสร้างเครือข่ายงานกว้าง [Wide 

Area Network(WAN) ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกันมากแต่เชื่อมต่อกันได้โดย ระบบ 

โทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์หรือดาวเทียม ในเชิงธุรกิจกรณีที่พนักงานขายอยู่ต่างจังหวัดและจะส่งใบสั่ง
ซื้อของลูกค้า เข้ามาที่ส านักงานใหญ่ก็สามารถท าได้โดยส่งข้อมูลผ่านทางสายโทรศัพท์แล้ว  พิมพ์บิลที
ส านักงาน จากนั้นก็จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามใบสั่ง 

5.6 ประเภทโครงสร้างของฐานข้อมูล 

ข้อมูลในฐานข้อมูลโดยทั่วไปจะถูกสร้างให้มีโครงสร้างที่ง่ายต่อความเข้าใจ  และการใช้งานของ
ผู้ใช้ โดยทั่วไปแล้วฐานข้อมูลที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีโครงสร้าง 3 แบบด้วยกัน คือ ฐานข้อมูลแบบล าดับ
ขั้น (Hierarchical Database) ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) และฐานข้อมูลแบบเชิง
สัมพันธ์ (Relational Database) 

1. ฐานข้อมูลแบบล าดับขั้น (Hierarchical Database) 

เป็นลักษณะของฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือ แบบหนึ่งต่อ
กลุ่ม แตจ่ะไม่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มในฐานข้อมูลแบบนี้ ลักษณะโครงสร้างของฐานข้อมูลแบบ
ล าดับขั้นนี้ จะมีลักษณะคล้ายต้นไม้ที่คว่ าหัวลง จึงอาจเรียกโครงสร้างฐานข้อมูลแบบนี้ได้อีกแบบว่าเป็น 
โครงสร้างแบบต้นไม้ (Tree Structure) โดยจะมีระเบียนที่อยู่แถวบนซึ่งจะเรียกว่าเป็น ระเบียนพ่อแม่ 
(Parent record) ระเบียนในแถวถัดลงมาจะเรียกว่า ระเบียนลูก (Child record) ซึ่งระเบียนพ่อแม่จะ
สามารถมีระเบียนลูกได้มากกว่าหนึ่งระเบียน แต่ระเบียนลูกแต่ละระเบียนสามารถมีระเบียนพ่อแม่ได้
เพียงหนึ่งระเบียนเท่า นั้น 

2. รูปแบบข้อมูลแบบเครือข่าย (Network data Model)  

ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายมีความคล้ายคลึงกับฐาน ข้อมูลแบบล าดับชั้น ต่างกันที่โครงสร้างแบบ
เครือข่าย อาจจะมีการติดต่อหลายต่อหนึ่ง (Many-to-one) หรือ หลายต่อหลาย (Many- to-many) 

กล่าวคือลูก (Child) อาจมีพ่อแม่ (Parent) มากกว่าหนึ่ง  
3. รูปแบบความสัมพันธ์ข้อมูล (Relation data model)  

เป็นลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลโดยจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางที่มีระบบคล้ายแฟ้ม โดย
ที่ข้อมูลแต่ละแถว (Row) ของตารางจะแทนเรคอร์ด (Record) ส่วน ข้อมูลนแนวดิ่งจะแทนคอลัมน์ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_data_Model
https://en.wikipedia.org/wiki/Relation_data_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Row
https://en.wikipedia.org/wiki/Record
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(Column) ซึ่งเป็นขอบเขตของข้อมูล (Field) โดยที่ตารางแต่ละตารางที่สร้างขึ้นจะเป็นอิสระ ดังนั้น
ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องมีการวางแผนถึงตารางข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้  เช่น ระบบฐานข้อมูลบริษัท
แห่งหนึ่ง ประกอบด้วย ตารางประวัติพนักงาน ตารางแผนกและตารางข้อมูลโครงการ แสดงประวัติ
พนักงาน ตารางแผนก และตารางข้อมูลโครงการ 

5.7 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)  

DBMS คือ ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารและจัดการฐานข้อมูล เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่าง
ผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวก
และมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการ
ตั้งค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาโดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับ  รายละเอียดภายในโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลซึ่ง
ต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่หน้าที่เหล่า นี้จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ 
 

สรุป 

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์ 
โดยเฉพาะในส่วนของฮาร์ดแวร์ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีการเพ่ิม ความเร็วในการ
ประมวลผลและสามารถที่จะรองรับงานได้ทั้งในส่วนการประมวลข้อมูล  การประมวลค า  การ
ประมวลผลภาพ ท าให้โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล
ข่าวสาร จะท าให้ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารนั้นได้อย่างรวดเร็ว 

การสื่อสารข้อมูล (Data communication) หมายถึง การส่งข้อมูลหรือข่าวสาร จากผู้ส่งต้น
ทางไปยังผู้รับปลายทางที่อยู่ห่างไกล โดยผ่านช่องทางการสื่อสารเพ่ือเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูล ซึ่ง
อาจจะเป็นแบบใช้สาย หรือไม่ใช้สายก็ได้  

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จ านวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป
การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย 
จึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกัน เพ่ือเพ่ิมความสามารถของระบบให้สูงขึ้น 
และลดต้นทุนของระบบโดยรวมลง 

การจัดการฐานข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะยุคปัจจุบัน  ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ผู้บริหารสามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ ได้ล่วงหน้า ข้อมูลสารสนเทศจึงมีความส าคัญ
ต่อองค์กรและประเทศชาติจึงต้องมีการ เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการแฟ้มข้อมูลและการบริหารฐานข้อมูล
เพ่ือ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ  
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Column
https://en.wikipedia.org/wiki/Field
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แบบฝึกหัด 

 

1. ให้อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง  
2. จงอธิบายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ว่ามีก่ีประเภท แต่ละประเภทมีซอฟต์แวร์

อะไรบ้าง 
3. จงอธิบายเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล 

4. จงอธิบายเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ว่ามีการเชื่อมต่อระบบอย่างไร 

5. จงอธิบายเทคโนโลยีฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร 

6. การประมวลผลข้อมูลมีก่ีประเภท แต่ละประเภทมีการท างานอย่างไร 
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รายวิชา  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
   

หัวข้อเนื้อหา 

  

1. องค์กรและระบบสารสนเทศ 

2. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามโครงสร้างองค์การ 

3. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามลักษณะการสนับสนุนการด าเนินงาน 

4. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามหน้าที่ขององค์กร 

 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและระบบสารสนเทศได ้

2. บอกระบบสารสนเทศจ าแนกตามโครงสร้างองค์การได ้

3. อธิบายระบบสารสนเทศทีจ่ าแนกตามลักษณะการสนับสนุนการด าเนินงานได้ 
4. อธิบายระบบสารสนเทศท่ีจ าแนกตามหน้าที่ขององค์กรได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา และซักถามในชั้นเรียน 

4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. ตัวอย่างจากหนังสือวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาและเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบต่อการเรียน 
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บทที่ 3 

ระบบสารสนเทศในองค์กร 
 

  

องค์กรทั่วไปมักจะมีลักษณะงานและมีความต้องการสารสนเทศแตกต่างกัน แม้ภายในองค์กร
เดียวกันความต้องการสารสนเทศในแต่ละระดับของการบริหารก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
ระบบสารสนเทศหลายประเภทที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายนี้ได้ ทั้งนี้เพราะว่าเป็นการ
ยากที่จะออกแบบระบบสารสนเทศระบบเดียวที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์การได้
ทั้งหมด  การน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ภายใต้ธุรกิจโลกในปัจจุบัน ยังสามารถจัดแบ่งออกเป็น
หลายชนิดด้วยกัน ดังนี้ 
 

1. องค์กรและระบบสารสนเทศ 

 ระบบสารสนเทศและองค์กรต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ระบบสารสนเทศถูกน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานและน าเสนอรายงานทางสารสนเทศ รวมถึงสิ่งที่น่าสนใจอ่ืน  ๆ ให้แก่ธุรกิจ
และองค์กร ขณะเดียวกันองค์กรจะต้องเข้าใจถึงบทบาทส าคัญของระบบสารสนเทศ และพร้อมที่จะ
เปิดรับ ด้วยการน าระบบสารสนเทศมาใช้ เพ่ือให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เหล่านี้  ปฏิกิริยาระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กร มีความซับซ้อนและมีปัจจัยต่างๆ ที่
หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โครงสร้างของตัวองค์กร กระบวนการธุรกิจ การเมืองภายใน 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการการตัดสินใจ  
 1.1 ความหมายขององค์การ 

     องค์กร หรือองค์การ ต่างก็มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษค าเดียวกัน คือ Organization 
หมายถึง โครงสร้างทางสังคมที่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ มีความมั่นคง คณะท างานในองค์กรจะร่วม
แรงร่วมใจในการท างานอย่างมีระบบ มีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ เพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายแห่งความส าเร็จ 
องค์กรจะมีการน าทรัพยากร จากสิ่งแวดล้อมมาประมวลผลเพ่ือให้ได้ผลผลิตออกมา โดยเงินลงทุนและ
แรงงาน จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ถูกเตรียมการจากสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการแปรรูปออกมาเป็น
สินค้าหรือบริการ โดยสินค้าหรือบริการเหล่านี้ จะถูกบริโภคโดยสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นก็จะส่งคืน
กลับมาเป็นทรัพยากรในส่วนน าเข้า เพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป โดยสิ่งส าคัญของคณะท างาน
ภายในองค์กร จะต้องรู้จักน าเทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้เพ่ือความอยู่รอด และน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
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และยิ่งสภาวการณ์ที่เปิดกว้างของธุรกิจในยุคปัจจุบัน การบริหารองค์กรล้วนจ าเป็นต้องพ่ึงพาระบบ
สารสนเทศทั้งสิ้น 

1.2 คุณลักษณะขององค์การ 

 องค์กรสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะพ้ืนฐานที่เหมือนกัน มีการแบ่งส่วนงานย่อย ๆ ออกเป็น
ฝ่ายหรือแผนก แต่ละฝ่ายจะมีพนักงานสังกัดอยู่ และมีล าดับการปกครองตามโครงสร้างสายงานบัง คับ
บัญชาที่เป็นทางการ คุณลักษณะขององค์กร ประกอบด้วย กระบวนการธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร 
การเมืองภายในองค์กร องค์กรกับสิ่งแวดล้อม โครงสร้างองค์กร และคุณลักษณะทั้งหลายเหล่านี้ล้วน
ส่งผลกระทบต่อชนิดของระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้กับองค์กร 

  1.2.1 กระบวนการธุรกิจ 

  กระบวนการธุรกิจ (Business process) หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่ประกอบไปด้วย
การไหลเวียนของข้อมูลที่เป็นได้ทั้งวัตถุดิบ สารสนเทศ และความรู้ ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางธุรกิจ 
กระบวนการธุรกิจจะอ้างถึงแนวทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่พนักงานต้องร่วมใจกันท างานร่วมกัน 
โดยสารสนเทศและความรู้ จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการประสานการ
ท างานอย่างราบรื่น ทั้งนี้กระบวนการธุรกิจที่ถูกน ามาใช้ในแต่ละองค์กร อาจเป็นกระบวนการที่
ด าเนินการมาแต่ก่อน มีความซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงใหม่ได้ตามสมควร 
ขณะเดียวกันองค์กรยุคใหม่มักจะน าระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการและควบคุมกระบวนการธุรกิจ
เหล่านี้ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการท างานที่ดี มีระบบระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้ง่าย 

  

ตารางท่ี 3.1 กระบวนการธุรกิจตามส่วนงานต่าง ๆ องค์กร  
 

ส่วนงาน  

(Function Area) 

กระบวนการธุรกิจ  
(Business Process) 

ส่วนงานผลิต บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ / ตรวจสอบคุณภาพ / จัดท าใบรายการวัตถุดิบ 

 

ส่วนงานขายและ
การตลาด 

แสวงหาลูกค้า/แนะน าสินค้า/ขายสินค้า 
 

ส่วนงานการเงินและบัญชี การช าระหนี้ / การจัดท ารายงานทางการเงิน / การบริหารบัญชีเงินสด 

 

ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ การจัดหา ว่าจ้างบุคลากรใหม่/การประเมินประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน/การวางแผนด้านสวัสดิการและผลประโยชน์แก่พนักงาน 
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1.2.2 การเมืองภายในองค์กร 

  องค์กรจะมีการจัดรูปแบบโครงสร้างในแต่ละต าแหน่งงาน ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละ
บุคคล อีกท้ังยังมีการให้รางวัล และผลตอบแทนแก่ผู้ที่สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร รวมถึงการลงโทษผู้ที่
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือสร้างความเสียหายแก่องค์กร ส่งผลต่อมุมมองของพนักงานที่อาจมีความคิดเห็น
แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เส้นสาย การใช้อิทธิพลหนุนหลัง การกล่าวร้าย การนิ นทา 
การให้ร้ายผู้อ่ืนจนได้รับความเสียหายเพ่ือให้เกิดความสั่นคลอนในต าแหน่งหน้าที่ สิ่งเหล่านี้ถือเป็น
การเมืองภายในที่ล้วนเป็นเรื่องปกติท่ีสามารถเกิดข้ึนในทุกองค์กร 

  1.2.3 วัฒนธรรมองค์กร 

  วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง วิธีปฏิบัติในบางสิ่งขององค์กรที่จะปฏิบัติเหมือนกัน จน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กร เป็นความเชื่อ ค่านิยม และเป็นการกระท าที่ได้รับการยอมรับทาง
สังคมภายในองค์กรนั้น 

  1.2.4 องค์กรกับสิ่งแวดล้อม 

  เนื่องจากองค์กรเป็นระบบเปิดจึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาป้อนเป็นสิ่ง
น าเข้า และน ามาประมวลผล จนกระทั่งเป็นสินค้าและส่งออกกลับไปยังสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ องค์กร
จ าเป็นต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุน ผู้ขายปัจจัยการผลิต แรงงาน เทคโนโลยี ที่มีส่วนส าคัญในการป้อน
วัตถุดิบและสร้างสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า เพ่ือสร้างผลก าไรและจ่ายค่าแรงแก่คนงาน รวมถึงการได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องการลงทุน กฎหมายและภาษีการค้า ทั้งนี้หากไม่มีองค์ประกอบจาก
สิ่งแวดล้อมแล้ว องค์กรก็คงไม่สามารถเกิดขึ้น นอกจากนี้องค์กรยังจ าเป็นต้องขานรับพระราชบัญญัติ
ตามกฎหมายในประเทศ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด 

  1.2.5 โครงสร้างองค์กร 

  องค์กรต้องมีโครงสร้างองค์กรเพ่ือแสดงถึงรูปพรรณสัณฐาน โครงสร้างองค์กรจะแสดง
ถึงระดับความซับซ้อน มาตรฐานการท างาน และระดับการตัดสินใจ ดังนั้นประเภทของระบบที่น ามาใช้
งานแต่ละองค์กร จะสะท้อนไปตามชนิดของโครงสร้างองค์กรด้วยเช่นกัน  
 

1.3 ระดับการบริหารกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

       1.3.1 ระดับการบริหารภายในองค์กร 

ระดับปฏิบัติการ  ผู้ปฏิบัติการ ท างานประจ าวันหรืองานซ้ า ๆ (Routine)  / เป็นผู้ 
จัดหาข้อมูลเข้าสู่ระบบ เช่น แคชเชียร์ผู้ท าหน้าที่ป้อนรายการสินค้าที่ขายให้แก่ลูกค้า ระดับวางแผน
ปฏิบัติการ (หัวหน้างานระดับต้น) บุคลากรระดับนี้ คือ ผู้บริหารระดับต้น (First-line Supervisor หรือ 

Operation Manager) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการ ปฏิบัติงานประจ าวันและการวางแผนงานในระยะเวลา
สั้นๆ เช่น แผนงานประจ าสัปดาห์ หรือประจ าไตรมาส ข้อมูลที่ผู้บริหารในระดับนี้ต้องการเช่น สรุปผล
การขายประจ าสัปดาห์  



64   เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401 

ระบบสารสนเทศในองค์กร 

ระดับวางแผนการบริหาร (ผู้บริหารระดับกลาง) บุคลากรระดับนี้ คือ ผู้บริหารระดับกลาง (Middle 

Manager) ซึ่งมีหน้าที่วางแผนเพ่ือให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  สารสนเทศที่ผู้บริหาร
ระดับกลางต้องการคือ ข้อมูลคู่แข่ง รายงานการวิเคราะห์“ถ้า-แล้ว” เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายต้องการ
ยอดขายเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  

ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (ผู้บริหารระดับสูง) บุคลากรระดับนี้ คือ ผู้บริหารระดับ
สูงสุด (Executive หรือ Top Manager) ซึ่งเน้นเรื่องเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก คือ วิสัยทัศน์ ทิศทาง 
นโยบาย และแผนระยะยาว สารสนเทศที่ต้องการจะเน้นหนักในเรื่องของการวิเคราะห์แนวโน้ม  เช่น 

แนวโน้มของส่วนแบ่งการตลาดอีก 5 ปีข้างหน้า  
 1.3.2 ระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบสารสนเทศเป็นระบบที่จัดหาสารสนเทศให้แก่ผู้บริหาร
ตามความต้องการของแต่ละองค์กรเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ วางแผน และควบคุมงานตามขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบในส่วนของตน ระบบสารสนเทศยังท าให้สามารถเชื่อมโยงการวางแผนและควบคุมไปสู่
การปฏิบัติการได้ ดังนั้นการใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหาร สามารถแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในการวางแผน นโยบาย กลยุทธ์ และการตัดสินใจ 

ของผู้บริหารระดับสูง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในส่วนยุทธวิธีในการวางแผนการปฏิบัติ และการ
ตัดสินใจในผู้บริหารระดับกลาง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในระดับปฏิบัติการและการควบคุม 
ผู้บริหารระดับต้นจะเป็นผู้ใช้สารสนเทศเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศที่ได้จากการ
ประมวลผล พนักงานจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและป้อนข้อมูลเข้าสู่กระบวนการประมวลผล 
เพ่ือให้ได้สารสนเทศออกมาน าเสนอต่อผู้บริหาร 

1.4 ต าแหน่งงานของส่วนงานระบบสารสนเทศ 

 ปกติองค์กรทั่วไป มักจะมีแผนกระบบสารสนเทศที่ถูกจัดตั้งขึ้นมา เพ่ือรับผิดชอบงานบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดเก็บข้อมูล
และระบบเครือข่าย ส าหรับต าแหน่งงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศมีอยู่มาก  แต่ละต าแหน่ง 
มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม องค์กรหรือตามหน่วยงานต่าง ๆ อาจมีบุคลากร
ทางระบบสารสนเทศที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจ ความเหมาะสมและขนาดขององค์กรเป็น
ส าคัญ และต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดต าแหน่งงานต่าง  ๆของส่วนงานระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย  

1.4.1 ที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (Help Desk Technician) บุคลากรที่ท า 

หน้าที่เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือที่เรียกกันว่า Help Desk นั้นเป็นบุคคลที่ผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศทั่วไป สามารถติดต่อเพ่ือขอความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ทางด้านไอที ซึ่งปกติทีมงาน Help 

Desk แต่ละคนจะมีที่นั่งและมีหมายเลขโทรศัพท์ประจ าโต๊ะ ที่ผู้ใช้สามารถติดต่อปรึกษาได้ทุกเวลาท า
การ ทีมงาน Help Desk จะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คอยวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดข้ึน และชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์ เครื่องพีซี รวมถึงปัญหาด้านการ
เชื่อมต่อสื่อสาร เป็นต้น. 
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ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ แผนกระบบสารสนเทศหรือแผนกไอที จะใช้พนักงานในแผนกรับหน้า
ที่เป็นผู้คอยให้บริการและแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ ปกติจะมีการบริการในระดับขั้น
พ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับแก้ไขปัญหาง่ายๆ และการตอบข้อซักถามเบื้องต้น แต่หากพนักงานในระดับขั้น
พ้ืนฐานไม่สามารถชี้แนะหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ปัญหานี้จะถูกส่งไปยังพนักงาน Help Desk ใน
ระดับสูงขึ้นไป เพ่ือชี้แนะวิธีการแก้ไขปัญหาในระดับซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ระบบ Help Desk ที่ดี หาก
น ามาประยุกต์ใช้งานอย่างเป็นระบบ ด้วยการให้พนักงาน Help Desk บันทึกรายละเอียดปัญหาจากการ
บริการตามส่วนงานต่างๆ ทุกครั้ง ข้อมูลเหล่านั้นก็จะสามารถน ามาวิเคราะห์แนวโน้มได้ว่า ปัญหาด้านไอ
ทีขององค์กรส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากจุดใด เพราะอะไร ส่วนงานใดมีงานล้น เพ่ือจะได้น าผลรายงานนี้ไปสรุป 
และน าไปสู่การวางแผนงานเพ่ือปรับปรุงปัญหาตามส่วนต่างๆ ได้ต่อไป 

1.4.2 นักวิเคราะห์ระบบ ( System Analyst) เป็นผู้ที่ศึกษาถึงปัญหา และความต้องการของ
องค์กร ด้วยการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบิตการจนถึงระดับผู้บริหาร 
จากนั้นจะน าปัญหาและความต้องการที่รวบรวมมาวิเคราะห์ พร้อมสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ด้วยการน าระบบสารสนเทศมาใช้ นักวิเคราะห์ระบบเป็นผู้ที่มีความรู้ระบบธุรกิจเป็นอย่างดี 
และควรมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมบ้าง งานหลักๆ คือการวางแผน การวิเคราะห์ความต้องการ 

การเขียนข้อก าหนดของระบบใหม่ การออกแบบระบบ การจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่
เหมาะสม โดยระบบที่ได้รับการวิเคราะห์และออกแบบนั้น จะถูกส่งไปให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรม
ต่อไป 

1.4.3  โปรแกรมเมอร์ ( Programmer) เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ในด้านการเขียนชุดค าสั่ง
ภาษาคอมพิวเตอร์ ด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่นักวิเคราะห์ระบบออกแบบไว้ ส าหรับ
องค์กรขนาดเล็ก โปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง หรือโปรแกรมเมอร์อาวุโส อาจมีบทบาทหน้าที่
เป็นทั้งนักวิเคราะห์ระบบ และโปรแกรมเมอร์ในบุคคลเดียวกันได้ 

1.4.4 ผู้บริหารฐานข้อมูล ( Database Administrator) มีหน้าที่รับผิดขอบเกี่ยวข้องกับ
ฐานข้อมูล คลังข้อมูล ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรข้อมูลอันมีค่ายิ่งขององค์กร โดยจะท าการออกแบบและ
คัดเลือกซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) เพ่ือน ามาใช้จัดการ เข้าถึงและควบคุมข้อมูลต่างๆ ที่
บรรจุอยู่ภายในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ DBA ยังต้องเฝ้าคอยบ ารุงรักษาฐานข้อมูลให้
สามารถด าเนินการในประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประมาณการเติบโตของฐานข้อมูลใน
อนาคต เพ่ือหามาตรการรองรับ การก าหนดแบบแผนการเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้ใช้ระบบต่างๆ ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยมิชอบ การจัดท าแผนงานเพื่อส ารองข้อมูลประจ าวัน 
การกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดความเสียหายต่อฐานข้อมูล รวมถึงการพัฒนาชุดค าสั่ง SQL เพ่ือสอบถามข้อมูล
เฉพาะกิจ เมื่อผู้ใช้ได้ร้องขอในกรณีพิเศษ ภาระหน้าที่ของ DBA นั้นมีความรับผิดชอบสูง เป็นงานที่ยาก
และท้าทาย โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจ านวนมหาศาล และมีการน าระบบจัดการโซ่อุปทาน
มาใช้ จะท าให้หน้าที่ของ DBA มีบทบาทสูงมากขึ้นไปอีก เนื่องจากเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล
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โดยรวมขององค์กรทั้งระบบ ดังนั้น DBA จะต้องคอยบ ารุงรักษาฐานข้อมูลขององค์กร เพ่ือป้องกันการ
ล่มของระบบที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา 

1.4.5 ผู้บริหารเครือข่าย(Network Administrator)  ระบบงานไอที ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกบ
ระบบสื่อสารและเครือข่ายทั้งสิ้น ดังนั้นผู้บริหารเครือข่ายจึงมีบทบาทส าคัญในการวางระบบเครือข่าย
ภายในองค์กร เพ่ือเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายภายนอกอย่างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการน าเทคโนโลยีด้าน
เครือข่ายใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และลดค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร เช่น VoIP (Vice Over 

Internet Protocol) และ Wi-Fi เป็นต้น ส าหรับต าแหน่งงานนี้ จัดเป็นที่ต้องการในตลาดค่อนข้างมาก 
มีหน้าที่คอยรับผิดชอบหลักๆ คือ งานติดตั้งและบ ารุงรักษาเครือข่าย ให้สามารถใช้งานเพื่อการสื่อสารได้
อย่างราบรื่น งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ การคอนฟิกเส้นทางบน
เครือข่าย การจัดการโปรโตคอลเพ่ือให้สามารถสื่อสารร่วมกันบนเครือข่าย การจัดสรรและก าหนด
หมายเลขไอพีแอดเดรส การเชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่ระดับสากล (LAN/WAN) การคัดเลือกอุปกรณ์
เครือข่ายที่เหมาะสม และการจัดการความปลอดภัยบนเครือข่าย เป็นต้น 

1.4.6 ผู้บริหารระบบ  (System Administrator) ผู้บริหารระบบมีหน้าที่ปฏิบัติ งานและ
บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส าหรับงานของผู้บริหารระบบจะมีขอบเขตค่อนข้างกว้าง 
และจะมีขอบเขตที่กว้างขึ้นไปอีกส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ หน้าที่หลักคือ การติดตั้ง การบ ารุงรักษา
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ นอกจากนี้จะเป็นต้องมีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ ทั้งในส่วนของเซิร์ฟเวอร์และเครื่องลูกข่าย เช่น ระบบปฏิบัติการเครือข่ายอย่าง UNIX, 

Linux, Novell Netware, Microsoft Server 2008 รวมถึงระบบปฏิบัติการบนเครื่องลูกข่ายอย่าง MS-

Windows XP,Vista และ “Windows เป็นต้น เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในองค์กรสามารถใช้งานและสนับสนุนงานผู้ใช้ได้ตามปกติ นอกจากงานในหน้าที่ที่
เกี่ยวกับงานส ารองข้อมูล การกู้คืน การสร้างบัญชีผู้ใช้ การก าหนดสิทธิการใช้งาน กรลบบัญชีผู้ ใช้ออก
จากระบบ การอัปเกรดซอฟต์แวร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และการเขียนโปรแกรมสคริปต์ เพ่ือสั่งให้งาน
ต่างๆ สามารถท างานได้โดยอัตโนมัติ 

1.4.7 เว็บมาสเตอร์ (Webmaster) เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการพัฒนาเว็บไซต์ 
ภาษา HTML รวมถึงสคริปต์อย่างภาษ PHP, Perl และ Java script เป็นต้น ยังต้องมีความสามารถใน
การออกแบบกราฟิก ปัจจุบันหลายองค์กรมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่โลกกว้างอย่าง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการน ามาใช้เป็นช่องทางในการด าเนินธุรกิจอย่างอีคอมเมิร์ซ และการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร ดังนั้นต าแหน่งงานเว็บมาสเตอร์จึงมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม 
องค์กรขนาดเล็กอาจมีเว็บมาสเตอร์เพียงคนเดียวที่ท าหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ และติดตั้งดูแลเว็บไซต์ใน
ขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ เว็บมาสเตอร์จะมีทีมงานที่ประกอบด้วยโปรแกรมเมอร์หลายๆ คน ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ในการพัฒนาอัปเดตชุดค าสั่งและสคริปต์ต่างๆให้กับเว็บเพจเพ่ือเชื่อมโยงไปยังเว็บอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้หน้าที่รองอีกหน้าที่หนึ่งก็คือ การโปรโมตเว็บไซต์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จัก 
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จุดประสงค์เพ่ือให้เว็บไซต์ขององค์กรเป็นที่แพร่หลาย มีคนรู้จักมากขึ้นและน าไปใช้เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจได้ต่อไป 

1.4.8 ผู้บริหารความปลอดภัยระดับสูง (Chief Security Officer: CSO) เป็นผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านความม่ันคงและความปลอดภัยของระบบ เป็นผู้ก าหนดนโยบายและการจัดการความ
ปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ การก าหนดนโยบายด้านสิทธิการเข้าถึงระบฐานข้อมูลของพนักงานใน
ระดับต่างๆ การประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศท่ีถือเป็นทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กร เพ่ือน าผล
ประเมินมาก าหนดเป็นมาตรการ และควบคุมภัยคุกคามในด้านต่างๆ  

1.4.9 ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง ( Chief Information Officer: CIO) เป็นบุคคลที่มีอ านาจ
สูงสุดในส่วนงานระบบสารสนเทศที่คอยดูแลการใช้เทคโนโลยีภายในองค์กร ต าแหน่ง CIO ถือเป็นบุคคล
ส าคัญที่หลายคนคาดหวังในการเป็นผู้น า ที่น าบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ 
ด้วยการวางนโยบาย แผนงาน การบริหารจัดการ และการจัดหาระบบสารสนเทศ การก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ด้านไอทีเพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอด
ขององค์กร และน าไปสู่เป้าหมายด้วยการเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจให้แก่องค์กรในท่ีสุด 

ปกติ CIO จะถูกวางต าแหน่งบริหารในระดับรองผู้อ านวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ (Vice 

President CIO Information Systems) ที่ท าหน้าที่ดูแลความต้องการขององค์กร และมักจะขึ้นตรงกับ
ผู้บริหารระดับสูง (Chief Executive Officer: CEO) ที่ท าหน้าที่ก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร แต่
ก็ขึ้นอยู่กับขนาดส่วนงานระบบสารสนเทศของแต่ละองค์กรเป็นส าคัญ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการะบบสารน
เทศ หรือผู้จัดการไอทีตามองค์กรทั่วไป ถือเป็น CIO ได้เช่นกัน เนื่องจากต่างมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจด้านระบบสารสนเทศเหมือนกัน  ในองค์กรขนาดใหญ่อาจมีต าแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง
(Chief Technology Officer: CTO) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย โดยมีหน้าที่เป็น
ผู้สนับสนุนและอยู่ภายใต้ CIO ทั้งนี้เพ่ือให้ CIO เป็นผู้วางยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจโดยตรง และให้ CTO 
เป็นผู้ช่วยสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองตามนโยบายของ CIO 

 

2. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามโครงสร้างองค์กร 

ระบบสารสนเทศจ าแนกตามโครงสร้ า งองค์การ  (Classification by Organizational 

Structure) การจ าแนกประเภทนี้เป็นการจ าแนกตามโครงสร้างขององค์การ ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย
ระดับองค์การทั้งหมด และระดับระหว่างองค์การ  

2.1 ระบบสารสนเทศของหน่วยงานย่อย (Departmental Information System) หมายถึง
ระบบสารสนเทศที่ออกมาเพ่ือใช้ส าหรับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งขององค์การ  โดยแต่ละหน่วยงาน
อาจมีโปรแกรมประยุกต์ใช้งานใดงานหนึ่งของตนโดยเฉพาะ เช่น ฝ่ายบุคลากรอาจจะมีโปรแกรมส าหรับ
การคัดเลือกบุคคล หรือติดตามผลการโยกย้ายงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยโปรแกรมทั้งหมดที่
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เกี่ยวข้องของฝ่ายบุคลากร จะมีชื่อว่าระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources 

Information Systems) 

2.2 ระบบสารสนเทศของทั้งองค์การ (Enterprise Information Systems) หมายถึงระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ทั้งหมดภายในองค์การ  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
องค์การนั้นมีระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงทั้งองค์การ  

2.3 ระบบสารสนเทศที่ เชื่อมโยงระหว่างองค์การ  (Inter Organizational Information 

Systems-IOS) เป็นระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับองค์การอ่ืนๆ ภายนอกตั้งแต่ 2 องค์การขึ้นไป เพ่ือ
ช่วยให้การติดต่อสื่อสาร หรือการประสานงานร่วมมือมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการผ่านระบบ IOS จะ
ช่วยท าให้การไหลของสารสนเทศระหว่างองค์การเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพ่ือใช้ในการวางแผน ออกแบบ 
การพัฒนา การผลิต และการส่งสินค้าและบริการ ปัจจุบันมีขอบข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศด้วยท าให้
ขยายขอบเขตเป็น Global Information Systems เช่น ระบบการจองตั๋วเครื่องบิน 

 

3. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามหน้าที่ขององค์กร 

การจ าแนกตามหน้าที่ขององค์การ (Classification by Functional Area) การจ าแนกระบบ
สารสนเทศประเภทนี้จะเป็นการสนับสนุนการท างานตามหน้าที่หรือการท ากิจกรรมต่างๆ ขององค์การ 
โดยทั่วไปองค์การมักใช้ระบบสารสนเทศในงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ต่าง  ๆ ทางธุรกิจ ดังนี้  

3.1 ระบบสารสนเทศด้านบัญชี (Accounting Information System)  

3.2 ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Finance Information System)  

3.3 ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง (Manufacturing Information 

System)  

3.4 ระบบสารสนเทศด้านการตลาด (Marketing Information System)  

3.5 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Information 

System)  

โดยปกติระบบสารสนเทศจ าแนกตามหน้าที่นี้จะเป็นอิสระต่อกัน โดยท าหน้าที่ในการสนับสนุน 
การด าเนินงานของภารกิจองค์การในแต่ละด้าน บางกรณีอาจมีการออกแบบให้ระบบสารสนเทศเหล่านี้
มีการเชื่อมโยงกัน 

3.1 ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี (Accounting Information System) 

 ปัจจุบันงานของนักบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยท าให้มีการพัฒนาชุดค าสั่งส าเร็จรูปหรือชุดค าสั่งเฉพาะส าหรับช่วยในการเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและเพ่ิมความถูกต้องในการท างานแก่ผู้ใช้ ท าให้นักบัญชีมี
เวลาในการปฏิบัติงานเชิงบริหารมากขึ้น เช่น การออกแบบและพัฒนาระบบง าน พัฒนาระบบ
งบประมาณและระบบข้อมูลส าหรับผู้บริหาร เป็นต้น โดยที่ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี (Accounting 
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Information System) หรือที่เรียกว่า AIS จะเป็นระบบที่รวบรวม จัดระบบ และน าเสนอสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่ช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีจะให้ความส าคัญกับสารสนเทศที่สามารถวัดได้ หรือการประมวลผลเชิงปริมาณ
มากกว่าการแก้ปัญหาเชิงคุณภาพ โดยระบบสารสนเทศด้านการบัญชีจะมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ 

 3.1.1 ระบบบัญชีการเงิน (Financial accounting system) บัญชีการเงินเป็นการบันทึก
รายการที่เกิดขึ้นในรูปตัวเงิน จัดหมวดหมู่รายการต่าง ๆ สรุปผลและตีความหมายในงบการเงิน ได้แก่ 
งบก าไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ น าเสนอสารสนเทศแก่ผู้ใช้และผู้
ที่สนใจข้อมูลทางการเงินขององค์การ เช่น นักลงทุนและเจ้าหนี้ นอกจากนี้ยังจัดเตรียมสารสนเทศใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งนักบัญชีสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการประมวลข้อมูล โดยจด
บันทึกลงในสื่อต่าง ๆ เพื่อรอเวลาส าหรับท าการประมวลและแสดงผลข้อมูลตามต้องการ 

 3.1.2 ระบบบัญชีบริหาร (Managerial accounting system) ระบบบัญชีบริหารเป็นการ
น าเสนอข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ระบบบัญชีจะประกอบด้วย บัญชี
ต้นทุน การงบประมาณ และการศึกษาระบบ โดยมีลักษณะส าคัญคือ  ให้ความส าคัญกับการจัดการ
สารสนเทศทางการบัญชีแก่ผู้ใช้ภายในองค์การให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในอนาคตของธุรกิจไม่
ต้องจัดท าสารสนเทศตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน มีความ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน 

 AIS จะให้ความส าคัญกับการรวบรวมข้อมูลและการติดต่อสื่อสารทางการเงิน ซึ่งเป็นกระบวน
การติดต่อสื่อสารมากกว่าการวัดมูลค่า โดยที่ AIS จะแสดงภาพรวม จัดเก็บ จัดโครงสร้าง ประมวลข้อมูล 
ควบคุมความปลอดภัย และการรายงานสารสนเทศทางการบัญชี ปัจจุบันการด าเนินงานและการ
ไหลเวียนของข้อมูลทางการบัญชีมีความซับซ้อนมากขึ้น ท าให้นักบัญชีต้องก าหนดคุณสมบัติของ
สารสนเทศด้านการบัญชีให้สัมพันธ์กับการด าเนินงานขององค์การ ประการส าคัญ AIS และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการจะมีทั้งส่วนที่แยกออกจากกันและเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน  แต่ MIS  จะให้
ความส าคัญกับการจัดการสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ขณะที่ AIS จะประมวล
สารสนเทศเฉพาะส าหรับผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์การ เช่น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้บริหาร 
เป็นต้น 

3.2 ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Information System) 

 ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Information System) เป็นระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นส าหรับสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการเงินขององค์การ ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน และ
การควบคุมทางด้านการเงิน เพ่ือให้การจัดการทางการเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ระบบการเงิน (Financial System) เปรียบเสมือนระบบหมุนเวียนโลหิตของร่างกายท่ีสูบฉีด
โลหิตไปยังอวัยวะต่าง ๆ เพ่ือให้การท างานของอวัยวะแต่ละส่วนเป็นปกติ ถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดี 
การท างานของอวัยวะก็บกพร่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบร่างกาย ระบบการเงินจะเก่ียวกับ
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สภาพคล่อง (liquidity) ในการด าเนินงาน เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินสดหมุนเวียน ถ้าธุรกิจขาดเงินทุน 
อาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งโดยตรงและทางอ้อม โดยที่การจัดการทางการเงินจะมีหน้าที่ส าคัญ 3 
ประการ ดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 การพยากรณ์ (Forecast) การศึกษา วิเคราะห์ การคาดการณ์ การก าหนดทางเลือก 
และการวางแผนทางด้านการเงินของธุรกิจ เพ่ือใช้ทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
นักการเงินสามารถใช้หลักการทางสถิติและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ การพยากรณ์ทาง
การเงิน จะอาศัยข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้บริหารในการ
ตัดสินใจ 

 3.2.2 การจัดการด้านการเงิน (Financial Management) เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหาร
เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น รายรับและรายจ่าย การหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เพ่ือที่จะเพ่ิมทุน
ขององค์การ โดยวิธีการทางการเงิน เช่น การกู้ยืม  การออกหุ้นหรือตราสารทางการเงินอื่น เป็นต้น 

 3.2.3  การควบคุมทางการเงิน (Financial Control) เพ่ือติดตามผล ตรวจสอบ และ
ประเมินความเหมาะสมในการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ ตลอดจนวางแนวทางแก้ไข
หรือปรับปรุงให้การด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจมีประสิทธิภาพ โดยที่การตรวจสอบและการควบคุม
ทางการเงินของธุรกิจสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้ การควบคุมภายใน (internal 

control) และการควบคุมภายนอก (External control) 

 

 แหล่งข้อมูลส าคัญในการบริหารเงินขององค์การมีดังต่อไปนี้ 
 1.  ข้อมูลจากการด าเนินงาน (Operations data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานของธุรกิจ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนการเงินขององค์การ 

 2.  ข้อมูลจากการพยากรณ์ (Forecasting data) เป็นข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวมและ
ประมวลผล เช่น การประมาณค่าใช้จ่ายและยอดขายที่ได้รับจากแผนการตลาด โดยใช้เทคนิคและ
แบบจ าลองการพยากรณ์ โดยที่ข้อมูลจากการพยากรณ์ถูกใช้ประกอบการวางแผน การศึกษาความ
เป็นไปได้ และการตัดสินใจลงทุน 

 3.  กลยุทธ์องค์การ (Corporate strategy) เป็นเครื่องก าหนดและแสดงวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยที่กล
ยุทธ์จะเป็นแผนหลักท่ีแผนปฏิบัติการอ่ืนต้องถูกจัดให้สอดคล้องและส่งเสิรมความส าเร็จของกลยุทธ์ 
 4.  ข้อมูลจากภายนอก (External data) ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน สังคม การเมือง และ
ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เป็นต้น โดยข้อมูลจากภายนอกจะแสดงแนวโน้มในอนาคตที่ธุรกิจต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานกราณ ์
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  ระบบสารสนเทศด้านการบัญชีและระบบสารสนเทศด้านการเงินจะมีความสัมพันธ์กัน 
เนื่องจากข้อมูลทางการบัญชีจะเป็นข้อมูลส าหรับการประมวลผลและการตัดสินใจทางการเงิน โดย
นักการเงินจะน าตัวเลจทางการบัญชีมาประมวลผลตามท่ีตนต้องการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับสนับสนุน
การตัดสินใจทางการเงิน 

3.3 ระบบสารสนเทศด้านการตลาด 

 การตลาด (Marketing) เป็นหน้าที่ส าคัญทางธุรกิจ เนื่องจากหน่วยงานด้านการตลาดจะ
รับผิดชอบในการกระจายสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า ตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ การ
วางแผนและการสร้างความต้องการ ตลอดจนส่งเสริมการขายจนกระทั้งสินค้าถึงมือลูกค้ า ปกติการ
ตัดสินใจทางการตลาดจะเกี่ยวข้องกับการจัดส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) หรือ 
ส่วนประกอบที่ท าให้การด าเนินงานทางการตลาดประสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 
ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) สถานที่ (place) และการโฆษณา (promotion) 
หรือที่เรียกว่า 4Ps โดยสารสนเทศที่นักการตลาดต้องการในการวิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ และ
ควบคุมให้แผนการตลาดเป็นไปตามท่ีต้องการมาจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 3.3.1  การปฏิบัติงาน (Operations) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงยอดขายและการด าเนินงานด้าน
การตลาด ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยข้อมูลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานที่ช่วยในการตรวจสอบ ควบคุม และวางแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต 

 3.3.2  การวิจัยตลาด (Marketing research) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลทางการตลาด โดยเฉพาะพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
ธุรกิจ โดยนักการตลาดจะท าการวิจัยบนสมมติฐานและการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ปกติข้อมูลใน
การวิจัยตลาดจะได้มาจากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้
แบบสอบถาม การวิจัยตลาดช่วยผู้บริหารในการวางแผนและการตัดสินใจทางการตลาด แต่อาจมี
ข้อจ ากัดของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

 3.3.3  คู่แข่ง (Competitor) ค ากล่าวที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะทั้งร้อยครั้ง” แสดง
ความส าคัญที่ธุรกิจต้องมีความเข้าใจในคู่แข่งขันทั้งด้านจ านวนและศักยภาพ โดยข้อมูลจากการ
ด าเนินงานของคู่แข่งขันช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการตลาดอย่างเหมาะสม ปกติข้อมูลจากคู่แข่งขัน
จะมีลักษณะไม่มีโครงสร้าง ไม่เป็นทางการ และมีแหล่งที่มีไม่ชัดเจน เช่น การทดลองใช้สินค้าหรือบริการ 
การสัมภาษณ์ลูกค้าและตัวแทนจ าหน่าย การติดตามข้อมูลในตลาด และข้อมูลจากสื่อสารมวลชน เป็น
ต้น 

 3.3.4  กลยุทธ์ขององค์การ  (Corporate strategy) เป็นข้อมูลส าคัญทางการตลาด 
เนื่องจากกลยุทธ์จะเป็นเครื่องก าหนดแนวทางปฏิบัติของธุรกิจ และเป็นฐานในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดขององค์การ 
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 3.3.5  ข้อมูลภายนอก (External data) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสหรืออุปสรรคของธุรกิจ โดยท าให้ความต้องการของผู้บริโภค
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าขยายหรือหดตัว ตลอดจนสร้างคู่แข่งขันใหม่หรือเปลี่ยนขั้นตอน
และรูปแบบในการด าเนินงาน 

 สารสนเทศด้านการตลาดอาจจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของธุรกิจ ซึ่งสามารถจ าแนก
ระบบย่อยของระบบสารสนเทศด้านการตลาดได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ระบบสารสนเทศส าหรับการขาย  สามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อย 3 ระบบดังต่อไปนี้ 
             1.1 ระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการขาย  จะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของฝ่ายขาย เพ่ือให้การขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่ระบบต้องการจะเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่จะท าการขาย รูปแบบ ราคา และการโฆษณาต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า 
นอกจากนี้อาจเกี่ยวกับช่องทางและวิธีการขายสินค้าผ่านตัวแทนจ าหน่ายในเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ตลอดจนคู่แข่งของผลิตภัณฑ์ที่จะขายและจ าหน่ายสินค้าคงคลังของบริษัท 

   1.2 ระบบสารสนเทศส าหรับวิเคราะห์การขาย จะรวบรวมสารสนเทศในเรื่องของก าไรหรือ
ขาดทุนของผลิตภัณฑ์ ความสามารถของพนักงานขายสินค้า ยอดขายของแต่ละเขตการขาย รวมทั้ง
แนวโน้มการเติบโตของสินค้า ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการขาย รายงาน
ของต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น 

   1.3 ระบบสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์ลูกค้า จะช่วยในการวิเคราะห์ลูกค้าเพ่ือให้ทราบถึง
รูปแบบของการซื้อและประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ เพ่ือที่ธุรกิจจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 2. ระบบสารสนเทศส าหรับการวิจัยตลาด สามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อยตามหน้าที่ได้ 2 
ระบบ ดังต่อไปนี้ 
    2.1 ระบบสารสนเทศส าหรับการวิจัยลูกค้า  การวิจัยลูกค้าจะต่างกับการวิเคราะห์ลูกค้าตรง
ที่ว่าการวิจัยลูกค้าจะมีขอบเขตของการใช้สารสนเทศกว้างกว่าการวิเคราะห์ลูกค้า โดยการวิจัยลูกค้า
จะต้องการทราบสารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้าในด้านสถานะทางการเงิน การด าเนินธุรกิจ ความพอใจ 
รสนิยมและพฤติกรรมการบริโภค 

   2.2 ระบบสารสนเทศส าหรับการวิจัยตลาด  การวิจัยตลาดจะให้ความส าคัญกับการหาขนาด
ของตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จะน าออกจ าหน่าย ซึ่งอาจครอบคลุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
หลังจากนั้นก็จะก าหนดส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์เพ่ือท าการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดกล
ยุทธ์และวางแผนกลยุทธ์ สารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของการวิจัยตลาดคือสภาวะและแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจ ยอดขายในอดีตของอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันในตลาด รวมทั้งสภาวะการ
แข่งขันของผลิตภัณฑ์นี้ด้วย 
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 3. ระบบสารสนเทศส าหรับการส่งเสริมการขาย  เป็นระบบที่ให้ความส าคัญกับแผนงาน
ทางด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการขาย เพ่ิมยอดขายสินค้า 
และเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดให้สูงขึ้น  สารสนเทศที่เป็นที่ต้องการคือยอดขายของสินค้าทุกชนิดในบริษัท 
เพ่ือให้รู้ว่าสินค้าใดต้องการแผนการส่งเสริมการขาย และสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลก าไรหรือขาดทุนของ
สินค้าแต่ละชนิด เพ่ือให้ความส าคัญกับสินค้าตัวที่ท าก าไร 

 4. ระบบสารสนเทศส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  เป็นระบบสารสนเทศที่วิเคราะห์
ถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ลักษณะและความต้องการของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าแต่ยังไม่มีตลาด โดยสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของระบบได้แก่ 
ยอดขายของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในอดีต  เพ่ือให้ทราบถึงขนาดและลักษณะของตลาด และการ
ประมาณการต้นทุน เพ่ือตอบค าถามให้ได้ว่าสมควรที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ 
 5. ระบบสารสนเทศส าหรับพยากรณ์การขาย  เป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนการขาย แผนการ
ท าก าไรจากสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของบริษัท ซึ่งจะส่งผลไปถึงการวางแผนการผลิต 
การวางก าลังคน และงบประมาณที่จะใช้เกี่ยวกับการขาย โดยสารสนเทศท่ีเป็นที่ต้องการคือ ยอดขายใน
อดีต สถานะของคู่แข่งขัน สภาวการณ์ของตลาด และแผนการโฆษณา 
 6. ระบบสารสนเทศส าหรับการวางแผนก าไร  เป็นระบบสารสนเทศที่ให้ความส าคัญกับการ
วางแผนท าก าไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของธุรกิจ  โดยสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการคือสารสนเทศ
จากการวิจัยตลาด ยอดขายในอดีต  สารสนเทศของคู่แข่งขัน การพยากรณ์การขาย และการโฆษณา 

 7. ระบบสารสนเทศส าหรับการก าหนดราคา  การก าหนดราคาของสินค้านับว่าเป็นจิตวิทยา
อย่างหนึ่งทางการตลาด เพราะต้องค านึงถึงความต้องการของลูกค้า คู่แข่งขัน ก าลังซื้อของลูกค้ า โดย
ปกติแล้วราคาสินค้าจะตั้งจากราคาต้นทุนรวมกับร้อยละของก าไรที่ต้องการ โดยสารสนเทศที่ต้องการ
ได้แก่ ตัวเลขก าไรของผลิตภัณฑ์ในอดีต เพ่ือท าการปรับปรุงราคาให้ได้สัดส่วนของก าไรคงเดิม ในกรณีที่
ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง 
 8. ระบบสารสนเทศส าหรับการควบคุมค่าใช้จ่าย  บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายสามารถ
ควบคุมได้โดยดูจากรายงานของผลการท าก าไรกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือสาเหตุของการคลาดเคลื่อน
ของค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าโฆษณา ค่าส่วนแบ่ง
การขาย เป็นต้น 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการขยาย
โอกาสและเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้า ซึ่งท าให้นักการตลาดสมัยใหม่ต้องสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือก่อให้เกิดโอกาสและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแก่องค์การ ซึ่งจะส่งผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของตน 
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 3.4 ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการด าเนินงาน 

 การผลิต (production) เป็นกระบวนการแปรรูปทรัพยากรการผลิต เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และ 
พลังงาน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมในการจัดจ าหน่ายแก่ลูกค้า โดยผู้ผลิตต้องพยากรณ์ปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยไม่ให้มีจ านวนมากหรือน้อยจนเกินไป ตลอดจน
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของลูกค้า โดยมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม ปัจจุบันการ
ขยายตัวของธุรกิจจากการผลิตเข้าสู่สังคมบริการ ท าให้มีการประยุกต์หลักการของการจัดการผลิตกับ
งานด้านบริการ ซึ่งเราจะเรียกการผลิตในหน่วยบริการว่า “การด าเนินงาน (operations)” โดยที่
แหล่งข้อมูลในการผลิตและการด าเนินงานขององค์การมีดังต่อไปนี้ 
 3.4.1  ข้อมูลการผลิต/การด าเนินงาน (Production/Operations data) เป็นข้อมูลจาก
กระบวนการผลิตหรือการให้บริการ ซึ่งจะแสดงภาพปัจจุบันของระบบการผลิตของธุรกิจว่ามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และมีปัญหาอย่างไรในการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานในอนาคต 

 3.4.2  ข้อมูลสินค้าคงคลัง (Inventory data) บันทึกปริมาณวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปที่เก็บ
ไว้ในโกดัง โดยผู้จัดการต้องพยายามจัดให้มีสินค้าคงคลังในปริมาณไม่เกินความจ าเป็นหรือขาดแคลนเมื่อ
เกิดความต้องการขึ้น 

 3.4.3  ข้อมูลจากผู้ขายวัตถุดิบ (Supplier data)  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ คุณสมบัติ และ
ราคาวัตถุดิบ ตลอดจนช่องทางและต้นทุนในการล าเลียงวัตถุดิบ ปัจจุบันการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic data interchange) หรือที่เรียกว่า EDI ช่วยให้การประสานงาน
ระหว่างผู้ขายวัตถุดิบ ธุรกิจ และลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3.4.4  ข้อมูลแรงงานและบุคลากร (Labor force and personnel data) ข้อมูลเกี่ยวกับ
พนักงานในสายการผลิตและปฏิบัติการ เช่น อายุ การศึกษา และประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการจัดบุคลากรให้สอดคล้องกับงาน ขณะที่ข้อมูลภายนอกเกี่ยวกับตลาดแรงงานจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนและจัดหาแรงงานทดแทน และการก าหนดอัตราค่าจ้างอย่างเหมาะสม 

 3.4.5  กลยุทธ์องค์การ (Corporate strategy) แผนกลยุทธ์ขององค์การจะเป็นแม่บทและ
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานขององค์การ นอกจากจะส่งผลต่อการ
พัฒนาผลิตผล (Productivity) ของธุรกิจ โดยเฉพาะการปฏิบัติ ตั้งแต่การตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การ
วางแผนคุณภาพ การเพ่ิมผลผลิต และการควบคุมต้นทุนขององค์การให้มีประสิทธิภาพขึ้น ท าให้ระบบ
อุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตแล้ว ยังส่งผลต่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการ
จัดรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมโดยทางตรงและทางอ้อม 

การวางแผนความต้องการวัสดุ 
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 การบริหารทรัพยากรการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบ (raw materials) เป็นหัวใจส าคัญของการ
จัดการด้านการด าเนินงานการผลิต ถ้าธุรกิจมีปริมาณวัตถุดิบมากเกินไปจะท าให้ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาสูง แต่ถ้ามีปริมาณวัตถุดิบน้อยเกินไปก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนและกระบวนการผลิต 
ตลอดจนก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ  การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement 

Planning) หรือที่เรียกว่า MRP เป็นระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิต  เพ่ือ
ประกอบการวางแผนความต้องการวัสดุเพ่ือให้ธุรกิจสามารถจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
MRP ให้ความส าคัญกับสิ่งต่อไปนี้ 
 1.  ไม่เก็บวัตถุดิบเพ่ือรอการใช้งานไว้นานเกินไป ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและ
ความเสี่ยงในการสูญหายหรือสูญเสีย 

 2.  รายงานผลการผลิตและความเสียหายที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 3.  ควบคุมสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ 

 4.  มีการตรวจสอบ แก้ไข และติดตามผลข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

 โดยที่ MRP มีบทบาทต่อระบบการผลิตขององค์การตั้งแต่การจัดหาวัสดุ เพ่ือท าการผลิตโดย
การก าหนดปริมาณและระยะเวลาในการสั่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนจัดเตรียมรายละเอียดของการ
ผลิตในอนาคตซึ่งสามารถสรุปว่า MRP มีข้อดีดังต่อไปนี้ 
 1.  ลดการขาดแคลนวัตถุดิบที่จ าเป็นในการผลิต 

 2.  ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 
 3.  ช่วยให้บุคลากรมีเวลาในการปฏิบัติงานอ่ืนมากข้ึน 

 4.  ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการติดตามวัตถุดิบ 

 5.  ช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 นอกจากระบบ MRP แล้ว ได้มีผู้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการด าเนินงาน เช่น การจัดการ
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) หรือที่เรียกว่า TQM และการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
(just-in-time production) หรือที่เรียกว่า JIT เพ่ือให้ได้การผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 
ซึ่งต้องอาศัยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับผู้ขายวัตถุดิบ (Supplier) และลูกค้า
ภายนอกองค์การ ตลอดจนบุคลากรต้องมีความรู้และความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศด้าน
การผลิตขององค์การอย่างเต็มที่ 
 3.5 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) หรือ HRIS 
หรือระบบสานสนเทศส าหรับบริหารงานบุคคล (Personnel Information System) หรือ PIS เป็น
ระบบสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาให้สนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การวางแผน การจ้าง
งาน การพัฒนาและการฝึกอบรม ค่าจ้างเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย ช่วยให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลเกิดประสิทธิภาพ โดยที่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคลจะมีดังนี้ 
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 1.  ข้อมูลบุคลากร  เป็นข้อมูลของสมาชิกแต่ละคนขององค์การ ซึ่งประกอบด้วยประวัติ
เงินเดือนและ สวัสดิการ เป็นต้น 

 2.  ผังองค์การ  แสดงโครงสร้างองค์การ การจัดหน่วยงานและแผนก าลังคน ซึ่งแสดงทั้งปริมาณ
และการจัดสรรทรัพยากรบุคคล 

 3.  ข้อมูลจากภายนอก  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมิใช่ระบบปิดที่ควบคุมและดูแลสมาชิก
ภายในองค์การเท่านั้น แต่จะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ซึ่งต้องการ
ข้อมูลจากภายนอกองค์การ เช่น การส ารวจเงินเดือน อัตราการว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น 

 การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นงานส าคัญที่มิใช่เพียงแต่การปฏิบัติงานประจ าวันที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมดูแลบุคลากรและค่าจ้างแรงงานเท่านั้น แต่ต้องเป็นการด าเนินงานเชิงรุก (Proactive) การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานช่วยให้งานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพขึ้น โดยที่การ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้ 
 1.  ความสามารถ  (Capability) หมายถึงความพร้อมขององค์การและบุคคลในการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องพิจารณาความสามารถของบุคลากร 3 กลุ่มคือ 

     1.1 ผู้บริหารระดับสูงต้องพร้อมที่จะสนับสนุนด้านนโยบาย ก าลังคน ก าลังเงิน และวัสดุ
อุปกรณ์ในการพัฒนาระบบสานสนเทศขององค์การ 

     1.2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตื่นตัวในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ เพ่ือให้การท างานในหน่วยงานมีความคล่องตัวขึ้น 

     1.3 ฝ่ายสารสนเทศที่ต้องท าความเข้าใจและออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม 

 2.  การควบคุม (Control) การพัฒนา HRIS จะให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของสารสนเทศ
โดยเฉพาะการเข้าถึงและความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลด้านทรัยพากรบุคคลจะเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งจะมีผลต่อชื่อเสียงและผลได้ -ผลเสียของบุคคล จึงต้องมีการ
จัดระบบการเข้าถึงและจัดการข้อมูลที่รัดกุม โดยอนุญาตให้ผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละ
หน่วยงานสามารถเข้าถึงและปรับปรุงสารสนเทศในส่วนงานของตนเท่านั้น 

 3.  ต้นทุน (Cost) ปกติการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลจะมีต้นทุนที่สูง ขณะเดียวกันก็จะไม่
เห็นผลตอบแทนที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งในด้านการขยายตัวและหดตัวซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อบุคลากร ดังนั้นฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลสมควรมีข้อมูลที่เหมาะสมในการ
ตัดสินใจ เป็นต้น ขณะเดียวกัน การลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งฝ่ายบริหาร
สมควรต้องพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับจากการพัฒนาระบบว่าคุ้มค่ากับต้นทุนที่ใช้ไปหรือไม่ 
 4.  การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศต้องศึกษาการ
ไหลเวียนของสารสนเทศ (Information Flow) ภายในองค์การและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับ
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สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนเตรียมการในการสื่อสารข้อมูล เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เกิดความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดีกับการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
 5.  ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) ปัจจุบันการพัฒนา HRIS ไม่
เพียงแต่ช่วยให้การด าเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพขึ้น แต่ยังมีส่วนส าคัญในการสร้างศักยภาพ
และความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ 

 ปัจจุบันเราต่างยอมรับว่า คนเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ แต่ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรมี
ค่าใช้จ่ายสูงที่ธุรกิจต้องรับภาระทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เงินเดือน สวัสดิการ และข้อมูลผูกพันใน
สัญญาจ้างงาน HRIS เป็นระบบสารสนเทศที่น าเสนอข้อมูลการตัดสินใจซึ่งเกิดประโยชน์แก่องค์การและ
สมาชิกแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้องขึ้น 

 

4. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามลักษณะการสนับสนุนการด าเนินงาน 

การจ าแนกตามลักษณะการด าเนินงาน โดยปกติองค์กรส่วนใหญ่มีการจัดแบ่งส่วนงานบริหาร
ออกเป็นหลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ จนกระทั่งถึงระดับผู้บริหาร ดังนั้นระบบสารสนเทศ
ที่จ าแนกตามลักษณะการด าเนินงาน จึงถูกน ามาใช้งานเพ่ือให้สอดคล้องกับส่วนงานในระดับนั้นๆ เป็น
ส าคัญ   

4.1 ระบบประมวลรายการประจ าวัน (Transaction Processing Systems: TPS)  

เป็นระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับการบันทึกและประมวลข้อมูลที่เกิดจาก ธุรกรรมหรือการปฏิบัติงาน
ประจ าหรืองานขั้นพ้ืนฐานขององค์การ เช่น การซื้อขายสินค้า การบันทึกจ านวนวัสดุคงคลัง เมื่อใดก็
ตามท่ีมีการท าธุรกรรมหรือปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเกิดข้ึนทันที เช่น ทุกครั้งที่
มีการขายสินค้า ข้อมูลที่เกิดข้ึนก็คือ ชื่อลูกค้า ประเภทของลูกค้า จ านวนและราคาของสินค้าที่ขายไป 
รวมทั้งวิธีการช าระเงินของลูกค้า  

 4.1.1 วัตถุประสงค์ของ TPS  

1) มุ่งจัดหาสารสนเทศท้ังหมดที่หน่วยงานต้องการตามนโยบายของหน่วยงานหรือตาม 

กฎหมาย เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานประจ าให้มีความรวดเร็ว  

3) เพ่ือเป็นหลักประกันว่าข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานมีความถูกต้องเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันและรักษาความลับได้  
4) เพ่ือเป็นสารสนเทศที่ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการตัดสินใจอ่ืน เช่น  

MIS หรือ DSS 

4.1.2 หน้าที่ของ TPS มีดังนี้  
1) การจัดกลุ่มของข้อมูล (Classification) คือ การจัดกลุ่มข้อมูลลักษณะเหมือนกันไว้

ด้วยกัน 



78   เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401 

ระบบสารสนเทศในองค์กร 

2) การคิดค านวณ (Calculation) การคิดค านวณโดยใช้วิธีการคณิตศาสตร์ เช่น บวก 
ลบ คูณ หาร เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ เช่น การค านวณภาษีขายทั้งหมดที่ต้องจ่ายในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา 

3) การเรียงล าดับข้อมูล (Sorting) การจัดเรียงข้อมูลเพื่อท าให้การประมวลผลง่ายขึ้น 
เช่น การจัดเรียง invoices ตามรหัสไปรษณีย์เพื่อให้การจัดส่งเร็วยิ่งขึ้น 

4) การสรุปข้อมูล (Summarizing) เป็นการลดขนาดของข้อมูลให้เล็กหรือกะทัดรัดขึ้น 
เช่น การค านวณเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละคน 

5) การเก็บ (Storage) การบันทึกเหตุการณ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน อาจจ าเป็นต้อง
เก็บรกัษาข้อมูลไว้ โดยเฉพาะข้อมูลบางประเภทที่จ าเป็นต้องเก็บรักษาไว้ตามกฎหมาย ที่จริงแล้ว TPS 

เกี่ยวข้องกับงานทุกระดับในองค์การ แต่งานส่วนใหญ่ของ TPS จะเกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการมากกว่า 
แม้ว่า TPS จะจ าเป็นในการปฏิบัติงานในองค์การแต่ระบบ TPS ก็ไม่เพียงพอในการสนับสนุนในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนั้นองค์การจึงจ าเป็นต้องมีระบบอ่ืนส าหรับช่วยผู้บริหารด้วย ดังจะกล่าวต่อไป 

 4.1.3 ลักษณะส าคัญของระบบสารสนเทศแบบ TPS มีดังนี้  
1)  มีการประมวลผลข้อมูลจ านวนมาก  

2) แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากภายในและผลที่ได้เพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้ภายในองค์การ
เป็นหลัก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันหุ้นส่วนทางการค้าอาจจะมีส่วนใน การป้อนข้อมูลและอนุญาตให้
หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนใช้ผลท่ีได้จาก TPS โดยตรง  

3) กระบวนการประมวลผลข้อมูลมีการด าเนินการเป็นประจ า เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ 
ทุกสองสัปดาห์  

4) มีความสามารถในการเก็บฐานข้อมูลจ านวนมาก  

5) มีการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว เนื่องจากมีปริมาณข้อมูลจ านวนมาก  

6) TPS จะคอยติดตามและรวบรวมข้อมูลภายหลังที่ผลิตข้อมูลออกมาแล้ว  

7) ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปและที่ผลิตออกมามีลักษณะโครงสร้างที่ชัดเจน  

8) ความซับซ้อนในการคิดค านวณมีน้อย  

9) มีความแม่นย าค่อนข้างสูง การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลมี ความส าคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับ TPS  

10) ต้องมีการประมวลผลที่มีความน่าเชื่อถือสูง  
4.1.4 กระบวนการของ TPS กระบวนการประมวลข้อมูลของ TPS มี 3 วิธี คือ  

1) Batch processing การประมวลผลเป็นชุดโดย  การรวบรวมข้อมูลที่ เกิดจาก
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นและรวมไว้เป็นกลุ่มหรือเป็นชุด (batch) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง หรือจัดล าดับให้
เรียบร้อยก่อนที่จะส่งไปประมวลผล โดยการประมวลผลนี้จะกระท าเป็นระยะๆ (อาจจะท าทุกคืน ทุก 2-

3 วัน หรือทุกสัปดาห์) 
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2) Online processing (Real time) คือ ข้อมูลจะได้รับการประมวลผล และท าให้
เป็นเอาท์พุททันทีที่มีการป้อนข้อมูลของธุรกรรมเกิดขึ้น เช่น การเบิกเงินจากตู้ ATM จะประมวลผลและ
ด าเนินการทันท ีเมื่อมีลูกค้าใส่รหัสและป้อนข้อมูลและค าสั่งเข้าไปในเครื่อง 

3) Hybrid systems เป็นวิธีการผสมผสานแบบที่ 1) และ2) โดยอาจมีการรวบรวม
ข้อมูลที่เกิดขึ้นทันที แต่การประมวลผลจะท าในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด เช่น แคชเชียร์ที่ป้อนข้อมูล การ
ซื้อขายจากลูกค้าเข้าคอมพิวเตอร์ ณ จุดขายของ แต่การประมวลผลข้อมูลจากแคชเชียร์ทุกคนอาจจะท า
หลังจากนั้น (เช่น หลังเลิกงาน) 

4.1.5 Customer Integrated Systems (CIS) เป็นระบบสารสนเทศซึ่งพัฒนามาจาก 
TPS โดยลูกค้าสามารถป้อนข้อมูลและท าการประมวลผลด้วยตนเองได้ เช่น ATM (Automated Teller 

Machines) ซึ่งช่วยให้ลูกค้า สามารถติดต่อกับธนาคารได้ทุกที่และทุกเวลา ATM ท าให้ลูกค้ามีความ
คล่องตัวในการเข้าถึงมากขึ้น และท าให้ธนาคารไม่จ าเป็นต้องจ้างพนักงานจ านวนมากอีกต่อไป ซึ่งช่วย
ให้ธนาคารประหยัดเงินได้จ านวนหลายล้านบาทต่อปี ดังนั้นบางธนาคารจึงได้ส่งเสริมลูกค้าในการใช้ 
ATM โดยการคิดค่าธรรมเนียมหากลูกค้าติดต่อกับพนักงานในการเบิกถอนเงิน ในลักษณะที่สามารถเบิก
ถอนได้กับเครื่อง ATM นอกจากงานของธนาคารแล้ว ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้น าระบบ CIS มา
ใช้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน โดยผ่านเครื่องโทรศัพท์ นอกจากนี้ CIS ยังช่วยให้ประชาชน
สามารถจ่ายค่าน้ าค่าไฟจากคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้ 
 

ตารางท่ี 3.2 ตัวอย่างการท างานของระบบ TPS ในงานด้านต่างๆ 

 

หน้าที่ การท างานของ TPS 

งานเงินเดือน  

(Payroll)   

• การติดตามเวลาการท างานของพนักงาน  

• การคิดเงินเดือน โดยมีการหักภาษี ค่าประกัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

• การออกเช็คเงินเดือนหรือการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีให้กับลูกจ้าง  
 

การสั่งซื้อสินค้า  
(Purchasing) 

• การสั่งซื้อหรือบริการต่างๆ  

• การบันทึกข้อมูล การส่งสินค้าหรือบริการจากซัพพลายเออร์ 
 

การเงินและการบัญชี 
(Finance and 

Accounting) 

• การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ 

• การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษี 
• การติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆ  
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ตารางท่ี 3-2 ตัวอย่างการท างานของระบบ TPS ในงานด้านต่างๆ (ต่อ) 
  

หน้าที่ การท างานของ TPS 

การขาย (Sales) • การบันทึกข้อมูลการขาย 

• การออกใบเสร็จรับเงินหรือบิลส่งสินค้า 
• การติดตามข้อมูลรายรับ  

• การบันทึกการจ่ายหนี้  
• การเก็บข้อมูลการส่งสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้า 

 

วัสดุคงคลัง • การติดตามการใช้วัสดุภายในหน่วยงาน(Inventory Management) 

• การติดตามระดับปริมาณของวัสดุคงเหลือ  

• การสั่งซื้อวัสดุที่จ าเป็น  

 

4.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)  

     เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการท ารายงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  และช่วยในการ
ตัดสินใจที่มีลักษณะโครงสร้างชัดเจนและเป็นเรื่องที่ทราบล่วงหน้า โดยการสรุปสารสนเทศที่มีอยู่ไว้ใน
ฐานข้อมูล หรือช่วยในการตัดสินใจในลักษณะที่โครงสร้างชัดเจนและเป็นเรื่องที่ทราบล่วงหน้า 

 4.2.1 หน้าที่ของ MIS 

 1. ช่วยในการตัดสินใจงานประจ าของผู้บริหารระดับกลาง  
 2. ช่วยในการท ารายงาน  

 3. ช่วยในการตัดสินใจที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนบ่อยๆ และมีโครงสร้างแน่นอน เช่น การ
อนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้า 

4.2.2 ลักษณะของ MIS 

1. ช่วยในการจัดท ารายงานซึ่งมีรูปแบบที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานตายตัว 

 2. ใช้ข้อมูลภายในที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล 

 3. ช่วยในการวางแผนงานประจ า และควบคุมการท างาน 

 4. ช่วยในการตัดสินใจที่เกิดขึ้นประจ าหรือเกิดข้ึนบ่อยๆ 

 5. มีข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และวิเคราะห์แนวโน้มอนาคต 

  6. ติดตามการด าเนินงานภายในหน่วยงานเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน กับเป้าหมาย
และส่งสัญญาณหากมีจุดใดที่ต้องการการปรับปรุงแก้ไข  
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4.2.3 ประเภทของรายงาน MIS รายงานจาก MIS มีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 1. รายงานที่จัดท าเมื่อต้องการ (Demand reports) เพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจ เป็น
รายงานที่จัดเตรียมรูปแบบรายงานล่วงหน้าและจะจัดท าเม่ือผู้บริหารต้องการเท่านั้น 

 2. รายงานที่ท าตามระยะเวลาก าหนด (Periodic reports) โดยก าหนดเวลา และรูปแบบ
ของรายงานไว้ล่วงหน้า เช่น มีการจัดท ารายงานทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี เช่น ตารางเวลาการ
ผลิต 

 3. รายงานสรุป (Summarized reports) เป็นการท ารายงานในภาพรวม เช่น รายงาน
ยอดขายของพนักงานขาย จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนวิชา MIS 

