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บทท่ี 2 
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน 

“ร้านสุขกมล” เป็นร้านขายเคร่ืองเขียนแบบปลีก ตั้งอยู ่เลขท่ี 411 ถนนจรัญสนิทวงศ ์ซอยจรัญ
สนิทวงศ ์35 กรุงเทพ ฯ 10700 มีคุณสุขกมล ช่ืนชม เป็นเจา้ของโดยใชพ้ื้นท่ีชั้นล่างของตึกแถว ความ
กวา้งของร้านประมาณหน่ึงคูหา เปิดเป็นร้านขนาดเลก็ๆ  จาํหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองเขียน อุปกรณ์เคร่ือง
เขียนครบวงจร โดยท่ีคุณสุขกมล ช่ืนชม ไดเ้ป็นคนไปสั่งซ้ือสินคา้จากร้านขายส่งอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
ท่ีตลาดสาํเพง็ดว้ยตนเอง สินคา้ท่ีลูกคา้มาซ้ือจะเป็นสินคา้ประเภทปากกา ดินสอ และอุปกรณ์เคร่ือง
เขียนต่างๆ อีกมากมาย สินคา้ต่างๆ ลูกคา้จะสามารถเลือกและทดลองไดภ้ายในร้าน แต่ถา้ลูกคา้ไดซ้ื้อ
หรือนาํกลบัไปแลว้จะไม่สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได ้

แนวความคิด 
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ระบบปฏิบติัการวินโดวส์กบัลีนุกซ์) และสามารถพฒันาโปรแกรมใหม่ๆ ไดด้ว้ยภาษาอะไรก็ไดใ้ห้
สามารถทาํงานร่วมกนัได ้(เช่น ภาษา C กบั Java เป็นตน้) รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
โปรแกรมให้สามารถเช่ือมต่อกับโปรแกรมต่างๆ ของไมโครซอฟท์ไดโ้ดยง่าย ซ่ึงรวมไปถึงการ
ทาํงานภายในของระบบปฏิบติัการวินโดวส์เองดว้ย ผูพ้ฒันาจึงสามารถพฒันาโปรแกรมใหม่ๆ ได้
โดยง่ายและรวดเร็ว ไม่ติดขอ้จาํกดัต่างๆ เหมือนการพฒันาโปรแกรมในสมยัก่อนอีกต่อไป 

 .NET Framework เป็นแพลตฟอร์มสาํหรับพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีรองรับภาษาดอตเน็ตมากกว่า 40 
ภาษา ซ่ึงมี Library เป็นจาํนวนมากสําหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริหารการดาํเนินการของ
โปรแกรมบน .NET Framework โดย Library นั้นไดร้วมถึงส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้การเช่ือมต่อ
ฐานขอ้มูล วิทยาการเขา้รหัสลบั อลักอริทึม การเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพฒันาเว็บ 
แอพพลิเคชัน่ โดย .NET Framework มีส่วนประกอบภายในแบ่งออกเป็น 3 ชั้นใหญ่ๆ คือ 

 1. Programming Language: เป็นรูปแบบของ ภาษา ท่ี ออกแบบ มาเพ่ือใหส้ามารถทาํงาน
ในสภาวะท่ีเป็น .NET ไดโ้ดยท่ีทางไมโครซอฟทไ์ดเ้ปิดตวั ภาษาหลกัๆ ท่ีจะใชใ้นการพฒันาบน 
.NET น้ี 3 ภาษา C# เป็นภาษาใหม่ท่ีไมโครซอฟทพ์ฒันามาจาก C++ กบั JAVA เป็นหลกั VB.NET 
เป็นภาษาท่ีพฒันามาจาก Visual Basic ในเวอร์ชัน่ 6.0 และ JScript.net เป็นภาษาท่ีพฒันามาจาก 
JScript ซ่ึงเป็น JavaScript ในเวอร์ชัน่ของไมโครซอฟทเ์อง 
 2. Base Classes Library: Library นั้นเปรียบเสมือนชุดคาํสั่งสาํเร็จรูปยอ่ยๆ ท่ีเพิ่มเขา้มา ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะเป็นชุดคาํสั่งท่ีตอ้งใชง้านอยูเ่ป็นประจาํ ดงันั้นจึงมีผูคิ้ดคน้เคร่ืองอาํนวยความสะดวกใน 
การเขียนโปรแกรม ซ่ึง Library ในภาษาต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปแบบไฟล ์incould แต่ถา้เป็น ASP 
ส่ิงท่ีเป็น library ก็คือ component ต่างๆ ซ่ึงภายในระบบ .NET จะสร้างส่ิงท่ีเรียกว่าเป็น Library 
พื้นฐานข้ึน ทาํใหไ้ม่ว่าจะใชภ้าษาใดในการพฒันาโปรแกรม ก็สามารถท่ีจะเรียกใช ้Library ท่ีเป็นตวั
เดียวกนัไดท้ั้งหมด 

