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บทคัดยอ 

การศึกษาเร่ืองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสินคาคงคลังของสหกรณเครดิตยู
เน่ียนบานทุงเลียบ จํากัด เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลออนไลนในการจําหนายและสั่งซ้ือสินคา รวมจนถึงการตรวจสอบ
จํานวนสินคาคงคลัง ระเบียบวิธีการวิจัย/พัฒนา ระบบไดใชการพัฒนาวงจรชีวิต 7 ขั้นตอน (Systems 
Development Life Cycle) คือกําหนดปญหา การวิเคราะหปญหา การออกแบบระบบฐานขอมูลออนไลน การ
พัฒนาระบบสินคาคงคลัง การทดสอบระบบ และการประเมินประสิทธิภาพ ผูใชระบบไดกลาวถึงสามารถจําหนาย
สินคา สั่งซื้อสินคาและตรวจสอบจํานวนสินคาผานทางอินเตอรเน็ตภายในองคกรหลังจากท่ีผลการพัฒนา
ความสามารถของระบบไดนํามาใชงาน ระบบไดชวยใหประสิทธิภาพการจําหนายสินคาของสหกรณรวดเร็วเพ่ิมขึ้น 
ทําใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบขอมูลสินคาไดงายขึ้น มีความนาเชื่อถือในการคํานวณตัวเลขสามารถรองรับ
การทํางานรวมกันแบบออนไลนท่ีจะแกไขขอมูลทุกเวลา และทําใหผูบริหารตรวจสอบขอมูลการจําหนายพรอมท้ัง
สามารถวางแผนการสั่งซ้ือสินคาเพ่ือรองรับกับจํานวนสินคาตามความตองการของลูกคาไดลวงหนา มีการประเมิน
ความพึงพอใจของระบบ ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการทํางาน คะแนนเฉลี่ย 3.87 ดานความนาเชื่อถือ คะแนนเฉลี่ย 
3.83 ดานประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.79 และดานการใชงาน คะแนนเฉลี่ย 3.85 ซ่ึงมีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิภาพตรงตามความตองการในระดับดี ระบบดังกลาวพรอมท่ีจะสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานขององคกรใหดําเนินกิจกรรมในทิศทางเดียวกันตอไป 
คําสําคัญ: ระบบสินคาคงคลังสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
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Abstract 
The aim of this manage is to study the development of information systems for 

managing the inventory of banthungleab credit union co-operative LTD. Cooperative Credit Union 
Limited to develop a home-field edge in the online database and sell orders. Total to monitor 
inventory. Methodology / Development The system uses a seven-step development life cycle 
(Systems Development Life Cycle) is defining the problem. Problem Analysis Systems design, 
database online The development of an inventory system testing and performance evaluation. 
Users have the ability to sell products. Order and check the number of products over the 
Internet within the organization after the development of the system was implemented. The 
system allows for the efficient production of rapidly growing cooperative. Authorities responsible 
for monitoring product information more easily. The reliability of the numerical calculations 
capable of working together online to modify at any time. And executives monitor sales data and 
to plan the order of items to meet the needs of our customers in advance. The satisfaction rating 
of the four aspects of work on average 3.87 reliability rate averaged 3.83 efficiency rating average 
of 3.79 and use the average of 3.85, which satisfied the performance requirements on good. Such 
systems are ready to support. To increase the performance of the organization to carry out 
activities in the same direction. 
Keyword: Inventory cooperative credit union 
 

บทนํา 
สหกรณเครดิตยูเนียนเปน 1 ใน 7 ประเภทของสหกรณในประเทศไทย เปนสหกรณประเภทลาสุดท่ี

เกิดขึ้นตามกฎกระทรวง วาดวยการ กําหนดประเภทของสหกรณท่ีจะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2548) ออกตามความแหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542สหกรณเครดิตยูเนียน มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการออมทรัพยของสมาชิกในชุมชน รวมท้ังชวยเหลือในการรวบรวมผลิตภัณฑหรือจําหนาย
สิ่งของใหแกบรรดาสมาชิก ซ่ึงเปนจุดเดนของสหกรณเครดิตยูเนียนท่ีสามารถทําธุรกรรมไดหลากหลายกวาสหกรณ
ประเภทอื่น  

