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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
ร้านรุ่ งกิ จพาณิ ชย์ 2 ทากิจการเป็ นตัวแทนจาหน่ายขายส่ งเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นหลัก เริ่ ม
จากมี ตวั แทนจาหน่ า ยที่ ไม่ มากนักขายส่ ง ให้ก ับกลุ่ ม ลู กค้าที่ เป็ นสมาชิ ก โดยปั จจุ บนั ทางกิ จการมี
ตัวแทนจาหน่ ายที่เพิ่มมากขึ้นหลากหลายยี่ห้อ มีกลุ่มลูกค้าที่ เข้ามาเป็ นสมาชิ ก มากขึ้นทาให้กิจการ
ต้องพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้ดีข้ ึนกว่าเดิม จากที่ผา่ นมาทางกิ จการเจริ ญเติบโตจากธุ รกิจเล็กๆ
แล้วค่อยๆ พัฒนาจนมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ เมื่อมีฐานลูกค้าที่มากขึ้น ทาให้กระบวนการทางานแบบเดิมที่
ใช้การจดใส่ กระดาษ จึงทาให้เกิ ดข้อบกพร่ องในเรื่ องของการสั่งซื้ อ การขายสิ นค้า การเช็คสิ นค้า ใน
คลังสิ นค้าที่ไม่แน่นอน ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการสั่งซื้ อและเกิดความล่าช้าในการตรวจสอบสิ นค้า
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบ
หมายเหตุ:ข้อมูลลูกค้าและผูจ้ ดั จาหน่ายดาเนิ นงานผ่านทางพนักงาน
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การทางานของระบบบริ หารงานขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จะมีอยู่ 4 ส่ วน คือ
1. ส่ วนของระบบฐานข้อมูลมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ การตรวจสอบ และส่ งข้อมูลจานวน
สิ นค้าคงเหลือไปยังผูบ้ ริ หาร
2. ส่ วนของผูบ้ ริ หารจะรับรายงานจานวนของสิ นค้าที่คงเหลื ออยู่ และความต้องการเพิ่ม
จานวนสิ นค้าลงในคลังสิ นค้า
3. ส่ วนของพนักงานจะทาหน้าที่ในการสั่งซื้ อสิ นค้าไปยังผูจ้ ดั จาหน่ าย และบันทึกข้อมูล
รับสิ นค้าแล้วขายสิ นค้าให้ลูกค้า สั่งซื้ อสิ นค้า และรับสิ นค้าจากพนักงาน หากพบสิ นค้า
ชารุ ดพนัก งานจะเพิ่ มสิ นค้าชารุ ด และบันทึ ก ส่ งคื นสิ นค้าให้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ า ย เมื่ อถึ ง
กาหนดวันรั บ คื นสิ นค้าพนัก งานจะบันทึ ก ข้อมูล การรั บ คื นสิ นค้า ที่ ส่ งเคลมจากผูจ้ ดั
จาหน่าย
4. ส่ วนของผูจ้ ดั จาหน่ายจะรับใบสั่งซื้ อสิ นค้า และส่ งมอบสิ นค้าตามจานวนที่สั่ง หากมีการ
รับคืนสิ นค้าที่ชารุ ด จะเปลี่ยนสิ นค้าให้กบั พนักงาน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (วิทวัฒน์ พัฒนา, 2553) การวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบ คือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุ รกิ จใดธุ รกิจหนึ่ งหรื อระบบย่อย
ของธุ รกิ จนอกจากการสร้ างระบบสารสนเทศใหม่แล้วการวิเคราะห์ระบบช่ วยในการแก้ไขระบบ
สารสนเทศเดิ มที่มีอยู่แล้วให้ดีข้ ึนด้วยการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (Systems Analysis) เป็ น
การศึกษาถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปั จจุบนั (Current System) เพื่อออกแบบระบบการทางาน
ใหม่ (New System) นอกจากออกแบบสร้ างระบบงานใหม่แล้วเป้ าหมายในการวิเคราะห์ ระบบ
ต้องการปรับปรุ งและแก้ไขระบบงานเดิ มให้มีทิศทางที่ดีข้ ึนโดยก่อนที่ระบบงานใหม่ยงั ไม่นามาใช้
งานระบบงานที่ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั เรี ยกว่าระบบปั จจุบนั แต่ถา้ ต่อมามีการพัฒนาระบบใหม่ และ
