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โปรแกรมการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
สําหรับผูประกอบการลําไยอบแหง 

 
พิชิต ธานี ณัฏศรินทร หอเจริญ และศิริพงษ แสนสลี ่

 
บทคัดยอ 

การตัดสินใจของผูประกอบการลําไยอบแหงเปนสิ่งที่คอนขางยุงยากและอาจตัดสินใจผิดพลาดได 
เนื่องจากขาดระบบฐานขอมูลที่จะสามารถชวยผูประกอบการในการตัดสินใจ ดังนั้นโครงการจึงมีวัตถุประสงคหลักที่
จะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จะชวยการตัดสินใจสําหรับปรับการจัดการธุรกิจของผูประกอบการลําไยอบแหง 
โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟแอกเซส 2000 ในการเขียนโปรแกรม  ไดมีการเขียนสูตรในการหาตัวแปรตางๆ ทาง
เศรษฐศาสตร เชน ตนทุน รายได กําไร จุดคุมทุน เปนตน โปรแกรมทําใหผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการมากขึ้นเนื่องจากมีการนําเอาตัวแปรของเศรษฐกิจเหลานี้มาใชในการบริหารจัดการโดยผานทางโปรแกรมทํา
ใหผลประกอบการดีขึ้น 
 
คํานํา 

จากสภาพการประกอบธุรกิจ ลําไยอบแหงขนาดเล็กในปจจุบันทางผูประกอบการซึ่งสวน
ใหญเปนเกษตรกรผูผลิตลําไยนั้นตางประสบปญหาในดานการจัดการกับตนทุนตางๆ ที่ใชในการ
ผลิตลําไยอบแหง ซึ่งทําใหเกษตรกรไมทราบถึงตนทุนการผลิตที่แทจริง จึงทําใหการบริหารจัดการ
ดานการผลิตและการตลาดไมประสบผลเทาที่ควร และสงผลถึงผลประกอบการที่ที่ไดรับ ทําให
ประสบกับภาวการณขาดทุนและการเปนหนี้สะสม 

ดังนั้นทางโครงการฯ จึงไดมีการจัดทําโปรแกรมชวยการบริหารจัดการการประกอบธุรกิจ
ลําไยอบแหง ซึ่งอยูในรูปแบบโปรแกรมกึ่งสําเร็จรูปขึ้น ใหผูประกอบการลําไยอบแหงไดมีระบบชวย
การตัดสินใจที่มีการจัดเก็บขอมูลที่แนนอนและมีทิศทางการบริหารงานที่งายขึ้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจลําไยอบแหงที่สามารถชวยใหผูประกอบการประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
ลําไยอบแหงตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อไดระบบฐานขอมูลดานการเงิน ดานบริหารจัดการ ดานการผลิต ดานการตลาด  
ของผูประกอบการแบบมีสวนรวมในการจัดทําขึ้น อยางเหมาะสม  งาย  สะดวก  และใชงานไดจริง
ของผูประกอบการลําไยอบแหง 

2.  เพื่อไดมีการถายทอดองคความรู เสริมสราง พัฒนา ความรู ความเขาใจ และทักษะเพื่อ
แกไขปญหา ทางดานการเงิน ดานบริหารจัดการ ดานการผลิต ดานการตลาด  

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การกําหนดขอบเขตการวิจัย / พ้ืนที่ศึกษา 
กําหนดพื้นที่ศึกษาที่ต.อุโมงค อ. เมือง จ.ลําพูน ซึ่งเปนแหลงผลิตลําไยอบแหงที่สําคัญ

