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บทที ่1  

บทน า 
 

1.1  ความส าคญัและทีม่าของปัญหาการวจิัย 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยดีา้นซอฟตแ์วร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัทั้งในชีวติประจ าวนัและดา้น

อ่ืน ๆ  ของมนุษย ์จึงมีการผลกัดนัใหมี้การพฒันาซอฟตแ์วร์ใหม่ ๆ ข้ึนมาจ านวนมากเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษย ์การพฒันาซอฟตแ์วร์ในแต่ละคร้ังจะเร่ิมจาก การเกบ็ความตอ้งการกบั
ลูกคา้ วิเคราะห์ความตอ้งการท่ีเก็บรวบรวมมา น าความตอ้งการท่ีวิเคราะห์เรียบร้อยแลว้ มา
เขียนซอร์สโคด้พฒันาเป็นซอฟตแ์วร์ใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการท่ีเกบ็มาได ้ 

กรอบงาน (Framework) คือ โครงสร้างพื้นฐานของซอฟตแ์วร์ท่ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อใชเ้ป็นตวั
ช่วยในการพฒันาซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับซอฟตแ์วร์นั้น ๆ 
และเทคนิคใหม่ๆท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนในซอฟตแ์วร์นั้น ๆ โดยการน าตวักรอบ
งาน มาเพิ่มเติมชุดค าสั่งบางส่วนเพื่อให้ท างานได้ตามท่ีต้องการ ซ่ึงจะช่วยให้ผู ้พ ัฒนา
ซอฟตแ์วร์สามารถพฒันาซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ระบบการจดัการคลงัสินคา้เป็นระบบท่ีใชใ้นการบริหารจดัการคลงัสินคา้ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ี
ส าคญัในการท าธุรกิจ คือ ถา้สินคา้ท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตขาด อาจท าให้การผลิตหยุดและผลิตสินคา้
ไม่ทนั ถา้มีสินคา้คา้งในคลงัมาก ๆ นาน ๆ การหมุนเวียนของสินคา้น้อย การท าก าไรก็จะน้อยลง
ตามไปด้วย การน าระบบคอมพิวเตอร์มาจัดการคลังสินค้ายงัใช้ได้น้อย ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากระบบคลงัสินคา้มีความซับซ้อนและมีเง่ือนไขมากมายในการน าคอมพิวเตอร์มาจดัการ
คลงัสินคา้ 

กรอบงานออฟบิส (Ofbiz Framework) เป็นกรอบงานแบบเปิดเผยตน้รหสั (Open Source) 
มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน มีคลาสและเมธอดท่ีใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ รวมไปถึง
ซอฟตแ์วร์ของคลงัสินคา้ ท าให้สามารถพฒันาระบบคลงัสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่ก็ยงัมีส่วนท่ียงั
ไม่สมบูรณ์ เช่น โมดูลของการตดัยอดสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัของระบบ
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ในงานวิจยัน้ีได้เล็งเห็นถึงปัญหาดงักล่าวจึงได้ท าการพฒันาตวักรอบงานออฟบิสให้มี
โมดูลท่ีสามารถตดัยอดสินคา้ในแบบต่าง ๆ ได ้ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะน าเสนอเทคนิคและวิธีต่าง ๆ 
เพื่อใหส้ามารถท างานตามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1) เพื่อศึกษาเก่ียวกบัการพฒันากรอบงาน 
2) เพื่อศึกษาการท างานของกรอบงานออฟบิส 
3) เพื่อสร้างโมดูลของการตดัยอดสินคา้ส าหรับกรอบงานออฟบิส 

 

1.3  ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
1) ใชภ้าษาจาวาเป็นหลกัในการพฒันา 
2) การพฒันาท าบนระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ 
3) การพฒันาจะพฒันาเฉพาะส่วนของเมธอดท่ีสร้างข้ึนมาใหม่และเมธอดท่ีเก่ียวขอ้งไม่

รวมถึงส่วนของอินเตอร์เฟสท่ีใชใ้นการตอบสนองและเมธอดท่ีมีอยูเ่ดิมและเมธอดท่ี
ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

1.4  ขอบเขตของการวจิัย 
1) ใชภ้าษาจาวาในการสร้างเมธอดและคลาสต่าง ๆ 
2) การพฒันาจะครอบคลุมในส่วนของการตดัยอดสินคา้ในแบบต่าง ๆ คือ ตดัตามวนั

หมดอาย,ุ ตดัแบบ First In First Out และ ตดัแบบ Last In First Out 
 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) ไดโ้มดูลการตดัยอดสินคา้ในแบบต่าง ๆ 
2) ไดเ้รียนรู้การท างานของกรอบงานออฟบิส 
3) ไดเ้รียนรู้การพฒันากรอบงาน



 
 

 

บทที่ 2 

ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงปริทศัน์วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดของระบบ
คลงัสินคา้ กรอบงานเชิงวตัถุ ภาษาจาวา  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  ระบบคลงัสินค้า 
2.1.1  ความหมาย 

  “ค าว่า  “คลัง” หมายถึง สถานท่ีส าหรับเก็บของเป็นจ านวนมากๆ ดังนั้ น 
“คลงัสินคา้” (Warehouse) จึงหมายถึง สถานท่ีส าหรับเก็บสินคา้จ านวนมากๆ และ “การคลงัสินคา้” 
(Warehousing) หมายถึง การเก็บรักษาสินคา้นัน่เอง การคลงัสินคา้เป็นหนา้ท่ีหน่ึงของระบบการจดั
จ าหน่าย ท าการเก็บรักษาสินคา้ในช่วงเวลาท่ีสินคา้ได้ผลิตเสร็จแล้วและรอการจ าหน่าย สินคา้
ดงักล่าวอาจจะเป็นสินคา้ท่ีจะเป็นวตัถุดิบส าหรับกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไปหรือเป็นสินคา้
ส าเร็จรูปท่ีจะน าไปใชบ้ริโภค ดงันั้นสินคา้คงคลงั (Inventory) ท่ีจดัเก็บในคลงัสินคา้จึงจ าแนกได้
เป็น 2 ประเภท คือ วตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูปและอาจจะมีสินคา้ท่ียงัอยู่ในระหว่างการผลิตไม่
เสร็จเก็บอยูใ่นคลงัสินคา้ดว้ยก็ไดแ้ต่จะมีจ านวนนอ้ย” (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550) 
  ค าวา่ “คลงัสินคา้” และค าอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั หรือเก่ียวเน่ืองกบัค า
วา่ “คลงัสินคา้” นั้น ไดมี้ค าจ  ากดัความใหไ้วใ้นท่ีต่าง ๆ หลายแห่ง แมจ้ะมีความแตกต่างกนัในเร่ือง
การใชถ้อ้ยค า และเนน้ถึงความหมายโดยเฉพาะส าหรับคลงัสินคา้แต่ละประเภทท่ีมีวตัถุประสงคใ์น
การประกอบกิจการแตกต่างกนัออกไปก็ตาม แต่ความหายเหล่านั้นสอดคลอ้งตอ้งกนัในประเด็น
ส าคัญท่ีจะบอกให้ทราบว่า คลังสินค้าคืออะไรและคลังสินค้าท าหน้าท่ีอย่างไร ยกตัวอย่าง
ดงัต่อไปน้ี  

- ตาม TM.743-200, Storage and Materials Handing. (Tompkins & Smith, 
1998) ไดใ้หค้  านิยามไว ้ดงัน้ี 

1. คลงัสินคา้ (Warehouse) หมายถึง พื้นท่ีภายในอาคาร ซ่ึงออกแบบข้ึนเพื่อใช้
ในการเก็บรักษาพสัดุ และสร้างข้ึนโดยให้มีหลงัคาและฝาผนงัท่ีสมบูรณ์ทั้ง
ดา้นขา้งและดา้นหวัทา้ยของอาคาร
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2. การคลังสินค้า (Warehousing) หมายถึง การปฏิบัติทางกายภาพ
เก่ียวกบัการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายพสัดุ 

3. การเก็บรักษา (Storage) หมายถึง การเก็บเอาไว ้หรือการจัดวาง
ทรัพยสิ์นในคลงัสินคา้ในโรงเก็บหรือในพื้นท่ีเก็บรักษากลางแจง้ 

4. การจดัเก็บ (Storing) หมายถึง การจดัวางพสัดุอย่างเป็นระเบียบใน
การเก็บรักษา 

- ตามเง่ือนไขควบคุมคลังสินค้า พ.ศ. 2526 (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550) ซ่ึง
กระทรวงพาณิชยอ์อกใช้บงัคบัเพื่อการควบคุมคลงัสินคา้สาธารณะ ได้ให้
นิยามศพัท ์ซ่ึงเป็นความหมายโดยเฉพาะส าหรับคลงัสินคา้สาธารณะ ซ่ึงไดรั้บ
อนุญาตให้ประกอบกิจการคลงัสินคา้ตามกฎหมาย และด าเนินงานเป็นธุรกิจ
เอกเทศในลกัษณะอุตสาหกรรมบริการไวด้งัน้ี 

1. คลงัสินค้า หมายถึง อาคารท่ีมีโครงสร้างมัน่คงแขง็แรงผนงัท าดว้ยอิฐ
หรือคอนกรีตบล็อก หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ วสัดุท่ีมีความ
มัน่คงแข็งแรง ทนทานหลงัคาตอ้งมุงดว้ยกระเบ้ือง หรือสังกะสี หรือ
วสัดุท่ีมีความแข็งแรงทนทาน พื้นตอ้งท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
สามารถรับน ้ าหนักได้ไม่น้อยกว่าสามสิบเมตริกตนัต่อหน่ึงตาราง
เมตร 

2. การคลังสินค้า หมายถึง การรับท าการเก็บรักษาสินคา้ หรือการรับท า
การเก็บรักษาสินคา้และให้บริการเก่ียวกบัสินคา้นั้น เพื่อบ าเหน็จเป็น
ทางคา้ปกติ ไม่ว่าบ าเหน็จนั้นจะเป็นเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์
อ่ืนใด 

- กระบวนการ (Process) (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550) คือ กิจการ หรือหนา้ท่ี
ในการจดัการท่ีเป็นขั้นตอนตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งกระท า ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. การวางแผน (Planning) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการก าหนดวตัถุประสงค์ 
นโยบายโครงการ  และวิ ธีด า เ นินการ  เพื่ อให้บรรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์นโยบายและโครงการท่ีก าหนดไว ้ 

2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นเร่ืองของของการจดัโครงสร้างและ
บทบาทต่าง ๆ โดยพิจารณาก าหนดกิจกรรมต่าง ท่ีจ  าเป็นส าหรับการ
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร  



5 
 

3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) เป็นเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัตวับุคคล 
และการจดัใหบุ้คคลเขา้ท างาน ในต าแหน่งท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้าง
ขององคก์าร 

4. การส่ังการ (Directing) เป็นเร่ืองของการให้แนวทางและการบงัคบั
บญัชา โดยเฉพาะ การสั่งการ หมายถึง การออกค าสั่งการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

5. การประสานงาน (Coordination) เป็นเร่ืองของผูบ้ริหารจะต้องใช้
มาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อให้กิจกรรมกลุ่มย่อย ท่ีเป็นองค์ประกอบ
ขององคก์ารไดร่้วมกนัด าเนินงานต่อไปได ้อยา่งสอดคลอ้ง  

6. การควบคุม (Controlling)  เ ป็นเ ร่ือง เ ก่ียวกับการก าหนดแนว
ด าเนินงานตามท่ีวางแผนไว ้เพื่อให้น ามาปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล 
ซ่ึงเป็นล าดบัขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัการ  

- การบูรณาการ (Integration) คือ การสร้างความสมดุล และความสอดคล้อง
ต่อเน่ืองกนัระหวา่งทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อความส าเร็จขององคก์าร 

- ทรัพยากร (Resource) (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550) คือ ทรัพยากรในการ
จดัการคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ 

1. ทรัพยากรเน้ือที่ คือ ท่ีดินและอาคารทั้งหมด ท่ีใช้ในการเก็บรักษา
สินคา้ และท่ีใชส้ าหรับงานอ่ืน ๆ เพื่อความส าเร็จขององคก์าร 

2. ทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคลากร และก าลงัคนในหน่วยงานต่าง ๆ ของ
กิจการคลังสินค้า ตลอดจนทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน
คลงัสินคา้ 

3. ทรัพยากรเคร่ืองมือ คือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือยกขน และอุปกรณ์ทั้งปวง
ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการประกอบกิจการคลงัสินคา้ 

4. ทรัพยากรทุน คือ การหาเงินทุน และการใช้จ่ายเงินทุนในการ
ประกอบกิจการ 

5. ทรัพยากรเวลา คือ ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการด าเนินงาน
คลงัสินคา้ ทั้งน้ีรวมถึงก าหนดเวลาและระยะเวลาในการท างานในแต่
ละกิจกรรม 
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- ประสิทธิผล (Effectiveness)  (ค านาย  อภิปรัชญาสกุล , 2550)  หมายถึง 
ความสามารถขององคก์ารท่ีจะบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
ในช่วงเวลาท่ีก าหนด  

- วัต ถุประสงค์  (Objective)  (ค านาย  อภิป รัชญาสกุล , 2550)  หมาย ถึง 
ผลประโยชน์สุดทา้ยท่ีก าหนดไวส้ าหรับการประกอบกิจการคลงัสินคา้แต่ละ
ประเภท โดยเหตุผลเบ้ืองตน้ในการด าเนินงานของทุกองค์การ คือความอยู่
รอดขององค์การ ดงันั้นคลงัสินค้าแต่ละประเภทจะต้องมีเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน หรือมีวตัถุประสงคท่ี์ผูบ้ริหารกิจการคลงัสินคา้ จะตอ้งด าเนินการ
ใหบ้รรลุผลส าเร็จ  

 
 2.1.2  ววิฒันาการของการคลงัสินค้า 

  “การจดัเก็บรักษาสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงทางเศรษฐกิจ ในสมยัก่อน
แต่ละครอบครัวต่างช่วยเหลือตวัเอง ในการแสวงหาอาหาร และปัจจยัส่ี เพื่อเก็บรักษาไวส้ าหรับใช้
ในยามจ าเป็น เช่น ในสมยัโบราณมีการเก็บรักษาอาหารไวใ้นห้องเก็บของใตดิ้นเพื่อป้องกนัมิให้
อาหารเน่าเป่ือยได ้ต่อมาเม่ือระบบการขนส่งคล่องตวัข้ึน การเก็บรักษาสินคา้จึงไดพ้ฒันาการเก็บ
ในครัวเรือนไปเป็นการเก็บรักษาของผูค้ ้าปลีก ผูค้ ้าส่ง และผูผ้ลิต จากสภาพทางการตลาดได้
ช้ีให้เห็นว่าคลงัสินคา้ไดเ้ร่ิมก าหนดข้ึนมาเป็นหน่วยงานเก็บรักษาสินคา้สนบัสนุนกระบวนการ
ตลาด เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเก็บรักษาสินคา้ในการตอบสนองอุปสงคใ์นตลาดท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่
แน่นอน ดงันั้นคลงัสินคา้จึงเป็นสถานท่ีส าหรับเก็บรักษาสินคา้ไวจ้นกวา่จะมีการจ าหน่ายออกไป
เพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ช”้ (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550) 
  

 2.1.3  ลกัษณะและความส าคัญของการคลงัสินค้า 
  คลงัสินคา้ท าหนา้ท่ีในการเก็บสินคา้ระหวา่งกระบวนการจดัส่ง ซ่ึงสินคา้ท่ีเก็บไว้
สามารถแบ่งได้หลายประเภท ได้แก่ วตัถุดิบ (Material) ช้ินส่วน (Components) ช้ินส่วนต่าง ๆ 
(Parts) สินคา้ส าเร็จรูป (Finished Goods) ในบางกระบวนการผลิตค าวา่ “สินคา้” จะนบัรวมไปถึง
งานระหว่างผลิต (Work in Process) ตลอดจนสินคา้ท่ีตอ้งการทิ้ง (Disposed) และวสัดุท่ีน ามาใช้
ใหม่ (Recycle) แม้ว่าสัดส่วนของสินค้าประเภทน้ีจะมีไม่มากก็ตามวตัถุประสงค์ของการใช้
คลงัสินคา้มีหลายประเภทดงัต่อไปน้ี (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550) 

1. เพื่อใหเ้กิดการประหยดัในการขนส่ง 
2. เพื่อใหเ้กิดการประหยดัในการผลิต 
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3. เพื่อตอ้งการลดการสั่งซ้ือจ านวนมากหรือส่วนลดจากการสั่งซ้ือล่วงหนา้ 
4. เพื่อเป็นแหล่งของวตัถุดิบ ส่วนประกอบ และช้ินส่วนท่ีใชใ้นการผลิต 
5. เพื่อสนบัสนุนนโยบายการใหบ้ริการลูกคา้ 
6. เพื่อให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะทางการตลาด เช่น ความ

ต้องการสินค้าท่ีผนัผวน ความต้องการสินค้าแบบฤดูกาล หรือสภาวะการ
แข่งขนัท่ีสูง 

7. เพื่อลดเวลาน า (Lead time) ของการสั่งซ้ือสินคา้ 
8. เพื่อสนบัสนุนระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (JIT : Just in Time) ของผูข้าย

ปัจจยัการผลิตและลูกคา้ 
9. เพื่อใหส้ามารถขนส่งสินคา้ไดห้ลายประเภท 
10. เพื่อใช้เป็นท่ีเก็บสินคา้ชั่วคราวส าหรับสินคา้ท่ีตอ้งทิ้งหรือท่ีตอ้งน าไปผลิต

ใหม่ 
 

2.1.4  ปัจจัยในการพจิารณาในการจัดการคลงัสินค้า 
ในการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบัคลงัสินคา้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

ดงักล่าวขา้งตน้ มีปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาดงัน้ี (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550) 
1. ประเภทของอุตสาหกรรม ปรัชญาของธุรกิจ ความเพียงพอของเงินลงทุน 
2. ลกัษณะของสินคา้ ขนาดสินคา้ สินคา้ท่ีเป็นฤดูกาล ความเน่าเสียง่ายของสินคา้ 

การทดแทนกนัไดข้องสินคา้ และความเส่ือมของสินคา้ 
3. สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะของการแข่งขนั 
4. กระบวนการผลิตท่ีใช ้การใชร้ะบบผลิตแบบทนัเวลาพอดี 

 
2.1.5  ประโยชน์ของการจัดการคลงัสินค้า 

การจดัการน้ีสามารถใชง้านไดท้ั้งในดา้นการเป็นแหล่งอุปทาน (Physical supply)  
และการกระจายสินคา้ (Physical distribution) ดงัน้ี (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550) 

1. คลงัสินคา้ช่วยสนบัสนุนการผลิต (Manufacturing support) โดยคลงัสินคา้ท า
หน้าท่ีในการรวบรวมวตัถุดิบในการผลิตช้ินส่วนและส่วนประกอบต่าง ๆ 
จากผูข้ายปัจจยัการผลิต เพื่อส่งป้อนใหก้บัโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูป
ต่อไป 
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2. คลังสินค้าเป็นท่ีผสมผลิตภัณฑ์ (Mixing warehouse) ในกรณีท่ีมีการผลิต
สินค้าจากโรงงานหลายแห่ง โดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลาง (Central 
warehouse) จะท าหน้าท่ีรวบรวมสินคา้ส าเร็จรูปจากโรงงานต่าง ๆ ไวใ้นท่ี
เดียวกนั (Mixing warehouse) เพื่อส่งมอบใหลู้กคา้ตามตอ้งการข้ึนอยูก่บัลูกคา้
แต่ละรายวา่ตอ้งการสินคา้จากโรงงานใดบา้ง 

3. คลงัสินคา้เป็นท่ีรวบรวมสินค้า (Consolidation warehouse) ในกรณีท่ีลูกค้า
ตอ้งการซ้ือสินคา้จ านวนมากจากโรงงานหลายแห่ง คลงัสินคา้จะช่วยรวบรวม
สินคา้จากหลายแหล่งเพื่อจดัเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท าให้เต็มเท่ียวซ่ึงช่วย
ประหยดัค่าขนส่ง 

4. คลงัสินคา้ใชใ้นการแบ่งแยกสินคา้ให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk warehouse) 
ในกรณีท่ีการขนส่งจากผูผ้ลิตมีหีบห่อหรือพาเลทขนาดใหญ่ คลงัสินคา้จะ
เป็นแหล่งท่ีช่วยในการแบ่งแยกสินคา้ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบกบัลูกคา้
รายยอ่ยต่อไป 

 
2.1.6  ประเภทของคลงัสินค้า 

สามารถจ าแนก คลงัสินคา้ตามลกัษณะของจุดมุ่งหมายไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ  
ดงัต่อไปน้ี 

- กลุ่มคลงัสินคา้สาธารณะ (Public warehouse) 
- กลุ่มคลงัสินคา้ส่วนบุคคล (Private warehouse) 
- กลุ่มคลงัเก็บวสัดุ (Material warehouse) 

 
2.1.6.1  กลุ่มคลงัสินค้าสาธารณะ 

   คลงัสินคา้สาธารณะเป็นกิจการทางธุรกิจท่ีเป็นเอกเทศเฉพาะ ไม่ใช้เป็น
ส่วนของกิจการหลกัอย่างอ่ืนและเป็นกิจการแขนงหน่ึงของอุตสาหกรรมบริการ ซ่ึงจดัให้มีส่ิง
อ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินคา้และใหบ้ริการรับจดัเก็บรักษาสินคา้รวมทั้งให้บริการต่าง 
ๆ เก่ียวกบัสินคา้ เพื่อบ าเหน็จตอบแทนเป็นทางการคา้ปกติของกิจการ หรือคลงัสินคา้ อาจเป็น
คลงัสินคา้ท่ีจดัตั้งข้ึนในรูปของบริษทัจ ากดัมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานเก่ียวกบัการให้บริการ 
รับฝากสินคา้และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัคลงัสินคา้ โดยเฉพาะ ทั้งน้ีเพื่อหวงัค่าตอบแทนจากการ
ให้บริการนั้ น ในประเทศไทยการจัดตั้ งคลังสินค้าสาธารณะจะต้องได้รับอนุญาตจาก
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์และประกอบกิจการภายใต ้เง่ือนไขการควบคุมของกระทรวง
พาณิชยด์ว้ย 
   ตามหลงัสากลคลงัสินคา้สาธารณะสามารถจ าแนกตามลกัษณะการใชง้าน
ออกเป็น 6 รูปแบบ ดงันั้น 

1. คลงัสินคา้ทัว่ไป (General merchandise warehouse) เป็นคลงัสินคา้ท่ี
ออกแบบส าหรับเก็บรักษา สินคา้ชนิดใดก็ไดข้องผูผ้ลิต ผูข้ายส่งและ
ผูข้ายปลีก 

2. คลังสินค้าห้องเย็น (Refrigerated or cold-storage warehouse)  คือ 
คลงัสินคา้ท่ีมีอุปกรณ์ท าความเยน็ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ใน
ระดบัท่ีตอ้งการได ้

3. คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse) คือ คลังสินค้าท่ีตั้ งข้ึน
ส าหรับเก็บรักษาสินคา้บางชนิดซ่ึงตอ้งรอการด าเนินการตามระเบียบ
ของศุลกากร 

4. คลงัสินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน (Houses hold-goods 
and furniture warehouse)  คือ  คลัง สินค้า ท่ีท าหน้ า ท่ี เก็บ รักษา
ทรัพยสิ์นส่วนบุคคลมากกว่าเก็บรักษาสินคา้และมกัจะเป็นการเก็บ
รักษาชัว่คราวและอาจจะเป็นในพื้นท่ีโล่ง 

5. คลงัสินคา้ส าหรับพืชผลเฉพาะอยา่ง (Special-commodity warehouse) 
คือ คลงัสินคา้ท่ีใชส้ าหรับเก็บรักษาผลิตผลทางเกษตรกรรม 

6. คลังสินค้าส าหรับสินค้าท่ีมีลักษณะเป็นกองใหญ่ (Bulk storage 
warehouse) คือ คลงัสินคา้ท่ีท าการเก็บรักษาสินคา้ท่ีมีจ  านวนมากเป็น
กองใหญ่ 

