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บทคดัย่อ 

 โครงการพัฒนาระบบน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสาํหรับช่วยในการ

เช่าพ้ืนที่ตามห้างสรรพสนิค้า การศึกษาคร้ังน้ีดาํเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบวิธีพัฒนาระบบ

สารสนเทศเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอม็แอลในการจาํลองระบบ ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล

และภาษาเจเอสพี สปริงเฟรมเวิร์คในการเขยีนโปรแกรม ระบบน้ีแบ่งออกเป็น ประกอบด้วย ส่วน

จัดการข้อมูลหลัก ส่วนติดตามและประเมินโครงการ และส่วนสรปุข้อมูล 

ผลการดาํเนินงานพบว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือที่ช่วย

ในแก้ปัญหาการติดตามโครงการและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

ทีม่า 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเรว็

และยังสื่อสารแบบสองทิศทางด้วยเหตุน้ีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 

การเมืองและสงัคมจึงแตกต่างจากในอดีตมากดังจะเหน็ได้จากวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกจิจาก

ประเทศหน่ึงมีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆอย่างรวดเร็วและกว้างขวางผลของความก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้เกดิแนวโน้มการเปล่ียนแปลง จึงจัดทาํระบบเช่าพ้ืนที่ออกร้าน

ขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า เป็นโปรแกรมที่ออกแบบให้มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริการจัดการสาํหรับผู้ประกอบการธุรกจิให้เช่าพ้ืนที่ ด้วยคุณสมบัติบนเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น 

เวบ็แอพพลิเคช่ัน โดยทาํการศึกษาระบบ จากห้างสรรพสนิค้าและวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี เวบ็แอพพลิเคช่ัน และรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ด้วยถาษา

จาวา (Object-oriented programming, OOP) โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล 

 โดยศึกษาแนวทางระบบเช่าพ้ืนที่ออกร้านขายสนิค้าตามห้างสรรพสนิค้าไว้ดังน้ี 

 1.  เจ้าของ ผู้บริหาร ผู้จัดการ สร้างความพึงพอใจ จากความสามารถในกาวิเคราะห์

สรปุยอดรายได้ได้รวดเรว็ทุกที่ทุกเวลา ช่วยนาํเสนอข้อมูลทางสถติิเพ่ือการวางแผนงานในอนาคต 

 2.  ฝ่ายปฏบิัติการใช้ช่วยงานบันทกึการจองและดูสถานะพ้ืนที่เพ่ือรับจองพ้ืนที่ได้ 

 
*
นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  

**ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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 3.  ฝ่ายการเงินใช้ช่วยงานบนัทกึรายได้และสรปุรายงานให้ผู้บริหารได้ทนัท ี

        4.  งานบริหารติดตามหน้ีอย่างมีประสทิธภิาพเพ่ือการตรวจสอบรายได้ของระบบ 

        5.  เจ้าหน้าที่สามารถบนัทกึรายอื่นๆ เพ่ือติดตามค่าใช้จ่ายที่เสยีหายจากการเช่า 

 เคร่ืองมือที่นาํมาใช้ในการจดัทาํโปรแกรม 

 Java web application ใช้สาํหรับการออกแบบ Spring Framework Jasper Report ใช้

สาํหรับออกแบบรายงาน jQuery javascript ในการจัดการ HTML DOM element, จัดการ events 

ต่าง, ทาํ Animation หรือแม้กระทั้งการทาํ Ajax Tomcat Server เป็น web server Mysql ใช้ใน

การจัดการฐานข้อมูล Unified Modeling Language (UML)การวิเคราะห์และออกแบบ ใช้อธบิาย

แบบจาํลองต่าง ๆ หรือเป็นภาษาสญัลักษณร์ปูภาพมาตรฐานสาํหรับใช้ในการสร้างแบบจาํลองเชิง

วัตถุ 

 

ระบบเช่าพื้ นทีห่า้งสรรพสินคา้ 

แผนภาพยูสเคส เป็นส่วนที่แสดงถึงการทาํงานหลักของโปรแกรมว่ามีการทาํงาน

อย่างไรเป็นการแสดงการตอบโต้ระหว่างผู้ใช้งานและระบบโดยแบ่งผู้ใช้งานของระบบดังน้ี บุคคล

ทั่วไปที่ยังไม่เป็นสมาชิก สมาชิกคือบุคคลทั่วไปที่ทาํการลงทะเบียนแล้ว พนักงานบันทกึข้อมูลคือ

บุคคลที่ทาํการบันทกึเกยีวกบัพ้ืนที่ห้าง พนักงานจัดการเอกสารสญัญาจะดูแลเร่ืองสญัญาเช่าของ

