บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทาให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่ งอานวย
ความสะดวกสบายต่ อ การด ารงชี วิต เป็ นอย่า งมาก จึ ง ท าให้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศได้เข้า มาเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานการดารงชี วิตของผูค้ นได้เป็ นอย่างดี ทาให้การสร้างที่พกั อาศัยมีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถผลิ ตสิ นค้าและให้บริ การต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์มากขึ้ น มีราคาถู ก
สิ นค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศเลยเข้ามามีบทบาทต่อชี วิตประจาวัน จากการนาคอมพิวเตอร์
ส่ วนบุ ค คลมาใช้ใ นส านัก งาน การจัดท าระบบฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ การใช้อุป กรณ์ อานวยความ
สะดวกที่ ประกอบด้วยชิ้ นส่ วนอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ต่าง ๆ แสดงให้เห็ นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ มีส่วนช่ วยในการคานวณและเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีส่วนทางด้านการ
แข่งขันด้านธุ รกิ จและการขยายตัวของบริ ษทั โดยการมีเทคโนโลยีที่ดี มีส่วนช่ วยในการจัดการข้อมูล
รับ – ส่ งข้อมูลเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ ว การจัดเก็บข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้นทาให้บริ ษทั มีความ
รวดเร็ วในการติ ดต่ อ สื่ อสารและสั่ ง ซื้ อสิ นค้า บริ ก ารได้รวดเร็ ว จึ ง เป็ นส่ ว นส าคัญในการแข่ ง ขัน
ทางด้านธุ รกิจของทุกประเภทได้เป็ นอย่างดี
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสัมภาษณ์ เจ้าของกิ จการอพาร์ ทเม้นท์ มองเห็ นถึงปั ญหาของ
หอพักนั้นไม่มีวธิ ี การเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เป็ นอย่างระบบ การคานวนค่าใช้จ่ายมีความผิดพลาด
สู ง เนื่ องจากในการจัดเก็บข้อมูลของหอพักนั้นเป็ นรู ปแบบของเอกสาร ซึ่ งทาให้สิ้นเปลื องกระดาษ
เป็ นจานวนมากในการเก็บรายละเอียดข้อมูลของลูกค้า เลยทาให้พ้ืนที่คลังเก็บข้อมูลมีจานวนเอกสาร
จานวนมาก จึ งทาให้ การค้นหาข้อมูล นั้นมี ค วามล่ าช้า ท าให้ยุ่งยากต่อการค้นหาเป็ นอย่า งยิ่ง หาก
ระยะเวลาการเก็บเอกสารเป็ นเวลานาน อาจทาให้ขอ้ มูลเอกสารสาคัญของลูกค้านั้นชารุ ดและเสี ยหาย
เพราะในบางครั้งอาจจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลย้อนหลังใช้ในการตรวจสอบสัญญาเช่าของลูกค้า การค้าง
ชาระค่าห้องพัก ซึ่ งอาจจะเกิ ดปั ญหาคลาดเคลื่ อนในรายรั บรายจ่าย ซึ่ งในทางธุ รกิ จหากเกิ ดความ
คลาดเคลื่ อนในรายรั บ ที่ เพิ่ม ขึ้ นเป็ นสิ่ งที่ ดีในธุ รกิ จ แต่ถ้า หากเกิ ดความคลาดเคลื่ อนในรายจ่ า ยที่
เพิ่มขึ้น อาจจะทาให้เกิ ดประสบปั ญหาทางการเงิ นภายในธุ รกิ จอพาร์ ทเม้นท์ได้อย่างมาก หากนาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศนามาใช้ประโยชน์ในทางด้านการจัดเก็บข้อมูล การคานวณค่าใช้จ่ายต่างๆ จะ
สามารถช่ วยให้ลดปั ญหาในด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ มีจานวนมากให้เป็ นระบบมากขึ้ น การคานวน
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ค่าใช้จ่ายต่างๆ มีความแม่นยามากขึ้น เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็ น
จานวนมาก จึงทาให้แก้ปัญหาทางด้านการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า การเช่าห้องพัก ใบแจ้งหนี้ การแจ้งซ่ อม
ได้อย่างเป็ นระบบ และยังช่วยลดการใช้กระดาษในปริ มาณมากอีกด้วย ส่ วนในการคานวณค่าใช้จ่าย
