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บทที ่1 

บทน า 

 
1.1 ปัญหาและความเป็นมาของปัญหา 

ในปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและความส าคญัต่อการด าเนินงานทั้งท่ีเป็น
ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการปรับปรุงระบบและวิธีการท างานให้ทนัสมยั มี
ความถูกตอ้งแม่นย  าทางด้านขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการขององค์กร และยงัสามารถน ามา
ประยุกตใ์ชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการน าโปรแกรมNetbeanท่ีใช้
ในการจดัการขอ้มูลต่างๆ เพื่อใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ มาช่วยในการจดัการขอ้มูล และสามารถ
อ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านระบบ ดว้ยเหตุน้ีท าใหเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการน าเทคโนโลยี
เก่ียวกบัมาใชใ้นการท างานในองคก์รมากขึ้น 
 การจดัการร้านเช่าหนังสือ ปัจจุบนันั้นเป็นระบบท่ีท างานดว้ยมือ (Manual) คือ เร่ิมจากการ
เลือกคดัท าการแยกประเภทหนังสือท าการ ประทบัตราร้านลงในหนงัสือท่ีให้บริการ หลงัจากนั้นท า
การก าหนดเลขหนงัสือแต่ละเล่มและท าการจดัเรียงหนงัสือตามหมวดหมู่เลขและอกัษรของหนงัสือ
ตามประเภทของหนงัสือ ส่วนขอ้มูลลูกคา้ทางร้านท าการบนัทึกลงในสมุดจดบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ท่ีมา
ใช้บริการเช่าหนังสือภายในร้านเช่าหนังสือ ซ่ึงท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ และเกิด
ข้อผิดพลาดในการจดบันทึกข้อมูลการยืมและการคืนได้ จากน้ียงัเกิดข้อผิดพลาดในการการคิด
ค านวณค่าปรับเน่ืองจากเป็นการค านวณค่าปรับดว้ยเคร่ืองคิดเลขและการนบัวนัตามก าหนดระยะเวลา
ในการยมืและการคืนหนงัสือท าใหเ้กิดมีการคิดค านวณค่าปรับผิดอยูบ่่อยคร้ัง 
 ดงันั้น จากปัญหาท่ีได้กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คณะผูจ้ดัท า จึงได้มีแนวคิดในการพฒันาระบบ
บนัทึกขอ้มูลลูกคา้ร้านเช่าหนงัสือเพื่อจะน า เทคโนโลยีการมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัร้านหนงัสือ
ในการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้กบังานในร้านหนงัสือเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อพฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ร้านเช่าหนงัสือ 
 1.2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพระบบบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ร้านเช่าหนงัสือ 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.3.1 ไดร้ะบบบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ร้านเช่าหนงัสือเพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัการขอ้มูล
ลกูคา้ได ้
 1.3.2 อ านวยความสะดวกให้ร้านเช่าหนังสือสามารถตรวจสอบและค้นหาข้อมูลลูกค้าท่ี
ตอ้งการใชบ้ริการร้านเช่าหนงัสือได ้
 

1.4 ขอบเขตของโครงการ 
ขอบเขตการวิจยัน้ีจะกล่าวถึงการท างานโดยรวมของระบบ ดงัน้ี    

        1.4.1 ขอบเขตของระบบ  
     1) จดัการขอ้มูลลูกคา้ 

ก)  ผูใ้ชง้านระบบสามารถท าการเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ 

ข)  ผูใ้ชง้านระบบสามารถท าการลบขอ้มูลลูกคา้ 

ค)  ผูใ้ชง้านระบบสามารถท าการคน้หาขอ้มูลลูกคา้ 

ค)  ผูใ้ชง้านระบบสามารถท าการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ 

ง)  ผูใ้ชง้านระบบสามารถท าการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ 

 
1.5  เคร่ืองมือและภาษาที่ใช้ในการพฒันาระบบ 
 1.5.1  เคร่ืองมือทางดา้นฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
  1)  คอมพิวเตอร์ PC หน่วยประมวลผล 2.33 GHz 
 1.5.2  เคร่ืองมือทางดา้นซอฟตแ์วร์ (Software) 
  1)  ระบบปฏิบติัการ window 10 (64Bit) 
  2)  Apache NetBeans เวอร์ชัน  12.4 ใช้ประมวลข้อมูลการท างานของระบบ
แอปพลิเคชัน่ 
  3)  Java SE ใชส้ าหรับเขียนโปรแกรมค าสั่งการท างานของระบบแอปพลิเคชัน่ 
  4)  SQLife ใชใ้นการจดัการระบบฐานขอ้มูล 
  
 
 
 



3 

1.6  ค าจ ากดัความ 
 1.6.1  ระบบจัดการร้านหนังสือ คือ ระบบท่ีช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการยืม-คืนหนังสือ
ภายในร้านหนังสือรวมถึงเป็นระบบช่วยในการคิดค านวณค่าปรับในการยืมหนังสือเม่ือสมาชิกคืน
หนงัสือเลยวนัท่ีก าหนด ได ้

1.6.2  ร้านหนงัสือ  คือ  ร้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการเช่า ยมืหนงัสือตามเวลาท่ีก าหนด 

เช่น ร้านเชา้หนงัสือการ์ตูน หนงัสือนิตยสาร หนงัสือเรียน ต าราต่าง ๆ เป็นตน้ 

1.6.3  บนัทึกขอ้มูลลูกคา้  คือ ระบบท่ีช่วยในการจดัการขอ้มูลลูกคา้โดยผใ็ชง้านระบบ

สามารถท าการ เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ ในระบบฐานขอ้มูล 



 

บทที ่2 

ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงการมีการศึกษา วิธีการ แนวทาง ขอ้จ ากดั และท าความเขา้ใจถึงเน้ือหาของ
งานท่ีเก่ียวขอ้งว่า ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง มีขั้นตอนการด าเนินงานอย่างไร จากนั้นจึงท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจะใช้ในการออกแบบฐานขอ้มูล เพื่อน ามาพฒันาระบบต่อไป โดย
แบ่งไดด้งัน้ี 
 2.1  ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 2.2  ทฤษฎีการออกแบบฐานขอ้มูล 
 2.3  ทฤษฎีภาษาและซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
 2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การท าวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบให้มีความถูกตอ้ง โดยไดน้ า

แบบจ าลองน ้ าตก เขา้มาช่วยในการพฒันาระบบงาน เพื่อให้ได้ระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมี
รายละเอียดของเน้ือหาดงัน้ี 
 2.1.1  แบบจ าลองน ้ าตก (Water Fall Model) เป็นแบบจ าลองท่ีมีมานานไดเ้ผยแพร่เม่ือราวปี 
ค.ศ. 1970 และยงัเป็นท่ีนิยมใชใ้นการพฒันาระบบงานจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นแบบจ าลองท่ีง่าย
ต่อการน าไปประยุกตใ์ชด้ว้ยการเร่ิมตน้จากการรวบรวมความตอ้งการ การวิเคราะห์การออกแบบ การ
เขียนโปรแกรม การทดสอบ และการบ ารุงรักษา โดยแบ่งขอ้มูลทฤษฏีแบบจ าลองน ้าตกไดด้งัน้ี 
  2.1.1.1  นิยามของทฤษฏีแบบจ าลองน ้าตก 
   แบบจ าลองน ้ าตกเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์โดยแบ่งการท างาน
ออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงขั้นตอนในแต่ละช่วงจะสืบเน่ืองกนัจากขั้นตอนหน่ึงไปสู่อีกขั้นตอนหน่ึง
ตามล าดบัเหมือนสายน ้ าตกและสามารถยอ้นกลบัไปปรับปรุงขั้นตอนก่อนหน้าไดต้ามล าดบั ดงัใน
ภาพท่ี 2.1  (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ,์ 2548 : 74) 
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ภาพท่ี 2.1 Water Fall Model 

 

