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1.บทน า 
ปัญญาประดิษฐ์จะช่วยส่งเสริมให้องค์การ มีกระบวนการจดัการท่ีดีได้และท าให้ส่ิงท่ีท าอยู่ใน

ด าเนินการไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดมี้การน าความรู้ความช านาญ การไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยระบบจะ
รวบรวมความรู้ท่ีมีทั้งหมด รวมเขา้กบัประสบการณ์ในองคก์าร  เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและ
การตดัสินใจให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งระบบจดัการความรู้ ยงัเช่ือมโยงความรู้ในระดบัองค์การ เพื่อแบ่งปันไปสู่
แหล่งความรู้ภายนอกด้วยการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เว็บไซต์ ฐานความรู้ และกระดาน
สนทนาหรือเวบ็บอร์ดต่างๆ ในการสนทนาโตต้อบระหว่างกนั จากนั้นก็จะรวบรวม จดัเก็บและแบ่งปันกนั
เพื่อใช้ประโยชน์ให้แก่ตนเองและองค์การ ไดเ้พิ่มมากขึ้น การจดัการความรู้จะช่วยลดเวลาของการแกไ้ข
ปัญหา ลดตน้ทุนการผลิต โดยน าสารสนเทศจากแหล่งภายนอกมาใช ้เช่น จากเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ซ่ึงไม่
เสียค่าใชจ่้าย ลดความซ ้าซอ้นของกิจกรรมในฐานความรู้ เพิ่มผลผลิตจากการน าความรู้มาประยกุตใ์ช ้ท าให้
การด าเนินงานง่ายขึ้นการส่งเสริมพฒันาความสามารถของบุคลากร ซ่ึงเป็นกลยทุธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 https://xn--22ce0dhf8bc8b8fxa3j.com/เทคโนโลยกีบัชีวิตประจ าวนัของ-AI-หรือ
ปัญญาประดิษฐ์ 

 
 

https://เขียนบทความ.com/เทคโนโลยีกับชีวิตประจําวันของ-AI-หรือปัญญาประดิษฐ
https://เขียนบทความ.com/เทคโนโลยีกับชีวิตประจําวันของ-AI-หรือปัญญาประดิษฐ


2. ความต้องการปัญญาประดิษฐ์ในการตัดสินใจของผู้บริหารแต่ละระดับ 
 1. ความต้องการปัญญาประดิษฐ์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  
 Roos, Pike & Frenstrom (2005: 135) กล่าวว่าผูบ้ริหารงานในแต่ละระดบัจะตอ้งตดัสินใจในเร่ือง
ต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 
  1. ผูบ้ริหารระดับสูงหรือระดับนโยบาย มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย ก าหนดเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์และแผนงานระยะยาว  ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความสามารถในการตดัสินใจโดยการใชส้ัญชาติ
ญาณมากกว่าระดบัอ่ืนซ่ึงการน าเสนอสารสนเทศต่อผูบ้ริหารระดบัสูงควรเป็นขอ้มูลเชิงสรุปผล กะทดัรัด 
และเขา้ใจง่าย ท าให้ผูบ้ริหารไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการและรวดเร็วขึ้น ไดแ้ก่ ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ และ
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
 2. ผูบ้ริหารระดบักลางหรือระดบัสั่งการซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการในระดบัน้ีจะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการ
วางแผนกลวิธี การควบคุม และการน านโยบายแผนงานมาปรับใช้งานระดบัตน้ซ่ึงสารสนเทศท่ีผูบ้ริหาร
ระดบักลางตอ้งการจึงเป็นสารสนเทศเชิงสรุปผลและรายละเอียด ไดแ้ก่ เทคโนโลยี AIเพื่อการจดัการ และ
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
 3. ผูบ้ริหารระดบัล่าง หรือระดบัปฏิบติัการมีหนา้ท่ีในการก าหนดระเบียบแผนงานในการปฏิบติังาน
และควบคุมดูแลการปฏิบติังาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานซ่ึงขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารระดบัล่างตอ้งการ คือ ขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลภายในองคก์าร  เช่น หนา้ท่ีในการควบคุมดูแลการปฏิบติังาน สารสนเทศท่ีผูบ้ริหารระดบั
ล่างต้องการเป็นสารสนเทศท่ีมีรายละเอียดมาก เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารระดบัล่าง ไดแ้ก่ เทคโนโลย ีAI เพื่อการประมวลผลรายการ และระบบสนบัสนุนงานส านกังาน 
 

3. ประโยชน์การใช้เทคโนโลยี AI ของผู้บริหารเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ  
 1. ช่วยให้ผูบ้ริหารมองเห็นปัญหาและโอกาสได้รวดเร็วขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันและ
สามารถ เรียกใชข้อ้มูลไดร้วดเร็ว 
 2. ช่วยให้ผูบ้ริหารมีเวลาในการวางแผนไดม้ากขึ้น ท าให้ไม่ตอ้งเสียเวลากบัการจดัเตรียมและอ่าน
รายงานท่ีมีขอ้มูลจ านวนมาก 
 3. ช่วยให้ผูบ้ริหารใช้เวลาในการพิจารณาปัญหาท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น มีกาประเมินทางเลือก
ส าหรับการแกปั้ญหา 
 4. ช่วยให้ผูบ้ริหารควบคุมการด าเนินการได้ดีขึ้น มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการควบคุมและ
ติดตามผลการด าเนินการ 
 