 4. รายงานเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะเกิดขึ้น (Exception reports) เป็นการจัดท ารายงานเมื่อมี
เกณฑ์เง่ือนไขเฉพาะ เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ว่าแตกต่างจากท่ีวางแผนไว้หรือไม่ เช่น การก าหนดให้
เศษของที่เหลือ (scrap) จากการผลิตในโรงงานเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ แต่ในการผลิตช่วงหลังกลับมีเศษของ
ที่เหลือ 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นอาจมีการเขียนโปรแกรม ในการประมวลผลเพ่ือหาว่าเศษของที่เหลือเกิน
จากที่ก าหนดไว้ได้อย่างไร 

 4.3 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) 

เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยผู้บริหารตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ มีความยืดหยุ่นสูง และมี 
ลักษณะโต้ตอบได้ (Interactive) โดยอาจมีการใช้โมเดลการตัดสินใจ หรือการใช้ฐานข้อมูลพิเศษช่วยใน
การตัดสินใจ DSS เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างไม่ชัดเจน  โดยน า
ข้อมูลมาจากหลายแหล่งช่วยในการน าเสนอและมีลักษณะยืดหยุ่นตามความต้องการ 

 4.3.1 ลักษณะของ DSS 

1) ระบบสารสนเทศท่ีใช้ส าหรับการสนับสนุนผู้ตัดสินใจทางการบริหารทั้งท่ีเป็นตัว 

บุคคลหรือกลุ่ม โดยการตัดสินใจนั้นจะเก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่มีลักษณะเป็นแบบ ไม่มีโครงสร้าง 
(unstructured situations) โดยจะมีการน าวิจารณญาณของมนุษย์กับข้อมูล จากคอมพิวเตอร์มาใช้
ประกอบในการตัดสินใจ 

2) ระบบ DSS ช่วยในการตอบสนองความต้องการที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนโดยผู้ใช้ 
สามารถปรับข้อมูลใน DSS ได้ตลอดเวลาเพ่ือจัดการกับเงื่อนไขต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้การ
วิเคราะห์ที่เรียกว่า Sensitivity Analysis 

3) ช่วยในการตัดสินใจที่ต้องการความรวดเร็วสูง เพ่ือใช้ประกอบในการก าหนดกลยุทธ์ 
ในการแข่งขัน ดังนั้น DSS จึงมีลักษณะการโต้ตอบได้ (interactive) 

4) เสนอทางวิเคราะห์ในทางเลือกต่างๆ ในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน 

5) จัดการเก็บข้อมูลซึ่งมาจากหลายแหล่งได้ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  

6) น าเสนอได้ทั้งรายงานที่เป็นข้อความและกราฟฟิค 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางเปรียบเทียบระบบสารสนเทศปัจจัย TPS MIS DSS 

ปัจจัย TPS MIS DSS 

ประเภทของการ
ตัดสินใจ 

ไม่มีโครงสร้าง กึ่งมีโครงสร้าง มีโครงสร้าง 

ผู้ใช้ ระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง 
ฐานข้อมูล งานธุรกรรมหรืองาน

ประจ า 
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล จากภายในและ

ภายนอก 

การประมวลผล ด าเนินการประมวลผล
เป็นระยะๆ เช่น ทุกวัน 

ทุกเดือน 

ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
ประมวลผลออกเป็น

รายงาน 

ใช้ model ในการ
วิเคราะห์ 

ลักษณะสารสนเทศ มีรายละเอียดมาก ความ
ซับซ้อนในการค านวณมี
น้อย มีขอบเขตแคบและ

ชัดเจน 

พิมพ์รายงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เป็น

รูปแบบรายงานหรือ
เอกสาร 

รูปแบบยืดหยุ่นตาม
ความต้องการ มี
ลักษณะตอบโต้ได้

(interactive) น าเสนอ
แบบสรุป มีขอบเขต

กว้าง 
 

 จากตารางที่ 3.2 กล่าวได้ว่า TPS เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (structured data) น าไปสู่
การตัดสินใจแบบมีโครงสร้างชัดเจน (structured decision) เช่น การไปซื้อของจะรู้ล่วงหน้าว่าต้องดูที่
ราคา ยี่ห้อประเภท ชนิด ฯลฯ MIS เป็นข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured data) คือมีการก าหนด
รูปแบบรายงานที่ต้องการ มีการก าหนดระยะเวลาว่าเป็นเมื่อใด น าไปสู่การตัดสินใจกึ่งมีโครงสร้าง 
(semi-structured decision) DSS เป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (unstructured data) มาจาก
วิจารณญาณกับข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured decision) 

 

4.3.3 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร จะสนับสนุนการท างานของผู้บริหารระดับสูงในด้าน
ทิศทางขององค์การ การเข้าถึงสารสนเทศจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  งานต่อการใช้งาน จะช่วยในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ควบคุมเชิงกลยุทธ์ การสร้างเครือข่าย ช่วยในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

และช่วยในการจัดการกับวิกฤต ความสามารถของ EIS ได้แก่  

 1) สามารถเข้าถึง Data Warehouse ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลส าหรับการตัดสินใจซึ่ง
ประกอบด้วยฐานข้อมูลจากงานในระดับปฏิบัติการ และฐานข้อมูลจากภายนอก 

2) การใช้ความสามารถในการเจาะข้อมูล คือ ความสามารถในการให้รายละเอียดของ 
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สารสนเทศ สามารถท าได้หลายระดับ และผู้บริหารสามารถท าได้เอง 
 3) น าเสนอข้อมูลในลักษณะที่มีความยืดหยุ่น โดยจะยืดหยุ่นกว่าระบบ MIS มากเนื่องจาก 

MIS มีการก าหนดสารสนเทศไว้ล่วงหน้า แต ่EIS จะเริ่มจากสิ่งที่ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
และมีรูปแบบที่ผู้บริหารสามารถเลือกได้อีก 

 4) การเข้าถึงสารสนเทศท่ีหลากหลาย คือทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

 5) การใช้โมเดลในการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต 

 

 4.4 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (geographic information system) 

GIS เป็น DSS อีกประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาส าหรับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ จะเก็บและ
จัดการกับสารสนเทศท่ีเป็นแผนที่ digital โดยระบุถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ จะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การกระจายตัวของประชากรหรือทรัพยากรตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลจะเป็นเชิง 
กราฟฟิค แผนที ่หน่วยงานที่ใช้ เช่น การไฟฟ้า การประปา กรมป่าไม้ เป็นต้น 

 

 4.5 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 

คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีพฤติกรรมเหมือนคน โดยเฉพาะความสามารถใน 

การเรียนรู้และความสามารถทางประสาทสัมผัส ซึ่งเลียนแบบมาจากการเรียนรู้และการตัดสินใจของ
มนุษย์เป้าหมายของ AI คือ พัฒนาคอมพิวเตอร์ให้คิด ให้เห็น ให้ได้ยิน ให้เดิน ให้พูด และให้รู้สึกได้  
ประเภทของ AI มีดังนี ้

 1. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) เป็นระบบให้ค าแนะน าในการจัดการกับปัญหา 

โดยอาศัยความรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่โปรแกรมไว้ เช่น ความช านาญด้านการแพทย์ โดยจะเอาเรื่อง
สาธารณสุขใส่ไว้ในฐานความรู้ เมื่อต้องการทราบข้อมูลเรื่องอะไรก็เพียงกดปุ่ม ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
นั้นๆ ก็จะปรากฏให้ทราบ หรือกรณีเครื่องท านายดวงที่ให้หยอดเหรียญ ท าตามเงื่อนไข แล้วค าท านาย
จะปรากฏให้เห็น เป็นต้น ปัญหาคือ กระบวนการในการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ อาจจะซับซ้อนเกินไป และ
การแก้ปัญหาจะมีแต่ท่ีได้รับการตั้งโปรแกรมไว้ หากมีเง่ือนไขใหม่ๆ จะไม่สามารถใช้งานได้ 
 2. Neural Networks เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถกระท า หรือจ าลองการท างานของ
สมองมนุษย์ได้ เช่น การน ามาใช้ในการตรวจหาวัตถุระเบิดในกระเป๋าผู้โดยสาร 

 3. Genetic Algorithms จะช่วยสร้างทางเลือกจ านวนมากในการแก้ปัญหา  รวมทั้ง
ทางเลือกที่ดีที่สุดเหมาะในการใช้กับการตัดสินใจซึ่งมีค าตอบได้หลายพันหลายล้านค าตอบ  และแต่ละ
ค าตอบจ าเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ตัวอย่างการน ามาใช้คือ การวาดรูปผู้ต้องสงสัยจาการ
ให้ปากค าของพยาน ที่พยานมักจ าไม่ได้ชัดเจนในรายละเอียด ระบบนี้จะน าข้อมูลมาแสดงใบหน้าได้ 20

แบบ เพ่ือให้พยานดูและปรับแก้ไปจนใกล้เคียงมากท่ีสุด 
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ระบบสารสนเทศในองค์กร 

 4. การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เป็นการประมวลผลที่
ท าให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและโต้ตอบกับค าสั่ง หรือข้อความที่เป็นภาษาธรรมชาติของมนุษย์ได้ 
 5. ระบบการเรียนรู้ (Learning Systems) เป็นระบบที่ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้
จากประสบการณ์ โดยสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิกิริยากับสถานการณ์แวดล้อมได้ 
 6. ระบบการมองเห็น (Vision System) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถบันทึก เก็บรักษา 
และจัดการกับภาษาที่มองเห็นหรือรูปภาพได้ น ามาใช้ในการวิเคราะห์รอยนิ้วมือ 

 7. หุ่นยนต์ (Robots) เป็นการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรให้ท างานซึ่งมี
ลักษณะที่ต้องการความแม่นย าสูง หรือเป็นงานที่น่าเบื่อ หรือท าให้เกิดความเม่ือยล้าแก่มนุษย์ ก็จะน าไป
ให้หุ่นยนต์ท างานแทน 

 

สรุป 

 ระบบสารสนเทศถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานและน าเสนอรายงานทางสารสนเทศ 
รวมถึงสิ่งที่น่าสนใจอ่ืน ๆ ให้แก่ธุรกิจและองค์กร ปฏิกิริยาระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กร มี
ความซับซ้อนและมีปัจจัยต่างๆ ที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โครงสร้างของตัวองค์กร 
กระบวนการธุรกิจ การเมืองภายใน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการการตัดสินใจ 

 ระบบสารสนเทศจ าแนกตามโครงสร้างองค์การ ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อยระดับองค์การ
ทัง้หมด และระดับระหว่างองค์การ 

การจ าแนกตามหน้าที่ขององค์การ เป็นการสนับสนุนการท างานตามหน้าที่หรือการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์การ โดยทั่วไปองค์การมักใช้ระบบสารสนเทศในงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ต่าง   ๆ ดังนี้ 
ระบบสารสนเทศด้านบัญชี ระบบสารสนเทศด้านการเงิน ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและควบคุม
สินค้าคงคลัง ระบบสารสนเทศด้านการตลาด ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์  

การจ าแนกตามลักษณะการด าเนินงาน ถูกน ามาใช้งานเพ่ือให้สอดคล้องกับส่วนงานในระดับ
นั้นๆ เป็นส าคัญ  เช่น ระบบประมวลรายการประจ าวัน ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ 
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ระบบสารสนเทศในองค์กร 

 

แบบฝึกหัด 

 

1. จงอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและระบบสารสนเทศ 

2. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามโครงสร้างองค์การประกอบด้วยอะไรบ้าง 

3. ระบบสารสนเทศทีจ่ าแนกตามลักษณะการสนับสนุนการด าเนินงาน ให้อธิบายระบบ
สารสนเทศแต่ละระบบ 

4. ระบบสารสนเทศที่จ าแนกตามหน้าที่ขององค์กร ประกอบด้วยอะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบาย
โดยละเอียด 
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ระบบสารสนเทศในองค์กร 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

 

รายวิชา  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
   

หัวข้อเนื้อหา 

  

1. การพัฒนาระบบและการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

2. การวางแผนระบบสารสนเทศ 

3. วงจรการพัฒนาระบบ  
 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายการพัฒนาระบบและการเปลี่ยนแปลงองค์กรได ้

2. อธิบายการวางแผนระบบสารสนเทศได้ 
3. อธิบายวงจรการพัฒนาระบบได้ 
4. บอกวิธีการเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา และซักถามในชั้นเรียน 

4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. ตัวอย่างจากหนังสือวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาและเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบต่อการเรียน 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

 

บทที่ 4 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

 

ปกติแล้วการด าเนินงานใดๆ ในภาคธุรกิจมักจะเริ่มต้นด้วยการวางแผนเสมอ  เพราะการ
วางแผนถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่จะน าพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีการอย่างมีแบบแผน  มี
ทิศทางกระบวนการท างานอย่างมีระบบ  การวางแผนองค์กร (Organizational Planning)  ซึ่ง
ประกอบด้วยกระบวนการวางแผนขั้นพ้ืนฐาน  ที่พอสรุปได้ดังนี้ 

1. การสร้างทีมงาน  ตัวแบบจ าลอง  และการเห็นพ้องต้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์ 
2. การประเมินผลส าเร็จขององค์กร  และการได้มาของทรัพยากรเหล่านั้น 

3. การวิเคราะห์ธุรกิจ  เศรษฐกิจ  การเมือง  และสภาพแวดล้อมทางสังคม 

4. การคาดการณ์และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในอนาคต 

5. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  และตัดสินใจว่าอะไรคือเป้าหมายที่พวกเราต้องท าให้ส าเร็จ 

6. การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่น าไปสู่ผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 

                   
          

                    
              /

      

                   
        

               
                
                  

                   
                 
               

                
                  

         
                 
            

                  
            

           (Feedback)

 

รูปที่ 4.1  ส่วนประกอบของกระบวนการวางแผนองค์กร  

ที่มา: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2554) 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการวางแผน เรียกว่า  แผนการ (Plan)  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีความชัดเจน  ท าให้ทีมงานมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพ่ือให้
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

บรรลุถึงผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ดังนั้นแผนการจึงถือเป็นแถลงการณ์  แผนการจะน าไปสู่การลงมือ
ปฏิบัติ  การลงมือปฏิบัติก่อให้เกิดผลลัพธ์  และบางส่วนของการวางแผนก็คือการเรียนรู้จากผลลัพธ์  
ส าหรับในบริบทดังกล่าว  กระบวนการวางแผนจะถูกติดตามจากการใช้งาน  ซึ่งจะถูกตรวจสอบโดย
มาตรการการควบคุม  เพื่อจัดเตรียมเป็นผลป้อนกลับไปสู่การวางแผนเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

1. การพัฒนาระบบและการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

ความจริงแล้วการสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเพ่ือใช้งานในองค์กร ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงองค์กรเช่นกัน เนื่องจากระบบสารสนเทศใหม่ที่จะถูกน ามาใช้งาน ใช่ว่าจะท าการติดตั้ง
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แล้วถือว่าจบ แต่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย เช่น การ
เปลี่ยนแปลงในด้านทักษะงาน การจัดการ และองค์กร ดังนั้นเมื่อมีการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ 
นั่นหมายถึงองค์กรก าลังมีการออกแบบหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรใหม่อยู่ ซึ่งผู้สร้างระบบจะต้องเข้าใจถึง
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน โดยเฉพาะกระบวนการธุรกิจและภาพรวมขององค์กรทั้งหมด 

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้หลายระดับ
ด้วยกัน ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กน้อย จากนั้นก็ค่อย ๆ เข้มข้นขึ้น  จนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก ระดับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรทั้ง 4  ชนิด ที่เป็นผลพวงมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งสิ้น อันได้แก่ ระบบงานแบบอัตโนมัติ  (Automation)  การเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน  

(Rationalization)  การปรับรื้อระบบใหม่  (Reengineering)  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่องค์กรที่มี
ความเป็นเลิศ  (Paradigm Shifts)  ซ่ึงแต่ละระดับต่างก็มีท้ังผลดแีละความเสีย่งท่ีแตกต่างกันไป 

รูปแบบทั่วไปขององค์กรที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ก็คือ 
ระบบงานอัตโนมัติ  ซึ่งสืบเนื่องมาจากการน าไอทีมาประยุกต์ใช้งาน  โดยความต้องการในอันดับแรกของ
ภาคธุรกิจทั่วไปที่น าไอทีมาใช้ก็คือ การท างานแบบอัตโนมัตินั่นเอง  เพ่ือให้พนักงานสามารถใช้ระบบเพ่ือ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เช่น  การค านวณค่าแรง  การพิมพ์เช็คสั่งจ่ายแบบ
อัตโนมัติ  และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

การเปลี่ยนแปลงองค์กรในระดับที่ลึกขึ้นไปอีก  ที่สืบเนื่องมาจากระบบอัตโนมัติก็คือ  การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน  นั่นก็คือ  การปรับปรุงขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ที่ประกอบ
ไปด้วยกฎเกณฑ์และวิธีการชัดเจน  ที่น ามาใช้กับการปฏิบัติงานให้มีความกระชับยิ่งขึ้น  ตัวอย่างเช่น  
กระบวนการจัดส่งสินค้าเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า  (Order  Fulfillment)  จะมีผู้เกี่ยวข้อง
มากมาย  เริ่มต้นจากแผนกขายได้รับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า (ทั้งในและต่างประเทศ)  จากนั้นใบสั่ง
ซื้อก็จะถูกส่งผ่านไปยังส่วนงานบัญชี  เพ่ือช าระค่าสินค้า  และในกรณีที่ลูกค้าเลือกช าระเงินด้วยบัตร
เครดิต ก็จะมีระบบตรวจสอบเพ่ือขออนุมัติวงเงิน  ครั้นเมื่อผ่านการอนุมัติจากธนาคาร  ส่วนงานผลิตก็
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จะด าเนินการน าสินค้าจากคลัง  เพ่ือบรรจุหีบห่อเป็นพัสดุภัณฑ์  จากนั้นใบเสร็จรับเงินพร้อมใบก ากับ
สินค้าก็จะถูกสั่งพิมพ์โดยแผนกบัญชี  เพ่ือให้พนักงานส่งของแนบไปพร้อมกับพัสดุภัณฑ์จนกระทั่งส่งถึง
มือลูกค้า  ทั้งนี้ในระหว่างการน าส่งสินค้า  ลูกค้ายังสามารถติดตามพัสดุภัณฑ์ของตนผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท  เพ่ือตรวจสอบว่าขณะนี้ของที่ตนสั่งนั้น  ก าลังถูกเคลื่อนย้ายหรือเดินทางมาอยู่  ณ  จุดใด  ซึ่ง
หากปราศจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานเหล่านี้  ซอฟต์แวร์ทางเว็บเซอร์วิสและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง  ก็คงมิได้ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การเปลี่ยนแปลงองค์กรที่มีพลังสูงมากกว่าเดิมก็คือ การปรับรื้อระบบใหม่ หรือ การปรับรื้อ
กระบวนการธุรกิจใหม่ (Business  Process  Reengineering :  BPR)  ซึ่งหมายถึงกระบวนการธุรกิจ
เดิมที่ด าเนินการอยู่นั้น  จะได้รับการวิเคราะห์  การปรับให้ง่ายขึ้น  และการออกแบบใหม่  โดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  องค์กรสามารถท าการคิดใหม่  และปรับกระบวนการทางธุรกิจให้มีความ
กระชับ  และรวดเร็วยิ่งขึ้นได้  รวมถึงมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วย  การไหลของงาน   (Work  Flows)  จะ
ได้รับการปรับรื้อใหม่ทั้งหมดอาจมีการรวบบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน  ตัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออกไป  
รวมถึงการขจัดงานที่ซ้ าซ้อนออกไป  และความพยายามปรับกระบวนการท างานที่ยังคงต้องใช้กระดาษ
อยู่  ซึ่งหากถูกก าจัดออกไปได้ก็จะเป็นการดี  การปรับรื้อระบบใหม่จัดเป็นการเปลี่ ยนแปลงที่ต้องใช้
ความทะเยอทะยาน  และความพยายามสูงกว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานมาก  เนื่องจาก
ต้องการวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาใช้จัดองค์ประกอบของกระบวนการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้
อย่างไร 

ตัวอย่างของการปรับรื้อระบบใหม่  ที่มักได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางก็คือ  บริษัท Ford  

Motor  ที่ได้รับปรับรื้อระบบประมวลผลใบก ากับสินค้าแบบไร้กระดาษ   (Invoice less Processing)  
ที่ช่วยลดอัตราก าลังคนในแผนกบัญชีเจ้าหนี้ได้ถึง 75 % จากพนักงานทั้งหมด 500  คน  ในสาขาฝั่ง
อเมริกาเหนือ  ซึ่งแต่เดิม  เสมียนบัญชีเจ้าหนี้ต้องเสียเวลาไปกับการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง  ระหว่าง
ใบสั่งซื้อ  การรับเอกสาร  และใบก ากับสินค้าแต่เมื่อมีการปรับรื้อระบบใหม่แล้ว  เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ
เพียงแค่ป้อนใบสั่งซื้อลงไปในฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สามารถถูกตรวจสอบจากแผนกรับสินค้าเมื่อมีสินค้า
ส่งมาถึง  หากสินค้าท่ีได้รับตรงกันกับที่สั่งซื้อ  ระบบก็จะสั่งพิมพ์เช็คสั่งจ่าย (ช าระหนี้) โดยอัตโนมัติเพ่ือ
ส่งให้กับผู้ขาย  ท าให้ผู้ขายไม่ต้องส่งใบก ากับสินค้ามาให้อีก 

อย่างไรก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานและการปรับรื้อระบบใหม่ ยังมีข้อจ ากัดใน
บางส่วนของธุรกิจ  ระบบสารสนเทศใหม่สามารถส่งผลกระทบแบบสุด ๆ ในเรื่องของการออกแบบ
องค์กรทั่วทั้งระบบ  ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและแปลงแนวความคิดและแปลงความเป็น
ธรรมชาติของธุรกิจนั้น ๆ ให้ลุล่วงส าเร็จลงได้ดังตัวอย่างธุรกิจขนส่งและบรรทุกสินค้าระยะไกล (บริการ
ทั้งระดับภูมิภาคและข้ามทวีป) ของบริษัท  Schneider  National  ได้น าระบบสารสนเทศใหม่มา
เปลี่ยนแปลงแบบจ าลองธุรกิจของตน  และสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาเพ่ือจัดการงานด้านโลจิสติกส์ให้แก่
บริษัทอ่ืน ๆ โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจแบบถอนรากที่เรียกว่า  การปรับเปลี่ยนกระบวน
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ทัศน์สู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ  (Paradigm  Shift)  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดใหม่ในเรื่องธรรมชาติของ
ธุรกิจและธรรมชาติขององค์กร  ส่งผลให้ทางบริษัทกลายเป็นผู้น าระดับโลกในการขนส่งและการบริการ
ขนส่งระยะไกล 

และด้วยการปรับรื้อระบบใหม่และการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์  จัดเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงที่
มีความเสี่ยงสูง  ดังนั้นองค์กรที่ด าเนินการด้วยวิธีนี้  จึงมักล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่  เพราะว่าเป็นวิธีการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรที่ต้องใช้เวลายืดเยื้อ  และยากต่อการควบคุม  แต่ท าไมหลายองค์กรจึงคิดอยาก
เปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน  ก็เพราะว่าผลตอบแทนที่สูง 
 

2. การวางแผนระบบสารสนเทศ 

ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้ อัตราการเจริญเติบโตจากการน าระบบสารสนเทศมาใช้งานตาม
องค์กรต่าง ๆ มีจ านวนสูงขึ้นมาก  ไม่ว่าจะเป็น ระบบ ERP, ระบบจัดการโซ่อุปทาน(SCM) , ระบบ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  และรวมถึงระบบอ่ืน ๆ ที่ถูกน ามาใช้บริการตามหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ส าหรับ
มุมมองด้านการลงทุนทางทรัพยากรของระบบเหล่านี้  ทั้งในด้านการเงินและในด้านอ่ืน ๆ เป็นสิ่งที่
พิสูจน์ได้แล้วว่า  มีความเสี่ยงสูงส าหรับกรณีที่ใช้งานกับธุรกิจขนาดใหญ่  อย่างเช่น  บริษัทใหญ่ ๆ 
จ านวนไม่น้อย  ได้ลงทุนระบบสารสนเทศอย่างระบบ ERP  หลายสิบล้านบาท  แต่ก็ประสบผลล้มเหลว  
แต่หากระบบถูกน าไปใช้งานแล้วเกิดผลส าเร็จขึ้นมา  ระบบใหม่ก็จะได้รับการยอมรับ  และสามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีการเพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานทางธุรกิจ  ที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดี  
จนได้รับผลก าไรในที่สุด  เหตุผลทั้งหลายที่จะสนับสนุนความส าเร็จเหล่านี้ได้ก็คือ  การวางแผนระบบ
สารสนเทศนั้นเอง 

ระบบสารสนเทศ  สามารถถูกสร้างขึ้นได้หลายวิธีด้วยกัน  อย่างเช่น  กรณีที่องค์กรมีแผนก
พัฒนาระบบสารสนเทศ  ก็อาจพัฒนาระบบขึ้นมาใช้งานเอง  หรือว่าจ้างบริษัทภายนอกพัฒนาระบบให้  
หรือซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาปรับใช้กับองค์กร  ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการวางแนวกล
ยุทธ์ทางไอที  กับกลยุทธ์ขององค์กรทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน  อย่างไรก็ตาม  ค าว่า  การวางแผนทางไอที 
(IT  Planning)   กับค าว่า  การวางแผนระบบสารสนเทศ   (IS  Planning)  ในที่นี้ถือว่าค าทั้งสอง
สามารถใช้ทดแทนหรือใช้สลับกันไปมาได้ 

2.1 ข้ันตอนการวางแผนระบบสารสนเทศ 

การวางแผนทางด้านไอทีหรือระบบสารสนเทศ  ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ อยู่เพียงไม่กี่
ขั้นตอนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผน เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ  อันประกอบด้วย  สร้าง
พันธกิจระดับองค์กรและพันธกิจทางไอทีขึ้นมา ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่อการน าไอทีมาใช้กับองค์กร 

สร้างกลยุทธ์ทางไอทีและยุทธวิธีขึ้นมา การวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามพันธกิจ
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และวิสัยทัศน์ การก าหนดงบประมาณเพ่ือมั่นใจได้ว่าสามารถเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ซึ่งเป็นไปดังรูปที่ 4.2  

             
(Corporate Mission)

              
(IT Mission)

                      
        

               
(IT Vision)

                         
       

               
(IT Strategic Plans)

                        

                  
(IT Tactical  Plans)

                      
                     

                    (Operation Planning)

                                    

         
รูปที่ 4.2  ขั้นตอนการวางแผนระบบสารสนเทศ 

ที่มา: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2554) 

 

อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนระบบสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น ควรเข้าใจ
ถึงความหมายพื้นฐานของค าเหล่านี้เสียก่อน 

พันธกิจ (Mission) หรือภารกิจ  เป็นจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานที่แสดงถึงเหตุผลว่า ท าไมองค์กรจึง
ถือก าเนิดมา  เป็นหลักการที่น ามาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ 
และถือเป็นกรอบการท างานของกลยุทธ์ในภาพรวมทั้งหมด เพ่ีอน าไปสู่กลยุทธ์ระดับหน้าที่  (Function 

Strategies) ที่มุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ท่ีจะต้องท า ภารกิจที่ต้องท า  และไม่ท าไม่ได้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) จะบอกให้รู้ถึงสิ่งที่องค์กรอยากจะเป็น หรือต้องการจะเป็นในอนาคต 

เพ่ือให้รู้ทิศทางขององค์กรที่จะเดินไปในอนาคต โดยค าประกาศในวิสัยทัศน์ ควรเป็นถ้อยค าที่สามารถ
ปลุกเร้าให้สมาชิกในองค์กร  มีความมุ่งม่ันที่จะพยายามยกระดับเพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคต 

และจากความหมายของค าทั้งสองข้างต้น จึงท าให้ทราบถึงความแตกต่างได้ว่า พันธกิจช่วยตอบ
ค าถามให้รู้ว่าองค์กรคือใคร (Who we are?) และองค์กรท าอะไร (What we  do?) โดยบอกถึงสิ่งที่
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องค์กรก าลังท าอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่วิสัยทัศน์  จะบอกถึงสิ่งที่องค์กรจะมุ่งไปสู่อนาคต  และต่อไปนี้
เป็นตัวอย่างวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ :คณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ  เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นน าระดับโลก 

พันธกิจ : 

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ต้องผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางที่มี
คุณภาพ  และมีเอกลักษณ์  ต้องพัฒนาระบบและกลไกด้านการศึกษา  วิจัย  บริการวิชาการ  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. ผลิตแพทย์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์  ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  
ใฝ่รู้ 

และมีเจตคติในการให้บริการทางการแพทย์และสารธารณสุข 

2. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
3. ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ  เสมอภาคและสร้างความพึง

พอใจ 

ให้ผู้รับบริการ 

4. ให้บริการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับชาติ  และนานาชาติ 
5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอนการวิจัย  บริการวิชาการและบริการทาง 

การแพทย์ในระดับนานาชาติ 
6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย 

7. สืบค้น  แสวงหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

8. ตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
9. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือประชาคมในองค์กร 

จะพบว่าตัวอย่างค าประกาศในวิสัยทัศน์ข้างต้น ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นเพ่ือยกระดับให้เป็น
โรงเรียนแพทย์ชั้นน าในระดับสากล  เพ่ือปลุกเร้าให้เหล่าบรรดาสมาชิกมีความมุมานะ  และพร้อมที่จะ
ยกระดับตนเองไปสู่อนาคตให้จงได้  ซึ่งเป็นลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี  ส่วนถ้อยแถลงในพันธกิจ  เมื่อใคร
ได้อ่านก็รู้ว่าเป็นองค์กรใด  ท าอะไร  และสิ่งที่องค์กรก าลังท าในปัจจุบัน 

พันธกิจจัดเป็นส่วนส าคัญมากต่อการที่จะให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ  โดยจะ
เป็นข้อความที่สื่อสารให้รับรู้ว่า  เราจะไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จได้อย่างไร  ส าหรับพันธกิจทางไอ 

ถือเป็นส่วนประกอบส าคัญของพันธกิจในภาพรวมทั้งหมด  ซึ่งจะต้องมีความเข้ากันได้กับพันธกิจในภาพ
ใหญ่  โดยถ้อยแถลงของพันธกิจทางไอที  ปกติอาจมีเพียงย่อหน้าเดียวหรือหลายย่อหน้าก็ได้  ที่อธิบาย
ถึงบทบาทของไอทีในองคก์ร  และบ่อยครั้งทีเดียว  ที่พันธกิจทางไอทีและวิสัยทัศน์ไอที  ถูกน ามารวมกัน
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เป็นถ้อยแถลงเดียวกัน  โดยผู้จัดการฝ่ายไอทีจะน าบางส่วนของถ้อยแถลงในพันธกิจหรือในเอกสารอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  มาร่างเป็นวิสัยทัศน์ลงในกระดาษ  ร่างดังกล่าวก็คือ  วิสัยทัศน์ไอที  (IT  Vision)    ซึ่ง
เป็นร่างเกี่ยวกับรายการที่เราอยากได้  ที่แสดงถึงการรวมตัวกันของฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  และเครือข่าย
อย่างดีเลิศ (ในอุดมคติ) ในการสนับสนุนเป้าหมายในภาพรวมขององค์กรได้อย่างลงตัว  ตัวอย่างเช่น  (1) 
พนักงานสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลหรือแอปพลิเคชั่นทางธุรกิจขององค์กร  เพ่ือใช้ทรัพยากรข้อมูลต่าง ๆ 
ได้จากคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ (2) พีซีคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายแลน  
และสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้บริการอีเมล  อินเทอร์เน็ต  อินทราเน็ต  และเอ็กซ์ทรา
เน็ต ผ่านการเชื่อมต่อด้วยบรอดแบนด์ เน็ตเวิร์ก  และ(3)  ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัท
ผ่านเว็บไซต์ได้  หรืออีกหนึ่งตัวอย่างจาก amazoo.com ก็คือ  การน านวัตกรรมทางไอทีมาใช้เพ่ือ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บและระบบการด าเนินงาน  เพ่ือบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของลูกค้า  (Fulfillment)  จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จขององค์กร  ทั้งนี้
รายการในวิสัยทัศน์ดังกล่าว  สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามความต้องการของธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลง  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงหรือ CIO จะเป็นผู้พัฒนาแผนกลยุทธ์ส าหรับการใช้ไอทีในองค์กร
ขึ้นมาโดยแผนการดังกล่าวจะมุ่งประเด็นถึงการน าเทคโนโลยีอะไรมาให้พนักงาน  ลูกค้า  และผู้ขาย
ปัจจัยการผลิตได้ใช้งาน  และจะต้องใช้งานอย่างไร  โดยจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่รองรับการขยายเพ่ือใช้
งานในอนาคตด้วย  เนื่องจากเทคโนโลยีด้านไอทีรุดหน้าอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นโดยปกติแผนกลยุทธ์ทางไอ
ทีจึงมักมีการวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้งานไม่นานเกินกว่า  5  ปี  อย่างไรก็ตาม  การ
ปรับปรุงบริการด้วยการน าไอทีมาใช้ให้บรรลุผลส าเร็จ  จะต้องอาศัยความรู้  และความพร้อมใจของ
ทีมงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ผู้บริหารต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับ
พนักงานระดับล่าง  ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานกับระบบโดยตรง  ทั้งนี้บุคคลที่เป็น  CIO  จะเป็นตัวเชื่อม
ประสานและสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูง  (หน่วยธุรกิจ) กับหัวหน้าฝ่ายไอที (ฝั่งเทคโนโลยี) ซึ่งเป็น
ผู้บริหารระดับกลาง  จากนั้นหัวหน้าฝ่ายไอทีก็จะเชื่อมต่อไปยังผู้บริการระบบไอที  (IT  Vendor)  หรือ
ทีมงานโปรแกรมเมอร์  เพื่อน าไปสู่การจัดหาระบบสารสนเทศในที่สุด 

จากรูปที่ 4.2 จะพบว่าเป้าหมายหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่อยู่ใน  แผนกลยุทธ์ไอที  (IT 

Strategic  Plan) จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ไอทีและกลยุทธ์ ซึ่งได้นิยาม
ถึงแนวคิดอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรที่ควรจะท าเพ่ือบรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
แผนกลยุทธ์ไอทีจะถูกน ามาแตกเป็น แผนยุทธวิธีไอที (IT Tactical Plans) ซึ่งเป็นแผนระยะสั้นที่
ก าหนดวิธีการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ไอทีโดยประกอบด้วยวัตถุประสงค์และแนวทางที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ  ซึ่งเป็นค าประกาศเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจะบรรลุ  เป็นค ามั่นสัญญาหรือข้อผูกมัดที่ต้องท า 
เพ่ือให้บรรลุผลภายในกรอบเวลาที่ก าหนด  ด้วยการมุ่งเน้นถึงรายละเอียดว่าเราจะเดินไปสู่เป้าหมายที่
ส าเร็จได้อย่างไร ปกติวัตถุประสงค์จะประกอบไปด้วยทรัพยากรที่ถูกจัดซื้อมาหรือได้รับการพัฒนาขึ้นมา
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ก็ได้ นอกจากนี้วัตุประสงค์ยังสามารถแตกออกเป็น แผนปฏิบัติการ (Operation Planning) ที่มี
รายละเอียดความเป็นเฉพาะมากขึ้น  ตัวอย่างเช่น  โครงการในแต่ละโครงการ  ปกติส่วนงานบริหารจะ
มอบหมายให้ผู้จัดการโครงการและทีมงานเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น การจัดซื้อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการ
บริการจากผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมเงินลงทุนที่ได้ร้องของงบประมาณไป  เมื่อฝ่ายการเงินได้ตอบ
รับการอนุมัติ บริษัทก็จะน าเงินไปช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งอาจช าระเป็นงวดหลายเดือน  หรือหลายปี
ซึ่งเป็นไปตามโครงการที่ระบุ 

หากพิจารณาดูดี ๆ แล้วจะพบว่า  การวางแผนทางไอทีก็มิได้มีความแตกต่างไปจากการวางแผน
ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรเลย  โดยเริ่มต้นจากการตรวจดูว่าทรัพยากรที่จะ
ถูกน ามาใช้งานนั้น  จะส่งผลเพ่ือบรรลุไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร  อย่างไรก็ตาม  ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปี
มานี้  การเติบโตทางด้านสัดส่วนของเงินกองทุนทางไอทีนั้น  ได้ถูกใช้จ่ายไปกับค่าซอฟต์แวร์  ซึ่งเป็น
การซื้อและการดัดแปลงซอฟต์แวร์มากกว่าที่จะเป็นการพัฒนาด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้บริษัท
ภายนอกพัฒนาระบบให้ 

การพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่มาจากหลายแหล่งที่มาด้วยกัน  รวมถึง
ผู้ใช้  แหล่งที่มาส าหรับระบบใหม่  การแข่งขันชิงชัยทางการตลาดเป็นสภาพแวดล้อมแรงกดดัน  
(Competitive  Environment)  ที่ก่อให้เกิดสมาชิกมากมายขององค์กร  ที่มีใช่มีแค่เพียงผู้จัดการอาวุโส
เท่านั้นที่จะเป็นผู้สร้างความคิดใหม่ ๆ เพียงผู้เดียว  และโดยส่วนใหญ่แล้ว  ความคิดหรือไอเดียใหม่ ๆ 
จะมาจากการวางแผนทางไอที  แต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายองค์กรด้วยกันได้ ใช้วิธีตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมา  ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ใช้ (Users)  ผู้เชี่ยวชาญทางไอที (IT Professionals) ผู้จัดการตามสายงาน
ต่างๆ (Line Managers) และผู้จัดการอาวุโส (Senior Management) โดยมีความเป็นไปได้ที่สูงทีเดียว  
 2.2 การวางแผนเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เป้าหมายหลักและข้อได้เปรียบของการวางแผนประการหนึ่งก็คือ  ความเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  (Standardization)  โดยเมื่อผู้บริหารได้ตัดสินใจต่อการน าทรัพยากรทางไอทีมาใช้ตามหน่วย
ธุรกิจทั้งหมดอย่างแน่นอนแล้ว  (ไม่ได้ค านึงถึงเรื่องหน้าที่หรือท าเลที่ตั้ง) การวางแผนเพ่ือให้มาตรฐาน
เดียวกันด้วยการใช้สินค้าท่ีเหมือน ๆ กัน  ย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ประหยัดต้นทุน  เมื่อองค์กรตัดสินใจซื้อฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เหมือน ๆ กัน  
โดยมีมาตรฐานเดียวกัน (เช่น เลือกใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ HP ทั้งหมด  หรืออยู่ในตระกูล
เดียวกัน)  และน ามาใช้งานตามหน่วยธุรกิจทุกส่วน ย่อมมีอ านาจการต่อรองที่สูง องค์กรสามารถต่อรอง
ราคาให้ต่ าลงได้อีกจากผู้ขาย  ซึ่งอาจเป็นการซื้อคอมพิวเตอร์ในทุกระดับ  เช่น  เมนเฟรม  มิดเรนจ์  
และพีซีคอมพิวเตอร์ รวมถึงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์  ก็เป็นไปตามท านองเดียวกัน 
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2.2.2 การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ  เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการอบรมการใช้งานแก่พนักงาน  
เนื่องจากความแตกต่างของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานมีน้อย  ช่วยลดเวลาการฝึกอบรม  ใช้แรงงานในการ
ฝึกอบรมไม่มากส่งผลต่อการประหยัดต้นทุน 

2.2.3 การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เมื่อคอมพิวเตอร์รุ่นต่างๆ และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้
งาน เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด  ไม่ค่อยมีความแตกต่าง  งานสนับสนุนย่อมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น พีซีคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นรุ่นเดียวกัน  เหมือน ๆ กัน ย่อมส่งผลให้ทีมงาน
สนับสนุนทางไอที มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ค่อนข้างดี  รวมถึงการติดตั้งโปรแกรมไดรเวอร์  เพ่ือจัดการกับอุปกรณ์ก็ด าเนินการได้โดยง่าย  ซึ่ง
สามารถใช้ไดรเวอร์แทนกันได้หากอยู่ในเครื่องตระกูลเดียวกัน ส าหรับส่วนการจัดหาบุคลากรเพ่ือท างาน
ในหน้าที่ดังกล่าวก็จัดหาได้ง่ายกว่า รวมถึงการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานที่มีต่อส่วนงานสนับสนุน 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ  ยักษ์ใหญ่ทางไอทีอย่างบริษัท  Hewlett – Packard ที่ได้พยายาม
สร้างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด  โดยบริษัทเป็นผู้น าของโลกในการผลิต
เครื่องพีซีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์  และเครื่องพิมพ์  รวมถึงเป็นที่ปรึกษางานบริการในปี ค.ศ.2003  ทาง
บริษัทได้จัดท าแผนโปรแกรมระยะเวลา 5 ปี  ที่หวังจะตัดลดต้นทุนทางด้านไอทีจาก 3.04 พันล้าน
ดอลลาร์  ลงมาเป็น 2.11 พันล้านดอลลาร์  ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากศูนย์กลางและการริเริ่มหา
ทางออกในด้านอื่น ๆ ทางฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจลดความแตกต่างในชนิดเซิร์ฟเวอร์จากจ านวน  19,000  
ลดลงมาเป็น 10,000 และโปรแกรมประยุกต์จากจ านวน  5,000  ลดลงมาเป็น 1,500  เพ่ือให้ความ
แตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ลดลง  ดังตัวอย่างเช่น  โปรแกรมประยุกต์ที่จัดหามาได้นั้น  มีความแตกต่างกัน
ถึง  84  ตัว  ทางบริษัทจะวางแผนให้ใช้งานด้วยการลดลงเหลือเพียง 5 ตัวเท่านั้น  ซึ่งบริษัทหวังเพ่ือจะ
ตัดลดต้นทุนด้านการสนับสนุนโปรแกรมท่ีต้องเสียไปกว่า 80% ให้เหลือเพียง 20% การก าหนดให้โมเดล
หรือรุ่นของคอมพิวเตอร์  ให้มีรุ่นที่แตกต่างกันน้อยลง  รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ก็เช่นกัน  ส่งผลให้เกิด
ความเป็นมาตรฐานเดียวกันสูง  และช่วยลดต้นทุนได้ในที่สุด  และการด าเนินการดังกล่าวส่งผลต่อลูกค้า
ที่เลือกใช้โซลูชั่นของ  HP  โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จ านวน
มาก  ท าให้องค์กรนั้นสามารถจัดการกับทรัพยากรทางไอทีได้ง่ายขึ้น  สะดวกขึ้น  และประหยัดต้นทุน  
ด้านการปฏิบัติงาน  รวมถึงงานสนับสนุนก็สามารถจัดการได้ง่ายขึ้นเช่นกัน 

2.3 จากการวางแผนสู่การพัฒนา 

ภายหลังจากการวางแผนระบบสารสนเทศใหม่  ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจว่าจะน าไปสู่
การบรรลุผลของระบบได้อย่างไร  โดยค าว่าระบบในที่นี้หมายถึงซอฟต์แวร์นั่นเอง เช่น ระบบบัญชี 
ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบจัดการโซ่อุปทาน เป็นต้น ส าหรับทางเลือกของการได้มาซึ่งระบบ
ดังกล่าวสามารถมาจากหลายแนวทางด้วยกัน เช่น การซื้อหน่วยงานภายในพัฒนาขึ้นเอง และการว่าจ้าง
หน่วยงานภายนอก ขั้นตอนการพัฒนาระบบตามประเพณีนิยมที่ใช้กันมายาวนาน คือ วงจรการพัฒนา
ระบบ  ที่ประกอบด้วยระยะต่าง ๆ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ  จนกระทั่งได้ระบบมาใช้งาน  โดยวงจร
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ดังกล่าว  ท าให้เราทราบถึงกิจกรรมที่ส าคัญ ๆ ในแต่ละระยะ  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และ
น าไปสู่การด าเนินงานตามกิจกรรมเหล่านั้น  จนกระทั่งส าเร็จและได้ระบบตามท่ีต้องการ 

 

3. วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 

วงจรการพัฒนาระบบ  หรือ  SDLC  จัดเป็นวิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิมที่ถูกใช้งานมา
ยาวนาน  แต่ในปัจจุบันก็ยังคงถูกน ามาอ้างอิงใช้งาน  หรือน ามาปรับใช้กับงานพัฒนาระบบเสมอ  
เนื่องจากมีกรอบการท างานที่มีโครงสร้างชัดเจน  เข้าใจง่าย  มีการล าดับกิจกรรมที่ต้องท าก่อนหลังใน
แต่ละระยะ  เพื่อให้ทีมงานได้เข้าใจถึงกิจกรรมพ้ืนฐาน  ขอบเขต  และรายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละระยะ  
ซึ่งประกอบไปด้วยระยะต่าง ๆ ดังนี้  

ระยะที่ 1 :  การวางแผนโครงการ 

ระยะที่ 2 :  การวิเคราะห์ 
ระยะที่ 3 :  การออกแบบ 

ระยะที่ 4 :  การน าไปใช้ 
ระยะที่ 5 :  การบ ารุงรักษา 

3.1 ระยะที่ 1:  การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) 

การวางแผนโครงการ  จัดเป็นกระบวนการพ้ืนฐานบนความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า  ท าไม 
(Why) ต้องสร้างระบบใหม่ ทีมงานต้องด าเนินการต่อไปอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการสร้างระบบใหม่ 
ขั้นตอนแรกก็คือ ต้องมีจุดก าเนิดของระบบงาน (Project Initiate) โดยจุดก าเนิดของระบบงานสามารถ
เกิดขึ้นได้จากแรงกดดันจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อองค์กรต้องน ามาพิจารณาปรับปรุง
ระบบใหม่ อันประกอบด้วย ผู้ใช้ร้องขอให้ปรับปรุงระบบใหม่ ผู้บริหารระดับสูงต้องการพัฒนาระบบใหม่ 
ปัญหาและข้อผิดพลาดของระบบงานปัจจุบัน แรงกดดันจากภายนอก  เช่น  เทคโนโลยี  และคู่แข่งขัน 

นอกจากปัจจัยข้างตันแล้ว  ยังสามารถใช้แนวคิดของค าว่า PIECES มาประยุกต์ใช้ก็ได้ โดย
แต่ละตัวอักษรของค าดังกล่าวความหมายว่า 

P (Performance): 

I (Information): 

E (Economics): 

C (Control): 

E (Efficiency): 

S (Service): 

 

ความต้องการให้มีการปรับปรุงด้านการปฏิบัติงาน 

ความต้องการให้มีการปรับปรุงด้านข้อมูลสารสนเทศ 

ความต้องการให้มีการควบคุมต้นทุน  ค่าใช้จ่าย 

ความต้องการให้มีระบบควบคุม  และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 
ความต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ความต้องการให้ปรับปรุงงานบริการให้ดียิ่งขึ้น  มีผลทั้งต่อลูกค้าและ
พนักงาน 
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ครั้นเมื่อเกิดความต้องการปรับปรุงระบบงานขึ้นมาแล้ว  จึงเป็นจุดเริ่มต้นบทบาทของตัว
นักวิเคราะห์ระบบ  โดยนักวิเคราะห์ระบบ (System  Analyst)  เป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ประสานการ
ติดต่อกับบุคคลในระดับต่าง ๆ เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและความต้องการขององค์กร  ด้วยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ  นักวิเคราะห์ระบบจะมีความรู้ทางธุรกิจที่ดี  มีความ
เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ  เพ่ือน าไปสู่การได้มาของระบบที่สามารถ
น ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด  และตรงตามความต้องการของผู้ใช้   

บทสรุปของระยะการวางแผนโครงการ  ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ก าหนด
ปัญหาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การบริหารโครงการ  เพื่อควบคุมกิจกรรมการพัฒนาระบบให้
ด าเนินไปด้วยดี 

3.2 ระยะที่ 2: การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 

ระยะการวิเคราะห์จะต้องมีค าตอบเกี่ยวกับค าถามว่าใคร (Who) เป็นผู้ที่ใช้ระบบ และมี
อะไรบ้าง (What) ที่ระบบต้องท า ในระยะนี้ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องด าเนินการในขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เพ่ือน ามาพัฒนาแนวความคิดส าหรับระบบใหม่ 

วัตถุประสงค์หลักของระยะการวิเคราะห์ก็คือ จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจในความ
ต้องการต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมา  ดังนั้น การรวมรวบความต้องการ (Requirements Gathering) จึง
จัดเป็นงานส่วนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ โดยข้อมูลความต้องการเหล่านี้ นักวิเคราะห์ระบบจะน ามา
วิเคราะห์เพื่อที่จะประเมินว่าควรมีอะไรบ้างที่ระบบใหม่ต้องด าเนินการ 

Business Process

Business Information

Business Rules

Requirements 

Gathering and Analysis

Requirements 

Specification

 
รูปที่ 4.3 การรวบรวมข้อมูลหรือความต้องการจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อน ามาสรุปเป็นข้อก าหนด 

ที่มา: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2554) 

 

นักวิเคราะห์ระบบสามารถรวบรวมความต้องการต่าง ๆ ได้จากการสังเกตการณ์  จากการ
ท างานของผู้ใช้ การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์  หรือการจัดท าแบบสอบถาม  การอ่านเอกสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของระบบงานปัจจุบัน  ระเบียบกฎเกณฑ์ของบริษัท  และการมอบหมายต าแหน่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ซึ่งในช่วงของการรวบรวมข้อมูลความต้องการ  ก็จะได้พบปะกับผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ ท าให้
รับรู้ถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แนะน าโดยผู้ใช้ ดังนั้นการรวบรวมความต้องการ  จึง
จัดเป็นกิจกรรมส าคัญเพ่ือค้นหาความจริงและต้องท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน   
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หลังจากน าความต้องการต่าง ๆ มาสรุปเป็นข้อก าหนดที่ชัดเจนแล้ว  ขั้นตอนต่อไปก็คือ  
นักวิเคราะห์ระบบจะน าข้อก าหนดเหล่านั้นไปพัฒนาออกมาเป็นความต้องการของระบบใหม่  โดย
เทคนิคดั้งเดิมที่นิยมก็คือ  การพัฒนาแบบจ าลองกระบวนการ ซึ่งเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการและข้อมูลในระบบ และต่อไปก็ด าเนินการพัฒนาแบบจ าลองข้อมูล ขึ้นมาเพ่ือ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่น ามาใช้สนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ  

บทสรุปของระยะการวิเคราะห์  ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

2. สร้างข้อก าหนดความต้องการ 

3. สร้างแบบจ าลองกระบวนการ 

4. สร้างแบบจ าลองข้อมูล 

3.3 ระยะที่ 3: การออกแบบ (Design Phase) 

ระยะการออกแบบ  จะน าแบบจ าลองเชิงตรรกยะที่ถูกสร้างขึ้นจากระยะการวิเคราะห์  มา
สร้างเป็นแบบจ าลองเชิงกายภาพเพ่ือน าไปสู่การออกแบบทางออกของระบบได้อย่างไร (How) โดยการ
ออกแบบระดับสูงจะประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมส าหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์ 
ฐานข้อมูลยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการ ส่วนการออกแบบระดับต่ าลงมา ก็จะ
ประกอบด้วย การพัฒนาอัลการิทึมและโครงสร้างข้อมูลที่จ าเป็นต่อการน าไปพัฒนาโปรแกรม 

อย่างไรก็ตามกิจกรรมของระยะการออกแบบที่ส าคัญ คือ การจัดหาระบบ (System 

Acquisition)ซ่ึงแต่ละวธิต่ีางก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป  ดังรายละเอียดต่อไป 

3.3.1 การพัฒนาโปรแกรมขึ้นเอง (ln-house/Custom Development) หมายถึง  
หน่วยงานจะมีการจัดตั้งแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมา  และใช้บุคลากรขององค์กรเป็นผู้พัฒนา
ระบบ  โดยแนวทางดังกล่าวมีข้อดีและข้อเสียดังนี้ 

ข้อดี 
1. โปรแกรมท่ีพัฒนา สามารถตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้มากที่สุด  เนื่องจากเจ้าของระบบกับ

ทีมพัฒนาเป็นบุคลากรภายในองค์กรเดียวกัน  โดยไม่ต้องกังวลกับการปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

2. ลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เนื่องจากภายในองค์กรสามารถจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการ
ใช้งานเท่านั้น 

3. เนื่องจากทีมพัฒนาระบบเป็นบุคคลภายในองค์กร  จึงมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรเป็น
อย่างดีท าให้ผู้ใช้ระบบกับทีมงานมีความคุ้นเคย  ไม่ต้องมีสิ่งกังวลใดๆ 
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4. หากระบบเกิดข้อขัดข้อง  ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้บริการจากทีมงานภายในได้ทันที 
ข้อเสีย 

1. หน่วยงานระบบสารสนเทศ ต้องมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและเวลา กล่าวคือ อาจ
จ าเป็นต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทั้งในด้านการสรรหา การฝึกอบรม และเวลาที่ต้องใช้ไปกับการฝึกฝน 
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอ ต่อการร่วมกันพัฒนาระบบกับทีมงาน 

2. เอกสารประกอบโปรแกรม และแผนภาพระบบงานต่างๆ อาจไม่ได้รับการจัดท า หรือจัดท าแบบ
ไม่เป็นมาตรฐาน 

3. ไม่เหมาะกับระบบงานที่มีความซับซ้อนสูง  เนื่องจากทีมงานภายในองค์กรมีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญค่อนข้าจ ากัด เพราะอาจท าให้ระบบที่พัฒนานั้นไม่ส าเร็จตามที่คาดหวัง 

3.3.2 การซื้อโปรแกรมส าเร็จรูป (Package Software) เป็นการซื่อโปรแกรมส าเร็จรูป
พร้อมใช้งามได้ทันทีจัดเป็นวิธีที่มีความรวดเร็ว ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขึ้นมามาก การซื่อ
โปรแกรมส าเร็จรูปในปัจจุบันมีอยู่ 2 แนวทางหลัก ๆ ด้วยกันคือ (1) โปรแกรมส าเร็จรูปที่เหมาะกับ
ธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีจ าหน่ายอยู่ตามร้านค้าไอทีหรือตามเว็บไซต์ทั่วไป โดยมักเป็นโปรแกรมที่มีรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจคล้าย ๆ กัน เช่น ระบบบัญชี  ระบบซื้อมาขายไป  โดยมีราคาที่ไม่สูงมากนัก  ผู้ใช้
สามารถซื้อมาติดตั้งเพ่ือใช้งานบนเครื่องได้ด้วยตนเอง (2) โปรแกรมส าเร็จรูปขนาดใหญ่  เช่น  ระบบ 
ERP โปรแกรมเหล่านี้มักเป็นโปรแกรมจากต่างประเทศ  มีราคาสูง  และหากองค์กรตัดสินใจซื้อระบบนี้  
องค์กรอาจมีการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพ่ือเดินตามซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบมา  หรือผู้ขาย
ระบบ ERP ต้องปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม  กรณีที่
หน่วยงานที่ซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปนี้มาใช้  และต้องการซอร์สโค้ดเพ่ือน ามาปรับปรุงหรือจัดท าโมดูล
เพ่ิมเติมด้วยทีมงานภายในองค์กรเอง  ก็สามารถกระท าได้  แต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมโดยแนวทาง
ดังกล่าวมีข้อดีและข้อเสียดังนี้ 
 ข้อดี 

1. โปรแกรมส าเร็จรูปที่ซื้อมาสามารถน ามาใช้งานได้ทันที  รวดเร็ว (กรณีเป็นระบบขนาดเล็ก)  
2. โปรแกรมมีคุณภาพ  มีเอกสารประกอบการใช้งาน  หรือเอกสารเกี่ยวกับระบบครบถ้วนและ

เป็นไปตามมาตรฐาน 

3. หากโปรแกรมมีการปรับปรุงเวอร์ชั่น  ก็สามารถติดต่อกับตัวแทนจ าหน่ายเพ่ือท าการปรับปรุงได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  หรืออาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อย 

4. ได้รับการบริการและค าปรึกษาจากบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

ข้อเสีย 

1. ต้องคัดเลือกซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปจากบริษัทหรือตัวแทนจ าหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ  และ
ควรพิจารณาถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
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ตัดสินใจซื้อ  รวมถึงความมั่นคงของบริษัท เช่น หากบริษัทดังกล่าวปิดกิจการ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ลูกค้าท่ีใช้งานระบบ 

2. ค่าใช้จ่ายสูง  กรณีท่ีเป็นระบบงานขนาดใหญ่อย่างระบบ  ERP  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายหลักล้านขึ้นไป 

3. ผู้ใช้งานในองค์กร  จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม  และจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการทาง
ธุรกิจที่ระบบได้ออกแบบไว้เท่านั้น 

4. หากระบบเกิดข้อขัดข้อง  จ าเป็นต้องได้รับการปรึกษาจากบริษัทตัวแทนจ าหน่ายเท่านั้น 

3.3.3 การว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)  เป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก
เข้ามาพัฒนาและดูแลระบบให้ทั้งหมด  แทนที่จะใช้บุค-ใลากรภายในองค์กรเอง  เนื่องจากบุคลากร
ภายในองค์กร  อาจมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ  ไม่สามารถติดตามเทคโนโลยีได้ทัน  หรือองค์กร
ต้องการใช้ความสามารถหลักในการพัฒนาธุรกิจของตน  ส่วนงานในด้านอ่ืน ๆ ที่ตนไม่ถนัดก็ใช้วิธีการ
เอาต์เซอร์สแทน  ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาระบบด้วยการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกหรือการเอาต์
เซอร์สนั้น  ได้รับความนิยมสูงขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อเทียบกับอดีต  ซึ่งบริษัทเอาต์ซอร์สมักมีกลุ่มบุคลากรที่
มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  สามารถพัฒนาและ
ดูแลระบบที่มีความซับซ้อนได้อย่างดี  โดยแนวทางดังกล่าวมีข้อดีและข้อเสียดังนี้ 

ข้อดี 
1. เหมาะส าหรับองค์กรที่ไม่มีความพร้อมด้านการพัฒนาระบบงานด้วยตนเอง  องค์กรไม่ต้อง

ลงทุนเองเกี่ยวกับทรัพยากร และบุคลากร ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบริษัทเอาต์ซอร์สที่มีความพร้อมและ
ความช านาญเป็นผู้พัฒนาระบบและจัดสรรให้ 

2. หน่วยงานได้ใช้ระบบงานที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
3. มั่นใจได้ว่าจะได้ระบบตามความต้องการ  และส่งมอบระบบตรงเวลา 

4. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ซึ่งอาจมีการแบ่งช าระเป็นงวดรายเดือน รายปี แล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลง
กันในสัญญา 

5. การปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น  ท าให้ง่าย  เนื่องจากบริษัทเอาต์ซอร์สสามารถ
ปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

6. เอกสารเกี่ยวกับระบบงาน  มีครบถ้วน  เป็นระบบ  และมีมาตรฐาน 

ข้อเสีย 

1. บริษัทเอาต์เซอร์สที่มีศักยภาพสูงในประเทศไทยยังคงมีน้อย 

2. สูญเสียความลับขององค์กร 

3. องค์กรจ าเป็นต้องพ่ึงพาบริษัทเอาต์ซอร์สเพ่ือดูแลระบบให้ 
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4. อาจได้รับแรงต่อต้านจากพนักงานภายในองค์กร 

5. ค่าใช้จ่ายสูง 
ตารางที่ 4.1  ปัจจัยด้านต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพ่ือใช้กับระบบใหม่ 

ปัจจัยในการคัดเลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คะแนน 

สมรรถนะ (Performance) 

พิจารณาเกี่ยวกับความเร็ว  ปริมาณความจุและปริมาณงานท่ีสามารถท าได้ต่อหน่ึงหน่วยเวลา  
 

ต้นทุน  (Cost) 

เปรียบเทยีบราคาระหว่างราคาแบบเช่าซื้อกับราคาแบบซื้อสด  รวมต้นทุนเกี่ยวกับการด าเนินงานและ
การบ ารุงรักษา 

 

ความน่าเชื่อถือ  (Reliability) 

อะไรคือความเสี่ยงจากการท างานพลาด  และอะไรที่ต้องบ ารุงรักษา  อะไรคือวิธีการควบคมุ
ข้อผิดพลาด หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น  และวิธีการตรวจวินิจฉัย 

 

ความเข้ากันได้   (Compatibility) 

อุปกรณฮ์าร์ดแวร์ใหม่  มีความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิมหรือไม่? 
และสามารถน าไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของผู้คา้รายอื่นได้หรือไม่? 

 

เทคโนโลยี  (Technology) 

เทคโนโลยีของอุปกรณฮ์ารด์แวร์เหล่านี้  สามารถใช้งานไปได้อีกกี่ป?ี 

เทคโนโลยีนี้เสี่ยงต่อความล้าสมัยที่เร็วเกินไปหรือไม่? 
สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือไม่ อย่างไร? 

 

การยศาสตร์   (Ergonomics) 

อุปกรณ์ได้รับการออกแบบเพื่อความปลอดภัยจากการบาดเจ็บ  กรณีใช้งานนาน ๆ หรือไม?่ 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้ และอ านวยความสะดวกตอ่การใช้งานหรือไม่? 

 

การเชื่อมต่อ    (Connectivity) 

ง่ายต่อการน าไปเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย LAN,  WAN  รวมถึงเทคโนโลยีเครือข่ายอื่น ๆ หรือไม?่ 

 

การรองรับอัตราการเติบโตของระบบ  (Scalability) 

สามารถรองรับการประมวลผลจากความต้องการของผู้ใช้จ านวนมาก ๆ อนาคตไดห้รือไม่? รวมถึง
ปริมาณทรานแซกช่ันจ านวนมาก และความต้องการการประมวลผลในด้านอื่น ๆ 

 

ซอฟต์แวร์  (Software) 

ซอฟต์แวร์ระบบและแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ สามารถน ามาใช้งานไดด้ีกับฮาร์ดแวร์นี้หรือไม?่ 

 

การสนับสนุน  (Support) 

มีบริการหลังการขาย  การเรยีกใช้บริการเมื่อต้องการ และงานบ ารุงรักษาระบบหรือไม่? 
 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด  

   ที่มา: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2554)   

  



104 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

ตาราง 4.2 ปัจจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกซอฟต์แวร์เพ่ือใช้กับระบบใหม่ 
ปัจจัยในการคัดเลือกซอฟต์แวร์ คะแนน 

คุณภาพ (Quality) 

ซอฟต์แวร์มีคณุภาพ ปราศจากบั๊กหรือข้อผิดพลาดใด ๆ 

 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้ใช้ทรัพยากรที่ต่ าหรือไม่ ? เช่น ใช้เวลาประมวลผลในซีพียูไม่
มาก ใช้หน่วยความจ าไม่สิ้นเปลือง หรือใช้พื้นที่บนดิสก์น้อย 

 

ความยืดหยุ่น (Flexibility) 

สามารถน ามาใช้งานเพื่อจัดการกระบวนการธุรกิจได้ง่ายหรือไม ่? โดยไม่ต้องปรับปรุงส่วนงานหลักๆ 

 

ความปลอดภัย (Security) 

มีการจัดเตรียมขั้นตอนหรือวิธีควบคุมข้อผิดพลาด กับกรณีการท างานท่ีผิดพลาด และการใช้งานท่ี ไม่
ถูกต้องหรือไม ่? 

 

การเชื่อมต่อ (Connectivity) 

สามารถเข้าถึงเว็บ อินเทอร์เน็ต  อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ตได้งา่ยหรือไม่ ? รวมถึงการน าไปใช้งาน
ร่วมกับเว็บเบราเซอร์ หรือซอฟต์แวร์ด้านเครือข่ายอื่น ๆ  

 

การบ ารุงรักษา (Maintenance) 

จะมีการน าคุณสมบตัิใหม่ ๆ รวมถงึตัวอัปเกรดเพื่อแกไ้ขบั๊กของซอฟต์แวร์หรือไม่ ?  และสามารถ
ด าเนินการติดตั้งเพิ่มเตมิด้วยตนเองได้ง่ายหรือไม่ ? 

 

เอกสาร (Documentation) 

ซอฟต์แวร์ได้จัดเตรียมเอกสารไว้อย่างครบถ้วนหรือไม ่? และมีระบบการช่วยเหลือผ่านทางจอภาพหรือการ
ช่วยเหลือผ่านตัวแทนจ าหน่ายซอฟต์แวร์หรือไม ่? 

 

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

อุปกรณฮ์าร์ดแวร์ที่ใช้งานอยู่ มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการใช้งานกับซอฟต์แวร์ดังกล่าวไดด้ีหรือไม่ ? 
 

