
 
 

 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

บริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด ต้ังอยูท่ี 128 ถ. โชตนา ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 
ตรงขามกับศาลากลางจังหวดัเชียงใหม เปนบริษัทจําหนายยางรถยนต อะไหลรถยนต และ
ใหบริการดแูลรักษารถยนต ในป พ.ศ.2518 ไดเร่ิมเปนตัวแทนจําหนาย ยางรถยนตยี่หอมิชลิน 
ปจจุบันมีบุคลากรท้ังหมด 35 คน โดยมีฝายบัญชี ฝายขาย ฝายคลังสินคา ฝายคอมพวิเตอร และชาง
ผูชํานาญการ ซ่ึงบริษัทมีรายได 3 – 5 ลานบาทโดยเฉล่ียตอเดือน จะเหน็ไดวาในแตละเดือนจะมีเงิน
หมุนเวียนในบริษัทเปนจํานวนมาก จากการวิเคราะหการจัดการของบริษัท พงศโชตนาการยาง 
จํากัด ปจจุบันบริษัทมีสินคาหลายประเภท ไดแก ยางรถยนต ลอแมกซ อะไหลรถยนต เคร่ืองเสียง 
และนํ้ามันเคร่ือง ซ่ึงแตละประเภทจะมีหลายรุน หลายขนาด หลายยี่หอ จากตัวแทนจําหนายหลาย
แหง และมีปริมาณการขายสินคาแตละชนิดในแตละวนัเปนจํานวนมากเชนกนั ดังนั้นการจัดการ
ดานการเงินจึงมีความสําคัญสําหรับผูบริหารของบริษัทเปนอยางยิ่ง ซ่ึงโดยปกติแลวผูบริหารเปน
ผูทําการตรวจสอบขอมูลราคาสินคา ตนทุน การซ้ือ การขาย กําไร โดยสรุปจากเอกสาร และ
เนื่องจากเอกสารมีจํานวนมาก จํานวนสินคาและราคากมี็มากเชนกนั ทําใหผูบริหารตองใชเวลาใน
การรวบรวมขอมูลเปนเวลานานเพ่ือนํามาประเมินในการวางแผนตัดสินใจในการบริหารงาน ซ่ึงทํา
ใหเกิดความผิดพลาดในการรวบรวมขอมูลจากเอกสารท้ังดานการซ้ือ การขาย ปริมาณสินคา  

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีแนวคิดในการศึกษาการจัดการทางการเงิน และจัดทําระบบสารสนเทศ
เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจดานการเงินสําหรับผูบริหารบริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด โดย
การประมวลขอมูลสินคา ราคา ปริมาณ มาทําการคํานวณจากสูตรเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีจะนําไปใชใน
ตัดสินใจวางแผนการจัดการภายในบริษัทท้ังในดานซ่ึงผูบริหารสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชในการ
วางแผนการซ้ือ การขาย จัดการสินคาคงคลัง ใหมีประสิทธิภาพ และไดกําไรสูงสุด เชน การ
วิเคราะหผลตอบแทนเพ่ือตัดสินใจลงทุนท่ีใหผลตอบแทนมากกวาตนทุนเงินทุน การวิเคราะห
ความเส่ียง ระยะเวลาคืนทุน จุดคุมทุน เปนตน ซ่ึงระบบสารสนเทศจะชวยใหผูบริหารทํางานได
รวดเร็วมากข้ึน ไดรับขอมูลอยางถูกตอง ทําใหผูบริหารสามารถวิเคราะหขอมูลการเงิน และ
ตัดสินใจในการวางแผนของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ด า น ก า ร เ งิ น ธุ ร กิ จ สํ า ห รั บ 

บริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

ไ ด รั บ ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ด า น ก า ร เ งิ น ธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ สํ า ห รั บ 
บริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัดเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหาร มีความถูกตอง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
1.4 แผนดาํเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

 1.4.1 แผนการดําเนินการ 
จากการรวบรวมและศึกษาคนควาขอมูลแลว สามารถกําหนดแผนในการดําเนินงานได 

