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บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
“ร้านสุ ขกมล” เป็ นร้านขายเครื่ องเขียนแบบปลีก ตั้งอยู่ เลขที่ 411 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญ
สนิ ทวงศ์ 35 กรุ งเทพ ฯ 10700 มีคุณสุ ขกมล ชื่นชม เป็ นเจ้าของโดยใช้พ้ืนที่ช้ นั ล่างของตึกแถว ความ
กว้างของร้านประมาณหนึ่ งคูหา เปิ ดเป็ นร้านขนาดเล็กๆ จําหน่ ายอุปกรณ์เครื่ องเขียน อุปกรณ์เครื่ อง
เขียนครบวงจร โดยที่คุณสุ ขกมล ชื่นชม ได้เป็ นคนไปสั่งซื้อสิ นค้าจากร้านขายส่ งอุปกรณ์เครื่ องเขียน
ที่ตลาดสําเพ็งด้วยตนเอง สิ นค้าที่ลูกค้ามาซื้ อจะเป็ นสิ นค้าประเภทปากกา ดินสอ และอุปกรณ์เครื่ อง
เขียนต่างๆ อีกมากมาย สิ นค้าต่างๆ ลูกค้าจะสามารถเลือกและทดลองได้ภายในร้าน แต่ถา้ ลูกค้าได้ซ้ือ
หรื อนํากลับไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าได้
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทํางานของระบบ
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การททํางานของระะบบการจัดก ารร้านขายอุปกรณ์
ป เครื่ องเเขียน จะมีอยู่ 4 ส่ วน คือ การซื
ก ้ อสิ นค้า
การขายสิ นค้า การส่ งเคลมสิ นค้าชํารุ ด และการอออกรายงาน ส่สวนแรกการ ซื้ อสิ นค้าทางงร้านจะเรี ยก
ข้อมูลสิ นค้า้ ของทางร้านที
น ่ไม่มีในสต๊ต๊อกออกมาจากฐานข้อมูล และทําการจจดบันทึกไว้โดยมี
โ เจ้าของง
ร้านเป็ นผูไ้ ปสั่งซื้ อสิ นค้าด้วยตัวเอง และเมื่อซื้ อสิ นค้ามาแล้วจะทําการตรรวจสอบสิ นค้าและทําการร
บันทึกลงฐาานข้อมูล ส่ วนที
น ่สองการขายสิ นค้า พนักั งานจะทํากาารตรวจสอบสสิ นค้าที่ลูกค้าได้
า สั่งซื้อ ทํา
การขายสิ นค้
น า รับชําระเเงินแล้วทํากาารออกใบเสร็ร็ จให้กบั ลูกค้คา ส่ วนที่สามมการส่ งเคลมมสิ นค้าชํารุ ด
พนักงานจะะตรวจสอบสินค้
น าชํารุ ด โดดยที่เจ้าของร้านจะทํ
า
าการนํ
นําสิ นค้าที่ชาํ รุ ดทั้งหมดไปปเคลมกับทางง
ร้านที่สั่งซื้ อสิ
อ นค้าด้วยตตนเอง เมื่อได้ด้สินค้าส่ งเคลลมกลับมาแล้ล้วจึงทําการบับันทึกสิ นค้าลงฐานข้
ล
อมูล
และส่ วนสุ ดท้
ด ายการออกกรายงาน ระบบบจะทําการอออกรายงานโโดยดึงข้อมูลมมาจากฐานข้อมู
อ ลและออกก
รายงานตามมที่เจ้าของร้านต้
น องการ ระบบบนี้จะใช้โปรแกรม
ป
Micrrosoft Visuall Studio 20100 ในการเขียน
โปรแกรม และ
แ Microsoft SQL Serveer 2008 R2 ในนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้ข้อมูล
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้
ย อง

ภาพทีที่ 2.2 The .NEET Framework Stack
.NETT Technology และ .NEET Framewwork คือ รูปแบบการพั
ป
ฒฒนาโปรแกรมแบบใหม่ทีที่
ไมโครซอฟฟท์ได้พฒั นาอออกมา โดยมีมีจุดประสงค์ค์สําคัญ คือ สามารถใช้
ส
งานนในสภาวะขของฮาร์ ดแวร์ร์
หรื อ ระบบ ปฏิ บ ัติ ก ารทีที่ แ ตกต่ า งกัน ได้อ ย่า งไม่มีมีปัญ หา (เช่น เครื่ อ งพี ซี กกับ เครื่ อ งแมมค
หรื อ
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ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์กบั ลีนุกซ์) และสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ได้ดว้ ยภาษาอะไรก็ได้ให้
