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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
เอกสี มาคอนโด (โคราชคอนโดเทล)ปั จจุบนั ตั้งอยู่ 789 ซอยท้าวสุ ระ 25 ตาบลหัวทะเล อาเภอ
เมืองนครราชสี มา นครราชสี มา 30000 ดาเนิ นกิจการการเช่ าห้องพัก เช่ าล็อค และเช่ าอุปกรณ์ มีการ
จัดการการเช่ าพื้นที่ แบบเดื อนต่อเดื อน ทาสัญญาได้ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ งปั จจุบนั ได้ดาเนิ น
กิ จการมาเป็ นเวลานานกว่า 10 ปี ลักษณะของงานจะแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ วนแรกที่ ดาเนิ นการที่
สานักงานคือ การจัดหาผูเ้ ช่าและการสั่งซื้ อ และส่ วนที่สองที่ดาเนิ นการภายในคอนโดมีเดียม คือ การ
บริ การและการบริ หารจัดการต่าง ๆ
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบสารสนเทศบริ หารการจัดการพื้นที่เช่า
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การทางานของระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการพื้นที่ เช่ า แบ่งส่ วนการทางานออกเป็ น 3
ส่ วน คื อ 1) ส่ วนของเจ้าของกิ จการการเช่ าพื้ นที่ สามารถเรี ยกดู รายงานสรุ ปผลรายรับ รายจ่ายได้
รายงานผูเ้ ช่าค้างชาระและสัง่ ซื้ ออุปกรณ์2) ส่ วนของพนักงาน สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลพื้นฐานทา
รายการเช่ า พื้ น ที่ ท ารายการเช่ า อุ ป กรณ์ ออกใบแจ้ง หนี้ เรี ย กดู ป ระวัติลู ก ค้าอื่ น ๆ 3) ในส่ วนของ
เจ้าหน้าที่ สามารถบันทึกค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าบริ การอื่นๆ
สาหรับสถาปั ตยกรรมระบบสารสนเทศสาหรั บการจัดการพื้นที่ เช่ าแบ่งการออกแบบระบบ
ออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกคื อเซิ ร์ฟเวอร์ ประกอบด้วย ดาต้าเบสเซิ ร์ฟเวอร์ ส่ วนที่สองคือไคลเอ็นต์
เจ้าของกิจการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ใช้งานผ่านโปรแกรมจัดการเช่าพื้นที่
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การเขี ย นโปรแกรมแบบแยกโมดู ล จุ ด เริ่ ม ต้น ของการเขี ย นโปรแกรมแบบแยกเป็ นโมดู ล
(Modular Algorithm) หรื ออาจเรี ยกว่าแยกเป็ นฟั งก์ชันคื อ หลัก การที่ จะแยกย่อยงานใหญ่ ออกเป็ น
หน่ ว ยย่ อ ยๆ ตามหน้ า ที่ ห รื อฟั ง ก์ ชั น (Function)ซิ่ งถื อ ว่ า เป็ นการเขี ย นโปรแกรมที่ ดี มี ร ะบบ
และเป็ นแบบโครงสร้ า ง จะเป็ นผลดี ต่ อ การพัฒ นาด้า นซอฟต์ แวร์ ส นับ สนุ น การท างานเป็ นที ม
ทาให้การสื่ อสารกันภายในที มจะทาได้ง่ายเพราะแบ่งขั้นตอนการทางานในแต่ละโมดู ลอย่างชัดเจน
ทาให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานในรู ปแบบทีม และหากมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงภายหน้าจะ
กระทาได้ง่าย ประหยัดเวลา ลดผลกระทบกับส่ วนข้างเคียง การวิเคราะห์ปัญหาเป็ นขั้นแรกของการ
พัฒนาโปรแกรม ถึงแม้วา่ ปั ญหานั้น จะเป็ นปั ญหาเล็กๆ หรื อมีกิจกรรมในการประมวลผลสั้นเพียงใด
ก็ตาม แต่ละโมดู ลเป็ นอิสระต่อจากกัน การแก้ไขการทางานในโมดูลจะไม่กระทบกับอีกโมดู ลหนึ่ ง
สามารถเพิ่มเติมและแก้ไขการทางานในโมดูลได้ โดยไม่ตอ้ งทาใหม่ท้ งั หมด สามารถนาโมดู ลแต่ละ
