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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1 
 

เนือ้หาประจ าบท 
 

บทที ่ 1  ระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 

1.1  ความรู้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ 
1.2  ประเภทของระบบสารสนเทศ 
1.3  ความรู้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี   

  1.4  วตัถุประสงคแ์ละหนา้ท่ีหลกัของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
 1.5  สรุป 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
  เม่ือศึกษาบทท่ี  1  แลว้  นกัศึกษาสามารถ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
2. อธิบายความหมายของระบบสารสนเทศ   ระบบสารสนเทศทางการบญัชีได ้
3. บอกองคป์ระกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศได ้
4. อธิบายประโยชน์ของระบบสารสนเทศได ้
5. อธิบายประเภทของระบบสารสนเทศแต่ละประเภทได ้
6. อธิบายววิฒันาการของระบบสารสนเทศทางการบญัชีได ้
7. บอกหนา้ท่ีหลกัของระบบสารสนเทศทางการบญัชีได ้

                                                

วธีิสอนและกจิกรรม 
 ผูส้อนบรรยาย อธิบายสรุป โดยการใช้เอกสารประกอบการสอน บทท่ี 1  ระบบ

สารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

 ตอบค าถามทา้ยบทเรียน   
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. Power Point เร่ือง ระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

2. เอกสารประกอบการสอน บทท่ี 1  ระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี 

3.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 

การวดัผลและการประเมินผล 
1. ประเมินจากการตอบค าถามระหวา่งเรียน 
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียนของผูเ้รียน 
3. ประเมินจากการตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
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หน่วยที่  1   
ระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศได้เขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากข้ึน   
การด าเนินงานและบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน ไดพ้ฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อใชใ้นองคก์ร  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้
น าผลลพัธ์มาช่วยในการวางแผนและตดัสินใจ  การจดัท าระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ระบบ
สารสนเทศจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งในการด าเนินงาน เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั 
และการขยายตวัขององคก์รต่าง ๆ ทั้งในองคก์รดา้นการศึกษา   ดา้นธุรกิจ  ดา้นอุตสาหกรรม  ดา้น
การแพทย ์  ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เช่นในมหาวิทยาลยัเร่ิมตั้งแต่นกัศึกษารายงานตวั            
เขา้เป็นนกัศึกษา  มหาวิทยาลยัจะใชร้ะบบสารสนเทศเก็บบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัคณาจารย ์
บุคลากร ไดแ้ก่ ขอ้มูลการเงิน วสัดุครุภณัฑ์  อาคารสถานท่ี  ขอ้มูลของนกัศึกษา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ระบบการลงทะเบียนเรียน  ระบบการรายงานผลการเรียน   ระบบการช าระเงินค่าลงทะเบียน                 
จะเห็นไดว้่าขอ้มูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัมีมากมาย  และยงัตอ้งส่ือสารเช่ือมโยงกบัหน่วยงาน
ภายนอก ในระดบักรม และกระทรวงท่ีก ากบัดูแลมหาวทิยาลยัอีกดว้ย  เหตุน้ีเองท่ีทุกวิชาชีพรวมถึง
นกับญัชีจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัระบบสารสนเทศมากข้ึน 

  

1.1   ความรู้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ   
 1.1.1  ข้อมูลและสารสนเทศ 
        นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้  านิยามของขอ้มูล (Data) ไวด้งัน้ี 
         ข้อมูล เป็นรูปแบบของข้อเท็จจริงท่ีมีการรวบรวมไว ้บางคร้ังเรียกว่า ข้อมูลดิบ              
(Raw Data) ซ่ึงอาจเป็นข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบตวัอกัษรแต่เพียงอย่างเดียว หรือขอ้มูลประเภท
มลัติมีเดียท่ีมีทั้งภาพและเสียงประกอบ โดยมากมกัเป็นส่วนน าเขา้ (Input Unit)  เพื่อป้อนเขา้สู่
ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์  (วศิน  เพิ่มทรัพย,์ 2548:12)   
      ขอ้มูล หมายถึง ขอ้เท็จจริง เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัในรูปของขอ้ความ                    
ท่ีอธิบายถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงอาจเป็นตวัอกัษร  ตวัเลข สัญลกัษณ์ รูปแบบ หรือเสียงก็ได ้ ขอ้มูล                   
ท าให้ทราบถึงความเป็นไปของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  และยงัคงสภาพเป็นขอ้มูล             
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อยู่อย่างนั้ น ไม่ว่าจะน าไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือไม่ก็ตาม (พรรณี สวนเพลง, 
2552:120) 
    ขอ้มูล  หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมไว ้เป็นเพียงส่ิงท่ีบอกเหตุการณ์              
ต่าง ๆ ท่ีไดเ้กิดข้ึนแต่ไม่มีความหมายหรือมีประโยชน์ในการตดัสินใจ  เช่น  ขายหนงัสือได ้120 
บาท  ปากการาคาด้ามละ 40 บาท เป็นต้น  ขอ้มูลดงักล่าวเป็นเพียงข้อมูลดิบท่ียงัไม่ได้น าไป
วิเคราะห์หรือประมวลผลเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูใ้ช้ อาจได้มาจากแหล่งขอ้มูลทั้งภายในและ
ภายนอกกิจการ (อุทยัวรรณ  จรุงวภูิ, 2544 : 5)   
    นอกจากน้ี นิตยา  วงศภิ์นนัทว์ฒันา (2555:3)  ไดก้ล่าววา่ ขอ้มูล (Data)  คือ ส่ิงท่ีเป็น
จริง หรือส่ิงท่ีสังเกตเห็น  เช่น  ดินสอทั้งหมด 15  แท่ง เป็นตน้   เป็นส่ิงท่ีคน้หา  โอนยา้ย จดัเก็บ 
และก าหนดโครงสร้างไดง่้าย  เป็นตน้ 
   ดังนั้ นข้อมูล จึงหมายถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ี เก็บรวบรวมไว้จากแหล่งข้อมูล                    
ทั้งภายในและภายนอกกิจการ  ยงัไม่ไดน้ าไปวเิคราะห์หรือประมวลผลเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้ช ้ 
   ส าหรับค าวา่ สารสนเทศ (Information)  มีความหมายต่างจากขอ้มูลตามท่ีนกัวิชาการ
หลายท่านไดใ้หค้  านิยามไวด้งัน้ี 
     สารสนเทศ  คือ  ข้อมูลท่ีได้รับการประมวลผล เช่น จดักลุ่ม เป็นต้น  ตามหน่วย
วิเคราะห์  (Unit of Analysis)  เช่น  วนัท่ีหรือลูกคา้ เป็นตน้  ท่ีคนส่วนใหญ่มีความเห็นในท านอง
เดียวกนั  (นิตยา  วงศภิ์นนัทว์ฒันา, 2555:3)  
   สารสนเทศ  คือ  ขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผลและถูกจดัให้อยู่ในรูปท่ีมีความหมาย
และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจหรือน าไปใช้งาน เช่น น าข้อมูลยอดขายสินค้าของกิจการ                         
ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมวา่ขายไดเ้พิ่มข้ึนหรือลดลงจากปีท่ีผา่นมาในอตัราร้อยละเท่าใด  เพื่อน าไปใช้
ในการดูแนวโน้มของธุรกิจ วิเคราะห์ผลการขาย  แล้วน าไปใช้ในการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร
ต่อไป (อุทยัวรรณ  จรุงวภิู, 2544 : 5)   
   สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีถูกจดัโครงสร้างให้อยูใ่นรูปแบบท่ีมีความหมายและมีมูลค่า
ต่อผูรั้บ  โดยมีการน าข้อมูลผ่านกระบวนการประมวลผล และจัดให้อยู่ในรูปแบบท่ีตรงกับ                    
ความตอ้งการของผูใ้ช้งาน อีกทั้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการตดัสินใจได้  (รุจิจนัทร์  
พิริยะสงวนพงศ,์ 2549 : 9)   
   สารสนเทศ  คือ ข้อมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมโดยผ่านการประมวลผล หรือด าเนินการ                
โดยการเปล่ียนแปลง วิเคราะห์  จดัระเบียบ และปรับเปล่ียนให้เกิดประโยชน์ด้านใดด้านหน่ึง                 
โดยอยู่ในรูปแบบและเน้ือหาสาระท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจง มีคุณค่าต่อการตดัสินใจของผูใ้ช ้ 
(พรรณี สวนเพลง, 2552:121) 
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       ดงันั้น  สารสนเทศ  จึงหมายถึง  ขอ้มูลท่ีถูกเก็บรวบรวมโดยผา่นการประมวลผลและ
จดัให้อยู่ในรูปแบบท่ีตรงกับความต้องการของผูใ้ช้งาน มีประโยชน์ส าหรับการตดัสินใจหรือ
น าไปใชง้าน 

