บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
อพาร์ ทเม้นท์เวเนเซี ย เริ่ มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 88/23 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 มีลกั ษณะอาคาร 4 ชั้น แต่ละชั้นละ 10
ห้อง รวม 40 ห้อง ทุกห้องเป็ นห้องแอร์ มีให้เลือกทั้งห้องขนาดเล็กและห้องขนาดใหญ่ ข้างล่างมีมินิ
มาร์ ทเปิ ดให้บริ การ และมีการให้บริ การเกี่ยวกับเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญเพื่อความสะดวกสบายต่อ
ลูกค้า การคมนาคมสะดวกเนื่องจากหอพักอยูต่ ิดกับถนนใหญ่ มีรถประจาทางผ่านหลายสาย เช่น สาย
81 และสาย 84 เป็ นต้น
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบ
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การท างานของระบบการจัดการอพาร์ ท เม้น ท์ จะมี อยู่ 2 ส่ วนหลัก ๆ คื อ การท าสั ญ ญาเช่ า
ห้องพัก เมื่อลูกค้าต้องการเช่าห้องพักระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดลูกค้าและการเช่าห้องพักลงใน
ฐานข้อมูลสัญญาเช่ าห้องพัก จากนั้นจะทาการพิมพ์สัญญาเช่ าให้กบั ลู กค้าเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ส่ วนที่ 2 การออกใบแจ้งหนี้ เมื่อเช่าห้องพักทุกๆ 1 เดือนระบบจะพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กบั ลูกค้านามา
ชาระเงิน เมื่อชาระเงินแล้วจึงจะสามารถคืนห้องพักได้ในกรณี ที่ชาระใบแจ้งหนี้ ครบทุกใบ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
พงศ์กร จันทราช ( เอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบฐานข้อมูล : ภาควิชาเทคโนโลยีสาร
สรเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น , 2550.) ได้กล่าวไว้วา่ ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการจัดการ ใน
องค์กร เป็ นปั จจัยสาคัญที่การบริ หารต้องปรับตัวใช้ โปรแกรมเข้ามาเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการบริ หาร
จัดการข้อมูลทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร (จัดการข้อมูลลูกค้า) เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง
ชัด เจน รองรั บ การจัด การข้อ มู ล ปริ ม าณมากๆ โดยใช้ ทรั พ ยากร บุ ค คล เครื่ อ งมื อ ให้ น้อ ยที่ สุ ด
จัดระบบให้ องค์ก รเคลื่ อนที่ ไ ด้เร็ ว มี ประสิ ทธิ ภาพเป็ นปั จ จัย ส าคัญที่ จะท าให้องค์ก รพัฒ นาและ
เจริ ญก้าวหน้าได้
การจัดการฐานข้อมูล (Database Management) คือ การบริ หารแหล่งข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้
ที่ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้ของโปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและลดการซ้ าซ้อน
ของข้อมูล รวมทั้งความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิ ดขึ้ นภายในองค์การ ในอดี ตการเก็บข้อมูลมักจะเป็ น
อิสระต่อกันไม่มีการเชื่อมโยงของข้อมูลเกิดการ สิ้ นเปลืองพื้นที่ในการเก็บข้อมูล เช่น องค์การหนึ่ งจะ
มีแฟ้ มบุคคล (Personnel) แฟ้ มเงินเดือน (Payroll) และแฟ้ ม สวัสดิการ (Benefits) อยูแ่ ยกจากกัน เวลา
ผูบ้ ริ หารต้องการข้อมูลของพนักงานท่านใดจาเป็ นจะต้องเรี ยกดูแฟ้ มข้อมูลทั้ง 3 แฟ้ ม ซึ่ งเป็ นการไม่
สะดวก จงทาให้เกิ ดแนวความคิดในการรวมแฟ้ มข้อมูลทั้ง 3 เข้าด้วยกันแล้วเก็บไว้ที่ ศูนย์กลางใน
ลักษณะฐานข้อมูล (Database) จึ งทาให้เกิ ดระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management
system (DBMS) ซึ่ ง จะต้องอาศัย โปรแกรมเฉพาะในการสร้ างและบ ารุ งรั ก ษา (Create and
Maintenance) ฐาน ข้อมูลและสามารถที่จะให้ผใู ้ ช้ประยุกต์ใช้กบั ธุ รกิจส่ วนตัวได้โดยการดึ งข้อมูล
(Retrieve) ขึ้นมาแล้วใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปอื่นสร้างงานขึ้นมาโดยใช้ขอ้ มูลทีมีอยูใ่ นฐานข้อมูล แสดง
การรวมแฟ้ มข้อมูล 3 แฟ้ มเข้าด้วยกัน
