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การท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จนั้น ต้องมีตัวช่วยส าคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจริเริ่ม

ขึ้นได้ การที่จะตัดสินใจว่าควรจะท าหรือไม่ท าธุรกิจ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง 

ๆ บางครั้งการตัดสินใจอาจต้องใช้เวลามากเพราะต้องใช้ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ หลายประการ

มาประกอบการตัดสินใจเพื่อพิจารณาว่าควรริเริ่มธุรกิจหรือโครงการนั้นหรือไม่ ถ้า

ตัดสินใจผิดพลาด บางรายอาจเข้าขั้นวิกฤติถึงขั้นล้มเหลวไปเลย ดังนั้นความอยู่รอดของ

องค์กรธุรกิจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

ยังมีส่วนท่ีส าคัญมากอีกส่วนหนึ่งตั้งแต่จุดเริ่มต้น นั่นก็คือ “การตัดสินใจ”  

คนที่ท าการตัดสินใจในองค์กรธุรกิจจะกระท าโดยไม่มีข้อมูลมาช่วยไม่ได้ คนที่ท า

การตัดสินใจจะต้องอาศัยข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็วเข้ามาช่วย 

โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ได้มีการน า Information Technology (IT) เช่น การใช้เครือข่าย

คอมพิวเตอร์(Computer Network) ซึ่งสามารถช่วยน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญ ทัน

เหตุการณ์ และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คนที่ท าการตัดสินใจโดยเฉพาะผู้บริหารใน

ปัจจุบันจึงก้าวสู่การท างานในรูปแบบ online (Chief Executive Officer Go Online) มาก

ยิ่งขึ้น 

ในองค์กรธุรกิจ คนที่ท าการตัดสินใจในงานที่มีความซับซ้อนส่วนใหญ่จะเป็น

ผู้บริหาร ถ้าไม่ใช่ผู้บริหารปัญหาที่ต้องตัดสินใจส่วนใหญ่จะไม่ซับซ้อน ไม่ต้องมีอะไรมา

                                                            
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 



ช่วยในการวิเคราะห์เท่าไรก็ตัดสินใจได้ แต่ถ้าเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มี

ต าแหน่งหน้าที่การงานสูงหรือผู้บริหารเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจ ซึ่งโดยทั่วไปผู้บริหาร

ในองค์กรแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก ่

 

1.ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับปฏิบัติการ เช่น หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ซึ่งจะ

ควบคุมการปฏิบัติงาน การท างาน ของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา การตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงานในระดับนี้มักจะเป็นงานประจ าที่มีขั้นตอนซ้ าๆ และได้รับการก าหนดไว้

เป็นมาตรฐาน โดยที่หัวหน้างานจะพยายามควบคุมให้งานด าเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ 

เช่น การมอบหมายงานให้พนักงานแต่ละคน การวางแผนควบคุมการผลิตระยะสั้น การ

วางแผนเบิกจ่ายวัสดุ และการดูแลยอดขายประจ าวัน เป็นต้น 

2.ผู้บริหารระดับกลางหรือระดับยุทธวิธี เช่น ผู้จัดการฝ่าย ผู้อ านวยการกอง มี

หน้าที่ท าแผนปฏิบัติการ ตรวจสอบว่างานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ประเมินผลการ

ท างานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และจัดสรรทรัพยากร เช่น การก าหนดยุทธวิธี

ทางการตลาด การตัดสินใจในแผนการเงินระยะกลาง เป็นต้น 

3.ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลยุทธ์ เช่น ประธานบริษัท นายกรัฐมนตรี  เป็น

ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ซึ่งแล้วแต่จะวัดว่าองค์กรเป็นองค์กรอะไร เช่น  

ระดับกระทรวง ผู้บริหารระดับสูง คือ รัฐมนตรี 

ระดับประเทศ ผู้บริหารระดับสงู คอื นายกรัฐมนตร ี



องค์กรของเอกชน ผู้บริหารระดับสูง คือ ประธาน กรรมการผู้จัดการ 

ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย เป้าหมายขององค์กร ทิศทางของ

องค์กร และท าแผนกลยุทธ์ การสร้างวิสัยทัศน์องค์กร การลงทุนในธุรกิจใหม่ การขยาย

โรงงาน เป็นต้น จะให้ความสนใจต่ออนาคตหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การตัดสินใจระดับกล

ยุทธ์มักจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยข้อมูล

จากทั้งภายนอกและภายในองค์กรตลอดจนประสบการณ์ของผู้บริหารประกอบการ

พิจารณา 
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จะเห็นได้ว่าผู้บริหารแต่ละระดับ มีความยากง่ายในการตัดสินใจ และความแน่นอน

