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บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการจัดการรถยนตและระบบเชา

ซ้ือของรานเชียรอนันตยานยนต จังหวัดลําพูน  โดยผูศึกษาไดออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของทางราน  ทําใหสามารถนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึนและ
ยังชวยเปนแนวทางในการตัดสินใจของผูบริหารในการพัฒนาราน 

ระบบการจัดการรถยนตและระบบเชาซ้ือของรานเชียรอนันตยานยนต ประกอบไปดวย
ระบบการทํางานหลัก 8 ระบบไดแก ระบบงานดูแลระบบ ระบบงานขอมูลพื้นฐาน ระบบงาน
ขอมูลรถยนต ระบบงานขอมูลลูกคา ระบบงานซ้ือขายรถยนต ระบบงานเชาซ้ือ ระบบงานการเงิน 
และระบบงานรายงานสารสนเทศ  

ระบบการจัดการรถยนตและระบบเชาซ้ือของรานเชียรอนันตยานยนต  พัฒนาภายใต
การทํางานของระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิกดอตเน็ต
สองพันหา เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ และออกรายงาน โดยใชโปรแกรมคริสตัสรีพอรต  
และใชโปรแกรมเอสคิวแอลเซิรฟเวอรเปนระบบฐานขอมูล 



จ 
 

การประเมินผลระบบสารสนเทศใหมนี้ ทําโดยใชแบบสอบถามจากกลุมผูใชงานระบบ 
5 คน ไดแก ผูดูแลระบบ 1 คน พนักงานฝายจัดซ้ือ 1 คน พนักงานสินเช่ือ 1 คน พนักงานฝาย
การเงิน 1 คน และผูจัดการ 1 คน โดยผลการประเมินท่ีไดพบวาระดับความพึงพอใจมีคา 3.92 การ
แปลผลอยูในระดับมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก หมายถึงระบบสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชงานไดเปนอยางดีและตรงกับความตองการของผูใชงานระบบ  
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ABSTRACT 

 
The objective of this independent study is to develop management software for 

Chiananan Yanyon shop, Lumphun Province, “Product Management and Hire Purchase System.” 
This research expects to increase efficiency of working process and make the best benefit of data 
to support the manager’s decision. The new system is divided into 8 sub systems: Administrator 
System, General Information System, Ordering System, Car Information System, Customer 
Information System, Purchase-Sold car Information System, Hire Purchase System, Finance 
Reporting System and Management Information System. 

This software development was developed by using Windows XP Operating System. The 
Microsoft Visual Basic .Net 2005 program was used as the tool for development of application. 
The Crystal Report program was used for generate the report. Moreover, the Microsoft SQL 
Server 2005 was used as the Database Management System. 
 In this research, the new system has been evaluated from 5 end-users. Administrator, 
Raw-material officers, Credit Authority, Accountant and Manager of Chiananan Yanyon shop. 
The results reveal that the majority of sampling shows their satisfaction on the project at 3.92, 
which means the new system is more efficient and serve the user needs. 


