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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในโลกปั จจุบนั ธุรกิจร้านขายหนังสือ นับเป็ นธุรกิจในฝันของใครหลายคน ซึ่งส่วนใหญ่ภาพใน
จินตนาการก็คือ การเป็ นเจ้าของธุรกิจร้านขายหนังสื อ ซึ่ งจะเป็ นร้านที่มีหนังสื อ หลากหลายเต็มไป
ด้วยผูค้ นที่มีความสนใจและรักการอ่านหนังสื อ บรรยากาศอบอวลไปด้วยสังคมของหนอนหนังสื อ
วันๆ ได้เพลินเพลินกับการอ่านหนังสือที่ตวั เองชื่นชอบ ทาให้เหมือนกับตนเองได้เข้าไปสู่โลกอีกโลก
หนึ่ งที่มีเนื้ อหาสาระ ความรู ้ต่างๆ มากมาย ให้ผอู ้ ่านได้ศึกษาอย่างไม่รู้จบ ซึ่ งหนังสื อในปั จจุบนั นี้ มี
มากมายหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นหนังสือทางด้านวิชาการ หนังสือธรรมะ นิ ทาน นวนิ ยาย และอื่นๆ
ก็มีให้ผอู ้ ่านเลือกอย่างมากมาย ซึ่งสามารถจาแนกกลุ่มผูอ้ ่านเป็ นกลุ่มต่างๆ ได้อีกมาก เช่น กลุ่มวัยเด็ก
จะอ่านหนังสื อประเภทตาราเรี ยนตามหลักสู ตรค่อนข้างมาก เนื่ องจากยังอยูใ่ นวัยของการศึกษาภาค
บังคับ กลุ่มวัยรุ่ นมักจะอ่านหนังสื อจาพวกนวนิ ยาย การ์ตูน หนังสื ออ่านเล่น และตาราหรื อหนังสื อ
เกี่ ยวกับความรู ้ ส่ ว นกลุ่ มคนวัยท างานหรื อ ผูใ้ หญ่มักจะชอบอ่ านหนังสื อ พิม พ์หรื อ นิ ตยสาร ทาง
รัฐบาลได้มีการส่งเสริ มให้คนไทยอ่านหนังสือ โดยการกาหนดราคาหนังสือให้มีราคาถูกลง การสร้าง
ห้องสมุดประชาชนประจาชุมชน ซึ่ งถือว่าเป็ นการสร้างโอกาสในการอ่านหนังสื อให้กับประชาชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส ซึ่งจะต้องมีการเลือกหนังสือที่เหมาะกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งกลยุทธ์ที่ทา
ให้ประชาชนสนใจอ่ านหนังสื อ และมีการสนับสนุ นให้พ่อแม่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน จากความ
ต้องการของผูอ้ ่านที่มีมากขึ้น จึงทาให้เกิดร้านขายหนังสือต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นร้านขายหนังสื อ
ข้างทาง ศูนย์หนังสื อตามห้างสรรพสิ นค้า โรงเรี ยน หรื อตามมหาวิทยาลัย ทาให้ผอู ้ ่านเลือกซื้ อเลือก
หาหนัง สื อ ต่ า งๆ ที่ ต ้อ งการได้อ ย่า งสะดวกสบาย อี กทั้ง ปั จ จุ บ ัน ยังมี ช่ อ งทางการสั่ง ซื้ อ หนัง สื อ
ออนไลน์ ซึ่งทาให้ผอู ้ ่านได้รับความสะดวกสบายยิง่ ขึ้น
ร้านขายหนังสื อ Smile Book Center เป็ นร้านที่อยูใ่ นชุมชนไม่ใหญ่มากหนัก มีการจดบันทึก
รายการต่างๆ ลงในสมุดประจาร้าน ไม่ว่าจะเป็ นการข้อมูลของสานักพิมพ์ ข้อมูลหนังสื อภายในร้าน
การสัง่ ซื้อหนังสือ การขายหนังสื อ เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ ตามมา เพราะ
หนังสือนั้นมีขอ้ มูลต่างๆ มากมาย อาทิ ข้อมูลชื่อหนังสื อ ราคาขาย ราคาทุน ชื่อผูแ้ ต่ง สานักพิมพ์ จึง
เป็ นเรื่ องยากที่จะจดบันทึกไว้ได้ครบถ้วน เพราะข้อ มู ลหนังสื อ ที่มีมากมายจึงมักเกิ ดปั ญหาความ
ผิดพลาดของข้อมูล บางทีอาจเกิดปั ญหาราคาการสั่งชื้อ ไม่ เท่าเดิ ม เนื่ องจากไม่ มีการบันทึกไว้เป็ น
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ระบบระเบียบ อาจมีขอ้ ผิดพลาดด้านการสัง่ ซื้อบ้าง บางครั้งขายหนังสือจนหมดก็อาจจะไม่ทราบ หรื อ
