บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงงานระบบบริ หารการผลิตและจาหน่ายรองเท้าเป็ นระบบที่มีแนวคิดการพัฒนาจากสถาน
ประกอบการร้านยุพินจาหน่ ายรองเท้า ตั้งอยูเ่ ลขที่ 136/223 ซอยฉัตรนคร 2 แขวงบางแค เขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร 10160 เป็ นสถานประกอบการผลิตและจาหน่ ายรองเท้าสตรี ส่งขายสินค้าทั้งในและ
นอกประเทศ โดยมี เจ้าของกิ จการเป็ นผูด้ ู ท้ งั หมดตั้งแต่การสั่งซื้ อ จนถึ งการส่ งมอบสิ น ค้า กิ จการ
ดาเนิ นการมาเป็ นเวลา 10 ปี โดยเริ่ มเปิ ดกิจการเมื่ อปี 2547 มีพนักงานตั้งแต่แรกเริ่ มจานวน 6 คน มี
ความสามารถในการผลิตรองเท้า ประมาณ 1,000 คู่ต่ออาทิตย์ แต่ในปั จจุบนั ได้มีการขยายกิจการเพิ่ม
โดยรับพนักงานเพิม่ ขึ้นเป็ น 10 คน ทาให้เพิม่ กาลังการผลิตมากขึ้นสามารถรับงานได้มากขึ้นประมาณ
2,000 คู่ต่ออาทิตย์ ลักษณะการสัง่ ซื้ อ สิ นค้าคือ ลูกค้าจะทาการเลือ กแบบรองเท้าแล้วสัง่ ซื้ อ ซึ่ งแบบ
รองเท้าเจ้าของกิจการจะออกตัวอย่างไปจัดแสดงที่หน้าร้านเพือ่ ให้ลูกค้าเลือกดูได้เลย

ภาพที่ 2.1 แผนที่สถานประกอบการร้านยุพนิ จาหน่ายรองเท้า
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แนวความคิด

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการทางานของระบบ
การทางานของระบบบริ หารการผลิตและจาหน่ายรองเท้า ได้นาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ดาเนิ นงานโดยผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้พฒั นาขึ้น เพื่อช่วยในการ
อานวยความสะดวกในการทางาน เมื่อลู กค้าเข้ามาสั่งซื้ อสิ นค้า ลู กค้าจะทาการเลือกแบบสิ นค้าแล้ว
สั่งซื้ อตามจานวนที่ตอ้ งการ เจ้าของกิ จการจะทาการรับใบสั่งซื้ อ จากลูกค้าเพื่อทาการเก็บข้อมูลการ
สัง่ ซื้ อ และจะทาการตรวจสอบตารางการผลิต เพื่อทาการนัดหมายการรับสิ นค้ากับลูกค้า เมื่อเจ้าของ
กิจการออกใบสัง่ ซื้ อให้กบั ลูกค้าแล้วจะทาการปรับสถานะการทางานและทาการตรวจสอบวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิ ตสิ น ค้าและจานวนที่ ต ้อ งใช้ในการผลิ ตผ่านทางโปรแกรมการค านวณวัต ถุ ดิ บ ที่ ใช้
ตรวจสอบหาร้านจาหน่ ายวัตถุดิบและเปรี ยบเทียบราคาแต่ละร้าน เมื่ อ ได้ขอ้ มู ลตามที่ตอ้ งการแล้ว
เจ้าของกิจการจะทาการออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบตามที่ได้คานวณไว้ขา้ งต้น เมื่อทางร้านผูจ้ าหน่ ายมีการ
ส่ งวัตถุดิบที่สั่งซื้ อ มาแล้วจะทาการรับวัตถุดิบและตรวจสอบว่าตรงตามจานวนที่สั่งซื้ อ หรื อ ไม่จาก
สั่งซื้ อ และปรั บ สถานะการท างาน เมื่ อ ได้รับ วัต ถุ ดิ บ เป็ นที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ก็ ท าการจ่ ายงานให้กับ
พนักงานเพื่อทาการผลิตแล้วปรับสถานะการทางานเป็ นกาลังผลิต และเมื่อสิ นค้าผลิตเสร็ จจะทาการ
ปรับสถานะการทางานและทาการติดต่อลูกค้าเพือ่ รับสินค้าและชาระเงิน เมื่อลูกค้ารับสิ นค้าและชาระ
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เงินเป็ นที่เรี ยบร้อยเจ้าของกิจการจะทาการออกใบเสร็ จรับเงินให้กบั ลูกค้าและปรับสถานะการทางาน
