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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
ร้านจาหน่ายเครื่ องสาอาง “โปเต้คอนเนอร์ ” เป็ นร้านจาหน่ายเครื่ องสาอางแบบค้าปลีก ตั้งอยูท่ ี่
8/47 ถนนปิ่ นเกล้า-นครชัยศรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร 10170 ติดโรงพยาบาลธนบุรี 2 ภายในมี
การตกแต่งร้านที่ดูโดดเด่น ในร้านมีเครื่ องสาอางหลายยีห่ อ้ ให้เลือก และมีการจัดวางแบ่งตามประเภท
ซึ่ ง ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นวัย ท างาน และนัก ศึ ก ษา หากลู ก ค้า ซื้ อ สิ น ค้า ไปแล้ว สิ น ค้า เกิ ด ช ารุ ด
สามารถนากลับมาเปลี่ยนได้ แต่ตอ้ งนาใบเสร็ จที่ซ้ือมาเปลี่ยนภายในวันที่ซ้ือเลย เพื่อสร้างความเชื่อใจ
ให้กบั ลูกค้า
แนวความคิด
ชาระเงินค่าสิ นค้า
ออกใบเสร็ จรับเงิน/สิ นค้า

พนักงาน

เลือกซื้ อสิ นค้า
เคลมสิ นค้า

รับสิ นค้าสั่งซื้ อ

คอมพิวเตอร์

แสดงรายงาน

ลูกค้ า

สิ นค้ า

บันทึกข้อมูล

ฐานข้ อมูล

บริษัทผู้ผลิต

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบการจัดการร้านจาหน่ายเครื่ องสาอาง
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การทํา งานของระบบการจัด การร้ า นจํา หน่ า ยเครื่ อ งสํา อาง เมื่ อ ลู ก ค้า เลื อ กซื้ อ สิ น ค้า เสร็ จ
พนักงานจะทําการออกใบสั่งซื้อสิ นค้าทางระบบจะดําเนินการดึงข้อมูลสิ นค้า เพื่อจะดูจาํ นวนที่เหลือ
ของสิ นค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และบันทึกข้อมูลสิ นค้าก่อนที่จะมีการส่ งสิ นค้าซึ่ งจะ
มีการปรับปรุ งจํานวนสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นจริ ง และส่ วนการสั่งซื้อสิ นค้าจากผูผ้ ลิต ทําการออกใบสั่ง
ซื้อให้กบั ผูผ้ ลิต จากนั้นเมื่อรับสิ นค้า รับแบบจํานวนเต็ม จะทําการบันทึกรับสิ นค้า เพื่อเป็ นหลักฐาน
และทําการบันทึกข้อมูลเพื่อปรับปรุ งจํานวนสิ นค้าคงเหลือ หากทําการรับสิ นค้าครบแล้ว จะทําการ
ออกใบชําระเงิน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
.NET Framework (https://chavp.wordpress.com/category/practices/net-framework/page/2/)
เป็ นเทคโนโลยีที่พฒั นามาจากแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมแบบใหม่ที่มีชื่อว่า “ .NET ” ซึ่ งทาง
Microsoft คิดค้นขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดช่องว่างของความแตกต่างในการพัฒนาโปรแกรม
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นความแตกต่างของภาษาที่ใช้พฒั นาหรื อความแตกต่างของแนวคิดการพัฒนา
โปรแกรมที่ทาํ งานอยูบ่ น Windows และเว็บ รวมทั้งสนับสนุนแนวคิดการใช้ Reusable Code คือ การ
นําโค้ดคําสั่งที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ ช่ วยลดเวลา ทรัพยากร ข้อผิดพลาด และค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โปรแกรม นอกจากนี้ ยงั ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วในการพัฒนาอีกด้วย องค์ประกอบของ .NET
Framework แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. .NET Framework Class Library คือ คลาสหลายๆ คลาสที่อยูร่ ่ วมกัน เรี ยกว่า “คลาส
ไลบรารี ” ซึ่ งจะจัดเตรี ยมฟั งก์ชนั ต่างๆ ที่นาํ มาใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
Windows Forms Classes: ใช้พฒั นาแอพพลิเคชันบน Windows ASP.NET Classes: ใช้พฒั นาเว็บแอพ
พลิเคชัน Other Classes: ใช้พฒั นาส่ วนต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยและส่ วนของ
ฟังก์ชนั อื่นๆ เป็ นต้น คําสั่งทั้งหมดใน .NET Framework ของในระบบของคลาสทําให้มีคลาสเป็ น
จํานวนมาก ดังนั้นเพื่อให้สะดวกในการนําไปใช้จึงมีการแบ่งกลุ่มโครงสร้างของคลาสตามลักษณะ
การใช้งานเรี ยกว่า “เนมสเปซ (Namespace)” แต่ละเนมสเปซประกอบด้วยคลาสหลายๆ คลาสที่ถูกใช้
สนับสนุนฟังก์ชนั หนึ่ ง ตัวอย่างเช่น “System.Drawing” เป็ นเนมสเปซที่จดั เก็บคลาสเกี่ยวกับการวาด
รู ป เป็ นต้น
2. Common Language Runtime (CLR) เป็ นคอมโพเนนต์ที่สาํ คัญที่สุดของเทคโนโลยี
.NET ทําหน้าที่ในการเรี ยกใช้งาน Object ตรวจสอบความปลอดภัย จัดเก็บ Object ในหน่วยความจํา

