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ระบบสารสนเทศทางการบญัชี
Accounting Information System

อาจารยอรทยั  ดษุฎดีาํเกงิ
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บทที ่1  
ระบบสารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี

Maejo University, Thailand

ขอมูล ระบบ และสารสนเทศ

( )

• ขอมูล (Data) : ขอเท็จจริงที่ถูกเก็บรวบรวม บันทึก 

จัดเก็บ และประมวลผลโดยระบบสารสนเทศ  

• ระบบ (system) : การทํางานรวมกันขององคประกอบ
ตาง ๆ ในองคกร
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• สารสนเทศ (Information) : ขอมูลที่มีความหมายที่
ถูกจัดการและประมวลผลเพื่อจัดเตรียมใหกับผูใชสารสนเทศ

ลักษณะของสารสนเทศที่เปนประโยชน

1. มีสาระสําคัญเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (relevant)
2. เช่ือถือได (reliable)
3. สมบูรณ (complete)

( i l )
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4. ทันตอเวลา (timely)
5. เขาใจงาย (simple format, understandable)
6. ตรวจทานได (verifiable)
7. คุมทุน (cost effective)

หนาที่หลักของระบบสารสนเทศ
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สวนประกอบของระบบงาน

ความสัมพันธระหวางสารสนเทศกับผูบริหาร

ผูบริหารระดับสูง

กําหนดนโยบาย ไมมีรูปแบบที่
แนนอน

บทบาท การตัดสินใจ

Maejo University, Thailand

ผูบริหารระดับลาง

ผูบริหารระดับกลาง

ู ู
ควบคุมใหเปน
ไปตามแผน

ควบคุม จัดการ
การทํางานประจําวัน

รูปแบบกึ่งแนนอน
กึ่งไมแนนอน

รูปแบบที่แนนอน
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ความสัมพันธระหวางสารสนเทศกับผูบริหาร

ลักษณะสารสนเทศ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับลาง

ที่มาของสารสนเทศที่ใช ขอมูลจากภายนอกองคกร ขอมูลภายในและภายนอกองคกร ขอมูลภายในองคกร

ขอบเขต สงผลกระทบทั่วทั้งองคกร สงผลกระทบแคบลง สงผลกระทบในวงที่แคบที่สุด

ระดับความละเอียดปลกียอย ไมคอยละเอียด ลงรายละเอียด
-รายงานการขายแยกตามเขตการ
เขต ประเภทสินคา

ลงลายละเอียดมาก
- พนกังานขายแตละคนมี
ยอดขายเทาใด
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เขต ประเภทสนคา ยอดขายเทาใด

ชวงเวลา รายงานประจําป
รายงานเปรียบเทยีบ 5 ป
รายงานเปรียบเทยีบคูแขงขนั

รายงานประจําเดือน
รายงานประจําไตรมาส
รายงานประจําป

รายงานประจําวัน
รายงานประจําสัปดาห

ระดับความทันสมัย ทันสมัยมาก เพื่อตัดสินใจ ไมตองทันสมัยมาก

ระดับความแมนยํา ไมตองแมนยํามากแตรวดเร็ว แมนยํามาก

ความถ่ีในการใช ไมบอย บอยมาก

(AIS:Hopwood,2004)

ขั้นตอนงานของระบบสารสนเทศ

I t O t t S
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Input Process Output Storage

สวนประกอบของระบบสารสนเทศดวย

คอมพิวเตอร

Information System (IS) : all components that work together to
process data and produce information.

