บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. ระบบการจัดการคลังสิ นค้า (Warehouse Management System)
ระบบการจัดการคลังสิ น ค้า (Warehouse Management System) ที่ ดีจะต้องถู ก ออกแบบให้
สามารถรองรับการบริ หารจัดการทุกกิจกรรมภายในคลังสิ นค้าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะคลังสิ นค้าใน
ศูนย์กระจายสิ นค้าขนาดใหญ่ของกิจการค้าส่ ง ค้าปลีก อีกทั้งยังต้องสามารถดัดแปลงเพื่อเชื่ อมโยงกับ
ระบบการวางแผนทรัพยากรของธุ รกิจ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ (Rvparthit, 2554)
1.1 การสร้างระบบเครื อข่าย และการเชื่อมโยงข้อมูลภาย (Data network flow) จะช่วยให้ผใู ้ ช้
ระบบสามารถทราบข้อมูล และสถานะของสิ นค้าแบบทันที ทนั ใดนอกจากนี้ ยงั ช่ วยเพิ่ม ระดับการ
บริ ก ารให้ แ ก่ ลู ก ค้าในส่ ว นของของการก าหนดสิ ท ธิ เข้า ถึ งหรื อ เปลี่ ย นแปลงฐานข้อมู ล สามารถ
ก าหนดให้ ผู ้ใ ช้ห ลายระดับ ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารจัด การระบบฐานข้อ มู ล (Administrator) ผูป้ ฏิ บ ัติ ก าร
(Operator) ผูใ้ ช้งาน (User) ผูผ้ ลิต (Supplier/Manufacture)
1.2 การรับสิ นค้า การรับสิ นค้าเป็ นขั้นตอนที่กระทาต่อเนื่ องมาจากการจัดซื้ อซึ่ งถูกจัดทาเป็ น
ฐานข้อมูลการสั่งซื้ อ ระบบการรับสิ นค้าจะใช้ขอ้ มูลการสั่งซื้ อเป็ นข้อมูลการนาเข้าซึ่ งทาให้ผรู ้ ับสิ นค้า
หรื อคลังสิ นค้า ทราบว่าสิ นค้านั้น ๆ สั่งซื้ อเมื่อไหร่ ผูข้ ายและผูซ้ ้ื อคือใคร
1.3 การเก็บสิ นค้า ฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบขนาดของพื้นที่และชั้นเก็บของต่างๆ ในเรื่ อง
น้ าหนักของอุปกรณ์ เพื่อจัดเก็บได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจาแนกประเภทของสิ นค้าไปเก็บไว้ใน
พื้นที่ที่เหมาะสม
1.4 หยิบสิ นค้า เมื่ อคลังสิ นค้าได้รับใบสั่ งสิ นค้าจากลู กค้า สิ นค้าอาจอยู่ก ระจัดกระจายใน
พื้นที่ต่าง ๆ หลังจากหยิบแล้วจะนากลับมาที่จุดรับของหรื อจุดส่ งของ
1.5 การตรวจสอบยอดสิ นค้า ผูใ้ ช้ในคลังสิ นค้าสามารถทาการตรวจนับสิ นค้าเฉพาะบางส่ วน
หรื อตามที่ ตอ้ งการได้ ภายในช่ วงเวลาที่ กาหนดโดยอาศัยการประมวลผลจากฐานข้อมูลแบบทันที่
ทันใด
1.6 การควบคุ ม สิ น ค้าคงคลัง ถื อได้ว่าเป็ นหัวใจในการบริ ห ารจัดการคลัง สิ น ค้าโดยการ
ท างานเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบอื่ น ๆ ควบคุ ม และตรวจเช็ ค การไหลเวี ย นของสิ นค้ า ภายในคลั ง
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1.7 ระบบ Mobile network อนุ ญาตให้ผใู ้ ช้หรื อผูเ้ กี่ยวข้องเฉพาะสามารถติดต่อส่ งผ่านข้อมูล
เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในคลังสิ นค้าโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย เช่น เครื่ องอ่านบาร์ โค้ด
แบบพกพา (Portable barcode) เป็ นต้น
2. การจัดเก็บสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า
การจัดแบ่งรู ปแบบในการจัดเก็บสิ นค้าแบ่งออกเป็ น 6 แนวคิด คือ ( James และ Jerry ,1998)
2.1 ระบบการจัดเก็บโดยไร้ รูปแบบ (Informal System) เป็ นรู ปแบบการจัดเก็บสิ นค้าที่ ไม่มี
การบันทึกตาแหน่ งการจัดเก็บเข้าในระบบ และสิ นค้าทุกชนิ ดสามารถจัดเก็บไว้ตาแหน่ งใดก็ได้ใน
คลังสิ นค้า
2.2 ระบบการจัดเก็บโดยกาหนดตาแหน่ งตายตัว (Fixed Location System) แนวความคิดใน
