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ເປັນວິຊາທີື່ມີເນ ໍ້ອໃນສາລະທີື່ຊ່ວຍພັດທະນາ
ໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ຮູ້ທັນການປ່ຽນແປງ ແລະ ສາມາດນ າ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ
ICT ມາປະຍຸກໃຊໃ້ນການເຮັດ ວຽກຢ່າງມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ,
ສາມາດນ າໄປໃຊໃ້ນ ຊີວິດປະຈ າວັນໄດ້ເປນັຢ່າງດີ ແລະ ສ້າງໃຫຜູ້້
ຮຽນ ສາມາດເຫັນຊ່ອງທາງໃນການປະກອບອາຊີບ.

ICT: Information and Communication Technology



ພາກທີ I ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ
ບົົດທີີ 1: ລະບົົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ
1.. ອົງການ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ
ອົງກອນເປັນແຫ ື່ງລວບລວມດ້ານບກຸຄະລາກອນດາ້ນ
ຕ່າງໆທີື່ມີການຕິດຕ ື່ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມເພ ື່ອບນັລເຸປົໍ້າ
ໝາຍດຽວກັນ
ອົງກອນມີ 2 ລັກສະນະຄ :
 ອົງກອນທີື່ຫວັງຜົນກ າໄລ
 ອົງກອນທີື່ບ ື່ຫວັງຜົນກ າໄລ



 ອົງກອນຫວັງຜົນກ າໄລ (Profits Organization) 

ມີຈຸດໝາຍໃນເລ ື່ອງສາ້ງຜົນກ າໄລໃຫ້ເກີດ ຂ ໍ້ນພາຍໃນ
ອົງກອນໃຫ້ໄດ້ຫ າຍທີື່ສຸດ ສາມາດ ເອີໍ້ນອີກຢ່າງໜ ື່ງວ່າ
ເປັນທຸລະກິດ



 ອົງກອນຫວັງຜົນກ າໄລ (Profits Organization) 



ອົງກອນທີື່ບ ື່ຫວັງຜົນກ າໄລ (No profit Organization) 

ບ ື່ໄດ້ເນັໍ້ນເລ ື່ອງກ າໄລ ແຕ່ ຈະສ້າງປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ 
ສັງຄົມເຊັື່ນ: ອົງກອນທີື່ເປັນມູນນິທິຕ່າງໆ, ອົງກອນທີື່
ເຮັດວຽກດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ສາສະໜາ ແລະ ອົງກອນ
ການສ ກສາເປັນຕົໍ້ນ.



ອົງກອນທີື່ບ ື່ຫວັງຜົນກ າໄລ (No profit Organization) 



2. ໂຄງສ້າງຂອງອງົກອນ
ການຈັດຕັໍ້ງຂອງອງົກອນເປນັໜ້າທີື່ສ າຄນັຢ່າງໜ ື່ງ
ຂອງຜູ້ບ ລິຫານ, ຜູ້ບ ລິຫານຈະຕ້ອງໄດສ້້າງໂຄງສາ້ງ
ຂອງ ອົງກອນທີື່ດີຈະຕ້ອງມີຂະໜາດທີື່ເໝາະສົມກັບ
ແຜນ ວຽກທີື່ວາງໄວ້ ບ ື່ໃຫ້ມີບຸກຄະລາກອນຫ າຍ ຫ   
ໜ້ອຍ ເກີນໄປກັບພາລະກິດ ຫ   ວຽກງານທີື່ມີຢູ່ເຊິື່ງ
ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນວຽກງານຂອງອົງກອນໄດ.້



ການຈັດຕັໍ້ງໂຄງສາ້ງຂອງອົງກອນມີ 2 ແບບ ເຊັື່ນ: 
ໂຄງສ້າງການຈດັຕັໍ້ງອງົກອນແບບແນວຕັໍ້ງ ແລະ ແນວ
ຂວາງ.



2.1 ໂຄງສ້າງການຈັດຕັໍ້ງອງົກອນແບບແນວຕັໍ້ງ
(Vertical Organization)

ເປັນການຈັດຕັໍ້ງໂຄງສ້າງທີື່ມີການພິຈາລະນາ ແບ່ງວຽກ ອອກ
ເປັນພາກສ່ວນເຊັື່ນ: ການແບ່ງຕາມສາຍການບງັຄັບບນັຊາ 
(Chain of Command), ການມອບໝາຍອ ານາດໜ້າທີື່
(Delegation).
ການຈັດຕັໍ້ງອົງກອນແບບແນວຕັໍ້ງມີການຕັດສນິໃຈຢູ່ສງູສຸດ ເຊິື່ງ
ການຕັດສິນໃຈສັື່ງການມາຈາກນກັບ ລຫິານຂັໍ້ນສູງ, ພະນັກງານ
ແຕ່ ລະຄົນຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຊດັເຈນ, ການ
ປ່ ຽນແປງຈະຊ້າ ແລະ ໜ້ອຍຫ າຍເນ ື່ອງຈາກເປັນການສັື່ງການ
ຈາກຂັໍ້ນເທິງ.





