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LOGO เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลย ี+ สารสนเทศ = เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้

ให้เกิดประโยชน์ โดยศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงศึกษากฎเกณฑ์ของ

ส่ิงต่างๆ และน ามาประยุกต์ให้เกดิประโยชน์ 

 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของ

มนุษย์ ได้มาจากข้อมูลทีผ่่านการประมวลผล ด้วยกระบวนการทีเ่หมาะสม 



LOGO เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหมายถึง เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้จัดการ

สารสนเทศ ซ่ึงเกี่ยวข้องตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การ

แสดงผล การพมิพ์ การสร้างรายงาน และการส่ือสารข้อมูล 

 อาศัยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการส่ือสาร ตลอดจนความรู้ใน

กระบวนการด าเนินงานสารสนเทศในขั้นตอนต่างๆ 
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เทคโนโลยสีารสนเทศ อาจจ าแนกตามลกัษณะของการใช้งานได้ 6 ประเภท 

1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพบรรยากาศ กล้อง

ถ่ายภาพดิจิตอล เคร่ืองอ่านเคร่ืองหมายบนกระดาษ ฯลฯ 

2. เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการบันทกึข้อมูล เช่น เทปแม่เหลก็ จานแม่เหลก็ (ฮาร์ดดิสก์ , 

ฟลอ็บป้ีดิสก์) จานแสง(ซีดี-รอม) บัตรเอทีเอม็ ฯลฯ 

3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เช่น เทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์ทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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4. เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการแสดงผลข้อมูลหรือสารสนเทศ เช่น เคร่ืองพมิพ์ จอภาพ 

เคร่ืองวาดภาพ และอืน่ๆ 

5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดท าส าเนาสารสนเทศ  เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

เคร่ืองพมิพ์ 

6. เทคโนโลยีส าหรับถ่ายทอดส่ือสารข้อมูลและสารสนเทศ เช่น อุปกรณ์

ระบบส่ือสารโทรคมนาคมต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรเลข โทรสาร ระบบ

เครือข่ายคอมพวิเตอร์ ดาวเทยีม ฯลฯ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 



LOGO ระบบสารสนเทศ 

 ระบบที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการข้อมูลในองค์กร  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ใน

องค์กรหลายระดับ   ตั้งแต่สูงสุดจนถึงล่างสุด 



LOGO ระดบัของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 



LOGO ระดบัของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

ระดับสูง (Top Level Management) 

•เกีย่วข้องกบัผู้บริหารระดับสูงทีก่ าหนดและวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร 

•ระบบสารสนเทศจะถูกออกแบบมาให้ง่ายและ สะดวกต่อการใช้งาน 

•อาจมีกราฟิกบ้างในการน าเสนอ 

•ตอบสนองต่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและทันท่วงที 
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ระดับกลาง (Middle Level Management) 

ระดบัของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

•เกีย่วข้องกบัผู้ใช้งานระดับการบริหารและจัดการองค์กร 

•ระบบสารสนเทศทีใ่ช้มักได้มาจากแหล่งข้อมูลภายใน 

•มีการจัดอนัดับทางเลอืกแบบต่างๆไว้หรือใช้ค่าสถิติช่วยพยากรณ์ 
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ระดับปฏิบัติการ (Operational Level Management) 

ระดบัของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

•เกีย่วข้องกบัผู้ใช้งานระดับการผลติและปฏิบัติงานขององค์กร 

•ข้อมูลหรือสารสนเทศในระดับนี้ จะถูกน าไปใช้ประมวลผลในระดับอื่น

ต่อไป 

•บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในระดับหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานและพนักงาน

ปฏิบัติการประจ าวนั 



LOGO ประเภทของระบบสารสนเทศ 

ระบบประมวลผลรายการประจ าวนั (Transaction Processing Systems : TPS) 

ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision Support  Systems : DSS) 

ระบบสารสนเทศเพือ่ผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) 

ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert Systems : ES) 

ระบบส านักงานอตัโนมัต ิ(Office Automation Systems : OAS) 

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ (Management Information Systems : MIS) 



LOGO ประเภทของระบบสารสนเทศ 

 เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลข้อมูลที่เกิด

จากธุรกรรมหรือการปฏิบัติงานประจ าหรืองานขั้นพืน้ฐานขององค์การ เช่น 

การซ้ือขายสินค้า การบันทึกจ านวนวัสดุคงคลัง เม่ือใดก็ตามที่มีการท า

ธุรกรรมหรือปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นทันท ี

เช่น ทุกคร้ังที่มีการขายสินค้า ข้อมูลที่เกดิขึน้กค็ือ ช่ือลูกค้า ประเภทของลูกค้า 

จ านวนและราคาของสินค้าทีข่ายไป รวมทั้งวธีิการช าระเงินของลูกค้า 

ระบบประมวลผลรายการประจ าวนั (Transaction Processing Systems : TPS) 
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•น ามาใช้ในการช่วยตัดสินใจในระดับของการจัดการขั้นกลาง (Middle 

