
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 

 

Vol. 5 No. 4 (October – December 2019)   70 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารสินค้าคงคลัง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่สอดชานนทร์ 
Development of Information System for Inventory Management 

of Maesotchanon Limited Partnership 
ภูรินทร์ ปวงละคร*  และอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา** 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาค้นคว้า แบบอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารสินค้าคงคลัง  
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่สอดชานนทร์ แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศจะใช้ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle : SDLC)  

ขั้นแรกของการพัฒนาระบบนี้ คือการศึกษาภาพรวมธุรกิจ ลักษณะสภาพแวดล้อมทั่วไปของการด าเนินกิจการ  
และท าความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละฝ่าย รวมถึงความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของผู้บริหาร 
ในการตัดสินใจ ซึ่งในการศึกษาได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 1 ท่าน ผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายคลัง 2 ท่าน และผู้จัดการสาขา  
6 ท่าน จากข้อมูลที่รวบรวมได้ น ามาเปรียบเทียบกับความสามารถในการท างานของระบบปัจจุบัน ท าให้ทราบระบบสินค้า 
คงคลังปัจจุบันขององค์กรไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบจากการใช้
ระบบปัจจุบัน เช่น ไม่มีระบบการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดการสินค้าคงคลัง  
ส่งผลให้กิจการไม่มีสินค้าตามความต้องการของร้านสาขา 

ขั้นที่สอง ภายหลังจากได้วิเคราะห์ระบบและพบปัญหาแล้ว จึงมีการออกแบบวิธีการปรับปรุงให้ระบบท างานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละฝ่าย และข้อมูลที่จ าเป็นในการตัดสินใจที่ผู้บริหาร
ต้องการ เพื่อก าหนดความต้องการระบบสารสนเทศ อีกทั้งระบบที่มีการพัฒนาปรับปรุงควรลดความซ้ าซ้อนของการท างาน 
และสามารถประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที  

ขั้นที่สาม คือการออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้ที่ได้มีการส ารวจในขั้นตอนที่สอง โดยเน้นเช่ือมโยม
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป จากนั้นจึงออกแบบฐานข้อมูลตามแบบแผนท่ีวาง
ไว้  เช่น การสร้างฐานข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูลในหน่วยการท างานย่อยต่างๆ โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้า การรับสินค้า  
ข้อมูลสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่งผลต่อรายได้และก าไรของกิจการ 

ขั้นที่สี่ คือการทดลองใช้และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลข้อมูล
ถูกต้อง ไม่มีความซ้ าซ้อนของข้อมูล จากนั้นจึงทดลองใช้ระบบในการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิม  
เพื่อเปลี่ยนถ่ายข้อมูล และลดความผิดพลาดในข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงใช้ระบบใหม่  

ขั้นสุดท้าย การประเมินผลการใช้งานระบบ โดยการสอบถามจากผู้ใช้งาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ ใช้งาน  
มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ พนักงานมีความเห็นว่าระบบสารสนเทศมีสามารถในการใช้งาน 
ที่ง่าย ลดความซ้ าซ้อนของการท างาน รวมถึงมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้น ผู้บริหารมีความพึงพอใจในระบบ  
ที่สามารถประมาลผลได้รวดเร็ว และแม่นย ามากกว่าระบบเดิม ส่งผลให้สามารถใช้ข้อมูลจากระบบวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการซื้อขายได้อย่างทันเวลา 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับผู้บริหาร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อาจารยป์ระจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 

 

Vol. 5 No. 4 (October – December 2019)   71 

 

ABSTRACT  

This independent study aimed to develop the information system for inventory management of 
Maesotchanon Limited Partnership, in which the Systems Development Life Cycle: SDLC concept was 
applied along the information system development process. 

The first step in developing information system was to review the business overview and its general 
environment in an attempt to understand the needs of users from each division and the expectations of 
administrators towards utilizing information for decision making. Data were gathered from the interview with 
1 administrator, 2 operating staff of inventory division, and 6 branch managers. When compared the 
obtained data with the utilization of current information system, the findings revealed that the existing 
inventory system of the studied business could not well responded to the need of users from each division. 
Incurred problem of the existing information system included a lack of effective information management 
system, which might cause a mistake on inventory management: the business could not supply goods as 
per the need of its branches, for example.  

In the second step, after analyzed the existing system and noticed its problems, the information 
system was, then, re-designed to be more effective. In order to determine proper functional requirements 
for this new system, the needs of users from each division and the necessary information to be used for 
decision making as required by the administrator were highlighted. The new information system should be 
able to reduce the redundancy of working process and be able to process data for decision making purpose 
timely. 

The third step was to create the new system in response to the needs of users as determined in 
the second step with an emphasis on binding sets of relevant data together for the benefit of further 
analyses; then, to design the database structure as planned: creating database and synchronizing data 
storage units, especially those in purchasing-receiving-and-inventory units which could affected business 
income and profit.  

The fourth step was to test and develop the new system to work effectively. The testing was 
conducted to make sure that the new system could process data correctly without data redundancy. Then, 
the new system was concurrently implemented along with the existing system to interface data and reduce 
mistakes that might occur in this transition process. 

