
 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสําหรับพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลป จากการศึกษา
พบวามีแนวความคิด  ทฤษฎีตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

2.1) ขอมูลและสารสนเทศ 
2.2) ฐานขอมูล 
2.3) ระบบสินคาคงคลัง 
2.4) เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
2.5) กระบวนการผลิตของโรงงานเส้ือแจก็เก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน 

2.1 ขอมูลและสารสนเทศ 
จีราภรณ  รักษาแกว (2538) อธิบายวา ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ ท่ีอยูในธรรมชาติ 

เปนกลุมลักษณะแทนปริมาณ ท่ียังไมไดผานการประมวลผล ทายท่ีสุดของขอมูลก็คือ วัตถุดิบของ
สารสนเทศ ไดแก ขอมูลตางๆ ท่ีไดรับการประมวลผลแลวดวยวิธีการตางๆ เปนความรูท่ีตองการ
สําหรับนําไปใชทําประโยชน 

สุมาลี เมืองไพศาล (2531) ใหความหมายของขอมูล (Data) วาหมายถึงขอเท็จจริงตางๆ ท่ีมี
อยูในธรรมชาติเปนกลุมสัญลักษณแทนปริมาณหรือการกระทําตางๆ ท่ียังไมผานการประมวลผล 
ขอมูลอาจจะอยูในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือหรืออาจกลาวไดวา ขอมูลเปนวัตถุดิบของขาวสาร 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลตางๆ ท่ีไดรับการประมวลผล แลวดวยวิธีการ
ตางๆ เปนความรูท่ีตองการสําหรับใชทําประโยชน เปนสวนผลลัพธหรือเอาทพุทของระบบการ
ประมวลผลขอมูลเปนส่ิงซ่ึงส่ือความหมายใหผูรับเขาใจ และสามารถนําไปกระทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะได หรือเพื่อเปนการย้ําความเขาใจท่ีมีอยูแลวใหมีมากยิ่งข้ึน และเปน
ผลลัพธของระบบสารสนเทศ 

สัลยุทธ  สวางวรรณ (2546)  อธิบายวา ระบบสารสนเทศในทางดานเทคนิคหมายถึง กลุม
ของระบบงานที่ประกอบดวยฮารดแวรหรือตัวอุปกรณ และซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ท่ีทําหนาท่ีรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจายขอมูลขาวสารเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและ
การควบคุมภายในองคกร นอกจากนี้ยังชวยบุคลากรในองคกรนั้นในการประสานงาน การวิเคราะห
ปญหา การสรางแบบจําลองวัตถุท่ีมีความซับซอน และการสรางผลิตภัณฑใหมๆ   
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กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศประกอบดวย  กิจกรรม 3 ชนิด คือ  การนําขอมูล
เขาสูระบบ  การประมวลผล  และการนําเสนอผลลัพธ การนําขอมูลเขาสูระบบ (input) จัดการ
รวบรวมขอมูลจากสวนตางๆ ขององคกร  หรือจากส่ิงแวดลอมภายนอกองคกร  การประมวลผล 
(processing) ทําหนาท่ีปรับเปล่ียนขอมูลท่ีนําเขามาใหอยูในรูปแบบท่ีมีความหมายตอองคกร  ซ่ึง
สามารถนําไปใชงานได  การนําเสนอผลลัพธ (output) จัดการนําขาวสาร หรือขอมูลท่ีผานการ
ประมวลผลแลว  ไปเสนอใหแกผูใชตามความเหมาะสมหรือนําไปสงตอใหกับสวนอ่ืน ซ่ึงตองนํา
ขาวสารนี้ไปใชงานตอไป   

ระบบสารสนเทศในมุมมองธุรกิจ  คือ  กระบวนการแกปญหาที่มีการจัดโครงสรางอยางดี  
สอดคลองตามเทคโนโลยีขาวสารที่นํามาใช  เพื่อตอบสนองความทาทายท้ังหลายจากส่ิงแวดลอม
ขององคกร  ผูบริหารตองมีความเขาใจโครงสรางขององคกร  กระบวนการบริหารงาน  เทคโนโลยี
ขาวสาร  และความสามารถในการนําเสนอกระบวนการแกปญหา 