หรือไม่แน่นอนในปัญหาต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ยิ่งระดับสูงมากความไม่แน่นอนก็ยิ่งมาก 

ดังนั้นการตัดสินใจที่ซับซ้อนมักจะเป็นเรื่องของผู้บรหิารระดับสูง มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่

มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ท าให้การตัดสินใจยากยิ่งขึ้น จึงต้องมีเครื่องมือมา

ช่วยในการตัดสินใจ จะใช้เพียงความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์อย่างเดียวอาจไม่

เพียงพอ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งต้องมีเครื่องมือมาช่วยให้

การตัดสินใจเพื่อให้มีความมั่นใจมากขึ้นโดยแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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Factors Affecting Decision Making. (Source: Adopted from Turban and 

Meredith.) 

จากตาราง Factors Affecting Decision Making ปัจจัย (Factors) ต่างๆสามารถ

แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มตามผลลัพธ์ (Results) ดังนี ้

กลุ่มที่ 1 Technology and Information / Computer  

ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ คือ ท าให้ผู้บริหารมี

ทางเลือกมากขึ้นในการด าเนินการต่าง ๆ โดยใช้ IT เข้ามาช่วย 

 กลุ่มที่ 2 Structural Complexity 

ความซับซอ้นของโครงสร้าง เช่น โครงสร้างทางอุตสาหกรรม หรือโครงสร้างทาง

การตลาด บางทอีาจไม่เข้าใจว่าสิง่ที่เกิดขึ้นนัน้ เกิดขึ้นเพราะอะไร 

 Competition 

 การแข่งขัน จะเห็นได้ว่ากลไกทางด้านการตลาด หรืออุตสาหกรรมนั้นค่อนข้าง

ซับซ้อน เมื่อตัดสินใจอะไรลงไป ถ้าผิดพลาดก็จะเสียค่าใช้จ่ายสูง  

 กลุ่มที่ 3 Government Intervention 

 การเข้ามามีบทบาทของรัฐบาลที่มีผลต่อการด าเนินการทางด้านธุรกิจ จะเห็นได้ว่า

ในประเทศไทยมีบทบาทมาก เช่น ภาษีหรือด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบต่อองค์กร

ธุรกิจมากขึ้น 

 Consumerism  

 

 

   



 ผู้บริโภคมีบทบาทค่อนข้างมาก เนื่องจากปัจจุบัน ตลาดเป็นของผู้ซื้อ ไม่ใช่ของ

ผู้ขายอีกต่อไป จึงต้องมีการสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคมากขึ้น 

 Political Stability 

 ความมั่นคงทางด้านการเมือง ซึง่จะเห็นว่ามแีนวโน้มที่ไม่แน่นอน 

 International Market 

 ปัจจุบันตลาดในประเทศไม่พอ ต้องมีการขยายไปต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้น 

 ทั้ง 4 ปัจจัยในกลุ่มที่ 3 นี้ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในองค์กร

ในอนาคต เช่น การจะลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่ง ไม่รู้ว่าดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรหรือจะมี

คู่แข่งมากน้อยแค่ไหน ลูกค้าจะซื้อสินค้าหรือไม่ เป็นความไม่แน่นอนท าให้ตัดสินใจยาก 

 จากทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ท าให้การตัดสินใจมี

ความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น 

การตัดสินใจแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. Structured Decision หรือ Programmed Decision 

เป็นการตัดสินใจในปัญหาที่สามารถวิเคราะห์ได้ชัดเจน มีขั้นตอนการแก้ปัญหาที่

ชัดเจนว่า     ขั้นที่ 1 ท าอะไร ขั้นที่ 2 ท าอะไรจนกระทั่งได้ค าตอบ(Solution) การแก้ปัญหา

หรือการตัดสินใจในลักษณะนี้จะใช้ในปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมากนัก 

2. Semi-structured Decision 

เป็นการตัดสินใจในปัญหาที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีก คือ จะมีขั้นตอนไม่ค่อยชัดเจนว่าจะมีขั้น

ที่ 1  เป็นอย่างไร ขั้นที่ 2 เป็นอย่างไร มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางเลือกในการ

แก้ปัญหาอาจจะก าหนดล าบาก เพราะปัญหามีความซับซ้อนขึ้น 

3. Unstructured Decision 



เป็นการตัดสินใจในปัญหาที่วิธีแก้ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง มักเป็น

ปัญหาที่ เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง การตัดสินใจต้องใช้ความรู้ความสามารถของ

ผู้บริหาร ประกอบกับข้อมูลที่มีอยู่ 

 

เครื่องมือ(Tools) ต่าง ๆ ที่จะมาช่วยในการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจแบบ Semi-structured และ Unstructured จะมีระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ(Decision Support System : DSS) เป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยในการตัดสินใจ ซึ่ง

