
 
 

 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
การคนควาแบบอิสระเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการราน ส.อะไหล 

จังหวัดเพชรบูรณ ศึกษาและคนควาข้ึนมาโดยมีเหตุจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของทาง
ราน ส.อะไหล ดังนี้ 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงคของการศึกษา 
- ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
- แผนดําเนินการขอบเขต และวิธีการศึกษา 
- สถานท่ีท่ีใชดําเนินการศึกษา และรวบรวมขอมูล 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน ไมวาจะ
เปนการดําเนินงานท้ังภาครัฐและเอกชน การศึกษา การประกอบธุรกิจตางๆ ไดมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยในการจัดการและบริหารงานดานตางๆ ซ่ึงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
นี้ไดเขามาเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการและระบบสารสนเทศในธุรกิจเปนอยางมาก รวมไปถึง
ธุรกิจซ้ือขายจําเปนตองมีการปรับตัวเองในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการระบบ
สารสนเทศในหนาท่ีงานตางๆของธุรกิจ เพื่อชวยใหธุรกิจอยูรอด มีความไดเปรียบทางการแขงขัน 
และสรางความเช่ือถือใหลูกคา ดังนั้นในการบริหารระบบคลังสินคาท่ีดียอมชวยในการควบคุม
สินคาคงคลังไมใหมีมากหรือนอยเกินไป ซ่ึงทําใหเราสามารถลดตนทุนการจัดเก็บสินคาได   จึง
นับวาเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจเนื่องจากเราสามารถนําเงินท่ีตองลงทุนในการจัดเก็บ
สินคาเกินจําเปน เราสามารถนําเงินทุนนั้นไปดําเนินการพัฒนาการจัดการสวนอ่ืนๆภายในบริษัทให
เจริญกาวหนาหรือไดผลดีกวาท่ีจะนําเงินไปลงทุนในการเก็บสินคาเกินความจําเปน      องคกร
สามารถนําระบบสินคาคงคลังมาชวยในการจัดการระบบสินคาคงคลังเพื่อใหการทํางานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ราน ส.อะไหล เปนรานจําหนายสินคาอะไหลรถไถ ต้ังอยูในอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ธุรกิจของรานเร่ิมตนมาจากธุรกิจของครอบครัวท่ีทําสืบทอดตอกันมานาน 20 ป มีสินคา 
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มากกวา 1,000 รายการ ยอดขายเฉล่ียป พ.ศ. 2550  ประมาณ 700,000 บาทตอเดือน จากรานคาเล็กๆ
ในอดีตท่ีคาอะไหลรถไถเพียงไมกี่ประเภท แตในปจจุบันรานไดเจริญเติบโต เนื่องจากการคาท่ีมี
ความซ่ือสัตย และราคาท่ีเปนมิตรนั่นเอง ทําใหรานมีท้ังลูกคาเกา และลูกคาใหมเพิ่มข้ึน ความ
ตองการสินคาจึงมีมาก ในบางคร้ังเกิดปญหาอะไหลขาดไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาได นับวาเปนปญหาของธุรกิจอยางมากจากการวิเคราะหลักษณะการดําเนินงานของราน 
พบวาการจัดเก็บขอมูลตางๆไมวาจะเปนขอมูลสินคาขอมูลลูกคา มีการจัดเก็บโดยใชสมุดบันทึก 
การคนหาขอมูลเกิดความลาชา ใบเสร็จรับเงินและเอกสารตางๆไมไดจัดการอยางเปนระบบ การ
ตรวจสอบสินคาทําไดลําบากเน่ืองจากไมไดมีการบันทึกการเคล่ือนไหวของสินคาท่ีเพิ่มข้ึน หรือ
ลดลงการตรวจสอบสินคาในคลังตองใชเวลานาน ขาดการจัดการคลังสินคาท่ีเปนระบบ 

