บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ข้อมูลเกียวกับหน่วยงาน
คณะผูจ้ ดั ทํา ได้จดั เก็บและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ จากร้านนาโตะจําหน่ ายอะไหล่
รถยนต์ เลขที 9/22 เขตกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เบอร์ โทรทีติ ดต่อ 089-8250294 ซึ ง
ประกอบธุรกิจจําหน่ายอะไหล่รถยนต์
แนวความคิด

ภาพที 2.1 โครงสร้างการทํางานของระบบร้านขายอะไหล่รถยนต์
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การทํางานของระบบบริ หารงานร้านขายอะไหล่รถยนต์ ได้นาํ เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ดําเนินงานโดยผ่านเครื องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทีทางคณะผูจ้ ดั ทําได้พฒั นาขึน เพือช่วยในการ
อํานวยความสะดวกในการทํางาน เมือผูใ้ ช้ระบบเข้าสู่ระบบเพือใช้งาน จะมีหน้าจอเมนูในการทํางาน
การเข้าไปดูในส่วนข้อมูลของอะไหล่รถยนต์สามารถ ลบ แก้ไขเพิ มในส่วนของข้อมูล มีการปรับปรุ ง
จํานวนอะไหล่ตามการดําเนินงานของธุรกิจ ประกอบด้วย การสังซือ การขาย และการส่งเคลมกับผูจ้ ดั
จําหน่ ายและลูก ค้า มีร ะบบขายหน้าร้ านให้ก ับลูก ค้าที ต้องการโดยส่ งมอบอะไหล่ร ถยนต์ ออก
ใบเสร็ จให้กบั ลูกค้า ในกรณี สินค้ามีปัญหาภายใน 7 วันตังแต่ทีซือไปสามารถนํามาคืนส่งเคลมกับทาง
ร้ านได้ พนัก งานจะทํา การส่ งเคลมกับ ทางผูผ้ ลิต โดยมี ก ารบัน ทึ ก สถานะการเคลมลงในระบบ
พนักงานจะทําการตรวจสอบจํานวนอะไหล่ทีเหลือน้อยและเป็ นทีต้องการของลูกค้า จะทํารายการ
สังซือส่งใบสังซือให้กบั ผูผ้ ลิต เมือรับอะไหล่แล้วจะทําการรับอะไหล่ลงในระบบโดยทําการรับแบบ
ทยอยรับ ข้อมูลทุก อย่างจะถูก บัน ทึก ลงในระบบทังหมด เป็ นการจบกระบวนการทํางาน ในการ
พัฒนาระบบงานผูพ้ ฒั นาได้นาํ เอาโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 มาช่วยในการออกแบบ
ฐานข้อมูลและจัด เก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 มาช่วยในการเขียน
โปรแกรมและพัฒ นาโปรแกรมเพือให้สามารถทํางานร่ ว มกัน ได้อย่างเป็ นระบบ โดยผ่านเครื อง
คอมพิวเตอร์เป็ นตัวจัดการการทํางานทังหมดของระบบ
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ทฤษฎีทีเกียวข้อง
.NET Framework (บัญชา ปะสี ละเตสัง, 2554) คือ รู ปแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบใหม่ ที
บริ ษทั ไมโครซอฟท์ได้พฒั นาออกมาระยะหนึง โดยมีจุดประสงค์สาํ คัญคือสามารถใช้งานในสภาวะ
ของฮาร์ ด แวร์ ห รื อระบบปฏิบัติ ก ารที แตกต่ างกัน ได้อ ย่างไม่มีปั ญหาตัว อย่างเช่ น เครื องพีซีก ับ
ซอฟต์แวร์หรื อระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ กับลีนุกซ์ เป็ นต้น และสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ได้
ด้วยภาษาอะไรก็ได้ให้สามารถทํางานร่ วมกันได้ รวมถึงเป็ นสถาปัตยกรรมในการพัฒนาโปรแกรมให้
สามารถเชือมต่อกับโปรแกรมต่าง ๆ ของไมโครซอฟท์ ได้โดยง่าย ซึงก็รวมไปถึงการทํางานภายใน
ของระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์เองด้วย ผูพ้ ฒั นาจึงสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ได้โ ดยง่าย และ