10

เปิ ดใช้งาน Object และเก็บรวบรวม Object ที่ไม่ได้ถูกอ้างอิงถึงแล้ว (Garbage Collection) เป็ นต้น มี
องค์ประกอบภายใน CLR ดังนี้ Memory Management: มีหน้าที่จดั สรรหน่วยความจําของเครื่ องให้กบั
โปรแกรม รวมไปถึงการทํา Garbage Collection Common Type System: ทําให้ภาษาที่เขียนขึ้น .NET
สามารถทํางานร่ วมกันได้ Intermediate Language: เป็ นภาษามาตรฐานกลางที่ระบบสามารถนําไปทํา
การประมวลผลได้ จะเกิ ดขึ้นเมื่อภาษาต่างๆ ถูกคอมไพล์ นอกจากนี้ ยงั ทีส่วนอื่นๆ เช่ น Compilers
และ Debugging เป็ นต้น การทํางานของแอพพลิเคชันบน .NET Framework อธิบายการทํางานได้ดงั นี้
เมื่อสร้างแอพพลิเคชัน .NET เรี ยบร้อยแล้ว (อาจสร้างมาจากภาษา Visual Basic .NET, Visual C#
.NET หรื อภาษาอื่นๆ ที่สนับสนุ น .NET) จะยังไม่สามารถใช้งานบน Windows หรื อบนเว็บโดยตรง
จําเป็ นต้องอาศัยเครื่ องมือที่เรี ยกว่า .NET Framework โดยติดตั้ง .NET Framework ลงใน
ระบบปฏิบตั ิการก็จะใช้งานได้ทนั ที สามารถใช้ได้กบั ระบบปฏิบตั ิการตระกูล Windows เท่านั้น
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
จากกการที่คณะผูจัจ้ ดั ทําได้ศึกษ าค้นคว้าหาข้ข้อมูลที่เกี่ยวขข้องกับการทําํ โครงงานของระบบการร
จัดการร้านจจําหน่ายเครื่ องสํ
อ าอางนั้น พพบว่ามีเว็บไซต์เป็ นจํานวนมาก และททางคณะผูจ้ ดั ทํทาได้เลือกมาา
ใช้เป็ นแนวทางในการจัดทํ
ด าโครงงานน มีเว็บไซต์ดงต่
งั อไปนี้