สามารถทํางานร่ วมกันได้ (เช่ น ภาษา C กับ Java เป็ นต้น) รวมถึงเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
โปรแกรมให้สามารถเชื่ อมต่อกับโปรแกรมต่ างๆ ของไมโครซอฟท์ได้โดยง่าย ซึ่ งรวมไปถึ งการ
ทํางานภายในของระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์เองด้วย ผูพ้ ฒั นาจึงสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ได้
โดยง่ายและรวดเร็ ว ไม่ติดข้อจํากัดต่างๆ เหมือนการพัฒนาโปรแกรมในสมัยก่อนอีกต่อไป
.NET Framework เป็ นแพลตฟอร์มสําหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ที่รองรับภาษาดอตเน็ตมากกว่า 40
ภาษา ซึ่ งมี Library เป็ นจํานวนมากสําหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริ หารการดําเนิ นการของ
โปรแกรมบน .NET Framework โดย Library นั้นได้รวมถึงส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ การเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับ อัลกอริ ทึม การเชื่ อมต่อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชัน่ โดย .NET Framework มีส่วนประกอบภายในแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นใหญ่ๆ คือ
1. Programming Language: เป็ นรู ปแบบของ ภาษา ที่ ออกแบบ มาเพื่อให้สามารถทํางาน
ในสภาวะที่เป็ น .NET ได้โดยที่ทางไมโครซอฟท์ได้เปิ ดตัว ภาษาหลักๆ ที่จะใช้ในการพัฒนาบน
.NET นี้ 3 ภาษา C# เป็ นภาษาใหม่ที่ไมโครซอฟท์พฒั นามาจาก C++ กับ JAVA เป็ นหลัก VB.NET
เป็ นภาษาที่พฒั นามาจาก Visual Basic ในเวอร์ ชนั่ 6.0 และ JScript.net เป็ นภาษาที่พฒั นามาจาก
JScript ซึ่งเป็ น JavaScript ในเวอร์ชนั่ ของไมโครซอฟท์เอง
2. Base Classes Library: Library นั้นเปรี ยบเสมือนชุดคําสั่งสําเร็ จรู ปย่อยๆ ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่ง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นชุดคําสั่งที่ตอ้ งใช้งานอยูเ่ ป็ นประจํา ดังนั้นจึงมีผคู ้ ิดค้นเครื่ องอํานวยความสะดวกใน
การเขียนโปรแกรม ซึ่ง Library ในภาษาต่างๆ ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปแบบไฟล์ incould แต่ถา้ เป็ น ASP
สิ่ งที่เป็ น library ก็คือ component ต่างๆ ซึ่ งภายในระบบ .NET จะสร้างสิ่ งที่เรี ยกว่าเป็ น Library
พื้นฐานขึ้น ทําให้ไม่ว่าจะใช้ภาษาใดในการพัฒนาโปรแกรม ก็สามารถที่จะเรี ยกใช้ Library ที่เป็ นตัว
เดียวกันได้ท้ งั หมด
3. Common Language Runtime (CLR): เป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดของระบบ .NET นี้ เพราะ CLR
นี้ มีหน้าที่ทาํ ให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษาต่างๆ กัน กลายเป็ นภาษารู ปแบบมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งหมด เรี ยกภาษาที่ว่านี้ ว่า Intermediate language (IL) ซึ่งเมื่อต้องการที่จะรันโปรแกรมใด CLR จะ
ตรวจสอบเครื่ องที่รันว่ามีสภาวะแวดล้อมการทํางานเช่นใด หลังจากนั้นก็จะคอมไพล์เป็ นโปรแกรม
