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1.1 ความส าคัญและทีม่าของโครงการ 

สินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ และเทคโนโลยีด้านเพลงท่ีปรับตวัอย่างรวดเร็ว จึงเหลือร้านเช่า-

จ าหน่ายวซีีดีและดีวดีีรายหลกัเพียงไม่ก่ีแบรนด์ในตลาดท่ียงัปรับตวัสู้ต่ออีก ทั้งการเกิดข้ึนมาของ"

นิวมีเดีย"ท่ีมีบริการหลากหลาย ถือเป็นสัญญาณร้ายของตลาดแผน่ดีวีดี เช่น ทรู วิชัน่  ถือเป็นเจา้

ตลาดท่ีมีลูกคา้มากท่ีสุด  มีจ  านวนสมาชิกมากกวา่  6.5 แสนราย ดว้ยแพก็เก็จบริการท่ีแตกต่างกนั

ไป ทั้งจ  านวนช่องรายการ และ ราคาค่าสมาชิกรายเดือนในแต่ละแพก็เก็จ มีรายการหลากหลายทั้ง

หนงั เพลง สารคดี กีฬา ข่าวสาร และรายการอ่ืน ๆข้ึนกบัแพ็กเก็จนั้นๆ ท าให้เกิดผลกระทบต่อ

ธุรกิจร้านเช่าภาพยนตร์ [1], [2]. 

จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ และ ขยายช่องทางใหม่ๆวิธีการ

ด าเนินงานดา้นคน้ควา้อิสระเร่ิมตน้จากการศึกษาปัญหาท่ีมีอยูใ่นองคก์รดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ซ่ึง

องค์กรจะเป็นศูนยก์ลางในการบริหารจดัการร้านเช่าภาพยนตร์ท่ีมีอยู่หลายสาขาทัว่ประเทศ โดย

ปัจจุบนัองค์กรมีระบบการท าโปรโมชั่นต่างๆ และ ระบบการให้คะแนนสะสม ลูกคา้ เพื่อรักษา

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยู่แลว้ แต่ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการก็ยงัน้อยลงอย่างต่อเน่ือง จึงมีความจ าเป็น

อยา่งยิง่ท่ีตอ้งหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อรักษาลูกคา้เดิม และ เพิ่มลูกคา้กลุ่มใหม่ๆเขา้มา  

งานคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการเสนอแนวทางการประยุกตพ์ฒันาระบบศูนยก์ลาง

ร้านเช่าภาพยนตร์ ซ่ึงก็คือ เวบ็ไซต ์ส าหรับแสดงผลขอ้มูลสินคา้และสถานะของสินคา้ผา่นทางหนา้

เวบ็ไซต์ เพื่อความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลของสินคา้ของสมาชิก เพื่อท าการเช่าสินคา้ ซ่ึงทาง

เว็บไซต์ จะจดัส่งขอ้มูลคิวออนไลน์ไปยงัระบบหน้าร้านท่ีลูกคา้เป็นสมาชิกเพื่อท่ีทางร้านจะได้

คน้หาสินคา้และจดัส่งไปให้ลูกคา้ เพื่อเป็นการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  (CRM) และเป็น

การขยายช่องทางการด าเนินธุรกิจเพิ่มข้ึนอีกช่องทางหน่ึง   
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ภาพ 1-1 Business Process 
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การท างานเร่ิมตน้เม่ือลูกคา้ล็อกอินเขา้มาใชง้านเวบ็ไซตเ์ช่าภาพยนตร์ออนไลน์โดยท่ีลูกคา้

สามารถท่ีจะคน้หาภาพยนตร์ตามนักแสดงน า , ภาพยนตร์ท่ีมีก าหนดเช่า 1 คืน 3 คืน 7 คืน หรือ 

ภาพยนตร์ท่ีติด 20 อนัดบั ในการเช่าสูงสุด โดยท่ีลูกคา้สามารถท่ีจะดูภาพยนตร์ตวัอย่างก่อนท่ีจะ