ภาพที่ 2.2 http://wwww.thippyshoop.com/
เว็บไซต์
ไ จาํ หน่ายผผลิตภัณฑ์เครืรื่ องสําอางขอองบริ ษทั THIIPPYSHOP จํากัด ซึ่ งเว็บไซต์
บ น้ ี มีการร
บอกถึงรายลละเอียดในกาารซื้อสิ นค้าอยย่างละเอียด และมี
แ การจัดภาพแบบการสัสั่งซื้อให้ง่ายกักับผูใ้ ช้ ทําให้ห้
ผูใ้ ช้รู้สึกอยยากที่จะซื้ อสิ นค้า เนื่ องจาากการสั่งซื้ อสิ
อ นค้าทําได้ง่าย และไม่มมีี ข้ นั ตอนยุ่งยาก
ย และยังมี
ความสามารรถพิเศษในกาารค้นหาข้อมู ลสิ นค้าตามชชนิดของผลิตภัภณฑ์
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ภาพที่ 2.3 http://wwww.bever-shoop.com/
เว็บไซต์
ไ จาํ หน่ายผผลิตภัณฑ์เครืรื่ องสําอางขอองบริ ษทั Bever-shop จํากัด ซึ่ งเว็บไซต์น้ ี มีลกั ษณะะ
เด่ นคือ มี การจัดเก็บคําถามที
ถ ่พบบ่อ ย และมี การตอบโต้คาํ ถาามต่างๆ และะยังแนะนําเคคล็ดลับต่างๆ
ว าสนใจ
ให้กบั ลูกค้า รวมถึงการอออกแบบหน้าาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย และะมีโทนสี ที่สบบายตา ดูแล้วหน้
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ภาพพที่ 2.4 http:///www.konvy..com/
เว็บไซต์
ไ จาํ หน่ายผผลิตภัณฑ์เครืรื่ องสําอางของบริ ษทั Konvvy Beauty M
Mall จํากัด ซงเว็
ซึ่ บไซต์น้ ี มีมี
โปรโมชัน่ สิ นค้าลดราคคามากมายถึง 40-70% มีการจัดเรี ยงสินค้
น าหน้าเว็บเเป็ นระเบียบ หมวดหมู่ มี
ขั้นตอนในกการสัง่ ซื้อเป็ นระบบ
น
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ภาาพที่ 2.5 http:://www.maybbelline.co.th/
เว็บไซต์
ไ จาํ หน่ายผผลิตภัณฑ์เครืรื่ องสําอางของบริ ษทั เมย์เบลลี
บ น นิวยอ ร์ก จํากัด ซึ่งเว็
ง บไซต์น้ ีจะ
มีระบบสมัครสมาชิ
ค
ก มีการจั
ก ดแบ่งหมมวดหมู่สินค้า้ บอกรายละะเอียดเกี่ยวกับั สิ นค้า รวมมถึงการแสดงง
ภาพสิ นค้าใหม่
ใ ๆ และยังมี
ง วีดีโอให้ลลูู กค้าได้สามาารถเข้าไปชมมการใช้เครื่ องงสําอาง และะมีโปรโมชัน่
ให้แก่ลูกค้าอีกด้วย
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ภาพทีที่ 2.6 http://wwww.pinkycutte.com/
เว็บไซต์
ไ จาํ หน่ ายผผลิตภัณฑ์เครืรื่ องสําอางขอองบริ ษทั Pinkycute จํากัดั ซึ่ งเว็บไซตต์น้ ี มีการบอกก
วิธีการซื้ อสิ นค้าอย่างละเอี ยดมี การ จัดแบ่ งหมวดหมู่ สิน ค้า มี เบอร์ โทรศัศัพท์ อี เมล เพืพื่อเพิ่มความม
สะดวกในกการติดต่อของงลูกค้า และยังงเว็บบอร์ดสาามารถเข้าไปเเพื่อแสดงควาามคิดเห็น แลละดูรีวิวต่างๆ
ได้
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในส่ วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องงนั้นคณะผูจ้ ดทํ
ดั าได้ศึกษาหหาโปรแกรมทีที่เกี่ยวข้องกับโครงงานมา
บ
ศึกษาเพิ่มเติติม เพื่อนํามาเป็ นแนวทางใในการทําโครงงาน ดังนี้

