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โลกทุกวันนี้มีการแขงขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา การแขงขันนี้เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ประเทศ และ ในระดับบริษัทหางราน ตัวอยางที่เห็นชัดก็คือประเทศตาง ๆ ทุกวันนี้จะตองแขงขันกัน
ทุกวิถีทางเพื่อใหตนเองมีศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น เมื่อประมาณปพ.ศ. 2541 ผูบริหารประเทศ
ไทยและสื่อมวลชนไทยเริ่มเกิดความตระหนกเมื่อสถาบันพัฒนาบริหาร ( สถาบัน IMD หรือ Institute
of Management Development) ในสวิตเซอรแลนดซึ่งจัดอันดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศตาง
ๆ อยางตอเนื่องมาเปนเวลาหลายป ไดจัดใหประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันลดลงไปกวาปกอน
อันเปนผลมาจากปญหาเศรษฐกิจ ยิ่งกวานั้นในป 2343 ยังจัดใหศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของไทยมีอันต่ําที่สุดในบรรดาประเทศตาง ๆ รวม 49 ประเทศ ที่สถาบันนํามาจัดอันดับดวย
อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นตามที่สถาบัน IMD จัดนั้นแม
คนไทยหลายคนอาจจะไมเชื่อถือเพราะคิดวาเรานาจะมีความสามารถมากกวาที่สถาบันระบุ แตโดยที่
สถาบัน IMD ดําเนินการรวบรวมขอมูลอยางเปนกลาง ไมไดเขาขางประเทศใด ดังนั้นเราจะมองขาม
การจัดอันดับนี้ไมได คนไทยทุกคนโดยเฉพาะผูบริหารประเทศจึงตองสนใจวิธีการจัดอันดับความ
สามารถและหาทางที่จะเพิ่มอันดับของประเทศไทยใหดีขึ้น
การที่ผูบริหารประเทศจําเปนตองสนใจในอันดับศักยภาพของประเทศของสถาบัน IMD ก็
เพราะการจัดอันดับของสถาบันแหงนี้เปนที่ยอมรับนับถือกันทั่วโลก ทั้งในกลุมผูบริหารประเทศตาง ๆ
และ นักธุรกิจ อันดับศักยภาพของประเทศมีความหมายวาประเทศมีความนาสนใจสําหรับนักลงทุน
มากนอยเพียงใด ถาหากนักลงทุนเห็นวาประเทศใดมีศักยภาพในการแขงขันสูงก็อาจจะลงทุนซื้อหุน
ในกิจการตาง ๆ มากขึ้นซึ่งเปนชองทางใหกิจการมีเงินลงทุนมากขึ้น หรือ อาจจะเขามาเปดกิจการเอง
ซึ่งนําไปสูการลงทุนในดานตาง ๆ และการวาจางแรงงานสูงขึ้น และในภาพรวมก็จะทําใหประเทศ
สามารถผลิตสินคาไดมากขึ้นและมีรายไดจากการสงออกมากขึ้น ในทางตรงกันขามหากประเทศใดมี
ศักยภาพในการแขงขันต่ํา โดยเฉพาะมีอันดับความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีต่ําก็จะ
ทําใหนักลงทุนไมสนใจจะเขามาเปดดําเนินกิจการเพราะเชื่อวาจะไมสามารถหาบุคลากรทางดานนี้มา
ทํางานได
สําหรับในระดับบริษัทหรือหนวยงานเองก็เชนเดียวกับระดับประเทศ นั่นคือบริษัทและหนวย
งานตาง ๆ ตองแขงขันกับบริษัทและหนวยงานอื่นตลอดเวลา ประเด็นที่จะตองแขงขันนั้นมีมากดวย

กันอาทิ การพยายามนําผลิตภัณฑและบริการใหมออกสูตลาดใหเร็วกวาคูแขง การพยายามลดคาใช
จายของบริษัทหรือหนวยงานใหเหลือเทาที่จําเปน การพยายามสรางความสัมพันธกับลูกคาใหเกิดความ
ภักดีในผลิตภัณฑหรือบริการ การพยายามสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดย
รวม และการสรางผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ บริษัทใดที่ไมสนใจหรือตื่นตัวในการแขงขันจะ
พบวาไมชาตนเองอาจจะไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได สวนหนวยงานราชการเองก็ตองพยายาม
