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 บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) 

เพื่อออกแบบระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
การขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 3) เพื่อประเมิณผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน
ที่มีต่อระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ     ในกา รวิ จั ยครั้ ง นี้ ไ ด้ อ าศั ย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบและพัฒนา ซึ่งภาษาที่ใช้คือภาษา C# ร่วมกับฐานข้อมูล SQL Server  เป็น
การวิจัยเชิงทดลอง โดยการพัฒนาระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นี้สามารถ
ท าการจัดการข้อมูลสินค้า และขายสินค้าได้ ซึ่งในการท างานของระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและข้อมูลมีความถูกต้อง 
สามารถขายสินค้าได้อย่างเป็นระบบ ผลการศึกษาวิจัย เร่ืองการพัฒนาระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จากผู้ใช้งานทั้งหมดจ านวน 2 คน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้งานที่มีต่อการพัฒนา
ระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทั้ง 3 ด้าน 1) ด้านการป้อนข้อมูล โดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก 2) ด้านการประมวลผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 3) ด้านการแสดงผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และกลุ่ม
ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 คน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาระบบการจัดการการขาย
หนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทั้ง 3 ด้าน 1) ด้านการป้อนข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับดี 2) ด้านการ
ประมวลผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 3) ด้านการแสดงผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก จึงสรุปผลได้ว่า จากผลการประเมินทั้ง
ของผู้ใช้งานและของผู้เชี่ยวชาญ ประเมินทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก 
ค าส าคัญ : ศูนย์หนังสือ, ระบบการจัดการการขายหนังสือ 

Abstract 
The purpose of research is as follows: 1) to design the books management system centers of Srisiri 

Book Center at Naval Education Department. 2) to develop a system to manage the sale of Srisiri Book 
Center at Naval Education Department 3) to evaluate the effect of satisfaction of expert & users 
management system, sales of books, Book Center, Srisiri Book Center at Naval Education Department. 

The research is based on computer technology to assist in the design and development. The 
language used is the language C# with SQL Server database as an experimental research. By developing a 
system to manage the sale of Srisiri Book Center at Naval Education Department. This can make data 
management products and sell the system works the efficiency and data accuracy. The seller can sell it 



systematically. Results of the study The development of management systems, sales of Srisiri Book 
Center at Naval Education Department From a total of 2 users found that the rate of satisfaction. Users 
have to develop a system to manage the sale of Srisiri Book Center at Naval Education Department in 3: 
1) input. Overall a very good level, 2) processing. Overall a very good level 3) display. Overall a very good 
level. And a group of 3 people. The results showed that satisfaction with the development of expert 
systems to manage the sale of the book centers Si Siri. Education Department of the Navy in 3: 1) input. 
Overall a good level, 2) processing. Overall a very good level 3) display. Overall a very good level. It 
concluded that the results of both users and expert evaluation of 3 sides at a very good level. 

