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IX 

 

สารบญัรปู (ต่อ) 

 

รปูที ่                                                                                                 หน้าที ่

4.59 รายงานใบขาย 114 
4.60 รายงานสนิคา้คงเหลอื 115 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

สภาพการแขง่ขนัทางการคา้ของรา้นคา้ปลกี - สง่ ในปจัจุบนันับวนัจะยิง่ทวคีวามรุนแรง

ขึน้ เน่ืองจากมปีจัจยัทีส่าํคญันอกเหนือจากการแขง่ขนักบัรา้นคา้ดว้ยกนัเองแลว้ ยงัตอ้งแขง่ขนั

กบัรา้นสะดวกซือ้ทีม่กีระจายอยูท่ ัว่ทุกภูมภิาคและการเขา้มาของหา้งคา้ปลกี – สง่ขนาดใหญ่

ขา้มชาตทิีม่กีําลงัทุนมหาศาล ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนสนิคา้ไดจ้ากการซือ้ในปรมิาณสงู จงึทาํให้

รา้นคา้ปลกี – สง่ต่างตอ้งพากนัปรบัตวัเพือ่ทีจ่ะสามารถอยูร่อดทา่มกลางการแขง่ขนัทีร่นุแรงได้

โดยการใชก้ลยุทธท์างดา้นการตลาด เชน่ การเน้นดา้นการบรกิารมากขึน้เพือ่ใหล้กูคา้เกดิความ

ประทบัใจ การใชก้ลยุทธทางราคาโดยขายสนิคา้บางรายการถกูลงจนเทา่ทุนหรอืตํ่ากวา่ทุนเพือ่

ดงึดดูลกูคา้ โดยพึง่กาํไรจากสนิคา้รายการอื่นแทน หรอืการนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการช่วยเพิม่

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการกระบวนการต่างๆ ในรา้นคา้ ซึง่จะชว่ยเพิม่ความถูกตอ้ง 

แมน่ยาํ และรวดเรว็ ทาํใหส้ามารถเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนักบัรา้นอืน่ๆ ไดม้ากยิง่ขึน้  

เน่ืองจากโดยทัว่ไปแลว้ รา้นคา้ปลกี – สง่จะมสีนิคา้ทีม่คีวามหลากหลาย ขอ้มลูของ

สนิคา้ภายในรา้นเช่นตน้ทุน, ราคาขาย, บรษิทัคูค่า้ (Supplier) ทัง้ทีเ่ป็นตวัแทนจาํหน่าย

โดยตรงหรอืเป็นพอ่คา้คนกลางทีซ่ือ้สนิคา้มาขายต่ออกีทอด รวมถงึขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การดาํเนินกจิการคา้ขายกจ็ะมปีรมิาณมากตามไปดว้ย และสว่นใหญ่แลว้ทางรา้นคา้มกัจดัเกบ็

ขอ้มลูเหลา่น้ีในรปูของเอกสาร โดยทีไ่มไ่ดม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลูไวอ้ยา่งเป็นระบบระเบยีบ หรอื

แมแ้ต่กระทัง่ไมไ่ดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูไวใ้นรปูแบบใดๆ โดยใชเ้พยีงการจดจาํเท่านัน้ ทาํใหก้ารคน้หา

ขอ้มลูเพือ่จะนํามาใชป้ระโยชน์ รวมถงึการแกไ้ขปรบัปรุงขอ้มลูเหล่าน้ีทาํไดโ้ดยยาก แต่หากมี

การจดัการขอ้มลูสนิคา้ทีด่ ี มกีารนําเอาเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอรเ์ขา้มาชว่ยในการจดัการกบั

ขอ้มลูต่างๆ ในกจิการคา้ปลกี – สง่ เชน่การใชร้ะบบฐานขอ้มลูสนิคา้บนระบบคอมพวิเตอรใ์น

ชว่ยในการจดัเกบ็, แกไ้ข และคน้หาขอ้มลูสนิคา้ กจ็ะชว่ยสามารถชว่ยเพิม่ความถกูตอ้งรวดเรว็

และลดความผดิพลาดในการจดัการกบัขอ้มลูสนิคา้ภายในรา้นคา้ได ้ เชน่สามารถคน้หาขอ้มลู

สนิคา้ไดร้วดเรว็ ลดความผดิพลาดจากการขายสนิคา้ผดิราคา เป็นตน้ 

 

1.1 ปัญหาและแรงจงูใจ 

จากการศกึษาการดาํเนินกจิการในแต่ละวนัของรา้นยางทองซึง่เป็นรา้นคา้ปลกี – สง่ใน

รปูแบบดัง้เดมิ คอืลกูคา้เดนิเขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้ภายในรา้นเองหรอืสัง่ดว้ยปากเปลา่หรอืบลิ 

ไมไ่ดม้กีารตดิป้ายบอกราคาสนิคา้ทีต่วัสนิคา้หรอืทีช่ ัน้วางสนิคา้ ไมไ่ดม้กีารใชร้หสัแทง่ (Bar 
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บทท่ี 2 

ความรู้พืน้ฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1 กล่าวนํา 

ในการที่จะออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูลสนิค้าร้านค้าปลกี – ส่งขึ้นมาจําเป็น

จะต้องมคีวามรู้ความเขา้ใจในกระบวนการดําเนินกิจการในแต่ละวนัของร้านค้าปลกี – ส่ง มี

ความเขา้ใจเรือ่งกลไกทางการตลาดเกีย่วกบัการคา้ขาย และเรื่องการจดัการสนิคา้คงคลงั ดงันัน้ 

ในบทนี้จงึกล่าวถงึการวเิคราะห์ระบบงานตามที่เป็นอยู่จรงิในปจัจุบนั เพื่อที่จะสามารถเขา้ใจ

กระบวนการทํางานจรงิของรา้นคา้ และวเิคราะหใ์หเ้หน็ปญัหาและจุดทีส่ามารถนํามาปรบัปรุง

พฒันาใหด้ขีึน้ได ้นอกจากน้ียงักล่าวถงึความรูพ้ ื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัการคา้ปลกี – 

สง่, แนวคดิเกี่ยวกบัสนิคา้คงคลงัและการจดัการสนิคา้คงคลงั รวมถงึแนวคดิเกีย่วกบัฐานขอ้มูล

และการออกแบบอกีดว้ย 

 

2.2 การวิเคราะหร์ะบบงานปัจจบุนั 

เน่ืองจากรา้นยางทองเป็นรา้นคา้ปลกี – สง่ในรปูแบบดัง้เดมิ ดาํเนินกจิการโดยสมาชกิ

ภายในครอบครวัไมม่กีารจา้งลกูจา้ง กจิกรรมหลกัๆ ของรา้นไดแ้ก่การสัง่ซือ้และรบัสนิคา้เขา้

รา้น, การขายสนิคา้, การเปลีย่นสนิคา้กบัลกูคา้และบรษิทัคูค่า้ และการยมืหรอืใหร้า้นคา้อื่นยมื

สนิคา้ ซึง่ในแตล่ะขัน้ตอนของกจิกรรมต่างๆ ดงักลา่วสว่นใหญ่จะเป็นการทาํโดยทีไ่มม่กีารเกบ็

ขอ้มลูหรอืหลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืมแีตไ่มเ่ป็นระเบยีบ การสัง่ซือ้สนิคา้ทาํโดยการ

โทรศพัทส์ ัง่หรอืสัง่กบัพนกังานขายของบรษิทัคูค่า้ทีม่ารบัรายการถงึทีร่า้น มกัไมม่กีารบนัทกึ

ขอ้มลูการสัง่ซือ้วา่ส ัง่สนิคา้ใดปรมิาณเท่าไร หรอืหากจะมกีเ็ป็นเพยีงการจดบนัทกึอยา่งยอ่ๆ ไม่

เป็นระเบยีบ การรบัสนิคา้เมือ่สนิคา้มาสง่ จงึอาศยัความจาํเป็นหลกัในการตรวจสอบวา่สนิคา้

ทีม่าสง่นัน้ตรงตามทีไ่ดส้ ัง่ไปหรอืไม ่ บางครัง้กเ็กดิความสบัสนหรอืจาํคลาดเคลือ่นได ้ เมือ่รบั

สนิคา้เขา้รา้น กจ็ะนําสนิคา้เขา้เกบ็ภายในรา้นเลยโดยไมไ่ดม้กีารนบัและบนัทกึปรมิาณสนิคา้ใน

คลงัสนิคา้ เมือ่ลกูคา้ตอ้งการซือ้สนิคา้ใดๆ หลายครัง้ทีจ่าํเป็นตอ้งเขา้ไปนบัดภูายในรา้นวา่มี

ปรมิาณสนิคา้เพยีงพอหรอืไม ่ เพราะไมท่ราบปรมิาณสนิคา้ทีม่อียูแ่น่ชดั หากพบวา่สนิคา้ที่

ลกูคา้ตอ้งการมไีมเ่พยีงพอกจ็ะทาํการขอยมืจากรา้นคา้อื่นในละแวกใกลเ้คยีง โดยการยมืสนิคา้

จะมกีารลงบนัทกึไวว้่าใครยมืสนิคา้อะไรจากรา้นใดเป็นปรมิาณเทา่ไรเมือ่ไร ในทางตรงกนัขา้ม

รา้นคา้อืน่กส็ามารถมาขอยมืสนิคา้จากทางรา้นไดเ้ช่นกนั และจะทาํการบนัทกึสนิคา้ทีใ่หย้มืใน
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ลกัษณะเดยีวกนั เมือ่มกีารคนืสนิคา้กจ็ะทาํการขดีคา่รายการทีม่กีารยมืนัน้ออกเพือ่ใหท้ราบว่า

คนืแลว้ แต่ในหลายๆ ครัง้มกัจะประสบปญัหาในการคน้หาวา่สนิคา้ใดทีย่งัไมค่นืเพราะการจด

บนัทกึไมเ่ป็นระเบยีบ บางรายการมกีารยมืกนันานแลว้ยงัไมไ่ดค้นื จงึยากแก่การคน้หา สว่น

การเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้กบับรษิทัคูค่า้โดยการรบัสนิคา้เปลีย่นหรอืคนืจากลกูคา้ รวมทัง้สนิคา้ที่

เสยีหายภายในรา้นเองนัน้ ไมไ่ดม้กีารบนัทกึขอ้มลูวา่ไดเ้ปลีย่นหรอืคนืสนิคา้ใด จาํนวนเทา่ไร

เอาไวแ้ต่จะใชเ้พยีงการจดจาํเทา่นัน้ หากจาํไมไ่ดก้จ็ะไมส่ามารถตรวจสอบไดว้า่สนิคา้ไดร้บัการ

เปลีย่นหรอืคนืเงนิใหห้รอืยงั 

เพือ่ใหเ้หน็ภาพของระบบงานของรา้นยางทองไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ ผูศ้กึษาจงึไดท้าํ 

แผนภมูกิารไหลของระบบ (System Flow Chart) ของระบบงานในปจัจุบนัของทางรา้นขึน้มา

พรอ้มทัง้อธบิายแต่ละขัน้ตอนการทํางานไวด้ว้ยดงัจะกลา่วถงึต่อไปน้ี 
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รปูที ่2.1 System Flow Chart ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ 
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System Flow Chart ขัน้ตอนการรบัสนิคา้

พนกังาน บรษิทัคูค่า้คลงัสนิคา้

ใบสง่สนิคา้ใบสง่สนิคา้

ถูกตอ้งตามสัง่

ไมถู่กตอ้งตามสัง่

ครบ

ไมค่รบ

ตรวจสอบ
รายการ

รบัคนืสนิคา้

จดัเกบ็สนิคา้ใน
คลงัสนิคา้

สง่สนิคา้คนื

แจง้สนิคา้ไมค่รบ

สง่สนิคา้

เซน็ชือ่รบัสนิคา้

รบัทราบ

ตรวจสอบสนิคา้
ทีส่ง่

ตรวจสอบ
จาํนวน

รบัสนิคา้

แฟ้มขอ้มลู
การสัง่ซือ้

ชาํระเงนิ รบัชาํระเงนิ

บนัทกึขอ้มลู
สนิคา้

แฟ้มขอ้มลู
สนิคา้

แฟ้มขอ้มลู
การสัง่ซือ้

 
 

รปูที ่2.2 System Flow Chart ขัน้ตอนการรบัสนิคา้ 
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รปูที ่2.3 System Flow Chart ขัน้ตอนการขายสนิคา้ 
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รปูที ่2.4 System Flow Chart ขัน้ตอนการเปลีย่น/คนืสนิคา้กบัลกูคา้ 
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รปูที ่2.5 System Flow Chart ขัน้ตอนการเปลีย่น/คนืสนิคา้กบับรษิทัคูค่า้ 
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จากรปูที ่ 2.1 System Flow Chart ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ จะเหน็ว่าในการทีจ่ะสัง่

สนิคา้จะเริม่จากการตรวจสอบสนิคา้คงเหลอืในคลงัสนิคา้วา่ สนิคา้ตวัใดทีม่ปีรมิาณเหลอืน้อย

หรอืหมด โดยการตรวจนบัอยา่งครา่วๆ และทาํการจดบนัทกึสนิคา้ทีจ่ะทาํการสัง่ จากนัน้

เจา้ของรา้นจงึตดิต่อสอบถามขอ้มลูราคาสนิคา้กบัทางบรษิทัคูค่า้แลว้จงึทาํการสัง่สนิคา้ที่

ตอ้งการ 

จากรปูที ่ 2.2 System Flow Chart ขัน้ตอนการรบัสนิคา้ เมือ่สนิคา้ทีส่ ัง่ไปมาสง่ จะมี

การตรวจสอบวา่ตรงกบัทีส่ ัง่ไปหรอืไม ่ ซึง่โดยมากจะใชก้ารจดจาํเป็นหลกัวา่สัง่สนิคา้ตวัใดไป 

หากสนิคา้ทีส่ง่มาผดิจะทาํการสง่คนืบรษิทั หากสนิคา้ทีส่ง่มาถูกตอ้งครบถว้นจงึทาํการเซน็รบั

สนิคา้และจดัเกบ็เขา้คลงัสนิคา้ต่อไป 

จากรปูที ่ 2.3 System Flow Chart ขัน้ตอนการขายสนิคา้ เริม่จากลกูคา้แจง้รายการ

สนิคา้ทีต่อ้งการซือ้ อาจเป็นในลกัษณะการสัง่ดว้ยปากเปลา่หรอืดว้ยบลิสัง่ของ จากนัน้ทาํการ

ตรวจสอบวา่รายการสนิคา้ทีล่กูคา้สัง่นัน้ทางรา้นมหีรอืไม ่ซึง่ตามปกตจิะเป็นการเขา้ไปตรวจนบั

สนิคา้คงเหลอืภายในรา้น หรอือาจจากการจาํได ้ หากมสีนิคา้กจ็ะทาํรายการสนิคา้และคาํนวณ

ราคาสนิคา้ทีม่แีละจดัสนิคา้ใหต้ามรายการทีล่กูคา้ตอ้งการ 

จากรปูที ่2.4 System Flow Chart ขัน้ตอนการเปลีย่น/คนืสนิคา้กบัลกูคา้ เมือ่ลกูคา้นํา

สนิคา้มาเปลีย่น จะมกีารตรวจสอบสนิคา้วา่สามารถรบัเปลีย่นหรอืคนืไดห้รอืไม ่หากเปลีย่นหรอื

คนืไดก้จ็ะสอบถามความตอ้งการของลกูคา้วา่ตอ้งการเปลีย่นเป็นสนิคา้ใหม ่ หรอืตอ้งการเงนิคนื 

ทัง้น้ีสนิคา้ทีร่บัจากลกูคา้จะทาํการเกบ็รวบรวมไวร้อเปลีย่นกบับรษิทัคูค่า้อกีทหีน่ึง หากลกูคา้

ตอ้งการสนิคา้เปลีย่นกจ็ะตอ้งตรวจสอบวา่มสีนิคา้สาํหรบัเปลีย่นหรอืไม ่ หากมกีท็าํการเปลีย่น

ใหล้กูคา้ แต่หากไมม่กีอ็าจมกีารเสนอสนิคา้ทีใ่กลเ้คยีงกนัใหล้กูคา้ตดัสนิใจวา่จะรบัหรอืไม ่หาก

ลกูคา้ตกลงกจ็ะนําสนิคา้ตวัทีเ่สนอมาเปลีย่นใหพ้รอ้มกบัคดิเงนิสว่นต่าง (หากม)ี แต่หากลกูคา้

ยนืยนัจะรบัเป็นสนิคา้ตวัเดมิ กจ็ะแจง้ใหม้ารบัสนิคา้เปลีย่นในวนัหลงั 

รปูที ่2.5 System Flow Chart ขัน้ตอนการเปลีย่น/คนืสนิคา้กบับรษิทัคูค่า้ เริม่จากการ

ตรวจสอบสนิคา้ทีเ่กบ็ไวร้อเปลีย่น แลว้จงึสง่สนิคา้เปลีย่นกบับรษิทัคูค่า้พรอ้มแจง้ความจาํนงว่า

ตอ้งการเปลีย่นสนิคา้หรอืตอ้งการเป็นเงนิคนื ซึง่โดยปกตกิารเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้กบับรษิทัคูค่า้

จะเปลีย่นกบัรถสง่สนิคา้ของบรษิทั หรอืฝากกบัพนกังานขายใหนํ้าไปเปลีย่นให ้
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รปูที ่2.6 System Flow Chart ขัน้ตอนการยมืสนิคา้จากรา้นคา้อื่น 

 

รปูที ่2.6 System Flow Chart ขัน้ตอนการยมืสนิคา้จากรา้นคา้อื่น เมือ่พบว่าสนิคา้ตวั

ใดขาดและมคีวามตอ้งการอยา่งเรง่ด่วนไมอ่าจรอสัง่จากบรษิทัคู่คา้ได ้ปกตทิางรา้นจะใชก้ารขอ

ยมืจากรา้นคา้อื่นในละแวกใกลเ้คยีง เมื่อยมืสนิคา้ไดม้าแลว้กจ็ะทําการลงบนัทกึรายละเอยีดไว้

วา่ใครยมืสนิคา้ใดมาจากรา้นใด เป็นจาํนวนเทา่ไร และเมือ่วนัทีเ่ท่าไร 
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รปูที ่2.7 System Flow Chart ขัน้ตอนการคนืสนิคา้ทีย่มืมา 

 

รปูที ่ 2.7 System Flow Chart ขัน้ตอนการคนืสนิคา้ทีย่มืมา โดยปกตกิารคนืสนิคา้

มกัจะคนืเมือ่มสีนิคา้มาสง่ทีร่า้น โดยก่อนจะคนืสนิคา้จะตอ้งทาํการตรวจสอบขอ้มลูสนิคา้ทีย่มื

มาก่อนวา่เป็นสนิคา้ตวัใด จาํนวนเทา่ไร เมือ่นําสนิคา้ไปคนืแลว้จงึทาํการขคีคา่รายการยมืนัน้ๆ 

เพือ่ใหท้ราบว่าคนืแลว้ 
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รปูที ่2.8 System Flow Chart ขัน้ตอนการใหย้มืสนิคา้ 

 

รปูที ่2.8 System Flow Chart ขัน้ตอนการใหย้มืสนิคา้ ในขณะทีท่างรา้นยมืสนิคา้จาก

รา้นอื่นเมื่อสนิคา้ทีต่อ้งการขาด ในทํานองเดยีวกนักใ็หร้า้นอื่นสามารถยมืสนิคา้ไดเ้ช่นกนั โดย

เมื่อรา้นคา้อื่นขอยมืสนิคา้ใดๆ กจ็ะต้องทําการตรวจสอบว่ามพีอใหย้มืหรอืไม่ หากมกีจ็ะใหย้มื

พรอ้มทัง้ลงบนัทกึขอ้มลูไวใ้นลกัษณะเดยีวกบัทีอ่ธบิายในรปูที ่2.6 แต่เปลีย่นผูย้มืกบัผูใ้หย้มื 
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รปูที ่2.9 System Flow Chart ขัน้ตอนการรบัสนิคา้คนื 

 

รปูที ่ 2.9 System Flow Chart ขัน้ตอนการรบัสนิคา้คนื เมื่อรา้นคา้ทีย่มืสนิคา้ไปนํา

สนิคา้มาคนืกจ็ะทาํการตรวจสอบวา่ตรงกบัรายการทีย่มืไปหรอืไม ่ หากถกูตอ้งตามทีบ่นัทกึไวก้็

จะทาํการลงบนัทกึขอ้มลูวา่คนืสนิคา้แลว้พรอ้มทัง้เกบ็สนิคา้นัน้ๆ เขา้คลงัสนิคา้ในรา้น 

 

จากขัน้ตอนกระบวนการของรา้นคา้ดงัทีไ่ดแ้สดงขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็วา่ในระบบงานใน

ปจัจุบนัของรา้นยางทองมปีญัหาสาํคญัคอืไมม่กีารจดัเกบ็ขอ้มลูการเขา้ - ออกของสนิคา้ในรา้น 

หรอืหากมกีไ็มเ่ป็นระเบยีบแบบแผน การคน้หาขอ้มลูทาํไดย้าก รวมถงึการจดัเกบ็ขอ้มลูอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินกจิการคา้ขายดว้ย ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึคดิออกแบบระบบจดัการขอ้มลู

ภายในรา้นคา้ ซึง่จาํเป็นจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งการคา้ปลกี – สง่ การจดัการ

สนิคา้คงคลงัและการออกแบบฐานขอ้มลูดงัจะกลา่วถงึในสว่นต่อไปน้ี 
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2.3 แนวความคิดเก่ียวกบัการค้าปลีกและค้าส่ง 

2.3.1 แนวคดิเกีย่วกบัการคา้ปลกี 

[1] การคา้ปลกี (retailing) หมายถงึ กจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัจาํหน่ายสนิคา้

หรอืบรกิารทีม่คุีณค่าสง่มอบใหก้บัผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย (final consumer)โดยตรง เพื่อใชส้ว่นตวั 

ใชใ้นครวัเรอืน ไมไ่ดใ้ชใ้นทางธุรกจิ ดว้ยการจดัหาสนิคา้หรอืบรกิารทีห่ลากหลายแบ่งเป็นหน่วย

ยอ่ยหรอืทลีะหน่วยเพื่อจาํหน่ายใหผู้บ้รโิภคขัน้สุดทา้ย (ultimate consumer) โดยมผีูค้า้ปลกี 

(retailer) แสดงบทบาทเป็นคนกลางในการดาํเนินกจิกรรมการคา้ปลกี 

การค้าปลีกได้พฒันามาเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคในการดาํเนินชวีติประจนั โดยจาํแนกตามประเภทของรา้นคา้ และสนิคา้ได ้

ดงัน้ี  

2.3.1.1 ธุรกจิคา้ปลกีประเภทหาบเร ่มลีกัษณะสาํคญัคอื 

 นําสนิคา้ หรอืบรกิารเสนอขายถงึบา้นผูบ้รโิภค เช่น รถขายกบัขา้วตาม
หมูบ่า้น ฯลฯ 

 ขายสนิคา้ตามราคาทอ้งตลาดทัว่ไป  
2.3.1.2 ธุรกจิคา้ปลกีประเภทรา้นคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty store) มลีกัษณะ

สาํคญัคอื  
 ขายสนิค้าเฉพาะอย่าง และเฉพาะยี่ห้อ เช่น ห้างวตัสนั ขายสินค้า

ประเภทสขุอนามยัของรา่งกายยีห่อ้ Watson’s ไดแ้ก่ เครือ่งสาํอาง สบู ่แชมพ ูฯลฯ  
 มสีนิคา้หลากหลายครบถว้นและมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นเกี่ยวกบั

สนิคา้นัน้ๆ  
 

2.3.1.3 ธุรกจิคา้ปลกีประเภทรา้นสะดวกซือ้ (Convenience store) มลีกัษณะ
สาํคญั คอื  

 ขายสนิคา้ทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนินชวีติประจาํวนั  
 ขายอาหารฟาสตฟู์ด และเครือ่งดืม่  
 ทาํเลทีต่ ัง้เป็นรา้นสะดวกซือ้  
 ใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง เช่น รา้นเซเว่นอเีลฟเว่น รา้นแฟมลิีม่ารท์ 

ร้านเอเอ็มพเีอ็มปจัจุบนัตามสถานีบรกิารน้ํามนัทัว่ไป มธุีรกิจค้าปลกีประเภทร้านสะดวกซื้อ
ใหบ้รกิาร  

2.3.1.4 ธุรกจิคา้ปลกีประเภทรา้นสรรพาหาร (Supermarket) มลีกัษณะสาํคญั
คอื  

 ขายสนิคา้ประเภทอาหารสด และเครือ่งบรโิภค  
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 ขายสนิคา้ประเภทอุปโภคทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนั  
 สนิคา้ประเภทผลติภณัฑอ์าหารมคีวามสดใหม ่และหลากหลาย  
 ตั ้งอยู่ ในศูนย์การค้า  และแยกเ ป็นร้านอิสระ  เ ช่น  ฟู้ดแลนด ์

ซูเปอรม์ารเ์กต็ ท๊อปซเูปอรม์ารเ์กต็และฟู้ดไลออนซูเปอรม์ารเ์กต็  
2.3.1.5 ธุรกจิคา้ปลกีประเภทซูเปอร์เซน็เตอร ์(Supercenter) หรอืไฮเปอร์

มารท์ มลีกัษณะสาํคญัคอื  
 ขายสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีจ่าํเป็นต่อชวีติประจําวนั ในสถานทีเ่ดยีวกนั 

(One stop shopping)  
 มคีวามหลากหลายของสนิคา้เน้นกลุม่ลกูคา้ทีช่ดัเจน  
 กาํหนดนโยบายราคาดงึดดูใจลกูคา้  
 ใหบ้รกิารแบบบรกิารตนเอง (Self-Service)  
 พื้นที่บรกิารลูกคา้จดัเป็นชัน้เดยีว ธุรกจิประเภทน้ี ได้แก่ กิจการของ

หา้งบิก๊ซ ีเทสโกโลตสั คารฟู์ร ์ฯลฯ  
2.3.1.6 ธุรกจิคา้ปลกีประเภทหา้งสรรพสนิคา้ (Department store) มลีกัษณะ

สาํคญัคอื  
 ขายสนิคา้ประเภททัว่ไป  
 มคีวามหลากหลายของชนิดสนิคา้ใหเ้ลอืก  
 เน้นสนิคา้และการจดัโชวแ์บบแฟชัน่  
 สนิคา้ราคาแพง  
 กลุม่ลกูคา้เป้าหมายเป็นระดบักลางถงึระดบัสงู  
 ใหบ้รกิารแบบเตม็ที ่(Full-Service)  
 พืน้ทีข่ายแบ่งออกเป็นชัน้ ๆ โดยจดัสนิคา้ออกเป็นแผนก ๆ เช่น หา้ง

เซน็ทรลั เดอะมอลล ์โรบนิสนัดเิอมโพเรยีม เซน พาตา้ ฯลฯ 
 

2.3.2 แนวคดิเกีย่วกบัการคา้สง่ 

การคา้ส่ง หมายถงึ กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บับุคคลหรอื

สถาบนัซึ่ง ซื้อไป โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อนําส่งสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ไปขายต่อหรอืนําไปใช้ใน

ธุรกจิ 

การขายส่ง หมายถึง การขายสนิคา้ใหม่และสนิคา้ใช้แล้วให้แก่ ผู้คา้ปลกี ผู้ใช้ในงาน

อุตสาหกรรม งานพาณิชยก์รรม สถาบนัผูใ้ชใ้นงานวชิาชพี และรวมทัง้การใหแ้ก่ผูค้า้สง่ดว้ยกนั

เอง 
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การคา้สง่ (Wholesaling) เป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อสนิคา้ไปเพื่อขายต่อ อาจ

ขายใหโ้รงงานอุตสาหกรม ขายใหก้บัผูค้า้ส่งรายอื่น หรอืขายใหก้บัผูค้า้ปลกี ดงันัน้หน้าทีข่อง

พอ่คา้คนสง่จะเขา้มาชว่ยกระจายสนิคา้แทนผูผ้ลติ 

2.3.2.1 บรกิารทีไ่ดร้บัจากการคา้สง่ (Functions Provided by Wholesaling)  

เมื่อมีผู้ค้าส่งอยู่ในช่องทางการจําหน่ายก็หมายความว่าผู้ค้าส่ง นัน้ จะต้อง

สามารถใหบ้รกิารและเป็นประโยชน์แก่ช่องทางการจําหน่ายได ้ผูค้า้ส่งในช่องทางการจําหน่าย

จะเป็นตวัเชื่อมระหว่างผูผ้ลติกบัผูค้า้ปลกี ดงันัน้ หน้าทีข่องผูค้า้ส่งจงึใหบ้รกิารแก่ทัง้ผูค้า้ปลกี

และผูผ้ลติ 

 

2.3.2.2 บรกิารทีผู่ค้า้สง่ใหแ้ก่ผูค้า้ปลกี (Functions Provided for Retailers)  

-ผูค้า้สง่จะเขา้มาชว่ยคาดคะเนความตอ้งการของตลาด 

-จดักลุม่ของสนิคา้ใหม ่(Regroup goods) 

-การเกบ็รกัษาสนิคา้คงเหลอื (Carry stock) 

-การขนสง่สนิคา้ (Transportation) 

-การใหบ้รกิารทางดา้นสนิเชือ่ (Grant credit) 

-จดัหาขอ้มูลและใหค้ําแนะนําต่างๆ (Provide information and advisory 

services) 

     

2.3.2.3 บรกิารทีผู่ค้า้สง่ใหแ้ก่ผูผ้ลติ (Functions Provided for Producers)  

-ทาํหน้าทีช่ว่ยผูผ้ลติในการขาย (Provides part of selling function) 

-ทาํหน้าทีใ่นดา้นการเกบ็รกัษาสนิคา้ (Store inventory) 

-ผูค้า้สง่เขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิ (Helps finance) 

-ลดความเสีย่งภยัเน่ืองจากสนิเชื่อ (Reduce credit risk) 

-ใหข้อ้มลูทางการตลาด (Provide market information) 

 

2.3.2.4 ประเภทของกจิการคา้สง่ (Types of Wholesaling Intermediaries)  

การจําแนกประเภทกจิการคา้ส่ง แบ่งไดห้ลายหลกัเกณฑ ์การจําแนกประเภท

กวา้ง ๆ จะแบง่ตามลกัษณะการเป็นเจา้ของกจิการ ซึง่มอียู ่3 ประเภท คอื 
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-กจิการคา้สง่ทีเ่ป็นของผูผ้ลติ (Manufactures Owned Wholesaling) ดว้ย

เหตุผลหลายประการ ทําให้ผู้ผลิตบางรายต้องดําเนินการขายส่งด้วยการเปิดหน่วยงานเพื่อ

ปฏบิตังิาน ขาย อาจเปิดดาํเนินการในลกัษณะเป็นสาขาจดัจําหน่าย (Sales branch) สาํนกังาน

ขาย (Sales office) หอ้งแสดงสนิคา้ต่าง ๆ (Trade show) หรอืผูผ้ลติพชืผลเกษตร อาจนํา

ผลติผลไปเปิดรา้นจําหน่ายเองตามตลาดขายส่ง เช่น ปากคลองตลาด หรอื ตลาดไท (รงัสติ) 

ตลาดสีม่มุเมอืง เป็นตน้ 

-กจิการคา้สง่อสิระ (Independent Wholesaling) เป็นธุรกจิทีเ่ปิดขึน้ดาํเนินการ 

เป็นคนกลางหรอืพ่อคา้ในช่องทางการจําหน่าย เป็นกลุ่มกจิการคา้สง่ทีม่มีากทีสุ่ด และแบ่งเป็น 

2 กลุ่ม คอื กลุม่ตวัแทนคนกลาง และพอ่คา้สง่ 

-กจิการคา้สง่ทีเ่ป็นของผูค้า้ปลกี (Retailer Owned Wholesaling) ผูค้า้ปลกีมี

การรวมตวัเปิดกิจการค้าเพื่อสร้างอํานาจต่อรองกบัผู้ผลิตหรอืพ่อ ค้าส่งอื่น ๆ หรือเพื่อการ