สหกรณเครดิตยูเนียนบานทุงเลียบ จํากัด เปนสหกรณยูเนียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ได
กอต้ังขึ้นจากการรวมตัวของกลุมคนในหมูบานทุงเลียบ อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยใชชื่อเร่ิมตนวา “กลุมออม
ทรัพยเพ่ือการผลิตบานทุงเลียบ” เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2528  ดวยทุนเร่ิมตนเพียง 700 บาท โดยมีนายเคลื่อน ศรี
เกตุ เปนประธานกรรมการ และจดทะเบียนเปน “สหกรณเครดิตยูเนียนบานทุงเลียบ จํากัด” เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 
2545 ระยะเวลาในการดําเนินการถึงปจจุบันรวม 28 ป ปจจุบันสหกรณมีสมาชิกทุกประเภทรวม 2,699คน เงินทุน
ดําเนินงานประมาณ 200 ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556) จึงนับวาเปนสหกรณหน่ึงท่ีมีความ
เจริญเติบโตอยางกาวกระโดด และนาสนใจเปนอยางยิ่ง พบวา การกําหนดยุทธศาสตรของสหกรณทางดานการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีปญหาในบริหารจัดการกับกระบวนการอยูเปนจํานวนมาก จึงมีความตองการใหหนวยงาน
ท่ีมีศักยภาพมาชวยในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการบริหารเกี่ยวกับสินคาคงคลัง ซึ่งปจจุบันระบบบริหาร
จัดการสินคายังเปนระบบท่ียังไมมีประสิทธิภาพ เชน การตรวจสอบสินคา การขายและการสั่งซื้อสินคามาเพ่ือ
จําหนายยังเกิดความผิดพลาด เปนตน รวมจนถึงการตรวจเช็คการจําหนายสินคายังคงเปนระบบเขียนลงในสมุด
บันทึกและบันทึกขอมูลไฟล Excel ซึ่งเปนผลทําใหการคํานวณ คนหาขอมูล มีความยากลําบากลาชา และการสรุป
รายงานประจําวัน เดือน และป เพ่ือสงขอมูลใหผูบริหาร ตองใชเวลาในการสรุปเลมรายงานใชเวลานานและเกิดการ
ผิดพลาดไดงาย เพ่ือพัฒนาการสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพในการนําเทคโนโลยีเขาพัฒนาใหทันสมัยและบรรลุ
เปาหมายตามท่ีตองการ 
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ในการน้ีผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาและความตองการของสหกรณเครดิตยูเนียนบานทุงเลียบ จํากัด จึง
ตองการมีสวนรวมในการจัดทําระบบบริหารจัดการสินคาคงคลัง เพ่ือเปนฐานขอมูลสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร
บริหารจัดการ ดังน้ันจึงควรมีการทําวิจัยเพ่ือศึกษาปญหา วิเคราะหออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการสินคาคงคลัง เพ่ือใหมีการทํางานของสหกรณท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางดานการบริหารจัดการสินคาคง
คลังของสหกรณตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
วัตถุประสงคการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย  

 1. เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการการบริหารงานสินคาคงคลังสหกรณเครดิตยูเนียนบานทุงเลียบ 

 2. เพ่ือวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานสินคาคงคลังของสหกรณเครดิตยูเนียน

บานทุงเลียบ 

 3. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานสินคาคงคลังของสหกรณเครดิตยูเนียนบานทุงเลียบ 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ (1) สหกรณและสหกรณเครดิตยูเน่ียน เพ่ือทําความเขาใจ