Management) และขั้นสูง (Top Management)  

•ช่วยวเิคราะห์และตัดสินใจง่ายขึน้  ตอบสนองอย่างทนัท่วงท ีมีความยดืหยุ่น 

•เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจ ซ่ึงมีลกัษณะมีโครงสร้างไม่

ชัดเจน โดยน าข้อมูลมาจากหลายแหล่งช่วยในการน าเสนอและมีลกัษณะ

ยดืหยุ่นตามความต้องการ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support  Systems : DSS) 

ประเภทของระบบสารสนเทศ 
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• ระบบช่วยตัดสินใจรูปแบบหน่ึง ใช้กบัผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะส าหรับ

ตรวจสอบ ควบคุมหรือดูแนวโน้มขององค์กร   ในภาพรวม 

• ข้อมูลมาจากทั้งภายในและภายนอก 

• สารสนเทศทีไ่ด้จะถูกกรองมาจากระดับปฏิบัติการและระดับกลาง  มาบ้าง

แล้ว 

ระบบสารสนเทศเพือ่ผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) 

ประเภทของระบบสารสนเทศ 
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•อาศัยฐานความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวนิิจฉัยหรือส่ังการ 

•เกบ็ความรู้และประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญรวบรวมไว้ 

•หากต้องการกจ็ะดึงเอาฐานความรู้น้ันมาหาข้อสรุปและช่วย  ในการ

ตัดสินใจ 

•ท าให้ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เช่ียวชาญลงได้ 

ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert Systems : ES) 

ประเภทของระบบสารสนเทศ 
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• น ามาใช้ในส านักงานเพือ่เอือ้ประโยชน์ให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

• อาจใช้อุปกรณ์ส านักงานทัว่ไปหรือเครือข่ายการส่ือสารขั้นสูงช่วย 

• ปัจจุบันมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้กบัระบบนีก้นัมากขึน้ 

ระบบส านักงานอตัโนมัติ (Office Automation Systems : OAS) 

ประเภทของระบบสารสนเทศ 
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• ได้จากการประมวลผลของระบบ TPS 

• เกีย่วข้องกบัการน าไปใช้วางแผน และควบคุมงานขององค์กรแทบทุก

ระดับช้ัน 

• สามารถค านวณและเปรียบเทียบการประมวลผลรวมถึงการออกรายงานได้ 

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ (Management Information Systems : MIS) 

ประเภทของระบบสารสนเทศ 



LOGO พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นการรวมตัวกนัของเทคโนโลยทีางด้าน

คอมพวิเตอร์ การส่ือสาร รวมถึงระบบเทคโนโลยอีืน่ๆ 

• สามารถรับและส่งสัญญาณได้ในปริมาณทีสู่ง เช่น ข้อมูลในรูปแบบส่ือผสม 

• การเผยแพร่ข้อมูลท าได้ทัว่ถึงกนัมากขึน้ โดยเฉพาะในยุคไร้พรมแดน 

การรวมตัวกนัของเทคโนโลย ี(Convergence) 



LOGO พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ราคาของการใช้และการเป็นเจ้าของอุปกรณ์

เทคโนโลยสีารสนเทศถูกลงเป็นอย่างมาก 

• ทั้งอตัราค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม และราคาของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

• เป็นไปตามกลไกราคาของตลาด เม่ือมีผู้บริโภคมากขึน้ ราคาย่อมมีแนวโน้ม

ทีถู่กลง 

ต้นทุนทีถู่กลง (Cost reduction) 



LOGO พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ววิฒันาการของไมโครชิปท าให้การใช้งานดีขึน้ 

• อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศหลกัหลายประเภทได้รับการพฒันาให้มี

ขนาดเลก็ลงกว่าแต่เดิมมาก เช่น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โทรศัพท์มือถือความรู้

เบือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การพฒันาอุปกรณ์ทีเ่ลก็ลง (Miniaturization) 
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• เทคโนโลยสีารสนเทศมีแนวโน้มของการประมวลผลงานทีด่ีขึน้ 

• หน่วยประมวลผลกลางมีการประมวลผลเร็วขึน้มากกว่าเดิม 

• การสร้างโปรแกรมเพือ่ตอบสนองการท างานของผู้ใช้ทีมี่ประสิทธิภาพ

และดีมากขึน้ด้วย 

การประมวลผลทีด่ีขึน้ (Processing Power) 



LOGO พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การพฒันาโปรแกรมในปัจจุบัน มีการออกแบบส่วนประสานงานกบัผู้ใช้ให้

ง่ายและดียิง่ขึน้ 

• มุ่งเน้นให้เป็น user-friendly 

• มีการน ารูปแบบของ GUI มาใช้มาก 

การใช้งานทีง่่าย (User Friendliness) 
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• เปลีย่นจากกจิกรรมที่ใช้ “อะตอม” ไปสู่การใช้ “บิต” (binary digit : BIT) 