The final step was to evaluate the new information system via users’ feedback. The findings 
presented that the users satisfied with this new improving system. For the users in operation level, they 
agreed that the new information system was easy to use, could reduce the redundant working process, and 
had better systematic data record. For the users in administrative level, they satisfied with the new system 
for its faster and more accurate data processing in comparing to the previous one. They could make use of 
analytical information acquired from the new system for making purchasing-selling decision timely.   
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บทน า  

ธุรกิจในปัจจุบันมีการน าข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการจัดการองค์กร เนื่องจากท าให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว 
และช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสาร และข้อมูล เป็นพื้นฐานส าคัญ  
ที่รองรับและสนับสนุนการตัดสินใจภายในองค์กร เมื่อองค์กรเติบโตขึ้นหรือเมื่อเผชิญกับการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น 
ความส าคัญของระบบสารสนเทศภายในองค์กรจึงเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนที่ช่วยสนับสนุนงาน การควบคุมและช่วยในการตัดสินใจ 
เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น จึงมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการท างาน  เช่น  
ระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS) ซึ่งสามารถ เก็บข้อมูลและแสดงผลเป็นรายงานต่างๆ เช่น รายงานยอดสินค้าที่ขายดี 
รายงานสินค้าท่ีลูกค้านิยมสั่ง เป็นต้น  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่สอดชานนทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยนายชานนทร์ ปวงละคร และนายศิลป์ชัย ปวงละคร 
ตั้งอยู่ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ด าเนินกิจการร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มประเภทกาแฟ ปัจจุบันมี 6 สาขาได้แก่ สาขาวงเวียน
แม่สอด สาขาริมเมย สาขาแม่ระมาด สาขาห้วยไม้แป้น สาขาแม่ปะและสาขาหน้าโรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งมีการเก็บวัตถุดิบ  
คงคลังโดยใช้คลังกลางซึ่งตั้งอยู่ที่สาขาวงเวียนแม่สอด โดยมีพื้นที่ 32 ตารางเมตร มีพนักงาน 2 คน ในการรับและจัด  
สินค้าคงคลัง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ คนเดินทางที่แวะจุดพักสถานีบริการน้ ามัน มีพื้นที่จอดรถท าให้ลูกค้าสะดวกในการเข้า
ใช้บริการร้านกาแฟ และมีแผนการขยายสาขานอกสถานีบริการในอนาคต  

วัตถุดิบหลักของกาแฟท่ีจัดเก็บประกอบไปด้วย กาแฟ น้ าตาล ใบชาเขียว โกโก้ ครีมเทียมชาเขียว ครีมเทียมกาแฟ 
นมข้นหวาน นมขนจืด น้ าผึ้ง น้ าลิ้นจี่ ชาด า น้ าตาลซองขาว ครีมเทียมซอง น้ าหวานสตรอเบอร์รี่ น้ าหวานบลูเบอร์รี่  
แก้วขนาด 22 ออนซ์ แก้วขนาด 16 ออนซ์ แก้วขนาด 4 ออนซ์ หลอด ถุง 1 ช่อง ถุง 2 ช่อง และกระดาษเช็ดปาก  

เมื่อมีการสั่งซื้อวัตถุดิบมาใหม่ จะถูกเก็บไว้ในคลังกลาง โดยมีพื้นที่ 32 ตารางเมตร และเมื่อมีการเบิกสินค้าของ  
ร้านสาขา ผู้จัดการร้านสาขาจะท าการสั่งวัตถุดิบเข้ามาที่คลังกลาง และพนักงานดูแลคลังท าการจัดส่งไปยังร้านสาขา  
ในวันถัดไป การบันทึกจ านวนสินค้าในคลังสินค้า พนักงานจะบันทึกเอกสารด้วยมือในใบ Stock Card ในการควบคุมปริมาณ
วัตถุดิบต่างๆ ซึ่งแต่เดิมไม่มีการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าคงคลังของวัตถุดิบ ข้อมูลการ  
จัดส่งและข้อมูลการปริมาณการเบิกวัตถุดิบของแต่ละสาขา เมื่อท าการตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาดจากการลงวัตถุดิบขาเข้า 
(รับสินค้า) และการเบิกจากคลังเก็บวัตถุดิบ ท าให้ข้อมูลปริมาณวัตถุดิบไม่ตรงตามปริมาณปัจจุบันท่ีควรเป็น และในบางครั้งมี
การสั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามาซ้ าซ้อนกัน ส่งผลให้ใช้วัตถุดิบไม่ทัน เนื่องจากหมดอายุ เกิดการสูญเสียของวัตถุดิบและเป็นต้นทุนของ
องค์กร การออกใบเบิกวัตถุดิบไม่ตรงตามรายการที่จัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่พนักงานบันทึกเอกสารด้วยมือ หรือ  
ระบบท่ีไม่เหมาะสม และไม่มีการเก็บสถิติข้อมูลความผิดพลาด การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารสินค้าคงคลังของห้างฯ 
มาใช้ จึงเป็นเรื่องส าคัญของการวางระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานที่ต้องปฏิบัติ ควบคุมและช่วยในการตัดสินใจของฝ่าย
บริหาร ระบบสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนการท างานของพนักงานและเป็นการลดความผิดพลาดของการบันทึกสินค้า  
ลดขั้นตอนการด าเนินงานลง  รวมถึงลดการใช้เอกสารได้ 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารสินค้าคงคลัง  ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่สอด
ชานนทร์ โดยการเก็บข้อมูลการรับสินค้าขาเข้า การเบิกวัตถุดิบ ท ารายงานสรุปรายการเบิกวัตถุดิบ และการมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการสั่งวัตถุดิบที่เหมาะสม การควบคุมและการบริหารสินค้าคงคลังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาใช้แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)  
ประกอบดัวยกิจกรรม 7 กิจกรรม ได้แก่การก าหนดความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ การพัฒนา  
การทดสอบ การน าระบบไปใช้ และการบ ารุงรักษา  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และใช้แนวความคิดการบริหารสินค้า  
คงคลังโดยจ าแนกประเภทสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี (ABC) ในการก าหนดแนวทางการบริหารสินค้าคงคลัง 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

