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บทคัดย่อ
ระบบบริ หารจั ด การร้ านขายหนั ง สื อ BK
BookStore พัฒนาขึ้นสาหรับร้านขายหนังสื อ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางของการให้บริ การซื้ อขายสิ นค้าระหว่างลูกค้า
และทางร้ า น โดยลู ก ค้า สามารถเข้า มาค้น หาสิ น ค้า ที่
ต้อ งการผ่ า นระบบของทางร้ า นที่ ไ ด้อ อกแบบและ
พัฒ นาขึ้ น หากลู ก ค้า ต้ อ งการสั่ ง ซื้ อสิ น ค้ า เล่ ม ใดก็
สามารถท าได้ โดยท าการสั่ ง ซื้ อ ผ่ า นระบบดัง กล่ า ว
นอกจากนี้ ระบบที่ พฒ
ั นาขึ้ นยังอานวยความสะดวกให้
ร้านค้าสามารถ บริ หารจัดการข้อมูลได้แก่ ข้อมูลสมาชิก
รายการสิ นค้า หมวดหมู่สินค้า ใบสั่งซื้ อสิ นค้า รายงาน
การสรุ ปผลรายการสิ นค้า รายงานรายได้ตามวัน เดือน ปี
ระบบบริ หารจั ด การร้ านขายหนั ง สื อ BK
BookStore ได้อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามา
ช่ วยในการออกแบบและพัฒ นา ซึ่ งภาษาที่ ใช้คือ ASP
ร่ วมกับฐานข้อมูล SQL Server รวมไปถึงโปรแกรม
Crystal Report ใช้ในการสร้างรายงานต่างๆ
ผลการดาเนิ นงานพบว่าระบบบริ หารจัดการร้าน
ขายหนังสื อ BK BookStore ที่พฒั นาขึ้นสามารถใช้งาน
ได้จริ ง สามารถซื้ อ ขายสิ นค้าได้ผ่านระบบของร้านขาย
หนังสื อ
ABSTRACT
The objectives of the study were to develop a
bookstore system in order to give more convenience
both customers and bookstore. Easily searching,
choosing, and ordering products on system. Moreover,

the system was developed for the database such as
member details, product details, purchase order, daily
report, monthly report, yearly report, and financial
statements.
The computer technology and network system
was utilized for designing and developing the bookstore
system. The use of ASP with SQL server including
Crystal Report for the report shows.
The result of the developed also shows that it is
the usable bookstore system for both customers and
bookstore.

1. บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
เนื่ องด้วยปั จจุบนั มีการแข่งขันทางด้านธุ รกิ จสู ง
ไม่ ว่า จะเป็ นองค์ก รขนาดใหญ่ ห รื อ ขนาดเล็ ก ก็ ล ้ว น
แล้ว แต่ จ ะต้อ งหาวิ ธี ป รั บ ตัว ให้ ทัน ต่ อ ยุ ค ต่ อ สมัย อยู่
ตลอดเวลา เพื่อความอยูร่ อดของธุรกิจตนเอง เทคโนโลยี
เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ เข้ามามี บทบาทในชี วิตประจาวันและ
งานต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นรอบตั ว หลาย ๆ ด้ า น หนึ่ งใน
เทคโนโลยีเหล่านั้น ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารโทรคมนาคม ในการจัดทา
ระบบเพื่อบริ หารจัดการสาหรับร้านค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ
ต่างๆ นับว่าเป็ นกลยุทธ์ในทางธุรกิจที่ดีอีกทางหนึ่ ง ซึ่ ง
จากเดิมที่มีเพียงหน้าร้านค้าธรรมดา เพื่อตอบสนองความ
ต้อ งการของลู ก ค้า และผู ้ใ ช้บ ริ ก ารอัน น ามาซึ่ งความ
สะดวกและรวดเร็ ว สามารถค้นหาสิ นค้าและบริ การได้