จองภาพยนตร์ได ้เม่ือลูกคา้จองภาพยนตร์ขอ้มูลการจองจะส่งต่อไปยงัระบบขายหนา้ร้าน (Point of 

sale) ซ่ึงท่ีหนา้ร้านจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะกระทบต่อสตอ็กสินคา้ดงัน้ี  

1. การปรับปรุงสินคา้ (Adjust In และAdjust out) ขบวนการน้ีเกิดข้ึนเม่ือสินคา้ท่ีหนา้ร้าน

ไม่ตรงกบัในระบบ พนกังานท่ีร้านตอ้งท าการปรับปรุงสินคา้ให้ตรงกบัในระบบโดยระบุเหตุผลท่ี

ปรับปรุงในแต่ละคร้ังดว้ย 

2. การตรวจนบัสินคา้ เกิดข้ึนเม่ือผูต้รวจสอบไดท้ าการเขา้มาตรวจนับสินคา้ภายในร้าน

ตามก าหนดทุกๆ 3 เดือน เพื่อป้องกันการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในร้าน และ เป็นการท าให้

พนกังานท่ีร้านกระตือรือร้นท่ีจะตามสินคา้เช่าจากลูกคา้ เม่ือเกิดก าหนดเวลาการเช่าไปนานแล้ว

ดว้ย 

3. การเช่าสินคา้ และ การยกเลิก  

4. การรับสินคา้จากทางสาขา เพิ่มเติม 

ซ่ึงเหตุการณ์ทั้ง 4 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน จะท าให้เกิดขอ้มูลสต็อกสินคา้ข้ึนแลว้ถูกน าไปสรุป

แยกเป็นสินคา้เช่าได ้1 คืน , 3 คืน และ 7 คืน ท่ีระบบดาตา้เซ็นเตอร์ท่ีส านกังานใหญ่ 

หลงัจากท่ีพนกังานท่ีร้านไดรั้บขอ้มูลการจองสินคา้แลว้จะเขา้ไปท าการจดัจองคิวเน่ืองจาก

ท่ีร้านอาจมีเคร่ืองระบบขายหนา้ร้านหลายเคร่ืองเพื่อใหก้ารท างานไม่ซ ้ าซ้อนกบัระบบขายหนา้ร้าน

อีกเคร่ืองหน่ึง เม่ือพนกังานคน้หาสินคา้ท่ีร้านไดแ้ลว้ จึงเขา้ไปเปล่ียนสถานะคิว เป็นให้บริการคิว 

แลว้จึงท าการพิมพใ์บควบคุมการส่งสินคา้ให้แมสเซ็นเจอร์ไปส่งสินคา้พร้อมสลิปให้ลูกคา้ต่อไป 

เป็นการจบกระบวนการท างาน 

ลูกคา้ท่ีเขา้ใช้งานเวบ็ไซต์ไดต้อ้งเป็นลูกคา้ท่ีเคยไปสมคัรใช้งานท่ีสาขาของร้านแลว้และ

การเช่าออนไลน์ไม่สามารถเช่าสินคา้หรือคืนขา้มสาขาได ้การส่งคืนสินคา้ลูกคา้ตอ้งมาส่งสินคา้คืน

ท่ีสาขา 
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พนกังานท่ีสาขาจะท าการพิมพใ์บควบคุมการส่งสินคา้ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดเช่น 11: 00 น,  

15:00 น. และ 19:00 น. เป็นตน้ 
 

Customer

Or

Admin

From

- Login

- Change Password

Server

Http Get/Post

Http Get/Post

Asp.Net Page

Asp.net Page

Function

- Check User name and Password

- Check Old Password

- Check Blacklist Member

- Search Movie

    - 1 Night

    - 3 Night

    - 7 Night

    -  Arties

    - Top 20 

    

- Preview Trailer

- Booking Movie

- Queue View (Admin Only)

Application Server 1….XX

Function

- Get Transaction

- Get Member Data

- Get Queue Data

- Get Movie Rental Data

- Get Blacklist Member Data

Server (Shop1….XXX)

Transaction (Trigger)

Queue Data (Booking Movie)

Staff

Shop System

(Back Office)

Function

- Member Register

- Rental Process

- Check Stock Process

- Promotion

- Queue Management

Internet 

Information 

Server (IIS)

