
บทท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันในระบบเศรษฐกิจใหมท่ีมีการแขงขันสูงท่ัวโลก หนวยงานตางๆ จัดใหมี
ระบบสารสนเทศเพ่ือใหบริการสารสนเทศท่ีตอบสนองความตองการของหนวยงาน  อันจะชวย
พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ  ในการเสริมสรางความทันสมัย ความรูความสามารถ และ
สรางความไดเปรียบของธุรกิจ  ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนหัวใจสําคัญของ
หนวยงาน 

สารสนเทศเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งขององคกร เปนส่ิงท่ีจําเปนตอการดําเนินงานและ
ประสานงานขององคกร  ทุกหนวยงานตองมีการแสวงหาสารสนเทศท้ังส้ิน  สารสนเทศเปนขอมูล
ท่ีมีประโยชนเพื่อแกปญหา เพื่อชวยในการตัดสินใจ สารสนเทศจึงมีความสําคัญยิ่งตอการตัดสินใจ
สําหรับอนาคต  หากผูบริหารหรือผูตัดสินใจมีสารสนเทศที่ดีในเรื่องนั้น  ก็ยอมทําใหสามารถ
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รานมอนทรายคํา เปนสมาชิกของกลุมผลิตภัณฑผาและโครเชตบานหวยทราย ซ่ึงเปน
รานคาขายผลิตภัณฑท่ีทํามาจากผาและโครเชต ประเภทของสินคาประกอบดวย เส้ือผาสําเร็จรูป
กระเปา ปลอกหมอน ผามาน ผารองจาน ท่ีรองแกว และสินคาแตละประเภทก็จะมีหลายแบบ หลาย
ลาย  ต้ังอยูท่ีบานเลขที่ 104/1 หมู 3 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180  โดยมี
จํานวนพนักงานประจํา  15  คน และพนักงานอัตราจางประมาณ  78 คน  และมีรายไดเฉล่ียตอป
ประมาณ 500,000  บาท ซ่ึงเดิมทีนั้นทางรานมอนทรายคําไมมีระบบคอมพิวเตอรใดๆ มาชวยใน
การจัดการ จะจัดเก็บอยูในรูปแบบของเอกสารเทานั้น  อาจจะทําใหเกิดความผิดพลาดจากการ
ทํางานไดงาย หรือประสบปญหาเร่ืองสินคาภายในรานหายบอย และหลายคร้ังตรวจสอบไมได 
ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  การควบคุมสินคาคงคลังยังไมสามารถจัดการใหดี มี
ประสิทธิภาพได ซ่ึงบางคร้ังสินคาในคลังสินคามีจํานวนนอยเกินไป ไมเพียงพอกับความตองการ
ของลูกคา  ลูกคาส่ังสินคาแลวไมไดตามจํานวนท่ีลูกคาตองการ ทําใหความเช่ือม่ันจากลูกคาท่ีมีตอ
ทางรานลดนอยลง อาจจะทําใหเสียลูกคาได  

จากปญหาดังกลาวผูจัดทําโครงการเห็นควรวา ถามีการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
รานมอนทรายคําจะสามารถแกปญหาตางๆ เหลานั้นใหลดลงได ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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ของรานมอนทรายคํา จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประสิทธิภาพขององคกร
สรางความเช่ือม่ันจากลูกคา  และท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึง คือ สามารถลดปริมาณการใชกระดาษไปได
สวนหนึ่งดวย 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อใหองคกรรานมอนทรายคํามีระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานขององคกร 

 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

ไดระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา  ท่ีศึกษาสารสนเทศ 3 ประเภทคือ ระบบ
สารสนเทศประมวลรายการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในการต้ังราคาขาย 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

รานมอนทรายคําจะประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ ใหปฏิบัติได
และเกิดผลเปนรูปธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางศักยภาพการแขงขัน ในท่ีนี้จะนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ (Operation Applications 
Solutions) หรือท่ีบางคร้ังก็จะเรียกระบบสวนนี้วาสวนระบบ Back Office คือเปนสวนของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการภายในเปนสวนท่ีทําใหการปฏิบัติงานของ
องคกรมีประสิทธิภาพท่ีสวนใหญ จะเกี่ยวของกับพนักงานและสวนงานตางๆ ภายในองคกรโดย
สามารถออกรายงานสารสนเทศสารสนเทศ เพื่อใหผูบริหารสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจใน
ดานตางๆ  โดยนําเสนอในรูปแบบท่ีผูบริหารเขาใจไดงาย  และระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ตั้งราคาขาย  เพื่อดังนั้นระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา  มีขอบเขตระบบงานดังนี้ คือ 

