
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  เอกสารท่ีเก่ียวของ 
        2.1.1 ระบบสารสนเทศ 

อ.พงศตะวัน แสงสวาง (2552) ไดใหความรูเกี่ยวกับ การวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ืองานธุรกิจ ดังนี้ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศในองคกรจะตองมรการวิเคราะหกระบวนการทํางานของ
องคกร  เราเรียกวา System Development Life Cycle (SDLC)  การพัฒนาระบบในองคกรเปน
หนาท่ีของนักวิเคราะหระบบท่ีจะตองทําการติดตอกับหนวยงานท่ีตองการจะพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  วาการทํางานมีองคประกอบอะไรบาง เชน ขนาดขององคกร  รายละเอียดการทํางาน  
ถาเปนบริษัทขนาดใหญ นักวิเคราะหจะตองทําความเขาใจใหชัดเจนเก่ียวกับมาตรฐานการทํางาน  
กระบวนการทํางาน 
 วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) หมายถึงข้ันตอน
หรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซ่ึงมีจุดเร่ิมตนในการทํางานและจุดส้ินสุดของการ
ปฏิบัติงาน สามารถแสดงวัฏจักรการพัฒนาระบบงานไดดังรูป 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.1 แสดงวฏัจักรการพัฒนาระบบงาน (SDLC)  

การวางแผน

การสนับสนุน  การวิเคราะห 

การนําไปใช การออกแบบ 

ภารกิจงาน 
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1) ข้ันการวางแผน 
1.1 พิจารณาถึงความตองการของโครงการ 
1.2 ลําดับกอนหลังของความจําเปน 
1.3 กําหนดทรัพยากรที่สนับสนุน เชน งบประมาณ  บุคลากร  เคร่ืองมือ 
1.4 กําหนดทีมงานในการพัฒนาโครงการ 

2) ข้ันการวิเคราะห 
2.1 ศึกษาความเปนไปไดในการท่ีจะใชระบบเพื่อแกปญหา 
2.2 วิเคราะหภารกิจในรายละเอียด ซ่ึงประกอบไปดวย 

- ศึกษาวาระบบทํางานไดอยางไร 
- การสนองตอบตอความตองการของผูใช 

3) ข้ันการออกแบบ 
3.1 คํานึงถึงการไดมาของฮารดแวรและซอฟตแวร 
3.2 พัฒนารายละเอียดท้ังหมดของระบบ 

4) ข้ันการนําไปใช 
4.1 การพัฒนาโปรกแกรม 
4.2 การติดต้ัง การทดสอบระบบใหม 
4.3 การฝกอบรม และการใหคําแนะนําแกผูเร่ิมตนใชระบบ 
4.4 การเปล่ียนเพ่ือเขาสูระบบท่ีใหมข้ึน 

5) ข้ันการสนับสนุน 
5.1 พิจารณาภารกิจหลังการใชระบบ 
5.2 ระบุขอผิดพลาดและปรับปรุงใหดีข้ึน 
5.3 การดูแลและสังเกตการณ การทํางานของระบบ 

 การพัฒนาซอฟตแวร  ตามปกติแลวจะประกอบไปดวยกลุมกิจกรรม 3 สวนหลักๆดวยกัน
คือ การวิเคราะห (Analysis), การออกแบบ (Design), และการนําไปใช (Implementation) ซ่ึง
กิจกรรมท้ังสามนี้สามารถใชงานไดดีกับโครงการซอฟตแวรขนาดเล็ก  ในขณะท่ีโครงการ
ซอฟตแวรขนาดใหญ มักจําเปนตองใชแบบแผนการพัฒนาซอฟตแวรตามแนวทางของ SDLC จน
ครบทุกกิจกรรม 
 การพัฒนาวงจรระบบท่ีดี  จะเปนการเตรียมภารกิจท่ีจะตองกระทําเพื่อเปนแนวทางไปสู
การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดีขององคกร  สวนภารกิจงานในองคกรท่ีจะตองมีการจัดการไดแก 
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1) โครงการจัดการ ซ่ึงเปนกระบวนการวางแผน  กําหนดตารางการทํางาน  และการควบคุม
การทํากิจกรรมตางๆของการพัฒนาระบบ 

2) การประเมินความเปนไปไดในดานระบบการทํางาน  ระยะเวลาของการทํางานใหเสร็จ  
ดานเทคนิคสนับสนุน  และดานความมีประโยชนและคุมทุน 

3) การรวบรวมเอกสารตลอดจนรายงานไดอะแกรม  และโปรแกรมงานตางๆการรวบรวม
สารสนเทศและงานดานเทคนิค 

            ผลกระทบภายหลังดําเนินงานระบบใหม 
      ภายหลังติดต้ังระบบ  การบํารุงรักษาเปนส่ิงจําเปน  เพราะ  ความผิดพลาดของซอฟตแวร  

แมจะทดสอบดีเพียงใดก็เกิดขอผิดพลาดได  และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ อันเกิดจากความ
ตองการขององคกร  

- เม่ือผูใชระบบคุนเคยกับระบบมักตองการส่ิงอ่ืนเพิ่มเติม 
- เม่ือองคกรเติบโตข้ึน 
- เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

 
         2.1.2 แนวความคิดของระบบฐานขอมูล 
 โครงการเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (2544) ไดให
แนวคิดเกีย่วกบัระบบฐานขอมูลไววา  

1) ความจําเปนท่ีทําใหเกิดการใชงานโดยระบบฐานขอมูลเกิดจาก  ขอมูลท่ีจัดอยู
ในรูปของแฟมขอมูลนั้น  เม่ือทําการประมวลผลจะยุงยาก  แฟมขอมูลไมมีความเปนอิสระ
ของขอมูล  แฟมขอมูลมีความซํ้าซอนมาก  มีความถูกตองของขอมูลนอย  มีความปลอดภัย
นอยและไมมีการควบคุมจากศูนยกลาง 

2) ขอมูล คือ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร หรือใน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพกอนหนาท่ีจะนํามาจัดเรียบเรียงหรือ จัดกลุมใหอยูในรูปแบบท่ีคน
ท่ัวไปจะเขาใจหรือนําไปใชได  สวนฐานขอมูล หมายถึง แหลงท่ีเก็บรวบรวมขอมูล และ
ความสัมพันธระหวางขอมูล  ระบบฐานขอมูลจะตองทํางานผาน DBMS ทุกคร้ัง หนาท่ี
ของระบบจัดการฐานขอมูลท่ีจะดูแลการใชงานใหกับผูใช ซ่ึงทําหนาท่ีเปนเสมือนตัวกลาง
ใหผูใชและฐานขอมูลติดตอกันได  เพื่อจัดการและควบคุมความถูกตอง ความถูกตอง 
ความซํ้าซอน และความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ภายในฐานขอมูล 
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3) ระบบจัดการฐานขอมูลมีประโยชน คือ ลดความซํ้าซอนของขอมูล  รักษา
ความถูกตองของขอมูล  มีความเปนอิสระของขอมูล  มีความปลอดภัยของขอมูล และใช
ขอมูลรวมกันโดยมีการควบคุมจากศูนยกลาง 

