บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสอบถามขั้นตอนการทางาน และเก็บข้อมูลต่างๆ ของกรณี ศึกษาบริ ษทั
อู่อ้ งั โสภณพัฒนา โดยอู่เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง แบ่งเวลาเลือกเช่ารถแท็กซี่ ออกเป็ น 2 แบบ
คือ 1. เต็มวัน 2. ครึ่ งวัน ในแบบครึ่ งวันให้เลือกเวลาเช่ารถแท็กซี่ ที่รอบเช้า (05:00 – 17:00) หรื อรอบ
เย็น (17:00 – 05:00) มีส่วนติดต่อซื้อขายรถยนต์ และส่วนของประกันรถยนต์ การจัดเก็บข้อมูลยังเป็ น
รู ปแบบเอกสารอยู่ สถานที่ต้งั บ้านเลขที่ 548/60 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120
แนวความคิด

สัง่ ซื้อรถแท็กซี่
ส่งมอบรถแท็กซี่

อู่แท็กซี่

ตัวแทนจัด
จาหน่าย

จัดการรถแท็กซี่

ชาระค่าบริ การ

รถแท็กซี่

ทาประกันรถแท็กซี่
ปรับราคาเช่ารถแท็กซี่

ให้บริ การเช่ารถแท็กซี่
ผูเ้ ช่า

กาหนดราคา

ตัวแทนประกัน

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบอู่แท็กซี่
การทางานของระบบอู่แท็กซี่ มีการเก็บรายละอียดส่ วนข้อมูลต่างๆ โดยใช้พนักงานในการ
ป้ อนข้อมูล บันทึกแก้ไข และแสดงรายการต่างๆ เมื่อมีผเู ้ ช่ารถแท็กซี่ตอ้ งการเช่า พนักงานจะทาการ
ตรวจสอบรถแท็ก ซี่ ที่มีประกันภัย และสถานะว่าง อนุ ญาตให้ผูเ้ ช่ านาไปใช้งานได้ตามกะเวลาที่
ต้องการ และส่งคืนรถแท็กซี่ในระยะเวลาตามกาหนด พนักงานจะทาการออกใบเสร็จเงินให้แก่ผเู ้ ช่า
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ทฤษฏีทีเกี่ยวข้อง
.NET Framework (http://netregis.com/asp.php, 2557) คือ รู ปแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบ
ใหม่ที่ Microsoft ได้พฒั นาออกมาแล้วระยะหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์สาคัญคือสามารถใช้งานในสภาวะ
ของฮาร์ดแวร์หรื อระบบปฏิบตั ิการ ที่แตกต่างกันได้อย่างไม่มีปัญหา (เช่น เครื่ องพีซีกบั เครื่ องแมค
หรื อระบบปฏิบตั ิการวินโดว์กบั ลีนุกซ์) และสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ได้ดว้ ยภาษาอะไรก็ได้
ให้สามารถทางานร่ วมกันได้ (เช่น ภาษา C กับ Java เป็ นต้น) รวมถึงเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
โปรแกรมให้สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft ได้โดยง่าย ซึ่งก็รวมไปถึงการ
ทางานภายในของระบบปฏิบตั ิการวินโดว์เองด้วย ผูพ้ ฒั นาจึงสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ได้
โดยง่าย และรวดเร็วไม่ติดข้อจากัดต่างๆ อย่างเช่นการพัฒนาโปรแกรมในสมัยก่อนอีกต่อไป .NET
Framework เป็ นแพลตฟอร์มสาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ที่รองรับภาษาดอตเน็ตมากกว่า 40 ภาษา ซึ่ งมี
Library เป็ นจานวนมากสาหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริ หารการดาเนินการของโปรแกรมบน
.NET Framework โดย Library นั้นได้รวมถึงส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
วิทยาการเข้ารหัสลับอัลกอริ ทึม การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
โดย .NET Framework มีส่วนประกอบภายในแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นใหญ่ๆ คือ
1.

2.

3.

