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บทที่ 3 
การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจด้านต่าง ๆ 

Technology Application for Various Business 
************************************************************* 

การประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ืองานธุรกิจด้านต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ เนื้อหาถูกออกแบบตาม
หลักการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนอย่างละเอียดและรอบคอบ ประกอบด้วย แนวความคิด 
ทฤษฎี และหลักการ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 
 

3.1 การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจด้านต่าง ๆ 
3.1.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือระบบสารสนเทศด้านการบัญชี 
3.1.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือระบบสารสนเทศด้านการเงิน 
3.1.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือระบบสารสนเทศด้านการตลาด 
3.1.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือระบบสารสนเทศด้านการผลิต 
3.1.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

3.2 แบบฝึกหัดและบททวนบทเรียน 
3.3 เอกสารอ้างอิง 
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3.1 การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจด้านต่าง ๆ 
 

จากบทบาทของผู้บริหาร และความเกี่ยวข้องต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร สามารถสรุปเป็นสาระส าคัญในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการน าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในองค์กรได้ 5 ด้าน ได้แก่ ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี (Accounting Information System) 
ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Information System) ระบบสารสนเทศด้านการตลาด 
(Marketing Information System) ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการด าเนินงาน (Production 
and Operations Information System) และระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล  (Human 
Resource Information System) 
 

3.1.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อระบบสารสนเทศด้านการบัญชี 
ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี (Accounting Information System: AIS) คือ 

ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยมีเป้าหมายส าคัญในการประยุกต์ใช้เพ่ืองานบัญชี
เป็นหลัก แต่เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ท าให้บทบาทของนักบัญชีมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ลักษณะงานส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแทน 

 

ภาพที่ 3.1 โครงสร้างระบบสารสนเทศด้านการบัญชี 

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ท าให้มีการพัฒนาชุดค าสั่งส าเร็จรูป 
ชุดค าสั่งเฉพาะ ช่วยในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ส่งผลให้ลดระยะเวลาในการท างาน 
และเพ่ิมความถูกต้องในการตรวจสอบ ท าให้นักบัญชีมีเวลาในการปฏิบัติงานและทบทวนงานมากข้ึน 
บทบาทของนักบัญชีจึงปฏิบัติงานในลักษณะผู้บริหารข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การ
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน การพัฒนาระบบงบประมาณ การพัฒนาระบบข้อมูลส าหรับผู้บริหาร 



 

Chapter 03: Technology Application for Various Business        . 
55 

เป็นต้น โดยระบบสารสนเทศด้านการบัญชีจะท าหน้าที่รวบรวม จัดการ และน าเสนอสารสนเทศ
ทางด้านบัญชี เพ่ือช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้สารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  

นอกจากนั้น ระบบสารสนเทศด้านการบัญชีจะให้ความส าคัญกับสารสนเทศที่
สามารถวัดประเมินได้ ให้ความส าคัญเชิงปริมาณมากกว่าการแก้ปัญหาเชิงคุณภาพ โดยระบบ
สารสนเทศด้านการบัญชีจะมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ระบบบัญชีการเงิน และระบบบัญชี
บริหาร ดังนี้ 

 
3.1.1.1 ระบบบัญชีการเงิน 

ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting System) คือ ระบบที่ท า
หน้าที่บันทึกรายการค าสั่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบตัวเงิน จัดหมวดหมู่รายการต่าง ๆ สรุปผลรายงาน และ
การตีความหมายในงบการเงิน ตัวอย่างของระบบบัญชีการเงิน ได้แก่ ระบบบริหารจัดการงบก าไร
ขาดทุน ระบบบริหารจัดการงบดุล และระบบบริหารจัดการงบกระแสเงินสด 

 

 
 

ภาพที่ 3.2 ระบบบัญชีการเงิน 
 

วัตถุประสงค์หลักของระบบบัญชีการเงิน คือ การน าเสนอสารสนเทศแก่
ผู้ใช้และผู้ที่สนใจข้อมูลทางการเงินขององค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหนี้ นักลงทุน นอกจากนั้น ระบบ
บัญชีการเงินยังมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยที่นักบัญชี
สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผลข้อมูล จดบันทึกข้อมูล และน าเสนอต่อไป 
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3.1.1.2 ระบบบัญชีบริหาร  
ระบบบัญชีบริหาร (Managerial Accounting System) คือ ระบบ