ที่เหมาะสมต่อการทํางานของเครื่ องนั้น ทําให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ด ในแต่ละเครื่ องผลกระทบเมื่อเลือกใช้งาน .NET Framework Technology .NET Framework
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ไม่ใช่เป็ น Component ที่ติดตั้งให้ทนั ทีเมื่อลงระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ XP หรื อวินโดว์ 2000 แต่เป็ น
Component หนึ่ งที่สามารถติดตั้งเพิ่มจากแผ่นติดตั้งหรื อ Download เพื่อติดตั้งเองได้ ทั้งนี้ การติดตั้งนี้
ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่ องลิขสิ ทธิ์หรื อมีผลกระทบต่อโปรแกรมที่ได้ติดตั้งอยูแ่ ต่เดิมแต่อย่างไร
โปรแกรมที่พฒ
ั นา .NET Application จะพัฒนาโปรแกรมที่จะได้ภาษากลางที่เรี ยกว่า
Intermediate Language (IL) ที่จะต้องส่ งให้ .NET Platform เป็ นตัวกลางในการแปลภาษาที่ได้พฒั นา
เป็ นภาษาเครื่ อง (Machine Code) อีกทีหนึ่ ง ซึ่ งแตกต่างจากโปรแกรมที่ไม่ได้พฒั นาด้วย .NET
Technology ที่จะพัฒนาแล้วได้ภาษาเครื่ องออกมาทันที ซึ่ งมีการประมาณว่าประสิ ทธิ ภาพของ
โปรแกรมที่ทาํ งานบน .NET Framework นั้น จะได้ประมาณ 80% ของโปรแกรมที่ไม่ได้พฒั นาด้วย
.NET Technology (เช่น Delphi หรื อ Visual Basic 6.0) ทั้งนี้ความแตกต่างจะเห็นได้ชดั ขนาดไหนนั้น
จะขึ้นกับทรัพยากรของเครื่ องด้วย โปรแกรมที่พฒั นา .NET Application จะถูกควบคุมให้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ควบคุมไว้บน .NET Framework ซึ่ งเป็ นข้อดีในแง่ของความน่าเชื่ อถือของระบบ
และผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นว่าจะไม่กระทบต่อการทํางานส่ วนอื่นๆ โปรแกรมที่ พัฒนาด้วย .NET
ั นา ด้ว ย .NET
Technology นั้นจะไม่ สามารถเชื่ อมต่อโดยตรงให้เ ข้ากับโปรแกรมที่ ไม่ไ ด้พฒ
Technology ได้ การใช้งานร่ วมกันระหว่างโปรแกรมจึงเกิดขึ้นเฉพาะระหว่างโปรแกรมที่พฒั นาด้วย
.NET Technology อย่างไรก็ดี ทางไมโครซอฟท์ได้ออกแบบให้มีทางออกในการเชื่ อมต่อกับ
โปรแกรมอื่นๆ ได้โดยง่ายผ่านเทคโนโลยี Web Service ซึ่งทําให้รูปแบบการทํางานระหว่างโปรแกรม
อยูใ่ นรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐานและเปิ ดกว้างมากขึ้น ประโยชน์ที่ได้เมื่อเลือกใช้โปรแกรมที่พฒั นาบน
.NET Technology และ .NET Framework มีขอ้ ดีและประโยชน์ดงั นี้
1. เป็ นระบบที่มี Library ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เนื่ องจากมี Library ที่เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด ทําให้ไม่ตอ้ งกังวลว่าภาษาที่ใช้เขียนนั้นมี Library ตัวนั้นตัวนี้หรื อไม่ รวมทั้งไม่ตอ้ ง
กังวลว่าถ้าใช้ Library ของภาษาหนึ่งแล้วอีกภาษาหนึ่งจะไม่มี Library ตัวนั้น
2. ไม่ข้ ึนกับระบบปฏิบตั ิการ (OS) เนื่องจากระบบปฏิบตั ิการที่แต่ละบุคคลหรื อองค์กรใช้
นั้นย่อมไม่เหมือนกัน แต่ภายใน .NET Framework จะไม่มีปัญหานี้ ของเพียงแค่มีระบบ .NET
Framework ก็จะทําให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้ ซึ่ งเป็ นข้อดีตรงที่สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ
ได้ทุกระบบปฏิบตั ิการ
3. ใช้ในการพัฒนาได้ทุกภาษา ทําให้ไม่ตอ้ งศึกษาภาษาใหม่ๆ เมื่อต้องการสร้างโปรแกรม
ในแต่ละครั้ง นอกจากนั้นยังสามารถเลือกใช้ภาษาที่ถนัดที่สุดในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ได้ดว้ ย
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4. มีการควบคุมสิ่ งแวดล้อมในการทํางานเป็ นอย่างดี เนื่ องจากเป็ นระบบที่เป็ นมาตรฐาน
ทําให้การควบคุม การจัดสรรระบบต่างๆ ทําได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการจัดสรรหน่วยความจําด้านการ
ใช้งานเครื่ องก็มีความรวดเร็ วมากขึ้น ลดโอกาสที่เครื่ องจะแฮงค์ได้เป็ นอย่างดี
5. ความปลอดภัยที่มีมากขึ้น .NET Framework สามารถกําหนดสิ ทธิ์ การใช้งานหรื อ
permission ของผูใ้ ช้งานได้มากขึ้น ทําให้สามารถกําหนดว่าจะให้โปรแกรมในส่ วนใดใช้งานได้หรื อ
ไม่ได้ แล้วแต่เฉพาะบุคคล
ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกัน โดยไม่ได้บงั คับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรื อแยกเก็บหลายๆ
แฟ้ มข้อมูล นัน่ ก็คือการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น อาจจะเก็บทั้งฐานข้อมูลโดยใช้แฟ้ มข้อมูลเพียง
แฟ้ มข้อมูลเดียวกันหรื อจะเก็บไว้ในหลายๆ แฟ้ มข้อมูล ที่สําคัญจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ระเบี ย นและเรี ย กใช้ค วามสั ม พัน ธ์ น้ ัน ได้ มี ก ารกํา จัด ความซํ้าซ้อ นของข้อ มู ล ออกไปและเก็ บ
แฟ้มข้อมูลเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อที่จะนําข้อมูลเหล่านี้มาใช้ร่วมกัน ควบคุมดูแลรักษาเมื่อผูต้ อ้ งการ
ใช้งานและผูม้ ีสิทธิ์ จะใช้ขอ้ มูลนั้นสามารถดึ งข้อมูลที่ตอ้ งการออกไปใช้ได้ ข้อมูลบางส่ วนอาจใช้
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ แต่บางส่ วนผูม้ ีสิทธิ์ เท่านั้นจึงจะสามารถใช้ได้ การจัดข้อมูลให้เป็ นระบบฐานข้อมูล
ทําให้ขอ้ มูลมีส่วนดี กว่าการเก็บข้อมูลในรู ปแบบของแฟ้ มข้อมูล เพราะการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล จะมีส่วนที่สาํ คัญและมีประโยชน์กว่าการจัดเก็บข้อมูลในรู ปของแฟ้มข้อมูลดังนี้
1. ลดการเก็บข้อมู ลที่ ซ้ ําซ้อ น ข้อมู ลบางชุ ด ที่ อยู่ใ นรู ปของแฟ้ มข้อมู ลอาจมี ป รากฏอยู่
หลายๆ แห่ ง เพราะมีผใู ้ ช้ขอ้ มูลชุดนี้ หลายคน เมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้วจะช่วยให้ความซํ้าซ้อนของ
ข้อมูลลดน้อยลง
2. รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่ องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียว ในกรณี ที่มี
ข้อมูลชุดเดียวกันปรากฏอยูห่ ลายแห่งในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะต้องตรงกัน ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลนี้
ทุกๆ แห่งที่ขอ้ มูลปรากฏอยู่ จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกันหมด โดยอัตโนมัติดว้ ยระบบจัดการฐานข้อมูล
3. การป้ องกันและรั กษาความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลทําได้อย่างสะดวก การป้ องกันและ
รักษาความปลอดภัยกับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ เข้าไปใช้
ฐานข้อมูลได้ เรี ยกว่ามีสิทธิ ส่วนบุคคล (Privacy) ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัย (Security) ของข้อมูล
ด้วย ฉะนั้นผูใ้ ดจะมีสิทธิ์ ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้จะต้องมีการกําหนดสิ ทธิ์ กันไว้ก่อนและเมื่อเข้าไปใช้
ข้อมูลนั้นๆ ผูใ้ ช้จะเห็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลในรู ปแบบที่ผใู ้ ช้ออกแบบไว้

13

4. สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ เนื่องจากในระบบฐานข้อมูลจะเป็ นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทุก
อย่างไว้ ผูใ้ ช้แต่ละคนจึงสามารถที่จะใช้ขอ้ มูลในระบบได้ทุกข้อมูล ซึ่ งถ้าข้อมูลไม่ได้ถูกจัดให้เป็ น
ระบบฐานข้อมูลแล้ว ผูใ้ ช้กจ็ ะใช้ได้เพียงข้อมูลของตนเองเท่านั้น แต่ถา้ ข้อมูลถูกเก็บไว้เป็ นฐานข้อมูล
ซึ่งถูกเก็บไว้ในที่ที่เดียวกัน ผูใ้ ช้ระบบก็จะสามารถเรี ยกใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้
5. มี ความเป็ นอิ สระของข้อมูล เมื่ อผูใ้ ช้ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรื อนําข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา จะสามารถสร้างข้อมูลนั้นขึ้นมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่
มี ผ ลกระทบต่ อ ระบบฐานข้อ มู ล เพราะข้อ มู ล ที่ ผูใ้ ช้นํา มาประยุก ต์ใ ช้ใ หม่ น้ ัน จะไม่ ก ระทบต่ อ
โครงสร้างที่แท้จริ งของการจัดเก็บข้อมูล นัน่ คือ การใช้ระบบฐานข้อมูลจะทําให้เกิดความเป็ นอิสระ
ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้
6. สามารถขยายงานได้ง่าย เมื่อต้องการเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะสามารถเพิ่มได้อย่างง่าย
ไม่ซบั ซ้อน เนื่องจากมีความเป็ นอิสระของข้อมูลจึงไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลเดิม
7. ทําให้ขอ้ มูลบูรณะกลับสู่ สภาพปกติได้เร็ วและมีมาตรฐาน เนื่ องจากการจัดพิมพ์ขอ้ มูล
ในระบบที่ไม่ได้ใช้ฐานข้อมูล ผูเ้ ขียนโปรแกรมแต่ละคนจะมีแฟ้มข้อมูลของตนเองฉะนั้นแต่ละคนจึง
ต่างก็สร้ างระบบการบูรณะข้อมูลให้กลับสู่ สภาพปกติในกรณี ที่ขอ้ มูลเสี ยหายด้วยตนเองและด้วย
วิธีการของตนเอง จึงขาดประสิ ทธิ ภาพและมาตรฐานแต่เมื่อมาเป็ นระบบฐานข้อมูลแล้ว การบูรณะ
ข้อมูลให้กลับคืนสู่ สภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียวและมีผดู ้ ูแลเพียงคนเดียวที่ดูแลทั้งระบบ ซึ่งย่อม
ต้องมีประสิ ทธิภาพและเป็ นมาตรฐานเดียวกันแน่นอน
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ัด ทํา ได้ท าํ การค้น หาเว็บ ไซต์เ พื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล ต่ า งๆ เนื่ อ งจากมี ป ระโยชน์ ต่ อ การ
ดําเนิ นงาน ซึ่ งเป็ นแนวทางในการคิดและออกแบบระบบที่จะจัดทําขึ้น ซึ่ งเว็บไซต์เหล่านี้ พบว่ามี
เว็บ ไซต์เ ป็ นจํา นวนมาก และทางคณะผูจ้ ัด ทํา ได้เ ลื อกมาใช้เ ป็ นแนวทางในการจัด ทํามี เ ว็บ ไซต์