มากยิง่ขึน้ 

• เช่น การส่งเอกสารทีเ่ป็นกระดาษผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ หรือรูปแบบที่

เกดิขึน้ในส านักงานแบบไร้กระดาษ (paperless office) 

การเปลีย่นจากอะตอมเป็นบิต (Bits versus Atoms) 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเผยแพร่สารสนเทศที่เป็นแบบส่ือผสม

(multimedia) ได้ ประกอบด้วยสารสนเทศทีอ่ยู่  ในรูปแบบ 

o ตัวอกัษร 

o ภาพกราฟิก 

o เสียง 

o ภาพน่ิง 

o รวมถึงภาพเคลือ่นไหวต่างๆ 

ส่ือผสม (Multimedia) 
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• มนุษย์สามารถเอาชนะ เงื่อนไขด้าน “เวลา” และ “ภูมิศาสตร์” ได้โดย

เทคโนโลยสีารสนเทศ อาท ิเช่น  การประยุกต์ใช้การประชุมแบบทางไกล 

teleconference) 

• การใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมเพือ่ถ่ายทอดสัญญาณให้กบัโรงเรียนชนบท

ที่ห่างไกล(tele-education) 

เวลาและภูมิศาสตร์ (Time & Distance) 



LOGO เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาประเทศ 

• ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เป็นตัวขับเคลือ่นการด าเนินงานหลกัของธุรกจิ

ให้สามารถแข่งขันกบัคู่แข่งได้ 

• ใช้เช่ือมโยงเครือข่ายย่อยระหว่างธนาคาร 

• น าเอาตู้ ATM ให้บริการลูกค้าตามแหล่งชุมชน 

• ตลาดหลกัทรัพย์น ามาช่วยด้านการวเิคราะห์และแนะน าการลงทุน 

• ส่งรายการซ้ือขายหลกัทรัพย์แบบ Real Time 

ด้านเศรษฐกจิ 



LOGO เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาประเทศ 

ด้านเศรษฐกจิ 



LOGO เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาประเทศ 

• ช่วยให้เกดิการเรียนรู้ทีส่ร้างสรรค์ และท าให้สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมี

ความสุข 

• ช่วยเหลอืคนพกิารและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เท่าเทยีมกนั 

• น ามาช่วยเหลอืคนตาบอดเพือ่ให้สามารถอ่านหนังสือได้ เช่น ระบบ 

DAISY(digital accessible information system) 

• ลดช่องว่างระหว่างสังคมได้ 

ด้านสังคม 



LOGO เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาประเทศ 

ด้านสังคม 



LOGO เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาประเทศ 

• ลดอุปสรรคเร่ืองสถานทีใ่นการเรียน โดยใช้การเรียนผ่านระบบเครือข่าย 

• ส่งเสริมการแลกเปลีย่นความรู้ทางการศึกษา โดยใช้เครือข่ายเฉพาะ เช่น 

oเครือข่ายคอมพวิเตอร์ไทยสาร 

oเครือข่ายคอมพวิเตอร์เพือ่โรงเรียนไทย 

oเครือข่ายคอมพวิเตอร์กาญจนาภิเษก 

ด้านการศึกษา 



LOGO เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาประเทศ 

• น าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้กบัโครงการการแพทย์ทางไกล (telemedicine) 

• แพทย์ต้นทางและปลายทางสามารถสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนไข้ระหว่าง

หน่วยงานได้ 

• ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลการผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ในท้องถิน่              

ธุรกนัดารลงไปได้ 

• ใช้ถ่ายทอดการเรียนการสอนและแลกเปลีย่นความรู้ระหว่างผู้เช่ียวชาญได้ 

ด้านสาธารณสุข 



LOGO เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาประเทศ 

ด้านสาธารณสุข 

โครงการการแพทยท์างไกล (telemedicine) 



LOGO เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาประเทศ 

• น าเอาเทคโนโลยทีี่เรียกว่า GIS (Geographic Information System) เข้ามา

จัดเกบ็และประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

•โดยก าหนดข้อมูลด้านต าแหน่งทีต่ั้งบนผวิโลก (ground position) ซ่ึงรวบรวม

จากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลพืน้ที ่แผนที ่รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางดาวเทยีม 

• เพือ่น ามาเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพฒันาผงัเมือง ประยุกต์ใช้งานทางด้าน

ธรณวีทิยา การพยากรณ์อากาศและการควบคุมส่ิงแวดล้อม 

ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ



LOGO เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาประเทศ 

ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

GIS เพือ่วเิคราะห์และส ารวจสภาพพืน้ทีภู่มิศาสตร์ 



LOGO นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทย 

คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติหรือ กทสช. 

