
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  เอกสารที่เก่ียวของ 

2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
ผศ.ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และ เจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย (2549) ไดรวบรวมความหมาย

ของขอมูล สารสนเทศ และความรูไววา ในสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society) ขอมูล 
ขาวสาร และสารสนเทศ (Information) เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานของทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกอบธุรกิจในยุคดิจิตอล ที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ชวยประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) ในการจัดการและบริหารงานดานตางๆ  
 ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ อาจอยูในรูปของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ รูปภาพ หรือ
เสียง 
 สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ไดจากการประมวลผลขอมูลและสามารถนําไปใชประโยชนใน
การวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณในอนาคตได สารสนเทศอาจแสดงในรูปของขอความ 
ตารางแผนภูมิ หรือรูปภาพ 
 ความรู คือ การรับรูและความเขาใจสารสนเทศจนถึงระดับที่สามารถวิเคราะห และ
สังเคราะหได คือมีความเขาใจในองคประกอบตางๆ จนอาจสรางเปนทฤษฎี หรือเปนแบบจําลอง
ทางความคิด และสามารถนําไปใชเพื่อแกปญหาในการดําเนินงานได  
 ระบบสารสนเทศ (Information) เปนการนําองคประกอบที่มีความสัมพันธกันของระบบมา
ใชในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจายสารสนเทศเพื่อใชในการวางแผน ควบคุม 
จัดการ และสนับสนุนการตัดสินใจ  
 

2.1.2 ความจําเปนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 สัลยุทธ สวางวรรณ (2546) ไดอธิบายไววา การพัฒนาระบบเปนการสรางระบบงานใหม

หรือปรับปรุงระบบงานเดิมที่มีอยูใหดีกวาเดิม เพื่อแกปญหาในการดําเนินงานบางอยาง เชน ผูใช
อาจไมไดรับขอมูลที่ตองการเนื่องจากมีความตองการเพิ่มเติม หรือส่ิงแวดลอมในการทํางาน
เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่ใชกับระบบปจจุบันลาสมัย และมีคาใชจายในการบํารุงรักษาสูง หรือ
ผูบริหารตองการสรางโอกาสในการแขงขันในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงสามารถสรุปความจําเปนในการ
พัฒนาระบบไดดังนี้ 
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1) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน 
 ระบบเดิมไมสามารถใหขอมูลหรือทํางานไดตามตองการ มีการดําเนินงานหลายขั้นตอน 
ยุงยากในการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาจัดทําขอมูลสรุปสําหรับการติดตามการปฏิบัติงานโดยรวม
ขององคกร และไมสามารถสนับสนุนขอมูลใหกับผูบริหารไดเปนอยางดี จึงจําเปนตองพัฒนาหรือ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สามารถชวยใหขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน และกระบวนการบริหาร
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีมีราคาถูกลง เทคโนโลยีที่ใชอยูในระบบสารสนเทศปจจุบันลาสมัย คาใชจายใน
การบํารุงรักษาระบบมีราคาสูง เมื่อมีอุปกรณหรือช้ินสวนบางอยางเสีย ไมสามารถซอมหรือหา
อุปกรณทดแทนไดประกอบกับความตองการที่จะลดตนทุน และการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ลูกคา จึงตองรับเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใช ซ่ึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานทีม่ี
อยูเดิม 

3) การปรับองคกรและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
 ระบบที่ใชงานอยูปจจุบันมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน ขาดเอกสารอางอิงหรือ
เอกสารที่มีอยูไมไดมาตรฐาน ทําใหการปรับปรุงหรือแกไขทําไดยาก หรือมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงระบบการควบคุมประกอบกับความตองการปรับองคกรใหเหมาะสม เพื่อสามารถ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจไดอยางรวดเร็ว และสรางความไดเปรียบใน
การแขงขัน ซ่ึงระบบปจจุบันไมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได องคกรจึงมองหา
วิธีการหรือแนวทางใหมๆ เพื่อรักษาสวนแบงตลาดเอาไว หรือเพื่อขยายตลาดเพิ่มขึ้น 
 

