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ABSTRACT 
 

This independent study is to develop information system for the management of product 
development and community enterprises, Business Development, The Botanical Garden 
Organization. Objective of this study was use to help manage product information and decision-
support order, including the selection of production Individual jobs. 

This system developed from regulation of Botanic Garden Organization. Following by 
accordance with the regulations on the parcel, related to the purchase and obtainment of agreement 
with inventory management theory, Inventory Control and decisions by using analytical hierarchy 
process (AHP). The aim of study was developing and manages for production and small and micro 
community enterprise of the Botanical Garden Organization Provides with more convenient and 
suitable. 

Analysis and designed systems are consisting of 1) users managements 2) Purchasing/ 
Procurement 3) Product Designer and 4) information sales 5) users authentication. The PHP 
development program and MySQL were use to develop and manage on these database. 

The Results showed that the system actually works with recent systems. The result overall 
is very satisfying, 80.4 percentage while reducing operating procedure and more flexible operations. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
โครงงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของส่วนพัฒนา

ผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน  ส านักพฒันาธุรกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นการคน้ควา้แบบ

อิสระเชิงวิทยานิพนธ์ส าหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจดัการ เพื่อบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน  ส านกัพฒันา

ธุรกิจ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ ใหมี้ความสะดวกมากยิง่ข้ึน 
 

1.1 หลกักำรและเหตุผล/ทฤษฎแีละสมมติฐำน 
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ เป็น สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศ    

ท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจยัและให้ความรู้ทางดา้นพฤกษศาสตร์ ในปี พ.ศ. 
2537 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์หรือตวัยอ่คือ อ.ส.พ.ไดรั้บพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ใช้ช่ือสวนพฤกษศาสตร์ใน ภาคเหนือขององค์การฯ  จังหวดั
เชียงใหม่ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ” โดยโครงสร้างส านกัมีผูอ้  านวยการส านกั
เป็นผูก้  ากบัดูแลและควบคุมให้งานเป็นไปตามนโยบายขององคก์ารฯ และ การแบ่งยอ่ยงานออกเป็น
ส่วนและงาน  ตามภารกิจท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยแบ่งการบริหารงานเป็น  5 ส านัก  
ประกอบดว้ย 1) ส านกัวิจยัและพฒันา 2) ส านกัพฒันาและปลูกบ ารุง 3) ส านกับริหาร 4) ส านกัพฒันา
ธุรกิจ  และ 5) ส านกัตรวจสอบภายใน ส านกัพฒันาธุรกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการบริหารและ
ด าเนินงาน  เก่ียวกบักิจกรรมทางดา้นการพาณิชย ์การจดัหารายได ้ และกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายทางดา้น 
แสวงหาผลก าไร ในการจดัหาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค  โดย
ค านึงถึงองค์ประกอบของ สภาพแวดล้อมของธุรกิจท่ีเก่ียวกับกิจการด้านพฤกษศาสตร์  รวมทั้ ง
นโยบายใหเ้ป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัการด าเนินกิจการขององคก์ารฯและงานท่ี อ.ส.พ.มอบหมาย 

ส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน เป็นส่วนท่ีผูศึ้กษา มีความสนใจท่ีพฒันาระบบ
สารสนเทศได้มีแผนการผลิตในแต่ละปีงบประมาณ  ในการผลิตสินค้าแต่ละคร้ัง งานออกแบบ
ผลิตภณัฑจ์ะเป็นผูอ้อกแบบตวัสินคา้  เพื่อใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีจะน าเสนอ  ฝ่ายประสานการผลิตจะคน้หา
ร้านคา้ท่ีสามารถผลิตสินคา้ตามประเภทท่ีตอ้งการ และจะเก็บขอ้มูลจากการประสาน มาใช้ในการ
ตดัสินใจเลือกผูผ้ลิต  และมีฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อด าเนินการขออนุมติัจดัผลิต  ในการด าเนินการขอ้มูล
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ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการประสาน ยงัเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นกระดาษและไฟล์เอกสารท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ดงัน้ี   

1) ปัญหาในการรวบรวมขอ้มูล  เช่น การประสานอาจไดข้อ้มูลไม่ครบถว้น ส่งรูปแบบท่ีฝ่าย
ออกแบบผดิให้กบัผูผ้ลิต หรือเง่ือนไขในการจ่ายเงินเม่ือสั่งซ้ือสินคา้ท่ีผูผ้ลิตแต่ละรายอาจจะไม่ตกลง
เง่ือนไขได ้

2) ความล่าชา้ในการท่ีจะตดัสินใจเลือกผูผ้ลิต ท่ีจะตอ้งคน้หาเอกสารจากแฟ้มท่ีเก็บขอ้มูลใน
การผลิตของแต่ละปีเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในเปรียบเทียบ 

ผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของส่วนการ
ผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยมีการจดัท าขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจสั่งซ้ือสินคา้ รวมทั้งการ
คดัเลือกผูผ้ลิต ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาและขอ้ผดิพลาด อนัเน่ืองมาจากการขาดระบบสารสนเทศท่ีดี 

           

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1) เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของ  ส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์

และวสิาหกิจชุมชน ส านกัพฒันาธุรกิจ  องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 
2) เพื่อจดัท าฐานขอ้มูลสินคา้ ท่ีมีการจดัจ าหน่ายในร้านขายของท่ีระลึก รวมทั้งขอ้มูลผูผ้ลิต 

และรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์มีการออกแบบไว ้
             

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำเชิงประยุกต์และ/หรือ เชิงทฤษฎ ี
1) ได้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของ  ส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์และ

วสิาหกิจชุมชน ส านกัพฒันาธุรกิจ  องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 
2) ได้ฐานขอ้มูลสินคา้ ท่ีมีการจดัจ าหน่ายในร้านขายของท่ีระลึก รวมทั้งขอ้มูลผูผ้ลิต และ

รูปแบบผลิตภณัฑท่ี์มีการออกแบบไว ้
 

1.4 ขอบเขตของโครงงำน/วธีิกำรวจัิย 
ระบบออกแบบเพื่อใชง้านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีขอบเขตทางสถาปัตยกรรมดงัน้ี 

 1) อุปกรณ์ท่ีใช้พฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของส่วนพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละวสิาหกิจชุมชน ส านกัพฒันาธุรกิจ  องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์            

1.1) ฮาร์ดแวร์ท่ีใช ้(Hardware) 
 - คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Lenovo G470  Intel Core I5 ความเร็ว 2.50             

กิกะเฮิรตช์  
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 - หน่วยความจ าหลกั 4 กิกะเฮิรตช์  
 - หน่วยเก็บขอ้มูลฮาร์ดดิสก ์ความจุ 500 กิกะเฮิรตช์  
 - จอแสดงผลขนาด 14.1 น้ิว 

    - แป้นพิมพ ์
    - เมาส์ 
   - เคร่ืองพิมพ ์

1.2) ซอฟตแ์วร์ (Software) 
- ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์7 (Microsoft Windows7) ใช้เป็น

ระบบปฏิบติัการในการพฒันาโปรแกรมข้ึนมา 
- โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ได้แก่ กูเกิลโครม

(Google Chrome), อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์  (Internet Explorer)ใช้ในการดูขอ้มูล  และโตต้อบกบั
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล ในแต่ละหนา้ 
   - โปรแกรมพีเอชพี (PHP) เพื่อใช ้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อพฒันาระบบ 

- โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (PHPMyadmin) ใชใ้นการสร้างฐานขอ้มูล  
ฐานขอ้มูล ก าหนดชนิดของขอ้มูล รวมทั้งเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลต่าง ๆ  

- โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) ระบบการจดัการฐานขอ้มูล โดยใช้
ภาษาเอสคิวแอล ใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูลของระบบ 

- โปรแกรม อาปาเช่ เวบ็เซิร์ฟเวอร์ ใชใ้นการจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
พฒันาระบบให ้เป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (server) 

- โปรแกรมมาโครมีเดียดรีมวีฟเวอร์ 8.0 (Macromedia Dreamweaver 8.0) 
ใชใ้นการออกแบบ และใชใ้นการจดัการไฟลภ์ายในระบบ 

- โปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ 2010 (Microsoft office 2010) ใชส้ าหรับ
พิมพแ์ละจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรม  

- โปรแกรมอะโดบี โฟโตช็้อป ซีเอส4 (Adobe Photoshop CS4) ใช้ส าหรับ
จดัท ารูปภาพและกราฟิกต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบการตกแต่งเพจ 

- โปรแกรมมาโครมีเดีย แฟลช 8 (Macromedia Flash 8) เพื่อใชใ้นการจดัท า
รูปภาพกราฟิกต่าง ๆ เพื่อใชป้ระกอบการตกแต่งเวบ็เพจ 

- เคร่ืองพิมพ ์   
2) ขอบเขตของระบบงาน  
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ขอบเขตของการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของส่วน
พฒันาผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน ส านักพฒันาธุรกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะมีอยู่ 5 ส่วน
ดงัน้ี 

2.1) ส่วนของการจดัการสิทธ์ิ 
 - เพิ่มขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
 - แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
 - ลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
2.2) ส่วนของการจดัซ้ือจดัจา้ง 

- ต รวจส อบ สิ นค้ า ท่ี ต้อ งก ารผ ลิ ต จาก ส่ วน ออกแบบผ ลิ ตภัณ ฑ ์
  - คน้หารายช่ือติดต่อประสานผูผ้ลิต 

- คน้หาและตรวจสอบขอ้มูลการออกแบบ 
- ด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง 

  2.3) การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
- ออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
- เพิ่มตวัอยา่งแบบผลิตภณัฑ์เพื่อความหลากหลาย 
- รายงานผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบเสร็จเรียบร้อย 

   2.4) การรับขอ้มูลการขายสินคา้ 
- รับขอ้มูลการสินคา้จากทางร้านขายของ 
- ท ารายงานสรุปยอดการขายจากทางร้านคา้ 

    2.5) การตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
   -ตรวจสอบสิทธ์ิ ผูใ้ชง้าน 
         3) ขอบเขตของขอ้มูล 
      3.1) ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง 
      3.2) ขอ้มูลการออกแบบผลิตภณัฑ ์
      3.3) ขอ้มูลการขายสินคา้ 
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1.5 แผนกำรด ำเนินงำนและระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ขั้นตอนการด าเนินงานและระยะเวลาของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์
ของส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน ส านักพฒันาธุรกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์  มี
ขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

1) ศึกษาระบบและรวบรวมขอ้มูลจากส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน ส านกัพฒันา
ธุรกิจ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์   

2) ศึกษาและรวบรวมความตอ้งการ การใช้งานจากเจา้หน้า ท่ีประสานการผลิต เจา้หน้าท่ี
ออกแบบผลิตภณัฑ ์และหวัหนา้ส่วนพฒันาผลิตภณัฑฯ์ โดยวธีิสัมภาษณ์ 

3) การวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล  
4) ออกแบบพฒันาโปรแกรม 
5) ทดสอบ แกไ้ข และประเมินผล การท างานของระบบ 
6) สรุปผล ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของระบบ 
7) จดัท าเอกสารสรุปผลการศึกษา และคู่มือการใชร้ะบบ 

1.6 สถำนที่ทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิยและรวบรวมข้อมูล 
            1) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
            2) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
            3) องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นส่วนท่ีใช้บ่งบอกขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการจดัการคลงัสินคา้  และ
ระบบควบคุมสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของส่วนพฒันา
ผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน  ส านกัพฒันาธุรกิจ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์    ซ่ึงประกอบดว้ยส่วน
ต่าง ๆ ดงัน้ี          
 
2.1 กฎระเบียบพสัดุ 

จากกฎระเบียบทางพสัดุ  องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์  (2556: ระบบออนไลน์)  โดยปกติงานท่ี 
เก่ียวกับการซ้ือ/จา้ง ตามความในขอ้บงัคบัว่าด้วยการพสัดุ ให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานพสัดุเป็น
ผูด้  าเนินการโดยใหห้วัหนา้งานคลงัและพสัดุเป็นผูพ้ิจารณาสั่งการรับผิดชอบในขอบเขตอ านาจของตน  

การซ้ือ/จ้าง โดยวิธีการตกลงราคา ในกรณีท่ีพัสดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจ้างเป็นเร่ืองท่ี
หน่วยงานจะต้องด าเนินการเอง เน่ืองจากเป็นกรณีจ าเป็นหรือรีบด่วน โดยได้รับอนุมัติจาก
ผูอ้  านวยการหรือวงเงินด าเนินการอยูภ่ายใตอ้  านาจท่ีก าหนด  หรือเพราะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งการพสัดุอนัมี
ลกัษณะพิเศษเหมาะแก่การปฏิบติังานของหน่วยงานนั้นและจะให้งานคลงั พสัดุจดัหาให้ก็จะไม่
ถูกตอ้งตามความประสงค์ ผูจ้ดัการฝ่าย /หัวหน้าส านัก/หัวหน้างาน หรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายจากผูอ้  านวยการ จะท าหนา้ท่ีเป็นพนกังานพสัดุตามขอ้บงัคบัก็ได ้

ผูป้ระสงคท่ี์จะซ้ือ/จา้ง/ท าบนัทึกขอ้ความประสงคท่ี์ตอ้งการซ้ือหรือจา้งผา่นผูบ้งัคบับญัชาผูมี้
อ  านาจรับรองแลว้ส่งไปยงังานคลงัและพสัดุ เพื่อตรวจสอบการใชง้บประมาณ จากนั้นเสนอไปให้ผูมี้
อ  านาจ อนุมติัซ้ือ/จา้ง   แลว้จึงส่งเร่ืองยงัหวัหนา้งานคลงัและพสัดุหรือพนกังานพสัดุเพื่อด าเนินการ 

 
2.2 การจัดการสินค้าคงคลงั 

อรุณี ห่านทอง (2551) กล่าวไวว้า่ จดัการคลงัสินคา้ มี ดงัน้ี 
1) งานรับสินคา้ (Goods Receipt) งานรับสินคา้เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัในขณะท่ี

