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บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการราน ส.อะไหล 

จังหวัดเพชรบูรณ มีวัตถุประสงคเพื่อ การจัดการระบบคลังสินคาท่ีอยูในเอกสารใหเปล่ียนมาอยูใน
ระบบของฐานขอมูลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและออกรายงาน  โดยผูศึกษาได
ออกแบบและพัฒนาระบบเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของทางรานคา ทําใหสามารถนําขอมูล
มาใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึนและยังชวยเปนแนวทางในการตัดสินใจของผูบริหารในการพัฒนา
รานคา อีกท้ังยังเปนแนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตได 

ระบบสารสนเทศของราน ส.อะไหล  พัฒนาภายใตการทํางานของระบบปฏิบัติการ
วินโดวส 7 โดยใชโปรแกรมพาวเวอรบิวเดอรสิบสอง เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ และออก
รายงาน และใชโปรแกรมออราเคิลเอกซอีเปนระบบจัดการฐานขอมูล 
 การทํางานหลักของระบบแบงผูใชออกเปน 3 สวนคือ ผูดูแลระบบ พนักงานและผูบริหาร 
สวนผูดูแลระบบ สามารถจัดการขอมูลตางๆ ในฐานขอมูล จัดการผูใชในระบบและขอมูลพื้นฐาน
ท่ัวไป สวนพนักงานมีสิทธิเขาถึงขอมูลตามขอบเขตหนาท่ีของงาน สวนผูบริหารสามารถเรียกดู
รายงานท่ีเกิดจากขอมูลในระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจตางๆ 
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การประเมินผลระบบสารสนเทศใหมนี้ ทําโดยใชแบบสอบถามจากกลุมผูใชงานระบบ 7 
คน ไดแก ผูดูแลระบบ 1 คน พนักงาน 4 คน และผูบริหาร 2 คน โดยผลการประเมินท่ีไดพบวา
ระดับความพึงพอใจมีคา 3.90 การแปรผันอยูในระดับมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก นั่นคือ
ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดีและตรงกับความตองการของ
ผูใชงานระบบ  
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ABSTRACT 

 
The independent study entitled of “ Development of Management Information System 

for The S.Alai Shop in Petchabun ” aim to manage a document into a form of inventory. The 
database management system can check, update and print report of inventory quickly. The main 
purpose of this issue is to increase efficiency of a working process, make benefit of data and 
support for manager’s decision and future development of program. 

The Information System for S.Alai Shop has been developed under Windows 7 
Operating System. The Power Builder 12.0 program is used as the tool for development of 
application and report. Oracle Xe is used as the Database Management System. 

The system’s user is divided into 3 groups : administrator, officers and manager. 
Administrators can manage the basic data, database and users management. Officers can use only 
software’s functions which associate to them. Managers can view all reports for decision making. 
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The new system has been evaluated by using questionnaire which given to 3 users; 1 
administrator, 4 officers and 2 managers. The result of the study is 3.90. It means that the new 
system is more efficient and totally responded to the users than the previous system and the users 
are satisfied with new system. 


