บทที่ 2
การศึกษาและวิเคราะห์ ระบบงานปัจจุบัน
2.1 ลักษณะทัว่ ไปของระบบงานปัจจุบัน
ปั้มนํ้ามัน กนกกาญจน์ ปิ โตรเลียม จะมีการเช็คยอดขายรายวันโดยการจดบันทึกรหัสจาก
หัวจ่ายนํ้ามัน แล้วจึงนํามาคิดคํานวณด้วยเครื่ องคิดเลข จึงจะทราบยอดขายในวันนั้นๆ แต่ยงั ไม่
สามารถทราบปริ มาณนํ้ามันที่คงเหลือในสต๊อกได้ เนื่ องจากไม่มีการบันทึกการสั่งซื้ อหรื อการลง
นํ้ามันในแต่ละครั้ง ในการบันทึกการสั่งซื้อก็ใช้การจดบันทึกลงกระดาษซึ่งอาจทําให้ขอ้ มูลสู ญหาย
ได้
2.2 ขั้นตอนการทํางานของระบบงานเดิม (Work Flow Diagram)

รู ปที่ 2.1 แผนการทํางานของการตรวจสอบยอดขายปั จจุบนั
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ขั้นตอนการทํางานของระบบงานเดิม (Work Flow Diagram)

รู ปที่ 2.2 แผนการทํางานของระบบการสัง่ ซื้อนํ้ามันปั จจุบนั
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2.3 ปัญหาทีพ่ บในระบบงานปัจจุบัน
1. การคํานวณยอดขายรายวันต้องใช้เครื่ องคิดเลขในการคิดคํานวณ อาจทําให้
ยอดขายในแต่ละวันเกิดการผิดพลาดได้
2. ไม่สามารถทราบปริ มาณนํ้ามันคงเหลือ ทําให้บางครั้งนํ้ามันหมดสต๊อก และ
ต้องหยุดการขายชัว่ คราวเพื่อรอนํ้ามันมาส่ ง
3. ไม่มีการบันทึกใบสั่งซื้อ
4. ดูรายงานย้อนหลังไม่ได้
5. ข้อมูลอาจเกิดการสู ญหายได้ เช่น ยอดขาดทั้งหมด ,ใบสั่งซื้อ เป็ นต้น
6. ไม่ทราบต้นทุนและผลกําไรที่ชดั เจน
2.4 วิธีการแก้ ปัญหาในระบบงานปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เก็บข้อมูลทั้งหมดลงฐานข้อมูล เพื่อป้ องการสู ญหายของข้อมูลทั้งหมด
ใช้ระบบในการคิดคํานวณยอดขายรายวัน
ใช้ระบบในการสต๊อกนํ้ามันและตัดสต๊อกนํ้ามัน
ใช้ระบบในการบันทึกใบสั่งซื้อ
ใช้ระบบในการคิดคํานวณต้นทุนและกําไร
ใช้ระบบในการเรี ยกดูรายงานย้อนหลัง เช่น ยอดขาย และ ใบสั่งซื้อ เป็ นต้น

2.5 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
2.5.1 ภาษา C# [1]
C# คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภท object-oriented programming พัฒนา
โดย Microsoft โดยมีจุดมุ่งหมายในการวมความสามารถการคํานวณของ C++
ด้วยการโปรแกรมง่ายกว่าของ Visual Basic โดย C# มีพ้นื ฐานจาก C++ และเก็บ
ส่ วนการทํางานคล้ายกับ Java C# ได้รับการออกแบบให้ทาํ งานกับ .NET platform
ของ Microsoft จุดมุ่งหมายคือ อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
และบริ การผ่านเว็บ และทําให้ผพู ้ ฒั นาสร้างโปรแกรมประยุกต์ในขนาดกระทัดรัด
C# ทําให้โปรแกรมง่ายขึ้นผ่านการใช้ Extensible Markup Language (XML) และ
Simple Object Access Protocol (SOAP) ซึ่ งยอมให้เข้าถึงอ๊อบเจคของโปรแกรม
หรื อเมธอด โดยปราศจากความต้องการให้ผเู ้ ขียนโปรแกรมเขียนคําสั่งเพิ่มในแต่
ละขั้นตอน เนื่องจากผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถสร้างบนคําสั่งที่มีอยู่ แทนที่การ
[1]