สินคา้ไดส่้งเขา้มายงัคลงัสินคา้เพื่อจดัเก็บรักษา การด าเนินกรรมวิธีในการแรกรับต่อสินคา้ท่ีถูกส่ง   
เข้ามานั้ นอย่างทันทีทันใด ถูกต้องแน่นอนย่อมมีความส าคัญต่อการด าเนินงานคลังสินค้าท่ี มี
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ประสิทธิผลและการเก็บรักษาเบ้ืองตน้ โดยขั้นตอนการรับสินคา้เขา้มายงัคลงัสินคา้อาจมีงานย่อย
หลายอยา่งท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
   1.1) การตรวจพิสูจน์ทราบ การตรวจพิสูจน์ทราบเป็นวิธีการปฏิบติัเพื่อรับรองความ
ถูกตอ้งในเร่ืองของช่ือ แบบ หมายเลข หรือขอ้มูลอ่ืน 
 1.2) การตรวจสภาพ หมายถึงการตรวจสภาพ จ านวน และคุณสมบติัของสินคา้ท่ีจะ
ไดรั้บเขา้มานั้นวา่ถูกตอ้งตรงตามเอกสารการส่งหรือไม่ 
 1.3) การตรวจแยกประเภทในสินคา้หรือวสัดุบางอย่าง อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
ประเภทเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา เช่น เป็นของดี ของช ารุด ของเก่า ของใหม่ ซ่ึงตอ้งแยกออก
จากกนัในการเก็บรักษา 

2) งานดูแลรักษาสินค้า (Stock Maintain) งานดูแลรักษาสินค้า หลังจากจดัเก็บสินค้าใน
พื้นท่ีเก็บรักษาของคลงัสินคา้  ควรน ามาตรการต่างๆ  ของการดูแลรักษามาใช ้เพื่อป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้
ท่ีอยูใ่นคลงัสินคา้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรือเส่ือมคุณภาพ  ซ่ึงงานดูแลรักษาสินคา้อาจประกอบ
ไปดว้ยงานต่างๆ ดงัน้ี 
 2.1) งานตรวจสภาพ  จะตอ้งมีการตรวจสภาพประจ าวนั การตรวจอยา่งละเอียดตาม
ระยะเวลา อาจจะมีการก าหนดระยะเวลาเพื่อความเหมาะสม  มีการตรวจตามลกัษณะของสินคา้แต่ละ
ประเภทแต่ละชนิด ซ่ึงอาจมีการเส่ือมสภาพตามเวลาแตกต่างกนัไป 
 2.2) การถนอม   สินคา้บางประเภทนั้น อาจตอ้งการ  ถนอมระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบ ซ่ึงหมายถึง  การตรวจตรานบัสินคา้ในท่ีเก็บรักษาเพื่อสอบยอดกบับญัชีคลุมในคลงัสินคา้ 
ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยข้ึนอยูก่บัประเภทของสินคา้ 
 
2.3 ระบบควบคุมสินค้าคงคลงั (Inventory Control System) 

 วิเชียร ทุมรัตน์ (2547: ระบบออนไลน์) กล่าวไวว้่า สินคา้คงคลงั (Inventory) หมายถึง วสัดุ
หรือสินคา้ต่าง ๆ ท่ีเก็บไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงาน อาจเป็นการด าเนินงานผลิต ด าเนินการ
ขาย หรือ ด าเนินงานอ่ืนๆ  ส่วนการจดัการสินคา้คงคลงั หมายความถึงการเก็บทรัพยากรไวใ้ช้ใน
ปัจจุบัน หรือในอนาคต เพื่อให้การด าเนินการของกิจการด าเนินไปอย่างราบร่ืนผ่านการวางแผน
ก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังท่ีเหมาะสม การหมุนเวียน เข้าออกใช้หลัก  FIFO (First in First Out) 
สินคา้ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวยีนออกไปก่อน เพื่อลดความเส่ือมจากการจดัเก็บเป็นเวลานาน  

 ระบบควบคุมสินค้าคงคลงัเป็นการบนัทึกขอ้มูลและตรวจนับสินค้าคงคลงัซ่ึงเป็นงานท่ี
ส าคญัของการบริหารสินคา้คงคลงั เพราะสินคา้คงคลงัมีความหลากหลาย ซ่ึงท าใหก้ารตรวจนบัสินคา้
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คงคลงัตอ้งใช้พนกังานจ านวนมาก เพื่อให้ไดจ้  านวนท่ีถูกตอ้งภายใตร้ะยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อท่ีจะได้
ทราบว่าชนิดสินคา้คงคลงัท่ีเร่ิมมีจ านวนไม่เพียงพอ ตอ้งซ้ือมาเพิ่ม และปริมาณการซ้ือท่ีเหมาะสม 
ระบบการควบคุมสินคา้คงคลงัท่ีมีอยู ่3 วธีิ คือ 

  วธีิท่ี 1 ระบบสินคา้คงคลงัเม่ือส้ินงวด (Periodic Inventory System) เป็นระบบสินคา้
คงคลงัท่ีมีวิธีการลงบญัชีเฉพาะในช่วงเวลาท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น เช่นตรวจนับและลงบญัชีทุกปลาย
สัปดาห์หรือปลายเดือน เม่ือของถูกเบิกไปก็จะมีการสั่งซ้ือเขา้มาเติมให้เต็มระดบัท่ีตั้งไว ้ระบบน้ีจะ
เหมาะกบัสินคา้ท่ีมีการสั่งซ้ือและเบิกใชเ้ป็นช่วงเวลาท่ีแน่นอน  

  วธีิท่ี 2 ระบบสินคา้คงคลงัอยา่งต่อเน่ือง  (Continuous  Inventory  System Perceptual 
System) เป็นระบบสินค้าคงคลัง ท่ีมีการบนัทึกข้อมูลทุกคร้ังท่ีมีการรับและจ่ายสินค้า  ท าให้การ
ควบคุมยอดแสดงยอดคงเหลือ เป็นยอดคงเหลือท่ีแทจ้ริงของสินคา้คงคลงัอยู่เสมอ   ระบบน้ีจะมี
คา่ใชจ่้ายทางดา้นงานเอกสาร และพนกังานจ านวนมาก ท่ีจะดูแลการรับจ่ายไดท้ัว่ถึง  ซ่ึงปัจจุบนัน้ีได้
น าเอาคอมพิวเตอร์เขา้มา ใชก้บังานส านกังานและบญัชี และสามารถช่วยแกไ้ขปัญหา โดยการใชร้หสั
แท่ง (Bar Code) ติดบนสินคา้ จากนั้นใช้เคร่ืองอ่านรหัสแท่ง (Laser Scan) เพื่อบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงวิธีน้ี
จะมีความถูกตอ้งของขอ้มูลสูง 

 วธีิท่ี 3 ระบบการจ าแนกสินคา้คงคลงัเป็นหมวดเอบีซี (ABC) สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
      ให้A เป็นสินค้าคงคลังท่ีมีปริมาณน้อย โดยท่ี 5-15% ของสินค้าคงคลัง
ทั้งหมด แต่มีมูลค่ารวมสูง ซ่ึงคิดเป็น 70-80% ของมูลค่าทั้งหมด 
      ให้ B เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีปริมาณปานกลาง โดยท่ี 30% ของสินคา้คงคลงั
ทั้งหมด และมีมูลค่ารวมปานกลาง ซ่ึงคิดเป็น 15%ของมูลค่าทั้งหมด 

    ให้ C เป็นสินค้าคงคลังท่ีมีปริมาณมาก โดยท่ี 50-60% ของสินคา้คงคลัง
ทั้งหมด แต่มีมูลค่ารวมค่อนขา้งต ่า ซ่ึงคิดเป็น 5-10% ของมูลค่าทั้งหมด 

  ส าหรับการจ าแนกสินคา้คงคลงัเป็นหมวด ABC นั้น จะท าให้การควบคุมสินคา้คง
คลงัมีความแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 

  หมวด  A  ควบคุมอยา่งเขม้งวดมาก สามารถควบคุมดว้ยการลงบญัชีทุกคร้ัง ท่ีมีการ
รับจ่าย และมีการตรวจนบัจ านวนจริงเพื่อเปรียบเทียบกบัจ านวนในบญัชีอยูบ่่อยคร้ัง เช่น ทุกวนัศุกร์ 
การควบคุม  ควรใช้ระบบสินคา้คงคลงัอย่างต่อเน่ืองและตอ้งเก็บของไวใ้นท่ีปลอดภยั  ในด้านการ
จดัซ้ือ  ควรหาผูข้ายไวห้ลายราย  เพื่อสามารถความคุมความเส่ียงจากปัญหาการขาดแคลนสินคา้  ท่ีจะ
เกิดข้ึน และสามารถเพิ่มอ านาจการต่อรองราคาได ้



 

9 
 

   หมวด  B  ควบคุมอย่างเขม้งวดปานกลาง สามารถควบคุมโดยการลงบญัชีคุมยอด
บนัทึกเสมอ เหมือนกบั หมวด A  และควรมีการเบิกจ่ายอยา่งเป็นระบบเพื่อป้องกนัการสูญหาย  มีการ
ตรวจนับจ านวนจริง แต่ความถ่ีน้อยกว่า น้อยกว่าหมวดA  เช่น ทุกๆวนัท่ี30 ของเดือน  ดงันั้นการ
ควบคุมหมวด B  ควรใชร้ะบบสินคา้คงคลงัอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัหมวด A  

หมวด  C  ไม่มีการควบคุม กล่าวคือ ไม่มีการจดบันทึกหรือมีเพียงเล็กน้อย ไม่
สม ่าเสมอ สินค้าคงคลังประเภทน้ี จะมีการจดัวางเป็นปริมาณมากและเพื่อให้ง่ายในการหยิบซ้ือ 
เน่ืองจากเป็นของราคาถูก  หากท าการควบคุมอยา่งเขม้งวด จะท าให้ มีค่าใชจ่้ายมาก ไม่ไม่คุม้ค่ากบัการ
ควบคุมท่ีจะน ามาสู่ตน้ทุนท่ีสูงข้ึน  การตรวจนับหมวด C จะใช้ระบบสินคา้คงคลงัแบบส้ินงวด คือ
เวน้สักระยะหน่ึง จากนั้นจะตรวจดูว่าสินคา้นั้นพร่องไปเท่าใดและจึงค่อยมาเพิ่ม หรืออาจใช้ระบบ
สองกล่อง ซ่ึงมีกล่องวสัดุอยู ่2 กล่องเป็นการเผื่อไว ้ พอใชข้องในกล่องแรกหมดก็น าเอากล่องส ารอง
มาใชแ้ลว้รีบซ้ือของเติมใส่กล่องส ารองแทน ซ่ึงจะท าใหไ้ม่มีการขาดมือเกิดข้ึน 

 
2.4 การตัดสินใจโดยใช้กระบวนการเชิงวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน(Analysis Hierarchy Process: AHP) 
 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศไทย (2556: ระบบออนไลน์) กระบวนการวิเคราะห์
ตามล าดบัชั้น เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีถูกน ามาใชใ้นกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งมากและ
เป็นท่ียอมรับกนัในระดับสากลอย่างแพร่หลาย โดยเป็นเทคนิคท่ีใช้แบ่งองค์ประกอบของปัญหา
ออกเป็นส่วน ๆ ในรูปแบบของแผนภูมิตามล าดบัชั้น แลว้มีการให้ค่าน ้ าหนกัของแต่ละองคป์ระกอบ
แล้วน ามาค านวณค่าน ้ าหนัก เพื่อน าไปสู่ค่าล าดับความส าคญัของแต่ละทางเลือกว่าทางเลือกใด          
มีค่าสูงสุดแล้วน ามาประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงเทคนิคน้ีจึงเหมาะส าหรับทั้ งการตัดสินใจท่ีเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม  
 2.4.1 ประโยชน์ของกระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชั้น 
  1) ความเป็นหน่ึงเดียว กระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชั้นเป็นกระบวนการท่ีง่ายต่อ
การเขา้ใจและยดืหยุน่ 
  2) ความซบัซ้อน กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นมีการแยกโครงสร้างท่ีซบัซ้อน
ออกมาเป็นส่วน ๆ เพื่อใหง่้ายต่อความเขา้ใจ 
  3) การเช่ือมโยง กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นสามารถใชก้บัองคก์ระกอบท่ีมี
ส่วนเช่ือมโยงกนั ไม่วา่จะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม 
  4) โครงสร้างท่ีเป็นแผนภูมิล าดับชั้ น กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้ นเป็น
กระบวนการท่ีคลา้ยคลึงกบัความคิดของมนุษย ์ซ่ึงท าใหง่้ายต่อการใชแ้ละเขา้ใจ 
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  5) การวดัผล กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้ นสามารถวดัคุณสมบัติท่ี เป็น
นามธรรมได ้และมีผลของการตดัสินใจอยูใ่นรูปของล าดบัความส าคญั 
  6) ความสอดคลอ้ง กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นสามารถตรวจสอบดูว่าการ
วนิิจฉยัหาล าดบัความส าคญัมีเหตุผลสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
  7) การสังเคราะห์ กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นช่วยวิเคราะห์ทางเลือกในรูป
ของล าดบัความส าคญัโดยรวม 
  8) การไดม้าเสียไป กระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชั้นพิจารณาถึงล าดบัความส าคญั
เปรียบเทียบของปัจจยัต่าง ๆ ในระบบและช่วยให้ผูต้ดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดตรงตาม
เป้าหมาย 
  9) การวินิจฉยัและประชามติ กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นไม่เนน้เร่ืองการลง
ประชามติ แต่จะเนน้เร่ืองการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีมาจากการวนิิจฉยัของทุกๆคนในกลุ่ม 
  10) กระบวนการท่ีท าซ ้ าได ้กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นช่วยให้ผูต้ดัสินใจ
สามารถท าให้กรอบของปัญหาสมบูรณ์ข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพของการวินิจฉยัโดยการทบทวนซ ้ า
แลว้ซ ้ าอีกได ้
 2.4.2 ขั้นตอนกระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชั้น 
 กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น เป็นการน าเอาความคิดความรู้สึกท่ีเป็นนามธรรมน ามา
ใหค้่าน ้าหนกั โดยใชต้วัเลขแทนค่า เพื่อใหเ้ห็นรูปธรรม ซ่ึงมีกระบวนการอยู ่5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การจดัโครงสร้างล าดบัชั้นของการตดัสินใจ ดว้ยกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบั
ชั้นท่ีมีโครงสร้างกระบวนการเลียนแบบความคิดของมนุษย ์ดงันั้นจึงมีการสร้างแผนภูมิล าดบัชั้น
เลียนแบบกระบวนการคิดเพื่อตดัสินใจของมนุษย ์โดยแผนภูมิแบ่งออกเป็นหลายระดบัชั้นข้ึนอยูก่บั
ความซบัซอ้นของปัญหา โดยแต่ละระดบัชั้นจะประกอบไปดว้ยกลุ่มของเกณฑต่์าง ๆ ไดแ้ก่ 