เป็ นการจบกระบวนการทางาน ในการพัฒนาระบบงานผูพ้ ฒั นาได้นาเอาโปรแกรม Microsoft SQL
Server 2008 R2 มาช่ วยในการออกแบบฐานข้อ มู ล และจัด เก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้โปรแกรม Microsoft
Visual Studio 2012 มาช่วยในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สามารถทางานร่ วมกัน
ได้อย่างเป็ นระบบ โดยผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์เป็ นตัวจัดการการทางานทั้งหมดของระบบ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : http://notebookspec.com/net-framework, ปี . 2556
.NET Framework (เป็ นเพีย งองค์ป ระกอบหนึ่ ง ในค าจ ากัด ความของบริ ษ ัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จากัด) ซึ่ งคือสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาและการรันโปรแกรมในแบบฉบับ
ของ .NET ไมโครซอฟท์เรี ย กโปรแกรมที่ ร้ านภายใต้ส ภาพแวดล้อ มนี้ ว่า Managed Application
(แอพพลิ เคชัน่ ที่ ถูกบริ หารจัดการ) เนื่ อ งจากโปรแกรมที่รันภายใต้ .NET Framework จะถู กบริ หาร
จัดการโดย .NET Framework จะควบคุมการรันโปรแกรมและให้บริ การด้านต่างๆ แก่โปรแกรม เช่น
การโหลดโปรแกรมขึ้นมาทางาน การจัดการหน่ วยความจาจัดเตรี ยมไลบรารี (Library) ให้โปรแกรม
เรี ยกใช้งาน
ส่ ว นประกอบของ .NET Framework ประกอบด้วย 2 ส่ ว นหลัก ได้แ ก่ Common Language
Runtime (CLR) และ Framework Class (FCL) ดังรู ป

ภาพที่ 2.3 ส่วนประกอบ . NET Framework
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CLR และรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งการรั บ โปรแกรมจึ ง เรี ย กว่าเป็ น Execution Engine ของ .NET
Framework FCL คือส่ วนของไลบรารี (Library) ที่ใช้ทางานด้านต่างๆ เช่น แสดงข้อความบนหน้าจอ
อ่าน/เขียนไฟล์ ติดต่อฐานข้อมูล สร้าง User Interface (วินโดว์และคอลโทรลต่างๆ) เป็ นต้น โดย FCL
เป็ นไลบรารี ใ นรู ป แบบที่ เรี ย กว่ า คลาสไลบรารี (Class Library) ทั้ง นี้ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเขี ย น
โปรแกรมเชิ ง วัต ถุ (Object-Oriented Programming – OOP) ซึ่ งหมายถึ ง การเขี ย นโปรแกรมที่
กาหนดให้ส่วนต่างๆของโปรแกรม “วัตถุ” หรื อ อ็อบเจ็ค (Object) ที่มีคุณสมบัติ (Property) และการ
กระทา (Method) อยูใ่ นตัว
การคอมไพล์และรับโปรแกรมภายใต้ .NET Framework นั้นโค้ดต้นฉบับที่เขียนจะไม่ ได้ถู ก
แปลไปเป็ นโค้ด ภาษาเครื่ อ งตามที่ อ ธิ บ ายก่ อ นหน้ านี้ แต่ จ ะถู ก แปลไปเป็ นโค้ด ในภาษา MSIL
(Microsoft Intermediate Language) หลัง จากนั้ น ในช่ วงรั น โปรแกรม โค้ด MSIL (บางที ก็ เรี ยกว่า
Bytecode) จึงจะถู กแปลไปเป็ นโค้ดภาษาเครื่ อ งอี กที หนึ่ งโดยความรับผิดชอบชอง CLR ใน .NET
Framework
ASP.NET คือเทคโนโลยีสาหรับพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอปพลิ เคชัน่ และเว็บเซอร์วิส เป็ นส่ วน
