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Chapter 1 
 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 

ความส าคัญของสารสนเทศ 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ในระดับบุคคลและองค์กร 
ท าให้มีการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ท างานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ 
การศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ และงานบริการสั งคมต่าง ๆ ส าหรับองค์กรที่สามารถ
จัดการกับสารสนเทศได้ดีภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ 
ประสิทธิผล ท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันและช่วยให้เกิดความพอใจในการท างานมากขึ้ นอันจะน าพา
องค์กรสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

ความหมายของข้อมูล (Data)  และ สารสนเทศ (Information)  
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทนปริมาณหรือการ

กระท าต่าง ๆที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปตัวเลข ตัวหนังสือหรืออาจจะกล่าวได้ว่า ข้อมูล
เป็นวัตถุดิบของสารสนเทศ 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถน าไปประอบการท างาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งเรา
สามารถกล่าวได้ ว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่มีความหมายและตรงตามความต้องการของผู้บริหาร เช่น ยอดงบ
ดุล รายงานสรุปผลการด าเนินงาน หรือประมาณการรายได้เป็นต้น ประการส าคัญสารสนเทศถูกน ามาช่วยใน
การตัดสินใจในกิจกรรมการบริหารด้านต่าง ๆ เช่นการเงิน การตลาด การผลิต  หรือการจัดการ เป็นต้น  ซึ่งท า
ให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา หรือทางเลือกในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น   (ศรีเพ็ญ วงษ์เขียว : 
2543 อ้างถึงใน ชุมพล ศฤงคารศิริ, 2540 : 180 ) 

 ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพาตามขนาดและประสิทธิภาพที่ต้องการราคาเครื่องละ 86,000 
บาท  คือ สิ่งที่เรียกว่า  ข้อมูลดิบ  ถ้าเราน าข้อมูลนี้มาบอกกับพนักงานบัญชีขององค์กรหรือผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กร  ข้อมูลนี้ไม่ใช่สารสนเทศส าหรับพวกเขา   ทั้ง ๆ ที่ข้อมูลเป็นความจริงแต่ผู้ใช้ไม่ได้ใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ  ข้อมูลนี้จึงเป็นข้อมูลที่ไม่มีสาระส าคัญ  แต่ถ้าน าข้อมูลเดียวกันไปแจ้งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ  ที่
เพ่ิงได้รับอนุมัติงบประมาณให้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีขนาดและประสิทธิภาพตามท่ีระบุ  ข้อมูล
เกี่ยวกับราคาข้างต้น จะกลายเป็น สารสนเทศ ส าหรับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทันที  ดังนั้น สารสนเทศทุกตัว
จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างครบถ้วนมาก่อน  แต่ข้อมูลนั้นจะกลายเป็นสารสนเทศหรือไม่  ขึ้นอยู่กับผู้ใช้
ข้อมูลนั้น  ระบบสารสนเทศท่ีดีต้องสามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน   สามารถแปรสภาพข้อมูลหรือกลั่นกรอง
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ให้กลายเป็นสารสนเทศท่ีมีสาระส าคัญแก่ผู้ใช้แต่ละคนในการตัดสินใจทางธุรกิจ   
(พลพธู และ กัญนิภัทธิ์ , 2557)   



2 

 

 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ได้ตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทหนึ่งไปแล้ว  จึงได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาของคอมพิวเตอร์  ข้อมูลนั้นอาจมีสาระส าคัญเมื่อวานนี้  แต่ในวันนี้ข้อมูลเดียวกันไม่มี
สาระส าคัญแล้ว  เพราะผู้จัดการทราบข้อมูลช้าไป  ระบบข้อมูลที่ดีจะต้องมีความสามารถในการกลั่นกรอง
ข้อมูลดิบที่มีอยู่มากมายในกิจการ  เพ่ือให้ได้สิ่งที่ เรียกว่า  ข้อมูลที่มีสาระส าคัญ  และเหมาะสมกับการใช้งาน
ของผู้ใช้  ได้แก่  ผู้บริหารในระดับและหน่วยงานต่าง ๆ  (พลพธู และ กัญนิภัทธิ์ , 2557)   

