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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยท าการ
พัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของระบบในด้านปฏิบัติการระบบส่วนต่อประสาน และเทคนิคการออกแบบกับผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่านโดยวิธีการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า การประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรวดเร็ว
และด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ABSTRACT 

The research on a film renting system aimed to improve and assess the system’s efficiency by 
developing and testing its interface system operations and design techniques in cooperation with five 
specialists selected by purposive sampling. The tool used in the research was a system efficiency 
assessment form. The statistics used in this research were: mean and standard deviation. The result 
showed that the efficiency of the system in all features was at a high level. Its rapidity and accuracy 
aspects were at the highest level. 
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บทน า 

 ร้านนิควีดีโอเป็นร้านบริการให้เช่าสื่อภาพยนตร์ สืบเน่ืองจากราคาแผ่นภาพยนตร์ต่างๆ มีราคาพอสมควร จึงเกิด
แนวคิดที่เริ่มการให้เช่าสื่อภาพยนตร์ซ่ึงถูกกว่าการซ้ือพอสมควร ร้านนิควีดีโอจึงเป็นอีกหน่ึงตัวเลือกส าหรับผู้บริโภค โดยทาง
ร้านมีวิธีการด าเนินงานในรูปแบบจดบันทึกใส่สมุด ถ้ามีลูกค้ามาเช่าสื่อภาพยนตร์ก็จะขอถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนไว้
เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลผู้เช่า และน ามาใช้ติดตามผู้เช่ากรณีสื่อภาพยนตร์สูญหาย ส่วนเรื่องสื่อภาพยนตร์ที่ลุกค้าเช่าไปทางร้าน
ก็จะบันทึกลงในสมุดว่าได้ท าการมาเช่าวันที่เท่าไรแล้วจะก าหนดวันที่ลูกค้าต้องมาคืน และถ้าลูกค้ามาคืนสื่อภาพยนตร์ช้ากว่า
วันที่ก าหนดจะมีค่าปรับที่ลูกค้าต้องช าระเพิ่มคิดเป็นวัน ในส่วนน้ีระบบทางร้านยังไม่ค่อยสะดวกและยากต่อการจัดการ เช่น 
การถ่ายส านาบัตรประชาชน การที่ระบบเดิมบันทึกข้อมูลลงกระดาษ ท าให้เม่ือมีการค านวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละครั้ง
จ าเป็นต้องความละเอียดตั้งใจในการตรวจสอบและค านวณ จึงท าให้เสียเวลา รวมไปถึงด้านการรายงานข้อมูล และการค้นหา
ข้อมูลก็จะต้องใช้เวลาอีกเช่นเดียวกัน ดังน้ัน จึงต้องมีการน าระบบสารสมเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาร้าน 

ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของคนเราอยู่มาก คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาช่วยในการด าเนินงานจะ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพท าให้เกิดผลดีต่อการท างานหลาย ๆ ด้าน ท าให้การบันทึกข้ อมูลเป็นระเบียบและท าให้สามารถ
ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ช่วยในการจัดสถิติ ออกรายงาน ค านวณรายรับ – รายจ่าย ช่วยให้เราท างานได้
แม่นย าถูกต้องมากขึ้น และช่วยลดต้นทุน 

จากที่กล่าวมา จึงควรน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล จะท าให้การจัดการระบบสมาชิกเพื่อเก็บ
ข้อมูลยืนยันตนของลูกค้าท าได้ดียิ่งขึ้น การมีระบบค้นหาให้พนักงานค้นหาสถานะสื่อภาพยนตร์จากโปรแกรมที่เราพัฒนาเพื่อ
แนะน าลูกค้าได้รวดเร็วและถูกต้องท าให้การค้นหาท าได้รวดเร็วขึ้น เพื่อบันทึกประมวลผลค่าปรับในกรณีที่ลูกค้าน าสื่อ
ภาพยนตร์มาคืนช้ากว่าที่ก าหนด สื่อภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะมีเวลาที่ต้องคืนต่างกัน ตรงน้ีระบบจะช่วยให้มีความแม่นย ามา
เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายแก่เจ้าของร้านในเรื่องการบริหารจัดการร้าน ท าให้ร้านนิควีดีโอมีระบบการท างานที่ม่ันคง
แม่นย ากว่าแต่ก่อน เพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วแก่ลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการเช่าสื่อภาพยนตร์ ให้ดียิ่งขึ้นแล้วยังช่วย
ลดปัญหาของระบบเก่าอีกด้วย 

