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บทคัดย่อ  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการขายของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางชัยศริิมวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษา

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการขายของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางชัยศิริ โดยวธีิการศึกษาใช้แนวคิดวงจร

การพัฒนาระบบสารสนเทศ และแบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ ซึ่ งใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้บริหาร และพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการขายหนา้ร้าน และเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์การ

ท างานของระบบการขายหน้าร้าน  

 ผลจากการศึกษาสามารถรายงานได้ดังนี้ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรพบวา่ โครงสร้างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ

การขายมีพนักงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 8 คน แบ่งออกเป็น ผู้บริหาร 3 คน พนักงานบัญชี 1 คน พนักงานขายหน้าร้าน 2 

คน พนักงานส่งของ 2 คน การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันพบว่า ความต้องการด้านสารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ  

1) สารสนเทศด้านการขายมคีวามต้องการคือ มีการจัดขั้นตอนการขายใหมใ่ห้เป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน  มกีารบันทึกการสั่งซื้อ

ผ่านสารสนเทศ สารสนเทศต้องใช้งานง่ายไมซ่ับซ้อน กระบวนการท างานร่วมกับสารสนเทศใหมต่้องชว่ยให้ท างานง่ายขึ้น

และไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับพนักงาน สามารถตรวจข้อมูลการท างานย้อนหลังได้  ระบบใหม่มีฟังก์ชั่นการใช้งาน

ครบถ้วน ในระหว่างขั้นตอนการขายต้องมีเอกสารก ากับและบันทึกเวลา มีการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและการช าระเงิน

ทุกครั้ง และในสรุปรายงานประจ าวัน ในรายงานควรมเีนื้อหาท่ีเกี่ยวกับข้อมูลการขายและการช าระเงินมาเปรียบเทียบกัน 

และ 2) สารสนเทศด้านรายงานการขายมีความต้องการคอื การออกรายงานสรุปการขายประจ าวัน  การออกรายงานสรุป

การขายย้อนหลัง และ การออกรายงานสรุปการขายแบ่งตามลูกค้า 

การออกแบบสารสนเทศใหม่มีขั้นตอนการท างาน 3 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างแผนภาพการไหลข้อมูล เป็นการ

สร้างแผนภาพการไหลข้อมูลจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ จากความต้องการสารสนเทศ 2) การออกแบบระบบ

คอมพิวเตอร์ จะใชค้อมพิวเตอร์ 1 เครื่องติดตัง้ระบบสารสนเทศแบบ Stand Alone และใช้ โปรแกรม Microsoft Office 365 

Access เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3) การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลจะใช้แผนภาพการไหลของ

ข้อมูล ระบบการขายสินค้า (ใหม)่ มาออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลในลักษณะแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation 

Database Model)   

 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
** รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 การน าสารสนเทศไปใช้งานจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) การทดสอบท้ังระบบซึ่งท าหลังจากออกแบบสารสนเทศ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และการทดสอบร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาและผู้ใช้งานร่วมกัน  2) การน าไปใช้งานท าในลักษณะการ

ปรับเปลี่ยนแบบคู่ขนาน (Parallel Operation) โดยเมื่อน าข้อมูลสรุปยอดขายท่ีได้จากระบบเดมิคอืการจดลงในสมุดบัญชมีา

เปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้จากสารสนเทศ พบว่าข้อมูลท้ังสองตรงกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่าสารสนเทศสามารถใช้งานได้  

ไมม่คีวามผิดพลาด นอกจากนี้ ยังท าในลักษณะฝึกปฏบัิตจิรงิ (On the Job Training) เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจและลด

ความผิดพลาดระหว่างการท างาน 

การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ จากการทดสอบสารสนเทศ พบวา่สารสนเทศสามารถใชง้านได้ตามท่ีออกแบบ

ไว้ ส าหรับแผนการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศในอนาคต เนื่องจากอาจมีเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศจะท าการตรวจสอบการใช้ของสารสนเทศเป็นประจ า และคอยตรวจสอบความต้องการจาก

ผู้ใช้งาน และผู้บริหารว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองตามความต้องการของ

ผู้ใชท่ี้เปลี่ยนแปลงไป             

ABSTRACT  

 Developing information system for Sales Management of Lampang Chaisiri Limited Partnership has an 

objective to study the development of information system for sale management for Lampang Chaisiri Partnership. 

The research was approached by studying the concept of System Development Life Cycle (SDLC) and the Data Flow 

Diagram. The data was collected by using the Semi-structured in-depth interview with managers and employees 

who were related to the sales system. The data was also collected by observing the sales system. 

