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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารของ 

บริษัท ปิยะมงคล เค.บี. เอเช่ียนฟรุ๊ต จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตลําไยอบแห้งแบบท้ังเปลือกเพื่อส่งออก โดยใช้แนวคิด

ทฤษฏีการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานในแต่ละส่วนงานของ

กิจการ 

จากการวิเคราะห์กิจการเบื้องต้นพบว่า องค์กรมีโครงสร้างการบริหารงานที่เรียบง่ายเป็นธุรกิจครอบครัว  

โดยเจ้าของกิจการเป็นผู้มีบทบาทสูงสุดในการตัดสินใจและกําหนดนโยบายรวมทั้งกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ จาก       

การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็จ พบว่าสิ่งท่ีส่งผลให้ธุรกิจผลิตลําไยอบแห้งประสบความสําเร็จได้แก่ 1) การวางแผน

การผลิตที่มีคุณภาพ 2) การควบคุมต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่

มีประสิทธิภาพ 4) การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 5) การมีความสัมพันธ์ที่กับผู้ผลิตวัตถุดิบ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศน้ีจึงเป็นส่วนท่ีสําคัญอย่างย่ิงในการท่ีจะนํามาสู่ความสําเร็จขององค์กร ซ่ึงช่วยให้

การบริหารงานของธุรกิจมีความรวดเร็ว ช่วยลดข้ันตอนการทํางานของระบบใหม่เม่ือเทียบกับข้ันตอนเดิม มีการจัดเก็บ

ข้อมูลด้านต่างๆทั้งด้านต้นทุนการผลิต ข้อมูลบุคลากร และคลังสินค้า อย่างเป็นระบบ ทําให้ข้อมูลไม่ซํ้าซ้อน ไม่กระจัด

กระจาย ทําให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน โดยตัวโปรแกรมมีการออกแบบ หน้าจอใช้งานให้ดูสวยงามทันสมัย  

ทําให้ผู้ใช้งานในระดับพนักงานและผู้บริหารสามารถใช้งานได้ง่าย สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ันมาวิเคราะห์ วางแผน 

พยากรณ์สถานการณ์ตัดสินใจในการวางแนวทางการปฏิบัติงานและกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was developed the information system for decision making of  Piyamongkon K.B. 

Asian Fruit Co.,ltd. That manufacture dried longan with shell for exporting by OEM (Original Equipment Manufacturer) 

and OBM (Original Brand Manufacturer.The concept of  this study based on collected data from users interview, 

business owners and staffs. 

                                                            

 *นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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The study showed  the business had a simple organization structure.  The owners had responsibility to 

decision making and specific business plan and strategy. The result of success factor of this business were depend 

on 1)   good management of manufacture 2)  high efficiency of controlling  roll material cost 3)  high efficiency of  

inventory management  4) building up the customers’ satisfaction 5) long term good  relationship with suppliers.  

The developing of this system information is the most importance to support the company for  reaching 5’s 

success factors with high efficiency of management .The good management of  collecting document data into the 

system such as cost of products, human resource and inventory that make reliable and real time  data  for CEO. 

decision making . The interfaces of program were designed by modern style and easy for using for any position of 

users, including several of menu for selecting data to make analysis  that lead to planning high efficiency strategy for 

organization. 

บทนํา 

บริษัท ปิยะมงคล เค.บี.เอเชี่ยนฟรุ๊ต จํากัด เป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการผลิตลําไยอบแห้งแบบท้ังเปลือก         

เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 269 หมู่ 7 ต.นํ้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน  บริษัทได้รับซื้อวัตถุดิบที่เป็นลําไยสด

ร่วงจากเกษตรกรชาวสวน พ่อค้าคนกลางและผู้รวบรวมวัตถุดิบในพื้นที่จังหวัดลําพูนเป็นหลักรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงใน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน  โดยจะมีการรับซ้ือวัตถุดิบที่ผ่านการคัดขนาดของผลลําไยท่ีผ่านเคร่ืองร่อนคัดเกรดที่ได้มาตรฐาน

มาแล้วเท่าน้ัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการอบแห้งและบรรจุภัณฑ์และขนส่งในข้ันตอนต่อไป 

 ด้านการรับซ้ือวัตถุดิบลําไยสดร่วงและด้านการขายสินค้าลําไยอบแห้ง ปัจจุบัน ได้มีการบันทึกข้อมูลและพิมพ์