ระดบัชั้นท่ี 1 เป็นชั้นบนสุดท่ีเป็นปัญหาหรือเป้าหมายโดยรวม จะเรียกว่า จุดโฟกสั 
ปัญหาหรือเป้าหมายเดียวเท่านั้น 

ระดบัชั้นท่ี 2 เป็นระดบัชั้นของเกณฑ์หลกั อาจมีหลายเกณฑ์ข้ึนอยูก่บัวา่แผนภูมินั้น
มีทั้งหมดก่ีระดบัชั้น ถา้มีมากกวา่ 3 ระดบัชั้นข้ึนไป  จ  านวนเกณฑใ์นระดบัชั้นน้ีควรมีไม่เกิน 3 เกณฑ ์
แต่ถา้มีมากกวา่ 3 ระดบัชั้นจ านวนเกณฑอ์าจมีไดถึ้ง 9 เกณฑ ์

ระดบัชั้นท่ี 3 เป็นระดบัชั้นของเกณฑร์อง ส าหรับระดบัชั้นชนิดน้ี จะมีจ านวนเกณฑ์
เท่าไรก็ได้ ข้ึนอยู่กบัว่าผูศึ้กษามีข้อมูลหรือประสบการณ์และความรู้ความช านาญมากเท่าไร เพื่อ
น ามาใชใ้นการก าหนดเกณฑต่์าง ๆ ข้ึนมา 
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  ระดับชั้นท่ี 4 เป็นชั้นของทางเลือก หรือหนทางแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใต้
ปัญหาหรือเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นระดบัชั้นท่ี 1  

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี1 รูปแผนภูมิล าดับชั้ นของการ
ตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการล าดบัเชิงวเิคราะห์ 

 

 
ภาพท่ี 2.1 แผนภูมิล าดบัชั้นของการตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการล าดบัเชิงวเิคราะห์ 

2) การวินิจฉัยเปรียบเทียบความส าคญัของเกณฑ์ในการตดัสินใจ การเปรียบเทียบ
เกณฑ์ต่าง ๆ เป็นการ (Pair  wise  comparison)  ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบเพื่อก าหนดค่าน ้ าหนัก
ความส าคัญ ระหว่างเกณฑ์เป็นคู่  ๆ  โดยใช้ตัวเลขแทนค่าเพื่อน าไปสู่การค านวณค่าคะแนน
ความส าคญัรวมของแต่ละทางเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมส าหรับการใชใ้นการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
(Pair  wise  comparison)  ได้แก่   การใช้ตารางเมตริกซ์  นอกจากตารางเมตริกซ์จะสามารถใช้
ประโยชน์ในการอธิบายการเปรียบเทียบแลว้ยงัสามารถใชก้ารทดสอบความสอดคลองของการเหตุผล  
และความอ่อนไหวของล าดับความส าคัญของทางเลือกด้วย ซ่ึงสามารถเขียนในรูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ได ้ดงัน้ี 
ก าหนดให ้   Ci  =  เกณฑ ์หลกัในการตดัสินใจ โดยท่ี i  = 1, 2, …, n  

     Aj  =  เกณฑร์องในล าดบัชั้นท่ีจะท าการวนิิจฉยั โดยท่ี j  = 1, 2, …, n 
     aij     =  ผลการเปรียบเทียบเกณฑใ์นการตดัสินใจแบบคู่ 

โดยท่ี i  = 1, 2, …, n และ  j  = 1, 2, …, n การวนิิจฉยัจะท าทีละคู่เกณฑ ์Ci กบั Aj 
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ดงันั้น การวนิิจฉยัจะท าในรูปของตารางเมตริกซ์ขนาด  n X n     และจะไดนิ้ยามเมตริกซ์ 
                      A  =  [aij] โดยท่ี i  = 1, 2, …, n และ  j  = 1, 2, …, n 
โดยมีกฎเกณฑก์ารน าค่า aaij จากการเปรียบเทียบทีละคูเกณฑใ์ส่ลงในตารางเมตริกซ์  มีกฎ 2 ขอ้ 
ไดแ้ก่  

  1) ถา้ aij = α จะท าให ้aij  = 1/α โดยท่ี α ≠ 0  
  2) ถา้เกณฑใ์นการตดัสินใจ Ci มีความส าคญัเท่ากบัเกณฑใ์นการตดัสินใจ Cj จะท าให ้
    a ij = aji= 1 เสมอ 

  ดงันั้นตารางเมตริกซ์ A สามารถเขียน ไดด้งัน้ี 

 
ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ตารางเมตริกซ์ท่ีใชแ้สดงการเปรียบเทียบรายคู่ 

 
สูตรท่ีใชใ้นการค านวณหาจ านวนคร้ังในการวินิจฉยัเปรียบเทียบ มีดงัน้ี 

n2 - n 
                                                                  2 
                     N = ……………………………………………………………… สมการท่ี 1 
              เม่ือ  N = จ านวนคร้ังในการวนิิจฉยัเปรียบเทียบ 
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                      n = จ  านวนปัจจยัท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ 
การวินิจฉัยเปรียบเทียบแต่ละคู่เกณฑ์ระหว่างเกณฑ์  Ci กบั Aj นั้น ผูท้  าการตดัสินใจให้ค่า

น ้ าหนกั จะตอ้งทราบวา่แต่ละเกณฑ์ท่ีท าการพิจารณานั้นมีความส าคญั  มีการส่งผล มีอิทธิพล หรือมี
ประโยชน์มากกวา่เกณฑ์อ่ืนท่ีน ามาเปรียบเทียบในระดบัใด ซ่ึงการเปรียบเทียบนั้นผูท้  าการพิจารณา
ตอ้งแสดงออกในรูปของ ความหมายท่ีเป็นค าพูด เช่น น้อยท่ีสุด  นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด แลว้
จีงท าการใชต้วัเลขแทนค่าการพิจารณานั้นมีความถูกตอ้งและแม่นย  ามากข้ึน 
 ส าหรับเทคนิคกระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชั้นนั้น Dr. Thomas Saaty ไดมี้การคิดคน้และ
ค านวณค่าท่ีเหมาะสมส าหรับการใชแ้ทนค่าน ้ าหนกัในการเปรียบเทียบแต่เกณฑ์แต่ละคู่ พบวา่ ตวัเลข 
1-9 นั้นเหมาะสมกบัเหตุผลและสะทอ้นถึงระดบัท่ีสามารถแยกแยะความสัมพนัธ์ระหวา่งเกณฑ์ไดดี้ 
โดยไดมี้การอธิบายตวัเลขไวด้งัตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2 แสดงความหมายของการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
ระดับความเข้มข้น
ของความส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 

1 ส าคญัเท่ากนั ทั้ง 2 เกณฑส่์งผลกระทบต่อวตัถุประสงคเ์ท่าๆกนั 
3 ส าคญักวา่ปานกลาง ผูว้นิิจฉยัใหค้วามคิดเห็นวา่เกณฑห์น่ึงส าคญักวา่

อีกเกณฑห์น่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
5 ส าคญักวา่มาก ผูว้นิิจฉยัใหค้วามคิดเห็นวา่เกณฑห์น่ึงส าคญักวา่

อีกเกณฑห์น่ึงอยูใ่นระดบัมาก 
7 ส าคญักวา่มากท่ีสุด ผูว้นิิจฉยัใหค้วามคิดเห็นวา่เกณฑห์น่ึงส าคญักวา่

อีกเกณฑห์น่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
9 ส าคญักวา่สูงท่ีสุด ผูว้นิิจฉยัใหค้วามคิดเห็นวา่เกณฑห์น่ึงส าคญักวา่

อีกเกณฑห์น่ึงอยูใ่นระดบัสูงสุด 
2,4,6,8 อยูร่ะหวา่งระดบัท่ีได้

อธิบายมาแลว้ขา้งตน้ 
อยูร่ะหวา่งระดบัท่ีไดอ้ธิบายมาขา้งตน้ 

3) การหาค่าน ้ าหนกัเกณฑ์ เม่ือไดค้่าน ้ าหนกัท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดว้ินิจฉยัแลว้ โดยออกมา
ในรูปแบบของ ตวัเลข จะน าตวัเลขท่ีไดม้าค านวณหาน ้ าหนกัความส าคญั ในแต่ละชั้น ระดบัชั้นจาก
ชั้นบนลงสูงชั้นล่างจนครบทุกชั้น วธีิการค านวณมีขั้นตอน ดงัน้ี 
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    3.1) ท าการเปรียบเทียบเกณฑแ์ต่ละคู่ในรูปของตารางเมตริกซ์ ท าไดโ้ดย  
ท าการเปรียบเทียบทุก ๆ เกณฑ ์ทั้งในแถวแนวนอนและแนวตั้ง 
               3.2) ค  านวณหาค่า Eigenvector ของเมตริกซ์ในแต่ละแถว (Normalized 
Matrix) โดยการหา Normalized น้ี ท าไดจ้ากการหาค่าเฉล่ียความส าคญัในแต่ละแถว 
   3.3) การค านวณหาล าดบัความส าคญัของระดบัชั้นถดัลงมา ท าโดยการท า
ค านวณตั้ งแต่ขั้นตอนท่ี 1 จนถึงขั้นตอนท่ี 2 แล้วน าค่าท่ีค  านวณได้ จากล าดับชั้ นท่ีอยู่สูงกว่า 1 
ระดับชั้ น  มาเป็นตัวคูณค่า Normalized ของล าดับชั้ นท่ี  2  ท่ีได้จากการค านวณ  จะได้ค่าล าดับ
ความส าคญัในล าดบัชั้นรองลงมาตามเกณฑใ์นระดบัชั้นนั้น ๆ ท าเช่นน้ีจนครบทุกเกณฑ ์

โดยสมการท่ีใชค้  านวณค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑใ์นแต่ละชั้น ดงัน้ี 
Aw = λmax………………………….สมการท่ี 2 

             เม่ือ A คือ สแควร์เมตริกซ์ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ แสดงค่าดว้ยตวัเลข 
   ซ่ึงปรับค่าใหเ้ป็น 1 แลว้ (Normalized) 

W  คือ Eigenvector แสดงน ้าหนกัความส าคญัสัมพทัธ์องของซ่ึงอยูใ่นล าดบัชั้น 
เดียวกนัหรือกลุ่มของท่ีอยูภ่ายใตข้องในล าดบัชั้นท่ีสูงกวา่ 

λmax คือ Maximum Eigenvalue 
  4) การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล (Consistency Ratio: C.R) เป็นการ
ตรวจสอบผลการเปรียบเทียบท่ีไดก้ระท ามาในขอ้ท่ี 2 นั้น มีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลหรือไม่ 
ตรวจสอบโดยใชก้ารหาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล ดงัน้ี 
   4.1) การค านวณ λmax เป็นค่าท่ีค  านวณได้จากการน าเอาผลรวมของค่า
วินิจฉัยของแต่ละเกณฑ์ในแต่ละแถว มาคูณดว้ยผลรวมค่าเฉล่ียในแถวนอนแต่ละแถว แลว้น าเอาผล
คูณท่ีได้มารวมกนั ผลลพัธ์ท่ีได้จะเท่ากบัจ านวนเกณฑ์ทั้งหมดท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบ โดยถ้าการ

วนิิจฉยัในเกณฑน์ั้นมีความสอดคลอ้งการอยา่งสมบูรณ์ จะท าใหค้่า λmax =  n 
   4.2) ค านวณค่าดัชนีวดัความสอดคล้อง (Consistency Index: C.I.) หาได ้  
ดงัสมการท่ี 3 

           C.I. =     …………………………………… สมการท่ี 3 

   4.3) เปิดตารางค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: 
R.I.) โดยท่ีค่า R.I. เป็นค่าท่ีข้ึนกับขนาดของเมตริกซ์ตั้ งแต่ 1 x 1 จนถึง 15 x 15 ผลของ R.I แสดง    
ดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 ค่าของดชันีความสอดคลอ้งตามขนาดของเมตริกซ์ (Random Consistency Index: R.I.) 