เกิดปั ญหาในการค้นหาข้อมูลไม่ได้ ข้อมูลเกิดการสูญหาย หรื อการค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการเป็ นไปอย่าง
ล่าช้า เช่ น ข้อ มูลสานักพิมพ์ที่จดั เก็บไว้ หากข้อมู ลไม่ครบถ้วนก็ไ ม่ทราบว่าจะสัง่ ซื้ อ ครั้งต่อไปได้
อย่างไร จึ งท าให้เกิ ดปั ญหาความผิด พลาดหนังสื อ ไม่ พ อขาย ทาให้ไ ม่ สามารถตอบสนองความ
ต้อ งการของลู กค้า ทาให้เสี ยโอกาสในการขาย ด้วยเหตุที่กล่ าวมานี้ จึงทาให้ระบบการจดบันทึก มี
ความผิดพลาดมากและเกิดผลเสียตามมามากมาย หนังสืออาจจะขายไปในราคาที่ต่ากว่าซื้ อมา และใน
การสั่งซื้ อนั้น อาจทาให้ไม่ทราบว่าจะต้อ งสั่งซื้ อ ที่ไหนและราคาในการสั่งซื้ อ ที่เคยซื้ อ มาเป็ นราคา
เท่าไร อาจทาให้เกิดการสั่งซื้ อที่ราคาสู งกว่าที่เคยสัง่ ซื้ อมา ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้มีการระดม
ความคิ ดและมี ความคิด เห็ น ตรงกันว่า จะพัฒ นาระบบบริ ห ารงานร้า นขายหนัง สื อ ให้มี ความเป็ น
ระเบียบแบบแผน ง่ายต่อการใช้งานมากกว่าที่เคยใช้อยู่ เพราะการที่จดั ทาโปรแกรมนี้ จะมีการบันทึก
ข้อมูลลงไปในฐานข้อมูล ทาให้มีการเก็บข้อมูลที่เป็ นระเบียบมากกว่าเดิมและง่ายต่อการดึงข้อมูลมา
ใช้ทาให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดด้วยการจัดข้อมูลให้เป็ นระบบมากกกว่าเดิมจึงจะส่ งผลให้เกิดความ
เสียหายน้อยมากถึงไม่มีความเสียหายเลยทาให้ร้านมีความเจริ ญก้าวหน้าทาให้มีความเป็ นระบบง่ายต่อ
ผูใ้ ช้งานและง่ายต่อการค้นหาข้อ มู ล ของหนังสื อ มีการจัดการข้อ มู ลให้อ ยู่อ ย่างเป็ นระบบและเป็ น
หมวดหมู่จึงทาให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลต่างๆหากเจ้าของกิจการต้องการข้อมูลนั้นๆ นอกจากนี้ ยงั มี
การออกรายงานให้เจ้าของกิจการทราบมีการออกรายงานยอดขายสู งสุ ด รายงานการสั่งซื้ อ รายงาน
การขาย ซึ่งรายงานเหล่านี้จะทาให้เจ้าของกิจการทราบถึงข้อมูลต่างๆ ของกิจการ ทราบความก้าวหน้า
ของกิ จการเป็ นอย่างดี และทาให้ระบบเกิ ดความผิดพลาดน้อ ยมาก การจัดเก็บ ข้อ มู ล ลงในระบบ
ฐานข้อ มู ล นี้ จะท าให้ขอ้ มู ล ผิดพลาดน้อ ยมาก และมี ความปลอดภัยมากสาหรับความเสี่ ยงในการ
สูญหายของข้อมูลเพราะระบบเดิมมีความเสี่ ยงสู งมากในการสู ญหายระบบใหม่ที่พฒั นาขึ้นมาใหม่น้ ี
จะช่วยลดความสูญหายของข้อมูลเป็ นอย่างดี
ด้วยเหตุน้ ี และประการทั้งหมดที่กล่าวมานั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าจะทา
การพัฒนาระบบร้านขายหนังสื อ Smile Book Center เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นให้มีความผิดพลาด
น้อยที่สุดถึงขั้นไม่พบข้อผิดพลาดเลย ดังนั้นจึงได้ทาการติดตั้ง และพัฒนาโปรแกรมให้กบั ทางร้าน
Smile Book Center ทาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีขอ้ ผิดพลาดน้อยที่สุดทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลที่
ได้ทาการพัฒนาติดตั้งนั้นสามารถมี ความยืดหยุ่นได้ตามกาลเวลาสามารถนามาพัฒนาต่อ ได้หาก
กาลเวลาเปลี่ยนไประบบมีการพัฒนามากกว่าเดิมก็สามารถปรับเปลี่ยนระบบเดิมให้มีการพัฒนามาก
ยิง่ ขึ้นได้
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วัตถุประสงค์
1.
2.

