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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศส าหรับ หจก. 

ก าพลโลหะและวิศวกรรม โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ แนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์ความต้องการ 

เทคนิคการสืบเสาะข้อเท็จจริง แนวคิดเร่ืองแผนภาพกระแสข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีก และ

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมข้อมูลการบริหารร้านค้าปลีก โดยใช้การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนา

ระบบงาน ด้วยการวเิคราะห์เอกสารทางธุรกิจ การสังเกตกระบวนการท างาน และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหาร และ

พนักงานในกิจการ จ านวน 10 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกิจการคือ ระบบปัจจุบันยังคงประมวลผลด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ ไม่เป็น

ระบบ และมีความซ้ าซ้อน ซึ่งเป็นอุปสรรคตอ่การขยายกิจการในอนาคต รวมท้ังไมส่ามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการได้อยา่ง

ทันท่วงที จึงท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง พนักงานขาดก าลังใจในการท างาน และไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าไม่พึงพอใจในการบริการ และการศึกษาความเป็นไปได้สามารถวิเคราะห์

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการแลว้พบวา่ มคีวามคุ้มคา่ต่อการลงทุน 

การวิเคราะห์ระบบปัจจุบันน าไปสู่แนวทางในการปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีใช้ในปัจจุบัน โดยการสร้าง

แบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบท่ีตรงกันกับความต้องการระบบสารสนเทศ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก าพลโลหะ

และวิศวกรรม โดยแบ่งระบบงานออกเป็น 8 ระบบงาน ได้แก่ กระบวนการการขายสินค้า กระบวนการซื้อสินค้า 

กระบวนการรับสินค้าเข้า กระบวนการเปลี่ยน/คืนสินค้า กระบวนการคืนสินค้าให้ผู้จัดจ าหนา่ย กระบวนการงานบัญชแีละ

การเงิน กระบวนการจัดการขอ้มูลภายใน และกระบวนการจัดพิมพร์ายงาน 

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศข้างต้นสามารถการออกแบบผลลัพธ์ท่ีเป็นรายงานได้ดังนี้ ใบเสนอราคาสินค้า 

รายงานการส่งสินค้า ใบลดหนี้ หรือใบเปลี่ยน/คืนสนิค้า รายงานสนิค้าคงเหลอื รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ รายงานสินค้าท่ี

ไม่มีความเคลื่อนไหว รายงานประวัติการซื้อสินค้าโดยรวม รายงานประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้ าประจ า รายงานสั่งซื้อ

สินค้าท่ีสั่งซื้อแล้ว รายงานการเปรียบเทียบราคาสินค้าของผู้จัดจ าหนา่ยแต่ละราย รายงานการรับสินค้าจากผู้จัดจ าหนา่ย 

และรายงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจากการวเิคราะห์และออกแบบข้างต้นท าให้สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ

ตัดสนิใจซื้อซอฟท์แวร์ส าหรับระบบจัดการธุรกิจที่คล้ายคลงึกันได้           
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ABSTRACT 

 The objective of this independent study is to study the requirement analysis of information system for 

Kumpol Metal and Engineering limited partnership. This study is based on ideas of information system development, 

requirement analysis of fact-finding techniques, data flow diagram, retail management and controlling of 

management information system. The data were analyzed using information system according to system 

development life cycle, business document analysis, workflow observations and in-depth interviews with business 

owner and his ten employees. 

The finding indicated that enterprise problems in the current system are unsystematic and complicated. 

These obstacles can effect to enterprise growth in the future. Moreover, the necessary information promptly cannot 

be reached. Therefore, it causes low productivity in the workplace, discouragement of employees. They ultimately 

cannot response client requirement. So, clients are not satisfied on service. The economic feasibility study shows the 

investment return of this project is a worth investment. 

The analysis of current system leads to know the improvement of used information system by creating the 

model of workflow process which matches to the enterprise information system need. The system was divided into 8 

sub-processes; sale process, purchasing process, goods receiving process, goods exchange and return process, 

goods return process to dealers, financing and accounting process, data management process and report printing 

process. 

The analysis of information system mentioned could be classified into 12 reports; quotations, transportation 

report, credit-note or goods exchange report, stock inventory report, reorder point report, inactive inventory report, 

overall purchasing history report, regular customer sale history report, already purchasing report, price comparison of 

each dealer report, goods receipt report, and customer relationship report. This study could lead to business 

management program decisions. 

บทน า  

หลักการและเหตุผล 

 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ถกูทา้ทายจากปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ตั้งแต่การพัฒนาบุคลากร 

การตอบสนองทางการตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และเทคโนโลยกีารผลิตและบริหาร และเมื่อ

ธุรกิจขยายตัวขึน้ ระบบการท างานท่ีท าอยู่ปัจจุบันไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ได้ ท้ังใน

เร่ืองของนโยบายทางการเงิน ตลาดแรงงาน การให้การศึกษาและฝึกอบรม โครงสร้างพื้นฐานและการอ านวยความสะดวก

ภายในประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจภาพรวมในประเทศ หากไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะท าให้ความสามารถในการแขง่ขัน

ของธุรกิจลดลงไปด้วย (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554: ออนไลน์) ปัจจุบันร้านค้าปลีกท่ัวไปถูก
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คุกคามจากการเข้ามาของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีมาในรูปแบบของ Hypermarket และ Discounted Store เชน่ Big Cและ 

Tesco Lotus และภาวะแข่งขันนัน้มแีนวโนม้รุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยจะพบว่า ห้างค้าปลีกเหล่านั้นได้ขยายสาขาอย่างตอ่เนื่อง

โดยเฉพาะในต่างจังหวัด อีกท้ังยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละพื้นท่ีมากขึ้น 

เชน่ Tesco Lotus เพิ่มรูปแบบเป็น คุ้มค่า, ตลาด, Department Store, Express และ Extra และ Big C เพิม่รูปแบบเป็น Mini, 

Jumbo, Market และ Extra 

 ร้านค้าปลีกโดยท่ัวไปนั้น จะเน้นการซื้อขายสินค้าท่ีทันท่วงที ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีต้องการ  

ความรวดเร็วในการได้สินค้าไปใช้ประโยชน์ แต่ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ยังบันทึกการซื้อขายด้วยมือเป็นหลัก และขาดการ

ท างานอย่างเป็นระบบ ดังนั้นระบบสารสนเทศน่าจะช่วยบรรเทาความล าบากนี้ไปได้ เนื่องจากระบบสารสนเทศนั้นมีการ

ท างานท่ีสะดวกรวดเร็ว และยังสามารถย้อนดูบันทึกภายหลังได้ (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ , 2551) ตัวอย่างการน าระบบ

สารสนเทศเข้ามาใช้ส่วนหนึ่งนั้นก็คือ การน าเอาซอฟท์แวร์มาใช้งาน เพื่อลดภาระการท างานท่ีต้องท าด้วยมือลงไป  

เช่น การขายสินค้าหน้าร้าน การท าบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ การควบคุมสินค้าคงเหลือ ฯลฯ โดยซอฟท์แวร์ ทางด้านการ

จัดการธุรกิจนัน้มดี้วยกันอยู่หลายโปรแกรม ซึ่งแตล่ะโปรแกรมต่างมขี้อดีข้อเสียแตกตา่งกันไป จากการส ารวจซอฟท์แวร์

ท่ีใชแ้ละมีจ าหนา่ยในท้องตลาด พบวา่ โปรแกรม PowerPOS ประกอบด้วย ระบบการขายหน้ารา้น รายงานการขายตา่ง ๆ 

ระบบสินค้าคงคลังและระบบจัดซื้อและรับสินค้า มีคุณสมบัติท่ีโดดเด่นคือ การรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ เช่น จ านวน

รายการสินค้าหลักแสน และจ านวนบิลขายปริมาณมาก การเชื่อมต่อโปรแกรมระบบ LAN และขยายสาขาได้มากกว่า  