เก่ียวกับความสําคัญสหกรณเครดิตยู ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกท่ีอยูในวงสัมพันธเดียวกัน เชน ชุมชน
เดียวกัน ประกอบอาชีพในโรงงาน บริษัท หรือสถาบันการศึกษาเดียวกัน ดําเนินการภายใตหลักประชาธิปไตย คือ 
หน่ึงคนหนึ่งเสียง สมาชิกจะสะสมทรัพยรวมกันเพ่ือเปนทุนดําเนินการใหสมาชิกท่ีมีความเดือดรอนเปนผูกูยืม
นําไปใช คณะกรรมการบริหารไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิก และโดยสมาชิกของสหกรณเอง ผลประโยชนท่ีเกิดขึ้น
จะไดรับการจัดสรรสูมวลสมาชิกในรูปแบบของดอกเบ้ีย เงินปนผล และสวัสดิการตาง ๆ (2) แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับการสินคาคงคลงั เปนการศึกษาท่ีจําเปนสําหรับธุรกิจ เพราะจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนรายการหน่ึงซึ่งธุรกิจ
พึงมีไวเพ่ือใหการผลิตหรือการขาย สามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืน  การมีสินคาคงคลังมากเกินไปอาจเปนปญหา
กับธุรกิจ ท้ังในเร่ืองตนทุนการเก็บรักษาท่ีสูง สินคาเสื่อมสภาพ หมดอายุ ลาสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากน้ี
ยังทําใหสูญเสียโอกาสในการนําเงินท่ีจมอยูกับสินคาคงคลังน้ีไปหาประโยชนในดานอื่นๆ (3) แนวคิดเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนการศึกษาถึงเพ่ือใหผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจ ผูบริหารจะใช
สารสนเทศท่ีผลิตขึ้นหรือไมขึ้น อยูท่ีคุณภาพของสารสนเทศน้ันๆ อะไรจะเปนตัวบอกวาสารสนเทศมีคุณภาพ
คุณลักษณะของสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเปนอยางไร  

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสินคาคงคลังดานตาง ๆ ประกอบดวย วีรวัธน กฤษณรักษ (2552) ไดศึกษา
ปญหาหางหุนสวน อินเตอรคัทส จํากัด ซ่ึงเปนการคนควาแบบอิสระโดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางดานการขายและการจัดการสินคาคงคลังสําหรับโรงงานผลิตใบมีดอุตสาหกรรมและใบเลื่อยตัด
ไม วิธีการศึกษาใชแนวความคิดวงจรการพัฒนาระบบผสมผสานกับแนวความคิดการสรางตนแบบและแนวคิดผูใช
พัฒนาระบบขึ้นเอง การออกแบบระบบสารสนเทศใหมท้ังในระบบการขายและการจัดการสินคาคงคลัง ตองสามารถ
สรางสารสนเทศท่ีตรงตอความตองการของกิจการ และสอดคลองกับกระบวนการการทํางานขององคกร โดยระบบ
ใหมเปนรูปแบบของเครือขายท่ีมีการประมวลผลความรวดเร็ว การทดสอบระบบและนําระบบไปใช ไดแบงการ
ทดสอบเปน 2 ระยะ โดยระยะแรกเปนการทดสอบโดยผูพัฒนาระบบ และระยะท่ีสองเปนการทดสอบรวมกับผูใช 