http://www.mindphp.com /คู่มือ/73-คืออะไร/2184-c-ชาร์ ป-คืออะไร.html /
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คัดลอกซํ้า C# ภาษา C# ถูกพัฒนาขึ้นโดยเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของ .NET Framework เป็ นการการนําข้อดีของภาษาต่างๆ (เช่นภาษา
Delphi , ภาษา C++) มาปรับปรุ งเพื่อให้มีความเป็ น OOP (โปรแกรมเชิงวัตถุ) มาก
ขึ้น ขณะเดียวกันก็ลดความซับซ้อนในโครงสร้างของภาษาลง (เรี ยบง่ายกว่าภาษา
C++) และมีสิ่งที่เกินความจําเป็ นน้อยลง (เมื่อเทียบกับ Java) C# ถูกรับรองจาก
หน่วยงาน ECMA (หน่วยงานกําหนดมาตรฐานสากลด้านสารสนเทศ) และ ISO
และปั จจุบนั ไมโครซอฟท์ยงั พัฒนาภาษานี้ อย่างต่อเนื่ อง (ปั จจุบนั เป็ นเวอร์ ชนั 3.0)
จุดเด่นหลักๆ ของภาษา C# มีดงั นี้
1.Component oriented - เป็ นภาษาที่เน้นชิ้นส่ วนโดยถูกออกแบบมาเป็ น
อย่างดีทาํ ให้สามารถนํามาใช้ต่อกันเป็ นอะไรก็ได้
2.สิ่ งต่าง ๆ ใน C# เป็ นออบเจ็กต์ท้งั หมด
3.ป็ นภาษา ที่ทนทาน (robust) - ทนต่อความผิดพลาด ไม่ทาํ ให้ระบบ
แฮงก์หรื อระบบทํางานช้า เพราะ C# มีขอ้ ดีคือ garbage collection , exception ,
type-safety และ versioning
4.ภาษา C# จัดเตรี ยมกลไกไว้หลายอย่างที่ช่วยให้ผเู ้ ขียนโปรแกรม
สามารถนําโค้ดที่เขียนไว้ใน ?โปรเจค? หนึ่งไปใช้กบั อีกโปรเจคหนึ่งได้ง่าย
นอกจากนั้นภาษา C# ยังสามารถเรี ยกใช้คลาสหลายพันคลาสใน .NET
Framework ได้โดยตรง ทําให้ลดเวลาการพัฒนาซอฟท์แวร์ ได้มาก
2.5.2 MySQL (มายเอสคิวแอล) [2]
1

MySQL (มายเอสคิวแอล) เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL.
แม้วา่ MySQL เป็ นซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์ โอเพน
ซอร์ สทัว่ ไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริ ษทั MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดย
จัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุ รกิจ MySQL สร้าง
ขึ้นโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟิ นแลนด์ ชื่อ David Axmark, Allan Larsson
และ Michael “Monty” Widenius. ปั จจุบนั บริ ษทั ซันไมโครซิ สเต็มส์ (Sun
Microsystems, Inc.) เข้าซื้ อกิจการของ MySQL AB เรี ยบร้อยแล้ว ฉะนั้น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ MySQL AB ทั้งหมดจะตกเป็ นของซัน ชื่อ “MySQL” อ่านออก
เสี ยงว่า “มายเอสคิวเอล” หรื อ “มายเอสคิวแอล”
การใช้ งาน
[2]

