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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  OpenOffice.Org 

OpenOffice.Org เปนซอฟตแวรบริหารจัดการงานสํานักงานในกลุม Open Source รุนใหม
ลาสุดท่ีมีการปรับเปล่ียนโฉมหนา และการใชงานใหคลายคลึงกับซอฟตแวรออฟฟศท่ีเปนท่ีนิยม 
ท้ังยังสามารถแลกเปล่ียนเอกสารกับไมโครซอฟทออฟฟศไดดวย ฟงกชันการทํางานของชุด
โปรแกรมนี้ประกอบดวย  

 
 OpenOffice.Org Writer โปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอรท่ีมีความสามารถครบถวน เหมาะ

สําหรับการสรางเอกสารระดบัมืออาชีพ รายงาน จดหมายขาว หรือโบรชัวร Writer มี
ความสามารถในการจดัการ style ไดอยางสะดวก ทําใหการจดัรูปแบบเอกสารเปน
เร่ืองงาย  

 OpenOffice.Org Calc มีความสามารถทางดานสเปรดชีตครบถวน สามารถใชเปน
เคร่ืองมือในการคํานวณ วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลดวยเคร่ืองมือสรางชารต
สองและสามมิติ Calc มีฟงกชันทางธุรกจิ สถิติ และวทิยาศาสตรครบถวน พรอมท้ัง
ความสามารถในการทํา pivot table  

 OpenOffice.Org Impress เคร่ืองมือสรางพรีเซนเทชันท่ีสมบูรณ สามารถใช effect และ 
animation เพื่อสรางสไลดมัลติมีเดียที่นําเสนอขอมูลของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถวาดไดอะแกรมและรูปภาพประกอบไดภายใน Impress เลย  

 OpenOffice.Org Draw เคร่ืองมือวาดภาพที่รองรับท้ังเวกเตอรและบิตแมป สามารถใช
สรางไดตั้งแตไดอะแกรมงาย ๆ ไปจนถึงรูปท่ีประกอบดวยวัตถุ 3 มิติ หรือ special 
effect เหมาะสําหรับวาดภาพเปนสวนประกอบในเอกสารหรือพรีเซนเทชัน Draw มี 
connector ท่ีใชเช่ือมวัตถุเขาดวยกันเพื่อใหสามารถเคล่ือนวัตถุโดยท่ียังรักษาเสน 
ระหวางกัน ทําใหงานวาดไดอะแกรมท่ีซับซอนเปนเร่ืองท่ีงายดาย  
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 OpenOffice.Org Base เปนเคร่ืองมือจัดการงานฐานขอมูล (Database) ท่ีทําใหสามารถ
สรางและจัดการระบบฐานขอมูลไดอยางงายดาย สามารถเขาถึงและวิเคราะหขอมูล
จํานวนมาก สรางรายงานท่ีซับซอน หรือทําจดหมายเวยีนจากฐานขอมูลลูกคา สามารถ
สรางฐานขอมูลภายใน OpenOffice.Org หรือเช่ือมตอกบัฐานขอมูลภายนอกท้ังท่ีเปน
โอเพนซอรสและเชิงพาณิชยเชน dBase, MySQL หรือดาตาเบสตัวอ่ืนๆ โดยผานทาง 
ODBC และ JDBC  

 นอกจากฟงกชันการทํางานเบ้ืองตนดังกลาว โปรแกรมยงัมีจุดเดนหลายดาน ดังนี้  
 เอกสาร OpenOffice.Org เปนฟอรแมตมาตรฐานเปดแฟมเอกสาร XML ท่ีเปน

มาตรฐานเปดท่ีเช่ือวา OASIS OpenDocument ซ่ึงไมข้ึนกับบริษัทหรือโปรแกรมใด 
ทําใหม่ันใจไดวา ขอมูลจะยังอยูและเขาถึงได (ดวยโปรแกรมอ่ืนๆ เชน KOffice) แมวา
จะไมมี OpenOffice.Org ตอไปแลวกต็าม  