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.3 http://www.somjai.co.th
เป็ นเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมข้อมูลการขายสิ นค้าของร้านสมใจ ทั้งอุปกรณ์การเรี ยน อุปกรณ์
สํานักงาน รวมทั้งสื่ อการเรี ยนการสอน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ งได้รวบรวมสิ นค้าไว้มากมายหลาย
ประเภท ให้ผทู ้ ี่สนใจสิ นค้าได้เข้ามาดูขอ้ มูลและราคาต่างๆ ได้
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ภาพที่ 2.4 http://www.chornakorn.com/store
เว็บไซต์จาํ หน่ายอุปกรณ์เครื่ องเขียนของบริ ษทั Ch.Nakorn Stationnery ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์สาํ หรับ
สั่งสิ นค้าทางออนไลน์ได้ และสามารถเลื อกสิ นค้าต่างๆ มากมายตามที่ ตอ้ งการ โดยมี ภาพสิ นค้า
พร้อมราคาสิ นค้าระบุไว้ สําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบในการสัง่ สิ นค้าทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วย
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ภาพที่ 2.5 http://www.suksawat.net
เว็บไซต์จาํ หน่ายอุปกรณ์เครื่ องเขียนของบริ ษทั Standard มาตรฐานเครื่ องเขียน ซึ่งเว็บไซต์น้ ีมี
ลักษณะการขายอุปกรณ์เครื่ องเขียนแบบออนไลน์ โดยมีข้ นั ตอนและวิธีการเพียง 4 ขั้นตอน ได้แก่
การสั่งซื้ อแบบออนไลน์ การจัดโปรโมชัน่ ให้กบั ลูกค้า การมีหน้าเว็บไซต์ที่โดดเด่น และมีสีสัน
สวยงามเป็ นที่ดึงดูดของกลุ่มลูกค้าดูแล้วเป็ นที่น่าสนใจ
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ภาพที่ 2.6 http://klongtomsumpeng.tarad.com
เว็บไซต์จาํ หน่ายของร้านคลองถม สําเพ็ง เป็ นเว็บไซต์ที่ขายกิ๊ฟช็อปของมงคล ของใช้ในบ้าน
และของแต่งบ้าน เครื่ องเขียนและอุปกรณ์สาํ นักงาน อุปกรณ์เสริ มสวยอีกมากมาย เป็ นเว็บไซต์ที่
จําหน่ายสิ นค้ามากมาย มีสินค้าแปลกใหม่เป็ นที่ดึงดูดของกลุ่มลูกค้า
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ภาพที่ 2.7 http://www.klstationery.com
เว็บไซต์จาํ หน่ ายอุปกรณ์เครื่ องเขียนของบริ ษทั เค แอล สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด ซึ่ งเป็ นตัวแทน
จําหน่ ายอุปกรณ์เครื่ องเขียน และเครื่ องใช้สํานักงานทุกชนิ ด เป็ นเว็บไซต์ที่บอกรายละเอียดต่างๆ
มากมายของสิ นค้า เหมาะสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการสั่งสิ นค้าจํานวนมาก เพราะเป็ นร้านที่จาํ หน่ายสิ นค้าทั้ง
ในราคาปลีกและราคาส่ ง
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ องเขียน กรณี ศึกษาร้านสุ ขกมล ได้ทาํ การศึกษาลักษณะของระบบ
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานด้านการขาย โดยมีการจัดการสิ นค้าในลักษณะคล้ายคลึ งและ
สามารถที่จะนําไปประยุกต์กบั ระบบได้ โดยมีงานวิจยั ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.8 ระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ องฟอกอากาศ
จักรพันธ์ ทองดี พนิ ดา ทองท่าพญา และวิศรุ ต ศิริโยธิ น (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จดั ทําระบบร้านขายเครื่ องฟอกอากาศ โดยหน้าแรก