 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อพัฒนาระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์ 
1.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์ 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ระบบฐานข้อมูล Y.Jaruwan (2555) ได้ให้ความหมาย ฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามา

เก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลน้ัน ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของ
องค์กรด้วยเช่นกัน เช่น ในส านักงานก็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่มาติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุกอย่าง
ของส านักงาน ซ่ึงข้อมูลส่วนน้ีจะมีส่วนที่สัมพันธ์กันและเป็นที่ต้องการน าออกมาใช้ประโยชน์ต่อไปภายหลัง ข้อมูลน้ันอาจจะ
เก่ียวกับบุคคล สิ่งของสถานที่ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ที่เราสนใจศึกษา  หรืออาจได้มาจากการสังเกต การนับหรือการวัดก็
เป็นได้ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลข  ข้อความ  และรูปภาพต่าง ๆ ก็สามารถน ามาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ และที่ส าคัญข้อมูลทุก
อย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะเราต้องการน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  
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ระบบจัดการฐานข้อมูล (พงศ์กร จันทราช, 2550) ได้ให้ความหมาย ระบบจัดการฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มโปรแกรม
หรือซอฟต์แวร์ชนิดหน่ึง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่บริหารฐานข้อมูลโดยตรง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นเครื่องมือที่ช่วย
อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เก่ียวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างฐานข้อมูล 
พูดง่าย ๆ ก็คือ DBMS น้ีเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบฐานข้อมูล ตัวอย่าง
ของ DBMS ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ Microsoft Access, FoxPro, SQL Server, Oracle, Informix, DB2 เป็นต้น 

การเช่า คือ การที่ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ จากทรัพย์สินอย่างใดอย่างหน่ึงชั่วระยะเวลาอันมี
จ ากัด โดยผู้เช่าตกลงจะให้ค่าตอบแทนในการที่ตนได้ใช้ หรือได้รับประโยชน์ จากทรัพย์สินที่เช่าน้ัน 

ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ร้าน Showtime (สถาพร วงศ์ค าน้อย, 2557) ปัจจุบันร้านเช่าสื่อภาพยนตร์ ได้มีการให้บริการ
หลายอย่างซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีการจัดการกับข้อมูลที่ยุ่งยากและซ้ าซ้อนอีกทั้งจ านวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงท าให้ข้อมูลเพิ่มมาก
ขึ้นไปด้วย ซ่ึงระบบการท างานร้านเช่าสื่อภาพยนตร์ในปัจจุบันยังไม่มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการในงานต่างๆ จึงท าให้
เกิดข้อผิดพลาดบ่อยขึ้น ดังน้ันโครงงานน้ีจึงได้มีแนวคิดที่น าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดงานภายในร้านเช่าสื่อภาพยนตร์
เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการท างาน  ระบบที่พัฒนาขึ้นน้ีจะ
สามารถช่วยในการจัดการข้อมูลต่างๆภายในร้านก็คือ ข้อมูลประวัติของลูกค้า , รายการเช่า/คืน รวมไปถึงการค านวณราคา
เช่าค่าปรับและอ่ืนๆอีก ซ่ึงการน าระบบใหม่น้ีมาใช้จะท าให้ผู้ใช้มีความสะดวกมากขึ้น  

ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ร้านโอปอวีซีดี (กียารัตน์ วงศ์เขียวแดง, 2557) จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการแข่งขันเก่ียวกับ
ร้านเช่าสื่อภาพยนตร์ จึงมีเจ้าของร้านจ านวนมากที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการให้บริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรมเก่ียวกับการจัดการส าหรับร้านเช่าสื่อภาพยนตร์ขึ้นมา 

ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะน าระบบบริหารจัดการร้านเช่าสื่อภาพยนตร์โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาจัดการข้อมูล
ต่างๆเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและพัฒนาระบบการท างานให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผู้
ศึกษาจะพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลร้านเช่าสื่อภาพยนตร์ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าและสามารถออกใบเสร็จ
และรายงานต่างๆที่จ าเป็นส าหรับร้านเช่าสื่อภาพยนตร์และลูกค้าได้ซ่ึงระบบน้ีจะสามารถช่วยในกระบวนการท างานของ
เจ้าของร้านเช่าสื่อภาพยนตร์รวมถึงการให้บริการลูกค้าท าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย มีดังนี้ 
ในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้ได้ระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์ผู้วิจัยได้วางแนวทางในการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ีศึกษา 
 1.1 ความต้องการของลูกค้าเพื่อท าการพัฒนาระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์ 
 1.2 ท าการวิเคราะห์ระบบประกอบด้วย แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data 