 เนื่องจากราคาที่สูงของชุดออฟฟศเชิงพาณิชย ทําใหการตัดสินใจเปล่ียนมาใช 
OpenOffice.Org เพียงตัวเดียว จะเปนการตัดสินใจท่ีประหยัดคาซอฟตแวรไดมากท่ีสุด 
ท้ังสําหรับการใชงานสวนบุคคล และเปนทวีคูณสําหรับการใชงานในองคกร ทําให
องคกรขนาดใหญนิยมหันมาใช OpenOffice.Org กันมากข้ึนเร่ือยๆ  

 โปรแกรม OpenOffice.Org สามารถเปดแฟมเอกสารจาก Microsoft Office ไดทันท ี
 
2.2  ภาษาจาวา (JAVA) 

จาวา (Java) คืออะไร ถาเราดูความหมายของคําวา จาวา จะมีความหมายหลายอยาง ไดแก 
 ภาษาจาวาท่ีใชเขียนโปรแกรมจาวา  
 Java platform ท่ีใชในการรันโปรแกรมจาวา  
 เคร่ืองดื่มกาแฟ (แสลงในภาษาอังกฤษ) นี่เปนเหตุผลวาทําไมเรามักเห็นปกหนังสือจา

วามีแกวกาแฟอยูเสมอ  
 เกาะชวาในประเทศอินโดนิเซีย (เกาะชวา จะเขียนในภาษาอังกฤษเปน Java)  

 
ความหมายท่ีเราคุนเคยก็คงจะเปนภาษาจาวาและ Java platform ท่ีรันโปรแกรมจาวา แต

ถาเรามองจาวาในมุมกวาง จาวาจะเปน technology ท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรมแบบตาง ๆ ซ่ึง
ไดแก Application, Applet, Web application (Servlet & JSP), EJB, และ midlet โดยโปรแกรม
เหลานี้จะมีลักษณะพิเศษท่ีตางจากโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนในภาษาอ่ืน อยาง C หรือ C++ คือสามารถ
ทํางานไดหลาย platform* (อยางเชน Windows, Solaris, Linux) โดยไมจําเปนตองเขียนใหม หรือ 
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compile ใหม ทําใหเราสามารถใชโปรแกรมเดิมท่ีเคยพัฒนามาแลวบน platform หนึ่งไปใชงานบน 
platform อ่ืน ๆ ไดโดยงาย ซ่ึงชวยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการท่ีจะทําใหโปรแกรมหน่ึง
ทํางานไดมากกวาหนึ่ง platform  ตัวอยางเชน ถาเราเขียนโปรแกรมจาวาข้ึนมาบน Windows  
โปรแกรมท่ีเราเขียนข้ึนนี้ก็สามารถที่จะทํางานบน Solaris, Linux หรือ Mac ไดโดยไมตองแกไข
อะไรเลย ไมตอง compile ใหม เราสามารถนํา class files ของโปรแกรมท่ีเราเขียนข้ึนไปใชงานบน 
platform อ่ืน ๆ ไดทันท ี

 
เทคโนโลยีจาวา มีองคประกอบหลักท่ีสําคัญสองอยาง ท่ีทําใหโปรแกรมจาวาสามารถ

ทํางานไดมากกวาหนึ่ง Platform คือ 
 ภาษาจาวา ซ่ึงเปนภาษาแบบวัตถุท่ีใชในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมจาวา  
 Java platform คือ platform หรือสภาพแวดลอมท่ีใชในการรันโปรแกรมจาวา 

โปรแกรมจาวาจะทํางานบน Java platform เทานั้น  Java platform จะประกอบไปดวย
สองอยาง คือ Java VM (JVM) และ runtime library  โปรแกรมจาวาที่เราเขียนข้ึนจะ
ทํางานบน platform ใดก็ไดท่ีมี Java platform ทํางานอยู 

ขอดีของภาษาจาวา มีดังนี ้
 โปรแกรมจาวาท่ีเขียนข้ึนสามารถทํางานไดหลาย platform โดยไมจําเปนตองแกไข