การจัดเก็บสิ นค้ารู ปแบบนี้ เป็ นแนวคิดที่มาจากทฤษฎีกล่าวคือ สิ นค้าทุกชนิ ดหรื อทุก Stock Keeping
Unit (SKU) นั้นจะมีตาแหน่งใดก็ได้ในคลังสิ นค้า
2.3 ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรี ยงตามรหัสสิ นค้า (Part Number System) รู ปแบบการจัดเก็บ
โดยใช้รหัสสิ นค้า (Part Number) มีแนวคิดใกล้เคียงกับการจัดเก็บแบบกาหนดตาแหน่งตายตัว (Fixed
Location) โดยข้อแตกต่ างนั้นจะอยู่ที่ การเก็ บ แบบใช้รหัส สิ นค้า นั้น จะมี ลาดับ การจัดเก็ บ เรี ย งกัน
ตัวอย่างเช่น รหัสสิ นค้าหมายเลข A123 นั้นจะถูกจัดเก็บก่อนรหัสสิ นค้าหมายเลข B123 เป็ นต้น
2.4 ระบบการจัดเก็ บ สิ นค้าตามประเภทของสิ นค้า (Commodity System) เป็ นรู ปแบบการ
จัดเก็บสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้า (product type) โดยมีการจัดตาแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีก
หรื อตามซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ทัว่ ไปที่ มี การจัดวางสิ นค้าในกลุ่ ม เดี ยวกัน หรื อตามประเภทเดี ยวกันไว้
ตาแหน่งที่ใกล้กนั
2.5 ระบบการจัดเก็ บ ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดตาแหน่ งตายตัว (Random Location System) เป็ นการ
จัดเก็บที่ไม่ได้กาหนดตาแหน่งตายตัวทาให้สินค้าแต่ละชนิ ดสามารถถูกจัดเก็บไว้ในตาแหน่งใดก็ได้
ในคลังสิ นค้า
2.6 ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System) เป็ นรู ปแบบการจัดเก็บที่ ผสมผสาน
หลักการของรู ปแบบการจัดเก็บในข้างต้นโดยตาแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจากเงื่อนไข
หรื อข้อจากัดของสิ นค้าชนิดนั้นๆ
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3.ระบบฐานข้อมูล (Database system)
ระบบฐานข้อมูลจะมีลกั ษณะคล้ายการนาแฟ้ มข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กนั มาจัดเก็บไว้ดว้ ยกัน
แต่ลกั ษณะโครงสร้างการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการใช้งานข้อมูลของฐานข้อมูล จะมีความแตกต่างออกไป
จากแฟ้ มข้อมูล ซึ่ งการใช้งานระบบฐานข้อมูลจะต้องมีโปรแกรมที่ ท าหน้าที่ ในการบริ หารจัดการ
ข้อ มู ล และเป็ นตั ว กลางระหว่ า ง ผู ้ใ ช้ ก ั บ ฐานข้ อ มู ล ที่ เรี ยกว่ า “Database Management System
(DBMS)” หรื อ ระบบจัด การฐานข้อ มู ล ซึ่ งผู ้ใ ช้ จ ะต้อ งใช้ ง านฐานข้อ มู ล ผ่ า นทางระบบจัด การ
ฐานข้อมูลนี้เท่านั้น (ทวีรัตน์ นวลช่วย 2557)
สถาปั ตยกรรมระบบฐานข้อมู ล คื อ โครงสร้ างของข้อมูล ภายในระบบฐานข้อมูล ดังนั้น
สถาปั ตยกรรมระบบฐานข้อมูล หมายถึง การอธิ บายเกี่ยวกับโครงสร้าง และส่ วนประกอบหลักที่นามา
ประกอบรวมกันเป็ นระบบฐานข้อมู ล เนื่ องจากสถาปั ตยกรรมระบบฐานข้อมูล ผูใ้ ช้มี มุมมองและ
วิธีการใช้งานแตกต่างกัน ถึ งแม้ว่าจะเป็ นข้อมูลชุ ดเดี ยวกันก็ตาม จึงได้มีการกาหนดมาตรฐานโดย
ANSI / SPARC ( American National Standards Institute/ System Planning and Requirements
Committee)
แบบจาลองข้อมูล (Data Models) สถาปั ตยกรรมมาตรฐาน ANSI/SPARC แบ่ งได้ 3 ระดับ
(Published 2558)
3.1 สถาปั ตยกรรมในระดับภายใน (Internal Level หรื อ Physical Level) สถาปั ตยกรรมใน
ระดับภายใน Internal เป็ นระดับของการจัดเก็บฐานข้อมูลในหน่ วยเก็บข้อมูลสารองจริ ง ซึ่ งหมายถึ ง
เป็ นมุมมองทางกายภาพของการจัดเก็บในอุปกรณ์ เก็บข้อมูลสถาปั ตยกรรมในระดับภายในมี ระบบ
การจัดการฐานข้อมูลเป็ นตัวช่วยในการกาหนดวิธีการเข้าถึงข้อมูล
