บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวความคิด

รู ปที่ 2.1 แนวความคิดการจัดการทรัพยากร
ระบบการจัด การทรั พ ยากร ให้บ ริ ก ารแบบครบวงจรซึ่ งรวมถึ งการวางแผนและการควบคุ ม
ทรัพยากร การวางแผนการผลิตการจัดซื้ อการควบคุมสิ นค้าคงคลังการเคลื่อนย้ายวัสดุในโรงงานและการ
จัดการของเสี ยระบบการจัดการคลังสิ นค้าเป็ นต้น เป็ นการทางานทางธุ รกิจสาหรับการวางแผน, การจัดซื้ อ
การจัดเก็บวัสดุ ในวิธีที่เหมาะสมซึ่ งจะช่ วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายต่างๆเช่ นสิ นค้าคงคลังการจัดซื้ อการ
จัดการวัสดุ
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2.2 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การจัดการคือ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization)
การสั่ งการ (Leading) และการควบคุ ม (Controlling) ความพยายามของสมาชิ ก ในองค์ก ารและการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่องค์การกาหนดไว้ การบริ หารการจัดการเป็ นเทคนิคการทางาน
ให้ส าเร็ จโดยอาศัยผูอ้ ื่น การบริ หารการจัดการ เป็ นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์ก าร การ
กระตุน้ และการควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกัน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ
หน้ าทีใ่ นการจัดการ (The Function of Management)
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์การ (Organization)
3. การจัดหาคนเข้าทางาน (Staffing)
4. ภาวะผูน้ า (Leading)
5. การควบคุม (Controlling)
การวางแผนโรงงาน ซึ่ งจะใช้ตารางการผลิตหลักของโรงงานและแหล่งที่มาของอุปสงค์และ
อุปทานอื่นๆ เพื่อคานวณหา
1.
2.
3.

ความต้องการสุ ทธิและวัตถุดิบคงคลังในมือที่ได้วางแผนไว้
ตารางและแผนการสั่งซื้ อวัตถุดิบ
ข้อควรปฏิบตั ิต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผนวัตถุดิบ เช่นการสั่งให้ซ้ื อเพิ่มหรื อยกเลิกการซื้ อ
วัตถุดิบในบางรายการ

MRP จะคานวณถึงสมดุลของอุปทานและอุปสงค์ของรายการที่ตอ้ งซื้ อและรายการที่ตอ้ งการผลิต
โดยจะบอกถึงจานวนอุปสงค์หรื อความต้องการ และคานวณระยะเวลาที่ตอ้ งทาการสั่งซื้ อเพิ่มเติมให้เต็ม
ความต้องการ
โดย MRP จะมองที่ ความต้องการผลิ ตภัณฑ์ของผูซ้ ้ื อ (Finished Items demand) และใช้โครงสร้าง
ของผลิ ตภัณฑ์ (Product Structure) เพื่อคานวณหาความต้องการของรายการส่ วนประกอบ (Component
Items) โดยแต่ ล ะรายการส่ ว นประกอบนั้ น จะพิ จ ารณาถึ ง รายละเอี ย ดรายของการสั่ ง ซื้ อ (Order -
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Information) จานวนของวัตถุ ดิบคงคลัง (Inventory On Hand) ระยะเวลาในการสั่งซื้ อ (Lead Time) โดย
จะสร้ างแผนการสั่ งซื้ อ/ผลิ ต (Planned Ordered) และคาแนะนาต่ างๆ เป็ นเสมื อนผลลัพ ธ์ ที่ ได้จากการ
คานวณแหล่งที่มาของความต้องการ (Source of Demand) มีดงั ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ใบสั่งขายสิ นค้า (Sales Orders)
ตารางการส่ งของจากลูกค้า (Customer Schedule Order)
การประมาณการยอดขายหรื อการผลิต (Sales Forecast or Production Forecast)
ปริ มาณขั้นต่าเพื่อความปลอดภัย (Safety stock) หรื อความต้องการพิเศษจากโรงงาน
(Special Requirement from Manufacturing)

แหล่งที่มาของสิ่ งที่มีอยู่ (Source of Supply) มีดงั ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