อาจจะใช้ตัวแบบ(Model) ทางด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาช่วย ประกอบกับ

วิจารณญาณ หรือประสบการณ์ ความคิดของผู้ตัดสินใจ(Decision Maker) 

 ส่วนการตัดสินใจแบบ Structured จะมีระบบการจัดการสารสนเทศ(Management 

Information System : MIS) และ Transaction processing เป็นเครื่องมือช่วยในการ

ตัดสินใจ 

 

ตัวอย่างปัญหาที่ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS) เพือ่ช่วยในการตัดสินใจ 

1. Semi-structured Problem 

- ตารางด้านการผลิต (Production Scheduling) เช่นโรงงานผลิตสินค้าได้หลาย

อย่าง และมีการสั่งซื้อ(Order) เข้ามามากจะจัดล าดับอย่างไร จะมีการวางแผนการ

ผลิตอย่างไร เป็นต้น 

- การประเมินผลด้านเครดิต (Credit Evaluation) เช่น มีคนมาขอกู้เงิน ต้องดูว่า 

การจ่ายเงินคืนของเขาเป็นอย่างไร ดอกเบี้ยจะคิดอย่างไร ซึ่งไม่มีสูตรอะไรมาช่วย

มากนัก 



- การสร้างโรงงานใหม่ (Building New Plant) จะสร้างที่ไหน ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ

เรื่องของที่ดิน,ถนน,น้ า,ไฟฟ้า หรือแผนงานในอนาคตของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ดิน เป็นต้น 

2. Unstructured Problem 

- การซื้อ Software (Buying Software) เช่น ถ้าเป็นหน้าที่ของหัวหน้าศูนย์

คอมพิวเตอร์ ก็ต้องตัดสินใจว่าจะใช้ Software อะไร  

- การคัดเลือกผู้บริหารเข้ามาท างาน (Reclusing an Executive) 

- การวิจัยและพัฒนา(Research and Development) 

- การพัฒนาเทคโนโลยีใหม ่ๆ (New Technology Development) 

 

แนวทางการพัฒนาระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ(DSS) 

ระบบ DSS ต้องการการพัฒนาที่รวดเร็ว และสามารถรับ Feedback จากผู้ใช้

(User)ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างระบบนั้นก้าวไปอย่างถูกต้อง และง่ายต่อ

การใช้งาน เมื่อมีการใช้งานระบบไปช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากพัฒนาส่วนแรกเสร็จเรียบร้อย

แล้ว ระบบจะถูกประเมิน แก้ไข และขยายออกไปเรื่อยๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ และ

สามารถยืดหยุ่น(Flexibility)และปรับตัว(Adaptability)ให้เข้ากับรูปแบบ(Style) การ

ตัดสินใจของผู้ตัดสินใจ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย 

ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS) เป็นระบบที่เป็นตัว

ช่วยหรือเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างมากในองค์กรธุรกิจ 

 

กระบวนการในการตัดสินใจซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ ดังนี้ 



1. Identification of a problem 

เป็นการรวบรวม Requirement และหาปญัหาต่าง ๆ ตัวอย่างปัญหา เช่น ต้องการ 

computer ใหม่สักเครื่อง 

2. Identification of decision criteria 

ระบถุึงเงื่อนไขของการตัดสินใจเลือกซื้อว่าดจูากปัจจัยอะไรบ้าง เช่นเลือกซื้อ

คอมพิวเตอร์จะพจิารณาจาก 

- ราคา(Price) 

- รูปทรง(Manufacture and Model) 

- การรับประกัน (Warrantee) 

- การสนับสนุนหรือบริการหลังการขาย(Support) 

- ความน่าเชือ่ถือ(Reliability) 

- ระยะการซ่อมแซมหรือการซ่อมบ ารุง(Repair record) 

3. Allocation of weights to criteria 

จัดสรรน้ าหนักท่ีให้ปัจจัยแต่ละปัจจัยที่ก าหนด ว่าให้ความส าคัญกับปัจจัยใดมาก

ที่สุดและรองลงมา เช่น ให้น้ าหนักด้วย 

- ความน่าเชือ่ถือ(Reliability)    100 

- รูปทรง(Manufacture and Model)     85 

- การสนับสนุนหรือบริการหลังการขาย(Support)   70 

- ระยะการซ่อมแซมหรือการซ่อมบ ารุง(Repair record)  25 

- การรับประกัน (Warrantee)     10 

- ราคา(Price)       10 

จากน้ าหนักที่ให้แสดงว่าผู้ท าการตัดสินใจให้ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือมากที่สุด 

