บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของ ระบบบริ หารงานสถานบริ การออกกาลังกาย
การทางานของระบบบริ หารจัดการร้านฟิ ตเนสจะมีอยู่ 2 ส่ วน คือในส่ วนของการสมัครคอร์ ส
เมื่อลูกค้าต้องการที่จะสมัครคอร์ ส พนักงานก็จะกรอกรหัสคอร์สที่เปิ ดที่ลูกค้าต้องการจะสมัครลงไป
ในระบบเพื่อทาการค้นหาคอร์ สที่ เปิ ดให้บริ การอยู่ โดยในระบบสามารถเช็คเวลา วันที่ของคอร์ สที่
ลูกค้าต้องการสมัครไม่ให้ซ้อนกันได้ และส่ วนที่ 2 เป็ นการสั่งซื้ ออุปกรณ์ เครื่ องออกกาลังกาย เพื่อ
บริ ก ารลู กค้าให้เพี ยงพอต่ อการใช้งาน โดยสั่ งซื้ อจากบริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตโดยตรง ซึ่ งพนักงานจะเป็ นคน
สั่งซื้ อและออกใบสั่งซื้ อไปทางผูผ้ ลิต เพื่อสั่งอุปกรณ์เข้ามาในฟิ ตเนส
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ระบบฐานข้อ มู ล หมายถึ ง โครงสร้ างสารสนเทศที่ ป ระกอบด้วยรายละเอี ย ดของข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกันที่จะนามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่ วมกัน ระบบฐานข้อมูลจึงนับว่าเป็ นการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็ นระบบ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่างๆทั้งการเพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจน
การเรี ยกดูขอ้ มูล ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นการประยุกต์นาเอาระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วยในการจัดการ
ฐานข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลรวมเป็ นฐานข้อมูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ดงั นี้
1. สามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้ การเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลายๆที่ทาให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนของงานได้ (Redundancy) ดังนั้นการนาข้อมูลมารวมเก็บไว้ในฐานข้อมูลจะช่วยลดปั ญหาการ
เกิ ดความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้ โดยระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS)
จะช่วยควบคุมความซ้ าซ้อนได้
2. หลี กเลี่ ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ หากมีการเก็บข้อมูลชนิ ดเดียวกันไว้หลายๆที่และมีการ
ปรับปรุ งข้อมูลเดี ยวกันนี้ แต่ปรับปรุ งไม่ครบทุ กที่ ที่มีขอ้ มูลเก็บอยู่ก็จะทาให้เกิ ดปั ญหาข้อมูลชนิ ด
เดียวกันอาจมีค่าไม่เหมือนกัน จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลขึ้น
3. สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ ฐานข้อมูลจะเป็ นการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ดว้ ยกันดังนั้นหากผูใ้ ช้
ต้องการใช้ขอ้ มูลในฐานข้อมูลที่มาจากแฟ้ มข้อมูลต่างๆก็จะทาได้โดยง่าย
4. สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล บางครั้งพบว่าการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
อาจมีขอ้ ผิดพลาดเกิ ดขึ้นเช่ น จากการที่ ผปู ้ ้ อนข้อมูลป้ อนข้อมูลผิดพลาดคือป้ อนจากตัวเลขหนึ่ งไป
เป็ นอีกตัวเลขหนึ่ ง โดยเฉพาะกรณี มีผใู ้ ช้หลายคนต้องใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลร่ วมกัน หากผูใ้ ช้คนใด
คนหนึ่ งแก้ไขข้อมูล ผิดพลาดก็ ทาให้ผูอ้ ื่ นได้รับ ผลกระทบตามไปด้วย ในระบบจัดการฐานข้อมู ล
(DBMS) จะสามารถใส่ กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
5. สามารถก าหนดความเป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน ของข้อ มู ล ได้ การเก็ บ ข้อ มู ล ร่ วมกัน ไว้ใ น
ฐานข้อมูลจะทาให้สามารถกาหนดมาตรฐานของข้อมูลได้รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ในการจัดเก็บข้อมูล