จานวนของวัตถุดิบคงคลังในมือ (QOH – Quantity on hand)
ใบสั่งซื้ อวัตถุดิบ (Material Purchase Order)
ใบสั่งผลิตในโรงงาน (Work Order or Manufacturing Order)
ตารางการส่ งวัตถุดิบจากผูข้ าย (Supplier schedule order)
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2.3 เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
คณะนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ได้ทาการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องเนื่ องจากมีประโยชน์ต่อการ
ดาเนินโครงงานและเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม โดยการค้นหาจากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 2.2 https://angularjs.org/
AngularJS เป็ น JavaScript Framework ที่พฒั นาโดย Google เพื่อลดการใช้งานของข้อมูลในเครื่ อง
แม่ข่าย (Server) ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ แบบ single-page application และยังสามารถรองรับการ
ใช้ ง านกับ ภาษาทางด้า นโปรแกรมอื่ น ๆได้ ห ลากหลาย โดยการสร้ า ง Single-Page Application โดย
AngularJS มีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่ วน ได้แก่
1. HTML
2. CSS
3. Javascript

8

รู ปที่ 2.3 https://www.visualstudio.com/
ใช้ง านง่ าย เหมาะส าหรั บ ผู เ้ ริ่ ม ต้น ไปจนถึ ง ระดับ Professional มี ก ารพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื อ งโดย
Microsoft มี ก ารปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภาพตลอดเวลา เพิ่ ม ความสามารถใหม่ ๆ ปรั บ เพิ่ ม ความเร็ วในการ
ประมวลผล สามารถเรี ยก Class จาก .Net Framework ได้การเขียน Code ที่ยดื หยุน่
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รู ปที่ 2.4 http://www.thaicreate.com/tutorial/sql.html
SQL Server Reporting Services (SSRS) เป็ น Technology ห นึ่ ง ข อ ง Microsoft SQL Server
Services ที่ใช้ในการสร้างและบริ หารจัดการรายงาน เริ่ มมีใน SQL Server 2005 และในปั จจุบนั เป็ น SQL
Server 2016 ซึ่ งข้อ ดี ข องการใช้ SSRS อาทิ เช่ น ไฟล์ ร ายงานเป็ นภาษา Rdl ที่ เป็ น Text File ธรรมดา
สามารถเปิ ดด้วย Text Editor อะไรก็ ไ ด้ (ดู ภาพประกอบที่ 1) อี ก ทั้ง SSRS แถมฟรี ม ากับ SQL Server
ดังนั้นหากมี License การใช้งาน SQL Server ก็จะสามารถใช้ SSRS ทารายงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่ น
เพิ่ ม เติ ม และเมื่ อมี การ Deployed รายงานไปแล้ว รายงานจะอยู่ใ น Web Server ซึ่ งผูใ้ ช้ส ามารถเรี ย กดู
รายงานผ่ า น Web Browser ได้ โดยจะต้อ งก าหนดสิ ท ธิ ก ารเช้ า ถึ ง Site และสิ ทธิ ก ารเข้าถึ ง รายงาน
นอกจากนั้นยังสามารถนารายงานไปฝังตัวไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของ Application
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รู ปที่ 2.5 SSRS components
Authoring SSRS มีคุณสมบัติ
1.

2.

3.
4.
5.

Report Processor เป็ นตัวที่ ค วบคุ ม การท างานทั้งหมดที่ อยู่ใน Report Server ตั้งแต่ Data
Processing จนถึ ง Authentication โดยการท างานบางอย่างจะแสดงผลผ่าน Programmatic
Interfaces
ProgrammaticInterfaces เป็ นโปรแกรมที่ ท าหน้ า ที่ รั บ การติ ด ต่ อ การท างานจากผู ้ใ ช้
แสดงผลการทางานของรายงาน และ Report Server ให้ผใู ้ ช้เห็ น โดยจะมีการทางานรวมทั้ง
นารายงานจาก Report Server Database มาแสดงผลให้เห็นด้วย
Data Processing เป็ นการประมวลผลข้อมู ลที่ มาจาก Data Source เพื่ อนามาสร้ างรายงาน
โดยถูกควบคุมการประมวลผลโดย Report processor
Rendering เป็ นการแสดงผลรายงาน ก่อนที่จะทาการส่ งไปให้ผใู ้ ช้หรื อสั่งพิมพ์นาไปใช้งาน
Report Processing เป็ นการประมวลผลรายงาน โดยจะรั บ ข้อมู ล ที่ ถู ก ส่ งต่ อมาจาก Data
Processing มาประมวลผล
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รู ปที่ 2.6 https://www.getpostman.com/
Postman คื อเครื่ องมื อสาหรับช่ วยในการพัฒนา API ทดสอบการทางานของ Service รวมถึ งการ
Mock Service อีกด้วย ซึ่ งช่ วยเราทาเรื่ องยาก ๆ ให้กลายเป็ นเรื่ องง่าย โดยความนิ ยมของ Postman หลักๆ
มาจาก UI ที่สวยงามใช้งานง่ายกว่า Tools อื่น ๆ โดยผูใ้ ช้งานไม่จาเป็ นต้องมีความเรื่ องภาษาโปรแกรมมิ่ง
ก็สามารถใช้งานได้ และ Postman ในการทดสอบ Service และ Automated Test ยิงข้อมูลทีละมากๆ
ความสามารถหลักของ Postman ก็จะประกอบไปด้ วย
1.
2.
3.
4.

