
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด  ผูศึกษาพบวามีแนวความคิด ทฤษฎีตางๆ และเอกสารที่
เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

 1) ขอมูลและสารสนเทศ 
2)  ฐานขอมูล 
3)  ระบบสารสนเทศ 
4)  หนาที่ขององคกรธุรกิจและบทบาทของระบบสารสนเทศภายในองคกร 
5)  การบริการ ณ จุดขาย 
6) งานวิจยัที่เกี่ยวของ  
 

2.1 ขอมูลและสารสนเทศ 
สุมาลี เมืองไพศาล (2531) อธิบายวา ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ  

เปนกลุมสัญลักษณแทนปริมาณหรือการกระทําตางๆ ที่ยังไมผานการประมวลผล ดังนั้นจึงถือวา
ขอมูลเปนวัตถุดิบของขาวสารหรือสารสนเทศ หรืออาจกลาวไดวา สารสนเทศ ไดแก ขอมูลตางๆ ที่
ไดรับการประมวลผลแลวดวยวิธีตางๆ เปนความรูที่ตองการสําหรับใชทําประโยชน เปนสวนของ
ผลลัพธของระบบการประมวลผลขอมูล  เปนสิ่งที่ส่ือความหมายใหผูรับเขาใจและสามารถนําไป
กระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได หรือเพื่อเปนการย้ําความเขาใจที่มีอยูแลวใหมีมาก
ยิ่งขึ้น 

จีราภรณ รักษาแกว (2538) อธิบายวา ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ ที่อยูในธรรมชาติ  
เปนกลุมลักษณะแทนปริมาณ ที่ยังไมไดผานการประมวลผล ทายที่สุดของขอมูลก็คือ วัตถุดิบของ
สารสนเทศ ไดแก ขอมูลตางๆ ที่ไดรับการประมวลผลแลวดวยวิธีการตางๆ เปนความรูที่ตองการ
สําหรับนําไปใชทําประโยชน 

ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน (2548) อธิบายวา ขอมูล เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ยังไมผาน
กระบวนการประมวลผล ซ่ึงจะถูกเรียกวา ขอมูลดิบ ส่ิงที่เราเรียกวาขอมูลดิบนี้เปนสิ่งที่ไมสามารถ
ใหความหมายใดๆ ได และไมสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดทันที ยกตัวอยางเชน ขอมูล
เกี่ยวกับน้ําหนักหรือสวนสูงของพนักงาน เปนตน สารสนเทศ เปนสิ่งที่ไดผานกระบวนการ
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ประมวลผลแลว  ซ่ึงอาจเปนการประมวลผลที่ใชวิธีแบบงายๆ ในการคํานวณเพื่อใหไดผลลัพธ  
ไดแก  การหาคาเฉลี่ย  การจัดลําดับ  การคิดอัตรารอยละ  หรือการใชเทคนิคชั้นสูง เชน การวิจัยการ
ดําเนินงานวิธีทางสถิติ เปนตน  การประมวลผลดวยวิธีตางๆ นี้  เปนการเปลี่ยนสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงานใหอยูในรูปแบบที่มีความสัมพันธ  หรือเปนสิ่งที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
ตัดสินใจหรือแกปญหาที่เกิดขึ้นได 

 
2.2 ฐานขอมูล 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ (2542) อธิบายวา ฐานขอมูล ประกอบดวย 
รายละเอียดของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการจัดการ
และเรียกใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพในการประมวลผลฐานขอมูล สรางฐานขอมูล สราง
รายงาน จัดการรายงาน เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล(Database Management Systems : DBMS)  
โดยโปรแกรมเหลานี้ทําหนาที่จัดการฐานขอมูลและเปนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรม
ประยุกตตางๆ ฐานขอมูลที่คุนเคยคือฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ 

 ศิวัช กาญจนชุม และวิชาญ หงษบิน (2542) อธิบายวา ฐานขอมูล หมายถึง กลุมของขอมูล
ที่ถูกรวบรวมเขาไวดวยกัน โดยครอบคุลมรายละเอียดตางๆ เชน ในสํานักงานก็จะรวบรวมขอมูล
ตั้งแต หมายเลขโทรศัพทของผูที่มาติดตอ จนถึงการเก็บเอกสารทุกอยางของสํานักงาน ซ่ึงขอมูลจะ
มีสวนที่สัมพันธกันและเปนที่ตองการออกมาใชใหเปนประโยชน ขอมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล  
ส่ิงของ สถานที่ หรือเหตุการณใดๆ ที่เราสนใจศึกษา ซ่ึงขอมูลอาจจะไดมาจากการสังเกต การนับ
หรือการวัด และขอมูลอาจเปนไดทั้งตัวเลขหรือขอความก็ได ที่สําคัญคือขอมูลจะตองเปนสิ่งที่เปน
ความจริง รายละเอียดของขอมูลตางๆ ตองนํามาเชื่อมโยงสัมพันธกันใหตรงตามที่ตองการ เพื่อ
สะดวกในการคนหาและกรอกขอมูลเพิ่มเติม 