ดังนี ้
 1) ศึกษาการทํางานรวบรวมขอมูลและวิเคราะหออกแบบระบบ สอบถามผูบริหาร
เกี่ยวกับการเงนิธุรกิจของบริษัท การรวบรวมขอมูลทฤษฎีเกีย่วกับการเงินธุรกิจ สินคาคงคลังและ
จุดส่ังซ้ือสินคา และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของในการประมวลผลขอมูล ปญหาท่ีเกิดข้ึนภาย
ระบบงาน เพือ่หาแนวทางในการจัดทําระบบ แลวทําการวิเคราะหระบบโดยรวม ระบุงานยอยแตละ
สวน การเช่ือมโยงและลําดับของงาน รวมถึงขอกําหนดตางๆ  
 2) ออกแบบโปรแกรมและฐานขอมูล โดยออกแบบโปรแกรมใหใชงานงาย และ
อํานวยความสะดวกมากท่ีสุด โดยแบงงานออกเปนสวนๆ แลวเรียงตามลําดับข้ันตอนการทํางานแต
ละสวนเพื่องายตอความเขาใจ พรอมออกแบบฐานขอมูล เพื่อพิจารณาการไหล และการเช่ือมโยง
ของขอมูล  
 3) พัฒนาระบบ ทําการพัฒนาโปรแกรมทีละสวน ตามระบบงานท่ีไดวิเคราะหไว โดย
พัฒนาตามลําดับการทํางาน เพื่อใหสามารถทดสอบการไหลของขอมูลในแตละสวนใหเปนไป
ตามลําดับ และทําการทดสอบผลในแตละระบบงาน พรอมๆไปกับการพัฒนาโปรแกรม 
 4) ทดสอบระบบ ทดสอบการทํางานของโปรแกรมในแตละสวน และการไหลของ
ขอมูลในระบบ รวมถึงการทดสอบระบบโดยรวมท้ังหมด 
 5) ติดต้ังระบบและใชงานในสภาพแวดลอมจริง นําระบบโปรแกรมท่ีพัฒนาแลวไป
ติดต้ังใหผูบริหาร และพนักงานของบริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด ใชงานจริง ในสถานการณจริง 
เพื่อทดสอบและใชงาน รวมทั้งตรวจสอบขอผิดพลาดเพือ่นํามาปรับปรุงแกไข 
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 6) ประเมินระบบ หลังจากท่ีนําระบบไปใชงานจริงแลว ทําการประเมินระบบ จากการ
ใชงานจริงของผูใชเพื่อนําไปพัฒนาตอไป 

7) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ 
 1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 

สามารถรวบรวมขอมูลท่ีจะนํามาทําการพฒันาโปรแกรม โดยแบงออกเปนขอบเขตดาน
ระบบงาน และขอบเขตดานขอมูลไดดังนี ้
ขอบเขตดานผูใช 
 สามารถแบงผูใชไดเปน 2 ระดับ แบงตามหนาท่ีและลักษณะงาน ไดดงันี้ 

1) ระดับผูบริหาร ไดแก ผูบริหารของบริษัท พงศโชตนาการยาง จํากดั ซ่ึงทําหนาท่ี
ตรวจสอบควบคุมคลังสินคา ตรวจสอบปริมาณการซ้ือ การขายสินคา และรายงานเพื่อการวิเคราะห
การซ้ือสินคา และการจดัการคลังสินคาตางๆ 

2) ระดับพนกังาน ไดแก พนกังานขาย พนกังานคลังสินคา พนักงานบัญชี 
 ขอบเขตดานระบบงาน 

1) ระบบรักษาความปลอดภัย 

• ตรวจสอบช่ือผูใช และรหัสผาน กอนการเขาใชระบบ 
2) ระบบดานการวิเคราะหงบการเงิน 

• สามารถคํานวณอัตราสวนท่ีแสดงถึงสภาพคลอง 

• สามารถคํานวณอัตราสวนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย 

• สามารถคํานวณอัตราสวนท่ีแสดงถึงความสามารถในการกอหนี ้

• สามารถคํานวณอัตราสวนท่ีแสดงถึงความสามารถในการทํากําไร 

• สามารถออกรายงานดานการวิเคราะหงบการเงิน 
3) ระบบดานวิเคราะหสินคาคงคลัง 

• สามารถคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด (EOQ) 

• สามารถคํานวณจดุส่ังซ้ือ 

• สามารถคํานวณสวนลดเงินสดท่ีไดรับจากการส่ังซ้ือสินคาจํานวนมาก 

• สามารถคํานวณการกําหนดระดับสินคาคงเหลือเพื่อความปลอดภัย 

• สามารถตรวจสอบรายการ และปริมาณสินคาท่ีตองส่ังซ้ือ 

• สามารถตรวจสอบรายการ และปริมาณสินคาท่ีขาย 

• สามารถตรวจสอบรายการ และปริมาณสินคาคงเหลือในคลัง 
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• สามารถออกรายงานจดุส่ังซ้ือสินคาจากสูตรการคํานวณ 

• สามารถออกรายงานปริมาณการส่ังซ้ือสินคาจากสูตรการคํานวณ 

• สามารถออกรายงานดานวเิคราะหสินคาคงคลัง 
4) ระบบดานวิเคราะหงบลงทุน 

• สามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ีย (ARR) 

• สามารถคํานวณระยะเวลาคืนทุน (PB) 

• สามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนคิดลด (IRR) 

• สามารถคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 

• สามารถคํานวณดัชนกีารทํากําไร (PI) 

• สามารถออกรายงานดานวเิคราะหงบลงทุน 
5) ระบบดานวิเคราะหจดุคุมทุน 

• สามารถคํานวณจุดคุมทุน 

• สามารถแสดงกราฟจุดคุมทุน 

• สามารถออกรายงานวิเคราะหจุดคุมทุน 
6) ระบบรายงานสารสนเทศ 

• สามารถออกรายงานบริษัทตัวแทนจําหนาย และเปรียบเทียบราคา 

• สามารถออกรายงานคลังสินคา เพื่อเปนแนวทางในการจดัการคลังสินคา 

• สามารถออกรายงานสรุปการซ้ือ การขายรายเดือน/ ไตรมาส / ป 

• สามารถออกรายงานวิเคราะหการขาย เพื่อดูแนวโนมการขายสินคา แยกตาม 
o สินคา 
o พนักงานขาย 
o กลุมลูกคา 