หรือ compile ใหม ทําใหชวยลดคาใชจายและเวลาท่ีตองเสียไปในการ port หรือทําให
โปรแกรมใชงานไดหลาย platform  

 ภาษาจาวาเปนภาษาเชิงวัตถุ ซ่ึงเหมาะสําหรับพัฒนาระบบท่ีมีความซับซอน การ
พัฒนาโปรแกรมแบบวัตถุจะชวยใหเราสามารถใชคําหรือช่ือ ตาง ๆ ท่ีมีอยูใน
ระบบงานนั้นมาใชในการออกแบบโปรแกรมได ทําใหเขาใจไดงายข้ึน  

 ภาษาจาวามีความซับซอนนอยกวาภาษา C++ ทําใหใชงานไดงายกวาและลดความ
ผิดพลาดไดมากข้ึน  

 ภาษาจาวามีการตรวจสอบขอผิดพลาดท้ังตอน compile time และ runtime ทําใหลด
ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในโปรแกรม และชวยให debug โปรแกรมไดงาย  

 ภาษาจาวาถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสูงต้ังแตแรก ทําใหโปรแกรมท่ีเขียนข้ึน
ดวยจาวามีความปลอดภัยมากกวาโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนดวยภาษาอ่ืน  

 มี IDE, application server, และ library ตาง ๆ มากมายสําหรับจาวาที่เราสามารถใช
งานไดโดยไมตองเสียคาใชจาย ทําใหเราสามารถลดคาใชจายท่ีตองเสียไปกับการซ้ือ 
tool และ s/w ตาง ๆ 
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ขอเสียของภาษาจาวามีดังนี ้
 ทํางานไดชากวา native code (โปรแกรมท่ี compile ใหอยูในรูปของภาษาเคร่ือง) หรือ

โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนดวยภาษาอ่ืน อยางเชน C หรือ C++ ท้ังนี้ก็เพราะวาโปรแกรมท่ี
เขียนข้ึนดวยภาษาจาวาจะถูกแปลงเปนภาษากลางกอน แลวเม่ือโปรแกรมทํางานคําส่ัง
ของภาษากลางน้ีจะถูกเปล่ียนเปนภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง ทีละคําส่ัง (หรือกลุมของ
คําส่ัง) ณ runtime ทําใหทํางานชากวา native code ซ่ึงอยูในรูปของภาษาเคร่ืองแลว
ตั้งแต compile  โปรแกรมท่ีตองการความเร็วในการทํางานจึงไมนยิมเขียนดวยจาวา  

 tool ท่ีมีในการใชพัฒนาโปรแกรมจาวามักไมคอยเกง ทําใหหลายอยางโปรแกรมเมอร
จะตองเปนคนทําเอง ทําใหตองเสียเวลาทาํงานในสวนท่ี tool ทําไมได ถาเราดู tool 
ของ MS จะใชงานไดงายกวา และพัฒนาไดเร็วกวา (แตเราตองซ้ือ tool ของ MS และก็
ตองรันบน platform ของ MS) 

 Windows platform จะหมายถึงสภาพแวดลอมท่ีโปรแกรมทํางานบนระบบปฏิบัติการ 
Windows ซ่ึงทํางานโดยใช CPU x86 ของ Intel  

 Linux platform จะหมายถึงสภาพแวดลอมท่ีโปรแกรมทํางานบนระบบปฏิบัติการ 
Linux ซ่ึงทํางานโดยใช CPU ตระกูล x86 ของ Intel   

 Solaris/SPARC platform จะหมายถึงสภาพแวดลอมท่ีโปรแกรมทํางานบน
ระบบปฏิบัติการ Solaris ซ่ึงทํางานโดยใช CPU SPARC  

 Solaris/x86 platform จะหมายถึงสภาพแวดลอมท่ีโปรแกรมทํางานบน
ระบบปฏิบัติการ Solaris ซ่ึงทํางานโดยใช CPU ตระกูล x86 ของ Intel 

