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บทคดัย่อ 
วิจยัน้ีจดัท ำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นให้กับคลงัสินคำ้ ที่

ด  ำเนินงำนและด ำเนินกำรจัดกำรสินค้ำ เช่น กำรตรวจรับสินค้ำ กำร
ตรวจสอบสินคำ้ในคลัง ตรวจสอบส่งสินคำ้ กำรตรวจสอบแหล่งที่มำ
ของสินคำ้  ใบส่งสินคำ้ และขอ้มูลต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรจดักำรสินคำ้
ทั้งหมดลว้นจดักำรดว้ยเคร่ืองมือ ซ่ึงท ำให้เกิดปัญหำควำมล่ำชำ้ เกิดควำม
ผดิพลำด ขอ้มูลสูญหำยบ่อย ขำดควำมแน่นอน โดยบนัทึกขอ้มูลต่ำง ๆ 
ลงระบบฐำนขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ ใชส้มำร์ทโฟนในกำรเก็บขอ้มูล และ
ใชเ้คร่ืองพิมพ์ในกำรออกรำยกำรสินคำ้ในคลงัเพื่อส่งสินคำ้ เพื่อควำม
สะดวกเร็วและลดควำมผดิพลำดต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินธุรกิจส่งผล 
ให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยกำรน ำเทคโนโลยีต่ำง 
ๆ ที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั เช่น HTML , PHP , MYSQL , JAVA SCRIPT , 
WEB APPLICATION และ บำร์โค๊ด มำประยุกตใ์ชเ้พื่อสร้ำงเป็นเวบ็และ
แอปพลิเคชนัตรวจสอบสินคำ้ในคลงั 

 
ค ำส ำคญั: คลงัสินคำ้, สมำร์ทโฟน, แอปพลิเคชนั, บำร์โค๊ด 
 

Abstract 
This research is designed to fix problems with the warehouse. Business 
and management products, such as the inspection of goods. Checking 
inventory Check Delivery To determine the source of the goods and the 
delivery of information related to product management are all managed 
with the tools. This causes delays Crash Often lost data The lack of 
certainty By recording the information into a computer database. Using 
smart phones to store data. And use of the inventory to shipment. To 
facilitate faster and reduce errors that occur in business results. 
Operations even more efficient. By adopting various technologies used 
today such as HTML, PHP, MYSQL, JAVA SCRIPT, WEB 
APPLICATION and bar code applications to the web and apps option 
to check inventory. 
 

Keywords:    Warehouses, Smartphone, Application, Barcode 

1. บทน า 
ในปัจจุบันกำรจดักำรสินคำ้คงคลังสินค้ำนั้ น ถือได้ว่ำเป็น

ส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นอย่ำงมำก ดว้ยเหตุที่ว่ำกำรจัดกำร
สินคำ้นั้นเป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำก สินคำ้ในคลงัมีเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงหำก
มีกำรจดักำรที่ไม่มีประสิทธิภำพจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่คลงัได ้เพื่อ
แกปั้ญหำที่เกิดขึ้นให้กบัคลงั ที่ด  ำเนินกำรเก่ียวกับสินคำ้ และด ำเนินกำร
ขนส่งสินค้ำ เช่น กำรตรวจรับสินค้ำ กำรตรวจสอบสินค้ำในคลัง 
ตรวจสอบส่งสินคำ้ กำรตรวจสอบแหล่งที่มำของสินคำ้  ใบส่งสินคำ้ และ
ขอ้มูลต่ำง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบสินคำ้ทั้งหมดลว้นจดักำรดว้ย
มือหรืออุปกรณ์ที่ใชล้  ำบำก ซ่ึงท ำให้เกิดปัญหำล่ำชำ้ เกิดควำมผิดพลำด 
ขอ้มูลสูญหำยบ่อย ขำดควำมแน่นอน เช่น กำรจดัเก็บขอ้มูล   ต่ำง ๆ โดย
จดบันทึกด้วยมือเปล่ำ ท  ำให้เกิดข้อผิดพลำดได้ง่ำย ดังนั้ นจึงมีควำม
ตอ้งกำรที่จะน ำระบบคอมพิวเตอร์และโทรศพัท์มือถือเขำ้มำประยุกต์ใช ้
เพื่อให้เกิดระบบกำรท ำงำนใหม่ขึ้นแทนระบบงำนเก่ำ โดยใช้ระบบ
ฐำนขอ้มูลเขำ้มำช่วยจดักำรในส่วนของกำรจดัเก็บขอ้มูลของลูกคำ้ สินคำ้ 
กำรส่ังสินคำ้ แหล่งที่มำของสินคำ้ จ  ำนวนสินคำ้คลงั พื้นที่จดัเก็บสินคำ้ 
กำรคน้หำสินคำ้ เป็นตน้ โดยเก็บบนัทึกขอ้มูลต่ำง ๆ ลงระบบฐำนขอ้มูล
ในคอมพิวเตอร์ ใช้โทรศัพท์ในกำรตรวจสอบสินค้ำในคลัง และใช้
เคร่ืองพิมพ์ในกำรออกใบส่ังสินค้ำ ให้แก่พนักงำน เพื่อควำมสะดวก
รวดเร็วและลดควำมผิดพลำดต่ำง ๆ ในกำรขนส่งสินค้ำที่ขึ้ นในกำร
จดักำรคลงั ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 สินค้าคงคลงั (Inventory) 