ภาพที่ 2.7 โปปรแกรมระบบบบริ หารงานนร้านขายผลิตภัณฑ์เสริ มสววยโดยใช้เทคคโนโลยี
.NETT Frameworkk
จิดาภภา โชติถนอมพร พรรณ
ณระพี ขําเปรืรองเดช
่
และสุ ภทั ชา จันททะผอง (25555) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสาารสนเทศ มหหาวิทยาลัยสยยาม ผูใ้ ช้ระบบบบริ หารงานนี้สามารถลดด
ล างๆ ไว้ได้
ความผิดพลลาดที่เกิดจากกการเก็บข้อมูล ก็จะไม่ยงุ่ ยากอย่างที่เคยเป็ น และยังชช่วยเก็บข้อมูลต่
ครบถ้วน ลดการสู ญหายยหรื อผิดพลาดดของข้อมูล ช่ชวยลดค่าใช้จ่จายต่างๆ ที่ไมม่จาํ เป็ นออกไไปได้ โดยใช้ช้
โปรแกรม Microsoft
M
Viisual Studio 22005 ในการพพัฒนาโปรแกกรม และ Miccrosoft SQL Server 20000
ในการจัดกาารฐานข้อมูล เพื่อแก้ไขรระบบการทํางานเก่
ง าให้มีประสิ
ร ทธิภาพมมากขึ้น โปรรแกรมจะช่วย
บันทึกการสัสัง่ ซื้อสิ นค้าการรับสิ นค้า ระบบสามาารถจัดทําการรตรวจสอบจําานวนสิ นค้าที่รับว่าถูกต้อง
และครบถ้วนได้
ว
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ภาพที่ 2.8 โปรแกรมระบ
โ
บบบริ หารงานนขายวัสดุก่อสร้างร้าน A&&K ฮาร์ดแวร์์
โดดยใช้วิธีคิดแบบบต้นทุนถัวเฉฉลี่ย
นิรุต สําราญรื่ น ปารเมศ
ป
ตัน๋ หหล้า และสราวุฒิ กานดา (22555) ภาควิชชาคอมพิวเตออร์ธุรกิจ คณะะ
ส
มหาวิ
ม ทยาลัยสสยาม โดยโปรรแกรมระบบบริ หารงานข ายวัสดุก่อสร้ร้างร้าน A&KK
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฮาร์ ดแวร์ โดยใช้
ด วิธีคิดแบบต้
แ นทุนถัววเฉลี่ย เพื่อแกก้ไขระบบการทํางานเก่าใให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
โปรแกรมจะช่วยบันทึกการสั
ก ง่ ซื้อสิ นนค้าการรับสิ นค้
น า ระบบสามมารถจัดทํากาารตรวจสอบจจํานวนสิ นค้า
ที่รับว่าถูกต้องและครบถ้ถ้วนได้ ส่ วนกการออกรายงาานนั้น โปรแกกรมมีแบบฟออร์มของการอออกรายงานทีที่
ถูกต้องและะแน่ นอน ซึ่ งการคิดคํานววณจะเกิ ดควาามผิดพลาดคค่อนข้างน้อย กว่าระบบกาารทํางานเดิ ม
เพราะใช้โปรแกรมคอม
ป
พิวเตอร์ ในก ารคํานวณจึงมี
ง ความแม่นยํยามากกว่ากาารใช้คนหรื อเครื่ องคิดเลขข
โปรแกรมถูถูกออกแบบใให้ทาํ งานไม่ม่ยุ่งยากและใใช้งานง่ายไม่ม่ซับซ้อนจนเเกิ นไป โดยใใช้โปรแกรมม
Microsoft Visual Studdio 2005 ในกการพัฒนาโปปรแกรมและ Microsoft SSQL Server 2000 ในการร
จัดการฐานขข้อมูล