 The result of the analysis was report as the study showed that the company’s sales structure had eight 

people who were related in the sales system. The eight people are three managers, one accountant, two sales 

employees and two delivery employees. Through the current system analysis found that there were two 

requirements of information system, which were 1) Sales information system required a new clearer procedure 

management. Orders should be recorded through the information system. The system should be simple and not 

complicated to use. The procedure with new information system should help employees to work easily and should 

not bring more burdens to employees. It also should be able to check the working data in retrospect. The new 

system should have fully functional functions. During a sales, there should be attached documents, time records. 

Orders and payments checking should be available. There should have the sales data and payment available for 

comparison in the daily report. 2) Report of sales information system required to have a daily report, history report 

and customer report.   There were three steps to redesign the information system, which were 1) Developing 

data flow diagram. It was a model of how the system works from the requirements of information system. 2) 

Designing computer system by using one computer with Stand-Alone information system then used Microsoft Office 
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365 Access as a tool to develop information system. 3) Designing database structure by using data flow diagram of 

new sales system to design the database structure with the Relation Database Model feature. 

 System Implemented in 2 phrases, which were 1) Testing the whole system which occurred after the 

information system’s design was already finished. Then run the testing with the users and the developer together. 2) 

Applying the system. The system was applied by using Parallel Operation. When comparing data from the old 

system (recorded with account book) to the new information system, found that both of the data matched without 

any error. That confirmed that the system is efficient and could be operated without any mistake. The system also 

works on the job training for the user to understand and decreases of errors that could happen. 

 So far the system works like it supposed to be, based from the design. So for the maintenance future plan, 

since there are events that could happen in the future, the developer will be regularly checking the system along 

with the need of user and manager. The developer would develop information system to meet the need of the user.             

บทน า  

การด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง

ท าให้ธุรกิจจ าเป็นต้องมกีารเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานให้ทันสมัยกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนไปเพื่อให้ธุรกิจอยูร่อดและ

มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน การน าสารสนเทศไปใช้ในงานด้านธุรกิจเพื่อท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  

โดยสามารถดูขอ้มูลตา่งๆ ได้ทันทีท้ังขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอยีดและข้อมูลสรุป และช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ บริษัทท่ี

ทันสมัยทุกบริษัทต้องมีระบบสารสนเทศภายในองค์กร (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, ออนไลน์) ในการท่ีจะ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การใช้ระบบสารสนเทศทางด้านการจัดการสามารถช่วยธุรกิจปรับตัวในด้านต่างๆ  

ได้ สง่ผลให้ธุรกิจสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างทันท่วงที 

ร้านค้าปลีกโดยท่ัวไปนัน้ จะเนน้การซื้อขายสินค้าท่ีทันท่วงที ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าท่ีตอ้งการความ

รวดเร็วในการได้สินค้าไปใช้ประโยชน์ แต่ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ยังบันทึกการซื้อขายด้วยมือเป็นหลัก และขาดการท างาน

อย่างเป็นระบบ ดังนั้นระบบสารสนเทศจะช่วยบรรเทาความล าบากนี้ไปได้ (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, 2551) นอกจากนี้

เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานทางธุรกิจ ได้แก่ 1) ลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากความสะเพร่า  

2) ลดการใช้แรงงานมาก 3) ลดการสูญหายของข้อมูล และ 4) ลดการตอบสนองท่ีล่าช้า (ไพบูลย์ เกียรติโกมล และ  

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน,์ 2551) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางชัยศริิ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายก๊าซหุงตม้ยี่ห้อ ปตท. ทั้งขายปลีกและขายส่ง

ในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง ในส่วนของการขายหนา้ร้านคือการให้บริการส่งก๊าซหุงต้มไปยังท่ีอยูข่องลูกค้าทัง้บ้านพักอาศัยและ

ร้านอาหาร ลูกค้ากลุ่มนี้มีอัตราส่วนคิดเป็น 40% ของการขายก๊าซหุงต้มท้ังหมด โดยก าไรจากการขายหน้าร้านคิดเป็น  

2 เท่าของการขายส่ง ซึ่งวิธีการในการสั่งซื้อในปัจจุบันใช้การสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ จากการบริหารงานท่ีผ่านมาพบว่า

การสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์มีปัญหาในการรับการสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งไม่มีระบบรองรับ ท าให้การสั่งซื้อของลูกค้าตกหล่นอยู่

บ่อยคร้ัง และไมส่ามารถตรวจสอบยอ้นหลังได้วา่ลูกค้าได้สั่งซื้ออะไรไปบ้าง ท าให้เกิดการผิดพลาดในการจัดส่ง และท าให้

ลูกค้ารอนานจนลูกค้าต้องโทรศัพท์กลับมายังร้านเพื่อทวงถามการจัดส่งบ่อยคร้ัง รวมถึงกิจการยังไม่มีฐานข้อมูลลูกค้า 
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ท าให้ต้องถามท่ีอยู่ในการจัดส่งของลูกค้าทุกคร้ัง ซึ่งท้ังหมดนี้อาจจะท าให้ลูกค้าเกิดความเบ่ือหน่ายและมีโอกาสเปลี่ยน

