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บทที ่2 

ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การพฒันาระบบเช่าภาพยนตร์ออนไลน์ เร่ิมจากการศึกษาระบบเดิม ท่ีใชง้านอยู ่วา่มีส่วน

ไหนท่ีสามารถพฒันาต่อเติม หรือเช่ือมต่ออินเตอร์เฟสได ้โดยเร่ิมจากระบบดาดา้เซ็นเตอร์เดิมท่ีมี

อยูแ่ลว้ โดยการศึกษาการท าเรพพลิเคท และ ขอ้จ ากดั ของดาตา้เบส ของสาขา และความเป็นไปได้

ในอนาคต ท าให้ตอ้งจ าลองการท าเรพพลิเคท โดยการใช ้ทริกเกอร์ ในการน าขอ้มูลมาท่ีดาตา้เซ็น

เตอร์  ส่วนของการจองภาพยนตร์ไดพ้ฒันาข้ึนเป็นเวบ็ไซต ์โดยใช ้ภาษา ASP.NET ในการพฒันา 

และ ส่วนของใบควบคุมการส่งสินคา้และรายงาน ไดพ้ฒันาเป็นวินโดวแ์อพพลิเคชัน่ โดยใช ้ภาษา 

VB.NET ในการพฒันา โดยการพฒันาระบบจะท าให้สอดคลอ้งกบั Independence Study (IS) 

Process Engineer Guide-VSE reference on ISO 29110 Lifecycle for Very Small Entities (VSEs) 

2.1 ดาต้าเซ็นเตอร์ 

ระบบเช่าภาพยนตร์ออนไลน์ตอ้งการขอ้มูลท่ีมาจากหลายๆส่วนดว้ยกนั เช่น ทรานแซคซัน่ 

การเช่า/ยกเลิกบิล ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั, การรับโพรไฟล์ (Profile) สินคา้ใหม่เขา้มาในระบบร้าน, 

ขอ้มูลการตรวจนบัสตอ็ก, ขอ้มูลลูกคา้ท่ีติดแบล็คลิส และ ขอ้มูลสมาชิก เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลบางส่วน

ก็ใชส้ าหรับตรวจสอบระบบเม่ือเกิดปัญหาข้ึน ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีตอ้งมี ระบบดาตา้เซ็นเตอร์ข้ึนเพื่อ

รองรับงาน ซ่ึงดาต้าเซ็นเตอร์คือ ระบบประมวลผลกลางและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ 

องค์กร ผูใ้ชง้านหรือลูกคา้จะเช่ือมต่อมาใชบ้ริการผา่นระบบเครือข่ายท่ีมาจาก ภายนอก ดาตา้เซ็น

เตอร์จึงเปรียบไดก้บัสมองขององคก์รนัน่เอง [3]. 

2.2 การเรพลเิคทข้อมูล 

เน่ืองจากฐานขอ้มูลของระบบดาต้าเซ็นเตอร์จะตอ้งเป็นฐานขอ้มูลส่วนกลาง ซ่ึงเป็นท่ี

รวบรวมขอ้มูลของสาขาทุกสาขาและตอ้งการขอ้มูลท่ีเรียลไทม ์จึงจ าเป็นท่ีตอ้งหาวิธีการในการท า

ส าเนาขอ้มูล นัน่ก็คือ การท าเรพลิเคชัน่ 
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 การท าเรพลิเคชัน่เป็นการส าเนาขอ้มูลจากตน้ทางไปยงัปลายทาง  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

การท าเรพลิเคชัน่ไดแ้ก่ 

 1.   เป็นการกระจายโหลดเน่ืองจากการเขา้ถึงขอ้มูลของไคลเอน็ทไ์ปยงัเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ 

 2.    สามารถส าเนาเฉพาะขอ้มูลท่ีส าคญั หรือท่ีจ าเป็นเท่านั้นจากเซิร์ฟเวอร์หลักไปยงั

เซิร์ฟเวอร์อ่ืน ๆ 

 3.   ง่าย และสะดวกในการจดัการดูแลขอ้มูลหลกัท่ีเซิร์ฟเวอร์กลาง 

บทบาท และหน้าทีข่องเซิร์ฟเวอร์ในการเรพลเิคช่ัน 

ความเก่ียวขอ้งของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ในการท าเรพลิเคชั่นมีบทบาทท่ีแตกต่างกนั

