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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
กรมแผนที่ทหาร: Royal Thai Survey Department (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, 2559)
ได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสถาปนากรมแผนที่ทหารเมื่อ
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2428 โดยเริ่ มแรกในปี พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้
โปรดให้ต้ งั หน่วยทหารช่างขึ้นในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยให้นายเฮนรี อะลาบาสเตอร์
(Henry Alabaster) เป็ นหัวหน้า โดยมีนายนาวาเอก ลอฟทัส (Lophtus) เป็ นผูช้ ่วย และมีหม่อมราชวงศ์
แดง (หม่ อ มเทวาธิ ราช) นายทัด (พระยาสโมสรสรรพการ) นายสุ ด (พระยาอุ ดรกิ จพิ จารณ์ ) และ
หม่อมราชวงศ์แปลก (พระยาสากลกิ จประมวล) ทั้ง 4 นายเป็ นนายทหารในกรมมหาดเล็ก ให้เข้ารับ
การอบรมฝึ กหัดในหมวดทาแผนที่
กรมแผนที่ทหาร มีหน้าที่ในการสารวจทาง พื้นดิ นและสารวจทางอากาศ เพื่อจัดทาและผลิ ต
แผนที่พ้ืนดินภายในประเทศออกเผยแพร่ รวมทั้งให้การศึกษา ฝึ กอบรม วิศวกรและเจ้าหน้าที่สารวจ
ทางด้านเทคโนโลยีแผนที่ ตลอดจนดาเนิ นการสารวจรังวัดวางโครงข่ายหมุดหลักฐานของประเทศ
เพื่องานแผนที่และงานวิศวกรรม ซึ่ งได้แก่ การก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคต่าง ๆ โดยที่งานสารวจ
เพื่ อ ท าแผนที่ เ ป็ นงานที่ ต้อ งกระท าต่ อ เนื่ อ งอยู่ เ สมอ เพราะลัก ษณะภู มิ ป ระเทศและเมื อ งได้
เปลี่ ยนแปลงไปตลอดเวลาตามความเจริ ญของบ้านเมื อง รายละเอีย ดในแผนที่ส มัย ต่า ง ๆ จึงเป็ น
หลักฐานยืนยันถึ งความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศและตัวเมืองได้ เป็ นอย่างดี ดังนั้น แผนที่
ทุกสมัยจึงต้องเก็บไว้เพื่อศึกษาเรื่ องราวในอดีตและใช้ในการวางแผน พัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมใน
ด้านต่าง ๆ
ปั จจุบนั กรมแผนที่ทหาร มี เทคโนโลยีถ่ายภาพทางอากาศเพื่อใช้ในการทาแผนที่แบบ 3 มิติ
และมี ความทันสมัยสามารถช่ วยเป็ นข้อมูลในการวางแผนต่าง ๆ เช่ น การชลประทาน การเกษตร
การวางแผนทางทหาร การจัดสรรที่ ดิน การอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ การแบ่งเขตดิ นแดนของ
ประเทศ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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แนวความคิด