2.1.3 องคกรธุรกิจและหนาท่ีขององคกรธุรกิจ 
ทัศนียวรรณ ศรีประดิษฐ (2545) ไดอธิบายไววา องคกร คือ หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดย

บุคคลเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคขององคกรที่ไดกําหนดไวอยางแนชัด การจัดตั้งองคกรสามารถ
จําแนกประเภทตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งองคกรไดหลายประเภท ไดแก องคกรของภาครัฐ 
องคกรสาธารณชน สมาคมการคา องคกรการกุศล องคกรระหวางประเทศ และองคกรธุรกิจ 

องคกรธุรกิจ คือ หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะขององคกร ซ่ึงมีกระบวนการทํางานโดย
การนําเอาทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ไดแก คน เงิน วัตถุดิบ เครื่องมือ ที่ดิน พลังงาน และขอมูล ไปทํา
การประมวลผลดวยกระบวนการทางธุรกิจ ไดแก การผลิต การตลาด การขาย การเงิน และการ
จัดการงานบุคคล เพื่อใหไดผลผลิตออกมาในรูปสินคาและบริกการ โดยมีระบบสารสนเทศชวย
สนับสนุนการดําเนินงาน และมีการบริหารงานเปนตัวควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางที่
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กําหนดไว โดยตองคํานึงถึงและตอบสนองตอองคประกอบภายในและภายนอกองคกร ไดแก ลูกคา 
คูแขงขัน องคกรภาครัฐ และสังคม 

การดําเนินงานขององคกรประกอบดวยการปฏิบัติหนาที่หลายๆ ดานรวมกัน เพื่อบริหาร
จัดการองคกรใหดําเนินไปสูเปาหมายที่กําหนดไว เรียกวา หนาที่ขององคกรธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวย
หนาที่หลัก 6 ประการ คือ 

1) หนาที่ดานการวางแผนและการจัดการ 
2) หนาที่ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล 
3) หนาที่ดานการจัดซื้อและจัดการสินคาคงคลัง 
4) หนาที่ดานการผลิต 
5) หนาที่ดานการขายและการตลาด และ 
6) หนาที่ดานการเงินและการบัญชี 

 
2.1.4  การบริหารโครงการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

โครงการเปนแผนงานที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบ โดยประกอบดวยหลายกิจกรรมยอย ซ่ึง
อาศัยระบบสารสนเทศเขามาชวย 6 ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบสารสนเทศในการผลิต 
พิชิต สุขเจริญพงศ (2545) ไดอธิบายไววา ระบบการผลิตประกอบดวยองคประกอบที่

สําคัญ 5 สวน ซ่ึงไดแก ปจจัยการผลิต กระบวนการแปลงสภาพ ผลผลิต สวนปอนกลับ และ
ผลกระทบจากภายนอกที่เปลี่ยนแปลงโดยคาดหมายไมได  

กิจกรรมที่เปนไปเพื่อการจัดการใหระบบการผลิตดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มี 4 
กลุม  

• การพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาแนวคิดของผลิตภัณฑที่จะนําเสนอออกสูทองตลาด 
แลวทําการวิเคราะหเบื้องตนทางดานการตลาดและเศรษฐกิจ และทําการออกแบบเบื้องตนสําหรับ
สินคาที่ตองการ สุดทาย ทําการกําหนดรูปแบบและขนาดที่แนนอนของสินคา 

• การวางแผนเพื่อผลิตสินคา แบงไดเปน 2 สวน คือการวางแผนระบบการผลิตและ
แปลงสภาพ การวางแผนการใชระบบการผลิตและแปลงสภาพ 