สารสนเทศไดม้าจากกระบวนการของขอ้มูล  โดยสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลและสารสนเทศไดต้ามภาพท่ี 1.1   

 

 

 

 

 
ภาพที ่1.1  สารสนเทศท่ีไดม้าจากขอ้มูล 
ทีม่า :  นพฤทธ์ิ  คงรุ่งโชค, 2549:73 
 

 1.1.2  ความหมายของระบบสารสนเทศ   
 นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของระบบสารสนเทศไวด้งัน้ี 
 ระบบสารสนเทศ  (Information Systems)  หมายถึง ระบบท่ีจดัเก็บ (Input)  และ
ประมวลผล (Processing)  ขอ้มูล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศ รวมถึงช่วยในการเผยแพร่ (Output)  
(ศศลกัษณ์  ทองขาวและคณะ, 2556:4) 
 ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ประมวลผล
ขอ้มูล  และสรุปผล เพื่อให้กลายเป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งาน  ซ่ึงอาจประมวลผล               
ดว้ยมือ (Manual System)  หรือระบบคอมพิวเตอร์ (Computerized System)   (พิเชษฐ์  สิทธิโชค
สกุลชยั, 2555:6)   

ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่มนุษยส์ร้างข้ึนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน             
ในการรวบรวม (Collect) การเก็บ (Store)  การจดัการกบัขอ้มูล  และจดัหาสารสนเทศให้กบั
ผูใ้ชง้าน  (พฒันาธุรกิจการคา้,กรม., มปป.:1) 
   ระบบสารสนเทศ  เป็นกลุ่มของระบบงาน ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กัน 
ได้แก่ คน และองค์ประกอบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย               

ข้อมูล  (Input) 
ขั้นตอนการประมวลผล  (Processing) 

(ภายในระบบสารสนเทศ) 

สารสนเทศ  (Output) 
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การส่ือสารของเทคโนโลยีโทรคมนาคม  และข้อมูล  ท าง านร่วมกันในการรวบรวม จัดเก็บ 
ประมวลผล เผยแพร่ และแสดงผลเป็นสารสนเทศ   (พรรณี สวนเพลง, 2552:126) 

 An information system can be defined technically as a set of interrelated 
components that collect (or retrieve), process, store, and distribute information to support decision 
making, coordination and control in an organization. In addition to supporting decision making, 
coordination, and control, information systems may also help managers and workers analyze 
problems, visualize complex subjects, and create new products. (Laudon & Laudon, 2006:6) 
 ดงันั้น ระบบสารสนเทศ (Information Systems)   จึงหมายถึง กระบวนการท่ีมีการใช้
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยจดัการขอ้มูล จดัเก็บ (Input) ประมวลผล (Processing) และเผยแพร่ (Output)   
เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

 1.1.3  คุณสมบัติของระบบสารสนเทศทีด่ี 
  ระบบสารสนเทศจะสร้างความไดเ้ปรียบแก่องคก์รไดน้ั้น ตอ้งมีคุณสมบติัในการให้
สารสนเทศท่ีมีคุณค่า (Value) แก่องคก์รดงัน้ี  (นิตยา  วงศภิ์นนัทว์ฒันา,  2555:2) 
 ความถูกต้อง (Accurate) หมายถึง  การท่ีสารสนเทศนั้นไม่มีขอ้ผิดพลาด บางคร้ัง
ขอ้ผดิพลาด เกิดจากขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลน าเขา้ท่ีส่งเขา้ไปประมวลผล ซ่ึงเรียกวา่ ขยะเขา้ขยะออก 
(Garbage in, garbage out หรือ GIGO)  ดงันั้นจึงตอ้งควบคุมความถูกตอ้งของขอ้มูลน าเขา้ดว้ยเช่นกนั 
 ความสมบูรณ์ (Complete) หมายถึง การท่ีสารสนเทศประกอบดว้ยความจริงท่ีส าคญั 
ทั้งหมด เช่น รายงานการลงทุนท่ีไม่มีตน้ทุนท่ีส าคญั ๆ   เก่ียวขอ้งด้วย ถือเป็นสารสนเทศท่ีไม่
สมบูรณ์ เป็นตน้ 
 ประหยดั (Economical) หมายถึง กระบวนการผลิตสารสนเทศนั้น จะตอ้งมีค่าใชจ่้าย
นอ้ยกวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสารสนเทศนั้น 
 ยดืหยุ่น (Flexible)  หมายถึง  สารสนเทศท่ีสามารถน ามาใชส้ าหรับวตัถุประสงค ์                      
ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างหลากหลาย เช่น  ผูจ้ดัการขายสามารถน ายอดสินคา้คงเหลือไปใช้ส าหรับ
การวางแผนการขาย ในขณะเดียวกนัผูจ้ดัการคลงัสินคา้สามารถน าสารสนเทศดงักล่าวไปใชใ้น
การวางแผนจ านวนสินคา้คงเหลือในคลงัสินคา้ได ้เป็นตน้ 
 เช่ือถือได้ (Reliable) หมายถึง  ความไวว้างใจไดใ้นสารสนเทศ หลาย ๆ กรณีความ
เช่ือถือไดข้ึ้นอยูก่บัแหล่งก าเนิดขอ้มูลท่ีน ามาสร้างสารสนเทศ เช่น ราคาน ้ ามนัท่ีไม่ทราบแหล่งท่ีมา
ของขอ้มูล เป็นสารสนเทศท่ีเช่ือถือไม่ได ้เป็นตน้ 
 เกี่ยวข้อง (Relevant) หมายถึง สารสนเทศท่ีให้ข้อมูลท่ีเหมาะสมกับผูต้ดัสินใจ                       
แต่ละกลุ่ม  เช่น ราคาเศษไม ้เป็นสารสนเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผูผ้ลิตคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
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 ง่าย (Simple)  หมายถึง  การไม่ให้สารสนเทศท่ีซบัซ้อนหรือมากเกินไป ซ่ึงอาจท าให้
เกิดปัญหาสารสนเทศมากเกินไป (Information overload)  ส่งผลให้ผูไ้ดรั้บสารสนเทศไม่สามารถ
ตดัสินใจไดว้า่สารสนเทศใดท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจจริง ๆ 
 ทนัเวลา (Timely) หมายถึง สารสนเทศท่ีจดัส่งใหผู้ต้อ้งการใชส้ารสนเทศเพื่อ
ตดัสินใจทนัเวลา เช่น  การทราบขอ้มูลการพยากรณ์อากาศเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ ไม่เป็นสารสนเทศ                
ท่ีเหมาะสมกบัการน ามาใชใ้นการตดัสินใจท่องเท่ียวในวนัน้ี  เป็นตน้ 
 ทวนสอบ (Verifiable) หมายถึง สารสนเทศท่ีสามารถตรวจสอบไดว้่าถูกตอ้ง โดย 
การตรวจสอบอาจกระท าดว้ยการตรวจสอบสารสนเทศเดียวกนักบัแหล่งขอ้มูลท่ีต่างออกไป 
 ความสามารถในการเข้าถึง (Accessible)   หมายถึง  ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศ             
ไดง่้าย และสารสนเทศนั้นควรอยูใ่นรูปแบบท่ีถูกตอ้ง ในเวลาท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการ 
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Secure)  หมายถึง  สารสนเทศตอ้งไม่สามารถเขา้ถึง
โดยบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 

 1.1.4  ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
  ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมี้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก ทั้งในชีวิตประจ าวนั 

