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บทคัดย่อ
โครงการพัฒนาระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับช่วยในการ
เช่าพื้นที่ตามห้ างสรรพสินค้ า การศึกษาครั้งนี้ดาํ เนินงานตามขั้นตอนของระเบียบวิธีพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงวัตถุโดยใช้ ยูเอ็มแอลในการจําลองระบบ ใช้ ระบบจัดการฐานข้ อมูลมายเอสคิวแอล
และภาษาเจเอสพี สปริงเฟรมเวิร์คในการเขียนโปรแกรม ระบบนี้แบ่งออกเป็ น ประกอบด้ วย ส่วน
จัดการข้ อมูลหลัก ส่วนติดตามและประเมินโครงการ และส่วนสรุปข้ อมูล
ผลการดําเนินงานพบว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ เป็ นเครื่องมือที่ช่วย
ในแก้ ปั ญ หาการติ ด ตามโครงการและตอบสนองต่ อ ความต้ องการของผู้ ใ ช้ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ทีม่ า
ในปั จจุ บันเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ การกระจายข้ อมูลข่าวสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
และยั ง สื่อ สารแบบสองทิศ ทางด้ ว ยเหตุ น้ ี ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมจึงแตกต่างจากในอดีตมากดังจะเห็นได้ จากวิกฤตการณ์ทางด้ านเศรษฐกิจจาก
ประเทศหนึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ ประเทศอื่น ๆอย่ า งรวดเร็ว และกว้ า งขวางผลของความก้ า วหน้ า
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ เกิดแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง จึงจัดทําระบบเช่าพื้นที่ออกร้ าน
ขายสินค้ าตามห้ างสรรพสินค้ า เป็ นโปรแกรมที่ออกแบบให้ มุ่ งเน้ นการเพิ่ มประสิทธิภาพการ
บริการจัดการสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจให้ เช่าพื้นที่ ด้ วยคุณสมบัติบนเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็ น
เว็บแอพพลิเคชั่น โดยทําการศึกษาระบบ จากห้ างสรรพสินค้ าและวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ฐานข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยี เว็บแอพพลิเคชั่น และรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ด้ วยถาษา
จาวา (Object-oriented programming, OOP) โดยใช้ ระบบการจัดการฐานข้ อมูล มายเอสคิวแอล
โดยศึกษาแนวทางระบบเช่าพื้นที่ออกร้ านขายสินค้ าตามห้ างสรรพสินค้ าไว้ ดังนี้
1. เจ้ าของ ผู้บริหาร ผู้จัดการ สร้ างความพึงพอใจ จากความสามารถในกาวิเคราะห์
สรุปยอดรายได้ ได้ รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา ช่วยนําเสนอข้ อมูลทางสถิติเพื่อการวางแผนงานในอนาคต
2. ฝ่ ายปฏิบัติการใช้ ช่วยงานบันทึกการจองและดูสถานะพื้นที่เพื่อรับจองพื้นที่ได้
*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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3. ฝ่ ายการเงินใช้ ช่วยงานบันทึกรายได้ และสรุปรายงานให้ ผ้ ูบริหารได้ ทนั ที
4. งานบริหารติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการตรวจสอบรายได้ ของระบบ
5. เจ้ าหน้ าที่สามารถบันทึกรายอื่นๆ เพื่อติดตามค่าใช้ จ่ายที่เสียหายจากการเช่า
เครื่องมือที่นาํ มาใช้ ในการจัดทําโปรแกรม
Java web application ใช้ สาํ หรับการออกแบบ Spring Framework Jasper Report ใช้
สําหรับออกแบบรายงาน jQuery javascript ในการจัดการ HTML DOM element, จัดการ events
ต่าง, ทํา Animation หรือแม้ กระทั้งการทํา Ajax Tomcat Server เป็ น web server Mysql ใช้ ใน
การจัดการฐานข้ อมูล Unified Modeling Language (UML)การวิเคราะห์และออกแบบ ใช้ อธิบาย
แบบจําลองต่าง ๆ หรือเป็ นภาษาสัญลักษณ์รปู ภาพมาตรฐานสําหรับใช้ ในการสร้ างแบบจําลองเชิง
วัตถุ