สินคำ้คงคลงั (Inventory) หมำยถึง วสัดุหรือสินคำ้ที่จดัเก็บไว้
เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้งำนในอนำคต วสัดุคงคลงัจะเกิดขึ้ นเม่ือ
ปริมำณกำรไหลเขำ้ของวสัดุมำกกวำ่อตัรำกำรระบำยออก วสัดุคงคลงัจะ
มีตั้งแต่ วตัถุดิบ (Raw Material) งำนระหวำ่งท ำ   (Work in Process) หรือ 
WIP และสินคำ้ส ำเร็จรูป (Fishing Goods) ซ่ึงสำมำรถจดัเก็บในหลำย
ลกัษณะและต่ำงสถำนที่ เช่น เรำอำจเก็บวตัถุดิบที่โกดงัของโรงงำนหรือ
มอบให้เป็นหน้ำที่ของผูข้ำยวตัถุดิบ เป็นตน้ โดยระบบจดักำรเก็บวสัดุคง
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คลงัจะมีมำตรฐำน และควำมซับซ้อนในระดบัที่มีควำมแตกต่ำงกันตำม
ลกัษณะของอุตสำหกรรมเทคโนโลยีและขนำดขององคก์ร 
 

2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบั บาร์โค้ด (Barcode) 
 บำร์โค้ด(barcode) หรือในภำษำไทยเรียกว่ำ “รหัสแท่ง” 
ประกอบด้วยเส้นมืด(มักจะเป็นสีด ำ) และเส้นสว่ำง(มกัเป็นสีขำว)วำง
เรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเลขและตวัอักษร ใช้เพื่ออ  ำนวย
ควำมสะดวกให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำมำรถอ่ำนรหัสขอ้มูลไดง้่ำยขึ้น โดย
ใชเ้คร่ืองอ่ำนบำร์โค้ด (Barcode Scanner) ซ่ึงจะท ำงำนไดร้วดเร็วและ
ช่วยลดควำมผดิพลำดในกำรคีย์ขอ้มูลไดม้ำก โดยหลกักำรแลว้บำร์โคด้
จะถูกอ่ำนดว้ยเคร่ืองสแกนเนอร์ บนัทึกขอ้มูลเขำ้ไปเก็บในคอมพิวเตอร์
โดยตรงไม่ตอ้งกดปุ่ มที่แท่นพิมพ์ ท  ำให้มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำร
ท ำงำนรวมถึงอ่ำนขอ้มูลไดอ้ย่ำงถูกตอ้งแม่นย  ำ เช่ือถือได ้และจะเห็นได้
ชัดเจนว่ำปัจจุบันระบบบำร์โค้ดเข้ำไปมีบทบำทในทุกส่วนของ
อุตสำหกรรมกำรคำ้ขำย และกำรบริกำร ที่ตอ้งใชก้ำรบริหำรจดักำรขอ้มูล
จำกฐำนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และปัจจุบันมีกระประยุกต์กำรใชง้ำน
บำร์โค้ดเขำ้กับกำรใชง้ำนของMobile Computer ซ่ึงสำมำรถพกพำได้
สะดวก เพื่อท ำกำรจดัเก็บแสดงผล ตรวจสอบ และประมวลในดำ้นอื่นๆ 
ไดด้ว้ย 
 

2.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบั Ionic Framework 
Ionic Framework คือเคร่ืองมือในกำรสร้ำง HTML , CSS และ 

JavaScript เพื่อใชใ้นกำรสร้ำง Mobile Application ซ่ึงสำมำรถใชง้ำนได้
ค่อนขำ้งง่ำย Ionic Framework เป็นเคร่ืองมือสร้ำงแอปมือถือที่สำมำรถ
สร้ำงทีเดียว สำมำรถใชง้ำนไดบ้นระบบปฏิบตัิกำร iOS, Android และ 
Windows ซ่ึงก็จะใชง้ำนร่วมกับ Framework ตวัอื่น ๆ ได้ คือ Angular 
และ Apache Cordova ในตอนสุดทำ้ยเพื่อให้ทั้งแอปที่เขียนมำใชไ้ดก้ับ
ทุกระบบปฏิบติักำรนั้นเอง 

