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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

โครงการระบบเช่าภาพยนตร์ออนไลน์ เร่ิมตั้งแต่ ความตอ้งการขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ และ

ตอ้งการอ านวยความสะดวกในการเลือกหาสินคา้ ตลอดจนการบริการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ โดยได้

น าประโยชน์จากการท่ีองค์กรมีสาขาอยู่เป็นจ านวนมาก มาใช้งานร่วมดว้ยกบัการพฒันาโครงการน้ี  

โดยเร่ิมตน้ผูท้  าการศึกษาได ้พิจารณา องค์ประกอบต่างๆ ของระบบ ท่ีมีอยูแ่ลว้ วา่จะสามารถเพิ่มเติม

หรือพฒันาต่อยอดจากระบบเดิมเพื่อให้โครงการน้ีบรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่างไรบา้ง เร่ิมตั้งแต่การ

พฒันาเพิ่มเติมในส่วนดาตา้เซ็นเตอร์ ให้รองรับขอ้มูล สรุปการเช่าในรูปแบบต่างๆ และ ขอ้มูลลูกคา้ท่ี

ติดแบล็คลิส ซ่ึงขอ้มูลต่างๆจะถูกส่งต่อมาใช้งานในเว็บไซต์จองภาพยนตร์ออนไลน์ เม่ือลูกคา้เลือก

สินคา้ขอ้มูลท่ีเลือกจะถูกส่งต่อมายงัสาขาท่ีลูกคา้เป็นสมาชิก พนกังานหนา้ร้านจะเห็นคิวออนไลน์ท่ีเขา้

มาผา่นหนา้เคร่ืองบริการ ณ จุดขาย (ระบบขายหนา้ร้าน) และท าการหาสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ และพิมพ ์

ใบควบคุมสินคา้และใบสลิป พร้อมกบัสินคา้ ส่งให้ เมสเซ็นเจอร์ จดัส่งให้กบัลูกคา้ต่อไป ซ่ึง ดา้นหลงั

ร้านก็จะมีรายงานเพื่อใช้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการวิเคราะห์ต่อไป เป็นการจบกระบวนการท างานของ

ระบบ ในส่วนของกระบวนการควบคุมการพฒันาโครงการ ผูศึ้กษาได้น า ISO29110 มาใช้ในการ

ควบคุมกระบวนการพฒันา ซ่ึงท าให้การพฒันาระบบ เป็นระเบียบ และมีความน่าเช่ือถือ มัน่ใจใน

คุณภาพ   

5.1.1 การวเิคราะห์ระบบ 

 การวิเคราะห์ระบบเร่ิมจากการศึกษา ระบบเช่าออนไลน์ก่อน โดยเม่ือพิจารณาความตอ้งการ

ของระบบเช่าออนไลน์แล้ว ก็จะทราบว่ายงัขาดขอ้มูลอะไรอยู่บา้งท่ีระบบเช่าออนไลน์ตอ้งการจาก

ระบบดาตา้เซ็นเตอร์ เช่น ขอ้มูล แบล็คลิสของลูกคา้ และ ขอ้มูลสรุปการเช่าแต่ละประเภท  แลว้น า
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ขอ้มูลท่ีไดไ้ปออกแบบ ตารางขอ้มูล ท่ีใชง้านบนระบบเช่าออนไลน์ จากนั้นก็ไปวิเคราะห์ในส่วนของ 

ระบบ ร้าน ซ่ึงจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ส่วนของระบบหลงัร้าน (Back Office)  ซ่ึงเม่ือทราบแลว้วา่ระบบดาตา้เซ็นเตอร์ตอ้งการ

ขอ้มูลอะไรเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนระบบเช่าออนไลน์ บา้ง จึงตอ้งสร้างตารางขอ้มูล ท่ีตอ้งรองรับใน

ส่วนท่ีตอ้งส่งขอ้มูลไปยงัระบบดาตา้เซ็นเตอร์ นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาจากความตอ้งการระบบแลว้ ยงั

ตอ้งออกแบบ ตารางขอ้มูล ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล ใบควบคุมการส่งสินคา้เพิ่มอีกดว้ย 

2. ส่วนของระบบบริการ ณ จุดขายซ่ึงมีระบบรองรับอยูแ่ลว้ เพียงแต่ตอ้งประยกุตใ์ชง้าน 

 ซ่ึงจากการวิเคราะห์ระบบแลว้ตอ้งตรงกบัขอ้ก าหนดความตอ้งการของซอฟตแ์วร์ (SRS หรือ 

Software Requirement Specification ในภาคผนวก ก.) 

