บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
ร้านกระเป๋ าตุง ตั้งอยูท่ ี่ 216/4 หมู่ 1 ตาบลบางกระเบา อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดาเนิน
กิ จการโดยคุ ณสุ ภลักษณ์ ดารา เป็ นร้ านขายกระเป๋ าแฟชั่นแบบต่า งๆ ให้กบั วัยรุ่ น มี ท้ งั กระเป๋ าถื อ
กระเป๋ าสะพาย หรื อกระเป๋ าเป้ เป็ นต้น โดยมีการสั่งซื้ อสิ นค้ากับตัวแทนจาหน่ายและขายสิ นค้าให้กบั
ลูกค้าทัว่ ไป ซึ่ งปั จจุบนั ทางร้านได้ดาเนินกิจการมาเป็ นระยะเวลานานกว่า 3 ปี แล้ว
แนวความคิด
ลูกค้ า

สัง่ ซื ้อสินค้ า
สัง่ ซื ้อสินค้ า/เคลมสินค้ า
ส่งสินค้ า/สินค้ าเคลม

พนักงาน/เจ้ าของ

การซื ้อ-ขายสินค้ า
สินค้ าชารุด

ฐานข้ อมูล

ข้ อมูลที่ต้องการ
รายงานต่างๆ
ข้ อมูลจากระบบ

ตัวแทนจาหน่าย

เครื่ องพิมพ์

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบ
ระบบบริ หารงานร้านขายกระเป๋ าแฟชัน่ ได้มีการออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้และพัฒนาระบบงาน
ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และส่ วนฐานข้อมูลของระบบใช้โปรแกรม Microsoft
SQL Server 2008 R2 เพื่อเก็บข้อมูลการทางานของทางร้านไว้ การทางานส่ วนพื้นฐานของระบบจะมี
การเก็บข้อมูลต่างๆ เช่ น ข้อมูลพนักงาน ตัวแทนจาหน่าย สิ นค้า และประเภทสิ นค้า ส่ วนการทางาน
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ของระบบหลักนั้น ทางร้ านจะมีการสั่งซื้ อสิ นค้าจากตัวแทนจาหน่ าย มี การตรวจรั บสิ นค้าและขาย
สิ นค้าต่างๆ ให้กบั ลู กค้าโดยตรง โดยบางครั้งทางร้ านจะมีการพบสิ นค้าชารุ ด ซึ่ งทางร้ านจะทาการ
จัดเก็บสิ นค้าชารุ ดเพื่อรอเคลมสิ นค้ากับทางตัวแทนจาหน่ าย เมื่อส่ งเคลมสิ นค้ากับตัวแทนจาหน่ าย
เรี ยบร้อยแล้ว ทางตัวแทนจาหน่ายก็จะส่ งคืนสิ นค้าให้กบั ทางร้าน เพื่อนากลับมาขายต่อไป
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
http://notebookspec.com/net-framework/88056 (2559) เทคโนโลยี .NET Technology และ
.NET Framework คือ รู ปแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบใหม่ ที่ทางไมโครซอฟท์ได้พฒั นาขึ้น โดยมี
จุดประสงค์สาคัญ คือ สามารถใช้งานในสภาวะของฮาร์ ดแวร์ หรื อระบบปฏิบตั ิการที่แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีปัญหา เช่น เครื่ องพีซีกบั เครื่ องแมค หรื อ ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์กบั ลีนุกซ์ และสามารถพัฒนา
โปรแกรมใหม่ๆ ได้ดว้ ยภาษาอะไรก็ได้ ให้สามารถทางานร่ วมกันได้ เช่น ภาษา C กับ Java เป็ นต้น
รวมถึงเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมต่างๆ ของไมโครซอฟท์
ได้โดยง่าย ซึ่ งก็รวมไปถึ งการทางานภายในของระบบปฏิ บตั ิการวินโดว์เองด้วย ผูพ้ ฒั นาจึงสามารถ
พัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ได้โดยง่ายและรวดเร็ ว ไม่ติดกับข้อจากัดต่างๆ อย่างการพัฒนาโปรแกรมใน
สมัยก่อนอีกต่อไป

