บทที
การทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
2.1 แนวความคิด
ลูก ค้านําบัตรมาคืน และรับเงินสด
กล บั ไป

Customer

ใช้บ ตั ร Food Court กับร้ านค้าต่า งๆ

ลูก ค้านํา เงินสดมาแลกเป็ นบัต ร
Food court

เรี ย กใช้ข อ้ มูลใน Database

Program
Cashier

ข้อ มู ล ถูกบ นั ทึกลงใน
Database

Database
Server

ได้รับ ใบเสร็จ

ข้อมูลการใช้งานของบัตร Food Court ถูกบันทึ กลงใน Database

Terminal

รูปที . การทํางานของระบบศูนย์อาหาร Food Court
การพัฒนาโปรแกรม “ระบบศูนย์อาหาร Food Court” หรื อโปรแกรม Cashier ด้วยภาษา C#
ให้กบั บริ ษทั การ์ ด ซิ สเต็มส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ ง จํากัด เพือให้โปรแกรมนี เข้ามามี ส่วนช่ วยในการ
ทํางานของบริ ษทั โดยการพัฒนาโปรแกรมให้มีความทันสมัย และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
ขันตอนการทํางานของระบบศูนย์อาหาร
1.
2.
3.
4.

ลูกค้าแลกเงินสดเป็ นบัตรศูนย์อาหารผ่านทางโปรแกรมแคชเชียร์
ลูกค้านําบัตร ไปใช้ทานหาอาหารต่างๆ ในศูนย์อาหาร
ลูกค้านําบัตรมาแลกคื นเป็ นเงินสดในกรณีมูลค่าบัตรคงเหลือ
ระบบศูนย์จะทําการปิ ดในแต่ละวัน และเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของบัตรลงใน
Database
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2.2 ทฤษฏีทีเกียวข้ อง
2.2.1 Microsoft Visual Studio C# หรื อ ภาษา C# (ซี -ชาร์ ป ) เป็ นภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับสู งทีใช้สาํ หรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีได้รับความนิ ยมเพิมมากขึนเรื อยๆ
ในปั จ จุ บ ัน และเป็ นภาษาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที เหมาะสํา หรั บ ผู ้ที เริ มต้น สนใจที จะเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างยิง ซึ งภาษา C# ถูกพัฒนามาจากภาษา C++ (ซี -พลัสพลัส ) และมี
โครงสร้างแบบเชิ งวัตถุ (object-oriented programming) โดยใช้ Visual Studio (วิชวล-สตูดิโอ) เป็ น
เครื องมือสําหรั บพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง Visual Studio เป็ นเครื องมือที คอยอํานวยความ
สะดวกในการพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ทําให้ผูเ้ ขี ยนโปรแกรมสามารถพัฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ได้ไม่ยากนัก
ภาษา C# ได้รวบรวมข้อดีของภาษาต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน ไม่ว่าจะเป็ นภาษา Java ภาษา C และ
ภาษา C++ โดยมีขอ้ ดีดงั นี
1.

เป็ นภาษาที เขี ยนง่าย ไม่ซบั ซ้อน เรี ยบง่าย เพราะคล้ายภาษา Java ภาษา C และ ภาษา
C++ ทําให้หลายคนเข้าใจได้ไม่ยาก

2.

เป็ นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยคุ ใหม่ทีถูกสร้างขึนมาสาหรับการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ ภายใต้แนวคิ ด .NET Framework ซึ งเป็ นแนวคิ ดที ได้รับ ความนิ ย มสู ง
ทีสุดในปัจจุ บนั

3.

เป็ นภาษาทีถูกออกแบบมาให้ทาํ งานบน .NET Framework (ดอตเน็ต-เฟรมเวิร์ก) เป็ น
รู ปแบบในการพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สมัยใหม่ ซึ งบริ ษทั ไมโครซอพท์เ ป็ น
ผูพ้ ฒั นา ซึงคุณสมบัติทีสําคัญของ .NET Framework ก็คือ ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานบน
ระบบฮาร์ ดแวร์ (Hardware) หรื อ ระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) ทีแตกต่างกัน
ได้อย่า งไม่ มี ปัญหา เช่ น เครื องพี ซี กับเครื องแมคหรื อ ระบบปฏิ บ ัติการวิน โดว์กับ
ระบบปฏิ บตั ิการแมคอินทอช เป็ นต้น

4.

เป็ นภาษาทีแข็งแกร่ ง เพราะเป็ นภาษาทีได้มีการแก้ไขข้อบกพร่ องบางอย่างของภาษา
Java ภาษา C และ ภาษา C++ เหล่านัน ทําให้ ภาษา C# เป็ นภาษาทีมีความสมบูรณ์ตาม
แบบฉบับของโครงสร้างแบบเชิงวัตถุ (ลาภลอย วานิชอังกูร, 2550.)
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2.2.2 โปรแกรมฐานข้ อ มู ล MySQL (มายเอสคิ วแอล) เป็ นระบบจัด การฐานข้อ มู ล เชิ ง
สั ม พั น ธ์ (Relational Database Management System) โดยใช้ ภ าษา SQL แม้ ว่ า MySQL เป็ น
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส แต่แตกต่างจาก ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ สทัวไป โดยมีการพัฒ นาภายใต้
บริ ษทั MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทังในแบบทีให้ใช้ฟรี และแบบที ใช้ใน
เชิงธุรกิ จ
MySQL จัด เป็ นระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ (RDBMS: Relational Database
Management System) ซึ งเป็ นที นิ ยมใช้กนั มากในปั จจุ บนั โดยเฉพาะอย่างยิงในโลกของ Internet
เนืองจาก
1.
2.