สารสนเทศที่ท าหน้าที่น าเสนอข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ระบบ
บัญชีจะประกอบด้วย บัญชีต้นทุน บัญชีงบประมาณ โดยมีลักษณะส าคัญ ได้แก่  

1) การให้ความส าคัญต่อการจัดการสารสนเทศทางการบัญชีแก่ผู้ใช้ 
2) การให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานในอนาคตของธุรกิจ 
3) การมีระบบสนับสนุน ในการจัดท าเอกสารตามรูปแบบสากล 
4) สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินได้ 
5) มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 

 
 

ภาพที่ 3.3 โมเดลระบบบัญชีบริหาร 
ที่มา: https://bit.ly/2U3f7xD 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี 

(Accounting Information System: AIS) จะให้ความส าคัญกับการรวบรวมข้อมูลและการ
ติดต่อสื่อสารทางการเงินเป็นหลัก ซึ่งเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารมากกว่าการวัดมูลค่า นอกจากนั้น
ระบบสารสนเทศด้านการบัญชีสามารถแสดงภาพรวม การจัดเก็บ การจัดโครงสร้าง การประมวลผล
ข้อมูล การควบคุมความปลอดภัย และการรายงานสารสนเทศทางการบัญชี  
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เนื่องจากการด าเนินงานและการไหลเวียนของข้อมูลทางการบัญชีใน
ปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้นักบัญชีต้องก าหนดคุณสมบัติของสารสนเทศด้านการบัญชีให้
มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือแก้ปัญหาข้อมูลซ้ าซ้อน นอกจากนั้น กระบวนการ
ท างานของระบบสารสนเทศด้านการบัญชี และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ อาจมีการแยกส่วน
ออกจากกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาในการประสานงาน ซึ่งนักบัญชีต้องค านึงถึงปัญหานี้ร่วมด้วย 

 
3.1.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อระบบสารสนเทศด้านการเงิน 

ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Information System: FIS) เปรียบเส
มืองระบบหมุนเวียนโลหิตของร่างกายที่สูบฉีดโลหิตไปยังอวัยวะต่าง ๆ เพ่ือให้การท างานของอวัยวะ
แต่ละส่วนเป็นปกติ ดังนั้น ถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดี การท างานของอวัยวะก็บกพร่อง ซึ่งจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อระบบร่างกาย สรุปคือระบบการเงินจะเกี่ยวกับสภาพคล่อง (Liquidity) ในการ
ด าเนินงาน เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินสดหมุนเวียน ถ้าธุรกิจขาดเงินทุน อาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นทั้ง
โดยตรงและทางอ้อม โดยที่การจัดการทางการเงินจึงมีหน้าที่ส าคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 3.4 โมเดลระบบสารสนเทศทางการเงิน 
ที่มา: https://www.kriko.com/typo3temp/pics/8dc51833ad.png 
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3.1.2.1 การพยากรณ์  
การพยากรณ์ (Forecast) คือ การศึกษา การวิเคราะห์ การคาดกราณ์ 

การวางแผน และการก าหนดทางเลือก เพ่ือใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนักบริหารทาง
การเงินสามารถใช้หลักทางสถิติ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ การพยากรณ์ทาง
การเงินสามารถอาศัยข้อมูลจากภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดจนประสบการณ์ของผู้บริหารใน
การประกอบการตัดสินใจ 

 
3.1.2.2 การจัดการด้านการเงิน 

การจัดการด้านการเงิน (Financial Management) เกี่ยวข้องกับการ
บริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การบริหารรายรับและรายจ่าย การหาแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอก การกู้ยืม การออกหุ้น การออกตราสารทางการเงินอื่น ๆ เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 3.5 การจัดการด้านการเงิน 
ที่มา: https://www.careerguide.com/ask/t/what-is-the-scope-in-the-field-of-finance 
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3.1.2.3 การควบคุมทางการเงิน 
การควบคุมทางการเงิน (Financial Control) มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม

ผล ตรวจสอบ และประเมินความเหมาะสม ในการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ตลอดจน
วางแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงให้การด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจมีประสิทธิภาพ โดยการ
ตรวจสอบและการควบคุมการทางการเงิน สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การควบคุม
ภายใน (Internal Control) และ การควบคุมภายนอก (External Control) 

 

 
 