ที่สุดของประเทศไทย ประกอบกับพื้นที่ดังกลาวไดมีการดําเนินการโครงการ 1-3-5 (โครงการ
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เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก) ของทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น 
ปจจุบันสังกัดสํานักงานการอุดมศึกษา) อยูแลวซึ่งเปนการวิจัยและการศึกษาในลักษณะ                       
สหสาขาวิชาและมีเครือขายการวิจัย  ประกอบกับมีองคความรูและขอมูลพื้นฐานเดิมบางสวนอยู
แลว  และบางสวนไดทําการรวบรวมขอมูลจากการบันทึกขอมูลผูประกอบลําไยอบแหงจากการ
สอบถาม  โดยใชแบบสอบถามเพื่อใหทราบขอมูลดานวิธีการผลิต  ปจจัยที่ทําใหเกิดตนทุน  และ
ลักษณะการประกอบการเดิมของผูประกอบการลําไยอบแหง  จากนั้นมีการรับสมัครผูประกอบการที่
สนใจเขารวมโครงการ  จากนั้นประชุมใหความรูและใหผูประกอบการมองเห็นความสําคัญ และ
ประโยชนการบันทึกขอมูลและการจัดการฐานขอมูลนั้น  การคัดเลือกผูประกอบการที่จะเขารวม
โครงการนี้มีจํานวน 15-20 ราย โดยถือเอาความสมัครใจ  นอกจากนี้ผูประกอบการที่คัดเลือกเขา
รวมโครงการมีความตั้งใจที่จะบันทึกขอมูลและเรียนรูการใชโปรแกรม 

วิธีเก็บขอมูลและการจัดการขอมูล 
ในการเก็บขอมูลเพื่อศึกษาสภาพของผูประกอบการเพื่อใหเขาใจสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมของผูประกอบการลําไยอบแหง โดยใชวิธีการแบบเทคนิคสนทนากลุมหรือ  Focus group 
และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจากการบันทึกขอมูล  โดยผูประกอบการเองและผูชวยนักวิจัย 
เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองมากที่สุด จากการเก็บรวบรวมขอมูลนํามาซึ่งการจัดการฐานขอมูลที่
ประกอบไปดวยปจจัยดานตนทุนแยกเปนขอมูลตนทุนคงที่และตนทุนแปรผัน ปจจัยดานราคาขาย
และปริมาณสินคา ขอมูลสวนรายบุคคลของผูประกอบการและขอมูลสวนรวมรายตําบล โดยการ
จัดการฐานขอมูลโดยการเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมในการใชงาน 

วิธีการประมวลผลวิเคราะห / วิเคราะหขอมูล และการฝกอบรม 
จากขอมูลที่บันทึกจากการสอบถามไวจะถูกนํามากรอกขอมูลเพื่อทดลองวิเคราะหใน

โปรแกรมการบริหารจัดการ  จากนั้นมีการคนหาและปรับปรุงจุดดอยของโปรแกรม  แลวนํามาชี้แจง 
ใหผูประกอบการทราบเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูใช (ผูประกอบการลําไยอบแหง) เมื่อไดระบบ
ฐานขอมูลที่สมบูรณแลว  ก็นําผลที่ไดไปแนะนําในการจัดการใหแกผูประกอบการทราบเพื่อวาง
แนวทางเกี่ยวกับการจัดการทั้งดานการผลิต  การตลาด  และการเงินใหมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเกี่ยวกับการใชปจจัยการผลิตอยางคุมคา  ผูประกอบการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐกิจดานการผลิต  โดยมีการถายทอดความรูแบบกลุมและแบบรายบุคคล  เพื่อใหเกิดความ
เชี่ยวชาญในการใชระบบฐานขอมูล 
 
ผลการวิจัย 

จากการเขียนโปรแกรมโดยไดจากขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับธุรกิจลําไยอบแหง  ทาง     
โครงการฯ ไดโปรแกรมกึ่งสําเร็จรูปที่สามารถใชงานไดจริง และไดทดลองเก็บขอมูลเพื่อกรอก   
ขอมูลเปนการทดสอบโปรแกรม  เพื่อใหไดโปรแกรมที่สมบูรณเหมาะสมกับการใชงานที่สุด จากนั้น
ไดจัดประชุมกลุมผูประกอบการลําไยอบแหงในชุมชนตําบลอุโมงค  อ.เมือง  จ.ลําพูน ที่มีความ
สนใจในการใชโปรแกรมจํานวนประมาณ  15 คน  เพื่อบรรยายวิธีการและผลการใชโปรแกรม พรอม
ทั้งปรึกษาหารือเพื่อหาจุดเดนจุดดอยของโปรแกรม เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานและใหประโยชน
สูงสุด และเมื่อโปรแกรมมีความสมบูรณแลว ทางโครงการไดถายทอดผลการทดลองโดยการเขาถึง
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ผูประกอบการลําไยอบแหงที่มีความสนใจในการใชโปรแกรมในลักษณะเปนรายบุคคล และรายกลุม
ยอย  เพื่ออธิบายและตอบขอซักถามเกี่ยวกับการใชโปรแกรมใหกับผูสนใจ  เพื่อสามารถใชโปรแกรม
ไดอยางถูกตองและเปนประโยชนมากที่สุด ในขั้นตอนสุดทายจากผลการวิจัยทางโครงการฯ  ได
จัดทําชุดการใชงานโปรแกรมเพื่อแจกจายแกผูประกอบการลําไยอบแหงหรือผูที่สนใจซึ่งประกอบไป
ดวยชุดโปรแกรมที่บันทึกในแผนซีดี ชุดเอกสารเรื่องวิธีการใชและติดตั้งโปรแกรมเพื่อการใชงาน
โปรแกรมที่งายและสะดวกที่สุดสําหรับผูประกอบการลําไยอบแหง 