 
2.3 ระบบสารสนเทศ 

 สัลยุทธ สวางวรรณ (2546) อธิบายวา ระบบสารสนเทศในทางดานเทคนิค หมายถึง กลุม
ของระบบงานที่ประกอบดวยฮารดแวร หรือตัวอุปกรณ และซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร  
ที่ทําหนาที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจายขอมูลขาวสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและ
การควบคุมภายในองคกร นอกจากนี้ยังชวยบุคลากรในองคกรนั้นในการประสานงาน การวิเคราะห
ปญหา การสรางแบบจําลองวัตถุที่มีความซับซอน และการสรางผลิตภัณฑใหมๆ   

 กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศประกอบดวย กิจกรรม 3 ชนิด คือ การนําขอมูล
เขาสูระบบ การประมวลผล และการนําเสนอผลลัพธ การนําขอมูลเขาสูระบบ(input) จัดการ



 8 

รวบรวมขอมูลจากสวนตางๆ ขององคกร หรือจากสิ่งแวดลอมภายนอกองคกร การประมวลผล
(processing) ทําหนาที่ปรับเปลี่ยนขอมูลที่นําเขามาใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายตอองคกร ซ่ึง
สามารถนําไปใชงานได การนําเสนอผลลัพธ(output) จัดการนําขาวสารหรือขอมูลที่ผานการ
ประมวลผลแลว ไปเสนอใหแกผูใชตามความเหมาะสมหรือนําไปสงตอใหกับสวนอื่น ซ่ึงตองนํา
ขาวสารนี้ไปใชงานตอไป   

ระบบสารสนเทศในมุมมองธุรกิจ  คือ กระบวนการแกปญหาที่มีการจัดโครงสรางอยางดี  
สอดคลองตามเทคโนโลยีขาวสารที่นํามาใช เพื่อตอบสนองความทาทายทั้งหลายจากสิ่งแวดลอม
ขององคกร ผูบริหารตองมีความเขาใจโครงสรางขององคกร กระบวนการบริหารงาน เทคโนโลยี
ขาวสาร และความสามารถในการนําเสนอกระบวนการแกปญหา 

 ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน (2548) อธิบายวา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง  
เครื่องมือหรืออุปกรณที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูลเพื่อศึกษา และประมวลผลขอมูลนั้น พรอมทั้งมีการ
จัดทํารายงานขอมูลใหอยูในรูปที่จํานํามาใชในการปฏิบัติงานบริหาร และตัดสินใจในหนวยงานได  
หลักการในการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูบริหารจะสามารถ
นําระบบสารสนเทศนั้นไปใชงานได ประกอบดวย  

1)   ขอมูลที่มีคุณภาพ หมายถึง ขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา เปนขอมูลที่เกิดขึ้น ณ เวลาปจจุบัน 
และครบถวนเพียงพอตอความตองการ 

2)  กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตสารสนเทศจากขอมูล ซ่ึงขอมูลนั้นเปรียบเสมือน
เปนวัตถุดิบ 

3)  สารสนเทศหรือผลผลิตจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จะตองตรงกับความ
ตองการของผูใชหรือผูบริหาร 

 
2.4 หนาท่ีขององคกรธุรกิจและบทบาทของระบบสารสนเทศในองคกร 

 หนาที่ขององคกรธุรกิจ ประกอบดวยหนาที่หลัก 6 ประการ คือ 
 1)   หนาที่ดานการวางแผนและการจัดการ 
       เมื่อกอตั้งองคกรหรือกิจการขึ้นมาแลว ผูบริหารมีหนาที่ในการกําหนดจุดมุงหมายหรือ

