
บทท่ี 2 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสําหรับรานจงไพศาล  ผูศึกษาพบวามีแนวความคิด  ทฤษฎีตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 การจัดการสินคาคงคลัง 

ปรียานุช  ทองสุข  (2550)  อธิบายวา สินคาคงคลัง (Inventory) จัดเปนสินทรัพยหมุนเวยีน
ชนิดหนึ่ง ซ่ึงกจิการตองมีไวเพื่อขายหรือผลิต หมายถึง  

- วัตถุดิบ คือส่ิงของหรือช้ินสวนท่ีซ้ือมาเพื่อใชในการผลิต 
- งานระหวางกระบวนการผลิต เปนช้ินงานท่ีอยูในข้ันตอนการผลิตหรือรอคอยท่ีจะ

ผลิต ในข้ันตอนตอไปโดยท่ียังผานกระบวนการผลิตไมครบทุกข้ันตอน 
- วัสดุซอมบํารุง คือ ช้ินสวนหรืออะไหลเคร่ืองจักรท่ีสํารองไวเผ่ือเปล่ียนเม่ือช้ินสวน

เดิมเสียหายหรือหมดอายุการใชงาน 
- สินคาสําเร็จรูป คือ ปจจัยการผลิตท่ีผานทุกกระบวนการผลิตครบถวน พรอมท่ีจะ

นําไปขายใหลูกคาได 
- แรงงาน 
- เงินลงทุน 
- เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ 

ประโยชนของสินคาคงคลัง มีหลายแนวทางดังนี ้
 1)  ตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีประมาณการไวในแตละชวงเวลาท้ังใน และนอก
ฤดูกาล โดยธุรกิจตองเก็บสินคาคงคลังไวในคลังสินคา 
 2)  รักษาการผลิตใหมีอัตราคงท่ีสมํ่าเสมอ เพื่อรักษาระดบัการวาจางแรงงาน การเดนิ
เคร่ืองจักร ฯลฯ ใหสมํ่าเสมอได โดยจะเกบ็สินคาท่ีขายไมหมดในชวงขายไมดีไวขายตอนชวงขายดี
ซ่ึงชวงนั้นอาจจะผลิตไมทันขาย 
 3)  ทําใหธุรกจิไดสวนลดปริมาณจากการจัดซ้ือจํานวนมากตอคร้ัง ปองกันการ
เปล่ียนแปลงราคาแลผลกระทบจากเงินเฟอเม่ือสินคาในทองตลาดมีราคาสูงข้ึน
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 4)  ปองกันของขาดมือดวยสินคาเผ่ือขาดมือ เม่ือเวลารอคอยลาชาหรือบังเอิญไดคําส่ังซ้ือ
เพิ่มข้ึนกระทันหัน 
5)  ทําใหกระบวนการผลิตสามารถดําเนินการตอเนื่องอยางราบร่ืน ไมมีการหยดุชะงักเพราะของ
ขาดมือจนเกิดความเสียหายแกกระบวนการผลิตซ่ึงจะทําใหคนงานวางงาน เคร่ืองจักรถูกปด ผลิต
ไมทันคําส่ังซ้ือของลูกคา 
ระบบการควบคุมสินคาคงคลัง (Inventory Control System)  
 ภาระงานอันหนักประการหนึ่งของการบริหารสินคาคงคลัง คือ การลงบัญชีและตรวจนับ
สินคาคงคลัง เพราะแตละธุรกิจจะมีสินคาคงคลังหลายชนิด แตละชนิดอาจมีความหลากหลาย เชน 
ขนาดรูปถาย สีผา ซ่ึงทําใหการตรวจนับสินคาคงคลังตองใชพนักงานจาํนวนมาก เพือ่ใหไดจํานวน
ท่ีถูกตองภายใตระยะเวลาท่ีกําหนด เพื่อท่ีจะไดทราบวาชนิดสินคาคงคลังท่ีเร่ิมขาดมือ ตองซ้ือมา
เพิ่ม และปริมาณการซ้ือท่ีเหมาะสม ระบบการควบคุมสินคาคงคลังท่ีใช คือ 
 ระบบสินคาคงคลังเม่ือส้ินงวด (Periodic Inventory System) เปนระบบสินคาคงคลังท่ีมี
วิธีการลงบัญชีเฉพาะในชวงเวลาท่ีกําหนดไวเทานั้น เชนตรวจนับและลงบัญชีทุกปลายสัปดาหหรือ
ปลายเดือน เม่ือของถูกเบิกไปก็จะมีการส่ังซ้ือเขามาเติมใหเต็มระดับท่ีต้ังไว ระบบนีจ้ะเหมาะกับ
สินคาท่ีมีการส่ังซ้ือและเบิกใชเปนชวงเวลาท่ีแนนอน เชน รานขายหนงัสือของซีเอ็ดจะมีการสํารวจ
ยอดหนังสือในแตละวัน และสรุปยอดตอนส้ินเดือน เพือ่ดูปริมาณหนงัสือคงคางในรานและ
คลังสินคา ยอดหนังสือท่ีตองเตรียมจัดสงใหแกรานตามที่ตองการส่ังซ้ือ 
 โดยท่ัวไปแลวระบบสินคาคงคลังเม่ือส้ินงวดมักจะมีระดบัสินคาคงคลังเหลือสูงกวาระบบ
สินคาคงคลังอยางตอเนื่อง เพราะจะมีการเผ่ือสํารองการขาดมือโดยไมคาดคิดไวกอนลวงหนาบาง 
และระบบนีจ้ะทําใหมีการปรับปริมาณการส่ังซ้ือใหม เม่ือความตองการเปล่ียนแปลงไปดวย การ
เลือกใชระบบสินคาคงคลังแบบตอเนื่องและระบบสินคาคงคลังเม่ือส้ินงวดมีขอดีของแตละแบบ
ดังนี ้
 ขอดีของระบบสินคาคงคลังแบบตอเนื่อง 
 1) มีสินคาคงคลังเผ่ือขาดมือนอยกวา โดยจะเผ่ือสินคาไวเฉพาะชวงเวลารอคอยเทานั้นแต
ละระบบเม่ือส้ินงวดตองเผ่ือสินคาไวท้ังชวงเวลารอคอย และเวลาระหวางการส่ังซ้ือแตละคร้ัง. 
 2) ใชจํานวนการส่ังซ้ือคงท่ีซ่ึงจะทําใหไดสวนลดปริมาณไดงาย 