 
2.1.6.2  กลุ่มคลงัสินค้าส่วนบุคคล 

คลงัสินคา้ส่วนบุคคลเป็นกิจการคลงัสินคา้ท่ีอ านวยประโยชน์แก่กิจการ
หลกัอยา่งอ่ืนไม่ใช่กิจการคลงัสินคา้ท่ีเป็นธุรกิจเฉพาะเช่นเดียวกบัคลงัสินคา้สาธารณะ จุดหมายใน
การจดัตั้งและประกอบกิจการของคลงัสินคา้ส่วนบุคคล คือ การเก็บรักษาสินคา้เพื่อสนับสนุน
วตัถุประสงคข์องกิจการอนัเป็นธุรกิจหลกัท่ีเป็นเจา้ของสินคา้นั้น ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นหลกันั้น
อาจ เป็นบริษทัเอกชน องคก์ารรัฐบาลหรือสหกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาอาจเป็น
อาคารคลงัแบบหน่ึงแบบใดหรือเป็นเพียง พื้นท่ีเก็บรักษาท่ีอยูใ่นอาคารเดียวกนักบักิจการอนัเป็น
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ธุรกิจหลกัของบริษทัหรือองค์การนั้นเองก็ได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัลกัษณะของสินคา้ท่ีเก็บรักษาและ
ปริมาณท่ีจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาไวใ้นขณะใดขณะหน่ึง 

คลังสินค้าเอกชน คือ คลังสินค้าท่ี กิจการเป็นเจ้าของเองหรือเช่ามี
วตัถุประสงคใ์นการเก็บรักษาวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูปของผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายโดยเป็นเจา้ของ
คลงัสินคา้ และไม่มีการรับฝากสินคา้จากผูอ่ื้น คลงัสินคา้ประเภทน้ีจะเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงท่ี
สนับสนุนการประกอบธุรกิจอ่ืนของกิจการสามารถอ านวยประโยชน์แก่กิจการหลายๆประการ 
ดงัน้ี 

1. การออกแบบ เจา้ของกิจการสามารถออกแบบคลงัสินคา้เพื่อนสนอง
ความตอ้งการพิเศษของตนเองได ้

2. การควบคุม กิจการสามารถมอบหมายความรับผิดชอบและควบคุม
การด าเนินงานทุก ๆ ด้านด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถก าหนด
เป้าหมายและนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัการผลิตและการขายได ้

3. ค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโดยทัว่ไปของคลงัสินคา้ทั้งสอง
ประเภทจะคล้ายคลึงกัน ยกเวน้ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการขายและ
โฆษณาท่ีคลังสินค้าเอกชนจะไม่มี ดังนั้นค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อ
หน่วยของคลังสินค้าเอกชน จึงมักต ่ ากว่าและค่อนข้างคงท่ีกว่า
คลงัสินคา้สาธารณะ 

4. การติดต่อกับลูกค้า กิจการท่ีมีคลังสินค้าของตนเองย่อมสามารถ
ติดต่อกบัลูกคา้และตลาดได้สะดวกกว่าและเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนกบั
ลูกคา้ยอ่มจะตรวจสอบและแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5. การใช้ประโยชน์ร่วมกัน คลังสินค้าเอกชนนอกจากท าหน้าท่ีเก็บ
รักษาสินคา้ของกิจการแล้ว ยงัอาจท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานซ้ือหรือ
ขายระดบัทอ้งถ่ินของกิจการดว้ย เพราะมีสถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์
และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จะใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได ้

 
2.1.6.3  กลุ่มคลงัเกบ็พสัดุ 

ค าว่า “พสัดุ” หมายถึง ส่ิงของท่ีมีไวเ้พื่อใชง้าน หรือท่ีมีความมุ่งหมายท่ี
จะน าไปใช้งาน ซ่ึงต่างกบัค าว่า “สินคา้” ซ่ึงเป็นส่ิงของท่ีมีไวข้ายหรือมุ่งหมายท่ีจะน าไปเพื่อขาย
เป็นคา้หาก าไรในธุรกิจ วสัดุอาจเป็นไดท้ั้งส่ิงท่ีหมดสภาพไปทนัทีในการใช้หรือเป็นของใช ้หรือ
เคร่ืองใชท่ี้คงรูปเดิมอยู่ต่อไปในการใช้งาน หรืออาจเป็นอุปกรณ์ท่ีน าไปประกอบรวมในการผลิต 
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หรือซ่อมก็ได้ การจดัการวสัดุ หมายถึง กระบวนการพสัดุแก่องค์การตามความตอ้งการ เพื่อให้
สามารถด าเนินกิจการไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง องคก์ารนั้นผูจ้ดัการวสัดุขององคก์ารผูผ้ลิตท า
หน้าท่ีเก่ียวกับการจดัหาพสัดุ ซ่ึงน าไปแปลงสภาพเป็นผลผลิตส าเร็จรูปขององค์การนั้น ส่วน
ผูจ้ดัการวสัดุขององค์การบริการ เช่น องค์การรัฐบาล สายการบิน โรงพยาบาล ธนาคาร และ
โรงแรม เป็นตน้ ไม่ไดจ้ดัซ้ือวตัถุท่ีจะไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์เพื่อขายแต่จดัใหมี้พสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้ง
ใชใ้นการปฏิบติังาน 

คลงัเก็บวสัดุเป็นการอ านวยประโยชน์ของการจดัการวตัถุ ท าหน้าท่ีเก็บ
รักษาวสัดุ เพื่อจ่ายสนองความตอ้งการของกิจการหรือองคก์ารท่ีเป็นเจา้ของคลงัเก็บวสัดุนั้นในการ
ผลิตหรือการบริการ แลว้แต่กรณี คลงัเก็บวสัดุมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัคลงัสินคา้ส่วนบุคคล แต่
ต่างกนัในเร่ืองส่ิงท่ีเก็บรักษานั้นไม่ใช่สินคา้ส าหรับขายแต่เป็นพสัดุส าหรับสนองความตอ้งการใน
การใชส้ าหรับการปฏิบติั งานภายในของกิจการนั้น ๆ 
 

2.2  เทคนิคการตัดยอดสินค้า 
มีอยู่หลายแบบ เราจะพูดถึง 3 แบบ คือ FIFO (First in First out), FEFO (First Expire date 

First Out) และ LIFO (Last In First Out) 
2.2.1  FIFO (First In First Out)  (Donald, 2004) หรือ เข้าก่อนออกก่อน คือ การจ่าย

สินคา้ตามหลกัท่ีวา่ มาก่อนใชก่้อน หรือ มาก่อนเอาออกก่อน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัในคลงัสินคา้ 
เพื่อลดความเสียหายท่ีเกิดจากการเก็บของไวเ้ป็นเวลานาน เพราะสินค้าบางประเภทไม่มีวนั
หมดอายท่ีุแน่นอน แต่ถา้เก็บไวน้านอาจท าใหต้วัสินคา้เสียหายได ้ 

ตวัอยา่งการคิดการตดัยอดแบบ FIFO  
วนัท่ี 1/1/2560 มีสินคา้ A อยูใ่นคลงัจ านวน 100 ช้ิน ก าหนดใหเ้ป็น A1  
วนัท่ี 3/1/2560 มีการซ้ือสินคา้ A เขา้คลงัเพิ่มอีกจ านวน 50 ช้ิน ก าหนดให้เป็น A2 ท าให้

ตอนน้ีมีสินคา้ A ในคลงัเท่ากบัจ านวน 150 ช้ิน  
วนัท่ี 5/1/2560 มีการขายสินคา้ A ได้จ  านวน 70 ช้ิน ท าให้เหลือสินคา้ A ในคลงัเท่ากับ

จ านวน 80 ช้ิน โดยเป็น A1 จ  านวน 30 ช้ิน และ A2 จ  านวน 50 ช้ิน  
วนัท่ี 10/1/2560 มีการขายสินคา้ A ไดจ้  านวน 50 ช้ิน ท าใหเ้หลือสินคา้ A ในคลงัเท่ากบั 30 

ช้ิน โดยเป็น A2 จ านวน 30 ช้ิน 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงตวัอยา่งการตดัยอดสินคา้แบบ FIFO 
วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 

1/1/2560   A1 = 100 
3/1/2560 A = 50  A1 = 100 

A2 = 50 
5/1/2560  A = 70 A1 = 100-70 =30 

A2 = 50 
10/1/2560  A = 50 A1 = 30-30 = 0 

A2 = 50-20 = 30 

 จากตารางท่ี 2.1 จะพบวา่ สินคา้จะถูกน าออกตามล าดบั โดยสินคา้ท่ีเขา้มาในคลงัก่อน จะ
ถูกน าออกขายก่อน เม่ือหมดจึงจะน าสินคา้ในล าดบัถดัไปออกมาขายเร่ือย ๆ ตามล าดบั 
 

2.2.2  FEFO (First Expire date First Out) ( Donald, 2004) หรือ หมดอายุก่อนออก
ก่อน คือ การจ่ายสินคา้ตามวนัหมดอายุ เป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัในร้านขายของ เพื่อลดความเสียหายท่ี
จะเกิดจากการหมดอาย ุ 

ตวัอยา่งการคิดการตดัยอดแบบ FEFO  
วนัท่ี 1/1/2560 มีสินคา้ A เป็นสินคา้ท่ีหมดอายใุนวนัท่ี 1/2/2560 อยูใ่นคลงัจ านวน 100 ช้ิน 

ก าหนดใหเ้ป็น A1  
วนัท่ี 2/1/2560 มีการซ้ือสินคา้ A หมดอายุในวนัท่ี 1/2/2560 เขา้คลงัเพิ่มอีกจ านวน 50 ช้ิน 

จึงให้เป็น A1 เหมือนกนักบัสินคา้ของวนัท่ี 1/1/2560 เพราะหมดอายุพร้อมกนั ท าให้ตอนน้ีมีสินคา้ 
A ในคลงัเท่ากบัจ านวน 150 ช้ิน  

วนัท่ี 3/1/2560 มีการซ้ือสินคา้ A หมดอายุในวนัท่ี 3/2/2560 เขา้คลงัเพิ่มอีกจ านวน 50 ช้ิน 
ก าหนดให้เป็น A2 เพราะหมดอายุหลงั A1 ท าให้ตอนน้ีมีสินคา้ A ในคลงัเท่ากบัจ านวน 200 ช้ิน 
โดยเป็น A1 จ  านวน 150 ช้ิน และ A2 จ  านวน 50 ช้ิน 

วนัท่ี 5/1/2560 มีการขายสินคา้ A ได้จ  านวน 100 ช้ิน ท าให้เหลือสินคา้ A ในคลงัเท่ากบั
จ านวน 100 ช้ิน โดยเป็น A1 จ  านวน 50 ช้ิน และ A2 จ  านวน 50 ช้ิน  

วนัท่ี 10/1/2560 มีรับสินคา้ A ของคลงัในเครือท่ีคา้งคลงัมาช่วยขายจ านวน 50 ช้ิน แต่เป็น
สินคา้ท่ีหมดอายุวนัท่ี 25/1/2560 จึงตอ้งขายสินคา้ท่ีรับมาใหม่น้ีก่อน ก าหนดให้เป็น A3 และท าให้
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ตอนน้ีมีสินคา้ A ในคลงัเท่ากบัจ านวน 150 ช้ิน โดยเป็น A1 จ านวน 50 ช้ิน A2 จ  านวน 50 ช้ิน และ 
A3 จ  านวน 50 ช้ิน 

วนัท่ี 15/1/2560 มีการขายสินคา้ A ไดจ้  านวน 120 ช้ิน ท าให้เหลือสินคา้ A ในคลงัเท่ากบั 
30 ช้ิน โดยเป็น A2 จ านวน 30 ช้ิน 

 
ตารางท่ี 2.2 ตารางแสดงตวัอยา่งการตดัยอดสินคา้แบบ FEFO 

วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 
1/1/2560   A1(1/2/2560) = 100 
2/1/2560 A(1/2/2560) = 50  A1(1/2/2560) = 100 + 50 = 150 
3/1/2560 A(3/2/2560) = 50  A1(1/2/2560) = 150 

A2(3/2/2560) = 50 
5/1/2560  A = 100 A1(1/2/2560) = 150-100 = 50 

A2(3/2/2560) = 50 
10/1/2560 A(25/1/2560) = 50  A1(1/2/2560) = 50 

A2(3/2/2560) = 50 
A3(25/1/2560) = 50 

15/1/2560  A = 120 A1(1/2/2560) = 50-50 = 0 
A2(3/2/2560) = 50-20 = 30 
A3(25/1/2560) = 50-50 = 0 

จากตารางท่ี 2.2 จะพบวา่ แมว้า่จะมีสินคา้ท่ีเขา้มาทีหลงั แต่สินคา้ช้ินนั้น หมดอายุก่อนช้ิน
อ่ืน ๆ ก็ตอ้งขายสินคา้ช้ินนั้นออกไปก่อน เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาสินคา้หมดอายกุ่อนจ าหน่าย 

 
2.2.3  LIFO (Last In First Out) ( Donald, 2004) หรือ เข้าทีหลังออกก่อน คือ การจ่าย

สินคา้โดยการน าสินคา้ท่ีเขา้ทีหลงัออกมาใชก่้อน ซ่ึงปกติแลว้จะใชก้บั วตัถุดิบในการผลิต สินคา้ท่ี
มีอายจุ  ากดั หรือสินคา้เทคโนโลยท่ีีลา้สมยัไดเ้ร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  

ตวัอยา่งการคิดการตดัยอดแบบ LIFO  
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วนัท่ี 1/1/2560 มีมือถือ A อยูใ่นคลงัจ านวน 100 ช้ิน ก าหนดใหเ้ป็น A1  
วนัท่ี 3/1/2560 มีการซ้ือมือถือ A เขา้คลงัเพิ่มอีกจ านวน 50 ช้ิน ก าหนดให้เป็น A2 ท าให้

ตอนน้ีมีมือถือ A ในคลงัจ านวน150 ช้ิน  
วนัท่ี 5/1/2560 มีการขายมือถือ A ไดจ้  านวน 70 ช้ิน ท าให้เหลือมือถือ A ในคลงัจ านวน 80 

ช้ิน โดยเป็น A1 จ  านวน 80 ช้ิน  
วนัท่ี 10/1/2560 มีการขายมือถือ A ไดจ้  านวน 50 ช้ิน ท าใหเ้หลือมือถือ A ในคลงัจ านวน 30 

ช้ิน โดยเป็นจ านวน A1 = 30 ช้ิน 
 
ตารางท่ี 2.3 ตารางแสดงตวัอยา่งการตดัยอดสินคา้แบบ LIFO 

วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 
1/1/2560   A1 = 100 
3/1/2560 A = 50  A1 = 100 

A2 = 50 
5/1/2560  A = 70 A1 = 100-20 = 80 

A2 = 50-50 = 0 
10/1/2560  A = 50 A1 = 80-50 = 30 

จากตารางท่ี 2.3 จะพบวา่ รูปแบบการท างานจะเหมือนกนักบั FIFO คือ ขายออกตามล าดบั 
แต่จะสลบักนั คือ ขายช้ินท่ีเขา้มาทีหลงัก่อน เม่ือหมดค่อยน าสินคา้ในล าดบัก่อนหนา้มาขายต่อไป 

 

2.3  ภาษาจาวา  
2.3.1  ความหมาย 

ภาษาจาวา (Java) (สุดา เธียรมนตรี, 2556)  เป็นภาษาโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนโดยทีม 
วิจยัโครงการช่ือ Green ของบริษทั Sun Microsystems ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาภาษาท่ีใชส้ร้าง
โปรแกรม หรือระบบงานท่ีสนบัสนุนการท างานของแต่ละระบบงานยอ่ยๆ ท าใหจ้าวาถูกพฒันาข้ึน
บนคุณสมบติัดงัน้ี 

- ง่ายต่อการเรียนและเขา้ใจ เน่ืองจากมีกลไกของภาษาไม่ซบัซอ้น 
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- มีความคงทน (Robust) เน่ืองจากมีการตรวจจับของผิดพลาด (Exception 
Handling) และมีกลไกในการคืนพื้นท่ีในหน่วยความจ าอตัโนมติั (Garbage 
Collection) 

- มีความปลอดภยัสูง 
- ท างานได้ในทุกระบบ คือ มีคุณลักษณะของจาวาแพลตฟอร์ม (Platform 

Independent) 
- มีคลาสและอินเตอร์เฟสใหใ้ชเ้ป็นจ านวนมาก 
จากคุณสมบติัดงักล่าวท าให้จาวาสนบัสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเน้นการ

แบ่งงานให้เป็นส่วนย่อย ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและเป็นอิสระจากส่วนย่อยของงานอ่ืน ๆ ซ่ึงช่วย
ลดความซ ้ าซ้อนและเวลาของการพฒันางาน อีกทั้งเม่ือตอ้งการเปล่ียนแปลงแกไ้ขงาน จะไม่ส่งผล
กระทบไปยงังานอ่ืน ๆ ท าใหล้ดตน้ทุนในการพฒันาและบ ารุงรักษา  
 

2.3.2  หลกัการท างาน 
การพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาจาวาจะเร่ิมตน้จากการเขียนซอร์สโคด้โปรแกรมจน 

ไดไ้ฟล์ซอร์สโคด้ท่ีมีนามสกุลเป็น .java (สุดา เธียรมนตรี, 2556) ซ่ึงก็คือ ไฟล์ซอร์สโคด้ท่ีเราได้
เขียนข้ึนและเม่ือรันโปรแกรมซอร์สโคด้ดงักล่าวจะถูกคอมไพล์เป็นจาวาไบต์โคด้ซ่ึงจะเก็บในรูป
ของไฟล ์.class 

เม่ือโปรแกรมท างานบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม จาวาไบตโ์คด้จะถูก 
ตีความด้วย Java Virtual Machine (JVM) ให้เป็นภาษาเคร่ืองเฉพาะอุปกรณ์ชนิดนั้น ๆ เพื่อให้
โปรแกรมสามารถท างานบนอุปกรณ์นั้น ๆ ได ้ซ่ึงจะตอ้งติดตั้ง Java Runtime Environment (JRE) 
ก่อนเสมอ  

 
2.3.3  โปรแกรมเชิงวตัถุ 

ภาษาจาวาเป็นภาษาเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object Oriented Programming :  
OOP) ท่ีแบ่งขอบเขตของงานออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยมองส่วนต่าง ๆ เป็นวตัถุ
หรือออบเจก็ตท่ี์ไม่ข้ึนต่อกนั แต่มีการท างานร่วมกนั ซ่ึงวตัถุในมุมมองของ OOP ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ต่ใหมี้อยูจ่ริง (สุดา เธียรมนตรี, 2556) 

โดยคุณสมบติัหลกัของแนวคิดการพฒันาโปรแกรมเชิงวตัถุมีดงัน้ี 
- น ากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) บนสภาพแวดลอ้มของระบบเดิม หรือระบบอ่ืน ๆ 

ได ้
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- ประหยดัเวลาในการพฒันา (Rapid Delivery) 
- ใชง้านง่าย (User Friendly) ผา่นส่วนติดต่อกบัผูใ้ชซ่ึ้งเป็นท่ียอมรับของผูใ้ช ้
- ดูแลรักษาไดง่้าย (More Maintainable) 
- มีคุณภาพสูง (Greater Quality System) ในเชิงความถูกตอ้งและความรวดเร็วใน

การประมวลผล 
 

2.3.4  รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 
ภาษาจาวามีรูปแบบการเขียนโปรแกรมท่ีประกอบดว้ยคลาสอยา่งนอ้ยหน่ึงคลาสท่ี 

มีเมธอด main() ซ่ึงเปรียบเสมือนจุดเร่ิมตน้ของโปรแกรม โดยมีรูปแบบการเขียนโปรแกรมดงัน้ี 
 
 

 

รูปท่ี 2.1 รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  

  จากรูปท่ี 2.1 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
- เป็นการสร้างหรือนิยามคลาสข้ึนในช่ือ JavaApplication11 ช่ือไฟล์จึงตอ้งเป็น

ช่ือ JavaApplication11.java 
- คลาส JavaApplication11 มีเมธอด main() เม่ือเรียกท างานโปรแกรมน้ี JRE จะ

คน้หาเมธอดท่ีช่ือ main() เพื่อเร่ิมประมวลผลตามชุดค าสั่งท่ีเขียนไว ้
- เมธอด main() จะตอ้งมีคียเ์วิร์ด public, static, void รวมไปถึงพารามิเตอร์ท่ีมี

อาร์เรยข์องขอ้มูลประเภทขอ้ความ (String) 
- ชุดค าสั่งท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประมวลผลจะเขียนไวภ้ายในเคร่ืองหมายวงเล็บ { 

} ของเมธอด main() 
- ทุกค าสั่งตอ้งจบดว้ยเคร่ืองหมาย ; เสมอ 
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2.3.5  Class และ Object 
หากจะอธิบาย OOP แบบง่ายๆ ใหคิ้ดถึงการสร้างบา้นท่ีตอ้งเขียนพิมพเ์ขียวก่อน 

สร้างเสมอ ซ่ึงแบบพิมพเ์ขียว 1 แบบสามารถสร้างบา้นเท่าไหร่ก็ไดไ้ม่มีจ  ากดั 
จากแนวคิดน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัแนวคิด OOP จะไดว้า่ แบบพิมพเ์ขียว คือ คลาส  

(Class) บา้นแต่ละหลงัท่ีสร้างจากพิมพเ์ขียว คือ ออบเจ็กต ์(Object) นัน่หมายถึง เราออกแบบสร้าง
คลาสเพียงคร้ังเดียว สามารถน าคลาสไปสร้างออบเจก็ตเ์พื่อใชง้านไดไ้ม่จ  ากดั 

และหากเปรียบบ้าน 1 หลังเป็นโปรแกรม 1 ตัว ก็จะได้ว่าบ้านหน่ึงหลัง
ประกอบดว้ยประตู หนา้ต่าง หอ้งนอน ฯลฯ เช่นเดียวกบัโปรแกรมหน่ึงตวัท่ีประกอบดว้ยออบเจ็กต์
หลายๆตวั โดยออบเจ็กตแ์ต่ละตวัจะมีหนา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป (ออบเจ็กตแ์ต่ละตวัก็เปรียบไดก้บั
ประตู หนา้ต่าง หอ้งนอน ฯลฯ) 

ดงันั้น คลาส (Class) ก็คือ ส่ิงท่ีใชอ้ธิบายลกัษณะและความสามารถของออบเจก็ต ์
เปรียบไดก้บัแม่แบบของออบเจ็กต ์โดยสามารถสร้างออบเจ็กตใ์ห้มีคุณสมบติัเหมือนแม่แบบไดก่ี้
คร้ังก็ได ้

  ออบเจ็กต์ (Object) ก็คือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่รอบตัว ซ่ึงมีคุณลักษณะและ
ความสามารถในการท างาน เช่น คน, รถยนต ์เป็นตน้ 

  โดยส่ิงท่ีใช้อธิบายลกัษณะของออบเจ็กต์จะถูกเรียกว่า แอตทริบิวต์ (Attribute) 
และส่ิงท่ีใชอ้ธิบายการท างานของออบเจก็ตจ์ะถูกเรียกวา่ เมธอด (Method) (สุดา เธียรมนตรี, 2556) 
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รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งแสดงส่วนประกอบของคลาส 

 

รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่งแสดงซอร์สโคด้ของคลาสในภาษาจาวา 
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จากรูปท่ี 2.2 มีคลาสท่ีช่ือว่า Account มีแอตทริบิวต์ช่ือ accoundName, accoundNumber 
แ ล ะ balance แ ล ะ มี เ ม ธ อ ด ช่ื อ  deposit, withdraw, getAccoundName, setAccoundName, 
getAccoundNumber, setAccoundNumber, getBalance และ  setBalance ซ่ึ งสามารถอธิบายใน
รูปแบบภาษาจาวาไดด้งัรูปท่ี 2.3 
 

2.3.6  ค าส่ังควบคุม 
  ค าสั่งควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรม (Control Statement) (Jeff, 2011; 
สุดา เธียรมนตรี, 2556) เราสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ 

2.3.6.1  ค าส่ังควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรมแบบตามล าดับ (Sequence 
Control Statement) 

ค าสั่งควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรมแบบตามล าดบั (Sequence  
Control Statement) (Jeff, 2011; สุดา เธียรมนตรี, 2556) มีรูปแบบการท างานท่ีทุกค าสั่งจะต้อง
ท างานตามล าดบั โดยไม่ขา้มค าสั่ง แต่ละค าสั่งถูกเรียกใชเ้พียงคร้ังเดียว โดยมีรูปแบบการท างานดงั
รูปท่ี 2.4 
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รูปท่ี 2.4 รูปแบบการท างานของค าสั่งควบคุมแบบตามล าดบั 
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รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งการใชค้  าสั่งควบคุมแบบตามล าดบั 

