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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุ บนั มีขำ้ รำชกำรมำกมำยที่ ไม่มีที่พกั อำศัยเป็ นของตนเอง ต้องอำศัยอยู่บำ้ นบิดมำรดำ
อำศัยญำติ หรื อเช่ำบ้ำนอยูท่ ำให้รำยได้ลดน้อยลง ทำงรำชกำรจึงช่วยแบ่งเบำภำระของข้ำรำชกำรโดย
ได้จดั ให้มีบำ้ นพัก ของทำงรำชกำรขึ้ น ซึ่ งทำให้ตอ้ งมีระบบในกำรพิจำรณำบุคคลเข้ำพัก อำศัยใน
อำคำรสวัสดิ ก ำรของทำงรำชกำร เนื่ องจำกอำคำรสวัส ดิ กำรของทำงรำชกำรนั้นมี จำนวนจำกัดจึ ง
จำเป็ นต้องมีหลักเกณฑ์ของผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ ในกำรเข้ ำพักอำศัยโดยดูจำกควำมจำเป็ นและผูท้ ี่มีควำม
เดือดร้อนมำกที่สุด จึงเกิดกระบวนกำรพิจำรณำผูท้ ี่จะได้รับสิ ทธิ เข้ำพักอำศัยในอำคำรสวัสดิ กำรขึ้น
โดยกระบวนกำรเริ่ มจำกกำรให้ขำ้ รำชกำรที่ประสงค์จะเข้ำพักในอำคำรสวัสดิกำรของทำงรำชกำรยื่น
แบบฟอร์ ม พร้ อมข้อ มู ล หลัก ฐำน ต่ อ เจ้ำ หน้ำ ที่ ที่ รับ ค ำร้ องหลัง จำกนั้นเจ้ำ หน้ำ ที่ ก็ จ ะดำเนิ นกำร
ตรวจสอบหลักฐำนและให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ได้มีกำรระบุไว้ในระเบียบว่ำด้วยกำรพิจำรณำผูท้ ี่จะ
ได้รับสิ ทธิ เข้ำพักอำศัยในอำคำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำร โดยนำคะแนนและหลักฐำนเข้ำสู่ กำรประชุ ม
เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำบุคคลใดสมควรได้รับกำรพิจำรณำเข้ำพักอำศัยในอำคำรสวัสดิกำร
ของทำงรำชกำรโดยจะมีกำรแบ่งตำมเกณฑ์ อันดับแรกจะมีกำรพิจำรณำว่ำจะให้ห้องแก่ ขำ้ รำชกำร
โสดจำนวนกี่ ห้องและข้ำรำชกำรที่สมรสแล้วกี่ห้อง หลังจำกนั้นจึงจะดำเนิ นกำรพิจำรณำว่ำบุคคลใด
สมควรได้รับกำรพิจำรณำเข้ำพักอำศัย ในอำคำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำรตำมคะแนน และหลักฐำนควำม
เดือดร้อน และลำดับที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบว่ำด้วยกำรพิจำรณำผูท้ ี่จะได้รับสิ ทธิ เข้ำพักอำศัยใน
อำคำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำร เมื่อกำรพิจำรณำเสร็ จสิ้ นจนได้ผมู ้ ีสิทธิ เข้ำพักอำศัยในอำคำรสวัสดิ กำร
ข้ำรำชกำรแล้วจึงประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ำพักอำศัยในอำคำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำร
จำกวิธีกำรเดิมที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลของผูท้ ี่ตอ้ งกำรเข้ำพักอำศัยในอำคำรสวัสดิกำรโดยผู้
ขอจะยืน่ แบบฟอร์ มข้อมูลของผูข้ อให้แก่เจ้ำหน้ำที่ และเจ้ำหน้ำที่ก็จะทำกำรตรวจสอบข้อมูลที่ผขู ้ อยื่น
คำร้องขอเข้ำพักอำศัยในอำคำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำรต่อเจ้ำหน้ำที่ โดยเจ้ำหน้ำที่จะทำกำรคิดคะแนน
ตำมหลัก เกณฑ์ข องระเบี ยบว่ำ ด้วยกำรพิ จำรณำผูท้ ี่ จะได้รับ สิ ท ธิ เข้ำพักอำศัย ในอำคำรสวัส ดิ ก ำร