Data shop

(MSDE)

Data Center

(Sql Server)

Point of sales

(POS)

Transaction

Transaction

Transaction

Transaction

Function

- Delivery Report

- Other Reports

- Receipt Movie Profile

 

ภาพ 1-2 สถาปัตยกรรมของระบบเช่า ภาพยนตร์ ออนไลน์ 

จากรูป 1-2 ลูกค้าจะเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ โดยล็อกอินเข้ามา โดยลูกค้าสามารถท่ีจะ

เปล่ียนแปลงรหสัผ่านเองได ้โดยท่ีระบบจะท าการตรวจสอบช่ือผูใ้ชง้านในระบบ และ ลูกคา้ท่ีติด 

แบล็คลิส รวมทั้งสิทธิของลูกคา้ในการเช่าสินคา้ประเภทต่างๆ เช่น วีซีดี , ดีวีดี หรือ บลูเรย ์รวมทั้ง

การคน้หาสินคา้, การแสดงภาพยนตร์ตวัอย่าง และ การจองสินคา้ โดยท่ีขอ้มูลการจองทั้งหมดจะ

ถูกเก็บอยูท่ี่ดาตา้เบสของดาตา้เซ็นเตอร์ซ่ึงเป็น Sql Server โดยจะมี ไอไอเอส (IIS) ท าหนา้ท่ีเป็น

เวบ็เซิฟเวอร์ โดยท่ีจะมี แอพพลิเคชัน่เซิร์ฟเวอร์ท่ีรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แต่ละตวั คอยแบ่งกลุ่มการ
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ท างาน เช่น มี แอพพลิเคชัน่เซิร์ฟเวอร์ท่ีรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ตวัท่ี 1 (กลุ่มท่ี1) จะคอยดึงขอ้มูลจาก

สาขาท่ี 1-30 มายงัดาตา้เซ็นเตอร์ และ มี แอพพลิเคชัน่เซิร์ฟเวอร์ท่ีรันอยูบ่นเซิร์ฟเวอร์ตวัท่ี 2 (กลุ่ม

ท่ี2) จะคอยดึงขอ้มูลจากสาขาท่ี 31-60 มายงัดาตา้เซ็นเตอร์ เป็นตน้ โดยท่ีสาขาจะมีการท าทริกเกอร์

ไวเ้พื่อจบัการเปล่ียนแปลงของขอ้มูล เช่น ขอ้มูลสมาชิก,ขอ้มูลการเช่า/ยกเลิกสินคา้,ขอ้มูลลูกคา้ท่ี

ติดแบ็คลิส เป็นต้นซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกส่งไปยงั มี แอพพลิเคชั่นเซิฟเวอร์ เพื่อถูกน าไป

ประมวลผลและจดัเก็บลงดาตา้เซ็นเตอร์ต่อไป  เม่ือลูกคา้ท าการจองสินคา้ ขอ้มูลการจองจะถูก

ส่งไปยงัเซิร์ฟเวอร์ของสาขา พนกังานจะสามารถทราบไดจ้ากระบบขายหนา้ร้านไดท้นัทีเม่ือมีคิว

ใหม่เขา้มา โดยพนกังานจะด าเนินขบวนการจดัการคิวต่อไป และ พิมพส์ลิป และ ไปท าใบควบคุม

การจดัสินคา้ท่ีเซิร์ฟเวอร์หลงัร้าน เพื่อส่งใหแ้มสเซ็นเจอร์ส่งใหลู้กคา้ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1   เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเช่ือมโยงระบบต่างๆท่ีมีอยูแ่ลว้กบัระบบใหม่ท่ี

