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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวความคิด
คณะผูจ้ ดั ทำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ ป่ ำชำยเลนสำนักงำนเขตบำงขุนเทียนภำยในกรุ งเทพมหำนคร
ในกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลผูศ้ ึกษำได้ศึกษำข้อมูลจำกหนังสื อ เอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ นหัวข้อดังนี้
1. ควำมหมำยของหลักกำรเขียนโปรแกรม
2. รู ปแบบกำรเขียนโปรแกรม
2.1 กำรเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้ำง
2.2 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3. ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล
4. โปรแกรมฐำนข้อมูลที่นิยมใช้
2.2 ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
2.2.1 ทฤษฎี Microsoft Visual Studio 2010
Visual Studio 2010 เป็ นชุดโปรแกรมที่นำไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภำษำต่ำงๆ เช่น
ภำษำ C, ภำษำ C++ และ ภำษำ C# เป็ นต้น เพื่อสร้ำงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่
ต้องกำร โดยโปรแกรมนี้ ได้รวบรวมเครื่ องมือต่ำงๆที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ำไว้ดว้ ยกัน
เพื่อที่จะคอยอำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งำนนัน่ เอง Visual Studio 2010 นั้นมีหลำกหลำย edition โดย
แบ่งเป็ น 4 edition ดังนี้ Visual Studio 2010 Professional, Visual Studio 2010 Premium, Visual Studio 2010
Ultimate และ Visual Studio Test Professional 2010 ซึ่งแต่ละ edition ก็จะมีควำมแตกต่ำงกันไป ไม่ว่ำจะ
เป็ นเรื่ องของรำคำ ขอบเขตควำมสำมำรถ และ กลุ่มผูใ้ ช้งำน (www.itgenius.co.th,2557.)
2.2.2 ทฤษฎีภำษำ C#
C# คือ ภำษำคอมพิวเตอร์ ประเภท Object-Oriented Programming พัฒนำโดย Microsoft โดยมี
จุดมุ่งหมำยในกำรวมควำมสำมำรถกำรคำนวณของ C++ ด้วยกำรโปรแกรมง่ำยกว่ำของ Visual Basic โดย
C# มีพ้ืนฐำนจำก C++ และเก็บส่ วนกำรทำงำนคล้ำยกับ Java ภำษำ C# ได้รับกำรออกแบบให้ทำงำนกับ
.NET platform ของ Microsoft จุดมุ่งหมำยคือ อำนวยควำมสะดวกในกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศและบริ กำร
ผ่ำนเว็บ และทำให้ผพู ้ ฒั นำสร้ำงโปรแกรมประยุกต์ในขนำดกะทัดรัด C# ทำให้โปรแกรมง่ำยขึ้นผ่ำนกำรใช้
Extensible Markup Language (XML) และ Simple Object Access Protocol (SOAP) ซึ่งยอมให้เข้ำถึง Object
ของโปรแกรมหรื อเมธอด โดยปรำศจำกควำมต้องกำรให้ผเู ้ ขียนโปรแกรมเขียนคำสั่งเพิ่มในแต่ละขั้นตอน
เนื่องจำกผูเ้ ขียนโปรแกรมสำมำรถสร้ำงบนคำสัง่ ที่มีอยู่ แทนที่กำรคัดลอกซ้ ำ C# ภำษำ C# ถูกพัฒนำขึ้นโดย
เป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของ .NET Framework เป็ นกำรกำรนำข้อดีของภำษำต่ำงๆ
(เช่นภำษำ Delphi , ภำษำ C++) มำปรับปรุ งเพื่อให้มีควำมเป็ น OOP (โปรแกรมเชิ งวัตถุ) มำกขึ้น
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ขณะเดียวกันก็ลดควำมซับซ้อนในโครงสร้ำงของภำษำลง (เรี ยบง่ำยกว่ำภำษำ C++) และมีสิ่งที่เกินควำม
จำเป็ นน้อยลง (เมื่อเทียบกับ Java) ภำษำ C# ถูกรับรองจำกหน่ วยงำน ECMA (หน่ วยงำนกำหนด
มำตรฐำนสำกลด้ำนสำรสนเทศ) และ ISO และปั จจุ บนั ไมโครซอฟท์ยงั พัฒนำภำษำนี้ อย่ำงต่อเนื่ อง
(www.mindphp.com,2560.)