ประหยัดในเรื่องต้นทุนสินค้าและการขนส่ง จะเปิดดําเนินการ 2 รูปแบบ คือ สหกรณ์ 

(Cooperatives) และสาํนกังานจดัซือ้ (Buying offices) 

 

2.3.2.5 ประเภทของพอ่คา้สง่ (Merchant wholesalers)  

สําหรบัพ่อคา้ส่งที่ค่อนขา้งจะคุน้เคยกนัและรูจ้กักนัมากคอื พ่อคา้ขายส่งที่ทํา

หน้าทีซ่ือ้สนิคา้จากผูผ้ลติหรอืผูค้า้สง่รายอื่นเพือ่ไป ขายต่อ พ่อคา้กลุ่มน้ีแบ่งออกได ้2 ประเภท

ใหญ่ ๆ คอื 

 (1) พ่อคา้ส่งที่ทําหน้าทีบ่รกิารอย่างเตม็ที่ (Full-Function Wholesalers) 

พ่อค้าส่งประเภทน้ีจะทําหน้าที่ให้บริการทุกอย่างแก่ร้านค้าปลีกหรือผู้ผลิต บริการที่ผู้ค้าส่ง

ให้กับลูกค้านัน้ ได้แก่ การบริการด้านขนส่ง การบริการสินเชื่อ การให้คําปรึกษาแนะนํา 

ตลอดจนการช่วยทาํหน้าทีส่่งมอบสนิคา้ให ้การจดัแบ่งกลุ่มของผูค้า้ส่งประเภทน้ีจะยดึเอาจาก

ลกัษณะของการขายสนิคา้เป็น หลกั 

1) ผูค้า้สง่สนิคา้ทัว่ ๆ ไป (General Merchandise Wholesalers) เป็น

พ่อค้าส่งที่ขายสนิค้าโดยไม่จํากดัประเภท หมายถึง ขายสนิค้าได้หลาย ๆ ชนิด ไม่จํากดัว่า

สนิคา้นัน้จะมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืไม ่หรอือยูใ่นสายผลติภณัฑเ์ดยีวกนัหรอืไม ่เช่น ผูค้า้สง่

ที่ขายสนิค้าหลาย ๆ อย่างรวมกนั ได้แก่ อาหารกระป๋อง ข้าวสาร น้ําตาล รองเท้า เสื้อผ้า

สาํเรจ็รปู ฯลฯ 

2) ผูค้า้ส่งสนิคา้ในสายผลติภณัฑเ์ดยีว (Single line Wholesalers) 

หมายถงึ พ่อคา้ส่งทีข่ายสนิคา้หลาย ๆ อยา่ง หลาย ๆ ชนิด แต่สนิคา้นัน้เป็นสนิคา้ทีอ่ยู่ในสาย
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ผลติภณัฑเ์ดยีวกนั หรอื อาจอนุโลมใหก้บัสนิคา้อยูใ่นสายผลติภณัฑใ์กลเ้คยีงกนักไ็ด ้เช่น ผูค้า้

ส่งที่ขายเสื้อผ้าสําเรจ็รูป ยารกัษาโรค เครื่องกฬีา เครื่องเขยีน อย่างหน่ึงอย่างใดโดยเฉพาะ 

เป็นตน้ 

 

(2) ผูค้า้สง่ทีข่ายสนิคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty Wholesalers) เป็นผูค้า้สง่ทีข่าย

สนิคา้เฉพาะอยา่งหรอือาจมสีนิคา้มากกว่า 1 อยา่งกไ็ด ้แต่สนิคา้หลกัทีก่่อใหเ้กดิรายไดจ้าํนวน

มากจะมเีพยีงอย่างเดียว เช่น ร้านค้าส่งข้าวสารอาจมน้ํีาตาลขายด้วย แต่ปริมาณการขาย

ขา้วสารเป็นหลกัใหญ่ ลกัษณะของรา้นคา้สง่ประเภทน้ี ไดแ้ก่ ขายรองเทา้สุภาพบุรุษ ขายผลไม้

เฉพาะชนิด 

(3) ผูค้า้สง่ทีใ่หบ้รกิารจาํกดั (Limited-Function Wholesalers) หมายถงึ ผูค้า้

สง่ทีม่กีารใหบ้รกิารแก่ลกูคา้เพยีงบางอยา่งเทา่นัน้ลกัษณะของการแบง่ ประเภทของผูค้า้สง่ 

เหลา่น้ี พจิารณาจากลกัษณะของการดาํเนินการของผูค้า้สง่ เป็นเกณฑ ์ไดแ้ก่  

 

-ผูค้า้สง่ทีข่ายสนิคา้เป็นเงนิสดและใหล้กูคา้ขนสนิคา้ไปเอง (Cash and Carry 

Wholesalers) 

-ผูค้า้สง่ทีร่บัคาํส ัง่ซือ้ (Drop shipper or Desk Jobber) 

-ผูค้า้สง่เร ่(Wagon or Truck Wholesalers) 

-ผูค้า้สง่ทีข่ายสนิคา้ทางไปรษณีย ์(Mail-order Wholesalers) 

-ผูค้า้สง่ในรปูของสหกรณ์ (Cooperatives) 

-ผูค้า้สง่ฝากขายสนิคา้ (Rack Jobber) 

-ตวัแทนคนกลาง (Agent Middlemen) 

 

ลกัษณะการทาํงานของตวัแทนคนกลางจะมหีน้าทีค่ลา้ยกบัผูค้า้ส่ง แตกต่างกนั

เพียงตวัแทนคนกลางไม่ได้ถือกรรมสทิธิใ์นตวัสินค้า แต่ช่วยทําหน้าที่ประสานงานต่าง ๆ 

ระหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้ายเทา่นัน้ ตวัแทนคนกลางแบง่ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้5 ประเภท คอื 

 

(1) ตวัแทนจําหน่าย (Selling Agents) เป็นตวัแทนคนกลางทีท่ําหน้าที่

ช่วยเหลอืผูผ้ลติมากกว่าคนกลางประเภทอื่น ๆ เพราะเขา้มาทาํหน้าทีข่ายสนิคา้ทุกอยา่งใหก้บั

ผูผ้ลติ แต่ไมไ่ดถ้อืกรรมสทิธิใ์นตวัสนิคา้ 
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(2) ตวัแทนผูป้ระกอบการ (Manufacturer Agents) ทาํหน้าทีค่ลา้ยกบัตวัแทน

จําหน่ายโดยตกลงทําสญัญากบัผูผ้ลติช่วยในการขายสนิคา้ ใหก้บัผูผ้ลติ แต่เป็นการขายสนิคา้

เพยีงบางส่วนหรอืบางอาณาเขตใหก้บัผูผ้ลติเท่านัน้ ตวัแทนผูป้ระกอบการจะถูกจํากดัในเรื่อง

การขายและจะตอ้งฟงัคาํสัง่ผูผ้ลติใน ดา้นวธิกีารขาย การกาํหนดราคา การโฆษณา 

(3) นายหน้า (Broker) นบัเป็นคนกลางทีม่คีวามสาํคญัทีส่ดุ และเป็นคนกลางที่

มีจํานวนมาก นายหน้ามีความเป็นอิสระในการขายและให้บริการแก่ผู้ผลิตน้อยที่สุด เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัตวัแทนประเภทอื่น หน้าทีข่องนายหน้าจะทาํหน้าทีช่กันําใหผู้ซ้ือ้กบัผูข้ายมาพบ

กนัเพือ่ตกลงการ ขายสนิคา้กนั แต่นายหน้าไมม่สีทิธเิขา้ไปจดัการสนิคา้เองโดยตรง 

(4) คนกลางทีท่ําหน้าทีร่บัฝากขาย (Commission Merchants) คนกลาง

ประเภทน้ีจะรบัสนิคา้จากเจา้ของมาเกบ็รกัษาไวแ้ลว้ค่อยนําสนิคา้ออกขาย มอีสิระในการตกลง

ราคาขายมากกว่านายหน้า คนกลางประเภทน้ีขายสนิคา้ประหน่ึงว่าเป็นสนิคา้ของตนเอง ไม่

จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัเจา้ของทีแ่ทจ้รงิ 

(5) กจิการขายสนิคา้โดยวธิกีารประมูลราคา (Auction Company) การขาย

สนิคา้ผา่นคนกลางประเภทน้ี มกัจะใชก้บัสนิคา้เกษตรกรรม เพราะสนิคา้เกษตรกรรมเป็นสนิคา้

ทีผู่ซ้ือ้จะตอ้งทาํการสาํรวจสนิคา้ก่อนซือ้ และผูซ้ือ้จะมารวมกนัเพือ่เสนอราคาแขง่ขนั โดยถอืว่า

ผู้ใดให้ราคาสูงสุดก็จะได้สนิค้านัน้ไป แต่การประมูลจะต้องกําหนดราคาขัน้ตํ่าไว้ เช่น การ

ประมลูลาํไย การประมลูปลาสดทีแ่พปลาต่าง ๆ ฯลฯ 

 

2.4 แนวความคิดเก่ียวกบัสินค้าคงคลงั 

2.4.1 ความหมายของสนิคา้คงคลงั 

[2] สนิคา้คงคลงั (inventory) หมายถงึ สนิคา้ทีค่งไวใ้นกจิการ ณ ระดบัทีเ่หมาะสม ทัง้

ในรูปวตัถุดิบระหว่างการผลิต และสนิค้าสําเร็จรูป จดัเป็นสนิทรพัย์หมุนเวียนชนิดหน่ึงซึ่ง

กจิการต้องมไีวเ้พื่อขาย หรอืผลติ หรอืสิง่อื่นทีเ่ราเกบ็รกัษาไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคต

ถอืเป็นปจัจยัทีส่าํคญัในการดาํเนินงานของธุรกจิ โดยนบัเป็นองคป์ระกอบทีใ่หญ่ทีสุ่ดของตน้ทุน

การผลติผลติภณัฑห์ลายชนิด 

 

2.4.2 วตัถุประสงคข์องการมสีนิคา้คงคลงั 

การมสีนิคา้คงคลงัไวใ้นกจิการนัน้ มวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

2.4.2.1 เพือ่ใหเ้กดิการประหยดัค่าใชจ้่ายในการสัง่ซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ จะพบว่า

มคี่าใช้จ่ายในการสัง่ซื้อเกดิขี้น การสัง่ซื้อน้อยครัง้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี แต่กห็มายถึง
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จะตอ้งมสีนิคา้คงคลงัเกบ็เอาไวม้ากขึน้ การสัง่ซื้อสนิคา้จํานวนมากในแต่ละครัง้ นอกจากเพื่อ

การลดคา่ใชจ้า่ยในการสัง่ซือ้แลว้ อาจเพือ่ประโยชน์จากการไดร้บัสว่นลดอนัเน่ืองมาจากการซือ้

สนิคา้ในปรมิาณทีม่ากดว้ย ซึง่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้บอ่ยๆ ในการดาํเนินกจิการคา้ขาย 

2.4.2.2 เพื่อปรบัให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการที่เกิดขึ้น และการ

จดัหาสนิคา้คงคลงัเขา้มาเกบ็ไวใ้นคลงั การขาดสมดุลไม่ว่าจะมคีวามตอ้งการสูงกว่าปรมิาณที่

จดัหาเขา้มาเก็บไว้ในคลงั หรอืจดัหามาเกบ็ไว้ในคลงัมากกว่าความต้องการ หมายถึงการมสี

ต๊อกมากเกนิไปหรอืขาดสต๊อก 

 

2.4.3 รปูแบบของสนิคา้คงคลงั 

รปูแบบของสนิคา้คงคลงั (Forms of Inventories) มหีลายแบบ ดงัน้ี 

2.4.3.1 วตัถุดบิ (Raw Material) คอื สิง่ของหรอืชิน้สว่นทีซ่ือ้มาใชใ้นการผลติ 

2.4.3.2 งานระหวา่งทาํ (Work-in-Process) คอื ชิน้งานทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการผลติ 

หรอืรอคอยทีจ่ะผลติในขัน้ตอนต่อไป โดยทีย่งัผา่นกระบวนการผลติไมค่รบทกุขัน้ตอน 

2.4.3.3 วสัดุซ่อมบํารุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คอื 

ชิน้สว่นหรอือะไหล่เครือ่งจกัรทีส่าํรองไวเ้ผือ่เปลีย่นเมือ่ชิน้สว่นเดมิเสยี หรอืหมดอายกุารใชง้าน 

2.4.3.4 สนิค้าสําเร็จรูป (Finished Goods) คอื ปจัจยัการผลติที่ผ่านทุก

กระบวนการผลติครบถว้น พรอ้มทีจ่ะนําไปขายใหล้กูคา้ได ้

โดยสนิคา้คงคลงัสําหรบัรา้นคา้ปลกี-ส่ง แลว้ โดยมากจะหมายถงึชนิดที่ 4 คอื สนิคา้

สาํเรจ็รปูนัน่เอง 

 

2.4.4 ปจัจยัสาํคญัทีก่ําหนดขนาดของสนิคา้คงคลงั 

ปจัจยัสาํคญัทีร่า้นคา้นํามาใชเ้พือ่กําหนดขนาดของสนิคา้คงคลงั ไดแ้ก่ 

2.4.4.1 รา้นคา้สามารถซือ้สนิคา้จากผูข้ายสนิคา้ไดเ้รว็เพยีงใด 

สนิคา้ทีข่ายตามฤดกูาลหรอืผูข้ายสนิคา้อยูไ่กล การขนสง่ตอ้งใชเ้วลานาน หรอื

ผูข้ายมลีกูคา้มากมาย กรณ่ีเช่นน้ีทาํใหร้า้นคา้จาํเป็นตอ้งมสีนิคา้คงคลงัอยูใ่นมอืมาก แต่ถา้เป็น

สนิคา้ทีห่าไดง้า่ย มผีูข้ายหลายราย การขนส่งสะดวกรวดเรว็ ผูข้ายอยูใ่กลร้า้นคา้นัน้ และราคา

สนิคา้มกีารเปลีย่นแปลงน้อย กรณีเช่นน้ีรา้นคา้ไมจ่าํเป็นตอ้งซือ้สนิคา้ไวเ้ป็นจาํนวนมาก 

2.4.4.2 คา่ใชจ้่ายในการเกบ็รกัษา 

การมสีนิคา้คงคลงัจะมรีายจ่ายเกีย่วกบัการขนยา้ยสนิคา้และการดูแลรกัษา ถา้

รา้นคา้มสีนิคา้คงคลงัมาก ค่าใชจ้่ายเหล่าน้ีกจ็ะสุง ในทางตรงกนัขา้มหากรา้นคา้มสีนิคา้คงคลงั
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น้อย คา่ใชจ้า่ยในการจดัเกบ็รกัษากจ็ะน้อย แต่คา่ใชจ้า่ยในการสัง่ซือ้สนิคา้จะสงูเพราะตอ้งมกีาร

สัง่ซือ้บอ่ยครัง้ 

2.4.4.3 ประสทิธภิาพของฝา่ยจดัซือ้ 

ถา้ฝา่ยจดัซื้อหรอืใครกต็ามทีท่ําหน้าทีใ่นการจดัซื้อสคิา้ และการควบคุมสนิคา้

คงคลงั (กรณีที่กิจการร้านค้าไม่ได้มีการแบ่งฝ่ายแบ่งหน้าที่กันอย่างชดัเจน) ทํางานได้มี

ประสทิธภิาพ เป็นทีเ่ชื่อถอืได ้และคาดคะเนปรมิาณสนิคา้ทีจ่ะตอ้งสัง่ซื้อในแต่ละครัง้ไดถู้กตอ้ง 

ร้านค้าก้จะสามารถลดจํานวนสินค้าคงคลงัได้โดยเหลือเพียงแค่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่

จาํเป็นตอ้งสะสมสนิคา้ไวใ้นมอืมากเกนิไป 

2.4.4.4 การคาดคะเนการเปลีย่นแปลงของระดบัราคา 

ถ้าร้านค้าคาดคะเนว่าระดบัราคาสนิค้าจะสูงขึ้นในอนาคต ร้านค้าอาจจะซื้อ

สนิคา้มากกัตุนไวใ้นปรมิาณมาก ทําใหป้รมิาณสนิคา้คงคลงัเพิม่ขึน้ ตรงกนัขา้มหากคาดคะเน

ว่าระดบัราคาสนิคา้จะลดลงกจ็ะลดการซื้อสนิคา้ใหน้้อยลง ระดบัของสนิคา้คงคลงักจ็ะมน้ีอย ดงั

จะเหน็ไดว้า่รา้นคา้ปลกี – สง่มกักกัตุนสนิคา้ไวใ้นปรมิาณมากเมือ่เหน็ว่าประเทศอยูใ่นภาวะเงนิ

เฟ้อ 

2.4.4.5 คา่ใชจ้่ายในการจดัหาเงนิทุนมาเพือ่ซือ้สนิคา้ 

เน่ืองจากรา้คา้โดยทัว่ไปมเีงนิทุนอยู่เป็นจํานวนจํากดั การจะจดัซื้อสนิค้าเขา้

ร้านเป็นสนิค้าคงคลงัมกัจะต้องกู้ยมืเงนิมาด้วยจํานวนหน่ึง ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รบัจากการ

ลงทุนไปกบัสนิค้าคงคลงั เมื่อเทยีบค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ไปกบัการลงทุนนัน้คุม้คา้กนัหรอืไม่ จําต้อง

พจิารณาถงึอตัราการหมนุเวยีนสนิคา้ดว้ย โดยสมการอตัราการหมุนเวยีนสนิคา้ มดีงัน้ี 

 
 

หากอตัราการหมุนเวยีนสนิคา้ 15 วนั กห็มายความว่า ถา้ทางรา้นไม่ส ัง่สนิคา้

เลย จะสามารถมีสินค้าจําหน่ายได้ 15 วัน อัตราการหมุนเวียนของสินค้าต้องอยู่ระดับที่

พอเหมาะ ถ้าอตัราการหมุนเวยีนสนิคา้ตํ่า เช่น 7 วนั สนิคา้อาจไม่พอจําหน่าย โดยเฉพาะถ้า

หากการสัง่สนิค้าแต่ละครัง้ต้องใช้เวลาเกิน 7 วนั แต่ถ้าอตัราการหมุนเวียนสนิค้าสูง ถ้านํา

เงนิทุนส่วนใหญ่มาลงทุนไว้ในสนิคา้คงคลงัก็หมายความว่าร้านค้าอาจเสยีโอกาสที่จะนําเงนิ

ลงทุนสว่นนัน้ไปใชใ้นส่วนทีม่ผีลประโยชน์สงูกว่า หรอืถา้รา้นคา้มเีงนิทุนไม่พอกจ็ะตอ้งลดการ

ลงทุนในส่วนของสนิค้าคงคลงัลง หากพจิารณาแล้วว่าการกู้ยมืเงนิมาเพื่อลงทุนในส่วนของ

สนิคา้คงคลงันัน้ จะไดร้บัผลตอบแทนไมคุ่ม้กบัคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งเสยีไปกบัการกูย้มืนัน้ 
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2.4.4.6 การกาํหนดขนาดของสนิคา้ทีค่วรจะซือ้แต่ละครัง้ 

จํานวนสนิคา้ทีจ่ะส ัง่ซื้อแต่ละครัง้ ควรเป็นจํานวนที่ประหยดัที่สุดในการสัง่ซื้อ

แต่ละครัง้ ทัง้น้ีโดยคํานึงถงึสนิคา้จํานวนอย่างตํ่าสุดทีร่า้นคา้ควรมไีวเ้พื่อขาย ซึ่งพจิารณาได้

จากการหมนุเวยีนในสนิคา้คงคลงั และจาํนวนขัน้ตํ่าของสนิคา้คงคลงั เพือ่ป้องกนัสนิคา้ขาดมอื 

 

2.4.5 อตัราการหมุนเวยีนสนิคา้ (Inventory turnover) หมายถงึ จํานวนครัง้หรอืความถี่

ของปรมิาณสนิคา้ทีข่ายไดใ้นช่วงเวลาหน่ึงๆ ซึง่จะแสดงใหเ้หน็ถงึความเคลื่อนไหวของสนิคา้ที่

มอียูใ่นรา้นคา้ ความถีข่องอตัราการหมุนเวยีนสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถของ

ผูบ้รหิารในการควบคุมปรมิาณสนิค้าให้ได้ตํ่าที่สุดที่พอเพยีงสําหรบัความต้องการของลูกค้า 

ความสามารถในการระบายสนิคา้ไดเ้รว็ รวมถงึความสามารถในการสรา้งผลกาํไรเพิม่ขึน้อกีดว้ย 

ตวัอยา่งเช่น อตัราการหมุนเวยีนสนิคา้คงคลงั 30 วนั หรอื 60 วนั จะทําใหส้นิคา้สต๊อก

อยู่นาน และเป็นภาระในเรื่องต้นทุนสนิค้าซึ่งก็คอืดอกเบี้ยนัน่เอง ดงันัน้อตัราการหมุนเวยีน

สนิค้าที่เหมาะสมจะต้องพจิารณาจํานวนวนัที่จะใช้ในการสัง่สนิค้า เพื่อให้การบรหิารร้านค้า

เป็นไปอยา่งคลอ่งตวั รา้นคา้จงึควรมกีารกําหนดจาํนวนขัน้ตํ่าของสนิคา้แต่ละรายการ 

การกําหนดจํานวนขัน้ตํ่านัน้ มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณสินค้าที่ร้านค้าจะซื้อ และ

สมัพนัธก์บัปญัหาทีว่า่รา้นคา้ควรจะทาํการสัง่สนิคา้ใหมเ่ขา้มาไดเ้มือ่ไร 

นอกจากจํานวนขัน้ตํ่าทีร่า้นคา้กําหนดขึน้แลว้ ระยะเวลาทีเ่สยีไปนับตงัแต่สัง่ซอ้สนิคา้

จนกระทัง่ไดร้บัสนิคา้เขา้มา กม็คีวามสมัพนัธ์กบัขนาดของสนิค้าทีร่า้นคา้ปลกีควรจะมไีวด้ว้ย 

การกําหนดขนาดของสินค้าที่ร้านค้าควรทําการสัง่ซื้อครัง้ใหม่ ยงัขึ้นอยู่กับปจัจยัสําคญั 2 

ประการ คอื 

2.4.5.1 จํานวนขัน้ตํ่ าของสินค้าที่ร้านค้ากําหนดขึ้นว่าควรจะมีไว้ เพื้อให้

เพยีงพอกบัการขายภายในระยะเวลากีส่ปัดาห ์กีเ่ดอืน 

2.4.5.2 ระยะเวลาของการสัง่ซื้อสินค้า ที่เป็นไปตามลักษณะของร้านค้า

ประเภทนัน้ๆ ว่าการสัง่ซือ้แต่ละครง้จะตอ้งใชเ้วลานานเทา่ไรจงึจะไดร้บัสนิคา้ 

 

2.4.6 วธีกีารควบคมุสนิคา้คงคลงั 

การควบคุมสนิคา้คงคลงั มวีตัถุประสงคท์ี่จะลดค่าใชจ้่ายรวมในการซื้อ เพื่อใหท้ําการ

ดาํเนินงานสะดวกและรวดเรว็ และเป็นการเพิม่ผลกําไรและผลตอบแทนจากการลงทนุ 

การควบคุมสนิคา้คงคลงัหรอือาจเรยีกว่า การควบคุมสนิคา้คงเหลอื กระทําได ้2 แบบ 

คอื การควบคุมสนิคา้คงเหลอืทางดา้นมลูคา่ และการควบคมุสนิคา้คงเหลอืทางดา้นปรมิาณ 
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การควบคุมทางด้านมูลค่า หมายถึง การวางแผนและการควบคุมการลงทุนในสนิค้า

คงเหลอืในช่วงเวลาหน่ึงๆ ว่าจะให้เป็นจํานวนมากน้อยเพียงใด ส่วนการควบคุมทางด้าน

ปรมิาณ หมายถึง จํานวนหน่วยของสนิค้าแต่ละชนิดในช่วงเวลานัน้ๆ โดยรายละเอียดแต่ละ

แบบ มดีงัน้ี 

2.4.6.1 การควบคุมสนิคา้คงเหลอืทางดา้นมลูคา่ 

การควบคุมสนิคา้คงเหลอืทางดา้นมลูคา่ หมายถงึ การวางแผนและการควบคุม

สนิคา้คงเหลอืในช่วงเวลาหน่ึง ซึง่โดยทัว่ไปการควบคุมทางดา้นมลูค่าจะไดร้บัความสนใจก่อน

การควบคุมทางด้านปรมิาณ ทัง้น้ีกเ็พราะร้านคา้จะต้องทําการประมาณวงเงนิลงทุนก่อนทีจ่ะ

ตดัสนิใจเลอืกชนิดและปรมิาณสนิคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่2.10 การควบคุมทางดา้นมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 

 

จากรปูที ่2.10 การควบคุมทางดา้นมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื อธบิายไดด้งัน้ี 

(1) การกําหนดชนิดสนิค้าที่จะควบคุม การที่จํากหนดว่าสนิค้าใดควรมี

ปรมิาณมาเพยีงใด ขึน้อยูก่บัรายการสนิคา้ทีข่าย ชนิดสนิคา้ทีข่าย และความตอ้งการของตลาด 

การกาํหนดชนิดของสนิคา้ทีจ่ะควบคุม 

การพยากรณ์การขาย 

การวางแผนระดบัของสนิคา้

การวางแผนเพือ่ชดเชยจาํนวนสนิคา้ทีข่าดหายไป 

การวางแผนการซือ้ 

การวางแผนกาํไร 
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แต่อย่างไรก็ตาม จะกําหนดว่าสนิค้าใดควรมไีว้ในสต๊อกมากน้อยเพยีงใด ต้องพจิารณาถึง

จุดคุม้ทุนดว้ย เพือ่ลดปญัหาสนิคา้ลน้มอืและสนิคา้ขาดตลาด 

(2) การพยากรณ์การขาย จดัว่าเป็นเรื่องทีส่าํคญั การพยากรณ์การขายว่า

จะขายไดม้ากน้อยเพยีงใดสามารถดไูดจ้ากยอดขายปีทีผ่า่นมาเป็นเกณฑ ์แต่อยา่งไรกต็าม ตอ้ง

อาศยัองค์ประกอบอื่นๆ ควบคู่กนัไปด้วย เช่น สภาวเศรษฐกิจในปีปจัจุบนัและแนวโน้มใน

อนาคต รวมถงึความนิยมของผูบ้รโิภค เป็นตน้ 

(3) การวางแผนระดบัสนิคา้คงเหลอื การคาดการณ์เกี่ยวกบัยอดขายเป็น

รายเดอืน จะช่วยในการกําหนดปริมาณสนิค้าคงเหลือสําหรบัเดอืนนัน้ๆ เราอาจกล่าวได้ว่า 

ระดบัของสนิค้าคงเหลอืจะต้องเพยีงพอสําหรบัยอดขายที่ได้ประมาณไว้สําหรบัเดือนนัน้ๆ 

เทคนิคทีใ่ชก้นักค็อื วธิกีําหนดสต๊อกขัน้ตํ่า (Basic stock method) วธิกํีาหนดเปอรเ์ซน็ตค์วาม

แปรปรวน (Percentage variation method) วธิปีระมาณความตอ้งการรายสปัดาห ์ (Week’s 

supply method) และวธิอีตัราสว่นของสต๊อกต่อยอดขาย (Stock-to-sales ratio) 

(4) การวางแผนเพื่อชดเชยจํานวนสนิคา้ทีข่าดหายไป (Planning retail 

reduction) จํานวนสคิา้ทีข่าดไป รวมถงึการลดราคา (Mark down) สว่นลดทีใ่หแ้ก่ลกูคา้ และ

การทีข่องในสต๊อกสญูหายไป ดงัน้ี 

 

 
 

การลดราคา หมายถงึ การตดัราคาลงเพือ่กระตุน้การขาย สว่นลดทีใ่หแ้ก่ลกูคา้

อาจหมายถงึการลดราคมใหแ้ก่ลูกคา้ พนักงาน ตลอดจนองคก์ารการกุศล และจํานวนสนิคา้ที่

ขาดหายไปจากสต๊อกจะรวมถงึการทุจรติ การแตกหกัเสยีหาย หมดอายุ และการรบัสนิคา้ขาด

จาํนวน ดงันัน้ การวางแผนเพื่อชดเชยสว่นทีข่าดไปน้ีจงึตอ้งกระทาํสาํหรบัปีงบประมาณแลว้จงึ

แตกยอ่ยออกมาเป็นรายเดอืน 

ปจัจยัทีจ่ะตอ้งพจิารณา มดีงัน้ี 

1) ประสบการณ์ 

2) ขอ้มลูเกีย่วกบัการลดราคาของรา้นอื่นทีค่ลา้ยคลงึกนั 

3) การเปลีย่นแปลงในนโยบายของรา้น 

4) สนิคา้คงเหลอืขา้มปี 

5) แนวโน้มของราคา 

6) การขาดแคลนสนิคา้ในสต๊อก 
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การใหค้วามเอาใจใสแ่ก่สนิคา้ทีข่าดหายไป นบัว่ามคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการ

วางแผนและประมาณการสนิคา้คงเหลอื 

 

(5) การวางแผนการซื้อ ประมาณการซื้อสินค้าไปจากร้าน (Planned 

purchases) ในแต่ละเดอืนอาจมวีธิคีาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 
 

(6) การวางแผนกาํไร (Planning profit margin) ในการกาํหนดงบประมาณ

สาํหรบัสนิคา้ ผูจ้ดัการหรอืเจา้ของรา้นจะตอ้งคาํนึงถงึผลกําไร และจะตอ้งตัง้ราคาโดยพจิารณา

ยอดขายค่าใช้จ่าย กําไร และจํานวนสนิค้าที่ขาดหายไปเป็นหลกั ดงันัน้ การเพิม่ราคาจาก

ตน้ทุน (Mark up) จงึเทา่กบั 

 
 

จะเห็นได้ว่า การเพิ่มราคาจากต้นทุนที่ได้จากการคํานวณข้างต้น เป็นส่วน

เฉลีย่โดยทัว่ไปของกจิการ ในทางปฏบิตั ิการตัง้ราคาสนิคา้ในแต่ละรายการจะตอ้งแตกต่างกนั

ออกไปตามลกัษณะของความตอ้งการหรอืการแขง่ขนั 

 

2.4.6.2 การควบคุมสนิคา้คงเหลอืทางดา้นปรเิมาณ 

การควบคุมปรมิาณของสนิค้าคงเหลอืเน้นที่จํานวนสนิค้าเป็นหน่วย ขอ้มูลที่

จาํเป็นเพือ่การควบคมุดา้นปรมิาณ มดีงัต่อไปน้ี 

(1) รายการสนิคา้ทีข่ายไดด้ ีและสนิคา้ทีข่ายไดไ้มด่ ี

(2) ปญัหาและโอกาสทางการตลาดทีเ่กี่ยวกบัผูบ้รโิภคในเรื่องของราคา ส ิ

แบบ ขนาด ฯลฯ 

(3) การคาํนวนหาจุดทีเ่หมาะสมของสนิคา้คงเหลอื เพื่อลดปญัหาการมสีติ

คา้มากเกนิไป 

(4) ความเก่าของสินค้าคงเหลือบางชนิดที่จะต้องลดราคาหรือใช้เพื่อ

สง่เสรมิการขาย 
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(5) การกาํหนดระยะเวลาสัง่ซือ้สนิคา้ทีเ่หมาะสม 

(6) ในกรณีทีม่รีา้นสาขาหลายรา้น ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัของสนิคา้คงเหลอื

และยอดขายของแต่ละแห่งจะช่วยใหม้กีารเคลื่อนยา้ยแลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างกนั ซึง่จะทําให้

ลดระดบัของสนิคา้คงเหลอืไดโ้ดยสว่นรวม 

 

การควบคุมสนิคา้ทางด้านปรมิาณนัน้ มหีลกัการคลา้ยคลงึกนักบัการควบคุม

สนิคา้ทาดา้นมูลค่า แต่การควบคุมสนิคา้ทางดา้นปรมิาณนัน้ จะเน้นทีป่ระเภทของสนิคา้แต่ละ

