บทที่ 2

ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ในบทนี ้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วยระบบคลังสินค้ าและการกระจ่ายสินค้ าไป
ยังคลังย่อยเป็ นส่วนสาคัญในการกาหนดขอบเขตของโครงงานนี ้ทังยั
้ งบอกที่มาและการสัง่ ซื ้อสินค้ า
จากผู้ผลิต
ในส่วนของแอปพลิเคชันได้ ใช้ HeidiSQL 9.4.0 เข้ ามาเป็ นตัวช่วยจัดการเก็บข้ อมูลของ
โปรแกรม Delphi 7 เพื่อนามาแสดงบนหน้ าจอ
2.1 วิเคราะห์ ระบบงาน

รูปที่ 2.1 ระบบการทางานคลังสินค้ าแบบเก่า
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จากรูปที่ 2.1 การทางานของระบบคลังยาโรงพยาบาลแบบเก่าขันตอนแรก
้
ขันตอนที
้
่ 1 ทา
การเขียนใบขอซื ้อไปยังผู้อนุมตั ิ ขันตอนที
้
่ 2 เมื่อได้ ใบขอซื ้อเสร็ จ ขันตอนที
้
่ 3 ทาการเขียนใบสัง่ ซื ้อไป
ยังผู้ผ ลิตหลังจากนัน้ ขัน้ ตอนที่ 4 ผู้ผลิตได้ ส่งสินค้ ากลับมายังคลังใหญ่ ขัน้ ตอนที่ 5 เมื่ อคลังย่อย
ต้ องการสินค้ าให้ เขียนใบขอเบิกสินค้ ามายังคลังใหญ่ ขันตอนที
้
่ 6 หลังจากนันคลั
้ งใหญ่สง่ สินค้ าไปยัง
คลังย่อยขันตอนที
้
่ 7 ทาการปรับยอดคงเหลือในคลัง
2.2 คลังสินค้ า
คลังสินค้ า คือสถานที่สาหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้ าคงคลัง คลังสินค้ ามีชื่อเรี ยกได้
ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้ า , ศูนย์จาหน่ายสินค้ า และโกดัง ฯลฯ คาว่าคลังสินค้ าจึงเป็ นคาที่มี
ความหมายรวมๆ ส่วนจะเรี ยกว่าอะไร ก็ขึ ้นอยูก่ บั ฟั งก์ชนั ของคลังสินค้ าแต่ละประเภท คลังสินค้ าที่รับ
สินค้ าเข้ ามาทาการคัดแยก แล้ วกระจายออกไป เรี ยกว่า ศูนย์กระจายสินค้ า
ในขณะที่คลังสินค้ าบางแห่งมีฟังก์ชนั เพิ่มขึ ้นมาคือหลัง รับสินค้ า เข้ ามาแล้ ว ก็เก็บสินค้ าไว้
และทาหน้ าที่ จัดสรรสินค้ าก่อนส่งมอบตามคาสั่งซื อ้ จึงมี ขัน้ ตอนย่อยประกอบด้ วย รับ สินค้ าเข้ า
จัดเก็บ จัดสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อ อันเป็ นขันตอน
้
ที่ใช้ เวลาและกาลังคนมากที่สดุ ตรวจสอบ หีบห่อ และ
จัดส่ง
อย่างไรก็ตาม ข้ อควรคานึงถึงเกี่ยวกับคลังสินค้ ายังรวมถึง ประเด็นเกี่ยวกับความเป็ นเจ้ าของ
สายการผลิต การจาหน่าย และการกระจายสินค้ าที่ไม่มีคลังสินค้ าเป็ นของตัวเอง ไม่ต้องการสร้ าง
คลังสินค้ าเองอาจใช้ บริ การเช่าคลังสินค้ าสาธารณะ และประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตงั ้ คลังสินค้ าควรตัง้
ในจุดที่ตอบสนอง ผู้ใช้ ได้ อย่างลงตัว
คลังสินค้ าเป็ นทัง้ Inbound และ Outbound ของวัตถุดิบและสินค้ า ด้ วยเหตุผลที่สินค้ าคง
คลังมี ห ลายประเภท Input ของ คลัง สิน ค้ าจึง แตกต่างกัน ไป อาจมี จุดเริ่ ม ต้ นจากซัพ พลายเออร์
น าวัต ถุดิ บ มาป้ อนให้ คลัง สิ น ค้ า หรื อ ฝ่ ายพัส ดุน า MRO (Maintenance Repair and Operation
