3

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
ระบบจัดเก็ บ โดยก ำหนดตำแหน่ งตำยตัว (Fixed Location System) แนวควำมคิ ดในกำร
จัดเก็บสิ นค้ำรู ป แบบนี้ เป็ นแนวคิ ดที่ มำจำกทฤษฎี กล่ ำวคื อ สิ นค้ำทุ กชนิ ดหรื อทุ ก SKU นั้นจะมี
ตำแหน่งจัดเก็บที่กำหนดไว้ตำยตัวอยูแ่ ล้ว ซึ่ งกำรจัดเก็บรู ปแบบนี้เหมำะสำหรับคลังสิ นค้ำที่มีขนำด
เล็ก มีจำนวนพนักงำนที่ปฏิ บตั ิงำนไม่มำกและมีจำนวนสิ นค้ำหรื อจำนวน SKU ที่จดั เก็บน้อยด้วย
โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำแนวคิดกำรจัดเก็บสิ นค้ำนี้ จะมีขอ้ จำกัดหำกเกิดกรณี ที่ สิ นค้ำนั้นมีกำรสั่งซื้ อ
เข้ำมำที ละมำกๆจนเกิ นจำนวน location ที่ กำหนดไว้ของสิ นค้ำชนิ ดนั้นหรื อในกรณี ที่สินค้ำชนิ ด
นั้นมีกำรสั่งซื้ อเข้ำ มำน้อยในช่ วงเวลำนั้น จะทำให้เกิ ดพื้นที่ที่เตรี ยมไว้สำหรับสิ นค้ำชนิ ดนั้นว่ำง
ซึ่ งไม่เป็ นกำรใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในกำรจัดเก็บที่ดี
ระบบกำรจัดเก็บโดยจัดเรี ยงตำมรหัสสิ นค้ำ (Part Number System) รู ปแบบกำรจัดเก็บโดย
ใช้รหัสสิ นค้ำ (Part Number) มีแนวคิดใกล้เคียงกับกำรจัดเก็บแบบกำหนดตำแหน่ งตำยตัว (Fixed
Location) โดยข้อแตกต่ำงนั้นจะอยู่ที่กำรเก็บแบบใช้รหัสสิ นค้ำ นั้นจะมี ลำดับกำรจัดเก็บเรี ยงกัน
เช่ น รหัส สิ นค้ำหมำยเลข A123 นั้นจะถู กจัดเก็บก่ อนรหัสสิ นค้ำหมำยเลข B123 เป็ นต้น ซึ่ งกำร
จัดเก็บแบบนี้ จะเหมำะกับบริ ษทั ที่มีควำมต้องกำรส่ งเข้ำ และนำออกของรหัสสิ นค้ำที่มีจำนวนคงที่
เนื่ องจำกมี ก ำรก ำหนดตำแหน่ งกำรจัดเก็บ ไว้แล้ว ในกำรจัดเก็ บ แบบใช้รหัส สิ น ค้ำนี้ จะท ำให้
พนักงำนรู ้ ตำแหน่ งของสิ นค้ำได้ง่ำย แต่จะไม่มีควำมยืดหยุน่ ในกรณี ที่องค์กรหรื อบริ ษทั นั้นกำลัง
เติบโตและมีควำม ต้องกำรขยำยจำนวน SKU ซึ่ งจะทำให้เกิดปั ญหำเรื่ องพื้นที่ในกำรจัดเก็บ
ระบบฐำนข้อมู ล หมำยถึ ง โครงสร้ ำงสำรสนเทศที่ประกอบด้วยรำยละเอียดของข้อมู ล ที่
เกี่ ยวข้องกันที่ จะนำมำใช้ในระบบต่ำง ๆ ร่ วมกัน ระบบฐำนข้อมู ลจึ งนับว่ำเป็ นกำรจัดเก็บข้อมู ล
อย่ำงเป็ นระบบ ซึ่ งผูใ้ ช้สำมำรถจัดกำรกับข้อมูลได้ในลักษณะต่ำงๆทั้งกำรเพิ่ม กำรแก้ไข กำรลบ
ตลอดจนกำรเรี ยกดู ขอ้ มูล ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นกำรประยุกต์นำเอำระบบคอมพิวเตอร์ เข้ำมำช่ วยใน
กำรจัดกำรฐำนข้อมูลจำกกำรจัดเก็บข้อมูลรวมเป็ นฐำนข้อมูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ดงั นี้
1. สำมำรถลดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลได้ กำรเก็บข้อมูลชนิ ดเดี ยวกันไว้หลำยๆที่ทำให้เกิ ด
ควำมซ้ ำซ้อนของงำนได้ (Redundancy) ดังนั้นกำรนำข้อมูลมำรวมเก็บไว้ในฐำนข้อมู ลจะช่ วยลด
ปั ญ หำกำรเกิ ด ควำมซ้ ำซ้ อ นของข้อมู ล ได้ โดยระบบจัดกำรฐำนข้อ มู ล (Database Management
