
บทท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันความจําเปนของการใชรถยนตไดกลายเปนปจจยัท่ี 5 นอกเหนือจากปจจัยท่ีมี
ความจําเปนของมนุษยไปแลว ไมวาจะเปนประโยชนดานการประกอบอาชีพและการเดินทางท่ัวไป 
เม่ือดูจากการจดทะเบียนอยางเปนทางการท่ัวประเทศประมาณ 19 ลานคันตลอดระยะเวลา 3 ปท่ี
ผานมา มีการจดทะเบียนรถยนตทุกชนิดแตละป เฉล่ียปละ 670,000 รวมเทากับวามีรถใหมอายุสาม
ปอยูบนทองถนนประมาณ 2,010,000 คัน หรือเทากับวามีรถยนตเกาท่ีมีอายุเกินสามปวิ่งอยูบนทอง
ถนนกวา 16,000,000 ลานคัน การซ้ือขายรถยนตใชแลวหรือท่ีเรียกกันวารถยนตมือสองในแตละป
จึงมีมูลคามหาศาล จากสถิติของกรมการขนสงทางบก สถิติของการจดทะเบียนรถยนตนั่งสวน
บุคคลไมเกินเจ็ดคน และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล ในจงัหวัดเชียงใหมและลําพูน มีตัวเลขของการ
เพิ่มจํานวนข้ึน ดังตัวเลขจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ตามตาราง 1.1 และ 1.2 
 
ตาราง 1.1 จํานวนรถยนตท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต จําแนกตามปรเภท พ.ศ.2545-
2549 ในจังหวดัลําพูน 

ประเภทรถ 2545 2546 2547 2548 2549 

รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกนิ 7 คน 9,971 10,466 10,456 13,084 12,613 

รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน 2,179 2,131 1,777 2,519 2,079 

รถบรรทุกสวนบุคคล 47,982 47,961 43,788 53,808 47,949 

 
ตาราง 1.2 จํานวนรถยนตท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต จําแนกตามปรเภท พ.ศ.2545-
2549 ในจังหวดัเชียงใหม 

ประเภทรถ 2545 2546 2547 2548 2549 

รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกนิ 7 คน 5,092 6,232 6,861 6,778 6,572 

รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน 373 310 236 212 212 

รถบรรทุกสวนบุคคล 3,757 4,577 5,671 5,661 5,048 
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 จากตาราง1.1 และ 1.2 แสดงใหเห็นถึงการท่ีรถยนตมือสองหมุนเวยีนอยูในตลาดมาก
ข้ึนอยางตอเนือ่ง ทําใหซัพพลายรถยนตมือสองมีมากข้ึนตาม จึงเปนปจจยัท่ีทําใหผูประกอบการ
ตองทางปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะความชัดเจนในการดําเนนิ
ธุรกิจและการทําใหกจิการสามารถแขงขันทามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในยุคปจจุบัน การ
สรางความนาเช่ือถือในธุรกิจรวมไปถึงการสรางความไดเปรียบทางดานการแขงขันดานตางๆ ไมวา
จะอยางไรก็ตามทางเลือกของผูซ้ือรถยนตมือสองก็ยังคงใหความสําคัญกับผูประกอบการที่มี
มาตรฐานและมีศักยภาพ การรับจัดไฟแนนซก็เปนสวนหนึ่งและเปนสวนสําคัญท่ีจะสรางความ
เช่ือม่ันใหกับลูกคา  
 
  รานเชียรอนันตยานยนตทําธุรกิจเกีย่วกับการ ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน รถยนตมือสอง และ
รับจัดไฟแนนซ โดยดําเนินธุรกิจมามากกวา 15 ป มีผลประกอบการเฉล่ีย ในการขายตอเดือน
ประมาณ 15 คันตอเดือน โดยต้ังอยูท่ี 192/1 หมู 1 ต.เหมืองงา อ.เมือง จ.ลําพูน  ซ่ึงเดมิทีนั้นทางราน
เชียรอนันตยานยนตไมมีระบบคอมพิวเตอรใด ๆ มาชวยในการจดัการ จะจดัเก็บอยูในรูปแบบของ
เอกสารเทานัน้ อาจจะทําใหเกิดความผิดพลาดจากการทํางานไดงาย จากการเพิ่มข้ึนของลูกคาทําให
ระบบการจัดเก็บเอกสารมีจาํนวนมากทําใหยากแกการคนหาขอมูลเกิดความลาชาในการทํางานและ
เอกสารสูญหาย การดูประวติัการชําระเงินของลูกคากรณีท่ีขาดการชําระคางวด การคิดคาปรับกรณี
ชําระลาชา ทําใหเกิดความเสียหายในธุรกจิตามมา 
  จากปญหาดังกลาวผูจัดทําโครงการไดเล็งเห็นถึงปญหาและความสําคัญของการ
ดําเนินธุรกจิภายใตภาวการณแขงขันท่ีรุนแรง ถามีการพัฒนาระบบการจัดการรถยนตและระบบเชา
ซ้ือ เพื่อใหเปนมาตรฐานท่ีชัดเจน สรางความเช่ือม่ันและความไดเปรียบทางดานการแขงขัน อีกท้ัง
เปนสวนสําคัญท่ีชวยในการประกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนตอการตัดสินใจในการลงทุนทางธุรกิจใน
อนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการรถยนตและระบบเชาซ้ือรานเชียรอนันตยานยนต สําหรับ
ใชในการจัดซ้ือ จัดเชารถยนต 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
  1) ไดระบบระบบจัดการรถยนตและระบบเชาซ้ือรานเชียรอนันตยานยนต โดยแบง
ออกเปนระบบงานยอยดังนี ้
    • ระบบการจดัการรถยนต 
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    • ระบบการเชาซ้ือ 
  2)  สามารถแกไขปญหาเร่ืองการจัดเก็บขอมูลท่ีไมเปนระเบียบ  
  3)  ชวยในการตัดสินใจในการลงทุน  
  4)  ลดเวลาในการคนหาขอมูล  
  5)  ลดปญหาขอผิดพลาดในการดําเนนิธุรกิจ 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

