
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
        ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือท่ีนิยมเรียกวา “ไอที” เขามามีบทบาทสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย  โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจท่ีตองเปล่ียนแปลงการดําเนินงานทางธุรกิจใน
รูปแบบเดิมเขาสูยุคสารสนเทศ  ท่ีมีความรวดเร็วและซับซอน  ตลอดจนมีการแขงขันกันมากข้ึน  
การตัดสินใจจะตองรวดเร็วและถูกตอง  รวมถึงการจัดระบบสารสนเทศตองอาศัยระบบการจัดการ
ฐานขอมูลเปนท่ีรวบรวมขอมูลและการสนับสนุนใหองคกร  ซ่ึงตองอาศัยสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
และสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับงานขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        รานกระเบ้ืองหอชัย  ต้ังอยูท่ี เลขท่ี 79  หมู 11 ตําบลบานกลาง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  
51000  ประกอบธุรกิจคาวัสดุกอสรางและสุขภัณฑ  งานหลักสวนใหญจะเปนหนาท่ีของเจาของ
ราน  เชน  การขาย  การออกใบเสร็จรับเงินหรือใบสงสินคา  การเก็บขอมูลสินคา  ของมูลเจาหนี้  
ขอมูลลูกหนี้  การสรุปยอดในแตละเดือน  เปนตน  และในสวนการทํางานของพนักงานจะเปนการ
จัดการคลังสินคา  และการขายเปนบางคร้ัง 

        เนื่องจากระบบงานปจจบัุนภายในราน  มีลักษณะงานท่ีเปนการซ้ือมาเพื่อขายไป  การเก็บ
ขอมูลทุกอยางจะใชการจดบันทึกดวยมือ  ยังไมไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในระบบงานจึงทํา
ใหเกิดปญหาเกี่ยวกับ  1) การขายสินคาเกดิความลาชา  เม่ือเจาของรานประจําไมอยู  ซ่ึงจะตองมีคน
มาขายแทน  และไมรูราคาสินคา  จํานวนคงเหลือ  หรือรายละเอียดตางๆของสินคา  ทําใหบางคร้ัง
ตองเสียลูกคา  2) การคนหาขอมูลลูกหนี้และเจาหนี้เปนไปไดชา  ลูกหนี้ คือ ลูกคาประจําท่ีเปน
ผูรับเหมากอสราง  หรือบริษัทรานคาท่ีเปนคูคา  ก็จะมีการปลอยใหเช่ือสินคาได  สวนเจาหนี้ คือ 
ธนาคารและบริษัทตัวแทนจาํหนายสินคา  ท่ีขายสินคาแบบเงินเช่ือใหเรา  เม่ือถึงกําหนดชําระหนี้
ตางๆ  ตองเสียเวลาในการคนหาเอกสารตางๆท่ีมีอยูมาก  บางคร้ังก็ลืมหรือเอกสารสูญหาย  จึงทํา
ใหเสียเครดิตในการซ้ือสินคา  3) การสรุปยอดขายหรือสรุปยอดสินคา  ทําไดยาก  เชน  เม่ือตองการ
ยอดขายรายวนั  รายเดือน  รายป  ตองรวบรวมบิลท้ังหมดท่ีขายไปมาคํานวณดวยมือ  ซ่ึงตองใช

เวลามากและอาจเกิดความคลาดเคล่ือนของขอมูลได  หรือบางคร้ังตองการทราบยอดสินคาคงเหลือ 
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วาถึงจุดส่ังซ้ือหรือยัง  สินคาชนิดไหนขายดีหรือขายไมดี  ตองใหพนักงานไปตรวจนับสินคา  ซ่ึง
เสียเวลามาก  บางคร้ังสงผลทําใหระดับสินคาคงคลังมีมากหรือนอยเกินไป 
        ดังนั้นผูคนควาฯ  จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานกระเบ้ืองหอชัย  
ข้ึนมาเพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน 
1.2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
        เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานกระเบ้ืองหอชัย จังหวัดลําพูน 
 
1.3. ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
        1) ไดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานกระเบ้ืองหอชัย  จังหวัดลําพูน 
        2) ระบบสารสนเทศดังกลาวจะสามารถแกไขปญหาเร่ืองการจัดเก็บขอมูลท่ีไมเปนระเบียบ  
สามารถจัดแบงกลุม  ประเภท  และชนิดของสินคาไดอยางเหมาะสม  ลดเวลาในการคนหาขอมูล  
และลดปญหาขอมูลสูญหาย 

 
1.4. ขอบเขต และวิธีการศึกษา  

1.4.1 ขอบเขต 
สามารถรวบรวมขอมูลท่ีจะนํามาทําการพัฒนาโปรแกรม โดยแบงออกเปนขอบเขตดาน

ผูใช  ขอบเขตดานระบบงาน และขอบเขตดานขอมูลไดดังนี้ 
ขอบเขตดานผูใช 
สามารถแบงผูใชไดเปน 3 ระดับ แบงตามหนาท่ีและลักษณะงาน ไดดังนี้ 
1) ระดับผูดูแลระบบ ไดแก ผูดูแลระบบงานของราน ซ่ึงทําหนาท่ีจัดการเก่ียวกับขอมูล