รายการจะต้องมผีู้รบัผดิชอบในการตรวจสอบสนิค้าเหล่าน้ีด้วยสายตา หรอืด้วยการนับจรงิๆ 

การตรวจดว้ยสายตาอาจทําไดด้ว้ยการใช ้Stock cards ซึง่จะแสดงประเภทและจํานวนของ

สนิค้าที่มอียู่ ประมาณสต๊อกขัน้ตํ่าจะถูกบนัทึกไว้ให้เหน็ได้ชดัเจน และพนักงานหรอืใครที่มี

หน้าทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งสัง่เพิม่เตมิเมือ่ระดบัของสนิคา้คงเหลอืลดลงถงึจุดนัน้ 

การนับสนิคา้จรงิๆ จะต้องใชก้ารนับตามกําหนดเวลาซึง่จะตรวจสอบสนิคา้ใน

มอื ยอดซือ้ ยอดขาย และความสญูหายในช่วงนัน้ๆ 

 

2.4.7 การผสมผสานวธิกีารควบคุมสนิคา้คงเหลอืทัง้ในดา้นมลูคา่และปรมิาณ 

วธีกีารควบคมุทีผ่สมผสานหลกัการทัง้สองดา้นทีจ่ะกลา่วถงึในทีน้ี่ คอื 

 

2.4.7.1 การหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอืและผลตอบแทนจากการลงทุน 

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ หมายถึง จํานวนครัง้ที่สินค้าคงเหลือเฉลี่ย

สามารถจาํหน่ายได ้การทีส่นิคา้คงเหลอืมกีารหมุนเวยีนในอตัราสงู เป็นผลมาจากสาเหตุหลาย

ประการดว้ยกนั คอื 

(1) การลงทุนในสนิคา้นัน้ไดผ้ลด ี

(2) สนิคา้ทีว่างจาํหน่ายมคีวามใหมส่ดน่าสนใจ 

(3) ความสญูเสยีอนัเกดิจากความเปลีย่นแปลงในแฟชัน่ลดลง 

(4) คา่ใชจ้่ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้คงเหลอืลดลง 

 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอือาจคาํนวณไดด้งัต่อไปน้ี 
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รา้นคา้อาจเพิม่อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืได้โดยการลดชนิดของ

สินค้าลงมาตัดรายการของสินค้าที่จําหน่ายได้ช้า หรือมีไว้จํานวนน้อย การสัง่ซื้อที่มี

ประสทิธภิาพ และการสัง่ซือ้จากตวัแทนทีเ่ชื่อถอืได ้

 

 
 

 
ไดเ้ป็น 

 
 

ผลกระทบของอตัราการหมนุเวยีนสนิคา้ต่อการลงทุน จะตอ้งไดร้บัการประเมณิ

ก่อนทีจ่ะเพิม่อตัราการหมุนเวยีนสนิคา้ เพราะการหมุนเวยีนสนิคา้ทีส่งูขึน้อาจทําใหผ้ลกําไรลด

ตํ่าลงได ้

 

2.4.7.2 ระยะเวลาในการสัง่ซือ้ 

วธิกีารหน่ึงในการควบคุมการลงทุนในสนิคา้คงเหลอื คอืการกําหนดระดบัของ

สนิคา้ทีจ่ะตอ้งสัง่ซือ้เพิม่เตมิ เรยีกว่า จุดสัง่สนิคา้เพิม่เตมิ (Reorder points) การกําหนดจุดสัง่

สนิคา้เพิม่เตมิขึน้อยูก่บัปจัจยั 3 ประการ คอื 

(1) ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการสัง่ซือ้ (Order lead time) 

(2) อตัราการขายสนิคา้ (Usage rate) 

(3) ระดบัสนิคา้คงเหลอืทีป่ลอดภยั (Safety stock) 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการสัง่ซื้อ หมายถงึ ช่วงเวลาตัง้แต่ส ัง่จนกระทัง่ได้รบัสนิคา้

เรยีบรอ้ย และพรอ้มทีจ่ะขาย อตัราการขาย หมายถงึ ยอดขายเฉลีย่ในแต่ละวนั และระดบัสนิคา้

คงเหลอืที่ปลอดภยั หมายถึง สนิค้าที่มเีผื่อไว้เพื่อป้องกนัการขาดแคลนอนัเน่ืองจากความ

ตอ้งการทีไ่มไ่ดค้าดไว ้หรอืความลา่ชา้ในการจดัสง่สนิคา้ 

การสัง่ซื้อสนิคา้เพิม่เตมิจะมคีวามจาํเป็นกต็่อเมือ่สนิคา้ในสต๊อกลดลงจนถงึจุด

สัง่สนิคา้เพิม่เตมิ ซึง่หาไดด้งัน้ี 

 
 

แต่การสัง่ซือ้โดยใชจุ้ดสัง่ซือ้ตามขา้งบน ทง้อตัราการขายสนิคา้และระยะเวลาที่

ใชใ้นการสัง่ซื้อ ควรจะต้องคงที ่แต่ในทางปฏบิตัอิาจไม่เป็นเช่นนัน้ ดงันัน้จงึตอ้งมรีะดบัสนิคา้

คงเหลอืทีป่ลอดภยัเผือ่ไวด้ว้ย ดงัน้ี 

 
 

 

2.4.7.3 ปรมิาณในการสัง่ซือ้ 

การตดัสนิใจเกีย่วกบัปรมิาณทีส่ ัง่ซือ้มผีลกระทบโดยตรงต่อจาํนวนครัง้ของการ

สัง่ซื้อ การสัง่ซื้อครัง้ละมากๆ จะลดค่าใชจ้่ายในการสัง่ซื้อ แต่จะเพิม่ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัษา 

สิง่ทีต่อ้งพจิารณากค็อื จาํนวนสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั 

จาํนวนสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั (Economic order quantity) คอื ปรมิาณสัง่ซือ้ทีจ่ะทาํ

ใหค้่าใชจ้่ายรวมของการสัง่ซื้อและการเก็บรกัษาสนิคา้คงเหลอืตํ่าที่สุด ค่าใช้จ่ายในการสัง่ซื้อ

สนิคา้ประกอบด้วย ค่าเสยีเวลาพนักงาน และเครื่องจกัร ค่าโทรศพัท์ แบบฟอร์ม และการขน

ถ่ายสนิคา้ คา่ใชจ้่ายในการเกบ็รกัษาประกอบดว้ยค่าเช่าสถานที ่การลงทุนในสนิคา้ ค่าประกนั 

ภาษ ีการหกัคา่เสือ่มราคาและความสญูเสยีดว้ยประการต่างๆ 

จากภาพ จะเหน็ไดว้่า ค่าใชจ้่ายในการสัง่ซื้อลดลง ในขณะทีป่รมิาณการสัง่ซื้อ

เพิม่เตมิและคา่ใชจ้า่ยในการเกบ็รกัษาเพิม่ขึน้เมือ่จาํนวนสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้แต่ละครัง้มจีาํนวนสงูขึน้ 
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รปูที ่2.11 แผนภาพจาํนวนสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั 

 

จากภาพดงักล่าว จะเหน็ไดว้่าจํานวนสัง่ซื้อทีป่ระหยดัในการสัง่แต่ละครัง้กค็อื

จาํนวนทีจ่ะทาํใหค้า่ใชจ้า่ยรวมลดตํ่าทีส่ดุ ในการคาํนวณปรมิาณดงักล่าวจะทาํไดด้งัน้ี 

 
ในทีน้ี่ 

D = Demand ความตอ้งการสนิคา้ในชว่งเวลานัน้ 
O = Ordering costs คา่ใชจ่้ายในการสัง่สนิคา้แต่ละครง้ 
C = Carrying costs คา่ใชจ่้ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์

ของราคาสนิคา้แต่ละหน่วยในราคาทุน 
 

2.4.8 ปจัจยัทีต่อ้งพจิารณาในการสัง่ซือ้สนิคา้ 

การสัง่ซื้อสนิคา้จําเป็นต้องกระทําในระยะเวลาอนัเหมาะสม เพื่อใหลู้กคา้ไดซ้ื้อสนิคา้ที่

ตอ้งการโดยไม่ขาดแคลน และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการป้องกนัมใิหส้นิคา้ในรา้นมปีรมิาณมาก

เกนิไป ซึง้จะทาํใหเ้สยีโอกาสในการใชเ้งนิทุนในการสัง่สนิคา้เพิม่เตมินัน้ มปีจัจยัทีต่อ้งพจิารณา 

4 ประการดว้ยกนั คอื 

2.4.8.1 ระยะเวลาที่ต้องการในการสัง่ซื้อจนกระทัง่ได้รบัสินค้า ระยะเวลา

ดงักลา่วน้ีไมเ่ท่ากนัสาํหรบัผูผ้ลติแต่ละราย หรอืสาํหรบัสนิคา้แต่ละชนิด 
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2.4.8.2 อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้ การเกบ็ขอ้มูลในการขายที่ดจีะช่วยให้

ทราบว่าสนิคา้แต่ละชนิดมอีตัราความตอ้งการในแต่ละสปัดาห ์หรอืแต่ละเดอืนเท่าใด เพือ่จะได้

กาํหนดช่วงเวลาและปรมิาณในการสัง่สนิคา้แต่ละครัง้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2.4.8.3 จํานวนเงนิที่ตอ้งการในการสัง่ซื้อสนิคา้ การสัง่ครัง้ละมากๆ ซึ่งทําให้

ไดร้บัส่วนลดนัน้ อาจตอ้งการจํานวนเงนิกอ้นใหญ่ และมคี่าเสยีโอกาสในการเกบ็สต๊อกตามมา 

ในทางตรงกนัขา้มการสัง่สนิคา้ครัง้ละน้อยชิน้อาจทาํใหต้น้ทุนต่อหน่วยสงูขึน้ แต่ค่าใชจ้่ายแต่ละ

ครัง้กจ็ะไมส่งูเกนิและไมเ่สยีคา่เกบ็รกัษามากนกั 

2.4.8.4 คา่ใชจ้่ายในการสัง่ซือ้เปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยในการเกบ็รกัษา ในการ

สัง่ซื้อแต่ละครัง้นัน้จะตอ้งมคี่าใชจ้่ายในการตดิต่อ และในการดาํเนินงานคงทีจ่าํนวนหน่ึง ไม่ว่า

จะสัง่สนิคา้ในปรมิาณมากเพยีงใดกต็าม ดงันัน้การสัง่ซื้อบ่อยๆ จงึทําใหค้่าใชจ้่ายในการสัง่ซื้อ

สงูขึน้ 

คา่ใชจ่้ายในการเกบ็รกัษานัน้ อาจประกอบดว้ยค่าเสยีโอกาสในการลงทุน การเสยีหาย

หรอืเสื่อมสภาพ ความล้าสมยั ค่าเช่าสถานที่และค่าประกนั ดงันัน้ การซื้อสนิคา้ครัง้ละมากๆ 

อาจจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสัง่ซื้อ แต่อาจจะเป็นการเพิม่ค่าใช้จ่ายในการเก็บรกัษา ผู้

ประกอบธุรกจิคา้ปลกี – ส่ง จงึตอ้งพยายามกําหนดเวลาและปรมิาณสัง่ซื้อใหพ้อเหมาะ เพื่อให้

คา่ใชจ่้ายรวมของทัง้สองดา้นตํ่าสดุและใหก้จิการไดร้บัประโยชน์สงูสดุ 

 

2.4.9 ระบบการตรวจสอบปรมิาณของสนิคา้คงคลงัและการนบัจาํนวนสนิคา้คงคลงั 

การตรวจสอบปริมาณของสินค้าคงคลังอาจใช้ระบบตรวจสอบที่เป็นปจัจุบัน ซึ่ง

ดําเนินการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา หรอืระบบตรวจสอบเป็นครัง้คราว ซึง่ดําเนินการตรวจสอบ

ในเวลาใดเวลาหน่ึง ระบบแรกทาํใหม้ขีอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้คงคลงัเป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอ สว่นระบบ

หลงัเป็นการสํารวจหาในเวลาขณะใดขณะหน่ึงซึ่งปกติทํากนัปีละครัง้หรือสองครัง้ ถึงแม้ว่า

กิจการจะใช้การตรวจสอบปริมาณสนิค้าคงคลงัอยู่ตลอดเวลาก็ตาม กิจการก็อาจตรวจสอบ

ปรมิาณแบบเป็นครัง้คราวเพือ่ยนืยนัความแน่นอนอกีครัง้กไ็ด ้

2.4.9.1 ระบบตรวจสอบทีเ่ป็นปจัจุบนั ถา้ผูค้า้ปลกี – สง่ ใชร้ะบบตรวจสอบอยู่

ตลอดเวลาเป็นปจัจุบนัก็จะทราบว่าขณะนัน้มสีนิค้าเท่าไร ในระบบน้ีหลงัจากที่ทราบปรมิาณ

สนิคา้คงคลงัแลว้ การซือ้และการขายทีเ่กดิขึน้หลงัจากนัน้จะตอ้งถกูบนัทกึทนัทีห่รอืนานกว่านัน้ 

เพื่อให้ทราบปริมาณสนิค้าที่มอียู่จริงๆ การบนัทกึการเปลี่ยนแปลงในระบบน้ี ให้บนัทึกใน

ทะเบยีนสนิคา้คงคลงัเมื่อมกีารซือ้ขายไมใ่ช่การนับสนิคา้คงคลงัจรงิๆ ระบบน้ีจงึอาจกล่าวไดว้่า

เป็นการบนัทกึปรมิาณสนิคา้คงคลงัทางทฤษฎมีากกวา่ เพราะจาํนวนสนิคา้คงคลงัอาจไม่เท่ากบั
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จาํนวนจรงิ อนัอาจเกดิขึน้จากความผดิพลาดในการลงบญัช ีและความสญูหายของสนิคา้คงคลงั

ทีอ่าจเกดิขึน้ 

2.4.9.2 ระบบตรวบสอบเป็นครัง้คราว ระบบตรวจสอบเป็นครัง้คราว เป็นการ

นับจํานวนของสนิคา้ในเวลาขณะใดขณะหน่ึง ผูค้า้ปลกี – ส่งอาจตรวจสนิคา้บ่อยเพยีงใดกไ็ด ้

แต่ส่วนมากมกัทําการตรวจสอบปีละครัง้เมื่อสิ้นสุดปีทางการบญัช ีถ้าหากผูค้า้ปลกีใช้ระบบน้ี

แบบเดยีวกจ็ะไมท่ราบวา่สนิคา้คงคลงัมจีาํนวนเทา่ใดนอกจากจะมกีารตรวจนบัสนิคา้เทา่นัน้ 

 

2.4.10 การนบัจาํนวนสนิคา้คงคลงั 

ในการตรวจสอบจะต้องใช้วิธีการนับจํานวนสนิค้า ซึ่งการนับจํานวนสนิค้าคงคลงัมี

หลายวธิ ีการเลอืกใชว้ธิใีดนัน้ขึน้อยู่กบัประเภทของกจิการ ผูค้า้ปลกีรายย่อยมกัอยู่ใกลช้ดิกบั

คลงัสนิคา้อาจใชว้ธิสีงัเกตวา่สนิคา้ใดเหลอืน้อย สนิคา้ใดขายไมอ่อก โดยอาจทาํการสงัเกตอยา่ง

สมํ่าเสมอหรอืแลว้แต่จะมคีวามจาํเป็น ฉะนัน้ ผูค้า้ปลกีรายยอ่ยจงึไม่ตอ้งใชว้ธิกีารทียุ่่งยากและ

เสยีค่าใชจ้่ายมาก ส่วนผูค้า้รายใหญ่มกัใชว้ธีกีารที่ยุ่งยากสลบัซบัซอ้น และมกัเป็นวธิทีีร่วมกบั

ขัน้ตอนอื่นของกจิกรรมการคา้ดว้ย เวลา ค่าใชจ้่าย และความถีข่องการตรวจนับเป็นตวักําหนด

วธิทีีผู่ค้า้จะเลอืกใชใ้นการนบัจาํนวนสนิคา้คงคลงั 

การนบัจาํนวนสนิคา้คงคลงัม ี4 วธิ ีดงัน้ี 

2.4.10.1 การบนัทกึโดยพนักงาน วธิบีนัทกึโดยพนักงานนัน้เป็นวธิกีาร

ควบคุมปรมิาณสนิคา้อย่างเป็นกจิลกัษณะและใชก้นัแพร่หลายทีสุ่ด ขนาดของกจิการและชนิด

ของสนิคา้ทีข่ายจะเป็นตวักําหนดว่าควรใชว้ธิน้ีีหรอืไม่ ผูใ้ชว้ธิน้ีีส่วนมากไดแ้ก่ผูค้า้ปลกีขนาด

เลก็ทีเ่หน็คณุคา่ของการควบคมุสนิคา้คงคลงัทีด่ ีแต่ไมใ่หญ่พอทีจ่ะใชว้ธิกีารยุง่ยากกวา่น้ี 

การบนัทกึสนิคา้คงคลงัทีนิ่ยมใช ้จะทาํเป็นบตัรสนิคา้(stock card) โดยสนิคา้

แต่ละรายการจะมบีตัรหน่ึงใบสําหรบับนัทกึปรมิาณ โดยจํานวนบตัรที่ใช้ต้องเพยีงพอสําหรบั

สนิคา้ทุกชนิด ทุกขนาด เช่น หากมสีนิคา้ 100 ชนิด แต่ละชนิดม ี3 ขนาด บตัรสนิคา้ก็ต้องม ี

300 ใบ การบนัทกึรายการแรกกค็อืยอดยกมาจากงวดก่อน หรอืถา้ไมม่ยีอดยกมา รายการแรก

กค็อืรายการซื้อครัง้แรกในปี เมือ่มกีารซือ้สนิคา้กล็งในช่องสนิคา้ และถา้มกีารเบกิเพือ่เตรยีมไว้

ขายกจ็ะลงช่องเบกิ และหกัยอดทีเ่หลอืไวใ้นช่องคงเหลอื ช่องคงเหลอืจะแสดงถงึสนิคา้ทีเ่หลอื

ในสต๊อก บตัรสนิคา้นิยมใชส้าํหรบัสนิคา้ในคลงัเกบ็สนิคา้ทีเ่หลอืในสต๊อก สว่นในชัน้หรอืตูม้กัใช้

วธิอีื่นๆ เพราะวา่จะเป็นภาระอยา่งมากสาํหรบัพนกังานขายหน้ารา้น สว่นมากสนิคา้หน้ารา้นซึง่

อยู่ตามตู้หรอืชัน้วางของมกันิยมใช้การบนัทกึสนิคา้เป็นรายการอยู่ในกระดาษ หรอืสมุดเล่ม

เล็กๆ แสดงยอดที่ยกมาและรบัมา ยอดที่ขายและยอดคงเหลือ กระดาษที่ลงเกี่ยวกบัสนิค้า
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คงเหลอื เรยีกว่า ทะเบยีนสนิคา้หน้ารา้น ซึง่ยอดคงเหลอืจะคํานวณเท่ากบัสนิคา้ทีน่ับไดจ้รงิๆ 

ตามตูห้รอืชัน้ ถา้ไมเ่ทา่กนักแ็สดงวา่สนิคา้ไดข้าดหายไป 

2.4.10.2 การใชเ้ครื่องเกบ็เงนิแบบธรรมดา(Cash register) เครื่องเกบ็

เงนิแบบธรรมดาบางชนิดสามารถบนัทกึวา่สนิคา้ทีข่ายนัน้มาจากแผนกใดหรอืเป็นสนิคา้ชนิดใด 

และผู้คา้สามารถใช้ขอ้มูลน้ีในการควบคุมปรมิาณสนิคา้ได้ ในร้านขายของชํา เครอืงเก็บเงนิ

แบบธรรมดาอาจแบ่งสินค้าที่นํามาชําระเงินสดออกเป็นชนิดของสินค้า เช่น ของชํา และ

ผลติภณัฑอ์ื่น ในหา้งสรรพสนิคา้ เครื่องเกบ็เงนิแบบธรรมดาจะบนัทกึว่าสนิคา้นัน้มาจกแผนก

ใด และอาจบนัทกึขอ้มลูอื่นๆ ไดอ้กีตามความตอ้งการ หลงัจากนัน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกนําไปเพือ่

วเิคราะหก์ารขาย และเพือ่การควบคุมปรมิาณสนิคา้คงคลงั ดงันัน้ การใชว้ธิน้ีีสว่นมากจงึมกัใช้

เพื่อควบคุมมูลค่าสนิคา้คงคลงั สว่นมากใชว้ควบคุมสนิคา้หน้ารา้น แต่ในคลงัเกบ็สนิคา้ไม่นิยม

ใช ้รา้นซเูปอรม์ารเ์กต็สว่นมากใชเ้ครือ่งเกบ็เงนิเป็นการบนัทกึทัง้เงนิทีไ่ดร้บัและสนิคา้ทีข่ายไป 

2.4.10.3 การใชเ้ครื่องเกบ็เงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic cash 

register) รา้นคา้ขนาดใหญ่มกัพบว่าไม่สามารถรูร้ะดบัสต๊อกอย่างปจัจุบนัทนัเวลาโดยใชว้ธิที ัง้

สองดงักล่าวขา้งตน้ได ้ผูผ้ลติเครือ่งใชส้าํนกังานจงึประดษิฐเ์ครื่องเกบ็เงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสข์ึน้ 

และเรยีกกนัทัว่ไปวา่เครือ่งบนัทกึ ณ จุดขาย หรอื Point of Sales Register (P.O.S.) 

เครื่องบนัทกึ ณ จุดขายบางชนิดเป็นเครื่องเดีย่วๆ ซึ่งจะบนัทกึขอ้มูลการขาย

ลงบนเทปเพื่อนําไปป้อนเครื่องคอมฟิวเตอร์ในภายหลัง บางชนิดก็มีสายต่อกับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องจะคํานวณระดับปริมาณสินค้าคงคลงัทันทีและจะสัง่ซื้อสินค้าโดย

อตัโนมตัเิมื่อปรมิาณสนิคา้คงคลงัลดลงถงึระดบัทีก่ําหนดไวก้่อน นอกจากนัน้เครื่องบนัทกึ ณ 

จุดขายน้ียงัอาจออกแบบใหบ้นัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัเครดติของผูซ้ือ้และอื่นๆ ได ้

2.4.10.4 การใชพ้นักงานนับ รา้นคา้จะใชพ้นกังานนับสนิคา้ทุกอยา่งแต่

ละชิ้นเป็นครัง้คราวไป เพื่อหาว่าปรมิาณสนิคา้คงคลงัทีแ่ทจ้รงิมอียู่เท่าไร ซึ่งอาจแตกต่างจาก

ปรมิาณสนิค้าคงคลงัที่ปรากฏในบญัช ีร้านค้าจําต้องปิดร้านระหว่างทําการตรวจนับปรมิาณ

สนิคา้คงคลงัหรอือาจทําการตรวจนับในเวลากลางคนืหลงัจากปิดรา้นแลว้กไ็ด ้จํานวนพนักงาน

ทีจ่ะใชใ้นการตรวจนบัอาจจะมตีัง้แต่หน่ึงคนไปจนถงึทาํงานเป็นทมี แต่โดยทัว่ไปแลว้การตรวจ

นบัทีด่คีวรใชอ้ยา่งน้อย 2 คน โดยคนหน่ึงตรวจนบั อกีคนหน่ึงบนัทกึ 

การนับปริมาณสนิค้าคงคลงัจะต้องมีการเตรียมตวัล่วงหน้าก่อนถึงเวลานับ

จรงิๆ สนิคา้ควรจดัเป็นหมวดหมู่อย่างเรยีบรอ้ยบนชัน้วางสนิคา้ และตรวจนับสนิคา้สาํรองใน

คลงัก่อน นอกจากน้ีควรมกีารใชแ้บบฟอรม์ซึง่บนัทกึชือ่สนิคา้ทกุรายการบนแบบฟอรม์ 
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2.4.11 สาเหตุของการสญูเสยีสนิคา้คงคลงัและการป้องกนัการสญูเสยี 

การสูญเสียของสินค้าคงคลังในร้านค้าต่างๆ โดยเฉลี่ยแล้วคิดเป็นประมาณ 1 

เปอรเ์ซน็ต์ของยอดขายของรา้นคา้ หรอืบางรา้นอาจมากกว่านัน้ โดยสาเหตุของการสญูเสยีอา

จะเกดิขึน้จากหลายๆ สาเหตุ ดงัน้ี 

2.4.11.1 การขโมยโดยลกูคา้เป็นปญัหาใหญ่ของรา้นคา้ทีจ่ะตอ้งประสบ

พบเจอมายาวนาน ทาํใหร้า้นคา้ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจาํนวนมากไปกบัการป้องกนัขโมย 

2.4.11.2 การขโมยโดยพนักงานเป็นการขโมยสนิค้าโดยพนักงานเอง 

ป้องกนัโดยการลดความอยากของพนักงาน คอืใหผ้ลตอบแทนพอเพยีง และลดโอกาสโดยการ

คอยสอดสอ่งตรวจตราอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.4.11.3 ความผดิพลาดของพนักงานเช่นการคดิราคาผดิ ทอนเงนิไม่

ถูกต้อง เป็นต้น สามารถลดได้ด้วยการฝึกอบรม หรอืใช้การประมวลขอ้มูลด้วยระบบ E.D.P 

(Electronic Data Processing) เขา้มาชว่ย 

2.4.11.4 การเสื่อมของสนิคา้เช่นการแตก ชํารุด ลา้สมยั เป็นตน้ การที่

สนิคา้เสื่อมราคาลง หมายถงึ สนิคา้เหล่าน้ีไม่มรีาคาเท่าทีค่ดิว่ามนัมใีนการประเมนิมูลค่าของ

สนิคา้คงคลงั กจ็ะตอ้งหกัการเสือ่มเหล่าน้ีออกจากมูลค่าในบญัชขีองสนิคา้คงคลงัเดมิ เพื่อมใิห้

เป็นการประเมณิเกนิความจรงิ 

 

2.5 แนวความคิดเก่ียวกบัราคา 

2.5.1 ความหมายของราคา 

ราคา เป็นสิง่ทีก่าํหนดมลูคา่ของผลติภณัฑใ์นรปูเงนิตรา เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่น

สนิคา้และบรกิาร ราคาของสนิคา้ชนิดหน่ึงยอ่มหมายถงึมลูค่าของสนิคา้ชนิดนัน้จํานวนหน่ึงใน

รูปของตัวเงินเสมอ หรืออาจหมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายโดยกําหนดจากมูลค่าและ

อรรถประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการใชผ้ลติภณัฑ ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อและผูข้าย

อยา่งสงูสดุ 

มูลค่า หมายถึง คุณค่า คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในสายตาและความรู้ส ึกของ

ผูบ้รโิภคแต่ละคน 

อรรถประโยชน์ คอื คุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีส่ามารถตอบสนองความต้องการ สรา้ง

ความพงึพอใจใหแ้ก่มนุษย ์

ราคาตลาด หมายถงึ ราคาทีผู่ข้ายและผูซ้ือ้ขายในช่วงเวลาหน่ึงๆ 
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2.5.2 ความสาํคญัของราคา 

2.5.2.1 ราคาทําใหเ้กดิรายไดจ้ากการขาย ตามจุดมุ่งหมายของการดําเนิน

ธุรกจิ โดยการนําราคาคูณกบัปรมิาณการขายผลติภณัฑ์ เป็นยอดขายและเมื่อลบด้วยต้นทุน

และค่าใช้จ่ายจะเป็นกําไร ดงันัน้เมื่อตัง้ราคาสูงก็มผีลต่อกําไรมากขึ้น หรอืเมื่อตัง้ราคาตํ่าก็

อาจจะมผีลต่อปรมิาณการขายมากขึน้ เป็นตน้ 

2.5.2.2 ราคาทาํใหก้จิการอยู่รอด และเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการแขง่ขนัใหไ้ดม้า

ซึง่สว่นถอืครองหรอืสว่นแบง่ทางการตลาดของกจิการกบัคูแ่ขง่ขนั 

2.5.2.3 ราคาเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดสรร

ทรพัยากรการบรหิารอื่นๆ ของกจิการและประเทศ เพราะการกําหนดราคาตลาดมผีลต่อการ

ไหลเวยีนของเงนิตรา มผีลต่อเงนิเฟ้อ เงนิฝืด และคา่ครองชพีของประชาชน 

2.5.2.4 ราคามอีิทธิพลต่อผู้ผลติในการตดัสนิใจซื้อและการลงทุนในการผลติ 

เพราะเป็นกลไกในการกําหนดทศิทางการลงทุนของระบบเศรษฐกจิแต่ละประเทศ สบืเน่ืองจาก

ราคาทาํใหเ้กดิรายไดน้ัน่เอง 

2.5.2.5 ราคาเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน เพื่อทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

การเป็นเจา้ของ และสามารถสรา้งความพงึพอใจแก่ผูซ้ือ้และผูข้าย 

 

2.5.3 วตัถุประสงคข์องการกําหนดราคา 

การกาํหนดราคาสนิคา้ มวีตัถุประสงคจ์าํแนกไดเ้ป็น 3 ขอ้ใหญ่ๆ ดงัน้ี 

2.5.3.1 วตัถุประสงคเ์พือ่แสวงหากาํไร  

จะเหน็ได้ว่าธุรกจิส่วนใหญ่จะตัง้ราคาเพื่อมุ่งหวงัใหไ้ดก้ําไร เป้าหมายกําไรที่

แต่ละกจิการตอ้งการมคีวามแตกต่างกนั ดงัน้ี 

(1) เพื่อใหไ้ดก้ําไรสงูสุด โดยธุรกจิจะเน้นทีก่ารพยายามในการทํากําไรให้

ไดสู้งสุด โดยพจิารณากําหนดราคาจากสภาวะการแข่งขนัของตลาด อตัราการหมุนเวยีนของ

สนิค้า ความยดืหยุ่นของความต้องการ และลกัษณะการจดัวางตําแหน่งผลิตภณัฑ์ในตลาด 

เพื่อใหก้จิการกําหนดราคาทีถู่กต้องและสามารถขายผลติภณัฑแ์ข่งกบัคู่แข่งขนัได ้โดยมกีําไร

ตามวตัถุประสงคท์ีกํ่าหนดไว ้

(2) เพื่อให้ได้กําไรตามที่คาดหวงัไว้ หมายถึง การกําหนดราคาเพื่อให้

ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนตามอตัราทีต่อ้งการ กจิการจะตอ้งกําหนดอตัราผลตอบแทนที่

ต้องการก่อน แล้วจึงกําหนดราคาที่จะทําให้ได้รบักําไร ณ ระดบัอตัราที่ต้องการ วิธีน้ีเป็น

แนวทางในการกําหนดราคาสาํหรบัสายผลติภณัฑท์ัง้หมด 
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(3) เพื่อให้ได้กําไร ณ ระดบัที่พอใจ ในการประกอบธุรกจิบางครัง้อาจไม่

ตอ้งการกําไรสูงสุด แต่ต้องการกําไรทีเ่พยีงพอสําหรบัการลงทุนเพิม่ในอนาคต เพราะตอ้งการ

เพิม่สว่นการครองตลาดและสรา้งความประทบัใจต่อกจิการ 

 

2.5.3.2 วตัถุประสงคเ์พือ่การสรา้งยอดขาย 

การเน้นการกําหนดราคาไปที่การสร้างยอดขายให้ได้จํานวนมากนัน้ อาจ

จาํแนกได ้ดงัน้ี 

(1) อตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขาย กจิการอาจกําหนดวตัถุประสงค์ให้

ยอดขายมอีตัราเพิม่ขึน้ตายตวัในแต่ละปี เช่น รอ้ยละ 25 หรอื 30 ต่อปี เป็นตน้ 

(2) อตัราการเจรญิเตบิโตของส่วนครองตลาด โดยทัว่ไปทีพ่บจะเป็นการ

กําหนดราคาตํ่าเพื่อการเจาะตลาดหรอืขยายตลาด ซึ่งบางครัง้กิจการต้องประสบปญัหาการ

ขาดทุนในระยะเริม่แรก แต่ต่อมาเมื่อลูกคา้เริม่รูจ้กั จงึค่อยๆ เพิม่ราคาขึน้ทลีะน้อยๆ ในระยะ