(National Information Technology Committee : NITC) 

• จัดตั้งขึน้เมื่อปี 2535 

• มีการเสนอแนะนโยบายและแผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• NECTEC ท าหน้าทีเ่ป็นส านักงานเลขานุการ 

• มีนโยบายถูกก าหนดออกมา 2 ฉบับด้วยกนัคอื IT2000 และ IT2010 



LOGO นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ IT 2010 

•มุ่งเน้นการพฒันาประเทศไปสู่เศรษฐกจิและสังคมแห่งภูมิปัญญา 

และการเรียนรู้ (Knowledge -based Economy/Society : KBE/KBS) 



LOGO ร่างยุทธศาสตร์การพฒันานโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศฉบับล่าสุดหรือ IT 2020 

1. พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ท่ีเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใหมี้ความ
ทนัสมยั มีการกระจายอยา่งทัว่ถึง  และมีความมัน่คงปลอดภยั  สามารถ
รองรับความตอ้งการของภาคส่วนต่าง ๆ ได ้

2. พฒันาทุนมนุษยท่ี์มีความสามารถในการสร้างสรรคแ์ละใชส้ารสนเทศ
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทนั และพฒันาบุคลากร ICT 
ท่ีมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญระดบัมาตรฐานสากล 

3. ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและน ารายไดเ้ขา้ประเทศ  โดยใชโ้อกาสจากการรวบ
กลุ่มเศรษฐกิจ  การเปิดการคา้เสรีและประชาคมอาเซียน 
 



LOGO 

4. ใช ้ICT เพื่อสร้างนวตักรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมี
ธรรมาภิบาล 

5. พฒันาและประยกุต ์ ICT เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของภาคการผลิตให้
สามารถพึ่งตนเองและแข่งขนัไดใ้นระดบัโลก  โดยเฉพาะภาคการเกษตร 
ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ เพื่อเพิ่มสดัส่วนภาคบริการใน
โครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 

 

ร่างยุทธศาสตร์การพฒันานโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศฉบับล่าสุดหรือ IT 2020 



LOGO 

6. พฒันาและประยกุต ์ICT เพื่อลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและสงัคม  
โดยสร้างโอกาสและการเขา้ถึงทรัพยากร และบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้
มีความทัว่ถึงและทดัเทียมกนัมากข้ึน  โดยเฉพาะบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตอยา่งมีสุขภาวะท่ีดี ไดแ้ก่ บริการดา้นการศึกษา และ
บริการดา้นสาธารณสุข 

7. พฒันาและประยกุต ์ICT  เพื่อสนบัสนุนการสร้างเศรษฐกิจและสงัคม ท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

ร่างยุทธศาสตร์การพฒันานโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศฉบับล่าสุดหรือ IT 2020 



LOGO ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (business information systems) เป็น
ระบบสารสนเทศท่ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานของธุรกิจ
ใหด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ โดยถูกออกแบบและพฒันาใหป้ฏิบติังาน
ตามหนา้ท่ีทางธุรกิจ ตลอดจนช่วยส่งเสริมใหท้ั้งองคก์าร สามารถ
ประสานงานและใชข้อ้มูลร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในระดบั
ปฏิบติังานและระดบับริหาร 



LOGO ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

 โดยเราสามารถจ าแนกระบบสารสนเทศตามหนา้ท่ีทางธุรกิจตาม
หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1.  ระบบสารสนเทศดา้นการบญัชี (accounting information system) 
2.  ระบบสารสนเทศดา้นการเงิน (financial information system) 
3.  ระบบสารสนเทศดา้นการตลาด (marketing information system) 
4.  ระบบสารสนเทศดา้นการผลิตและการด าเนินงาน (production and 
operations information system) 
5.  ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล (human resource information 
system) 
 



LOGO ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี 

 ปัจจุบนังานของนกับญัชีมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมอยา่งมาก 
เน่ืองจากเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัท าใหมี้การพฒันาชุดค าสัง่
ส าเร็จรูปหรือชุดค าสัง่ เฉพาะส าหรับช่วยในการเกบ็รวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความถูกตอ้งใน การ
ท างานแก่ผูใ้ช ้ท าใหน้กับญัชีมีเวลาในการปฏิบติังานเชิงบริหารมากข้ึน เช่น 
การออกแบบและพฒันาระบบงาน พฒันาระบบงบประมาณและระบบ
ขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหาร เป็นตน้  
  



LOGO ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี 

 โดยท่ีระบบสารสนเทศดา้นการบญัชี (accounting information 
systems) หรือท่ีเรียกวา่  AIS  จะเป็นระบบท่ีรวบรวม จดัระบบ และน าเสนอ
สารสนเทศทางการบญัชีท่ีช่วยในการตดัสินใจแก่ผูใ้ชส้ารสนเทศ  ทั้งภายใน
และภายนอกองคก์าร  โดยระบบสารสนเทศทางการบญัชีจะใหค้วามส าคญั
กบัสารสนเทศท่ีสามารถวดัได ้หรือ การประมวลผล เชิงปริมาณมากกวา่การ
แกปั้ญหาเชิงคุณภาพ โดยระบบสารสนเทศดา้นการบญัชีจะมีส่วนประกอบ
หลกั 2 ส่วนคือ 



LOGO ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี 

 1.  ระบบบญัชีการเงิน (financial accounting system) บญัชีการเงิน
เป็นการบนัทึกรายการค าท่ีเกิดข้ึนในรูปตวัเงิน จดัหมวดหมู่รายการต่าง ๆ 
สรุปผลและตีความหมายในงบการเงิน ไดแ้ก่ งบก าไรขาดทุน งบดุล และงบ
กระแสเงินสด โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ น าเสนอสารสนเทศแก่ผูใ้ชแ้ละผู ้
ท่ีสนใจขอ้มูลทางการเงินขององคก์าร เช่น นกัลงทุนและเจา้หน้ี นอกจากน้ี
ยงัจดัเตรียมสารสนเทศในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ซ่ึงนกับญัชีสามารถน า
เทคโนโลยสีารสนเทศใชใ้นการประมวลขอ้มูล โดยจดบนัทึกลงในส่ือต่าง 
ๆ เช่น เทปหรือจานแม่เหลก็ เพื่อรอเวลาส าหรับท าการประมวลและ
แสดงผลขอ้มูลตามตอ้งการ 



LOGO ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี 

 2.  ระบบบญัชีบริหาร (managerial accounting system) บญัชีบริหารเป็น
การน าเสนอขอ้มูลทางการเงินแก่ผูบ้ริหาร เพื่อใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ ระบบ
บญัชีจะประกอบดว้ย บญัชีตน้ทุน การงบประมาณ และการศึกษาระบบ โดยมี
ลกัษณะส าคญัคือ 
     0  ใหค้วามส าคญักบัการจดัการสารสนเทศทางการบญัชีแก่ผูใ้ชภ้ายใน
องคก์าร  
     0 ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานในอนาคตของธุรกิจ  
     0 ไม่ตอ้งจดัท าสารสนเทศตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
     0 มีขอ้มูลทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน  
     0 มีความยดืหยุน่และสามารถปรับใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้าน  
 



LOGO ระบบสารสนเทศด้านการเงิน 

 ระบบการเงิน (financial system) เปรียบเสมือนระบบหมุนเวียนโลหิต
ของร่างกายท่ีสูบฉีดโลหิตไปยงัอวยัวะต่าง ๆ เพื่อใหก้ารท างานของอวยัวะแต่
ละส่วนเป็นปกติ ถา้ระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดี การท างานของอวยัวะก็
บกพร่อง ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดย ตรงต่อระบบร่างกาย ระบบการเงินจะ
เก่ียวกบัสภาพคล่อง (liquidity) ในการด าเนินงาน เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเงิน
สดหมุนเวียน ถา้ธุรกิจขาดเงินทุน อาจก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึนทั้งโดยตรงและ
ทางออ้ม โดยท่ีการจดัการทางการเงินจะมีหนา้ท่ีส าคญั 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 