วัตถุประสงคขององคกร ทําการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหารงาน ซ่ึงใชเปนแนวทาง
หรือแนวปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามวัตถุประสงคหลักขององคกร อีกทั้ง
นโยบายยังเปนเครื่องมือในการกํากับควบคุมใหการบริหารงานเปนไปอยางมีระบบ และสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมายที่วางไวดวยความราบรื่นเรียบรอย นโยบายยังใชเปนเครื่องกําหนดแนวทางการ
ตัดสินใจที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพื่อชวยลดความขัดแยงและความไมมั่นใจในการปฏิบัติงานให
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นอยลงได ผูบริหารยังมีหนาที่จัดระบบงานทั้งหมดภายในองคกร จัดแบงสายงานบังคับบัญชา และ
มอบอํานาจการตัดสินใจใหกับผูบริหารระดับรองลงมา 

 2)   หนาที่ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล 
       หนาที่ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล ประกอบดวยงานดานการสรรหาและบรรจุ

แตงตั้งพนักงาน จายเงินเดือนและคาตอบแทน รวมทั้งการจัดสวัสดิการและการฝกอบรมใหกับ
พนักงาน 

       หนาที่ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล เร่ิมตั้งแตการวางแผนความตองการดานแรงงาน 
การกําหนดขีดความสามารถของพนักงาน วิเคราะหถึงงานที่จะตองปฏิบัติในแตละตําแหนง แลวจึง
ทําการรับสมัครพนักงาน ทําการคัดเลือกผูที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมใหเขามา
ทํางานกับองคกร ทําการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่เหมาะสมกับทักษะและความชํานาญของ
บุคคลผูนั้น จายคาจางและคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน และทําการวัด
และประเมินผลประสิทธิภาพของพนักงานเปนประจํา จัดเก็บและบํารุงรักษาขอมูลของพนักงานให
ถูกตองสมบูรณตลอดเวลา ทําการสรางโปรแกรมการฝกอบรม และทําการพัฒนาและฝกอบรม
พนักงานเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู และใหไดรับทักษะใหมๆ ตามสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 3)   หนาที่ดานการจัดซื้อและการจัดการสินคาคงคลัง 
       การจัดซื้อแบงออกไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรกเปนการซื้อมาเพื่อใชภายในองคกร

เอง หรือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา และประเภทที่สองเปนการซื้อมาเพื่อขายตอ หนาที่ในการ
จัดซื้อประกอบดวย การตรวจสอบคําสั่งซื้อ การสืบราคา การวิเคราะหเปรียบเทียบราคา การ
พิจารณาเลือกซื้อกับผูขายที่เหมาะสม การออกใบสั่งซื้อ และการตรวจรับสินคา ผูมีหนาที่ในการ
จัดซื้อตองทําการคนหาขอมูลผูขายที่ขายสินคาใหไดในราคาที่ต่ําสุด แตเปนสินคาที่มีคุณภาพดีและ
ตรงตามมาตรฐานที่ตองการ มีกําหนดการสงมอบสินคาไดทันตามกําหนดเวลาที่จะตองใชงาน และ
ทําการวิเคราะหหาปริมาณที่เหมาะสมในการจัดซื้อแตละครั้งเพื่อควบคุมตนทุนของสินคาใหไดต่ํา
ที่สุด 

       สวนหนาที่ในการจัดการสินคาคงคลัง ไดแก การควบคุมดูแลปริมาณวัตถุดิบใหมี
เพียงพอตอการผลิต และมีปริมาณสินคาที่เพียงพอตอการขาย การรักษาปริมาณสินคาคงเหลือใหต่ํา
ที่สุดเพื่อเปนการประหยัดตนทุนขององคกร การรักษาคุณภาพของสินคา การกําหนดมาตรฐานของ
สินคา รวมถึงการบรรจุหีบหอ การจัดสงสินคาใหแกลูกคา และการจัดทํารายงานสินคาคงคลัง 
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 4)   หนาที่ดานการผลิต 
       วัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจสิ่งหนึ่งคือ การผลิตสินคาหรือบริหารเพื่อเสนอขาย

ใหแกลูกคา ซ่ึงเปนกระบวนการที่สําคัญในการสรางรายไดใหแกองคกรธุรกิจ หนาที่ดานการผลิต
ประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญ 3 สวนคือ 

       (1)  การวางแผนการผลิต หมายถึง การวางแผนเพื่อใหไดมาซื้อทรัพยากรการผลิต และ
การวางแผนเพื่อใชทรัพยากรการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

       (2)  การดําเนินการผลิต หมายถึง การสั่งการดานการผลิต การกําหนดและจัดลําดับ
ขั้นตอนการผลิต รวมถึงการจัดกําลังคนและเครื่องมือ เพื่อใหการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