เพียงเชื่ อ มต่อ คอมพิวเตอร์ หรื อ อุปกรณ์ สื่ อสาร
อิเล็กทรอนิกส์เข้ากัน
ระบบบริ หารจั ด การ ร้ านขายหนั ง สื อ BK
BookStore จะขายสิ นค้ า ประเภทหนั ง สื อเกี่ ยวกั บ
เรื่ อ งราวทั่ว ไป เช่ น โหราศาสตร์ ศาสนา สุ ข ภาพ
บริ หารธุ รกิ จ จิ ตวิทยา แม่และเด็ก อาหาร วรรณกรรม
เรื่ องสั้น ฯลฯ
จากประเด็ น ความส าคัญ และปั ญ หาดัง กล่ า ว
ดั ง นั้ นผู ้ จั ด ท าจึ งสนใจศึ กษาการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารโทรคมนาคมมาใช้ในการ
บริ หารจัดการร้านขายหนังสื อ เพื่อให้เกิ ดระบบซื้ อขาย
อัต โนมัติ โดยจัด ทาระบบบริ หารจัดการของร้ านขาย
หนังสื อขึ้น เพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการให้บริ การแก่
ลูกค้า ซึ่ งช่ วยสนับสนุ นด้านการขาย โดยการเชื่ อมต่ อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิ กส์
อื่นเข้ากัน เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ วแก่ลูกค้า และ
การทางานของร้านค้ามีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

2. แนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของสินค้ า
สิ น ค้า หมายถึ ง สิ นทรั พ ย์ห มุน เวีย น ที่ มี ตวั ตน
หรื อสิ่ งของที่ กิจการมี ไว้เพื่อจาหน่ าย ให้กับผูซ้ ้ื อ หรื อ
ลู ก ค้า เพื่ อ หวัง ผลก าไรจากการจ าหน่ า ยสิ น ค้า ดัง นั้น
กิจการมีรายได้หลักจากการขายสิ นค้า ตามลักษณะของ
การประกอบธุรกิจ ได้แก่
สิ น ค้า อุ ป โภค เช่ น โทรทัศ น์ ตู ้เ ย็น รถยนต์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสื้ อผ้า ฯลฯ
สิ นค้าบริ โภค เช่น น้ าดื่ม อาหาร ปลากระป๋ อง
น้ าตาล เป็ นต้น การซื้ อขายสิ นค้า หมายถึง การดาเนิ น
ธุรกิจเกี่ยวกับสิ นค้า ประกอบด้วย การซื้ อสิ นค้าเป็ นเงิ น
สดและเงินเชื่อ การส่ งคืนสิ นค้าที่ซ้ื อด้วยเงินสด การ
ส่ งคืนสิ นค้าให้กบั เจ้าหนี้ การขายสิ นค้าเป็ นเงินสดและ
เงินเชื่อ การรับคืนสิ นค้าที่ขายด้วยเงินสด และการรับคืน
สิ นค้าจากลูกหนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายสิ นค้า
กิจการอาจเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้นเอง หรื อเป็ นเอกสารที่กิจการ
ได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบสั่งซื้ อสิ นค้า ใบกากับ

สิ น ค้า ใบรั บ สิ น ค้า ใบส่ ง คื น สิ น ค้า ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า คือข้อตกลงระหว่างผู ้
ซื้ อและผูข้ ายสิ นค้าเพื่ อให้การซื้ อขายสิ นค้า ดาเนิ นไป
ด้วยดี ได้รับความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุ ดทั้ง 2
ฝ่ าย เงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ การซื้ อ ขายสิ น ค้า ประกอบด้ว ย
เงื่ อนไขเกี่ ยวกับส่ วนลด และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับค่าขนส่ ง
สิ นค้า
2.2 ทฤษฎีโปรแกรม Visual Basic 2010
โปรแกรม Visual Basic 2010 จัด ว่า เป็ น
โ ป ร แ กร มภ าษ าที่ สมบู ร ณ์ แ บ บ มา กที่ สุ ด ภาษ า
หนึ่ ง เพราะประกอบด้วยเครื่ องมือที่ ช่วยให้การพัฒนา
แอพพลิเคชันที่ หลากหลาย และสะดวกสบายต่อการใช้
งานมากกว่าเวอร์ชนั ก่อน ๆ มาก
ความเป็ นมาของ Visual Basic
โปรแกรมภาษา Visual Basic นั้น พัฒนาขึ้นมา
จากภาษาดั้งเดิม คือ ภาษา Basic ซึ่งภาษาที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรมในระยะเริ่ มต้นจะใช้งานในแบบ Text
Mode ต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1990 Microsoft ได้
ประกาศเปิ ดตัวภาษา Visual Basic ซึ่งเป็ นเหมือนกับชุด
เครื่ องมือ
2.3 ทฤษฎีฐานข้ อมูล
ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็ นระบบ ทาให้ผูใ้ ช้สามารถใช้ขอ้ มูล ที่ เกี่ ยวข้องใน
ระบบงานต่าง ๆ ร่ วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล และยังสามารถหลี กเลี่ ยงความขัดแย้งของ
ข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่ อถือได้
และเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน โดยจะมีการกาหนดระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลขึ้ น นับได้ว่าปั จจุ บันเป็ นยุค
ของสารสนเทศ เป็ นที่ ยอมรั บกันว่า สารสนเทศเป็ น
ข้อมูลที่ผา่ นการกลัน่ กรองอย่างเหมาะสม
2.4 ทฤษฎี ภาษา SQL
SQL ย่อมาจาก structured query language คือ
ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการเขี ย นโปรแกรม เพื่ อ จั ด การกั บ
ฐานข้อ มู ล โดยเฉพาะ เป็ นภาษามาตราฐานบนระบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็ นระบบเปิ ด (open system)
หมายถึงเราสามารถใช้คาสั่ง sql กับฐานข้อมูลชนิ ดใด

