
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอองคกร และหนวยงานที่
ประกอบธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันดานการตลาดสูง ทําให
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญมากสําหรับการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางออม 
เชน การจัดการขอมูล การประชาสัมพันธ เปนตน เพื่อใหการบริหารจัดการมีความไดเปรียบทาง
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น จึงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในธุรกิจทางดานการจัดการระบบ
ฐานขอมูล  เพื่อสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ การประกอบการตัดสินใจใน
ดานตางๆ ของธุรกิจใหดียิ่งขึ้น 

บริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด เปนบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายสินคาไอที และ
พัฒนาขอบเขตความสามารถในการใชงานอุปกรณไอทีใหมๆ โดยจะเนนสินคาทางดานเครื่องชวย
งานสวนบุคคลแบบดิจิทัลหรือพีดีเอ(Personal digital assistants : PDA) และอุปกรณเสริมเปนหลัก  
โดยบริษัทมีสาขาอยู 2 แหงคือ ช้ัน 3 ของศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรตพลาซาเชียงใหม และหนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สินคาทั้งหมดมีมากกวา 1,500 รายการ แตยังไมมีระบบการจัดการรานที่มี
ประสิทธิภาพ  การบริหารและการสั่งซื้อสินคา จะอาศัยจากความคาดเดาจากปริมาณการซื้อของ
ลูกคาจากใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงการจัดการดานการซื้อขายสินคา ยังเปนการจดบันทึกลงในกระดาษของ
แตละสาขา เมื่อลูกคาตองการใบกํากับภาษี จะตองมีการติดตอทางโทรศัพทกับอีกสาขาเพื่อ
ตรวจสอบวาเลขที่ใบกํากับภาษีถึงเลขที่เทาไร จึงทําใหการจัดการรานเกิดความยุงยากขึ้น จากการที่
มีการจดบันทึกการขายลงในกระดาษทําใหการจัดการสินคาคงคลังจึงเกิดความลาชา ขาดความ
แมนยําตามไปดวย  ทางดานสมาชิกของทางราน ไดมีการจัดเก็บขอมูลสมาชิกอยูในระบบ
ฐานขอมูล  ซ่ึงเปนระบบที่สามารถใชงานไดเพียงสาขาเดียว  ไมสามารถที่จะเชื่อมตอขอมูลสมาชิก
ของสาขาทั้ง 2 แหงได  ทําใหตองถายโอนขอมูลไปมาระหวาง 2 สาขาอยูเปนประจํา ทําใหการ
ใหบริการสมาชิกเกิดความยุงยาก จากปญหาดังกลาว จึงมีความจําเปนในเปลี่ยนแปลงระบบการ
จัดการของบริษัท  โดยมีการนําเทคโนโลยีเขามาใช เพื่อดําเนินการใหการจัดการของบริษัทมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  อันจะกอใหเกิดกลยุทธของทางบริษัทในการแขงขันกับคูแขงในธุรกิจ
เดียวกัน 
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ในการศึกษาจะเนนเรื่องการวิเคราะหการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยมีการ
ออกแบบพัฒนาฐานขอมูลของสินคา รวมไปถึงการออกแบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เพื่อใหครอบคลุมธุรกิจทั้ง 2 สาขา  เชน  การรับสินคาและการคืนสินคากับผูจําหนาย การขายสินคา
และการรับคืนสินคาจากลูกคา ระบบสมาชิกของลูกคา เปนตน ซ่ึงผลที่คาดวาจะไดรับ จะเปน
ขอมูลการขาย  ยอดขาย  เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจสั่งซื้อสินคาและการจัดการของบริษัท 
และใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบอื่นๆ ตอไป  

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
 

1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1.3.1 ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
1.3.2 เปนแนวทางในการพัฒนาระบบการจดัการรานใหผูที่สนใจตอไป 

 
1.4 แผนดาํเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนการดําเนินการ 
1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานของบริษัท พรอมทั้งปญหาใน

การทํางานปจจุบัน 
2) วิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของบริษัท 
3) ออกแบบฐานขอมูลและออกแบบสวนติดตอผูใชงาน 
4) พัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัท 
5) ทดสอบระบบสารสนเทศที่ไดพัฒนาขึ้น 
6) ติดตั้งระบบสารสนเทศใหกับบริษัท 
7) ประเมินความถูกตองและความตองการของระบบสารสนเทศ 
8) จัดการเอกสารประกอบการใชงานระบบสารสนเทศ 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 
1) ขอบเขตดานผูใชงาน 

(1) ระดับผูบริหาร ไดแก เจาของบริษัท หรือผูที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานภายใน
แตละสาขา  
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(2) ระดับพนักงาน ไดแก พนักงานในฝายตางๆ เชน ฝายขายและการตลาด  ฝาย
จัดซื้อ เปนตน 

(3) ระดับผูดูแลระบบ ไดแก ผูที่ทําหนาที่ในการนําขอมูลเบื้องตนเขาสูระบบ 
รวมถึงการกําหนดสิทธิ์ใหผูใชในแตละระดับ 

2) ขอบเขตดานระบบงาน 
(1) ระบบการจดัการขอมูล 

สามารถจัดการขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับบริษัท ไดแก ขอมูลบริษัท ขอมูล
ประเภทสินคา ขอมูลยี่หอสินคา  ขอมูลหนวยนับ ขอมูลพนักงาน  

