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บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอองคกรและหนวยงานท่ีประกอบ
ธุรกิจตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันดานการตลาดสูง  ทําใหเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสําคัญมากสําหรับการบริหารจัดการธุรกิจท้ังทางตรงและทางออม เชน การ
จัดการขอมูล  การประชาสัมพันธ  เปนตน   เพื่อใหการบริหารจัดการมีความไดเปรียบทางธุรกิจ
มากยิ่งข้ึน จึงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในธุรกิจทางดานการจัดการระบบ
ฐานขอมูล  เพื่อสามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ  การประกอบการตัดสินใจใน
ดานตางๆ ของธุรกิจใหดียิ่งข้ึน 

รานจงไพศาล ทําธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายเส้ือผาทุกประเภท รองเทาทุกประเภท โดย
ดําเนินธุรกิจมากกวา 20 ป และต้ังอยูท่ี ถ. สุขสถิตย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย และสินคาท่ีจัด
จําหนายมีท้ังหมด 1,521 รายการโดยมีสาขาใหญท่ี อ.เมือง จ. เชียงราย และสาขายอยอยูท่ีกรุงเทพฯ 
การบริหารงานจะเปนลักษณะการซ้ือสินคาโดยวิธีส่ังซ้ือจากตัวแทนจําหนาย โดยสินคาท่ีจัด
จําหนายมีท้ังขายปลีกและขายสงโดยแบงเปนประเภทใหญๆ 2 ประเภทคือ ประเภทขายอยางเดียว
เชนชุดกีฬา ชุดนักเรียน เส้ือผาผูใหญ รองเทา เปนตนโดย คิดเปนรอยละ 70  สินคาท่ีใหเชาเชน
เส้ือผาพื้นเมือง ชุดแสดงงานตางๆ คิดเปนรอยละ30  ซ่ึงการจัดการของรานจะเปนระบบที่ทําดวย
มือโดยการบันทึกลงกระดาษและเก็บเปนไฟลเอกสารเชนจํานวนสินคาท่ีซ้ือเขามา จํานวนสินคาท่ี
ขายออกไป การออกใบเสร็จรับเงิน เปนตน ดังนั้นจึงเกิดปญหาความยุงยากข้ึนในการตรวจสอบ
สินคาคงคลังซ่ึงจะทําการตรวจสอบไดยากเชนในกรณีสินคาท่ีขายดีมีปริมาณท่ีไมพอขายทําใหราน
ประสบปญหาสูญเสียรายได และในสินคาบางรายการทางรานไมตองการสตอคสินคามาก
จนเกินไป อันเนื่องมาจากตนทุนสินคามีการเปล่ียนแปลง และปญหาที่รายแรงท่ีสุดในการส่ังซ้ือ
สินคาคือ บางคร้ังสินคาบางรายการที่ส่ังซ้ือไปแลว แตทางตัวแทนจําหนายไมสามารถหาสินคามา
สงไดจึงตองยกเลิกการส่ังซ้ือสินคารายการนั้นๆ อีกท้ังยังประสบปญหาการตรวจสอบปริมาณ
สินคาระหวางสาขาใหญและสาขายอยซ่ึงทางเจาของรานจะตองเดินทางไปตรวจสอบทุกเดือนหรือ
โทรศัพทสอบถามซ่ึงทําใหเกิดความยุงยากและเสียคาใชจายในการเดินทาง และทางรานไดจัดทํา
ระบบสมาชิกเพื่อใชเปนสวนลดในการซ้ือสินคาและการเชาสินคาซ่ึงเปนระบบท่ีทําดวยมือ
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กลาวคือใหกรอกรายละเอียดเพื่อสมัครเปนสมาชิกลงในแบบฟอรมและเก็บเอกสารดังกลาวไว ใน
กรณีขอมูลสมาชิกสูญหายเนื่องจากการจัดเก็บท่ีไมดีทําใหทําใหรายละเอียดของสมาชิกสูญหายไป
ดวยซ่ึงทําใหเสียเวลาในการสมัครใหมจากปญหาดังกลาว  จึงมีความจําเปนในเปลี่ยนแปลงระบบ
การจัดการของรานคา  โดยมีการนําเทคโนโลยีเขามาใช  เพื่อดําเนินการใหการจัดการของรานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  อันจะกอใหเกิดกลยุทธของทางบริษัทในการแขงขันกับคูแขงในธุรกิจ
เดียวกัน 

ในการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  โดยมีการออกแบบพัฒนา
ฐานขอมูลของสินคา  รวมไปถึงการออกแบบฐานขอมูลเพื่อรองการขยายสาขาในอนาคตเชน  การ
รับสินคาและการคืนสินคากับตัวแทนจําหนาย  การขายสินคาและการรับคืนสินคาจากลูกคา  ระบบ
สมาชิกของลูกคา  เปนตน  ซ่ึงผลท่ีคาดวาจะไดรับเพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจส่ังซ้ือและ
ขายสินคาและการจัดการของราน และใชเปนแนวทางในการพัฒนาขยายสาขาของรานตอไป  
 
1.2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานจงไพศาลจังหวัดเชียงราย 
 

1.3. ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1) ไดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับรานจงไพศาลจังหวัดเชียงราย 
2) ไดแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการรานใหผูท่ีสนใจตอไป 

 
1.4. แผนดาํเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1 แผนการดําเนนิการ 
1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการทํางาน พรอมท้ังปญหาในการทํางาน

ปจจุบัน 
2) วิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลความตองการ 
3) ออกแบบระบบ 

- เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนา 
- ออกแบบกระบวนการทํางาน  
- ออกแบบขอมูลนําเขา  
- ออกแบบรายงาน  
- ออกแบบฐานขอมูล 
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4) พัฒนาระบบสารสนเทศ  
5) ทดสอบระบบสารสนเทศ   
6) ติดต้ังระบบสารสนเทศ 
7) ประเมินความถูกตองและความตองการของระบบสารสนเทศ 
8) จัดการเอกสารประกอบการใชงานระบบสารสนเทศ 
9) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ  

2 ขอบเขต 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานจงไพศาล  ประกอบดวยระบบงาน

ตางๆ ท่ีตองทํางานรวมกันมีขอบเขตดังนี้ 
2.1 ขอบเขตดานขอมูล 

1) ขอมูลสินคาของรานจงไพศาลจํานวน 100 ระเบียนในการทดสอบระบบ 
2.2 ขอบเขตดานระบบงาน 

1) ระบบดูแลการใชงาน 
- สามารถเรียกดู บันทึก แกไข ลบ และคนหาผูใชงานระบบ 
- สามารถกําหนดสิทธ์ิในการใชงานระบบ 

2) ระบบการจัดการขอมูลเบ้ืองตน 
- สามารถเรียกดู บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลสินคา   
- สามารถเรียกดู บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลหมวดสินคา 
- สามารถเรียกดู บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลประเภทสินคา 
- สามารถเรียกดู บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลหนวยสินคา 
- สามารถเรียกดู บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลสาขา 

3) ระบบสมาชิก 
- สามารถเรียกดู บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลสมาชิก และ  กําหนดสิทธิ
ประโยชนสําหรับสมาชิก 

- สามารถเรียกดูขอมูลประวัติการซ้ือสินคาของสมาชิก  
4) ระบบการรับสินคา และส่ังซ้ือสินคากับผูแทนจําหนาย 

- สามารถเรียกดู บันทึก แกไข และลบขอมูลประวัติของตัวแทนจําหนายสินคา
ท่ีขายใหกับทางราน 

- สามารถเรียกดู บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลสินคาของผูจําหนายแตละ
ราย 
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- สามารถบันทึกและแกไขขอมูลการรับสินคากับผูจําหนาย 
- สามารถบันทึกและแกไขขอมูลการคืนสินคากับผูจําหนาย 
- สามารถบันทึกรายการส่ังซ้ือสินคา 
- สามารถพิมพใบส่ังซ้ือสินคา 
- สามารถบันทึกการชําระคําส่ังซ้ือสินคา 
- สามารถบันทึกการรับสินคา 
- สามารถยกเลิกใบส่ังซ้ือสินคาท่ียังรับไมครบหรือไมไดรับสินคา 