         (3)  การควบคุมการผลิต หมายถึง การควบคุมใหการผลิตบรรลุเปาหมายในดาน
ผลผลิต คุณภาพ ตนทุน และเวลาการสงมอบ  

       ส่ิงสําคัญที่ชวยสนับสนุนหนาที่ดานการผลิต คือ กลยุทธในการจัดการและควบคุม
กระบวนการผลิต รวมถึงระบบปฏิบัติการผลิตที่มีประสิทธิภาพ หลายองคกรกําลังพยายามที่จะ
สรางกรรมวิธีการผลิตแบบไรตะเข็บ(seamless) โดยการรวมระบบการผลิตที่ใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารหลายๆ ระบบเขาดวยกันเพื่อใหขอมูลที่สรางจากระบบหนึ่งสามารถ
นําไปใชไดทันทีกับระบบอื่น 

 5)   หนาที่ดานการขายและการตลาด 
       ในสภาวะปจจุบันที่องคกรธุรกิจมีการแขงขันกันอยางสูงมาก หนาที่ดานการขายและ

การตลาดจึงมีบทบาทสําคัญตอการสรางความสําเร็จขององคกรธุรกิจเปนอยางมาก อีกทั้งการตลาด
ยังชวยตองสนองตอความตองการของผูบริโภค ชวยพัฒนาเศรษฐกิจเนื่องจากการตลาดทําใหเกิด
การผลิตสินคาและบริการขึ้น ทําใหเกิดการจางแรงงานเพิ่มขึ้น ทําใหประชากรมีรายได และมี
อํานาจการซื้อมากขึ้น ซ่ึงมีผลตอเศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวม 

         หนาที่ดานการขายและการตลาด คือ การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อเสนอขายสินคา
หรือบริการใหแกลูกคา ดวยราคาที่ลูกคาเต็มใจจะซื้อดวยความพึงพอใจ หนาที่ดานการตลาดจึงตอง
ทําการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางการตลาดและตัวแปรทางการตลาดที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล
วา ลูกคาตองการสินคาแบบใด คุณภาพอยางไร และจะใชชองทางการจัดจําหนายอยางไร 

       การคนหาขอมูลความตองการของตลาดและแหลงลูกคาที่มีขีดความสามารถและมี
ความพึงพอใจที่จะซื้อเปนสิ่งที่ยากมาก จึงตองนําระบบสารสนเทศมาชวยในการวิเคราะหขอมูล
ทางการตลาด และประยุกตใชกับหนาที่ดานการขายและการตลาดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ
สรางรายไดใหแกองคกร 
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 6)   หนาที่ดานการเงินและบัญชี 
       หนาที่ดานการบัญชีและหนาที่ดานการเงินมีความเกี่ยวเนื่องกัน แตงในบางองคกร

ธุรกิจอาจแยกหนาที่ดานการบัญชีและดานการเงินออกจากกัน เพื่อความชัดเจนและความเหมาะสม
ในแตละองคกรธุรกิจ 

         หนาที่ดานการบัญชีและการเงินมีความเกี่ยวของสัมพันธกับหนาที่ในดานอื่นๆ ของ
องคกรธุรกิจเปนอยางมาก ตัวอยางเชน เมื่อลูกคาสั่งซื้อสินคาผานทางฝายขายและการตลาด และ
ไดรับสินคาเรียบรอยแลว ฝายบัญชีและการเงินก็มีหนาที่ออกใบแจงหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกคา 
หรือเมื่อฝายจัดซื้อส่ังซื้อสินคาจากผูขายและไดรับสินคาเรียบรอยแลว ฝายบัญชีและการเงินก็มี
หนาที่จายเงินคาสินคานั้น เปนตน 

       หนาที่ดานการเงิน คือ การบริหารจัดการสินทรัพยทางการเงินขององคกร ตลอดจนทํา
การรวบรวมขอมูลทางการเงินเพื่อวิเคราะหถึงผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุน แลวนําเสนอ
รายงานตอผูบริหารเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินเลือกลงทุนในดานตางๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร 

         หนาที่ดานการบัญชี คือ การบันทึกรายการคาตางๆ ของกิจการที่เกิดขึ้นเปนประจําทุก
วัน โดยบันทึกเรียงตามลําดับเวลาของการเกิดรายการนั้นๆ และบันทึกเปนบัญชีแยกประเภทตางๆ 
เชน บัญชีสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได คาใชจาย ลูกหนี้ และเจาหนี้ เปนตน การจัดทํารายการบัญชี
มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันใดวันหนึ่ง เพื่อใหเจาของกิจการไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงานวามีกําไรหรือขาดทุนเทาใดในรอบระยะเวลาที่กําหนด และใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารในดานการวางแผนควบคุมการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จสูงสุด 