 

2.4 ทฤษฏทีีเ่กีย่วกบั Firebase 
Firebase Cloud Firestore ซ่ึงเป็นบริกำรในส่วนของ Database 

ที่ใชร้ะบบฐำนของขอ้มูลแบบ NoSQL ที่เป็นแบบ Document Database 
และเป็นกำรน ำเอำข้อดีต่ำงๆของบริกำรด้ำนฐำนข้อมูลรุ่นพี่อย่ำง 
Realtime Database มำปรับปรุงพฒันำต่อและเพิ่มควำมสำมำรถขึ้นไป
มำกขึ้น  โดยโครงสร้ำงจะเป็นแบบ NoSQL ที่เรำสำมำรถจดัเก็บขอ้มูล
ในรูปแบบ Document ที่จะผูก Fields กับ Values เข้ำด้วยกัน ซ่ึง 
Document ก็จะถูกจดัเก็บใน Collections อีกทีนึง ซ่ึงเรำจะสำมำรถสร้ำง 
Querie From ไปจดักำรเอำขอ้มูลที่ตอ้งกำรไดใ้นแต่ละ Document โดย
ในบริกำร Cloud Firestore สำมำรถระบุชนิดของขอ้มูลไดด้ว้ย ไม่ว่ำจะ

เป็น ขอ้ควำม, ตวัเลขและในส่วนของขอ้มูลที่มีควำมซับซ้อนมีกำรซ้อน
กนัของขอ้มูลมำกๆ 

 

2.5 ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบั ภาษาHTML 
HTML คือ ภำษำหลกัที่ใชใ้นกำรเขียนเวบ็เพจ โดยใช ้Tag ใน

กำรก ำหนดกำรแสดงผล HTML ย่อมำจำกค ำว่ำ Hypertext Markup 
Language โดย Hypertext หมำยถึง ข้อควำมที่เ ช่ือมต่อกันผ่ำนลิงค ์
(Hyperlink) Markup language หมำยถึงภำษำที่ใช ้Tag ในกำรก ำหนดกำร
แสดงผลส่ิงต่ำงๆ ที่แสดงอยู่บนเวบ็เพจ ดงันั้ น HTML จึงหมำยถึง ภำษำ
ที่ใช้ Tag ในกำรก ำหนดกำรแสดงผล  เวบ็เพจที่ต่ำงก็เช่ือมถึงกันใน 
Hyperspace ผ่ำน Hyperlink นั่นเอง  ปัจจุบนัมีกำรพัฒนำและก ำหนด 
มำตรฐำนโดยองคก์ร World Wide Web Consortium (W3C) 

 

2.6 ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบั Angular 
Angular คือ หน่ึงใน Front-end framework ที่ไดรั้บควำมนิยม

สูงที่สุดในปัจจุบนั พฒันำโดย Google เพื่อน ำมำใชใ้นกำรสร้ำงโปรเจค
แบบ SPA (Single Page Application)  
 

2.7 ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบั Cascading Style Sheets (CSS) 
CSS ย่อมำจำก Cascading Style Sheets   เป็นภำษำที่มีรูปแบบ

กำรเขียน Syntax ที่เฉพำะ และถูกก ำหนดมำตรฐำนโดย W3C (World 
Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML    ใชส้ ำหรับ
ตกแต่งเอกสำร HTML/ XHTML ให้มีหน้ำตำ สีสัน ตวัอกัษร เส้นขอบ 
พื้นหลงั ระยะห่ำง ฯลฯ อย่ำงที่เรำต้องกำร ดว้ยกำรก ำหนดคุณสมบัติ
ให้กบั Element ต่ำงๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, <h1> เป็นตน้ 
 

2.8 ทฤษฏทีีเ่กีย่วกบั Visual Studio Code 

Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code 
Editor ที่ใชใ้นกำรแก้ไขและปรับแต่งโคด้ จำกค่ำยไมโครซอฟท์ มีกำร
พฒันำออกมำในรูปแบบของ OpenSource 

 

3. การออกแบบ 
3.1 กำรวเิครำะห์ควำมตอ้งกำรของระบบ 

โครงงำนน้ีน ำเสนอ ระบบจัดกำรสินค้ำในคลัง เป็นกำร
ตรวจเชค็สินคำ้ที่น ำเขำ้-ออกจำกคลงัสินคำ้ เพื่อเพิ่มควำมถูกตอ้งในกำร
ตรวจสอบ และลดระยะเวลำในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
ขั้นตอนกำรท ำงำนท ำกำรเชค็สินคำ้ที่น ำเขำ้มำโดยกำรสแกนบำร์โคด๊แลว้
ขอ้มูลจะขึ้นไปโชวผ์ำ่นเวบ็ไซตข์องระบบ เม่ือมีออเดอร์ที่ลูกคำ้ส่ังซ้ือ 
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สินค้ำเข้ำพนักงำนจะท ำกำรปร้ินใบส่งสินค้ำไปให้เจ้ำหน้ำที่ส่งออก
สินคำ้เพื่อน ำไปส่งลูกคำ้ 
 