188

ภาพพที่ 2.9 โปรแกกรมระบบบริริ หารงานร้านขายผ้าคลุมรถถยนต์
ขวัญฤดี
ญ ดวงเดือน ประไพพร
สํา เภาาทอง และปาาริ ช าติ วชิ ร พพุท ธคุ ณ (2555) ภาควิ ช า
คอมพิวเตออร์ ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
ส โดยระบบบงานนั้นสาามารถจัดการร
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ได้ เช่น การจัดเก็ก็บข้อมูลพนักั งานที่ทาํ งานนภายในร้าน เพื่อที่จะสะดดวกต่อธุ รกิจ
ในเรื่ องของงเงินเดื อนพนนักงานแต่ละะคน ในเรื่ องขของการตรวจจสอบเมื่อเกิดดการผิดพลาดต่อการขายย
หรื อข้อผิดพลาดในการ
พ
สั่งซื้ อ ก็สามมารถตรวจสออบว่าพนักงาานคนใดเป็ น คนทําให้เกิดข้
ด อผิดพลาดด
เนื่ องจากระะบบจะต้องบับันทึกชื่ อพนัักงานทุกครั้งที
ง ่ทาํ การขายย ยังมีการจัด เก็บข้อมูลขอองผูผ้ ลิต การร
จัดเก็บข้อมูลสิ นค้าต่างๆ เพื่อความสะะดวกต่อการค้ค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ระบบยังสาามารถจัดการร
สิ นค้าในเรื่ องของการบั
อ
นทึ
น กข้อมูลต่าางๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี
บ
่ยนสิสิ นค้าชํารุ ด เชช่น วันที่ส่งคืนสิ
น นค้าชํารุ ด
วันที่รับสิ นค้าชํารุ ด สาเหหตุการชํารุ ดขของสิ นค้าต่างๆ
า เป็ นต้น โดยใช้โปรแแกรม Microosoft Visuall
Studio 20055 ในการพัฒนาโปรแกรมแ
น
และ Microsoft SQL Serveer 2000 ในกาารจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.10 โปรแกรมมระบบบริ หารงานร้านขายยปื นและอุปกกรณ์บีบีกนั
ณัฐพล
พ ถาวรวงศ์ เพชรรัตน์ คคงวิเชียรชีพ และวิ
แ ลาภ จรัรัสธนากร (25555) ภาควิชาคอมพิ
า
วเตอร์ร์
ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหหาวิทยาลัยสยยาม จะเห็นไดด้ว่าความสําคัญที่จะนําเทคโนโลยีดา้ น
คอมพิวเตออร์ และเทคโนนโลยีทางด้านนการจัดการฐานข้อมูลมาชช่วยสร้างระบบบบริ หารงานนร้านขายปื น
และอุปกรณ
ณ์บีบีกนั เพื่อช่ชวยให้การดําาเนิ นงานในททุกๆ ส่ วนมีประสิ ทธิภาพมมากยิง่ ขึ้น ซึ่งสามารถที
ง
่ จะ
นํามาแก้ไขปั
ข ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ ระบบแบบเดิดิม และยังสาามารถนํามาใใช้เป็ นระบบตต้นแบบ ของง
การจัดทําระะบบซื้อขายสิสนค้า โดยระบบบสามารถจัดแบ่
ด งงานให้พนั
พ กงานได้ททําํ ตามหน้าทีของตนเองอี
่ข
ก
ด้วย เพื่อช่วยให้
ว พนักงานไม่เกิดควา มซับซ้อนในนหน้าที่ อีกทั้งั ยังง่ายต่อกาารประสานงาานของแต่ละ
แผนก และง่ายต่อการติดตามข้
ด
อมูลต่ างๆ ภายในกิกิจการ โดยใชช้โปรแกรม M
Microsoft Visual
V
Studioo
2005 โดยใช้ภาษา VBB.NET ในกาารเขียนโปรแแกรมและใช้โปรแกรมฐาน
โ
นข้อมูล Microsoft Officee
Access 20003 ในการจัดการฐานข้
ก
อมูล
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ภาพทีที่ 2.11 โปรแกกรมระบบบริ หารงานร้านขขายตุก๊ ตาถักโโครเชต์
บุ ษ กร
ก จัน ทร์ ส มบุ
ม ญ ภิ ญ ญา พัช ญ์ ภรณ์ วิวิ รั ต น์ และสสุ ด ารั ต น์ เมื อองที่ รั ก (25555) ภาควิ ช า
คอมพิวเตออร์ ธุรกิ จ คณะะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
ย
โดยใ ช้คอมพิวเตออร์ เข้ามาช่ วย
บริ หารการททํางานให้กบั ทางร้านเพื่อชช่วยลดการทํางานโดยใช้
า
พนั
พ กงานและลลดความยุง่ ยาากซับซ้อนในน
การทํางานลลง ซึ่งทําให้ขอ้ มูลที่ได้จากกระบบมีความมถูกต้อง แม่นยํ
น า ทําให้การรทํางานของบบริ ษทั มีความม
คล่องตัวกว่ว่าเดิม ซึ่งภายในระบบจะชช่วยให้การตรรวจนับคลังสินค้
น า การเก็บขข้อมูลของพนนักงาน ลูกค้า
ผูจ้ าํ หน่ายวัตั ถุดิบ ข้อมูลการขาย
ล
การออกบิล และอื่นๆ ที่ระบบบจะต้องเพิ่มลลงไปและทําให้
ใ การทํางานน
เกิดความปลลอดภัยในการรเก็บบันทึกข้อมูล เพราะจจะต้องทําให้ผูผใู้ ช้สามารถมัมัน่ ใจได้ว่าข้อมู
อ ลจะไม่เกิด
การสู ญหายยหรื อชํารุ ดไดด้ง่ายเหมือนกการเก็บในรู ปของเอกสาร
ป
โดยใช้โปรแแกรม Microosoft Visuall
Studio 20055 ในการพัฒนาโปรแกรมแ
น
และ Microsoft SQL Serveer 2000 ในกาารจัดการฐานข้อมูล

