บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด ผูศึกษาไดศึกษา
ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประยุกตใชในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดตามหัวขอที่กําหนดตามลําดับดังนี้
2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS)
2.2 ระบบฐานขอมูล (Database System)
2.3 การบริหารงานพัสดุ
2.4 การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management)
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS)
ประสงค ประณีตพลกรัง และคณะ(2541) ใหรายละเอียดวา ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (Management Information System: MIS) เปนระบบเกี่ยวกับการจัดหาคนหรือขอมูลที่
สัมพันธกับขอมูล เพื่อการดําเนินขององคกร เชน การใช MIS เพื่อชวยเหลือกิจกรรมของลูกจาง
เจาของกิจการ ลูกคา และบุคคลอื่น ที่มาเกี่ยวของกับองคกร การประมวลผลของขอมูลจะชว ย
แบงเบา ภาระการทํางานและยังสามารถนําสารสนเทศมาชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร หรือ
MIS เปนระบบซึ่งรวมความสามารถของผูใชงานและคอมพิวเตอรเขาดวยกัน โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่ อ ให ไ ด มาซึ่ง สารสนเทศเพื่อ การดํา เนิน งานการจัด การ และตั ด สิน ใจขององคก ร หรื อ MIS
หมายถึ ง การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การประมวลผล และการสร า งสารสนเทศขึ้ น มาเพื่ อ ช ว ยใน
การตั ด สิน ใจ การประสานงาน และการควบคุม นอกจากนั้น ยั งช ว ยผูบริห ารและพนัก งานใน
การวิเ คราะห ป ญหา แก ปญหา และสรางผลิ ตภั ณ ฑ ใ หม โดย MIS
คอมพิวเตอร(Hardware)และโปรแกรม(Software) รวมกับผูใช(People

จะตอ งใชอุป กรณ ท าง
ware) เพื่อกอใหเกิด

ความสําเร็จในการไดมาซึ่งสารสนเทศที่มีประโยชน
ศักดา ศักดิ์ประภากร (2545) ไดกลาววา MIS หรือ Management Information System คือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ซึ่งเปนระบบที่รวมผูใช เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตาง ๆ เขา
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ไวดวยกัน การจัดทําสารสนเทศหรือการจัดทําขอมูลที่ผานการประมวลผล การคํานวณทางสถิติ
แลว โดยนําเสนอในรูปแบบตางๆ นั้น เชน รายงานสรุปยอดขาย รายงานผลการประชุม ฯลฯ มี
จุดประสงคเพื่อสนับสนุนการทํางาน การจัดการ และการตัดสินใจในองคกร
2.1.1 บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศในการบริหารงาน
พิชัย ตรรกบุตร (2548) ไดอธิบายไววา กระบวนการในการผลิตสินคา บริการดังกลาว เปน
เรื่องมาจาก การศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศผานที่มีบทบาทตอ ระบบเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมตนน้ํา (Up streams) แบบดั้งเดิม มาประยุกตใชดวยกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
ประยุกต (Application) เพื่อใชติดตอสื่อสารภาคเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศทั่วโลกไดตลอด
24 ชั่วโมงไมมีวันหยุด ทําใหการลดขั้นตอนการคมนาคมขนสง โดยใชระบบเครือขายทางดวน
ขอมูล (Information highway) เชน ทางดวนขอมูลจาก เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต และ
เอ็กซทราเน็ต มาลดตนทุนคาใชจาย ติดตอกับลูกคาหรืออุตสาหกรรมตอเนื่องทั่วโลก (Down
streams) สามารถพัฒนาขีดความสามารถ ในการสรางพันธมิตรเครือขายธุรกิจ และเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถการแขงขันธุรกิจขามชาติไดงาย เชนการประยุกตใชและพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
e-Business, e-Learning, e-Commerce, e-Industry, e-Education ฯลฯ ภายใตยุคปจจุบันและอนาคต