LOGO ระบบสารสนเทศด้านการเงิน 

  1.  การพยากรณ์ (forecast) การศึกษา วิเคราะห์ การคาดกราณ์ การ
ก าหนดทางเลือก และการวางแผนทางดา้นการเงินของธุรกิจ เพื่อใชท้รัพยากร
ทางการเงินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยนกัการเงินสามารถใชห้ลกัการทาง
สถิติและแบบจ าลองทาง คณิตศาสตร์มาประยกุต ์การพยากรณ์ทางการเงิน จะ
อาศยัขอ้มูลจากทั้งภายในและภายนอกองคก์าร ตลอดจนประสบกราณ์ของ
ผูบ้ริหารในการตดัสินใจ 
                2.  การจดัการดา้นการเงิน (financial management) เก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
การบริหารเงินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เช่น รายรับและรายจ่าย การหาแหล่ง
เงินทุนจากภายนอก เพื่อท่ีจะเพิ่มทุนขององคก์าร โดยวิธีการทางการเงิน เช่น 
การกูย้มื  การออกหุน้หรือตราสารทางการเงินอ่ืน เป็นตน้ 
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  3.  การควบคุมทางการเงิน (financial control) เพื่อติดตามผล 
ตรวจสอบ และประเมินความเหมาะสมในการด าเนินงานวา่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดหรือไม่ ตลอดจนวางแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงใหก้ารด าเนินงาน
ทางการเงินของธุรกิจมีประสิทธิภาพ โดยท่ีการตรวจสอบและการควบคุมการ
ทางการเงินของธุรกิจสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทดงัต่อไปน้ี 
            การควบคุมภายใน (internal control)        
            การควบคุมภายนอก (external control)  
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 ระบบสารสนเทศดา้นการเงิน (finalncial information system)  
เป็นระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึน ส าหรับสนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นการเงิน
ขององคก์าร ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุมทางดา้น
การเงิน เพื่อใหก้ารจดัการทางการเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่ี
แหล่งขอ้มูลส าคญัในการบริหารเงินขององคก์ารมีดงัต่อไปน้ี 
 1.  ขอ้มูลจากการด าเนินงาน (operatins data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ปฏิบติังานของธุรกิจ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุง
แผนการเงินขององคก์าร 
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   2.  ขอ้มูลจากการพยากรณ์ (forecasting data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
รวบรวมและประมวลผล เช่น การประมาณค่าใชจ่้ายและยอดขายท่ีไดรั้บจาก
แผนการตลาด โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการพยากรณ์ โดยท่ีขอ้มูลจาก
การพยากรณ์ถูกใชป้ระกอบการวางแผน การศึกษาความเป็นไปได ้และการ
ตดัสินใจลงทุน 
                3.  กลยทุธ์องคก์าร (corporate strategy) เป็นเคร่ืองก าหนดและแสดง
วิสยัทศัน์ ภารกิจ วตัถุประสงค ์แนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคต เพื่อให้
องคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยท่ีกลยทุธ์จะเป็นแผนหลกัท่ีแผนปฏิบติั
การอ่ืน ตอ้งถูกจดัใหส้อดคลอ้งและส่งเสริมความส าเร็จของกลยทุธ์ 
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   4.  ขอ้มูลจากภายนอก (external data) ขอ้มูลทางเศรษฐกิจและ
การเงิน สงัคม การเมือง และปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อธุรกิจ เช่น อตัราดอกเบ้ีย 
อตัราแลกเปล่ียน อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ โดยขอ้มูลจาก
ภายนอกจะแสดงแนวโนม้ในอนาคตท่ีธุรกิจตอ้งปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ 
 ระบบสารสนเทศดา้นการบญัชีและระบบสารสนเทศดา้นการเงินจะมี
ความสมัพนัธ์กนั เน่ืองจากขอ้มูลทางการบญัชีจะเป็นขอ้มูลส าหรับการ
ประมวลผลและการตดัสินใจทางการเงิน โดยนกัการเงินจะน าตวัเลขทางการ
บญัชีมาประมวลผลตามท่ีตนตอ้งการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลส าหรับสนบัสนุนการ
ตดัสินใจทางการเงิน 
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 การตลาด (marketing) เป็นหนา้ท่ีส าคญัทางธุรกิจ เน่ืองจากหน่วยงาน
ดา้นการตลาดจะรับผดิชอบในการกระจายสินคา้และบริการไปสู่ลูกคา้ ตั้งแต่
การศึกษา และวิเคราะห์ความตอ้งการ การวางแผนและการสร้างความตอ้งการ 
ตลอดจนส่งเสริมการขายจนกระทั้งสินคา้ถึงมือลูกคา้ ปกติการตดัสินใจทาง
การตลาดจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) 
หรือ ส่วนประกอบท่ีท าใหก้ารด าเนินงานทางการตลาดประสบความส าเร็จ ซ่ึง
ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(product) ราคา (price) 
สถานท่ี (place) และการโฆษณา (promotion) หรือท่ีเรียกวา่ 4Ps โดย
สารสนเทศท่ีนกัการตลาดตอ้งการในการวิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ และ
ควบคุมใหแ้ผนการตลาดเป็นไปตามท่ีตอ้งการมาจากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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  1.  การปฏิบติังาน (operations) เป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงยอดขายและการ
ด าเนินงานดา้นการตลาด ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา โดยขอ้มูลการ
ปฏิบติังานจะเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานท่ีช่วยในการตรวจสอบ 
ควบคุม และวางแนวทางปฏิบติัใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนในอนาคต 
                2.  การวิจยัตลาด (marketing research) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด โดยเฉพาะพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์รือบริการของธุรกิจ โดยจะท าการวิจยับน
สมมติฐาน และการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ปกติขอ้มูลในการวิจยัตลาดจะ
ไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ และการใช้
แบบสอบถาม  
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   3.  คู่แข่ง (competitor) ค ากล่าวท่ีวา่ “รู้เขารู้เรา รอบร้อยคร้ังชนะทั้ง
ร้อยคร้ัง” แสดงความส าคญัท่ีธุรกิจตอ้งมีความเขา้ใจในคู่แข่งขนัทั้งดา้นจ านวน
และศกัยภาพ โดยขอ้มูลจากการด าเนินงาน ของคู่แข่งขนัช่วยใหธุ้รกิจสามารถ
วางแผนการตลาดอยา่งเหมาะสม ปกติขอ้มูลจากคู่แข่งขนัจะมีลกัษณะไม่มี
โครงสร้าง ไม่เป็นทางการ และมีแหล่งท่ีมีไม่ชดัเจน เช่น การทดลองใชสิ้นคา้
หรือบริการ การสมัภาษณ์ลูกคา้และตวัแทนจ าหน่าย การติดตามขอ้มูลในตลาด 
และขอ้มูลจากส่ือสารมวลชน เป็นตน้ 
                4.  กลยทุธ์ขององคก์าร (corporate strategy) เป็นขอ้มูลส าคญัทาง
การตลาด เน่ืองจากกลยทุธ์จะเป็นเคร่ืองก าหนดแนวทางปฏิบติัของธุรกิจ และ
เป็นฐานในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดขององคก์าร 
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   5.  ขอ้มูลภายนอก (external data) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และเทคโนโลย ีซ่ึงจะส่งผลต่อโอกาสหรืออุปสรรค
ของธุรกิจ โดยท าใหค้วามตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์รือบริการ
ของลูกคา้ขยายหรือหดตวั ตลอดจนสร้างคู่แข่งขนัใหม่หรือ เปล่ียนขั้นตอน
และรูปแบบในการด าเนินงาน 
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ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการตลาด 
1. ระบบสารสนเทศส าหรับการขาย 
2. ระบบสารสนเทศส าหรับการวิจยัตลาด 
3. ระบบสารสนเทศส าหรับการส่งเสริมการขาย 
4. ระบบสารสนเทศส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
5. ระบบสารสนเทศส าหรับพยากรณ์การขาย 
6. ระบบสารสนเทศส าหรับวางแผนก าไร 
7. ระบบสารสนเทศส าหรับการก าหนดเวลา 
8. ระบบสารสนเทศส าหรับควบคุมค่าใชจ่้าย 

