
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาเพื่อทําระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารแผนกบริการลูกคา 
ศูนยบริการตางจังหวัด ของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด(หมาชน) นี้ผูศึกษาได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับ Customer Relationship Management (CRM) 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ (Service Quality Concept) 
2.3 หลักการซอมบํารุง 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
2.5 สารสนเทศเพ่ือการจัดการและการบริหาร 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับ Customer Relationship Management (CRM) 
สมเจตน อิงคธีรวัฒน (2553) ใหความหมายของ การบริหารลูกคาสัมพันธ เปนวิธีปฏิบัติดาน

การตลาด (Marketing Practice) ซ่ึงองคการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยสินท่ีเรียกวา “ความรู
เกี่ยวกับลูกคา (Knowledge of the Customer)” เพื่อเปล่ียนความสัมพันธท่ีมีกับลูกคาใหเปนมูลคา
เชิงเศรษฐกิจ (Economic Value) ตลอดระยะเวลาแหงความเปนลูกคา (Customer Lifetime) คําวา 
“ความสัมพันธ (Relationship)” ในความหมายขางตน หมายถึง ปฏิสัมพันธ (Interactions) ระหวาง
องคการและลูกคาในทุกแงมุม ซ่ึงเปนไดตั้งแตลูกคารับรูขอมูลขาวสารท่ีกระจายออกไปโดย
องคการ จนถึงลูกคาติดตอกับองคการผานชองทางตาง ๆ เชน Web Site, E-Mail หรือการสนทนา
ดวยเสียง และสําเร็จลงดวยการตอบสนองของหนวยานตาง ๆ ภายในองคการ ระบบบริหารลูกคา
สัมพันธ (CRM System) ควรประกอบดวยระบบ 

1) Front-end System เปนระบบท่ีรวบรวมขอมูลปฏิสัมพันธของลูกคาจาก Call Centers, 
Email, Fax, จดหมาย หรือจากการพบกับลูกคาโดยตรงที่สํานักงานหรือสาขา หนวยงาน Front 
Office เหลานี้ไดแก ฝายขาย การตลาด และบริการ รวมท้ัง Mobile Sales และ Field Service 

2) Back-end System เปนระบบท่ีรวบรวมขอมูลจากหนวยงานสนับสนุน (Back Office) 
เชน ฝายบัญชี การเงิน ท้ัง Front-end System และ Back-end System อาจเรียกรวมกันวาเปน 
Operational CRM 
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3) Analytical System เปนการนํา ขอมูลท่ีไดจากสวน Operation ไปใชในการตัดสินใจเพื่อ
วางยุทธศาสตรหรือเพื่อติดตามผลการดํา เนินงาน เชน วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางรายไดใน
อดีต ปจจุบัน และอนาคตของลูกคา กับ ระดับความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลเพื่อหารูปแบบในการ
ออก Campaign จัดสินคา/บริการเฉพาะใหเหมาะกับกลุมลูกคาช้ันดี (Premium Customers) และ
กลุมลูกคาท่ีใหผลกํา ไรนอย (Less Profitable Customers) 

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพบริการ (Service Quality Concept) 

ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2547) ไดกลาวถึง แนวคิดในการวัดคุณภาพของการใหบริการ วา
การใหบริการลูกคาจะวัดจากองคประกอบของคุณภาพใหบริการ และผลลัพธท่ีเกิดจากการที่ลูกคา
ประเมินคุณภาพของการบริการท่ีลูกคาไดรับเรียกวา คุณภาพของการบริการที่ลูกคารับรู (Perceived 
Service Quality) ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการที่ลูกคาทําการเปรียบเทียบ บริการที่คาดหวัง (Expected 
Service) กับบริการท่ีรับรู (Perceived Service) ซ่ึงก็คือ ประสบการณท่ีเกิดขึ้นหลังท่ีเขาไดรับบริการ
แลวนั่นเอง การวัดคุณภาพของการใหบริการลูกคา จะวัดจากองคประกอบของคุณภาพในการ
บริการ ซ่ึงมี 5 ขอไดแก 

