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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ้ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ น าระบบสารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ ลดต้ น ทุน ธุ ร กรรมในกระบวนการขาย โดยได้
ทาการศึกษาจาก บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบรนด์ จากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ซึ่งพบปั ญหาการเสียต้ นทุนที่เกิดจาก
การติดต่อกับลูกค้ าโดยไม่สามารถปิ ดการขายได้ เนื่องจาก พนักงานขายแต่ละคนไม่มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้ าที่ติด
บัญชีดา (Blacklist) รวมถึงการนัดหมายลูกค้ าในแต่ละวันมีความคลาดเคลือ่ น ระบบสารสนเทศเพื่อการลดต้ นทุนธุรกรรม
ในกระบวนการขาย ถูกพัฒนาเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนาระบบฐานข้ อมูลมาใช้ เก็บข้ อมูล และถูกออกแบบให้
สามารถแสดงรายงานสรุ ปต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผนสาหรับอนาคตได้ โดยผู้วิจยั ได้ ประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบจากพนักงานขายที่ได้ นาระบบไปใช้ งานจริ ง พบว่า ระบบช่วยให้ การเก็บข้ อมูลต่างๆ ในองค์กรเป็ นศูนย์กลาง ไม่มี
ความซ ้าซ้ อน ช่วยให้ การวางแผนการติดต่อลูกค้ ามีประสิทธิภาพมากขึ ้น ช่ วยลดต้ นทุนธุรกรรมในการสืบค้ นข้ อมูล การ
ติดต่อสื่อสาร เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง โดยมีระดับความพึงพอใจในส่วนของการใช้ งานโปรแกรมเท่ากับ 4 .02 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 อยู่ในระดับที่ดี และระดับความพึงพอใจผลจากการใช้ โปรแกรมต่อการลดต้ นทุนธุรกรรม มี
ค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยูใ่ นระดับดี

คาสาคัญ: ต้ นทุนธุรกรรม; ระบบฐานข้ อมูล; ระบบสารสนเทศ; การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ABSTRACT
This research aims to apply information technology to improve sale process in the sale department.
The Triple T Internet Company Limited (Samutsakorn Branch) is used as a case study. There are some
problems have to be solved. First the cost of dealing with customers is quite high in each salesperson
because they do not have enough information such as list of customers who are in the blacklist. Second the
meeting time and date with customers each day are not reliable. The solution to this problem is to create the
Information system to solve these problems. In the development process, Microsoft Visual Studio 2008 (C#)
had been used as a development tool. The database system had been designed to store the sale information
and to support generating various reports. These reports will help management teams plan and make decision
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in the future. After this system is completely developed, the system has been tested and assessed by the
salespeople who have actually used the system. The result is that the system reduces transaction costs,
reduces data redundancy and also minimizes missing date and time of meeting. The system also helps
management team plan and monitor sale process effectively. The questionnaire had been used to collect the
satisfaction rate. The overall satisfaction level of the system was 4.02 and standard deviation was 0.57. And
the satisfaction rate on reducing transaction costs was 4.04 and 0.56 of standard deviations. These numbers
are in good level. They indicate that this research meets their objectives.
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บทนา
ต้ นทุนในกระบวนการทางธุรกิ จ นอกจากจะ
ประกอบไปด้ วยต้ นทุนจากกระบวนการผลิตสินค้ าและ
บริ การโดยตรงแล้ ว ยังมีต้นทุนที่เรี ยกว่า “ต้ นทุนธุรกรรม
(Transaction Cost)” ซึ่งเป็ นต้ นทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ผลิต การแลกเปลี่ยน และการซื ้อขายสินค้ าและบริ การ
เช่ น การสื บ ค้ นข้ อมู ล การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การเจรจา
ต่อรอง เป็ นต้ น โดยในองค์กรที่มีขนาดเล็กมักจะมีข้อเสีย
เปรี ยบในการบริ หารจัดการต้ นทุนเหล่านี ้ เนื่องจากการ
มีจานวนพนักงานน้ อย ดังนัน้ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเข้ าถึงข้ อมูลโดยไม่จาเป็ นต้ องขยายขนาดองค์กร
สามารถทาได้ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ใน
องค์กร เช่น ระบบฐานข้ อมูล อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น [1]
งานวิจัยนี ้ ได้ ศึกษาเกี่ ยวกับวิธีการลดต้ นทุน
ธุรกรรมด้ วยการนาระบบสารสนเทศมาใช้ โดยทาการ
สารวจข้ อมูลจากกระบวนการขายสินค้ าและบริ การของ
บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบรนด์ จากัด (มหาชน) สาขา
สมุทรสาคร ซึง่ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้ าและ
บริ ก ารเกี่ ย วกับ อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สูง ในส่ว นของ
กระบวนการขาย ซึง่ พบว่า พนักงานขายแต่ละคน จะทา
หน้ าที่หาลูกค้ า โดยที่บางครัง้ ไม่ทราบว่าลูกค้ าที่ติดต่อ
ด้ วยนันติ
้ ดบัญชีดา (Blacklist) หรื อไม่ ซึ่งเมื่อตรวจพบ
ภายหลัง ทาให้ ไม่สามารถปิ ดการขายได้ อีกทังท
้ าให้ เสีย
ต้ นทุ น โดยเปล่ า ประโยชน์ ทั ง้ ต้ นทุ น ด้ านเวลาและ
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่ อ การลดต้ นทุ น ธุ ร กรรมในกระบวนการขาย ได้
ออกแบบโดยใช้ ระบบจัดการฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ ใน
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การเก็ บ ข้ อ มูล ลูก ค้ า ลูก ค้ า ที่ ติ ด บัญ ชี ด า สิ น ค้ า และ
บริ การ พนักงานขาย ตลอดจนการนัดหมายลูกค้ า ทาให้
พนักงานขายแต่ละคนสามารถตรวจสอบข้ อมูลก่อนการ
ปฎิบตั ิงานเพื่อการวางแผนการเดินทางไปติดต่อลูกค้ า
ในแต่ละวัน ช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการขาย ช่วยลด
ความคลาดเคลื่อ นในการนัด หมาย ลดต้ นทุนในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง
นอกจากนี ้ ระบบยัง มี ส่ว นของรายงานสรุ ป ที่ ช่ ว ยให้
องค์กรได้ ใช้ สารสนเทศในการวางแผนงานในอนาคตเพือ่
รองรับตลาดที่การแข่งขันสูงขึ ้นเรื่ อยๆ

วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่ อ ลด
ต้ นทุนธุรกรรมในกระบวนการขาย โดยได้ ทาการศึกษา
จาก บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบรนด์ จากัด (มหาชน)
สาขาสมุทรสาคร

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
-

-

-

ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มูลสาหรั บ
กระบวนการขาย
ช่วยลดต้ นทุนธุรกรรมในกระบวนการขายอันเกิดจาก
การสืบ ค้ น ข้ อ มูล การติ ดต่อ สื่อ สาร การนัด หมาย
การวางแผนเดินทางพบลูกค้ า เป็ นต้ น
สามารถใช้ ข้อมูลจากรายงานสรุ ป ในการวางแผน
งานในอนาคต

-

เป็ นแนวทางในการพัฒ นาเป็ นระบบสารสนเทศ
สาหรั บใช้ กับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น Web,
Mobile Application เป็ นต้ น

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
(1) ต้ นทุนธุรกรรม (Transaction Cost)
Steve Banker ได้ ก ล่า วถึ ง การศึก ษาของ
Ronald Coase นักเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบล เกี่ยวกับ
“ต้ นทุนธุรกรรม (Transaction Cost)” [1] ว่าเป็ นต้ นทุน
ที่ ส่ง ผลกระทบกับ องค์ ก รและเศรษฐกิ จ ในภาพรวม
อย่างไร โดยในปั จจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
อินเทอร์ เน็ตได้ เข้ ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางาน
ของธุ รกิ จ โดยช่ว ยให้ ลดต้ นทุน ให้ กับองค์ กรต่างๆ ได้
อย่างมาก โดยต้ นทุนธุรกรรมเป็ นต้ นทุนที่ไม่ได้ เกิดจาก
กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ าและบริ ก ารโดยตรง แต่ จ ะ
เกี่ยวเนื่องกับการผลิต การแลกเปลี่ยน และการซื ้อขาย
สินค้ าและบริ การ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก ได้ แก่
- ต้ นทุ น การสื บ ค้ นสารสนเทศ (Search
and
information costs): เป็ นต้ นทุนที่มาจากการค้ นหา
ว่าสินค้ าและบริ การเป็ นที่ต้องการของตลาดหรื อไม่
รวมถึง ราคาต่าสุดในท้ องตลาด ประโยชน์ ใช้ สอย
และความจ าเป็ นที่ มี ต่อ ความต้ อ งการสิน ค้ า และ
บริ การนันๆ
้ ในตลาด
- ต้ น ทุน ในการเจรตาต่อ รอง (Bargaining costs):
เกี่ยวข้ องกับการยอมรับหรื อมีข้อตกลงร่วมกันในการ
ทาธุรกรรมระหว่างฝ่ ายต่างๆ เช่น ลูกค้ า ผู้ผลิต ผู้จดั
จาหน่าย
- ต้ นทุนเกี่ ยวกับนโยบายและการบังคับใช้ (Policing
and enforcement costs): เกิดจากการดาเนินการ
ต่างๆ เพื่อให้ การทาสัญญาเป็ นไปตามข้ อตกลง
(2) ระบบจัดการฐานข้ อมูล (DBMS: Database
Management System)
เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ทาหน้ าที่ในการบริ หารจัดการ
ฐานข้ อมู ล โดยมี ห น้ าที่ อ านวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้ใช้ งานตังแต่
้ การออกแบบโครงสร้ าง กาหนดชนิดข้ อมูล
ก าหนดข้ อ จ ากัด ต่า งๆ จัด เก็ บ ข้ อ มูล รวมไปถึ ง การมี