  1) ระบบตรวจสอบสิทธิการใชงาน 
 •  บันทึก แกไขรายละเอียดผูใช 
 •  จํากดัสิทธ์ิในการใชงานของผูใชแตละราย 

  2) ระบบจัดการสินคา 
 •   สามารถจัดเก็บขอมูลของรถ 
 •   สามารถบันทึกคาใชจายของรถแตละคัน 
 •  รายงานจาํนวนเงินลงทุนท้ังหมดท่ีลงทุนไป 
 •   สามารถออกรายงานฉลากสินคารถยนตมือสอง 
     3)  ระบบงานซ้ือ 
 •  สามารถจัดเก็บขอมูลผูซ้ือได 
 •  สามารถทําสัญญาซ้ือขายระหวางทางรานกับผูซ้ือ 
                      4)  ระบบงานขาย 
 •  สามารถจัดเก็บขอมูลผูขาย 
 •  สามารถทําสัญญาซ้ือขายระหวางทางรานกับผูขาย 
 •   รายงานสรุปยอดขายรถเปนรายเดือน ไตรมาส ป 
 •  รายงานสรุปยอดขายแยกตามประเภทรถ 
 •  รายงานสรุปยอดกําไรของรถแตละคัน 
 •  บัญชีคุมรานคาของเกา ประเภท ค. 
  5)   ระบบเชาซ้ือ 

•  จัดเก็บขอมูลลูกคา, รถ และผูคํ้าประกัน 
•   สามารถแกไข, เพิ่ม และลบขอมูลลูกคา 
•  จัดเก็บขอมูลรายละเอียดของสัญญา 
•   ออกการดคางวด 
•   รับการชําระเงินจากลูกคา 
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•   คนหาขอมูลลูกคา, รถ และสัญญา 
•   ออกใบเสร็จใหแกลูกคาเม่ือลูกคามาชําระเงิน   
 •  คิดคาเบ้ียปรับลาชาในกรณีท่ีลูกคามาชําระเงินชา 
•   จัดการคิดสวนลดในกรณท่ีีลูกคาสามารถปดสัญญาไดกอนกําหนด 
•  รายงานยอดหนี้เสีย 
•  รายงานยอดรวมของจํานวนเงินท่ีปลอยเชาซ้ือประจําเดือน 
•  รายงานยอดเชาซ้ือ แบงตามประเภทรถ 
•  รายงานจาํนวนเงินท่ีรับชําระประจําเดือน 
•  รายงานลูกคาท่ีขาดชําระมากกวา 3 เดือน 

1.5 วิธีการวิจัย 
1) ศึกษาการขั้นตอนการทํางานของรานเชียรอนันตยานยนต 

(1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก 
•  จากการศึกษากระบวนการทํางานท้ังหมด 
•  จากการสัมภาษณพนกังานท่ีจัดทําเอกสารขอมูลการทํางาน 

(2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก 
•  เอกสารการบันทึกคาใชจายรถยนต 
•  เอกสารการรับชําระเงินคางวด 
•  เอกสารสัญญาซ้ือ – ขาย 
•  การดคางวด 
•  สัญญาเชาซ้ือ 

2) ทําการวิเคราะหระบบโดยใช Data Flow Diagram (DFD) เปนเคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิเคราะหระบบ 

3) ออกแบบระบบ 
(1) ออกแบบฐานขอมูล 
(2) ออกแบบหนาจอการใชงานสวนของผูใชงาน 
(3) ออกแบบรายงาน 