ยาวเมือ่กจิการมสีว่นครองตลาดสงูกว่าคูแ่ขง่ในตลาด กจิการจะตอ้งเน้นดา้นคุณภาพและจนิตน

ภาพของผลติภณัฑ ์

(3) การรกัษาส่วนครองตลาด ในขณะเดยีวกนักจิการกต็อ้งพยายามขยาย

ยอดขายใหไ้ดใ้นจํานวนทีเ่ท่ากบัการขยายตวัของตลาดผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีไ่ดเ้สนอขายอยู ่

เช่น กําหนดสดัส่วนครองตลาดที่จะต้องรกัษาให้ได้ร้อยละ 25 ของทุกปี นัน่หมายความว่า

จาํนวนธุรกจิจะเพิม่ขึน้เทา่ใดกต็าม แต่กจิการตอ้งรกัษาสว่นครองตลาดใหไ้ดใ้นอตัรารอ้ยละ 25 

ของทุกปี ซึ่งการรกัษาส่วนครองตลาดอาจไม่ทําใหไ้ด้กําไรสูงสุด แต่สามารถรกัษาส่วนครอง

ตลาดไดก้ถ็อืเป็นการบรรลุวตัถุประสงคข์องกจิการ 

 

2.5.3.3 วตัถุประสงคใ์นการรกัษาสถานภาพของกจิการ 

เพื่อให้กิจการมตีําแหน่งในตลาดเป็นที่พอใจ เกิดภาพพจน์ที่ดใีนสายตาของ

ผูบ้รโิภค กจิการจะตัง้ราคาโดยใชร้ะดบัราคาทีม่อียูแ่ลว้ในตลาด เพือ่รกัษาสว่นครองตลาด เพื่อ

ป้องกนัสงครามราคากบัคู่แข่งขนั เพื่อรกัษาความนิยมของลูกค้า และรกัษาระดบัราคาให้มี

เสถยีรภาพ 

 

2.5.4 วธิกีารกําหนดราคาสนิคา้ 

การกําหนดราคาสนิค้าในธุรกิจค้าปลกี-ส่งแบ่งได้เป็น 3 วธิีหลกั คอื 1. การกําหนด

ราคาโดยคํานึงถึงต้นทุน 2. การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
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อุปทาน และ 3. การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงความสัมพันธ์กับตลาดอย่างเดียว ซึ่งมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

2.5.4.1 การกําหนดราคาโดยยดึเกณฑต์น้ทุน (Cost based pricing) เป็นวธิทีี่

นิยมใชก้นั เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัการคํานวณผลการดําเนินงานตามบญัช ีและเป็นการกําหนด

ราคาทีค่รอบคลุมตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด ม ี5 วธิกีาร คอื  

(1) วธิกีารกําหนดราคาโดยบวกเพิม่จากตน้ทุน (Average cost based 

pricing) เป็นวธิกีารกาํหนดราคาโดยบวกสว่นเพิม่ หรอืกําไรต่อหน่วยจากตน้ทนุฉลีย่ ดงัสมการ 

 

 
 

(2) วิธีการกําหนดราคาโดยบวกเพิม่จากต้นทุนแปรผนัเฉลี่ย (Average 

variable cost based pricing)เป็นการกําหนดราคาโดยบวกเพิม่กําไรต่อหน่วยจากตน้ทุนแปร

ผนัเฉลีย่ตามสมการ 

 

 
 

(3) วธิกีารกําหนดราคาโดยเพิม่ตน้ทุนส่วนเพิม่ (Marginal cost based 

pricing) เป็นการกําหนดราคาโดยบวกเพิม่กาํไรต่อหน่วยจากตน้ทุนเพิม่ต่อหน่วย ตามสมการ 

 

 
 

(4) การกําหนดราคาโดยบวกเพิม่จากต้นทุนโดยพ่อค้าคนกลาง (Cost 

plus pricing by middleman) พอ่คา้คนกลางโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ ผูค้า้สง่และรา้นคา้ปลกี มกันิยม

กําหนดราคาสินค้าโดยบวกจํานวนเงินส่วนเพิ่มจากต้นทุน ซึ่งส่วนเพิม่น้ีเป็นจํานวนเงินที่

สามารถครอบคลุมคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการดาํเนินงานและมกีําไรเหลอือยู ่คาํว่า “อตัราสว่นเพิม่” 

ปกตคิํานวนจากราคาขายเสมอ ถา้คํานวณจากฐานต้นทุนเราเรยีกว่า อตัราส่วนเพิม่ทีค่ดิจาก

ตน้ทุนของพ่อคา้คนกลาง สามารถเหน็อตัราส่วนเพิม่ที่แสดงเป็นอตัราทีค่ดิจากราคาขายในแต่

ละชอ่งทางเสมอ 

(5) การวเิคราะหจุ์ดคุม้ทุน (Break-even point analysis) ถอืว่าเป็นวธิหีน่ึง

ของการกําหนดราคาโดยอาศยัต้นทุนเป็นเกณฑ์ เพราะในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนต้องอาศยั
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ตน้ทุนรวม แต่ถงึอยา่งไรการวเิคราะห์จุดคุม้ทุนตอ้งนํารายไดเ้ขา้มาวเิคราะหป์ระกอบดว้ย ซึ่ง

การใชร้ายไดน้ัน้เกีย่วขอ้งกบัความตอ้งการซือ้หรอือุปสงค ์

 

จุดคุม้ทุน (Break-even point)หมายถงึ จุดทีแ่สดงถงึปรมิาณการผลติเพือ่ขาย

ทีท่าํใหร้ายไดร้วมเทา่กบัตน้ทุนรวม ณ จุดคุม้ทุนน้ี กจิการเท่าทุนกลา่วคอืไมม่กํีาไรหรอืขาดทุน 

ดงันัน้ปริมาณการผลิตเพื่อขายที่คุ ้มทุนคือปริมาณที่ทําให้รายได้รวมเท่ากบัต้นทุนรวม เรา

สามารถหาจุดคุม้ทุนไดด้งันี้ 

 

 
 

2.5.4.2 การกําหนดราคาโดยพิจารณาจากความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ

อุปทาน (Price based on a balance between demand and supply)เป็นการกําหนดราคาทีท่าํ

ให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กบัต้นทุนต่อหน่วยที่ทําให้เกิดกําไรสูงสุด ซึ่งเป็นวิธีการ

กําหนดราคาในทางเศรษศาสตร์ วธิน้ีีเหมาะกบัรา้นคา้ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อต้องการกําไรสูงสุด 

หรอืรา้นคา้ทีม่วีตัถุประสงคอ์ื่นกอ้าจใชว้ธิน้ีีไดเ้พื่อนําไปเปรยีบเทยีบกบัการกําหนดราคาวธิอีื่น 

การกาํหนดราคาวธิน้ีีตอ้งวเิคราะหด์า้นอุปสงค ์(รายได)้ และดา้นอุปทาน (ตน้ทุนของผูผ้ลติ) ซึง่

ตอ้งเขา้ใจโครางสรา้งดา้นอุปสงค ์(ประกอบดว้ย รายไดเ้ฉลีย่ รายไดร้วม และรายไดส้่วนเพิม่) 

และโครงสรา้งดา้นตน้ทุน (เฉพาะตน้ทุนเฉลีย่ ตน้ทุนผนัแปรเฉลีย่ และตน้ทุนสว่นเพิม่) อุปสงค ์

ในทีน้ี่คอือุปสงคข์องผูซ้ือ้ทีม่ตี่อสนิคา้ของผูข้ายรายหน่ึงหรอืตราหน่ึง 

2.5.4.3 การกําหนดราคาโดยพจิารณาความสมัพนัธก์บัตลาดอยา่งเดยีว (Price 

set in relation market alone) เป็นการกําหนดราคาโดยการนําเอาราคาของคูแ่ขง่ขนัมาใชเ้ป็น

แนวทางในการกําหนดราคา ซึ่งเป็นการพจิารณาถงึการยอมรบัของผูบ้รโิภคที่มตี่อราคาของ

บรษิทัดว้ย วธิกีารกําหนดราคาแบบน้ีม ี3 แบบ คอื การกําหนดราคาเพื่อเผชญิการแขง่ขนั การ

กาํหนดราคาตํ่ากวา่คูแ่ขง่ขนั และการกําหนดราคาสงูกว่าคูแ่ขง่ขนั ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

(1) การกําหนดราคาเพือ่เผชญิการแขง่ขนั (Pricing to meet competition)

เป็นการกําหนดราคาผลติภณัฑ์ให้เท่ากบัราคาคู่แข่งขนั ซึ่งเป็นราคาที่ขายในทอ้งตลาด การ

กําหนดราคแบบน้ีใช้กรณี (1) ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจไม่ได้แตกต่างจากคู่แข่งขันเลย (2) 

ผลติภณัฑน์ัน้มกีารแขง่ขนัมาก เช่น ตลาดทีม่กีารแขง่ขนักนัอยา่งสมบรูณ์ (3) เป็นผลติภณัฑท์ี่
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ตลาดมีผู้ขายน้อยราย ผู้ผลิตจึงสามารถรวมตวักันในการกําหนดราคาเท่ากันเพื่อป้องกัน

สงครามราคา (4) ในกรณีที่ผู้บรโิภคทราบดวี่าผลติภณัฑ์นัน้มรีาคาที่ขายกนัในตลาดเท่าใด 

ธุรกจิจงึตอ้งขายผลติภณัฑข์องตนใหเ้ทา่กบัราคาในทอ้งตลาด 

(2) การกําหนดราคาตํ่ากว่าคู่แขง่ขนั (Pricing below competition level) 

เป็นการกําหนดราคาใหต้่ากวา่ราคาตลาด หรอืราคาของคูแ่ขง่ในตลาด ใชก้นัมากสาํหรบัรา้นคา้

ปลกีทีข่ายของถูก ซึง่ไม่เน้นบรกิารโดยยดึหลกัว่าบวกส่วนเพิม่ (mark up)ตํ่า เพราะตอ้งการ

ขายใหไ้ดใ้นปรมิาณทีม่าก หรอืพยายามลดคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 

(3) การกําหนดราคาสงูกว่าคูแ่ขง่ขนั (Pricing above competition level) 

เป็นการกําหนดราคาขายของผลติภณัฑใ์หส้งูกวา่ราคาตลาดหรอืราคาของคูแ่ขง่ขนั สว่นใหญ่ใช้

กบัสนิคา้ทีม่ลีกัษณะเด่นหรอืแตกต่างจากของคู่แข่งขนั ซึง่ผูข้ายตอ้งการสรา้งความภาคภูมใิจ

ใหก้บัผูบ้รโิภค หรอืกรณทีีผู่ข้ายมชีื่อเสยีงดเีป็นทีย่อมรบัของตลาดอยูแ่ลว้ เช่น เสือ้ผา้แฟชัน่ชัน้

นํา อญัมนี เครือ่งประดบั เป็นตน้ 

 

2.6 แนวความคิดเก่ียวกบัฐานข้อมลู 

ในการดาํเนินกจิการรา้นคา้ปลกี - สง่ ในปจัจุบนั พบว่ามขีอ้มลูจาํนวนมากมายทีเ่กดิขึน้

ระหว่างการดําเนินงาน  เช่น  ขอ้มลูดา้นราคา  ขอ้มูลการยมืคนืสนิคา้  ขอ้มลูสนิคา้คงคลงั  ซึง่

การจะจดจําข้อมูลเหล่าน้ีให้ได้ทัง้หมดย่อมเป็นสิง่ที่ทําได้ค่อนข้างยาก และอาจเกิดความ

ผดิพลาดขึน้ได้ในระหว่างการดําเนินงาน  ดงันัน้  การมองหาวธิทีี่จะมาช่วยจดัการกบัขอ้มูล

ต่างๆ เหลา่น้ีวธิหีน่ึงกค็อืการนําระบบจดัการฐานขอ้มลูเขา้มาใช ้ ซึง่ในบทนี้จะกล่าวถงึหลกัการ

ออกแบบระบบฐานขอ้มลูซึง่เป็นสว่นสาํคญัทีส่ดุเรือ่งหน่ึงสาํหรบัการออกแบบระบบในครัง้น้ี 

2.6.1 ความหมายของระบบฐานขอ้มลู 

[3] ระบบฐานขอ้มลู (Database Management System: DBMS) คอื โปรแกรมทีใ่ชเ้ป็น

เครือ่งมอืในการจดัการฐานขอ้มลู ซึง่ระบบฐานขอ้มลูจะประกอบดว้ยฟงัก์ชัน่หน้าทีต่่างๆ ในการ

จดัการกบัขอ้มูล รวมทัง้ภาษาที่ใช้ทํางานกบัข้อมูล ระบบฐานขอ้มูลจะเป็นตวักลางระหว่าง

ฐานขอ้มลูกบัผูใ้ชโ้ดยจะทาํหน้าทีส่รา้ง เรยีกใช ้และปรบัปรุงขอ้มลู 
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รปูที ่2.12 แสดงโครงสรา้งการทาํงานระบบฐานขอ้มลู (Database System) 

 

2.6.2 การออกแบบฐานขอ้มลู (Database Design) 

เครื่องมือสําหรับออกแบบฐานข้อมูล  คือ   แบบจําลองข้อมูลระดับสูง  (Entity 

Relationships Diagram-ER) ซึ่งเป็นแบบจําลองขอ้มูลทีเ่ป็นแผนภาพแสดงความสมัพนัธ์

ระหว่างเอนตติี้และแอตทรบิวิต์   และต้องนํามาทํานอร์มลัไลเซชัน่ปรบัปรุงใหเ้ป็นบรรทดัฐาน

เพือ่ความถกูตอ้งของขอ้มลู  เมือ่มกีารปรบัขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั 

 

2.6.3 แผนภาพเอนตติี-้รเีลชัน่ชปิ (Entity Relationship Diagram)                   

ระบบฐานขอ้มลูทีใ่ชก้นัอยูใ่นปจัจุบนัคอื ฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์(Relational Database)   
และฐานขอ้มลูเชงิวตัถุ (Object- Oriented Database) และแบบผสมของฐานขอ้มลูเชงิวตัถุ-
สมัพนัธ ์(Hybrid object-relational DBMS) การออกแบบฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์จะเกีย่วขอ้งกบั
เอนตติี้ (entity) แอตทรบิวิต์ (attribute) และความสมัพนัธ์ของเอนตติี้ (entity relationships)  
ตวัแบบจาํลองขอ้มลู (data model) ทีใ่ช ้คอื ออีาร ์ 

การออกแบบฐานขอ้มูลโดยอีอาร์จะแสดงแบบจําลองขอ้มูลซึ่งแสดงให้เห็นในระดบั

แนวคดิ (conceptual design)  คอืเอนตติีแ้ละแอตทรบิวิต ์และขอ้มลูเหล่านัน้มคีวามสมัพนัธ์กนั

อยา่งไร โดยในขัน้วเิคราะหย์งัไมไ่ดค้าํนึงถงึความซํ้าซอ้นของขอ้มลู 

ออีาร ์(ER) เป็นเครื่องมอืแบบจําลองขอ้มลูจะประกอบดว้ย  entity,  attribute และ

relationship  
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Entity แบง่ออกเป็น      

 Regular  Entity 
 Weak  Entity 

Attribute ไดแ้ก่     
 simple attribute  คอื  คา่แบง่ยอ่ยอกีไมไ่ด ้ เช่น  “sex”   
 composite attribute  คอื  คา่แบง่ไดอ้กี เชน่ “name” เป็น  

“Fname + Lname” 
 identifier/key     คอื  คา่แบ่งไมซ่ํ้ากนัถกูใชใ้หเ้ป็นคยี ์
 candidate – keys  คอืแอตทรบิวิตท์ีส่ามารถเป็นคยีไ์ด ้อาจใชไ้ด้

มากกวา่ 1 attribute 
 primary keys  คอื  candidate key  ทีใ่ชเ้ป็นคยีห์ลกั 
 foreign keys   คอื  ค่าทีส่ามารถระบุค่าของ  primary key ของอกี  

เอนตติีห้น่ึง 
 single – valued attribute  คอื  ค่าของแอตทรบิวิตม์คี่าเดยีว เช่น 

“salary” 
 multi – valued attribute  คอื  คา่ของแอตทรบิวิตม์ไีดห้ลายคา่  เช่น  

พนักงาน 1 คน มีระดบัการศึกษาได้หลายระดับ  เป็นกลุ่มข้อมูล

ซํ้าซอ้น เป็นตน้ 

 derived – attribute  คอื  คา่ทีไ่ดม้าจากการนําเอาคา่ของแอตทรบิวิต์

อื่นมาคาํนวณ ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงทุกครัง้  เช่น  “total – sal” 

  

 
 

รปูที ่2.13 แสดงตวัอยา่งแอตทรบิวิตแ์ต่ละประเภท 
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Relationship เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างเอนตติี้ทีม่กีารเชื่อมโยงขอ้มลูซึง่กนั

และกนั ซึง่สามารถแบง่ประเภทความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี 

 

   

 

 

 One – to – one  แสดงความสมัพนัธแ์บบหน่ึงต่อหน่ึง  เช่น  1 ลกูคา้ 

มบีญัชไีด ้1 บญัช ี 

 

 

 

 One – to – many  แสดงความสมัพนัธแ์บบหน่ึงต่อหลาย  เช่น  

ลกูคา้   1 คนมบีญัชไีดห้ลายบญัช ีแต่ละบญัชมีเีจา้ของไดค้นเดยีว 

 

  

      

 

 Many – to – many  แสดงความสมัพนัธแ์บบหลายต่อหลาย  เช่น  
ลูกคา้ 1 คน มไีดห้ลายบญัช ี และแต่ละบญัชสีามารถมไีดห้ลาย
เจา้ของ 
 

2.6.4 การทาํขอ้มลูใหเ้ป็นบรรทดัฐาน (normalization) 
ขอ้มูลที่ได้จากตวัแบบจําลองขอ้มูลอีอาร์ดี จะนํามากําหนดเป็นตารางความสมัพนัธ ์

(relational table) หรอืเรยีกว่า รเีลชนั  หลกัการบรรทดัฐานหรอืการนอรม์ลัไลเซชนั คอืขจดั
ความสมัพนัธซ์ํ้าซอ้นของขอ้มลูจากแบบกลุม่ใหอ้ยูใ่นแบบเดีย่วใหม้ากทีส่ดุ    

 
 
 
 
 
 

customer accountBelong_

To

1 1 

customer  account Belong_

To

1 M 

customer  account Belong_

To

M N 
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ตวัอยา่ง  ความตอ้งการสารสนเทศรายงานผลการศกึษา 
รายงานการศึกษา 

     ภาคการศึกษาที ่ 1/25XX   วนัที ่ dd/mm/yy 

รหสันกัศึกษา  :  49700012345    วิชาเอก :  ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 

ช่ือนกัศึกษา  :     วิน   มีชยั 

รหสัวิชา ช่ือวิชา อาจารย ์ หอ้งบรรยาย เกรด 

204201 

204308 

204216 

IS II       (ระบบสารสนเทศ 2) 

ISM  (การจดัการระบบสารสนเทศ) 

Media  (การจดัการส่ือ) 

           พอน 

           โชค 

               พอน 

B2103 

B1128 

B2101 

A 

B 

C 

  
จากรายงานตอ้งการขอ้มลูทีต่อ้งใชส้าํหรบัแสดงผลรายงานจะประกอบดว้ย  8  แอททริ

บวิต ์ไดแ้ก่  รหสันกัศกึษา, ชือ่นกัศกึษา,  วชิาเอก , รหสัวชิา,  ชื่อวชิา, ชือ่อาจารย,์ รหสัหอ้ง, 
เกรด 

 
แสดงชดุขอ้มลู                         

รหสั
นกัศึกษา 

ช่ือ
นกัศึกษา 

วิชาเอก รหสัวิชา ช่ือวิชา ช่ือ
อาจารย ์

รหสัหอ้ง เกรด 

B4870001 หน่ึง IC 204201 IS II พอน B2103 B 

   204216 Media พอน B2101 C 

B4871239 วิน MIS 204201 IS II พอน B2103 A 

   204308 ISM โชค B1128 B 

   204216 Media พอน B2101 C 

B4873333 อร IS 204201 IS II พอน B2103 C 

   204314 Lib. Auto. โชค B1114 A 

  
พจิารณาโครงร่างขอ้มลู ประกอบดว้ย เอนตติี้อาจารย ์ เอนตติี้นักศกึษา  เอนตติี้วชิา 

ความสมัพนัธ ์คอื อาจารยส์อน  นกัศกึษาลงทะเบยีน 
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 ตวัอยา่งแบบจาํลองขอ้มลูระดบัสงู (Entity Relationship Diagram)  แสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างเอนตติี ้

 

 
รปูที ่2.14 ตวัอยา่งแบบจาํลองขอ้มลูระดบัสงู 

 

ระบบโครงสรา้งขอ้มลูพจิารณาได ้ดงัน้ี คอื ตารางหรอืเอนตติี ้ เป็นหน่วยทีใ่ชจ้ดัเกบ็ชุด
ขอ้มลูในระบบ  อาจมไีดห้ลายตารางหรอืขึน้อยูก่บัความสมัพนัธข์องรายการขอ้มลูทีป่ระกอบขึน้
เป็นระเบียนข้อมูล (เร็คคอร์ด)  และตารางความสมัพนัธ์ระหว่างตารางซึ่งเรียกว่ารีเลชัน 
(relation) 

แอทริบิวท์หรือรายการขอ้มูลที่อยู่ในรีเลชนัอาจมีลกัษณะเหมอืนกนัหรือซํ้ากนั  ซึ่ง
จะตอ้งแกไ้ขโดยการสรา้งรเีลชนัใหม ่ เช่น  นกัศกึษา 1 คน  สามารถเรยีนไดห้ลายวชิา 

การสรา้งคยี ์(key)  เพือ่ระบุความสมัพนัธข์องรเีลชนั  มหีลกัดงัน้ี 
- คยีห์ลกั (primary key / unique key)   เป็นแอตทรบิวิตข์องระเบยีนขอ้มลูทีม่ี
ลกัษณะขอ้มูลทีม่ลีกัษณะเด่นเฉพาะตวัทีใ่ชส้าํหรบัอา้งองิ เช่น รหสันกัศกึษา จะมี
คา่เฉพาะตวัคา่เดยีวเพือ่ใชอ้า้งองิว่าเป็นระบยีนของนกัศกึษาคนไหน 
- คยีน์อก (foreign key) เป็นแอทรบิวิทท์ีก่ําหนดความสมัพนัธก์บัรเีลชนัอื่นและจะ
กลายเป็นคยีห์ลกัของรเีลชนันัน้ เช่น รหสัวชิาเป็นคยีน์อกใชร้ะบุความสมัพนัธ์กบั
รเีลชนัทีเ่กบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัวชิาทีเ่ปิดสอนได ้
- คยีอ์ื่น ๆ เช่น คยีร์อง (secondary key) เป็นแอตทรบิวิต์ทีช่่วยใหก้ารเรยีกใช้
ขอ้มูลเป็นไปไดส้ะดวกรวดเรว็และชดัเจน เช่น กําหนดชื่อนักศกึษาเป็นคยี์รองใน
การเรยีกใชข้อ้มลู 
 

อาจารย ์ สอน นกัศึกษา 

ลงทะเบียน 

วิชา 

N 

M 

M 1 
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 การนอร์มลัไลเซชนั  เป็นกระบวนการนํารเีลชนัมาแตกใหอ้ยู่ในรูปแบบบรรทดัฐานที่
เหมาะสม (normal form) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่   

(1) ลดความซํ้าซอ้นของขอ้มลู เมือ่ลดความซํ้าซอ้นกท็าํใหล้ดเน้ือหาทีใ่ชใ้นการ

จดัเกบ็ขอ้มลู 

(2) ลดปญัหาความไม่ถูกต้องของขอ้มูล เมื่อขอ้มูลไม่เกดิความซํ้าซ้อนทําให้

การปรบัปรุงขอ้มลูสามารถทาํไดจ้ากแหล่งขอ้มลูเพยีงแหล่งเดยีว ทาํใหช้่วยลดความผดิพลาดที่

อาจเกดิจากการปรบัปรุงขอ้มลู (update anomalies) ซึ่งประกอบดว้ย ขอ้ผดิพลาดจากการ

เพิม่เตมิขอ้มลู (insertion anomalies) การลบขอ้มลู (deletion anomalies) และการปรบัแก้

ขอ้มลู (modification anomalies) 

การนอรม์ลัไลเซชัน่มไีดถ้งี 5 ระดบั  ในระดบัที ่3 กจ็ดัวา่เพยีงพอ 

1) 1NF  -  กําจดักลุ่มของขอ้มลูทีม่คีวามซํ้าซอ้น  (repeating 
group) 

2) 2NF  -  กําจดั  part key dependency/partial dependency  
(การขึน้ต่อกนับางสว่น) 

3) 3NF  -  กาํจดั  transitive dependency 
สําหรับขัน้ที่ 4  และ 5  เป็นนอร์มัลไลเซชัน่แบบ  Boyce-Codd  

Normal  Form (BCNF) 

 
 

รปูที ่2.15 การนอรม์ลัไลเซชนั 
 

ระบบโครงสรา้งขอ้มลูพจิารณาไดด้งัน้ี  รายการขอ้มลูทีย่งัไมไ่ดท้าํการนอรม์ลัไลเซชัน่
จะประกอบดว้ยหน่วยทีใ่ชจ้ดัเกบ็ชุดขอ้มูลในระบบใหช้ื่อว่า  รเีลชนันักศกึษา (รหสันักศกึษา , 
ชือ่นกัศกึษา , วชิาเอก , รหสัวชิา, ชือ่วชิา , ชือ่อาจารย ์, รหสัหอ้ง , เกรด) 

ขั้นตอน 

unnormalized 

      1NF 

      2NF 

3NF 

( กิตติ ภกัดีวฒันะกลุและพนิดา พานิชกลุ 2546 : 327-337; 

Kendall และ Kendall 2006: 598) 

กาํจดั  repeating  group 

กาํจดั  part key / partial dependency 

กาํจดั transitive  dependency 
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 การทาํนอรม์ลัไลเซชัน่ ขัน้ที ่1   (1NF- First Normal Form) 

 - นํารายการขอ้มลูทีซ่ํ้าซอ้นไปสรา้งรเีลชนัใหม ่
 - นําคยีห์ลกัของรเีลชนัเดมิไปดว้ย 

 - กาํหนดคยีห์ลกัของรเีลชัน่ใหมต่ามความสมัพนัธข์องระเบยีนจากรเีลชัน่นกัศกึษา 
 - รหสันกัศกึษา 1 คน มชีือ่นกัศกึษาได ้1 และวชิาเอกได ้1 และใชเ้ป็นคยีห์ลกั 
 - รหสันกัศกึษา 1 คน สามารถเรยีนได ้M รหสัวชิา ดงันัน้ รหสัวชิาจงึเป็นกลุ่มขอ้มลูที่
ซ้ําซ้อนต้องนําไปสร้างรเีลชัน่ใหม่และกําหนดคยี์ใหม่ เมื่อเสร็จนอร์มลัไลเซชนัขัน้ที่ 1 จะได้
รเีลชัน่ดงัน้ี 
 รเีลชัน่นกัศกึษา (รหสันกัศกึษา , ชื่อนกัศกึษา , วชิาเอก) 
 รเีลชัน่นกัศกึษา_วชิาเรยีน  (รหสันกัศกึษา, รหสัวชิา, ชือ่วชิา, ชือ่อาจารย,์ รหสัหอ้ง, 

เกรด) ใชร้เีลชัน่นกัศกึษา_ วชิาเรยีน  ไปทาํนอรม์ลัไลเซชัน่ ขัน้ที ่2   

 การทาํนอรม์ลัไลเซชัน่ ขัน้ที ่2  (2NF- Second Normal Form) 
 - นํารายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคยีห์ลกัในรเีลชัน่ไปสรา้งรเีลชัน่ใหม ่
 - นําคยีห์ลกัของรเีลชัน่เดมิไปดว้ย 
 - กําหนดคยีห์ลกัของรเีลชัน่ใหม่ จากรเีลชัน่นักศกึษา – วชิาเรยีน ทีต่อ้งนําไปสรา้ง
รเีลชัน่ใหมใ่หช้ื่อรเีลชัน่การลงทะเบยีน 

 - รหสันกัศกึษา 1 คน เมือ่ลงทะเบยีนเรยีน 1 วชิา จะมไีด ้1 เกรด 
 - ขอ้มลูทีเ่หลอื นําไปสรา้งรเีลชนัใหม ่ซึง่ไดแ้ก่ ชื่อวชิา, ชื่ออาจารย,์ รหสัหอ้ง พรอ้ม
กาํหนดคยีห์ลกั จะไดร้เีลชนัดงัน้ี 
 รเีลชัน่การลงทะเบยีน (รหสันกัศกึษา  , รหสัวชิา ,  เกรด) 

รเีลชัน่วชิา_ผูส้อน_หอ้งบรรยาย (รหสัวชิา , ชือ่วชิา , ชื่ออาจารย ์, รหสัหอ้ง)          
ใชร้เีลชัน่วชิา_ ผูส้อน_หอ้งบรรยาย  ไปทาํนอรม์ลัไลเซชนั ขัน้ที ่3   

 

 การทาํนอรม์ลัไลเซชัน่ ขัน้ที ่3  (3NF - Third Normal Form)  
 - นํารายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคยีห์ลกัและรายการขอ้มลูอืน่ ๆ ไปสรา้งรเีลชนัใหม ่

 - กาํหนดคยีห์ลกัในรเีลชนัใหม ่
 - กําหนดคยีห์ลกัรเีลชนัใหม่ ใหเ้ป็นคยีน์อกของรเีลชนัเดมิ เพื่อใหเ้ชื่อมโยงระหว่าง

รเีลชัน่จากรเีลชนัวชิา_ผูส้อน_หอ้งบรรยาย ทีต่อ้งนําไปสรา้งรเีลชัน่ใหม ่

 - รหสัวชิา 1 จะมชีื่อวชิาได ้1 และสมัพนัธก์บัชื่ออาจารย ์

 - ขอ้มลูทีเ่หลอื รหสัหอ้ง 

 - ใชช้ื่ออาจารยเ์ป็นคยีเ์พือ่เชื่อมโยงระหว่างรเีลชนั   จะไดร้เีลชนัดงัน้ี 

รเีลชนัรายวชิา (รหสัวชิา , ชือ่วชิา ,  ชื่ออาจารย)์ 
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รเีลชนัอาจารย ์(ชื่ออาจารย ์, รหสัหอ้ง) 

 
เมื่อจบนอร์มลัไลเซชัน่ขัน้ที่ 3 แล้วจะได้รายการขอ้มูลหรอืแอตทรบิวิต์แต่ละรายการ

เป็นอสิระต่อกนั  เมือ่มกีารแทรกขอ้มลูเพิม่เตมิ  ลบทิง้  หรอืทาํการปรบัเปลีย่นคา่ในรายการใด
รายการหน่ึง  กจ็ะไมท่าํใหข้อ้มลูผดิปกต ิ กลา่วคอื  มขีอ้มลูชนิดเดยีวกนัในหลายแหง่จะถกูตอ้ง
ตรงกนั  ถา้หากวา่ขอ้มลูยงัผดิปกตอิกีกต็อ้งจดัทาํนอรม์ลัไลเซชนัในขัน้ที ่4  ขัน้ที ่5 ต่อไป 

จุดทีย่อมใหม้กีารซํ้าซอ้นกนัไดค้อื คยีห์ลกัและคยีน์อก  เพราะตอ้งใชร้ะบุระเบยีนขอ้มลู
และเชื่อมโยงรเีลชัน่เขา้ด้วยกนั  เมื่อจบนอร์มลัไลเซชัน่ขัน้ที่ 3  แล้วจะได้รเีลชัน่หรอืตาราง
พรอ้มแอตทรบิวิตร์วม 4 รเีลชัน่ 