พฤติกรรมการซื้อก๊าซไปซื้อกับตัวแทนจ าหน่ายรายอื่น เมื่อมีบริการท่ีดีกว่า (ชลิยา มหายศนันท์ , สัมภาษณ์, กุมภาพันธ์ 

2556) 

จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ผู้ศึกษาจึงสนใจท าการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการขายของ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางชัยศิริ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการขาย โดยพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลลูกค้า ระบบเอกสารการขาย และระบบตดิตามขัน้ตอนการขาย ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อการสั่งซื้อ

ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และลดการสูญหายของข้อมูล ท าให้ธุรกิจปรับตัวในด้านต่างๆ ได้ ส่งผลให้

ธุรกิจสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างทันท่วงที             

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการขายของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางชัยศิริ ในคร้ัง

นี้ ผู้ศึกษาได้ใชแ้นวคิดตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) เป็นแนวคิดหลักใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ในการศึกษาครัง้นี้ผู้ศึกษาได้เลอืกใช้เพยีง 4 ขั้นตอนจากทัง้หมด 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ี 2-4 แสดงได้ดังนี้ 

1. การวางแผนโครงการ ในขั้นตอนนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการขาย

ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางชัยศิริ ไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังหลักการและเหตุผลท่ีได้ระบุไว้ข้างต้น จึงไม่ได้อยู่ในผล

การศึกษาครัง้นี ้

2. การวิเคราะห์ ในขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาส่วนใหญ่ของงานวิจัยในคร้ังนี้ เช่นการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 

การศึกษาระบบงานปัจจุบัน การสร้างข้อก าหนดความต้องการ โดยในขั้นตอนนี้จะใช้ แนวคิด การบริหารการขาย  

และแนวคิดระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ เข้ามาช่วยในการศึกษา รวมท้ังข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก และ  

การสังเกตการณ ์เพื่อหาความต้องการของระบบสารสนเทศ  

3. การออกแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาจะเร่ิมต้นด้วยการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow 

Diagram: DFD) เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสารสนเทศ โดยผู้ศึกษาจะพัฒนาสารสนเทศขึ้นมาเอง และใช้แนวคิด

เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อช่วยในการพัฒนาสารสนเทศ 

4. การน าไปใช้ ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาจะท าการทดสอบระบบก่อน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  

และน าไปใชง้านโดยการปรับเปลี่ยนระบบแบบคู่ขนาน (Parallel Operation)  

5. การบ ารุงรักษาระบบ เนื่องจากสารสนเทศนี้ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นเองจึงท าการบ ารุงรักษาได้ตลอดเวลา เมื่อเกิด

ปัญหาขึ้น             
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วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา            

เนื้อหาในการศึกษาครัง้นี้เป็นการศกึษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการขายของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ล าปางชัยศิ ริ ตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) ท้ัง 4 ขั้นตอน คือ  

การวิเคราะห์ การออกแบบ การน าไปใช้ และ การบ ารุงรักษาระบบ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเหมาะสมกับ

การใช้งาน และตรงกับความต้องการของร้าน โดยจะศกึษาครอบคลุมสารสนเทศการบริหารการขายซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

 1. สารสนเทศด้านงานขาย 

 2. สารสนเทศด้านรายงานการขาย           

 2. ขั้นตอนการศกึษา 

ขั้นตอนการศึกษา เป็นไปตามกรอบแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ  (SDLC) ดังนี้ 

1. การวิเคราะห ์

 ในขัน้ตอนการวเิคราะห์เร่ิมจาก 

 1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงต าแหน่งและ

หนา้ที่ตา่งๆ ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อเป็นการมองเห็นภาพใหญ่ ก่อนจะเข้าสูก่ารวเิคราะห์ระบบงาน 

 1.2 การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เป็นการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการท างานของพนักงาน  

และข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารและพนักงานผู้ใช้สารสนเทศ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกคร้ังนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบระบบการขายหน้าร้านให้มคีวามถูกต้องครบถ้วน  

 1.3 การสร้างข้อก าหนดความต้องการ โดยน าข้อมูลท่ีศึกษามาเปรียบเทียบกับ แนวคิดการบริหารการ

ขาย และแนวคิดระบบปฏบัิตกิารทางธุรกิจ เพื่อหาความตอ้งการของระบบสารสนเทศ    

2. การออกแบบ  

ขั้นตอนของการออกแบบ ผู้ศึกษาจะเร่ิมต้นโดยการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow 

Diagram: DFD) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความต้องการในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมา  

โดยการพัฒนาผู้ศึกษาจะพัฒนาสารสนเทศขึ้นเอง และใช้แนวคิดเคร่ืองมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  

เพื่อช่วยในการพัฒนาสารสนเทศ 

3. การน าไปใช้ 

 ในขัน้ตอนนีผู้้ศกึษาจะท าการทดสอบระบบก่อน โดยทดสอบ 2 แบบ คือ การทดสอบท้ังระบบ (System 