  จากรูปท่ี 2.5 เป็นตวัอยา่งการใชค้  าสั่งควบคุมแบบตามล าดบัเพื่อใชค้  านวณค่าของ
การบวกเลข 2 จ านวน โดยมีการท างานดงัน้ี 
  บรรทดัท่ี 6  ประกาศตวัแปร input จากคลาส Scanner 
  บรรทดัท่ี 8  รับค่าตวัเลขตวัท่ี 1 เป็นชนิด Integer โดยใชเ้มธอด nextInt() เก็บ 

ค่าไวท่ี้ตวัแปร num 
  บรรทดัท่ี 10  รับค่าตวัเลขตวัท่ี 2 เป็นชนิด Integer โดยใชเ้มธอด nextInt() เก็บ 

ค่าไวท่ี้ตวัแปร num2 
บรรทดัท่ี 11 ค านวณผลบวกของตวัเลข num และ num2 แล้วเก็บค่าไวท่ี้ตวั

แปร sum ท่ีเป็นชนิด Integer 
  บรรทดัท่ี 12 แสดงผลของการบวกเลขดว้ยเมธอด println() 
  จากการท างาน จะเห็นได้ว่า โปรแกรมท างานแบบตามล าดบัโดยไม่มีการข้าม
ค าสั่งใดเลย เม่ือรันโปรแกรมจะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 2.6 
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รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่งผลลพัธ์ 

2.3.6.2  ค าส่ังควบคุมแบบมีทางเลือก (Selection Control Statement) 
ค าสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก (Selection Control Statement) (Jeff, 2011; สุดา เธียร

มนตรี, 2556) มีรูปแบบการท างานท่ีมีการตรวจสอบเง่ือนไขของค าสั่งการท างาน เพื่อใช้ในการ
เลือกทิศทางของการท างาน มี 4 ค าสั่ง คือ if , if…else , if…else if , switch 

ค าส่ัง if 
ค าสั่ง if  (สุดา เธียรมนตรี, 2556) เป็นค าสั่งท่ีใช้ในการควบคุมให้โปรแกรม

ตดัสินใจวา่จะท างานหรือไม่ท างานในค าสั่งนั้น ๆ โดยตรวจสอบจากเง่ือนไขท่ีก าหนดวา่เป็นจริง
หรือเท็จ ถา้เป็นจริงจะท าค าสั่งนั้น ๆ ถา้เป็นเท็จจะไม่ท าค าสั่งนั้น ๆ โดยมีรูปแบบการท างานดงัรูป
ท่ี 2.7 
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รูปท่ี 2.7 รูปแบบการท างานของค าสั่ง if 

  ก าหนดให ้ 
  Boolean Expression เป็นเง่ือนไขทางตรรกศาสตร์ มีผลการตรวจสอบเป็น  

จริง (true) หรือ เทจ็ (false) 
  Statement  เป็นชุดค าสั่งท่ีจะท างานเม่ือเง่ือนไขมีผลการตรวจสอบ 

เป็นจริง 
 



24 
 

 

รูปท่ี 2.8 ตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง if 

  จากรูปท่ี 2.78 เป็นตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง if เพื่อตรวจสอบวา่เลขท่ีรับเขา้มาเป็นเลขคู่
หรือไม่ โดยมีการท างานดงัน้ี 
  บรรทดัท่ี 6  ประกาศตวัแปร input จากคลาส Scanner 
  บรรทดัท่ี 8  รับค่าตวัเลขเป็นชนิด Integer โดยใชเ้มธอด nextInt() เก็บค่าไวท่ี้ 

ตวัแปร num 
บรรทดัท่ี 9  ตรวจสอบค่า ท่ี รับเข้ามาว่า เ ป็นเลขคู่หรือไม่  โดยการน า

ตรวจสอบว่าผลของการน าเลขนั้นมาหารแบบเอาเศษจากการ
หาร กบั 2 นั้น มีค่าเท่ากบั 0 หรือไม่ 
ถา้เป็นจริง จะท างานท่ีบรรทดัท่ี 10  
ถ้าเป็นเท็จ จะขา้มการท างานในบรรทดัท่ี 10 แล้วไปท างานท่ี
บรรทดัท่ี 12 

  บรรทดัท่ี 10 แสดงผวา่ตวัเลขนั้นเป็นเลขคู่ดว้ยเมธอด println() 
  บรรทดัท่ี 12 แสดงขอ้ความวา่ End เพื่อจบการท างานดว้ยเมธอด println() 
  จากการท างาน จะเห็นไดว้า่ ชุดค าสั่งในบรรทดัท่ี 10 จะท างานก็ต่อเม่ือตรวจสอบ
เง่ือนไขท่ีก าหนดวา่เป็นจริงเท่านั้น เม่ือรันโปรแกรมจะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 2.9 และ รูปท่ี 2.10 
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รูปท่ี 2.9 ตวัอยา่งผลลพัธ์เม่ือเง่ือนไขเป็นจริง 

 

 

รูปท่ี 2.10 ตวัอยา่งผลลพัธ์เม่ือเง่ือนไขเป็นเทจ็ 

  ค าส่ัง if…else 
  ค าสั่ง if…else (สุดา เธียรมนตรี, 2556) เป็นค าสั่งท่ีใช้ควบคุมให้โปรแกรมเลือก
ท างานในชุดค าสั่งใดค าสั่งหน่ึงจาก 2 ชุดค าสั่ง โดยตรวจสอบจากเง่ือนไขท่ีก าหนดวา่เป็นจริงหรือ
เท็จ ถา้เป็นจริงจะท าค าสั่งภายใตค้  าสั่ง if ถา้เป็นเท็จจะท าค าสั่งภายใตค้  าสั่ง else โดยมีรูปแบบการ
ท างานดงัรูปท่ี 2.11 
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ก าหนดให ้
Boolean Expression เป็นเง่ือนไขทางตรรกศาสตร์ มีผลการตรวจสอบเป็น  

จริง (true) หรือ เทจ็ (false) 
  Statement 1  เป็นชุดค าสั่งท่ีจะท างานเม่ือเง่ือนไขมีผลการตรวจสอบ 

เป็นจริง 
  Statement 2  เป็นชุดค าสั่งท่ีจะท างานเม่ือเง่ือนไขมีผลการตรวจสอบ 

เป็นเทจ็ 
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รูปท่ี 2.12 ตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง if...else 

  จากรูปท่ี 2.12 เป็นตวัอย่างการใช้ค  าสั่ง if…else ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีเพิ่มเติมจาก
โปรแกรมในรูปท่ี 2.8 โดยเพิ่มชุดค าสั่งส าหรับการท างานเม่ือตรวจสอบตวัเลขแลว้ว่าไม่ใช่เลขคู่ 
(เง่ือนไขเป็นเท็จ) โดยการแทรก else และชุดค าสั่งลงไปในบรรทดัท่ี 11-13 และเม่ือรันโปรแกรม
และรับตวัเลขท่ีเป็นเลขค่ีท่ีท าใหเ้ง่ือนไขเป็นเทจ็จะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 2.13 
 

 

รูปท่ี 2.13 ตวัอยา่งผลลพัธ์การใชค้  าสั่ง if...else เม่ือเง่ือนไขเป็นเท็จ 

ค าส่ัง if…else if 
  ค าสั่ง if…else if (สุดา เธียรมนตรี, 2556)เป็นค าสั่งท่ีใชค้วบคุมให้โปรแกรมเลือก
ท างานชุดค าสั่งจากหลายชุดค าสั่ง และในแต่ละชุดค าสั่งจะมีเง่ือนไขของแต่ละชุดค าสั่ง โดยถ้า
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ตรวจสอบเง่ือนไขวา่เป็นจริงในชุดค าสั่งใดจะท าชุดค าสั่งนั้น ๆ โดยไม่สนใจในชุดค าสั่งอ่ืน ๆ และ
ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นเท็จในทุกเง่ือนไข โปรแกรมจะท างานชุดค าสั่งภายใตชุ้ดค าสั่ง else โดยมี
รูปแบบการท างานดงัรูปท่ี 2.14 
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ก าหนดให ้
Boolean Expression 1 เป็นเง่ือนไขทางตรรกศาสตร์ท่ี 1 มีผลการตรวจสอบเป็น 

จริง (true) หรือ เทจ็ (false) 
Boolean Expression 2 เป็นเง่ือนไขทางตรรกศาสตร์ท่ี 1 มีผลการตรวจสอบเป็น 

จริง (true) หรือ เทจ็ (false) 
Statement 1  เป็นชุดค าสั่งท่ีจะท างานเม่ือเง่ือนไขท่ี 1 มีผลการ 

ตรวจสอบเป็นจริง 
  Statement 2  เป็นชุดค าสั่งท่ีจะท างานเม่ือเง่ือนไขท่ี 2 มีผลการ 

ตรวจสอบเป็นจริง 
Statement 3  เป็นชุดค าสั่งท่ีจะท างานเม่ือเง่ือนไขท่ี 1 และ 2 มีผลการ 

ตรวจสอบเป็นเทจ็ 
 

 

รูปท่ี 2.15 ตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง if...else if 

 
จากรูปท่ี 2.15 เป็นตวัอย่างการใช้ค  าสั่ง if…else if เพื่อเปรียบเทียบค่าของเลขท่ี

รับมา 2 จ านวน โดยมีการท างานดงัน้ี 
  บรรทดัท่ี 6  ประกาศตวัแปร input จากคลาส Scanner 
  บรรทดัท่ี 8  รับค่าตวัเลขตวัท่ี 1 เป็นชนิด Integer โดยใชเ้มธอด nextInt() เก็บ 

ค่าไวท่ี้ตวัแปร num 
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บรรทดัท่ี 10  รับค่าตวัเลขตวัท่ี 2 เป็นชนิด Integer โดยใชเ้มธอด nextInt() เก็บ
ค่าไวท่ี้ตวัแปร num2 

บรรทดัท่ี 11 ตรวจสอบเง่ือนไขวา่เลขท่ีเก็บไวใ้น num มากกวา่เลขท่ีเก็บไวใ้น 
num2 หรือไม่ 
ถา้เป็นจริง ใหท้  าค าสั่งในบรรทดัท่ี 12  
ถา้เป็นเท็จ ให้ขา้มบรรทดัท่ี 12 ไปตรวจสอบเง่ือนไขในบรรทดั
ท่ี 13 

บรรทดัท่ี 12 แสดงผลลัพธ์ว่า num มากกว่า num2 ด้วยเมธอด println()และ
ขา้มไปท าบรรทดัท่ี 18 

บรรทดัท่ี 13 ตรวจสอบเง่ือนไขวา่เลขท่ีเก็บไวใ้น num นอ้ยกวา่เลขท่ีเก็บไวใ้น 
num2 หรือไม่ 
ถา้เป็นจริง ใหท้  าค าสั่งในบรรทดัท่ี 14  
ถา้เป็นเทจ็ ใหข้า้มบรรทดัท่ี 14 ไปท าชุดค าสั่งในบรรรทดัท่ี 16 

บรรทดัท่ี 14 แสดงผลลพัธ์ว่า num น้อยกว่า num2 ด้วยเมธอด println() และ
ขา้มไปท าบรรทดัท่ี 18 

  บรรทดัท่ี 16 แสดงผลลพัธ์วา่ num เท่ากบั num2 ดว้ยเมธอด println() 
  บรรทดัท่ี 18 แสดงขอ้ความวา่ End เพื่อจบการท างาน ดว้ยเมธอด println() 
  จากการท างาน จะเห็นไดว้า่ ชุดค าสั่งในบรรทดัท่ี 12 จะท างานก็ต่อเม่ือตรวจสอบ
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบรรทดัท่ี 11 ว่าเป็นจริงเท่านั้น และชุดค าสั่งในบรรทดัท่ี 14 จะท างานก็
ต่อเม่ือตรวจสอบเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบรรทดัท่ี 13 วา่เป็นจริงเท่านั้น และถา้เง่ือนไขทั้งหมดเป็น
เทจ็จึงจะสามารถท าชุดค าสั่งในบรรทดัท่ี 16 ได ้และเม่ือท าชุดค าสั่งในแต่ละจุดเสร็จแลว้จะขา้มไป
ท าชุดค าสั่งในบรรทดัท่ี 18 ทนัทีโดยไม่สนใจชุดค าสั่งอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากขอบเขตเง่ือนไข 
และเม่ือรันโปรแกรมจะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 2.16 ถึง รูปท่ี 2.18 
 



31 
 

 

รูปท่ี 2.16 ตวัอยา่งผลลพัธ์การใชค้  าสั่ง if...else if เม่ือเง่ือนไขท่ี 1 เป็นจริง 

 

 

รูปท่ี 2.17 ตวัอยา่งผลลพัธ์การใชค้  าสั่ง if...else if เม่ือเง่ือนไขท่ี 2 เป็นจริง 

 

 

รูปท่ี 2.18 ตวัอยา่งผลลพัธ์การใชค้  าสั่ง if...else if เม่ือทุกเง่ือนไขเป็นเทจ็ 
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  ค าส่ัง switch 
  ค าสั่ง switch (Jeff, 2011; สุดา เธียรมนตรี, 2556) เป็นค าสั่งท่ีมีการท างานและ
หนา้ท่ีเหมือนกนักบั if…else if แตกต่างกนัท่ีวิธีเขียน มีขอบเขตของเง่ือนไขท่ีใชใ้นการตรวจสอบ
ว่า ค่าของส่ิงท่ีน ามาตรวจสอบตอ้งเป็นเลขจ านวนเต็มหรือตวัอกัขระเท่านั้น ไม่สามารถใช้เลข
ทศนิยมหรือขอ้ความได ้
 

 

รูปท่ี 2.19 ตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง switch 

จากรูปท่ี 2.19 เป็นตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง switch เพื่อแสดงค่าภาษาองักฤษของเลขท่ี
รับมา โดยมีการท างานดงัน้ี 
  บรรทดัท่ี 6  ประกาศตวัแปร input จากคลาส Scanner 
  บรรทดัท่ี 8  รับค่าตวัเลขเป็นชนิด Integer โดยใชเ้มธอด nextInt() เก็บค่าไวท่ี้ 

ตวัแปร num 
บรรทดัท่ี 9-21 ใชค้  าสั่ง switch เพื่อตรวจสอบวา่ เลขท่ีรับเขา้มานั้น ตรงกบั 

เง่ือนไขใน case ใด เพื่อท างานตามชุดค าสั่งภายใต ้case นั้น ๆ 
เม่ือท างานเสร็จจะข้ามชุดค าสั่งของ case อ่ืน ๆ เพื่อไปท า
ชุดค าสั่งในบรรทดัท่ี 22 หากไม่ตรงกบั case ใดเลย โปรแกรมจะ
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ท าชุดค าสั่งท่ีอยู่ภายใต้ default  แล้วจึงข้ามไปท าชุดค าสั่งใน
บรรทดัท่ี 22 ต่อไป 

  บรรทดัท่ี 22 แสดงขอ้ความวา่ End เพื่อจบการท างาน ดว้ยเมธอด println() 
  จากการท างาน จะเห็นไดว้า่ ในแต่ละชุดค าสั่งจะมีเง่ือนไขในการท างานแต่ต่างกนั
ออกไป ถา้ตรวจสอบแลว้พบวา่ค่าท่ีรับมานั้นตรงกบั case ใด ก็จะท าชุดค าสั่งของ case นั้นและขา้ม
การท างานของ case อ่ืน ๆ ไปท าในบรรทดัท่ี 22 ทนัที เม่ือรันโปรแกรมจะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 2.20 
และ รูปท่ี 2.21 
 

 

รูปท่ี 2.20 ตวัอยา่งผลลพัธ์การใชค้  าสั่ง switch เม่ือค่าท่ีรับตรงกบัเง่ือนไขของ case 

 

 

รูปท่ี 2.21 ตวัอยา่งผลลพัธ์การใชค้  าสั่ง switch เม่ือค่าท่ีรับไม่ตรงกบัเง่ือนไขของ case 

2.3.6.3  ค าส่ังควบคุมแบบท าซ ้า (Iteration Control Statement) 
ค าสั่งควบคุมแบบท าซ ้ า (Iteration Control Statement) (Jeff, 2011; เธียรมนตรี สุดา

, 2556) มีรูปแบบการท างานท่ีมีการวนลูปท าชุดค าสั่งเดิม ๆ ซ ้ า ๆ จนกว่าเง่ือนไขจะเป็นเท็จจึงจะ
หยดุท างานแลว้ออกจากลูป มี 3 ชุดค าสั่ง คือ ค าสั่ง while , do…while และ for 
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ค าส่ัง while  
ค าสั่ง while (Jeff, 2011; สุดา เธียรมนตรี, 2556)เป็นค าสั่งควบคุมการท างานแบบ

ท าซ ้ า โดยมีการตรวจสอบเง่ือนไขว่าเป็นจริงก่อนท าชุดค าสั่งท่ีอยู่ภายใตลู้ป while ทุกคร้ัง เม่ือ
ท างานเสร็จก็จะกลบัไปตรวจสอบเง่ือนไขอีกคร้ัง วนไปเร่ือย ๆ จนกวา่เง่ือนไขจะเป็นเทจ็จึงจะหยุด
ท างานแลว้ออกจากลูป มีรูปแบบการท างานดงัรูปท่ี 2.22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ก าหนดให ้
Boolean Expression เป็นเง่ือนไขทางตรรกศาสตร์ มีผลการตรวจสอบเป็น 

จริง (true) หรือ เท็จ (false) ท่ีตรวจสอบก่อนการท างาน
เสมอ 

  Statements  เป็นชุดค าสั่งท่ีท างานเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง 



35 
 

 

 

รูปท่ี 2.23 ตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง while 

จากรูปท่ี 2.23 เป็นตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง while เพื่อตรวจสอบวา่ค่าท่ีรับมาอยูใ่นช่วง 
0-9 หรือไม่ โดยมีการท างานดงัน้ี 
  บรรทดัท่ี 6  ประกาศตวัแปร input จากคลาส Scanner 
  บรรทดัท่ี 8  รับค่าตวัเลขเป็นชนิด Integer โดยใชเ้มธอด nextInt() เก็บค่าไวท่ี้ 

ตวัแปร num 
บรรทดัท่ี 9-13 ตรวจสอบเง่ือนไขวา่ ค่าท่ีรับมาเก็บในตวัแปร num นั้นมีค่า นอ้ย

กวา่ 0 หรือ มากกวา่ 9 หรือไม่ 
ถา้เป็นจริง จะท าชุดค าสั่งภายใตลู้ป while ในบรรทดัท่ี 10-12 
ถา้เป็นเท็จ จะขา้มชุดค าสั่งในบรรทดัท่ี 10-12 และเร่ิมท างานใน
บรรทดัท่ี 14 

  บรรทดัท่ี 10 แสดงขอ้ความวา่ Error! ดว้ยเมธอด println() 
  บรรทดัท่ี 11-12 รับค่าตวัเลขเป็นชนิด Integer โดยใชเ้มธอด nextInt() เก็บค่าไวท่ี้ 

ตวัแปร num แลว้วนลูปไปตรวจสอบเง่ือนไขท่ีบรรทดัท่ี 9 
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 บรรทดัท่ี 14 แสดงขอ้ความวา่ Success ดว้ยเมธอด println() 
  บรรทดัท่ี 15 แสดงขอ้ความวา่ End เพื่อจบการท างาน ดว้ยเมธอด println() 
  จากการท างาน จะเห็นได้ว่า เม่ือรับค่ามาและน าไปตรวจสอบเง่ือนไขของลูป 
while ถา้เป็นจริงจะเขา้ไปท าชุดค าสั่งท่ีอยู่ภายใตลู้ป while เพื่อรับค่าใหม่แลว้กลบัไปตรวจสอบ
เง่ือนไขอีกคร้ัง และวนไปเร่ือย ๆ จนกวา่เง่ือนไขจะเป็นเท็จจึงจะหยุดท างานแลว้ออกจากลูป เม่ือ
รันโปรแกรมจะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 2.24 
 

 

รูปท่ี 2.24 ตวัอยา่งผลลพัธ์การใชค้  าสั่ง while 

  ค าส่ัง do…while 
  ค าสั่ง do…while (Jeff, 2011)เป็นค าสั่งควบคุมการท างานแบบท าซ ้ าโดยโปรแกรม
จะท างานอยา่งนอ้ย 1 รอบ ก่อนตรวจสอบเง่ือนไขวา่เป็นจริงหรือเท็จ ถา้เป็นจริงจะวนลูปเพื่อนท า
ชุดค าสั่งภายใต้ค  าสั่ง do และตรวจสอบเง่ือนไขทุกคร้ัง และวนท าชุดค าสั่งไปเร่ือย ๆ จนกว่า
เง่ือนไขจะเป็นเทจ็จึงจะหลุดลูป มีรูปแบบการท างานดงัรูปท่ี 2.25 
 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  ก าหนดให ้
Boolean Expression เป็นเง่ือนไขทางตรรกศาสตร์ มีผลการตรวจสอบเป็น 

จริง (true) หรือ เท็จ (false) ท่ีตรวจสอบก่อนการท างาน
เสมอ 

Statements  เป็นชุดค าสั่งท่ีท างานอยา่งนอ้ย 1 คร้ังก่อนตรวจสอบ 
เง่ือนไขและเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง 
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รูปท่ี 2.26 ตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง do…while 

จากรูปท่ี 2.26 เป็นตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง do…while เพื่อตรวจสอบว่าค่าท่ีรับมาอยู่
ในช่วง 0-9 หรือไม่ โดยมีการท างานดงัน้ี 
  บรรทดัท่ี 6  ประกาศตวัแปร input จากคลาส Scanner 
  บรรทดัท่ี 7  ประกาศตวัแปร num เป็นชนิดตวัเลข 
  บรรทดัท่ี 8-11 ท าชุดค าสั่งในบรรทดัท่ี 9-10 ก่อน 1 รอบ แลว้ท าการตรวจสอบ 

เง่ือนไขตามบรรทดัท่ี 11 วา่ค่าท่ีรับมาไม่อยูใ่นช่วง 0-9 หรือไม่ 
ถา้เป็นจริง วนลูปเพื่อท าชุดค าสั่งในบรรทดัท่ี 9-10 
ถา้เป็นเทจ็ โปรแกรมจะหลุดลูปไปท่ีบรรทดัท่ี 12 

บรรทดัท่ี 9-10 รับค่าตวัเลขเป็นชนิด Integer โดยใชเ้มธอด nextInt() เก็บค่าไวท่ี้ 
ตวัแปร num 

  บรรทดัท่ี 12 แสดงขอ้ความวา่ Success ดว้ยเมธอด println() 
  บรรทดัท่ี 13 แสดงขอ้ความวา่ End เพื่อจบการท างาน ดว้ยเมธอด println() 
  จากการท างาน จะเห็นไดว้่า เม่ือเขา้ในลูป do…while โปรแกรมจะท าการรับค่า
ก่อน 1 รอบ แลว้ตรวจสอบเง่ือนไขวา่ ค่าท่ีรับมานั้นไม่ไดอ้ยูใ่นช่วง 0-9 ถา้จริงจะวนลูปเพื่อรับค่า
ใหม่ ถา้เทจ็โปรแกรมจะหลุดลูป เม่ือรันโปรแกรมจะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 2.27 
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รูปท่ี 2.27 ตวัอยา่งผลลพัธ์การใชค้  าสั่ง do...while 

ค าส่ัง for 

  ค าสั่ง for (Jeff, 2011)เป็นค าสั่งควบคุมการท างานแบบท าซ ้ า โดยมีการตรวจสอบ
เง่ือนไขก่อนการท างานทุกคร้ัง เม่ือตรวจสอบเง่ือนไขวา่เป็นจริงจะมีการท างานชุดค าสั่งภายในลูป 
และจ ามีการเพิ่มหรือลดค่าของตวัแปรควบคุมตามค าสั่งท่ีก าหนดไวทุ้กคร้ังท่ีท างานชุดค าสั่งเสร็จ 
และเม่ือตรวจสอบเง่ือนไขวา่เป็นเทจ็จึงจะหลุดจากลูป มีรูปแบบการท างานดงัรูปท่ี 2.28 
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ก าหนดให ้
Control_Variable ตวัแปรควบคุมจ านวนรอบ เป็นชนิดตวัเลข 
Value   ค่าเร่ิมตน้ท่ีก าหนดใหต้วัแปรควบคุม 
Boolean Expression เป็นเง่ือนไขทางตรรกศาสตร์ มีผลการตรวจสอบเป็น  

จริง (true) หรือ เท็จ (false) ท่ีตรวจสอบก่อนการท างาน
เสมอ 

  Statements  เป็นชุดค าสั่งท่ีท างานเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง 
  Increment or decrement ค าสั่งส าหรับเพิ่มค่าหรือลดค่าของตวัแปรควบคุม 
 