(2) ระบบจัดซื้อสินคา 
• สามารถเรียกดู บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลสินคา 

• สามารถเรียกดู บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลผูจําหนาย 

• สามารถตรวจสอบราคาสินคาของผูจําหนายแตละราย 

• สามารถบันทึกขอมูลการจัดซื้อสินคา 

• สามารถพิมพใบจัดซื้อสินคา 

• สามารถจัดการขอมูลการรับสินคากับผูจําหนาย 

• สามารถจัดการขอมูลการคืนสินคากับผูจําหนาย 
  (3) ระบบคลังสินคา 

• สามารถตรวจสอบขอมูลสินคาในคลัง 

• สามารถกําหนดจดุสั่งซื้อของสินคา 

• สามารถตรวจสอบสินคา ณ จุดสั่งซื้อ 

• สามารถยายสินคาจากคลังสินคาหนึ่งไปยังอีกคลังสินคาหนึ่ง 
 (4)  ระบบขายสินคา 

• สามารถเรียกดู บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลลูกคา 

• สามารถเรียกดู บันทึก แกไข และคนหาขอมูลการขายสินคา 

• สามารถเรียกดู บันทึก และแกไขขอมูลการรับเปลี่ยนสินคาจากลูกคา 

• ตรวจสอบสินคาในคลังในแตละสาขา 

• สามารถตัดจํานวนสินคาในคลังสินคา 

• สามารถพิมพใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 
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 (5)   ระบบการออกรายงาน 

• รายงานจํานวนสินคาที่มีอยูในคลังสินคาทั้ง 2 สาขา 

• รายงานสินคาเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ 

• รายงานสินคาที่มีการยายคลังสินคา 

• รายงานการรับสินคากับผูจําหนาย 

• รายงานการคืนสินคากับผูจําหนาย 

• รายงานการขายสินคาตอ วัน/เดือน/ป 

• รายงานสินคาที่มียอดขายสูงสุด ตอวัน/เดือน/ป 

• รายงานการเปลี่ยนสินคาของลูกคา 
 

1.4.3 วิธีการศึกษา 
1) การเก็บรวบรวมขอมูล 

(1) เก็บรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูใชงานคือ เจาของบริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด ทั้ง 2 สาขา  และพนักงานในราน  เกี่ยวกับขอมูลของสินคาแตละประเภท 
การขาย รวมถึงการจัดการสินคาในคลังสินคา  เปนตน 

(2) สังเกตการทํางานภายในราน  วิธีการใหบริการลูกคา  การขายสินคา  เปนตน 
(3) เอกสารที่ใชในการศึกษา เชน ขอมูลรายละเอียดของสินคา แบบฟอรม

ตรวจสอบคลังสินคา ใบเสร็จรับเงิน เปนตน 
2) วิเคราะห ออกแบบ และสรางระบบฐานขอมูล 
3) พัฒนาระบบสารสนเทศ 
4) ทดลองการใชงานโดยพนักงานในแผนกตางๆ โดยทําควบคูไปกับระบบเดิม 
5) ทาํการประเมินผลการทดลอง และแกไขขอบกพรอง 
6) จัดทําคูมือการใชงานระบบ 

 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1.5.1 ฮารดแวร (Hardware) 
1) คอมพิวเตอรมีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) Core 2 Duo  1.8 GHz 
2) หนวยความจําหลัก(RAM) ขนาด 1 GB 
3) อุปกรณบันทกึขอมูล(HDD) ขนาด 120 GB 
4) หนาจอแสดงผล(Monitor) 17 นิ้ว 
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1.5.2 ซอฟตแวร (Software) 
1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวเอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 
2) เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต อโดบี มาโครมีเดีย ดรีมวีพเวอร 8 (Adobe Macromedia  

Dreamweaver 8) 
3) เครื่องมือพัฒนากราฟฟก อโดบี โฟโตชอป ซีเอสทู (Adobe  Photoshop CS2) 
4) ระบบจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) 
5) เว็บเซิฟเวอร อาปาเช (Apache) 
6) โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP)  
7) โปรแกรมเชื่อมตอฐานขอมูลพรีเมียมซอฟต นาวิแคท (PremiumSoft NaviCat) 
8) โปรแกรมเชื่อมตอฐานขอมูล มายเอสคิวแอล-ฟรอนท (MySQL-Front) 
9) เว็บบราวเซอร ไมโครซอฟตอินเทอรเน็ตเอก็ซโพลเรอร เวอรช่ัน 6.0 
10) เครื่องมือในการจัดทําเอกสารไมโครซอฟทออฟฟศ 2003 (Microsoft Office 2003) 

 
 

1.6 นิยามศัพท 
การจัดการสินคา  หมายถึง  การจัดการสินคาที่อยูในรานทั้ง 2 สาขา ทั้งสินคาที่เปนแบบซื้อ

มาขายไป  หรือสินคาที่อยูในคลังสินคา 
 

1.7 สถานที่ท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1.7.1 บริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด เลขที่ 2 ช้ัน 3 หอง 370/2  เซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา    ถนน

มหิดล  ตําบลหายยา  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 50100 
1.7.2 บริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด  สาขาหนามหาวิทยาลัยเชียงใหม  99/92  ถนนหวยแกว  

ตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50200 
1.7.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัย(โครงการพิเศษ)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 1.7.4 สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 