รสมาชิกและพนักงานบัญชีจะดูแลเร่ืองค่าเช่าพ้ืนที่ค่าไฟฟ้าและค่านํา้ประปาของสมาชิก ดังแสดง

ในภาพ 1 

 

 

 

ภาพที ่1  แผนภาพแสดงความสมัพันธร์ะหว่างยูสเคส 
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Use Case ผู้ใช้งาน รายละเอยีด 

ลงทะเบียน บุคคลทั่วไป ใช้สาํหรับบุคคลทั่วไปทาํการลงทะเบียนสมาชิก 

ตรวจสอบพ้ืนที่ว่าง บุคคลทั่วไป ใช้สาํหรับสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปทาํการค้นหา

พ้ืนที่ว่างของห้างสรรพสนิค้า 

จองพ้ืนที่ สมาชิก ใช้สาํหรับสมาชิกทาํการจองพ้ืนที่ห้างสรรพสนิค้า 

ยกเลิกการจองพ้ืนที่ สมาชิก ใช้สาํหรับสมาชิกทาํการยกเลิกการจองพ้ืนที่ 

บันทกึพ้ืนที่ว่าง พนักงานบันทกึ

ข้อมูล 

ใช้สาํหรับบนัทกึพ้ืนที่ว่าง ช้ัน,บูธ,ขนาดพ้ืนที่,ค่า

เช่า,สถานะของพ้ืนที่ 

แก้ไขข้อมูลพ้ืนที่ พนักงานบันทกึ

ข้อมูล 

ใช้สาํหรับบนัทกึการแก้ไขพ้ืนที่ว่าง ราคาแต่ละช้ัน

,บูธ,สถานะของพ้ืนที่ 

จัดการชาํระเงินจอง พนักงานบันทกึ

ข้อมูล 

บันทกึการชาํระเงินจองพ้ืนที่ของสมาชิก 

ชาํระเงินค่าประกนั พนักงานบันทกึ

ข้อมูล 

บันทกึการชาํระเงินค่าประกนัพ้ืนที่ของสมาชิก 

ชาํระเงินค่าเช่า

ล่วงหน้า 

พนักงานบันทกึ

ข้อมูล 

บันทกึการชาํระเงินค่าเช่าล่วงหน้าของสมาชิก 

กาํหนดสญัญาเช่า พนักงานจดัการ

เอกสารสญัญา 

บันทกึข้อมูลการทาํสญัญาเช่าระหว่างสมาชิกกบั

ผู้ทาํสญัญา 

แก้ไขสญัญาเช่า พนักงานจดัการ

เอกสารสญัญา 

บันทกึข้อมูลการแก้ไขสญัญาเช่าของสมาชิก 

ยกเลิกสญัญาเช่า พนักงานจดัการ

เอกสารสญัญา 

บันทกึข้อมูลการยกเลิกสญัญาเช่าของสมาชิก 

รายงานสญัญาใน

ปัจจุบนั 

พนักงานจดัการ

เอกสารสญัญา 

ดูสญัญาที่ดาํเนินการอยู่ของสมาชิกในปัจจุบัน 

ต่อสญัญา พนักงานจดัการ

เอกสารสญัญา 

บันทกึทาํการต่อสญัญา ในกรณสีมาชิกจะขอ

ต่อสญํญาเช่า 

ชาํระเงินค่าเช่า พนักงานบัญชี พนักงานทาํบญัชีบันทกึารรับชาํระเงินค่าเช่า 

แจ้งยอดค้างชาํระ พนักงานบัญชี พนักงานบัญชีดูรายการสมาชิกที่ค้างชาํระค่าเช่า 

บันทกึรายการอื่นๆ พนักงานบัญชี ใช้สาํหรับบนัทกึค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสมาชิก 

บันทกึมิเตอร์ไฟฟ้า พนักงานบัญชี ใช้สาํหรับบนัทกึค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 

บันทกึมิเตอร์ประปา พนักงานบัญชี ใช้สาํหรับบนัทกึค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 

ผลรวมรายได้ พนักงานบัญชี ดูข้อมูลผลรวมรายได้ของระบบเช่าพ้ืนที่ 
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 การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Class) ต่าง ๆ ภายในโปรแกรม ซ่ึงแต่ละ

คลาสประกอบไปด้วย แอททริบิวท ์(Attribute) และเมทอ็ด (Method) โดยในการออกแบบแบ่ง

ออกเป็นคลาส ดังภาพที่ 2 

 

 

 

ภาพที ่2  แผนภาพแสดงความสมัพันธร์ะหว่างคลาส 

 