1) ระบบงานดูแลระบบ 
(1) สามารถกําหนดช่ือผูใชงานระบบ 
(2) สามารถกําหนดสิทธ์ิในการเขาใชงานระบบ 

2) ระบบงานซ้ือวัตถุดิบ 
2.1) สามารถปรับปรุงขอมูลรานคาวัตถุดิบ 
2.2) สามารถปรับปรุงขอมูลวัตถุดิบ 
2.3) สามารถปรับปรุงขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 
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2.4) สามารถส่ังซ้ือวัตถุดิบ  และรับวัตถุดิบ 
2.5) สามารถเบิกวัตถุดิบ   
2.6) สามารถออกรายงานงานซ้ือวัตถุดิบ  ดังนี้ 

(1) รายงานขอมูลรานคาท้ังหมด 
(2) รายงานขอมูลวัตถุดิบท้ังหมด 
(3) รายงานขอมูลวัตถุดิบแยกตามประเภทวัตถุดิบ 
(4) รายงานการส่ังซ้ือวัตถุดิบประจําวัน 
(5) รายงานการส่ังซ้ือวัตถุดิบประจําเดือน 
(6) รายงานใบส่ังซ้ือวัตถุดิบท่ีคางรับวัตถุดิบ 
(7) รายงานการเบิกวัตถุดิบประจําวัน 
(8) รายงานการเบิกวัตถุดิบประจําเดือน 

3) ระบบงานขอมูลพื้นฐาน 
(1) สามารถปรับปรุงขอมูลประเภทวัตถุดิบ 
(2) สามารถปรับปรุงขอมูลประเภทสินคา 
(3) สามารถปรับปรุงขอมูลหนวยของวัตถุดิบ 
(4) สามารถปรับปรุงขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
(5) สามารถปรับปรุงขอมูลจังหวัด 
(6) สามารถปรับปรุงขอมูลอําเภอ 
(7) สามารถปรับปรุงขอมูลตําบล 

4) ระบบงานสินคาคงคลัง  
4.1) สามารถปรับปรุงขอมูลสินคา 
4.2) สามารถออกรายงานงานสินคาคงคลัง  ดังนี้ 

(1) รายงานขอมูลสินคาคงเหลือท้ังหมด 
(2) รายงานขอมูลสินคาคงเหลือแยกตามประเภทสินคา 
(3) รายงานขอมูลสินคาคงเหลือท่ีเหลือนอยกวาจุดส่ังการผลิต 

5) ระบบงานขอมูลลูกคา 
(1) สามารถปรับปรุงขอมูลลูกคา 
(2) สามารถออกรายงานขอมูลลูกคาท้ังหมด 

6) ระบบงานขายสินคา 
2.1) สามารถปรับปรุงขอมูลการขายสินคา 
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2.2) สามารถออกรายงานงานขายสินคา   ดังนี้ 
(1) รายงานการขายสินคาประจําวัน 
(2) รายงานการขายสินคาประจําเดือน 

7) ระบบงานการเงิน 
7.1) สามารถออกรายงานการเงิน   ดังนี้ 

(1) รายงานขอมูลลูกหนี้ประจําวันเลือกตามวันท่ีขายสินคา 
(2) รายงานขอมูลลูกหนี้ประจําเดือนเลือกตามเดือนท่ีขายสินคา 
(3) รายงานขอมูลยอดขายสินคาประจําวัน 
(4) รายงานขอมูลยอดขายสินคาประจําเดือน 
(5) รายงานการจายเงินคาจางพนักงานอัตราจางประจําวัน 
(6) รายงานการจายเงินคาจางพนักงานอัตราจางประจําเดือน 

8) ระบบงานบุคลากร 
8.1) สามารถปรับปรุงขอมูลพนักงาน 
8.2) สามารถคํานวณคาจางจากการสงสินคาของพนักงานอัตราจาง 
8.3) สามารถออกรายงานงานบุคลากร   ดังนี้ 

(1) รายงานขอมูลพนักงานท้ังหมด 
(2) รายงานขอมูลพนักงานประจํา 
(3) รายงานขอมูลพนักงานอัตราจาง 
(4) รายงานขอมูลการทํางานของพนักงานอัตราจางประจําวัน 
(5) รายงานขอมูลการทํางานของพนักงานอัตราจางประจําเดือน 
(6) รายงานขอมูลการทํางานของพนักงานอัตราจาง    เลือกตามรหัส