ใบเสร็จรับเงินผ่านโปรแกรม Excel โดยจะมีการสรุปข้อมูลพิมพ์เป็นเอกสารสรุปยอดรายวันเป็นประจําทุก ๆ วัน เน่ืองจาก

ในการใช้งานโปรแกรม Excel น้ันประสบปัญหามีความคลาดเคล่ือนของข้อมูลในระหว่างการคีย์ข้อมูลของพนักงาน  

โดยมักจะมีการกรอกข้อมูลตัวเลขใส่ลงผิดช่อง เน่ืองจากความเหน่ือยล้าจากทํางานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้

ข้อมูลมีความผิดพลาดเกิดขึ้น อีกท้ังตัวโปรแกรมยังไม่สามารถบันทึกยอดขายได้อัตโนมัติหลังจากมีการส่ังพิมพ์ใบเสร็จทํา

ให้พนักงานต้องมีการบันทึกข้อมูลยอดซื้อวัตถุดิบลงในรายงานทุกๆ ครั้ง ทําให้เสียเวลาในการบันทึกข้อมูลรวมท้ังเกิด   

การสูญหายของข้อมูลเน่ืองจากพนักงานบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ผู้บริหารไม่สามารถท่ีจะทราบจํานวนการซ้ือ

วัตถุดิบท่ีน่าเช่ือถือได้ ทําให้ไม่สามารถคํานวณต้นทุนและพยากรณ์จํานวนสินค้าที่จะผลิตออกมาได้ในแต่ละฤดูกาลได้

อย่างแม่นยํา 

 ด้านการพยากรณ์คาดการณ์สถานการณ์ธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะในด้านปริมาณสินค้าท่ีจะผลิตได้ในแต่ละ

ฤดูกาล ผู้บริหารจะใช้ข้อมูลและความชํานาญจากประสบการณ์ในอดีตมาคาดการณ์จํานวนสินค้าท่ีจะสามารถผลิตได้ใน

แต่ละฤดูกาลเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีรวดเร็วในการประกอบการตัดสินใจเพื่อวางแผนการผลิต ซ่ึงในแต่ละครั้งอาจจะไม่ได้นํา

ข้อมูลที่เป็นปัจจัยต่อการพยากรณ์ในเร่ืองน้ัน ๆ มาประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน 

 ด้านการบันทึกข้อมูลการเงินและบัญชี  ปัจจุบันมีการบันทึกข้อมูลและสรุปยอดขายลงในเอกสารและจะมี      

การบันทึกข้อมูลการขายเก็บลงในคอมพิวเตอร์ในช่วงสิ้นฤดูกาลผลิตเท่าน้ัน เกิดการกระจัดกระจายของข้อมูล ไม่ม ี    
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การจัดเรียงเป็นสัดส่วนแยกตามประเภทให้สะดวกต่อการนําข้อมูลไปใช้งานในการวางแผนของผู้บริหาร อีกท้ังยังม ี     

การจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน สูญหาย เน่ืองจากมีการเก็บเอกสารท่ีบันทึกไว้แยกแผนกงานกัน ส่งผลให้มีตัวเลขสถิติ

ค่าใช้จ่ายที่นํามาคิดเป็นต้นทุนขาดความน่าเชื่อถือ 

 ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้บริหารได้ใช้งานให้รวดเร็วมากขึ้นและเป็นข้อมูลท่ีมีความ

แม่นยําน่าเช่ือถือ น่ันก็คือการพัฒนาระบบเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารของบริษัท ปิยะมงคล เค.บี.เอเชี่ยนฟรุ๊ต จํากัดอัน

จะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการตั้งราคาและปริมาณรับซื้อ การควบคุมต้นทุนการผลิต การต้ังราคาขายสินค้า 

และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตัวระบบสามารถนําฐานข้อมูลต่างๆ มารวมกันเป็นระบบฐานข้อมูล

ใหม่(คลังข้อมูล) ซ่ึงสามารถนําข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาวิเคราะห์แล้วนําเสนอได้ในหลายมุมมอง ช่วยให้ผู้บริหารลด

ความยุ่งยากในการวิเคราะห์ข้อมูลเน่ืองจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจน้ีสามารถแสดงผลได้ในรูปกราฟและสามารถนํา

ข้อมูลต่างๆมาประกอบกันทําเป็นรายงานสรุปการขายได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาและ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร บริษัท ปิยะมงคล เค.บี.เอเช่ียนฟรุ๊ต จํากัด 

แนวคิดและทฤษฎี 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตามความต้องการของผู้ใช้   ภายใต้กรอบ