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ภาพที่ 2.2 กระบวนการทางานของฐานข้อมูล
ประโยชน์ข อง DBMS ช่ วยลดความซ้ า ซ้อนของข้อมู ลเมื่ อมี ขอ้ มู ล หลายที่ แต่ ล ะหน่ วยงาน
จัดเก็บข้อมูลเองอาจมีขอ้ มูลในส่ วนที่เหมือนกันหลายส่ วน เช่น ฝ่ ายบัญชี เก็บข้อมูล ชื่ อ ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพ ท์ ข องพนั ก งานและฝ่ ายบุ ค คลเก็ บ ข้อ มู ล ชื่ อ ที่ อ ยู่ เ บอร์ โ ทรศัพ ท์ ข องพนั ก งาน เมื่ อ น า
คอมพิวเตอร์ มาใช้จดั เก็บข้อมูลให้อยู่ในรู ปของฐานข้อมูลจะทาให้ไม่เก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกันทาให้เกิ ด
ความสอดคล้องของข้อมูล จากตัวอย่างในกรณี ขา้ งบนนี้ ถ้ามีการแก้ชื่อนามสกุลที่ฝ่ายบุคคลชื่ อและ
นามสกุลที่ฝ่ายบัญชี จะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยเนื่องจากฝ่ ายบัญชีจะดึงข้อมูลชื่อ -นามสกุลจากฝ่ ายบุคคล
มาใช้ ดังนั้นเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลในที่ใดที่หนึ่งข้อมูลอีกที่หนึ่งจะถูกเปลี่ยนไปด้วยข้อมูลสามารถใช้
ร่ ว มกัน ได้ การเก็ บ ข้อ มู ล ไว้ใ นฐานข้อ มู ล เดี ย วกัน จะสามารถก าหนดรู ป แบบที่ แ น่ น อนได้แ ละ
สามารถใช้รวมกันกับหน่วยงานอื่นเพราะเป็ นมาตรฐานเดียวกันมีความปลอดภัย
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Microsoft (2555) .NET Framework เป็ นแพลตฟอร์ มที่ไว้ใช้พฒั นาซอฟต์แวร์ ถูกสร้างขึ้นมา
โดยบริ ษทั ไมโครซอฟท์สาหรับการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ .NET Framework ถูกออกแบบมาเพื่อให้
สามารถใช้จากภาษาใดๆ ได้ทุกภาษา รวมถึง C# ด้วย และยังรองรับภาษา C++, Visual Basic,
JScript, Delphi และมี อี ก มากกว่า นี้ ที่ ก าลัง พัฒ นาอยู่ต ลอดเวลา ซึ่ งเป็ นคุ ณ สมบัติ ห นึ่ ง ของ
ระบบปฏิบตั ิการ Windows เพื่อใช้ในการสร้างแอพพลิเคชัน่ สาหรับการใช้งานบน XML Web Service
.NET Framework สนับสนุ นภาษาคอมพิวเตอร์ ได้หลายภาษารวมถึงเป็ นมาตรฐานกลางที่จะทาให้
แอพพลิเคชัน่ และบริ การใหม่ๆบนแพลตฟอร์ มอินเทอร์ เน็ตสามารถทางานร่ วมกันได้อย่างราบรื่ น ซึ่ ง
.NET Framework จะประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วนคือ Common Language Runtime (CTR) และ
ของ Windows, ASP.NET และ ADO.NET
.NET Framework มีไลบรารี เป็ นจานวนมากสาหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริ หารการ
ดาเนิ นการของโปรแกรมบน .NET Framework โดยไลบรารี น้ นั ได้รวมถึ งส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้
การเชื่ อมต่อฐานข้อมูล .NET Framework พื้นฐานประกอบขึ้นด้วยไลบรารี ของ Source Code ขนาด
มหึ มา ซึ่ งเราเรี ยกใช้จากภาษา Client ของเรา เช่น C#, C++ .NET โดยการใช้เทคนิคเชิงวัตถุ (OOP)
ไลบรารี ที่วา่ นี้ ถูกแบ่งกลุ่มออกเป็ นโมดูลต่างๆ ดังนั้นจึงใช้ส่วนของมันตามผลลัพธ์ที่ตอ้ งการได้ เช่น
Windows Application เป็ นต้น
ส่ วนไลบรารี .NET Framework กาหนดชนิ ดข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเอาไว้ ชนิ ดข้อมูลเป็ น
ตัวแทนของข้อมูล และการแบ่งกฏเกณฑ์ท้ งั หลายเหล่านี้ ที่จะส่ งเสริ มความสามารถ ในการสัมพันธ์
ระหว่างภาษา โดยใช้ .NET Framework สิ่ งนี้ ถูกเรี ยกว่า Common Type System (CTS) เช่นเดียวกับ
การจัดให้มีไลบรารี .NET Common Language Runtime (CLR) ซึ่ งรับผิดชอบในการจัดการกับ
ระบบปฏิบตั ิการของแอพพลิเคชัน่ ทั้งหมดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยไลบรารี .NET Framework และ CLR
ยังให้บริ การด้านกลไกระบบความปลอดภัย การบริ หารหน่วยความจา และ Exception handling
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เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเนื่ องจากมีประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการใน
ด้า นข้อมูล ของระบบและรู ป ภาพที่ส ามารถใช้ข้อมูล จากเว็บไซต์ต่าง ๆ มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ดาเนินโครงงานโดยการค้นหาได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.3 http://www.thairoomonline.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การในเรื่ องของการค้นหาอพาร์ ทเม้นท์ เช่ นเลื อกตามเขตที่ตอ้ งการ ตาม
สถานศึกษา หรื อตามจังหวัดทั้งภายในกรุ งเทพฯ หรื อตามต่างจังหวัดเพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูล
ของห้องพักเพื่อให้ลูกค้าสะดวกต่อการตัดสิ นใจ
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ภาพที่ 2.4 http://www.hahor.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมรายละเอียดต่างๆ ของอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งจะมีรายชื่อของอพาร์ ทเม้นท์ และ
มีการโฆษณาสื่ อต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ลูกค้าที่เข้ามาชมเว็บไซต์น้ นั ได้เลือกค้นหา
ตามที่ ตอ้ งการอี กทั้งระบบยังสามารถรั บ ผูท้ ี่ ต้องการเป็ นสมาชิ ก ของระบบเพื่อรั บ สิ ทธิ์ ต่า งๆ ของ
เว็บไซต์ และระบบยังรองรั บการทางานเกี่ ยวกับการค้นหาข้อมูลในส่ วนที่เป็ นข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้า
ต้องการค้นหา
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ภาพที่ 2.5 http://www.apartment-bkk.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่มีการนาเสนอเกี่ยวกับอพาร์ ทเม้นท์ คอนโด ที่ระบบการค้นหาหลายแบบ ไม่ว่า
จะเป็ นการค้นหาจากกระดานประกาศ ค้นหาแบบรายละเอียด ค้นหาจากแผนที่ ค้นหาจากเขตและ
ถนน จึงทาให้ลูกค้าสะดวกในการค้นหามากขึ้นเพราะมีตวั เลือกให้คน้ หาเยอะ และทางเว็บไซต์ยงั มี
การให้ลงโฆษณาฟรี อีกด้วย
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ภาพที่ 2.6 http://pu-market.siamyes.com/?mod=area
เป็ นเว็บไซต์ของตลาด 61 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. ที่สามารถให้ผทู้ ี่สนใจจอง
หรื อเช่าตลาดผ่านทางเว็บไซต์ โดยการสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ แล้วทาการ เข้าสู่ ระบบ เพื่อทา
การติ ดต่อการจองหรื อเช่ า ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวก และประหยัดเวลา กับลู กค้าที่ ตอ้ งการมา
ติดต่อทาการเช่า จะมีการแสดงรายละเอียดของลูกค้าอย่างชัดเจนช่วยลดการใช้เวลาในการตรวจสอบ

15

ภาพที่ 2.7 http://www.9Apartment.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมรายละเอียดสาหรับอพาร์ ทเม้นท์ที่เปิ ดใหม่ ที่มีท้ งั ภายในกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล เพื่อให้ลูกค้าเลือกได้ตามความต้องการ ภายในเว็บไซต์มีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ ราคา
และเส้นทางในการเดินทาง และมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาห้องพักจากสถานที่และราคา หรื อการ
ดูขอ้ มูลว่ามีอพาร์ ทเม้นท์ใดบ้างที่ให้บริ การเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ตโดยจะมีฐานข้อมูลเป็ นค้นหาข้อมูล
เพื่อลูกค้าต้องการ
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริ หารจัดการอพาร์ทเม้นท์มีการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นประโยชน์ในการ
ดาเนินโครงงานและพัฒนาโครงงาน เพื่อจะนามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดาเนินการโครงงาน

ภาพที่ 2.8 โปรแกรมระบบบริ หารจัดการหอพักเมธาเรสสิ เดนท์ออนไลน์
ปิ ยธิดา ศรี พรหม และ อภิชาติ ไทยนิทศั กุล (2552) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Studio 2010
และโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008 R2 ได้จดั ทาระบบบริ หาร
จัดการการเช่าห้องพักทาให้ระบบการทางานของหอพักมีความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการหอพักเมธาเรสสิ เดนท์ออนไลน์ อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม เพื่อทาให้มีการ
