
MIS คืออะไร 
            ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS คือระบบที่ให
สารสนเทศที่ผูบริหารตองการ เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศภายในและ
ภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองคกรทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดวาจะเปนในอนาคต นอกจากนี้
ระบบเอ็มไอเอสจะตอง ใหสารสนเทศ ในชวงเวลาที่เปนประโยชน เพื่อใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการวาง
แผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององคกรไดอยางถูกตอง  
            แมวาผูบริหารที่จะไดรับประโยชนจาก ระบบเอ็มไอเอสสูงสุดคือผูบริหารระดับกลาง แตโดยพื้นฐานของ
ระบบเอ็มไอเอสแลว จะเปนระบบที่ สามารถสนับสนุนขอมูลให ผูบริหารทั้งสามระดับ คือทั้งผูบริหารระดับตน 
ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับสูง โดยระบบเอ็มไอเอสจะใหรายงาน ที่สรุปสารสนเทศซึ่งรวบรวมจาก
ฐานขอมูลทั้งหมดของบริษัท จุดประสงค ของรายงานจะเนนใหผูบริหารสามารถมองเห็นแนวโนม และภาพรวม ของ
องคกรในปจจุบัน รวมทั้งามารถควบคุมและตรวจสอบงานของระดับปฏิบัติการดวย อยางไรก็ดี ขอบเขตของรายงาน 
จะขึ้นอยูกับ ลักษณะของสารสนเทศ และจุดประสงคการใชงาน โดยอาจมีรายงานที่ออกทุกคาบระยะเวลา (เชน งบ
กําไรขาดทุนหรืองบดุล) รายงานตามความตองการ หรือรายงานตามสภาวะการณหรือเหตุผิดปกติ 
            ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System : MIS ขอมูลเพิ่มเติมที่นี่ 
            เปนระบบการจัดหาคนหรือขอมูลที่มีความสัมพันธกับขอมูลเพื่อการดําเนินงานขององคการการจัดโครงสราง
ของสารสนเทศโดยแบงตามลําดับ 
การนําไปใชงานสามารถแบงได 4 ระดับดังนี้ 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการวางแผนนโยบาย กลยุทธ และการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง  
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในสวนยุทธวิธีในการวางแผนการปฏิบัตและการตัดสินใจของผูบริหารระดับกลาง  
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในระดับปฎิบัติการและการควบคุม ในขั้นตอนนี้ผูบริหารระดับลางจะเปนผูใช
สารสนเทศเพื่อชวยในการปฎิบัติงาน  
4. ระบบสารสนเทศที่ไดจากการประมวลผล  
            ระบบสารสนเทศเปนระบบรวมทั้งนี้เนื่องจากไมสามารถเก็บรวบรวมในลักษณะระบบเดียวเนื่องจากขนาด
ขอมูลมีขนาดใหญและมีความซับซอนมาก ทําใหการบริหารขอมูลทําไดอยาก การนําไปใชไมสะดวก จึงจําเปนตอง
แบงระบบสารสนเทศออกเปนระบบยอย 4 สวนไดแก 
             ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System :TPS)  
             ระบบจัดการรายงาน (Management Reporting System :MRS)  
             ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System :DSS)  
             ระบบสารสนเทศสํานักงาน (Office Information System :OIS)  
  
 
 
 
 
 



ลักษณะของระบบเอ็มไอเอสที่ดี 
ระบบเอ็มไอเอส จะสนับสนุนการทํางานของระบบประมวลผลขอมูลและการจัดเก็บขอมูลรายวัน  
ระบบเอ็มไอเอส จะใชฐานขอมูลที่ถูกรวมเขาดวยกัน และสนับสนุนการทํางานของฝายตาง ๆ ในองคกร  
ระบบเอ็มไอเอส จะชวยใหผูบริหารระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใชขอมูลที่เปนโครงสรางไดตามเวลาที่
ตองการ  
ระบบเอ็มไอเอส จะมีความยืดหยุนและสามารถรองรับความตองการขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปขององคกร  
ระบบเอ็มไอเอส ตองมีระบบรักษาความลับของขอมูล และจํากัดการใชงานของบุคลเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น   
 
ระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ขบวนการประมวลผลขาวสารที่มีอยู ใหอยูในรูปของขาวสารที่ 
เปนประโยชนสูง สุด เพื่อเปนขอสรุปที่ใชสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลระดับบริหาร 
ขบวนการที่ทําใหเกิดขาวสารสารสนเทศนี้ เรียกวา การประมวลผลผลสารสนเทศ (Information Processing) 
และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศดวยเครื่องมือทางอีเล็กทรอนิกสวา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology : IT) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นดวยระบบจัดเก็บและประมวลผลขอมูล ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงานดานสารสนเทศที่มีการวางแผน จัดการ และใชงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ 
1. ระบบประมวลผล  
ความซับซอนในการปฏิบัติงานและความตองการสารสนเทศที่หลากหลาย ทําใหการจัดการและการประมวลผลขอมูล
ดวยมือ ไมสะดวก ชา และอาจผิดพลาด ปจจุบันองคการจึงตองทําการจัดเก็บและการประมวลผลขอมูลดวยระบบ
อีเล็กทรอนิกส โดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณสนับสนุนในการจัดการขอมูล เพื่อใหการทํางานถูกตองและรวดเร็ว
ขึ้น 
2. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
การสื่อสารขอมูลเปนเรื่องสําคัญสําหรับการจัดการและประมวลผล ตลอดจนการใช ขอมูลในการตัดสินใจ ระบบ
สารสนเทศที่ดีตองประยุกตเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกสในการสื่อสารขอมูลระหวางระบบคอมพิวเตอร อุปกรณ
อีเล็กทรอนิกส และผูใชที่อยูหางกัน ใหสามารถสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. การจัดการขอมูล 
ปกติบุคคลที่ใหความสนใจกับเทคโนโลยีจะอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสาร สนเทศโดยใหความสําคัญกับ
สวนประกอบสองประการแรก แตผูที่สนใจดานการจัดการขอมูล (Data/Information Management) จะให
ความสําคัญกับสวนประกอบที่สาม ซึ่งมีความเปนศิลปะ ในการจัดรูปแบบและการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ  
สามารถสรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่นํามาประยุกต ในการประมวลผล การจัดเก็บ 
การสื่อสาร และการสงผานสารสนเทศดวยระบบอีเล็กทรอนิกส โดยที่ระบบทางกายภาพประกอบดวยคอมพิวเตอร 



อุปกรณติดตอสื่อสาร และระบบเครือขาย ขณะที่ระบบนามธรรมเกี่ยวของกับการจัดรูปแบบของการปฏิสัมพันธดาน
สารสนทศ ทั้งภายในและภายนอกระบบ ใหสามารถดําเนินรวมกันอยางประสิทธิภาพ  
 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกองคการอยางมีหลักเกณฑ เพื่อนํามาประมวลผลและจัดรูปแบบใหไดสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนการทํางาน 
และการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของผูบริหารเพื่อใหการดําเนินงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่เรา
จะเห็นวา MIS จะประ กอบดวยหนาที่หลัก 2 ประการ 
 
1. สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคการมาไวดวยกันอยางเปนระบบ 
2. สามารถทําการประมวลผลขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานของผูบริหาร 
 
ดังนั้นถาระบบใดประกอบดวยหนาที่หลักสองประการ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานในหนาที่หลักทั้งสองไดอยาง
ครบถวน และสมบูรณ ระบบนั้นก็สามารถถูกจัดเปนระบบ MIS ได ระบบ MIS ไมจําเปนที่จะตองสรางขึ้นจาก
ระบบคอมพิวเตอร MIS อาจสรางขึ้นมาจากอุปกรณอะไรก็ได แตตองสามารถปฏิบัติหนาที่หลักทั้งสองประการได
อยางครบถวนและสมบูรณ แตเนื่องจากปจจุบันคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่มีประสิทธิภาพในการจัดการขอมูล 
นักวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst and Designer ) จึงออกแบบระบบสารสนเทศใหมี
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักในการจัดการสารสนเทศ  
 