Supply ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการบารุ งรักษาและสนับสนุนการผลิต) มามอบให้ ฝ่ ายผลิต ผู้ผลิต
สินค้ านาสิ นค้ าสาเร็ จ ส่งเข้ าคลังสินค้ าและกระจายไปยัง ผู้บริ โภค ฯลฯ วงจรดังกล่าวเป็ น Spec
ทัว่ ไปของสินค้ าคงคลัง
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ความไม่แน่นอนของอุปสงค์ทาให้ ผ้ ผู ลิตต้ องวางแผนและคานวณว่า จะจัดสรรปั นส่วนการ
ผลิตเป็ นจานวนเท่าใด เพื่อนา สินค้ าคงคลังมาสร้ างคุณค่าโดยการผลิตให้ เป็ นสินค้ า การวางแผนจะ
ท าให้ ทราบว่ า ควรผลิ ต จ านวนเท่ า ใดควรจั ด เตรี ยมวั ต ถุ ดิ บ แต่ ล ะชนิ ดจ านวนเท่ า ไร
เพราะสินค้ าไม่มีความเป็ นอิสระ มีเงื่อนไข ด้ านเวลาเป็ นข้ อจากัด หากต้ องการให้ อิสระอาจนาเข้ า
ห้ องเย็น แต่เป็ นการเพิ่ม ต้ นทุน การทราบอุป สงค์ทาให้ ได้ ข้อมูลของวัตถุดิบ ที่ สินค้ าคงคลังส่งผล
ต่อเนื่องต่อระบบการผลิตและจาหน่ายสินค้ า
คลัง สิ น ค้ ามี ค วามส าคัญ ในแง่ ที่ เป็ นทัง้ ทางเข้ าและทางออกของวัต ถุดิบ ไปจนถึ ง สิ น ค้ า
สาเร็ จรู ป ดังนัน้ ก่อนการพยากรณ์ อุปสงค์ จึงจาเป็ นต้ องเข้ าใจการจัดหาวัตถุดิบ/สินค้ า (Supply)
เข้ าใจแนวคิดการจัดการวัตถุดบิ และแนวคิดการกระจายสินค้ า
คลังสินค้ า คือ สถานที่ใช้ ในการเก็บรักษาสินค้ าให้ อยู่ในสภาพและคุณภาพที่พร้ อมจะนาส่ง
มอบให้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตามที่ร้องขอ โดยอาจเรี ยกเป็ นชื่ออื่นๆ เช่น คลังสินค้ า , โกดัง, ที่เก็บ
ของ, ที่เก็บสินค้ า, คลังพัสดุ, โดยไม่ว่าจะเรี ยกว่าอะไร คลังสินค้ าก็จะทาหน้ าที่เหมือนกัน คือ เป็ น
สถานที่เก็บรักษาสินค้ าหรื อวัตถุดิบหรื อสิ่งของต่างๆ
ประเภทของคลังสินค้ าแบ่ งตามลักษณะทางกายภาพ (Physical) ได้ เป็ น
1. คลังสินค้ าที่มิดชิด มีกาแพง เพดาน และประตู ได้ แก่ คลังสินค้ าทัว่ ไป ซึ่งบางแห่งจะมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ หรื อ มีการติดตังเครื
้ ่ องทาความเย็น (Frozen Warehouse)
2. คลังสินค้ าที่มีแต่หลังคา แต่ไม่มีผนัง ใช้ ในการเก็ บสินค้ าซึ่งไม่เสียหายจากสภาวะอากาศ
มักเป็ นสินค้ าขนาดใหญ่และมีน ้าหนัก ซึง่ โอกาสที่จะเสียหายหรื อสูญหายได้ ยาก
3. คลังสินค้ ากลางแจ้ ง พื ้นต้ องเป็ นคอนกรี ต มีการยกพื ้น มีระบบป้องกันน ้าท่วม ไม่มีหลังคา
หรื อสิ่งก่อสร้ าง หากไม่มีคณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าวก็ไม่ถือเป็ นคลังสิน ค้ ากลางแจ้ งแต่อาจเป็ นลานวางสินค้ า
ทั่วไป คลังสินค้ ากลางแจ้ ง อาจได้ แก่ ลานที่ใช้ ในการเรี ยงกองตู้คอนเทนเนอร์ เช่น ตาม ICD หรื อ
ท่าเรื อ หรื อ สนามบิน นอกจากนี ้ยังได้ แก่ คลังสินค้ ากลางแจ้ ง ใช้ เก็บสินค้ าที่มีขนาดใหญ่ หรื อสินค้ า