ทางานอย่างเป็ นระบบ สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการจองห้องพัก การเช่าห้องพักและการคิด
ค่าปรับ ที่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลและค้นหาข้อมูล เพื่อแสดงรายงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
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ภาพที่ 2.9 โปรแกรมระบบบริ หารจัดการเช่าหนังสื อร้านก๋ วยเจ๋ ง
ชุ ติมา สุ ระคาย และ ปิ ยนันท์ โททา (2554) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Studio 2008
และโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008 ได้จดั ทาโปรแกรม
ระบบบริ หารจัดการเช่าหนังสื อร้านก๋ วยเจ๋ งให้มีความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น มีการจัดการเอกสารและ
ข้อมูลที่เป็ นระเบียบและมีความถูกต้อง การค้นหาหนังสื อมีความสะดวกรวดเร็ วโดยระบบนี้ สามารถ
ทารายการเช่าหนังสื อ และมีระบบตรวจสอบสถานะหนังสื อว่างได้อย่างรวดเร็ ว
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ภาพที่ 2.10 โปรแกรมระบบร้านอาหารออนไลน์ (Restaurant System)
กมลวรรณ เพ็งหมาน , ณัฐกานต์ จีนจาม และเสาวลักษณ์ บุญชูช่วย (2551) ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Studio 2010
และโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008 R2 ได้จดั ทาระบบ
ร้านอาหารส่ วนนี้ ประกอบด้วยผูใ้ ช้ 3 ส่ วนคือผูด้ ูแล ( Admin) พนักงานการเงิน( Cashier) และ
ห้องครัว (Kitchen) ในส่ วนแรกคือผูด้ ูแลทาหน้าที่จดั การระบบต่างๆทั้งในส่ วนของผูใ้ ช้แต่ละคน
รายการอาหารของร้านการจองโต๊ะอาหารของลูกค้าดูแลค่าใช้จ่ายภายในร้านอาหารและสามารถเข้าดู
ข้อมูลในส่ วนของพนักงานการเงินได้ส่วนที่ 2 คือพนักงานการเงินสามารถดูขอ้ มูลความต้องการหรื อ
รายการอาหารของลูกค้าแต่ละโต๊ะจากฐานข้อมูลที่บนั ทึกโดยบริ การผ่านหน้าอินเตอร์ เฟสของผูใ้ ช้ใน
ส่ วนของแคชเชี ยร์ สามารถจองโต๊ะอาหารของลูกค้าและสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็ จค่าอาหารของลูกค้า
ส่ วนที่ 3 คือห้องครัวสามารถทารายการอาหารตามความต้องการของลูกค้าโดยการอ่านข้อมูลผ่าน
หน้าอินเตอร์ เฟสในส่ วนของห้องครัวและสามารถเปลี่ยนสถานะการทาอาหารได้
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ภาพที่ 2.11 ระบบบริ หารงานร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รพี พ รรณ วรรณศิ ริ กมล และลั ด ดาวัล ย์ จั่ น เงิ น (2552) ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิ จ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual
Studio 2005 และโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008 โดยใน
โปรแกรมนี้ จดั ทาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการขายสิ นค้าและสั่งซื้ อสิ้ นค้าโดยมีการคานวณที่
แม่ นย า มี ก ารตรวจสอบเมื่ อสั่ ง ซื้ อสิ นค้าต่ า กว่า จุ ดสั่ง ซื้ อสามารถจัดเก็ บข้อมูล สิ นค้า ข้อมูล ลูก ค้า
ข้อมูลพนักงานและผูจ้ าหน่าย เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.12 ระบบการสั่งซื้ อหนังสื อ
วัช รพล แก้วอมรั ตน์ และอโนทัย ปั่ นแก้ว (2554) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาหรับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบคือ Microsoft Visual Studio 2010 และใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2008 ในการ
จัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการสั่งซื้ อให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นในด้านการค้นหาผูผ้ ลิตในการสั่งซื้ อ
และการจัดเก็บข้อมูลของผูผ้ ลิ ต ซึ่ งจากระบบเดิ มไม่มีการนาคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วยในการจัดการ
ข้อมูล และสามารถดาเนินการได้รวดเร็ วอีกทั้งประหยัดเวลาอีกด้วย