3. Common Language Runtime (CLR):  เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดของระบบ .NET น้ี เพราะ CLR  
น้ีมีหนา้ท่ีทาํให้โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาดว้ยภาษาต่างๆ กนั กลายเป็นภาษารูปแบบมาตรฐานเดียวกนั 
ทั้งหมด เรียกภาษาท่ีว่าน้ีว่า Intermediate language (IL) ซ่ึงเม่ือตอ้งการท่ีจะรันโปรแกรมใด CLR จะ 
ตรวจสอบเคร่ืองท่ีรันว่ามีสภาวะแวดลอ้มการทาํงานเช่นใด หลงัจากนั้นก็จะคอมไพลเ์ป็นโปรแกรม 
ท่ีเหมาะสมต่อการทาํงานของเคร่ืองนั้น ทาํใหส้ามารถใชง้านโปรแกรมต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ในแต่ละเคร่ืองผลกระทบเม่ือเลือกใชง้าน .NET Framework Technology .NET Framework 
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ไม่ใช่เป็น Component ท่ีติดตั้งใหท้นัทีเม่ือลงระบบปฏิบติัการวินโดว ์XP หรือวินโดว ์2000 แต่เป็น 
Component หน่ึงท่ีสามารถติดตั้งเพิ่มจากแผน่ติดตั้งหรือ Download เพื่อติดตั้งเองได ้ทั้งน้ีการติดตั้งน้ี
ไม่มีค่าใชจ่้ายเร่ืองลิขสิทธ์ิหรือมีผลกระทบต่อโปรแกรมท่ีไดติ้ดตั้งอยูแ่ต่เดิมแต่อยา่งไร 

 โปรแกรมท่ีพฒันา .NET Application จะพฒันาโปรแกรมท่ีจะไดภ้าษากลางท่ีเรียกว่า 
Intermediate Language (IL) ท่ีจะตอ้งส่งให ้.NET Platform เป็นตวักลางในการแปลภาษาท่ีไดพ้ฒันา
เป็นภาษาเคร่ือง (Machine Code) อีกทีหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจากโปรแกรมท่ีไม่ไดพ้ฒันาดว้ย .NET 
Technology ท่ีจะพฒันาแลว้ไดภ้าษาเคร่ืองออกมาทนัที ซ่ึงมีการประมาณว่าประสิทธิภาพของ
โปรแกรมท่ีทาํงานบน .NET Framework นั้น จะไดป้ระมาณ 80% ของโปรแกรมท่ีไม่ไดพ้ฒันาดว้ย 
.NET Technology (เช่น Delphi หรือ Visual Basic 6.0) ทั้งน้ีความแตกต่างจะเห็นไดช้ดัขนาดไหนนั้น 
จะข้ึนกบัทรัพยากรของเคร่ืองดว้ย โปรแกรมท่ีพฒันา .NET Application จะถูกควบคุมให้อยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีควบคุมไวบ้น .NET Framework ซ่ึงเป็นขอ้ดีในแง่ของความน่าเช่ือถือของระบบ  
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนว่าจะไม่กระทบต่อการทาํงานส่วนอ่ืนๆ โปรแกรมท่ี พฒันาดว้ย .NET 
Technology นั้นจะไม่สามารถเช่ือมต่อโดยตรงให้เขา้กับโปรแกรมท่ีไม่ได้พฒันา ด้วย .NET 
Technology ได ้ การใชง้านร่วมกนัระหว่างโปรแกรมจึงเกิดข้ึนเฉพาะระหว่างโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ย 
.NET Technology อย่างไรก็ดี ทางไมโครซอฟท์ไดอ้อกแบบให้มีทางออกในการเช่ือมต่อกบั 
โปรแกรมอ่ืนๆ ไดโ้ดยง่ายผา่นเทคโนโลย ีWeb Service ซ่ึงทาํใหรู้ปแบบการทาํงานระหวา่งโปรแกรม
อยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานและเปิดกวา้งมากข้ึน ประโยชน์ท่ีไดเ้ม่ือเลือกใชโ้ปรแกรมท่ีพฒันาบน 
.NET Technology และ .NET Framework มีขอ้ดีและประโยชน์ดงัน้ี 