• การดําเนินการผลิต เปนการปฏิบัติการเพื่อใหการผลิตสินคาบรรลุตามเปาหมาย 

• การควบคุมการผลิต ในระหวางการผลิตสินคา จะตองมีกระบวนการควบคุมการ
ผลิต 
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2) ระบบสารสนเทศในการตลาด 
สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ และดวงกมล วิลาวรรณ (2545) ไดอธิบายไววา การตลาด 

หมายถึง กระบวนการทางสังคมและการจัดการเพื่อตอบสนองความจําเปนและความตองการดวย
การสราง การเสนอ การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑที่มีคุณคากับผูอ่ืน 

แนวคิดการดําเนินงานทางการตลาด เปนการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดขององคกร 
หมายถึง หลักการใชทรัพยากรทั้งหมดขององคกรมาดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว ซ่ึงมีแนวคิดทางการตลาด 5 แนวคิดดวยกันคือ 

• แนวคิดดานการผลิต เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกระจายสินคา 

• แนวคิดดานผลิตภัณฑ ถือวาผูบริโภคจะพอใจผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด 

• แนวคิดดานการขาย เกิดขึ้นเมื่อมีการผลิตมากเกินความตองการ หาวิธีการขายใหได 

• แนวคิดดานการตลาด เนนที่ผูบริโภคเปนสําคัญ หาความตองการของผูบริโภคกอน 

• แนวคิดดานการตลาดเพื่อสังคม พิจารณาความตองการของผูบริโภคและสังคม 
3) ระบบสารสนเทศในงานจัดซื้อ 

บุญยืน ตันเยี่ยน (2545) ไดอธิบายไววา หนาที่ของงานจัดซื้อเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ 
เครื่องใช อุปกรณและบริการตางๆ ดวยตนทุนต่ําสุด แตมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนใน
การผลิตสินคา ซ่ึงการจัดซื้อโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆดวยกัน คือ การซื้อมาเพื่อขาย
ตอและการซื้อมาเพื่อใชหรือเปลี่ยนสภาพ 

วัตถุประสงคของการจัดซื้อ การกําหนดวัตถุประสงค ควรกําหนดใหกะทัดรัดชัดเจน 
แตละองคกรอาจกําหนดวัตถุประสงคไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจที่ดําเนินการ สวน
ใหญแลวธุรกิจมักกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

• เพื่อใหไดสินคาหรือวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด 

• เพื่อใหไดจํานวนสินคาตามตองการ ทันการ ไมขาดตอน 

• เพื่อใหไดสินคาราคาต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาอื่นที่มีคุณสมบัติใกลเคียง 

• เพื่อรักษาคุณสมบัติมาตรฐานของสินคาหรือวัตถุดิบ 
4) ระบบสารสนเทศในงานสินคาคงคลังและคลังสินคา 

สุภาวดี ชลายน (2545) ไดอธิบายไววา การจัดสรรสินคาใหตอบสนองความตองการ
ของลูกคาโดยการจัดซื้อสินคาในปริมาณที่มากพอเพื่อใหไดตนทุนที่ต่ํา ประหยัดคาใชจายใน
กระบวนการจัดซื้อและขนสง เปนผลใหเกิดการสํารองสินคา การสํารองสินคาในปริมาณที่มาก
เกินไปอาจสนองความตองการของลูกคาได แตตนทุนจะสูงเกินความจําเปน และสินคาอาจ
หมดอายุกอน เกิดความสูญเสียได  
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องคประกอบของงานสินคาคงคลัง 

• สินคาคงคลัง คือ สินคาที่องคกรสํารองไวเพื่อวัตถุประสงคในเชิงธุรกิจ 

• ระดับที่เหมาะสมของสินคาคงคลัง คือ ปริมาณสินคาคงคลังที่พอเหมาะกับกิจการ
ขององคกร โดยใชตนทุนนอยสุดและปราศจากเหตุการณสินคาไมเพียงพอตอการเบิกจาย หรือที่
เรียกวาสินคาขาดมือ  

