
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด ผูศึกษาไดศึกษา
ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาประยุกตใชในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดตามหัวขอท่ีกําหนดตามลําดับดังนี้ 
 2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS)  
  2.2 ระบบฐานขอมูล (Database System) 
  2.3 การบริหารงานพัสดุ 
  2.4 การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS)  

  ประสงค ประณีตพลกรัง และคณะ(2541) ใหรายละเอียดวา ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ (Management Information System: MIS) เปนระบบเกี่ยวกับการจัดหาคนหรือขอมูลท่ี

สัมพันธกับขอมูล เพื่อการดําเนินขององคกร เชน การใช MIS เพื่อชวยเหลือกิจกรรมของลูกจาง 

เจาของกิจการ ลูกคา และบุคคลอื่นที่มาเกี่ยวของกับองคกร การประมวลผลของขอมูลจะชวย

แบงเบา ภาระการทํางานและยังสามารถนําสารสนเทศมาชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร หรือ 

MIS เปนระบบซ่ึงรวมความสามารถของผูใชงานและคอมพิวเตอรเขาดวยกัน โดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อใหไดมาซ่ึงสารสนเทศเพ่ือการดําเนินงานการจัดการ และตัดสินใจขององคกร หรือ MIS 

หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล และการสรางสารสนเทศข้ึนมาเพื่อชวยใน 

การตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม นอกจากนั้นยังชวยผูบริหารและพนักงานใน 

การวิเคราะหปญหา แกปญหา และสรางผลิตภัณฑใหม โดย MIS จะตองใชอุปกรณทาง

คอมพิวเตอร(Hardware)และโปรแกรม(Software) รวมกับผูใช(People ware) เพื่อกอใหเกิด

ความสําเร็จในการไดมาซ่ึงสารสนเทศท่ีมีประโยชน 

  ศักดา ศักดิ์ประภากร (2545)  ไดกลาววา MIS หรือ Management Information System คือ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ซ่ึงเปนระบบท่ีรวมผูใช เคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณตาง ๆ เขา
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ไวดวยกัน การจัดทําสารสนเทศหรือการจัดทําขอมูลท่ีผานการประมวลผล การคํานวณทางสถิติ