 แนวคิดฐานขอมูลแบบตางๆ 
1) ฐานขอมูลแบบลําดับช้ัน เปนฐานขอมูลท่ีนําเสนอขอมูลและความสัมพันธระหวาง

ขอมูลในรูปแบบเปนโครงสรางลักษณะคลายตนไมเปนลําดับช้ัน 
2) ฐานขอมูลแบบเครือขาย เปนลักษณะการเช่ือมโยงขอมูลใหเช่ือมกันเปนชุด 
3) ฐานขอมูลแบบสัมพันธ นําเสนอขอมูลและความสัมพันธระหวางขอมูลในรูป รีเลชัน 

(relation) ซ่ึงนําเสนอฐานขอมูลในรูปของตาราง ในลักษณะของแนวนอน(row)กับ
แนวต้ัง(column) 

ซ่ึงในการทําการคนควาอิสระในเร่ืองของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานกระเบ้ืองหอ
ชัย จังหวัดลําพูน ไดนําฐานขอมูลแบบสัมพันธมาใชในการพัฒนาระบบในคร้ังนี้  โดยอธิบาย
โครงสรางของฐานขอมูลไดดังนี้ 

ฐานขอมูลแบบสัมพันธ (Relational Model) แบงออกเปน 3 สวนคือ โครงสรางขอมูล (data 
structure) การควบคุมความถูกตองใหกับขอมูล (data integrity) และการจัดการกับขอมูล (data 
manipulation) 

โครงสรางของฐานขอมูลแบบสัมพันธ 

1) โครงสรางขอมูล (Data Structure) 
โครงสรางของฐานขอมูลแบบสัมพันธเปนการนําเสนอขอมูลและความสัมพันธ

ระหวางขอมูลในรูป รีเลชัน (relation) จะถูกเรียกอีกอยางหน่ึงวาตาราง(Table) โครงสราง
ของ Relationประกอบดวย 

1.1 แถว (Row) ของขอมูล (body) แถวขอมูล 1 แถว (body) หมายถึงขอมูล 1 รายการ 
ซ่ึงแตละแถวของ Relation เรียกวา “Tuple” Tuple คือ แถวขอมูลในตาราง โดยแต
ละแถวของขอมูลจะประกอบไปดวยหลาย Attribute หรือคอลัมนของขอมูล 
จํานวนแถวขอมูลในตารางเราเรียกวา Cardinality และจํานวน attributes ท้ังหมด
ในตารางเราเรียกวา Degree 

1.2 สดมภ (Column) แตละสดมภของ Relation ไดแกคุณลักษณะของขอมูลในแตละ
แถวซ่ึงเราเรียกวา “Attribute” เชน ตัวอยาง relation S สําหรับเก็บรายละเอียดของ 
suppliers ประกอบดวย รหัส ช่ือ สถานะ และเมือง ซ่ึง relation ดังกลาวจะ
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ประกอบไปดวย 5 tuples โดยแตละ tuples ประกอบไปดวย 4 attribute โดยภายใน
คอลัมนจะประกอบดวย 
- โดเมน (Domain) เปนการกําหนดขอบเขตคาขอมูลและชนิดขอมูลของแตละ 

attribute ท่ีเปนไปไดท้ังหมด เชนจากรูป domain ของ S# คือกลุมของรหัส 
suppliers ท้ังหมด ไดแก S1, S2, S3, S4 และ S5 และ กําหนดวา STATUS 
ของตาราง S จะตองมีคาเปน 10, 20 และ 30 เทานั้น หรือ S# จะตองมีคาเปน 
S1, S2, S3, S4 และ S5 เทานั้น และ CITY ของ suppliers ท้ังหมดจะตองเปน 
ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพฯเทานั้น เปนตน 

- คียหลัก(Primary key) เปน attribute หรือกลุมของ attribute ท่ีบงบอกวาขอมูล
จะตองไมซํ้ากันในแตละแถวขอมูลของตาราง 

2) การควบคุมความถูกตองใหกบัขอมูล (data integrity) 
ในฐานขอมูลแบบสัมพันธ มีกฎการควบคุมความถูกตองของขอมูลดังนี้ 

ตาราง 2.1 แสดงขอมูลตัวอยางในแฟมขอมูล CUSTOMER 
CITIZEN_ID FIRST_NAME SURNAME ADDRESS 