การติดตั้งโปรแกรมการทํางาน 
การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Access 2000 ทําไดโดยการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft 

Office 2000 ซึ่งประกอบไปดวย Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ 
Microsoft Access  ซึ่งผูใชโปรแกรมกึ่งสําเร็จรูป หากผูประกอบการลําไยอบแหงมีความรูในการใช
โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Access 2000 ก็สามารถทํางานกับโปรแกรมกึ่งสําเร็จรูปได   

โปรแกรมกึ่งสําเร็จรูปสําหรับผูประกอบการลําไยอบแหง เปนโปรแกรมระบบฐานขอมูล 
การบริหารจัดการบัญชีการการประกอบการผลิตลําไยอบแหง ซึ่งวิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคล เปน
การวิเคราะหโดยใชปจจัยตางที่มีผลตอการผลิตปจจัย  ภายในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
ปจจัยภายนอกที่มีผลตอธุรกิจ เปนดัชนีชี้นําการดําเนินงานและงายตอการจัดการเพื่อใหไดผล
ประกอบการที่นาพอใจได  

รูปแบบและลักษณะของโปรแกรม 
ในสวนการทํางานของโปรแกรมประกอบไปดวยสวนตางๆ ที่สําคัญ 5 สวน  ซึ่งในแตละ

สวนจะประกอบไปดวยสวนการบันทึกหรือแกไขขอมูล  และสวนที่แสดงผลการวิเคราะหของขอมูล
โดยสวนประมวลผลของโปรแกรม (โดยการใชสูตรที่กําหนดขึ้นจากหลักทางเศรษฐศาสตร)  คือ 

1.  สวนการปฏิบัติการบันทึกและแกไขขอมูลสวนบุคคล 
2.  สวนตารางการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล 
3.  สวนสวนการปฏิบัติการบันทึกแกไขและแสดงขอมูลสวนรวมรายตําบล 
4.  สวนคําแนะนําการบริหารจัดการ 
5.  สวนรายงานการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล 
การใชงานโปรแกรม 
เนื่องจากโปรแกรมกึ่งสําเร็จรูปประกอบการลําไยอบแหง  เปนโปรแกรมเพื่อสะดวกตอ   

การใชงานของผูใช  และเพื่อกันความผิดพลาดของการคํานวณของโปรแกรม  โปรแกรมจึงจัดให
บันทึกและปรับแกขอมูลได  ซึ่งสูตรตางๆ ที่ใชในการวิเคราะห  ทางผูจัดทําเห็นวาไดจัดทําสูตรได
ถูกตองตามหลักเศรษฐศาสตร และเหมาะสมตอการใชงานแลว  ดังนั้นโครงสรางของโปรแกรมจึง
เปนลักษณะโปรแกรมที่เหมาะสําหรับผูใชที่มีพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอรนอย  หรือผูใชที่ตองการ
เรียนรูใหมได 

ซึ่งในสวนตางๆ  ของโปรแกรมกึ่งสําเร็จรูปสําหรับผูประกอบการลําไยอบแหง  มี
สวนประกอบหลัก 5 สวน ซึ่งมีลักษณะและการใชงานแตกตางกันไป คือ 