 1. เป็นระบบท่ีมี Library ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั เน่ืองจากมี Library ท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทั้งหมด ทาํใหไ้ม่ตอ้งกงัวลว่าภาษาท่ีใชเ้ขียนนั้นมี Library ตวันั้นตวัน้ีหรือไม่ รวมทั้งไม่ตอ้ง
กงัวลวา่ถา้ใช ้Library ของภาษาหน่ึงแลว้อีกภาษาหน่ึงจะไม่มี Library ตวันั้น 
 2. ไม่ข้ึนกบัระบบปฏิบติัการ (OS) เน่ืองจากระบบปฏิบติัการท่ีแต่ละบุคคลหรือองคก์รใช้
นั้นย่อมไม่เหมือนกนั แต่ภายใน .NET Framework จะไม่มีปัญหาน้ีของเพียงแค่มีระบบ .NET 
Framework กจ็ะทาํใหส้ามารถใชง้านโปรแกรมต่างๆ ได ้ซ่ึงเป็นขอ้ดีตรงท่ีสามารถใชโ้ปรแกรมต่างๆ
ไดทุ้กระบบปฏิบติัการ 
 3. ใชใ้นการพฒันาไดทุ้กภาษา ทาํใหไ้ม่ตอ้งศึกษาภาษาใหม่ๆ เม่ือตอ้งการสร้างโปรแกรม
ในแต่ละคร้ัง นอกจากนั้นยงัสามารถเลือกใชภ้าษาท่ีถนดัท่ีสุดในการพฒันาโปรแกรมต่างๆ ไดด้ว้ย 
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 4. มีการควบคุมส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นระบบท่ีเป็นมาตรฐาน 
ทาํใหก้ารควบคุม การจดัสรรระบบต่างๆ ทาํไดง่้ายข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการจดัสรรหน่วยความจาํดา้นการ
ใชง้านเคร่ืองกมี็ความรวดเร็วมากข้ึน ลดโอกาสท่ีเคร่ืองจะแฮงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
 5. ความปลอดภยัท่ีมีมากข้ึน .NET Framework สามารถกาํหนดสิทธ์ิการใชง้านหรือ 
permission ของผูใ้ชง้านไดม้ากข้ึน ทาํใหส้ามารถกาํหนดว่าจะใหโ้ปรแกรมในส่วนใดใชง้านไดห้รือ
ไม่ได ้แลว้แต่เฉพาะบุคคล 

 ฐานขอ้มูล (Database) หมายถึง กลุ่มของขอ้มูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั โดยไม่ไดบ้งัคบัว่าขอ้มูลทั้งหมดน้ี จะตอ้งเก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลเดียวกนัหรือแยกเก็บหลายๆ 
แฟ้มขอ้มูล นั่นก็คือการเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลนั้น อาจจะเก็บทั้งฐานขอ้มูลโดยใชแ้ฟ้มขอ้มูลเพียง
แฟ้มขอ้มูลเดียวกนัหรือจะเก็บไวใ้นหลายๆ แฟ้มขอ้มูล ท่ีสําคญัจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
ระเบียนและเรียกใช้ความสัมพันธ์นั้ นได้ มีการกําจัดความซํ้ าซ้อนของข้อมูลออกไปและเก็บ
แฟ้มขอ้มูลเหล่าน้ีไวท่ี้ศูนยก์ลาง เพื่อท่ีจะนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชร่้วมกนั ควบคุมดูแลรักษาเม่ือผูต้อ้งการ
ใชง้านและผูมี้สิทธ์ิจะใชข้อ้มูลนั้นสามารถดึงขอ้มูลท่ีตอ้งการออกไปใช้ได ้ขอ้มูลบางส่วนอาจใช้
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้แต่บางส่วนผูมี้สิทธ์ิเท่านั้นจึงจะสามารถใชไ้ด ้ การจดัขอ้มูลให้เป็นระบบฐานขอ้มูล
ทาํให้ขอ้มูลมีส่วนดีกว่าการเก็บขอ้มูลในรูปแบบของแฟ้มขอ้มูล เพราะการจดัเก็บขอ้มูลในระบบ
ฐานขอ้มูล จะมีส่วนท่ีสาํคญัและมีประโยชน์กวา่การจดัเกบ็ขอ้มูลในรูปของแฟ้มขอ้มูลดงัน้ี 