 

รูปท่ี 2.29 ตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง for 

จากรูปท่ี 2.29 เป็นตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง for เพื่อบวกเลขตั้งแต่ 0 ถึงเลขท่ีรับมา โดย
มีการท างานดงัน้ี 

  บรรทดัท่ี 6  ประกาศตวัแปร input จากคลาส Scanner 
บรรทดัท่ี 8  รับค่าตวัเลขเป็นชนิด Integer โดยใชเ้มธอด nextInt() เก็บค่าไวท่ี้ 

ตวัแปร num 
  บรรทดัท่ี 9  ประกาศตวัแปร sum เป็นชนิดตวัเลขท่ีมีค่าเร่ิมตน้เท่ากบั 0 
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  บรรทดัท่ี 10-12 ประกาศตวัแปร i เป็นชนิดตวัเลขมีค่าเร่ิมตน้เป็น 0 เพื่อใชเ้ป็นตวั 
แปรควบคุม มีเง่ือนไขวา่ ตวัแปรควบคุมมีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
ค่าท่ีรับมาหรือไม่ 
ถา้เป็นจริง จะท าชุดค าสั่งในบรรทดัท่ี 11 
ถา้เป็นเทจ็ จะหลุดลูป 
เม่ือท างานชุดค าสั่งในบรรทดัท่ี 11 เสร็จ ตวัแปรควบคุมจะเพิ่ม
ค่าข้ึน 1 และท าการตรวจสอบเง่ือนไขอีกคร้ัง 

บรรทดัท่ี 11 บวกค่า sum ดว้ย i แลว้เกบ็ผลลพัธ์ไวท่ี้ sum 
บรรทดัท่ี 13 แสดงขอ้ความวา่ Sum = ตามดว้ยค่าท่ีเก็บไวใ้นตวัแปร sum ดว้ย

เมธอด println() 
  บรรทดัท่ี 14 แสดงขอ้ความวา่ End เพื่อจบการท างาน ดว้ยเมธอด println() 
  จากการท างาน จะเห็นไดว้า่ เม่ือเขา้ลูป for จะมีการสร้างตวัแปรควบคุมและน าตวั
แปรควบคุมนั้นมาตรวจสอบเง่ือนไขตามท่ีก าหนด ถา้จริงจะท างานชุดค าสั่งภายใตลู้ป for และท า
การเพิ่มค่าตวัแปรควบคุม และน าไปตรวจสอบอีกคร้ัง ท าวนไปเร่ือย ๆ จนกวา่เง่ือนไขจะเป็นเท็จ
จึงจะหลุดลูป เม่ือรันโปรแกรมจะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 2.30 
 

 

รูปท่ี 2.30 ตวัอยา่งผลลพัธ์การใชค้  าสั่ง for 

 

 

 



43 
 

2.3.7  Collection 
  2.3.7.1  List 
   List (Jeff, 2011; สุดา เธียรมนตรี, 2556) เป็นอินเตอร์เฟสท่ีมีการสืบทอด 
ขอ้มูลและวตัถุเก็บแบบเรียงล าดบัเป็นรายการและมีล าดบั สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ผ่านเลขระบุ
ต าแหน่ง (index) ซ่ึงเร่ิมจากศูนย ์และมีค่าของสมาชิกเป็นค่าว่าง (null) ได ้มี class ท่ีสืบทอด คือ 
LinkedList , ArrayList , Vector 
 

 

รูปท่ี 2.31 ตวัอยา่งการใช ้List 

  จากรูปท่ี 2.31 เป็นตวัอยา่งการใช ้List โดยมีการท างานดงัน้ี 
  บรรทดัท่ี 6 ประกาศตวัแปร l เป็นตวัแปรแบบ LinkedList 
  บรรทดัท่ี 7-11 ท าการเพิ่มขอ้มุลลงใน List ดว้ยเมธอด add() 
  บรรทดัท่ี 12 แสดง size ของ List ดว้ยเมธอด size() 
  บรรทดัท่ี 13-15 ใชลู้ป for ท่ีมีตวัแปรควบคุมช่ือ i เร่ิมตน้ท่ี 0 มีการตรวจสอบ 

เง่ือนไขวา่ตวัแปรควบคุมมีค่านอ้ยกวา่ size ของ List หรือไม่ 
ถา้เป็นจริง จะท าชุดค าสั่งในบรรทดัท่ี 14 
ถา้เป็นเทจ็ จะขา้มบรรทดัท่ี 14 ไปเร่ิมท างานท่ีบรรทดัท่ี 16 
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  บรรทดัท่ี 14 แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่น List ในต าแหน่งท่ี i ดว้ยเมธอด get() 
  บรรทดัท่ี 16 ข้ึนบรรทดัใหม่ 
  บรรทดัท่ี 17  แสดงขอ้มูลใน list ตามต าแหน่งท่ีก าหนดดว้ยเมธอด get() 
  บรรทดัท่ี 18  เพิ่มขอ้มูลลงใน List โดยก าหนดต าแหน่งท่ีอยูข่องขอ้มูล ดว้ย 

เมธอด add() 
  บรรทดัท่ี 19 แสดงขอ้มูลใน list ตามต าแหน่งท่ีก าหนดดว้ยเมธอด get() 
  บรรทดัท่ี 20 แสดงต าแหน่งแรกใน List ของเลข 2 ดว้ยเมธอด indexOf() 
  บรรทดัท่ี 21-22 ลบขอ้มูลออกจาก List ดว้ยเมธอด remove() 
   บรรทดัท่ี 23 แสดง size ของ List หลงัจากลบขอ้มูลดว้ยเมธอด size() 
  บรรทดัท่ี 24 แสดงต าแหน่งแรกใน List ของเลข 2 หลงัจากลบขอ้มูลดว้ย 

เมธอด indexOf() 
จากการท างาน จะเห็นได้ว่า การเพิ่มขอ้มูลด้วยเมธอด add() สามารถท าได้สอง

แบบ คือ เพิ่มเขา้ไปต่อทา้ยขอ้มูลล่าสุดท่ีมีอยูใ่น List ในบรรทดัท่ี 7-11 และ แทรกลงไปในต าแหน่ง
ท่ีต้องการในบรรทดัท่ี 18 สามารถเรียกข้อมูลออกมาใช้ได้ผ่านเมธอด get() โดยใส่ต าแหน่งท่ี
ตอ้งการเรียกลงไปในวงเล็บในบรรทดัท่ี 14 , 17 , 19 สามารถหาต าแหน่งแรกของขอ้มูลท่ีตอ้งการ
ได้ผ่านเมธอด indexOf() โดยใส่ข้อมูลท่ีต้องการค้นหาลงไปในวงเล็บในบรรทดัท่ี 20 และ 24 
สามารถดู size ของ List ไดผ้่านเมธอด size() ในบรรทดัท่ี 12 และ 23 และสามารถลบขอ้มูลออก
จาก List ไดผ้่านเมธอด remove() โดยใส่ต าแหน่งท่ีตอ้งการเรียกลงไปในวงเล็บในบรรทดั 21-22 
เม่ือรันโปรแกรมจะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 2.32 

 



45 
 

 

รูปท่ี 2.32 ตวัอยา่งผลลพัธ์การใชง้าน List 

   2.3.7.1 Set 
   Set (Jeff, 2011; สุดา เธียรมนตรี, 2556) เป็นอินเตอร์เฟสท่ีมีการสืบทอด 
ขอ้มูลและวตัถุเก็บแบบไม่ซ ้ ากนัและจะถูกจดัเรียกล าดบัขอ้มูลโดยอตัโนมติั ไม่มีล าดบัของสมาชิก 
คลาสท่ีสืบทอด คือ HashSet 
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รูปท่ี 2.33 ตวัอยา่งการใช ้Set 

  จากรูปท่ี 2.33 เป็นตวัอยา่งการใช ้Set โดยมีการท างานดงัน้ี 
  บรรทดัท่ี 6 ประกาศตวัแปร a เป็นตวัแปรแบบ HashSet 
  บรรทดัท่ี 7  ประกาศตวัแปร b เป็นตวัแปรแบบ HashSet 
  บรรทดัท่ี 9-11 เพิ่มขอ้มูลลงใน Set a ดว้ยเมธอด add() 
  บรรทดัท่ี 13 เพิ่มขอ้มูลลงใน Set b ดว้ยเมธอด add() 
  บรรทดัท่ี 14 ประกาศตวัแปร c เป็นตวัแปรแบบ HashSet 
  บรรทดัท่ี 15-17 แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่น Set a , b , c ดว้ยเมธอด println() 
  บรรทดัท่ี 18 ท าการ Union Set c กบั Set a ดว้ยเมธอด addAll() 
  บรรทดัท่ี 19 แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่น Set c หลงัจาก Union ดว้ยเมธอด println() 
  บรรทดัท่ี 20 ท าการ Intersect Set c กบั Set b ดว้ยเมธอด retainAll() 
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  บรรทดัท่ี 21 แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่น Set c หลงัจาก Intersect ดว้ยเมธอด println() 
  บรรทดัท่ี 22 ท าการ Difference Set c กบัตวัมนัเอง เพื่อเคลียร์ค่าทั้งหมดใน  

Set ดว้ยเมธอด removeAll() 
บรรทดัท่ี 23 แสดงข้อมูล ท่ีอยู่ ใน  Set c หลังจาก  Difference ด้วย เมธอด 

println() 
  บรรทดัท่ี 24 ท าการ Union Set c กบั Set a และ Union Set c กบั Set b ดว้ย 

เมธอด addAll() 
บรรทดัท่ี 25 แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่น Set c หลงัจาก Union ดว้ยเมธอด println() 
บรรทดัท่ี 26 ท าการ Difference Set c กบัตวัมนัเอง เพื่อเคลียร์ค่าทั้งหมดใน  

Set ดว้ยเมธอด removeAll() และ Union Set c กบั Set a ดว้ย 
เมธอด addAll() 

  บรรทดัท่ี 27 ท าการ Difference Set c กบั Set b ดว้ยเมธอด removeAll() 
  บรรทดัท่ี 28 แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่น Set c หลงัจาก Difference ดว้ยเมธอด  

println() 
จากการท างาน จะเห็นได้วา่ สามารถเพิ่มขอ้มูลลงใน Set ได ้2 แบบ คือ เพิ่มทีละ

ตวัผา่นเมธอด add() ในบรรทดัท่ี 9-13 และเพิ่มเขา้ไปทั้ง set ผา่นเมธอด addAll() ซ่ึงเป็นค าสั่งท่ีใช้
ส าหรับ Union Set ในบรรทดัท่ี 18 , 24 และ 26 และสามารถลบขอ้มูลทั้งหมดใน set ไดผ้่านค าสั่ง 
removeAll() ซ่ึงเป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับ Difference Set ในบรรทดัท่ี 22 , 26 และ 27 และ Intersect Set 
ไดผ้า่น retainAll() ในบรรทดัท่ี 20 และเน่ืองจาก Set ไม่มีการอา้งอิงต าแหน่ง ท าให้สามารถแสดง
ขอ้มูลทั้งหมดใน Set ไดผ้า่นเมธอด println() ไดเ้ลย เม่ือรันโปรแกรมจะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 2.34 
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รูปท่ี 2.34 ตวัอยา่งผลลพัธ์การใชง้าน Set 

 

2.4  กรอบงานเชิงวตัถุ (Object-Oriented Application Framework)  
2.4.1  ความหมาย 

กรอบงานเชิงวตัถุ (Timothy & Robert, 2001; กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และ พานิชกุล 
พนิดา, 2550) คือ เทคโนโลยีท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อท าให้ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์เกิดข้ึนเป็นรูปธรรม กรอบงานนั้นคือโปรแกรมประยกุตท่ี์ไม่สมบูรณ์ 
ถูกสร้างดว้ยส่วนต่าง ๆ อนัประกอบไปดว้ยรูปแบบเชิงซอฟต์แวร์ คลงัรหัสค าสั่งเชิงคลาส และ
ส่วนประกอบเชิงซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนการน ากลับมาใช้ใหม่ในการพัฒนาโปรแกรมท่ี
เฉพาะเจาะจงส าหรับลูกคา้ โดยประโยชน์หลกัท่ีไดจ้ากการใชก้รอบงานเชิงวตัถุ ประกอบไปดว้ย 
สภาพเป็นส่วนจ าเพาะ ความสามารถในการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reusability) ความสามารถในด้าน
การเพิ่มความสามารถ (Extensibility) และ Inversion of Control 

“กรอบงานเชิงวตัถุเพิ่มสภาพเป็นส่วนจ าเพาะโดยการห่อหุ้ม (Encapsulation) 
รายละเอียดของส่วนโปรแกรมให้อยูเ่บ้ืองหลงัส่วนต่อประสานท่ีชดัเจน สภาพเป็นส่วนจ าเพาะของ
กรอบงานนั้ นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์โดยการจ ากัดผลกระทบอันเกิด
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของการออกแบบและการพฒันา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีท าให้
เกิดความยากล าบาก ในการดูแลซอฟต์แวร์ท่ีไดรั้บการพฒันาเสร็จส้ินแลว้” (Ghezzi, Jazayeri, & 
Mandrioli, 2002) 

ส่วนต่อประสานท่ีชัดเจนซ่ึงได้รับจัดเตรียมไวโ้ดยกรอบงานเชิงวตัถุนั้ นเพิ่ม
ความสามารถในการน ากลบัมาใชใ้หม่โดยการก าหนดส่วนโปรแกรมท่ีรองรับการสร้างโปรแกรม
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ประยุกต์ข้ึนใหม่ ซ่ึงความสามารถในการน ากลบัมาใช้ใหม่น้ี ท าให้ประสบการณ์หรือความรู้ของ
นกัพฒันาโปรแกรมประยกุตน์ั้นไม่สูญเสียไปโดยไร้ประโยชน์ ท าให้หลีกเล่ียงการสร้างหรือแกไ้ข
ปัญหาเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการเชิงซอฟต์แวร์ (Software Requirement) จากเดิมท่ีไดรั้บการ
แกไ้ขแลว้ เช่นเดียวกนัความสามารถในการน ากลบัมาใชใ้หม่นั้น ท าให้นกัพฒันาโปรแกรมพฒันา
โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราการผลิต อีกทั้ งยงัก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือต่อ
ซอฟต์แวร์ท่ีได้รับการพฒันาอีกด้วย กรอบงานเพิ่มความสามารถในด้านการเพิ่มความสามารถ 
(Extensibility) มากข้ึนโดยอาศยัหลกัการของภาวะพหุสัณฐาน การสืบทอดและการนิยาม ฮุคซ่ึง
รับรองการขยายหรือเช่ือมต่อผ่านส่วนต่อประกอบท่ีถูกก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนจึงท าให้กรอบงาน
ยงัคงมีความเสถียรและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กาลเวลาและความต้องการท่ี
เปล่ียนแปลงไป  

กรอบงานเชิงวตัถุนั้นถูกออกแบบและก าหนดคุณสมบติัต่าง ๆ ดว้ย “Inversion of 
Control” ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีกลไกในการสนบัสนุนให้โปรแกรมเฉพาะท่ีถูกพฒันาภายใต้
กรอบงาน ถูกก าหนดค่าไดอ้ยา่งพลวตัในขณะด าเนินงาน (Run-time) ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้กรอบงาน
เชิงวตัถุท่ีถูกสร้างดว้ยกลไก Inversion of Control มีความยืดหยุ่น และมีความสามารถในดา้นการ
เพิ่มความสามารถ (Extensibility) สูง  

 
2.4.2  การจ าแนกกรอบงานส าหรับโปรแกรมประยุกต์ 

กรอบงานเชิงวตัถุนั้นสามารถจ าแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยข้ึนอยูก่บัเกณฑ์
ของการจ าแนกซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ประกอบไปดว้ย (Ghezzi et al., 2002; Timothy & Robert, 2001) 

จ าแนกจากจุดประสงค์ในการสร้าง 
1. System Infrastructure Framework เ ป็นกรอบงาน ท่ี ถูกพัฒนา ข้ึนส าห รับ

สนบัสนุนโปรแกรมประยุกต์ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของ
โปรแกรมนั้น ๆ ตวัอย่างเช่น Operating System, Communication Framework, 
Language Processing Tools และกรอบงานท่ีเก่ียวกบัส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ (User 
Interface) ซ่ึงกรอบงานเหล่าน้ีถูกสร้างให้เป็นองค์ประกอบภายในโปรแกรม
ประยกุตจึ์งไม่ถูกขายใหก้บัลูกคา้โดยตรง 

2. Middleware Integration Framework เป็นกรอบงานท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเช่ือมการ
ท างาน Distribute Component ในโปรแกรมประยุกต ์กรอบงานประเภทน้ีช่วย
เพิ่มความสามารถในด้านการ เพิ่มความสามารถ (Extensibility)  และ
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ความสามารถในการน ากลบัมาใชใ้หม่ของโครงสร้างพื้นฐานของกรอบงานให้
ท างานกบั Distributed Environment ไดดี้และราบร่ืนมากยิง่ข้ึน 

3. Enterprise Application Framework กรอบงานประเภทน้ีมกัถูกออกแบบเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ท่ีใหญ่และมีความซับซ้อนอย่าง
โปรแกรมประยุกตท่ี์ใชใ้นดา้นการส่ือสาร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมการผลิต 
และวิศวกรรมด้านการเ งิน เ ม่ือเปรียบเทียบแล้ว Enterprise Application 
Framework นั้นใชต้น้ทุนในการผลิตมากกวา่ System Infrastructure Framework 
และ Middleware Integration Framework แต่อยา่งไรก็ตามกรอบงานประเภทน้ี
ใหผ้ลกลบัคืนท่ีดีกวา่ เน่ืองจากสนบัสนุนการท างานต่อผูใ้ชป้ลายทางโดยตรง  

นอกจากการจ าแนกประเภทของกรอบงานขา้งตน้แลว้ยงัสามารถจ าแนกกรอบงาน
โดยพิจารณาจากเทคนิคท่ีใชใ้นการสืบทอดกรอบงานไดแ้ก่ White Box Framework และ Black Box 
Framework (Timothy & Robert, 2001) 

จ าแนกจากเทคนิคทีใ่ช้ในการสร้างกรอบงาน 
1. White Box Framework นั้นอาศยัแนวคิดเชิงวตัถุอยา่งการสืบทอด (Inheritance) 

และ  Dynamics Binding เพื่ อให้ เพิ่ มความสามารถของ  กรอบงานจาก 
Functionality เดิมท่ีมีอยูใ่นกรอบงานนั้นถูกน ากลบัมาใช ้และเพิ่มเติมโดยการ 
(1) สืบทอดจากคลาส (Classes) ท่ีถูกเตรียมไวใ้นกรอบ งาน (2) ซอ้นทบัโดยใช้
ฮุคท่ีกรอบงานนั้น ๆ เตรียมไว ้ 

2. Black Box Framework เป็นกรอบงานท่ีสนับสนุนความสามารถในด้านการ 
เพิ่มความสามารถ (Extensibility) โดยการก าหนดส่วนต่อประสาน (Interface) 
ส าหรับการน าส่วนโปรแกรมเชิงวตัถุท่ีถูกพฒันาข้ึนใหม่ต่อ (Plug) เขา้สู่กรอบ 
งาน ความสามารถท่ีมีอยู่เดิมของ กรอบงานนั้นถูกน ากลบัมาใช้ใหม่โดย (1) 
การก าหนดส่วนโปรแกรมตามส่วนต่อประสาน (Interface) และ (2) รวมส่วน 
โปรแกรมเหล่านั้นเขา้กบักรอบงานโดยใชรู้ปแบบเชิงซอฟตแ์วร์อยา่ง Strategy 
และ Functor  

ในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ภายใตก้รอบงานแบบ  White box นั้นนกัพฒันา 
โปรแกรมประยกุตจ์  าเป็นตอ้งทราบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของกรอบงานประเภทน้ีเป็น อยา่ง
ดี แต่ในทางกลับกันการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้กรอบงานแบบ  Black Box นั้ นไม่  
จ  าเป็นตอ้งทราบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของกรอบงาน เพียงแต่ตอ้งทราบวิธีการเช่ือมต่อกบั 
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ส่วนต่อประสานท่ีก าหนดไวอ้ย่างดีแล้วเท่านั้น (Allen H. Dutoit & Bruegge, 2004; Timothy C. 
Lethbridge & Laganiere, 2005) 

 
2.4.3  ข้อดีและข้อด้อยของกรอบงานส าหรับโปรแกรมประยุกต์ 

ในการพฒันากรอบงานเชิงวตัถุนั้นถูกสร้างด้วยการน าแนวคิดและเทคโนโลยี 
หลากหลายมารวมเข้าด้วยกันได้แก่ รูปแบบเชิงซอฟต์แวร์ คลังรหัสค าสั่งเชิงคลาสและ 
ส่วนประกอบเชิงซอฟต์แวร์ จึงท าให้กรอบงานเชิงวตัถุนั้นเพิ่มอตัราการผลิดซอฟต์แวร์และลด 
ขั้นตอนการพฒันา อย่างไรก็ตามดว้ยเหตุผลเดียวกนั การท่ีกรอบงานเชิงวตัถุนั้นประกอบไปดว้ย 
หลายแนวคิดและองคป์ระกอบ ท าให้เกิดความซบัซ้อน ความพยายามในการน ากรอบงานเชิงวตัถุ 
ขนาดใหญ่มาใชน้ั้นจึงมกัลม้เหลว เวน้แต่มีกระบวนการจดัการในดา้นขั้นตอนการพฒันา ระยะเวลา 
ในการศึกษาการใช้กรอบงาน การจัดการองค์ประกอบท่ีถูกน ามารวมกันในกรอบงาน การ
บ ารุงรักษา การตรวจสอบความถูกต้อง การจดัการความผิดพลาด สมรรถภาพและความไม่มี 
มาตรฐานของการสร้างกรอบงาน (วฒุติพล และ พิชโยทยั, 2551; กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และ พานิชกุล 
พนิดา, 2550) 

1. การพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีมีความซับซ้อนให้มีคุณภาพสูงภายใต้กรอบงานท่ีมี 
ความซับซ้อนนั้นเป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากเป็นอย่างยิ่ง จ  าเป็นตอ้งใช้นกัพฒันา ท่ีมี
ความเช่ียวชาญสูง  

2. การพฒันาซอฟตแ์วร์ภายใตก้รอบงานเชิงวตัถุนั้นจ าเป็นตอ้งเสียเวลาส่วนหน่ึง 
ในการเรียนรู้วิธีการใชก้รอบงานนั้น ๆ ตวัอยา่งเช่นการเรียนรู้การใชง้านกรอบ 
งานส าหรับซอฟต์แวร์ในเชิงกราฟฟิคอย่าง  MFC หรือ  MacApp ใช้เวลา 
โดยทั่วไปประมาณ 6 – 12 เดือนทั้ งน้ีทั้ งนั้ นข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของ 
นักพฒันาด้วย เวน้แต่การศึกษากรอบงานนั้นสามารถน ามาใช้ในการพฒันา 
ซอฟต์แวร์ได้หลายโครงการในคราวเดียวซ่ึงย่อมถือเป็นการคุม้ค่าต่อตน้ทุน 
และเวลา  

3. การใช้กรอบงานหลายกรอบงานท างานร่วมกัน (Integration of Multiple 
Framework) นั้นท าให้กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์นั้นดีข้ึน (ตวัอยา่งเช่นการ 
ท างานร่วมกันของกรอบงานเก่ียวกับ GUI, Communication และ Database) 
อย่างไรก็ตามกรอบงานนั้นถูกออกแบบในเร่ิมแรกให้ท างานร่วมกนัภายใน 
เป็นหลัก ไม่ได้ถูกออกแบบให้ท างานร่วมกับส่วนโปรแกรมภายนอกท่ีอยู่ 
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ภายในกรอบงานอ่ืนจึงท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับ Concurrency/Distribution 
Architecture และ Event Dispatching Model  

4. ความตอ้งการในเชิงซอฟต์แวร์ของโปรกรมแกรมประยุกต์โดยทัว่ไปจะถูก 
เปล่ียนแปลงอยู่บ่อย ๆ เช่นเดียวกนั ความตอ้งการหลกัของกรอบงานย่อมถูก 
เปล่ียนไดเ้ช่นกนั จึงท าใหเ้กิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกรอบงาน  