 2.1.1.2  คุณลกัษณะของแบบจ าลองน ้าตก 
  1)  เป็นล าดบัในขั้นตอนการท างานคลา้ยสายงานของการผลิต 
  2)  แต่ละขั้นตอนมีหนา้ท่ี และผลผลิต ถูกก าหนดอยา่งชดัเจน 
  3)  ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นเอกสาร 
   4)  ผลผลิตท่ีผลิตในแต่ละขั้นตอนจะเป็นพื้นฐานส าหรับงานขั้นต่อไป 
  5)  สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของงานในแต่ละขั้นตอนได ้
 2.1.1.3  ขอ้ดีของแบบจ าลองน ้าตก 
  1)  แบ่งงานท่ีมีไฟล์ขนาดใหญ่ และซับซ้อนให้มีขนาดเล็กลงเพื่อความ
สะดวกตอ่การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
  2)  มีการก าหนดผลผลิตท่ีตอ้งส่งมอบในแต่ละงานอยา่งชดัเจน 
          2.1.1.4  ขอ้เสียของแบบจ าลองน ้าตก 
  1)  ถา้ค้นพบขอ้ผิดพลาดของขั้นตอนท่ีเสร็จส้ินแลว้ไม่สามารถแก้ไขได ้
การแกไ้ขจ าเป็นตอ้งเร่ิมรอบใหม่ หลงัการท างานในแต่ละขั้นตอนแลว้ควรสามารถยอ้นกลบัไปแกไ้ข
ความผิดพลาดได ้ดงันั้นในทางปฏิบติัขั้นตอนการท างานในแบบจ าลองน ้าตกจึงไม่เป็นเชิงเส้น 
      2)  เม่ือลูกคา้ทดลองใชซ้อฟแวร์ หากมีบางอย่างท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ การแกไ้ขระบบหรือโปรแกรมท าไดย้าก ค่าใชจ่้ายสูง และเสียเวลา 
         2.1.1.5  ขั้นตอนการท างานของทฤษฏีแบบจ าลองน ้าตก 
   1)  ความต้องการ  ( Requirement )  เป็นข้อก าหนดท่ีเกิดกระบวนการพัฒนา
ระบบโดยก่อนจะลงมือพฒันาจะมีการวิเคราะห์ความตอ้งการ หลงัวิเคราะห์เสร็จก็น ามาก าหนดความ
ตอ้งการ  โดยความตอ้งการท่ีก าหนดขึ้นมานั้นน ามาใชป้ระโยชน์ได ้2 อยา่ง คือ  

Requirement 

Analysis 

Design 

Coding 

Testing 

Maintenance 
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    ก)  มองในมุมมองของเจ้าของงาน จะใช้เป็นตัวอ้างอิงการเปิด
ประมูลใหก้บัผูท่ี้จะท าการพฒันา 
           ข)  เป็นส่วนหน่ึงในสัญญาเพื่อใช้ในการช าระค่าจา้ง กล่าวคือ ถา้
ไม่สามารถท าตามขอ้ตกลงก็อาจจะไม่มีการช าระเงินค่าจา้ง เป็นตน้ 
 ประเภทความตอ้งการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
           ก)  ความตอ้งการของผูใ้ช ้(User Requirement) เป็นความตอ้งการท่ี
รวบรวมจากผูใ้ช้ระบบโดยตรง เช่น ล าดบัของช่องท่ีจะให้กรอกขอ้มูล จะกรอกอย่างไร เรียงล าดบั
อยา่งไร ขนาดตวัอกัษรสีอะไร เป็นตน้ 
    ข)  ความต้องการของระบบ ( System Requirement) เช่น ระบบ
ตอ้งสามารถส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายไดข้อ้มูลขอ้มูลตอ้งเก็บท่ีเซิร์ฟเวอร์ได ้เป็นตน้   
 ชนิดความตอ้งการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
    ก)  ความตอ้งการท่ีเป็นฟังกช์นัการท างาน  
(Functional Requirement) คือส่ิงท่ีระบบควรจะท าหรือหนา้ท่ีหลกัของระบบท่ีตอ้งท า 
    ข)  ความตอ้งการท่ีไม่ไดเ้ป็นฟังกช์นัการท างาน  
(Non-Functional Requirement)  คือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่หน้าท่ีหลกัท่ีระบบต้องท า แต่เป็นคุณสมบัติท่ี
ตอ้งการได้จากระบบ เช่น ความปลอดภัยของระบบความถูกต้อง เวลาตอบสนอง ความสามารถ
ทางดา้น I/O ความสามารถในการเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
   2)  การวิเคราะห์ระบบ (Analysis)  เม่ือผ่านขั้นตอนการศึกษาความเป็นไป
ได ้จึงเร่ิมเขา้สู่การวิเคราะห์ระบบโดยศึกษาการท างาน และระบบสารสนเทศเดิมของธุรกิจ หลงัจาก
นั้นก าหนดความตอ้งการของระบบใหม่ ซ่ึงนกัวิเคราะห์ระบบจะตอ้งใชเ้ทคนิคการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ศึกษาเอกสารท่ีมีอยู่ตรวจสอบวิธีการท างานในปัจจุบนั สัมภาษณ์ผูใ้ช้และผูจ้ดัการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัระบบแลว้รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดม้าเขียนเป็นแผนภาพกระแสขอ้มูล พจนานุกรมขอ้มูล และ
โครงสร้างการตดัสินใจ 
   3)  การออกแบบระบบ  (Design) เป็นการน าเสนอระบบใหม่ โดยในการ
ท างานของขั้นตอนน้ีนักออกแบบระบบจะตอ้งเลือกอุปกรณ์ท่ีใช้ติดตั้งระบบ  ออกแบบฐานขอ้มูล 
และออกแบบรายละเอียดเก่ียวกบัการท างานของผูใ้ช ้ และวิธีการใชข้องระบบใหม่ หรือระบบท่ีถูก
แกไ้ขจากเดิมโดยทัว่ไปการออกแบบระบบจะกระท าเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการออกแบบกวา้งๆ 
และขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด 
   4)  การเขียนและทดสอบโปรแกรม (Coding) เป็นการเขียนและทดสอบ
โปรแกรมตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้ตามความตอ้งการของผูใ้ชจ้ะตอ้งมีลกัษณะท างานไดผ้ลตรงกบัความ
ตอ้งการ ท างานไดถู้กตอ้ง ไม่คลาดเคล่ือน เป็นท่ีน่าเช่ือถือได ้แกไ้ขดดัแปลงไดง้่าย ขั้นตอนน้ีจะเป็น
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การท างานร่วนกนัระหว่างโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ โดยตอ้งท าเอกสารคู่มือการใชง้านระบบ
ควบคู่ไปดว้ย 
   5)  การทดสอบระบบ (Testing) เป็นขั้นตอนก่อนน าไปปฏิบติัการใช้งาน
จริง ทีมงานจะท าการทดสอบข้อมูลเบ้ืองต้นก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจ าลอง เพื่อตรวจสอบการ
ท างานของระบบ หากมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะยอ้นกลบัไปในขั้นตอนของการพฒันาโปรแกรมใหม่ 
   6)  การบ ารุงรักษา (Maintenance) เป็นการบ ารุงรักษาระบบให้สามารถใช้
งานไดน้านปรับปรุงให้สามารถรองรับเทคโนโลยใีหม่ ๆ หรือเพิ่มคุณสมบติัระบบให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ควรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ เม่ือผูบ้ริหารตอ้งการแกไ้ขส่วนใด นักวิเคราะห์
ระบบตอ้งเตรียมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบ 
(โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ,์  2548 : 57) 
 

2.2  ทฤษฎีการออกแบบฐานข้อมูล 
 การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรือการจดัองค์ประกอบทั้งท่ีเป็น 2 มิติ และ 3 มิติ เขา้
ดว้ยกนัอยา่งมีหลกัเกณฑ ์การน าองคป์ระกอบของการออกแบบมาจดัรวมกนั 

ระบบฐานขอ้มูล (Database System) หมายถึง หลกัการพื้นฐานส าหรับใช้ในการจดัการกับ
ขอ้มูลขนาดใหญ่ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การจดัการฐานขอ้มูลจะเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดโครงสร้าง
ของส่ือบนัทึกขอ้มูล รวมถึงการรักษาความปลอดภยัให้กบัขอ้มูล จากผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตให้เรียกใช้
ขอ้มูลได ้

