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บทคัดย่อ 

 

ปัจจุบนั เทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทและเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของมนุษย ์

เม่ือเขา้สู่ยุคดิจิทลัท าให้ส่ือต่างๆ สามารถถูกคดัลอกไดง่้าย ท าให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ร้านเช่า

ภาพยนตร์ก็เป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีถูกผลกระทบ จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ 

และขยายช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ 

 งานคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ในการเสนอแนวทางการพฒันาระบบศูนยก์ลางร้านเช่า

ภาพยนตร์ ซ่ึงก็คือเวบ็ไซตส์ าหรับแสดงผลขอ้มูลสินคา้และสถานะของสินคา้ผา่นทางหนา้เวบ็ไซต ์

เพื่อความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลของสินคา้ของสมาชิก เพื่อท าการเช่าสินคา้ ซ่ึงทางเวบ็ไซตจ์ะ

จดัส่งขอ้มูลคิวออนไลน์ไปยงัระบบหนา้ร้านท่ีลูกคา้เป็นสมาชิกเพื่อท่ีทางร้านจะไดค้น้หาสินคา้และ

จดัส่งไปใหลู้กคา้ เพื่อเป็นการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ (CRM) และเป็นการขยายช่องทางการ

ด าเนินธุรกิจเพิ่มข้ึนอีกช่องทางหน่ึง 

วธีิการด าเนินงานดา้นคน้ควา้อิสระเร่ิมตน้จากการศึกษาปัญหาท่ีมีอยูใ่นองคก์รดงัท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้แลว้ ซ่ึงองคก์รจะเป็นศูนยก์ลางในการบริหารจดัการร้านเช่าภาพยนตร์ท่ีมีอยูห่ลายสาขาทัว่

ประเทศ โดยปัจจุบนัองค์กรมีระบบการท าโปรโมชัน่ต่างๆ และ ระบบการให้คะแนนสะสมลูกคา้ 

เพื่อรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยูแ่ลว้ แต่ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการก็ยงัน้อยลงอยา่งต่อเน่ือง จึงมีความ

จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อรักษาลูกคา้เดิม และเพิ่มลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ เขา้มา 
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จากการท าให้เกิดผลระบบเช่าภาพยนตร์ออน์ไลน์ได้ท างานตามรูปแบบท่ีได้ออกแบบ 

ระบบดาตา้เซ็นเตอร์, ระบบจองภาพยนตร์ออนไลน์, ระบบขายหนา้ร้าน (Point of Sale) และ ระบบ

หลงัร้าน (Back Office) ไดท้  างานร่วมกนัอย่างดี ตลอดจนการน า ISO 29110 มาใช้ ท าให้การ

ควบคุมโครงการและการเปล่ียนแปลงความต้องการสามารถท าไดง่้ายข้ึนและง่ายต่อการจดัการมาก

ข้ึน 
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ABSTRACT 

 

Currently, technology has played a role and changed the behavior of human consumption. 

Upon entering the digital era, the media can be easily copied; thus creating an impact on business. 

Business stores providing service in renting movies that have been affected by this event need to 

maintain good relations with their customers and expand new business channels. 

This Independent Study aims to propose an outline on the implementation of a central 

system for the movie rental site. It is the website that shows the product and stock information 

through its webpage. It is for providing convenience to members in search for a product for rent. 

The website will send online query information to the Front Office system which the customer is a 

member in order that the store can search for the product and deliver to the customer. The idea is 

to maintain good relationship with customers (CRM: Customer Relationship Management) and 

expand another distribution and business channels. 

This Independetn Study will be conducted on the problems that exist in the organizations 

that are mentioned above. The organization is center for the movie rental business with many 

branches all over the country. Currently, the organization has made the promotion campaign and 

customer reward system to maintain relationships with the current customers. Nevertheless, the 

customers gradually and continuously the service use. It is necessary to find a new approach to 

maintain the current customers and increase new customers. 
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Based on the implementation of online movie rental system, the system works according 

to the design pattern. The Data Center, Online Movie Booking, POS (Point of Sale) and Back 

Office systems have worked together very well. ISO 29110 is used to control the project, and the 

requirement change is easily doable and manageable. 