การทดสอบ API
การ Test API แบบ Automated
สามารถใช้งานได้บน Chrome โดยผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่ อง
การ Mock Service (พึ่งเพิ่มเข้ามาในเวอร์ ชนั 5 ผูเ้ ขียนเองยังไม่เคยลองใช้งาน)
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รู ปที่ 2.7 https://www.sourcetreeapp.com/
Git คือ Version Control ตัวหนึ่ง ซึ่ งเป็ นระบบที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ใน
โปรเจคเรา มีการ backup code ให้เรา สามารถที่จะเรี ยกดูหรื อย้อนกลับไปดูเวอร์ ชนั่ ต่างๆของโปรเจคที่ใด
เวลาใดก็ได้ หรื อแม้แต่ดูวา่ ไฟล์น้ นั ๆใครเป็ นคนเพิ่มหรื อแก้ไข หรื อว่าจะดูว่าไฟล์น้ นั ๆถู กเขียนโดยใคร
บ้างก็ ส ามารถท าได้ ฉะนั้น Version Control ก็ เหมาะอย่า งยิ่ง ส าหรั บ นัก พัฒ นาไม่ ว่า จะเป็ นคนเดี ย ว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะมีประสิ ทธิ ภาพมากหากเป็ นการพัฒนาเป็ นทีม
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