ไม มี ใ ครสามารถกํ า หนดทิ ศ ทางการผลิ ต การตลาดของสิ น ค า สารสนเทศดั ง กล า ว เพราะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมรวดเร็ว จะตองมองภาพครอบคลุมทั้งระบบ เพราะอํานาจการทําหนาที่
ความมั่ น คง ปลอดภั ย ที่ น า เชื่ อ ถื อ อยู ที่ ว า นวั ต กรรมเทคโนโลยี ทํ า ให ตั ว ประมวลผลข อ มู ล
(Information processors) ไดเปลี่ยนพลังอํานาจจากสถาบันสูปจเจกชน เชน ปจเจกชนสามารถใช
ยุทธศาสตร จากฐานความรูสารสนเทศ เพื่อเขาถึง อํานาจเศรษฐกิจที่มาจากทุนทางปญญา มากกวา
เศรษฐกิจที่ไดจากปจจัยการผลิตจากพื้นดิน ทั้งนี้ เชื่อวา เศรษฐกิจโลก การปฏิบัติการทางการ
จัดการ กลยุทธการตลาด การยกเครื่องกระบวนการธุรกิจ สารสนเทศทางการจัดการ และการเรียนรู
เกี่ ย วกั บ องคก รและศิล ปะของความเปน ผูนํ า เปน เรื่อ งของแนวโน ม อนาคต ที่จ ะต อ งศึ ก ษาหา
ขอเท็จจริง ขอมูล สารสนเทศและความรูใหม ๆ
2.1.2 องคประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MIS สามารถรวบรวมและสรุปขอมูลที่มีรายละเอียดตาง ๆ เพื่อสรางสารสนเทศใหกับ
ผูบริหารไมวาจะเปนการสรุปผล การวิเคราะห การวางแผน เปนตน การที่ระบบสารสนเทศจะมี
ความสามารถดังกลาว จะตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ คือ
1. เครื่องมือในการสราง MIS ไดแก ฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) และ
ฐานขอมูล (Database) ฮารดแวร คือ ตัวเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่จําเปนในการประมวล
ซอฟตแวร คือ โปรแกรมคําสั่งที่ใชในการรวมและสรุปขอมูลฐานขอมูล คือ การเก็บรวมรวมขอมูล
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ที่จําเปนไว ณ ศูนยกลางและสามารถนํามาใชในงานเมื่อมีความตองการได ขอมูลเปนหัวใจสําคัญ
ของ MIS ขอมูลที่ดีนอกจากมีคุณสมบัติของความเชื่อมั่นถือไดแลวยังตองไดรับการจัดเก็บเปน
ระบบที่ดีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็วไมซ้ําซอน อันจะทําใหกิจการดําเนินไปอยางไดผล
2. วิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผล ไดแก ลําดับของการประมวลขอมูลภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร เพื่อสรางสารสนเทศที่ตองการ ลักษณะที่สําคัญของการประมวลผลขอมูล คือ
2.1 ทําการประมวลผลขอมูลทั่วไป
2.2 ใชขอมูลที่มีรายละเอียดมาก
2.3 ระยะเวลาในการใชขอมูลเปนระยะสั้นสวนมากใชกบั การปฏิบัติงานประจําวัน
2.4 ระบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชมักเปนระบบออนไลน (On-line
Processing) ซึ่งเปนวิธีการประมวลผลที่รับขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร แลวทําการประมวลผล
ทันที โดยไมมีการเก็บรอหรือสะสมขอมูลไวกอน
3. มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมูล ซึ่งเปนฐานขอมูลนั้นเกิดจากความคิด
ที่ตองการเก็บรวบรวมขอมูลไว เพื่อเปนศูนยกลางของขอมูลในการใชขอมูลรวมกันและชวยลด
ความซ้ําซอนของขอมูล
4. การแสดงผลลัพธ MIS จะจัดทําสารสนเทศซึ่งจะจําเปนสําหรับผูบริหารที่จะใชใน
การตัด สิ นใจเกี่ ย วกับกิ จกรรมตาง ๆ ของธุ รกิจ หรือองคก ร ผลลัพ ธจากระบบสารสนเทศตอง
สามารถเรียกใชงาน หรือแสดงผลไดรวดเร็วและมักอยูในรูปของรายงานแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนใน
รูปของตารางหรือการแสดงโดยใชกราฟ เชน กราฟเสน กราฟแทง กราฟกลม เปนตน
5. มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรขอมูล เพื่อควบคุมการทํางานระบบ ใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานของความตองการ MIS สําหรับองคกร
2.2 ระบบฐานขอมูล (Database System)
จรณิต แกวกังวาน (2540) ใหความหมายของคําวาฐานขอมูลไวดังนี้ ฐานขอมูล (Database)
คือการรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันและกําหนดรูปแบบการจัดเก็บอยางเปนระบบและมัก
จัดเก็บไวที่หนวยศูนยกลาง ทั้งนี้เพื่อใหผูใชหลายๆหนวยงานในองคกรสามารถเรียกใชขอมูลที่