Flow Diagram) การออกแบบแฟ้มข้อมูล (File Layout) การออกแบบรายงาน (Report Format) 
 1.3 ท าการพัฒนาระบบตามที่ออกแบบไว้ตามขั้นตอนที่ 1.2 
 1.4 น าระบบที่ได้ไปท าการทดสอบประสิทธิภาพตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในด้านคุณภาพ ด้านส่วนต่อประสาน 

และด้านเทคนิคการออกแบบ กับผู้เชี่ยวชาญ 
 1.5 สรุปผลการวิจัย 
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2. เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินประสิทธิภาพระบบ และโปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบคือ Visual studio 2010, 

Sql management 2008, Crystal report  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ทดสอบระบบประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จ านวน 5 ท่านโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 

4.  ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตัวแปรอิสระ คือ การใช้ระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์ 
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์ 

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  

ผลการวิจัย 
ผลการพัฒนา การหาประสิทธิภาพ และการประเมินความพึงพอใจระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์สามารถแสดงได้

ดังต่อไปน้ี 
 
1. แผนผังแสดงขั้นตอนการพัฒนา ทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจ 

 

 
รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์ 
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2. ผลการพัฒนาระบบ 
 2.1 แผนภาพบริบท 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงแผนภาพบริบทระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์ 
 
 

2.2 แผนภาพกระแสข้อมูล 
 

 
รูปที่ 3 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์ 

2.3 แฟ้มข้อมูลความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล 
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รูปที่ 4 แสดงแฟ้มข้อมูลและความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์ 
2.4 รูปแบบรายงานทางจอภาพ 

 

 
รูปที่ 5 แสดงหน้าจัดการข้อมูลพนักงาน 
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รูปที่ 6 แสดงรูปแบบของหน้าเช่าภาพยนตร์ 
 

3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 
 จากการหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้ระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์ได้ผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 
 3.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบ 3 ด้านได้แก่ ด้านปฏิบัติการระบบ ด้านส่วนต่อประสาน ด้านเทคนิคการ

ออกแบบ และประเมินความพึงพอใจระบบ 3 ด้านได้แก่ ด้านความรวดเร็ว ด้านความถูกต้อง ด้านคุณภาพ จากผู้ใช้ที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบประสิทธิภาพระบบด้านปฏิบัติการระบบด้านส่วนต่อประสาน 
และด้านเทคนิคการออกแบบ 
 

รายการทดสอบประสิทธิภาพ x̄ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านปฏิบัติการระบบ 4.10 0.60 มาก 
ด้านส่วนต่อประสาน 4.39 0.69 มาก 
ด้านเทคนิคการออกแบบ 4.24 0.78 มาก 

โดยรวม 4.24 0.69 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบโดยรวมและรายด้ายอยู่ในระดับมาก  

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใช้ระบบ ด้านความเร็ว ด้านความถูกต้อง และด้าน
คุณภาพ 
 

รายการประเมิน x̄ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
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ด้านความรวดเร็ว 4.33 0.64 มาก 
ด้านความถูกต้อง 4.37 0.69 มาก 
ด้านคุณภาพ 4.64 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 4.45 0.61 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้งานด้านคุณภาพของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด              

(x̄=4.64) ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้ระบบอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านความรวดเร็ว และด้านความถูกต้องของข้อมูล

ตามล าดับ (x̄=4.33 และ x̄=4.37) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการประเมินความพึงพอใจระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์จากผู้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 

พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจระบบในระดับมากและมากที่สุด พบว่าคุณภาพของระบบงานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นย ารวดเร็ว 
และตอบสนองความต้องการผู้ใช้ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ ซ่ึงผลจากการวิจัยสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเช่า
คืนสื่อภาพยนตร์ของร้านอ่ืนๆ ซ่ึงมีรูปแบบการจัดการในลักษณะคล้ายกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ระบบยังมีความต้องการในด้านอ่ืนๆอีกมากที่จะช่วยให้การบริหารจัดการร้านเช่าสื่อภาพยนตร์ เช่น การออกใบสั่งซ้ือ
อัตโนมัติเม่ือภาพยนตร์ในคลังใกล้จะหมดและมีความต้องการสูง การตรวจสภาพของสื่อภาพยนตร์ว่าช ารุดหรือไม่ ถ้ามีระบบ
ดังที่กล่าวมาจะท าให้ระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์น้ีสมบูรณ์ขึ้นไปอีก 
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