สามารถคานวนได้อย่างแม่นยา เพราะการที่ไม่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาให้การคานวณค่าใช้จ่ายนั้น
มีความผิดพลาดได้สูง ดั้งนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีส่วนสาคัญต่อธุ รกิจอพาร์ ทเม้นท์ได้เป็ นอย่าง
ดีมีประสิ ทธิภาพและทันสมัย
ด้วยเหตุน้ ี คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้พฒั นาระบบบริ หารจัดการอพาร์ ทเม้นท์ เพื่อแก้ไขปั ญหาในการ
จัดเก็บข้อมูลภายในที่ไม่เป็ นระบบ โดยออกแบบฐานข้อมูลผนวกกับการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปมาช่วย
ในการพัฒนาให้มีการบริ หารจัดการข้อมูลภายในอพาร์ ทเม้นท์ให้มีระเบียบมากขึ้น สะดวกสบายใน
การค้นหาข้อมูล และเก็บข้อมูลได้จานวนมากขึ้น ลดการคานวณค่าใช้จ่ายที่มีความผิดพลาดสู งให้มี
ความแม่นยามากขึ้ น ทั้ง นี้ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยในการบริ หารจัดการข้อมูล ภายใน
อพาร์ ทเม้นนั้น ทาให้ผใู้ ช้งานมีความสะดวกในการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว เก็บข้อมูลสาคัญได้
มากขึ้นและคานวนค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยาไม่ผิดพลาด ดั้งนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีส่วนสาคัญ
ในการดาเนินการทางธุ รกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลก็มากขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบบริ หารจัดการอพาร์ทเม้นท์
กลุ่มเป้ าหมาย
เจ้าของกิจการหอพักและอพาร์ทเม้นท์
ขอบเขต
1. คุณสมบัติของระบบบริ หารจัดการอพาร์ ทเม้นท์ มีความสามารถดังนี้
1.1 การจัดการข้อมูลขั้นพื้นฐาน สามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไขได้
1.1.1 ข้อมูลพนักงาน
1.1.2 ข้อมูลลูกค้า
1.1.3 ข้อมูลห้องพัก
1.1.4 ข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์
1.1.5 ข้อมูลผูผ้ ลิต
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1.2 การทาสัญญาเช่า
1.2.1 ตรวจสอบประเภทของห้องพัก
1.2.2 แสดงรายละเอียดของห้องพัก
1.2.3 ทาแบบฟอร์ มการเช่าห้องพัก
1.2.4 บันทึกการเช่าห้องพัก
1.2.5 พิมพ์ใบสัญญาเช่า
1.3 คืนห้องพัก
1.3.1 ตรวจสอบข้อมูลการค้างชาระ
1.3.2 คานวณยอดค้างชาระ และ หักเงินมัดจา
1.3.3 บันทึกข้อมูลการย้ายออก
1.3.4 คืนเงินมัดจา
1.4 ออกใบแจ้งหนี้
1.4.1 ตรวจสอบการเช่าห้องพัก
1.4.2 คานวณค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
1.4.3 บันทึกข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้ในแต่ละครั้ง
1.4.4 พิมพ์ใบแจ้งหนี้
1.5 การชาระเงิน
1.5.1 เรี ยกดูขอ้ มูลใบแจ้งหนี้
1.5.2 ตรวจสอบการค้างชาระ
1.5.3 บันทึกข้อมูลการชาระเงิน
1.5.4 พิมพ์ใบเสร็ จ
1.6 เบิกอุปกรณ์
1.6.1 เรี ยกดูอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นข้อมูลอุปกรณ์
1.6.2 สามารถค้นหาข้อมูลอุปกรณ์
1.6.3 สามารถเพิ่ม ลบ ข้อมูลการเบิกอุปกรณ์ได้
1.6.4 บันทึกการเบิกอุปกรณ์
1.6.5 พิมพ์ใบเบิกอุปกรณ์
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1.7 การแจ้งซ่อม
1.7.1 ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งซ่อม
1.7.2 สามารถ เพิม่ แก้ไข ค้นหาข้อมูลการแจ้งซ่อม
1.7.3 บันทึกข้อมูลการแจ้งซ่ อม
1.8 การสั่งซื้ อ
1.8.1 ค้นหาสิ นค้าที่จะสั่งซื้ อได้
1.8.2 คานวณราคาซื้ อได้
1.8.3 ออกใบสัง่ ซื้ อได้
1.8.4 บันทึกข้อมูลการสั่งซื้ อ
1.8.5 พิมพ์ใบสั่งซื้ อ
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1.9 รับสิ นค้า
1.9.1 ค้นหาใบสั่งซื้ อ
1.9.2 ทารายการรับสิ นค้า
1.9.3 บันทึกการรับสิ นค้า
1.10 การออกรายการ
1.10.1 รายการเช่าห้องพัก
1.10.2 รายการชาระเงิน
1.10.3 รายการแจ้งซ่ อม
1.10.4 รายการสัง่ ซื้ อ