ภาพที่ 3.6 การควบคุมทางการเงินในอนาคตผ่านการออม 
ที่มา: https://www.posttoday.com/finance/money/561418 

 
นอกจากนั้น ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Information 

System) สามารถสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการเงินขององค์กร เช่น การวางแผน การด าเนินงาน 
และการควบคุมทางการเงิน เพ่ือให้การจัดการทางการเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่แหล่งข้อมูล
ส าคัญในการบริหารทางการเงินขององค์กร ดังต่อไปนี้ 
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(1) ข้อมูลจากการด าเนินงาน 
ข้อมูลจากการด าเนินงาน (Operations Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการ

ปฏิบัติงานของธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนการเงินขององค์กร  
(2) ข้อมูลจากการพยากรณ์ 

ข้อมูลจากการพยากรณ์ (Forecasting Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมและประมวลผล เช่น การประมาณค่าใช้จ่ายและยอดขายที่ได้รับจากแผนการตลาด โดยใช้
เทคนิคและแบบจ าลองการพยากรณ์ โดยที่ข้อมูลจากการพยากรณ์ถูกใช้ประกอบการวางแผน 
การศึกษาความเป็นไปได้ และการตัดสินใจลงทุน 

(3) กลยุทธ์องค์การ  
กลยุทธ์องค์การ (Corporate Strategy) เป็นเครื่องก าหนดและแสดง

วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ โดยที่กลยุทธ์จะเป็นแผนหลักที่แผนปฏิบัติการอ่ืน ต้องถูกจัดให้สอดคล้องและส่งเสิรมความ
ส าเร็จของกลยุทธ์ 

(4) ข้อมูลจากภายนอก 
ข้อมูลจากภายนอก (External Data) คือ ข้อมูลทางเศรษฐกิจและ

การเงิน สังคม การเมือง และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจ โดยข้อมูลจากภายนอกจะแสดงแนวโน้ม
ในอนาคตทีธุ่รกิจต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ระบบสารสนเทศด้านการบัญชีและระบบสารสนเทศด้านการเงิน จะมี
ความสัมพันธ์กัน เนื่องจากข้อมูลทางการบัญชีจะเป็นข้อมูลส าหรับการประมวลผลและการตัดสินใจ
ทางการเงิน โดยนักการเงินจะน าตัวเลขทางการบัญชีมาประมวลผลตามที่ตนต้องการ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงิน 

 
3.1.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อระบบสารสนเทศด้านการตลาด 

การตลาด (Marketing) เป็นหน้าที่ส าคัญทางธุรกิจ เนื่องจากหน่วยงานด้าน
การตลาดจะรับผิดชอบในการกระจายสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า ตั้งแต่การศึกษา และวิ เคราะห์
ความต้องการ การวางแผนและการสร้างความต้องการ ตลอดจนส่งเสริมการขายจนกระทั้งสินค้าถึง
มือลูกค้า ปกติการตัดสินใจทางการตลาดจะเกี่ยวข้องกับการจัดส่วนประสมทางการตลาด 
(marketing mix) หรือ ส่วนประกอบที่ท าให้การด าเนินงานทางการตลาดประสบความส าเร็จ ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และ
การโฆษณา (Promotion) หรือที่เรียกว่า 4Ps โดยสารสนเทศที่นักการตลาดต้องการในการวิเคราะห์ 
วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมให้แผนการตลาดเป็นไปตามท่ีต้องการมาจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3.7 โมเดลระบบสารสนเทศทางการตลาด 
ที่มา: https://bit.ly/2JY7eFa 

 
3.1.3.1 การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงาน (Operations) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงยอดขายและการ
ด าเนินงานด้านการตลาด ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยข้อมูลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานที่ช่วยในการตรวจสอบ ควบคุม และวางแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นในอนาคต 

 
3.1.3.2 การวิจัยตลาด 

การวิจัยตลาด (Marketing Research) คือ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ทางการตลาด โดยเฉพาะพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของธุรกิจ นักการตลาดจะท าการวิจัยบนสมมติฐานและการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การ
วิจัยตลาดช่วยผู้บริหารในการวางแผนและการตัดสินใจทางการตลาด แต่อาจมีข้อจ ากัดของความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