ผลการทดสอบพบวา ขอบกพรองมีเฉพาะในสวนการออกแบบหนาจอท่ีเปนสวนการติดตอกับผูใชซึ่งยังอาจจะยังไม
เหมาะสมเมื่อมีการใชงานจริงโดยภายหลังทําการแกไขแลวทําใหการใชโปรแกรมมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น สวนการ
นําระบบไปใชเปนในลักษณะแทนท่ีเฉพาะระบบกรขายและระบบการจัดการสินคาคงคลังเทานั้น โดยสวนสําคัญอยู
ท่ีความเขาใจ และความชํานาญของผูใชระบบ ดังน้ันการทดลองปฏิบัติงานจริงของงผูเก่ียวของสามารถชวยเพ่ิม
ทักษะในการใชงานได วรัญญา แปนทับ (2550) ไดศึกษาปญหา บริษัทไทยปโตรเลียมอิควิปเมนทแอนดคอนสตัคชั่น 
จํากัด เปนบริษัทท่ีทําการผลิตหมอไอนํ้า  มีการดําเนินการผลิตแบบตามสั่งซ่ึงในปจจุบันไมมีนโยบายการสั่งซ้ือและ
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การควบคุมวัสดุ อยางเปนระบบ ทําใหตนทุนในการสั่งซ้ือและตนทุนคลังสินคามีมูลคาสูง งานวิจัยน้ีไดศึกษา 
ปรับปรุงการจัดการคลังสินคา เพ่ือเสนอแนวทางในการลดตนทุนการจัดการสินคาคงคลัง ขั้นตอนการศึกษาใน
งานวิจัยน้ีเร่ิมตนดวยการศึกษากระบวนการผลิตหมอไอนํ้า เพ่ือหา ปญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและพบวา
ปญหาน้ันอยูท่ีการจัดการวัสดุคงคลังจึงไดนํา เทคโนโลยีสารสนเทศและบารโคดมาจัดการกับระบบคลังสินคา 
หลังจาก น้ันทําการวิเคราะหขอมูลวัสดุคงคลังโดยใชเทคนิค ABC ในการจัดลําดับความสําคัญของวัสดุใน 
ผลการวิจัยจากการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคาทําใหไดระบบการจัดการคลังสินคามี ประสิทธิภาพมากขึ้นโดย
ใชเทคโนโลยีบารโคดซ่ึงสามารถสนับสนุนการจัดการคลังสินคาอยางอัตโนมัติเชนการรับสินคาเขา การเบิก
สินคาออกรวมถึงการตรวจสอบปริมาณและตําแหนงการ จัดเก็บวัสดุในคลังไดอยางถูกตองและรวดเร็วและนํา
เทคนิคการสั่งซ้ือท่ีประหยัดมาใชในการสั่งซ้ือ สินคาประเภทน้ันสามารถทําใหลดตนทุนคลังสินคาไดถึง 
11,626,637.16 บาทตอป สุวันดี  ตันพิกุล (2557) ไดศึกษาปญหาพัฒนาระบบสินคาคงคลังสําหรับชิ้นสวนอะไหล 
กรณีศึกษา โรงงานอาหารสัตว บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)  เพ่ือชวยในการบริหารจัดการคลังอะไหล โดยการ
ประยุกตใชหลักการพยากรณปริมาณการใชอะไหลคงคลัง โดยเทคนิคการพยากรณ อนุกรมเวลา ดวยวิธีถัวเฉลี่ย
แบบเคลื่อนท่ี และใชเทคโนโลยีกระแสงาน ควบคุมปริมาณการใชอะไหลคงคลัง เพ่ือลดตนทุนรวมและมูลคาของ 
คลังอะไหล จากผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ผลการประเมินอยูในระดับ
ดี สามารถควบคุมปริมาณการใชอะไหลคงคลัง ลดตนทุนรวม และมูลคาของคลังอะไหลไดเปนอยางด ี