5.1.2  การออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบเร่ิมจากศึกษาความสัมพนัธ์ของระบบเดิม แลว้ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนท่ี

ขาดตามความตอ้งการระบบ โดยเร่ิมจากการออกแบบเป็นแผนภาพกรณีใช้งาน (Use Case Diagram) 

ก่อน จากนั้นจึงพิจารณาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลลงตารางขอ้มูล ตลอดจน การไหล

ของขอ้มูล โดยได้มีการทวนสอบ (Verification) ตามไปดว้ย โดยเป็นไปตามเอกสารการออกแบบ

ซอฟตแ์วร์ (SDD: Software Design Document ในภาคผนวก ก.) 

5.1.3 การพฒันาระบบ 

สร้างเป็นแอฟพลิเคชัน่เพิ่มเติมในส่วนของดาตา้เซ็นเตอร์ และ ส่วนของสาขา (ระบบขายหนา้

ร้าน) ส่วนท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ ส่วนระบบเช่าออนไลน์ และ ส่วนของสาขา ระบบเช่าภาพยนตร์ออนไลน์

ถูกพฒันาดว้ย Visual Studio 6.0 ในส่วนของ ระบบขายหนา้ร้าน และ Visual Studio 2008 ในส่วน

ระบบเช่าออนไลน์, ดาตา้เซ็นเตอร์ และ ระบบหลงัร้าน (ของสาขา) ซอร์สโคด้ ทั้งหมดถูกเก็บไวท่ี้คลงั 

(Repository) ของเซิฟเวอร์ โดยใชก้ารควบคุมรุ่นยอ่ย (SVN: Sub Version Control) เป็นเคร่ืองมือใน

การจดัการควบคุมเวอร์ชั่น โดยการพฒันาระบบจะเป็นไปตามเอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ ใน

ภาคผนวก ก.) 
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5.1.4 การประกอบและการทดสอบ 

 ระบบสามารถจ าลองระบบเช่าภาพยนตร์ออนไลน์ไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยผา่นการประกอบ

แต่ละระบบเขา้ดว้ยกนั คือ ระบบดาตา้เซ็นเตอร์, ระบบเช่าออนไลน์, ระบบ ณ จุดขาย และ ระบบ หลงั 

โดยทุกระบบไดผ้า่นการทดสอบ โดยสามารถทวนสอบ และหาความสัมพนัธ์ยอ้นกลบัไปยงัขอ้ก าหนด

ความตอ้งการของซอฟต์แวร์ ไดต้ามเอกสาร (อา้งอิงจากเอกสาร Software Traceability Matrix ใน

ภาคผนวก ข.) 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการท าโครงการ  

 การศึกษาในส่วนดาตา้เซ็นเตอร์ ผูท้  าการศึกษาตอ้งท าการศึกษาการสร้างทริกเกอร์ และ การ

เขียนให้โปรแกรมท างานลกัษณะสายโยงใย (Thread) ซ่ึงตอ้งพฒันาเพิ่มเติมจากแอฟพลิเคชั่นท่ีมีอยู่

แลว้ ส่วนระบบเช่าออนไลน์ การเขียนโปรแกรมเพื่อแสดง ตวัอยา่ง ภาพยนตร์ นอกจากน้ีการแสดงภาพ

โปสเตอร์ภาพยนตร์เพื่อให้ลูกค้าเลือกเพื่อแสดงตัวอย่างภาพยนตร์ เป็นตาราง ซ่ึงทั้ งหมดน้ีผู ้

ท  าการศึกษาไม่เคยผา่นงานลกัษณะน้ีมาก่อน 

 นอกจากเก่ียวกบัการไหลของขอ้มูล ซ่ึงตอ้งผ่านไปทั้งหมด ทั้งในส่วนของ ระบบดาตา้เซ็น

เตอร์, ระบบเช่าออนไลน์, ระบบ ณ จุดขาย และ ระบบหลงัร้าน ซ่ึงการส่งพารามิเตอร์หรือการจดัเก็บ