 
  4.4) ค านวณค่าความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล (Consistency Ratio: C.R) ค  านวณได้
จากอตัราส่วน เปรียบเทียบระหวา่งค่า ดชันีวดัความสอดคลอ้ง (C.I.) ท่ีค  านวณไดจ้ากตารางเมตริกซ์
กบัค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงสุ่ม (R.I.) ท่ีดูจากตารางท่ี 2.3 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 C.R.  =  C.I/R.I.    ……………………………………………………สมการท่ี 4 
ส าหรับค่าของ C.R. ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ  0.10 ถือว่ายอมรับได้  ถ้ามากกว่า 0.10 ถือว่า

ยอมรับไม่ได ้จะตอ้งท าการทบทวนการให้ค่าน ้ าหนกัคะแนนเปรียบเทียบ ในเกณฑ์นั้นกนัใหม่ จนได้
ค่า C.R.  ท่ีสามารถยอมรับได ้

 
2.4.3 ตวัอยา่งการตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบั 

 โรงงานแห่งหน่ึงต้องการสั่งซ้ือระบบเคร่ืองจกัรเพื่อใช้ในการผลิต มีระบบเคร่ืองจกัรท่ี
โรงงานสนใจอยู ่จ  านวน 3 ระบบดว้ยกนั แต่ละระบบฯ มีขอ้ดีขอ้เด่นแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นเพื่อให้
การตดัสินใจเลือกระบบเคร่ืองจกัรท่ีตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด  ทางฝ่ายวิเคราะห์ของโรงงานจึง
ไดน้ าเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัมาช่วยในการตดัสินใจ โดยเม่ือทบทวนทฤษฎีและเม่ือ
ทบทวนทฤษฎี เอกสารท่ีเก่ียวข้องจึงตั้ งเกณฑ์ในการตัดสินใจ  คือ  วัตถุประสงค์การใช้งาน 
ประสิทธิภาพ ราคา ความคงทน และการบริการหลงัการขาย จากนั้นไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอน 
ดงัน้ี 
 1) สร้างแผนภูมิโครงสร้างล าดบัขั้นของการตดัสินใจ 
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        1         2         3

 
ภาพท่ี 2.2 ตวัอยา่งแผนภูมิส าหรับการตดัสินใจเลือกระบบเคร่ืองจกัรของโรงงาน 

 
2) สร้างตารางเมตริกซ์ท่ีใช้แสดงการเปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจเป็นรายคู่          

ดงัตารางท่ี 2.4   

ตารางท่ี 2.4  ตารางเมตริกซ์ท่ีใชแ้สดงการเปรียบเทียบเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเป็นรายคู่   

เกณฑ์ 
วตัถุประสงค์
การใช้งาน 

ประสิทธิภาพ ราคา ความคงทน 
การบริการ
หลงัการขาย 

วตัถุประสงคก์ารใชง้าน 1 1/2 7 8 9 
ประสิทธิภาพ 2 1 4 9 8 
ราคา 1/7 1/4 1 5 4 
ความคงทน 1/8 1/9 1/5 1 2 
การบริการหลกัการขาย 1/9 1/8 1/4 1/2 1 

 
จากตารางท่ี 2. 4 ในพื้นท่ีสีเหลืองเป็นค่าตวัเลขท่ีไดม้าจากผูเ้ช่ียวชาญ ส าหรับช่องท่ีเป็นสีขาว

ผูว้ิเคราะห์  จะมาใส่ค่าเอง โดยค่าจะเป็นส่วนกลับของเกณฑ์ ท่ีจับคู่เหมือนกัน เช่น ในแถวท่ี 2 
(วตัถุประสงคก์ารใชง้าน) กบัคอลมัน์ท่ี 3 (ประสิทธิภาพ) มีค่าเป็น 1/2 (ในพื้นท่ีสีเหลือง) ส่วนในช่อง
ของแถวท่ี 3 (ประสิทธิภาพ) กบัคอลมัน์ท่ี 2 (วตัถุประสงค์การใช้งาน) มีค่าเป็น 2 (ในพื้นท่ีสีขาว) 
เป็นตน้ 

โดยค่าตวัเลขต่าง ๆ ท่ีเติมลงในตารางจะประกอบดว้ย 
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2.1) ในแนวเส้นทแยงมุมประกอบด้วยตวัเลข  1 เท่านั้น เน่ืองจากเป็นจุดท่ีเกณฑ์     
แต่ละตวัเปรียบเทียบ กบัตวัเอง เช่น แถวท่ี 2 คอลมัน์ท่ี 2 จึงมีค่าเท่ากบั 1 เป็นตน้ 

 2.2) ส่วนพื้นท่ีท่ีอยู่เหนือเส้นทแยงมุม (ในพื้นท่ีสีเหลืองและสีขาว) จะเป็นตัว
เปรียบเทียบระหวา่งเกณฑ ์2 เกณฑ ์เช่น 

  - แถวท่ี 2 (วตัถุประสงค์การใช้งาน) กบัคอลมัน์ท่ี 3 (ประสิทธิภาพ) มีค่า
เท่ากบั 1/2 หมายความว่าผูเ้ช่ียวชาญให้น ้ าหนักความส าคญักบัวตัถุประสงค์การใช้งาน “น้อยกว่า” 
ประสิทธิภาพของระบบ 

  - แถวท่ี 2 (วตัถุประสงค์การใช้งาน) กบัคอลัมน์ท่ี 4 (ราคา) มีค่าเท่ากบั 7 
หมายความวา่ผูเ้ช่ียวชาญใหน้ ้าหนกัความส าคญักบัวตัถุประสงคก์ารใชง้าน “มากกวา่” ราคา 

3) การค านวณหาค่าน ้าหนกัเกณฑ ์วธีิการค านวณหาค่าน ้าหนกัเกณฑ ์มีขั้นตอนดงัน้ี 
3.1) รวมค่าตวัเลขการเปรียบเทียบทุกตวัท่ีอยูใ่นแนวตั้งของตาราง แสดงดงัตารางท่ี 2.5  
 

ตารางท่ี 2.5 ผลรวมแต่ละคอลมัน์ของตารางเมตริกซ์ 

เกณฑ์ 
วตัถุประสงค์
การใช้งาน 

ประสิทธิภาพ ราคา ความคงทน 
การบริการ
หลงัการขาย 

วตัถุประสงคก์ารใชง้าน 1 1/2 7 8 9 
ประสิทธิภาพ 2 1 4 9 8 
ราคา 1/7 1/4 1 5 4 
ความคงทน 1/8 1/9 1/5 1 2 
การบริการหลกัการขาย 1/9 1/8 ¼ 1/2 1 
ผลรวมแนวตั้ง 3.38 1.99 12.45 23.5 24.0 

                  3.2) น าผลรวมท่ีไดจ้ากขอ้ 3.1 หารดว้ยตวัเลขท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบในแถวแนวตั้งของ
ตนเอง 

      3.3) ท าการบวกตวัเลขท่ีไดจ้ากการด าเนินการตามขอ้ 3.2 ในแถวแนวนอน 
    3.4) ท าการหารผลรวมท่ีไดจ้ากขอ้ 3.3 ดว้ยตวัเลขท่ีไดจ้ากจ านวนของเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

ตดัสินใจ ซ่ึง มีค่าเท่ากบั 5 
    การค านวณในขั้ นตอน ท่ี  3.2 – 3.4 เป็นการท า  Normalize   และค่ าท่ี ได้จะเป็นค่ า 

Eigenvector ดงัตารางท่ี 2.6   
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ตารางท่ี 2.6  การค านวณค่า Eigenvector 

เกณฑ์ 
วัตถุประสงค์
การใช้งาน 

ประสิทธิภาพ ราคา 
ความ
คงทน 

การบริการ
หลงัการ
ขาย 

ผลรวม
แนวนอน 

ค่าเฉลีย่ 
(ผลรวม

แนวนอน/5) 

วตัถุประสงค์
การใชง้าน 

0.296 0.251 0.562 0.340 0.375 1.825 0.365 

ประสิทธิภาพ 0.592 0.503 0.321 0.383 0.333 2.132 0.426 
ราคา 0.041 0.126 0.080 0.213 0.167 0.627 0.125 
ความคงทน 0.038 0.055 0.016 0.043 0.083 0.236 0.047 
การบริการ
หลกัการขาย 

0.033 0.065 0.020 0.021 0.042 0.181 0.036 

ผลรวมแนวตั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 
 

4) การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล  
การตรวจสอบค่าความสอดคลอ้งของเหตุผล วา่ค่าการเปรียบเทียบเกณฑ์ของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึง

น าไปใชค้  านวณค่า Eigenvector มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยท่ี 

ถา้ C.R. ≤ 0.1 แสดงวา่ค่าปัจจยัมีความสอดคลอ้งกนั สามารถน า Eigenvector ไปใช้
เป็นค่าน ้าหนกัได ้

ถ้า C.R. > 0.1แสดงว่าค่าปัจจยัไม่มีความสอดคล้องกนั ตอ้งปรับหรือให้ค่าปัจจยั

ใหม่ เพื่อค านวณค่าC.R. ≤ 0.1 ถึงจะน าค่า Eigenvector  ไปใชง้านได ้
จากตารางเมตริกซ์การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ในตาราท่ี 2.4 สามารถแสดงการค านวณ

อตัราส่วนความสอดคลอ้งของเหตุผล(Consistency Ratio: C.R.) ไดด้งัน้ี 
4.1) คูณเมตริกซ์ท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบ (เมตริกซ์ [A] ดว้ยล าดบัเวคเตอร์ในตารางท่ี  

2.6  แถวขวามือสุด (เวคเตอร์ [B])จะไดเ้วคเตอร์ [C]) 
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4.2) หารตวัเลขแต่ละตวัในเวคเตอร์ [C] ดว้ยเวคเตอร์ [B] จะไดเ้วคเตอร์ [D] 

[D]   =  

                                                          =    
4.3) เฉล่ียตวัเลขในเวคเตอร์ [D] จะได ้λmax  

   λmax = 5.91+5.56+5.29+5.07+5.16 
           5       
            = 5.39 

4.4) หาค่า C.I. จากสูตร เม่ือ N = 5 จะได ้
 

 
4.5) หาค่า R.I. จากตารางท่ี 3 เม่ือ N = 5 จะได ้R.I. = 1.12 

 
= 0.088 

  สรุป C.R. = 0.088 ซ่ึง < 0.1 ดงันั้นความสอดคลอ้งของการเปรียบเทียบอยูใ่นค่าท่ียอมรับได ้
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5) การจดัล าดบัทางเลือก เม่ือผูเ้ช่ียวชาญให้น ้ าหนักของทางเลือกภายใตเ้กณฑ์แต่ละเกณฑ ์
แลว้น ามาลงตารางเมตริกซ์เช่นเดียวกบัขอ้ 4) 

สมมติวา่ผูเ้ช่ียวชาญให้ค่าน ้าหนกัการเปรียบเทียบทางเลือก 3 ทางเลือก ในท่ีน้ี คือ ระบบฯท่ี 1 
ระบบฯ ท่ี 2 และ ระบบฯท่ี 3 โดยพิจารณาภายใตเ้กณฑ์วตัถุประสงคก์ารใช้งาน สามารถแสดงไดด้งั
ตารางท่ี 2.7 และสามารถหาค่าน ้าหนกัของแต่ละทางเลือกได ้แสดงดงัตารางท่ี 2.8 

ตารางท่ี  2.7 เมตริกซ์การเปรียบเทียบทางเลือก (ภายใตเ้กณฑว์ตัถุประสงคก์ารใชง้าน) 
ทางเลอืก ระบบฯ ที ่1 ระบบฯ ที ่2 ระบบฯ ที ่3 
ระบบฯ ท่ี 1 
ระบบฯ ท่ี 2 
ระบบฯ ท่ี 3 

1 
2 

1/2 

1/2 
1 

1/4 

2 
4 
1 

ผลรวมแนวตั้ง 3.5 1.75 7 
 

ตารางท่ี  2.8  ค่าความสัมพนัธ์ของน ้าหนกัทางเลือก(ภายใตเ้กณฑว์ตัถุประสงคก์ารใชง้าน) 

ทางเลอืก ระบบฯที ่1 ระบบฯที ่2 ระบบฯที ่3 
ผลรวม
แนวนอน 

Eigenvector 

ระบบฯท่ี 1 
ระบบฯท่ี 2 
ระบบฯท่ี 3 

0.286 
0.571 
0.143 

0.286 
0.571 
0.143 

0.286 
0.571 
0.143 

0.857 
1.714 
0.429 

0.286 
0.571 
0.143 

ผลรวมแนวตั้ง 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 
 
เม่ือน าตวัเลขการเปรียบเทียบมาตรวจสอบความสอดคล้องตามวิธีการท่ีอธิบายไวแ้ลว้ ในขอ้ 

4) จะไดผ้ลดงัน้ี 
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ถา้ผูเ้ช่ียวชาญใหค้่าน ้าหนกัความสัมพนัธ์ของทางเลือก ระบบฯ ท่ี 1 ระบบฯ ท่ี2 และระบบฯ 

ท่ี 3 ภายใตเ้กณฑ ์ประสิทธิภาพ ราคา ความคงทน และการบริการหลงัการขาย  โดยท าการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งตามวธีิการเดียวกนักบัเกณฑว์ตัถุประสงคก์ารใชง้านแลว้อยูใ่นค่าท่ียอมรับได ้
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  บทที ่3 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 

การวิเคราะห์และออกแบบ  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของส่วน
พฒันาผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน  ส านักพฒันาธุรกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์   เป็นขั้นตอน
หน่ึงท่ีส าคญัในการจดัท าระบบ ซ่ึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบจะท าให้ผูจ้ดัท าระบบไดท้ราบ
ระบบงานท่ีจะตอ้งท า และท าใหท้ราบล าดบัขั้นตอนของระบบงาน 

 

3.1 ลกัษณะของระบบงานปัจจุบัน 
จากการศึกษาระบบงานส่วนพฒันาผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชน  ส านักพัฒนาธุรกิจ 

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์   พบวา่ใน ส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน เป็นส่วนท่ีผูศึ้กษา มี
ความสนใจท่ีพฒันาระบบสารสนเทศไดมี้แผนการผลิตในแต่ละปีงบประมาณ  ในการผลิตสินคา้แต่
ละคร้ัง งานออกแบบผลิตภณัฑ์จะเป็นผูอ้อกแบบตวัสินคา้  เพื่อให้เป็นตวัอย่างท่ีจะน าเสนอ  ฝ่าย
ประสานการผลิตจะคน้หาร้านคา้ท่ีสามารถผลิตสินคา้ตามประเภทท่ีตอ้งการ และจะเก็บขอ้มูลจากการ
ประสาน มาใชใ้นการตดัสินใจเลือกผูผ้ลิต  และมีฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อด าเนินการขออนุมติัจดัผลิต  ใน
การด าเนินการขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบัการประสาน ยงัเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นกระดาษและไฟล์เอกสารท าให้
ซ่ึงท าให้ขอ้มูลยากแก่การประมวลผล สรุปผล เกิดความล่าชา้ในการจดัท าในแต่ละขั้นตอน  และเกิด
การผดิพลาดในการด าเนินการได ้ 
 

3.2 ลกัษณะของระบบงานที่ต้องการพฒันา 
ลกัษณะของระบบงาน ตอ้งการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์  

โดยการน าเอาระบบจดัเก็บขอ้มูลมาใชง้าน โดยการน าขอ้มูลต่างๆของการด าเนินงานในส่วนพฒันา
ผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน น ามาจดัเก็บและประมวลผลอยา่งเป็นระบบ และท าให้สามารถ ดูแล
และติดตามกระบวนการของงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
รวมทั้งสามารถลดระยะขั้นตอนการด าเนินงาน ทางดา้นเอกสารต่าง ๆ ลงได ้  

 

3.3 การออกแบบโครงสร้างระบบ 
การออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของส่วนพฒันา