5. แมว้่าการออกแบบกรอบงานเป็นส่วนย่อย (Module) นั้นท าให้จ  ากดัขอบเขต 
ของผลกระทบอนัเกิดจากขอ้บกพร่องของซอฟต์แวร์ การตรวจสอบและการ 
แก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึน แต่ย ังคงมีข้อเสียอ่ืน ๆ อีกด้วย ได้แก่ ส่วน 
โปรแกรมท่ีไดรั้บการออกแบบใหมี้ความยืดหยุน่สูง (Generic Component) นั้น
ยากในการตรวจสอบในเชิงนามธรรม เน่ืองจากส่วนโปรแกรมเหล่าน้ี ไดรั้บ
การออกแบบโดยปราศจากรายละเอียด ส่วนโปรแกรมเหล่าน้ีจะท างาน ได้
ต่อเม่ือมีการสร้าง ส่วนโปรแกรมท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Component) แลว้
เท่านั้น ขณะท่ีการออกแบบ Generic Component นั้นก่อให้เกิดความ ยืดหยุ่น
สูงแต่ท าให้เกิดความยากและซับซ้อนในการทดสอบในระดบั โปรแกรมย่อย 
(Module Testing) เน่ืองมาจากส่วนโปรแกรมไม่สามารถ ท างานไดด้ว้ยค าสั่งท่ี
เกิดข้ึนจริงจากคลาสยอ่ยของ Generic Component นอกจากน้ีแลว้ปัญหายงัเกิด
กบักรอบงานท่ีใชแ้นวคิดของ Inversion of Control ใน การออกแบบกรอบงาน 
ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีกลบัการไหลของการควบคุม โปรแกรมท าใหย้ากในการแกไ้ข
ขอ้ผดิและยากต่อการเขา้ใจพฤติกรรมของ กรอบงานนั้น  

 

2.5  กรอบงานออฟบิส 
2.5.1  ประวตัิและความเป็นมา 

กรอบงานออฟบิส (Apache Ofbiz : The Apache Open For Business Project) เป็น
โครงการของอะแพชี (Apache) (David E. Jones, 2015) ท่ีเป็นแบบเปิดเผยตน้รหัส (Open Source) 
ท่ีเป็น ERP (Enterprise Resource Planning) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับองคก์รท่ีมีความ
ยืดหยุน่มากกวา่กรอบงานแบบเปิดเผยตน้รหสัตวัอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของ การติดตั้ง การใช้
งาน การปรับแต่งแก้ไข การดูแลรักษาระบบ ฯลฯ และเน่ืองจากความยืดหยุ่นและความมี
ประสิทธิภาพของออฟบิสท าใหไ้ดรั้บการยอมรับจากผูใ้ชง้านทัว่โลก และปัจจุบนัยงัเป็น TLP (Top 
Level Project) ของอาปาเช่อีกดว้ย มีโลโกข้องโปรเจคดงัรูปท่ี 2.35 
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รูปท่ี 2.35 โลโกข้อง Ofbiz 

กรอบงานออฟบิสไม่ไดมี้แค่อ านวยความสะดวกในการสร้างซอฟต์แวร์ แต่ยงัมี
เคร่ืองมือมากมายท่ีผู ้ใช้งานต้องการในระบบ ERP และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซ่ึงประกอบด้วย 
Application Component( ERP, CRM, CMS, E- Commerce, POS) , Application Development 
Framework(UI Engine, Service Engine, Workflow Engine, Entity Engine)  แ ล ะ  Data Model 
ผูพ้ฒันาสามารถน าไปพฒันาเพิ่มเติมความสามารถของออฟบิสโดยอาศยัฟังก์ชนัพื้นฐานของออฟ
บิสได ้หรืออาจจะพฒันาโดยใช ้Application Development Framework ก็สามารถสร้าง Application 
ท่ีมีประสิทธิภาพได ้ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัผูใ้ชง้านวา่จะเลือกใช้แค่บา้งส่วนหรือทั้งหมดท่ีมีให้ ซ่ึงมนัง่าย 
สะดวก และรวดเร็วในการพฒันา เม่ือเทียบกบัการเลือกใชซ้อฟตแ์วร์อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งเสียเงินและเวลา
ในการสร้างส่ิงเหล่าน้ีข้ึนมาใหม่ เพราะกรอบงานออฟบิสไดเ้ตรียมเคร่ืองมือในการพฒันาส่ิงต่าง ๆ 
ไวอ้ยา่งครบถว้น โดยมีทั้ง Widget ส าหรับสร้าง User Interface ส่วนของ Service Engine และส่วน
ของ Entity Engine ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 2.36 ถึง รูปท่ี 2.39 
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รูปท่ี 2.36 ภายในโฟลเดอร์ของ Ofbiz 

 



55 
 

 

รูปท่ี 2.37 โฟลเดอร์ Framework 

 

 

รูปท่ี 2.38 โฟลเดอร์ Entity 

 
 



56 
 

 

รูปท่ี 2.39 โฟลเดอร์ Widget 

กรอบงานออฟบิสมีฟังกช์นัการท างานส าหรับสร้างซอฟตแ์วร์ดา้นต่าง ๆ เช่น การ
บญัชี, การบ ารุงรักษาสินทรัพย์,แคตตาล็อกและการจดัการสินค้า,ระบบการจดัการคลังสินคา้ 
(WMS), การผลิต, การประมวลผลการสั่งซ้ือ, การจดัการสินค้าคงคลัง, ระบบจดัการเน้ือหา, 
ทรัพยากรมนุษย,์ ผูค้นและกลุ่มบริหาร, การบริหารจดัการโครงการ เป็นตน้ 
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รูปท่ี 2.40 Interface Security 

  จากรูปท่ี 2.40 เป็นตวัอยา่งบางส่วนของอินเตอร์เฟส Security ซ่ึงมีเมธอดท่ีจ าเป็น
ส าหรับใชใ้นการจดัการดา้นความปลอดภยั การจ ากดัสิทธิการเขา้ถึงในส่วนต่าง ๆ เป็นตน้ 



58 
 

 

รูปท่ี 2.41 Interface Delegator 

  จากรูปท่ี 2.41 เป็นตัวอย่างบางส่วนของอินเตอร์เฟส Delegator ซ่ึงมีเมธอดท่ี
จ าเป็นส าหรับการจดัการกบั cache ในส่วนต่าง ๆ  

กรอบงานออฟบิส มีวตัถุประสงคห์ลกั (Howell, 2008) คือ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซ่ึงมี
เคร่ืองมือท่ีสามารถปรับแต่งได้ง่าย เช่น รูปแบบของระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse 
Management System) ระบบบญัชีและการสั่งซ้ือแบบเต็มรูปแบบและการตดัการสินคา้ และยงัมี
ส่วนหนา้เวบ็ไซตส์ าหรับลูกคา้และระบบรถเขน็ ซ่ึงมีเคร่ืองมือและคุณสมบติัเทียบเท่ากบัเวบ็ไซตท่ี์
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มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น Amazon ออฟบิสรองรับหลายสกุลเงินและหลายภาษาซ่ึงสามารถแสดง
ขอ้ความในภาษาต่าง ๆไดต้ามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  

 
2.5.2  ส่วนประกอบทีส่ าคัญของกรอบงานออฟบิส 

ทีมผูพ้ฒันากรอบงานออฟบิสพยายามท่ีจะท าให้ออฟบิสมีคุณสมบติัท่ีท างานได้
หลายๆรูปแบบ โดยไดพ้ยายามหารูปแบบขอ้มูลเร่ิมตน้ท่ีดีเพื่อน ามาเป็นรากฐานของระบบ ท าการ
วิจยั ERP และระบบ CRM รวมถึงระบบทัว่ไปเพื่อท่ีจะหาขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ และน ามาท าให้
อยูใ่นรูปแบบของขอ้มูลทางกายภาพท่ีมีความยดืหยุน่และใหอ้งคก์รไดท้ดลองใช ้รูปแบบของขอ้มูล
ก็ไดถู้กปรับแต่งแกไ้ขไปตามการใชง้านระบบในชีวิตประจ าวนัจนลงตวั เพราะความยืดหยุน่จึงท า
ใหง่้ายต่อการปรับแต่งรูปแบบขอ้มูล ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการพฒันาระบบตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ(David 
E. Jones, 2015) 

ต่อไปเป็นตวัอยา่งคร่าวๆของส่วนประกอบท่ีส าคญัของกรอบงานออฟบิส 
1. Common Data 

ข้อมูลทัว่ไป (Common Data) ท่ีมีในกรอบงาน เช่น ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
หน่วยว ัด และอ่ืน ๆ เป็นส่ิง ท่ี มีมาให้ตั้ งแต่ เ ร่ิมติดตั้ ง  ซ่ึง เ ป็นข้อมูล ท่ีถูก
เปล่ียนแปลงน้อยมาก เพราะเป็นข้อมูลท่ีถูกบังคับใช้บนมาตรฐาน ISO และ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ดงัรูปท่ี 2.42 โฟลเดอร์ common/data และ รูปท่ี 2.43 
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รูปท่ี 2.42 โฟลเดอร์ common/data 

 

รูปท่ี 2.43 GeoData_US.xml 
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2. Security 
การรักษาความปลอดภยั (Security) ในกรอบงานน้ี สามารถใช้ควบคุมการ

เขา้ถึงในส่วนต่าง ๆ ของระบบ และสามารถปรับแต่งเสริมให้มีความจ ากัดและ
รัดกุมมากข้ึนเพื่อใหม้นัเฉพาะเจาะจงมากข้ึนดงัรูปท่ี 2.40 

 
3. Party 

การจดักลุ่ม (Party) สามารถจดัได้ทั้งบุคคลและส่ิงของ ซ่ึงประเภทข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่วนน้ี เช่น ท่ีอยูไ่ปรษณีย,์ ท่ีอยูอี่เมล์ หรืออาจจะเป็นต าแหน่งหน้าท่ี
หรือประเภทของบุคคล เช่น ลูกคา้, ผูจ้ดัจ  าหน่าย, พนกังาน, ผูจ้ดัการ ฯลฯ 

 
4. Product 

รายละเอียดสินคา้ (Product) ใชก้นัในหน่วยงานท่ีมีขอ้มูลผลิตภณัฑ์ท่ีมีการขาย
หรือใช้ในหน่วยงาน เป็นสินคา้ หรือ บริการ ท่ีมีหลายประเภท รวมถึงวตัถุดิบ 
อุปกรณ์ และ สินคา้ส าเร็จได้ จดัหมวดหมู่สินคา้ได ้โดย สินคา้หน่ึงอย่างเป็นได้
หลายประเภทสามารถเช่ือมโยงข้าม แคตตาล็อกสินค้าได้ สามารถจัดการ
โปรโมชัน่ท่ีแตกต่างกนั สามารถท างานกบัสินคา้ช้ินเดียวกนัได ้มีความยดืหยุน่ใน
เร่ืองของ คุณสมบติัของสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัไป ตามหน่วยงานท่ีใช ้จดัการราคาท่ี
แตกต่างกนั ให้สามารถเช่ือมโยงกบัสินคา้ช้ินเดียวกนัได ้สามารถระบุสกุลเงินท่ี
ต่างกนัเพื่อใชใ้นท่ี ๆ ต่างกนัและวนัเวลาท่ีต่างกนัได ้สามารถก าหนดช่วงเวลาของ
ราคาสินคา้ได ้เพื่อเก็บประวติัการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ดงัรูปท่ี 2.44 
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รูปท่ี 2.44 หนา้ต่างการท างานส่วน Product 

5. Order 
การสั่งซ้ือสินคา้ (Order) เป็นส่วนท่ีใชใ้นการจดัการกบัการสั่งซ้ือสินคา้ โดยมี

ส่วนของใบสั่งซ้ือท่ีสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการของผูใ้ช้ ไม่ว่าจะเป็น
แบบฟอร์ม รายละเอียดต่าง ๆ รวมไปถึงสามารถปรับการค านวณราคา,ภาษี
,ส่วนลด ให้ตรงตามท่ีตอ้งการ และมีส่วนของการสร้างใบแจง้หน้ีซ่ึงจะมีรูปแบบ
มาตรฐานไวใ้ห ้ซ่ึงเราสามารถปรับแต่งใหต้รงตามท่ีตอ้งการไดด้งัรูปท่ี 2.45 
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รูปท่ี 2.45 หนา้ต่างการท างานส่วน Order 

 

6. Facility 
สถานท่ี  (Facility) ซ่ึงหมายถึง อาคาร หรือ สถานท่ีทางกายภาพอ่ืน ๆ เช่น 

โกดงั, ร้านคา้ และอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถจดักลุ่มได้ เช่น กลุ่มของร้านคา้ในภูมิภาค
เดียวกนั เป็นตน้ รายการสินคา้คงคลงัจะเช่ือมอยูก่บัส่ิงอ านวยความสะดวกน้ีท าให้
สามารถจดัการกบัสินคา้คงคลงัท่ีเช่ือมอยู่ได้ง่าย และส่ิงอ านวยความสะดวกยงั
เช่ือมอยูก่บัองคก์รหรือกลุ่มคนท่ีเป็นคนจดัการดว้ยดงัรูปท่ี 2.46  
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รูปท่ี 2.46 หนา้ต่างการท างานส่วน Facility 

 
7. Shipment 

การจดัส่งสินคา้ (Shipment) ใชเ้พื่อติดตามการจดัส่งสินคา้ ทั้งขาเขา้และขาออก 
รวมถึงการจดัการรายการของสินคา้คงคลงั ซ่ึงการจดัส่งจะมีส่วนประกอบหลาย
อย่าง เช่น รายการสั่งซ้ือท่ีมีจ  านวนท่ีแน่นอน, ข้อมูลท่ีใช้ติดตามการจัดส่ง
ใบเสร็จรับเงิน, การจดัการหีบห่อส าหรับการจดัส่งของสินคา้ เป็นตน้ 

  นอกจากในส่วนของกรอบงานแลว้ ยงัมีส่วนของตวัอยา่งแอพพลิเคชนั ไวส้ าหรับ
ให้ผูใ้ชไ้ดศึ้กษาการท างานของออฟบิสผา่นทางแอพพลิเคชนัท่ีมีให้ดงัรูปท่ี 2.44 ถึง รูปท่ี 2.46 ซ่ึง
จากการทดลองใช้งานและศึกษาเบ้ืองตน้ไดพ้บว่ามีการท างานหลายส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์และบาง
โมดูลท่ีควรมีกลบัไม่มี เช่น โมดูลของการตดัยอดสินคา้ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคญัในการจดัการการเขา้
ออกคลงัของสินคา้ ซ่ึงผูว้จิยัเล็งเห็นความส าคญัในส่วนน้ี จึงเลือกโมดูลการตดัยอดสินคา้เป็นหวัขอ้
ในการท างานวจิยัคร้ังน้ี 
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2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างกรอบงานและการพฒันากรอบกงานออฟบิส ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัท่ีจะท าโดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 
 Laurent Bernardin (1999)  (Bernardin, 1999)  ได้น า เสนอการกรอบงานส าหรับการ
ด าเนินการกระจายในการค านวณสัญลกัษณ์ท่ีพฒันากรอบงานดว้ยภาษาจาวา โดยใช้กรอบงานน้ี
ค านวณความตอ้งการทรัพยากรขนาดใหญ่และประมวลผลแบบขนานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึง
ใช้งานไดดี้ในระดบัหน่ึงแต่ยงัมีขอ้จ ากดับางประการ เช่น ความสมบูรณ์ของการท างานคู่ขนาน, 
การจดัการกบัขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีท าใหเ้คร่ืองชา้ 

Gun Ho Lee และ Junsu Jung (2007) (Lee & Jung, 2007) ได้ศึกษาและพฒันากรอบงาน
ส าหรับระบบธุรกิจบนเวบ็ไซต์ท่ีมีความซบัซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใช้จาวาและเอกซ์
เอ็มแอลในการพฒันากรอบงานส าหรับเวบ็ไซต์แบบหลายชั้น (multi-tier) ซ่ึงท าให้ใชเ้วลาในการ
พฒันาระบบนอ้ยลง 

Rittammanart Nattanicha, Wongyued Wisut แ ล ะ  Dailey Matthew N ( 2008) 
(Rittammanart, Wongyued, & Dailey, 2008) ไดน้ าเสนอซอฟตแ์วร์ประเภท ERP ท่ีเป็นแบบเปิดเผย
แหล่งขอ้มูล เพื่อให้องคก์รขนาดเล็กไดมี้ทางเลือกในการใช้งาน โดยไดย้กตวัอยา่งกรอบงานมา 2 
ตวั คือ JBoss และ Ofbiz เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกนั ซ่ึงก็ไดผ้ลสรุปวา่ Ofbiz ดีกวา่เกือบทุก
ขอ้และง่ายต่อการเรียนรู้ ง่ายต่อการพฒันา และลดงบประมาณในการพฒันา 

Zhao, LongwenและLiu, Jinyu (2011) (Zhao & Liu, 2011) ไดน้ าเสนอกรอบการท างาน
แบบบูรณาการของ SaaS บนพื้นฐานของ Apache Ofbiz ท่ีมีมาตรฐานชดัเจนและมีความยดืหยุน่ใน
การท างาน เพื่อเป็นทางเลือกในการพฒันา SaaS  

Carlos A. Jara, Francisco Esquembre และคณะ (2012) (Jara et al., 2012) ไดศึ้กษาการใช้
คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพสามมิติท่ีมีความซบัซ้อน และอธิบายกรอบงานของการสร้างภาพสาม
มิติท่ีใช้ภาษาจาวาท่ีอิมพลีเมนต์ในไลบราร่ี Open Source Physics (OSP) และพฒันากรอบงานน้ี
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน คือ มีการตอบสนองต่อการสร้างภาพสามมิติไดดี้ข้ึน แกไ้ขปัญหาเชิง
ตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ของภาพสองมิติและสามมิติ  

Yu Liu, Qinghua Guo และ Yuan Tian (2012) (Liu, Guo, & Tian, 2012)ไดน้ าเสนอกรอบ
งานท่ีใชใ้นการจดัการหมู่ในการท านายการกระจายทางภูมิศาสตร์ท่ีพฒันาโดยใช ้C++ และอยูบ่น
พื้นฐานของ OOP เพื่อให้มีความแม่นย  ามากข้ึน ซ่ึงกรอบงานท่ีปรับปรุงแลว้มีความละเอียดในการ
จ าแนกหมวดหมู่ความและมีความแม่นย  ามากข้ึน และในอนาคตไดมี้การวางแผนท่ีจะปรับปรุงให้มี
ปลัก๊อินและไลบราร่ีท่ีคลา้ยกบัไพธอน 
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 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า มีการใช้ภาษาจาวาและภาษาอ่ืน ๆ ในการพฒันา
กรอบงาน เช่น C++ ซ่ึงเป็นภาษาท่ีมีใช้เทคนิคการเขียนเชิงวตัถุท่ีมีคุณสมบติัของคลาสและ
ออบเจ็กต์ท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ง่ายจึงเหมาะกบัการน ามาเขียนกรอบงาน และมีการใช้
กรอบงานออฟบิสเป็นตวัพื้นฐานในการศึกษา ซ่ึงมีทั้งน ากรอบงานมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
ยืดหยุ่นของกรอบงานในการใช้งานเพื่อใช้เป็นตวัเลือกในการพฒันา และน ามาเปรียบเทียบกบั
กรอบงานอีกตวัเพื่อให้เห็นวา่ตวักรอบงานออฟบิสท างานไดดี้กวา่และยืดหยุน่กว่า สาระส าคญัใน
งานวจิยัน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบังานวจิยัอ่ืนสรุปไดด้งัตารางท่ี 2.4 
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ตารางท่ี 2.4 สรุปเปรียบเทียบงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากรอบงานของระบบคลงัสินคา้ 

 กระบวนการท างาน 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ก ข ค ง จ ฉ ช* 
ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันา        
 Java ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
 C++      ✓  
 XML  ✓      

ระบบท่ีใชใ้นการศึกษา        
การค านวณสญัลกัษณ์และประมวลผลแบบขนาน ✓       
ระบบธุรกิจบนเวบ็ไซต ์  ✓      
ERP   ✓     
SaaS    ✓    
การสร้างภาพสามมิติ     ✓   
การท านายการกระจายทางภูมิศาสตร์      ✓  
การจดัการสินคา้คงคลงั       ✓ 

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ        
เป็นทางเลือกในการเลือกใชง้าน ✓  ✓ ✓    
ลดงบประมาณในการพฒันา   ✓     
ลดระยะเวลาในการพฒันา  ✓ ✓ ✓    
ปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน ✓  ✓  ✓ ✓  
ไดโ้มดูลใหม่     ✓  ✓ 

หมายเหตุ   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 

       ก   แทนงานวจิยัของ      Laurent Bernardin (1999)     
       ข   แทนงานวจิยัของ      Gun Ho Lee และ Junsu Jung (2007)   
       ค   แทนงานวจิยัของ      Rittammanart Nattanicha และ คณะ (2008) 
       ง   แทนงานวจิยัของ      Zhao, LongwenและLiu, Jinyu (2011) 
       จ   แทนงานวจิยัของ      Carlos A. Jara, Francisco Esquembre และคณะ (2012) 

      ฉ   แทนงานวจิยัของ      Yu Liu, Qinghua Guo และ Yuan Tian (2012) 
      ช* แทนงานวจิยัของ      การพฒันาโมดูลการตดัยอดสินคา้ส าหรับกรอบงานออฟบิส

                (งานวจิยัของวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี)



 
 

บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพฒันาโมดูลการตดัยอดสินคา้ในแบบต่าง ๆ ส าหรับ
กรอบงานออฟบิสโดยใชภ้าษาจาวาเป็นหลกั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

3.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ี ประกอบดว้ยฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ดงัน้ี 
 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- หน่วยประมวลผลกลาง : Intel® Core i7  
- หน่วยความจ าส ารอง : 1024 GB 
- หน่วยความจ าหลกั : 8 GB 
- อุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ ์เป็นตน้ 

 2) ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการพฒันากรอบงานส าหรับการจดัการ
คลงัสินคา้ ประกอบไปดว้ย 

- ระบบปฏิบติัการ : Windows 10 Pro 64-bit Operating System 
- เคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม : Sumlime Text 2 
- กรอบงานท่ีใชใ้นการศึกษา : Apache Ofbiz 13.07.02  
- ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันา : Java JDK 1.7.0_13 

 

3.2  การพฒันาโมดูลการตัดยอดสินค้า 
 โมดูลการตดัยอดสินคา้เป็นโมดูลส าคญัโมดูลหน่ึง ท่ีช่วยในการจดัการการเขา้ออกคลงัของ
สินค้า เพื่อลดปริมาณของสินค้าคงคลัง ช่วยจดัการล าดับการจ าหน่ายสินคา้ เพื่อลดปัญหาการ
หมดอายุของสินคา้ท่ีอยุใ่นคลงั โดยจะแบ่งการพฒันาออกเป็น 3 แบบ คือ โมดูลส าหรับสินคา้แบบ
เขา้ก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) , โมดูลส าหรับสินคา้แบบเขา้หลงัออกก่อน (Last In 
First Out : LIFO) และโมดูลส าหรับสินคา้แบบหมดอายกุ่อนออกก่อน (First Expire date First Out) 