1. ขอบเขตการศึกษา  
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารสินค้าคงคลัง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่สอดชานนทร์ 

โดยใช้คลังสินค้าของร้านกาแฟ โดยมีขอบเขตของการศึกษาด้านการจัดการสินค้าคงคลัง  เช่น การบันทึก ปรับปรุง  
ข้อมูลสินค้า แสดงรายการสินค้าคงคลัง บันทึกรายการสั่งสินค้า ออกรายงานการสั่งสินค้า สรุปรายงานยอดการสั่งสินค้า  
รายสาขา รายงานคงเหลือ และตัดยอดสินค้าเมื่อมีการท ารายการสั่งเสร็จสิ้น  

2. วิธีการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาดังนี้ 1) การวางแผนระบบ 2) การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การปรับใช้
ระบบ 5) การบ ารุงรักษาระบบ 6) การน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง  

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเก็บข้อมูลทั่วไปของ

กิจการ ระบบการท างานเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบขั้นตอนของการท างาน  
4.สถานที่ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่สอดชานนทร์ การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริการ และพนักงาน  
ผู้ปฏิบัติการ 

ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 การวางแผนระบบ และการวิเคราะห์ระบบ  

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่สอดชานนทร์ เริ่มต่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยนายชานนทร์ ปวงละคร และนายศิลป์ชัย  
ปวงละคร ตั้งอยู่ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ด าเนินกิจการร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มประเภทกาแฟ ปัจจุบันมี 6 สาขาได้แก่ 
สาขาวงเวียนแม่สอด สาขาริมเมย สาขาแม่ระมาด สาขาห้วยไม้แป้น และสาขาแม่ปะ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่าการท างานขององค์กรจะใช้เอกสารซึ่งท าด้วยมือเป็นหลัก ท าให้บ้างครั้งมีการลงข้อมูลที่ผิดพลาด 
การค้นหาข้อมูล เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจท าได้ยาก และขาดความรวดเร็ว เช่นถ้าต้องการทราบจ านวนสินค้าในคลัง  
ต้องท าการไปนับใหม่ถูกครั้ง ซึ่งใช้เวลานาน การออกใบส่งสินค้าท าได้ช้าเพราะท าด้วยมือและบางครั้งมีการลงรายการสินคา้ไม่
ถูกต้องตามที่ร้านสาขาต้องการ ปริมาณการสั่งสินค้าใช้การประมาณจากประสบการณ์ ไม่ได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ  
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ล าดับ ข้อมูลการท างานในปัจจุบนั ความต้องการระบบ 
1 สินค้าไม่ตรงในสต็อก ให้ระบบควบคุมสต็อกสินค้า 
2 ต้องการลดเอกสารให้น้อยลง ให้ระบบสามารถช่วยลดการใช้เอกสาร 
3 การออกรายงานต่างๆ ท าด้วยมือ การลง

ข้อมูลผดิพลาดและใช้เวลานานในการจัดท า 
ต้องการออกรายงานท่ีรวดเร็วในรปูแบบต่างๆ เช่น  
ใบส่งสินค้า รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานการใช้สินค้าแต่ละ
สาขา 

4 การตรวจสอบการเบิกสินคา้ของร้านสาขา
ท าได้ยาก 

สามารถตรวจสอบการใช้ของร้านสาขา จากระบบได้ทันที 

 ความต้องการของระบบใหม่ ที่สามารถแก้ไขปัญหาของระบบการท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มีการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลสาขา เป็นต้น 
2) สามารถบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ รายการส่งวัตถุดิบ และออกใบส่งสินค้า 
3) สรุปยอดการสั่งวัตถุดิบตามสาขาท่ีเบิก เพื่อให้สามารถเช็คปริมาณการสั่งวัตถุดิบตามสาขาได้ 
4) การตัดสินค้าจะเป็นการตัดสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อน หรือ FIFO ตามวิธีการจัดสินค้าขององค์กร   
5) ออกรายงานต่างๆ เช่น รายงานสรุปจ านวนสินค้าในคลัง รายงานสรุปจ านวนสินค้าที่ใช้ รายงานการ

น าเข้าสินค้า และรายงานการสั่งสินค้า และใบส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 
6) ระบบสามารถใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
7) ออกแบบให้มีผู้ใช้งาน ในระดับ ผู้ดูแลระบบ และ ร้านสาขา 
8) การออกแบบระบบคลังสินค้า เป็นแบบตัดสินค้าทันทีเมื่อมีการยืนยันรายการค าสั่งซื้อสินค้า  

และเมื่อน าเข้ารายการสินค้าขาเข้า 
ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบ 
การวิเคราะห์ระบบและข้อมูล ได้ใช้แผนผังกระแสและแสดงให้เห็นถึงระบบว่าประกอบดว้ยระบบย่อย ซึ่งจะแสดงถึง

ความสัมพันธ์ของระบบและส่วนอื่นๆ รวมถึงการออกแบบฐานข้อมูลและโครงสร้างระบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก รวดเร็วใน
การใช้งาน โดยมีกระบวนการท างานของระบบดังน้ี 
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กระบวนการ 1.0 สั่งสินค้า เป็นกระบวนการสั่งสินค้า ซึ่งสาขาแต่ละสาขาสามารถสั่งสินค้าได้ โดยระบุข้อมูล  
วันที่สั่งสินค้า หมายเหตุ และเลือกสินค้าพร้อมจ านวนที่ต้องการ และเมื่อกดปุ่มบันทึก ข้อมูลการสั่งสินค้าจะไปปรากฏ 
ในรายการสั่งสินค้าเพื่อรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ 