ก็ ไ ด้ และ ค าสั่ ง งานเดี ย วกัน เมื่ อ สั่ ง งานผ่ า น ระบบ
ฐานข้อมูลที่ แตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ทาให้
เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิ ดใดก็ได้โดยไม่ติดยึด
กับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ ง นอกจากนี้ แล้ว SQL ยัง
เป็ นชื่ อโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่ งโปรแกรม SQL เป็ น
โปรแกรมฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย
ไม่ซบั ซ้อน มีประสิ ทธิภาพการทางานสูง สามารถทางาน
ที่ซบั ซ้อนได้โดยใช้คาสัง่ เพียงไม่กี่คาสัง่ โปรแกรม SQL
จึงเหมาะที่จะใช้กบั ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเป็ น
ภาษาหนึ่ง
2.5 ทฤษฎี UML (Unified Modeling Language)
เป็ นภาษาแผนภาพที่ ใ ช้แ สดงการท างานของ
ระบบงาน ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิ งวัตถุ
(Object Oriented Analysis and Design) ซึ่ งภาษา
แผนภาพที่ ใช้แสดงนั้นมี หลายแบบด้วยกัน ได้แก่ Use
Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram และ
Activity Diagram
2.6 ทฤษฎี Microsoft SQL Server 2008
Microsoft SQL Server เป็ นโปรแกรมในการ
บริ หารจัดการฐานข้อมูลที่ดีที่สุดของ Microsoft โดยเป็ น
ในรู ป แบบของ Relational Database Management
System หรื อที่เรี ยกว่า RDBMS ซึ่ งจะเป็ นบริ หารข้อมูล
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การต่าง ๆ รองรับการทางานได้จานวนมาก
และมี ค วามสามารถมากมาย เที ย บเท่ า กั บ ระบบ
ฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น Oracle, DB2, Informix เป็ นต้น มี
คุณสมบัติเด่นเรื่ องของ User Interface ที่ใช้งานได้ง่าย
2.7 ทฤษฎีโปรแกรม Crystal Report
คือเครื่ องมือที่ ใช้ในการออกรายงาน ซึ่ งสามารถ
ออกรายงานได้ห ลากหลายรู ป แบบ ทั้ง แบบ รายงาน
ธรรมดา แบบ Cross Tab และแบบอื่นๆ ซึ่ งมีเครื่ องไม้
เครื่ อ งมื อ ที่ ออกแบบมาให้ง่ ายต่ อการใช้งาน และการ
ติดต่อกับฐานข้อมูลก็สามารถทาได้หลากหลาย เช่น MS
SQL Server,Access,Excel,XML,ADO.Net, ตลอดจน
สามารถนาข้อมูลจาก Viewer ของเครื่ องมาดู ก็สามารถ
ทาได้

2.4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สันติ พันไธสง ( 2554, บทคัดย่อ ) โครงงานนี้จะ
เป็ นการนาเสนอ ระบบการจัดการฐานข้อมูลสาหรั บ
ร้ านค้าปลี ก มาช่ ว ย จัดการข้อมูลที่ มีอยู่ได้อ ย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ โดยเริ่ มวิเ คราะห์ ปัญ หาที่ พบบ่ อ ยใน
กระบวนการการ ทางานต่างๆ ของร้านค้าปลีก และนา
เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการพัฒ นา
ระบบงานนี้ โดยหวังจะลดปั ญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ
ในการบริ หารจัดการร้านค้าปลีก เช่น การจัดการ ระบบ
คลังสิ นค้า ตรวจสอบยอดขาย เพื่อให้การดาเนิ นงาน
เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และออกรายงาน ที่ ตอ้ งการเพื่อ
นาไปวางแผนสาหรับการจัดการร้านค้าต่อไป

