
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น ไมวาจะ
เปนการดําเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน การศึกษา การประกอบธุรกิจตางๆ ไดมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยในการจัดการและบริหารงานดานตางๆ ซ่ึงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
นี้ไดเขามาเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการและระบบสารสนเทศในธุรกิจเปนอยางมาก รวมไปถึง
ธุรกิจรานประดับยนตจําเปนตองมีการปรับตัวเองในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการระบบ
สารสนเทศในหนาที่งานตางๆของธุรกิจ เพื่อชวยใหธุรกิจอยูรอด มีความไดเปรียบทางการแขงขัน 
และสรางความเชื่อถือใหลูกคา โดยการจัดการหนาที่ตางๆจะทําใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่ผูบริหาร
สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการบริหาร และกําหนดแนวทางของธุรกิจ ไมวาจะเปนสารสนเทศ
ดานการจัดการสินคาคงคลัง ทําใหสามารถควบคุมปริมาณสินคาที่มีสัดสวนเพียงพอตอการจําหนาย
และใหบริการกับลูกคา การมีระดับสินคาคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม ทําใหตนทุนหลักของธุรกิจ
ลดลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนสิ่งที่ผูบริหารตองการ เพราะหากการจัดเก็บสินคาคงคลังใน
ปริมาณมาก จะทําใหเกิดคาใชจายตางๆเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสามารถคัดเลือกสินคาที่มีรูปแบบและ
ราคาที่ตรงกับความตองการของลูกคาได  รวมไปถึงสารสนเทศการจัดการขอมูลลูกคา เพื่อให
ผูบริหารทราบรายละเอียดของกลุมลูกคาเปาหมายและพฤติกรรมการซื้อ  การใหบริการที่มีคุณภาพ 
และประทับใจ ซ่ึงตองมีการกระบวนการจัดการงานเหลานี้ใหเปนระบบ เพื่อใหมีความถูกตอง
รวดเร็ว และไดผลลัพธเที่ยงตรง จึงควรมีการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของธุรกิจนี้ 

รานเทรเชอรประดับยนตเปนรานที่จําหนายสินคาและใหบริการดานงานประดับยนต โดย
การเติบโตของธุรกิจเริ่มมาจากการกิจการแบบครอบครัว ซ่ึงตั้งอยูในจังหวัดนาน ซ่ึงมีการจําหนาย
สินคาประดับยนตมากมายหลายประเภท หลายยี่หอ ในปจจุบันมีลูกคาทั้งลูกคาทั่วไป และลูกคา
ที่มาใชบริการเปนประจํา นอกจากนี้ยังมีกลุมลูกคาธุรกิจจําหนายรถยนต ธุรกิจจําหนายรถยนตมือ
สอง อูซอมรถ และบริษัทประกัน รวมถึงหนวยงานราชการ  จากการวิเคราะหลักษณะการ
ดําเนินงาน พบวาการจัดเก็บขอมูลตางๆไมวาจะเปนขอมูลสินคา ขอมูลลูกคา มีการจัดเก็บโดยใช
สมุดบันทึก การคนหาขอมูลลาชา การออกใบวางบิล ใบเสร็จรับเงินและเอกสารตางๆไมไดจัดการ
อยางเปนระบบ การตรวจสอบสินคาทําไดลําบากเนื่องจากไมไดมีการบันทึกการเคลื่อนไหวของ
สินคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ขาดการจัดการคลังสินคาที่เปนระบบ โดยการจัดการและสั่งซื้อสินคา
ของผูบริหารเปนไปตามการคาดเดาปริมาณการขายในอนาคต ทําใหเกิดปญหาในการสั่งซื้อสินคา 
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หากมีการแสดงแนวโนมของยอดการจําหนายสินคา จะทําใหผูบริหารสามารถจัดการสินคาในคลัง 
และตอรองบริษัทตัวแทนจําหนายไดเปนอยางดี  