งบประมาณและระยะเวลาที่กําหนดน้ัน นอกจากจะต้องได้รับความเห็นชอบและส่งเสริมจากผู้บริหารองค์การแล้ว

ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจและจะต้องมีกระบวนการหรือข้ันตอนในการพัฒนาระบบที่ต่อเน่ืองสอดคล้องกันท้ังทีมพัฒนา

ระบบต้องเข้าใจขบวนการเหล่าน้ัน พร้อมกับรายละเอียดความต้องการในแต่ละข้ันตอนเป็นอย่างดีเพื่อให้แต่ละคนได้รู้

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจนซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานพัฒนาระบบราบร่ืนเป็นไปตามเป้าหมายที่

กําหนด 

การตัดสินใจ 

 การตัดสินใจซื้อในธุรกิจอุตสาหกรรมมี 8 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้ปัญหาหรือรับรู้ความต้องการ 

ขั้นตอนท่ี 2 การกําหนดลักษณะและปริมาณของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ  ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาไปสู่คุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ ขั้นตอนท่ี 4 การค้นหาผู้ขายวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม  ขั้นตอนท่ี 5 การรับรู้

และการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ขายวัตถุดิบ ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินข้อเสนอแนะและการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ 

ขั้นตอนที่ 7 การคัดลอกใบส่ังซ้ือในแต่ละวัน และข้ันตอนท่ี 8 การป้อนกลับผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล         

หลังการจัดซ้ือ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านผู้ใช้งานสามารถแบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 ระดับ ไดแ้ก่ 

1) ระดับผู้บริหาร มีหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลยอดสรุปรายงานต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และ

วางแผนการดําเนินงาน 

2) ระดับพนักงาน ได้แก่ พนักงานบัญชีและการตลาด มีหน้าท่ีบันทึกข้อมูลและจัดทํา

รายงานสรุปยอด นําเสนอให้แก่ผู้บริหาร 

2. ขอบเขตด้านระบบงาน 

1) งานด้านการรับซ้ือวัตถุดิบ ลําไยสดร่วง สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าได้  สามารถ

บันทึกจํานวนยอดรับซ้ือลําไยสดร่วงได้  สามารถแก้ไขและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได ้

และสามารถทํารายงานสรุปยอดรับซื้อรายวันและตามฤดูกาลได้ 

2)   งานด้านการขาย สามารถบันทึกยอดขายลําไยอบแห้งแตล่ะเกรดได้  สามารบันทึก

ข้อมูลลูกค้าได้ และสามารถทํารายงานยอดสรุปยอดขายรายวันและตามฤดูกาลได้ 

3)  งานด้านการแสดงข้อมูลสถิติเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ สามารถแสดง    

  ข้อมูลปริมาณลําไยอบแห้งแต่ละเกรด ที่จะผลิตออกมาตามมาตรฐานของ     

   บริษัทรวมท้ังปริมาณลําไยแตกได้  สามารถจัดทํารายงาน สถิติปริมาณลําไย    

อบแห้งที่มีในคลังสินค้าแยกตามแต่ละเกรดได้ สามารถคํานวณย้อนกลับหาต้นทุน

ราคาซ้ือวัตถุดิบท่ีเหมาะสมได้ โดยแสดงประมวลผลจากสถิติแสดงข้อมูลราคาซ้ือ

วัตถุดิบลําไยสดร่วงละเกรด ณ จุด Breakeven pointได้และสามารถประมวลผลจาก

สถิติแสดงข้อมูลตัวเลขกําไร/ขาดทุนของกิจการในแต่ละฤดูกาลได ้ 

4) งานด้านการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย สามารถบันทึกข้อมูลการทํางานและการเบิก

จ่ายเงินค่าจ้างของพนักงานได้และสามารถบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน        

การดําเนินการได้ เช่น ค่าเช้ือเพลิง ค่าซ่อมบํารุง ค่ากล่องบรรจุภัณฑ ์เป็นต้น 

5) ระบบคลังสินค้า สามารถบันทึกข้อมูลสินค้าเข้า-ออกและแก้ไขข้อมูลคงเหลือใน

คลังสินค้าได้และสามารถทํารายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือรายวันและตามฤดูกาล

ได ้

6) งานด้านสิทธิการใช้งาน สามารถให้สิทธิและจํากัดสิทธิผู้ใช้งานให้เข้าถึงข้อมูลใน

แต่ละระดับได้แตกต่างกันโดยใช้ Username & Password ในการยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน 

และสามารถบันทึกเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานได้ 
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3. ขอบเขตด้านการประเมินระบบ 

  การประเมินระบบสารสนเทศจะใช้กลุ่มพนักงานและผู้บริหารซ่ึงเป็นผู้ใช้งานระบบ ในการประเมินโดยมี

หัวข้อการประเมินดังน้ี 

  1) การช่วยลดข้ันตอนการทํางานของระบบใหม่เม่ือเทียบกับข้ันตอนเดิม  

  2) การช่วยให้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ไดเ้ร็วขึ้น  

3) การช่วยลดข้อผิดพลาดในการทํางานประเมินจากความถูกต้องของการประมวลผล  

4) การตอบสนองของระบบสารสนเทศกับผู้ใช้งาน  

5) ความสวยงามของการออกแบบหน้าจอ  

  6) ความงา่ยในการใช้งานระบบ 

  7) ความสมบูรณข์องเมนูเพียงพอต่อการใช้งาน 

  8) ลําดับการทํางานของโปรแกรมมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย  

  9) คู่มือการใช้งานส่ือสารได้เข้าใจง่าย  

ผลการศึกษา 

1. การวิเคราะห์กิจการ 

 ผลจากการศึกษาวิเคราะห์กิจการ ทําให้ทราบถึงรูปแบบในการดําเนินธุรกิจและขั้นตอนการดําเนินงานของ

กิจการ ทําให้ทราบขั้นตอนกระบวนการทํางานในแต่ละส่วนงานท่ีมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในแต่ละหน้าท่ีของงาน  

จากการได้สัมภาษณ์พนักงานและผู้บรหิารทําให้ทราบถึงปัญหาในการทํางานคือ พนักงานด้านการตลาดและการเงินการ

บัญชีมีความสามารถในการใช้งานและเข้าใจการนําระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยกิจการยังขาดระบบสารสนเทศในการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดําเนินงานในปัจจุบันมีข้อมูลการทํางานที่

กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละแผนกงาน จึงทําให้การทํางานไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายท่ีวางไว้  อีกท้ังผู้บริหาร

บางท่านยังต้องอาศัยเวลาในการสร้างความคุ้นเคยกับการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน เพื่อให้เกิดทักษะการทํางานใน

แต่ละหน้าท่ีให้มีการสร้างข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกันและกัน อันจะช่วยให้การทํางานสามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็จของกิจการ เพ่ือท่ีจะให้มีความได้เปรียบคู่แข่งในธุรกิจนั้น ปัจจัย

ต่างๆดังน้ี 

1) การวางแผนการผลิตที่มีคุณภาพ 

2) การควบคุมต้นทุนการผลิตดา้นวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ 

4) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

5) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตวัตถุดิบ 
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ท้ังนี้ในการท่ีจะทําให้กิจการบรรลุปัจจัยแห่งความสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินกิจการให้บรรลุ

ตามเป้าหมายน้ัน จะต้องนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้พนักงานได้ทํางานอย่างถูกต้อง

ตามแบบแผนท่ีวางไว้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา เพื่อจะสร้างข้อมูลในการทํางานให้ผู้บริหารได้นํามาวิเคราะห์ ประเมิน

สถานการณ์เพื่อตัดสินใจท่ีจะปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการที่

ผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลในการทํางานของแต่ละหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3. การวเิคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 จากการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เดิมสามารถนํามาใช้กับระบบสารสนเทศใหม่ได้ ซึ่งในส่วนของ

เครือข่ายปัจจุบันเป็นการใชง้านแบบ Stand Alone โดยไม่มีการเชื่อมกันเป็นเครือข่าย ซ่ึงในส่วนของระบบสารสนเทศใหม่นี้

จะสามารถเช่ือมต่อเครือข่ายกันแบบระบบ LAN โดยมีการติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่น้ีไว้ท่ี Server กลาง เพ่ือให้

คอมพิวเตอร์ใหม่ท่ีจะเพิ่มข้ึนในแต่ละงานสามารถเข้ามาใช้งานในระบบสารสนเทศใหม่น้ีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมาก

ย่ิงขึ้น 

4. การออกแบบระบบสารสนเทศ 

 ส่วนของการออกแบบสารสนเทศใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการจัดการข้อมูลท่ีเป็นระบบ มีการจัดเก็บข้อมูลได้

อย่างถูกต้องและแม่นยํามากยิ่งขึ้น ทําให้เกิดความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลในแต่ละหน้าท่ี พนักงานสามารถนําเสนอ