100 จุด เหมาะส าหรับร้านท่ีมีระบบส านักงานใหญ่และร้านสาขา รวมถึงระบบแฟรนไชส์ (บริษัท ซิตี้ซอฟท์ จ ากัด, 2550: 

ออนไลน์ ) โปรแกรม Nanosoft Smart POS ประกอบด้วย ระบบการขาย ระบบการขายหน้าร้านระบบการจัดซื้ อ  

ระบบสินค้าคงคลัง ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบการเงิน และระบบการออกเอกสารมีคุณสมบัติท่ีโดดเด่นคือ  

การรองรับระบบ Touch Screen ระบบพักการขายได้ไมจ่ ากัดครัง้ กรณีขณะคิดเงินแลว้ลูกค้ายังซื้อสินค้าไม่ครบหรอืยังไม่

ช าระเงิน สามารถข้ามไปขายให้กับลูกค้ารายถัดไปได้ การแก้ไขจ านวนสินค้าขาย โดยยกเลิกแถวสุดท้ายหรือท้ังหมด และ

ระบบส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือลดเป็นจ านวนเงินทีละรายการหรือทุกรายการ (ไทยเอสเอ็มอีซอฟท์ดอทคอม, 2554:

ออนไลน์) และโปรแกรม Business Plus POS ประกอบด้วย โปรแกรมหลังร้าน โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมพมิพ์ป้าย

ราคา และโปรแกรมควบคุมงานพิมพ์ มีคุณสมบัติเด่นคือ ความสามารถชว่ยในการจัดรายการต่าง ๆ เช่น การสะสมยอด

ซื้อเพื่อแลกซื้อของรางวัล การวเิคราะห์ยอดขายเพื่อจัดโปรโมช่ัน การจ าแนกยอดขายของลูกค้าเพ่ือรับส่วนลด การสั่งซื้อ

และจัดส่งของอย่างรวดเร็ว รวมถึงการแนะน าสินค้า ท่ีสามารถแนะน าว่าควรซื้ออะไรเพิ่ม และเป็นลักษณะใด (ไทยแวร์

ดอทคอม, 2556: ออนไลน์) ระบบท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นเหมาะส าหรับท้ังธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการเป็น

อย่างย่ิง 

จากการส ารวจในประเด็นของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านจากผู้บริโภคพบวา่ปัจจัยท่ีนา่สนใจ

คือ ผู้บริโภคชอบความสะดวกสบายและต้องการความหลากหลายของสินค้า และกลยุทธ์ในการปรับปรุงร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างนั้นส่วนหนึ่งก็คือ การจัดสนิค้าคงคลังและระยะเวลาการขายสินค้า แม้วา่วัสดุก่อสร้างจะมีอายุสินค้ายาว แต่การ

เก็บคลังสินค้าถือเป็นต้นทุนของบริษัท ดังนั้นการท าเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการบริหารสินค้าคงคลังผนวกกับ

ประสบการณ์ในอดีตน่าจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกสินค้าเข้ามาจ าหน่าย รวมท้ังประมาณระยะเวลาการขาย

สินค้าเพื่อท่ีจะเลือกเวลาการสั่งสินค้าจากตัวแทนจ าหน่าย และลดต้นทุนแก่ร้านค้าอีกด้วย (Marketeer, มิถุนายน 2556) 
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ดังนั้น ระบบสารสนเทศจึงมบีทบาทส าคัญส าหรับการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านมากขึ้น

เพื่อให้สามารถตอบสนองตอ่ผู้บริโภคได้ 

หจก. ก าพลโลหะและวิศวกรรม ประกอบธุรกิจจ าหนา่ยปลีกวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือชา่ง และบริการให้ค าแนะน า

ลูกค้า โดยจะเน้นความรวดเร็วในการให้บริการกับลูกค้า แต่เมื่อกิจการได้เติบโตขึ้น รายการสินค้าหลากหลายและเพิ่ม

จ านวนมากขึ้น อย่างไรก็ตามการจัดการภายในยังใช้การบันทึกการท างานด้วยมืออยู่และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐานใน

งานหลังร้านเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงท าให้ประสบปัญหาในการบริหารข้อมูลของสินค้าท่ีมี เนื่องจากไม่ทราบยอดขายท่ี

ชัดเจนในแต่ละวัน ไมส่ามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขาย และออกใบก ากับภาษีด้วยความรวดเร็วได้ ดังนัน้จึงมคีวามจ าเป็นท่ี

จะต้องจัดหาซอฟท์แวร์เข้ามาใช้กับร้าน อย่างไรก็ตามโปรแกรมท่ีจ าหน่ายในท้องตลาดนั้นส่วนใหญ่จะเหมาะกับกิจการ

ขายส่งท่ีมีปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าจ านวนมาก มีขั้นตอนบางอย่างท่ียุ่งยากซับซ้อนกว่าจะให้บริการกับลูกค้าได้ และ

ลักษณะของการจ าหน่ายสินค้าในร้านนั้นเป็นสินค้าท่ีมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายไม่เหมาะท่ีจะใช้โปรแกรมท่ัวไป  

(นภิา ค าตอ่, สัมภาษณ,์สิงหาคม 2556)  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก าพลโลหะและ

วศิวกรรม  เพื่อความชัดเจนว่าซอฟท์แวร์ลักษณะใดเหมาะสมกับสภาพการท างานของกิจการมากท่ีสุด และสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการแขง่ขันกับกิจการอ่ืนให้มากขึ้น รวมท้ังสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกค้าได้ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศส าหรับหจก.ก าพลโลหะและวิศวกรรม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบผลการวเิคราะห์ระบบสารสนเทศส าหรับห้างหุน้สว่นจ ากัด ก าพลโลหะและวิศวกรรม 

2. เพื่อน าไปใชใ้นการออกแบบหรือเลอืกซือ้ซอฟท์แวร์ส าหรับห้างหุน้สว่นจ ากัด ก าพลโลหะและวิศวกรรม 

3. ท าให้สามารถเป็นแนวทางในการตัดสนิใจซื้อซอฟท์แวร์ส าหรับระบบจัดการธุรกิจที่คล้ายคลงึกันได้ 

นิยามศัพท ์

 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีจัดเตรียมบุคลากรข้อมูล กระบวนการ และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสง่ผลต่อ

การรวบรวมผ่านกระบวนการจัดเก็บและจัดหา ในฐานะที่เป็นผลลัพธ์ของข้อมูลท่ีจ าเป็นในการสนับสนุนองคก์ร 

 การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ หมายถึง การศึกษาและท าความเข้าใจในความต้องการต่าง ๆ  

ท่ีได้รวบรวมมาวเิคราะห์เพื่อท่ีจะประเมินว่าระบบใหม่ควรเป็นอยา่งไร และเมื่อรวบรวมความต้องการแล้วจะสรุปออกมา

เป็นขอ้ก าหนดท่ีเป็นความจริงและเขา้ใจซึ่งกันและกัน 

 การออกแบบระบบสารสนเทศ หมายถึง การน าแบบจ าลองเชิงตรรกะท่ีถูกสร้างขึ้นจากระยะการวิเคราะห์

ระบบ มาเป็นแบบจ าลองเชงิกายภาพเพื่อน าไปสู่การออกแบบของระบบสารสนเทศ 
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 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก าพลโลหะและวิศวกรรม หมายถงึ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก าพลโลหะและวิศวกรรมท่ีจ าหนา่ย

สินค้าปลีกท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง ตั้งอยูท่ี่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ล าปาง-งาว อ าเภอเมอืงล าปาง 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

ระบบสารสนเทศ (Whitten and Bentley, 2007) หมายถึง ระบบท่ีจัดเตรียมบุคลากรข้อมูล กระบวนการ และ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งผลต่อการรวบรวมผ่านกระบวนการจัดเก็บและจัดหา ในฐานะที่เป็นผลลัพธ์ของข้อมูลท่ีจ าเป็น