Testing) และการทดสอบร่วมกับผู้ใชง้าน (Acceptance Testing) เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้ระบบมีความ

สมบูรณ์ และน าไปใชง้านโดยการปรับเปลี่ยนระบบแบบคู่ขนาน (Parallel Operation) โดยให้พนักงานบันทึกข้อมูลการขาย

ใส่สมุด และน ามาเปรียบเทียบกับขอ้มูลท่ีได้จากสารสนเทศ ในชว่งแรกของการทดสอบ 

4.การบ ารุงรักษาระบบ 

 เนื่องจากสารสนเทศน้ีผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นเองจึงท าการบ ารุงรักษาได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดปัญหาขึ้น             



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม  2559) 

 

Vol. 2 No. 1 (January – March  2016)   236 

 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริหาร จ านวน 3 ราย พนักงานผู้ใช้ระบบจ านวน 2 ราย รวมเป็นประชากรท่ี

ศกึษาท้ังหมด 5 ราย            

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณเ์ชงิลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structure) ซึ่งแบ่งเป็น 

 1.สัมภาษณผ์ู้บริหาร โดยมีค าถามดังน้ี 

  - กระบวนการท างานโดยรวม 

  - หนา้ที่และความรับผิดชอบของพนักงานโดยรวม 

  - ข้อบกพร่องตา่งๆ ขณะท างาน  

  - ความตอ้งการของระบบสารสนเทศใหม่  

 2.สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน โดยมคี าถามดังนี้       

   - หนา้ที่ของพนักงาน 

  - ขั้นตอนการท างานของพนักงาน 

  - ข้อบกพร่องตา่งๆ ขณะท างาน  

  - ความตอ้งการของระบบสารสนเทศใหม่             

ผลการศึกษา  

ในการศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการขายของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางชัยศิริ  

ผู้ศึกษาได้ใชแ้นวคิด วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle หรือ SDLC) เป็นแนวคิดหลักใน

การศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ 

1. การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 

 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร เป็นการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการบริหารงานและพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง

ซึ่งมหีนา้ท่ีความรับผิดชอบแตกต่างกันไป โดยพบวา่โครงสร้างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการขายมพีนักงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

8 คน แบ่งออกเป็น ผู้บริหาร 3 คน พนักงานบัญช ี1 คน พนักงานขายหนา้รา้น 2 คน และพนักงานส่งสินค้า 2 คน  

2. การวเิคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

 การวเิคราะห์ระบบงานปัจจุบัน ใชข้้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structure) 

และการสังเกตการณ์ จากข้อมูลท่ีได้รับเมื่อท าการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานของระบบงาน ผลจากการวิเคราะห์

ระบบงานปัจจุบันพบว่า ในส่วนขั้นตอนการขายประกอบด้วย พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 2 ส่วนคือ พนักงานขาย และพนักงาน

ส่งสินค้า โดยพนักงานขายมีหน้าท่ี รับค าสั่งซื้อ แจ้งพนักงานส่งสินค้า และรับช าระเงิน ส่วนพนักงานส่งสินค้า มีหน้าท่ี  

ส่งสินค้าและน าเงินมาส่งให้พนักงานขาย ซึ่งกระบวนการดังกล่าว พบปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้ 
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 1. รายการสั่งซื้อตกหล่น เนื่องจากในขั้นตอนการท างานไม่มีการบันทึกค าสั่งซื้อในขั้นตอนการขาย

สินค้า  

2. ลูกค้ารอสินค้านาน เนื่องจากในขั้นตอนการท างานไม่มีการตรวจสอบการส่งของพนักงานส่งสินค้า 

ท าให้บางครัง้ในช่วงท่ีมีรายการสั่งซื้อหลายรายการ พนักงานสง่สินค้า ลืมสง่สินค้า หรือส่งสินค้าล้าช้า 

 3. ไมม่รีะบบจัดการเอกสารในการขาย พนักงานขายหนา้รา้นจะบันทึกค าสั่งซือ้เพยีงจ านวนสินค้าท่ีขาย

ไปและจ านวนเงินท่ีได้รับเท่านั้น ไม่ได้บันทึกว่าขายให้กับลูกค้าคนใด ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างละเอียด

วา่ได้ขายสินค้าไปให้ลูกค้าคนใด ซึ่งผู้บริหารสามารถทราบได้เพยีงยอดขายในแต่ละวัน 

4. ไม่มีรายละเอียดฐานข้อมูลลูกค้า ท าให้ลูกค้าต้องบอกท่ีอยู่ในการส่งทุกคร้ัง ซึ่งอาจท าให้ลูกค้าเกิด

ความเบ่ือหนา่ย และเปลี่ยนไปใชบ้ริการของคู่แขง่ได้ 

5. ในขั้นตอนการประมวลผลเพื่อสรุปรายงานขายประจ าวัน ใช้เวลานาน เนื่องจากต้องค านวณด้วย