ฟั ง ก์ ชัน ให้ สามารถเข้ า ถึ ง หรื อ ค้ น คื น ข้ อ มูลได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ ตลอดจนการปรับปรุ งแก้ ไขข้ อมูลให้ เป็ น
ปั จจุบนั โดยซอฟต์แวร์ ประเภทนี ้มีการผลิตออกมาหลาย
ระบบด้ วยกัน แต่ที่ได้ รับความนิยมและเป็ นที่ร้ ู จักกันดี
คือ ระบบการจัดการฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ หรื อ RDBMS
(Relational Database Management System) เช่น
Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Microsoft
Access, MySQL เป็ นต้ น [2]
DBMS เป็ นเหมือนตัวกลางที่ยอมให้ ผ้ ใู ช้ เข้ า
ค้ น คื น ข้ อ มูล ได้ โ ดยมี เ ครื่ อ งมื อ ส าคัญ คื อ ภาษาที่ ใ ช้
จัดการกับข้ อมูลโดยเฉพาะเรี ยกว่า ภาษาเรี ยกค้ นข้ อมูล
หรื อภาษาคิวรี่ (Query Language) ซึ่งประกอบด้ วย
คาสัง่ สาหรั บเรี ยกใช้ ข้อมูล แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบ
ข้ อมู ล และยั ง สามารถน าไปใช้ ร่ ว มกั บ การพั ฒ นา
โปรแกรมประยุ ก ต์ ท างด้ านฐานข้ อมู ล ( Database
Application) ได้ เป็ นอย่างดี [3]
Users/Program
mers
Application Programs/Queries

DATABASE
SYSTEM

Software to Process Queries/Program

DBMS
SOFTWARE

Software to Access Stored
Data

Stored Database
Definition
(Meta-Data)

Stored
Database

รูปที่ 1. สภาพแวดล้ อมของระบบฐานข้ อมูล (Database System)

ภาษาเรี ยกค้ นข้ อมูล (Query Language) เป็ น
ภาษาที่ ใ ช้ สาหรั บ สอบถามหรื อ จัด การฐานข้ อ มูล ใน
DBMS โดยภาษาประเภทนี ้ที่ได้ รับความนิยมสูงสุดคือ
ภาษา SQL (Structure Query Language ) คิดค้ นโดย
นัก วิ ท ยาศาสตร์ ข องไอบี เ อ็ ม ในทศวรรษที่ 1970 มี
รูปแบบคาสัง่ ที่คล้ ายกับประโยคในภาษาอังกฤษมาก ซึง่
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ปั จจุบนั องค์กร ANSI (American National Standard
Institute) ได้ ประกาศให้ SQL เป็ นภาษามาตรฐาน
สาหรับสาหรั บระบบการจัดการฐานข้ อ มูลเชิ งสัมพันธ์
ตัวอย่างของคาสัง่ SQL มีดงั นี ้
DELETE ใช้ สาหรับลบข้ อมูลในฐานข้ อมูล
INSERT ใช้ สาหรับเพิ่มข้ อมูลในฐานข้ อมูล
SELECT ใช้ ส าหรั บ เลื อ กข้ อมู ล ที่ ต้ องการจาก
ฐานข้ อมูล
UPDATE ใช้ สาหรับแก้ ไขข้ อมูลในฐานข้ อมูล