1. ลดการเก็บขอ้มูลท่ีซํ้ าซ้อน ขอ้มูลบางชุดท่ีอยู่ในรูปของแฟ้มขอ้มูลอาจมีปรากฏอยู่
หลายๆ แห่ง เพราะมีผูใ้ชข้อ้มูลชุดน้ีหลายคน เม่ือใชร้ะบบฐานขอ้มูลแลว้จะช่วยใหค้วามซํ้ าซอ้นของ
ขอ้มูลลดนอ้ยลง 

2. รักษาความถูกตอ้งของขอ้มูล เน่ืองจากฐานขอ้มูลมีเพียงฐานขอ้มูลเดียว ในกรณีท่ีมี
ขอ้มูลชุดเดียวกนัปรากฏอยูห่ลายแห่งในฐานขอ้มูล ขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งตรงกนั ถา้มีการแกไ้ขขอ้มูลน้ี
ทุกๆ แห่งท่ีขอ้มูลปรากฏอยู ่จะแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามกนัหมด โดยอตัโนมติัดว้ยระบบจดัการฐานขอ้มูล 

3. การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัให้กบัขอ้มูลทาํไดอ้ย่างสะดวก การป้องกนัและ
รักษาความปลอดภยักบัขอ้มูลระบบฐานขอ้มูลจะให้เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้นจึงจะมีสิทธ์ิเขา้ไปใช้
ฐานขอ้มูลได ้เรียกว่ามีสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ซ่ึงก่อใหเ้กิดความปลอดภยั (Security) ของขอ้มูล
ดว้ย ฉะนั้นผูใ้ดจะมีสิทธ์ิท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลไดจ้ะตอ้งมีการกาํหนดสิทธ์ิกนัไวก่้อนและเม่ือเขา้ไปใช้
ขอ้มูลนั้นๆ ผูใ้ชจ้ะเห็นขอ้มูลท่ีถูกเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลในรูปแบบท่ีผูใ้ชอ้อกแบบไว ้
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4. สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้เน่ืองจากในระบบฐานขอ้มูลจะเป็นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลทุก
อย่างไว ้ผูใ้ชแ้ต่ละคนจึงสามารถท่ีจะใชข้อ้มูลในระบบไดทุ้กขอ้มูล ซ่ึงถา้ขอ้มูลไม่ไดถู้กจดัให้เป็น
ระบบฐานขอ้มูลแลว้ ผูใ้ชก้จ็ะใชไ้ดเ้พียงขอ้มูลของตนเองเท่านั้น แต่ถา้ขอ้มูลถูกเก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มูล
ซ่ึงถูกเกบ็ไวใ้นท่ีท่ีเดียวกนั ผูใ้ชร้ะบบกจ็ะสามารถเรียกใชฐ้านขอ้มูลเดียวกนัได ้ 

5. มีความเป็นอิสระของขอ้มูล เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหรือนาํขอ้มูลมา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมา จะสามารถสร้างขอ้มูลนั้นข้ึนมาใชใ้หม่ได ้โดยไม่
มีผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูล เพราะข้อมูลท่ีผูใ้ช้นํามาประยุกต์ใช้ใหม่นั้ นจะไม่กระทบต่อ
โครงสร้างท่ีแทจ้ริงของการจดัเก็บขอ้มูล นัน่คือ การใชร้ะบบฐานขอ้มูลจะทาํให้เกิดความเป็นอิสระ
ระหวา่งการจดัเกบ็ขอ้มูลและการประยกุตใ์ช ้

