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๑ 

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 

 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารทุก

ระดับ ผู้บริหารจึงเข้ามาเกี่ยวข้องและใช้เทคโนโลยีมากข้ึน ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถช่วยองค์การแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย

สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์การ ระบบสารสนเทศอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการท างาน คือ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)๑ 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) นิยมใช้ค าย่อว่า DSS ในปัจจุบัน

เป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยใน

เรื่องการตัดสินใจใน เหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจ๒ระบบสนับสนุนการตัดสินใจยังเป็นบทบาท

ส าคัญของผู้บริหารที่มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของ องค์การ การมีสารสนเทศที่ดี และ

เครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีนั้น จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถพิจารณา

ทางเลือกต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว คาดการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓  

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ได้เกิดข้ึนในช่วงค.ศ. 1970 โดยมีหลายบริษัทในสหรัฐอเมริกา

ริเริ่มที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อที่จะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างที่

แน่นอน หรือกึ่งโครงสร้างโดยข้อมูลมีการเปลีย่นแปลงตลอด๔ ซึ่งระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ไม่สามารถ

กระท าได้ นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อลดแรงงาน ต้นทุนที่ต่ าลงและยังช่วยในเรื่องการวิเคราะห์

                                                             

 ๑Pimpan Panananda, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://pimpanp.wordpress.com  
[๑๔ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 
 ๒สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System), 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.dss.ru.ac.th [๑๔ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 
 ๓นาย เอนก เอ่ียมครุฑ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.gotoknow.org 
[๑๔ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 
 ๔ญานิกา ทวีพงศ์ศักดิ์, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับคัดเลือกผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : http://e-book.ru.ac.th/dss/ebook_files/Thesis_Yanika/mobile/index.html# [๑๕ พฤษพาคม 
๒๕๖๑]. 



๒ 

 

การสร้างตัวแบบเพื่ออธิบายปัญหาและตัดสินใจปัญหาต่างๆ ความพยายามในการใช้ระบบนี้เพื่อช่วย

ในการสนับสนุนการตัดสนิใจได้แพร่ออกไป ยังกลุ่มและองค์การต่างๆอย่างแพร่หลายในปีค.ศ. 1980๕ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) DSS เป็นซอฟแวร์หรือตัว

โปรแกรมที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ

สร้างตัวแบบที่ซับซ้อน ภายใต้ซอฟต์แวร์เดียวกัน๖ นอกจากนั้น DSS ยังเป็นการประสานการท างาน

ระหว่างบุคลากรกับเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเป็นการกระท าโต้ตอบกัน เพื่อแก้ปัญหาแบบไม่

มีโครงสร้าง และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดข้ันตอนหรืออาจกล่าวได้ว่า DSS 

เป็นระบบที่โต้ตอบกันโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อหาค าตอบที่ง่าย สะดวก รวดเร็วจากปัญหาที่ไม่มี

โครงสร้างที่แน่นอน๗ ดังนั้นระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ จึงประกอบด้วยชุดเครื่องมือ ข้อมูล ตัว

แบบ และทรัพยากรอื่นๆ ที่ผู้ใช้หรือนักวิเคราะห์น ามาใช้ในการประเมินผลและแก้ไขปัญหาหลักการ

ของ DSS จึงเป็นการให้เครื่องมือที่จ าเป็นแก่ผู้บริหาร ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีรูปแบบที่ซับซ้อน แต่

มีวิธีการปฏิบัติที่ยืดหยุ่น DSS จึงถูกออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ไม่เพียงแต่การ

ตอบสนองในเรื่องความต้องการของข้อมูล๘เท่านั้น โดยปกติระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ดังนี ้

 ๑.ประมวลและเสนอข้อมูลการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร เพื่อใช้ท าความเข้าใจและเป็นแนวทางใน

การตัดสินใจ 

                                                             