3. วิธีการดาเนินการศึกษา
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการร้านขายหนังสื อ
BK BookStore เป็ นการพัฒนาระบบงานที่ รองรับการ
ท างานได้จ ริ ง ดัง นั้น ระบบที่ ไ ด้พ ฒ
ั นาขึ้ น จึ ง สามารถ
โต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนิ นงานวิจยั
ดังนี้
3.1 วางแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบบริ หารจัดการร้าน
ขายหนังสื อ BK BookStore มีดงั นี้
1. ศึกษาระบบบริ หารจัดการร้านขายหนังสื อ
BK BookStore เพื่อให้จดั เก็บข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดคล้อง
กับรู ปแบบการใช้งานของผูใ้ ช้งาน
3. พัฒนาระบบบริ หารจัดการร้านขายหนังสื อ
BK BookStore
3.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นการศึ กษาขั้นตอน
ในการด าเนิ น งานวิ จั ย ทั้ งจากเอกสารและจากการ
สัม ภาษณ์ ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งมาวิเ คราะห์ ค วามต้อ งการของ
ระบบ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบได้อย่างถูกต้อง ตรง
ตามความต้องการ
3.1.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
การวิ เ คราะห์ และออกแบบระบบ โดยน า
ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาระบบบริ หารจัดการ

ร้ า นขายหนั ง สื อ BK BookStore มาท าการ
วิ เ คราะห์ แ ละหาแนวทางแก้ไ ขปั ญ หา เพื่ อ ให้ ร ะบบ
ที่ พ ฒ
ั นามี ค วามสอดคล้อ งกับ รู ป แบบการใช้ง านของ
ผูใ้ ช้งาน หลังจากนั้นก็นาข้อมูล ที่ ได้มาออกแบบระบบ
สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป
3.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อ มู ล ในการด าเนิ น การวิ จัย ทั้ง จากเอกสารและการ
สัม ภาษณ์ ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งมาวิเ คราะห์ ค วามต้อ งการของ
ระบบ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ
3.1.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผูพ้ ฒ
ั นาระบบได้ดาเนิ น การเก็ บรวบรวมความ
ต้องการและวิเคราะห์ระบบ ได้ดงั นี้
1. ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้ อสิ นค้าบน
เว็บไซต์ และศึ กษารวบรวมระบบ เดิ ม จากการศึ กษา
ระบบเดิมไม่มีการจัดทาเว็บไซต์สาหรับการสั่งซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ที่สามารถค้นหา ดู สินค้า เลือกซื้ อสิ นค้า และ
การแจ้งใบเสนอราคา
2. สั ม ภาษณ์ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลของการพัฒนาระบบฐาน ข้อมูลสาหรับร้านขาย
หนังสื อ ซึ่งได้แก่ เจ้าของร้าน จากผลการสัมภาษณ์สรุ ป
ได้ว่า ระบบสั่งซื้ อสิ นค้าเดิ มลูกค้า จะต้องเดิ นทางมาที่
ร้ า นโดยตรง ให้ ลู ก ค้า เสี ย เวลาในการเดิ น ทาง และ
บางครั้ งลู ก ค้ า อาจไม่ ไ ด้ สิ นค้ า ที่ ต ้ อ งการและเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ร้านขายหนังสื อ จึ งต้องการระบบสั่งซื้ อ
สิ นค้าผ่านเว็บไซต์ที่สามารถให้ลูกค้า เลื อกซื้ อ เลือกดู
สัง่ ซื้อสิ นค้าได้และเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
3. ออกแบบฐานข้อมูล (Data Base Design) การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับร้านขายหนังสื อในครั้งนี้
ได้ใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล MySQL สาหรั บ
จัดระบบฐานข้อมูล เนื่ องจากเป็ นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย
สะดวกในการติดตั้ง และเหมาะกับการนามาใช้ร่วมกับ
ภาษา PHP
3.1.4 การพัฒนาระบบ
ส่วนของการพัฒนาระบบ โดยพัฒนาขึ้นเป็ นแบบ
โดยใช้ภาษา ASP เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ

ในการทางาน สาหรับภาษาและโปรแกรมในการพัฒนา
ระบบที่ ใช้ในการออกแบบ คื อ Visual Basic 2010
ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 ในการพัฒนา
ฐานข้อมูล รวมไปถึงโปรแกรม Crystal Report ใช้ใน
การสร้ า งรายงานต่ า งๆ เพื่ อ จัด ท าระบบฐานข้อ มู ล
สาหรับร้านขายหนังสื อ เพื่อให้ความสามารถโต้ตอบกับ
ผูใ้ ช้ได้ดีข้ ึน
3.2 เครื่ องมือและอุปกรณ์ ทใี่ ช้
3.2.1 ฮาร์ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่ อง
- เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Intel Centino
- หน่วยความจาหลัก 4 GB
- ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
3.2.2 ซอฟต์แวร์
1. Operation System Microsoft Windows 7
2. โปรแกรมที่ใช้ออกแบบและจัดเก็บฐานข้อมูล:
Microsoft SQL Server 2008
3. โปรแกรมที่ใช้ออกแบบและเขียนโปรแกรม:
Microsoft Visual Basic 2010
4. โปรแกรมที่ ใ ช้ส ร้ า งรายงาน: โปรแกรม
Crystal Report
5. โปรแกรมที่ใช้เขียนเอกสาร: Microsoft Office
Word 2010
6. โปรแกรมที่ ใช้เ ขี ย น Use Case Diagram:
Visual Paradigm
3.3 วิธีดาเนินการ
การจัดลาดับของการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
หน่ วยงานนั้นเป็ นเรื่ องที่ มีความสาคัญมาก และจาเป็ น
จะต้องให้ค วามสนใจมากพอสมควร งานระบบสาระ
สนเทศรวมทั้ง หน่ ว ยงานนั้นเป็ นงานที่ ใหญ่ มากแม้ว่า
หน่ วยงานจะสนใจจัดหาซื้ อระบบสารสนเทศทั้งระบบ
มาใช้ ก็ไม่ได้หมายความว่าหน่ วยงานจะสามารถทาได้
ทุกระบบย่อยทางานได้พร้อมกัน ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะการ
น าระบบสารสนเทศมาใช้ น้ ั นจ าเป็ นที่ เ ราจะต้ อ ง
ออกแบบระบบใหม่ งานเหล่านี้ ลว้ นแต่ตอ้ งใช้เวลา และ
จะต้องคอยตรวจสอบอยูเ่ สมอ

ด้วยเหตุน้ ีเอง แม้วา่ หน่วยงานจะกาหนดแผนไอที
ขึ้นมาแล้วว่าจะมีระบบอะไรบ้าง ผูบ้ ริ หารก็ยงั จาเป็ นที่
จะต้องเลือกว่าจะนาระบบย่อยอะไรมาใช้ก่อนระบบใด
จะใช้ลาดับถัดไป
3.4 ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั

3.5 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3.5.1 สรุ ปปั ญหา
การสรุ ปปั ญหา ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลแล้วนาข้อมูลจากเอกสารและ
จากการสัมภาษณ์มาทาการสรุ ปปั ญหา
2. กาหนดวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อพิจารณาว่า
โปรแกรมต้องทาการประมวลผลอะไรบ้าง
3. พิจารณาข้อมูลนาเข้า เพื่อให้ทราบว่าจะต้องนา
ข้อ มู ล อะไรเข้า คอมพิ ว เตอร์ ข้อ มู ล มี คุ ณ สมบัติ เ ป็ น
อย่างไร ตลอดจนถึงลักษณะและรู ปแบบของข้อมูลที่จะ
นาเข้า
4.พิ จ ารณาการประมวลผล เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า
โปรแกรมมีข้ นั ตอนการประมวลผลอย่างไรและมีเงื่ อน
ไปการประมวลผลอะไรบ้าง
5. พิจารณาข้อสนเทศนาออก เพื่อให้ทราบว่ามี
ข้อสนเทศอะไรที่จะแสดง ตลอดจนรู ปแบบและสื่ อที่จะ
ใช้ในการแสดงผล
3.5.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
เก็บรวมรวบข้อมูล รายละเอี ยด ทั้งจากเอกสาร
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นามาศึ กษาทาความเข้าใจ
แล้วมาวิเคราะห์ ความต้อ งการของระบบ ให้ต รงตาม
ความต้อ งการผู ้ใ ช้ง าน เพื่ อ ใช้ใ นการออกแบบระบบ
ต่อไป

