7

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
ร้านหนังสื อ Smile Book Center เป็ นร้านขายหนังสื อแบบค้าปลีก ตั้งอยูท่ ี่ 122/24 ซอยดอน
กุศล1 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10500 ภายในร้านมีหนังสื อให้เลือก
มากมาย เลื อ กดู ไ ด้ง่ า ยเพราะทางร้ า นจัด หนั ง สื อ ไว้เ ป็ นหมวดหมู่ สะดวกแก่ ก ารเลื อ กซื้ อ หา
กลุ่มเป้ าหมายมีทุกเพศทุกวัย ทางร้านมีการอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยการมีพนักงานช่วยใน
ค้นหาหนังสือด้วย
แนวความคิด
ลูกค้า

พนักงาน

ซื้อหนังสื อ
ใบเสร็ จรับเงิน

สั่งซื้อหนังสื อ

สานักพิมพ์

ส่ งหนังสื อตามรายการ

ใบสั่งซื้อ
ใบเสร็ จรับเงิน

สั่งซื้อหนังสื อ
รับหนังสื อ
ขายหนังสื อ
รายงานสรุ ประบบ

ฐานข้อมูลระบบ

เจ้าของกิจการ

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบ
ระบบบริ หารงานร้านขายหนังสื อ Smile Book Center ใช้แนวความคิดโดยการนาระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เริ่ มจากพนักงานจะมีการสั่งซื้ อหนังสื อจากสานักพิมพ์
จากนั้นจะทาการตรวจรับหนังสือตามรายการที่สงั่ ซื้อ เมื่อลูกค้าทาการสัง่ ซื้อหนังสือทางร้านจะทาการ
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คานวณราคาค่าหนังสือและออกใบเสร็จให้กบั ลูกค้า ส่วนเจ้าของกิจการจะสามารถดูรายงานสรุ ปของ
ระบบและสามารถวางแผนในการดาเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยา
ทฤษฎีเกี่ยวข้อง
.NET Technology และ .NET Framework คือ รู ปแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบใหม่ ที่
ไมโครซอฟท์ได้พฒั นาออกมาแล้วระยะหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์สาคัญคือสามารถใช้งานในสภาวะของ
ฮาร์ดแวร์หรื อ ระบบปฏิบตั ิการ ที่แตกต่างกันได้อย่างไม่มี ปัญหา (เช่น เครื่ องพีซีกบั เครื่ องแมคหรื อ
ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์กับลี นุกซ์) และสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ได้ด้วยภาษาอะไรก็ได้ให้
สามารถทางานร่ วมกันได้ (เช่ น ภาษา C กับ Java เป็ นต้น ) รวมถึ งเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการพัฒนา
โปรแกรมให้สามารถเชื่ อมต่อกับโปรแกรมต่างๆ ของไมโครซอฟท์ได้โดยง่าย ซึ่ งก็รวมไปถึงการ
ทางานภายในของระบบปฏิบตั ิการวินโดว์เองด้วย ผูพ้ ฒั นาจึงสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ได้
โดยง่ายและรวดเร็ว ไม่ติดข้อจากัดต่างๆ อย่างเช่นการพัฒนาโปรแกรมในสมัยก่อนอีกต่อไป