https://sites.google.com/site/piyanathw5505sql/
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MySQL เป็ นที่นิยมใช้กนั มากสําหรับฐานข้อมูลสําหรับ
เว็บไซต์ เช่น มีเดียวิกิ และ phpBB และนิยมใช้งานร่ วมกับภาษาโปรแกรม
PHP ซึ่ งมักจะได้ชื่อว่าเป็ นคู่ จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ที่จะสอน
การใช้งาน MySQL และ PHP ควบคู่กนั ไป นอกจากนี้ หลายภาษาโปรแกรมที่
สามารถทํางานร่ วมกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่ งรวมถึง ภาษาซี ซี พลัสพลัส
ปาสคาล ซี ชาร์ ป ภาษาจาวา ภาษาเพิร์ล พีเอชพี ไพทอน รู บี และภาษาอื่น ใช้
งานผ่าน API สําหรับโปรแกรมที่ติดต่อผ่าน ODBC หรื อ ส่ วนเชื่ อมต่อกับ
ภาษาอื่น (database connector) เช่น เอเอสพี สามารถเรี ยกใช้ MySQL ผ่านทาง
MyODBC,ADO,ADO.NET เป็ นต้น
2.5.3 การใช้ งานโปรแกรม Visual Studio 2010 [3]
2

เครื่ องมือที่ใช้พฒั นาเว็บใน Visual Studio 2010 (VS 2010) มีมากมาย
หลายร้อยตัว แต่ที่นิยมใช้งานหลัก ๆ มีเพียงไม่กี่สิบตัวเท่านั้น โดยจะแบ่ง
เครื่ องมือพื้นฐานเหล่านี้ออกเป็ น 2 ส่ วนด้วยกันคือ Server Controls และ HTML
Controls ซึ่ ง คอนโทรลของเครื่ องมือทั้งสองนี้อาจจะสามารถใช้งานแทนกันได้
เลย โดยการแสดงผลจะไม่มีความแตกต่างกัน เพียงแต่มีคุณสมบัติ และวิธีการ
เรี ยกใช้งานที่แตกต่างกัน โดยส่ วนตัวแล้วจะใช้งานในส่ วนของ Server Controls
เป็ นหลักเพราะง่ายและสะดวกกว่าในการติดต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ ไมโครซอฟท์ วิชวล
สตูดิโอ คือ Integrated Development Environment พัฒนาขึ้นโดยไมโครซอฟท์
ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ พฒั นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์
เว็บแอปพลิเคชันและ เว็บเซอร์ วซิ ระบบที่รองรับการทํางานนั้นมีไมโครซอฟท์
วินโดวส์พอ็ คเกตพีซี Smartphone และ เว็บบราว์เซอร์ ในปัจจุบนั วิชวลสตูดิโอ
นั้นสามารถใช้ภาษาโปรแกรมที่เป็ นภาษาดอตเน็ต ในโปรแกรมเดียวกัน เช่น
VB.NET , C++ , C# และ J# เป็ นต้น

[3]

http://www.slideshare.net/ jokesparrow/ 1-visual-studio-2010
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ข้ อดีของการเขียนโปรแกรมด้ วย Visual Basic
สาเหตุที่ Visual Basic เป็ นภาษาที่เหมาะสําหรับการเรี ยนรู ้ในการเขียน
โปรแกรมนั้นเนื่ องจาก Visual Basic มีขอ้ ดีหลายประการคือ
1. ง่ายต่อการเรี ยนรู ้เหมาะสําหรับผูเ้ ริ่ มต้น ทั้งในเรื่ องไวยากรณ์ของภาษาเองและ
เครื่ องมือการใช้งาน
2. ความนิยมของตัวภาษา โดยอาจกล่าวได้วา่ ภาษา Basic นั้นเป็ นภาษาที่คนเรี ยนรู ้
และใช้งานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ของคอมพิวเตอร์
3. การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในด้านของตัวภาษาและ
ความเร็ วของการประมวลผล และในเรื่ องของความสามารถใหม่ๆ เช่น การติดต่อ
กับระบบฐานข้อมูลการเชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
4. ผูพ้ ฒั นาสําคัญของ Visual Basic คือบริ ษทั ไมโครซอฟท์ซ่ ึ งจัดว่าเป็ นยักษ์ใหญ่
ของวงการคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั เราจึงสามารถมัน่ ใจได้วา่ Visual Basic จะยังมี
การพัฒนา ปรับปรุ งและคงอยูไ่ ปอีกนาน