แลว โดยนําเสนอในรูปแบบตางๆ นั้น เชน รายงานสรุปยอดขาย รายงานผลการประชุม ฯลฯ  มี

จุดประสงคเพื่อสนับสนุนการทํางาน การจัดการ และการตัดสินใจในองคกร 

  2.1.1 บทบาทและความสําคญัของสารสนเทศในการบริหารงาน 
 พิชัย ตรรกบุตร (2548) ไดอธิบายไววา กระบวนการในการผลิตสินคา บริการดังกลาว เปน
เร่ืองมาจาก การศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศผานท่ีมีบทบาทตอ ระบบเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมตนน้ํา (Up streams) แบบด้ังเดิม มาประยุกตใชดวยกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
ประยุกต (Application) เพื่อใชติดตอส่ือสารภาคเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศท่ัวโลกไดตลอด 
24 ช่ัวโมงไมมีวันหยุด  ทําใหการลดข้ันตอนการคมนาคมขนสง โดยใชระบบเครือขายทางดวน
ขอมูล (Information highway) เชน   ทางดวนขอมูลจาก เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต และ 
เอ็กซทราเน็ต  มาลดตนทุนคาใชจาย ติดตอกับลูกคาหรืออุตสาหกรรมตอเนื่องท่ัวโลก (Down 
streams)  สามารถพัฒนาขีดความสามารถ ในการสรางพันธมิตรเครือขายธุรกิจ และเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถการแขงขันธุรกิจขามชาติไดงาย    เชนการประยุกตใชและพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม  
e-Business,  e-Learning, e-Commerce, e-Industry, e-Education ฯลฯ  ภายใตยุคปจจุบันและอนาคต 
ไมมีใครสามารถกําหนดทิศทางการผลิตการตลาดของสินคาสารสนเทศดังกลาว เพราะการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมรวดเร็ว จะตองมองภาพครอบคลุมท้ังระบบ เพราะอํานาจการทําหนาท่ี
ความมั่นคง ปลอดภัย ท่ีนาเช่ือถือ อยูท่ีวา นวัตกรรมเทคโนโลยี ทําใหตัวประมวลผลขอมูล 
(Information processors) ไดเปล่ียนพลังอํานาจจากสถาบันสูปจเจกชน  เชน ปจเจกชนสามารถใช
ยุทธศาสตร  จากฐานความรูสารสนเทศ เพื่อเขาถึง อํานาจเศรษฐกิจท่ีมาจากทุนทางปญญา มากกวา
เศรษฐกิจท่ีไดจากปจจัยการผลิตจากพื้นดิน   ท้ังนี้ เช่ือวา เศรษฐกิจโลก การปฏิบัติการทางการ
จัดการ กลยุทธการตลาด การยกเคร่ืองกระบวนการธุรกิจ สารสนเทศทางการจัดการ และการเรียนรู
เกี่ยวกับองคกรและศิลปะของความเปนผูนําเปนเร่ืองของแนวโนมอนาคต ท่ีจะตองศึกษาหา
ขอเท็จจริง ขอมูล สารสนเทศและความรูใหม ๆ 
  2.1.2 องคประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  MIS สามารถรวบรวมและสรุปขอมูลท่ีมีรายละเอียดตาง ๆ เพื่อสรางสารสนเทศใหกับ
ผูบริหารไมวาจะเปนการสรุปผล การวิเคราะห การวางแผน เปนตน การท่ีระบบสารสนเทศจะมี
ความสามารถดังกลาว จะตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ คือ 
  1. เคร่ืองมือในการสราง MIS ไดแก ฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) และ
ฐานขอมูล (Database) ฮารดแวร คือ ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีจําเปนในการประมวล
ซอฟตแวร คือ โปรแกรมคําส่ังท่ีใชในการรวมและสรุปขอมูลฐานขอมูล คือ การเก็บรวมรวมขอมูล
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ท่ีจําเปนไว ณ ศูนยกลางและสามารถนํามาใชในงานเม่ือมีความตองการได ขอมูลเปนหัวใจสําคัญ
ของ MIS ขอมูลท่ีดีนอกจากมีคุณสมบัติของความเช่ือม่ันถือไดแลวยังตองไดรับการจัดเก็บเปน
ระบบท่ีดีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็วไมซํ้าซอน อันจะทําใหกิจการดําเนินไปอยางไดผล 
  2. วิธีการหรือข้ันตอนการประมวลผล ไดแก ลําดับของการประมวลขอมูลภายในเคร่ือง
คอมพิวเตอร เพื่อสรางสารสนเทศท่ีตองการ ลักษณะท่ีสําคัญของการประมวลผลขอมูล คือ  
    2.1 ทําการประมวลผลขอมูลท่ัวไป 
    2.2 ใชขอมูลท่ีมีรายละเอียดมาก 
    2.3 ระยะเวลาในการใชขอมูลเปนระยะส้ันสวนมากใชกบัการปฏิบัติงานประจําวัน 
    2.4 ระบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชมักเปนระบบออนไลน (On-line 
Processing) ซ่ึงเปนวิธีการประมวลผลที่รับขอมูลเขาสูเคร่ืองคอมพิวเตอร แลวทําการประมวลผล
ทันที โดยไมมีการเก็บรอหรือสะสมขอมูลไวกอน 
  3. มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมูล ซ่ึงเปนฐานขอมูลนั้นเกิดจากความคิด
ท่ีตองการเก็บรวบรวมขอมูลไว เพื่อเปนศูนยกลางของขอมูลในการใชขอมูลรวมกันและชวยลด
ความซํ้าซอนของขอมูล 
  4. การแสดงผลลัพธ MIS จะจัดทําสารสนเทศซ่ึงจะจําเปนสําหรับผูบริหารที่จะใชใน     
การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ของธุรกิจหรือองคกร ผลลัพธจากระบบสารสนเทศตอง
สามารถเรียกใชงาน หรือแสดงผลไดรวดเร็วและมักอยูในรูปของรายงานแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนใน
รูปของตารางหรือการแสดงโดยใชกราฟ เชน กราฟเสน กราฟแทง กราฟกลม เปนตน 
  5. มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรขอมูล เพื่อควบคุมการทํางานระบบ ใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานของความตองการ MIS สําหรับองคกร 
 