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างของ .NET Framework Stack
.NET Framework เป็ นแพลตฟอร์มสาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ที่รองรับภาษาดอตเน็ตมากกว่า 40
ภาษา ซึ่ งมี Library เป็ นจานวนมากสาหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึ งบริ หารการดาเนิ นการของ
โปรแกรมบน .NET Framework โดย Library นั้นได้รวมถึ งส่ วนต่อ ประสานกับผูใ้ ช้ การเชื่อ มต่อ
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ฐานข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับ อัลกอริ ทึ ม การเชื่ อมต่อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชัน โดย .NET Framework มีส่วนประกอบ ภายในแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นใหญ่ๆ คือ
1. Programming Language: เป็ นรู ปแบบของภาษาที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทางานใน
สภาวะที่เป็ น .NET ได้โดยที่ทาง Microsoft ได้เปิ ดตัวภาษาหลักๆ ที่จะใช้ในการพัฒนา
บน .NET นี้ 3 ภาษา
C# เป็ น ภาษาใหม่ที่ Microsoft พัฒนามาจาก C++ กับ JAVA เป็ นหลัก
VB.NET เป็ นภาษาที่พฒั นามาจาก Visual Basic ในเวอร์ชนั่ 6.0
JScript.net เป็ นภาษาที่พฒั นามาจาก JScript ซึ่ งเป็ น JavaScript ในเวอร์ชนั่ ของ
Microsoft
2. Base Classes Library: Library นั้นเปรี ยบเสมือนชุดคาสัง่ สาเร็จรู ปย่อยๆ ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นชุ ดคาสั่งที่ตอ้ งใช้งานอยูเ่ ป็ นประจา ดังนั้นจึงมี ผูค้ ิดค้นเครื่ องอ านวย
ความสะดวกในการเขีย นโปรแกรม ซึ่ ง Library ในภาษาต่ างๆ ส่ วนใหญ่ จะอยู่ใ น
รู ปแบบไฟล์ Incould แต่ถา้ เป็ น ASP สิ่งที่เป็ น library ก็คือ Component ต่างๆ นัน่ เอง ซึ่ ง
ภายในระบบ .NET จะสร้างสิ่ งที่เรี ยกว่าเป็ น Library พื้นฐานขึ้น ทาให้ไม่ว่าจะใช้ภาษา
ใดในการพัฒนาโปรแกรมก็สามารถที่จะเรี ยกใช้ Library ที่เป็ นตัวเดียวกันได้หมด
3. Common Language Runtime (CLR): นับเป็ นสิ่งสาคัญแทบจะที่สุดของระบบ .NET นี้ ก็
ว่า ได้ เพราะ CLR ที่ ว่า นี้ มี ห น้า ที่ ทาให้โปรแกรมที่เ ขี ยนขึ้น มาด้วยภาษาต่ างๆ กัน
กลายเป็ นภาษารู ป แบบมาตรฐานเดี ย วกัน ทั้ง หมดเรี ย กภาษาที่ ว่า นี้ ว่า Intermediate
Language (IL) ซึ่งเมื่อต้องการที่จะรันโปรแกรมใด CLR ที่ว่านี้ จะตรวจสอบเครื่ องที่รัน
ว่า มี ส ภาวะแวดล้อ มการท างานเช่ น ใด หลัง จากนั้น ก็จ ะคอมไพล์เ ป็ นโปรแกรมที่
เหมาะสมต่อการทางานของเครื่ องนั้น ทาให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละเครื่ อง
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ทางคณะผูจ้ ดั ทาระบบบริ หารงานร้านขายหนังสื อ ได้มีการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บริ ห ารงานร้ า นขายหนัง สื อ เพื่ อ ท าการศึ ก ษาเพื่ อ เป็ นแนวทางในการจัด ท า และพัฒ นาระบบ
บริ หารงานร้านขายหนังสื อ ให้มีความสมบรู ณ์และสามารถใช้งานได้อ ย่ามี ประสิ ทธิภาพและไม่ มี