ໂຄງສ້າງຈັດຕັໍ້ງອົງກອນແບບແນວຂວາງ
(Horizontal Organization)
ເປັນການຈັດຕັໍ້ງໂຄງສ້າງໂດຍແບງ່ຕາມສາຍ

ງານຢ່າງຊດັເຈນ ເຊິື່ງແຕ່ ລະສາຍງານນັໍ້ນບ ື່ມີການ
ເຮັດ ວຽກຊ ໍ້າກັນ, ມີການປະສານງານກັນເປັນລ າດບັ
ຂັໍ້ນເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການ ເຮັດວກຕາມສາຍຕົງ ມີ
ປະສິດທິພາບຍິື່ງຂ ໍ້ນ.





ລະດັບການບ ລິຫານພາຍໃນອົງກອນ

ການບ ລິຫານ ແມ່ນຂະບວນການໃນການວາງແຜນ, 
ການຈັດຕັໍ້ງອົງກອນ, ການສັື່ງການ ແລະ ການຄວບຄມຸນ າ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຢູ່ເພ ື່ອກ ື່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສດຸ
ແກ່ ອົງກອນໄດ້.





ຜູ້ບ ລິຫານຈະຕ້ອງດ າເນນີວຽກງານດວ້ຍຄວາມ 
ຮອບຄອບໂດຍນ າໃຊ້ທັງທັກສະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຂ ໍ້ມູນຂ່ າວສານທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບ ລິຫານສາມາດວເິຄາະ 
ແລະ ວາງແຜນການບ ລິຫານໄດຢ້່າງ ດີ. ການບ ລິຫານ
ພາຍໃນມີ 3 ລະດັບຄ 

ການບ ລິຫານລະດບັສງູ
ລະດັບກາງ
ລະດັບລຸ່ມ.



4. ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ
ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານເປັນສິື່ງໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມຈ າເປນັ ຢາ່ງຍິື່ງ

ໃນການດ າເນນີທຸລະກິດ, ອົງກອນຕ່າງໆ ຈ ື່ງຕ້ອງມີການ
ພັດທະນາລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຂ ໍ້ນມາ ເພ ື່ອໃຊ້ໃນການ
ປະມວນຜົນຂ ໍ້ມູນໃຫ້ກາຍເປນັຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີື່ມີຄວາມ
ຖ ກຕ້ອງ, ແມ່ນຍ າ ແລະ ໜ້າເຊ ື່ອຖ .







ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີື່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບ ລຫິານ
ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດຢ້າ່ງຖ ກຕ້ອງຍິື່ງຂ ໍ້ນ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ການວາງແຜນໃນດ້ານຕ່າງໆ ບ ື່ວ່າຈະເປັນ
ການລົງທ ນ ຫ   ຍອດຂາຍໃກ້ຄຽງກັບຄວາມເປັນ
ຈິງທີື່ຈະເກີດຂ ໍ້ນຫ າຍທີ ສຸດ.



4.1. ຄຸນລັກສະນະຂອງຂ ໍ້ມນູຂ່າວສານ
ມີຄວາມຖ ກຕອ້ງ (Accurate)
ມີຄວາມສມົບນູ (Complete)
ປະຫຍດັ (Economical)
ມີຄວາມຢ ດຢຸນ່ (Flexibble)
ເຊ ື່ອຖ ໄດ້ (Reliable)
ກົງປະເດນັ (Relevant)
ມີຄວາມງາ່ຍດາຍ (Simple)
ມີຄວາມເໝາະສມົກບັສະຖານະການປດັຈບຸນັ (Timely)
ສາມາດກວດສອບໄດ້ (Verifiable)



ດັື່ງນັໍ້ນ ການຄ ານ ງເຖງິປະສດິທພິາບຂອງຂ ໍ້ມນູ
ຂາ່ວສານ ຈະຊວ່ຍໃຫສ້າມາດຫຼຸດຜອ່ນຄວາມຜດິພາດ
ແລະ ຄ່າໃຊຈ້າ່ຍທີື່ບ ື່ຄວນຈະເກດີຂ ໍ້ນ.



4.2. ປະເພດຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານ

ໃນການຈ າແນກປະເພດຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານຕາມຮບູແບບ
ການນ າສະເໜຂີ ໍ້ມນູລວມມ:ີ ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານທເີປນັລາຍ
ລະອຽດ, ບົດສະຫຼຸບ, ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານເພ ື່ອການພະຍາກອນ
ແລະ ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານສະເພາະກ ລະນ.ີ







5. ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ (Informatíon
System)

5.1 ລະບົບ
ໝາຍ ເຖິງ ການ ນ າ ເອົາ ອົງ ປະ ກອບ ຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ຄົນ, ຊັບ ພະ 
ຍາ ກອນ, ແນວ ຄິດ ແລະ ຂະ ບວນ ການ ມາ ປະ ສົມ ປະ ສານ 
ກັບ ການ 
ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ເພ ື່ອ ໃຫ້ບັນ ລຸ ເປົໍ້າ ໝາຍ ໃດ ໜ ື່ງ ຕາມ ທີື່
ວາງ ແຜນ  ໄວ້, ເຊິື່ງ ໃນ ປັດ ຈ ຸບັນ ແມ່ນ ມີຫ າຍ ລະ ບົບ ເຊັື່ນ: 
ລະ ບົບ ການ ຮຽນ-
ການ ສອນ, ລະ ບົບ ບັນ ຊ,ີ ລະ ບົບ ການ ຕະຫ າດ ແລະ ລະ 
ບົບ ຂ ໍ້ມູນ  ຂ່າວ ສານ ເປັນ ຕົໍ້ນ.