 
รูปที่ 1 รูปแบบโครงสร้ำงกำรท ำงำนโดยรวม 

 

3.2 Activing Diagram  
 

 

 
รูปที ่2 Activing Diagram กำรท ำงำนของระบบของแอปพลิเคชนั 

 

 
รูปที่ 3 Activing Diagram กำรท ำงำนของระบบของเวบ็เบำวเ์ซอร์ 

 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 หน้ำจอกำรเขำ้สู่ระบบของแอปพลิเคชนัและหน้ำเมนูหลกั 
 

    
รูปที ่4 หน้ำจอ log in และหน้ำจอเมนูหลกั 

 

4.2 จำกกำรท ำกำรทดสอบกำรตรวจสอบสินคำ้น ำเขำ้ สินคำ้น ำออก 
และสินคำ้ในคลงั โดยผำ่นสแกนบำร์โค๊ดในสมำร์ทโฟน 

    
รูปที ่5 หน้ำจอกำรแสดงบำร์โค๊ด 

 

4.3 หลงัจำกที่แสกนสินคำ้น ำเขำ้-ออก เรำยงัสำมำรถกลบัมำเช็ค
สินคำ้ไดว้ำ่เขำ้-ออกวนัไหนหรือเขำ้-ออกก่ีช้ิน 

    
รูปที ่6 หน้ำจอแสดงขอ้มูลของสินคำ้น ำเขำ้-ออก 
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4.4 จำกกำรท ำกำรทดสอบกำรตรวจสอบสินคำ้น ำเขำ้ สินคำ้น ำออก 
และสินคำ้ในคลงั โดยผำ่นบำร์โค๊ดในสมำร์ทโฟน เพื่อแสดงผ่ำนผลหน้ำ
เวบ็ออกมำเป็นดงัรูปที่ 7 

 
 

 
รูปที่ 7 หน้ำเวบ็แสดงผลของระบบคลงัสินคำ้ 

 

4.5 จำกกำรท ำกำรทดสอบกำรตรวจสอบแหล่งข้อสินคำ้น ำเข้ำ 
สินคำ้น ำออก โดยผำ่นบำร์โคด้ในสมำร์ทโฟน เพื่อแสดงผำ่นผลหน้ำเวบ็
ออกมำเป็นดงัรูปที่ 8 

 

 
รูปที่ 8 หน้ำเวบ็แสดงผลแหล่งที่มำของสินคำ้ 

 
4.6 จำกกำรท ำกำรทดสอบกำรตรวจสอบขอ้มูลต่ำง ๆ โดยผ่ำนบำร์

โค๊ดในสมำร์ทโฟน เพื่อแสดงผำ่นผลหน้ำเวบ็ออกมำเป็นดงัรูปที ่9 
 

 

5. สรุป 
เวบ็และแอปพลิเคชนัระบบกำรจดักำรสินคำ้ในคลงั สำมำรถ

ท ำกำรตรวจรับสินคำ้ กำรตรวจสอบสินคำ้ในคลงั ตรวจสอบส่งสินค้ำ 
กำรตรวจสอบแหล่งที่มำของสินคำ้  ใบส่งสินคำ้ และขอ้มูลต่ำง ๆ  ที่
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบสินคำ้ หลงัจำกที่ไดศึ้กษำและท ำลงมือปฏิบตัิ 
เว็บและแอปพลิ เคชันระบบกำรจัดกำรสินค้ำในคลัง  ได้บรรลุ
วตัถุประสงค์เพื่อสอดคล้องกับควำมมุ่งหมำย รวดเร็วแม่นย  ำ และเพิ่ม
ควำมสะดวกสบำยให้แก่พนักงำนในคลัง กำรทดสอบกำรใช้งำนมี
ผลสรุปออกมำดังน้ี  สำมำรถตรวจสอบสินค้ำในคลังทั้ งหมด หำก
บำร์โค้ดในสมำร์ทโฟนรับค่ำรำยกำรสินค้ำถูกต้อง ข้อมูลทั้งหมดจะ
แสดงผลหน้ำเวบ็ พนักงำนระบบสำมำรถตรวจสอบขอ้มูลในคลงัทั้งหมด 
และจกักำรระบบในคลงั 
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รูปที่ 9 หน้ำเวบ็แสดงผลขอ้มูลลูกคำ้ 
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