รายงานให้แก้ผู้บริหารได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณาตัดสินใจกําหนดแผนกลยุทธ์และปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ดําเนินงานได้อย่างรวดเร็วมากย่ิงขึ้น ผ่านการนําเสนอและแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับสู่ระบบ LAN 

ภายในองค์กรและพิมพ์ผ่านทางเคร่ืองพิมพ์ได้ตลอดเวลาได้ ซ่ึงการออกแบบสารมนเทศใหม่น้ี ประกอบไปด้วยหน้าที่หลัก

ดังน้ี 

1) งานดา้นการรับซ้ือวัตถุดิบลําไยสดร่วง 

2) งานด้านการขายสินค้าลําไยอบแห้ง 

3) งานด้านการพยากรณ์คาดการณส์ถานการณ์ธุรกิจในอนาคต 

4) งานด้านการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย 

5) งานจัดการคลังสินค้า 

โดยงานต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันระหว่างหน้าท่ีงาน โดยการใช้แผนผังการเคล่ือนท่ีข้อมูลมาเป็น

ตัวแบบในการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าท่ีงาน การเคล่ือนที่ของข้อมูลท่ีเกิดขึ้นภายในระบบของแต่ละหน้าท่ีงาน

และจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ ทําให้ได้ระบบสารสนเทศ ท่ีไม่ก่อให้เกิดความซํ้าซ้อนของข้อมูล 

5. การทดสอบระบบ 

 ระยะแรกผู้พัฒนาระบบได้ทําการทดสอบและทบทวนระบบ (Test & Review) ได้พบข้อผิดพลาดของการเขียน

คําส่ังเพื่อเช่ือมต่อกับเคร่ืองพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เกิดปัญหาการพิมพ์ไม่ตรงกับตําแหน่งของกระดาษต่อเน่ือง  

และมีความผิดพลาดจากการเขียนคําส่ังโปรแกรมผิดพลาด ทําให้การคํานวณของระบบคลาดเคล่ือน ภายหลังได้

ดําเนินการแก้ไขระบบให้สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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ในส่วนของการยืนยันความถูกต้องและตรวจสอบระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน (Verification & 

Validation) ผู้พัฒนาได้ทําการทดสอบโดยใช้วิธี Black box Testing เป็นการทดสอบฟังก์ชั่นการทํางานต่างๆ ของโปรแกรม

ตามความต้องการท่ี ผู้ใช้งานได้ระบุมา โดยดูค่า Output จาก Input ท่ี ให้กับโปรแกรมต้องมีความสอดคล้องกัน  

มีการทดสอบโดยการนําข้อมูลสรุปยอดการรับซื้อลําไยสดร่วงในอดีตของกิจการท่ีมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  

นําข้อมูลเหล่าน้ันมาป้อนลงในโปรแกรมแล้วตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบกัน  จากการทดสอบพบว่าผลลัพธ์ท่ีได้จาก         

ตัวโปรแกรมน้ันได้ผลตรงกับชุดข้อมูลตัวอย่างท่ีนํามาทดสอบ จึงถือเป็นข้อยืนยันได้ว่าตัวโปรแกรมน้ันสามารถแสดงผลได้

ถูกต้องและน่าเช่ือถือ อีกท้ังยังได้ทําการฝึกอบรมและทดสอบการใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติจริงในองค์กร โดยมีการแนะนําตัว

โปรแกรม ความสามารถของโปรแกรมและเมนูต่างๆ อธิบายทีละข้ันตอนตามคู่มือการใช้งาน พร้อมให้ทดสอบคีย์ข้อมูล

ตัวอย่าง รวมท้ังทดสอบการทํารายงานสรุปรวมถึงขั้นตอนการพิมพ์รายงานผ่านเคร่ืองพิมพ์  วันละ 2 ชั่วโมง  

เป็นระยะเวลา 2 วัน ทําให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถใช้ระบบสารสนเทศใหม่ได้ง่ายขึ้นและมีความคุ้นเคย สามารถใช้

งานผ่านการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่ Server ผ่านระบบ LAN เพื่อเข้ามาใช้งานโปรแกรมและสามารถส่ังพิมพ์ใบเสร็จ

รวมท้ังรายงานได้ ตรงตามเป้าหมายและความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

อภิปรายผลการศึกษา 

1. การวางแผนระบบ 

ด้านการวิเคราะห์กิจการ จากผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปและข้ันตอนการทํางานของกิจการพบว่า งานด้านการซ้ือ