 
2.2 ฐานขอมูล 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ (2542) ไดอธิบายวา ฐานขอมูล คือการจัดเก็บ
ขอมูลอยางมีระบบ และความสัมพันธระหวางขอมูลประกอบดวย รายละเอียดของขอมูลท่ีเกี่ยวของ
กัน ซ่ึงถูกนํามาใชงานดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการเพิ่มขอมูล การลบ การแกไข การเรียกดูขอมูล เชน 
ดานสถาบันการศึกษา จะมีฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ ขอมูลอาจารย ขอมูลนักศึกษา และขอมูล
เจาหนาท่ี เปนตน ซ่ึงขอมูลเหลานี้จัดเก็บไวอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการจัดการและเรียกใช
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ศิวัช  กาญจนชุม  และ วิชาญ  หงษบิน (2542) อธิบายวา  ฐานขอมูล  หมายถึง  กลุมของ
ขอมูลท่ีถูกรวบรวมเขาไวดวยกัน  โดยครอบคุลมรายละเอียดตางๆ เชน ในสํานักงานก็จะรวบรวม
ขอมูลต้ังแตหมายเลขโทรศัพทของผูท่ีมาติดตอจนถึงการเก็บเอกสารทุกอยางของสํานักงาน  ซ่ึง
ขอมูลจะมีสวนท่ีสัมพันธกันและเปนท่ีตองการออกมาใชใหเปนประโยชน  ขอมูลนั้นอาจจะ
เกี่ยวกับบุคคล  ส่ิงของ  สถานท่ี  หรือเหตุการณใดๆ ท่ีเราสนใจศึกษา  ซ่ึงขอมูลอาจจะไดมาจาก
การสังเกต  การนับหรือการวัด  และขอมูลอาจเปนไดท้ังตัวเลขหรือขอความก็ได  ท่ีสําคัญคือขอมูล
จะตองเปนส่ิงท่ีเปนความจริง  รายละเอียดของขอมูลตางๆ  ตองนํามาเช่ือมโยงสัมพันธกันใหตรง
ตามท่ีตองการ  เพื่อสะดวกในการคนหาและกรอกขอมูลเพิ่มเติม 
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2.3 ระบบสินคาคงคลัง 
การทํางานของระบบสินคาคงคลังนั้นเกิดข้ึนจากหลายระบบยอยดวยกัน เชน ระบบจัดการ

ความปลอดภัย ระบบวิเคราะหการขาย ระบบใบส่ังซ้ือ ซ่ึงแตละระบบทํางานอยางสัมพันธกัน โดย
ระบบสินคาคงคลังนั้น จะชวยจัดการควบคุมเกี่ยวกับจํานวนสินคาท่ีอยูในคลังสินคา และราคาทุน
ของสินคาท่ีอยูในคลังเพื่อสามารถทําการคํานวณตาง ๆ ไดในภายหลัง 

การบริหารสินคาคงเหลือ วัตถุประสงคของการบริหารสินคาคงเหลือคือ มีสินคาใน
ปริมาณท่ีถูกตอง ในเวลาและสถานท่ีท่ีถูกตองเพ่ือ 

1. ใหเกิดการดําเนินการอยางตอเนื่อง  
2. สรางยอดขายใหไดสูงสุด 
3. ปองกันสินคาคงคลังเส่ือมสภาพหรือลาสมัย 
4. การลงทุนในสินคาคงเหลือใหตํ่าท่ีสุด 
โดยวิธีการควบคุมสินคาคงเหลือนั้นสามารถแบงวิธีการออกเปนวิธีตาง ๆ หลายวิธีเชนการ

สังเกตดวยสายตาคือสังเกตดวยตนเอง แตโดยวิธีท่ีซ่ึงการนําเอาระบบสารสนเทศเขามาใชควบคุม
นั้นจะมีทําใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ซ่ึงในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปนั้นเปนการบริหาร
จัดการวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสินคาซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับสินคาคงคลัง 

 
2.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วรเชษฐ กาญจนคูหา (2549) ไดศึกษาเกี่ยวกับแผนกลยุทธการตลาดของโรงงานทําเส้ือ
แจกเก็ตเพื่อศึกษาลักษณะอุตสาหกรรมการทําเส้ือสําเร็จรูปในประเทศไทยวามีลักษณะการเนินการ
เปนเชนไร และมีแนวโนมในอนาคตเปนเชนไรเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในเมืองจังหวัด
เชียงใหมในการซ้ือและใชงานเส้ือแจกเก็ตเพื่อทําแผนกลยุทธในการขยายกลุมลูกคาโดยสามารถ
เขาถึงลูกคาไดโดยตรง เพื่อทําใหมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน เพื่อสรางแผนกลยุทธในการแขงขันกับ
คูแขงท่ีมีอยูในตลาด แตจากการศึกษานั้นพบวา การท่ีจะดําเนินการตามแผนกลยุทธไดนั้น 
จําเปนตองมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเขามาใชกอนจึงจะสามารถ
ดําเนินการข้ันตอไปได 