ระบบเช่าพื้ นทีห่ า้ งสรรพสินค้า
แผนภาพยู สเคส เป็ นส่ว นที่แสดงถึงการทํางานหลักของโปรแกรมว่ า มี การทํา งาน
อย่างไรเป็ นการแสดงการตอบโต้ ระหว่างผู้ใช้ งานและระบบโดยแบ่งผู้ใช้ งานของระบบดังนี้ บุคคล
ทั่วไปที่ยังไม่เป็ นสมาชิก สมาชิกคือบุคคลทั่วไปที่ทาํ การลงทะเบียนแล้ ว พนักงานบันทึกข้ อมูลคือ
บุคคลที่ทาํ การบันทึกเกียวกับพื้นที่ห้าง พนักงานจัดการเอกสารสัญญาจะดูแลเรื่องสัญญาเช่าของ
รสมาชิกและพนักงานบัญชีจะดูแลเรื่องค่าเช่าพื้นที่ค่าไฟฟ้ าและค่านํา้ ประปาของสมาชิก ดังแสดง
ในภาพ 1

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยูสเคส
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Use Case
ลงทะเบียน
ตรวจสอบพื้นที่ว่าง

ผู้ใช้ งาน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป

จองพื้นที่
สมาชิก
ยกเลิกการจองพื้นที่ สมาชิก
บันทึกพื้นที่ว่าง
พนักงานบันทึก
ข้ อมูล
แก้ ไขข้ อมูลพื้นที่
พนักงานบันทึก
ข้ อมูล
จัดการชําระเงินจอง พนักงานบันทึก
ข้ อมูล
ชําระเงินค่าประกัน พนักงานบันทึก
ข้ อมูล
ชําระเงินค่าเช่า
พนักงานบันทึก
ล่วงหน้ า
ข้ อมูล
กําหนดสัญญาเช่า พนักงานจัดการ
เอกสารสัญญา
แก้ ไขสัญญาเช่า
พนักงานจัดการ
เอกสารสัญญา
ยกเลิกสัญญาเช่า
พนักงานจัดการ
เอกสารสัญญา
รายงานสัญญาใน
พนักงานจัดการ
ปัจจุบนั
เอกสารสัญญา
ต่อสัญญา
พนักงานจัดการ
เอกสารสัญญา
ชําระเงินค่าเช่า
พนักงานบัญชี
แจ้ งยอดค้ างชําระ พนักงานบัญชี
บันทึกรายการอื่นๆ พนักงานบัญชี
บันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ า พนักงานบัญชี
บันทึกมิเตอร์ประปา พนักงานบัญชี
ผลรวมรายได้
พนักงานบัญชี

รายละเอียด
ใช้ สาํ หรับบุคคลทั่วไปทําการลงทะเบียนสมาชิก
ใช้ สาํ หรับสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปทําการค้ นหา
พื้นที่ว่างของห้ างสรรพสินค้ า
ใช้ สาํ หรับสมาชิกทําการจองพื้นที่ห้างสรรพสินค้ า
ใช้ สาํ หรับสมาชิกทําการยกเลิกการจองพื้นที่
ใช้ สาํ หรับบันทึกพื้นที่ว่าง ชั้น,บูธ,ขนาดพื้นที่,ค่า
เช่า,สถานะของพื้นที่
ใช้ สาํ หรับบันทึกการแก้ ไขพื้นที่ว่าง ราคาแต่ละชั้น
,บูธ,สถานะของพื้นที่
บันทึกการชําระเงินจองพื้นที่ของสมาชิก
บันทึกการชําระเงินค่าประกันพื้นที่ของสมาชิก
บันทึกการชําระเงินค่าเช่าล่วงหน้ าของสมาชิก
บันทึกข้ อมูลการทําสัญญาเช่าระหว่างสมาชิกกับ
ผู้ทาํ สัญญา
บันทึกข้ อมูลการแก้ ไขสัญญาเช่าของสมาชิก
บันทึกข้ อมูลการยกเลิกสัญญาเช่าของสมาชิก
ดูสญ
ั ญาที่ดาํ เนินการอยู่ของสมาชิกในปัจจุบัน
บันทึกทําการต่อสัญญา ในกรณีสมาชิกจะขอ
ต่อสํญญาเช่า
พนักงานทําบัญชีบันทึการรับชําระเงินค่าเช่า
พนักงานบัญชีดูรายการสมาชิกที่ค้างชําระค่าเช่า
ใช้ สาํ หรับบันทึกค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ของสมาชิก
ใช้ สาํ หรับบันทึกค่าไฟฟ้ าต่อหน่วย
ใช้ สาํ หรับบันทึกค่าไฟฟ้ าต่อหน่วย
ดูข้อมูลผลรวมรายได้ ของระบบเช่าพื้นที่
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การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Class) ต่าง ๆ ภายในโปรแกรม ซึ่งแต่ละ
คลาสประกอบไปด้ วย แอททริบิวท์ (Attribute) และเมท็อด (Method) โดยในการออกแบบแบ่ง
ออกเป็ นคลาส ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลาส
ตัวอย่างจากการออกแบบคลาส สามารถอธิบายการทํางานร่วมกันของแต่ละคลาสได้
โดยใช้ แผนภาพแสดงลําดับเหตุการณ์ ดังนี้
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ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงลําดับเหตุการณ์กาํ หนดสัญญาเช่า

