
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา” ผู

คนควาไดศึกษาข้ันพื้นฐานจากเอกสารที่เกี่ยวของ โดยไดสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 

2.1 ระบบสารสนเทศ  
(กิติ ภักดีวัฒนะกุล 2546) ระบบสารสนเทศ เปนการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มาใช

ในการเก็บรวบรวม  และเผยแพรขอมูลขาวสารจากสภาพแวดลอมและการปฏิบัติงานขององคกร 
โดยเปล่ียนขอมูล (Data) เปนสารสนเทศ (Information) ท่ีเปนประโยชนการสนับสนุนการทํางาน 
การตัดสินใจ การส่ือสาร การประสานงาน การควบคุม การวิเคราะห และการกําหนดวิสัยทัศนของ
องคกร 
 
2.2 ประเภทของสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศท่ีใชในองคกร สามารถแบงเปน 6 ประเภท  คือ 
1) ระบบการประมวลผลทางธุรกิจ (Transaction Processing System : TPS) 

ระบบการประมวลผลทางธุรกิจ มักเปนการประมวลผลตอวัน เชน การรับ – จาย
บิล ระบบควบคุมสินคาคงคลัง ระบบรายรับ – จายสินคา ระบบนี้เปนระบบสารสนเทศลําดับแรกท่ี
ไดรับ การพัฒนาใหใชกับเครื่องคอมพิวเตอรลักษณะเดนของระบบ TPS คือ การทําใหเคร่ือง
คอมพิวเตอรทํางานงาย ไมยุงยาก ซับซอน ซ่ึงระบบนี้เกือบท้ังหมดใชการประมวลผลแบบ
ออนไลน และส่ิงท่ีองคกรจะไดรับเม่ือใชระบบนี้คือ ลดจํานวนพนักงาน องคกรจะมีการบริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว  ลูกคามีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 

2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System : MIS) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คือ ระบบท่ีเกี่ยวของกับผูบริหารท่ีตองการ การ

ประมวลผลของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหประโยชนมากกวาการชวยงานแบบตอวัน MIS จึงมี
ความสามารถในการคํานวณเปรียบเทียบ  การคํานวณเปรียบเทียบขอมูล  ซ่ึงมีความหมายตอการ
จัดการและการบริหารงานเปนอยางมาก ระบบนี้ยังสามารถสรางสารสนเทศท่ีถูกตองทันสมัย 
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3) ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ หมายถึง ระบบที่ทําหนาท่ีจัดเตรียม

สารสนเทศ เพื่อชวยในการตัดสินใจ หากเปนการใชโดยผูบริหารระดับสูง เรียกวา “ระบบ
สนับสนุนการตัดสินในเพื่อผูบริหารระดับสูง” (Executive Support System : ESS) บางคร้ัง
สารสนเทศที่ TPS และ MIS ไมสามารถชวยใหผูบริหารตัดสินใจไดจําเปนตองพัฒนาระบบชวย
ตัดสินใจ DSS ข้ึน เพื่อชวยในการตัดสินใจภายใตผลสรุปและการเปรียบเทียบขอมูลจากแหลงอ่ืน 
ท้ังภายในและนอกองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อชวยในการตัดสินใจที่ไมไดคาดไวลวงหนา เชน 
การตัดสินใจเกี่ยวกับการรวมบริษัท การขยายโรงงานใหม เปนตน 

4) ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับสูง (Executive Information System : EIS)  
ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับสูง คือ MIS ประเภทพิเศษท่ีถูกพัฒนาสําหรับ

ผูบริหารระดับสูง โดยเฉพาะชวยใหผูบริหารระดับสูงท่ีไมคุนเคยกับเคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถใช
ระบบสารสนเทศไดงายข้ึน โดยใชเมาสเล่ือนหรือจอภาพแบบสัมผัส เพื่อเช่ือมโยงขาวสารระหวาง
กันทําใหผูบริหารไมตองจําคําส่ัง 

5) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System : OAS) 
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ใชบุคลากรนอยท่ีสุด โดย

อาศัยเคร่ืองมือแบบอัตโนมัติและระบบส่ือสารเช่ือมโยงขาวสารระหวางเคร่ืองมือเหลานั้นเขา
ดวยกัน OAS มีจุดมุงหมายใหเปนระบบท่ีไมใชกระดาษขาวสารถึงกันดวยขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Data Interchange) แทน ซ่ึงมีรูปแบบในการใชงาน 2 ลักษณะ คือ 