ข้อมูลดิบส าหรับผู้ใช้คนหนึ่งอาจเป็นข้อมูลที่มีสาระส าคัญ  แต่ส าหรับผู้ใช้อีกคนหนึ่งข้อมูลเดียวกัน 
อาจเป็นข้อมูลที่ไ ม่มีสาระส าคัญ  เพราะเขาไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจทางธุรกิจของเขาได้  
สารสนเทศทุกตัวต้องเคยเป็นข้อมูลดิบมาก่อน  หมายถึง ต้องถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบก่อนที่จะถูกกลั่นกรองหรือ
ประมวลผลให้กลายเป็นสารสนเทศได้ต่อไป   (พลพธู และ กัญนิภัทธิ์ , 2557)   
 
 คุณลักษณะของสารสนเทศ 

พลพธู และกัญนิภัทธิ์ (2557)  สารสนเทศที่ดีหรือมีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

1. มีสาระส าคัญ (relevant) 
2. เชื่อถือได้  (reliable) 
3. ครบถ้วน (complete) 
4. ทันเวลาต่อการตัดสินใจ (timely) 
5. เข้าใจง่าย (simple  format) 
6. ตรวจทานได้ (verifiable) 
7. คุ้มทุน (cost  effective) 
 

 ค าว่า  มีสาระส าคัญและทันต่อเหตุการณ์ได้ถูกกล่าวถึงไปแล้ว ค าว่า เชื่อถือได้ ครบถ้วน เข้าใจง่าย 
ตรวจทานได้ และ คุ้มทุน  มีค าอธิบายที่ต่อเนื่องกัน  เชื่อถือได้  หมายความว่ามีเอกสารสนับสนุนความถูกต้อง
ของข้อมูลนั้น  เช่น   การเสนอราคา  เอกสารเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทท่ีขายเครื่องคอมพิวเตอร์  มี
รายละเอียดของขนาดและประสิทธิภาพ (specification) ของสินค้าที่ชัดเจน  ดังนั้น ข้อมูลจึงเชื่อถือได้  
นอกจากนี้  บริษัทที่เสนอขายคอมพิวเตอร์อาจมีข้อเสนอว่าถ้าซ้ือ  5 เครื่องขึ้นไป จะไ ด้รับส่วนลดอีก 5% 
หรือได้รับของแถมเพ่ิมเติม  หรือผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับราคา  ขนาด และประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์จากกิจการอื่น เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบอีกสัก 3 บริษัท  เพื่อความ ครบถ้วน ของ
สารสนเทศที่จะน ามาใช้ในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ครั้งนี้  แต่ความ ครบถ้วน  ต้องใช้เวลา  ผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อจึงต้องรู้จักก าหนดความพอดี  ถ่วงดุลระหว่างคุณลักษณะของสารสนเทศการรอเก็บข้อมูลให้
ครบถ้วน 100% อาจไม่ทันต่อการน ามาใช้ตัดสินใจ  หรืออาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงเกินประโยชน์ที่จะได้รับ
จากข้ อมูลนั้น  ข้อมูลนั้นก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่คุ้มกับทุนที่เสียไปเพ่ือให้ได้ข้อมูลนั้นมา  นอกจากนี้ ข้อมูลที่
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รวบรวมมาต้องถูกน าเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ  ยกตัวอย่างเช่น  การใช้กราฟ  แผนภูมิรูปวงกลม 
(pie chart) แผนภูมิแท่ง (bar chart)  ในการน าเสนอข้อมูลแทนตารางหรือข้อความมักท าให้เข้าใจได้ง่ายกว่า
และเร็วกว่า เป็นต้น 