โดยการจัดการและส่ังซ้ือสินคาของรานเปนไปตามการคาดเดาปริมาณการขายในอนาคต 
ทําใหเกิดปญหาในการส่ังซ้ือสินคา หากมีการแสดงแนวโนมของยอดการจําหนายสินคาจะทําให
สามารถจัดการสินคาในคลังไดเปนอยางดี ในดานการออกใบเสร็จรับเงินใหลูกคานั้นตอง
ตรวจสอบ และจัดทําเปนเวลานาน มีความยุงยากในการตรวจสอบ รวมท้ังตองใชเวลาในการจัดทํา
สรุปรายรับรายจายประจําวัน และเช็คสินคาในคลังทุกวัน ทําใหประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจยังไม
ดีเทาท่ีควร เนื่องจากเจาของธุรกิจตองเขาไปมีบทบาท และตองตัดสินใจในการจัดการกิจกรรมทาง
ธุรกิจประจําวันท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นเจาของธุรกิจจึงตองการระบบสารสนเทศ ท่ีชวยใหระบบบริหาร
จัดการของรานเปนไปอยางรวดเร็วและแมนยํา สามารถตอบสนอง และใหบริการลูกคาไดตรงตาม
ความตองการ ผูศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการราน ส.อะไหล เพื่อ
ชวยลดปญหาดานการจัดการ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานของธุรกิจให
ดียิ่งข้ึน  

ในการศึกษาจะเนนเร่ืองการวิเคราะหการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยมีการ
ออกแบบพัฒนาฐานขอมูลของสินคา รวมไปถึงการออกแบบฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
เพื่อใหครอบคลุมธุรกิจ เชน การรับสินคา และการคืนสินคากับผูจําหนาย การขายสินคา และการรับ
คืนสินคาจากลูกคา ระบบสมาชิกของลูกคา เปนตน ซ่ึงผลที่คาดวาจะไดรับ จะเปนขอมูลการขาย 
ยอดขาย เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคา และการจัดการของบริษัท และใชเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบอ่ืนๆ ตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการราน ส.อะไหล จังหวัด เพชรบูรณ 
1.2.2 เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสินคาราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ 

 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1.3.1 ไดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ 
1.3.2 ไดฐานขอมูลสินคาราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ 
1.3.3 เปนแนวทางในการพฒันาระบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม เชน ระบบสารสนเทศทางบัญชี เปนตน 

 
1.4 แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนการดําเนินการ 
1.4.1.1 ศึกษาคนควา เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหออกแบบระบบ 

 1)  ศึกษาข้ันตอนการทํางาน  
2)  ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา 
3)  ศึกษาเทคโนโลยีท่ีตองใชในการพัฒนา 

1.4.1.2 วิเคราะหปญหา และแนวทางการแกไข 
1.4.1.3 ออกแบบระบบจัดการสินคา 

1) ออกแบบการทํางานของระบบ 
2) ออกแบบขอมูลเขาสินคา และขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
3) ออกแบบรายงาน 
4) ออกแบบฐานขอมูลสินคา 

1.4.1.4 พัฒนาโปรแกรมสําหรับจัดการสินคาคงคลัง 
1.4.1.5 ทดสอบและปรับปรุงแกไข 
1.4.1.6 ติดต้ังและทดสอบการใชงานระบบการจัดการสินคาคงคลัง 
1.4.1.7 ประเมินผลของระบบ 
1.4.1.8 จัดทําคูมือประกอบการใชงานและเอกสารประกอบ 
 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 
 สามารถรวบรวมขอมูลท่ีจะนํามาทําการพัฒนาโปรแกรม โดยแบงออกเปนขอบเขตดาน
ระบบงาน และขอบเขตดานขอมูลไดดังนี้ 
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 1.4.2.1 ขอบเขตดานผูใช 
 สามารถแบงผูใชไดเปน 3 ระดับ แบงตามหนาท่ีและลักษณะงาน ไดดังนี้ 

1) ระดับผูดูแลระบบ กําหนดสิทธิการใชงานของพนักงาน ดูแลขอมูลเร่ิมตนเกี่ยวกับ
สินคา 

2) ระดับผูบริหาร ไดแก ผูบริหารของราน ซ่ึงทําหนาท่ีตรวจสอบ และควบคุม
คลังสินคา ตรวจสอบขอมูลเพื่อประสานงานกับบริษัทตัวแทนจําหนาย และลูกคา 
ตรวจสอบรายไดประจําวัน และรายงานเพ่ือการวิเคราะหการจัดการคลังสินคาตางๆ 