1000002541 สมบัติ มิมําพันธ 99/765 คลองหลวง 
ปทุมธานี 

1000002654 สมนึก สงบ 11 ปากเกร็ด  นนทบุรี 

1000002658 สมบัติ มิมําพันธ 999 ปากเกร็ด  นนทบุรี 

1000099991 สมคนึง คิดรอบคอบ 987 เมือง  ปทุมธานี 

1000052652 สมใจ ฉลาด 85/97 สะพาน 
กรุงเทพฯ 

 
 2.1 Tuple มีขอมูลไมซํ้ากัน เนื่องจาก Relation ในโครงสรางขอมูลแบบสัมพันธ
อยูในรูปแบบของเซตทางคณิตศาสตร โดยภายในเซตจะตองประกอบไปดวยสมาชิกท่ี
ไมซํ้ากัน ดังนั้น Relation R ใดๆ ตองมี attribute ใด attribute หนึ่งท่ีทําใหแตละ tuple 
ใน relation มีขอมูลไมซํ้ากัน เชน Relation CUSTOMER เปน relation ท่ีเก็บประวัติ
ของลูกคาบัญชีเงินกูของธนาคาร และประกอบไปดวย เลขท่ีบัตรประชาชน ช่ือ 
นามสกุล และ ท่ีอยูของลูกคา ซ่ึงจะเห็นวาขอมูลลูกคามีช่ือและนามสกุลซํ้ากัน คือ
ปรากฎลูกคาช่ือ สมบัติ นามสกุล มิมําพันธ จํานวน 2 tuple แตมี attribute เลขท่ีบัตร
ประชาขน (CITIZEN_ID) เปนส่ิงท่ีบงบอกใหรูวาลูกคาท้ังสองคนเปนคนละคนกัน 
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 2.2 Tupleไมมีลําดับจากบนลงลาง เนื่องจาก body Relation ในโครงสรางขอมูล
แบบสัมพันธอยูในรูปแบบของเซตทางคณิตศาสตร โดยภายในเซตจะตองประกอบไป
ดวยสมาชิกท่ีไมมีลําดับ 
 2.3 Attribute ไมมีลําดับจากซายไปขวา เนื่องจาก heading ของ Relation ใน
โครงสรางขอมูลแบบสัมพันธอยูในรูปแบบของเซตทางคณิตศาสตร โดยภายในเซต
จะตองประกอบไปดวยสมาชิกท่ีไมมีลําดับ 
 2.4 คาของ attribute ทุกคาจะตองเปน atomicity เนื่องจาก Domain มีเฉพาะคาท่ี
เปน atomic เทานั้น ดังนั้นทุก attribute ในแตละตําแหนงของ tuple ใน relation จะมีคา
เพียงคาเดียว จะไมมีรายการของขอมูล (repeating group หรือ list of value หรือ array) 
ใน relation นั่นคือ relation ตองผานข้ันตอนการเพิ่มประสิทธิภาพของขอมูล 
(Normalization) ตัวอยางเชน Relation SP กอนทําการเพ่ิมประสิทธิภาพของขอมูล คา
ของขอมูลในแตละ Tuple จะมีลักษณะของรายการขอมูล (repeating group) หลังจาก
ทําการเพ่ิมประสิทธิภาพของขอมูลในตารางแลว คาขอมูลในแตละ Tuple ไมมีรายการ
ขอมูลอีก 
 2.5 กําหนด Domain ใหกับขอมูล จะมีขอกําหนดวาคาท่ีกําหนดใหกับขอมูล
จะตองเปนคา Scalar นั่นคือจะตองเปนคาขอมูลท่ีมีความหมายและเปนหนวยเล็กท่ีสุด 
ไมสามารถแบงแยกออกไปไดอีก เชน เลขท่ีเงินกู 014100001 สามารถแบงออกเปน 
รหัสสาขา รหัสปยื่นกู และลําดับบัญชีเงินกู เปนตน หรือท่ีอยู สามารถแบงยอยออกไป
เปน เลขท่ีบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ฯลฯ ดังนั้น เลขท่ีเงินกู และท่ีอยู ไมมีคาเปน 
Scalar เพราะยังสามารถแบงยอยออกไปไดอีก แต รหัส supplier (S#) มีคาเปน S1 ซ่ึง
แบงยอยอีกไมได เพราะฉะน้ัน S1 มีคาเปน Scalar คาขอมูลท่ีเก็บในฐานขอมูลท่ีมีคา
เปน Scalar นี้เราจะเรียกวามีคุณลักษณะของ atomicity ขอมูลท่ีสามารถนํามากําหนด 
Domain ได จะตองเปนขอมูลท่ีเปนอิสระจากขอมูลอ่ืน เชน relation S ,P และ SP ดัง
รูปขางลางนี้ รหัส ช่ือ สถานะ และเมืองของ supplier เปนขอมูลท่ีอิสระจากขอมูลอ่ืน 
ในทํานองเดียวกับ รหัส ช่ือ สี น้ําหนัก และเมืองของ relation part เปนขอมูลท่ีเปน
อิสระจากขอมูลอ่ืน แต relation SP รหัสตัวแทนจําหนาย(S#) คาท่ีกําหนดข้ึนมา
เปนไปตามรหัสตัวแทนจําหนาย (S#) ของ relation S และรหัสวัสดุ (P#) คาท่ีกําหนด
ข้ึนมาเปนไปตามรหัสวัสดุ (P#) ของ relation P ดังนั้นท้ังสอง attribute จึงไมสามารถ
นํามากําหนด domain ของ relation SP ได ดังตาราง 2.2 และ 2.3 
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ตาราง 2.2 แสดงตัวอยางแฟมขอมูลกอนการกําหนด Domain ใหกับขอมูล 
S# P# QTY 

 
 
 
 
S1 
 

P1 900 
P2 3100 
P3 100 
P4 200 
P5 500 
P6 600 

 
S2 

P1 100 
P2 300 

S3 P2 200 
 
 
S4 

P2 800 
P4 1000 
P4 700 

 
ตาราง 2.3 แสดงตัวอยางแฟมขอมูลหลังการกําหนด Domain ใหกับขอมูล 

S# P# QTY 
S1 P1 900 
S1 P2 3100 
S1 P3 100 
S1 P4 200 
S1 P5 500 
S1 P6 600 
S2 P1 100 
S2 P2 300 
S3 P2 200 
S4 P2 800 
S4 P4 1000 
S4 P4 700 
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 2.6 ขอมูลจะตองเปนขอมูลชนิดเดียวกัน เชน ถาคาขอมูลของ COLOR ใน relation P มีคาท่ี
เปนไปไดคือ “สีฟาน้ําทะเล” “สีฟาออน” หรือ “น้ําตาล” แตถาเรากําหนดใหคาของ COLOR 
สามารถเปน 1 สําหรับสีฟาน้ําทะเล หรือ 2 สําหรับสีฟาออน และ 3 สําหรับสีน้ําตาล โดยคาขอมูล
ของ attribute COLOR สามารถบันทึกคาขอมูลไดท้ังสองแบบแลว เราไมสามารถกําหนด Domain 
ไดเพราะคาขอมูลมีชนิดเปนไดท้ัง string และ เลขจํานวนเต็ม ในเวลาเดียวกันไมได  ตัวอยางดัง
ตาราง 2.4-2.6 

 
ตาราง 2.4 แสดงตัวอยางขอมูลของแฟม S 

S# SNAME STATUS CITY 
S1 สมบัติ 20 ปทุมธานี 
S2 สมนึก 10 นนทบุรี 
S3 สมควร 30 นนทบุรี 
S4 สมคนึง 20 ปทุมธานี 
S5 สมใจ 30 กรุงเทฯ 

 
ตาราง 2.5 แสดงตัวอยางขอมูลของแฟม P 

P# PNAME COLOR WEIGHT CITY 
P1 กระเบ้ืองมุงหลังคา ฟาน้ําทะเล 12 ปทุมธานี 
P2 กระเบ้ืองปูพืน้ ฟาออน 17 นนทบุรี 
P3 เหล็กเสน น้ําตาล 17 อยุธยา 
P4 ปูน เทา 14 ปทุมธานี 
P5 อิฐ-ทราย น้ําตาล 12 นนทบุรี 
P6 ไม น้ําตาล 19 ปทุมธานี 

 
ตาราง 2.6 แสดงตัวอยางขอมูลของแฟม SP 

S# P# QTY 
S1 P1 900 
S2 P3 3100 
S2 P5 100 
S3 P3 200 
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ตาราง 2.6 แสดงตัวอยางขอมูลของแฟม SP (ตอ) 
S# P# QTY 

S3 P4 500 
S4 P6 600 
S5 P1 100 
S5 P2 300 
S5 P3 200 
S5 P4 800 
S5 P5 1000 
S5 P6 700 

 
3) การจัดการขอมูล 
ภาษาฐานขอมูล (structured query language, SQL) เปนภาษาที่ใชกันอยางแพรหลายมี