3) สามารถตรวจสินคาคงคลังแตละตัวอยางอิสระ และเจาะจงเขมงวดเฉพาะรายการที่มี 
ราคาแพงได 
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ขอดีของระบบสินคาคงคลังเม่ือส้ินงวด  
1) ใชเวลานอยกวาและเสียคาใชจายในการควบคุมนอยกวาระบบตอเนื่อง 
2) เหมาะกับการส่ังซ้ือของจากผูขายรายเดยีวกันหลายๆชนดิ เพราะจะไดลดคาใชจาย 

เกี่ยวกับเอกสาร ลดคาใชจายในการส่ังซ้ือ และสะดวกตอการตรวจนับยิ่งข้ึน 
3) คาใชจายในการเก็บขอมูลสินคาคงคลังตํ่ากวา 

ระบบขนาดการส่ังซ้ือท่ีประหยัด (Economic Order Quantity หรือ EOQ) 
 ขนาดการส่ังซ้ือท่ีประหยดัท่ีมีสวนลดปริมาณ (Quantity Discount) 
 เม่ือซ้ือของจํานวนมากฝายจดัซ้ือมักจะตอรองใหราคาสินคาตอหนวยลดลงซ่ึงไดมี
สมมติฐานวา ยิ่งจํานวนท่ีซ้ือมากเทาไร ราคาตอหนวยของสินคายิ่งลดลงเทานั้น นอกจากนั้น
ปริมาณส่ังซ้ือท่ีเปล่ียนแปลงไปจะมีผลทําใหตนทุนการเก็บรักษาเปล่ียน 
 ดังนั้น วิธีการท่ีจะคํานวณใหไดขนาดการสั่งซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุดจึงตองพิจารณาตนทุนของ
สินคาท่ีราคาตางกันดวย ข้ันตอนของการคิดมีดังตอไปนี ้

1) คํานวณหาขนาดการส่ังซ้ือท่ีประหยดัแลวหาตนทุนสินคาคงคลังรวมท่ี EOQ 
 

 ตนทุนสินคาคงคลังรวม = ii DPCcQCo
Q
D

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
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⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
2

 

 
 เม่ือ   P     เปนราคาของสินคาแตละระดับปริมาณการซ้ือ 
        Cc    เปนตนทุนการเก็บรักษาแตละระดับปริมาณการซ้ือ  
 ถาขนาดการส่ังซ้ือท่ีประหยดัท่ีคํานวณไดอยูในชวงปริมาณท่ีส่ังซ้ือไดในระดบัราคาตํ่าสุด 
ขนาดการส่ังซ้ือท่ีประหยดัท่ีคํานวณไดคือ ปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัด 