3) ระดับพนักงาน ไดแก พนักงานของรานมีหนาท่ีทํางานท่ัวไปของราน เชน บันทึก
ขอมูลลูกคา ขายสินคา รับชําระเงิน ตรวจสอบสินคาในคลัง ตรวจรับสินคาจาก
บริษัทตัวแทนจําหนาย ออกใบเสร็จรับเงิน ออกรายงานตางๆ เปนตน 

 1.4.2.2 ขอบเขตดานระบบงาน 
1) ระบบขอมูลพื้นฐานระบบ 

• สามารถกําหนดขอมูลเร่ิมตนเกี่ยวกับสินคา ประเภทสินคา ลูกคา บริษัท
ตัวแทนจําหนาย เปนตน 

2) ระบบส่ังซ้ือสินคา 
• สามารถบันทึกขอมูลของบริษัทตัวแทนจําหนาย 

• สามารถเรียกดูและแกไขขอมูลตางๆของบริษัทตัวแทนจําหนาย 

• สามารถบันทึกใบส่ังซ้ือสินคา 

• สามารถตรวจรับสินคาตามใบส่ังซ้ือ 

• สามารถปรับปรุงสินคาท่ีไดรับแลว 

• สามารถชําระเงินคาสินคาตามใบส่ังซ้ือ 

• สามารถตรวจสอบรายการส่ังซ้ือท่ียังไมไดชําระเงิน 

• สามารถพิจารณาการส่ังซ้ือจากยอดขายสินคา 
3) ระบบคลังสินคา 
• สามารถเพ่ิม ลบและแกไขสินคาในคลัง 

• สามารถตรวจสอบสินคาคงเหลือในคลัง 

• สามารถตรวจสอบรายการสินคาท่ีตองส่ังซ้ือ 

• สามารถกําหนดจุดส่ังซ้ือของสินคาแตละชนิด 

• สามารถแจงเตือนการส่ังซ้ือสินคาเม่ือสินคาถึงจุดส่ังซ้ือ 
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4) ระบบขายสินคา 
• สามารถบันทึกขอมูลลูกคาท้ังลูกคาเงินสดและเงินเช่ือ 

• สามารถเรียกดูและแกไขขอมูลตางๆของลูกคา 

• สามารถตรวจสอบ และคนหาสินคา 

• สามารถขายสินคา ระบุสวนลด ภาษี และของแถม 

• สามารถแจงเตือนเม่ือลดราคาตํ่ากวาทุน 

• สามารถแจงเตือนเม่ือซ้ือสินคาตามกําหนดแลวไดของแถม 

• สามารถรับคืนสินคาจากลูกคา 

• สามารถตัดสต็อกสินคาท่ีขายไปแลว 
5) ระบบการเงิน 

• สามารถตรวจสอบยอดชําระ ยอดคางชําระของลูกคาแตละราย 

• สามารถพิมพและตรวจสอบการออกใบวางบิล 

• สามารถพิมพใบเสร็จรับเงิน 

• สามารถออกรายงานลูกคาท่ียังไมไดวางบิล 

• สามารถออกรายงานคางชําระของลูกคา 

• สามารถออกรายงานงบกระแสเงินสด 

• สามารถออกรายงานตนทุนแยกตามประเภทสินคาประจําวัน ประจําเดือน 
ประจําป 

• สามารถออกรายงานผลกําไรแยกตามประเภทสินคาประจําวัน ประจําเดือน 
ประจําป 

• สามารถออกรายงานสรุปรายรับรายจายประจําวัน ประจําเดือน และประจําป 
6) ระบบสนันสนุนการบริหารจัดการ 

• สามารถวิเคราะหแนวโนมยอดขายสินคารุนใดแบบใดเปนท่ีนิยม 

• สามารถวิเคราะหแนวโนมการส่ังซ้ือสินคา 

• สามารถวิเคราะหแนวโนมยอดขายเพื่อเปรียบเทียบการเพ่ิมหรือลด ระหวาง
เดือน และไตรมาส 
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7) ระบบรายงาน 

• สามารถออกรายงานสินคาเม่ือถึงจุดส่ังซ้ือ 

• สามารถออกรายงานรายละเอียดลูกคา 

• สามารถออกรายงานสินคาท่ีไมมีการเคล่ือนไหวตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