ออกไป ตามหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

- Publisher 

Publisher คือเซิร์ฟเวอร์ตน้ทางซ่ึงท าหนา้ท่ีจดัการเก่ียวกบั Source Database ท่ีถูก

กระจายออกไปในกระบวนการท าเรพลิเคชัน่ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรพลิเคทขอ้มูลจะถูก

เก็บลง Distribution Database เพื่อใชใ้นการส่งขอ้มูลต่อไปยงัเซิร์ฟเวอร์ปลายทางได ้

- Subscriber 

Subscriber คือเซิร์ฟเวอร์ปลายทางซ่ึงคอยรับขอ้มูลท่ีมาจากเซิร์ฟเวอร์ตน้ทาง นอก

จาน้ียงัสามารถท าการเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีส่งมาให้เหล่าน้ีไดด้ว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประเภท

ของการท าเรพลิเคชัน่ ดงัท่ีจะไดก้ล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

- Distributor 

Distributor คือเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงท าหนา้ท่ีดูแล และจดัการ Distribution Database โดย

ขอ้มูลท่ีส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์ตน้ทางจะถูกน ามาเก็บไว ้และพร้อมท่ีจะท าการส่งต่อไปยงั

เซิร์ฟเวอร์ปลายทางตามคาบเวลาท่ีไดก้  าหนดไว ้

จากบทบาทดงักล่าวขา้งตน้ เซิร์ฟเวอร์ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็น Publisher สามารถมีไดม้ากกวา่ 1 

เคร่ือง และในส่วนของ Subscriber ก็สามารถมีไดม้ากกวา่ 1 เคร่ืองเช่นเดียวกนั แต่ Distributor มกัมี
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เพียง 1 เคร่ืองเท่านั้นท่ีท าหน้าท่ีดูแล และจดัการฐานขอ้มูลหลกัของการเรพลิเคท นอกจากน้ีแลว้

เซิร์ฟเวอร์ตน้ทางยงัสามารถปฏิบติัตนให้ท าหน้าท่ีเป็นทั้ง Publisher และ Distributor ในเคร่ือง

เดียวกนัไดอี้กดว้ย [4]. 

2.3 ปัญหาในการใช้เรพลเิคททีส่าขา 

เน่ืองจากนโยบายของบริษทัท่ีจะลดตน้ทุน ท าให้ท่ีสาขาฐานขอ้มูลท่ีใชง้านเป็น MSDE ซ่ึง

ถา้ต่อไปในอนาคต อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเป็น SQL SERVER EXPRESS ได ้เน่ืองจากสามารถ

เก็บขอ้มูลไดม้ากกวา่ MSDE อยู ่2 GB ซ่ึงถา้มีการเปล่ียนแปลงไปใช ้SQL SERVER EXPRESS 

แลว้ ความสามารถในการท า Publication จะถูกตดัออกไป อีกทั้ง ปัจจุบนั ดาตา้เบส เซ็นเตอร์ท่ี

ส านกังานใหญ่ ไดใ้ช ้ทริกเกอร์ในการดึงขอ้มูลจากสาขาอยูแ่ลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม จึง

ไม่ยากนกั [5]. 

ตาราง 2-1 เปรียบเทียบการเรพลิเคทระหวา่ง MSDE และ SQL SERVER EXPRESS 2005  

 

Feature  SQL Server Express  MSDE  

Snapshot Publications No Yes 

Transactional Publications No No 

Merge Publications No Yes 

Snapshot Subscriptions Yes Yes 

Transactional Subscriptions Yes Yes 

Merge Subscriptions Yes Yes 
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2.4 การใช้ทริกเกอร์จ าลองการเรพลเิคท 

จากขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในหวัขอ้ 2.3 ท าให้ตอ้งหาวิธีการใหม่ ซ่ึงสามารถใชส้ าเนาขอ้มูลจาก

ตน้ทางไปยงัปลายทาง นัน่ก็คือ ทริกเกอร์ 

ทริกเกอร์ คือ Stored Procedure ประเภทหน่ึงซ่ึงจะมีการท างานเกิดข้ึน ในทุก ๆ คร้ังท่ีมี

การเปล่ียนแปลงของขอ้มูลภายในตารางทั้งท่ีเกิดจากการ INSERT DELETE และ UPDATE หนา้ท่ี

พิเศษเหล่าน้ีเป็นคุณสมบติัของ ทริกเกอร์ (Triggers) ซ่ึงต่างจาก Stored Procedure อ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ี