เทกอง หรื อพืชไร่ แร่ธาตุตา่ งๆ
4. คลังสินค้ าที่เป็ นถัง (Tank) หรื อ สิ่งก่อสร้ างอื่นๆ ที่สินค้ านาเข้ าหรื อเอาออก โดยวิธีดดู ผ่าน
ท่อ (Pipe) เช่น คลังเก็บน ้ามัน เก็บเคมี หรื อ Silo เก็บอาหารสัตว์ , สินค้ าการเกษตรต่างๆ
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5. คลังสินค้ าเคลื่อนที่ได้ ได้ แก่ ระวาง (Deck) ของเรื อสินค้ า หรื อเครื่ องบินหรื อโบกี ้เก็บสินค้ า
ของรถไฟหรื อตู้คอนเทนเนอร์ ที่ใช้ ในการขนส่งสินค้ าที่ใช้ เป็ นสถานที่เก็บสินค้ าเพื่อรอการส่งมอบ
6. คลังเก็บข้ อมูลอิเล็กทรอนิคส์ (Data Bank) เช่น Server ที่ใช้ เก็บข้ อมูล ซึ่งปั จจุบนั ถือเป็ น
สินค้ าประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถส่งมอบให้ ผ้ ูที่ต้องการ โดยวิ ธี Down Load ผ่านเครื อข่าย Network
เช่น Web site เป็ นต้ น
การจัดการสินค้ าคงคลัง (Inventory Management) ได้ แก่ รายการสินค้ าสาเร็ จรู ป , สินค้ า
ระหว่างการผลิต , วัตถุดบิ , วัสดุสิ ้นเปลือง , ทรัพย์สินสิ่งของ ซึ่งทังหมดจะต้
้
องมีลกั ษณะที่เป็ นของที่
สามารถโยกย้ ายได้ ที่เรี ยกว่าเป็ นสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งถือเป็ นของที่มีมลู ค่าอันอาจถือกรรมสิทธิถือครอง
และเปลี่ ยนมือความเป็ นเจ้ าของได้ โดยสินค้ าจะต้ องคู่กับคลังสินค้ าและเป็ นส่วนสาคัญ ที่สุดของ
ระบบ Supply Chain Management (SCM) เพราะพันธกิจหลักของ SCM คือ การเคลื่อนย้ ายส่ง
มอบสินค้ าและต้ องเป็ นสินค้ าที่จบั ต้ องได้ (Physical Goods) ซึง่ สินค้ าที่เป็ นอิเล็กโทรนิกส์ ก็
จะต้ องมีการเคลื่อนย้ ายผ่าน Media ไม่ว่าจะเป็ น Disc , Server หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับบริ การ
จะเป็ นส่วนควบที่ คิดไปกับ ตัวสิน ค้ า วัตถุประสงค์หลักของในการจัดการ Logistics คื อ การสร้ าง
ความพึงพอใจต่อลูกค้ า ที่เรี ยกว่า Efficient Consumers Response หรื อ ECR โดยมีต้นทุนในการ
ดาเนินงานในระดับ Economy Scale การที่เรากาหนดระดับสินค้ าคงคลังในระดับที่มากจนเกินพอดี
อาจดูปลอดภัยแต่ก็จะส่งผลให้ ต้องใช้ เงินทุนหมุนเวียนสูงเช่นกัน จึงต้ องมีการจัดการสินค้ าคงคลังให้
เหมาะสม
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ประเภทของสินค้ าจัดแบ่ งตามภารกิจ ประกอบไปด้ วย
1. สิ นค้ าคงคลังหรื อสิ นค้ าหมุนเวียน เป็ นการสารองสินค้ า เพื่อให้ มีปริ ม าณที่ เพี ยงพอต่อ
ความต้ องการทังเพื
้ ่อการผลิตและเพื่อการส่งมอบให้ กบั ลูกค้ า ร่วมถึงสินค้ าที่ผลิตได้ บางฤดูเท่านัน้ จึง
ต้ องมีการผลิตและเก็บรักษาไว้ จาหน่ายตลอดปี
2. สินค้ าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตภายในกระบวนการผลิตโรงงาน (Work-in-process
Stock)