 
3.1.3.3 คู่แข่ง 

คู่แข่ง (Competitor) จากการด าเนินงานของคู่แข่งขันช่วยให้ธุรกิจ
สามารถวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม ปกติข้อมูลจากคู่แข่งขันจะมีลักษณะไม่มีโครงสร้าง ไม่
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เป็นทางการ และมีแหล่งที่มีไม่ชัดเจน เช่น การทดลองใช้สินค้าหรือบริการ การสัมภาษณ์ลูกค้าและ
ตัวแทนจ าหน่าย การติดตามข้อมูลในตลาด และข้อมูลจากสื่อสารมวลชน เป็นต้น 

3.1.3.4 กลยุทธ์องค์การ  
กลยุทธ์องค์การ (Corporate Strategy) คือ ข้อมูลส าคัญทางการตลาด 

เนื่องจากกลยุทธ์จะเป็นเครื่องก าหนดแนวทางปฏิบัติของธุรกิจ และเป็นฐานในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดขององค์การ ดังภาพที่ 3.8 ได้น าเสนอโครงสร้างการพัฒนากลยุทธ์ภายในองค์การ และภาพ
ที่ 3.9 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบกลยุทธ์องค์การ 

 

 

ภาพที่ 3.8 โครงสร้างการพัฒนากลยุทธ์ภายในองค์การ 
ที่มา: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/corporate-strategy/ 

 

 

ภาพที่ 3.9 องค์ประกอบกลยุทธ์องค์การ 
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ที่มา: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/corporate-strategy/ 
3.1.3.5 ข้อมูลภายนอก 

ข้อมูลภายนอก (External Data) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสหรืออุปสรรคของธุรกิจ โดยท าให้ความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าขยายหรือหดตัว ตลอดจนสร้างคู่แข่งขันใหม่หรือ 
เปลี่ยนขั้นตอนและรูปแบบในการด าเนินงาน 

 
3.1.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อระบบสารสนเทศด้านการผลิต 

ระบบสารสนเทศด้านการผลิต (Production and Operations Information 
System) คือ เป็นกระบวนการแปรรูปทรัพยากรการผลิต เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และ พลังงาน ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมในการจัดจ าหน่ายแก่ลูกค้า โดยผู้ผลิตต้องพยากรณ์ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยไม่ให้มีจ านวนมากหรือน้อยจนเกินไป ตลอดจนควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของลูกค้า โดยมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม  

 

 
 

ภาพที่ 3.10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือระบบสารสนเทศด้านการผลิต 
ที่มา: http://forestindustries.eu/content/managing-plantation-operations 

 
ปัจจุบันการขยายตัวของธุรกิจจากการผลิตเข้าสู่สังคมบริการ ท าให้มีการ

ประยุกต์หลักการของการจัดการผลิตกับงานด้านบริการ ซึ่งเราจะเรียกการผลิตในหน่วยบริการว่า 
“การด าเนินงาน (Operations)” โดยที่แหล่งข้อมูลในการผลิตและการด าเนินงานขององค์การมี
ดังต่อไปนี้ 
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3.1.4.1 ข้อมูลการผลิตและข้อมูลการด าเนินงาน 

ข้อมูลการผลิตและข้อมูลการด าเนินงาน (Production and Operations 
Data) เป็นข้อมูลจากกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ แสดงภาพปัจจุบันของระบบการผลิตของ
ธุรกิจว่ามีประสทธิภาพมากน้อยเพียงใด และมีปัญหาอย่างไรในการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานในอนาคต 

 

 
 

ภาพที่ 3.11 แพลตฟอร์มการควบคุมอุตสาหกรรม 
ที่มา: http://www.hitachi.com/businesses/infrastructure/product_site/industry_control/ 

 
3.1.4.2 ข้อมูลสินค้าคงคลัง 

ข้อมูลสินค้าคงคลัง (Inventory Data) บันทึกปริมาณวัตถุดิบและสินค้า
ส าเร็จรูปที่เก็บไว้ในโกดัง โดยผู้จัดการต้องพยายามจัดให้มีสินค้าคงคลังในปริมาณไม่เกินความจ าเป็น
หรือขาดแคลนเมื่อเกิดความต้องการขึ้น 
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3.1.4.3 ข้อมูลจากผู้ขายวัตถุดิบ  
ข้อมูลจากผู้ขายวัตถุดิบ (Supplier Data) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ 