ชีวิตการท างาน และการด าเนินงานขององคก์รต่าง ๆ   จึงเปรียบสารสนเทศไดเ้สมือนกบัเส้นเลือด                 
ท่ีหล่อเล้ียงการท างานในทุกองคก์ร และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอยา่งกวา้งขวาง  ทั้งในระดบั
บุคคล กลุ่ม และองคก์ร รวมทั้งการท างานในสาขาวชิาชีพต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการบริหารงานภาครัฐ   
ธุรกิจ  กฎหมาย  วทิยาศาสตร์  การศึกษา  การแพทย ์ สาธารณสุข วศิวกรรมศาสตร์ และงานบริการ
สังคมดา้นต่าง ๆ  องคก์รท่ีสามารถจดัเก็บสารสนเทศไดดี้   ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงดงักล่าว ยอ่ม             
จะด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และช่วยให้
ผูป้ฏิบติังานเกิดความพอใจในการท างานมากข้ึน  อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จในท่ีสุด  โดยระบบ
สารสนเทศมีประโยชน์ดงัน้ี 
  1)  เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (Increase Work Efficiency) องคก์รสามารถ                
น าระบบสารสนเทศมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานภายใตส้ภาวะที่มีก าลงัคนและ
ก าลงัการผลิตท่ีเท่าเดิม แต่ปริมาณงานท่ีท ามีมากข้ึน การน าระบบสารสนเทศมาใชจ้ะช่วยท าให้
ท างานสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอ้งมากข้ึน 
  2)  เพิม่ผลผลติให้แก่องค์กร (Increase Productivity)  เช่น มีการน าระบบควบคุม   
การผลิตมาใช ้ท าใหอ้งคก์รสามารถผลิต สินคา้หรือบริการไดม้ากข้ึนเพียงพอต่อความตอ้งการ   
ของตลาด เป็นตน้  
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  3)  เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า(Increase Service Quality) ระบบสารสนเทศ 
ถูกน ามาใชพ้ฒันาการใหบ้ริการลูกคา้ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ เช่น ระบบ
สอบถามและจองตัว๋เคร่ืองบินผา่นอินเตอร์เน็ต โดยท่ีไม่ตอ้งเดินทางมาเอง เป็นตน้ 
  4)  เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน (Increase Competitive Advantage)  ขอ้มูล
นบัว่ามีความส าคญัมาก ในทางธุรกิจ ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีดี เพื่อ
น าเอาขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้นการสนบัสนุนการตดัสินใจเพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงองคก์ร 

1.1.5  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
   สภาวชิาชีพบญัชี ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศไว ้ 5  
องคป์ระกอบ ดงัน้ี (ฉตัรา  วาสิกคุตต,์ 2553:7-13) 

1) การน าเขา้ขอ้มูลสู่ระบบ (Inputs) 
2) การประมวลผล (Processing) 
3) การแสดงผล (Outputs) 
4) ฐานขอ้มูล (Database) 
5) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 
1) การน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ (Inputs) คือ การรวบรวมและการจัดเตรียมข้อมูล                    

ท่ีเขา้สู่ระบบ (Input) สามารถมาจากหลายแหล่งได้ เช่น ขอ้มูลจากการป้อนขอ้มูลผ่านแผงแป้น
อกัขระ (Keyboard) หรือการบนัทึกผ่านทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ขอ้มูลท่ีมาจากแฟ้มขอ้มูลภายใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เอง ข้อมูลท่ีได้จากการอ่านรหัส (Barcode) ของสินค้า หรือข้อมูลท่ีมาจาก                   
แผน่ซีดี (CD) เป็นตน้  
           2)  การประมวลผล (Processing) คือการน าขอ้มูลท่ีไดถู้กบนัทึกหรือป้อนเขา้สู่ระบบ
มาค านวณหรือมาจัดการใหม่  ให้อยู่ในรูปของส่วนแสดงผลท่ีมีประโยชน์ ตัวอย่างของ                            
การประมวลผล ได้แก่ การค านวณ การเปรียบเทียบ การเลือกทางเลือก ในการปฏิบติังานและ                    
การเก็บข้อมูลไวใ้ช้ในอนาคต โดยการประมวลผล สามารถท าได้ด้วยตนเอง หรือสามารถใช้
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยก็ได้ ตวัอย่างเช่นระบบคิดเงินเดือนพนักงาน สามารถคิดได้จากการน า
จ านวน ชั่วโมงการท างานของพนักงาน คูณเข้ากับ อัตราค่าจ้าง เพื่อให้ได้ยอดเงินท่ีต้องจ่าย                       
ถา้ชัว่โมงการท างานรายสัปดาห์มากกว่า 40 ชัว่โมง อาจมีการคิดเงินล่วงเวลาให้ โดยเพิ่มเขา้ไป               
กบัเงินท่ีตอ้งจ่าย จะท าให้ไดเ้งินสุทธิ ท่ีตอ้งจ่ายให้กบัพนกังาน เป็นตน้การประมวลผลโดยทัว่ไป            
มีอยูห่ลายแบบ ดงัน้ี  
  (2.1)  การประมวลผลแบบกลุ่ม  (Batch Processing) เป็นการประมวลผลท่ีมี               
การรวบรวมเอกสารท่ีตอ้งการจะท าการประมวลผลไวเ้ป็นกลุ่ม จากนั้นจึงจะท าการบนัทึกรายการ 
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หรือป้อนขอ้มูลเหล่านั้นเขา้สู่ระบบ ระบบจะท าการเก็บขอ้มูลหรือรายการทั้งหมด ท่ีบนัทึกไว ้แต่
จะยงัไม่ท าการประมวลผลจนกวา่จะไดรั้บค าสั่งจากผูใ้ชง้าน หรือผูป้้อนขอ้มูลวา่ไดบ้นัทึกรายการ
เสร็จส้ินแลว้ จึงจะน าขอ้มูลหรือรายการทั้งหมดท่ีบนัทึกไปประมวลผล  การประมวลผลแบบกลุ่ม
น้ีเหมาะส าหรับธุรกิจท่ีมีปริมาณของขอ้มูลมากและมีลกัษณะของขอ้มูล  ท่ีคลา้ยคลึงกนั และเหมาะ
ส าหรับธุรกิจท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งน าผลลพัธ์นั้นไปใช้ในทนัที โดยทัว่ไปแลว้การประมวลผลแบบกลุ่ม
น้ีจะท าการตรวจสอบรายการไดง่้าย เน่ืองจากสามารถพิมพร์ายการทั้งหมดท่ีป้อนเขา้สู่ระบบออกมา
ตรวจสอบก่อนท่ีจะประมวลผลในขณะเดียวกนัการประมวลผล  แบบกลุ่มน้ีก็มีขอ้เสียในเร่ืองของ
ขอ้มูลท่ีอาจจะไม่ทนัต่อเหตุการณ์ และผูใ้ช้อาจจะเสียเวลา ในการจดัเตรียมขอ้มูลหรือรวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนท่ีจะท าการบนัทึก เช่น การบนัทึกรายการเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงของการท างานของ
พนักงาน ซ่ึงอาจกระท าการบนัทึกรายการของพนักงานทุกคนก่อน จึงจะกระท าการประมวลผล
พร้อมกนัเพื่อใหท้ราบถึงยอดเงินในการจ่ายค่าแรงแก่พนกังาน  เป็นตน้ 
  (2.2)   การประมวลผลแบบโต้ตอบ   (Interactive) เป็นการประมวลผลท่ีผูใ้ช้
สามารถป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบ และระบบสามารถท าการประมวลผลพร้อมทั้งให้ค  าตอบหรือขอ้มูล
กลับในทันที  การประมวลแบบโต้ตอบ เหมาะส าหรับธุรกิจท่ีต้องใช้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน                        
อยู่ตลอดเวลา หรือถ้าธุรกิจนั้ นมีข้อมูลท่ีจะท าการบันทึกอยู่หลายประเภท และไม่เหมาะ                             
ในการรวบรวมขอ้มูลเหล่านั้นเขา้เป็นชุด ขอ้ดีของการประมวลผลแบบโตต้อบ คือการท่ีไดข้อ้มูล                 
ท่ีเป็นปัจจุบนั และสามารถท าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีผิดพลาดไดท้นัที ส่วนขอ้เสียคือ ผูใ้ช้อาจจะไม่มี
โอกาสท่ีจะสอบทาน หรือตรวจทานขอ้มูลท่ีป้อนเขา้ไปก่อนท่ีจะท าการประเมินผล  เช่น พนกังาน
ขายป้อนรหสัสินคา้เพื่อตรวจสอบจ านวนสินคา้ท่ีมีอยูใ่นคลงั  ระบบสามารถรับรหสัสินคา้ท่ีบนัทึก                         
เขา้ คน้หาในฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่ในระบบ และแสดงยอดท่ีคงเหลืออยู่ในคลงัให้พนกังานขายระบบ
ทราบทนัที  เป็นตน้ 
 (2.3)   การประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Processing) เป็นการประมวลผล
ร่วมกนัระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในห้องเดียวกัน หรือระหว่างเคร่ืองท่ีอยู่คนละสถานท่ี                   
แต่เช่ือมต่อกนัโดยใชร้ะบบส่ือสาร (Network) การประมวลผลแบบออนไลน์ เหมาะส าหรับธุรกิจ      
ท่ีมีสถานท่ีท าการอยู่หลายแห่งหรือจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากหลายระบบมารวมกัน  ก่อนท่ีจะ                     
ท าการประมวลผล การเช่ือมโยงของระบบอาจใช้สายโทรศพัท์ หรือใช้ระบบดาวเทียม ข้อดี                       
ของการประมวลผลแบบออนไลน์ คือการไม่มีขีดจ ากดัในเร่ืองของระยะทาง หรือเวลาการท างาน                    
ท่ีต่างกันของแต่ละท่ี ข้อเสียของการประมวลผลแบบออนไลน์ คือค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่า                       
การประมวลผลแบบอ่ืน ๆ  เช่น  การจองตัว๋เคร่ืองบินโดยป้อนข้อมูลเก่ียวกับผูท่ี้จะเดินทาง                     
จากบริษทัน าเท่ียว จากนั้นขอ้มูลการจองจะเช่ือมไปท่ีสายการบิน เพื่อท าการตรวจสอบว่ามีท่ีนั่ง
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ส าหรับเท่ียวบินนั้นหรือไม่ และท าการจองท่ีนัง่ พร้อมทั้งท าการออกตัว๋เคร่ืองบินให้กบัผูโ้ดยสาร 
เป็นตน้ 
  3.  การแสดงผล ( Outputs ) เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสารสนเทศ ท่ีมีประโยชน์มกัจะอยู่
ในรูปของเอกสาร หรือรายงานหรืออาจจะเป็นเช็ค ท่ีจ่ายให้กบัพนกังาน รายงานท่ีน าเสนอผูบ้ริหาร 
และสารสนเทศ ท่ีถูกผลิตออกมาใหก้บัผูถื้อหุน้ธนาคาร หรือกลุ่มอ่ืนๆ โดยส่วนแสดงผลของระบบ
หน่ึง อาจใช้เป็นส่วนท่ีน าเข้าเพื่อควบคุมระบบ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ก็ได้ เช่นในขบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ พนกังานขาย ลูกคา้ และนกัออกแบบเฟอร์นิเจอร์อาจจะท าการออกแบบเฟอร์นิเจอร์                
ซ ้ าแล้วซ ้ าเล่า เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยอาจจะใช้ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการออกแบบน้ีด้วย จนกระทัง่ได้ต้นแบบท่ีตรงตามความต้องการ                     
มากท่ีสุด จึงส่งแบบนั้นไปท าการผลิต เป็นตน้  
 4.  ฐานข้อมูล (Database)โดยทัว่ไปแลว้ขอ้มูลดิบจะอยูใ่นลกัษณะท่ีคละกนั ระบบ
สามารถท าการจดัประเภทของขอ้มูลและแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ตามลักษณะของข้อมูล เช่น ช่ือ
พนกังาน รหสัพนกังาน ขอ้มูลประเภทน้ีส่วนใหญ่แลว้จะเก็บอยูใ่นลกัษณะท่ีเรียกวา่ ฟิลด์ (Field) 
เม่ือน าเอาขอ้มูลท่ีเป็นฟิลด์มารวมกนัท าให้เกิดขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เช่น ช่ือฝ่ายท่ีพนกังานท างาน  
เบอร์โทรศพัท์ ต าแหน่งของพนกังาน เป็นตน้ เม่ือขอ้มูลประเภทน้ีรวมกนัมกัจะเรียกกว่า รายการ 
หรือ ระเบียน (Record) และเม่ือน าเอารายการประเภทเดียวกนัหลายรายการมารวมกนัก็จะท าให ้
เกิดเป็นแฟ้มขอ้มูล (File) และเม่ือน าแฟ้มขอ้มูลหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มอาจมีขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั
หรือต่างชนิดกนั จะเกิดเป็นฐานขอ้มูล (Database) 
 5.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เป็นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 
2 เคร่ืองข้ึนไปเข้าด้วยกัน เพื่อสะดวกต่อการร่วมใช้ข้อมูล โปรแกรม หรือเคร่ืองพิมพ์ และ                
ยงัสามารถอ านวยความสะดวกในการติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างเคร่ืองได้ตลอดเวลา                         
ในปัจจุบนัมีการใชง้านคอมพิวเตอร์อยา่งแพร่หลาย จึงเกิดความตอ้งการท่ีจะเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ 
เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบใหสู้งข้ึน  