Computer

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบ
โครงงานระบบจัดการบ้านพักทหาร เป็ นโปรแกรมต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาจากโปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2010 ใช้ในการออกแบบส่ วนติ ดต่อกับ ผูใ้ ช้และสร้ างฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 เพื่อใช้ในกิ จการที่ เกี่ ยวกับการจัดการบ้านพักทหาร ซึ่ ง
โปรแกรมนี้ช่วยทาให้มีการดาเนินงานในทุก ๆ ส่ วนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว และถูกต้องมาก
ขึ้ น โดยรู ป แบบของโปรแกรมได้มีก าร จัดเก็ บข้อผูข้ อ ข้อมูล เจ้าของห้อง ข้อมูล ห้องพัก เป็ นต้น
และยังมีระบบช่ วยเหลื อโปรแกรม (Help) ช่ วยในการศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมและรู ปแบบในส่ วน
ต่าง ๆให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จึงช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูลต่าง ๆ ลดความล่าช้าในการทางาน
ในแต่ละส่ วนของการทางานในระบบ
ระบบการทางานจะเริ่ มต้นจาก เก็บข้อมูลผูข้ อระบบจะทาการคานวณคะแนนผูข้ อและบันทึก
ข้อมูล หลังจากนั้นจะออกรายงานของผูข้ อทั้งหมดโดยเรี ยงลาดับตามคะแนนที่ ได้ เมื่อได้รับการ
พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลผูไ้ ด้รับสิ ทธิ พกั อาศัยลงในระบบว่าผูข้ อคนใดเป็ นเจ้าของห้อง
ใดและบันทึกข้อมูล หลังจากนั้นระบบจะออกรายงานสรุ ปว่า ผูข้ อคนใดได้เป็ นเจ้าของห้องใด พื้นที่
ไหน โดยระบบสามารถออกรายงานว่าจะมีห้องใดบ้างที่จะว่างลงเพื่อให้เจ้าหน้าที่นาเจ้าของห้องออก
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จากระบบเพื่อให้ผขู้ อที่ได้รับสิ ทธิ เข้าเป็ นเจ้าของห้องแทนหลังได้รับการพิจารณา ในส่ วนการทางาน
ทั้งหมด ระบบจะทาการจัดเก็บข้อมูล ของผูข้ อ ห้องพัก เจ้าของห้องพัก และ การนาเจ้าของห้องพัก
ออกจากระบบ โดยมีพนักงานเป็ นผูค้ วบคุมระบบ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ระบบฐานข้อมูล (Database System) (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2551) ฐานข้อมูลคือแหล่งเก็บข้อมูล
และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนั้นได้รับการออกแบบและควบคุมเป็ นพิเศษให้มีความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูลน้อยที่สุดและมีความถูกต้องของข้อมูลสู งสุ ดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ปัจจุบนั นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายมีอยู่ 3 รู ปแบบคือ
1. แบบจาลองฐานข้อมูลแผนภูมิตน้ ไม้ (Hierarchical Database Model) ไฟล์ขอ้ มูลจะถูกจัด
ไว้เป็ นโครงสร้างแบบลงล่างซึ่ งจะมีลกั ษณะคล้ายโครงสร้างต้นไม้ที่มีการสื บทอดแบบเป็ นลาดับชั้น
โหนดระดับสู งสุ ดจะเรี ยกว่า “ราก” ส่ วนโหนดระดับล่างสุ ดเรี ยกว่า “ใบ” มีความสัมพันธ์แบบ One to
Many ในขณะที่ลูกจะมีเพียงพ่อเดียวเท่านั้นจึงไม่รับรองความสัมพันธ์แบบ Many to Many
2. แบบจาลองฐานข้อมูลเครื อข่าย (Network Database Model) มี โครงสร้ างคล้ายกับ
โครงสร้ างแบบระดับชั้น คื อยังคงไว้ซ่ ึ งลาดับชั้นแบบบนล่ างแต่ต่างกันตรงที่ แต่ละโหนดสามารถ
ความสัมพันธ์กบั โหนดอื่น ๆ ได้หลายโหนด คือ แต่ละโหนดสามารถมีหลายพ่อได้ ปั จจุบนั ยังมีใช้
งานงานอยูบ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระดับเมนเฟรม
3. แบบจาลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) แพร่ หลายมากที่สุดใน
ปั จจุ บนั เพราะมี การนาเสนอมุมมองของข้อมูลในแบบตารางซึ่ งสามารถสื่ อสัมพันธ์ กบั ผูใ้ ช้ได้ง่าย
ตารางก็จะประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์ขอ้ มูลที่จดั เก็บอยูใ่ นตารางสามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์
กับตารางอื่น ๆ ได้ท้ งั ความสัมพันธ์แบบ One to Many และ Many to Many โดยใช้คียใ์ นการอ้างอิงถึง
ตารางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
จากการที่ได้ทาการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบจัดการบ้านพักพบว่ามี
เว็บไซต์จานวนมาก คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้นามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบจัดการบ้านพักทหาร
โดยมีเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 http://nanosoft.co.th/picture/apartmentscr04b.png
เว็บไซต์การบริ หารงานห้องเช่าของคอนโด เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของผูเ้ ข้าพัก
รู ปของผูพ้ กั ประเภทห้องพัก วันที่เข้าพัก และข้อมูลของผูพ้ กั อาศัยร่ วม สถานะของผูพ้ กั อาศัยร่ วม
สามารถพิมพ์ขอ้ มูลประวัติของผูเ้ ข้าพัก
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ภาพที่ 2.3 http://www.dpu.ac.th/graduate/upload/content/files1.png
เว็บไซต์การบริ หารจัดการหอพักของธนาคารออมสิ น เป็ นเว็บไซต์เกี่ ยวกับการออกรายงาน
ใบแจ้ง ช าระค่ า บริ ก าร ค่ า น้ า ค่า ไฟ ประจาเดื อน ระบุ ชื่ อผูพ้ กั เลขที่ ห้องพัก วันที่ ออกใบแจ้ง หนี้
วันครบกาหนดชาระ