กระบวนการ 2.0 จัดการค าสั่งสินค้า เป็นกระบวนการจัดการค าสั่งสินค้าจากสาขา (ในกระบวนการ 1.0 สั่งสินค้า) 
โดยผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการค าสั่งสินค้า แก้ไข ลบรายการ และสามารถพิมพ์ใบสั่งสินค้าได้ เมื่อผู้ดูแลระบบกดปุ่มพิมพ์
ใบสั่งสินค้าจะเป็นการยืนยันค าสั่งสินค้า 

กระบวนการ 3.0 จัดการสินค้าและข้อมูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการเพิ่มสินค้า และตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานต่างๆ  
ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถน าเข้าสินค้า โดยระบุหมายเลขอ้างอิง ระบุวันที่ หมายเหตุ และเลือกสินค้าพร้อมระบุราคา 
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และจ านวนได้ ทั้งนี้สามารถตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ได้ คือ ประเภทสินค้า และหน่วยนับ โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข  
และลบข้อมูลได้ พร้อมท้ังสามารถเพิ่มสินค้าได้ โดยการระบุรหัสสินค้า ช่ือสินค้า ประเภทสินค้า ราคา และหน่วยนับ 

กระบวนการ 4.0 ออกรายงาน เป็นกระบวนการออกรายงาน ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถดูรายงานที่ต้องการ 
ซึ่งประกอบด้วย รายงานการสั่งสินค้า รายงานการน าเข้าสินค้า รายงานสรุปจ านวนสินค้าในคลัง และรายงานสรุปจ านวน
สินค้าท่ีใช้ โดยสามารถออกรายงานในรูปแบบ PDF และ Excel  เพื่อน ารายงานไปใช้ต่อในการวิเคราะห์ข้อมูล 

กระบวนการ 5.0 จัดการผู้ใช้งานและก าหนดสิทธิ เป็นกระบวนการในการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ
สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบบัญชีผู้ใช้งานได้ โดยสามารถระบุรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน รหัสสาขา ช่ือสาขา ที่อยู่ ที่อยู่คลังสินค้า 
เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ สถานะบัญชี และสิทธิการใช้งาน 

กระบวนการ 6.0 ตรวจสอบสิทธิ เป็นกระบวนการตรวจสอบสิทธิ เมื่อผู้ใช้ระบุรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน  
ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูล และอนุญาตให้เข้าใช้งานตามสิทธิที่ได้ก าหนดไว้ 

ส่วนที่ 3 การปรับใช้ระบบ 
การทดสอบระบบได้ท าการทดสอบโดยผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้งาน  เพื่อแก้ไขปัญหาของการใช้งานระบบ  

หลังจากการทดสอบและแก้ไขระบบแล้ว ได้มีการประเมิณการใช้งานระบบโดยการตอบแบบสอบถาม จากผู้ใช้งานระบบ 
จ านวน 8 คน โดยเป็นของร้านสาขา 6 คนและระดับผู้ดูแลคลัง 2 คน ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามประเมิณระบบในลักษณะ
การใช้งานระบบในด้านต่างๆ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบมีค่า 4.338 ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในช่วง 
4.125 – 4.625 ซึ่งหมายถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในเกณฑ์มาก และลักษณะความพึงพอใจมากที่สุด คือ สามารถ  
ลดขั้นตอนการท างานเมื่อเทียบกับขั้นตอนเดิม และความถูกต้องของระบบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ความง่าย  
ในการใช้งาน และความสะดวกในการปรับปรุงแก้ไข ตามล าดับ และพบว่าพนักงานมีความเห็นว่าระบบสารสนเทศมีสามารถ
ในการประมาลผลได้รวดเร็ว และแม่นย ามากกว่าระบบเดิม เมื่อประเมิณแล้วพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้งานได้
เป็นที่น่าพอใจ จึงท าการน าระบบเข้าสู่ออนไลน์เพื่อใช้งานควบคู่กับการท างานแบบเดิม 

ส่วนที่ 4 การบ ารุงรักษาระบบ 
เนื่องจากระยะเวลาในการทดสอบระบบสั้น อาจจะมีปัญหาการใช้งานของระบบสารสนเทศที่ยังไม่ถูกค้นพบ  

ดังนั้นจึงต้องมีการซ่อมบ ารุงและรักษาระบบให้ยังคงมีประสิทธิภาพในการท างานอยู่เสมอ  ซึ่งการบ ารุงรักษาระบบที่น ามา 
ใช้งานมีดังนี ้

1. มีการเข้าดูข้อมูลขยะหรือค าสั่งซื้อและใบน าเข้าสินค้าที่ผิดพลาด แต่ยังมีการบันทึกในระบบและท าการลบทิ้ง  
ทุกเดือน เพื่อไม่ให้ระบบประมวลผลช้า และเปลืองพ้ืนท่ีในระบบสารสนเทศต่อไป 

2. ในทุกๆ อาทิตย์จะมีการนับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าที่ถูกจัดเก็บละน าข้อมูลมาปรับปรุงจ านวนสินค้าเพื่อให้
จ านวนสินค้ามีความถูกต้องอยู่เสมอ 