3.2 สถาปั ต ยกรรมในระดับ แนวคิ ด (Conceptual Level) สถาปั ตยกรรมในระดับ แนวคิ ด
Conceptual เป็ นมุมมองโครงร่ างของฐานข้อมูลในแนวความคิ ด ซึ่ งไม่ใช่ โครงร่ างจริ งที่ถูกสร้ างใน
อุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่านการวิเคราะห์จาก นักออกแบบระบบ และ ผูบ้ ริ หารฐานข้อมูล (DBA)
3.3 สถาปั ตยกรรมในระดับภายนอก (External Level หรื อ View) สถาปั ตยกรรมในระดับ
ภายนอก External เป็ นมุ ม มองของผูใ้ ช้ที่ มี ต่ อ ฐานข้อ มู ล หรื อ ที่ เรี ย กว่า วิ ว (View) เกี่ ย วข้อ งกับ
ผูใ้ ช้งานมากที่สุด เป็ นระดับการมองข้อมูลภายในฐานข้อมูลสาหรับผูใ้ ช้งานแต่ละคน เป็ นระดับที่มี
การนาข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้งาน
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2.2 เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
คณะนักศึกษาปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา ได้คน้ หาเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม
เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาเพิม่ เติมดังนี้

รู ปที่ 2.1 http://tanateach.com/wordpress/courses/introcsharp/
เป็ นเว็บ ไซต์ ที่ แ นะน าค าสั่ ง พื้ น ฐานของภาษา C# การเขี ย นโปรแกรมแบบ Windows
Application และการใช้คาสั่งงานสาหรับคอนโทรลต่างๆ เช่ น เท็กบอกซ์ (TextBox) ลาเบล (Label)
ปุ่ มคาสัง่ (Button) เป็ นต้น
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รู ปที่ 2.2 https://www.daifuku-logisticssolutions.com/th/product/rack-system/mobile-rack.html
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้คาแนะนาหรื อบริ การเกี่ ยวกับการบริ หารคลังสิ นค้า การจัดเก็บวัสดุ เพื่อให้
ประหยัดต่อพื้นที่ในการใช้สอย เน้นความคล่องตัวและเรี ยบง่ายในการจัดเก็บ และยังสะดวกต่อการ
ขนย้าย
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รู ปที่ 2.3 https://www.daifuku-logisticssolutions.com/th/product/wms/warenavi-fine.html
เป็ นเว็บไซต์ที่จาหน่ ายโปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อควบคุ มดูแล กระบวนการของศูนย์กระจาย
สิ นค้า ประกอบด้วย การรับ จัดเก็บ เติม หยิบ คัดแยก และจัดส่ งสิ นค้า
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รู ปที่ 2.4 https://www.itgenius.co.th/article/Visual Studio 2010.html
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ อธิ บายถึงส่ วนประกอบ
เครื่ องมือที่ช่วยให้พฒั นาแอปพลิเคชัน่ ที่หลากหลาย และสะดวกสบายต่อการใช้งาน
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รู ปที่ 2.5 https://www.microsoft.com/thailand/sql/overview.aspx
เป็ นเว็ บ ไซต์ ที่ อ ธิ บ ายถึ ง การท างานของโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 และ
ประโยชน์ ของการใช้ฐานข้อมู ลการวางแผน จัดการ และพัฒนาแอพพลิ เคชั่นที่ ป ระหยัด ทั้งเวลา
ค่าใช้จ่าย และยังอธิ บายโซลู ชนั่ เกี่ ยวกับการบริ การ การพัฒนาแอพพลิ เคชั่นได้โดยง่าย และจัดเก็บ
ข้อมูลได้ทุกประเภท
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2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
คณะนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ได้คน้ คว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากมีประโยชน์ต่อ