คุณสมบัติ และราคาวัตถุดิบ ตลอดจนต้นทุนในการล าเลียงวัตถุดิบ ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI: Electronic Data Interchange) ช่วยให้การประสานงาน
ระหว่างผู้ขายวัตถุดิบ ธุรกิจ และลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
3.1.4.4 ข้อมูลแรงงานและบุคลากร 

ข้อมูลแรงงานและบุคลากร (Labor Force and Personnel Data) คือ 
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานในสายการผลิตและปฏิบัติการ เช่น อายุ การศึกษา และประสบการณ์ เป็นต้น 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดบุคลากรให้สอดคล้องกับงาน ขณะที่ข้อมูลภายนอกเกี่ยวกับ
ตลาดแรงงานจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและจัดหาแรงงานทดแทน และการก าหนดอัตราค่าจ้าง
อย่างเหมาะสม 

 

 
 

ภาพที่ 3.12 การวางแผนและติดตามข้อมูลบุคลากร 
ที่มา: https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/2017/03/FT_17.03.06_unemployment.png 
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3.1.4.5 กลยุทธ์องค์การ   
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานขององค์การ 

นอกจากจะส่งผลต่อการพัฒนาผลิตผล (Productivity) ของธุรกิจ โดยเฉพาะการปฏิบัติ ตั้งแต่การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ การปรับปรุงกระบวนการผลิต 
การควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนคุณภาพ การเพ่ิมผลผลิต และการควบคุมต้นทุนขององค์การให้
มีประสิทธิภาพขึ้น ท าให้ระบบอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตแล้ว ยังส่งผลต่อความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานและการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมโดยทางตรงและทางอ้อม 

 

 
 

ภาพที่ 3.13 การวางแผนบริหารทรัพยากรการผลิต 
ที่มา: https://i.ytimg.com/vi/TXlD6w2UV6s/maxresdefault.jpg 

 
การวางแผนความต้องการวัสดุ การบริหารทรัพยากรการผลิต โดยเฉพาะ

วัตถุดิบ (Raw Materials) เป็นหัวใจส าคัญของการจัดการด้านการด าเนินงานการผลิต ถ้าธุรกิจมี
ปริมาณวัตถุดิบมากเกินไปจะท าให้ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสูง แต่ถ้ามีปริมาณวัตถุดิบน้อยเกินไปก็
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนและกระบวนการผลิต ตลอดจนก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ  การ
วางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning) หรือที่เรียกว่า MRP เป็นระบบ
สารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิต  เพ่ือประกอบการวางแผนความต้องการวัสดุ
เพ่ือให้ธุรกิจสามารถจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ โดย MRP ให้ความส าคัญกับสิ่งต่อไปนี้ 

1) ไม่เก็บวัตถุดิบเพ่ือรอการใช้งานไว้นานเกินไป ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรักษาและความเสี่ยงในการสูญหายหรือสูญเสีย 

2) รายงานผลการผลิตและความเสียหายที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
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3) ควบคุมสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ 
4) มีการตรวจสอบ แก้ไข และติดตามผลข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 3.14 Material Requirements Planning (MRP) 
ที่มา: https://i2.wp.com/www.topprioritysystems.com/wp-content/uploads/2015/09/MRP.png 

 
โดยที่ MRP  มีบทบาทต่อระบบการผลิตขององค์การตั้งแต่การจัดหาวัสดุ 

เพ่ือท าการผลิตโดยการก าหนดปริมาณและระยะเวลาในการสั่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจน
จัดเตรียมรายละเอียดของการผลิตในอนาคตซึ่งเราสามารถสรุปว่า MRP  มีข้อดีดังต่อไปนี้ 

1) ลดการขาดแคลนวัตถุดิบที่จ าเป็นในการผลิต 
2) ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 
3) ช่วยให้บุคลากรมีเวลาในการปฏิบัติงานอื่นมากข้ึน 
4) ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการติดตามวัตถุดิบ 
5) ช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึน 
นอกจากระบบ MRP แล้ว ยังมีโปรแกรมเทคโนโลยีการผลิตและการ

ด าเนินงาน เช่น การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM: Total Quality Management) และโปรแกรม
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time Production) หรือที่เรียกว่า JIT เพ่ือให้ได้การผลิตที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น  
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3.1.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information 