 ในส่วนของการพัฒนาระบบเพิ่มเติมดังนี้ 
1. การตรวจสอบการรับสินค้าจากทางร้านสาขา เมื่อสินค้าถูกส่งให้ทางร้านสาขาแล้ว ผู้รับสินค้าจะเป็นผู้ตรวจรับ

สินค้าและท าการตกลงรับสินค้าในระบบ ซึ่งเป็นการลดการใช้กระดาษ รวมถึงเป็นการตรวจสอบสินค้าที่รับ รวมถึงการบันทึก
สินค้าและคงเหลือในแต่ละสาขา เพื่อเป็นการควบคุมการใช้ของร้านสาขา และควบคุมคุณภาพของสินค้า ร้ านสาขาจะถูก
ควบคุมทั้งสินค้าค้าเข้า ปริมาณการใช้และปริมาณคงเหลือของทางร้านสาขาจากระบบที่สอดคล้องกัน ซึ่งมีผลให้การเกิดทุจริต
ไม่เกิดขึ้นหรือท าได้ยากจากการมีระบบตรวจสอบท่ีเพิ่มขึ้น 
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2.  เมื่อองค์กรโตขึ้น ต้องมีการแยกฝ่ายการท างาน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายร้านสาขา และผู้จัดการ  
จึงต้องมีการแบ่งระดับ ในการใช้งานระบบ เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานท่ีมากขึ้น รวมถึงเมื่อมีคลังสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อใช้การ
การเก็บสินค้า และมีการโอนสินค้าระหว่างกัน 

3. เพิ่มสถานะในการแจ้งเตือน เมื่อมีรายการสั่งสินค้าจากทางร้านสาขา เช่น ข้อความแจ้งเตือน หรือเสียง  
เพิ่มเติมจากการแสดงสถานะที่ต้องเปิดใช้โปรแกรมเท่าน้ันเพื่อตรวจสอบรายการสั่ง  

4. เพิ่มระบบการค านวณปริมาณการสั่งซื้อโดยค านวณหาความต้องการ ปริมาณคงเหลือ แสดงสินค้าขาดหรือ  
ใกล้หมด และ ค านวณหาปริมาณการสั่ง และออกรายงานการสั่งสินค้าอัตโนมัติ  

5. เพิ่มฐานข้อมูลสินค้า โดยมีรูปภาพประกอบสนิค้า รวมถึงวันหมดอายุของสินค้า เพื่อช่วยลดการสูญเสียจากสนิคา้
เสื่อมสภาพ 

6. เพิ่มรายงานแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้า และแสดงมูลค่าและจ านวนของสินค้าที่เสื่อมสภาพ  หรือช ารุด  
สูญหาย 

ส่วนที่ 5 การน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ 
จากการใช้ระบบสารสนเทศ สามารถดึงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel การใช้สินค้าและการน าเข้าสินค้าจากหน้า

รายงาน โดยข้อมูลสารสนเทศที่ระบบบันทึกจากค าสั่งซื้อของร้านสาขา และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในโปรแกรม Microsoft 
Excel โดยหาความต้องการรายวันของร้านสาขา เพื่อจ าแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี โดยการเรียงข้อมูลและการจ าแนก
สินค้าคงคลังออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ เพื่อลดภาระ  
ในการดูแล ตรวจนับ และควบคุมสินค้าคงคลังที่มี โดยก าหนดเกณฑ์จ าแนกสินค้าคงคลังแบบเอบีซี  

หมวด การควบคุม 

A 
ต้องมีการควบคุมอยา่งใกล้ชิดและเข้มงวดมาก การสั่งและการใช้ของจะต้องมีการจดบันทึกรายการทีส่ั่งซื้อ
อย่างละเอียดครบถ้วน และสมบูรณ์มากที่สดุ มีการตรวจสอบอยู่สม่ าเสมอ โดยส ารองสินค้า ให้เพยีงพอต่อการ
ใช้งาน เพื่อลดความเสีย่งท่ีสินค้าจะขาด 

B 
การควบคุมตามปกติ มีการควบคมุอย่างเข้มงวดระดับปานกลาง คือ มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ เช่น  
ทุกๆ 1 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการบันทึกการเบิกจ่าย เพื่อลดความเสี่ยงในการสญูหาย และตรวจสอบสินค้า 
ให้ไม่เกิดภาวะขาดแคลนสินค้า   

C 

การจดบันทึกเพียงเล็กน้อย เป็นสนิค้าคงคลังที่มีจ านวนการใช้น้อย มีการตรวจนับสินค้าประเภทสิ้นเปลือง 
ทุก 1 เดือน ส่วนสินค้าประเภทวัตถุดิบตรวจนับทุก 2 สัปดาห์ โดยการใช้ระบบสองกล่อง (Two-bin System) 
คือ มีสินค้าแบบเดียวกัน 2 กล่อง เพื่อส ารองการใช้งาน เมื่อกล่องแรกหมดก็น ากล่องที่สองมาใช้  
แล้วท าการจดัซื้อเพื่อให้เพียงพอตอ่ การใช้งาน เพื่อป้องกันการขาดแคลน  

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 การวางแผนระบบ และการวิเคราะห์ระบบ  
 ในการวิเคราะห์กิจการท าให้ทราบถึงรูปแบบการด าเนินธุรกิจและขั้นตอนการท างานของกิจการ  จากการสัมภาษณ์
พนักงานและผู้บริหาร ท าให้ทราบถึงปัญหาของกิจการคือ กิจการขาดการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและท าให้กิจการขาดข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง 
หากกิจการจะต้องมีการน าระบบสารสนเทศมาใช้งานในด้านต่างๆ เพื่อช่วยในการท างานของพนักงานให้เกิดความรวดเร็วและ
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ถูกต้อง และเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินธุรกิจของผู้บริหาร การด าเนินงานและการตรวจสอบ  
การท างานในแต่ละหน้าที่งาน มีระบบสารสนเทศท่ีต้องการ ดังน้ี  