                                            (MIS: OZ,2003)
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( , )

Hardware Software Peopleware Procedure Telecommunication

การจําแนกระบบสารสนเทศ

1. ระบบการประมวลผลรายการคา (Transaction processing System - TPS)

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System – MIS)

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System - DSS)

่ 
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4. ระบบสารสนเทศเพือผูบริหาร (Executive Information System - EIS)

5. ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System - ES)

6. ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงสารสนเทศกับสถานที่ (Geographic 

Information System - GIS)

การจําแนกระบบสารสนเทศตาม

ลักษณะงานหรือหนาที่งาน

1. งานบัญชี (Accounting)

2. งานการเงิน (Finance)
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( )

3. งานการตลาด (Marketing)

4. งานบริหารจัดการบุคลากร (Human Relation)

5. งานการผลิต (Production)

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

“Accounting Information System is the information sybsystem within an
organization that accumulates and processes information (both financial and
non-financial) from the entity’s various subsystems and communicates this
information to the organization’s users”

• เปนระบบที่ทําหนาที่เก็บรวบรวม บันทึก  เก็บรักษา และ

ประมวลผลขอมูล เพ่ือใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนกับผูใช

• ใชสําหรับการตัดสินใจ วางแผน ควบคุมและดําเนินธุรกิจ 
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information to the organization s users

                                                             (AIS:Moscove,2002)
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• รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมขององคกร  

หนาที่หลักของระบบสารสนเทศทางการบญัชี

• ประมวลผลขอมูลเพื่อใหได “สารสนเทศ”

ที่เปนประโยชน

• จัดระบบการควบคุมภายในใหเพียงพอ
Maejo University, Thailand

1. ระบบจัดซือ้
2. ระบบการรับสนิคา
3. ระบบเจาหนี้
4 ิ  ํ ี้  ิ 

กระบวนการธุรกิจแยกตามวงจรธุรกิจ

วงจรคาใชจาย : 
Expenditure Cycle

4. ระบบเงนสดจายชาระหนคาสนคา

1. ระบบการขาย
2. ระบบจัดสงสินคา
3. ระบบลกูหนี้
4. ระบบเงนิสดรับชําระหนี้คาสินคา

วงจรรายได : 
Revenue Cycle
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1. ระบบการผลติ
2. ระบบควบคุมสนิคาคงคลงั
3. ระบบเงนิเดือนและคาแรง

กระบวนการธุรกิจแยกตามวงจรธุรกิจ

วงจรการแปรสภาพ : 
Conversion Cycle

1. ระบบบญัชีแยกประเภท
2. ระบบควบคุมเงินสดรับ-จาย
3. ระบบบริหารจัดการสินทรัพย

วงจรบริหารจัดการ : 
Administrative Cycle
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ระบบสารสนเทศทางบัญชี : เนน
เก่ียวกับการจัดเตรียม

สารสนเทศสําหรับผูใช

ภายนอกองคกร ไดแก นัก

่

ระบบสารสนเทศทางบริหารตนทุน

: เนนเก่ียวกับการจัดเตรียม
สารสนเทศสําหรับผูใชภายใน

องคกร เปนการรวบรวม จําแนก 

่

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี

ลงทุน ผูใหสินเชื่อ หนวยงาน

ราชการ

และรายงานสารสนเทศเพื่อเปน

ประโยชนตอผูบริหาร ในการคิด

ตนทุน  วางแผนและควบคุม 

และตัดสินใจ
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บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร

บทบาทของระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ระบบสารสนเทศเปนกิจกรรมสนับสนุน “หวงโซมูลคา”

Maejo University, Thailand

หวงโซมูลคา (value chain) คือ ลําดับ

ขั้นตอนของหนาที่งานทางธุรกิจซึ่งมีสวนในการเพิ่ม

ประโยชนแกสนิคาหรือบริการ

หวงโซมูลคา : Value chain

1.โครงสรางองคกร (Firm Infrastructure)
2.ทรัพยากรมนุษย (Human resource)

3.เทคโนโลยี (Technology)
4.การจัดซือ้ (Purchasing, Procurement)

Michael E.Porter and Victor E.Millar

Inbound 
logistic

(การรับและจัดเก็บ
วัตถุดิบ)

Operation
(การผลิตและบรรจุ

สินคา)

Outbound 
Logistics
(การกระจายละ
จัดสงสนิคา)

Marketing 
and sales
(การโฆษณา  
และขาย)

Service
(การซอมแซมและ

บํารุงรักษา)

AIS มีบทบาทสําคัญสําหรับหวงโซมูลคา โดยจดัเตรยีมสารสนเทศสําหรับการดาํเนินงานเพื่อรองรับ