1.  สวนบันทึกแกไขขอมูลสวนบุคคล 
2.  สวนการแสดงตารางการวิเคราะหขอมูลรวม  
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3.  สวนการบันทึกแกไขและแสดงขอมูลสวนรวมรายตําบล 
4.  สวนคําแนะนําการบริหารจัดการ 
5.  สวนรายงานการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
ภาพที่ 1  เมนูหลักของโปรแกรม 
 

สวนหนาตางเมนูหลักที่แสดงปุมเชื่อมตอเพื่อเปดหนาตางการบันทึกแกไขขอมูลสวนตาง ๆ
และสวนการแสดงคาตาง ๆ จากการวิเคราะหขอมูลดวย  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 เมนูบันทึกแกไขขอมูลสวนบุคคล 
 

สวนบันทึกแกไขขอมูลสวนบุคคล 
เมนูบันทึกแกไขขอมูลสวนบุคคลประกอบไปดวยสวนการบันทึกแกไขขอมูลสวนตาง ๆ 

และเมื่อบันทึกขอมูลเสร็จแลวหากตองการออกจากโปรแกรมใหกดปุมคําส่ัง “จบการทํางาน” ซึ่งใน
สวนเมนูบันทึกแกไขขอมูลสวนบุคคลนี้ประกอบดวยตารางฐานขอมูลที่สําคัญคือ 

ฟอรมการบันทึกขอมูลตนทุนคงที่ (fix cost) ใชสําหรับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับตนทุนคงที่ของ
การประกอบการการผลิตลําไยอบแหง ซึ่งประกอบไปดวย คาเสื่อมของเตาอบลําไย และคาเสื่อม
ของยานพาหนะขนสงที่ใชอยู 

 

 

คลิกเพื่อเปดหนาตาง 
บันทึกขอมูล 
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ภาพที่ 3   เมนูในสวนบันทึกตนทุนคงที่ (คาเสื่อมราคาเตาอบและคาเสื่อมรถขนสง) 
 

ฟอรมการบันทึกขอมูลตนทุนแปรผัน ( variable cost ) ใชสําหรับการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
ตนทุนแปรผันของการประกอบการผลิตลําไย อบแหง ซึ่งประกอบไปดวย คาลําไยสด  คาเชื้อเพลิง 
คาไฟฟา คาบรรจุภัณฑ และคาเสียโอกาสแรงรานรวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีก 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  เมนูสวนบันทึกขอมูลแปรผัน 

 
ฟอรมการบันทึกวันที่บันทึกขอมูล ใชสําหรับการบันทึกในสวนครั้งที่และวันเดือนปที่บันทึก

ขอมูล 

 

กรอกขอมูลตนทุน
แปรผันใหครบ 
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ภาพที่ 5  สวนฟอรมบันทึกวันที่บันทึกขอมูล 
 

ฟอรมการบันทึกราคาขายสินคาแยกตามเกรด (price) ใชสําหรับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
ราคาขายของผลิตผลลําไยอบแหงที่เลือกมาเฉพาะเกรดที่มีผลตอกําไรขาดทุนคือเกรดลําไยอบแหง
ขนาด AA, A และเกรด B โดยเกรด C และเกรด D นั้นนั้นมีปริมาณนอยและราคาตํ่าไมสงผลตอ
กําไรหรือระดับความปลอดภัย 

                         
ภาพที่ 6  สวนฟอรมการบันทึกราคาขายสินคาแยกตามเกรด 

 
ฟอรมการบันทึกปริมาณสินคา (product) ใชสําหรับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการขาย

ของผลิตผลลําไยอบแหงที่เลือกมาเฉพาะเกรดที่มีผลตอกําไรขาดทุนคือเกรดลําไยอบแหงขนาด AA, 
A และเกรด B 

                     
ภาพที่ 7  สวนฟอรมการบันทึกปริมาณสินคา 

กรอกราคาขาย
ที่ขายแยกตาม
เกรดตางๆ 

บั น ทึ ก แ ล ะ แ ก ไ ข 
ขอมูลปริมาณสินคา
แยกตามเกรด 
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ฟอรมการบันทึกขอมูลองคประกอบปจจัยภายใน เปนตารางที่ใชเพื่อประเมินผลจากปจจัย
ภายนอก (ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และการตลาด) ซึ่งผูจัดทําโปรแกรมได
ประเมินจากภาวะสถานการณตาง ๆ ในปจจุบัน 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 สวนการบันทึกขอมูลองคประกอบปจจัยภายใน สวนการบันทึกขอมูลองคประกอบปจจัย
ภายนอก 
 