 
1.2  ประเภทของระบบสารสนเทศ 

 ระบบสารสนเทศสามารถจดัแบ่งประเภทไดห้ลายวธีิ  ซ่ึงพรรณี  สวนเพลง (2552:132-
139) ไดจ้ดัแบ่งไว ้3 ประเภทดงัน้ี 
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 1.2.1  ระบบสารสนเทศจ าแนกตามประเภทของธุรกจิ 
  การด าเนินงานขององค์กร มีลักษณะท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้ นระบบสารสนเทศ                       
จึงต้องมีการออกแบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะงานขององค์กรเหล่านั้น  ระบบ
สารสนเทศท่ีจ าแนกตามประเภทของธุรกิจโดยทั่วไปจะเป็นระบบสารสนเทศขนาดใหญ่                             
ท่ีประกอบด้วยระบบสารสนเทศท่ีจ าแนกตามหน้าท่ีย่อย ๆ หลายระบบ เช่น  ระบบสารสนเทศ               
งานบริหารโรงแรม  ประกอบดว้ยระบบสารสนเทศยอ่ย ไดแ้ก่  ระบบส ารองห้องพกั  ระบบบญัชี  
ระบบการจดัการหอ้งพกั  และระบบบริหารงานบุคคล เป็นตน้ 

 1.2.2  ระบบสารสนเทศจ าแนกตามหน้าทีข่องงาน 
  ระบบสารสนเทศท่ีจ าแนกตามลกัษณะหรือหน้าท่ีของงานหลกั  ซ่ึงแต่ละระบบ
สามารถประกอบดว้ยระบบสารสนเทศยอ่ย ๆ ท่ีเป็นกิจกรรมของงานหลกั  เช่น  ระบบสารสนเทศ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์ ประกอบด้วยระบบย่อย ไดแ้ก่ ระบบการจดัการขอ้มูลพนักงาน  ระบบ               
การสรรหาและคดัเลือก  ระบบการฝึกอบรม  ระบบการประเมินผล และระบบสวสัดิการ เป็นตน้ 

 1.2.3  ระบบสารสนเทศจ าแนกตามลกัษณะการด าเนินการ 
  ผูบ้ริหารในระดับต่าง ๆ มีความต้องการใช้สารสนเทศท่ีแตกต่างกัน ดังนั้ น                 
จึงท าให้ผูบ้ริหารมีความตอ้งการใช้ระบบสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน  โดยแบ่งระบบสารสนเทศ                    
ท่ีอิงคอมพิวเตอร์ (Computer-based Information System)  ไดเ้ป็น  6  ประเภท  คือ 
  1)  ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems – 
TPS)   เป็นระบบสารสนเทศท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เพื่อการประมวลผลท่ีรวดเร็ว ลดค่าใชจ่้าย 
และปรับปรุงการใหบ้ริการลูกคา้  ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกและประมวลขอ้มูล จากธุรกรรมหรือ 
การปฏิบติังานประจ าหรืองานขั้นพื้นฐานขององค์กร ท าการบนัทึกจดัเก็บ ประมวลผลรายการ                 
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท างานแทนการท างานด้วยมือ ทั้ งน้ีเพื่อท่ีจะ                         
ท  าการสรุปข้อมูลเพื่อสร้างเป็นสารสนเทศ ระบบประมวลผลรายการน้ี ส่วนใหญ่เป็นระบบ                          
ท่ีเช่ือมโยงกิจการกบัลูกคา้ ตวัอย่าง เช่น  การซ้ือขายสินคา้ การบนัทึกจ านวนวสัดุคงคลงั  ระบบ
การจองบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ระบบการฝากถอนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น ในระบบต้องสร้าง
ฐานขอ้มูลท่ีจ  าเป็น ระบบน้ีมกัจดัท าเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัตน้เป็นส่วนใหญ่
เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานประจ าได ้ผลลพัธ์ของระบบน้ี มกัจะอยูใ่นรูปของ รายงานท่ีมีรายละเอียด 
รายงานผลเบ้ืองตน้    