กิจกรรมหลัก

Maejo University, Thailand
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หวงโซอุปทาน :Supply chain

Supplier’s
Value
chain

Company’s
Value
chain

Distribution
System’s

Value
chain

Buyer’s
Value
chain

ระบบหวงโซคุณคาเปนสวนหน่ึงของระบบที่ใหญกวา เรียกวา “หวงโซอุปทาน”   

ในระบบนี้ กิจการจะตองมีความสัมพันธกับ ผูจัดหา  ตัวแทนจําหนาย และลูกคา
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ตัวอยาง บริษัท S&S

• บริษัท นําระบบบริหารสินคาคงเหลือแบบทันเวลา “Just 
in Time” มาใช โดยเช่ือมโยง

ระบบบริหารสินคา
AIS

ระบบสารสนเทศ

คงเหลือ s&S
AIS

ของผูขาย

ประโยชน :
     1. ตนทุนกิจกรรมจัดซื้อลดลง + การรับของและจัดเก็บสินคามีประสิทธิภาพ เพราะลด

เงินทุนจมในสินคา

    2.ลดตนทุนวัตถุดิบจากผูขาย   เพราะทําใหผูขายดําเนินการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชนกัน
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AIS เพิ่มคุณคาใหกับองคกร

• พัฒนาและลดตนทุนสินคาและบริการ

• เพิ่มประสิทธิผลโดยระบบสารสนเทศการบัญชี

• การแบงปนความรระหวางกันการแบงปนความรูระหวางกน

• พัฒนาประสิทธภิาพและประสิทธิผลของหวงโซอุปทาน

• พัฒนาโครงสรางการควบคุมภายใน

• พัฒนาการตัดสนิใจ
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การจัดเตรียมสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

• ชวยระบุสถานการณที่ฝายบรหิารตองมีการดําเนินการ

• เปนพ้ืนฐานในการเลือกแนวทางที่ดทีี่สุด

่• สารสนเทศที่เปนผลลัพธจากการตัดสินใจในอดีต ใชเปน

ขอมูลในการตัดสนิใจในอนาคต

• พัฒนาการตัดสินใจใหแมนยําในเวลาที่ทันทวงทีทีต่องใชงาน

Maejo University, Thailand

ประโยชนของสารสนเทศทางบญัชี

• ใหขอมูลเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําวันแกผูบริหาร

ระดับลางและพนักงาน เพ่ือ

– ประสานงาน

– ประเมินผลการปฏิบัตงิานประเมนผลการปฏบตงาน

– ควบคุมและแกไขปญหา

ตัวอยาง : - รายงานการขายแยกตามผลิตภัณฑ  ทําใหทราบวาสินคาชนิดใดขายดี 
และขายไมดี  ควรผลักดันสินคาชนิดใด

- รายงานสินคาคงเหลือ  ทําใหทราบวาตองส่ังซื้อสินคาชนิดใดเพิ่ม
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ประโยชนของสารสนเทศทางบญัชี (ตอ)

• ใหขอมูลแกผูบริหารระดับกลาง และ ระดับสูง เพ่ือ

– ใชในการตัดสินใจ  วางแผน และควบคุมการดําเนินงาน

– เพื่อนําขอมลูที่ไมใชตัวเลขทางการเงิน ไปใชในการบริหารงานดาน

ิ ิ ัการตลาด การเงน การผลต และทรพัยากรบคุคล

ตัวอยาง :  - รายงานยอดขายประจําเดือน เปรียบเทียบกับยอดขายรายงเดือนของ
ปกอน เพื่อทราบแนวโนม  การเพิ่มขึ้น-ลดลงของยอดขาย  เพื่อวางแผนตลาดตอไป

- การจัดทําตารางการผลิต  โดยใชขอมูลการสั่งซื้อและการจัดซื้อ
วัตถุดิบมาวางแผนการผลิตในเดือนตอไปใหทันตามความตองการของลูกคา

Maejo University, Thailand
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ประโยชนของสารสนเทศทางบญัชี (ตอ)