รวดเร็ ว ไม่ติดข้อจํากัดต่าง ๆ

ภาพที 2.2 โครงสร้าง .NET Framework 4.0
http://www.slideserve.com/herve/1-net-framework-4
.NET Framework รองรับภาษาในการพัฒนาโปรแกรมทีสนับสนุ น .NET Framework ภาษา
ปัจจุบนั ทีสนับสนุน .NET Framework มีหลายตัวเช่น C#, VB, C++, Pascal รวมทังใช้สภาพแวดล้อม
เดียวกับ Visual Studio เดียวกันด้วย แอปพลิเคชันระบบหลายตัวทีทํางาน โดยใช้ .NET Framework
อย่างเช่น Microsoft SQL Server, Microsoft BizTalk Server, Microsoft SharePoint Server เป็ นต้น
.NET Framework มีองค์ประกอบ 3 ส่วนมีดงั นี
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1. Development Framework มีส่วนประกอบ
- User Interface มี ASP.NET เป็ นเครื องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ WCF, WinForms เป็ นการ พัฒนา
Application ในรู ปแบบแสดงการทํางานทางด้านกราฟิ กของไมโครซอฟท์
- Services มี Data Service เป็ นตัวจัดการข้อมูลทีเชือมต่อโดยผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต WCF ย่อมาจาก
Windows Communication Foundation เป็ นเทคโนโลยีทีทําให้เราเขียน โปรแกรมแบบ Multi-tier
หรื อ Client-Server นันมีความสะดวก เช่ น การรับส่ งข้อมูล ระหว่างเครื องคอมพิวเตอร์ กบั เครื อง
Server WF (ย่อมาจาก Windows Workflow Foundation) มีจุดประสงค์ในการทํางานขององค์กรทีมี
การติดต่อข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ อาทิ Sequential
- Data Access มี ADO.NET เป็ นอ๊อปเจ็กต์ภายใต้เนมสเปซ์ System.data ซึงจะทําหน้าทีเป็ น สื อกลาง
ระหว่าง โปรแกรมทีพัฒนาด้วยสถาปัตยกรรม .NET Framework กับแหล่งข้อมูล EF, LINQ ทําหน้าที
เป็ น Class ติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server กับโปรแกรมทีพัฒนา
2. Classes Library เป็ นรู ปแบบของข้อมูลชนิ ดต่าง ๆ ภาษาทีสนับสนุ น .NET Framework
จะนําไปใช้งาน Class และ Interface ทีสนับสนุ นการเขียนโปรแกรม โดยมีการอ้างอิง Class และ
Interface ในรู ปแบบของ Namespace
3. Common Language Runtime (CLR) เป็ นสิ งสําคัญของระบบ .NET เพราะ CLR ทีมี
หน้าทีทํา ให้โ ปรแกรมทีเขียนขึนมาด้ว ยภาษาต่าง ๆ กลายเป็ นภาษาทีมีรู ปแบบมาตรฐานเดียวกัน
ทังหมดซึงเรี ยกว่า Intermediate Language (IL) โดย CLR จะทําหน้าทีตรวจสอบเครื องคอมพิวเตอร์ ที
ประมวลผลว่ ามี สภาวะแวดล้อมการทํา งานเช่ น ใด หลัง จากนันก็จ ะคอมไพล์เป็ นโปรแกรมที
เหมาะสมต่อการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ นัน ทําให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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เว็บไซต์ทีเกียวข้อง
เว็บไซต์ทีใช้ในการค้นหาข้อมูลหรื อเป็ นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพือพัฒนาระบบบริ หารงาน
ร้านขายอะไหล่รถยนต์ มีดงั นี

ภาพที 2.3 http://www.phlautoparts.com
เว็บไซต์ทีให้ขอ้ มูลเกียวกับอะไหล่รถยนต์ อะไหล่ของแต่ละยีห้อทีทัน สมัย สายการพัฒนา
นวัตกรรม และประสิทธิภาพทังทีเกียวกับการออกแบบอะไหล่รถยนต์ คุณสมบัติการใช้งาน กลยุทธ์
และกิจกรรมการตลาด บริ การ และการจัดจําหน่าย
