ระบบจองห้องประชุมภายในบริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน)
วิริทธิพล ศักดิ์ศรีวรเมธ*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ วานิชชัชวาล**

บทคัดย่อ
บริ ษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีธุรกิจเกี่ยวกับการปล่ อยสินเชื่อเช่ าซื้อ
รถยนต์ ในการทํา ธุ ร กิจ ต้ อ งมี ก ารประชุ ม วางแผนการตลาด กํา หนดแนวทาง เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมายของบริษัท, มีการประชุมระดับบริหาร, ประชุมกรรมการบริษัท อีกทั้งมีการประชุมกลุ่ม
ย่อยๆ ภายในบริษัทฯ อีกหลายหน่วยงานหน่วยงานหรือตัวแทนที่ต้องการใช้ บริการห้ องประชุม
การจองห้ องประชุมของ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ในปั จจุบันใช้ การ
จองหลากหลายช่องทาง ทําให้ การจองไม่เป็ นระบบ ไม่มีมาตรฐานมีข้นั ตอนซํา้ ซ้ อน ล่าช้ าในการ
ตรวจสอบข้ อมูล ไม่สามารถวางแผนการประชุมได้ ล่วงหน้ า ขาดความทันสมัยต่อการรองรับการ
พัฒนาเทคโนโลยี จากปั ญหาดังกล่ าวจึงนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการพัฒนาระบบ
การจองห้ องประชุม พัฒนาระบบฐานข้ อมูล (Database System) ในการเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
ระบบ ได้ แก่ ข้ อมูลผู้ใช้ งาน ข้ อมูลการจองห้ องประชุม ข้ อมูลอุปกรณ์ภายในห้ องประชุม ข้ อมูล
อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็ นต้ น
จึงได้ พัฒนาระบบการจองห้ องประชุมขึ้นใหม่เป็ นแอพพลิเคชั่นใช้ งานผ่านเว็บ (Web
Application) ทําให้ เกิดความทันสมัย ลดความซํา้ ซ้ อน สะดวก รวดเร็วในการจองห้ องประชุม
ระบบงานสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งาน ทําให้ การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็ นไป
อย่ างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็น ว่ าควรจัด ทํา “ระบบจองห้ องประชุ มภายในบริ ษั ท อะ
มานะฮ์ ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)” ขึ้นมาเพื่อใช้ ในการจองห้ องประชุมและลดปัญหาดังกล่าว อีกทั้ง
ช่วยให้ การทํางานมีประสิทธิภาพดีย่งิ ขึ้น

* นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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บทนํา
ทีม่ าและความสําคัญของปั ญหา
บริ ษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีธุรกิจเกี่ยวกับการปล่ อยสินเชื่อเช่ าซื้อ
รถยนต์ ในการทําธุรกิจต้ องมีการประชุมวางแผนการตลาด กําหนดแนวทางการตลาด เพื่อให้
บรรลุ เ ป้ าหมายของบริ ษั ท อีก ทั้ง มี ก ารประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยภายในบริ ษั ท ฯ อีก หลายหน่ ว ยงาน
หน่ วยงานที่ต้องการใช้ บริ การห้ องประชุ ม ต้ องกรอกแบบฟอร์ มพร้ อมระบุรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์ ม ขอใช้ บ ริ ก ารห้ อ งประชุ ม โทรแจ้ ง จองโดยใช้ ต ารางจองห้ อ งประชุ ม ในรู ป แบบ
Microsoft Excel หรือ จองทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาและวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของปัญหาในระบบปัจจุบนั
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถแก้ ไขหรือลดปัญหาที่มีอยู่
3. ออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. พัฒนาระบบงานจากรูปแบบเอกสารให้ อยู่ในรูปแบบ e-office
5. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ตรงต่อความต้ องการของผู้ใช้ งาน
6. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. สามารถนําระบบการจองห้ องประชุม มาใช้ ในการปฏิบตั ิงานผ่านระบบอินทราเน็ต
2. ทําให้ ผ้ ูใช้ งานสามารถบริหารการจองห้ องประชุมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทําให้ ผ้ ูใช้ บริการได้ รับความสะดวก รวดเร็วในการจอง
4. มีระบบฐานข้ อมูลในการจัดเก็บอย่างมีระบบ
5. ลดปัญหาการจองที่ซาํ้ ซ้ อน
6. สามารถจัดทํารายงานในของเขตที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
7. รองรับการใช้ งานในอนาคต