ข้ำรำชกำร จึงทำให้คะแนนมีควำมคลำดเคลื่อนซึ่ งเกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่อ่ำนข้อมูลผิดพลำด หรื อใน
เกณฑ์คะแนนผิดพลำด ทำให้ขอ้ มูลในกำรพิจำรณำเกิดควำมผิดพลำดขึ้น ทั้งระบบแบบเดิมจะต้องใช้
ระยะเวลำในกำรรวบรวมข้อมูลและจัดเตรี ยมเอกสำรมำก เนื่ องจำกต้องแบ่งกำรพิจำรณำออกเป็ น
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หลำยขั้นตอนทำให้เสี ยเวลำในกำรดำเนิ นกำรเป็ นอย่ำงมำก อีกทั้งกำรรวบรวมข้อมูลห้องพักที่จะว่ำง
ลงยังทำได้ล่ำช้ำเนื่ องจำกต้องรอคำสั่งจำกทำงรำชกำรว่ำผูไ้ ด้ที่จะปลดเกษียณในปี งบประมำณนั้น ๆ
ทำให้ตอ้ งใช้ระยะเวลำในกำรรวบรวมข้อมูลล่ำช้ำ และจะมีผลกระทบต่อระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
ข้ำ รำชกำรที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ำ พัก ในอำคำรสวัส ดิ ก ำรข้ำรำชกำร ทั้ง เจ้ำ หน้ำ จะค้น หำข้อ มู ล ก็ จ ะต้อ งใช้
ระยะเวลำในกำรค้นหำเป็ นเวลำนำนทำให้เกิดควำมไม่สะดวกและล่ำช้ำ ในส่ วนของกำรออกประกำศ
เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผูท้ ี่จะได้รับสิ ทธิ เข้ำพักอำศัยในอำคำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำรแล้ว เจ้ำหน้ำที่
ต้องกลับมำพิมพ์ประกำศผูไ้ ด้รับสิ ทธิ เข้ำพักอำศัยในอำคำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำรอีกครั้งหนึ่ งทำให้ตอ้ ง
ล่ำช้ำในกำรที่จะประกำศผูม้ ีสิทธิ เข้ำพักอำศัยในอำคำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำร และเมื่อเจ้ำหน้ำที่ตอ้ งทำ
สรุ ปรำยงำนว่ำข้ำรำชกำรคนใดได้เข้ำพักในอำคำรสวัสดิกำรพื้นที่ใด ห้องใด ก็จะเกิ ดควำมผิดพลำด
เนื่องจำกหมำยเลขห้องมีควำมใกล้เคียงกัน
ด้วยเหตุน้ ี ทำงคณะผูจ้ ดั ทำจึงได้พฒั นำระบบบริ หำรจัดกำรบ้ำนพักทหำรเพื่อเข้ำมำลดควำม
ผิดพลำดในกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ของระเบียบว่ำด้วยกำรพิจำรณำผูท้ ี่จะได้รับสิ ทธิ เข้ำพักอำศัยใน
อำคำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำรเพื่อให้เกิดควำมบริ สุทธิ์ ยุติธรรมมำกที่สุด ระบบสำรถเก็บข้อมูลของผูข้ อ
ได้ทำให้สำมำรถเรี ยกใช้ในกำรพิจำรณำครั้งต่อไปได้ไม่ได้รับกำรพิจำรณำในครั้งนี้ โดยแก้ไขข้อมูล
เพียงเล็กน้อยซึ่งทำให้ควำมสะดวกและรวดเร็ ว และระบบสำมำรถค้นหำข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับบ้ำนพัก
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ วเพื่อให้ทนั ต่อควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่และผูบ้ งั คับบัญชำในกำรเรี ยกข้อมูล
มำใช้ และสำมำรถออกรำยงำนเป็ นเอกสำรเพื่อส่ งให้แก่คณะกรรมกำรพิจำรณำผูท้ ี่จะได้รับสิ ทธิ เข้ำ
พักอำศัยในอำคำรสวัสดิกำร พิจำรณำได้อย่ำงถูกต้องโดยเรี ยงรำยชื่ อตำมคะแนนที่ได้รับตำมเกณฑ์ทำ
ให้ลดควำมผิดพลำดในกำรเรี ยงลำดับในเอกสำรกำรประชุ มและทำให้เกิ ดควำมถูกต้องแม่นยำ และ
รวดเร็ วสู ง สุ ด และยังสำมำรถออกรำยงำนห้องที่ จะว่ำงได้โดยกำรคำนวณจำกวันเดื อนปี เกิ ดของ