3.2.1  โมดูลส าหรับสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) 
  โมดูลส าหรับสินคา้แบบเขา้ก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) เป็นโมดูลท่ี
ใชส้ าหรับจดัการสินคา้ในคลงัโดยมีเง่ือนไขวา่ ถา้สินคา้ช้ินไหนเขา้มาก่อนจะถูกน าจดัจ าหน่ายก่อน
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เป็นการจดัการสินคา้ท่ีพื้นฐานท่ีสุด ป้องกนัการอยูใ่นคลงันานเกินไปของสินคา้ ซ่ึงอาจท าใหสิ้นคา้
บางชนิดช ารุดเสียหายก่อนจดัจ าหน่าย ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการขาดทุนได ้ 
  สินคา้ท่ีจดัอยูใ่นส่วนท่ีตอ้งจดัการแบบเขา้ก่อนออกก่อนมีอยูห่ลากหลายชนิด ซ่ึง
ในงานวจิยัน้ี จะก าหนดใหสิ้นคา้ท่ีมีชนิดเป็นวสัดุอุปกรณ์ เช่น ไมอ้ดั ตะปู ปูนปลาสเตอร์ ฯลฯ เป็น
สินคา้ท่ีจะถูกจดัการดว้ยโมดูลแบบเขา้ก่อนออกก่อน โดยโมดูลการจดัการสินคา้แบบเขา้ก่อนออก
ก่อนนั้น มีการออกแบบการท างาน คือ  
  ก าหนดให้รายการของรหสัสินคา้ท่ีส่งมาเป็น listA และก าหนดให้ prodIn เป็นตวั
แปรแบบล าดบัของตวัเลขเพื่อใชเ้ก็บล าดบัของสินคา้ท่ีมีวนัน าเขา้ท่ีถูกบนัทึกก่อนช้ินอ่ืน ๆ แลว้น า 
listA ไปตรวจสอบ เม่ือมีการบนัทึกสินคา้หรืออพัเดตจ านวนสินคา้ จะเรียกใชโ้มดูลและส่งลิสของ
สินคา้ช้ินดงักล่าวในระบบทั้งหมดไปท่ีโมดูล โดยมีล าดบัการท างานดงัน้ี 

int prodIn; 
for(int i=0; i<listA.size();i++){ 
      prodIn = 1; 
       for(int j=0; j<listA.size();j++){ 

if(listA.get(i).getFromDate()>listA.get(j).getFromDate()){ 
    prodIn++; 
   }  
        } 

listA.get(i).setIndex(prodIn); 
 } 
  จากซอร์สโคด้ขา้งตน้ อธิบายได ้คือ ประกาศตวัแปรช่ือ prodIn เป็นตวัแปรชนิด
ตวัเลข จากนั้นใช ้for loop ท าการการวนลูปตามจ านวนของสินคา้ในลิสท่ีส่งมา โดยใชต้วัแปร i ใน
การควบคุมจ านวนรอบ ก าหนดให้ prodIn มีค่าเป็น 1 ใช ้for loop วนลูปตามจ านวนสินคา้ในลิสท่ี
ส่งมาอีกคร้ัง โดยใช้ตวัแปร j ในการควบคุมจ านวนรอบ แล้วตรวจสอบว่า วนัน าเขา้สินคา้ของ
สินคา้ตวัท่ี i มีค่ามากกว่า (เขา้มาทีหลงั) วนัน าเขา้สินคา้ของสินคา้ตวัท่ี j หรือไม่ ถา้ใช่ ให้เพิ่มค่า
ของ prodIn ข้ึนไป 1 วนแบบน้ีไปเร่ือย ๆ จนครบรอบของลูป j จึงน าค่า prodIn ท่ีไดไ้ปใช้ในการ
ก าหนดค่า Index ของสินคา้ตวัท่ี i แลว้เพิ่มค่า  i เพื่อตรวจสอบสินคา้ช้ินต่อไป 
  เม่ือน าซอร์สโคด้ท่ีได ้มาเขียนจริงและปรับแต่งให้เขา้กบักรอบงานออฟบิสจะได้
ดงัรูปท่ี 3.1 โดยใช้ช่ือว่า fifoCutOff รับค่าลิสท่ีช่ือว่า prod โดยเขียนไวใ้นกรอบงานในส่วนของ 
EntityUtil.java ซ่ึงมีเมธอดท่ีใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลท่ีบนัทึกลงในฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 3.1 ซอร์สโคด้ส าหรับการท างานแบบ FIFO 

3.2.2  โมดูลส าหรับสินค้าแบบเข้าหลงัออกก่อน (LIFO) 
  โมดูลส าหรับสินคา้แบบเขา้หลงัออกก่อน (Last In First Out : LIFO) เป็นโมดูลท่ี
ใชส้ าหรับจดัการสินคา้ในคลงัโดยมีเง่ือนไขวา่ ถา้สินคา้ช้ินไหนเขา้มาล่าสุดหรือหลงัสุดจะถูกน า
จดัจ าหน่ายก่อน เป็นการจดัการสินคา้ท่ีจะใชก้บัการจดัการสินคา้ท่ีเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
เป็นสินคา้ท่ีมีอตัราความลา้สมยัสูง มีสินคา้ท่ีคุณสมบติัคลา้ยกนัแต่ดีกวา่เขา้มาอยูเ่ร่ือย ๆ ท าให้ตอ้ง
หาวิธีการจดัการเพื่อให้ขาดทุนน้อยท่ีสุด ซ่ึงการจดัการแบบเขา้หลงัออกก่อนก็เป็นวิธีหน่ึงท่ีถูก
เลือกใชใ้นการจดัการส่วนน้ี 
  สินคา้ท่ีจดัอยูใ่นส่วนท่ีตอ้งจดัการแบบเขา้หลงัออกก่อนมีอยู่หลากหลายชนิด ซ่ึง
ในงานวิจยัน้ี จะก าหนดให้สินคา้ท่ีมีชนิดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือถือ แลปทอป เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นสินคา้ท่ีจะถูกจดัการดว้ยโมดูลแบบเขา้หลงัออกก่อน โดยโมดูลการจดัการ
สินคา้แบบเขา้หลงัออกก่อนนั้น มีการออกแบบการท างาน คือ  
  ก าหนดให้รายการของรหสัสินคา้ท่ีส่งมาเป็น listB และก าหนดให้ prodIn เป็นตวั
แปรแบบล าดบัของตวัเลขเพื่อใชเ้ก็บล าดบัของสินคา้ท่ีมีวนัน าเขา้ท่ีถูกบนัทึกหลงัช้ินอ่ืน ๆ แลว้น า 
listB ไปตรวจสอบ เม่ือมีการบนัทึกสินคา้หรืออพัเดตจ านวนสินคา้ จะเรียกใชโ้มดูลและส่งลิสของ
สินคา้ช้ินดงักล่าวในระบบทั้งหมดไปท่ีโมดูล โดยมีล าดบัการท างานดงัน้ี 

int prodIn; 
for(int i=0; i<listB.size();i++){ 
      prodIn = 1; 
       for(int j=0; j<listB.size();j++){ 

if(listB.get(i).getFromDate()<listB.get(j).getFromDate()){ 
    prodIn++; 
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   }  
        } 

listB.get(i).setIndex(prodIn); 
 } 

จากซอร์สโคด้ขา้งตน้ อธิบายได ้คือ ประกาศตวัแปรช่ือ prodIn เป็นตวัแปรชนิด
ตวัเลข จากนั้นใช ้for loop ท าการการวนลูปตามจ านวนของสินคา้ในลิสท่ีส่งมา โดยใชต้วัแปร i ใน
การควบคุมจ านวนรอบ ก าหนดให้ prodIn มีค่าเป็น 1 ใช ้for loop วนลูปตามจ านวนสินคา้ในลิสท่ี
ส่งมาอีกคร้ัง โดยใช้ตวัแปร j ในการควบคุมจ านวนรอบ แล้วตรวจสอบว่า วนัน าเขา้สินคา้ของ
สินคา้ตวัท่ี i มีค่านอ้ยกวา่ (เขา้มาก่อน) วนัน าเขา้สินคา้ของสินคา้ตวัท่ี j หรือไม่ ถา้ใช่ ใหเ้พิ่มค่าของ 
prodIn ข้ึนไป 1 วนแบบน้ีไปเร่ือย ๆ จนครบรอบของลูป j จึงน าค่า prodIn ท่ีได้ไปใช้ในการ
ก าหนดค่า Index ของสินคา้ตวัท่ี i แลว้เพิ่มค่า  i เพื่อตรวจสอบสินคา้ช้ินต่อไป 
  เม่ือน าซอร์สโคด้ท่ีได ้มาเขียนจริงและปรับแต่งให้เขา้กบักรอบงานออฟบิสจะได้
ดงัรูปท่ี 3.2 โดยใช้ช่ือว่า lifoCutOff รับค่าลิสท่ีช่ือว่า prod โดยเขียนไวใ้นกรอบงานในส่วนของ 
EntityUtil.java ซ่ึงมีเมธอดท่ีใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลท่ีบนัทึกลงในฐานขอ้มูล 
 

 

รูปท่ี 3.2 ซอร์สโคด้ส าหรับการท างานแบบ LIFO 

3.2.3  โมดูลส าหรับสินค้าแบบหมดอายุก่อนออกก่อน (FEFO) 
  โมดูลส าหรับสินค้าแบบหมดอายุก่อนออกก่อน (First Expire date First Out : 
FEFO) เป็นโมดูลท่ีใชส้ าหรับจดัการสินคา้ในคลงัโดยมีเง่ือนไขวา่ ถา้สินคา้ช้ินไหนหมดอายุก่อน
จะถูกน าจดัจ าหน่ายก่อน เป็นการจดัการสินคา้ท่ีพื้นฐานอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีใชส้ าหรับสินคา้ท่ีมีวนั
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หมดอายท่ีุแน่นอน ป้องกนัการหมดอายกุ่อนจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการขาดทุน
ได ้ 
  สินคา้ท่ีจดัอยู่ในส่วนท่ีตอ้งจดัการแบบหมดอายุก่อนออกก่อนมีอยู่หลากหลาย
ชนิด ซ่ึงในงานวิจยัน้ี จะก าหนดให้สินคา้ท่ีมีชนิดเป็นอาหาร ซ่ึงมีวนัหมดอายุท่ีชดัเจน เช่น มะเขือ
เทศ บะหม่ี กระเทียม ฯลฯ เป็นสินคา้ท่ีจะถูกจดัการด้วยโมดูลแบบหมดอายุก่อนออกก่อน โดย
โมดูลการจดัการสินคา้แบบเขา้ก่อนออกก่อนนั้น มีการออกแบบการท างาน คือ  
  ก าหนดให้รายการของรหสัสินคา้ท่ีส่งมาเป็น listC และก าหนดให้ prodIn เป็นตวั
แปรแบบล าดบัของตวัเลขเพื่อใช้เก็บล าดบัของสินคา้ท่ีมีวนัหมดอายุท่ีหมดก่อนช้ินอ่ืน ๆ แลว้น า 
listC ไปตรวจสอบ เม่ือมีการบนัทึกสินคา้หรืออพัเดตจ านวนสินคา้ จะเรียกใชโ้มดูลและส่งลิสของ
สินคา้ช้ินดงักล่าวในระบบทั้งหมดไปท่ีโมดูล โดยมีล าดบัการท างานดงัน้ี 

int prodIn; 
for(int i=0; i<listC.size();i++){ 
      prodIn = 1; 
       for(int j=0; j<listC.size();j++){ 

if(listC.get(i).getExpDate()>listC.get(j).getExpDate()){ 
    prodIn++; 
   }  
        } 

listC.get(i).setIndex(prodIn); 
 } 
  จากซอร์สโคด้ขา้งตน้ อธิบายได ้คือ ประกาศตวัแปรช่ือ prodIn เป็นตวัแปรชนิด
ตวัเลข จากนั้นใช ้for loop ท าการการวนลูปตามจ านวนของสินคา้ในลิสท่ีส่งมา โดยใชต้วัแปร i ใน
การควบคุมจ านวนรอบ ก าหนดให้ prodIn มีค่าเป็น 1 ใช ้for loop วนลูปตามจ านวนสินคา้ในลิสท่ี
ส่งมาอีกคร้ัง โดยใชต้วัแปร j ในการควบคุมจ านวนรอบ แลว้ตรวจสอบว่า วนัหมดอายุของสินคา้
ตวัท่ี i มีค่ามากกว่า (หมดอายุทีหลงั) วนัหมดอายุของสินคา้ตวัท่ี j หรือไม่ ถ้าใช่ ให้เพิ่มค่าของ 
prodIn ข้ึนไป 1 วนแบบน้ีไปเร่ือย ๆ จนครบรอบของลูป j จึงน าค่า prodIn ท่ีได้ไปใช้ในการ
ก าหนดค่า Index ของสินคา้ตวัท่ี i แลว้เพิ่มค่า  I เพื่อตรวจสอบสินคา้ช้ินต่อไป 
  เม่ือน าซอร์สโคด้ท่ีได ้มาเขียนจริงและปรับแต่งให้เขา้กบักรอบงานออฟบิสจะได้
ดงัรูปท่ี 3.3 โดยใช้ช่ือว่า fefoCutOff รับค่าลิสท่ีช่ือว่า prod โดยเขียนไวใ้นกรอบงานในส่วนของ 
EntityUtil.java ซ่ึงมีเมธอดท่ีใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลท่ีบนัทึกลงในฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 3.3 ซอร์สโคด้ส าหรับการท างานแบบ FEFO 

  หลงัจากท่ีไดเ้ขียนซอร์สโคด้จากการออกแบบลงในกรอบงานออฟบิสแลว้ ก็ได้
ท  าการเรียกใช้เมธอดท่ีได้สร้างข้ึน เพื่อใช้ในการทดสอบต่อไป ซ่ึงหลกัการท างานคือ เม่ือมีการ
อพัเดตขอ้มูลสินคา้ หรือเพิ่มสินคา้เขา้ไปในคลงั จะเรียกใช้เมธอด 1 ใน 3 เมธอด ตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด 
 

 

รูปท่ี 3.4 ซอร์สโคด้ส าหรับเรียกใชเ้มธอดท่ีสร้างข้ึน 

  จากรูปท่ี 3.4 เป็นซอร์สโคด้ท่ีใชเ้รียกเมธอดท่ีสร้างข้ึน โดยมีการท างาน คือ สร้าง
ตวัแปรช่ือว่า m เป็นตวัแปรแบบ Map เพื่อรับค่าท่ีส่งกลบัมาจากเมธอด prodFindProduct ท่ีมีการ
คืนค่าเป็น Map โดยเมธอด prodFindProduct น้ี เป็นเมธอดท่ีใชใ้นการคน้หาสินคา้ท่ีเราตอ้งการโดย
ใช้รหัสสินคา้ท่ีเราส่งไป ถดัมาสร้างตวัแปรช่ือว่า productsCutOff เป็นตวัแปรแบบลิส เพื่อท าการ
แปรค่าของ Map ท่ีไดจ้ากการคน้หามาเป็นลิสท่ีเราตอ้งการ โดยเก็บเฉพาะส่วนของ Value ทีเป็น 
Object ของส่ิงท่ีคน้หามาเท่านั้น เม่ือไดลิ้สท่ีตอ้งการแลว้ ถดัไปจะเป็นการก าหนดเง่ือนไขการใช้
เมธอดทั้ง 3 เมธอด โดยมีเง่ือนไขวา่  
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-    ถา้ค่า productTypeID ของสินคา้ในลิสนั้นมีค่าเป็น MATERIAL (วสัดุอุปกรณ์) 
จะส่งลิสนั้นไปจดั Index ตามแบบการจดัการสินคา้แบบเขา้ก่อนออกก่อนดว้ย
เมธอด fifoCutOff  

-   ถ้ า ค่ า  productTypeID ข อ ง สิ น ค้ า ใ น ลิ ส นั้ น มี ค่ า เ ป็ น  ELECTRONIC 
(อิเล็กทรอนิกส์) จะส่งลิสนั้นไปจดั Index ตามแบบการจดัการสินคา้แบบเขา้
หลงัออกก่อนดว้ยเมธอด lifoCutOff 

-    ถา้ค่า productTypeID ของสินคา้ในลิสนั้นมีค่าเป็น FOOD (อาหาร) จะส่งลิส
นั้นไปจดั Index ตามแบบการจดัการสินคา้แบบหมดอายุก่อนออกก่อนดว้ยเมธ
อด fefoCutOff 

3.3  การปรับปรุงเขตข้อมูลของกรอบงาน 
 เพื่อให้เมธอดสามารถท างานได้ตามท่ีวางแผนไว ้ผูว้ิจยัจึงได้ท าการ ปรับเปล่ียนและ
เพิ่มเติมเขตขอ้มูลของกรอบงานบางส่วน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการท างาน  
 โดยส่วนท่ีเพิ่มเติมเขา้ไป คือ ProductCutOff เป็นตารางฐานขอ้มูลอีกหน่ึงตาราง สร้างข้ึน
เพื่อใชใ้นการแยกการจดัเก็บสินคา้วา่ สินคา้ช้ินน้ี มีการน าเขา้ก่ีคร้ัง จดัล าดบัการน าออกจ าหน่ายได ้
ดงัรูปท่ี 3.5 
 

 

รูปท่ี 3.5 ซอร์สโคด้การสร้างตาราง ProductCutOff 
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 ส่วนท่ีเพิ่มเติม คือ เขตขอ้มูล Total หรือจ านวนสินคา้ท่ีน าเขา้ โดยเพิ่มไวส้องจุด คือ ใน
ส่วนของตาราง Product ส าหรับเก็บจ านวนทั้งหมดของสินคา้ และในส่วนของการแสดงผลหน้า 
Product เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ ตอนน้ีมีจ านวนสินคา้ช้ินนั้น ๆ อยูเ่ท่าไร ดงัรูปท่ี 3.6 รูปท่ี 3.7 

 

 

รูปท่ี 3.6 ซอร์สโคด้ท่ีเพิ่มเขตขอ้มูล Total ในตาราง Product 

 

 

รูปท่ี 3.7 ซอร์สโคด้ท่ีเพิ่มเขตขอ้มูล Total ในส่วนแสดงผล Product 

 



76 
 

3.4  การออกแบบการทดสอบ 
3.4.1  ข้อมูลทีใ่ช้ทดสอบ 

  ขอ้มูลท่ีใช้ในการทดสอบนั้น มีทั้งหมด 10 ชนิด คละกนั โดยทุกชนิดมีการน า
สินคา้เขา้ 30 วนั วนัละ 10 ช้ินต่อชนิด รวมเป็นชนิดละ 300 ช้ิน 

 

รูปท่ี 3.8 ขอ้มุลท่ีใชท้ดสอบทั้งหมด 

  จากรูปท่ี 3.8 แสดงสินคา้ทั้งหมดท่ีใชใ้นการทดสอบ มีทั้งหมด 10 ชนิด แบ่งเป็น 
Food 4 ชนิด Material 3 ชนิด และ Electronic 3 ชนิด แต่ละชนิดมีจ านวนรวม 300 ช้ิน 
 

 

รูปท่ี 3.9 ตวัอยา่งขอ้มูลประเภท FOOD 
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รูปท่ี 3.10 ตวัอยา่งขอ้มูลประเภท ELECTRONIC 

 

รูปท่ี 3.11 ตวัอยา่งขอ้มูลประเภท MATERIAL 

  จากรูปท่ี 3.9 ถึง รูปท่ี 3.11 เป็นตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูลของสินคา้แต่ละชนิด โดย
ท าการบนัทึกสินคา้แต่ละชนิดทั้งหมด 30 วนั วนัละ 10 ช้ิน รวมเป็น 300 ช้ิน 
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3.4.2  แบบเข้าก่อนออกก่อน 
  การทดสอบการท างานแบบเข้าก่อนออกก่อน จะใช้สินค้าทั้ งหมด 2 ชนิด คือ 
รหสัสินคา้ 00005 Ply Wood และ 00006 Nail ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีประเภทเป็น Material 
 

3.4.2.1  ตัดยอดสินค้าไม่หมดใน 1 วนั 
ตารางท่ี 3.1 ตดัยอดแบบไม่หมดใน 1 วนั ส าหรับ Ply Wood 

วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 
1/3/2560   Ply Wood = 300 

(Ply Wood 1 - Ply Wood 30 = 10) 
3/3/2560  Ply Wood = 6 Ply Wood = 294 

(Ply Wood 1 = 4 
Ply Wood 2 - Ply Wood 30 = 10) 

5/3/2560  Ply Wood = 3 Ply Wood = 291 
(Ply Wood 1 = 1 
Ply Wood 2 - Ply Wood 30 = 10) 

10/3/2560  Ply Wood = 1 Ply Wood = 290 
(Ply Wood 1 = 0 
Ply Wood 2 - Ply Wood 30 = 10) 

13/3/2560  Ply Wood = 5 Ply Wood = 285 
(Ply Wood 1 = 0 
Ply Wood 2 = 5 
Ply Wood 3 - Ply Wood 30 = 10) 

จากตารางท่ี 3.1 เป็นตารางแสดงการตดัยอดแบบเขา้ก่อนออกก่อน โดยตดัไม่หมด
ใน 1 วนั หรือหมดใน 1 วนัพอดี ของสินคา้รหสั 00005 Ply Wood อธิบายไดด้งัน้ี 

วนัท่ี 1/3/2560 มี Ply Wood อยูใ่นคลงั 300 ช้ิน โดยแบ่งเป็น Ply Wood ท่ีน าเขา้
ติดต่อกนั 30 วนั ตั้งแต่ Index 1-30 (Ply Wood 1 – Ply Wood 30) 
Index ละ 10 ช้ิน 
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วนัท่ี 3/3/2560 ขาย Ply Wood ได ้6 ช้ิน เหลือในคลงั 294 โดย 6 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Ply Wood 1 เหลือ 4 ช้ิน  

วนัท่ี 5/3/2560 ขาย Ply Wood ได ้3 ช้ิน เหลือในคลงั 291 โดย 3 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Ply Wood 1 เหลือ 1 ช้ิน 

วนัท่ี 10/3/2560 ขาย Ply Wood ได ้1 ช้ิน เหลือในคลงั 290 โดย 1 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Ply Wood 1 เหลือ 0 ช้ิน 

วนัท่ี 13/3/2560 ขาย Ply Wood ได ้5 ช้ิน เหลือในคลงั 285 โดย 5 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index ท่ี 2 ท าให ้Ply Wood 2 เหลือ 5 ช้ิน 

ตารางท่ี 3.2 ตดัยอดแบบไม่หมดใน 1 วนั ส าหรับ Nail 
วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 

1/3/2560   Nail = 300 
(Nail 1 - Nail 30 = 
10) 

3/3/2560  Nail = 6 Nail = 294 
(Nail 1 = 4 
Nail 2 - Nail 30 = 10) 

5/3/2560  Nail = 3 Nail = 291 
(Nail 1 = 1 
Nail 2 - Nail 30 = 10) 

10/3/2560  Nail = 1 Nail = 290 
(Nail 1 = 0 
Nail 2 - Nail 30 = 10) 

13/3/2560  Nail = 5 Nail = 285 
(Nail 1 = 0 
Nail 2 = 5 
Nail 3 - Nail 30 = 10) 

จากตารางท่ี 3.2 เป็นตารางแสดงการตดัยอดแบบเขา้ก่อนออกก่อน โดยตดัไม่หมด
ใน 1 วนั หรือหมดใน 1 วนัพอดี ของสินคา้รหสั 00006 Nail อธิบายไดด้งัน้ี 
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วนัท่ี 1/3/2560 มี Nail อยูใ่นคลงั 300 ช้ิน โดยแบ่งเป็น Nail ท่ีน าเขา้ติดต่อกนั 30 
วนั ตั้งแต่ Index 1-30 (Nail 1 – Nail 30) Index ละ 10 ช้ิน 

วนัท่ี 3/3/2560 ขาย Nail ได ้6 ช้ิน เหลือในคลงั 294 โดย 6 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Nail 1 เหลือ 4 ช้ิน  

วนัท่ี 5/3/2560 ขาย Nail ได ้3 ช้ิน เหลือในคลงั 291 โดย 3 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Nail 1 เหลือ 1 ช้ิน 

วนัท่ี 10/3/2560 ขาย Nail ได ้1 ช้ิน เหลือในคลงั 290 โดย 1 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Nail 1 เหลือ 0 ช้ิน 

วนัท่ี 13/3/2560 ขาย Nail ได ้5 ช้ิน เหลือในคลงั 285 โดย 5 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 2 ท าให ้Nail 2 เหลือ 5 ช้ิน 

 
3.4.2.2  ตัดยอดสินค้าเกนิ 1 วนั 

ตารางท่ี 3.3 ตดัยอดแบบเกิน 1 วนั ส าหรับ Ply Wood 
วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 

14/3/2560   Ply Wood = 285 
(Ply Wood 1 = 0 
Ply Wood 2 = 5 
Ply Wood 3 - Ply 
Wood 30 = 10) 

16/3/2560  Ply Wood = 6 Ply Wood = 279 
(Ply Wood 1 - 2= 0 
Ply Wood 3 = 9 
Ply Wood 4 - Ply 
Wood 30 = 10) 

18/3/2560  Ply Wood = 10 Ply Wood = 269 
(Ply Wood 1 - 3= 0 
Ply Wood 4 = 9 
Ply Wood 5 - Ply 
Wood 30 = 10) 
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ตารางท่ี 3.4 ตดัยอดแบบเกิน 1 วนั ส าหรับ Ply Wood (ต่อ) 
20/3/2560  Ply Wood = 15 Ply Wood = 254 

(Ply Wood 1 - 4= 0 
Ply Wood 5 = 4 
Ply Wood 6 - Ply 
Wood 30 = 10) 

จากตารางท่ี 3.3 เป็นตารางแสดงการตดัยอดแบบเขา้ก่อนออกก่อน โดยตดัเกิน 1 
วนั หรือหมดขา้มวนัท่ีน าเขา้ ของสินคา้รหสั 00005 Ply Wood อธิบายไดด้งัน้ี 

วนัท่ี 14/3/2560 มี Ply Wood อยู่ในคลัง 285 ช้ิน โดยแบ่งเป็น Ply Wood ตั้งแต่ 
Index 1 เหลือ 0 Index 2 เหลือ 5 ตั้งแต่ 3-30 เหลือ 10 ช้ิน 