ปัจจัยด้านอืน่ๆ (Other  Factors) 

การพิจารณาเกี่ยวกับสมรรถนะ  ต้นทุน ความน่าเชื่อถือ ความเข้ากันได้ เทคโนโลยี การเช่ือมต่อ 

การรองรับอัตราการเติบโต และการสนับสนุน (สามารถน าค าถามการประเมินฮารด์แวร์จากรูปที่ 11.20มา
ประยุกต์ใช้เพิ่มเติมได้) 

 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด  

ที่มา: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2554) 
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ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีการจัดหาอุปกรณ์ระบบในแต่ละวิธี 
 

วิธีการจัดหาระบบ ข้อดี ข้อเสีย 

การจัดซื้อ จัดเป็นวิธีท่ีประหยัดทีสุ่ดในระยะยาวสามารถใช้งาน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากทรัพย์สินนั้น
เป็นกรรมสิทธ์ิของเรา 

ต้องช าระเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดยีว รวมถึง
เสี่ยงต่อการล้าสมัยในอนาคต และหากระบบ
เกิดปัญหา อาจจ าเป็นต้องรับผิดชอบเอง 

การเช่า เป็นสัญญาเช่าระยะสั้น มีความยืดหยุ่นสูง ใช้ได้ดี
ส าหรับระบบงานท่ีต้องการใช้เทคโนโลยีทีสู่งหรือ
ปรับเปลีย่นอยู่เสมอ รวมถึงการไมต่้องช าระเงินก้อน
ใหญ่ 

จัดเป็นวิธีท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด มเีพียงบาง
หน่วยงานเท่านั้นที่ให้บริการเช่า รวมถึงผู้เช่า 
อาจมีข้อจ ากัดในเรื่องการใช้งานอุปกรณ ์

การเช่าซื้อ การช าระค่างวด จะเท่ากันทุก ๆ งวด โดยไม่
จ าเป็นต้องช าระเงินก้อนใหญ่ จะได้รับกรบริการทีด่ี
จากผู้ให้บริการเช่าซื้อ ความเสี่ยงด้านความล้าสมัย
ของระบบมีน้อย และมีค่าใช้จ่ายทีน่้อยกว่าการเช่า 

มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการซื้อสด และอาจมี
ข้อจ ากัดด้านการใช้อุปกรณ์ เนื่องจาก
กรรมสิทธ์ิยังไมไ่ด้ ตกเป็นของเราจนกว่าจะ
ช าระค่างวดครบถ้วน 

ที่มา: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2554) 

 

จากตารางที่ 4.1-4.3 ระยะการออกแบบยังเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แสดงรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ ต่อการคัดเลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์เพ่ือใช้งานกับระบบใหม่ รายละเอียดข้อดีและข้อเสียของวิธีการจัดหาระบบด้วยวิธีการจัดซื้อ 
การเช่า และการเช่าซื้อ  
 

4.4 ระยะที่ 4: การน าไปใช้ (Implementation Phase) 

ระยะการน าไปใช้  เป็นการน าสิ่งที่ได้จากระยะการออกแบบมาด าเนินการให้เกิดผลขึ้นมาด้วย
การสร้างระบบ  การทดสอบระบบ และการปรับเปลี่ยนระบบใหม่  ส าหรับวัตถุประสงค์หลักของ
กิจกรรมในระยะนี้   ไม่ใช่แค่เพียงความน่าเชื่อถือของระบบหรือระบบต้องสามารถท างานได้ดีเท่านั้น  
แต่ต้องมั่นใจว่าผู้ใช้ระบบต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือใช้งานระบบใหม่  และความคาดหวังขององค์กรที่
ต้องการผลตอบแทนจากการน าระบบใหม่มาใช้  ส าหรับระยะการน าไปใช้จัดเป็นระยะส าคัญทีเดียว  
เพราะทุกกิจกรรมจะต้องถูกน าเข้ามาด าเนินการร่วมกัน  เพ่ือให้ระบบสามารถปฏิบัติงานได้ลงเอยใน
ที่สุด 

ส าหรับกิจกรรมส าคัญของระยะการน าไปใช้  ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือ  การปรับเปลี่ยนระบบ 
(System Changeover) ซึ่งเป็นวิธีน าระบบใหม่มาใช้ทดแทนระบบเดิม ต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดต่าง 
ๆ ของแต่ละวิธี  ที่นักวิเคราะห์ระบบสามารน ามาพิจารณาให้เข้ากับเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์ 



106 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

4.4.1 การปรับเปลี่ยนระบบโดยทันที (Direct  Cutover) เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนระบบที่
ง่ายที่สุด  ด้วยการหยุดใช้งานระบบเดิม  และน าระบบใหม่มาใช้งานโดยทันที  ดังนั้นการด าเนินงานทาง
ธุรกิจในขณะนั้นจะไม่มีระบบเดิมคอยรองนับ  ท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากระบบ
ใหม่ได้เสมอ 

4.4.2 การปรับเปลี่ยนแบบคู่ขนาน (Parallel  Operation) เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนระบบ
ที่ยังคงน าระบบเดิมกับระบบใหม่ใช้งานควบคู่กันไป  ด้วยการรัน 2 ระบบคู่ขนานไปสักระยะหนึ่ง
จนกระทั่งมั่นใจได้ว่า  ระบบใหม่มีความน่าเชื่อถือ  จึงยกเลิกระบบงานเดิมไป  แล้วหันมาใช้ระบบใหม่
แทน  วิธีนี้จัดเป็นวิธีการปรับเปลี่ยนระบบที่มีความปลอดภัยสูง  เพราะหากระบบใหม่เกิดข้อผิดพลาด
ขึ้น  ก็ยังมีระบบเดิมคอยรองรับหรือสนับสนุนอยู่  แต่ก็เป็นวิธีที่ต้องใช้ก าลังคนและใช้เวลามาก  รวมถึง
ต้นทุนสูงที่สุด  เมื่อเทียบกับวิธีอ่ืน ๆ 

4.4.3 การปรับเปลี่ยนระบบแบบทีละเฟส  (Phased Operation) เป็นวิธีการปรับเปลี่ยน
ระบบ  ด้วยการน าระบบมาติดตั้งใช้งานทีละระบบย่อย  เช่น  เริ่มต้นจากระบบบัญชี  ที่ได้น าระบบ
บัญชีลูกหนี้มาใช้งานก่อน  จากนั้นก็ค่อยเป็นระบบบัญชีเจ้าหนี้  และระบบบัญชีแยกประเภทตามล าดับ  
เป็นต้น  การปรับเปลี่ยนระบบด้วยวิธีนี้เหมาะสมกับธุรกิจที่มีระบบงานขนาดใหญ่  มีความซับซ้อนสูง  
โดยการน าระบบใหม่มาใช้ด้วยการปรับเปลี่ยนทีละเฟสจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม  ส่วนข้อเสีย
ก็คือ  อาจใช้เวลามากเกินไปกับบางระบบงาน  และส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอ่ืน ๆ ที่ต้องรอการ
ปรับเปลี่ยนใช้งานในเฟสถัดไป 

4.4.4 การปรับเปลี่ยนแบบน าร่อง (Pilot  Operation) กรณีที่ระบบใหม่ถูกน ามาใช้งาน
ตามหน่วยธุรกิจมากกว่าหนึ่งหน่วย  เช่น  ตามแต่ละแผนก  ก็อาจใช้วิธีการน าร่องด้วยการเริ่มจากแผนก
ใดแผนกหนึ่งก่อน  เพ่ือลดความเสี่ยง  เพราะหากเกิดข้อบกพร่องใด ๆ ขึ้นมา ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
แผนกอ่ืน ๆ  

4.5 ระยะที่ 5:  การบ ารุงรักษา (Maintenance Phase) 

บทบาทของทีมงานพัฒนาระบบมิใช่จะจบสิ้นโดยทันที  ภายหลังส่งมอบระบบใหม่ที่เรียบร้อย
แล้ว  เนื่องจากจะต้องสนับสนุนและบ ารุงรักษาระบบ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อความพึงพอใจในด้าน
การปฏิบัติงานของผู้ใช้  สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในระยะนี้ก็คือ  การบ ารุงรักษาระบบ  และการช่วยเหลือผู้ใช้ 
บทสรุปของระยะการบ ารุงรักษา ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังนี้ 

4.5.1 การบ ารุงรักษาระบบ (System  Maintenance) 

ต้องเข้าใจว่าระบบที่ใช้งานอยู่  ในวันข้างหน้าอาจพบปัญหาบางสิ่งบางอย่างได้เสมอ  
รวมถึงความต้องการใหม่ ๆ ที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต  ดังนั้นการบ ารุงรักษาระบบ  จึงมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานต่อไปได้ตลอดอายุการใช้งานเท่าท่ีควรจะเป็น  อันประกอบด้วย 
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1) การบ ารุงรักษาระบบด้วยการแก้ไขให้ถูกต้อง  (Corrective Maintenance)ใน
บางครั้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  ไม่ได้ถูกค้นพบระหว่างการทดสอบ  แต่กลับค้นพบในระหว่างการใช้งาน
จริง  ดังนั้นเมื่อพบข้อผิดพลาดดังกล่าว  จึงต้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องโดยทันที 

2) การบ ารุงรักษาระบบด้วยการดัดแปลง (Adaptive  Maintenance)เป็นการ
บ ารุงรักษาด้วยการดัดแปลง  หรือปรับระบบให้สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่ได้รับการ
เปลี่ยนแปลง  เช่น  กรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  ระบบปฏิบัติการ  และส่งผลต่อระบบงาน
ที่ด าเนินงานอยู่เกิดข้อขัดข้อง  อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  จึงต้องมีการ
ดัดแปลงแก้ไข  เพื่อให้ระบบงานสามารถรันอยู่บนสภาพแวดล้อมใหม่ได้โดยไม่ติดขัด 

3) การบ ารุงรักษาระบบด้วยการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น (Perfective Maintenance) 

เป็นการบ ารุงรักษาระบบด้วยการปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งรวมถึงการเพ่ิม
คุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปในระบบ 

4) การบ ารุงรักษาระบบด้วยการป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นการ
บ ารุงรักษาเพ่ือป้องกันการเกิดเหตุล่วงหน้า  ซึ่งมีส่วนช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้  เช่น  
การออกแบบให้ระบบสามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่แนวโน้มในอนาคตจะเพ่ิมขึ้นอย่างมหาศาล  เป็น
ต้น 

4.5.2 การช่วยเหลือผู้ใช้ (User Help) 

การบ ารุงรักษาระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะมีความเป็นไปได้สูงทีเดียว  หากมี
การจัดท าเอกสารที่ดี  ซึ่งจะถูกจัดท าขึ้นเมื่อระบบได้รับการพัฒนาขึ้นมาแล้ว   และหากมีรายละเอียด
โปรแกรมหรือซอร์สโค้ดที่เขียนในรูปแบบโครงสร้าง  อ่านง่าย  และง่ายต่อการไล่โปรแกรม  ก็จะ
ช่วยเหลือผู้ใช้ที่เป็นโปรแกรมเมอร์ได้อย่างดี  ปกติแล้ว  เอกสารจะมีอยู่ 3 ชนิดหลัก ๆ ด้วยกันคือ (1) 
คู่มือการปฏิบัติงาน (2) เอกสารอินเล็กทรอนิกส์  และ (3) เอกสารส าหรับโปรแกรม  ดังนั้นการเลือกใช้
เอกสารเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานแต่ละระดับ  เช่น  คู่มือปฏิบัติงาน  ที่จะแนะน าวิธีใช้งานและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  เหมาะส าหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ที่ปฏิบัติกับระบบเป็นประจ า  ส่วนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งอาจจัดเก็บไว้บนสื่ออย่างซีดีหรือดีวีดี  ก็สามารถอ่านขั้นตอน  และวิธีใช้งานผ่านทางจอภาพ  หรือ
อาจสั่งพิมพ์ในหัวเรื่องเฉพาะที่ต้องการ  และถ้าต้องการท าความเข้าใจถึงโมดูลโปรแกรมแบบย่อ ๆ หรือ
รหัสค าสั่งที่เขียนขึ้น ก็ต้องอ้างอิงเอกสารส าหรับโปรแกรม เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีบริการ Help  Desk 
ที่มีการจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญทางไอทีไว้คอยให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้ กรณีท่ีผู้ใช้เกิดปัญหาจากการใช้ระบบ 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

สรุป 

การสร้างระบบใหม่ข้ึนมาเพ่ือใช้งานในองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพ่ือเปลี่ยนแปลงองค์กร 
เนื่องจากระบบสารสนเทศใหม่ที่จะถูกน ามาใช้งานท าการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ
เปลี่ยนแปลงในด้านทักษะงาน การจัดการ และองค์กร ดังนั้นเมื่อมีการออกแบบระบบสารสนเทศผู้สร้าง
ระบบจะต้องเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการธุรกิจและภาพรวมขององค์กร
ทั้งหมด 

ระบบสารสนเทศ  สามารถถูกสร้างขึ้นได้หลายวิธีด้วยกัน  เช่น  กรณีที่องค์กรมีแผนกพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  ก็อาจพัฒนาระบบขึ้นมาใช้งานเอง  หรือว่าจ้างบริษัทภายนอกพัฒนาระบบให้  หรือ
ซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาปรับใช้กับองค์กร  ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการวางแนวกลยุทธ์
ทางไอที  กับกลยุทธ์ขององค์กรทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน   

วงจรการพัฒนาระบบ  หรือ  SDLC  ประกอบไปด้วยระยะต่าง ๆ ดังนี้ การวางแผนโครงการ  

การวิเคราะห ์การออกแบบ การน าไปใช้ และการบ ารุงรักษา 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

แบบฝึกหัด 

 

1. จงอธิบายการพัฒนาระบบและการเปลี่ยนแปลงองค์กรว่ามีผลอย่างไรกับผู้อยู่ในองค์กรนั้น 

2. การวางแผนระบบสารสนเทศ หมายถึงอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
3. จงอธิบายวงจรการพัฒนาระบบได้ 
4. ยกตัวอย่างระบบและออกแบบการพัฒนาระบบ 

5. ให้บอกวิธีการเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบ 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

 

รายวิชา  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
   

หัวข้อเนื้อหา 

  

1. ความหมายของระบบสารสนเทศการจัดการด้านการศึกษา 

2. การจัดเก็บข้อมูลในสถานศึกษา 

3. แนวคิดของระบบ 

4. บทบาทพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศในองค์กร 

5. บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา 

6. การจัดการระบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา  

7. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการศึกษา 

8. ตัวอย่างของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายความหมายของระบบสารสนเทศการจัดการด้านการศึกษาได้ 
2. บอกขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลในสถานศึกษาได้ 
3. บอกแนวคิดและหลักการของระบบได้ 
4. อธิบายบทบาทพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศในองค์กรได้ 
5. บอกบทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาได้ 
6. อธิบายวิธีการจัดการระบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาได้  
7. อธิบายระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการศึกษาได้ 
8. บอกตัวอย่างของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการศึกษาได้ 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา และซักถามในชั้นเรียน 

4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. ตัวอย่างจากหนังสือวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาและเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบต่อการเรียน 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา 

 

 

บทที่ 5 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการศึกษา 

 

 

 การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งผลท าให้ผู้เรียนมีศักยภาพครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคตได้อย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน ค าว่าต้อยโอกาสในสงคมจะไม่ปรากฏ 
การศึกษามีคุณภาพได้นั้นต้องมาจากข้อมูลบุคคล ข้อมูลสังคม ข้อมูลประเทศ รวมถึงข้อมูลของกระแส
โลกที่ต้องมากระทบกับบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลต่าง ๆ เมื่อท าการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินผลเป็นไปตามล าดับ การเรียบเรียงถ้อยค าและข้อความจากข้อมูล จะแปรสภาพมาเป็น
ข้อมูลสารสนเทศ เมื่อน าสารสนเทศมาจัดหมวดหมู่ จ าแนกประเภทให้มีความสะดวกต่อการใช้จึงเป็น
ระบบสารสนเทศ 

 การน าระบบสารสนเทศไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมของงานด้านต่างๆ เรียกว่า ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System: MIS) ระบบการจัดการสารสนเทศที่
มีอยู่ทั้งของบุคคลและองค์กร จึงสามารถน าไปใช้ในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ท าความเจริญก้าวหน้า เช่น อาจจะน าไปใช้ในด้านธุรกิจเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย แสวงหาผลก าไร ลดการ
ขาดทุน เรียกว่า ระบบสารสนเทศการจัดการด้านธุรกิจ (Business Management Information 

System: BMIS) หากน าไปใช้ในด้านการเรียนการสอนหรือการศึกษาเป็นหลัก เรียกว่า ระบบสารสนเทศ
การจัดการด้านการศึกษา (Education Management Information System: EMIS) 
 

1. ความหมายของระบบสารสนเทศการจัดการด้านการศึกษา 

 ความหมายของระบบการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา อาจจ าแนกความหมายออกเป็น 3 
ส่วน ด้วยกัน ดังนี้ 
 1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศการจัดการ ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542) ได้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศการจัดการ หมายถึง ระบบข่าวสารและ
ข้อมูลชนิดพิเศษที่จัดท าขึ้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ 
ระบบข่าวสารการจัดการจะเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับผู้จัดการในการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 
และในการตัดสินใจเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา 

 วิทยากร เชียงกูล (2546) ได้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศการจัดการ เป็นระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ ระบบการจัดหา รวบรวมจัดหมวดหมู่ข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ โดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการวางแผน
และใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศการจัดการ หมายถึง การจัดกระท าเนื้อหาสาระของผู้รับ
ข้อมูลในลักษณะต่างๆ ตามล าดับขั้นตอนหรือมีรูปแบบการจัดที่เหมาะสม เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
น ามาใช้ทางด้านกิจกรรมการบริหารที่ส าคัญที่สุด คือ การวางแผนการด าเนินงาน สารสนเทศที่ได้รับการ
จัดกระท าในรูปแบบที่เหมาะสม ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการด าเนินงานทางการ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.2 ความหมายทางการศึกษาได้มีนักวิชาการด้านการศึกษาให้ความหมายไว้จ านวนมาก 
สามารถศึกษาได้ทั่วไป ความหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) /2545 มาตรา 4 มาน าเสนอไว้ว่า “การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกี้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 1.3 ระบบสารสนเทศการจัดการด้านการศึกษา เป็นการจัดกระท าเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับ
การศึกษาให้บรรลุไปตามความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นสารสนเทศที่
ได้จัดออกเป็นหมวดหมู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อการตัดสินใจในการด าเนินงาน
ด้านการศึกษา 
 

2. การจัดเก็บข้อมูลในสถานศึกษา 

 สถานศึกษาทุกรับทุกประเภทจะน าความรู้ด้านการศึกษาไปใช้ประกอบการวางแผนด าเนินการ 
หรือประกอบการตัดสินใจเรื่องส าคัญต่างๆ ความรู้นั้นจะต้องได้มาจากสารสนเทศที่ถูกต้องตรงประเด็น 
ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ข้อมูลเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของสารสนเทศและความรู้ ดังนั้น สถานศึกษาต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลภายใน ประกอบด้วย โปรแกรมการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ และการเงินและงบประมาณ 

 2.2 ข้อมูลภายนอก ประกอบด้วย ข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจจะเป็นข้อมูลที่
หน่วยงานนั้น ๆ เก็บรวบรวมไว้เอง หรือสถานศึกษาเองไปขอยืมมาใช้ประกอบในการด าเนินการทาง
การศึกษา หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่สถานศึกษาออกไปเก็บรวบรวมมาเองในลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ 

 2.3 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่สถานศึกษาจัดเก็บมาอย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ ได้มาจากการร่วมกิกรรมหรือการสนทนาตามแต่โอกาสอันเหมาะสม 
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3. แนวคิดของระบบ  

ระบบเป็นกลุ่มข้อมูลส่วนย่อย (Elements) ที่เกี่ยวพันกันหรือท างานร่วมกันเพ่ือประกอบให้
เป็นหนึ่งเดียว ระบบ (System) คือ กลุ่มของส่วนประกอบที่มีความเกี่ยวพันระหว่างกัน มีการท างาน
ร่วมกันเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน โดยการรับข้อมูลเข้าและผลิตข้อมูลออกจากการประมวลผล บางครั้ง
เรียกว่า ระบบพลวัต (Dynamic System) ประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐาน 3 อย่างคือ  

1.  การน าเข้า/ข้อมูลน าเข้า (Input) เกี่ยวข้องกับการจับและรวบรวมข้อมูลส่วนย่อยที่ถูก
ป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ในการประมวลผล ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบ พลังงาน ข้อมูล ความพยายามของมนุษย์
ที่ต้องการความปลอดภัย และการรวบรวมเพ่ือประมวลผล เป็นต้น  

2.  การประมวลผล (Process) เกี่ยวข้องกับการแปลงข้อมูลน าเข้าให้เป็นข้อมูลออก ตัวอย่างเช่น 

กระบวนการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการหายใจของมนุษย์ หรือ  การค านวณทาง
คณิตศาสตร์ เป็นต้น  

3.  การส่งออก/ข้อมูลออก/การแสดงผล/ผลลัพธ์ (Output) เกี่ยวข้องกับการโอนข้อมูลส่วนย่อย
ที่ถูกผลิตโดยการประมวลผลส่งไปยังปลายทาง ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การให้บริการและ
สารสนเทศ การจัดการที่ถูกถ่ายทอดไปยังผู้ใช้ 

แนวคิดเรื่องระบบเกิดประโยชน์มากขึ้นเมื่อเพ่ิมส่วนประกอบของผลป้อนกลับและการควบคุม  

ระบบที่มีทั้งผลป้อนกลับและการควบคุมบางครั้งเรียกว่า ระบบไซเบอร์เนติกส์ (Cybernetic System) 

ซึ่งเป็นทั้งระบบเฝ้าสังเกตด้วยตนเอง (Self-monitoring System) และระบบจัดระเบียบด้วยตนเอง 
(Self-regulating System)  

4.  ผลป้อนกลับ/ผลสะท้อน/ผลส่งกลับ (Feedback) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
ระบบ เช่น ข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานขายเป็นผลป้อนกลับไปยังผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นต้น  

5.  การควบคุม (Control) เป็นการเฝ้าสังเกตและการประเมินผลป้อนกลับว่าระบบได้ด าเนินไป
ใกล้เป้าหมายหรือไม่ หน้าที่การควบคุมเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการปรับปรุงข้อมูลน าเข้าและกระบวนการ
ประมวลผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลออกที่เหมาะสม เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายได้รับสิทธิ์ควบคุมพนักงานขายใหม่ที่
อยู่ในเขตการขายของตน เป็นต้น 

ผลป้อนกลับมักรวมหน้าที่การควบคุมไว้ด้วย เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติการ  รูปที่ 5.1 

แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผลป้อนกลับและการควบคุมส่วนประกอบอ่ืนๆของระบบ  เส้นลูกศร
ปะแสดงถึงการไหลของข้อมูลผลป้อนกลับไปยังส่วนประกอบเพ่ือการควบคุมจัดการ  (Managerial 

Control Component) และผลลัพธ์ของสัญญาณควบคุมไปยังส่วนประกอบอ่ืน  ซึ่งเน้นให้เห็นถึง
บทบาทของผลป้อนกลับและการควบคุมการแปลงข้อมูลน าเข้าให้เป็นข้อมูลออกได้อย่างถูกต้องตาม
เป้าหมายของระบบ 
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รูปที่ 5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผลป้อนกลับและการควบคุมส่วนประกอบอื่น ๆ ของระบบ 
 

 

ตัวอย่างที่รู้จักกันดีของระบบเฝ้าสังเกตและจัดระเบียบด้วยตนเอง คือ ระบบควบคุมอุณหภูมิใน
บ้านซึ่งท างานอัตโนมัติเพ่ือรักษาอุณหภูมิตามที่ต้องการ หรือร่างกายมนุษย์ซึ่งจัดเป็นระบบไซเบอร์
เนติกส์ คือ สามารถเฝ้าสังเกตและปรับเปลี่ยนหน้าที่ได้หลายอย่าง เช่น อุณหภูมิ การเต้นของหัวใจ การ
หายใจ เป็นต้น ธุรกิจเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีหลายกิจกรรมที่ท าหน้าที่ควบคุม เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การเฝ้าสังเกตและควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงาน กระบวนค าสั่งทางบัญชี เป็นต้น 

จากรูปที่ 5.2 แสดงถึงลักษณะเฉพาะที่ส าคัญอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถเข้าใจระบบได้อย่างถูกต้อง 
ระบบที่ท างานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยระบบอ่ืนๆ โดยเป็นส่วนประกอบของระบบใหญ่  
เรียกว่า ระบบย่อย (Subsystem) โดยขอบเขตของระบบ (System Boundary) จะเป็นสิ่งที่แยกระบบ
ออกตามสิ่งแวดล้อม บางระบบอาจเชื่อมกับอีกระบบโดยใช้ขอบเขตระบบเดียวกันหรือใช้ส่วนต่อ
ประสาน (Interface) เดียวกัน รูปที่ 5.2 แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเรื่องระบบเปิด (Open System) ซึ่งเป็น
ระบบที่โต้ตอบกับระบบอ่ืนๆได้ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลน าเข้าและข้อมูลออก
ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน จึงเรียก ระบบที่ปรับตัวได้ (Adaptive System)  

 

H 

ผลิตภัณฑ์ส่งออก กระบวนการผลิต วัตถุดิบน าเข้า 

สัญญาณควบคุม 
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รูปที่ 5.2 ตัวอย่างระบบองค์กร 

ที่มา : www2.cvc.ac.th 

 

จากรูปที่ 5.2 ธุรกิจเป็นระบบองค์กร ที่ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ถูกแปลงโดยกระบวนการต่าง
ขององค์การ ให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบสารสนเทศให้สารสนเทศ ของการท างานแก่ฝ่ายจัดการ 
เพ่ือเป็นทิศทางและบ ารุงรักษาระบบ  

องค์กรธุรกิจหรือหน่วยราชการเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับระบบทางสังคม (System in Society) 

สังคมนั้นประกอบด้วยระบบจ านวนมากมาย ทั้งบุคคล สังคม การเมือง และสถาบันเศรษฐกิจ ตัวองค์กร
เองประกอบด้วยระบบย่อยมากมาย เช่น ส่วนงาน แผนก คณะท างาน และกลุ่มงาน (Workgroups) 

นอกจากนั้นองค์กรยังเป็นตัวอย่างของระบบเปิด เพราะสามารถประสานและโต้ตอบกับระบบอ่ืนๆใน
สิ่งแวดล้อมเดียวกัน และท้ายสุดองค์กรเป็นตัวอย่างของระบบที่ปรับตัวได้ เพราะสามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi03rLtyovOAhUlTo8KHQC0DaUQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww2.cvc.ac.th%2Ftrsai%2Fit%2Flearning1%2Fchapter2.htm&bvm=bv.127984354,d.c2I&psig=AFQjCNEyGX4TKLmVhc4jiewmQ8Fm_SI2wQ&ust=1469431979964921
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3.1. ประเภทของระบบ 

 ระบบสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้หลายกลุ่ม ดังนี้ 
  3.1.1 ระบบอย่างง่าย และระบบที่ซับซ้อน โดยระบบอย่าง่าย หมายถึง ระบบที่มี
ส่วนประกอบน้อยและความสัมพันธ์หรือการโต้ตอบระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา 
ส่วนระบบที่ซับซ้อน หมายถึง ระบบที่มีส่วนประกอบมากหลายส่วน แต่ละส่วนมีความสัมพันธ์และมี
ความเกี่ยวข้องกันค่อนข้างมาก 

  3.1.2 ระบบเปิด และระบบปิด โดยระบบเปิด คือ ระบบที่มีการโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อม 
ส่วนระบบปิด คือ ระบบที่ไม่มีการโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อม 

  3.1.3 ระบบคงที่ และ ระบบเคลื่อนไหว โดยระบบคงที คือ ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง
น้อยมากเมื่อเวลาผ่านไป ส่วนระบบเคลื่อนไหว คือ ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างคงท่ีตลอดเวลา 
  3.1.4 ระบบที่ปรับเปลี่ยนได้ และระบบที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ ระบบที่ปรับเปลี่ยนได้ คือ 
ระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบโต้กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ ส่วนระบบที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ คือ 
ระบบที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโต้กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
  3.1.5 ระบบถาวร และระบบชั่วคราว โดยที่ระบบถาวร คือ ระบบที่มีอยู่ในช่ว ย
ระยะเวลายาวนาน ส่วนระบบชั่วคราว คือ ระบบที่มีอยู่เพียงช่วยระยะเวลาสั้นๆ 

 

3.2. ประสิทธิภาพของระบบ 

 ประสิทธิภาพของระบบสามารถวัดได้หลายทาง ได้แก่ 

 3.2.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การวัดสิ่งที่ถูกผลิตออกมา หารด้วยสิ่งที่ถูกใช้ไป
สามารถแบ่งช่วงจาก 0 ถึง 100% เช่น ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์มอเตอร์เครื่องหนึ่งคือพลังงานที่
ผลิตออกมา (ในรูปของงานที่ท าเสร็จ) หารด้วยได้พลังงานที่ใช้ไป (ในรูปของไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิง) เครื่อง
มอเตอร์บางเครื่องมีประสิทธิภาพ 50% หรือน้อยกว่า เนื่องจากพลังงานสูญเสียไปในการเสียดทานและ
ก าเนิดความร้อน 

 3.3.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การวัดระดับการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ของระบบ สามารถค านวณได้ด้วยการหารสิ่งที่ได้รับจากการประสบผลส าเร็จจริง ด้วยเป้าหมายรวม เช่น 
บริษัทหนึ่งมีเป้าหมายในการลดชิ้นส่วนที่เสียหาย 100 หน่วย เมื่อน าระบบการควบคุมใหม่มาใช้อาจจะ
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้ ถ้าระบบควบคุมใหม่นี้สามารถลดจ านวนชิ้นส่วนที่เสียหายได้เพียง 85 หน่วย 
ดังนั้นระดับของประสิทธิผลของระบบควบคุมนี้จะเท่ากับ 85% 
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4. บทบาทพื้นฐานของระบบสารสนเทศในองค์กร 
 ระบบสารสนเทศที่น ามาประยุกต์ใช้งานในทางธุรกิจจะมีอยู่มาก แต่ก็มีเหตุผลพ้ืนฐานเพียง 3 

ประการที่ทุกธุรกิจจะน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2554) คือ  
4.1 เพื่อสนับสนุนกระบวนการธุรกิจ และการปฏิบัติงาน  
ตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศกับการสนับสนุนกระบวนการธุรกิจและการด าเนินงาน  ร้านค้า

ปลีกได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ โดยมีโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ให้พนักงานบันทึกรายการซื้อสินค้าที่
ลูกค้าเข้ามาบริการ ในการบันทึกรายการเหล่านี้ ย่อมส่งผลต่อการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการตรวจสอบ
ยอดสินค้าในสต๊อก การพิจารณาซื้อสินค้าใหม่เพ่ิมเติม และการประเมินยอดขาย แต่การด าเนินการ
ดังกล่าว เป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น เพ่ือน าไปสู่การใช้งานในขั้นต่อไป  ซึ่งถือว่า
เป็นงานสนับสนุนกระบวนการธุรกิจและการด าเนินงานประจ าวัน 

4.2 เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแก่พนักงานและผู้บริหาร  
ตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศกับการสนับสนุนการตัดสินใจทางองค์กร จากรายการซื้อสินค้า

ต่างๆ ที่บันทึกในแต่ละวันเป็นประจ านั้น ก็สามารถน าไปประมวลผลผ่านระบบสารสนเทศให้เป็น
รายงาน ที่ผู้จัดการร้านค้าสามารถน ามาใช้เพ่ือตัดสินใจได้ว่า สมควรน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทใด
เข้ามาขาย สินค้าใดที่ลูกค้าชื่นชอบเป็นพิเศษ ต้องสั่งสินค้ารายการใดเพ่ิมเติม หรือสินค้าตัวใดที่
จ าเป็นต้องคัดออกไป เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มิใช่เพียงการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้จัดการร้านค้าเท่านั้น 
แต่จะส่งผลดีต่อลูกค้าว่า เมื่อเขาได้เข้ามาซื้อสินค้าที่ร้านแล้ว จะได้สินค้าที่เขาต้องการ ซึ่งเป็นการ
ป้องกันการสูญเสียโอกาสในการขาย และเป็นที่มาของการชิงความได้เปรียบ 

4.3 เพื่อน ามาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางธุรกิจ 

 ตัวอย่างร้านขายสินค้าที่มีการน าระบบสารสนเทศกับการสนับสนุนกลยุทธ์เพ่ือชิงความ
ได้เปรียบ ในขณะเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายยิ่งขึ้น ทางผู้จัดการร้านค้าจึงได้ใชกลยุทธ์ด้วยการน า
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในครั้งนี้ ด้วยการติดตั้งตู้คิออส(kiosks) ในทุกๆ ร้านตามสาขา
ต่างๆ และเชื่อมโยงในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซ เพ่ือบริการการช๊อปปิ๊งแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ช่องทางให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ จากกรณีดังกล่าว จึงท าให้ทราบว่า ระบบสารสนเทศสามารถเข้ามาช่วย
จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ และการบริการได้อย่างไร เพ่ือให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมาย และชิงความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขันได้ 
 

5. บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือเรียกกันย่อ ๆ ว่า“ IT ” หมายถึง
เทคโนโลยีที่น ามาใชในการจัดเก็บขอมูล และประมวลผลขอมูลใหเกิดผลลัพธเปนสารสนเทศ เพ่ือน าไป
ใชประโยชน 
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ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลดิบที่เก็บรวบรวมมาจากท่ีต่าง ๆ ซึ่งยังน าไปใชงานไม่ได้ เช่น การ
ส ารวจความคิดเห็น ความคิดเห็นที่ไดยังถือวาเป็นขอ้มูลดิบ 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธจากการประมวลผลขอมูลดิบซึ่งสามารถน าไปใช
ประโยชน เพ่ือประกอบการท างาน หรือเพ่ิมประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร เช่น น าข้อมูลความ
คิดเห็นแตละขอมาหาความถี่ เป็นค่าร้อยละเพ่ือเปรียบเทียบดูว่า ข้อคิดเห็นขอใดมีผูเลือกมากน้อย เป็น
ร้อยละเท่าไร ค่าร้อยละที่ได้จัดเป็นสารสนเทศ เป็นต้น 

การจัดเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูล ต้องการความถูกตองและรวดเร็วสูง จึงจ าเปนตองน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเข้ามาช่วย และ เมื่อต้องการใหผู้ที่อยูห่างไกลกันสามารถใชประโยชนจาก
สารสนเทศจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเขามาช่วยอีกทางหนึ่ง  ในวงการบริหารงาน
ต่างๆ ไดน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารกันเป็นอันมากเพ่ือใหการบริหาร
มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดสุดและไดประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหารยุคใหมทุกระดับจึงน านวัตกรรม
เทคโนโลยีมาใชกันอย่างแพรหลาย เช่น ผู้บริหารระดับสูงในองค์การ จะน าสารสนเทศที่แสดงภาพรวม
ของการด าเนินงาน ความสัมพันธระหวางองคการและสิ่งแวดลอม สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข มาใช
เพ่ือประกอบการแก้ปัญหา และการตัดสินใจก าหนดกลยุทธขององค์การ ส่วนผูบริหารระดับกลางจะน า
สารสนเทศ ที่ประมวลงานประจ าปีมาใชจัดแผนงบประมาณ และก าหนดแผนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ส าหรับผู้บริหารงานระดับต้นจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมการปฏิบัติงาน 

เป็นต้น ปัจจุบันผูบริหารในการศึกษาไดน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชและมีบทบาท
ความส าคัญในการบริหารจัดการศึกษากันมากขึ้น ดังนี้  

5.1 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ดีจะต้อง
รวดเร็วและไมผิดพลาด และการตัดสินใจที่รวดเร็วและไมผิดพลาดนั้นจ าเป็น ต้องมี ข้อมูลสารสนเทศท่ี 
เป็นปัจจุบันไมล้าสมัย มีจ านวนมากเพียงพอ และสามารถน ามาใชไดง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศจะช่วยเรื่องนี้เป็นอย่างดี ระบบสารสนเทศท่ีผูบริหารน ามาใชในการตัดสินใจมี ดังนี้ 

5.1.1 ระบบสารสนเทศส าหรับผูบริหาร (Executive Systems) หรือ “EIS” ในบางครั้ง
อาจเรียกว่า “ระบบสนับสนุนผู้บริหาร” (Executive Support Systems) หรือ “ESS” ระบบ EISเป็น
ระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือจัดเตรียมสารสนเทศที่เหมาะสมในการ  ตัดสินใจของผูบริหาร
ระดับสูงช่วยให้ ผู้บริหารสามารถท าความเข้าใจ ปัญหาอย่างชัดเจน และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง
แกปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support) หรือ DSS ระบบ DSS เป็นระบบ
ที่ ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลาง ระบบDSS จะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผูบริหารแตจะไมท าการตัดสินใจแทน ผู้บริหาร โดยประมวลผล
และน าเสนอข้อมูล ที่ส าคัญต่อการตัดสินใจ ตลอดจนประเมินทางเลือกที่เหมาะสมภายใตข้อจ ากัดของ
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แต่ละสถานการณ เพ่ือใหผู้บริหารใช้สติปญญา เหตุผล ประสบการณ และความคิดสร้างสรรคของตนวิ
เคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกใหสอดคล้องกับปัญหาหรือสถานการณนั้นๆ 

5.2 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานทางไกล มีการน าสื่อ
หลายๆอย่าง เช่น โทรศัพท มือถือ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน  คอมพิวเตอร และเครื่องมือสื่อสาร
โทรคมนาคม มาใชในการติดต่อการสื่อสารและการบริหารงานทางไกลไดสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา
และค่าใช้จายเป็นอันมาก ถึงแมจะอยู ไกลกันก็สามารถท างานร่วมกัน ประชุมร่วมกันไดโดยใช 

Teleconference เป็นต้น 

5.3 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ในการบริหารสถานศึกษา ปัจจุบัน
สถานศึกษาหลายแห่ง พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหารงานด้านต่างๆ ทั้งการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ ครุ
ภัณฑ การบริหารงานอาคารสถานที่และการการบริหารงานชุมชน 

5.4 การสร้างเครือข่ายข้อมูล ด้วยระบบสารสนเทศ เครือข่ายนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไทยเป็นอันมาก ปัจจุบันมี โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอรโรงเรียนมัธยม (Schoolnet) ซึ่งเป็นโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หนึ่งในหลายโครงการที่เกิดขึ้นตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรแห่งชาติ ไดน าแนว
พระราชด าริมาด าเนินการร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) 

5.5 การน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ในการจัดการศึกษา ในปัจจุบันผูบริหาร 

หน่วยงานทางการศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษา เป็นประโยชน
ต่อการเรียนรูหลายอย่าง อาทิเช่น 

5.5.1 อินเตอร์เน็ต (Internet) เพ่ือใชในการศึกษาหาข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการและอ่ืนๆ 

จากที่ต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

5.5.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E-mail) เพ่ือใชรับส่งข่าวสาร ข้อมูล 
รูปภาพ และส่งงานใหครูอาจารยตรวจ 

5.5.3 การจัดท า Website ของสถานศึกษา เพ่ือการเผยแพรขาวสารของสถานศึกษา เป็น
การประชาสัมพันธระหว่างสถานศึกษากับ ผู้ที่เกี่ยวของ และบุคคลทั่วไป 

5.5.4 การใชโปรแกรม SPSS เพ่ือการวิเคราะหข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชนต่อการท าวิจัย
ในชั้นเรียนของครูอาจารย การท าวิจัยสถานบันของฝ่ายบริหาร และอ่ืน ๆ 

5.5.5 การท า PowerPoint เพ่ือใชในการเรียนการสอนของครูอาจารย และใชเสนอผลงาน
ของ ผู้บริหารสถานศึกษา 

5.5.6 คอมพิวเตอรช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) เพ่ือช่วยให
ผู้เรียนเรียนรูด้วยตนเองจากบทเรียนส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร 
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5.5.7 การเรียนรู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Learning) หรือที่เรียกกันว่า E-

Learning เป็นการเรียนทางไกลที่ผูเรียนสามารถโตตอบกับผู้สอนได โดยอาศัยเครือข่าย อินเตอร์เน็ต จึง
ช่วยใหเรียนรู้ไดโดยไม่มีข้อจ ากัดของเวลา ระยะทาง และสถานที่ โดยผู เรียนจะสามารถเรียนรู ได
ตลอดเวลาจึงตอบสนองศักยภาพการเรียนรูของผู้ เรียนไดเป็นอย่างด ี

5.5.8 ห้องเรียนอัจฉริยะ (Electronic Classroom หรือ E-Classroom) เป็นการจัดระบบ
บริหารจัดการห้อง เรียน ที่ใชการเรียนการสอนแบบ on-line และ ปฏิสัมพันธ (interactive) สามารถ
ควบคุมและและตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียนไดโดยตรงจากเครื่องคอมพิวเต อรของครูแบบ real 

time 

5.5.9 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) และ หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) เพ่ือเสริม 
การเรียนการสอน และใหบริการค้นคว้าหาความรูแกนักเรียน ครูอาจารย และประชาชน 

5.5.10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ “ICT” (Information and 
Communication Technologies) เพ่ือพัฒนาการศึกษา ปัจจุบันประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายส าคัญที่จะน าเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาใช เพ่ือพัฒนาการสื่อสารในทุกด้าน 

โดยเฉพาะการช่วยพัฒนาครูอาจารย การช่วยใหเด็กและเยาวชนไดเข้าถึงแหล่งความรูและไดเรียนอย่าง
ทัดเทียมกัน ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ ฉับไว มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ดังนั้น นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โนเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุค
ของการปฎิรูปการศึกษา ผู้บริหารการศึกษายุคใหมต่างก็น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ประโย ชนใน การบริหารจัดการศึกษา เพ่ือใหประสบผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู เรียนไดอย่างมี
ประสิทธิภาพสูง 

 

6. การจัดการระบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา 

 จุดเริ่มต้นของการจัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา เริ่มจาก
แนวความคิดของเอนเชมส์ งานส าคัญส่วนหนึ่งของเอนเชมส์ คือ การจัดท าโครงสร้างการจ าแนก
แผนงาน ซึ่งจัดท าเพ่ือวิเคราะห์แผนงานส าหรับก าหนดแนวทางในการจัดท างบประมาณและการ
วางแผนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังจากได้มีการจัดท าขึ้นแล้ว ได้มีการน าโครงสร้างการจ าแนก
แผนงานไปใช้กับผลผลิตของเอนเชมส์ เช่น รูปแบบการจัดการทรัพยากร กล่าวได้ว่าโครงสร้างการ
จ าแนกแผนงานเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดท าระบบสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา 

 โครงสร้างการจ าแนกแผนงาน หมายถึง การจ าแนกหมวดหมู่ ของกิจกรรมใน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์การด าเนินงานให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ กลุ่มแผนงาน
หลัก ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแกนกลางในการวิเคราะห์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
กลุ่มแผนงานหลัก 8 กลุ่ม ดังนี้ 
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1) กลุ่มการเรียนการสอน (Instruction) กลุ่มนี้ประกอบด้วยกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการ
เรียนการสอนทางวิชาการท่ัวไป กลุ่มการเรียนการสอนด้านอาชีพ กลุ่มการศึกษาส าหรับชุมชน และกลุ่ม
การศึกษาพ้ืนฐานส าหรับผู้ใหญ่ 

2) กลุ่มการวิจัย (Research) ประกอบด้วยกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสถาบันวิจัยหรือ
ศูนย์วิจัย และกลุ่มงานวิจัยส่วนบุคคลหรืองานวิจัยเฉพาะโครงการ 

3) กลุ่มงานบริการสังคม (Public Service) ประกอบด้วยกลุ่มงานบริการผู้ป่วย กลุ่มบริการ
สังคม กลุ่มโครงการร่วมมือและบริการสังคมโดยไม่มีการเรียนการสอนหรือการวิจัย และกลุ่มบริการ
เผยแพร่ทางวิทยุและโทรทัศน์ 

4) กลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการ (Academic Support) ในบางแห่งเรียกว่ากลุ่มบริการ
การศึกษา กลุ่มนี้ประกอบด้วยงานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ งานบริการเครื่องมือโสตทัศน
อุปกรณ์ งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ งานบริหารวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาการ และงานบริการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5) กลุ่มงานบริการนักศึกษา () ประกอบด้วยงานบริหารการบริการนิสิตนักศึกษา งาน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม งานแนะแนวบุคคลและแนะแนวอาชีพ งาน
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านการเงิน งานบริการพิเศษอ่ืนๆ และงานส่งเสริมการกีฬาระหว่างสถาบัน 

6) กลุ่มงานด้านบริหารองค์กร () อาจเรียนกันง่ายว่าฝ่ายบริหารองค์กร งานในกลุ่มนี้
ประกอบด้วย งานส านักงานบริหาร งานการเงินและการคลัง งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ งานด้านอาคาร
สถานที่ งานสวัสดิการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ และงานส านักทะเบียนกลาง 

7) กลุ่มหน่วยงานอิสระ ( )  เป็นกิ จการที่อยู่นอกเหนือการจัดการศึกษาโดยตรง 
ประกอบด้วยหน่วยงานอิสระภายในสถาบัน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยอาจจะรวมการ
จัดการทรัพย์สินกิจการโรงแรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง โรงพิมพ์ ส านักพิมพ์ 

8) กลุ่มงานด้านทุนอุดหนุนการศึกษา () ได้แก่ รางวัลเรียนดี และทุนอุดหนุนการศึกษา
ต่างๆ 

กลุ่มโปรแกรมงานหลักทั้ง 8 กลุ่มแสดงได้ดังรูปที่ 5.1 ซึ่งการจัดกลุ่มงานระบบสารสนเทศ
อาจปรับเปลี่ยนไปจากโครงสร้างการจ าแนกแผนงานได้ เช่นในบางมหาวิทยาลัย มีการจัดกลุ่มโดยแยก
ย่อยลงไปอีกเป็น 11 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 การวางแผน การจัดการ และวิจัยสถาบัน ได้แก่ การพยากรณ์งบประมาณ การ
เตรียมงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ การควบคุมงบประมาณ การศึกษาค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์
เงินเดือนอาจารย์ การวิเคราะห์กิจกรรมของบุคลากร การวางแผนระยะยาว การพยากรณ์การสมัครเข้า
ศึกษา การวิเคราะห์เงินเดือนบุคลากร 

กลุ่มที่ 2 การจัดการด้านการเงิน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของภาควิชา ค่าใช้จ่ายทั่วไป การจ่าย
เงินเดือน การลงทุน บัญชีเงินเดือน บัญชีค่าหอพัก บัญชีพัสดุ บัญชีเงินค่าลงทะเบียน 
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กลุ่มที่ 3 การบริหารงานทั่วไป ได้แก่ อาคารสถานที่ การวิเคราะห์การใช้อาคาร การ
วิเคราะห์การใช้ห้องเรียน ข้อมูลบุคลากร การประเมินบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร 

กลุ่มที่ 4 การบริการอ่ืนๆ ได้แก่ สโมสรอาจารย์ การจัดที่อยู่อาศัย การจัดการศูนย์หนังสือ 
การจัดการหอพักนักศึกษา 

กลุ่มที่ 5 การสนับสนุนและบริการทั่วไป ได้แก่ ระบบการจัดซื้อ ระบบผู้ขาย พัสดุคงคลัง
ร้านค้า การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร การจัดการที่จอดรถ การลงทะเบียนยานพาหนะ 

กลุ่มที่ 6 อาคารสถานที่ ได้แก่ บัญชีอาคารสถานที่ การจัดตารางการใช้อาคาร ค่า
บ ารุงรักษาอาคาร การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ห้องและการเก็บกุญแจ 

กลุ่มที่ 7 การรับสมัครและทะเบียน  ได้แก่ การรับนักศึกษาปริญญาตรี การรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ผลการทดสอบระดับมัธยม การเปิดรายวิชา การจัดตารางสอน การางแผนหลักสูตร การ
เพ่ิมลดรายวิชา การลงทะเบียน ผลการเรียน 

กลุ่มที่ 8 การบริหารเงินทุนนักศึกษา ได้แก่ แหล่งเงินทุนนักศึกษา การให้รางวัลนักศึกษา 
การจ้างงานนักศึกษา การท างานของนักศึกษา 

กลุ่มที่ 9 ห้องสมุด ได้แก่ การจัดท าดัชนีเอกสาร การจัดการรายการเอกสาร การเตรียม
และควบคุมเอกสาร การควบคุมการยืมคืน การบริการด้านสื่อการศึกษา การบริการการค้นหา 

กลุ่มที่ 10 การบริหารงานอ่ืนๆ ได้แก่ มูลนิธิและการบริจาค การวิเคราะห์คะแนนทดสอบ 
การให้ค าปรึกษานักศึกษา การทดสอบทางจิตวิทยาของนักศึกษา การประเมินอาจารย์ 

กลุ่มที่ 11 โรงพยาบาล ได้แก่ การรับคนไข้และลงทะเบียน การนัดหมายและตารางเวลา 
การรักษา หอผู้ป่วย พัสดุโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการและห้องรังสี บริการอาหาร ระบบการสนับสนุน
การจัดพยาบาล เภสัชกรรม การจัดเก็บเงินผู้ป่วย การเงินและงบประมาณ ระบบผู้ช่วยทางเทคนิค 

ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีการจัดการระบบสารสนเทศที่หลากหลาย แต่ก็ยังคงมีการจัด
กลุ่มที่คล้ายคลึงกัน เป็นแต่เพียงวิธีการของการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือท าให้มีการใช้งานสะดวก
และครอบคลุมมากขึ้น เช่น การออกแบบเป็นเว็บ การเชื่อมโยงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 

7. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา 
ระบบสารสนเทศ ( Information System)  หมายถึง ชุดของบุคลากร ข้อมูล ข่าวสารและ

วิธีการ ซึ่งท างานประสานกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ทั้งนี้ข้อสารสนเทศต่าง ๆ จะน ามาใช้
ในการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ควรจะพิจารณาแยกส่วนการท างานให้ชัดเจน โดย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
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7.1 ระบบทางธุรกิจ (Business Systems) คือ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
องค์กร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ การเงิน รายได้ บัญชี จัดซื้อ/จัดจ้าง ทะเบียนทรัพย์สิน อาคาร
สถานที่ ศิษย์เก่า เป็นต้น 

7.1.1 การบริหารงานบุคคล 

1) ประเภทบุคลากรในสถาบันการศึกษา (ผู้บริหาร สายการสอน สายบริการ) 
2) การวางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

3) การสรรหาบุคคล 

4) การบ ารุงรักษาบุคลากร 
5) การพัฒนาบุคลากร 
6) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการปูนบ าเหน็จ 

7) การให้บุคลากรพ้นจากงาน 

7.1.2 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
1) งานธุรการ 
2) สารบรรณ(ประเภทหนังสือราชการ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือ

ประทับตรา  
3) หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์) 
4) การเงิน (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ ระบบ

บัญชี 
5) การเงินสถาบัน) 
6) งานพัสดุ 
7) งานธุรการทั่วไป 

7.1.3 การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

1) การแบ่งส่วนต่างๆในสถานศึกษา 
2) การออกแบบอาคารเรียน 

3) การจัดบริเวณส าหรับการเรียนและห้องเรียน 

4) การจัดบริเวณบริการและสนับสนุนการเรียน 

5) การประเมินผลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

7.2 ระบบทางวิชาการ (Academic Systems) คือ ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนกิจกรรมที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ ระบบการรับนักศึกษา การคัดเลือก การลงทะเบียน การหางาน
ท า การจัดการเรียนการสอน ผลงานของอาจารย์ ห้องสมุด เป็นต้น การพัฒนาระบบสารสนเทศต้อง
สัมพันธ์กับนโยบายของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยพิจารณาถึงความส าคัญ จุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง 
และการจัดการโครงสร้างขององค์กร และหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย  

7.2.1 การวางแผนงานวิชาการ ต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการวางแผน เช่น แนวโน้ม
ความต้องการของสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณงานพ้ืนฐานด้านการเรียนการสอน 

ข้อมูลเกี่ยวกับคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ งบประมาณ ผลผลิตของสถาบัน เป็นต้น 

7.2.2 หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร เช่น ประเภทหลักสูตร รูปแบบการจัดการ
หลักสูตร การประเมินหลักสูตร เป็นต้น 

7.2.3 การจัดระบบงานวิชาการ /การวัดและประเมินผล เช่น การจัดแผนการเรียน การจัด
ตารางสอน/ตารางเรียน การวัดผลการเรียน ลักษณะและชนิดของข้อสอบ การบริหารด้านอาจารย์ การ
จัดและด าเนินการเรียนการสอน การบริหารการวัดและประเมินผล เป็นต้น 

7.2.4 งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ เช่น งานฝ่ายทะเบียน (การลงทะเบียน 
เลือกวิชาเรียน การออกใบรับรองและหลักฐานอ่ืนๆในการเรียน) การจัดและการบริหารห้องสมุด การ
บริหารและบริการสื่อการสอน เป็นต้น 

7.2.5 การบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วยการบริหารงานด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
1) ภารกิจการบริหารกิจการนักเรียนเกี่ยวกับการควบคุม(การรับนักเรียน การจัดท า

ทะเบียนนักเรียน ระเบียนสะสม การรักษาวินัยและควบคุมประพฤติ) 
2) ภารกิจการบริหารกิจการนักเรียนเกี่ยวกับงานสวัสดิการ(บริการแนะแนว บริการ 

3) ทางการเงิน บริการสุขภาพอนามัย บริการอาหารในสถาบัน บริการด้านความ
ปลอดภัย บริการรับส่งนักเรียน บริการไปรษณีย์และโทรศัพท์ บริการการเรียน
วิชาทหารและการผ่อนผันการตรวจคัดเลือกทหาร บริการร้านค้าในสถาบัน 
บริการศิษย์เก่า) 

4) ภารกิจการบริหารกิจการนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักเรียน 

5) ภารกิจการบริหารกิจการนักเรียนเกี่ยวกับการสอน 

 

8. ตัวอย่างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา 

8.1 ระบบงานรับสมัคร  อ านวยความสะดวกในการกรอกใบสมัคร ข้อมูลประวัตินักเรียน 

ตรวจสอบประวัตินักเรียนผ่านเครือข่าย Internet/intranet จัดสถานที่สอบ ที่นั่งสอบ พิมพ์บัญชีรายชื่อ
ผู้เข้าสอบ พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ พิมพ์แบบฟอร์มบันทึกคะแนน ประมวลผลคะแนน จัดล าดับ จ าแนก
ตามกลุ่มผู้สมัคร ใช้เป็นข้อสนเทศในการคัดเลือก จัดห้องเรียน ประชาสัมพันธ์ และจัดท ารายงาน 

8.2 ระบบงานทะเบียนนักเรียน  บันทึกข้อมูลประวัตินักเรียน ออกเลขประจ าตัวนักเรียน จัด
นักเรียนเข้าชั้นเรียนตามเงื่อนไขที่ต้องการ เช่น จ านวนชาย-หญิง อายุนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน สามารถ
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ก าหนดเงื่อนไขในการจัดชั้นเรียน ตามผลการเรียนแบบคละ หรือจ าแนกตามความสามารถเพ่ือประโยชน์
ในการจัดการศึกษาได้ มีรายละเอียดข้อมูลครอบคลุมในทุกๆด้าน ประกอบด้วย  ประวัติสุขภาพ 

ความสามารถพิเศษ ความประพฤติ การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม บันทึกผลการเรียน ผลการทดสอบ 

พัฒนาการด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน การแนะแนวอาชีพ  หรือ
การศึกษาต่อ สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผล คัดกรองข้อมูลเชิงสถิติ  โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่
สามารถ ค านวณได้ เช่น อายุ จ านวนพ่ีน้อง ร่วมบิดามารดา ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันรายได้
บิดา มารดา และพัฒนาการทางด้านการศึกษา สุขภาพ ร่างกาย  สามารถใช้ค าสั่งมาตรฐาน SQL 

ประมวลผลได้โดยตรง จัดท าแฟ้มประวัติส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา รายวิชา เป็นรายบุคคล จัดข้อมูล
ในฐานข้อมูลเดียวกันทุกช่วงชั้น สามารถติดตาม และประเมินผลการเรียน  พัฒนาการของนักเรียนได้
ตลอดเวลา ใช้เป็นข้อสนเทศในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  

วิชาการ และจริยธรรม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพฤติกรรม แก้ปัญหาครอบครัว การพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ทุนการศึกษา ได้อย่างต่อเนื่อง ลดปัญหา และภาระงานในการจัดท าเอกสารระเบียนผลการ
เรียน ใบรับรอง เป็นข้อสนเทศส่งต่อให้กับสถานศึกษาในระดับสูงได้อย่าง 

8.3 ระบบงานวัดผลประเมินผล เป็นโปรแกรมอ านวยความสะดวกในการเก็บบันทึกคะแนน 
ผ่านเครือข่าย บันทึกคะแนนตามระเบียบการวัดผลประเมินผล การจัดหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้  
บันทึกคะแนนพัฒนาการของนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่าน คิด วิเคราะห์  เขียน ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอนเป็นรายวิชา ลดภาระงานของแผนกทะเบียนวัดผลในการจัดท าประวัติผลการเรียน 

เอกสารรายงานผลการเรียน สถิติพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละด้านโดยละเอียด ช่วยให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถวิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตร แผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.4 ระบบงานตารางสอน  อ านวยความสะดวกในการวางแผนการจัดการศึกษา  การใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษา  การจัดตารางสอนส าหรับ
ครูในสาขาที่ขาดแคลน ครูชาวต่างชาติ ให้สามารถสอนในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกันได้  
หรือใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาได้  อ านวยความสะดวกในการจัดท าตารางเรียน 
ตารางสอน การใช้ห้องเรียน สื่อการสอน เป็นรายภาคเรียน ชั้น/ห้อง จัดคาบเรียนกิจกรรม วิชาเลือกเสรี 
ที่เรียนรวมกันระหว่างห้อง คาบพัก ได้โดยอิสระ ก าหนดคาบภาระงานของคณาจารย์ เป็นกลุ่มคณะ เช่น 
การประชุมกรรมการวิชาการ การนิเทศกลุ่มสาระ ได้โดยอิสระก าหนดคาบภาระงานส่วนบุคคล การ
ปฏิบัติหน้าที่พิเศษได้ก าหนดคาบสอนแบบ Team Teaching ได้ ลดปัญหาและภาระงานในการจัดท า
ตารางสอน สามารถจัดตารางสอนได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ  และอัตโนมัติ พิมพ์รายงาน ตารางสอน 
รายบุคคล กลุ่มสาระ ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง ภาระงานสอนรายบุคคล ให้บริการสืบค้นข้อมูล 
ตารางสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง ห้องเรียนว่าง ผ่านเครือข่าย Internet  เป็นข้อสนเทศในการ
วางแผนจัดอัตราก าลัง และงบประมาณ เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานทะเบียน และวัดผลประเมินผล 
โดยตรง ลดปัญหาเรื่องการลงทะเบียนวิชาเรียน 
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 8.5 ระบบลงทะเบียนวิชาเลือก  อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน สามารถเลือก
ลงทะเบียนวิชาเรียนได้ตามความสนใจ และความถนัด ก าหนดเงื่อนไข จ านวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน 
รายวิชาได้ตามความเหมาะสม ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียน วิชาต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ในการจัด
การศึกษาได้ สามารถจัดการศึกษา และให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย ให้บริการลงทะเบียนได้ทั้งแบบ มาก่อนได้ก่อน (First in/First serve) หรือแบบสุ่ม 
(Random) เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานทะเบียน งานวัดผลประเมินผล และงานตารางสอนโดยตรง 

8.6 ระบบบัตรประจ าตัวนักเรียน   อ านวยความสะดวกในการพิมพ์บัตรประจ าตัวนักเรียน
สามารถพิมพ์ได้ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง เชื่อมโยงกับระบบงานทะเบียนโดยตรง ลดปัญหาข้อผิดพลาด 
และค่าใช้จ่ายในการท าบัตร สามารถปรับรูปแบบ และก าหนดรายละเอียดข้อความบนบัตร ได้ตามความ
ต้องการ พิมพ์แถบรหัสบาร์โค๊ดตามรหัสนักเรียน หรือเลขประจ าตัวประชาชนได้ 

8.7 ระบบสารสนเทศวิชาการ อ านวยความสะดวก และให้บริการผ่านเครือข่าย Intranet 

/Internet จัดท าข้อสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จัดท ารายงานสถิติ ผลการเรียน รายบุคคล รายวิชา 
ชั้น/ห้อง กลุ่มสาระ ครูผู้สอนสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลตารางสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง 
การบันทึกผลการเรียน การตรวจสอบ การแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลให้บริการเขียนค าร้องการขอรับ
เอกสาร ผ่านระบบเครือข่าย Internet/Intranet  

8.8 ระบบถ่ายโอนข้อมูล สพฐ. อ านวยความสะดวกในการถ่ายโอน น าเข้าข้อมูลจากระบบงาน
เดิม เช่น SMIS, STUDENT2544 และ BEIS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แสดงรายละเอียด ตรวจสอบ 
แก้ไขข้อมูลได้โดยตรง จัดท ารายงานข้อสนเทศตามความต้องการ เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร  จัดท า
ข้อสนเทศประชากรวัยเรียน และการส ารวจข้อมูลนักเรียนตกหล่น จัดท าข้อสนเทศ 10 มิถุนายน จัดท า
ข้อสนเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ โรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด  และภาพรวมของ
ประเทศ  

 8.9 ระบบคลังข้อสอบ  อ านวยความสะดวกในการจัดท าฐานข้อมูลคลังข้อสอบมาตรฐาน
น าเข้าข้อสอบจากเอกสาร MS-Word และจัดท าคลังข้อสอบได้โดยอัตโนมัติ ไม่เพ่ิมภาระงานในการ
จัดท า อ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ค่าสถิติ อ านาจการจ าแนก ความยากง่าย  คุณภาพของ
ข้อสอบ เป็นรายข้อตามรายวัตถุประสงค์   สามารถก าหนดเงื่อนไขความต้องการ ในการใช้ข้อสอบ สร้าง
ต้นฉบับข้อสอบ เ พ่ือจัดพิมพ์เป็นเอกสารข้อสอบได้ โดยอัตโนมัติ  สามารถจัดสอบผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย และเก็บบันทึกผลการสอบ และรายงานผลได้ทันที ท างานร่วมกับ
งานวัดผลประเมินผล และงานหลักสูตรได้โดยตรง นักเรียนสามารถฝึกท าแบบทดสอบ ในลักษณะ
แบบฝึกหัด On line ได้  
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8.10 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อ านวยความสะดวกสะดวกในการจัดท าข้อสนเทศเพ่ือให้
ความช่วยเหลือนักเรียน บันทึกข้อมูลแผนที่ที่พัก อาศัยของนักเรียน ชุมชน เขตพ้ืนที่ แหล่งเสื่อมโทรม 

จัดท าข้อสนเทศในการวางแผน ป้องกันในการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จัดท าแฟ้มสะสม 
(Portfolio)  ของนักเรียนรายบุคคล บันทึกข้อมูล เวลาเรียน/ความประพฤติ ผ่านระบบเครือข่าย 

จัดพิมพ์แบบฟอร์ม และบันทึกเวลาเรียน ความประพฤติของนักเรียน น าเข้าข้อมูลโดยใช้เทคนิค วิธีการ
อ่านภาพ (Optical Mark Reader) บันทึกการลงโทษ การตัดคะแนนความประพฤติ การให้รางวัล 

ประกาศชมเชยนักเรียนมีความประพฤติดี จัดเตรียมข้อสนเทศในการ ติดตาม วิเคราะห์ปัญหา ให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดพิมพ์รายงานเวลาเรียน ความประพฤติ  แจ้งผู้ปกครองทาง 
จดหมาย  หรือทาง E-mail พิมพ์ประกาศชมเชย ขอพบนักเรียน ใบอนุญาตเข้าชั้นเรียน และรายงาน
เหตุการณ์ประจ าวัน 

 8.11 ระบบงานห้องสมุด    อ านวยความสะดวกในการเก็บบันทึกข้อมูลการให้บริการห้องสมุด
จัดท าทะเบียนหนังสือ สื่อสิงพิมพ์ และแหล่งความรู้ จัดพิมพ์บัตรรายการ เลขทะเบียน Bar Code เลข
เรียกหนังสือ บันทึกข้อมูลวารสาร หนังสือพิมพ์ การลงทะเบียนรับ การจัดท าหัวเรื่อง ดรรชนีวารสาร 
สาระสังเขป การสืบค้น ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง เลขหมู่ การจัดพิมพ์รายงาน  บรรณานุกรม ชื่อ
หนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่ บันทึกข้อมูลทะเบียนสมาชิก การพิมพ์บัตรสมาชิก การยืมคืน การค านวณ
ค่าปรับ จัดพิมพ์เอกสารทวงถามสมาชิกยืมหนังสือเกินก าหนด การพิมพ์รายงาน กราฟสถิติ การยืม-คืน 

เชื่อมโยงสืบค้นข้อมูลทะเบียนหนังสือ เลขหมู่ ชื่อผู้แต่ง นามปากกา ส านักพิมพ์  จากแหล่งข้อมูลผ่าน
เครือข่าย Internet ลดภาระในการจัดท าทะเบียนหนังสือ ท างานเป็นระบบเครือข่าย นักเรียนสืบค้น
ข้อมูลได้พร้อมกัน หลายๆ เครื่อง 
 8.12 ระบบงานการเงินนักเรียน  อ านวยความสะดวกในการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน บันทึก
รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช าระรายชั้น/ห้อง จัดพิมพ์ ใบแจ้งหนี้ เพ่ือช าระเงินผ่านธนาคาร 

น าเข้าข้อมูลรายงานการช าระเงินจากธนาคาร ในรูปของ Text หรือ Excel ได้โดยตรง พิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน รายบุคคล ชั้น/ห้อง ตามแบบฟอร์ม  รายงานสรุปการช าระเงิน จ าแนกตามชั้น/ห้อง 
ระดับชั้น การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ แผนงาน  การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ การพิมพ์
เอกสารรายงาน การขออนุมัติ เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนจากงานทะเบียนโดยตรง 
 8.13 ระบบงานแนะแนว   อ านวยความสะดวกในการจัดท าข้อสนเทศงานแนะแนวการศึกษา 
อาชีพ จัดท าข้อสนเทศทางการศึกษา สถานศึกษา ลักษณะอาชีพ สถานประกอบการ  จัดท าแบบส ารวจ 
วัดแวว ความสนใจ ความถนัด ของนักเรียน เป็นรายบุคคล ส ารวจ และวิเคราะห์ ความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถพิเศษ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้ค าแนะน าการแก้ปัญหา ทางการศึกษา การศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ 

 8.14 ระบบงานบริการ  อ านวยความสะดวกการบริหารอาคารสถานที่ ยานพาหนะ  จัด 
เตรียมสถานที่ ให้บริการ การดูแลบ ารุงรักษา อาคารสถานที่ และยานพาหนะและระบบ สาธารณูปโภค
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ภายในสถานศึกษา บันทึกสืบค้น การขอใช้อาคารสถานที่ในการจัดเรียนการสอน และการให้บริการ  

บันทึกรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า น้ าประปารายเดือน บันทึกการขอใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง บันทึกการซ่อมแซมยานพาหนะรายงานสถิติ งบประมาณ การดูแลบ ารุงรักษา 

8.15 ระบบงานสารบรรณ   อ านวยความสะดวกในการบันทึก และจัดพิมพ์เอกสาร  การ
ลงทะเบียนหนังสือ รับ-ส่ง การจัดเก็บเอกสาร ค าสั่ง บันทึกราชการ การพิมพ์เอกสารบันทึกราชการ 
ค าสั่ง การติดตามงานตามค าสั่ง การตรวจสอบเรื่องเสร็จ การพิมพ์รายงานสถิติการรับ-ส่งจ าแนกตาม
หน่วยงาน การจัดเก็บ – การสืบค้นเอกส าเนาเอกสารค าสั่งผ่านระบบเครือข่าย การรับ-ส่งหนังสือผ่าน
ระบบเครือข่าย Intranet และ Internet สามารถสร้าง และเก็บข้อความสาระส าคัญจากเอกสาร MS-

Word และบันทึกลงฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ 
 8.16 ระบบแผนงานงบประมาณ อ านวยความสะดวกในการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน การจัดท าแผนงาน งบประมาณ การคิดต้นทุนกิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงิน 
และการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์ การ
ตรวจสอบภายใน  การจัดท ารายงาน การใช้งบประมาณที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้ กับ
ผลผลิตที่ได้ 
 8.17 ระบบงานพัสดุ  อ านวยความสะดวกในการบริหารงานพัสดุ บันทึก และจัดพิมพ์เอกสาร 
การสืบค้น การขออนุมัติซื้อวัสดุ–ครุภัณฑ์ การอนุมัติการซื้อ การจ้างงาน การจัดท าเอกสารการตรวจรับ 

จัดท าบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุ–ครุภัณฑ์ ระเบียนประวัติครุภัณฑ์ การตรวจสอบ การท ารายงานครุภัณฑ์
คงเหลือ การควบคุมวงเงินงบประมาณ การท าบัญชีรายจ่ายงบประมาณตามโครงการการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ สามารถสร้าง และเก็บข้อความสาระส าคัญ รายการวัสดุ -ครุภัณฑ์ จาก
แบบฟอร์มเอกสาร MS-Word และบันทึกลงฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ ลดการท างานและข้อผิดพลาดที่
ต้องคัดลอกลงแบบฟอร์มต่างๆ  

 8.18 ระบบงานบัญชี  อ านวยความสะดวกในการบริหารงานบัญชี จ าแนกรายการตาม
แผนงาน หน่วยงาน จัดท าบัญชีแยกประเภท บัญชีเจ้าหนี้ งานวัสดุ และงานครุภัณฑ์   การออกแบบ
จัดพิมพ์เอกสารทางการเงินและบัญชี การออกแบบสมุดบันทึกรายการทางบัญชี การออกแบบผังบัญชี 
การก าหนดรหัสบัญชี การบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีทั่วไป การจัดท ารายงาน งบดุล งบรายได้
ค่าใช้จ่าย งบกระแสเงินสด รายงานการรับเงิน รายงานการจ่ายเงิน รายงานรายละเอียดลูกหนี้/เจ้าหนี้ 
 8.19 ระบบงานการเงิน   อ านวยความสะดวกในการบริหารการเบิก-จ่ายเงินประมาณงบเป็น
ระบบบัญชีย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบงบประมาณ และระบบบัญชี  GFMIS (เฉพาะโรงเรียนที่เป็นหน่วย
เบิก) บันทึกการรับเงิน และจ่ายเงิน จ าแนกประเภทของเงินที่รับ จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จัดพิมพ์รายงาน
ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการ รายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินประจ าวัน ประจ าเดือน จ าแนกตาม
ประเภทของเงินรับ โครงการ หน่วยงาน รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินแยกตามบุคลากร ผู้รับเงิน
รายบุคคล รายงานข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเงินสดย่อย รายงานข้อมูลสรุปเกี่ยวกับยอดเงินรับประจ าวัน 
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รายงานข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการรับเงินทั้งหมด บันทึกการจ่ายเงิน ทุกประเภทรายจ่าย และจัดท ารายงาน
ที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลการจ่ายเงินประจ าวัน / เดือน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการ  จ าแนกประเภท
ของรายจ่าย แผนงาน งาน / โครงการ หมวดรายจ่าย  รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงิน แยกตาม
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเป็นรายบุคคล รายงานสรุปยอดเงินจ่ายประจ าวัน และรายงานสรุปการจ่ายเงิน
ทั้งหมด 

 8.20 ระบบงานบริการ   อ านวยความสะดวกการบริหารอาคารสถานที่ ยานพาหนะ จัดเตรียม
สถานที่ ให้บริการ การดูแลบ ารุงรักษา อาคารสถานที่ และยานพาหนะและระบบสาธารณูปโภคภายใน
สถานศึกษา บันทึกสืบค้น การขอใช้อาคารสถานที่ในการจัดเรียนการสอน และการให้บริการ  บันทึก
รายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า น้ าประปารายเดือน บันทึกการขอใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 

บันทึกการซ่อมแซมยานพาหนะ รายงานสถิติ งบประมาณ การดูแลบ ารุงรักษา 
 8.21 ระบบบริหารห้องปฏิบัติการ  อ านวยความสะดวกในการบันทึกประวัติการใช้ การซ่อม
บ ารุงเครื่องอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บันทึกรายละเอียดการใช้เครื่องและอุปกรณ์ ใน
ห้องปฏิบัติการประกอบด้วย หมายเลขเครื่อง จุดประสงค์การใช้ วันเวลาที่ใช้ บันทึกรายการขออนุญาต 
จองเวลา และจัดสรรทรัพยากร การใช้เครื่องอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ บันทึกประวัติการซ่อมบ ารุง 
รายการอุปกรณ์ที่เปลี่ยน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง ผู้รับจ้างซ่อมบ ารุง จัดท ารายงานสถิติการใช้ รายวัน 
รายเดือน รายภาคการศึกษา และรายปีจัดท ารายงานประวัติการซ่อมบ ารุง 
 8.22 ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ การบริหาร การ
วางแผน และการประเมินคุณภาพการศึกษา อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การบันทึก/แก้ไข/
ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงาน  การให้บริการสืบค้น ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารวิชาการ  งาน
บริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคลากร และงานธุรการ  จัดท าข้อสนเทศเพ่ือการบริหาร และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา อ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าสถิติข้อสนเทศ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหาร การติดตาม และการวางแผน และจัดเตรียมข้อสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 8.23 ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  อ านวยความสะดวกในการสร้างแบบประเมิน 
จัดเก็บ เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากระบบงานที่เกี่ยวข้อง  สามารถด าเนินผ่านระบบเครือข่าย 
Intranet/Internet จัดท าแบบประเมินตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ประเด็นการตรวจสอบ การจัดการศึกษา
ขั้นปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกช่วงชั้น จัดท าเตรียมสนเทศเพ่ือการประเมินผล ตามมาตรฐาน
ด้านผู้เรียน ด้านบุคลากร ด้านการบริหารและด้านชุมชน ประมวลผล วิเคราะห์ผล  รายงานผลการ
ประเมิน ระดับรายบุคคล รายมาตรฐาน สร้างรายงานประจ าปี (SAR) เต็มรูปแบบ และจัดพิมพ์เอกสาร
ประกอบการประเมิน เผยแพร่รายงานประจ าปี (SAR) จัดพิมพ์เอกสาร ฉบับย่อ และเผยแพร่ทาง
เครือข่าย Internet 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา 

สรุป  
 ระบบสารสนเทศการจัดการ หมายถึง การจัดกระท าเนื้อหาสาระของผู้รับข้อมูลในลักษณะ
ต่างๆ ตามล าดับขั้นตอนหรือมีรูปแบบการจัดที่เหมาะสม เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน ามาใช้ทางด้านกิจ
กรรมการบริหารที่ส าคัญที่สุด คือ การวางแผนการด าเนินงาน สารสนเทศที่ได้รับการจัดกระท าใน
รูปแบบที่เหมาะสม ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการด าเนินงานทางการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สถานศึกษาทุกรับทุกประเภทจะน าความรู้ด้านการศึกษาไปใช้ประกอบการวางแผน
ด าเนินการ หรือประกอบการตัดสินใจเรื่องส าคัญต่างๆ ความรู้นั้นจะต้องได้มาจากสารสนเทศที่ถูกต้อง
ตรงประเด็น ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ข้อมูลเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของสารสนเทศและความรู้ ดังนั้น 
สถานศึกษาต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 

 การจัดการระบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา จุดเริ่มต้นของการจัดท าฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา เริ่มจากแนวความคิดของเอนเชมส์ งานส าคัญส่วนหนึ่งของเอนเชมส์ 
คือ การจัดท าโครงสร้างการจ าแนกแผนงาน ซึ่งจัดท าเพ่ือวิเคราะห์แผนงานส าหรับก าหนดแนวทางใน
การจัดท างบประมาณและการวางแผนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังจากได้มีการจัดท าขึ้นแล้ว ได้มีการ
น าโครงสร้างการจ าแนกแผนงานไปใช้กับผลผลิตของเอนเชมส์ เช่น รูปแบบการจัดการทรัพยากร กล่าว
ได้ว่าโครงสร้างการจ าแนกแผนงานเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดท าระบบสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการศึกษา อาทิเช่น ระบบงานทะเบียนนักเรียน  ระบบงาน
วัดผลประเมินผล ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน ระบบงานบริการ    ระบบบริหารห้องปฏิบัติการ 

ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา 

 

แบบฝึกหัด 

 

1. อธิบายความหมายของระบบสารสนเทศการจัดการด้านการศึกษา โรงเรียนมีความ
จ าเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศหรือไม่ 

2. การจัดเก็บข้อมูลในสถานศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลใดบ้าง 
3. แนวคิดของระบบเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง 
4. บทบาทพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศในองค์กร หมายถึงอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
5. บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษามีบทบาท

อย่างไร 

6. จงอธิบายการจัดการระบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวข้องกับบุคคลใด เหตุใด
ต้องมีระบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา 

7. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการศึกษาน ามาใช้ในด้านใดบ้าง 
8. ยกตัวอย่างของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์ระบบงาน

ว่าประกอบด้วยข้อมูลใดบ้าง 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา 
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การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

 

รายวิชา  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
   

หัวข้อเนื้อหา 

  

1. ความหมายของความรู้และการจัดการความรู้ 
2. คุณสมบัติของความรู้ 
3. ประเภทของความรู้ 
4. วงจรระบบจัดการความรู้ 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ 
6. ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ 

7. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับการใช้งาน 

8. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
9. ระบบธุรกิจอัจฉริยะ   

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. บอกความหมายของความรู้และการจัดการความรู้ได้ 
2. อธิบายคุณสมบัติของความรู้ได้ 
3. อธิบายประเภทของความรู้ได้ 
4. อธิบายวงจรระบบจัดการความรู้ได้ 
5. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ได้ 
6. อธิบายความหมายของระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจได้ 
7. อธิบายระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับการใช้งานในองค์กรได้ 
8. บอกวิธีการจัดการระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูงได้ 
9. อธิบายระบบธุรกิจอัจฉริยะได้    
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การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา และซักถามในชั้นเรียน 

4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. ตัวอย่างจากหนังสือวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาและเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบต่อการเรียน 
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การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

 

 

บทที่ 6 

การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

  

 

 การจัดการความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ในบท
นี้จะกล่าวถึงเนื้อหาของการจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจซึ่งเป็นระบบย่อยหนึ่งใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจ
ในเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน หรือก่ึงโครงสร้าง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจจะ
ใช้กับบุคคลเดียวหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่ม นอกจากนั้น ยังมีระบบสนับสนุนผู้บริหารเพ่ือ
ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

 

1.  ความหมายของความรู้และการจัดการความรู้ 
 แก่นแทใ้นระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) องค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม ล้วนเกิด
จากแนวคิดการจัดการความรู้ทั้งสิ้น ในขณะเดียวกันความส าเร็จของผู้บริหารก็ล้วนมาจากการใช้ความรู้
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดคุณค่า การจัดการความรู้มิใช่สิ่งใหม่แต่อย่างใด  และ
ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีความรู้ต่าง ๆ จ านวนมากมาย  แต่หากมิได้น าความรู้ที่มีอยู่  จัดเก็บไว้อย่างมีระบบ
ย่อมไม่มั่นใจได้ว่า  ความรู้เหล่านั้นจะสามารถถูกน าไปแบ่งปันหรือเผยแพร่ใช้งาน  เพ่ือน าไปสู่การก่อ
ประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรได้ 
 ความรู้  (Knowledge)  คือบทสรุปของความเข้าใจ  ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ซึ่งกว่าจะ
เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาได้  จ าเป็นต้องได้รับการค้นคว้า  พิสูจน์หาความจริง  หรือทดลองมาแล้ว  ความรู้
ความสามารถถูกตั้งเป็นกฎขึ้นมาเพ่ือน าไปใช้ก าหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ความรู้ท าให้เราเชื่อใน
สิ่งที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความเป็นจริง  มีเหตุมีผล  ดังนั้นความรู้จึงสามารถน าไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา  
และน ามาประกอบการตัดสินใจได้ 
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 การจัดการความรู้  (Knowledge  Management)  เป็นการน าความรู้ที่อยู่กระจัดกระจาย  
ไม่เป็นระเบียบ  (ความรู้ทั้งหลายเหล่านั้น  อาจฝังอยู่ทั่วไปภายในองค์กรหรือแม้แต่ตัวพนักงานเอง)  มา
จัดการอย่างมีระบบเพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถบ่งชี้  คัดเลือก  จัดองค์ประกอบ  เผยแพร่  และถ่ายโอน
สารสนเทศที่ส าคัญ ๆ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายและพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 ความรู้ถือเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจ าขององค์กร  ที่ปกติมักอยู่เคียงข้างคู่กับองค์กรในรูปแบบ
ที่ไม่มีโครงสร้างอย่างชัดเจน  ดังตัวอย่างเช่น   

1) การน าความรู้มาช่วยแก้ไขปัญหาย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา 

2) การมีความรู้อยู่ในตัว  ย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างรวดเร็ว 

3) การน าความรู้มาใช้เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
4) การน าความรู้มาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

 ส าหรับในบริบททางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้จะมีความหมายที่แตกต่างไปจากข้อมูลและ
สารสนเทศมาก  โดยที่  ข้อมูล (Data)  เป็นการรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลดิบและข้อเท็จจริงต่าง ๆ จาก
การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว หรือก าลังจะเกิดข้ึน ส่วน สารสนเทศ (Information) เป็นการน า
ข้อมูลมาผ่านการประมวลผล หรือค านวณทางสถิติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถน ามาสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ได้ในขณะที่ ความรู้(Knowledge)ก็คือสารสนเทศ ซึ่งอาจ
เป็นบทสรุปของความเข้าใจตามหัวข้อนั้น ๆ ที่มีความสอดคล้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 ตัวอย่างเช่น 

1) รถยนต์คันนี้เติมน้ ามันได้สูงสุด 55 ลิตร สิ่งเหล่านี้ถือเป็น “ข้อมูล” 

2) การขับรถลงเนินเขา โดยเฉพาะเขาท่ีมีความชันสูง ไม่ควรใช้เกียร์ว่าง เพราะจะท าให้รถวิ่ง 
แล่นด้วยความเร็วสูงตามแรงโน้มถ่วง ซึ่งอันตรายมาก ดังนั้นวิธีการขับรถลงเนินเขาที่ถูกต้อง จึงควรใช้
เกียร์ต่ าเพ่ือให้เกิดแรงฉุดจากเครื่องยนต์ ป้องกันการเลี้ยงเบรกที่ส่งผลต่อผ้าเบรกไหม้ได้สิ่งเหล่านี้ถือ
เป็น”ความรู้” ที่นักขับรถทุกคนสามารถน าไปปฏิบัติตาม 

  
2.  คุณสมบัติของความรู้ 
 รายละเอียดต่อไปนี้ จะแสดงถึงคุณสมบัติของความรู้ ที่ต้องการสะท้อนให้เห็นว่าความรู้นั้นมี
ความแตกต่างจากทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์กรอย่างไร 

 1.  มีความพิเศษและมีผลตอบแทนที่เพิ่มพูน ปกติแล้ว ความรู้จะไม่มีเรื่องของผลตอบแทนที่
ลดน้อยลง อีกทั้งเมื่อความรู้ถูกน าไปใช้ ก็ไม่ได้ท าให้เกิดความสินเปลือง แต่ในทางกลับกัน ยิ่งใช้มาก
เท่าใด กับเพ่ิมคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น 

 2.  แบ่งออกเป็นส่วนได้ รั่วไหลได้ และต้องปรับให้ทันยุคสมัย  เมื่อความรู้ได้เจริญเติบโต จะ
สามารถแบ่งออกเป็นสาขาย่อย ๆ และแบ่งออกเป็นส่วนได้ความรู้เป็นพลวัต (Dynamic) ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ความรู้เป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ ดังนั้นองค์กรจึงจ าเป็นต้อง
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ปรับความรู้ให้ทันยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปูพื้นฐานไปสู่การบ ารุงรักษาให้คงไว้ และเป็นแหล่งความรู้ที่
องค์กรสามารถน าไปใช้เพื่อชิงความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 

 3.  ยากต่อการประเมินหรือตีราคาเป็นมูลค่า  เป็นสิ่งที่ยากทีเดียวส าหรับการประเมินค่าการ
ลงทุนของความรู้ เนื่องจากมีปัจจัยอยู่มากมายที่ท าให้ความรูไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ เพราะ
ความรู้จับต้องไม่ได้ ท าให้ตีมูลค่าได้ยาก 

 4.  มีมูลค่าไม่แน่นอนในเรื่องของการแบ่งปัน  เป็นสิ่งที่ยากต่อการประมาณการว่า มูลค่าของ
ความรู้ที่ได้แบ่งปันหรือเผยแพร่ออกไปนั้น ใครๆก็จะได้รับประโยชน์เท่ากัน หรือมากกว่ากันอย่างไร 

 5.  เกี่ยวพันกับเวลา  ประโยชน์และความเป็นเหตุเป็นผลของความรู้ อาจผันแปรได้ตามการ
เวลา 
ตัวอย่างเช่น เวลาท าให้คนชราภาพได้ เวลาท าให้สิ่งของเน่าเสียและระเหยได้ ดังนั้นความรู้ก็เช่นกัน 

 นอกจากนี้  ความรู้ยังสามารถน าไปสู่การผลิตผลงานที่เป็นเลิศในสาขาต่าง ๆ และถูกน ามาใช้
เป็นทุนทางปัญญา  (Intellectual Capital) ที่ช่วยสร้างคุณค่าและมูลค่าทางการเงินให้แก่องค์กรได้ 
 

3.  ประเภทของความรู้ 
 ความรู้ยังสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ด้วยกันคือ 

 1.  ความรู้โดยใน  (Tacit Knowledge) เป็นความรู้แบบฝังลึกที่ซ่อนเร้นอยู่เฉพาะตัวบุคคล  มี
ความซับซ้อน  ไม่สามารถน ามาจัดระบบให้มีความชัดเจนแน่นอนได้  เนื่องจากเป็นภูมิปัญญา  ซึ่ง
ประกอบด้วยความเชื่อ  ค่านิยม  ประสบการณ์ ความช าชาญ  ไหวพริบ  ความลับ  และทักษะความรู้
เฉพาะตัวบุคคลผู้นั้น  และเนื่องจากความรู้ประเภทนี้มีความเป็นนามธรรมสูง  จึงยากต่อการถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษร 

 2.  ความรู้แบบชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่มีความเป็นรูปธรรม  เป็น
วิทยาการที่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย  เป็น
องค์ความรู้ที่มีหลักการ  มีเหตุผล ถ่ายทอดได้ สามารถจัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบของข้อมูล 
นโยบาย วิธีการ กลยุทธ์ ซอฟต์แวร์ หนังสือ  คู่มือ  เอกสาร และสื่อประเภทอ่ืน ๆ 

นิยามความรู้ในลักษณะต่างๆที่เก่ียวข้องกับความรู้เชิงรูปธรรมที่ลดหลั่นลงมาสู่ความรู้เชิง
นามธรรม หรือท่ีเรียกชื่อย่อว่า ASHEN โดยแต่ละตัว มีความหมายว่า 

1) Artefacts เป็นความรู้ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษร  เช่น  เอกสาร  หนังสือ 
ถือเป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด 

2) Skill  เป็นทักษะ ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการน าไปใช้ประกอบการใช้ งานเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จ 

3) Heuristics  เป็นความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้  ทดลองปฏิบัติ 



140  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401 

การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

4) Experience  เป็นความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มามากพอ จนมีความเชี่ยวชาญสูง เริ่มมี
ความยากต่อการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยน เนื่องจากเป็นเรื่องของเฉพาะตัวบุคคล 

5) Natural Talent  เป็นพรสวรรค์ที่ฝังอยู่ในเฉพาะตัวบุคคล ยากต่อการถ่ายทอด  มี 

6) ความเป็นนามธรรมสูง 
 

4. วงจรระบบจัดการความรู้  
         หน้าที่หลักของระบบจัดการความรู้ จะด าเนินการตาม 6 ขั้นตอนเป็นวงจร โดยเหตุผลที่ระบบ
จัดการความรู้ต้องด าเนินการเป็นวงจร เพราะว่าความรู้เป็นสิ่งผลวัต ไม่หยุดนิ่ง ความรู้ที่บรรจุอยู่ใน
ระบบจัดการความรู้ จะไม่มีวันสิ้นสุด เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และความรู้ต้อง
ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยวงจรระบบจัดการความรู้
ประกอบด้วย 

1.  การสร้างความรู้  (Create Knowledge)  ความรู้สามารถถูกสร้างขึ้นจากบุคคลใด ๆ ที่ได้
ค้นพบแนวทางใหม่ ๆ ของการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ และในบางครั้งก็มี
ความรู้จากภายนอกเข้ามา 

2.  การจับใจความส าคัญของความรู้  (Capture Knowledge)  ความรู้ใหม่ ๆ จะถูกระบุถึง
คุณค่าได้ และสามารถชี้แจงได้ และสามารถชี้แจงได้เป็นเหตุเป็นผล 

3.  การปรับความรู้ (Refine Knowledge)  ความรู้ใหม่ๆจะถูกน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้ ดังนั้น
ความรู้ของมนุษย์โดยรูปแบบโดยนัย (Tacit) จะต้องน ามาจับใจความส าคัญ และถูกปรับให้เป็นความรู้
แบบชัดแจ้ง (Explicit) เพ่ือให้ความรู้นั้น สามารถถูกเผยแพร่ แบ่งปันให้ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 

4.  การจัดเก็บความรู้  (Store Knowledge)  ความรู้ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ จะต้องได้รับการ
จัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะสม หรือจัดเก็บไว้ในคลังความรู้ (Knowledge Repository) หรือในรูปแบบอื่น 
ๆ ที่องค์กรสามารถเข้าถงึได้ 

5.  การจัดการ  (Manage Knowledge)  ท านองเดียวกันกับห้องสมุด ที่ต้องจัดเก็บรักษา
ความรู้ปัจจุบันเอาไว้ และจะต้องได้รับการทบทวน ตรวจสอบ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและมีความ
ถูกต้อง 

6. การเผยแพร่ความรู้  (Disseminate Knowledge) ความรู้ต่าง ๆ จะต้องได้รับการ
จัดรูปแบบในลักษณะของสื่อที่เหมาะสม เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้ที่ต้องการหรือใครก็ได้ในองค์กรได้ทุกที่ทุก
เวลา 
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5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ 
 1. ช่วยลดต้นทุนในเรื่องการลงทุนด้านความรู้และสติปัญญา หากบุคลากรผู้นั้นได้ลาออกจาก
งาน 

 2. ช่วยลดต้นทุนเกี่ยวกับการลดเวลาของการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเที่ต้องแก้ไขซ้ า ๆ 

 3. ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการน าสารสนเทศจากแหล่งภายนอกมาใช้ เช่น จาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย หรือเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก 

 4. ลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรมในฐานความรู้ 
 5. เพ่ิมผลผลิตจากการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ ท าให้การด าเนินงานง่ายขึ้นและรวดเร็ว 

 6. เพ่ิมความพึงพอใจแก่พนักงาน ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากร 

 7. เป็นกลยุทธ์เพ่ือชิงความได้เปรียบในทางการตลาด 

 

6. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ได้เริ่มขึ้นในช่วง ปี ค.ศ. 1970 โดยมีหลายบริษัทเริ่มที่จะพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือที่จะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน หรือก่ึงโครงสร้าง
โดยข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในลักษณะระบบการประมวลผลรายการ 
ไม่สามารถกระท าได้ นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดแรงงาน ต้นทุนที่ต่ าลงและยังช่วยในเรื่องการ
วิเคราะห์การสร้างตัวแบบ เพ่ืออธิบายปัญหาและตัดสินใจปัญหาต่างๆ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1980 ความ
พยายามในการใช้ระบบนี้เพ่ือช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจได้แพร่ออกไป ยังกลุ่มและองค์การต่างๆ. 

6.1  แบบจ าลองเพื่อการตัดสินใจ   
 แบบจ าลอง  (Model)  คือตัวแบบที่น าเสนอเกี่ยวกับความเป็นจริง  เช่น  แผนที่  ที่ท าให้เห็น
พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์  โต๊ะ  ที่ท าให้เห็นถึงวิธีการสร้าง  และสมการทางคณิตศาสตร์  ที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  โดยผู้บริหารสามารถน าแบบจ าลองสากลมาใช้  หรือออกแบบตัว
แบบจ าลองขึ้นเองก็ได้ 
 การตัดสินใจ (Decision Making) คือ กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา 
 ดังนั้นแบบจ าลองเพ่ือการตัดสินใจ จึงเป็นการน าเสนอสิ่งใดให้แลดูเข้าใจง่าย หรือการสรุปย่อ 
(Abstraction) ของความจริงบนโลก  ซึ่งความง่ายเหล่านี้จะมีประโยชน์มาก  เพราะว่าความยุ่งยาก
ซับซ้อนที่มีอยู่มากมายบนโลกแห่งความเป็นจริงนั้น  อาจท าให้เราไม่สามารถน าไปสู่การชี้ระบุถึงปัญหา
ได้  และหนึ่งในวิธีที่ท าให้ง่ายขึ้นมาอีกนั้นก็คือ  การจัดท าสมมติฐานขึ้นมา  เช่น  สมมติฐานเกี่ยวกับ
อัตราการเติบโตในความต้องการของลูกค้า  ส าหรับไตรมาสถัดไปว่าจะเป็นไปในท านองเดียวกันกับไตร
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มาสปัจจุบันหรือไม่ ?  อย่างไรก็ตามความเสี่ยงจากการใช้สมมติฐานก็คือ  เมื่อน าสมมติฐานนั้นมาใช้แล้ว
เกิดผิดพลาดขึ้นมา  ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ได้  ตัวอย่างเช่น  ในเดือนกรกฎาคม
ของปี  ค.ศ.2008  บริษัท  GM  (General  Motor)  ได้เปิดตัวขายรถยนต์ประเภท  เอสยูวี  (SUV) , 
มินิแวน  และรถบรรทุกขนาดใหญ่  ซึ่งขณะนั้นราคาน้ ามันตลาดโลกได้พุ่งพรวดสูงขึ้นมาก  ส่งผลให้
ผู้บริโภคไม่นิยมใช้รถประเภทดังกล่าว  เนื่องจากสิ้นเปลืองค่าน้ ามันเชื้อเพลิงสูงนั่นเอง  ท าให้ยอดขาย
หยุดชะงักไป  อันสืบเนื่องมาจากที่ผ่านมากว่า  3  ปีนั้น  ทาง  GM  ได้ใช้แบบจ าลองดังกล่าวเมื่อปี  
ค.ศ.2005  และได้ผลดี  แต่เมื่อมีการน าสมมติฐานเดิมดังกล่าวมาใช้กับปี  ค.ศ.2008  อีกครั้ง  และด้วย
ความไม่เที่ยงตรงในสมมติฐานนี้เอง  จึงส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายตามมา  ท าให้บริษัท  
GM  ต้องประสบกับภาวะขาดทุนในที่สุด 

 แบบจ าลองสามารถน ามาใช้เพื่อทดลองปฏิบัติแบบเสมือนจริงได้  โดยวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นจริงในแบบจ าลอง  มากกว่าที่จะทดลองปฏิบัติจริง  ดังนั้นประโยชน์จากการน า
แบบจ าลองมาใช้เพื่อการตัดสินใจ  จึงประกอบด้วย 

1) ต้นทุนการทดลองปฏิบัติเสมือนจริง  (Virtual  Experimentation)  จะมีต้นทุนที่ต่ ามาก  
เมื่อเทียบกับการทดลองปฏิบัติกับระบบจริง 

2) แบบจ าลองอนุญาตให้มีการจ าลองการท างาน  ด้วยการย่นย่อเวลาให้สั้นลงได้  โดยการ
ปฏิบัติงานที่กินเวลาเป็นปี ๆ  สามารถน าคอมพิวเตอร์มาจ าลองเพ่ือทดลองปฏิบัติ  และ
แสดงผลออกมาภายในไม่ก่ีวินาที 

3) สามารถเปลี่ยนตัวแปรเพ่ือปรับปรุงแบบจ าลองใหม่ได้อย่างง่ายดาย  เมื่อเทียบกับการปรับ
ในระบบจริงซึ่งยากกว่ามาก  อีกทั้งเมื่อน าแบบจ าลองไปทดลองปฏิบัติ  ก็มิได้เข้าไป
แทรกแซงการปฏิบัติงานประจ าวันขององค์กรแต่อย่างใด 

4) หากมีการน าแบบจ าลองไปใช้งานแล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา  ผลกระทบจะส่งผลต่อต้นทุน
ที่ต่ ากว่า  เนื่องจากเป็นการทดลองปฏิบัติแบบเสมือนจริง 

5) เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันล้วนไม่แน่นอน  แบบจ าลองจึงช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
รับมือกับสิ่งที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี  จากค าถาม  (what - if)  เช่น  “จะเกิดอะไร
ขึ้น...ถ้ามีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาใช้”  ซึ่งระบบจะท าการค านวณความ
เสี่ยงที่เกิดจากทางเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ทราบ 

6) แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบเงื่อนไขท่ีมีจ านวนมาก ๆ ได้  ซึ่ง
ในบางครั้งอาจใกล้กับจ านวนอนันต์ที่มีค่าไม่สิ้นสุดของทางเลือกที่มีความเป็นไปได้  แต่ด้วย
เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น 

7) แบบจ าลองช่วยเพ่ิมพูนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  รวมถึงสนับสนุนเพ่ือการ
ฝึกอบรม 
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6.2 ประเภทของการตัดสินใจ 

6.2.1 การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง   
เป็นรูปแบบการตัดสินใจที่ใช้กับงานประจ าวันที่พนักงานต้องท าซ้ าๆในแต่ละวัน ซึ่ง

ถูกก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แน่นอนไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการตัดสินใจในรูปแบบนี้ หัวหน้าส่วน
งานหรือผู้ปฏิบัติงานมักรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น  ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร  และรู้ค าตอบว่า
ต้องท าอย่างไรเพื่อแก้ปัญหากับปัญหาเหล่านั้น  และด้วยปัญหาแบบมีโครงสร้างนั้น  มีรูปแบบมาตรฐาน
ที่ชัดเจน  จึงสามารถน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือการตัดสินใจแบบอัตโนมัติได้ ตัวอย่างการตัดสินใจใน
รูปแบบนี้ เช่น การบันทึกบัญชีลูกหนี้ รายการแสดงลูกหนี้ค้างช าระ เป็นต้น 

6.2.2 การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง   
เป็นการตัดสินใจที่ยากและซับซ้อนมากที่สุด เมื่อเทียบกับการตัดสินใจชนิดอ่ืนๆ

เนื่องจากไม่สามารถระบุค าตอบให้แน่ชัดลงไปได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นเมื่อไร และสามารถคาดเดา
เหตุการณ์ได้ล่วงหน้า การตัดสินใจปัญหาในรูปแบบนี้ ผู้รับผิดชอบคือผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความช านาญเฉพาะตัว สัญชาติญาณ และประสบการณ์เป็นอย่างสูงน ามาใช้เพ่ือ
ตัดสินใจกับปัญญาที่ต้องอยู่บนความไม่แน่นอนนี้  ให้เกิดผลในด้านดีมากที่สุด  ตัวอย่างการตัดสินใจใน
รูปแบบนี้ เช่น การวางแผนด้านงานวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และการวางแผน
ทางด้านนโยบายเพื่อรับผิดชอบทางสังคม เป็นต้น 

6.2.3 การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง  
เป็นการตัดสินใจที่เป็นไปตามโครงสร้างของ 2 รูปแบบข้างต้น กล่าวคือ อาจจะมีทั้ง

ปัญหาแบบโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างปะปนกันไปตามแต่ละสถานการณ์ ดังนั้นในบางปัญหาที่เกิดขึ้น
อาจจะตัดสินใจหรือคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยได้ แต่ในบางเหตุการณ์อาจจะ
เป็นปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง จึงท าให้ไม่สามารถระบุค าตอบได้ชัดเจนลงไป ดังนั้นจึงต้องใช้ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตัดสินใจผนวกเข้าไปด้วย ส าหรับการตัดสินใจในรูปแบบนี้ มักเป็น
การตัดสินให้ของผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งก็คือผู้จัดการตามแผนต่างๆ นั้นเอง ตัวอย่างการตัดสินใจใน
รปูแบบนี้ เช่น การก าหนดวงเงินสินเชื่อ การจัดเตรียมงบประมาณ เป็นต้น 

6.3  กระบวนการการตัดสินใจ 

ในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หากมีทางเลือกเดียว  ก็จะท าให้การตัดสินใจนั้นง่ายมาก  ใน
ขณะเดียวกัน  หากมีทางเลือกมากขึ้น  ก็จะท าให้การตัดสินใจยากขึ้นเป็นล าดับ  ในทางธุรกิจแล้ว  
ปัญหาหนึ่ง ๆ สามารถมีทางออกมากมาย  ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องวิเคราะห์  ทบทวนแล้วทบทวนอีก  
เพ่ือให้ได้มาซึ่งทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด  เพื่อน ามาใช้ส าหรับแก้ปัญหาดังกล่าวให้บรรลุผลได้ในที่สุด 

นักวิจัยด้านการจัดการและการตัดสิน   นามว่า  Herbert  Simon  ได้อธิบายถึงกระบวนการ
ในการตัดสินใจ  ซึ่งประกอบด้วย  4  ระยะ ดังนี้ 
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ระยะที่ 1 :  Intelligence   เป็นระยะที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล   จะต้อง
ก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรให้ชัดเจน  ว่าท าไมปัญหาจึงเกิดขึ้น  
เกิดขึ้นที่ไหนและมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร  ดังนั้นจึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  รวมถึงรวบรวมสารสนเทศบนแนวทางที่เป็นไปได้  เพื่อน ามาใช้ส าหรับแก้ปัญหา 

ระยะที่ 2 :  Design  เป็นระยะของการออกแบบ  ที่จะต้องออกแบบวิธีเพ่ือพิจารณากับ
ข้อมูลที่รวบรวมมาได้  ด้วยการลดจ านวนทางเลือกให้ลดลง  โดยมีการจัดรูปแบบข้อมูล  คัดเลือก
แบบจ าลองที่เหมาะสมเพ่ือมาใช้กับการประมวลผลข้อมูล  การตั้งสมมติฐานเพ่ือหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่เก่ียวข้องทั้งหมดโดยแบบจ าลองที่ใช้จะต้องมีความถูกต้อง  เชื่อถือได้   ซึ่งผู้ตัดสินใจจะ
มีการป้อนเกณฑ์เข้าไป  เพ่ือหาหนทางแก้ไขปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในให้แสดงออกมา  กระบวนการ
ดังกล่าว   อาจจ าเป็นต้องท าซ้ าแล้วซ้ าเล่า  และจะท าการตัดสินใจส่วยย่อยต่าง ๆ  ที่มีความซับซ้อนที
ละส่วน  จากนั้นจึงน าผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดสินใจส่วนย่อยเหล่านี้  น ามาป้อนเข้าสู่การตัดสินใจหลัก
ต่อไป 

ระยะที่ 3 :  Choice  เป็นระยะการคัดเลือกแนวทางที่คิดว่าดีและเหมาะสมที่สุด  ที่ผ่าน
การพิจารณาหรือทดสอบมาแล้ว  ด้วยการจัดพิมพ์ออกมาในรูปแบบของเอกสาร  ที่ส าคัญก็คือ  
ทางเลือกท่ีเสนอมานั้น  จะต้องมีความเป็นไปได้ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระยะสุดท้ายต่อไป 

ระยะที่ 4 :  Implement  เป็นระยะของการน าไปใช้  ระยะนี้จะประสบผลส าเร็จได้ก็
ต่อเมื่อแนวทางท่ีได้คัดเลือกและน ามาใช้นั้น  สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง  อย่างไรก็ตาม  อะไรจะเกิดขึ้น  
หากทางเลือกที่น ามาใช้แก้ปัญหานั้น  ท าไม่ส าเร็จหรือล้มเหลว จะมีการย้อยกลับไปยงขั้นตอนก่อนหน้า
เพ่ือท ากระบวนการเหล่านั้นซ้ าอีกครั้ง 

6.4  ภาพรวมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) คือการรวบรวมกลุ่มคน 
ขั้นตอนการท างาน ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ที่น ามาช่วยใช้ส าหรับการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหา
อย่างมีแบบแผน โดยระบบ (DSS) จะมุ่งที่การตัดสินใจเพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง เมื่อต้อง
เผชิญหน้ากับปัญหาทางธุรกิจทั้งแบบกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง จึงกล่าวโดยสรุปว่า ระบบการ
สนับสนุนการตัดสินใจจะมีการใช้งานสิ่งเหล่านี้คือ 

1) ตัวแบบจ าลองที่น ามาใช้เพ่ือการวิเคราะห์ 
2) ฐานข้อมูลเฉพาะกิจ ที่จัดเก็บความรู้ความช านาญพิเศษ  
3) ความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซ้ึง และผลของการตัดสินใจ อยู่ที่ตัวผู้ตัดสินใจเอง 
4) การโต้ตอบ การประมวลผลแบบจ าลองในคอมพิวเตอร์เพื่อน าไปสู่การสนับสนุนการ 

ตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง  
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 สาเหตุที่ภาคธุรกิจจ าเป็นต้องใช้ระบบ  DSS ก็เพ่ือให้การตัดสินใจมีคุณภาพยิ่งขึ้น ต้องการ
ปรับปรุงด้านการสื่อสาร  ลดต้นทุน  เพ่ิมผลผลิต  ลดเวลา  ส่งเสริมและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
และพนักงาน อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าระบบ DSS จะน ามาใช้งานกับภาคธุรกิจเท่านั้น ระบบ DSS ยังเหมาะ
กับการน ามาประยุกต์ใช้กับงานบริหารภาครัฐได้เป็นอย่างดี  เช่น ระบบ DSS ส าหรับงานต ารวจ ที่
สามารถน าใช้เพ่ือสืบหาและป้องปรามทางอาชญากรรม  การวิเคราะห์รูปพรรณคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัย  
และการประมวลผลเพ่ือวิเคราะห์สถานภาพของอาชญากรรม  เป็นต้น 

6.5 ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ส่วนส าคัญของระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือระบบ  DSS นั้นก็คือ ฐานข้อมูลและตัว
แบบจ าลองนอกจากนี้ยังมีส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ หรือที่มักเรียกกันว่า Dialogue Manager ที่อนุญาต
ให้ผู้ตัดสินใจสามารถเข้าถึงเพ่ือใช้งานได้ง่ายขึ้น ท้ายสุดแล้ว ระบบ DSS ที่มีความสามารถในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จะถือว่าเป็นระบบ  DSS ที่ค่อนขาง
สมบูรณ์ และมีความสามารถสูง โดยเฉพาะสามารถน าข้อมูลภายนอกเข้ามาร่วมประมวลผล  เพ่ือ
น าเสนอรายงานแก่ผู้บริหารในการประกอบการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น  

6.5.1 ฐานข้อมูล (Database)  
จัดเป็นส่วนประกอบที่เก่ียวข้องกับโมดูลจัดการข้อมูล โดยระบบจัดการฐานข้อมูล  (DBMS) 

จะอนุญาตให้ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจท าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  (Qualitative Analysis) กับข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่บันทึกอยู่ในฐานข้อมูลขององค์กร หรือคลังข้อมูล และตลาดข้อมูล ส าหรับระบบ  DSS ที่มุ่ง
ปฏิบัติกับข้อมูลตามแนวคิดของ Data-Driven นั้น เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพบนพ้ืนฐานของ
ฐานข้อมูลในองค์กร ซึ่งมาจากหลายหน่วยงานด้วยกัน เช่น จากฝ่ายขาย ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายผลิต 
การเงิน การบัญชี และส่วนงานตามแผนกต่างๆรวมถึงการดึงสารสนเทศขึ้นมาใช้งาน เช่น การดึง
สารสนเทศจากระบบงานคงคลังเพื่อตรวจสอบ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ก็ใช่ว่าทุกคนจะพอใจกับระบบ DSS ที่ขับเคลื่อนตามแนวคิดของ Data-

Driven ไปเสียหมดเนื่องจากมีผลการศึกษาแล้วพบว่า ผู้บริหารระดับกลางจ านวนไม่น้อยที่จะใช้เวลาไป
กว่า 2 ชั่วโมง กับการท างานในวันหนึ่งๆ เพ่ือค้นหาข้อมูลตามที่ตนต้องการเพ่ือน ามาใช้กับงานของตน 
ปัญหาใหญ่ก็คือมีข้อมูลมากจนเกินไป ประกอบกับส่วนงานบางแผนกไม่ยอมแบ่งปันข้อมูลให้ใช้ จึงท าให้
ไม่รู้ว่าข้อมูลที่ได้มีความเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องหรือเปล่า เนื่องจากบางคนมีความกังวลเรื่อง
ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของตน  ดังนั้นจึงเกิดการซื้อขายฐานข้อมูลขึ้น  ซึ่งเกิดขึ้นแล้วใน
บางบริษัท โดยเฉพาะฐานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค ทีเ่กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ
บริการขององค์กรรวมถึงของคู่แข่งขัน นอกจากนี้ระบบจัดฐานข้อมูล  ยังสามารถเชื่อมโยงไปยัง
ฐานข้อมูลภายนอกได้  เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจได้รับสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจที่มาก
ขึ้น  และแหล่งฐานข้อมูลภายนอกสามารถมาจากอินเทอร์เน็ต  ห้องสมุด  ฐานข้อมูลของภาครัฐและ
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อ่ืนๆ การผสมผสานด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูลภายในและภายนอก  ย่อมเป็นกุญแจส าคัญต่อผู้ตัดสินใจใน
การท าความเข้าใจกับปัญหาขององค์กรและรวมถึงสิ่งแวดลอมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น   

6.5.2  ตัวแบบ  
จัดเป็นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับโมดูลจัดการตัวแบบจ าลอง(Model Management 

Module)โดยตัวแบบก็คือ แบบจ าลองที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ DSS ที่ได้จัดเตรียมให้กับผู้ตัดสินใจ
ในการเข้าถึงโมเดลต่างๆที่ มอยู่หลากหลายและมีประโยชน์ต่อการช่วยตัดสินใจ ตัวแบบจะอนุญาตให้
ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจไปสู่การวิเคราะห์เชิงประมาณ (Quantitative Analysis) บนข้อมูลทั้งแบบ
ภายในและภายนอกได้  ดังนั้นระบบ DSS ที่กระท าตามแนวคิดของ Model-Driven จึงเกี่ยวข้องกับการ
ค านวณทางคณิตศาสตร์  หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยตัวแบบเหล่านี้จะท าให้ผู้ตัดสินใจสามารถเข้
ถึงโมเดลต่างๆ ที่หลากหลาย และสามารถส ารวจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายและสามารถส ารวจ
เหตุการณ์ต่างๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้นสุดท้ายกคือ มีส่วนช่วยในกระบวนการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น
บริษัท Procter & gambol, Pringles และ Pampers Diapers และบริษัทอ่ืนๆ ได้มีการใช้ Model-

Driven  ในระบบ DSS ในการปรับปรุงการไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผู้ขายไปยังผู้บริโภค โมเดล
ดังกล่าวช่วยประหยัดให้แก่บริษัทถึง 100 ล้านดอลลาร์ ในส่วนของต้นทุนเกี่ยวของกับโซ่อุปทาน ซึ่ ง
ระบบ DSS ตามแบบ Model-Driven จัดเป็นสิ่งที่ เยี่ยมยอดมากกับการน ามาใช้เพ่ือการท านาย
พฤติกรรมของผู้บริโภค 

ส าหรับซอฟต์แวร์เพ่ือการจัดการโมเดล (Model  Management  Software: MMS) 
สามารถน ามาใช้ร่วมกับแบบจ าลองในระบบ DSS ได้ อันประกอบด้วย แบบจ าลองทางการเงิน การ
วิเคราะห์สถิติ การแสดงภาพกราฟิก  และการบริหารโครงการ เป็นต้น ส่วนซอฟต์แวร์ที่น ามาสร้าง
แบบจ าลอง เช่น MS Excel  ซึ่งตัวโปรแกรมได้เตรียมสูตรส าเร็จเพื่อค านวณทางคณิตศาสตร์ และฟังก์ชั่น
ทางสถิติและการเงินมาให้อยู่แล้ว ทั้งนี้การใช้งานโมเดลต่างๆ เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้
ตัดสินใจเป็นส าคัญ 

6.5.3  การอินเตอร์เฟซกับผู้ใช้   
ในส่วนของการอินเตอร์เฟซ เป็นการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ (Dialog Module) ซึ่ง

ครอบคลุมทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบ ทั้งนี้ระบบที่ออกแบบยูสเซอร์
อินเตอร์เฟซที่ดีย่อมสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และช่วยลดข้อผิดพลาดได้ 

6.5.4  ผู้ใช้   
ระบบ DSS เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ใช้และผู้ตัดสินใจ โดยผู้ใช้จะเป็นผู้โต้ตอบกับระบบ  DDS 

และระบบ DDS จะเตรียมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้อยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ ผู้บริหาร และทีมงานผู้มีความ
ช านาญการ  (เช่น  นักวิเคราะห์การเงิน  นักวางแผนการผลิต  และนักวิจัยการตลาด) 
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6.5.5  ฐานความรู้   
ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างในหลาย ๆ  กรณี  มักมีความซับซ้อนและ

ต้องการความรู้ความช านาญ  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาในการหาแนวทางแก้ไข  ความรู้ความ
ช านาญการเหล่านี้  สามาถูกเตรียมไว้ใช้งานในระบบฐานความรู้  เช่น  ระบบผู้เชี่ยวชาญ  ดังนั้นระบบ  
DDS ขั้นสูงขึ้นไปอีจะมีส่วนประกอบที่เรียกว่าฐานความรู้ ซึ่งฐานความรู้จะบรรจุไปด้วยความรู้ต่าง ๆ ที่
สามารถน ามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ ตัวอย่างเช่น ฐานความรู้ความสามารถพยากรณ์ต้นทุนการ
ก่อสร้างของงานทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบของมิติ ที่ประกอบด้วยวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ความล่าช้า และ
ปัจจัยทางต้นทุนอ่ืน ที่เกี่ยวข้องอีกมาก ซึ่งกระบวนการที่ซับซ้อน จึงจ าเป็นต้องน าแบบจ าลองหรือ
โมเดลมาใช้รวมถึงฐานข้อมูลและผู้ตัดสินใจ 

 

7. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับการใช้งาน 

ถึงแม้ระบบ DSS จะมีความคล้ายคลึงกับระบบ MIS แต่ในมุมมองของระบบ DSS นั่นเป็นเรื่อง
ของความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา มากกว่าวิธีการที่มีความเที่ยงตรงและแน่นอนเหมือนกับระบบ MIS โดย
สามารถน าระบบ DDS มาใช้กับงานวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

7.1  การวิเคราะห์แบบ  What-if 

 เป็นการวิเคราะห์ว่า “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดเหตุ...?” โดยผู้สร้างตัวแบบจ ารองนี้จะท าการคาด
เดาเหตุการณ์และตั้งสมมติฐานด้วยการพิจารณาจากข้อมูลที่ป้อนเข้าไป ผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับความ
เที่ยงตรงและความแม่นย าของสมมุติฐาน  การวิเคราะห์แบบ  what-if  จะพยายามคาดเดาถึงผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงในสมมุติฐาน  เช่น  การเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร  หรือตัวสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขเฉพาะหน้า  ตัวอย่างเช่น  “จะเกิดอะไรขึ้นต่อต้นทุนสินค้าคงคลังทั้งหมด  
ถ้าสมมุติฐานเดิมของการแบกภาระต้นทุนสินค้าคงคลังไม่ใช่ 10% แต่เป็น 12% อย่างไรก็ตามส าหรับใน
ระบบธุรกิจอัจฉริยะที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี  ผู้บริหารจะสามารถโต้ตอบโดยการตั้งค าถามใน
ลักษณะนี้ซ้ าๆ  ผ่านแบบจ าลองใจคอมพิวเตอร์ได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ  โดยค าตอบที่ได้จะแสดงผล
ออกมาอย่างรวดเร็ว 

7.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
 ถือเป็นกรณีพิเศษของการวิเคราะห์แบบ what-if  เป็นการศึกษาถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการแทนค่า  การก าหนดเงื่อนไขใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม  เพื่อน ามาวิเคราะห์
เป็นผลลัพธ์ออกมาว่าค่าที่ได้มีความแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด  ค่าที่ได้อยู่ในระดับที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อแนวทางในการปฏิบั ติมากน้อยเพียงใด  หากไม่มีผลมากนักหรือไม่ส่งผลเลยนั้น
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หมายความว่าวิธีการที่น ามาวิเคราะห์ในเรื่องราวนั้นๆมีความมั่นคง  ไม่อ่อนไหวและน่าเชื่อถือ  แต่หาก
ผลลัพธ์ที่ได้กลับได้ค่าที่แต่ต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัดย่อมน าไปสู่ความไม่มั่นใจและไม่น่าเชื่อถือ  ดังนั้น
แบบจ าลองที่มีความอ่อนไหว  (Sensitive  Model)  จึงหมายถึง  หากมีความเปลี่ยนแปลงค่าเงื่อนไข
เพียงเล็กน้อย  จะส่งผลต่อแนวทางการแก้ไขที่แตกต่างกัน  ในขณะที่  แบบจ าลองไม่อ่อนไหว
(Nonsensitive  Model)ก็คือ  การเปลี่ยนค่าเงื่อนไขใด ๆ มิได้ส่งผลต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ได้
คัดเลือกไว้  ดังนั้นหากแบบจ าลองไม่อ่อนไหวมีค่าสูง  ย่อมมีโอกาสน าไปสู่ความส าเร็จต่อการแก้ไข
ปัญหาได้มากกว่าแบบจ าลองที่มีความอ่อนไหวนั่นเอง 

7.3  การวิเคราะห์เพื่อค้นหาเป้าหมาย  (Goal-Seeking  Analysis) 
 ถือเป็นวิธีย้อนศร  เมื่อเทียบกับวิธีการวิเคราะห์แบบ  what-if  และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
โดยแทนที่จะสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงจากค่าตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรอ่ืน ๆ แต่การวิเคราะห์
แบบ  Goal-Seeking  (บางครั้งอาจเรียกว่า  How-Can Analysis)  กลับพยายามวิเคราะห์เพ่ือค้นหาให้
ได้ว่า  เอาต์พุตที่ต้องการนั้นจ าเป็นต้องใช้อินพุตจากตัวแปรอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องจ านวนเท่าไร  จึงจะได้
ระดับเอาต์พุตตามที่ต้องการ  กล่าวคือ  จะมีการก าหนดค่าเป้าหมายลงไปในตัวแปร  จากนั้นก็สั่งให้
ระบบท าการประมวลผลตามตัวแบบจ าลองซึ่งจะส่งผลต่อตัวแปรอินพุตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยค่าตัวแปร
อินพุตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ค่าเป้าหมายตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่าย
ขายต้องการท าก าไรให้ถึงเป้า 30 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดก าไรสุทธิภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้นเมื่อป้อนค่าเป้าหมายลงในตัวแปรแล้ว 
หลังจากนั้นอินพุตต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  รายจ่ายเกี่ยวกับค่าโฆษณา ค่าด าเนินการอื่นๆ และยอดรายได้ 
ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จนกระทั้งได้ค่าเป้าหมายตรงกับที่ต้องการ ดังนั้นเราก็จะทราบได้ทันทีว่า 
“หากต้องการท าก าไรสุทธิ 30 ล้านบาท  (ภายหลังหักค่าใช้จ่าย)  ก็จะต้องมีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์จ านวนเท่าใด ค่าด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องจ านวนเท่าใด และต้องท ารายได้ (ยอดขาย)
เท่าใด” และหากพิจารณาในรายละเอียด จะพบว่า ค าถามดังกล่าวเป็นไปในท านองเดียวกันกับ “จะเกิด
อะไรขึ้น...ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยอดรายได้หรือค่าใช้จ่าย?”   และด้วยความสามารถของการวิเคราะห์
เพ่ือค้นหาเป้าหมายนี้เอง  จึงจัดเป็นวิธีที่ส าคัญของระบบสนับสนุนการตัดสินใจทีเดียว 

7.4  การวิเคราะห์เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Analysis)  
 จัดเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่มีความซับซ่อนยิ่งขึ้นไปอีก วิธีนี้จะเป็นส่วนขยายของการวิเคราะห์เพ่ือ
ค้นหาเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปในท านองเดียวกัน โดยมีการก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการลงในตัวแปร แต่
เป้าหมายในที่นี้คือ การค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุดส าหรับตัวแปรค่าเป้าหมายหนึ่งตัวหรือมากกว่า ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีข้อจ ากัดในหัวข้อที่ระบุลงไป จากนั่นตัวแปรต่าง ๆ ก็จะเปลี่ ยนแปลงค่าหลายๆ รอบ 
จนกระทั่งค้นพบถึงค่าที่ดีที่สุดของตัวแปรเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ได้ก าหนดระดับของผลก าไรสูงสุดที่
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บ่งชี้ถึงเป้าหมายความส าเร็จลงไปในตัวแปร จากค่าความเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นลงได้จากตัวแปรต่าง ๆ อัน
ประกอบด้วย แหล่งรายได้ และประเภทรายจ่าย  การเปลี่ยนแปลงในค่าตัวแปรจะผันผวนไปตาม
ข้อจ ากัดที่ระบุไว้ในหัวข้อส าคัญ ๆ  เช่น ข้อจ ากัดด้านความสามารถของกระบวนการผลิต หรือข้อจ ากัด
ทางการเงิน จนกระท่ังได้ค่าท่ีเหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์
เพ่ือการวิเคราะห์ดังกล่าว จะใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเช่น การโปรแกรมแบบเชิงเส้น  
(Linear Programming) 
 

8. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
 เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง ส่วนใหญ่แล้วจ าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ กับความ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นหลายๆ องค์กรจึงมีการพัฒนาหรือน าระบบช่วยเหลือการตัด
สิ้นใจของผู้บริหารระดับสูงมาใช้ ระบบที่กล่าวถึงก็คือ ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
(Executive information Systems: EIS)  
 ระบบ EIS คือระบบสารสนเทศท่ีรวมคูณสมบัติหลายๆ อย่างของระบบ MIS และระบบ DSS 
เข้าด้วยกัน อันประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  ข้อมูล ขั้นตอนการท างานละบุคลากร ที่น ามาใช้
เพ่ือช่วยสนับสนุนผู้บริหารระดับอาวุโส หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในบางครั้ง ระบบ EIS ยัง
สามารถเรียกอีกชื่อว่า Enterprise Information Systems (EIS) และ Executive Support Systems 

(ESS)  
ระบบ EIS สามารถน าไปใช้กับรายบุคคลที่ด ารงต าแหน่งการบริหารระดับกลางขึ้นไปตาม

โครงสร้างองค์กร  แต่จุดมุ่งหมายของระบบ EIS ที่แท้จริงคือการน าไปใช้กับผู้ตัดสินใจที่เป็นผู้บริหาร
ระดับสูง ในทางกลับกัน ระบบ  EIS ที่ใช้งานตามท้องตลาดทั่วไปในปัจจุบัน  ผู้ค้าบางรายได้สร้างข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองการใช้งานของพนักงานระดับอ่ืน ๆ ภายในองค์กรด้วย  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร  
นักวิเคราะห์  และพนักงานที่มีความรู้  ต่างก็ใช้ระบบ  EIS  กันอย่างกว้างขวาง  จนบางครั้งได้มีบางคน
พูดเชิงติดตลกด้วยการตั้งชื่อระบบนี้ว่า  “Everyone’s  Information Systems” ซึ่งบังเอิญตรงกับค า
ย่อเดียวกัน  แต่อย่างไรก็ตามในมุมมองตั้งแต่ดั้งเดิมนั้น  ระบบ  EIS  จะถูกน ามาใช้กับผู้บริหารระดับสูง
เป็นหลัก  เพ่ือน าไปใช้ติดตามปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ  (Critical  Success  Factors)  ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ทุก ๆ ธุรกิจจะต้องค้นหาให้พบ  เช่น  ปัจจัยที่จะสร้างธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน  ปัจจัยที่จะ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  เป็นต้น  โดยแต่ละภาคธุรกิจต่างก็มีกุญแจปัจจัยแห่งความส าเร็จ  (Key  

Success  Factor)  ที่แตกต่างกันตามรูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจนั้น ๆ  ดังนั้นในที่นี้ก็ยังคงลง
ความเห็นตามแนวคิดดั้งเดิมว่า  ระบบ  EIS  เป็นระบบที่ออกแบบมาเพ่ือผู้บริหารระดับสูง  และเป็น
ระบบที่ถูกออกแบบให้มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเป็นหลัก  (เช่น  การคลิกปุ่มเพียงปุ่มเดียว) 
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 ความแตกต่างระหว่างระบบ EIS กับระบบ DSS ก็คือ สารสนเทศที่ได้จากระบบ DSS นั้น ยังไม่
เพียงพอต่อระบบ EIS เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงเป็นบุคคลส าคัญต่อการก าหนดทิศทางขององค์กร เป็น
ผู้ก าหนดวิสัยทัศน์  วางแผนกลยุทธ์  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารจากสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรเข้า
มาประกอบการตัดสินใจ  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขัน สภาพทางการเมืองภายใน ภาวะเศรษฐกิจ
โลก แนวโน้มการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  และภัยธรรมชาติ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาโอกาส  และ
แนวโน้มของเหตุการณ์ในอนาคต ด้วยการน าประสบการณ์ และไหวพริบเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร 
ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างเสี่ยง ดังนั้นระบบ EIS จึงเป็นระบบที่สนับสนุนผู้บริหารระดับสูง  ในด้าน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมภายนอก  การก าหนดทิศทางใหม่ๆ ที่องค์กรต้อง
เจริญรอยตาม รวมถึงการช่วยเหลือผู้บริหารระดับสูงในการตรวจสอบความก้าวหน้าขององค์กร  เป็นต้น 

8.1  คุณลักษณะของระบบ  EIS 

1) เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง  โดยจะ
พัฒนาตามความเหมาะสมให้แก่ผู้บริหารแต่ละบุคคล  กล่าวคือตัวระบบสามารถถูกปรับแต่งได้ตาม
ความพอใจของผู้บริหารแต่ละคน 

2) เป็นระบบที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน  และสามารถเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ
รายงานที่น าเสนอเน้นเนื้อหาที่สนใจ  เป็นบทสรุปภาพรวมกว้าง ๆ ที่ไม่มุ่งเน้นรายละเอียด 

3) กรณีต้องการเจาะลึกเพ่ือชอนไชเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเชิงลึก  (Drill-Down) 
สามารถท าได ้

4) สนับสนุนและต้องการข้อมูลจากแหล่งภายนอก 

5) สามารถน ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาบนสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง 
6) สนับสนุนการวางแผนล่วงหน้าในอนาคต 

7) สามารถน าไปสู่การเชื่อมโยงเพื่อเพ่ิมคุณค่าแก่กระบวนการทางธุรกิจ 

8.2  ความสามารถของระบบ EIS 

 หน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจถึงปัญหาเฉพาะอย่าง  
และได้สร้างความกดดันต่องานของเขาอยู่ไม่น้อย และด้วยคุณลักษณะของระบบ  EIS  ที่กล่าวไว้ใน
ข้างต้น ก็เป็นวิธีการของระบบ  EIS  อยู่แล้ว  ที่ช่วยสนับสนุนงานผู้บริหารระดับสูงได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ระบบ EIS ยังมีเครื่องมือพร้อมเพ่ือการวิเคราะห์และตัดสินใจ เช่น เหมืองข้อมูล แหล่งข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์คูทีฟแดชบอร์ด และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้  ล้วนมี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการบัญชางานในองค์กรได้เป็นอย่างดี  โดยระบบ  EIS  ที่มีประสิทธิภาพ
จะสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงบนองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 

1) สนับสนุนการก าหนดวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด 

2) สนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
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3) สนับสนุนกลยุทธ์ระดับองค์กรและทีมงาน 

4) สนับสนุนการควบคุมกลยุทธ์ 
5) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน 

 

9.  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ  (Business lntelligence) 

เมื่อองค์กรมีข้อมูลส าคัญที่ถูกจัดรูปแบบไว้อย่างมีระบบและบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูล 
คลังข้อมูลหรือตลาดข้อมูล  จะสามารถน ามาวิเคราะห์ถึงอนาคตได้ กลุ่มเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เห็นรูปแบบ(Pattern) ความสัมพันธ์ใหม่ๆและความรู้ที่ลึกซึ้ง ซึ่งล้วนมี ประโยชน์
ต่อการน าทางไปสู่การตัดสินใจทั้งสิ้น เครื่องมือเหล่านี้จะถูกน ามาใช้เพ่ือการรวบรวม วิเคราะห์ และการ
เตรียมการเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่จ านวนมากมายมหาศาล เพ่ือช่วยผู้ใช้น าไปตัดสินใจทางธุรกิจได้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม สิ่งเหลานี้จึงเป็นที่มาของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือ ระบบ BI คือกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ใช้สามารถน ามาเพ่ือเพ่ิม
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างชาญฉลาด เพ่ือ
น ามาประกอบการตัดสินใจ และการค้นพบโอกาสใหม่ๆ ที่ซ่อนเร้นแฝงอยู่ในตัวข้อมูล โดยเครื่องมือของ
ระบบ BI มีความสามารถในการขุดคุ้ย เจาะลึกในรายละเอียดของข้อมูล ที่ระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน
ทั่วไปยากจะเข้าถึงได ้

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ประกอบด้วยระบบสาระสนเทศ  2  ชนิดด้วยกัน  คือ 

1) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติ หรือการประมวลผลเชิง
วิเคราะห์ออนไลน์ (OLAP)เหมืองข้อมูล และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

2) การเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างง่ายดายในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง เช่น การน าเสนอรายงาน
ทางสารสนเทศในรูปแบบของแดชบอร์ด(Dashboards) 
       ในปัจจุบันผู้ค้าซอฟต์แวร์หลายรายด้วยกัน ได้มีการสร้างชุดแพ็กเก็จซอร์ฟแวร์ส าเร็จรูปขึ้นมา 
ที่เป็นแหล่งรวมของเครื่องมือดังกล่าวไว้ในชุดเดียวกัน ภายใต้ชื่อว่า ซอร์ฟแวร์ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI 
Software) โดยมีผู้ค้าซอร์ฟแวร์ระบบ BI หลัก ๆ อยู่หลายรายด้วยกัน เช่น SAS  (www.sas.com),  
Hyperion  (www.hyperion.com), Business Objeects (www.businessobjeects.com), Cognos 

Corp.(www.cognos.com), Information Builders และ SPSS (www.spss.com)  
 ถึงแม้ว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือระบบ BI เป็นสิ่งใหม่ที่มักได้รับการกล่าวขานมากในยุค
ปัจจุบันแต่ความจริงแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
น าเสนอสารสนเทศแก่ผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นไปตามท านองเดี่ยวกันกับระบบ DSS 

นั่นเองแต่ระบบ BI จะมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูล และใช้เครื่องมืออย่างเหมืองข้อมูลเข้าไปช่วย
วิเคราะห์ในขณะที่ระบบ  DSS  อาจใช้หรือไม่ก็ได้  สิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งของระบบ  BI  ก็คือมีผู้ค้าจ านวน
มากได้สร้างซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมาในเชิงการค้า  และขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของผู้ค้าแต่ละรายที่จะพัฒนา

http://www.sas.com/
http://www.hyperion.com/
http://www.businessobjeects.com/
http://www.cognos.com/
http://www.spss.com/
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ออกมาใช้งานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจครอบคลุมงานทั้งระบบ  MIS , DSS , ระบบจัดการความรู้  และ
ระบบ EIS จึงท าให้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือระบบ BI ไม่สามารถนิยามความหมายได้อย่างชัดเจน  
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ข้ึนอยู่กับผู้ค้าว่าแต่ละรายจะพัฒนาออกมาในรูปแบบอย่างไร 

 

สรุป 

การจัดการความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่หลักของระบบจัดการความรู้ จะด าเนินการตาม 6 
ขั้นตอนเป็นวงจร โดยเหตุผลที่ระบบจัดการความรู้ต้องด าเนินการเป็นวงจร เพราะว่าความรู้เป็นสิ่งผลวัต 
ไม่หยุดนิ่ง ความรู้ที่บรรจุอยู่ในระบบจัดการความรู้ จะไม่มีวันสิ้นสุด เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และความรู้ต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นโดยวงจรระบบจัดการความรู้ประกอบด้วย การสร้างความรู้   การจับใจความส าคัญของความรู้    
การปรับความรู้   การจัดเก็บความรู้การจัดการและการเผยแพร่ความรู้   

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มีไว้เพ่ือที่จะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างที่
แน่นอน หรือกึ่งโครงสร้างโดยข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในลักษณะ
ระบบการประมวลผลรายการ ไม่สามารถกระท าได้ นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดแรงงาน ต้นทุน
ที่ต่ าลงและยังช่วยในเรื่องการวิเคราะห์การสร้างตัวแบบ ถึงแม้ระบบ DSS จะมีความคล้ายคลึงกับระบบ 

MIS แต่ในมุมมองของระบบ DSS นั่นเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา มากกว่าวิธีการที่มีความ
เที่ยงตรงและแน่นอนเหมือนกับระบบ MIS โดยสามารถน าระบบ DDS มาใช้กับงานวิเคราะห์ในด้านต่าง 
ๆ เช่น  การวิเคราะห์แบบ  What-if  วิเคราะห์ความอ่อนไหว  

ระบบ EIS คือระบบสารสนเทศที่รวมคูณสมบัติหลาย ๆ อย่างของระบบ MIS และระบบ DSS 
เข้าด้วยกัน อันประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  ข้อมูล ขั้นตอนการท างานละบุคลากร ที่น ามาใช้
เพ่ือช่วยสนับสนุนผู้บริหารระดับอาวุโส หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กร จุดมุ่งหมายของระบบ EIS ที่
แท้จริงคือการน าไปใช้กับผู้ตัดสินใจที่เป็นผู้บริหารระดับสูง 

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ คือกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ใช้สามารถน ามาเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบใน
เชิงแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างชาญฉลาด เพ่ือน ามาประกอบการ
ตัดสินใจ และการค้นพบโอกาสใหม่ๆ ที่ซ่อนเร้นแฝงอยู่ในตัวข้อมูล โดยเครื่องมือของระบบ BI มี
ความสามารถในการขุดคุ้ย เจาะลึกในรายละเอียดของข้อมูล ที่ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานทั่วไปยากจะ
เข้าถึงได ้
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การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

แบบฝึกหัด 

 

1. จงอธิบายความหมายของความรู้และการจัดการความรู้ 
2. คุณสมบัติของความรู้ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
3. ให้อธิบายประเภทของความรู้ที่สามารถน ามาใช้ในสถานศึกษา 

4. ให้เขียนอธิบายวงจรระบบจัดการความรู้ 
5. จงบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษามาอย่างน้อย 5 ข้อ 

6. ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ หมายถึงอะไร มีข้ันตอนการท างานอย่างไร 

7. จงอธิบายระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับการใช้งานในองค์กร 
8. จงบอกวิธีการจัดการระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
9. ระบบธุรกิจอัจฉริยะหมายถึงอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

 

รายวิชา  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
   

หัวข้อเนื้อหา 

  

1. คลังข้อมูล   
2. เหมืองข้อมูล  
3. ฟังก์ชันการท างานของเหมืองข้อมูล  
4. เครื่องมือและเทคโนโลยีของเหมืองข้อมูล   
5. การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลกับงานด้านต่าง ๆ 

  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. บอกความหมายของความรู้และการจัดการความรู้ได้ 
2. อธิบายคุณสมบัติของความรู้ได้ 
3. อธิบายประเภทของความรู้ได้ 
4. อธิบายวงจรระบบจัดการความรู้ได้ 
5. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ได้ 

  
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา และซักถามในชั้นเรียน 

4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. ตัวอย่างจากหนังสือวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาและเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบต่อการเรียน 
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คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 

 

 

บทที่ 7 

คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 

 

 

 ปัจจุบันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบงานด้านธุรกิจขึ้นมาใช้งาน  
อ านวยความสะดวกในเรื่องของการค านวณ  ประมวลผล  เก็บรวบรวมข่าวสาร  ค้นหา  และออก
รายงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถของคอมพิวเตอร์นั้น  ถือเป็นเรื่องปกติพ้ืนฐานไปแล้วส าหรับ
การพัฒนาระบบงานในปัจจุบัน ถ้าหาก programmer หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานด้านธุรกิจ  ไม่มีการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะน าเทคนิควิธี  หรือ Algorithm  มาใช้กับข้อมูล  

ในขณะที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่ต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ในการพัฒนา  ความสามารถของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ก็วิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพสูง  ความจุมหาศาล  แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้
สิ่งที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่า  ย่อมจะส่งผลต่อระบบงานที่ล้าหลัง  ล้าสมัย ขาดการ
วิเคราะห์และสกัดข้อมูลที่ซ่อนเร้นอยู่ในฐานข้อมูลนั้นขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็น  และนั่นก็บ่ง
บกถึงประสิทธิภาพของบุคคลที่ขาดความคิดสร้างสรรค์   ขาดความสามารถ  องค์กรของเราก็จะล้าหลัง
ในธุรกิจ ตามคู่แข่งไม่ทัน ขาดข้อมูลข่าวสารที่จะน าไปสร้างกลยุทธ์  และสร้างความได้เปรียบให้กับ
องค์กร  และมันอาจจะน ามาซึ่งอนาคตขององค์กร  ว่าจะสามารถคงอยู่ได้หรือไม่  กับสภาวการณ์การ
แข่งขันด้านธุรกิจในปัจจุบันที่มีความรุนแรง 
 

1. คลังข้อมูล  (Data Warehouse) 
 ข้อมูลที่ ใช้อยู่ เ พ่ือการปฏิบัติ งานประจ าวันในธุรกิจจัดเป็นฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการ  

(Operational database) ซึ่งแต่ละวันจะมีปริมาณข้อมูลเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ครั้นเมื่อมีการจัดเก็บข้อมูล
ประเภทนี้มากขึ้นข้อมูลย้อนหลังไปหลายๆ ปีเหล่านี้มักมิค่อยถูกน ามาใช้งานเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ประจ าวันมุ่งเน้นถึงการน าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากกว่า ดังนั้นจึงมีการน าข้อมูลเหล่านี้แยกจัดเก็บไว้
บนสื่อบันทึกข้อมูลต่างหาก เช่น เทป ฮาร์ดดิสก์ หรือแผ่นชีดี เป็นต้น สาเหตุที่ต้องน าข้อมูลเหล่านี้มา
แยกจัดเก็บไว้บนสื่อบันทึกข้อมูลต่างหากก็เพราะว่าหากน าข้อมูลเหล่านั้นมาปะปนรวมกับข้อมูล
ประจ าวันย่อมส่งผลต่อขนาดความจุและท าให้การประมวลผลอาจต้องใช้เวลามากขึ้นซึ้งอาจส่งผล
กระทบต่อระบบงานประจ าวันที่ด าเนินการอยู่ได้ดังนั้นจึงเกิดมีแนวคิดถึงการน าข้อมูลย้อนหลังจ านวน
มากมายมหาศาลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการน ามาจัดเก็บไว้ในรูปแบบของคลังข้อมูลหรือที่
เรียกว่า Data Warehouse  
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คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือแหล่งจัดเก็บข้อมูลขององค์กรที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือใช้
ส าหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจ โดยสนับสนุนการน าข้อมูลทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกมา
ประมวลผลรวมกันได้ เนื่องจากสภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นและแข่งขันสูงจึงต้องมีการรวบรวม
ฐานข้อมูลจากหลายๆ แหล่งเข้าด้วยกัน ส่วนข้อมูลที่น ามาใช้กับงานคลังข้อมูลมักจะเป็นข้อมูลย้อนหลัง 
กล่าวคือเป็นข้อมูลในอดีตที่มีการจัดเก็บหลายช่วงเวลาเป็นข้อมูลที่ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่อาจมีการปรับ
เพ่ือความเหมาะสมก่อนที่จะน าเข้าไปเก็บไว้ในคลังและที่ส าคัญต้องมีการผ่านกระบวนการสกัด การท า
ความสะอาดข้อมูล การคัดเลือกจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น กระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลในคลังก็เพ่ือให้เหมาะแก่การเรียกใช้และวิเคราะห์ตามหัวเรื่อง (Subject) ที่ผู้บริหารต้องการได้
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลายมิติหลายมุมมองที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจได้เป็นอย่างด ี

     ในส่วนข้อมูลที่จัดเก็บในคลังปกติแล้จะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นส่วน
ใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบข้อมูลที่จัดเก็บในปัจจุบันก็มีอยู่หลากหลายด้วยกัน เช่น ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ 
รวมถึงเอกสารเพ่ือสื่อสารทางเว็บ เช่น HTML และ XML ซึ้งก็สามารถน ามาปรับเข้ากันเพ่ือน าไปสู่การ
ประมวลผลรวมกันได้ต่อไป 

 ส าหรับระยะของการน าไปสู่คลังข้อมูล  จะประกอบไปด้วย 3 ระยะด้วยกัน ซึ่งเก่ียวข้องกับการ
โอนถ่ายข้อมูลจากฐานข้อมูลปฏิบัติการไปยังคลังข้อมูล อันประกอบด้วย 

 1.  การสกัดข้อมูลที่จ าเป็น (Extraction) 
 เป็นระยะที่ผู้สร้างคลังข้อมูลจะต้องสร้างแฟ้มข้อมูลจากฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลปฏิบัติการ 
จากนั้นก็ท าการบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้จัดเก็บคลังข้อมูลดังกล่าว 

 2.  การแปลงรูป (Transforming) 
 เป็นระยะของการท าความสะอาดข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ไปสู่รูปแบบที่อนุญาตให้มีการ
เพ่ิมเติมข้อมูลเข้าไปคลังได้ที่ต้องมั่นใจเรื่องความสอดคล้องตรงกันของข้อมูล ตัวอย่างเช่น หน่วยวัด ซึ่ง
ปกติจะถูกน ามาใช้เพ่ือวัดกับสิ่งต่าง ๆ และก็มีการใช้หลายหน่วยวัดด้วยกัน เช่น มิลลิเมตร เซนติเมตร 
ฟุต หลา เมตรหรืออาจเป็นน้ าหนักเช่น มิลลิกรัม กรัม กิโลกรัม ปอนด์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับ
การปรับปรุงให้เป็นหน่วยวัดหน่วยเดียวกันเพ่ือให้ข้อมูลมีความสอดคล้องตรงกันก่อนที่จะถูกบรรจุเข้าสู่
คลังเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น 

 3.  การโหลดเข้าไปในคลัง  (Loading) 
 เป็นระยะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังข้อมูล จะต้องถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลที่ผ่านการแปลงรูปเรียบร้อย
แล้วเข้าสู่คลังข้อมูลโดยจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลในคลังกับข้อมูลต้นทางที่จะถ่ายโอนเข้าไปว่า
ตรงกันหรือไม่เพ่ือยืนยันถึงความสมบูรณ์ ทั้งนี้ทุกๆฐานข้อมูลควรมี เมตาดาต้า  (metadata)  ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลที่มีส่วนช่วยให้ผู้ใช้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นและสามารถเข้าไปค้นหา
และวิเคราะห์ในคลังข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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 นอกจากคลังข้อมูลแล้วยังมี ตลาดข้อมูล (Data Mart) ซึ่งจัดเป็นกลุ่มย่อยของคลังข้อมูลความ
แตกต่างระหว่างคลังข้อมูลกับตลาดข้อมูลก็คือ ตลาดข้อมูลจะมีขอบเขตที่จ ากัดด้วยการมุ่งความสนใจ
บนงานแผนกใดแผนกหนึ่งขององค์กร จึงท าให้ฐานข้อมูลของตลาดข้อมูลนั้นกระชับ มีขนาดเล็กกว่า
คลังข้อมูลมาก อีกทั้งยังมีการประมวลผลที่รวดเร็วกว่า และมีความสลับซับซ้อนน้อยกว่าคลังข้อมูล 
ส าหรับในบางหน่วยงานอาจมีความต้องการเริ่มต้นจากการพัฒนาตลาดข้อมูลก่อน จากนั้นจึงน าตลาด
ข้อมูลต่างๆ มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาไปสู่คลังข้อมูลต่อไปในอนาคต 

 
2. เหมืองข้อมูล (Data Mining)  

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ การท าเหมืองข้อมูล ไว้ดังนี้ 
การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ กระบวนการค้นหาความสัมพันธ์ รูปแบบและแนวโน้ม

ใหม่ๆ โดยการเก็บข้อมูลจ านวนมากไว้ในคลังสินค้า แล้วใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ การค้นหาความสัมพันธ์และรูปแบบ (Pattern) ทั้งหมด 
ซึ่งมีอยู่จริงในฐานข้อมูล แต่ได้ถูกซ่อนไว้ภายในข้อมูลจ านวนมาก Data Mining จะท าการส ารวจและ
วิเคราะห์อย่างอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ ในปริมาณข้อมูลจ านวนมากให้อยู่ในรูปแบบที่เต็มไปด้วย
ความหมายและอยู่ในรูปของกฎ  (Rule) โดยความสัมพันธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความรู้ต่าง ๆ  ที่มี
ประโยชน์ในฐานข้อมูล  

การท าเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการท างานที่สกัดข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่มีประโยชน์ที่เรายังไม่ทราบโดยเป็นสารสนเทศที่มีเหตุผล และสามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ช่วยการตัดสินใจในการท าธุรกิจ การท าเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการค้นหา
ความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

เหมืองข้อมูล จะเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรืออาจ
วิเคราะห์มาจากรายการ Transaction   โดยเรียนรู้ข้อมูลจากอดีต หรือปัจจุบันผลลัพธ์ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ของเหมืองข้อมูล อาจจะเป็นข้อมูลแบบ Unknow, Valid, หรือ Actionable ซึ่งความหมาย
ของข้อมูลทั้ง 3 ประเภทนี้ มีดังนี้ 
 1. ข้อมูลแบบ Unknow เป็นข้อมูลที่ผู้ ใช้งานไม่เคยรู้มาก่อน  ไม่ชัดเจน  ไม่สามารถ
ตั้งสมมติฐานล่วงหน้าว่าจะเป็นแบบใด เช่น ห้างสรรสินค้าแห่งหนึ่งค้นพบพฤติกรรมของผู้บริโภค  ที่
พ่อบ้านมักซื้อเบียร์และผ้าอ้อมในวันศุกร์ตอนเย็น  ดังนั้นเป็นสัญญาณให้เจ้าของกิจการควรจะเตรียม
สินค้าไว้เพ่ือจ าหน่าย  ในขณะที่ห้างคู่แข่งอาจจะไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้  เช่น เจ้าของร้านขายรถยนต์พบว่า
รถยนต์ขนาดใหญ่  ราคาแพงมักจะถูกซื้อโดยคนที่สูงอายุ  ซึ่งเจ้าของร้านไม่เคยรู้มาก่อน  แต่ข้อมูล
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ดังกล่าวไม่เป็นลักษณะของ Unknow  เพราะสมมติฐานดังกล่าวมีอยู่  คือ คนที่มีอายุมักมีฐานะดีขึ้น  
เมื่อเทียบกับคนในวัยที่อายุน้อย 

 2. ข้อมูลแบบ Valid เมื่อผู้ใช้เริ่มใช้เทคนิคของ Data Mining จะค้นพบสิ่งที่น่าสนใจตลอดเวลา 
แต่จะต้องพิจารณาด้วยว่าสิ่งนั้นถูกต้อง (Valid) หรือไม่ เช่น มักจะพบว่ามีความสัมพันธ์ของการซื้อ
สินค้า 2 อย่างเสมอ เมื่อจ านวนความหลากหลายของสินค้ามากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้
ห้างสรรพสินค้า เก็บสินค้าในคลังมากขึ้น เพราะข้อมูลที่ได้อาจเกิดความคลาดเคลื่อน  เพราะฉะนั้น
จะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation and  Checking) ของข้อมูลและวิเคราะห์ความ
ถูกต้องอีกครั้ง 