Keywords: Book Center, Book Management System 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา  
  ศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ก่อตั้งโดย คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาในสถานที่
ราชการกรมยุทธศึกษาทหารเรอื ตั้งอยู่ที่ 106 หมู่3 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เป็นร้านขาย
หนังสือที่มีหมวดหมู่หนังสือดังนี ้หมวดต าราไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ, หมวด000-เบ็ดเตล็ด / ความรู้ทั่วไป, หมวด100 – 
ปรัชญา, หมวด300 – สังคมศาสตร์, หมวด400 – ภาษาศาสตร์, หมวด600 - วิทยาศาสตรป์ระยุกต์/ เทคโนโลยี, หมวด700 - 
ศิลปกรรม/การบันเทิง, หมวด900 - ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร ์
  ในปัจจุบนัเทคโนโลยทีี่ทันสมัย และการพัฒนาของซอฟต์แวร์ได้ช่วยอ านวยความสะดวกให้องค์กร สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีระบบ และน ามาใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ข้อได้เปรียบที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ระบบการ
ท างานที่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาสนบัสนุน ซึ่งมีความเที่ยงตรงกว่าการบริหารโดยคน และยงัสามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทาง
และแนวโน้มในเรื่องต่างๆ อยา่งชัดเจน เช่น อัตราการเติบโตของลูกค้า ความจ าเป็นที่จะต้องหาพนักงานใหม่ และการฝึกฝน
ทีมงาน 
  ระบบการบริหารจัดการของร้านขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ยังเป็นการจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ เปน็แบบสมุดบนัทึกและแฟ้มเอกสารข้อมลูการซื้อขายการขายยังเปน็การจดบนัทึกท าให้การค้นหาข้อมลูไม่สะดวกและ
ไม่รวดเร็วเท่าที่ควร การขายหนงัสือหน้าร้านยังคงใช้เคร่ืองคิดเลขในการค านวนเงิน เช็คจ านวนหนังสือและท าการจดบันทึก
ลงในสมุด ซึง่ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด เช่น ค านวนเงินผดิ ทอนเงินผิด หนังสือหมดสต๊อค ไม่มีรายงานสรุปผลของแต่ละ
เดือน และเกิดความล่าช้าในการขายหนังสือ จากปัญหาดังกลา่วผู้วิจัยจึงสนใจพฒันาระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์
หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยให้สะดวกในการซื้อขายสินคา้ ลดเวลาในการท างาน
ของพนักงานลงแก้ไข้การผิดพลาดจากการจดบันทึกด้วยมือ รวมถึงสามารถท างานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 2. 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1.2.1 เพื่อออกแบบระบบการจดัการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
  1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
  1.2.3 เพื่อประเมิณผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใชง้านที่มีต่อระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์
หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 



3. ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดท าวิจยันี้มีการศึกษาวธิีการ แนวทาง ข้อจ ากัด และท าความเข้าใจถึงเนื้อหาของงานที่เก่ียวข้องมี
ส่วนประกอบอะไรบา้ง มีขั้นตอนการด าเนนิงานอย่างไร จากนัน้จึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการ
ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อน ามาพฒันาระบบต่อไป โดยมีทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  3.1 ทฤษฏีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
   ความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบมีความส าคัญ เพราะเป็นปัจจัยในการสร้างและพฒันาระบบ
สารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบเป็นเร่ืองที่น่าสนใจ เพราะนักวิเคราะห์ระบบต้องติดต่อกับคนหลายคน ได้รู้ถึงการจัดการและ
การท างานในองค์การ ท าให้เรามีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หลายแบบมากข้ึน ผู้ที่สามารถวิเคราะห์ระบบได้ดี ควรมี
ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม มีความรู้ทางด้านธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล ซึ่งใช้เปน็ความรู้ใน
การออกแบบระบบที่มีความแตกต่างกันออกไปตาม สภาพงาน ดังนั้น หนา้ที่ของนักวิเคราะห์ กค็ือการศึกษาระบบ แล้วให้
ค าแนะน าในการปรับปรุงและพฒันาระบบนัน้จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งการท างานทัง้หมดต้องมีล าดบัขั้นตอนและการศึกษาวิธีการ
วิเคราะห์และการออกแบบระบบในแต่ละขัน้ตอน ท าให้เข้าใจการวิเคราะห์ระบบนั้นๆ ดยีิ่ง และสามารถออกแบบระบบใหม่
โดยไม่ยากเย็นนัก โดยสามารถตัดสินใจวา่ ระบบใหม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ประเภทไหน ใช้โปรแกรมอะไร ออกแบบ 
Input/Output อย่างไรเป็นตน้ 
   การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ (System Analysis and Design) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบ
สารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบ ช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึน้ด้วยก็ได้ การวิเคราะห์ระบบก็
คือ การหาความต้องการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ และ
การออกแบบก็คือ การน าเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน หรือเรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนัน้
ให้ใช้งานไดจ้ริง ตัวอย่างระบบสารสนเทศ เช่น ระบบการขาย ความต้องการของระบบก็คือ สามารถติดตามยอดขายได้เป็น
ระยะ เพื่อฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงการขายได้ทันท่วงที ตวัอย่างรายงานการขายที่กล่าวมาแล้วจะชี้ให้เห็นว่าเราสามารถ
ติดตามการขายได้อย่างไร 
  3.2 ทฤษฏีการออกแบบฐานขอ้มูล 
   ระบบฐานข้อมูล หมายถึง ระบบการรวบรวมแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยขจดัความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลออก แล้วเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อการใชง้านร่วมกันในองค์กร ภายในระบบต้องมีส่วนที่เปน็โปรแกรม
ประยุกต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงและใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล (database) และจะต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลเหล่านั้น มีการก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละคนให้แตกต่างกัน ตามแต่ความต้องการในการใช้งาน 
   ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) คือ ฐานข้อมูลที่ได้รับการใช้มากที่สุด โดยขึ้นกบัพื้นฐาน
ทางทฤษฎีที่เข้มแข็ง ด้านพีชคณิตเชิงสัมพนัธ์ ไม่มีความจ าเปน็ในการท าความเข้าใจทางทฤษฎีความสัมพันธ์ในการใช้
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แต่จ าเปน็ต้องเข้าใจแนวคิดฐานข้อมูลพืน้ฐานบางประการสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบนี้แสดง การจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบของตาราง ที่มลีักษณะเป็นสองมิติ คือ แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ซึ่งในการเชื่อมโยงกันระหวา่ง
ข้อมูลในตาราง 2 ตาราง หรือมากกว่า จะเชื่อมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ที่มีอยู่ในตารางที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกัน โดยที่แอทท
ริบิวต์จะแสดงคุณสมบตัิของรีเลชั่นตา่ง ๆ ซึ่งรีเลชัน่ตา่ง ๆ ได้ผ่านกระบวนการท ารีเลชัน่ให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalized) ใน
ระหว่าง การออกแบบเพื่อละความซ้ าซ้อน เพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 