รองลงมาเป็นรูปทรง , การบริการหลังการขาย , การซ่อมบ ารุง , การรับประกัน และ

ราคาเป็นล าดับสุดท้าย คือไม่สนใจเกี่ยวกับราคามากนัก 



4. Development of alternative  

พิจารณาทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งจากการเลือกซื้อ

คอมพิวเตอร์แสดงทางเลือกออกมาได้ 8 ทางเลือก 

5. Analysis of alternative 

วิเคราะห์ทางเลือก โดยชั่งน้ าหนักคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ และรุ่นต่าง ๆ ที่ตรงกับความ

ต้องการของผู้ท าการตัดสินใจมากที่สุด 

6. Selection of an alternative 

เลือกทางเลอืกซึ่งเป็นหน้าที่ของผูท้ าการตัดสินใจเลือกเอง  

7. Implementation of the alternative 

น าคอมพิวเตอร์ทีเ่ลือกมาใช้ในการท างาน 

8. Evaluation of decision effectiveness 

หลังจากที่ใช้ไปไดร้ะยะเวลาหนึ่งแล้วจะมีการประเมินผลถงึประสิทธิผลของการ

ตัดสินใจ 

 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ( Examples of DSS 

Application)  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะใช้งานส าหรับการปฏิบัติการในหลาย ๆ ประเภท ไม่

ว่าในหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานราชการ  ยกตัวอย่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มี

ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้้าท่วม (DSS) ในประเทศไทย 

โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ าท่วม เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ

เตือนภัยน้ าท่วมไม่ใช่โปรแกรมแกรมหลักที่ใช้ในการเตือนภัย แต่จะช่วยผู้ปฏบิัติงานด้าน

เตือนภัยด้านน้ าท่วม (อุทกภัย) เช่น นักพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือ

เจ้าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต ิ นักอุทกวิทยาของกรมชลประทานที่มคีวาม

เข้าใจในระบบอากาศดีอยู่แล้ว โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสนิใจเตือนภยัน้ าท่วมจะให้



การท านายปริมาณฝนตกหนักในเวลา 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยใช้ทฤษฎีโครงข่ายใย

ประสาทเทยีมซึ่งจะมีการสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้   ถึงข้อมูลอุตนุิยมวิทยาเช่น ปริมาณ

ฝนความเขม้ของแสงแดด ความเร็ว และทิศทางลม อุณหภูม ิความชื้นสัมพทัธ ์และขอ้มูล

ประกอบ เช่น ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ค่าเวอร์ทิซติี้ที่ระดับ 500 เฮกโต

ปาสคาล   พารามิเตอร์เหล่านีจ้ะดูการก่อตัวของเมฆ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝน การ

ฝึกให้คอมพิวเตอรเ์รียนรู้เป็นส่ิงส าคัญมาก ซึ่งจะท าให้คอมพิวเตอรเ์ข้าใจความสัมพันธ์

ของพารามเิตอร์ต่างๆอย่างใกล้ชิด และสร้างชุดสมการทางคณิตศาสตร์ทีเ่หมาะสม จาก

ปริมาณข้อมูลน าเข้าที่มีคุณภาพและมากเพียงพอ นัน่ก็หมายถึงข้อมูลเหล่านั้นจะตอ้งมี

ทั้งเหตุการณ์อากาศด ี หรือแห้งแลง้ (ฝนตกน้อย) และอากาศรา้ย (ฝนตกหนัก) อัน

เนื่องมาจากร่องมรสุมหรือเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามา ซึ่งจะท าให้โปรแกรม 

DSS สามารถตัดสนิใจและท านายฝนได้อยา่งถูกต้องข้อแนะน าในการปรับปรุงโปรแกรม 

DSS นั่นก็คือการเพิ่มพารามิเตอร์ เช่น ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ เข้าไป และอาจจะปรับปรงุ

ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆในการค านวณให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ

เหตุการณ์ในเชิงฤดูกาล ซึ่งจะช่วยให้ผลการคาดหมายฝนตกหนักของโปรแกรม DSS มี

ความแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

 

 

รูป: โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ าท่วม 



ที่มา: http://weatherwatch.in.th/index.php?ind=news&;op=news_show_single

&ide=6 

 

การแสดงผลของข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลผลการตรวจอากาศ ข้อมูลดาวเทียม

อุตุนิยมวิทยา และข้อมูลเวอร์ทซิิตีท้ี่ระดับ 500 เฮกโตปาสคาล ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากระบบ

พยากรณอ์ากาศเชิงตวัเลข จะใช้โปรแกรม DSS ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยสนับสนุนการ

ตัดสินใจน้ าท่วม 

 

รูป: โปรแกรมDSS 

ที่มา: http://weatherwatch.in.th/index.php?ind=news&;op=news_show_single&ide=6 
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