ลักษณะคลายกับภาษาอังกฤษ ใชในการปฏิบัติงานและควบคุมฐานขอมูล ในภาษาฐานขอมูลจะมี
คําส่ังดังนี้การสรางตาราง สามารถทําดวยคําส่ัง CREATE TABLE คําส่ังสอบถามขอมูลพื้นฐาน
เปนการสอบถามขอมูลหรือ query 

คําส่ังการปอนขอมูลเพิ่มลงสูตารางเราสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขขอมูลท่ีมีอยู
แลวในตารางไดดวยคําส่ัง UPDATE นอกจากการแกไขขอมูลดวยคําส่ัง DELETE เราสามารถ
สอบถามขอมูลคร้ังหนึ่งจากตารางไดมากกวาหนึ่งตาราง โดยใชโครงสรางของ SQL ท่ีเรียกวา 
joining คําส่ังใน SQL สามารถกําหนดความปลอดภัยในการควบคุมการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูล
ได โดยคําส่ัง GRANT เปนการกําหนดสิทธิมอบอํานาจใหสามารถเขาถึงขอมูล REVOKE เปนการ
เรียกสิทธิอํานาจคืนจากการกําหนดมอบสิทธิดวยคําส่ัง GRANT 

ฐานขอมูลแบบความสัมพันธนี้เปนรูปแบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาภายหลัง และเปนท่ีนิยมใชกัน
สําหรับการออกแบบฐานขอมูลในปจจุบัน โปรแกรมสําเร็จทางดานฐานขอมูลก็ใชรูปแบบนี้เชนกัน 

4) ลักษณะเดนและขอจํากัดของการจัดการฐานขอมูลแบบสัมพันธ 
4.1 ลักษณะเดน 
 1. เหมาะกับงานท่ีเลือกดูขอมูลแบบมีเง่ือนไขหลายคียฟลดขอมูล 

 2. ปองกันขอมูลถูกทําลายหรือแกไขไดดี เนื่องจากโครงสรางแบบสัมพันธนี้ผูใช
จะไมทราบวาการเก็บขอมูลในฐานขอมูลอยางแทจริงเปนอยางไร จึงสามารถปองกันขอมูล
ถูกทําลายหรือถูกแกไขไดดี 
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 3. การเลือกดูขอมูลทําไดงาย มีความซับซอนของขอมูลระหวางแฟมตาง ๆ นอย
มาก อาจมีการฝกฝนเพียงเล็กนอยก็สามารถใชทํางานได 

4.2 ขอจํากัด 
 1. มีการแกไขปรับปรุงแฟมขอมูลไดยากเพราะผูใชจะไมทราบการเก็บขอมูลใน

ฐานขอมูลอยางแทจริงเปนอยางไร 
 2. มีคาใชจายของระบบสูงมากเพราะเม่ือมีการประมวลผลคือ การอาน เพิ่มเติม 

ปรับปรุงหรือยกเลิกระบบจะตองทําการสรางตารางข้ึนมาใหม ท้ังท่ีในแฟมขอมูลท่ีแทจริง
อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย แตตองมาปรับแตงตารางใหมใหผูใชแฟมขอมูลนั้น
ถูกใชในรูปของตารางท่ีดูงายสําหรับผูใช 

 สรุปไดวาฐานขอมูลอาจมีการใชฐานขอมูลตางกัน แตในองคกรสวนใหญนิยมใช
ฐานขอมูลแบบสัมพันธมากท่ีสุด สวนฐานขอมูลแบบลําดับช้ันและฐานขอมูลแบบเครือขายปจจุบัน
นี้ไมไดรับความนิยมแลว แตยังมีใชอยูในองคกรขนาดใหญท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอรเมนเฟรม เชน 
ธนาคารยังมีการใชแบบจําลองขอมูลแบบลําดับช้ันอยู สวนฐานขอมูลแบบออบเจกตเปนฐานขอมูล
สมัยใหมซ่ึงปจจุบันยังไมมีการใชแพรหลายนักเม่ือเทียบกับฐานขอมูลแบบสัมพันธ ซ่ึงยังตองมีการ
คนควาและวิจัยตอไป 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับฐานขอมูลเบ้ืองตนไดนําไปสูการใชระบบจัดการฐานขอมูล  ซ่ึงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการรานกระเบ้ืองหอชัย จังหวัดลําพูน ไดนําระบบจัดการฐานขอมูลท่ีมีช่ือวา 
MySQL  และสามารถอธิบายความหมายและการใชงานไดดังนี้ 
 www.thaiwbi.com (2543) ไดอธิบายเกี่ยวกับระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ไววา  
MySQL  เปนโปรแกรมฐานขอมูลท่ีใชจัดเก็บขอมูลโปรแกรมหน่ึง ทํางานในลักษณะ Client Server 
ทํางานบนระบบ Telnet บน Linux Redhad หรือ Unix System(ไมมีคาใชจาย) และบน Win32 (มี
คาใชจาย) ท่ัวไปบนระบบเครือขาย Inter&Intranet  นั้นหมายความวาเราสามารถเรียกใช MySQL 
ไดท่ัวโลกกรณีเปน Internet และ ท่ัวบริเวณท่ีเปน Intranet และยังสามารถเรียกใชบน Web Browser 
ไดกรณีใช  language เปน Interface ในการเช่ือม language ท่ีใชเปน Interface  เชน PHP, Perl, C, 
C++ ฯ   
 MySQL เปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Management System) RDBMS 
คือ สามารถทํางานกับตารางขอมูลหลายตารางพรอมๆ กัน โดยสามารถแสดงความสัมพันธของ
ตารางเหลานั้นดวย field ท่ีใชรวมกัน ตามกฎท่ีกลาวไวในหนังสือ The Relation Model For 
Database Management Version 2 By Dr. Edgar F. Codd ขอมูลเกี่ยวกับ RDBMS มีใหอานมากมาย
ตามหนังสือ Database ท่ัวไป 
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 สรุปคําส่ังและตัวอยางการใชคําส่ังของ MySQL ดังตาราง 2.7 
 

ตาราง 2.7 สรุปคําส่ังท่ีใชใน MySQL 
คําส่ัง คําอธิบาย ตัวอยาง 

CREATE CREATE database and 
table 

CREATE DATABASES;  
CREATE TABLES tablename   
 (fied1 VARCHAR(25),   
  fied2 VARCHAR(25),   
  fied3 INT,   
  fied1 VARCHAR(25),   
 ID INT NOT   
 AUTO_INCREMENT,   
 PRIMARY KEY (ID)); 

SHOW DISPLY database and 
table 

SHOW DATABASES;  
SHOW TABLES;  
SHOW COLUMNS FROM tables;  
DESC  tablename; 