3. สิ น ค้ าค งค ลั ง ส ารอ ง เป็ น ก า รส ารอ งสิ น ค้ า ซึ่ งมี ระ ย ะ เว ล าใน ก ารส่ ง ม อ บ
เช่นสินค้ า ซึง่ ต้ องมีการนาเข้ าจากต่างประเทศ
4. สินค้ าระหว่างการขนส่ง ซึ่งอยู่ในระหว่างเส้ นทางการขนส่ง จากโรงงานของผู้ขายมายัง
โรงงานผลิต เช่น การขนส่งทางเรื อ ซึ่งใช้ เวลา ขนส่งจากผู้ผลิตไปสู่ลูกค้ า ซึ่งอยู่คนละส่วนของทวีป
หรื อเก็บรักษาไว้ ณ คลังสินค้ า หรื อศูนย์กระจายสินค้ า การขนส่งจากโรงงานไปยังลูกค้ า
5. สินค้ าคงคลังสารองของ Suppliers หรื อผู้จดั ส่ง เป็ นสินค้ าคงคลังสารองที่ผ้ ขู ายสินค้ าได้
เก็บสารองไว้ ให้ กบั ผู้ผลิต (ลูกค้ า) เพื่อป้องกันความแปรผันของ Order ฉุกเฉินหรื อป้องกันการผลิตที่
ไม่ทันหรื อป้องกันการจัดส่งไม่ทัน ซึ่งถื อเป็ นต้ นทุนของผู้ขาย (Suppliers) โดยธรรมชาติก็จะมีการ
บวกเข้ าไปในต้ นทุนสินค้ า ซึง่ ก็จะกลายเป็ นต้ นทุนของผู้ซื ้อในที่สดุ
การดาเนินกิจกรรมของ Supply Chain ซึ่งมี Logistics เป็ นหัวใจของการบริ หารจัดการมุ่ง
ไปสู่ Just in Time ที่ต้องมีการวางระบบการผลิต ให้ มีประสิ ทธิภาพเชิงต้ นทุนในการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตให้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ โดยเฉพาะต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าคงคลังไม่ว่าจะ
เป็ นวัต ถุดิ บ หรื อ สิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป จะมี ผ ลต่อ ความสามารถในการแข่ง ขัน การบริ ห ารจัด การที่ ดี
โดยเฉพาะนาการจัดการแบบ Lean และนาระบบการจัดการข้ อมูลข่าวสารที่ดี สามารถลดการลงทุน
ในสินค้ าคงคลังในด้ านวัตถุดบิ และสินค้ าสาเร็ จรูปโดยรวมของโซ่อปุ มานได้ และ เพิ่มยอดขายได้ มาก
ขึ ้น ก็จะส่งผลให้ อตั ราส่วนการ หมุนเวียนสินค้ าคงคลังสูงขึ ้นและเมื่อเกิดการลงทุนในสินค้ าคงคลัง
ลดลง ก็จะส่งผลให้ อตั ราส่วนผลตอบแทนการลงทุนสูงขึ ้นได้ และต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยในการเก็บรักษา
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ลดลงที่เรี ยกว่า Economy of Scale ต้ นทุนการดาเนินงานจึงลดลงด้ วย ซึ่งนาไปสู่การตังราคาที
้
่ต่าลง
ได้ และเกิดความสามารถในการแข่งขัน (Core Competency)
ประโยชน์ ของคลังสินค้ า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทาให้ ต้นทุนของสินค้ าลดลง
เป็ นการป้องกันการขาดมือของสินค้ าที่จะขาย
ช่วยลดปั ญหาอันจะเกิดขึ ้นเนื่องจากการขนส่ง
สามารถผลิตได้ ในปริมาณเกินกว่าความต้ องการตามฤดูกาล
ช่วยให้ ได้ ใช้ สินค้ านันๆ
้ ได้ ทนั เวลาตามต้ องการ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค
ช่วยให้ การผลิตดาเนินไปได้ โดยปกติ
ช่วยให้ เครดิตแก่อตุ สาหกรรมหรื อพ่อค้ าที่มีทนุ น้ อย
ช่วยให้ ราคาสินค้ ามีเสถียรภาพ