พนักงาน 
9) ระบบงานรายงานสารสนเทศ 

เพื่อใหผูบริหารสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในดานตางๆ  โดยนําเสนอใน
รูปแบบท่ีผูบริหารเขาใจไดงาย  ดังนี้ 

9.1) รายงานสารสนเทศทางดานวัตถุดิบ   
เพื่อใหรูวาวัตถุดิบคงเหลือเปนอยางไรและ จะนําวัตถุดิบท่ีเหลือไปผลิตเปน

สินคาชนิดไหนไดบาง  ดังนี้ 
(1) รายงานแสดงจํานวนวัตถุดิบคงเหลือท้ังหมด 
(2) รายงานแสดงจํานวนวัตถุดิบคงเหลือแยกตามประเภทวัตถุดิบ 
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(3) รายงานแสดงจํานวนวัตถุดิบคงเหลือเทียบกับจุดส่ังซ้ือวัตถุดิบแตละ
ชนิด 

(4) รายงานแสดงจํานวนวัตถุดิบคงเหลือมากท่ีสุด  10  รายการ เทียบกับจุด
ส่ังซ้ือวัตถุดิบแตละชนิด 

(5) รายงานแสดงจํานวนวัตถุดิบคงเหลือนอยท่ีสุด  10  รายการ เทียบกับจุด
ส่ังซ้ือวัตถุดิบแตละชนิด 

9.2) รายงานสารสนเทศทางดานสินคาคงคลัง   
เพื่อใหรูวาสินคาคงคลังเปนอยางไรและจะมีการจัดการกับสินคาชนิดนั้นๆ 

อยางไร ไมวาจะเหลือมากหรือนอย ดังนี้ 
(1) รายงานแสดงจํานวนสินคาคงเหลือท้ังหมด 
(2) รายงานแสดงจํานวนสินคาคงเหลือแยกตามประเภทสินคา 
(3) รายงานแสดงจํานวนสินคาคงเหลือเทียบกับจุดส่ังการผลิตแยกตาม

ประเภทสินคา 
(4) รายงานจํานวนสินคาคงเหลือมากท่ีสุด  10  รายการ เทียบกับจุดส่ังการ

ผลิตของสินคาแตละชนิด 
(5) รายงานจํานวนสินคาคงเหลือนอยท่ีสุด  10  รายการ เทียบกับจุดส่ังการ

ผลิตของสินคาแตละชนิด 
9.3) รายงานสารสนเทศทางดานการขาย 

เพื่อใหรูวายอดการขายเปนอยางไร และจะมีการจัดการกับการขายสินคา
อยางไร  ดังนี้ 

(1) รายงานแสดงรายการสินคาท่ีขายดีท่ีสุด  10  รายการตอเดือน 
(2) รายงานแสดงรายการสินคาท่ีขายดีท่ีสุด  10  รายการตอป 
(3) รายงานแสดงกําไรเทียบกับตนทุนของสินคาแตละประเภท 
(4) รายงานแสดงกําไรเทียบกับตนทุนของสินคาแตละชนิดแยกตาม

ประเภทสินคา 
10) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการต้ังราคาขาย   

ระบบจะชวยคํานวณราคาขาย ดวยวิธีการกําหนดราคาโดยมุงเนนท่ีตนทุน (Cost-
Base  Pricing) และชวยผูบริหารตัดสินใจไดวาจะต้ังราคาขายสินคาราคาเทาใด มีคํานวณโดยวิธี
ดังนี้คือ 
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10.1) การกําหนดราคาขายแบบบวกเพ่ิมจากตนทุน (Cost-Plus  Method)  สามารถ
คํานวณโดยวิธีกําหนดราคาเพ่ือไดรับผลตอบแทนจากเงินลงทุน ตามเปาหมาย 

10.2) การกําหนดราคาโดยบวกกําไรสวนเพ่ิมเขาไวในราคาขาย (Mark up 
Pricince หรือ Mark up on Selling Price) สามารถคํานวณดังนี้คือ 

(1) คํานวณโดยวิธีการคํานวณราคาแบบ Mark  up  ซ่ึงอัตรากําไร  สวนเพิ่ม
คิดเทียบกับราคาขายตอหนวย  (Mark  up  on   Selling  Price) 

(2) คํานวณโดยวิธีการคํานวณราคาแบบ  Mark  on  ซ่ึงอัตรากําไร สวนเพิ่ม
คิดจากตนทุน (Mark  up  on  Cost ) 

 
1.5 วิธีการวิจัย 

1) ศึกษาการขั้นตอนการทํางานของรานมอนทรายคํา 
(1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก 

- จากการศึกษากระบวนการทํางานท้ังหมด 
- จากการสัมภาษณพนักงานท่ีจัดทําเอกสารขอมูลการทํางาน 