หาทางปรับปรุงบริการที่จัดใหแกประชาชน หากไมสนใจก็อาจจะเกิดปญหาถูกรองเรียนจากประชา
ชนได
จากที่กลาวมานี้จะเห็นวาการแขงขันทั้งในระดับประเทศและระดับบริษัทหรือหนวยงานนั้น
เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง และจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารระดับประเทศและผูบริหารหนวยงานจะตองรีบ
ขวนขวายหาวิธีการสรางศักยภาพในการแขงขันใหเพิ่มมากขึ้น หากยังไมสนใจหรือไมรีบดําเนินการ
ดานนี้ทั้งประเทศ บริษัท และหนวยงานตาง ๆ ก็จะประสบปญหามากขึ้นจนอาจจะเผชิญกับภาวะลม
ละลายทางเศรษฐกิจได อยางไรก็ตามสําหรับในชุดวิชานี้จะเนนเฉพาะในเรื่องระดับบริษัทและหนวย
งานเทานั้น
2. แนวคิดดาน ประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และ ประสิทธิผล
บริษัทและหนวยงานอาจสรางศักยภาพในการแขงขันของตนไดหลายวิธีดวยกัน อาทิ การนํา
เครื่องจักรที่ทันสมัยและราคาแพงมาแทนที่เครื่องจักรแบบเกา การวาจางบุคลากรที่มีความรูความ
สามารถมากขึ้นเขามาปฏิบัติงาน การวาจางผูบริหารมืออาชีพ การบุกเบิกตลาดใหม การรวมมือกัน
พันธมิตร ฯลฯ อยางไรก็ตาม ไมวาบริษัทหรือหนวยงานจะเลือกใชวิธีใด เราอาจจะสรุปรวมไดเปน
สามประเด็นคือ การสรางประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพ และ การสรางประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงความสัมพันธระหวางทรัพยากรที่ใชไปในการดําเนินการ
ใหบรรลุวัตถุประสงคกับผลประโยชนที่ไดรับจากการบรรลุวัตถุประสงคนั้น ความสัมพันธนี้อาจจะ
เขียนเปนสมการคณิตศาสตรไดดังตอไปนี้
ประสิทธิภาพ = ผลประโยชนที่ไดรับ / ตนทุน
จากสูตรขางตนนี้จะเห็นวา บริษัทแหงหนึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงกวาอีกบริษัทหนึ่งถาหากทั้งสองบริษัท
มีตนทุนคาใชจายเทากันแตบริษัทแรกไดรับผลประโยชนตอบแทนมากกวา หรือบริษัททั้งสองมีผล
ประโยชนเทากันแตบริษัทแรกใชตนทุนนอยกวา

ผลิตภาพ (Productivity) มีความหมายในลักษณะเดียวกันกับประสิทธิภาพ แตเนนไปที่การใช
ทรัพยากรบุคคลมากยิ่งกวาตนทุน นั่นก็คือถาหากบริษัทแหงหนึ่งไดรับผลประโยชนเทากับอีกบริษัท
หนึ่งแตใชบุคลากรนอยกวาก็แสดงวามีผลิตภาพสูงกวา ผลิตภาพมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะทุกวันนี้ท
รัยพากรมนุษยเปนตนทุนที่สูงอีกทั้งยังไมสามารถจะหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถมากมาปฏิบัติ
งานใหแกหนวยงานไดมากเหมือนในอดีต นอกจากนั้นตนทุนคาจางบุคลากรของแตละหนวยงานก็
เพิ่มมากขึ้นทุกปเพราะหนวยงานจําเปนตองเพิ่มเงินเดือนใหเพื่อชดเชยคาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น
หากผลประโยชนที่ไดรับในปใหมมีนอยกวาปกอน ก็แสดงวาผลิตภาพของหนวยงานมีนอยกวาปกอน
ประสิทธิผล (Effectiveness) มีความหมายถึงระดับที่หนวยงานปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปา
หมายและวัตถุประสงค นั่นก็คือหากปฏิบัติงานตามเปาหมายไดสูงมากก็มีประสิทธิภาพสูงมาก หาก
ปฏิบัติงานไมไดตามเปาหมายก็แสดงวามีประสิทธิภาพต่ํา
ในทางบริหารแลว หนวยงานจําเปนจะตองใหความสนใจในเรื่องประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และ
ประสิทธิผลเทาเทียมกัน หากหนวยงานมีประสิทธิภาพ และ ผลิตภาพดีแตประสิทธิผลไมดี ก็แสดงวา