ในการสนับสนุนองคก์ร       

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2554: 507-522) หมายถึง กลุ่มของกิจกรรม 

วิธีการ การปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ความสามารถในการส่งมอบ และเคร่ืองมืออัตโนมัติ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียใช้พัฒนา และปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ และซอฟท์แวร์ โดยวิธีพื้นฐานท่ีใช้กันท่ัวไป เรียกว่า วงจรระบบพัฒนาระบบสารสนเทศ (System 

Development Life Cycle: SDLC) มขีั้นตอนดังน้ี 

1) การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานบนความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ว่า ท าไมต้องสร้างระบบใหม่ ทีมงานต้องด าเนินการต่อไปอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการสร้างระบบใหม่ ขั้นตอนแรก คือ 

ตอ้งมจีุดก าเนิดของระบบงาน โดยจุดก าเนดิของระบบงานสามารถเกิดขึ้นได้จากแรงกดดันจากปัจจัยภายในและภายนอก 

ท่ีส่งผลต่อองค์กรต้องน ามาพิจารณาปรับปรุงระบบใหม่ นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้แนวคิดของค าว่า PIECES มา

ประยุกตใ์ชก้็ได้ โดยแตล่ะตัวอักษรมคีวามหมายว่า     

 P (Performance) ความตอ้งการให้มีการปรับปรุงด้านการปฏบัิตงิาน 

 I (Information) ความตอ้งการให้มีการปรับปรุงด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 E (Economics) ความตอ้งการให้มีการควบคุมตน้ทุน ค่าใชจ้่าย 

 C (Control) ความตอ้งการให้มีระบบควบคุม และระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี 

 E (Efficiency) ความตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน 

 S (Service) ความตอ้งการให้ปรับปรุงงานบริการให้ดยีิ่งขึน้  

ดังนัน้ระยะการวางแผนโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ ดังนี้ 

1.1) ก าหนดปัญหา 

1.2) ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

1.3) การบริหารโครงการ เพื่อควบคุมกิจกรรมการพัฒนาระบบให้ด าเนินไปด้วยดี 

2) การวเิคราะห์ (Analysis Phase) ในระยะการวเิคราะห์ต้องมคี าตอบเกี่ยวกับค าถามว่าใคร เป็นผู้ท่ีใช้ 

ระบบ และมีอะไรบ้างท่ีระบบต้องท า โดยจะต้องด าเนินการในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เพื่อน ามาพัฒนา

แนวความคิดส าหรับระบบใหม่ 

 วัตถุประสงค์หลักของระยะการวิเคราะห์ คือ จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจในความต้องการต่าง ๆ ท่ีได้

รวบรวมมา ดังนั้น การรวบรวมความต้องการ (Requirement Gathering) จัดเป็นงานส่วนพื้นฐานของการวิเคราะห์ โดย
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ข้อมูลความต้องการเหล่านี้ นักวิเคราะห์ระบบจะน ามาวิเคราะห์เพื่อท่ีจะประเมินว่าควรมีอะไรบ้างท่ีระบบใหม่ต้องการ 

จากนั้นจึงรวบรวมความต้องการสรุปออกมาเป็นขอ้ก าหนด 

 หลังจากน าความต้องการมาสรุปเป็นข้อก าหนดท่ีชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ น าข้อก าหนดเหล่านั้นไปพัฒนา

ออกมาเป็นความต้องการของระบบใหม่ โดยเทคนิคท่ีนิยมก็คือ การพัฒนาแบบจ าลองกระบวนการ (Process Model) ซึ่ง

เป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและข้อมูลในระบบ และด าเนินการพัฒนาแบบจ าลองข้อมูล (Data 

Model) ขึน้มาเพื่ออธิบายความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีน ามาใชส้นับสนุนกระบวนการตา่ง ๆ 

 ดังนัน้ระยะการวเิคราะห์ ประกอบด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ ดังนี้ 

2.1) วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

2.2) สร้างข้อก าหนดความตอ้งการ 

2.3) สร้างแบบจ าลองกระบวนการ 

2.4) สร้างแบบจ าลองข้อมูล 

3) การออกแบบ (Design Phase) ระยะการออกแบบ จะน าแบบจ าลองเชิงตรรกะที่ถูกสร้างขึน้จากระยะ 

การวเิคราะห์ มาสร้างเป็นแบบจ าลองเชงิกายภาพเพื่อน าไปสู่การออกแบบทางออกของระบบได้อย่างไร โดยการออกแบบ

ระดับสูงจะประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมส าหรับโปรแกรมซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ 

และสภาพแวดลอ้มการปฏบัิตกิาร โดยกจิกรรมส าคัญคือ การจัดหาระบบ (System Acquisition) ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

3.1) การพัฒนาโปรแกรมขึน้เอง (In-house/Custom Development) หมายถงึ หน่วยงานจะมีการจัดตั้ง 

แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมา และใชบุ้คลากรขององค์กรเป็นผู้พัฒนาระบบ 

3.2) การซือ้โปรแกรมส าเร็จรูป (Package Software) เป็นการซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ทันที  

จัดเป็นวธีิท่ีมีความรวดเร็ว ลดเวลาและค่าใชจ้่ายในการพัฒนาขึ้นมาก 

3.3) การวา่จ้างหนว่ยงานภายนอก (Outsourcing) เป็นการว่าจ้างหนว่ยงานภายนอกเขา้มาพัฒนาและ 

ดูแลระบบให้ท้ังหมด แทนท่ีจะใช้บุคลากรในองค์กรเอง เนื่องจากบุคลากรอาจมีความสามารถไม่เพียงพอ ไม่สามารถ

ตดิตามเทคโนโลยไีด้ทัน หรือองคก์รต้องการใช้ความสามารถหลักในการพัฒนาธุรกิจของตน 

4) การน าไปใช้ (Implementation Phase)ระยะการน าไปใช ้เป็นการน าสิ่งท่ีได้จากระยะการออกแบบมา 

ด าเนินการให้ระบบเกิดผลขึ้นมาด้วยการสร้างระบบ การทดสอบระบบ และการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ส าหรับ

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในระยะนี้นอกจากจะเพื่อความน่าเช่ือถือหรือระบบต้องสามารถท างานได้ดีแล้ว ยังต้องมั่น

วา่ผู้ใชร้ะบบตอ้งได้รับการฝึกอบรม และความคาดหวังขององคก์รท่ีตอ้งการผลตอบแทนจากการน าระบบใหมม่าใช้ 

ส า ห รั บ กิ จ ก ร ร ม ส า คั ญ ข อ ง ร ะ ย ะ ก า ร น า ไป ใ ช้  คื อ  ก า ร ป รั บ เป ลี่ ย น ร ะ บ บ  ( System Changeover)  

ซึ่งวิธีการมีดังน้ี 

4.1) การปรับเปลี่ยนระบบโดยทันที (Direct Cutover) 

4.2) การปรับเปลี่ยนแบบคู่ขนาน (Parallel Operation) 

4.3) การปรับเปลี่ยนระบบแบบทีละเฟส (Phased Operation) 

4.4) การปรับเปลี่ยนแบบน าร่อง (Pilot Operation) 
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5) การบ ารุงรักษา (Maintenance Phase)ภายหลังจากการสง่มอบระบบใหมเ่ป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ 

เกิดความมั่นใจต่อความพึงพอใจในด้านการปฏิบัติงานของผู้ใช้ สิ่งท่ีต้องรับผิดชอบในระยะนี้ คือ การบ ารุงรักษาระบบ 

และการชว่ยเหลอืผู้ใช้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ ดังนี้ 

5.1)  การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) มเีป้าหมายเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานตอ่ไปได้ 

ตลอดอายุการใช้งานเท่าท่ีควรจะเป็น ประกอบไปด้วย 

  5.1.1) การบ ารุงรักษาระบบด้วยการแก้ไขให้ถูกตอ้ง 

  5.1.2) การบ ารุงรักษาระบบด้วยการดัดแปลง 

  5.1.3) การบ ารุงรักษาระบบด้วยการปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น 