2)  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management  Information  Systems - 
MIS)   คือระบบท่ีให้สารสนเทศท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ เพื่อให้สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศท่ีเก่ียวพนักบัองค์กรทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมทั้ งส่ิงท่ีคาดว่าจะเป็นในอนาคต นอกจากน้ีระบบ MIS จะต้องให้สารสนเทศ                              
ในช่วงเวลาท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในการวางแผนการควบคุม และ                      
การปฏิบติัการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าผูบ้ริหารท่ีจะได้รับประโยชน์จาก ระบบ  MIS 
สูงสุดคือผูบ้ริหารระดบักลาง แต่โดยพื้นฐานของระบบ MIS แลว้ จะเป็นระบบท่ีสามารถสนบัสนุน
ขอ้มูลให ้ผูบ้ริหารทั้งสามระดบั คือทั้งผูบ้ริหารระดบัตน้ ผูบ้ริหารระดบักลาง และผูบ้ริหารระดบัสูง 
โดยระบบ MIS จะให้รายงาน ท่ีสรุปสารสนเทศซ่ึงรวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมดของบริษัท 
จุดประสงค์ ของรายงานจะเน้นให้ผูบ้ริหารสามารถมองเห็นแนวโน้ม และภาพรวม ขององค์กร               
ในปัจจุบนั รวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบงานของระดบัปฏิบติัการดว้ย อยา่งไรก็ดี ขอบเขต
ของรายงาน จะข้ึนอยู่กบั ลกัษณะของสารสนเทศ และจุดประสงค์การใช้งาน โดยอาจมีรายงาน 
ตามระยะเวลา   เช่น งบก าไรขาดทุน  งบแสดงฐานะการเงิน  เป็นตน้ รายงานตามความตอ้งการ 
หรือรายงานตามสภาวการณ์หรือเหตุผดิปกติ 

3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems– DSS)  เป็นระบบ
สารสนเทศท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอเพื่อช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจส าหรับปัญหา 
หรือท่ีมีโครงสร้างหรือขั้นตอนในการหาค าตอบท่ีแน่นอนเพียงบางส่วน ข้อมูลท่ีใช้ต้องอาศยั                   
ทั้งขอ้มูลภายในกิจการและภายนอกกิจการประกอบกนั ระบบยงัตอ้งสามารถเสนอทางเลือกให้
ผูบ้ริหารพิจารณา เพื่อเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับสถานการณ์นั้น หลกัการของระบบ 
สร้างข้ึนจากแนวคิดของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยการตดัสินใจ โดยให้ผูใ้ชโ้ตต้อบโดยตรงกบัระบบ 
ท าให้สามารถวิเคราะห์ ปรับเปล่ียนเง่ือนไขและกระบวนการพิจารณาได ้โดยอาศยัประสบการณ์ 
และ ความสามารถของผูบ้ริหารเอง ผูบ้ริหารอาจก าหนดเง่ือนไขและท าการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
ต่าง ๆ ไปจนกระทัง่พบสถานการณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด แลว้ใชเ้ป็นสารสนเทศท่ีช่วยตดัสินใจ รูปแบบ
ของผลลพัธ์ อาจจะอยูใ่นรูปของ รายงานเฉพาะกิจ รายงานการวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ การท านาย 
หรือ พยากรณ์เหตุการณ์ 

 4)  ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System – 
EIS หรือ Executive Support systems : ESS)   เป็นระบบท่ีสร้างสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเฉพาะช่วยให้ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีไม่คุน้เคยกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถ  
ใช้ระบบสารสนเทศได้ง่ายข้ึน โดยใช้เมาส์   เล่ือนหรือจอภาพแบบสัมผสั เพื่อเช่ือมโยงข่าวสาร
ระหว่างกันท าให้ผู ้บริหารไม่ต้องจ าค าสั่ง  ซ่ึงท าหน้าท่ีก าหนดแผนระยะยาวและเป้าหมาย                      
ของกิจการ ผลลพัธ์ของระบบน้ี มกัอยู่ในรูปของรายงาน  ตาราง และกราฟ เพื่อสรุปสารสนเทศ               
ใหผู้บ้ริหารไดเ้ขา้ใจง่าย และประหยดัเวลา ช่วยในการพยากรณ์/การคาดการณ์ 
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  5)  ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)  และระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert 
System : ES)  เป็นระบบสารสนเทศท่ีสามารถปฏิบติังานไดเ้หมือนกบัมนุษย ์หรือเลียนแบบ                 
การท างานของมนุษย ์จดัเก็บความรู้และประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อช่วยในการหาขอ้สรุป
และค าแนะน าให้แก่ผูใ้ช ้ องคก์รนิยมมาประยุกตใ์ชใ้นการท างาน เพื่อรักษาความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีอาจสูญเสียหรือสูญหายไป เน่ืองมาจากการลาออก  การเกษียณอายุ หรือการเสียชีวิต  นอกจากน้ี
ยงัช่วยขยายฐานความรู้ขององค์กรในการแนะน า เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีซับซ้อน และยงัช่วยลดภาระ
งานประจ าท่ีมนุษยไ์ม่มีความจ าเป็นตอ้งท า   

6)  ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems - OAS)  เป็นระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนงานในส านักงานหรืองานธุรการของหน่วยงาน  โดยระบบส านักงาน
อตัโนมติัสามารถสร้าง (Create) เก็บขอ้มูล (Store) ปรับปรุงขอ้มูล (Modify) แสดงภาพ (Display) 
ระบบจะประสานการท างานของบุคลากรรวมทั้งกบับุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอ่ืน โดยการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยกีารส่ือสาร เขา้มาช่วย แทนการพดู เขียน หรือส่งรูปภาพแบบเดิม 
เป็นระบบท่ีสนับสนุนงานในส านักงาน หรืองานธุรการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ระบบน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเอกสาร โดยการใชซ้อฟทแ์วร์ดา้นการพิมพ ์การติดต่อผา่นระบบ
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ผลลพัธ์ของระบบน้ี มกัอยูใ่นรูปของเอกสาร ก าหนดการ ส่ิงพิมพ ์

 

1.3   ความรู้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศทางการบัญชี  (Accounting  Information  Systems) 
ปัจจุบนังานของนกับญัชีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก  ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั ท าให้มีการพฒันาชุดค าสั่งส าเร็จรูปหรือชุดค าสั่งเฉพาะส าหรับ
ช่วยในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความถูกต้อง                        
ในการท างานแก่ผูใ้ช้ ท  าให้นกับญัชีมีเวลาในการปฏิบติังานเชิงบริหารมากข้ึน เช่น การออกแบบ
และพฒันาระบบงาน พฒันาระบบงบประมาณและระบบขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

 1.3.1  ความหมายของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
      นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ไวด้งัน้ี   

         AIS subsystems process financial transactions and nonfinancial transaction that 
directly affect the processing of financial transactions.  For example, changes to Customer’    
name and addresses are processed by the AIS to keep the customer file current.  Although not 
technically financial transaction, these changes provide vital information for processing future 
sales to the customer.  (Jame A Hall, 2012:7)   
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 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  หมายถึง  ระบบท่ีถูกออกแบบข้ึนมาเพื่อประมวลผล
ขอ้มูลทางการเงินและทางการบญัชีใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการน าไปใชใ้นการวางแผน 
ควบคุม และการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ โดยรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนก็คือขอ้มูลท่ีน าเขา้  (Input)  
สู่ระบบเพื่อน าไปประมวลผลให้ไดอ้อกมาเป็นสารสนเทศก็คือ รายงานทางการเงิน ซ่ึงเปรียบไดเ้ป็น
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบ (Output)  และระบบสารสนเทศทางการบญัชีเปรียบเสมือนเป็นกระบวนการ
ในการประมวลผลขอ้มูล (Process) นัน่เอง (พฒันาธุรกิจการคา้,กรม., มปป.:2)   
 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี เป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศขององค์กรท่ีเก็บ
รวบรวมและประมวลผลขอ้มูล ทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราและขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินตรา 
จากระบบงานย่อยต่าง ๆ ขององค์กร  และส่ือสารขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีรวบรวมได้ไปยงัผูใ้ช ้           
ทุกคนในองคก์ร (พลพธู  ปิยวรรณและสุภาพร  เชิงเอ่ียม, 2555:27)  
 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  หมายถึง  ระบบท่ีพฒันา ข้ึนมาในกิจการ โดยมีการใช้
ทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบขา้ง เช่น จอภาพ เคร่ืองพิมพ์ เป็นตน้ เพื่อท าหนา้ท่ี
หลกัในการบนัทึกขอ้มูลประมวลผล และจดัท าสารสนเทศทางการบญัชีเสนอให้แก่ผูใ้ชภ้ายในและ
ผูใ้ช้ภายนอกกิจการในระบบสารสนเทศทางการบญัชีอาจใช้คนจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล ประมวลผล 
และจดัท าสารสนเทศทางการบญัชีโดยไม่ใชค้อมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบขา้ง รวมทั้งเทคโนโลยี