 ตัวอย่างจากการออกแบบคลาส สามารถอธบิายการทาํงานร่วมกนัของแต่ละคลาสได้

โดยใช้ แผนภาพแสดงลาํดบัเหตุการณ ์ดงัน้ี 
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ภาพที ่3  แผนภาพแสดงลาํดบัเหตุการณก์าํหนดสญัญาเช่า 

 

ผลการศึกษา 

ตัวอย่างการดาํเนินงานพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการสามารถสรุปและ

ได้ใช้ภาพประกอบ คาํอธบิาย ดังต่อไปน้ี 

การกาํหนดสญัญาเช่า ผู้ใช้เลือกเมนูกาํหนดสญัญาเช่า ระบบจะมี 3 ฟังกช่ั์นงาน คือ 

1) บันทกึสญัญาเช่า 2) ล้างจอภาพ 3) พิมพ์รายงานสญัญาเช่า ผู้ใช้กดปุ่มบันทกึ หากข้อมูล

ถูกต้องระบบบันทกึข้อมูลได้ แต่หากผิดพลาดระบบจะไม่สามารถบันทกึข้อมูลได้ และมีข้อความ

เตือน ดังภาพที่ 4 

 

 

 

ภาพที ่4 การกาํหนดสญัญาเช่า 
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 การชาํระเงินค่าเช่า ผู้ใช้เลือกเมนูชาํระเงินค่าเช่า ระบบจะมี 6 ฟังกช่ั์นงาน คือ 1) 

ค้นหาก่อนชาํระ 2) บันทกึก่อนชาํระ 3) ล้างข้อมูล 4) ค้นหาเพ่ือชาํระ 5) บันทกึเพ่ือชาํระ 6) 

พิมพ์รายงานใบเสรจ็ 3) ผู้ใช้กดปุ่มค้นหาหรือบันทกึ หากข้อมูลถูกต้องระบบบนัทกึข้อมูลได้ แต่

หากผดิพลาดระบบจะไม่สามารถบันทกึข้อมูลได้ และมีข้อความเตือน ดังภาพที่ 5 

 

 

 

ภาพที ่5 การชาํระเงินค่าเช่า 

  

 จากภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 ได้มีการนาํเคร่ืองมือต่างๆ มาพัฒนาเพ่ือให้เหน็ถึงความ

แตกต่างของระบบงานที่ทาํงานทางฝั่ง Client และทางฝั่ง Server เพ่ือเปรียบเทยีบประสทิธภิาพ

การทาํงานของระบบโดยใช้ภาษาที่ใช้ดังน้ี PhP .NET JSP  

 

เปรียบเทียบการพฒันาระบบดว้ย PhP   .NET  JSP 

เร่ิมจาก รปูแบบภาษา 

 JAVA  ใช้ Spring Framework  ทาํให้เขยีนโค้ดง่ายขึ้นโดยแบ่งโค้ดฝั่ง Client และ 

ฝั่ง Server ชัดเจนไม่ค่อยมีการแก้ไขโคด๊ฝั่ง Client มากนักตอนพัฒนาโปรแกรม 

 PHP  ตัวใหม่ๆ มีปัญหาว่า คาํสั่งเดิมถูกตดัออก คาํสั่งใหม่เข้ามาแทนที่ ทาํให้ต้อง

แก้ไขโค้ดของงานเดิม มี Framework ให้เลือกใช้ได้หลากหลาย 

 .NET  เช่นเดยีวกบั PHP เคร่ืองมือเปล่ียนใหม่ ภาษามีการเพ่ิมเติมเข้ามา 

เคร่ืองมือ 

 JAVA  ใช้ NetbeansIDE, Eclipse ใช้งานได้ฟรี 

 PHP  ใช้ NetbeansIDE ในการเขยีนโค้ด 

 .NET  Visual Studio  ในการเขยีนโค้ด 
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ด้านฐานข้อมูล 

 JAVA   ติดต่อได้ทุกฐานข้อมูล โดยเพียงแค่หา .jar มาเป็นตัวต่อเช่ือม เขยีนโค้ด

เหมือนเดิม 

 PHP  อาศัย PDO ทาํให้เขยีนโค้ดรปูแบบเดียวเท่าน้ัน แต่ใช้ได้หลากหลายฐานข้อมูล 

 .NET  ยังคงใช้คาํสั่งที่แตกต่างแต่ละฐานข้อมูลใช้คาํสั่งไม่เหมือนกนัไม่เหมือนกนั 

 สรุปคือ PHP ง่ายแก่การศึกษา เพราะมีตัวอย่างในการเขียนโคด๊ แยะมาก รันได้ไวกนิ

ทรัพยากรระบบน้อยกว่า JSP ส่วน JSP เหมาะกบังานที่มีความซับซ้อนสงู ๆ จะทาํงานได้ดีกว่า 

PHP และ .NET และเขียนโคด๊คร้ังเดียวเอาไปรัน ได้ทุก OS ทุกแพทฟร์อม เช่น มือถือ 

คอมพิวเตอร์ 32bit 64 bit  ทั้งน้ีทุกภาษาไม่มีใครได้เปรียบหรือเสยีเปรียบต่างฝ่ายมีจุดยืนที่

ชัดเจนมีตลาดของตัวเองและมีช่องทางให้เรานาํเคร่ืองมือเหล่าน้ี เข้าพัฒนาได้อย่างเปิดกว้าง 

ผลการประเมินระบบ 

 หลังจากที่ได้ดาํเนินการเขียนโปรแกรมเสรจ็สิ้นแล้ว ได้ทาํการทดสอบระบบเช่าพ้ืนที่

ห้างสรรพสนิค้า ตัวแทนจากบุคคลทั่วไปโดยผู้ใช้ระบบเพ่ือทาํหน้าที่บุคคลทั่วไป สมาชิก พนักงาน

บันทกึข้อมูล พนักงานจัดการเอกสารสญัญา และพนักงานบัญชี และทาํการทดสอบโปรแกรมของ

ระบบทั้ง ภาษา java php และ .net โดยใช้นักศึกาแยกเป็นผู้ใช้งานอย่างละ 5 ผู้ใช้งานโดยทาํการ

ทดสอบตามยูสเคสของระบบและดูผลการทดสอบจากดาต้าเบส  ได้ผลการทดสอบ ดังน้ี 

 1.  ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกบับุคคลทั่วไป พบว่า ระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลได้อย่าง

ถูกต้องและข้อมูลดังกล่าวสามารถนาํไปประมวลผลต่อในระบบงานย่อยอื่นๆ ของระบบได้ 

 2.  ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกบับุคคลทั่วไป พบว่า ดูพ้ืนที่ว่างได้อย่างถูกต้อง 

 3.  ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกบัสมาชิก พบว่า ระบบจองพ้ืนที่ว่างได้ ยกเลิกการจอง

พ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง 

 4.  ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกบัพนักงานบันทกึข้อมูล พบว่า ระบบสามารถเพ่ิม ลบ

ข้อมูลพ้ืนที่ได้ อย่างถูกต้อง 

 5.  ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกบัพนักงานบันทกึข้อมูลพบว่า พนักงานบันทกึข้อมูล

สามารถบันทกึค่ามัดจาํ ค่าเช่าล่วงหน้า และค่าประกนัลงฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

 6.  ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกบัพนักงานจัดการสญัญา พบว่า สามารถทาํสญัญาเช่า 

ยกเลิกสญัญาเช่า ดูสญัญาเช่า ต่อสญัญาเช่ากบัสมาชิก บันทกึข้อมูลสญัญาลงฐานข้อมูลได้ และ

พิมพ์รายงานสญัญาเช่าได้อย่างถูกต้อง 

 7.  ผลการทดสอบระบบเกี่ยวกับพนักงานทาํบัญชี พบว่า สามารถบันทกึค่าเช่า 

ติดตามค่าเช่า บันทกึค่าไฟฟ้า บันทกึค่าประปา บันทกึ พนักงานลงฐานข้อมูล และพิมพ์รายงาน

ค่าเช่ารวมทั้งรายงานการจ่ายเงินพนักงานได้อย่างถูกต้อง 
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 จากผลการทดสอบของนักศึกผลปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดของโปรแกรมแต่มีนักศึก

บางคนที่ไม่เข้าใจระบบงานจึงทาํให้มีความล่าช้าบ้างในการทดสอบโปรแกรมของระบบแต่เม่ือได้

อธิบายตามยูสเคสแล้วกส็ามารถเข้าใจได้ และผลการประเมินของผู้ใช้งานคิดเป็นร้อยละแล้วได้ 

95% ของความถูกต้องและความเข้าใจ 

 

สรุปผล 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือกพัฒนาระบบเช่าพ้ืนที่ห้างสรรพสินค้า เป็นระบบที่

พัฒนาขึ้ นมาใหม่ โดยจัดทําขึ้ นในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซ่ึงอยู่ภายใต้

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ใช้ภาษาเจเอสพี สปริงเฟรมเวิร์ค ในการเขียนโปรแกรม และบริหาร

จัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม มายเอสควิแอล 

 จากการดาํเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบเช่าพ้ืนที่ห้างสรรพสนิค้า

คร้ังน้ี ได้ผลการดาํเนินการตรงตามเป้าหมายตามที่ได้วางแผนไว้ โดยความสามารถของระบบช่วย

อาํนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ทาํให้ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลอีกทั้งยัง

สามารถติดตามโครงการได้อย่างรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ 
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