ภาพที่ 2.2 The .NET Framework Stack
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.NET Framework เป็ นแพลตฟอร์ มสาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่รองรับภาษาดอตเน็ตมากกว่า 40
ภาษา ซึ่ งมี Library เป็ นจานวนมาก สาหรับการเขีย นโปรแกรม รวมถึ งบริ หารการดาเนิ นการของ
โปรแกรมบน .NET Framework โดย Library นั้นได้ รวมถึ งส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ การเชื่ อมต่อ
ฐานข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับ อัลกอริ ทึม การเชื่ อมต่อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน่ โดย .NET Framework มีส่วนประกอบภายในแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นใหญ่ๆ คือ
1. Programming Language: เป็ นรู ปแบบของภาษาที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทางานใน
สภาวะที่เป็ น .NET ได้ โดยที่ทางไมโครซอฟท์ได้เปิ ดตัวภาษาหลักๆ ที่จะใช้ในการพัฒนาบน .NET นี้
3 ภาษา เช่น
ภาษา C# เป็ นภาษาใหม่ที่ทางไมโครซอฟท์พฒั นามาจาก C++ กับ Java เป็ นหลัก
ภาษา VB.NET เป็ นภาษาที่พฒั นามาจาก Visual Basic ในเวอร์ ชนั่ 6.0
ภาษา Jscript.NET เป็ นภาษาที่พฒั นามาจาก Jscript ซึ่ งเป็ น JavaScript ในเวอร์ ชนั่
ของไมโครซอฟท์
2. Base Class Library: Library นั้นเปรี ยบเสมือนชุ ดคาสั่งสาเร็ จรู ปย่อยๆ ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นชุ ดคาสั่งที่ตอ้ งใช้งานอยูเ่ ป็ นประจา ดังนั้นจึงมีผคู ้ ิดค้นเครื่ องอานวยความสะดวกใน
การเขียนโปรแกรม ซึ่ง Library ในภาษาต่างๆ ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปแบบไฟล์ Incould แต่ถา้ เป็ น ASP
สิ่ งที่ เป็ น Library ก็คือ Component ต่างๆ ซึ่ งภายในระบบ .NET จะสร้ างสิ่ งที่ เรี ยกว่าเป็ น Library
พื้นฐานขึ้น ทาให้ไม่วา่ จะใช้ภาษาใดในการพัฒนาโปรแกรม ก็สามารถที่จะเรี ยกใช้ Library ที่เป็ นตัว
เดียวกันได้หมด
3. Common Language Runtime (CLR): นับเป็ นสิ่ งสาคัญแทบจะที่สุดของระบบ .NET
เพราะ CLR ที่ ว่านี้ จะทาหน้าที่ ทาให้โปรแกรมที่ เขี ยนขึ้ นมาด้วยภาษาต่างๆ กัน กลายเป็ นภาษา
รู ปแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ซึ่ งเรี ยกว่า Intermediate Language (IL) ซึ่ งเมื่อมีการรันโปรแกรม
CLR ที่วา่ นี้ จะตรวจสอบเครื่ องที่รันว่ามีสภาวะแวดล้อมการทางานเช่นใด หลังจากนั้นก็จะคอมไพล์
เป็ นโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการทางานของเครื่ องนั้น ทาให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในแต่ละเครื่ อง
ผลกระทบเมื่อเลือกใช้งาน .NET Framework Technology
.NET Framework ไม่ใช่ Component ที่ติดตั้งให้ทนั ทีเมื่อลงระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ แต่เป็ น
Component หนึ่ งที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากแผ่นติดตั้ง หรื อดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งเองได้ ทั้งนี้ การ
ติดตั้งไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่ องลิขสิ ทธิ์ หรื อมีผลกระทบต่อโปรแกรมที่ได้ติดตั้งอยูแ่ ต่เดิม โปรแกรมที่พฒั นา
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ด้วย .NET Application จะมีการแปลภาษาเป็ นภาษากลางที่เรี ยกว่า Intermediate Language (IL) ที่
จะต้องให้ .NET Platform เป็ นตัวกลางในการแปลภาษาที่ได้เป็ นภาษาเครื่ อง (Machine Code) อีกที
หนึ่ง ซึ่ งแตกต่างจากโปรแกรมที่ไม่ได้พฒั นาด้วย .NET Technology ที่จะพัฒนาแล้วได้ภาษาเครื่ อง
ออกมาทันที ซึ่ งมีการประมาณว่า ประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมที่ทางานบน .NET Framework นั้นจะ
ได้ประมาณ 80% ของโปรแกรมที่ไม่ได้พฒั นาด้วย .NET Technology เช่น Delphi หรื อ Visual Basic
6.0 ทั้งนี้ความแตกต่างจะเห็นได้ชดั ขนาดไหนนั้น ขึ้นอยูก่ บั ทรัพยากรของเครื่ องด้วย
ประโยชน์ของโปรแกรมที่พฒั นาบน .NET Technology