ดานกระบวนการบริหารงาน พบวารายการสินคาของลูกคาแตละรายมีจํานวนมากในแตละ
รอบการออกใบวางบิล ทําใหการออกใบวางบิลไปยังลูกคานั้นตองตรวจสอบและจัดทําเปน
เวลานาน มีความยุงยากในการตรวจสอบและแจงเตือนลูกคาที่จะตองทําการออกใบวางบิล รวมทั้ง
ตองใช เวลาในการจัดทําสรุปรายรับรายจายประจําวันและเช็คสินคาในคลังทุกวัน  ทําให
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจยังไมดีเทาที่ควร เนื่องจากผูบริหารตองเขาไปมีบทบาท และตอง
ตัดสินใจในการจัดการกิจกรรมทางธุรกิจประจําวันที่เกิดขึ้น ดังนั้นผูบริหารจึงตองการระบบ
สารสนเทศ ที่ชวยใหระบบบริหารจัดการของรานเปนไปอยางรวดเร็วและแมนยํา สามารถ
ตอบสนองและใหบริการลูกคาไดตรงตามความตองการ ผูศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการรานเทรเชอรประดับยนต เพื่อชวยลดปญหาดานการจัดการ และชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของธุรกิจใหดียิ่งขึ้น 
 
1.2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
        เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานเทรเชอรประดับยนต จังหวัดนาน 
 
1.3. ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
      ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานเทรเชอรประดับยนต จังหวัดนาน ซ่ึงทําใหการจัดการ
ระบบของรานเทรเชอรประดับยนต มีความถูกตองรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1.4. ขอบเขต และวิธีการศึกษา  

1.4.1 ขอบเขต 
สามารถรวบรวมขอมูลที่จะนํามาทําการพัฒนาโปรแกรม โดยแบงออกเปนขอบเขตดาน

ระบบงาน และขอบเขตดานขอมูลไดดังนี้ 
ขอบเขตดานผูใช 
สามารถแบงผูใชไดเปน 3 ระดับ แบงตามหนาที่และลักษณะงาน ไดดังนี้ 
1) ระดับผูดูแลระบบ ไดแก ผูดูแลระบบงานของราน ซ่ึงทําหนาที่จัดการเกี่ยวกับขอมูล

ผูใชงาน สิทธิการใชงาน และควบคุมดูแลการใชงานของผูใชในระบบ 
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2) ระดับผูบริหาร ไดแก ผูบริหารของราน ซ่ึงทําหนาที่ตรวจสอบและควบคุมคลังสินคา 
ตรวจสอบขอมูลเพื่อประสานงานกับบริษัทตัวแทนจําหนายและลูกคา ตรวจสอบรายรับรายได
ประจําวัน และรายงานเพื่อการวิเคราะหการจัดการคลังสินคาตางๆ 

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

ขอบเขตดานระบบงาน 
ระบบงานสามารถใชงานผานระบบเครือขาย และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และ

ประกอบดวยระบบยอย 7 ระบบ ดังนี้ 
1) ระบบผูดูแลระบบ 

• จัดการเกี่ยวกับผูใชงานในระบบทั้งหมด ไดแก การเพิ่ม แกไข ลบ ผูใชงานในระบบ 
และจัดการสิทธิการใชงานระบบ 

• เปลี่ยนรหัสผานของผูใชงาน 
2) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 

• กําหนดขอมูลเร่ิมตนเกี่ยวกับสินคา ประเภทสินคา หนวยนับ พนักงาน ประเภท
พนักงาน ประเภทลูกคา บริษัทตัวแทนจําหนาย  