1) ส่ิงท่ีสัมผัสได (Tangibles) ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือ อุปกรณ เชน เคร่ือง
คอมพิวเตอร เคร่ืองเอทีเอ็ม เคานเตอรใหบริการ ท่ีจอดรถ หองน้ํา รวมท้ังการแตงกายของพนักงาน 
      2) ความนาเช่ือถือและไววางใจ (Reliability) เปนความสามารถในการมอบบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดตามสัญญา หรือควรจะเปนอยางถูกตองและตรงตาม
วัตถุประสงคของการบริการ เชน ธนาคารตองรักษาเงินในสมุดบัญชีใหอยูครบทุกบาททุกสตางค 
      3) ความรวดเร็ว ในการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) เปนความรวดเร็วและตั้งใจท่ี
จะชวยเหลือลูกคาโดยการใหบริการอยางรวดเร็ว ไมใหรอคิวนาน เห็นลูกคาแลวตองรีบตอนรับให
การชวยเหลือ 
      4) การรับประกัน/ความม่ันใจ (Assurance) เปนการรับประกันวาพนักงานท่ีใหบริการมี
ความรู ความสามารถ และความสุภาพ 
      5) การดูแลเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล (Empathy) เปนการดูแลเอาใจใสการใหบริการ
อยางต้ังอกต้ังใจ เนนการใหบริการและแกปญหาใหลูกคาเปนรายบุคคล 
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2.3 หลักการซอมบํารุง 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2553) ไดใหความหมายของ 
การบํารุงรักษา (Maintenance) หมายถึง “การพยายามรักษาสภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรตางๆ ให
มีสภาพท่ีพรอมจะใชงานอยูตลอดเวลา” การบํารุงรักษาน้ัน ครอบคลุมไปถึงการซอมแซม (Repair) 
เคร่ืองดวย ในงานบริหารการผลิตหรือการบริการ มักจะหลีกเล่ียงงานเพิ่มเติมท่ีสําคัญงานหนึ่งคือ 
การซอมและบํารุงรักษา ถึงแมวางานซอมและบํารุงรักษาไมใชงานผลิตโดยตรง แตงานซอมและ
บํารุงรักษามีบทบาทชวยใหการผลิตและการบริการขององคกรนั้นเปนไปอยางราบร่ืน การท่ี
เคร่ืองจักรเกิดขัดของข้ึนมากะทันหันหรือไมสามารถใชงานได จะทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอ
ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการนั้นๆ 

1) การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง คือ การดําเนินการเพื่อการดัดแปลง ปรับปรุงแกไข
เคร่ืองจักรหรือสวนของเคร่ืองจักร เพ่ือขจัดเหตุขัดของเร้ือรังของเคร่ืองจักรใหหมดไปโดยส้ินเชิง 
และปรับปรุงสมรรถภาพของเคร่ืองจักรใหสามารถ "ผลิต" ไดดวยคุณภาพ และหรือปริมาณท่ีสูงข้ึน 

การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุงไมไดหมายถึง การแกไขปรับปรุงวิธีบํารุงรักษา แตจะหมายถึงการ
แกไขปรับปรุงตัวเคร่ืองจักร เพื่อท่ีจะลดความเสียหายจากการเส่ือมสภาพ และคาใชจายของการ
บํารุงรักษาลง  กลาวคือเปนการปรับปรุง คุณสมบัติของเคร่ืองจักรใหดีข้ึนนั่นเอง แตในกรณีท่ี
คาใชจายของการแกไขปรับปรุงเคร่ืองจักรมากกวาผลรวมของคาใชจายในการบํารุงรักษา และ
ความเสียหายจากการเส่ือมสภาพ ก็จะทําใหวิธีการบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุงนี้ไมมีความหมาย 
ดังนั้นจึงจําเปนจะตองมีการควบคุมเชนเดียวกับการบํารุงรักษาเชิงปองกัน การดําเนินการ
บํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง มักจะมีเปาหมายในการลดการสูญเสีย  ลดตนทุนในการซอม
บํารุง  ลดเวลาในการซอม  ยืดอายุการใชงานของเคร่ืองจักร ดังนั้น อาจจะพูดไดวา การบํารุงรักษา
เชิงแกไขปรับปรุง เปนกิจกรรมที่สําคัญมากเทียบกับกิจกรรมซอมบํารุงในลักษณะอ่ืนๆ 

2) การบํารุงรักษาเชิงปองกัน คือ การดําเนินการกิจกรรมซอมบํารุงตามกําหนดเวลากอนท่ี
เคร่ืองจักรจะเกิดชํารุดเสียหาย ปองกันการหยุดของเคร่ืองจักรโดยเหตุฉุกเฉิน สามารถทําไดดวย
การตรวจสภาพเครื่องจักร การทําความสะอาดและหลอล่ืนโดยถูกวิธี การปรับแตงใหเคร่ืองจักรท่ี
จุดทํางานตามคําแนะนําของคูมือรวมท้ังการบํารุง และเปล่ียนช้ินอะไหลตามกําหนดเวลา เชนการ
เปล่ียนลูกปน ถายน้ํามันเคร่ือง อัดจารบี 
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2.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับขอมูลและการจัดการขอมูล 

จากความจริงท่ีวา “ระบบขอมูลและระบบสารสนเทศ เปนปจจัยสําคัญยิ่งปจจัยหนึ่งสําหรับ
การเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานในองคกร” จึงมีผูใหความสนใจศึกษา คนควา ท้ังในทาง
ทฤษฎีและวิธีการปฎิบัติมาก และเพิ่มความสําคัญข้ึนเร่ือยๆ จนถึงปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากจํานวน
หนังสือ เอกสาร งานจิจัยตางๆ คําวา “ระบบสารสนเทศ” หรือ “ขาวสาร” (Information) และ 
“ขอมูล” (Data) นั้นมักจะถูกใชสับสนกันบอยๆ โดยนิยามแลว ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ ที่มี
อยูในธรรมชาติเปนกลุมสัญลักษณ แทนปริมาณหรือการกระทําตางๆ เปนความรูท่ีตองการสําหรับ
ใชทําประโยชนอ่ืนๆ และเปนสวนของผลลัพธ (Output) ของระบบการประมวลผลขอมูลเปนส่ิงท่ี
ส่ือความหมายใหผูรับเขาใจ และสามารถนําไปกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได หรือ
เพ่ือเปนการย้ําความเขาใจท่ีมีอยูใหมีมากยิ่งข้ึน และเปนผลลัพธของระบบสารสนเทศ (อาคม ไทย
รินทร, 2541) 

 

 
รูป 2.1 กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ 

 
การท่ีจะประมวลผลขอมูลเพื่อใหไดมาซ่ึงสารสนเทศ แบงออกไดเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 

1) การปฏิบัติในสวนนําเขา (Input) 
2) การปฏิบัติในสวน ประมวลผล (Processing) 
3) การปฏิบัติในสวนผลลัพธ (Output) 

สารสนเทศท่ีดีจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1) มีความถูกตอง 
2) มีความทันสมัย 
3) มีความสมบูรณ 
4) มีความกระทัดรัด 
5) มีความตรงตอความตองการของผูใช 
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2.5 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 

โครงสรางของระบบสารสนเทศ สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ หนาท่ีขององคกร 
(Organizational Function) และกิจกรรมการบริหาร (Management Activity) การจดัโครงสรางตาม
หนาท่ีขององคกรนั้น ก็คือการที่ระบบยอย (Subsystem) จะแบงออกตามหนาท่ีและลักษณะการ
ประกอบการขององคกรแตละแหง และจะมีการประมวลขอมูลตามแตละเร่ืองของตนเอง ในขณะท่ี
เม่ือมีลักษณะรวมบางอยางเกิดข้ึนกจ็ะสามารถสงขอมูลขามระบบยอยตางๆ เขาหากันเพื่อลด
การปรวลผลซํ้าซอน สําหรับโครงสรางของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารนั้น สามารถแสดงได
ดังรูป ปรามิดดังนี ้

 

 
รูป 2.2 โครงสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

 
ฐานของปรามิดช้ันลางสุดเปนงานท่ีระดับเขาหนาท่ีและพนักงานทําอยูเปนประจํา และมีการ

นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการปฏิบัติงานดานขอมูลและการประมวลผลขอมูล เพื่อตอบสนองตาม
ความตองการของผูบริหาร 

ถัดข้ึนไปคือผูบริหารระดับตน ซ่ึงเปนผูบริหารระดับปฏิบัติงาน ขอมูลสําหรับผูบริหารระดับนี้
จะประกอบดวยขอมูลสําหรับการบริหารงานในแตละวนั และรับผิดชอบการควบคุมการปฏิบัติงาน
ประจําวนั (Operation Planning and Control) วาทําถูกตองตามเปาหมายท่ีวางไวและมีประสิทธิภาพ
หรือไม 

สําหรับสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับกลางน้ัน จะประกอบดวยขอมูลเพื่อชวยในการวางแผน
ระยะส้ัน และการตัดสินใจเพื่อการควบคุมการจัดการ (Management Control and Tactical 
Planning) 
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ลําดับสุดทายคือ ผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร สารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับนีจ้ะ

ประกอบดวย ขอมูลสําหรับการตัดสินใจวางเปาหมาย และนโยบาย (Strategic Planning) 
 

2.6 สารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร 
ประสงค ปราณีตพลกรังและคณะ (2541) ไดกลาวถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการไววา

ระบบสารสนเทศเปนระบบรวม (Integrated) ท้ังนี้เนื่องจากไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลใน
ลักษณะระบบเดียวเพราะขนาดของขอมูลจะใหญและมีความสลับซับซอนมาก ทําใหการบริหาร
ขอมูลทําไดยากและการนําไปใชกสั็บสนไมสะดวก จึงจําเปนตองมีการแบงระบบสารสนเทศ
ออกเปนระบบยอยๆ 4 ระบบ ดังรูป 2.3  

 

 
รูป 2.3 แสดงสวนประกอบระบบยอย MIS 

 
ท้ังหมดนี้เปนระบบยอยของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ซ่ึงจะตองอาศัยการสราง

ความสัมพันธของระบบยอยทุกระบบ เพื่อกอใหเกิดระบบสารสนเทศ ระบบยอยแตละระบบมี
ความสําคัญตอการดําเนินงานภายในองคกร ดังนี ้

1) ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System , TPS) เปนระบบท่ีเกีย่วของ
กับการดําเนินงานประจําวันขององคกร เชนการบันทึกรายการบัญชี การบันทึกยอดขาย
วันตอวัน การบันทึกรายการตางๆ ท่ีเกิดขึน้ในแตละวัน โดยปฏิบัติงานในลักษณะซํ้าๆ กัน
ทุกวัน (Routine) 

2) ระบบการจัดการรายงาน (Management Reporting System , MRS) ระบบนี้ชวยในการ
จัดเตรียมรายงานเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
จัดเตรียมขอมูลใหกับผูบริหารเพื่อใชในการพิจารณากอนท่ีจะตัดสินใจ 
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3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System , DSS) ทําหนาท่ีในการอํานวย
ความสะดวกในการจัดรูปแบบขอมูล การนําขอมูลมาใช และการรายงานขอมูลเพื่อท่ีจะใช
ประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหารระดับตางๆ ในการวิทเราะหและรายงานผลไดทัน
ตอความตองการ ระบบ DSS จะมีความสามารถในการใชงานไดดกีวาระบบประมวลผล
และรบบรายงานการจัดการ เนื่องจากสามารถเปล่ียนตัวแปรท่ีตางกนัแลวทําการคํานวณ
วิเคราะหใหมได 

4) ระบบสารสนเทศสํานักงาน (Office Information System , OIS) เปนระบบสารสนเทศท่ีใช
ในสํานักงานโดยอาศัยอุปกรณพื้นฐานทางคอมพิวเตอร เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร 
(Computer) เคร่ืองพิมพ (Printer) เคร่ืองสแกนเนอร (Scanner) โมเด็ม (Modem) และ
สายสัญญาณ รวมถึงโปรแกรมตางๆ เชน โปรแกรมประมวลคํา (Word Processing) เปน
ตน 

 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการบริหารนั้น แตกตางจากระบบประมวลผลขอมูลดวย

เคร่ืองคอมพิวเตอร กลาวคือ ระบบประมวลผลขอมูลนั้นหมายถึง กิจกรรมดังตอไปนี้ 
1. เนนท่ีขอมูลการประมวลผล การเก็บรักษา และการไหลของขอมูลในทางปฏิบัติ 
2. ประสิทธิภาพการประมวลผลขอมูล 
3. การสรางไฟลขอมูลเขามาใชงาน 

 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการบริหาร จะเก็บบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล 

(Database) ซ่ึงเปนกลุมของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันไดรับการบันทึกรวมกนั และควบคุมไมใหมี
สวนเกนิท่ีซํ้าซอน (Redundancy) เพื่อท่ีจะสนองกับโปรแกรมประยุกต (Applications) ตางๆ 
ซอฟตแวรท่ีจะสรางและบรหิารฐานขอมูล (Database Management System , DBMS) ทุกคร้ังท่ีมี
การเขาถึงฐานขอมูล จะตองผานระบบการบริหารฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน หรือเปล่ียนแปลง
รายการยอยของขอมูลในทุกๆ ท่ี ท่ีมีการใชขอมูล ขอมูลสามารถที่จะบันทึกลงในคอมพิวเตอรกลาง 
หรือกระจายไปตามเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนๆ ได 
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เปาหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการบริหารนั้น ก็คือ การปรับปรุง

รูปแบบของความรูแกคนในองคกร โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ สาเหตุใหญท่ีทําใหหนวยงาน
ตัดสินใจท่ีจะนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยงานไดแก 