เครื่องคดิเลข และมีโอกาสผิดพลาดสูง 

3. การสร้างข้อก าหนดความตอ้งการ 

 ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการของสารสนเทศ และผลการวเิคราะห์ถึงปัญหาท่ีรวบรวมมาจากผู้ใช้งาน

สารสนเทศ พบวา่ความต้องการสารสนเทศมาจาก 3 ส่วน คือ ความตอ้งการของผู้บริหาร ความตอ้งการของพนักงานผู้ใช้

ระบบ และ ข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษาซึ่งได้มาจากการสังเกตการณแ์ละการศกึษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 3.1 ความตอ้งการของผู้บริหาร 

  3.1.1 ควรมีการจัดขั้นตอนการขายใหม่ ให้เป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน แต่ละขั้นตอนจะแบ่งหน้าท่ีให้

พนักงานแตล่ะคนรับผิดชอบ โดยให้ท าตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

  3.1.2 ควรมีการบันทึกการสั่งซื้อผ่านสารสนเทศ โดยการบันทึกการสั่งซื้อผ่านสารสนเทศจะ

ชว่ยป้องกันค าสั่งซือ้ตกหล่นและสามารถตรวจสอบยอ้นหลังได้ 

  3.1.3 ควรมีการบันทึกฐานข้อมูลลูกค้าผ่านสารสนเทศ โดยการบันทึกฐานข้อมูลลูกค้า  

ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าท่ีไม่ต้องบอกชื่อและท่ีอยู่ในการจัดส่งทุกคร้ังท่ีสั่ง ท าให้ป้องกันลูกค้าเบ่ือหน่ายและ

เปลี่ยนไปซือ้สนิค้ากับคู่แขง่ 

  3.1.4 ควรมีระบบการจัดการสินค้า และระบบบัญชี โดยการสรุปยอดขาย แต่ละวัน จ านวน

เงินท่ีได้รับ ส่วนลดท่ีใชไ้ป เพื่อส่งให้พนักงานบัญชรีวบรวมขอ้มูล น าส่งส านักงานบัญชตีอ่ไป 

  3.1.5 ควรมีระบบบริหารลูกค้าเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า และรู้ถึงประวัติการ

สั่งซือ้ของลูกค้า ซึ่งสามารถน าประวัตกิารสั่งซือ้น้ี มาพิจารณาแบ่งกลุม่ลูกค้าและเลอืกโปรโมช่ันให้เหมาะสมกับลูกค้าได้ 

 3.2 ความตอ้งการของพนักงานผู้ใชร้ะบบ 

  3.2.1 สารสนเทศควรใชง้านง่ายไมซ่ับซ้อน 

  3.2.2 กระบวนการท างานร่วมกับสารสนเทศใหม่ต้องชว่ยให้ท างานง่ายขึน้และไม่เป็นการเพิ่ม

ภาระงาน ให้กับพนักงาน 

  3.2.3 สามารถตรวจข้อมูลการท างานยอ้นหลังได้ 

  3.2.4 สารสนเทศควรมรีะบบการใช้งานครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการใชง้านสารสนเทศ 
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  3.2.5 เอกสารในระหว่างขั้นตอนการขายต้องมีความชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีการเซ็นต์

รับรองโดยผู้รับผิดชอบทุกครัง้ 

 3.3. ข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษา 

  3.3.1 ในระหว่างขั้นตอนการขายควรมเีอกสารก ากับและบันทึกเวลา เน่ืองจากขั้นตอนการขาย

ของระบบงานปัจจุบันเกิดปัญหาลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้า หรือไม่ได้รับสินค้า ดังนั้นการมีเอกสารก ากับช่วยท าให้พนักงาน

ส่งของไม่ลืมในการไปส่งของให้กับลูกค้า และการบันทึกเวลาช่วยท าให้พนักงานส่งของสามารถบริหารการส่งของให้ถึง

ลูกค้าได้ตามเวลาท่ีก าหนด 

  3.3.2 ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและการช าระเงินทุกคร้ัง เมื่อพนักงานส่งของน า

เงินมาส่งพนักงานขาย พนักงานขายจะต้องตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามใบส่งของหรือไม่ทุกคร้ัง เช่น จ านวนถังก๊าซ และ

จ านวนเงินท่ีได้รับจากพนักงานสง่ก๊าซ วา่ตรงกันหรือไม่ นอกจากนี้พนักงานขายจะต้องตรวจสอบเวลาตัง้แตก่ารออกใบสง่

ของ จนถึงการได้รับเงิน ว่าใชร้ะยะเวลาเหมาะสมหรือไม่ 

  3.3.3 ในสรุปรายงานประจ าวัน ในรายงานควรมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับข้อมูลการขายและการช าระ

