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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวความคิด

รู ปที่ 2.1 แนวความคิดการนับสิ นค้า ตรวจสอบสิ นค้าเข้าคลัง
แนวความคิดเกี่ ยวกับการนับสิ นค้า ตรวจสอบสิ นค้าจากอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มือถื อ โดย
รวบรวมข้อสิ นค้า ข้อมู ลคลังสิ นค้า ข้อมูลผูใ้ ช้งานเข้าสู่ ระบบ ERP และสร้ างข้อมูลแบ่งออกเป็ น
ส่ วนๆง่ายต่อการนับสิ นค้า ตรวจสอบสิ นค้าที่อยูใ่ นคลังสิ นค้า เมื่อทาการแบ่งข้อมูลเสร็ จสิ้ นก็นา
ข้อมู ลเหล่ านั้นโหลดข้อมู ล เข้าสู่ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มือถื อ เพื่ อใช้ใ นการนับสิ นค้า ตรวจสอบ
สิ นค้าและแต่ละสิ นค้าจะมีบาร์ โค้ด เพื่อเอาไว้ใช้นบั สิ นค้าและสามารถตรวจสอบสิ นค้า คลังสิ นค้า
ได้อย่างถูกต้องแม่นยา และการนับสิ นค้า ตรวจสอบสิ นค้าก็จะไม่เกิ ดข้อผิดพลาด การมีระบบนับ
สิ นค้า ตรวจสอบสิ นค้าทาให้การตรวจสอบสิ นค้าในคลังมีมาตรฐาน
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2.2 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ OOP (Object Oriented Programming)
OOP (Object Oriented Programming) เป็ นวิธีการเขียนโปรแกรม โดยอาศัยแนวคิดของวัตถุ
ชิ้นหนึ่ ง มีความสามารถในการปกป้ องข้อมูล และการสื บทอดคุณสมบัติ ซึ่ งทาให้แนวโน้ม OOP
ได้รับการยอมรับและพัฒนามาใช้ในระบบต่างๆ มากมาย เช่ น ระบบปฏิบตั ิการ วินโดวส์ เป็ นต้น
การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุวธิ ี หรื อที่เรี ยกกันว่าโปรแกรมแบบ Object เป็ นแนวคิดอย่างหนึ่ง อันมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างซอร์ ฟแวร์ และเป็ นที่นิยมของเหล่าโปรแกรมเมอร์ เนื่องจากทาให้การเขียน
โค้ดนั้นสั้นลงและสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งเมื่อเจอปั ญหาหรื อบัคต่างๆ ก็จะ
สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด เนื่ องจากเราได้เขี ยนเป็ นแบบเชิ งวัตถุ ทาให้รู้ว่าวัตถุ ตวั ใดที่ กาลังมี
ปั ญหาอยู่ ทาให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไม่ซบั ซ้อน และตรงจุดปั ญหาที่เกิดขึ้น
การเชื่ อมต่ อ (Interface)
อิ น เตอร์ เ ฟส (Interface) หมายถึ ง การเชื่ อ มต่ อ ถ้ า เป็ นการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งผู ้ง านกั บ
คอมพิวเตอร์ เราจะเรี ยกส่ วนนั้นว่า ยูสเซอร์ อินเตอร์ เฟส (User Interface) แต่ในการเขียนโปรแกรม
เชิ งวัตถุ การเชื่ อมต่อยังรวมไปถึ งวัตถุ (Object) เพราะในวัตถุ จะต้องมีอินเตอร์ เฟส อันเป็ นส่ วนที่
วัตถุ น้ นั ๆ จะให้บริ การหรื อเป็ นส่ วนที่บอกว่าวัตถุ น้ นั ๆ สามารถทาอะไรได้บา้ ง ซึ่ งบางครั้งเราจะ
เรี ยกส่ วนนั้นว่า เมธทอด (Method)
ข้อดี ข องการมี อิ นเตอร์ เ ฟส ก็ คื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ นภายในวัตถุ จะไม่ ก ระทบต่ อ
อินเตอร์ เฟส ดังนั้นภายในวัตถุยงั สามารถเก็บค่าต่างๆได้อีกด้วย

รู ปที่ 2.2
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ภาษา Visual Basic
Visual Basic เป็ นภาษารุ่ นที่สามในการเขียนโปรแกรมแบบที่ข้ ึนกับเหตุการณ์ (event-driven
programming) ซึ่ งมาพร้ อมกับเครื่ องมือพัฒนาจาก Microsoft เปิ ดตัวครั้งแรกในปี 1991 และได้รับ