ผลการศึกษา
ตัวอย่างการดําเนินงานพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการสามารถสรุปและ
ได้ ใช้ ภาพประกอบ คําอธิบาย ดังต่อไปนี้
การกําหนดสัญญาเช่า ผู้ใช้ เลือกเมนูกาํ หนดสัญญาเช่า ระบบจะมี 3 ฟังก์ช่ันงาน คือ
1) บันทึกสัญญาเช่า 2) ล้ างจอภาพ 3) พิมพ์รายงานสัญญาเช่า ผู้ใช้ กดปุ่ มบันทึก หากข้ อมูล
ถูกต้ องระบบบันทึกข้ อมูลได้ แต่หากผิดพลาดระบบจะไม่สามารถบันทึกข้ อมูลได้ และมีข้อความ
เตือน ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การกําหนดสัญญาเช่า
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การชําระเงินค่าเช่า ผู้ใช้ เลือกเมนูชาํ ระเงินค่าเช่า ระบบจะมี 6 ฟังก์ช่ันงาน คือ 1)
ค้ นหาก่อนชําระ 2) บันทึกก่อนชําระ 3) ล้ างข้ อมูล 4) ค้ นหาเพื่อชําระ 5) บันทึกเพื่อชําระ 6)
พิมพ์รายงานใบเสร็จ 3) ผู้ใช้ กดปุ่ มค้ นหาหรือบันทึก หากข้ อมูลถูกต้ องระบบบันทึกข้ อมูลได้ แต่
หากผิดพลาดระบบจะไม่สามารถบันทึกข้ อมูลได้ และมีข้อความเตือน ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การชําระเงินค่าเช่า
จากภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 ได้ มีการนําเครื่องมือต่างๆ มาพัฒนาเพื่อให้ เห็นถึงความ
แตกต่างของระบบงานที่ทาํ งานทางฝั่ง Client และทางฝั่ง Server เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบโดยใช้ ภาษาที่ใช้ ดังนี้ PhP .NET JSP

เปรียบเทียบการพัฒนาระบบด้วย PhP .NET JSP
เริ่มจาก รูปแบบภาษา
JAVA ใช้ Spring Framework ทําให้ เขียนโค้ ดง่ายขึ้นโดยแบ่งโค้ ดฝั่ง Client และ
ฝั่ง Server ชัดเจนไม่ค่อยมีการแก้ ไขโค๊ดฝั่ง Client มากนักตอนพัฒนาโปรแกรม
PHP ตัวใหม่ๆ มีปัญหาว่า คําสั่งเดิมถูกตัดออก คําสั่งใหม่เข้ ามาแทนที่ ทําให้ ต้อง
แก้ ไขโค้ ดของงานเดิม มี Framework ให้ เลือกใช้ ได้ หลากหลาย
.NET เช่นเดียวกับ PHP เครื่องมือเปลี่ยนใหม่ ภาษามีการเพิ่มเติมเข้ ามา
เครื่องมือ
JAVA ใช้ NetbeansIDE, Eclipse ใช้ งานได้ ฟรี
PHP ใช้ NetbeansIDE ในการเขียนโค้ ด
.NET Visual Studio ในการเขียนโค้ ด

1260

ด้ านฐานข้ อมูล
JAVA ติดต่อได้ ทุกฐานข้ อมูล โดยเพียงแค่หา .jar มาเป็ นตัวต่อเชื่อม เขียนโค้ ด
เหมือนเดิม
PHP อาศัย PDO ทําให้ เขียนโค้ ดรูปแบบเดียวเท่านั้น แต่ใช้ ได้ หลากหลายฐานข้ อมูล
.NET ยังคงใช้ คาํ สั่งที่แตกต่างแต่ละฐานข้ อมูลใช้ คาํ สั่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
สรุปคือ PHP ง่ายแก่การศึกษา เพราะมีตัวอย่างในการเขียนโค๊ด แยะมาก รันได้ ไวกิน
ทรัพยากรระบบน้ อยกว่า JSP ส่วน JSP เหมาะกับงานที่มีความซับซ้ อนสูง ๆ จะทํางานได้ ดีกว่า
PHP และ .NET และเขียนโค๊ดครั้งเดียวเอาไปรัน ได้ ทุก OS ทุกแพทฟร์อม เช่น มือถือ
คอมพิวเตอร์ 32bit 64 bit ทั้งนี้ทุกภาษาไม่มีใครได้ เปรียบหรือเสียเปรียบต่างฝ่ ายมีจุดยืนที่
ชัดเจนมีตลาดของตัวเองและมีช่องทางให้ เรานําเครื่องมือเหล่านี้ เข้ าพัฒนาได้ อย่างเปิ ดกว้ าง