3. ข้อมูลแบบ Actionable ข้อมูลจะต้องถูกแปลงออกมาและน ามาตัดสินใจ เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงธุรกิจ บางครั้งข้อมูลที่เราค้นพบเป็นสิ่งที่คู่แข่งได้ท าไปแล้ว หรืออาจผิดกฎหมาย ซึ่ง
จะต้องมวีิจารณญาณในการใช้ด้วย บางทีข้อมูลดังกล่าวอาจไม่มีประโยชน์อะไร 

 

2.1 วิวัฒนาการของ Data Mining 

ปี 1960: Data Collection มีการน าข้อมูลมาจัดเก็บอย่างเหมาะสมในอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือ  
เพ่ือป้องกันการสูญหายได้เป็นอย่างดี 

ปี 1980: Data Access  มีการน าข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน  เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปี 1990: Data Warehouse and Decision Support มีการน าข้อมูลมาเก็บลงในฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ ครอบคลุมการใช้งานทั้งหมดขององค์กร เพ่ือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 

ปี 2000 : Data Mining น าข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล โดยสร้าง
แบบจ าลองและความสัมพันธ์ทางสถิติ 
 

2.2. วัตถุประสงค์ในการใช้ Data Mining  
1.  เพื่อการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ในฐานข้อมูล (Knowledge discovery in databases) 
2.  เพ่ือการสกัดองค์ความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ (Knowledge extraction) 
3.  เพื่อจัดการกับข้อมูลในอดีต (Data archeology) 
4.  เพื่อส ารวจข้อมูล (Data exploration) 
5. เพ่ือค้นหา Pattern ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ (Data pattern processing) 
6.  เพื่อใช้ขุดเจาะข้อมูล (Data dredging) 
7. เพ่ือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีประโยชน์ 

 

2.3  เป้าหมายหลักของ Data Mining  
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คุณลักษณะและเป้าหมายหลักของ  Data Mining คือ  ใช้สกลับหรือค้นหา  Pattern ของ
ข้อมูลที่ฝังลึกและซ่อนเร้นอยู่ภายในฐานข้อมูลขนาดใหญ่  โดยใช้สถาปัตยกรรม Client-Server  
(Client/server architecture)  ใช้เครื่องมือสมัยใหม่ที่สามารถแสดงผลแบบกราฟิก  ผู้ใช้สามารถดู
ข้อมูลแบบเจาะลึก  (data drills) และสามารถใช้เครื่องมือในการสอบถามข้อมูลได้อย่างง่ายดาย   โดย
ไม่ต้องอาศัยความช านาญของ programmer  บ่อยครั้งเราอาจค้นพบผลลัพธ์ที่เราไม่คาดหวังมาก่อน  
เครื่องมือจะท าให้ เราใช้งานได้ง่าย   ซึ่ งเครื่องมือนอกจากจะแสดงผลกราฟิกได้แล้วยังรวม 
Spreadsheets  เอาไว้ด้วย 

 

2.4  กระบวนการของ Data Mining (A KDD Process) 
เป็นกระบวนการในการค้นหาลักษณะแฝงของข้อมูล (Pattern)  ที่ซ่อนอยู่ในฐานข้อมูล ซ่ึง

ขั้นตอนของการค้นหาความรู้ใหม่ (Steps of a KDD Process) ประกอบด้วย  
1. เรียนรู้และศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมที่จะใช้  (Learning the application domain) 
2. คัดเลือกข้อมูล  (Data selection)  เป็นการระบุถึงแหล่งข้อมูลที่จะน ามาท า mining 

รวมถึงการน าข้อมูลที่ต้องการออกจากฐานข้อมูล  เพื่อสร้างกลุ่มข้อมูลส าหรับพิจารณาในเบื้องต้น 

3. การกรองข้อมูลและประมวลผล  (Data cleaning and preprocessing) ข้อมูลที่เก็บ
รวมรวมมามีจ านวนมากจะต้องน ามากรอง   เพ่ือเลือกข้อมูลที่ตรงประเด็น  เพราะบางข้อมูลอาจจะไม่
เป็นประโยชน์กับเรา  ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะได้มาซึ่งคุณภาพของข้อมูล ที่จะน าไปวิเคราะห์ 

4. การแปลงรูปแบบข้อมูล  (Data reduction and transformation)  ลดรูปและจัดข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบ เดียวกัน มีรูปแบบ (Format) ที่เป็นมาตรฐาน  และเหมาะสมที่จะน าไปใช้กับ 
Algorithm  และแบบจ าลองที่ใช้ท า Data Mining  

5. เ ลื อ ก   Functions ของ  data mining   เ ช่ น  summarization, classification, 

regression, association  และ clustering เป็นต้น 

6. เลือก Algorithm ของ  data mining   เป็นเทคนิคส าหรับการ Mine ข้อมูล 

7. ท าการค้นหา Patterns ที่เราสนใจ 

8. ประเมินผล Pattern และน าเสนอองค์ความรู้    ในขั้นตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์
ที่ได้  และแปลความหมาย  และประเมินผลว่าผลลัพธ์นั้นเหมาะสมหรือตรงวัตถุประสงค์หรือไม่และ
น าเสนอ 

9. ใช้องค์ความรู้ที่ค้นพบ (Use of discovered knowledge) 
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รูปที่ 7.1  กระบวนการของ Data Mining (KDD : Knowledge Discovery in Database) 
ที่มา: http://www.no-poor.com/dssandos/Chapter5-dss.htm 

 

2.5. ชนิดขององค์ความรู้ที่ค้นพบ (Types of knowledge to be mined) 

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของข้อมูล (Characterization) เช่น  รู้ว่าคนที่สามารถ
เรียนต่อในระดับปริญญาเอกได้จะพิจาณาได้จากคุณลักษณะใด 

2. องค์ความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกข้อมูล (Discrimination) 

3. องค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association) เช่น  มีความสัมพันธ์ของการ
ซื้อสินค้าพบว่า  ถ้าลูกค้าป๊อบคอร์น จะต้องซื้อเป๊บซี่ตามมา 

4. องค์ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทข้อมูลและการพยากรณ์ 
(Classification/prediction) 

5. องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) 
6. องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากภายนอก (Outlier analysis) 
7. องค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลอ่ืน ๆ ในงานที่ค้นพบ (Other data mining tasks) 

 

 

 

Data Cleaning 

 Data Integration 

 
Databases 

 

Data Warehouse 

 

Task-relevant Data 

 
Selection 

 

Data Mining 

 

Pattern Evaluation 

 

http://www.no-poor.com/dssandos/Chapter5-dss.htm
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2.6. ประเภทของข้อมูลที่จะใช้ใน Data Mining   
1. ข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational databases) 
2. ข้อมูลจากคลังข้อมูล (Data warehouses) 
3. ข้อมูลจากฐานข้อมูลรายการปรับปรุง (Transactional databases) 
4. จากฐานข้อมูลพิเศษหรือที่เก็บข่าวสารพิเศษ  ซึ่งได้แก่ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ข้อมูลเกี่ยวกับ

เวลา  ฐานข้อมูลข้อความ (Text databases)  และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย ฐานข้อมูลแบบเก่าในอดีตหรือ
ข้อมูลที่มาจากต่างฐานข้อมูลกัน ข้อมูลจากแหล่ง  WWW 

 

3. ฟังก์ชันการท างานของเหมืองข้อมูล (Data Mining Task) 

 งานของ  Data Mining  สามารถท างานในการขุดค้นข้อมูล  ดังนี้ 
3.1  การวิเคราะห์คุณสมบัติและการแยกแยะข้อมูล (Characterization and 

discrimination) 
 การวิเคราะห์คุณสมบัติ เช่น การพิจารณารับสมัครพนักงานของฝ่ายบุคคล ต้องวิเคราะห์

คุณสมบัติจากใบสมัครและจากการสัมภาษณ์ การแยกแยะข้อมูล เช่น การสูญเสียการได้ยินเป็นปัญหา
ส าคัญของคนงานที่ท างานในโรงงานที่มีเสียงดัง ซึ่งการทราบถึงสมรรถภาพการได้ยินของตนเองจะช่วย
ให้คนงานสามารถป้องกันตนเองจากการสูญเสียการได้ยินได้ 

3.2.  การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association) 
 นิยมใช้ในการวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า เพราะสามารถช่วยให้ค้นพบความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้

ทั้งหมดของการผสมกันของสินค้าที่น่าสนใจเพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ท าการตลาด 

3.3 การจัดหมวดหมู่และการวิเคราะห์การถดถอย (Classification/ Regression)   
 3.3.1 การจัดหมวดหมู่ (Classification) 

ตัวอย่างของการจัดหมวดหมู่  ที่น ามาใช้กับงานด้านธุรกิจ  เช่น   มีนักวิเคราะห์
ขององค์กรแห่งหนึ่งต้องการรู้เหตุผลว่า “ท าไมถูกค้าบางกลุ่มถึงยังคงซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อยี่ห้อสินค้า 
(Band Loyalty) ขององค์กร  และขณะเดียวกันก็มีลูกค้าอีกกลุ่มที่เปลี่ยนใจไปหาคู่แข่ ง “ ในการหา
ค าตอบนี้  นักวิเคราะห์ต้องท านายลักษณะนิสัยของลูกค้าที่องค์กรอาจต้องเสียไปให้กับคู่แข่ง ดังนั้นเมื่อ
มีเป้าหมายคือ “อยากทราบเหตุผล” นักวิเคราะห์สามารถน าข้อมูลการซื้อสินค้า ของลูกค้าในอดีตมา
ทดลองกับแบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์ผลว่าท าไมลูกค้าบางกลุ่มซื่อสัตย์ บางกลุ่มไม่ซื่อสัตย์ 

จุดประสงค์คือ : ต้องการศึกษา “อ็อบเจ็คลูกค้า”  โดยสมมติให้อ็อบเจ็คลูกค้า  มี Field  ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7.1 แสดงตารางข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า  

Field Data Type Value Description 

Cus_id Int Unique รหัสลูกค้า 
Time Int Integer ระยะเวลาทีลู่กค้าอยู่กับองค์กร 
Trend Text เพิ่มขึ้น, คงที,่ ลดลง ตัวบ่งช้ีแนวโน้มการใช้สินค้า 6 เดอืนล่าสุด 

Status Text สูง,กลาง, ต่ า, ไม่ทราบ การส ารวจผลความพอใจของลูกคา้ 
Cus_type Text ซื่อสัตย,์ไม่ซื่อสัตย ์ ลูกค้ายังคงอยู่กับองค์กรหรือเสียไปให้

คู่แข่ง 
  ที่มา: http://www.no-poor.com/dssandos/Chapter5-dss.htm 

 

 ค าตอบที่ต้องการ (Output) คือ รหัสลูกค้า (Cus_type)  ถือเป็นตัวแปรตาม (Dependent 

vairable) ซึ่งผลของตัวแปรตามจะขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ ((Independent vairable) ในที่นี้คือฟีลด์ 
Time, Trend และ Status 

 มีหลายเทคนิคของ  Data Mining  ที่ใช้ในการแก้ปัญหาแบบ  Classification   แต่ละเทคนิคก็
จะมีหลาย  Algorithm  ให้เลอืกและแต่ละ   Algorithm   จะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน  ซึ่งปัญหาประเภทนี้
จะให้ผลลัพธ์เป็นค่าที่แน่นอน   เช่น อาจจะได้ค าตอบเป็น (Yes, No)  หรือ  (High, Medium, Low)  
เป็นต้น  

 เทคนิคของ Data Mining  ที่ใช้ ในการแก้ปัญหาแบบ  Classification   ได้แก่ 

1.  Decision Tree 

2.  Neural Networks 

3.  Naïve-Bayes 

4.  K-nearest neighbor (K-NN) 

 

3.3.2 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression)  
ปัญหาแบบ Regression จะเหมือนกับแบบ Classification  ต่างกันตรงที่ผลลัพธ์ที่ได้จาก 

Regression เป็นค่าแน่นอน  ที่ไม่จ ากัด จะเป็นค่าอะไรก็ได้ เช่น แบบจ าลองท านายว่า นาย B จะตอบ
รับข้อเสนอของบริษัท  ถ้านาย  B  ได้รับผลก าไร  1,000  บาท (1,000 เป็นค าตอบเฉพาะที่แน่นอน  
แต่ไม่จ ากัด  ซึ่งตัวเลขอาจจะเป็นค่าอ่ืนไปได้เรื่อย ๆ  ต่างจากค าตอบแบบ Yes, No ) 
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3.4  การวิเคราะห์การรวมกลุ่ม หรือ การแบ่งแยกข้อมูล (Cluster analysis/ 

Segmentation) 
การวิเคราะห์การรวมกลุ่ม (Clustering) เป็นการรวมกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกัน  รูปแบบ

หรือแนวโน้มที่จะเหมือนกัน   การใช้เทคนิค Clustering  จะไม่มีผลลัพธ์ (Output) ไม่มีตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) ไม่มีการจัดโครงร่างของวัตถุ  เราจะเรียกเทคนิคของ Clustering ว่าเป็น
แบบเรียนรู้ข้อมูลโดยไม่ต้องอาศัยครูสอน(Unsupervised Learning) การท า  Clustering จะท าบน
พ้ืนฐานของข้อมูลในอดีต เช่น องค์กรต้องการทราบความเหมือนที่มีในกลุ่มของลูกค้าของตน  เพ่ือที่จะ
ให้เข้าใจลักษณะเฉพาะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย    และสร้างกลุ่มของลูกค้าเพ่ือที่องค์กรจะได้สามารถ
ขายสินค้าได้ในอนาคต  องค์กรจะท าการแยกกลุ่มของข้อมูลลูกค้าออกเป็นกลุ่ม  ๆ (หาส่วนที่เป็น 
Intersection และ Union)  

เทคนิคของ Data Mining เพ่ือแก้ปัญหาแบบ  Clustering  คือวิธี Demographic Clustering 
กับ Neural Clustering 

3.5 การประเมินและการพยากรณ์ (Estimation/Prediction) 
การประเมิน (Estimation) เป็นการประเมินที่ไม่สามารถก าหนดค่าหรือคุณสมบัติที่ชัดเจนได้  

ใช้จัดการกับค่าที่มีผลแบบต่อเนื่อง เช่น ใช้ประเมินรายได้ของครอบครัว ประเมินความสูงของบุคคลใน
ครอบครัว ประเมินจ านวนเด็ก ๆ ในครอบครัว  

การพยากรณ์ (Prediction) จะเหมือนกับ Classification และ Estimation ต่างกันตรงที่ 
Record ถูกแยกจัดล าดับในการท านายค่าในอนาคต และน าข้อมูลในอดีตมาสร้างเป็นแบบจ าลอง ใช้
ท านายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การท านายว่าลูกค้ากลุ่มใด ที่องค์กรจะสูญเสียไปในอีก 6 เดื อน
ข้างหน้า หรือ การท านายยอดซ้ือของลูกค้าจะเป็นเท่าใด ถ้าบริษัทลดราคาสินค้าลง 10% 

3.6 การบรรยายและการแสดงภาพของข้อมูล (Description / Visualization) 
การบรรยาย (Description) เป็นการหาค าอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจาก

ฐานข้อมูล เช่น  กลุ่มคนที่มีการศึกษาหรือรายได้น้อย  จะเลือกนักการเมืองที่มีนโยบายทุนนิยม  
มากกว่ากลุ่มคนชั้นกลาง 

การแสดงภาพของข้อมูล (Visualization) เป็นการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิก หรืออาจ
น าเสนอในแบบ 2 มิติ   สร้างรายละเอียดในการน าเสนอให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  เช่น  องค์กรต้องการหา
สถานที่ในขยายสาขาใหม่ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศ  ดังนั้นองค์กรจึงใช้แผนที่ Plot ที่ตั้ง
ขององค์กรคู่แข่งที่มีสาขาอยู่ในเขตนั้น  เพื่อพิจารณาสถานที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด 
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4. เครื่องมือและเทคโนโลยีของเหมืองข้อมูล  (Data Mining Tools and Technologies) 

4.1 Neural Network  เป็นแนวคิดให้คอมพิวเตอร์ท างานสมองของมนุษย์  เปลี่ยนตัวเองจาก
การประมวลผลตามล าดับ (Sequential Processing) ให้เป็นการประมวลผลแบบคู่ขนานได้ (Parallel 

Processing) มีลักษณะการท างานโดยแต่ Process จะรับ Input เข้าไปค านวณ  และสร้าง Output 

ออกมาในลักษณะที่ไม่ใช่การท างานแบบเชิงเส้นตรง เพราะ Input แต่ละตัวจะถูกให้ล าดับความส าคัญ
ของค่าไม่เท่ากัน  ค่าของ Output ที่ได้จากการเชื่อมโยงกันนี้  จะถูกน ามาเปรียบเทียบกับ Output  ที่
ได้ตั้งเอาไว้    ถ้าค่าที่ออกมาเกิดความคลาดเคลื่อน  ก็จะน าไปสู่การปรับค่าหรือน้ าหนัก (weight)  ของ
ค่าท่ีใส่ไว้ให้แต่ละ Input 

 Neural Network เป็นการสร้างแบบจ าลอง ที่เลียนแบบการท างานของสมองมนุษย์ มี
โครงสร้างเป็นกลุ่มของ Node ที่เชื่อมโยงถึงกันในแต่ละ Layer คือ Input layer, Hidden layer, 

output layer 

 

 
 

รูปที่ 7.2 ตัวอย่างของ Neural Network 

ที่มา: http://www.no-poor.com/dssandos/Chapter5-dss.htm 

 

4.2 Decision Trees เป็นการน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ในรูปแบบ โครงสร้าง
ต้นไม้(Decision Trees)  ซึ่ง Decision Trees  จะมีการท างานแบบ Supervised Learning (คือการ
เรียนรู้แบบมีครูสอน)  สามารถสร้างแบบจ าลองการจัดหมวดหมู่ได้จากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลที่ก าหนดไว้
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ก่อนล่วงหน้า เรียกว่า  Training set ได้อัตโนมัติ  และพยากรณ์กลุ่มของรายการที่ยังไม่เคยน ามาจัด
หมวดหมู่ ได้ด้วยรูปแบบของ Tree  โครงสร้างประกอบด้วย Root Node, Child และ  Leaf Node 

4.3 Memory Based Reasoning (MBR) เปรียบเหมือนกับประสบการณ์  การเรียนรู้ของ
มนุษย์  ซึ่งอาศัยการสังเกตที่เกิดขึ้น  แล้วสร้างรูปแบบของสิ่งนั้นขึ้นมา  เราใช้ MBR เพ่ือวิเคราะห์
ฐานข้อมูลที่มีอยู่  และก าหนดลักษณะพิเศษของข้อมูลที่อยู่ในนั้น  ซึ่งข้อมูลจะต้องมีลักษณะที่สมบูรณ์  
การสังเกตจึงจะสมบูรณ์และท านายผลได้แม่นย ายิ่งขึ้น    แบบจ าลองจะถูกบอกค าตอบที่ถูกต้อง  มีการ
เก็บค าตอบส าหรับแก้ปัญหาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว  (Supervised Learning) 

 4.4 Cluster Detection   คือจะแบ่งฐานข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า Segment (กลุ่ม 
Record ที่มีลักษณะคล้ายกัน)  ส่วน Record ที่ต่างกันก็จะอยู่นอก Segment,  Cluster Detection   

ถูกใช้เพ่ือค้นหากลุ่มย่อย (Sub Group) ที่เหมือน ๆ กันในฐานข้อมูล เพ่ือที่จะเพ่ิมความถูกต้องในการ
วิเคราะห์ และสามารถมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง 
 4.5 Link Analysis    มุ่ ง เน้นท างานบน Record ที่มีความสัมพันธ์กัน   หรือเรียกว่ า 
Association  เทคนิคนี้จะมุ่งไปที่รูปแบบการซื้อหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นล าดับ  มีอยู่ 3 เทคนิค คือ 

  4.5.1  Association Discovery ใช้วิเคราะห์การซื้อขายสินค้าในรายการเดียวกัน  
ศึกษาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดที่ถูกปิดซ่อนอยู่ของสินค้า  ซึ่งสินค้าเหล่านั้นอาจมีแนวโน้มที่จะถูกซื้อ
ควบคู่กันไป  การวิเคราะห์แบบนี้เรียกว่า Market Basket Analysis  คือ  รายการทั้งหมดที่ลูกค้าซื้อต่อ
ครั้งที่ Super market  การวิเคราะห์นี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ เช่น  การเตรียมสินค้า
คงเหลือ การวางแผนจัดชั้นวางสินค้า การท า Mailing  list ส าหรับ Direct Mail การวางแผนเพ่ือจัด 
Promotion  สนับสนุนการขาย  ตัวอย่างของ Association เช่น 75%  ของผู้ซื้อน้ าอัดลมจะซื้อข้าวโพด
คั่วด้วย 

  4.5.2 Sequential Pattern Discovery ถูกใช้ระบุความเกี่ยวเนื่องกันของการซื้อ
สินค้าของลูกค้า  มีจุดหมายที่จะเข้าใจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าในลักษณะ long term  เช่น  
ผู้ขายอาจพบว่าลูกค้าท่ีซื้อ TV  มีแนวโน้มที่จะซื้อ VDO  ในเวลาต่อมา 
  4.5.3 Similar Time Sequence Discovery ค้นหาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง
ข้อมูล 2 กลุ่ม ซึ่งขึ้นต่อกันทางด้านเวลา โดยมีรูปแบบการเคลื่อนที่เหมือนกัน ผู้ขายสินค้ามักใช้เพ่ือดู
แนวโน้มเพ่ือเตรียม Stock เช่น เมื่อไรก็ตามท่ียอดขายสินค้าน้ าอัดลมสูงขึ้น ยอดขายมันฝรั่งจะสูงข้ึน 

 4.6 Genetic Algorithm (GA) เปรียบเสมือนเป็นการสร้างพันธุกรรมที่ดีสุด  บนขั้นตอนของ
วิวัฒนาการทางชีวภาพ  แนวคิดหลักคือ  เมื่อเวลาผ่านไป  วิวัฒนาการของเซลล์ชีวิตจะเลือกสายพันธุ์ที่
ดีที่สุด  “Fittest Species”   GA  มีความสามารถในการท างานแบบรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน เช่น มีการ
แบ่งกลุ่มและจัดรวมกลุ่มข้อมูลเป็น 3 ชุด  ขั้นตอนการท างานของ GA เริ่มจาก 
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  (1) จับกลุ่มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ ด้วยการสุ่มเดา  เปรียบเหมือนกลุ่ม 3 กลุ่มนี้เป็นเซลล์
ของสิ่งมีชีวิต GA จะมี Fittest Function ที่จะบอกว่ากลุ่มข้อมูลใดเหมาะกับกลุ่ม ๆ ใด โดย Fittest 

Function จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าข้อมูลเหมาะกับกลุ่มมากกว่าข้อมูลอ่ืน ๆ   
  (2) GA จะมี Operator ซึ่งยอมให้มีการเลียนแบบและแก้ไขลักษณะของกลุ่มข้อมูล  
Operator จะจ าลองหน้าที่ของชีวิตที่ถูกพบในธรรมชาติ คือ มีการแพร่พันธุ์ จับคู่ผสมพันธ์ และเปลี่ยน
รูปร่างตามต้นแบบของพันธุกรรม เปรียบกับข้อมูลถ้ามีข้อมูลใดในกลุ่มถูกพบว่าตรงกับคุณสมับัติของ 
Fittest function แล้ว มันจะคงอยู่และถูกถ่ายเข้าไปในกลุ่มนั้น  แต่ถ้าไม่ตรงกับคุณสมบัติ ก็ยังมีโอกาส
ที่จะถ่ายข้ามไปยังกลุ่มอ่ืนได ้

 4.7 Rule Induction ดึงเอาชุดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ   มาสร้างเป็นเงื่อนไขหรือกรณี วิธีการของ 
Rule Induction จะสร้างชุดของกฎที่เป็นอิสระ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้ 
 4.8 K-nearest neighbor  (K-NN)  จะใช้วิธีในการจัดแบ่งคลาส  โดยจะตัดสินใจว่าคลาส
ไหนที่จะแทนเงื่อนไขหรือกรณีใหม่ ๆ ได้บ้าง  โดยการตรวจสอบจ านวนบางจ านวนของกรณีหรือเงื่อนไข
ที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด  โดยจะหาผลรวม (Count Up)   ของจ านวนเงื่อนไข  หรือกรณี
ต่าง ๆ ส าหรับแต่ละคลาส  และก าหนดเงื่อนไขใหม่ ๆ ให้คลาสที่เหมือนกันกับคลาสที่ใกล้เคี ยงกับมัน
มากที่สุด K-NN ค่อนข้างใช้ปริมาณงานในการค านวณสูงมากบนคอมพิวเตอร์  เพราะเวลาส าหรับการ
ค านวณจะเพ่ิมข้ึนแบบแฟคทอเรียล  ตามจ านวนจุดทั้งหมด  เทคนิคของ K-NN  จะมีการค านวณเกิดขึ้น
ทุกครั้งที่มีกรณีใหม่ ๆ เกิดขึ้น  ดังนั้นถ้าจะให้เทคนิคแบบ K-NN ท างานได้เร็ว  ข้อมูลที่ใช้บ่อยควรเก็บ
อยู่ใน MBR (Memory-Based Reasoning)   

 4.9 Association and Sequence Detection 

Association   ใช้หากฎความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างกลุ่มของข้อมูล (Item) ต่าง ๆ  
ใช้ใน Market-basket analysis  อาจใช้เพ่ือวิเคราะห์การสั่งซื้อสินค้า ส่วน Sequence Detection  
เหมือนกับ Association  แต่จะน าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  และเพ่ิมตัวแปร ด้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย    
เพ่ือใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของข้อมูล 

การเขียนความสัมพันธ์ (Association)   เช่น    AB หมายถึง   
A เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน (Antecedent) หรือ  LHS (Left-Hand Side) 

B  เป็นผลของเหตุการณ์ (Consequent)  หรือ RHS (Right- Hand Side) 

เช่น  ในกฎของความสัมพันธ์  “ถ้าซื้อค้อน  แล้วจะซื้อตะปู “  เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อนคือ ค้อน  
เกิดหลังคือ ตะปู 

4.10 Logic Regression  เป็นการวิเคราะห์ความถดถอยแบบเส้นตรงทั่วๆ ไป ใช้ในการ
พยากรณ์ผลลัพธ์ของ 2 ตัวแปร  เช่น   Yes/No  , 0/1  แต่เนื่องจากตัวแปรตาม (Dependent 

Variable)  มีค่าเพียง 2 อย่างเท่านั้น จึงไม่สามารถสร้างแบบจ าลอง (Model) ได้ส าหรับการวิเคราะห์
แบบ   Logic Regression   
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ดังนั้นแทนที่จะท าการพยากรณ์โดยอาศัยเพียงค่าของตัวแปรตามที่ได้ เราจะสร้าง Model โดย
อาศัย Algorithm  ของความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์  เราเรียก Algorithm นี้ว่า Log Odds 

หรือ Logic Transtromation 
 

 อัตราส่วนความน่าจะเป็น  : ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ 
             ความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ 

 

 4.11 Discriminant Analysis :  เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เก่าแก่วิธีหนึ่งซึ่งใช้ในการ
จ าแนก  และวิเคราะห์  วิธีนี้ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1936  โดย R.A Fisher   เพ่ือแยกต้น  Iris  
ออกเป็น 3 พันธุ์  วิธีการนี้ท าให้ค้นพบต้นไม้ประเภทอ่ืน ๆ อีกมาก   ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลองชนิดนี้
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ  เพราะผู้ใช้งานทั่ว ๆ ไปก็สามารถพิจาณาได้ว่าผลลัพธ์จะอยู่ทางด้านใดของ
เส้นทางในแบบจ าลอง    การเรียนรู้สามารถท าได้ง่าย  วิธีการที่ใช้มีความไวต่อรูปแบบของข้อมูล  วิธีนี้
ถูกน ามาใช้มาในทางการแพทย์  สังคมวิทยา  และชีววิทยา  แต่ไม่เป็นที่นิยมในการท า Data Mining   

 4.12 Generalized Additive Models (GAM) : พัฒนามาจาก Linear Regression และ 
Logistic Regression มีการตั้งสมมติฐานว่า Model สามารถเขียนออกมาได้ในรูปของผลรวมของ 
Possibly Non-Linear Function GAM สามารถใช้ได้กับปัญหาแบบ Regression และ Classification 

 GAM จะใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการค้นหารูปแบบอง Function ที่ให้ Curve ที่
เหมาะสม ท าการรวมค่าความสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  แทนที่จะใช้ Parameter จ านวนมาก เหมือน
ที่ Neural Network ใช้   แต่ GAM จะก้าวไปเหนือกว่านั้นอีกขั้นหนึ่ง GAM จะประเมินค่าของ Output  

ในแต่ละ Input  เช่นเดียวกับ Neural Network  GAM จะสร้างเส้นโค้งขึ้นมาอย่างอัตโนมัติ  โดยอาศัย
ข้อมูลที่มีอยู่ 
 4.13 Multivariate Adaptive Regression Splits (MARS) :   ถูกคิดค้นเมื่อกลางทศวรรษ
ที่ 80   โดย  Jerome H. Friedman  หนึ่งในผู้คิดค้น CART  MARS  สามารถที่จะค้นหาและแสดง
รายการตัวแปรอิสระที่มีความส าคัญสูงสุดเช่นเดียวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  และ MARS 

สามารถ Plot จุดแสดงความเป็นอิสระของแต่ละตัวแปรอิสระ  ออกมาได้  ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ  Non-

Linear Step-wise regression tools 

 

5.  การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล กับงานด้านต่าง ๆ 

 เทคนิคของเหมืองข้อมูล สามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูล  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. งานด้านการตลาด (Marketing) เช่น การท า Promotion ส่งเสริมการขาย 
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2. งานด้านธนาคารและการเงิน (Banking / Financial Analysis) เช่น ใช้ในการวิเคราะห์การ
ให้สินเชื่อแก่ลูกค้า การจัดท า Package ในการกู้ยืม การท านายอัตราการจ่ายเงินกู้  การแบ่งกลุ่มลูกค้า
เพ่ือหาเป้าหมายทางการตลาด (ลูกค้าชั้นดี) 

3. งานด้านการขายปลีก  (Retailing and sales)  เป็นงานที่มีการเก็บข้อมูลจ านวนมาก  
ประยุกต์ใช้เพ่ือหากลยุทธ์  ท าให้เกิดการได้เปรียบคู่แข่งทางการค้าในการหาลักษณะการซื้อของลูกค้า  
ความสัมพันธ์ของการซื้อกับช่วงเวลา  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวสินค้า  และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของการโฆษณา เป็นต้น ช่วยให้สามารถหาวิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด และ
อาจหมายถึงส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพ่ิมข้ึนนั่นเอง 

4. งานด้านการวางแผนในการผลิตสินค้า (Manufacturing and production) เช่น การ
พยากรณ์ยอดจ านวนการผลิตสินค้าเพ่ือให้ได้ก าไรมากสุด 

5. งานด้านนายหน้าและความปลอดภัยด้านการค้า (Brokerage and securities trading) เช่น  
การพัฒนาวิธีการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล  ในขณะที่มีการพัฒนาวิธีการ
เข้าถึงข้อมูล และ Mining ให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 

6. งานด้านชีวการแพทย์และวิเคราะห์ DNA (Biomedical an DNA Analysis) เช่น การ
วิเคราะห์รูปแบบการจัดเรียงตัวของหน่วยพันธุกรรม เพ่ือหาสาเหตุความผิดปกติที่ท าให้เกิดโรค รวมไป
ถึงด้านการวินิจฉัยโรค การป้องกัน และการรักษา นอกจากนี้ยังน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจทางด้าน
ป ร ะ กั น ภั ย  ( Insurance) , Computer hardware แ ล ะ  software, ห น่ ว ย ง า น รั ฐ บ า ล แ ล ะ
กระทรวงกลาโหม (Government and defense), สายการบิน (Airlines), งานด้านสุขภาพ (Health 

care), งานด้านการข่าว  (Broadcasting) และงานด้านกฎหมาย (Law enforcement) ได้อีกด้วย 
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สรุป 

คลังข้อมูล คือแหล่งจัดเก็บข้อมูลขององค์กรที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือใช้ส าหรับการวิเคราะห์
และตัดสินใจ โดยสนับสนุนการน าข้อมูลทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกมาประมวลผลรวมกันได้ 
ส่วนข้อมูลที่น ามาใช้กับงานคลังข้อมูลมักจะเป็นข้อมูลย้อนหลัง เป็นข้อมูลในอดีตที่มีการจัดเก็บหลาย
ช่วงเวลาเป็นข้อมูลที่ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่อาจมีการปรับเพ่ือความเหมาะสมก่อนที่จะน าเข้าไปเก็บไว้
ในคลังและท่ีส าคัญต้องมีการผ่านกระบวนการสกัด การท าความสะอาดข้อมูล การคัดเลือกจัดเก็บเฉพาะ
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น  

เหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการท างานที่สกัดข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ที่มีประโยชน์ที่เรายังไม่ทราบโดยเป็นสารสนเทศที่มีเหตุผล และสามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่
ช่วยการตัดสินใจในการท าธุรกิจ การท าเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการค้นหาความรู้จาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เหมืองข้อมูล จะเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
โดยเรียนรู้ข้อมูลจากอดีต หรือปัจจุบัน  

 การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล กับงานด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การเงิน การธนาคาร การ
วางแผนการผลิต การแพทย์และอ่ืน ๆ  
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แบบฝึกหัด 

 

1. การท าเหมืองข้อมูล คืออะไร แตกต่างจากระบบฐานข้อมูลอย่างไร 

2. จงอธิบายความจ าเป็นส าหรับมนุษย์ในการท าเหมืองข้อมูล อธิบายผลที่เป็นไปได้ของเครื่องมือ
การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ 

3. ปัจจัยที่ท าให้การท าเหมืองข้อมูลที่ได้รับความนิยม มีอะไรบ้าง 
4. วิธีการในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นการท าเหมืองข้อมูลประเภทใด 

4.1 วิธีการวิเคราะห์การถดถอย 

4.2 แผนภาพต้นไม้เพ่ือการตัดสินใจ 

4.3 โครงข่ายประสาทเทียม 

4.4 การจัดกลุ่ม 

4.5 กฎความสัมพันธ์ 
5. การจัดกลุ่ม (Clustering) แตกต่างจากการจ าแนกกลุ่มอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบ 
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คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กิตติพงษ์ กลมกล่อม. (2552). การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse)” กรุงเทพฯ: เค 

ทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 
กิตติศักดิ์ สุมามาลย์. (2555). การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. สาขาวิชา 

วิศวกรรมเว็บ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 
สายชล สินสมบูรณ์ทอง. (2558). การท าเหมืองข้อมูล= Data Mining. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์. 
http://www.no-poor.com/dssandos/Chapter5-dss.htm  ค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2558 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

 

รายวิชา  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
   

หัวข้อเนื้อหา 

  

1. ความหมายของกลยุทธ์ 
2. กรอบแนวคิดเรื่องระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
3. แบบจ าลองแรงกดดันในการแข่งขัน 

4. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน 

5. บทบาททางกลยุทธ์ส าหรับระบบสารสนเทศ 

6. แบบจ าลองโซ่คุณค่า 
7. บทบาทของระบบสารสนเทศกับโซ่คุณค่า 
8. ความท้าทายของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์   
9. ความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืน 

10. โซ่อุปทาน   
11. ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. ความหมายของกลยุทธ์ 
2. กรอบแนวคิดเรื่องระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
3. แบบจ าลองแรงกดดันในการแข่งขัน 

4. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน 

5. บทบาททางกลยุทธ์ส าหรับระบบสารสนเทศ 

6. แบบจ าลองโซ่คุณค่า 
7. บทบาทของระบบสารสนเทศกับโซ่คุณค่า 
8. ความท้าทายของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์   
9. ความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืน 

10. โซ่อุปทาน   
11. ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา และซักถามในชั้นเรียน 

4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. ตัวอย่างจากหนังสือวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาและเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบต่อการเรียน 
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บทที่ 8 

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ์

 

 

 บทบาทที่ส าคัญประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ คือ บทบาทในด้านกลยุทธ์ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของสินค้าหรือบริการ กระบวนการท างาน องค์การ โครงสร้าง อุตสาหกรรมและ
การแข่งขันได้ ปัจจุบันยังมีหลายองค์การที่มองเพียงว่าระบบสารสนเทศเป็นเรื่องการสนับสนุนการ
ให้บริการหรือการปฏิบัติงานทั่วไป  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์ขององค์การในการดูแล
การด าเนินงานในเรื่องนี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามยังมีองค์การอีกหลายแห่งที่เห็นความส าคัญและมองว่า
ระบบสารสนเทศนี้มีขีดความสามารถมากกว่านั้น หากมีการออกแบบที่ดีระบบสารสนเทศจะสามารถ
สร้างความได้เปรียบการแข่งขันได้ในลักษณะที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการศึกษาระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์เพื่อจะได้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 

 เทคโนโลยีสามารถน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
บนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างบางบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่น า
เทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจ และสามารถขับเคลื่อนจากธุรกิจที่ได้รับการจัดอันดับจากระดับดีไปสู่ระดับดี
เยี่ยม 

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้เพื่อการแข่งขัน 

Circuit City  เครื่องใช้ไฟฟ้า  พัฒนาระบบการขายสมัยใหม่ และมีระบบควบคุมสินค้าคง
คลังที่ดี สามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างช านาญ  

Gillette  ใบมีดโกน  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างใบมีดโกนหนวดที่มีคุณภาพสูง บนต้นทุนต่ า  

Walgreens  ยาและร้านสะดวก
ซื้อ  

พัฒนาระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมข้ึนมา เพ่ือเชื่อมโยง
ร้านค้าย่อยต่างๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง  

Wells Fargo  บริการทางการเงิน  พัฒนาระบบธนาคารที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ที่เก่ียวข้องกับ
บริการเงินด่วน ATM การลงทุน และใช้ระบบสารสนเทศ
บริการลูกค้าที่นับวันจะเพ่ิมมากข้ึน  
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1. ความหมายของกลยุทธ์ (definition of strategy) 

 กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ เป็นค าเดียวกันมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Strategy มีความหมายว่า 
แผนการหรือวิธีการที่มีขั้นตอน และถูกคิดค้นข้ึนอย่างมีหลักการ รอบคอบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเอาชนะ
คู่แข่งขัน จนสามารถบรรลุไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ แต่เดิมนั้น กลยุทธ์มักน ามาใช้กับงานทางทหาร(ที่
เรียกว่ายุทธศาสตร์) เกี่ยวข้องกับการใช้เล่ห์เหลี่ยม กุศโลบาย และกลวิธีต่างๆ ในการบัญชาการกองทัพ 
เพ่ือเอาชนะคู่ต่อสู้ในศึกสงคราม เมือน ากลยุทธ์มาใช้กับการบริหารงานทางธุรกิจจึงมีความหมายว่า เป็น
กระบวนการวางแผนปฏิบัติการอย่างมีชั้นเชิงด้วยกลวิธีต่างๆ ที่น ามาใช้ควบคุมและปฏิบัติงาน เพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบันล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนกว่าในอดีตมาก ดังนั้นธุรกิจในยุคปัจจุบัน 
จะธ ารงอยู่ได้จึงจ าเป็นต้องมีการคิดค้นกลยุทธ์และน ามาปรับใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือสร้างจุดเด่น ปรับลดจุดด้วย ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเป็น
หนึ่งในกลยุทธ์ที่องค์กรต้องน ามาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการ
ปฏิบัติงานในองค์กร ด้วยการเพ่ิมความเร็วในการประมวลผล ลดข้อผิดพลาดจากการท างาน ลดต้นทุน
เพ่ิมก าไร และสร้างมาตรฐานการท างาน รวมถึงการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการ
ท างานเพ่ือชิงความได้เปรียบ 

 กล่าวสรุปได้ว่า กลยุทธ์คือวิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีและเครื่องมือ (Methodologies and Tools) ที่ทีมงานสามารถน าไปปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในแต่ละกระบวนการ และต้องร่วมมือร่วมใจกันท างาน เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จตามที่องค์กรก าหนด
ไว้ในพันธกิจและเป้าประสงค์ โดยจะมีการวางแผนอย่างมีระบบ มีการจัดเตรียมงบประมาณ และ
ทรัพยากร เพ่ือให้องค์กรสามารถถือครองต าแหน่งทางการตลาดได้ 
 

2. กรอบแนวคิดเรื่องระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (concept of strategic information systems) 

 บทบาททางกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ จะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริการ และความสามารถที่ท าให้เกิดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์แก่บริษัทท่ามกลางแรงกดดัน
ทางการแข่งขันที่ก าลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันในตลาดการค้าโลก สิ่งนี้ก่อให้เกิดระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Information Systems) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเหลือหรือก าหนดต าแหน่งการแข่งขันในตลาด
และก าหนดกลยุทธ์ของกิจการ ดังนั้น ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์สามารถเป็นระบบสารสนเทศชนิดใด
ก็ได้ (TPS, MIS, DSS etc.) ที่ช่วยให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน ลดความเสียเปรียบทางการแข่งขัน 
หรือค้นพบเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจอื่นๆ 
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ในการที่จะน าระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ จ าเป็นต้องเข้าใจว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
คือข้อมูลหรือสารสนเทศที่ป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารโดย
จะต้องพิจารณาประกอบกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ความสามารถของหน่วยงานและกระบวนการ
ท างานที่น ามาใช้ด้วย  

 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ระดับต่างๆ กรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ของธุรกิจกับกล
ยุทธ์ขององค์การและกลยุทธ์ด้านสารสนเทศเป็นจุดเริ่มต้นส าหรับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ จากรูปที่ 
8.1 องค์การที่ประสบความส าเร็จควรมีกลยุทธ์ของธุรกิจ กลยุทธ์ขององค์การ และกลยุทธ์ด้าน
สารสนเทศ 

 

 
 

รูปที่ 8.1 ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ด้านต่างๆ 

 

1. กลยุทธ์ของธุรกิจเป็นกรอบส าหรับกลยุทธ์ขององค์การและกลยุทธ์ของสารสนเทศโดยกล
ยุทธ์ของธุรกิจจะก าหนดทิศทางของธุรกิจ และเป็นแผนซึ่งตอบสนองต่อพลังของตลาด ความต้องการ
ของลูกค้า และความสามารถขององค์การ ตัวแบบจ าลองที่ใช้ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจมี
หลายตัวแบบ เช่น แบบจ าลองแรงกดดันในการแข่งขัน (Competitive Forces Model) ของ Porter 

2. กลยุทธ์ขององค์การ เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบองค์การ ระบบการครอบคลุม
และประสานงาน และเป็นสิ่งที่จะตอบว่าท าอย่างไร องค์การควรมีลักษณะอย่างไร เพ่ือท าให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ และด าเนินตามกลยุทธ์ของธุรกิจได้ โมเดลที่จะช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ของ
องค์การ คือ แบบจ าลองโซ่มูลค่า (Value Chain Model) ของ Porter ซึ่งใช้ส าหรับการด าเนินการ
ภายในองค์การ 

3. กลยุทธ์ด้านสารสนเทศ กลยุทธ์ด้านสารสนเทศมีไว้ส าหรับสนับสนุนกลยุทธ์ของธุรกิจ และ
กลยุทธ์ขององค์การ หากกลยุทธ์ด้านสารสนเทศช่วยสนับสนุนกลยุทธ์องค์การและธุรกิจแล้ว จะช่วย
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ถือเป็นระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (SIS) 

กลยุทธ์ของธุรกิจ 

กลยุทธ์ขององค์การ กลยุทธ์ของด้านสารสนเทศ 
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3. แบบจ าลองแรงกดดันในการแข่งขัน (Competitive Forces Model) 

องค์กรที่สามารถอยู่รอดและประสบผลส าเร็จในระยะยาว จ าเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์เพ่ือรับมือ
กับแรงกดดันทางการค้าทั้ง 5 ข้อ ที่เป็นไปตามโครงสร้างการแข่งขัน ผู้บริหารต้องคิดค้นกลยุทธ์การ
แข่งขันให้กับองค์กร และต้องตระหนักดีกว่าการน าระบบสารสนเทศมาใช้จะช่วยสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้กับธุรกิจได้อย่างไร โดย ไมเคิล พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) ศาสตราจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้พัฒนาแบบจ าลองแรงกดดันในการแข่งขัน (Competitive Forces Model / 

Five Force Model) ขึ้นมา ที่แต่ละองค์กรสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์คู่แข่งขันทาง
ธุรกิจ เพ่ือหาช่องทางหรือโอกาสต่างๆ ในการที่จะให้องค์กรมีชัยชนะเหนือคู่แข่งได้ จากรูปที่ 2 

แบบจ าลองดังกล่าวประกอบด้วยแรงกดดันหลัก 5 ประการ  
 

 
 

รูปที่ 8.2 แบบจ าลองแรงกดดัน 5 ประการ  
ที่มา : http://www.siaminfobiz.com/mambo/content/view/3055/37/  

 

 3.1 การชิงชัยระหว่างคู่แข่งขัน (Rivalry of Competitors) 

 ท่ามกลางความรุนแรงของธุรกิจที่แข่งขันกันเองในยุคปัจจุบัน ทุกบริษัทต่างก็มีสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามส่วนแบ่งตลาด (Market Share) และพยายามถือครองส่วนแบ่งการตลาดให้นาน
ที่สุด ผู้ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงย่อมหมายถึงผู้ได้เปรียบ ดังนั้นในการชิงชัยระหว่างคู่แข่งขันด้วยกัน 
จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ดูว่า คู่แข่งขันมีความสามารถมากน้อยเพียงไร โดยอาจน าเทคนิค SWOT มาใช้
เพ่ือวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยระหว่างผลิตภัณฑ์ของตนและคู่แข่งขัน เพ่ือค้นหากลยุทธ์ที่จะหลบหลีกหรือ
เอาชนะคู่แข่งขันให้จงได้ ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดของตน ดังนั้นองค์กรจะต้องมีการตรวจสอบคู่แข่งอยู่เสมอว่าคู่แข่งได้ใช้กลยุทธ์ใดทั้งกา ร
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เปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ การใช้สื่อโฆษณา การเพ่ิมระยะเวลาในการประกันสินค้า เป็นต้น เพ่ือที่จะ
ได้น ามาปรับปรุง อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ที่น ามาใช้เพ่ือชิงชัยระหว่างคู่แข่งขันนั้น ปกติจะสามารถถูก
น ามาใช้ได้ดีในช่วงระยะหนึ่งจากนั้นต้องคิดกลยุทธ์ใหม่ หรืออาจต่อยอดกลยุทธ์เดิมเพ่ือน ามาใช้ชิงความ
ได้เปรียบ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงบนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

 3.2 ภัยคุกคามจากผู้ค้ารายใหม่ ( Treat of New Entrants) 

 เศรษฐกิจระบบทุนนิยมเปิดโอกาสให้เกิดการค้าอย่างเสรี ท าให้ผู้ค้ารายใหม่เกิดขึ้นได้ตลอด 
และผู้ค้ารายใหม่จะมีจ านวนเพ่ิมขึ้น องค์กรจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า คู่แข่งรายใหม่นี้จะส่งผลกระทบถึง
เราหรือไม่ คู่แข่งรายใหม่จะมีการทุ่มเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งก าลังทรัพย์ ก าลังคน และโหมโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มากน้อยเพียงไร ส่งสผลต่อความปั่นป่วนในตลาดหรือไม่ ปกติเมื่อมีผู้ค้ารายใหม่ๆเข้ามา 
จะท าให้สินค้าในลักษณะเดียวกันในท้องตลาดมีจ านวนมากขึ้น ลูกค้าจะมีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้น 
ท าให้สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไป เช่น ชาเขียยพร้อมดื่มตรายูนิฟ ซึ่งเป็นเจ้าแรกที่บุกเบิกตลาดชา
เขียวในไทย และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการดื่มชาเขียวจนถึงทุกวันนี้ แต่โออิชิผู้มาทีหลัง เป็นผู้ค้ารายใหม่
ได้เข้ามาชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากเจ้าตลาดไป 

3.3 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute) 

 สินค้าหรือบริการทดแทน หมายถึงสินค้าเทียบเคียงที่สามารถน ามาใช้ทดแทนกันได้ เช่น สินค้า
ท าจากไม้ ถูกทดแทนด้วยสินค้าที่ท ามาจากพลาสติก ซึ่งสามารถใช้งานแทนกันได้ อีกท้ังยังมีราคาถูกกว่า 
ดังนั้นสินค้าที่เข้ามาทดแทนสินค้าเดิมย่อมส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเดิมที่มีอยู่ลดลง เนื่องจาก
ผู้บริโภคหันไปใช้สินค้าทดแทนมากข้ึน เพราะมีราคาถูกกว่าหรืออาจใช้งานได้ดีกว่า 

 3.4 อ านาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers) 

 เมื่ออุตสาหกรรมใดก็ตามที่มีกลุ่มลูกค้าจ านวนมาก อย่างธุรกิจโทรคมนาคมในส่วนของการ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการอย่างน้อย 4 ราย ได้มีการชิงชัยจนเข้าสู่การแข่งขันแบบ
สมบูรณ์แล้ว โดยคุณภาพของสินค้าหรือบริการจัดอยู่ในระดับพอกัน ดังนั้นอ านาจการต่อรองของลูกค้า
จึงอยู่ในเกณฑ์สูงมาก กล่าวคือ ลูกค้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการได้ทุกเมื่อ หากผู้ให้บริการราย
อ่ืนเสนอเงื่อนไขหรือโปรโมชั่นที่ดีกว่า ถูกกว่า แล้วเป็นเรื่องยากหากผู้ให้บริการโทรศัพท์จะปรับขึ้น
ค่าบริการ เพราะท้ายสุดจะเกิดสงครามราคาข้ึน จนในที่สุดผู้บริโภคหรือลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

 3.5 อ านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Bargain Power of Suppliers) 

 ในทางตรงกันข้ามอ านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตจะสูง หากมีผู้ผลิตน้อยราย 
เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีคุณลักษณะพิเศษใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ยากต่อการเลียนแบบ หรือหาสิ่งทดแทนได้
ยาก เช่น อาวุธสงคราม เครื่องมือแพทย์ และยารักษาโรคบางชนิด ผู้ประกอบการอาจมีทางเลือกไม่มาก
นัก เนื่องจากมีผู้ผลิตน้อยราย และหากหันไปใช้ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ทดแทน อาจส่งผลกระทบ หรือ
ส่งผลต่อต้นทุนต่อเนื่องที่สูงขึ้นไปอีก ดังนั้นหากผู้ขายปัจจัยได้ฉวยโอกสาขึ้นราคาสินค้า หรือลดคุณภาพ
ของสินค้าลง ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ รวมถึงก าไรที่ลดลง อย่างไรก็ตามแรงกดดันนี้อาจ



182  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401 

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

ลดลงได้หากผู้ประกอบการได้มีการรวมตัวกัน เพ่ือสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจ านวนมาก รวมถึงการเป็น
พันธมิตรทางการค้าด้วยการสั่งซื้อสินค้าอ่ืนๆ แบบครบวงจร ย่องส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในการกลับมา
มีอ านาจการต่อรองสูงขึ้น 

 กล่าวโดยสรุปว่า หากอุตสาหกรรมใดมีแรงกดดันทั้ง 5 ประการ ย่อมส่งผลต่อการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมนั้นทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น และท าให้ขีดความสามารถในการท าก าไรของอุตสาหกรรมลดลง 
 

4. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 ผู้ใช้งานระดับบริหารควรค านึงถึงกลยุทธ์การแข่งขันอย่างไร กลยุทธ์ทางการแข่งขันจะสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศในองค์กรได้อย่างไร กรอบแนวคิดส าหรับการท าความเข้าใจและ
การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการแข่งขันหลายๆกรอบได้ถูกพัฒนาโดย Michael Porter, Charles 

Wiseman และคนอ่ืนๆ บริษัทจะสามารถอยู่รอดและประสบความส าเร็จในระยะยาว หากสามารถ
พัฒนากลยุทธ์ที่จะใช้รับมือกับแรงกดดัน 5 อย่างในการแข่งขัน (Competitive Forces) ที่ก าหนด
โครงสร้างทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ แรงกดดันเหล่านี้ได้แก่ 1) การต่อสู้แข่งขันภายในวงการ
อุตสาหกรรม 2) การคุกคามของผู้แข่งขันใหม่ 3) การคุกคามของสินค้าและบริการที่เข้ามาทดแทน 4) 

อ านาจการต่อรองของลูกค้า และ 5) อ านาจการต่อรองของผู้จัดหาสินค้า (Suppliers) กลยุทธ์ทางการ
แข่งขันที่สามารถน ามาพัฒนาเพ่ือช่วยให้บริษัทรับมือกับแรงกดดันเหล่านั้น เช่น ผู้ท าธุรกิจอาจพยายาม
ที่จะตอบโต้อ านาจการต่อรองจากลูกค้าและผู้จัดหาสินค้าของตนโดยการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้าเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยควบคุมลูกค้าและผู้จัดหาสินค้าได้
อย่างดี อีกทางหนึ่งของการรับมือกับการคุกคามของแรงแข่งขันที่เข้ามา คือ การสร้างกลยุทธ์ทางการ
แข่งขันพ้ืนฐาน 5 อย่าง ดังนี้ 

4.1 กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านราคา (Cost Leadership Strategy) การพัฒนาหนทางที่จะ
กลายเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการราคาย่อมเยาในวงการ อีกทั้งหาช่องทางช่วยเหลือผู้จัดหาสินค้าหรือ
ลูกค้าของบริษัทในการลดต้นทุนหรือเพ่ือเพ่ิมต้นทุนของคู่แข่ง 

4.2 กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) การพัฒนาหนทางที่จะสร้างสินค้าหรือ
บริการของตนให้มีความแตกต่างไปจากคู่แข่งหรือลดความได้เปรียบเรื่องความแตกต่างของคู่แข่ง ท าให้
บริษัทสามารถมุ่งความสนใจไปที่สินค้าหรือบริการของตนเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในตลาด 

4.3 กลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy) การค้นหาหนทางใหม่ๆในการท าธุรกิจ สิ่งนี้
อาจเกี่ยวเนื่องให้เกิดพัฒนาการของสินค้าและบริการ หรืออาจท าให้เกิดการบุกตลาดที่เป็นเอกเทศ 
(Unique Markets) หรือมีโอกาสที่ดีทางการตลาด (Market Niches) เกี่ยวเนื่องถึงการท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อกระบวนการการผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
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4.4 กลยุทธ์ความเจริญเติบโต (Growth Strategy) คือ การขยายก าลังการผลิตสินค้าและ
บริการอย่างกว้างขวางขึ้น การขยายตลาดออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม ่ๆ ที่หลากหลาย หรือการรวมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน 

4.5 กลยุทธ์สร้างพันธมิตร (Alliance Strategy) คือ การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
พันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า คู่แข่ง ที่ปรึกษา และบริษัทอ่ืนๆ ความเชื่อมโยงเหล่านี้อาจ
รวมถึงการรวมกิจการ การซื้อกิจการ การร่วมลงทุน การสร้างบริษัทเสมือน หรือการท าการตลาด การ
ผลิต หรือการท าข้อตกลงล าเลียงสินค้าระหว่างหน่วยธุรกิจกับหุ้นส่วนทางการค้า 
 

5. บทบาททางกลยุทธ์ส าหรับระบบสารสนเทศ (Strategic Roles for Information Systems) 

แนวคิดกลยุทธ์ของการแข่งขันสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับบทบาททางกลยุทธ์ส าหรับระบบ
สารสนเทศได้อย่างไร หรือผู้จัดการสามารถส่งเสริมกลยุทธ์ทางการแข่งขันของบริษัทโดยใช้การลงทุน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ได้อย่างไร ค าถามเหล่านี้ สามารถตอบ
ได้ในเชิงบทบาททางกลยุทธ์ที่ส าคัญซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีต่อบริษัท สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่หมายถึงกล
ยุทธ์ทางการแข่งขันพ้ืนฐาน 5 อย่างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหนทางอ่ืนที่บริษัทจะสามารถน ากลยุทธ์ทาง
ระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 

ตารางท่ี 8.1 สรุปการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อท าให้เกิดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน 

กลยุทธ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ 
ต้นทุนต่ า (Lower Costs)  ใช้ IT เพ่ือลดต้นทุนของขั้นตอนการท าธุรกิจได้อย่างมาก 

 ใช้ IT เพ่ือลดต้นทุนของลูกค้า และผู้จัดหาสินค้า 

ความแตกต่าง
(Differentiate) 

 พัฒนาคุณลักษณะใหม่ๆของ IT เพ่ือท าให้สินค้าและบริการมีความ
แตกต่างออกไป 

 ใช้คุณลักษณะของ IT เพ่ือลดข้อได้เปรียบจากความแตกต่างของ
บริษัทคู่แข่ง 

 ใช้คุณลักษณะของ IT เพ่ือช่วยให้เกิดความน่าสนใจตัวสินค้าและ
บริการเพื่อโอกาสทางการตลาด 

นวัตกรรม 

(Innovate) 
 สร้างสินค้าและบริการใหม่ที่มีส่วนประกอบของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในขั้นตอนทางธุรกิจโดยใช้ IT 
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ตารางท่ี 8.1 สรุปการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อท าให้เกิดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน (ต่อ) 
กลยุทธ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ 

ต้นทุนต่ า (Lower Costs)  พัฒนาตลาดที่เปน็เอกเทศขึ้นใหม่ หรือหาโอกาสทางการตลาด โดยใช้ 
IT มาช่วย 

สร้างความเจริญเติบโต 

(Promote Growth) 

 

 ใช้ IT เพื่อบริหารจัดการกับการขยายธุรกิจออกไปสู่ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก 

 ใช้ IT เพื่อสร้างความหลากหลาย และ รวมเข้าเป็นอันหนึง่อันเดียวกับ
สินค้าและบริการอ่ืนๆ 

สร้างพันธมิตร 
(Develop Alliances) 

 

 ใช้ IT เพื่อสร้างองค์กรเสมือน (Virtual Organizations) ของหุ้นส่วน
ทางธุรกิจ 

 พัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างองค์กร เชื่อมโยงโดยใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ส่งเสริมความสมัพันธ์
ทางธุรกิจ กับลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า และคู่สัญญา และอ่ืน ๆ 

ปรับปรุงคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

(Improve Quality and 

Efficiency) 

 

 ใช้ IT เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างทันทีทันใด 

 ใช้ IT เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไปสู่ประสิทธิภาพของ
กระบวนการทางธุรกิจ 

 ใช้ IT เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการคิดค้นพัฒนา ผลิต จัดส่งสนิคา้ และ
บริการ 

สร้างฐานงานทางไอท ี

(Build IT Platform) 

 

 ผลักดันการลงทุนในเร่ืองบุคลากรทางระบบสารสนเทศ อุปกรณ์ 
ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย มาสู่การใช้ประโยชน์อย่างมีกลยทุธ์ 

 รวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาวิเคราะห์โดยใช้ IT เพื่อ
สร้างสารสนเทศเชิงกลยุทธ ์

กลยุทธ์อื่นๆ (Other 

Strategies) 

 

 ใช้ระบบสารสนเทศระหว่างองคก์รเพื่อสร้างกลไกราคาที่จะควบคุม
ลูกค้าและผูจ้ัดหาสนิค้า 

 ลงทุนทาง IT เพื่อเป็นเหมือนก าแพงกั้นไม่ให้คนภายนอกวงการ
อุตสาหกรรมของตนเข้ามาเป็นคู่แข่ง 

 ใช้ IT เป็นสว่นประกอบที่ท าให้สินค้าของบริษทัคู่แข่งที่จะเข้ามาแทนที่
ในตลาดนั้น หมดความนา่สนใจ 

 ใช้ IT มาชว่ยสร้าง แบ่งปัน และบริหารความรู้ทางธุรกิจ 
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ตารางท่ี 8.2 ตัวอย่างของบริษัทท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน 

กลยุทธ์ บริษัท กลยุทธ์ทางระบบสารสนเทศ ประโยชน์ทางธุรกิจ 

ความเป็น
ผู้น าด้าน
ราคา 

Levitz Furniture 

Metropolitan Life 

Deere & Company 

ท าระบบซื้อขายส่วนกลาง 
ตรวจตราดูแลด้านการแพทย์ 
ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

ลดต้นทุนการจัดซื้อ 

ลดต้นทุนทางการแพทย์ 
ลดต้นทุนการผลิต 

สร้างความ
แตกต่าง 

Navistar 

 

 

Setco Industries 

 

Consolidated 

Freightways 

วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว 

คาดเดางานที่คอมพิวเตอร์จะมา
ช่วย 

ใช้ติดตามงานส่งของทางระบบ
ออนไลน์ 

ส่ วนแบ่ งทางการตลาด
เพ่ิมข้ึน 

 

ส่ วนแบ่ งทางการตลาด
เพ่ิมข้ึน 

ส่ วนแบ่ งทางการตลาด
เพ่ิมข้ึน 

นวัตกรรม Merrill Lynch 

Federal Express 

 

McKesson Corp. 

จัดการด้านบัญชีเงินสดของลูกค้า 
ติดตามการจัดส่งทางออนไลน์ และ
จัดการด้านเที่ยวบิน 

บันทึกการสั่งซื้อของลูกค้า 

เป็นผู้น าในตลาด 

เป็นผู้น าในตลาด 

 

เป็นผู้น าในตลาด 

ความ
เจริญเติบโต 

Citicorp 

Wal-Mart 

Toy “ ? ” Us Inc. 

เครือข่ายการสื่อสารทั่วโลก 

สั่งสินค้าทางเครือข่ายดาวเทียม 

การติดตามสต๊อกสินค้าทาง POS 

ขยายตลาดไปทั่วโลก 

เป็นผู้น าในตลาด 

เป็นผู้น าในตลาด 

พันธมิตร Wal-Mart/Procter & 

Gamble 

 

Levi 

Strauss/Designs 

Inc. 

Airborne Express / 

Rentrak Corp. 