ລະ ບົບ ແຍກ ອອກ ເປັນ 4 ພາກ ສ່ ວນ ຄ : 
ພາກ ສ່ວນ ນ າ ເຂົໍ້າ (Input)
ພາກ ສ່ວນ ດ າ ເນນີ ການ (Process)
ພາກ ສ່ວນ ຜົນ ໄດ້ຮບັ (Output)
ພາກ ສ່ ວນ ປ້ອນ ກັບ (Feedback).

ລະ ບົບ ສາ ມາ ດ ຈ າ ແນກ ໄດຫ້ າຍ ແບບ ເຊັື່ນ: ລະ ບົບງ່າຍ 
ດາຍ, ລະ ບົບ ຊັບ ຊອ້ນ, ລະ ບົບ ເປີດ, ລະ ບົບ ປິດ, ລະ ບົບ 
ຄົງ ທີື່ ແລະ ລະ ບົບ ບ ື່ຄົງ ທີື່.





5.2. ລະ ບົບ ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວ ສານ
ໝາຍ ເຖິງ ການ ລວບ ລວມ ອົງ ປະ ກອບ ຕ່ າງໆ ມາ ນ າ ເຂົໍ້າ ໂດຍ 
ຜ່ານ ຂະ ບ ວນ ການ ໃດ ໜ ື່ງ  ທີື່ອາດ ນ າ ໃຊ້ຄອ ມ ພິວ ເຕີ
ເຂົໍ້າ ຊ່ວຍ ເພ ື່ອ ຮຽບ  ຮຽງ, ປ່ຽນ ແປງ ແລະ ເກັບ ມ້ຽນ ເພ ື່ອ
ໃຫ້ໄດ້ ຜົນ ໄດ້ຮັບ.



5.3. ຊະ ນິດ ຂອງ ລະ ບົບ ຂ ໍ້ມູນ ຂາ່ວ ສານ

ລະ ບົບ ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວ ສານ ໄດຮ້ບັ ການ ພັດ ທະ ນາ  ຂ ໍ້ນ ມາ ໃຫ້ເປັນ 
ເຄ ື່ອງ ມ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ  ດ້ານ ຕ່າງໆ ໃນ ອົງ ກອນ ບ ື່ ວ່ າ 
ຈະ ເປັນ ການ ຕັດ ສນິ  ໃຈ ເພ ື່ອ ແກ້ໄຂ ບັນ ຫາ, ຊ່ວຍ ໃນ ການ ລາຍ 
ງານ ເພ ື່ອ ນ າ ສະ ເໜຂ ໍ້ມູນ, ຊ່ວຍ ປະ ມວນ ຜົນ ຂ ໍ້ມູນ ທີື່ ເກີດ ຂ ໍ້ນ 
ປະ ຈ າ ວັນ, ຊ່ ວຍ ວິເຄາະ ທາງ ອອກ ໃນ  ການ ແກ້ໄຂ ບັນ ຫາ.

ແບ່ງ ອອກ ເປັນ 6 ຊະ ນິດ



ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິທີື່ສະໜບັສະໜນູການ
ບ ລິຫານໃນລະດບັພາຍໃນອງົກອນຕັໍ້ງແຕກ່ານບ ລຫິານລະດບັ
ລຸ່ມຈະມລີະບບົທີື່ສ າຄນັເພ ື່ອສະໜບັສະໜນູການປະມວນຜນົ
ຂ ໍ້ມູນໄດແ້ກ:່ລະ ບບົ ປະ ມວນ ຜນົ ຂ ໍ້ມນູ(Transaction 
Processing System: TPS)
ສ່ວນ ລະ ບບົ ຜູຊ້ຽ່ວ ຊານ(Expert System: ES)
ລະ ບບົ ສ າ ນກັ ງານ ອດັ ຕະ ໂນ ມດັ (Office Automation 

System: OAS)
ທັງ 2 ລະ ບບົ ນີໍ້ ເປັນ ລະ ບບົ ທີື່ສະ ໜນູ ການ ບ ລຫິານ ລະດບັ ໃດ ກ ື່
ໄດ້.



