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บทคัดยอ่ 
 

รายงานการค้นคว้าอิสระนี้เป็นการจัดหาระบบ GPOS Wholesale มาปรับใช้กับงาน

การขายและการจัดการสินค้าคงเหลือในธุรกิจค้าส่งทองรูปพรรณของ บริษัท ขายทองดี จ ากัด  
(นามสมมุติ) ที่มีการบริหารงานในรูปแบบครอบครัวหรือธุรกิจ SMEs เพ่ือเป็นการน าร่องในการปรับ
ใช้ระบบกับงานส่วนอ่ืน ๆ ในบริษัทต่อไป ซ่ึงในการจัดหาระบบนี้ใช้กระบวนการการคัดเลือกโดย

วิธีการให้คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Weighted score method) 
ในการปรับใช้ระบบ GPOS Wholesale ให้เกิดผลผู้พัฒนา จ าเป็นต้องปรั บ ปรุ ง

ข้อก าหนดของระบบในฟังก์ชันต่าง ๆ ได้แก่ เปลี่ยนแปลงราคาทอง ติดตามงานสั่งผลิต ยกเลิกรายการ
สัง่ผลิต จัดท าใบลูกค้าคืนทองช ารุด พิมพ์ใบก ากับภาษี เลือกและค้นหาสินค้าตามความต้องกา รของ
ลูกค้า สร้างใบเบิกทอง สร้างใบรับทอง รวมทั้งพัฒนาบางฟังก์ชันขึ้นใหม่ ได้แก่ สร้างใบเสนอ

ราคา อนุมัติใบเสนอราคา สร้างใบสั่งขายใหม่และสร้างใบสั่งผลิต อนุมัติใบสั่งขาย ใบสั่งผลิต และ
ใบยอดสุทธิ สร้างใบคืนช ารุดช่างทอง สร้างรายงานต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานและความ

ต้องการของบริษัท 
จากการน าทฤษฎีอิงทรัพยากร ( resource-based theory หรือ RBT) และงานวิจัย 

ในอดีตมาวิเคราะห์ความส าเร็จในการน าระบบ GPOS Wholesale มาใช้กับงานพบว่า บริษัทประสบ

ความส าเร็จจากการใช้งานระบบ เม่ือพิจารณาจากประโยชน์ที่ พนักงานและเจ้าของบริษัทได้รั บและ
ความถี่ในการใช้ระบบ ทั้งนี้เพราะผู้ใช้งานมีส่วนร่วมต้ังแต่ขั้นตอนการระบุปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน

ระบบงานคอมพิวเตอร์เดิม การช่วยจัดหาระบบใหม่ การแสดงความคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ในการ
เลือกซ้ือระบบกับเจ้าของบริษัทผู้ซ่ึงมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการน าระบบมาปรับใช้ อีกทั้งได้รับ  

Ref. code: 25626002037098IOR



(2) 

การสนันสนุนจากเจ้าของบริษัทท่ีให้อ านาจและงบประมาณกับผู้พัฒนาระบบ รวมทั้งให้เวลาในช่ วง
ทดลองการใช้งานกับพนักงานโดยให้พนักงานสามารถทดลองการใช้งานได้ในเวลาท างาน อีกทั้งยัง

ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ขายซอฟต์แวร์ภายในเวลาที่รวดเร็วเม่ือเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน 
อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานยังมีความกังวลในเรื่องคุณภาพของข้อมูล เช่น ความถูกต้องและความครบถ้วน

ของข้อมูลในระบบ แม้ว่าข้อผิดพลาดเหล่านี้จะได้มีการแจ้งต่อผู้ ขายซอฟต์แวร์และได้รับการแก้ ไข
เรียบร้อยแล้ว 
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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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