ข้อ ผิดพลาดหรื อมี ความผิดพลาดน้อ ยที่สุด นาข้อ มูลที่ไ ด้ศึกษาจากเว็บไซต์มาเป็ นแนวทางในการ
บัน ทึก ข้อ มู ล และได้ศึก ษาแนวทางต่า งๆ ทาให้มี ความรู ้ และสามารถน ามาใช้พฒั นาระบบให้มี
ความก้าวหน้าและดีอย่างยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 2.3 http://www.b2s.co.th/index.html
เป็ นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการขายสิ นค้าต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นอุปกรณ์ เครื่ อ งเขียนต่างๆ รวมไปถึ ง
หนังสื อประเภทต่างๆ ด้วยชื่อเป็ นเว็บไซต์ของทางร้าน B2S ที่มีสาขาต่างๆ มากมาย รวมไปถึงการ
สัง่ ซื้อผ่านทางเว็บนี้ก็สามารถทาได้โดยสะดวกสบาย
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ภาพที่ 2.4 http://www.naiin.com/Home.aspx
เป็ นเว็บไซต์เกี่ ยวกับการกับขายหนังสื อซึ่ งมีสาขามากมายในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา และใน
หน้าเว็บนี้ก็สามารถทาการสัง่ ซื้อสินค้าใหม่ของทางร้านได้ดว้ ย ซึ่ งหน้าเว็บนี้ จะมีการแนะนาหนังสื อ
ใหม่ให้กบั ผูท้ ี่สนใจทางร้าน และในเว็บไซต์น้ ีมีหนังสือประเภทต่างๆมากมายให้ลูกค้าได้เลือกสรร
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ภาพที่ 2.5 http://www.se-ed.com/default.aspx
เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับร้านขายหนังสื อ ที่มีรายการต่างๆมากมายมีหนังสื อที่หลากหลายมีหลาย
ประเภท รวมไปถึงมี ของใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็ น กระเป๋ า ร่ ม และอี กมากมาย ในเว็บไซต์น้ ี ก็ไ ด้มี การ
สัง่ ซื้อได้ดว้ ยง่ายและสะดวก ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 2.6 http://www.dokya.com/index.asp
เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับการขายหนังสื อประเภทต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นนวนิ ยายเรื่ องสั้น แมกกาซี น
รวมไปถึงหนังสือทางวิชาการ และในเว็บนี้ยงั มีการสามารถสัง่ ซื้ อทางเว็บไซต์ได้ดว้ ยไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
ในการออกมาหาซื้อ
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ภาพที่ 2.7 http://www.su-usedbook.com/?lang=th
เป็ นเว็บไซต์เกี่ ยวกับการสั่งซื้ อหนังสื อผ่านทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นเว็บเกี่ ยวกับหนังสื อเก่าที่มี
มากมายเป็ นหนังสือที่หายากเป็ นหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสื อต้องห้ามที่หายาก และมีโปสเตอร์หนังสื อ
เก่าๆ ขายด้วย
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โครงงานของระบบงานบริ หารงานร้านขายหนังสื อ มีการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามา
เป็ นแนวทาง และ ประโยชน์ ในการพัฒนาระบบบริ หารงานให้มีความสมบรู ณ์มากที่สุด และได้
ทาการศึกษาจากงานวิจยั เพือ่ ที่จะได้ทาให้ระบบมีการพัฒนาต่อไป