1. เป็ นระบบที่มี Library ที่เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน เนื่ องจากมี Library ที่เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด ทาให้ไม่ตอ้ งกังวลว่าภาษาที่ใช้เขียนนั้นมี Library ครบทุกตัวหรื อไม่
2. ไม่ข้ ึนกับระบบปฏิบตั ิการ เนื่ องจากระบบปฏิบตั ิการแต่ละบุคคลหรื อองค์กรใช้น้ นั ย่อม
ไม่เหมือนกัน แต่ภายใน .NET Framework นั้นจะไม่มีปัญหา เพียงแค่มีระบบ .NET Framework ก็จะ
ทาให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้
3. ใช้ในการพัฒนาได้ทุกภาษา ทาให้ไม่ตอ้ งคอยมาศึ กษาภาษาใหม่ๆ เมื่ อต้องการสร้ าง
โปรแกรมในแต่ละครั้ง นอกจากนั้นยังสามารถเลือกใช้ภาษาที่ถนัดที่สุดได้อีกด้วย
4. มีการควบคุมสิ่ งแวดล้อมในการทางานได้อย่างดี เนื่ องจากเป็ นระบบที่เป็ นมาตรฐาน ทา
ให้การควบคุมจัดสรรระบบต่างๆ ทาได้ง่ายขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการจัดสรรหน่วยความจา ด้านการใช้งาน
เครื่ องก็มีความรวดเร็ วมากขึ้น ลดโอกาสที่เครื่ องจะแฮงค์ได้เป็ นอย่างดี
5. ความปลอดภัย ที่ มี ม ากขึ้ น .NET Framework สามารถก าหนดสิ ท ธิ์ การใช้ง านของ
ผูใ้ ช้งานได้มากขึ้น ทาให้สามารถกาหนดได้ว่า จะให้โปรแกรมส่ วนใดใช้งานได้หรื อไม่ได้ แล้วแต่
เฉพาะบุคคล
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้คน้ หาเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการดาเนิ นการจัดทา
ระบบบริ หารงานร้านขายกระเป๋ าแฟชัน่ โดยทางคณะผูจ้ ดั ทาได้เรี ยบเรี ยงวิธีการทางานของระบบจาก
เว็บไซต์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.3 http://www.rakbag.com/store
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระเป๋ าไทยคุณภาพส่ งออกและกระเป๋ าแฟชัน่ เกาหลีนาเข้า โดย
ทางร้านได้มีการชี้ แจงเกี่ ยวกับวิธีการสั่งซื้ อสิ นค้าและวิธีการชาระเงิ น โดยทางร้ านมีการแจ้งสถานะ
ของสิ นค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสิ นค้าของตนเองได้ตลอดเวลา
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ภาพที่ 2.4 http://www.fashionintrends.com
เป็ นเว็บไซต์ขายกระเป๋ าแฟชัน่ ต่างๆ มีท้ งั กระเป๋ าถื อ กระเป๋ าสะพาย กระเป๋ าเป้ และอื่นๆ อีก
มากมาย โดยมีการขายทั้งแบบปลีกและส่ ง โดยลูกค้าสามารถเลือกดูรายละเอียดสิ นค้าแต่ละรายการได้
สามารถค้นหาได้ท้ งั หมวดสิ นค้าและราคาสิ นค้า และทางร้ านได้มีการแจ้งสถานะของสิ นค้า เพื่อให้
ลูกค้ารับทราบได้ตลอดเวลา
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ภาพที่ 2.5 http://xn--108-dkl0ixb9era8jte.blogspot.com/2012/05/blog-post_12.html
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการเลือกซื้ อกระเป๋ าแฟชัน่ กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างๆ โดยจะมี
การอธิ บายถึ งลักษณะรู ปร่ างของผูห้ ญิงแต่ละลักษณะว่าควรใช้กระเป๋ าแบบใด และข้อหลีกเลี่ยงใน
การเลื อกใช้กระเป๋ าที่ไม่เหมาะสม โดยทางเว็บไซต์ยงั มีการบอกถึ งวิธีการตรวจสอบกระเป๋ าว่าเป็ น
ของแท้หรื อของปลอมอีกด้วย
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ภาพที่ 2.6 http://www.fashionkorea108.com
เป็ นเว็บไซต์ขายกระเป๋ าแฟชัน่ ที่นาเข้าจากประเทศเกาหลีโดยตรง ซึ่ งมีท้ งั ขายปลีกและขายส่ ง
อีกทั้งยังมีการรับจองสิ นค้าล่วงหน้าด้วย มีข้ นั ตอนการชาระเงิ นและการตรวจสอบสิ นค้าที่จะส่ งให้
ลูกค้าแต่ละราย พร้ อมทั้งยังมีระบบสมัครสมาชิ ก เพื่อให้สามารถส่ งข้อมูลสิ นค้าให้กบั ลู กค้าภายใน
ระบบได้อีกด้วย
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ภาพที่ 2.7 http://www.thaicreate.com/c-sharp.html
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ความรู ้สาหรับนักพัฒนาระบบ โดยมีการแนะนาและสอนการเขียนโปรแกรม
ภาษาต่างๆ เช่น PHP, ASP.NET, C#, Java เป็ นต้น ผูใ้ ช้สามารถสมัครสมาชิกกับระบบและสามารถตั้ง
กระทูค้ าถามต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาได้