ฐานขอ้มูล (Database) หมายถึง ท่ีรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระเบียบ ไดแ้ก่ Table Form และ Queries  
ท่ีระบบจดัการฐานขอ้มูลเป็นผูส้ร้าง และจดัการโดยระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงกลุม่ของขอ้มูลท่ีไดจ้ดัเก็บอยูใ่น
รูปแบบของแฟ้มขอ้มลู จะมีความสัมพนัธ์ระหวา่งแฟ้มขอ้มลูเดียวกนัหรือหลาย ๆ   แฟ้มขอ้มูลโดยสามารถ
ท่ีจะจดัการกบัขอ้มลูนั้นไดส้ะดวก และรวดเร็ว 
โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล (Datagement System) หมายถึงโปรแกรมท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล หรือ 
DBMS ซ่ึงเป็นการด าเนินการท่ีท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียกดูขอ้มูลได ้โดยไม่ตอ้งค านึงถึงลกัษณะทางกายภาพ
ท่ีเก็บอยูจ่ริงบนจานแม่เหลก็ 

ความสมัพนัธ์ของฐานขอ้มูล ความหมายและหนา้ท่ีของความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เอนทิต้ี (Entity Relationship) ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ี หมายถึง ความสัมพนัธข์องเอนทิต้ีหน่ึงไปมี
ความสมัพนัธ์กบัอีกเอนทิต้ีหน่ึง บนฐานขอ้มูลโดยใชค้ียต่์าง  ๆ เป็นตวัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ท่ีเกิดขึ้น
เพื่อใหฐ้านขอ้มูลใชง้านไดง้่าย และไมใ่หเ้กิดความซ ้าซอ้นในการจดัเก็บขอ้มูลบนฐานขอ้มูล ซ่ึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 



 9 

1)  ความสมัพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One) 
เป็นความสมัพนัธ์ของแต่ละรายการของเอน็ทิต้ี X มีความสมัพนัธ์กบัขอ้มูล Y เพียงหน่ึงรายการดงัภาพท่ี 
2.2 
 

  

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 แสดงความสัมพนัธ์แบบหนึ่งต่อหน่ึง 

 
2)  ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many) 

เป็นความสัมพนัธ์ท่ีแต่ละรายการของเอ็นทิต้ี X มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูล Y มากกว่าหน่ึงรายการ โดยแต่
ละรายการของเอน็ทิต้ี Y จะมีความสัมพนัธ์กบัเอน็ทิต้ี X ไดเ้พียงหน่ึงรายการเท่านั้นดงัภาพท่ี 2.3 

A1

B1

B2

B3

1:N

 
ภาพท่ี 2.3 แสดงความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม 

 
3)  ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many) 

เป็นความสัมพนัธ์ท่ีแต่ละรายการของเอ็นทิต้ี X มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูล Y มากกว่าหน่ึงรายการใน
ขณะท่ีแต่ละรายการของเอ็นทิต้ี Y ก็มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูล X ไดม้ากกว่าหน่ึงรายการเช่นกนัดัง
ภาพท่ี 2.4  (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์  2560 : 80 ) 
 
 
 
 

A1 

A2 

A3 

  

 

B1 

B2 

B3 

B4 

  

 

1:1 
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ภาพท่ี 2.4 แสดงความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 

 
การออกแบบฐานขอ้มูล (Designing Databases) มีความส าคญัต่อการจดัการระบบฐานขอ้มูล 

(DBMS) ทั้ งน้ี เน่ืองจากข้อมูลท่ีอยู่ภายในฐานข้อมูลจะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
โครงสร้างของขอ้มูลการเข้าถึงขอ้มูลและกระบวนการท่ีโปรแกรมประยุกต์จะเรียกใช้ฐานข้อมูล 
ดงันั้น เราจึงสามารถแบ่งวิธีการสร้างฐานขอ้มูลได ้3 ประเภท 
       1. รูปแบบขอ้มูลแบบล าดบัขั้น หรือโครงสร้างแบบล าดบัขั้น (Hierarchical data model) 
วิธีการสร้างฐาน ขอ้มูลแบบล าดบัขั้นถูกพฒันาโดยบริษทั ไอบีเอม็ จ ากดั ในปี 1980 ไดรั้บความนิยม
มาก ในการพฒันาฐานขอ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยท่ีโครงสร้างขอ้มูล
จะสร้างรูปแบบเหมือนตน้ไม ้โดยความสัมพนัธ์เป็นแบบหน่ึงต่อหลาย (One- to -Many) 

      2. รูปแบบขอ้มูลแบบเครือข่าย (Network data Model) ฐานขอ้มูลแบบเครือข่ายมีความ
คลา้ยคลึงกบัฐาน ขอ้มูลแบบล าดบัชั้น ต่างกนัท่ีโครงสร้างแบบเครือข่าย อาจจะมีการติดต่อหลายต่อ
หน่ึง (Many-to-one) หรือ หลายต่อหลาย (Many-to-many) กล่าวคือลูก (Child) อาจมีพ่อแม่ (Parent) 
มากกวา่หน่ึง 

      3. รูปแบบความสัมพันธ์ข้อมูล  (Relation data model) เป็นลักษณะการออกแบบ
ฐานขอ้มูลโดยจดัขอ้มูลให้อยู่ในรูปของตารางท่ีมีระบบคลา้ยแฟ้ม โดยท่ีขอ้มูลแต่ละแถว (Row) ของ
ตารางจะแทนเรคอร์ด (Record) ส่วน ขอ้มูลแนวด่ิงจะแทนคอลมัน์ (Column) ซ่ึงเป็นขอบเขตของ
ขอ้มูล (Field) โดยท่ีตารางแต่ละตารางท่ีสร้างขึ้นจะเป็นอิสระ ดงันั้นผูอ้อกแบบฐานขอ้มูลจะตอ้งมี
การวางแผนถึงตารางขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้เช่นระบบฐานขอ้มูลบริษทัแห่งหน่ึง ประกอบด้วย ตาราง
ประวติัพนักงาน ตารางแผนกและตารางขอ้มูลโครงการ แสดงประวติัพนักงาน ตารางแผนก และ
ตารางขอ้มูลโครงการ 
 การออกแบบฐานขอ้มูลเวบ็ การประยกุตฐ์านขอ้มูลกบัเวบ็จะช่วยท าให้การคน้หา การดึงและ
แสดงผลแบบ Server Side Include กับข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงบ่อยมีประสิทธิภาพ โดยระบบ
จัดการฐานข้อมู ล เชิ งสัมพันธ์  (Relational Database Management System) ได้ รับการใช้อย่ าง
แพร่หลาย  

A1 

A2 

A3 

  

 

B1 

B2 

B3 

B4 

  

 