(1) รูปแบบของระบบงานพิมพและการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก การ
ส่ือสารดวยขอความ E – mail , FAX 

(2) รูปแบบการประชุมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เชน การประชุมทางไกล
แบบมีแตเสียง (Audio Conferencing) การประชุมทางไกลแบบมีท้ังภาพและเสียง (Video –
Conferencing) 

6) ระบบผูเช่ียวชาญ (Artificial Intelligence / Expert System : AI/ES) 
ระบบผูเช่ียวชาญ หมายถึง ระบบท่ีทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรกลายเปนผูเช่ียวชาญ

ในสาขาใดสาขาหน่ึงคลายกับมนุษย ระบบนี้ไดรับความรูจากมนุษยผูเช่ียวชาญในสาขาใดสาขา
หนึ่งเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถวิเคราะหเหตุผล เพื่อตัดสินใจ ความรู
ท่ีเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรนี้ประกอบดวย ฐานความรู (Knowledge Bass) และกฎขอวินิจฉัย 
(Inference Rule) ซ่ึงเปนความสามารถเฉพาะท่ีทําใหระบบคอมพิวเตอรสามารถตัดสินใจไดเอง เชน 
การวินิจฉัยความผิดพลาดของรถจักรดีเซลไฟฟาโดยใชคอมพิวเตอร 
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2.3 ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจําแนกตามผลลัพธ 
1) ระบบสอบถามขอมูล (File Drawer System)  

เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีงายท่ีสุด โดยใชการสืบคน ขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ  ตัวอยาง : การตรวจสอบยอดเงินกอนการเบิก ATM 

2) ระบบวิเคราะหขอมูล (Data Analysis System)   
เปนระบบท่ีชวยในการวิเคราะห เพื่อใหผูใชสามารถตัดสินใจงายข้ึน เชน การหา

ผลรวม การสรุปผลขอมูล ตัวอยาง : การใชโปรแกรม Spreadsheet ในการสรางและวิเคราะห
แบบจําลองตางๆ 

3) ระบบวิเคราะหสารสนเทศ (Analysis Information System)   
เปนระบบที่ใชในการวิเคราะหและวางแผน โดยวิเคราะหจากแบบจําลอง และ

ขอมูลหลาย แหลง ตัวอยาง : การเปรียบเทียบแนวโนมการขยายตัวของสินคาของบริษัท 
เปรียบเทียบกับยอดรวมของท้ังตลาด 

4) แบบจําลองดานการบัญชี (Accounting Model)  
เปนแบบจําลองสําหรับงานวางแผนและจัดทํางบประมาณเชน แบบจําลองการทํา

งบดุล บัญชีรายได รวมถึงแบบจําลองท่ีมีสถานการณคลุมเครือ ไมแนนอน ตัวอยาง: การประมาณ
การงบประมาณท่ีตองการคาดคะเนอัตราเงินเฟอ 

5) แบบจําลองการนําเสนอ (Representational Model)  
เปนแบบจําลองท่ีใชทํานายผลลัพธจากการตัดสินใจ หรือนําเสนอพฤติกรรม 

(Behavior) ของระบบในชวงเวลาตาง ๆ โดยอาศัยเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกอนหนาประกอบการ
ตัดสินใจ  

6) แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Optimization Model)   
เปนการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อชวยใหผูตัดสินใจสามารถวิเคราะห  

และประเมินทางเลือกในการตัดสินใจตาง ๆ เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดตามตองการของผูตัดสินใจได 
โดยสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก 

(1) การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยการวิเคราะหดวยสูตร 
เปนการใชแบบจําลองเพ่ือชวยในการวิเคราะหและคํานวณทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  

เชน  แบบจําลองสําหรับจัดการสินคาคงคลัง โดยอาศัยสูตรเพ่ือหาจุดส่ังซ้ือวัตถุดิบ  และปริมาณ
สินคาคงคลังท่ีเหมาะสม 

(2) การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรับปญหาท่ีมีจํานวนทางเลือกนอย  
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การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดนี้อาจจะไมใชการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร
โดยตรงเนื่องจากจํานวนทางเลือกท่ีมีนอยนั่นเอง  แตอาจจะอาศัยเทคนิค  2 ประการ  คือตารางการ
ตัดสินใจ (Decision Table) และแผนภาพการตัดสินใจแบบตนไม (Decision Tree) 

(3) การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยใชอัลกอรึทึม 
เปนแบบจําลองท่ีใชหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกท่ีมีเปนจํานวนมาก  โดย