  5.1.4) การบ ารุงรักษาระบบด้วยการป้องกัน 

5.2) การช่วยเหลอืผู้ใช ้(User Help) การบ ารุงรักษาระบบท่ีดีควรมีการจัดท าเอกสารท่ีดี ซึ่งถูกจัดท าขึน้เมื่อ

ระบบได้รับการพัฒนาขึน้มาแล้ว และหากมีรายละเอียดโปรแกรมหรือซอร์สโค้ดท่ีเขียนในรูปแบบโครงสร้าง อ่านงา่ย และ

ง่ายตอ่การไล่โปรแกรม ก็จะชว่ยให้ผู้ใช้ท่ีเป็นโปรแกรมเมอร์ได้เป็นอยา่งดี 

 ในการศึกษาครัง้นี้จะน าแนวคดินี้ไปใชใ้นเร่ือง การวางแผนโครงการ การวเิคราะห์ และการออกแบบ (ในส่วนของ

การออกแบบรายงาน และการออกแบบฐานขอ้มูล) 

แนวคดิเรื่องแผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) 

 แผนภาพกระแสข้อมูล เป็นแบบจ าลองกระบวนการท่ีน ามาใช้กับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง 

ท่ีมีการน ามาใชต้ัง้แตยุ่คท่ีมีการเร่ิมใชภ้าษาระดับสูง โดยแผนภาพดังกล่าวจะแสดงความสัมพันธ์ระหวา่งกระบวนการและ

ข้อมูล (Processes and Data) เพื่อให้ทราบว่า 

- ข้อมูลมาจากไหน 

- ข้อมูลไปท่ีใด 

- ข้อมูลเก็บไว้ท่ีไหน 

- มกีระบวนการอะไรบ้าง ที่เกิดขึ้นในระบบ  

 แผนภาพกระแสข้อมูลจะแสดงภาพรวมของระบบ และรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องระหวา่งกระบวนการกับข้อมูล แต่

ในบางคร้ัง นักวิเคราะห์ระบบต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากนี้ ก็ต้องใช้เคร่ืองมืออื่นเข้าช่วย เช่น 

ค าอธิบายการประมวลผล ตารางการตัดสินใจ หรือแบบจ าลองข้อมูล ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในรายละเอียดเฉพาะ

เร่ืองนัน้ ๆ เป็นส าคัญ 

1) ขั้นตอนการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล มีดังตอ่ไปน้ี 

1.1)  ศกึษารูปแบบการท างานของระบบงานเดิมวา่ มกีารท างานอย่างไร (Physical-DFD ของระบบงาน 

เดิม) 

1.2)  ศกึษาตรรกะการท างานของระบบงานเดิม วา่มีอะไรบ้าง (Logical-DFD ของระบบงานเดิม) 

1.3)  ตรรกะด้านความตอ้งการใหม ่ๆ มีอะไรบ้าง ที่ตอ้งเพิ่มเข้าไปในระบบ (Logical-DFD ของระบบงาน 
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ใหม)่ 

1.4)  จะสร้างระบบใหมใ่ห้ตรงตามต้องการได้อย่างไร (Physical-DFD ของระบบงานใหม่) 

ดังนั้นเมื่อแผนภาพกระแสข้อมูลเป็นแบบจ าลองเชิงตรรกะ จึงแสดงกระบวนการและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องภายในระบบ 

ด้วยการมุง่เนน้วา่ระบบตอ้งท าอะไรเป็นส าคัญ โดยมุมมองของผู้ใช้ตามกลุ่มต่าง ๆ จะใชป้ระโยชนจ์ากแผนภาพนี้เพื่อ 

- มุมมองของลูกค้าหรือผู้ใชง้าน จะใชป้ระโยชนจ์ากแผนภาพกระแสขอ้มูลเพื่อแสดงภาพรวมของระบบ 

- มุมมองของโปรแกรมเมอร์ จะใชป้ระโยชนจ์ากแผนภาพกระแสขอ้มูลเพื่อแสดงรายละเอยีดของระบบ  

และใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม 

- มุมมองของนักวเิคราะห์ระบบ จะใชป้ระโยชนจ์ากแผนภาพกระแสขอ้มูลเพื่อแสดงภาพรวมของระบบ 

และรายละเอยีดของระบบ 

2) วัตถุประสงค์ของแผนภาพกระแสขอ้มูล 

2.1) เป็นแผนภาพเพื่อสรุปภาพรวมของระบบ ตามแนวทางการวเิคราะห์เชงิโครงสร้าง 

2.2) เป็นขอ้ตกลงร่วมกันระหว่างนักวเิคราะห์ระบบกับผู้ใช้งาน 

2.3) เป็นแผนภาพท่ีน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ไปในขั้นตอนการออกแบบระบบ 

2.4) เป็นแผนภาพท่ีใชอ้า้งอิง หรอืเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาระบบในอนาคต 

2.5) ทราบท่ีมาและที่ไปของขอ้มูลท่ีไหลไปยังกระบวนการต่าง ๆ (Data and Processes) 

3) สัญลักษณ์ท่ีใชใ้นแผนภาพกระแสข้อมูล 

 แผนภาพกระแสข้อมูล เป็นวิธีการน าเสนอภาพรวมดา้นความต้องการหลัก ของระบบ อันประกอบด้วย สิ่งน าเข้า 

(Input) ผลลัพธ์ (Output) กระบวนการ (Process) และข้อมูล (Data) โดยทุกคนในทีมงานพัฒนาระบบ สามารถมองเห็น

ระบบได้จากแผนภาพนี้ เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบระบบ ส าหรับสัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูลจะ

มดี้วยกันอยู ่5 สัญลักษณ ์ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ท่ีใชส้ าหรับการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 

สัญลักษณ ์ ความหมาย ค าอธบิาย 

 

 

 

 

Process การประมวลผล 

 

 
Data flow กระแสขอ้มูล 

 

 

 

 

External entity 
แหล่งท่ีมา/ปลายทาง หรือ สิ่งท่ีอยู่

ภายนอกขอบเขตระบบ 
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Data store แหลง่เก็บขอ้มูล 

 

 
Real-time link 

การเชื่อมโยงระยะไกลท่ีมีการโตต้อบ

กันแบบทันทีทันใด 

 

4) ค าอธิบายรายละเอยีดของสัญลักษณ์ท้ัง 5 ที่ใชใ้นแผนภาพกระแสข้อมูล 

4.1) กระบวนการ (Processes) เป็นสัญลักษณ์แทนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในระบบ หรือกระบวนการท่ีต้องท าใน

ระบบ ภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการหมายเลข 1 ท่ีใช้แทนกิจกรรมลงทะเบียนเรียน ส่วนกระบวนการหมายเลข 2 แทน

กิจกรรมค านวณเกรด 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยา่งกระบวนการ 

  

 ตามปกติ แผนภาพกระแสข้อมูลจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งกระบวนการ (Process) เสมอ โดย กระแสข้อมูล (Data 

flow) ท่ีเดินทางผ่านเข้ามายังกระบวนการจะเรียกว่า สิ่งน าเข้า (Input) ส่วนกระแสข้อมูล (Data flow) ท่ีออกจาก

กระบวนการจะเรียกว่า ผลลัพธ์ (Output) ดังนัน้กระแสข้อมูลท่ีแสดงผลลัพธ์ออกมานัน้ ข้อมูลย่อมได้รับการเปลี่ยนแปลง  

 สัญลักษณ์กระบวนการจ าเป็นต้องมหีมายเลขก ากับเสมอ ซึ่งเรียกว่า “หมายเลขกระบวนการ” โดยมักจะก าหนด

เป็นหมายเลข 1, 2, 3 ตามล าดับ แต่การล าดับหมายเลขของกระบวนการ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องด าเนินกิจกรรม