3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นางสาวกนกรดา นิ่มละมูล พฒันาระบบบริหารจัดการร้านหนงัสือ BK BookStore เพื่อเพิ่มช่องทางของการ
ให้บริการซื้อขายสินค้าระหว่างลูกค้าและทางร้าน โดยลูกค้าสามารถเข้ามาค้นหาสนิค้าที่ ต้องการผ่านระบบของทางร้านทีไ่ด้
ออกแบบและพัฒนาขึ้น หากลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินคา้เล่มใดก็สามารถท าได้โดยท าการสั่งซื้อผ่านระบบดังกลา่ว นอกจากนี้
ระบบที่พฒันาขึ้นยงัอ านวยความสะดวกให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้แก่ข้อมูลสมาชิก รายการสินคา้ หมวดหมู่
สินค้า ใบสั่งซื้อสนิค้า รายงาน การสรุปผลรายการสนิค้า รายงานรายได้ตามวัน เดือน ปี  
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จัด ก า ร ร้ าน ข า ย ห นัง สื อ BK BookStore ได้อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
ออกแบบและพัฒนา ซึ่งภาษาทีใ่ช้คือ ASP ร่วมกับฐานขอ้มูล SQL Server รวมไปถึงโปรแกรม Crystal Report ใช้ในการ
สร้างรายงานต่างๆ ผลการด าเนนิงานพบวา่ระบบบริหารจัดการร้าน ขายหนังสือ BK BookStore ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งาน
ได้จริง สามารถซื้อขายสินคา้ไดผ้่านระบบของร้านขายหนงัสือ  
 วนิดา บุญภิรักษ์ ได้พฒันาเร่ือง ระบบบริหารจัดการคลังสนิค้าส าหรับร้านกาแฟซูซูกิคอฟฟี เฮาส์ วัตถุประสงค์จัดท า
ขึ้นเพื่อธุรกิจร้านกาแฟมีอัตราเติบโตรวดเร็วอย่างเห็นไดช้ัด สบืเนื่องมาจาก กระแสความนยิมการดื่มกาแฟของคนไทยเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลง โดยหันมานิยมกาแฟสดคั่วบด แทนการ ดื่มกาแฟส าเร็จรูปเช่นเดิม การแข่งขันในธุรกิจนี้จึงทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งยังมีธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุน ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นต้องสร้างมาตรฐานให้กับสินค้า 
และบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคไดด้ียิ่งขึ้น อีกทั้งยังต้องหาวิธีการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ เกิดข้อ
ได้เปรียบทางการค้าต่อผู้ค้ารายอื่น ด้วยเหตุนี้จึงได้พฒันาระบบบริหารจัดการคลังสนิค้าส าหรับ ร้านกาแฟซูซูกิคอฟฟี เฮาส์ขึน้ 
การพัฒนาระบบคร้ังนี้ใช้เคร่ืองมือ ASP ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน และ Microsoft SQL Server 2000 เป็นเครื่องมือใน
การบริหารสินค้าคงคลัง การตรวจสอบสนิค้า คงเหลือการเบิก-จ่ายสนิค้าและอุปกรณ์ภายในสาขา การสั่งซื้อวัตถุดิบ การ
ตรวจสอบสถานการณ์สั่งซื้อ วัตถุดิบผ่านทางส านักงานใหญ่ รวมถึงการบันทึกรายการขายแต่ละวนั เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูล
เดียวกัน และสามารถประมวลขอ้มูลดังกล่าว เพื่อจัดท าเป็นรายงานที่เป็นประโยชน์ ผลการศึกษาพบว่าท าให้ ผู้ประกอบการ 
สามารถบริหารจัดการคลงัสนิค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระการท างานดา้นเอกสาร ลดความซ้ าซ้อนในการจัดการข้อมูล 
สามารถใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อองค์กร และเกิดข้อได้เปรียบทางการค้าได้ในที่สุด แนวโน้มในอนาคตอาจ
เพิ่มให้ระบบเป็นศูนย์กลางในการ ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ให้สามารถสื่อสารได้ทั้งที่เป็นด้านการถ่ายทอด
นโยบายจากผู้บริหารเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร เป็นเวทีให้พนกังานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเป็น 
แหล่งข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ตา่ง ๆ ที่มลีักษณะเปน็ Content Management System :CMS เว็บไซต์และ
จัดเก็บอยูในระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
 4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 4.1 การด าเนินการวิจัย การด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้จดัท าได้ด าเนินงานโดยใช้ SDLC ตามขั้นตอนการออกแบบ
และพัฒนาระบบดงัต่อไปนี ้
   ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) 
   ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 
   ระยะที่ 3 การออกแบบ (Design Phase) 
   ระยะที่ 4 การทดสอบหรือน าไปใช้ (Implementation Phase) 
   ระยะที่ 5 การบ ารุงรักษา (Maintenance Phase) 