3.5.3 การออกแบบระบบ (System Design)
การวิเคราะห์ ระบบและออกแบบด้วยเครื่ องมื อ
ของ UML (Unified Modeling Language) และ ERDiagram สาหรับฐานข้อมูล ซึ่งแสดงด้วย
1. ยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram)
2. คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)
3. ซีแควนไดอะแกรม (Sequence Diagram)
4. อีอาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram)
3.5.4 สร้างระบบ (Implementation)
พัฒ นาและออกแบบระบบรวมทั้งในส่ ว นของ
การเขียนโปรแกรม โดยโปรแกรมจะอยู่ในรู ปแบบของ
Web based application และจะทางานบนระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
3.5.5 การติ ด ตั้ง ทดสอบและแก้ไ ขโปรแกรม
(Installation and Testing)
ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่พฒั นาเสร็ จแล้วลงใน
เครื่ องเซิร์ฟเวอร์และระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต รวมถึง
ทาการทดสอบระบบ
3.5.6 การทาเอกสารประกอบโปรแกรม
การท าเอกสารประกอบโปรแกรมเป็ นงานที่
ส าคั ญ ของการพัฒ นาโปรแกรม เอกสารประกอบ
โปรแกรมช่ ว ยให้ ผู ้ใ ช้โ ปรแกรมเข้า ใจวัต ถุ ป ระสงค์
ข้อมูลที่จะต้องใช้กบั โปรแกรม ตลอดจนผลลัพธ์ที่จะได้
จากโปรแกรม การทาโปรแกรมทุกโปรแกรมจึงควรต้อง
ทาเอกสารกากับ เพื่อใช้สาหรับการอ้างอิงเมื่อจะใช้งาน
โปรแกรมและเมื่อต้องการแก้ไขปรับปรุ งโปรแกรม
3.5.7 การบารุ งรักษาโปรแกรม
เมื่ อ โปรแกรมผ่า นการตรวจสอบตามขั้น ตอน
เรี ยบร้อยแล้ว และถูกนามาให้ผใู ้ ช้ได้ใช้งาน ในช่วงแรก
ผูใ้ ช้อาจจะยังไม่คุน้ เคยก็อาจทาให้เกิดปั ญหาขึ้นมาบ้าง
ดังนั้นจึงต้องมีผคู ้ อยควบคุมดูแลและคอยตรวจสอบการ
ทางาน การบารุ งรักษาโปรแกรมจึงเป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ ขียน
โปรแกรมต้ อ งคอยเฝ้ า ดู แ ละหาข้ อ ผิ ด พลาดของ
โปรแกรมในระหว่ า งที่ ผู ้ใ ช้ ใ ช้ ง านโปรแกรม และ
ปรับปรุ งโปรแกรมเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น หรื อในการใช้
งานโปรแกรมไปนานๆ

ผู ้ใ ช้อ าจต้อ งการเปลี่ ย นแปลงการท างานของ
ระบบงานเดิ ม เพื่ อ ให้ เ หมาะกับ เหตุ ก ารณ์ นั ก เขี ย น
โปรแกรมก็ จ ะต้องคอยปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขโปรแกรมตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้ที่เปลี่ยนแปลงไปนัน่ เอง
3.6 การวิเคราะห์ ระบบ
การออกแบบระบบมี จุดมุ่ งหมายในการพัฒนา
ระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้บริ การของ
ของลูกค้า ให้เอื้อประโยชน์ต่อร้านค้ามากที่สุด
3.6.1. การวิ เ คราะห์ ร ะบบและออกแบบด้ ว ย
เครื่ องมือของ UML (Unified Modeling Language)
เป็ นการแสดงภาพรวมของการทางานว่าระบบมี ความ
เกี่ยวข้องกับบุคคล หรื อระบบอื่นอย่างไร
ในระบบมี ฟังก์ชันการทางาน สาหรั บผูใ้ ช้และ
ผูด้ ูแลระบบ จานวน Use Case ได้แก่
1. U01.Register สาหรับลงทะเบียนเป็ นสมาชิก
2. U02.Login สาหรับล็อกอินเข้าใช้ระบบ
3. U03.View member สาหรับดูขอ้ มูลสมาชิก
4. U03.1. Edit member สาหรับเพิ่ม แก้ไขข้อมูล
สมาชิก
5. U04.View Product สาหรับดูขอ้ มูลสิ นค้า
6. U04.1 Add Product สาหรับเพิม่ ข้อมูลสิ นค้า
7. U04.2 Edit Product สาหรับแก้ไขข้อมูลสิ นค้า
8. U05.View Order สาหรับดูขอ้ มูลการสั่งซื้ อ
สิ นค้า
9. U05.1 Add Order สาหรับเพิ่ม เพิ่มการสัง่ ซื้ อ
สิ นค้า
10. U05.2 Edit Order สาหรับเพิ่ม แก้ไขกา
สัง่ ซื้อสิ นค้า
11. U06.View Order detail สาหรับดูรายละเอียด
ข้อมูลใบสัง่ สิ นค้า
12. U06.1.Update Order detail สาหรับลบ แก้ไข
รายละเอียดข้อมูลใบสัง่ สิ นค้า
13. U07.View Report สาหรับดูขอ้ มูลรายงาน