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ภาพที 2.4 https://www.vskautoparts.com/article
เว็บไซต์ทีให้ความรู้ดา้ นอะไหล่รถยนต์ เช่น การบํารุ งรักษาอะไหล่ต่างๆ ขันตอนการเปลียน
อุปกรณ์อะไหล่ดว้ ยตนเอง ปัญหาต่าง ๆ เกียวกับด้านเครื องยนต์ และอืน ๆ
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ภาพที 2.5 http://www.sparepartshop.com/
เว็บไซต์ทีนําเสนอการขายอะไหล่รถยนต์ อะไหล่แท้ของแต่ละศูนย์ให้บริ การชันนํา โดยมีการ
ชําระเงิ นผ่านทางสถาบัน ทางการเงิน รวมถึงการให้บริ ก ารจัด ส่ งฟรี ทั วประเทศ บริ ก ารเก็บเงิ น
ปลายทาง การรับประกันสินค้าสําหรับลูกค้าภายในระยะเวลา 15 วัน มีการแนะนําสินค้าขายดี สินค้า
ลดราคาและให้ค าํ แนะนําเกี ยวกับปั ญหารถยนต์ทีเกิ ด ขึ น ซึ งในการค้น หาสามารถค้น หาอะไหล่
รถยนต์ได้จากหมวดหมู่ และแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ ว
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ภาพที 2.6 http://61.19.212.44/~s53114sasitron/htdoc/u5.html
เว็บไซต์ทีให้ขอ้ มูลเกียวกับการทํา Setup ในโปรแกรม Visual Studio 2010 โดยมีการแนะนํา
ด้วยภาษาทีเข้าใจง่าย แสดงรู ปภาพประกอบทีสอดคล้องกัน ซึงการให้ขอ้ มูลดังกล่าวสามารถติดต่อ
สอบถามเพือขอคําปรึ กษาผ่านทางกระทูข้ องเว็บไซต์ได้อีกด้วย
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ภาพที 2.7 https://www.codeproject.com/KB/cs/
เว็บไซต์ทีมีผเู้ ชียวชาญทางด้านเทคนิคการเขียนโปรแกรมมาให้รายละเอียดเกียวกับการเขียน
โปรแกรมในภาษา C# ทําให้เกิดความเข้าใจเกียวกับวิธีการเขียนคําสังโปรแกรมการติดต่อฐานข้อมูล
การนําข้อมูลขึ นมาแสดง และวิ ธีจ ัด เก็บข้อมูล คําสั งการคํานวณราคาสิ น ค้าและสามารถพัฒ นา
โปรแกรมให้ใช้งานได้
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ภาพที 2.8 http://www.boyzathailand.com/
เว็บไซต์ทีมีผคู้ นจํานวนมากทีใช้รถยนต์มาแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิด
จากรถยนต์ซึงลักษณะคล้ายกับเหมือนเป็ นเว็บบอร์ดรถยนต์ ยังมีการขายรถยนต์มือสองสภาพดีราคา
ค่อนข้างถูกและมีการนําอะไหล่มือสองของรถยนต์มาโพสต์เพือเป็ นการประกาศขายโดยมีพ่อค้าคน
กลางเป็ นตัวแทนในการจัดโอนทางสถาบันการเงินต่าง ๆ ทีทางตัวแทนจําหน่ายจัดเอาไว้
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งานวิจยั ทีเกียวข้อง
การจัดทําระบบบริ หารงานร้านขายอะไหล่รถยนต์ได้ศึกษาโครงงานระบบต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
กันเพือให้สามารถนําบางส่วนมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ดงั นี

ภาพที 2.9 ระบบบริ หารงานร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ธีรวิช งามดอกไม้ วงศธร สุ ชาตินิติกุล และประเสริ ฐ รัฐวิเศษ (2559) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม โปรแกรมทีใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Studio
2010 และโปรแกรมทีใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็ นระบบ
บริ หารงานร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ขายสินค้า สังซือสิ นค้า รับสิ นค้า