จะตอ้งมีการเรียกใช้งานเท่านั้น จึงจะมีการท างานเกิดข้ึน แต่การท างานของทริกเกอร์จะคลา้ยกบั

เป็นการปลุก เพื่อใหมี้การท างานเกิดข้ึนตามเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของขอ้มูล 

 ทริกเกอร์ มีประโยชน์ท าให้รู้ไดว้า่เม่ือไรก็ตามท่ีขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน สามารถ

ให้ทริกเกอร์ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ี มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนนั้น ต่อจาก  

Constraints ต่าง ๆ อีกชั้นหน่ึง ซ่ึงมีความยืดหยุ่นกว่ามาก เน่ืองจากเป็นการโปรแกรมให้สามารถ

ตรวจสอบไปยงัคอลมัน์ หรือตารางอ่ืนๆ ได ้แต่การใชง้านของทริกเกอร์ยงัมีขอ้จ ากดัอยู่บา้ง ตาม

ขอ้แนะน าดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่สามารถสร้างไดบ้นวิว (Views) หรือ ตารางชัว่คราว (Temporary Tables) แต่ท าได้

เพียงการอา้งอิงถึงเท่านั้น 

2. ไม่สามารถส่งคืนขอ้มูลกลบัมาเป็นเร็คคอร์ดเซ็ตได ้ดงันั้นจึงควรระวงัหากมีการใชคี้ย์

เวิร์ด SELECT เพื่อท าการคน้แถวขอ้มูล ซ่ึงสามารถใชคี้ยเ์วิร์ด IF EXISTS ร่วมดว้ย 

เพื่อสามารถเป็นการตรวจสอบไดว้า่มีในส่วนของ Encapsulate Business Rules 

3. ควรใช้ทริกเกอร์ในเร่ืองของการดูแลข้อมูลให้ถูกต้องทั้ง Data Integrity และ 

Referential Integrity ตลอดจนในส่วนของ Encapsulate Business Rules 

4. การใชคี้ยเ์วิร์ด WRITETEXT ในการแกไ้ขประเภทของขอ้มูลชนิด text และ image 

นอกจากจะไม่มีการเขียนโอเปอเรชนัลงสู่ทรานแซคชนัล็อกแลว้ ยงัไม่เป็นการปลุก

ใหท้ริกเกอร์มีการท างานเกิดข้ึนอีกดว้ย 
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5. ค าสั่งต่าง ๆท่ีไม่สามารถใช้สร้างให้ทริกเกอร์ท างานได้มีดังเช่น ทุกค าสั่งในการ 

CREATE และ DROP ออบเจ็กต ์ค  าสั่ง ALTER TABLE, ALTER DATABASE, 

TRUNCATE TABLE, GRANT และ REVOKE, RECONFIGURE, LOAD 

DATABASE, LOAD TRANSACTION, UPDATE STATISTICS, SELECT INTO 

และทุกค าสั่งของคียเ์วร์ิด DISK 

6. การใช้ค  าสั่ง ROLLBACK ภายในทริกเกอร์อาจท าให้มีการท างานของโปรแกรม

ผดิพลาดได ้

 

 

ภาพ 2-1 ระบบดาตา้เซ็นเตอร์เดิม 

ระบบดาต้าเซ็นเตอร์เดิมจะมส่ีวนทีเ่รพพลเิคทข้อมูลดังนี้ 

1.ส่วนทรานเซ็คซัน่ เช่า ขาย หรือ ยกเลิก สลิป 

2. ส่วนขอ้มูลการรับสินคา้จากส านกังานใหญ่ทั้งภาพยนตร์ขายและเช่า  

3. ส่วนสตอ็กและขอ้มูลของภาพยนตร์ท่ีจดัจ าหน่าย 

4. ส่วนขอ้มูลสมาชิก 

5. ส่วนขอ้มูลภาพยนตร์เช่า 
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การใช้งานทริกเกอร์ท่ีสาขา โดยการสร้างทริกเกอร์เพิ่มเติมท่ีสาขา ข้ึนมาในส่วนของ 

ข้อมูลแบล็คลิส ของลูกค้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของลูกค้า เม่ือตืดแบล็คลิสก็จะไม่

สามารถจองภาพยนตร์ผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้และส่วนของ ขอ้มูลคิว ใช้ส าหรับส่งขอ้มูลสถานะของคิว 