 ๕APINYA SORNJENGKHAM, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ( Decision Support System : DSS ), 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://acc5606103108.wordpress.com/2013/07/11/ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
[๑๕ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 
 ๖คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดส านักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา, Decision Support System, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.ict.up.ac.th/supan/Chapter8_Decision%20Support%20System.pdf  
[๑๕ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 
 ๗สกุลทิพย์ ทิพย์ท ามา, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :   https://www.gotoknow.org /350576 [๑๕ 
พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 
 ๘สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง , ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
System), [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.dss.ru.ac.th [๑๔ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 



๓ 

 

 ๒.ประเมินทางเลอืกที่เหมาะสม ภายใต้ข้อจ ากัดของแต่ละสถานการณ์ซึ่งจะช่วยผู้บรหิารในการ

วิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกให้สอดคล้องกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่สุด๙ 

ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) DSS  

 ส่วนประกอบของ DSS จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยตรง กล่าวคือ 

ส่วนประกอบที่ดีจะท าให้เกิดกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ แต่ถ้าส่วนประกอบไม่ดีก็

จะท าให้กระบวนการท างานขาดประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของ DSS แบ่งเป็น 4 ส่วน๑๐ 

 ๑. อุปกรณ์ เป็นส่วนประกอบแรกและเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ DSS โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ด้วยกันคือ  

 ๑.๑ อุปกรณ์ประมวลผล ปัจจุบัน DSS สามารถใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี(PC 

: Personal Computer) ที่มีการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์

ประเภท DSS โดยเฉพาะหรือประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานประเภท ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ 

(Spreadsheet) หรือ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database) ก็ได ้

 ๑.๒ อุปกรณ์สื่อสารเป็นการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการท างาน

ระยะไกลและการท างานเป็นกลุ่ม โดยเครือข่ายที่นิยมใช้ คือ เครือข่ายแลน (LAN : Local Area 

Network) ส าหรับองค์กรขนาดเล็กและเครือข่ายแมน (MAN : Metropolitan Area Network) 

ส าหรับองค์กรขนาดเล็ก ท าให้ต้องติดตั้งวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เพิ่มในระบบ

เพื่อช่วยในการประชุมทางไกล (Teleconference) ของผู้ใช้งาน 

 ๑.๓ อุปกรณ์แสดงผล การใช้งาน DSSจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์แสดงผลที่มีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองต่อรูปแบบของข้อมูลนั้นๆ เพื่อช่วยถ่ายทอดข้อมูลและสารสนเทศที่ ชัดเจน เช่น จอภาพ

คอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดสูงและสามารถแสดงผลในรูปแบบของมัลติมีเดีย 

                                                             

 ๙วิไลฉัตร วรารักษ์สัจจะ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อช่วยในการน าโปรโมชั่นออกสู่ตลาดธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://eprints.utcc.ac.th [๑๔ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 
 ๑๐Information technology, ส่วนประกอบของ DSS, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://sites.google.com 
[๑๔ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 



๔ 

 

 ๒. ระบบการท างาน เป็นส่วนประกอบหลักของ DSS เพราะถือว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญใน

การที่จะท าให้ DSS ท างานได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งระบบการท างานจะ

ประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วนคือ 

 ๒.๑ ฐานข้อมูล (Database) DSS จะมีฐานข้อมูลของตัวเอง ซึ่งจะมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่

ส าคัญจากอดีตถึงปัจจุบันและน ามาจัดเก็บ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกเก็บไว้อย่าง

สมบูรณ์ ครบถ้วน และแน่นอน เพื่อรอการน าไปประมวลผลประกอบการตัดสินใจ ขณะเดียวกัน DSS 

อาจจะต่อเช่ือมกับระบบฐานข้อมูลขององค์การ เพื่อดึงข้อมูลส าคัญบางประเภทมาใช้งาน 

 ๒.๒ ฐานแบบจ าลอง (Model Base) มีหน้าที่รวบรวมแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และ

แบบจ าลองในการวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้ปกติ DSS จะถูกพัฒนาข้ึน

