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 บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงค์ในการพฒันาระบบบริหารจดัการวสัดุเพื่อเพิ่มความถูกตอ้งของขอ้มูล และลด
ระยะเวลาการท างานขององคก์รใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษา
หาข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารจดัการวสัดุ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ และคู่มือต่างๆ 
จากนั้นจึงเร่ิมเรียนรู้การจดัการค่าบริการต่างๆ โดยการน าใบค่าบริการแล้วท าการแบ่งกลุ่มแล้วน า
ขอ้มูลท่ีได้จากการจดัการค่าบริการต่างๆ มาท าการตรวจสอบกับข้อมูลในระบบว่าขอ้มูลตรงกัน
หรือไม่ จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาขอ้มูล และเรียนรู้การจดัการค่าบริการท าให้พบวา่การ
จดัการค่าบริการโดยการน าใบรายการมาใชใ้นการจดัการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ และมีความล่าชา้ใน
การด าเนินงาน  เพื่อท าให้ระบบบริหารจดัการวสัดุสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
สร้างความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงานขององค์กร  ทางคณะผูจ้ดัท าจึงได้ท าการพฒันาระบบ
บริหารจดัการวสัดุบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหก้บัองคก์รเพื่อใชง้านแทนระบบงานดงักล่าว 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามีความส าคญัในชีวิตประจ าวนัเป็นอยา่งมาก เพื่อเป็นการตอบสนอง

ความตอ้งการขององค์กรท่ีตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานในด้านการจดัการทรัพยากรให้

สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืนไม่มีปัญหาท าให้ระบบการท างานขององคก์รไม่หยุดชะงกั จึงไดน้ า

ระบบบริหารจดัการวสัดุ (Material Management System) เขา้มาเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาและช่วยอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่องคก์รได ้เพราะสามารถจดัการประเภทบริการ การควบคุมสัญญา กลุ่มของบริการ 

ประเภทของสินค้า ประเภทการบริการ ตรวจสอบข้อมูลและออกรายงานอย่างแม่นย  าและมี

ประสิทธิภาพมากกวา่การตรวจสอบขอ้มูลดว้ยการใชใ้บรายการในการตรวจสอบ ซ่ึงเทคโนโลยีน้ี ยงั

สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานกบัองค์กรไดอ้ย่างหลากหลาย เช่น ระบบขายสินคา้ ระบบบนัทึกการ

ท างาน และระบบตรวจนับสินคา้คงคลงั ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบโลจิสติกส์ขาเขา้ เป็นตน้ ระบบ

บริหารจดัการวสัดุ (Material Management System) เป็นระบบท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากจากองคก์ร

ต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจกระจายสินคา้ ธุรกิจการผลิต เป็นตน้ ท าให้การใช้งานระบบการบริหารจดัการ

วสัดุ (Material Management System) เขา้ถึงผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

จากการท่ีนักศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษาได้รับผิดชอบงานร่วมกบัทีมงานของฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหา คือ การท่ีขอ้มูลมีอยูห่ลายประเภท ซ่ึงขั้นตอนการท างานในระบบ
เก่านั้นพนกังานจะตอ้งมีใบรายการ แลว้ท าการบนัทึกขอ้มูล แลว้ท ารายงานสรุป และขอ้มูลท่ีบนัทึก
ไดน้ั้น มีจ  านวนต่างกนัมากกบัจ านวนขอ้มูลท่ีมีอยูพ่นกังานก็จะตอ้งท าการบนัทึกขอ้มูลใหม่อีกคร้ัง 
ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความล่าชา้และมีความซบัซอ้นในการด าเนินงาน 

ด้วยเหตุน้ีคณะนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาจึงได้ท าการพัฒนาระบบบริหารจัดการวสัดุ 
(Material Management System) ซ่ึงท างานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ซ่ึงสามารถก าหนดรายการท่ี
ตอ้งการตรวจสอบได ้สามารถออกรายงานรายละเอียดขอ้มูลได ้และสามารถออกรายงานสรุปขอ้มูล
ได ้เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการขององค์กรและลดปัญหาความล่าช้า รวมถึงความไม่ถูกตอ้งของ
ขอ้มูลในการด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1. เพื่อออกแบบและพฒันาระบบการจดัการ “การจดัการทรัพยากร” บนเวบ็ไซต ์
2. เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับการพฒันาระบบการ

จดัการ “การจดัการทรัพยากร” บนเวบ็ไซต ์
3. เพื่อศึกษาวธีิการพฒันาระบบการจดัการ “การจดัการทรัพยากร” บนเวบ็ไซต ์

1.3 ขอบเขตโครงงำน  
1. สามารถก าหนดเฉพาะรายการท่ีตอ้งการใหจ้ดัการได ้
2. เป็นหน่วยวดัท่ีใช้ในการควบคุมสัญญา ตวัอย่างเช่น การคิดสัญญาต่อตนั หรือ การคิด

สัญญาแบบต่อตู ้
3. การจดักลุ่มล าดบัขั้นการผลิต 
4. ผูใ้ชง้านระบบ สามารถเพิ่มขอ้มูล ลบขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล 

4.1 ขอ้มูลFreight Service 
4.2  ขอ้มูลLogistics Service 

4.3 ขอ้มูลTransport  

4.4 ขอ้มูลCustomer หมายเลขลูกคา้ 

4.5 ขอ้มูลShip to name  ช่ือลูกคา้ 

4.6 ขอ้มูลGroup of Material กลุ่มของบริการ 

4.7 ขอ้มูลStart Date  วนัเร่ิมตน้การใชเ้ง่ือนไขบริการขั้นต ่า 

4.8 ขอ้มูลEnd Date  วนัส้ินสุดการใชเ้ง่ือนไขบริการขั้นต ่า 

4.9 ขอ้มูลCurrency  สกุลเงิน 

4.10 ขอ้มูลOrder Quantity ปริมาณบริการขั้นต ่า 

4.11 ขอ้มูลประเภทของสินคา้  

4.12 ขอ้มูลประเภทการบริการ เช่น น าเขา้ (Import) และ ส่งออก (Export) 

4.13 ขอ้มูลอตัราค่าบริการ คือ ค่าบริการของกิจกรรม 

4.14 ขอ้มูลสามารถช่วยกนัคน้หารายการพร้อมกนัไดม้ากกวา่หน่ึงเคร่ือง 

4.15 ขอ้มูลสามารถค านวณค่าขนส่งได ้
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแลว้ครบถว้นมากกวา่การจดัการดว้ยใบรายการ 