Information System คืออะไร 
 เป็นระบบสารสนเทศที่น าองค์ประกอบต่างๆ  มาท างานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล 
บันทึก จัดเก็บ ซึ่งเกิดจากการรวมกันระหว่างกระบวนการท างาน คน ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ทุกๆ ส่วนท างานสัมพันธ์กัน เพื่อ น าเสนอสารสนเทศ มาสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารงานขององค์กร 
โดยให้ข้อมูลและข่าวสาร  มีวัตถุประสงค์ของระบบชัดเจน เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่เหมือนกัน และ
สามารถวิเคราะห์ให้เห็นสภาพขององค์กร  
  

หน้าที่หลักของระบบสารสนเทศ 
 องค์กร  คือ  ระบบงานขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบ (Component) ที่ท างานร่วมกัน  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน   ระบบสารสนเทศ คือ  ระบบงานที่ประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ 5 
ส่วน  ได้แก่   
 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
   
  
 Software     –   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ฮาร์ดแวร์ท างานกับ ฐานข้อมูล (Database) ให้
จัดระบบของแฟ้มข้อมูลซึ่งจะเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องไว้ด้วยกัน 
 Data            –   ข้อมูล 
 Procedures –   คือ กระบวน จะประกอบด้วย นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่าง ๆ ใน
การใช้ระบบสารสนเทศ 
 People        -   คน ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ ซึ่งจะประกอบบุคคลที่
เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศ เช่น ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนาระบบ และผู้ใช้ระบบ เป็นต้น 

Information  technology  infrastructure   -  โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั้งหมด   (พลพธู และ กัญนิภัทธิ์ , 2557)     

Procedures People 

Information  technology  infrastructure 

 

Software 

Data 
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ส่วนประกอบทั้ง  5  ส่วนนี้จะท างานร่วมกัน  เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประกอบกิจกรรมหลัก  

ซึ่งเป็นหน้าที่ของระบบสารสนเทศ  ดังนี้ 
 
หน้าที่หลักของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

พลพธู และ กัญนิภัทธิ์ (2557)  ระบบสารสนเทศทางการบัญชีประกอบด้วย บุคลากร ขั้นตอนงาน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศหน้าที่หลักของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ได้แก่ 

1. การเก็บรวบรวมและจัดเก็บ (gathering  and  storing)  
 ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  เมื่อเกิดเหตุการณ์ทางธุรกิจข้ึนกับ

องค์กร  ระบบสารสนเทศจะต้องสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ ทรัพยากรที่จะต้อง
ใช้  บุคคลหรือพนักงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้ผู้ บริหารพนักงาน หรือผู้ที่สนใจภายนอกองค์กรทราบว่าเกิด
เหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างมีระเบียบตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถน า
ข้อมูลออกมาใช้อย่างสะดวก 

2. การแปรสภาพ (Manipulating) 
 การแปรสภาพ คือการน าข้อมูลนั้น ๆ มาสรุปผล จัดหมวดหมู่ คิดค านวณ เช่น คิดค านวณ

เพ่ือหายอดรวม (totaling) หรือน ามาเปรียบเทียบ ในขั้นตอนของการแปรสภาพข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ
นั้น  ต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสารสนเทศในองค์กรด้วย 

3. การควบคุมระบบ (system  control) 
 ระบบสารสนเทศท่ีดีจะต้องมีระบบการควบคุมให้ข้อมูลคงคุณลักษณะของข้อมูลที่ดี  การจัด

วางระบบการควบคุมภายในเพื่อความปลอดภัย  และแผนการรับมือกับสถานการณ์อันเสี่ยงต่อความปลอดภัย
ของข้อมูล  เป็นสิ่งส าคัญต่อระบบสารสนเทศขององค์กร  นอกจากนี้  ระบบงานยังต้องมีการควบ คุมการน า
ข้อมูลเข้า (input  control) การควบคุมการประมวลผล (processing  control) การควบคุมข้อมูลออก 
(output  control) และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล (access control) 
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แผนภาพ    แสดงหน้าที่ของระบบสารสนเทศ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศกับผู้บริหาร 