หนึ่ งของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ASP.NET เป็ นรุ่ นถัดจาก Active Server Pages
(ASP) แม้ว่า ASP.NET นั้นจะใช้ชื่อเดิม จาก ASP แต่ท้ งั สองเทคโนโลยีน้ นั มี ความแตกต่างกันอย่าง
สิ้ น เชิ ง โดยไมโครซอฟท์น้ ัน ได้ส ร้าง ASP.NET ขึ้น มาใหม่ ห มดบนฐานจาก Common Language
Runtime (CLR) ซึ่ ง ท าให้ ผูพ้ ัฒ นาสามารถเลื อ กใช้ภ าษาใดก็ ไ ด้ที่ ร องรั บ โดยดอตเน็ ต เฟรมเวิร์ ก
เช่น C# และ VB.NET เป็ นต้น ปั จจุบนั รุ่ นล่าสุดคือ ASP.NET 4.0
วิธีรันโค้ด ASP.NET ก่ อนที่จะทดสอบโค้ดที่ข้ ึนมาได้ ก็จะต้องหาเว็บเชิ ร์ฟเวอร์ที่สนับสนุ น
APS.NET เพือ่ นามาใช้ทดสอบเสี ยก่อน ซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ท้งั เชิร์ฟเวอร์ที่ให้พ้นื ที่ฟรี หรื ออาจจะ
ติดตั้งให้เครื่ องคอมพิวเตอร์และสามารถทดสอบ APS.NET ก็ได้
ทางเลือกที่สองซึ่งก็คือ การติดตั้งให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถทดสอบ APS.NET ได้น้ นั ดูจะ
เป็ นทางเลือ กที่เหมาะสมในแง่ของความสะดวกและรวดเร็ ว เนื่ องจากเมื่อ เขียนโค้ดเสร็ จ ก็สามารถ
ทดสอบการทางานตลอดจนแก้ไขโค้ดเปลี่ ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อผิดพลาดได้ทนั ที ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาอัพ
โหลดไฟล์ไปยังเชิร์ฟเวอร์จริ ง
ASPX เป็ นชื่อรู ปแบบไฟล์ของหน้าแบบฟอร์ม ASP.NET โดยทัว่ ไปแล้วในไฟล์จะมีรหัสแบบ
HTML หรื อ XHTML ซึ่ งใช้กากับรู ปแบบฟอร์ ม หรื อ เนื้ อ หาในหน้าเว็บ และในส่ วนของโค้ดนั้น
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อาจจะอยู่ในหน้าเดี ย วกัน ในแท็ค หรื อ บล็ อ ก <% -- รหัสที่ ใช้ -- %> (โดยในกรณี น้ ี จะคล้ายกับ
เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ พ ั ฒ นาเว็ บ อย่ า ง PHP และ JSP) หรื อแยกอยู่ ใ นหน้ า โค้ ด ออกมาต่ า งหาก
(Code behind) ASP.NET รองรับการเขียนโค้ดในบรรทัดเดียวกันทั้งหมดในไฟล์ ASPX แต่วิธีน้ ี น้ ัน
เป็ นวิธีที่ไม่แนะนา
NET Framework เป็ นแพลตฟอร์มสาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ที่รองรับภาษาดอตเน็ตมากกว่า 40
ภาษา ซึ่ งมี Library เป็ นจานวนมากสาหรับ การเขี ยนโปรแกรม รวมถึ งบริ หารการด าเนิ นการของ
โปรแกรมบน .NET Framework โดย Library นั้น ได้รวมถึ งส่ วนต่ อ ประสานกับผูใ้ ช้ การเชื่ อ มต่ อ
ฐานข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับ อัลกอริ ทึม การเชื่อมต่อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชัน โดย .NET Framework มีส่วนประกอบ ภายในแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นใหญ่ๆ คือ
1. Programming Language : เป็ นรู ปแบบของ ภาษา ที่ ออกแบบมาเพื่อ ให้สามารถท างานใน
สภาวะที่เป็ น .NET ได้โดยที่ทาง Microsoft ได้เปิ ดตัว ภาษาหลัก ๆที่จะใช้ใน การพัฒนา บน .NET นี้
3 ภาษา C# เป็ น ภาษาใหม่ที่ Microsoft พัฒนามาจาก C++ กับ JAVA เป็ นหลัก VB.NET เป็ นภาษาที่