ตามล าดับท่ีก ากับไว้ในกระบวนการแตอ่ย่างใด และท่ีส าคัญหมายเลขกระบวนการจะซ้ ากันไม่ได้ 

 ส าหรับชื่อท่ีน ามาใช้ก ากับกระบวนการ จะใช้ค ากริยาซึ่งหมายถึงการกระท า เช่น ลงทะเบียนเรียน ช าระเงิน  

เช่ารถ พิมพ์รายงาน เป็นต้น โดยสามารถมีจ านวนกระบวนการได้ตั้งแต่ 2 ถึง 7 กระบวนการด้วยกัน เพราะหากมีมาก

เกินไปกวา่นั้น จะท าให้แผนภาพอา่นยากและซับซ้อนเกินไป 

 กระบวนการในแผนภาพกระแสข้อมูล จะไม่มีการการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการท างาน ดังนั้น

กระบวนการในท่ีนี้จึงเปรียบเสมือนกับกล่องด าท่ีน าเสนอเพียงว่าท าหน้าท่ีอะไร โดยมีกระแสข้อมูลอะไรบ้างท่ีน าเข้ามา 

และมีกระแสข้อมูลอะไรท่ีแสดงผลลัพธ์ออกไป ส่วนรายละเอยีดเกี่ยวกับวิธีการท างานของแต่ละกระบวนการจะปรากฏอยู่

ในแบบจ าลองอกีชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า “ค าอธิบายการประมวลผล (Process Description)”  

4.2) กระแสขอ้มูล (Data flow) คือ กระแสข้อมูลท่ีใชส้ัญลักษณ์แทนดว้ยเส้นลูกศรท่ีไปพร้อมกับข้อมูล  

กล่าวคือ กระแสข้อมูลก็คือเส้นทางท่ีข้อมูลเคลื่อนท่ีนั่นเอง ท าให้เราทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเคลื่อนไหวไปมาระหว่าง

กระบวนการ Data store และ External entity และทุก กระบวนการในแผนภาพกระแสข้อมูลเมื่อมีกระแสข้อมูลน าเข้าไป ก็

ตอ้งมีกระแสข้อมูลแสดงผลลัพธ์ออกมาเสมอ 

1 

ลงทะเบียนเรียน 

2 

ค ำนวณเกรด 
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4.3) หน่วยท่ีอยู่ภายนอกขอบเขตระบบ (External entity) เป็นหน่วยท่ีอยู่ภายนอกขอบเขตระบบในแผนภาพ

กระแสข้อมูล ซึ่งจะท าหน้าท่ีส่งข้อมูลสิ่งน าเข้าเข้ามายังกระบวนการ เพื่อแสดงถึงแหล่งท่ีมาของข้อมูล (Source) รวมถึง

การรับผลลัพธ์จากกระบวนการ เพื่อแสดงถึงจุดสิน้สุดของกระแสข้อมูล ส าหรับสัญลักษณ์นี้จะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

โดยมีหนา้ที่ในการรับส่งข้อมูลระหวา่งกระบวนการเท่านั้น ไม่สามารถเช่ือมตอ่เข้าโดนตรงกับแหล่งเก็บข้อมูล (Data store) 

รวมถึงเชื่อมต่อระหวา่งหน่วยท่ีอยูภ่ายนอกขอบเขตระบบ (External entity) ด้วยกัน เนื่องจากไม่สามารถสื่อความหมายใด 

ๆ ได้ 

 การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลหนว่ยท่ีอยูภ่ายนอกขอบเขตระบบมักจะถูกจัดวางต าแหน่งให้อยู่บริเวณด้านนอก

หรือรอบแผนภาพ ทัง้นี้ก็เพ่ือให้แผนภาพสวยงาม และง่ายต่อการตรวจสอบ นอกจากนี้สัญลักษณ์ของหน่วยท่ีอยู่ภายนอก

ขอบเขตระบบยังสามารถท าซ้ าได้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการเชื่อมโยงของกระแสข้อมูลอาจท าให้เส้นการไหลดังกล่าวท า

ซ้อนกัน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง และท าให้อ่านแผนภาพยาก ดังนั้นการท าซ้ าของหน่วยท่ีอยู่ภายนอกขอบเขตระบบจึง

ชว่ยการทับซ้อนของเส้นการไหลได้ โดยจะใชเ้ครื่องหมาย\(Back slash) ก ากับไวท่ี้มุมลา่งซ้ายของสี่เหลี่ยม ดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 หนว่ยท่ีอยูภ่ายนอกขอบเขตระบบ (External entity) ของลูกค้า และสัญลักษณก์ารท าซ้ า 

 

4.4) Data store เป็นแหล่งเก็บข้อมูล ซึ่งไม่สนใจว่าระบบจะใช้สื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทใดก็ตาม ทุกแหล่งเก็บ

ข้อมูล จะตอ้งมีช่ือข้อมูลท่ีจัดเก็บ และมีการล าดับป้ายก ากับไว้ เชน่ D1, D2, D3 ตามล าดับ (อักษร D เป็นค ายอ่มาจากค า

วา่ Data) โดยแหล่งเก็บข้อมูล เหลา่นีจ้ะถูกใชง้านโดยกระบวนการ และสามารถท าซ้ าได้ ส่วนท่ีมาจองแหลง่เก็บขอ้มูล จะ

ได้มาจากการสร้างแบบจ าลองข้อมูล (Data model)  

4.5) Real-time link เป็นการเชื่อมโยงสื่อสารระยะไกล ท่ีมีการโต้ตอบกันไปมาระหว่าง หน่วยท่ีอยู่ภายนอก

ขอบเขตระบบ กับกระบวนการ โดยจะเป็นการสื่อสารโต้ตอบแบบทันทีทันใด หรือท่ีเรียกว่าเรียลไทม์นั่นเอง ตัวอย่างเช่น 

การตรวจสอบบัตรเครดิตธนาคาร เพื่อรอการอนุมัติสนิเชื่อจากส านักหักบัญชบัีตรเครดิต 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การสื่อสารระยะไกลเพื่อขอค าตอบรับสินเชื่อ ในกรณีช าระค่าจองรถผา่นบัตรเครดิต 

   

 

ลกูค้ำ ลกูค้ำ 

3 

จองรถ ส ำนกับญัชีบตัรเครดติ ตอบรับสนิเช่ือบตัรเครดิต 
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ในการศึกษาคร้ังนี้จะน าแนวคิดนี้ไปใช้ในส่วนของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศในขั้นตอนของการ

วเิคราะห ์

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา 

ในการศึกษาครัง้นี้ จะศกึษาการวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ ตามวงจรการพัฒนาระบบงาน (System  

Development Life Cycle: SDLC) 3 ขั้นตอน คือ  

1) ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) 

2) ระยะที่ 2 : การวเิคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) 

3) ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design Phase) 

ส าหรับการศึกษาครัง้นี้จะศกึษาระบบสารสนเทศตามแนวคดิการบริหารร้านคา้ปลกีดังนี้ 

1) ระบบบริหารงานสว่นหนา้รา้น ได้แก่ การควบคุมงานขาย การวเิคราะห์งานขาย และการ 

บริหารการตลาด 

2) ระบบบริหารงานสว่นหลังร้าน ได้แก่ การควบคุมสินค้าคงคลัง และการจัดซือ้จัดหา 

โดยขอบเขตเนื้อหานั้นจะไมร่วมระบบการบริหารบุคคลหรอืทีมงานเนื่องจากจ านวนพนักงานมนีอ้ย  

สามารถควบคุมการท างานได้โดยไมต่้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาซอฟท์แวร์เพื่อมารองรับการท างานในด้านการบริหาร

บุคคล 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

การค้นคว้าอสิระฉบับนี้ มขีั้นตอนการศึกษาตามล าดับ ดังนี ้

1) การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) โดยการก าหนดปัญหา การจัดท าเอกสารแสดงขอบเขต 

ของระบบ และการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ 

2) การวิ เคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) โดยวิ เคราะห์ ระบบจากการสัมภาษณ์  