เพือ่ จัดเก็บข้อมูลของทางร้านอย่างเป็ นระบบ
เพือ่ ประหยัดเวลาในการสืบค้นข้อมูลของระบบ

กลุ่มเป้ าหมาย
1.
2.

พนักงานประจาร้าน
เจ้าของกิจการ

ขอบเขต
1.

คุณสมบัติของระบบบริ หารงานร้านขายหนังสือ มีคุณสมบัติดงั นี้
1.1 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน สามารถเพิม่ แก้ไข และค้นหาข้อมูลได้
1.1.1 ข้อมูลพนักงาน
1.1.2 ข้อมูลสานักพิมพ์
1.1.3 ข้อมูลผูแ้ ต่ง
1.1.4 ข้อมูลหนังสือ
1.1.5 ข้อมูลประเภทหนังสือ
1.2 การสัง่ ซื้อหนังสือจากสานักพิมพ์
1.2.1 เลือกข้อมูลสานักพิมพ์
1.2.2 ตรวจสอบรายการหนังสือคงเหลือ
1.2.3 ทารายการสัง่ ซื้อหนังสือ
1.2.4 บันทึกรายการสัง่ ซื้อหนังสือ
1.2.5 พิมพ์ใบสัง่ ซื้อหนังสือ
1.3 การรับสินค้า
1.3.1 ตรวจสอบใบสัง่ ซื้อหนังสือ
1.3.2 รับรายการหนังสือเข้าร้าน
1.3.3 ชาระเงินค่าหนังสือ
1.3.4 บันทึกการรับหนังสือ
1.3.5 ปรับเพิม่ จานวนหนังสือ
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2.

1.4 การขายสินค้า
1.4.1 รับข้อมูลหนังสือจากลูกค้า
1.4.2 ตรวจสอบจานวนหนังสือคงเหลือ
1.4.3 คานวณเงินค่าหนังสือ
1.4.4 รับชาระเงินจากลูกค้า
1.4.5 บันทึกรายการขาย
1.4.6 ปรับลดจานวนหนังสือ
1.4.7 พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน
1.5 ออกรายงานระบบ
1.5.1 รายงานสรุ ปหนังสือคงเหลือ
1.5.2 รายงานสรุ ปการสัง่ ซื้อหนังสือ
1.5.3 รายงานสรุ ปการขายหนังสือ
1.5.4 รายงานสรุ ปหนังสือขายดี
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 CPU Intel Core i3-330M (2.13 GHz, L3 Cache)
2.1.2 Hard Disk 320 GB.
2.1.3 RAM 2 GB.
2.1.4 DVD-RW Drive
2.1.5 Printer
2.2 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Core i3-2310M 2.10 GHz.
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่า 500 MB.
2.2.3 RAM 2 GB. หรื อมากกว่า
2.2.4 DVD-ROM Drive
2.2.5 Printer
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3.

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 8.1
3.1.2 Microsoft Visual Studio 2010
3.1.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.1.4 Microsoft Office Word 2010
3.1.5 Microsoft Office Visio 2010
3.2 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Window 8.1 หรื อสูงกว่า
3.2.2 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.2.3 SAP Crystal Reports for Visual Studio 2010
3.2.4 โปรแกรมระบบบริ หารงานร้านขายหนังสือ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ในการจัดทาระบบบริ หารงานร้านขายหนังสือ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ระดมความคิด และรวบรวม
แผนการดาเนินงานงานไว้ดงั ต่อไปนี้
1. ขั้นตอนในการสารวจข้อมูล โดยการสารวจจากความต้องการของผูท้ ี่เป็ นเจ้าของกิจการ
ว่าระบบเดิมมีปัญหาอย่างไรบ้าง
2. รวบรวมปั ญหาที่เกิดขึ้นในระบบเดิมมาวิเคราะห์ และวางแผนออกแบบการพัฒนาระบบ
ให้ดียงิ่ ขึ้น
3. วิเคราะห์ถึ ง ปั ญหาที่เ กิ ดขึ้ นว่าสามารถแก้ไ ขในด้า นใดได้บา้ งเท่า ที่ผูจ้ ัดทาระบบจะ
สามารถทาได้
4. ออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้จริ ง
5. นาระบบที่อ อกแบบมาพัฒนาเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และพบ
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
6. ทดสอบระบบฐานข้อมูล และการพัฒนาโปรแกรมว่าเกิดความผิดพลาดหรื อไม่ และใช้
งานได้ตรงตามความต้องการหรื อไม่
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7.
8.
9.

หากท าการทดสอบเรี ย บร้ อ ยแล้ว และโปรแกรมสามารถใช้งานได้เป็ นอย่างดี ไ ม่ มี
ข้อผิดพลาดใดใดเกิดขึ้นก็ถือว่าประสบความสาเร็จ
จัดทารู ปเล่ม คู่มือ เพื่อให้การใช้งานมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และทาให้ผูใ้ ช้เกิ ดความรู ้
ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมมากยิง่ ขึ้น
นาโครงการที่เสร็ จสมบรู ณ์ไ ปอธิ บายขั้นตอนในการใช้งานอย่างละเอี ยด และบอก
ขั้น ตอนในการท างานของแต่ ล ะเมนู ใ ห้ล ะเอี ย ดเพื่อ ให้ก ารใช้ง านของโปรแกรมมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.

ช่วยให้เอกสารมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่เอกสารจะสูญหาย
ช่วยลดความซ้ าซ้อนของเอกสารเพราะจัดเอกสารเป็ นหมวดหมู่
ช่วยลดความผิดพลาดในการดาเนินงานของพนักงาน
เพือ่ ความรวดเร็วและแม่นยาในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่ตอ้ งการ
ช่วยให้สามารถทางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