โมดูลมาทางานร่ วมกันได้แยกการทางาน ช่วยในการพัฒนาระบบได้อย่างรวดเร็ ว การทดสอบระบบ
ทาได้ง่ายเพราะแต่ละโมดู ลอิ สระต่อจากกัน สามารถแก้ไขการทางานให้ตรงกับความต้องการของ
ระบบได้เป็ นอย่างดี กิจกรรมเหล่านั้นได้เป็ นกิจกรรมพื้นฐาน 3 หน่วยย่อย นัน่ คือ หน่วยย่อยทาหน้าที่
อ่ า นข้ อ มู ล (Input module) สิ่ งที่ เกิ ด จากการรั บ ข้ อ มู ล จากหน้ า Interface หน่ ว ยย่ อ ยท าหน้ า ที่
ประมวลผลข้อมูล (Processing module) ทาหน้าที่ในการติดต่อฐานข้อมูลของระบบเงื่อนไข ขั้นตอน
การทางานในแต่ละโมดู ล และหน่ วยย่อยทาหน้าที่แสดงผลลัพธ์ (Output module) นั่นคือ ลาดับของ
งานจะเป็ นดังภาพผังงานแสดงหน่วยย่อยพื้นฐาน
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ภาพที่ 2.2 ผังงานแสดงหน่วยย่อยพื้นฐาน
ดังนั้นโปรแกรมที่เขียนเพื่อแก้ปัญหางานขนาดเล็ก สามารถเขียนเป็ นโปรแกรมโครงสร้ างได้
โดยแยกเป็ นโมดูลย่อย 3 โมดูล นัน่ คือ
1. โมดูลย่อยที่ทาหน้าที่อ่านข้อมูลเข้าเครื่ อง
2. โมดูลย่อยทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูล
3. โมดูลย่อยทาหน้าที่แสดงผลลัพธ์
ส าหรั บ ปั ญ หาใหญ่ ที่ มี กิ จ กรรมจ านวนมาก เมื่ อ วิ เคราะห์ ก็ จ ะพบว่า กิ จ กรรมจานวนมาก
เหล่ า นั้น มาจากกิ จ กรรมพื้ น ฐาน 3 หน่ วยย่อ ยดัง กล่ า ว โปรแกรมขนาดใหญ่ จึง ประกอบไปด้ว ย
โมดู ลย่อยจานวนมากที่ แบ่งไปตามหน้าที่ หรื อฟั งก์ชนั (Function) ต่าง ๆ ของงาน ซึ่ งฟั งก์ชนั ต่าง ๆ
เหล่ า นี้ จะอยู่ ใ นกลุ่ ม หน้ า ที่ พ้ื นฐาน 3 ส่ วนดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ข้ อ ดี ข องการเขี ย นโปรแกรม
แบบแยกโมดู ล นี้ คื อ โมดู ล บางโมดู ล ที่ ต้อ งการใช้บ่ อ ยหรื อใช้เป็ นประจาไม่ ต้อ งเขี ย นโมดู ล นั้น
ซ้ าใหม่อีกครั้ง สามารถเรี ยกใช้ซ้ าได้อย่างไม่มีขีดจากัดและเก็บไว้ใช้กบั โปรแกรมอื่น ๆ ได้ รู ปแบบ
การพัฒนาโปรแกรมในแนวคิดแบ่งย่อยเป็ นโมดูลนี้จึงเหมาะกับนามาพัฒนาโปรแกรม
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ท าได้สื บ ค้น หาข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม ในเว็บ ไซต์ต่างๆ เพื่ อที่ จะนามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒ นาระบบ ดัง นั้ น คณะผู ้จ ัด ท า จึ ง น าเว็บ ไซต์ ที่ เกี่ ย วข้อ งมาเป็ นตัว อย่า งประกอบโครงงาน
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.3 http://pu-market.siamyes.com/?mod=area
เป็ นเว็บไซต์ของตลาด 61 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. ที่สามารถให้ผทู ้ ี่สนใจจอง
หรื อเช่าตลาดผ่านทางเว็บไซต์ โดยการสมัครเป็ นสมาชิ กของเว็บไซต์ แล้วทาการ Login เข้าสู่ ระบบ
ทาการติดต่อการจองหรื อเช่าด้วยตนเอง เพื่อความสะดวก และประหยัดเวลา
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ภาพที่ 2.4 http://leasecars.to.com
เป็ นเว็บไซต์ให้บริ การการเช่ารถ มีรถเช่าหลายประเภท ลูกค้าสามารถทารายการเช่ารถผ่านทาง
เว็บไซต์ การค้นหาข้อมูลดูง่าย เลือกวันที่เช่า สถานที่เช่า และเรี ยงลาดับราคา ทาให้อานวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าเป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 2.5 http://www.thaihomeguild.com