1. ระบบสารสนเทศด้านสินค้าคงคลัง เช่น รายงานสรุปสินค้าคงคลัง ระบบการรับสินค้าเข้า เป็นต้น  
2. ระบบสารสนเทศด้านการสั่ง เช่น ระบบการท ารายการรับค าสั่งซื้อ การพิมพ์ใบสั่งซื้อ รายการสั่งซื้อตามสาขา 

เป็นต้น 
จากระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้มีจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ง่าย น าไปสู่การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 

เพื่อน ามาประมวลผลข้อมูล น าเสนอขอ้มูล ให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการได้ จึงได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ระบบงาน 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานของแต่ละระบบงาน และข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบงาน ผลการศึกษาพบว่ า  
การท างานในแต่ละหน้าที่งานของกิจการไม่มีการก าหนดการท างานที่เป็นระบบ ท าให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อน ข้อมูลที่เกิดขึ้น
ยากแก่การค้นหา มีความล้าช้าในการค้นหาข้อมูล และเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล จากการศึกษาการท างานของพนักงาน
ในแต่ละหน้าที่งาน พบว่าพนักงานมีความต้องการระบบสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูล และลดการท างานท่ีซ้ าาซ้อน 

ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบ 
 การออกแบบระบบใหม่ของกิจการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องต้องสินค้าคงคลังได้ และมีรายงานสรุปการใช้สินค้าแต่ละสาขา  

ส่วนที่ 3 การปรับใช้ระบบ  
 การทดสอบระบบโดยผู้ศึกษาได้ทดสอบระบบ และปัญหาของระบบ ความถูกต้องของข้อมูล ความต้องการน าข้อมูล
มาใช้งาน จนครบทุกระบบ แล้วจึงท าการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง และปรับการใช้งานควบคู่ กับระบบเดิมเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง จนกระทั่งมั่นใจว่าระบบที่สร้างนั้นถูกต้อง จึงยกเลิกการใช้งานระบบเดิม ผลการท างานของระบบสารสนเทศ
สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ความถูกต้องของข้อมูล การออกใบสั่งสินค้า การเก็บข้อมูลการใช้ และการท างานแบบเดมิ
โดยใช้มือได้อย่างมาก แต่อาจเกิดปัญหาความผิดพลาดของผู้ใช้งานในการกรอกข้อมูล ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ  

ส่วนที่ 4 การบ ารุงรักษาระบบ 
 เนื่องจากระยะเวลาในการทดลองใช้ระบบค่อนข้างสั้น ดังนั้นขั้นตอนการบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบต่อต้องเลื่อน
ออกไป จนผู้ใช้งานคุ้นเคยกับระบบใหม่ และสามารถระบุความต้องการเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 5 การน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง 
 จากกการน าข้อมูลมาวางแผนการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบเอบีซี ( ABC Analysis)  
สามารถช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับผิดชอบให้ดูแลในส่วนของสินค้าคงคลัง สามารถจัดการบริหาร สินค้าคงคลังที่มีปริมาณ
มากๆ และยังจัดเรียงล าดับความส าคัญของสินค้าคงคลังได้ อย่างไรก็ตามเกณฑ์ที่ใช้ แบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังที่ได้กล่าวไปใน
เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น การน าไปใช้จริงจะต้องค านึงถึงความต้องการในช่วงฤดูเทศกาลต่างๆ ที่จะมีความ
ต้องการเพิ่มขึ้น ส่วนการควบคุมสินค้าคงคลัง แต่ละประเภทน้ันข้ึนอยู่กับนโยบายของกิจการ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกิจการสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและไม่สินค้าไม่ขาด นอกจากนี้การวิเคราะห์แบบเอบีซี สามารถน าไปต่อ
ยอดได้อีกหลายทาง เช่น น าไปวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณการจัดเก็บและปริมาณการสั่งซื้อได้ 
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การอภิปรายผลการศึกษา 

ในการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารสินค้าคงคลัง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่สอดชานนทร์   
พบว่ามีประเด็นท่ีควรน ามาอธิปรายดังนี้ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ตามแนวคิดวัฏจักรการพัฒนาระบบ (SDLC) ซึ่งงานวิจัยของพุทธิพงษ์ 
ปุญญพันธ์  (2553) สุพรรษา แก้วแปง (2555) สาวิตรี ใจลังกา (2556) และ สิทธิฉัตร ศรีปุณยาภิคุปต์ (2557)  
ได้เลือกใช้แนวความคิดดังกล่าวมาพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร ซึ่ งอาจมีความแตกต่างกันไปตามวิธีการหรือขั้นตอนที่
จะน ามาใช้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อมของแต่ละองค์กรโดยมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนดังน้ี 

1. การวิเคราะห์กิจการ ผู้ศึกษาได้เริ่มต้นการวิเคราะห์กิจการโดยเริ่มจากความต้องการของผู้บริหารต่อระบบ
สารสนเทศที่น ามาพัฒนา แล้วจึงวิเคราะห์ปัญหาจากการท างานในระบบเดิม และรายละเอียดความต้องการของระบบใหม่  
ซึ่งวิธีการได้มาของการออกแบบระบบต่างกับงานวิจัยของพุทธิพงษ์ ปุญญพันธ์ (2553) สุพรรษา แก้วแปง (2555)  
สาวิตรี ใจลังกา (2556) และสิทธิฉัตร ศรีปุณยาภิคุปต์ (2557) ที่เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาในระบบเดิมแล้วมาก าหนดความ
ต้องการของระบบ  