• สามารถออกรายงานคลังสินคา เพื่อเปนแนวทางในการจัดการคลังสินคา 

• สามารถออกรายงานการจําหนาย เพื่อดูแนวโนมของการจําหนายสินคา ซ่ึงทํา
ใหวางแผนการจัดการรานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• สามารถออกรายงานเปรียบเทียบการซื้อของลูกคาประจําเดือน และประจําป 
เพื่อนําไปตัดสินใจในการสงเสริมการขายหรือใหสวนลดได 

 1.4.2.3 ขอบเขตดานขอมูล 
 ดานขอบเขตของขอมูล และผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก 

1) สินคาในราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ 
2) มีลูกคา 2 ประเภทไดแก ลูกคาท่ัวไป และลูกคาประจําท่ีมีการเก็บขอมูลไว  ซ่ึงแบง

ได ดังนี้ 

• ลูกคาท่ัวไป 

• ลูกคาประจํา 
3) โดยมีผูใหขอมูลและทดสอบโปรแกรม ซ่ึงเปนเจาของรานและพนักงานของราน 

1.4.3  วิธีการศึกษา 
 สามารถเก็บรวบรวมขอมูลตางๆของราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณไดโดยแบงเปน
ข้ันตอน ดังนี้ 

1.4.3.1 สามารถเก็บรวมรวมขอมูลตางๆ ของราน ส.อะไหลไดโดยการสอบถาม
ลักษณะงานท้ังหมดของรานในปจจุบัน จากผูบริหารของราน ไมวาจะเปน
ขอมูลสินคาท้ังหมดภายในราน การจัดหมวดหมูสินคา การต้ังราคาสินคา เปน
ตน 

1.4.3.2 ศึกษาเอกสารตางๆ ของรานท่ีใชในการดําเนินงาน เพื่อนําไปเปนแนวทาง
ประกอบการออกแบบระบบ และเปนตัวอยางในการจัดทํารายงาน 

1.4.3.3 สอบถามปญหาในการดําเนินธุรกิจของราน  เพื่อนํามาวิ เคราะหระบบ
สารสนเทศท่ีตองการนํามาใชในการแกปญหา และชวยในการบริหารจัดการ
ใหแกราน 
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1.4.3.4  ออกแบบระบบจัดการสินคาคงคลังโดยการใชผังการไหลของขอมูล (Data 
Flow Diagram - DFD) 

1.4.3.6  พัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษาพาวเวอรบิวเดอรสิบสอง (PowerBuilder 12) 

1.4.3.7  พัฒนาโปรแกรมโดยใชระบบฐานขอมูลออราเคิล เอกซอี (Oracle XE) 
1.4.3.8  ทดสอบการใชงาน และประเมินระบบ 
 

1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1.5.1  ฮารดแวร ไดแก 

1.5.1.1 สําหรับเคร่ืองแมขาย (Server) เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค รุนอินเทล คอรทู ดูโอ 
(Intel Core2 duo)  อุปกรณบันทึกผล (Hard Disk) ขนาด 320 กิกะไบต  
หนวยความจํา (RAM) ขนาด 4 กิกะไบต  หนาจอแสดงผล(Monitor) 14 นิ้ว 

1.5.1.2 สําหรับเคร่ืองลูกขาย (Client) เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค รุนอินเทล คอรทู ดูโอ 
(Intel Core2 duo)  อุปกรณบันทึกผล (Hard Disk) ขนาด 320 กิกะไบต  
หนวยความจํา (RAM) ขนาด 4 กิกะไบต  หนาจอแสดงผล(Monitor) 14 นิ้ว 

1.5.1.3 เคร่ืองพิมพ 
1.5.2  ซอฟตแวร  

1.5.2.1  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดว 7 (Microsoft Windows 7) 
1.5.2.2  โปรแกรมพาวเวอรบิวเดอร 12 (PowerBuilder 12) ใชในการพัฒนาระบบ 
1.5.2.3  โปรแกรมออราเคิล เอกซอี (Oracle XE) 
1.5.2.4  โปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ 2007 (Microsoft Office 2007)  
1.5.2.5  โปรแกรมสนับสนุนอ่ืนๆ ในการดําเนินงานอาจมีโปรแกรมอื่นๆ ตามความ

จําเปน เชน โอเพ็นออฟฟศ 
 

1.6  สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1.6.1  ราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ 
1.6.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.6.3  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