กลบัไปท่ี ดาตา้เซ็นเตอร์ ผูดู้แลระบบก็จะสามารถตรวจสอบไดว้่าคิวไหนท่ีไดรั้บบริการแลว้บา้ง 

หรือ ใชส้ าหรับตรวจสอบกรณีเกิดปัญหาข้ึน 

ส่วนทริกเกอร์ท่ีดาตา้เซ็นเตอร์ จะเพิ่มเติมในส่วนของการสรุปยอดสตอ็กของภาพยนตร์เช่า 

เพราะขอ้มูลท่ีไดม้าจากสาขาจะเป็น ขอ้มูลสินคา้เช่าต่อบาร์โคด้ท่ีแสดงสถานะการเช่าและคืน ไม่มี

ขอ้มูลยอดสตอ็กสินคา้เช่าต่อช่ือเร่ืองภาพยนตร์  

เม่ือขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ทริกเกอร์จะท างาน และ น าส่วนขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง

ไปเก็บไวใ้นตารางท่ีสร้างข้ึน ขอ้มูลจะเขา้มาเป็นล าดบั และ แอพพลิเคชัน่ เซิฟเวอร์ จะท าการดึง

ขอ้มูลเหล่านั้นจากตารางขอ้มูลตามล าดบั เขา้ไปยงัดาตา้เบสของดาตา้เซ็นเตอร์ พร้อมทั้งลบขอ้มูล

ในตารางเม่ือท าการน าเขา้ขอ้มูลเขา้ดาตา้เซ็นเตอร์เรียบร้อยแลว้ [4]. 

 

 

ภาพ 2-2 ระบบดาตา้เซ็นเตอร์ (ส่วนท่ีเพิ่มเติม) 
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 ภาพ 2-3 ระบบดาตา้เซ็นเตอร์หลงัจากแกไ้ขเพิ่มเติม 

 

2.5. ASP.NET 

การพฒันาเว็บไซต์จองภาพยนตร์ ได้ใช้ภาษา ASP.NET เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา

ASP.NET จดัเป็น ภาษา ท่ี Microsoft ไดมุ้่งเนน้พฒันาเพื่อให้เป็น ภาษา ของ generation ยุคถดัไป 

ในโลกของ อินเตอร์เน็ต ยุคใหม่ หรือ ท่ีเรียกกนัวา่ Web2.0 ซ่ึงเป็น Internet ยุคใหม่ ท่ีจะมาแทนท่ี 

ยคุของ Internet ยคุเก่า (Web1.0) ซ่ึงไดเ้นน้ใช ้XML เป็นหลกั [6]. 
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ASP.NET หรืออีกช่ือหน่ึงวา่ ASP+ ซ่ึงเป็นช่ือท่ี Microsoft ใชเ้รียกในตอนแรก ถือวา่เป็น 

ASP เวอร์ชัน่ ล่าสุดต่อจาก ASP 3.0 แต่คงไม่สามารถพูดไดเ้ต็มปากวา่ ASP.NET พฒันามาจาก 

ASP เพราะรูปแบบ และไวยากรณ์ต่างๆ และ ภาษา ท่ีน ามาใช้งานนั้นต่างจากเดิมแทบทั้งส้ิน 

ASP.NET มีอะไรท่ีแตกต่างจาก ASP ดงัน้ี 

 1. ใช้ ภาษา ใดๆในการเขียน scriptก็ได:้ จากเดิมท่ีเราสามรถใช้ไดเ้ฉพาะ ภาษา ท่ีเป็น 

script อง VBScript และ JScript แต่ใน ASP.NET เราสามารถท่ีจะใช ้ภาษา ท่ีมีรูปแบบ

ของ ภาษา เต็มๆ ซ่ึง ในเบ้ืองตน้ มี3 ภาษา คือ C#, VB.NET และ JScript.Net ท่ีออกมา

เป็น มาตรฐาน แต่ในอนาคต Microsoft มีแผนท่ีจะเพิ่ม ตวัแปลภาษา ใหค้รบ ทุกภาษา 

 2. มีความยืดหยุน่ใน การเขียนโปรแกรม มากข้ึน: โดยท่ีเราสามารถใช ้ภาษาในการเขียน 

ASP.NET ไดม้ากกวา่ 1 ภาษาภายในไฟลเ์ดียวกนั ท าใหส้ามารถเลือกรูปแบบของภาษา

ท่ีง่ายท่ีสุดต่อการเขียน ในแต่ละส่วนได ้ 

 3. ลกัษณะ การแปลภาษา และ นามสกุล ไฟล์เปล่ียนไป ใน ASP เวอร์ชัน่ก่อนๆ มีลกัษณะ 

การแปลภาษา เป็นแบบ อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) คือการจะท าค าสั่งใดค่อยแปล