วิธีดาเนินการวิจัย
(1) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใช้ วิ ธี ด าเนิ น งานตามวงจรการพัฒ นาระบบ
(SDLC: System Development Life Cycle) ซึ่ง
ประกอบด้ วย 5 ขันตอนหลั
้
ก ได้ แก่ การวางแผนโครงการ
การวิ เ คราะห์ การออกแบบ การน าไปใช้ และการ
บารุงรักษา [4] ดังรูปที่ 2.
2. Analysis Phase

โดยท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลจากการสัม ภาษณ์ จ าก
ผู้จัด การและพนัก งานเกี่ ยวกับ ปั ญ หาต่า งๆ ที่ เ กิ ด ขึน้
รวมทัง้ จากเอกสารต่า งๆ ที่ เ ป็ นข้ อ มูล สาคัญ เพื่ อ ให้
ทราบถึงความต้ องการของระบบงานใหม่
การออกแบบ (Design Phase)
น าข้ อ มูลต่า งๆ ที่ ได้ จ ากการเก็ บ รวบรวมมา
วิเคราะห์ การไหลข้ อมูล โดยใช้ เครื่ องมือ Data Flow
Diagram [4] ดังรูปที่ 3. และออกแบบความสัมพันธ์ ของ
ข้ อมูลด้ วย Entity Relationship Diagram [2] ดังรูปที่ 4.
รวมไปถึงการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ที่ง่ายต่อการใช้
งานและตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ระบบมากที่สดุ
โดยประกอบด้ วยการออกแบบส่วนข้ อมูลนาเข้ า และ
ส่วนการแสดงผลลัพธ์ ได้ แก่ รายงานต่างๆ
1
D1
+

D2

D3

D4
2

1. Project Planning
Phase

Blacklist

3. Design Phase

D1

+

3
D3

5. Maintenance
Phase

4. Implementation
Phase

+

4
D3

รูปที่ 2. วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC: System Development
Life Cycle)

การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase)
เริ่ มศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ที่จะนาระบบงาน
ใหม่ไปใช้ ในองค์กร พิจารณาถึงขอบเขตของปั ญหา และ
วิธีการว่าจะแก้ ปัญหาอย่างไร ประเมินงบประมาณและ
ระยะเวลาที่ใ ช้ ใ นการพัฒ นาระบบ โดยใช้ วิ ธี การเก็ บ
ข้ อมูลจากผู้บริ หารและบุคลากรในแผนกที่เกี่ยวข้ อง
การวิเคราะห์ (Analysis Phase)
ติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับระบบงานที่ต้องการ
พั ฒ นา เพื่ อ ประเมิ น ว่ า ควรมี สิ่ ง ใดบ้ างที่ ค วรมี ใ น
ระบบงานใหม่ สารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นของระบบงานเดิม
หน้ า 4 :
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รูปที่ 3. การออกแบบ Data Flow Diagram Level 0
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รูปที่ 4. การออกแบบ Entity Relationship Diagram

หลังจากนัน้ เขียนโปรแกรมในส่วนการทางาน
ต่ า งๆ ตามที่ ไ ด้ ออกแบบระบบงานเอาไว้ แสดงใน
Program Map ดัง รู ป ที่ 5. โดยเลือ กใช้ โปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2008 (C#) และใช้ Microsoft
SQL Server 2008 ในการจัดการฐานข้ อมูล

(Blacklist)
Black list

รูปที่ 5. Program Map

การนาไปใช้ (Implementation Phase)
นาระบบที่พฒ
ั นาไปทดสอบการใช้ งาน โดยใช้
วิธีการทดสอบแบบกล่องดา (Black Box Testing) ซึ่ง
เป็ นแนวคิดการทดสอบโปรแกรมที่ต้องการทราบว่า เมื่อ