เชงิลึก การสังเกตผู้ใช้งาน และการวเิคราะห์เอกสารทางธุรกิจ เพื่อตรวจสอบความต้องการของระบบให้มคีวามครบถ้วน 

พร้อมกันนีไ้ด้สร้างผังงานเพื่ออธิบายระบบปัจจุบัน จากนั้นจึงสร้างข้อก าหนดความตอ้งการของระบบ โดยน าข้อมูลท่ีได้มา

เปรียบเทียบกับแนวคิดการบริหารร้านค้าปลีก เพื่อหาความต้องการระบบสารสนเทศ และวิเคราะห์กระบวนการท างาน

โดยสร้างแผนภาพกระแสของข้อมูล (Data Flow Diagram) และการเขียนผังงาน (Flow Chart) โดยใช้โปรแกรม Microsoft 

Visio เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีน ามาใชส้นับสนุนกระบวนการตา่ง ๆ ให้เห็นภาพท่ีชัดเจนยิ่งขึน้ 

3) การออกแบบ (Design Phase) ผู้เขียนจะน าแผนภาพกระแสของข้อมูลและผังงานท่ีได้ ปรับปรุงแล้ว มา

ออกแบบสารสนเทศ โดยน าการวิเคราะห์ระบบท่ีได้มาออกแบบระบบในรูปแบบท่ีเป็นแบบฟอร์มเพื่อน าข้อมูลเข้าไปใน

ระบบ สารสนเทศออกมาจากระบบในรูปของรายงานท่ีผู้ใช้งานต้องการ และออกแบบฐานข้อมูล 

 โดยในการศึกษาคร้ังนี้ไม่รวมขั้นตอนท่ี 4 และ 5 ตามวงจรการพัฒนาระบบ เนื่องจากผู้ศึกษาสามารถน าข้อมูล

จากขั้นตอนท่ี 1 -3 ไปประเมินการจัดหาซอฟท์แวร์ท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้จัดการ จ านวน 2 คน และพนักงานในห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก าพลโลหะและ

วศิวกรรม จ านวน 8 คน รวมท้ังหมด 10 คน 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) ของผู้จัดการ และพนักงานในห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก าพลโลหะและวิศวกรรม จ านวน 10 คนแบบกึ่ง

โครงสร้าง (Semi-Structure) แลว้น าไปวเิคราะห์และก าหนดความต้องการระบบสารสนเทศขององคก์ร 

ผลการศึกษา 

การค้นคว้าแบบอิสระเร่ือง การวิเคราะห์ความตอ้งการและออกแบบระบบสารสนเทศ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดก า

พลโลหะและวิศวกรรม  ในคร้ังนี้ เมื่อกล่าวถึงระบบสารสนเทศของกิจการ ผู้ท่ีใช้ระบบก็คือ ผู้บริหารและพนักงานท่ี

เกี่ยวข้อง โดยผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) โดยมุ่งเนน้การ

วเิคราะห์ความตอ้งการและใชเ้ทคนิคในการสืบเสาะข้อเท็จจริง จากการวิเคราะห์เอกสารทางธุรกิจ การสังเกตการณ ์และ

การสัมภาษณ์เชิงลึก และการออกแบบระบบ โดยใช้แผนภาพการไหลของข้อมูล และออกแบบรายงานท่ีผู้ใช้งานต้องการ 

ควบคู่ไปกับแนวคิดระบบการควบคุมข้อมูลบริหารร้านคา้ปลกี สามารถสรุปผลการศึกษาได้ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การวางแผนโครงการ 

1.1 การก าหนดปัญหา ท าให้ทราบขอ้มูลท่ัวไปของกิจการ กระบวนการด าเนินการในแตล่ะขั้นตอน และ 

ปัญหาของกิจการในปัจจุบัน รวมท้ังได้ค้นพบถึงสาเหตุของปัญหาและข้อบกพร่องตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

1.2 เอกสารแสดงขอบเขตของระบบ หลังจากท าความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นแลว้ จึงได้สร้างเอกสาร 

แสดงขอบเขตของระบบขึน้มา เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใชง้านได้ตระหนักร่วมกันถึงการพัฒนาระบบท่ีจะจัดท าขึ้น ซึ่งจะท าให้

เข้าใจ ขอบเขตของปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลประโยชนท์างธุรกิจ และความสามารถของระบบไปพร้อมกัน  

1.3 การศึกษาความเป็นไปได้ ท าให้สามารถวเิคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศของกิจการแลว้พบวา่ มคีวามคุ้มคา่ต่อการลงทุน และจุดคุ้มทุนของโครงการอยู่ท่ี 2 ปี 9 เดอืน กิจการจึง

ควรด าเนนิโครงการน้ี 

2. กระบวนการท างานในปัจจุบัน (ระบบเดิม)ในสว่นน้ีเป็นการวิเคราะห์ระบบงานท่ีมีอยูเ่ดิม โดยใชผ้ัง 

งานระบบมาชว่ยอธิบายขั้นตอนการท างาน และการวิเคราะห์เอกสารทางธุรกิจ พบวา่ ผลจากการวิเคราะห์ระบบงานเดิม

สามารถแบ่งระบบงานออก 

2.1 ระบบบริหารงานสว่นหนา้รา้น แบง่ออกเป็น กระบวนการขายสนิค้า และกระบวนการเปลี่ยนคนืสนิค้า 

2.2 ระบบบริหารงานสว่นหลังร้าน แบ่งออกเป็น กระบวนการสั่งซือ้สนิค้า และกระบวนการรับสินค้าเข้า 

3. ความต้องการระบบสารสนเทศ (ระบบใหม่)จากการวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ (ระบบ

ใหม่) ผู้ศึกษาจึงได้ปรับปรุงกระบวนการท างานเดิม จัดกระบวนการท างานใหม่ และเพิ่มบางกระบวนการท างานท่ีจ าเป็น 

ด้วยการออกแบบระบบโดยใชแ้ผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล จึงได้สารสนเทศท่ีผู้บริหารและผู้ใชง้านตอ้งการ ดังนี้ 
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1. ระบบบริหารงานสว่นหนา้รา้น 

1.1 กระบวนการขายสนิค้า  

- การออกบิลเงินสด หรือ การออกใบก ากับภาษี โดยจะต้องสามารถออกเอกสารดังกล่าวด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกการขาย และช าระเงนิ 

- ราคาสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับลูกค้าแต่ละราย โดยสามารถก าหนดระดับราคาสินค้าตาม

ประเภทของลูกค้าท่ีได้ก าหนดเป็นนโยบายไว้ 

 - การจัดท าใบเสนอราคา สามารถจัดท าเอกสารออกมาได้สะดวก รวดเร็วกว่าคู่แข่ง และ

ตอบสนองให้ทันต่อความตอ้งการของลูกค้า  

- รายงานการส่งสินค้า เป็นการบันทึกการรายละเอียดการส่งสินค้า ได้แก่ เลขท่ีเอกสารท่ี

สามารถดงึข้อมูลการขายได้ รายละเอยีดรถส่งสนิค้า รายละเอยีดพนักงานสง่สินค้า เป็นต้น  

1.2 กระบวนการเปลีย่นคืนสินค้า (ให้ลูกค้า) 

 - รายงานการเปลี่ยน/คืนสินค้า เป็นการบันทึกการเปลี่ยน/คืนสินค้าตามรายละเอียดท่ีต้องการ 

เพื่อช่วยให้ประเมินคุณภาพสนิค้า และความน่าเชื่อถอืของผู้จัดจ าหน่ายได้ 

2. ระบบบริหารงานสว่นหลังร้าน 

2.1 กระบวนการสั่งซือ้สนิค้า 

- รายงานสนิค้าคงเหลอื 

- รายงานสนิค้าถึงจุดสั่งซือ้ 

- รายงานสนิค้าท่ีไม่มคีวามเคลื่อนไหว 

- รายงานประวัตกิารสั่งซือ้สนิค้า 

- รายงานการเปรียบเทียบราคาสินค้าของผู้จัดจ าหนา่ยแตล่ะราย 

2.2 กระบวนการรับสินค้าเข้า 

- รายงานการรับสินค้าจากผู้จัดจ าหน่าย เป็นการบันทึกการรับสินค้าท่ีผู้จัดจ าหนา่ยสง่มา โดยมี