System: DBMS) จะช่วยควบคุมควำมซ้ ำซ้อนได้
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2. หลี กเลี่ยงควำมขัดแย้งของข้อมูลได้ หำกมีกำรเก็บข้อมูลชนิ ดเดี ยวกันไว้หลำยๆ ที่และมี
กำรปรับปรุ งข้อมูลเดี ยวกันนี้ แต่ปรับปรุ งไม่ครบทุกที่ที่มีขอ้ มูลเก็บอยูก่ ็จะทำให้เกิ ดปั ญหำข้อมูล
ชนิดเดียวกันอำจมีค่ำไม่เหมือนกัน จึงก่อให้เกิดควำมขัดแย้งของข้อมูลขึ้น
3. สำมำรถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ ฐำนข้อมูลจะเป็ นกำรจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ดว้ ยกันดังนั้นหำก
ผูใ้ ช้ตอ้ งกำรใช้ขอ้ มูลในฐำนข้อมูลที่มำจำกแฟ้มข้อมูลต่ำงๆก็จะทำได้โดยง่ำย
4. สำมำรถรั ก ษำควำมถู ก ต้อ งเชื่ อ ถื อ ได้ข องข้อ มู ล บำงครั้ งพบว่ำ กำรจัด เก็ บ ข้อ มู ล ใน
ฐำนข้อมู ลอำจมี ขอ้ ผิดพลำดเกิ ดขึ้ นเช่ น จำกกำรที่ ผูป้ ้ อนข้อมู ล ป้ อนข้อมู ลผิดพลำดคื อป้ อนจำก
ตัวเลขหนึ่งไปเป็ นอีกตัวเลขหนึ่ ง โดยเฉพำะกรณี มีผใู ้ ช้หลำยคนต้องใช้ขอ้ มูลจำกฐำนข้อมูลร่ วมกัน
หำกผูใ้ ช้ค นใดคนหนึ่ งแก้ไ ขข้อมู ล ผิดพลำดก็ ท ำให้ ผูอ้ ื่ นได้รับ ผลกระทบตำมไปด้วย ในระบบ
จัดกำรฐำนข้อมูล (DBMS) จะสำมำรถใส่ กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น
5. สำมำรถก ำหนดควำมเป็ นมำตรฐำนเดี ยวกันของข้อมู ล ได้ กำรเก็บ ข้อมู ล ร่ วมกันไว้ใน
ฐำนข้อมู ลจะทำให้สำมำรถกำหนดมำตรฐำนของข้อมู ลได้รวมทั้งมำตรฐำนต่ำงๆ ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็ นไปในลักษณะเดียวกันได้ เช่นกำรกำหนดรู ปแบบกำรเขียนวันที่ในลักษณะ วัน/เดือน/
ปี หรื อ ปี /เดื อน/วัน ทั้งนี้ จะมี ผูท้ ี่ ค อยบริ ห ำรฐำนข้อ มู ล ที่ เรี ยกว่ำผูบ้ ริ ห ำรฐำนข้อ มู ล (Database
Administrator: DBA) เป็ นผูก้ ำหนดมำตรฐำนต่ำงๆ
6. สำมำรถกำหนดระบบควำมปลอดภัยของข้อมูลได้ ระบบควำมปลอดภัยในที่ น้ ี เป็ นกำร
ป้ อ งกัน ไม่ ให้ ผู ใ้ ช้ที่ ไม่ มี สิ ท ธิ ม ำใช้ห รื อมำเห็ น ข้อ มู ล บำงอย่ำงในระบบผูบ้ ริ ห ำรฐำนข้อ มู ล จะ
สำมำรถกำหนดระดับกำรเรี ยกใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้แต่ละคนได้ตำมควำมเหมำะสม
7. เกิดควำมเป็ นอิสระของข้อมูล ในระบบฐำนข้อมูลจะมีตวั จัดกำรฐำนข้อมูลที่ทำหน้ำที่เป็ น
ตัวเชื่ อมโยงกับฐำนข้อมูลโปรแกรมต่ำงๆ อำจไม่จำเป็ นต้องมีโครงสร้ ำงข้อมูลทุกครั้ง ดังนั้นกำร
แก้ไขข้อมูลบำงครั้งจึงอำจกระทำเฉพำะกับโปรแกรมที่เรี ยกใช้ขอ้ มูลที่เปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น ส่ วนที่
ไม่ได้เรี ยกใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวก็จะเป็ นอิสระจำกกำรเปลี่ยนแปลง (โอภำส เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2558)
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ัด ท ำได้ ค ้น หำเว็บ ไซต์ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กำรบริ ห ำรจัด กำรตู ้เซิ ร์ ฟ เวอร์ เนื่ อ งจำกมี
ประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นงำนในด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร และรู ปภำพที่สำมำรถใช้ขอ้ มูลจำกเว็บไซต์
ต่ำง ๆ มำเป็ นส่ วนหนึ่งของกำรดำเนินงำน โดยกำรค้นหำได้จำกเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

รู ปที่ 2.1 http://www.schneider-electric.co.th/
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตู ้ Rack โดยมีกำรแสดงรำยละเอียดของตูต้ ่ำงๆ แสดงให้กบั
ผูท้ ี่สนใจในตู ้ Rack โดยทำงเว็บไซต์จะมีกำรแนะนำข้อมูลตู ้ Rack ต่ำงๆให้กบั ผูท้ ี่สนใจได้ศึกษำ
ก่อน
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รู ปที่ 2.2 http://www.bizqsoft.com/index.php
เป็ นเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลเกี่ ยวกับกำรจอง Host โดยมีรำยละเอียดในแต่ละระดับอยูเ่ พื่อให้
ง่ำยต่อกำรเข้ำมำใช้บริ กำรของลูกค้ำ และมีกำรแสดงรำคำของ Host แต่ละระดับ ซึ่ งยังสำมำรถจอง
Host แบบออนไลน์ได้อีกด้วย
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รู ปที่ 2.3 http://www.bluehouseenterprise.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกำรจองห้องพัก โดยมีรำยละเอียดในแต่ละห้องแสดงอยู่
เพื่ อให้ง่ำยต่ อกำรเข้ำมำใช้บ ริ ก ำรของลู ก ค้ำ และมี ก ำรแสดงรำคำของห้ องพัก แต่ ล ะห้ อง ซึ่ งยัง
สำมำรถจองห้องพักแบบออนไลน์ได้อีกด้วย
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รู ปที่ 2.4 http://www.thaiepay.com/default.aspx
เป็ นระบบส ำหรั บ กำรจองโรงแรมและห้ อ งพัก ในรู ป แบบออนไลน์ เพื่ อรองรั บ ควำม
ต้องกำรของโรงแรมและเว็บไซต์ตวั แทนต่ำงๆ โดยระบบนี้ ถูกออกแบบมำให้ใช้งำนสะดวกสบำย
มี ข้ นั ตอนกำรจองโรงแรมไม่ ซับ ซ้ อน อี ก ทั้งยังเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรบริ ห ำรจัดกำรอี ก ด้วย
eBooking สำมำรถรองรับรู ปแบบในกำรใช้งำนทั้งที่เป็ นเจ้ำของโรงแรม (Owner) และตัวแทนรับ
จอง (Agency) โดยแขกผู เ้ ข้ำพัก ของทำงโรงแรมสำมำรถจองห้ องพัก ออนไลน์ โดยตรงกับ ทำง
โรงแรมได้ตลอดเวลำที่ตอ้ งกำร
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รู ปที่ 2.5 http://www.sombattour.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกำรเช่ำรถโดยสำรปรับอำกำศแบบเหมำ โดยมีรำยละเอียด
ในแต่ละระดับแสดงอยู่เพื่อให้ง่ำยต่อกำรเข้ำมำใช้บริ กำรของลูกค้ำ ซึ่ งยังสำมำรถจองรถโดยสำร
ปรับอำกำศแบบเหมำแบบออนไลน์ได้อีกด้วย
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งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คณะผู ้จ ัด ท ำระบบบริ ห ำรจัด กำรตู ้เซิ ร์ ฟ เวอร์ ได้ศึ ก ษำงำนวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง น ำมำเป็ น