มี ก ารน าข้ อ มูล เข้ า สู่ร ะบบแล้ ว จะได้ ผ ลลัพ ธ์ อ อกมา
ถูกต้ องตามความต้ องการหรื อไม่ [5] โดยให้ พนักงาน
ขายทดลองใช้ จากนันจึ
้ งสอบถามความพึงพอใจจากการ
ทดลองใช้ งานระบบเพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง โปรแกรมให้
สอดคล้ องกั บ ความต้ องการและถู ก ต้ องมากที่ สุ ด
หลังจากนัน้ ทาการติดตังระบบ
้
นอกจากนี ้ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้
ระบบใช้ งานโปรแกรมได้ ชานาญจะมีการจัดทาเอกสาร
อธิบายขันตอนการท
้
างานไว้ ในคูม่ ือระบบอย่างละเอียด
การบารุ งรั กษา (Maintenance Phase)
เป็ นขั น้ ตอนที่ ย าวนานที่ สุด ประกอบด้ วย
กิจกรรมต่างๆ ทังการแก้
้
ปัญหาของระบบ ปรับปรุ งการ
ท างานของระบบ เพิ่ ม เติ ม คุณ สมบัติ ใ หม่ ๆ ให้ ร ะบบ
เพื่อให้ ทางานได้ อย่างถูกต้ องและตรงกับความต้ องการ
(2) การออกแบบวิธีประเมินระดับความพึงพอใจ
ผู้วิ จั ย ได้ ก าหนดตัว เลขชี ว้ ัด ระดับ ความพึ ง
พอใจไว้ 5 ระดับ ตาม Likert Scales [6] ใช้ สาหรับการ
ประเมินผลในแต่ละหัวข้ อ มีความหมาย ดังนี ้
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง พอใช้
2 หมายถึง ปรับปรุง
1 หมายถึง ไม่เหมาะสม
โดยท าการออกแบบวิ ธี ก ารประเมิ น ผลไว้ 2
ส่วนได้ แก่ (1) ส่วนของการใช้ งานโปรแกรม (2) ผลจาก
การใช้ โปรแกรมที่มีตอ่ การลดต้ นทุนธุรกรรม
แบบประเมินระดั บความพึงพอใจส่ วนของการใช้
งานโปรแกรม แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่
- Functional Requirement Test: เป็ นการประเมิน
ด้ านการทางานตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ ระบบ
- Functional Test: เป็ นการประเมินด้ านความถูกต้ อง
ของการทางานตามหน้ าที่ในกระบวนการต่างๆ
- Usability Test: เป็ นการประเมินด้ านการออกแบบให้
มีความง่ายต่อการใช้ งาน
- Security Test: เป็ นการประเมินด้ านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้ อมูลในระบบ
หน้ า 5

ตารางที่ 1. หัวข้ อการประเมินระดับความพึงพอใจส่วนของการใช้
งานโปรแกรม 4 ด้ าน
หัวข้ อการประเมิน

แบบประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจผลจากการใช้
โปรแกรมที่ มี ต่ อ การลดต้ น ทุ น ธุ ร กรรม แสดงดัง
ตารางที่ 2.

Functional Requirement Test
1. ตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้ างโปรแกรม
2. ตรงตามเป้าหมายและขอบเขตที่วางไว้
Functional Test
3. ความถูกต้ องในการจัดเก็บข้ อมูลนาเข้ า
4. ความถูกต้ องในการค้ นหาข้ อมูล
5. ความถูกต้ องในการปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูล
6. ความถูกต้ องในการลบข้ อมูล
7. ความถูกต้ องของผลลัพธ์ที่ได้ จากการประมวลผลใน
โปรแกรม
8. ความถูกต้ องของการผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน
9. ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พฒ
ั นากับระบบงานจริง
10. การป้องกันข้ อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้น
Usability Test
11. ความง่ายต่อการใช้ งานของระบบ
12. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ ขนาดของตัวอักษรบน
จอภาพ
13. ความเหมาะสมในการใช้ สขี องตัวอักษรและรูปภาพ
14. ความเหมาะสมในการใช้ ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพ
เพื่ออธิบายสื่อความหมาย
15. ความเป็ นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้ าจอภาพ
16. ความเหมาะสมในการปฏิสมั พันธ์โต้ ตอบกับผู้ใช้
17. ความเหมาะสมในการวางตาแหน่งของส่วนประกอบบน
จอภาพ
Security Test
18. การกาหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้ าใช้
ระบบ
19. การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้ งานของผู้ใช้ ระบบในระดับ
ต่าง ๆ
20. การควบคุมให้ ใช้ งานตามสิทธิ์ผ้ ใู ช้ ได้ อย่างถูกต้ อง

ตารางที่ 2. หัวข้ อการประเมินระดับความพึงพอใจผลจากการใช้
โปรแกรมต่อการลดต้ นทุนธุรกรรม
หัวข้ อการประเมิน
1.
2.
3.
4.