รายละเอยีดสินค้า รายละเอยีดผู้จัดจ าหน่าย และรายละเอยีดบริษัทขนสง่ 

2.3 กระบวนการเปลี่ยน/คืนสินค้าให้ผู้จัดจ าหน่าย เป็นการบันทึกรายละเอียดการเปลี่ยน/คืนสินค้าท่ี

ผู้ใชง้านตอ้งการบันทึกไว้ในระบบ 

2.4 กระบวนการช าระเงิน เป็นการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการช าระเงินเมื่อลูกค้าซื้อสินค้า 

รายละเอยีดการช าระเงนิค่าสนิค้าให้ผู้จัดจ าหน่าย และรายละเอยีดการลดหน้ีจากการคืนสินค้าไปยังผู้จัดจ าหนา่ย 

2.5 กระบวนการจัดการข้อมูล เป็นการบันทึก และเรียกดูรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ สินค้ า 

ลูกค้า พนักงาน ผู้จัดจ าหน่าย 

2.6 กระบวนการจัดพิมพร์ายงาน 

- ประวัตกิารซือ้สนิค้าของลูกค้าประจ า เป็นรายงานการสั่งซื้อสินค้ายอ้นหลัง โดยมีรายละเอยีด 

การซือ้สนิค้าของลูกค้าแตล่ะรายแยกให้เห็นอยา่งชัดเจน 
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- ประวัติการซื้อสินค้าโดยรวม เป็นรายการการสั่งซื้อสินค้าย้อนหลัง เพื่อใช้ในการพิจารณา

ยอดขาย ประเภทของสินค้า และรายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการและเลือกใช้วิธีทางการ

ตลาดให้เหมาะสม 

- รายงานการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่ อ

น ามาใชบ้ริหารจัดการลูกค้า และตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. การออกแบบ จากการศึกษาเพ่ือสร้างแผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) 

ในแตล่ะกระบวนการ ที่ได้จากการรวบรวมความตอ้งการของผู้บริหารและผู้ใช้งาน ท าให้ทราบถึงกระบวนการท างานและ

ความต้องการระบบสารสนเทศในแต่ละหน้าท่ีงาน รวมท้ังความเชื่อมโยงในแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ พบว่ากระบวนการท างาน

จากการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่น้ัน ประกอบไปด้วย 

1)  กระบวนการขายสนิค้า 

2) กระบวนการซื้อสินค้า 

3) กระบวนการรับสินค้าเข้า 

4)  กระบวนการเปลี่ยน/คืนสินค้า (ให้ลูกค้า) 

5) กระบวนการเปลี่ยน/คืนสินค้าให้ผู้จัดจ าหน่าย 

6)  กระบวนการช าระเงนิ 

7)  กระบวนการจัดการข้อมูลภายใน 

8) กระบวนการจัดพิมพร์ายงาน 

 จากการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศข้างต้น ทางผู้ศึกษาจึงน าข้อมูลท่ีได้มาออกแบบระบบสารสนเทศ โดยการ

ออกแบบผลลัพธ์ท่ีเป็นรายงานได้ดังนี้ 

1)  ใบเสนอราคาสินค้า 

2) รายงานการสง่สินค้า 

3) ใบลดหน้ี หรอืใบเปลี่ยน/คืนสินค้า 

4)  รายงานสนิค้าคงเหลอื 

5) รายงานสนิค้าถึงจุดสั่งซือ้ 

6) รายงานสนิค้าท่ีไม่มคีวามเคลื่อนไหว 

7)  รายงานประวัตกิารซือ้สนิค้าโดยรวม 

8) รายงานประวัตกิารซือ้สนิค้าของลูกค้าประจ า 

9) รายงานสั่งซือ้สนิค้าท่ีสั่งซื้อแลว้ 

10) รายงานการเปรียบเทียบราคาสินค้าของผู้จัดจ าหนา่ยแตล่ะราย 

11) รายงานการรับสินค้าจากผู้จัดจ าหน่าย 

12) รายงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
การค้นคว้าแบบอิสระเร่ือง การวิเคราะห์ความตอ้งการและออกแบบระบบสารสนเทศ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดก า

พลโลหะและวิศวกรรม  ตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) สามารถน ามาใช้เป็นวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานโดยขั้นตอนท่ีใชม้ากท่ีสุดคือการวิเคราะห์ความตอ้งการ

และการออกแบบระบบ สามารถอภปิรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. การวางแผนโครงการ เป็นจุดเร่ิมตน้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท าให้กจิการสร้างข้อก าหนดร่วมกันท้ัง 

ผู้บริหารและผู้ใชง้านในระบบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังทราบถึงการด าเนนิธุรกิจในปัจจุบันวา่เป็นอย่างไร 

ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอนมีมากน้อยเพียงใด และในการวางแผนโครงการได้ศึกษาความ

เป็นไปได้เชงิเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ท าให้ทราบถึงผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึน้เมื่อได้ด าเนินโครงการน้ี โดยผลการศกึษาความ

เป็นไปได้ของโครงการได้ผลลัพธ์ท่ีดี อีกท้ังผู้บริหารทราบต้นทุนและค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นเมื่อด าเนินโครงการ ท าให้ผู้บริหาร

เกิดความมั่นใจในการลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ นอกจากนั้นผู้ศึกษาได้จัดท าเอกสารแสดงขอบเขตของระบบ เพื่อ

ควบคุมกิจกรรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้เป็นไปตามความต้องการ และเมื่อจัดท าเอกสารแสดงขอบเขตของ

ระบบแลว้ ท าให้จุดมุ่งหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศชัดเจน และไมห่ลงทิศทาง 

2. การวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการระบบสารสนเทศท่ีเกิดขึ้น ได้วิเคราะห์ถึงกระบวนการท างาน  

ปัจจุบันจากหลายวิธีการ ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีความแตกต่างกันออกไป หากต้องการจะรวบรวมความต้องการให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ จ าเป็นต้องใช้แต่ละวิธีการควบคู่กันไป เนื่องจากแต่ละวิธีการมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อรวบรวมความ

ต้องการในแต่ละวิธีการจากผู้บริหารและผู้ใช้งานแล้ว พบว่าผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอน ซึ่ง

ปัจจุบันยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ โดยวิธีการท่ีน ามาวิเคราะห์ความต้องการ ได้แก่ การท าความเข้าใจกับ

ระบบงานเดิม ท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจระบบอย่างถ่องแท้ จากนั้นก าหนดสิ่งท่ีจะปรับปรุงและก าหนดความต้องการของระบบ

ใหม่ โดยท างานควบคู่ไปกับผู้บริหารและผู้ใช้งาน ซึ่งการวิเคราะห์ความต้องการเป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์ความ

ตอ้งการทุกประการ เมื่อน าแนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารจัดการการค้าปลีกในสว่นการบริหารร้านค้ามาใช ้พบวา่ไม่ตรงตาม

แนวคิด ควรปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผู้ศึกษาลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นลง เพิ่ม

ขั้นตอนการตรวจสอบมากขึ้น และรวมบางขั้นตอนท่ีสามารถท าร่วมกันได้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศท่ีจะ

พจิารณาเปรียบเทียบในโอกาสต่อไป  

เมื่อเปรียบเทียบวิธีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ศึกษาปรากฏมีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของ  

ปิติพงศ์ ตรีอัครเบญจกุล (2552) พิชชาภา สุขเหล็ก (2552)และพิไลพร ฟุ่มเฟือย (2552) ในส่วนท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และมีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของพิชชาภา สุขเหล็ก  (2552) และพิไลพร ฟุ่มเฟือย 