สารสนเทศอ่ืน  (วชันีพร   เศรษฐสักโก,  2548:2)   
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  เป็นระบบสารสนเทศประเภทหน่ึงในองค์กร                      
ท่ีท าหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เก่ียวกับรายการค้าและกิจการของธุรกิจขององค์กร                        
มาท าการประมวลผลเพื่อให้ไดส้ารสนเทศในการตดัสินใจ  รวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอเพื่อรักษาสินทรัพยข์องกิจการและความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของสารสนเทศท่ีได้จาก
ระบบ (ศรัณย ์ ชูเกียรติและสุชาดา สถาวรวงศ,์ 2549:5) 
 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี หมายถึง  ระบบสารสนเทศระบบหน่ึง ซ่ึงท าหนา้ท่ีใน    
การเก็บรวบรวมและท าการประมวลผลขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลท่ีเป็นเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ 
เพื่อจดัท าให้อยู่ในรูปแบบของสารสนเทศทางการบญัชี ไดแ้ก่  รายงานทางการเงินและรายงาน
ประเภทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ผู ้ท่ีสนใจน าไปตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจต่อไปได้ในอนาคต                     
(นพฤทธ์ิ  คงรุ่งโชค, 2549:75) 
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  หมายถึง  ระบบการท างานหน่ึงที่น านโยบาย 
ทรัพยากรมนุษยแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบกนั โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทาง                         
ก ารบญัชีที ่เ ก ิด ขึ้นจากการด า เนินธุรกิจ  และมีความส าคญัต ่อการด าเนินธุรกิจ  ดัง น้ี                              
(อรรถพล  ตริยานนท,์ 2546:2)  
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1. การเก็บบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนของธุรกิจ 
2. การประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศ ท่ี มีประโยชน์ ต่อการวางแผน                      

การสั่งการ และการควบคุม  
3. การควบคุมสินทรัพย ์(รวมถึงสารสนเทศ) ของธุรกิจให้มัน่ใจวา่ ขอ้มูลท่ีไดม้านั้น  

ถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
 ดังนั้ นระบบสารสนเทศทางการบัญชี  หมาย ถึงระบบงาน ท่ีท าหน้า ท่ี ใน                        
การจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราและขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินตรา   มาท าการประมวลผล
ขอ้มูลทางการเงินและทางการบญัชีให้เป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์แก่ผูใ้ช้สารสนเทศภายใน
องคก์รและผูใ้ชส้ารสนเทศภายนอกองคก์ร  เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผน ควบคุม และการตดัสินใจ
ในการด าเนินธุรกิจ   

 1.3.2  ววิฒันาการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ไดร้ะบุไวว้่า ระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีวิวฒันาการ  4  

ระยะ ดงัน้ี (พฒันาธุรกิจการคา้,กรม., มปป.:9-15) 
1) ระบบการประมวลผลด้วยมือ (Manual Transaction  Processing Systems)    

ขอ้มูลรายการคา้จะรวบรวมไดจ้ากเอกสารเบ้ืองตน้และจะเดินทาง (ไหล) เขา้สู่
สมุดรายวนัต่าง ๆ  ทั้ งน้ี ข้อมูลเอกสารเบ้ืองต้นจะเก่ียวข้องกับรายการค้าต่าง ๆ  จ  านวนมาก                       
ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ การซ้ือสินคา้ การขายสินคา้ การรับช าระเงิน    การจ่ายช าระ
เงิน เป็นต้น ซ่ึงรายการค้าข้างต้นอาจจะถูกบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะ หรืออาจถูกบนัทึกใน                    
สมุดรายวนัทัว่ไป และรายการท่ีบนัทึกในสมุดรายวนัต่าง ๆ ขา้งตน้ นั้นจะถูกผ่านรายการ ไปยงั
สมุดบัญชีแยกประเภทท่ีเ ก่ียวข้อง และต่อจากนั้ นจะค านวณหายอดคงเหลือของแต่ละบัญชี                       
แยกประเภทเพื่อน ามาจดัท างบทดลอง  และรายการทางการเงินรวมไปถึงรายงานทางการบริหาร 

2) ระบบที่ประมวลผลรายการค้าด้วยคอมพิวเตอร์  (Computerized  Transaction  
Processing System)   

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มีการน าระบบประมวลผลท่ีใช้
คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานในการท างานมาประยุกต์ใช้ ซ่ึงการเดินทาง ของข้อมูลและขั้นตอน                    
ของการประมวลผลเป็นส่ิงส าคญัมาก   โดยระบบการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ส าหรับแต่ละ
องคก์รจะมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัองคก์ร ประเภทของธุรกิจ และลกัษณะการด าเนินงาน   ทั้งน้ี              
รายการคา้ สามารถถูกส่งผา่นรายการ ไปยงัสมุดบญัชีแยกประเภทไดโ้ดยตรงดว้ยความรวดเร็วกวา่                   
ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์มากกว่าการบนัทึกในสมุดรายวนัต่าง ๆ และผ่านรายการไปยงัสมุดบญัชี
แยกประเภทของบญัชีต่าง ๆ โดยใช้พนักงาน   การประมวลผลรายการคา้ การผ่านรายการและ                
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การจดัท างบการเงินต่าง ๆ สามารถท าเสร็จสมบูรณ์ไดร้วดเร็วข้ึนและเกิดความผิดพลาดน้อยกว่า
ระบบการประมวลผลดว้ยมือ  ตวัอย่างของโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน ามาช่วยประมวลผลรายการคา้ 
เช่น  โปรแกรม Express, Auto Flight,  Formula,  ACCPAC  เป็นตน้ 

3) ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกจิขององค์กร  (Enterprise Resource 
Planning System)    

ระบบจะประกอบไปด้วยโปรแกรมประยุกต์ส าหรับใช้งานในส่วนต่าง ๆ ใน
หลากหลายหนา้ท่ีภายในองค์กร และมีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศทั้งองค์กรเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
งานดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคล  ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง ดา้นการผลิต ดา้นการขาย 
และด้านการจดัการขนส่ง ทั้งน้ีระบบต่าง ๆ ตอ้งสามารถเช่ือมโยงกนัอย่างเรียลไทม์ (Real-time) 
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการน าระบบ ERP  มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์อยา่งสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร  รวมถึงผูบ้ริหารไดรั้บสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์มีคุณภาพ มีความถูกตอ้งแม่นย  า เพื่อน ามาใช้ในการวางแผน ควบคุม และตดัสินใจ 
ในทางธุรกิจไดท้นักบัความตอ้งการใชง้าน  ผูจ้  าหน่ายระบบ ERP  ไดแ้ก่  SAP,  PeopleSoft, Oracle    
ทั้งน้ี ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรมีข้อดี คือลดความซ ้ าซ้อนของข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน
เน่ืองจากมีฐานขอ้มูลรวม (Integrated Database)  มีการจดัเก็บขอ้มูลเพียงท่ีเดียวและเป็นปัจจุบนั 
สารสนเทศท่ีได้จากระบบจะมีความถูกต้องแม่นย  า น่าเช่ือถือ และลดต้นทุนในการผลิต และ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอีกทั้งยงัช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ ขณะท่ีระบบมีขอ้เสีย 
คือ มีตน้ทุนสูงและมีค่าใชจ่้ายในการดูแล บ ารุงรักษาระบบท่ีสูง ใชเ้วลาในการพฒันาระบบนาน 