M:N 
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 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือ Relational Database เป็นฐานข้อมูลท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดใน
ปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงธุรกิจนั้นอาจกล่าวได้ว่าแทบทุกแห่งใช้ Relational Database กันหมด 
ต่างกนัก็เพียงขนาดและยี่ห้อของฐานขอ้มูลเท่านั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกแบบฐานขอ้มูล
และการค้นหาขอ้มูลท่ีต้องการจากฐานข้อมูล เราควรจะเร่ิมต้นด้วยการท าความเข้าใจ Relational 
Database ว่ามีลกัษณะหรือรูปแบบในการเก็บขอ้มูลอย่างไร มีจุดใดท่ีควรท าความเขา้ใจเป็นพิเศษ
หรือไม่ ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นขอ้มูลท่ีได้รับการใช้มากท่ีสุด โดยขึ้นกับพื้นฐานทางทฤษฎีท่ี
เขม้แข็ง ดา้นพีชคณิตเชิงสัมพนัธ์ ไม่มีความจ าเป็นในการท าความเขา้ใจทางทฤษฎีความสัมพนัธ์ใน
การใชฐ้านขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ แต่จ าเป็นตอ้งเขา้ใจแนวคิดฐานขอ้มูลพื้นฐานบางประการ  
ขั้นตอนการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 
 1. ส ารวจความตอ้งการใชง้าน (Requirements Analysis) เป็นการส ารวจเพื่อหาวา่ผูใ้ชต้อ้งการ
อะไร ในระบบงานท่ีจะพฒันาฐานขอ้มูลขึ้นมารับรองนั้นจะตอ้งจดัเก็บขอ้มูลอะไรบา้ง โดยดูจาก
ความสามารถท่ีผูใ้ชต้อ้งการใหร้ะบบงานนั้นๆ ท าได ้
 2. ออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Design) ในขั้นตอนน้ีผู ้ออกแบบ
ฐานข้อมูลจะก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลตามความต้องการใช้งานท่ีได้จากขั้นตอนแรก 
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีไดใ้นขั้นตอนน้ีจะมีผลต่อการจดัเก็บขอ้มูลจริงในฐานขอ้มูล โดยปกติเราจะ
น า ER Diagram มาช่วยในขั้นตอนน้ี 
 3. ออกแบบฐานขอ้มูลในระดบั Logical เป็นการแปลงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลซ่ึงแสดงดว้ย 
ER Diagram ไปเป็นตารางตาม Relational Model เพื่อจะได้สร้างฐานข้อมูลแบบ Relational ขึ้นมา
เก็บขอ้มูลไดใ้นขั้นตอนต่อๆ ไป 
 4. ปรับโครงสร้างข้อมูล (Schema Refinement) ตารางท่ีได้จากการออกแบบฐานขอ้มูลใน
ระดับ Logical ยงัไม่ใช่ตารางท่ีเหมาะส าหรับน าไปเก็บข้อมูลจริง เน่ืองจากอาจจะท าให้เกิดความ
ซ ้ าซ้อนของขอ้มูลรวมทั้งปัญหาต่างๆ เม่ือน าฐานขอ้มูลไปใช้งานได้ ในขั้นตอนน้ีเราจึงต้องปรับ
โครงสร้างตารางโดยการท านอร์มลัไลซ์ (Normailzation) ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดก้็คือ จ านวนตารางท่ีมากขึ้น
กวา่เดิมแต่ปัญหาต่างๆ จะถูกก าจดัออกไป ตารางท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีสามารถน าไปสร้างฐานขอ้มูลเพื่อ
เก็บขอ้มูลไดท้นัที 
 5. ออกแบบฐานขอ้มูลในระดบั Physical ขั้นตอนน้ีและขั้นตอนถดัไปมกัจะเป็นหน้าท่ีของ 
DBA โดยมีจุดประสงคใ์ห้การใชร้ะบบฐานขอ้มูลเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด การออกแบบฐานขอ้มูล
ในระดบั Physical จะเก่ียวขอ้งกบัการสร้างอินเด็กซ์การเลือกโครงสร้างขอ้มูลระดบัภายใน (Internal 
View) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการใช้งานขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นบ่อยๆ จึงแตกต่างกนัไปในฐานขอ้มูล
แต่ละตวั อาทิ การสร้างอินเด็กซ์ท่ีคอลมัน์ซ่ึงมกัจะถูกใชก้ าหนดเป็นเง่ือนไขในการคิวรี 
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 6. ควบคุมการน าขอ้มูลไปใช ้(Security Design) เป็นการก าหนดสิทธิในการใชง้านขอ้มูลซ่ึง 
DBA จะก าหนดขึ้นมาตามความเหมาะสมและความตอ้งการของผูใ้ชว้า่ใครสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วน
ใดไดบ้า้งสามารถอ่านขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียวหรือท าไดท้ั้งอ่าน และแกไ้ขขอ้มูล เป็นตน้ 
 

2.3 ทฤษฎีภาษาและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพฒันาระบบ 
 การพฒันาระบบงานในคร้ังน้ีไดน้ าซอฟตแ์วร์และภาษาทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการพฒันา 
ระบบ เพื่อใหไ้ดร้ะบบงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยไดแ้บ่งรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 
 

2.3.1 Java programming language  

ภาษาจาวา (อังกฤษ: Java programming language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุ (อังกฤษ: 

Object Oriented Programming) พฒันาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอ่ืนๆ ภาษาจาวาถูกพฒันาขึ้น

ในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) โดยเป็นส่วนหน่ึงของ โครงการกรีน (the Green Project) และส าเร็จออก

สู่สาธารณะในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซ่ึงภาษาน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อใชแ้ทนภาษา ซีพลสัพลสั (C++) 

โดยรูปแบบท่ีเพิ่มเติมขึ้นคลา้ยกบัภาษา อ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษาน้ีเรียกว่า ภาษา

โอ๊ก (Oak) ซ่ึงตั้ งช่ือตามต้นโอ๊กใกล้ท่ีท างานของ เจมส์ กอสลิง แต่ว่ามีปัญหาทางลิขสิทธ์ิ จึง

เปล่ียนไปใช้ช่ือ “ จาวา ” ซ่ึงเป็นช่ือกาแฟแทน (แอปพลิเคชันวดัประสิทธ์ิ ภาพการขบัขี่รถยนต์บน

สมาร์ตโฟนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์,2555) จุดเด่นของภาษาจาวาอยู่ท่ีผู ้เขียนโปรแกรมสามารถ

ใช้หลกัการของ Object-Oriented Programming มาพฒันาโปรแกรมของตนด้วย Java ได้ ภาษาจาวา

เป็นภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมท่ีสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ ( OOP : Object-Oriented 

Programming) โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นถูกสร้างภายในคลาส ดงันั้นคลาสคือท่ีเก็บเมทอด (method) หรือ

พฤติกรรม (behavior) ซ่ึงมีสถานะ(state) และรูปพรรณ (identity) ประจ าพฤติกรรม 
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ภาพท่ี 2.9 สัญลกัษณ์ของจาวา 

 

 2.3.1 ข้อดีของ ภาษาจาวา  

 1. ภาษาจาวาเป็นภาษาท่ีสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุแบบสมบูรณ์ ซ่ึงเหมาะ

ส าหรับพฒันาระบบท่ีมีความซบัซ้อน การพฒันาโปรแกรมแบบวตัถุจะช่วยให้เราสามารถใช ้ค า หรือ 

ช่ือ ต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ในระบบงานนั้นมาใช ้ในการออกแบบโปรแกรมได ้ท าให ้เขา้ใจได ้ง่ายขึ้น  

       2. โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นโดยใชภ้าษาจาวาจะมีความสามารถท างานไดใ้นระบบปฏิบติัการ

ท่ีแตกต่างกัน ไม่จ าเป็นต้องดัดแปลงแก้ ไขโปรแกรม เช่น หากเขียนโปรแกรมบนเคร่ือง Sun 

โปรแกรมนั้นสามารถน ามา compile และ run บนเคร่ืองพีซีธรรมดาได ้ 

     3. ภาษาจาวามีการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดทั้งตอน compile และ run ท าใหล้ดขอ้ผิดพลาดท่ี

อาจเกิดขึ้นในโปรแกรม และช่วยให ้debug โปรแกรมไดง้่าย  

    4. ภาษาจาวามีความซับซ้อนน้อยกว่าภาษา C++ เม่ือเปรียบเทียบ code ของโปรแกรมท่ี

เขียนขึ้นโดยภาษา จาวา กบั C++ พบว่า โปรแกรมท่ีเขียนโดยภาษาจาวาจะมีจ านวน code น้อยกว่า

โปรแกรมท่ีเขียนโดยภาษา C++ ท าใหใ้ชง้านไดง้่ายกวา่และลดความผิดพลาดไดม้ากขึ้น 

    5. ภาษาจาวาถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภยัสูงตั้งแต่แรก การรักษาความปลอดภยัท า

ให้โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นดว้ยจาวามีความปลอดภยัมากกว่าโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นดว้ยภาษาอ่ืน เพราะจา

ว า มี  security ทั้ ง  low level แ ล ะ  high level ได้  แ ก่  electronic signature, public and private key 

management, access control และ certificates  
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  6.  มี IDE, application server, และ library ต่าง ๆ มากมายส าหรับจาวาท่ีเราสามารถใช้งาน

ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ท าให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไปกับการซ้ือเคร่ืองมือและ

ซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ 

ตวัอยา่งต่อไปน้ีคือการเขียนโปรแกรม Hello world โดยใชภ้าษาจาวา 

// ประกาศ class  

public class MyClass {  

// ประกาศ Method ช่ือ main เพราะ java จะเรียกหา Method main เป็น Method แรก  

public static void main(String[] args) {  

System.out.println("Hello World!"); // แสดงขอ้ความวา่ Hello World!  

