บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
ร้านขายเสื้ อผ้า ตั้งอยูท่ ี่ 121/22 หมู่ 3 ถ.เอกชัย เขตบางบอน แขวงบางบอน กรุ งเทพ 10150 เป็ น
ร้านขายเสื้ อผ้าทุกประเภท เช่น เสื้ อผ้าเด็ก เสื้ อผ้าผูห้ ญิง เสื้ อผ้าผูช้ าย ซึ่ งมีหลายประเภทให้เลือก โดย
สิ นค้าแต่ละชนิ ดจะมีพนักงานประจาร้ านจะบอกให้คาแนะนาให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ สิ นค้าที่
นามาขายในร้านล้วนเป็ นสิ นค้าที่ผา่ นการคัดเลือกมาทั้งหมด จึงมีความน่าเชื่ อถือในด้านคุณภาพ และ
ประสิ ทธิภาพของสิ นค้า
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้า
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โครงสร้างการทางานของระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้า เป็ นระบบจัดการร้านขายเสื้ อผ้า โดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา และโปรแกรม Microsoft
SQL Server 2008 R2 เป็ นฐานข้อมูล ระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้า เป็ นระบบที่มีการทางานใน
ส่ วนที่ หนึ่ งเป็ นการจัดการข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ส่ วนที่สองเป็ นการสั่งซื้ อสิ นค้า และการรับสิ นค้าที่
สั่งซื้ อของพนักงานกับตัวแทนจาหน่าย มีการบันทึกสั่งซื้ อสิ นค้า และพิมพ์ใบสั่งซื้ อสิ นค้า ตามลาดับ
ส่ วนการรั บสิ นค้าที่ สั่ง ซื้ อ จะทาการตรวจสอบสิ นค้าที่ สั่งซื้ อ และจานวนสิ นค้าที่ สั่งซื้ อว่าถู กต้อง
ครบถ้วนหรื อไม่ ถ้าครบถ้วนจะทาการบันทึกรับสิ นค้าที่ สั่งซื้ อ ส่ วนที่สามเป็ นการขายสิ นค้ามี การ
ตรวจสอบสิ นค้าคงคลัง ทารายการขายสิ นค้า บันทึกรายการขายเสื้ อผ้า และพิมพ์ใบเสร็ จเพื่อออกให้
ลู กค้า และส่ วนที่ สี่รายงานสรุ ป ระบบสามารถออกรายงานได้ประกอบด้วย รายงานสรุ ปยอดขาย
รายงานสรุ ปยอดสั่งซื้ อ หรื อรายงานสรุ ปสิ นค้าคงคลัง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริ หารงานร้านขายเสื้ อผ้า คณะผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาขึ้นเพื่อช่วยงานในระบบที่เคยปฏิ บตั ิอยู่
นั้นลดความซ้ า ซ้อน และเกิ ดประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ดในด้านการปฏิ บตั ิ ง านเพื่ อความสะดวกรวดเร็ ว
ประหยัด และถูกต้องโดยได้มีการนาทฤษฎี และซอฟต์แวร์ เพื่อเข้ามาช่วยในการจัดทาโครงงานดังนี้
ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกัน โดยไม่ได้บงั คับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในตารางข้อมูลเดียวกัน หรื อแยกเก็บไว้หลาย
ตาราง ซึ่ งอาจจะเก็บทั้งฐานข้อมูลโดยใช้เพียงตารางเดียว หรื อเก็บแยกไว้ในหลายตาราง ที่สาคัญคือ
จะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน (Record) และสามารถเรี ยกใช้ความสัมพันธ์น้ นั ได้ มีการ
กาจัดความซ้ าซ้อนของข้อมูลออกและเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อที่จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งาน
ร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานภายในองค์กร มี การควบคุ มดู แลรั กษาและกาหนดสิ ท ธิ การใช้งานของ
ข้อมูล โดยทัว่ ไปองค์กรต่างๆ จะสร้ างฐานข้อมูลไว้เพื่อเก็บข้อมูลภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อมูลในเชิ งธุ รกิ จ เช่ น ข้อมูลลู กค้า ข้อมูลของสิ นค้า ข้อมูลของลูกจ้าง และการจ้างงาน เป็ นต้น จะ
เห็นว่าไม่วา่ งานประเภทใดก็ตามจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งอาศัยฐานข้อมูลมาช่วยในการเก็บบันทึกข้อมูล
แนวคิดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็ นฐานข้อมูลที่นิยมใช้งานกันมากที่สุด ซึ่ งตั้งอยู่
บนพื้นฐานที่สาคัญด้านพีชคณิ ตเชิงสัมพันธ์ ซึ่ งควรทาความเข้าใจหลักการที่สาคัญของฐานข้อมูล ซึ่ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้