มาตามจุดประสงค์เฉพาะอย่าง ดังนั้น DSS จะประกอบด้วยแบบจ าลองที่ต่างกันตามวัตถุประสงค์ใน

การน าไปใช้ 

 ๒.๓ ระบบชุดค าสั่งของ DSS (DSS Software System) เป็นส่วนประกอบส าคัญที่ช่วยอ านวย

ความสะดวกในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลและฐานแบบจ าลอง โดยระบบชุดค าสั่งของ DSS 

จะมีหน้าที่จัดการ ควบคุมการพัฒนา จัดเก็บ และเรียกใช้แบบจ าลองต่างๆ โดยระบบชุดค าสั่ง ของ 

DSS จะมีหน้าที่จัดการ ควบคุมการพัฒนา จัดเก็บ และเรียกใช้แบบจ าลองต่างๆเพื่อน ามาประมวลผล

กับข้อมูลรากฐานข้อมูล นอกจากนี้ระบบชุดค าสั่งยังมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ในการโต้ตอบกับ 

DSS โดยที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ของสว่นประกอบทั้ง 3 ส่วนคือ ผู้ใช้ ฐานแบบจ าลอง ฐานข้อมูล 

 ๓. ข้อมูล เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการท างานด้วย DSS โดย DSS จะเก็บข้อมูลไว้ที่

ฐานข้อมูลเพื่อน าไปประมวลผลในฐานแบบจ าลองแล้วน าเสนอด้วยระบบชุดค าสั่ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าว

จะต้องมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน มีความถูกต้อง ทันสมัย มีความยืดหยุ่น และสามารถน ามาจัด

และน าเสนอในรูปแบบเพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม DSS ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

 ๓.๑ มีปริมาณพอเหมาะแก่การน าไปใช้งาน 

 ๓.๒ มีความถูกต้องและทันสมัยในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการ 

 ๓.๓ สามารถน ามาใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และครบถ้วน 

 ๓.๔ มีความยืดหยุ่นและสามารถน ามาจัดรูปแบบ เพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม 
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 ๔. บุคลากร เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เนื่องจาก

บุคคลจะเกี่ยวข้องกับ DSS ตั้งแต่ การก าหนดเป้าหมายและความต้องการ การพัฒนา ออกแบบ และ

การใช้ DSS ซึ่งสามารถแบ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ DSS ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

 ๔.๑ ผู้ใช้ (End-user) เป็นผู้ใช้งานโดยตรงของ DSS ได้แก่ ผู้บริหารในระดับต่างๆตลอดจน

นักวิเคราะห์และผู้เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจที่ต้องการข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจในปัญหาที่

เกิดข้ึน 

 ๔.๒ ผู้สนับสนุน DSS (DSS Supports) ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ผู้พัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ ผู้จัดการข้อมูลและที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบ เพื่อให้ DSS มีความสมบูรณ์ และ

สามารถด าเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้๑๑ 

ประโยชน์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ๑.พัฒนาประสิทธิภาพการท างานส่วนบุคคล โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 ๒.พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา ช่วยให้ผู้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ

ถูกต้องมากขึ้น ยังสามารถช่วยแก้ปัญหากึ่งโครงสร้าง และปัญหาไม่มีโครงสร้างได้อีกด้วย 

 ๓.ช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร DSS ที่ท างานในลักษณะ Groupware ท าให้

ผู้บริหารสามารถท าการปรึกษา ประชุม และเรียกใช้สามารถสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจผ่าน

เทคโนโลยีเครือข่าย คอมพิวเตอร์ได้ ท าให้สะดวก  ประหยัดเวลาและงบประมาณ 

 ๔.ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกหัด  เมื่อใช้งานบ่อย ๆ 

 ๕.เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมองค์กร  เนื่องจากการตัดสินใจถูกต้องท าให้การด าเนินงาน

เป็นไปอย่างราบรื่น๑๒ 

 

 

                                                             