ภาพที่ 2.8 โปรแกรมระบบบริ หารงานร้านรัตนพรการไฟฟ้ า
ประเสริ ฐ ม่วงทวี รพีภทั ร ชินวรรัตนกนก และวลัยพร ช่วงนิ สสัย (2549) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม มีการใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2003 ในการ
จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน เอกสารข้อมูลต่างๆเป็ นข้อมูลของระบบร้านขายเครื่ องใช้ไฟฟ้ าโดยการขายมีที่
หน้าจอการขายเงินสด และ การผ่อนชาระ มีการสั่งซื้ อจากผูผ้ ลิตโดยตรง และก่อนเข้าหน้าหลักของ
ข้อมูลก็มีการใส่รหัสในการเข้าระบบ
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ภาพที่ 2.9 ระบบบริ หารงานร้านขายเสื้อผ้าเด็ก
ปราณิ ศา พวงเกษม และภาณุ พงษ์ พินิจค้า (2552) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้วยโปรแกรม Microsoft SQL Server 2000
ในการเก็บข้อ มู ลลงไปในฐานข้อ มู ล มี การจัดเก็ บข้อ มู ล พื้นฐานเช่ น ข้อ มู ล พนักงาน ข้อ มู ลผูผ้ ลิ ต
รวมทั้งมีการออกรายงานบอกสรุ ปรายการยอดการสั่งซื้ อ ทาให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้า
ของกิจการและมี ความแม่นยาของข้อ มูลเพราะมี การจัดระบบข้อมู ลไว้เป็ นอย่างดี มีหน้าจอในการ
ชาระเงิน และการสั่งซื้ อ รวมถึ งหน้าจอต่า งๆ ที่ทาให้ง่ายต่อ การใช้ ด้วยการพัฒนาโปรแกรมที่ มี
ความสามารถที่จะจัดการและจัดเก็บข้อ มูล ได้อย่างครบถ้วนและไม่เสี่ ยงต่อการสู ญหายข้อความมี
ความปลอดภัย จึงทาให้ระบบสมบรู ณ์และตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 2.10 โปรแกรมระบบบริ หารงานบริ ษทั ทัวร์
วรวิ ท ย์ กมลด ารงสกุ ล สมเกี ย รติ์ สิ ท ธิ เ จริ ญสุ ข และสาธิ ต หงส์ ท อง (2550) ภาควิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม มีการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio
2005 ในการออกแบบหน้าจอต่างๆ ที่ใช้ในการขาย/การจอง รวมไปถึงการเก็บข้อมูลพนักงานด้วย
แบบฟอร์ มที่ ใ ช้โปรแกรมพัฒ นาเขี ยนขึ้ นมา นอกจากนี้ ยัง มี การจัด เก็ บข้อ มู ล ไว้ด้ว ย โปรแกรม
Microsoft SQL Server 2000 ที่ใช้ช่วยในการจัดเก็บข้อ มู ล ที่ครบถ้ว นสมบรู ณ์และตรงตามความ
ต้องการง่ายต่อการดึงข้อมูลมาใช้งานทาให้มีความรวดเร็วในการเรี ยกใช้งานเอกสารต่างๆ นอกจากนี้
ยังมี การออกรายงานต่างๆ ทาให้ทราบถึ งความเป็ นมาของบริ ษทั และมี หน้าจอในการสั่งจองไว้
ล่วงหน้า และพิมพ์เป็ นใบสัง่ จองออกมาเพือ่ ความสะดวกสบาย และง่ายต่อความต้องการของผูใ้ ช้
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ภาพที่ 2.11 โปรแกรมระบบบริ หารงานร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จตุพล ถวิลรักษ์ ธนวัฒน์ โภทชงรัก และสุ ธิพงษ์ เมืองเต็ม (2552) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม มีการจัดเก็บข้อ มูล ออกเป็ นสัดส่ วนโดยการจัดเก็บ
ข้อ มู ล พื้นฐานลงในระบบฐานข้อ มู ล ที่ง่ายต่อ การดึ งข้อ มู ล ขึ้นมาให้ที่ใช้เวลาน้อ ยไม่ ล่ าช้าและได้
ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ มีการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการออกแบบหน้าจอต่างๆ
ที่สวยงามและเป็ นระบบระเบียบเรี ยบร้อ ยง่ายต่ อ การดึ งข้อ มู ล และง่า ยต่อ การใช้งานเพราะมี การ
ออกแบบเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างดี มีการสร้างการ Login ก่อนเข้าระบบและ
ออกแบบหน้าเมนูที่ง่ายต่อการเรี ยกหน้าจออื่นขึ้นมาใช้งาน มีหน้าจอที่ไว้ตรวจสอบสิ นค้าว่าสิ นค้ามี
คุณภาพหรื อไม่ ถ้าไม่มีคุณภาพก็ทาการส่ งคืนสิ นค้า มีการตรวจสอบการรับ และมีการออกรายงาน
ให้กบั เจ้าของกิจการ
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ภาพที่ 2.12 โปรแกรมระบบบริ หารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์
จุไรวรรณ ขุนปริ ง พรทิพย์ ใจกล้า และรุ่ งนภา เชื้ อทอง (2552) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ จ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม มี การออกแบบระบบหน้าจอเมนู หลักด้วยการใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบระบบใช้ในการ
ออกแบบหน้าจอต่างๆ หน้าจอเมนูที่ง่ายต่อการเลือกข้อมูล หน้าจอการสัง่ ซื้อที่เก็บข้อมูลของผูผ้ ลิตไว้
แล้ว จึงเป็ นการง่ายที่จะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งาน เพราะสามารถดึงข้อมูลที่ได้ผลลัพธ์แม่นยาและ
รวดเร็ ว ทางด้านการจัดเก็บข้อ มูล ก็มีการใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็ นระเบียบ ง่ายต่อการเข้าถึงของผูใ้ ช้ระบบ และสามารถจัดเก็บระบบให้มีความปลอดภัยไม่
เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล ทาให้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการสามารถดึงมาได้อย่างสมบรู ณ์และครบถ้วน