ค าสั่งนั้น แต่ในเวอร์ชัน่ .NET น้ีจะมี ลกัษณะเป็น คอมไพเลอร์ (Compiler) คือการแปล

ค าสั่งรวมทั้ง โปรแกรม นอกจากน้ี นามสกุล ของไฟลก์็มี การเปล่ียนแปลง จากเดิมท่ีใช้

นามสกุลไฟลเ์ป็น " *.asp" เป็น "*.aspx"  

 4. รูปแบบและการใชง้าน componet ท่ีง่ายข้ึน รูปแบบของ componet จะเนน้ไปท่ี XML 

มากท่ีสุด และท่ีส าคญัคือการใชง้าน componet ใน ASP.NET นั้นเราสามารถอพัโหลด

ไฟล์ไปไวใ้น Directory ท่ีผูดู้แล server (Admin) ก าหนดหลงัจากนั้น componet จะ

ติดตั้งตวัเองโดย อตัโนมติั ลดปัญหาท่ีเกิดจาก ASP เวอร์ชั่นก่อนๆได้เป็นอย่างดี 

เน่ืองจากใน ASP เวอร์ชัน่ก่อนนั้น การติดตั้ง componet กระท าไดเ้พียงผูดู้แล server 

เพียงคดเดียวเท่านั้น ท าให้เวลาตอ้งการใชค้อมโพเนนตืต่างๆท่ี server ไม่มี จึงเป็นเร่ือง

ท่ีล าบาก 
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5. มี Libraryให้เลือกใช้ไดม้ากข้ึน: ใน ASP เวอร์ชัน่ก่อนๆนั้น Application บางอยา่งสร้าง

ไดไ้ม่สะดวกนกั ตอ้งอาศยั componet ต่างๆมากมาย แต่ใน ASP.NET นั้นได้เพิ่ม 

Libraryในส่วนเหล่าน้ีใหก้ลายเป็น พื้นฐาน ของการใชง้าน  

6. มี คอนโทรล ท าให้การใช้งานในบางส่ิงง่ายข้ึน เป็น ส่วนพิเศษ ท่ีเพิ่มเติมมาจาก ASP 

รุ่นก่อนๆท่ีไม่มีส่วนท่ีเรียกว่า คอนโทรล ซ่ึงคอนโทรลน้ีจะช่วยให้เราสามารถ สร้าง

เวบ็ไซท ์ไดอ้ยา่งง่ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงไม่ตอ้งกงัวลวา่ browser รุ่นนั้นรุ่นน้ี

จะรองรับกบั ภาษา ท่ีเราเขียนหรือไม่  

7. สามารถเรียกขอขอ้มูลจาก server ได ้ใน ASP เวอร์ชัน่ก่อนๆ server สามารถเรียกขอ

ขอ้มูลไดจ้าก เคร่ืองผูใ้ช ้เท่านั้นแต่ใน ASP.NET เคร่ือง server สามารถเรียกขอขอ้มูล

จากเคร่ือง server ดว้ยกนัได ้ 

8. ไม่ตอ้งต่อ Hardware เน่ืองจากเป็นระบบใน .NET Framework ดงันั้นจึงมีคุณสมบติัของ 

Common Languare Runtime (CLR) ท าให้มี การคอมไพล์ โปรแกรม เป็น ภาษา

มาตรฐาน ท่ีเรียกวา่ IL ก่อน ดงันั้นไม่วา่คุณจะเล่นเคร่ือง ปาล์ม หรือ โนต้บุ๊ค PDA ก็