6. สามารถขยายงานไดง่้าย เม่ือตอ้งการเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจะสามารถเพ่ิมไดอ้ยา่งง่าย
ไม่ซบัซอ้น เน่ืองจากมีความเป็นอิสระของขอ้มูลจึงไม่มีผลกระทบต่อขอ้มูลเดิม 
 7. ทาํให้ขอ้มูลบูรณะกลบัสู่สภาพปกติไดเ้ร็วและมีมาตรฐาน เน่ืองจากการจดัพิมพข์อ้มูล
ในระบบท่ีไม่ไดใ้ชฐ้านขอ้มูล ผูเ้ขียนโปรแกรมแต่ละคนจะมีแฟ้มขอ้มูลของตนเองฉะนั้นแต่ละคนจึง
ต่างก็สร้างระบบการบูรณะขอ้มูลให้กลบัสู่สภาพปกติในกรณีท่ีขอ้มูลเสียหายดว้ยตนเองและดว้ย
วิธีการของตนเอง จึงขาดประสิทธิภาพและมาตรฐานแต่เม่ือมาเป็นระบบฐานขอ้มูลแลว้ การบูรณะ
ขอ้มูลใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียวและมีผูดู้แลเพียงคนเดียวท่ีดูแลทั้งระบบ ซ่ึงยอ่ม
ตอ้งมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนัแน่นอน 
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 คณะผูจ้ ัดทาํได้ทาํการค้นหาเว็บไซต์เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นแนวทางในการคิดและออกแบบระบบท่ีจะจดัทาํข้ึน ซ่ึงเว็บไซต์เหล่าน้ี พบว่ามี
เว็บไซต์เป็นจาํนวนมาก และทางคณะผูจ้ ัดทาํได้เลือกมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาํมีเว็บไซต์
ดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.3 http://www.somjai.co.th  

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีการรวบรวมขอ้มูลการขายสินคา้ของร้านสมใจ ทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์
สาํนกังาน รวมทั้งส่ือการเรียนการสอน และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงไดร้วบรวมสินคา้ไวม้ากมายหลาย
ประเภท ใหผู้ท่ี้สนใจสินคา้ไดเ้ขา้มาดูขอ้มูลและราคาต่างๆ ได ้ 
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ภาพท่ี 2.4 http://www.chornakorn.com/store  

 เวบ็ไซตจ์าํหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองเขียนของบริษทั Ch.Nakorn Stationnery ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตส์าํหรับ
สั่งสินคา้ทางออนไลน์ได้ และสามารถเลือกสินคา้ต่างๆ มากมายตามท่ีตอ้งการ โดยมีภาพสินคา้ 
พร้อมราคาสินคา้ระบุไว ้สาํหรับลูกคา้ท่ีช่ืนชอบในการสัง่สินคา้ทางอินเทอร์เน็ตอีกดว้ย 
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ภาพท่ี 2.5 http://www.suksawat.net 

 เวบ็ไซตจ์าํหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองเขียนของบริษทั Standard มาตรฐานเคร่ืองเขียน ซ่ึงเวบ็ไซตน้ี์มี
ลกัษณะการขายอุปกรณ์เคร่ืองเขียนแบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนและวิธีการเพียง 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
การสั่งซ้ือแบบออนไลน์ การจดัโปรโมชัน่ให้กบัลูกคา้ การมีหน้าเว็บไซตท่ี์โดดเด่น และมีสีสัน
สวยงามเป็นท่ีดึงดูดของกลุ่มลูกคา้ดูแลว้เป็นท่ีน่าสนใจ 
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ภาพท่ี 2.6 http://klongtomsumpeng.tarad.com  

 เวบ็ไซตจ์าํหน่ายของร้านคลองถม สาํเพง็ เป็นเวบ็ไซตท่ี์ขายก๊ิฟช็อปของมงคล ของใชใ้นบา้น
และของแต่งบา้น เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน อุปกรณ์เสริมสวยอีกมากมาย เป็นเวบ็ไซตท่ี์
จาํหน่ายสินคา้มากมาย มีสินคา้แปลกใหม่เป็นท่ีดึงดูดของกลุ่มลูกคา้ 
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ภาพท่ี 2.7 http://www.klstationery.com  