จัดเก็บไวไดตามตองการของแตละหนวยงาน ซึ่งอาจจะถูกเรียกใหใชไดเสมอและเปนขอมูลที่ใช
เปนประจํา
ดวงแกว สวามิศักดิ์ (2540) ไดกลาววา ฐานขอมูล คือโครงสรางสารสนเทศ (Information)
ที่ประกอบดวย entity หลายๆตัว ซึ่งบรรดา entity เหลานั้นตองมีความสัมพันธกัน
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สมจิตร อาจอินทรและงามนิจ อาจอินทร (2542)
หมายถึง การรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันไวดวยกัน

ไดกลาววา ฐานขอมูลโดยทั่วไปจะ

2.3 การบริหารงานพัสดุ
การบริ ห ารงานสํ า นั ก งานนอกจากมนุ ษ ย จ ะเป น ส ว นสํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ล ว
จะพบวาพัสดุหรืออุปกรณสํานักงานก็มีบทบาทและมีอิทธิพลตอการทํางานของมนุษย โดยเปน
เครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางาน ประหยัดแรงงานและเวลา แมกระทั่งคาใชจาย แตหากไม
รูจักการใชงานอยางถูกตองจะกลายเปนดาบสองคม คือ กอใหเกิดความเสียหาย และเปนอันตราย
ตอพนักงานในสํานักงานได ดังนั้นการบริหารพัสดุหรือสํานักงานจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนและ
สําคัญ และหนวยงานจึงจัดใหมีสวนงานที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสํานักงาน เรียกวา
ฝายจัดซื้อหรือเจาหนาที่พัสดุ ซึ่งจะมีหนาที่จัดซื้อจัดหา ประมูลราคา คัดเลือกและประเมินผล
รวมถึงการสั่งซื้อพัสดุตาง ๆ ภายในสํานักงาน
2.3.1 ความหมายของการบริหารพัสดุ
จิราภรณ คงจันทร (2551) ไดกลาวไววา พัสดุเปนของใชทั้งหมดที่ใชในการบริหาร
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ จะเกี่ยวพันกับการบริหารตาง ๆ หลายดาน ตองใชผูมีความรูและ
ประสบการณ ตลอดจนไดรับการฝกฝนมาโดยเฉพาะนอกจากนั้นจะตองไดรับความรวมมือจากทุก
ฝายโดยมีผูบริหารระดับสูงเปนผูสนับสนุนสําคัญ ขอบเขตของงานพัสดุ จําเปนตองพิจารณาตั้งแต
การรับหรือการไดมาซึ่งพัสดุการนําไปใช และสุดทายคือการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใชงาน
ตองจําหนายออกจากบัญชีเพื่อหามาทดแทนใหมตอไป
2.3.2 ประเภทของพัสดุ
พัสดุแบงตามประเภทลักษณะการใชงาน เปน 2 ประเภท ใหญ ๆ คือ
1.
ครุภัณฑ เปนของใชทั่วไป ลักษณะคงทนถาวร อายุการใชงานนาน เชน รถยนต
โตะทํางาน เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน
2. วัสดุ เปนของใชสิ้นเปลือง คือ ใชแลวหมดไป เชน กระดาษ ชิ้นสวนหรืออะไหลดินสอ
ปากกา ลวดเย็บกระดาษ เปนตน
2.3.3 หลักการสําหรับการจัดหาที่ดีของเจาหนาที่พัสดุทพี่ ึงกระทํา
1. พัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จะตองมีคุณภาพดี มีปริมาณที่ถูกตอง สงของตรงตามกําหนดเวลา
และมีราคาที่เหมาะสม
2. เจาหนาทีพ่ ัสดุ ตองปฏิบัติหนาที่อยางโปรงใส เปดเผย เปนธรรม และตรวจสอบได
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3. ตองมีการกําหนดกระบวนการการทํางาน คือตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และการประหยัด
2.3.4 ขั้นตอนการบริหารงานพัสดุ
จากการพิจารณาการทํางานของนักวิชาการพัสดุ สามารถอธิบายการทํางานและขั้นตอน
การบริหารพัสดุ ไดเปน 5 ขั้นตอน คือ
1. การศึกษาความตองการใชพัสดุ
การกํ า หนดความตองการ เพื่อหาปริ ม าณและความตองการใชพั สดุ ใ นแต ละช ว งเวลา
ที่ตองการใช จะกําหนดเวลา ทุก 1 ปงบประมาณ การกําหนดความตองการเปนวิธีการประมาณการ
คาใชจาย เพื่อจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ อันเปนสวนหนึ่งของการควบคุม
และการบริหารสํานักงานโดยรวม
2. การจัดซื้อ
ผู ซื้ อ หรื อ เจ า หน า ที่ พั ส ดุ จ ะต อ งดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ โดยการยึ ด หลั ก การจั ด ซื้ อ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ ไดพัสดุตามเปาหมาย โดยใชตนทุนต่ําและประหยัดที่สุด ดวยคุณสมบัติ