ไม่เกิดปัญหา 

9. ง่ายต่อการหา ขอ้ผิดพลาด ใน การเขียนโปรแกรม หากเป็น ASP รุ่นก่อนเวลาเกิดความ

ผิดพลาด (error) เคร่ืองจะบอกแค่ว่าเป็น ความผิดพลาด ชนิดใดบรรทดัไหน แต่ใน 

ASP.NET น้ีเคร่ืองจะแสดงรายละเอียดท่ีมากข้ึน พร้อมแนวทางแกไ้ข 

10. มีการ ตรวจสอบ เหตุการณ์ต่างๆไดภ้ายใน เวบ็เพจ มี การตรวจสอบ เหตุการณ์ ต่างๆ 

ตั้งแต่โหลด หนา้เวบ็เพจ ไปจนถึง ปิดหนา้เวบ็ เพจลง ท าใหเ้ราสามารถ เขียนโปรแกรม 

ก าหนดเหตุการณ์ต่างๆไดง่้ายข้ึน  

11. แยกส่วนท่ีเป็น HTML กบั ASP ออกมาอย่างชดัเจน ใน เวอร์ชัน่ ก่อนๆส่วนท่ีเป็น 

HTML กบั ASP จะเขียนปนกนัไปมา แต่ใน เวอร์ชัน่ น้ีจะแยกส่วนกนัอยา่งชดัเจนว่า

ส่วนไหนเป็น HTML และส่วนไหนเป็น ASP 
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2.6. VB.NET 

การพฒันาระบบใบควบคุมการจดัส่งสินคา้ ไดใ้ช้ภาษา VB.NET เป็นเคร่ืองมือในการ

พฒันา 

วิชวลเบสิกดอทเน็ต (VB.NET) คือ เคร่ืองมือส าหรับพฒันาโปรแกรมเป็นภาษาหน่ึงใน

กลุ่มไมโครซอฟทว์ิชวลสตูดิโอ ดอทเน็ต (Microsoft Visual Studio .NET) เป็นการโปรแกรมท่ีมี

สภาพแวดลอ้มแบบกราฟิกส าหรับระบบปฏิบติัการวินโดว ์ (Windows Operating System) โดยมี

รากฐานภาษามาจากภาษาเบสิก และท างานบนดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค (Dotnet Framework) ถูก

ออกแบบให้มีความสามารถในการพฒันาโปรแกรมเชิงวตัถุอย่างแทจ้ริง และรองรับการออกแบบ

ดว้ยยเูอม็แอล (UML = Unified Modeling Language)  

วิชวลสตูดิโอดอทเน็ต (Visual Studio .NET) คือ เคร่ืองมือส าหรับพฒันาโปรแกรมแบบ

ครบวงจร เป็นการรวมเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาโปรแกรมอย่างครบถ้วน (Integrated 

Development Environment) ซ่ึงรวมบริการการพฒันาภาษาโปรแกรม บริการคลาสพื้นฐานให้

น ามาใชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบ เช่น เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (SQL Server) วิชวลเบสิกดอท

เน็ต (VB.NET) วิชวลซีชาร์ป (VC#) วิชวลเจชาร์ป (VJ#) วิชวลซีพลสัพลสั (VC++) และเอเอส

พีดอทเน็ต (ASP .NET) เป็นตน้ โดยทั้งหมดท างานอยูบ่นซีแอลอาร์ (Common Language Runtime) 

ท่ีรองรับการประมวลผลและเขา้ใชท้รัพยากรในเคร่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ [7]. 

2.7 ระบบ ขายหน้าร้าน (POS) 

 เม่ือลูกคา้ท าการจองภาพยนตร์ผา่นเวบ็ไซต ์เวบ็ไซตจ์องภาพยนตร์จะส่งขอ้มูลคิวการจอง

มายงัเซิฟเวอร์ของสาขา และ พนกังานร้านจะสังเกตุเห็นคิวไดท้นัทีท่ีหน้าจอของ ระบบขายหน้า

ร้าน 

Point of sale คือ จุดบริการขายท่ีมกัพบตามห างสรรพสินค าร านค าสะดวกซ้ือ

ทัว่ไปโดยผู ซ้ือสามารถน าสินค ามาช าระเงินยงัจุดบริการขายน้ีได ทนัที ซ่ึงระบบจะมีการ

จดัการเก่ียวกบัรายการซ้ือขายเองโดยอตัโนมติั 
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ส่วนประกอบต่างๆของระบบ ขายหน้าร้าน 

Barcode Scanner (เคร่ืองอ่านบาร์โคด้) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชอ่้านรหสัแท่ง หรือ รหสั

บาร์โคด๊ของสินคา้ทดแทนการคียด์ว้ยมือเพื่อลดความผดิพลาดเน่ืองจากการคียผ์ิดและ เพิ่ม

ความรวดเร็วในการท างาน ในแต่ละรุ่น มีความแตกต่างในดา้น ความเร็ว ความกวา้ง ความ

ไกล ในการอ่าน 

Cash Drawer (ล้ินชกัเก็บเงิน) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้ก็บเงิน มีความแข็งแรงทนทาน 

