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ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบ

ปั จจุบนั ผูค้ นหันกลับมาใส่ ใจสุ ขภาพตัวเองมากขึ้น ทัศนคติ และค่านิ ยมในการใช้ชีวิต ไม่ได้
มุ่งหวังเพียงแต่ประสบความสาเร็ จด้านการงานอย่างเดียว แต่ตอ้ งมีสุขภาพที่แข็งแรงควบคู่ไปด้วย
และในการดาเนินธุรกิจซึ่งปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจคือ ขั้นตอนการทางานในแต่ละ
ขั้นตอนต้องใช้พนักงาน ทาให้เสี ยเวลาในการทางานมาก และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย รวมทั้ง
การเสี ยค่าใช้จ่ายทั้งในด้านของบุคคลากร และด้านวัสดุ อุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ ทางร้านจึงมี การ
ปรับปรุ งและพัฒนาระบบบริ หารงานร้านอุปกรณ์กีฬาพูม่า ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น มีการจัดทารายงาน
เกี่ ยวกับการซื้ อ เช่ น รายงานใบสั่งซื้ อ เป็ นต้น การจัดการข้อ มู ลสิ นค้าในคลังหรื อ ตรวจสอบยอด
สินค้าคงเหลือ จะมีการตรวจสอบจานวนสิ นค้าที่ยงั คงเหลืออยู่ และสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลาที่
ต้องการ มีการเพิม่ สินค้าเข้ามาได้เมื่อมีการสัง่ ซื้อสินค้าจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต เป็ นต้น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 2.1 โปรแกรม Microsoft Access 2010
Microsoft Access 2010 เป็ นโปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายเนื่ องจาก Access
เป็ นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีความสามารถในหลายๆ ด้านใช้งานง่ายซึ่ งผูใ้ ช้สามารถเริ่ มทาได้ต้ งั แต่
การออกแบบฐานข้อ มูลจัดเก็บข้อมู ลเขียนโปรแกรมควบคุ มตลอดจนการทารายงานแสดงผลของ
ข้อมูล Access เป็ นโปรแกรมฐานข้อมูล ที่ใช้ง่ายโดยที่ผใู ้ ช้ไม่จาเป็ นต้อ งมีความเข้าใจในการเขียน
โปรแกรมก็สามารถใช้งานได้ ไม่ จาเป็ นต้องศึกษารายละเอียดในการเขียนโปรแกรมให้ยงุ่ ยากและ

สาหรับนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพนั้น Access ยังตอบสนองความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปอีก
เช่น การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น SQL SERVER, ORACLE หรื อแม้แต่การ
นาข้อมูลออกสู่ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต Microsoft Access 2010 จะจัดระเบียบข้อมูลลงในตาราง
ซึ่ งเป็ นรายการของแถวและคอลัมน์ที่มีล ักษณะคล้ายกับกระดาษบันทึกของนักบัญชี หรื อแผ่นงาน
Microsoft Excel (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, 2555)
1. ความสามารถของ Microsoft Access
1. สามารถสร้างระบบฐานข้อมูลใช้งานต่าง ๆ ได้โดยง่าย เช่น โปรแกรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย
โปรแกรมควบคุมสินค้า โปรแกรมฐานข้อมูลอื่น ๆ เป็ นต้น ซึ่งสามารถทาได้โดยง่ายเพราะ Access มี
เครื่ อ งมื อ ต่าง ๆ ให้ใช้ในการสร้างโปรแกรมได้โดยง่ายและรวดเร็ ว โปรแกรมที่สร้างขึ้นสามารถ
ตอบสนองผูใ้ ช้ได้ตามต้องการ เช่น การสอบถามยอดสิ นค้า การเพิ่มสิ นค้า การลบสิ นค้า การแก้ไข
ข้อมูลสินค้า เป็ นต้น
2. สามารถสร้างรายงานเพือ่ แสดงข้อมูลที่ตอ้ งการตามที่ผใู ้ ช้งานต้องการ
3. สามารถสร้างระบบฐานข้อ มูลเพื่อนาไปใช้ร่วมกับฐานข้อ มูลอื่ น ๆ ได้โดยง่ายเช่ น SQL
SERVER ORACLE ได้
4. สามารถนาเสนอข้อมูลออกสู่ระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถทาได้โดยง่ายและอีก
หลายอย่างในระบบฐานข้อมูลที่ผใู ้ ช้งานต้องการ
2. ข้อมูลและฐานข้อมูล
ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ทัว่ ไป เช่น ราคาสินค้า คะแนนของ
นักเรี ยนแต่ละคน ซึ่งปกติถือว่าเป็ นข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ยงั ไม่ได้ผา่ นการประมวลผลข้อมูลทีผ่ า่ น
การประมวลผลแล้วเรี ยกว่าสารสนเทศ (Information) เช่น เมื่อนาคะแนนของนักเรี ยนทั้งหมดมา
ประมวลผลก็ได้คะแนนสูงสุดและคะแนนต่าสุดของนักเรี ยนทั้งหมด
ข้อมูลที่นามาจัดเก็บในฐานข้อมู ลอาจอยูใ่ นรู ปของตัวเลข ตัวอักษร ข้อความ รู ปภาพ เสี ยง
หรื อภาพและเสียง
ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรื อ
จุด ประสงค์อ ย่า งใดอย่า งหนึ่ ง มี โ ครงการและการจัด การอย่า งเป็ นระบบข้อ มู ล ที่ บนั ทึ ก เก็ บ ไว้

สามารถปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข สื บ ค้น และน ามาใช้ใ นการจัด การสารสนเทศได้อ ย่า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลในที่น้ ี หมายถึง ฐานข้อมูลที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ส่ วนอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลก็คือ
จานแม่เหล็กหรื อฮาร์ดดิสก์ ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ใช้กนั ทัว่ ไป ได้แก่ ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูล
นักศึกษา ฐานข้อมูลสินค้า ฐานข้อมูลโรงพยาบาล ฯลฯ (สุจิตรา อดุลย์เกษมและคณะ, 2560)
คณะผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาระบบบริ หารงานร้านอุปกรณ์กีฬาพูม่า มีการใช้งาน Microsoft SQL 2008
R2 ในการจัดทาฐานข้อมูลของระบบ จึงมีความจาเป็ นต้องค้นหาข้อมูลมาประกอบในการจัดทา
โครงงาน โดยคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้หาข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาภาคนิพนธ์ โดยค้นหาข้อมูล
ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้
ปกติฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่สวนกลางของหน่วยงานหรื อองค์กร เพือ่ ให้ผใู ้ ช้งานสามารถ
เรี ยกใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ โดยอาจใช้ขอ้ มูลได้บางส่วนหรื อทั้งหมดขึ้นอยูก่ บั การกาหนดสิทธิในการ
ใช้งานฐานข้อมูลอาจเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มเดียวกันหรื อแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มที่มีความสัมพันธ์กนั
โดยแต่ละแฟ้มเรี ยกว่า ตาราง (Table)
3. ระบบฐานข้อมูล (Database System)
ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชดั เจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีขอ้ มูล
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างเป็ นระบบ และเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานและดูแล
รักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรี ยบเสมือนสื่อกลางระหว่าง
ผูใ้ ช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรี ยกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรื อ
DBMS (Data Base Management System) มีหน้าที่ช่วยให้ผใู ้ ช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมี
ประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้ อาจเป็ นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูลหรื อการตั้ง
คาถามเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลมา โดยผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องรับรู ้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2558)

4. ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล
1. ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสามารถใช้ร่วมกันได้ (The Data Can Be Shared) เช่น โปรแกรม
ระบบเงินเดือน สามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลรหัสพนักงานจากฐานข้อมูลเดียวกับโปรแกรมระบบการขาย
เป็ นต้น
2. ระบบฐานข้อมูลสามารถช่วยให้มีความซ้ าซ้อนน้อยลง (Redundancy Can Be Reduced) ที่
ลดความซ้ าซ้อนได้ เพราะเก็บแบบรวม (Integrated)
3. ระบบฐานข้อ มู ลช่ วยหลี กเลี่ยงหรื อ ลดความไม่ คงที่ของข้อ มู ล (Inconsistency Can Be
Avoided To Some Extent)
4. ระบบฐานข้อมู ล สนับสนุ นการทาธุ รกรรม (Transaction Support Can Be Provided)
ธุรกรรม คือ ขั้นตอนการทางานหลายกิจกรรมย่อยมารวมกัน
5. ระบบฐานข้อมูลสามารถช่วยรักษาความคงสภาพหรื อความถูกต้องของข้อมูลได้ (Integrity
Can Be Maintained) โดยผูบ้ ริ หารฐานข้อมูลเป็ นผูก้ าหนดข้อบังคับความคงสภาพ (DBA Implement
Integrity Constraints Or Business Rules.) ตามที่ผบู ้ ริ หารข้อมูล (DA) มอบหมายเพื่อป้ องกันไม่ให้
ผูใ้ ช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลโดยไม่ถูกต้อง ไม่วา่ จะโดยตั้งใจหรื อไม่ต้งั ใจก็ตาม
6. สามารถบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย (Security Can Be Enforced) กล่าวคือ
ผูบ้ ริ หารฐานข้อมูลสามารถกาหนดข้อบังคับ เรื่ องความปลอดภัย (Security Constraints)
7. ความต้อ งการที่ เ กิ ด ข้อ โต้แ ย้ง ระหว่ า งฝ่ าย สามารถประนี ป ระนอมได้ (Conflicting
Requirements Can Be Balanced)
8. สามารถบังคับให้เกิดมาตรฐานได้ (Standards Can Be Enforced)
9. ระบบฐานข้อมูลให้เกิดความเป็ นอิสระของข้อมูล (Data Independence) เป็ นประโยชน์ขอ้
ส าคัญ ที่ สุ ด เพราะท าให้ ข ้อ มู ล ไม่ ข้ ึ นอยู่ กับ การแทนค่ า ข้อ มู ล เชิ ง กายภาพ (Physical Data
Independence) (กิตติ ภักดีวฒั นะกุล, 2550)

5. ข้อดี ของระบบฐานข้อมู ล การจัดเก็บข้อ มูล เป็ นฐานข้อ มู ลได้เปรี ยบกว่าการจัดเก็บข้อมู ลแบบ
แฟ้มข้อมูล ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูล โดยข้อมูลเรื่ องเดียวกัน
อาจมีอยูห่ ลายแฟ้มข้อมูล ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลได้ (Inconsistency)
2. สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ ฐานข้อมูลเป็ นการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ดว้ ยกัน เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการ
ข้อมูลจากฐานข้อมูล ซึ่งเป็ นข้อมูลที่มาจากแฟ้มข้อมูลที่แตกต่างกันจะทาได้ง่าย
3. สามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะแฟ้มข้อมูลอาจทาให้ขอ้ มูล
ประเภทเดียวกันถูกเก็บไว้หลายแห่ งทาให้เกิดความซ้ าซ้อน (Reclundancy) การนาข้อมูลมารวมเก็บ
ไว้ในฐานข้อมูลจะช่วยลดปั ญหาความซ้ าซ้อนได้
4. รักษาความถูกต้องฐานข้อมูลบางครั้งอาจมีขอ้ ผิดพลาดขึ้น เช่น การป้ อนข้อมูลผิดซึ่ งระบบ
การจัดการฐานข้อมูลสามารถระบุกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
5. สามารถกาหนดความเป็ นมาตรฐานเดียวกันได้เพราะในระบบฐานข้อมูลจะมีกลุ่มบุคคลที่
คอยบริ หารฐานข้อมูลกาหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกัน
6. สามารถกาหนดระบบความปลอดภัย ของข้อ มู ล ได้ ผูบ้ ริ ห ารระบบฐานข้อ มู ล สามารถ
กาหนดการเรี ยกใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้แต่ละคน ให้เกิดความแตกต่างกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ง่าย
7. ความเป็ นอิ ส ระของข้อ มู ล และโปรแกรม โปรแกรมที่ ใ ช้ใ นแต่ ล ะแฟ้ ม ข้อ มู ล จะมี
ความสัมพันธ์กบั แฟ้มข้อมูลโดยตรง ถ้าหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลก็ทาการแก้ไข
โปรแกรมนั้น ๆ
8. ลดความซ้ าซ้อนของงานดู แลเอกสาร ซึ่ งเป็ นงานประจาที่ทาให้ผดู ้ ูแลรู ้สึกเบื่อ หน่ ายและ
ขาดแรงจูงใจ แต่เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงานนี้ แทนมนุ ษย์ไ ด้ โดยผ่านโปรแกรม
สาหรับการจัดการฐานข้อมูล
9. ข้อมูลที่จดั เก็บมีความทันสมัย เมื่อข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้รับการดูแลปรับปรุ งอย่าง
ต่อ เนื่ องทาให้ขอ้ มู ลที่จดั เก็บเป็ นข้อ มู ลที่มีความทันสมัย ตรงกับเหตุการณ์ ในปั จจุบนั และตรงกับ
ความต้องการอยูเ่ สมอ
10. ลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากการจัดทาฐานข้อมูลจะมีการรวบรวมข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ เข้ามาจัดเก็บไว้ในระบบ และเก็บข้อมูลเพียงชุดเดียวซึ่ งทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจะสามารถ

เรี ยกใช้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการได้ เป็ นการประหยัดเนื้ อที่ในการจัดเก็บ และทาให้เกิดความรวดเร็ วในการ
ค้นหาและจัดเก็บข้อมูลด้วย
11. หลี กเลี่ ยงความขัดแย้งของข้อ มูลได้ เมื่ อข้อ มู ลถู กจัดเก็บในระบบฐานข้อ มูล จะทาให้
ข้อมูลลดความซ้ าซ้อนลง คือ มีขอ้ มูลแต่ล ะประเภทเพียงหนึ่ งชุดในระบบ ทาให้ขอ้ มูลที่เก็บได้ไ ม่
ขัดแย้งกันเอง ในกรณี ที่จาเป็ นต้อ งเก็บข้อ มู ลที่ซ้ าซ้อนกันเพื่อ สาเหตุบางประการ เช่ น เพื่อ ความ
รวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลจะเป็ นผูด้ ูแลข้อมูลที่ซ้ ากันให้มีความถูกต้อง
ตรงกัน
12. ใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ เนื่องจากระบบการจัดการฐานข้อมูลสามารถจัดให้ผใู ้ ช้แต่ละคนเข้าใช้
ข้อ มูล ในแฟ้ มที่มีขอ้ มู ลเดี ยวกันได้ในเวลาเดี ยวกันเช่น ฝ่ ายบุคคลและฝ่ ายการเงินสามารถที่จะใช้
ข้อมูลจากแฟ้มประวัติพนักงานในระบบฐานข้อมูลได้พร้อมกัน
13. ควบคุมมาตรฐานของข้อมูลได้ เมื่อข้อมูลต่าง ๆ ในหน่ วยงานถูกรวบรวมเข้ามา ผูบ้ ริ หาร
ระบบฐานข้อ มู ลสามารถที่จะวางมาตรฐานในการรับข้อ มู ล แสดงผลข้อ มู ล ตลอดจนการจัดเก็บ
ข้อมู ลได้ เช่ น การกาหนดรู ปแบบของตัวเลขให้มีทศนิ ยม 2 ตาแหน่ งสาหรับค่าที่เป็ นตัวเงิน การ
กาหนดรู ปแบบของการรับและแสดงผลสาหรับข้อมูลที่เป็ นวันที่ นอกจากนี้ การที่ขอ้ มูลมีมาตรฐาน
เดียวกันทาให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบได้อย่างสะดวก
14. จัดทาระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อ มู ลได้ ผูบ้ ริ หารระบบฐานข้อ มู ลสามารถ
กาหนดรหัส ผ่า นเข้าใช้ง านข้อ มู ล ของผูใ้ ช้แ ต่ล ะราย โดยระบบการจัด การฐานข้อ มู ล จะทาการ
ตรวจสอบสิ ทธิ์ในการทางานกับข้อมู ลทุกครั้ง เช่น การตรวจสอบสิ ทธิ์ในการเรี ยกดูขอ้ มู ล การลบ
ข้อมูล การปรับปรุ งข้อมูล และการเพิม่ ข้อมูลในแต่ละแฟ้มข้อมูล
15. ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลได้ ปั ญหาเรื่ องความขัดแย้งกันของข้อมูลที่มีความซับซ้อน
เป็ นปั ญหาหนึ่ งในเรื่ องความถูกต้อ งของข้อ มูล ซึ่ งเมื่ อได้มีการกาจัดความซับซ้อ นของข้อมูล ออก
ปั ญหาเรื่ องความถูกต้องของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ (ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอานวย, 2552)

6. ข้อเสียของระบบฐานข้อมูล
การเก็บข้อมูลรวมเป็ นฐานข้อมูลมีขอ้ เสีย ดังนี้
1. มีตน้ ทุนสู ง ระบบฐานข้อมู ลก่ อให้เกิดต้นทุนสู ง เช่น ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล บุคลากร ต้นทุนในการปฏิบตั ิงาน และฮาร์ดแวร์ เป็ นต้น
2. มีความซับซ้อน การเริ่ มใช้ระบบฐานข้อมูล อาจก่อให้เกิดความซับซ้อนได้ เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม เป็ นต้น
3. การเสี่ ยงต่อการหยุดชะงักของระบบ เนื่ องจากข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในลักษณะเป็ นศูนย์รวม
(Centralized Database System) ความล้มเหลวของการทางานบางส่ วนในระบบอาจทาให้ระบบ
ฐานข้อมูลทั้งระบบหยุดชะงักได้
4. เสียค่าใช้จ่ายสู ง เนื่ องจากราคาของโปรแกรมที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูลจะมีราคา
ค่ อ นข้า งแพงรวมทั้ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง คื อ ต้อ งมี ค วามเร็ ว สู ง มี ข นาด
หน่ วยความจา และหน่ วยเก็บข้อ มู ล สารองที่มีความจุมากทาให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายสู งในการจัดทา
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
5. เกิ ดการสู ญเสี ยข้อ มู ลได้ เนื่ อ งจากข้อ มู ล ต่า ง ๆ ภายในฐานข้อ มู ล จะถู ก จัดเก็บ อยูใ่ นที่
เดียวกัน ดังนั้นถ้าที่เก็บข้อมูลเกิดมีปัญหาอาจทาให้ตอ้ งสูญเสียข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลได้ ดังนั้น
การจัดทาฐานข้อมูลที่ดีจึงต้องมีการสารองข้อมูลไว้เสมอ (ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอานวย, 2552)

คณะผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาระบบบริ หารงานร้านอุปกรณ์กีฬาพูม่ามีการใช้งาน Microsoft Access
2010 ในการจัดทาฐานข้อมูลของระบบ จึงมีความจาเป็ นต้องค้นหาข้อมู ลมาประกอบในการจัดทา
โครงงาน โดยคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้คน้ หาข้อมู ลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อ งในการจัดทาโครงงาน โดยค้นหา
ข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 http://www.actosthailand.com
เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับการขายอุปกรณ์กีฬาเกี่ยวกับรองเท้า ทางร้านจะจาหน่ ายสิ นค้าแบบราคา
ส่ ง และลู กค้าจะสามารถเลื อกแบบ เลื อกรุ่ น ดู ราคาสิ นค้า และสั่งสิ นค้าได้ทางหน้าเว็บไซต์ หาก
ลูกค้าที่ไม่มนั่ ใจในการสัง่ ซื้อทางเว็บไซต์ ทางร้านค้าจะมีหน้าร้านจริ งไว้คอยบริ การเช่นกัน