พฒันาข้ึนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 

1.2.2    เพื่อขยายช่องทางในการเขา้หาลูกคา้ 

1.2.3    เพื่อใหลู้กคา้เกิดความสะดวกในการคน้หาหรือเลือกสินคา้ 

1.2.4    เพื่อใหส้ามารถน าขอ้มูลไปวเิคราะห์แลว้ท าการจดัโปรโมชัน่เพื่อ                                              

ขายในโอกาสต่อไปได ้

1.3 ประโยชน์ของโครงการ 

1.3.1    เม่ือน า ISO 29110 ท่ีไดป้รับแต่งให้เหมาะสมกบัโครงการและขนาดขององคก์ร 

ท าใหก้ารพฒันาระบบ มีกระบวนการท่ีสามารถตรวจสอบได ้ และน่าเช่ือถือ

มากยิง่ข้ึน 

1.3.2     การขยายช่องทางใหม่ทางธุรกิจ 

1.3.3     การบริการดา้นเวบ็ไซตมี์ความรวดเร็วโดยอาศยัประโยชน์จากขอ้มูลท่ีเช่ือมโยง

แบบ Real-time กบัทางสาขา 
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1.3.4     การจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายมีประสิทธิภาพโดยอาศยัขอ้มูลประวติัการเช่า

ผา่นเวบ็ไซตข์องลูกคา้ 

1.3.5     การเลือกสินคา้ท่ีง่ายข้ึนของลูกคา้ 

1.3.6     ลดพื้นท่ีของร้านในแต่ละสาขา 

1.3.7     ลูกคา้สามารถจองภาพยนตร์ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

1.3.8     เป็นการเพิ่มฐานลูกคา้รายใหม่ 

1.4 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 

Project

Management
Statement of Work

Software

Implementation
Software 

Configuration

 
 

ภาพ 1-3 Basic profile guide processes 

 

โครงการวจิยัเร่ิมตน้จากการศึกษากิจกรรมในกระบวนการเช่าภาพยนตร์ และน าขอ้มูลท่ีได้

ศึกษามาประยกุตเ์พื่อสร้างระบบเช่าภาพยนตร์ออนไลน์ ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการทางธุรกิจ โดย

การพฒันาระบบจะท าให้สอดคลอ้งกบั Independence Study (IS) Process Engineer Guide-VSE 

reference on ISO 29110 Lifecycle for Very Small Entities (VSEs)  โดยเร่ิมตน้จาก Statement of 

Work เพื่อก าหนดขอบเขตของโครงการ ส าหรับโครงการน้ีใช ้IS Proposal เป็น Statement of Work 

ในการด าเนินการ ขั้นตอนต่อมาจะแบ่งออกเป็น  2 ส่วนหลกั คือ 
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Project Management process เป็นกระบวนการวางระบบกฎเกณฑ์ของขั้นตอนการท างาน

ของโครงการในเร่ืองของการควบคุมการจัดการโครงการและเวลาท่ีใช้โดยจะสอดคล้องกับ 

Software Implementation process 

Software Implementation process ซ่ึงเป็นกระบวนการวางระบบกฎเกณฑ์เพื่อใช้ในการ

วเิคราะห์, ออกแบบ, โครงสร้าง, การน าเขา้มาใชง้านร่วมกนั และการทดสอบ อยา่งมีประสิทธิภาพ  

โดยหลงัจากท่ีจดัท า Statement of work เพื่อเป็น input ส าหรับ Project Management 

Process และ Software Implementation process execution แล้ว จะได้ผลลพัธ์คือ Software 

Configuration 

1.5 ขอบเขตการศึกษา  

 การพฒันาระบบเป็นลกัษณะในรูปแบบของ Web Based โดยใช ้ASP.NET ในการพฒันา

ระบบ โดยลูกค้าเข้ามาจองสินค้าโดยผ่านหน้าเว็บไซต์โดยจะมีระบบการจัดการผู ้ใช้ (User 

Management) และมีการก าหนดสิทธ์ิ (Authorization) ในการเขา้ถึง 

- ประยกุต ์ใชง้านระบบคิวออนไลน์ กบั ระบบขายหนา้ร้าน (POS)  

- ระบบใบควบคุมการส่งสินคา้และรายงาน 

- พฒันาระบบดาตา้เซ็นเตอร์เพิ่มเติม 

1.6 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 

ศูนยก์ารศึกษากรุงเทพฯ 128/96-98 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ถนนพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพฯ 10400 

บริษทั ทีที ชอ้ป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 111/1  อาคารนวสร แขวง บางคอแหลม เขต บางคอ

แหลม กรุงเทพฯ 
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1.7 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา 

 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 120 วนั 