SELECT  SELECT * FROM (table);  
SELECT * FROM (table) where (fied=data) or 
(fied2=data2);  
SELECT * FROM (table) where (fied=data) and 
(fied2=data2); 

UPDATE  EDIT database UPDATE table SET fied='datanew' WHERE 
fied='dataold'; 

DELETE DELETE record DELETE FROM table WHERE (fied=data); 
ALTER RENAME table ALTER TABLE tableold RENAME tablenew;  

ALTER TABLE table ADD fiednew 
DATATYPE; 

INSERT INSERT record INSERT INTO table 
VALUES  ('fied1','fied2','fied3') 



16 
 

ตาราง 2.7 สรุปคําส่ังท่ีใชใน MySQL(ตอ) 
คําส่ัง คําอธิบาย ตัวอยาง 

DROP DROP database  
DROP table 

DROP DATABASE datatest;  
DROP TABLE tablename; 

ORDER BY SORT data SELECT fieldname  FROM tablename ORDER 
BY  fieldname;  

 
        2.1.3 แนวความคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการคลังสินคา 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (2550) ใหนิยามของสินคาคงคลัง วา เปนปจจัยสําคัญในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ  โดยนับเปนองคประกอบท่ีใหญท่ีสุดของตนทุนการผลิต  นอกจากนั้นการมี
สินคาคงคลังท่ีเพียงพอ  ยังเปนการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดทันเวลา  จึงเห็นไดวา 
สินคาคงคลังมีความสําคัญตอกิจกรรมหลักของธุรกิจเปนอยางมาก  การบริหารสินคาคงคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงสงผลกระทบตอผลกําไรจากการประกอบการโดยตรง  และในปจจุบันนี้มีการ
นําเอาระบบคอมพิวเตอรมาจัดการขอมูลสินคาคงคลัง  เพื่อใหเกิดความถูกตองแมนยําและทันเวลา
มากยิ่งข้ึน 

การจัดซ้ือสินคาคงคลังมาในคุณสมบัติท่ีตรงตามความตองการ  ปริมาณเพียงพอ  ราคา
เหมาะสม  ทันเวลาท่ีตองการ  โดยซ้ือจากผูขายที่ไววางใจได  และนําสงยังสถานท่ีท่ีถูกตองตาม
หลักการการจัดซ้ือท่ีดีท่ีสุด (Base Buy)  เปนจุดเร่ิมตนของการบริหารสินคาคงคลัง 

วัตถุประสงคของการบริหารสินคาคงคลัง (Purpose of Inventory Management) 
1) สามารถมีสินคาไวบริการลูกคาในปริมาณท่ีเพียงพอ  และทันตอความตองการของ

ลูกคาเสมอ  เพื่อสรางยอดขายและรักษาระดับของสวนแบงตลาดไว 
2) สามารถลดระดับการลงทุนในสินคาคงคลังตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  เพื่อทําใหตนทุนการ

ผลิตตํ่าลงดวย 
ประโยชนของสินคาคงคลัง (Benefit of Inventory) 
3) ตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีประมาณการไวในแตละชวงเวลา  ท้ังในและนอก

ฤดูกาล 
4) รักษาการผลิตใหมีอัตราคงท่ีสมํ่าเสมอ  เพื่อรักษาระดับการวาจางแรงงาน  การเดิน

เคร่ืองจักรฯลฯ ใหสมํ่าเสมอได  โดยจะเก็บสินคาท่ีขายไมหมดในชวงขายไมดีไวขาย
ในชวงขายดีซ่ึงชวงนั้นอาจจะผลิตสินคาไมทันขาย 

5) ทําใหธุรกิจไดสวนลดจากการส่ังซ้ือคร้ังละมากๆ 
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6) ปองกันการเปล่ียนแปลงราคา  และผลกระทบจากเงินเฟอเม่ือสินคาในตลาดมีราคา
สูงข้ึน 

7) ปองกันของขาดมือดวยสินคาเผ่ือขาดมือ (Safety Stock) เม่ือเวลารอคอยลาชาหรือ
บังเอิญไดคําส่ังซ้ือเพิ่มข้ึนกะทันหัน 

8) ทําใหกระบวนการผลิตสามารถดําเนินการตอเนื่องอยางราบร่ืน  ไมมีการหยุดชะงัก
เพราะของขาดมือจนเกิดความเสียหายแกกระบวนการผลิตซ่ึงจะทําใหคนวางงาน  
เคร่ืองจักรถูกปด  ผลิตไมทันคําส่ังของลูกคา 

ระบบควบคุมสินคาคงคลัง (Inventory Control System) มี 3 วิธี 
1) ระบบสินคาคงคลังอยางตอเนื่อง (Continuous Inventory System หรือ Perpetual 

System)  เปนระบบสินคาคงคลังท่ีมีวิธีการลงบัญชีทุกคร้ังท่ีมีการรับและจายของ  ทํา
ใหบัญชีคุมยอด  แสดงยอดคงเหลือท่ีแทจริงของสินคาคงคลังอยูเสมอ  ซ่ึงจําเปนอยาง
ยิ่งในการควบคุมสินคาคงคลังรายการที่สําคัญท่ีปลอยใหขาดมือไมได  แตระบบงานนี้
มีคาใชจายดานเอกสารคอนขางสูง  และตองใชพนักงานจํานวนมากจึงดูแลการรับจาย
ไดอยางท่ัวถึง  ในปจจุบันการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาประยุกตใชกับงานสํานักงาน  
และบัญชีสามารถชวยแกไขปญหาในขอนี้  โดยการใชรหัสแทง (Bar Code)  หรือรหัส
สากลสําหรับผลิตภัณฑ (Universal Product Code หรือ UPC) ปดบนสินคาแลวใช
เคร่ืองกราดสัญญาณเลเซอรอานรหัส (Laser Scan) ซ่ึงวิธีนี้นอกจากจะมีความถูกตอง
แมนยําเท่ียงตรงและยังสามารถใชเปนฐานขอมูลของการบริหารสินคาคงคลังในกรณี
อ่ืน เชน การบริหารหวงโซของสินคา (Supply Chain Management) ไดอีกดวย 

2) ระบบสินคาคงคลังเม่ือส้ินงวด (Periodic Inventory System) เปนระบบสินคางคงคลัง
ท่ีมีวิธีการลงบัญชีเฉพาะในชวงเวลาท่ีกําหนดไวเทานั้น  เชน  ตรวจนับและลงบัญชีทุก
ปลายสัปดาหหรือปลายเดือน  เม่ือของถูกเบิกไปก็จะมีการส่ังซ้ือเขามาเติมใหเต็ม
ระดับท่ีต้ังไว  ระบบนี้จะเหมาะสมกับสินคาท่ีมีการส่ังซ้ือ  และเบิกใชเปนชวงเวลาท่ี
แนนอน   