วนัท่ี 16/3/2560 ขาย Ply Wood ได ้6 ช้ิน เหลือในคลงั 279 โดย 6 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index 2 ทั้งหมด 5 ช้ิน และ Index 3 ทั้งหมด 1 
ช้ิน ท าให ้Ply Wood 2 เหลือ 0 ช้ิน และ Ply Wood 3 เหลือ 9 ช้ิน 

วนัท่ี 18/3/2560 ขาย Ply Wood ได้ 10 ช้ิน เหลือในคลัง 269 โดย 10 ช้ินท่ีขาย
ออกไปจะเป็นสินค้าใน Index 3 ทั้ งหมด 9 ช้ิน และ Index 4 
ทั้งหมด 1 ช้ิน ท าให้ Ply Wood 3 เหลือ 0 ช้ิน และ Ply Wood 4 
เหลือ 9 ช้ิน  

วนัท่ี 20/3/2560 ขาย Ply Wood ได้ 15 ช้ิน เหลือในคลัง 254 โดย 15 ช้ินท่ีขาย
ออกไปจะเป็นสินค้าใน Index 4 ทั้ งหมด 9 ช้ิน และ Index 5 
ทั้งหมด 6 ช้ิน ท าให้ Ply Wood 4 เหลือ 0 ช้ิน และ Ply Wood 5 
เหลือ 4 ช้ิน 

ตารางท่ี 3.5 ตดัยอดแบบเกิน 1 วนั ส าหรับ Nail 
วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 

14/3/2560   Nail = 285 
(Nail 1 = 0 
Nail 2 = 5 
Nail 3 - Nail 30 = 10) 
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ตารางท่ี 3.6 ตดัยอดแบบเกิน 1 วนั ส าหรับ Nail (ต่อ) 
16/3/2560  Nail = 6 Nail = 279 

(Nail 1 - 2= 0 Nail 3 = 9 
Nail 4 - Nail 30 = 10) 

18/3/2560  Nail = 10 Nail = 269 
(Nail 1 - 3= 0 
Nail 4 = 9 
Nail 5 - Nail 30 = 10) 

20/3/2560  Nail = 15 Nail = 254 
(Nail 1 - 4= 0 
Nail 5 = 4 
Nail 6 - Nail 30 = 10) 

จากตารางท่ี 3.3 เป็นตารางแสดงการตดัยอดแบบเขา้ก่อนออกก่อน โดยตดัเกิน 1 
วนั หรือหมดขา้มวนัท่ีน าเขา้ ของสินคา้รหสั 00006 Nail อธิบายไดด้งัน้ี 

วนัท่ี 14/3/2560 มี Nail อยูใ่นคลงั 285 ช้ิน โดยแบ่งเป็น Nail ตั้งแต่ Index 1 เหลือ 
0 Index 2 เหลือ 5 ตั้งแต่ 3-30 เหลือ 10 ช้ิน 

วนัท่ี 16/3/2560 ขาย Nail ได ้6 ช้ิน เหลือในคลงั 279 โดย 6 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index 2 ทั้งหมด 5 ช้ิน และ Index 3 ทั้งหมด 1 ช้ิน 
ท าให ้Nail 2 เหลือ 0 ช้ิน และ Nail 3 เหลือ 9 ช้ิน 

วนัท่ี 18/3/2560 ขาย Nail ได ้10 ช้ิน เหลือในคลงั 269 โดย 10 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index 3 ทั้งหมด 9 ช้ิน และ Index 4 ทั้งหมด 1 ช้ิน 
ท าให ้Nail 3 เหลือ 0 ช้ิน และ Nail 4 เหลือ 9 ช้ิน  

วนัท่ี 20/3/2560 ขาย Nail ได ้15 ช้ิน เหลือในคลงั 254 โดย 15 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index 4 ทั้งหมด 9 ช้ิน และ Index 5 ทั้งหมด 6 ช้ิน 
ท าให ้Nail 4 เหลือ 0 ช้ิน และ Nail 5 เหลือ 4 ช้ิน 

 



83 
 

3.4.3  แบบเข้าหลงัออกก่อน 
การทดสอบการท างานแบบเข้าหลังออกก่อน จะใช้สินค้าทั้ งหมด 2 ชนิด คือ 

รหสัสินคา้ 00003 iPhone และ 00010 Lenovo ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีประเภทเป็น Electronic 
 

  3.4.3.1  ตัดยอดสินค้าไม่หมดใน 1 วนั 
ตารางท่ี 3.7 ตดัยอดแบบไม่หมดใน 1 วนั ส าหรับ iPhone 

วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 
1/3/2560   iPhone = 300 

(iPhone 1 - iPhone 30 = 10) 
3/3/2560  iPhone = 6 iPhone = 294 

(iPhone 1 = 4 
iPhone 2 - iPhone 30 = 10) 

5/3/2560  iPhone = 3 iPhone = 291 
(iPhone 1 = 1 
iPhone 2 - iPhone 30 = 10) 

10/3/2560  iPhone = 1 iPhone = 290 
(iPhone 1 = 0 
iPhone 2 - iPhone 30 = 10) 

13/3/2560  iPhone = 5 iPhone = 285 
(iPhone 1 = 0 
iPhone 2 = 5 
iPhone 3 - iPhone 30 = 10) 

จากตารางท่ี 3.7 เป็นตารางแสดงการตดัยอดแบบเขา้หลงัออกก่อน โดยตดัไม่หมด
ใน 1 วนั หรือหมดใน 1 วนัพอดี ของสินคา้รหสั 00003 iPhone อธิบายไดด้งัน้ี 

วนัท่ี 1/3/2560 มี  iPhone อยู่ในคลัง  300 ช้ิน โดยแบ่ง เป็น iPhone ท่ีน า เข้า
ติดต่อกนั 30 วนั ตั้งแต่ Index 1-30 (iPhone 1 – iPhone 30) Index 
ละ 10 ช้ิน 
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วนัท่ี 3/3/2560 ขาย iPhone ได ้6 ช้ิน เหลือในคลงั 294 โดย 6 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้iPhone 1 เหลือ 4 ช้ิน  

วนัท่ี 5/3/2560 ขาย iPhone ได ้3 ช้ิน เหลือในคลงั 291 โดย 3 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้iPhone 1 เหลือ 1 ช้ิน 

วนัท่ี 10/3/2560 ขาย iPhone ได ้1 ช้ิน เหลือในคลงั 290 โดย 1 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้iPhone 1 เหลือ 0 ช้ิน 

วนัท่ี 13/3/2560 ขาย iPhone ได ้5 ช้ิน เหลือในคลงั 285 โดย 5 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 2 ท าให ้iPhone 2 เหลือ 5 ช้ิน 

ตารางท่ี 3.8 ตดัยอดแบบไม่หมดใน 1 วนั ส าหรับ Lenovo 
วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 

1/3/2560   Lenovo = 300 
(Lenovo 1 - Lenovo 
30 = 10) 

3/3/2560  Lenovo = 6 Lenovo = 294 
(Lenovo 1 = 4 
Lenovo 2 - Lenovo 
30 = 10) 

5/3/2560  Lenovo = 3 Lenovo = 291 
(Lenovo 1 = 1 
Lenovo 2 - Lenovo 
30 = 10) 

10/3/2560  Lenovo = 1 Lenovo = 290 
(Lenovo 1 = 0 
Lenovo 2 - Lenovo 
30 = 10) 

13/3/2560  Lenovo = 5 Lenovo = 285 
(Lenovo 1 = 0 
Lenovo 2 = 5 
Lenovo 3 - Lenovo 
30 = 10) 
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จากตารางท่ี 3.8 เป็นตารางแสดงการตดัยอดแบบเขา้หลงัออกก่อน โดยตดัไม่หมด
ใน 1 วนั หรือหมดใน 1 วนัพอดี ของสินคา้รหสั 00010 Lenovo อธิบายไดด้งัน้ี 

วนัท่ี 1/3/2560 มี Lenovo อยู่ในคลัง 300 ช้ิน โดยแบ่งเป็น Lenovo ท่ีน าเข้า
ติดต่อกนั 30 วนั ตั้งแต่ Index 1-30 (Lenovo 1 – Lenovo 30) Index 
ละ 10 ช้ิน 

วนัท่ี 3/3/2560 ขาย Lenovo ได ้6 ช้ิน เหลือในคลงั 294 โดย 6 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Lenovo 1 เหลือ 4 ช้ิน  

วนัท่ี 5/3/2560 ขาย Lenovo ได ้3 ช้ิน เหลือในคลงั 291 โดย 3 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Lenovo 1 เหลือ 1 ช้ิน 

วนัท่ี 10/3/2560 ขาย Lenovo ได ้1 ช้ิน เหลือในคลงั 290 โดย 1 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Lenovo 1 เหลือ 0 ช้ิน 

วนัท่ี 13/3/2560 ขาย Lenovo ได ้5 ช้ิน เหลือในคลงั 285 โดย 5 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index ท่ี 2 ท าให ้Lenovo 2 เหลือ 5 ช้ิน 

 
3.4.3.2  ตัดยอดสินค้าเกนิ 1 วนั 

ตารางท่ี 3.9 ตดัยอดแบบเกิน 1 วนั ส าหรับ iPhone 
วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 

14/3/2560   iPhone = 285 
(iPhone 1 = 0 
iPhone 2 = 5 
iPhone 3 - iPhone 30 
= 10) 

16/3/2560  iPhone = 6 iPhone = 279 
(iPhone 1 - 2= 0 
iPhone 3 = 9 
iPhone 4 - iPhone 30 
= 10) 
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ตารางท่ี 3.10 ตดัยอดแบบเกิน 1 วนั ส าหรับ iPhone (ต่อ) 
18/3/2560  iPhone = 10 iPhone = 269 

(iPhone 1 - 3= 0 
iPhone 4 = 9 
iPhone 5 - iPhone 30 
= 10) 

20/3/2560  iPhone = 15 iPhone = 254 
(iPhone 1 - 4= 0 
iPhone 5 = 4 
iPhone 6 - iPhone 30 
= 10) 

จากตารางท่ี 3.9 เป็นตารางแสดงการตดัยอดแบบเขา้หลงัออกก่อน โดยตดัเกิน 1 
วนั หรือหมดขา้มวนัท่ีน าเขา้ ของสินคา้รหสั 00003 iPhone อธิบายไดด้งัน้ี 

วนัท่ี 14/3/2560 มี iPhone อยูใ่นคลงั 285 ช้ิน โดยแบ่งเป็น iPhone ตั้งแต่ Index 1 
เหลือ 0 Index 2 เหลือ 5 ตั้งแต่ 3-30 เหลือ 10 ช้ิน 

วนัท่ี 16/3/2560 ขาย iPhone ได ้6 ช้ิน เหลือในคลงั 279 โดย 6 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index 2 ทั้งหมด 5 ช้ิน และ Index 3 ทั้งหมด 1 ช้ิน 
ท าให ้iPhone 2 เหลือ 0 ช้ิน และ iPhone 3 เหลือ 9 ช้ิน 

วนัท่ี 18/3/2560 ขาย iPhone ได ้10 ช้ิน เหลือในคลงั 269 โดย 10 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index 3 ทั้งหมด 9 ช้ิน และ Index 4 ทั้งหมด 1 
ช้ิน ท าให ้iPhone 3 เหลือ 0 ช้ิน และ iPhone 4 เหลือ 9 ช้ิน  

วนัท่ี 20/3/2560 ขาย iPhone ได ้15 ช้ิน เหลือในคลงั 254 โดย 15 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index 4 ทั้งหมด 9 ช้ิน และ Index 5 ทั้งหมด 6 
ช้ิน ท าให ้iPhone 4 เหลือ 0 ช้ิน และ iPhone 5 เหลือ 4 ช้ิน 
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ตารางท่ี 3.11 ตดัยอดแบบเกิน 1 วนั ส าหรับ Lenovo 
วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 

14/3/2560   Lenovo = 285 
(Lenovo 1 = 0 
Lenovo 2 = 5 
Lenovo 3 - Lenovo 
30 = 10) 

16/3/2560  Lenovo = 6 Lenovo = 279 
(Lenovo 1 - 2= 0 
Lenovo 3 = 9 
Lenovo 4 - Lenovo 
30 = 10) 

18/3/2560  Lenovo = 10 Lenovo = 269 
(Lenovo 1 - 3= 0 
Lenovo 4 = 9 
Lenovo 5 - Lenovo 
30 = 10) 

20/3/2560  Lenovo = 15 Lenovo = 254 
(Lenovo 1 - 4= 0 
Lenovo 5 = 4 
Lenovo 6 - Lenovo 
30 = 10) 

จากตารางท่ี 3.11 เป็นตารางแสดงการตดัยอดแบบเขา้ก่อนออกก่อน โดยตดัเกิน 1 
วนั หรือหมดขา้มวนัท่ีน าเขา้ ของสินคา้รหสั 00010 Lenovo อธิบายไดด้งัน้ี 

วนัท่ี 14/3/2560 มี Lenovo อยู่ในคลงั 285 ช้ิน โดยแบ่งเป็น Lenovo ตั้งแต่ Index 
1 เหลือ 0 Index 2 เหลือ 5 ตั้งแต่ 3-30 เหลือ 10 ช้ิน 
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วนัท่ี 16/3/2560 ขาย Lenovo ได ้6 ช้ิน เหลือในคลงั 279 โดย 6 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index 2 ทั้งหมด 5 ช้ิน และ Index 3 ทั้งหมด 1 
ช้ิน ท าให ้Lenovo 2 เหลือ 0 ช้ิน และ Lenovo 3 เหลือ 9 ช้ิน 

วนัท่ี 18/3/2560 ขาย Lenovo ได ้10 ช้ิน เหลือในคลงั 269 โดย 10 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index 3 ทั้งหมด 9 ช้ิน และ Index 4 ทั้งหมด 1 
ช้ิน ท าให ้Lenovo 3 เหลือ 0 ช้ิน และ Lenovo 4 เหลือ 9 ช้ิน  

วนัท่ี 20/3/2560 ขาย Lenovo ได ้15 ช้ิน เหลือในคลงั 254 โดย 15 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index 4 ทั้งหมด 9 ช้ิน และ Index 5 ทั้งหมด 6 
ช้ิน ท าให ้Lenovo 4 เหลือ 0 ช้ิน และ Lenovo 5 เหลือ 4 ช้ิน 

 
3.4.4  แบบหมดอายุก่อนออกก่อน 

การทดสอบการท างานแบบหมดอายุก่อนออกก่อน จะใชสิ้นคา้ทั้งหมด 2 ชนิด คือ 
รหสัสินคา้ 00001 Salt และ 00002 Garlic ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีประเภทเป็น Food 

 
3.4.4.1 ตัดยอดสินค้าไม่หมดใน 1 วนั 

ตารางท่ี 3.12 ตดัยอดแบบไม่หมดใน 1 วนั ส าหรับ Salt 
วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 

1/3/2560   Salt = 300 
(Salt 1 - Salt 30 = 10) 

3/3/2560  Salt = 6 Salt = 294 
(Salt 1 = 4 Salt 2 - Salt 30 = 10) 

5/3/2560  Salt = 3 Salt = 291 
(Salt 1 = 1 Salt 2 - Salt 30 = 10) 

10/3/2560  Salt = 1 Salt = 290 
(Salt 1 = 0 Salt 2 - Salt 29 = 10) 

13/3/2560  Salt = 5 Salt = 285 
(Salt 1 = 0 
Salt 2 = 5 
Salt 3 - Salt 30 = 10) 
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  จากตารางท่ี 3.12 เป็นตารางแสดงการตดัยอดแบบหมดอายุออกก่อน โดยตดัไม่
หมดใน 1 วนั หรือหมดใน 1 วนัพอดี ของสินคา้รหสั 00001 Salt อธิบายไดด้งัน้ี 

วนัท่ี 1/3/2560 มี Salt อยูใ่นคลงั 300 ช้ิน โดยแบ่งเป็น Salt ท่ีน าเขา้ติดต่อกนั 30 
วนั ตั้งแต่ Index 1-30 (Salt 1 – Salt 30) Index ละ 10 ช้ิน 

วนัท่ี 3/3/2560 ขาย Salt ได้ 6 ช้ิน เหลือในคลงั 294 โดย 6 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Salt 1 เหลือ 4 ช้ิน  

วนัท่ี 5/3/2560 ขาย Salt ได้ 3 ช้ิน เหลือในคลงั 291 โดย 3 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Salt 1 เหลือ 1 ช้ิน 

วนัท่ี 10/3/2560 ขาย Salt ได้ 1 ช้ิน เหลือในคลงั 290 โดย 1 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Salt 1 เหลือ 0 ช้ิน 

วนัท่ี 13/3/2560 ขาย Salt ได้ 5 ช้ิน เหลือในคลงั 285 โดย 5 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 2 ท าให ้Salt 2 เหลือ 5 ช้ิน 

ตารางท่ี 3.13 ตดัยอดแบบไม่หมดใน 1 วนั ส าหรับ Garlic 
วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 

1/3/2560   Garlic = 300 
(Garlic 1 - Garlic 30 
= 10) 

3/3/2560  Garlic = 6 Garlic = 294 
(Garlic 1 = 4 
Garlic 2 - Garlic 30 = 
10) 

5/3/2560  Garlic = 3 Garlic = 291 
(Garlic 1 = 1 
Garlic 2 - Garlic 30 = 
10) 

10/3/2560  Garlic = 1 Garlic = 290 
(Garlic 1 = 0 
Garlic 2 - Garlic 30 = 
10) 



90 
 

ตารางท่ี 3.14 ตดัยอดแบบไม่หมดใน 1 วนั ส าหรับ Garlic (ต่อ) 
13/3/2560  Garlic = 5 Garlic = 285 

(Garlic 1 = 0 
Garlic 2 = 5 
Garlic 3 - Garlic 30 = 
10) 

จากตารางท่ี 3.13 เป็นตารางแสดงการตดัยอดแบบหมดอายุก่อนออกก่อน โดยตดั
ไม่หมดใน 1 วนั หรือหมดใน 1 วนัพอดี ของสินคา้รหสั 00002 Garlic อธิบายไดด้งัน้ี 

วนัท่ี 1/3/2560 มี Garlic อยูใ่นคลงั 300 ช้ิน โดยแบ่งเป็น Garlic ท่ีน าเขา้ติดต่อกนั 
30 วนั ตั้งแต่ Index 1-30 (Garlic 1 – Garlic 30) Index ละ 10 ช้ิน 

วนัท่ี 3/3/2560 ขาย Garlic ได ้6 ช้ิน เหลือในคลงั 294 โดย 6 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Garlic 1 เหลือ 4 ช้ิน  

วนัท่ี 5/3/2560 ขาย Garlic ได ้3 ช้ิน เหลือในคลงั 291 โดย 3 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Garlic 1 เหลือ 1 ช้ิน 

วนัท่ี 10/3/2560 ขาย Garlic ได ้1 ช้ิน เหลือในคลงั 290 โดย 1 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 1 ท าให ้Garlic 1 เหลือ 0 ช้ิน 

วนัท่ี 13/3/2560 ขาย Garlic ได ้5 ช้ิน เหลือในคลงั 285 โดย 5 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index ท่ี 2 ท าให ้Garlic 2 เหลือ 5 ช้ิน 
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3.4.4.2 ตัดยอดสินค้าเกนิ 1 วัน 
ตารางท่ี 3.15 ตดัยอดแบบเกิน 1 วนั ส าหรับ Salt 

วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 
14/3/2560   Salt = 285 

(Salt 1 = 0 
Salt 2 = 5 
Salt 3 - Salt 30 = 10) 

16/3/2560  Salt = 6 Salt = 279 
(Salt 1 - 2= 0 
Salt 3 = 9 
Salt 4 - Salt 30 = 10) 

18/3/2560  Salt = 10 Salt = 269 
(Salt 1 - 3= 0 
Salt 4 = 9 
Salt 5 - Salt 30 = 10) 

20/3/2560  Salt = 15 Salt = 254 
(Salt 1 - 4= 0 
Salt 5 = 4 
Salt 6 - Salt 30 = 10) 

จากตารางท่ี 3.15 เป็นตารางแสดงการตดัยอดแบบหมดอายุก่อนออกก่อน โดยตดั
เกิน 1 วนั หรือหมดขา้มวนัท่ีน าเขา้ ของสินคา้รหสั 00001 Salt อธิบายไดด้งัน้ี 

วนัท่ี 14/3/2560 มี Salt อยูใ่นคลงั 285 ช้ิน โดยแบ่งเป็น Salt ตั้งแต่ Index 1 เหลือ 
0 Index 2 เหลือ 5 ตั้งแต่ 3-30 เหลือ 10 ช้ิน 

วนัท่ี 16/3/2560 ขาย Salt ได้ 6 ช้ิน เหลือในคลงั 279 โดย 6 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index 2 ทั้งหมด 5 ช้ิน และ Index 3 ทั้งหมด 1 ช้ิน 
ท าให ้Salt 2 เหลือ 0 ช้ิน และ Salt 3 เหลือ 9 ช้ิน 
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วนัท่ี 18/3/2560 ขาย Salt ได ้10 ช้ิน เหลือในคลงั 269 โดย 10 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index 3 ทั้งหมด 9 ช้ิน และ Index 4 ทั้งหมด 1 ช้ิน 
ท าให ้Salt 3 เหลือ 0 ช้ิน และ Salt 4 เหลือ 9 ช้ิน  

วนัท่ี 20/3/2560 ขาย Salt ได ้15 ช้ิน เหลือในคลงั 254 โดย 15 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index 4 ทั้งหมด 9 ช้ิน และ Index 5 ทั้งหมด 6 ช้ิน 
ท าให ้Salt 4 เหลือ 0 ช้ิน และ Salt 5 เหลือ 4 ช้ิน 

ตารางท่ี 3.16 ตดัยอดแบบเกิน 1 วนั ส าหรับ Garlic 
วนัท่ี ซ้ือเขา้ ขายออก คงเหลือ 

14/3/2560   Garlic = 285 

(Garlic 1 = 0 Garlic 2 = 5 

Garlic 3 - Garlic 30 = 10) 

16/3/2560  Garlic = 6 Garlic = 279 

(Garlic 1 - 2= 0 Garlic 3 = 9 

Garlic 4 - Garlic 30 = 10) 

18/3/2560  Garlic = 10 Garlic = 269 

(Garlic 1 - 3= 0 Garlic 4 = 9 

Garlic 5 - Garlic 30 = 10) 

20/3/2560  Garlic = 15 Garlic = 254 

(Garlic 1 - 4= 0 Garlic 5 = 4 

Garlic 6 - Garlic 30 = 10) 
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จากตารางท่ี 3.17 เป็นตารางแสดงการตดัยอดแบบหมดอายุก่อนออกก่อน โดยตดั
เกิน 1 วนั หรือหมดขา้มวนัท่ีน าเขา้ ของสินคา้รหสั 00002 Garlic อธิบายไดด้งัน้ี 

วนัท่ี 14/3/2560 มี Garlic อยู่ในคลงั 285 ช้ิน โดยแบ่งเป็น Garlic ตั้งแต่ Index 1 
เหลือ 0 Index 2 เหลือ 5 ตั้งแต่ 3-30 เหลือ 10 ช้ิน 

วนัท่ี 16/3/2560 ขาย Garlic ได ้6 ช้ิน เหลือในคลงั 279 โดย 6 ช้ินท่ีขายออกไปจะ
เป็นสินคา้ใน Index 2 ทั้งหมด 5 ช้ิน และ Index 3 ทั้งหมด 1 ช้ิน 
ท าให ้Garlic 2 เหลือ 0 ช้ิน และ Garlic 3 เหลือ 9 ช้ิน 

วนัท่ี 18/3/2560 ขาย Garlic ได ้10 ช้ิน เหลือในคลงั 269 โดย 10 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index 3 ทั้งหมด 9 ช้ิน และ Index 4 ทั้งหมด 1 
ช้ิน ท าให ้Garlic 3 เหลือ 0 ช้ิน และ Garlic 4 เหลือ 9 ช้ิน  

วนัท่ี 20/3/2560 ขาย Garlic ได ้15 ช้ิน เหลือในคลงั 254 โดย 15 ช้ินท่ีขายออกไป
จะเป็นสินคา้ใน Index 4 ทั้งหมด 9 ช้ิน และ Index 5 ทั้งหมด 6 
ช้ิน ท าให ้Garlic 4 เหลือ 0 ช้ิน และ Garlic 5 เหลือ 4 ช้ิน



 
 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและอภปิรายผล 

 
4.1  บทน า 
 บทน้ีจะน าเสนอผลของการทดลองหลงัจากได้มีการพฒันาโมดูลของการตดัยอดสินคา้