2) ถาขนาดการส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีคํานวณได ไมอยูในชวงปริมาณท่ีสามารถส่ังซ้ือไดใน 
ระดับราคาตํ่าสุด ใหคํานวณตนทุนรวมของการเก็บสินคาคงคลังท่ีปริมาณการส่ังซ้ือตํ่าสุดของ
ระดับราคาสินคาท่ีตํ่ากวาระดับราคาของขนาดการส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีคํานวณได แลวเปรียบเทียบ
กับตนทุนรวมท่ีขนาดการส่ังซ้ือท่ีประหยัด เพื่อหาตนทุนตํ่าสุดแลวกําหนดปริมาณการส่ังซ้ือท่ี
ประหยัด 
 ตัวอยาง  อาคารคอนโดมิเนียมใชน้ํายาทําความสะอาดปหนึ่งตองใชปละ 816 แกลลอน 
คําส่ังซ้ือไดในระดับราคาตํ่าสุด 120 บาท คาเก็บรักษาเทากับ 40 บาท ตอปตอลิตร การใหสวนลด
ของผูคาสงน้ํายาทําความสะอาดเปนดังตอไปนี ้
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ปริมาณการส่ังซ้ือตอคร้ังแกลลอน ราคาตอแกลลอน 
0 – 49 
50 – 79 
80 – 99 

100 ข้ึนไป 

100 
90 
85 
80 

 
 จงหาขนาดการส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด 

  EOQ  =  
40

1208162 xx   =  69.97  = 70 แกลลอน 

 แตปริมาณ 70 แกลลอนจะไดราคาแกลลอนละ 90 บาท ซ่ึงไมใชราคาตํ่าสุด ดังนั้นจงึตอง
คํานวณตนทุนสินคาคงคลังรวม เปรียบเทียบกับตนทุนสินคาคงคลังรวมท่ีราคา 85 และ 80 บาท 
ตามลําดับ 

1) เม่ือส่ังซ้ือท่ี 70 แกลลอน ราคาแกลลอนละ 90 บาท 
  ตนทุนรวม =  ตนทุนสินคา + ตนทุนการส่ังซ้ือ + ตนทุนการเก็บรักษา 

       =  (90x816)+ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
7040120

70
816 xx  

       =  76,239 บาท 
2) เม่ือส่ังซ้ือท่ี 80 แกลลอน ราคาแกลลอนละ 85 บาท 

  ตนทุนรวม  =  (85x816)+ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
8040120

80
816 xx  

        =  72,184  บาท 
3) เม่ือส่ังซ้ือท่ี 100 แกลลอน ราคาแกลลอนละ 80 บาท 

  ตนทุนรวม  =  (80x816)+ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
10040120

100
816 xx  

        =  68,259  บาท 
 ตนทุนรวมท่ีตํ่าสุดคือปริมาณการส่ังซ้ือคร้ังละ 100 แกลลอน 
จุดส่ังซ้ือใหม (Reorder Point) 
 ในการจดัซ้ือสินคาคงคลัง เวลาก็เปนปจจยัท่ีสําคัญอยางยิ่งตัวหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งถา
ระบบการควบคุมสินคาคงคลังของกิจการเปนแบบตอเนือ่ง จะสามารถกําหนดท่ีจะส่ังซ้ือใหมได
เม่ือพบวาสินคาคงคลังลดเหลือระดับหนึ่งก็จะส่ังซ้ือของมาใหมในปริมาณคงท่ีเทากบัปริมาณการ
ส่ังซ้ือท่ีกําหนดไว ซ่ึงเรียกวา Fixed order Quantity System จุดส่ังซ้ือใหมนั้นมีความสัมพันธแปร
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ตามตัวแปร 2 ตัว คือ อัตราความตองการใชสินคาคงคลังและรอบเวลาในการส่ังซ้ือ (Lead Time) 
ภายใตสภาวการณ 4 แบบ ดงัตอไปนี ้