2.3 MySQL
2.3.1 ความหมายของ MySQL
คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้ อมูล ที่ พัฒ นาโดยบริ ษั ท MySQL AB มี ห น้ าที่ เก็ บ ข้ อมูล
อย่างเป็ นระบบ รองรับคาสั่ง SQL เป็ นเครื่ องมื อส าหรับ เก็ บ ข้ อมูล ที่ ต้องใช้ ร่วมกับเครื่ องมื อหรื อ
โปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ ได้ ระบบงานที่รองรับ ความต้ องการของผู้ใช้ เช่นทางานร่วมกับ
เครื่ องบริการเว็บ
(Web Server) เพื่ อให้ บริ การแก่ภ าษาสคริ ปต์ ที่ท างานฝั่ ง เครื่ อ งบริ การ (Server-Side Script) เช่น
ภาษา php ภาษา aps.net หรื อ ภาษาเจเอสพี เป็ นต้ น หรื อ ท างานร่ ว มกั บ โปรแกรมประยุ ก ต์
(Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรื อภาษาซีชาร์ ป เป็ นต้ น
โปรแกรมถูก ออกแบบให้ สามารถท างานได้ บ นระบบปฏิ บัติ ก ารที่ ห ลากหลาย และเป็ นระบบ
ฐานข้ อมูลโอเพนทซอร์ ท (Open Source)ที่ถกู นาไปใช้ งานมากที่สดุ
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2.3.2 ความสามารถและการทางานของโปรแกรม MySQL
MySQL ถื อเป็ นระบบ จั ด การฐานข้ อมู ล (DataBase Management System (DBMS)
ฐานข้ อมูลมีลกั ษณะเป็ นโครงสร้ างของการเก็บรวบรวมข้ อมูล การที่จะเพิ่มเติม เข้ าถึงหรื อประมวลผล
ข้ อมูลที่เก็บในฐานข้ อมูลจาเป็ นจะต้ องอาศัย ระบบจัดการ ฐานข้ อมูล ซึ่งจะทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางใน
การจัดการกับข้ อมูลในฐานข้ อมูลทังส
้ าหรับการ ใช้ งานเฉพาะ และรองรับการทางานของแอพลิเคชัน
อื่นๆ ที่ต้องการใช้
งานข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มูล เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ความสะดวกในการจัด การกับ ข้ อ มูล จ านวนมาก
MySQL ทาหน้ าที่เป็ นทังตั
้ วฐานข้ อมูลและระบบจัดการฐานข้ อมูล
MySQL เป็ นระบบจัดการฐานข้ อมูลแบบ relational ฐานข้ อมูลแบบ relational จะทาการ
เก็บข้ อมูลทัง้ หมดในรู ปแบบของตารางแทนการเก็บข้ อมูลทัง้ หมดลงในไฟล์ เพียงไฟล์เดียว ทาให้
ทางานได้ รวดเร็วและมีความยืดหยุน่ นอกจากนัน้ แต่ละตารางที่เก็บข้ อมูลสามารถเชื่อมโยงเข้ าหากัน
ท าให้ ส ามารถรวมหรื อจัด กลุ่ม ข้ อมูลได้ ต ามต้ อ งการ โดยอาศัย ภาษา SQL ที่ เป็ นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรม MySQL ซึง่ เป็ นภาษามาตรฐานในการเข้ าถึงฐานข้ อมูล
2.4 Delphi
Delphi เป็ น ซอฟต์แวร์ ตวั แปลภาษาปาสกาล (Pascal) ตัวหนึ่ง ที่พฒ
ั นาโดยบริ ษัท Borland
Borland Delphi เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาโปรแกรม บนระบบ ปฏิบตั ิการ Windows ซึ่งได้ รับความ
นิ ย มจากผู้ พั ฒ นาโปรแกรม เพราะมี ค วามง่ า ยในการใช้ งานเช่ น เดี ย วกั บ Visual Basic, มี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ C++