2.2 ระบบฐานขอมูล (Database System) 
 จรณิต แกวกังวาน (2540) ใหความหมายของคําวาฐานขอมูลไวดังนี้ ฐานขอมูล (Database) 
คือการรวบรวมขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันและกําหนดรูปแบบการจัดเก็บอยางเปนระบบและมัก
จัดเก็บไวท่ีหนวยศูนยกลาง ท้ังนี้เพื่อใหผูใชหลายๆหนวยงานในองคกรสามารถเรียกใชขอมูลท่ี
จัดเก็บไวไดตามตองการของแตละหนวยงาน ซ่ึงอาจจะถูกเรียกใหใชไดเสมอและเปนขอมูลท่ีใช
เปนประจํา  

ดวงแกว สวามิศักดิ์ (2540) ไดกลาววา ฐานขอมูล คือโครงสรางสารสนเทศ (Information) 
ท่ีประกอบดวย entity หลายๆตัว ซ่ึงบรรดา entity เหลานั้นตองมีความสัมพันธกัน 
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  สมจิตร อาจอินทรและงามนิจ อาจอินทร (2542) ไดกลาววา ฐานขอมูลโดยท่ัวไปจะ
หมายถึง การรวบรวมขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันไวดวยกัน 
 
2.3 การบริหารงานพัสด ุ
  การบริหารงานสํานักงานนอกจากมนุษยจะเปนสวนสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีแลว  
จะพบวาพัสดุหรืออุปกรณสํานักงานก็มีบทบาทและมีอิทธิพลตอการทํางานของมนุษย โดยเปน
เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการทํางาน ประหยัดแรงงานและเวลา แมกระท่ังคาใชจาย แตหากไม
รูจักการใชงานอยางถูกตองจะกลายเปนดาบสองคม คือ กอใหเกิดความเสียหาย และเปนอันตราย
ตอพนักงานในสํานักงานได ดังนั้นการบริหารพัสดุหรือสํานักงานจึงเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนและ
สําคัญ และหนวยงานจึงจัดใหมีสวนงานท่ีดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสํานักงาน เรียกวา
ฝายจัดซ้ือหรือเจาหนาท่ีพัสดุ ซ่ึงจะมีหนาท่ีจัดซ้ือจัดหา ประมูลราคา คัดเลือกและประเมินผล
รวมถึงการส่ังซ้ือพัสดุตาง ๆ ภายในสํานักงาน 
  2.3.1 ความหมายของการบริหารพัสด ุ
  จิราภรณ คงจันทร (2551) ไดกลาวไววา พัสดุเปนของใชท้ังหมดท่ีใชในการบริหาร 
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ จะเกี่ยวพันกับการบริหารตาง ๆ หลายดาน ตองใชผูมีความรูและ
ประสบการณ ตลอดจนไดรับการฝกฝนมาโดยเฉพาะนอกจากน้ันจะตองไดรับความรวมมือจากทุก
ฝายโดยมีผูบริหารระดับสูงเปนผูสนับสนุนสําคัญ ขอบเขตของงานพัสดุ จําเปนตองพิจารณาตั้งแต
การรับหรือการไดมาซ่ึงพัสดุการนําไปใช และสุดทายคือการเส่ือมสภาพหรือหมดอายุการใชงาน 
ตองจําหนายออกจากบัญชีเพื่อหามาทดแทนใหมตอไป 
  2.3.2 ประเภทของพัสด ุ
  พัสดุแบงตามประเภทลักษณะการใชงาน เปน 2 ประเภท ใหญ ๆ คือ 
  1.  ครุภัณฑ เปนของใชท่ัวไป ลักษณะคงทนถาวร อายุการใชงานนาน เชน รถยนต  
โตะทํางาน เคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน 
  2.  วัสดุ เปนของใชส้ินเปลือง คือ ใชแลวหมดไป เชน กระดาษ ช้ินสวนหรืออะไหลดินสอ 
ปากกา ลวดเย็บกระดาษ เปนตน 