1) จุดส่ังซ้ือใหมในอัตราความตองการสินคาคงคลังคงท่ีและรอบเวลาคงท่ี เปนสภาวะท่ี 
ไมเส่ียงท่ีจะเกดิสินคาขาดมือเลย เพราะทุกส่ิงทุกอยางแนนอน 
  จุดส่ังซ้ือใหม  R =   d x L 
  โดยท่ี           d  =  อัตราความตองการสินคาคงคลัง 
            L  =   เวลารอคอย 
ตัวอยาง ถาโรงงานทําซาลาเปาฮองเตใชแปงสาลี วันละ 10 ถุง และการส่ังแปงจากรานคาสงจะใช
เวลา 2 วันกวาของจะมาถึง จดุส่ังซ้ือใหมจะเปนเทาใด 
  จุดส่ังซ้ือใหม        =  d x L 
      = 10 x 2 
      =  20 ถุง 
 เม่ือแปงสาลีเหลือ 20 ถุง ตองทําการส่ังซ้ือใหมมาเพ่ิมเติม 

1.1) สต็อคเพ่ือความปลอดภัย (Safety Stock) เปนสต็อคท่ีตองสํารองไวกันสินคา
ขาดเม่ือสินคาถูกใชและปริมาณลดลงจนถึงจุดส่ังซ้ือ (Reorder point) เปนจุดท่ีใชเตือนสําหรับการ
ส่ังซ้ือรอบถัดไป เม่ืออุปสงคสูงกวาสินคาคงคลังท่ีเก็บไว เปนการปองกันสินคาขาดมือไวลวงหนา 
หรืออีกคําอธิบายหนึ่งเปนการเก็บสะสมสินคาคงคลังในชวงของรอบเวลาในการส่ังซ้ือ  

1.2)    ระดับการใหบริการ (Service Level) เปนวิธีการวัดปริมาณสต็อคเพื่อความ
ปลอดภัยเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในดานคุณภาพ โดยปกติในระบบคุณภาพลูกคาจะมีการ
คาดหวังในระดับท่ีกําหนดเปนรอยละของการส่ังซ้ือวาสามารถจัดสงไดหรือไม ซ่ึงข้ึนกับนโยบายท่ี
ปองกันสต็อคขาดมือ โดยข้ึนอยูกับตนทุนสําหรับสต็อคเพ่ิมเติม และเสียยอดขายเนื่องจากไม
สอดคลองกับอุปสงค 

2) จุดส่ังซ้ือใหมในอัตราความตองการสินคาคงคลังท่ีแปรผันและรอบเวลาคงท่ีเปสภาวะ 
ท่ีอาจเกิดของขาดมือไดเพราะวาอัตราการใชหรือความตองการสินคาคงคลังไมสมํ่าเสมอ จึงตองมี
การเก็บสินคาคงคลังเผ่ือขาดมือ (Cycle-Service Level) ซ่ึงจะเปนโอกาสท่ีไมมีของขาดมือ 
 จุดส่ังซ้ือใหม  = (อัตราความตองการ x รอบเวลา) + สินคาคงคลังเพื่อความปลอดภยั 
           =  ( d  x L) +  z L (δ d ) 
 
  โดยท่ี     d       =  อัตราความตองการสินคาโดยเฉล่ีย 
  L        =  รอบเวลาคงท่ี 
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  Z        =  คาระดับความเช่ือม่ันวาจะมีสินคาเพียงพอตอความตองการ 
            dδ        =  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราความตองการสินคา 
 ระดับวงจรของการบริการ = 100% - โอกาสที่จะเกดิของขาดมือ 
ตัวอยาง  บริษทัเชารถตุกตุกมีผูมาเชาทุก 10 วัน พบวาการกระจายของจํานวนลูกคาท่ีมาเชานั้นเปน
แบบปกติ และมีความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2 ราย ลูกคาแตละรายมักจะเชาไปคร้ังละ 2 วนั ระดับการ
ใหบริการประมาณรอยละ 95 จงหาจดุส่ังซ้ือของรถตุกตุก 
 ระดับการใหบริการประมาณรอยละ 95 เปดดูตาราง พบวา คา Z = 1.65 
  จุดส่ังซ้ือใหม  = ( d  x L) +  z L (δ d ) 
           = (10x2) + (1.65) 2 ( )2  
           =  24.65  =  25  คัน 