 
2.3  ODFDOM The OpenDocument API 

ODFDOM คือ ไลบราลีท่ีใชในการจัดการเอกสารท่ีอยูในรูปแบบของ OpenDocument 
Format (ODF) ซ่ึงก็คือไฟลเอกสารท่ีถูกสรางข้ึนโดยใชโปรแกรมในกลุมของ Open Office .Org ให
งายตอการสราง การเขาถึงและการจัดการไฟลเอกสารท่ีอยูในรูปแบบ ODF โดยท่ีผูพัฒนาระบบไม
จําเปนตองมีความรูเกีย่วกับ ODF ในเชิงลึกมากนัก ซ่ึง ODFDOM ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหเปน 
API (Application Programming Interface) ท่ีสามารถใชงานรวมกับภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุได
หลายภาษา สําหรับในปจจุบัน ODFDOM ไดถูกพัฒนาข้ึนโดยใชภาษาจาวา 
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2.3.1  ภาพรวมของ ODFDOM Project 
ODFDOM เปนโครงการท่ีมีเปาหมายเพื่อพัฒนา API ท่ีชวยใหงายตอการอาน-เขียน และ

มีความสามารถในการจัดการเอกสารตาง ๆ ท่ีอยูในรูปแบบ OpenDocument Format (ODFDOM) 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาย ODFDOM ไดถูกออกแบบโครงสรางไวเปนอยางดีโดยแบงการ
เขาถึงขอมูลออกเปน 2 Layers คือ ODF Package Layer และ ODF XML Layer 

 
2.3.2  The ODFDOM Layers  

แบงการเขาถึงขอมูลออกเปน 2 Layers คือ ODF Package Layer และ ODF XML Layer 
 

 
ภาพ 2.1  ODFDOM Layers 

 
2.3.2.1  ODF Package Layer : 

เปนสวนของการจัดเก็บทรัพยากรทั้งหมดของเอกสาร ODF โดยท้ังหมดจะถูก
บีบอัดใหอยูใน Package เดียวกัน เชน ไฟล XML และ ไฟลรูปภาพ เปนตน เพื่อให
ผูใชงานเอกสารเปนขอมูลเปนเพียงไฟลเดียว ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีนําเขามาใหในการบีบอัด
ขอมูลนั้นประกอบไปดวย ZIP Package Handling, W3C Encryption, W3C signature 
และ W3C metadata ยกตัวอยางเชน ภายใน Package ของเอกสาร ODF text document 
“myVacation.odt”  จะตองประกอบไปดวยไฟลดังตอไปนี้ 
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ภาพ 2.2  แสดงการเก็บทรัพยาการภายใต ODF Package Layer 
 

2.3.2.2  ODF XML Layer : 
เปนสวนท่ีจัดเก็บคุณสมบัตขิองเอกสารและขอมูลท่ีอยูภายในเอกสาร เชน 

ตาราง รูปแบบรูปภาพ รูปแบบอักษร เปนตน ซ่ึงคุณสมบัติของเอกสารทั้งหมดจะถูกเก็บ
อยูในรูปแบบของเอกสาร XML โดย ODF XML Layer จะประกอบไปดวย API  2 สวน 
ดังนี ้

 ODF DOM API เปน API ท่ีใชในการเขาถึง XML โดยจะสามารถเขาถึง
โครงสรางของ ODF ไดในทุก ๆ สวน ดวยความสามารถของ API นี้แลวจะทําใหงายตอ
การจัดการคุณสมบัติของโหนดแตละโหนด ซ่ึงการเขาถึงโครงสรางของ XML นั้นจะนํา 
API มาตรฐานของ W3C มาใชในสวนนี้ หากจะพูดโดยสรุปแลวก็คือ ODF DOM API ก็
คือการอานเขียนโครงการสราง XML นั่นเอง 
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ภาพ 2.3  ตัวอยางการเก็บขอมูลท่ีเปนตาราง ในรูปแบบของ ODF XML 
 

 
 