ใช้ระบบการเติมสินค้าในสต๊อกโดย
ติ ดต่ อ ไปที่ ผู้ จั ดหาสิ นค้ า  โ ดย
อัตโนมัติ 
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน 

 

การจัดการงานคลังสินค้าทางระบบ
ออนไลน์ / การติดตามการส่งสินค้า 

ลดต้นทุนด้านคลังสินค้า / 
เพ่ิมการขาย 

 

ท าให้เกิดการค้าขายได้ทัน
ทวงที 
 

เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด 
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5.1 การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Improving Business Processes) 

คุณค่าด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจประการหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ บทบาทที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ส าคัญในขั้นตอนต่างๆในการด าเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ช่วยให้ขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังท าให้กระบวนการการบริหารงาน
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไปอีก และการพัฒนาเช่นนั้น สามารถท าให้บริษัทลดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพ 
และการให้บริการแก่ลูกค้า อีกทั้งยังสามารถพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ส าหรับการเปิดตลาดใหม่อีกด้วย 
เช่น ขั้นตอนต่างๆในการผลิตสินค้าตั้งแต่รถยนต์ไปจนกระทั่งนาฬิกาข้อมือ ได้ถูกปรับปรุงขึ้นอย่างมาก
โดยการช่วยงานของคอมพิวเตอร์ ทั้งการออกแบบ การประดิษฐ์ทางวิศวกรรม การผลิตและเทคโนโลยี
บริหารจัดการทรัพยากร โดยในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ (Automobile Industry) นั้น ขั้นตอนใน
การผลิต การขนส่ง การจ าหน่ายและอะไหล่ รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางธุรกิจที่ส าคัญร่วมกันของผู้จัดการ
และผู้บริหารได้ถูกพัฒนาไปอย่างมากโดยการใช้ อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และเครือข่ายอ่ืนๆ ที่
เชื่อมต่อข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และการขนส่งไปสู่ผู้ค้ารถยนต์ (Car Dealers) และผู้จัดหาสินค้า 
ตารางที่ 8. 3 ได้สรุปเกี่ยวกับวิธีที่เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้ใน
หลายๆทาง 
 

ตารางท่ี 8.3 เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยพัฒนาขั้นตอนทางธุรกิจ 

ความสามารถทาง IT IT สามารถพัฒนาขั้นตอนทางธุรกิจได้อย่างไร 
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ เปลี่ยนขั้นตอนที่ไร้แบบแผน ไปสู่การด าเนินการที่เป็นกิจวัตรหรือแบบแผน 

เกี่ยวกับระยะทาง เคลื่อนย้ายข้อมูลได้ระยะไกลด้วยความรวดเร็วและสะดวก ท าให้ระยะทาง
ไม่มีผลต่อขั้นตอนทั้งหลาย 

เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ ลด หรือ น ามาใช้แทนแรงงานมนุษย์ได้ 
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ น าวิธีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมาแสดงในกระบวนการ 

เกี่ยวกับสารสนเทศ น าพาข้อมูลจ านวนมหาศาลเข้าสู่กระบวนการ 

เกี่ยวกับล าดับของงาน เปลี่ยนแปลงล าดับของงานได้ สามารถท างานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน 

เกี่ยวกับความรู้ ความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆสามารถน ามากระจายอย่างทั่วถึงเพ่ือปรับปรุง
ขั้นตอนวิธีการ 

เกี่ยวกับการติดตามงาน สามารถติดตามสภาวะ การป้อนข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลของขั้นตอน
ต่างๆได้ 

เกี่ยวกับการเป็นสื่อกลาง
เชื่อมโยง 

เชื่อมโยงกลุ่มสองกลุ่มที่อยู่ในกระบวนการซึ่งติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง
สื่อกลาง 

 



เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401  187 

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

5.2 การส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Promoting Business Innovation) 

การลงทุนทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถให้ผลดีในการพัฒนาสินค้าและบริการหรือ
ขั้นตอนการท างานที่มีเอกภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเสริมสร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และท าให้บริษัท
สามารถขยายตัวออกไปสู่ตลาดใหม่ หรือก้าวไปสู่ส่วนอื่นๆในตลาด 

ตัวอย่าง : Citibank and ATMs จากการที่เป็นรายแรกที่ติดตั้งตู้ ATMs ซิตี้แบงค์และธนาคาร
ใหญ่ๆอีกหลายแห่งเกิดความได้เปรียบทางกลยุทธ์เหนือคู่แข่ง ATMs ดึงดูดใจลูกค้าจากสถาบันการเงิน
อ่ืนๆ จากการตัดต้นทุนที่เกี่ยวกับการให้บริการและเพ่ิมความสะดวกสบายในการให้บริการนั่นเอง ATM 

ยังเป็นตัวอย่างของการท าให้เกิดความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่ธนาคารให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ
ขึ้นมา ATM กระตุ้นให้ต้นทุนของการแข่งขันเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลักดันให้ธนาคารขนาดเล็กที่ไม่มีทุนในการ
ลงทุนติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้มารวมกับธนาคารขนาดใหญ่กว่า ATM เป็นตัวแทนของรูปแบบการ
ให้บริการทางธนาคารแบบใหม่ ที่น่าสนใจและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ดังนั้น เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์กระบวนการการให้บริการแก่ธนาคาร 

5.3 การควบคุมลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า (Locking in Customers and Suppliers) 

การลงทุนในเทคโนโลยีระบบสารสนเทศยังท าให้ธุรกิจสามารถควบคุมลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า 
ให้มาท าธุรกิจด้วยกัน (และกันให้คู่แข่งอ่ืนๆออกไป) โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่มีค่ากับลูกค้าและผู้
จัดหาสินค้าเหล่านั้น มุ่งเน้นที่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า ในด้านการ
กระจายสินค้า การตลาด การขาย และกิจกรรมการให้บริการต่างๆ และท าให้ธุรกิจได้ก้าวไปสู่การใช้
ประโยชน์แนวใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 

ตัวอย่าง : Wal-Mart and Others Wal-Mart ได้สร้างเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมที่
เชื่อมโยงทุกร้านเข้าด้วยกัน เครือข่ายดังกล่าวถูกออกแบบให้ ผู้จัดการ ผู้จัดซื้อ และฝ่ายขาย ได้รับข้อมูล
การขาย การส่งสินค้าทางทะเล คลังสินค้า และการบริการจัดการร้านค้าที่ทันสมัยอยู่เสมอ จากนั้น 
บริษัทก็เริ่มใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เป็นการ
ท าให้ตนเองแตกต่างไปจากคู่แข่งในได้ที่สุด Wal-Mart เริ่มขยายเครือข่ายของตนไปสู่ลูกค้าและผู้จัดหา
สินค้า เพ่ือสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ที่จะช่วยให้ลูกค้าและผู้จัดหาสินค้าเหล่านั้นให้อยู่กับบริษัท สิ่ง
เหล่านี้ก่อให้เกิดระบบสารสนเทศระหว่างองค์กร ( Interorganizational Information Systems) ซึ่ง
อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และเครือข่ายอ่ืนๆเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ของธุรกิจเข้ากับลูกค้าและผู้
จัดหาสินค้า ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนใหม่ๆทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) เชื่อมต่อระหว่างหน่วยธุรกิจกับผู้จัดหาสินค้า 
การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งถูกสร้างขึ้นโดยระบบบริหารคลังสินค้าอัตโนมัติ อย่างเช่นที่ใช้กันระหว่าง Wal-

Mart และ Procter&Gamble ในระบบดังกล่าว Procter&Gamble จะเติมสินค้าของตนให้แก่ Wal-

Mart โดยอัตโนมัติ 
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5.4 การสร้างกลไกต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Creating Switching Costs ) 

สิ่งที่ เน้นหนักในกลยุทธ์ทางระบบสารสนเทศ คือ การหาหนทางสร้างกลไกต้นทุนการ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า นั่นคือ การลงทุนทางด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอันท าให้ลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า ต้องพ่ึงพาระบบสารสนเทศแบบใหม่ที่เอ้ือประ
โยชน์ทางข้อมูลระหว่างกันและกัน ดังนั้น หน่วยงานเหล่านั้น จะเกิดความลังเลใจที่จะเสียทั้งเวลา 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงความพยายามและความไม่สะดวกสบายในการเปลี่ยนไปอยู่กับบริษัทคู่แข่ง 

ตัวอย่าง: SABRE และ APOLLO ที่รู้จักกันดีอีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ระบบการส ารองที่นั่งด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ SABRE ของ AMR Corporation (American Airlines) และ ระบบ 
APOLLO ของ COVIA (United Airlines) ที่ใช้กับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เมื่อตัวแทนการ
ท่องเที่ยวได้ลงทุนติดตั้งระบบเชื่อมต่อระหว่างองค์กรที่มีมูลค่าสูงนี้แล้ว รวมถึงได้รับการฝึกสอน
วิธีการใช้เรียบร้อยแล้ว ตัวแทนท่องเที่ยวเหล่านั้นก็จะลังเลที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบการส ารองที่นั่งระบบ
อ่ืน ดังนั้น สิ่งที่ดูเหมือนจะสะดวกสบายกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงกลายมาเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้
เกิดความได้เปรียบเหนือกว่าผู้แข่งขัน 

5.5 การเพิ่มอุปสรรคของการเข้าสู่วงการ (Raising Barrier to Entry) 

บริษัทสามารถสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมของตน โดยการลงทุนในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงการท างานหรือส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ซึ่งจะท าให้
บริษัทอ่ืนเกิดความท้อถอยหรือเกิดความล่าช้าที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งในวงการ 

ตัวอย่าง : Merrill Lynch การบริหารจัดการบัญชีเงินสดของบริษัท Merrill Lynch เป็น
ตัวอย่างที่รู้จักกันดี บริษัทนี้กลายเป็นนายหน้าหลักทรัพย์รายแรกที่เสนอสินเชื่อ บัตรเครดิต และการ
ลงทุนแบบอัตโนมัติในตลาดลงทุนในบัญชีเพียงบัญชีเดียว ซึ่งสิ่งนี้ท าได้โดยการลงทุนก้อนใหญ่ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมๆกับการร่วมเป็นพันธมิตรกับ BancOne การลงทุนดังกล่าวท าให้บริษัทมี
ความได้เปรียบทางการแข่งขันหลายปีก่อนที่คู่แข่งจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถทาง IT และเสนอ
บริการที่คล้ายคลึงกันนี้ได้ ดังนั้น การลงทุนอย่างมหาศาลในด้านระบบข้อมูลทางคอมพิวเตอร์สามารถ
เพ่ิมผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งปัจจุบันและอนาคต 

5.6 การยกระดับฐานงานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Leveraging a Strategic IT 

Platform) 

การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้บริษัทสามารถสร้างกลยุทธ์รองรับฐานงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Strategic IT Platform) ซึ่งจะท าให้บริษัทมีโอกาสได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของการปฏิบัติงาน 
ความได้เปรียบดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัทลงทุนติดตั้งระบบข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในขั้นสูงยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของขั้นตอนการท าธุรกิจของตน ตัวอย่างที่รู้จักกันดี คือ การพัฒนาการ
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ให้บริการทางไกลของธนาคารโดยใช้เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machines) 

ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจด้านนี้เป็นพ้ืนฐานของการยกระดับความรู้ความช านาญใน
เรื่องเครือข่ายการเชื่อมต่อของแต่ละสาขา 

5.7 การพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านกลยุทธ์ (Developing a Strategic Information Base) 

ระบบสารสนเทศท าให้บริษัทสามารถพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านกลยุทธ์ ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่
จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท ข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัทนับเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งที่
จะส่งเสริมการท างานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัท อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่เก่ียวกับการ
ท างานของบริษัท ลูกค้าผู้จัดหาสินค้า และคู่แข่ง รวมทั้งข้อมูลทางเศรษฐกิจและประชากรศาสตร์ที่เก็บ
รักษาไว้ในคลังหรือโกดังข้อมูล (Data Warehouse) ในตลาดข้อมูล (Data Marts) และฐานข้อมูลอ่ืนๆ
ของบริษัท ในตอนนี้ถูกมองว่าเป็นทรัพยากรทางกลยุทธ์ นั่นคือ ข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนกลยุทธ์ วางแผนการตลาด และการริเริ่มอ่ืนๆ เช่นเดียวกันกับ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการท างานที่ดี 
(Best Business Practices) และความรู้ทางธุรกิจอ่ืนๆที่เก็บไว้ในอินทราเน็ต ซึ่งก็คือ ฐานองค์ความรู้
ทางกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Base) 

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจหลายแห่งก าลังใช้ขุมข้อมูลหรือเหมืองข้อมูล ( Data Mining) และ
กระบวนการวิเคราะห์ออนไลน์ (Online Analytical Processing) เพ่ือช่วยเหลือในการออกแบบการ
ส่งเสริมทางการตลาด (Marketing Campaigns) เพ่ือขายผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้แก่กลุ่มลูกค้า เช่น 
เมื่อคุณได้เป็นลูกค้าของบริษัทย่อยของ American Express คุณจะกลายเป็นเป้าหมายส าหรับการ
ส่งเสริมทางการตลาดของบริษัทไปด้วย ซึ่งมาจากฐานข้อมูลทางกลยุทธ์ของ American Express อัน
เป็นหนทางที่บริษัทจะสามารถยกระดับการลงทุนทางการค้าขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการท าธุรกิจ 
และรวมถึงระบบการบริหารลูกค้า โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลของบริษัทเข้ากับระบบการวางแผนกลยุทธ์
และระบบการตลาด ด้วยกลยุทธ์นี้จะช่วยบริษัทให้สร้างแคมเปญการตลาดที่ดีส าหรับสินค้าและบริการ
ใหม่ สร้างอุปสรรคส าหรับขัดขวางการเข้ามาของคู่แข่ง และช่วยให้พบหนทางในการเก็บรักษาลูกค้า 
และผู้จัดหาสินค้า 
 

6. แบบจ าลองโซ่คุณค่า (Value Chain Model) 

 โซ่คุณค่า (Value Chain) คือ ล าดับของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การแปร
รูป การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ จนกระท่ังส่งมอบให้กับลูกค้า โดยกิจกรรมท้ังหลายเหล่านี้ ล้วนเป็น
กิจกรรมส าคัญที่สามารถช่วยสร้างมูลค่าเ พ่ิมให้กับสินค้าและบริการ กล่าวคือ เป็นการสร้าง
ความสามารถในเชิงแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้สินค้า
และการบริการที่ดี ย่อมเกิดจากกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่ดีด้วย ดังนั้นโซ่คุณค่าจึง
สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมในทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อ
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การสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ ในขณะเดียวกันก าไรแห่งคุณค่านี้ นอกจากเพ่ิมให้กับธุรกิจแล้วยังส่งผลไปยัง
ลูกค้าด้วย โดยกรอบแนวความคิดของโซ่คุณค่านั้น ยังเชื่อมโยงไปถึงคู่ค้าทางธุรกิจในโซ่อุปทานด้วย  
และยังจ าแนกกิจกรรมส าคัญออกเป็น 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้
  

 6.1 กิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การกระจายสินค้าและบริการ 
และการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 5 กิจกรรม ดังนี้ 
  6.1.1 โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) 

 เกี่ยวข้องกับการควบคุมการล าเลียงวัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบต้องมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการ ทั้งคุณสมบัติ ปริมาณ เวลา การจัดเก็บรักษา การแจกจ่ายวัตถุดิบ และการจัดการสินค้า
คงคลัง ใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ 
  6.1.2 การปฏิบัติการ (Operations) 

เกี่ยวข้องกับกระบวนการน าวัตถุดิบเข้าเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสินค้า
หรือบริการ ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการ
บ ารุงรักษา มีระบบสารสนเทศทางการผลิตที่น ามาใช้ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าตามความต้องการ
ได้โดยอัตโนมัติ 
  6.1.3 โลจิสติกส์ขาออก(Outbound Logistics) 

เกี่ยวข้องกับการวางแผนเพ่ือกระจายสินค้า การส่งมอบสินค้าและบริการสู่ท้องตลาด
ตามล าดับ จะใช้ระบบการจัดส่งสินค้าตามตารางเวลาแบบอัตโนมัติด้วยการออนไลน์ถึงกัน 

  6.1.4 การตลาดและการขาย (Marketing and sales) 

เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ตลาด การวิจัยทางการตลาด เพ่ือให้
ทราบถึงความต้องการลูกค้า ช่องทางในการขายสินค้าและบริการ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
บันทึกการขายสินค้า และน าข้อมูลไปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดต่อไป 

  6.1.5 การบริการลูกค้า (Customer Service) 
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการแก่ลูกค้า เป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับตัวสินค้า 

เช่น การบริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ การ
ฝึกอบรม การอัพเกรดสินค้า โดยใช้ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ที่สามารถสอบถามผ่าน Call Center  
 6.2 กิจกรรมรอง หรือกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่มี
ส่วนช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละวันของธุรกิจ กิจกรรมสนับสนุนจะแตกต่างจากกิจกรรมหลัก
ตรงที่กิจกรรมสนับสนุนไม่ได้เพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการโดยตรง แต่กิจกรรมสนับสนุนเหล่านี้ต่าง
ยอมรับว่ามีส่วนช่วยให้องค์กรชิงความได้เปรียบในการแข่งขันได้ด้วยการค้ าจุนหรือสนับสนุนกิจกรรม
หลักให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
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  6.2.1 โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร  

เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการภายในส านักงานหรือองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรม
เกี่ยวกับทางกฎหมาย การบัญชี และการจัดการทางการเงินโดยสามารถใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย 
เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกันภายในองค์กร การใช้เครือข่ายอินทราเน็ต การส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ 
และการจัดตารางงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

  6.2.2 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

เกี่ยวกับการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับองค์กรตามคุณสมบัติทีระบุ
ไว้ การฝึกอบรมพนักงาน การพัฒนาวิชาชีพ การจัดการด้านสวัสดิการ การเลื่อนข้ัน การประเมินผลเพ่ือ
พิจารณาความดีความชอบ และการจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น โดยมีระบบสารสนเทศที่ใช้เป็นศูนย์กลาง
ฐานข้อมูลของพนักงาน ที่สามารถสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายหรืออินทราเน็ต 

  6.2.3 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์  

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ (Research and Development: 

R&D) และกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสามารถ
น าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยงานด้านการผลิต การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ 

  6.2.4 การจัดซื้อจัดหา  
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายปัจจัยการผลิต โดยฝ่ายจัดซื้อจะด าเนินการ

เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบจากผู้ขายหลายๆ ราย เพ่ือเปรียบเทียบราคา และพิจารณาว่าจะสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากผู้ขายรายใด ที่ตั้งอยู่บนงบประมาณจัดซื้อที่ตั้งไว้ จากนั้นก็ด าเนินการเสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการ
สั่งซื้อต่อไป โดยสามารถใช้เครื่องมืออย่างระบบอีคอมเมิร์ช เว็บพอร์ทัล ในการติดต่อซื้อสินค้าจากผู้ขาย
ปัจจัยการผลิตรายต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีเว็บ 
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รูปที 8.3 แบบจ าลองโซ่มูลค่า 

ที่มา http://www.12manage.com/methods_porter_value_chain.html 

 

7. บทบาทของระบบสารสนเทศกับโซ่คุณค่า 

 จากแบบจ าลองโซ่คุณค่า โดยเฉพาะกิจกรรมหลัก สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจได้ จะ
พบว่าได้มีการสร้างแบบจ าลองกิจกรรมหลักของโซ่คุณค่ามาใช้กับธุรกิจผลิตสินค้า ด้วยการน าระบบ
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการต้นทาง การจัดการภายใน และ
การจัดการปลายทาง ซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมทั้งสามเหล่านี้ก็คือ จะต้องท างานเชื่อมโยงสั มพันธ์กัน
อย่างมีระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาถูก มีการบริการหลังการขาย ด้วยการส่ง
มอบคุณค่าในสินค้าหรือบริการเหล่านี้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่านี้ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่
ลูกค้าได้ในที่สุด 

7.1 การจัดการต้นทาง (Upstream Management) 

 เป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบ โลจิสติกส์ขาเข้า และการจัดการคลังสินค้า 
กล่าวคือ เป็นกระบวนการจัดการที่เก่ียวข้องกับต้นก าเนิดของวัตถุดิบ ด้วยการน าระบบติดตามการขนส่ง
วัตถุดิบ และระบบควบคุมวัตถุดิบคงคลังมาใช้ 
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 7.2 การจัดการภายใน (Internal Management)  
 เป็นการจัดการกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรในแต่ละแผนก ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบควบคุม
กระบวนการท างานและการผลิตให้ด าเนินงานแบบอัตโนมัติ ด้วยการน าระบบสารสนเทศมาใช้ตามส่วน
งานต่างๆ เพ่ือควบคุมกระบวนการท างานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 7.3 การจัดการปลายทาง (Downstream Management) 
 เป็นระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์พร้อมจ าหน่าย การตรวจตราและ
ติดตาม ผลิตภัณฑ์ หีบห่อ หรือสินค้าต่างๆ แบบอัตโนมัติ (อาจน าระบบ RFID มาใช้) โลจิสติกส์ขาออก 
การตลาดและการขาย รวมถึงการบริการหลังการขาย กล่าวคือ เป็นกระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ
การน าผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายนั่นเอง ซึ่งระบบสารสนเทศที่น ามาใช้ คือ ระบบค้นคืนและ
จัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติ ระบบวางแผนเพ่ือการกระจายสินค้า ระบบวางแผนเพ่ือส่งเสริมการขาย 
ระบบควบคุมและติดตามงานบริการลูกค้า เป็นต้น 

8. ความท้าทายของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (The Challenges of Strategic IS) 

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ผู้จัดการมองระบบสารสนเทศในแนวใหม่ ระบบ
สารสนเทศมิใช่เป็นเพียงความจ าเป็นทางด้านการปฏิบัติงาน อย่างเช่น เทคโนโลยีที่ใช้ประมวลผลการ
ท างาน ที่ช่วยเหลือกระบวนการการท าธุรกิจและเก็บรักษาเอกสารหนังสือของบริษัทเท่านั้น ยังเป็น
ผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลและเครื่องมือในการตัดสินใจของระดับบริหารอีกด้วย ทุกวันนี้ 
หน่วยงานระบบสารสนเทศสามารถช่วยให้ผู้จัดการพัฒนาอาวุธทางการแข่งขันที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการด าเนินการยุทธวิธีในการแข่งขัน เพ่ือให้ประสบความส าเร็จจากความท้าทายของแรงแข่งขันรอบ
ด้าน แต่อย่างไรก็ตาม การลงมือกระท าจริงนั้นยากกว่าการพูดเป็นอย่างมาก  

ในช่วงกว่าทศวรรษที่ได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่เทคโนโลยีที่ท าให้เกิดยุคของการแข่งขัน แต่เป็น
กระบวนการทางการบริหารที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างหาก หนทางในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่จะ
ได้มาทันที แต่มีความยากล าบาก ใช้ระยะเวลา มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับความ
เสี่ยงทางด้านองค์กร ด้านเทคนิคและในเรื่องของการตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขันก็มาจากการ
กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผู้อ่ืนยังไม่สามารถท าได้ ถ้าเทคโนโลยีสามารถจะสร้างสรรค์ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันให้กับทุกคนได้อย่างมหัศจรรย์ ก็จะไม่มีเรื่องของการแข่งขันเกิดขึ้น และหากการปรับเปลี่ยน
สามารถกระท าได้ง่ายๆ ทุกคนก็สามารถเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆกันได้ แต่ไม่ง่ายนักเพราะมีหลักฐาน
การเกิดอุปสรรคหลายอย่างในการปรับเปลี่ยนด้าน IT และในบรรดาอุปสรรคต่างๆ นั้น คือเรื่องราว
ปัญหา IT ในองค์กรใหญ่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถูกจ ากัดในกระบวนการของการบริหารธุรกิจ นั่นคือ 
ช่องว่างทางวัฒนธรรมระหว่างธุรกิจและพนักงาน IS ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง
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ทางเทคโนโลยี และความยากล าบากในความพยายามที่จะรวมเอาส่วนประกอบต่างๆทาง IT ที่ยังไม่เข้า
กันดีให้กลายมาเป็นฐานงาน (Platform) ของบริษัท  

ดังนั้น กลยุทธ์ทางระบบสารสนเทศที่ประสบความส าเร็จไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักที่จะพัฒนาและ
ด าเนินการ ตารางที่ 3 ได้อธิบายเอาไว้ สิ่งเหล่านั้นอาจต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวิธีการ
การท าธุรกิจ รวมทั้งในความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า คู่แข่ง และอ่ืนๆ การลอกเลียนแบบของ
คู่แข่งขัน และความล้มเหลวของระบบเชิงกลยุทธ์ สามารถจะท าลายผลการท างานของบริษัทลงได้อย่าง
มาก ตัวอย่างหลายตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นถึงความท้าทายและปัญหา รวมทั้งประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์ ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ
ท าให้ผู้จัดการเห็นถึงความท้าทายทางการบริหารจัดการได้อย่างดี 

 

ตารางท่ี 8.4  ตัวอย่างของความส าเร็จและความล้มเหลวของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
การริเริ่ม ความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ 

ของเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ 
ความล้มเหลวในเชิงกลยุทธ์ 
ของการธนาคารจากที่บ้าน 

สิ่งกระตุ้น โครงสร้างเรื่องค่าใช้จ่ายของการมี
หลายสาขา ความกดดันเรื่องผลก าไร 

ความส าเร็จของ ATM และระบบการ
บริหารเงินสดในบริษัท มองเห็นตลาด
ขนาดใหญ่ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล 

ผู้ริเริ่มรายใหญ่ใน
ครั้งแรก 

CITIBANK ( ปี1976) Chemical Bank (Pronto system) 

( ปี1980) 

การยอมรับจาก
ลูกค้า 

รวดเร็ว และ สม่ าเสมอ สะดวกในการ
ถอนเงิน 

น้อยที่สุด ไม่มีผู้จัดท าทั้งใน
สหรัฐอเมริกา หรือยุโรปที่เคยได้ลูกค้า
จ านวนมาก ผู้ที่จะเข้ามาร่วมท าตาม
ได้ถอนตัวออกไปหลายราย อย่างเช่น 
Chemical ได้ถอนตัวไปเมื่อปี 1989 

ความเคลื่อนไหว
ต่อมา 

มีการใช้เครือข่ายเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ร่วมกัน เช่น Cirrus, Monec , 

เครือข่ายส าหรับธนาคารโดยเฉพาะ 
(Bank-specific Networks) ผู้ร่วมทุน
ด้านการธนาคารระดับภูมิภาค  

ส่วนใหญ่เป็นการทดลองน าร่อง และ
ทดลองตลาดขนาดเล็ก มีธนาคารใน
อเมริกา 19 แห่งเข้าร่วมและเลิกไปใน
ที่สุด ( ปี 1984-1989) 
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ตารางท่ี 8.4  ตัวอย่างของความส าเร็จและความล้มเหลวของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) 
การริเริ่ม ความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ 

ของเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ 
ความล้มเหลวในเชิงกลยุทธ์ 
ของการธนาคารจากที่บ้าน 

การขยายตัวของผู้
ริเริ่มรายแรก 

ขยายออกไปในพ้ืนที่ใน New 

York และมลรัฐอื่นๆ ป้องกัน
ธนาคารอ่ืนๆเข้ามาเพ่ิมการใช้บัตร 
ATM ในเครือข่ายธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ของ Citibank 

Pronto ล้มเลิกไปในปี 1989 

ความมีคุณประโยชน์ เป็นกลยุทธ์ที่จ าเป็นเมื่อถึงปี 
1982 ธนาคารเกือบทุกแห่งใน
สหรัฐเริ่มให้บริการ ATM 

จบลงแม้ว่าจะยังไม่ได้ท าตลาด ในปี 
1990 มีธนาคาร 15 แห่งให้บริการนี้
ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ที่ท าขึ้นพิเศษ ยังไม่มีหลักฐานว่ามี
ตลาดเกิดขึ้นจริง 

ความคิดเห็น แสดงให้เห็นชัดเจนในเรื่อง
สถานการณ์ที่บีบบังคับระหว่าง
การร่วมมือกัน กับการชิงชัย แรง
กดดันจากผู้บริโภคในการใช้
ทางเข้าสู่ระบบร่วมกัน กับ
แรงผลักดันเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงของ
การมีเครือข่ายเป็นของตนเอง การ
ร่วมมือกันในตอนแรกน่าจะใช้เงิน
น้อยกว่าส าหรับหลายๆธนาคาร 

แบบอย่างที่ดีส าหรับเรื่องการแนวโน้ม
การไม่ประสบความส าเร็จ ไม่มีสิ่งปิด
กั้นทางเทคโนโลยี แต่ลูกค้าที่เป็น
เป้าหมายมองไม่เห็นผลก าไรจากการ
ท าธุรกิจ 

 

9.  ความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืน (Sustaining Strategic Success) 

ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความส าเร็จ และคงความสามารถของระบบสารสนเทศในเชิงกล
ยุทธ์ไว้ การคงไว้ซึ่งความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์อาศัยปัจจัย 3 ส่วนด้วยกัน 

9.1 สภาพแวดล้อม (Environment) ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม คือ โครงสร้างของ
อุตสาหกรรม เช่น สภาวะตลาดที่มีผู้ขายน้อย (Oligopolistic) หรือไม่ (หมายความว่า เป็นโครงสร้างปิด
ที่มีผู้ขายหลักๆ จ านวนไม่มากนักหรือเป็นโครงสร้างเปิดกว้างที่มีการแข่งขันเป็นแบ่งเป็นระดับ) 
กฎเกณฑ์ข้อบังคับทางการแข่งขันและสถานการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ ล้วนเป็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวกับสภาพการเมือง และกฎหมายบังคับต่างๆ ที่ก าหนดในเรื่องการเปิดกว้างทางการแข่งขัน เช่น 



196  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401 

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางธุรกิจ (Antitrust Laws) กฎหมายสิทธิบัตร (Patents) และ การ
แทรกแซงของรัฐบาล 

9.2 ปัจจัยพื้นฐาน (Foundation Factors) ต าแหน่งเฉพาะในวงการอุตสาหกรรม (Unique 

Industry Position) โครงสร้างองค์กร พันธมิตร สินทรัพย์ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี และทรัพยากร
ความรู้ ล้วนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ือให้เกิดความได้เปรียบในตลาด หากบริษัทได้พัฒนาการใช้ประโยชน์
จาก IT ในเชิงกลยุทธ์แล้ว บริษัทนั้นก็จะมีส่วนที่ช่วยให้เกิดชัยชนะ ส าหรับความส าเร็จทางกลยุทธ์ใน
การท างาน 

9.3 การท าการบริหารและกลยุทธ์ (Management Actions and Strategies ) ไม่มีปัจจัย
ใดที่จะสามารถรับประกันความส าเร็จได้ หากผู้บริหารของบริษัทไม่พัฒนาและริเริ่มให้เกิดการกระท า
และกลยุทธ์ที่น าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งจะก าหนดรูปแบบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะถูกน าไปประยุกต์ใช้
จริงๆได้อย่างไรในตลาด ตัวอย่างเช่น 1) เข้าครอบครองตลาดก่อน โดยเป็นผู้เริ่มหรือมุ่งหน้าใช้ประโยชน์
ของ IT ในทางธุรกิจก่อนผู้อ่ืน 2) สร้างกลวิธีทางราคาและอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่ง 3) 

บริหารจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 4) พัฒนากลยุทธ์เพ่ือการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและผู้จัดหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถก้าวทันความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง และ 5) 

บริหารความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีอยู่แล้วในการริเริ่มกลยุทธ์ทาง IT 

 

10.  โซ่อุปทาน  (Supply Chain) 
 ความจริงแล้ว  โซ่อุปทานมิใช่เป็นสิ่งใหม่  แต่ได้ถูกวิวัฒนาการมาจากแนวคิดพ้ืนฐานที่มีอยู่เดิม  
และน ามาปรับใช้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในบทบาทตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนอยู่ภายในห่วงโซ่  และ
ด้วยการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน  ผู้ผลิตคงไม่สามารถเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้ทั้งหมดเหมือนเช่น
แต่ก่อน  แต่จะมุ่งเน้นถึงความถนัดทางธุรกิจของตนเป็นหลักส าคัญ  อีกทั้ งยังไม่สามารถอยู่ได้โดยโดด
เดี่ยว  ดังนั้นภายในห่วงโซ่นี้เอง  จึงมีบริษัทหรือธุรกิจหลายหน่วยด้วยกัน  ที่ควรเป็นคู่ทางธุรกิจที่ดี  
ด้วยการพ่ึงพาอาศัยกันในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นต้องใช้ต่อการด าเนินธุรกิจ  ทั้งนี้ก็เพ่ือความ
อยู่รอดและการเจริญเติบโตร่วมกัน 

 โซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็นค านิยามถึงกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายปัจจัยการผลิต 
(Suppliers), ผู้ผลิต  (Manufacturers) , ผู้จัดจ าหน่าย  (Distributors)  และร้านค้าปลีก  (Retailers)  
โดยจะอ านวยความสะดวกตั้งแต่การแปลงรูปวัตถุดิบจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย  กิจกรรมทาง
ธุรกิจในทุก ๆ ด้านของโซ่อุปทานจะมีการประสานงานและโต้ตอบกันระหว่างผู้ขายปัจจัยการผลิต  
ผู้ผลิต  ผู้จัดจ าหน่าย  คลังสินค้า  และลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการไหลของวัตถุดิบ  สารสนเทศ  เงิน  
และการบริการต่าง ๆ จากผู้ขายปัจจัยการผลิต  ซึ่งเป็นผู้ป้อนวัตถุดิบผ่านเข้ามายังโรงงานและคลังสินค้า  
จนกระท่ังถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย 
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 ถึงแม้ว่าโซ่อุปทานจะประกอบไปด้วยบทบาทต่าง ๆ ที่มาจากหลายบริษัทหรือหลายหน่วยธุรกิจ
ที่มีความเกี่ยวข้องกันก็ตาม  แต่เป้าหมายภายในห่วงโซ่จะมีเพียงมุมมองเพียงหนึ่งเดียวเท่ านั้นคือ  การ
ผลิตสินค้าหรือบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  ลดต้นทุน  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด  โดยมีหลักการว่า  ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการจะเกิดขึ้นได้นั้น  ย่อมเกี่ยวข้องกับทุก ๆ หน่วยงานตลอดทั้ งสายของห่วงโซ่  ดังนั้นด้วยแนวคิด
ดังกล่าว  จึงมีการบูรณาการทุก ๆ หน่วยเข้าเป็นหนึ่งเดียว 

 

10.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของโซ่อุปทาน 

 โซ่อุปทานจะมีการเชื่อมโยงบริษัทเข้ากับผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้จัดจ าหน่าย  และลูกค้า จึง
สามารถสรุปออกเป็นส่วนประกอบหลัก  3  ส่วนด้วยกัน  ดังนี้ 

10.1.1  ส่วนต้นทาง  (Upstream) 
 เป็นการไหลของข้อมูลและกิจกรรมที่เกิดข้ึนระหว่างบริษัท  ผู้ขาย  ผู้ขายรายย่อย  ที่ 

เกี่ยวข้องกับท่ีมาของวัตถุดิบทั้งหมด 

10.1.2  ส่วนภายใน  (Internal) 
 เป็นการไหลของข้อมูลและกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในส่วนงานต่าง ๆ ของตัวองค์กรเอง   

ซึ่งเก่ียวข้องกับการประมวลผลวัตถุดิบ 

10.1.3  ส่วนปลายทาง  (Downstream) 
  เป็นการไหลของวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์  และกิจกรรมจากบริษัทผู้ผลิต  ไปสู่ตัวแทน
จ าหน่าย   ช่องทางทางการตลาด  เพื่อไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย 

ทั้งนี้กิจกรรมภายในโซ่อุปทานยังหมายรวมถึงกระบวนการภายในองค์กร  ที่มีการปรับใช้เพ่ือ
การพัฒนาและการส่งมอบผลิตภัณฑ์  สารสนเทศ  และการบริการไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย พบว่า  
วัตถุดิบจะเคลื่อนย้ายจากผู้ขายรายย่อยต่าง ๆ เป็นชั้นที่ลดหลั่นกันมาที่เรียกว่า  เทียร์  (Tier)  เช่น  
Tier 3 , Tier 2  จนกระทั่งถึง  Tier 1  ซึ่งจัดเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิตที่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการมาก
ที่สุด  และเป็นผู้ป้อนวัตถุดิบให้แก่ผู้ผลิต (ผู้ประกอบการ)  จากนั้นวัตถุดิบก็จะถูกน ามาผ่านกระบวนการ
ผลิต  เ พ่ือให้อยู่ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย  แล้ วด า เนินการขนส่ งผ่ านผู้ จั ดจ าหน่าย  
(Distributor/Wholesaler)  และช่องทางการตลาดอ่ืน ๆ จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย  โดย
ข้อมูลวิจัยตลาดรายการสารสนเทศ  การซื้อสินค้า  การไหลของเงิน  และการคืนสินค้า  จะเคลื่อนย้าย
ในทิศทางตรงกันข้ามจากลูกค้าไปยังผู้ขาย  และกิจกรรมในสายโซ่จะต้องสามารถส่งทอดไปยังส่วนต่าง 
ๆ จนกระทั่งถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย  เพ่ือให้เกิดเป็นห่วงโซ่ที่มีความสมบูรณ์  เพราะหากไม่สามารถส่ง
ทอดต่อไปเป็นห่วงโซ่  ย่อมท าให้บางกระบวนการขาดหายไป  โดยเฉพาะการขาดข้อมูลป้อนกลับไปตาม
ส่วนต่าง ๆ ของโซ่อุปทาน 
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ในส่วนของผู้ขายรายย่อย  (Tier  of  Suppliers)  ในบางครั้ง  ผู้ป้อนวัตถุดิบให้กับผู้ผลิต  อาจ
มาจากผู้ขายรายย่อยต่าง ๆ มากกว่าหนึ่งรายก็เป็นได้  วัตถุดิบที่ป้อนให้กับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการนั้น  
มีการส่งทอดมาจากผู้ขายปัจจัยการผลิตรายย่อยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้นขึ้นมาเรื่อย ๆ โดยสามารถ
ยกตวัอย่างจากอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ขายปัจจัยการผลิต  Tier 3  เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการน าไปใช้เพ่ือ 

การผลิต  เช่น  แก้ว  พลาสติก  และยาง 
2. ผู้ขายปัจจัยการผลิต  Tier 2  ได้น าวัตถุดิบจาก  Tier 3  ที่ป้อนเข้ามา  ผ่านกระบวนการ 

ผลิตเพ่ือเป็นกระจกรถยนต์  ยางรถยนต์  ชิ้นส่วนพลาสติก  คิ้วและขอบยางต่าง ๆ 

3. ผู้ขายปัจจัยการผลิต  Tier 1  จะน าส่วนประกอบต่าง ๆ ที่  Tier 2  ป้อนเข้ามา  เพื่อ 

ประกอบรวมเข้าด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์  เช่น  แผงคอนโซลรถยนต์  และเบาะนั่ง  เป็นต้น 

10.2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสนับสนุนโซ่อุปทาน 

 จากสภาพเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ประกอบกับในตลาดก็มีคู่แข่งขันที่
แข็งแกร่ง  การธ ารงให้องค์กรอยู่รอดและมีความพร้อมกับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้  เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  และเข้ามามีบทบาทอย่างสูงกับภาวะเศรษฐกิจยุคนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 โซ่อุปทานมีความซับซ้อน  และยากต่อการจัดการเกี่ยวกับการประสานการท างานระหว่างคู่ค้า
ทางธุรกิจที่มีอยู่มากมาย  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องน าไอทีเข้ามาสนับสนุนโซ่อุปทาน  ซึ่งสามารถจัดแบ่ง
ออกเป็น  3  ส่วนหลัก ๆ ในโซ่อุปทานด้วยกันคือ  
 1.  การสนับสนุนโซ่อุปทานในองค์กร  (Internal  Supply  Chain) 

 คือการน าระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนงานตามหน้าที่ทางธุรกิจต่าง ๆ นั่นเอง  และรวมถึง
ระบบ  ERP  ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงถึงกันแบบทั่วองค์กร 

 2.  การสนับสนุนโซ่อุปทานต้นทาง  (Upstream  Supply  Chain) 
เป็นการน าไอทีมาสนับสนุนโซ่อุปทานต้นทางที่เกี่ยวข้อง  ระหว่างบริษัทกับคู่ค้าทางธุรกิจหรือ

ผู้ขายปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ด้วยการน ามาใช้เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดหา  และการเชื่อม
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย  โดยอาจใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์  หรือ  e – Procurement  เข้า
มาช่วย  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ขายมากราย  สามารถเสนอขายวัตถุดิบผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตหรือ
ระบบเว็บแทน  ซึ่งนับได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถระดมผู้ขายรายต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  เข้า
มามีส่วนร่วมกับการเสนอขายวัตถุดิบในครั้งนี้ได้ 
 3.  การสนับสนุนโซ่อุปทานปลายทาง  (Downstream  Supply  Chain) 
 เป็นการน าไอทีมาสนับสนุนโซ่อุปทานปลายทาง  ที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับลูกค้าของตน  
โดยสามารถน าไอทีมาใช้กับงานจัดการลูกค้าสัมพันธ์  (CRM)  เช่น  การเปิดศูนย์บริการ  Call  Center 

กระดานสนทนาบนเว็บไซต์  การสนับสนุนตามค าสั่งซื้อของลูกค้าและการส่งของ  เป็นต้น 



เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401  199 

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

11.  ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
 ในการด าเนินธุรกิจใด ๆ  เพ่ือให้องค์กรธ ารงอยู่รอดต่อไปได้นั้น  จ าเป็นต้องมีลูกค้า  ดังนั้นการ
ได้มาของลูกค้าจึงสามารถมาได้จาก  (1)  การหาลูกค้ารายใหม่  และ  (2)  การรักษาฐานลูกค้าเก่า  ด้วย
การสร้างความสัมพันธ์อันดี  เพื่อน าไปสู่การสร้างผลก าไรจากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่  ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 

 ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์  หรือระบบ  CRM  เป็นระบบที่องค์กรสามารถน ามาใช้  เพ่ือช่วย
จัดการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเอาไว้  โดยระบบ  CRM  ที่สมบูรณ์  จะจัดเตรียม
สารสนเทศที่มีการประสานงานทางกระบวนการธุรกิจทั้งหมดเข้าด้วยกัน  เพ่ือติดต่อกับลูกค้าทั้งในเรื่อง
ของการขาย  การตลาด  และการบริการ 

 หลายองค์กรด้วยกันในปัจจุบัน  ได้น าระบบ  CRM  มาเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการ
กระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร  ในการรักษาความสัมพันธ์และขยายความสัมพันธ์  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากท่ีสุด  เนื่องจากต้นทุนการรักษาความสัมพันธ์ เพ่ือให้ลูกค้า
มีความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์นั้น  ต่ ากว่าต้นทุนในการเฟ้นหาลูกค้ารายใหม่ ๆ มาก  ดังนั้นจึง
เห็นสมควรที่จะท าทุกอย่างเพ่ือรักษาฐานลูกค้าของตนให้คงอยู่  ระบบ  CRM  จึงจัดเป็นกลยุทธ์หนึ่ง  ที่
สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าลูกค้าในระยะยาว  เพื่อส่งผลต่อการรักษาฐานลูกค้าให้ยาวนานที่สุด  ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลดีต่อองค์กร  อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลก าไรให้แก่ธุรกิจ 

 ระบบ  CRM  โดยส่วนใหญ่มักใช้การบริการผ่านโทรศัพท์  หรือที่เรียกว่า  Call  Center  โดย
เมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดลูกค้า  เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลในการแสดง
ประวัติลูกค้าพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าซื้อหรือใช้บริการออกมาทางจอภาพ  
โดยเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะแนะน า  ชี้แนะข้อมูล  และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในเบื้องต้นได้  รวมถึงการ
ประสานงานต่อไปยังส่วนงานอ่ืน ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้จะมีการบันทึกข้อมูล  เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ติดตาม  และรายงานผลเป็นระยะ ๆ ให้แก่ลูกค้าต่อไป  อย่างไรก็ตาม  ระบบ   CRM  มิใช่ระบบที่ต้อง
รอให้ลูกค้าที่มีปัญหา  จากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเราไป  เพื่อสอบถามถึงปัญหาจากการใช้งาน
หรือความไม่พึงพอใจในส่วนใดบ้าง  และน้อมรับไว้เพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น  ส าหรับจุดประสงค์หลักของระบบ  CRM  ก็คือ  ต้องการเพ่ิมคุณภาพการบริการให้แก่ลูกค้าด้วย
การสร้างความสัมพันธ์ให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและงานบริการ  ลดจ านวนแรงงานในการบริการลูกค้า  
รวมถึงการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าหรือบริการของลูกค้าแต่ละบุคคล  อีกทั้งยังเป็นงาน
บริการหลังการขายที่สร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้ามากขึ้น  ก็เพ่ือรักษาฐานลูกค้าให้ยาวนานที่สุดนั่นเอง  
อย่างไรก็ตาม  ระบบ  CRM  ยังสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าจากช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่
หลากหลายรูปแบบด้วยกัน  ไม่ว่าจะมาจากการใช้โทรศัพท์ติดต่อ  อีเมล์  ร้านค้าปลีก  รวมถึงเว็บ  เป็น
ต้น 

 ส าหรับ  Call  Center  ในบางองค์กร  จะมีการบันทึกเทปการสนทนาระหว่างพนักงานกับ
ลูกค้าเอาไว้  ซึ่งมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้เพ่ือตรวจสอบ  นอกจากนี้  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์   
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ยังสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่พนักงานได้บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้เพื่อจะได้รับทราบถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ  โดยสามารถตรวจสอบและติดตามผลว่ารายการปัญหาต่าง ๆ ได้
ด าเนินการไปแล้วหรือยัง  ปัญหาจากลูกค้าที่ได้รับการแก้ไข  บรรลุผลหรือไม่  อย่างไร  เพราะอะไร  
ทั้งนี้ก็เพ่ีอน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงสินค้า หรือบริการ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

11.1  ประเภทของโปรแกรมประยุกต์เพื่องาน  CRM 

 การประยุกต์ใช้เพ่ือจัดการงานด้าน  CRM  ระหว่างองค์กรกับลูกค้านั้น  มีหลายประเภทด้วยกัน
คือ 

   11.1.1  การประยุกต์เพ่ือใช้งานแบบ  Customer – Facing  เป็นโปรแกรมที่มุ่งให้
ลูกค้าสามารถปฏิสัมพันธ์หรือติดต่อทางบริษัทได้ในทุกพ้ืนที่  เช่น  ระบบ  Call  Centers  ที่มีเจ้าหน้าที่
ประจ าโต๊ะคอยรับค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้  และรวมถึงระบบขายหรือการบริการ
อัตโนมัติ  ที่ตัวระบบสามารถโต้ตอบทางสารสนเทศกับลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ 
   11.1.2  การประยุกต์ เ พ่ือใช้ งานแบบ  Customer – Touching  ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้งานในรูปแบบนี้  ลูกค้าจะติดต่อหรือปฏิสัมพันธ์โดยตรงผ่านโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ทาง
บริษัทเตรียมไว้ให้  เช่น การบริการตนเอง  การส่งเสริมการขาย  การประชาสัมพันธ์  และอีคอมเมิร์ซ  
เป็นต้น 

  11.1.3  การประยุกต์เพ่ือใช้งานแบบ  Customer – Centric  Intelligence  เป็นการ
ประยุกต์ใช้ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการวิเคราะห์ผล  จากการน าข้อมูลปฏิบัติงานมาประมวลผล  จากนั้นก็น า
ผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงงาน  CRM  เดิมให้ดียิ่งขึ้น  โดยข้อมูลเหล่านี้อาจถูกเก็บรวบรวมไว้ในคลังข้อมูล  
และน าโปรแกรมเหมืองข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงหัวข้อที่ตนสนใจ 

           11.1.4  การประยุกต์เพ่ือใช้งานแบบ  Online  Networking  เป็นการประยุกต์ใช้ด้วย
วิธีการผ่านระบบออนไลน์  บนระบบเครือข่ายอย่างอินเทอร์เน็ต  เพ่ือสร้างโอกาสในการเชื่อม
ความสัมพันธ์กับผู้คนในวงกว้างในเชิงธุรกิจ  เช่น  การแชท  รายละเอียดการสนทนาต่าง ๆ  และเว็บ
บอร์ด  เป็นต้น 

 โดยประเภทของการประยุกต์ใช้งานข้างต้นทั้งหมดเหล่านี้  จะถูกสนับสนุนโดยระบบงานส่วน
หลัง  (Back - Office)  ณ  ฝั่งของผู้ขาย  และจากระบบของผู้ขายรายต่าง ๆ   

 

11.2  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์  (e - CRM) 

 ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้ถูกปฏิบัติการในรูปแบบท าด้วยมือมาแต่เดิม  จนกระทั่งกลาง
ปี ค.ศ.1990  ที่มีการน าระบบไอทีเข้ามาใช้  ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป  ท าให้องค์กรต่าง ๆ จ าเป็นต้องหันมาพ่ึงใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็น
เครื่องมือในการจัดการกับระบบ  CRM  จึงเป็นที่มาของ  e - CRM   
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e - CRM  ถูกสร้างขึ้นภายหลังจากธุรกิจได้มีการใช้เว็บเบราเซอร์  และอินเทอร์เน็ต  รวมถึง
การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  (เช่น  อีเมล์)  เพ่ือจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  นอกจากนี้  e - 
CRM  ยังเป็นเทคโนโลยีที่นอกจากน ามาใช้เพ่ือบริการแก่ลูกค้าแล้ว  ยังเหมาะกับการน าไปใช้กับคู่ค้า
ทางธุรกิจด้วย เพ่ือสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  โดยสามารถแบ่งระดับของ  e - CRM  
ออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้  3  ชนิดด้วยกันคือ  
  11.2.1  การบริการแบบพ้ืนฐาน  (Foundational  Service)  ประกอบด้วยการ
บริการขั้นต่ าที่ควรมี เช่น  การจัดเตรียมเว็บไซต์  เพ่ือใช้บริการด้าน  Order  Fulfillment  ที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการปฏิบัติตามค าสั่งซื้อของลูกค้า  จนกระทั่งส่งมอบสิ้นค้าถึงมือลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด 

  11.2.2  การบริการแบบศูนย์บริการลูกค้า  (Customer - Centered  Services)  การ
บริการดังกล่าว ประกอบด้วยการติดตามการสั่งซื้อ  การก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการจัด
ผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ  และมีความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ  ซึ่งการบริก ารเหล่านี้ถือเป็น
สาระส าคัญที่สุดที่มอบให้แก่ลูกค้า 
  12.2.3.  การบริการแบบเพ่ิมมูลค่า  (Value - Added  Services)  จัดเป็นการบริการ
แบบพิเศษ  เช่น  การประมูลออนไลน์  และการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้แบบออนไลน์  ซึ่งจัดเป็นหนึ่งใน
โปรแกรมการบริการเพ่ือสร้างความจงรักภักดีแก่ลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ 

 

11.3  โปรแกรมสร้างความจงรักภักดี  (Loyalty  Programs)  
 พึงจ าไว้ว่า  กิจกรรมที่ส าคัญใน  e - CRM  ก็คือ  การผูกมัดใจลูกค้าที่จะช่วยสร้างความ
จงรักภักดีให้เกิดขึ้นได้  เพ่ือมุ่งหวังให้ลูกค้าเลือกใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากเราในโอกาสต่อไป  โดยไม่
เปลี่ยนใจไปใช้หรือซื้อสินค้ายี่ห้ออ่ืน ๆ  ตัวอย่างเช่น  ร้านกาแฟ  Black  Canyon  ได้เตรียมกลยุทธ์มัด
ใจลูกค้าด้วยการสะสมแต้ม  ซึ่งจะแจกสมุดสะสมแต้มให้แก่ลูกค้า  โดยเมื่อซื้อกาแฟดื่มในแต่ละแก้ว  ก็
จะได้รับแต้ม 1  แต้ม  ครั้นเมื่อสะสมจนครบ  5  แต้ม  ลูกค้าก็จะสามารถดื่มฟรีได้หนึ่งแก้ว  เป็นต้น 

 

11.4  การบริการลูกค้าบนเว็บ 

 กิจกรรมหลัก ๆ ของ  e - CRM  ก็คือการบริการลูกค้าผ่านระบบเว็บ  ซึ่งสามารถด าเนินการได้
หลากหลายรูปแบบด้วยกัน  เช่น 

11.4.1 ความสามารถในการค้นหาและการเปรียบเทียบ  ด้วยจ านวนร้านค้าออนไลน์ 
บนอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่นับร้อยนับพันร้าน  เป็นสิ่งที่ยากส าหรับลูกค้าในการค้นหาร้านค้าใด ๆ ตามที่ตน
ต้องการ  ดังนั้น ในการเตรียมการบริการที่ให้ลูกค้าสามารถค้นหาและท าการเปรียบเทียบสินค้าจาก
ร้านค้าต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายในห้างสรรพสินค้า  นับว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย 
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11.4.2 การไม่คิดค่าสินค้าและบริการ  ถือเป็นวิธีหนึ่งที่แตกต่างไปจากวิธีอ่ืน ๆ โดยจะไม่คิด 

ค่าใช้จ่ายใด ๆ กับลูกค้า  ตัวอย่างเช่น  compubank.com  ที่เปิดบริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในเรื่อง
การบริการช าระเงิน  และการบริการเครื่อง  ATM  หรือเว็บไซต์  dtac.com  ที่เปิดบริการให้ลูกค้า
สามารถส่ง  SMS  หรือ  MMS  ผ่านเว็บได้ฟรี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เป็นต้น โดยทางบริษัทสามารถ
น าเสนอการบริการฟรีต่าง ๆ เหล่านี้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบโดยทั่วถึงกัน 

11.4.3 การบริการทางเทคนิคและสารสนเทศอ่ืน ๆ  การให้ความรู้  ประสบการณ์เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ซื้อ  ย่อมน าไปสู่ความจงรักภักดีของลูกค้าได้  ตัวอย่างเช่น  บริษัท  General  Electric  
ได้เปิดเว็บไซต์ที่มีการอธิบายถึงรายละเอียดทางเทคนิค  และวิธีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า  รวมถึงการจ าหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่บางชิ้นในราคาที่มีส่วนลดพิเศษ  ที่ลูกค้าสามารถ
ซื้อไปประกอบและซ่อมแซมเองที่บ้านได้  หรือกรณีของผู้ผลิตยางรถยนต์  Goodyear  ที่เปิดบริการทาง
สารสนเทศผ่านเว็บ  goodyear.com  ที่ให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดคู่มือ  และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้ทุกเวลา  ด้วยนวัตกรรมการบริการลูกค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

11.4.4 การจัดผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการของลูกค้า  ตัวอย่างบริษัท  Dell   
Computer เปิดบริการจัดชุดคอมพิวเตอร์ตามสเปกที่ลูกค้าต้องการ  ในรูปแบบ  “Custom - Build”  
ผ่านระบบการบริการออนไลน์ 

11.4.5 การติดตามสถานะ การสั่งซื้อสินค้าหรือยอดบัญชี  ลูกค้าสามารถตรวจสอบดูยอด 

บัญชีหรือตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าได้ทุกเวลาจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ได้ 
ตัวอย่างเช่น  กรณีสั่งซื้อหนังสือจาก  amazon.com  เราสามรถรู้ล่วงหน้าว่าสินค้าจะส่งถึงมือวันไหน  
ซึ่งก็มีหลายบริษัทด้วยกัน  ที่ได้เตรียมการบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า  รวมถึงงานบริการอ่ืน ๆ ที่คล้ าย
กับงานในลักษณะนี้ 

 

11.5  เครื่องมืออ่ืน ๆ ส าหรับการบริการลูกค้า  

มีนวัตกรรมจ านวนมากมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางเว็บ  ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
เพ่ิมพูนงานด้านการบริการและ  CRM  อันประกอบด้วย 

11.5.1 เว็บเพจส่วนตัว  หลายบริษัทด้วยกันที่อนุญาตให้ลูกค้าสามารถสร้างเว็บเพจส่วนตัว
ได้โดยหน้าเว็บดังกล่าวจะถูกน ามาใช้เพ่ือบันทึกการซื้อสินค้า  ข้อเสนอแนะ  รวมถึงปัญหา  และการร้อง
ขอในเรื่องต่าง ๆ  ตัวอย่างเช่น  สายการบิน  American  airlines  ได้ใช้เทคนิคตัวแทนอัจฉริยะ  ด้วย
การบริการสร้างเว็บเพจส่วนตัวให้แก่ลูกค้า  ซึ่งมีการลงทะเบียนกว่า  80,000  ราย  เพ่ือใช้ส าหรับ
บันทึกการวางแผนเพื่อเดินทาง ในท านองเดียวกัน  ข้อมูลหรือสารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบัตร
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รับประกันสินค้า  ก็สามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพได้  ด้วยการส่งมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ลูกค้าทราบได้
ทันที  ที่ลูกค้าได้มีการล็อกอินเข้าสู่ระบบของผู้ขาย  ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงลูกค้าเท่านั้นที่จะดึงสารสนเทศได้
ตามความต้องการแต่ผู้ขายยังสามารถน าเสนอสารสนเทศไปให้ลูกค้ารับทราบได้อีกด้วย  ทั้งนี้  รายการ
ทางสารสนเทศเหล่านี้จะถูกบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลของผู้ขาย  ที่สามารถน ามาใช้เพื่อสนับสนุนงานทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากข้ึน  เช่น 

11.5.2 ค าถามที่ถูกถามบ่อย  (Frequently  Asked  Question  :  FAQ)  เป็นหัวข้อ
ค าถามต่าง ๆ ที่มักจะถูกซักถามจากลูกค้าอยู่บ่อย ๆ แล้วมีการน ามารวมเข้าด้วยกันเพ่ือให้ลูกค้าอ่าน  
จัดเป็นเครื่องมืออย่างง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ ามาก  โดยจะเตรียมหัวข้อค าถามไว้ให้ลูกค้าสามารถเลือก
และคลิกเข้าไปเพื่ออ่านค าตอบ  นอกจากนี้  ลูกค้ายังสามารถทบทวนค าถามต่าง ๆ ได้ตามความ
ต้องการ  โดยลูกค้าจะใช้เครื่องมือนี้ด้วยต้นเอง  อย่างไรก็ตาม  ส าหรับบางค าถามที่เป็นแบบลักษณะไม่
เป็นทางการก็สามารถใช้อีเมล์แทนได้ 

11.5.3 อีเมลและระบบตอบรับอัตโนมัติ  เครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุดของการบริการ
ลูกค้าก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรืออีเมล์นั่นเอง  มีราคาถูกและรวดเร็ว  อีเมล์มักถูกน ามาใช้เพ่ือ
ตอบค าถามจากลูกค้า  และเผยแพร่สารสนเทศ  การส่งข่าวสารเพ่ือแจ้งเตือน  การส่งข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์  และการติดต่อเพ่ือโต้ตอบระหว่างกัน 

11.5.4 ห้องแชท  เครื่องมืออ่ืน ๆ ที่สามารถจัดเตรียมเพ่ือบริการแก่ลูกค้า  การสร้างแรง
ดึงดูดให้กับลูกค้าใหม่ ๆ  และเพ่ิมความจงรักรักภักดีของลูกค้าก็คือ  การใช้ห้องแชท  ตัวอย่างเช่น  
ร้านค้าปลีก  QVC  ได้เตรียมห้องแชทเพ่ือบริการแก่ลูกค้าทั่วไป  โดยสามารถเข้าไปสนทนาเก่ียวกับ
ประสบการณ์การซื้อสินค้ากับทางร้านได้ 

11.5.5 การสนทนาแบบ  Live  Chat  จะอนุญาตให้ลูกค้าติดต่อกับตัวแทนของบริษัท  
และสนทนากันแบบโต้ตอบทันทีทันใด  ข้อดีของ  Live  Chat  ที่เหนือกว่าการสนทนาผ่านโทรศัพท์
ทั่วไปก็คือความสามารถในการแสดงเอกสาร  รูปภาพ  และการสาธิตรายละเอียด  เป็นต้น 

11.5.6 ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า  (Call  Centers)  หนึ่งในเครื่องมือส าคัญที่สุดของการ
บริการลูกค้าก็คือ  Call  Centers  ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ทุกที่  ทุกเวลา  
ตัวอย่างเช่น  บริษัทบริการด้านการลงทุน  Charles  Schwab  ได้เปิดศูนย์  Call  Centers  ที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาก  โดยสามารถจักการกับลูกค้าที่เป็นนักลงทุน  ซึ่งโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามกว่า  
1  ล้านรายในแต่ละวัน 

11.5.7 เครื่องมือส าหรับการแก้ไขปัญหา  (Troubleshooting  Tools)  กรณีท่ีต้อง
สิ้นเปลืองเวลามากกับการแก้ไขปัญหาบางอย่าง  ก็สามารถช่วยประหยัดเวลาลงได้  ด้วยการให้ลูกค้า
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  ผู้ขายหลายรายด้วยกันได้จัดเตรียมเว็บไซต์พร้อมซอฟต์แวร์   
Troubleshooting  เพ่ือช่วยเหลือลูกค้าในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้งาน  ขณะเดียวกันก็จะช่วยลด
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ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ขายในเรื่องงานสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ  ในเมื่อลูกค้าสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 

11.6  คุณค่าทางธุรกิจ  CRM  (Business  Value  of  CRM) 
 หลายองค์กรด้วยกันได้เห็นคุณค่าในระบบ  CRM  ที่มีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้าจึงมีการจัดหาซอฟต์แวร์เพ่ือน ามาใช้งาน  จัดการ  และรักษาความจงรักภักดีของลูกค้าเอาไว้ให้
ยาวนานที่สุด  ตัวอย่างเช่น  มหาวิทยาลัย  DePual  ได้น าโมดูลระบบ  CRM  ของบริษัท  Oracle  มา
ใช้จัดการสารสนเทศกับตัวนักศึกษา  ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้ซึมซับถึงความเอาใจใส่ที่ดีของอาจารย์
และมหาวิทยาลัย  ผลที่ได้ก็คือ  นักศึกษาสามารถเป็นกระบอกเสียงแทนมหาวิทยาลัยในการชักชวน
เพ่ือน ๆ  และคนรู้จักให้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น  หรือกรณีของบริษัท  Bell  Canda  

หนึ่งในผู้ให้บริการทางระบบการสื่อสารยักษ์ใหญ่แห่งทวีปอเมริกาเหนือได้น าชุดแพ็กเก็จระบบ  CRM  
จาก  SSA  มาใช้เพ่ือมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดแบบขาเข้า  (Inbound  Marketing)  ที่เปรียบเสมือนกับ
การวางเหยื่อล่อเพ่ือให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันเอง  แทนที่จะออกไปหาลูกค้าเอง  (Outbound  
Marketing)  ที่นอกจากจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงแล้ว  ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้ลูกค้าตาม
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่  ในขณะเดียวกัน  การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางเพ่ือเปิดโอกาสให้
ลูกค้าเข้ามาหาเองนั้น  กลับมีโอกาสได้ลูกค้าตรงตามเป้าหมายมากกว่า   เพราะผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์  
ส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนที่สนใจเราจริง ๆ โดยระบบ  CRM  ที่ทางบริษัท  Bell  Canda  ใช้นั้น  ครอบคลุม
ขอบเขตการท างานอยู่  3  ส่วนด้วยกัน  ที่ช่วยให้เกิดผลได้จริงในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้แก่องค์การ
โดยรวมได้  อันได้แก่  (1)  การตลาด  (2)  การขายและ  (3)  การบริการ  และด้วยเทคโนโลยีของ
อินเทอร์เน็ตนี้เอง  จึงท าให้แนวคิดของระบบ  CRM  แบบดั้งเดิมทั้งหลาย  อันต้องเกิดความล้าสมัยไป
ในที่สุด  โดยจะพบว่าในปัจจุบัน ผลประโยชน์จ านวนมากมายที่องค์กรได้รับจากลูกค้า  ล้วนเกี่ยวข้องกับ
การน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ทั้งสิ้น 
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สรุป 

  

 กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ เป็นค าเดียวกันมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Strategy มีความหมายว่า 
แผนการหรือวิธีการที่มีขั้นตอน และถูกคิดค้นข้ึนอย่างมีหลักการ รอบคอบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเอาชนะ
คู่แข่งขัน จนสามารถบรรลุไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ บทบาททางกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ จะเก่ียวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และความสามารถที่ท าให้เกิดความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์แก่บริษัทท่ามกลางแรงกดดันทางการแข่งขันที่ก าลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันในตลาด
การค้าโลก สิ่งนี้ก่อให้เกิดระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเหลือหรือก าหนดต าแหน่งการ
แข่งขันในตลาดและก าหนดกลยุทธ์ของกิจการ องค์กรที่สามารถอยู่รอดและประสบผลส าเร็จในระยะ
ยาว จ าเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์เพ่ือรับมือกับแรงกดดันทางการค้า ผู้ใช้งานระดับบริหารควรค านึงถึงกล
ยุทธ์การแข่งขันอย่างไร กลยุทธ์ทางการแข่งขันจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศใน
องค์กรได้อย่างไร กรอบแนวคิดส าหรับการท าความเข้าใจและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการแข่งขัน
หลาย ๆ กรอบได้ถูกพัฒนาโดย Michael Porter, Charles Wiseman และคนอ่ืน ๆ บริษัทจะสามารถ
อยู่รอดและประสบความส าเร็จในระยะยาว หากสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่จะใช้รับมือกับแรงกดดัน 

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ผู้จัดการมองระบบสารสนเทศในแนวใหม่ ระบบ
สารสนเทศมิใช่เป็นเพียงความจ าเป็นทางด้านการปฏิบัติงาน ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความส าเร็จ 
และคงความสามารถของระบบสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์ไว้ การคงไว้ซึ่งความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์อาศัยปัจจัย 3 ส่วนด้วยกันคือ สภาพแวดล้อม ปัจจัยพ้ืนฐาน และการบริหารกล
ยุทธ์ ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์  หรือระบบ  CRM  เป็นระบบที่องค์กรสามารถน ามาใช้  เพ่ือช่วย
จัดการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเอาไว้  โดยระบบ  CRM  ที่สมบูรณ์  จะจัดเตรียม
สารสนเทศที่มีการประสานงานทางกระบวนการธุรกิจทั้งหมดเข้าด้วยกัน  เพ่ือติดต่อกับลูกค้าทั้งในเรื่อง
ของการขาย  การตลาด  และการบริการ 
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แบบฝึกหัด 

 

 

1. กลยุทธ์ หมายถึงอะไร 

2. จงอธิบายกรอบแนวคิดเรื่องระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
3. แบบจ าลองแรงกดดันในการแข่งขัน หมายถึงอะไร  
4. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
5. บทบาททางกลยุทธ์ส าหรับระบบสารสนเทศ น าไปใช้ในการแข่งขันได้อย่างไร 

6. แบบจ าลองโซ่คุณค่า มีความหมายว่าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
7. บทบาทของระบบสารสนเทศกับโซ่คุณค่า แตกต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ 

8. ความท้าทายของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ น ามาใช้ในสถานศึกษาได้อย่างไร 

9. ความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืน มีข้ันตอนการด าเนินการอย่างไร 

10. โซ่อุปทาน  หมายถึงอะไร เกี่ยวกับการด าเนินการในองค์กรหรือไม่ อย่างไร 

11. ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หมายถึงอะไร มีข้ันตอนการท างานอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

 

รายวิชา  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
   

หัวข้อเนื้อหา 

  

1. เป้าหมายหลักในด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

2. ความเสี่ยงที่มีต่อระบบสารสนเทศ 

3. การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
4. เทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับการรักษาความปลอดภัยและการควบคุม 

 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกเป้าหมายหลักในด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้ 
2. อธิบายถึงความเสี่ยงที่มีต่อระบบสารสนเทศได้ 
3. บอกขั้นตอนวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
4. บอกเทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมได้ 

 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา และซักถามในชั้นเรียน 

4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. ตัวอย่างจากหนังสือวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบต่อการเรียน 
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บทที่ 9 

ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

  

ความมั่นคงปลอดภัย คือ สถานะที่มีความปลอดภัย ไร้กังวล  อยู่ในสถานะที่ไม่มีอันตรายและ
ได้รับการป้องกันจากภัยอันตรายทั้งที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือบังเอิญ เช่น ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
ย่อมเกิดข้ึนโดยมีระบบป้องกันหลายระดับ เพ่ือปกป้องผู้น าประเทศ ทรัพย์สิน ทรัพยากร และประชาชน
ของประเทศ ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  คือ  การป้องกันสารสนเทศและองค์ประกอบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  ในบทนี้จะกล่าวถึง เป้าหมายหลักในด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ความเสี่ยงที่มี
ต่อระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ส าหรับการรักษาความปลอดภัยและการควบคุม 

 

1. เป้าหมายหลักในด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้งานในองค์กรนั้น จึงต้องมีค่าใช้จ่ายด้านงานบ ารุงรักษา 
โดยเฉพาะมาตรการการบ ารุงรักษาความปลอดภัยของระบบ แนวโน้มในทุกๆ บริษัทจ าเป็นต้องลงทุน
ด้านความปลอดภัยที่มากขึ้นและจะมีต้นทุนสูงมากขึ้นส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องวางมาตรการด้าน
ความปลอดภัยที่ครบครัน รัดกุม เพ่ือสร้างความอุ่นใจและป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีบุกรุกเข้าถึงฐานข้อมูล
ในองค์กร ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะองค์กรที่มีการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศเข้ากับ
เครือข่ายภายนอกอย่างอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ติดต่อธุรกิจกับลูกค้า และใช้ระบบสารสนเทศร่วมกันระหว่าง
คู่ค้าทางธุรกิจที่กระจายอยู่ทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้จึงไม่แตกต่างไปจากการเปิด
ประตูบ้าน เพ่ือต้อนรับผู้ไม่ประสงค์ดี ลักลอบเข้ามาเพ่ือโจรกรรมข้อมูล ดังนั้นองค์กรจึงจ าเป็นต้องวาง
มาตรการด้านความปลอดภัย รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ เพ่ือป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก โดย
เป้าหมายหลักในด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 

1. ลดความเสี่ยงและการหยุดชะงักจากการปฏิบัติกับระบบที่อาจเกิดข้ึนได้เสมอ 

2. รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับ 

3. มั่นใจต่อความสามารถในการป้องกันข้อผิดพลาดและความเชื่อมั่นในทรัพยากรข้อมูล 

4. มั่นใจต่อการไม่ถูกรบกวน หรือถูกขัดจังหวะในขณะปฏิบัติงานกับระบบ 

5. มั่นใจต่อนโยบายเพ่ือคุ้มครอง และความปลอดภัยตามกฎหมายและความเป็นส่วนตัว 
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ในการวางแผนเพ่ือก าหนดมาตรการเพ่ือการสนับสนุนเป้าหมายด้านการรักษาความปลอดภัย 
องค์กรต้องรู้ถึงความเป็นไปได้ด้านความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย 
ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมประยุกต์ ข้อมูล และเครือข่าย จากนั้นจึงจะด าเนินมาตรการเพ่ือป้องกันความ
ปลอดภัยจากความเสี่ยงเหล่านั้นได้ 

2. ความเสี่ยงที่มีต่อระบบสารสนเทศ 

 ในขณะที่เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น อาชญากรก็ได้พัฒนาตัวเองให้สามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ได้มากขึ้นเช่นกัน เทคโนโลยีได้สร้างสิ่งมีค่าแบบใหม่เข้ามาพร้อมๆ กับวิธีการโจรกรรม
ใหม่ๆและวิธีการท าร้ายผู้อ่ืนแบบใหม่อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer crime) หมายถึงการ
กระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายโดยน าคอมพิวเตอร์มาใช้หรือกระท าต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นคือ
คอมพิวเตอร์อาจเป็นเป้าหมายที่อาจถูกละเมิด เช่น ท าลายระบบคอมพิวเตอร์ หรือขโมยแฟ้มข้อมูลใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์อาจถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการโจรกรรม เช่น ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน การเข้าไปใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีความตั้งใจที่จะให้เกิดผลเสียหายขึ้นแม้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุก็ตาม 
ส่วนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี(Computer abuse) หมายถึงการกระท าที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิดจริยธรรมที่ดีของสังคม สิ่งเหลานี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงใน
ระบบสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย: ไวรัส ม้าโทรจัน และสปายแวร์ 
Spamming ที่ซึ่งมีการจัดส่งอีเมล์และข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการเป็นจ านวนมาก

ถูกจัดส่งออกมา สแปม (spam) คืออีเมล์ที่ไร้ประโยชน์ (อาจเรียกได้ว่าเป็นขยะ โดยปกติจะเป็นโฆษณา
ที่ไม่ต้องการดู) ที่ถูกส่งออกมาโดยองค์กรหรือจากบุคคลใดก็ได้ ไปยังผู้ใช้จ านวนมากบนอินเตอร์เน็ตที่ซึ่ง
ไม่สนใจในสิ้นค้าหรือบริการตัวที่ก าลังท าตลาดอยู่ในขณะนั้น ผู้จัดส่งสแปมมีแนวโน้มที่จะส่งภาพอุจาด
ทางเพศ ข้อตกลงและบริการที่ไม่สุจริต และสินค้าอ่ืนๆ ที่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากสังคมที่เจริญแล้ว  ใน
บางประเทศได้มีการออกกฎหมายเพ่ือท าให้การส่งสแปมเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือมีข้อบังคับที่เข้มงวด
ในการส่งข้อความเหล่านี้ออกไปยังผู้อ่ืน การส่งสแปมได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนในการ
ด าเนินการต่ ามากแต่สามารถจัดส่งข้อความโฆษณาออกไปได้หลายพันชิ้นไปยังผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต ผู้ส่ง
สแปมสามารถหาซื้อแผ่นซีดีที่บรรจุที่อยู่อีเมล์ของผู้ใช้นับล้านๆ คนที่ถูกรวบรวมขึ้นมาจากเครื่องมือ
ซอฟแวร์ที่ท าการอ่านกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ห้องแชท หรือจากเว็บไซต์ต่างๆ ผู้ส่งสแปมอาจใช้
เครื่องมือของตนเองในการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ก็ได้ การลงทุนที่ต่ ามากนี้ท าให้การจัดส่งสแปมมีค่า
เพียงพอ(ต่อผู้ส่ง) เพราะว่าแม้ว่าจะมีผู้ตอบกลับมาซื้อสินค้าเพียง 1 คนจากการส่งสแปมออกไป 

100,000 ชิ้นก็นับว่าคุ้มแล้ว 



เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401  213 

ความมั่นคงและปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย (malicious software) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาเพ่ือที่จะ
ท าอันตรายในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ใช้แทนที่จะช่วยผู้ใช้ท างานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไป ประกอบด้วย 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ วอร์ม และม้าโทรจัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ (computer virus) เป็นซอฟต์แวร์ขี้โกงที่จะ
ท าการฝังตัวเองเข้ากับโปรแกรมอ่ืนหรือแฟ้มข้อมูลใด ๆ เพ่ือที่จะท าการประมวลผลซึ่งโดยปกติจะไม่ท า
ให้ผู้ใช้ทราบหรือจะไม่ขออนุญาตแต่อย่างใด ไวรัสคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะน าส่ง “สินค้าพิเศษ” ซึ่ง
บางอย่างก็เป็นเพียงการแสดงข้อความประหลาดใจหรือรูปภาพต่างๆ แต่บางอย่างก็สามารถท าลาย
โปรแกรมหรือข้อมูล ขัดขวางการใช้งานหน่วยความจ าท าการฟอร์แมทฮาร์ดดิสก์ หรือท าให้โปรแกรม
ต่างๆ ประมวลผลผิดไปจากเดิม ไวรัสต่าง ๆ มักจะแพร่กระจายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก
เครื่องหนึ่งเมื่อผู้ใช้ก าลังใช้งานคอมพิวเตอร์เช่น การส่งแฟ้มข้อมูลไปพร้อมกับอีเมล์ หรือการสร้างส าเนา
ไฟล์ที่ติดไวรัสแล้ว 

การโจมตีในปัจจุบันเกิดขึ้นจากวอร์ม (worms) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อิสระที่จะ
สร้างส าเนาตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนผ่านระบบเครือข่าย 
(แตกต่างจากไวรัส วอร์มสามารถท างานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องผูกติดเข้ากับโปรแกรมอ่ืนและมักจะไม่
ต้องอาศัยการท างานของผุ้ใช้เป็นตัวกระตุ้นในการแพร่กระจายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยัง
คอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้วอร์มสามารถแพร่กระจายไว้เร็วกว่าไวรัสมาก) วอร์มสา
มารถที่จะท าลายข้อมูลและโปรแกรมรวมทั้งขัดขวางหรือหยุดยั้ งการท างานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

วอร์มและไวรัสมักจะแพร่กระจายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ 
จากไฟล์ที่ผูกติดมากับอีเมล์ หรือจากข้อความอีเมล์ทั่วไปไวรัสยังสามารถบุกรุกเข้ามาในระบบ
สารสนเทศจากดิสก์ที่ติดไวรัสอยู่แล้วหรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสในปัจจุบันไฟล์ที่ผูกติดมากับ
อีเมล์กลายเป็นส่วนที่น่าสงสัยว่าจะเป็นแหล่งแพร่กระจายไวรัสมากที่สุด ตามมาด้วยการดาวน์โหลดไฟล์
ผ่านอินเทอร์เน็ต และสุดท้ายการใช้โปรแกรมบราวเซอร์เข้าไปดูข่าวสารในเว็บต่างๆ ก็อาจท าให้ติดไวรัส
ได้  ในปัจจุบันไวรัสและวอร์มก าลังแพร่กระจายบนอุปกรณ์ประมวลผลไร้สาย ไวรัสส าหรับอุปกรณ์มือ
ถืออาจท าให้เกิดภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อการประมวลผลของระบบวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้เนื่องจากมี
อุปกรณ์มือถือเป็นจ านวนมากที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศขององค์กร  

ม้าโทรจัน (Trojan horse) เป็นซอฟต์แวร์ที่น่าจะเป็นไปในทางดี แต่ต่อมาอาจจะท าให้เกิด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นหลายอย่าง ม้าโทรจันไม่ได้เป็นไวรัสโดยตัวของมันเอง เนื่องจากมันไม่มีการ
แพร่ขยายแต่มักจะเป็นหนทางให้ไวรัสหรือซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายอ่ืนๆ แพร่กระจายเข้าสู่คอมพิวเตอร์ 
ค าว่าม้าโทรจันเป็นชื่อของม้าไม้ขนาดใหญ่มากที่ชาวกรีกใช้เป็นตัวหลอกให้ชาวเมืองทรอยหลงเข้าใจผิด
น าม้านั้นเข้าเมืองและในที่สุดทหารกรีกที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็ออกมาเปิดประตูเมืองให้ทหารกรีกภายนอก
ก าแพงสามารถเข้าเมืองและยึดเมืองทรอยไว้ได้ในที่สุด 
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ตัวอย่างโปรแกรมม้าโทรจันได้แก่ Trojan.Xombe ซึ่งถูกตรวจพบบนระบบอินเทอร์เน็ตใน
ตอนต้นปี ค.ศ.2004 มันจะพลางตัวเองว่าเป็นข้อความอีเมล์ที่ส่งมาจากบริษัทไมโครซอฟต์ บอกให้ผู้รับ
ท าการเปิดอ่านไฟล์ที่ผูกติดมาด้วยซึ่งอ้างว่าเป็นซอฟต์แวร์จะท าการปรับปรุงประสิทธิภาพให้แก่
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP เมื่อไฟล์นั้นถูกเปิดขึ้นมามันจะท าการดาวน์โหลดและติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น เมื่อถูกติดตั้งเสร็จแล้วแฮกเกอร์จะสามารถลอบเข้า
มาท าอะไรก็ได้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นโดยไม่ถูกตรวจพบ เช่นอาจจะเข้ามาขโมยรหัสผ่าน ท าการ
ควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นให้เป็นฐานในการโจมตีแบบ denial service ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน 

ซอฟต์แวร์สปายแวร์ (spyware) สามารถที่จะท างานในลักษณะซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายก็ได้ 
ซอฟต์แวร์ขนาดเล็กมากนี้จะติดตั้งตัวเองเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายเพ่ือเฝ้าตรวจการท่องไปใน
เว็บของผู้ใช้และเปิดโฆษณาขึ้นมากวนใจโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้เรียกร้องที่จะดูโฆษณาเหล่านั้นแต่อย่างใด ผู้
โฆษณาบางรายใช้สปายแวร์ในการดึงข่าวสารเกี่ยวกับนิสัยการซื้อสินค้าของผู้ใช้เพ่ือท าการปรับปรุงการ
โฆษณาให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย ผู้ใช้จ านวนมากพบว่าสปายแวร์ท าการรบกวนการท างานของตนเอง 
บางคนก็มีความกังวลเกี่ยวกับการรบกวนสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ถูกละเมิดโดยสปายแวร์ 