Programming Language : เป็ นรู ปแบบของภาษาที่ออกแบบ มาเพือ่ ให้สามารถทางานใน
สภาวะที่เป็ น .NET ได้โดยที่ทาง Microsoft ได้เปิ ดตัวภาษาหลักๆ ที่จะใช้ในการพัฒนา
บน .NET นี้ 3 ภาษา C# เป็ น ภาษา ใหม่ที่ Microsoft พัฒนา มาจาก C++ กับ JAVA เป็ น
หลัก VB.NET เป็ นภาษาที่พฒั นามาจาก Visual Basic ในเวอร์ชนั่ 6.0JScript.net เป็ น
ภาษาที่พฒั นา มาจาก JScript ซึ่งเป็ น JavaScript ใน เวอร์ชนั่ ของ Microsoft
Base Classes Library : Library นั้นเปรี ยบเสมือนชุดคาสั่งสาเร็ จรู ปย่อยๆ ที่เพิ่มเข้ามา
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น ชุดคาสัง่ ที่ตอ้ งใช้งานอยูเ่ ป็ นประจาดังนั้นจึงมีผคู ้ ิดค้น เครื่ องอานวย
ความสะดวกในการเขี ย นโปรแกรมซึ่ ง Library ในภาษาต่ า งๆ ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ น
รู ปแบบไฟล์ include แต่ถา้ เป็ น ASP สิ่ งที่เป็ น library ก็คือ Component ต่างๆ นัน่ เองซึ่ ง
ภายในระบบ .NET จะสร้างสิ่ งที่เรี ยกว่าเป็ น Library พื้นฐานขึ้นทาให้ไม่ว่าจะใช้ภาษา
ใดในการพัฒนาโปรแกรม ก็สามารถที่จะเรี ยกใช้ Library ที่เป็ นตัวเดียวกันได้หมด
Common Language Runtime (CLR) : นับเป็ นสิ่ งสาคัญแทบจะที่สุดของระบบ .NET นี้
ก็ว่าได้เพราะ CLR ที่ว่านี้ มี หน้าที่ท าให้โปรแกรม ที่เขียนขึ้ นมาด้วยภาษาต่างๆ กัน
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กลายเป็ นภาษารู ปแบบมาตรฐานเดียวกัน ทั้งหมดเราเรี ยกภาษาที่ว่านี้ ว่า Intermediate
Language (IL) ซึ่งเมื่อต้องการที่จะรันโปรแกรมใด CLR ที่ว่านี้ จะตรวจสอบเครื่ องที่รัน
ว่า มี ส ภาวะแวดล้อ มการท างานเช่ น ใดหลัง จากนั้น ก็ จ ะคอมไพล์ เ ป็ นโปรแกรม ที่
เหมาะสมต่อการทางานของเครื่ องนั้น ทาให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิ ท ธฺ ภ าพสู ง สุ ด ในแต่ ล ะเครื่ อ งผลกระทบเมื่ อ เลื อ กใช้ง าน .NET Framework
Technology .NET Framework ไม่ ใ ช่ เ ป็ น Component ที่ ติ ด ตั้ง ให้ ท ัน ที เ มื่ อ ลง
ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ XP หรื อวินโดว์ 2000 แต่เป็ น Component หนึ่ งที่สามารถติดตั้ง
เพิม่ จากแผ่นติดตั้งหรื อ Download เพื่อติดตั้งเองได้ ทั้งนี้ การติดตั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่ อง
ลิ ขสิ ทธิ์ หรื อ มี ผลกระทบต่อ โปรแกรมที่ไ ด้ติดตั้งอยู่แต่เดิ มแต่อ ย่า งไร โปรแกรมที่
พัฒนา .NET Application จะพัฒนาโปรแกรมที่จะได้ภาษากลางที่เรี ยกว่า Intermediate
Language (IL) ที่จะต้องส่ งให้ .NET Platform เป็ นตัวกลางในการแปลภาษาที่ได้พฒั นา
เป็ นภาษาเครื่ อง (Machine code) อีกทีหนึ่ งซึ่ งแตกต่างจากโปรแกรมที่ไม่ได้พฒั นาด้วย
.NET Technology ที่จะพัฒนาแล้วได้ภาษาเครื่ องออกมาทันที ซึ่ งมี การประมาณว่า
ประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ทางานบน .NET Framework นั้นจะได้ประมาณ 80% ของ
โปรแกรมที่ไม่ได้พฒั นาด้วย .NET Technology (เช่ น Delphi หรื อ Visual Basic 6.0)
ทั้ง นี้ ความแตกต่ า งจะเห็ น ได้ชัด ขนาดไหนนั้น จะขึ้ น กับ ทรั พ ยากรของเครื่ อ งด้ว ย
โปรแกรมที่พฒั นา .NET Application จะถูกควบคุมให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไว้
บน .NET Framework ซึ่งเป็ นข้อดีในแง่ของความน่าเชื่อถือของระบบ และผลกระทบที่
อาจเกิ ด ขึ้ น ว่า จะไม่ ก ระทบต่ อ การท างานส่ ว นอื่ น ๆ โปรแกรมที่ พ ฒ
ั นาด้ว ย .NET
Technology นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงให้เข้ากับโปรแกรมที่
ไม่ได้พฒั นาด้วย .NET Technology ได้การใช้งานร่ วมกันระหว่างโปรแกรมจึงเกิดขึ้น
เฉพาะระหว่างโปรแกรมที่พฒั นาด้วย .NET Technology อย่างไรก็ดีทางไมโครซอพต์ได้
ออกแบบให้มี ทางออกในการเชื่ อ มต่อ กับโปรแกรมอื่ นๆ ได้โดยง่ายผ่านเทคโนโลยี
Web Service ซึ่ ง ท าให้รู ป แบบการท างานระหว่า งโปรแกรมอยู่ใ นรู ป แบบที่ เ ป็ น
มาตรฐาน และเปิ ด กว้างมากขึ้น

12

ประโยชน์ที่ได้เมื่อเลือกใช้โปรแกรมที่พฒั นาบน .NET Technology .NET Framework มี ดี
และประโยชน์ตรงไหนนั้นพอจะสรุ ปออกมาได้เป็ นข้อๆ ดังนี้
1. เป็ นระบบที่มี Library ที่เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันเนื่ อ งจากมี Library ที่เป็ นมาตรฐาน
เดี ย วกัน ทั้ง หมดทาให้เราไม่ ตอ้ งกังวลว่าภาษาที่ใ ช้เ ขีย นนั้นมี Library ตัว นั้น ตัว นี้
หรื อไม่รวมทั้งไม่ตอ้ งคอยกังวลว่าถ้าใช้ Library ของภาษาหนึ่งแล้วอีกภาษาหนึ่ งจะไม่มี
Library ตัวนั้น
2. ไม่ ข้ ึนกับระบบประฏิบตั ิการ (OS) เนื่ อ งจากระบบประฏิบตั ิการที่แต่ละบุคคล หรื อ
องค์กรใช้น้ นั ย่อมไม่เหมือนกันแต่ภายใน .NET Framework จะไม่มีปัญหานี้ของเพียงแค่
มีระบบ .NET Framework ก็จะทาให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้ซ่ ึ งเป็ นข้อ ดี
ตรงที่เราจะสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ทุกระบบประฏิบตั ิการ
3. ใช้ในการพัฒนาได้ทุกภาษาทาให้เราไม่ตอ้ งคอยมาศึกษาภาษาใหม่ๆ เมื่อต้องการสร้าง
โปรแกรมในแต่ละครั้ง นอกจากนั้นเรายังสามารถเลือกใช้ ภาษาที่เราถนัดที่สุดในการ
พัฒนาโปรแกรมต่างๆ ได้ดว้ ย
4. มีการควบคุมสิ่ งแวดล้อมในการทางานเป็ นอย่างดี เนื่ องจากเป็ นระบบที่เป็ นมาตรฐาน
ทาให้การควบคุมจัดสรรระบบต่างๆ ทาได้ง่ายขึ้นไม่วา่ จะเป็ นการจัดสรรหน่ วยความจา
ด้านการใช้งานเครื่ องก็มีความรวดเร็วมากขึ้น ลดโอกาสที่เครื่ องจะแฮงค์ได้เป็ นอย่างดี
5. ความปลอดภัยที่มีม ากขึ้น .NET Framework สามารถกาหนดสิ ทธิ์ การใช้ง านหรื อ
Permission ของผูใ้ ช้งานได้มากขึ้นทาให้สามารถกาหนดว่าจะให้ โปรแกรมในส่ วนใด
ใช้งานได้หรื อไม่ได้แล้วแต่เฉพาะบุคคล
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ัด ท าได้จ ัด ท าระบบการจัด การอู่ ร ถแท็ก ซี่ ทาการศึ ก ษาค้น คว้า หาข้อ มู ล และเก็ บ
รวบรวมข้อมูล จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอู่รถแท็กซี่ และสามารถนามาพัฒนาระบบ
การจัดการอู่แท็กซี่ได้ จากเว็บไซต์ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 http://www.taxi.co.th/
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลแท็กซี่ต่างๆ ที่มีระบบติดต่อเช่าแท็กซี่ การคิดค่าบริ การ ประกันรถยนต์
การแปลงให้เป็ นรถแท็กซี่การบริ การโปรโมชัน่ และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจการในอู่แท็กซี่ต่างๆ
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ภาพที่ 2.3 http://www.nanosoft.co.th/apartmentnet.htm
เป็ นเว็บไซต์ที่มีโปรแกรมระบบต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริ การห้องเช่า เช่น การเลือกห้องเช่า การ
คิดค่าบริ การห้องเช่า สามารถพิมพ์สัญญาเช่าได้รองรับการเก็บเงินค่าเช่าระบบการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
เฉพาะสินค้า และบริ การ โดยไม่รวมค่าเช่า และค่าบริ การต่างๆ

15

ภาพที่ 2.4 http://software.thaiware.com/3290-KP-VDOrent-Professional-2012.html
เป็ นเว็บไซต์มีหน้าที่เอาไว้ สาหรับบริ หารระบบที่เกี่ยวกับงาน ร้านเช่าวิดีโอสามารถจัดการได้
ในร้านเช่าวีซีดี (VCD) และร้านเช่าดีวดี ี (DVD) จะบอกความสามารถต่างๆ ของระบบการจัดการร้าน
เช่าวีดีโอ การเช่าคืน การปรับราคาเพิม่ จากค่าปรับ เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.5 http://software.thaiware.com/7695-โปรแกรม_ทะเบียนข้อมูลการเช่า_Car_for_Rent.html
เป็ นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมทะเบียนข้อมูลรถเช่า มีระบบเข้าสู่ ระบบ และออกจากระบบ
ด้วยชื่ อ ผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน นอกจากนี้ ยังสามารถกาหนดสิ ทธิ การใช้งานของแต่ล ะคนได้ ผูใ้ ช้งาน
สามารถตั้งระดับราคาได้ 5 ระดับ กาหนดการใช้ระดับราคาในลูกค้าแต่ละรายได้ ระบบสต็อคสิ นค้า
รับสินค้าเข้า/ขายสินค้าออก ปรับสต็อคอัตโนมัติ
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ภาพที่ 2.6 http://www.g2gnet.com/PosSoft/
เป็ นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมระบบขายสิ นค้าหน้าร้านมีให้เลือกมากมายหลายแบบ และมี
ตัวเลือกโปรแกรมมากมายเกี่ยวกับการขายสามารถยกเลิกการขาย สิ นค้าบางรายการ หรื อ ยกเลิกทั้ง
บิลได้ไม่วา่ กาลังขาย หรื อ ขายสินค้าไปแล้วก็ตามแก้ไขรายการขายได้ทนั ที
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนา และออกแบบระบบการจัดการอู่แท็กซี่ ของคณะผูจ้ ดั ทานั้นจะต้องใช้งานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อ ง และน่ าสนใจ มาเป็ นแนวทางการออกแบบตัวโปรแกรม เพื่อ ให้ใช้งานได้ง่ายต่อ ผูใ้ ช้ตวั
โปรแกรม และเพือ่ ให้โปรแกรมมีความสวยงามมากขึ้น