2. ท าใหส้ามารถน าไปต่อยอดกบังานต่างๆขององคก์รได ้  

3. ท าใหล้ดระยะเวลาการท างานขององคก์รเน่ืองจากการจดัการดว้ยใบรายการสินคา้หาก

ท าสรุปออกมาแลว้ไม่ตรงกบัในระบบจะตอ้งท าการเร่ิมตน้การจดัการรายการใหม่ 

 
 



 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวความคิด 

 

รูปท่ี 2.1 แนวความคิดการจดัการทรัพยากร 

ระบบการจดัการทรัพยากร ให้บริการแบบครบวงจรซ่ึงรวมถึงการวางแผนและการควบคุม

ทรัพยากร การวางแผนการผลิตการจดัซ้ือการควบคุมสินคา้คงคลงัการเคล่ือนยา้ยวสัดุในโรงงานและการ

จดัการของเสียระบบการจดัการคลงัสินคา้เป็นตน้ เป็นการท างานทางธุรกิจส าหรับการวางแผน, การจดัซ้ือ

การจดัเก็บวสัดุในวิธีท่ีเหมาะสมซ่ึงจะช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นสินคา้คงคลงัการจดัซ้ือการ

จดัการวสัดุ 

 

 

 



 

 

บทที ่3 

 รายละเอยีดการปฏบิัติงาน  

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ บริษัทคาสโก ไอทจี ากดั 

สถานทีต่ั้ง บริษัทคาสโก ไอทจี ากดั 35/7, 1/585 หมู่ 10 โชคชยั 4 
ถนนลาดพร้าวแขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว กทม. 10230   

เบอร์โทรศัพท์ 02-637-5000 

เวบ็ไซต์ http://www.kascoit.net 

แผนที่ 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทัคาสโก ไอทีจ ากดั 
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3.2 ลกัษณะประกอบการผลติภัณฑ์การใช้บริการหลงัขององค์กร 

ด าเนินธุรกิจเป็นดา้นการพฒันาระบบ Software การจดัการ Logistics และการติดตามผลการ
ท างาน (Traceability and Tracking) ดว้ยระบบ Barcode, 2D-Code, RFID มีซอฟแวร์ทางดา้นบริหาร
จดัการคลงัสินคา้, บริหารจดัการขนส่ง และอีกหลากหลายซอฟแวร์ทางดา้นโลจิสติกส์ 

 

 
รูปท่ี 3.2 หนา้เวบ็ไซต ์http://www.kascoit.net/ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและบริหารงานองค์กร 
 

 

 
รูปท่ี 3.3 แผนผงัองคก์ร บริษทัคาสโก ไอทีจ ากดั 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
1. ช่ือนกัศึกษาสหกิจ : นางสาวอรวรรณ  ศรีอินทร์กิจ 
 ต าแหน่ง :  Developer 
2. ช่ือนกัศึกษาสหกิจ : นายทศพล  ณฐัชาคร 
 ต าแหน่ง :  Developer 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1. เขียนโปรแกรมตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
คุณณฐัวุฒิ อ ่าศรี 
ต าแหน่ง : Developer 
คุณพรทว ี จนัทนิตย ์
ต าแหน่ง : Developer 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  16  สัปดาห์ 

 วนัจนัทร์ ท่ี 8 มกราคม 2561 ถึง วนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

 วนัเวลาในการปฏิบติังาน วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 8.30 น. – 18.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ในการพฒันาโปรแกรมระบบบริหารจดัการวสัดุ (Material Management System) คณะผูจ้ดัท า
ไดว้างแผนด าเนินงานไวด้งัน้ี 
 3.7.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรม
ระบบบริหารจดัการวสัดุ (Material Management System) โดยศึกษาจากปัญหาและหาวธีิแกไ้ขปัญหา 
เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 3.7.2  วิเคราะห์ระบบงาน ต่างๆท่ีเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจดัการวสัดุ 
(Material Management System) โดยวิเคราะห์หาวิธี ท่ี ง่ายและรวดเร็วท่ีสุดในการพัฒนาและยงั
ครอบคลุมตรงตามความตอ้งการของระบบ 

 3.7.3 ออกแบบระบบ โดยการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมและวิเคราะห์ไดม้าจดัท าการออกแบบอยา่ง
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัระบบงานเดิม เพื่อท่ีจะดูแลจดัการไดง่้าย 

 3.7.4 พฒันาระบบ โดยพฒันาโปรแกรมระบบบริหารจดัการวสัดุ (Material Management 
System) ตามความตอ้งการของระบบอยา่งครบถว้น 

 3.7.5 ทดสอบและสรุปผล โดยได้น าโปรแกรมท่ีพัฒนาเสร็จสมบูรณ์มาทดสอบหา
ขอ้ผดิพลาดและแกไ้ข 

 3.7.6  จดัท าเอกสาร คู่มือในการใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการวสัดุ (Material Management 
System) 
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ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 

1.  รวบรวมขอ้มูล     
2.  วเิคราะห์ระบบ     
3.  ออกแบบระบบ     
4.  จดัท าหรือพฒันาระบบ     
5.  ทดสอบและสรุปผล     
6.  จดัท าเอกสาร     

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 
1. Intel Core i5 
2. Ram Memory 8 GB 

 3. HDD 1000 GB 
 4. DDR4 

 3.8.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
1. Intel Core i5 
2. Ram Memory 8 GB 

 3. HDD 1000 GB 
 4. DDR4 

 3.8.3 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

  1. Postman Makes API Development Simple 
2. Microsoft Office 2013 

  3. Microsoft Visual Studio 2015 
  4. SQL Server Management Studio 2015 
  5. Web browser Google chrome 

http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819117256
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819117256
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  6. Source Tree 
  7. Visual Studio Code 

 3.8.4 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
  1. Microsoft Office 2013 

2. Web browser Google chrome 
3. SQL Server Management Studio 2015 
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2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 การจดัการคือ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organization) 
การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ความพยายามของสมาชิกในองค์การและการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารก าหนดไว ้การบริหารการจดัการเป็นเทคนิคการท างาน
ให้ส าเร็จโดยอาศยัผูอ่ื้น การบริหารการจดัการ เป็นกระบวนการของการวางแผนการจดัองค์การ การ
กระตุน้และการควบคุมใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั โดยใชท้รัพยากรบุคคลและอ่ืนๆ  

หน้าทีใ่นการจัดการ (The Function of Management) 
1.  การวางแผน (Planning) 
2.  การจดัองคก์าร (Organization) 
3.  การจดัหาคนเขา้ท างาน (Staffing)    
4.  ภาวะผูน้ า (Leading) 
5.  การควบคุม (Controlling) 