ฟอรมการบันทึกขอมูลองคประกอบปจจัยภายนอก  ตารางที่ใชเพื่อประเมินผลจากปจจัย

ภายนอก (ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และการตลาด) ซึ่งขั้นตนผูจัดทําประเมิน
จากการสอบถามผูประกอบการซึ่งหากจะไดผลดี   ผูประกอบการการควรไดประเมินตนเอง 
  ฟอรมสวนบันทึกแกไขขอมูลสวนบุคคลสามารถบันทึกและแกไขขอมูลไดตลอดเวลา        
ซึ่งโปรแกรมจัดทําขึ้นเพื่อการบันทึกขอมูลจากการประกอบการการผลิตลําไยอบแหงตอฤดูกาล และ
สวนฟอรมการประเมินองคประกอบภายนอกและองคประกอบภายในเปนฟอรมที่ใชเพื่อประเมินผล
จากปจจัยภายนอก (ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และการตลาด) และเพื่อ
ประเมินผลจากปจจัยภายใน (การตลาด การดําเนินงาน การบริหารบุคคล การบริหารการเงิน และ
การวางกลยุทธ) เพื่อใหไดตัวเลขที่จะสามารถนํามาคํานวณเพื่อเปนดัชนีชี้แนะการทําธุรกิจการ
ประกอบการ การใชงาน  สวนการแสดงตารางการวิเคราะหรวม  ซึ่งตารางในสวนการแสดงการ
วิเคราะหใชชื่อเรียกวา ตารางการวิเคราะหรวมเปนตารางที่แสดงผลการวิเคราะห การประมวลผล
การวิเคราะหโดยการคํานวณจากการบันทึกขอมูลในสวนของ สวนการบันทึกแกไขขอมูลสวนบุคคล 
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โดยมีการแสดงผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ คือ ชื่อผูประกอบการ วันที่วิเคราะหขอมูล ผลรวมตนทุน
แปรผัน  ตนทุนผันแปรเฉลี่ย ผลรวมผลผลิต ราคาขายเฉลี่ย ยอดขาย กําไรสวนเกิน ระดับความ
ปลอดภัย(margin of safety) และจุดคุมทุน ซึ่งในสวนการแสดงการวิเคราะหขอมูลนั้นคา   ตาง ๆ ที่
แสดงจะเปลี่ยนแปลงตามการกรอกขอมูลในฟอรมตางๆที่แสดงในเมนูหนาตาง เชน เมื่อกรอกหรือ
เปล่ียนแปลงคาตนทุนแปรผัน จะทําใหสวนการแสดงการวิเคราะหขอมูลในสวน ตนทุนผันแปรเฉลี่ย
กําไรสวนเกิน ระดับความปลอดภัย (margin of safety) และจุดคุมทุน เปล่ียนแปลงไป เปนตน 
 

                        
 
ภาพที่ 10   ตารางแสดงผลการวิเคราะหรวม 
 

สวนบันทึกแกไขและแสดงขอมูลสวนรวมรายตําบล 
สวนบันทึกแกไขและแสดงขอมูลสวนรวมรายตําบลเปนการแสดงขอมูลตางๆ ที่จําเปนที่

สามารถบงชี้ถึงขนาด และลักษณะตางของชุมชนทั้งตําบลรวมทั้งการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ประกอบอาชีพทําลําไยอบแหงได เชน ขนาดจํานวนประชากร พื้นที่การปลูกลําไยทั้งตําบล จํานวน  
ครัวเรือน จํานวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ตนทุนรวมทั้งตําบล การใชสารโปแตสเซียมคลอเรตในสวน
ลําไย การคาดการณผลผลิตลําไยตอไรหรือตอตําบล ผลกําไรหรือผลประกอบการขาดทุนรวมทั้ง
ตําบลรวมถึงราคาขายเฉลี่ยเปนตน 

 

               
 

ภาพที่ 11 สวนหนาตางการบันทึกแกไขและแสดงขอมูลสวนรวมรายตําบล 
 
 

 