3) ระบบสั่งซื้อสินคา 
• บันทึกขอมูลของบริษัทตัวแทนจําหนาย 

• เรียกดูและแกไขขอมูลตางๆของบริษัทตัวแทนจําหนาย 

• บันทึกใบสั่งซื้อสินคา 
• ตรวจรับสินคาตามใบสั่งซื้อ 

• ตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินคาที่ยังไมไดรับ 

• ชําระเงินคาสินคาตามใบสั่งซื้อ 

• ตรวจสอบรายการสั่งซื้อที่ยังไมไดชําระเงิน 
4) ระบบคลังสินคา 
• เพิ่มและลบสินคาในคลัง 

• ตรวจสอบรายการสินคาที่ตองสั่งซื้อ 

• ตรวจสอบปริมาณสินคาในคลัง 

• กําหนดและจัดการโดยใชจุดสั่งซื้อ 
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5) ระบบขายสินคา 
• บันทึกขอมูลลูกคาทั้งลูกคาเงินสดและเงินเชื่อ 

• เรียกดูและแกไขขอมูลตางๆของลูกคา 
• ตรวจสอบ และคนหาสินคา 

• ขายสินคา ระบุสวนลด และของแถม 

• ลดปริมาณสินคาในคลังที่ทํารายการขาย 
6) ระบบการเงิน 

• ตรวจสอบยอดชําระ ยอดคางชําระของลูกคาแตละราย 

• จัดทํา พิมพ และตรวจสอบการออกใบวางบิล 

• พิมพใบเสร็จรับเงินใหแกลูกคา 
• ออกรายงานคางชําระของลูกคา 
• ออกรายงานสรุปรายการขายประจําวัน ประจําเดือน และประจําป 

7) ระบบรายงาน 

• ออกรายงานสินคาถึงจุดสั่งซื้อ 

• ออกรายงานรายละเอียดลูกคา 
• ออกรายงานบริษัทตัวแทนจําหนาย เปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินคา 

• ออกรายงานคลังสินคา เพื่อเปนแนวทางในการจัดการคลังสินคา 
• ออกรายงานการจําหนาย เพื่อดูแนวโนมของการจําหนายสินคา ซ่ึงทําใหวาง

แผนการจัดการรานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• ออกรายงานการซื้อของลูกคาประจําเดือน และประจําป เพื่อนําไปตัดสินใจในการ
สงเสริมการขายหรือใหสวนลดได 

ขอบเขตดานขอมูล 
ดานขอบเขตของขอมูล และผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก 
1) สินคาในรานเทรเชอรประดับยนต โดยใชขอมูลสินคาในราน จํานวน 30 รายการ 
2) มีลูกคา 2 ประเภทไดแก ลูกคาทั่วไป และลูกคาประจําที่มีการเก็บขอมูลไว  ดังนี้ 

• ลูกคาทั่วไป 

• ลูกคาประจํา ไดแก ลูกคาประจําทั่วไป ธุรกิจจําหนายรถยนต ธุรกิจจําหนายรถยนต
มือสอง อูซอมรถ บริษัทประกัน และหนวยงานราชการ 

3) โดยมีผูใหขอมูลและทดสอบโปรแกรม ซ่ึงเปนเจาของรานและพนักงานของราน 



5 
 

1.4.2 วิธีการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
สามารถเก็บรวมรวมขอมูลตางๆของรานเทรเชอรประดับยนตไดโดยแบงเปนขั้นตอน ดังนี้ 
1) ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยการสอบถามลักษณะงานทั้งหมดของรานในปจจุบัน จาก

ผูบริหารของราน ไมวาจะเปนขอมูลสินคาทั้งหมดภายในราน การจัดหมวดหมูสินคา การตั้งราคา
และสวนลด การสั่งและตรวจรับสินคาจากบริษัทตัวแทนจําหนาย การจําแนกประเภทของลูกคา
ของราน กระบวนการในการติดตอประสานงานซื้อขายกับลูกคาประจํา เปนตน 