4. ผลการศึกษา
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการร้านขายหนังสื อ BK
BookStore โดยมี ผ ลการด าเนิ นงานส่ วนติ ด ต่ อ กั บ
ผูใ้ ช้งาน
4.1 ผลการศึกษา
4.1.1 หน้ าจอการเข้ าสู่ ระบบ (Login)
ในการใช้งานระบบบริ หารจัดการร้านขายหนังสื อ
BK BookStore ผูใ้ ช้งานจาเป็ นต้อง Login เข้าสู่ระบบ
ก่อน ซึ่งผูใ้ ช้งานต้องทาการกรอก รหัสพนักงาน
(Username), รหัสผ่าน (Password) และกดปุ่ ม OK

ภาพ หน้าจอ Login

4.1.2 หน้ าจอ Main-Menu

ภาพ หน้าเมนูหลัก

4.1.3 หน้ าจอประเภทหนังสื อ

ภาพ หน้าจอประเภทหนังสื อ

4.1.4 หน้ าจอการเพิม่ ข้ อมูลสินค้ า
เป็ นหน้าจอสาหรับเพิ่มข้อมูล รายละเอียดของ
สิ นค้าทั้งหมด

4.1.8 หน้ าจอใบเสร็จรับเงิน

หลักจากยืนยันการขายและบันทึกการขายแล้ว
จะออกไปเสร็จรับเงินให้ลูกค้า

ภาพ หน้าจอข้อมูลสิ นค้า

ภาพ หน้าจอใบเสร็ จรับเงิน

4.1.5 หน้ าจอข้ อมูลลูกค้ า
เป็ นหน้าจอสาหรับเพิ่มข้อมูล รายละเอียดของ
ลูกค้า

4.1.9 หน้ าจอการสั่งซื้อจากตัวแทน
สามารถเพิ่มสิ นค้าที่ตอ้ งการสัง่ ซื้อได้ตาม
จานวนที่ตอ้ งการระบบจะคานวณยอดเงินจากการสัง่ ซื้อ
และออกเลขที่รายการสัง่ ซื้อ

ภาพ หน้าจอข้อมูลลูกค้า

4.1.6 หน้ าจอตัวแทนจาหน่ าย
เป็ นหน้าจอสาหรับเพิ่มข้อมูล รายละเอียดของ
ตัวแทนจาหน่าย

ภาพ หน้าจอการสั่งซื้ อจากตัวแทน

4.1.10 หน้ าจอรับสินค้ าจากการสั่งซื้อ
สามารถเลือกรับรายการสัง่ ซื้อจากตัวแทน
จาหน่าย

ภาพ หน้าจอตัวแทนจาหน่าย

4.1.7 หน้ าจอการขายสินค้ า
ยิงบาร์โค๊ดหรื อใส่รหัส ISBN ของสิ นค้า จะ
ปรากฎรายละเอียดของสิ นค้า

ภาพ หน้าจอรับสิ นค้าการสัง่ ซื้ อ

4.1.11 รายงานต่ าง ๆ ของระบบ

ภาพ หน้าจอรายงานหนังสื อแยกตามประเภท
ภาพ หน้าจอการขายสิ นค้า

4.1.12 หน้าจอการออกจากระบบ เมื่อจบการทางาน

ภาพ หน้าจอรายงานสิ นค้าคงเหลือ
ภาพ หน้าจอออกจากระบบงาน

ภาพ หน้าจอรายงานสิ นค้าถึงจุดสัง่ ซื้ อ

4.2 การวัดผล
การวัดผลการใช้งานระบบบริ หารจัดการร้าน
ขายหนังสื อ BK BookStore โดยกลุ่มผูใ้ ช้งานซึ่ งได้แก่
เจ้าของร้ าน 2 คน พนักงาน 2 คน ลู กค้า 6 คน รวม
จานวนทั้งสิ้ น 10 คน มาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ใช้ ง านระบบบริ หารจั ด การร้ า นขายหนั ง สื อ BK
BookStore แ ล ะ น า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า ท า ก า ร วั ด ผ ล
ประสิ ทธิภาพของระบบฯ
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐาน
ในด้าน เพศ และสถานะของผูต้ อบแบบสอบถาม