 

การลงทะเบียน 
รหสันกัศกึษา 

รหสัวชิา 

เกรด 

นักศึกษา 
รหสันกัศกึษา 

ชือ่นกัศกึษา  

วชิาเอก 

 

รายวิชา 
รหสัวชิา 

ชือ่วชิา 

ชือ่อาจารย ์

อาจารย ์
ชือ่อาจารย ์

รหสัหอ้ง 

 

รปูที ่2.16 แสดงตวัอยา่งเอนตติีแ้ละแอตทรบิวิตด์า้นการลงทะเบยีนเรยีน 
 

 ระดบัที ่ 1  พจิารณาความสมัพนัธแ์บบเดีย่ว  นกัศกึษา  1 คน มไีด ้ 1 วชิาเอก จะได้
รเีลชัน่นกัศกึษา 
(1 )   รเีลชัน่นกัศกึษา 

รหสั

นกัศกึษา 

ชือ่นกัศกึษา วชิาเอก 

    

 

(2)   รเีลชัน่นกัศกึษา – วชิาเรยีน      ยงัมคีวามสมัพนัธแ์บบกลุม่ของแอตทรบิวิตบ์างตวัอยู ่
รหสันกัศกึษา รหสัวชิา ชื่อวชิา ชือ่อาจารย ์ รหสัหอ้ง เกรด 
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 ระดบัที ่ 2 จากรเีลชัน่ (2) จดัความสมัพนัธแ์บบเดีย่วได ้นกัศกึษา  1 คน เรยีนวชิา  มี
ได ้1 เกรด จะไดต้าราง  (3) 
(3)   รเีลชัน่การลงทะเบยีน 
รหสันกัศกึษา รหสัวชิา เกรด 
   

 

(4)   รเีลชัน่วชิา_ผูส้อน_หอ้งบรรยาย        ยงัมคีวามสมัพนัธแ์บบกลุ่มของแอตทรบิวิต์บางตวั
อยู ่

รหสัวชิา ชือ่วชิา ชือ่อาจารย ์ รหสัหอ้ง 

    

 
 ระดบัที ่ 3 จากรเีลชัน่ (4)   วชิา 1 วชิา มไีด ้1 ชื่อ จะไดต้าราง (5) และ (6) 

(5)   รเีลชัน่รายวชิา 
รหสัวชิา ชือ่วชิา ชือ่อาจารย ์

   

(6)  รเีลชัน่อาจารย ์
ชือ่อาจารย ์ รหสัหอ้ง 

  

 
เมื่อจบการนอร์มลัไลซ์ระดบัที ่3 จะไดร้ายการขอ้มูลแต่ละรายการเป็นอสิระต่อกนั คอื   

แอตทรบิวิต ์จะมคี่า 1 ค่า  ระบบฐานขอ้มลูขา้งตน้จะประกอบดว้ย 4 เอนทติ ี เขยีนเป็นรปูของ

ทพัเพลิ (tuple)ไดแ้ก่  

 รเีลชัน่  (1) รเีลชัน่นกัศกึษา (รหสันักศึกษา, ชือ่นกัศกึษา, วชิาเอก) 

 รเีลชัน่  (3) รเีลชัน่การลงทะเบยีน(รหสันักศึกษา, รหสัวิชา, เกรด) 

 รเีลชัน่  (5) รเีลชัน่รายวชิา(รหสัวิชา, ชือ่วชิา, ชือ่อาจารย ์) 

 รเีลชัน่  (6) รเีลชัน่อาจารย(์ชือ่อาจารย,์ รหสัหอ้ง ) 

ความสมัพนัธ์ที่ใชเ้ชื่อมโยง คอื คยีห์ลกั (primary key) ใชข้ดีเสน้ใต ้และคยีน์อก 

(foreign key) ใชจุ้ดประ ซึง่ใชเ้ชื่อมโยงและจะเป็นคยีห์ลกัของอกีรเีลชัน่หน่ึง 

 รเีลชัน่  (1)                     คยีห์ลกั คอื รหสันักศึกษา 

 รเีลชัน่  (3)                     คยีห์ลกั คอื รหสันักศึกษา    คยีน์อก คอื รหสัวิชา 

 รเีลชัน่  (5)                     คยีห์ลกั  คอื รหสัวิชา          คยีน์อก คอื  ชือ่อาจารย ์

 รเีลชัน่  (6)                         คยีห์ลกั  คอื  ชือ่อาจารย ์
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code) และการเกบ็ขอ้มลูสนิคา้ลงฐานขอ้มลูในคอมพวิเตอรใ์นลกัษณะของรา้นสะดวกซือ้ หรอื

การใชเ้ทคโนโลยอีืน่ใดในการช่วยจดัการขอ้มลูสนิคา้ภายในรา้น การทีล่กูคา้จะทราบราคาสนิคา้

กจ็ะตอ้งถามจากพอ่คา้ ซึง่ราคาสนิคา้ภายในรา้นเกอืบทัง้หมดใชว้ธิกีารจาํเป็นหลกัทัง้ราคาขาย

ปลกีและสง่ ทัง้ขายยกแพ๊คและแยกชิน้ มกีารใชอ้กัษรจนีเขยีนเป็นรหสัช่วยบอกราคาสาํหรบั

สนิคา้บา้งเป็นบางรายการ นอกเหนือจากน้ี หากจาํราคาไมไ่ดก้จ็ะตอ้งเปิดหาราคาตน้ทนุจากใบ

สง่สนิคา้แลว้จงึมาคาํนวณราคาขายอกีทหีน่ึง การขายหากขายสง่สนิคา้หลายชิน้จะมกีารทาํบลิ

รายการสนิคา้พรอ้มคาํนวณราคาสนิคา้ แต่หากขายปลกีจาํนวนเลก็น้อยจะไมท่าํ โดยทีท่ ัง้สอง

กรณีไมม่กีารเกบ็ขอ้มลูการขายว่าขายสนิคา้ใดไปเทา่ไร 

การสัง่ซือ้สนิคา้ใชว้ธิกีารโทรสัง่ หรอืสัง่กบัพนกังานขายของบรษิทัคูค่า้ทีม่าจดรายการ

สัง่ซือ้ถงึทีร่า้น โดยการทีจ่ะสัง่สนิคา้ตวัใดจาํนวนเทา่ไรเจา้ของรา้นจะใชก้ารเดนิตรวจนบัสนิคา้

ในรา้นอยา่งหยาบๆ แลว้ประมาณจาํนวนทีจ่ะสัง่โดยอาศยัประสบการณ์เป็นหลกั ประกอบกบั

ขอ้มลูราคา สว่นลด หรอืโปรโมชัน่ต่างๆ เป็นตน้ ซึง่โดยสว่นมากจะไมไ่ดท้าํการบนัทกึไวว้่าสัง่

สนิคา้ใดไปเทา่ไร มกัใชก้ารจดจาํเป็นหลกั หรอือาจมกีารจดบนัทกึบา้งอยา่งยอ่ๆ ไมเ่ป็น

ระเบยีบแบบแผน 

กรณีทีส่นิคา้ในรา้นมไีมพ่อความตอ้งการของลกูคา้ ทางรา้นจะใชก้ารยมืเอาจากรา้นคา้

อื่นๆ ในละแวกใกลเ้คยีงทีย่งัมสีนิคา้อยู ่ โดยจะทาํการจดบนัทกึเอาไวล้งในสมดุบนัทกึวา่ยมื

อะไร จากใคร เมือ่ไร การคนืสนิคา้จะทาํการตรวจสอบจากบนัทกึว่าไดย้มืสนิคา้อะไรจากใครมา

เทา่ไรแลว้จงึนําสนิคา้รายการทีย่มืมานัน้ไปคนื เมือ่สนิคา้รายการใดทีค่นืแลว้จงึขดีคา่รายการ

สนิคา้ทีย่มืนัน้ๆ ออกเพือ่จะไดท้ราบว่าคนืแลว้และอาจมกีารบนัทกึต่อทา้ยลงไปวา่คนืเมือ่ไร 

เพือ่ทีจ่ะสามารถตรวจสอบการยมื – คนืสนิคา้ไดใ้นภายหลงั 

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ในการประกอบกจิการในแต่ละวนัของทางรา้น พบปญัหาต่างๆ 

ซึง่สามารถสรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 

1.1.1 เน่ืองจากสนิคา้ทีม่จีาํหน่ายในรา้นมหีลากหลายชนิด ยีห่อ้ รุน่ ส ีขนาด ฯลฯ อกี

ทัง้ราคาของสนิคา้ยงัมทีัง้ราคาขายปลกีและสง่ และไมไ่ดม้กีารตดิป้ายแสดงราคาสนิคา้ไวท้ีต่วั

สนิคา้หรอืชัน้วางสนิคา้ ทาํใหย้ากแก่การจดจาํนําไปสูก่ารขายสนิคา้ผดิราคาได ้

1.1.2 การคน้ดตูน้ทุนของสนิคา้จะดจูากใบสง่สนิคา้ซึง่เกบ็แยกตามบรษิทัคูค่า้ไว ้ แต่

ไมส่ามารถคน้หาแยกตามสนิคา้ทีส่นใจได ้ และเน่ืองจากราคาทีบ่นัทกึไวเ้ป็นตน้ทุนสนิคา้ไมม่ี

ราคาขายปลกี – สง่บนัทกึไว ้ จงึตอ้งมาคาํนวนราคาขายอกีทหีน่ึงทาํใหเ้กดิความไมส่ะดวกและ

เสยีเวลา 
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1.1.3 การสัง่ซือ้สนิคา้หลายครัง้เป็นการสัง่ปากเปลา่ ไมม่กีารเกบ็หลกัฐานขอ้มลูการ

สัง่ซือ้เป็นลายลกัษณ์อกัษร จงึยากแก่การตรวจสอบในภายหลงั และเน่ืองจากไมท่ราบปรมิาณ

สนิคา้คงเหลอืทีแ่น่นอนภายในรา้น ในการสัง่ซือ้สนิคา้แต่ละครัง้จงึตอ้งคอยมาตรวจนบัสนิคา้

คงเหลอืก่อน 

1.1.4 การบนัทกึการยมื – คนื สนิคา้ใชว้ธิกีารจดลงในสมุดบนัทกึเล่มเดยีวกนัไมว่า่

จะยมืจากรา้นใดหรอืใหร้า้นใดยมื สนิคา้บางรายการยมืนานแลว้แต่ยงัไมไ่ดค้นื นานไปกจ็ะมี

รายการอื่นเพิม่เตมิเขา้มาเรือ่ยๆ การคน้หาวา่สนิคา้ทีย่มืจากรา้นใดหรอืใหร้า้นใดยมืไปแลว้ยงั

ไมไ่ดค้นืจงึทาํไดไ้มส่ะดวก และอาจเกดิการสบัสนได ้

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการทาํโครงงาน 

1.2.1 เพื่อนําระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยในการจดัเกบ็และจดัการขอ้มลูสนิคา้ภายใน

รา้น จากเดมิทีไ่ม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการคน้หา เรยีกใชแ้ละ

แกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเรว็ 

1.2.2 เพือ่ลดความผดิพลาดจากการจดจาํขอ้มลูสนิคา้คลาดเคลื่อนหรอืผดิพลาด และ

ลดการเสยีเวลาจากการคน้หาราคาสนิคา้จากบลิส่งสนิคา้และยงัต้องมาคํานวณราคาขายอกีที

หน่ึง 

1.2.3 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการดาํเนินกจิการคา้ขาย และเพิม่ความสามารถในการ

แขง่ขนัทางการคา้กบัรา้นคา้อื่นๆ 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 สามารถทาํการบนัทกึและแกไ้ขขอ้มลูสนิคา้และขอ้มลูเบือ้งตน้ต่างๆ ได ้

1.3.2 สามารถทาํการบนัทกึและแกไ้ขขอ้มลูการสัง่ซือ้สนิคา้และรบัสนิคา้ได ้

1.3.3 สามารถทาํการบนัทกึและแกไ้ขขอ้มลูการเปลีย่น-คนืสนิคา้และรบัสนิคา้เปลีย่น

คนืได ้ 

1.3.4 สามารถทาํการบนัทกึและแกไ้ขขอ้มลูการยมื-คนืสนิคา้ได ้

1.3.5 สามารถทาํการบนัทกึและแกไ้ขขอ้มลูการขายสนิคา้ได ้

 

1.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.4.1 โปรแกรมระบบฐานขอ้มลู (Microsoft SQL Server 2008) 

1.4.2 โปรแกรม Microsoft Visual Studio.NET 2010 (C#) 
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1.4.3 โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.5.1 มรีะบบทีช่่วยในการจดัการฐานขอ้มลูสนิคา้ภายในรา้นคา้ ทัง้การซือ้, ขาย 

รวมถงึขอ้มลูการยมื – คนืสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ และเป็นระบบมากขึน้ 

1.5.2 ลดความผดิพลาดจากการจดจาํขอ้มลูผดิพลาดและการขายสนิคา้ผดิราคา 

1.5.3 เพิม่ความสะดวกรวดเรว็ และถกูตอ้งในการคน้หาขอ้มลูสนิคา้ 

1.5.4 เพิม่ความสะดวกรวดเรว็ และถกูตอ้งในการคน้หาขอ้มลูการยมื – คนืสนิคา้ 

 

1.6 แผนการดาํเนินงาน 

  พ.ค. 

2553 

ม.ิย. 

2553 

ก.ค. 

2553 

ส.ค. 

2553 

ก.ย. 

2553 

ต.ค. 

2553 

พ.ย. 

2553 

ธ.ค. 

2553 

ม.ค. 

2554 

ก.พ. 

2554 

1.  การศึกษา

และวิเคราะห ์ 

ร ะ บ บ ง า น

ปจัจุบนั 

          

2.  ศึ ก ษ า

ความต้องการ

ของระบบ 

           

3.  วิเคราะห์

และออกแบบ

ระบบ 

          

4.  พฒันาและ

ทดสอบระบบ 

          

5.  ทํ า คู่ มื อ

และเอกสารที่

เกีย่วขอ้ง 

          

ตารางที ่1.1 แผนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลา 

รายการ 
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บทท่ี 3 

การออกแบบ 

 
จากการศึกษาปญัหาและทฤษฎีที่ผ่านมา สามารถนํามาออกแบบระบบเพื่อที่จะ

แกป้ญัหาได ้ดงัน้ี 

 

3.1 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

3.1.1 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัสงู (Context Diagram) 

ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัสงูของระบบฐานขอ้มลูสนิคา้รา้นคา้ปลกี – ส่ง ประกอบดว้ย

กระบวนการต่างๆ ดงัน้ี 

 

 
 

รปูที ่3.1 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัสงูของระบบฐานขอ้มลูสนิคา้รา้นคา้ปลกี – สง่ 
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3.1.2 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่1 (Data Flow Diagram Level 1) 

 

เจา้ของรา้น

ใบสัง่ซือ้สนิคา้
ขอ้มลูสนิคา้ทีจ่ะสัง่ซือ้
คาํสัง่อนุมตักิารสัง่ซือ้

ใบสง่สนิคา้
ใบเสรจ็

ขอ้มลูสนิคา้ทีส่ง่ไมค่รบ
ขอ้มลูสนิคา้ทีส่ง่ไมถู่กตอ้ง

ลกูคา้
รายการสนิคา้ทีต่อ้งการซือ้
รายละเอยีดขอ้มลูสนิคา้

รายการสนิคา้ทีข่าด
ชาํระเงนิ

สนิคา้เปลีย่น/คนื

สนิคา้เปลีย่น/เงนิหกัคนื

สนิคา้เปลีย่น/คนื

สนิคา้เปลีย่น/เงนิคนื

ขอ้มลูสนิคา้ทีจุ่ดสัง่ซือ้

ขอ้มลูสนิคา้

ขอ้มลูสนิคา้

ขอ้มลูการสัง่ซือ้

ขอ้มลูการสัง่ซือ้

ขอ้มลูการขายสนิคา้

ขอ้มลูการขายสนิคา้

ขอ้มลูพนกังาน

ขอ้มลูการชาํระเงนิ

ขอ้มลูพนกังาน

ขอ้มลูลกูคา้

ขอ้มลูพนกังานขอ้มลูสนิคา้
รายละเอยีดสนิคา้เปลีย่น/คนื

ขอ้มลูการสัง่ซือ้

ขอ้มลูพนกังาน

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้D1

แฟ้มขอ้มลูการสัง่ซือ้D2

แฟ้มขอ้มลูพนกังานD5

แฟ้มขอ้มลูรายจา่ยD8

แฟ้มขอ้มลูการขายD3

แฟ้มขอ้มลูลกูคา้D6

แฟ้มขอ้มลูการสัง่ซือ้D2

D4

ขอ้มลูสนิคา้ทีจ่ะเปลีย่น/คนื

D10

ขอ้มลูสนิคา้

สัง่ซือ้สนิคา้

1

รบัสนิคา้

2

ขายสนิคา้

3

รบัเปลีย่น/คนืสนิคา้จาก
ลกูคา้

4

พนกังาน
ขอ้มลูการตรวจรบัสนิคา้

ขอ้มลูการสัง่ซือ้

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้เปลีย่น/คนืD9

ใบเสรจ็

ขอ้มลูบรษิทัคู่คา้

ขอ้มลูบรษิทัคู่คา้
แฟ้มขอ้มลูบรษิทัคูค่า้

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้ทีเ่ปลีย่น/คนืกบับรษิทัคูค่า้

ขอ้มลูสนิคา้ทีเ่ปลีย่น/คนืกบับรษิทัคู่คา้

เปลีย่น/คนืสนิคา้กบับรษิทั
คูค่า้

5

บรษิทัคูค่า้

 
 

รปูที ่3.2 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่1 
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รปูที ่3.2 (ต่อ) ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่1 



54 

 

จากรปูที ่ 3.2 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่ 1 ของระบบฐานขอ้มลูสนิคา้รา้นคา้ปลกี – 

สง่ ประกอบดว้ยกระบวนการหลกัๆ ทัง้สิน้ 6 กระบวนการดงัจะอธบิายไดด้งัต่อไปน้ี 

 กระบวนการที ่1 เป็นกระบวนการในการสัง่ซือ้สนิคา้เขา้รา้น โดยจะสัง่ซือ้สนิคา้

ทีถ่งึจุดสัง่ซือ้ทีก่ําหนด 

 กระบวนการที ่2 เป็นกระบวนการรบัสนิคา้ทีส่ ัง่ไปเขา้รา้น 

 กระบวนการที ่3 เป็นกระบวนการขายสนิคา้ใหล้กูคา้ตามรายการทีส่ ัง่ 

 กระบวนการที ่ 4 เป็นกระบวนการในการรบัเปลีย่น / คนืสนิคา้ทีล่กูคา้นํามา

เปลีย่นกบัทางรา้น 

 กระบวนการที ่ 5 เป็นกระบวนการในการเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้ทีเ่สยีหายหรอื

หมดอายกุบับรษิทัคูค่า้ 

 กระบวนการที ่ 6 เป็นกระบวนการในการยมืสนิคา้จากรา้นคา้อืน่ หรอืใหร้า้นคา้

อื่นยมืสนิคา้ 

 กระบวนการที ่ 7 เป็นกระบวนการในการจดัการบนัทกึ แกไ้ข ปรบัปรุงคา่คงที่

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบไดแ้ก่ ขอ้มลูสนิคา้ ขอ้มลูบรษิทัคูค่า้ ขอ้มลูพนกังาน 

ขอ้มลูลกูคา้ ขอ้มลูรา้นคา้อื่น 

 กระบวนการที ่8 เป็นกระบวนการในการคา้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ราคาสนิคา้ 

จาํนวนสนิคา้ ขอ้มลูลกูคา้ เป็นตน้ 

 กระบวนการที ่ 9 เป็นกระบวนการในการออกรายงานตามแต่ความสนใจของ

เจา้ของรา้น 
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3.1.3 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่ 2 (Data Flow Diagram Level 2): กระบวนการ

สัง่ซือ้สนิคา้ 

 

เจา้ของรา้น
ขอ้มลูสนิคา้ทีจ่ะสัง่ซือ้

คาํสัง่อนุมตักิารสัง่ซือ้

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้D1

แฟ้มขอ้มลูการสัง่ซือ้D2

แฟ้มขอ้มลูบรษิทัคูค่า้D4

ขอ้มลูสนิคา้ทีจุ่ดสัง่ซือ้
ตรวจสอบจาํนวนสนิคา้

1.1

บนัทกึขอ้มลูการสัง่ซือ้

1.2 ข้อมลูการสัง่ซือ้

รายการสนิคา้ทีจ่ะสัง่ซือ้

บรษิทัคูค่า้
ออกใบสัง่ซือ้สนิคา้

1.3ใบสัง่ซือ้สนิคา้

ขอ้มลูบรษิทัคูค่า้

ขอ้มลูการสัง่ซือ้

 
 

รปูที ่3.3 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (กระบวนการสัง่ซือ้สนิคา้) 

 

จากกระบวนการที ่1 ในผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่1 สามารถแตกรายละเอยีดไดเ้ป็น

กระบวนการยอ่ยได ้3 กระบวนการดงัรปูที ่3.3 ดงัน้ี 

 กระบวนการที ่ 1.1 เป็นการตรวจสอบสนิคา้ทีม่จีาํนวนลดลงถงึจุดทีค่วรจะตอ้ง

สัง่ซือ้เพิม่เตมิและแจง้ใหเ้จา้ของรา้นทราบขอ้มลูสนิคา้และจํานวนทีจ่ะสัง่ซือ้ 

 กระบวนการที ่ 1.2 เมือ่เจา้ของรา้นอนุมตัริายการสัง่ซือ้ จะทาํการบนัทกึขอ้มลู

การสัง่ซือ้ 

 กระบวนการที ่1.3 ออกใบสัง่ซือ้สนิคา้เพือ่ส ัง่สนิคา้จากบรษิทัคูค่า้ 
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3.1.4 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (Data Flow Diagram Level 2): กระบวนการรบั

สนิคา้ 

 

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้D1

แฟ้มขอ้มลูการสัง่ซือ้D2บรษิทัคูค่า้

พนกังาน

ใบสง่สนิคา้

ขอ้มลูการสัง่ซือ้

รายการสนิคา้ทีร่บั

ขอ้มลูการสัง่ซือ้

ขอ้มลูการตรวจรบัสนิคา้

แฟ้มขอ้มลูรายจ่ายD8ขอ้มลูการชาํระเงนิ

แฟ้มขอ้มลูพนกังานD5ขอ้มลูพนกังาน

ชาํระเงนิ

2.3

ขอ้มลูสนิคา้ทีส่ง่ไมถู่กตอ้ง
ขอ้มลูสนิคา้ทีส่ง่ไมค่รบ

ใบเสรจ็

ขอ้มลูสนิคา้

ขอ้มลูการชาํระเงนิ

ขอ้มลูการชาํระเงนิ

บนัทกึขอ้มลูการชาํระเงนิ

2.4

บนัทกึขอ้มลูการรบัสนิคา้

2.2

ตรวจสอบรายการสัง่ซือ้

2.1

 
 

รปูที ่3.4 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (กระบวนการรบัสนิคา้) 

 

จากกระบวนการที ่2 ในผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่1 สามารถแตกรายละเอยีดไดเ้ป็น

กระบวนการยอ่ยได ้4 กระบวนการดงัรปูที ่3.4 ดงัน้ี 

 กระบวนการที ่2.1 เป็นการตรวจสอบสนิคา้ทีส่ง่มากบัรายการทีส่ ัง่ซือ้ไป 

 กระบวนการที ่2.2 ทาํการบนัทกึขอ้มลูการรบัสนิคา้ทีต่รวจรบั 

 กระบวนการที ่2.3 เป็นการชาํระคา่สนิคา้ 

 กระบวนการที ่2.4 ทาํการบนัทกึขอ้มลูการชาํระเงนิเกบ็เขา้ในแฟ้มรายจา่ย 
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3.1.5 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (Data Flow Diagram Level 2): กระบวนการขาย

สนิคา้ 

 

ลกูคา้ แฟ้มขอ้มลูสนิคา้D1

แฟ้มขอ้มลูพนกังานD5

รายละเอยีดขอ้มลูสนิคา้

รายการสนิคา้ทีต่อ้งการซือ้

รายการสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้

ขอ้มลูสนิคา้

ขอ้มลูสนิคา้

รายการสนิคา้ทีข่าย

ชาํระเงนิ

ใบเสรจ็

รายการสนิคา้ทีข่าด

รายการสนิคา้ทีข่าย

แฟ้มขอ้มลูการขายD3
ขอ้มลูการขายสนิคา้

แฟ้มขอ้มลูลกูคา้D6
ขอ้มลูลกูคา้

ขอ้มลูพนกังาน
บนัทกึขอ้มลูการขายสนิคา้

3.3

ออกใบเสรจ็

3.4

คาํนวนราคาและทาํรายการ
สนิคา้

3.2

ตรวจสอบรายการสนิคา้

3.1

 
 

รปูที ่3.5 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (กระบวนการขายสนิคา้) 

 

จากกระบวนการที ่3 ในผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่1 สามารถแตกรายละเอยีดไดเ้ป็น

กระบวนการยอ่ยได ้4 กระบวนการดงัรปูที ่3.5 ดงัน้ี 

 กระบวนการที ่ 3.1 เป็นการตรวจสอบรายการสนิคา้ทีล่กูคา้สัง่วา่ทางรา้นมี

หรอืไม ่

 กระบวนการที ่3.2 ทาํใบรายการสนิคา้และทาํการคาํนวณราคาสนิคา้ 

 กระบวนการที ่3.3 ทาํการบนัทกึขอ้มลูการขายสนิคา้ 

 กระบวนการที ่3.4 ออกใบเสรจ็ใหล้กูคา้ 
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3.1.6 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (Data Flow Diagram Level 2): กระบวนการรบั

เปลีย่น/คนืสนิคา้จากลกูคา้ 

 

ลกูคา้ ตรวจสอบสนิคา้ทีนํ่ามา
เปลีย่น

4.1

บนัทกึการเปลีย่นสนิคา้

4.2

เปลีย่นสนิคา้/
คนืเงนิใหล้กูคา้

4.3

สนิคา้เปลีย่น/คนื

ขอ้มลูสนิคา้

รายการสนิคา้เปลีย่น

สนิคา้เปลีย่น/คนื

แฟ้มขอ้มลูการขายD3

แฟ้มขอ้มลูพนกังานD5

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้D1

ขอ้มลูการขายสนิคา้

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้เปลีย่น/คนืD9

สนิคา้เปลีย่น/เงนิหกัคนื

ขอ้มลูสนิคา้ทีจ่ะเปลีย่น/คนื

ขอ้มลูพนกังาน

 
 

รปูที ่3.6 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (กระบวนการรบัเปลีย่น/คนืสนิคา้จากลกูคา้) 

 

จากกระบวนการที ่4 ในผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่1 สามารถแตกรายละเอยีดไดเ้ป็น

กระบวนการยอ่ยได ้3 กระบวนการดงัรปูที ่3.6 ดงัน้ี 

 กระบวนการที ่ 4.1 เป็นการตรวจสอบสนิคา้ทีล่กูคา้นํามาเปลีย่นกบัทางรา้นวา่

สามารถเปลีย่นหรอืคนืไดห้รอืไม ่

 กระบวนการที ่4.2 ทาํการบนัทกึขอ้มลูการเปลีย่นสนิคา้ทีจ่ะเปลีย่นใหล้กูคา้ 

 กระบวนการที ่4.3 ทาํการเปลีย่นสนิคา้หรอืหกัเงนิคนืใหล้กูคา้ 
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3.1.7 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่ 2 (Data Flow Diagram Level 2): กระบวนการ

เปลีย่น/คนืสนิคา้กบับรษิทัคู่คา้ 

 

ตรวจสอบสนิคา้ทีจ่ะเปลีย่น
/คนื

5.1

บนัทกึขอ้มลูสนิคา้ที่
จะเปลีย่น/คนื

5.2

สง่สนิคา้เปลีย่น

5.3

รายการสนิคา้ทีจ่ะเปลีย่น/คนื

รายการสนิคา้ทีจ่ะเปลีย่น/คนื

รบัสนิคา้เปลีย่น

5.4

แฟ้มขอ้มลูพนกังานD5

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้D1

บรษิทัคูค่า้

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้เปลีย่น/คนืD9
ขอ้มลูสนิคา้ทีจ่ะเปลีย่น/คนื

ขอ้มลูสนิคา้ทีเ่ปลีย่น/คนืกบับรษิทัคูค่า้

สนิคา้เปลีย่น/คนื

สนิคา้เปลีย่น ขอ้มลูสนิคา้

แฟ้มขอ้มลูการสัง่ซือ้D2ขอ้มลูการสัง่ซือ้

ขอ้มลูพนกังาน

แฟ้มขอ้มลูการสัง่ซือ้D2

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้D1

ขอ้มลูเงนิหกัคนื

ขอ้มลูบรษิทัคูค่า้

ขอ้มลูสนิคา้

รบัเงนิคนื

5.5
เงนิคนื

D4 แฟ้มขอ้มลูบรษิทัคูค่า้

ขอ้มลูสนิคา้ทีเ่ปลีย่นบรษิทัคคูค่า้

ขอ้มลูสนิคา้ทีค่นืบรษิทัคูค่า้

ขอ้มลูสนิคา้ทีจ่ะเปลีย่น/คนื

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้ทีเ่ปลีย่น/คนืกบับรษิทัคู่คา้D10

 
 

รปูที ่3.7 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (กระบวนการเปลีย่น/คนืสนิคา้กบับรษิทัคู่คา้) 

 

จากกระบวนการที ่5 ในผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่1 สามารถแตกรายละเอยีดไดเ้ป็น

กระบวนการยอ่ยได ้5 กระบวนการดงัรปูที ่3.7 ดงัน้ี 

 กระบวนการที ่ 5.1 เป็นการตรวจสอบสนิคา้ทีจ่ะทาํการเปลีย่นหรอืคนืบรษิทัคู่

คา้ 

 กระบวนการที ่5.2 เป็นการบนัทกึขอ้มลูสนิคา้ทีจ่ะทาํการเปลีย่นหรอืคนื 

 กระบวนการที ่5.3 ทาํการสง่สนิคา้เปลีย่นหรอืคนืใหก้บับรษิทัคูค่า้ 
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 กระบวนการที ่5.4 รบัสนิคา้เปลีย่นจากบรษิทัคูค่า้ (กรณีตอ้งการสนิคา้เปลีย่น) 

 กระบวนการที ่5.5 รบัเงนิคนืจากบรษิทัคูค่า้ (กรณตีอ้งการเงนิคนื) 

 

3.1.8 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (Data Flow Diagram Level 2): กระบวนการยมื/

ใหร้า้นคา้อื่นยมืสนิคา้ 

 

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้D1

ขอ้มลูสนิคา้

รายการสนิคา้ทีย่มื

รา้นคา้อื่น

รายการสนิคา้ทีย่มื

สนิคา้ทีย่มื

รายการสนิคา้ทีย่มื

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้ยมืD11

ตรวจสอบสนิคา้ทีจ่ะยมื

6.1

ยมืสนิคา้จากรา้นคา้อื่น

6.2

ขอ้มลูสนิคา้ทีย่มื

ขอ้มลูสนิคา้

แฟ้มขอ้มลูพนกังานD5
ขอ้มลูพนกังาน

แฟ้มขอ้มลูรา้นคา้อื่นD7
ขอ้มลูรา้นคา้อื่น

รบัสนิคา้ทีย่มืจากรา้นคา้อื่น
และจดัเกบ็ในคลงัสนิคา้

6.3

ตรวจสอบสนิคา้ทีย่มืมา

6.5

บนัทกึการยมืสนิคา้

6.4

สนิคา้คนื

ขอ้มลูสนิคา้ทีย่มื

คนืสนิคา้

6.6

รายการสนิคา้ทีจ่ะคนื

ขอ้มลูสนิคา้

ขอ้มลูการคนืสนิคา้

 
 

รปูที ่3.8 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (กระบวนการยมื/ใหร้า้นคา้อื่นยมืสนิคา้) 
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รปูที ่3.8 (ต่อ) ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (กระบวนการยมื/ใหร้า้นคา้อื่นยมืสนิคา้) 