5) ระบบสินคาคงคลัง 
- สามารถแสดงจุดส่ังซ้ือของสินคา 
- สามารถตรวจสอบจํานวนสินคาในคลังสินคา 

6) ระบบการขายสินคา 
- สามารถบันทึกและแกไขขอมูลการขายสินคา 
- สามารถเรียกดูขอมูลของลูกคาเพื่อการใหสวนลดในกรณีท่ีเปนสมาชิก 
- ตัดจํานวนสินคาในสตอคโดยอัตโนมัติเม่ือมีการขายสินคา 
- สามารถเรียกดู ประวัติการขายสินคา 

7) ระบบการเงิน 
- สามารถพิมพใบเสร็จรับเงิน 
- สามารถตรวจสอบขอมูลการชําระหนี้ใหแกผูจําหนาย 
- ตรวจสอบรายไดตอวัน/เดือน/ป 

8) ระบบการเชาสินคา 
- สามารถบันทึก/แกไข/ลบรายการสินคาเชา  จํานวนวันท่ีใหเชา สวนสินคาท่ี
ไดจากการเปนสมาชิก 

- สามารถตรวจสอบรายการเชาท่ียังไมไดสงคืน 
- สามารถบันทึกการคืนสินคาตามจริง 
- สามารถคํานวนยอดเงินรวมจากการเชาและคาปรับ 
- สามารถพิมพใบเชาสินคา 

9) ระบบการออกรายงาน 
- รายงานจํานวนสินคาท่ีมีอยูในคลังสินคา 
- รายงานเปรียบเทียบราคาผูจําหนายสินคา 
- รายงานสินคาถึงจุดส่ังซ้ือ 
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- รายงานการส่ังซ้ือสินคากับผูจําหนายตามวัน/เดือน/ป 
- รายงานการรับสินคากับผูจําหนายตามวัน/เดือน/ป 
- รายงานการคืนสินคากับผูจําหนายตามวัน/เดือน/ป 
- รายงานเปรียบเทียบยอดขายสินคาตามวัน/เดือน/ป 
- รายงานการขายสินคาตามวัน/เดือน/ป 
- รายงานยอดขายสินคาตามวัน/เดือน/ป 
- รายงานการชําระหนี้ผูแทนจําหนายตามวัน/เดือน/ป 

 
3 วิธีการศึกษา 

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) เก็บรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูใชงานคือลูกเจาของรานพนักงาน 

ในราน เกี่ยวกับขอมูลของสินคาแตละประเภท การขาย รวมถึงการ    
จัดการสินคาในคลังสินคา เปนตน 

2) เอกสารท่ีใชในการศึกษา เชน ขอมูลรายละเอียดของสินคา  
ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี ใบเชาสินคา เปนตน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1)  อุปกรณฮารดแวร 

- เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรมีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) คอร2 
ดูโอ 2.4 กิกกะเฮิรท 

- หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาด 2 เมกกะไบต 
- หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ขนาด 120 กิกกะไบต 
- เคร่ืองพิมพ 
- หนาจอแสดงผล 17 นิ้ว 

2) อุปกรณซอฟตแวร 
- ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวสเอ็กซพี (Microsoft Window XP) 
- โปรแกรมวิชวลซีชารปดอ็ทเน็ต 2005 (Visual C# .Net 2005) 
- เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2005 เอ็กเพรส (SQL Server 2005 Express) 
- โปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser) อินเทอรเน็ตเอ็กซโพลเรอร 

(Internet Explorer) 
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- โปรแกรมอินเทอรเน็ตอินฟอรเมช่ัน เซอรวิส (Internet Information 
Services:  IIS) 

- โปรแกรมคริสตัลรีพอรท (Crystal Report) 
        
1.5. สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1) รานจงไพศาล ถ. สุขสถิตย ต.เวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 