ระบบสารสนเทศด้านการตลาด 
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 การผลิต (production) เป็นกระบวนการแปรรูปทรัพยากรการผลิต 
เช่น วตัถุดิบ แรงงาน และ พลงังาน ใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์พร้อมในการจดั
จ าหน่ายแก่ลูกคา้ โดยผูผ้ลิตตอ้งพยากรณ์ปริมาณของผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม
กบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยไม่ใหมี้จ านวนมากหรือนอ้ยจนเกินไป 
ตลอดจนควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ โดยมีตน้ทุน
การผลิตท่ีเหมาะสม ปัจจุบนัการขยายตวัของธุรกิจจากการผลิตเขา้สู่สงัคม
บริการ ท าใหมี้การประยกุตห์ลกัการของการจดัการผลิตกบังานดา้นบริการ 
ซ่ึงเราจะเรียกการผลิตในหน่วยบริการวา่ “การด าเนินงาน (operations)” โดยท่ี
แหล่งขอ้มูลในการผลิตและการด าเนินงานขององคก์ารมีดงัต่อไปน้ี 
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   1.  ขอ้มูลการผลิต/การด าเนินงาน (production/operations data)  เป็น
ขอ้มูลจากกระบวนการผลิตหรือการใหบ้ริการ ซ่ึงจะแสดงภาพปัจจุบนัของ
ระบบการผลิตของธุรกิจวา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด และมีปัญหา
อยา่งไรในการด าเนินงาน 
                2.  ขอ้มูลสินคา้คงคลงั (inventory data) บนัทึกปริมาณวตัถุดิบและ
สินคา้ส าเร็จรูปท่ีเกบ็ไวใ้นโกดงั โดยผูจ้ดัการตอ้งพยายามจดัใหมี้สินคา้คงคลงั
ในปริมาณไม่เกินความจ าเป็นหรือขาดแคลนเม่ือเกิดความตอ้งการข้ึน 
                3.  ขอ้มูลจากผูข้ายวตัถุดิบ (supplier data)  ปัจจุบนัการพฒันาระบบ
แลกเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ (electronic data interchange : EDI) ช่วยให้
การประสานงานระหวา่งผูข้ายวตัถุดิบ ธุรกิจ และลูกคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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   4.  ขอ้มูลแรงงานและบุคลากร (labor force and personnel data) 
ขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังานในสายการผลิตและปฏิบติัการ เช่น อาย ุการศึกษา และ
ประสบการณ์ เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการจดับุคลากรใหส้อดคลอ้งกบั
งาน ขณะท่ีขอ้มูลภายนอกเก่ียวกบัตลาดแรงงานจะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนและจดัหาแรงงานทดแทน และการก าหนดอตัราค่าจา้งอยา่งเหมาะสม 
                5.  กลยทุธ์องคก์าร (corporate strategy)  แผนกลยทุธ์ขององคก์ารจะ
เป็นแม่บทและแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์การผลิตแลการด าเนินงานใหมี้
ประสิทธิภาพ 
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 โดยเฉพาะวตัถุดิบ (raw materials) เป็นหวัใจส าคญัของการจดัการ
ดา้นการด าเนินงานการผลิต ถา้ธุรกิจมีปริมาณวตัถุดิบมากเกินไปจะท าให้
ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษาสูง แต่ถา้มีปริมาณวตัถุดิบนอ้ยเกินไปกจ็ะก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อแผนและกระบวนการผลิต ตลอดจนก่อใหเ้กิดค่าเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ  การวางแผนความตอ้งการวสัดุ (material requirement planning) หรือท่ี
เรียกวา่ MRP เป็นระบบสารสนเทศท่ีรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการ
ผลิต  เพื่อประกอบการวางแผนความตอ้งการวสัดุเพื่อใหธุ้รกิจสามารถจดัการ
วตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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โดย MRP ใหค้วามส าคญักบัส่ิงต่อไปน้ี 
1. ไม่เกบ็วสัดุไวน้านเกินไป ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษา  การสูญหาย 
2. รายงานผลการผลิตและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 
3. ควบคุมสินคา้คงคลงัอยา่งเป็นระบบ 
4. ตรวจสอบ แกไ้ข และติดตามขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