 การวางแผนโรงงาน ซ่ึงจะใชต้ารางการผลิตหลกัของโรงงานและแหล่งท่ีมาของอุปสงคแ์ละ
อุปทานอ่ืนๆ เพื่อค านวณหา 

1. ความตอ้งการสุทธิและวตัถุดิบคงคลงัในมือท่ีไดว้างแผนไว ้
2. ตารางและแผนการสั่งซ้ือวตัถุดิบ 
3. ขอ้ควรปฏิบติัต่างๆ เก่ียวกบัการวางแผนวตัถุดิบ เช่นการสั่งใหซ้ื้อเพิ่มหรือยกเลิกการซ้ือ

วตัถุดิบในบางรายการ 

 MRP จะค านวณถึงสมดุลของอุปทานและอุปสงคข์องรายการท่ีตอ้งซ้ือและรายการท่ีตอ้งการผลิต 
โดยจะบอกถึงจ านวนอุปสงคห์รือความตอ้งการ และค านวณระยะเวลาท่ีตอ้งท าการสั่งซ้ือเพิ่มเติมใหเ้ตม็
ความตอ้งการ 

 โดย MRP จะมองท่ีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของผูซ้ื้อ (Finished Items demand) และใช้โครงสร้าง
ของผลิตภณัฑ์ (Product Structure) เพื่อค านวณหาความตอ้งการของรายการส่วนประกอบ (Component 
Items) โดยแต่ละรายการส่วนประกอบนั้ น จะพิจารณาถึงรายละเอียดรายของการสั่งซ้ือ (Order -
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Information) จ านวนของวตัถุดิบคงคลงั (Inventory On Hand) ระยะเวลาในการสั่งซ้ือ (Lead Time) โดย
จะสร้างแผนการสั่งซ้ือ/ผลิต (Planned Ordered) และค าแนะน าต่างๆ เป็นเสมือนผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ค านวณแหล่งท่ีมาของความตอ้งการ (Source of Demand) มีดงัต่อไปน้ี 

1.        ใบสั่งขายสินคา้ (Sales Orders) 
2. ตารางการส่งของจากลูกคา้ (Customer Schedule Order) 
3. การประมาณการยอดขายหรือการผลิต (Sales Forecast or Production Forecast) 
4. ปริมาณขั้นต ่าเพื่อความปลอดภยั (Safety stock) หรือความตอ้งการพิเศษจากโรงงาน 

(Special Requirement from Manufacturing) 

แหล่งท่ีมาของส่ิงท่ีมีอยู ่(Source of Supply) มีดงัต่อไปน้ี 

1. จ านวนของวตัถุดิบคงคลงัในมือ (QOH – Quantity on hand) 
2. ใบสั่งซ้ือวตัถุดิบ (Material Purchase Order) 
3. ใบสั่งผลิตในโรงงาน (Work Order or Manufacturing Order) 
4. ตารางการส่งวตัถุดิบจากผูข้าย (Supplier schedule order) 
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2.3 เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง 

 คณะนกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษา ไดท้  าการคน้หาเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการ
ด าเนินโครงงานและเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม โดยการคน้หาจากเวบ็ไซต ์ดงัต่อไปน้ี 

 

รูปท่ี 2.2 https://angularjs.org/ 
 AngularJS เป็น JavaScript Framework ท่ีพฒันาโดย Google เพื่อลดการใชง้านของขอ้มูลในเคร่ือง
แม่ข่าย (Server) ใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่แบบ single-page application และยงัสามารถรองรับการ
ใช้งานกับภาษาทางด้านโปรแกรมอ่ืนๆได้หลากหลาย โดยการสร้าง Single-Page Application โดย 
AngularJS มีส่วนประกอบอยู ่3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. HTML 
2. CSS 
3. Javascript 

 
 
 

 

https://angularjs.org/
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รูปท่ี 2.3 https://www.visualstudio.com/ 

 ใช้งานง่าย เหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมต้นไปจนถึงระดับ Professional มีการพัฒนาอย่างต่อเนืองโดย 
Microsoft มีการปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดเวลา เพิ่มความสามารถใหม่ๆ ปรับเพิ่มความเร็วในการ
ประมวลผล สามารถเรียก Class จาก .Net Framework ไดก้ารเขียน Code ท่ียดืหยุน่ 
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รูปท่ี 2.4 http://www.thaicreate.com/tutorial/sql.html 
  SQL Server Reporting Services (SSRS) เ ป็ น  Technology ห น่ึ ง ข อ ง  Microsoft SQL Server 
Services ท่ีใชใ้นการสร้างและบริหารจดัการรายงาน เร่ิมมีใน SQL Server 2005 และในปัจจุบนัเป็น SQL 
Server 2016 ซ่ึงข้อดีของการใช้ SSRS อาทิเช่น ไฟล์รายงานเป็นภาษา Rdl ท่ีเป็น Text File ธรรมดา
สามารถเปิดด้วย Text Editor อะไรก็ได้ (ดูภาพประกอบท่ี 1) อีกทั้ ง SSRS แถมฟรีมากับ SQL Server 
ดงันั้นหากมี License การใช้งาน SQL Server ก็จะสามารถใช้ SSRS ท ารายงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ืน
เพิ่มเติม และเม่ือมีการ Deployed รายงานไปแล้ว รายงานจะอยู่ใน Web Server ซ่ึงผูใ้ช้สามารถเรียกดู
รายงานผ่าน Web Browser ได้ โดยจะต้องก าหนดสิทธิการเช้าถึง Site และสิทธิการเข้าถึงรายงาน 
นอกจากนั้นยงัสามารถน ารายงานไปฝังตวัไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ Application   
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รูปท่ี 2.5  SSRS components 

Authoring SSRS มีคุณสมบติั 

1. Report Processor เป็นตวัท่ีควบคุมการท างานทั้ งหมดท่ีอยู่ใน Report Server ตั้งแต่ Data 
Processing จนถึง Authentication โดยการท างานบางอย่างจะแสดงผลผ่าน Programmatic 
Interfaces 

2. ProgrammaticInterfaces เป็นโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ี รับการติดต่อการท างานจากผู ้ใช ้
แสดงผลการท างานของรายงาน และ Report Server ให้ผูใ้ช้เห็น โดยจะมีการท างานรวมทั้ง
น ารายงานจาก Report Server Database มาแสดงผลใหเ้ห็นดว้ย 