เป็ นเว็บไซต์ให้บริ การเช่ าบ้าน คอนโด และที่ดินอื่นๆลู กค้าสามารถติ ดต่อกับผูใ้ ห้เช่ าได้โดย
ทันที มี ขอ้ มู ลเช่ าอย่างครบถ้วน และการค้นหา ทาให้ลูกค้าสามารถติ ดต่อกับ ผูเ้ ช่ าได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว
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ภาพที่ 2.6 http://www.geniuscyber.com/
เป็ นเว็บไซต์ระบบจัดการข้อมูลรถเช่า บริ หารจัดการข้อมูลรถ ยี่หอ้ รถ ระบบสามารถทารายการ
ตรวจการเช่ ารถทั้งหมด พิ ม พ์ใ บจอง จัด การข้อ มู ล ลู ก ค้าและอื่ น ๆ ในหน้ารายการเช่ าสามารถดู
สถานะการเช่ารถของลูกค้า ทาให้การบริ หารจัดการรถเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ภาพที่ 2.7 http://www.vathpost.com
เป็ นเว็บไซต์ให้บริ การผูใ้ ช้งานในการติดต่อขายพื้นที่ ผูใ้ ช้งานสามารถสร้างรายการเช่าให้กบั
ผูช้ มเว็บไซต์ที่สนใจเช่า สามารถติดต่อซื้ อขายได้ทนั ที มีรายละเอียดการเช่าได้อย่างละเอียด รวมถึ ง
สามารถแนบพิกดั พื้นที่เช่าได้ ทาให้ผใู ้ ช้งานทารายการเช่าได้อย่างละเอียด

17

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คณ ะผู ้ จ ั ด ท าได้ ด าเนิ นการค้ น คว้ า หางาน วิ จ ั ย ที่ มี ล ั ก ษ ณ ะเกี่ ยวข้ อ งกั บ ระบบงาน
ในด้านการขายสิ นค้สารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่เช่า การเช่าสิ นค้า การสั่งซื้ อสิ นค้า เป็ นต้น โดย
ในระบบงานจะมี ล ัก ษณะคล้ายคลึ ง กับ ระบบงานที่ ก าลังจะพัฒ นา เพื่ อน ามาประยุก ต์ใ ช้ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์หรื อใช้เป็ นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ระบบงานให้มีความสมบูรณ์

ภาพที่ 2.8 โปรแกรมระบบบริ หารจัดการหอพักเมธาเรสสิ เดนท์ออนไลน์
ปิ ยธิดา ศรี พรหม และ อภิชาติ ไทยนิทศั กุล (2552)ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จดั ทาระบบบริ หารจัดการการเช่าห้องพัก เพื่อพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการหอพักเมธาเรสสิ เดนท์ออนไลน์ อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม สามารถจัดการ
ข้อมู ลการจองห้ องพัก การเช่ าห้องพัก และการคิ ดค่าปรับ ได้พ ฒ
ั นาขึ้ นโดยใช้ภาษา PHP และใช้
MySQL4 เป็ นการจัดการด้านฐานข้อมูล ใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver 2004 ในการออกแบบ
หน้าจอและเขียนโปรแกรม ในส่ วนของผูใ้ ช้ระบบเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้ขอ้ มูล
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ภาพที่ 2.9 โปรแกรมระบบบริ หารจัดการเช่าหนังสื อร้านก๋ วยเจ๋ ง
ชุ ติ ม า สุ ร ะคาย และ ปิ ยนัน ท์ โทท า (2554) ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิ จ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Studio 2008
และโปรแกรมที่ ใช้ใ นการจัด การฐานข้อ มู ล คื อ Microsoft SQL Server 2008 ได้จดั ท าโปรแกรม
ระบบบริ หารจัดการเช่าหนังสื อร้านก๋ วยเจ๋ งให้มีความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น มีการจัดการเอกสารและ