3) ระบบจําแนกสินคาคงคลังเปนหมวดเอบีซี (ABC) ระบบนี้เปนวิธีการจําแนกสินคาคง
คลังออกเปนประเภท  โดยพิจารณาปริมาณและมูลคาของสินคาคงคลังแตละรายการ
เปนเกณฑ  เพื่อลดภาระในการดูแล  ตรวจนับ  และควบคุมสินคาคงคลังท่ีมีอยูมากมาย  
ซ่ึงถาควบคุมทุกรายการอยางเขมงวดเทาเทียมกัน  จะเสียเวลาและคาใชจายมากเกิน
ความจําเปน  เพราะในบรรดาสินคาคงคลังท้ังหลายของแตละธุรกิจมักเปนไปตาม
เกณฑดังตอไปนี้ 
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- A เปนสินคาคงคลังท่ีมีปริมาณนอย (5-15% ของสินคาคงคลังท้ังหมด) แตมี
มูลคารวมคอนขางสูง (70-80% ของมูลคาท้ังหมด)   

- B เปนสินคาคงคลังท่ีมีปริมาณปานกลาง (30% ของสินคาคงคลังท้ังหมด) 
และมีมูลคารวมปานกลาง (15% ของมูลคาท้ังหมด) 

- C เปนสินคาคงคลังท่ีมีปริมาณมาก (50-60% ของสินคาคงคลังท้ังหมด) แตมี
มูลคารวมคอนขางตํ่า (5-10% ของมูลคาท้ังหมด) 

การจําแนกสินคาคงคลังออกเปนหมวดเอบีซี  จะทําใหการควบคุมสินคาคงคลัง
แตกตางกันดังตอไปนี้ 

- A ควบคุมอยางเขมมาก  ดวยการลงบัญชีอยูบอยๆ (เชน ทุกสัปดาห)  การ
ควบคุมจึงควรใชระบบสินคาคงคลังอยางตอเนื่องและตองเก็บของไวในท่ี
ปลอดภัย  ในดานการจัดซ้ือก็ควรหาผูขายไวหลายราย  เพื่อลดความเส่ียงจาก
การขาดแคลนสินคา  และสามารถเจรจาตอรองราคาได 

- B ควบคุมอยางเขมงวดปานกลาง  ดวยการมีบัญชีคุมยอดบันทึกเสมอ 
เชนเดียวกับ A  ควรมีการเบิกจายอยางเปนระบบ  เพื่อปองกันการสูญหาย  
การตรวจนับจํานวน  จริงก็ทําเชนเดียวกับ A แตความถ่ีนอยกวา (เชน ทุกส้ิน
เดือน)  และการควบคุม B จึงควรใชระบบสินคาคงคลังอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกับ A 

- C ไมมีการจดบันทึกหรือมีก็เพียงเล็กนอย  สินคาคงคลังประเภทนี้จะวางให
หยิบใชไดสะดวก  เนื่องจากเปนของราคาถูกและมีปริมาณมาก  ถาทําการ
ควบคุมอยางเขมงวด  จะทําใหมีคาใชจายมาก  ซ่ึงไมคุมคากับประโยชนท่ีได
ปองกันไมใหของสูญหาย  การตรวจนับ C จะใชระบบสินคาคงคลังแบบส้ิน
งวด  คือเวนระยะ  จะมาตรวจนับดูวาพรองไปเทาใดแลวก็ซ้ือมาเติม  หรืออาจ
ใชระบบสองกลอง (Two – bin System)  ซ่ึงมีกลองวัสดุอยูสองกลอง  เปน
การเผ่ือสํารองไว  พอใชของกลองแรกหมดก็นําเอากลองสํารองมาใช  แลวรีบ
ซ้ือของเติมกลองแรกท่ีหมดไปไวเปนกลองสํารองแทนซ่ึงจะทําใหไมมีการ
ขาดมือเกิดข้ึน 

        รัตภูมิ  อุดมวันสุขทวี  ในการบริหารสินคาคงคลังจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะทําได  ซ่ึงจะข้ึนอยูกับประเภทธุรกิจ,  กระบวนการตางๆในการผลิต  และส่ังซ้ือสินคา ฯลฯ  
รวมถึงประสบการณของผูปฏิบัติงานดวย  ในบางกรณี  ผูผลิตอาจไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนวา  
ปจจัยตางๆเหลานี้จะสงผลกระทบมากนอยเพียงไรตอปริมาณสินคาคงคลัง  ดังนั้นในการวิเคราะห
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เพื่อหาปริมาณสินคางคงคลังท่ีเหมาะสม(หรือปริมาณสินคาคงคลังท่ีควรจะมี)  จึงตองอาศัยการ
ประมาณการณ  โดยพิจารณาถึงสภาพการณตางๆ  ท่ีจะสามารถใชเปนตัวแทนท่ีดีในชวงเวลานั้นๆ  
ซ่ึงปจจัยตางๆสามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา  ปจจัยตางๆอาจแบงไดดังนี้ 

1) ปจจัยภายใน  หมายถึง  ปจจัยตางๆท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการหรือการกระทําของ
บุคลากรภายในบริษัท  ซ่ึงอาจแบงไดเปน 

- ปจจัยท่ีควบคุมได เชน ความเบ่ียงเบนในกระบวนการผลิต,  การซอมแซม
เคร่ืองจักร,  ระยะเวลาท่ีใชในการทํางานในแตละข้ันตอน,  ความยืดหยุนใน
การเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต  และอุบัติเหตุในการทํางาน  เปนตน 

- ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได  เชน  ความผิดพลาดในการทํางานของบุคลากร 
เปนตน 

2) ปจจัยภายนอก  หมายถึง  ปจจัยตางๆที่เกิดข้ึนจากกระบวนการหรือการกระทําของ
ผูอ่ืน  หรือองคกรอ่ืน  ซ่ึงอาจแบงไดเปน 

- ปจจัยท่ีควบคุมได  เชน  ความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของ
ผูขาย 

- ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได  เชน  ความตองการของผูบริโภค(ลูกคา),  
สภาพการณในตลาดชวงนั้นๆ (เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง ฯลฯ)  โรคระบาด
และภัยธรรมชาติ  เปนตน 