16

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ภาคนิ พนธ์ ระบบบริ หารงานร้ านขายกระเป๋ า มี การศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อนามาเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริ หารงานร้านขายกระเป๋ า โดยมีงานวิจยั ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.8 ระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ องสาอาง
ปรี ยาภรณ์ โตพาณิ ชสกุล วิภาวรรณ เอื้อถาวรสุ ข และสุ ขสันต์ วิวฒั นวรสิ ทธิ์ (2555) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จดั ทาโครงงานระบบบริ หารงาน
ร้านขายเครื่ องสาอาง เพื่อช่ วยให้มีการจัดการสต็อกสิ นค้าอย่างเป็ นระบบ ลดความผิดพลาดและการ
สู ญหายของข้อมู ล และเกิ ดความสะดวกรวดเร็ วในการจัดเก็บข้อมู ล บริ หารงานร้ า นเครื่ องสาอาง
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Studio 2005 และโปรแกรมที่ใช้จดั การฐานข้อมูล
คือ Microsoft SQL Server 2000
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ภาพที่ 2.9 ระบบการบริ หารจัดการสวนต้นไม้แบบ AIDAS
ณัฐนี คงเจริ ญ ปิ ยวรรณ หอมสนิท และศุภวรรณ กัลยา (2556) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จดั ทาโครงงานระบบการบริ หารจัดการสวนต้นไม้แบบ
AIDAS เพื่อช่ วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้มีความเป็ นระเบียบง่ายต่อการเรี ยกดู การคานวณราคา
ซื้ อ-ขายมีความถูกต้องและรวดเร็ ว ทาให้ประหยัดเวลาในการดาเนิ นงานทางธุ รกิ จ อีกทั้งยังมีระบบ
รายงานสรุ ปการดาเนินงานต่างๆ อีกด้วย โดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Studio
2010 และโปรแกรมที่ใช้จดั การฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008
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ภาพที่ 2.10 ระบบบริ หารงานร้านขายหนังสื อ
ธิ ดาพร มงคลสวัสดิ์ ชัย สุ นิศา อ่วมกุล และอัครเทพ สองนาม (2558) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิ จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จดั ทาโครงงานระบบบริ หารงานร้านขาย
หนังสื อ เพื่อช่วยลดระยะเวลาการทางานในแต่ละงานให้ส้ ันลง ทาให้บุคลากรทาได้อย่างรวดเร็ วขึ้น
ช่วยลดความผิดพลาดของการบริ หารจัดการข้อมูล และช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลต่างๆ อีกด้วย
โดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ Microsoft Visual Studio 2010 และโปรแกรมที่ใช้จดั การ
ฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008 R2
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ภาพที่ 2.11 ระบบบริ หารงานร้านขายพลาสติก
กัญญากาญจน์ ผาสุ กและปั ทมา รัตนศรี บวั ทอง (2553) ภาควิช าคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จดั ทาโครงงานระบบบริ หารงานร้ านขายพลาสติกขึ้น
เพื่อสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยมีการสั่งซื้ อสิ นค้า ซึ่ งสามารถใส่ รหัสการสั่งซื้ อแล้วดู รายละเอียด
สิ นค้าได้เลย และสามารถเพิ่มการสั่งซื้ อสิ นค้าได้หลายรายการ แล้วพิมพ์ใบสั่งซื้ อออกมาได้ทนั ที
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ Microsoft Visual Studio 2005 และโปรแกรมที่ใช้จดั การ
ฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2000
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ภาพที่ 2.12 ระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ องฟอกอากาศ
จักรพันธ์ ทองดี พนิ ดา ทองท่าพญา และวิศรุ ต ศิริโยธิ น (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จดั ทาโครงงานระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ องฟอก
อากาศขึ้น เพื่อให้การทางานของระบบสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้ น โดยหน้าจอนี้ แสดงถึ ง การ
จัดการสิ นค้าชารุ ด ซึ่ งสามารถทาการค้นหา ระบุจานวนสิ นค้าที่ชารุ ดและสาเหตุที่ชารุ ดแล้วบันทึก
ข้อมูลได้ โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ Microsoft Visual Studio 2005 และโปรแกรมที่ใช้
จัดการฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2000