 
 

                  
 

แผนภาพ  พีระมิดของสารสนเทศระดับต่าง ๆ ในองค์กร 
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ลักษณะสารสนเทศ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง 
แหล่งของสารสนเทศ ข้อมูลภายนอกองค์กร ทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลภายในองค์กร 
ผลกระทบที่มีต่อ
องค์กร 

ทั่วทั้งองค์กร ผลกระทบแคบลง ผลกระทบในวงแคบ
ที่สุด 

ระดับความละเอียด
ของสารสนเทศท่ี
แสดงผล 

ไม่ค่อยละเอียด ลงรายละเอียด
พอสมควร 
- รายงานการขายแยก

ตามเขตการขาย  
ประเภทสินค้า 

- รายงานการขาย
เปรียบเทียบกับตัวเลข
ที่ประมาณการไว้ 

ลงรายละเอียดมาก 
- พนักงานขายแต่ละ

คนมียอดขายเท่าไร 
- รายงานการขายเรียง

ตามเลขที ่

ระดับความทันสมัย ข้อมูลต้องทันสมัยมาก  
เพ่ือการตัดสินใจ 

ข้อมูลมีทั้งทันสมัยและ
ตามการปฏิบัติงาน 

ไม่ต้องทันสมัยใช้เป็น
หลักฐานของรายการค้า
ที่เกิดขึ้น 

ระดับความแม่นย า ไม่ต้องแม่นย ามาก   แต่
รวดเร็ว 

ไม่ต้องแม่นย า และบาง
ข้อมูลต้องแม่นย า 

มีความแม่นย าสูง  
เพราะต้องบันทึกตาม
รายการที่เกิดขึ้นจริง 

ตาราง  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศกับผู้บริหาร 
 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System) 

สุมาลี เมืองไพศาล  (2531, อ้างถึงใน ศรีเพ็ญ วงษ์เขียว , 2543:5) ระบบสารสนเทศ (Information  

system) ตามความหมายโดยทั่วไประบบสารสนเทศก็คือ  กระบวนการผลิตรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกับ

กระบวนการผลิตสินค้า  ซึ่งสิ่งที่ส่งเข้ากระบวนการผลิตสินค้า คือ วัตถุดิบ โดยมีกระบวนการผลิตที่จะแปลง

สภาพเป็นสินค้าส าเร็จรูปเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  ในขณะที่สิ่งที่ส่งเข้าระบบสารสนเทศ คือ ข้อมูล  มี

กระบวนการผลิต คือ การประมวลผลข้อมูลที่จะแปลงสภาพข้อมูลมาเป็น สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

แผนภาพ  แสดงถึงกระบวนการของสารสนเทศ 

 

ข้อมูล 
(Data) 

การประมวลผล 
(Processing) 

สารสนเทศ 
(Information) 
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ระบบสารสนเทศท่ีกล่าวข้างต้น  การประมวลผลข้อมูลอาจจะท าด้วยมือ หรืออาจจะท าโดย

คอมพิวเตอร์ก็ได้  ซึ่งถ้าเป็นการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าว ประกอบด้วยส่วน

ต่าง ๆ ดังนี้  

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด หน่วยประมวลผลกลาง 
และ เครื่องพิมพ์ 

2. ซอฟแวร์ (Software) คือ ชุดค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) บุคคลที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และมีหน้าที่ดูแล

รับผิดชอบในด้านการประมวลโดยคอมพิวเตอร์  บุคลากรคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากอย่างหนึ่ง
ของระบบสารสนเทศ  โดยที่นอกจากต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  และควรมีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบบริหารงานของกิจการด้วย  เพ่ือจะได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร
ได ้

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) การก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้เป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับระบบสารสนเทศ  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน  ในการปฏิบัติงาน ขั้นตอน
ดังกล่าวอาจจะจัดท าไว้เป็นคู่มือเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