ภาพ 2.4  แสดงโครงสราง XML ของ ODF DOM ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน W3C 
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 ODF Document API เปน API สวนท่ีนักพัฒนาโปรแกรมสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาระบบไดงายข้ึน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ ODF XML จะถูกซอน
ไปจาก API นี้ ขอยกตวัอยางการเขาถึงเอกสารประเภท Spreadsheet หากตองการแกไข
ขอมูลใน Cell อาจใชวิธีการเขียนคําส่ัง ผาน ODF Document API ดังนี้ Add ‘Hello 
World’ To a Spreadsheet Cell Positioned A ‘B2’ เม่ือเราส่ังงานผาน ODF Document 
API ไปแลว API ตัวนีจ้ะทําการติดตอส่ือสารกับ ODF XML API เพื่อท่ีจะทําการ 
เปล่ียนแปลงแกไข XML ตามคําส่ัง เพื่อใหสามารถแสดงผลเอกสารตามตองการได 

 

 
ภาพ 2.5  แสดงตัวอยางการสรางเอกสาร Open Office Writer ผาน ODF Document API 

 
2.4  JCO Connection 

JCO Connection หรือ SAP JAVA Connector คือ ซอฟตแวรตวักลาง (Middleware) ท่ีใช
ในการส่ือสารกันระหวางระบบ SAP กับ โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนโดยใชภาษา JAVA 

การส่ือสารกันระหวาง JAVA และ SAP Server จะประกอบดวย 2 ประเภทคือ 
1) Inbound Calls (JAVA Calls ABAP) คือ การใชภาษาจาวาส่ังใหโปรแกรมบน SAP ท่ี

พัฒนาโดยใชภาษา ABAP ทํางานตามคําส่ัง 
2) Outbound Calls (ABAP Calls JAVA) คือ การใชเขียนโปรแกรมภาษา ABAP ส่ังให

โปรแกรมภายนอกท่ีพัมนาโดยใชภาษาจาวาทํางานตามตําส่ัง 
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JCO จะประกอบดวยไฟลท่ีมีนามสกุล .dll จํานวน 2 ไฟล ซ่ึงท้ังสองไฟลนี้จะใชในการ
เรียกใช RFC (Remote Function Call: โปรแกรมหรือฟงกช่ันท่ีเขียนไวใน SAP เพื่อใหระบบอ่ืน ๆ 
สามารถเรียกใชงานได) ใน SAP เพื่อใหระบบทํางานตามคําส่ังในโปรแกรมท่ีเขียนไวท่ีระบบ SAP 
 

 
ภาพ 2.6  การติดตอส่ือสารระหวาง Java Application กับ SAP System โดยใช JCO 

 
จากภาพท่ี 2.6 จะแสดงใหเห็นถึงการส่ือสารกันระหวา JAVA และ SAP ผาน SAP JCO 

โดยเร่ิมจากการที่ JAVA สงชุดคําสงผานทาง SAP JCO โดยจะมี ซอฟตแวรตัวกลาง (Middleware 
Interface) เพื่อแปลคําส่ัง JAVA แลวสงตอไปท่ี RFC Middleware เพื่อ แปลงคําสงใหอยูในรูปแบบ
ของภาษา  ABAP จากน้ัน จะมี JNI Layer ซ่ึงเปนตัวแปล ABAP ใหเปน JAVA มาตรฐาน (Native 
Java) เพื่อไปเรียกใช  RFC (RFC ถูกสรางข้ึนโดยมีพื้นฐานจากภาษาจาวาเชนกัน) จาก RFC Library 
ของ SAP จากนั้น SAP จะทําการสงผลลัพธหรือชุดคําส่ัง กลับไปยัง JAVA Application โดยใช
กระบวนการในทิศทางเดียวกัน 
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2.5  ความเปนมา เอสเอพี (SAP) 
ปญหาสําคัญในแงธุรกิจก็คือ ประเภทธุรกิจท่ีทําอยูไมมีโซลูชันของธุรกิจ ดังนั้น SAP จึง

เกิดข้ึนโดยมีพื้นฐานจากความรูรอบดานในกระบวนการซ่ึงสามารถผลักดันธุรกิจได ไมวาจะทํา
ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดใหญ 