รู ปที่ 2.8 ระบบจัดการคลังสิ นค้าร้านจักรยาน กรณี ศึกษาร้านจักรยาน ซอย4
ศิริวรรณ ผลตระกูล, พุทธิ นนั ท์ มิ่งมิตร (2558) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ระบบจัดการคลังสิ นค้าร้ านจักรยาน กรณี ศึกษาร้ านจักรยาน ซอย4 จัดทาขึ้ นโดยมี
วัตถุ ประสงค์ เพื่อให้เจ้าของร้ านสามารถจัดเก็บข้อมู ลลู กค้า ข้อมู ลพนักงาน ข้อมู ลบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต ข้อมู ล
สิ นค้า จัดการขายสิ นค้า จัดการสั่งซื้ อสิ นค้า จัดการรับเข้าสิ นค้า และการออกรายงานในด้านของรายรับ กา
ไนสุ ทธิ รายการสิ นค้าขายดี ซึ่ งส่ งผลให้การทางานเกิดความสะดวก มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังลด
ความผิ ด พลาดที่ เกิ ด ในการท างานให้ น้ อ ยลง โดยการใช้ Microsoft Visual Studio 2010 และระบบ
ฐานข้อมูล SQL Server Management Studio 2008 ในการพัฒนา
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รู ปที่ 2.9 ระบบการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังผ่านเครื อข่ายอินเทอรเน็ต (กรณี ศึกษา บริ ษทั เอพี
ทูล จากัด)
วีระพงษ์ สงเพรช, วัฒนา เนตรอนงค์ (2558) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ระบบบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (กรณี ศึกษา บริ ษทั เอพีทูล
จากัด) จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการสต๊อกสิ นค้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทางานผ่านเครื อข่าย
อิ น เทอร์ เน็ ต โดยประยุ ก ต์ ใ ช้เทคโนโลยี เว็บ แอพพลิ เคชั่น และระบบฐานข้อ มู ล เข้ามาช่ ว ยให้ ก าร
ดาเนิ นงานเป็ นระบบมากขึ้น ดาเนิ นการได้สะดวกและง่ายขึ้น ข้อมูลมีความถูกต้อง และสามารถเรี ยกใช้
ได้ทนั ที่ที่ตอ้ งการ โดยการใช้ภาษา PHP 5.5.9 มาใช้ในการพัฒนาระบบ ใช้โปรแกรม EditPlus 3 ในการ
เขี ยนโปรแกรม และใช้ Web Server Software : AppServ 2.5.10 เป็ นตัวจาลองเซิ ร์ฟ เวอร์ ในการพัฒ นา
ระบบ
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รู ปที่ 2.10 ระบบการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังออนไลน์ กรณี ศึกษาร้าน ฟูจิเพ็ทช็อป
ภัครัตน์ คุม้ เพื่อน (2558) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ในปั จจุบนั ลูกค้าจะต้องเดินทางมาเลือกซื้ ออาหารสัตว์ดว้ ยตนเองที่ร้านฟูจิเพ็ทช็อป หรื อทาการสั่งซื้ อ สั่ง
จองผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่ งระบบเดิ มยังคงเป็ นแบบจดบันทึ กด้วยกระดาษ ยังพบปั ญหาการสู ญหายของ
ข้อมู ล ความซ้ าซ้ อนของข้อมู ล ดังนั้น จึ งท าการพัฒ นาระบบสั่ งซื้ อสิ นค้าผ่านทางเว็บ ไซต์ให้ เป็ นอี ก
ทางเลือกหนึ่ ง เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ตอ้ งการซื้ อสิ นค้าอาหารสัตว์ ส่ งผลให้ประหยัดเวลา
มากขึ้น อีกทั้งยังได้สินค้าตรงตามความต้องการ โดยระบบได้มีการพัฒนาด้วยภาษา PHP 5.5.9 และมีการ
จัดการฐานข้อมูลด้วย MYSQL 5.7 ของ Xampp 2.5.10 ในการพัฒนาโปรแกรม
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รู ปที่ 2.11 ระบบการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังออนไลน์ กรณี ศึกษาบริ ษทั สาเภาทองพลาสติกจากัด
กฤษณะ เปี่ ยมศัทธา, ธรรมวัฒน์ วงค์อศั วะเทพชัย (2558) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบการจัดสต๊อกสิ นค้าของบริ ษทั สาเภาทองพลาสติกจากัด จะเป็ น
การจดลงสมุดบันทึก ซึ่ งมักจะพบปั ญหา ข้อมูลสต๊อกสิ นค้าที่จดบันทึกไว้ กับจานวนสิ นค้าในสต๊อกจริ ง
ไม่ตรงกัน การค้นหาข้อมูลทาได้ยาก ต้องใช้เวลานาน ไม่มีการออกรายงานที่เป็ นระบบชัดเจน ดังนั้นจึง
ได้พฒั นาระบบการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังออนไลน์ โดยการใช้ภาษา PHP 5.5.9 , HTML 5 และใช้
โปรแกรม Editplus 3 ในการเขี ยนพัฒนาโปรแกรม เพื่อเข้ามาช่ วยให้การดาเนิ นงานเป็ นระบบมากขึ้ น
ดาเนิ นการได้สะดวกและง่ายขึ้น สามารถเรี ยกใช้ได้ทนั ทีที่ตอ้ งการ ตลอดจนการจัดการสต๊อกที่สะดวก
และมีความถูกต้องมากขึ้น
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รู ปที่ 2.12 ระบบจัดการสิ นค้าของร้านโจลี่ป๊อป
ศิริพรรณ คันธะมาลา (2558) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิ วเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม งานจัดการสิ นค้าเป็ นงานยุง่ ยากและมีความลาบากในการจัดเก็บข้อมูลของร้านโจลี่ป๊อปเป็ นอย่าง
มาก ส่ วนใหญ่ขอ้ มูลมักจะสู ญหาย ด้วยราคา สี ของสิ นค้า ประเภทของสิ นค้า จานวนของสิ นค้า รวมไปถึง
รหัสของสิ นค้า นั้นมีมากมาย ยากต่อการทาสต๊อกสิ นค้าว่าสิ นค้ารุ่ นไหนใกล้จะหมดหรื อสิ นค้ารุ่ นไหน
เหลื อ เยอะ แถมระบบงานเดิ ม ยัง ล่ า ช้ า จึ ง ได้ท าการน าเทคโนโลยี เข้า มาช่ ว ยเหลื อ ในการสร้ า งเว็บ
แอพพลิ เคชัน่ ขึ้นมา เป็ นระบบจัดการสิ นค้า สามารถจัดเก็บสิ นค้า ขายสิ นค้า ออกใบเสร็ จ คานวณราคา
ขายและเงินทอนได้อย่างถูกต้อง และยังจัดเก็บข้อมูลการขายเช่น ใครเป็ นผูข้ าย เวลาและวันที่ขาย รายงาน
สรุ ปยอดได้ตลอดเวลา แจ้งเตือนเมื่อสิ นค้าใกล้จะหมดโดยพัฒนาด้วยภาษา PHP 5.5.9 และบริ หารจัดการ
ฐานข้อมูลด้วย MySQL 5.7