อาศัยการพัฒนาแบบจําลองทีละข้ันตอน แบบจําลองประเภทนี้ ไดแก แบบจําลองโปรแกรมเชิงเสน 
(Linear Programming Model) แบบจําลองการโปรแกรมเปาหมาย  (Goal Programming Model) 
และแบบจําลองขายงาย (Network Model) 

(4) การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดดวยการจําลองสถานการณ (Simulation) 
เปนการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยอาศัยการจําลองสถานการณของการเลือก

ทางเลือกตาง ๆ ในการตัดสินใจ โดยแบบจําลองประเภทนี้ ไดแก แบบจําลองสถานการณความ
นาจะเปน แบบจําลองสถานการณท่ีมีความสัมพันธกับเวลา  แบบจําลองภาพเสมือนจริง และ
แบบจําลองเชิงวัตถุ 

(5) การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดดวยวิธีการฮิวริสติค (Heuristic) 
เปนการใชกฎอยางงาย ๆ เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุดสําหรับ

การแกไขปญหาท่ีมีความซับซอน แบบจําลองประเภทนี้ไดแก ระบบผูเช่ียวชาญ และการเขียน
โปรแกรมแบบฮิวริสติค (Heuristic Programming) 

7) ระบบใหคําแนะนํา (Suggestion Systems)   
เปนกระบวนการตอจากการคัดเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดี ท่ีสุด โดยให

คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการท่ีผูตัดสินใจควรดําเนินการ โดยระบบจะมีการจัดเก็บกระบวนการ
ตัดสินใจอยูในรูปแบบของกฏ โดยเลียนแบบกระบวนการตัดสินใจของผูเช่ียวชาญ กําหนด
แบบจําลองเชิงบรรยาย (Descriptive Models) ของกระบวนการตัดสินใจ และใชแบบจําลองแบบ 
Normative ชวยในการเรียบเรียงเหตุผลตาง ๆ เพื่อสรางเปนกฎ 
 
2.4 การตั้งราคา 

(ศุภร เสรีรัตน 2534) การต้ังราคาเปนสวนประสมทางการตลาด ท่ีแตกตางจากสวน
ประสมอ่ืนๆโดยตรง คือ การต้ังราคาจะเกี่ยวของโดยตรงกับรายรับของธุรกิจ  ขณะท่ีสวนประสม
ทางการตลาดอ่ืนๆ จะเกี่ยวของกับรายจายของกิจการเปนหลัก  พื้นฐานทางธุรกิจท่ีสําคัญท่ีเปน
ปจจัยหลัก อันจะสงผลกระทบโดยตรงตอการต้ังราคาคือ ตนทุนของธุรกิจ ซ่ึงจะสงผลตอเนื่องถึง
อัตรากําไรของกิจการ  และการต้ังราคาจะมีผลโดยตรงตามหลักเศรษฐศาสตรในการกําหนดจุด
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สมดุลระหวางอุปสงค และอุปทาน  ดังนั้นคําถามพื้นฐานท่ีตัดสินใจยากท่ีสุดของธุรกิจคือ จะต้ัง
ราคาสินคาเทาไหรจึงจะพอดี และ กอใหเกิดกําไรสูงสุด 

รูปแบบการกําหนดราคาสินคาแบบบวกกําไรสามารถทําไดโดยการศึกษาตนทุน
กิจการท้ังหมดบวกกําไรที่อยากไดตอป หรือ ตอเดือน ตามความเหมาะสมของกิจการ มาเฉล่ียลงใน
ประมาณการยอดขายสินคาในชวงเวลาท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะไดราคาเฉล่ียตอหนวยของสินคาท่ีจะ
กําหนดสูตลาดตอไป 
 
2.5 การกําหนดราคาโดยยึดตนทุนเปนหลัก (Cost-based Pricing) 

1) การกําหนดราคาแบบบวกเพ่ิมจากตนทุน  คือ  
วิธีกําหนดราคาโดยบวกกําไรท่ีตองการเขาไปกับตนทุน สามารถคํานวณงายและ

สะดวก ประมาณการยอดขายได วิธีนี้จะใชกรณีท่ีผูขายคํานึงถึงตนทุนมากกวาความตองการของ
ลูกคา 

(1) วิธีกําหนดราคาเพ่ือไดรับผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามเปาหมายหรือ ราคา
แบบผลตอบแทนเปาหมาย (Target Return Pricing) 