5. ฐานข้อมูล (Database) ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า  สิ่งน าเข้าของระบบสารสนเทศ คือ ข้อมูล  เพ่ือ
จะท าการผลิตเป็นผลผลิต คือ สารสนเทศ ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว  จะจัดเก็บอยู่ใน
แฟ้มข้อมูล  เพ่ือให้ข้อมูลที่เก็บไว้นั้นสามารถท่ีจะใช้งานในหน่วยงานโดยทั่วไปขององค์ กร  จึงมีการออกแบบ
การเก็บข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูลถึงกัน  สามารถท่ีจะดึงข้อมูลที่เก่ียวข้องจากแฟ้มข้อมูลอื่นมาใช้ได้
ด้วย 

ในการท างานเกี่ยวกับบัญชีการเงินด้วยคอมพิวเตอร์  ถือได้ว่าเป็นการท างานแบบประมวลผลเชิง
รายการคอมพิวเตอร์   มีหน้าที่รวบรวมรายการขั้ นต้นจากทุกระบบงานของหน่วยงานแนวกว้าง  เริ่มตั้งแต่
ระบบขายและพิมพ์บิล  ระบบบัญชีลูกหนี้  ระบบบัญชีซื้อและระบบบัญชีเจ้าหนี้  ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง  
ระบบบัญชีเงินเดือน  และระบบบัญชีแยกประเภท  เมื่อรายการผ่านจากการบันทึกมาท าการค านวณ  แยก
หมวดหมู่  จัดเรียงข้อมู ล  และบันทึกข้อมูลไว้ในฐานเดียวกัน  เพื่อออกงบการเงิน  ได้แก่  งบแสดงฐานะ
การเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด  และงบประมาณอ่ืน ๆ เพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นและ
หน่วยงานราชการ  เช่น  กรมสรรพากร  กรมทะเบียนการค้า  โดยท าการสรุปข้อมูล และจัดพิมพ์รายงานต่า ง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
พลพธู และกัญนิภัทธิ์ (2557)  องค์กรต่าง ๆ ต้องการสารสนเทศเพ่ือเหตุผลหลัก 2 ประการ  ได้แก่  

เพ่ือใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาและเพ่ือจะสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การเก็บรวบรวม
สารสนเทศที่เหมาะสมครบถ้วน  และการปรับปรุงสารสนเทศอ ย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สารสนเทศนั้นถูกต้อง  
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ทันสมัย  สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาขององค์กรได้ดี  และผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศนั้นในการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายได้  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในโลกธุรกิจ 

การใช้สารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหา  เช่น  กิจการไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  ผู้บริหารจะต้องใช้สารสนเทศเพ่ือจะหาสาเหตุของปัญหาและจะได้สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง  การใช้
สารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาเป็นการใช้สารสนเทศในลักษณะของการ  ตั้งรับ  คือ รอให้ปัญหาเกิดแล้วจึงแก้ไข 
เช่น  พนักงานบัญชีจะต้องคิดค่าคอมมิชชันให้พนักงานขายแต่ละคนทุกสิ้นงวดบัญชี  งานนี้มักล่าช้าและมี
ความผิดพลาดเสมอ  องค์กรแก้ปัญหานี้โดยติดตั้งระบบการคิดค่าคอมมิชชันจากยอดขายโดยอัตโนมัติ  ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปที่เชื่อมระบบเงินเดือนและค่าแรงของพนักงานขายกับระบบการสั่งขายทุกครั้งที่เกิดการขาย  
ข้อมูลจะถูกส่งผ่านจากระบบขายเข้าสู่โปรแกรมการคิดค่าคอมมิชชันของพนักงานขาย  และสรุปผลออกมา
เป็นรายงานประจ างวดบัญชี 