เงินมาเปรียบเทียบกันว่าตรงกันหรือไม่ เช่น ภายในวันนี้มีการป้อนข้อมูลการขายท้ังหมด 100 ถัง ข้อมูลการช าระเงิน

ท้ังหมดก็ควรม ี100 ถัง การท าเช่นนี้เพื่อป้องกันรายการสั่งซื้อท่ีตกหล่นภายในวัน 

4. สรุปความตอ้งการทางด้านสารสนเทศ 

 4.1 สารสนเทศด้านงานขาย 

  4.1.1 มกีารจัดขั้นตอนการขายใหม ่ให้เป็นขัน้ตอนท่ีชัดเจน 

  4.1.2 มกีารบันทึกการสั่งซือ้ผ่านสารสนเทศ  

  4.1.3 สารสนเทศต้องใชง้านง่ายไมซ่ับซ้อน 

  4.1.4 กระบวนการท างานร่วมกับสารสนเทศใหม่ต้องช่วยให้ท างานง่ายขึ้นและไม่เป็นการเพิ่ม

ภาระงาน ให้กับพนักงาน 

  4.1.5 สามารถตรวจข้อมูลการท างานยอ้นหลังได้ 

  4.1.6 ระบบใหมม่ฟีังก์ช่ันการใชง้านครบถ้วน  

  4.1.7 ในระหว่างขั้นตอนการขายตอ้งมีเอกสารก ากับและบันทึกเวลา  

  4.1.8 มกีารตรวจสอบข้อมูลการส่ังซื้อและการช าระเงนิทุกครัง้  

  4.1.9 ในสรุปรายงานประจ าวัน ควรมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับข้อมูลการขายและการช าระเงินมา

เปรียบเทียบกัน 

 4.2 ด้านรายงานการขาย 

  4.2.1 การรายงานสรุปการขายประจ าวัน 

  4.2.2 การรายงานสรุปการขายย้อนหลัง 

  4.2.3 การออกรายงานสรุปการขายแบ่งตามลูกค้า 
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ส่วนที่ 2 การออกแบบ 

ในขั้นตอนของการออกแบบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การสร้างแผนภาพการไหลข้อมูล การออกแบบระบบ

คอมพิวเตอร์ และ การออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูล ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

 1. การสร้างแผนภาพการไหลข้อมูล  

  การสร้างแผนภาพการไหลข้อมูลจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ จากความต้องการ

สารสนเทศเพื่อการบริหารการขายของ ห้างหุ้นส่วนล าปางชัยศิริ ท่ีได้จากการเปรียบเทียบระหว่างระบบงานปัจจุบันและ

สารสนเทศท่ีต้องการ  

 2. การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 

  ในการใช้สารสนเทศนี้จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะจ านวน 1 เคร่ือง  

ซึ่งมีระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟท์แวร์ (Software) ดังนี้ 

  ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบด้วย 

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นแบบ Intel® Core™2 Duo Processor E4500 

ความเร็ว 2.2 GHz 

   - มหีนว่ยความจ าส ารอง (RAM) 2 GB 

   - ขนาดฮาร์ดดิสก ์(Hard Disk) เท่ากับ 1 TB 

   - จอภาพแสดงผล (Monitor) ขนาด 17 นิว้ 

   - แป้นพมิพ ์(Keyboard) 

   - เมาส์ (Mouse) 

   - เครื่องพิมพ ์(Printer) 

  ระบบซอฟท์แวร์ (Software) ประกอบด้วย 

   - ระบบปฏบัิตกิาร (Operating System) คือ Microsoft Windows 7 Home Premium  

   - ระบบซอฟท์แวร์คอื โปรแกรม Microsoft Office 365 Access 

 3. การออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูล 

   การออกแบบฐานข้อมูล ผู้ศึกษาจะใช้แผนภาพการไหลของข้อมูล ระบบการขาย

สินค้า (ใหม่) มาออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลในลักษณะแบบจ าลองฐานขอ้มูลเชงิสัมพันธ์ (Relation Database Model)  

ส่วนที่ 3 การน าไปใช้ 

การน าสารสนเทศไปใชง้านจะแบง่เป็น 2 ส่วน ดังนี ้

 1. การทดสอบทั้งระบบ ซึ่งท าหลังจากออกแบบสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว และการทดสอบร่วมกัน

ระหว่างผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ในส่วนของการประมวลผลข้อมูล มีข้อมูลในบางฟอร์มไม่แสดง 

เนื่องจากการอ้างอิงตารางไม่ถูกต้อง และ ในส่วนของด้านการออกแบบส่วนหน้าจอท่ีติดกับผู้ใช้งานยังมีกล่องข้อความ

บางส่วนท่ีไม่เหมาะสม เช่น กล่องข้อความมีความยาว หรือสั้น กวา่ข้อมูลท่ีแสดง หรือข้อมูลในคอมโบบ๊อกซ์ ไมแ่สดงชื่อ
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สินค้าท าให้พนักงานผู้ใช้สารสนเทศเกิดความสับสน ซึ่งภายหลังแก้ไขโปรแกรมในข้อพร่องต่างๆ ท าให้การใช้งาน