9

ตารางข้อมูล (Table) ตารางข้อมูลถือเป็ นส่ วนสาคัญหลักของฐานข้อมูล เนื่ องจากได้รวบรวม
ข้อมูลต่างๆ เก็บไว้ในลักษณะของตาราง ในตารางข้อมูลจะประกอบด้วยส่ วนประกอบหลัก 2 ส่ วน
คือ คอลัมน์ (Column) และแถว (Row)
คอลัมน์ (Column) จะต้องมีการกาหนดชื่ อที่เป็ นเอกลักษณ์ ซึ่ งแต่ละคอลัมน์จะเก็บข้อมูลต่าง
ชนิดกัน และภายใต้คอลัมน์เหล่านั้นจะบรรจุขอ้ มูลชนิ ดเดียวกัน เช่น คอลัมน์ที่เก็บชื่ อลูกค้า จะบรรจุ
ข้อมูลชนิดตัวอักษรเหมือนกันในทุกแถวที่ตรงกับคอลัมน์น้ นั
แถว (Row) หรื อเรคอร์ ด (Record) ในตารางลู ก ค้าจะใช้แทนข้อมู ล ของลู ก ค้า แต่ล ะราย
เนื่ องจากแถวเมื่อมีจานวนมากขึ้นจะมีลกั ษณะแบบตาราง ซึ่ งคุ ณลักษณะภายใต้คอลัมน์หนึ่ งๆ จะมี
คุณลักษณะที่เหมือนกันในทุกแถวของตารางนั้น
ค่า (Value) ในแต่ละแถวจะประกอบด้วยคอลัมน์ต่างๆ แต่ละค่าที่จดั เก็บจะต้องมีประเภทของ
ข้อมู ลที่ เจาะจงโดยคอลัมน์น้ นั ๆ ซึ่ งแต่ละคอลัมน์จะต้องมี การกาหนดประเภทของข้อมูลที่ จดั เก็บ
ความยาวของข้อมู ลที่สามารถบันทึกค่าและสามารถบันทึ กไว้ได้หรื อยอมให้บนั ทึกข้อมูลที่ ไม่มีค่า
(Null Value)
คีย ์ (Key) การเจาะจงเรี ยกใช้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการถื อว่าเป็ นสิ่ งสาคัญ ตัวอย่างการใช้ชื่อ เช่ น ชื่ อ
ลูกค้า ชื่ อบุคคล หรื อชื่ อสิ นค้า มาเป็ นตัวบ่งบอกแถวของข้อมูลสิ่ งเหล่านี้ ถือว่าไม่เหมาะ กรณี ที่เปิ ด
สมุ ดโทรศัพ ท์อาจจะพบชื่ อบุ คคลที่ ซ้ า กัน สิ่ ง ที่ ค วรท าก็คื อ ท าให้มีมี ก ารซ้ ากันของข้อมู ล เกิ ดขึ้ น
เพื่อให้สามารถที่จะระบุถึงแถวของข้อมูลที่ตอ้ งการได้ สิ่ งที่ควรทาก็คือ การสร้างคีย ์ (Key) เพื่อเป็ น
เอกลักษณ์ในการระบุตวั ตนเหมือนกับหมายเลขบัตรประชาชนซึ่ งค่าไม่ซ้ ากัน ทาให้สามารถที่จะโยง
ไปถึงชื่อบุคคล รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในภายใต้คียข์ องหมายเลขบัตรประชาชนนั้นได้ ตามปกติ
ฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยตารางข้อมูลหลายตาราง ซึ่ งตารางเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ระหว่าง
กันโดยใช้คียเ์ ป็ นตัวเชื่ อมโยง ซึ่ งจะทาให้การเชื่ อมโยงจากตารางหนึ่ งไปอี ก ตารางหนึ่ ง ในแต่ล ะ
ตารางยังประกอบไปด้วยคียห์ ลายประเภท ซึ่ งแต่ละประเภทจะมีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้
-

