บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 Inventory Management[1]
หมายถึง วัสดุ หรื อสิ นค้าต่างๆ ที่เก็บไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นงาน อาจเป็ นการ
ดําเนินงานผลิต ดําเนินการขาย หรื อดําเนินงานอื่นๆ สิ นค้าคงคลังแบ่งได้เป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. วัตถุดิบ (Raw Material) คือสิ่ งของหรื อชิ้นส่ วนที่ซ้ื อมาใช้ในการผลิต
2. งานระหว่างทํา (Work-in-Process) คือชิ้นงานที่อยูใ่ นขั้นตอนการผลิตหรื อรอคอยที่จะ
ผลิตในขั้นต่อไป โดยที่ยงั ผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน
3. วัสดุซ่อมบํารุ ง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คือชิ้นส่ วนหรื ออะไหล่
เครื่ องจักรที่สาํ รองไว้เผือ่ เปลี่ยนเมื่อชิ้นส่ วนเดิมเสี ยหรื อหมดอายุการใช้งาน
4. สิ นค้า สํา เร็ จรู ป (Finished Goods) คือปั จจัย การผลิ ตที่ผ่านทุก กระบวนการผลิ ต
ครบถ้ว นพร้ อ มที่ จ ะขายให้ลู ก ค้า ได้ ซึ่ งในนี้ จะหมายถึ ง สิ น ค้า คงคลัง เป็ นสิ น ค้า
สําเร็ จรู ป
การจัดสิ นค้าคงคลังมีดงั นี้
1. FIFO (First In First Out)
หมายถึ ง สิ นค้าใดที่เข้าคลังสิ นค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อนเพื่อลดความเสื่ อม
จากการจัดเก็บเป็ นเวลานาน เป็ นต้น
การเข้าก่อนออกก่อน FIFO : First In First Out หมายถึง วิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุน
ของสิ นค้าโดยตั้งอยูใ่ นสมมติฐานว่าสิ นค้าหรื อวัตถุดิบที่ซ้ื อเข้ามาใช้ก่อนจะต้องถูกนําออก
ขายหรื อนํามาใช้ก่อนเช่นกัน การเข้าก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็ นไปตามการค้าโดยปกติที่
บริ ษ ทั มัก จะต้อ งขายหรื อใช้ข องเก่ า ก่ อนเสมอ ดัง นั้นด้ว ยระบบการเข้า ก่ อนออกก่ อ น
ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซ้ื อเข้ามาก่อนจะใช้เป็ นต้นทุนของสิ นค้าที่ผลิตออกมาก่อนด้วยเช่นกัน
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2. LIFO (Last In First Out)
หมายถึง สิ นค้าที่เข้าคลังที่หลัง ให้จ่ายออกไปก่อน สิ นค้าพวกนี้ ได้แก่ วัตถุดิบใน
การผลิต สิ นค้าที่มีอายุจาํ กัด สารเคมี เป็ นต้น
การเข้าหลังออกก่อน LIFO : Last In First Out เป็ นวิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของ
สิ นค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสิ นค้าหรื อวัตถุดิบที่ซ้ื อเข้ามาใช้ที่หลังสุ ด จะต้องถูกนํา
ออกขายหรื อนํามาใช้ก่อน โดยตามหลักของระบบการเข้าหลังออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบ
ที่ซ้ื อเข้ามาทีหลังสุ ดจะใช้เป็ นต้นทุนสิ นค้าที่ผลิตออกมาก่อน การคิดต้นทุนสิ นค้าโดยใช้
หลักวิธีการเข้าหลังออกก่อนจะแสดงถึงต้นทุนสิ นค้าที่มีราคาใกล้กบั ราคาตลาดในปั จจุบนั
มากที่สุด
3. Weight Average
วิธี น้ ี ถื อจะทํา การถัวเฉลี่ ย ราคาสิ นค้า ที่ ซ้ื อเข้า มาให้เป็ นราคาเดี ย วกัน จะใช้ใ น
สิ นค้าที่มีราคาซื้ อขายขึ้นๆ ลงๆ ไม่ห่างกันมาก สิ นค้าที่มีความคงทนไม่เน่าเสี ย สิ นค้าที่มี
การซื้ อเป็ นปริ มาณมากๆ เป็ นต้น

2.1.2 Web Application[2]
หมายถึง การพัฒนาระบบบนเว็บ ซึ่ งมีขอ้ ดีคือ ข้อมูลต่างๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบ
Online ทั้งแบบ Local (ภายในวง LAN) และ Global (ออกไปยังเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต) ทําให้เหมาะ
สําหรับงานที่ ตอ้ งการข้อมูลแบบ Real Time ระบบมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ใช้งานง่าย ระบบงานที่
พัฒนาขึ้นมาจะตรงกับความต้องการของหน่วยงาน หรื อธุ รกิจมากที่สุด ต่างกับโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทัว่ ไป ที่มกั จะจัดทําระบบในแบบกว้างๆ ซึ่ งมักจะไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริ ง ระบบสามารถ
โต้ตอบกับลูกค้า หรื อผูใ้ ช้บริ การแบบ Real Time ทําให้เกิดความประทับใจ เครื่ องที่ใช้งานไม่
จําเป็ นต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้ น ตัวอย่างระบบงานที่เหมาะกับเว็บแอปพลิเคชัน่ เช่น
ระบบการจองสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ เช่น การจองที่พกั การจองโปรแกรมทัวร์ ระบบงานบุคลากร
ระบบงานแผนการตลาด ระบบการสั่งซื้ อแบบพิเศษ ระบบงานในโรงเรี ยน เช่น ระบบงานวัดและ
ประเมินผล ระบบงานปกครอง ระบบงานห้องสมุด ระบบการลงทะเบียน การดูผลการศึกษา หรื อ
ระบบงานอื่นๆ ที่ตอ้ งการนําข้อมูลมา Online
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รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างการทํางานของ Web Application

2.1.3 Database[3]
ระบบฐานข้อมูล หมายถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างมี
ระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชดั เจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้ มข้อมูล
หลายแฟ้ มข้อมูลที่มีขอ้ มูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างเป็ นระบบและเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ช้
สามารถใช้งานและดู แลรั ก ษาป้ องกันข้อมูล เหล่ านี้ ได้อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยมี ซ อฟต์แวร์ ที่
เปรี ยบเสมือนสื่ อกลางระหว่าง ผูใ้ ช้และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรี ยกว่า
ระบบจัดการฐานข้อมูล หรื อ DBMS (Database Management System) มีหน้าที่ช่วยให้ผใู้ ช้เข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้อาจเป็ นการสร้างฐานข้อมูล การ
แก้ไ ขฐานข้อ มู ล หรื อ การตั้ง คํา ถามเพื่ อ ให้ ไ ด้ข้อ มู ล มา โดยผู้ใ ช้ไ ม่ จ ํา เป็ นต้อ งรั บ รู้ เ กี่ ย วกับ
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูลและจะแสดงในเชิงแนวความคิด (Conceptual Design)
ด้วยแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ ี (Entity Relationship Diagram)
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รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ ี