ผลิตภณัฑ์และวสิาหกิจชุมชน  ส านกัพฒันาธุรกิจ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์  แบ่งการท างานออกเป็น 
5 ส่วน คือ  
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 1) ส่วนการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
  2) ส่วนของการจดัซ้ือจดัจา้ง 
    3) ส่วนการออกแบบผลิตภณัฑ ์
     4) ส่วนการรับขอ้มูลการขายสินคา้ 

 5) ส่วนการตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
โดยระบบงานท่ีออกแบบน้ีจะแสดงโครงสร้างของการท างานดงัภาพ ท่ี 3.1  

 

ภาพท่ี 3.1 โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑข์องส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์
และวสิาหกิจชุมชน  ส านกัพฒันาธุรกิจ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์  

 จากภาพท่ี 3.1 โครงสร้างระบบของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของ
ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชน  ส านักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ประกอบดว้ย 5 กระบวนการ คือ  1) การตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้าน  2) ส่วนของการจดัซ้ือจดัจา้ง  
3) ส่วนการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 4) ส่วนการรับขอ้มูลการขายสินคา้ 

3.3.1 กระบวนการ 1.0 ส่วนการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้  
    เป็นส่วนของการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีดูแลระบบจะเพิ่ม แก้ไข สิทธ์ิของ
ผูใ้ชง้านระบบ  และสามารถลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน  
  3.3.2 กระบวนการ 2.0 ส่วนของการจดัซ้ือจดัจา้ง 

  เป็นส่วนของการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงเจา้หน้าท่ีฝ่ายประสานการผลิตและหัวหน้าส่วนฯ 
สามารถตรวจสอบ จะตอ้งใส่ช่ือและรหัสผ่านของผูใ้ชใ้ห้ถูกตอ้ง จึงจะสามารถเขา้ไปจดัการกบัการ

3.0 
ส่วนการออกแบบผลิตภณัฑ ์

4.0 
ส่วนการรับขอ้มูลการขายสินคา้ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์  ของส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์
และวสิาหกิจชุมชน  ส านกัพฒันาธุรกิจ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์  

2.0 
ส่วนของการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 

1.0 
ส่วนการตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 

5.0 
ส่วนการตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
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เพื่อให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายประสานและหัวหน้าส่วนฯสามารถตรวจสอบ สินคา้ท่ีตอ้งการผลิตจากส่วน
ออกแบบผลิตภณัฑ์ สามารถจดัการขอ้มูลรายละเอียด และการค้นหารายช่ือติดต่อประสานผูผ้ลิต 
ตรวจสอบขอ้มูลการออกแบบ  ล าดบัขั้นตอนการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง  ตลอดจนการรับสินคา้จาก
ผูผ้ลิต และการส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้ นอกจากน้ียงัสรุปยอดสินคา้ท่ีผลิตและตรวจรับเป็นตน้ดงัภาพ
ท่ี 3.2 

 
ภาพท่ี  3.2 โครงสร้างในล าดบัชั้นท่ี 1 ของกระบวนการ 2.0 ส่วนของการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 

   จากภาพท่ี  3.2 อธิบายโครงสร้างในล าดบัชั้นท่ี 1 ของกระบวนการ 2.0 ส่วนของส่วนของการ
จดัซ้ือจดัจา้งไดด้งัน้ี 

โมดูล 2.1 จดัการขอ้มูลรายละเอียดบริษทัผูผ้ลิต     เป็นส่วนท่ีผูป้ระสานการผลิต 
สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข  และเรียกดูขอ้มูลรายละเอียดของผูผ้ลิตได ้  

โมดูล 2.1.1 เพิ่มการจดัการข้อมูลรายละเอียดบริษทัผูผ้ลิต   เป็นส่วนท่ีผู ้
ประสาน การผลิตสามารถ ขอ้มูลรายละเอียดบริษทัผูผ้ลิต 

 โมดูล 2.1.2 ลบขอ้มูลรายละเอียดบริษทัผูผ้ลิต  เป็นส่วนท่ีผูป้ระสานการ
ผลิตสามารถ ลบขอ้มูลรายละเอียดบริษทัผูผ้ลิต 

 โมดูล 2.1.3 แกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดบริษทัผูผ้ลิต เป็นส่วนท่ีผูป้ระสานการ
ผลิตสามารถ แกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดบริษทัผูผ้ลิต 

โมดูล 2.1.4 เรียกดูขอ้มูลรายละเอียดบริษทัผูผ้ลิต  เป็นส่วนท่ีแสดงขอ้มูล
รายละเอียดบริษทัผูผ้ลิต 

2.0  
  ส่วนของการจดัซ้ือจดัจา้ง 

2.1 
การจดัการขอ้มูล
รายละเอียดผูผ้ลิต 

2.4 
การเรียกดูขอ้มูลผูผ้ลิต 
 

2.2 
การเรียกขอ้มูล
สินคา้ท่ีออกแบบ 

2.5 
การเรียกดูขอ้มูลการ

ผลิตสินคา้ 

2.3 
การจดัการด าเนินการ 

ขอซ้ือขอจา้ง 
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              โมดูล 2.2 เรียกดูขอ้มูลการออกแบบสินคา้   เป็นส่วนท่ีแสดงขอ้มูลการออกแบบ
สินคา้ 

โมดูล 2.3 การจัดการด าเนินการขอซ้ือขอจ้าง      เป็นส่วนท่ีผูป้ระสานการผลิต 
สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข เรียกดูขอ้มูล รายละเอียดการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง และอนุมติัด าเนินการขอ
ซ้ือขอจา้ง 

โมดูล 2.3.1 เพิ่มการจดัการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง เป็นส่วนท่ีผูป้ระสานการ
ผลิตสามารถ การจดัการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง  

โมดูล 2.3.2 ลบขอ้มูลรายละเอียดการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง เป็นส่วนท่ีผู ้
ประสานการผลิตสามารถ ลบรายละเอียดการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง 

โมดูล 2.3.3 แกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง เป็นส่วนท่ีผู ้
ประสานการผลิตสามารถ แกไ้ขรายละเอียดการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง  

โมดูล 2.3.4 อนุมติัด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง เป็นส่วนท่ีหัวหน้าส่วนพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละวสิาหกิจชุมชน สามารถ อนุมติัการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง          

โมดูล 2.3.5 เรียกดูขอ้มูลรายละเอียดการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง เป็นส่วน ท่ี
แสดงขอ้มูลรายละเอียดการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง 

โมดูล 2.4 การเรียกดูข้อมูลผูผ้ลิต  เป็นส่วนท่ีผูป้ระสานการผลิต ผูอ้อกแบบและ
หัวหน้าส่วนการผลิต สามารถเรียกดูขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ท่ีรับผูผ้ลิต ในรูปแบบของรายงาน
และสามารถสั่งพิมพไ์ด ้

โมดูล 2.5 การเรียกดูขอ้มูลการผลิตสินคา้ เป็นส่วนท่ีผูป้ระสานการผลิต และหวัหนา้
ส่วนการผลิต สามารถเรียกดู ข้อมูลรายละเอียดของสินคา้ท่ีรับผูผ้ลิต ในรูปแบบของรายงานและ
สามารถสั่งพิมพไ์ด ้
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  3.3.3 กระบวนการ 3.0 ส่วนการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
  เป็นส่วนท่ีเจา้หน้าท่ีฝ่ายออกแบบผลิตภณัฑ์ จะตอ้งใส่ช่ือและรหัสผ่านของผูใ้ช้ให้
ถูกต้อง จึงจะสามารถเข้าไปจดัการกับการส่วนของการออกแบบ ทั้ งน้ี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์สามารถการจดัการขอ้มูลรายละเอียดของวสัดุท่ีจะใชใ้นการผลิต สามารถจดัการขอ้มูลเพิ่ม
ตวัอยา่งแบบผลิตภณัฑ ์และเรียกดูขอ้มูลสินคา้ท่ีออกแบบเสร็จเรียบร้อยได ้แสดงดงัภาพท่ี 3.3 

   
ภาพท่ี  3.3 โครงสร้างในล าดบัขั้นท่ี 1 ของกระบวนการ 3.0 ส่วนของการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 

จากภาพท่ี 3.3 อธิบายโครงสร้างขั้นท่ี 1 ของกระบวนการ 3.0 ส่วนการออกแบบผลิตภณัฑ ์
ไดด้งัน้ี 

โมดูล 3.1 การจดัการขอ้มูลรายละเอียดของวสัดุท่ีจะใช้ในการผลิต เป็นส่วนท่ีเจา้หน้าท่ีฝ่าย
ออกแบบผลิตภณัฑส์ามารถเพิ่มลบ แกไ้ข ขอ้มูลรายละเอียดของวสัดุท่ีจะใชใ้นการผลิต 

 โมดูล 3.1.1 เพิ่มขอ้มูลรายละเอียดของวสัดุท่ีจะใช้ในการผลิต เป็นส่วนท่ีเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายออกแบบผลิตภณัฑส์ามารถ เพิ่มขอ้มูลรายละเอียด ประเภทของวสัดุ ท่ีจะใชใ้นการผลิต 

โมดูล 3.1.2 ลบขอ้มูลรายละเอียดของวสัดุท่ีจะใช้ในการผลิต เป็นส่วนท่ีเจา้หน้าท่ี
ฝ่ายออกแบบผลิตภณัฑส์ามารถ ลบขอ้มูลรายละเอียด ประเภทของวสัดุ ท่ีจะใชใ้น      การผลิต 

โมดูล 3.1.3 แกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดของวสัดุท่ีจะใชใ้นการผลิต เป็นส่วนท่ีเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายออกแบบผลิตภณัฑ ์สามารถแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียด ประเภทของวสัดุ ท่ีจะใชใ้น  การผลิต 

โมดูล 3.1.4 เรียกดูขอ้มูลรายละเอียดของวสัดุท่ีจะใช้ในการผลิต เป็นส่วนท่ีแสดง
ขอ้มูลรายละเอียดของวสัดุท่ีจะใช ้โดยแสดงในรูปแบบรายงาน พร้อมทั้งสั่งพิมพ ์

 

3.0 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 

3.1 

การจดัการขอ้มลูแบบ
ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์

 

3.3 
เรียกดูขอ้มูลสินคา้ท่ี

ออกแบบเสร็จเรียบร้อย 

3.2 
การอนุมติัแบบผลิตภณัฑ ์
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โมดูล 3.2 การอนุมติัแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเสร็จเรียบร้อย  เป็นส่วนหัวหนา้ส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์
และวิสาหกิจชุมชน จะสามารถเข้าไปเรียกดูข้อมูลสินค้าท่ีออกแบบเสร็จ  พร้อมทั้ งเลือกแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายประสารการผลิตไดท้ราบรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการอนุมติั 

 โมดูล 3.3 เรียกดูขอ้มูลสินคา้ท่ีออกแบบเสร็จเรียบร้อย  เป็นส่วนของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์จะสามารถเขา้ไปเรียกดูขอ้มูลสินคา้ท่ีออกแบบเสร็จ  พร้อมทั้งสั่งพิมพไ์ดท้ั้งหมด 
   

3.3.4 กระบวนการ 4.0 ส่วนการรับขอ้มูลการขายสินคา้ 
  เป็นส่วนของเจา้หน้าท่ีฝ่ายประสานการผลิต ท่ีจะตอ้งใส่ช่ือและรหัสผ่านผูใ้ช้ให้
ถูกตอ้งจึงจะเขา้ไป จดัการขอ้มูลสินคา้คงเหลือ ในแต่ละรายเดือนโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายประสานการผลิต 
จะน ายอดขายสินคา้จากทางร้านคา้ ท าการบนัทึกยอดการขายในแต่ละเดือน และสามารถเรียกดูสินคา้
คงเหลือไดใ้นแต่ละประเภทสินคา้ท่ีไดส้ั่งผลิตไป แสดงดงัภาพท่ี 3.4 

   
ภาพท่ี  3.4 โครงสร้างในล าดบัขั้นท่ี 1 ของกระบวนการ 4.0 ส่วนของการรับขอ้มูลการขายสินคา้ 

 จากภาพท่ี 3.4  อธิบายโครงสร้างขั้นท่ี 1 ของกระบวนการ 4.0 ส่วนของการรับขอ้มูล   การ
ขายสินคา้ไดด้งัน้ี 

โมดูล 4.1 การจดัการขอ้มูลขอ้มูลการขายสินคา้ เป็นส่วนท่ีเจา้หน้าท่ีฝ่ายประสานการผลิต 
สามารถเพิ่ม ขอ้มูลขอ้มูลการขายสินคา้ได ้ 

โมดูล 4.2 เรียกดูขอ้มูลการขายสินคา้ทั้งหมดของร้านคา้ เป็นส่วนท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายประสานการ
ผลิตและหวัหนา้ส่วนพฒันาผลิตภณัฑฯ์ สามารถเรียกดูขอ้มูลการขายสินคา้ได ้

 

 

 

4.0 

การรับขอ้มูลการขายสินคา้ 

4.1 

การจดัการขอ้มูลขอ้มูลการ
ขายสินคา้ 

 

4.2 
เรียกดูขอ้มูลการขายสินคา้

ทั้งหมดของร้านคา้ 
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3.3.5 กระบวนการ 5.0 ส่วนการตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
    เป็นส่วนของส่วนการตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ช้งาน ซ่ึงเจา้หน้าท่ีฝ่ายประสานการผลิต 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ และหัวหน้าส่วนฯ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีแต่ละส่วน จะต้องใส่ช่ือและ
รหัสผ่านของผูใ้ช้ให้ถูกตอ้ง  จึงจะสามารถเขา้ระบบ เพื่อเขา้ถึงหน้าระบบตามแต่ละหน้าท่ีของส่วน
งานท่ีรับผดิชอบ 

 

3.4 แผนภาพบริบทและแผนภาพการไหลของข้อมูลของระบบ 
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนภาพบริบทและแผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล ซ่ึงมีดงัตารางท่ี 3.1 

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนภาพบริบทและแผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล 
 

ตารางท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนภาพบริบทและแผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

       
กระบวนการ 

  
ผูใ้ชร้ะบบ 

  
แฟ้มขอ้มูล 

  
ทิศทางไหลของขอ้มูล 

 
3.4.1 แผนภาพบริบท 

  แผนภาพบริบทเป็นแผนภาพท่ีใช้แสดงความสัมพนัธ์ของระบบกบัส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวขอ้งและแสดงการติดต่อของขอ้มูลในระบบ ดงัภาพท่ี 3.5 
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ภาพท่ี 3.5 แผนภาพบริบทของระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของส่วน
พฒันาผลิตภณัฑแ์ละวสิาหกิจชุมชน  ส านกัพฒันาธุรกิจ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์    