นามาใช้งานจะเรี ยกระบบปั จจุ บนั ที่ เคยใช้น้ นั ว่าระบบเก่ า (Old System) วงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle: SDLC) คือกระบวนการทางความคิด (Logical Process) พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุ รกิ จ และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้วงจรพัฒนาระบบมี
ทั้งหมด 7 ขั้นตอนคือ
1. เข้าใจปั ญหา (Problem Recognition) การที่จะแก้ไขระบบเดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้เป็ นระบบ
ใหม่ที่มีศกั ยภาพยิ่งขึ้ นไม่ใช่ เรื่ องที่ ง่ายนักหรื อแม้แต่การสร้ างระบบใหม่ด้ งั นั้นควรจะมี การศึ กษา
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ระบบเดิ มเสี ยก่ อนว่ามี ระบบการทางานอย่างไรตรงตามความต้องการครบถ้วนเพียงพอที่จะทาให้
โปรแกรมเป็ นไปได้หรื อไม่
2. ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็ นไปได้ก็คือ
การกาหนดว่าปั ญหาคืออะไร และตัดสิ นใจว่าการพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศหรื อการแก้ไขระบบ
สารสนเทศเดิมมีความเป็ นไปได้หรื อไม่โดยเสี ยค่าใช้จ่าย และเวลาน้อยที่สุด
3. วิเคราะห์ (Analysis) เริ่ มเข้าสู่ การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ่ มตังแต่การศึกษา
ระบบการทางานของธุ รกิจนั้นในกรณี ที่ระบบได้ศึกษานั้นเป็ นระบบสารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศึกษา
ว่าทางานอย่างไรเพราะเป็ นการยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมทางานอย่างไร
4. ออกแบบ (Design) ในระยะแรกของการออกแบบนักวิเคราะห์ระบบจะนาการตัดสิ นใจ
ของฝ่ ายบริ หารที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์การเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ดว้ ย
(ถ้ามีหรื อเป็ นไปได้) หลังจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะนาแผนภาพต่างๆ ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนการ
วิเคราะห์มาแปลงเป็ นแผนภาพลาดับขั้น
5. สร้างหรื อพัฒนาระบบ (Construction) ในขั้นตอนนี้ โปรแกรมเมอร์ จะเริ่ มเขียน และ
ทดสอบโปรแกรมว่าทางานถู ก ต้องหรื อไม่ ตอ้ งมี การทดสอบกับข้อมูลจริ งที่ เลื อกแล้วถ้าทุ กอย่า ง
เรี ยบร้อยแล้วจะได้โปรแกรมที่พร้อมที่จะนาไปใช้งานจริ งต่อไป
6. การปรับเปลี่ยน (Conversion) ขั้นตอนนี้ บริ ษทั นาระบบใหม่มาใช้แทนของเก่าภายใต้
การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ การป้ อนข้อมูลต้องทาให้เรี ยบร้อย และในที่สุดบริ ษทั เริ่ มต้นใช้งาน
ระบบใหม่น้ ีได้
7. บารุ งรักษา (Maintenance) การบารุ งรักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งาน
แล้ว สาเหตุที่ตอ้ งแก้ไขโปรแกรมจากการใช้งานแล้ว สาเหตุที่ตอ้ งแก้ไขระบบส่ วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ
1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug)
2. การดาเนินงานในองค์กรหรื อธุ รกิจเปลี่ยนไป
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้คน้ หาเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องเนื่ องจากมี ประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานเพื่อช่ วยเป็ น
แบบอย่างในการทาภาคนิพนธ์ในด้านข้อมูลต่างๆ ของโปรแกรม และหน้าจอโปรแกรมที่สามารถใช้
ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ และนามาเป็ นข้อมูลตัวอย่างในการดาเนินงานมาเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนิ น
ภาคนิพนธ์โดยการค้นหาได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 http://www.aristosoft.org/pos/html/program/pro2_b.html
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับระบบซื้ อมาขายไป โดยมี คุณสมบัติสามารถชาระเงิ นได้ท้ งั
เงินสด เงินเชื่อ และระบบบัตรเครดิต มีระบบการรับเงินทอนเงินจากหน้าจอเดียวกันได้เลยโดยไม่ตอ้ ง
เข้าไปทางานหลายหน้าจอ สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อเจ้าของ
กิจการ ในรู ปแบบรายงาน
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ภาพที่ 2.3 http://aristosoftf.site40.net/pos/peopertie.html
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับระบบโปรแกรมบริ หารงานขายโปรแกรมสามารถช่ วยให้คุณ
บริ หารงานร้านค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสะดวกรวดเร็ ว และถูกต้องแม่นยา ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจ
โดยมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น รายงานประเภทสิ นค้าจานวนแต่ละสิ นค้าที่คงเหลือ มีระบบรับ – ส่ งข้อมูล
ใบสั่งซื้ อสิ นค้า และการจัดเก็บยอดสิ นค้า โปรแกรมนี้ ยงั สามารถทารายงานการสั่งซื้ อสรุ ปยอดสิ นค้า
ที่ทางบริ ษทั ได้สั่งซื้ อสิ นค้า
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ภาพที่ 2.4 http://aristosoftf.site40.net/jewelry/index.html
เป็ นโปรแกรมบริ หารงานร้านจิวเวลรี่ ระบบบันทึกรายการขายสิ นค้า บันทึก แก้ไข เพิ่มเติ ม
ข้อมูลของประเภทสิ นค้า และสามารถแสดงข้อมูลสิ นค้าคงเหลือคิดคานวณหาส่ วนลดสิ นค้าได้ภายใน
หน้าเดียวกัน แสดงการค้นหาใบรับสิ นค้าได้ตามวันที่ใบบันทึกรับสิ นค้า
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ภาพที่ 2.5 http://www.aristosoft.org/petshop/html/program/pro4_b.html
เป็ นโปรแกรมส าเร็ จรู ปในการบริ หารงานโรงพยาบาลสัตว์ และคลิ นิกสัตว์เป็ นระบบการ
ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง แสดงการใส่ ขอ้ มูลของสัตว์เลี้ยง และข้อมูลเจ้าของสัตว์เลี้ยง บันทึกข้อมูล ค้นหา
ข้อมูลที่บนั ทึกลงไปแล้วเรี ยกกลับมาดูใหม่ และแก้ไขข้อมูลเก่าได้ มีขอ้ มูลการรักษาของสัตว์ คานวณ
ค่ารักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง
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ภาพที่ 2.6 http://portal.weloveshopping.com/
เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับการสั่งซื้ อสิ นค้า ระบบออนไลน์โดยการเลื อกสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านทางระบบ
เว็บไซต์ มีสินค้าขายมากมายอาทิ เช่ น สิ นค้าเกี่ ยวกับแฟชั่น สิ นค้าด้านการบันเทิ ง สิ นค้าเครื่ องมื อ
อิเล็กโทรนิค และมีระบบการค้นหาสิ นค้าในหมวดที่ตอ้ งการจะเลือกสั่งซื้ อ สามารถเลือกดูราคา
สิ นค้า ที่ มี ราคาน้อยไปจนถึ ง สิ นค้าที่ มี ร าคาสู ง และลู ก ค้า ที่ มาช้อปสิ นค้า ก็ ส ามารถมาเปิ ดร้ า นค้า
ออนไลน์บนเว็บไซต์น้ ีได้เช่นกัน
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้มีการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานเพื่อช่วย
เป็ นแบบอย่างในการทาภาคนิพนธ์ในด้านข้อมูลต่างๆของโปรแกรมและรู ปภาพหน้าต่างโปรแกรมที่
สามารถใช้ขอ้ มูลจากงานวิจยั ต่างๆ