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการดําเนินการจัดการระบบแบบขั้นตอนท่ีมีการนําผลจากการศึกษาและวิเคราะหระบบ 
โดยการศึกษาถึงขอบกพรองของระบบของงานเดิมและความตองการของผูใชระบบนั้น เพ่ือทําความเขาใจในการ
วิเคราะหระบบงานงายย่ิงขึ้นจึงนํารายละเอียดตาง ๆ ท่ีไดจากการศึกษาและวิเคราะหระบบ มาดําเนินการตาม
ขั้นตอนการออกแบบระบบสินคาคงคลัง สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานทุงเลียบ จํากัด ดังน้ี 
 1. การออกแบบการทํางานของระบบ 
  1.1 การวิเคราะหระบบงานเดิม 
   ในการศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลของระบบงานเดิม ผูวิจัยไดทําการศึกษาขั้นตอนการทํางานระบบงาน
เดิม โดยการสัมภาษณ สอบถาม เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และเก็บรวบรวมขอมูลการทํางานของระบบสินคาคงคลัง 
สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานทุงเลียบ จํากัด ดังน้ี ซึ่งเจาหนาท่ีมีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจําหนายและการสั่งซ้ือ
สินคาเก่ียวการเกษตร เพ่ือบริการจําหนายสินคาใหกับเกษตรกร และจัดทํารายงานสรุปยอดขายประจําวัน รายงาน
สรุปยอดขายประจําเดือน และรายงานสรุปยอดขายประจําป เพ่ือนําเสนอใหกับผูบริหาร เพ่ือทําการประเมิน
รายรับ-รายจายของสหกรณ รวมจนถึงการตรวจเช็คการจําหนายสินคายังคงเปนระบบการเขียนลงในสมุดบันทึก
และบันทึกขอมูลไฟล Excel ซ่ึงเปนผลทําใหการคํานวณ คนหาขอมูล มีความยากลําบากลาชา 
   จากการท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะหความตองการของผูใช จึงไดเห็นถึงปญหาซ่ึงเกิดขึ้น
เปนเวลานานจากระบบงานเดิม โดยแบงหัวขอไดดังน้ี 
   1. ระบบบริหารจัดการสินคาการเกษตรยังเปนระบบท่ียังไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังใชระบบการ
บันทึกลงในสมุดบันทึกและบันทึกขอมูลไฟล Excel ซ่ึงเปนผลทําให คนหาขอมูล มีความยากลําบากลาชา  
   2. การจําหนายสินคาและการสั่งซ้ือสินคาเก่ียวกับการเกษตรมาเพ่ือจําหนายใหกับเกษตรกร ยัง
ไมมีการบันทึกอยางเปนระบบสงผลใหการคํานวณเกิดความผิดพลาดไดงาย 
   3. การตรวจสอบสินคาในสตอก ยังเปนระบบโดยตองใหเจาหนาท่ีเปนผูตรวจสอบโดยการนับ ซ่ึง
สงผลใหเกิดการผิดพลาดไดงายและเสียเวลา 
   4. การสรุปรายงานประจําวัน เดือน และป รายงานสรุปยอดการจําหนายสินคา และรายงาน
สรุปยอดการสั่งซื้อสินคา เพ่ือสงใหผูบริหารใชในการพิจารณางบประมาณการใชจายในสหกรณตองใชเวลาในการ
สรุปรายงานใชเวลานาน 
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  1.2 การวิเคราะหระบบงานใหม 
   หลังจากผูวิจัยไดศึกษาและเล็งเห็นถึงปญหาจากระบบงานเดิมน้ัน ผูวิจัยยังไดเล็งเห็นถึงความ
เปนไปไดในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม ซ่ึงอาจจะชวยลดปญหาจากระบบงานเดิมดังกลาว โดยแบง
หัวขอไดดังน้ี 
   1. สรางระบบสินคาคงคลังของสหกรณ ท่ีสามารถจัดเก็บในรูปแบบฐานขอมูลท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกันภายในสหกรณเพ่ืองายตอการคนหาขอมูล 
   2. มีการบริการระบบการจําหนายสินคาและการสั่งซื้อสินคา ในการบริการจะอยูในรูปแบบสง
ขอมูลผานเว็บไซต ซ่ึงชวยใหเจาหนาท่ีสะดวก และสามารถกรอกบันทึกขอมูลบนเว็บไซตไดเลย โดยไมตองจัดเก็บ
ขอมูลเคร่ืองของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ สามารถเรียกใชงานไดตลอดเวลาท่ีตองการ ทําใหลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ
ขอมูลได 
   3. จัดทําภายในระบบสินคาคงคลังของสหกรณ สามารถตรวจสอบสินคา และแจงเตือนจํานวน
สินคาท่ีจะมีจํานวนนอย เพ่ือเตือนใหทําการสั่งซ้ือสินคามาจําหนายใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกรไดทัน
ตามกําหนดเวลา 
   4. ผูบริหารสามารถตรวจสอบขอมูลรายงานสรุปยอดขายและยอดการสั่งซื้อหรือรายงานสรุป
ประจําวัน เดือน และป  แบบ Real Time ทําใหงายและสะดวกย่ิงขึ้นในการบริหาร 
จากระบบงานเดิมและระบบใหม ผูท่ีเก่ียวของกับสินคาคงคลัง สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานทุงเลียบ จํากัด มีดังนี้ คือ 
ผูจัดการ และเจาหนาท่ีรับผิดชอบการจําหนายสินคา โดยผูใชจะตอง Login (Username) และรหัสผาน 
(Password) เพ่ือเขาสูระบบ เพ่ือดูขอมูลตาง ๆ และออกรายงานได ดังรูปท่ี 1 แผนภาพแสดงผูท่ีเกี่ยวของกับของ
ระบบสินคาคงคลังของสหกรณเครดิตยูเน่ียนบานทุงเลียบ จํากัด  (Context Diagram) และดังรูปท่ี 2 แผนภาพการ
ไหลเวียนขอมูลระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram Level1) 
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รูปท่ี 2 แผนภาพการไหลเวียนขอมูลระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram Level1) 
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สรุปผลประเมินประสิทธิภาพระบบ 
 ผลการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลของการออนไลนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสินคาคงคลัง เพ่ือ