พัฒ นามาจาก Visual Basic ในเวอร์ ชั่น 6.0 JScript.net เป็ นภาษาที่ พ ัฒ นามาจาก JScript ซึ่ งเป็ น
JavaScript ในเวอร์ชนั่ ของ Microsoft
2. Base Classes Library : Library นั้น เปรี ยบเสมื อ น ชุ ดคาสั่งสาเร็ จรู ป ย่อ ยๆที่เพิ่มเข้ามา ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่จะเป็ น ชุดคาสั่ง ที่ตอ้ งใช้งานอยูเ่ ป็ นประจา ดังนั้นจึงมีผคู ้ ิดค้น เครื่ องอานวยความสะดวก
ใน การเขียนโปรแกรม ซึ่ ง Library ใน ภาษา ต่างๆส่ วนใหญ่จะอยูใ่ น รู ปแบบไฟล์ include แต่ถา้ เป็ น
ASP สิ่ งที่เป็ น library ก็คือ component ต่างๆนั่นเอง ซึ่ งภายในระบบ .NET จะสร้างสิ่ งที่เรี ยกว่าเป็ น
Library พื้นฐานขึ้น ทาให้ไม่วา่ จะใช้ ภาษา ใดในการพัฒนา โปรแกรม ก็สามารถที่จะเรี ยกใช้ Library
ที่เป็ นตัวเดียวกันได้หมด
3. Common Language Runtime (CLR) : นับเป็ น สิ่งสาคัญ แทบจะที่สุดของระบบ .NET นี้ ก็ว่า
ได้ เพราะ CLR ที่ว่านี้ มี ห น้าที่ทาให้ โปรแกรม ที่เขียนขึ้นมาด้วย ภาษา ต่างๆกัน กลายเป็ น ภาษา
รู ป แบบ มาตรฐาน เดี ย วกัน ทั้ง หมด เราเรี ย ก ภาษา ที่ ว่า นี้ ว่า Intermediate language (IL) ซึ่ งเมื่ อ
ต้องการที่จะรัน โปรแกรม ใด CLR ที่ว่านี้ จะ ตรวจสอบ เครื่ องที่รันว่ามี สภาวะแวดล้อม การทางาน
เช่นใดหลังจากนั้นก็จะ คอมไพล์ เป็ น โปรแกรม ที่เหมาะสมต่อ การทางาน ของเครื่ องนั้น ทาให้เรา
สามารถใช้งาน โปรแกรม ต่างๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด ในแต่ละเครื่ อง
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนิ นโครงงานทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการค้นหาเว็บไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมและมีการทางานที่คล้ายกับระบบการทางาน เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และนาข้อมูลที่
ได้จากการศึกษามาเป็ นแนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบ ซึ่งเว็บไซต์ท้งั หมดล้วนเป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานทั้งสิ้น

ภาพที่ 2.4 https://sites.google.com/site/computeraom/swn-prakxb-khxng-porkaerm
เป็ นเว็บ ไซต์ที่ ใ ห้ค าแนะน าเกี่ ย วกับ ส่ ว นประกอบของโปรแกรม อธิ บ ายถึ ง ค าสั่ง ภายใน
โปรแกรม การออกแบบหน้าจอโปรแกรม การสร้างเมนู ต่าง ๆ รวมไปถึงแนะนาการเขียนโปรแกรม
และกระบวนการทางานภายในโปรแกรม
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ภาพที่ 2.5 http://primasoft.org/smartproduct/smartproduct.html
เป็ นเว็บไซต์ตวั อย่างโปรแกรม Prima Smart PRODUCT เหมาะสาหรับบริ ษทั ห้าง ร้าน และ
ผูร้ ับเหมาโรงงานทัว่ ไป ร้านรับจ้างทาของ เพราะช่วยควบคุมวัตถุดิบ - อะไหล่ที่ใช้ในการผลิตได้เป็ น
อย่างดี โปรแกรมมี ระบบจาลองการใช้วตั ถุดิบ - อะไหล่ เพื่อแจ้งให้รู้ว่าวัตถุดิบ - อะไหล่ ที่มีอยูน่ ้ ัน
สามารถผลิ ตสิ นค้าตามจานวนที่ลูกค้าสั่งได้หรื อ ไม่ โดยเมื่ อ เลื อ กรายการสิ นค้าที่ตอ้ งการ กาหนด