จะเป็ นหน้าจอเกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของสิ นค้า เป็ นโปรแกรมที่สามารถจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ เช่ น ข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลลูกค้า หรื อข้อมูลการสั่งซื้ อสิ นค้า เป็ นต้น เป็ นโปรแกรมที่สามารถ
จัดเก็บข้อมูลต่ างๆ เช่ น ข้อมู ลรั บสิ นค้า ข้อมู ลการขายสิ น ค้า หรื อข้อมู ลการส่ งคืนสิ นค้า โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม Microsoft SQL
Server 2000 ในการจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.9 ระบบบริ หารงานร้านขายผ้าคลุมรถยนต์
ขวัญ ฤดี ดวงเดื อ น ประไพพร สํ า เภาทอง และปาริ ชาติ วชิ ร พุ ท ธคุ ณ (2555) ภาควิ ช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยโปรแกรมนี้ เก็บรวบรวม
รายการสิ นค้า การสัง่ ซื้อและการขาย รายละเอียดสิ นค้าที่จะต้องส่ งเคลมไปยังผูผ้ ลิต โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ใน
การจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.10 ระบบบริ หารงานร้านขายพลาสติก
กัญญากาญจน์ ผาสุ ก และปั ทมา รัตนศรี บวั ทอง (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งเป็ นหน้าจอเมนูหลัก เช่น ข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ
สิ นค้า ข้อมูลการรับสิ นค้า ข้อมูลการขายสิ นค้า ข้อมูลรับเคลมสิ นค้า ข้อมูลจัดการสิ นค้าชํารุ ด ข้อมูล
ส่ งเคลม และการออกรายงาน ซึ่ งประกอบไปด้วยเมนู ยอ่ ยต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual
Studio 2005 ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการ
ฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.11 ระบบงานบริ หารการจัดการและการจัดเก็บเอกสารสําหรับงานร้านขายหนังสื อ
ศริ นรัตน์ รุ จิเรื องชัย และสุ พรรณี ปุ๋ มเรื อน (2555) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการออกรายงานการขายในการจัดการฐานข้อมูล โดย
ระบบสามารถแสดงข้อมูลการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า เมื่อมีสินค้าที่จะขายภายในร้าน จะแสดงเป็ น
รายละเอียดการขายสิ นค้าในตารางข้อมูลการขายของระบบงานบริ หารการจัดการ และการจัดเก็บ
เอกสารสําหรับงานร้านขายหนังสื อโดยใช้ทฤษฏี Efficient Consumer Response (ECR) โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม Microsoft SQL
Server 2005 ในการจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.12 ระบบบริ หารงาน Fitness Center
ลัดดาวัล วิบุญนัติพงศ์ วีระยุทธ ชมพล และวัลลภ หมวกทิม (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาโปรแกรมขึ้นเพื่อร้าน Fitness Center
สามารถค้นหารายชื่อสมาชิก การชําระเงิน มีปุ่มที่ใช้ คือ ปุ่ มเพิ่ม ปุ่ มลบ และปุ่ มบันทึกการชําระเงิน
ของสมาชิก โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม
Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการฐานข้อมูล