• จุดสั่งซื้อ คือ ระดับสินคาที่บงบอกใหฝายจัดซื้อดําเนินการสั่งสินคาครั้งตอไป 

• สินคาทดแทน คือ สินคาที่อาจใชทดแทนกันไดในกรณีที่เกิดสภาวะสินคาขาดมือ 

• สินคาสงคืน คือ สินคาที่ชํารุดเสียหายเมื่อถึงมือลูกคา 
ระบบสารสนเทศคลังสินคาประกอบดวยกิจกรรมยอยๆหลายกิจกรรม แตละกิจกรรมมี

ระบบดําเนินงานเฉพาะของตัวเอง กิจกรรมดังกลาวมีดังนี้ การรับสินคาเขาคลัง การเบิกจายสินคา 
การรับสินคาคืนคลัง การเติมสินคาที่ชองหยิบสินคา การโอนยายที่เก็บสินคา การรวมสินคาเพื่อ
บรรจุใหม/ การกระจายหีบหอสินคา การตรวจสอบการหมดอายุของสินคา และการตรวจนับสินคา 

5) ระบบสารสนเทศในงานบัญชีและการเงิน 
บุญยืน ตันเยี่ยน (2545) ไดอธิบายไววา งานการเงิน มีหนาที่เกี่ยวกับการรับจายเงินที่

เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกรรม ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เชน การตรวจสอบใบสําคัญรับ
จายเงิน การบริหารเงินลงทุน และการวิเคราะหตรวจสอบรายงานงบการเงิน 

ความแตกตางของการบัญชีและการเงิน คืองานบัญชีจะเกี่ยวของกับตัวเลขที่เปนผลจาก
การดําเนินงานตางๆ เชน การซื้อขายสินคา การจายเงินเดือนพนักงาน การซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ เปน
ตน  แลวนําตัวเลขที่ไดมาทําการบันทึกบัญชี สวนงานการเงินจะเกี่ยวของกับเงินขององคกร เนน
เกี่ยวกับการควบคุมรักษาเงิน การบริหารเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการวิเคราะหตรวจสอบ
รายงานงบการเงิน 

6) ระบบสารสนเทศในงานบุคคล 
สุวิมล สิริทรัพยไพบูลย (2545) ไดอธิบายไววา จากแนวความคิดของนักวิชาการหลาย

ทานสามารถสรุปไดวา การบริหารงานบุคคล เปนกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุ
บุคคลที่เหมาะสมเขามาทํางานในองคกรในจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบํารุงรักษาคน
ดวยการเพิ่มพูนความรู ความสามารถใหทันสมัยอยูเสมอ ซ่ึงเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคคล 
ตั้งแตกอนการบรรจุเขาทํางานจนกระทั่งเกษียณอายุหรือใหออกจากงาน อยางมีประสิทธิภาพและ
เปนประโยชนตอทั้งบุคคลและองคกร 
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2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ไพบูลย วุฒิศิริศาสตร (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับสินคาคงคลังวา การควบคุมสินคาคงคลัง

เปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน จําเปนตองเฝาติดตามดูระดับสินคาคลังอยูเสมอ เพื่อ
จัดหาใหมีจํานวนสินคาที่เพียงพอตอการจําหนายใหลูกคา การมีสินคาคงคลังในระดับสูงจะทําให
ผลตอบแทนจากการลงทุนนอยลง และการที่มีสินคาคงคลังต่ําเกินไป อาจทําใหเกิดปญหาสินคา
ขาดมือ ทําใหประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจลดลง ดังนั้นการมีสินคาคงคลังต่ําหรือสูงเกินไปยอมไม
กอใหเกิดผลดีตอการดําเนินงานของธุรกิจ 