ภาพ หน้าจอรายงานการขาย

ภาพ หน้าจอรายงานสิ นค้าค้างรับจากการสัง่ ซื้ อ

ภาพ หน้าจอรายงานหนังสื อขายดี

จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้งานที่เข้ามา
ใช้ ง านระบบบริ หารจั ด การร้ า นขายหนั ง สื อ BK
BookStore สามารถแสดงจานวนและร้อยละของข้อมูล
ทัว่ ไปในด้านเพศ และสถานะของผูต้ อบแบบสอบถามมี
จานวนทั้งสิ้น 10 คน เป็ นเพศชาย จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40 เพศหญิ ง จานวน 6 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 60
ในด้านสถานะของผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่งเป็ นเจ้าของ
ร้าน พนักงานและ ลูกค้า ดังนี้ เจ้าของร้านจานวน 2 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 20 พนักงานจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 20 ลูกค้าจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 60

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย X และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นจาแนกเป็ นรายข้อใน
ด้านประสิ ทธิภาพของระบบบริ หารจัดการร้านขาย
หนังสื อ BK BookStore

จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้งานที่เข้ามาใช้
งานระบบบริ หารจัดการร้านขายหนังสื อ BK BookStore
ในด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบ มีค่าความพึงพอใจคิ ด
เป็ น 4.77 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 0.42 เห็นได้
ว่า ผู ้ใ ช้ง านระบบบริ ห ารจัด การร้ า นขายหนัง สื อ BK
BookStore ในด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก
5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
การจัดทาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาระบบฐานข้อมูล
สาหรั บร้ านขายหนังสื อ โดยการใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามา
ช่วยในการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน สาหรับภาษา
และโปรแกรมในการพัฒนาระบบที่ ใช้ในการออกแบบ
คือ Visual Basic 2010 ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
2008 ในการพัฒนาฐานข้อมูล รวมไปถึ งโปรแกรม
Crystal Report ใช้ในการสร้างรายงานต่างๆ เพื่อจัดทา
ระบบฐานข้อมูลสาหรับร้านขายหนังสื อ
5.1.1 ส่ วนของผูด้ ู แลระบบ (Admin) เป็ นผูใ้ ช้
ระดับ สู ง ที่ สุ ด ในระบบ มี ห น้า ที่ ใ นการจัด การข้อ มู ล
พื้ น ฐานให้ กับ ระบบ ได้แ ก่ ข้อ มู ล สิ น ค้า ข้อ มู ล สิ ท ธิ
ผู ้ใ ช้ ง านในระดั บ ต่ า ง ๆ ข้ อ มู ล การก าหนดการจั ด
หมวดหมู่สินค้า จัดการปรับปรุ งและตรวจสอบแก้ไขให้
ถูกต้อง โดยผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการระบบได้ทุกส่ วน
ของระบบผูด้ ูแลระบบต้อง Login ก่อนเข้าใช้งานระบบ

5.1.2 ส่ วนของสมาชิก (Member) เป็ นผูใ้ ช้ระดับ
สมาชิ ก ทั่ว ไป สามารถสื บ ค้น เรี ยกดู สิ น ค้า และสั่ง ซื้ อ
สิ นค้าได้ ในระบบความสามารถของสมาชิกที่ จัดการกับ
ระบบได้ ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้
2. สมาชิกสื บค้นข้อมูลสิ นค้าได้
3. สมาชิกสามารถ เพิ่ม แก้ไขการสั่งซื้อสิ นค้า
ได้
4. สมาชิกจะได้รับส่วนลดจากการซื้อสิ นค้า
5.1.3 ส่ วนของผูใ้ ช้ทวั่ ไป (User) เป็ นผูใ้ ช้ระบบ
ทัว่ ไปที่ ยงั ไม่ได้ผ่านการลงทะเบี ยนสมาชิ กของระบบ
สามารถอ่านสื บค้น เรี ยกดูขอ้ มูลสิ นค้าได้ ในระบบ
1. สมัครสมาชิกเข้าใช้งานระบบ
2. สื บค้นข้อมูลสิ นค้าได้
3. สามารถสัง่ ซื้อสิ นค้าได้
4. ไม่ได้รับส่วนลดจากการซื้อสิ นค้า
5.2 ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการร้ านขายหนังสื อ BK
BookStore ผูพ้ ฒ
ั นาระบบต้องมี ความรู ้ ค วามเข้าใจใน
กระบวนการท างานด้า นต่ า งๆของระบบ เพื่ อ ให้ ก าร
พัฒ นาระบบเป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ งและตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานจริ งจะทาให้ลูกค้ามีความมัน่ ใจต่อ
ระบบมากยิง่ ขึ้น
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