12

ภาพที่ 2.4 http://mikrotikshop.blogspot.com/2013/07/login-mikrotik-hotspot-350.html
เป็ นเว็บไซต์ที่รวมการออกแบบหน้าขอ Log in โดยตัวอย่างนี้ เป็ นการออกแบบหน้า Log in
การเข้าใช้งาน จะต้องระบุตวั ตนของผูใ้ ช้ก่อน จึงสามารถเข้าใช้งานได้ และมีการออกแบบหน้าจอที่
สวยงามสบายตา
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ภาพที่ 2.5 http://anusittisuna.blogspot.com/2012/03/from-login-microsoft-visual-studio-2010.html
เป็ นเว็บไซต์ที่สอนการทาหน้าจอ Login ในโปรแกรม MicrosoftVisual Studio 2010 เพื่อให้
ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมได้ศึกษาเกี่ยวกับโค้ดต่าง ๆ เช่น หน้าจอ Login หน้าจอกรอกรายละเอียดการซ่ อม
หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลลูกค้า หน้าจอแสดงการค้าหาข้อมูลลูกค้า (ด้วยรหัสลูกค้า) เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.6 http://www.thaicsoft.com/apartment/example.html
เป็ นเว็บไซต์ออกแบบรายงานวันที่เข้าพักและวันที่หมดสัญญาเข้าพัก ซึ่งในใบรายงานแจ้งเตือน
สัญญาใกล้หมดอายุ จะระบุเลขห้องพัก ชื่ อผูพ้ กั วันที่เข้าพัก ระยะเวลาที่จะพัก และวันที่หมดสัญญา
เข้าพัก
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ ระบบจัดการบ้านพัก ทหาร เพื่ อที่นามาเป็ น
แนวทาง และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ระบบจัดการบ้านพักทหาร ดังนี้

ภาพที่ 2.7 ระบบบริ หารงาน Fitness Center
ลัดดาวัลย์ วิบุญนัติพงศ์ วัลลภ หมวกทิม และวีระยุทธ ชมพล (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิ จคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ทาระบบบริ หารงาน Fitness Center การ
พัฒนาใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 สาหรับการจัดการฐานข้อมูลในส่ วนการเขียน
โปรแกรมใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 มีความสามารถในการเก็บข้อมูลสมาชิ กการ
เก็บข้อมูลห้องกิจกรรมการเก็บข้อมูลอุปกรณ์
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ภาพที่ 2.8 ระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ องฟอกอากาศ
จักรพันธ์ ทองดี พนิดา ทองท่าพญา และวิศรุ ต ศิริโยธิน (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ทาระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ องฟอกอากาศ และได้ใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมMicrosoft SQL
Server 2000 ในการจัดการฐานข้อมูลมีความสามารถเก็บข้อมูลสิ นค้าข้อมูลการขายรวมทั้งการออก
รายงานต่าง ๆ
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ภาพที่ 2.9 ระบบบริ หารงานขายพลาสติก
กัญญากาญจน์ ผาสุ ก และปั ท มา รั ต นศรี บ ัวทอง (2553) ภาควิ ช าคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ทาระบบบริ หารงานร้านขายพลาสติก ถูกพัฒนาขึ้นโดย
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการเขียนโปรแกรมใช้ Microsoft SQL Server 2000 ใน
การจัดการฐานข้อมูล มีความสามารถจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสั่งซื้ อสิ นค้าไปยังผูผ้ ลิต ข้อมูลการ
ขายสิ นค้า รวมถึงรายงานต่าง ๆ
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ภาพที่ 2.10 ระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ องสาอาง
ปรี ยาภรณ์ โตพาณิ ชสกุล วิภาวรรณ เอื้อถาวรสุ ข และสุ ขสันต์ วิวฒั นวรสิ ทธิ์ (2555) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิ จคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม ได้ทาระบบบริ หารงานร้ านขาย
เครื่ องสาอางได้ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาโปรแกรม และใช้โปรแกรม
Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการฐานข้อมูลมี ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลสิ นค้า
ข้อมูลสมาชิก สั่งซื้ อสิ นค้า การขายสิ นค้า การออกรายงานต่าง ๆ
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ภาพที่ 2.11 ระบบบริ หารงานร้านขายผ้าคลุมรถยนต์
ขวัญ ฤดี ดวงเดื อ น ประไพพร ส าเภาทอง และปาริ ชาติ วชิ ร พุ ท ธคุ ณ (2555) ภาควิ ช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยามได้ทาระบบบริ หารงานร้ านขาย
ผ้าคลุมรถยนต์ การพัฒนาใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 สาหรับจัดการกับฐานข้อมูลและ
ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาระบบมีความสามารถเก็บข้อมูลผูผ้ ลิ ต
ระบบสามารถสั่งซื้ อสิ นค้า การขายสิ นค้า คานวณราคาสิ นค้า