2.2.3 ระบบ
จัดกำรฐำนข้อมูล
ฐำนข้อมูล กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเข้ำไว้ดว้ ยกันอย่ำงเป็ นระบบและมีแผน ณ ที่ใดที่หนึ่ งในองค์กร
เพื่อที่ผใู ้ ช้จะสำมำรถนำข้อมูลมำประมวลผลและประยุกต์ใช้งำนตำมที่ตอ้ งกำร ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ โดย
ปกตินักวิชำกำรจะแบ่งโครงสร้ำงข้อมูลออกเป็ น 2 ลักษณะคือ โครงสร้ำงเชิ งกำยภำพและโครงสร้ำงเชิ ง
ตรรกะ โครงสร้ำงเชิงตรรกะซึ่งสำมำรถแยกอธิบำยด้วยแบบ จำแนกออกเป็ น 3 ประเภท แบบจำลองกำรจัด
ข้อมูลลำดับขั้น แบบจำลองกำรจัดข้อมูลแบบเครื อข่ำย และแบบจำลองกำรจัดข้อมูลชิงสัมพันธ์
“ฐำนข้อ มู ล เป็ นแหล่ ง เก็ บ ข้อ มู ล จ ำนวนมำก ๆ เมื่ อ น ำข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ อยู่ภ ำยในฐำนข้อ มู ล น ำมำ
ประมวลผลโดยกำรนับ รวบรวม จัดกลุ่ม จำแนก หำค่ำเฉลี่ยหรื อคิดเป็ นร้อยละ แล้วแสดงผลลัพธ์ออกมำ
เป็ นกรำฟจะได้เป็ นสำรสนเทศ และนำสำรสนเทศที่ได้ ไปใช้ในกำรตัดสิ นใจ ของผูบ้ ริ หำรองค์กรจะทำให้
ผูบ้ ริ หำรองค์กรติดสิ นใจได้ถูกต้องกำรบริ กำรลูกค้ำมีควำมสะดวก รวดเร็ ว ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจองค์กรมี
กำรพัฒนำก้ำวหน้ำต่อไปได้” (ทวีรัตน์ นวลช่วย,2550.)
หน้ำที่ของระบบจัดกำรฐำนข้อมูล มีดงั นี้
1. กำหนดมำตรฐำนข้อมูล
2. ควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลแบบต่ำง ๆ
3. ดูแล-จัดเก็บข้อมูลให้มีควำมถูกต้องแม่นยำ
4. จัดเรื่ องกำรสำรอง และฟื้ นสภำพแฟ้มข้อมูล
5. จัดระเบียบแฟ้มทำงกำยภำพ (Physical Organization)
6. รักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลภำยในฐำนข้อมูล และป้องกันไม่ใช้ขอ้ มูลสู ญหำย
7. บำรุ งรักษำฐำนข้อมูลให้เป็ นอิสระจำกโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ อื่น ๆ
8. เชื่อมโยงข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์เข้ำด้วยกัน เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ขอ้ มูลในระดับต่ำง ๆ
2.3 เว็บไซต์ ที่เกีย่ วข้ อง
คณะผูจ้ ัด ท ำศึก ษำค้น คว้ำ และรวบรวมข้อ มูล ที ่เ กี ่ย วข้อ ง เนื ่ อ งจำกมีป ระโยชน์ต ่อ กำรด ำเนิ น
โครงกำรนี้ มำเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรดำเนิ นโครงกำร โดยมีเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้
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รู ปที่ 2.1 http://marcuscode.com/
Marcuscode เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับควำมหมำยของหลักกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
ภำษำต่ำงๆ เช่น ภำษำ C ภำษำ C# ภำษำ Visual Basic เป็ นต้น
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รู ปที่ 2.2 https://prezi.com/thizfun25sgu/presentation/
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรม และอธิบำยรู ปแบบของกำรเขียนโปรแกรมต่ำงๆ
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รู ปที่ 2.3 https://sites.google.com/site/thaidatabase2/1.11