ภาพที่ 2.7 ระบบบริ หารงานร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จตุพล ถวิลรักษ์ ธนวัฒน์ โภทชงรัก และสุ ทธิ พงษ์ เมืองเต็ม (2552) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยโปรแกรมรวบรวมรายการสิ นค้า และรายละเอียด
ที่จะต้องส่ งเคลมไปยังผูผ้ ลิ ตโดยจัดเก็บข้อมูล และรายละเอียดของผูผ้ ลิ ตต่างๆ ลงฐานข้อมูลเพื่อที่
สามารถเรี ยกข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ วในการส่ งเคลมได้ใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server
2000 ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาโปรแกรม
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ภาพที่ 2.8 ระบบต้นแบบบริ หารร้านเช่าวีซีดี และดีวดี ี
ณัฐวรรณ ศรี สุวฒั นานันท์ นราธร มหาไตรภพ และนันทชัย กรุ ณาฤทธิ โยธิ น (2551) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ ธุ รกิ จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยโปรแกรมสามารถจัดการ
ข้อมูลพื้นฐานของพนักงานที่เข้ามาทางาน และรวมถึ งการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน
อี ก ทั้ง สามารถบัน ทึ ก ข้อ มู ล ลงฐานข้อ มู ล ได้ห ลัง จากบัน ทึ ก ก็ จ ะแสดงข้อ มู ล ในช่ อ งตารางโดย
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาระบบ
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ภาพที่ 2.9 ระบบบริ หารงานอู่ซ่อมรถยนต์
นฤมล นิ่ ม เจริ ญ สันติ หรู วิวฒั น์ และสิ รินาถ รอดทอง (2552) ภาควิช าคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท ยาลัย สยาม เป็ นระบบบริ หารงานอู่ซ่ อมรถยนต์ที่ พ ฒ
ั นาโดย
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 และใช้ Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการ
ฐานข้อมูลโปรแกรมสามารถสั่งซื้ ออะไหล่สินค้าได้ทีละหลายๆ ชิ้น และคานวณราคาสิ นค้ารวมได้
อย่างรวดเร็ ว และแสดงรายการอะไหล่ที่ได้สั่งซื้ อ เมื่อได้จานวนอะไหล่ครบแล้วสามารถคลิกสั่งซื้ อ
สิ นค้า หรื อลบรายการที่สงั่ ซื้ อ รวมถึงการยกเลิกรายการที่สงั่ ซื้ อ
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ภาพที่ 2.10 ระบบบริ หารงานร้านขายรองเท้ากีฬา
จริ ยา จองคา ปฎิพทั ธ์ นุ่ มสะคราญ และภริ ตา ศรี แม้นม่วง (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งโดยระบบบริ หารงานร้านขายรองเท้ากีฬานี้ แสดง
รายการสิ นค้าชารุ ดทั้งหมด โดยผูใ้ ช้จะสามารถค้นหาได้จากสิ นค้าชารุ ดของทางร้าน และสิ นค้าชารุ ด
จากการเคลมของลูกค้า และเมื่อผูใ้ ช้ได้ขอ้ มูลสิ นค้าที่ชารุ ดที่ตอ้ งการแล้ว จะนาไปแสดงในส่ วนของ
เมนูส่งเคลมสิ นค้าให้ผผู ้ ลิต และสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL
Server 2000 และใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาระบบ
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ภาพที่ 2.11 ระบบบริ หารงานร้านขายกระเป๋ า
ศิริพร ศิริชยั วัจนเดชา วราพร วีระกุล และวาธิ นี จิรเวชวงศ์สกุล (2552) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิ จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามโดยโปรแกรมมีการจัดการด้านการขายสิ นค้า
และค้นหาโดยมีการคานวณราคา และจานวนสิ นค้าที่ซ้ื อ และสามารถบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาระบบ