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 CPU Intel i3 2.93 GHz
2.1.2 Hard Disk 500 GB
2.1.3 RAM 4 GB
2.1.4 DVD-RW Drive
2.1.5 Scanner
2.1.6 Printer
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2.2 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Pentium 4 2.10 GHz หรื อสู งกว่า
2.2.2 Hard Disk ที่มีพ้นื ที่เหลือไม่นอ้ ยกว่า 1GB
2.2.3 RAM 1 GB หรื อสู งกว่า
2.2.4 DVD-RW Drive
2.2.5 Printer
3. คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์ของผูพ้ ฒั นาระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 7 Ultimate Server Pack 1
3.1.2 Microsoft Visual Studio 2010
3.1.3 Microsoft Access 2010
3.1.4 Microsoft Office Visio 2010
3.1.5 Microsoft Office Word 2010
3.2 ซอฟต์แวร์ของผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows 7 Home Basic Server Pack 1 หรื อสู งกว่า
3.2.2 Microsoft Access 2010
3.2.3 โปรแกรมบริ หารจัดการอพาร์ทเม้นท์
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ในการจัดทาระบบบริ หารจัดการอพาร์ ทเม้นท์ คณะผูจ้ ดั ทาได้ร่วมกันวางแผนการดาเนิ นงานไว้
ดังนี้
1. สารวจข้อมูล เบื้ องต้นของระบบงานเดิ ม โดยท าการเก็ บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จาก
เจ้าของกิจการและผูใ้ ช้ระบบ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของระบบงานใหม่
2. รวบรวมข้อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้องกับ ระบบงานเดิ ม และศึ ก ษาแนวทางในการแก้ไ ขปั ญหา
ในบุคลากร หรื อด้านอื่นๆ ซึ่ งจะนาไปสู่ ความมีประสิ ทธิ ภาพในระบบงานใหม่
3. วิเคราะห์ระบบงานซึ่ งจะนาข้อมูลในงานระบบเดิ มที่ไ ด้มาจากการสัม ภาษณ์ เจ้าของ
กิจการและผูใ้ ช้ระบบ มาวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้น เพื่อนามาออกแบบโครงสร้าง
ของระบบงานใหม่ซ่ ึ งจะต้องตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
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4.

ออกแบบระบบงานโดยนาข้อมูล ที่ ไ ด้ของระบบงานเดิ ม มาเปลี่ ย นแปลงตามความ
ต้องการของเจ้าของกิ จการและผูใ้ ช้ระบบในด้านการออกแบบฐานข้อมูลหน้าจอหลัก
และรายงานต่างๆ ของกิจการ
5. พัฒนาระบบ จะเขี ยนโปรแกรมในหน้าจอต่างๆ ที่ได้ออกแบบระบบงานเอาไว้ซ่ ึ งให้
เป็ นไปตามรู ปแบบของ Microsoft Visual Studio 2010
6. ทดสอบและปรับปรุ งระบบทดลองโปรแกรมโดยคณะผูจ้ ดั ทาเพื่อจะหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและนาไปแก้ไขปรับปรุ งในส่ วนที่มีขอ้ ผิดพลาด
7. จัดทาเอกสาร คณะผูจ้ ดั ทา จะต้องจัดทา เอกสารคู่มือของระบบ เพื่อให้ผใู ้ ช้ระบบใช้งาน
โปรแกรมได้ช านาญ และศึ ก ษาโปรแกรมได้ด้วยคู่ มื อเอกสาร ซึ่ งจะครอบคลุ มการ
8. ทางานแต่ละขั้นตอนแต่ละเมนู ใหม่ความเข้าใจในโปรแกรมมากขึ้นนาเสนอโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทาจะต้องนา โปรแกรมที่เสร็ จสมบูรณ์นาไปอธิ บายขั้นตอนในการทางานแต่
ละเมนู ต่างๆ ของโปรแกรม เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทางานของโปรแกรมมาก
ที่สุด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ช่วยให้ผใู ้ ช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็ นระเบียบมากยิง่ ขึ้นและมีความ
ถูกต้องแม่นยาในการคานวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการเก็บเอกสารข้อมูลในระบบงานอพาร์ทเม้นท์
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การจัดเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้งานระบบมีความปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