พัฒนาให้ดีมากขึ้นจนถึงปี 2008 โดย ภาษา Visual Basic นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
และง่ายต่อการใช้งาน
ภาษา Visual Basic นั้นถูกพัฒนามาจากภาษา Basic ภาษาเขียนโปรแกรมที่เข้าใจง่ายสาหรับ
ผู ้เ ริ่ มต้น ซึ่ งสนั บ สนุ น การพัฒ นาโปรแกรมแบบ rapid application development (RAD) และ
graphical user interface (GUI) การเข้าถึ ง ฐานข้อมู ล และอื่ นๆ ที่ท างานภายใต้ .NET Framework
เวอร์ ชนั ล่าสุ ดของ Visual Basic นั้นสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างเต็มรู ปแบบ
ระบบอีอาร์ พี (ERP)
ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning คือ การวางแผนทรับยากรทางธุ รกิจขององค์กร
โดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสู งสุ ดของทรัพยากรทางธุ รกิจขององค์กร เป็ นระบบที่
ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็ นระบบงานทางด้านบัญชี
และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริ หารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสิ นค้า เพื่อ
ช่วยให้การวางแผนและบริ หารทรัพยากรของบริ ษทั นั้นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งยังช่ วยลด
เวลาและขั้นตอน (Algorithm) การทางานได้อีกด้วย
ERP sotfware คือ ซอฟต์แวร์ ที่มีการรวบรวม หรื อผนวกฟั งก์ชนั งานทั้งหมดในองค์กร หรื อ
มีการเชื่อมโยงในส่ วนของโมดูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีการทางานในลักษณะแบบเรี ยลไทม์ และ
ERP sotfware จะได้รับการออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบตั ิที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ
(Best Practice) ก็คือมี การกาหนดในส่ วนของกระบวนการทางธุ รกิ จ ที่ มีการทดสอบ และสารวจ
มาแล้วว่าเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ ไว้ในตัวของ ERP sotfware โดยที่ ERP sotfware
จะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะการดาเนินงานขององค์กรนั้น
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2.3 เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
คณะนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ได้ทาการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเนื่ องจากมีประโยชน์ต่อ
การด าเนิ น โครงงานและเพื่ อ เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม โดยการค้น หาจากเว็บ ไซต์
ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 2.3 http://marcuscode.com/lang/visual-basic
เป็ นเว็บ ไซต์ ที่ ส อนและแนะน าค าสั่ ง พื้ น ฐานของภาษา Visual Basic เป็ นการเขี ย น
โปรแกรมแบบ Windows Application ซึ่งจะสอนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และการใช้คุณสมบัติ
ต่างๆ ของ OOP
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รู ปที่ 2.4 http://www.thaicreate.com/tutorial/sql.html
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลในเรื่ องของ SQL ไม่ว่าจะเป็ น MySQL หรื อ Microsoft SQL Server
ซึ่ ง รวบรวมค าสั่ ง ๆต่ า งที่ เอาไว้ใ ช้ง านกับ Database ซึ่ งสามารถนามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการพัฒนา
แอพพลิเคชัน่ ได้โดยง่าย
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รู ปที่ 2.5 https://stackoverflow.com/questions
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโดยผูใ้ ช้สามารถตั้งคาถามเกี่ยวกับปั ญหา
ที่เจอระหว่างการเขียนโปรแกรม และให้ผใู ้ ช้คนอื่นๆสามารถตอบคาถามแล้วช่ วยแก้ไขปั ญหาได้
เพื่อช่ วยในการพัฒนาแอพพลิ เคชัน่ ให้สาเร็ จลุ ล่วง ซึ่ งเว็บไซต์ได้จดั หมวดหมู่คาถามเป็ นระเบียบ
และเข้าใจง่าย ซึ่ งช่วยให้ง่ายต่อการค้นหาคาถามหรื อคาตอบ
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รู ปที่ 2.6 https://github.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การในการฝากไฟล์ GIT ซึ่ งใช้ในการเก็บโปรเจ็ค Open Source ต่างๆ ซึ่ ง
เราสามารถดาวน์โหลดโปรเจ็คของนัก พัฒนาโปรแกรมท่า นอื่ นเพื่อมาดู เป็ นตัวอย่างแล้วนามา
ประยุกต์ใช้กบั งานของเราได้
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รู ปที่ 2.7 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms905511.aspx
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ความรู ้ ให้คาแนะนา เกี่ยวกับคู่มืองานการใช้งานต่างๆ ของ WIN CE ซึ่งจะ
แนะนาเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานบน Emulator รวมทั้งเทคนิคการใช้งานต่างๆ
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

รู ปที่ 2.8 ระบบจัดการคลังสิ นค้าร้านจักรยาน กรณี ศึกษาร้านจักรยาน ซอย4
นางสาวศิริวรรณ ผลตระกูล, นายพุทธิ นนั ท์ มิ่งมิตร (2558) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบจัดการคลังสิ นค้าร้านจักรยาน กรณี ศึกษาร้านจักรยาน
ซอย4 จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถจัดเก็บข้อมูลลู กค้า ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลบริ ษทั ผูผ้ ลิต ข้อมูลสิ นค้า จัดการขายสิ นค้า จัดการสั่งซื้ อสิ นค้า จัดการรับเข้าสิ นค้า และการ
ออกรายงานในด้านของรายรั บ กาไนสุ ทธิ รายการสิ นค้าขายดี ซึ่ งส่ งผลให้การทางานเกิ ดความ
สะดวก มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังลดความผิดพลาดที่เกิดในการทางานให้นอ้ ยลง โดยการ
ใช้ Microsoft Visual Studio 2010 และระบบฐานข้อมูล SQL Server Management Studio 2008 ใน
การพัฒนา
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รู ปที่ 2.9 ระบบการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังผ่านเครื อข่ายอินเทอรเน็ต (กรณี ศึกษา
บริ ษทั เอพีทูล จากัด)
นายวีระพงษ์ สงเพรช, นายวัฒนา เนตรอนงค์ (2558) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สยาม ระบบบริ หารจัดการสิ น ค้า คงคลัง ผ่า นเครื อ ข่ า ยอิ นเทอร์ เ น็ ต
(กรณี ศึกษา บริ ษทั เอพีทูล จากัด) จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการสต๊อกสิ นค้าผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ทางานผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บแอพพลิ เคชัน่ และ
ระบบฐานข้อมูล เข้ามาช่ วยให้การดาเนิ นงานเป็ นระบบมากขึ้น ดาเนิ นการได้สะดวกและง่ายขึ้น
ข้อมูลมีความถูกต้อง และสามารถเรี ยกใช้ได้ทนั ที่ที่ตอ้ งการ โดยการใช้ภาษา PHP 5.5.9 มาใช้ใน