หนวยงานยังปฏิบัติงานไมบรรลุเปาหมายไดมากนัก ในทางกลับกันหากหนวยงานปฏิบัติงานบรรลุเปา
หมายไดดีแตตองเสียตนทุนคาใชจายสูงมากเกินควรก็หมายความวามีประสิทธิภาพต่ํา และเปนสถาน
การณที่หนวยงานไมนาจะพึงพอใจมากนัก
3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงาน
บริษัทและหนวยงานตาง ๆ รูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมาเปนเวลานาน
มากแลว ในระยะแรกที่บริษัทและหนวยงานเริ่มตนนํามาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชนั้น อุปกรณไอ
ทีโดยเฉพาะคืออุปกรณคอมพิวเตอรนั้นมีราคาแพงมาก ดังนั้นการตัดสินใจนําอุปกรณคอมพิวเตอรมา
ใชจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบวาคุมทุนหรือไม หากไมคุมกับทุนที่ลงไปบริษัทและหนวยงานก็มัก
ตัดสินใจไมใช การใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในชวงแรกที่มีคอมพิวเตอรใหม ๆ นั้นมักจะเนน
ไปที่การลดตนทุนในการปฏิบัติงาน เชน การลดคาใชจายในการจัดเก็บสตอกวัตถุดิบหรือชิ้นสวน การ
ลดความจําเปนที่จะตองวาจางพนักงานเพิ่ม การประยุกตคอมพิวเตอรในชวงแรกนี้เนนที่ระบบสินคา
คงคลัง (Inventory system) และ ระบบบัญชี (Accounting system) ซึ่งเปนระบบพื้นฐานที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของบริษัท การลดตนทุนของการปฏิบัติงานตามที่กลาวมานี้มีประโยชนมากในชวงที่
เศรษฐกิจยังไมขยายตัวกวางขวาง และ การแขงขันก็ยังไมรุนแรงมากเหมือนดังที่เปนอยูในขณะนี้
อยางไรก็ตามระบบดังกลาวยังไมสามารถใหหลักประกันวาบริษัทจะทํารายไดเพิ่มมากขึ้น หรือ ทําให
ไดลูกคามากขึ้น หรือขยายตลาดไดมากขึ้น ความจริงแลวระบบดังกลาวยังไมสามารถใหหลักประกัน

ดวยซ้ําไปวาการดําเนินการเกี่ยวกับสตอกวัตถุดิบหรือชิ้นสวนนั้นถูกตองดีแลวหรือไม ตัวอยางที่เห็น
ชัดก็คือบริษัทตาง ๆ ในประเทศไทยในชวงกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเมื่อป 2540 นั้น ตางก็ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกันอยางกวางขวางแลว แตก็เปนการใชในระดับพื้นฐานดังกลาวแลว ดังนั้นจึง
ประสบปญหาทางดานการเงินจนตองปดกิจการไปเปนจํานวนมาก
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชวงตอมาเปนการเนนในดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบริษัทหรือหนวยงานใหมากขึ้น งานประยุกตหลักก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System หรือ MIS) ซึ่งเปนระบบที่นําขอมูลตาง ๆ ที่ไดจัดเก็บไวแลวมา
ประมวลใหเปนสารสนเทศแลวจัดทําเปนรายงานนําเสนอตอผูบริหาร สารสนเทศนั้นสามารถชวยใหผู
รับเขาใจสภาพการณที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง
สารสนเทศเกี่ยวกับการขายสินคาอาจชวยใหผูบริหารเขาใจชัดเจนมากขึ้นวา สินคาแบบใดขาย
ดีหรือไมดีบาง ขายดีในยานไหนหรือจังหวัดไหน ขายไดดีในชวงเวลาใด ยิ่งถาหากบริษัทมีขอมูล
เกี่ยวกับลูกคาดวยแลวก็จะสามารถประมวลขอมูลเปนสารสนเทศที่ทําใหผูบริหารเขาใจชัดเจนวา ลูกคา
กลุมใดชอบสินคาอะไร ลูกคาสวนมากมีฐานะอยางไร มีอาชีพอะไร ฯลฯ การทราบสภาพการณทั้ง
การขายและลูกคาไดอยางชัดเจนนั้นจะทําใหผูบริหารสามารถตัดสินใจไดวาสมควรเรงผลิตสินคาแบบ
