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บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของรานมอนทราย

คํา จังหวัดเชียงใหม  โดยผูศึกษาไดออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
ทางรานคา  ทําใหสามารถนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึนและยังชวยเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจของผูบริหารในการพัฒนารานคา 

ระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา  ประกอบไปดวยระบบการทํางานหลัก 10 
ระบบไดแก ระบบงานดูแลระบบ ระบบงานซ้ือวัตถุดิบ ระบบงานขอมูลพื้นฐาน ระบบงานสินคา
คงคลัง ระบบงานขอมูลลูกคา ระบบงานขายสินคา ระบบงานการเงิน ระบบงานบุคลากร ระบบงาน
รายงานสารสนเทศ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการต้ังราคาขาย 

ระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา  พัฒนาภายใตการทํางานของระบบปฏิบัติการ
วินโดวสเอ็กซพี โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิกดอตเน็ตสองพันหา เปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาระบบ และออกรายงาน โดยใชโปรแกรมคริสตัสรีพอรต  และใชโปรแกรมเอสคิวแอล
เซิรฟเวอรเปนระบบฐานขอมูล 



จ 
 

การประเมินผลระบบสารสนเทศใหมนี้ ทําโดยใชแบบสอบถามจากกลุมผูใชงานระบบ 
10 คน ไดแก ผูดูแลระบบ 1 คน พนักงานฝายจัดซ้ือวัตถุดิบ 2 คน พนักงานสินคาคงคลัง 2 คน 
พนักงานฝายขายสินคา 2 คน พนักงานฝายบุคลากร 1 คน พนักงานฝายการเงิน 1 คน และผูจัดการ 1 
คน โดยผลการประเมินท่ีไดพบวาระดับความพึงพอใจมีคา 3.92 การแปลผลอยูในระดับมี
ประสิทธิภาพในการทํางานมาก นั่นคือระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเปน
อยางดีและตรงกับความตองการของผูใชงานระบบ  
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ABSTRACT 

 
The objective of this independent study is to develop the Information System for 

Monsaicum Shop, Chiang Mai Province. The main purpose of this issue is to increase efficiency 
of a working process, make benefit of data and support for manager’s decision. 

The Information System for Monsaicum Shop consists of 10 sub systems, 
Administrator System, Ordering Rawmaterial System, General Information System, Inventory 
System , Customer Information System, Saling System, Finance Reporting System, Personal 
System, Management Information System  and Pricing Decision Support System. 

The Information System for Monsaicum Shop has been developed under Windows 
XP Operating System. The Microsoft Visual Basic .Net 2005 program is used as the tool for 
development of application. The Crystal Report is used as the tool for create report. Microsoft 
SQL Server 2005 is used as the Database Management System. 

The new system has been evaluated by using questionnaire which given to 10 users; 1 
Administrator, 2 Rawmaterial officers, 2 Inventory officers, 2 Salesmen, 1 HR officer, 1 
Accountant and 1 Manager. The result of the study is 3.92. It means that the new system is more 
efficient and totally responded to the users than the previous system and the users are satisfied 
with new system. 