การใช้สารสนเทศในระดับเพ่ือแก้ปัญหานี้ไม่เพียงพอเสียแล้วในปัจจุบัน  การจะด ารงอยู่และ
สามารถเป็นผู้น าในธุรกิจได้  จ าเป็น จะต้องด าเนินธุรกิจของตนในลักษณะ  รุก  มากกว่า  ตั้งรับ  การใช้
สารสนเทศในลักษณะของการ  รุก  จะท าให้เราสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ  ซึ่งจะท าให้เกิดความ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง 

 
ขั้นตอนงานของระบบสารสนเทศ 
พลพธู และกัญนิภัทธิ์ (2557)  ระบบสารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนงานหลัก  4  ขั้นตอน  คือ  

ข้อมูลเข้า  (input)  การประมวลผล  (processing)  ข้อมูลออก (output)  และการเก็บรักษาข้อมูล  
(storage)  

1. ข้อมูลเข้า (Input) 
ข้อมูลเกิดจาก  รายการค้า  (Transaction) หรือเหตุการณ์ทางธุรกิจ  (Business  event)  เช่น  

รายการซื้อ   รายการขาย  รายการค้าเหล่านี้อาจถูกบันทึกลงในเอกสารเบื้องต้น  เช่น  ใบสั่งซื้อ  ใบสั่งขาย  
ใบเสร็จรับเงิน หรืออาจบันทึกลงในโปรแกรมประยุกต์  หรือการใช้อุปกรณ์น าเข้า  เช่น  เครื่องบันทึกเงินสด 
(cash  register)  หรือ เครื่องบันทึก ณ จุดขาย  (Point  of  sale – POS) 

2. การประมวลผล  (Processing) 
การประมวลผลหลักท่ีเกิดข้ึนในระบบบัญชี  คือ  การประมวลผลเพ่ือหายอดรวมที่ทันสมัยของ

ข้อมูลในแฟ้ม  เช่น  แฟ้มหลักสินค้าคงเหลือแสดงยอดบัญชีของสินค้าคงเหลือ แต่ชิ้น ระหว่างงวดบัญชีหนึ่ง ๆ 
เกิดรายการค้าที่จะท าให้ สินค้าคงคลังเพ่ิมข้ึน หรือลดลง  เช่น  สั่งซื้อสินค้าเพ่ิม หรือเบิกสินค้าออกจาก
คลังสินค้าเพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิต  ดังนั้นแฟ้มหลักสินค้าคงเหลือ จึงต้องมีการประมวลผลเพ่ือปรับยอดให้
แสดงยอดของบัญชีที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
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3. ข้อมูลออก  (Output) 
ข้อมูลออกของระบบสารสนเทศอาจถูกน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  บนหน้าจอคอมพิวเตอร์  

เป็นรายงานบนกระดาษ (Hardcopy) หรืออาจเป็นเสียง  วีดิโอ หรือถูกเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ
โอนย้ายไปใช้งานในภายหน้าได้ 

4. การเก็บรักษาข้อมูล (Storage) 
คอมพิวเตอร์สามารถเก็บรักษาข้อมูลจ า นวนมหาศาลไว้ในหน่วยข้อมูลชั่วคราวภายในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ (Primary  storage)  หน่วยเก็บข้อมูลภายนอก (external  storage  device)  จานบันทึก
ข้อมูลแบบแข็ง (hard  disk) 

ดังแผนภาพ แสดงขั้นตอนของงานระบบสารสนเทศ 
 

      

แผนภาพ แสดงขั้นตอนของงานระบบสารสนเทศ 
 

 การจ าแนกระบบสารสนเทศ 

 พลพธู และกัญนิภัทธิ์ (2557)   ระบบสารสนเทศอาจถูกจ าแนกได้หลายวิธี  วิธีที่นิยมได้แก่  การ
จ าแนกระบบสารสนเทศตามระดับความซับซ้อนของระบบงาน และการจ าแนกระบบสารสนเทศตามลักษณะ
งานหรือหน้าที่งาน 

 ระบบสารสนเทศจ าแนกตามระดับความซับซ้อนของระบบงาน ได้ดังต่อไปนี้  
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แผนภาพ   แสดงการจ าแนกระบบสารสนเทศตามระดับความซับซ้อนของระบบงาน 

1. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (TPS)  เป็นระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับการบันทึกและ
ประมวลข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรม หรือการปฏิบัติงานประจ าวัน หรืองานขั้นพ้ืนฐานขององค์ การ เช่น 
การซื้อขายสินค้า การบันทึกจ านวนวัสดุคงคลัง และเมื่อใดที่มีการท าธุรกรรมหรือปฏิบัติงานใน
ลักษณะดังกล่าวข้อมูลที่เก่ียวข้องจะเกิดขึ้นทันที เช่น ทุกครั้งที่มีการขายสินค้า ข้อมูลที่เกิดขึ้น คือ ชื่อ
ลูกค้า ประเภทของลูกค้า จ านวนและราคาสินค้าที่ขายไป รวมทั้งวิ ธีการช าระเงินของลูกค้า  รวมทั้ง
เป็นระบบที่สนับสนุนการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการมากกว่า 1 คนข้ึนไป ทั้งนี้ยังช่วยในการ
ออกรายงานหรือเอกสารทางธุรกิจที่เป็นพ้ืนฐานประจ าวันทั่วไป เช่น การออกใบเสร็จ การออกใบสั่ง
ซื้อ และจะเป็นข้อมูลพื้นฐานอันส าคัญที่จะถูกเรียกใช้กับระบบ MIS DSS หรือ EIS 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบเพื่อช่วยสนับสนุนการให้
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการวางแผน การควบคุม หรือการตัดสินใจประจ าวันส าหรับผู้บริหารระดับล่าง 
(operational  management level) ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบประมวลผลรายการ
เข้าด้วยกัน เพื่อประมวลและสร้างสารสนเทศท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการบริหารงาน  เนื่องจากการ
ตัดสินใจท าอยู่ภายใต้กรอบงานท่ีชัดเจน ท าเป็นประจ าวัน ผลลัพธ์ (output ) ที่ได้รับจะเป็นใน
รูปแบบของรายงานที่มีลักษณะที่ค่อนข้างแน่นอน 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจในการท างานของ ผู้บริหารระดับกลาง โดยจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งมีลักษณะ
โครงสร้างที่ไม่ชัดเจน  ซ่ึงถือได้ว่าไม่ได้ใช้เพื่อการตัดสินใจแบบประจ าวัน เพราะรูปแบบของข้อมูล 

TPS – Transaction   Processing  System 

MIS – Management  Information  System 

DSS – Decision  Support  System 

EIS – Executive Information System 

ES – Expert   System 

GIS   –   Geographic  Information   System 
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(Input) หรือ รายงาน(Output) สามารถถูกก าหนดได้เองจากผู้ใช้  โดยน าข้อมูลมาจากหลายแหล่งมา
ช่วยในการน าเสนอและมีลักษณะยืดหยุ่นตามต้องการ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลเท่าที่ต้องการมาใช้
ในการวิเคราะห์ ดังนั้นระบบจึงมีเครื่องมือที่เอ้ืออ านวยให้ผู้ใช้สร้างโมเดลแบบจ าลอง (Model) การ
ตัดสินใจได้เอง 

4. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (EIS) เป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบมาเพ่ือช่วยสรุปข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ ขององค์กร เหมาะส าหรับใช้ในการตัดสินใจของ ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมักจะเก่ียวข้องกับ
การตัดสินใจกับเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อองค์กรหรือทิศทางการด าเนินงานขององค์กร โดยข้อมูลที่ใช้จะ
เป็นข้อมูลที่สรุปรวบยอด เพ่ือให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศและรายงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มัก
นิยมน าเสนอในรูปแบบกราฟฟิค(Graphic) ทั้งนี้ข้อมูลที่น ามาใช้มีทั้งในองค์กร และนอกองค์กร มีการ
เรียกดูข้อมูลย้อนหลังหลายปี 