ราคา  = ตนทุนตอหนวย  +   อัตราผลตอบแทนท่ีตองการ  x  เงินลงทุน 
                                                    จํานวนหนวย 

ตัวอยางท่ี 1 กิจการแหงหนึ่งตนทุนตอหนวยสินคา 8 บาท คาดวาจะผลิตและ
ขายได 100,000 หนวย เงินลงทุน 900,000 บาท บริษัทตองการกําหนดราคาเพ่ือไดรับผลตอบแทน 
20% จากเงินลงทุน บริษัทควรต้ังราคาสินคาเทาใด 

 ราคา  =   7   บาท  +     .20   x   900,000  บาท 
100,000   หนวย 

=   8.80  บาท/หนวย 
วิธีการนี้เปนวิธีการตั้งราคาท่ีแพรหลายมากท่ีสุดเนื่องจากรูปแบบของการตั้ง

ราคาท่ีไมซับซอน  อยางไรก็ตามวิธีการตั้งราคาดังกลาวมีขอดอยคือ ราคาท่ีกําหนดอาจไมเหมาะสม
ตอกลุมเปาหมายของสินคา หรือราคาสูงเกินจุดเหมาะสมของสินคาจากการที่เราพยายามจัดสรร
ตนทุนและคาใชจายตางๆเฉล่ียลงเปนตนทุนของสินคาสูงเกินไป หรือ คาดหวังผลตอบแทนกําไร
สูงเกินไป สงผลใหลูกคารูสึกวาสินคาราคาแพงเกินไป และไมซ้ือสินคาในท่ีสุด หรือในทางตรงกัน
ขาม ราคาของสินคาท่ีกําหนดข้ึนดวยวิธีดังกลาวนั้นถูกเกินไปซ่ึงสงผลใหธุรกิจสูญเสียโอกาสใน
การทํากําไร ซ่ึงโดยมากแลวผูประกอบการมักจะไมกลาต้ังราคาสินคาของตนสูง อันเนื่องมาจาก
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ความเช่ือท่ีวาของถูกยอมขายไดท่ีปลูกฝงกันมาชานาน โดยมิไดคํานึงถึงวาในบอยคร้ังท่ีผูบริโภคมี
ความคิดวาสินคาท่ีราคาถูกเกินไปมักเปนสินคาท่ีคุณภาพไมดี 

2) การกําหนดราคาโดยบวกกําไรสวนเพิ่มเขาไวในราคาขาย  คือ 
เปนวิธีการต้ังราคาโดยบวกกําไรสวนเพ่ิมเขาไปในราคาขาย คิดเปนเปอรเซ็นต

ของราคาขาย ใชกันมากในการคาปลีกและการคาสง  วิธีนี้สะดวกในการเปรียบเทียบราคาขาย  ทํา
ใหสามารถเขาใจโครงสรางของตนทุน  ราคา  และกําไร  สามารถกําหนดรอยละสวนเพิ่มท่ีตองการ  
ซ่ึงการต้ังราคาวิธีนี้ ทําใหไมมีการแขงขันดานราคา ในกรณีท่ีบริษัทและคูแขงใชวิธีนี้เหมือนกัน 
และต้ังอัตรากําไรที่ตองการเทา ๆ กัน 

กําไรสวนเพิ่ม  คือ   จํานวนเงินท่ีบวกเพิ่มจากตนทุนสินคาเพื่อใหไดราคาขาย 
(1) อัตรากําไรสวนเพิ่มคิดเทียบกับราคาขายตอหนวย (Mark up selling price ) 

ราคา   =  ตนทุนสินคาตอหนวย 
  1 -  อัตรากําไรที่ตองการ 

ตัวอยางท่ี 2  รานจําหนายรองเทาแหงหนึ่ง  ตนทุนราคารองเทาคูละ  100  
บาท  เขาตองการกําไรประมาณ  50%  ของราคาขาย  เขาควรกําหนดราคาเทาใด 

ตนทุนตอหนวย  =   100   บาท   
ดังนั้น   ราคา      =    100        =    200   บาท 

                 1 -  0.5 
(2) อัตรากําไรสวนเพิ่มคิดจากตนทุน (Mark up on cost ) 

ราคา     =   ตนทุนตอหนวย  +   สวนบวกเพิ่มตอหนวย 
โดย  สวนบวกเพิ่มจากตนทุน =   ตนทุนตอหนวย   x    อัตรากําไร 