สารสนเทศมีความสมบูรณ์ และสะดวกมากยิ่งขึ้น  

 2. การน าไปใช้งาน ท าในลักษณะการปรับเปลี่ยนแบบคู่ขนาน (Parallel Operation) โดยเมื่อน าข้อมูล

สรุปยอดขายท่ีได้จากระบบเดิมคือการจดลงในสมุดบัญชมีาเปรยีบเทียบกับข้อมูลท่ีได้จากสารสนเทศ พบวา่ข้อมูลท้ังสอง

ตรงกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่าสารสนเทศสามารถใช้งานได้ ไม่มีความผิดพลาด นอกจากนี้ ยังมีการเรียกประชุมฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้องท้ังผู้บริหาร พนักงานใช้สารสนเทศ และพนักงานส่งสินค้า เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการท างานใหม่ นอกจากนี้ยัง

อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศให้กับพนักงานผู้ใช้สารสนเทศ ซึ่งท าในลักษณะฝึกปฏิบัติจริง (On the Job 

Training) เพื่อให้ผู้ใชง้านเกิดความเข้าในและลดความผิดพลาดระหว่างการท างาน 

ส่วนที่ 4 การบ ารุงรักษา 

จากการทดสอบสารสนเทศ พบว่าสารสนเทศสามารถใช้งานได้ตามท่ีออกแบบไว้ แต่การทดสอบใช้เวลาอันสั้น

อาจจะท าให้ยังไม่พบข้อบกพร่องในส่วนอื่น ส าหรับแผนการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศในอนาคต เนื่องจากอาจมี

เหตุการณ์ต่างๆท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศจะท าการตรวจสอบการใช้ของสารสนเทศเป็น

ประจ า และคอยตรวจสอบความต้องการจากผู้ใช้งาน และผู้บริหารว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศให้ตอบสนองตามความตอ้งการของผู้ใช้ท่ีเปลี่ยนแปลงไป             

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

อภปิรายผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการขายของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ล าปางชัยศิริ เปรียบเทียบกับทฤษฎีแนวคิดต่างๆท่ีใช ้ได้ผลดังตอ่ไปน้ี 

 1. การพัฒนาสารสนเทศโดยใชแ้นวคดิ วงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle 

หรือ SDLC) เป็นแนวคิดการพัฒนาสารสนเทศท่ีมีขั้นตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาสารสนเทศโดย

อา้งอิงขั้นตอนต่างๆตามแนวคิดได้ นอกจากนี้การน าแผนภาพการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) มาใชร่้วมกับ 

วงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle หรือ SDLC) ในขั้นตอนการออกแบบโดยแสดงขั้นตอนใน

การท างาน และการเคลื่อนท่ีของข้อมูล ท าให้การเปรียบเทียบระบบเป็นไปได้ง่ายขึ้น ช่วยท าให้การพัฒนาสารสนเทศมี

ความรวดเร็วย่ิงขึ้น   

 2. การพัฒนาสารสนเทศโดยใช้แนวคิด การบริหารการขาย เป็นการศึกษาการจัดขั้นตอนการขายให้

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) ขั้นตอนการขายในการให้บริการลูกค้า เป็นขั้นตอนการขายท่ี

ลูกค้าได้รับจากพนักงานขาย เช่น การรับค าสั่งซื้อทางโทรศัพท์ การช าระเงิน และ 2) ขั้นตอนการขายในการด าเนินการ

ภายใน เป็นการด าเนินการภายในองค์กร เช่นการสรุปยอดขายประจ าวันให้พนักงานบัญชี 

 3. การพัฒนาสารสนเทศโดยใช้แนวคิด เครื่องมอืในการสร้างระบบสารสนเทศ เป็นการศึกษาเครื่องมือ

ท่ีใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศ ซึ่งในการสร้างระบบสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ฐานข้อมูล ซึ่งการสร้าง
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ฐานข้อมูลจ าเป็นจะต้องมีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ 2) เครื่องมอื ประกอบด้วย อุปกรณ์ 

(Hardware) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยในการประมวลผลและการจัดการข้อมูล โดยการเลือกอุปกรณ์ในการประมวลผลท่ีมี

ความเร็วสูง จะช่วยให้ระบบสารสนเทศสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และเคร่ืองมืออีกชนิดคือ ชุดค าสั่ง 

(Software) คือชุดค าสั่งท่ีท าหน้าท่ีรวบรวมและจัดการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารหรือการตัดสินใจ โดยการเลือกใช้

ชุดค าสั่ง ควรเลอืกใช้ชุดค าสั่งที่สามารถออกแบบได้ตามท่ีได้วางแผนไว ้และรองรับการปรับปรุงแก้ไขได้ในอนาคต 