 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
   1. เก็บข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ นาวาตรี ไพรบูรณ์ หัวหน้าพัฒนาโปรแกรมของศูนย์หนังสือศรีศิริ 

และพนักงานการศึกษางานวิจัยต่างๆ จ านวน 2 คน 
   2. เมื่อได้ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
   3. พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล ศูนย์หนังสือศรีศิริ 
   4. ตรวจสอบระบบจัดการฐานข้อมูล ศูนย์หนังสือศรีศิริโดยผู้เชีย่วชาญ 
   5. แก้ไขระบบจัดการฐานข้อมูล ศูนย์หนังสือศรีศิริตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ                  
   6. ทดสอบระบบจัดการฐานข้อมูล ศูนย์หนังสือศรีศิริกับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ใช้งาน 

5. ผลการด าเนินงาน 

 5.1 การใช้งานระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
มีดังต่อไปนี ้ดังภาพที่ 5.1 

  1) หน้า Main เข้าใช้งานโปรแกรมขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ 

 

ภาพที่ 5.1 แสดงหน้า Main ของ โปรแกรมขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ 

  2) หน้าแสดงข้อมูลหนังสือ ของ ศูนย์หนังสือศรีศิริ ดังภาพที่ 5.2 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5.2 แสดงหน้าจอข้อมูลหนังสือ 



  3) หน้าการซื้อสินค้า หน้านี้จะแสดง วันที่ซื่อสินค้า  เลขที่บิล ประเภท หนังสือ ชื่อส านักพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง ชื่อ
สินค้า ราคา จ านวน ดังภาพที่ 5.3 

- หากต้องการเพิ่มรายการเข้า 1 คลิ๊กที่ปุ่ม > “เพิ่มรายการ”,- หากต้องการบันทึกรายการ คลิก๊ที่ปุ่ม > “บันทึกรายการ”   