ขอ้มูลตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบทั้งหมด ซ่ึงในช่วงแรกผูท้  าการศึกษาอาจยงัมีความสับสนอยูบ่า้ง 

5.3 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาระบบเช่าภาพยนตร์ออนไลน์ ไดท้  างานตามรูปแบบท่ีไดอ้อกแบบมา ซ่ึงระบบ

ต่างๆท่ีเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกนั ในเบ้ืองตน้ ไดท้  างานร่วมกนัอยา่งดี ซ่ึงระบบต่างๆ มีดงัน้ี ระบบดาตา้เซ็น

เตอร์, ระบบเช่าออนไลน์ , ระบบ ณ จุดขาย และ ระบบหลังร้าน อย่างไรก็ตาม ยงัมีปัญหาอยู่บ้าง 

เก่ียวกบั ขอ้มูลท่ีดาตา้เซ็นเตอร์ ยงัเล่ือมล ้าอยูบ่า้งบางคร้ัง ก็ตอ้งอาศยักระบวนการจดัการโดยพนกังาน

ร้านตอ้งโทรไปหาลูกคา้กรณีสินคา้ไม่มีตามท่ีลูกคา้จอง และตอ้งมีการมอนิเตอร์ ระบบดาตา้เซ็นเตอร์

อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
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5.4  ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันาต่อ 

 เน่ืองจากการท าโปรไฟล์ (Profile) เพื่อเขา้ระบบเช่าภาพยนตร์ออนไลน์  ตอ้งใช้เวลานานใน

การหาโปรไฟล์แล้วการจดัการกับ ส่ือ ชนิดต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบ ผูจ้ดัท าเห็นว่า ควรจะมี

โปรแกรมเสริมเพื่อช่วย ตรงจุดน้ี, ส่วนท่ีช่วยผูดู้แลระบบ ในการจดัการ หรือ มอนิเตอร์ ดูขอ้มูลการเช่า

ออนไลน์  และ ระบบ รายงาน ขอ้ผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน จะท าให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไม่ใช้เวลา ท่ีแกไ้ข

นาน จนท าใหร้ะบบไม่น่าเช่ือถือ หรือ อาจจะพฒันาระบบ ณ จุดขาย และ ระบบหลงัร้าน ให้เป็นระบบ

ออนไลน์  ทั้งระบบ จะท าให้ลูกค้าสามารถเขา้มาเช่าสินค้าหรือคืนสินค้าท่ีสาขาไหนก็ได้ แต่ต้อง

เตรียมการจดัการในกรณีไม่สามารถออนไลน์ไวด้ว้ย เพื่อให้พนกังานสามารถท างานไดโ้ดยไม่มีปัญหา 

และ ลูกคา้ไม่ตอ้งเสียเวลาในการแกปั้ญหานาน 

เน่ืองจากธุรกิจเช่าภาพยนตร์มีแนวโน้วท่ียอดขายจะลดต ่าลง หากผูป้ระกอบการไม่ไดท้  าการ

ปรับตวัและลงทุนดา้นเทคโนโลยีอย่างจริงจงั โครงการน้ียงัอาจน าไปประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจอ่ืนๆ ไดอี้ก 

เช่น ร้านขายคอมพิวเตอร์, ขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ ร้านขายของอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 ความคิดเห็นของผูท้  าการคน้ควา้อิสระ เห็นวา่ โครงการน้ีเป็นแบบจ าลองตน้แบบท่ีดี ท่ีจะช่วย

ในการพฒันาระบบเช่าภาพยนตร์ มีช่องทางใหม่ๆ ในการหาลูกคา้ โดยอาศยั องค์ประกอบเดิม ของ

ระบบ อยู่แล้ว เช่น สาขาท่ีมีอยู่แล้วขององค์กร หรือ ระบบต่างๆ ท่ีรองรับอยู่แล้ว ในส่วนของการ

พฒันาซอฟตแ์วร์ ไดน้ า ISO 29110 มาใช ้ซ่ึงจะช่วยให้การพฒันาระบบมีความเป็นระบบระเบียบมาก

ข้ึน และเกิดการควบคุมการจดัการโครงการไดดี้ยิง่ข้ึน 

 