ສ າຫ ບັ ການ ບ ລຫິານ ລະ ດບັ ສງູຈະມີ: ລະບບົຂ ໍ້
ມູນຂາ່ວສານເພ ື່ອການບ ລຫິານ (Management 
Information System: MIS) ທີື່ຊວ່ຍສະໜບັ
ສະໜນູຜູບ້ ລຫິານລະດບັນີໍ້ໃຫສ້າມາດສາ້ງຂ ໍ້ມນູ
ຂ່າວສານທີື່ເອ ໍ້ອຍອ ານວຍຕ ື່ການຈດັການວຽກງານ
ຕ່າງໆໄດຢ້າ່ງວອ່ງໄວ ແລະ ມີປະສດິທພິາບ



ລະ ບບົ ສະ ໜບັ ສະ ໜນູ ການ ຕດັ ສນິ ໃຈ 
(Decision Support System: DSS) ແລະ ລະ 
ບົບ ຂ ໍ້ມນູ ຂາ່ວ ສານ ສ າ ຫ ັບ ຜູບ້ ລຫິານ (Executive 
Information System :EIS) ເພ ື່ອອ ສະ ໜບັ ສະ 
ໜູນ ການ ຕດັ ສນິ ໃຈ ແລະ ອ າ ນວຍ 
ຄວາມ ສະ ດວກ ໃນ ລະ ຫວາ່ງ ການ ວາງ ແຜນ ຂອງ ຜູ້
ບ ລິຫານ ລະ  ດັບ ສງູ.





5.4. ໂຄງ ສາ້ງ ຂອງ ລະ ບບົ ຂ ໍ້ມນູ ຂາ່ວ ສານ

ໂຄງ ສາ້ງ ສວ່ນ ໃຫ ່ຍ ຈະ ມລີກັ ສະ ນະ ຄາ້ຍ ຄ ຮບູ  
ປິ ລະ ມດິ ມິດຖານກວາ້ງ, ຍອດ ເປນັ ມມູ ແຫ ມ ໝາຍ 
ເຖິງ ຂອບ ເຂດ ຄວາມ ກວ້າງ ຂວາງ ຂອງ ຂ ໍ້ມນູ ທີື່ມຫີ າຍໃນ 
ລະ ດບັລຸມ່ ແລະ ໜ້ອຍ ລງົ ເມ ື່ອ ເຖງິຍອດ.



1. ລະດັບປະມວນຜນົ (Transaction Processing)

ເປັນ ລະ ດບັຕ ື່າ ສດຸ ການ ນ າ ໃຊຄ້ອມ ພວິ ເຕິິເຮດັ ວຽກ 
ປະ ມວນ ຜນົ ຂ ໍ້ມນູ ລາຍ ການ ຕາ່ງໆ ທີື່ກຽ່ວ ຂອ້ງກບັ ຖານ ຂ ໍ້ມນູ  
ມຈີ າ ນວນຫ າຍ, ການ ເຮດັ ວຽກ ປະ ຈ າ  ວັນ ເປນັ ພ ໍ້ນ ຖານ ຂອງ 
ລະ ບບົຂ ໍ້ມນູ ຂາ່ວ ສານ ໃນ ການ  ລວບ ລວມ ຂ ໍ້ມນູ ຕາ່ງໆ ສ າ ລບັ 
ສ້າງ ຫ   ຈັດ ສນັ ຮບູ  ແບບ ໃໝ ່ ໃນ ຮບູ ແບບ ຂອງ ຜນົ ໄດຮ້ບັ  
ແລ້ວ ສະ ເໜຕີາ່ງສະ ດບັ ສງູ ຕ ື່ໄປ.



2. ລະດັບຄຸມ້ຄອງການປະມວນຜນົ
(Processing Control) 

ໝາຍ ເຖງິ ການ ນ າ ໃຊຄ້ອມ ພວິ ເຕສີາ້ງຂ ໍ້ມນູ
ຂ່າວສານສ າລບັຜູບ້ ລຫິານຂັໍ້ນຕົໍ້ນເພ ື່ອການນ າໃຊ້
ໃນການວາງແຜນ, ຄວບ ຄມຸ ແລະ ຕັດ ສນິ ໃຈ ກຽ່ວ 
ກັບ ວຽກ ງານ ປະ ຈ າ ວນັ.  



3.3. ລະດັບກນຄມຸຄອງກນບ ລິຫານ
ໝາຍ ເຖງິ ການ ນ າ ໃຊ້ຄອມ ພວິເຕສີາ້ງຂ ໍ້ມນູ

ຂ່າວສານສ າລບັຜູບ້ ລຫິານລະດບັກາງ, ໃຊ້ນກນຄມຸ
ຄອງ ແລະ ຕັດສນິໃຈກຍ່ວກບັແຜນງານໄລຍະສັໍ້ນ
ຕັໍ້ງແຕ່ 6 ເດ ອນ ບ 1 ປີ ຫ  ແຜນຍດຸທະວທິໃີຫ້
ດ າເນນີໄປຕາມແຜນໄລຍະສັໍ້ນນັໍ້ນ.



