บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 การจัดการสิ นค้ าคงคลัง1
สิ นค้าคงคลัง หรื อ สิ นค้าคงเหลือ (Inventory) หมายถึง ปริ มาณสิ นค้า ที่ธุรกิจมีสารองไว้
เพื่อการใช้งาน เพื่อการบริ การ เพื่อการผลิต และเพื่อการจัดจาหน่ายในอนาคต ซึ่ งมีการจัดการ
ปริ มาณสิ นค้า ที่หมุนเวียนในธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรื อการขาย สามารถดาเนินการไปได้
อย่างราบรื่ น การจัดเก็บสิ นค้าในคงคลังที่มีปริ มาณมากเกินไปอาจทาให้เกิดปั ญหากับธุ รกิจทางด้าน
ต้นทุนการเก็บรักษา สิ นค้าเสื่ อมสภาพ การหมดอายุของสิ นค้า สิ นค้าอาจถูกขโมย หรื อสู ญหาย
และทาให้เสี ยโอกาสในการนาเงินเป็ นไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ
การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังจะเป็ นการศึกษาวิธีที่รักษาระดับสิ นค้าที่ธุรกิจจาเป็ นต้องใช้
ในการดาเนินงาน โดยจัดการเกี่ยวกับรายการสิ นค้าในคลังสิ นค้าตั้งแต่ การรวบรวม จดบันทึก
สิ นค้าเข้า – ออก ให้อยูใ่ นจานวนที่เหมาะสมที่จะทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานสู งสุ ด
ซึ่งการจัดการสิ นค้าคงคลังมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ สามารถมีสินค้าคงคลังบริ การลูกค้าในปริ มาณที่
เพียงพอ ทันต่อการความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างยอดขาย และสามารถลดต้นทุน เพื่อทาให้
ต้นทุนการผลิตต่าลงด้วย

1

ชาญณรงค์ ฮะซิ้ม และ อภิวฒั น์ หมื่นจี๋. สิ นค้าคงคลัง. intro to warehouse [อินเตอร์ เน็ต]. 2551
[เข้าถึงเมื่อ 27 ก.พ. 2561]. เข้าถึงได้จาก: https://sites.google.com/site/introtowarehouse/khwamhmay-khxng-sinkha-Khngkhlang.
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2.2 การวิจัยดาเนินการ2
การวิจยั ดาเนินการ เป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ วธิ ี หนึ่งที่ใช้ช่วยในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานในระบบองค์กร ซึ่ งนิยมใช้กนั มากในวงการธุ รกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ
โรงพยาบาล ฯลฯ โดยมีหน้าที่หาแนวปฏิบตั ิเพื่อให้ผลดีที่สุด (Search for Optimality) กับองค์กร
การวิจยั ดาเนินการ หมายถึง ระเบียบวิธีการที่มีหลักเกณฑ์ (Scientific Method) ในการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้หลักตรรกวิทยาและคณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือ
ช่วยในการตัดสิ นใจให้กบั การบริ หารการดาเนินการ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อที่จะหาวิธีที่ดีที่สุด
เพื่อแก้ไขข้อมูล และการดาเนินการภายในกิจการหรื อองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีมากยิง่ ขึ้น
ในการพัฒนาระบบนี้คณะผูจ้ ดั ทาได้นาการวิจยั ดาเนินการ มาใช้กบั การจัดการสิ นค้าคง
คลัง โดย ใช้กบั การสัง่ ซื้ อสิ นค้าเข้าร้าน ทั้งนี้เพื่อเป็ นการประหยัดต้นทุนทางด้านค้าขนส่ งให้กบั
ร้านค้า
2.3 การจัดการ ฐานข้ อมูล3
การจัดการฐานข้อมูล (Database Management) คือ การบริ หารแหล่งข้อมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของโปรแกรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และลดการ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล โดยมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ส่ วนได้แก่ ภาษาคานิยามของข้อมูล [Data
Definition Language (DDL)] จะประกอบด้วยคาสั่งที่ใช้ในการกาหนดโครงสร้างข้อมูล เช่น
คอลัมน์เก็บข้อมูลประเภทใด การเพิ่มคอลัมน์ การกาหนดดัชนี เป็ นต้น ,ภาษาการจัดการฐานข้อมูล
(Data Manipulation Language (DML) เป็ นภาษาเฉพาะที่ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล และ
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็ นเครื่ องมือสาหรับการจัดเก็บ และการจัดข้อมูลสาหรับการ
บารุ งรักษาในฐานข้อมูล

การวิจยั ดาเนินการ. การวิจยั ดาเนินการ [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 27 ก.พ. 2561]. เข้าถึงได้จาก:
http://staff.cs.psu.ac.th/natikan/OR/OR2002/index.php.
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การจัดการฐานข้อมูล. เทคโนโลยีฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึง
เมื่อ 27 ก.พ. 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Database
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2.4 MySQL4
MySQL คือ โปรแกรมระบบสาหรับจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็ นฟรี แวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่
มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ทั้งในด้านความรวดเร็ ว การรองรับจานวนผูใ้ ช้ และขนาดของข้อมูลจานวน
มหาศาล สามารถรองรับคาสั่ง SQL ได้ ทางานร่ วมกับเครื่ องบริ การเว็บ (Web Server) หรื อทางาน
ร่ วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทางานได้
บนระบบปฏิบตั ิการที่หลากหลาย และเป็ นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) ที่ได้รับ
ความนิยม และถูกนาไปใช้งานมากที่สุด
2.5 Javascript5
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ เป็ นภาษาสคริ ปต์เชิงวัตถุ ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนา
เว็บไซต์ โดยใช้ร่วมกับภาษา HTML เพื่อให้เว็บไซต์สามารถสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย
และยังสามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้เมาส์คลิก หรื อ การกรอกข้อความในฟอร์ม
เป็ นต้น เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้ผพู ้ ฒั นาสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ตรงกับความต้องการ และมี
ความน่าสนใจ ประกอบกับเป็ นภาษาเปิ ดให้ใครก็สามารถนาไปใช้ได้ จึงได้รับความนิยมเป็ นอย่าง
สู ง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง ดังนั้น JavaScript จึงสามารถทางานได้ บนบราวเซอร์ เกือบทั้งหมด