จํานวน เวลา ราคา ที่ถูกตอง และสมเหตุสมผล หนวยงานหรือสํานักงานจึงใหความสําคัญกับการ
จัดซื้อหรือจัดหาพัสดุกระบวนการจัดซื้อ จะเปนไปตามขอบเขตการจัดซื้อ กลาวคือ ประกอบดวย
การวางแผนการจัดองคการ การควบคุม การจัดระบบนําสง การรับและการตรวจรับพัสดุ และ
การรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการจัดเก็บรักษาพัสดุคงคลังดวย
3. การนําไปใช
คือการเบิกใชพัสดุที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมา เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจาง โดยการเบิกใชอาจจะมีการควบคุมการเบิกใชพัสดุ โดยการใชแบบฟอรมในการเบิกใช
เพื่อใหระบบงานพัสดุเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว มีระเบียบ และตรวจสอบได
4. การควบคุมพัสดุ
ในการควบคุ ม พั ส ดุ ใ นป จ จุ บั น นิ ย มเก็ บ บั น ทึ ก ในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร โดยการใช
โปรแกรมควบคุมและรายงานผลแสดงความเคลื่อนไหวของการใชพัสดุ ทําใหการบริหารการ
ควบคุมพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกตอง
5. การจําหนายพัสดุ
การจําหนายพัสดุเปนการตัดจําหนายพัสดุซึ่งเกิดจากการชํารุดหรือการเสื่อมสภาพการใช
งานและเสียหายตามกาลเวลา เพื่อหาพัสดุอื่นมาทดแทนพัสดุที่เสื่อมสภาพ
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2.4 การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management)
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2551) ไดอธิบายไววา สินคาคงคลัง
(Inventory) หมายถึงวัสดุหรือสินคาตางๆ ที่เก็บไวเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงาน อาจเปนการ
ดําเนินงานผลิต ดําเนินการขาย หรือดําเนินงานอื่นๆ สินคาคงคลังแบงไดเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ
1. วัตถุดิบ (Raw Material) คือสิ่งของหรือชิ้นสวนที่ซื้อมาใชในการผลิต
2. งานระหวางทํา (Work-in-Process) คือชิ้นงานที่อยูในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยที่จะ
3. ผลิต หรือ รอคอยที่จ ะผลิ ตในขั้น ตอนต อไป โดยที่ ยังผ านกระบวนการผลิตไม ครบทุก
ขั้นตอนวัสดุซอมบํารุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คือชิ้นสวนหรืออะไหล
เครื่องจักรที่สํารองไวเผื่อเปลี่ยนเมื่อชิ้นสวนเดิมเสียหรือหมดอายุการใชงาน
4. สินคาสําเร็จรูป (Finished Goods) คือปจจัยการผลิตที่ผานทุกกระบวนการผลิตครบถวน
พรอมที่จะขายใหลูกคาได
การบริหารสินคาคงคลัง หมายถึง
- การเก็บทรัพยากรไวใชในปจจุบัน หรือในอนาคต เพื่อใหการดําเนินการของ
กิจการดําเนินไปอยางราบรื่น ผานการวางแผนกําหนดปริมาณสินคาคงคลังที่เหมาะสม
- การจั ด การต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ รายการสิ น ค า ในคลั ง ตั้ ง แต ร วบรวม จดบั น ทึ ก
สินคาเขา-ออก การควบคุมใหมีสินคาคงเหลือในปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบ เพื่อใหสินคาที่มีอยู
ตรงตามความตองการของผูบริโภคทั้งในดานแบบ สี ขนาด แฟชัน่
โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อรายงานแกผูบริหารวา “รายการสินคาใดขายดี สินคาใดขายไมดี
สินคาใดควรสั่งซื้อเพิ่ม หรือสินคาใดควรลดราคาลางสต็อก หรือควรตัดสต็อก เพราะสินคาเสื่อม
คุณภาพ-ลาสมัยแลว”
2.4.1 ประโยชนของสินคาคงคลัง
1. เปนการตอบสนองความตองการของลูกคา ที่ประมาณการไวในแตละชวงเวลา ทั้งใน
และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจตองเก็บสินคาคงคลังไวในคลังสินคา
2. เปนการรักษาการผลิตใหมีอัตราคงที่สม่ําเสมอ เพื่อรักษาระดับการวาจางแรงงาน การ
เดินเครื่องจักร ฯลฯ ใหสม่ําเสมอไดโดยจะเก็บสินคาที่จําหนายไมหมดในชวงที่จําหนายไดไมดีไว
จําหนายตอนชวงเวลาที่ลูกคา หรือผูบริโภคมีความตองการ ซึ่งในชวงเวลานั้นอาจจะผลิตไมทันการ