การช่วยลดต้ นทุนในการสืบค้ นข้ อมูลลูกค้ า
การช่วยลดต้ นทุนในการติดต่อนัดหมายลูกค้ า
การช่วยวางแผนการนัดหมายลูกค้ าอย่างมีระบบ
ความสะดวกในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าที่ติดบัญชีดาที่
รวดเร็วและถูกต้ อง
5. การช่วยตัดสินใจและวางแผนต่างๆ จากข้ อมูลรายงาน
สรุป

ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นผู้ ที่ ใ ช้ งานระบบ ได้ แก่
พนักงานแผนก Sales & Marketing ตาแหน่งหัวหน้ า
พนัก งานขาย เจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ก ารลูก ค้ า และนัก ศึ ก ษา
ฝึ กงาน บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบรนด์ จากัด (มหาชน)
สาขาสมุทรสาคร จานวน 18 คน

เครื่องมือและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากแบบประเมิ น ระดับ
ความพึ ง พอใจ จะใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้ อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Arithmetic Mean) หรื อค่าเฉลีย่ (Mean) และ
วั ด การกระจายของข้ อมู ล โดยใช้ ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) รวมทังการประมวลผล
้
ข้ อมูลใช้ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010

ผลการวิจัย
(1) ผลการทางานของโปรแกรม
ผลการท างานของโปรแกรมที่ มี รู ป แบบเป็ น
Windows Application มีหน้ าจอแสดงส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
หน้ าจอเข้ าสูร่ ะบบ ดังรู ปที่ 6. ใช้ สาหรับเข้ าใช้
งานระบบตามสิทธิ์ ที่ตนเองได้ รับซึ่งแบ่งเป็ นผู้ใช้ ทั่วไป
หน้ า 6 :

และผู้ดูแลระบบ ซึ่งถูกออกแบบให้ มีสิทธิ์ ในการเข้ าถึง
ข้ อมูลในหน้ าจอการทางานหลักที่แตกต่างกัน

รูปที่ 6. หน้ าจอเข้ าสูร่ ะบบ

หน้ า จอส าหรั บ ค้ น หาข้ อ มูล ลูก ค้ า ที่ ต้ อ งการ
ติด ตัง้ อิ นเทอร์ เน็ ต เพื่ อตรวจสอบสถานะบัญ ชี ด าของ
ลูกค้ าก่อนทารายการขาย ดังรูปที่ 7.

รูปที่ 7. หน้ าจอตรวจสอบลูกค้ าบัญชีดา (Blacklist)

หน้ าจอสาหรั บบันทึกข้ อมูลการนัดหมายของ
พนักงานขายที่ได้ รับการติดต่อเข้ ามาจากลูกค้ าในแต่ละ
ครัง้ ดังรูปที่ 8.

รูปที่ 9. หน้ าจอผลการนัดหมาย

หน้ าจอแสดงรายงานสรุ ปการนั ด หมาย
สามารถเลือกแสดงผลได้ ทงั ้ รายวัน รายเดือน ดังรู ปที่
10. และแยกตามสถานะงาน ดังรูปที่ 11.

รูปที่ 10. รายงานสรุปการนัดหมายแบบรายเดือน

รูปที่ 11. รายงานสรุปผลการนัดหมายแยกตามสถานะงาน

รูปที่ 8. หน้ าจอใบงานนัดหมาย

หน้ าจอส าหรั บ บัน ทึ ก ข้ อมู ล ผลของการนัด
หมายหลังจากออกไปทารายการขายกับลูกค้ าในแต่ละ
ครัง้ ดังรูปที่ 9.
หน้ า 7

หน้ าจอแสดงรายงานสรุ ปรายชื่อลูกค้ าที่สมัคร
อินเทอร์ เน็ตรายใหม่ ดังรูปที่ 12.