จ านวนการผลิ ต แล้ว โปรแกรมจะประมวลผล และแจ้ง รายการวัต ถุ ดิ บ - อะไหล่ ที่ ต ้อ งใช้ใ ห้
ทราบ หากจานวนไม่พอก็จะแจ้งรายการวัตถุดิบ - อะไหล่ทีมีจานวนไม่พอให้ทราบ และสามารถพิมพ์
ออกเป็ นรายงานได้
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ภาพที่ 2.6 http://www.thaicreate.com/windows-azure/windows-azure-web-site-php-mysqlconnect.html
เป็ นเว็บไซต์ที่แนะนาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และการติดต่อ
ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 เพื่อ ให้โปรแกรมสามารถติดต่อ กับฐานข้อมู ลได้ ซึ่ งภายใน
เว็บไซต์มีตวั อย่างการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายภาษา
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ภาพที่ 2.7 http://www.cnantpats.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่จาหน่ ายรองเท้าสตรี ในรู ปแบบการขายส่ ง มีประเภทรองเท้าให้เลือกตามแบบที่
ลูกค้าต้องการ มีแบบสิ นค้าที่หลากหลายพร้อมทั้งมีตวั อย่างรู ปภาพรองเท้าที่ชดั เจนให้ลูกค้าได้เลือก
ชมและสามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกรองเท้าได้ และคาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าไว้อย่าง
ครบถ้วน เพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ลูกค้า
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ภาพที่ 2.8 http://software.thaiware.com/category/business_software
เป็ นเว็บ ไซต์ ที่ ส ามารถดาวน์ โ หลดโปรแกรมฟรี เช่ น โปรแกรมด้า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมห้องพัก โปรแกรมโรงแรม โปรแกรมร้านอาหาร โปรแกรมขายหน้าร้าน
โปรแกรมพิม พ์ใบเสร็ จ เป็ นต้น ระบบที่ ด าวน์ โหลดมานั้น สามารถท างานได้จริ ง และได้เห็ น ถึ ง
กระบวนการทางานของระบบที่ชดั เจนว่ามีการทางานที่แตกต่างกันอย่างไร
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทางคณะผูจ้ ดั ท าได้ดาเนิ น การศึก ษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ งและมี ล ักษณะการทางานที่
คล้ายคลึงกับระบบงานการผลิตและจาหน่ ายรองเท้า เพื่อเป็ นแนวทางในการนามาปรับประยุกต์ใช้ใน
ระบบงานให้มีความสมบูรณ์และมีการทางานที่สามารถตอบโจทย์ผใู ้ ช้ได้ตามต้องการ

ภาพที่ 2.9 ระบบบริ หารกระบวนการผลิตสินค้าจิวเวลรี่
ยุวดี ปราโมช ศศิประภา สิ นภูธรณ์ และอารี นันท์ ศักดิ์วราพงศ์ (2556) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ คือ Microsoft
Visual Studio 2010 และโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008 เป็ น
ระบบบริ หารกระบวนการผลิตสินค้าจิวเวลรี่ โดยในส่วนของโปรแกรมในหน้านี้คือ การสั่งซื้ อสิ นค้า
สามารถเลือกสินค้าที่ตอ้ งการแล้วพิมพ์จานวนที่ตอ้ งการสัง่ ซื้อ เมื่อคลิกปุ่ มยืนยันการสัง่ ซื้อโปรแกรม
จะทาการคานวณราคาและแสดงรายการสั่งซื้ อ ทั้งหมด และสามารถเพิ่ม ลบ รายการสิ นค้าได้ตาม
ต้องการ เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.10 ระบบบริ หารงานร้านขายปื นและอุปกรณ์บีบีกนั