  2.3.3 หลักการสําหรับการจัดหาท่ีดีของเจาหนาท่ีพัสดุท่ีพึงกระทํา 
  1.  พัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจาง จะตองมีคุณภาพดี มีปริมาณท่ีถูกตอง สงของตรงตามกําหนดเวลา
และมีราคาท่ีเหมาะสม 
  2.   เจาหนาท่ีพัสดุ ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางโปรงใส เปดเผย เปนธรรม และตรวจสอบได 
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  3. ตองมีการกําหนดกระบวนการการทํางาน คือตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และการประหยัด 
  2.3.4 ขั้นตอนการบริหารงานพัสด ุ
  จากการพิจารณาการทํางานของนักวิชาการพัสดุ สามารถอธิบายการทํางานและข้ันตอน
การบริหารพัสดุ ไดเปน 5 ข้ันตอน คือ 
  1. การศึกษาความตองการใชพัสดุ 
  การกําหนดความตองการ เพื่อหาปริมาณและความตองการใชพัสดุในแตละชวงเวลา 
ท่ีตองการใช จะกําหนดเวลา ทุก 1 ปงบประมาณ การกําหนดความตองการเปนวิธีการประมาณการ
คาใชจาย เพื่อจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ อันเปนสวนหนึ่งของการควบคุม 
และการบริหารสํานักงานโดยรวม 
  2. การจัดซ้ือ 
  ผู ซ้ือหรือเจาหนา ท่ีพัสดุจะตองดํา เนินการจัดซ้ือ  โดยการยึดหลักการจัดซ้ือท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ ไดพัสดุตามเปาหมาย โดยใชตนทุนตํ่าและประหยัดท่ีสุด ดวยคุณสมบัติ
จํานวน เวลา ราคา ท่ีถูกตอง และสมเหตุสมผล หนวยงานหรือสํานักงานจึงใหความสําคัญกับการ
จัดซ้ือหรือจัดหาพัสดุกระบวนการจัดซ้ือ จะเปนไปตามขอบเขตการจัดซ้ือ กลาวคือ ประกอบดวย
การวางแผนการจัดองคการ การควบคุม การจัดระบบนําสง การรับและการตรวจรับพัสดุ และ 
การรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการจัดเก็บรักษาพัสดุคงคลังดวย 
  3. การนําไปใช 
  คือการเบิกใชพัสดุท่ีไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางมา เพื่อใหเปนไปตามข้ันตอนการจัดซ้ือ    
จัดจาง โดยการเบิกใชอาจจะมีการควบคุมการเบิกใชพัสดุ โดยการใชแบบฟอรมในการเบิกใช 
เพื่อใหระบบงานพัสดุเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว มีระเบียบ และตรวจสอบได 
  4. การควบคุมพัสดุ 
  ในการควบคุมพัสดุในปจจุบันนิยมเก็บบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร  โดยการใช
โปรแกรมควบคุมและรายงานผลแสดงความเคล่ือนไหวของการใชพัสดุ ทําใหการบริหารการ
ควบคุมพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกตอง 

5. การจําหนายพัสด ุ
  การจําหนายพัสดุเปนการตัดจําหนายพัสดุซ่ึงเกิดจากการชํารุดหรือการเส่ือมสภาพการใช
งานและเสียหายตามกาลเวลา เพื่อหาพัสดุอ่ืนมาทดแทนพัสดุท่ีเส่ือมสภาพ 
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2.4 การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) 