เคลมสินค้าและออกรายงานต่าง ๆ ได้
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ภาพที 2.10 ระบบบริ หารงานร้านขายปื นและอุปกรณ์บีบีกนั
ณัฐพล ถาวรวงศ์ เพชรรัตน์ คงวิเชียรชีพ และวิลาภ จรัสธนากร (2555) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุร กิ จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โปรแกรมที ใช้ในการพัฒ นาคื อ Microsoft
Visual Studio 2010 และโปรแกรมทีใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008 R2
เป็ นระบบบริ หารงานร้านขายปื นและอุปกรณ์บีบีกนั โดยในส่ วนของโปรแกรมในหน้านี คือค้นหา
ข้อมูลใบสังซืออะไหล่ซึงมีส่วนทีคล้ายกับโปรแกรมทีจะพัฒนา เช่น การค้นหาใบสั งซืออะไหล่ซึง
สามารถค้นหาตามเลขทีสังซือหรื อค้นหาทังหมดก็ได้ ทําให้เราสามารถตรวจสอบใบสั งซือย้อนหลัง
ได้ เพือเปรี ยบเทียบราคาและเปรี ยบเทียบร้านจําหน่ายอะไหล่ เป็ นต้น
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ภาพที 2.11 ระบบบริ หารงานร้านขายผ้าคลุมรถยนต์
สุธี กิ งแก้ว (2557) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม โปรแกรม
ทีใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Studio 2010 และโปรแกรมทีใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ
Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็ นระบบบริ หารงานร้านขายผ้าคลุมรถยนต์ สามารถใช้งานด้านการ
เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลผูจ้ ดั จําหน่ าย ข้อมูลการขาย ข้อมูลการรับ
สินค้า สามารถดูสินค้าคงคลัง เป็ นต้น และยังรวมไปถึงการออกรายงานต่าง ๆ ซึงได้มีเมนูให้เลือก
เช่น รายงานสรุ ปการสังซือสินค้า รายงานการรับสินค้า รายงานสินค้าคงคลัง เป็ นต้น

20

ภาพที 2.12 ระบบบริ หารงานร้านขายกระเป๋ าแฟชัน
เกษมณี แก้ว แสงงาม และภรณ์ ทิ พ ย์ บุ ญ มี (2559) ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะ
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม โปรแกรมทีใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Studio 2010 และ
โปรแกรมทีใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008 R2 ระบบบริ หารงานร้านขาย
กระเป๋ าแฟชัน สามารถช่วยในด้านจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลตัวแทนจําหน่ าย ข้อมูล
สินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า เป็ นต้น
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ภาพที 2.13 ระบบการบริ หารจัดการสวนต้นไม้ แบบ AIDAS
ศุภวรรณ กัลยา ณัฐนี คงเจริ ญ และปิ ยวรรณ หอมสนิ ท (2556) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม โปรแกรมทีใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Studio 2010
และโปรแกรมทีใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008 R2 ระบบการบริ หาร
จัดการสวนต้นไม้ แบบ AIDAS สามารถใช้งานในด้านการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เช่น ข้อมูลลูกค้า ร้าน
ส่งสินค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลแผนก ข้อมูลสินค้า เป็ นต้น