(2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก 
- เอกสารดานการส่ังซ้ือวัตถุดิบ เบิกวัตถุดิบ และการขายสินคา 
- เอกสารตางๆท่ีใชในการรายงานผูบริหารประจําเดือน 

2) ทําการวิเคราะหระบบโดยใช Data Flow Diagram (DFD) เปนเคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิเคราะหระบบ 

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

4) พัฒนาระบบดวยโปรแกรม Microsoft Visual Studio .Net 2005 
5) ทําสอบระบบ ติดต้ังโปรแกรม ทดลองใชงาน และประเมินผล 
6) ทําการปรับปรุง และแกไข ขอผิดพลาดท่ีเกดิข้ึนของระบบ 
7) สรุปผลการทํางานของระบบกับวัตถุประสงคของการพัฒนาระบบรวมท้ังนําเสนอ

ปญหาและขอเสนอแนะของการพัฒนาระบบ 
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1) ซอฟตแวร (Software) ท่ีใชในการพัฒนาระบบ ไดแก 

(1) ระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows XP Professional 
(2) โปรแกรม Microsoft Office 2003 
(3) โปรแกรม Microsoft Visual Basic .Net 2005 
(4) โปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 
(5) โปรแกรม Crystal Report 
(6) โปรแกรม Microsoft .Net Framework 2.0 

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

- ซีพียู 2.0 GHz.หรือสูงกวานัน้ 
- หนวยความจําหลัก 2 GB 
- หนวยความจําสํารองฮารดดิสกขนาดความจุ 80 GB 
- จอภาพ 
- ซีดี – รอม 
- เมาสและคียบอรด 

(2) สําหรับเคร่ืองลูกขาย (Client)  
- ซีพียู 2.0 GHz.หรือสูงกวานัน้ 
- หนวยความจําหลัก 1 GB 
- หนวยความจําสํารองฮารดดิสกขนาดความจุ 80 GB 
- จอภาพ 
- ซีดี – รอม 
- เมาสและคียบอรด   

 
1.7 แผนการดาํเนนิการ 

1) ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
(1) ศึกษาข้ันตอนการทํางานของรานมอนทรายคํา 
(2) ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนและขอจํากัดของรานมอนทรายคํา 
(3)  ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(4) ศึกษาเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการพัฒนา 
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(5) กําหนดจุดมุงหมายและขอบเขตของทางรานมอนทรายคํา 
2) วิเคราะหปญหารวมไปถึงแนวทางในการแกปญหา 
3) ออกแบบระบบ 
4) การพัฒนาโปรแกรม 
5) ทดสอบการใชงานและมีการประเมินผลการทดสอบ 
6) ทําการติดต้ังระบบ 
7) ประเมินความถูกตองเหมาะสมและตรงตามความตองการของระบบ 
8) จัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม 

 
1.8 นิยามศัพท 

1) รานมอนทรายคํา คือ รานคาขายผลิตภัณฑท่ีทํามาจากผาและโครเชต และเปน
สมาชิกของกลุมผลิตภัณฑผาและโครเชตบานหวยทราย ประเภทของสินคาประกอบดวย เส้ือผา
สําเร็จรูปกระเปา ปลอกหมอน ผามาน ผารองจาน ท่ีรองแกว และสินคาแตละประเภทก็จะมีหลาย
แบบ หลาย ต้ังอยูท่ีบานเลขท่ี 104/1 หมู 3 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180 

2) กลุมการทําผลิตภัณฑจากผา คือ กลุมสมาชิกบานหวยทราย หมู 3 กอต้ังเม่ือป 
2544 รวมกลุมกันทําเส้ือผาทอ กระเปาผา กระเปาถ ัก เคร่ืองใชท่ีทําจากผา ไดรับการสนับสนุนจาก
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม 

3) การตั้งราคา คือ สวนประสมทางการตลาด ท่ีแตกตางจากสวนประสมอ่ืนๆ
โดยตรง ซ่ึงการต้ังราคาจะเกี่ยวของโดยตรงกับรายรับของธุรกิจ ขณะท่ีสวนประสมทางการตลาด
อ่ืนๆ จะเกี่ยวของกับรายจายของกิจการเปนหลัก พื้นฐานทางธุรกิจท่ีสําคัญท่ีเปนปจจัยหลัก อันจะ
สงผลกระทบโดยตรงตอการต้ังราคาคือ ตนทุนของธุรกิจ 

 
1.9 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

1) รานมอนทรายคํา จังหวดัเชียงใหม 
2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