3. Data Processing เป็นการประมวลผลข้อมูลท่ีมาจาก Data Source เพื่อน ามาสร้างรายงาน 
โดยถูกควบคุมการประมวลผลโดย Report processor 

4. Rendering เป็นการแสดงผลรายงาน ก่อนท่ีจะท าการส่งไปใหผู้ใ้ชห้รือสั่งพิมพน์ าไปใชง้าน 
5. Report Processing เป็นการประมวลผลรายงาน โดยจะรับข้อมูลท่ีถูกส่งต่อมาจาก Data 

Processing มาประมวลผล 
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รูปท่ี 2.6 https://www.getpostman.com/ 

 Postman คือเคร่ืองมือส าหรับช่วยในการพฒันา API ทดสอบการท างานของ Service รวมถึงการ 
Mock Service อีกดว้ย ซ่ึงช่วยเราท าเร่ืองยาก ๆ ให้กลายเป็นเร่ืองง่าย โดยความนิยมของ Postman หลกัๆ 
มาจาก UI ท่ีสวยงามใชง้านง่ายกวา่ Tools อ่ืน ๆ โดยผูใ้ชง้านไม่จ  าเป็นตอ้งมีความเร่ืองภาษาโปรแกรมม่ิง
ก็สามารถใชง้านได ้และ Postman ในการทดสอบ Service และ Automated Test ยงิขอ้มูลทีละมากๆ 

ความสามารถหลกัของ Postman กจ็ะประกอบไปด้วย 

1. การทดสอบ API 
2. การ Test API แบบ Automated 
3. สามารถใชง้านไดบ้น Chrome โดยผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรมลงบนเคร่ือง 
4. การ Mock Service (พึ่งเพิ่มเขา้มาในเวอร์ชนั 5 ผูเ้ขียนเองยงัไม่เคยลองใชง้าน) 

https://www.getpostman.com/
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รูปท่ี 2.7 https://www.sourcetreeapp.com/ 

 Git คือ Version Control ตวัหน่ึง ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บการเปล่ียนแปลงของไฟล์ใน
โปรเจคเรา มีการ backup code ใหเ้รา สามารถท่ีจะเรียกดูหรือยอ้นกลบัไปดูเวอร์ชัน่ต่างๆของโปรเจคท่ีใด 
เวลาใดก็ได ้หรือแมแ้ต่ดูวา่ไฟล์นั้นๆใครเป็นคนเพิ่มหรือแกไ้ข หรือวา่จะดูว่าไฟล์นั้นๆถูกเขียนโดยใคร
บ้างก็สามารถท าได้ ฉะนั้ น Version Control ก็เหมาะอย่างยิ่งส าหรับนักพัฒนาไม่ว่าจะเป็นคนเดียว
โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะมีประสิทธิภาพมากหากเป็นการพฒันาเป็นทีม 
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2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

  

รูปท่ี 2.8 ระบบจดัการคลงัสินคา้ร้านจกัรยาน กรณีศึกษาร้านจกัรยาน ซอย4 

 ศิริวรรณ ผลตระกูล, พุทธินนัท ์ม่ิงมิตร (2558)  สาขาวชิา วทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม ระบบจดัการคลงัสินคา้ร้านจกัรยาน กรณีศึกษาร้านจกัรยาน ซอย4 จดัท าข้ึนโดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อให้เจา้ของร้านสามารถจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลพนักงาน ขอ้มูลบริษทัผูผ้ลิต ขอ้มูล
สินคา้ จดัการขายสินคา้ จดัการสั่งซ้ือสินคา้ จดัการรับเขา้สินคา้ และการออกรายงานในดา้นของรายรับ ก า
ไนสุทธิ รายการสินคา้ขายดี ซ่ึงส่งผลใหก้ารท างานเกิดความสะดวก มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัลด
ความผิดพลาดท่ีเกิดในการท างานให้น้อยลง โดยการใช้ Microsoft Visual Studio 2010 และระบบ
ฐานขอ้มูล SQL Server Management Studio 2008 ในการพฒันา  
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รูปท่ี 2.9 ระบบการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัผา่นเครือข่ายอินเทอรเน็ต (กรณีศึกษา บริษทั เอพี
ทูล จ ากดั) 

 วีระพงษ์ สงเพรช, วฒันา เนตรอนงค ์(2558)  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม ระบบบริหารจดัการสินคา้คงคลงัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (กรณีศึกษา บริษทั เอพีทูล 
จ ากดั) จดัท าข้ึนเพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการสต๊อกสินคา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท างานผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น และระบบฐานข้อมูล เข้ามาช่วยให้การ
ด าเนินงานเป็นระบบมากข้ึน ด าเนินการไดส้ะดวกและง่ายข้ึน ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง และสามารถเรียกใช้
ไดท้นัท่ีท่ีตอ้งการ โดยการใชภ้าษา PHP 5.5.9 มาใชใ้นการพฒันาระบบ ใช้โปรแกรม EditPlus 3 ในการ
เขียนโปรแกรม และใช้ Web Server Software : AppServ 2.5.10 เป็นตวัจ าลองเซิร์ฟเวอร์ในการพฒันา
ระบบ 
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รูปท่ี 2.10 ระบบการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน ฟูจิเพท็ช็อป 

 ภคัรัตน์ คุม้เพื่อน (2558)  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

ในปัจจุบนัลูกคา้จะตอ้งเดินทางมาเลือกซ้ืออาหารสัตวด์ว้ยตนเองท่ีร้านฟูจิเพท็ช็อป หรือท าการสั่งซ้ือ สั่ง

จองผ่านทางโทรศพัท์ ซ่ึงระบบเดิมยงัคงเป็นแบบจดบนัทึกด้วยกระดาษ ยงัพบปัญหาการสูญหายของ

ข้อมูล ความซ ้ าซ้อนของข้อมูล ดังนั้ นจึงท าการพฒันาระบบสั่งซ้ือสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ให้เป็นอีก

ทางเลือกหน่ึง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้อาหารสัตว ์ส่งผลให้ประหยดัเวลา

มากข้ึน อีกทั้งยงัไดสิ้นคา้ตรงตามความตอ้งการ โดยระบบไดมี้การพฒันาดว้ยภาษา PHP 5.5.9 และมีการ

จดัการฐานขอ้มูลดว้ย MYSQL 5.7 ของ Xampp 2.5.10 ในการพฒันาโปรแกรม 
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รูปท่ี 2.11 ระบบการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัออนไลน์ กรณีศึกษาบริษทั ส าเภาทองพลาสติกจ ากดั 