สินคาคงคลังและการจัดการคุณภาพ (Inventory  and  Quality  Management)  การจัดการคุณภาพ
เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับบุคคลสองกลุมคือลูกคา  และเจาของผลิตภัณฑ  โดยท้ังสองฝายตกลงกัน  
โดยลูกคาจะพิจารณาเร่ืองลักษณะของสินคา  ราคาท่ีสามารถซื้อได  และเวลาท่ีสงมอบ  ในทาง
ตรงกันขาม  เจาของผลิตภัณฑตองจัดหาทรัพยากรที่เปนปจจัยนําเขา  ไมวาจะเปนวัตถุดิบ  แรงงาน  
เคร่ืองจักร  และเงิน  เพื่อนํามาผลิตใหมีสินคาตามท่ีลูกคาตองการ  ในตนทุนท่ีดี  ไมขาดทุน  และ
จัดสงใหลูกคาทันเวลา  โดยไมเสียคาปรับ  ซ่ึงปญหาสวนมากในซับพลายเชนจะเกิดจากปจจัย
ภายนอก  ไมวาจะเปน เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  คูแขง  ลูกคา  ผูขายปจจัยการผลิต  จึงเกิดการ
จัดเก็บสินคาคงคลังเพื่อรองรับระบบคุณภาพ 
 ตนทุนของสินคาคงคลัง (Inventory  Cost)  มี 4 ชนิด  คือ 

1) คาใชจายในการส่ังซ้ือ (Ordering  Cost)  เปนคาใชจายท่ีตองจาย  เพื่อใหเพื่อใหไดมา
ซ่ึงสินคาคงคลังท่ีตองการ  ซ่ึงจะแปรตามจํานวนคร้ังของการส่ังซ้ือ  แตไมแปรตาม
ปริมาณสินคาคงคลัง  เพราะส่ังซ้ือของมากเทาใดก็ตาม  ในแตละคร้ัง  คาใชจายในการ
ส่ังซ้ือก็ยังคงท่ี  แตถายิ่งส่ังซ้ือบอยคร้ัง  คาใชจายในการส่ังซ้ือจะยิ่งสูงข้ึน  คาใชจายใน
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การส่ังซ้ือไดแก  คาเอกสารใบส่ังซ้ือ  คาจางพนักงานจัดซ้ือ  คาโทรศัพท  คาขนสง
สินคา  คาใชจายในการตรวจรับของและเอกสาร  คาธรรมเนียมการนําของออกจาก
ศุลกากร  คาใชจายในการชําระเงิน  เปนตน 

2) คาใชจายในการเก็บรักษา (Carrying  Cost)  เปนคาใชจายจากการมีสินคาคงคลังและ
การรักษาสภาพใหสินคาคงคลังนั้นอยูในรูปท่ีใชงานได  ซ่ึงจะแปรตามปริมาณสินคา
คงคลังท่ีถือไวและระยะเวลาที่เก็บสินคาคงคลังนั้นไว คาใชจายในการเก็บรักษาไดแก  
ตนทุนเงินทุนท่ีจมอยูกับสินคาคงคลัง  ซ่ึงคือคาดอกเบ้ียจายถาเงินทุนนั้นมาจากการ
กูยืม  หรือเปนคาเสียโอกาสถาเงินทุนนั้นเปนสวนของเจาของ  คาคลังสินคา  คาไฟฟา
เพื่อการรักษาอุณหภูมิ  คาใชจายของสินคาท่ีชํารุดเสียหายหรือหมดอายุ  เส่ือมสภาพ
จากการเก็บนานเกินไป  คาภาษีและการประกันภัย  คาจางยามและพนักงานประจํา
คลังสินคา ฯลฯ 

3) คาใชจายเนื่องจากสินคาขาดแคลน (Shortage  Cost  หรือ  Stock  Out  Cost) เปน
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการมีสินคาคงคลังไมเพียงพอตอการผลิตหรือการขาย  ทําให
ลูกคายกเลิกการส่ังซ้ือ  ขาดรายไดท่ีควรได  กิจการเสียช่ือเสียง  กระบวนการผลิต
หยุดชะงัก  เกิดการวางงานของเคร่ืองจักรและคนงาน ฯลฯ  คาใชจายนี้จะแปรผกผัน
กับปริมาณสินคาคงคลังท่ีถือไว  นั่นคือ  ถาถือสินคาไวมากจะไมเกิดการขาดแคลน  
แตถาถือสินคาคงคลังไวนอย  ก็อาจเกิดโอกาสท่ีจะเกิดการขาดแคลนไดมากกวา  และ
มีคาใชจายเนื่องจากสินคาขาดแคลนนี้  ข้ึนอยูกับปริมาณการขาดแคลนรวมท้ัง
ระยะเวลาท่ีเกิดการขาดแคลนข้ึนดวย  คาใชจายเนื่องจากสินคาขาดแคลนไดแก  
คาปรับเนื่องจากการสงสินคาลาชา  คาเสียโอกาสในการขาย  คาใชจายจากการเสียคา
ความนิยม ฯลฯ 

4) คาใชจายในการตั้งเคร่ืองจักรใหม (Setup Cost) เปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการที่
เคร่ืองจักรจะตองเปล่ียนการทํางานหน่ึงไปทํางานอีกอยางหน่ึง  ซ่ึงจะเกิดการวางงาน
ช่ัวคราว  สินคาคงคลังจะถูกท้ิงใหรอกระบวนการผลิตท่ีจะต้ังใหม  คาใชจายในการตั้ง
เคร่ืองจักรใหมนี้จะมีลักษณะเปนตนทุนคงท่ีตอคร้ัง  ซ่ึงจะข้ึนอยูกับขนาดของล็อตการ
ผลิต  ถาผลิตเปนล็อตใหญ  มีการตั้งเคร่ืองใหมนานคร้ัง  คาใชจายในการตั้งเคร่ืองใหม
ก็จะตํ่า  แตยอดสะสมสินคาคงคลังก็จะสูง  ถาผลิตเปนล็อตเล็ก  มีการตั้งเคร่ืองใหม
บอยคร้ัง  คาใชจายในการตั้งเคร่ืองใหมก็จะสูง  แตสินคาคงคลังจะมีระดับตํ่าลง  และ
สามารถสงมอบงานใหแกลูกคาไดเร็วข้ึน 
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        ในบรรดาคาใชจายเกี่ยวกับสินคาคงคลังตางๆเหลานี้  คาใชจายในการเก็บรักษาจะสูงข้ึน  ถามี
ระดับสินคาคงคลังสูงและจะตํ่าลงเม่ือมีระดับสินคาคงคลังตํ่า  แตสําหรับคาใชจายในการสั่งซ้ือ  
คาใชจายเนื่องจากสินคาขาดแคลน  และคาใชจายเนื่องจากต้ังเคร่ืองจักรใหม  จะมีลักษณะตรงกัน
ขาม คือ จะสูงข้ึนถามีระดับสินคาคงคลังตํ่า  และจะตํ่าลงถามีระดับสินคาคลคลังสูง  ดังนั้น
คาใชจายเกี่ยวกับสินคาคงคลังท่ีตํ่าสุด  ณ ระดับท่ีคาใชจายทุกตัวรวมกันตํ่าสุด 
        2.1.4 แนวคิดในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