3.4.2 แผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบั 0 
 ภายในระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภัณฑ์ของส่วนพัฒนา

ผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน  ส านกัพฒันาธุรกิจ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์  จะแบ่งงานออกเป็น 6 
ส่วนหลกั ๆ คือส่วนการจดัการขอ้มูลประชาสัมพนัธ์  ส่วนการจดัการขอ้มูลนกัศึกษา ส่วนการจดัการ
ขอ้มูลนกัศึกษา ส่วนการจดัการกระทู ้ส่วนการจดัการขอ้มูลบริษทั ส่วนการจดัการประเมิน การแสดง
การไหลของขอ้มูลในแต่ละกระบวนการดงัภาพท่ี 3.6 
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Supplier

DesignProduct

ApproveStatus

Purchase_order

Purchase_order

purchase_inventory

                               

                             
                                       

                          
                                    

                         

                            

                                   

                                      

                                    

                          

                    
                              

                                          
                                

                        

                                  

                                     
                           

Purchase_order                              
                    

                                       

           

                                
                

                                       
                                  

UserAccount                            

                                      

                                

                                       

Product_order_task
                                  
                        

Purchase_order

                                

                                       

                                

                                

                                       

                                       

                        

                        

                  

1.0

                          

2.0

                           

3.0

                                  

                        

                        

4.0

                      

5.0

Purchase_order

               3.4.3 แผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการท่ี 1.0 ส่วนการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
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แผนภาพการไหลของขอ้มูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 1.0 จดัการขอ้มูลผูใ้ช้        จะ
แสดงส่วนของการเพิ่ม ลบ แกไ้ขและแสดงขอ้มูลผูใ้ช ้ซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี  3.7 
 

                              

                      

                           

                                  

                           

            

UserAccount
                        

                           

                 

1.1

              

1.2

                 

1.3

                

1.4

 
 

ภาพท่ี 3.7 แผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการท่ี 1.0 จดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
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3.4.4 แผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการท่ี 2.0 ส่วนของการจดัซ้ือจดัจา้ง 
แผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการท่ี 2.0 จดัการซ้ือจดัจา้ง         จะ

แสดงส่วนของจดัการขอ้มูลรายละเอียดบริษทัผูผ้ลิต ส่วนของการจดัการสินคา้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์   ส่วน
ของการจดัการรายการสั่งผลิต ส่วนของการจดัการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง และส่วนของ    การจดัการ
สถานะอนุมติัการผลิต ซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี  3.8 
 

                   

Purchase_order

                          

Supplier
                   

                                          
Product_order

                          

                    

Purchase_Order_task

                    

                                                  

               
                 

2.1

               
         

2.2

                     
          

2.4

                       

2.3

                     
       

2.5

                                                  

                                        

                                      

                                          

                                                    

Purchase_Order_task

ภาพท่ี 3.8 แผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการท่ี 2.0 จดัการขอ้มูลจดัซ้ือจดัจา้ง 
 

3.4.5 แผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการท่ี 3.0 ส่วนของการจดัการขอ้มูล
ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 3.0 จดัการขอ้มูลออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ จะแสดงส่วนของจดัการขอ้มูลการออกแบบผลิตภณัฑ ์ซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี  3.9 
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product_order_task                                 

                                    

Purchase_Order                              
                                        

3.1

                 

3.2

                    

3.3

                                 

                   

3.4

 
ภาพท่ี 3.9  แผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการท่ี 3.0  

การจดัการขอ้มูลออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 
3.4.6 แผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการท่ี 4.0 ส่วนการรับขอ้มูลการขาย

สินคา้ 
แผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการท่ี 4.0 ส่วนการรับขอ้มูลการขาย

สินคา้   จะแสดงส่วนของจดัการขอ้มูลการขายสินคา้   ซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี  3.10 

                  

                      
Product_pos
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4.1                   

                      

4.2

 
ภาพท่ี 3.10  แผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการท่ี 3.0  

การจดัการขอ้มูลออกแบบผลิตภณัฑ์ 
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บทที ่4 
การออกแบบฐานข้อมูล 

 

 การออกแบบฐานขอ้มูลของระบบเป็นการออกแบบการเก็บขอ้มูลท่ีใช้ในระบบการประเมิน
วิชาการฝึกงาน โดยมีการเก็บขอ้มูลต่างๆของระบบไวใ้นฐานขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล 
สามารถอธิบายไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

4.1 รายช่ือตารางข้อมูลทั้งหมด 
 ระบบมีการเก็บขอ้มูลต่าง ๆไวใ้นฐานขอ้มูลช่ือ “purchase.sql”ประกอบดว้ยตารางขอ้มูลต่าง ๆ 
ดงัตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 แสดงตารางขอ้มูลต่าง ๆ 

ล าดับ ช่ือตาราง ประเภทตาราง ค าอธิบาย 
1 category Master File เก็บขอ้มูลหมวดหมู่ผลิตภณัฑ ์
2 product _inventory Master File เก็บขอ้มูลคลงัผลิตภณัฑ์ 
3 purchase_order Master File เก็บขอ้มูลผลิตภณัฑ์ 
4 product_order_task Transaction เก็บขอ้มูลงานออกแบบผลิตภณัฑ ์และขอ้มูล

ผูผ้ลิตท่ีเหมาะสม 
5 product_pos Transaction เก็บขอ้มูลรายการขายหนา้ร้าน 
6 purchase_order Transaction เก็บขอ้มูลรายการจดัซ้ือจดัจา้ง 
7 supplier Master File เก็บขอ้มูลผูผ้ลิต 
8 useraccount Master File เก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 

 
หมายเหตุ 
 Master File      หมายถึง แฟ้มหลกัท่ีขอ้มูลค่อนขา้งจะคงท่ี สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้
 Transaction     หมายถึง แฟ้มเก็บขอ้มูลชัว่คราวมีการประมวลผลประจ า 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางแสดงดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางฐานขอ้มูล 
 
4.2 รายละเอยีดของตารางข้อมูลแต่ละตาราง 
         ตารางเก็บขอ้มูลแต่ละตารางมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทขอ้มูลในมายเอสคิวแอล คือ ตวัเลข วนัท่ี และขอ้ความ ภายในแต่ละกลุ่มยงัแบ่งเป็น
หลายประเภท แต่ละประเภทมี การจดัเก็บหลายขนาด  ดงัตารางท่ี 4.2 

Purchase_inventory 
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ตารางท่ี 4.2  ชนิดของขอ้มูล 

ชนิดของข้อมูล ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
INT ขอ้มูลตวัเลข  ขนาดท่ีเก็บ 4 ไบต ์ค่าสูงสุดท่ีสามารถ

ระบุได ้คือ 255 เก็บเลขจ านวนเตม็ 
2 

DATETIME ขอ้มูล วนัท่ี และเวลา ขนาดท่ีเก็บ 8 ไบต ์วนัท่ีและเวลา YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS  

VARCHAR ขอ้มูลขอ้ความ ขนาดท่ีเก็บ mไบต ์แต่ไม่เกิน 255 ไบต ์
จะเก็บตามขนาดของขอ้มูลตวัอกัษร 

Product 

TEXT ขอ้มูลขอ้ความ ขนาดท่ีเก็บ mไบต ์แต่ไม่เกิน 65,535 
ไบต ์

100 ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม  
จ.เชียงใหม่ 

TINYINT ส าหรับเก็บขอ้มูลชนิดตวัเลขท่ีมีขนาด 1 ไบต ์ 1 
DECIMAL ส าหรับเก็บขอ้มูลประเภทตวัเลขทศนิยม 4 ไบต ์ 3.00 
DATE เก็บขอ้มูลประเภทวนัท่ี ขนาดท่ีเก็บ  3 ไบต ์ YYYY-MM-DD 

โดยในแต่ละตารางจะแสดงรายละเอียดชนิดของขอ้มูลในฐานขอ้มูล ดงัน้ี 

 

4.2.1 ตารางขอ้มูลหมวดหมู่ผลิตภณัฑ ์

เก็บตารางขอ้มูลหมวดหมู่ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดขอ้มูลในตารางหมวดหมู่ผลิตภณัฑ ์

ช่ือตารางข้อมูล:  category 
ค าอธิบาย : ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์ 
คีย์หลกั (Primary Key) : category_id 
คีย์นอก (Foreign Key) :  - 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิด 
ขนาด
(ไบต์) 

ตัวอย่าง 

1 category_id รหสัหมวดหมู่
ผลิตภณัฑ ์

INT 4 2 

2 category_name ช่ือหมวดหมู่ผลิตภณัฑ ์ VARCHAR 255 ส่ือและส่ิงพิมพ ์
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4.2.2 ตารางขอ้มูลคลงัผลิตภณัฑ ์(purchase_inventory) 
  เก็บขอ้มูลรายละเอียดคลงัผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดขอ้มูลในตารางคลงัผลิตภณัฑ์ 

ช่ือตารางข้อมูล:  purchase_inventory 
ค าอธิบาย : ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลคลงัผลิตภณัฑ์ 
คีย์หลกั (Primary Key) : stock_id 
คีย์นอก (Foreign Key) :  purchase_order_code , product_order_code 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิด 
ขนาด
(ไบต์) 

ตัวอย่าง 

1 stock_id รหสัคลงัผลิตภณัฑ์ INT 4 1 

2 input_date วนัท่ีบนัทึกขอ้มูล DATETIME 8 2015-04-05 
03:38:16 

3 purchase_order_code รหสัรายการจดัซ้ือจดั
จา้ง 

VARCHAR 45 PUR-001 

4 product_order_code รหสัผลิตภณัฑ์ VARCHAR 45 PRO-001 
5 sold จ านวนการขาย INT 4 160 

6 remain จ านวนคงเหลือ INT 4 140 

7 stock_status สถานะคลงัผลิตภณัฑ ์ VARCHAR 255 In Stock 

8 input_by ผูบ้นัทึก VARCHAR 45 supporter 

4.2.3 ตารางขอ้มูลผลิตภณัฑ์ (product_order) 
 เก็บขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดขอ้มูลตารางผลิตภณัฑ์ 

ช่ือตารางข้อมูล: product_order 
ค าอธิบาย : ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลผลิตภณัฑ์ 
คีย์หลกั (Primary Key) : product_order_id 
คีย์นอก (Foreign Key) :  product_order_id , category_id 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิด 
ขนาด
(ไบต์) 

ตัวอย่าง 

1 
 

product_order_id รหสัรายการ
ผลิตภณัฑ์ 

INT 4 1 

2 product_order_id รหสัผลิตภณัฑ์ VARCHAR 50 PRO-001 
3 product_order_name ช่ือผลิตภณัฑ์ VARCHAR 255 เส้ือยดืโปโลแขน

สั้น 
4 category_id รหสัหมวดหมู่

ผลิตภณัฑ์ 

INT 4 2 

5 product_order_note หมายเหตุ TEXT 65,535 มีโลโกปั้ก 
6 product_order_status สถานะผลิตภณัฑ ์ VARCHAR 45 Finished 
7 create_date วนัท่ีบนัทึกเขา้

ระบบ 

VARCHAR 45 2015-04-01 
13:11:18 

 
4.2.4 ตารางขอ้มูลงานออกแบบผลิตภณัฑ ์และขอ้มูลผูผ้ลิตท่ีเหมาะสม (product_order_task) 

ตารางในการเก็บข้อมูลงานออกแบบผลิตภัณฑ์  และข้อมูลผู ้ผลิตท่ี เหมาะสม 
ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 ขอ้มูลรายละเอียดในตารางงานออกแบบผลิตภณัฑ ์และขอ้มูลผูผ้ลิตท่ีเหมาะสม 

ช่ือตารางข้อมูล: product_order_task 
ค าอธิบาย : ขอ้มูลงานออกแบบผลิตภณัฑ ์และขอ้มูลผูผ้ลิตท่ีเหมาะสม 
คีย์หลกั (Primary Key) : task_id 
คีย์นอก (Foreign Key) :  supplier_code 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิด 
ขนาด
(ไบต์) 

ตัวอย่าง 

1 task_id รหสังาน
ออกแบบและ
จดัหาผูผ้ลิต 

INT 4 1 

2 product_order_code รหสัผลิตภณัฑ์ VARCHAR 255 PRO-001 
 

3 task_detail รายละเอียดงาน VARCHAR 255 รายการออกแบบ
เส้ือ2 

4 supplier_code รหสัผูผ้ลิต VARCHAR 45 SUP-004 
5 product_price ราคาผลิตภณัฑ์ DECIMAL 4 200.00 
6 credit เครดิตผูผ้ลิต VARCHAR 255 เครดิต 45 วนั 
7 update_date วนัท่ีบนัทึก DATETIME 8 2015-04-01 

16:37:05 
8 update_by ผูบ้นัทึก VARCHAR 45 designer 
9 status สถานะอนุมติั VARCHAR 45 Approved 

10 file_name ไฟลแ์นบ VARCHAR 255 polo2.png 
11 weight_score ค่าน ้าหนกั DECIMAL 4 15.59 
12 mark_finished สถานะงานเสร็จ TINYINT 1 0 =ด าเนินการ 

1 = เสร็จเรียบร้อย 
 

4.3.5 ตารางขอ้มูลรายการขายหนา้ร้าน (product_pos) 
เก็บขอ้มูลรายการขายหนา้ร้าน ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดขอ้มูลในตารางขอ้มูลรายการขายหนา้ร้าน 

ช่ือตารางข้อมูล: product_pos 
ค าอธิบาย : ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลรายการขายหนา้ร้าน 
คีย์หลกั (Primary Key) : pos_id 
คีย์นอก (Foreign Key) : product_order_code 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิด 
ขนาด
(ไบต์) 

ตัวอย่าง 

1 pos_id รหสัรายการขาย INT 4 2 
2 input_date วนัท่ีบนัทึก DATETIME 8 2015-04-05  
3 stock_id รหสัคลงัสินคา้ INT 4 1 
4 product_order_code รหสัผลิตภณัฑ์ VARCHAR 45 PRO-001 
5 product_price ราคาผลิตภณัฑ์ DECIMAL 4 290.00 
6 quantity จ านวน INT 4 100 
7 total_price ราคารวม DECIMAL 4 14,500 