เจ้ำของห้อง ทำให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบถึ งจำนวนห้องพักที่ จะว่ำงได้อย่ำงรวดเร็ วโดยไม่ตอ้ งรอประกำศ
คำสั่งปลดเกษียณซึ่ งทำให้กำรดำเนินกำรล่ำช้ำ และสำมำรถออกประกำศผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ เข้ำพักอำศัยใน
อำคำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำรได้ทนั ทีที่กำรพิจำรณำเสร็ จสิ้ นโดยไม่ตอ้ งนำผลสรุ ปที่ได้จำกกำรพิจำรณำ
มำพิมพ์เพื่อออกประกำศให้ผทู ้ ี่ขอเข้ำพักอำศัยในอำคำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำรทรำบอีกครั้งหนึ่ งทำให้
ลดขั้นตอนในกำรจัดทำ ลดเวลำ เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็ ว และได้ผลที่ถูกต้อง อีกด้วย และยังสำมำรถ
เลือกรำยกำรย้อนหลังได้โดยไม่ตอ้ งค้นหำจำกเอกสำรที่มีอยูเ่ ป็ นจำนวนมำกและกำรค้นหำแต่ละครั้ง
ใช้เวลำในกำรค้นหำเป็ นเวลำนำนไม่ทนั ต้องควำมต้องกำรของผูบ้ งั คับบัญชำ ซึ่ งโดยรวมแล้วระบบ
บริ หำรจัดกำรบ้ำนพักทหำรนี้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่ได้อย่ำงครบถ้วน
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วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรบ้ำนพักทหำร
กลุ่มเป้ ำหมำย
หน่วยงำนรำชกำรที่มีห้องพักสำหรับข้ำรำชกำร
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติของระบบบริ หำรจัดกำรบ้ำนพักทหำร มีดงั นี้
1.1 จัดกำรข้อมูลพื้นฐำน
1.1.1 ข้อมูลบ้ำนพัก
1.1.2 ข้อมูลผูข้ อบ้ำนพัก
1.1.3 ค่ำนำหนักคะแนน
1.2 รับคำร้องขอบ้ำนพัก
1.2.1 รับข้อมูลผูข้ อบ้ำนพัก
1.2.2 คำนวณ ค่ำน้ ำหนักคะแนนองผูข้ อบ้ำนพัก
1.2.3 บันทึกข้อมูล
1.3 จัดเตรี ยมเอกสำรเพื่อพิจำรณำ
1.3.1 พิมพ์รำยกำรห้องพักที่จะว่ำง
1.3.2 พิมพ์รำยงำนสรุ ปลำดับค่ำน้ ำหนักคะแนนของผูข้ อพักอำศัย
1.4 จัดสรรห้องพักให้แก่ผขู ้ อบ้ำนพัก
1.5 จำหน่ำยบ้ำนพัก
1.5.1 ตรวจสอบควำมเสี ยหำย
1.5.2 หักค่ำประกันห้องพัก
1.5.3 จ่ำยค่ำประกันห้องพักส่ วนที่เหลือคืนผูห้ มดสิ ทธิ์ พกั
1.5.4 นำรำยชื่อผูห้ มดสิ ทธิ์ พกั ออกจำกระบบ
1.6 เข้ำพัก
1.6.1 นำรำยชื่อเข้ำระบบ
1.6.2 ทำสัญญำกำรเข้ำพัก
1.6.3 ชำระค่ำประกันห้อง
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1.7 รำยงำนระบบ
1.7.1 รำยงำนสรุ ปบ้ำนพักประจำปี
1.7.2 รำยงำนผูห้ มดสิ ทธิ์ พกั อำศัยประจำปี
1.7.3 รำยงำนผูข้ อบ้ำนพักประจำปี
2.

คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
2.1.1 CPU Intel Core i7-2630QM (2.0 GHz, 6 MB. L3 Cache, up to 2.90 GHz.)
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 4 GB. DDR3
2.1.4 DVD-RW DRIVE
2.1.5 Printer
2.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Core i5-2500 (3.20 GHz, 6MB. Cache, up to 3.70 GHz.) หรื อสู งกว่ำ
2.2.2 Hard Disk 500 GB.
2.2.3 RAM 2 GB. DDR3 หรื อมำกกว่ำ
2.2.4 DVD-RW DRIVE
2.2.5 Printer

3.