(2552) ในส่วนท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศกึษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิมท่ีมีอยู่ แตท่ี่แตกต่างกันก็คือทางผู้ศึกษาได้

วเิคราะห์เอกสารทางธุรกิจ และสังเกตการณ์จากกระบวนการท างานเพิ่มเติม เพราะหากเลือกบางวิธีการจะได้ข้อมูลท่ีไม่

ครบถ้วน ท าให้การรวบรวมความต้องการและปรับปรุงระบบเดิมของผู้ศึกษาครอบคลุมมากกว่าผู้ศึกษาคนอื่น อีกท้ัง

กิจการขนาดย่อมมีความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและผู้ใช้งานระบบ ท าให้ทราบข้อมูลอย่างลึกซึ้งแตกต่างกับการ

บริหารงานในรูปแบบบริษัทจ ากัด 
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3. การออกแบบระบบสารสนเทศ เมื่อเกิดความเข้าใจในกระบวนการท างานในของกิจการแล้ว และ

รวบรวม ข้อมูลท่ีได้จากเทคนคิการสบืเสาะข้อเท็จจริงด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้ว จึงได้ออกแบบระบบสารสนเทศใน 2 รูปแบบ 

คือ การออกแบบระบบ โดยการใช้แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล พบว่าสามารถสรุปภาพรวมของระบบสารสนเทศ

ของกิจการได้ดี และสามารถน าไปใชอ้้างอิงเพื่อการพัฒนาระบบในอนาคต อีกทั้งท าให้ทราบถึงท่ีมาท่ีไปของข้อมูลท่ีไหล

ไปยังกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลต่อไป  

ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการออกแบบระบบสารสนเทศ และการออกแบบระบบ โดยการออกแบบรายงาน รายงานท่ีออกมา

จากระบบเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง นอกจากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในระบบแล้ว รายงานยังเป็นส่วนหนึ่ง

ของผลลัพธ์ท่ีช่วยให้ผู้ท่ีใช้รายงานนั้นสามารถตัดสินใจ หรือตรวจสอบความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการ

ท างานได้ ซึ่งท าให้ความผิดพลาดตา่ง ๆ ลดน้อยลง และเป็นไปตามแนวคดิท่ีศึกษา 

ในส่วนของการออกแบบระบบสารสนเทศนั้นพบว่าคล้ายคลึงกับ ปิติพงศ์  ตรีอัครเบญจกุล (2552)  

พิชชาภา สุขเหล็ก (2552) และพิไลพร ฟุ่มเฟือย (2552) ในส่วนท่ีออกแบบระบบงานโดยใช้แผนภาพกระแสการไหลของ

ข้อมูล ตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งท าให้เข้าใจที่มาที่ไปของข้อมูลท่ีเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ และ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่สิ่งท่ีแตกต่างกันก็คือผู้ศึกษาออกแบบระบบงาน

จากแผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลและออกแบบผลลัพธ์ในรูปของรายงานเพียงสองอย่าง แต่ผู้ศึกษาท่านอื่นจะ

ออกแบบระบบทุกกระบวนการตามแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ เนื่องจากจะต้องพัฒนาระบบให้ออกมาเ ป็น

โปรแกรมท่ีใชง้านได้จรงิ  

4. การปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่จากการวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบสารสนเทศ 

พบวา่สอดคล้องกับแนวคิดระบบการควบคุมขอ้มูลการบริหารการค้าปลีก ในส่วนของการจัดกลุ่ม 5 ส่วนย่อย ออกเป็น 2 

ระบบใหญ่ คือ ระบบบริหารงานหนา้ร้าน ได้แก่ การขายสินค้า การเปลี่ยน/คืนสินค้า(ให้ลูกค้า) และระบบบริหารงานหลัง

ร้าน ได้แก่ การซื้อสินค้า การรับสินค้าเข้า การเปลี่ยน/คืนสินค้าให้ผู้จัดจ าหน่าย งานบัญชีและการเงิน การจัดการข้อมูล 

และการจัดพมิพร์ายงาน และแตกต่างจากแนวคิดนี้ในส่วนของ การจัดระบบวเิคราะห์งานขายและระบบบริหารการตลาด

ให้อยู่ในสว่นของระบบบริหารงานหลังร้าน เนื่องจากข้อมูลเหลา่นี้ถอืวา่เป็นขอ้มูลท่ีส าคัญตอ่กิจการไมค่วรให้เข้าถึงได้งา่ย

จากระบบบริหารงานหนา้รา้น 

ในการค้นควา้อิสระเร่ือง การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบสารสนเทศ ของหา้งหุ้นส่วนจ ากัดก าพล

โลหะและวิศวกรรม มีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีจะเกดิขึน้ในโอกาสตอ่ไปจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมอืจากบุคลากรทุกฝ่ายดังนัน้ 

บุคลากรแต่ละคนควรมบีทบาทต้ังแตก่ารเร่ิมวางแผนโครงการไปจนถึงการฝึกอบรมการใชร้ะบบ ซึ่งการสร้างความเข้าใจ 

และตระหนักถึงเป้าหมายของโครงการนั้นเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีตอ้งด าเนินการให้มีแนวคิดเป็นไปในแนวทางเดียวกันรวมไปถึง

การชีแ้จงถึงผลลัพธ์ท่ีจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน าเอาระบบสารสนเทศเข้ามาใชใ้นกิจการ 
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2. การวิเคราะห์ความตอ้งการควรใชว้ธีิการท่ีหลากหลายเพื่อท าให้ได้ขอ้มูลครบถ้วน และหากมเีวลาเพียงพอควร

ใช้ไปถึงแนวคิดเทคนิคการรวบรวมความต้องการท่ีทุกคนในกิจการมีส่วนร่วม เพื่อให้ความต้องการท่ีได้มานั้นตรงตาม

ความต้องการของทุกฝ่ายมากท่ีสุดและหากมีการส ารวจความต้องการจากลูกค้าได้ก็ควรท าเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมทางด้านขนาดของกิจการและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศด้วย 

3. การศึกษาความเป็นไปได้ท่ีมีความสมบูรณ์จะชว่ยลดปัญหาที่หลกีเล่ียงไมไ่ด้ เชน่ การขาดการสนับสนุนจาก 

ผู้บริหาร ความไม่เข้าใจปัญหาและเป้าหมายท่ีวางไว้ การประมาณการต้นทุนท่ีคาดเคลื่อนเป็นต้น ดังนั้นการศึกษานี้ควร

ศึกษาความเป็นไปได้ด้านอื่น ๆ เช่น ความเป็นไปได้ทางเทคนิค และความเป็นไปได้ทางกระบวนการท างาน เพิ่มเติม

มากกวา่ที่มอียู่ 

4.  เอกสารแสดงขอบเขตของระบบของกิจการน้ันจะตอ้งต้ังอยูบ่นพืน้ฐานความต้องการสารสนเทศของกิจการ 

เนื่องจากเป้าหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศคือการได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีผู้บริหารสามารถวางแผนและตัดสินใจใน

การด าเนนิธุรกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การวางแผนโครงการทางระบบสารสนเทศน้ัน ส าหรับการท าความเขา้ใจปัญหาของกจิการน้ันยังไม่ครอบคลุม 

ในส่วนของการตรวจบ่งชี้ปัญหาท่ีมาจากแหล่งปัจจัยจากภายนอก ซึ่งผู้ศึกษานั้นได้ศึกษาแต่เพียงในส่วนของลูกค้าเท่านั้น 

ยังไม่ได้ศึกษาไปถึง คู่แข่ง ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ตรวจสอบภายนอก ดังนั้นหากผู้สนใจจะวางแผนโครงการในส่วนนี้ให้

ครอบคลุม ควรจะพิจารณาแหล่งปัจจัยจากภายนอกอื่น ๆ ท่ีกลา่วไวข้้างตน้ดว้ย 
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