 เวบ็ไซตจ์าํหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองเขียนของบริษทั เค แอล สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นตวัแทน
จาํหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองเขียน และเคร่ืองใชส้ํานักงานทุกชนิด เป็นเว็บไซต์ท่ีบอกรายละเอียดต่างๆ
มากมายของสินคา้ เหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการสั่งสินคา้จาํนวนมาก เพราะเป็นร้านท่ีจาํหน่ายสินคา้ทั้ง
ในราคาปลีกและราคาส่ง  
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองเขียน กรณีศึกษาร้านสุขกมล ไดท้าํการศึกษาลกัษณะของระบบ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานดา้นการขาย โดยมีการจดัการสินคา้ในลกัษณะคลา้ยคลึงและ
สามารถท่ีจะนาํไปประยกุตก์บัระบบได ้โดยมีงานวิจยัดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.8 ระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองฟอกอากาศ 

 จกัรพนัธ์ ทองดี พนิดา ทองท่าพญา และวิศรุต ศิริโยธิน (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดจ้ดัทาํระบบร้านขายเคร่ืองฟอกอากาศ โดยหนา้แรก
จะเป็นหนา้จอเก่ียวกบัขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ ของสินคา้ เป็นโปรแกรมท่ีสามารถจดัเก็บขอ้มูล
ต่างๆ เช่น ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลลูกคา้ หรือขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ เป็นตน้ เป็นโปรแกรมท่ีสามารถ
จดัเก็บขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลรับสินคา้ ขอ้มูลการขายสินคา้ หรือขอ้มูลการส่งคืนสินคา้ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพฒันาระบบ และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL 
Server 2000 ในการจดัการฐานขอ้มูล  
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ภาพท่ี 2.9 ระบบบริหารงานร้านขายผา้คลุมรถยนต ์

 ขวัญฤดี  ดวงเดือน  ประไพพร  สําเภาทอง  และปาริชาติ  วชิรพุทธคุณ  (2555) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โดยโปรแกรมน้ีเก็บรวบรวม
รายการสินคา้ การสัง่ซ้ือและการขาย รายละเอียดสินคา้ท่ีจะตอ้งส่งเคลมไปยงัผูผ้ลิต โดยใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 2005 ในการพฒันาระบบ และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ใน
การจดัการฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.10 ระบบบริหารงานร้านขายพลาสติก 

 กญัญากาญจน์ ผาสุก และปัทมา รัตนศรีบวัทอง (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงเป็นหนา้จอเมนูหลกั เช่น ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลการสั่งซ้ือ
สินคา้ ขอ้มูลการรับสินคา้ ขอ้มูลการขายสินคา้ ขอ้มูลรับเคลมสินคา้ ขอ้มูลจดัการสินคา้ชาํรุด ขอ้มูล
ส่งเคลม และการออกรายงาน ซ่ึงประกอบไปดว้ยเมนูยอ่ยต่างๆ โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual 
Studio 2005 ในการพฒันาระบบ และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจดัการ
ฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.11 ระบบงานบริหารการจดัการและการจดัเกบ็เอกสารสาํหรับงานร้านขายหนงัสือ 

 ศรินรัตน์ รุจิเรืองชยั และสุพรรณี ปุ๋มเรือน (2555) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงเป็นรูปแบบการออกรายงานการขายในการจดัการฐานขอ้มูล โดย
ระบบสามารถแสดงขอ้มูลการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ เม่ือมีสินคา้ท่ีจะขายภายในร้าน จะแสดงเป็น
รายละเอียดการขายสินคา้ในตารางขอ้มูลการขายของระบบงานบริหารการจดัการ และการจดัเก็บ
เอกสารสาํหรับงานร้านขายหนงัสือโดยใชท้ฤษฏี Efficient Consumer Response (ECR) โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพฒันาระบบ และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL 
Server 2005 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.12 ระบบบริหารงาน Fitness Center 

 ลดัดาวลั วิบุญนติัพงศ ์วีระยทุธ ชมพล และวลัลภ หมวกทิม (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดพ้ฒันาโปรแกรมข้ึนเพื่อร้าน Fitness Center 
สามารถคน้หารายช่ือสมาชิก การชาํระเงิน มีปุ่มท่ีใช ้คือ ปุ่มเพิ่ม ปุ่มลบ และปุ่มบนัทึกการชาํระเงิน
ของสมาชิก โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพฒันาระบบ และใชโ้ปรแกรม 
Microsoft SQL Server 2000 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
  