ภาพที่ 2.3 http://www.streamshoe.com /
เป็ นเว็บไซต์ที่ขายอุปกรณ์กีฬา แต่ก็ยงั มีอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ เช่นกัน สามารถสั่งซื้ อของได้
ทางเว็บไซต์ โดยทางร้านยังมีวิธีสั่งซื้ อหลายช่องทางในกรณี ที่ลูกค้าไม่ชอบวิธีเลือกสิ นค้าลงตะกร้า
เอง ก็สามารถสัง่ ซื้ อสิ นค้าบนอีเมลหรื อเฟสบุคและไลน์ของทางร้าน หรื อโทรสัง่ สิ นค้าได้โดยแจ้ง
รหัสสินค้า ที่ตอ้ งการซื้อ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หลังจากนั้นรอการโทรติดต่อกลับ
จากทางร้านเพือ่ ยืนยันการสัง่ ซื้อและแจ้งยอดจานวนเงินที่ตอ้ งชาระ

ภาพที่ 2.4 http://www. Sneaker7shop.com/
เป็ นเว็บไซต์ขายอุ ปกรณ์กีฬาที่หลากหลายและทันสมัยที่สุด ทางร้านขายสิ นค้าทั้งแบบปลี ก
และส่ง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทางหน้าเว็บ โทรศัพท์สั่งสิ นค้าหรื อ
ซื้อสินค้าที่หน้าร้านจริ งได้

ภาพที่ 2.5 http://thai-access.blogspot.com/2012/09/microsoft-access-2010.html
เป็ นเว็บไซต์เกี่ ยวกับการสอนการใช้แ ละให้ความรู ้เรื่ อ ง Microsoft Access 2010 บอกถึ ง
ความหมายและขั้นตอนการทางานต่าง ๆ ของโปรแกรมและสามารถแชร์ความรู ้เรื่ องปั ญหาเกี่ยวกับ
การใช้โปรแกรมอีกด้วย

ภาพที่ 2.6 http://www.microsoft.com/visualstudio/th-th
Microsoft Visual Studio 2010 เป็ นโปรแกรมที่สามารถตอบสนองนักพัฒนาโปรแกรมใน
ทุก ๆ ระดับได้ โปรแกรมนี้ ได้มีการพัฒนาปรับ ปรุ งแก้ไ ขให้ง่า ยต่อ การใช้งานในการออกแบบ
โปรแกรมต่าง ๆ ซึ่ งง่ายต่อการออกแบบโปรแกรมที่ตอ้ งการสร้างขึ้น เพียงแค่สร้างฟอร์มแล้วลาก
ออบเจกต์ต่าง ๆ เติมแต่งลงไปในฟอร์มของคุณได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังมีการตรวจสอบไวยากรณ์ใน
การเขียนโค้ด และฟังก์ชนั ในการตรวจสอบความผิดพลาด พร้อมรองรับการใช้งานแอพพลิเคชันด้วย
ระบบ .NET Framework หลายเวอร์ชนั อีกด้วย

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาค้นหาระบบการทางานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงงาน งานวิจยั ต่อไปนี้
เป็ นโปรแกรมที่ ช่วยจัดการกับระบบซื้ อ -ขายได้แ ละสามารถจัดการกับการขายสิ นค้า การสั่งซื้ อ
รวมถึงจัดการกับสินค้าคงคลังได้ เป็ นต้น ซึ่งคณะผูจ้ ดั ทาสามารถนางานวิจยั เหล่านี้มาเป็ นแนวทางใน
การจัดทาโครงงานได้

ภาพที่ 2.7 โปรแกรมระบบบริ หารงานร้านขายชุดนักศึกษา
ณัฐวุฒิ เหลืองวัฒนะ รังสรรค์ สินธู และโสภณ เกสุดา (2554) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย สยาม ได้จดั ทาโครงงานเรื่ อ งระบบบริ หารงานร้ านขายชุ ด
นักศึกษาในการเก็บรายละเอี ยดโดยใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Studio 2005 และโปรแกรม
Microsoft Access 2010 ในการจัดเก็บรายละเอียดฐานข้อมูล โดยระบบสามารถจัดเก็บ แก้ไข ยกเลิก
ค้นหา ออกรายงานและข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสามารถทางานในเรื่ องของการแสดงข้อมู ล รวมไปถึ ง
การตรวจสอบสถานะต่าง ๆ เป็ นต้น