• ใหขอมูลทางการเงินตามรูปแบบที่กฎหมายกําหนดแกผูใช

ภายนอก

– งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

ประโยชนของสารสนเทศทางบญัชี (ตอ)

– รายงานทางภาษีตามทีส่รรพากรกําหนด

ตัวอยาง :  - งบดุล  งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด  งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน

- รายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย  ภ.พ.30  ภงด.ตาง ๆ

Maejo University, Thailand

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี VS กลยุทธระดับองคกร

เมื่อกิจการมีการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology : IT) เปนหนทางหนึ่งที่จะทําให ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี (AIS) มีการพัฒนา  และสนับสนุนการตัดสินใจ  

ั ั ้ ั ิ ใ ึ  ํ ึ ึ ดังนัน การตัดสินใจลงทุน จึงตองคํานึงถึงวา

การพัฒนา AIS ทําใหเกิดศักยภาพในการสรางผลตอบแทนคืน
มายังกิจการ  โดยพิจารณากลยุทธของธุรกิจดวย

Maejo University, Thailand

ประเภทกลยุทธ (Strategy)

• กลยุทธความเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership 

strategy)

  • กลยุทธการสรางความแตกตาง (product 

Differentiation Strategy)

• กลยุทธการมุงเนน (Focus Strategy)

Maejo University, Thailand

กลยุทธดานเปนผูนําตนทุน

• จัดเตรียมสินคาทีม่ีคุณคาเหมือนหรอืดีกวาเดิมใหแก

ลูกคา แต “ราคาทุนต่าํกวาคูแขงขนั”  

• เนนบริหารตนทนุการผลิตใหมีประสิทธิภาพ

• ตองรักษาระดบัของกําไรใหได   ในขณะที่การแขงขัน

สูงและขาดอิสระในการกําหนดราคา

เชน  สินคาที่ผลิตเอง ของคารฟูร  โลตัส

Maejo University, Thailand

กลยุทธดานการสรางความแตกตาง

•  เนนการตอบสนองความตองการของลูกคาโดยใชสินคาที่มี

คุณภาพสูง  มีการออกแบบคุณลักษณะพิเศษ

• จัดสงสินคารวดเร็วเชื่อถือได

• ี ิ ั ี่ ปี ิ ิ• มบรการหลงการขายทมประสทธภาพ

• ราคาขายตองมากกวาตนทุนที่ตองเพิ่มขึ้นจากการใชกลยุทธ

เชน  สินคาที่แบรนดเนม  สินคาตกแตงบาน

Maejo University, Thailand

กลยุทธดานมุงเนนที่ลูกคา

•  เลือกใชกลยุทธตามกลุมลูกคาที่กิจการตองเขาไปแขงขัน

• ประยุกตจากกลยุทธเปนผูนําตนทุนและกลยุทธสรางความ

แตกตาง 

• เลือกตลาด กลุมเปาหมายกอน แลวคอยพัฒนากลยุทธ

เชน  สินคาประเภทรถยนต   รถจักรยานยนต

Maejo University, Thailand
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ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในอนาคต

อดีต : 

AIS ชวยในการประมวลผลรายการคา  เนนขอมูลทาง

การเงินและรายการทางบัญชี  และใหรายงานทางการเงิน 

่ ่โดยไมไดรวมขอมูลอื่น ๆ ที่มีประโยชน

เชน เวลาที่เกิดรายการ  ชื่อผูซ้ือ  ชื่อผูขาย ความถี่ของ
การทําธุรกิจรวมกัน  ปญหาของการปฏิบัติงาน

Maejo University, Thailand

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในอนาคต

ปจจุบันและอนาคต : 

ธุรกิจตองใหความสําคัญกับ AIS รวมถึงขอมลูที่ไม

เปนตัวเลข  จึงตองพัฒนาระบบ AIS เพื่อรวบรวม ะ S
ประมวลผล จัดเก็บ และรายงานผลขอมูลที่เกี่ยวของกับ