 

จากกระบวนการที ่6 ในผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่1 สามารถแตกรายละเอยีดไดเ้ป็น

กระบวนการยอ่ยได ้11 กระบวนการดงัรปูที ่3.8 ดงัน้ี 

 กระบวนการที ่6.1 เป็นการตรวจสอบสนิคา้ทีจ่ะขอยมืจากรา้นคา้อื่น 

 กระบวนการที ่6.2 ขอยมืสนิคา้จากรา้นคา้อื่น 

 กระบวนการที ่6.3 รบัสนิคา้ทีย่มืมาและเกบ็เขา้คลงัสนิคา้ 

 กระบวนการที ่6.4 ทาํการบนัทกึขอ้มลูการยมืสนิคา้ทีไ่ดย้มืมา 

 กระบวนการที ่6.5 เป็นการตรวจสอบสนิคา้ทีไ่ดย้มืมาจากรา้นคา้อื่น 



62 

 

 กระบวนการที ่ 6.6 คนืสนิคา้ใหก้บัรา้นคา้ทีไ่ดย้มืมาและลงบนัทกึวา่คนืสนิคา้

แลว้ 

 กระบวนการที ่6.7 เป็นการตรวจสอบรายการสนิคา้ทีท่างรา้นคา้อื่นขอยมืกบัใน

คลงัสนิคา้วา่มสีนิคา้ใหย้มืหรอืไม ่

 กระบวนการที ่6.8 ใหร้า้นคา้อื่นยมืสนิคา้ในรายการทีม่ ี

 กระบวนการที ่6.9 ทาํการบนัทกึขอ้มลูการใหย้มืสนิคา้ 

 กระบวนการที ่6.10 ตรวจสอบสนิคา้ทีร่า้นคา้อื่นนํามาคนืกบัขอ้มลูทีบ่นัทกึ 

 กระบวนการที ่ 6.11 จดัเกบ็สนิคา้ทีไ่ดร้บัคนืเขา้ในคลงัสนิคา้พรอ้มลงบนัทกึวา่

ไดร้บัคนืสนิคา้แลว้ 
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3.1.9 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่ 2 (Data Flow Diagram Level 2): กระบวนการ

จดัการคา่คงที ่

 

ลกูคา้

รา้นคา้อื่น

พนกังาน
ขอ้มลูพนกังาน

แฟ้มขอ้มลูพนกังานD5

แฟ้มขอ้มลูลกูคา้D6

แฟ้มขอ้มลูรา้นคา้อื่นD7

ขอ้มลูพนกังาน

ขอ้มลูพนกังาน

ขอ้มลูพนกังาน

ขอ้มลูลกูคา้ ขอ้มลูลกูคา้

ขอ้มลูลกูคา้

ขอ้มลูลกูคา้

ขอ้มลูรา้นคา้อืน่ ขอ้มลูรา้นคา้อื่น

ขอ้มลูรา้นคา้อื่น

ขอ้มลูรา้นคา้อื่น

บนัทกึ/แกไ้ขขอ้มลู

7.6

ตรวจสอบขอ้มลู

7.5

บนัทกึ/แกไ้ขขอ้มลู

7.4

ตรวจสอบขอ้มลู

7.3

บนัทกึ/แกไ้ขขอ้มลู

7.2

ตรวจสอบขอ้มลู

7.1

 
 

รปูที ่3.9 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (กระบวนการจดัการคา่คงที)่ 
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บรษิทัคูค่า้ แฟ้มขอ้มลูบรษิทัคูค่า้D4
ขอ้มลูบรษิทัคูค่า้ ขอ้มลูบรษิทัคูค่า้

ขอ้มลูบรษิทัคูค่า้

ขอ้มลูบรษิทัคูค่า้

ขอ้มลูสนิคา้ ขอ้มลูสนิคา้

ขอ้มลูสนิคา้

ขอ้มลูสนิคา้

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้D1
ตรวจสอบขอ้มลู

7.9

บนัทกึ/แกไ้ขขอ้มลู

7.10

บนัทกึ/แกไ้ขขอ้มลู

7.8

ตรวจสอบขอ้มลู

7.7

 
 

รปูที ่3.9 (ต่อ) ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (กระบวนการจดัการคา่คงที)่ 

 

จากกระบวนการที ่7 ในผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่1 สามารถแตกรายละเอยีดไดเ้ป็น

กระบวนการยอ่ยได ้10 กระบวนการดงัรปูที ่3.9 ดงัน้ี 

 กระบวนการที ่7.1 เป็นการตรวจสอบขอ้มลูพนกังานเทยีบกบัในแฟ้มขอ้มลูวา่มี

อยูแ่ลว้หรอืถกูตอ้งหรอืไม ่

 กระบวนการที ่7.2 ทาํการบนัทกึขอ้มลูพนกังานทีม่กีารเพิม่หรอืเปลีย่นแปลงลง

ในแฟ้มขอ้มลู 

 กระบวนการที ่ 7.3 เป็นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เทยีบกบัในแฟ้มขอ้มลูวา่มอียู่

แลว้หรอืถูกตอ้งหรอืไม ่

 กระบวนการที ่ 7.4 ทาํการบนัทกึขอ้มลูลกูคา้ทีม่กีารเพิม่หรอืเปลีย่นแปลงลงใน

แฟ้มขอ้มลู 
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 กระบวนการที ่ 7.5 เป็นการตรวจสอบขอ้มลูรา้นคา้อื่นเทยีบกบัในแฟ้มขอ้มลูวา่

มอียูแ่ลว้หรอืถกูตอ้งหรอืไม ่

 กระบวนการที ่ 7.6 ทาํการบนัทกึขอ้มลูรา้นคา้อื่นทีม่กีารเพิม่หรอืเปลีย่นแปลง

ลงในแฟ้มขอ้มลู 

 กระบวนการที ่7.7 เป็นการตรวจสอบขอ้มลูบรษิทัคูค่า้เทยีบกบัในแฟ้มขอ้มลูวา่

มอียูแ่ลว้หรอืถกูตอ้งหรอืไม ่

 กระบวนการที ่ 7.8 ทาํการบนัทกึขอ้มลูบรษิทัคูค่า้ทีม่กีารเพิม่หรอืเปลีย่นแปลง

ลงในแฟ้มขอ้มลู 

 กระบวนการที ่7.9 เป็นการตรวจสอบขอ้มลูสนิคา้เทยีบกบัในแฟ้มขอ้มลูวา่มอียู่

แลว้หรอืถูกตอ้งหรอืไม ่

 กระบวนการที ่ 7.10 ทาํการบนัทกึขอ้มลูสนิคา้ทีม่กีารเพิม่หรอืเปลีย่นแปลงลง

ในแฟ้มขอ้มลู 
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3.1.10 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่ 2 (Data Flow Diagram Level 2): กระบวนการ

คน้หาขอ้มลู 

 

พนกังาน

ขอ้มลูสนิคา้ทีต่อ้งการ

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้D1

แฟ้มขอ้มลูการสัง่ซือ้D2

แฟ้มขอ้มลูการขายD3

แฟ้มขอ้มลูพนกังานD5

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้ยมืD11

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้ใหย้มืD12

ขอ้มลูสนิคา้
ขอ้มลูสนิคา้

เจา้ของรา้น

ขอ้มลูพนกังานทีต่อ้งการ

ขอ้มลูพนกังาน

ขอ้มลูสนิคา้สัง่ซือ้เขา้ทีต่อ้งการ

ขอ้มลูสนิคา้สัง่ซือ้เขา้

ขอ้มลูสนิคา้ขายออก

ขอ้มลูสนิคา้ขายออกทีต่อ้งการ

ขอ้มลูการยมื/ใหย้มืสนิคา้ทีต่อ้งการ

ขอ้มลูการยมื/ใหย้มืสนิคา้

ขอ้มลูพนกังาน

ขอ้มลูการสัง่ซือ้

ขอ้มลูการขายสนิคา้

ขอ้มลูการยมืสนิคา้

ขอ้มลูการใหย้มืสนิคา้

คน้หาขอ้มลูสัง่ซือ้

8.3

คน้หาขอ้มลูขายออก

8.4

คน้หาขอ้มลูพนกังาน

8.2

คน้หาขอ้มลูสนิคา้

8.1

คน้หาขอ้มลูการยมื/
ใหย้มืสนิคา้

8.5

 
 

รปูที ่3.10 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (กระบวนการคน้หาขอ้มลู) 

 

จากกระบวนการที ่8 ในผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่1 สามารถแตกรายละเอยีดไดเ้ป็น

กระบวนการยอ่ยได ้5 กระบวนการดงัรปูที ่3.10 ดงัน้ี 

 กระบวนการที ่8.1 เป็นการคน้หาขอ้มลูสนิคา้ 
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 กระบวนการที ่8.2 เป็นการคน้หาขอ้มลูพนกังาน 

 กระบวนการที ่8.3 เป็นการคน้หาขอ้มลูการสัง่ซือ้สนิคา้ 

 กระบวนการที ่8.4 เป็นการคน้หาขอ้มลูการขายสนิคา้ 

 กระบวนการที ่8.5 เป็นการคน้หาขอ้มลูสนิคา้ 

 

3.1.11 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่ 2 (Data Flow Diagram Level 2): กระบวนการ

ออกรายงาน 

 

รายงานสรปุการสัง่ซือ้
สนิคา้

9.1

รายงานสรปุการขายสนิคา้

9.2

รายงานสรปุการยมื/ใหย้มื
สนิคา้

9.3

เจา้ของรา้น

รายงานสรุปการสัง่ซือ้สนิคา้

รายงานสรุปการขายสนิคา้

รายงานสรปุการยมื/ใหย้มืสนิคา้

แฟ้มขอ้มลูการสัง่ซือ้D2
ขอ้มลูการสัง่ซือ้

แฟ้มขอ้มลูการขายD3
ขอ้มลูการขายสนิคา้

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้ยมืD11

แฟ้มขอ้มลูสนิคา้ใหย้มืD12
ขอ้มลูการใหย้มืสนิคา้

ขอ้มลูการยมืสนิคา้

 
 

รปูที ่3.11 ผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่2 (กระบวนการออกรายงาน) 

 

จากกระบวนการที ่9 ในผงัแสดงกระแสขอ้มลูระดบัที ่1 สามารถแตกรายละเอยีดไดเ้ป็น

กระบวนการยอ่ยได ้4 กระบวนการดงัรปูที ่3.11 ดงัน้ี 

 กระบวนการที ่9.1 เป็นการออกรายงานสรุปการซือ้สนิคา้ 

 กระบวนการที ่9.2 เป็นการออกรายงานสรุปการขายสนิคา้ 

 กระบวนการที ่9.3 เป็นการออกรายงานสรุปการยมืและใหย้มืสนิคา้ 
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3.2 แผนภาพเอนติต้ี-รีเลชัน่ชิป (Entity-Relationship Diagram) 
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3.3 Mapping Entity-Relation Diagram 

EMPLOYEE 

Emp_Id Emp_Name Emp_Salary Emp_Phone Emp_Status 
 

CUSTOMER 

Cus_Id Cus_Name Cus_Address Cus_Phone Cus_Car 
 

SUPPLIER 

Sup_Id Sup_Name Sup_Address Sup_Phone Contact_Person 

Contact_Phone 
 

SHOP 

Shop_Id Shop_Name Sup_Address Shop_Phone 
 

PRODUCT 

Pro_Id Pro_Bar Pro_Name Cate_Id (FK) Brand_Id (FK) Unit_Id (FK) Cost 

Price Price2 Stock_Quantity Claim_Quantity Order_Point Sub_Pro_Id(FK) 

Sub_Pro_Multiplier 
 
CATEGORY 

Cate_Id Cate_Name Description 
 
BRAND 

Brand_Id Brand_Name 
 

UNIT 

Unit_Id Unit_Name 
 

PO 

PO_Id Emp_Id(FK) Sup_Id(FK) PO_Date PO_Status Remark 
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PO_DETAIL 

PO_Id(FK) Pro_Id(FK) Quantity Unit_Price PO_Item_Status 
 

SALE_BILL 

Bill_Id Emp_Id(FK) Cus_Id(FK) Bill_Date Total_Price Discount Net_Price 

Payment Bill_Status Remark 
 

BILL_DETAIL 

Bill_Id(FK) Pro_Id(FK) Quantity Price 
 

RECEIVE_PRODUCT 

Receive_Id Refference_Id Receive_Date Pay_Date Total_Cost Emp_Id(FK) 

Remark 
 

RECEIVE_DETAIL 

Receive_Id(FK) PO_Id(FK) Pro_Id(FK) Unit_Price Quantity_Rec 
 

CLAIM 

Claim_Id Emp_Id(FK) Sup_Id(FK) Claim_Date Claim_Status Remark 
 

CLAIM_DETAIL 

Claim_Id(FK) Pro_Id(FK) Quantity Claim_Item_Status 
 

RECEIVE_CLAIM 

Receive_Claim_Id Reference_Id Receive_Claim_Date Claim_Value Emp_Id(FK) 

Remark 
 

RECEIVE_CLAIM_DETAIL 

Receive_Claim_Id(FK) Claim_Id(FK) Pro_Id(FK) Claim_Type Unit_Price 

Quantity_Rec 
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BORROW 

Borrow_Id Emp_Id(FK) Shop_Id(FK) Borrow_Date Return_Date Pro_Id(FK) 

Quantity Remark 
 

LEND 

Lend_Id Emp_Id(FK) Shop_Id(FK) Lend_Date Return_Date Pro_Id(FK) 

Quantity Remark 
 

3.4 การออกแบบโครงร่างฐานข้อมลู (Database Schema) 

ตารางที ่3.1 EMPLOYEE (พนกังาน) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่กาํหนด 

(KEY) 
รายละเอยีด 

ตาราง 
Primary 

Key 

Emp_Id VARCHAR 4 NOT NULL PK รหสัพนกังาน  

Emp_Name VARCHAR 70 NOT NULL   ชือ่  

Emp_Salary DECIMAL 10,2 NOT NULL   เงนิเดอืน  

Emp_Phone VARCHAR 10     เบอรโ์ทรศพัท ์  

Emp_Status CHAR 1 NOT NULL  
สถานะ
พนกังาน 

 

 

ตารางที ่3.2 CUSTOMER (ลกูคา้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่กาํหนด 

(KEY) 
รายละเอยีด 

ตาราง 
Primary 

Key 

Cus_Id VARCHAR 5 NOT NULL PK รหสัลกูคา้  

Cus_Name VARCHAR 70 NOT NULL   ชือ่  

Cus_Address VARCHAR 150     ทีอ่ยู่  

Cus_Phone VARCHAR 10     เบอรโ์ทรศพัท ์  

Cus_Car VARCHAR 100   
รถยนตข์อง

ลกูคา้ 
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ตารางที ่3.3 SUPPLIER (บรษิทัคูค่า้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่กาํหนด 

(KEY) 
รายละเอยีด 

ตาราง 
Primary 

Key 

Sup_Id VARCHAR 4 NOT NULL PK รหสับรษิทัคูค่า้  

Sup_Name VARCHAR 70 NOT NULL   ชือ่  

Sup_Address VARCHAR 150     ทีอ่ยู่  

Sup_Phone VARCHAR 10     
เบอรโ์ทรศพัท์
บรษิทัคู่คา้ 

 

Contact_Person VARCHAR 70     ชือ่ผูต้ดิต่อ  

Contact_Phone VARCHAR 10     
เบอรโ์ทรศพัทผ์ู้

ตดิต่อ 
 

 

ตารางที ่3.4 SHOP (รา้นคา้อืน่) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary 
Key 

Shop_Id VARCHAR 3 NOT NULL PK รหสัรา้นคา้อื่น  

Shop_Name VARCHAR 20 NOT NULL   ชื่อรา้น  

Sup_Address VARCHAR 150     ทีอ่ยู่  

Shop_Phone VARCHAR 10     เบอรโ์ทรศพัท ์  

 

ตารางที ่3.5 PRODUCT (สนิคา้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary 
Key 

Pro_Id VARCHAR 5 NOT NULL PK รหสัสนิคา้  

Pro_Bar VARCHAR 13   รหสับารโ์คด้สนิคา้  

Pro_Name VARCHAR 50 NOT NULL   ชือ่สนิคา้  

Cate_Id VARCHAR 4 NOT NULL FK 
รหสัหมวดหมู่

สนิคา้ 
CATEGORY 

Brand_Id VARCHAR 5 NOT NULL FK รหสัยีห่อ้สนิคา้ BRAND 

Unit_Id VARCHAR 3 NOT NULL FK รหสัหน่วยสนิคา้ UNIT 
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ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary 
Key 

Cost DECIMAL 10,2 NOT NULL   
ตน้ทุนสนิคา้ต่อ

หน่วย 
 

Price DECIMAL 10,2 NOT NULL   
ราคาขายสนิคา้ต่อ

หน่วย 
 

Price2 DECIMAL 10,2 NOT NULL  
ราคาขายสนิคา้ต่อ

หน่วย2 
 

Stock_Quantity INT 4 NOT NULL   
จาํนวนสนิคา้ใน

คลงัสนิคา้ 
 

Claim_Quantity INT 4 NOT NULL  
จาํนวนสนิคา้รอ
เปลีย่น/คนื 

 

Order_Point INT 4 NOT NULL   จุดสัง่ซือ้  

Sub_Pro_Id VARCHAR 5  FK รหสัสนิคา้ยอ่ย PRODUCT 

Sub_Pro_ 
Multiplier INT 4 NOT NULL  

ตวัคณูปรมิาณ
เปรยีบเทยีบ 

 

 

ตารางที ่3.6 CATEGORY (หมวดหมูส่นิคา้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary 
Key 

Cate_Id VARCHAR 4 NOT NULL PK 
รหสัหมวดหมู่

สนิคา้ 
 

Cate_Name VARCHAR 40 NOT NULL   ชือ่หมวดหมูส่นิคา้  

Description VARCHAR 100   รายละเอยีด  

 

ตารางที ่3.7 BRAND (ยีห่อ้สนิคา้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary 
Key 

Brand_Id VARCHAR 5 NOT NULL PK รหสัยีห่อ้สนิคา้  

Brand_Name VARCHAR 30 NOT NULL   ชือ่ยีห่อ้สนิคา้  
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ตารางที ่3.8 UNIT (หน่วย) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary 
Key 

Unit_Id VARCHAR 3 NOT NULL PK รหสัหน่วยสนิคา้  

Unit_Name VARCHAR 10 NOT NULL   ชือ่หน่วยสนิคา้  

 

ตารางที ่3.9 PO (ใบสัง่ซือ้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary 
Key 

PO_Id VARCHAR 10 NOT NULL PK เลขทีใ่บสัง่ซือ้  

Emp_Id VARCHAR 4 NOT NULL FK รหสัพนกังาน 
EMPLOYEE 

Sup_Id VARCHAR 4 NOT NULL FK รหสับรษิทัคูค่า้ 
SUPPLIER 

PO_Date DATETIME 8 NOT NULL   วนัทีส่ ัง่ซือ้  

PO_Status CHAR 1 NOT NULL  สถานะใบสัง่ซือ้  

Remark VARCHAR 200   หมายเหตุ  

 

ตารางที ่3.10 PO_DETAIL (รายละเอยีดใบสัง่ซือ้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด  

PO_Id VARCHAR 10 NOT NULL PK,FK เลขทีใ่บสัง่ซือ้ PO 

Pro_Id VARCHAR 5 NOT NULL PK,FK รหสัสนิคา้ PRODUCT 

Quantity INT 4 NOT NULL   จาํนวน  

Unit_Price DECIMAL 10.2 NOT NULL   
ราคาสนิคา้(ซือ้)ต่อ

หน่วย 
 

PO_Item_Status CHAR 1 NOT NULL  
สถานะรายการ

สัง่ซือ้ 
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ตารางที ่3.11 SALE_BILL (ใบรายการขายสนิคา้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary Key 

Bill_Id VARCHAR 10 NOT NULL PK 
เลขทีใ่บรายการ

ขายสนิคา้ 
 

Emp_Id VARCHAR 4 NOT NULL FK รหสัพนกังาน EMPLOYEE 

Cus_Id VARCHAR 5 NOT NULL FK รหสัลกูคา้ CUSTOMER 

Bill_Date DATETIME 8 NOT NULL  วนัทีข่าย  

Total_Price DECIMAL 10,2 NOT NULL  ราคาสนิคา้รวม  

Discount DECIMAL 10,2 NOT NULL  สว่นลด  

Net_Price DECIMAL 10,2 NOT NULL  ราคารวมสุทธ ิ  

Payment DECIMAL 10,2 NOT NULL  ยอดชาํระ  

Bill_Status CHAR 1 NOT NULL  สถานะใบขาย  

Remark VARCHAR 200     หมายเหตุ  

 

ตารางที ่3.12 BILL_DETAIL (รายละเอยีดใบรายการขายสนิคา้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary Key 

Bill_Id VARCHAR 10 NOT NULL PK,FK 
เลขทีใ่บรายการขาย

สนิคา้ 
SALE_BILL 

Pro_Id VARCHAR 5 NOT NULL PK,FK รหสัสนิคา้ PRODUCT 

Quantity INT 4 NOT NULL  จาํนวน  

Price DECIMAL 10,2 NOT NULL  
ราคาสนิคา้ต่อ

รายการ 
 

 

ตารางที ่3.13 RECEIVE_PRODUCT (ใบรบัสนิคา้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary Key 

Receive_Id VARCHAR 10 NOT NULL PK เลขทีใ่บรบัสนิคา้  

Refference_Id VARCHAR 15    เลขทีใ่บสง่สนิคา้  
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ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary Key 

Receive_Date DATETIME 8 NOT NULL   วนัทีร่บัสนิคา้  

Pay_Date DATETIME 8   
กาํหนดจา่ยคา่

สนิคา้ 
 

Total_Cost DECIMAL 10,2 NOT NULL   ราคาสนิคา้รวม  

Emp_Id VARCHAR 4 NOT NULL FK รหสัพนกังาน EMPLOYEE 

Remark VARCHAR 200   หมายเหตุ  

 

ตารางที ่3.14 RECEIVE_DETAIL (รายละเอยีดใบรบัสนิคา้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary Key 

Receive_Id VARCHAR 10 NOT NULL PK,FK เลขทีใ่บรบัสนิคา้ 
RECEIVE_ 
PRODUCT 

PO_Id VARCHAR 10 NOT NULL PK,FK เลขทีใ่บสัง่ซือ้ PO_DETAIL 

Pro_Id VARCHAR 5 NOT NULL PK,FK รหสัสนิคา้  

Unit_Price DECIMAL 10,2 NOT NULL   
ราคาสนิคา้(ซือ้)

ต่อหน่วย 
 

Quantity_Rec INT 4 NOT NULL  จาํนวนทีไ่ดร้บั  

 

ตารางที ่3.15 CLAIM (ใบเปลีย่น/คนืสนิคา้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary Key 

Claim_Id VARCHAR 10 NOT NULL PK เลขทีใ่บเปลีย่น/คนื  

Emp_Id VARCHAR 4 NOT NULL FK รหสัพนกังาน EMPLOYEE 

Sup_Id VARCHAR 4 NOT NULL FK รหสับรษิทัคูค่า้ SUPPLIER 

Claim_Date DATETIME 8 NOT NULL   
วนัทีอ่อกใบเปลีย่น/

คนื 
 

Claim_Status CHAR 1 NOT NULL  
สถานะใบเปลีย่น/

คนืสนิคา้ 
 

Remark VARCHAR 200   หมายเหตุ  
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ตารางที ่3.16 CLAIM_DETAIL (รายละเอยีดใบเปลีย่น/คนืสนิคา้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง  

Primary 
Key 

Claim_Id VARCHAR 10 NOT NULL PK,FK 
เลขทีใ่บ

เปลีย่น/คนื 
CLAIM 

Pro_Id VARCHAR 5 NOT NULL PK,FK รหสัสนิคา้ PRODUCT 

Quantity INT 4 NOT NULL   จาํนวน  

Claim_Item_Status CHAR 1 NOT NULL   
สถานะรายการ
เปลีย่น/คนื 

 

 

ตารางที ่3.17  RECEIVE_CLAIM (ใบรบัสนิคา้เปลีย่น/คนื) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง  

Primary Key 

Receive_Claim_ 

Id 

VARCHAR 10 NOT NULL PK เลขทีใ่บรบั

สนิคา้เปลีย่น/

คนื 

 

Reference_Id VARCHAR 15   เลขทีใ่บสง่

สนิคา้ 

 

Receive_Claim_ 

Date 

DATETIME 8 NOT NULL  วนัทีร่บัสนิคา้

เปลีย่น/คนื 

 

Claim_Value DECIMAL 10,2   เงนิรบัคนืคา่

สนิคา้ 

 

Emp_Id VARCHAR 4 NOT NULL FK รหสัพนกังาน EMPLOYEE 

Remark VARCHAR 200   หมายเหตุ  

 

ตารางที ่3.18  RECEIVE_CLAIM_DETAIL (รายละเอยีดใบรบัสนิคา้เปลีย่น/คนื) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง  

Primary Key 

Receive_Claim_

Id 

VARCHAR 10 NOT NULL PK,FK เลขทีใ่บรบัสนิคา้

เปลีย่น/คนื 

RECEIVE_ 

CLAIM 
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ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง  

Primary Key 

Claim_Id VARCHAR 10 NOT NULL PK,FK เลขทีใ่บเปลีย่น/

คนื 

CLAIM_ 

DETIAL 

Pro_Id VARCHAR 5 NOT NULL PK,FK รหสัสนิคา้  
Claim_Type CHAR 1 NOT NULL  ประเภทการ

เปลีย่น/คนื 
 

Unit_Price DECIMAL 10,2   ราคาสนิคา้(คนื)

ต่อหน่วย 
 

Quantity_Rec INT 4 NOT NULL  จาํนวนทีเ่ปลีย่น/

คนื 
 

 

ตารางที ่3.19 BORROW (รายการยมืสนิคา้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
คา่

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary Key 

Borrow_Id VARCHAR 10 NOT NULL PK รหสัการยมืสนิคา้  

Emp_Id VARCHAR 4 NOT NULL FK รหสัพนกังานทีย่มื EMPLOYEE 

Shop_Id VARCHAR 3 NOT NULL FK รหสัรา้นคา้ทีย่มื SHOP 

Borrow_Date DATETIME 8 NOT NULL   วนัทีย่มืสนิคา้  

Return_Date DATETIME 8     วนัทีค่นืสนิคา้  

Pro_Id VARCHAR 5 NOT NULL FK รหสัสนิคา้ PRODUCT 

Quantity INT 4 NOT NULL   จาํนวน  

Remark VARCHAR 200     หมายเหตุ  

 

ตารางที ่3.20 LEND (รายการใหย้มืสนิคา้) 

ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
ค่า

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง 

Primary Key 

Lend_Id VARCHAR 10 NOT NULL PK รหสัการใหย้มืสนิคา้  

Emp_Id VARCHAR 4 NOT NULL FK รหสัพนกังานทีใ่หย้มื EMPLOYEE 

Shop_Id VARCHAR 3 NOT NULL FK รหสัรา้นคา้ทีใ่หย้มื SHOP 
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ชือ่ ชนิด ขนาด NULL 
ค่า

กาํหนด 
(KEY) 

รายละเอยีด 
ตาราง  

Primary Key 

Lend_Date DATETIME 8 NOT NULL   วนัทีใ่หย้มืสนิคา้  

Return_Date DATETIME 8     วนัทีค่นืสนิคา้  

Pro_Id VARCHAR 5 NOT NULL FK รหสัสนิคา้ PRODUCT 

Quantity INT 4 NOT NULL   จาํนวน  

Remark VARCHAR 200     หมายเหตุ  

 

 



80 
 

บทท่ี 4 

การดาํเนินโครงการและทดสอบระบบ 
 
4.1  การออกแบบการดาํเนินการในส่วนการเกบ็ข้อมลูในระบบ 
 4.1.1  คา่คงที ่
  4.1.1.1  หมวดหมูส่นิคา้ 
  4.1.1.2  ยีห่อ้สนิคา้ 
  4.1.1.3  สนิคา้ 
  4.1.1.4  ลกูคา้ 
  4.1.1.5  พนกังาน 
  4.1.1.6  รา้นคา้ 
  4.1.1.7  บรษิทัคูค่า้หรอืผูข้าย 
  4.1.1.8  หน่วยสนิคา้ 
 4.1.2  การจดัการขอ้มลูของระบบ 
  4.1.2.1  ขอ้มลูใบสัง่ซือ้ 
  4.1.2.2  ขอ้มลูใบรบัสนิคา้ 
  4.1.2.3  ขอ้มลูใบรายการขายสนิคา้ 
  4.1.2.4  ขอ้มลูใบเปลีย่น/คนืสนิคา้ 
  4.1.2.5  ขอ้มลูใบรบัสนิคา้เปลีย่นคนื 
  4.1.2.6  ขอ้มลูรายการยมื/ใหย้มืสนิคา้ 
   
4.2  การทดสอบกระบวนการทาํงานแต่ละส่วนการทาํงาน 
 4.2.1  หน้าจอหลกั  เป็นหน้าจอแรกทีใ่ชท้าํการแสดงขอ้มลูรายการ หรอืเมนูทีเ่ราตอ้งการ
เลอืกเพือ่เขา้ไปจดัการขอ้มลูต่างๆ ทีต่อ้งการ  กล่าวคอืหน้าจอหลกักค็อืหน้าแรกของการเปิด
โปรแกรมและเป็นหน้าทีเ่ชือ่มหรอืนําไปสูห่น้าจออื่นๆ ต่อไปนัน่เอง 
 
 



 

 
 
ต่
ป
 \
 
 
 

 
แ
จึ
 

หน้าจอ
างๆ ที่เกี่ยว
ระกอบไปดว้

\ 
4.2.2  
 

 
กไ้ขขอ้มลูได ้
งจะสามารถเพ

รปู

อหลกัหรอืเมน
ข้องกับระบบ
ยเมนู   

 การเพิม่และแ
4.2.2.1  หม

เริม่ตน้เมื่อท
 ้จนกว่าจะมกี
พิม่ขอ้มลูหรอื

ที ่4.1  หน้าจ

นูตวัเลอืกสําห
บฐานข้อมูลร้

แกไ้ขขอ้มลูคา่
มวดหมูส่นิคา้ 

รปูที ่4.
ทาํการเปิดหน้
การพมิพข์อ้มู
แกไ้ขขอ้มลูได

 
อหลกัสาํหรบั

หรบัใหผู้ใ้ชค้ลิ
ร้านค้าปลีก-ส

าคงที ่
  เกบ็ขอ้มลูห

 
.2  ขอ้มลูหมว
น้าจอหมวดหม
ลหรอืทําการ
ด ้ดงัรปู 

บเลอืกรายการ

ลกิเลอืกรายก
ส่ง ซึ่งเมนูห

มวดหมูห่รอืป

วดหมูส่นิคา้ 
มูส่นิคา้ขึน้มา
เปลีย่นแปลง

รจดัการ 

การเพื่อจดัการ
ลักจะอยู่บน

ประเภทของสิ

จะยงัไมส่ามา
แกไ้ขขอ้มูลใน

 

รกบังานหรอืข
แถบสีเทาด้า

นคา้  

 

ารถทาํการเพิ่
นช่องใหก้รอก
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ขอ้มูล
านบน 

มหรอื
กก่อน



 

 
 

 
ข

 
 

 
องสนิคา้ 

รปูที ่4.3  

 ขัน้
 1)  
 2)  

 ขัน้
1)  
2)  
3)  

4.2.2.2  ยีห่

ขอ้มลูหมวดห

นตอนและวธิกี
 พมิพข์อ้มลูที
 กดปุม่เพิม่ขอ้

นตอนและวธิกี
 คลกิรายการ
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขข
หอ้สนิคา้  เกบ็

รปูที ่

 
หมูส่นิคา้หลงัท

 
ารเพิม่ขอ้มลูห
ทีต่อ้งการเพิม่ใ
อมลูเพือ่บนัทึ
ารแกไ้ขขอ้มลู
รหมวดหมูส่นิค
ขอ้มลูใหถ้กูต้
ขอ้มลูเพือ่บนัท
บขอ้มลูเกีย่วก