ปจจุบันขอบเขตการทํางานของระบบสารสนเทศขยายตัวจากการรวบรวมขอมูลที่มาจากภายในองคการไปสูการ
เช่ือมโยงกับแหลงขอมูลจากสิ่งแวดลอมภายนอก ทั้งจากภายในทองถิ่น ประเทศ และระดับนานาชาติ ปจจุบันธุรกิจ
ตองใชเทคโนโลยีสาร สนเทศที่มีศักยภาพ สูงขึ้นเพื่อสราง MIS ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยเพิ่ม ขีดความสามารถของธุรกิจ และขีดความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารในยุค
ปจจุบัน แตปญหาที่นาเปนหวงคือคน สวนใหญยังไมเขาใจในศักยภาพและขอบเขตของการใชงานระบบสารสนเทศ 
(MIS) นอกจากนี้บุคลากรบางสวนที่ขาดความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทัศนคติที่ไมดีตอ
การใชงานระบบสารสนเทศ ไมยอมเรียนรูและเปดรับการเปลี่ยนแปลง จึงใหความสนใจหรือความสําคัญกับการ
ปรับตัวเขากับ MIS นอยกวาที่ควร 
 
 
 
 
 
 
 



สวนประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานทั้งระดับองคการและอุตสาหกรรม ธุรกิจตองการระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการดํารงอยูและเจริญเติบโตขององคการ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะสวนชวยให
ธุรกิจประสบผลสําเร็จ และสามารถแขงขันกับธุรกิจอื่นในระดับสากล เพื่อใหการทํางานมีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงตองทําความเขาใจถึงวิธีใชงานและโครงสรางของระบบสารสนเทศ สามารถสรุปสวนประกอบของระบบ
สารสนเทศ ได 3 สวน คือ 
 
1. เครื่องมือในการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
หมายถึง สวนประกอบหรือโครงสรางพื้นฐานที่รวมกันเขาเปน MIS และชวยใหระบบสารสนเทศดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจําแนกเครื่องมือในการสรางระบบสารสนเทศไว 2 สวน คือ 
 
1.1 ฐานขอมูล (Data Base)  
ฐานขอมูล จัดเปนหัวใจสําคัญของระบบ MIS เพราะวาสารสนเทศที่มีคุณภาพจะมาจากขอมูลที่ดี เช่ือถือได ทันสมัย 
และถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ซึ่งผูใชสามารถเขาถึงและใชงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นฐานขอมูลจึงเปน
สวนประกอบสําคัญที่ชวยใหระบบสารสนเทสมีความสมบูรณ และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 เครื่องมือ (Tools)  
เปนเครื่องมือที่ใชจัดเก็บและประมวลผลขอมูล ปกติระบบสารสนเทศจะใชเครื่องคอมพิวเตอรเปน อุปกรณหลักใน
การจัดการขอมูล ซึ่งจะประกอบดวยสวนสําคัญตอไปนี้ 
1.2.1 อุปกรณ (Hardware) คือ ตัวเครื่องหรือสวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณ ระบบเครือขาย  
1.2.2 ชุดคําสั่ง (Software) คือ ชุดคําสั่งที่ทําหนาที่รวบรวม และจัดการ เก็บขอมูลเพื่อใชในการ บริหารงาน หรือ
การตัดสินใจ 
 
2. วิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผล  
การที่จะไดผลลัพธตามที่ตองการ จะตองมีการจัดลําดับ วางแผนงานและวิธีการประมวลผลใหถูกตอง เพื่อใหไดขอมูล 
หรือสารสนเทศที่ตองการ 
 
3. การแสดงผลลัพธ 
เมื่อขอมูลไดผานการประมวลผล ตามวิธีการแลวจะได สารสนเทศ หรือMIS เกิดขึ้น อาจจะนําเสนอในรูป ตาราง 
กราฟ รูปภาพ หรือเสียง เพื่อใหการนําเสนอขอมูลมีประสิทธิภาพ จะขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล และลักษณะของการ
นําไป ใชงาน 
 
 
 
 



คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ปจจุบันองคการสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศดวยตนเองหรือใหผูเช่ียวชาญจากภายนอกเขาดําเนินการ โดยการ
ออกแบบและพัฒนา MIS ที่สอดคลองตามหลักการ ระบบก็จะสามารถอํานวยประโยชนใหกับองคการไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยที่การพัฒนาระบบสารสนเทศตองคํานึงถึงคุณสมบัติที่สําคัญของ MIS ตอไปนี้ 
 