 
SAP กอต้ังท่ีประเทศเยอรมันนี เม่ือป 1972 สํานักงานใหญตั้งอยูท่ี Walldorf, Germany 

โดยการรวมตวักันของอดตีพนักงานบริษทั IBM และเจริญเติบโตจนกลายเปนบริษทั software ท่ี
ใหญเปนอันดบั 5 ของโลก มีบริษัทท่ีมีการใช SAP มากกวา 6,000 บริษัท ใชมากกวา 50 ประเทศ 
ใชมากกวา 9,000 site มีสวนแบงในตลาด client/server software กวา 31% มีผูใชเพิ่ม 50% ตอป มี
ยอดขาย SAP R/3 เพิ่มข้ึน 70% ตอป เปาหมายธุรกิจในเร่ิมแรก เนนลูกคาท่ีเปนธุรกิจขนาดใหญ 
(Enterprise-scale) แตในปจจุบันไดขยายธุรกิจไปที่ลูกคาขนาดเล็กและขนาดกลาง ในป. 1989 SAP 
ไดตั้งสํานักงานใหญประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกท่ีประเทศสิงคโปรเพื่อเปนการรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจในเอเซียใตและประเทศยานแปซิฟก ตอมาไดขยายสาขาในภูมิภาคนี้ใน 
ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนิเซีย มาเลเซีย นวิซีแลนด ฟลิปปนส และประเทศไทย ลูกคาท่ีสําคัญของ 
SAP ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกคือ Singtel, Tata Group of Companies, Siam Cement, Telom 
Asia, PT Astra, San Miguel, Uniliver, FAW-Volkswagen, Sony Computer Entertainment, 7-
Eleven Stores, General Motors, Novartis  

 
วิวัฒนาการทางดานระบบ SAP มีการสรางระบบงานทางดาน Financial Accounting ท่ีเปน

ลักษณะ Real-time และ Integrated Software ตอมา SAP ไดมีการพัฒนาระบบงานเพ่ิมทางดาน 
Material Management, Purchasing, Inventory Management และ Invoice Verification ในป 1997 
ไดเปล่ียนมาใชช่ือบริษัทเปน System, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung (System 
Applications, Products in data Processing)และไดยายสํานักงานใหญไปท่ีเมือง Walldorf จากนั้น 
SAP ไดพัฒนาระบบงานเพ่ิมข้ึน เชน Assets Accounting Production Planning เปนตน ป 1978 SAP 
ไดเสนอระบบงานท่ีเปน Enterprise wide Solution ท่ีช่ือวา SAP/R2 ซ่ึงทํางานอยูบนระบบ 
Mainframe พรอมกับเพิ่มระบบงานทางดาน Cost Accounting ป 1992 SAP ไดเสนอระบบงานท่ี
ทํางานภายใต Environment ท่ีเปน 3 Tier Client/Server บนระบบ UNIX ท่ีช่ือวา SAP R/3 ป 2006 
SAP สราง Application ในรูปแบบของ Web base ใชช่ือวา SAP ECC มีการขยายระบบงาน 
(Module) เพื่อคลอบคลุมงานดานตาง ๆ และยังมีการพฒันาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  
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ความสามารถในการทํางานของ SAP ถูกออกแบบมาใหรองรับการดําเนินงานของธุรกิจ 
หรือหนวยงาน ดวยคุณสมบัติท่ี หลากหลาย งายตอการใชงาน การทํางานหลัก ๆ ไดแก การจัดทํา
ระบบ Business Intelligence สามารถทํางานกับขอมูลในระบบ SAP และระบบอื่น การจัดทําเหมือง
ขอมูล (Data mining) การจัดทําคลังขอมูล (Data Warehouse) การบริหารความสัมพันธลูกคา 
(Customer Relationship Management: CRM) การทํา Integration Business Planning แลวสงตอ
ขอมูลไปในระบบ ERP ซ่ึงสามารถดูผล ผานทางโปรแกรม Web browser หรือ Excel ได การทํา 
Strategic Management, Balance Score Card การติดตามและประเมินผล การดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 
(KPI) การวิเคราะหแนวโนม การวิเคราะหสถานภาพปจจุบัน อดีตและ อนาคตขององคกร การออก
รายงาน (Report) ในรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุนการดาํเนินงานในทุกระดับ ขององคกร รายงาน
ดังกลาวสามารถสงตอไปยังผูใชงานโดยผานทาง E-mail หรือ SMS สามารถออกแบบซอฟตแวร
ประยุกตซ่ึงทํางานผานเว็บไซต (Web Application Design) มีแมแบบ (Template) ของ Module ตาง 
ๆ ท่ีเปน Best Practice จํานวนมากเพ่ือ อํานวยความสะดวกแกผูใชงานซอฟตแวร การบริหาร
ทรัพยากรตาง ๆ ภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสรางระบบการทํางานของ
ซอฟตแวรในองคกรแบบ Portal  