 กฤษณะ เป่ียมศทัธา, ธรรมวฒัน์ วงค์อศัวะเทพชัย (2558) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ 

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม  ระบบการจดัสต๊อกสินคา้ของบริษทั ส าเภาทองพลาสติกจ ากดั จะเป็น

การจดลงสมุดบนัทึก ซ่ึงมกัจะพบปัญหา ขอ้มูลสต๊อกสินคา้ท่ีจดบนัทึกไว ้กบัจ านวนสินคา้ในสต๊อกจริง

ไม่ตรงกนั การคน้หาขอ้มูลท าไดย้าก ตอ้งใชเ้วลานาน ไม่มีการออกรายงานท่ีเป็นระบบชดัเจน ดงันั้นจึง

ได้พฒันาระบบการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัออนไลน์ โดยการใช้ภาษา  PHP 5.5.9 , HTML 5 และใช้

โปรแกรม Editplus 3 ในการเขียนพฒันาโปรแกรม เพื่อเขา้มาช่วยให้การด าเนินงานเป็นระบบมากข้ึน 

ด าเนินการไดส้ะดวกและง่ายข้ึน สามารถเรียกใชไ้ดท้นัทีท่ีตอ้งการ ตลอดจนการจดัการสต๊อกท่ีสะดวก

และมีความถูกตอ้งมากข้ึน 
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รูปท่ี 2.12 ระบบจดัการสินคา้ของร้านโจล่ีป๊อป 

 ศิริพรรณ คนัธะมาลา (2558)  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม งานจดัการสินคา้เป็นงานยุง่ยากและมีความล าบากในการจดัเก็บขอ้มูลของร้านโจล่ีป๊อปเป็นอยา่ง
มาก ส่วนใหญ่ขอ้มูลมกัจะสูญหาย ดว้ยราคา สีของสินคา้ ประเภทของสินคา้ จ  านวนของสินคา้ รวมไปถึง
รหัสของสินคา้ นั้นมีมากมาย ยากต่อการท าสต๊อกสินคา้วา่สินคา้รุ่นไหนใกลจ้ะหมดหรือสินคา้รุ่นไหน
เหลือเยอะ แถมระบบงานเดิมยงัล่าช้า จึงได้ท าการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างเว็บ
แอพพลิเคชัน่ข้ึนมา เป็นระบบจดัการสินคา้ สามารถจดัเก็บสินคา้ ขายสินคา้ ออกใบเสร็จ ค านวณราคา
ขายและเงินทอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และยงัจดัเก็บขอ้มูลการขายเช่น ใครเป็นผูข้าย เวลาและวนัท่ีขาย รายงาน
สรุปยอดไดต้ลอดเวลา แจง้เตือนเม่ือสินคา้ใกลจ้ะหมดโดยพฒันาดว้ยภาษา  PHP 5.5.9 และบริหารจดัการ
ฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 5.7 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โปรแกรม ระบบบริหารจัดการรวัสดุ (Material management System) 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงขอ้มูลหนา้เมนู 

หนา้จอเมนู มี 2 เมนูดงัน้ี 
1. เมนู Material Management  
2. เมนู Grouping Material  

 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 5.1.1 สรุปโครงงาน 

 จากการท่ีคณะนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดท้  าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล ของ

ระบบบริหารจัดการวสัดุโดยช่วงแรกได้ท าการศึกษา Angular.js และศึกษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ด าเนินงาน โดยประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  (Computer) รวมทั้งได้ศึกษาถึงการตั้งค่าและ

วธีิการติดตั้งโปรแกรมบนอุปกรณ์ท่ีใช ้จากนั้นจึงไดล้งมือด าเนินการจากอุปกรณ์จริง เม่ือท าการติดตั้ง

โปรแกรมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer)  เสร็จแลว้ ผลท่ีไดคื้ออุปกรณ์พร้อมใชง้านตลอดเวลา 

ท าให้การท างานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งยงัช่วยลดระยะเวลาการท างานของการ

ตรวจสอบสินคา้ และช่วยลดความเส่ียงท่ีขอ้มูลจะสูญหาย 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  1. ขอ้มูลของซอฟตแ์วร์มีนอ้ยและหาไดย้าก 

2. ตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจระบบบริหารจดัการวสัดุและภาษา Angular.js 

ตั้งแต่ตน้เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท ายงัไม่มีทกัษะทางดา้นน้ีมาก่อน 

5.1.3  ข้อเสนอแนะ 

1. สามารถน าไปต่อยอดในเร่ืองของ ค านวณค่าบริการ 

2.  สามารถน าไปต่อยอดในเร่ืองของ การแนะน าการคิดค่าบริการ และ

ตรวจสอบการค่าบริการของลูกคา้  

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  1. ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั Angular.js  SQL Server Reporting Services 

  2. ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการคิดค่าบริการประเภทต่างๆ 



40 
 

 

  3. ไดฝึ้กฝนใหมี้ความอดทน รอบคอบ ความรับผดิชอบ กลา้คิด กลา้ท า 

4. ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมต่างๆ ภายในองคก์ร เช่น วฒันธรรมการมาท างานให ้

ตรงต่อเวลา, การใหค้วามเคารพผูใ้หญ่หรือผูท่ี้มีความอาวุโสกวา่ 

  5. ไดป้ระสบการณ์จริงในการท างาน 

6. ไดศึ้กษาเรียนรู้ถึงปัญหา เทคนิค ทางแก ้ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นการ 

ท างาน 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ปัญหาทางดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ ในเร่ืองการส่ง E-mail 

2. ปัญหาดา้นขอ้มูล เป็นภาษาต่างประเทศและขอ้มูลหายาก 

3. ขาดประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นเขียนโปรแกรม และดา้นการ 

ส่ือสาร 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีคู่มือส าหรับใชง้านซอฟตแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์แต่ละชนิดเพื่อท าความ 

เขา้ใจและปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ควรศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์ให้มีความช านาญเพื่อง่ายต่อ

การใชง้าน 

3. ควรศึกษาเร่ืองภาษาท่ีใช้เขียนโปรแกรมเพื่อเขียนให้ไดป้ระสิทธิภาพของ

งานและถูกตอ้งการตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
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รูปท่ี 4.2 แสดงหนา้จอแสดงรายการ Material Management 