2. การวิเคราะห์ระบบงาน มีการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบคือ แผนผังการเคลื่อนที่ของข้อมูล  
(Data Flow Diagrams) ซึ่งจะท าให้เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบและขั้นตอนการท างานของระบบ  
โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ มาเขียนเป็นแผนภาพ เพื่อแสดง ขั้นตอนการท างานของระบบ สอดคล้องกับ พุทธิพงษ์ ปุญญพันธ์ 
(2553) สุพรรษา แก้วแปง (2555) สาวิตรี ใจลังกา (2556)  และสิทธิฉัตร ศรีปุณยาภิคุปต์ (2557) ที่เลือกใช้ แผนผังการ
เคลื่อนที่ของข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ระบบ แต่ไม่ทั้งสี่ท่านไม่ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ที่แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแต่ละตารางของฐานข้อมูลว่าแต่ละตารางของฐานข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไร  
ซึ่งการใช้รูปแบบของแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี หากผู้สนใจ ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ จะยากในการ
เข้าใจแผนภาพ 

3. การออกแบบระบบสารสนเทศ ผู้ศึกษาเลือกใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล  
และโปรแกรมพีเอชพี ในการพัฒนาระบบ เนื่องจากทั้ง 2 โปรแกรมเป็นมีลักษณะการท างานแบบออนไลน์และเป็นโปรแกรม
โอเพนซอร์ส (Open Source) ใช้ง่าย แพร่หลาย มีแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการการพัฒนาระบบที่สามารถค้นหาได้อย่างสะดวก 
ท าให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบ สอดคล้องกับ สุพรรษา แก้วแปง (2555) สาวิตรี ใจลังกา (2556) และสิทธิฉัตร ศรีปุณยาภิคุปต์ 
(2557)  ที่มีการใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล และโปรแกรมพีเอสพี ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดการระบบฐานข้อมูล 
แต่ไม่สอดคล้องกับ พุทธิพงษ์ ปุญญพันธ์ (2553)  ที่เลือกใช้โปรแกรมออราเคิลในการจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมพาว
เวอร์บิวเดอร์สิบสอง ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

4. ด้านการท างานของระบบ พบว่าระบบท างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเช่ือถือได้ โดยเทียบจากการประเมนิผล
หลังการใช้โปรแกรมจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดเวลาการท างาน อีกทั้งยังลดปริมาณเอกสารที่ต้องจัดเก็บและยังสามารถ
ออกรายงานได้ทันทีท่ีต้องการ 

5. การรายงานผล ไม่ว่าจะเป็นการรายงานทางหน้าจอแสดงผล หรือรายงานออกทางเครื่องพิมพ์มีรูปแบบการใช้
งานท่ีง่ายเป็นมาตรฐาน และสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ท าได้ง่ายตามความต้องการของผู้ใช้ 
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6. การเข้าสู่ระบบท าได้ง่ายและสะดวก เพราะสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของพุทธิพงษ์ ปุญญพันธ์ (2553) สุพรรษา แก้วแปง (2555) สาวิตรี ใจลังกา (2556) และสิทธิฉัตร ศรีปุณยาภิคุปต์ 
(2557) ที่ระบบรองรับให้เฉพาะคอมพิวเตอร์ที่บริษัทเพียงตัวเดียว ไม่สามารถเข้าถึงระบบในระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

7. การประเมิณผลการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน การประเมิณระดับความพึงพอใจต่อระบบพบว่าระบบของผู้ศึกษา 
พุทธิพงษ์ ปุญญพันธ์ (2553) และสุพรรษา แก้วแปง (2555) มีระดับความพึงพอใจที่ 4.338 3.90 และ 3.84 ตามล าดับ  
ซึ่งหมายถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในเกณฑ์มาก เพราะระบบได้ถูกน าไปใช้งานจริงในกิจการจึงท าการประเมิณผลการ
ใช้งานได้จริง ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถท าให้การท างานง่ายขึ้น และรวดเร็วมากข้ึนจากเดิม แต่ในส่วนของ สาวิตรี ใจลังกา 
(2556) และสิทธิฉัตร ศรีปุณยาภิคุปต์ (2557) ไม่ได้มีการประเมิณผลการใช้งาน  

8. จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใช้เองให้ผลการท างานเหมือนกับ
งานวิจัยของพุทธิพงษ์ ปุญญพันธ์ (2553) สุพรรษา แก้วแปง (2555) สาวิตรี ใจลังกา (2556) และสิทธิฉัตร ศรีปุณยาภิคุปต์ 
(2557) คือระบบสารสนเทศที่ประยุกต์ที่ได้พัฒนาเองขึ้นมานั้น สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของ
ผู้ใช้งาน ที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละองค์กรและยังสามารถปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับการท างานขององค์กรในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ  

ในการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารสินค้าคงคลัง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่สอดชานนทร์   
พบว่ามีข้อเสนอแนะดังนี ้
 1. จากข้อค้นพบการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการท างาน พบว่าจ าเป็นต้องให้ผู้บริหารมีการช้ีแจ้งให้พนักงาน
ทราบวัตถุประสงค์ในการน าระบบมาใช้ ก่อนการพัฒนาระบบ เพื่อให้เกิดการยอมรับและเข้าใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ 
เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการพัฒนาระบบ 
 2. จากแนวคิดด้านการพัฒนาระบบ ควรมีการก าหนดฐานข้อมูลให้ครอบคลุมเพื่อไว้ใช้ในอนาคต ในด้านทั้งปริมาณ
การเก็บข้อมูล โครงสร้างข้อมูล และรายงานเพื่อสามารถเช่ือมโยงไปยังระบบอื่นๆ ที่จะพัฒนาต่อในอนาคต 
 3. ในระดับผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญต่อระบบสารสนเทศที่ได้มาว่า สามารถลดความเสี่ยงในการท างานได้  
และควรน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ 

4. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน ยังไม่รองรับการน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์และประมวลผล  
ในรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผู้พัฒนาระบบในอนาคตสามารถน าระบบมาต่อยอดและท าการพัฒนาให้ระบบ
สามารถ น าเสนอในรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เช่น การน าข้อมูลมาแสดงผลรายงานในรูปแบบ กราฟและ
แผนภูมิ  เพ่ือง่ายต่อความเข้าใจและสนับสนุนผู้บริการในการก าหนดนโยบายการด าเนินกิจการได้ 

5. ในอนาคตเมื่อกิจการมีการเจริญเติบโต ควรมีการพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศ ที่เช่ืองโยงระบบหน้าร้านสาขา 
เมื่อมีระดับสินค้าในร้านลดลง ระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบสารสนเทศของคลังสินค้าเพื่อความรวดเร็วในการจัดการสินค้าคง
คลัง 

6. แนวทางการบริหารสินค้าคงคลังในช่วงเทศกาล เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาว เป็นต้น จึงต้องมีการ
น าข้อมูลความต้องการสินค้ามาค านวน เพื่อสั่งสินค้าในปริมาณมากขึ้นและเก็บสินค้ามากขึ้นในช่วงดังกล่าว 

7. การใช้แนวคิดวัฏจักรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ในการพัฒนาระบบนั้นสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีแนวทางและขั้นตอนในการด าเนินงานท่ีชัดเจน โดยจะเลือกด าเนินการตามแนวทางทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 
ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามวิธีการหรือขั้นตอนที่จะน ามาใช้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อมของ  
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แต่ละองค์กรได้ เนื่องจากแนวคิดนี้มีข้อจ ากัดโดยต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบเป็นเวลานาน เพราะต้องวิเคราะห์ 
ในทุกขั้นตอน อาจไม่เหมาะกับองค์กรที่ต้องการพัฒนาระบบที่ต้องการใช้ทันที หรือภายในเวลาจ ากัด แต่สามารถเลือกใช้  
บางขั้นตอนเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรได้ 

8. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) การตรวจสอบการรับสินค้าจากทางร้านสาขา เมื่อสินค้าถูกส่งให้ทางร้านสาขาแล้ว ผู้รับสินค้าจะเป็น

ผู้ตรวจรับสินค้าและท าการตกลงรับสินค้าในระบบ ซึ่งเป็นการลดการใช้กระดาษ รวมถึงเป็นการตรวจสอบสินค้าที่รับ   
รวมถึงการบันทึกสินค้าและคงเหลือในแต่ละสาขา เพื่อเป็นการควบคุมการใช้ของร้านสาขา และควบคุมคุณภาพของสินค้า 

2)  เมื่อองค์กรโตขึ้น ต้องมีการแยกฝ่ายการท างาน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายร้านสาขา  
และผู้จัดการ จึงต้องมีการแบ่งระดับ Use ในการใช้งานระบบ เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานที่มากขึ้น รวมถึงเมื่อมีคลังสินค้า
เพิ่มขึ้น เพื่อใช้การการเก็บสินค้า และมีการโอนสินค้าระหว่างกัน 

3) เพิ่มสถานะในการแจ้งเตือน เมื่อมีรายการสั่งสินค้าจากทางร้านสาขา เช่น ข้อความแจ้งเตือน   
หรือเสียง เพิ่มเติมจากการแสดงสถานะที่ต้องเปิดใช้โปรแกรมเท่าน้ันเพื่อตรวจสอบรายการสั่ง  

4) เพิ่มระบบการค านวณปริมาณการสั่งซื้อโดยค านวณหาความต้องการ ปริมาณคงเหลือ แสดงสินค้า 
ขาดหรือใกล้หมด และ ค านวณหาปริมาณการสั่ง และออกรายงานการสั่งสินค้าอัตโนมัติ  

5) เพิ่มฐานข้อมูลสินค้า โดยมีรูปภาพประกอบสินค้า รวมถึงวันหมดอายุของสินค้า เพื่อช่วยลดการสูญเสีย
จากสินค้าเสื่อมสภาพ เพิ่มเติมหมายเหตุเพื่อบันทึกรายละเอียดปัญหาต่างๆ ของการรับสินค้าเช่น เมื่อสินค้าที่ได้รับมามีการ
ช ารุดจะได้มีการบันทึกว่าเป็นการช ารุดในรูปแบบใด เป็นต้น รวมถึงการค านวณมูลค่าของสินค้าที่เสื่อมสภาพ เพื่อน าไปลงใน
บัญชีค่าใช้จ่ายในงบการเงิน อาทิ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน เป็นต้น 

6) เพิ่มรายงานแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้า และแสดงมูลค่าและจ านวนของสินค้าที่เสื่อมสภาพช ารุด 
สูญหาย 
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