แกไขปญหาท่ีผานมา มีดังน้ี 

 1. ปญหาการบันทึกขอมูลรายการขายสินคาของพนักงาน ซึ่งเปนการบันทึกขอมูลรายการขายและการ

คํานวณราคาสินคาจํานวนมาก ยังอยูในรูปแบบไฟล Microsoft Excel จึงทําใหเกิดความลําบากและผิดพลาดไดงาย 

พรอมท้ังการตรวจสอบการขายยอนหลงัในแตละวันเปนไปดวยความลําบากในการตรวจสอบขอมูล แกไขปญหาผาน

ระบบ ดังรูปท่ี 3 เพื่อบันทึกขอมูลลงฐานขอมูลเพื่อสามารถตรวจสอบการขายยอนหลังไดงาย พรอมทั้ง

แสดงรายละเอียดรายการสินคาที่ทําการจําหนายใหกับลูกคา 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 3 หนาเว็บไซตสําหรับขายสนิคา 

2. ปญหาการรายงานสรุปรายการขายประจําวัน/เดือน/ป ท่ีผานมาจัดเก็บในรูปแบบไฟล Microsoft 

Excel เปนกระบวนการท่ีมีการดําเนินงานเปนไปดวยความลําบากและการคํานวณผิดพลาดไดงาย แกไขปญหาผาน

ระบบ ดังรูปท่ี 4 สําหรับเจาหนาท่ีและผูบริหารสามารถตรวจสอบสรุปยอดการจําหนายสินคาไดโดย

ผานรายงานสรุปการขายของแตละวันและเดือนในรูปแบบรายงานเปนไปตามที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

กําหนดตามตองการ ซ่ึงชวยใหการบริหารจัดการสินคาเปนไปดวยความสะดวกและงายตอการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 รายงานการขายสินคาประจําวันและประจาํเดือน 

ประสิทธิผลของระบบเคร่ืองมือท่ีใชในการหาประสิทธิภาพของระบบท่ีเรียกวาประสิทธิผลของระบบการ
ประเมินผลรูปแบบซ่ึงจะแบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี: 

1) ดาน Functional Requirement Test เปนการประเมินความสามารถของระบบวาตรงตามความ

ตองการมากนอยเพียงใด 
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2) ดาน Functional Test เปนการประเมินความถูกตองในการทํางานของระบบวาสามารถทํางานได

ตามหนาท่ีไดมากนอยเพียงใด 
3) ดาน Usability Test เปนการประเมินลักษณะการใชงานของระบบวามีความงายตอการใชงานมาก

นอยเพียงใด 
4) ดาน Performance เปนการประเมินระบบดานประสิทธิภาพ ตามท่ีตองการมีมากนอยเพียงใด 

จากขอมูลผลการประเมินผลของระบบจํานวนผูใชงาน 10 คน ขอสรุปจากการประเมินเปนหัวขอตางๆ 

ดังน้ี จําแนกตามเพศชาย 1 คนและเพศหญิง 9 คน จําแนกตามชวงอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 1 คน ชวงอายุ 30 – 

ตํ่ากวา 40 ป จํานวน 4 คน ชวงอายุ 40 – ตํ่ากวา 50 ป จํานวน 3 คน และชวงอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน 

จําแนกตามวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 6 คน และวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท จํานวน 1 คน และจําแนกตามตําแหนงผูบริหาร จํานวน 1 คน และตําแหนงเจาหนาท่ี 9 คน คะแนนของ

การสํารวจการประเมินแบงเปนชวงดังน้ี 
- 4.01-5.00 หมายถึงระดับดีมากผูตอบแบบสอบถามมีความเห็น 

- 3.01-4.00 หมายถึงระดับดีผูตอบแบบสอบถามมีความเห็น 

- 2.01-3.00 หมายถึงระดับปานกลางผูตอบแบบสอบถามมีความเห็น 

- 1.01-2.00 หมายถึงระดับท่ีเปนธรรมผูตอบแบบสอบถามมีความเห็น 

- 0.01-1.00 หมายถึงระดับท่ีนาสงสารผูตอบแบบสอบถามมีความเห็น 

ผลการประเมินระบบจะแสดงในตารางท่ี 1 ผลของการสํารวจระบบสินคาคงคลังของสหกรณ 

เครดิตยูเน่ียนบานทุงเลียบ จํากัด  
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ตารางท่ี 1  แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพระดับความพึงพอใจการใชงานระบบ 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสินคาคงคลังของสหกรณ

เครดิตยูเน่ียนบานทุงเลียบ จํากัดมีรายละเอียด 4 ดาน ไดแก ดานการทํางาน ดานความนาเชื่อถือ ดาน

ประสิทธิภาพ และดานการใชงาน ซึ่งมีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพตรงตามความตองการในระดับดี คาเฉลี่ยท้ัง 4 