 

 
 

ภาพ 2.7  module หลักของระบบ SAP 
 

ระบบ SAP ประกอบดวยหลาย Module เนนไปที่ ERP เปนหลัก SAP มีการพัฒนามาอยาง
ตอเนื่องจึงมีหลายรุน อาทิเชน SAP R/2, SAP R/3 เปนตน ในการคนควานีเ้ราจะใชรุน SAP 
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ECC6.0 เปนเคร่ืองมือ Module SAP ท่ีเปนท่ีรูจักกนัคือ SD (Sales and Distribution) เปนโปรแกรม
เกี่ยวกับการบันทึกการขาย และใหบริการ MM (Materials Management) เปนโปรแกรมท่ีเกีย่วของ
กับการควบคุมสินคาคงคลัง การส่ังซ้ือสินคา PP (Production Planning) เปนโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ
กับการผลิตและวางแผน FI (Financial Accounting) เปนโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับการบันทึกตัวเลข
ทางบัญชี การทํางบประมาณ รายงานทางการเงินตาง ๆ CO (Controlling) เปนโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ
กับรายงานตาง ๆ ในการดําเนินงาน ขอมูลเพื่อการวิเคราะห 

ตามรายงาน มีการติดต้ัง SAP มากกวา 91,500 ชุดในมากกวา 28,000 บริษัท. คนมากกวา 
12 ลานคนในมากกวา 120 ประเทศ ใชผลิตภัณฑของ SAP (ท่ีมา hhtp://www.thaisap.com) 

 
2.6  SAP Netweaver 

SAP Netweaver เปนเทคโนโลยีแพลตฟอรมแบบเปดท่ีสามารถทํางานแบบบูรณาการรวม
โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนโดยแพลตฟอรมอ่ืน ๆ ไดหลากหลายท่ีจะเขามาชวยลดตนทุนรวมขององคกร
ตาง ๆ ท่ีตองการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร ซ่ึง SAP Netweaver เปน
เทคโนโลยีหนึง่ท่ีรวมอยูใน Package ของ mySAP Business Suit , SAP Collaborative Cross 
Application (SAP xApps) และสามารถทํางานรวมกับซอฟตแวรสําหรับธุรกิจอ่ืน ๆ ของ SAP 

SAP Netweaver ถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อทํางานรวมกับระบบอ่ืน ๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ขอดีของ Netweaver มีอยูหลายประการ ยกตัวอยางเชน  

 สามารถพัฒนาโปแกรมไดหลายภาษา เชน ABAP JAVA Microsoft.Net (C#.Net 
VB.net) 

 มี Enterprise Portal ท่ีสมบูรณแบบ 
 สนนับสนุน Knowledge Management และ Collaboration สําหรับใชงานบน 

Enterprise Portal 
 มีโมดูล Master Data Management (MDM) สําหรับจัดการขอมูลมาสเตอร 
 มีโมดูล Exchange Infrastructure (XI) สําหรับการ Integrate ขอมูลกับระบบอ่ืน

โดยเฉพาะ 
ความสามารถของ NetWeaver ไมใชเพียงเทานี้ แตโดยหลักการแลว NetWeaver จะเนน