ผลการประเมินระบบ
หลังจากที่ได้ ดาํ เนินการเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ ว ได้ ทาํ การทดสอบระบบเช่าพื้นที่
ห้ างสรรพสินค้ า ตัวแทนจากบุคคลทั่วไปโดยผู้ใช้ ระบบเพื่อทําหน้ าที่บุคคลทั่วไป สมาชิก พนักงาน
บันทึกข้ อมูล พนักงานจัดการเอกสารสัญญา และพนักงานบัญชี และทําการทดสอบโปรแกรมของ
ระบบทั้ง ภาษา java php และ .net โดยใช้ นักศึกาแยกเป็ นผู้ใช้ งานอย่างละ 5 ผู้ใช้ งานโดยทําการ
ทดสอบตามยูสเคสของระบบและดูผลการทดสอบจากดาต้ าเบส ได้ ผลการทดสอบ ดังนี้
1. ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกับบุคคลทั่วไป พบว่า ระบบสามารถเพิ่มข้ อมูลได้ อย่าง
ถูกต้ องและข้ อมูลดังกล่าวสามารถนําไปประมวลผลต่อในระบบงานย่อยอื่นๆ ของระบบได้
2. ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกับบุคคลทั่วไป พบว่า ดูพ้ ืนที่ว่างได้ อย่างถูกต้ อง
3. ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกับสมาชิก พบว่า ระบบจองพื้นที่ว่างได้ ยกเลิกการจอง
พื้นที่ได้ อย่างถูกต้ อง
4. ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกับพนักงานบันทึกข้ อมูล พบว่า ระบบสามารถเพิ่ม ลบ
ข้ อมูลพื้นที่ได้ อย่างถูกต้ อง
5. ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกับพนักงานบันทึกข้ อมูลพบว่า พนักงานบันทึกข้ อมูล
สามารถบันทึกค่ามัดจํา ค่าเช่าล่วงหน้ า และค่าประกันลงฐานข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ อง
6. ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกับพนักงานจัดการสัญญา พบว่า สามารถทําสัญญาเช่า
ยกเลิกสัญญาเช่า ดูสญ
ั ญาเช่า ต่อสัญญาเช่ากับสมาชิก บันทึกข้ อมูลสัญญาลงฐานข้ อมูลได้ และ
พิมพ์รายงานสัญญาเช่าได้ อย่างถูกต้ อง
7.
ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกับพนักงานทําบัญชี พบว่า สามารถบันทึกค่าเช่ า
ติดตามค่าเช่า บันทึกค่าไฟฟ้ า บันทึกค่าประปา บันทึก พนักงานลงฐานข้ อมูล และพิมพ์รายงาน
ค่าเช่ารวมทั้งรายงานการจ่ายเงินพนักงานได้ อย่างถูกต้ อง
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จากผลการทดสอบของนักศึกผลปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดของโปรแกรมแต่มีนักศึก
บางคนที่ไม่เข้ าใจระบบงานจึงทําให้ มีความล่าช้ าบ้ างในการทดสอบโปรแกรมของระบบแต่เมื่อได้
อธิบายตามยูสเคสแล้ วก็สามารถเข้ าใจได้ และผลการประเมินของผู้ใช้ งานคิดเป็ นร้ อยละแล้ วได้
95% ของความถูกต้ องและความเข้ าใจ

สรุปผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกพัฒนาระบบเช่ าพื้นที่ห้างสรรพสินค้ า เป็ นระบบที่
พั ฒ นาขึ้ นมาใหม่ โดยจั ด ทํา ขึ้ นในรู ป แบบของโปรแกรมประยุ ก ต์ บ นเว็ บ ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ใช้ ภาษาเจเอสพี สปริงเฟรมเวิร์ค ในการเขียนโปรแกรม และบริหาร
จัดการฐานข้ อมูลด้ วยโปรแกรม มายเอสคิวแอล
จากการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบเช่ าพื้นที่ห้างสรรพสินค้ า
ครั้งนี้ ได้ ผลการดําเนินการตรงตามเป้ าหมายตามที่ได้ วางแผนไว้ โดยความสามารถของระบบช่วย
อํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ งานเป็ นอย่างมาก ทําให้ ประหยัดเวลาในการค้ นหาข้ อมูลอีกทั้งยัง
สามารถติดตามโครงการได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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