4) ระบบบนเวบ็  (Web-based Systems)  
 อัตราการเติบโตของโลกเว็บไซด์ถือว่า เป็นช่องทางหน่ึงของการส่ือสาร

สารสนเทศ  ส าหรับองค์กรท่ีไม่มีเงินทุนเพียงพอส าหรับการเป็นเข้าของเครือข่ายส่วนตวันั้น                                 
เว็บไซด์คือ ส่ิงท่ีสามารถทดแทนอย่างเห็นได้ชัด การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ น้ี                        
ความหลากหลายของโปรแกรมประยุกตร์วมถึงระบบ  ERP  ไดถู้กออกแบบให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึง
เวบ็ไซดไ์ด ้ กล่าวคือ  ผูใ้ช้บริการเป็นผูเ้ช่าใช้โปรแกรมจากเจา้ของโปรแกรมนัน่เองและสามารถ
ใช้งานโปรแกรมไดผ้่าน Web Browser  โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีหรือซอฟทแ์วร์ทางบญัชีท่ีใช้
บนเวบ็ไซด์ได ้ เช่น  ACCPAC, DacEasy, Great Plains,  CPA Web-based Accounting Systems 
เป็นตน้ 
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 1.3.3  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 ศรัณย ์ ชูเกียรติและสุชาดา สถาวรวงศ์  (2549:7-9)  ไดร้ะบุถึงองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีไว ้4  องคป์ระกอบดงัน้ี 

 1)  ขอ้มูลและสารสนเทศ  
 2)  กระบวนการทางธุรกิจ 
 3)  เทคโนโลยสีารสนเทศ   
 4)  บุคลากร  
1)   ข้อมูลและสารสนเทศ  เป็นวตัถุดิบท่ีท าให้เกิดสารสนเทศ ขอ้มูลท่ีเป็นวตัถุดิบจะ

ต่างกนั ข้ึนกบัสารสนเทศท่ีตอ้งการ เช่น ในสถานศึกษามกัจะตอ้งการ สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลนักเรียน ขอ้มูลผลการเรียน ขอ้มูลอาจารย ์ขอ้มูลการใช้จ่ายต่าง ๆ ขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีส าคญั
ประการหน่ึงท่ีมีบทบาทต่อการใหเ้กิด สารสนเทศ 

2)  กระบวนการทางธุรกิจ  หมายถึง  กิจกรรมทางธุรกิจย่อย ๆ ท่ีเกิดข้ึนหรือมีการ
ปฏิบติัในแต่ละวงจรหรือระบบย่อย ๆ ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี เช่น ในวงจรรายจ่าย 
ประกอบดว้ยกิจกรรมการเสนอซ้ือ   การสั่งซ้ือ  การจดัซ้ือ การรับสินคา้ การอนุมติัใบแจง้หน้ีและ
การจ่ายเงิน เป็นตน้ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ทั้ งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (Hardware)  ชุดค าสั่ง (Software)   และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network )   มาใช้เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล คดัเลือก ค านวณ หรือพิมพ์
รายงาน ผลตามท่ีตอ้งการ โดยอาศยัชุดค าสั่งท่ีเรียงเป็นล าดบัขั้นตอนสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน               
ตามตอ้งการ และประมวลผลเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ และยงัตอ้งสามารถเช่ือมโยงเขา้กบั
ระบบเครือข่ายท่ีเหมาะสมกบัองค์กร   ในปัจจุบนัระบบเครือข่ายจะถูกแบ่งออกตามขนาดของ
เครือข่ายและท่ีนิยมใช ้ มีอยู ่3 แบบ ไดแ้ก่  เครือข่ายภายใน หรือ แลน (Local Area Network : 
LAN) เป็นเครือข่ายท่ีใช้ในการเช่ือมโยงกันในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน เช่น อยู่ในห้องเดียวกัน หรือ                     
ในอาคารเดียวกนั เป็นตน้ เครือข่ายวงกวา้ง หรือ แวน (Wide Area Network : WAN) เป็นเครือข่าย
ท่ีใชใ้นการเช่ือมโยงกนั ในระยะทางท่ีห่างไกล อาจจะเป็นกิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร และ
ข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (Metropolitan Area Network : MAN)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเก็บรวบรวมรายการค้า  ประมวลผล ไปจนกระทั่งการออกรายงานต่าง ๆ อย่าง                                   
มีประสิทธิภาพ 
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4) บุคลากร (People) เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั เพราะบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และเขา้ใจวิธีการให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศจะเป็นผูด้  าเนินการในการท างานทั้งหมด            
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม หลกั คือ  

     (1)  กลุ่มของผูใ้ช ้ซ่ึงแบ่งตามระดบัชั้นของการบริหาร เช่น ผูป้ฏิบติัการ  ผูบ้ริหาร
ระดบักลาง  และผูบ้ริหารระดบัสูง  หรืออาจแบ่งออกตามแผนกหรือหน้าท่ีและความรับผิดชอบ               
ท่ีมีต่อระบบ เช่น พนกังานขาย  พนกังานเก็บเงิน พนกังานคลงัสินคา้ และพนกังานบญัชี เป็นตน้ 

     (2)  กลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบ แบ่งตามลกัษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
เช่น  นกัวเิคราะห์ระบบ  นกัออกแบบระบบ  และผูค้วบคุมและบ ารุงรักษาระบบ 

หากขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง  หรือองคป์ระกอบใดไม่สมบูรณ์ จะท าให้
สารสนเทศท่ีไดไ้ม่สมบูรณ์  เช่น การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกบังาน  จะท าให้งานล่าชา้ 
ไม่ทนัต่อการใช้งาน เป็นตน้  เม่ือองค์ประกอบทั้งหมดดงักล่าวท างานประสานกนั  ขอ้มูลจะเกิด
การประมวลผลเป็นสารสนเทศเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์  

 1.3.4  แหล่งข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
   จากการท่ีระบบสารสนเทศทางการบญัชี  (Accounting  Information Systems) เป็น
ระบบท่ีรวบรวม จดัระบบ และน าเสนอสารสนเทศทางการบญัชีท่ีช่วยในการตดัสินใจแก่ผูใ้ช้
สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยระบบสารสนเทศทางบญัชีจะให้ความส าคญักบั
สารสนเทศท่ีสามารถวดัค่าได้ หรือการประมวลผลเชิงปริมาณมากว่าการแก้ปัญหาเชิงคุณภาพ 
ระบบสารสนเทศทางดา้นการบญัชีจึงมีส่วนประกอบส าคญั  2 ส่วน คือ  

1)  ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting System)   เป็นการบนัทึกรายการคา้               
ท่ีเกิดข้ึนในรูปตวัเงิน จดัหมวดหมู่รายการต่าง ๆ สรุปผลและตีความหมายในงบการเงิน ไดแ้ก่                 
งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน  และงบกระแสเงินสด โดยมีวตัถุประสงค์หลกั คือ 
น าเสนอสารสนเทศแก่ผูใ้ชแ้ละผูท่ี้สนใจขอ้มูลทางการเงินขององคก์ร เช่น นกัลงทุน และเจา้หน้ี  
เป็นต้น อีกทั้ งยงัจัดเตรียมสารสนเทศในการตัดสินใจของผู ้บริหาร ซ่ึงนักบัญชีสามารถ                            
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผลขอ้มูล โดยบนัทึกลงในส่ือต่าง ๆ เช่น เทปหรือ
จานแม่เหล็ก เพื่อรอเวลาส าหรับท าการประมวลและแสดงผลขอ้มูลตามตอ้งการ  เป็นตน้ 

2)  ระบบบัญชีบริหาร  (Managerial Accounting System)   เป็นการน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินแก่ผูบ้ริหาร เพื่อใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ ระบบบญัชีจะประกอบดว้ย บญัชีตน้ทุน 
การงบประมาณ และการศึกษาระบบ โดยมีลกัษณะส าคญัคือ  ให้ความส าคญักบัการจดัการ
สารสนเทศทางการบญัชีแก่ผูใ้ชภ้ายในองค์กร   ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานในอนาคตของ
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ธุรกิจ   ไม่ตอ้งจดัท าสารสนเทศตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  มีขอ้มูลทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ               
ไม่เป็นตวัเงิน   มีความยดืหยุน่และสามารถปรับใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้าน 
  แหล่งขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชี สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 1.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1.2  แหล่งขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
ทีม่า :  พฒันาธุรกิจการคา้,กรม., มปป.,: 4 