 

ระบบสารสนเทศด้านการผลติและการด าเนินงาน 



LOGO 

ขอ้ดี MRP  
 ลดการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีจ าเป็นในการผลิต 
 ลดค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษา 
 ช่วยใหบุ้คคลมีเวลาท างานอ่ืนมากข้ึน 
 ประหยดัแรงงาน เวลา และค่าใชจ่้ายในการติดตามวตัถุดิบ 
 ปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 

ระบบสารสนเทศด้านการผลติและการด าเนินงาน 



LOGO ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

 ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล (human resource information 
system) หรือ HRIS หรือระบบสานสนเทศส าหรับบริหารงานบุคคล 
(personnel information system : PIS) เป็นระบบสารสนเทศท่ีถูกพฒันาให้
สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การวางแผน การจา้งงาน 
การพฒันาและการฝึกอบรม ค่าจา้งเงินเดือน การด าเนินการทางวินยั ช่วยให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ โดยท่ีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยากรบุคคลจะมีดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลบุคลากร  เป็นขอ้มูลของสมาชิกแต่ละคนขององคก์าร ซ่ึง
ประกอบดว้ยประวติัเงินเดือนและ สวสัดิการ เป็นตน้  
               



LOGO ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

 2.  ผงัองคก์าร  แสดงโครงสร้างองคก์าร การจดัหน่วยงานและแผน
ก าลงัคน ซ่ึงแสดงทั้งปริมาณและการจดัสรรทรัพยากรบุคคล  
 3.  ขอ้มูลจากภายนอก  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมิใช่ระบบปิดท่ี
ควบคุมและดูแลสมาชิกภายในองคก์ารเท่านั้น แต่จะเก่ียวขอ้งกบัสภาพ 
แวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง  ซ่ึงตอ้งการขอ้มูลจากภายนอก
องคก์าร เช่น การส ารวจเงินเดือน อตัราการวา่งงาน อตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ 



LOGO ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
 การพฒันาระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคลตอ้งพิจารณาปัจจยั
ส าคญั 5 ประการดงัต่อไปน้ี 
 1.  ความสามารถ  (capability) หมายถึงความพร้อมขององคก์ารและ
บุคคลในการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยตอ้งพิจารณาความสามารถ
ของบุคลากร 3 กลุ่มคือ 
          ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งพร้อมท่ีจะสนบัสนุนดา้นนโยบาย 
ก าลงัคน ก าลงัเงิน และวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบ 
      ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และต่ืนตวัในการ
น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ช ้ 
     ฝ่ายสารสนเทศท่ีตอ้งท าความเขา้ใจและออกแบบระบบงานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชใ้นแต่ละกลุ่ม 



LOGO ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

  2.  การควบคุม (control) การพฒันา HRIS จะใหค้วามส าคญักบัความ
ปลอดภยัของสารสนเทศโดยเฉพาะการเขา้ถึงและความถูกตอ้งของขอ้มูล 
เน่ืองจากขอ้มูลดา้นทรัยพากรบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัความเป็นส่วนตวัของ
สมาชิกแต่ละคน ซ่ึงจะมีผลต่อช่ือเสียงและผลได-้ผลเสียของบุคคล 
                3.  ตน้ทุน (cost) ปกติการด าเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลจะมี
ตน้ทุนท่ีสูง ขณะเดียวกนักจ็ะไม่เห็นผลตอบแทนท่ีชดัเจน ตวัอยา่งเช่น การ
เปล่ียนแปลงขององคก์ารทั้งในดา้นการขยายตวัและหดตวัซ่ึงจะมีผลกระทบ
ต่อบุคลากร ดงันั้นฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลสมควรมีขอ้มูลท่ีเหมาะสม
ในการตดัสินใจ เป็นตน้ 



LOGO ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

  4.  การติดต่อส่ือสาร (communication) หมายถึงการพฒันาระบบ
สารสนเทศตอ้งศึกษาการไหลเวียนของสารสนเทศ (inforamtion flow) ภายใน
องคก์ารและความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ตลอดจนเตรียมการในการส่ือสารขอ้มูล เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ เกิดความ
เขา้ใจและทศันคติท่ีดีกบัการน าระบบสารสนเทศมาประยกุตใ์ช ้
                5.  ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (competitive advantage) ปัจจุบนั
การพฒันา HRIS ไม่เพียงแต่ช่วยใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารมีประสิทธิภาพ
ข้ึน  แต่ยงัมีส่วนส าคญัในการสร้างศกัยภาพและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ใหแ้ก่ธุรกิจ 



C l i c k  t o  e d i t  c o m p a n y  s l o g a n  