อย่างไรก็ตาม สปายแวร์ใสรูปแบบอ่ืนอาจมีความชั่วร้ายอยู่ในตัวเองก็ได้ “Key loggers” 
จะท าการบันทึกการที่ผู้ใช้กดปุ่มทุกปุ่มบนแป้นพิมพ์เพ่ือขโมยหมายเลขรหัสของซอฟต์แวร์ (ที่ถูก
กฎหมาย) ใช้เป็นฐานในการโจมตีผู้อ่ืนบนระบบอินเทอร์เน็ต ท ากาเข้าควบคุมบัญชีผู้ใช้ในระบบอีเมล์ 
ท าการขโมยรหัสผ่านที่ใช้ในการปกป้องระบบคอมพิวเตอร์หรือเพ่ือค้นหาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เช่น
หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สปายแวร์แบบอ่ืนจะท าการเปลี่ยนข้อก าหนดติดตั้งโปรแกรมบราวเซอร์ 
ท าการเปลี่ยนค าตอบในการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ต หรือท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานช้า
ลงด้วยการขโมยหน่วยความจ าไปใช้เป็นจ านวนมาก ในปัจจุบันพบว่ามีสปายแวร์อยู่มากกว่า 1,000 ชนิด 

2.2 แฮกเกอร์และพวกมือบอนในโลกไซเบอร์ 
แฮกเกอร์คือบุคคลใดๆ ที่มีความตั้งใจในการที่จะเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต ในสังคมของพวกแฮกเกอร์ ค าว่า “แครกเกอร์” จะหมายถึงพวกแฮกเกอร์ที่มีความ
ตั้งใจที่จะประกอบอาชญากรรมโดยตั้งใจ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วค าทั้งสองนี้จะหมายถึงกลุ่มคนประเภท
เดียวกันก็ตาม แฮกเกอร์และแครกเกอร์สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วย
การค้นหาจุดอ่อนในระบบรักษาความปลอดภัยที่มีในระบบคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์นั้นๆ และมักจะฉวย
โอกาสจากคุณสมบัติต่างๆ ของระบบอินเตอร์เน็ตที่เปราะบางอันเนื่องมาจากว่ามันเป็นระบบเปิดที่ง่าย
ต่อการถูกโจมตี 

กิจกรรมของพวกแฮกเกอร์กว้างขวางมากกว่าการเป็นเพียงแค่การบุกรุกนั่นคือรวมถึงการ
ขโมยสินค้าและข่าวสาร รวมทั้ งการท า อันตรายหรือการเป็นพวกมือบอนในโ ลกไซเบอร์  
(cybervandalism) การตั้งใจขัดขวางการท างาน การเปลี่ยนรูปแบบ หรือการท าลายเว็บไซต์หรือระบบ
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ข่าวสารขององค์กร ในตอนต้นปี ค.ศ. 2003 แฮกเกอร์ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่า 
Slammer worm ซึ่งมีเป้าหมายในการโจมตีซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลของบริษัทไมโครซอฟต์ 
Microsoft SQL Service ซอฟต์แวร์ slammer ได้ท าการโจมตีบริษัทหลายพันแห่ง ท าความเสียหายต่อ
ระบบตู้เอทีเอ็มของธนาคาร Bank of America โดยเฉพาะทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา 
ท าให้เครื่องคิดเงินสดตามซุปเปอร์มาร์เก็ตท างานผิดพลาด และท าลายระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตใน
เกาหลีใต้ เป็นเหตุให้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปั่นป่วน แฮกเกอร์บางส่วนที่ได้รับแรงกระตุ้นจากความเป็นแฮก
เกอร์ (hacktivism) ได้ท าการโจมตีในทางการเมืองด้วยผลลัพธ์เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ภายหลังจาก
วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.2002 ซึ่งเป็นวันที่มีการวางระเบิดฆ่าผู้บริสุทธิ์จ านวนมากในไนต์คลับแห่งหนึ่งใน
เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย แฮกเกอร์ชาวอินโดนีเซียได้ท าการโจมตีเว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลีย
มากกว่า 200 แห่งเพ่ือเป็นการต่อต้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางการออสเตรเลียที่ท าการ
บุกค้นบ้านเรือนชาวอินโดนีเซียในออสเตรเลียเป็นจ านวนมาก 

2.3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และผู้ก่อการร้ายไซเบอร์ 
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เอาไว้ว่า 

“การฝ่าฝืนในกรณีใดๆ ก็ตามต่อกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเตรียมการ การสอบสวน หรือการด าเนินคดี” เครื่องคอมพิวเตอร์อาจ
กลายเป็นเป้าหมายของอาชญากรรมหรือเป็นเครื่องมือในการต่ออาชญากรรมก็ได้ 

1) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายของการท า
อาชญากรรม เช่น การแพร่กระจายข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความลับ การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยไม่ได้รับอนุญาต เจตนาที่จะเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันเอาไว้เพ่ือการหลอกลวง
ฉ้อโกง เจตนาที่จะเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันเอาไว้และท าอันตรายหรือท าให้ถูกเปิดเผย
ออกมา เจตนาถ่ายทอดโปรแกรม โค้ด หรือค าสั่งที่มีเจตนาต้องการท าอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ได้รับการป้องกันเอาไว้ ขู่เข็นที่จะท าอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันเอาไว้ 

2) อาชญากรรม กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือส าหรับก่ออาชญากรรม 
เช่น การขโมยความลับทางการค้า การท าส าเนาซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขัดต่อการปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น บทความ หนังสือ เพลง วีดิทัศน์ ใช้อีเมล์ในการข่มขู่หรือการคุกคาม เจตนา
พยายามที่จะดักการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึงการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
รวมทั้งอีเมล์และวอซ์ยเมล ถ่ายทอดหรือประมวลผลรูปเด็กโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ไม่มีใครทราบขนาดที่แน่นอนของปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น มีก่ีระบบที่
ถูกบุกรุก มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ข้อมูลจากองค์กรแห่งหนึ่งคือ 
the Computer Crime Research Center ในสหรัฐอเมริกาพบว่าบริษัทต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาได้เกิด
ความสูญเสียอันเนื่องมาจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ถึงปีละกว่า 14,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียว 



216  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401 

ความมั่นคงและปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

องค์กรจ านวนมากยังคงไม่แน่ใจที่จะรายงานความเสียหายอันเนื่องมาจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากอาชญากรรมนั้นอาจเกี่ยวข้องกับพนักงานของตนเองหรือองค์กรต่างๆ อาจมีความกลัวที่จะ
เปิดเผยความอ่อนแอของระบบคอมพิวเตอร์ของตนเองซึ่งจะเป็นการท าให้เสียชื่อเสียงได้ 

2.4 การโจรกรรมสารสนเทศและการขโมยความเป็นตัวตน 

การเติบโตของระบบอินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท าให้การขโมยตัวตน
กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา การขโมยตัวตน (Identity theft) หมายถึงอาชญากรรมที่ซึ่งตัวปลอมคือผู้
ขโมยได้รับข่าวสารส าคัญเกี่ยวกับบุคคลอ่ืน เช่น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หรือ
หมายเลขบัตรเครดิต เพ่ือท าการปลอมตัวเป็นบุคคลอ่ืน ข่าวสารนี้อาจจะถูกน าไปใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
เครดิต สินค้า หรือบริการในชื่อของผู้เคราะห์ร้ายหรือท าให้ขโมยได้รับเครดิตขึ้ นมา แหล่งข่าวจาก
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาพบว่ามีการขโมยตัวตนเกิดขึ้นประมาณ 9.9 ล้านรายในปี ค.ศ.2003 ท า
ให้เกิดความสูญเสียขึ้นประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ระบบอินเทอร์เน็ตกลายเป็นระบบที่ง่ายต่อการ
ขโมยตัวตนและการใช้ข่าวสารที่ขโมยมาเนื่องจากผู้ใช้งานสามารถซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่
ต้องมีตัวตนจริงมายืนยัน ไฟล์หมายเลขบัตรเครดิตกลายเป็นเป้าหมายหลักของพวกแฮกเกอร์ ยิ่งไปกว่า
นั้นอีคอมเมิร์ซไซต์กลายเป็นแหล่งที่วิเศษที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น เมื่อพวกอาชญากรได้รับข่าวสารเหล่านี้แล้ว อาชญากรก็จะสามารถสวมรอย
อ้างเป็นตัวตนใหม่และท าให้ได้รับเครดิตส าหรับตัวตนปลอมเพ่ือเอาไว้ในเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 

นอกจากนี้ยังมีเทคนิคที่เรียกว่า Social Engineering หรือวิศวกรรมทางสังคม โดยเป็น
เทคนิคที่ผู้ไม่ประสงค์ดี ท าการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการใช้กลวิธีโทรศัพท์มาหาเหยื่อ แล้วอ้าง
ตัวเองว่ามาจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ จากนั้นก็หลอกเหยื่อให้ตายใจและหลงผิดเพ่ือปฏิบัติตาม ด้วยการให้
เหยื่อเปิดเผยข้อมูลบางอย่าง เช่น รหัสผ่าน หรือหมายเลขส าคัญของบัตรเครดิต หรือ บัตร ATM ไป ซึ่ง
จะพบว่าเทคนิคนี้เป็นกลลวงที่ง่ายมาก ลงทุนต่ า แต่มีบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อไม่น้อย ด้วยการใช้หลัก
จิตวิทยาเพ่ือโน้มน้าวจุดอ่อนของคนให้เกิดความกลัว หลงเชื่อและยินดีบอกข้อมูลส่วนตัวไปในที่สุด   
เช่น ผู้บุกรุกที่ประสงค์ร้ายพยายามค้นหาวิธีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ในบางครั้งก็หลอกลวงพนักงาน
ให้เปิดเผยรหัสผ่านด้วยการหลอกลวงว่าตนเองเป็นสมาชิกขององค์กรที่ต้องการข่าวสารจากพนักงาน  

วิธีการสกปรกอย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันเรียกว่า Phishing ซึ่งเป็นวิธีการที่จะสร้างเว็บไซต์ของ
ปลอมขึ้นมาหรือจัดการส่งข้อความผ่านอีเมล์ที่มีความคล้ายคลึงกับข้อความที่จัดส่งจากบริษัทที่แท้จริง
ออกไปยังผู้รับเพ่ือขอทราบข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อความในอีเมล์จะบอกให้ผู้รับท าการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัวหรือเพ่ือยืนยันข้อมูลด้วยการใช้เครื่องหมายประจ าตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารหรือบัตร
เครดิต และข้อมูลที่เป็นความลับอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการตอบกลับมาเป็นอีเมล์หรือเติมข้อความลงใน
แบบฟอร์มของเว็บไซต์ปลอมนั้น 
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ตัวอย่างเช่น นาย Dan Marius Stefan ถูกตัดสินด าเนินคดีในความผิดฐานขโมยเงินห้า
แสนเหรียญสหรัฐโดยการส่งข้อความทางอีเมล์ที่ปรากฏคล้ายว่าเป็นอีเมล์ที่ส่งมาจากการประมูลสินค้า
ออนไลน์ของเว็บไซต์ อีเบย์ (eBay) ไปยังผู้เข้าร่วมประมูลที่แพ้การประมูล ข้อความนั้นจะเสนอขาย
สินค้าที่มีความคล้ายคลึงกับสินค้าที่ได้ขายไปในราคาที่ถูกกว่า ในการสั่งซื้อสินค้านี้ ผู้รับข่าวสารจะต้อง
บอกหมายเลขบัญชีธนาคารและรหัสผ่านและท าการโอนเงินไปยังเว็บไซต์ปลอมที่นายแดนจัดตั้งขึ้นเอง 

วิธีพลิชชิ่งนั้นได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น บริษัท Brightmail แห่งนครซานฟรานซิสโกซึ่ง
เป็นบริษัทที่ท าการกลั่นกรองอีเมล์แบบสแปมเมล ได้ตรวจพบข้อความแบบพลิชชิ่งมากกว่า 2,300 ล้าน
ข้อความในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2004 ซึ่งคิดเป็นจ านวนมากถึง 4 เปอร์เซ็นต์ของข้อความอีเมล์ทั้งหมด
ที่บริษัทนี้ท าการตรวจสอบ ตัวเลขนี้ได้เพ่ิมขึ้นจากเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ที่ตรวจพบในเดือนกันยายน ค.ศ.
2003 พลิชชิ่งยังได้ถูกตรวจพบใน PayPal (เว็บไซต์ผู้ให้บริการช าระค่าสินค้าออนไลน์) American 

Online (ผู้ให้บริการออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต) ธนาคารซิตี้แบงค์ ธนาคารฟลีทแบงค์ บริษัทบัตรเครดิต
อเมริกันเอ็กซ์เพรส บริษัท the Federal Deposit Insurance Corporation ธนาคารแห่งอังกฤษ และ
ธนาคารอีกหลายแห่งจากทั่วโลก องค์กร MI2G บริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งอังกฤษได้ตรวจพบว่า
เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับความเสียหายจากพลิชชิ่งมากกว่า 13,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่เป็นการสูญเสีย
ลูกค้า กระบวนการผลิตสินค้า การขัดขวางการด าเนินธุรกิจ และความพยายามที่จะซ่อมแซมความ
เสียหายให้แก่ชื่อเสียงของสินค้า 

รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปี ค.ศ.
1986 ด้วยการออกพระราชบัญญัติ the Computer Fraud and Abuse Act ซึ่งกล่าวถึงการกระท าที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ในรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาก็
ยังได้ออกกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นใช้งานรวมทั้งชาติต่างๆ ในทวีปยุโรปด้วยรัฐสภาสหรัฐยัง
ได้ออกพระราชบัญญัติ the National Information Infrastructure Protection Act ในปี ค.ศ.1996 
เพ่ือท าให้การแพร่กระจายไวรัสและการโจมตีของแฮกเกอร์ในการท าลายเว็บไซต์ต่างๆ เป็นอาชญากรรม
ประเภทหนึ่ ง  นอกจากนี้ยั งมีพระราชบัญญัติ อ่ืนๆ ได้แก่  the Wirelab Act, Wire Fraud Act, 

Economic Espionage Act, Electronic Communications Privacy Act, E-mail Threats and 

Harassment Act และ Child Pornography Act ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ การตรวจจับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การหลอกลวงโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การขโมย
ความลับทางการค้า การเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้
อีเมล์ในการข่มขู่หรือคุกคาม และการถ่ายทอดหรือการประมวลผลรูปภาพอันไม่สมควรเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน เป็นต้น 
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2.5 ภัยคุกคามจากภายใน: ลูกจ้าง 
เรามักจะคิดว่าภัยคุกคามระบบรักษาความปลอดภัยต่อองค์กรธุรกิจนั้นเกิดขึ้นมาจาก

ภายนอกองค์กร อันที่จริงแล้วภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการเงินต่อองค์กรธุรกิจนั้นมาจากคน
ภายในองค์กรเอง ภัยคุกคามอันใหญ่หลวงจ านวนหนึ่งที่มีต่อการให้บริการ การท าลายเว็บไซต์การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และภัยที่มีต่อข้อมูลเครดิตลูกค้าและข่าวสารส่วนบุคคลนั้นมาจากบุคคลภายใน
องค์กรเองผู้ซึ่งครั้งหนึ่งอาจเคยเป็นบุคคลที่องค์กรให้ความไว้วางใจมากที่สุดก็เป็นไปได้ พนักงาน
สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับและในระบบรักษาความปลอดภัยที่หละหลวมท าให้บุคคลเหล่านี้
สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลในส่วนอื่นๆ ได้โดยไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ 

จากการศึกษาจ านวนหนึ่งพบว่าผู้ใช้ที่ขาดความรู้เป็นสาเหตุหลักของการรั่วไหลในเรื่อง
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย พนักงานจ านวนมากลืมรหัสผ่านเพื่อที่จะเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ยินยอมให้พนักงานผู้อ่ืนใช้รหัสผ่านของตนเองได้ซึ่งเป็นการไม่ปลอดภัยต่อระบบคอมพิวเตอร์ พนักงาน
ทั้งที่เป็นผู้ใช้ทั่วไปและเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศนั้นต่างก็เป็นแหล่งข้อผิดพลาดหลักที่จะสร้าง
ข้อมูลผิดพลาดให้แก่ระบบสารสนเทศขององค์กร พนักงานสามารถท าให้เกิดข้อผิดพลาดด้วยการใส่
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าอันเหมาะสมในการประมวลผลข้ อมูลและการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศอาจสร้างซอฟต์แวร์ที่มีข้อผิดพลาดในขณะที่ท าการ
ออกแบบระบบงานและการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่หรือการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ที่ก าลังใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน 

2.6 การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (Denail of Service: DoS) 

ในการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (denial of service attacks) แฮกเกอร์จะส่ง
ข่าวสารปลอมหรือการร้องขอใช้บริการปลอมจ านวนมากเหลือล้นมายังเครื่องเซิร์ฟเวอร์บนระบบ
เครือข่ายหรือเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์จนท าให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่สามารถให้บริการได้ทันหรือท าให้
ระบบเครือข่ายถึงกับล่มไปเลยก็ได้ ระบบเครือข่ายจะได้รับค าร้องขอใช้บริการจ านวนมากจนกระทั่งมัน
ไม่สามารถจะท างานตอบสนองได้ทันจึงท าให้ไม่สามารถให้บริการได้แก่ผู้ที่ต้องการใช้งานจริง การโจมตี
แบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (distributed denial of service attack) จะท าให้การโจมตี
เป้าหมายเดียวกันจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องท าให้เกิดข่าวสารท่วมท้นระบบเครือข่ายจากหลาย
จุด ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.2004 ผู้ให้บริการเครือข่ายเว็บชื่อ Akamai Technology ถูก
โจมตีจากการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจายท าให้ลูกค้าของบริษัทนี้หลายรายไม่สามารถ
ให้บริการเว็บไซต์ได้ตามปกติเป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมง การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นจากเครื่องพีซีที่ถูกยึด
ครองโดยซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย (เรียกว่าซอมบี้) จ านวนหลายพันเครื่อง 

แม้ว่าการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการมักจะไม่ท าลายข้อมูลใดๆ หรือพยายามที่จะเข้าถึง
ระบบที่มีการป้องกันเอาไว้ก็ตามมันก็อาจท าให้เว็บไซต์ต้องปิดตัวลงชั่วคราว ท าให้ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถ
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เข้าถึงข่าวสารในเว็บไซต์นั้นได้ ส าหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่มีลูกค้าล้นหลามอย่างเช่น ebay หรือ 
Buy.com การปิดตัวลงเช่นนี้ท าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อบริษัททั้งสองและต่อลูกค้าได้ 

3. การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมได้กลายมาเป็นงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากใน

การลงทุนของระบบสารสนเทศแม้ว่าอาจจะไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ใช้ก็ตาม เมื่อระบบคอมพิวเตอร์
ล้มเหลวหรือไม่สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้ องค์กรที่ต้องการด าเนินการโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์
จะประสบปัญหาการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในทางธุรกิจ ยิ่งระบบคอมพิวเตอร์ล้มเหลวนานขึ้นก็จะยิ่ง
สร้างความเสียหายแก่องค์กรมากขึ้นเป็นล าดับ บางองค์กรมีความคาดหวังต่อการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากในการประมวลผลรายการธุรกรรมหลักขององค์กร อาจจะประสบปัญหาการ
สูญเสียโดยสิ้นเชิงในทางธุรกิจถ้าระบบคอมพิวเตอร์ล้มเหลวติดต่อกันนานหลายวัน และในปัจจุบัน
องค์กรธุรกิจเป็นจ านวนมากท างานโดยอาศัยระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์กร
เหล่านี้จะมีความอ่อนแออย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อการที่จะถูกขัดขวางการท างานและการท า
อันตรายในรูปแบบต่างๆ 

ตัวอย่างเช่น ในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ.2003 ระบบเครือข่ายองค์กรและผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามบ้านได้
ถูกโจมตีอย่างรุนแรงจากวอร์มที่ชื่อว่า “SoBig.F” ที่ซึ่งแพร่กระจายมาพร้อมกับอีเมล์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น
แหล่งที่เปิดเผย วอร์มตัวนี้จะเข้ามาค้นหาที่อยู่ผู้ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดการส่ง อีเมล์ติดวอร์มอ
อกไปยังผู้ใช้เหล่านั้นจะส่งต่อๆ กันไปไม่มีที่สิ้นสุด วอร์มตัวนี้ได้สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามากกว่า 50 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมีผลท าให้ระบบการน าส่งข่าวสารบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในย่านกรุงวอชิงตันดีซีเป็นอัมพาต และท าให้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมากเต็มไปด้วย
อีเมล์วอร์ม ในปี ค.ศ.2004 องค์กร the Computer Security Institute ได้ร่วมมือกับ FBI (หน่วย
สอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา) ได้ตรวจพบว่าได้เกิดการสูญเสียเกี่ยวกับปัญหาการรักษาความ
ปลอดภัยและอาชญากรรมไซเบอร์ขึ้นราว 141,496,560 เหรียญใน 486 องค์กรในปีนั้น 

องค์กรต่างๆ มีทรัพย์สินข่าวสารที่อ่อนไหวต่อการถูกโจมตีที่จะต้องคอยระวังรั กษา ระบบ
เหล่านี้มักจะใช้เป็นที่จัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับข้อมูลการเสียภาษีส าหรับแต่ละคน ทรัพย์สิน
ทางการเงิน ประวัติการแพทย์ และรายงานทบทวนประสิทธิภาพทางการงาน ระบบเหล่านี้อาจจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างอ่ืนเช่นการปฏิบัติงานขององค์กร ความลับทางการค้า แผนการวางตลาดสินค้าใหม่และกล
ยุทธ์ทางการตลาด ระบบสารสนเทศของหน่วยงานรัฐอาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบอาวุธ การ
ปฏิบัติงานด้านการข่าว และเป้าหมายทางทหาร ทรัพย์สินที่เป็นระบบสารสนเทศนั้นมีมูลค่าสูงมากและ
อาจสร้างความกระทบกระเทือนอย่างใหญ่หลวงถ้าหากข้อมูลนั้นสูญหายไป ถูกท าลาย หรือตกไปอยู่ใน
มือของผู้ที่ไม่สมควร จากการศึกษาเม่ือเร็วๆ นี้พบว่าเมื่อระบบการรักษาความปลอดภัยขององค์กรขนาด
ใหญ่ถูกละเลยจะท าให้องค์กรนั้นสูญเสียมูลค่าทางการตลาดไปประมาณ 2.1 เปอร์เซ็นต์ภายในสองวัน 
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หลังจากที่ระบบรั่วไหล ซึ่งสามารถประมาณค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ประมาณ 1,650 ล้านเหรียญใน
มูลค่าหุ้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง 

การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมอย่างไม่เพียงพออาจจะสร้างปัญหาร้ายแรงในเรื่อง
ความรับผิดชอบทางการเงินต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น องค์กรธุรกิจไม่เพียงแต่จะต้องปกป้องรักษา
เฉพาะทรัพย์สินข่าวสารของตนเองเท่านั้นแต่ยังจะต้องปกป้องรักษาทรัพย์สินอันเป็นข่าวสารของลูกค้า 
พนักงาน และบริษัทคู่ค้าเอาไว้ด้วย ถ้าหากองค์กรธุรกิจไม่สามารถปกป้องรักษาความลับเอาไว้ได้ก็
อาจจะท าให้องค์กรธุรกิจจะต้องแสดงความรับผิดชอบอันเป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นหรือ
การถูกขโมยไป องค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบทางการเงินส าหรับความเสี่ยงและผลร้ายที่เกิดขึ้นถ้า
หากว่าไม่ได้ท าการปกป้องข้อมูลข่าวสารไว้ด้วยมาตรการอันสมควรในการป้องกันการสูญหายของ
ข่าวสารลับ ข้อมูลที่เสียหาย หรือความรั่วไหลในการรักษาความปลอดภัย กรอบการรักษาความปลอดภัย
และการควบคุมที่ดีที่สามารถปกป้องทรัพย์สินข่าวสารขององค์กรธุรกิจจะสามารถสร้างผลตอบแทนการ
ลงทุนที่ดีด้วย 

3.1 การตั้งกรอบการบริหารงานส าหรับการรักษาความปลอดภัยและการควบคุม 

ในการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมนั้นเทคโนโลยีไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะน ามาใช้ใน
การพิจารณา เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ปูพ้ืนฐานให้กับระบบสารสนเทศแต่ถ้าปราศจากซึ่งนโยบายการบริหาร
จัดการที่ชาญฉลาดแล้วแม้จะมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของการโจมตีทางไซเบอร์ที่ประสบความส าเร็จนั้นน่าที่จะสามารถป้องกันได้โดย
ใช้เทคโนโลยีที่มีใช้งานในขณะนั้น การไม่ให้ความสนใจอย่างเพียงพอของคนที่เกี่ยวข้องท าให้การโจมตี
เหล่านี้ประสบความส าเร็จ 

การปกป้องทรัพยากรสารสนเทศจะต้องประกอบด้วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยที่
มั่นคงและกฎที่น ามาใช้กลุ่มหนึ่งมาตรฐาน ISO 17799 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลส าหรับการรักษาความ
ปลอดภัยและการควบคุมได้กล่าวถึงค าแนะน าที่เป็นประโยชน์มาก มาตรฐานนี้ได้กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติที่
ดีที่สุดต่อการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ รวมทั้งนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัย การวางแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ การควบคุม
การเข้าถึง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสร้างหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในองค์กร 

3.2 ชนิดการควบคุมระบบสารสนเทศ 

การปกป้องทรัพยากรสารสนเทศจ าเป็นที่จะต้องมีการควบคุมที่ได้รับการออกแบบมาเป็น
อย่างดี ระบบคอมพิวเตอร์ถูกควบคุมด้วยการควบคุมทั่วไปและการควบคุมโดยโปรแกรมประยุกต์ การ
ควบคุมทั่วไป (general control) นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบการรักษาความปลอดภัย และ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัยของไฟล์ข้อมูลโดยทั่ วไปที่น ามาใช้ทั่วทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศโครงสร้างหลักไอทีขององค์กร โดยภาพรวมแล้วการควบคุมทั่วไปจะถูกน าไป
ประยุกต์ใช้กับโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
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ขั้นตอนการปฏิบัติด้วยคนที่ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมในการควบคุมขึ้นมาทั่วทั้งองค์กร การควบคุมโดย
โปรแกรมประยุกต์ (application control) เป็นการควบคุมเฉพาะส าหรับโปรแกรมประยุกต์แต่ละ
โปรแกรม เช่น ระบบการจ่ายเงินเดือนหรือระบบการประมวลผลค าสั่งซื้อสินค้า การควบคุมชนิดนี้
ประกอบด้วยการควบคุมตามลักษณะหน้าที่การท างานธุรกิจในแต่ละด้านและการควบคุมจากขั้นตอน
การท างานของตัวโปรแกรมเอง 

1) การควบคุมทั่วไป การควบคุมทั่วไป ได้แก่ การควบคุมซอฟต์แวร์ การควบคุม
กายภาพต่อฮาร์ดแวร์ การควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การควบคุมในการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูล การควบคุมในกระบวนการสร้างระบบ และการควบคุมในทางการบริหารงาน 

 

ตารางท่ี 9.1 การควบคุมทั่วไป 

ชนิดการควบคุม ค าอธิบาย 

การควบคุมซอฟต์แวร ์ เฝ้าตรวจการใช้ซอฟต์แวรร์ะบบและการป้องกันการเข้าถึงซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ทั่วไป
โดยไม่ได้รับอนญุาต ซอฟต์แวรร์ะบบเป็นส่วนที่ควบคุมทีม่ีความส าคัญท าหน้าที่ควบคุมฟังก์ชัน
การท างานท้ังหมดส าหรับโปรแกรมที่ประมวลผลข้อมลูและไฟล์ข้อมลูโดยตรง 

การควบคุมฮารด์แวร ์ ท าให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นั้นไดร้ับการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและการ
ตรวจสอบการท างานของอุปกรณต์่าง ๆ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควรได้รับการปกป้องเป็นกรณี
พิเศษต่อกรณไีฟไหม้และการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิและระดับความช้ืนอย่างแรง องค์กรที่ต้อง
อาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานก็จะต้องจัดให้มีการสรา้งข้อมูลส ารองหรือการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อท่ีจะสามารถให้บรหิารได้อย่างคงที ่

การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

ท าการควบคุมดูแลการท างานของฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าขัน้ตอนการปฏิบตัิการในรูป
ของโปรแกรมนั้นมีความต่อเนื่องสอดคล้องและถูกน าไปใช้งานอย่างถูกต้องในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูล งานนีไ้ด้แก่การควบคุมดูแลการตดิตั้งระบบงานประมวลผลและการปฏิบัติงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งการท าข้อมูลส ารองและขั้นตอนในการฟื้นสภาพข้อมลูส าหรับการ
ประมวลผลที่ไมเ่สร็จสิ้นลง 

การควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยข้อมลู 

ท าให้แน่ใจว่าไฟล์ข้อมูลอันมีค่าทางธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในดิสกห์รือในเทปจะไม่ถูกน าไปใช้งานโดยผู้
ที่ไม่ได้รับอนุญาต ถูกเปลีย่นแปลง หรือถูกท าลายในขณะที่ก าลังใช้งานหรืออยู่ในสื่อที่จัดเก็บ 

การควบคุมการสร้าง
ระบบ 

ท าการตรวจดูกระบวนการพัฒนาระบบงานในข้ันตอนต่างๆ เพื่อใหแ้น่ใจได้ว่าขั้นตอนเหล่านั้น
ได้รับการควบคมุและบริหารจัดการอย่างถูกต้อง การตรวจดูขั้นตอนการพัฒนาระบบและการ
บริหารจดัการในหลายขั้นตอนในระหว่างการพัฒนาระดับความสัมพนัธ์ของผู้ใช้ในแต่ละขั้นตอน
การพัฒนา การน าวิธีการประเมินค่าผลประโยชน์ต่อการลงทุนมาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้
ของระบบงาน การตรวจสอบควรพิจารณาการใช้ การควบคุมและเทคนิคการประกันคุณภาพ
ส าหรับการพัฒนาโปรแกรม และการทดสอบอย่างสมบูรณ์และตลอดทั่วท้ังขั้นตอนการพัฒนา 

การควบคุมในการ
บริหารจดัการ 

ท าการพัฒนามาตรฐาน กฎเกณฑ ์ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการควบคุมอย่างเป็นทางการเพื่อ
ท าให้แน่ใจว่าการควบคุมทั่วไปและการควบคุมประยุกต์นั้นได้รับการน าไปปฏิบัติและบังคับใช้
งานอย่างถูกต้องเหมาะสม 
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2) การควบคุมประยุกต์ การควบคุมประยุกต์ (Application controls) หมายความ 
ขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งที่เป็นระบบอัตโนมัติและแบบท าด้วยคน เป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้แน่ใจว่ามี
เพียงข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีความสมบูรณ์และเที่ยงตรงที่จะถูกประมวลผลโดยโปรแกรม
ประยุกต์ การควบคุมประยุกต์แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ การควบคุมส่วนน าเข้าข้อมูล การควบคุมการ
ประมวลผล และการควบคุมผลลัพธ์ 

การควบคุมส่วนน าเข้าข้อมูล (Input control) ท าการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือให้มีความเที่ยงตรง
และมีความสมบูรณ์เมื่อข้อมูลเหล่านั้นถูกป้อนเข้าสู่ระบบ กระบวนการควบคุมส่วนน าเข้าข้อมูล
ประกอบด้วย การตรวจสอบสิทธิข้อมูล การแปลงข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการจัดการกับข้อผิดพลาด 
การควบคุมการประมวลผล (processing controls) จะตรวจสอบความสมบูรณ์และความเที่ยงตรงของ
ข้อมลูในระหว่างการปรับปรุงข้อมูลการควบคุมการประมวลผลได้แก่ การควบคุมการประมวลผลทั้งหมด 
(Run control total) การจับคู่ด้วยคอมพิวเตอร์ (computer matching) และ การตรวจสอบโปรแกรม 
(Program edit checks) การควบคุมผลลัพธ์ (Output controls) เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบผลการ
ประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีความเที่ยงตรง สมบูรณ์ และได้รับการแจกจ่ายออกไปอย่าง
เหมาะสม  
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ตารางที ่9.2 การควบคุมประยุกต์ 
ชนิดการควบคุม ชนิดของการ

ควบคุมประยุกต์ 
ค าอธิบาย 

Control totals Input, 

processing 

มีการค านวณผลรวมทั้งหมดส าหรบัข้อมูลน าเข้าก่อนการน าข้อมูลเข้ามาจริงและ
การประมวลผลรายการธุรกรรม ผลรวมทั้งหมดนี้อาจมตีั้งแต่การนับจ านวน
เอกสารไปจนถึงการค านวณผลรวมทั้งหมดส าหรับแต่ละแถวข้อมลู เช่น ยอดขาย
รวมทั้งหมด (ส าหรบงานในรายการธุรกรรมทั้งหมด) โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะท า
การนับผลรวมจากรายการธุรกรรมท่ีน าเข้ามาหรือท าการประมวลผล 

Edit check Input ขั้นตอนการปฏิบตัิงานท่ีท าเป็นประจ าสามารถท่ีจะน ามาแกไ้ขข้อมูลน าเข้าเพื่อ
ค้นหาข้อผิดพลาดก่อนท่ีจะถูกน าไปประมวลผล รายการธุรกรรมทีไ่ม่สอดคล้อง
กับเง่ือนไขในการตรวจสอบจะถูกคัดลอก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจจะถูกตรวจสอบ
เพื่อให้แน่ใจว่ามันอยู่ในรูปแบบท่ีถูกต้อง (เช่น หมายเลขประจ าตัวประชาชนต้อง
เป็นตัวเลข 13 หลักซึ่งจะต้องไมม่ตีัวอักษรใดๆ มาปนอยูด่้วย) 

Computer 

matching, 

processing 

Input, process  ท าการจับคู่ข้อมลูน าเข้าข่าวสารทีถู่กบันทึกไว้ในแฟ้มข้อมูลหลักหรือไฟล์ชั่วคราว
และท าการจดบันทึกข้อมูลทีม่ีค่าไม่ตรงกันเอาไว้เพื่อท าการตรวจสอบในภายหลัง 
ตัวอย่างเช่นโปรแกรมที่ท าการจับคู่อาจจะท าการจับคู่บันทึกเวลาท างานของ
พนักงานกับแฟ้มข้อมูลหลัก รายการเงินเดือนของพนักงานใบลงเวลาที่ขาดหายไป
หรือมีการซ้ ากัน 

Run control total Processing, 

output 

ท าการตรวจสอบความสมดุลระหว่างรายการธุรกรรมท่ีถูกประมวลผลกับจ านวน
รายการธรุกรรมทั้งหมดน าเข้ามาหรือผลิตเป็นผลลัพธ์ออกไป 

Report 

distribution logs 

 Output จัดท าเอกสารเพื่อระบุใหท้ราบว่าผู้รบัรายงานท่ีได้รับอนญุาต ไดร้ับ
รายงาน เช็ค หรือ เอกสารส าคัญอื่นๆ เรียนร้อยแล้ว 

 

การควบคุมทุกชนิดที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้ถูกน าไปใช้งานจริงทั้งหมดในระบบสารสนเทศบางระบบ
ต้องการการควบคุมที่เข้มงวดมากกว่าระบบอ่ืนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความส าคัญของข้อมูลและวิธีการท างาน
ของโปรแกรมประยุกต์นั้นๆ 

3.3 นโยบายการรักษาความปลอดภัย 

องค์กรจ าเป็นต้องพัฒนานโยบายองค์กรที่มีความสอดคล้องกันที่ได้พิจารณาถึงธรรมชาติ
ของความเสี่ยงทรัพย์สินที่เป็นข่าวสารที่จ าเป็นต้องได้รับการปกป้อง และขั้นตอนการปฏิบัติและ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้ในการกล่าวถึงความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการสร้างและการตรวจสอบต่างๆ 

มีองค์กรเป็นจ านวนมากขึ้นที่ได้จัดตั้งหน้าที่การรักษาความปลอดภัยองค์กรอย่างเป็น
ทางการขึ้นมาเรียกว่า ซีเอสโอ (Chief security officer; CSO) กลุ่มผู้รับผิดชอบในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยจะให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้ เตือนให้ผู้บริหารมีความระแวดระวังต่อภัยคุกคามใน
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รูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเสียหายของอุปกรณ์ และบ ารุงรักษาเครื่องมือต่างๆ ที่ถูกเลือกให้มาท าหน้าที่
ในการรักษาความปลอดภัย ซีเอสโอมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัย
ขององค์กร 

นโยบายในการรักษาความปลอดภัย (security policy) ประกอบด้วยค าอธิบายที่จัดการ
เรียงล าดับความเสี่ยงของข่าวสารประเภทต่างๆ ระบุวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยที่สามารถ
ยอมรับได้ และระบุกลไกส าหรับการท าให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ทรัพย์สินข่าวสารส่วนใดที่มี
ความส าคัญมากที่สุดต่อองค์กร ใครในองค์กาคือคนที่สร้างและควบคุมข่าวสารเหล่านี้นโยบายในการ
รักษาความปลอดภัยอะไรบ้างที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้งานในการปกป้องข่าวสาร ผู้บริหารมีความ
ต้องการที่จะยอมรับระดับความเสี่ยงในระดับใดส าหรับทรัพย์สินแต่ละอย่าง องค์กรยินยอมที่จะสูญเสีย
ข้อมูลเครดิตของลูกค้าครั้งหนึ่งในทุกๆ 10 ปีหรือไม่ หรือว่าองค์กรจะพยายามสร้างระบบรักษาความ
ปลอดภัยอันใหญ่โตส าหรับข้อมูลเครดิตลูกค้าที่จะสามารถคงทนอยู่ได้ต่อภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น
ครั้งหนึ่งในทุกร้อยปีหรือไม่ ผู้บริหารจะต้องประเมินค่าว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าใดจึงจะประสบ
ความส าเร็จในการปกป้องรักษาความปลอดภัยในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

องค์กรรักษาความปลอดภัยมักจะควบคุมดูแลนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และนโยบาย
ในการก าหนดสิทธิผู้ เกี่ยวข้อง นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ (Acceptable use policy; AUP) 

ก าหนดการใช้งานที่ยอมรับได้ของทรัพยากรสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลขององค์กรรวมทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์พีซีและโน้ตบุ๊ค อุปกรณ์ไร้สาย โทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ต นโยบายนี้ควรที่จะท าให้
นโยบายขององค์กรมีความชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความรับผิดชอบของผู้ใช้ และการน า
อุปกรณ์และระบบเครือข่ายขององค์กรไปใช้เป็นการส่วนตัว นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ที่ดีจะ
ก าหนดการกระท าที่ยอมรับได้และท่ียอมรับไม่ได้ส าหรับผู้ใช้แต่ละคนและจะต้องระบุผลที่ตามมาส าหรับ
ผู้ที่ไม่ยินยอมปฏิบัติตาม 

นโยบายในการก าหนดสิทธิผู้เกี่ยวข้อง (Authorization policy) ก าหนดระดับท่ีต่างกันของ
การเข้าถึงทรัพยากรข่าวสารส าหรับผู้ใช้ในระดับที่ต่างกัน ระบบบริหารการก าหนดสิทธิผู้เกี่ยวข้อง 
(Authorization management systems) จะถูกจัดตั้งข้ึนในสถานที่และในช่วงเวลาที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาต
ให้เข้าถึงส่วนต่างๆ ของเซ็บไซต์หรือฐานข้อมูลขององค์กร ระดับดังกล่าวจะยินยอมให้ผู้ใช้แต่ละคน
เข้าถึงเฉพาะส่วนต่างๆ ของระบบที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้ โดยอาศัยข่าวสารที่จัดตั้งขึ้นมาตามกฎ
การเข้าถึงข้อมูล 

ระบบบริหารการก าหนดสิทธิผู้เกี่ยวข้องจะทราบอย่างชัดเจนว่าข่าวสารใดที่ผู้ใช้แต่ละคน
ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง เช่นระบบรักษาความปลอดภัยที่ยินยอมให้กลุ่มผู้ใช้สองกลุ่มสามารถเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความส าคัญ เช่น ระบบเงินเดือนพนักงาน ผลประโยชน์ และ
ประวัติทางการแพทย์ กลุ่มผู้ใช้กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยพนักงานทั้งหมดที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ
ทั่วไป เช่น การป้อนข้อมูลพนักงานเข้าสู่ระบบ ทุกคนที่มีรูปแบบการใช้งานนี้สามารถที่จะปรับปรุงข้อมูล
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ในระบบแต่จะไม่สามารถอ่านหรือปรับปรุงข้อมูลที่มีความส าคัญ เช่น เงินเดือน ประวัติทางการแพทย์ 
หรือข้อมูลรายได้ อีกรูปแบบหนึ่งใช้บังคับผู้บริหารระดับฝ่ายที่ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้แต่สามารถ
ที่จะอ่านข้อมูลทุกชนิดของพนักงานในฝ่ายของตนเองได้รวมทั้งเงินเดือนและประวัติทางการแพทย์ 
รูปแบบเหล่านี้ถูกก าหนดขึ้นมาโดยใช้กฎการเข้าถึงข้อมูลที่ซึ่งกลุ่มทางธุรกิจจะเป็นผู้ก าหนดมาให้ 
นอกจากนี้ยังจัดให้มีข้อบังคับการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเช่น ยินยอมให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถ
สอบถามเกี่ยวกับข่าวสารของพนักงานได้ทั้งหมดยกเว้นข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น เงินเดือน และประวัติ
ทางการแพทย ์

4. เทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับการรักษาความปลอดภัยและการควบคุม 

มีเครื่องมือและเทคโนโลยีเป็นจ านวนมากที่สามารถช่วยองค์กรธุรกิจปกป้องหรือเฝ้าตรวจต่อ
การบุกรุก เครื่องมือเหล่านี้ได้แก่การตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ไฟร์วอล ระบบตรวจจับผู้บุกรุก ซอฟต์แวร์ต้าน
ไวรัส และการเข้ารหัสข้อมูล นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือและวิธีการต่างๆ เพ่ือช่วยให้ซอฟต์แวร์ขององค์กร
มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นด้วย 

4.1 การควบคุมการเข้าถึง 
การควบคุมการเข้าถึง (access control) ประกอบด้วยนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ทั้งหมดขององค์กรที่น ามาใช้ในการป้องกันการเข้าสู่ระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งจากบุคคล
ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้สามารถเข้าสู่ระบบได้ผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตและจะต้องถูก
ตรวจสอบ การตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ (authentication) หมายถึงความสามารถที่จะรู้ได้ว่าผู้ใช้นั้นเป็น
บุคคลที่อ้างจริงหรือไม่ การควบคุมการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบมาให้อนุญาตเฉพาะผู้ที่
ได้รับอนุญาตสามารถเข้าใช้งานระบบหรือเข้าถึงข้อมูลโดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของการตรวจสอบ
สิทธิผู้ใช้ 

การตรวจสอบสิทธิผู้ใช้มักจะถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยการใช้ รหัสผ่าน (password) ที่รู้เฉพาะผุ้
ใช้ที่มีสิทธิเท่านั้น ผู้ใช้ทั่วไปใช้รหัสผ่านในการผ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (เรียกว่าการ “log-on” ล๊อก
ออนหรือ “log-in” ล๊อกอิน) และอาจจะใช้รหัสผ่านส าหรับการเข้าถึงระบบหรือไฟล์เฉพาะบางส่วนก็ได้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้มักจะลืมรหัสผ่านของตนเอง หรือใช้รหัสผ่านร่วมกัน หรือเลือกใช้รหัสผ่านที่ไม่
เหมาะสมที่สามารถเดา (โดยผู้อ่ืน) ได้โดยง่ายซึ่งเป็นการละเลยต่อการรักษาความปลอดภัย รหัสผ่าน
สามารถที่จะถูกแอบขโมยได้ถ้ามีการถ่ายทอดผ่านระบบเครือข่าย 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้น าไปสู่การแพร่ขยายของเว็บไซต์ที่มีการใช้รหัสผ่านในการ
ป้องกัน ถ้าหากผู้ใช้ก าหนดรหัสผ่านเดียวกันในการเข้าสู่ระบบต่างๆ มากกว่าหนึ่งระบบ และถ้าบังเอิญ
ว่าพวกแฮกเกอร์สามารถทราบรหัสผ่านนี้ได้ก็จะท าให้แฮกเกอร์สามารถเข้าสู่ระบบอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน 
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บางครั้งระบบงานอาจเลือกใช้ โทเก้น (token) เช่น สมาร์ทการ์ด (smart card) ในการ
เข้าถึงการควบคุม ค าว่าโทเก้นหมายถึงอุปกรณ์ทางกายภาพที่ท าหน้าที่เสมือนบัตรประจ าตัวที่ได้รับการ
ออกแบบให้ใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้แต่ละคน 

ตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ทางชีวภาพ (biometric authentication) เป็นการน าเทคโนโลยีใหม่ที่
สามารถเอาชนะข้อจ ากัดของการใช้รหัสผ่านในการตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ การตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ทาง
ชีวภาพนั้นใช้วิธีการตรวจวัดทางกายภาพหรือพฤติกรรมที่ท าให้แต่ละคนนั้นมีความเฉพาะตัว วิธีนี้จะท า
การวัดคุณลักษณะเฉพาะตัว เช่น ลายนิ้วมือ หน้าตาหรือม่านตากับรูปแบบที่จัดเก็บคุณลักษณะเหล่านี้
เพ่ือก าหนดว่ามีความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะทีตรวจพบกับคุณลักษณะที่จัดเก็บเอาไว้ ถ้าหากว่า
รูปแบบทั้งสองถูกต้องตรงกัน ผู้นั้นก็จะได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าสู่ระบบได้ เทคโนโลยีนี้มีราคาแพง
มากและการตรวจสอบลายนิ้วมือและเทคโนโลยีการรับรู้ใบหน้านั้นพ่ึงจะถูกน ามาใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัยเมื่อไม่นานมานี้ 

4.2 ไฟร์วอล  
ไฟร์วอล (firewall) ที่น ามาใช้ในการปกป้องผู้ที่ไม่มีสิทธิไม่ให้สามารถเข้ามาในระบบ

เครือข่ายส่วนตัวได้องค์กรธุรกิจเป็นจ านวนมากได้เปิดเผยระบบเครื อข่ายของตนเองเข้ากับระบบ
อินเทอร์เน็ตท าให้ไฟร์วอลยิ่งมีความส าคัญมมากยิ่งขึ้น ไฟร์วอลประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่
ควบคุมข้อมูลที่ไหลเข้ามาหรือถูกส่งออกไปภายนอก โดยปกติไฟร์วอลจะถูกวางไว้ระหว่างระบบ
เครือข่ายภายในองค์กรและระบบเครือข่ายภายนอกที่ไว้ใจไม่ได้ เช่นระบบอินเทอร์เน็ตแม้ว่าไฟร์วอล
อาจจะถูกน ามาใช้ในการป้องกันบางส่วนของระบบเครือข่ายออกจากส่วนอื่นของระบบเครือข่ายภายใน
องค์กรเองก็ได้ 

ไฟร์วอลท าหน้าที่เหมือนยามประตูที่ท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ใช้แต่ละคน
ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายที่ปกป้องอยู่ ไฟร์วอลระบุชื่อ หมายเลขที่อยู่ ไอพี (Internet 

Protocal address) โปรแกรมประยุกต์และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของข่าวสารที่ส่งเข้ามาในระบบ มันจะท า
การตรวจสอบข่าวสารนี้แล้วน ามาเปรียบเทียบกับกฎการเข้าใช้งานที่ได้ถูกป้อนใส่โปรแกรมไฟร์วอลโดย
ผู้บริหารระบบเครือข่าย ไฟร์วอลป้องกันการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่เข้าสู่หรือส่งออกนอกระบบ 
ช่วยให้องค์กรสามารถบังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลที่ไหลระหว่างระบบเครือข่าย
ภายในและระบบเครือข่ายที่ไม่สามารถไว้วางใจได้รวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ต 

ในองค์กรขนาดใหญ่ ไฟร์วอลมักจะตั้ งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการออกแบบไว้
เฉพาะและถูกแยกออกจากส่วนอ่ืนของระบบท าให้ข่าวสารที่เข้าสู่ระบบไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร
ส่วนตัวภายในระบบเครือข่ายได้โดยตรง เทคโนโลยีไฟร์วอลมีอยู่หลายชนิดได้แก่ static packet 

filtering, stateful inspection, Network Address Translation และ application proxy filtering 

เทคนิคต่อไปนี้ถูกน ามาใช้ผสมกันเพ่ือสร้างความปลอดภัยโดยไฟร์วอล 
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Pocket Filtering ท าการตรวจสอบเขตข้อมูลบางเขตที่ถูกก าหนดไว้ที่อยู่ใน ข้อมูลส่วนหัว 
(header) ของแพ็กเก็ตข้อมูลที่ไหลไปมาระหว่างระบบเครือข่ายที่ไว้ใจได้และระบบอินเทอร์เน็ต เทคนิค
นี้จะท าการตรวจข้อมูลแต่ละแพ็กเก็ตโดยแยกจากกัน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ไม่สามารถตรวจสอบ
การโจมตีในหลายรูปแบบได้ Stateful inspection เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมการรักษาความปลอดภัย
ด้วยการตรวจสอบว่าแพ็กเก็ต (ท่ีก าลังตรวจอยู่นั้น) เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับส่ง
ข้อมูลหรือไม่ มันจะจัดให้มีตารางในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแพ็กเก็ตข้อมูลต่างๆ แพ็กเก็ตจะได้รับ
การตอบรับหรือปฏิเสธขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่ได้รับอนุญาตหรือว่ามันเป็นเพียง
แพ็กเก็ตที่พยายามจะจัดตั้งการสื่อสารใหม่ข้ึนมา 

Network Address Translation (NAT) เป็นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมระดับการ
ป้องกันที่ท างานร่วมกับเทคโนโลยี static packet filtering และ stateful inspection เทคโนโลยี NAT 

จะปกปิดหมายเลขท่ีอยู่ไอพีของเครื่องคอมพิวเตอร์โฮสภายในองค์กรเพ่ือป้องกันโปรแกรมที่ท าการขโมย
หมายเลขที่อยู่ไอพีที่ท างานอยู่นอกขอบเขตของไฟร์วอลไม่ มันมาขโมยเอาหมายเลขไอพีไปได้และน า
หมายเลขไอพีนั้นกลับมาโจมตีระบบเครือข่ายองค์กร 

Application proxy filtering ท าการตรวจสอบเนื้อหาในแพ็กเก็ตของโปรแกรมประยุกต์ 
เครื่องพร๊อกซี่เซิร์ฟเวอร์ (proxy server) จะหยุดแพ็กเก็ตข้อมูลที่มีที่ก าเนิดภายนอกองค์กร ท าการ
ตรวจสอบมัน และจัดส่งให้กับเครื่องพร๊อกซี่ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของไฟร์วอล ถ้าผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกองค์กร
ต้องการที่จะสื่อสารกับผู้ใช้ที่อยู่ภายในองค์กร ผู้ใช้ภายนอกจะเริ่มต้นด้วยการ “คุย” กับเครื่องพร๊อกซี่
และเครื่องพร๊อกซ่ีจะสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ในท านองเดียวกันเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
อยู่ภายในองค์กรก็จะติดต่อกับเครื่องพร๊อกซ่ีเพ่ือสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร 

ในการสร้างไฟร์วอลที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารระบบจะต้องเขียนรายละเอียดและรักษา
กฎเกณฑ์ภายในในการระบุผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์ และหมายเลขที่อยู่ที่ได้รับอนุญาตหรือจะถูกปฏิเสธ 
ไฟร์วอลสามารถที่จะขัดขวางแต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ให้ระบบเครือข่ายปลอดภัยจากการ
โจมตีจากผู้บุกรุกภายนอกและควรที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการรักษาความ
ปลอดภัยทั้งองค์กร ในการจัดการกับปัญหาในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในระบบอินเทอร์เน็ตจ าเป็น
จะต้องมีการจัดตั้งนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติที่กว้างขวางขึ้น ผู้ใช้จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
และจะต้องมีการฝึกอบรมใฟ้ผู้ใช้ทุกคนมีจิตส านึกในเรื่องการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ 

4.3 ระบบการตรวจจับการบุกรุก 

นอกเหนือจากไฟร์วอลแล้ว ตัวแทนจ าหน่ายระบบการรักษาความปลอดภัยในเชิงพาณิชย์
ในปัจจุบันจะจัดให้มีเครื่องมือในการตรวจจับการบุกรุกและมีบริการต่างๆ ในการป้องกันต่อข้อมูลบน
ระบบเครือข่ายที่น่าสงสัยและพยายามที่จะเข้าถึงไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล ระบบตรวจจับการบุกรุก 
(Instruction detection systems) เป็นเครื่องมือที่มีขีดความสามารถในการเฝ้าตรวจตลอดเวลาที่ถูก
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วางไว้ในจุดที่มีความอ่อนไหวต่อการถูกโจมตีหรือเรียกว่าฮอทสปอท (hot spot) ของระบบเครือข่าย
องค์กรเพ่ือท าการตรวจจับและขัดขวางการบุกรุกอย่างต่อเนื่อง ระบบจะสร้างสัญญาณเตือนถ้าหากมัน
ตรวจพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยหรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ซอฟต์แวร์จะท าการตรวจสอบรูปแบบที่เป็นที่รู้จัก
ของวิธีการโจมตีในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง ตรวจดูว่าไฟล์ข้อมูลที่มีความส าคัญถูก
ลบทิ้งหรือถูกแก้ไขและท าการแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดมีพวกมือบอนหรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในระบบการ
บริหารซอฟต์แวร์ที่ท าการเฝ้าตรวจจะตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือค้นหาการโจมตีต่อระบบ
รักษาความปลอดภัย เครื่องมือส าหรับการตรวจจับผู้บุกรุกสามารถที่จะสร้างขึ้นมาให้เหมาะสมกับแต่ละ
ระบบงานได้เพ่ือที่จะปิดกั้นบางส่วนของระบบเครือข่ายที่มีความอ่อนไหวหรือมีความส าคัญมากถ้ามันถูก
เข้ามาใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

4.4 ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัส 

เทคโนโลยีในการป้องกันที่ได้รับการวางแผนไว้ใช้งานส าหรับทั้งส่วนบุคคลและส าหรับ
องค์กรจะต้องรวมถึงการต่อต้านไวรัสส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ซอฟต์แวร์ต่อต้ านไวรัสได้รับ
การออกแบบมาเพ่ือตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และดิสก์ให้ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ดังกล่าว
มักจะสามารถก าจัดไวรัสออกจากพ้ืนที่ที่ติดไวรัสแล้ว อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัสส่วนใหญ่จะมี
ประสิทธิภาพในการก าจัดไวรัสที่เป็นที่รู้จักแล้วในตอนที่พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมาเท่านั้น เพ่ือหั้งคงมี
ประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัสจะต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ 

4.5 การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายไร้สาย 

แม้ว่าจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่เทคโนโลยี WEP ก็สามารถจัดให้มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยบางส่วนให้แก่ระบบไวร์ไฟ ถ้าผู้ใช้เลือกที่จะเปิดให้ระบบนี้ท างาน องค์กรต่างๆ สามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยในระบบ WEP ได้ โดยการใช้งานระบบนี้ร่วมกับ
เทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัวเสมือนหรือ ระบบเครือข่ายเวอร์ชวลไปรเวตหรือวีพีเอ็น (Virtual private 

network; VPN) เมื่อมีการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายให้เข้ามาใช้งานข้อมูลภายในองค์กร 

ตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ Wi Fi ได้พัฒนามาตาฐานในการรักษาความปลอดภัยขึ้นมาใหม่ที่
ดีกว่าแต่ก่อน กลุ่ม Wi-Fi Alliance Industrial trade group ได้ร่วมกันออกข้อก าหนดเรียกว่า Wi-Fi 

Protected Access (WPA) ที่จะท างานร่วมกับสินค้าที่มีใช้ในระบบแลนไร้สายในอนาคตและสามารถ
ปรับปรุงอุปกรณ์ให้สามารถใช้มาตรฐาน 802.11 b ได้ด้วย WPA ได้ปรับปรุงในเรื่องการเข้ารหัสข้อมูล
ด้วยการทดแทนกุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัส (static encryption keys) ที่ใช้ในเทคโนโลยี WEP ด้วย
กุญแจส าหรับการเข้ารหัสที่ยาวกว่าขนาด 128 บิตที่ถูกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอท าให้การถอดรหัสแบบนี้ 
(โดยพวกแฮกเกอร์) ท าให้ยากขึ้นกว่าเดิม ในการท าให้ระบบการตรวจสอบสิทธิผู้ใช้มีความเข้มแข็งมาก
ขึ้นกว่าเดิม เทคโนโลยี WPA ได้จัดให้มีกลไกที่พัฒนามาจากระบบ Extensible Authentication 

Protocal (EAP) ที่ท างานร่วมกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส าหรับตรวจสอบสิทธิผู้ ใช้ที่ศูนย์กลาง ในการ
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ตรวจสอบสิทธิผู้ใช้แต่ละคนบนระบบเครือข่ายก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้คนนั้นสามารถเข้าสู่ระบบ
เครือข่ายได้ เทคโนโลยีนี้ยังจัดให้มีการตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ได้ทั้งสองระบบบนเครือข่ายเพ่ือให้ผู้ใช้ระบบ
ผ่านเครือข่ายไร้สายไม่ต้องถูกดึงเข้าไปในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่อาจจะขโมยตัวตนของผู้ใช้ไปได้ 
แพ็กเก็ตข้อมูลสามารถที่จะถูกตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของช่วงการสื่อสารบนเครือข่ายที่
ไม่ได้ถูกปลอมปนมาโดยพวกแฮกเกอร์ที่จะมาหลอกผู้ใช้ทั่วไป 

4.6 การพิสูจน์ตัวตนและการเข้ารหัสข้อมูล (Authentication and Encryption) 

การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือกระบวนการที่แสดงถึงความมั่นใจว่า ผู้ที่ต้องการ
ติดต่อสื่อสารเป็นบุคคลที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารด้วยจริง มิใช่ถูกปลอมแปลงมา โดยการพิสูจน์ตัวตน
สามารถด าเนินการให้ส าเร็จลงได้ จากผู้ส่งและผู้รับที่มีการแลกเปลี่ยนรหัสลับที่ทั้งคู่รู้กันเท่านั้น ข้อมูล
ข่าววสารที่จะส่งสื่อสารกันจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบข้อความที่ได้รับการเข้ารหัสท าให้อ่านไม่รู้เรื่อง 
โดยรหัสที่น ามาใช้เพ่ือขัดขวางการอ่านได้อย่างเข้าใจจากผู้อ่ืนจะเรียนกว่า การเข้ารหัส (encrytion) 
ข้อมูลข่าวสารต้นฉบับที่อยู่ในรูปแบบของข้อความที่อ่านรู้เรื่อง เรียกว่า Plaintext เมื่อน า Plaintext มา
ผ่านการเข้ารหัส เรียกว่า Ciphertext ในการเข้ารหัสจะมีการใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ เช่น สูตร ที่
ถูกน ามาใช้ร่วมกับคีย์ หรือกุญแจ โดยคีย์จะถูกน ามาใช้ร่วมกับอัลกอริทึมในการเข้ารหัสเพ่ือสร้าง 
Ciphertext และน ามาใช้ถอดรหัสจาก Ciphertext ให้กลับมาเป็น Plaintext หรือข้อความต้นฉบับ 

องค์กรเป็นจ านวนมากเลือกใช้วิธีเข้ารหัสข้อมูล (encryption) ในการปกป้องข้อมูลที่มี
ความส าคัญที่ท าการถ่ายทอดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายอ่ืนๆ การเข้ารหัสข้อมูลคือ
เทคนิคการโปรแกรมที่ท าการผสมข่าวสารเพ่ือป้องกันการเข้าถึงข่าวสารท าให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่
สามารถเข้าใจรูปแบบของข้อมูลที่ก าลังถ่ายทอดอยู่ในขณะนั้น ข่าวสารจะถูกเข้ารหัสด้วยการใส่ข้อมูล
ตัวเลขลับเรียกว่า กุญแจส าหรับเข้ารหัส (encryption key) เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดนั้นเกิดการผสม
กันอย่างไร้รูปแบบ (กุญแจรหัสนั้นประกอบด้วยข้อมูลจ านวนมากที่เป็นตัวหนังสือ ตัวเลข และสัญลักษณ์
ต่างๆ) ในการอ่านข้อมูล ข่าวสารที่ถูกเข้ารหัสนั้นจะต้องถูกถอดรหัสโดยใช้กุญแจส าหรับการถอดรหัสที่
สอดคล้องกับกุญแจส าหรับเข้ารหัส 

การเข้ารหัสข้อมูลนั้นมีทางเลือกอยู่มากมายแต่วิธีการที่ก าลังได้รับความนิยมในขณะนี้คือ
การใช้กุญแจเข้ารหัสสาธารณะโดยใช้เทคนิคกุญแจเข้ารหัสสาธารณะ (public key encryption) ซึ่ง
ประกอบด้วยกุญแจ 2 ตัวเรียกว่า กุญแจสาธารณะและกุญแจส่วนตัว กุญแจทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน
ในทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสโดยกุญแจสาธารณะสามารถถูกถอดรหัสได้โดยใช้กุญแจ
ส่วนตัว ในการส่งและรับข้อมูล ผู้สนทนาจะเริ่มต้นด้วยการสร้างกุญแจขึ้นมาคู่หนึ่งคือกุญแจสาธารณะ
และกุญแจส่วนตัว กุญแจสาธารณะจะถูกจัดเก็บไว้ในสารบัญทั่วไปส่วนกุญแจส่วนตัวจะต้องถูกเก็บไว้
เป็นความลับอย่างที่สุด ผู้ส่งข่าวจะท าการเข้ารหัสข่าวสารที่จะส่งมายังผู้รับโดยใช้กุญแจสาธารณะของ
ผู้รับ เมื่อผู้รับได้รับข่าวสารแล้วก็จะใช้กุญแจส่วนตัวของตนเองท าการถอดรหัสข่าวสารนั้น 



230  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401 

ความมั่นคงและปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

การเข้ารหัสข้อมูลนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการปกป้องข้อมูลที่ท าการถ่ายทอดผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายสาธารณะอื่นๆ เนื่องจากระบบเครือข่ายเหล่านี้มีความปลอดภัย
น้อยกว่าระบบเครือข่ายส่วนตัว การเข้ารหัสข้อมูลช่วยปกป้องการถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นการช าระเงิน 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต และเป็นการกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับความคงเส้นคงว่าของข่าวสารและ
การตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ ความคงเส้นคงวาของข่าวสาร (Message integrity) คือความสามารถในการ
ได้รับความไว้วางใจว่าข่าวสารที่ถูกจัดส่งมานั้นเดินทางมาถึงเป้าหมายที่ถูกต้องโดยไม่มีการถูกสร้าง
ส าเนาหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต 

วิธีการอีกสองวิธีส าหรับการเข้ารหัสข้อมูลบนระบบเครือข่ายที่ใช้กับเว็บได้แก่ SSL และ S-

HTTP วิธีการแรกเรียกว่า Secure sockets layer  (SSL) และรุ่นที่พัฒนาต่อมาเรียกว่า Transport 

layer security (TLS) เป็นโพรโตคอลที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยข่าวสารที่ถูกถ่ายทอดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้และผู้ให้บริการมีความสามารถในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลใน
ระหว่างที่ท าการสื่อสารระหว่างกันได้ภายในช่วงการสื่อสารที่ปลอดภัย ส่วนวิธี Secure hypertext 

transfer protocol (S-HTTP) เป็นโพรโตคอลอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตแต่มีข้อจ ากัดในการใช้งานอยู่เพียงเอกสารเว็บเท่านั้น ในขณะที่ SSL และ TSL นั้นสามารถ
เข้ารหัสข้อมูลได้ทุกชนิดที่ถูกส่งผ่านระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการ 

4.7 ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองดิจิตอล  
พระราชบัญญัติ the Electronic Signature in Global and National Commerce Act 

of 2000 ได้ก าหนดให้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) มีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกันกับ
ลายเซ็นที่อยู่ในรูปแบบปกติคือเซ็นด้วยปากกาลงบนกระดาษ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์คือโค้ดดิจิตอลที่ปะ
ติดเข้ากับข่าวสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และถูกส่งออกไปยังผู้รับ จะถูกน ามาใช้ในการตรวจสอบ
ที่มาและเนื้อหาของข่าวสารนั้นๆ ลายเซ็นดิจิตอลจัดให้มีวิธีการที่จะผูกมัดข่าวสารเข้ากับตัวผู้ส่งเพ่ือท า
หน้าที่เช่นเดียวกับการเซ็นหนังสือด้วยปากกา เพ่ือที่จะให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีผลในทางกฎหมาย
และน ามาใช้ในศาลได้ จะต้องมีคนบางคนที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าลายเซ็นนั้นเป็นของผู้ที่จัดส่งข้อมูล
มาให้และข้อมูลนั้นไม่ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังจากท่ีถูกเซ็นด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

ใบรับรองดิจิตอล (Digital certification) หมายถึงไฟล์ข้อมูลที่น ามาใช้ในการจัดตั้งการระบุ
ตัวตนของผู้ใช้และทรัพย์สินทางอิเล็กทรอนิกส์ในการปกป้องรายการธุรกรรมออนไลน์ ระบบใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ใช้บุคคลที่สามที่มีความน่าเชื่อถือเรียกว่า ผู้ตรวจสอบใบรับรอง (Certification 

authority; CA) ในการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ ระบบการตรวจสอบใบรับรองหรือ ซีเอสามารถที่จะถูก
ประมวลผลในฐานะที่เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งภายในองค์กรหรือโดยองค์กรภายนอก เช่น บริษัท VeriSign ซี
เอจะท าการตรวจสอบใบรับรองดิจิตอลในการระบบตัวตนผู้ใช้แบบออฟไลน์ ข่าวสารนี้จะถูกส่งเข้ามายัง
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของซีเอซึ่งจะท าการสร้างใบรับรองดิจิตอลที่ถูกเข้ารหัสประกอบด้วยข่าวสารส าหรับ
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การระบุตัวตนของเจ้าของ (ข่าวสารนั้น) และส าเนาของกุญแจสาธารณะของเจ้าของ ใบรับรองจะ
ตรวจสอบดูว่ากุญแจสาธารณะนั้นเป็นเจ้าของตัวจริงหรือไม่ ซีเอจะเปิดเผยกุญแจสาธารณะของตนเอง
ให้สาธารณะชนได้ทราบไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่พิมพ์ลงกระดาษหรือในระบบอินเทอร์เน็ต ผู้รับข่าวสารที่
ถูกเข้ารหัสนั้นจะใช้กุญแจสาธารณะของซีเอในการถอดรหัสใบรับรองดิจิตอลที่ผูกติดมากับข่าวสารนั้น 
ท าการตรวจสอบว่ามันถูกใช้โดย ซีเอ และจากนั้นก็จะได้รับกุญแจสาธารณะของผู้ส่งข่าวสารในการระบุ
ตัวตนซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้ในใบรับรองดิจิตอล ผู้รับจะใช้ข่าวสารนี้ในการส่งค าตอบรับที่เข้ารหัสกลับไปยังผู้
ส่งได้ ระบบใบรับรองดิจิตอลจะช่วยในกาตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของผู้ซื้อและสินค้าที่สั่งซื้อ
เพ่ือดูว่าใบรับรองดิจิตอลนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตและเป็นบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ก่อนที่
จะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูล โครงสร้างหลักส าหรับกุญแจสาธารณะ (Public key infrastructure; PKI) 

เป็นการใช้การเข้ารหัสโดยใช้กุญแจสาธารณะร่วมกับใบรับรองดิจิตอลได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐาน
ในการจัดให้มีระบบการตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ที่ปลอดภัย 

4.8 การท าให้ซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือ  

นอกเหนือจากการสร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพแล้ว องค์กร
ธุรกิจสามารถท าให้ระบบสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเพ่ือความสนใจให้กับความ
น่าเชื่อถือและคุณภาพของซอฟต์แวร์ คุณภาพของซอฟต์แวร์สามารถได้รับการปรับปรุงด้วยการใช้
ทรัพยากรมากยิ่งขึ้นในระว่างขั้นตอนต้นๆ ของการออกแบบซอฟต์แวร์ในขณะที่ยังสามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดได้ก่อนที่ซอฟต์แวร์นั้นจะถูกเขียนเป็นโปรแกรมขึ้นมา การทดสอบจะช่วยลดข้อผิดพลาด
ของซอฟต์แวร์ลงได้แม้ว่าจะไม่สามารถก าจัดข้อผิดพลาดออกไปได้โดยสิ้นเชิงก็ตาม ก่อนที่ซอฟต์แวร์จะ
ถูกเขียนเป็นโปรแกรม การทดสอบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เรียกว่า Walkthrough ซึ่งหมายถึงการทบทวน
ข้อก าหนดหรือเอกสารในการออกแบบโดยคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่ถูกคัดเลือกมาเป็นพิเศษ เมื่อเริ่มต้น
การเขียนโปรแกรม โค้ดจะต้องถูกทดสอบด้วยการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อสามารถ
ค้นพบข้อผิดพลาดก็จะใช้กระบวนการที่เรียกว่า debugging ในการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ 

โปรแกรมประยุกต์ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จะท าให้
เกิดความซับซ้อนในระดับใหม่ขึ้นมาส าหรับการทดสอบและการท าให้มีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ
ระดับสู ในเว็บไซต์ขนาดใหญ่ๆ เช่น Amazon.com หรือ eBay หรือ ETRADE นั้นประกอบไปด้วย
เครื่องเซิร์ฟเวอร์จ านวนหลายร้อยเครื่องและซอฟต์แวร์จ านวนมาก ท าให้กลายเป็นจุดอ่อนไหวขึ้นมา
มากมาย เว็บไซต์เหล่านี้จะต้องถูกสร้างขึ้นมาและท าการทดสอบมาเป็นอย่างดีเพ่ือท าให้แน่ใจได้ว่ามันมี
ความปลอดภัยและสามารถทนทานต่อการใช้งานที่อาจไม่ได้คาดหวังมาก่อนได้ 

การทดสอบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับระบบไร้สายท าให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ขึ้นมา 
โปรแกรมประยุกต์ทั้งแบบทั่วไปและแบบไร้สายถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบหลักเหมือนกันท าให้ปริมาณ
งานทั้งหมดในระบบคอมพิวเตอร์เหล่านี้ เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้แบบไร้สายได้เพ่ิม
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จ านวนมากยิ่งขึ้น เครื่องมือในการทดสอบปริมาณงานโดยอัตโนมัติที่ท าหน้าที่จ าลองระบบงานที่
ประกอบด้วยเว็บไร้สายจ านวนหลายพันไซต์และโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ตามปกติอีกจ านวนมากจะ
สามารถช่วยให้องค์การสามารถวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประสิทธิภาพของระบบงานของตนเองได้ 