คียห์ ลัก (Primary Key)
การที่จะระบุตวั ตนของข้อมูลในแต่ละแถวของตารางข้อมูลจะต้องมีค่าของคียท์ ี่ไม่ซ้ ากัน
ซึ่ งจะเป็ นตัวบ่งบอกถึ งความแตกต่างของข้อมูลที่เก็บอยู่ในตาราง สาหรับคียท์ ี่กล่าวถึ ง
นั้นจะเรี ยกว่า คียห์ ลัก ในตารางหนึ่ งๆ จะมีคียห์ ลักได้เพียงคียเ์ ดี ยว เช่ น รหัสพนักงาน
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และรหัสสิ นค้า เป็ นต้น ข้อกาหนดในการเป็ นคียห์ ลัก คือ ในคียน์ ้ นั จะต้องมีค่าเสมอ จะ
ไม่มีค่า (Null Value) ไม่ได้ และข้อมูลที่บรรจุอยูใ่ นคียห์ ลักจะต้องมีค่าที่ไม่ซ้ ากัน
-

คียร์ วม (Composite Key)
คี ยร์ วม ก็ คือ คี ยห์ ลัก แต่จะเป็ นคี ยท์ ี่ เกิ ดจากการนาคอลัมน์ต้ งั แต่ 2 คอลัม น์ข้ ึ นไปมา
รวมกันเป็ นคีย ์ เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็ นคียห์ ลัก เนื่ องจากบางครั้งในการกาหนดคียห์ ลัก
จากคอลัมน์เดียวอาจจะมีขอ้ มูลซ้ ากันได้ จึงจาเป็ นที่จะต้องทาการรวมหลายคอลัมน์เพื่อ
ประกอบกันเป็ นคียห์ ลัก

-

คียค์ ู่แข่ง (Candidate Key)
โดยปกติในหนึ่งตารางจะมีคียห์ ลักได้เพียงคียเ์ ดียว แต่ในบางครั้งสามารถนาเอาคอลัมน์
อื่นที่มีคุณสมบัติจะใช้เป็ นคียห์ ลักได้ นามาสร้างเป็ นคีย ์ ซึ่ งคียท์ ี่สร้ างขึ้นเพิ่มเติมและมี
คุณสมบัติเหมือนกับคียห์ ลักทุกประการ ซึ่ งเรี ยกว่า คียค์ ู่แข่ง

-

คียน์ อก (Foreign Key)
เป็ นคียท์ ี่ใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน โดยที่คียน์ อก
ของตารางหนึ่ งจะไปเป็ นคียห์ ลักของอีกตารางหนึ่ ง เช่น ในตารางข้อมูลลูกค้าจะมีรหัส
ลูกค้าเป็ นคียห์ ลัก และในตารางใบส่ งสิ นค้าจะมีคอลัมน์รหัสลูกค้าเป็ นคียน์ อก เพื่อใช้ใน
การเชื่อมตารางเข้าด้วยกัน โดยผ่านทางคียท์ ้ งั สอง ทาให้ตารางใบส่ งสิ นค้าสามารถทราบ
ข้อมูลของลูกค้าจากตารางข้อมูลลูกค้าได้

-

คียร์ อง (Secondary Key)
เป็ นคียท์ ี่ใช้ช่วยเพิ่มความเร็ วในการค้นหาข้อมูลหรื อจัดเรี ยงข้อมูล ซึ่ งเรี ยกคียช์ นิ ดนี้ ว่า
อินเดกซ์ (Index) การสร้างคียช์ นิ ดนี้ จะยอมให้มีขอ้ มูลซ้ ากันได้ สามารถสร้างอินเดกซ์
คียไ์ ด้หลายคียใ์ นตารางเดียวกัน หากสร้างอินเดกซ์มากเกินไปจะมีผลทาให้การเพิ่ม การ
ลบข้อมูลของแถวตารางทางานช้าลง เนื่ องจากจะต้องไปปรับปรุ งข้อมูลในตารางอิน
เดกซ์ทุกครั้ง
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมู ลหรื อเป็ นแหล่ งค้นคว้าหาความรู ้ เพื่อพัฒนาระบบบริ หารงาน
ร้านขายเสื้ อผ้า มีดงั นี้