}  

} 

จุดมุ่งหมายหลกั 4 ประการ ในการพฒันาจาวา คือ  

1) ใชภ้าษาโปรแกรมเชิงวตัถุ  

2) ไม่ขึ้นกบัแพลตฟอร์ม (สถาปัตยกรรม และ ระบบปฏิบติัการ)  

3) เหมาะกบัการใช ้ในระบบเครือข่าย พร้อมมีไลบรารีสนบัสนุน  

4) เรียกใช้งานจากระยะไกลได ้อย่างปลอดภยัเน่ืองจากช่ือท่ีเหมือนกนั และการเรียกขานท่ี

มกัจะพูดถึงพร้อมกนับ่อยๆ ท าใหค้นทัว่ไป มกัสับสน 

 2.3.2 รุ่นต่าง ๆ ของภาษาจาวา 

1. (ค.ศ. 1996) — ออกคร้ังแรกสุด 
2. (ค.ศ. 1997) — ปรับปรุงคร้ังใหญ่ โดยเพิ่ม inner class 
3. 1.2 (4 ธันวาคม, ค.ศ. 1998) — รหัส Playground ด้านจาวาแพลตฟอร์มได้รับการ

เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ใน API และ JVM (API ส าคัญท่ีเพิ่มมาคือ Java Collections 
Framework และ Swing; ส่วนใน JVM เพิ่ ม  JIT compiler) แต่ตัวภาษาจาวานั้ น 
เปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย (เพิ่มคียเ์วิร์ด strictfp) และทั้งหมดถูกเรียกช่ือใหม่ว่า "จา
วา 2" แต่ระบบเลขรุ่นยงัไม่เปล่ียนแปลง 

4. 1.3 (8 พฤษภาคม, ค.ศ. 2000) — รหสั Kestrel แกไ้ขเลก็นอ้ย 
5. 1.4 (13 กุมภาพันธ์, ค.ศ. 2002) — รหัส Merlin เป็นรุ่นท่ีถูกใช้งานมากท่ีสุดใน

ปัจจุบนั (ขณะท่ีเขียน ค.ศ. 2005) 
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6. 5.0 (29 กนัยายน, ค.ศ. 2004) — รหัส Tiger (เดิมทีนับเป็น 1.5) เพิ่มคุณสมบติัใหม่
ในภาษาจาวา เช่น Annotations ซ่ึงเป็นท่ีถกเถียงกันว่าน ามาจากภาษาซีชาร์ป ของ
บริษทัไมโครซอฟท์, Enumerations, Varargs, Enhanced for loop, Autoboxing, และ
ท่ีส าคญัคือ Generics 

7. 6.0 (11 ธนัวาคม, ค.ศ. 2006) — รหัส Mustang เป็นรุ่นในการพฒันาของ Java SDK 
6.0 ท่ีออกมาใหท้ดลองใชใ้นเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2004 

8. 7.0 (กาลงัพฒันาก าหนดออก ค.ศ. 2008) — รหสั Dolphin ก าลงัพฒันา 
 

2.3.3  ทฤษฎีเกีย่วกบัฐานข้อมูล SQLite  

ฐานข้อมูล SQLite เป็น Database ขนาดเล็กท่ีได้รับความนิยมอย่างมากกับ Application ท่ี 

ท างานบน Smart Phone ประเภทต่างๆรูปแบบการท างานของ SQLite เป็นแบบ Standalone ท างานอยู่

ใน Application นั้นๆ SQLite มีโครงสร้างง่ายต่อการจดัเก็บและน าไปใช้และไฟล์ท่ีจดัเก็บ นั้นก็มี

ขนาดเล็กมากเกือบเท่ ากับการเก็บข้อมูลจริงเพราะฉะนั้ น SQLite Database จึงเหมาะสมกับ 

Application ท่ีท างานบน Smart Phone อย่างยิ่งโดยเฉพาะอันเน่ืองจากข้อจ ากัดทางด้าน Hardware 

และ Memory รวมทั้ งความสามารถในการ Process ข้อมูลต่างๆในSmart Phone ย่อมน้อยกว่า PC 

Desktop เป็นธรรมดาจากบทความขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่าฐานขอ้มูล SQLite เป็นฐานขอ้มูลขนาดเลก็ท่ี

นิยมใชก้บั Application ท่ีใชบ้น Smart Phone ท่ีมีโครงสร้างง่ายต่อการน าไปใชแ้ละการจดัเก็บ มีการ

จดัเก็บ ไฟลท่ี์เลก็มากเกือบเท่าขอ้มูลจริง เพราะฉะนั้น SQLite Database จึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดท่ีจะใชก้บั Smartphone 

 

 

ภาพท่ี 2.10  สัญลกัษณ์ SQLite 
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 2.4.4  โปรแกรม NetBeans 
เน็ตบีนส์ (NetBeans) เป็นเคร่ืองมือส าหรับนกัโปรแกรมเมอร์ท่ีจะใชพ้ฒันา Application ดว้ย

ภาษาจาวา ในปี ค.ศ. 1998 ไดมี้กลุ่มนกัศึกษา "rock solid software" ไดพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ขึ้นมาตวัหน่ึง 
ท่ีจะใชใ้นการพฒันา Application ดว้ยภาษาจาวา เป็นโปรเจกต์นกัศึกษา โดยตั้งช่ือว่า NetBeans และ
ได้เผยแพร่ให้โปรแกรมเมอร์และบุคคลทั่วไปน าไปใช้งานได้ฟรีในรูปแบบ Opensource software 
ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 บริษทัซัน ไมโครซิสเตม็ส์ ผูพ้ฒันาภาษาจาวา ไดเ้ขา้มาเป็นผูส้นบัสนุนหลกัใน
การพัฒนา NetBeans และได้ท าออกมาในรูปของ Opensource software โดยผูใ้ช้งานไม่จ าเป็นท่ี
จะตอ้งเสียเงิน เพื่อซ้ือมาใชง้าน และยงัไดเ้ปิดเผย Soure code ใหผู้ส้นใจและนกัพฒันาน าไปดดัแปลง 
แกไ้ข ตามกฎของ Opensource ปัจจุบนัมีนกัโปรแกรมเมอร์ทัว่โลกต่างช่วยกนัพฒันา NetBeans ให้มี
ความสามารถสูงยิง่ขึ้น 

ปัจจุบนั NetBeans IDE ไดรั้บความนิยมมากยิง่ขึ้น และไดรั้บการพฒันาให้มีความสามารถสูง
ยิง่ขึ้นเร่ือยๆ นอกจากจะใชใ้นการพฒันา Application ดว้ยภาษาจาวาแลว้ ยงัสามารถพฒันาอ่ืนๆไดอี้ก
หลากหลายโดยติดตั้งโปรแกรมเสริม (Add-on) ไดจ้ากเวบ็ไซต ์หรือผ่านตวัอัปเดตเซนเตอร์ (Update 
Center) ของ NetBeans เช่น ภาษาซี/ซีพลสัพลสั (C/C++), Ruby, UML, SOA, Web Application, Java 
EE, Mobility(Java ME), Java FX, Java Script, PHP เป็นต้น ในเวอร์ชัน 6.0 เป็นต้นไปมีการรวม
โปรแกรมเสริมต่างๆท่ีส าคญัเขา้ในตวัติดตั้งของ NetBeans โดยสามารถเลือกติดตั้งไดภ้ายหลงั 

 

 