 ๑๑ ธงชัย หอนอก, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System), [ออนไลน์], แหล่งที่มา 
: https://www.gotoknow.org/posts/62739 [๑๗ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 
 ๑๒ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
System), [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.dss.ru.ac.th [๑๔ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 
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ความแตกต่างระหว่างระบบ DSS และระบบสารสนเทศอ่ืน 

 ระบบ DSS เป็นระบบสารสนเทศที่จัดท าเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ และนักวิเคราะห์ของ

องค์การ เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศส าหรับการวางแผน

และตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง และระบบ DSS จะให้

สารสนเทศเพื่อควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและสรุปผลการด าเนินงานและช่วยสนับสนุนการ

ตัดสินใจในปัญญาแบบโครงสร้างได้๑๓แต่ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing 

Systems :TPS) มีการจัดการข้อมูลส าหรับงานประจ าวัน มีกระบวนการใช้ระบบที่สอดคล้องกับ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานและกฎเกณฑ์การท างานที่ ชัดเจน๑๔ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

(Management Information System) MIS เน้นการตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง และใช้ข้อมูลภายใน

จากระบบ TPS เป็นหลัก จุดมุ่งหมายเพื่อบริหารจัดการ (Supervise) งานของหน่วยปฏิบัติการ ให้

บรรลุเป้าหมาย ตามแผนงานที่ก าหนดมาโดยผู้บริหาร ภายใต้งบประมาณ เวลาและข้อจ ากัดอื่นๆ ให้

มีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง  (Executive Information Systems) 

EIS เน้นการตัดสินใจแบบไร้โครงสร้าง (Unstructured decision making) จุดมุ่งหมายของระบบ 

EIS คือ ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นแนวทาง ความเป็นไปที่เป็นมา และก าลังจะมีแนวโน้มไปทางใด 

เพื่อให้สามารถก าหนดนโยบาย เป้าหมาย หลักๆ ขององค์การให้สามารถธ ารงองค์การไว้ได้ แข่งขัน

กับคู่แข่งขันได้อย่างดี๑๕ 

ตัวอย่างท่ี ๑ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับกลยุทธ์ในการแข่งขัน 

 บริษัทไฟร์สโตน (Firestone Rubber & Tire) ในรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจในการออกแบบยางรถยนต์ยี่ห้อใหม่ ระบบช่วยให้นักวิเคราะห์มองเห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างผลทางด้านการเงินในอดีตกับตัวแปรภายนอก เช่น จ านวนรถยนต์ที่ผลิตทั้งหมด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแล้วน ามาสร้างโมเดลในการพยากรณ์ขายด้วยโมเดลต่างๆ ที่มีอยู่ใน

ระบบ ช่วยให้นักวิเคราะห์ของบริษัทไฟร์สโตน สามารถสร้างฐานข้อมูลที่บรรจุยางของคู่แข่งทั้งหมด 

                                                             

 ๑๓THEKIKZII, ความแตกต่างระหว่างระบบ DSS และระบบสารสนเทศอ่ืน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
https://misdss.wordpress.com [๑๗ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 
 ๑๔นาย เอนก เอ่ียมครุฑ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.gotoknow.org 
[๑๔ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 
 ๑๕ดวงรัตน์ เรืองอุไร , ความแตกต่างระหว่าง EIS กับ DSS และ MIS, [ออนไลน์] , แหล่งที่มา : 
https://www.gotoknow.org/posts/455330 [๑๗ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 



๗ 

 

200 ยี่ห้อ รวมทั้งข้อมูลในการผลฺต แรงกด และปริมาณการขาย ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลใน

ฐานข้อมูลนี้ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน ระบบช่วยให้องค์การสามารถน าเอาประเด็นดา้น

เทคโนโลยีมาผนวกกับด้านการเงินในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และช่วยสนับสนุนให้มีการ

ตัดสินใจร่วมกันของหน่วยงานตามหน้าที่ต่างๆ ในองค์การ๑๖ 

ตัวอย่างท่ี 2: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับการบริหารการจัดส่งสินค้า 

 บริษัทซาน ไมเกล (San Miguel Corporation) ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร

การส่งสินค้า (Production Load Allocation) เพื่อส่งสินค้ากว่า 300 ชนิด เช่น นม เบียร์ และอื่นๆ 

โดยส่งไปทั่วหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ระบบดังกล่าวช่วยค านวณความสมดุลระหว่างค่าน าส่ง ค่าใช้จ่ายใน

การจัดซื้อ กับความถ่ีในการน าส่งและปริมาณต่ าสุดในการส่งสินค้า รวมถึงการก าหนดจ านวนสินค้า

แต่ละชนิดที่จะผลิตและการน าสินค้านั้นไปเก็บไว้ในคลังสินค้าต่างๆ ระบบนี้ช่วยให้บริษัทก าหนด

แผนการผลิตที่เหมาะสมและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าไว้ในคลังได้ถึง 180000 

เหรียญสหรัฐต่อปี๑๗ 

สรุประบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจของผู้บริหารมีผลต่อองค์การ เนื่องจากผู้บริหารจะต้องตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร

ขององค์การ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน ตลอดจนต้องตัดสินใจแก้ปัญหาภายในและ

ภายนอกองค์การ ดังนั้นระบบสนบัสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิารจงึได้ริเริม่ข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ. 1970 เป็น

ต้นมา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือที่เรียกว่า DSS เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถโต้ตอบกบัผูใ้ช้ 

โดยที่ระบบนี้จะรวบรวมข้อมูลและแบบจ าลองในการตัดสินใจที่ส าคัญ เพื่อช่วยผู้บริหารในการ

ตัดสินใจในปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง ปกติแล้ว DSS จะไม่ท าการตัดสินใจแทน

ผู้บริหาร แต่จะน าเสนอข้อมูลที่เป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจ  ดังนั้นผู้บริหารจะต้องกระท าการ

ตัดสินใจโดยใช้สติปัญญา เหตุผล ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ของตน เราสามารถจ าแนก

ส่วนประกอบของ DSS ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

 ๑. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ DSS คือ อุปกรณ์ประมวลผล อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์แสดงผล 

                                                             

 ๑๖ นางสาวศิริลักษณ์ นาคชุ่ม, การประยุคใช้งาน DSS,  [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://misdss.wordpress.com  
[๑๗ พฤษพาคม ๒๕๖๑]. 
 ๑๗ tretip, การประยุกต์ใช้ระบบ DSS, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.blogger.com [๑๗ พฤษ
พาคม ๒๕๖๑]. 
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 ๒. ระบบการท างาน สิ่งส าคัญในการที่จะท าให้ DSS ท างานได้ตามวัตถุประสงค์และความ

ต้องการของผู้ใช้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ฐานข้อมูล ฐานแบบจ าลอง และชุดค าสั่งของระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ 

 ๓. ข้อมูล เป็นองค์ประกอบส าคัญของ DSS เพราะถ้าข้อมูลที่น ามาใช้ในการประมวลผลไม่มี

คุณภาพเพียงพอแล้ว DSS ก็จะไม่สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม หรือ

อาจจะสร้างปัญหาในการตัดสินใจได้ 

 ๔. บุคลากรจะเกี่ยวข้องกับ DSS ตั้งแต่การพัฒนา การออกแบบ และการใช้ระบบสนับสนุน

การตัดสินใจ โดยที่เราสามารถแบ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ DSS ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ และ

ผู้สนับสนุนระบบ DSS 

 DSS นั้นเมื่อน ามาใช้อย่างเหมาะสมแล้วก้จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารและ

องค์การเป็นอย่างมากเช่น พัฒนาประสิทธิภาพการท างานส่วนบุคคล ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ติดต่อสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมองค์การ อย่างไรก้ตามระบบสารสนเทศที่ถูกคิดค้นข้ึน

มาถึงจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน แต่ถ้าผู้บริหารใช้ไม่ประกอบไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ไม่

สามารถน าพาองค์การที่ตนบริหารไปสู่ความส าเร็จได้ 
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