การดาเนิ นโครงงาน ระบบบริ หารจัดการสต็อ กเครื่ องเซิ ร์ฟ เวอร์ บริ ษทั โปรอิมเมจฯ จากัด เพื่อจะ
นามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินโครงงาน

รู ปที่ 2.6 ระบบบริ หารร้านขายหนังสื อ
ธิ ดาพร มงคลสวัสดิ์ชยั สุ นิสา อ่วมกุล และอัครเทพ สองนาม (2558) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิ จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยการทางานของระบบบริ หารงานร้านขาย
หนังสื อ ได้รวบรวมและจัด เก็ บ ข้อมู ล หนังสื อ ข้อมู ล ประเภทหนัง สื อ และข้อมู ล ส านัก งาน โดย
ผูใ้ ช้งานสามารถค้นหาใบสั่ งซื้ อสิ นค้า เพื่ อที่ จะบันทึ กรับสิ นค้าลงในคลังสิ นค้าได้ เครื่ องมื อที่ ใช้
พัฒนา Microsoft Visual Studio 2010 ภาษาที่ใช้พฒั นา C# และฐานข้อมูลที่ใช้ Microsoft SQL Server
2008 R2
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รู ปที่ 2.7 ระบบบริ หารงานร้านขายพลาสติก
กัญญากาญจน์ ผาสุ ข และปั ทมา รัตนศรี บวั ทอง (2553) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาระบบบริ หารงานร้านขายพลาสติก เพื่อช่วยให้ลด
การท างาน และข้อผิดพลาดของการขายสิ นค้า เครื่ องมือที่ ใช้พ ฒ
ั นา Microsoft Visual Studio 2005
ภาษาที่ใช้พฒั นา C# ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000
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รู ปที่ 2.8 ระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้าแฟชัน่
จารี รัตน์ ปานดอน ชยานนท์ ศรี วงส์ และยงยุทธ บัวศรี ใส (2555) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบบริ หารงานร้ านขายเสื้ อผ้าแฟชั่น สามารถดู
รายละเอียดการสั่งซื้ อ รายละเอียดการรับสิ นค้า และสามารถออกรายงานสรุ ปการสั่งซื้ อ การขายได้
เครื่ องมื อที่ ใช้พ ฒ
ั นา Microsoft Visual Studio 2005 ภาษาที่ ใช้พ ฒ
ั นา C# ฐานข้อมูล Microsoft SQL
Server 2000
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รู ปที่ 2.9 การพัฒนาระบบงานสาหรับร้านขายเสื้ อผ้านักเรี ยน
เสาวลัก ษณ์ สุ ว รส และเอกชัย โค้ว วัฒ นกุ ล (2556) สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาระบบงานสาหรับร้ านขายเสื้ อผ้านักเรี ยน ระบบ
สามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้ เช่น ข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลผูจ้ ดั จาหน่าย และระบบยังสามารถ
ออกรายงานสิ นค้าคงเหลือได้ เครื่ องมือที่ใช้พฒั นา Microsoft Visual Studio 2010 ภาษาที่ใช้พฒั นา
C# ฐานข้อมูลที่ใช้ Microsoft SQL Server 2008 R2
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รู ปที่ 2.10 ระบบบริ หารงานร้านขายผ้าคลุมรถยนต์
ขวัญ ฤดี วชิ ร พุ ท ธคุ ณ ปาริ ช าติ ดวงเดื อ น และประไพพร ส าเภาทอง (2555) สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาระบบบริ หารงานร้านขาย
ผ้าคลุ ม รถยนต์ ระบบสามารถจัดการข้อมู ลพื้ นฐานต่ างๆ ได้ เช่ น การจัดเก็ บ ข้อมู ล พนัก งาน การ
จัดเก็บ ข้อมูลของผูผ้ ลิ ต การจัดเก็บข้อมูลสิ นค้า เพื่อความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลต่างๆ และยัง
สามารถการตรวจสอบเมื่ อเกิ ดการผิดพลาดต่อการขายหรื อข้อผิดพลาดในการสั่งซื้ อ เครื่ องมือที่ใช้
พัฒนา Microsoft Visual Studio 2005 ภาษาที่ใช้พฒั นา C# ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000