- เม่ือตอ้งการคน้หาตามอยา่งง่าย สามารถกรอก Keyword ในช่อง Search แลว้กดคน้หา 

จากนั้นระบบ จะแสดงรายช่ือตาม Keyword ท่ีกรอกลงไป หรือ ในกรณีตอ้งการแบบละเอียด

สามารถกดปุ่ม Advance Search ระบบจะแสดงผลดงัรูปท่ี 4.4 
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รูปท่ี 4.3 แสดงหนา้จอแสดงรายการ Material Management แบบ Advance Search 

- เม่ือตอ้งการสร้างขอ้มูลใหม่แบบ Manual สามารถคลิกปุ่ม “Create” จากนั้นระบบจะแสดง

หนา้จอ ดงัรูปท่ี 4.5 

- แกไ้ขขอ้มูลสามารถกดปุ่ม  

- ลบขอ้มูลสามารถกดปุ่ม   
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รูปท่ี 4.4 แสดงหนา้จอการสร้าง Material 

1) Material Code: รายละเอียดเบ้ืองตน้ของ Material  
2) Unit: เป็นหน่วยวดัท่ีใชใ้นการควบคุมสัญญา ตวัอยา่งเช่น การคิดสัญญาต่อตนั  
3) Product Hierarchy: การจดักลุ่มล าดบัการผลิต 
4) Material Description: รายละเอียดของกิจกรรมนั้นๆ 
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รูปท่ี 4.5 แสดงหนา้จอเพิ่มหน่วยของ Material 

- เพิ่มยนิูตใหม่ สามารถกดปุ่ม “+ Unit” จากนั้นระบบจะแสดง Pop-up ส าหรับเพิ่ม Unit ข้ึน 

- ในกรณีตอ้งการบนัทึก Unit ใหม่ ใหก้ดปุ่ม “Save” จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับ

ยนืยนัการบนัทึกข้ึนมาเพื่อใหผู้ใ้ชย้นืยนัการบนัทึกยนิูตใหม่ โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

1) เม่ือกดปุ่มยนืยนั ระบบจะด าเนินการบนัทึกผลและแสดงผลการด าเนินการ ในกรณีท่ี

บนัทึกส าเร็จระบบจะปิด Pop-up  

2) เม่ือกดปุ่มยกเลิกระบบจะปิด Pop-up 

-     ในกรณีท่ีตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม “Cancel” ระบบจะท าการปิด Pop-up 
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รูปท่ี 4.6 แสดงหนา้จอ “Grouping Material ” 

- ปุ่ม View  ส าหรับ User ท่ีมีสิทธ์ิเรียกดูขอ้มูลเท่านั้น ระบบจะเรียกขอ้มูลตามรายการท่ีเลือก
ข้ึนมาแสดง 

- ปุ่ม Edit  ส าหรับ User ท่ีมีสิทธ์ิแกไ้ขขอ้มูลเท่านั้น 

- เม่ือคลิกปุ่ม Advance Search  เพื่อตอ้งการคน้หา Group Material  ระบบ 

    แสดงเมนู คน้หา ดงัรูปท่ี 4.8 
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รูปท่ี 4.7 หนา้จอคน้หา Grouping Materials 

Grouping Material: Advance Search 

- Group Material No : เลขท่ีรายการ Grouping Materials 
- Invoice Text : ขอ้ความในใบแจง้หน้ี 
- Date: วนัท่ีสร้างเอกสาร  
- ปุ่ม View   ส าหรับ User ท่ีมีสิทธ์ิเรียกดูขอ้มูลเท่านั้น ระบบจะเรียกขอ้มูลตามรายการท่ีเลือก

ข้ึนมาแสดง 
- ปุ่ม Edit   ส าหรับ User ท่ีมีสิทธ์ิแกไ้ขขอ้มูลเท่านั้น 
- ปุ่ม Cancel   เพื่อออกจากหนา้จอ 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอสร้าง Grouping Material 

ระบบแสดงหนา้จอการสร้าง Group Material โดยใหก้รอกรายละเอียดเพื่อสร้างขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอสร้าง Customer Contract Management 

ระบบแสดงหนา้จอ Customer Contract Management กด Create เพื่อสร้างขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.10 หนา้จอสร้าง Grouping Material 

ระบบแสดงหนา้จอสร้าง Customer Contract Management กรอกขอ้มูลต่างๆลงไป แลว้  
เลือกท่ี Checkbox  Transport เพื่อท าการค านวนค่าขนส่ง 
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รูปท่ี 4.11 หนา้จอ Transport 

ระบบแสดงหนา้จอสร้าง Transport กด Add Service Type เพื่อท าการค านวนค่าขนส่ง 
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รูปท่ี 4.12 หนา้จอเลือกประเภทรถท่ีใชใ้นการขนส่ง 

ระบบแสดงหนา้จอเลือกประเภทรถท่ีใชใ้นการขนส่ง เพื่อท าการค านวนค่าขนส่ง 
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รูปท่ี 4.13 หนา้จอกรอกขอ้มูลสินคา้ 

ระบบแสดงหนา้จอหนา้จอกรอกขอ้มูลสินคา้ เพื่อท าการค านวนค่าขนส่ง 
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รูปท่ี 4.14 หนา้จอกรอกขอ้มูลสินคา้ 

ระบบแสดงหนา้จอหนา้จอกรอกขอ้มูลสินคา้ เพื่อท าการค านวนค่าขนส่ง 

- กรอกปริมาณน ้ามนัต ่าสุด  ท่ีคาดวา่จะใชใ้นการขนส่ง 

- กรอกปริมาณน ้ามนัสูสุด  ท่ีคาดวา่จะใชใ้นการขนส่ง 

- ปรับราคา คือ จะปรับค่าขนส่งทุกๆก่ีลิตร 

หลงัจากกรอกเสร็จแลว้ กดท่ี Calculate New Table 
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รูปท่ี 4.15 หนา้จอค านวณค่าขนส่ง 

ระบบแสดงหนา้จอการค านวนค่าขนส่ง 

- ราคาเปล่ียนแปลง คือ เก็บเงินท่ีเก็บเม่ือถึงรอบการปรับราคา เม่ือกรอกเสร็จกดท่ีปุ่ม
Re-cal จะค านวนใหโ้ดยอติัโนมติั 
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน

 
รูปท่ี ก.1 ER-Diagram Material Management 
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รูปท่ี ก.2 ER-Diagram Material Management ภาษาไทย 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