 
 4.4  ขอ้มลูยี่

 

ทาํการพมิพห์

หมวดหมูส่นิค้
ในชอ่งวา่ง 
ทกึการเพิม่หม
ลหมวดหมูส่นิ
คา้ทีต่อ้งการแ
ตอ้ง 
ทกึการเปลีย่น
กบัเครื่องหมา

หอ้สนิคา้ 

หรอืแกไ้ขขอ้มู

คา้ 

วดหมูส่นิคา้ 
นคา้ 
แกไ้ข 

นแปลง 
ายการคา้ ตรา

 

ล 

า ยีห่อ้ หรอืแบ
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บรนด์



 

 
แ
จึ
 

 
 

 
 

 
กไ้ขขอ้มลูได ้
งจะสามารถเพ

 
 

 

เริ่มต้นเมื่อ
 ้จนกว่าจะมกี
พิม่ขอ้มลูหรอื

รปูที ่4.5

 ขัน้
 1)  
 2)  

 ขัน้
1)  
2)  
3)  
 

4.2.2.3  สนิ

ทําการเปิดห
การพมิพข์อ้มู
แกไ้ขขอ้มลูได

5  ขอ้มลูยีห่อ้

นตอนและวธิกี
 พมิพข์อ้มลูที
 กดปุม่เพิม่ขอ้

นตอนและวธิกี
 คลกิรายการ
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขข

นคา้  เกบ็ขอ้มู

หน้าจอยี่ห้อสิ
ลหรอืทําการ
ด ้ดงัรปู 

 
สนิคา้หลงัทาํ

 
ารเพิม่ขอ้มลูยี
ทีต่อ้งการเพิม่ใ
อมลูเพือ่บนัทึ
ารแกไ้ขขอ้มลู
รยีห่อ้สนิคา้ทีต่้
ขอ้มลูใหถ้กูต้
ขอ้มลูเพือ่บนัท

มลูรายการและ

สนค้าขึ้นมาจะ
เปลีย่นแปลง

การพมิพห์รอื

ยีห่อ้สนิคา้ 
ในชอ่งวา่ง 
ทกึการเพิม่ยีห่้
ลยีห่อ้สนิคา้ 
ตอ้งการแกไ้ข 
ตอ้ง 
ทกึการเปลีย่น

ะรายละเอยีดสิ

ะยงัไม่สามาร
แกไ้ขขอ้มูลใน

อแกไ้ขขอ้มลู 

อ้สนิคา้ 

 

นแปลง 

สนิคา้ทีม่จีาํห

รถทําการเพิม่
นช่องใหก้รอก

 

น่ายทัง้หมด 
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มหรือ
กก่อน 



 

 

ข้

ส

 

อ้มลูได ้จนกว

ามารถเพิม่ขอ้

เริม่ต้นเมื่อ

ว่าจะมกีารพมิ

อมลูหรอืแกไ้ข

รู

รปู

ทําการเปิดห

มพข์อ้มลูหรอื

ขขอ้มลูได ้ดงัรู

รปที ่4.7  แกไ้

 
ปที ่4.6  ขอ้มลู

 
หน้าจอสนิค้าขึ

ทําการเปลีย่น

รปูที ่4.6 - 4.8

ไขขอ้มลูราคาต

ลสนิคา้ 

ขึ้นมาจะยงัไม

นแปลงแกไ้ขข

8 

ตน้ทุนทีห่น้าสิ

ม่สามารถทําก

ขอ้มลูในช่องใ

สนิคา้ 

 

การเพิม่หรอื

ใหก้รอกก่อน 
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แก้ไข

 จงึจะ



 

 

สิ

 
 

 

นคา้เปลีย่นคนื

 
 

รปูที ่

รปู

ในกรณีทีม่กี

นเกดิขึน้ ดงัรู

 ขัน้
 1)  
 2)  

4.8  ขอ้มลูสนิ

ที ่4.9  หน้าจ

การคนืสนิคา้

รปที ่4.9 

นตอนและวธิกี
 พมิพข์อ้มลูที
 กดปุม่เพิม่ขอ้

นคา้หลงัทาํกา
 

จอขอ้มลูสนิคา้

เกดิขึน้ จะมกี

ารเพิม่ขอ้มลูสิ
ทีต่อ้งการเพิม่ใ
อมลูเพือ่บนัทึ

ารพมิพห์รอืแก

ากรณมีกีารคนื

การตดัจํานวน

สนิคา้ 
ในชอ่งวา่ง 
ทกึการเพิม่ขอ้ม

กไ้ขขอ้มลู 

นสนิคา้ 

นสนิคา้คงเหลื

มลูสนิคา้ 

 

 

ลอืและแสดงจาํ
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านวน



 

 

 

 

แ

เป

 

 

ข้

ส

 

 

 

สดงจาํนวนกอ่

ปลีย่นคนืดว้ย

 

 

อ้มลูได ้จนกว

ามารถเพิม่ขอ้

 ขัน้
1)  
2)  
3)  

 กรณ
 1)  

 2)  

 3)  

อนหน้าไวท้ีก่

เชน่กนั 

4.2.2.4  ลกู

เริม่ต้นเมื่อ

ว่าจะมกีารพมิ

อมลูหรอืแกไ้ข

นตอนและวธิกี
 คลกิรายการ
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขข
ณมีกีารคนืสนิ
 ทาํการเลอืกล

 กดปุม่ปรบัจาํ

 จาํนวนสนิคา้

รอบสเีทาดา้น

กคา้  เกบ็ขอ้มู

รปูท

ทําการเปิดห

มพข์อ้มลูหรอื

ขขอ้มลูได ้ดงัรู

ารแกไ้ขขอ้มลู
รสนิคา้ทีต่อ้งก
ขอ้มลูใหถ้กูต้
ขอ้มลูเพือ่บนัท
นคา้เกดิขึน้ 
ลกัษณะการคื

านวน 

าคงเหลอืจะถกู

นขวาของจาํน

มลูและรายละเ

ที ่4.10  ขอ้มู

หน้าจอลูกค้าขึ

ทําการเปลีย่น

รปู 

ลสนิคา้ 
การแกไ้ข 
ตอ้ง 
ทกึการเปลีย่น

คนืสนิคา้ 

กปรบัลดลงเป็

นวนสนิคา้คงเห

เอยีดของลกูค้

ลลกูคา้ 

ขึ้นมาจะยงัไม

นแปลงแกไ้ขข

นแปลง 

ป็นการตดัสต๊อ

หลอื และแสด

คา้ทัง้หมด 

ม่สามารถทําก

ขอ้มลูในช่องใ

อกออกไป แต

งจาํนวนสนิค้

 

การเพิม่หรอื

ใหก้รอกก่อน 
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ต่ยงั

า้

แก้ไข

 จงึจะ



 

 
 

 

 
 

 

รปูที ่4

 ขัน้
 1)  
 2)  

 ขัน้
1)  
2)  
3)  
 

4.2.2.5  พน

4.11  ขอ้มลูลู

นตอนและวธิกี
 พมิพข์อ้มลูที
 กดปุม่เพิม่ขอ้

นตอนและวธิกี
 คลกิรายการ
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขข

นกังาน  เกบ็ข

รปูที ่

กคา้หลงัทาํกา

ารเพิม่ขอ้มลูลู
ทีต่อ้งการเพิม่ใ
อมลูเพือ่บนัทึ
ารแกไ้ขขอ้มลู
รลกูคา้ทีต่อ้งก
ขอ้มลูใหถ้กูต้
ขอ้มลูเพือ่บนัท

ขอ้มลูและราย

 4.12  ขอ้มลูพ

ารพมิพห์รอืแ

ลกูคา้ 
ในชอ่งวา่ง 
ทกึการเพิม่ขอ้ม
ลลกูคา้ 
ารแกไ้ข 
ตอ้ง 
ทกึการเปลีย่น

ยละเอยีดของพ

พนกังาน 

แกไ้ขขอ้มลู 

มลูลกูคา้ 

นแปลง 

พนกังาน 
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ข้

ส

 
 

 

 

อ้มลูได ้จนกว

ามารถเพิม่ขอ้

 
 

 

เริม่ตน้เมื่อท

ว่าจะมกีารพมิ

อมลูหรอืแกไ้ข

รปูที ่4.1

 ขัน้
 1)  
 2)  

 ขัน้
1)  
2)  
3)  

4.2.2.6  รา้

ทําการเปิดหน

มพข์อ้มลูหรอื

ขขอ้มลูได ้ดงัรู

13  ขอ้มลูพนั

นตอนและวธิกี
 พมิพข์อ้มลูที
 กดปุม่เพิม่ขอ้

นตอนและวธิกี
 คลกิรายการ
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขข
นคา้  เกบ็ขอ้

รปูที

น้าจอพนักงาน

ทําการเปลีย่น

รปู 

นกังานหลงัทาํ

ารเพิม่ขอ้มลูพ
ทีต่อ้งการเพิม่ใ
อมลูเพือ่บนัทึ
ารแกไ้ขขอ้มลู
รพนกังานทีต่อ้
ขอ้มลูใหถ้กูต้
ขอ้มลูเพือ่บนัท
มลูรา้นคา้ทีไ่ด

ที ่4.14  ขอ้มลู

นขึน้มาจะยงัไ

นแปลงแกไ้ขข

การพมิพห์รอื

พนกังาน 
ในชอ่งวา่ง 
ทกึการเพิม่ขอ้ม
ลพนกังาน 
องการแกไ้ข 
ตอ้ง 
ทกึการเปลีย่น
ดท้าํการยมื/คื

ลรา้นคา้ 

ไมส่ามารถทํา

ขอ้มลูในช่องใ

อแกไ้ขขอ้มลู 

มลูพนกังาน 

นแปลง 
คนืสนิคา้ดว้ย 

าการเพิม่หรอื

ใหก้รอกก่อน 
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อแกไ้ข

 จงึจะ



 

 

ข้

ส

 
 

 

สิ

 

อ้มลูได ้จนกว

ามารถเพิม่ขอ้

 
 

 

นคา้ดว้ย 

เริม่ต้นเมื่อ

ว่าจะมกีารพมิ

อมลูหรอืแกไ้ข

รปูที ่4

 ขัน้
 1)  
 2)  

 ขัน้
1)  
2)  
3)  

4.2.2.7  บริ

ทําการเปิดห

มพข์อ้มลูหรอื

ขขอ้มลูได ้ดงัรู

4.15  ขอ้มลูรา้

นตอนและวธิกี
 พมิพข์อ้มลูที
 กดปุม่เพิม่ขอ้

นตอนและวธิกี
 คลกิรายการ
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขข
รษิัทคู่ค้าหรอื

รปูที ่4.16 

น้าจอรา้นคา้ข

ทําการเปลีย่น

รปู 

านคา้หลงัทาํก

ารเพิม่ขอ้มลูร
ทีต่อ้งการเพิม่ใ
อมลูเพือ่บนัทึ
ารแกไ้ขขอ้มลู
รรา้นคา้ทีต่อ้งก
ขอ้มลูใหถ้กูต้
ขอ้มลูเพือ่บนัท
อผู้ขาย  เก็บ

 ขอ้มลูบรษิทั

ขึน้มาจะยงัไ

นแปลงแกไ้ขข

การพมิพห์รอืแ

รา้นคา้ 
ในชอ่งวา่ง 
ทกึการเพิม่ขอ้ม
ลรา้นคา้ 
การแกไ้ข 
ตอ้ง 
ทกึการเปลีย่น
ข้อมูลของบริ

ทคูค่า้หรอืผูข้า

ม่สามารถทํา

ขอ้มลูในช่องใ

 

แกไ้ขขอ้มลู 

มลูรา้นคา้ 

นแปลง 
รษิัท ร้านค้า 

าย 

การเพิม่หรอื

ใหก้รอกก่อน 

 

 ที่ได้ทําการ
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แก้ไข

 จงึจะ

สัง่ซื้อ



 

 

เพ

ก

 
 

 

 

พิม่หรอืแก้ไข

รอกก่อน จงึจ

รู

 
 

 

เริม่ต้นเมื่อ

ขอ้มูลได้ จน

จะสามารถเพิม่

รปูที ่4.17  ขอ้

 ขัน้
 1)  
 2)  

 ขัน้
1)  
2)  
3)  

4.2.2.8  หน

ทําการเปิดห

กว่าจะมกีารพ

มขอ้มลูหรอืแก

อมลูบรษิทัคูค่้

นตอนและวธิกี
 พมิพข์อ้มลูที
 กดปุม่เพิม่ขอ้

นตอนและวธิกี
 คลกิรายการ
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขข
น่วยสนิคา้  เก็

รปูที ่4

น้าจอบรษิทัคู

พมิพ์ขอ้มูลหรื

กไ้ขขอ้มลูได ้

คา้หรอืผูข้ายห

ารเพิม่ขอ้มลูบ
ทีต่อ้งการเพิม่ใ
อมลูเพือ่บนัทึ
ารแกไ้ขขอ้มลู
รบรษิทัคูค่า้หรื
ขอ้มลูใหถ้กูต้
ขอ้มลูเพือ่บนัท
กบ็ขอ้มลูหน่ว

4.18  ขอ้มลูห

คู่ค้าหรอืผูข้า

รอืทําการเปลี

ดงัรปู 

หลงัทาํการพมิ

บรษิทัคูค่า้หรื
ในชอ่งวา่ง 
ทกึการเพิม่ขอ้ม
ลบรษิทัคูค่า้ห
รอืผูข้ายทีต่อ้ง
ตอ้ง 
ทกึการเปลีย่น
ยของสนิคา้ 

น่วยสนิคา้ 

ยขึน้มาจะยงั

ลี่ยนแปลงแก้

พห์รอืแกไ้ขข้

รอผูข้าย 

มลูบรษิทัคูค่า้
หรอืผูข้าย 
งการแกไ้ข 

นแปลง 

งไม่สามารถทํ

กไ้ขขอ้มูลในช่

 

ขอ้มลู 

าหรอืผูข้าย 
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ทําการ

ช่องให้



 

 

แ

จึ

 
 

 
 
ค
 

 

กไ้ขขอ้มลูได ้

งจะสามารถเพ

 
 

4.2.3  
 

รัง้และทาํการ

เริม่ต้นเมื่อ

 ้จนกว่าจะมกี

พิม่ขอ้มลูหรอื

รปูที ่4.19

 ขัน้
 1)  
 2)  

 ขัน้
1)  
2)  
3)  

 การเพิม่และแ
4.2.3.1  ขอ้

รเกบ็บนัทกึขอ้

ทําการเปิดห

การพมิพข์อ้มู

แกไ้ขขอ้มลูได

9  ขอ้มลูหน่ว

นตอนและวธิกี
 พมิพข์อ้มลูที
 กดปุม่เพิม่ขอ้

นตอนและวธิกี
 คลกิรายการ
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขข
แกไ้ขการจดัก
อมลูใบสัง่ซือ้ 
อมลูเกีย่วกบัใ

น้าจอหน่วยสิ

ลหรอืทําการ

ด ้ดงัรปู 

ยสนิคา้หลงัทํ

ารเพิม่ขอ้มลูห
ทีต่อ้งการเพิม่ใ
อมลูเพือ่บนัทึ
ารแกไ้ขขอ้มลู
รหน่วยสนิคา้ที
ขอ้มลูใหถ้กูต้
ขอ้มลูเพือ่บนัท
การขอ้มลูของ
 เป็นการจดัก
บสัง่ซือ้สนิคา้

สนิค้าขึน้มาจ

เปลีย่นแปลง

ทาํการพมิพห์รื

หน่วยสนิคา้ 
ในชอ่งวา่ง 
ทกึการเพิม่ขอ้ม
ลหน่วยสนิคา้ 
ทีต่อ้งการแกไ้ข
ตอ้ง 
ทกึการเปลีย่น
ระบบ 
การขอ้มลูทีเ่กี่
ทีเ่กดิขึน้ 

จะยงัไม่สามาร

แกไ้ขขอ้มูลใน

รอืแกไ้ขขอ้มลู

มลูหน่วยสนิค้
 
ข 

นแปลง 

ีย่วขอ้งกบักา

รถทําการเพิม่

นช่องใหก้รอก

 

ล 

คา้ 

ารสัง่ซือ้สนิคา้
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มหรอื

กก่อน 

แต่ละ



 

 

รา

มี

 

ายการสนิคา้ที

รีายการสนิคา้

เมื่อคลิกที่

ทีไ่ดท้าํการสัง่

าอะไรบา้งทีไ่ด

รปูที ่4.2

รปู

เลขที่ใบสัง่ซื้

ซือ้ทีช่อ่งแสด

ดท้าํการสัง่ซือ้

1  แสดงรายก

 
ปที ่4.20  ใบ

ซ้อใดๆ ที่ช่อง

งรายการดา้น

อไปแลว้ 

การสนิคา้ทีท่าํ
 

สัง่ซือ้ 

งแสดงรายกา

นล่าง เพื่อแสด

าการสัง่ซือ้ในใ

ารที่ด้านบนข

ดงใหท้ราบว่าใ

ใบสัง่ซือ้นัน้ๆ

 

ขวามือ จะปร

ใบสัง่ซือ้เลขที
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รากฏ

ทีน่ัน้ๆ 

 



 

 
แ
แ
 
พิ
แ
 

 

 
สดงรายการด้
สดงรายการด้

 
พมิพ์ขอ้มูลหรื
กไ้ขขอ้มลูได ้

จากรปูที ่4.
ดา้นบนแลว้ รา
ดา้นล่าง ในทีนี่

ทัง้น้ีใบสัง่ซื้
อทําการเปลี่ย
 ดงัรปูที ่4.22

รปูที่

รปูที ่4.23

.21  จะเหน็ว่า
ายการสนิคา้ที
น่ีมรีายการสัง่ซ
ซื้อนัน้ๆ จะยงั
ยนแปลงแก้ไ
 และ 4.23 

ที ่4.22  ใบสัง่ซื

3  แสดงรายกา

าเมื่อทําการค
ทีไ่ดท้าํการสัง่
ซือ้ 2 รายการ
ไม่สามารถทํ
ขขอ้มูลในช่อ

ซือ้หลงัทาํการ

ารสนิคา้หลงัท

คลกิเลอืกใบสั ่
งซือ้ภายในใบ
ร คอื สนิคา้รห
าการเพิม่หรอื
องใหก้รอกก่อ

รพมิพห์รอืแก้

ทาํการพมิพห์ ื

ัง่ซือ้เลขที ่25
สัง่ซือ้เลขทีน้ี่
หสั p0019 แล
อแกไ้ขขอ้มลูไ
อน จงึจะสามา

ไ้ขขอ้มลู 

รอืแกไ้ขขอ้มลู

554000003 
้จะปรากฏขึน้
ละ p0020   
ได ้จนกว่าจะ
ารถเพิม่ขอ้มู

ล 
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ทีช่่อง
ทีช่่อง

ะมกีาร
ลหรอื

 

 



 

 
ข้
 
ซื้
 
ส่
 
นั ้

 
 
ต้
 
 
 
  
ทํ
 

 
อ้มลูใบสัง่ซือ้ 

 
ซือ้และจะปราก

 
วนรายละเอยี

 
นัน้ๆ 

 
 

อ้งการแกไ้ข 
 
 

 
ทาํการสัง่ซือ้ไป

 ขัน้
 1) 

 
 2)  

กฏเลขทีใ่บสัง่
 3) 

ดใบสัง่ซือ้  
 4) 

 ขัน้
1)  
2)  

 3)  
 4) 

 5)  
 6)  

4.2.3.2  ขอ้
ปแลว้ก่อนหน้า

นตอนและวธิกี
 พมิพข์อ้มลูเ

 กดปุม่สรา้งใ
ซือ้ขึน้ 
 ทําการเพิม่ข้

 
 กดปุ่มเพิม่ร

นตอนและวธิกี
 หากตอ้งการ
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขใ
 หากต้องการ

 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขร

อมูลใบรบัสนิค
า  

รปู

ารเพิม่ขอ้มลูใ
กี่ยวกบัใบสัง่

บสัง่ซือ้ ขอ้มลู

ขอ้มลูเกีย่วกบั
 
ายการเพื่อบั

ารแกไ้ขขอ้มลู
รแกไ้ขขอ้มลูใบ
ขอ้มลูใหถ้กูต้
ใบสัง่ซือ้เพือ่บั
รแกไ้ขขอ้มูลร

ขอ้มลูใหถู้กต้
รายการเพือ่บั

คา้  เป็นการจ

 
ที ่4.24  ใบรบั

ในใบสัง่ซือ้ 
ซือ้ทีต่้องการ

ลทีไ่ดท้าํการพิ

บรายการสนิค้

นัทกึรายละเอ

ลในใบสัง่ซือ้ 
บสัง่ซือ้ใหค้ลกิ
ตอ้ง   
บนัทกึการเปลี่
รายละเอยีดใบ

ตอ้ง 
นัทกึการเปลี่

จดัการขอ้มูลท

บัสนิคา้ 

รสรา้งใหม่ในช

พมิพเ์มือ่สกัครู

คา้ทีไ่ดท้ําการ

อยีดของสนิค้

กใบสัง่ซือ้ทีต่อ้

ลีย่นแปลง 
บสัง่ซื้อใหค้ลกิ

ยนแปลง 

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ช่องว่างในส่ว

รูจ่ะถูกเพิม่ใน

สัง่ซือ้ในช่องว

ค้าในใบสัง่ซื้อ

องการแกไ้ข 

กทีร่ายการสนิ

บัการรบัสนิค้
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นของ

นใบสัง่

ว่างใน

เลขที่

นคา้ที่

า้ทีไ่ด้



 

 

รา

นั ้

 
ช่
ขึ้
แ
 
ก
แ
 

 

ายการสนิคา้ที

นัน้ๆ มรีายการ

 
องแสดงรายก
น้ทีช่่องแสดง
ละ p0040   

 
ารพมิพข์อ้มลู
กไ้ขขอ้มลูได ้

เมื่อคลิกที่เ

ทีไ่ดท้าํการรบั

รสนิคา้อะไรบ้

รปูที ่4.25 

จากรูปที ่4
การดา้นบนแ
รายการดา้นล

ทัง้น้ีใบรบัสิ
ลหรอืทาํการเป
 ดงัรปูที ่4.26

เลขที่ใบรบัสนิ

บแลว้ทีช่่องแส

า้งทีไ่ดท้าํการ

  แสดงรายกา

.25  จะเหน็ว่
ลว้ รายการสิ
ล่าง ในทีน่ี่มรีา

สนิคา้นัน้ๆ จะ
ปลีย่นแปลงแก
 และ 4.27 

นค้าใดๆ ที่ช่อ

สดงรายการดา้

รรบัไปแลว้ 

ารสนิคา้ทีท่าํก

าเมื่อทําการค
สนคา้ทีไ่ดท้ําก
ายการรบั 4 ร

ะยงัไม่สามาร
กไ้ขขอ้มลูในช

องแสดงรายก

านล่าง เพื่อแส

การรบัแลว้ในใ

คลกิเลอืกใบรั
การรบัแลว้ภา
รายการ คอื สิ

รถทําการเพิม่
ชอ่งใหก้รอกก่

การที่ด้านบน

สดงใหท้ราบว

ใบรบัของนัน้

รบัสนิคา้เลขที่
ายในใบรบัขอ
สนิคา้รหสั p00

มหรอืแกไ้ขขอ้
กอ่น จงึจะสาม

นขวามอื จะป

ว่าใบรบัสนิคา้

 

ๆ 

ที ่255400000
องเลขทีน้ี่จะป
007 p0008 p

อมูลได ้จนกว่
มารถเพิม่ขอ้มู
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รากฏ

าเลขที่

1 ที่
รากฏ

p0001 

ว่าจะมี
ลหรอื



 

 
ข
 
ใบ
 
ส่

 
องขอ้มลูใบรบั

 
บรบัสนิคา้และ

 
วนรายละเอยี

รปู

รปูที ่4.27
 ขัน้

 1) 
บสนิคา้ 

 2) 
ะจะปรากฏเลข

 3) 
ดใบรบัสนิคา้ 

ปที ่4.26  ใบรั

7  แสดงรายกา
นตอนและวธิกี
 พมิพข์อ้มูลเ

 กดปุ่มสรา้งใ
ขทีใ่บรบัสนิค้
 ทําการเพิม่ข
  

 
บัสนิคา้หลงัพิ

 

 
ารสนิคา้หลงัท
ารเพิม่ขอ้มลูใ
เกี่ยวกบัใบรบั

ใบรบัสนิคา้ ข้
า้ขึน้ 
ขอ้มูลเกี่ยวกั
 

พมิพห์รอืแกไ้ข

ทาํการพมิพห์ ื
ในใบรบัสนิคา้
บสนิคา้ที่ต้อง

ขอ้มูลที่ไดท้ําก

บัรายการสนิ

ขขอ้มลู 

รอืแกไ้ขขอ้มลู
า 
การสรา้งใหม

การพมิพเ์มื่อ

นค้าที่ได้ทํากา

 

 

ล 

ม่ในช่องว่างใน

สกัครู่จะถูกเพ

ารรบัในช่องว
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นส่วน

พิม่ใน

ว่างใน



 

 
นั ้

 
 
ที่
 
 
 
 
สิ
 

 
ห
เป็
 

 
นัน้ๆ 

 
 

ทีต่อ้งการแกไ้ข
 
 

 
นคา้ทีเ่กดิขึน้

 
หน้าใบขายใหม
ป็นเลขทีใ่บขา

 4)  

 ขัน้
1)  
2)  

 3) 
 4)  

ข 
 5)  
 6)  

4.2.3.3  ขอ้
 

รู

เริม่แรกเมื่อ
มก่่อน เมื่อกด
ายชัว่คราวเน่ือ

 กดปุม่เพิม่รา

นตอนและวธิกี
 หากตอ้งการ
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขใ
 หากตอ้งการ

 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขร

อมูลใบรายกา

รปูที ่4.28  หน

อเปิดหน้าจอข้
ดปุม่สรา้งใบขา
องจากยงัไมม่ี

ายการเพือ่บนั

ารแกไ้ขขอ้มลู
รแกไ้ขขอ้มลูใบ
ขอ้มลูใหถ้กูต้
ใบรบัสนิคา้เพื
รแกไ้ขขอ้มลูร

ขอ้มลูใหถู้กต้
รายการเพือ่บั

ารขายสนิคา้  

 
น้าจอขอ้มลูใบ

 
ขอ้มลูใบรายก
ายใหมแ่ลว้ เล
การบนัทกึขอ้

นทกึรายละเอยี

ลในใบรบัสนิค้
บรบัสนิคา้ใหค้
ตอ้ง   
พือ่บนัทกึการเ
รายละเอยีดใบ

ตอ้ง 
นัทกึการเปลี่

 เป็นการจดัก

บรายการขายสิ

ารขายสนิคา้
ลขทีใ่บขายจะ
อมลูใบขายทีเ่พ

ยดของสนิคา้ใ

คา้ 
คลกิใบรบัสนิค

เปลีย่นแปลง 
บรบัสนิคา้ใหค้

ยนแปลง 

การขอ้มูลทีเ่กี่

สนิคา้ 

แลว้ โปรแกร
ะถูกสรา้งขึน้แ
พิง่สรา้ง ดงัปร

ในใบรบัสนิคา้

คา้ทีต่อ้งการแ

คลกิทีร่ายการ

ยวขอ้งกบักา

 

มจะใหท้าํการ
แต่เลขทีใ่บขา
รากฏในรปูที ่
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าเลขที่

แกไ้ข 

สนิคา้

ารขาย

รสรา้ง
ยน้ียงั
 4.29 



 

 
  

รปูที ่4.29  

รปู

 

 หน้าจอขอ้มลู

ปที ่4.30  แสด

 
ลใบรายการขา

 

 
ดงการเพิม่ราย

ายสนิคา้หลงัส

ยการในใบขาย

สรา้งใบขายให

ยสนิคา้ 

 

หม ่
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ใน
ให
ให
ภ
จั

 
นใบขายทีส่รา้
หม ่เราสามาร
หม่ไดแ้มจ้ะยงั
ภายหลงัโดยก
ดัการรายการ

จากรปูที ่4.
างขึน้  และกร
รถทาํการพกัก
งัทําใบขายใบ
การเลือกใบขา
รขายในใบขาย

รปูที ่4.3

รปูที ่4.3

.30 - 4.33  ห
ณทีีย่งัทาํราย
การขายไดโ้ดย
บเดมิไม่เสรจ็ 
ายนัน้ๆ ที่ช่อ
ยนัน้ๆ ใหเ้สร็

31  แสดงการ
 

32  แสดงการ
 

หลงัทาํการสรา้
ยการใบขายนัน้
ยการกดปุม่พั
ซึ่งจะสามารถ
องใบขายที่ยงั
จ  และเมื่อจดั

รพกัการขาย 

รคนืการขาย 

า้งใบขายใหม
ัน้ๆ ไมเ่สรจ็แ
พกัการขาย กจ็
ถเลอืกใบขาย
งไม่เสรจ็  แล้
ดการใบขายนั ้

มแ่ลว้ ทดลองท
แต่มคีวามจาํเป็
จะสามารถทาํ
ยทีย่งัไม่เสรจ็
ล้วทําการกดป
นัน้ๆ เสรจ็แลว้

 

 

ทาํการเพิม่รา
ป็นตอ้งสรา้งใ
าการสรา้งใบข
ขึน้มาจดัการ
ปุ่มคนืการขา
วใหก้ดปุม่บนั
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ายการ
บขาย
ขายใบ
รต่อได้
ยเพื่อ
ทกึใบ



 

ข
อ
 

 
จ
 

าย ใบขายนัน้
อกมาใหแ้ทน

 
ะปรากฏหน้าจ

นกจ็ะถูกบนัทึ
เลขทีใ่บขายก

รปูที ่4.33

นอกจากน้ีเ
จอคน้หาใบขา

กึถอืเป็นการ
ก่อนหน้าซึง่ได

3  แสดงหน้าจ

รายงัสามารถ
ายดงัรปูที ่4.3

รปูที ่4.

เสรจ็สิน้ และโ
ดก้ล่าวมาแลว้

 
จอใบขายสนิค

 
ทาํการคน้หา

34 

 
34  หน้าจอค้

 

โปรแกรมจะท
ววา่เป็นเลขทีใ่

คา้หลงัทาํการ

ใบรายการขา

คน้หาใบขาย 

ทําการออกเล
ใบขายชัว่คราว

รเพิม่เสรจ็แลว้

ายไดโ้ดยการก

ขทีใ่บขายทีแ่
ว  

 

ว 

กดปุม่คน้หาใ
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แทจ้รงิ

บขาย



 

 
แ
ใบ
 
 
ห
 

 
สดงรายการใบ
บขายนัน้ๆ ขึน้

 
หรอืคนืสนิคา้ 

รปูที

รปูที ่4

เราสามารถ
บขายทีม่ที ัง้ห
นทีช่อ่งแสดงร

4.2.3.4  ขอ้

ที ่4.35  แสดง

4.36  แสดงรา

ถคลกิเลือกตวั
หมด ซึง่เมื่อเร
รายการสนิคา้

อมลูใบเปลีย่น

 
งรายการใบขา

 

 
ายการสนิคา้ใ

 
วัเลือกการค้น
ราทาํการคลกิท
ดา้นล่างดงัรปู

น/คนืสนิคา้  เป็

ายทีไ่ดจ้ากกา

ในใบขายทีไ่ด้

นหาได้ และเ
ทีใ่บขายใดๆ 
ปที ่4.35 – 4.