ລະ  ດັບການວາງແຜນຍດຸທະສາດ (strategic 
Planing)

ເປັນການນ າໃຊຄ້ອມພວິເຕສີາ້ງຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານສ າລບັ
ຜູ້ບ ລຫິານລະດບັສງູ ສ າລບັໃຊວ້າງແຜນໄລຍະຍາວ ຫ  
ແຜນຍດຸທະສາດ





5.5. ເປົໍ້າ ໝາຍ ຂອງ ລະ ບບົ ຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານ
(Goal of Information System)

1. ເພ ື່ອເພີື່ມປະສດິທິພາບໃນການເຮດັວຽກ
2.ເພີື່ມ ຜນົ ຜະ ລດິ.
3.ເພີື່ມ ຄນຸ ນະ ພາບ ໃນ ການ ບ ລຫິານ ລກູ ຄາ້.
4.ເພ ື່ອ ຜະ ລດິ ສນິ ຄາ້ ໃໝ ່ແລະ ຂະ ຫ ຍາຍ ສາຍ ຜະ ລດິ ຕະ 
ພັນ

5.ສ້າງ ທາງ ເລ ອກ ໃນ ການ ແຂງ່ ຂນັໄ ດ້.
6.ສ້າງ ໂອ ກາ ດ ທາງ ທ ຸລະ ກດິ.
7.ດ ງ ດດູ ລກູ ຄາ້ ໄວ ້ແລະ ປ້ອງ ກນັ ຄູ່ແຂ ່ງ ຂນັ.



5.6. ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຂອງ ລະ ບບົ ຂ ໍ້ມນູ ຂາ່ວ ສານ

ລະ ບບົ ຂ ໍ້ມນູ ຂາ່ວ ສານ ສາ້ງ ຜນົ ປະ ໂຫຍດຫ າຍ ຢ່າງ 
ແກ່ ອງົ ກອນ ເຊັື່ນ:
1.ໃຊ້ເພ ື່ອ ວາງ ແຜນ ແລະ ຕັໍ້ງ ເປົໍ້າ ໝາຍ ທີື່ຄາດ ຄະ ເນ ໄວ້
2.ໃຊ້ພຈິາ ລະ ນາ ຜນົ ການ ດ າ ເນນີ ງານ ທີື່ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແທ້ຈງິວ ່າ 
ມີຄວາມ ບ ດ ເບ ອນ, ຄວາມ ຄາ ດ ເຄ ື່ອນ ຈາກ  ເປົໍ້າ ໝາຍ
ຫ າຍຫ  ບ ື່? ສາ ມາດ ຄົໍ້ນ ຫາ ສາ ເຫດ ຄວາມ  ຄາດ ເຄ ື່ອນ 
ໄດ້.  



3. ຊ່ວຍ ໃຫກ້ານ ຕດັ ສນິ ໃຈໃນ ການ ວາງ ແຜນ
ແລະ ການ ປະ ຕິບດັ ງານ ມີມາດ ຕະ ຖານ ຍິື່ງ ຂ ໍ້ນ ແລະ 
ໝັໍ້ນ ໃຈ ໄດວ້າ່ ຈະ ເກດີ ປະ ສດິ ທພິາບ ສງູ ສດຸ.
4. ໃຊ້ວເິຄາະສິື່ງທີື່ເກດີເພ ື່ອຊອກຫາຫນົທາງຄວບຄມຸ
ແລະ ແກ້ໄຂ
5. ຊ່ວຍໃຫກ້ານດ າເນນີງານຈດັການຂ ໍ້ມນູເປນັໄປຢາ່ງ
ວ່ອງໄວ, ຄ່ອງຕວົເຊິື່ງເປນັຜນົດຕີ ື່ລະບບົການບ ລຫິານ
ພາຍໃນອງົກອນອກີດວ້ຍ



6. ລະບົບການປະມວນຜນົຂ ໍ້ມນູ
(Transaction Processing System)

ເປນັລະບບົຊວ່ຍໃນການເກບັກ າ ແລະ ປະມວນ
ຜນົຂ ໍ້ມນູທີື່ເກດີຈາກເຫດການປະຈ າວນັຂອງອງົກອນ
ເຊັື່ນ: ຍອດຂາຍ, ການຂນົສົື່ງ , ການສັື່ງຈອງ, ການ
ລົງຖະບຽນ, ການອອກໃບແຈງ້ລາຄາ......



ມີຄຸນລກັສະນະດັື່ງນີໍ້:

1.ສາມາດເກບັກ າຂ ໍ້ມນູທີື່ເກດີຂ ໍ້ນປະຈ າວນັຂອງ 
ການດ າເນນີການຂອງອງົກອນໄດ.້

2.ສາມາດສາ້ງຂ ໍ້ມນູເພ ື່ອໃຊໃ້ນການດ າເນນີກດິຈະ
ກ າຂອງອງົກອນໄດ.້

3.ບ າລງຸຮກັສາໃຫ້ເປນັປດັຈບຸນັຫ າຍທີື່ສດຸ





7. ລະບົົບຂ ໍ້ມູນູຂາ່ວສານເພ່ື່ ອການບ ໍໍລິຫິານ

ເປັນລະບົບທີື່ນ າເອົາຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານມາ ຊ່ວຍໃນການ
ເຮັດບົດລາຍງານລັກສະນະຕ່າງໆເພ ື່ອວາງແຜນ ແລະ 
ຄວບຄຸມການດ າເນີນທຸລະກິດ, ໂດຍຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ
ດັື່ງກ່າວຈະໄດ້ມາຈາກລະບົບປະມວນຜົນຂ ໍ້ມູນ (TPS).





ວັດຖຸປະສົງຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນສາມາດບັນລຸ 
ເປົ ໍ້າໝາຍໄດ້ ໂດຍການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ ້ບ ລິຫານຮູ້ເຖິງ 
ລາຍລະອຽດຂອງການປະຕິບັດງານທີື່ອາດໄດ້ຮັບ ໃນ
ຮູບແບບຂອງການລາຍງານ , ເຊ ິ ື່ງຈະເຮ ັດໃຫ້ຜູ
ບ ລ ິຫານສາມາດຄວບຄຸມ , ບ ລ ິການ ແລະ ວາງ
ແຜນການເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.



 ຄຸນລກັສະນະຂອງລະບບົຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານເພ ື່ອການ 
ບ ລິຫານມດີັື່ງນີໍ້:

ສາມາດສ້າງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີື່ອ້າງອີງໄດ້ຕາມຫ ັກການດ້ານ
ການບ ລຫິານ, ດ້ານຄະນດິສາດ ຫ  ສະຖຕິທິີື່ຍອມຮບັໄດ.້ ໂດຍ
ປົກກະຕິແລ້ວ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານເພ ື່ອການບ ລິຫານນີໍ້ ໄດ້ມາຈາກ
ຖານຂ ໍ້ມູນທີື່ມີການເກັບຂ ໍ້ມູນຈາກແຫ ື່ງຂ ໍ້ມູນຫ າຍແຫ ື່ງ  ເຊິື່ງ
ແຫ ື່ງຂ ໍ້ມູນນັໍ້ນໄດ້ລວມເຖິງລະບົບປະມວນຜົນຂ ໍ້ມູນນ າ.



 ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານທີື່ເປນັລາຍລະອຽດ (Detailed 
Information)
 ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານທີື່ເປນັບດົສະຫຸ ບ (Summary 
Information)
 ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ ເພ ື່ອການພະຍາກອນ(Prediction 
Information)
 ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານກ ລະນສີະເພາະ (Exception)

 ສາມາດສາ້ງຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານໄດ ້4 ຮູບແບບ ເຊັື່ນ:



8. ລະບົບົສະໜັບັສະໜູນູການຕັດັສິນິໃຈ
(Decision  Support  System)

ມີເປົໍ້າໝາຍເພ ື່ອກະກຽມຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີື່ເປັັນປະໂຫຍດ
ແກ່ຜູ ້ນ າໃຊ້ລະບົບທີ ື່ເປັນຜູ ້ບ ລິຫານ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານນີ ໍ້ ຈະ
ກ່ຽວຂອ້ງກັບ ການຕັດສິນໃຈແບບບ ື່ມີໂຄງສ້າງ ຫ   ເຄິື່ງໂຄງ ສ້າງ 
ທີື່ເປັນການຕັດສິນໃຈຕ ື່ເຫດການທີື່ບ ື່ສາມາດຄາດການໄວ້ລ່ວງ
ໜ້າ ຫ   ຄາດການໄດ້ຍາກ. 





 ຄຸນລັກສະນະຂອງລະບົບສະໜັບສະໜນູການ
ຕັດສິນໃຈ

1.ກະກຽມຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານທີື່ຜາ່ນການປະມວນຜນົ 
ແລ້ວຈາກລະບບົປະມວນຜນົຂ ໍ້ມນູ (TPS) ເພ ື່ອ
ຊ່ວຍໃນການຕດັສນິໃຈ.

2.ສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈແບບບ ື່ມີໂຄງສາ້ງ ຫ   
ແບບເຄິື່ງໂຄງສາ້ງ.

3.ສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈຂອງຜູໃ້ຊດ້າ້ນຕາ່ງໆ
ດັື່ງນີໍ້:



A.ລະບຸບັນຫາ ຫ   ໂອກາດໃນການຕັດສິນໃຈ.
B.ລະບຸຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫ   ການ

ຕັດສິນໃຈນັໍ້ນໆ.
C.ກະກຽມຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີື່ຈ າເປັນຕ ື່ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ນັໍ້ນ ຫ   ທີື່ຈະຕັດສິນໃຈ.
D.ວິເຄາະທາງເລ ອກໃນການຕັດສິນໃຈທີື່ເປັນໄປໄດ້.
E.ຮຽນແບບທາງເລ ອກ ແລະ ຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈທີື່

ເປັນໄປໄດ້.