4) พัฒนาระบบดวยโปรแกรม Microsoft Visual Studio .Net 2005 
5) ทดสอบระบบ ติดต้ังโปรแกรม ทดลองใชงาน และประเมินผล 
6) ทําการปรับปรุง และแกไข ขอผิดพลาดท่ีเกดิข้ึนของระบบ 
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7) สรุปผลการทํางานของระบบกับวัตถุประสงคของการพัฒนาระบบรวมท้ังนําเสนอ
ปญหาและขอเสนอแนะของการพัฒนาระบบ 
1.6 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1) ซอฟตแวร (Software) ท่ีใชในการพัฒนาระบบ ไดแก 
(1) ระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows XP Professional 
(2) โปรแกรม Microsoft Visual Basic .Net 2005 
(3) โปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 
(4) โปรแกรม Crystal Report 
(5) โปรแกรม Microsoft .Net Framework 2.0 

2) ฮารดแวร  (Hardware)ไดแก 
(1) สําหรับเคร่ืองแมขาย (Server)  

•  ซีพีย ู2.0 GHz.หรือสูงกวานั้น 
•  หนวยความจําหลัก 2 GB 
•  หนวยความจําสํารองฮารดดิสกขนาดความจุ 80 GB 
•  จอภาพ 
•  ซีดี – รอม 
•  เมาสและคียบอรด 

(2) สําหรับเคร่ืองลูกขาย (Client)  
•   ซีพีย ู2.0 GHz.หรือสูงกวานั้น 
•   หนวยความจําหลัก 1 GB 
•   หนวยความจําสํารองฮารดดิสกขนาดความจุ 80 GB 
•   จอภาพ 
•   ซีดี – รอม 
•   เมาสและคียบอรด   

 
1.7 แผนการดาํเนนิการ 

1) ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
(1) ศึกษาข้ันตอนการทํางานของรานเชียรอนนัตยานยนต 
(2) ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนและขอจํากัดของรานเชียรอนันตยานยนต 
(3)  ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบการจัดการรถยนตและระบบเชาซ้ือ 
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(4) ศึกษาเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการพัฒนา 
(5) กําหนดจุดมุงหมายและขอบเขตของทางรานเชียรอนันตยานยนต 

2) วิเคราะหปญหารวมไปถึงแนวทางในการแกปญหา 
3) ออกแบบระบบ 
4) การพัฒนาโปรแกรม 
5) ทดสอบการใชงานและมีการประเมินผลการทดสอบ 
6) ทําการติดต้ังระบบ 
7) ประเมินความถูกตองเหมาะสมและตรงตามความตองการของระบบ 
8) จัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม 

 
 
1.8 นิยามศัพท 
  รถยนต หมายถึง รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน หรือรถยนตนั่งสวนบุคคลเกนิ
เจ็ดคนแตไมเกินสิบสองคน และรถยนตบรรทุกท่ีมีน้ําหนักรถไมเกนิพันหกรอยกโิลกรัมซ่ึงมิไดใช
ประกอบการขนสงเพื่นสินคาจางตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
  รถยนตท่ีใชแลวหรือรถยนตมือสอง หมายถึง รถยนตท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ. 2522 แลว 
  ผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง หมายถึง ธุรกิจท่ีจาํหนายรถยนตใชแลว หรือ 
รถยนตมือสองเปนหลัก 
  เชาซ้ือ (Hire Purchase) ตามพจนานกุรมฉบับบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2535 ไดให
ความหมายไววา เชาซ้ือ หมายถึง การซ้ือผอนเงินเปนงวด ๆ เม่ือสงเงินครบตามกําหนดสัญญาแลว
จึงจะไดกรรมสิทธ์ิตามสัญญาเชาซ้ือ 
  ราคาเงินสด  หมายถึง ราคาท่ีผูใหเชาซ้ืออาจขายสินทรัพยนั้นไดเปนเงินสด หรือราคา
ท่ีอาจซ้ือขายสินทรัพยนัน้ ไดเปนเงินสดในทองตลาด ณ วันทําสัญญาเชาซ้ือ หรือ ณ วันท่ีตกลงทํา
สัญญาเชาซ้ือ 
   เงินดาวน (Down Payment) หมายถึง เงินท่ีผูเชาซ้ือชําระใหแกเจาของทรัพยสิน เพื่อ
เปนสวนหน่ึงของราคาเงินสด ณ วันท่ีมีการตกลงซ้ือขายแบบเชาซ้ือเกดิข้ึน 
  สินเช่ือเพื่อการเชาซ้ือ (Hire Purchasing Credit) หมายถึง สินเช่ือผอนสง เปนการซ้ือ
ขาย รถยนตท่ีผูขายกําหนดใหผูซ้ือแบงชําระคาสินคาหรือบริการเปนงวด ๆ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
โดยท่ัวไปจะมีการกําหนดใหวางเงินดาวน 
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1.9 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

1) เชียรอนันตยานยนต จังหวัดลําพูน 
2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