ดานดังนี้ ดานการทํางาน คะแนนเฉลี่ย 3.87 , ดานความนาเชื่อถือ คะแนนเฉลี่ย 3.83 , ดานประสิทธิภาพ คะแนน

เฉลี่ย 3.79 และดานการใชงาน คะแนนเฉลี่ย 3.85  

  

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

คาเฉลี่ย คุณภาพ 
1. การทํางาน (Functionality)   

 1.1 การจําหนายสินคา/การสั่งซ้ือสินคา ดําเนินงานของระบบสินคาคงคลังทํา
ไดงาย 

3.92 ดี 

 1.2 การตรวจสอบสินคาคงเหลอืของระบบสินคาคงคลังทําไดงาย 3.80 ดี 
 1.3 การใชงานเมนูตาง ๆ ของระบบ สินคาคงคลังสามารถใชงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3.83 ดี 

 1.4 ระบบสารมารถสนับสนุนการดําเนินงานดานการการจําหนายสนิคาของ
สหกรณยูเน่ียนได 

3.93 ดี 

2. ความนาเชือ่ถอื (Reliability)   
 2.1 การอางอิงขอมูลการดําเนินงาน สอดคลองกับรายงานสรุปในแตละรูปแบบ 3.78 ดี 
 2.2 การประมวลผลการดําเนินงาน มีความถูกตอง 3.80 ดี 
 2.3 การรายงานผลการดําเนินงานมีความถูกตอง ตามรูปแบบท่ีกําหนด 3.82 ดี 
 2.4 การรักษาความปลอดภัย และการเขาใชงานมีความนาเชือ่ถอื (ปองกันการ

ลักลอบเขาไปแกไขโดยบุคคลท่ีไมไดรับอนุญาต) 
3.90 ดี 

 2.5 ความมีเสถียร/ ความสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 3.85 ดี 
3. ประสิทธิภาพ (Efficiency)    

 3.1 ความรวดเร็วในการใชงานของโปรแกรม / โหลดขอมูลมาแสดง 3.85 ดี 
 3.2 ความรวดเร็วในการคนหาขอมูลดําเนินงาน รูปแบบท่ีกําหนดของสหกรณยู

เน่ียน 
3.81 ดี 

 3.3 ความรวดเร็ว ในการนําขอมูลเขาสูระบบสินคาคลัง 3.70 ดี 
 3.4 ความรวดเร็วในการตรวจสอบและแจงเตือนจํานวนสินคา 3.83 ดี 

4. การใชงาน (Usability)   
 4.1 ระบบมีขั้นตอนในการใชงานงาย 3.85 ดี 
 4.2 การออกแบบหนาจอ เมนู และ สีสัน มีความเหมาะสม 3.85 ดี 
 4.3 การนําระบบมาใชงานจริงในการจําหนายสินคาและสั่งซ้ือสินคาของ

สหกรณยูเน่ียน 
3.85 ดี 
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ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
จากผลการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของดังน้ี 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสินคาคงคลังของสหกรณเครดิตยูเน่ียนบานทุงเลียบ จํากัด จะมี

ระบบการจําหนายสินคา การสั่งซ้ือสินคา และการตรวจสอบจํานวนสินคา ซึ่งระบบควรจะเพ่ิมเติมในเร่ืองการสั่งซ้ือ

Online โดยใหลูกคาสามารถสั่งซ้ือสินคาผานเว็บไซตของสหกรณเครดิตยูเน่ียน ผานในรูปแบบ Internet อยาง

สมบูรณเพ่ือความสะดวกของลูกคามากขึ้น พรอมท้ังใหลูกคาสามารถสั่งซ้ือดวยตนเองโดยนําระบบคูปองเขามาชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพเพราะจะลดความยุงยากของการซ้ือสินคาแบบสินเชื่อ 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณผูบริหารและเจาหนาท่ี ของสหกรณเครดิตยูเน่ียนบานทุงเลียบ ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอบคุณ ผศ.ดร.สุระพรรณ  จุลสุวรรณ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ีไดใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางการทํางานท่ีเปนประโยชนตอการจัดทําวิจัยขอบคุณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการสนับสนุนทุนสําหรับการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการสนับสนุนดานเวลาแกผูวิจัย ขอบคุณผูแตงตําราและเอกสารท่ีเปนสวนสนับสนุน
สําคัญใหการวิจัยคร้ังน้ีมีความนาเชื่อถือ  
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