วัตถุดิบ งานด้านการขายลําไยอบแห้ง งานด้านการบันทึกค่าใช้จ่ายและงานจัดการสินค้าคงคลัง พนักงานจะเป็นผู้ระบุ

ความต้องการของระบบสารสนเทศและสร้างข้อมูลในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้ผู้บริหารนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อกําหนด

กลยุทธ์และแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําสอดคล้องกับศุภกิตติ์ พินิจเวชการ (2543) 

ได้ทําการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในด้านการตลาดบริษัท สหพานิช

เชียงใหม่ จํากัด โดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาความต้องการของผู้บริหารฝ่าย

การตลาด พร้อมทั้งวิเคราะห์หาข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารเพื่อทําการออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรม 

ด้านการระบุปัจจัยความสําเร็จ จากวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุด  เพื่อที่จะให้องค์กรมีความได้เปรียบคู่แข่งใน

ธุรกิจและประสบความสําเร็จตามเป้าหมายน้ัน สามารถระบุได้ถึง ปัจจัยต่าง ๆ 5 ประการ ได้แก่ การวางแผนการผลิตท่ีมี

คุณภาพการควบคุมต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพการ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ผลิตวัตถุดิบสอดคล้องกับพงศกร ทวีสุข (2544) 

ได้ทําการศึกษาการดําเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมลําไยอบแห้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนให้เห็นว่า 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานในกิจการของตนเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการจัดการ ด้าน    

การผลิต ด้านการเงนิและการบัญชี และด้านการตลาดที่อาจส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวก็ได ้

 ด้านการตัดสินใจ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ท่ีได้สิทธิใช้งานโปรแกรมในหัวข้องานด้านการแสดงข้อมูลสถิติ

เพื่อการวางแผนและตัดสินใจน้ัน เห็นว่าข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้จากการประมวลผลของระบบสามารถใช้ในการประเมิน
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สถานการณ์ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในด้าน การรับรู้ปัญหาหรือรับรู้ความต้องการ  

การกําหนดลักษณะปริมาณการพัฒนาไปสู่คุณลักษณะของลําไยอบแห้งท่ีต้องการ  การค้นหาผู้ขายวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพ 

และมีคุณสมบัติเหมาะสม การรับรู้และการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ขายวัตถุดิบ การประเมินข้อเสนอแนะและ             

การคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบซึ่งสอดคล้องกับพิมพา หิรัญกิตติ (2548) ในบางขั้นตอน ที่ได้อธิบายว่ากระบวนการตัดสินใจซ้ือ

ในธุรกิจอุตสาหกรรมมี 8 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหาหรือรับรู้ความต้องการการกําหนดลักษณะและปริมาณของ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการพัฒนาไปสู่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ ต้องการการค้นหาผู้ขายวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพ  

และมีคุณสมบัติเหมาะสมการรับรู้และการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ขายวัตถุดิบการประเมินข้อเสนอแนะและการ

คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบการคัดลอกใบสั่งซื้อในแต่ละวัน และ การป้อนกลับผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลหลังการ

จัดซ้ือ 

2. การวิเคราะห์ระบบ 

จากการวิเคราะห์ระบบมีการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบคือแผนผังการเคลื่อนท่ีของข้อมูล (Data 

Flow Diagrams) ซ่ึงจะทําให้เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบและข้ันตอนการทางานของระบบโดยใช้

สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาเขียนเป็นแผนภาพเพื่อแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบและง่ายต่อการเข้าใจ สอดคล้องกับ 

พุทธิพงษ์ ปุญญพันธ์ (2553) และสิทธิฉัตร ศรีปุณยาภิคุปต์ (2557) ท่ีเลือกใช้แผนผังการเคล่ือนท่ีของข้อมูลมาทําการ

วิเคราะห์ระบบ 

3. การออกแบบระบบ 

จากการศกึษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายท่ีใช้งานอยู่ปัจจุบัน พบว่าระบบคอมพิวเตอร์สามารถรองรับระบบ

มายเอสคิวเอลและการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาพีเอสพี ซ่ึงผู้ศึกษาเห็นว่าการใช้โปรแกรมโอเพนซอร์ส (Open Source) 

ทําให้มีต้นทุนตํ่าในการพัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมยังมีการใช้งานท่ีแพร่หลายมีแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา

โปรแกรมท่ีสามารถค้นหาได้อย่างสะดวก ทําให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบในอนาคต สอดคล้องกับสิทธิฉัตร ศรีปุณยาภิคุปต ์