System) คือ HRIS หรือระบบสานสนเทศส าหรับบริหารงานบุคคล (Personnel Information 
System) หรือ PIS เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาให้สนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 
ตั้งแต่การวางแผน การจ้างงาน การพัฒนาและการฝึกอบรม ค่าจ้างเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย 
ช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1) ข้อมูลบุคลากร หรือ ข้อมูลของสมาชิก ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
2) ผังองค์การ แสดงโครงสร้างองค์การ การจัดหน่วยงานและแผนก าลังคน ซึ่ง

แสดงทั้งปริมาณและการจัดสรรทรัพยากรบุคคล 
3) ข้อมูลจากภายนอก ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมิใช่ระบบปิดที่ควบคุมและ

ดูแลสมาชิกภายในองค์การเท่านั้น แต่จะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ซึ่งต้องการข้อมูลจากภายนอกองค์การ เช่น การส ารวจเงินเดือน อัตราการว่างงาน อัตรา
เงินเฟ้อ เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 3.15 โมเดลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
ที่มา: https://bit.ly/2I7CXAT 
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การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นงานส าคัญที่มิใช่เพียงแต่การปฏิบัติงาน ประจ า
วันที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลบุคลากรและค่าจ้างแรงงานเท่านั้น แต่ต้องเป็นการด าเนินงานเชิงรุก 
(Proactive) การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานช่วย ให้งานทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพขึ้น ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้ 

 
3.1.5.1 ความสามารถ  

ความสามารถ (Capability) หมายถึง ความพร้อมขององค์การและบุคคล
ในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องพิจารณาความสามารถของบุคลากร 3 กลุ่มคือ  

1) ผู้บริหารระดับสูงต้องพร้อมที่จะสนับสนุนด้านนโยบาย ก าลังคน ก าลัง
เงิน และวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบสานสนเทศขององค์การ 

2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตื่นตัวในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ เพ่ือให้การท างานในหน่วยงานมีความคล่องตัวขึ้น 

3) ฝ่ายสารสนเทศที่ต้องท าความเข้าใจและออกแบบระบบงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม 

 
3.1.5.2 การควบคุม 

การพัฒนา HRIS จะให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของสารสนเทศ
โดยเฉพาะการเข้าถึงและความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลจะเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งจะมีผลต่อชื่อเสียงและผลได้-ผลเสียของบุคคล จึงต้องมีการ
จัดระบบการเข้าถึงและจัดการข้อมูลที่รัดกุม 

 

ภาพที่ 3.16 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา: https://maiwzaii.files.wordpress.com/2014/01/19.png 
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3.1.5.3 ต้นทุน 
ปกติการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลจะมีต้นทุนที่สูง ขณะเดียวกันก็

จะไม่เห็นผลตอบแทนที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งในด้านการขยายตัวและ
หดตัวซึ่งจะมีผลกระทบต่อบุคลากร ดังนั้นฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลสมควรมีข้อมูลที่เหมาะสม
ในการตัดสินใจ  

 
3.1.5.4 การติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ซึ่งต้องศึกษาการไหลเวียนของสารสนเทศ ( Information Flow) ภายในองค์การและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนเตรียมการในการสื่อสารข้อมูล เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่ดีกับการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

 
3.1.5.5 ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) เนื่องจาก
ปัจจุบันการพัฒนา HRIS ไม่เพียงแต่ช่วยให้การด าเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพขึ้น แต่ยังมีส่วน
ส าคัญในการสร้างศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ 

 

 
 

ภาพที่ 3.17 การเปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
ที่มา: https://www.thebalance.com/what-is-competitive-advantage-3-strategies-that-work-3305828 
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า คนเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ และทรัพยากรบุคคล
เป็นทรัพยากรมีค่าใช้จ่ายสูงที่ธุรกิจต้องรับภาระทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการ 
และอ่ืนๆ ซึ่ง HRIS จะเป็นเครื่องมือที่น าเสนอข้อมูลการตัดสินใจก่อเกิดประโยชน์แก่องค์การ ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้องมากขึ้น 

 
3.2 แบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียน 
 

1) จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบบัญชีการเงินและระบบบัญชีบริหาร มาพอ
สังเขป 

2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือระบบสารสนเทศด้านการเงิน มีความส าคัญต่อการ
พยากรณ์อย่างไร จงอธิบาย มาพอสังเขป 

3) กลยุทธ์องค์การ มีความส าคัญต่อองค์การอย่างไร จงอธิบาย มาพอสังเขป 
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