ภาพที่ 2.2 http://www.shopnewday.com
เป็ นเว็บไซต์ร้านขายเสื้ อผ้า ซึ่ งมีการขายเสื้ อผ้าหลากหลายประเภท มีรายละเอียดต่างๆ ข้อมูล
ของสิ นค้าแต่ละชนิ ดบอกรายละเอียดต่างๆ ชัดเจน และยังมีการแบ่งหมวดหมู่ของสิ นค้าทาให้ง่ายต่อ
การค้นหาสิ นค้าที่ตอ้ งเลื อกซื้ อ พร้อมมีราคากากับ สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ได้ โดยทางร้ านจะ
จัดส่ งให้ตามที่อยูข่ องลูกค้าโดยวิธีการส่ ง EMS
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ภาพที่ 2.3 http://www.ohomydress.com/store
เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับการขายส่ งสิ นค้าประเภทสิ นค้าแฟชัน่ เกาหลี เป็ นเว็บไซต์ที่ได้รับการนิ ยม
มาก จึงทาให้ทางเจ้าของต้องประกาศรับตัวแทนจาหน่ ายชัว่ คราว เว็บไซต์น้ ี ยงั มีการลงทะเบียนร้ าน
สิ นค้าเพื่อกรอกแบบใบอนุญาตขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ เกาหลีดว้ ย
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ภาพที่ 2.4 http://www.sompanshop.com
เป็ นเว็ บ ไซต์ ข ายสิ นค้ า ประเภทเครื่ องแต่ ง กายทุ ก ประเภท เช่ น ชุ ด ท างาน ชุ ด เดรส
เครื่ องประดับ กระเป๋ า เป็ นต้น มีการสั่งซื้ อสิ นค้าในราคาที่ถูก เวลาที่จะสั่งซื้ อสิ นค้าจะต้องสมัคร
สมาชิ กก่อนเพื่อทาการล็อกอินเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ สิ นค้ามีการแยกประเภทสิ นค้าไว้เป็ นสัดส่ วน
เพือ่ เพิ่มความสะดวกแก่การสั่งซื้ อ กรณี ที่ลูกค้าไม่ตอ้ งการสมัครสมาชิ ก สามารถโทรติดต่อสอบถาม
และสั่งซื้ อสิ นค้ากับทางบริ ษทั ได้โดยตรง
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ภาพที่ 2.5 http://www.katourshop.com
เป็ นเว็บไซต์ขายเสื้ อผ้าโดยตรง สามารถตรวจสอบราคาต้นทุน ราคาขาย มี ขายทั้งราคาปลี ก
และราคาส่ ง มีการแยกหมวดหมู่ราคาสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน มีต้ งั แต่ราคาถูกสุ ดไปถึงแพงสุ ด เวลาที่จะ
สัง่ ซื้ อสิ นค้าจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อทาการล็อกอินเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ และทาการสัง่ ซื้ อ
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ภาพที่ 2.6 http://fashionsonline.weloveshopping.com/
เป็ นเว็ บ ไซต์ ข ายสิ นค้ า ประเภทเครื่ องแต่ ง กายทุ ก ประเภท เช่ น ชุ ด ท างาน ชุ ด เดรส
เครื่ องประดับ กระเป๋ า เป็ นต้น มี การสั่งซื้ อสิ นค้าในราคาที่ ถูก เวลาที่ จะสั่งซื้ อสิ นค้าจะต้องสมัคร
สมาชิ กก่ อนเพื่อทาการล็อกอินเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ แต่จุดเด่นของเว็บไซต์น้ ี คือ มีผูใ้ ช้บริ การเข้า
มาโพสคลิ ปหรื อ Review สิ นค้าที่ ได้ซ้ื อไป ทาให้ผูบ้ ริ โภคอื่ นที่ เข้า มาจะได้รับความมัน่ ใจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์น้ ี
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทามีการศึกษาจากงานวิจยั ต่างๆ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบบริ หารงาน
ร้านขายเสื้ อผ้าดังนี้