การพัฒนาระบบ ใช้โปรแกรม EditPlus 3 ในการเขียนโปรแกรม และใช้ Web Server Software :
AppServ 2.5.10 เป็ นตัวจาลองเซิร์ฟเวอร์ในการพัฒนาระบบ
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รู ปที่ 2.10 ระบบการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังออนไลน์ กรณี ศึกษาร้าน ฟูจิเพ็ทช็อป
นายภัครัตน์ คุม้ เพื่อน (2558) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม ในปั จจุบนั ลูกค้าจะต้องเดินทางมาเลือกซื้ ออาหารสัตว์ดว้ ยตนเองที่ร้านฟูจิเพ็ทช็อป หรื อทา
การสั่งซื้ อ สั่งจองผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่ งระบบเดิมยังคงเป็ นแบบจดบันทึกด้วยกระดาษ ยังพบปั ญหา
การสู ญหายของข้อมูล ความซ้ าซ้อนของข้อมูล ดังนั้นจึงทาการพัฒนาระบบสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
เว็บไซต์ให้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ตอ้ งการซื้ อสิ นค้าอาหารสัตว์
ส่ งผลให้ประหยัดเวลามากขึ้น อีกทั้งยังได้สินค้าตรงตามความต้องการ โดยระบบได้มีการพัฒนา
ด้วยภาษา PHP 5.5.9 และมีการจัดการฐานข้อมูลด้วย MYSQL 5.7 ของ Xampp 2.5.10 ในการพัฒนา
โปรแกรม
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รู ปที่ 2.11 ระบบการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังออนไลน์ กรณี ศึกษาบริ ษทั สาเภาทองพลาสติก
จากัด
นายกฤษณะ เปี่ ยมศัท ธา, นายธรรมวัฒ น์ วงค์อ ัศ วะเทพชัย (2558) ภาควิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบการจัดสต๊อกสิ นค้าของบริ ษทั สาเภาทอง
พลาสติกจากัด จะเป็ นการจดลงสมุดบันทึก ซึ่ งมักจะพบปั ญหา ข้อมูลสต๊อกสิ นค้าที่จดบันทึกไว้
กับจานวนสิ นค้าในสต๊อกจริ งไม่ตรงกัน การค้นหาข้อมูลทาได้ยาก ต้องใช้เวลานาน ไม่มีการออก
รายงานที่เป็ นระบบชัดเจน ดังนั้นจึงได้พฒั นาระบบการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังออนไลน์ โดย
การใช้ภาษา PHP 5.5.9 , HTML 5 และใช้โปรแกรม Editplus 3 ในการเขียนพัฒนาโปรแกรม เพื่อ
เข้ามาช่วยให้การดาเนิ นงานเป็ นระบบมากขึ้น ดาเนิ นการได้สะดวกและง่ายขึ้น สามารถเรี ยกใช้ได้
ทันทีที่ตอ้ งการ ตลอดจนการจัดการสต๊อกที่สะดวกและมีความถูกต้องมากขึ้น
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รู ปที่ 2.12 ระบบจัดการสิ นค้าของร้านโจลี่ป๊อป
นางสาวศิ ริพ รรณ คันธะมาลา (2558) ภาควิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย สยาม งานจัดการสิ นค้าเป็ นงานยุ่งยากและมี ค วามลาบากในการจัดเก็บ ข้อมู ลของ
ร้านโจลี่ป๊อปเป็ นอย่างมาก ส่ วนใหญ่ขอ้ มูลมักจะสู ญหาย ด้วยราคา สี ของสิ นค้า ประเภทของสิ นค้า
จานวนของสิ นค้า รวมไปถึ งรหัสของสิ นค้า นั้นมีมากมาย ยากต่อการทาสต๊อกสิ นค้าว่าสิ นค้ารุ่ น
ไหนใกล้จะหมดหรื อสิ นค้ารุ่ นไหนเหลือเยอะ แถมระบบงานเดิมยังล่าช้า จึงได้ทาการนาเทคโนโลยี
เข้ามาช่ วยเหลื อในการสร้างเว็บแอพพลิ เคชัน่ ขึ้นมา เป็ นระบบจัดการสิ นค้า สามารถจัดเก็บสิ นค้า
ขายสิ นค้า ออกใบเสร็ จ คานวณราคาขายและเงินทอนได้อย่างถูกต้อง และยังจัดเก็บข้อมูลการขาย
เช่น ใครเป็ นผูข้ าย เวลาและวันที่ขาย รายงานสรุ ปยอดได้ตลอดเวลา แจ้งเตือนเมื่อสิ นค้าใกล้จะหมด
โดยพัฒนาด้วยภาษา PHP 5.5.9 และบริ หารจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL 5.7