(2557) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการสินค้าคงคลังของห้างหุ้นส่วนจํากัด สแควร์อินเตอร์เทรด 

โดยมีการพัฒนาด้วยระบบวนิโดวส์เซเว่น ใช้โปรแกรมมายเอสคิวเอลในการจัดการระบบฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมพีเอพี

ในการเขียนเว็บแอพพลิเคช่ันเช่นกัน  

สรุปผลการศึกษา 

พนักงานและผู้บริหารที่ได้ทดลองใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ ในภาพรวมระบบสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้งานได้ดีและเห็นว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในระยะยาวได้แต่ยังพบปัญหาทักษะความชํานาญในการใช้

งานโปรแกรมที่จะตอ้งใช้เวลาในการสรา้งความคุ้นเคยกับโปรแกรมพอสมควร 

ข้อจํากัดการศึกษา 

1. การศึกษาน้ีไม่ได้ออกแบบระบบสารสนเทศให้รองรับงานด้านบริหารบัญชี เป็นเพียงการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย

เบ้ืองต้นเพื่อนําตัวเลขของข้อมูลเก็บเป็นสถิติเท่านั้น  
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2. โปรแกรมน้ียังไม่สามารถนําข้อมูลสถิติต่างๆท่ีมีการบันทึกไว้ในระบบมาประมวลผลและแสดงผลพยากรณ์

สถานการณ์ ในเทคนิคเชิง Indicator ได้ เช่น Moving average, MACD เป็นต้น อีกท้ังยังไม่สามารถสร้างทางเลือก         

แนวทางการทํางานให้ผู้บริหารสามารถเลือกรูปแบบการทํางานเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับเป้าหมายขององค์กรแบบ

อัตโนมัติได้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการประเมินระบบสารสนเทศใหม่จากพนักงาน ในหัวข้อระบบงานตอบสนองผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และ

ใช้งานระบบมีความสะดวกและเข้าใจ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานยังมีความสับสนเล็กน้อยและไม่คุ้นเคยในการใช้งานระบบใหม่

และมีความเคยชินกับการทํางานในรูปแบบเดิมอยู่  จึงต้องให้พนักงานและผู้บริหารมีการใช้งานในระบบอย่างต่อเน่ือง และ

ควรให้เวลาการทดสอบอย่างเพียงพอ โดยให้ผู้พัฒนาระบบเป็นผู้แนะนํา เพื่อให้ได้เรียนรู้ทุก ๆ ฟังก์ชั่นการใช้งานให้

ครบถ้วนไปท้ังหมดพร้อม ๆ กัน เน่ืองจากในบางฟังก์ชั่นอาจจะต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมสะดวกต่อการใช้งานจริง

มากข้ึนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน อีกท้ังในแต่ละปี อาจจะมีบุคลากรท่ีเป็นพนักงานใหม่เข้ามาทํางานเพิ่ม 

ผู้ออกแบบระบบควรเพิ่มระยะเวลาช่วยให้คําปรึกษาในช่วงที่มีการฝึกใช้งานโดยควรให้ฝึกปฏิบัติทํางานด้วยข้อมูลจริง 

ในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตลําไยอบแห้ง เพื่อให้คําปรึกษาได้ระหว่างปฏิบัติงานและสร้างความคุ้นเคยกับระบบสารสนเทศ

ใหม่ 

2. ผู้พัฒนาระบบ จะต้องมีการพัฒนารูปแบบการแสดงผลของระบบให้สอดคล้องการใช้งานในอุปกรณ์ที่มี

หน้าจอขนาดเล็กอย่างเช่นมือถือ Smart Phone หรือ tablet โดยอาจจะพัฒนาในรูปแบบ Mobile Application เพื่อรองรับ

การใช้งานที่สะดวกสบายแก่ผู้บริหารในอนาคต 

3. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานด้านอ่ืนๆเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยแห่งความสําเร็จขององค์กร

และครอบคลุมในงานด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงาน เช่น ด้านระบบบัญชีเล่มเดียว เป็นต้น โดยการพัฒนาระบบ

ในลักษณะท่ีสามารถเชื่อมโยงกัน จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละระบบสูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใน  

การบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริง 

4. ในอนาคตเม่ือกิจการมีการเจริญเติบโตขึ้น ควรมีการพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศด้านการส่ังซื้อสินค้าจาก