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้สำระเกี่ยวกับระบบฐำนข้อมูลและหน้ำที่ของระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
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รู ปที่ 2.4 http://exitexam.tsu.ac.th/cst/course/computer_it/database/software.html
เป็ นเว็บไซต์บทเรี ยน E-learning ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโปรแกรมฐำนข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบนั
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2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
คณะผูจ้ ัด ท ำศึก ษำค้น คว้ำ และรวบรวมข้อ มูล ที ่เ กี ่ย วข้อ ง เนื ่ อ งจำกมีป ระโยชน์ต ่อ กำรด ำเนิ น
โครงกำรนี้ มำเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรดำเนิ นโครงกำร โดยมีงำนวิจยั ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 2.5 ระบบบริ หำรร้ำนขำยเสื้ อผ้ำเด็ก
ปรำณิ ศำ พวงเกษม และภำณุ พ งษ์ พินิจ ค้ำ (2552) ภำควิชำคอมพิว เตอร์ ธุรกิ จ คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสยำม ได้พฒั นำระบบบริ หำรงำนร้ำนขำยเสื้ อผ้ำเด็กนี้ ดว้ ย โปรแกรม Microsoft
Visual Studio 2005 เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในกำรออกแบบ และนำมำพัฒนำ ด้วยระบบจัดกำรฐำนข้อมูล
Microsoft Office Access 2003 โดยระบบบริ หำรงำนร้ำนขำยเสื้ อผ้ำเด็กที่ได้พฒั นำขั้นมำนี้สำมำรถช่วยใน
กำรจัดกำรงำนต่ำง ๆ ช่วยในกำรประมวลผลข้อมูลจำนวน มำกให้ได้ผลที่ถูกต้องและแม่นยำมำกขึ้นทำให้
ข้อมูลที่ได้มีควำมถูกต้อง ทำให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภำพในกำรทำ งำนมำกยิง่ ขึ้น
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รู ปที่ 2.6 โปรแกรมระบบบริ หำรงำนร้ำนขำยเสื้ อผ้ำ
ดวงพร เกษศรี รุ่ งเรื อง ธนิตำ พรหมดวง และนิธิยำภรณ์ ศรี วิปุลโยทัย (2552) ภำควิชำ คอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสยำม ได้พฒั นำระบบบริ หำรงำนร้ำน ขำยเสื้ อผ้ำโดยใช้
ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลด้วย Microsoft Office Access 2003และโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005
เป็ นเครื่ องมือในกำรพัฒนำโปรแกรมเพื่อสร้ำงระบบบริ หำรงำนร้ำน ขำยเสื้ อผ้ำที่สำมำรถจัดเก็บข้อมูลของ
เสื้ อผ้ำ ตลอดจนสำมำรถแก้ไข และเพิ่มข้อมูลต่ำงๆของเสื้ อผ้ำ ทำให้ประหยัดเวลำและง่ำยต่อกำรค้นหำ

11

รู ปที่ 2.7 โปรแกรมระบบบริ หำรงำนร้ำนขำยเฟอร์นิเจอร์
จุไรวรรณ ขุนปริ ง พรทิพย์ ใจกล้ำ และรุ่ งนภำ เชื้ อทอง (2552) ภำควิชำคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสยำม ได้จดั ทำระบบบริ หำรงำนร้ำนขำยเฟอร์นิเจอร์ เพื่อ พัฒนำระบบ
บริ หำรงำนร้ำยขำยเฟอร์ นิเจอร์ โดยใช้เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยพัฒนำด้วยระบบ จัดกำรฐำนข้อมูล
Microsoft Office Access 2003 และใช้Microsoft Visual Studio 2005 เป็ น เครื่ องมือในกำรพัฒนำโปรแกรม
เพื่อติดต่อกับผูใ้ ช้บนเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

