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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทําการการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ดานการเงินธุรกิจสําหรับ บริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด  โดยผูศึกษาไดออกแบบและพัฒนา
ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของผูบริหาร รวมไปถึงการจัดการดานการเงินของทาง
บริษัท ทําใหสามารถนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนมากย่ิงข้ึนและยังชวยเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินกิจการของบริษัท อีกท้ังยังเปนแนวทางในการพัฒนาระบบใน
อนาคตไดอีกตอไป 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการเงินธุรกิจสําหรับ บริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด 
พัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพีใชโปรแกรมวิชวลเบสิคดอทเน็ท ในการเขียนแอ
พลิเคชัน และใชโปรแกรมเอสคิวแอลเซิรฟเวอรเปนระบบฐานขอมูล 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการเงินธุรกิจสําหรับ บริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด 
แบงผูใชงานออกเปน 5 สวน คือ ผูดูแลระบบ ผูบริหาร พนักงานคลังสินคา พนักงานซ้ือ และ
พนักงานขาย สวนของผูดูแลระบบ สามารถจัดการกําหนดสิทธ์ิการเขาใชงานของพนักงานแตละ
คน สวนของผูบริหารสามารถจัดการคํานวณสูตรตางๆ ตรวจสอบสินคาคงคลัง ตรวจสอบการซ้ือ 
และการขายสินคา สวนของพนักงานคลังสินคา สามารถตรวจสอบสินคาคงเหลือ ปริมาณสินคา



จ 
 

คงเหลือเพื่อไมใหสินคาขาดมือ สวนของพนักงานซ้ือ สามารถตรวจสอบการซ้ือสินคา จุดส่ังซ้ือ
สินคา และปริมาณการส่ังซ้ือสินคาท่ีประหยัดท่ีสุด สวนของพนักงานขาย สามารถตรวจสอบการ
ขายสินคา และสามารถเรียกดูรายงานท่ีเกิดจากขอมูลในระบบเพ่ือประกอบการตัดสินใจตางๆ ตาม
สิทธ์ิของพนักงานแตละคน 

ผลการประเมินการทํางานของระบบจากผูดูแลระบบ 2 คน ผูบริหาร 1 คน พนักงาน
คลังสินคา 2 คน พนักงานซ้ือ 2 คน พนักงานขาย 3 คน พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมตอ
การใชงานระบบมีคา 3.29 ซ่ึงมีคาแปรผลอยูในชวง 3.2 – 4.4 ซ่ึงหมายถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูใชอยูในเกณฑปานกลางน่ันคือระบบสามารถชวยจัดการระบบงานในบริษัทไดตรงกับความ
ตองการของผูใชงานไดระดับหนึ่ง 
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study is to develop the software for Financial Decision 
Support System for Pongchotana Co.,Ltd.  

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 Development of Finance Decision Support System for Pongchotana Co.,Ltd was 
developed on Windows XP operating system. Visual Studio .NET program was used for 
application and SQLServer program as database software. 

This software has 5 groups of user which are administrators, manager, inventorypersons, 
salespersons and  buyers. Administrators can manage the basic data, database and users 
information. Inventoryperson, buypers and salesperson can use only software's functions which 
associate to them. Managers can view all reports for decision making. 
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The system evaluation had been tested by 2 administrators, 1 manager, 2 
inventorypersons, 2 buyers and 3  salespersons. The result of the study indicated that the 
satisfaction level was at 3.29, indicating that the system is more efficient and is more in line with 
the need of users. 