GLAccounts ตารางประเภทรายได ้

GroupingMaterials ตารางการจดักลุ่มของค่าบริการ 

GroupingMats ตารางขอ้มูลตั้งตน้ของกลุ่มบริการ 

HierarchyLevel3 ตารางค่าบริการล าดบัชั้น 3 

HierarchyLevel4 ตารางค่าบริการล าดบัชั้น 4 

HierarchyLevel5 ตารางค่าบริการล าดบัชั้น 5 

Materials ตารางรายการการคิดเงิน 

MaterialAssocStatus ตารางประเภทสถานะ 

MaterialGroups ตารางกลุ่มรายการคิดเงิน 

Owners ตารางเจา้ของ 

Status ตารางสถานะ 

ServiceCategories ตารางประเภทของบริการ 

ServiceTypes ตารางประเภทบริการ 

ShipToTables ตารางช่ือลูกคา้ 

ShippingTypes ตารางประเภทรถ 
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ตารางท่ี ก.1 (ต่อ) รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

SubMaterialGroups ตารางกลุ่มยอ่ยของบริการ 

WithHoldingTaxes ตารางประเภทค่าบริการเสริม 

ตารางท่ี ก.2 รายการตารางประเภทรายได ้(GLAccounts) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Code varchar(20) No Yes  รหสัประเภทรายได ้

Name varchar(50) No Yes  ช่ือประเภทรายได ้

ตารางท่ี ก.3 รายการตารางการประเภทการจดักลุ่มรายการคิดเงิน (GroupingMaterials) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

GroupingMatrial varchar(20) No Yes  รหสักลุ่มรายการ

คิดเงิน 

InvoiceText varchar(255) No Yes  ขอ้ความใบแจง้หน้ี 

Material Int No Yes Materials รายการคิดเงิน 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) รายการตารางการประเภทการจดักลุ่มรายการคิดเงิน (GroupingMaterials) 

Name Type P M Refer to Description 

MaterialDesc varchar(255) No Yes  รายละเอียด

รายการคิดเงิน 

PRDHierachy Int No Yes HierarchyLevel3.

ObjectId 

รหสัล าดบั

ค่าบริการ 

PRDHierachyDesc varchar(255) No Yes  รายละเอียดล าดบั

ค่าบริการ 

ServiceDis Int No Yes ServiceCategories

.ObjectId 

รหสัประเภท

ค่าบริการ 

ServiceDistribution varchar(255) No Yes  รายละเอียด

ประเภทค่าบริการ 

Customer Int No Yes  รหสัลูกคา้หลกั 

CustomerName varchar(255) No Yes  ช่ือลูกคา้หลกั 

VehicleCode Int No Yes ShippingTypes.O

bjectId 

รหสัประเภทระ 

VehicleName varchar(255) No Yes  ช่ือประเภทรถ 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) รายการตารางการประเภทการจดักลุ่มรายการคิดเงิน (GroupingMaterials) 

Name Type P M Refer to Description 

ShipTo Int No Yes ShipToTables.Obj

ectId 

รหสัลูกคา้ยอ่ย 

ShipToName varchar(255) No Yes  ช่ือลูกคา้ยอ่ย 

OwnerCode Int No Yes Owner.ObjectId รหสัเจา้ของ 

OwnerName varchar(255) No Yes  ช่ือเจา้ของ 

OwnerName varchar(255) No Yes  ช่ือเจา้ของ 

GroupingMat Int No Yes GroupingMats.Ob

jectId 

รหสัขอ้มูลตั้งตน้ของ

กลุ่มบริการ 

ตารางท่ี ก.4 รายการตารางการจดัประเภทรายการการคิดเงิน (GroupingMats) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Code varchar(20) No Yes  รหสัขอ้มูลตั้งตน้ของ

กลุ่มบริการ 

Description varchar(255) No Yes  รายละเอียดขอ้มูลตั้ง

ตน้ของกลุ่มบริการ 
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ตารางท่ี ก.5 รายการตารางค่าบริการล าดบัชั้น 3 (HierarchyLevel3) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Code varchar(20) No Yes  รหสัค่าบริการล าดบัชั้น 

3 

Name varchar(50) No Yes  ช่ือค่าบริการล าดบัชั้น 

3 

ตารางท่ี ก.6 รายการตารางค่าบริการล าดบัชั้น 4 (HierarchyLevel4) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Code varchar(20) No Yes  รหสัค่าบริการล าดบัชั้น 4 

Name varchar(50) No Yes  ช่ือค่าบริการล าดบัชั้น 4 

HierarchyLevel3_Id Int No Yes HierarchyLevel3.

ObjectId 

รหสัค่าบริการล าดบัชั้น 3 
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ตารางท่ี ก.7 รายการตารางค่าบริการล าดบัชั้น 5 (HierarchyLevel5) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Ye

s 

Yes  เลขคียห์ลกั 

Code varchar(20) No Yes  รหสัค่าบริการล าดบัชั้น 5 

Name varchar(50) No Yes  ช่ือค่าบริการล าดบัชั้น 5 

HierarchyLevel4_Id Int No Yes HierarchyLevel4.

ObjectId 

รหสัค่าบริการล าดบัชั้น 4 

ตารางท่ี ก.8 รายการตารางรายการการคิดเงิน (Materials) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

MaterialCode varchar(20) No Yes  รหสัรายการการคิดเงิน 

ShortDescription varchar(50) No Yes  ค าอธิบายสั้น 

LongDescription varchar(255) No Yes  ค าอธิบายยาว 

WithHoldingTax_Id Int No Yes WithHoldingTaxs รหสัประเภทค่าบริการ

เสริม 
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ตารางท่ี ก.8 (ต่อ) รายการตารางรายการการคิดเงิน (Materials) 

Name Type P M Refer to Description 

SubMaterialGroup_Id Int No Yes SubMaterialGroup

s 

รหสักลุ่มยอ่ยของ

บริการ 

BaseUnit_Id Int No Yes  หน่วยคิดเงิน 

GLAccount_Id Int No Yes Materials.ObjectI

d 

รหสัประเภท

รายได ้

HierarchyLevel3_Id Int No Yes HierarchyLevel3 รหสับริการล าดบั

ชั้น 3 

HierarchyLevel4_Id Int No Yes HierarchyLevel4 รหสับริการล าดบั

ชั้น 4 

HierarchyLevel5_Id Int No Yes HierarchyLevel5.