ให้เป็ นไปในลักษณะเดี ยวกันได้ เช่ นการกาหนดรู ปแบบการเขียนวันที่ในลักษณะ วัน/เดือน/ปี หรื อ
ปี /เดือน/วัน ทั้งนี้ จะมีผทู ้ ี่คอยบริ หารฐานข้อมูลที่เรี ยกว่าผูบ้ ริ หารฐานข้อมูล (Database Administrator:
DBA) เป็ นผูก้ าหนดมาตรฐานต่างๆ
6. สามารถก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมู ล ได้ ระบบความปลอดภัย ในที่ น้ ี เป็ นการ
ป้ องกันไม่ให้ผใู ้ ช้ที่ไม่มีสิทธิ มาใช้หรื อมาเห็นข้อมูลบางอย่างในระบบผูบ้ ริ หารฐานข้อมูลจะสามารถ
กาหนดระดับการเรี ยกใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้แต่ละคนได้ตามความเหมาะสม
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7. เกิดความเป็ นอิสระของข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลจะมีตวั จัดการฐานข้อมูลที่ทาหน้าที่เป็ นตัว
เชื่ อมโยงกับฐานข้อมูลโปรแกรมต่างๆ อาจไม่จาเป็ นต้องมีโครงสร้ างข้อมูลทุกครั้ง ดังนั้นการแก้ไข
ข้อมูลบางครั้งจึงอาจกระทาเฉพาะกับโปรแกรมที่เรี ยกใช้ขอ้ มูลที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ส่ วนโปรแกรม
ที่ไม่ได้เรี ยกใช้ขอ้ มูลดังกล่าวก็จะเป็ นอิสระจากการเปลี่ยนแปลง (หนังสื อระบบฐานข้อมูล , โอภาส
เอี่ยมสิ ริวงศ์ , 2558)
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเนื่ องจากมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นโครงงานที่
ต้องการความสมบูรณ์แบบและนาไปใช้จริ งในอนาคต ซึ่ งมีการค้นหาจากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 http://www.truefitness.co.th/personal-training/1-vest-training
เป็ นเว็บ ไซต์ที่ให้ขอ้ มูล เกี่ ยวกับคอร์ สการเล่ นฟิ ตเนส โดยมี การแสดงรายละเอียดของคอร์ ส
ต่างๆ และมีรายละเอีย ดของการสมัครสมาชิ ก ประเภทของคอร์ ส ต่างๆ แสดงให้กบั ผูท้ ี่สนใจในการ
ออกกาลังกาย โดยทางเว็บไซต์จะมีการแนะนาคอร์ สต่างๆ ให้กบั ลูกค้าได้ศึกษาก่อนเข้าไปใช้งานใน
ฟิ ตเนส
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ภาพที่ 2.3 http://www.bluehouseenterprise.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่แสดงข้อมู ลเกี่ ยวกับการจองห้องพัก โดยมี รายละเอี ยดในแต่ละห้องแสดงอยู่
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้ามาใช้บริ การของลูกค้า และมีการแสดงราคาของห้องพักแต่ละห้อง ซึ่ งยังสามารถ
ทาการจองห้องพักแบบออนไลน์ได้อีกด้วย
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ภาพที่ 2.4 https://www.thaiepay.com/default.aspx
เป็ นระบบสาหรับการจองโรงแรมและห้องพักในรู ปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับความต้องการ
ของโรงแรมและเว็บไซต์ตวั แทนต่างๆ โดยระบบนี้ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกสบาย มีข้ นั ตอน
การจองโรงแรมไม่ ซั บ ซ้ อ น อี ก ทั้ง ยัง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจัด การอี ก ด้ว ย eBooking
สามารถรองรับรู ปแบบในการใช้งานทั้งที่เป็ นเจ้าของโรงแรม (Owner) และตัวแทนรับจอง (Agency)
โดยแขกผูเ้ ข้าพักของทางโรงแรมสามารถทาการจองห้องพัก ออนไลน์ โดยตรงกับ ทางโรงแรมได้
ตลอดเวลาที่ตอ้ งการ
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ภาพที่ 2.5 https://www.tarad.com/faq/website
เป็ นเว็บ ไซต์ที่ ส ามารถสั่ งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ โดยภายในเว็บจะมี สิ น ค้าให้เลื อกหลากหลาย
รายการ มี ช่ องทางการรั บ ช าระเงิ น โดยจะมี ก ารแบ่ งสิ น ค้าออกเป็ นหมวดหมู่ เช่ น เสื้ อผ้า แฟชั่น
อาหาร สุ ขภาพ นาฬิกา จิวเวลลี่ เป็ นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการเข้ามาใช้บริ การของลูกค้าที่จะทาการซื้ อ
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ภาพที่ 2.6 http://www.360shopup.com/