 4. การพัฒนาสารสนเทศโดยใช้แนวคิด ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ เป็นการศึกษาวงจรการท างานของ

ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากวิธีการป้อนข้อมูล การประมวลผลแบบต่างๆ การปรับปรุงข้อมูล และการผลิต

รายงานและเอกสาร ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีวิธีการแตกต่างกันเพื่อให้ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศสามารถเลือกใช้วิธีต่างๆ  

ได้อยา่งเหมาะสม 

 นอกจากนี้ ผลท่ีได้จากการศึกษาเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ศึกษามีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของ ศรุติ เพชรมี (2550) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง และมีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของ นันทชัย อนิตือ้ (2551) และ อาณาจักร์ พิมสาร 

(2552) ในส่วนของการสังเกตการณ์ และพฤติกรรมการปฏบัิติงานของพนักงาน ในส่วนของการพัฒนาสารสนเทศ พบว่า

การพัฒนาระบบสารสนเทศของผู้ศึกษามคีวามคล้ายคลึงกับ ศรุต ิเพชรม ี(2550) นันทชัย อินตื้อ (2551) และ อาณาจักร์ 

พิมสาร (2552) คือการใช้ วงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle หรือ SDLC) ควบคู่กับการ

ออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ท าให้สารสนเทศท่ีสร้างขึ้น

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้เกี่ยวข้องได้อยา่งมีประสิทธิภาพ        

ข้อเสนอแนะ      

ในการศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการขายของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางชัยศิ ริ  

มขี้อเสนอแนะดังนี ้

  1. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการน าระบบสารสนเทศเข้าไปใชง้านในองค์กรจ าเป็นต้องได้รับความ

ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นการให้พนักงานในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการพัฒนา

สารสนเทศ จนถึงการฝึกอบรม จะชว่ยท าให้สารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 

  2. การวางแผนการท างานที่ดีและท าตามแผนตามขั้นตอนท่ีวางไวข้องวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

(System Development Life Cycle หรือ SDLC)  ชว่ยให้การท างานมีความรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 

  3. การเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายในองค์กร เช่นการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร ย่อมส่งผล

กระทบต่อการท างานของพนักงาน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงตอ้งเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม เช่นจะต้องมีการนัดประชุมเพื่อ

ชี้แจงให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการน าสารสนเทศมาปรับใชใ้นองค์กร เพื่อให้พนักงานปรับตัวเข้ากับการ

ท างานรูปแบบใหม ่ 
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  4. การออกแบบท่ีดคีวรค านึงถึงปัญหาหรอืการขยายงานในอนาคตด้วย 

  5. การเร่ิมต้นใช้งานสารสนเทศ ของพนักงาน ในช่วงเร่ิมต้นอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ หากเกิด

ข้อผิดพลาด ผู้บริหารควรให้ก าลังใจกับพนักงาน  

  6. ในระยะยาวควรมีการประเมินการใช้งานของสารสนเทศ ว่าระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่นั้นจ าเป็นต้องมี

การปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้ความต้องการของสารสนเทศ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เชน่กัน 

บรรณานุกรม   

ชลิยา มหายศนันท์. ผู้ช่วยผู้จัดการห้างหุน้สว่นจ ากัด ล าปางชยัศิริ. (2556, 11 กุมภาพันธ์). สัมภาษณ.์ 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ และสุพจน์ กฤษฏาธาร. (2551). การบริหารงานขาย (Sales Management). กรุงเทพฯ:  

ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

นันทชัย อินตื้อ. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการด าเนินการขายสนิค้าของร้าน @ไมเ้อก. (การค้นคว้าแบบอสิระ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่).  

ไพบูลย ์เกียรตโิกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information 

Systems. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

วเิชยีร เปรมชัยสวัสดิ์. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: สมาคมสง่เสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญี่ปุ่น). 

ศรุต ิเพชรมี. (2550). การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการจัดการระบบการสง่ใบสัง่งานระบบตดิตามงาน  

และระบบฐานขอ้มูลลูกค้าให้กบัฝ่ายขาย ของบริษัท โมบายอินโนเวช่ัน จ ากัด. (การค้นคว้าแบบอสิระ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่).  

สถาบันเทคโนโลยนีานาชาต ิสิรินธร. (2556). เทคโนโลยสีารสนเทศคอือะไร. ค้นเมื่อ 11 กันยายน 2556, จาก 

http://www.siit.tu.ac.th/thai/it.html  

อาณาจักร์ พมิสาร. (2552). การศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการสารสนเทศของบริษัทนัติมอเตอร์ จ ากัด กับระบบอะไหล่

และบริการของตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนตฮ์อนดา้. (การค้นคว้าแบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่).  

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ.์ (2554). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information Systems: MIS). กรุงเทพฯ:  

ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

 

 

http://www.siit.tu.ac.th/thai/it.html