  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2551) ไดอธิบายไววา สินคาคงคลัง 
(Inventory) หมายถึงวัสดุหรือสินคาตางๆ ท่ีเก็บไวเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงาน อาจเปนการ
ดําเนินงานผลิต ดําเนินการขาย หรือดําเนินงานอ่ืนๆ สินคาคงคลังแบงไดเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 

1. วัตถุดิบ (Raw Material) คือส่ิงของหรือช้ินสวนท่ีซ้ือมาใชในการผลิต  
2. งานระหวางทํา (Work-in-Process) คือช้ินงานท่ีอยูในข้ันตอนการผลิตหรือรอคอยท่ีจะ 
3. ผลิตหรือรอคอยท่ีจะผลิตในข้ันตอนตอไป โดยท่ียังผานกระบวนการผลิตไมครบทุก

ข้ันตอนวัสดุซอมบํารุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คือช้ินสวนหรืออะไหล
เคร่ืองจักรท่ีสํารองไวเผ่ือเปล่ียนเม่ือช้ินสวนเดิมเสียหรือหมดอายุการใชงาน  

4. สินคาสําเร็จรูป (Finished Goods) คือปจจัยการผลิตท่ีผานทุกกระบวนการผลิตครบถวน
พรอมท่ีจะขายใหลูกคาได 

การบริหารสินคาคงคลัง หมายถึง 
- การเก็บทรัพยากรไวใชในปจจุบัน หรือในอนาคต เพื่อใหการดาํเนินการของ 

กิจการดําเนินไปอยางราบร่ืน ผานการวางแผนกําหนดปริมาณสินคาคงคลังท่ีเหมาะสม  
- การจัดการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับรายการสินคาในคลัง ต้ังแตรวบรวม จดบันทึก 

สินคาเขา-ออก การควบคุมใหมีสินคาคงเหลือในปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบ เพื่อใหสินคาท่ีมีอยู
ตรงตามความตองการของผูบริโภคท้ังในดานแบบ สี ขนาด แฟช่ัน    

โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อรายงานแกผูบริหารวา “รายการสินคาใดขายดี สินคาใดขายไมดี 
สินคาใดควรส่ังซ้ือเพิ่ม หรือสินคาใดควรลดราคาลางสต็อก หรือควรตัดสต็อก เพราะสินคาเส่ือม
คุณภาพ-ลาสมัยแลว”   
    2.4.1 ประโยชนของสินคาคงคลัง 
   1. เปนการตอบสนองความตองการของลูกคา ท่ีประมาณการไวในแตละชวงเวลา ท้ังใน
และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจตองเก็บสินคาคงคลังไวในคลังสินคา 
   2. เปนการรักษาการผลิตใหมีอัตราคงท่ีสมํ่าเสมอ เพื่อรักษาระดับการวาจางแรงงาน การ
เดินเครื่องจักร ฯลฯ ใหสมํ่าเสมอไดโดยจะเก็บสินคาท่ีจําหนายไมหมดในชวงท่ีจําหนายไดไมดีไว
จําหนายตอนชวงเวลาท่ีลูกคา หรือผูบริโภคมีความตองการ ซ่ึงในชวงเวลานั้นอาจจะผลิตไมทันการ
จําหนาย 
   3. ทําใหธุรกิจไดสวนลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจัดซ้ือสินคาจํานวนมากตอ
คร้ัง เพื่อเปนการปองกันการเปล่ียนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟอ เม่ือสินคาในทองตลาดมี
ราคาเพ่ิมข้ึน 
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   4. ปองกันสินคาขาดมือ ดวยสินคาเผ่ือขาดมือ เม่ือเวลารอคอยลาชา หรือบังเอิญไดคําส่ังซ้ือ
เพิ่มข้ึนอยางกะทันหัน 
      5. ทําใหกระบวนการผลิตสามารถดําเนินการตอเนื่องอยางราบร่ืน ไมมีการหยุดชะงัก 