 DSS ສາມາດອ່ານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຄັງຂ ໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງ
ດຽວ (Read-only) ບ ື່ສາມາດແກ້ໄຂຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍ
ໃນຄັງຂ ໍ້ມູນໄດ້.
 ເກັບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານໄວ້ 3 ປະເພດໄດ້ແກ່ : ຂ ໍ້ມູນ
ຂ່າວສານທີື່ເປັນລາຍລະອຽດ, ເປັນບົດສະຫຸ ບ ແລະ ເປັນ
ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານກ ລະນີສະເພາະ

ຄັງຂ ໍ້ມູນ (Data Warehouse)
ແມ່ນຖານຂ ໍ້ມູນທີີ ື່ໄດ້ມີການກະກຽມຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ
ເພ  ື່ອລະບ ົບສະໜັບສະໜູນການຕ ັດສ ິນໃຈໂດຍ
ສະເພາະ ແລະ ມີລັກສະນະດັັື່ງນີໍ້: 



ສາມາດເຂົ ໍ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນໄດ້ທັງຜູ ້ໃຊ້ (end-
user) ແລະ ຜູ້ບ ລິຫານ.
ກະກຽມເຄ ື່ອງມ ທີື່ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ 
ເຊັື່ນ: ໂປຣແກມຄ ານວນ (MS Excel), ໂປຣ
ແກຣມດາ້ນການຈດັການຖານຂ ໍ້ມນູ (MS Access), 
ເຄ ື່ອງມ ໃນການສ້າງບົດລາຍງານ(Focus) ແລະ ໂປຣ
ແກຣມວິເຄາະທາງສະຖິຕິ(SAS, SPSS) ເປັນຕົໍ້ນ.



9. ລະບົບຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານເພ ື່ອຜູບ້ ລຫິານລະດບັສງູ
(Executive Information System)

ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີື່ມີພ ໍ້ນຖານການເຮັດວຽກ 
ດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບ ລິຫານລະດັບສູງ 
ສາມາດເຂົໍ້າເຖງິ, ລວບລວມ, ວິເຄາະ ແລະ ປະມວນຜົນ
ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອົງກອນ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຂ ໍ້ນ 
ເພ ື່ອນ າເອົາຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານດັ ື່ ງກ່າວ ມາໃຊ້ໃນການ
ບ ລິຫານວຽກງານທີື່ຮັບຜິດຊອບ.



ບາງຄັໍ້ງອາດຈະເອີໍ້ນລະບບົຂ ໍ້ມນູ
ຂ່າວສານຊະນດິນີໍ້ໄດອ້ກີຢາ່ງວາ່: ລະບບົສະ
ໜັບສະໜນູຜູບ້ ລຫິານລະດບັສງູ (EIS)





ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ 
EIS 

ຄຸນນະພາບຂອງຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານ
ມີຄວາມຢ ດຢຸ່ນສູງ ເປັນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີື່ມີຄວາມ

ສົມບູນ
ເປັນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີື່ທັນ
ສະໄໝ

ເຊ ື່ອມໂຍງຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆເຂົໍ້າກັນ
ໄດ້

ເປັນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີື່ເຊ ື່ອ
ຖ ໄດ້

ເປັນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີື່ສາມາດ
ກວດສອບໄດ້



ຄວາມສະດວກຂອງຜູໃ້ຊ້
ນ າໃຊ້ງ່າຍ ນ າໃຊ້ຮ່ວມກັບຮາດແວໄດ້

ຫ າຍຮູບແບບ
ສະແດງຜົນໃນຮູບແບບ
ຮູບພາບໄດ້ດີ

ມີລະບົບຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ຄວບຄຸມການເຂົໍ້າ
ໃຊ້

ເຊ ື່ອມໂຍງກັບເຄ ອຂ່າຍ
ອິນເຕີເນັດໄດ້

ມີລະບົບແນະນ າການນ າໃຊ້



ຄວາມສາດທາງດາ້ນເຕກັນກິ
ເຂົໍ້າເຖິງແຫ ື່ງຂ ໍ້ມູນໄດ້
ທົື່ວໂລກ

ສ ບຄົໍ້ນຂ ໍ້ມູນເກົື່າ ແລະ ໃໝ່
ໄດ້ພ້ອມກັນ

ເຂົໍ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນພາຍໃນ
E-mail ໄດ້

ນ າໃຊ້ສັບພະຍາກອນຂ ໍ້ມູນ
ໄດ້

ເອີໍ້ນໃຊ້ຂ ໍ້ມູນພາຍນອກ
ໄດ້

ບົື່ງບັນຫາ ແລະ ສາເຫດຂອງ
ບັນຫາໄດ້

ຂຽນຄ າອະທິບາຍຂ ໍ້ມູນ
ໄດ້

ມີລະບົບວິເຄາະ



ຜົນປະໂຫຍດທີື່ໄດຮ້ບັ
ເພີື່ມປະສິດທິພາບຂອງ
ລະບົບ DSS

ເຂົໍ້າເຖິວຂ ໍ້ມູນໄດ້ສະດວກ

ປະຢັດເວລາ ເຮັດໃຫ້ວາງແຜນໄດ້ງາ່ຍ
ແລະມີປະສິດທິພາບ

ເພີື່ມປະສິດທິພາບໃນ
ການສ ື່ສານຂ ໍ້ມູນ

ຊ່ວຍຄົໍ້ນຫາບນັຫາ ແລະ
ແນວທາງແກ້ໄຂ



10. ລະບົບຜູຊ້ຽ່ວຊານ (Expert System)

ເປັນລະບບົທີື່ເຮດັໜາ້ທີື່ຈ າລອງຜູຊ່ຽວຊານ ແລະ 
ໃຫ້ຄ າປ ກສາແກ່ ຜູ້ບ ລິຫານ ລະດັບສູງ ເນ ື່ອງຈາກບາງ
ຄັ ໍ້ງຄາວ ອາດຕ້ອງຕັດສິນໃຈໃນບັນຫາທີ ື່ມີຄວາມ
ຊັບຊ້ອນເກີນກວ່າທີື່ຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈພຽງລ າພັງໄດ້.