ประโยชน์ในกำรดำเนินโครงงำนและ ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในกำรดำเนินกำรโครงงำน

รู ปที่ 2.6 โปรแกรมระบบบริ หำรงำนเช่ำอพำร์ ทเม้นท์
นัทยำ เมืองรำมัญ และกริ ชรัตน์ คำเฟย (2557) ภำควิชำคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสยำม โดยโปรแกรมระบบบริ หำรงำนเช่ำอพำร์ ทเม้นท์ สำมำรถตรวจสอบ
สถำนะห้องพัก วันที่เข้ำพักและวันที่ ออก และสำมำรถออกใบแจ้งหนี้ ให้กบั ผูเ้ ช่ ำ ระบบนี้ พฒั นำ
โดย Microsoft Visual Studio 2010 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 ในกำรจัดกำรข้อมูล
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รู ปที่ 2.7 โปรแกรมระบบบริ หำรจัดกำรสต๊อกโมเด็ม
เกศริ นทร์ คงอยู่ รักศิต แต่งงำม และเธี ยร แสวงศรี (2557) ภำควิชำคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสยำม โดยโปรแกรมระบบบริ หำรจัดกำรสต๊อกโมเด็ม สำมำรถ
ดูขอ้ มูลกำรเบิกโมเด็ม ค้นหำข้อมูลโมเด็ม ค้นหำข้อมูล S/N และสำมำรถออกรำยงำนสรุ ปจำนวน
คงเหลือ เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2010 และ Microsoft SQL Server
2008 R2 ในกำรพัฒนำ
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รู ปที่ 2.8 โปรแกรมระบบจองโรงแรม
ณิ ชำกร พรมจัน ทร์ ธิ ป ก โรจน์ สิ งห์ และปนั ด ดำ เมื อ งวงษ์ (2557) สำขำวิ ช ำระบบ
สำรสนเทศ คณะเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิท ยำลัยธุ รกิ จบัณ ฑิ ตย์ โดยโปรแกรมระบบจอง
โรงแรม สำมำรถ จองห้องพัก ค้นหำห้องว่ำง รับชำระเงินค่ำห้อง และระบบนี้ พฒั นำโดย Appserve
Adobe Dreamweaver และ My SQL
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รู ปที่ 2.9 โปรแกรมระบบบริ หำรจัดกำรสต็อค
ลิ ขิ ต สุ ดใจ และอัค รเทพ สองนำม (2557) ภำควิช ำคอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิ จ คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสยำม โดยโปรแกรมระบบบริ หำรจัดกำรสต็อค สำมำรถเบิกอุปกรณ์ รับ
อุ ป กรณ์ ค้น หำข้อ มู ล อุ ป กรณ์ ค้น หำรำยชื่ อพนัก งำน และระบบนี้ พัฒ นำโดย Microsoft Visual
Studio 2010 และ Microsoft SQL Server 2008 R2
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รู ปที่ 2.10 โปรแกรมระบบสำรสนเทศช่วยในกำรบริ หำรจัดกำรธุ รกิจร้ำนล้ำงรถ
ปุณยภัสร์ พรโชติพิสุทธิ์ ธี วริ ทธิ์ แทรกสุ ข และกุลธิดำ มีบริ บูรณ์ (2557) ภำควิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสยำม พัฒนำระบบสำรสนเทศช่ วยในกำร
บริ หำรจัดกำรธุ รกิจร้ำนล้ำงรถ ให้สำมำรถสั่งซื้ อสิ นค้ำ รับสิ นค้ำ เบิกสิ นค้ำ และสำมำรถดูกำรเข้ำ
ใช้บ ริ ก ำรพัฒ นำโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในกำรเขี ยนโปรแกรม และใช้
Microsoft SQL Server 2008 ในกำรจัดกำรฐำนข้อมูล