 

1.4  วตัถุประสงค์และหน้าที่หลกัของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
         1.4.1  วตัถุประสงค์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีว ัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดหาสารสนเทศ                 
ทางการบญัชีให้แก่ผูใ้ช้ต่าง ๆ  ทั้งท่ีเป็นผูใ้ช้ท่ีเป็นบุคคลภายในองค์กร เช่น ผูบ้ริหาร  พนักงาน  
เป็นต้น และผูใ้ช้ท่ีเป็นบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า นักลงทุน เป็นต้น   สามารถจ าแนก
วตัถุประสงคไ์ดเ้ป็น 3 ประการ คือ  (อุทยัวรรณ  จรุงวภิู, 2549:9)   

1) เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานประจ าวนั   ในแต่ละวนัแต่ละองคก์รจะมีรายการคา้
เกิดข้ึนมากมาย  ซ่ึงรายการคา้เหล่าน้ีจะตอ้งน ามาประมวลผล ระบบสารสนเทศทางการบญัชีจึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบติังานประจ าวนัของพนักงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงการประมวลผลท่ีเก่ียวกบัรายการคา้เหล่าน้ี เรียกว่า  ระบบประมวลผล

ระบบบญัชีการเงิน 
(Financial Accounting System) 

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
(Accounting Information System) 

ระบบบญัชีบริหาร 
(Managerial Accounting System) 
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รายการ (Transaction Processing System หรือ TPS)  ซ่ึงถือเป็นระบบงานยอ่ยของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี 

2) เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีสามารถ
ช่วยให้ผูบ้ริหารจดัหาสารสนเทศท่ีจ าเป็นบางส่วนได้ ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถคาดการณ์
แนวโนม้ในอนาคต  โดยการประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing) 

3) เพื่อสนับสนุนการปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีทางกฎหมาย   องค์กรต่าง ๆ มีหน้าท่ี                  
ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีก าหนด เช่น การน าเสนองบการเงินต่อผูถื้อหุ้น ตอ้งจดัท ารายงานและ
เอกสารเพื่อการเสียภาษีเงินไดใ้ห้แก่หน่วยงานรัฐบาล  ตอ้งจดัท ารายงานเสนอต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นตน้  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีจะช่วยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

         1.4.2  หน้าทีห่ลกัของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีประกอบดว้ย  บุคลากร  ขั้นตอนงาน  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ    หนา้ท่ีหลกัของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ไดแ้ก่  (พลพธู  ปิยวรรณ และสุภาพร  
เชิงเอ่ียม, 2555:28)   

1) เก็บรวบรวม  บนัทึก และจดัเก็บเหตุการณ์ทางธุรกิจ  รายการคา้ และสรุปผลใน  
งบการเงิน 

2) ประมวลผลเหตุการณ์ทางธุรกิจและรายการคา้เหล่านั้น เพื่อน าเสนอสารสนเทศ               
ท่ีผูบ้ริหารจะน าไปใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) มีระบบการควบคุมท่ีสามารถปกป้องสินทรัพยข์องกิจการรวมถึงขอ้มูล  ระบบ      
การควบคุมน้ีจะต้องสามารถควบคุมความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมของข้อมูล                  
เม่ือถูกเรียกมาใช ้(Availability)   

ระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีความส าคญัต่อองค์กรในดา้นการผลิตสารสนเทศ
ทางการบญัชีท่ีจ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ  โดยจะให้ความส าคัญกับการรวบรวมข้อมูลและ                    
การติดต่อส่ือสารทางการเงิน ซ่ึงเป็นกระบวนการติดต่อส่ือสารมากกว่าการวดัมูลค่า ปัจจุบนัการ
ด าเนินงานและการไหลเวียนของขอ้มูลทางการบญัชีมีความซับซ้อนมากข้ึน ท าให้นกับญัชีตอ้ง
ก าหนดคุณสมบติัของสารสนเทศทางการบญัชีให้สัมพนัธ์กบัการด าเนินงานขององค์กร ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีมีส่วนในการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร  ดังนั้ นนักศึกษาต้องมีความรู้
ความสามารถและเช่ียวชาญดา้นการบญัชีและตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี
อีกดว้ย  ซ่ึงเป็นความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในอนาคต 
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1.5  สรุป 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการท่ีใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วยจดัการขอ้มูล 
จดัเก็บ  ประมวลผลใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศ และเผยแพร่ เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

ระบบสารสนเทศมีความส าคัญต่อองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยระบบ
สารสนเทศท่ีมีคุณสมบติัในการให้สารสนเทศท่ีมีคุณค่าแก่องค์กรนั้นจะตอ้งประกอบดว้ย ความ
ถูกตอ้ง  ความสมบูรณ์ ประหยดั ยดืหยุน่ เช่ือถือได ้เก่ียวขอ้ง ง่าย ทนัเวลา ทวนสอบ ความสามารถ
ในการเขา้ถึง และการรักษาความปลอดภยั    ระบบสารสนเทศประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ                    
คือ  การน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ  การประมวลผล  การแสดงผล  ฐานขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ระบบฐานขอ้มูลของระบบสารสนเทศนั้นจะตอ้งประกอบด้วย ข้อมูล  ฮาร์ดแวร์และเครือข่าย  
ระบบจดัการฐานขอ้มูล  บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ระบบสารสนเทศสามารถให้ประโยชน์แก่องค์กรหรือธุรกิจได้โดยช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร  เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกคา้  และเพิ่ม
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั    

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี หมายถึง ระบบงานท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราและขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินตรา  มาประมวลผลขอ้มูลทางทางการเงินและ
การบญัชีให้เป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์แก่ผูใ้ช้สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
น าไปใชใ้นการวางแผน และการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  ระบบบญัชี
การเงิน และระบบบญัชีบริหาร  ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักคือ  1)  การเก็บรวบรวม บนัทึก และจดัเก็บ
เหตุการณ์ทางธุรกิจ  รายการคา้ และสรุปผลในรูปของงบการเงิน  2)   ประมวลผลเหตุการณ์ทาง
ธุรกิจ และรายการคา้  3)  มีระบบการควบคุมท่ีปกป้องทรัพยสิ์นรวมถึงขอ้มูลขององคก์ร 

ระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีความส าคญัต่อองคก์รในดา้นการผลิตสารสนเทศ
ทางการบัญชีท่ีจ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ  ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความถูกต้องใน                    
การท างานแก่ผูใ้ช ้ท าให้นกับญัชีมีเวลาในการปฏิบติังานเชิงบริหารมากข้ึน เช่น การออกแบบและ
พฒันาระบบงาน พฒันาระบบงบประมาณและระบบขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหาร เป็นตน้  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1  
 

ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี ้
 1.  ขอ้มูล และสารสนเทศ แตกต่างกนัอยา่งไร 
 2.  ระบบสารสนเทศ  หมายความวา่อยา่งไร    
 3.  คุณสมบติัของระบบสารสนเทศท่ีดี ตอ้งมีลกัษณะใดบา้ง  
 4.  ระบบสารสนเทศ มีองคป์ระกอบพื้นฐานใดบา้ง อธิบาย 

5.  การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch  Processing)  การประมวลผลแบบโตต้อบ  
(Interactive)   การประมวลผลแบบออนไลน์  (Online   Processing) มีลกัษณะอยา่งไร 

 6.  ระบบสารสนเทศมีประโยชน์อยา่งไร 
 7.  ระบบสารสนเทศ แบ่งไดเ้ป็นก่ีประเภท  อะไรบา้ง อธิบาย 
 8.  ระบบสารสนเทศจ าแนกตามลกัษณะการด าเนินการ มีก่ีประเภท อะไรบา้ง เลือกอธิบาย  

     มา  1 ระบบ 
 9.  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  หมายถึงอะไร  มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 
 10.  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี มีวิวฒันาการ 4 ระยะ คือระยะใดบา้ง 
 11.  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีก่ีองคป์ระกอบ  อะไรบา้ง 
 12.  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีประกอบดว้ยหนา้ท่ีหลกัใดบา้ง 
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