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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปี พ.ศ. 2554 พบว่ำ มีสถำนประกอบกำรประมำณ 505,254 แห่ ง ที่ใช้คอมพิวเตอร์ หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 23.5 ของสถำนประกอบกำรในประเทศไทย เมื่อพิจำรณำตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ พบว่ำ
สถำนประกอบกำรที่ ดำเนิ นกิ จกำรเกี่ ยวกับ โรงพยำบำล มี สัดส่ วนกำรใช้คอมพิ วเตอร์ สูงที่ สุด คื อ
ประมำณร้อยละ 99.2 รองลงมำ กำรก่อสร้ ำง ร้ อยละ 32.7 ธุ รกิ จทำงกำรค้ำและธุ รกิ จทำงกำรบริ กำร
ร้อยละ 26.5 และกำรขนส่ งทำงบกและตัวแทนธุ รกิจกำรท่องเที่ยว ร้อยละ 22.3 ส่ วนกำรผลิตมีกำรใช้
คอมพิวเตอร์ ในกำรดำเนินกิจกำร เพียงร้อยละ 11.8 ของสถำนประกอบกำรในประเทศไทย[สำนักงำน
สถิ ติแห่ งชำติ, 2555] กำรนำระบบคอมพิวเตอร์ มำใช้ในธุ รกิ จ มีส่วนช่ วยลดภำระให้กบั บุคลำกรใน
กำรเก็บเอกสำรเป็ นอย่ำงมำก สำมำรถ ใช้ฮำร์ ดดิสก์เก็บข้อมูลแทนกำรเก็บเอกสำรลงในตูไ้ ด้อย่ำงเป็ น
ระเบี ยบและถู ก ต้องได้ท้ งั หมด และเมื่ อต้องกำร ค้นหำเอกสำรก็สำมำรถท ำได้อย่ำงรวดเร็ ว ท ำให้
ประหยัดเวลำ ค่ำใช้จ่ำย รวมทั้งประหยัดเนื้อที่และบุคลำกรในกำรเก็บเอกสำรได้สำหรับด้ำนกำรพิมพ์
คอมพิวเตอร์ สำมำรถช่ วยงำนได้เป็ นอย่ำงดี เนื่ องจำกสำมำรถกำหนดรู ปแบบขนำดของตัวอักษรได้
สำมำรถจัดรู ปแบบในกำรพิมพ์ให้ตรงกันได้ ช่วยให้งำนด้ำนเอกสำรกำรพิมพ์มีรูปแบบที่สวยงำม ลด
กำรซ้ ำซ้อนของกำรพิม พ์ได้ เช่ น กำรออกหนังสื อเวียนที่ มีขอ้ ควำมเหมื อนกัน เพรำะคอมพิ วเตอร์
สำมำรถที่ จะทำงำนซ้ ำๆ กันได้หลำยๆ ครั้ งตำมที่ ผูใ้ ช้ตอ้ งกำร ในกำรประกอบธุ รกิ จนั้น หำกไม่ มี
เทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย เข้ำ มำช่ ว ยในกำรจัด กำรธุ ร กิ จ อำจท ำให้ ก ำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นไปได้อ ย่ำ ง
ยำกลำบำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งธุ รกิจด้ำนกำรเช่ำ หำกไม่มีกำรนำเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมำใช้ จะทำให้
ธุ รกิจดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงล่ำช้ำ ขำดควำมสะดวก ควำมรวดเร็ ว ตัวอย่ำงเช่น ธุ รกิจค้ำขำย ควรมีกำร
จัดเก็บข้อมูลสิ นค้ำอย่ำงเป็ นระบบระเบียบ อำทิ ชื่ อสิ นค้ำ รำคำต้นทุนสิ นค้ำ จำนวนสิ นค้ำ และรำคำ
ขำย เพื่อให้เกิ ดควำมสะดวกสบำย รวดเร็ ว ง่ำยต่อกำรตรวจสอบและกำรค้นหำสิ นค้ำ ทั้งนี้ เพื่อสนอง
ควำมต้องกำรและพฤติกรรมกำรซื้ อของลูกค้ำ ที่ตอ้ งกำรควำมสะดวก รวดเร็ ว แต่หำกไม่มีเทคโนโลยี
เข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรแล้ว อำจมีผลกระทบให้กำรดำเนิ นธุ รกิจขำดประสิ ทธิ ภำพ และที่สำคัญที่สุด
อำจทำให้สูญเสี ยรำยได้ สู ญเสี ยลูกค้ำให้กบั คู่แข่งขันที่มีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยกว่ำได้
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ถึ งแม้ว่ำจะมี กำรใช้คอมพิ วเตอร์ เป็ นจำนวนมำกในประเทศไทย แต่กลับ พบว่ำมี หน่ วยงำน
โดยเฉพำะธุ รกิจขนำดกลำงและขนำดย่อยยังไม่ได้นำมำใช้ในกำรทำธุ รกิ จ ซึ่ งใช้รูปแบบกำรจัดทำ
เอกสำรด้วยกำรเขียนหรื อจดบันทึก ปั ญหำที่พบจำกกำรทำงำนด้วยเอกสำรคือเกิดควำมซ้ ำซ้อนของ
ข้อมูลมีกำรจัดเก็บ บันทึกข้อมูลที่ซ้ ำๆ หลำยรอบ ข้อมูลที่เก็บในรู ปแบบของเอกสำรมีจำนวนมำกจึง
ทำให้กำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรเป็ นไปด้วยควำมยำกลำบำก เช่น ธุ รกิจเช่ำพื้นที่ล็อคมีพ้นื ที่อยูเ่ ป็ น
จำนวนมำก หำกลู ก ค้ำต้องกำรทรำบข้อมู ล พื้ นที่ ข องล็ อก ที่ ผูเ้ ช่ ำสนใจ ทำงพนัก งำนจะต้องใช้
เวลำนำนในกำรค้น หำท ำให้ เกิ ดควำมล่ ำช้ำ เพรำะในกำรเก็ บ ข้อมู ล ล็อ กนั้น เก็ บ เป็ นในรู ป แบบ
เอกสำรทำให้สิ้นเปลืองทรัพยำกรกระดำษ ซึ่งตลำดหรื อบริ ษทั เปิ ดมำเป็ นเวลำนำน ข้อมูลเอกสำรจะ
มีจำนวนมำก มีควำมยำกลำบำกในกำรสื บค้น ข้อมูลที่บนั ทึกอำจมีกำรสู ญหำย หำกข้อมูลนั้นเก็บมำ
เป็ นเวลำนำนตัวอักษรอำจเลือ นหำยทำให้ผูท้ ี่ อ่ำนเข้ำใจควำมหมำยผิดเพี้ยนไป เมื่อข้อมูลมีจำนวน
มำก หรื อข้อมู ลที่มีอยู่ไม่ตอ้ งกำรใช้แล้ว เอกสำรเหล่ ำนั้นก็จะกลำยเป็ นขยะทำงตลำดหรื อบริ ษทั
ต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในทำลำยเอกสำรนั้นทิ้ง ในกำรออกรำยงำนสรุ ป พบว่ำต้องใช้เวลำนำนในกำร
รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกัน ในบำงวันมีผเู ้ ช่ำ มำเช่ำล็อกจำนวนมำก พนักงำนอำจทำเอกสำร หรื อ
บัตรประชำชนของผูเ้ ช่ ำหำยหรื อเกิดควำมเสี ยหำย เพรำะมีผูม้ ำเช่ำพื้นที่เป็ นจำนวนมำก ปั ญหำอีก
อย่ำงที่ พบบ่อยก็คือผูเ้ ช่ ำมักจะมีสินค้ำที่นำมำขำยจำนวนมำก และไม่สะดวกในกำรขนสิ นค้ำไปกลับ ปั ญหำดังกล่ำว ทำงตลำดหรื อบริ ษทั จึงได้มีแนวคิด กำรรับฝำกของ สิ นค้ำ และเช่ำอุปกรณ์ใน
กำรขำยสิ นค้ำ เพื่อให้ผเู ้ ช่ำเกิดควำมสะดวกในกำรขำยสิ นค้ำ และทำให้ทำงตลำดหรื อบริ ษทั มีรำยได้
เพิม่ มำกขึ้นอีกทำงด้วย
ด้วยเหตุน้ ีคณะผูจ้ ดั ทำ จึงได้พฒั นำระบบสำรสนเทศสำหรับกำรจัดกำรพื้นที่เช่ำขึ้น เพื่อลดกำร
ใช้ทรัพยำกร กำรนำเอำระบบ กำรบริ หำรจัดกำรเช่ำพื้นที่มำใช้จะช่วยลดกำรใช้กระดำษ นอกจำกนี้ ยงั
จะลดเวลำในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ ในกระบวนกำรลงจำกเดิ มที่เป็ นอยู่ และเพื่อกำรติดตำมงำนต่ำงๆ
สำมำรถดำเนิ นกำรได้อย่ำงรวดเร็ ว เช่น ข้อมูลสัญญำเช่ำ ว่ำใครเป็ นผูเ้ ช่ำ วันที่เช่ำ และวันหมดสัญญำ
เช่ ำ หรื อสถำนะของล็อกว่ำเป็ นอย่ำงไร เมื่ อเกิ ดปั ญหำในส่ วนของข้อมู ล ก็สำมำรถที่ จะทรำบและ
ติดตำมได้ทนั ที และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรควบคุ มกำรทำงำนทำให้กำรทำงำนเป็ นมำตรฐำน
และตรวจสอบง่ำย มีควำมต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเพื่อกำรให้บริ กำรต่ำงๆ จะทำได้รวดเร็ ว โดยเฉพำะ
กำรคำนวณเงินค่ำเช่ำ พี้นที่ล็อก และอุปกรณ์ ต่ำงที่ถูกต้อง และแม่นยำ กำรนำเอำระบบมำใช้จะทำให้
ขั้น ตอนต่ ำงๆ รวดเร็ วขึ้ น กำรให้ บ ริ ก ำรต่ ำงๆ ก็ จะรวดเร็ ว ลดขั้นตอนกำรท ำงำนที่ วกวนซ้ ำซ้ อน
เนื่องจำกสำมำรถออกแบบกำรทำงำนให้อตั โนมัติ
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วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.
2.
3.

เพื่อออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศสำหรับกำรจัดกำรพื้นที่เช่ำ
เพื่อกำรคำนวณค่ำบริ กำรและออกใบเสร็ จค่ำบริ กำรอย่ำงถูกต้องและแม่นยำ
เพื่อกำรจัดทำรำยงำนสรุ ปข้อมูลเพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ในกำรตัดสิ นใจ

กลุ่มเป้ ำหมำย
เจ้ำของกิจกำรและพนักงำนภำยในบริ ษทั
ขอบเขตของโครงงำน
1.

คุณสมบัติของระบบสำรสนเทศสำหรับกำรจัดกำรพื้นที่เช่ำมีควำมสำมำรถดังนี้
1.1 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนกำรเช่ำ โดยสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหำข้อมูลได้
1.1.1 ข้อมูลล็อค
1.1.2 ข้อมูลสถำนะล็อค
1.1.3 ข้อมูลลูกค้ำ
1.1.4 ข้อมูลพนักงำน
1.1.5 ข้อมูลอัตรำค่ำสำธำรณู ปโภค
1.1.6 ข้อมูลอุปกรณ์
1.1.7 ข้อมูลประเภทอุปกรณ์
1.1.8 ข้อมูลประเภทสัญญำเช่ำ
1.1.9 ข้อมูลตัวแทนจำหน่ำย
1.2 จัดกำรข้อมูลกำรเช่ำล็อค (เดือนต่อเดือน)
1.2.1 ตรวจสอบข้อมูลล็อค
1.2.2 ตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำ
1.2.3 ทำรำยกำรเช่ำล็อค
1.2.4 คำนวณเงิน
1.2.5 รับชำระเงินค่ำมัดจำ (50%)
1.2.6 บันทึกรำยกำรจอง
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.2.7 ออกใบเสร็ จ และสัญญำเช่ำ
1.2.8 เปลี่ยนสถำนะล็อคเป็ นเช่ำ
ต่อสัญญำเช่ำล็อคเดิมได้
1.3.1 ตรวจสอบข้อมูลสัญญำเช่ำล็อค
1.3.2 ทำรำยกำรเช่ำล็อค
1.3.3 คำนวณเงิน
1.3.4 รับชำระเงินค่ำเช่ำ
1.3.5 บันทึกรำยกำรจอง
1.3.6 ออกใบเสร็ จ และสัญญำเช่ำ
1.3.7 เปลี่ยนสถำนะล็อคเป็ นเช่ำ
เช่ำอุปกรณ์
1.4.1 ตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำ
1.4.2 ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์
1.4.3 ทำรำยกำรเช่ำอุปกรณ์
1.4.4 คำนวณเงิน
1.4.5 รับชำระเงินค่ำเช่ำ
1.4.6 บันทึกรำยกำรเช่ำอุปกรณ์
1.4.7 พิมพ์ใบเสร็ จกำรเช่ำอุปกรณ์
1.4.8 ออกใบสัญญำเช่ำอุปกรณ์
คืนอุปกรณ์
1.5.1 ตรวจสอบข้อมูลใบสัญญำเช่ำอุปกรณ์
1.5.2 ทำรำยกำรคืนอุปกรณ์
1.5.3 คำนวณเงิน (ค่ำปรับเกินกำหนดวัน)
1.5.4 ชำระค่ำปรับ
1.5.5 พิมพ์ใบเสร็ จค่ำปรับ
1.5.6 ปรับปรุ งสถำนะเช่ำอุปกรณ์เป็ นคืน
ออกใบแจ้งหนี้
1.6.1 ตรวจสอบสัญญำเช่ำล็อค
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1.6.2 ทำรำยกำรออกใบแจ้งหนี้
1.6.3 บันทึกรำยกำรใบแจ้งหนี้
1.6.4 ตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งหนี้
1.6.5 ตรวจสอบค่ำบริ กำรอื่นๆ
1.6.6 ทำรำยกำรบันทึกค่ำบริ กำร
1.6.7 คำนวณค่ำบริ กำร
1.6.8 บันทึกรำยกำรค่ำบริ กำร
1.6.9 คำนวณค่ำเช่ำ (เงินค่ำมัดจำที่เหลือ, ค่ำไฟ, ค่ำน้ ำ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำบริ กำรอื่นๆ)
1.6.10 บันทึกรำยกำรใบแจ้งหนี้
1.6.11 พิมพ์ใบแจ้งหนี้
1.7 ชำระเงินค่ำเช่ำ
1.7.1 ตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งหนี้
1.7.2 ทำรำยกำรชำระเงิน
1.7.3 คำนวณค่ำปรับ (ชำระเงินเกิดกำหนด)
1.7.4 รับชำระเงินค่ำเช่ำที่คำ้ งจ่ำย
1.7.5 พิมพ์ใบเสร็ จค่ำเช่ำ
1.7.6 ปรับปรุ งสถำนะใบแจ้งหนี้เป็ นชำระแล้ว
1.7.7 ปรับปรุ งสถำนะล็อคเป็ นว่ำง
1.8 สั่งซื้ ออุปกรณ์
1.8.1 ตรวจสอบข้อมูลตัวแทนจำหน่ำย
1.8.2 ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์
1.8.3 ทำรำยกำรสั่งซื้ อ
1.8.4 คำนวณกำรสัง่ ซื้ ออุปกรณ์
1.8.5 บันทึกรำยกำรสั่งซื้ ออุปกรณ์
1.8.6 พิมพ์ใบสั่งซื้ อ
1.8.7 ปรับปรุ งจำนวนอุปกรณ์
1.9 รับอุปกรณ์
1.9.1 ตรวจสอบข้อมูลสั่งซื้ ออุปกรณ์
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2.

3.

1.9.2 ปรับปรุ งสถำนะกำรรับสิ นค้ำ
1.9.3 ชำระเงิน
1.10 ออกรำยงำนตำมช่วงเวลำที่ตอ้ งกำรและสำมำรถพิมพ์รำยงำนได้
1.10.1 รำยงำนลูกค้ำที่คำ้ งจ่ำย
1.10.2 รำยงำนกำรเช่ำล็อค
1.10.3 รำยงำนกำรเช่ำอุปกรณ์
1.10.4 รำยงำนสรุ ปค่ำไฟฟ้ำต่อเดือน
1.10.5 รำยงำนสรุ ปค่ำโทรศัพท์ต่อเดือน
คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
2.1.1 CPU Intel Core i5 processor 2.40 GHz.
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 2 GB.
2.1.4 VGA ATI Mobility Radeon HD 5145 Ram 512 MB
2.1.5 DVD – RW Drive
2.1.6 Printer
2.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Core i3 GHz. หรื อสู งกว่ำ
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 1 GB
2.2.3 RAM 512 MB. หรื อมำกกว่ำ
2.2.4 VGA AGP 8X ATI HD 3650 Ram 512 MB
2.2.5 DVD – RW Drive
2.2.6 Printer
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit
3.1.2 Microsoft Visual Studio 2010
3.1.3 Microsoft SQL Server 2008
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3.1.4 Microsoft Office Visio 2010
3.1.5 Microsoft Office Word 2010
3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit
3.2.2 Microsoft SQL Sever 2010
3.2.3 Microsoft .NET Framework 4.0
3.2.4 โปรแกรมระบบสำรสนเทศบริ หำรกำรจัดกำรพื้นที่เช่ำ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
เพื่ อให้ได้ระบบสำรสนเทศบริ หำรกำรจัดกำรพื้ นที่ เช่ ำมีคุณภำพและมี ประสิ ท ธิ ภำพจนเกิ ด
ประสบผลสำเร็ จทำงคณะผูจ้ ดั ทำ ได้กำหนดแผนกำรดำเนินงำนไว้ดงั นี้
1. ศึกษำระบบและรวบรวมข้อมูลโดยกำรสังเกต และสอบถำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ระบบ
2. ศึกษำปั ญหำต่ำง ๆ โดยปั ญหำดังกล่ำว ทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้ศึกษำควำมเป็ นมำของระบบ
และปั ญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น จำกเจ้ำของกิจกำร และพนักงำน
3. รวบรวมข้อมูล ที่ มีของระบบสำรสนเทศบริ หำรกำรจัดกำรพื้ นที่ เช่ ำ เพื่ อนำมำพัฒ นำ
ระบบให้มีประสิ ทธิ ภำพและเกิดประสิ ทธิ ผลมำกที่สุดโดยที่ขอ้ มูลนั้นจะส่ งผลให้ระบบ
กำรทำงำนภำยในระบบสำรสนเทศบริ หำรกำรจัดกำรพื้นที่เช่ำประสบควำมสำเร็ จได้เป็ น
อย่ำงดี
4. วิเครำะห์ระบบสำรสนเทศบริ หำรกำรจัดกำรพื้นที่เช่ำนำข้อมูลและกำรทำงำนของระบบ
สำรสนเทศบริ ห ำรกำรจัดกำรพื้ น ที่ เช่ ำ นั้น มำพัฒ นำและออกแบบระบบกำรท ำงำน
เพื่อให้กำรทำงำนมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้นและมีควำมมัน่ คง มีควำมสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น
เพื่อเป็ นผลดี ต่อเจ้ำของกิ จกำรและพนักงำนที่นำระบบบริ หำรจัดกำรระบบเช่ ำพื้นที่ ที่
พัฒนำแล้วมำใช้ได้ประโยชน์สูงสุ ด สะดวก รวดเร็ ว และรองรับกำรทำงำนที่ลดกำรใช้
กระดำษ
5. ออกแบบตัวระบบระบบสำรสนเทศเพื่อช่ วยในกำรประเมินผลระบบเช่ ำพื้นที่ในกำรนำ
สิ่ งที่ ไ ด้ จ ำกกำรวิ เครำะห์ น้ ั นมำออกแบบให้ อ ยู่ ใ นรู ปแบบของ Database, Entity
Relationship Diagram (E-R Diagram), Data Flow Diagram (DFD) แ ล ะ ห น้ ำจ อ ก ำร
ทำงำน(User Interface: UI) ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ระบบ
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6.
7.

8.
9.

พัฒนำระบบ นำเอำสิ่ งที่ได้จำกกำรออกแบบและวิเครำะห์มำทำกำรเขียนโปรแกรมใน
หน้ำจอต่ำงๆที่ได้ทำกำรออกแบบไว้ ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010
ทดสอบและปรับ ปรุ งโปรแกรมเพื่ อหำข้อผิดพลำดในตัวโปรแกรม โดยกำรทดลอง
โปรแกรมที่ทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้จดั ทำขึ้น และทำกำรแก้ไขปรับปรุ ง เพิ่มเติม ในส่ วนที่
ผิดพลำด
จัดทำเอกสำร จำทำคู่มือกำรใช้งำนระบบ โดยกำรอธิ บำยขั้นตอนกำรติดตั้ง รวมไปถึ ง
ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบทีละหน้ำจอกำรทำงำน
น ำเสนอโครงงำน คณะผูจ้ ดั ท ำน ำโปรแกรมที่ เสร็ จเรี ย บร้ อยสมบู รณ์ ไ ปน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรเพื่ อ อธิ บ ำยขั้น ตอนงำนท ำงำนของระบบที่ ไ ด้ พ ั ฒ นำขึ้ น และน ำ
ข้อเสนอแนะมำปรับปรุ ง เพื่อให้โปรแกรมมีประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนมำกที่สุด

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.

2.
3.
4.

มีกำรจัดกำรข้อมู ลที่ เป็ นระเบี ยบมีควำมถู กต้องสะดวกและเพิ่ มประสิ ท ธิ ภำพในกำร
จัดเก็บข้อมูล และสื บค้นข้อมูลต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ ว ลดกำรใช้ทรัพยำกรกระดำษ และ
พื้นที่ในกำรจัดเก็บเอกสำร
มีระบบกำรทำงำนรับส่ งข้อมูลและกำรคำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรออกใบแจ้งหนี้ กำรชำระ
เงิน และค่ำปรับ มีควำมถูกต้องแม่นยำ
มีรำยงำนสรุ ป รำยรับ-รำยจ่ำยและข้อมูลต่ำงๆ ช่ วยให้สำมำรถวำงแผนกำรดำเนิ นงำน
และนโยบำยของระบบได้
สำมำรถนำไปพัฒนำระบบกำรเช่ำพื้นที่ล็อคให้มีประสิ ทธิภำพมำกยิง่ ขึ้น