1) คอมพิวเตอรทํางานไดเร็วมาก 
2) คอมพิวเตอรทํางานไดถูกตองแมนยํา ทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ 
3) คอมพิวเตอรมีความสามารถในการเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมาก 
4) ชวยใหผูบริหาร เจาหนาท่ีในหนวยงานไดรับขาวสารไดทันเวลาที่ตองการ 
5) ชวยใหหนวยงานสามารถติดตอประสานงานกับธุรกิจอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6) สามารถใหบริการแกผูสนใจและผูมาติดตอกับหนวยงานไดในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 
 

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เจษฎา หม่ืนแกว (2550) ไดศึกษาเร่ือง “การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานปฎิบัติการและซอม

บํารุงอุปกรณในเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี บริษัท ทรู มูฟ จํากัด แผนกปฎิบัติการและบํารุงรักษา 
ฝายภาคเหนือ 1” โดยมีวัตถุประสงค ท่ีจะพัฒนาระบบฐานขอมูลของงานดานการปฎิบัติการและ
บํารุงรักษา ของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ในเขตรับผิดชอบ 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน และจากการ
ทดสอบขอมูลจริงการทํางานป 2549 และ ป 2550 เปนจาํนวนขอมูลประมาณ 7,000 รายการ ผลการ
ทดสอบพบวา ระบบฐานขอมูลสามารถใชงานบนเครือขายอินทราเน็ตและทํางานไดถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการของผูศึกษา และผูใชมีความพึงพอใจตอระบบมาก โดยมีผลการ
ระดับความพึงพอใจของผูใชตอระบบเฉล่ียอยูท่ีระดับ 4.43 

วิรุฬห ศุภกฤษสุวรรณกุล (2549) ไดศึกษาเร่ือง “ระบบการบริหารงานและสนับสนุนการ
ทํางานเปนทีม บริษัท นูเนต็คอมเมิรซ จํากัด” โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันท่ี
ชวยบริหารงานและสนับสนุนการทํางานรวมกันเปนทีมของ บริษัท นูเน็ตคอมเมิรซ จํากัด เสมือน
เปนระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีชวยการบริหารจัดการขอมูล หรืองานท่ีตองทําเปนประจําในแตละ
วันใหมีประสทธิภาพมากข้ึน ชวยใหการสงขาวสาร แลกเปล่ียนขอมูลในองคกรเปนไปอยางท่ัวถึง 
รวมท้ังชวยสนับสนุนการทํางานรวมกนัเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากการประเมินผล
ของบุคคลากรจํานวน 10 คน หลังนําไปใชงานกับ บริษทั นูเน็ตคอมเมิรซ จํากัด ผูใชสวนใหญให
ความเหน็วา ระบบมีความสวยงามนาใช สามารถเรียนรูและเขาใจงาย อีกท้ังชวยอํานวยใหการ
ติดตอส่ือสารของบุคลากรในองคกรงายข้ึน ทํางานเปนทีมไดดแีละรัดกุมมากข้ึน นอกจากนัน้ยัง 
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ชวยใหคาใชจายในการส่ือสารขององคกรคุมคามากข้ึน สามารถปองกันผูไมมีสิทธ์ิเขาถึงขอมูลของ
บริษัท และเหน็วาควรนําระบบนี้มาใชในองคกรตอไป 

ปล้ืมจิต กันธิวงศ (2549) ไดศึกษาเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเวลา
การทํางานของพนักงาน บริษัท นอรธเทอรนสตาร ซอฟตแวร จํากัด” พบวา สามารถสรางแผนการ
ทํางานใหโดยอัตโนมัติ ประเมินผลโครงการ ประเมินผลพนักงาน และสามารถนําเสนอสารสนเทศ
ใหแกผูบริการไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว 
  อัคเรศ สวนฤทธ (2547) ไดศึกษาเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารแผนกบริการลูกคาของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสเอเชีย จํากัด” มี
วัตถุประสงค 2 ประการคือ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบการแจงปญหาของลูกคาในการบริการลูกคา ของบริษัทไทย-อะมาดิอุส 
เซาทอีสเอเชีย จํากัด 
  2. จัดทําระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสเอเชีย จํากัด 
เพื่อนําไปใชแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับลูกคาของบริษัท ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนโดยใชเทคโนโลยี
อินทราเน็ต สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบดวย ไมโครซอฟตเอสคิว
แอล 8.0 โปรแกรมภาษา พีเอชพี และเอชทีเอ็มแล จากกรทดสอบและประเมิณโดยพนักงานของ
บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสเอเชีย จํากัด พบวา ระบบสารสนเทศเพ่ือสนันสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหารแผนกบริการลูกคาของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสเอเชีย จํากัด สามารถนําไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวทุกประการ 

 