3) จุดส่ังซ้ือในอัตราความตองการสินคาคงคลังคงท่ีและรอบเวลาแปรผัน เปนสภาวะท่ี 
รอบเวลามีลักษณะการกระจายของขอมูลแบบปกติ 
  จุดส่ังซ้ือใหม  =  (d x L ) + zd Lδ  
  โดยท่ี  d       =  อัตราความตองการสินคาคงคลังซ่ึงคงท่ี 
   L      =   รอบเวลาเฉล่ีย 
   Z       =   คาระดับความเช่ือม่ันวาจะมีสินคาเพียงพอตอความตองการ 
             Lδ       =   คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของรอบเวลา 
            dδ        =   คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราความตองการสินคา 
ตัวอยาง  บริษทัท่ีปรึกษาใชหมึกพิมพสําหรับเคร่ืองพร็อตกราฟ 6 กลอง ในแตละสัปดาห การส่ังซ้ือ
หมึกพิมพใหมใชในเวลารอคอยเฉล่ีย 0.5 สัปดาหและมีความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.25 สัปดาห ถา
ตองการระดับวงจรของการบริการ 97% จงหาจุดส่ังซ้ือใหม 
 ระดับวงจรของการบริการ 97% เปดดูตาราพบวาคา Z = 1.88 
  จุดส่ังซ้ือใหม   =  (d x L ) + zd Lδ  
    =  (6x0.5)+(1.88x6x0.25) 
    =  5.82  กลอง 

4) จุดส่ังซ้ือใหมในอัตราความตองการสินคาแปรผันและรอบเวลาแปรผัน โดยท่ี 
ท้ังอัตราความตองการสินคาและรอบเวลามีลักษณะการกระจายของขอมูลแบบปกติท้ังสองตัวแปร 

  จุดส่ังซ้ือใหม = ( xd L )+z Ld dL 222 δδ +  
  โดยท่ี    d   =  อัตราความตองการสินคาคงคลังซ่ึงคงท่ี 
   L   =  รอบเวลาเฉล่ีย 
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   Z   =  คาระดับความเช่ือม่ันวาจะมีสินคาเพยีงพอตอความตองการ 
            Lδ   =  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลารอคอย 
ตัวอยาง  การขายหมึกฟลมเลเซอรของรานเคร่ืองเขียน มีการกระจายของขอมูลแบบปกติ ซ่ึงมี
คาเฉล่ีย 100 กลองตอวัน และมีความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10 กลองตอวนั รอบเวลามีการกระจายของ
ขอมูลแบบปกติซ่ึงมีคาเฉล่ีย 5 วัน และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1 วนั ถาตองการระดับการใหบริการ
รอยละ 90 จงหาจุดส่ังซ้ือใหม 
 ระดับการใหบริการ 90% เปดดูตารางพบวา Z = 1.28 

  จุดส่ังซ้ือใหม     = ( xd L )+z Ld dL 222 δδ +  
    =  (100x5)+1.28 222 )1()100()10(5 +  
    =  (500) + 1.28 1000500 +  
    =  (500)  + (1.28 x 102.5)   =  631  กลอง 
 สวนการพิจารณาจุดส่ังซ้ือใหมในกรณีท่ีการตรวจสอบสินคาคงคลังเปนแบบส้ินงวดเวลาท่ี
กําหนดไว (Fixed Time Period System)  จะแตกตางกับการตรวจสอบสินคาคงคลังแบบตอเนื่อง
ตรงท่ีปริมาณการส่ังซ้ือแตละคร้ังจะไมคงท่ี และข้ึนอยูกบัวาสินคาพรองลงไปเทาใดก็ซ้ือเติมใหเต็ม
ระดับเดิม 
      ปริมาณการส่ังซ้ือ  =  ชวงของการปองกันสินคาขาดมือ (Protection Interval)  

 + สินคาคงคลังเผ่ือขาดมือ – สินคาคงคลังท่ีเหลือในมือ ณ จุดส่ังซ้ือใหม 
              Q      = d  ( ) ILtzLt bdb −+++ δ       
 โดยท่ี  t b     =  ชวงเวลาที่หางกันในการส่ังซ้ือแตละคร้ัง 
        I      =  สินคาคงคลังในสต็อค (รวมท้ังของท่ีกําลังส่ังซ้ือดวย) 
  d    =  อัตราความตองการเฉล่ีย 
  L     =  รอบเวลาการส่ังซ้ือสินคา 
         Z Ltbd +δ   =  สต็อคเพ่ือความปลอดภัย 
 
2.2 แนวความคิดเก่ียวกับระบบฐานขอมูล 
 ในอดีตขอมูลตางๆ ถูกจัดเก็บอยูบนกระดาษ ในแฟมเอกสาร ตอมาไดถูกนํามาจัดเก็บไวใน
ระบบคอมพิวเตอรแทน โดยในยุคเร่ิมตนนั้นการจัดเก็บขอมูลตางๆ อยูในรูปของแฟมขอมูลแตละ
แฟม เม่ือระบบแฟมไดมีการใชงานจนถึงระดับหนึ่งทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย ความไม
ยืดหยุนและความไมคลองตัวในหลายๆ ดาน วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการจัดระบบขอมูลก็ได
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เกิดข้ึนใหม โดยมีแนวคิดท่ีจะจัดการขอมูลแบบใหมท่ีมีประสิทธิภาพโดยรวมท่ีดีกวา รวมท้ังมี
ความยืดหยุนและความคลองตัวสูงข้ึน นั่นคือแนวคิดของระบบฐานขอมูล 