                                                                 100 
ตัวอยางท่ี  3   รานคาแหงหนึ่ง  สินคามีตนทุนตอหนวยหนวยละ  100  บาท  

ตองการกําไร  50%  จากตนทุน  ควรตั้งราคาขายเทาใด 
คํานวณ    สวนบวกเพิ่ม =  100  บาท  x    50       =   50   บาท 

                                                    100 
ดังนั้น               ราคา   =    100  +  50              =  150   บาท 

เนื่องจากวาการต้ังราคาวิธีทําใหไมมีการแขงขันดานราคา ในกรณีท่ีบริษัทและคูแขงใช
วิธีนี้เหมือนกัน และต้ังอัตรากําไรที่ตองการเทา ๆ กัน   อาจประสบปญหาคือ ขายสินคาไดนอยหรือ
ขายไมออก  จึงตองปรับตามราคาตลาดอีกคร้ังหนึ่ง  โดยผูประกอบการอาจเลือกทางใดทางหน่ึง 
ดังนี้   
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- เพิ่มปริมาณผลผลิตโดยขยายขนาดของการผลิตเพื่อใหตนทุนรวมเฉล่ียตอหนวย
ลดลง 

- ลดตนทุนการผลิตโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหสูงข้ึน 
- ลดอัตราผลกําไรใหตํ่าลง 
- ขายในราคาท่ีสูงกวาราคาตลาดโดยทําหีบหอใหสินคามองดูดีกวาสินคาของผูผลิต

รายอ่ืน 
 

2.6 ปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดนโยบายราคาขายปลีก 
1) การแขงขัน  ปจจัยสําคัญท่ีตองพิจารณาคือ ระดับราคาของคูแขงขัน  หากพิจารณา

จากคูแขงขัน โดยท่ัวไปจะสามารถกําหนดราคาขายปลีกไดดังนี้ 
1.1) กําหนดราคาสูงกวาคูแขงขัน 

(1) ตลาดเปาหมายจะตองเปนกลุมคนท่ีมีรายไดสูงกวา 
(2) คุณภาพของสินคาตองสูงกวาดวย และผูบริโภคจะตองเห็นความ

แตกตางนั้นอยางชัดเจน 
(3) กลยุทธ เชน การตกแตงภายในราน พนักงานขาย การโฆษณา 
(4) โปรแกรมทางการตลาดจะตองแตกตางจากคูแขงขัน 

1.2) กําหนดราคาตํ่ากวาคูแขงขัน 
(1) ขายสินคาท่ีใชตราของผูผลิตโดยท่ัวไป 
(2) รานคาปลีกประเภทนี้ มักจะเปนรานคาขายสินคาราคาถูก โดยอาจจะมี

บริการที่ใหลูกคานอย ไมเนนการตกแตงรานอยางหรูหรา 
(3) รานคาปลีกประเภทนี้ จะมีปริมาณการขายสูงมากกวาท่ีจะเปนกําไร

ข้ันตนตอหนวยสูง 
ส่ิงท่ีตองระวัง คือ หากแขงขันดวยราคาโดยที่ไมมีส่ิงอ่ืนเสนอแกลูกคา 

รานคาปลีกจะลดราคาสินคาลงมาไดถึงระดับหนึ่งเทานั้น และจะลดลงกวานั้นไมไดอีกแลว 
โดยเฉพาะหากเปนรายยอย หรือผูตามก็ยิ่งไมสมควรใชราคามาเปนตัวแขงขัน 

1.3) กําหนดราคาสินคาใหเทากับคูแขงขัน 
(1) สินคาประเภทเดียวกัน คุณภาพเหมือนกัน ขนาดของธุรกิจใกลเคียงกัน 

บริการเหมือนกัน 
(2) วัตถุประสงคเพื่อหลีกเล่ียงการแขงขันทางดานราคา 
(3) เปนสินคาท่ีผูบริโภคคุนเคยกับระดับราคานั้นเปนอยางดี 
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(4) เปนการต้ังราคาในตลาดท่ีมีผูขายนอยราย  ลักษณะตลาดแบบนี้ผูผลิตท่ี
มีอยูนอยรายจะตกลงราคารวมกัน 

2) กลุมของรายได 
(1) ปจจัยท่ีตองพิจารณาคือ ระดับรายไดของกลุมลูกคาเปาหมาย 
(2) บุคคลท่ีมีรายไดตํ่าจะใหความสนใจตอราคา 
(3) บุคคลท่ีมีรายไดสูงจะไมสนใจตอการจูงใจดวยราคา  

 