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1
3.1.2 Microsoft Visual Studio 2010
3.1.3 Microsoft SQL Server 2008
3.1.4 Microsoft Office Visio 2010
3.1.5 Microsoft Office Word 2010
3.1.6 Crystal Reports for Visual Studio 2010
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3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 หรื อสู งกว่ำ
3.2.2 Microsoft Office Word 2010
3.2.3 Microsoft Visual Studio 2010
3.2.4 Crystal Reports for Visual Studio 2010
3.2.5 โปรแกรมระบบจัดกำรบ้ำนพักทหำร
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
ในกำรจัดทำระบบจัดกำรบ้ำนพักทหำร คณะผูจ้ ดั ทำได้ร่วมกันวำงแผนกำรดำเนินงำน ไว้ดงั นี้
1. ส ำรวจข้อมู ล เบื้ อ งต้นเกี่ ย วกับ ระบบงำนเดิ ม โดยท ำกำรเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จำกกำร
สัมภำษณ์จำกผูใ้ ช้ระบบ เพื่อให้ทรำบถึงควำมต้องกำรของระบบงำนใหม่
2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบงำนเดิม และศึกษำแนวทำงในกำรกำหนดกำรแก้ปัญหำ
ต่ำง ๆ ซึ่ งนำไปสู่ ควำมมีประสิ ทธิ ภำพในระบบงำนใหม่
3. วิเครำะห์ระบบใหม่ ซึ่งนำข้อมูลในงำนระบบเดิมที่ได้มำจำกกำรสัมภำษณ์ผใู้ ช้ระบบ มำ
วิเครำะห์ แก้ไขปั ญหำที่ เกิ ดขึ้ น เพื่อนำมำออกแบบโครงสร้ ำงของระบบงำนใหม่ซ่ ึ ง
จะต้องตรงกับควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ระบบ
4. ออกแบบระบบงำน โดยนำข้อมูลที่ได้ของระบบงำนเดิม มำเปลี่ยนแปลงตำมควำม
ต้องกำรของผูใ้ ช้ระบบในด้ำนกำรออกแบบฐำนข้อมูล หน้ำจอหลักและรำยงำนต่ำง ๆ
ของข้อมูลกำรเข้ำพัก
5. พัฒนำระบบ จะเขียนโปรแกรมในหน้ำจอต่ำง ๆ ที่ได้ออกแบบระบบงำนเอำไว้ ซึ่ งให้
เป็ นไปตำมรู ปแบบของ Microsoft Office Visio 2010
6. ทดสอบและปรับปรุ งระบบ ทดลองโปรแกรมโดยคณะผูจ้ ดั ทำ เพื่อจะหำข้อผิดพลำด
ของโปรแกรมและนำไปแก้ไข ปรับปรุ งในส่ วนที่มีขอ้ ผิดพลำด
7. จัดทำเอกสำร คณะผูจ้ ดั ทำจะต้องจัดทำเอกสำรคู่มือของระบบ เพื่อให้ผใู้ ช้ระบบได้ใช้
งำนโปรแกรมได้ชำนำญ และศึกษำโปรแกรมได้ดว้ ยคู่มือเอกสำร ซึ่ งจะครอบคลุมกำร
ทำงำนแต่ละขั้นตอนแต่ละเมนูให้มีควำมเข้ำใจในโปรแกรมมำกขึ้น
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8.

นำเสนอโครงงำน คณะผูจ้ ดั ทำจะต้องนำโปรแกรมที่เสร็ จสมบูรณ์นำไปอธิ บำยขั้นตอน
ในกำรทำงำนแต่ละเมนูต่ำง ๆ ของโปรแกรม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของ
โปรแกรมมำกที่สุด

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.

เกิดควำมสะดวกในกำรจัดเตรี ยมข้อมูลผูข้ อเข้ำพักอำศัยในอำคำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำร
ช่วยให้กำรระบุคะแนนของผูข้ อห้องพัก ถูกต้องไม่ผดิ พลำด
ข้อมูลไม่สูญหำย
สำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลและค้นหำได้รวดเร็ ว
ลดระยะเวลำในกำรจัดทำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ

