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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ของการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการพื้นที่
เช่า เพื่อสนับสนุนผูด้ าเนิ นการธุ รกิ จการเช่าพื้นที่ให้มีความสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
ประยุกต์ใช้วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่ น การศึ กษาปั ญหา เก็บรวบรวมข้อมู ล และความ
ต้อ งการของผู ้ใ ช้ง าน การพัฒ นาโปรแกรมใช้ Microsoft Visual Studio 2010 และใช้โ ปรแกรม
Microsoft SQL Server 2008 ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้
ผูใ้ ช้งานในการสร้าง เรี ยกดู แก้ไข และการจัดการกับข้อมูลที่เก็บไว้ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลพื้นที่ล็อค เป็ นต้น รวมถึงการออกรายงาน เช่น รายงานสรุ ปการเช่าพื้นที่ล็อค
รายงานข้อมูลอุปกรณ์ และออกรายงานตามช่วงเวลาที่ผูใ้ ช้งานต้องการ ระบบสารสนเทศสาหรับการ
จัดการจัดการพื้นที่เช่ า สามารถนามาใช้เพื่อปรับปรุ งกระบวนการทางานและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
องค์กร
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Abstract
The objective of this research was to develop Area Rental Management Information System
for leased area business. The system was developed to assist operators to improve efficiency and to
perform theirs task in a speedy and convenient manner. The system development life cycle was
applied for this research such as studying problems, collecting data and gathering user requirements.
Microsoft Visual Studio 2010 was used to develop the system and Microsoft SQL Server 2008 was
used to database management system. The system was designed to allow users to create, retrieve,
update and manage stored data such as employee data, customer data, equipment data and locks area
data. It could generate report such as summary lease report and equipment reports. In addition,
periodic reports can be generated based on user selection. The Area Rental Management Information
System, therefore, can be used to improved operational processes and efficiency of the company.

Keyword: Areas Rental Management Information System /Database Management /Information
System