ภาพท่ี 2.11  สัญลกัษณ์ Netbeans 
 

2.5 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 นฤมณสั สุขในมณี ไดพ้ฒันาเร่ือง ระบบจดัการร้านเบเกอร่ี กรณีศึกษาร้านเบคแอนดเ์ชค 
วตัถุประสงค์จดัขึ้นเพื่อปรับเปล่ียนและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจอยู่เสมอเพื่อให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงอนัรวดเร็วของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส าหรับธุรกิจเบเกอร่ีในปัจจุบนันนั้นได้มีการ
ขยายตวัขึ้นอย่างมากโดยมีในรูปแบบของการขายปลีก ขายส่ง ท าตามสั่งจดัเล้ียงนอกสถานท่ี และ
อ่ืนๆ ซ่ึงในการบริหารจดั การธุรกิจให้ด าเนินการได้อย่างดีและเป็นผูน้ าทางธุรกิจนั้น ระบบการจดั 
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การท่ีดีถือเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง โครงงานท่ีพฒันาขึ้นมาน้ีจะเป็นกรณีศึกษาของร้านเบคแอนด์เชค 
ผูท้  าธุรกิจเบเกอร่ีและค็อกเทล การพฒันาระบบคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือ เวบ็เบสแอพพลิเคชนั (Web Based 
Application)ด้วยภาษาพีเอชพี  (PHP) Version 4.3.11 และใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล  (MySQL) 
Version 4.0.24ในการจดัการฐานขอ้มูลระบบจดัการร้านเบเกอร่ี  และผลการศึกษาพบว่าจะช่วยให้
บริหารจดัการร้านเบเกอร่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยช่วยในการบริหารสต็อก การจเั ซ้ือสินคา้ การ
จดัการรายรับรายจ่ายการจัดการวตัถุดิบ  สินค้าและส่วนผสม การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า  และ
สนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารให้มีความเป็นระบบมากขึ้น ซ่ึงสามารถจะช่วยลดค่าใชจ่้ายที ไม่
จ าเป็นและช่วยในการประหยดัเวลา ซึงมีแนว โนม้ว่าจะส่งผลต่อผลก า ไรและด า เนินธุรกิจของร้าน
ต่อไป(นฤมณสั สุขในมณี, 2562 : บทคดัยอ่ ) 

อุเทน ธรรมธิ ไดจ้ดัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง การพฒันาระบบการจดัการอู่ซ่อมสีรถยนต ์ส าหรับอู่
กิจเจริญ วตัถุประสงค์ของการพฒันาระบบ เพื่อการออกแบบ การศึกษา พฒันาฐานขอ้มูล จดัเก็บ
ขอ้มูลต่างๆภายในอู่กิจเจริญ และการจดัการภายในองค์กรอู่กิจเจริญให้ดีขึ้น ในการพฒันาระบบ
จ าเป็นท่ีต้องให้ความส าคัญต่อการจัดการองค์กรเพื่อเปล่ียนข้อมูลต่าง ๆ ให้มาอยู่ในรูปของ
สารสนเทศ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่ิงของต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชภ้ายในอู่ และขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใช้
งานท่ีจะก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรอย่างสูงสุด วิทยานิพนธ์น้ีใช้โปรแกรม Visual Basic 6 ในการ
เขียนโปรแกรม และใช้โปรแกรมMicrosoft Office Access เป็นโปรแกรมเก็บฐานขอ้มูล ผลของการ
จดัท าวิทยานิพนธ์ ท าให้การจดัการอู่ซ่อมรถยนต ์โดยใช ้อู่กิจเจริญ มาเป็นกรณีศึกษา มีความคล่องตวั
ในการด าเนินงาน แก้ไข เพิ่มเติม และดูแลส่วนต่าง ๆ ของระบบอู่ซ่อมรถยนต์ได้ (อุเทน ธรรมธิ, 
2562: บทคดัยอ่) 

มุทิตา จนัทร์พูนทรัพย ์และคณะ ไดจ้ดัท าวิจยัเร่ือง หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ กรณีศึกษา : 
โรงเรียนดวงวิภา โครงงานระบบสารสนเทศน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการออกแบบ และการพฒันาระบบ
หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน โดยมีการยืม การคืน การจองและ
การคน้หาขอ้มูลของหนงัสือและส่ืออ่ืน ๆ การท างานดงักล่าวสามารถท างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ได้ด้วยรวมทั้งมีการออกแบบรายงานต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับระบบห้องสมุด และมีการออกแบบ
แฟ้มข้อมูลท่ีจ าเป็นในการออกแบบรายงาน วิทยานิพนธ์น้ีใช้ โปรแกรม Microsoft Access เป็น
เคร่ืองมือในการออกแบบฐานขอ้มูล และจะใช้การน าเสนอฐานขอ้มูลโดยผ่านระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
(เอเอสพีดอทเน็ต) เขา้มาช่วยในการดึงขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อแสดงส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ส าหรับการ
เตรียมข้อมูล การสร้างแฟ้มการอัพเดท และการออกแบบรายงานต่าง ๆ ผลของการวิจัย พบว่า 
ระบบงานห้องสมุดมีประสิทธิภาพดีการยืมหนังสือ การคืนหนังสือ การตรวจสอบหนังสือคา้งส่ง 
หนังสือหาย หนังสือท่ีท าการส่งซ่อม ได้สะดวกยิ่งขึ้น (มุทิตา จันทร์พูนทรัพยแ์ละคณะ, 2561 : 
บทคดัยอ่) 
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 รัชดาภรณ์  ศิลตระกูล  ได้ท าวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศของร้านหนังสือบน
เวิลด์ไวดเ์วบ็ มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ว่าระบบงานบริการของร้านหนงัสือ สามารถน าเทคโนโลยี
ของเวิลด์ไวด์เว็บมาเสริมประโยชน์การท างานได้และพฒันาระบบการบริการฐานขอ้มูลของร้าน
หนงัสือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพฒันาระบบสารสนเทศของร้านหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต จะ
ได้ระบบในการท างาน 3 ระบบคือ ระบบบริการทางอินเทอร์เน็ต ระบบสนับสนุนการบริการทาง
อินเทอร์เน็ต และระบบควบคุมการใชโ้ปรแกรม วิทยานิพนธ์น้ีใช ้ภาษา HTML และภาษา Java ส่วน
เคร่ืองท่ีให้บริการข้อมูลใช้โปรแกรม  SLIP และ PPP Protocal โดยสามารถเรียกการใช้งานผ่าน
โปรแกรมบราวเซอร์เช่น Internet Explorer Netscape หรือ Opera Browser ผลการวิจยัพบว่า สามารถ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลร้านหนงัสือให้บริการสืบคน้ขอ้มูลหนงัสือ ใหบ้ริการขอ้มูลหนงัสือแนะน าต่าง 
ๆ ซ่ึงแบ่งประเภทเป็นหนังสือขายดีหนังสือท่ีทางร้านหนังสือแนะน า  หนังสือใหม่และหนังสือท่ี
ไดรั้บรางวลัเช่นรางวลัซีไรท์ให้บริการสมาชิก และให้บริการสั่งซ้ือหนังสือไดส้ะดวก และรวดเร็ว
ยิง่ขึ้น (รัชดาภรณ์ ศิลตระกูล, 2561 :บทคดัยอ่) 
 ประณิตา ใจแก้ว ได้จัดท าวิทยานิพนธ์เร่ือง  การพัฒนาระบบการจัดการและการบริการ
ห้องสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง วตัถุประสงค์ของการจดัท าวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดจ าเป็นตอ้ง
เปล่ียนแปลงระบบการจัดเก็บ  และค้นหาข้อมูลสารสนเทศในห้องสมุดให้เป็นระบบฐานข้อมูล
อัตโนมัติท่ีจัดเก็บส่ือต่าง ๆ ได้ทุกรูปแบบ  สามารถเช่ือมโยงการท างานในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
ห้องสมุดเขา้ดว้ยกนั และมีศกัยภาพสูงเพียงพอท่ีจะเช่ือมโยงกบัเครือข่ายสารสนเทศในระดบัต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเม่ือถึงเวลาท่ีมีการประยุกต์ระบบทางด่วนขอ้มูลกบัเครือข่ายห้องสมุด 
แปรรูปห้องสมุดแบบเดิมเป็นหอ้งสมุดมลัติมีเดีย (Multimedia Library) หรือหอ้งสมุดเสมือน (Virtual 
Library) วิทยานิพนธ์น้ีใชโ้ปรแกรม Dreamweaver เป็นโปรแกรมท่ีเขียนขึ้น และใช้PHP เป็นภาษาท่ี
เขียนโปรแกรม ผลของการจดัท าวิทยานิพนธ์น้ี ช่วยแกไ้ขปัญหาห้องสมุดท่ีไม่เพียงพอ หรือหนงัสือ
ไม่พอกบัจ านวนผูต้อ้งการใชไ้ดน้อกจากน้ีห้องสมุดเสมือน ยงัสามารถให้บริการจดันิทรรศการทาง
ศิลปะหรือนิทรรศการอ่ืน ๆ (ประณิตา ใจแกว้, 2560 : บทคดัยอ่) 
 