ภาพที่ 2.7 การพัฒนาระบบบริ หารการจัดการ และการจัดเก็บเอกสาร
ศริ นรัตน์ รุ จิเรื องชัย และสุพรรณี ปุ๋ มเรื อน (2555) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ออกแบบระบบสาหรับงานร้านขายหนังสื อ ได้พฒั นาโปรแกรมขึ้น
เพื่อ การพัฒนาระบบบริ หารการจัดการ และการจัดเก็บเอกสารโดยเฉพาะในหน้าสิ นค้า สามารถ
จัดเก็บรู ปภาพของลูกค้า และผูจ้ าหน่ายได้การสัง่ ซื้อสินค้า การรับสินค้าสรุ ปยอดการขายในแต่ละวัน
หรื อ ระหว่างช่วงวันที่ได้ จากหน้าการขายโดยใช้ทฤษฏี Efficient Consumer Response (ECR) นี้ ใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนา และใช้โปรแกรม SQL Sever 2005
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ภาพที่ 2.8 ระบบบริ หารศูนย์บริ การรถยนต์
จิระศักดิ์ ลายเสมา ชัยทัศน์ ภูด่านงัว วิมล สิ งโตทอง และสุ ภาพร คงเคน (2553) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ออกแบบระบบบริ การรถยนต์
ในการจัดเก็บฐานข้อ มูล ซึ่ งระบบใช้งานโปรแกรมได้ง่ายๆ ไม่ ยากเย็นเกิ นไปนัก สาหรับ ผูใ้ ช้งาน
ทัว่ ไปรองรับระบบสต็อค แบบสต็อคการ์ด ทาให้ทราบความเคลื่อนไหวของสินค้าสามารถจัดการการ
ขายสิ นค้า สั่งซื้ อ สิ นค้า รับสิ นค้า และการเคลมสิ นค้าจากลู กค้า จัดการแก้ไ ข และบันทึกข้อ มูลได้
และสามารถออกรายงานต่างๆ เช่น รายงานสรุ ปยอดรายได้โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio
2005 และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000
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ภาพที่ 2.9 ระบบบริ หารงาน Fitness Center
ลัดดาวัล วิบุญนัติพงศ์ วัลลภ หมวกทิม และวีระยุทธ ชมพล (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาโปรแกรมขึ้นเพื่อร้าน Fitness Center
สามารถค้นหารายชื่อสมาชิก เพิม่ รู ปภาพลูกค้าสามารถพิมพ์บตั รสมาชิก (Membership Card) ได้ชาระ
เงิน มี ปุ่ มที่ ใช้คือ ปุ่ มเพิ่ม ปุ่ มลบ และปุ่ มบันทึ กการช าระเงิน ของสมาชิ กออกรายงานได้พ ฒ
ั นา
ระบบงาน โดยมีการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 และใช้โปรแกรม Microsoft SQL
Server 2000
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ภาพที่ 2.10 ระบบบริ หารงานร้านขายพลาสติก
กัญญากาญจน์ ผาสุ ก และปั ทมา รัตนศรี บวั ทอง (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้อ อกแบบระบบบริ หารงานร้านขายพลาสติกซึ่ งเป็ น
หน้าจอเมนู หลัก เช่น ข้อ มูลสิ นค้า ข้อ มูลการสั่งซื้ อ สิ นค้า ข้อมูล การรับสิ นค้า ข้อ มูลการขายสิ นค้า
ข้อมูลรับเคลมสินค้า ข้อมูลจัดการสินค้าชารุ ด ข้อมูลส่งเคลม การออกรายงาน ซึ่งประกอบไปด้วยเมนู
ย่อ ยต่างๆ ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการสร้างฐานข้อ มู ล และใช้โปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาระบบ
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ภาพที่ 2.11 ระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ องฟอกอากาศ
จักรพันธ์ ทองดี พนิดา ทองท่าพญา และวิศรุ ต ศิริโยธิน (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จดั ทาโครงงานระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ องฟอก
อากาศ โดยระบบสามารถทาการจัดเก็บ แก้ไข บันทึก ลบ ออกรายงาน และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ อง
ฟอกอากาศ โดยระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ อ งฟอกอากาศได้มีการสร้ างระบบไว้สาหรับจัดการ
เกี่ยวกับงานหลักในการซื้อขาย และซ่อมสินค้า และในระบบจะทาการจัดเก็บข้อมูลเองโดยอัตโนมัติ
โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการเขียนโปรแกรม และใช้โปรแกรม Microsoft
SQL Server 2000 ในการจัดการฐานข้อมูล