และสร้างมาเพื่อให้รองรับ น ้ าหนกัของ จอภาพ, เคร่ืองพิมพใ์บเสร็จรับเงิน และ จอภาพ

แสดงราคาได ้ล้ินชกัเก็บเงินท่ีดี ความมีระบบป้องกนัดว้ยกุญแจล็อค ท่ีมีคุณภาพ 

Customer & Pole Display (จอภาพแสดงผลส าหรับลูกคา้) โดยทัว่ไปมกัจะวาง

อยู่บนเคาเตอร์หรือบนโต๊ะ เพื่อน าเสนอราคาและขอ้มูลต่างๆ ให้ลูกคา้ จอภาพแสดงผล

ส าหรับลูกคา้ มีให้เลือกมากมายหลายแบบ จอภาพท่ี ดีตอ้งมองเห็นตวัหนังสือได้อย่าง

ชดัเจน 

Point of Sale Keyboard (คียบ์อร์ด) มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตั้งแต่ 60 - 

180 คีย ์นอกจากน้ีแลว้บนแป้นพิมพ ์บางรุ่นมกัจะติดเคร่ืองอ่านบตัรแม่เหล็ก Magnetic 

Stripe เพื่อรองรับการ อ่านขอ้มูลบตัรเครดิต บตัรสมาชิกฯลฯ 

Point of Sale Monitor (จอภาพ) จอภาพส าหรับสแดงหน้าต่างการท างาน 

สามารถใชจ้อภาพแบบใดก็ได ้ขนาดท่ีเหมาะส าหรับการสแดงผลคือ 15" ในปัจจุบนั นิยม

ใชร้ะบบ Touch Screen เขา้มาใชร่้วมกบั ระบบ ระบบขายหนา้ร้าน เพื่อความรวมเร็วใน

การใช ้

Point of Sale Software ผูช่้วยท่ีส าคญัของธุรกิจช่วยในการจดัการดา้น การ

บริหาร ไม่ว่าจะเป็น ยอดขาย, สต็อคสินคา้, ตน้ทุนสินคา้, การจดัท ารายการโปรโมชั่น 

ทั้ งหมดข้ึนอยู่กับประเภทของซอฟท์แวร์นั้ นๆ การใช้ซอฟท์แวร์บริหาร จะท าให้

ผูป้ระกอบการสามารถรู้ถึง สถานะกิจการไดใ้นทนัที 

Receipt Printer (เคร่ืองพิมพ ์ใบเสร็จ) เคร่ืองพิมพ ์มีทั้งระบบพิมพโ์ดยใชห้วัเข็ม 

หรือ พิมพ์โดยใช้ความร้อน ส่วนมากจะใช้ในธุรกิจประเภท ร้านคา้ปลีก ร้านจ าหน่าย

สินคา้ มินิมาร์ท หา้งสรรพสินคา้ โรงงาน ร้านอาหาร ฯลฯ [8]. 
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2.8. ISO 29110 

VSE ยอ่มาจาก Very Small Entity ท่ีมีค  านิยามคือ กลุ่มหรือหน่วยท่ีมีขนาดเล็กมาก เราใช้

ค  าน้ีในการให้นิยามกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดเล็กถึงเล็กมากท่ีมีบุคคลากรไม่เกิน 25 คน ซ่ึงถือว่า

เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการหรือหน่วยท่ีเป็นก าลงัการผลิตท่ีส าคญัและในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 

เป็นกลุ่มท่ีก าลังเร่ิมต้นและต้องการการพฒันาท่ีเป็นระบบเพื่อให้สอดรับกับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมท่ีก าลงัขยายตวั 

ทางคณะกรรมการวิชาการท่ี 967 ไดริ้เร่ิมโครงการ TQS (Thai Quality Software) ซ่ึงเป็น

โครงการให้ค  าปรึกษาและฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ตามมาตรฐานท่ีได้ประยุกต์จาก

มาตรฐานสากล ISO12207 ดว้ยจุดเร่ิมตน้จากจุดน้ี คณะกรรมการวิชาการท่ี 967 ไดเ้ขา้ร่วมกบักลุ่ม 

ISO/IEC SC7 ท่ีท  าหนา้ท่ีในการยกร่างมาตรฐานระดบัสากลดา้นวิศวกรรม ซอฟตแ์วร์และระบบ 