การดําเนนิงานทัง้หมด

Maejo University, Thailand

ปญหาของการใชระบบสารสนเทศ

• มีการสรางระบบสารสนเทศหลายระบบ เน่ืองจากบางครั้ง ระบบ

สารสนเทศขนาดเล็ก อาจไมสามารถตอบสนองความตองการได

ท้ังหมด

• ทําใหขอมูลประเภทเดียวกันเก็บไวหลายระบบ

• การจัดเก็บขอมูลซ้ําซอน  หรือขอมูลไมเปนปจจุบันทุกระบบ เชน 

เมื่อ update ขอมูลระบบหนึ่ง อาจไมเช่ือมโยงกับอีกระบบ

• ทําใหการนําขอมูลไปใชไมมีประสิทธิภาพ

Maejo University, Thailand

โปรแกรมวางแผนทรัพยากรองคกร 

Enterprise resource planning : ERP

โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการเชื่อมตอระบบสารสนเทศที่กระจัด

กระจายอยูในฝาย หรือ หนวยงานตาง ๆ ขององคกรเขาดวยกัน  

และจัดการขอมูลตามความตองการของผูใช โดยใช “ฐานขอมูลรวมู ู ฐ ู

ขององคกรเพียงฐานขอมูลเดียว” 

ตัวอยาง : ขอมูลของระบบบัญชี  เชื่อมโยง ขอมูลการตลาด  
การเงิน การผลิต การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล

Maejo University, Thailand

โปรแกรมวางแผนทรัพยากรองคกร 

Enterprise resource planning : ERP

จุดสําคัญของ ERP :

 - ทําใหเกิดการทํางานรวมกัน

  การแบงปนขอมลสารสนเทศ

ตัวอยางเชน
SAP
ORACLE

  - การแบงปนขอมูลสารสนเทศ

  - เช่ือมโยงหนาที่ตาง ๆ ภายในกิจการเขาดวยกัน

  - สรางความไดเปรียบใหแกกิจการในระยะยาว

O C
WINSPEED

Maejo University, Thailand

บทสรปุ

• ระบบสารสนเทศทางบัญชีในปจจุบันมีความสําคัญมากขึ้น  เปนระบบที่ทํา

หนาที่รวบรวม บันทึก เก็บรักษา และประมวลผลขอมูลเพื่อประโยชนกับ

ผใช สําหรับวางแผน ควบคมและตัดสินใจ และดําเนินธรกิจ  ผูใช สาหรบวางแผน ควบคุมและตดสนใจ และดาเนนธุรกจ  

• ชวยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการ รักษาตําแหนงกลยุทธ ดังนั้น 

AIS จึงแยกไมออกจากระบบสารสนเทศอื่น  ๆ ของกิจการ

Maejo University, Thailand
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การเชื่อมโยงไปสูบทตอไป

Business Process : All Cycle 
Chapter8-12

Input
Process

O t t

-System Flowchart
-Document Flowchart
-DFD  

Chapter 2

Security/Control/Compliance Chapter 4

Maejo University, Thailand

Output

Technology

-Hardware
-Software
-Telecommunication /
Network 
-Enterprise system/ 
E-Business 

Chapter 3
5,6,7

Database Chapter 6

Case Study
        
         บริษัท J&J จํากัด เกิดจากการรวมทุนระหวาง John และ 
Jack ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการจําหนายสินคาตกแตงบานที่เนนการใหบริการ 
และวางแผนจะเปดกิจการอยางเปนทางการในอีก 8 สัปดาหขางหนา 
        

John Jack ี ิ โ ั ั

Maejo University, Thailand

         John และ Jack เตรียมการบริหารโดยวางแผนรับพนักงาน
ประมาณ 20 คนสําหรับทํางานทั้งระบบไดแก งานสํานักงาน งานขาย และ
งานบริการ โดย John และ Jack ไมมีความรูทางดานบัญชีเลย
        
           ใหทานแนะนํา John และ Jack เกี่ยวกับสารสนเทศที่กิจการ
จําเปนตองมี เพ่ือความสามารถในการตัดสินใจในอนาคต