ຄຸນລັກສະນະຕາ່ງໆຂອງລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ:

• ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະຮຽນແບບວິທີກນຄິດ ແລະ
ເຫດຜນົຂອງຜູ້ຊ່ຍວຊານຈາກປະສົບການໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕົວຈິງໃນດ້ານຕ່າງໆ
• ອາດນ າໃຊ້ ES ມາໃຊ້ຮ່ວມກັບເຕັກໂນໂລຊີປັນຍາ
ປະດິດເຊິື່ງເອີໍ້ນການເຮັດວຍກຮ່ວມກັນນີໍ້ວ່ື່າ: Expert 
System Shels
• ມີການດ ງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຄັງຂ ໍ້ມູນເຊັື່ນດຽວກັບ
ລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ



ຈະເຫນັໄດວ້າ່ DSS ແລະ ES ມີ ລັກສະນະ
ຄ້າຍຄ ກນັ ມີຄວາມແຕກຕາ່ງພຽງແຕວ່າ່ DSS ເປັນ
ລະບບົທີື່ສະເໜທີາງ ເລ ອກໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ ຫ   
ຕັດສນິໃຈເພ ື່ອໃຫ້ຜູໃ້ຊຕ້ດັສນິໃຈເອງ, ສ່ວນ ES ນັໍ້ນ 
ເປັນ ລະບບົທີື່ຕດັສນິໃຈແທນຜູໃ້ຊໂ້ດຍອາໄສຂ ໍ້ມນູ
ຂ່າວສານທີື່ມາຈາກເຫດຜນົ ແລະ ປະສບົການຕວົຈງິ.



11. ລະບົບສ ານັກງານອັດຕະໂນມັດ

ສາມາດເອີໍ້ນອກີຊ ື່ໜ ື່ງວາ່: ລະບບົຂ ໍ້ມນູ
ຂ່າວສານເພ ື່ອສ ານກັງານ (Office Information 
System) ເປັນລະບບົທີື່ສະໜບັສະໜນູກດິຈະກ າ
ການເຮດັວຽກໃນສ ານກັງານທີື່ເກດີຂ ໍ້ນໃນແຕລ່ະວນັ



ນອກຈາກນັໍ້ນຍງັຊວ່ຍຕດິຕ ື່ສ ື່ສານກບັບກຸຄະລາ
ກອນບ ື່ວາ່ຈະຢູໃ່ນສະຖານທີື່ດຽວກນັ ຫ  ຢູ່ສະຖານທີື່
ອ ື່ນເຊັື່ນ: ການສົື່ງ E-mail ການປະຊມຸທາງໄກ, ການ
ສ້າງເອກະສານ, ການນ າສະເໜຂີ ໍ້ມນູເປນັຕົໍ້ນ.



ຄຸນລັກສະນະຂອງລະບບົສ ານກັງານອດັຕະໂນມດັ

1.1. ມີການເກບັກ າລວບລວມຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານ
ຕ່າງໆ2.2. ຊ່ວຍເຮດັວຽກອດັຕະໂນມດັດາ້ນຕາ່ງໆເຊັື່ນ:
A. ການປະມວນຜນົຄ າ
B. ສົື່ງຂ ໍ້ຄວາມເອເລກັໂທນກິ
c. ການເຮດັວຽກຮວ່ມກນັດວ້ຍເຄ ອຂາ່ຍຄອມພວິເຕີ
D. ການກ ານດົການເຮດັວຽກຮວ່ມກນັ
E. ເອກະສານແບບເອເລກັໂທນກິ
F. ການບ ລຫິານກະແສການດ າເນນີງານ



ມີການປະຍກຸໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊີ ຮ່ວມກນັລະຫວາ່ງ
OAS ແລະ TPS 
A ເຕັກໂນໂລຊກີານສາ້ງແບບຟອມເອເລກັໂທນກິ
B ເຕັກໂນໂລຊກີານເຮດັວຽກຮວ່ມກນັເປນັກຸມ່
C ເຕັກໂນໂລຊີ ຂ ໍ້ຄວາມເອເລກັໂທນກິ
D ເຕັກໂນໂລຊຊີດຸໂປແກຣມສ ານກັງານເອເລກັໂທນກິ
E ເຕັກໂນໂລຊຮີບູພາບ



12. ຄວ າມສ າພັນລະຫວາ່ງລະບບົຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານ
ແຕ່ລະຊະນິດ

ລະບບົຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານທີື່ມຢີູຫ່ າຍຊະນດິລວ້ນແຕ່
