รูปที่ 12. รายงานสรุปลูกค้ าสมัครติดตังอิ
้ นเทอร์ เน็ตรายใหม่

(2) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ผลการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การลด
ต้ น ทุน ธุ ร กรรมในกระบวนการขาย โดยใช้ เ กณฑ์ ก าร
ยอมรับประสิทธิภาพของโปรแกรมพิจารณาจากคะแนน
เฉลี่ยของแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับดีขึ ้นไป โดย
มีระดับเกณฑ์คะแนน 5 ระดับ ตาม Likert Scales ดัง
ตารางที่ 3.
ตารางที่ 3. ตารางระดับเกณฑ์คะแนนและการแปลผล
ระดับเกณฑ์คะแนน
แปลผล
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ
ดีมาก
4.51 – 5.00 การใช้ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ระดับดีมาก
ดี
3.51 – 4.50 การใช้ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ระดับดี
พอใช้
2.51 – 3.50 การใช้ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ระดับพอใช้
ปรับปรุง
1.51 – 2.50 การใช้ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ระดับต้ องปรับปรุงแก้ ไข
ไม่
0.00 – 1.50 การใช้ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสม
ระดับ ไม่เหมาะสมที่ นามาใช้
งาน

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจส่วนของ
การใช้ งานโปรแกรมทัง้ 4 ด้ าน จากกลุม่ ตัวอย่าง 18 คน
มีคา่ เฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57
อยู่ในระดับดี โดยแสดงระดับคะแนนแยกในแต่ละด้ าน
ได้ ดงั ตารางที่ 4.
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ตารางที่ 4. ผลประเมินระดับความพึงพอใจส่ว นของการใช้ งาน
โปรแกรม
หัวข้ อการประเมิน
ความหมาย

(1) Functional Requirement Test
ตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้ าง
โปรแกรม
ตรงตามเป้าหมายและขอบเขตที่
วางไว้
(2) Functional Test
ความถูกต้ องในการจัดเก็บข้ อมูล
นาเข้ า
ความถูกต้ องในการค้ นหาข้ อมูล
ความถูกต้ องในการปรับปรุงแก้ ไข
ข้ อมูล
ความถูกต้ องในการลบข้ อมูล
ความถูกต้ องของผลลัพธ์ที่ได้ จาก
การประมวลผลในโปรแกรม
ความถูกต้ องของการผลลัพธ์ใน
รูปแบบรายงาน
ความครอบคลุมของโปรแกรมที่
พัฒนากับระบบงานจริง
การป้องกันข้ อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ ้น
(3) Usability Test
ความง่ายต่อการใช้ งานของระบบ
ความเหมาะสมในการเลือกใช้ ขนาด
ของตัวอักษรบนจอภาพ
ความเหมาะสมในการใช้ สขี อง
ตัวอักษรและรูปภาพ
ความเหมาะสมในการใช้ ข้อความ
สัญลักษณ์หรือรูปภาพ เพื่ออธิบาย
สื่อความหมาย
ความเป็ นมาตรฐานเดียวกันในการ
ออกแบบหน้ าจอภาพ
ความเหมาะสมในการปฏิสมั พันธ์
โต้ ตอบกับผู้ใช้
ความเหมาะสมในการวางตาแหน่ง
ของส่วนประกอบบนจอภาพ
(4) Security Test
การกาหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านใน

Mean

S.D.

แปล
ผล

4.33

0.49

ดี

4.17

0.62

ดี

4.39

0.50

ดี

4.22
4.17

0.43
0.51

ดี
ดี

4.00
4.17

0.49
0.71

ดี
ดี

4.22

0.43

ดี

4.00

0.49

ดี

3.83

0.51

ดี

3.89
3.72

0.58
0.57

ดี
ดี

3.67

0.59

ดี

3.44

0.51

พอ
ใช้

3.67

0.49

ดี

3.89

0.47

ดี

3.94

0.64

ดี

4.33

0.49

ดี

หัวข้ อการประเมิน

การตรวจสอบผู้เข้ าใช้ ระบบ
การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้ งาน
ของผู้ใช้ ระบบในระดับต่าง ๆ
การควบคุมให้ ใช้ งานตามสิทธิ์ผ้ ู
ใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง

ความหมาย
Mean

S.D.

แปล
ผล

4.22

0.43

ดี

4.11

0.47

ดี

ส่ว นผลการประเมิ น ระดับ ความพึง พอใจผล
จากการใช้ โปรแกรมต่อการลดต้ นทุนธุรกรรม มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยู่ใน
ระดับดี โดยแสดงได้ ดงั ตารางที่ 5.
ตารางที่ 5. ผลประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจผลจากการใช้
โปรแกรมต่อการลดต้ นทุนธุรกรรม
หัวข้ อการประเมิน
ความหมาย

การช่วยลดต้ นทุนในการสืบค้ น
ข้ อมูลลูกค้ า
การช่วยลดต้ นทุนในการติดต่อนัด
หมายลูกค้ า
การช่วยวางแผนการนัดหมายลูกค้ า
อย่างมีระบบ
ความสะดวกในการตรวจสอบข้ อมูล
ลูกค้ าทีต่ ิดบัญชีดาที่รวดเร็วและ
ถูกต้ อง
การช่วยตัดสินใจและวางแผนต่างๆ
จากข้ อมูลรายงานสรุป

Mean

S.D.