จากความร่วมมือนั้นได้จดัตั้ งกลุ่มคณะกรรมการท างานข้ึนมาเพื่อการวิจยั พฒันา และเผยแพร่ 

มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับองค์กรขนาดกลางและเล็กท่ีเรียกว่า ISO29110 Software 

Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)  

ISO29110 เป็นแนวคิดยุคใหม่ของ ISO ท่ีจะเนน้การเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และเล็ก รวมทั้ งผู ้ประกอบใหม่ท่ีเข้ามาให้มีโอกาสในการแข่งขันตามแนวทางการพฒันา ฯ 

Outsourcing  ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมา มาตรฐานวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ไดถู้กท าให้เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยาก

และมีความสลบัซบัซ้อนยุง่ยากในการปฏิบติัตาม ประกอบกบัมาตรฐานซอฟตแ์วร์ระดบัสากลท่ีมี

อยู่ในปัจจุบนัจะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานขององค์กรขนาดใหญ่ ISO29110 จ่ึงถูกพฒันาดว้ย

แนวคิดพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนองคก์รขนาดเล็กให้มีโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการและรับรอง

คุณภาพในระดบัสากล 

กระบวนการของ ISO29110 จะเน้นให้ผูป้ระกอบการซ่ึงอาจจะเป็นผูป้ระกอบการอิสระ 

ผูป้ระกอบการขนาดเล็กท่ีมีบุคคลกรไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานทางดา้นSoftwareท่ีอยูใ่นองคก์ร

ขนาดใหญ่ใหมี้กระบวนการในการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นระบบ และเขา้สู่กระบวนการสากล โดย
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จะเป็นการเร่ิมต้นในเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI (Software Process 

Improvement)  

ทาง ISO29110 ไดใ้ห้ความส าคญัในกระบวนการท่ีจะตอ้งท าการปรับปรุงให้เป็นระบบ

และเป็นสากล 2 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการด้านการบริหารโครงการ ( Project 

Management) และกระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation) ซ่ึงจะ

ประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆภายในอีก ทั้ งสองกระบวนได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับ

ผูป้ระกอบการขนาดเล็กจึงมีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ไดท้นัที โดยไดก้ าหนดขนาดของ

กระบวนการใหเ้หมาะสมกบัองคก์รขนาดเล็ก จึงไม่สร้างปัญหาในการปรับใชง้านให้เขา้กบัองคก์ร 

[9].กระบวนการด านการบริหารโครงการ (Project Management) จะประกอบด วยกิจกรรมต

างๆภายใต กระบวนการหลกัจ านวน 4 กิจกรรม คือ 

PM.1 Project Planning  

PM.2 Project Plan Execution  

PM.3 Project Assessment and Control  

PM.4 Project Closure  

กิจกรรมทั้ง 4 จะเก่ียวเน่ืองกนัไปอนัได แก่กิจกรรมการวางแผนโครงการกิจกรรมการน า 

แผนไปปฏิบติั  กิจกรรมการประเมินและควบคุมระหว างการด าเนินการตามแผนและกิจกรรม

การ สรุปเพื่อป ดโครงการ  ดงัรูป 2-4 
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ภาพ 2-4 โครงสร างการด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการบริหารโครงการ 

 กระบวนการด านการสร างซอฟต แวร  (Software Implementation) จะ

ประกอบด วย กิจกรรมต างๆภายใต กระบวนการหลกัจ านวน 6 กิจกรรม คือ  

SI.1 Software Implementation Initiation  

SI.2 Software Requirements Analysis  

SI.3 Software Architectural and Detailed Design  

SI.4 Software Construction  

SI.5 Software Integration and Tests  

SI.6 Product Delivery 
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กิจกรรมทั้ง 6 คือกิจกรรมการเร่ิมต นพฒันากิจกรรมการวิเคราะห ความต องการ

กิจกรรม การออกแบบและวางโครงสร างทางสถาป ตยกรรม กิจกรรมการสร างซอฟต

แวร์ กิจกรรมการรวบรวมและทดสอบและกิจกรรมการจัดส งผลิตภัณฑ ให กับลูกค้า

กิจกรรมทั้งหมดเหล าน้ีจะก อให เกิดกระบวนการเพื่อให ได มาซ่ึงซอฟต แวร ท่ี

ตรงตามความต องการของระบบดงัรูป 2-5 

 

 

ภาพ 2-5 โครงสร างการด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการสร างซอฟต แวร  

   
 
 