ผู้ผลิตต่าง ๆ เช่น ทั้ง กล่องบรรจุลําไย ถุงใส่ลําไย ท่ีมีการใช้งานในกระบวนการผลิตเป็นจํานวนมาก เป็นต้น โดยม ี     

การเชื่อมฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างกันด้านการส่ังซ้ือสินค้า เมื่อมีการทํารายการส่ังซื้อจากระบบสารสนเทศแล้วสามารถ

ส่งไปยังผู้ผลิตได้ทันที ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดการ โดยระบบการส่ังซ้ือสินค้าท่ีเชื่อมโยงกันกับผู้ผลิตควร

จะต้องมีการออกแบบด้านสิทธิของผู้ใช้งานให้รัดกุมและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของ

องค์กรเป็นหลัก 

5. เพื่อสนับสนุนปัจจัยความสําเร็จในด้านการวางแผนการผลิตท่ีมีคุณภาพให้มากย่ิงข้ึน อาจจะต้องมีการเพ่ิม

การเก็บข้อมูลรายละเอียดของวัตถุดิบท่ีสั่งเข้ามาในโรงงาน เช่น ข้อมูลแหล่งปลูกลําไย ระยะเวลาในขนส่งก่อนท่ีจะเข้าสู่

กระบวนการอบแห้ง เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้ล้วนส่งผลถึงคุณภาพของสินค้า ทําให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือก

ส่ังวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งเพาะปลูกลําไยในพื้นที่ใดในแต่ละช่วงของฤดูกาลเก็บเกี่ยวลําไย 
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6. เพื่อสนับสนุนปัจจัยความสําเร็จในด้านการการควบคุมต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพให้มาก

ย่ิงขึ้น ควรมีการพัฒนาระบบให้สามารถนําข้อมูลสถิติในอดีตท่ีผ่านมาแสดงผลในรูปแบบของค่าเฉล่ียเชิงสถิติต่าง ๆ เช่น 

ค่า  Moving Average Convergence Divergence หรือ (MACD) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาทิศทางของราคาวัตถุดิบ

โดยเฉพาะลําไยสดรว่ง เป็นต้น 

7. เพื่อสนับสนุนปัจจัยความสําเร็จในด้านของการบริหารจัดการสินค้าคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพ ควรเพิ่ม

รายละเอียดต่างๆของวัตถุดิบและสินค้าท้ังขาเข้าขาออก เช่น เวลาท่ีสินค้าผลิตหรือเวลาที่วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต 

เวลาจัดเก็บสินค้าเข้า-ออกคลัง เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบข้อมูลชัดเจน เพื่อวางแผนการทํางานให้

สอดคล้องกับระบบ First In First Out ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบย้อนกลับกรณีสินค้าที่

จําหน่ายไปแล้วมีปัญหา อีกท้ังอาจจะต้องมีการแสดงผลข้อมูลในอัตราส่วนทางการเงินเช่น Inventory turnover  

ระยะเวลาในการจําหน่ายสินค้า เป็นต้น เพื่อแสดงผลให้ผู้บริหารเป็นข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการบริหารสินค้า

คงคลังได้ดียิ่งข้ึน 

8. เพื่อสนับสนุนปัจจัยความสําเร็จในด้านของการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อาจจะต้องมีการเพิ่มเมนู   

การประเมินคุณภาพสินค้าและบรกิารให้ลูกค้าได้ประเมินผลความพอใจในรูปแบบออนไลน์เพิ่มเติม ซ่ึงจะช่วยให้ทราบถึง

เสียงตอบรับจากลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

9. ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน ยังไม่สามารถนําข้อมูลเชิงปริมาณของผลประกอบการในอดีตท่ีผ่าน

มา นํามาเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในการคาดการณ์ปริมาณสินค้าท่ีจะผลิตได้รวมไปถึงการประเมินสถานการณ ์   

ความแปรปรวนของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลถึงผลประกอบการของกิจการระหว่างดําเนินการในชว่งฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตที่

มีวัตถุดิบเข้ามาเป็นจํานวนมากและในระยะเวลาทํางานท่ีจํากัด ซ่ึงผู้พัฒนาระบบจะต้องนําข้อมูลในอดีตท่ีมีค่าน้ีนํามา

วเิคราะห์และให้สามารถแสดงผลในรูปแบบของอัตราส่วนทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity 

Ratio), ความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio),อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน (Efficiency Ratio) 

และอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio) เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูล

เหล่านี้ไปวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตัดสินใจให้แม่นยําและมีประสิทธิภาพได้มากข้ึนในอนาคต  
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