จําหนาย
3. ทําใหธุรกิจไดสวนลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจัดซื้อสินคาจํานวนมากตอ
ครั้ง เพื่อเปนการปองกันการเปลี่ยนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟอ เมื่อสินคาในทองตลาดมี
ราคาเพิ่มขึ้น
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4. ปองกันสินคาขาดมือ ดวยสินคาเผื่อขาดมือ เมื่อเวลารอคอยลาชา หรือบังเอิญไดคําสั่งซื้อ
เพิ่มขึ้นอยางกะทันหัน
5. ทําใหกระบวนการผลิตสามารถดําเนินการตอเนื่องอยางราบรื่น ไมมีการหยุดชะงัก
อันเนื่องจากของขาดมือ จนทําใหเกิดความเสียหายแกกระบวนการผลิต ซึ่งจะทําใหคนงานวางงาน
เครื่องจักรถูกปด หรือผลิตไมทันคําสั่งซื้อของลูกคา
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พันศักดิ์ ปนไชย (2545) ไดดําเนินการศึกษาเรื่องการคนควาแบบอิสระเรื่อง “ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการสินคาคงคลัง การจัดซื้อและการจัดจําหนาย : กรณีศึกษา บริษัท
นพดลพาณิช จํากัด” ผูวิจัยไดพัฒนาฐานขอมูลขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส 98 โดยใชภาษา
ไมโครซอฟตวิชวลเบสิก 6.0 ในการพัฒนาระบบเพื่อการจัดการและผลิตสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
การจัดการสินคาคงคลัง การจัดซื้อและการจัดจําหนาย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทํางานทั้งหมดของ
บริษัท เพื่อแกไขปญหาของโปรแกรมสําเร็จรูป ที่ยังไมยืดหยุนตอการปรับปรุง เพิ่มเติมและแกไข
ขอมูล ทําใหไดสารสนเทศไมตรงกับความตองการและการจัดการระบบสารสนเทศใหมจะชวยให
ไดระบบสารสนเทศที่ตรงตามความตองการอีกทั้งยังสามารถพัฒนาระบบตอไปได
พวงเพชร ศรีวิชัย (2546) ไดดําเนินการคนควาแบบอิสระเรื่อง
“การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การบริห ารงานจั ด ซื้ อ ของ บริษั ท สถาพร มาเก็ ตติ้ ง จํ า กั ด อํ า เภอเมื อง จัง หวั ด
สมุทรสาคร” เปนการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบงานจัดซื้อ
วัตถุดิบบนเครือขายภายในของบริษัท โดยออกแบบในสวนงานขอซื้อวัตถุดิบ ประกอบดวยงาน
จัดซื้อวัตถุดิบ งานการประเมินคุณภาพวัตถุดิบและงานการประเมินผูจําหนายวัตถุดิบ ซึ่งผูวิจัยได
พัฒนาระบบขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส 2000 โดยใช ASP พัฒนาระบบและไมโครซอฟต เอส
คิวแอล เซิรฟเวอร 2000 ในการจัดทําระบบฐานขอมูล จากผลการพัฒนาระบบพบวา ผูใชสะดวก
ตอการใชงานและมีการประมวลผลตามขั้นตอนตางๆ อยางเปนระบบ จนไดผลลัพธที่นําไปใชเปน
ฐานสําหรับการวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจอนุมัติของฝายผูบริหาร และสะดวกตอการวางแผนการ
ผลิตและการดําเนินงานในอนาคตได
ชัยวิชิต ไพรินทราภา (2548) ไดดําเนินการศึกษาเรื่องการคนควาแบบอิสระเรื่อง “การ
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานพัสดุ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม” ผูวิจัยเกิด
ปญหาเนื่องจากการเก็บขอมูลเกาในงานพัสดุของทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย
การคนควานี้ผูวิจัยไดทําการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาวขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซ
พี โดยใชภาษาพีเอสพี ในการติดตอฐานขอมูลและออกแบบเว็บเพจ และไมโครซอฟต เอสคิวแอล
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ในการจัดทําระบบฐานขอมูล ซึ่งมีการติดตอกับผูใชงานผานทางเว็บอินเตอรเฟช ผลจากการพัฒนา
พบวาระบบสามารถตอบสนองไดตรงกับความตองการของผูใชงาน
จากการศึกษาแนวคิดตามลําดับขางตน ผูศึกษาไดนําหลักการและแนวคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
มาใชในการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบดังรายละเอียดที่นําเสนอในบทตอไป