Delphi 7 โดยมีจดุ เด่นมากๆ คือโปรแกรมที่ได้ จากการเขียนโปรแกรมมีข นนาดเล็กทางานได้
รวดเร็ ว ซึ่งมักจะถูก นามาเปรี ยบเทียบกับ Visual Basic 3.0 ในสมัยนันอี
้ กประการหนึ่ง Delphi7 ใช้
ภาษาปาสคาล จึงเคยถูกเปรี ยบเทียบว่าเป็ น Visual Pascal มาแล้ ว
วอร์ ชันปั จ จุบันของ Delphi7 ได้ รับ การพัฒ นาให้ สามารถสร้ างแอปพลิเคชันที่ ท างานบน
Window ได้ ดีเหมือนเดิม โดยมีการปรับปรุงให้ สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันตามแนวความคิดของ
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NET ซึง่ จะช่วยให้ สามารถเขียนโปรแกรมครัง้ เดียวแล้ วนาไปใช้ งานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น PDA ,
โทรศัพท์มือถือ และบนเว็บได้
ขณะเดียวกัน Delphi 7 ก็ได้ รับการพัฒนาให้ สามารถพัฒนาแอปลิชนั แบบข้ ามแพล็ตฟอร์ ม
ได้ นันคื
้ อสามาถพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทางานได้ ทงบน
ั ้ Window และ Linux
ความสามารถของ Delphi 7
Delphi 7 นันมี
้ ความสามารถมากมาย ได้ รับการตอนรับเป็ นอย่างดีจากนักพัฒนา
แอปพลิเคชันทัว่ โลก รวมทังเมื
้ องไทยด้ วย ซึ่งจะเห็นได้ จากการนา Delphi 7 ประกอบการเรี ยนการ
สอน การฝึ กอบรม ตลอดจนการนาไปสร้ างเป็ นซอฟต์แวร์ เชิงพาณิชย์จานวนมากและได้ ยกมาอย่าง
คร่าวๆ ดังนี ้
ความสามารถของ Delphi 2007
1. สร้ างแอปพลิเคชันสาหรับ Window
2. สร้ างระบบงานด้ านฐานข้ อมูล
3. สร้ างแอปพลิเคชันรองรับ .NET Web Service
4. ใช้ งานบน Linux ได้

องค์ ประกอบของ Delphi 7
1. Menu Bar เป็ นส่วนที่เก็บคาสั่งเพื่อสั่งงาน Delphi 7 โดยมีลักษณะเป็ นเมนูให้ เลือกใช้ งาน
เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆทัว่ ไป
2. Form Designer เป็ นส่วนที่ใช้ ในการออกแบบโปรแกรมที่สร้ างขึ ้นมาด้ วย Delphi 7 ที่เรี ยกว่า
ฟอร์ ม (Form) ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนกับวินโดว์ทวั่ ไป
3. Component Palette เป็ นส่วนที่เก็บคอมโพเนนต์ (Component) ซึ่งจะเป็ นส่วนสาคัญ ที่จะ
เป็ นองค์ประกอบภายในฟอร์ ม เช่น ปุ่ มคลิก ปุ่ มเลือก รายการ ตัวเลือก เป็ นต้ น
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4. Object Tree View เป็ นส่วนที่ ใช้ อ้างอิง ถึงออบเจ็ กต์ และคอมโพเนนต์ต่า งๆที่ น ามาใช้ ใน
ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน
5. Object Inspector เป็ นส่วนที่ใช้ กาหนดค่าให้ กับฟอร์ ม หรื อคอมโพเนนต์ที่อยู่บนฟอร์ มค่าที่
กาหนดนี จ้ ะท าให้ ห น้ าตาหรื อความสามารถของ ฟอร์ ม และคอมโพเนนต์เปลี่ ยนไป เช่น
เปลี่ยนสีพื ้น เปลี่ยนข้ อความบนปุ่ ม ปรับเปลี่ยนขนาดกว้ างยาวของฟอร์ ม