เพิ่มเติมลงไปในกรอบงาน การเรียกใชง้านโมดูลพื้นฐานท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น การบนัทึกขอ้มูล การแกไ้ข

ขอ้มูล รวมไปถึงผลของการการเรียกใช้โมดูลการตดัยอดสินคา้ท่ีไดพ้ฒันาเพิ่มลงไปในกรอบงาน

ดว้ย 

 

4.2  การเรียกใช้โมดูลการตัดยอดสินค้า 
 โมดูลการตดัยอดสินคา้เป็นโมดูลท่ีไดท้  าการพฒันาข้ึนมาจึงตอ้งมีการทดสอบการท างาน 
โดยหลงัจากไดว้างแผนการทดสอบไวแ้ลว้ ก็น าแผนท่ีวางไวม้าท าการทดสอบ  
 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้ต่าง Product 
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รูปท่ี 4.2 หนา้ต่างการแกไ้ขจ านวนตามรายการคงเหลือ 

 จากรูปท่ี 4.1 เป็นหนา้ต่าง Product ท่ีแสดงจ านวนคงเหลือทั้งหมดของสินคา้แต่ละช้ิน โดย
จะท าการแก้ไขจ านวนคงเหลือทั้งหมดตามรายการท่ีน าออกตามแผนท่ีวางไว ้โดยหน้าต่างการ
แกไ้ขจะเป็นดงัรูปท่ี 4.2  

 4.2.1  แบบเข้าก่อนออกก่อน 
  การทดสอบแบบเขา้ก่อนออกก่อน ตามแผนท่ีวางไวคื้อ ทดสอบแบบตดัไม่หมด
ใน 1 วนั และ แบบตดัเกินจ านวนของ 1 วนั โดยจ าทดสอบกบัสินคา้รหัส 00005 Ply Wood และ 
00006 Nail ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ของการทดสอบแบบตดัไม่หมดใน 1 วนั ดงัรูปท่ี 4.3 ถึง รูปท่ี 4.12 และ 
ไดผ้ลลพัธ์ของการทดสอบแบบตดัเกินจ านวนของ 1 วนั ดงัรูปท่ี 4.13 ถึง รูปท่ี 4.18 
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รูปท่ี 4.3 ก่อนตดัยอด Ply Wood 

 

รูปท่ี 4.4 ตดัยอด Ply Wood คร้ังท่ี 1 
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รูปท่ี 4.5 ตดัยอด Ply Wood คร้ังท่ี 2 

 

รูปท่ี 4.6 ตดัยอด Ply Wood คร้ังท่ี 3 
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รูปท่ี 4.7 ตดัยอด Ply Wood คร้ังท่ี 4 

  จากรูปท่ี 4.4 ถึง รูปท่ี 4.7 เป็นผลลพัธ์การท างานตามการออกแบบในตารางท่ี 3.1 
โดยดึงสินคา้ Ply Wood ออกตามล าดบั คือ คร้ังท่ี 1 ดึงออก 6 ช้ิน คร้ังท่ี 2 ดึงออก 3 ช้ิน คร้ังท่ี 3 ดึง
ออก 1 ช้ิน และคร้ังท่ี 4 ดึงออก 5 ช้ิน  
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รูปท่ี 4.8 ก่อนตดัยอด Nail 

 

รูปท่ี 4.9 ตดัยอด Nail คร้ังท่ี 1 
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รูปท่ี 4.10 ตดัยอด Nail คร้ังท่ี 2 

 

รูปท่ี 4.11 ตดัยอด Nail คร้ังท่ี 3 
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รูปท่ี 4.12 ตดัยอด Nail คร้ังท่ี 4 

จากรูปท่ี 4.9 ถึง รูปท่ี 4.12 เป็นผลลพัธ์การท างานตามการออกแบบในตารางท่ี 3.2 
โดยดึงสินคา้ Nail ออกตามล าดบั คือ คร้ังท่ี 1 ดึงออก 6 ช้ิน คร้ังท่ี 2 ดึงออก 3 ช้ิน คร้ังท่ี 3 ดึงออก 1 
ช้ิน และคร้ังท่ี 4 ดึงออก 5 ช้ิน 

 

 

รูปท่ี 4.13 ตดัยอด Ply Wood คร้ังท่ี 5 
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รูปท่ี 4.14 ตดัยอด Ply Wood คร้ังท่ี 6 

 

รูปท่ี 4.15 ตดัยอด Ply Wood คร้ังท่ี 7 

จากรูปท่ี 4.13 ถึง รูปท่ี 4.15 เป็นผลลพัธ์การท างานตามการออกแบบในตารางท่ี 
3.3 โดยดึงสินคา้ Ply Wood ออกตามล าดบั คือ คร้ังท่ี 5 ดึงออก 6 ช้ิน คร้ังท่ี 6 ดึงออก 10 ช้ิน คร้ังท่ี 
7 ดึงออก 15 ช้ิน  
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รูปท่ี 4.16 ตดัยอด Nail คร้ังท่ี 5 

 

รูปท่ี 4.17 ตดัยอด Nail คร้ังท่ี 6 
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รูปท่ี 4.18 ตดัยอด Nail คร้ังท่ี 7 

จากรูปท่ี 4.16 ถึง รูปท่ี 4.18 เป็นผลลพัธ์การท างานตามการออกแบบในตารางท่ี 
3.4 โดยดึงสินคา้ Ply Wood ออกตามล าดบั คือ คร้ังท่ี 5 ดึงออก 6 ช้ิน คร้ังท่ี 6 ดึงออก 10 ช้ิน คร้ังท่ี 
7 ดึงออก 15 ช้ิน  
 

4.2.2  แบบเข้าหลงัออกก่อน 
  การทดสอบแบบเขา้หลงัออกก่อน ตามแผนท่ีวางไวคื้อ ทดสอบแบบตดัไม่หมด
ใน 1 วนั และ แบบตดัเกินจ านวนของ 1 วนั โดยจ าทดสอบกบัสินคา้รหสั 00003 iPhone และ 00010 
Lenovo ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ของการทดสอบแบบตดัไม่หมดใน 1 วนั ดงัรูปท่ี 4.19 ถึงรูปท่ี 4.28 และ ได้
ผลลพัธ์ของการทดสอบแบบตดัเกินจ านวนของ 1 วนั ดงัรูปท่ี 4.29 ถึง รูปท่ี 4.34 
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รูปท่ี 4.19 ก่อนตดัยอด iPhone 

 

รูปท่ี 4.20 ตดัยอด iPhone คร้ังท่ี 1 
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รูปท่ี 4.21 ตดัยอด iPhone คร้ังท่ี 2 

 

รูปท่ี 4.22 ตดัยอด iPhone คร้ังท่ี 3 
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รูปท่ี 4.23 ตดัยอด iPhone คร้ังท่ี 4 

จากรูปท่ี 4.20 ถึง รูปท่ี 4.23 เป็นผลลพัธ์การท างานตามการออกแบบในตารางท่ี 
3.5 โดยดึงสินคา้ iPhone ออกตามล าดบั คือ คร้ังท่ี 1 ดึงออก 6 ช้ิน คร้ังท่ี 2 ดึงออก 3 ช้ิน คร้ังท่ี 3 ดึง
ออก 1 ช้ิน และคร้ังท่ี 4 ดึงออก 5 ช้ิน 
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รูปท่ี 4.24 ก่อนตดัยอด Lenovo 

 

รูปท่ี 4.25 ตดัยอด Lenovo คร้ังท่ี 1 
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รูปท่ี 4.26 ตดัยอด Lenovo คร้ังท่ี 2 

 

รูปท่ี 4.27 ตดัยอด Lenovo คร้ังท่ี 3 
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รูปท่ี 4.28 ตดัยอด Lenovo คร้ังท่ี 4 

จากรูปท่ี 4.25 ถึง รูปท่ี 4.28 เป็นผลลพัธ์การท างานตามการออกแบบในตารางท่ี 
3.6 โดยดึงสินคา้ Lenovo ออกตามล าดบั คือ คร้ังท่ี 1 ดึงออก 6 ช้ิน คร้ังท่ี 2 ดึงออก 3 ช้ิน คร้ังท่ี 3 ดึง
ออก 1 ช้ิน และคร้ังท่ี 4 ดึงออก 5 ช้ิน 

 

 

รูปท่ี 4.29 ตดัยอด iPhone คร้ังท่ี 5 
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รูปท่ี 4.30 ตดัยอด iPhone คร้ังท่ี 6 

 

รูปท่ี 4.31 ตดัยอด iPhone คร้ังท่ี 7 

จากรูปท่ี 4.29 ถึง รูปท่ี 4.31 เป็นผลลพัธ์การท างานตามการออกแบบในตารางท่ี 

3.7 โดยดึงสินคา้ iPhone ออกตามล าดบั คือ คร้ังท่ี 5 ดึงออก 6 ช้ิน คร้ังท่ี 6 ดึงออก 10 ช้ิน คร้ังท่ี 7 

ดึงออก 15 ช้ิน 
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รูปท่ี 4.32 ตดัยอด Lenovo คร้ังท่ี 5 

 

รูปท่ี 4.33 ตดัยอด Lenovo คร้ังท่ี 6 
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รูปท่ี 4.34 ตดัยอด Lenovo คร้ังท่ี 7 

จากรูปท่ี 4.32 ถึง รูปท่ี 4.34 เป็นผลลพัธ์การท างานตามการออกแบบในตารางท่ี 
3.8 โดยดึงสินคา้ Lenovo ออกตามล าดบั คือ คร้ังท่ี 5 ดึงออก 6 ช้ิน คร้ังท่ี 6 ดึงออก 10 ช้ิน คร้ังท่ี 7 
ดึงออก 15 ช้ิน 

4.2.3  แบบหมดอายุก่อนออกก่อน 
  การทดสอบแบบหมดอายุก่อนออกก่อน ตามแผนท่ีวางไวคื้อ ทดสอบแบบตดัไม่
หมดใน 1 วนั และ แบบตดัเกินจ านวนของ 1 วนั โดยจ าทดสอบกบัสินค้ารหัส 00001 Salt และ 
00002 Garlic ซ่ึงได้ผลลพัธ์ของการทดสอบแบบตดัไม่หมดใน 1 วนั ดงัรูปท่ี 4.35 ถึง รูปท่ี 4.44 
และ ไดผ้ลลพัธ์ของการทดสอบแบบตดัเกินจ านวนของ 1 วนั ดงัรูปท่ี 4.45 ถึง รูปท่ี 4.50 
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รูปท่ี 4.35 ก่อนตดัยอด Salt 

 

รูปท่ี 4.36 ตดัยอด Salt คร้ังท่ี 1 
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รูปท่ี 4.37 ตดัยอด Salt คร้ังท่ี 2 

 

 

รูปท่ี 4.38 ตดัยอด Salt คร้ังท่ี 3 
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รูปท่ี 4.39 ตดัยอด Salt คร้ังท่ี 4 

จากรูปท่ี 4.36 ถึง รูปท่ี 4.39 เป็นผลลพัธ์การท างานตามการออกแบบในตารางท่ี 
3.9 โดยดึงสินคา้ Salt ออกตามล าดบั คือ คร้ังท่ี 1 ดึงออก 6 ช้ิน คร้ังท่ี 2 ดึงออก 3 ช้ิน คร้ังท่ี 3 ดึง
ออก 1 ช้ิน และคร้ังท่ี 4 ดึงออก 5 ช้ิน 

 

 

รูปท่ี 4.40 ก่อนตดัยอด Garlic 
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รูปท่ี 4.41 ตดัยอด Garlic คร้ังท่ี 1 

 

 

รูปท่ี 4.42 ตดัยอด Garlic คร้ังท่ี 2 
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รูปท่ี 4.43 ตดัยอด Garlic คร้ังท่ี 3 

 

 

รูปท่ี 4.44 ตดัยอด Garlic คร้ังท่ี 4 

จากรูปท่ี 4.41 ถึง รูปท่ี 4.44 เป็นผลลพัธ์การท างานตามการออกแบบในตารางท่ี 
3.10 โดยดึงสินคา้ Garlic ออกตามล าดบั คือ คร้ังท่ี 1 ดึงออก 6 ช้ิน คร้ังท่ี 2 ดึงออก 3 ช้ิน คร้ังท่ี 3 ดึง
ออก 1 ช้ิน และคร้ังท่ี 4 ดึงออก 5 ช้ิน 
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รูปท่ี 4.45 ตดัยอด Salt คร้ังท่ี 5 

 

รูปท่ี 4.46 ตดัยอด Salt คร้ังท่ี 6 
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รูปท่ี 4.47 ตดัยอด Salt คร้ังท่ี 7 

จากรูปท่ี 4.45 ถึง รูปท่ี 4.47 เป็นผลลพัธ์การท างานตามการออกแบบในตารางท่ี 
3.11 โดยดึงสินคา้ Salt ออกตามล าดบั คือ คร้ังท่ี 5 ดึงออก 6 ช้ิน คร้ังท่ี 6 ดึงออก 10 ช้ิน คร้ังท่ี 7 ดึง
ออก 15 ช้ิน 

 

 

รูปท่ี 4.48 ตดัยอด Garlic คร้ังท่ี 5 
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รูปท่ี 4.49 ตดัยอด Garlic คร้ังท่ี 6 

 

รูปท่ี 4.50 ตดัยอด Garlic คร้ังท่ี 7 

จากรูปท่ี 4.48 ถึง รูปท่ี 4.50 เป็นผลลพัธ์การท างานตามการออกแบบในตารางท่ี 
3.12 โดยดึงสินคา้ Garlic ออกตามล าดบั คือ คร้ังท่ี 5 ดึงออก 6 ช้ิน คร้ังท่ี 6 ดึงออก 10 ช้ิน คร้ังท่ี 7 
ดึงออก 15 ช้ิน 

จากผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้น พบวา่ โมดูลการตดัยอดท่ีพฒันาข้ึนนั้น สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้และ ผลลพัธ์เป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไว ้ 
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4.3  การเรียนใช้โมดูลพืน้ฐานทีม่อียู่แล้วของกรอบงานออฟบิส 
 4.3.1  การบันทกึข้อมูล 

  โมดูลการบนัทึกขอ้มูล เป็นโมดูลพื้นฐานท่ีมีอยู่แล้วในกรอบงานออฟบิส โดย
หลงัจากท่ีเราไดมี้การเพิ่มพื้นท่ีส าหรับเก็บขอ้มูลในส่วนของ Index ก็ไดท้  าการเพิ่มสินคา้ใหม่เขา้
ไปในระบบเพื่อทดสอบการบนัทึกขอ้มูล 
 

 

รูปท่ี 4.51 หนา้ต่างการเพิ่มสินคา้ใหม่ไปในระบบ 

  จากรูปท่ี 4.51 เป็นหนา้ต่างของการเพิ่มสินคา้ใหม่เขา้ไปในระบบ เพื่อทดสอบว่า
โมดูลการสร้างและบนัทึกขอ้มูลของกรอบงานยงัใชง้านไดป้กติหรือไม่ ซ่ึงเม่ือเรายืนยนัการสร้าง
จะพบวา่ สินคา้ช้ินดงักล่าวไดถู้กบนัทึกลงในฐานขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ดงัรูปท่ี 4.52 เป็นการยืนยนั
วา่โมดูลในส่วนของการสร้างและบนัทึกขอ้มูลยงัใชง้านไดต้ามปกติ 
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รูปท่ี 4.52 ผลลพัธ์ของการสร้างและบนัทึกขอ้มูล 

 4.3.2  การแก้ไขข้อมูล 
  โมดูลการแกไ้ขขอ้มูล เป็นโมดูลท่ีท างานเหมือนกบัการบนัทึกขอ้มูล โดยจะท า
การแกไ้ขขอ้มูลของสินคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้ในระบบเพื่อทดสอบการแกไ้ขขอ้มูล 

 

 

รูปท่ี 4.53 สินคา้ก่อนท าการแกไ้ข 

  จากรูปท่ี 4.53 เป็นรายการสินคา้ตวัอย่างก่อนท าการแกไ้ข โดยจะท าการเพิ่มวนั
น าเขา้และจ านวนใหก้บัสินคา้ตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบโมดูลการแกไ้ขสินคา้ ดงัรูปท่ี 4.54 
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รูปท่ี 4.54 หนา้ต่างการแกไ้ขสินคา้ 

  ซ่ึงเม่ือเรายืนยนัการแก้ไขจะพบว่า การแกไ้ขถูกบนัทึกตามท่ีได้กรอกขอ้มูล ดงั 
เป็นการยนืยนัวา่โมดูลในส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลยงัใชง้านไดต้ามปกติ 
 

 

รูปท่ี 4.55 สินคา้หลงัท าการแกไ้ข 

 

 

 



125 
 

จากการทดลองโมดูลการตดัยอดท่ีพฒันาข้ึนใหม่ผา่นตวัทดลองใชง้านนั้นโดยใช้ตวัอย่าง
ทดลองทั้งหมด 6 ชนิด ชนิดละ 2 เง่ือนไข คือ เง่ือนไขการดึงสินคา้ไม่เกินจ านวนท่ีน าเขา้ใน 1 วนั
หรือหมดพอดี และ เง่ือนไขการดึงสินคา้เกินจ านวนท่ีน าเขา้ใน 1 วนั พบวา่ สินคา้ท่ีตดัแบบ FIFO 
คือ สินค้าประเภท Material คือ Ply Wood และ Nail สินค้าท่ีตัดแบบ LIFO คือ สินค้าประเภท 
Electronic คือ iPhone และ Lenovo และ สินคา้ท่ีตดัแบบ FEFO คือ สินคา้ประเภท Food คือ Salt 
และ Garlic นั้น สามารถดึงสินคา้ตาม index ท่ีก าหนดไวไ้ด ้และ จากการทดลองการเรียกใชโ้มดูลท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีมีอยูแ่ลว้ในกรอบงาน คือ ในส่วนของการบนัทึกขอ้มูล และ การแกไ้ขขอ้มูล นั้น พบวา่ 
การบนัทึกขอ้มูลสามารถบนัทึกขอ้มูลไดต้ามปกติ ทั้งขอ้มูลแบบไม่มีวนัท่ีน าเขา้หรือวนัหมดอายุ 
และ แบบมีวนัท่ีน าเขา้และหมดอาย ุในส่วนของการแกไ้ขขอ้มูล สามารถแกไ้ขขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ใน
ฐานข้อมูลโดยการเพิ่มวนัท่ีน าเข้าและวนัหมดอายุได้ ซ่ึงสรุปได้ว่า โมดูลใหม่ท่ีพฒันาข้ึนนั้น 
สามารถท างานไดถู้กตอ้ง และ ตามแผนท่ีวางไว ้และ ไม่กระทบต่อการท างานของโมดูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีมีอยูแ่ลว้ในกรอบงาน และ ตวัทดลองยงัสามารถท างานไดต้ามปกติ



 
 

บทที ่5 

บทสรุป 

 
 กรอบงานออฟบิสเป็นกรอบงานท่ีมีโมดูลพื้นฐานท่ีใชใ้นการสร้างซอฟตแ์วร์ในการจดัการ
ธุรกิจและการจดัการคลงัสินคา้ท่ีดีและเหมาะส าหรับน าไปใชพ้ฒันาให้กบัธุรกิจหลายรูปแบบ การ
พฒันาโมดูลในส่วนของการตดัยอดสินคา้ท าให้ตวัออฟบิสมีประสิทธิภาพในดา้นการจดัการสินคา้
มากข้ึน โมดูลการตดัยอดท่ีถูกพฒันาข้ึนแบ่งเป็น 3 แบบ คือ FIFO , FEFO , LIFO และได้มีการ
ทดสอบโมดูลผา่นทางตวัทดลองใชง้านท่ีมีใหใ้นออฟบิส สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

5.1  สรุปผลงานวจิัย 
 การทดสอบโมดูลผา่นทางตวัทดลองใชง้าน แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ทดสอบโมดูลการตดั
ยอดท่ีพฒันาข้ึนใหม่ และ ทดสอบโมดูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอยูแ่ลว้ สรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1.1  โมดูลการตัดยอดทีพ่ฒันาขึน้ใหม่ 
จากการทดสอบโมดูลการตดัยอดท่ีพฒันาข้ึนใหม่ โดยสร้างสินคา้ท่ีใช้ในการ

ทดสอบข้ึน จ านวน 10 ชนิด ชนิดละ 300 ช้ิน โดยสร้างข้ึนในวนัเวลาท่ีต่างกนัติดต่อกนั 30 วนั วนั
ละ 10 ช้ิน แล้วท าการสั่งดึงสินค้าออกตามเง่ือนไขตามเง่ือนไข 2 เง่ือนไข คือ ดึงสินค้าไม่เกิน
จ านวนท่ีน าเขา้ใน 1 วนัหรือหมดพอดี และ ดึงสินคา้เกินจ านวนท่ีน าเขา้ใน 1 วนั พบวา่ โมดูลการ
ตดัยอดท่ีพฒันาข้ึนทั้ง 3 แบบนั้น สามารถท างานไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนด สามารถตดัยอดได้ตาม
การออกแบบท่ีวางไว ้(ดงัผลลพัธ์ในบทท่ี 4)  

5.1.2  โมดูลพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้อง 
จากการทดสอบโมดูลพื้นฐานท่ีเก่ียวของ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในตวัออฟบิส เพื่อตรวจสอบ

วา่ โมดูลการตดัยอดท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่นั้น เม่ือท าการเพิ่มเขตขอ้มูลบางส่วนเพื่อใช้งานกบัโมดูล
การตดัยอดท่ีพฒันาข้ึนแล้วใช้งานร่วมกับโมดูลอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ จะไม่ท าให้โมดูลอ่ืน ๆ  ท างาน
ผิดพลาดหรือท างานไม่ได้ ซ่ึงโมดูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมี 2 ส่วน คือ ในส่วนของการบนัทึก
สินคา้ใหม่ การแก้ไขขอ้มูลสินคา้ท่ีมีอยู่แล้ว จากการทดสอบนั้น พบว่า ในส่วนของการบนัทึก
สินคา้ใหม่ สามารถบนัทึกไดต้ามปกติและถูกตอ้ง และ ในส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ เม่ือแกไ้ข
ขอ้มูลสินคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้ในตวัทดลองใชง้าน สามารถแกไ้ขขอ้มูลและเพิ่มขอ้มูลในส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมา
ไดต้ามปกติและถูกตอ้ง (ดงัผลลพัธ์ในบทท่ี 4) 
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จากผลการทดสอบของทั้ ง 2 กรณีนั้ น สามารถสรุปได้ว่า โมดูลการตัดยอดสินค้าท่ี
พฒันาข้ึนมาใหม่นั้น สามารถท างานได้ตามท่ีวางแผนไว ้และ โมดูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
ท างานไดต้ามปกติและถูกตอ้ง 
 

5.2  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยต่อไป 
 จากท่ีได้ศึกษาและทดลองใช้กรอบงานออฟบิสผ่านทางตวัทดลองใช้งานนั้น ได้พบว่า 
กรอบงานออฟบิสเอง ยงัมีบางส่วนท่ียงัยงัไม่สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ สามารถน าไปวจิยั
พฒันาต่อไดใ้นอนาคต เช่น ในส่วนของการคดัลอกสินคา้เพื่อแกไ้ขขอ้มูลในกรณีท่ีมีสินคา้ประเภท
เดียวกนัเขา้มาเป็นจ านวนมากท่ีมีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย เช่น ยีห่อ้ เพื่อบนัทึกสินคา้ใหม่ ซ่ึง
มีโมดูลไวใ้ช้งาน แต่ยงัไม่สามารถท างานเน่ืองจากขอ้ผิดพลาดในการคดัลอกขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
บนัทึกซ ้ าไดแ้ต่ก็ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลในส่วนนั้นไดเ้ช่นเดียวกนั 
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เทคโนโลยีสุรนารี โดยขณะศึกษาได้รับทุนการศึกษาส าหรับผู ้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา และไดเ้ป็นผูช่้วยสอนในรายวิชาเทคโนโลยีเชิงวตัถุ (Object-Oriented Technology) 
และรายวิชาหัวขอ้ขั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (Advanced Topics in Computer Engineering 
I)  
 ผลงานวิจยั : ได้เสนอบทความเขา้ร่วมในโครงการประชุมวิชาการระดบันานาชาติและ
ระดบัชาติดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แลละระบบสารสนเทศประยกุต ์และการประชุมวชิาการดา้น
บริหารธุรกิจ คร้ังท่ี 11 (ACTIS & NCOBA 2017) เร่ืองการพฒันาโมดูลการตดัยอดสินคา้ส าหรับ
กรอบงานออฟบิส 
 