ภาพที่ 2.7 ระบบบริ หารจัดการงานซ่อมบารุ งรถยนต์
สุ ภ ัท รา สุ วรรณหงษ์ และทองพู ล หี บ ไธสง (2556) ภาควิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ โดยการทางานของระบบ
บริ การจัดการงานซ่ อมบารุ งรถยนต์ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลพนักงาน ลูกค้า และรายละเอียดต่างๆ ผูใ้ ช้
สามารถทาการ เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล และรวมไปถึงการลบข้อมูลต่างๆ ระบบพัฒนาในลักษณะเป็ น
เว็บแอพพลิเคชัน่ (Web-Based Application) พัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยี ASP.NET ด้วยภาษา C# และ
ใช้ Microsoft SQL Server 2005 เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล
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รู ปที่ 2.8 ระบบจัดการร้านสหแพทย์คลินิก
กมลศรี สุ ว รรณทิ พ ย์ นริ ศ วงษ์ส วรรค์ และสุ ภ าพร รั ศ มี ล ัก ษนากรณ์ (2556) ภาควิช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง ระบบจัดการร้านสห
แพทย์คลิ นิก เพื่ อใช้ใ นการจัดการการท างานภายในร้ านสหแพทย์คลิ นิก ซึ่ งการพัฒนาระบบการ
ทางานนี้ เพื่อทดแทนระบบเดิ มและช่ วยลดข้อผิดพลาดในการทางาน ซึ่ งระบบจัดการร้านสหแพทย์
คลิ นิก เป็ นระบบที่มีความสามารถในการทางานที่ หลากหลาย เช่ น การสมัครสมาชิ ก การเบิก -จ่าย
สิ นค้า การออกรายงาน เช่น รายงานสิ นค้าคงเหลือ รายงานการรักษา รายงานการเบิก-จ่าย เป็ นต้น โดย
ระบบพัฒนาจากโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server
2008 ในการบันทึกข้อมูล
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รู ปที่ 2.9 ระบบการจัดการคลินิก
ศิริพ ร ภู มิภกั ดี และเหมื อนขวัญ อ้นชัย ยะ (2556) ภาควิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จดั ทาโครงงานเรื่ องโปรแกรมระบบการ
จัดการคลินิก ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่มีการทางานในเรื่ องของการออกรายงานต่างๆ โดยมีการพิมพ์รหัส
ของข้อมูลที่ตอ้ งการ แล้วแสดงรายงานออกมา โดยจะมีรายงานแสดงการรักษาในแต่ละวัน รายงาน
ประจาเดือน รายงานสิ นค้าคงเหลือ โดยทางระบบสามารถนาการออกรายงานต่างๆ ไปประยุกต์ใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงาน ซึ่ งระบบพัฒนาจากโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 และใช้
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ในการบันทึกข้อมูล
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ภาพที่ 2.10 ระบบบริ หารสต็อกสิ นค้า
ศุภโชค ปาระเมศ (2556) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จดั ทาโครงงานระบบ
สต็อกสิ นค้า โดยโปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลในส่ วนของการกาหนดสิ ทธิ์ ผูใ้ ช้งานระบบ ใบรั บ
สิ นค้า ใบส่ งของ/ใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับภาษี รวมทั้งการออกรายงานระบบต่างๆ โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2010 ในการเขียนโปรแกรม และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008
ในการจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.11 ระบบบริ หารงานร้านขายอุปกรณ์ชกมวย
ณัฐวัตร สริ โย วีรยุทธ ลาภพิพฒั น์ และสุ บิณฑ์ มัง่ มี (2556) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยสยาม โดยการท างานของระบบบริ หารงานร้ านขายอุ ปกรณ์
ชกมวย สามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลสิ นค้า ลูกค้า และพนักงานได้อย่างรวดเร็ ว สามารถตรวจสอบ
การสั่งซื้ อ การขายสิ นค้า และการเคลมสิ นค้า รวมทั้งการออกรายงานสรุ ปที่มีรูปแบบที่ เข้าง่ าย ซึ่ ง
ระบบได้รับการพัฒนาจากโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และใช้โปรแกรม Microsoft SQL
Server 2008 ในการบันทึกข้อมูล