5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ  (Expert  System – ES) เป็นระบบที่ใช้ความเชี่ยวชาญ (expertise) ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร  ปัจจุบันนี้ระบบสารสนเทศสามารถรวมโปรแกรมที่ประกอบด้วยความ
เชี่ยวชาญของมนุษย์ได้แล้ว   ซึ่งระบบสารสนเทศนี้เกิดจากความพยายามของมนุษย์ที่จะวางแผนการ
ตัดสินใจในลักษณะที่เรียกว่าไม่มีรูปแบบที่แน่นอน  คือ  การตัดสินใจที่ไม่มีแบบแผนหรือขั้นตอนที่
แน่นอน  เป็นการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับตัวแปรเป็น จ านวนมาก  และในสภาวะธุรกิจที่แปร เปลี่ยน
เสมอ  ไม่มีความแน่นอน  การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพจะต้องมาจากผู้บริหาร ที่มีความเชี่ยวชาญ  มี
ประสบการณ์ ES  เป็นระบบสารสนเทศที่พยายามจะน าความรู้  (Knowledge) และประสบการณ์ 
(Experience)  ของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มาเขียนไว้เป็นชุดค าสั่ง เพื่อจะได้สามารถน ามาใช้อีก  โดยการ
รวมข้อเท็จจริง (fact) จากผู้เชี่ยวชาญ และความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงนั้น ๆ  

6. ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงสารสนเทศกับสถานที่ (Geographic  Information  System – 
GIS)  ในกรณีที่การตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวข้องกับแผนที่ GIS  สามารถเชื่อมต่อสารสนเทศเข้ากับสถานที่
ต่าง ๆ บนแผนที่ได้  เช่น  การแสดงยอดขายแบ่งตามจังหวัด  ภาค  หรือ ประเทศ  ผู้บริหารสามารถ
รับรู้ข้อมูลจากแผนที่และเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว  ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนแผนที่  เช่น 
จ านวนประชากร  จ านวนพนักงานขาย  หรือ ร้านค้าปลีก  ตัวแทนจ าหน่าย  เส้นทางขนส่งสินค้า 
เป็นต้น  GIS  มักถูกใช้ในการด าเนินธุรกิจประจ าวันในการวางแผนและตัดสินใจ  ปัจจุบัน GIS ถูกใช้
มากบนเว็บ (Web)   เช่น ช่วยในการหาสถานที่ ที่ต้องการจะไป หรือวางแผนการเดินทางท่องเที่ ยว 
เป็นต้น   (พลพธู และกัญนิภัทธิ์, 2557)   
 
การบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 

                  ค าถามชวนคิด 
                  นักบัญชีควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีในระดับใด 
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 พลพธู และกัญนิภัทธิ์ (2557)   AECC – Accounting  Education  Change  Commission  
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ AAA – American  Accounting  Association  ได้ก าหนด
รายละเอียดขององค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับนักบัญชีในการประกอบวิชาชีพตาม
บทบาทท่ีต่างกัน  คือ ในฐานะ  ผู้ใช้  ผู้ประเมิน   และผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ   
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  เป็นส่วนประกอบรากฐานที่ส าคัญของระบบสารสนเทศของ
องค์กร  และระบบสารสนเทศในปัจจุบันไม่สามารถถูกแยกออกจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้  การเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กรเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  ไ ม่ว่าจะเป็นการวางนโยบายและวัตถุประสงค์ด้าน IS/IT  ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร   การเลือกโปรแกรมการใช้งาน  การก าหนด สถาปัตยกรรม และ
โครงสร้าง IT ตลอดจนการตัดสินใจเรื่องงบประมาณ   สิ่งที่ท าได้ยากยิ่งไม่ใช่วิธีการใช้เครื่องมือ หรือ
เทคโนโลยีเหล่านี้ แต่เป็นขั้นตอนของการรู้จักใช้ให้สอดคล้อง และกลมกลืนกับแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
องค์กรได้มากท่ีสุด 
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กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.  
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