 

 

สรุป 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้งานในองค์กรนั้น จึงต้องมีค่าใช้จ่ายด้านงานบ ารุงรักษา 
โดยเฉพาะมาตรการการบ ารุงรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยเป้าหมายหลักในด้านความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ลดความเสี่ยงและการหยุดชะงักจากการปฏิบัติกับระบบที่อาจ
เกิดขึ้นได้เสมอรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับ มั่นใจต่อความสามารถในการป้องกันข้อผิดพลาดและ
ความเชื่อมั่นในทรัพยากรข้อมูล มั่นใจต่อการไม่ถูกรบกวน หรือถูกขัดจังหวะในขณะปฏิบัติงานกับระบบ 

มั่นใจต่อนโยบายเพ่ือคุ้มครอง และความปลอดภัยตามกฎหมายและความเป็นส่วนตัว เทคโนโลยีมีการ
พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น อาชญากรก็ได้พัฒนาตัวเองให้สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ได้มากขึ้นเช่นกัน 
เทคโนโลยีได้สร้างสิ่งมีค่าแบบใหม่เข้ามาพร้อม ๆ กับวิธีการโจรกรรมใหม่ ๆ และวิธีการท าร้ายผู้อ่ืนแบบ
ใหม ่

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หมายถึงการกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายโดยน าคอมพิวเตอร์มาใช้
หรือกระท าต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นคือคอมพิวเตอร์อาจเป็นเป้าหมายที่อาจถูกละเมิดปัจจุบันมี
เครื่องมือและเทคโนโลยีเป็นจ านวนมากที่สามารถช่วยองค์กรธุรกิจปกป้องหรือเฝ้าตรวจต่อการบุกรุก 
เครื่องมือเหล่านี้ได้แก่การตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ไฟร์วอล ระบบตรวจจับผู้บุกรุก ซอฟต์แวร์ต้านไวรัส และ
การเข้ารหัสข้อมูล นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือและวิธีการต่างๆ เพ่ือช่วยให้ซอฟต์แวร์ขององค์กรมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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แบบฝึกหัด 

1. อธิบายถึงเป้าหมายหลักในด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

2. จงอธิบายถึงความเสี่ยงที่มีต่อระบบสารสนเทศ 

3. จงบอกขั้นตอนวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
4. ให้อธิบายเทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมได้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

 

รายวิชา  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
   

 

หัวข้อเนื้อหา 

  

1. ความหมายและความส าคัญจริยธรรม 

2. จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จริยธรรมส าหรับวิชาชีพไอทีและผู้ใช้ไอที 
4. กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. บอกความหมายและความส าคัญจริยธรรมได้ 
2. อธิบายจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารนเทศได้ 
3. อธิบายคุณลักษณะของจริยธรรมส าหรับวิชาชีพไอทีและผู้ใช้ไอทีได้ 
4. บอกกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา และซักถามในชั้นเรียน 

4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. ตัวอย่างจากหนังสือวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาและเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบต่อการเรียน 
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บทที่ 10 

จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเด็นจริยธรรมที่
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่จ าเป็นต้องพิจารณารวมทั้งเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหากไม่มีกรอบจริยธรรมก ากับไว้แล้ว สังคมย่อมจะเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่
สิ้นสุด รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่ใช้ระบบสารสนเทศจึงจ าเป็นต้อง
สร้างระบบความปลอดภัยเพ่ือป้องกันปัญหาพร้อมทั้งรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ความหมายและความส าคัญจริยธรรม 

 ค าจ ากัดความของจริยธรรมมีอยู่มากมาย เช่น “หลักของศีลธรรมในแต่ละวิชาชีพเฉพาะ” 

“มาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติในวิชาชีพที่ได้รับ” “ข้อตกลงกันในหมู่ประชาชนในการกระท าสิ่งที่
ถูกและหลีกเลี่ยงการกระท าสิ่งที่ผิด” หรืออาจสรุปได้ว่า จริยธรรม (Ethics) หมายถึง หลักของความถูก
และความผิดที่บุคคลใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ (Laudon & Laudon, 1999:105)  

จริยธรรม (Ethic) หมายถึง หลักพ้ืนฐานในการตัดสินความถูกหรือผิดที่แต่ละบุคคลน ามาใช้
อย่างอิสระในการเลือกหนทางปฏิบัติ หรือก าหนดพฤติกรรมของตนเอง เทคโนโลยีข่าวสารระบบ
สารสนเทศได้ท าให้เกิดค าถามใหม่ๆ ทางด้านจริยธรรมส าหรับทั้งบุคคลและองค์กรเนื่องจากได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรุนแรงและท าให้เกิดแรงกดดันต่อวิธีการกระจายอ านาจ การเงิน สิทธิ และ
ข้อบังคับในปัจจุบัน เทคโนโลยีข่าวสารก็เหมือนกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น เครื่องจักรไอน้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์ 
และวิทยุ คือช่วยให้สังคมก้าวไปข้างหน้าแต่ก็อาจถูกน ามาใช้ในการก่ออาชญากรรมและคุกคามต่อคุณค่า
อันดีงามที่สังคมยึดมั่นมายาวนาน การพัฒนาเทคโนโลยีข่าวสารสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนหลาย
กลุ่ม ในขณะที่คนอีกจ านวนหนึ่งอาจจะต้องตกเป็นผู้เสียประโยชน์ในทางตรงและทางอ้อม 

ประเด็นทางจริยธรรมในระบบสารสนเทศได้ท าให้เกิดความเร่งด่วนขึ้นมาโดยการเกิดขึ้นของ
ระบบอินเตอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและองค์กรดิจิตอลท าให้การ
ประกอบการบูรณาการ และการกระจายข่าวสารเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมาก ซึ่งเป็นการเปิดเผยความ
ห่วงใยอันใหม่เกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้ข่าวสารเกี่ยวกับลูกค้า การปกป้องความเป็นส่วนตัว และ
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 
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ประเด็นอ่ืนๆ ทางจริยธรรมที่เกิดข้ึนเนื่องจากระบบสารสนเทศรวมทั้งการจัดตั้งความรับผิดชอบ
ต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ระบบสารสนเทศ การก าหนดมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยในคุณภาพของ
ทางระบบที่ปกป้องความปลอดภัยให้และบุคคลและสังคม และการรักษาคุณค่าและสถาบันนั้นเป็นสิ่งที่
ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตในสังคมข่าวสารเมื่อมีการใช้งานระบบสารสนเทศเมื่อใดก็
ตาม ควรที่จะตั้งค าถามว่า  อะไรคือความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมต่อการกระท านั้นๆ 

ความสัมพันธ์ของหลักจริยธรรม(Ethics) สังคม(Social) และการปกครอง (Political) เป็น
สิ่งที่มีความผูกพันต่อสังคมอย่างเหนี่ยวแน่น ผู้บริหารระบบสารสนเทศมักจะพบกับทางสองแพร่งเมื่อ
พิจารณาตามหลักจริยธรรมที่ถูกสะท้อนออกมาในรูปของการโต้เถียงทางสังคมและการปกครอง ลอง
วาดภาพดูว่า ถ้าสังคมเปรียบเสมือนสระน้ าที่สงบนิ่งแห่งหนึ่งระบบนิเวศวิทยาอันซับซ้อน ณ สระน้ าแห่ง
นี้ก็คือความสมดุลของกลุ่มบุคคล และองค์กรปกครองแต่ละบุคคลรู้วิธีที่ตนจะต้องปฏิบัติภายในสระน้ าที่
สมดุลนี้เพราะสถาบันทางสังคม(ครอบครัว การศึกษา และองค์กร) ได้พัฒนากฎเกณฑ์อันทรงคุณค่าทาง
พฤติกรรมไว้ให้ปฏิบัติตาม และมีกฎหมายส าหรับการควบคุม ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยฝ่ายปกครอง
ที่ก าหนดพฤติกรรมและบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน สมมุติว่ามีผู้หนึ่งโยนก้อนหินลงไปที่กลางสระน้ าแห่งนี้
แต่แทนที่จะกลายเป็นก้อนหิน แต่กลายเป็นเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทรงพลังอ านาจซึ่งท าให้
เกิดการกระแทกแบบรุนแรงต่อสังคมที่สงบนิ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับสระน้ านั้นคือการกระเพ่ือมหรือ
ความสับสนอย่างมากมายนั้นเอง 
 1.1 กรอบความคิดเรื่องจริยธรรม 

 หลักปรัชญาเกี่ยวกับจริยธรรม มีดังนี้ (Laudon & Laudon, 1999) R.O. Mason และ
คณะ ได้จ าแนกประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น 4 ประเภทคือ ความ
เป็นส่ วนตั ว  (Privacy) ความถูกต้องแม่นย า  (Accuracy) ความเป็น เจ้ าของ  (Property) และ
ความสามารถในการเข้าถึงได้ (Accessibility) (O’Brien, 1999: 675; Turban, et al., 2001: 512) 

1) ประเด็นความเป็นส่วนตัว (Privacy)  
คือ การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับปัจเจก

บุคคล เช่น ความเป็นส่วนตัวของบุคคลต้องได้ดุลกับความต้องการของสังคม สิทธิของสาธารณชนอยู่
เหนือสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน  

สิทธิการรับรู้ข่าวสารและพันธกรณี (Information rights and obligations) แต่ละบุคคล
และองค์กรควรมีสิทธิในการรับรู้ข่าวสารอย่างไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเอง จะมีวิธี
ปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้อย่างไร และควรมีพันธกรณีหรือความรับผิดชอบอย่างไรต่อข้อมูลที่ตนเอง
ครอบครองอยู่ 

สิทธิส่วนบุคคล ( Privacy)  หมายถึงการที่บุคคลต้องการอยู่อย่างโดดเดี่ยว ปราศจากการ
ถูกจับตามองหรือการรบกวนใด จากผู้อ่ืนหรือองค์กรใดรวมทั้งองค์กรของรัฐ การอ้างสิทธิส่วนบุคคลยัง
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ครอบคลุมเข้าไปในสถานที่ท างาน พนักงานจ านวนหลายล้านคนก าลังถูกจั บตามองโดยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ (เรียกกันว่าอุปกรณ์ตรวจสอบไฮเทค) ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้คุกคามต่อสิทธิส่วนบุคคลด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายต่ าแต่มีประสิทธิภาพสูงยิ่ง 

สิทธิส่วนบุคคลได้รับการปกป้องในหลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา 
สหพันธรัฐเยอรมัน ประเทศไทย และอีกหลายประเทศในหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ในสหรัฐอเมริกา 
ธรรมนูญการปกครองข้อแรกได้กล่าวถึงเสรีภาพในการพูด  และข้อที่สี่กล่าวถึงสิทธิในการได้รับการ
ปกป้องจาการถูกตรวจค้นและการถูกยึดเอกสารหรือทรัพย์สินส่วนบุคคลโดยไม่มีเหตุผลอันควรรวมทั้ง
การรับประกันกระบวนการยุติธรรม 

กระบวนการยุติธรรมส่วนที่เรียกว่า Due Process ได้กลายเป็นกุญแจส าคัญในการก าหนด
นิยามของความเป็นส่วนตัวกระบวนการยุติธรรมก าหนดให้มีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายกลุ่มหนึ่งที่ก าหนด
รายละเอียดที่ชัดเจนในเรื่องการใช้งานข่าวสารส่วนบุคคลรวมทั้งการจัดให้มีกลไกในการร้องอุทธรณ์  
นิยามที่ชัดเจนอย่างหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมได้รับการอธิบายไว้ใน  กฎการปฏิบัติต่อข่าวสารโดย
ยึดหลักความเป็นธรรม (the Fair Information Practices Doctrine ) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาใน
ตอนต้นของทศวรรษที่ 1970 

กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริกาและยุโรปส่วนใหญ่มีพ้ืนฐาน
อยู่บนกฎการปฏิบัติต่อข่าวสาร อย่างเป็นธรรม ( Fair Information Practice; FIP ) ซึ่งได้รับการ
รายงานเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2516  โดยคณะที่ปรึกษาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ( US Department 

of Health, Education, and  welfare, 1973 ) การปฏิบัติต่อข่าวสารอย่างเป็นธรรมประกอบด้วย
กฎเกณฑ์พ้ืนฐาน 5 ข้อ ที่ก าหนดวิธีการรวบรวมและใช้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับส่วนบุคคล กฎการปฏิบัติ
ต่อข่าวสารอย่างเป็นธรรมมีพ้ืนฐานมาจากความสนใจร่วมกันระหว่างผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลและเจ้าของ
ข้อมูล  บุคคลทั่วไปที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีความสนใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการควบคุมรายการท างาน 
(Transaction) ส่วนผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมักจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือองค์กรของรัฐต้องการใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลทั่วไปเพ่ือช่วยให้การท ารายการเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์  ดังนั้นแต่ละคนจะยังคงให้ความ
สนใจกับข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้แล้วนั้นเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลจะไม่ถูกน าไปใช้ในการท างานอ่ืนโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ในปี ค .ศ . 1998 the Federal Commission (FCT) ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐได้กล่าวย้ าและขยายขอบเขตที่ก าหนดโดย FIP ออกไปเพ่ือการน าเสนอข้อแนะน า
ส าหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัวในระบบออนไลน์  

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับข่าวสารของ  FTC ถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับข่าวสารของ FTC ถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ในเดือนกรกฎาคม  ค.ศ. 1998 รัฐสภาสหรัฐได้ออก
กฎหมายชื่อ  the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)  ได้ก าหนดให้เว็บไซต์ต่างๆ 
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองของเด็กก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่อายุต่ ากว่า  13  ปี  
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FTC  ได้แนะน าให้มีการออกกฎหมายเพ่ิมเติมเพ่ือปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคออนไลน์ใน
เครือข่ายการโฆษณาที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้บริโภคเพ่ือน าไปสร้างรูปแบบการใช้งาน
และจะถูกน าไปใช้โดยองค์กรอ่ืนเพ่ือที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าออนไลน์เป้าหมาย ข้อแนะน าอ่ืนๆ เกี่ยวกับการ
ออกกฎหมายปกป้องการใช้งานออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นหมายเลขที่ใช้ระบุตัวตนของผู้บริโภค  เช่น  
หมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลขบัตรประชาชน, การปกป้องการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทาง
อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของแต่ละบุคคลนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองจากพระราชบัญญัติ  
COPPA,  และขีดจ ากัดของการใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลในการรักษาความปลอดภัย 

การปกป้องการเป็นส่วนตัวได้รับการเพ่ิมเติมเข้าไปในกฎหมายใหม่ๆ  ในการให้ความเป็น
อิสระในการให้บริการทางการเงินและการรักษาความปลอดภัยการบ ารุงรักษาและการถ่ายทอดข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพของแต่ละบุคคล พระราชบัญญัติ  the Gramm-Leach-Bliley Act of 1999 ซึ่งเลิกล้ม
ข้อจ ากัดก่อนหน้านี้ของการประกอบกิจการร่วมกันระหว่างธนาคาร บริษัทรักษาความปลอดภัยและ
บริษัทประกันภัย รวมทั้งการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน
ต่างๆ  สถาบันทางการเงินทุกแห่งจะต้องยินยอมให้ลูกค้าสามารถเลือกที่จะไม่ยินยอมให้มีการจัดการใช้
ข่าวสารร่วมกันกับบุคคลที่สามท่ีไม่ได้ประกอบธุรกิจร่วมกัน 

พระราชบัญญัติ the Health Insurance Portability and Accountability Act of  1996 

(HIPPA) ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่  14  เมษายน  ค.ศ. 2003  ได้รวมเอาการปกป้องความเป็นส่วนตัว 
เกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพเอาไว้ด้วย กฎหมายนี้ได้มีสิทธิแก่คนไข้ในการเข้าถึงบันทึกข้อมูลทาง
การแพทย์ของตนเองได้ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ที่สถานรักษาสุขภาพนั้นๆ  โรงพยาบาล หรือผู้ให้บริการประกัน
สุขภาพ และสิทธิในการอนุญาตในการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการปกป้องนี้  แพทย์  โรงพยาบาล  และ
สถานรักษาสุขภาพทั้งหลายจะต้องจ ากัดการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ไว้ในระดับต่ าที่สุดเพ่ือที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ 

ความท้าทายความเป็นส่วนตัวบนระบบอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้ท าให้เกิด
ความท้าทายใหม่ขึ้นมาในเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล ข่าวสารที่ถูกส่งผ่าน
เครือข่ายขนาดใหญ่นี้อาจเดินทางผ่านระบบคอมพิวเตอร์มากมายหลายระบบก่อนที่จะเดินทางไปยัง
เป้าหมาย ระบบคอมพิวเตอร์แต่ละระบบมีขีดความสามารถที่จะเฝ้าตรวจ ยึดเอาไว้ หรือบันทึกข่าวสาร
ทุกชนิดที่ไหลผ่านตัวเครื่องไป 

มีความเป็นไปได้ที่จะท าการบันทึกกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ  รวมทั้งนิวส์กรุ๊ปแบบออนไลน์
หรือแฟ้มข้อมูลต่างๆ  ที่ผู้ใช้เข้าไปใช้งาน เว็บไซต์หรือเว็บเพจผู้ที่ใช้เข้าไปเยี่ยมชม และสิ่งที่ผู้ใช้นั้นได้
เข้าไปตรวจสอบหรือซื้อผ่านเว็บ กิจกรรมการเฝ้าตรวจและการติดตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ  นี้
เกิดข้ึนเป็นลักษณะงานเบื้องหลังท าให้ผู้ใช้ไม่มีโอกาสทราบได้เลยว่าได้เกิดกิจกรรมลับๆ  อะไรขึ้นมาบ้าง 
เครื่องมือที่ใช้เฝ้าตรวจกิจกรรมบนเว็บได้กลายเป็นเครื่องมือที่นิยมน ามาใช้อย่างกว้างขวางเนื่องจาก
เครื่องมือนี้จะช่วยให้องค์กรได้ทราบว่ามีใครบ้างที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของตนเองและสามารถทราบ
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วิธีการจัดการเพ่ือให้เว็บไซต์ของตนเองสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้ถูกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ผู้จัดตั้ง
เว็บไซต์เดี๋ยวนี้สามารถที่จะเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เขาเฝ้าดูพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของแต่ละ
บุคคลและกลุ่มต่างๆ  ในขณะที่เขาก าลังเยี่ยมชมเว็บและท าการซื้อสินค้า  ปัจจุบันนี้ความต้องการ
ข่าวสารของแต่ละบุคคลแทบจะเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่ไม่รู้จักเพียงพอเลยทีเดียว 

เว็บไซต์ต่างๆ  สามารถเรียนรู้คุณลักษณะเฉพาะที่ใช้ระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชมเว็บของตนได้
ถ้าผู้เยี่ยมชมสมัครใจที่จะลงทะเบียนที่เว็บนั้นเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการหรือเพ่ือให้ได้รับการบริการอย่าง
หนึ่งอย่างใดโดยไม้ต้องช าระเงิน เช่น การได้รับข่าวสารต่างๆ  เว็บไซต์สามารถที่จะยึดเอาข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมโดยใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้ (Cookie) 

คุ้กกี้เป็นแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่ฝากไว้ที่หน่วยบันทึกข้อมูล (ฮาร์ดดีสก์) ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์บางแห่ง คุ้กกี้จะระบุซอฟต์แวร์บนบราวเซอร์ของผู้ใช้
และติดตามการเยี่ยมชมในเว็บไซต์นั้นๆ  เมื่อผู้ใช้กลับมายังเว็บไซต์เดิมที่ท าการบันทึกคุ้กกี้เอาไว้  
ซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์นั้นจะท าการค้นหาคุ้กกี้จะทราบว่า (จากข้อมูลในคุ้กกี้) กิจกรรมใดที่ผู้ใช้นั้นได้ท า
ไว้ในอดีตบ้าง ซอฟต์แวร์นี้อาจจะท าการปรับปรุงข้อมูลในคุ้กกี้ตัวเดิมให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับกิขกรรมที่ผู้ใช้เลือกปฏิบัติในขณะนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านซื้อหนังสือไปสักเล่มหนึ่งจากเว็บไซต์
ของ Amazon.com และย้อนกลับมาที่เว็บไซต์นี้อีกครั้งหนึ่งโดยใช้โปรแกรมบราวเซอร์ตัวเดิม เว็บไซต์นี้
จะต้อนรับท่านด้วยชื่อของท่านเอง (ซึ่งได้ให้เอาไว้เมื่อเข้ามาเยี่ยมชมครั้งก่อน) พร้อมกับแนะน าหนังสือ
ใหม่ๆ ให้แก่ท่านโดยอาศัยข้อมูลหนังสือที่ท่านได้ซื้อไปแล้ว ดับเบิลคลิก (ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้) ใช้คุ้ก
กี้ในการสร้างเอกสารเฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดของการซื้อสินค้าออนไลน์และใช้ในการตรวจสอบ
พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ 

2) ประเด็นความถูกต้องแม่นย า (Accuracy)ได้แก่ ความถูกต้องแม่นย าของการเก็บ
รวบรวมและวิธีการปฏิบัติกับข้อมูลสารสนเทศ 

3) ประเด็นของความเป็นเจ้าของ (Property)คือ กรรมสิทธิ์และมูลค่าของข้อมูล
สารสนเทศ (ทรัพย์สินทางปัญญา)  ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดย
ปัจเจกชน หรือนิติบุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายความลับทางการค้า 
และกฎหมายสิทธิบัตร 

 ลิขสิทธิ์ (Copyright) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมายถึง สิทธิ์แต่ผู้เดียวที่จะ
กระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการป้องกันการคัดลอกหรือท าซ้ าใน
งานเขียน งานศิลป์ หรืองานด้านศิลปะอ่ืน ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวลิขสิทธิ์ทั่วไปมีอายุห้าสิบปีนับแต่
งานได้สร้างสรรค์ขึ้น หรือนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรกในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีอายุ
เพียง 28 ปี 
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 สิทธิบัตร (Patent) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 หมายถึง หนังสือส าคัญที่ออก
ให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์มีอายุยี่สิบปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตร ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะคุ้มครอง 17 ปี 

สิทธิความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน(Property rights) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันจะได้รับการปกป้องอย่างไรในสังคมดิจิตอลซึ่งการค้นหาหรือติดตามความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น
กระท าได้ยากยิ่ง แต่การเพิกเฉยต่อสิทธิดังกล่าวกลับกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา  ระบบสารสนเทศร่วม
สมัยแม้ไม่มีเจตนาแต่ก็ได้ท้าทายต่อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ให้ การ
ป้องกันสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยบุคคลหรือองค์กร 
ระบบสารสนเทศได้ท าให้การปกป้องทรัพย์สินประเภทนี้กระท าได้ยากมากเนื่องจากข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถถูกท าส าเนาและเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว การ
ป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาสามารถกระท าได 3 รูปแบบคือ ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 

ความลับทางการค้า สินค้าใดก็ตามที่เกิดข้ึนจากการใช้สติปัญญาในการคิดค้นขึ้นมา เช่น 
สูตรการค านวณ อุปกรณ์ รูปแบบหรือการดัดแปลงความหมายของข้อมูล ที่ท าขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์
ในทางธุรกิจเรียกว่าเป็น ความลับทางการค้า ซึ่งไม่รวมถึงสิ่งที่น ามาจากสาธารณสมบัติ ซอฟต์แวร์ที่มีค า
ประพันธ์ หรือส่วนที่มีคุณสมบัติเฉพาะต่างๆก็สามารถถือได้ว่าเป็นความลับทางการค้า กฎหมายทั่วไปที่
ปกป้องความลับทางการค้ามักจะหมายถึงการปกป้องสิทธิความเป็นเจ้าของในแนวความคิดท่ีน ามาใช้ ซึ่ง
อาจน าไปสู่ความเป็นเจ้าของต าหรับแต่เพียงผู้เดียวก็ได้ 

ลิขสิทธิ์ หมายถึงการได้รับสิทธิในการปกป้องของผู้ที่เป็นผู้สร้างหรือประดิษฐ์สิ่งนั้นขึ้นมา
ด้วยสติปัญญาของตนเองต่อการคัดลอกหรือท าส าเนาโดยผู้อ่ืนไม่ว่าจะโดยวัตถุประสงค์ใดๆ ตลอดชั่ว
ชีวิตของผู้ที่เป็นเจ้าของนั้น และขยายต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 70 ปีภายหลังจากที่เจ้าของได้เสียชีวิตไป
แล้วส าหรับงานที่เป็นเจ้าของโดยสถานประกอบการกฎหมายให้ความคุ้มครองไว้ 95 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้
คิดค้นขึ้นมา กฎหมายฉบับแรกที่กล่าวถึงลิขสิทธิ์คือ The Federal Right Act of 1790 ซึ่งต่อมาไดมี
การจัดตั้งส านักงานส าหรับการจดทะเบียนและบังคับการปกป้องลิขสิทธิ์ขึ้นมารองรับ ในปัจจุบันรัฐสภา
สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายเพ่ิมเติมหลายฉบับเพ่ือขยายขอบเขตการปกป้องลิขสิทธิ์ให้ครอบคลุมใน
เรื่อง หนังสือ วารสาร ค าบรรยายหรือการสอน การแสดงละคร การแสดงมหรสพ แผนที่ ภาพวาด งาน
ศิลป์ และภาพยนตร์ทุกชนิด วัตถุประสงค์หลักของการออกกฎหมายคุ้มครองก็เพ่ือสนับสนุนการสร้าง
งานใหม่ๆ  

4) ประเด็นของความเข้าถึงได้ (Accessibility)คือ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้
และการจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ  
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1.2 แนวโน้มทางเทคโนโลยีที่เปิดประเด็นการขัดแย้งกับหลักจริยธรรม 

ประเด็นทางจริยธรรมได้มีมานานก่อนหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เพ่ิมระดับความกังวลเกี่ยวกับจริยธรรม ท าให้เกิดความสิ้นเปลืองในการจัดการทางสังคมที่
มีอยู่แล้ว และท าให้กฎหมายบ้างส่วนล้าสมัยหรือถูกท าให้หมดความส าคัญลงอย่างมาก แนวโน้มทาง
เทคโนโลยีหลัก 4 ประการที่รับผิดชอบต่อความเหนื่อยยากทางจริยธรรม 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการประมวลผลเป็นสองเท่าในทุก 18 เดือนได้ท าให้องค์กรส่วนใหญ่
น าระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในกระบวนการจัดการหลักของการผลิตสิ้นค้าและบริการ 
ผลที่เกิดตามมาคือองค์กรได้ผูกมัดตนอย่างแน่นหนาเข้ากับระบบฯ ท าให้เกิดความผิดพลาดของระบบฯ 
และข้อมูลที่มีคุณภาพต่ าส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประสิทธิภาพขององค์กรยิ่งกว่านั้น ความล้ม
เลวของระบบการประมวลผลบางส่วนท าให้มวลชนเกิดความตื่นตระหนกต่อระบบอ่ืนที่มีความส าคัญต่อ
ประชาชนโดยส่วนรวมแม้ว่าระบบเหล่านั้นจะยังใช้งานได้ตามปกติก็ตามกฎเกณฑ์ของสังคมและ
กฎหมายก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับความผูกพันที่แน่นแฟ้น และมาตรฐานที่ท าให้เกิดความ
เที่ยงตรงและความไว้วางใจได้ของระบบสารสนเทศยังไม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปหรือยังไม่ได้รับการ
น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้อมูลและราคาที่ลดลงอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุส าคัญ
ที่ท าให้เกิดการกระจายตัวอย่างมากมายของฐานข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ข้อมูลของลูกจ้าง ลูกค้า หรือ
ผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต) ที่เก็บรักษาโดยองค์กรของรัฐและเอกชนทั่วไป ความก้าวหน้าในการเก็บ
รักษาข้อมูลท าให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลท าให้ได้ราคาที่สูงมากแต่กลับมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง ราคา
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลในปัจจุบันนั้นต่ ามากจนกระทั่งร้านค้าเล็กๆ แห่งหนึ่งสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้า
ทุกคนในเมืองระดับมหานครได้อย่างสบาย 

ลองนึกถึงวิธีการที่ท่านสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับตัวท่าน เช่น การซื้อสิ้นค้าด้วยบัตร
เครดิต การใช้โทรศัพท์ การสมัคเป็นสมาชิกนิตยสาร การเช่าวีดีโอ การซื้อสิ้นค้าทางไปรษณีย์ บันทึก
รายการธนาคาร ข้อมูลในหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและส่วนกลาง(รวมทั้งข้อมูลทางศาลและข้อมูล
บันทึกของต ารวจ) เมื่อน าข้อมูลเหล่านี้เข้ามารวมไว้ด้วยกันและจัดการอย่างเหมาะสมแล้วนอกจาก
ข่าวสารเหล่านี้จะสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตของท่านแล้วมันยังสามารถบงบอกถึงนิสัยการขับ
รถยนต์ รสนิยมความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ และความสนใจในทางการเมืองได้อีกด้วย ซึ่งอาจถูกน าไปใช้
หาผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย 

องค์กรที่เก่ียวข้องกับการค้าขายสินค้าที่จะซื้อข้อมูลที่ต้องการเหล่านี้จากแหล่งต่างๆเองช่วยให้
สามารถเจาะเข้ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้ เช่น ถ้าท่านซื้อสินค้าชั้นสูงจากร้านหนึ่ง ข้อมูลของท่านอาจถูก
ส่งต่อ(ขายหรือแลกเปลี่ยน) ไปยังฐานข้อมูลของร้านอ่ืนที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน  

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์จ านวนมากที่อนุญาตให้ ดับเบิ้ลคลิก (www.boubleclicke.net) ซึ้งเป็น
บริษัทตัวแทนทางโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ

http://www.boubleclicke.net/
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ตนเองได้เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนรายได้จากการขายโฆษณาโดยขึ้นอยู่กับข่าวสารที่ดับเบิลคลิกสามารถ
รวบรวมได้ ดับเบิลคลิกใช้ข่าวสารนี้ในการสร้างรูปแบบเว็บไซต์ของผู้ใช้แต่ละคน และจะเพ่ิมรายละเอียด
เข้าไปเรื่อยๆ เมื่อผู้ใช้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่สมาชิกดับเบิลคลิก เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานขึ้นดับเบิล
คลิกจะสามารถสร้างเป็นเอกสารที่บันทึกเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้ใช้และนิสัยในการใช้คอมพิวเตอร์บน
เว็บไซต์ซึ่งจะสามารถน าไปขายให้แก่องค์กรต่างๆ เพ่ือช่วยให้สามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายการขาย
โฆษณาทางเว็บไซต์ให้เที่ยงตรงได้มากยิ่งขึ้น 

1.3 การวิเคราะห์ตามหลักจริยธรรม แต่ละบุคคลจะมีวิธีการวิเคราะห์และหาเหตุผลเมื่อต้อง
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมได้ตามขั้นตอนห้าขั้นต่อไปนี้ 

1. แยกแยะและอธิบายข้อเท็จจริงให้ชัดเจน พยายามค้นหาข้อเท็จจริงว่าใครได้ท าอะไรต่อ
ใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร ความประหลาดใจอาจเกิดขึ้นได้เมื่อพบว่าข้อเท็จจริงในหลายๆ
เหตุการณ์ที่ได้รับจากรายงานเบื้องต้นนั้นไม่ถูกต้องซึ่งเมื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะพบวิธีแก้ไข
ปัญหาข้อนั้นๆด้วย และบางครั้งก็ช่วยให้ฝ่ายตรงข้ามมีความเข้าใจในข้อเท็จจริงร่วมกัน 

2. ก าหนดความขัดแย้งหรือทางเลือกและแยกแยะค่านิยมระดับสูงที่เข้าเกี่ยวข้อง ประเด็น
ทางจริยธรรม สังคม และการปกครองมักจะอ้างอิงถึงค่านิยมในระดับสูงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้ง
มักจะอ้างว่าก าลังไขว่คว้าหาค่านิยมในระดับสูง เช่น ความเป็นอิสระ ความเป็นส่วนตัว การปกป้อง
ทรัพย์สิน และระบบการค้าเสรี เป็นต้นโดยทั่วไปหลักจริยธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางสองแพร่ง คือ
ทางเลือกที่สนับสนุนค่านิยมที่แตกต่างกัน เช่น การที่ร้านค้าต้องการขยายตลาด การค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่คนทั่วไปต้องการปกป้องสิทธิส่วนตัว 

3. ระบุผู้มีส่วนได้เสีย  หลักทุกข้อของจริยธรรม สังคม และการปกครองจะต้องมีผู้มีส่วนได้
เสียอยู่เสมอ หมายถึงผู้ที่ให้ความสนใจแก่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ต่อสิ่งที่ได้ลงทุนไปแล้ว การค้นหากลุ่มคน
นี้ให้พบจะสามรถช่วยในการออกแบบหนทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมได้ในภายหลัง 

4. ระบุทางเลือกที่สามารถยอมรับได้ ในบางครั้งอาจพบว่าไม่มีทางเลือกใดเลยที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ทุกข้อ อย่างไรก็ตาม ทางเลือกบางอย่างก็ดูดีกว่าทางเลือก
อ่ืนๆ บางครั้งการใช้หนทางแก้ปัญหาที่ดีหรือใช้ทางแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับจริยธรรมอาจจะไมท าให้
เกิดความสมดุลต่อสิ่งที่จะเกิดตามมาแก่กลุ่มผู้สนับสนุน 

5. ระบุผลที่อาจจะเกิดตามมาจากทางเลือกที่มี   หนทางเลือกบางอย่างอาจถูกต้องตาม
หลักจริยธรรมแต่อาจกลายเป็นความสูญเสียต่อสิ่งอ่ืน ในขณะที่ทางเลือกอ่ืนอาจมีความเหมาะสมเฉพาะ
กรณีซ่ึงอาจไม่สามารถน าไปใช้ในกรณีอ่ืนได้ 
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2. จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความนิยมใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ท าให้ผู้ ใช้
คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวแบบออนไลน์ได้เป็นจ านวนมาก ความ
ไว้วางใจระบบสารสนเทศมีมากท าให้มีความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ผิดมากขึ้น 

2.1 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม 

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ประเด็นด้าน
จริยธรรมให้ความสนใจมากขึ้น พลเมืองมีแรงจูงใจในการท าผิดศีลธรรมมากขึ้น โดยแนวโน้มของ
เทคโนโลยีที่เป็นสาเหตุหลักคือ 

2.1.1 สมรรถนะในการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้
หลายองค์กรน าระบบสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจหลักขององค์กรมากขึ้น ท าให้ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบต้องพ่ึงพาระบบมากขึ้น เสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัว อีกทั้งคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลลดลง 

2.1.2 ต้นทุนของแหล่งจัดเก็บข้อมูลลดลงแต่ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บที่สูงขึ้น เป็นผลให้
องค์กรจัดเก็บข้อมูลแยกย่อยแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น เช่น กลุ่มลูกค้าทั้งหมด และกลุ่มลูกค้าส าคัญ เป็นต้น 
ท าให้ละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้ามีต้นทุนต่ า และได้ผลมากขึ้น นอกจากนี้แหล่งจัดเก็บต้นทุนต่ า 
ท าให้บริษัทขนาดเล็ก สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้เช่นกัน 

2.1.3 ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ข้อมูล  เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี
ความก้าวหน้ามากขึ้น ท าให้ผู้บริหารเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น (ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและบุคคล
ทั่วไป)  

2.1.4 ความก้าวหน้าของระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ท าให้การขโมยข้อมูลจาก
เครือข่ายท าได้ง่ายขึ้น 

2.2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมที่ขัดหลักจริยธรรม 

ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ช ท าให้หลายองคืกรมีความกังวล
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสม การักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนการป้องกัน
ทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็น การหาผู้รับผิดชอบเมื่อมีผู้ได้รับความเสียหาย
จากการใช้ระบบสารสนเทศในทางที่ผิดด้วย อีกทั้งยังพบพฤติกรรมหลายอย่างที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หลาย
กลุ่มกระท ากันอย่างกว้างขวางโดยไม่ค านึงถึงหลักจริยธรรม เช่น  

1. หลายองค์กรมีการติดตามและตรวจจับการใช้งานอีเมล์และการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ  
ของพนักงาน 

2. ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอัพโหลดและดาวน์โหลดเพลง ภาพยนตร์ และซอฟต์แวร์โดยไม่เสีย 

ค่าใช้จ่าย 
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3. หลายองค์กรนิยมใช้วิธีการโฆษณาสินค้าด้วยการส่งอีเมล์ในลักษณะ Spam mail 

4. แฮคเกอร์เจาะเข้าไปในระบบฐานข้อมูลของสถาบันการเงินเพ่ือขโมยข้อมูลลูกค้า 

5. นักศึกษาดาวน์โหลด e-book ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกอบการเรียนได้จากเน็ต 

6. Web Server มีการบันทึกไฟล์ Cookies ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม เพ่ือ 

จดจ าและบันทึกการเข้าใช้เว็บไซต์ 
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม สังคม และการเมือง 

จริยธรรม สังคม และการเมือง มีความสัมพันธ์กันแบบส่งผลกระทบต่อกันในลักษณะ
ระลอกคลื่น  โดยการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนั้น นอกจากต้องยึดถือหลักจริยธรรมตามวัฒนธรรมของ
แต่ละท้องถิ่นแล้ว ทางด้านการเมืองหรือรัฐบาล ยังได้ออกกฎหมายที่โดยทั่วไปจะครอบคลุมหรือ
สอดคล้องกับจริยธรรม หากมีเทคโนโลยีใหม่หรือระบบสารสนเทศใหม่เกิดขึ้น ผลกระทบเริ่มจากตัว
บุคคลที่อาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจท าสิ่งที่ก้ ากึ่งระหว่างความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง
ด้านจริยธรรม  จากนั้นส่งผลกระทบไปยังสังคมที่ยังไม่สามารถตัดสินใจในประเด็นใหม่ได้เช่นกั น  
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิทธิโดยชอบธรรมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

2.3.1 สิทธิทางด้านสารสนเทศ (Information Rights) 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางด้านสารสนเทศที่ส าคัญคือ “ความเป็นส่วนตัว 

(Privacy)” โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ  ความเป็นส่วนตัวทางกายภาพ  และ  ความเป็นส่วนตัวทางด้าน
สารสนเทศ 

2.3.2 สิทธิในการเป็นเจ้าของ (Property Rights) 
เป็นการพิจารณาว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ที่ถูกคิดค้นและสร้างขึ้น จะได้รับการ

ปกป้องอย่างไรในสังคมยุคดิจิตอล เพ่ือไม่ให้เกิดการคัดลอก ท าซ้ า หรือเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญา
ดังกล่าวได้ ปัจจุบันการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญามี 3 ประเภท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า 
สิทธิบัตร 

2.3.3 ความรับผิดชอบและการควบคุม (Accountability and Control) 
เป็นการพิจารณาหาผู้รับผิดชอบและชดใช้คืนในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่สิทธิส่วน

บุคคล สิทธิในการรวบรวมสารสนเทศ และสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น กรณีการ
โอนเงินผ่านเว็บไซต์ internet banking 

2.3.4 คุณภาพของระบบ (Quality System) 
เป็นการพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรฐานคุณภาพของข้อมูลและระบบ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

ส่วนบุคคลและความปลอดภัยของสังคม  เช่น ระบบและข้อมูลไม่มีคุณภาพ มีการรักษาความปลอดภัย
เพียงระดับเดียว  การน าเข้าข้อมูลไม่ถูกต้อง  

2.3.5 คุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
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เป็นการพิจารณาว่าคุณค่าท่ีได้รับจากสังคมสารสนเทศ หน่วยงานใดท าหน้าที่คุ้มครอง 
หากเกิดความเสียหาย เช่น เส้นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัว การท างาน และเวลาว่างไม่ขัดเจน การพ่ึงพา
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีมากจนเกินไป 

 

3. จริยธรรมส าหรับวิชาชีพไอทีและผู้ใช้ไอที 
 ส าหรับวิชาชีพไอทียังเป็นอาชีพที่ไม่มีใบประกอบฯ ดังนั้นจึงมีการก าหนดจรรยาบรรณขึ้นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในลักษณะเพียง “ข้อแนะน า” หรือ “บทบัญญัติ” ที่มีการบังคับใช้ใน
หน่วยงานเฉพาะเท่านั้น  
 3.1 ประโยชน์ของการก าหนดจรรยาบรรณส าหรับหน่วยงาน 

การก าหนดจรรยาบรรณขึ้นเป็นหลักปฏิบัติของสมาชิกในหน่วยงาน มีประโยชน์ทั้งต่อบุคคล 
และสังคมคือ พัฒนาการตัดสินใจทางจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนให้เกิดมาตรฐานของ
การประพฤติตามจริยธรรม เพ่ิมความน่าเชื่อถือและน่านับถือจากสาธารณะชน มีการประเมิน
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

 3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไอที 
  3.2.1 Association for Computing Machinery หรือ ACM  องค์กรที่จัดตั้งขึ้นใน
สหรัฐอเมริกา เพ่ือส่งเสริมการเพิ่มพูนศักยภาพ และความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีของบุคคลทั่วไป และ
นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรที่เปิดรับสมาชิกทั้งใน รูปแบบรายบุคคล และรูปแบบกลุ่มที่มีความสนใจ
เฉพาะด้าน จากแต่ละชุมชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

ส าหรับจรรยาบรรณที่สมาคมได้ก าหนดขึ้น คือ ต้องการให้สมาชิกของสมาคมปฏิบัติหน้าที่
ของตนตามจริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์  การปกป้องสารสนเทศที่เป็นความลับ รักษาความเป็น
ส่วนตัวด้านสารสนเทศของผู้อ่ืน และเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  

ตัวอย่างจรรยาบรรณของ ACM  ดังนี้ (www.acm.org) ช่วยเหลือมนุษย์และสังคม  2. 
หลีกเลี่ยงการท าอันตรายต่อผู้อ่ืน ซื่อสัตย์และประพฤติตนให้น่าไว้วางใจ  ยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
เคารพในสิทธิความเป็นเจ้าของรวมทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรของผู้อ่ืน ให้เครดิตแก่เจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญา เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน รักษาความลับของข้อมูล 

  3.2.2 ISC2 (International Information Systems Certification Consortium, Inc.) 

เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร ท าหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและให้การรับรองบุคลากรด้านความ
มั่นคงและปลอดภัยของสารสนเทศเป็นหลัก โดยมีการจัดการเนื้อหาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย
และการดูแลระบบ และประเมินผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้ ส าหรับจรรยาบรรณเบื้องต้นที่ ISC2 ก าหนด มี 
4 ข้อหลัก ดังนี้ (wwwisc2.org) ปกป้องสังคม เครือข่ายสมาชิก และโครงสร้างพ้ืนฐาน ปฏิบัติงานด้วย

http://www.acm.org/
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ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริการอย่างเต็มก าลัง
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ส่งเสริมความก้าวหน้าและปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศของวิชาชีพ 

3.2.3 DPMA (The Data Processing Management Association) เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่
จัดการและรับผิดชอบด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดจริยธรรมและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

3.2.4 ACM (The Association for Computing Machinery) เ ป็ น สม าค ม ท า ง
การศึกษาและศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนความรับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์และพัฒนา กระบวนการทางระบบสารสนเทศในฐานะท่ีเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง  

3.2.5 ICCP (The Institute for Certification of Computer Professional) เป็นองค์
ที่สนับสนุนให้ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพได้มีโอกาสทดสอบความรู้และความ เป็นนักวิชาชีพ และมีการออกใบ
ประกาศวิชาชีพให้ด้วย 

3.2.6 CIPS (The Canadian Information Processing Society) เป็นสมาคมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ที่ให้การสนับสนุนความเป็นนักวิชาชีพในกลุ่มของ ผู้ท างานระบบสารสนเทศ ผู้ที่จะได้รับใบ
ประกาศวิชาชีพของสมาคมจะต้องมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ตาม มาตรฐานที่ก าหนด  

3.2.7 BCS (The British Computer Society) เป็นสมาคมวิชาชีพส าหรับผู้ท างาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาทางด้าน คอมพิวเตอร์และการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทที่
ส าคัญของสมาคม คือ ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง 
 3.3 ประเด็นจริยธรรมส าหรับผู้ใช้ไอที 

ประเด็นด้านจริยธรรมทั่วไปส าหรับผู้ใช้ไอที มีดังนี้ 
3.3.1 การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ หมายถึง การท าซ้ า ดัดแปลง การเผยแพร่ซอฟต์แวร์ต่อ

สาธารณะชน การให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนาซอฟต์แวร์ ตลอดจนการแสวงหาก าไรจากซอฟต์แวร์โดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ที่ก าหนดไว้ 

3.3.2 การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไม่เหมาะสม เช่น การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในเวลางาน 
เว็บไซต์ลามกอนาจาร การดาวน์โหลดภาพยนตร์ เพลงหรือซอฟต์แวร์อ่ืนๆ โดยใช้อินเทอร์เน็ตของ
องค์กร การเล่นเกมในเวลางาน เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวจัดว่าเป็นการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งนอกจากท าให้ปริมาณงานลดน้อยลงแล้ว ยังท าให้องค์กรมีความเสี่ยงต่อการ
กระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ด้วย  
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3.3.3 การแบ่งปันสารสนเทศอย่างไม่เหมาะสม การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่ง
เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่แลกเปลี่ยนกันบางครั้งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืน หรือเป็นความลับทาง
การค้าขององค์กร เช่น แผนงานโปรโมชั่นทางการตลาด สูตรการผลิต กระบวนการผลิต  

3.4 สนับสนุนจริยธรรมอันดีแก่ผู้ใช้ไอที 
การเพ่ิมจ านวนของผู้ใช้ไอทีท าให้ประเด็นขัดแย้งใหม่ๆ ด้านจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

ดังนั้นหลายองค์กรจึงได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการก าหนดนโยบายป้องกันการกระท าผิด แม้ว่า
นโยบายจะไม่สามารถหยุดผู้กระท าผิดได้ แต่ก็จัดว่าเป็นการก าหนดหลักปฏิบัติให้ผู้ใช้ไอทีในองค์กรได้
ทราบ 

องค์กรสามารถสนับสนุนให้เกิดจริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กรของผู้ใช้ ได้ 
โดย 

3.4.1 ก าหนดและจ ากัดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม องค์กรควรจัดท าและบังคับใช้
นโยบายการใช้ทรัพยากรไอทีขึ้นมา พร้อมทั้งรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย และใช้ทรัพยากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของตนให้มากท่ีสุด 

3.4.2 ก าหนดกฎเกณฑ์การใช้ซอฟแวร์ขององค์กร เพ่ือป้องกันปัญหาการท าซ้ า ซอฟต์แวร์
บางอย่างขององค์กรไปใช้ที่บ้านของพนักงาน 

3.4.3 ควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กร  องค์กรควรมีการก าหนดสิทธิ์การใช้
งานแก่พนักงานทุกคนตามอ านาจหน้าที่  

3.4.4 ติดตั้งและบ ารุงรักษา Firewall องค์กรสามารถติดตั้ง Firewall เพ่ือป้องกันการเข้า
ชมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมของพนักงานได้ 

3.5 บัญญัติ 10 ประการในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป สามารถยึดหลักปฏิบัติตามบทบัญญัติ 10 ประการใน

การใช้คอมพิวเตอร์ที่ก าหนดขึ้นโดย “Computer Ethics Institute”ในการปฏิบัติตนได้ ดังต่อไปนี้  
3.5.1 ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าอันตรายผู้อื่น 

3.5.2 ต้องไม่แทรกแซงหรือรบกวนการท างานของผู้อื่น 

3.5.3 ต้องไม่สอดแนม หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 

3.5.4 ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 

3.5.5 ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานหรือพยานที่เป็นเท็จ 

3.5.6 ต้องไม่คัดลอกซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ โดยไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ 
3.5.7 ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของคนอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

3.5.8 ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาเป็นของตน 
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3.5.9 ต้องค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากโปรแกรมท่ีท่านก าลังเขียนหรือ
ออกแบบ 

3.5.10 ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพต่อกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท 

 3.6 จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ 
3.6.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่และด ารงชีวิต

เหมาะสมตามหลักธรรมมาภิบาล 

     1. ประกอบวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม ใฝ่หา
ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เป็นการพัฒนาตน และงานที่รับผิดชอบ อันจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้ตนเองและ
หน่วยงานที่สังกัด 

     2. ผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์จะมีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลุความส าเร็จของงานสูงสุด 

3.6.2 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้อง มีเหตุผล และรู้รักสามัคคี 

     1. ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ
เดิมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

     2. ให้ความยกย่องและนับถือผู้ ร่ วมงานและผู้ ร่ วมอาชีพทุกระดับที่มีความรู้
ความสามารถและความประพฤติดี 

     3. รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพ 

3.6.3 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ในวิชาชีพแห่งตน 

     1. ใช้ความรู้ความสามารถในทางสร้างสรรค์ ไม่ใช้ในทางท าลายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้อ่ืน
ได้รับความเสียหาย 

    2. ไม่แอบอ้าง อวดอ้าง ดูหมิ่นต่อบุคคลอ่ืนๆหรือกลุ่มวิชาชีพอ่ืน 

    3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพ ผู้ร่วมอาชีพ
และเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

3.6.4 จรรยาบรรณต่อสังคม ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน ในวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ที่ดี เป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม 

1 ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับตนเอง หรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎ ระเบียบ และหลักคุณธรรม จริยธรรม 

2. ไม่ใช้อ านวยหน้าที่โดยไม่ชอบธรรมในการเอ้ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์หรือเสีย
ประโยชน์ 

3. ไม่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางล่อลวง หลอกลวง จนเป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อผู้อ่ืน 
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3.6.6 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ เคารพในสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของผู้อ่ืน ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 

1. รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล เครือข่าย และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ 
 

4. กฎหมายท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการด ารงชีวิตประจ าวันของเราทุกคนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่รัฐได้ตราขึ้น  

เพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้  ในปัจจุบันมี
มากมายหลายฉบับยากที่จะจดจ าได้ทั้งหมด แต่ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ในเนื้อหาสาระของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานหรือกิจการนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ 

4.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มี 

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ คือ เพ่ือก าหนดฐานความผิดและบทลงโทษส าหรับการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหน้าที่ของผู้ให้บริการ 
โดยมีทั้งหมด ๓๐ มาตรา ประกอบด้วย  

 หมวดทั่วไป 

มาตรา 1 ชื่อกฎหมาย 

มาตรา 2 วันบังคับใช้ 
มาตรา 3 ค านิยาม 

มาตรา 4 ผู้รักษาการ 
หมวดที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

มาตรา 5 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน การเข้าถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 6 ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการ
เฉพาะ ถ้าน ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 



252                                                                                                        เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401 

จริยธรรมและกฏหมายเกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรา 8 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือดักรับไว้ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้
เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 9 ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 10 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของ
ผู้อ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 11 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืน โดยปกปิดหรือ
ปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคล
อ่ืนโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา 12 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐  

(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือใน
ภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสน
บาท  

(2) เป็นการกระท าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ 
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพ่ือ ประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และ
ปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ถ้าการกระท าความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี 

มาตรา 13 ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 14 ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(1) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมลูคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 

(2) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายต่อความม่ันคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 
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(3) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

(4) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้  

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) 
(3) หรือ (4) 

มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๔ 
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตาม
มาตรา ๑๔ 

มาตรา 16 ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืน และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น 
ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการน าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระท าไม่มีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อน
ร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 

มาตรา 17 ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 

(1) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหาย
ได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 

(2) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหาย
ได้ร้องขอให้ลงโทษ จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร 

 

หมวดที่ 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มาตรา 18 ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน ในกรณีที่มีเหตุ

อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิดและ
หาตัวผู้กระท าความผิด 

(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอ่ืนใดที่อยู่ในรูปแบบที่
สามารถเข้าใจได ้
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(2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  

(3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  

(4) ท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ใน
ความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(5) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เก็บ 

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
(6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระท าความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระท าความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เก่ียวข้องเท่าท่ีจ าเป็นให้ด้วยก็ได้  

7๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการเข้ารหัส
ลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท าการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัส
ลับดังกล่าว 

(8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จ าเป็นเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการทราบรายละเอียด
แห่งความผิดและผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 19 การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตามค าร้อง ทั้งนี้ ค าร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระท าหรือก าลังจะกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อ านาจ ลักษณะของการกระท าความผิด 
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท าความผิดและผู้กระท าความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้
ประกอบค าร้องด้วย ในการพิจารณาค าร้องให้ศาลพิจารณาค าร้องดังกล่าวโดยเร็วเมื่อศาลมีค าสั่ง
อนุญาตแล้ว ก่อนด าเนินการตามค าสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งส าเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ท า
ให้ต้องใช้ อ านาจตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการด าเนิน การตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ส่งส าเนา
บันทึกรายละเอียดการด าเนินการและเหตุผลแห่งการด าเนินการ ให้ศาลที่มีเขตอ านาจภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือด าเนินการ เพ่ือเป็นหลักฐานการท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 18 (4) 
ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราช บัญญัตินี้ และต้องไม่เป็น
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อุปสรรคในการด าเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูล คอมพิวเตอร์นั้นเกินความจ าเป็ นการ
ยึดหรืออายัดตามมาตรา 18 (8) นอกจากจะต้องส่งมอบส าเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรือ
อายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจ าเป็นที่ต้องยึดหรืออายัด ไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขต
อ านาจเพ่ือขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน
ได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลันหนังสือแสดงการยึด
หรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 20 ใน กรณีที่การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ ในภาคสอง 
ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค าร้อง
พร้อมแสดง พยานหลักฐานต่อศาลที่มี เขตอ านาจขอให้มีค าสั่งระงับ การท าให้แพร่หลายซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับ การท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการระงับการท าให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการ
ท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ ได้ 

มาตรา 21 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดค าสั่ง ไม่พึงประสงค์
รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือขอให้มีค าสั่งห้ามจ าหน่ายหรือ
เผยแพร่ หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ท าลาย หรือแก้ไข
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดค าสั่งไม่พึง
ประสงค์ดั งกล่ าวก็ ได้ชุ ดค าสั่ ง ไม่ พึ งประสงค์ตามวรรคหนึ่ งหมายถึ งชุ ดค าสั่ งที่ มีผลท า ให้
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ หรือโดยประการอ่ืนตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นชุดค าสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดค าสั่งดังกล่าว
ข้างต้น ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 22 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใด ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้
บังคับกับการกระท าเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือเป็นการกระ
ท าตามค าสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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มาตรา 23 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 24 ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อ ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 5 ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูง
ใจ มีค าม่ันสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น 

มาตรา 26 ผู้ ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า เก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่ง ให้ผู้ให้บริการผู้ใด
เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและ
เฉพาะคราวก็ได้ผู้ให้บริการจะ ต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถระบุตัวผู้ 
ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า เก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้
บริการสิ้นสุดลงความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้ บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาผู้ให้บริการผู้ใดไม่ ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท 

มาตรา 27 ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา 18 หรือ
มาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองแสนบาท 
และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา 28 การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้และความช านาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา 29 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอ านาจรับค าร้องทุกข์หรือ
รับค ากล่าวโทษ และมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในการจับ 
ควบคุม ค้น การท าส านวนสอบสวนและด าเนินคดีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่เป็น
อ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงาน กับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพ่ือ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปให้นายก รัฐมนตรีในฐานะผู้ก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
รัฐมนตรีมีอ านาจร่วมกัน ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการด าเนินการตามวรรคสอง 
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มาตรา 30 ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัว ต่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องบัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษา 

 

ตารางท่ี 10.1  ตัวอย่างพฤติกรรมที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

พฤติกรรม ฐานความผิด 
ใช้ user name/password ของผู้อื่น Log in เข้าสู่ระบบ มาตรา 5 ปรับไมเ่กิน 10,000.- จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 

Forward email ที่มีข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพท่ีไม่
เหมาะสม เป็นเท็จ กระทบความมัน่คง หรือลามกก่อนา
จาร 

มาตรา 14 ปรับไม่เกิน 100,000.- จ าคุกไม่เกิน 5 ปี  

โพสข้อความตามกระทู้ต่างๆ ท่ีมีเนื้อหาไม่เหมาะสม เป็น
เท็จ กระทบความมั่นคง หรือลามกอนาจาร 

มาตรา 14 ปรับไม่เกิน 100,000.- จ าคุกไม่เกิน 5 ปี 

เผยภาพตัดต่อให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสีย หรืออับอาย  มาตรา 16 ปรับไม่เกิน 60,000.- จ าคุกไมเ่กิน 3 ปี 

พวก ที่ชอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ที่เขาอุตส่าห์
สร้างระบบป้องกันไว้แต่ถ้าเขา้เว็บสาธารณะ ก็ย่อมไมม่ี
ความผิด โทษส าหรับพวกชอบเจาะ 

โทษส าหรับพวกชอบเจาะ จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท  

คนท่ีเผยรหัส (Password) ที่ตัวเองรู้มา ส าหรับเพื่อใช้เข้า
ระบบคอมพิวเตอร ์

มีโทษจ าคุก 1 ปี ปรับไมเ่กิน 20,000 บาท 

พวก ที่ชอบส่งเมล์ก่อกวนหรือโฆษณาขายสินค้าหรือขาย
บริการ ประเภทป๊อปอัพ หรือพวกส่งเมล์ขยะโดยที่เขาไม่
ต้องการ 

มีโทษปรับอย่างเดียวไม่เกิน 1000,000 บาท โทษฐาน
ก่อความร าคาญ 

พวก ที่ชอบส่งเมล์ เป็นข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จ ใสร่้ายป้าย
สีคนอ่ืน หรือพวกเจ้ากรมข่าวลือท่ีชอบปล่อยข่าวให้เกิด
ความวุ่นวาย รวมถึงส่งภาพลามกอนาจารทั้งหลาย รวมถึง
พวกผสมโรงท่ีไดร้ับแล้วส่งต่อด้วย 

จ าคุกไมเ่กิน 5 ปีปรับไมเ่กิน 100,000 บาท   

พวก ที่ชอบใช้ศิลปะเฉพาะตัว ตัดต่อภาพของคนอื่น แล้ว
น าเข้าเผยทางอินเตอร์เนต็ ท าให้เจ้าของภาพเข้าเสยีหาย 
อับอาย 

ต้องโทษาจ าคุกไมเ่กิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 600, 000 

บาท 

 

4.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายเพ่ือ 

รับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอด้วยกระดาษ อันเป็นการรองรับนิติสัมพันธ์
ต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมอาจจะจัดท าขึ้นในรูปแบบของหนังสือให้เท่าเทียมกับนิติสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่จัดท าขึ้น
ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดท้ังการลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการ
รับฟังพยานหลักฐานที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
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4.3 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล  
ในประเทศไทยได้มีการพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานอย่าง

กว้างขวาง เช่น 

(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง 

มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อม
ได้รับความคุ้มครองการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่
ส่วนตัวจะกระท ามิได้เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจาก
การแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น 

การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้
นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึง
แก่กรรมแล้วด้วย 

(3) ร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2555 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะ
การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการท างาน หรือประวัติกิจกรรม บรรดาที่มีชื่อของคุ
คลนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งอื่นที่ท าให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะ
เสียงของคน หรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ถึงที่ถึงแก่กรรมแล้ว 

(4) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ข้อ 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ าเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือ
การสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของ
กฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น 

4.4 กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา  
“ทรัพย์สินทางปัญญา” (Intellectual property) หมายความรวมถึง สิทธิอันเกี่ยวกับงาน

วรรณกรรม ศิลปกรรม และวิทยาศาสตร์ การแสดงของศิลปิน นักแสดง การด าเนินการบันทึกและแพร่
เสียงแพร่ภาพการแสดงนั้น การประดิษฐ์กรรมทุกประเภทที่เกิดจากความอุตสาหะของมนุษย์ การค้นพบ
ทาง วิทยาศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ
ชื่อหรือสิ่งก าหนดอันเกี่ยวกับการค้า การป้องกันการกระท าอันเป็นการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม ตลอดจน



เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CE20401  259 

จริยธรรมและกฏหมายเกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิทธิอ่ืน ๆ อันเป็นผลมาจากการสร้างสรรค์โดยใช้ปัญญาในทางอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม 
และศิลปกรรม โดยทั่วไปทรัพย์สินทุกคนรู้จักคุ้นเคยกัน คือ อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือจับต้องได้ (tangible property) แต่ทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่
มีรูปร่างหรือไม่สามารถจับต้องได้ (intangible property) ซึ่งโดยลักษณะแล้วยากที่ผู้ใดจะครอบครอง
ไว้ได้ แม้จะแฝงตัวอยู่ในทรัพย์สินที่จับต้องได้ แต่ด้วยระบบกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองและปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญาจึงสามารถถือครองหรือครอบครองได้ นอกจากนี้ การให้ความคุ้มครองและใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาจ าเป็นต้องมีกลไกและระบบที่แตกต่างจากระบบทรัพย์สินทั่วไปในบาง
กรณี ดังนั้น จึงมีกฎหมายเฉพาะรองรับหรือให้ความคุ้มครองแตกต่างจากทรัพย์สินในความหมายทั่วไป  

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 เป็นกฎหมายหลักที่ให้ความคุ้มครอง
การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเหตุผลใตการตราพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร เพ่ือส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ เป็นประโยชน์และเป็นความก้าวหน้าทางเทคนิคในเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมในประเทศ และเพ่ือให้ผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้รับความ
คุ้มครอง โดยห้ามมิให้บุคคลอ่ืนลอกเลียนแบบ หรือเลียนแบบการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยมิได้ค่าตอบแทน กฎหมายสิทธิบัตรได้ก าหนดรูปแบบของการให้ความคุ้มครองแก่การประดิษฐ์ไว้ 
ดังนี้ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ อนุสิทธิบัตร 

2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 วัตถุประสงค์หลักของเครื่องหมายการค้า 
คือ การระบุแหล่งที่มาของสินค้าและบริการ และแยกความแตกต่างสินค้าหรือบริการจากสินค้าหรือ
บริการอ่ืน เครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่จะรู้จักและคุ้นเคยกันในชื่อของค าว่ายี่ห้อ ตรา โลโก้ หรือแบรนด์ 
กล่าวได้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในประเภททรัพย์สิน
อุตสาหกรรม  สิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้า
หรือบริการซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ให้นิยามค าว่า เครื่องหมาย ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพ
ประดิษฐ์ ตรา ชื่อ ค า ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน แต่ไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท า
การใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ลิขสิทธิ์เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้
สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น
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ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง โดยมีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้ความคุ้มครองแก่งานอันมี
ลิขสิทธิ์  

4. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองความลับทาง
การค้าค่อนข้างกว้างขวางโดยรวมถึงวิธีการขายหรือ จัดจ าหน่ายสินค้า รายละเอียดของลูกค้า กลยุทธ์
การโฆษณา รายชื่อลูกค้า และกระบวนการผลิต เป็นต้น การวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นข้อมูลความลับทาง
การค้าหรือไม่ ขึ้นกับสถานการณ์ในแต่ละกรณี ความลับทางการค้าอาจเกิดจากการรวบรวมลักษณะ
พิเศษหรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของข้อมูลที่เป็นสาธารณะอยู่แล้ว โดยการให้กระบวนการให้การน าข้อมูล
มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีมาตรการป้องกันรักษาความลับ ตัวอย่างของความลับทางกาค้าที่มีชื่อเสียง 
เช่น สูตรน้ าอัดลมของบริษัทโค้ก หรือ source code ของโปรแกรมวินโดว์ของบริษัทไมโครซอฟท์ เป็น
ต้น โดยหลักการความลับทางการค้าย่อมได้รับความคุ้มครองทันที หากข้อมูลความลับทางการค้าเข้า
เงื่อนไขที่จะเป็นความลับทางการค้าได้ตามกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้  

(1) ข้อมูลทางการค้านั้นยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือยังเข้าไม่ถึงได้ในหมู่บุคคล ซึ่งโดย
ปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลความลับทางการค้าไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลความลับขั้น
สุดยอดหรือเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครเคยรู้มาก่อน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ชอบด้วย
กฎหมาย  

(2) ข้อมูลการค้านั้นต้องมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากเป็นความลับ ทั้งนี้ การมี
ประโยชน์ในทางพาณิชย์ หมายถึง การด ารงคงอยู่ของธุรกิจการค้าที่กระท าอยู่ หรือที่ก าลังจะกระท า
ต่อไปขึ้นอยู่กับข้อมูลนั้น และผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ใช้เวลา ความพยายาม และค่าใช้จ่ายอย่างมากจึงจะ
ได้ข้อมูลนั้นมา 

(3) ข้อมูลการค้านั้น ผู้ควบคุมความลับทางการค้านั้นได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือรักษาไว้
เป็นความลับซึ่งผู้ควบคุมความลับทาการค้าหมายถึงเจ้าของความลับทางการค้า หรือผู้ครอบครอง 
ควบคุมหรือดูแลความลับทางการค้า เช่น หากจ าเป็นต้องการเปิดเผย ความลับ อาจท าสัญญาเก็บรักษา
ความลับกับผู้ที่จะล่วงรู้ความลับนั้น หรือการวางกฎระเบียบในการเก็บรักษาความลับ 

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ ชื่อ
หรือสัญลักษณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่บอกแหล่งผลิตของสินค้า โดยสามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นมี
คุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตในแหล่งผลิตอ่ืน เช่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ ที่
ประกอบด้วยค าว่า มะขามหวาน ซึ่งบอกว่าสินค้าคืออะไร และค าว่าเพชรบูรณ์ ซึ่งบอกแหล่งผลิตมะขาม
หวานดังกล่าว และยังสื่อให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามะขามหวานดังกล่าวมีคุณภาพสูงมีรสชาติหวานและไม่
แฉะ อันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของมะขามหวานเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากดินที่เหมาะสมส าหรับ
การปลูกมะขามและปริมาณน้ าฝนที่พอเหมาะพอดีในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบกับฝีมือการเพาะปลูก
ของเกษตรกรชาวเพชรบูรณ์ ซึ่งมีกรรมวิธีในการปลูกโดยเฉพาะ จึงท าให้มะขามที่ปลูกในจังหวัด
เพชรบูรณ์มีความหวานมากกว่าท้องถิ่นอ่ืน  ฉะนั้น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี
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องค์ประกอบหรือปัจจัยส าคัญสองประการคือ ธรรมชาติกับมนุษย์ในแหล่งหรือท้องที่นั้น โดยธรรมชาติ
นั้นสร้างสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุดิบให้แก่การผลิตสินค้า ส่วนมนุษย์นั้นใช้ทักษะ ความช านาญ และภูมิ
ปัญญาในการผลิตสินค้านั้น ทั้งสองปัจจัยจึงได้ก่อให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ 

ด้วยเหตุนี้ สิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงเป็นสิทธิชุมชน หรือสิทธิของกลุ่มคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ผลิต
สินค้านั้น 

5. พระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 โดยที่ ปัจจุบันการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ซีดีได้ทวีความ 

รุนแรงจนกระทั่งกลไกของรัฐที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะควบคุม หรือป้องปรามการละเมิดดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรมีมาตรการก ากับดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี โดยการก าหนดขั้นตอนการแจ้ง
การผลิตส าหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบการผลิต การครอบครองเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนการ
รายงานปริมาณและสถานที่เก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างกลไกการ
ป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ให้ มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้นรวมทั้งจะท าให้การจัดเก็บภาษี
อากรได้ผลเต็ม ที่ ทั้งจะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีด าเนินการผลิต  สินค้าที่
ถูกต้องตามกฎหมายจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

6. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 ให้ความคุ้มครองแก่แบบ
ผังภูมิวงจรรวม (integrated-circuit layout design) โดยกฎหมายให้ค าจ ากัดความ “วงจรรวม” 
(semiconductor chip) ว่า หมายความถึงผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป หรือกึ่งส าเร็จรูปที่ท าหน้าที่ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อันประกอบด้วยชิ้นส่วนที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่
ด้วย และส่วนเชื่อมต่อที่เชื่อมชิ้นส่วนเหล่านั้นทั้งหมด หรือบางส่วนเข้าด้วยกัน ซึ่งได้จัดวางเป็ นชั้น
ลักษณะที่ผสานรวมกันอยู่บนหรือในวัตถุกึ่งตัวน าชิ้นเดียวกัน ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ชิบ” (chip) ซึ่ง
ใช้กันอย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับ
วิทยุหรือโทรทัศน์ เครื่องคิดเลข และนาฬิกา เป็นต้น และ “ระบบผังภูมิ” หมายความถึงแบบแผนผัง
หรือภาพที่ท าขึ้น ว่าจะปรากฎในรูปแบบใดเพ่ือให้เห็นถึงการจัดวางเป็นวงจรรวมในลักษณะสามมิติ 
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สรุป 

จริยธรรม หมายถึง หลักพ้ืนฐานในการตัดสินความถูกหรือผิดที่แต่ละบุคคลน ามาใช้อย่าง
อิสระในการเลือกหนทางปฏิบัติ หรือก าหนดพฤติกรรมของตนเอง ความสัมพันธ์ของหลักจริยธรรม 
สังคม และการปกครอง เป็นสิ่งที่มีความผูกพันต่อสังคมอย่างเหนี่ยวแน่น ผู้บริหารระบบสารสนเทศ
มักจะพบกับทางสองแพร่งเมื่อพิจารณาตามหลักจริยธรรมที่ถูกสะท้อนออกมาในรูปของการโต้เถียงทาง
สังคมและการปกครอง ประเด็นความเป็นส่วนตัว คือ การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการเผยแพร่ 
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปัจเจกบุคคล เช่น ความเป็นส่วนตัวของบุคคลต้องได้ดุลกับความต้องการของ
สังคม สิทธิของสาธารณชนอยู่เหนือสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน  

การก าหนดจรรยาบรรณขึ้นเป็นหลักปฏิบัติของสมาชิกในหน่วยงาน มีประโยชน์ทั้งต่อบุคคล 
และสังคมคือ พัฒนาการตัดสินใจทางจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนให้เกิดมาตรฐานของ
การประพฤติตามจริยธรรม เพ่ิมความน่าเชื่อถือและน่านับถือจากสาธารณะชน มีการประเมิน
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

 ในการด ารงชีวิตประจ าวันของเราทุกคนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่รัฐได้ตรา
ขึ้น เพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ กฎหมายที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา  
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แบบฝึกหัด 

 

1. จงบอกความหมายและความส าคัญจริยธรรม  
2. คุณลักษณะเช่นไรที่หมายถึงการมีจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. เทคโนโลยีคุ้กกี้ (Cookie) คืออะไร อยู่ส่วนใดของระบบคอมพิวเตอร์ 
4. แนวโน้มของเทคโนโลยีที่เป็นสาเหตุหลักของผลกระทบต่อจริยธรรม มีอะไรบ้าง 
5. จงอธิบายคุณลักษณะของจริยธรรมส าหรับวิชาชีพไอทีและผู้ใช้ไอที 
6. กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกฎหมายใดบ้าง  
7. บทลงโทษของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา มีว่าอย่างไร ผิดในมาตราใด 
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