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บทคัดย่อ
รายงานการค้นคว้าอิส ระนี้เ ป็น การจั ดหาระบบ GPOS Wholesale มาปรับใช้กับ งาน
การขายและการจั ด การสิน ค้ า คงเหลื อ ในธุ ร กิ จค้ า ส่ง ทองรูป พรรณของ บริ ษั ท ขายทองดี จ ากัด
(นามสมมุติ) ที่มีการบริหารงานในรูปแบบครอบครัวหรื อธุรกิจ SMEs เพื่อเป็นการนาร่องในการปรั บ
ใช้ระบบกับงานส่ว นอื่ น ๆ ในบริษัทต่อไป ซึ่งในการจัดหาระบบนี้ใ ช้ก ระบวนการการคั ด เลื อ กโดย
วิธีการให้คะแนนถ่วงน้าหนัก (Weighted score method)
ในการปรั บ ใช้ ร ะบบ GPOS Wholesale ให้ เ กิ ด ผลผู้ พัฒ นา จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
ข้อกาหนดของระบบในฟังก์ชันต่าง ๆ ได้แก่ เปลี่ยนแปลงราคาทอง ติดตามงานสั่งผลิต ยกเลิกรายการ
สัง่ ผลิต จัดทาใบลูกค้าคืนทองชารุด พิมพ์ใบกากับภาษี เลือกและค้นหาสินค้าตามความต้ อ งกา รของ
ลูกค้า สร้างใบเบิ ก ทอง สร้างใบรับ ทอง รวมทั้งพั ฒ นาบางฟั งก์ ชัน ขึ้ น ใหม่ ได้แก่ สร้ า งใบเสน อ
ราคา อนุมัติใบเสนอราคา สร้างใบสั่งขายใหม่แ ละสร้างใบสั่ง ผลิ ต อนุมัติใบสั่งขาย ใบสั่งผลิต และ
ใบยอดสุทธิ สร้างใบคืนชารุดช่างทอง สร้างรายงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อ งกับ การทางานและความ
ต้องการของบริษัท
จากการน าทฤษฎีอิ ง ทรัพยากร (resource-based theory หรื อ RBT) และงานวิจัย
ในอดีตมาวิเคราะห์ความสาเร็จในการนาระบบ GPOS Wholesale มาใช้กับงานพบว่า บริษัทประสบ
ความสาเร็จจากการใช้งานระบบ เมื่อพิจารณาจากประโยชน์ที่ พนัก งานและเจ้าของบริษัท ได้รั บ และ
ความถี่ในการใช้ระบบ ทั้งนี้เพราะผู้ใช้งานมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการระบุปัญหาที่ เกิดจากการใช้ ง าน
ระบบงานคอมพิ วเตอร์เ ดิ ม การช่วยจัดหาระบบใหม่ การแสดงความคิด เห็ นที่ เป็ นประโยชน์ใ น การ
เลือกซื้อระบบกับเจ้า ของบริ ษัท ผู้ซึ่ งมี ส่วนร่ว มในทุก ขั้น ตอนของการนาระบบมาปรับใช้ อีกทั้งได้ รั บ
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การสนันสนุนจากเจ้าของบริษั ทที่ ให้ อานาจและงบประมาณกั บผู้ พัฒนาระบบ รวมทั้งให้เวลาในช่ ว ง
ทดลองการใช้งานกับ พนั กงานโดยให้ พนั กงานสามารถทดลองการใช้งานได้ในเวลาทางาน อีกทั้ง ยั ง
ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากผู้ ข ายซอฟต์ แ วร์ ภ ายในเวลาที่ รวดเร็ ว เมื่ อ เกิด ข้ อ ผิ ด พลาดในการทางาน
อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานยังมีค วามกังวลในเรื่ องคุณภาพของข้ อมู ล เช่น ความถูกต้องและความคร บถ้ ว น
ของข้อมูลในระบบ แม้ว่าข้อผิดพลาดเหล่านี้จะได้ มีการแจ้ง ต่ อผู้ ขายซอฟต์แ วร์แ ละได้รั บการ แก้ ไ ข
เรียบร้อยแล้ว
ค าส าคัญ : ความส าเร็จ ในการประยุ กต์ ใ ช้ ซอฟต์ แ วร์ส าเร็จ รูป , ธุ ร กิ จ ขนาดย่อ มหรื อธุ ร กิจ ภายใน
ครอบครัว
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ABSTRACT
This independent study aims to implement GPOS Wholesale software to
support sale and stock system (SSS) of a wholesale gold store, which is considered a
small and medium sized enterprise (SME) in Thailand. The implementation is also a
pilot study to adopt the software to support other related activities of the company
in the future.
GPOS Wholesale software was selected by the weighted score method.
To implement the software effectively, some functions were needed to be modified
namely gold price update, order tracking, order cancelation, sale return, tax and invoice
printing, products information search and view, goods receipt creation and inventory
issue. In addition, new functions were needed to be developed including sales
quotation creation, sales quotation approval, sales orders creation, sales orders
approval, net order creation, return defective product creation and reports creation in
order to comply with company’s procedures and requirements.
According to the application of Resource- based theory (RBT) and prior
literatures as frameworks to analyze the result of GPOS Wholesale implementation,
it shows that the software implementation is successfully effective when considering
employees’ and owners’ benefits, and measuring from the frequency of use.
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The success is resulted from the involvement of both employees and owners, who
has participated from the prior process of identifying problems, providing useful
opinions, and selecting new softwares as well as the support from the company owner,
who gave authority, budget and time to the software developer during the trial period.
Moreover, the external support from the software company are another key of success
for this implementation. However, users are still concerned about accuracy and
completeness of data in the software despite the modification is applied.
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