2.2.1) ความหมายของระบบฐานขอมูล 
วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์ (2548)ไดใหความหมายของระบบฐานขอมูลไววา ระบบ

ฐานขอมูล หมายถึง ชุดของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันท่ีถูกนํามาจัดเก็บไวดวยกัน เพื่อใหสามารถ
ใชขอมูลเหลานั้นรวมกันไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตัวอยางของฐานขอมูลอยางงายๆ ท่ี
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเรา ไดแก สมุดโทรศัพท ซ่ึงเปนการจัดเก็บรวบรวมรายช่ือและเบอร
โทรศัพทของผูท่ีเราตองการติดตอดวย หรือการจัดเก็บขอมูลคาใชจายภายในครอบครัว เปนตน การ
จัดเก็บขอมูลจะมีประสิทธิภาพไดก็ตอเม่ือมีวิธีการจัดการขอมูลท่ีดี กลาวคือ วิธีการจัดเก็บและคน
คืนขอมูลตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เชน มีการเก็บรายช่ือแบงตามลําดับตัวอักษร 
เปนตน โดยท่ัวไปเม่ือขอมูลมีขนาดใหญข้ึนการสรางฐานขอมูลมักจะกระทําโดยใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรเขามาชวยเพื่อใหสามารถจัดเก็บและใชขอมูลเหลานี้รวมกันตลอดจนสามารถคนคืนได
อยางรวดเร็ว 

2.2.2) องคประกอบของระบบฐานขอมูล  
 องคประกอบของระบบฐานขอมูลในที่นี้หมายถึง  โครงสรางสารสนเทศ 
(Information) ท่ีประกอบดวย Entity หลายๆตัว ซ่ึง Entity เหลานี้จะตองมีความสัมพันธกัน 
 Entity คือ บุคคล สถานท่ี วัตถุ หรือเหตุการณท่ีทําใหเกิดกลุมของขอมูลท่ีตองการ
จัดเก็บรวมท้ังสามารถบงช้ีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวได ตัวอยาง Entity ตางๆ เชน  

- Entity ของบุคคล (person) เชน ลูกคา บุคลากร คณะ นักศึกษา 
- Entity ของสถานท่ี (place) เชน วิทยาเขต อาคารเรียน หองเรียน 
- Entity ของวัตถุ (objects) เชน สินคา เคร่ืองจักร 
- Attributes คือ สวนของขอมูลท่ีแสดงลักษณะและคุณสมบัติของ Entity เชน 
- Attributes ของบุคลากร ประกอบดวย รหัสพนักงาน ช่ือ สกุล ท่ีอยู ฯลฯ 
- Attributes ของสินคา ไดแก รหัสสินคา ราคา วันท่ีผลิต ฯลฯ 
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รูป 2.2 แสดง Entity ของบุคลากร 

 
รูป 2.3 แสดง Entity ของสินคา 

 ดังนั้น ถาเปรียบเทียบแลวจะไดวา Entity ก็เหมือนแฟมขอมูล สวน Attribute ก็เหมือนกับ
เขตขอมูลนั่งเอง 
บิต(Bit) ยอมาจาก Binary digit เปนหนวยขอมูลท่ีเล็กท่ีสุดท่ีแทนดวยเลขฐานสอง (0 หรือ 1) 
ไบต (Byte) หมายถึงกลุมบิตท่ีแทนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณพิเศษหนึ่งตัว (character) เชน 
รหัส ASCII ไบต ซ่ึงเก็บกลุมบิต 01000001 จะหมายถึงตัวอักษร A 
ฟลด (Field) หรือเขตขอมูล หมายถึงกลุมตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณพิเศษท่ีนํามารวมกนัและมี
ความหมายเชน ขอมูลรหัสลูกคาในฟลดรหัสลูกคา อาจกําหนดใหเปนตัวเลขลวนๆหรือตัวเลขผสม
กับตัวอักษรก็ได กลุมขอมูลตัวอักษรที่แสดงช่ือลูกคาท่ีเปนบุคคลหรือบริษัทในฟลดช่ือลูกคา/
บริษัท เปนตน 
เรคอรด (Record) หรือระเบียนขอมูล หมายถึงกลุมของฟลดท่ีมีความสัมพันธกัน เชน เรคอรดของ
ขอมูลลูกคาจะประกอบดวยฟลดรหัสลูกคา ช่ือลูกคา/บริษัท ช่ือผูติดตอ ตําแหนง และขอมูลอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ โดย 1 เรคอรดจะเก็บขอมูลของพนักงาน 1 คน และในฟลดเดียวกันของทุกๆ เรคอรด