 

บทที ่ 3 

วธีิการด าเนินการวจิัย 

 
 ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้าร้านเช่าหนังสือ  มีวิธีการด าเนินงานในการพัฒนา โปรแกรม
ประยุกต ์NetBeans  หรือระบบงานใด ๆ จะตอ้งผ่าน กระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ซ่ึงบทน้ีจะ
กล่าวถึงขั้นตอนในการวิเคราะห์สารสนเทศท่ีต้องการ และ น ามาพัฒนาระบบ โดยแบ่งวิธีการ
ด าเนินงานเป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1  การออกแบบระบบงาน 
3.2 ผงังานโปรแกรม  
3.3  การบ ารุงรักษาระบบ 
 

3.1  รวบรวมความต้องการและศึกษาความเป็นไปได้ 
 3.1.1  ศึกษาปัญหาของระบบ  
     เน่ืองจากลูกคา้ในร้านเช่าหนังสือมีจ านวนมาก การคน้หาขอ้มูลลูกคา้ เพื่อการยืม-คืน
หนังสือด าเนินการไดย้าก การยืม-คืนหนังสือของลูกคา้ตอ้งมีการจดบนัทึกใส่สมุดจด อาจมีการสูญ
หายได ้ยุ่งยากต่อการคน้หาประวติัของลูกคา้ เพื่อท่ีจะด าเนินการทวงหนังสือคืนจากลูกคา้ เพื่อจะได้
ทราบว่าลูกคา้ในร้านเช่าหนังสือมีจ านวนเท่าไหร่และมีลูกคา้คนไหนท่ีตอ้งการเช่าหนังสือและคืน
หนงัสือบา้ง 

 

3.2  การออกแบบระบบงาน 
3.2.1 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

 รวบรวมความต้องการโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เจ้าของร้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ปัญหาความตอ้งการ รวมถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในระบบประกอบกบัเทคนิคการสังเกตการ
ปฏิบติังานจริงของพนกังาน โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาเป็นขอ้มูลประกอบในการด าเนินงาน  
และการตดัสินใจในการพฒันาระบบต่อไป 

3.2.2 System Flowchart 
 System Flowchart เป็นการอธิบายผงังานของระบบต่างๆภายในระบบดงัภาพท่ี 3.1 
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เริ่มต้นการท  างาน

จบการท างาน

ตรวจสอบ
No

เพ่ิมข้อมูลลูกค้าค้นหาข้อมูลลูกค้า แก้ไขข้อมูลลูกค้า ลบข้อมูลลูกค้า

กรอกข้อมูล

แสดงข้อมูลลูกค้า

ตรวจสอบ

กรอกข้อมูล

แสดงข้อมูลลูกค้า

ตรวจสอบ

ปรับปรุงข้อมูล

แสดงข้อมูลลูกค้า

ตรวจสอบ

เลือกรายการลบข้อมูล

ยืนยันการลบข้อมูล

บนัทึกขอ้มูลบนัทึกขอ้มูล บนัทึกขอ้มูล บนัทึกขอ้มูล

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

 

 
ภาพท่ี 3.1 System Flow Chart ของระบบงานเดิม 

 
 3.2.1 ขอบเขตของระบบ  

     1) จดัการขอ้มูลลูกคา้ 

ก)  ผูใ้ชง้านระบบสามารถท าการเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ 

ข)  ผูใ้ชง้านระบบสามารถท าการลบขอ้มูลลูกคา้ 

ค)  ผูใ้ชง้านระบบสามารถท าการคน้หาขอ้มูลลูกคา้ 

ค)  ผูใ้ชง้านระบบสามารถท าการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ 

ง)  ผูใ้ชง้านระบบสามารถท าการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ 
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 3.2.2  Logical Data Flow Diagram  
 

0

ระบบบนัทึกขอ้มูลลูกคา้
ร้านเช่าหนังสือ

คน้หาข้อมูลลูกคา้
เพิ่มขอ้มูลลูกคา้
แก้ไขขอ้มูลลูกคา้
ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้
บนัทึกขอ้มูลลูกคา้

คน้หาข้อมูลลูกคา้
เพิ่มขอ้มูลลูกคา้

แก้ไขขอ้มูลลูกคา้
ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้

บนัทึกขอ้มูลลูกคา้

 

 
ภาพท่ี 3.2 Context diagram ของ Logical Data Flow Diagram   

 
          3.2.3 Logical Data Flow Diagram  

1

ค้นหาข้อมูลลูกค้า

2

เพ่ิมข้อมูลลูกค้า

3

แก้ไขข้อมูลลูกค้า

4

บันทึกข้อมูลลูกค้า

D1 ขอ้มูลลูกคา้
กรอกขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลลูกคา้

ขอ้มูลลูกคา้

ขอ้มูลลูกคา้

ขอ้มูลลูกคา้

ขอ้มูลลูกคา้

แสดงผลขอ้มูลลูกคา้

ชื่อลูกคา้,รหัสลูกคา้,หมายเลขโทรศัพท,์อายุ,เพศ ,ที่อยู่

แก้ไขขอ้มูลลูกคา้
แสดงผลขอ้มูลลูกคา้ท่ีแก้ไข

บนัทึกขอ้มูลลูกคา้

 
ภาพท่ี 3.3  Logical Data Flow Diagram level 1  
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3.2.9  Data Dictionary  
จากแผนภาพ ER-Diagram ของซอฟแวร์ เพื่อการจดัท าระบบบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ร้านเช่า

หนงัสือ แยกประเภทตารางขอ้มูล พร้อมรายละเอียดการเก็บขอ้มูล ไดด้งัตารางท่ี 3.13 (PK=Primary 
Key, FK=Foreign Key) 

ตารางท่ี 3.1 แสดงโครงสร้างตาราง เกบ็ข้อมูลลูกค้า 
ช่ือตาราง Customer 
คียห์ลกั cus_id 
ค าอธิบาย เก็บขอ้มูลสมาชิก 
คีย ์ ฟิลด ์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตวัอยา่ง 
PK cus _id int  คียห์ลกัสมาชิก 12312563 
FK cust_id int  คียห์ลกัประเภท

สมาชิก 
ประจ า 

 cus _sir varchar 10 นามน าหนา้ นางสาว 
 cus _card varchar 15 หมายเลขประจ าตวั 31009555555 
 cus _name varchar 50 ช่ือ อนนัดา 
 cus _lastname varchar 50 นามสกุล ธรรมมาสิง 
 cus _password varchar 15 รหสัผา่น 15247 
 cus _pic   รูปภาพ  
 cus_address varchar 50 ท่ีอยู ่ 30/17 คูคต ล า

ลูกกา จ.
ปทุมธานี 

 
 

3.3  การบ ารุงรักษาระบบ 
ระบบบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ร้านเช่าหนงัสือเป็นระบบการจดัการโดยใชแ้อฟพลิเคชนั Netbeans 

และเพื่อใหก้ารบ ารุงรักษาดว้ยการปรับปรุงใหร้ะบบมีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น (Perfective Maintenance) 
เป็นการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ (Features) หรือปรับปรุงกระบวนการท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
กวา่เดิม 

 



 

บทที ่4 

ผลการด าเนินงาน 

 
  ระบบบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ร้านเช่าหนงัสือ เม่ือพฒันาระบบเรียบร้อยแลว้ ไดท้ าการทดสอบการ
ท างานของระบบ โดยผูพ้ฒันาระบบเป็นผูท้ดสอบ เพื่อหาขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นกบัระบบ หลงัจากนั้น
ไดท้ าการทดสอบการท างานของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านทัว่ไป มีดงัน้ี 