วรินทิพย  วิริยะนราทิพย (2550)  ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับบริษัท 
ซูม เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงไดพัฒนาระบบเพื่อการจัดการในหลายสวนงานเพื่อครอบคลุมการจัดการ
สาขายอยของบริษัท ซ่ึงในการศึกษาเนนเร่ืองการวิเคราะหการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ  โดยมีการออกแบบพัฒนาฐานขอมูลของสินคา  รวมไปถึงการออกแบบฐานขอมูลท่ี
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เกี่ยวของกับการจัดการเพื่อใหครอบคลุมธุรกิจท้ัง 2 สาขา  ผลท่ีไดรับ  จะเปนขอมูลการขาย  
ยอดขาย  เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคาและการจัดการของบริษัท และใชเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบอ่ืนๆ ตอไป  
 
2.5 กระบวนการผลิตของโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพนู 

ลําดับของการผลิตภายในโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวดัลําพนู สามารถอธิบายได
ดังรูปท่ี 2.1 ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.1 กระบวนการผลิตของโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวดัลําพูน 
 

1. รับการสั่งสินคาจากลูกคา 

2.ทําการสั่งวัตถุดิบในการผลิต 

4.1 พนักงานบันทึกขอมูลอะไหล 4.2 พนักงานบันทึกขอมูลอุปกรณ
และเครื่องจักร 

5.พนักงานตัดเย็บทําการผลิต 

3. พนักงานตัดอะไหลเพ่ือเขาสู
คลังสินคา 

6. ตรวจสอบสินคากอนสงมอบ 

7. สงมอบสินคา 
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จากรูปสามารถอธิบายกระบวนการผลิตไดดังนี้ 
1. กระบวนการที่ 1 ทางโรงงานจะรับรายการสั่งสินคาจากลูกคาซ่ึงจะกําหนดวันเวลาท่ีเร่ิม

และจํานวนวันท่ีใชในการผลิตซ่ึงเปนวันสงมอบสินคา 
2. กระบวนการที่ 2 เม่ือทราบจํานวนของรายการสินคาทางโรงงานจะตรวจสอบวามีอะไหล

ซ่ึงเปนวัตถุดิบในคลังสินคาอยูหรือไมหากเปนสินคาท่ีเคยส่ังเปนประจํา ซ่ึงหากขาดหรือ 
เปนสินคาใหมก็จะทําการส่ังวัตถุดิบเพิ่มเติม 

3. กระบวนการที่ 3 เม่ือวัตถุดิบมาถึงโรงงานพนักงานท่ีทําหนาท่ีผลิตอะไหลจะทําการตัดผา
เพื่อผลิตเปนอะไหลเก็บไวในคลังสินคา 

4. กระบวนการท่ี 4.1 และ4.2 พนักงานบันทึกขอมูลจะบันทึกขอมูลโดยจดลงในสมุดเพื่อ
บันทึกจํานวนอะไหลท่ีมีอยูในคลัง พรอมท้ังตรวจสอบอุปกรณและเคร่ืองจักรท่ีใชในการ
ผลิตสินคาชนิดนั้น โดยพนักงานตัดเย็บจะทําการบันทึกการเบิกอะไหลท่ีพนักงานบันทึก
ขอมูลเพื่อเบิกอะไหลในคลังสินคากับพนักงานคลังสินคาตอไป 

5. กระบวนการที่ 5 พนักงานตัดเย็บจะเบิกอะไหลจากพนักงานคลังสินคาซ่ึงไดรับใบส่ัง
อะไหลตามที่พนักงานบันทึกขอมูลไดบันทึกไว และทําการผลิตสินคา ซ่ึงรูปแบบการ
ทํางานของโรงงานในปจจุบัน พนักงานสวนใหญของโรงงานจะเปนกลุมแมบานใน
หมูบานท่ีมารับงานตัดเย็บกลับไปทําท่ีบาน 

6. กระบวนการที่ 6 พนักงานตรวจสอบสินคา จะทําการตรวจสอบสินคากอนสงมอบใหกับ
ลูกคาซ่ึงจะมีการตรวจสอบขอผิดพลาดตาง ๆ รวมถึงสินคาท่ีเสียหายจะบันทึกไวในสมุด 
ถึงจํานวนของอะไหลท่ีชํารุดเสียหายโดยพนักงานบันทึกขอมูล และจะทําการปรับ
พนักงานท่ีทําอะไหลชํารุดเสียหาย 

7. กระบวนการท่ี 7 เม่ือสินคาไดทําการตรวจสอบและแกไขเรียบรอยแลวก็จะทําการสงมอบ
สินคาใหกับลูกคา 

 