ณัฐพล ถาวรวงศ์ เพชรรัตน์ คงวิ เชียรชีพ และวิลาภ จรัสธนากร (2555) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิ จ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยสยาม โปรแกรมที่ ใช้ในการพัฒ นาคื อ Microsoft
Visual Studio 2010 และโปรแกรมที่ ใช้ในการจัดการฐานข้อ มู ลคือ Microsoft SQL Server 2008 R2
เป็ นระบบบริ หารงานร้านขายปื นและอุปกรณ์ บีบีกนั โดยในส่ วนของโปรแกรมในหน้านี้ คือค้นหา
ข้อมู ลใบสั่งซื้ อ อะไหล่ซ่ ึ งมีส่วนที่คล้ายกับโปรแกรมที่จะพัฒนา เช่ นการค้นหาใบสั่งซื้ อ อะไหล่ซ่ ึ ง
สามารถค้นหาตามเลขที่สั่งซื้ อหรื อค้นหาทั้งหมดก็ได้ ทาให้เราสามารถตรวจสอบใบสัง่ ซื้ อย้อนหลัง
ได้ เพือ่ เปรี ยบเทียบราคาและเปรี ยบเทียบร้านจาหน่ายอะไหล่ เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.11 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
วัช รชัย พงษ์ชั ย ไกรกิ ติ และสุ ร วี ร์ วิ ท ยาธรชัย (2556) ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Studio
2010 และโปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการจัด การฐานข้ อ มู ล คื อ Microsoft SQL Server 2008 เป็ นระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การจัด การธุ ร กิ จ อพาร์ ท เม้น ท์ โดยในส่ ว นของโปรแกรมในหน้ านี้ คื อ การปรั บ
สถานะการจองห้องพักให้ผใู ้ ช้สามารถรู ้ได้ว่าห้องพักแต่ละห้องมีสถานะเป็ นว่าง จอง เช่า หรื อแจ้ง
ซ่อม เพือ่ สะดวกต่อการให้บริ การกับลูกค้า
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ภาพที่ 2.12 ระบบบริ หารงานธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ธนพรรณพร ซื่ อตรง พนิ ดา นราพรทวีวฒั น์ และสุ จิตรา พุฒเจือ (2556) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิ จ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยสยาม โปรแกรมที่ ใช้ในการพัฒ นาคื อ Microsoft
Visual Studio 2010 และโปรแกรมที่ ใช้ในการจัด การฐานข้อ มู ล คื อ Microsoft Office Access 2003
เป็ นระบบบริ หารงานธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของหน้าค้นหาผูผ้ ลิตสามารถค้นหาข้อมูลผูผ้ ลิตได้จาก
หัส ผูผ้ ลิ ต ชื่ อ ผลิ ต หรื ค ้น หาทั้งหมดก็ ไ ด้ โดยโปรแกรมจะท าการแสดงข้อ มู ล ผู ้ผ ลิ ต ที่ ต ้อ งการ
ตรวจสอบทันที
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ภาพที่ 2.13 ระบบงานสาหรับร้านขายเสื้อผ้านักเรี ยน
เสาวลักษณ์ สุวรส และเอกชัย โค้ววัฒนกุล (2556) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Studio 2010 และ
โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008 เป็ นระบบงานสาหรับร้านขาย
เสื้ อผ้านักเรี ยนในส่ วนของหน้าสั่งซื้ อสิ นค้าสามารถเรี ยกดูใบสั่งซื้ อเดิ ม ค้นหาสิ นค้าจากรหัสสิ นค้า
ระบุ จานวนที่ สั่งซื้ อ โดยโปรแกรมจะท าการค านวณราคาให้โดยอัต โนมัติ ในส่ วนของหน้านี้ ยัง
สามารถเพิม่ รายการ แก้ไขข้อมูล ยกเลิกรายการ และสรุ ปรายการสัง่ ซื้อได้