ขอบเขตดานขอมูล 
ดานขอบเขตของขอมูล และผูมีสวนเกีย่วของ ไดแก 
1) สินคายางรถยนต อะไหลรถยนต ลอแมกซ น้ํามันเคร่ือง และเคร่ืองเสียง ในบริษัท 

พงศโชตนาการยาง จํากัด 
2) ขอมูลการซ้ือ และการขายสินคา ในบริษัท พงศโชตนาการยาง จํากดั 
3) ผูบริหาร ผูจัดการ และพนักงาน เปนผูใหขอมูลและทดสอบโปรแกรม 
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 1.4.3 วิธีการศึกษา 
1) วางแผนดําเนินการศึกษา 
2) ศึกษาเอกสารตางๆของบริษัทท่ีใชในการดําเนินงาน เชน เอกสารดานการส่ังซ้ือ  

เอกสารการขาย รายการสินคาคงคลัง ใบส่ังซ้ือ ใบวางบิล และอ่ืนๆ เพื่อนําไปเปนแนวทาง
ประกอบการออกแบบระบบ และเปนตัวอยางในการจดัทํารายงานตางๆ และศึกษาทฤษฎีใน
คํานวณดานการเงิน โดยการคํานวณหลายวิธี และเกณฑการคํานวณตางๆ จากความตองการของ
ผูบริหาร ท่ีนําไปใชในการวางแผนบริหารการซ้ือ การขายใหเหมาะสม 

3) วิเคราะหระบบสารสนเทศท่ีตองการนํามาใชในการแกปญหา และชวยในการ 
ตัดสินใจในการส่ังซ้ือสินคา จากการสอบถามผูบริหารสรุปไดวา ตองการระบบสารสนเทศท่ีชวย
ในการประมวลการซ้ือสินคา การขายสินคา ปริมาณสินคาคงเหลือ และตองการระบบชวยวิเคราะห
จุดส่ังซ้ือสินคาจากสูตรคํานวณ จุดคุมทุน และขอมูลท่ีเปนองคประกอบในการชวยใหผูบริหาร
ตัดสินใจในการส่ังซ้ือสินคาในแตละคร้ังได โดยมีลักษณะท่ีใชงานงาย ความซับซอนนอย งายตอ
การทําความเขาใจ และมีความถูกตองแมนยํา 

4) ออกแบบระบบฐานขอมูล เพื่อเก็บขอมูลสรุปจากการประมวลขอมูลการซ้ือ การขาย  
และสินคาคงคลัง และออกแบบโปรแกรมใหเปนไปตามลําดับการไหลของขอมูล 

5) พัฒนาระบบตามท่ีไดวเิคราะหไว โดยใช Microsoft Visual Studio.Net 2005 ในการ 
พัฒนา โดยนําขอมูลสินคา การซ้ือ การขาย ประมวลเขาไปในระบบท่ีไดพัฒนาข้ึน เพือ่ใชเปน
ขอมูลในการคํานวณจากสูตรตางๆตอไป 

6) ทดสอบ และปรับปรุง แกไข ขอผิดพลาดของระบบ ในสวนของการประมวลผลสรุป 
ขอมูล และผลการคํานวณในสูตรตางๆ ท้ังในความถูกตอง และความพงึพอใจในการใชงาน โดย
การประเมินจากผูบริหาร และพนักงานท่ีเกี่ยวของ 

7) สรุปผลการดําเนินงาน พรอมขอเสนอแนะ 
 

1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1.5.1 ฮารดแวร  
1) เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร อินเทล คอรทู ด ูโอ (Intel Core2 duo)   
o อุปกรณบันทึกผล (Hard Disk) ขนาด 500 กิกะไบต 
o หนวยความจํา (RAM) ขนาด 2 กิกะไบต 
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2) เคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย 

• เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค รุนอินเทล คอรทู ดูโอ (Intel Core2 duo)   
o อุปกรณบันทึกผล (Hard Disk) ขนาด 150 กิกะไบต   
o หนวยความจํา (RAM) ขนาด 1 กิกะไบต   

• เคร่ืองพิมพ 
 1.5.2 ซอฟตแวร 
 1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดว เอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 
 2) โปรแกรมไมโครซอฟท วิชวลสตูดิโอ ดอทเน็ต 2005 (Microsoft Visual Studio.Net  
2005) ใชในการพัฒนาระบบ 
 3) โปรแกรมไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอร 2005 (Microsoft SQL Server 2005) ใช 
จัดเก็บฐานขอมูล 
 4) โปรแกรมอีอารวิน (ER-win) ใชออกแบบฐานขอมูล 
 5) โปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ 2007 (Microsoft Office 2007) 
1.6  สถานท่ีท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 1.6.1  บริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด จังหวัดเชียงใหม เลขท่ี 128 ถ.โชตนา ต.ชางเผือก  
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 

 1.6.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1.6.3  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 