8 input_by ผูบ้นัทึก VARCHAR 45 supporter 
 

4.3.6 ตารางขอ้มูลรายการจดัซ้ือจดัจา้ง (purchase_order) 
เก็บรายละเอียดขอ้มูลรายการจดัซ้ือจดัจา้ง ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 4.8 

ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดขอ้มูลรายการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ช่ือตารางข้อมูล: purchase_order 
ค าอธิบาย : ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลรายการจดัซ้ือจดัจา้ง 
คีย์หลกั (Primary Key) : purchase_order_id , purchase_order_code 
คีย์นอก (Foreign Key) : product_order_code  , supplier_code 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิด 
ขนาด
(ไบต์) 

ตัวอย่าง 

1 purchase_order_id รหสัรายการจดัซ้ือ
จดัจา้ง 

INT 4 1 

2 purchase_order_code รหสัจดัซ้ือจดัจา้ง VARCHAR 255 PUR-001 
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ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดขอ้มูลรายการจดัซ้ือจดัจา้ง (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิด 
ขนาด
(ไบต์) 

ตัวอย่าง 

3 product_order_code รหสัผลิตภณัฑ ์ VARCHAR 255 PRO-002 

4 purchase_order_date วนัท่ีบนัทึกขอ้มูล DATETIME 8 2015-04-19 
07:16:13 

5 purchase_order_duedate วนัครบก าหนดส่ง
สินคา้ของผูผ้ลิต 

DATE 3 2015-05-30 

6 supplier_code รหสัผูผ้ลิต VARCHAR 45 SUP-006 
7 product_quantity จ านวน INT 4 200 
8 product_price ราคาต่อหน่วย DECIMAL 4 180.00 
9 total_price ราคารวม DECIMAL 4 15,000.00 
10 remark หมายเหตุ TEXT 65,535 สั่งเพิ่ม 
11 purchase_order_status สถานะตดัซ้ือจดั

จา้ง 
VARCHAR 45 In Stock 

12 approve_status สถานะอนุมติั VARCHAR 45 Approved 
 13 input_by ผูบ้นัทึกขอ้มูล VARCHAR 45 supporter 

 
4.3.7 ตารางขอ้มูลรายละเอียดผูผ้ลิต (supplier) 

เก็บรายละเอียดผูผ้ลิต ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 4.9 

ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดขอ้มูลผูผ้ลิต 

ช่ือตารางข้อมูล: supplier 
ค าอธิบาย : ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลผูผ้ลิต 
คีย์หลกั (Primary Key) : supplier_id 
คีย์นอก (Foreign Key) : - 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิด 
ขนาด
(ไบต์) 

ตัวอย่าง 

1 supplier_id รหสัรายการผูผ้ลิต INT 4 5 
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ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดขอ้มูลผูผ้ลิต (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิด 
ขนาด
(ไบต์) 

ตัวอย่าง 

2 supplier_code รหสัผูผ้ลิต VARCHAR 50 SUP-004 
3 supplier_name ช่ือผูผ้ลิต VARCHAR 255 บริษทั เส้ือผา้ จ  ากดั 
5 supplier_contact  ติดต่อผูผ้ลิต VARCHAR 255 ฝ่ายขาย 
6 supplier_code รหสัผูผ้ลิต VARCHAR 45 SUP-006 
7 product_quantity จ านวน INT 4 200 
8 product_price ราคาต่อหน่วย DECIMAL 4 180.00 
9 total_price ราคารวม DECIMAL 4 15,000.00 
10 remark หมายเหตุ TEXT 65,535 สั่งเพิ่ม 
11 purchase_order_

status 
สถานะตดัซ้ือจดั
จา้ง 

VARCHAR 45 In Stock 

4.3.8 ตารางขอ้มูลผูใ้ชง้าน (useraccount) 
เก็บขอ้มูลผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 4.10 

ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดขอ้มูลในตารางขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

ช่ือตารางข้อมูล: useraccount 
ค าอธิบาย : ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
คีย์หลกั (Primary Key) : id 
คีย์นอก (Foreign Key) : - 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิด 
ขนาด
(ไบต์) 

ตัวอย่าง 

1 id รหสัรายการ
ผูใ้ช ้

INT 4 2 

2 fullname ช่ือจริง VARCHAR 200 Mr.Manager 

3 username ช่ือผูใ้ชร้ะบบ VARCHAR 200 manager 
4 email อีเมล์ VARCHAR 200 Chatchaicmu48@gmial.com 
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ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดขอ้มูลในตารางขอ้มูลผูใ้ชง้าน (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิด 
ขนาด
(ไบต์) 

ตัวอย่าง 

5 tel เบอร์โทร VARCHAR 45 0884141587 
6 password รหสัผา่น VARCHAR 200 827ccb06891f84e7b (MD5) 
7 user_levels สิทธิการใชง้าน TINYINT 1 2 

8 date 
วนัท่ี
ลงทะเบียนผูใ้ช ้

DATE 3 2015-01-01 
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บทที ่5 
การออกแบบจอภาพและพฒันาโปรแกรม 

 
การออกแบบจอภาพเป็นการก าหนดเคา้โครง  การจดัวางองค์ประกอบต่างๆของระบบ

จอภาพ เพื่อแสดงรายละเอียด  และเน้ือหาต่างๆ แก่ผูใ้ช ้รวมทั้งรับขอ้มูลจากผูใ้ช ้ ซ่ึงการออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน  
ส านกัพฒันาธุรกิจ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ ดว้ยจอภาพต่างๆดงัน้ี 

 
5.1 หน้าจอหลกัของระบบสารสนเทศ 
 หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของส่วนพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน  เป็นหน้าแรกท่ีเจา้หน้าท่ีแต่ละส่วนงาน สามารถใช้งานในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์และวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงมี
ภาพแบบหนา้จอดงัภาพท่ี  5.1 
 

 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
ภาพท่ี 5.1 หนา้หลกัของระบบสารสนเทศ 
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จากภาพท่ี 5.1 อธิบายไดด้งัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีแสดงหัวขอ้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของ

ส่วนพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวสิาหกิจชุมชน ส านกัพฒันาธุรกิจ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 
ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของการลงทะเบียนเข้าใช้งานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสานการผลิต 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายออกแบบผลิตภณัฑ ์หวัหนา้ส่วนฯ  และผูดู้แลระบบ 
 - ช่องกรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่น 
 

5.2 หน้าแสดงการเข้าสู่ระบบส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการผลิต /เจ้าหน้าที่ออกแบบ
ผลติภัณฑ์/หัวหน้าส่วนฯ/ผู้ดูแลระบบ 
 หน้าแสดงการเข้าสู่ระบบ ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสานการผลิต/เจ้าหน้าท่ีออกแบบ
ผลิตภณัฑ์/หัวหน้าส่วนฯ/ผูดู้แลระบบ ผูใ้ช้สามารถเลือกเมนูท่ีต้องการ  ซ่ึงมีภาพแบบหน้าจอ     
ดงัภาพท่ี 5.2  
 

 
 

1 

2 
 
 
 

3 

 
ภาพท่ี 5.2  หนา้แสดงการเขา้สู่ระบบ ของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายประสานการผลิต/เจา้หนา้ท่ีออกแบบ       

ผลิตภณัฑ์/หวัหนา้ส่วนฯ/ผูดู้แลระบบ 
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จากภาพท่ี 5.2 อธิบายส่วนต่างๆของจอภาพไดด้งัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีแสดงหวัขอ้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑข์อง

ส่วนพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวสิาหกิจชุมชน 
             ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนเมนูหลกัของเจา้หนา้ท่ีประสานการผลิต ส าหรับการจดัซ้ือจดัจา้งและ
ส่วนการรับขอ้มูลการขายสินคา้ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ีแสดงขอ้มูล จากการเลือกการคน้หาในส่วนท่ี 2 

 
5.2.1 หน้าแสดงการเขา้สู่การจดัซ้ือจดัจา้งของเจา้หน้าท่ีประสานการผลิต  การออกแบบ

หน้าจอการเขา้สู่การจดัการขอ้มูลรายละเอียดผูผ้ลิต จะมีการออกแบบเหมือนดงัรูปท่ี 5.2 โดยจะ
แตกต่างตรงส่วนท่ี 3 คือ 

ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนแสดงการจดัการขอ้มูลรายละเอียดผูผ้ลิตประกอบดว้ย 
-  เพิ่มบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดผูผ้ลิต 

   - แกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดผูผ้ลิต 
5.2.2 หน้าแสดงการเขา้สู่การจดัการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง ของเจา้หน้าท่ีประสานการ

ผลิต  จะมีการออกแบบเหมือนดงัรูปท่ี 5.2 โดยจะแตกต่างตรงส่วนท่ี 3 คือ 

ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนแสดงการจดัการขอ้มูลรายละเอียดผูผ้ลิตประกอบดว้ย 
 - เพิ่มบนัทึกขอ้มูลการจดัการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง 
 - แกไ้ขขอ้มูลการจดัการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง 

     - เรียกดูขอ้มูลรายละเอียดการด าเนินการขอซ้ือขอจา้ง 
 

5.3  หน้าแสดงการเข้าสู่ระบบส่วนของเจ้าหน้าทีอ่อกแบบผลติภัณฑ์ 
 หน้าแสดงการเข้าสู่ระบบ ของเจ้าหน้าท่ีออกแบบผลิตภัณฑ์  ส าหรับการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ผูใ้ช้สามารถเลือกเมนูท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีภาพแบบหน้าจอดงัภาพท่ี 5.2 อธิบายส่วนต่างๆ
ของจอภาพไดด้งัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีแสดงหัวขอ้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของ
ส่วนพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวสิาหกิจชุมชน 
             ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนเมนูหลักของเจ้าหน้าท่ีออกแบบผลิตภัณฑ์ ส าหรับการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
 ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ีแสดงขอ้มูล จากการเลือกการคน้หาในส่วนท่ี 2 
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5.4 หน้าแสดงการเข้าสู่ระบบส่วนของหัวหน้าส่วนออกแบบผลติภัณฑ์ 
 หนา้แสดงการเขา้สู่ระบบ ของหวัหนา้ออกแบบผลิตภณัฑ ์ส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
ผูใ้ช้สามารถเลือกเมนูท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีภาพแบบหน้าจอดงัภาพท่ี 5.2 อธิบายส่วนต่างๆของจอภาพ
ไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีแสดงหัวขอ้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของ
ส่วนพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวสิาหกิจชุมชน 
             ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนเมนูหลักของเจ้าหน้าท่ีออกแบบผลิตภัณฑ์ ส าหรับการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
 ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ีแสดงขอ้มูล จากการเลือกการคน้หาในส่วนท่ี 2 
 
5.5 หน้าแสดงการเข้าสู่ระบบส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 หนา้แสดงการเขา้สู่ระบบส่วนของผูดู้แลระบบ ซ่ึงจะเขา้หนา้น้ีไดก้็ต่อเม่ือผูใ้ช ้กรอกช่ือผู ้
และรหสัผา่นในส่วนของผูดู้แลระบบถูกตอ้ง ซ่ึงมีภาพแบบหนา้จอดงัภาพท่ี 5.2 อธิบายส่วนต่างๆ
ไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีแสดงหัวขอ้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของ
ส่วนพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวสิาหกิจชุมชน 

ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนเมนูหลกัของผูดู้แลระบบ ส าหรับจัดการขอ้มูลของเจา้หน้าท่ีในส่วน
พฒันาผลิตภณัฑแ์ละวสิาหกิจชุมชน 

ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนแสดง ขอ้มูลตามเมนูการท างานของผูดู้แลระบบท่ีท าการเลือก 
 

5.6 การพฒันาโปรแกรม 
การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์  ของส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์และ

วิสาหกิจชุมชน ส านักพฒันาธุรกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์น้ี จะใช้ภาษาพีเอชพีใช้จดัท าเวบ็ไซต ์
แสดงผลออกมาในรูปแบบภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการแสดงผลของเอกสารบนเวบ็เพจ และออกแบบ
ฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน ในการจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล ซ่ีงมีการพฒันา
ระบบดงัน้ี    

5.6.1 โครงสร้างการท างานของแต่ละระบบท่ีอยูภ่ายใน 
         การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ น้ี มีการจดัการระบบการ

ท างานภายใตโ้ครงสร้าง โดยสามารถแยกออกมาเป็นระบบต่างๆดงัภาพท่ี 5.3  
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ภาพท่ี 5.3 ระบบแผนผงัภาพรวมทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์
ของส่วนพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวสิาหกิจชุมชน  ส านกัพฒันาธุรกิจ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 

 
            5.6.2 การน าการตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการเชิงวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น 

การน าการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการเชิงวิเคราะห์ตามล าดับชั้ นกับระบบน้ี พื่อให ้
หัวหน้าส่วนสามารถตดัสินใจเลือกผูผ้ลิตไดง่้ายข้ึน สมมติผูป้ระสานการผลิตไดป้ระสานติดต่อ
บริษทัเพื่อผลิตสมุดบนัทึกโดยได ้จ านวนร้าน มา 3 ร้านดงัต่อไปน้ี  

บริษทั A  เสนอราคา 45 บาท ใหจ้  านวนวนัเครดิต 30 วนั 
บริษทั B  เสนอราคา 50 บาท ใหจ้  านวนวนัเครดิต 45 วนั 
บริษทั C  เสนอราคา 55 บาท ใหจ้  านวนวนัเครดิต 60 วนั 
ผูป้ระสานการผลิตให้น ้าหนกัการเปรียบเทียบทางเลือก 2 ทางเลือก โดยใหค้วามส าคญัของ

ราคาต่อเครดิตมีค่าเท่ากบั 1 ต่อ 4  สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 5.1  
 

 

ระบบการจดัการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 จดัการขอ้มูลการออกแบบ 

 

ระบบส าหรับรับขอ้มูลการขายสินคา้ 
 จดัการขอ้มูลขายสินคา้ 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์  ของส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์
และวสิาหกิจชุมชน  ส านกัพฒันาธุรกิจ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์  

ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 จดัการขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 จดัการขอ้มูลสินคา้ 
 จดัการขอ้มูลรายละเอียดผูผ้ลิต 

ระบบการจดัการสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
 จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน

ระบบ 

ระบบตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
 ตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 

 



 

49 
 

ตารางท่ี 5.1 การก าหนดเกณฑน์ ้าหนกั 
เกณฑ ์ ราคา สัดส่วนราคา เครดิต สัดส่วนเครดิต 

ราคา 
เครดิต 

1 
4 

0.2 
0.8 

¼ 
1 

0.2 
0.8 

รวมแนวตั้ง 5 1.0 1.25 1.0 
 

หาเมตริกซ์การเปรียบเทียบทางเลือกไดด้งัตารางท่ี5.2 
ตารางท่ี 5.2  ตารางแสดงสัดส่วนราคาและสัดส่วนเครดิต 

ทางเลือก ราคาต่อช้ิน
(บาท) 

สดัส่วนราคาต่อ
ช้ิน 

เครดิต (วนั) สดัส่วนเครดิต 

บริษทั A 45 0.3 30 0.22 
บริษทั B 50  0.33 45 0.33 
บริษทั C 55  0.37 60 0.45 
รวมแนวตั้ง 150 1.0 135 1.0 

 
จากนั้นใหน้ ้าหนกัความส าคญัภายใตเ้กณฑเ์ครดิตดงัตารางท่ี  5.3 
           ตารางท่ี 5.3 ตารางแสดงน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑ์ภายใตเ้ครดิต 

ทางเลือก บริษทั A บริษทั B บริษทั C 
บริษทั A 1 2 3 
บริษทั B 1/2  1 2 
บริษทั C 1/3  1/2 1 
รวมแนวตั้ง 1.8 3.5 6 

 

จากนั้นค านวณค่า Eigenvector  ค่าท่ีได ้ดงัตารางท่ี  5.4 
ตารางท่ี  5.4 การค านวณค่า Eigenvector 

ทางเลือก บริษทั A บริษทั B บริษทั C Eigenvector 
บริษทั A 0.55 0.57 0.5 0.54 
บริษทั B 0.28 0.29 0.33        0.3 
บริษทั C 0.17 0.14 0.17 0.16 
รวมแนวตั้ง 1.0 1.0 1.0 1.0 
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จากนั้นน ามาแทนค่าในสูตร 
 0.2 x   (ราคาท่ีเสนอx100)/ราคารวมทั้งหมด + 0.8  x  น ้าหนกัของการให้เครดิต 

  
 ขอ้มูลขา้งตน้จะไดค้  านวนค่าไดด้งัน้ี 

บริษทั A    0.2 x (45x100)/150 +  0.8  x  0.22  = 6.176 
บริษทั B    0.2 x (50x100)/150 +  0.8  x  0.33  = 6.924 
บริษทั C    0.2 x (55x100)/150 +  0.8  x  0.45  =7.693 
 
จากการค านวณผูผ้ลิตท่ีมี ค่ามากคือ บริษทั C  แสดงวา่ ผูผ้ลิตนั้นมีแนวโนม้สมควรถูก

เลือกมาก  แต่ทั้งน้ีค่าน ้าหนกัของผูผ้ลิต มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต แต่เป็นส่วน
แสดงเพื่อช่วยในการตดัสินใจเลือกผูผ้ลิตท่ีเหมาะสมใหแ้ก่หวัหนา้ส่วนฯ  
5.6.3 การเช่ือมต่อฐานขอ้มุล 

  1) ชุดค าสั่งส าหรับการติดต่อฐานขอ้มูลของระบบ 
   define ('hostnameorservername','localhost');  
   define ('serverusername','root');  
   define ('serverpassword','1234');  
   define ('databasenamed','purchase1');  
   2) ชุดค าสั่งส าหรับตรวจสอบการเขา้ใชง้าน 
            $connection 

@mysql_connect(hostnameorservername,serverusername,serverpassword) or die('Connection could 
not be made to the SQL Server. Please report this system error at <font 
color="blue">info@servername.com</font>'); 

@mysql_select_db(databasenamed,$connection) or die('Connection could not be made to the 
database. Please report this system error at <font color="blue">info@servername.com</font>');
      mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 
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ภาคผนวก ก 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม 

 การใช้งานการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของส่วนพฒันาผลิตภณัฑ์
และวิสาหกิจชุมชน  ส านกัพฒันาธุรกิจ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ จะแบ่งเป็น 4 ส่วนการท างาน โดย
ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดของการใชง้าน ดงัน้ี 

ก.1 ส่วนการเขา้ใชง้านโปรแกรม 

 1) เขา้ใชง้านระบบผา่น URL ท่ีติดตั้งแลว้ระบบจะท าการแสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบ ดงัภาพน้ี 

 

ภาพท่ี ก.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 2) กรณีลืมรหสัผา่นสามารถใชง้านระบบลืมรหสัผา่นได ้ดงัภาพน้ี 

 

ภาพท่ี ก.2 หนา้จอลืมรหสัผา่น 
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ก.2 ส่วนการเขา้ใชง้านโปรแกรมของผูดู้แลระบบ 

 1) หนา้จอหลกัของผูดู้แลระบบ เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ระบบจะแสดงเมนูตามสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน

ระบบของผูใ้ชง้าน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ภาพท่ี ก.3 หนา้จอผูดู้แลระบบ 

 2) หนา้จอเพิ่มผูใ้ชง้านระบบ โดยผูดู้แลระบบสามารถท าการเพิ่มผูใ้ชง้านได ้โดยการกรอก

ขอ้มูลผูใ้ชง้าน ไดท่ี้เมนูเพิ่มผูใ้ชง้าน ดงัภาพดา้นล่างน้ี 

 

ภาพท่ี ก.4 หนา้จอเพิ่มผูใ้ชง้านระบบ 
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3) หนา้จอแสดงขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

    แสดงขอ้มูลรายช่ือของผูใ้ชง้านระบบทั้งหมด 

 

ภาพท่ี ก.5 หนา้จอขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

4) หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

    แสดงส่วนของการแกข้อ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

 

 

ภาพท่ี ก.6 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
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ก.3 ส่วนการใชง้านโปรแกรมของหวัหนา้ส่วน 

 1) หนา้จอหลกัของหวัหนา้ส่วน เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ระบบจะแสดงเมนูตามสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน

ระบบของผูใ้ชง้าน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 

ภาพท่ี ก.7 หนา้จอหลกัของหวัหนา้ส่วน 

 2) หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดการสร้างขอ้มูลผลิตภณัฑ์ แสดงขอ้มูลรายละเอียดการสร้าง

ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ท่ีหวัหนา้ส่วนตอ้งการสร้างรายการผลิตภณัฑใ์หม่ 

 

 

ภาพท่ี ก.8 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดการสร้างขอ้มูลผลิตภณัฑ์ 
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3)  หน้าจอแสดงรายการผลิตภณัฑ์  หัวหนา้ส่วนไดเ้พิ่มรายละเอียดผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการผลิต 

ดงัภาพดา้นล่างน้ี 

 

 

ภาพท่ี ก.9 หนา้จอแสดงรายการผลิตภณัฑ์ 

 4) หน้าจอแสดงข้อมูลรายเลือกผูผ้ลิต หัวหน้าส่วนสามารถเลือกผูผ้ลิต ได้เพียงหน่ึงเดียว

เทา่นั้นเพื่อเป็นการจบการท างาน ของกระบวนการเลือกผูผ้ลิต 
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ภาพท่ี ก.10 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายเลือกผูผ้ลิต 

 5) หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ แสดงขอ้มูลแบบผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบเสร็จ
และผูผ้ลิตท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากหวัหนา้ส่วน เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

 

ภาพท่ี ก.11 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ 

  6) หนา้จอแสดงขอ้มูลผูผ้ลิต  แสดงขอ้มูลผูผ้ลิตทั้งหมด และสามารถคน้หาได ้
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ภาพท่ี ก.12 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ 

7) หนา้จอแสดงขอ้มูลรายการสั่งผลิต  แสดงขอ้มูลรายการสินคา้ท่ีสั่งผลิตทั้งหมด 

 

 

ภาพท่ี ก.13 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายการสั่งผลิต 
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 8) หนา้จอแสดงขอ้มูลคลงัผลิตภณัฑ ์แสดงขอ้มูลคลงัผลิตภณัฑท์ั้งหมด 

 

 

ภาพท่ี ก.14 หนา้จอแสดงขอ้มูลคลงัสินคา้ 

ก.4 ส่วนการใชง้านโปรแกรมของผูป้ระสานการผลิต 

         1) หนา้จอหลกัของผูป้ระสานการผลิต เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ระบบจะแสดงเมนูตามสิทธ์ิการเขา้ใช้

งานระบบของผูใ้ชง้าน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี ก.15 หนา้จอหลกัของผูป้ระสานการผลิต 

 2) หนา้จอแสดงขอ้มูลรายการผลิตภณัฑ ์แสดงขอ้มูลรายการผลิตภณัฑืทั้งหมดท่ีหวัหนา้ส่วน

ตอ้งการจะผลิต 
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ภาพท่ี ก.16 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายการผลิตภณัฑ์ 

3) หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลผลิตภณัฑ ์แสดงรายละเอียดขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ตามแต่ละ

รายการท่ีหวัหนา้ส่วนตอ้งการจะผลิต 

 

 

ภาพท่ี ก.17 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลผลิตภณัฑ์ 
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4) หนา้จอแสดงการเพิ่มขอ้มูลผูผ้ลิต ผูป้ระสานการผลิตจะเป็นผูก้รอกขอ้มูลผูผ้ลิต 

 

 

ภาพท่ี ก.18 หนา้จอแสดงการเพิ่มขอ้มูลผูผ้ลิต 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 

 

5) หนา้จอแสดงขอ้มูลผูผ้ลิต ผูป้ระสานการผลิต สามารถท่ีจะเลือกคน้หาขอ้มูลผูผ้ลิต  

 

 

ภาพท่ี ก.19  หนา้จอแสดงขอ้มูลผูผ้ลิต 

 6) หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลการผลิต ผูป้ระสานการผลิต สามารถท่ีจะเลือกคน้หาขอ้มูล

ผูผ้ลิต และสามารถแกไ้ขขอ้มูลของแต่ละบริษทัได ้
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ภาพท่ี ก.20 หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลการผลิต 

 7) หนา้จอแสดงการสร้างรายการสั่งผลิต   ผูป้ระสานการผลิตสามารถสร้างรายการสั่งผลิต 

หลกัจากทางหวัหนา้ส่วนอนุมติัการผลิตเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี ก.21 หนา้จอแสดงการสร้างรายการสั่งผลิต   

 8) หนา้จอแสดงผลรายการสั่งผลิตทั้งหมด เม่ือผูป้ระสานการผลิตเลือกเมนู Purchase Order 

List จะแสดงผลดงัภาพ ท่ี ก.22 

 

ภาพท่ี ก.22 หนา้จอแสดงการสร้างรายละเอียดรายการสั่งผลิต 
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 9) หนา้จอแสดงผลคลงัผลิตภณัฑ ์จะแสดงรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด 

 

 

ภาพท่ี ก.23 หนา้จอแสดงผลคลงัผลิตภณัฑ์ 

 10) หนา้จอแสดงผลการเพิ่มรายการขาย  

 

ภาพท่ี ก.24 หนา้จอแสดงผลการเพิ่มรายการขาย 
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ก.5 ส่วนการใชง้านโปรแกรมของเจา้หนา้ท่ีออกแบบ 

             1) หน้าจอหลกัของเจา้หน้าท่ีออกแบบ เม่ือเขา้สู่ระบบแล้วระบบจะแสดงเมนูตามสิทธ์ิการ  

เขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชง้าน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ภาพท่ี ก.25 หนา้จอหลกัของเจา้หนา้ท่ี 

 2) หน้าจอแสดงผลรายการผลิตภณัฑ์ เจา้หน้าท่ีออกแบบผลิตภณัฑ์สามารถ เลือกรายการ

ผลิตภณัฑ ์

 

 

ภาพท่ี ก.26 หนา้จอแสดงผลรายการผลิตภณัฑ์ 
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3) หนา้จอแสดงผลเพิ่มการแบบผลิตภณัฑ์ เจา้หนา้ท่ีออกแบบผลิตภณัฑส์ามารถเพิ่มรายการแบบได ้

 

 

ภาพท่ี ก.27 หนา้จอแสดงผลเพิ่มการแบบผลิตภณัฑ์ 
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ภาคผนวก ข 

ตวัอย่างแบบสอบถาม 

 

                                           แบบสอบถาม 

การประเมินการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการผลติภัณฑ์ของส่วนพฒันาผลติภัณฑ์และ

วสิาหกจิชุมชน  ส านักพฒันาธุรกจิ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

ค าช้ีแจงแบบสอบถามมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑข์องส่วนพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวสิาหกิจชุมชน  ส านกัพฒันาธุรกิจ 

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็น   ขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไป 

ตอนท่ี 1  ค าถามความพึงพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑข์อง

ส่วนพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวสิาหกิจชุมชน 

ตอนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 

ผูท้  าแบบสอบถาม  

         หวัหนา้ส่วน                   เจา้หนา้ท่ีออกแบบผลิตภณัฑ ์              เจา้หนา้ท่ีประสานการผลิต  

โปรดพิจารณาค าถามแลว้ท าเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีท่านเห็นวา่เป็นจริงท่ีสุด 
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หัวข้อการประเมินจากการใช้งาน

ระบบด้านต่างๆ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1) การจดัวางองคป์ระกอบต่างๆของ

ระบบ 

     

2) ขนาดและรูปแบบตวัอกัษร      

3) 3) การแกไ้ขและปรับปรุงขอ้มูลใน
ระบบ 

     

4)การคน้หา      

5) ความปลอดภยัในการใชง้านของ

ระบบ 

     

6) ประโยชน์ในการน าระบบไปใช้

กบังานจริง 

     

7) คู่มือการใชง้านในระบบมีความ

สมบูรณ์ เขา้ใจไดง่้าย 

     

       

       ขอ้เสนอแนะ ในการปรับปรุงและพฒันาระบบ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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วนั เดือน ปีเกดิ  3 พฤษภาคม 2528 
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                                         สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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