ผูใชงาน สิทธิการใชงาน และควบคุมดูแลการใชงานของผูใชในระบบ 
2) ระดับผูบริหาร ไดแก ผูบริหารของราน ซ่ึงทําหนาท่ีตรวจสอบและควบคุมคลังสินคา 

ตรวจสอบขอมูลเพื่อประสานงานกับบริษัทตัวแทนจําหนายและลูกคา ตรวจสอบรายรับรายได
ประจําวัน และรายงานเพื่อการวิเคราะหการจัดการคลังสินคาตางๆ 

3) ระดับพนักงาน ไดแก พนักงานของราน มีหนาท่ีทํางานท่ัวไปของราน เชน บันทึก
ขอมูลลูกคา ขายสินคา รับชําระเงิน ตรวจสอบสินคาในคลัง ตรวจรับสินคาจากบริษัทตัวแทน
จําหนาย ออกใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน ออกรายงานตางๆ เปนตน 

ขอบเขตดานระบบงาน 
1) งานดูแลระบบ   
2) ระบบงานสนับสนุนการจัดการขอมูล 
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 2.1) จัดการขอมูลพื้นฐานของระบบ  เชน ประเภทลูกคา  ประเภทสินคา  เปนตน 
 2.2) จัดการขอมูลหลักของระบบ  เชน  ขอมูลสินคา  ขอมูลลูกคา   เปนตน 
3) ระบบงานส่ังซ้ือสินคา 
4) ระบบงานคลังสินคา 
5) ระบบงานขายสินคา 
6) ระบบงานบัญชีเจาหนี้-บัญชีลูกหนี้ 
7) ระบบรายงาน 
ขอบเขตดานขอมูล 
ดานขอบเขตของขอมูล และผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก 
1) ใชขอมูลจริงในรานกระเบ้ืองหอชัย โดยใชขอมูลสินคาในราน จํานวน 9 ประเภท ดังนี้ 

- วัสดุโครงสราง 
- สี 
- ทอ 
- วัสดุปูพื้น 
- วัสดุทําหลังคา-เพดาน 
- ปูนซีเมนต 
- ผลิตภัณฑเหล็ก-อลูมิเนียม 
- สุขภัณฑ 
- อุปกรณอ่ืนๆ 

2) มีลูกคา 2 ประเภทไดแก ลูกคาท่ัวไป และลูกคาประจําท่ีมีการเก็บขอมูลไว  ดังนี้ 
- ลูกคาท่ัวไป จะขายเฉพาะเงินสด 
- ลูกคาประจํา ไดแก ผูรับเหมากอสราง  บริษัทหรือรานคาท่ีเปนคูคากับราน

กระเบ้ืองหอชัย  จะมีการขายแบบเงินเช่ือ 
3) โดยมีผูใหขอมูลและทดสอบโปรแกรม ซ่ึงเปนเจาของรานและพนักงานของราน 

        1.4.2 วิธีการศึกษา 
1) สัมภาษณข้ันตอนการทํางาน  การจัดเก็บเอกสารท้ังหมดของรานกระเบ้ืองหอชัย 
2) ศึกษาและรวบรวมปญหาและความตองการจากเจาของรานและพนักงาน 
3) ศึกษาและรวบรวมเอกสารท่ีใชในการส่ังซ้ือสินคาและเอกสารในการรับสินคา 
4) ศึกษาและรวบรวมสมุดจดบันทึกรายการขายสินคา  รายช่ือผูขาย  และรายช่ือลูกคา 
5) รวบรวมขอมูลสินคาท้ังหมด 
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6) ออกแบบระบบฐานขอมูล 
7) นําเขาขอมูลท่ีไดเขาสูระบบฐานขอมูลท่ีไดออกแบบไว 
8) พัฒนาระบบงานสารสนเทศ  โดยมีคุณสมบัติของโปรแกรมตามขอบเขตงานดานระบบ 
9) ทดสอบการทํางานจริงของระบบ 
10) แกไขความผิดพลาดภายหลังจากการทดสอบการทํางานของระบบ 
11) จัดทําเอกสารประกอบโปรกรม 
 

1.5. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
        ดานฮารดแวร 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร หนวยประมวลผลกลางรุน อินเทล คอรทู ดูโอ (Intel Core 2 Duo)  
หนวยความจําขนาด 2 กิกะไบต  ฮารดดิสกขนาดความจุ  80 กิกะไบต   

2) เคร่ืองพิมพ 
3) เคร่ืองอานบารโคด 
ดานซอฟตแวร 
1) ระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟทวินโดวสเอ็กซพี(Microsoft Windows XP) 
2) โปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิก เวอรชัน6.0 ใชในการพัฒนาระบบ 
3) โปรแกรมมายเอสคิวแอล เซิรฟเวอรเวอรชัน5.0 (MySQL Server 5.0) ใชจัดเก็บขอมูล 
4) โปรแกรมโทด ฟอร มายเอสคิวแอล เวอรชัน3.0 (Toad for MySQL 3.0) ใชเปน

เคร่ืองมือชวยในการจัดการฐานขอมูล 
 

1.6.  สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1) รานกระเบ้ืองหอชัย  เลขท่ี 79  หมู 11  เทศบาลตําบลบานกลาง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  

51000 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