สถาบันไอทีจีเนียส. MySQL คืออะไร. MySQL คืออะไร [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 27 ก.พ.
2561].เข้าถึงได้จาก: https://www.itgenius.co.th/article/(MySQL)%20คืออะไร.html.
5
JavaScript คืออะไร. JavaScript คืออะไร จาวา สคริ ปต์ คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับการเขียน
โปรแกรมบนระบบ [อินเตอร์ เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 27 ก.พ. 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://www.
mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html.
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2.6 ภาษา PHP6
PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร์จาพวก scripting language ซึ่ งคาสั่งต่างๆจะเก็บอยูใ่ นไฟล์
script เวลาใช้งานต้องใช้ตวั แปรชุดคาสั่ง แต่ลกั ษณะจะแตกต่างจากภาษาสคริ ปต์แบบอื่นๆ คือ PHP
ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML ดังนั้น PHP จึงเป็ น
ภาษาที่เรี ยกว่า server-side หรื อ HTML-embedded scripting language นั้นคือก่อนที่เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ซ่ ึงให้บริ การเป็ น Web server จะส่ งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP จะทาการประมวลผล
ตามคาสัง่ ที่มีอยูใ่ ห้เสร็ จเสี ยก่อน แล้วจึงค่อยส่ งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา จัดได้วา่ PHP เป็ นเครื่ องมือที่
ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีลูกเล่นมากขึ้น
จุดเด่นของ PHP สามารถใช้งานได้ฟรี เรี ยนรู ้ง่าย เนืองจากใช้โครงสร้างและไวยากรณ์
ภาษาที่ง่าย มีความรวดเร็ วและประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถใช้ร่วมกับ XML ได้ทนั ที โดยรองรับข้อมูล
ได้หลายประเภท และยังใช้กบั การประมวลผลภาพได้

6

PHP คืออะไร. PHP คืออะไร พีเอซพี คือภาษาคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเขียนโปรแกรมในเว็บ
[อินเตอร์ เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 27 ก.พ. 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คือ
อะไร/2127-php-คือ อะไร.html
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2.7 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ชุลีกร แซ่ตนั คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร(2555)7 การจัดการสิ นค้าคงคลัง กรณี ศึกษา บริ ษทั ยูอาร์ ซี (ประเทศไทย) จากัด
ในปั จจุบนั พบว่าประสบปั ญหาสิ นค้านาเข้ามีปริ มาณไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ทาให้
ต้องสู ญเสี ยโอกาสและรายได้ทางการค้า รวมทั้งขาดความเชื่อมัน่ จากลูกค้า ซึ่ งสาเหตุหลักของ
ปั ญหา เกิดจากสั่งซื้ อสิ นค้าในปริ มาณที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการปรับปรุ งแผนสั่งซื้ อสิ นค้า เพื่อลดปั ญหา และนาเสนอวิธีการพยากรณ์ การสั่งซื้ อสิ นค้าใน
ปริ มาณที่เหมาะสม เพื่อให้มีการจัดการสิ นค้าคงคลังที่มีประสิ ทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้
ทฤษฎี ABC Analysis จาแนกสิ นค้าเพื่อดูวา่ สิ นค้านาเข้ากลุ่มไหนประสบปั ญหาขาดสต๊อก มาก
ที่สุด จากนั้นใช้ขอ้ มูลสถิติความต้องการสิ นค้าของลูกค้าปี พ.ศ 2551-2553 พยากรณ์ปริ มาณความ
ต้องการด้วย วิธีการต่างๆ แล้วคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่ดี ที่สุดจากนั้นนาข้อมูลที่ได้คานวณหา
ปริ มาณการสั่งซื้ อแบบประหยัด (EOQ) และจุดสั่งซื้ อสิ นค้าที่เหมาะสม (Reoder Point)
กฤษณะ เปี่ ยมศัทธา, ธรรมวัฒน์ วงค์อศั วเทพชัย(2558)8 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังออนไลน์ กรณี ศึกษา บริ ษทั
สาเภาทองพลาสติก จากัด ซึ่ งเป็ นผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติก โดยขายส่ งเป็ นส่ วนใหญ่
ในปั จจุบนั การดาเนินงานทุกขั้นตอนจะเป็ นการจดลงสมุดบันทึก ซึ่ งมักจะพบปัญหา ข้อมูลสต็อก
สิ นค้าที่จดบันทึกไว้กบั จานวนสิ นค้าในสต็อกจริ งไม่ตรงกัน การค้นหาข้อมูลทาได้ยากต้องใช้เวลา
ไม่มีการออกรายงานที่เป็ นระบบชัดเจน ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทา จึงได้พฒั นา ระบบการบริ หารจัดการ
สิ นค้าคงคลังออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บแอบพลิเคชัน และระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วย
ให้การดาเนินงานเป็ นระบบมากขึ้น

ชุลีกร แซ่ตนั . การจัดการสิ นค้าคงคลัง กรณี ศึกษา บริ ษทั ยูอาร์ ซี (ประเทศไทย) จากัด. ปริ ญญา
นิพนธ์วศิ วกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร. กรุ งเทพฯ; 2555.
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