ObjectId 

รหสับริการล าดบั

ชั้น 5 

MaterialGroup_Id Int No Yes MaterialGroups.O

bjectId 

รหสัรายการการ

คิดเงิน 
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ตารางท่ี ก.9 รายการตารางประเภทสถานะ (MaterialAssocStatus) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Start varchar(50) No Yes  รหสัสถานะ 

CreateDate DateTimee No Yes  วนัท่ีสร้าง 

CreateBy varchar(20) No Yes  สร้างโดย 

Material_Id Int No Yes Materials.ObjectId รหสัรายการ

คิดเงิน 

ตารางท่ี ก.10 รายการตารางกลุ่มรายการคิดเงิน (MaterialsGroups) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Code varchar(20) No Yes  รหสักลุ่มรายการ

คิดเงิน 

Name varchar(50) No Yes  ช่ือรายการกลุ่ม

คิดเงิน 
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ตารางท่ี ก.11 รายการตารางเจา้ของ (Owners) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Code varchar(20) No Yes  รหสัเจา้ของ 

Name varchar(255) No Yes  ช่ือเจา้ของ 

ตารางท่ี ก.12 รายการตารางสถานะ (Status) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Code varchar(20) No Yes  รหสัสถานะ 

Name varchar(50) No Yes  ช่ือสถานะ 

ตารางท่ี ก.13 รายการตารางประเภทค่าบริการ (ServiceCategories) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Code varchar(20) No Yes  รหสัประเภทค่าบริการ 
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ตารางท่ี ก.13 (ต่อ)รายการตารางประเภทค่าบริการ (ServiceCategories) 

Name Type P M Refer to Description 

Name varchar(50) No Yes  ช่ือประเภทค่าบริการ 

Description varchar(255) No Yes  รายละเอียดประเภท

ค่าบริการ 

ตารางท่ี ก.14 รายการตารางประเภทของบริการ(ServiceTypes) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Code varchar(20) No Yes  รหสัประเภทของ

บริการ 

Name varchar(50) No Yes  ช่ือประเภทของ

บริการ 
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ตารางท่ี ก.15 รายการตารางช่ือลูกคา้ (ShipToTables) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Shipto varchar(20) No Yes  รหสัลูกคา้ 

Name varchar(50) No Yes  ช่ือลูกคา้ 

AliasName varchar(255) No Yes  ช่ือแฝง 

ContractName varchar(255) No Yes  ช่ือสัญญา 

Position varchar(255) No Yes  ต าแหน่ง 

Phone Int No Yes  เบอร์โทรศพัท ์

Email varchar(50) No Yes  อีเมลล ์

ตารางท่ี ก.16 รายการตารางประเภทรถ (ShippingTypes) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Code varchar(20) No Yes  รหสัประเภทรถ 

Name varchar(50) No Yes  ช่ือประเภทรถ 
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ตารางท่ี ก.17 รายการตารางประเภทรายการการคิดยอ่ย (SubMaterialGroups)  

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Code varchar(20) No Yes  รหสัประเภท

รายการคิดยอ่ย 

Name varchar(50) No Yes  ช่ือประเภทรายการ

คิดยอ่ย 

ตารางท่ี ก.18 รายการตารางประเภทค่าบริการเสริม (WithHoldingTaxes) 

Name Type P M Refer to Description 

ObjectId Int Yes Yes  เลขคียห์ลกั 

Code varchar(20) No Yes  รหสัประเภท

ค่าบริการเสริม 

Name varchar(50) No Yes  ช่ือประเภท

ค่าบริการเสริม 
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รูปท่ี ก.3 Context Diagram 
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รูปท่ี ก.4 Data Flow Diagram-Level 0 ระบบบริหารจดัการวสัดุ 
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รูปท่ี ก.5 Data Flow Diagram-Level 1 จดัการขอ้มูลรายการการคิดเงิน 
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รูปท่ี ก.6 Data Flow Diagram-Level 1 จดัการขอ้มูลกลุ่มรายการการคิดเงิน 
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รูปท่ี ก.7 Data Flow Diagram-Level 1 การค านวณค่าขนส่ง 
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รูปท่ี ก.8 Data Flow Diagram-Level 1 รายงานกลุ่มขอ้มูลรายการการคิดเงิน 
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ภาคผนวก ข 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 

 

รูปท่ี ข.1 ขั้นตอนการเช่ือมต่อเคร่ือข่าย VPN 

Connect > จากนั้นจะมีหน้าต่างข้ึนมาดงัรูป จากนั้นให้กรอกช่ือผูใ้ช้งาน และ รหัสผ่าน แลว้กด 
OK ก็จะสามารถการรับ-ส่งขอ้มูลในเน็ตเวิร์ค VPN สามารถท าไดโ้ดยมีความปลอดภยั ถึงแมจ้ะส่งขอ้มูล
นอก LAN เขา้สู่ระบบอินเตอร์เน็ตแลว้ไปยงัผูใ้ช ้VPN ปลายทาง 
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รูปท่ี ข.2 การเช่ือมต่อเคร่ือข่าย VPN 

หลงัจากท่ีท าการ connect แลว้จะได ้ดงัรูป สามารถการรับ-ส่งขอ้มูลในเน็ตเวร์ิค VPN สามารถท า
ไดโ้ดยมีความปลอดภยั 
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รูปท่ี ข.3 ขั้นตอนการเปิดการใชง้านเซอร์วสิ 

เลือกไฟลเ์ป็นเซอร์วสิแลว้ท าการกดเปิดไฟลข้ึ์นมาจะไดด้งัรูป จากนั้นกดเลือกท่ี Google Chrome 
เพื่อท าการเปิดใชง้านเซอร์วสิ  
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รูปท่ี ข.4 ขั้นตอนการเปิดการใชง้านเซอร์วสิ 

หลงัจากท าการเปิดเซอร์วิส แลว้จะแสดงผลดงัรูป เซอร์วิสเปิดท างานสามารถเรียกใชข้อ้มูลจาก
หนา้เวบ็ได ้โดยสร้าง API ท่ีตวัเซอร์วสิเพื่อเป็นการเรียกใชข้อ้มูลชนิดต่างๆ 
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รูปท่ี ข.5 ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม Visual Studio Code 

เปิดโปรแกรม Visual Studio Code กดไปท่ี File แลว้เลือก Open Folder แลว้ท าการเลือก Folder  
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รูปท่ี ข.6 ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม Visual Studio Code 

หลงัจากเลือก Folder ท่ีตอ้งการจะแสดงผลดงัรูป หลงัจากนนั้นก็เร่ิมเขียน code  
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ภาคผนวก ค 
รูปขณะปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 
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รูปท่ี ค.1 ท าการตรวจสอบขอ้มูล 
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รูปท่ี ค.2 ขณะท าการกรอกขอ้มูล 
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รูปท่ี ค.3 ท าการสอบถามงานในการปฎิบติังาน 
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รูปท่ี ค.4 ขณะท าการกรอกขอ้มูล 
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