ข้อมูลที่เป็ นระเบียบและมีความถูกต้อง การค้นหาหนังสื อมีความสะดวกรวดเร็ วโดยระบบนี้สามารถ
ทารายการเช่าหนังสื อ และมีระบบตรวจสอบสถานะหนังสื อว่างได้อย่างรวดเร็ ว
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ภาพที่ 2.10 โปรแกรมระบบร้านอาหารออนไลน์ (Restaurant System)
กมลวรรณเพ็งหมานณัฐกานต์จีนจามและเสาวลัก ษณ์ บุ ญ ชู ช่ วย (2551) ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตภูเก็ตโปรแกรมที่ใช้ในการ
พัฒ นาคื อ Adobe Dreamweaver CS4 และโปรแกรมที่ ใช้ในการจัดการฐานข้อมู ล คื อ MySQL 4ได้
จัดทาระบบร้านอาหารส่ วนนี้ ประกอบด้วยผูใ้ ช้ 3 ส่ วนคือผูด้ ูแล (Admin) พนักงานการเงิน(Cashier)
และห้องครัว (Kitchen)ในส่ วนแรกคือผูด้ ู แลทาหน้าที่ จดั การระบบต่างๆทั้งในส่ วนของผูใ้ ช้แต่ะคน
รายการอาหารของร้านการจองโต๊ะอาหารของลูกค้าดูแลค่าใช้จ่ายภายในร้านอาหารและสามารถเข้าดู
ข้อมูลในส่ วนของพนักงานการเงินได้ส่วนที่2 คือพนักงานการเงินสามารถดูขอ้ มูลความต้องการหรื อ
รายการอาหารของลูกค้าแต่ละโต๊ะจากฐานข้อมูลที่บนั ทึกโดยบริ การผ่านหน้าอินเตอร์ เฟสของผูใ้ ช้ใน
ส่ วนของแคชเชี ยร์ สามารถจองโต๊ะอาหารของลูกค้าและสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็ จค่าอาหารของลูกค้า
ส่ วนที่ 3 คือห้องครัวสามารถทารายการอาหารตามความต้องการของลู กค้าโดยการอ่านข้อมูลผ่าน
หน้าอินเตอร์ เฟสในส่ วนของห้องครัวและสามารถเปลี่ยนสถานะการทาอาหารได้
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ภาพที่ 2.11 ระบบบริ หารงานร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รพี พ รรณ วรรณ ศิ ริ กมลและลั ด ดาวัล ย์ จั่ น เงิ น (2552) ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิ จ
คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยสยาม โปรแกรมที่ ใช้ในการพัฒ นาคือ Microsoft Visual
Studio 2005 และโปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการจัด การฐานข้อ มู ล คื อ Microsoft SQL Server 2000 โดยใน
โปรแกรมนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่ออานวยความสะดวกในการขายสิ นค้าและสั่งซื้ อสิ นค้าโดยมีการคานวณที่
แม่ น ยา มี การตรวจสอบเมื่ อสั่ งซื้ อสิ น ค้าต่ ากว่าจุ ดสั่ งซื้ อ สามารถจัดเก็ บ ข้อมู ล สิ น ค้า ข้อมู ล ลู ก ค้า
ข้อมูลพนักงานและผูจ้ าหน่าย
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ภาพที่ 2.12 ระบบขายเครื่ องใช้ไฟฟ้า
ไกร ศรี ธงไชย วุฒิชยั เกษถนอม และสุ วฒั น์ ชูบรรจง (2553) สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ภาควิชา
บริ หารธุ รกิ จ สถาบัน เทคโนโลยีส ยาม (ช่ างกลสยาม) โปรแกรมที่ ใช้ใ นการพัฒ นาคื อ Microsoft
Visual Studio 2008 และโป รแกรม ที่ ใช้ ใ น การจั ด การฐาน ข้ อ มู ลคื อ Microsoft Access 2003
โดยในโปรแกรมนี้ จดั ทาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการขายสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้าสามารถ
จัดเก็บข้อมู ลลู กค้า ข้อมู ลพนักงานเพิ่มสิ นค้า แก้ไขสิ นค้า สรุ ปยอดการขายสิ นค้า ออกรายงานแยก
ประเภทได้