 
 



4. คุณลกัษณะเทคโนโลยี AI ส าหรับกระบวนการตัดสินใจ 
 Ambrosio (2000: 17) กล่าวว่าคุณลกัษณะท่ีส าคญัของเทคโนโลยี AIส าหรับกระบวนการตดัสินใจ
มี ดงัต่อไปน้ี 
 1. เทคโนโลยี AI จะตอ้งมีความยืดหยุ่นและสามารถน าเสนอทางเลือกหลายทางเพื่อให้ใช้ในการ
จดัการขอ้มูลและประเมินค่าทางเลือก 
 2. เทคโนโลยี AI ตอ้งมีความสามารถในการสนับสนุนได้หลายรูปแบบการท างาน ทกัษะและ
ความรู้ 
 3. เทคโนโลยี AI ควรพยายามลดหรือตดัขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่จ าเป็นออก และน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีเป็นแก่นสารเท่านั้น 
 4. เทคโนโลยี AI ควรจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับข้อมูล และจัดวางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีมี
ประโยชน์มากท่ีสุด ควรเป็นข้อมูลท่ีผู ้บริหารเข้าใจง่ายและใช้ ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและเกิด
ประสิทธิภาพ เช่น การใช้สีสันมาช่วยในการน าเสนอเพิ่มความสะดุด จุดสนใจ หรือเน้นย  ้าในตวัขอ้มูลท่ี
ส าคญั หรือ การใชรู้ปกราฟเขา้ช่วยในการน าเสนอรายงาน ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถลดเวลาในการอ่าน และ
เก็บรายละเดียดหรือเขา้ใจเน้ือหาสาระไดร้วดเร็วขึ้น 
 5. เทคโนโลยี AI ควรมีขีดความสามารถสูงในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้หลายแบบ มีวิธีการสามญั
ส านึกส าหรับประเมินค่าขอ้มูลและมีความสามารถในการติดตามการเลือกใชท้างเลือกต่างๆ และผลจากการ
เลือก 
 6. เทคโนโลย ีAI จะตอ้งสะทอ้นภาพความเขา้ใจในกระบวนการตดัสินใจของกลุ่มและขององคก์าร  
 7. เทคโนโลยี AI ตอ้งมีความยืดหยุ่นต่อความตอ้งการขององค์การ ไดห้ลายรูปแบบ เช่น รูปแบบ
องค์การ ราชการ ซ่ึงมีขั้นตอนการท างานท่ีเกิดจากการปฏิบติัต่อเน่ืองมานาน หรือรูปแบบองค์การ ทาง
การเมือง ซ่ึงอ านาจการจดัการขึ้นกบักลุ่มผูมี้อ  านาจและกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 

5. ประโยชน์การใชเ้ทคโนโลยี AI ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ 
    1.สามารถช่วยวิเคราะห์แบบ what-if วา่ จะเกิดอะไรขึ้น 
    2.สามารถช่วยวิเคราะห์จากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการแทนค่า การก าหนดเง่ือนไข
ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

   3.สามารถช่วยวิเคราะห์การวิเคราะห์เพื่อคน้หาเป้าหมาย เป็นวิธีการวิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยแทนท่ีจะ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงจากค่าตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อตวัแปรอ่ืนๆ 
   4.สามารถช่วยวิเคราะห์เพื่อหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด มีความซับซอ้นยิง่ขึ้นไปอีก 

 
 
 



6. สรุป 
 
 การน าเทคโนโลยี AI เพื่อการจดัการมาใช้ในองค์การ  ผูบ้ริหารบทบาทในการจดัการต่างๆ ของ
ผูบ้ริหาร ปัญญาประดิษฐ์จึงเป็นส่วนท่ีส าคัญมากในการท่ีผูบ้ริหารจะด าเนินงานเหล่าน้ีให้ส าเร็จ เช่น 
ปัญญาประดิษฐ์เก่ียวกบัการขาย การผลิต และการเงิน เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชค้วบคุมการปฏิบติังาน
รายวนัขององคก์าร  การพฒันาเทคโนโลยี AIเพื่อการจดัการจะตอ้งเป็นไปตามการจดัองคก์าร และกลยุทธ์
ขององคก์าร นั้นๆ ผูจ้ดัการตอ้งเป็นผูก้ระท าและจดัการพฤติกรรมขององคก์าร เพื่อให้บรรลุเปาหมาย เช่น 
การควบคุมองคก์าร ให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการน าระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการท างานหรือจะเป็นการ
ตรวจสอบว่าบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นสามารถปฏิบติังานตามท่ีตอ้งการไดห้รือไม่ โดยอาจก าหนดให้มี
การฝึกอบรมพนักงานก่อนเร่ิมปฏิบติังานนั้นๆ ผูจ้ดัการต่างๆ ตอ้งหารสารสนเทศท่ีแตกต่างกนั เพื่อท่ีจะ
น าไปใชใ้นการท างานของตน 
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