         หนาที่ขององคกรธุรกิจแตละประเภท สามารถนําเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมา
ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกองคกรธุรกิจ 

 สัลยุทธ สวางวรรณ (2546) อธิบายวา เนื่องจากโครงสรางขององคกรหนึ่งประกอบดวย
หลายสวนที่มีจุดสนใจและความเชี่ยวชาญในการทํางานแตกตางกัน ดังนั้นจึงไมสามารถพัฒนา
ระบบสารสนเทศหนึ่งใหสามารถนําไปใชงานไดดีสําหรับงานทุกระดับในองคกร โครงสรางทั่วไป
ขององคกรแบงเปน 4 ระดับคือ ระดับกลยุทธ ระดับบริหาร ระดับผูชํานาญการ และระดับ
ปฏิบัติการ และแบงโครงสรางองคกรตามกลุมหนาที่การทํางานออกเปน 5 กลุม คือ กลุมการขาย
และการตลาด กลุมการผลิต กลุมการเงิน กลุมการบัญชี และกลุมทรัพยากรมนุษย ระบบสารสนเทศ
จะถูกสรางขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของงานทั้งหมดนี้ 

 ระบบสารสนเทศ ไดรับการแยกประเภทตามลักษณะการสนับสนุนหนาที่การทํางานของ
องคกรรวมทั้งระดับของผูที่ใชงานระบบนั้นในองคกร ซ่ึงมีดังนี้ 
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1) ระบบสารสนเทศสําหรับฝายขายและการตลาด 
       ฝายขายและการตลาด มีความรับผิดชอบในการขายบริการหรือผลผลิตที่องคกรผลิต

ขึ้นมาเพื่อการจําหนาย ฝายการตลาด รับผิดชอบในการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับบริการ
หรือสินคาที่องคกรผลิต คนหาความตองการของลูกคา วางแผนการผลิตบริการหรือสินคาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา และจัดการโฆษณาและจัดการกระตุนการขาย ฝายขาย  
รับผิดชอบในการติดตอกับลูกคา ขายบริการหรือสินคา รับการสั่งซื้อ และติดตามการขายจนเสร็จ
ส้ินกระบวนการ 

2) ระบบสารสนเทศสําหรับฝายการผลิต 
 ฝายการผลิตสินคา มีความรับผิดชอบในการผลิตสินคาและบริการใหแกองคกร  

กิจกรรมที่เกิดขึ้นไดแก   
(1) การวางแผน การพัฒนา และการบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก 
(2) การกําหนดเปาหมายการผลิต 
(3) การสอบถาม เก็บรักษา และความพรอมใชงานของวัสดุสําหรับการผลิต 
(4) การกําหนดตารางทํางานใหกับอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก การจัดหาวัสดุ  

และแรงงานเพื่อนํามาสรางเปนสินคาที่ตองการ 
 ระบบสารสนเทศสําหรับฝายผลิตสินคา สวนใหญประกอบดวยสวนที่เปนระบบสินคา

คงคลัง ขอมูลเกี่ยวกับวัสดุแตละชนิดในคลังสินคา เชน จํานวนวัสดุที่เสียหายเนื่องจากการขนสง  
หรือจํานวนวัสดุที่ไดรับทดแทนเนื่องจากการสั่งซื้อใหมหรือการสงคืน จะถูกปอนเขาสูระบบ  
แฟมขอมูลหลักของสินคาในคลังประกอบดวยขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุแตละชนิด รวมทั้ง
หมายเลขรหัสสินคา  คําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะวัสดุ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ส่ังซื้อ และจํานวนวัสดุ
ขั้นต่ําสุดที่จะตองมีในคลัง กอนที่จะตองสั่งซื้อคร้ังตอไป องคกรสามารถคาดเดาจํานวนวัสดุในการ
ส่ังซื้อแตละครั้งใหสอดคลองตามปริมาณการใชงานหรือเพื่อใหมีราคาต่ําสุด ระบบสามารถสราง
รายงานจํานวนวัสดุแตละชนิดที่มีอยูในคลัง จํานวนวัสดุแตละชนิดที่ส่ังซื้อ หรือวัสดุที่จะตองสั่งมา
ทดแทน 

3) ระบบสารสนเทศสําหรับฝายการเงินและบัญชี 
 ฝายการเงิน มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการเงินของ

องคกร ฝายการบัญชี รับผิดชอบในการรักษาและจัดการรายการและหลักฐานเกี่ยวกับการเงินของ
องคกร เชน ใบเสร็จรับเงิน รายการชําระเงิน การเสื่อมราคา และรายการชําระคาตอบแทน   
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4) ระบบสารสนเทศสําหรับฝายทรัพยากรมนุษย 
 ฝายทรัพยากรมนุษย รับผิดชอบในการสรางความสนใจ การพัฒนา และการสงวน

รักษาบุคลากรขององคกร ระบบสารสนเทศสําหรับฝายทรัพยากรมนุษย สนับสนุนในการเลือกสรร
บุคลากร จัดการรักษาระเบียนขอมูลบุคลากรใหมีความสมบูรณ และสรางสรรกิจกรรมที่กระตุนให
บุคลากรเกิดความคิดสรางสรรและทักษะในการปฏิบัติงาน 

 
2.5 การบริการ ณ จุดขาย 

 ปทมาพร เย็นบํารุง (2547) อธิบายวา ระบบบริการ ณ จุดขาย หมายถึง การใชระบบ
คอมพิวเตอรทดแทนการคํานวณ หรือการใชเครื่องคิดเงินในการบันทึกรายการขายสินคาหรือการ
ใหบริการ ณ จุดที่เกิดรายการ ระบบนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเงินสด ณ จุดขาย และ
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงจํานวนสินคาคงคลังหรือเชื่อมตอกับระบบสินคาคงคลัง นอกจากนี้
ยังสามารถพิมพสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการขายได  

 ความสําคัญของระบบบริการ ณ จุดขาย 
1) ลดเวลาในการใหบริการลูกคา 
2) ใหบริการลูกคาไดสะดวก คลองตัว 
3) เขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของไดรวดเร็ว 
4) ชวยการบริหารสินคาคงคลัง 
5) สนับสนุนการแขงขันทางการคา 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 จรรยา  ล้ิมจีระจรัส (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบจัดการสินคาคงคลังสําหรับ
รานคาปลีก กรณีศึกษารานพลพาณิชย พบวาเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และ
ทดแทนระบบงานเดิมที่ใชการจดบันทึกบนกระดาษ ซ่ึงยากตอการคนหาหรือนําขอมูลมาใช การ
ติดตอและซื้อสินคาจากซัพพลายเออร สามารถนํามาใชแทนระบบเดิมไดทันที อํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน แกปญหาที่มีอยูไดอยางครบถวน ทั้งยังผลิตรายงานที่ตองการได ระบบการขาย  
ไดนํามาใชสําหรับการเบิกจายสินคาเพื่อการขาย แตควรมีการนําระบบไปพัฒนาเปนระบบขาย ณ 
จุดขาย จึงตองอาศัยเวลาการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานในระบบแบบเดิมใหเขากับการใชงาน
ของระบบใหม จึงจําเปนตองใชระบบติดตอและขายสินคาใหแกลูกคานี้รวมกับการบันทึกบน
กระดาษ 
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 ไพบูลย  วุฒิศิริศาสตร (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลัง
อะไหลยนต รานยนตศิลป จังหวัดลําปาง อธิบายวา การควบคุมสินคาคงคลังเปนสิ่งสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจในปจจุบัน จําเปนตองเฝาติดตามดูระดับสินคาคลังอยูเสมอ เพื่อจัดหาใหมีจํานวน
สินคาที่เพียงพอตอการจําหนายใหลูกคา การมีสินคาคงคลังในระดับสูงจะทําใหผลตอบแทนจาก
การลงทุนนอยลง และการที่มีสินคาคงคลังต่ําเกินไป อาจทําใหเกิดปญหาสินคาขาดมือ  ทําให
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจลดลง ดังนั้น การมีสินคาคงคลังต่ําหรือสูงเกินไปยอมไม
กอใหเกิดดผลดีตอการดําเนินงานของธุรกิจ จากการพัฒนาระบบไดมีการทดสอบระบบจากกลุม
ตัวอยาง 3 กลุมคือ พนักงานขาย ผูจัดการ ผูดูแลระบบ ซ่ึงผลที่ไดจากการประเมิน มีความพอใจอยู
ในระดับดี สามารถใหความถูกตองในการประมวลผลหลังการใชงาน รายงานมีความสมบูรณ ชวย
ลดขั้นตอนในการทํางานปจจุบัน  และสามารถนําระบบไปประยุกตใชงานไดจริง   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