แปล
ผล

4.44

0.51

ดี

4.11

0.47

ดี

3.83

0.51

ดี

4.17

0.51

ดี

เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายและไม่มีความซ ้าซ้ อน โดยสามารถ
ตรวจสอบข้ อมูลต่างๆ รวมถึงสถานะลูกค้ าที่ติดบัญชีดา
ใบงานนัดหมาย เพื่อสามารถวางแผนก่อนเดินทางไป
ติดต่อลูกค้ าในแต่ละครัง้ ช่วยลดความผิดพลาดจากการ
นัดหมายที่คลาดเคลือ่ น รวมถึงความล้ มเหลวจากการที่
ไม่สามารถปิ ดการขายได้ เพราะเป็ นลูกค้ าที่ติดบัญชีดา
และที่ ส าคัญ ช่ ว ยลดต้ นทุน ธุ ร กรรมที่ เ กิ ด จากสื บ ค้ น
ข้ อมู ล การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การเดิ น ทาง ซึ่ ง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ ระบบยังช่วย
แสดงรายงานสรุ ป ซึ่ง เป็ นข้ อ มูลที่ มี ป ระโยชน์ ต่อ การ
วางแผนหรื อตัดสินใจในอนาคต เพื่อรองรับตลาดที่การ
แข่งขันสูงขึ ้นเรื่ อยๆ
จากการประเมินระดับความพึงพอใจส่วนของ
การใช้ งานโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.02 ส่ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.57 อยู่ใ นระดับ ดี และผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจผลจากการใช้ โปรแกรมต่อ
การลดต้ นทุนธุรกรรม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.04 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยู่ในระดับดี แสดงให้ เห็นว่า
ระบบที่พฒ
ั นานันสามารถน
้
าไปประยุกต์ใช้ งานได้ อย่าง
เหมาะสมซึ่ง เหมาะสาหรั บองค์ กรที่มีข นาดเล็ก และมี
จานวนพนักงานไม่มากนัก

ข้ อเสนอแนะ
3.67

0.49

ดี

สรุปผลการวิจัย
หลังจากนาระบบสารสนเทศเพื่อการลดต้ นทุน
ธุรกรรมในกระบวนการขายมาใช้ งานในแผนก Sales &
Marketing ในบริ ษั ท ทริ ป เปิ ลที บรอดแบรนด์ จ ากัด
(มหาชน) สาขาสมุ ท รสาคร พบว่ า ระบบใหม่ ช่ ว ย
ตอ บสนอ งค ว า มต้ อ งก า รข อ ง พนั ก งา นในส่ ว น
กระบวนการขายได้ ดี นั่น คื อ ช่ ว ยในการเก็ บ ข้ อ มูล ที่
จ าเป็ นต่ า งๆ เช่ น ข้ อมูล พนัก งาน ลูก ค้ า สิ น ค้ า และ
บริ ก าร การนัด หมาย ซึ่ ง ถูก รวมไว้ ด้ ว ยระบบจัด การ
ฐานข้ อมูล ทาให้ สะดวกในการที่พนักงานขายสามารถ

ระบบสารสนเทศเพื่อการลดต้ นทุนธุรกรรมใน
กระบวนการขายสามารถพัฒนาต่อไปได้ อี ก เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพในการใช้ งาน เช่น การพัฒนาเป็ น Web
Application หรื อ Mobile Application เพื่อให้ พนักงาน
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆ ได้ แม้ ในขณะที่ปฏิบตั ิงานอยู่
นอกสถานที่ รวมถึงสามารถปรับปรุ งข้ อมูลต่างๆ ให้ เป็ น
ปั จจุบนั ได้ ง่ายขึ ้น อีกทังสามารถเป็
้
นระบบต้ นแบบให้ กบั
องค์กรในการนาไปใช้ กบั สาขาอื่นๆ ได้ อีกด้ วย
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