ขอมูลแสดงผลการคํานวณ
จากโปรแกรม 

การแสดงขอมูลเปน
ขอมูลรวมรายตําบล 



478                                                 สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
 

สวนคําแนะนําการบริหารจัดการ 
เปนสวนการแสดงผลคําแนะนําในการประกอบการลําไยอบแหงซึ่งไดจากการคํานวณ

เทียบจากคาเฉลี่ยตางๆ จากคาทั้งหมด และคําแนะนําจากการกรอกขอมูลองคประกอบปจจัย
ภายในและองคประกอบปจจัยภายนอก โดยในสวนนี้มีคําแนะนําในสวนตางอยู 3 สวน คือ 

1.   คําแนะนําเกี่ยวกับปจจัยการผลิต 
2.   คําแนะนําเกี่ยวกับผลผลิตและราคา 
3.   คําแนะนาํเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 

 
 
ภาพที่ 12  สวนหนาตางคําแนะนําการบริหารจัดการ 
 

สวนรายงานการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล 
ในสวนรายงาน (report) การแสดงผลการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวยการแสดงผล

การวิเคราะหตางๆ ที่ไดจาการคํานวณของโปรแกรมแสดงเปนรายบุคคลรวมเพื่อใหงายตอการอาน
ขอมูล  ซึ่งสามารถพิมพออกมาเก็บไวแสดงเปนเอกสารประกอบได 

 

 
 

ภาพที่ 13   สวนตัวอยางรายงานแสดงผลการวิเคราะหรวม 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

ในขั้นตอนแรกของการเขียนโปรแกรมบริหารจัดการสําหรับผูประกอบการลําไยอบแหงจาก
ขอมูลพื้นฐานเรื่องปจจัยตางๆ ที่มีผลตอธุรกิจการคาลําไยอบแหงนํามาเขียนโครงสรางโปรแกรมใน
ลักษณะจากโครงสรางที่ไมซับซอนเพื่อการทดลองการใชงานในขั้นตนเพื่อปรับปรุงโปรแกรมหา
ความเหมาะสมของการใชงานโปรแกรม  จนในที่สุดไดโปรแกรมที่มีระบบโครงสรางที่ครอบคลุม
เหมาะสมสําหรับการใชงานไดจริง ซึ่งอุปสรรคในการเขียนโปรแกรมชวงแรกๆ คือ การเชื่อมโยง   ตัว
แปรเขาดวยกัน และการจัดกลุมตัวแปร  เพื่อใหการใชงานโปรแกรมสอดคลองกับหลักความเปนจริง
ของการประกอบธุรกิจลําไยอบแหง  เพื่อใหผูประกอบการสามารถจัดการทางดานการเงิน    ดาน
บริหารจัดการ ดานการผลิต ดานการตลาด รวมทั้งการวิเคราะหขอมูล และการนําเอาผลวิเคราะห
ไปใชในการบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจลําไยอบแหง เมื่อปรับปรุงโปรแกรมในเรื่อง     
โครงสรางจนสมบูรณแลว  จึงมีการตกแตงสวนชวยการใชงาน (accessory) ตางๆ ในโปรแกรม
เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดงายและสะดวกที่สุด ในการทดลองใชงานจริง โดยการกรอกขอมูล
จริงจากผูประกอบการลําไยอบแหงโปรแกรมสามารถใชงานและใหผลในทิศทางที่ดีเหมาะสมกับ
การบริหารจัดการของผูประกอบการลําไยอบแหง 

สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการเขียนโปรแกรมการใชงานในสวนการบริหารจัดการ
นั้น การเขียนโครงสรางโปรแกรม (flowchart) ควรครอบคลุมปจจัยตางๆ ที่มีผลตอผลการทํางาน
ของโปรแกรมกอนใหมากที่สุดเพื่องายตอการปรับปรุงแกไขเพราะเมื่อโครงสรางโปรแกรมไมรัดกุม
จะทําใหการปรับปรุงแกไขในภายหลังทําไดยุงยากและการออกแบบการใชงานของโปรแกรมจะทํา
ไดไมดีเทาที่ควร ดังนั้นการออกแบบโครงสรางโปรแกรมควรใหรัดกุมกับเนื้อหาหรือจุดประสงคของ
การใชงานโปรแกรมใหมากที่สุด 
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