รหัสสินคา ราคา วันผลิต 

Attributes 

สินคา Entity 

รหัสพนักงาน ช่ือ สกุล ท่ีอยู 

Attributes 

บุคลากร Entity 
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จะตองเก็บขอมูลชนิดเดียวกันดวย เชน ฟลดช่ือลูกคา/บริษัทจะเก็บขอมูลแบบตัวอักษรท่ีแสดงช่ือ
ของลูกคาแตละราย 
ไฟล (File) หรือ แฟมขอมูล หมายถึงกลุมเรคอรดท่ีขอมูลเปนเร่ืองเดียวกัน เชน แฟมขอมูล
พนักงาน แฟมขอมูลลูกคา แฟมขอมูลสินคา แฟมขอมูลการส่ังซ้ือสินคา เปนตน 

2.2.3) ประโยชนจากการประมวลผลดวยฐานขอมูล 
1) ลดความซํ้าซอนของขอมูล 
2) สามารถหลีกเล่ียงความขัดแยงของขอมูลไดในระดับหนึ่ง 
3) สามารถใชขอมูลรวมกันได 
4) สามารถควบคุมความเปนมาตรฐานได 
5) สามารถจัดหาระบบความปลอดภัยท่ีรัดกุมได 
6) สามารถควบคุมความคงสภาพของขอมูลได 
7) สามารถสรางสมดุลในความขัดแยงของความตองการได 
8) เกิดความเปนอิสระของขอมูล 

 
2.3 โปรแกรมวิชวลสตูดิโอด็อทเน็ต (Visual Studio .NET) 

 มณีโชติ  สมานไทย (2546) อธิบายวา บริษัทไมโครซอฟทไดพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีด็อทเน็ตซ่ึงก็คือโปรแกรมวิชวลสตูดิโอด็อทเน็ต และ ด็อทเน็ตเฟรมเวิรค ทําให
นักพัฒนาโปรแกรมสามารถพัฒนาโปรแกรมข้ึนมาไดงายท่ีสุด โปรแกรมวิชวลสตูดิโอด็อทเน็ต 
เปนเคร่ืองมือประเภทท่ีเราเรียกกันวา IDE (Integrated Development Environment) ซ่ึงเปน
เคร่ืองมือชวยพัฒนาโปรแกรมท่ีรวบรวมสิ่งท่ีจําเปนในการพัฒนา อาทิ สวนท่ีใชในการออกแบบ
สวนติดตอผูใชหรืออินเตอรเฟส สวนทดสอบการทํางาน หรือสวนดีบ๊ักหาขอผิดพลาดของ
โปรแกรมเอาไวดวยกัน นอกจากนี้ก็ยังมีความสามารถท่ีทําใหเราเขียนโคดไดงายข้ึนไมวาจะเปน
ความฉลาดในการเดาวาเราจะพิมพคําส่ังใดเรียกโปรแกรมนี้วา IntelliSense หรือการเตรียมฟงกชัน
ท่ีเกี่ยวของไวใหเสร็จสรรพรอเพียงเราเขียนโคดเพื่อเรียกใชเทานั้น 

 
2.4 การออกแบบโครงสรางของเว็บไซดใหแยกเปนชั้น 

วิสารัท ทองประเสริฐ  (2551)  อธิบายวา การออกแบบโดยแบงฟงกช่ันการใชงาน แบง
องคประกอบหรือช้ินสวนขางใน และแบงซอรสโคคของโปรเจ็กต (ไมใชแคเว็บไซต แตรวมถึง
ซอฟตแวรลักษณะอ่ืนดวย เชน วินโดวฟอรม ฯลฯ) ออกเปนช้ันแยกกันเด็ดขาด โดยท่ัวไปแยก
ออกเปนส่ีช้ัน หรือส่ีเลเยอรไดแก 
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- เลเยอรสําหรับเก็บขอมูล (Data Store Layer) ซ่ึงอาจเปนระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ หรือ
ไฟล XML หรือระบบเก็บขอมูลอ่ืนใดก็ได 