ภาพที่ 2.8 โปรแกรมระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้า
ดวงพร เกษศรี รุ่ งเรื อ ง ธนิ ต า พรหมดวง และนิ ธิย าภรณ์ ศรี วิปุ ลโยทัย (2552) ภาควิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม พัฒนาระบบบริ หารงานร้านขาย
เสื้ อผ้าได้ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรม
Microsoft Access 2010 ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบบริ หารงานร้านขายเสื้อผ้า สามารถใช้งานด้าน
การเก็ บ ข้อ มู ล ต่ าง ๆ เก็ บข้อ มู ล ของสิ น ค้า ประวัติ พนัก งาน ประวัติลู ก ค้าเพื่อ ง่า ยต่อ การติ ด ต่ อ
สามารถดูสินค้าคงเหลือในร้านได้ และยังรวมไปถึงการออกรายงานต่าง ๆ ซึ่ งสามารถเรี ยกดู ตาม
ช่วงเวลาที่ตอ้ งการทราบได้รายงานที่ออก เช่น รายงานสิ นค้าขายดี 10 อันดับ รายงานสรุ ปสิ นค้า
คงเหลื อ รายงานยอดขายสิ นค้า รายงานการสั่งซื้ อสิ นค้ารายเดือ นรายงานส่ งคืน -รับคืนสิ นค้าจาก
ตัวแทนจาหน่ายเพือ่ อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 2.9 โปรแกรมระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้านักเรี ยน
นริ นทร์ ภู่นาค สาวไทย ภู่ทอง และเสถียร หล้าบือ (2551) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ทาโครงงานระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้านักเรี ยนมี
การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ของสิ นค้า และผูผ้ ลิ ต มี ก ารค านวณการซื้ อ ขายสิ น ค้า ส่ ง คื น สิ น ค้า มี ก ารออก
ใบเสร็ จรับเงินโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและใช้
Microsoft Access 2010 เข้ามาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล

ภาพที่ 2.10 โปรแกรมระบบบริ หารงานร้านขายเสื้อผ้าเด็ก
ปราณิ ศา พวงเกษม และภานุพงษ์ พินิจค้า (2551) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ทาโปรแกรมระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้าเด็ก บันทึก เพิ่ม ลบ
แก้ไข ข้อมูลสิ นค้า ลูกค้า ผูผ้ ลิต แสดงจานวนสิ นค้าคงเหลือ บันทึกรายการซื้ อ ออกใบเสร็ จรับเงิน
รับคืนสิ นค้า โดยใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาระบบใช้โปรแกรม
Microsoft Access 2010 เป็ นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล

ภาพที่ 2.11 โปรแกรมระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ องใช้ไฟฟ้า
รั ง ซายส์ เอี่ ย มวัช ริ น ทร์ รั ช นี ก ร วิ ริ ย ะมั่ น พงศ์ และศิ ร าณี สิ ง ห์ เ ดชะ (2553) ภาควิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม พัฒนาระบบบริ หารงานร้านขาย
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการเขียนโปรแกรมและใช้
Microsoft Access 2010 ในการจัดการฐานข้อมูลของระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ องใช้ไฟฟ้ามีการ
จัดเก็บข้อ มู ล รายละเอี ยดสิ นค้าประเภทต่าง ๆ จัดเก็บข้อ มู ล ลู กค้า ข้อ มู ล พนักงาน ข้อ มู ล ตัวแทน
จาหน่ าย ข้อ มู ล สิ น ค้า เพื่อ ง่ายต่อ การค้นหาข้อ มู ล และยังรวมถึ งการการออกรายงานต่า ง ๆ เช่ น
รายงานสรุ ปยอดขาย รายงานสรุ ปยอดสั่งซื้ อ เพื่อ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานให้สะดวก
รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น