 
4.1  ผลการพฒันาระบบ 
 การพัฒนาซอฟแวร์เพื่อระบบบันทึกข้อมูลลูกค้าร้านเช่าหนังสือ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ
แอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแรกม Netbeans สามารถจ าแนกผลการพฒันาระบบได ้
ดงัน้ี 

 4.1.1  ผลการพฒันาในส่วนของระบบ 
การพฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ร้านเช่าหนังสือ ซ่ึงระบบถูกพฒันาขึ้นเพื่อ ให้การใช้งาน

เก็บลูกคา้ลูกคา้ของร้านเช่าหนงัสือมีความสะดวก ลดขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ    และให้ผูใ้ช้สามารถใช้ท า
การจดัการขอ้มูลลูกคา้ไดส้ะดวกรวดเร็วและง่ายในการตรวจสอบมากยิง่ขึ้น 

1) หนา้จอหลกัของระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 หน้าจอหลกัของระบบ 
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จากภาพท่ี 4.1 แสดงหน้าหลกัของโปรแรกม ซ่ึงจะเป็นหน้าหลกัในการเขา้สู่ระบบบนัทึก
ขอ้มูลลูกคา้ร้านเช่าหนังสือ โดยจะมีเมนู เพิ่ม แกไ้ข ลบ ยกเลิก คน้หา ขอ้มูลลูกคา้ ช่องส าหรับกอก
ขอ้มูลลูกคา้และ ปุ่ มบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ได ้

2)  หนา้จอเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ 
เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ ผูใ้ช้งานระบบสามารถท าการเลือกท่ีปุ่ ม เพิ่มโดย

ระบบจะแสดงขช่องส าหรับกรอกขอ้มูลลูกคา้ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ รูปภาพ หมายเลขบตัรประชาชน 
เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 4.2 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 หน้าจอการเพิม่ข้อมูลลูกค้า 
 

  ข) หนา้จอการบนัทึกการเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ 
       เม่ือผูใ้ชง้านระบบท าการกรอกขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการเพิ่มขอ้มูลเขา้สู่ระบบแลว้ ผูใ้ชง้านระบบ
สามารถท าการบนัทึกการเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ได้ดว้ยการเลือกท่ีปุ่ มบันทึกขอ้มูล ระบบจะท าการแสดง
ขอ้ความแจง้เตือนการบนัทึกขอ้มูลได ้ดงัภาพท่ี 4.3  

 
ภาพท่ี 4.3 แสดงหน้าจอการบันทึกการเพิม่ข้อมูลลูกค้า 
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  3)  หนา้จอแสดงห่ีคน้หาขอ้มูลลูกคา้ 
  เม่ือผูใ้ช้งานระบบตอ้งการดูขอ้มูลลูกคา้สามารถท าการคน้หาขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการ

ได้ด้วยการกรอกขอ้มูลลูกคา้ท่ีช่องการคน้หาขอ้มูลลูกคา้ หลงัจากนั้นระบบจะท าการแสดงขอ้มูล
ลูกคา้ท่ีตอ้งการได ้ดงัภาพท่ี 4.4 

 

 
ภาพท่ี 4.4 หน้าจอแสดงห่ีค้นหาข้อมูลลูกค้า 

4)  หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ 
เม่ือผูใ้ช้งานระบบต้องการท าการแก้ไขข้อมูลลูกค้า สามารทถ าได้ด้วยการ เลือก

รายการขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลหลงัจากนั้นท าการเลือกท่ีปุ่ มแกไ้ขขอ้มูล สระบบจะแสดง
ขอ้มูลเดิมของลูกคา้และช่องการกรอกขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ช้งานระบบสามารถท าการแกไ้ขขอ้มูลได ้ดงั
ภาพท่ี 4.5 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลลูกค้า 
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  5)  หนา้จอแสดงการบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ 
  หลงัจากท่ีผูใ้ชง้านระบท าการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการแลว้สามารถท าการบนัทึก

การแกไ้ขขอ้มูลไดด้ว้ยการเลือกท่ีปุ่ ม บนัทึก ระบบจะแสดงขอ้มูลการบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูลได้ ดงั
ภาพท่ี 4.6 

 
ภาพท่ี 4.6 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล 

 
  6)  หนา้จอการลบขอ้มูลลูกคา้ 
  ผูใ้ชส้ามารถท าการลบขอ้มูลลูกคา้ไดด้ว้ยการเลือกรายการลูกคา้ท่ีตอ้งการลบขอ้มูล

หลงัจากนั้นท าการเลือกท่ีปุ่ มลบ ระบบจะท าการลบขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการได ้ดงัภาพท่ี 4.7 
 

 
 

ภาพท่ี 4.7 หน้าจอการลบข้อมูลลูกค้า 
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7)  หนา้จอยนืยนัการลบขอ้มูลลูกคา้ 
หลงัจากท าการลบขอ้มูลลูกคา้แลว้ระบบจะแสดงขอ้ความการยืนยนัการลบขอ้มูล

เพื่อให้ผูใ้ช้งานระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลการลบอีกคร้ังหากขอ้มูลท่ีตอ้งการลบถูกตอ้งผูใ้ช้งาน
สามารถท าการเลือกท่ีปุ่ มตกลงเพื่อยนืยนัการลบขอ้มูลได ้ดงัภาพท่ี 4.8 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8 หน้าจอการยืนยันการลบข้อมูล 
 

       8)  หนา้จอการบนัทึกการลบขอ้มูลลูกคา้ 
 หลงัจากท าการบนัทึกการลบขอ้มูลโดยระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตือนการบนัทึก

ขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการลบแลว้เขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลได ้ดงัภาพท่ี 4.9 
 

  
 

ภาพท่ี 4.9 หน้าการบันทึกการลบข้อมูลลูกค้า 



 

 

บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
  เม่ือท าการวิจยั พฒันาระบบ และท าการทดสอบระบบบันทึกขอ้มูลลูกคา้ร้านเช่าหนังสือ 
เสร็จส้ินแลว้ ผูวิ้จยัไดท้ าการสรุปผล อภิปรายและขอ้เสนอแนะ โดยแบ่งไดด้งัน้ี 
 5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
 5.2  อภิปรายผล 
 5.3  ขอ้เสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช ้
 5.4  ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
 การจัดท าโครงงานวิจัยในคร้ังน้ี ผูจ้ ัดท าได้การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลลูกค้าร้านเช่า

หนงัสือ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 การพฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ร้านเช่าหนงัสือ โดยด าเนินการตามทฤษฎีของวฏัจกัรการ

พัฒนาระบบงาน แผนภาพไดอะแกรมและการออกแบบฐานข้อมูลในระดับความคิดแสดงถึง

ความสัมพนัธ์ ของขอ้มูล โปรแกรมท่ีใชก้ารพฒันา Netbean เวอชัน่ 12.4 ในการเขียนโปรแกรม โดย

ใช ้SQLifeในการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ โดยระบบสามารถท าการพิ่ม ลบ แกไ้ข บนัทึกขอ้มูลคา้ได ้

 

5.2 อภิปรายผล 
 การพฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ร้านเช่าหนังสือ พบปัญหาในการพฒันาระบบ เช่น การ
ออกแบบฐานขอ้มูลท่ีผิดพลาด การรักษาความปลอดภยัในระบบไม่มากพอ และระบบการท างานไม่
ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ จากปัญหาดงักล่าว ผูพ้ฒันาไดท้ าการแกไ้ขและปรับปรุงขอ้ผิดพลาด
ของระบบ จนสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ระบบบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ร้านเช่าหนังสือ สามารถท่ีจะพฒันาต่อยอดให้ผูท่ี้สนใจในการท า

วิจยัคร้ังต่อไป ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
5.3.1  ควรมีการพฒันาระบบจดัการขอ้มูลหนงัสือท่ีมีในร้านได ้ 
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5.3.2  ควรมีระบบจดัการการยืม-คืนหนังสือเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลการยืมคืนหนังสือของ
ลูกคา้แต่ละคนได ้
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