เป็ นเว็บไซต์สาหรับการสั่งซื้ อเครื่ องออกกาลังกาย และแสดงสถานะการแจ้งชาระเงินให้กบั ผูท้ ี่
เข้ามาสั่งซื้ อ โดยเว็บนี้ จะมีการสมัครสมาชิ กและค้นหาเครื่ องออกกาลังกาย ซึ่ งจะมีเว็บบอร์ ดสาหรับ
การสอบถามข้อมูลต่างๆของลูกค้า
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โครงงานของระบบบริ หารงานสถานบริ การออกกาลังกาย มีการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นามาเป็ นประโยชน์ในการดาเนินโครงงานและพัฒนาโครงงาน เพื่อจะนามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
การดาเนินโครงงาน

ภาพที่ 2.7 โปรแกรมระบบจัดการร้านเช่า –ขายหนังสื อ โดยใช้ QR Code
ชลธิ ช า ภิ ญ โญยิ่งทรั พ ย์ และนุ ชนาฏ สัตยากวี (2556) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จากการพัฒนาระบบนี้ แบ่งการ
ทางานเป็ น 4 ส่ วนใหญ่ๆ คือ การจัดการข้อมูลหนังสื อ การจัดการข้อมูลสมาชิ ก การบริ การเช่ า-คืน
และขายหนังสื อ และการสรุ ปรายรับ-รายจ่าย พร้อมทั้งแสดงกราฟสถิติรายรับ-รายจ่ายต่างๆ ระบบนี้
พัฒ นา โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2010 ออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม และ Microsoft SQL
Server 2008 R2 ในการจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.8 โปรแกรมระบบบริ หารจัดการหอพัก กรณี หอพักออมสิ น
วรรณฤดี ชู สุ ว รรณ (2556) สาขาเทคโนโลยีแ ละสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ โดยโปรแกรมระบบบริ หารจัดการหอพัก สามารถ จองห้องพัก ค้นหาห้อง
ว่าง รับชาระเงิ นค่าห้องและค่าน้ า-ค่าไฟ เจ้าของหอพักสามารถออกรายงาน รายรับ-รายจ่าย ประวัติ
การช าระเงิ น โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2010 ออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม และ Microsoft
SQL Server 2008 R2 ในการจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.9 ระบบบริ หารจัดการหอพัก
พรพรรณ ฤกษ์ชนะ พิทยา แจ้งสว่าง และสายขวัญ ช้อยเชื้ อดี (2555) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม พัฒนาระบบบริ หารงานหอพัก ให้รองรับการทางานที่
มีความสะดวกมากขึ้นและลดเวลาการทางาน ตอบสนองความต้องการของเจ้าของกิ จการ การพัฒนา
ระบบบริ หารจัดการหอพัก โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2010 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม และ
Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.10 โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุ รกิจอพาร์ ทเม้นท์
วัช รชัย พงษ์ ชั ย ไกรกิ ติ และสุ ร วี ร์ วิ ท ยาธรชัย (2557) ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยได้พฒั นาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ธุ รกิ จอพาร์ ทเม้นท์ เพื่อให้พนักงานหรื อผูใ้ ช้ มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น มีการจองห้องพัก
การทาสัญญาการเช่ า การออกใบแจ้งหนี้ การส่ งซ่ อมอุปกรณ์ การออกรายงานเพื่อการตัดสิ นใจของ
ผู้ป ระกอบการ ซึ่ งโปรแกรมพัฒ นาโดยใช้ Microsoft Visual Studio 2010 ออกแบบและพัฒ นา
โปรแกรม และ Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.11 โปรแกรมระบบบริ หารร้านขายหนังสื อ
ธิ ดาพร มงคลสวัสดิ์ ชัย สุ นิศา อ่วมกุ ล และอัครเทพ สองนาม (2558) ภาควิชาคอมพิ วเตอร์
ธุ รกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยโปรแกรมระบบบริ หารงานร้านขายหนังสื อ
จะมี การจัดเก็บ ข้อมู ล พื้ นฐาน เช่ น ข้อมูล พนัก งาน ข้อมูล หนังสื อ ข้อมูล การขาย ข้อมูล การสั่ งซื้ อ
หนังสื อ เป็ นต้น โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2010 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม และ Microsoft
SQL Server 2008 R2 ในการจัดการฐานข้อมูล