อยูในตลาดท่ีเรียกวา Service-Oriented Architecture หรือ SOA ท่ีเปนแนวโนมใหมของธุรกิจใน
ปจจุบัน บริษทัหลายแหงเร่ิมพัฒนาผลิตภณัฑท่ีทํางานบน NetWeaver มากข้ึน ผลิตภัณฑเหลานีจ้ะ
ไดช่ือวา Powered by SAP NetWeaver 
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Layers of SAP Netweaver ประกอบไปดวย 
 People Integration คือการบูรณาการคน เพื่อใหผูใชงานระบบสามารถทํางานกับระบบ

หลาย ๆ ระบบ ภายใตสภาพแวดลอมเดียวกัน 
 Information Integration คือการบูรณาการขอมูล เพื่อใหสามารถรวบรวมขอมูลตาง ๆ 

ไวท่ีเดยีวกันเพื่อใหระบบอ่ืน ๆ ท่ีติดตั้งอยูบนแพลตฟอรมของ Netweaver สามารถ
นําไปใชงานรวมกันได 

 Process Integration คือการบูรณาการระบบ เพื่อทําใหระบบตาง ๆ หลาย ๆ ระบบ
สามารถทํางานรวมกนั สามารถส่ือสารกันไดโดยใชขอมูลชุดเดียวกนัท่ีไดถูกรวบรวม
ไว 

 Application Platform คือ Netweaver เปรียบเสมือนแพลตฟอรมท่ีมีใหระบบตาง ๆ ท่ี
ถูกพัฒนาจากหลายภาษาสามารถนํามาติดตั้งอยูไดภายใตสภาพแวดลอมเดียวกัน 

 

 
 

ภาพ 2.8  แสดง Layers ของ Netweaver 
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องคประกอบหลักของ SAP Netweaver ประกอบไปดวย 
1) SAP Mobile Infrastructure เปนสวนท่ีทําใหระบบท่ีพัฒนาดวยภาษาตาง ๆ สามารถทํา

ทํางานรวมกับซอฟตแวรทางธุรกิจของ SAP ไดในลักษณะ On Mobile 
2) SAP Enterprise Portal เปนสวนท่ีชวยใหสามารถบูรณาการขอมูลตาง ๆ ใหระบบอ่ืน

สามารถใชงานรวมกนัได และยังสามารถกําหนดบทบาทของผูใชงานไดอยางชัดเจน อีกท้ังยังมี
ความสามารถในการจดัการองคความรูไดเปนอยางดี (Knowledge Management) 

3) SAP Business Information Warehouse เปนความสามารถของ Netweaver ท่ีสามารถ
จัดเก็บและจดัการขอมูลทางธุรกิจใหอยูในรูปแบบของคลังขอมูล (Data Warehouse) 

4) SAP Master Data Management เปนสวนท่ีใชงานการจัดการขอมูลหลักภายใน SAP 
โดยไมตองเขาสูระบบ SAP 

5) SAP Exchange Infrastructure  เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการการเช่ือมตอกับ
ระบบอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนระบบของ SAP เอง หรือเปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยภาษาอ่ืน ๆ 

6) SAP Web Application Server สามารถใช Netweaver ในการทําหนาท่ีเปน Web 
Application Server ได และยังมีความสามารถในการขยายขนาดขอระบบไดเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตขององคกร 

 

 
 

ภาพ 2.9  แสดงองคประกอบหลักของ Netweaver 
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ภาพ 2.12  แสดงโครงสรางของการติดต้ัง SAP Web AS Java 

 
2.6.4  SAP Enterprise Portal  

SAP Enterprise Portal เปนโครงสรางพื้นฐานของเว็บทาแบบเต็มรูปแบบ ซ่ึงจะประกอบ
ไปดวยการจดัการความรู (Knowledge Management) และความสามารถที่ทําใหระบบอื่น ๆ 
สามารถทํางานรวมกนัได (Collaboration Software)  
 

 
ภาพ 2.13  แสดงฟงกช่ันการทํางานหลัก และความสามารถของ SAP Enterprise Portal 