ไหนใหมากขึ้น หรือควรลดหรือยุติการผลิตสินคาแบบใด ควรโฆษณาประชาสัมพันธสินคาไปสูลูก
คาในกลุมใด การทราบเชนนี้ทําใหการขายสินคาของบริษัทไดผลมากขึ้น นอกจากการนําขอมูลจาก
ภายในบริษัทมาศึกษาแลว ยังมีการจัดเก็บขอมูลจากภายนอกมาศึกษาดวย ทั้งนี้เพื่อใหเห็นภาพชัดเจน
เกี่ยวกับตลาดและคูแขง สามารถเปรียบเทียบปริมาณการขายสินคาของตัวเองกับสินคาของคูแขงได
เทคโนโลยีสําคัญที่เกี่ยวของกับเรื่องขอมูลมีมากดวยกัน เริ่มจากเทคโนโลยีฐานขอมูลซึ่งเปนเรื่องที่มี
ความซับซอนและละเอียดออน เทคโนโลยีคลังขอมูล (Data warehouse) ซึ่งเปนการนําขอมูลที่นิ่งแลว
มาจัดเก็บไวตางหากสําหรับการวิเคราะห และ เทคโนโลยีการทําเหมืองขอมูล ซึ่งเปนการนําหลักการ
เชิงสถิติมาพิจารณาคนหาความสัมพันธที่ซอนอยูในขอมูลตาง ๆ โปรแกรมสําหรับวิเคราะหความ
สัมพันธในตัวขอมูลนี้นิยมเรียกกันวา OLAP หรือ Online Analysis Processing
ระบบสําหรับนําขอมูลที่จัดเก็บไวทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงานมาวิเคราะหและนําไป
จัดทําเปนรายงานเสนอผูบริหารนั้นนิยมเรียกวาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive
Information System หรือ EIS ) ระบบนี้หากพัฒนาใหดีจะสามารถใชจัดทําสารสนเทศสําหรับชวย
ใหผูบริหารของบริษัทตัดสินใจไดดีขึ้นกวาเดิม และบริหารกิจการใหเจริญกาวหนาไดมากยิ่งขึ้น ดัง
นั้นจึงอาจกลาวไดวาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารสามารถชวยเพิ่มประสิทธิผลในการตัดสินใจ
ของผูบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงานได อยางไรก็ตามเรื่องที่อธิบายมานี้จะเปนจริงก็ตอเมื่อผู

บริหารมีความรูวาในสถานการณตาง ๆ ที่ประสบอยูและไดเห็นการรายงานในระบบสารสนเทศนั้น
สมควรที่จะตองตัดสินใจอยางไร หากผูบริหารไมรูวาจะตัดสินใจอยางไร การมีสารสนเทศให
พิจารณาศึกษาก็ไมเกิดประโยชน
หนวยงานอื่น ๆ อาจใชระบบสารสนเทศ MIS และ EIS ในการเพิ่มประสิทธิผลไดในทํานอง
เดียวกัน อาทิ โรงพยาบาลอาจจัดทําคลังขอมูลเกี่ยวกับโรค อาการของโรค ผลของการรักษา และ การ
ใหยาแกผูปวย จากนั้นนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหใหเปนสารสนเทศสําหรับใหผูบริหาร และ นาย
แพทยศึกษาพิจารณา หากไดขอมูลและสารสนเทศมากพอผูบริหารและนายแพทยก็จะสามารถ
กําหนดกลยุทธในการรักษาโรค รวมถึงการจัดเตรียมยาและเวชภัณฑไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น
หนวยงานของรัฐอาจจัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะความตองการบริการของประชาชนและสามารถ
จัดบริการตอบสนองตอประชาชนไดดีขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบอื่น ๆ ที่สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับการ
ปฏิบัติงานยังมีอีกหลายเรื่องดวยกัน เทคโนโลยีที่บริษัทและหนวยงานหลายแหงใชกันมากก็คือ
เทคโนโลยีสํานักงานอัตโนมัติ (Office automation) ซึ่งชวยใหบริษัทและหนวยงานจัดการกับเอกสาร
ตาง ๆ ทั้งที่รับเขามาและที่สงออกไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถสรางเสริมประสิทธิภาพ
สวนตัวใหกับผูบริหารและผูปฏิบัติงานไดอยางดี โดยเฉพาะในดานการสื่อสาร การจัดตารางนัด และ
การจัดการขอมูลและสารสนเทศสวนตัว รายละเอียดเหลานี้จะนํามาอธิบายตอไป กรุณาอดใจรอ