อันเนื่องจากของขาดมือ จนทําใหเกิดความเสียหายแกกระบวนการผลิต ซ่ึงจะทําใหคนงานวางงาน 

เคร่ืองจักรถูกปด หรือผลิตไมทันคําส่ังซ้ือของลูกคา 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

   พันศักดิ์ ปนไชย (2545)  ไดดําเนินการศึกษาเร่ืองการคนควาแบบอิสระเร่ือง “ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการสินคาคงคลัง การจัดซ้ือและการจัดจําหนาย : กรณีศึกษา บริษัท
นพดลพาณิช จํากัด” ผูวิจัยไดพัฒนาฐานขอมูลข้ึนบนระบบปฏิบัติการวินโดวส 98  โดยใชภาษา
ไมโครซอฟตวิชวลเบสิก 6.0 ในการพัฒนาระบบเพื่อการจัดการและผลิตสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการสินคาคงคลัง การจัดซ้ือและการจัดจําหนาย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการทํางานท้ังหมดของ
บริษัท เพื่อแกไขปญหาของโปรแกรมสําเร็จรูป ท่ียังไมยืดหยุนตอการปรับปรุง เพิ่มเติมและแกไข
ขอมูล ทําใหไดสารสนเทศไมตรงกับความตองการและการจัดการระบบสารสนเทศใหมจะชวยให
ไดระบบสารสนเทศท่ีตรงตามความตองการอีกท้ังยังสามารถพัฒนาระบบตอไปได  
   พวงเพชร ศรีวิชัย (2546) ไดดําเนินการคนควาแบบอิสระเร่ือง  “การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานจัดซ้ือของ บริษัทสถาพร มาเก็ตต้ิง จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร” เปนการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบงานจัดซ้ือ
วัตถุดิบบนเครือขายภายในของบริษัท โดยออกแบบในสวนงานขอซ้ือวัตถุดิบ ประกอบดวยงาน
จัดซ้ือวัตถุดิบ งานการประเมินคุณภาพวัตถุดิบและงานการประเมินผูจําหนายวัตถุดิบ ซ่ึงผูวิจัยได
พัฒนาระบบข้ึนบนระบบปฏิบัติการวินโดวส 2000 โดยใช ASP พัฒนาระบบและไมโครซอฟต เอส
คิวแอล เซิรฟเวอร 2000 ในการจัดทําระบบฐานขอมูล  จากผลการพัฒนาระบบพบวา ผูใชสะดวก
ตอการใชงานและมีการประมวลผลตามข้ันตอนตางๆ อยางเปนระบบ จนไดผลลัพธท่ีนําไปใชเปน
ฐานสําหรับการวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจอนุมัติของฝายผูบริหาร และสะดวกตอการวางแผนการ
ผลิตและการดําเนินงานในอนาคตได 
 ชัยวิชิต ไพรินทราภา (2548)  ไดดําเนินการศึกษาเร่ืองการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การ
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานพัสดุ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม” ผูวิจัยเกิด
ปญหาเนื่องจากการเก็บขอมูลเกาในงานพัสดุของทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย
การคนควานี้ผูวิจัยไดทําการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาวข้ึนบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซ
พี โดยใชภาษาพีเอสพี ในการติดตอฐานขอมูลและออกแบบเว็บเพจ และไมโครซอฟต เอสคิวแอล 
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ในการจัดทําระบบฐานขอมูล ซ่ึงมีการติดตอกับผูใชงานผานทางเว็บอินเตอรเฟช ผลจากการพัฒนา
พบวาระบบสามารถตอบสนองไดตรงกับความตองการของผูใชงาน 

จากการศึกษาแนวคิดตามลําดับขางตน ผูศึกษาไดนําหลักการและแนวคิดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
มาใชในการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบดังรายละเอียดท่ีนําเสนอในบทตอไป 
 