 
1. ความสามารถในการจัดการขอมูล (Data Manipulation)  
ระบบสารสนเทศที่ดีตองสามารถปรับปรุงแกไขและจัดการขอมูล เพื่อใหเปนสารสนเทศที่พรอมสําหรับนําไปใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ปรกติขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ขอมูลที่ถูก
ปอนเขาสู MIS ควรที่จะไดรับการปรับปรุงแกไขและพัฒนารูปแบบ เพื่อใหความทันสมัยและเหมาะสมกับการใช
งานอยูเสมอ 
2. ความปลอดภัยของขอมูล (Data Security) 
ระบบสารสนเทศเปนทรัพยากรที่สําคัญอีกอยางขององคการ ถาสารสนเทศบาง 
ประเภทรั่วไหลออกไปสู บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน อาจทําใหเกิดความเสียโอกาสทางการแขงขัน หรือสราง
ความเสียหายแกธุรกิจ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากความรูเทาไมถึงการณ หรือการกอการรายตอระบบ จะมีผล
โดยตรงตอประสิทธิภาพและความเปนอยูขององคกร 
3. ความยืดหยุน (Flexibility)  
สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจหรือสถานการณการแขงขันทางการคาที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหระบบ
สารสน เทศที่ดีตองมีความสามารถในการปรับตัว เพื่อใหสอดคลองกับการใชงานหรือปญหาที่เกิดขึ้น โดยที่ระบบ
สารสนเทศที่ถูกสรางหรือถูกพัฒนาขึ้นตองสามารถตอบสนองความตองการของผูบริหารไดอยูเสมอ โดยมีอายุการใช
งาน การบํารุงรักษา และคาใชจายที่เหมาะสม 
4. ความพอใจของผูใช (User Satisfaction) 
ปรกติระบบสารสนเทศ ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีความมุงหวังใหผูใชสามารถนํามาประยุกตในงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํา งาน ระบบสารสนเทศที่ดีจะตองกระตุนหรือโนมนาวใหผูใชหันมาใชระบบใหมากขึ้น โดยการพัฒนาระบบ
ตองทําการพัฒนาใหตรงกับความตองการ และพยายามทําใหผูใชพอใจกับระบบ เมื่อผูใชเกิดความไมพอใจกับระบบ 
ทําใหความสําคัญของระบบลดนอยลงไป ก็อาจจะทําใหไมคุมคากับการลงทุนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชนของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 
1. ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ  
เนื่องจากขอมูลถูกจัดเก็บและบริหารเปนระบบ ทําใหผูบริหารสามารถจะเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วในรูปแบบที่
เหมาะสม และสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนไดทันตอความตองการ 
2. ชวยผูใชในการกําหนดเปาหมายกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการ โดยผูบริหารจะสามารถนําขอมูลที่ไดจาก
ระบบ สารสนเทศมาชวยในการวางแผนและกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน เนื่องจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวม
และจัดการ อยางเหมาะสม ทําใหมีประวัติของขอมูลอยางตอเนื่อง สามารถที่จําช้ีแนวโนมของการดําเนินงานไดวา
นาจะเปนไปในลักษณะใด 
3. ชวยผูใชในการตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงาน เมื่อแผนงานถูกนําไปปฏิบัติในชวงระยะเวลาหนึ่ง ผูควบคุม
จะตองตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยนําขอมูลบางสวนมาประมวลผลประกอบการประเมิน สารสนเทศที่ไดจะ
แสดงใหเห็นผลการดําเนินงานวาสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการเพียงไร 
4. ชวยผูใชในการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศประกอบการศึกษาและ
การคนหาสาเหตุ หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน ถาการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางเอาไว อาจจะ
เรียกขอมูลเพิ่มเติมออกมาจากระบบ เพื่อใหทราบวาขอผิดพลาดในการทํางานเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด หรือจัดรูปแบบ
สารสนเทศในการวิเคราะหปญหาใหม 
5. ชวยใหผูใชสามารถวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีควบคุม ปรับปรุงและแกไขปญหา สารสนเทศ
ที่ไดจากการประมวลผลจะชวยใหผูบริหาร วิเคราะหวาการดําเนินงานในแตละทางเลือกจะชวยแกไข หรือควบคุม
ปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางไร ธุรกิจตองทําอยางไรเพื่อปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานหรือ
เปาหมาย 
6. ชวยลดคาใชจาย ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหธุรกิจลดเวลา แรงงานและคาใชจายในการทํางานลง 
เนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานที่ตองใชแรงงาน จํานวนมาก ตลอดจนชวยลดขั้นตอนในการทํางาน 
สงผลใหธุรกิจสามารถลดจํานวนคนและระยะเวลาในการประสานงานใหนอยลง โดยผลงานที่ออกมาอาจเทาหรือดี
กวาเดิม ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ 
 
 