ศยามล กรประเสริฐ (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดยอมของรานขาย
เครื่องเงินวัวลายซูวีเนียร โดยพัฒนาระบบการขายสินคา รับสั่งสินคา รับซอมสินคา สินคาคงคลัง 
ระบบสรางรายงานสําหรับผูบริหารและระบบการแสดงสินคาใหสําหรับลูกคา โดยศึกษาปญหาจาก
ระบบงานเดิม ระบุปญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมความตองการ และกําหนดความตองการสําหรับระบบ
ใหม ออกแบบระบบ ทําการพัฒนาโปรแกรม ซ่ึงผลการศึกษาพบวาระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
สามารถนําไปใชแทนระบบเดิมได ทําใหการดําเนินงานตางๆ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบสําหรับธุรกิจขนาดยอมอื่นได 

ชมพูเนกข ทัฬหธีรวัฒน (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการบริษัทบุญมีแทรกเตอร 
ซ่ึงแตเดิมมีการจัดการดวยมือ (Manual)  เชน การลงรายรับรายจายตามบิลเงินสด หรือใบสงของ 
แลวทําการแยกคาใชจายตางๆ บางครั้งอาจมีการลืมบันทึก ทําใหขอมูลผิดพลาด และไมสามารถ
นําไปใชชวยผูบริหารในการตัดสินใจได จึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการจัดเก็บขอมูลคาใชจาย รายรับในแตละวัน จัดทํารายงานซอมบํารุง รายงานผลกําไรขาดทุน
เปนรายเดือนและรายป เพื่อเปนประโยชนในการบริหารงานของผูจัดการบริษัท 

วีรวัฒน กฤษณรักษ (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการขายและการจัดการ
สินคาคงคลังสําหรับโรงงานผลิตใบมีดและใบเลื่อยตัดไมของหางหุนสวนจํากัดอินเตอรคัทส วิธี
การศึกษาใชแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบผสมผสานกับแนวคิดการสรางตนแบบ และแนวคิดผูใช
พัฒนาระบบขึ้นเอง จากการศึกษาระบบงานเดิม พบวามีโครงสรางองคกรเปนแบบอยางงาย โดย
รูปแบบการบริหารและการสั่งการขึ้นอยูกับประสบการณของแตละคน ทําใหระบบงานไมชัดเจน 
จึงตองมีการออกแบบระบบสารสนเทศในระบบการขายและการจัดการสินคาคงคลังที่ตรงตอความ
ตองการของกิจการ และสอดคลองกับกระบวนการทํางานขององคกร โดยระบบใหมเปนแบบ
เครือขายที่มีความรวดเร็ว และเขาถึงไดงาย ซ่ึงมีการทดสอบรวมกับผูใช โดยสวนสําคัญอยูที่ความ
เขาใจและความชํานาญของผูใชระบบ 
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2.3 กระบวนการบริหารงานของรานเทรเชอรประดับยนต 
 

ตรวจสอบรายการสินคาที่ตองสั่งซื้อ ตรวจสอบบริษัทตัวแทนจําหนาย

$ $
$

ชําระเงินตามใบสั่งซื้อ

ตรวจรับสินคาตามใบสั่งซื้อ

ออกใบสั่งซื้อ
บริษัทตัวแทนจําหนาย

บันทึกสินคาเขาคลัง

สงสินคา

สินคามีปญหา

 
 
รูปที่ 2.1 แสดงกระบวนการสั่งซื้อและจัดการคลังสินคาของรานเทรเชอรประดับยนต 
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ตรวจสอบและคนหาสินคาในคลัง ขายสินคา ตัดจํานวนสินคาในคลัง

สรุปรายรับรายจายประจําวัน

ตรวจสอบสินคาที่ไมไดวางบิลจัดทําใบวางบิล

จัดทําใบเสร็จรับเงิน

สงมอบสินคาใหลูกคา

$ $
$

ชําระเงิน

ขายสด

ขายสง

ลูกคา

มีสินคา

 
รูปที่ 2.2 แสดงกระบวนการขายสินคาและการเงินของรานเทรเชอรประดับยนต 