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5.3 แสดงหน้าการซื้อสนิค้า 

 

  4) หน้าการขายสนิค้า หน้านี้จะแสดง วันที่ซื่อสนิค้า เลขที่บิล ชือ่สินค้า ราคา จ านวน ดงัภาพที ่5.4 

 

ภาพที่ 5.4 แสดงหน้าการขาย 

 

 

 



6. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ผู้ศึกษา
ท าการศึกษาวิเคราะห์รวบรวมความต้องการของบุคลากรศูนยห์นังสือศรีศิริ โดยได้สอบถามทางบุคลากร ถึงรูปแบบระบบการ
ขายที่ต้องการ หลังจากได้พัฒนาระบบขึ้นมาแล้วไดท้ าการทดสอบระบบพบว่า ความสะดวกรวดเร็ว ความถูกต้องของข้อมูล 
โดยการสืบคน้ข้อมูลบนัทึกข้อมูล แก้ไข ลบ และตรวจสอบข้อมลู รวมทั้งการปรับปรุงเปลีย่นแปลงตามค าแนะน าจากบุคลากร
ของศูนย์หนังสือศรีศิริ ทดสอบระบบ และประเมินผลความพึงพอใจในระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบพบว่า เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ และระบบท าให้เกิดความสะดวกใน
การจัดเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ท าให้การท างานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนีผู้้วิจัยสามารถ
อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งานในด้านต่างๆ ได้ดังนี ้
 6.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานทีม่ีต่อระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พบว่า ผู้ใช้งานทัง้หมดจ านวน 2 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเปน็เพศชาย จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 มีอายุ 31 -40 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 , อายุ 41-40 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

 6.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธ
ศึกษาทหารเรือ 
         1) ด้านการใชง้านการป้อนข้อมูล พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจัดการการขายหนังสือของ
ศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้านการใช้งานการป้อนข้อมูล อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 นั่นก็
คือ เมนูหลักเลือกใช้งานเข้าใจงา่ย 
         2) ด้านการใชง้านด้านการประมวลผล พบวา่ความพงึพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจัดการการขายหนังสือ
ของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้านการใช้งานด้านการประมวลผล อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 นั่นก็คือ ค้นหาข้อมูลตรงความต้องการ  
         3) ด้านการใชง้านด้านแสดงผล พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์
หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้านการใช้งานด้านการแสดงผล อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเท่ากับ 3.22นั่นก็คือ การวาง
รูปแบบความรู้ให้เหมาะสม  
 6.1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทัง้หมดจ านวน 3 คน พบวา่ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 2 คน คิดเปน็ร้อยละ 
66.70 และต าแหน่งเจ้าของกิจการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 ในจ านวนนี้เปน็ผู้มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 80.00, และ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนเพศของผู้เชี่ยวชาญ คิดเปน็ ร้อยละ 100 พบว่าเป็นชาย จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 เป็นหญิง จ านวน 2 คน คิดเปน็ร้อยละ 66.30 
 6.1.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ 

 1) ด้านการใชง้านการป้อนข้อมลู พบวา่ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มตี่อระบบการจัดการการขายหนังสือ
ของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้านการใช้งานการป้อนข้อมูล อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 



นั่นก็คือ ตัวอักษรการพิมพ์เห็นชัดเจนและเมนูเลือกใช้งานเข้าใจง่าย 
  2) ด้านการใชง้านด้านการประมวลผล พบว่าความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบการจัดการการขาย
หนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้านการใช้งานด้านการประมวลผล อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
3.93  นั่นก็คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและค้นหาข้อมูลตรงตามความต้องการ 
  3) ด้านการใชง้านด้านการแสดงผล พบวา่ความพึงพอใจของผู้เชีย่วชาญที่มีต่อระบบการจัดการการขาย
หนังสือของศูนย์หนังสือศรีศิริ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้านการใช้งานด้านการแสดงผล อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 นั่นก็คือ รูปแบบมคีวามน่าสนใจและการวางรูแปบบความรูไ้ด้เหมาะสม 
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