- เลเยอรการเขาถึงขอมูล (Data Access Layer) คือการติดตอกับแหลงขอมูลเพื่อเรียกใช
ขอมูลและจัดเก็บขอมูลในแหลงเก็บขอมูล 

- เลเยอรตรรกะธุรกิจ (Business Logic Layer) คือการจัดการกับขอมูลดิบท่ีเลเยอรเขาถึง
ขอมูลเรียกมาจากฐานขอมูล ใหมีความหมายตามกระบวนการทางธุรกิจ โดยซอนรายละเอียดเชิง
เทคนิค เชนซอนสคีมาของฐานขอมูลไวเบ้ืองหลัง นอกจากนี้เลเยอรตรรกกะธรุกิจยังทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของการอินพุตขอมูลเขาในระบบนี้อีกดวย 

- เลเยอรแสดงผลขอมูล (Presentation Layer หรือ User Interface) คือการจัดการงาน
แสดงผลขอมูลใหผูใชงานเห็นเพื่ออํานวยความสะดวกและปรับรูปลักษณเว็บเพจหรือเว็บไซตให
สวยงานถูกตองตามรสนิยม ตัวอยางเชน การเปล่ียนรูปแบบแสดงผลขอมูล หรือระบบเนวิเกช่ัน
ของเว็บไซด เลเยอรนี้ในกรณีของ ASP.NET จะใชฟงกช่ันของซอฟตแวรเบราเซอร ดังนั้นจะใช
เว็บฟอรมแตหากเปนกรณีแอปพลิเคช่ันอ่ืนอาจใชวินโดวสฟอรม 

การออกแบบตามแนวคิดนี้ข้ึนอยูกับขนาดของโปรเจ็กตดวย ในโปรเจ็กตขนาดใหญอาจมีอีก
เลยอรแทรกระหวางกลางเพ่ือใหแตละเลเยอรมีความซับซอนนอยลง แตกรณีตรงกันขามในโปร
เจ็กตขนาดเล็กอาจยุบรวมบางเลเยอรเขาดวยกัน เชน ยุบรวมเลเยอรตรรกะธรุกิจเขากับเลเยอรเขาถึง
ขอมูล กลายเปนคอมโพเนนตเดียวท่ีทําหนาท่ีท้ังเรียกขอมูลจากแหลงขอมูล และทําหนาท่ีจัดการ
ขอมูลใหมีควาหมายเชิงธุรกิจสําหรับใหเลเยอรแสดงผลขอมูลนําไปใชงานเลยก็เปนได 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จรรยา  ล้ิมจีระจรัส (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบจัดการสินคาคงคลังสําหรับ
รานคาปลีก กรณีศึกษารานพลพาณิชย พบวาเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และ
ทดแทนระบบงานเดิมท่ีใชการจดบันทึกบนกระดาษ  ซ่ึงยากตอการคนหาหรือนําขอมูลมาใช การ
ติดตอและซ้ือสินคาจากซัพพลายเออร  สามารถนํามาใชแทนระบบเดิมไดทันที อํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน  แกปญหาท่ีมีอยูไดอยางครบถวน  ท้ังยังผลิตรายงานท่ีตองการได ระบบการขาย  
ไดนํามาใชสําหรับการเบิกจายสินคาเพื่อการขาย  แตควรมีการนําระบบไปพัฒนาเปนระบบขาย ณ 
จุดขาย  จึงตองอาศัยเวลาการเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติงานในระบบแบบเดิมใหเขากับการใชงาน
ของระบบใหม จึงจําเปนตองใชระบบติดตอ และขายสินคาใหแกลูกคานี้รวมกับการบันทึกบน
กระดาษ 
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วรินทิพย  วิริยะนราทิพย (2548) ไดศึกษาการจัดการรานบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด พบวา
การทําระบบเพื่อชวยจัดการรานดานการซ้ือขายสินคาไปจนถึงการจัดการสินคาคงคลังท่ีมีอยูสอง
สาขา โดยชวยอํานวยความสะดวกในการลดปริมาณกระดาษ และชวยการตรวจสอบสินคาคงคลัง
ของท้ังสองสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงระบบจะทําใหทราบถึงจุดท่ีตองส่ังซ้ือสินคา และความ
สะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบปริมาณสินคาท่ีมีอยูในคลังสินคา อีกท้ังระบบยังชวยในการบันทึก
การทํางานของพนักงานทําใหเจาของรานสามารถตรวจสอบการทํางานของพนักงานแตละคนได
เปนอยางดี 
 