2) ศึกษาโครงสรางการบริหารงานของราน ซ่ึงการจัดการของรานแบงเปนผูบริหารจัดการ
ราน คือ เจาของราน สวนดานพนักงานแบงเปน 2 แผนก ไดแก แผนกชาง ซ่ึงแบงเปนชางไฟฟา ทํา
หนาที่ ติดตั้งเครื่องเสียง ติดตั้งไฟสปอรตไลท ติดตั้งสัญญาณกันขโมย เปนตน และชางฝมือ ทํา
หนาที่ ติดตั้งฟลมกรองแสง ซ่ึงงานเหลานี้ตองอาศัยความสามารถพิเศษเฉพาะดาน แตหากเปนงาน
ทั่วไป เชน ติดตั้งกันชนรถ ก็สามารถทํางานไดเชนเดียวกันทั้งสองแผนก  สวนอีกแผนก ไดแก 
แผนกขาย ทําหนาที่ ขายสินคา ติดตอประสานงานกับลูกคาและบริษัทตัวแทนจําหนาย  

3) สอบถามปญหาในการดําเนินธุรกิจของราน ไดแก การตรวจสอบสินคาในคลังและการ
สรุปรายรับรายจายประจําวันซึ่งตองใชเวลานาน การสงใบวางบิลใหกับลูกคาประจําซึ่งตองเสียเวลา
ในการเขียน การจดจํารายการสินคาของลูกคาแตละรายในการออกใบวางบิลซ่ึงมีรายการสินคา 
และจํานวนลูกคาในปริมาณมากในแตละรอบการวางบิล รวมไปถึงกระบวนการในการทํางานมี
เยอะ โดยตองทําใบเสนอราคา ตัดสตอกสินคา ออกใบสงของ คิดภาษี แลวทําการขายสินคาและ
ใหบริการ ออกใบวางบิล แลวจึงทําการออกใบเสร็จรับเงิน จึงเปนการเสร็จสิ้นกระบวนการ 

4) วิเคราะหระบบสารสนเทศที่ตองการนํามาใชในการแกปญหา และชวยในการบริหาร
จัดการใหแกราน จากการสอบถามผูบริหารสรุปไดวา ตองการระบบสารสนเทศที่ชวยในการ
แกปญหาดานคลังสินคา และกระบวนการจัดการตางๆ ซ่ึงตองมีลักษณะที่ใชงานงาย ความซับซอน
นอย งายตอการทําความเขาใจ  

5) ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ไดแกการศึกษาเอกสารตางๆของรานที่ใชในการดําเนินงาน ไมวา
จะเปน เอกสารดานการสั่งซื้อ รายการสินคาในคลัง ใบวางบิล และอื่นๆ เพื่อนําไปเปนแนวทาง
ประกอบการออกแบบระบบ และเปนตัวอยางในการจัดทํารายงานตางๆ  
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
ดานฮารดแวร 
1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค รุนอินเทล คอรทู ดูโอ (Intel Core2 duo)  อุปกรณบันทึกผล 

(Hard Disk) ขนาด 120 กิกะไบต  หนวยความจํา (RAM) ขนาด 1 กิกะไบต   
2) เครื่องพิมพ 
ดานซอฟตแวร 
1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวส เอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 
2) โปรแกรมไมโครซอฟท วิชวลสตูดิโอ ดอทเน็ต 2005 (Microsoft Visual Studio.Net 

2005) ไดแก เอเอสพีดอทเน็ตและวีบีดอทเน็ต (ASP.NET and VB.NET) ใชในการพัฒนาระบบ 
3) โปรแกรมไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอร 2005 (Microsoft SQL Server 2005) ใช

จัดเก็บฐานขอมูล 
4) โปรแกรมอีอารวิน (ER-win) ใชออกแบบฐานขอมูล 
5) โปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ 2007 (Microsoft Office 2007) 
 

1.5  สถานที่ใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1.5.1 รานเทรเชอรประดับยนต จังหวัดนาน  เลขที่ 96/19 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นาน 

55000 
1.5.2  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.5.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