MySQL เป็ นฟรี แวร์ ทางด้านฐานข้อมูลที มีประสิ ทธิภาพสู ง
นักพัฒนาฐานข้อมูลทีเคยใช้ MySQL ต่างยอมรับในความรวดเร็ วการรองรับจํานวน
ผูใ้ ช้ และขนาดของข้อมูลจํานวนมหาศาล
3. สนับ สนุ น การใช้ ง านบนระบบปฏิ บ ัติ ก ารมากมาย เช่ น UNIX OS/2 MAC OS
Windows
4. สามารถใช้ง านร่ ว มกับ Web Development platform เช่ น C, C++, Java, Perl, PHP,
Python, TCL หรื อ ASP
5. ได้รับความนิยมอย่างมากในปั จจุบนั และมีแนวโน้มสู งขึนเรื อยๆ ใหนอนาคต
โปรแกรม MySQL เป็ นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (Relational Database
Management System) หรื อเรี ยกง่ายๆ ก็คือ Database Server โปรแกรม MySQL สามารถสนับสนุ น
การทํางานบนระบบปฏิ บัติการ Linux หรื อ Windows และทีเด่นไปกว่านัน โปรแกรม MySQL ยัง
แจกให้ใช้กนั ฟรี ๆ เพราะเป็ นโปรแกรมประเภท Open Source ซึ งมีลิขสิ ทธ์แบบ GPL สามารถสรุ ป
ความสามารถของโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการต่างๆ เกียวกับฐานข้อมูลได้ ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระบบจัดการบัญชีผใู้ ช้
สิ ทธิต่างๆ ในการเข้าใช้ฐานข้อมูล
ระบบสํารองข้อมูล (Backup)
ระบบคืนสภาพข้อมูล (Recovery)
ระบบโอนถ่ายข้อมูลไปยังโปรแกรมฐานข้อมูลตัวอืนๆ
จัดเก็บข้อมูลได้หลายชนิดข้อมูล เช่น รูปภาพ ข้อความ ตัวเลข ฯลฯ
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การสร้ างตารางข้อมูลใน Database ก่อนทีจะสร้างตารางข้อมูล เราจําเป็ นจะต้องรู ้ชนิ ด ของ
ข้อมูลทีจะจัดเก็บก่อน และต้องเลือกกําหนดประเภทของข้อมูลให้เหมาะสมในแต่ละฟิ ลด์
ประเภทข้อมูลสําหรับตัวเลขไว้สาํ หรับเก็บข้อมูลตัวเลข ซึ งอาจจะใช้ในการคํานวณหรื อการ
จัดเรี ยงเปรี ยบเทียบกันในฟิ ลด์นนๆ
ั แบ่งออกเป็ น จํานวนเต็ม จํานวนทศนิยม และจํานวนจริ ง
(สมพงษ์ อริ สริ ยวงศ์, 2554.)
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2.3 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
คณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การค้นหาโปรแกรม และระบบงานต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือใช้เป็ นแนวทาง
ในการดําเนิ นโครงการนี

รูปที . โปรแกรม Cashier บริษัท เทสโก้ เอ็มเอ็มเอส จํากัด
เป็ นโปรแกรม Cashier อีกตัวนึงทีมีการใช้งานในปั จจุบนั มีฟังค์ชนการทํ
ั
างานพอสมควร มี
การใช้งานทีหลากหลาย มีการเพิมเงินเข้าบัตร เพิมข้อมูลบัตรต่าง แสดงรายละเอียดการใช้งานของ
บัตรต่างๆ
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รูปที . โปรแกรม b Soft POS ขายของหน้าร้ าน คิดเงิน
โปรแกรมขายของหน้าร้าน คิดเงิน ทําสต๊อกสิ นค้า สําหรับโปรแกรมนี มีชือว่า โปรแกรม b
Soft POS มันเป็ นโปรแกรม ที ถูกพัฒนาขึนมาโดยคนไทย และถูกออกแบบมาให้เป็ นมิตรกับผูใ้ ช้
ติ ดตังง่ายพร้อมใช้ภายในไม่ถึง นาที ด้วยหน้าตาทีสวยงาม ใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน สามารถใช้งาน
ได้ส ะดวกรวดเร็ ว เหมาะสํา หรั บ ร้า นค้า ทัวไป ขนาดย่อม จนถึ ง ขนาดกลาง สามารถนํา ไป
ประยุกต์ใช้งาน
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รูปที . โปรแกรมร้ านเช่ าหนังสื อ ระบบยืมคืนหนังสื อ Book Rent 2011
โปรแกรมที เอาไว้ใ ช้ใ นการบริ ห ารจัด การ ร้ า นเช่ า หนัง สื อ (Book Rental Store) ที ถู ก
พัฒนาขึนมาโดยคนไทย โดยโปรแกรมนี จะเข้ามาดูแลเรื องของ ระบบร้านเช่าหนังสื อทีมีระบบยืม
คืนหนังสื อ จัดการระบบทุกอย่างเกียวกับร้านเช่าหนังสื อ เป็ นโปรแกรมทีครอบคลุมทุกอย่างรวม
ไปถึงการออกรายงานต่างๆ การจัดโปรโมชันร้านในหลากหลายรู ปแบบ