ผศ. ดร. ประจิต  หาวัตร (2549)  ไดกลาวไววาการควบคุมการจัดเก็บขอมูลในองคกร  ควร
ระบุประเภทของขอมูลท่ีตองบํารุงรักษาและระดับของการปองกันท่ีจําเปน  โดยจัดทําเปนเอกสาร
อธิบายข้ันตอนในการปองกันขอมูล  รวมถึงการควบคุมสถานท่ีจัดเก็บขอมูลอยางเหมาะสม  เปน
วิธีการปองกันการสูญหายของขอมูลอยางหน่ึงท่ีสําคัญ  โดยสถานท่ีจัดเก็บขอมูลนั้น  ควรติดต้ัง
อุปกรณปองกันอัคคีภัยและอุปกรณปองกันฝุน  ความรอน  และความช้ืน 

มาตรฐานการจัดทําเอกสารประกอบการทํางานกับระบบ  สามารถแบงเปน 3 ประเภท
ใหญๆ ดังนี้ 

1) เอกสารเพ่ือการบริหารระบบ (Administrative Documentation) อธิบายถึงมาตรฐาน
และวิธีการประมวลผลขอมูล  ซ่ึงประกอบดวย  การใหเหตุผลและการอนุมัติระบบ
ใหม  และการเปล่ียนแปลงระบบมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหระบบ  การออกแบบ
และการเขียนโปรแกรม  และวิธีการสําหรับการจัดการแฟมขอมูลและหนวยเก็บขอมูล 

2) เอกสารประกอบระบบ (System Documentation) อธิบายถึงแตละระบบการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงประกอบดวยขอความท่ีใชอธิอบายผังงานและรายละเอียดโปรแกรม  เอกสารระบบ
จะแสดงสวนนําเขาระบบปฏิบัติงาน  การติดต้ังกระบวนการประมวลผล  สวนผลลัพธ  
และวิธีการจัดการขอผิดพลาด 

3) เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน (Operating Documentation) อธิบายถึง  ส่ิงท่ีจําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานของโปรแกรม   ซ่ึงประกอบดวย   ลักษณะของอุปกรณ  
โปรแกรม  แฟมขอมูล  วิธีการติดต้ัง  อุปสรรคท่ีขัดขวางการปฏิบัติงานของโปรแกรม
และการแกไขการขัดของของโปรแกรม 

2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 สุพงษ  รักษศรีทองและไพศาลอยูทอง (2540) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดการคลังสินคา
สมัยใหม  โดยศึกษาความสําคัญของ คลังสินคา  การจัดการตางๆของคลังสินคา  ศึกษาประเภท
ตางๆของคลังสินคา  ศึกษาหนาท่ีตางๆภายในคลังสินคา  การคัดเลือกอุปกรณขนถายท่ีใชใน
คลังสินคา  โดยศึกษาประเภทของอุปกรณขนถาย  วิธีการใชอุปกรณขนถาย  ประสิทธิภาพของ
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อุปกรณขนถาย  การออกแบบและการวางผังคลังสินคา  โดยศึกษารูปแบบการออกแบบและวางผัง  
องคประกอบการออกแบบ  ขอมูลตางๆท่ีใชออกแบบ  การจัดสรรเนื้อท่ีภายในคลังสินคา  โดย
ศึกษารูปแบบการจัดสรร  การจัดสรรเนื้อท่ีเก็บวัสดุ  การจัดสรรเนื้อท่ีขนถายวัสดุ  การจัดสรรเนื้อท่ี
สําหรับเก็บวัสดุขนถาย  การวัดประสิทธิภาพคลังสินคาโดยศึกษาเวลามาตรฐานในการขนถายวัสดุ  
งบประมาณท่ีเกี่ยวกับคลังสินคา  ความปลอดภัยในคลังสินคา  ซ่ึงผลการศึกษาพบวาสามารถนําผล
การศึกษาไปประยุกตใชในการทํางานเกี่ยวกับคลังสินคาในอนาคตเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ศยามล กรประเสริฐ (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดยอมของรานขาย
เคร่ืองเงินวัวลายซูวีเนียร โดยพัฒนาระบบการขายสินคา รับส่ังสินคา รับซอมสินคา สินคาคงคลัง 
ระบบสรางรายงานสําหรับผูบริหารและระบบการแสดงสินคาใหสําหรับลูกคา โดยศึกษาปญหาจาก
ระบบงานเดิม ระบุปญหาท่ีเกิดข้ึน รวบรวมความตองการ และกําหนดความตองการสําหรับระบบ
ใหม ออกแบบระบบ ทําการพัฒนาโปรแกรม ซ่ึงผลการศึกษาพบวาระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน
สามารถนําไปใชแทนระบบเดิมได ทําใหการดําเนินงานตางๆ สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน และเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบสําหรับธุรกิจขนาดยอมอ่ืนได 

ไพบูลย วุฒิศิริศาสตร (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับสินคาคงคลังวา การควบคุมสินคาคงคลัง
เปนส่ิงสําคัญในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน จําเปนตองเฝาติดตามดูระดับสินคาคลังอยูเสมอ เพื่อ
จัดหาใหมีจํานวนสินคาท่ีเพียงพอตอการจําหนายใหลูกคา การมีสินคาคงคลังในระดับสูงจะทําให
ผลตอบแทนจากการลงทุนนอยลง และการท่ีมีสินคาคงคลังตํ่าเกินไป อาจทําใหเกิดปญหาสินคา
ขาดมือ ทําใหประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจลดลง ดังนั้นการมีสินคาคงคลังตํ่าหรือสูงเกินไปยอมไม
กอใหเกิดผลดีตอการดําเนินงานของธุรกิจ 
วีรวัฒน กฤษณรักษ (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการขายและการจัดการสินคาคง
คลังสําหรับโรงงานผลิตใบมีดและใบเล่ือยตัดไมของหางหุนสวนจํากัดอินเตอรคัทส วิธีการศึกษา
ใชแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบผสมผสานกับแนวคิดการสรางตนแบบ และแนวคิดผูใชพัฒนา
ระบบข้ึนเอง จากการศึกษาระบบงานเดิม พบวามีโครงสรางองคกรเปนแบบอยางงาย โดยรูปแบบ
การบริหารและการส่ังการข้ึนอยูกับประสบการณของแตละคน ทําใหระบบงานไมชัดเจน จึงตองมี
การออกแบบระบบสารสนเทศในระบบการขายและการจัดการสินคาคงคลังท่ีตรงตอความตองการ
ของกิจการ และสอดคลองกับกระบวนการทํางานขององคกร โดยระบบใหมเปนแบบเครือขายท่ีมี
ความรวดเร็ว และเขาถึงไดงาย ซ่ึงมีการทดสอบรวมกับผูใช โดยสวนสําคัญอยูท่ีความเขาใจและ
ความชํานาญของผูใชระบบ 
 