ป็นการจดัการ

ารคน้หา 

ค้ลกิเลอืก 

มื่อเลอืกเสรจ็
 แลว้ จะปราก
36 

รขอ้มลูทีเ่กีย่ว

 

 

จแล้ว โปรแก
กฏรายการสนิ

วขอ้งกบัการเป
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กรมจะ
นคา้ใน

ปลีย่น



 

 
ป
เป
 

 
2
เป
คื

 
รากฏรายการ
ปลีย่น/คนืเลข

รปู
 

554000001 
ปลี่ยน/คนืเลข
อ สนิคา้รหสั 

เมื่อคลกิที่เ
รสนิคา้ทีไ่ดท้าํ
ทีน่ัน้ๆ มรีาย

ที ่4.38  แสด
จากรูปที่ 
ทีช่่องแสดงร

ขทีน้ี่จะปรากฏ
p0020  

รปูที ่4
ลขที่ใบเปลี่ย
าการเปลีย่น/คื
การสนิคา้อะไ

งรายการสนิค้
4.38  จ

รายการดา้นบ
ฏขึน้ทีช่่องแส

 
4.37 ใบเปลีย่น
น/คนืสนิค้าใ
คนืแลว้ทีช่อ่งแ
ไรบา้งทีไ่ดท้าํก

 
คา้ทีท่าํการเปลี
จะเห็นว่าเมื่อ
บนแลว้ รายก
ดงรายการดา้

น/คนืสนิคา้ 
ดๆ ที่ช่องแส
แสดงรายการด
การเปลีย่น/คื

ลีย่น/คนืแลว้ใ
อทําการคลิกเ
ารสนิคา้ทีไ่ดท้
านล่าง ในทีน่ี่

สดงรายการที่
ดา้นล่าง เพือ่
นไปแลว้ 

ในใบเปลีย่น/คื
เลือกใบเปลี่ย
ท้ําการเปลีย่น

นมรีายการเปลี

 

ดา้นบนขวามื
แสดงใหท้ราบ

 

คนืนัน้ๆ 
ยน/คืนสินค้า
น/คนืแลว้ภาย
ลี่ยน/คนื 1 รา
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มอื จะ
บวา่ใบ

 

เลขที ่
ยในใบ
ายการ 



 

 
จ
เพิ
 

 
นกว่าจะมกีาร
พิม่ขอ้มลูหรอื

ทัง้น้ีใบเปลี
รพมิพข์อ้มูลห
แกไ้ขขอ้มลูได

รปูที ่4

รปูที ่4.40

ลี่ยน/คืนสินค้
หรอืทําการเป
ด ้ดงัรปูที ่4.3

4.39  ใบเปลีย่

0 แสดงรายกา

้านัน้ๆ จะยงั
ปลี่ยนแปลงแก
9 และ 4.40 

 
น/คนืสนิคา้ห

 

 
ารสนิคา้หลงัทํ

 
 
 

งไม่สามารถท
กไ้ขขอ้มูลในช

ลงัพมิพห์รอืแ

ทาํการพมิพห์รื

ทําการเพิ่มห
ช่องใหก้รอกก

แกไ้ขขอ้มลู 

รอืแกไ้ขขอ้มลู

หรือแก้ไขข้อม
ก่อน จงึจะสา

 

 

ล 
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มูลได ้
มารถ

 



 

 
ใน
 
เพิ
 
ช่
 
สิ

 
 
รา
 
 
 
สิ
 

 
นสว่นของขอ้ม

 
พิม่ในใบเปลีย่

 
องวา่งในสว่น

 
นคา้เลขทีน่ัน้

 
 

ายการสนิคา้ที
 
 
 

นคา้ทีเ่กดิจาก

 ขัน้
 1) 

มลูใบเปลีย่น/ค
 2) 

ยน/คนืสนิคา้แ
 3) 

นรายละเอยีดใ
 4) 

ๆ 
 ขัน้

1)  
ทีต่้
2)  

 3) 
 4) 

ทีต่อ้งการแกไ้
 5)  
 6)  
4.2.3.5  ขอ้

กการเปลีย่นคื

นตอนและวธิกี
 พมิพข์อ้มูลเ
คนืสนิคา้ 
 กดปุ่มสรา้งใ
ละจะปรากฏเ
 ทําการเพิ่ม
บเปลีย่น/คนืสิ
 กดปุ่มเพิม่ร

นตอนและวธิกี
 หากตอ้งการ
ตอ้งการแกไ้ข 
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขใ
 หากต้องกา
ข 
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขร
อมลูใบรบัสนิค
คนื 

รปูที ่4.4

ารเพิม่ขอ้มลูใ
กี่ยวกบัใบเป

ใบเปลีย่น/คนื
ลขทีใ่บเปลีย่น
ข้อมูลเกี่ยวก
สนิคา้  
รายการเพื่อบั

ารแกไ้ขขอ้มลู
รแกไ้ขขอ้มลูใบ

ขอ้มลูใหถ้กูต้
ใบเปลีย่น/คนื
ารแก้ไขข้อมูล

ขอ้มลูใหถู้กต้
รายการเพือ่บั
คา้เปลีย่นคนื 

41  ใบรบัสนิค

ในใบเปลีย่น/คื
ลี่ยน/คนืสนิค้

สนิคา้ ขอ้มลูท
น/คนืสนิคา้ขึน้
กับรายการสิ

  
นัทกึรายละเ

ลในใบเปลีย่น
บเปลีย่น/คนืสิ

ตอ้ง   
นสนิคา้เพือ่บนั
ลรายละเอียด

ตอ้ง 
นัทกึการเปลี่
 เป็นการจดั

คา้เปลีย่นคนื 

คนืสนิคา้ 
คา้ทีต่้องการส

ทีไ่ดท้ําการพิ
น 
สนค้าที่ได้ทํา

อยีดของสนิค

น/คนืสนิคา้ 
สนิคา้ใหค้ลกิใ

นทกึการเปลีย่น
ดใบเปลี่ยน/คื

ยนแปลง 
ดการขอ้มลูทีเ่

สรา้งใหม่ในช่อ

มพเ์มื่อสกัครู่

การเปลี่ยน/คื

ค้าในใบเปลี่ย

ใบเปลีย่น/คนืสิ

นแปลง 
คืนสินค้าให้ค

เกีย่วขอ้งกบัก
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องว่าง

รจะถูก

คืนใน

ยน/คนื

สนิคา้

คลิกที่

การรบั



 

 
ป
สิ
 

 
2
เป
รา
 
จ
เพิ
 

 
รากฏรายกา
นคา้เปลีย่นคนื

รปู

 
554000001 
ปลี่ยนคนืเลข
ายการ คอื สนิ

 
นกว่าจะมกีาร
พิม่ขอ้มลูหรอื

เมื่อคลกิทีเ่ล
รสนิค้าที่ได้ท
นเลขทีน่ัน้ๆ ม

ที ่4.42  แสด

จากรูปที่ 
ทีช่่องแสดงร
ที่น้ีจะปรากฏ
นคา้รหสั p000
ทัง้น้ีใบรบัสิ

รพมิพข์อ้มูลห
แกไ้ขขอ้มลูได

ลขทีใ่บรบัสนิ
ทําการรบัแล้ว
มรีายการสนิค้

งรายการสนิค้

4.42  จะ
รายการดา้นบ
ฏขึน้ที่ช่องแสด
04 และ p000
สนิค้าเปลี่ยน
หรอืทําการเป
ด ้ดงัรปูที ่4.4

นคา้เปลีย่นคนื
วที่ช่องแสดงร
คา้อะไรบา้งทีไ่

 
คา้ทีท่าํการรบั

 
ะเห็นว่าเมื่อทํ
บนแลว้ รายกา
ดงรายการดา้
05  
คืนนัน้ๆ จะยั
ปลี่ยนแปลงแก
3 และ 4.44 

นใดๆ ทีช่่องแส
รายการด้านล
ไดท้าํการรบัไ

แลว้ในใบรบัสิ

ทําการคลิกเลื
ารสนิคา้ทีไ่ดท้
านล่าง ในที่น่ี

ยงัไม่สามารถ
กไ้ขขอ้มูลในช

สดงรายการที
ล่าง เพื่อแสด
ปแลว้ 

สนิคา้เปลีย่นคื

อกใบรบัสนิค
ทาํการรบัแลว้
นีมรีายการรบั

ถทําการเพิม่ห
ช่องใหก้รอกก

ทีด่า้นบนขวามื
ดงใหท้ราบว่า

 

คนืนัน้ๆ 

ค้าเปลี่ยนคนื
วภายในใบรบั
สนิคา้เปลี่ยน

หรอืแก้ไขข้อ
ก่อน จงึจะสา
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มอื จะ
ใบรบั

นเลขที ่
สนิคา้
นคนื 2 

มูลได ้
มารถ



 

 
ช่
 
ถู
 
เป

 
องวา่งในสว่น

 
กเพิม่ในใบรบั

 
ปลีย่นคนืในชอ่

รปูที ่4.4

รปูที ่4.44
 ขัน้

 1) 
นของขอ้มลูใบร

 2) 
บสนิคา้เปลีย่น

 3)  
องวา่งในสว่น

43  ใบรบัสนิค

4  แสดงรายกา
นตอนและวธิกี
 พิมพ์ข้อมูล
รบัสนิคา้เปลีย่
 กดปุ่มสรา้งใ
นคนืและจะปร
 ทาํการเพิม่ข้

นรายละเอยีดใบ

 
คา้เปลีย่นคนืห

 

 
ารสนิคา้หลงัท
ารเพิม่ขอ้มลูใ
เกี่ยวกับใบร
ยนคนื 
ใบรบัสนิคา้เป
รากฏเลขทีใ่บร
ขอ้มลูเกีย่วกบั
บรบัสนิคา้เปลี

หลงัพมิพห์รอื

ทาํการพมิพห์ ื
ในใบรบัสนิคา้
รับสินค้าเปลี

ปลี่ยนคนื ขอ้มู
รบัสนิคา้เปลีย่
รายการสนิคา้
ลีย่นคนื  

อแกไ้ขขอ้มลู 

รอืแกไ้ขขอ้มลู
าเปลีย่นคนื 
ลี่ยนคืนที่ต้อ

มูลทีไ่ดท้ําการ
ยนคนืขึน้ 
าทีไ่ดท้าํการรั

 

 

 

ล 

งการสร้างให

รพมิพเ์มื่อสกั

รบัคนืสนิคา้จา
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หม่ใน

กครู่จะ

ากการ



 

 
เป

 
 
รา
 
 
 
ยื
 

 
ที่

 
ปลีย่นคนืเลขที

 
 

ายการสนิคา้ที
 
 
 

มและใหย้มืสนิ

 
ทีย่มืจะปรากฎ

 4) 
ทีน่ัน้ๆ 

 ขัน้
1)  
เปลี
2)  

 3) 
 4) 

ทีต่อ้งการแกไ้
 5)  
 6)  
4.2.3.6  ขอ้

นคา้ทีเ่กดิขึน้ 

รปูที

หน้าจอขอ้มู
รายการยมื/คื

 กดปุ่มเพิ่มร

นตอนและวธิกี
 หากตอ้งการ
ลีย่นคนืทีต่อ้ง
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขใ
 หากต้องการ
ข 
 ทาํการแกไ้ข
 กดปุม่แกไ้ขร
อมลูรายการยื
 

ที ่4.45  หน้าจ

มลูรายการยมื
นสนิคา้ดงัรปู

รายการเพื่อบ

ารแกไ้ขขอ้มลู
รแกไ้ขขอ้มลูใบ
การแกไ้ข 
ขอ้มลูใหถ้กูต้
ใบรบัสนิคา้เป
รแก้ไขข้อมูล

ขอ้มลูใหถู้กต้
รายการเพือ่บั
มและใหย้มืสนิ

 
จอขอ้มลูรายก

 
ม/ใหย้มืสนิคา้ 
ที ่4.46 

 
 
 

บนัทึกรายละ

ลในใบรบัสนิค้
บรบัสนิคา้เปลี

ตอ้ง   
ปลีย่นคนืเพือ่บ
ลรายละเอยีดใ

ตอ้ง 
นัทกึการเปลี่
นคา้  เป็นการ

การยมืและใหย้ื

 เมื่อทาํการคล

ะเอียดของสิน

คา้เปลีย่นคนื 
ลีย่นคนืใหค้ลกิ

บนัทกึการเปลี
ใบรบัสนิค้าเป

ยนแปลง 
รจดัการขอ้มลู

ยมืสนิคา้ 

ลกิเลอืกทีปุ่ม่

นค้าในใบรบัสิ

กใบรบัสนิคา้

ลีย่นแปลง 
ปลี่ยนคนืให้ค

ลทีเ่กีย่วขอ้งกั

 

ยมืสนิคา้/คนื
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สินค้า

คลิกที่

กบัการ

สนิคา้



 

 

 
ข
ด้
 

รปูที ่4.4

 
องหน้าจอเป็น
า้นล่างหน้าจอ

 

 
รปูที ่

 

46  หน้าจอขอ้

หลงัจากทํา
นโหมดยมื แล
อ จากรปูที ่4.

4.47  หน้าจอ

อมลูรายการยื

าการคลกิทีปุ่่ม
ละจะแสดงรา
46 มรีายการ

อขอ้มลูรายกา

ยมืและใหย้มืสิ
 

มยมืสนิคา้/คนื
ยการยมื/คนืสิ
ยมื/คนืสนิคา้ท

รยมืสนิคา้/คนื

นคา้หลงักดปุ่

นสนิคา้ทีย่มื จ
สนิคา้ทีย่มืทัง้
ทัง้หมด 2 ราย

นสนิคา้ทีย่มืห

ปุม่ยมืสนิคา้/คื

จะปรากฎโหม
หมดทีช่่องรา
ยการ 

หลงัทาํการเลอื

 

นสนิคา้ทีย่มื 

มดทางดา้นขว
ายการยมื/คนื

 

อกรายการ 
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วาบน
สนิคา้



 

 
รปู
 

 
สิ
แ
ดั

 
ปที ่4.47 

รปูที ่4.4

 
นคา้คนืจะปร
ละเมือ่คลกิทีร่
งัรปูที ่4.49 

รปูที ่4

และเมื่อคลิ

48  หน้าจอขอ้

หน้าจอขอ้ม
รากฎรายการ
รายการนัน้ๆ 

 

4.49  หน้าจอ

กเลอืกที่ราย

อมลูรายการยื

มูลรายการยมื
ใหย้มื/รบัคนืส
ขอ้มลูรายการ

ขอ้มลูรายการ

การใดๆ  ขอ้

มและใหย้มืสนิ

ม/ให้ยมืสนิค้า
สนิคา้ดงัรูปที่
รใหย้มื/รบัคนื

รใหย้มืสนิคา้/

อมูลรายการนั ้

นคา้หลงักดปุ่

้า เมื่อทําการ
ที่ 4.48  จะปร
นสนิคา้ของราย

/รบัสนิคา้คนืห

นัน้ๆ  ก็ถูกแส

มใหย้มืสนิคา้

รคลิกเลือกที่ป
รากฏรายการท
ยการนัน้กจ็ะป

หลงัทาํการเลอื

สดงขึน้ที่หน้า

 

/รบัสนิคา้คนื 

ปุ่มให้ยมืสนิค
ทัง้หมด 1 รา
ปรากฎขึน้ทีห่

 

อกรายการ 
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จอดงั  

 

ค้า/รบั
ายการ 
น้าจอ



 

 
ซึ่
รา
ดั

 
ก
 
วา่
 
 
 

 
ซงึแบ่งตวัเลอืก
ายการทัง้หมด
งัรปูที ่4.50 แ

4.2.4  
ารเลอืกประเภ

 
ามรีายการใด

สาํหรบัการ
กในการคน้หา
ด  และกําหนด
และ 4.51 

รปู

รปูที

 การออกรายง
ภทรายงานทีต่

4.2.4.1  รา
บา้งทีย่งัชาํระ

คน้หาขอ้มลูร
าเป็น 4 กรณี
ดเอง หากเลอื

ปที ่4.50  หน้า

ที ่4.51  หน้าจ

งาน  สามารถ
ตอ้งการ ซึง่จะ
ยงานการคา้ง
ะไมค่รบ 

รายการยมื/ให้
ณ ไดแ้ก่ ราย
อกทีก่ําหนดเอ

าจอคน้หาขอ้ม

จอคน้หาขอ้มู

ถออกรายงานโ
ะแบ่งรายงานอ
งชาํระ  จะแสด

หย้มืสนิคา้ไดท้ี
ยการทีย่งัไม่ไ
องจะปรากฏห

มลูรายการยมื

ลรายการใหย้ื

โดยการเลอืก
ออกเป็น 7 รา
ดงรายการทีค่้

ทีต่วัเลอืกแสด
ไดค้นื  รายกา
หน้าจอคน้หาก

มสนิคา้  

ยมืสนิคา้  

เมนูรายงานที
ายงาน ดงัน้ี 
คา้งชาํระทัง้หม

ดงรายการยมื/
ารทีค่นืแลว้  
การยมื/ใหย้มื

 

 

ทีห่น้าจอหลกั 

มด เพื่อทาํให้
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/ใหย้มื 
แสดง
สนิคา้

 ทาํ

ท้ราบ



 

 
เงื
มี
รา

 
งือ่นไขรายงาน
ชี่วงเวลาตัง้แ
ายการ  

  

 

 

รปูที ่4.

จากรูปที่ 4
น ขอ้มลูทีต่รง
แต่วนัที่ 1 สงิ

4.2.4.2  รา

รปูที ่4.5

.53  รายงานก

4.53  เมื่อทําก
งตามเงือ่นไขที
หาคม 2554 

ยงานการยมื/

52  รายงานก

การคา้งชาํระห

การเลือกช่วง
ทีเ่ลอืกจะปราก
ถงึ 30 ตุลาค

/คนืสนิคา้  จะ

การคา้งชาํระ 

หลงัทาํการเลอื

งเวลาหรอืเลอื
กฎขึน้ ดงัรปูท
คม 2554  เมื่อ

ะแสดงรายการ

อกชื่อลกูคา้ 

อกชื่อลูกค้าใด
ทาํการเลอืกชื่
อกดปุ่ม OK ข

รยมื/คนืสนิคา้

 

 

ดๆ ขึ้นมาจา
ชอืลกูคา้มลธริา
ขอ้มูลปรากฎ

าทัง้หมด    
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กช่อง
า โดย
ฎขึน้ 1 



 

 
 
ยื
ทั ้
 
ทั ้
 

 

 
ม จากนัน้เลื

ทัง้หมด  นอกจ
 

ทัง้หมด 

จากรูปที ่4
อกรูปแบบรา
จากน้ีสามารถ

4.2.4.3  

รปูที ่4.54

.54  ทําการเลื
ายงานว่าต้อ
เลอืกชว่งเวล
 รายงานกา

รปูที ่4.55  ร

4  รายงานการ

ลอืกเงื่อนไขร
งการเฉพาะร
า และรา้นคา้ไ
ารใหย้มื/รบัคื

รายงานการให

รยมื/คนืสนิคา้

รายงานทีป่ระ
รายการที่ยงัไ
ได ้จากนัน้กด
คนืสนิคา้  จะแ

หย้มื/รบัคนืสนิ

า 

เภทรายงานโ
ไม่ได้คืน หรื
ดปุม่ OK  กจ็ะ
แสดงรายการ

นคา้ 

 

โดยเลอืกทีร่า
อต้องการรา
ะไดร้ายงานอ
รใหย้มื/รบัคนื
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ายงาน
ยการ
อกมา 
สนิคา้



 

 
ให
ทั ้
 
 

 

 
 
เงื
ก

 
หย้มื จากนัน้
ทัง้หมด  นอกจ

 

 
งือ่นไขรายงาน
ารเลอืก ดงัรปู

จากรูปที ่4
เลือกรูปแบบ
จากน้ีสามารถ

4.2.4.4  รา

รปูที ่4.57 

จากรูปที ่4
น ไดแ้ก่ วนัที ่
ปที ่4.57 ทาํก

.55  ทําการเลื
บรายงานว่าต้
เลอืกชว่งเวล
ยงานสรปุการ

รปูที ่4.56  

 รายงานสรปุ

.56  เป็นการ
 และชื่อผูข้าย
การเลอืกผูข้า

ลอืกเงื่อนไขร
้องการเฉพาะ
า และรา้นคา้ไ
รสัง่ซือ้สนิคา้ 

 รายงานสรปุก

ปการสัง่ซือ้สนิ

รแสดงรายการ
ย กจ็ะไดข้อ้มลู
ย (Supplier

รายงานทีป่ระ
ะรายการที่ยงั
ได ้จากนัน้กด
 จะแสดงราย

การสัง่ซือ้สนิค

นคา้หลงัทาํการ

รสัง่ซื้อทีเ่กดิขึ
ลการสัง่ซือ้ขอ
r) รา้นรุ่งเรอืง

เภทรายงานโ
งไม่ได้คนื หรื
ดปุม่ OK  กจ็ะ
การสัง่ซือ้สนิค

คา้ 

รเลอืกชื่อผูข้า

ขึน้ทัง้หมด แ
องผูข้ายนัน้ๆ 
คา้ขา้ว และเลื

โดยเลอืกทีร่า
รอืต้องการรา
ะไดร้ายงานอ
คา้ทัง้หมด 

 

 
าย 

ละเมื่อทําการ
ในชว่งเวลาที่
ลอืกช่วงเวลา

113 

ายงาน
ยการ
อกมา 

รเลอืก
ทีไ่ดท้าํ
ตัง้แต่



 

วั
รา
 
 

 
 
สิ
นั
 
จ
แ
 

นัที่ 1 สิงหาค
ายการ 

 

 
นค้าโดยรวม

นัน่เอง 
 

ะแสดงเลขที่ใ
ละราคาสทุธ ิ

คม 2554 ถึง

4.2.4.5  รา

จากรปูที ่4
มของสนิค้าแต

4.2.4.6  รา
ใบขาย วนัที่ 
ดงัรปูที ่4.59 

 30 ตุลาคม 

ยงานสรปุการ

รปูที ่4.

.57  สามารถ
ต่ละชนิด กล่า

ายงานใบขาย 
ชื่อลูกคา้ ราย
 

รปูที่

 2554  จากน

รขาย  จะแสด

58  รายงานส

กําหนดเงื่อนไ
าวคือเป็นการ

  เป็นการพมิ
ยการสนิคา้ จํ

 4.59  รายงา

นัน้กดปุ่ม OK

ดงรายการสรปุ

สรปุการขาย 

ไขรายงานโด
รสรุปรวมยอ

มพใ์บขายของ
จํานวน หน่วย

านใบขาย 

K ก็จะปรากฎ

ปการขายสนิค้

ดยเลอืกช่วงเว
ดการขายขอ

งเลขที่ใบขาย
ยสนิคา้ ราคา 

ฎรายการทัง้

คา้ทีเ่กดิขึน้ทัง้

 

วลาทีไ่ดท้ํากา
องสนิค้าแต่ละ

แต่ละใบออก
 ราคารวม ส่ว
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สิ้น 2 

งหมด 

ารขาย
ะชนิด

มาซึ่ง
วนลด 



 

 
รว
 

 

 
วมถงึจาํนวนที

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.7  รา
ทีม่กีารเปลีย่น

 

ายงานสินค้า
นคนื และจุดสั

รปูที ่4.6

คงเหลือ  จะ
ัง่ซือ้ 

60  รายงานสนิ
 

ะแสดงรายกา

นคา้คงเหลอื 

ารสินค้าคงเหหลือแต่ละรา
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ยการ 
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บทท่ี 5 

สรปุการทาํโครงงานและข้อเสนอแนะ 
  

 ในบทน้ีจะกล่าวถงึบทสรุปเกีย่วกบัการทําโครงงาน ปญัหา และขอ้เสนอแนะสาํหรบัใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันาระบบฐานขอ้มูลรา้นคา้ปลกี-ส่ง รวมถงึระบบทีเ่กี่ยวขอ้งทางดา้นสารสนเทศ

ต่อไป 

5.1  สรปุการทาํโครงงาน 

 ระบบฐานข้อมูลร้านค้าปลีก-ส่ง เป็นระบบที่พฒันาขึ้นเพื่อแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นจริงกบั

ร้านค้าปลีก-ส่งซึ่งดําเนินกิจการค้าขายสินค้าทัง้ประเภทปลีกและส่ง สินค้าภายในร้านมีหลาย

ประเภท หลายกลุ่ม และหลากหลายชนิด อกีทัง้ราคาสนิคา้กม็หีลายราคา ทัง้ราคาขายปลกี ราคา

ขายสง่ และราคากม็กีารเปลีย่นแปลงไดเ้สมอตามแต่ตน้ทุนทีไ่ดม้า ดงันัน้ อาจก่อใหเ้กดิความสบัสน

ในการขายสนิคา้ในแต่ละครัง้ได ้ นอกจากน้ีการจดัการเกี่ยวกบัขัน้ตอนการดําเนินการตัง้แต่การ

สัง่ซื้อ การรบัสนิค้า การเคลมสนิคา้ การรบัของที่เคลมกลบัคนื การยมืและคนืสนิคา้ ไม่ได้มกีาร

จดัการใหเ้ป็นรูปแบบทีเ่หมาะสม วธิกีารทีใ่ชเ้ดมิเป็นเพยีงการจดบนัทกึไวอ้ย่างง่ายๆ เพื่อช่วยจํา

เท่านัน้ บางครัง้ก็เกิดการสูญหายได้  นอกจากน้ีปญัหาเกี่ยวกบัจํานวนสนิค้าคงเหลือก็ยงัเป็น

อุปสรรคในการดาํเนินกจิการเพราะไมไ่ดม้กีารจดัการทีถู่กตอ้ง ดงัจะเหน็ไดจ้ากหากมกีารตรวจสอบ

จํานวนสนิค้าคงเหลอืทุกครัง้ที่มกีารสัง่ซื้อจากลูกค้าเขา้มาเพื่อดูว่ามสีนิค้าเพยีงพอหรอืไม่ หาก

สนิคา้มไีมเ่พยีงพอกจ็ะตอ้งยมืสนิคา้จากรา้นขา้งเคยีงเพื่อรกัษาลูกคา้เอาไว ้ดงันัน้ ระบบฐานขอ้มลู

รา้นคา้ปลกี-สง่ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้น้ีจงึมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปญัหาที่

เกิดขึน้ดงัที่กล่าวไว้แล้วขา้งต้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการจดัการการดําเนินกิจการและแข่งขนักบั

คูแ่ขง่ได ้

5.2  ปัญหาการทาํโครงงาน 

 ในการดาํเนินงานโครงงานพฒันาระบบฐานขอ้มลูรา้นคา้ปลกี-สง่ ไดป้ระสบกบัปญัหาต่างๆ 
แบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
 5.2.1  ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชว่งของการออกแบบระบบ 
  5.2.1.1  ปญัหาการกําหนดขอบเขตของระบบ  เริม่แรกผูจ้ดัทําโครงงานไดท้ําการ
กาํหนดและวางขอบเขตของระบบทีจ่ะทาํการพฒันาไวแ้ลว้ แต่เมือ่ถงึขัน้ตอนการพฒันาจรงิ ผูจ้ดัทาํ
โครงงานได้พบว่าการกําหนดขอบเขตไว้ก่อนหน้านัน้ยงัไม่ครอบคลุมและตอบสนองต่อความ
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ตอ้งการระบบอยา่งเพยีงพอ ทําใหต้อ้งทําการเพิม่ขอบเขตและวางแผนการพฒันาระบบใหม่ สง่ผล
ใหร้ะยะเวลาดาํเนินการตอ้งเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย ดงันัน้ ผูจ้ดัทําโครงานจงึตอ้งมกีารวางแผนให้
มคีวามรดักุมขึน้เพือ่ใหส้ามารถควบคุมระยะเวลาในการดาํเนินโครงงานได ้
  5.2.1.2  ปญัหาการกําหนดโครงสรา้งของระบบ  การกําหนดโครงสรา้งของระบบ 
ผู้จ ัดทําโครงงานได้ทําการศึกษาโครงสร้างระบบการทํางานแบบเก่าและได้ทําการออกแบบ
โครงสรา้งระบบใหม่ขึน้มา แต่ขณะที่ไดท้ําการพฒันาระบบไดพ้บว่าเกดิความขดัแยง้ระหว่างการ
ออกแบบและการใชง้านจรงิ ทําใหต้้องทําการปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการจรงิของ
ระบบ ซึง่สง่ผลกระทบต่อเรือ่งระยะเวลาเป็นอยา่งมากทาํใหเ้กดิความล่าชา้เกดิขึน้ 
 5.2.2  ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชว่งของการดาํเนินการพฒันาระบบ   
  5.2.2.1  ปญัหาเกี่ยวกับขัน้ตอนการเขียนโปรแกรม  เน่ืองจากในการเขียน
โปรแกรมจะตอ้งสามารถทําใหร้ะบบสามารถแสดงผลลพัธอ์อกมาตามทีต่อ้งการได ้โดยยงัขาดการ
ลําดบัขัน้ตอนหรอืวธิกีารทีเ่หมาะสมไปบา้ง ทําใหย้งัเกดิขอ้ผดิพลาดในการเขยีนโปรแกรมอยู่บา้ง 
ซึง่ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ผูจ้ดัทําโครงงานจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาอยู่พอสมควรในการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ทํา
ใหเ้กดิความล่าชา้เกดิขึน้ 
  5.2.2.2  ปญัหาทีเ่กีย่วกบัการเขยีนโปรแกรม  เน่ืองมาจากการออกแบบโครงสรา้ง
ของระบบซึ่งผูจ้ดัทําโครงงานยงัขาดความรดักุมในการออกแบบ โดยมองใหร้ะบบสามารถทํางาน
ตามที่ต้องการได้ยงัไม่ครอบคลุมทัง้หมด ดงันัน้ทําให้เมื่อทําการเขียนโปรแกรมจริงตามที่ได้
ออกแบบ จําเป็นตอ้งทําการเขยีนโปรแกรมย่อยเพิม่เตมิจากเดมิทีไ่ดอ้อกแบบและวางแผนไว ้ ซึ่ง
นอกจากจะทําใหเ้กดิความล่าชา้เกดิขึน้แลว้ ในอนาคตหากตอ้งมกีารแกไ้ขปรบัปรุงระบบอาจทําได้
เกดิความยุง่ยากในการแกไ้ขได ้
 5.2.3  ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชว่งของการทดสอบระบบ  สบืเน่ืองมาจากการเขยีนโปรแกรมทีไ่ม่
รดักุมเพยีงพอ ทําใหเ้มื่อได้ทําการทดสอบระบบพบว่ายงัเกดิขอ้ผดิพลาดอยู่บ้าง ซึ่งต้องทําการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ในการออกแบบและพฒันาระบบ ควรออกแบบและพฒันาระบบใหม้คีวามยดืหยุน่ใน
การทาํงานและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้โดยการศกึษาและทาํความเขา้ใจ รวมถงึการ
วางแผนออกแบบใหค้รบทุกขัน้ตอนกระบวนการเพื่อทีจ่ะลดปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการพฒันาและ
ทดลองใชจ้รงิ 
 5.3.2  สําหรบัการพฒันาระบบฐานขอ้มูลรา้นค้าปลกี-ส่ง นอกจากจะช่วยในเรื่องของการ
จดัการและดําเนินงานของกจิการแล้ว ขอ้มูลที่ไดท้ําการจดัเกบ็หรอืจดัการโดยระบบน้ีควรจะไดม้ี
การถูกนําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในดา้นการกาํหนดกลยทุธ ์การวางแผนธุรกจิ เพื่อแขง่ขนักบัรา้นคา้
อื่นๆ และตลาดได ้ซึง่จะเป็นไปตามเป้าหมายสงูสดุของการพฒันาระบบขึน้มา 
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 5.3.3  ควรจดัใหม้กีารฝึกอบรมการใช้งานระบบแก่ผู้เกี่ยวขอ้งทุกคน รวมถึงจดัใหม้กีาร
แสดงความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะที่ผูใ้ช้งานหรอืผูเ้กี่ยวขอ้งรูส้กึ หรอืมคีวามต้องการใหร้ะบบ
สามารถจัดการกับสิ่งใดได้บ้างที่จะช่วยให้การดําเนินกิจการมีความราบรื่นและสําเร็จตาม
วตัถุประสงค ์นอกจากน้ียงัอาจประเมนิผลการดาํเนินกจิการหลงันําระบบน้ีมาใชจ้รงิเพื่อใหท้ราบถงึ
จุดเดน่จุดดอ้ยทีย่งัมอียู ่เพือ่ใหส้ามารถพฒันาระบบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้นอนาคต 
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