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บทคัดยอ 

การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุบริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ 
จํากัด ระบบนี้ไดออกแบบและพัฒนาข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนการทํางานท่ีซํ้าซอนของ
ระบบงานพัสดุ ตลอดจนแกไขปญหาของการจัดเก็บขอมูลในเอ็กเซล ทําใหสืบคนหาขอมูลทําได
ยาก และไมสามารถนําขอมูลมาสรางรายงานตามความตองการของแตละหนวยงาน 
  เคร่ืองมือท่ีผูศึกษาใชพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับงานพัสดุบริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ 
จํากัด ประกอบดวยระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี โปรเฟสชันแนล โปรแกรมไมโครซอฟท 
วิชวลสตูดิโอ ดอตเน็ต เวอรชัน 2008 สําหรับติดตอผูใชงานและประมวลผลขอมูล โปรแกรม
ไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2008 สําหรับระบบฐานขอมูลโปรแกรมคริสตัล รีพอรต 11 
สําหรับสรางแบบฟอรมรายงานและใชโปรแกรมแอโครแบตรีดเดอรเปนสวนแสดงรายงาน  

ผูศึกษาไดทําการทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของระบบและประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชงานท่ีเกี่ยวของจํานวน 20 คน ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 3 คน เจาหนาที่ฝายจัดซื้อ
จํานวน 2 คน เจาหนาท่ีธุรการจํานวน 11 คน เจาหนาท่ีฝายบัญชีจํานวน 2 คน และผูดูแลระบบ
จํานวน 2 คน สําหรับผลการประเมินระบบทุกดานในภาพรวม ผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับ
มากท่ีคาเฉล่ีย 4.27 พบวาระบบสามารถใชปฏิบัติงานและชวยลดข้ันตอนการทํางานไดจริง 
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ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to develop a supplies system at Thai Sakae 
Lace Co., Ltd. The system was designed and developed to increase efficiency on working, to 
reduce duplication works, as well as to solve problems of the supplies system which collected 
data in the form of excel. Resultedly, data were difficult to access and they could not be used to 
create reports according to the needs of each department.  

 The supplies system at Thai Sakae Lace Co., Ltd. was developed by using the following 
tools .They were : Microsoft Windows XP Professional as operating system ; Microsoft Visual 
Studio.Net 2008 for connecting users and data processing; Microsoft SQL Server 2008 as a 
database server; Crystal Report 11 for developing the form of reports and Acrobat reader for 
presenting reports. 

 The system had been tested and evaluated by 20 users composing of 3 administrators;      

2 officers in the purchasing division; 11 officers in the administration department; 2 officers in 

the accounting division and 2 system administrators. Upon the evaluation results of the whole 

system, the users were satisfied the system at a high level (average point 4.27) .They confirmed 

that the system could be real utilized and could decrease the working process. 