แนวคิดและทฤษฏีทีเ่ กีย่ วข้อง
ระบบฐานข้อมูล (Database System)
ฐานข้ อมูลคือ การจัดเก็บข้ อมูลแบบมีโครงสร้ างด้ วยคอมพิวเตอร์ฐานข้ อมูลมักใช้ อ้าง
ถึงข้ อมูลที่ประมวลผลด้ วยคอมพิวเตอร์การวางแผนให้ ข้อมูลดังกล่ าวสามารถประมวลผลด้ วย
คอมพิวเตอร์ และสามารถนําข้ อมูลไปใช้ ได้ ตามความต้ องการ
แนวคิดของการนําระบบฐานข้ อมูลมาใช้ ในการแก้ ปัญหา มีดังต่อไปนี้
1. ลดความซํา้ ซ้ อนของการจัดเก็บข้ อมูล
2. สามารถใช้ ข้อมูลร่วมกันได้
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3. ข้ อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย
4. มีความถูกต้ องของข้ อมูล
5. มีความเป็ นอิสระของข้ อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)
ระบบการจัดการฐานข้ อมูล เรียกย่อๆ ว่า DBMS เป็ นซอฟต์แวร์สาํ หรับบริหารและ
จัดการฐานข้ อมูล ทําหน้ าที่อาํ นวยความสะดวกในการใช้ งานระบบฐานข้ อมูลระหว่ างผู้ใช้ และ
โปรแกรมต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ฐานข้ อมู ล ช่ ว ยให้ ผู้ ใช้ เข้ าถึ ง ข้ อมู ล ได้ สะดวกและมี
ประสิทธิภาพซึ่ง DBMS มีหน้ าที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลการใช้ งานให้ กบั ผู้ใช้ โดยทําหน้ าที่ติดต่อกับระบบแฟ้ มข้ อมูล
2. ควบคุมการใช้ ข้อมูลพร้ อมกัน (Concurrency Control)
3. ควบคุ ม ความมั่ น คงปลอดภั ย ในการเข้ า ถึ งข้ อ มู ลโดยป้ องกัน ไม่ ใ ห้ ผ้ ู ท่ีไ ม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตเข้ ามาเรียกใช้ หรือแก้ ไขข้ อมูลในส่วนป้ องกันเอาไว้
4. การสร้ างระบบแฟ้ มข้ อมูลสํารอง
5. ป้ องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้ อมูลภายในฐานข้ อมูล
6. รักษาความสัมพันธ์ของข้ อมูลภายในฐานข้ อมูลให้ มีความถูกต้ องอยู่เสมอ
7. ควบคุมการใช้ ข้อมูลในสภาพที่มีผ้ ูใช้ พร้ อมๆ กันหลายคน
ชนิดของภาษาในระบบฐานข้ อมูล ประกอบด้ วย
1. Data Definition Language (DDL) เป็ นภาษาสําหรับจัดการและนิยามโครงสร้ าง
ของฐานข้ อมู ล มีไ ว้ สาํ หรั บจัดการฐานข้ อมู ลโดยเฉพาะไม่ ว่าจะเป็ นการสร้ างฐานข้ อมูลแก้ ไ ข
ฐานข้ อมูล หรือลบฐานข้ อมูล
2. Data Manipulate Language (DML) ภาษาสําหรับจัดการข้ อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน
ตารางข้ อมูล ซึ่งจะครอบคลุมการจัดการข้ อมูลทั้งหมด เช่น การเพิ่ม, แก้ ไข, ค้ นหา และลบข้ อมูล
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System)
MySQL เป็ นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database
Management System: RDBMS) ซึ่งเป็ นที่นิยมใช้ กนั มากในปัจจุบัน เพราะว่า MySQL เป็ นฟรี
แวร์ ท างด้ า นฐานข้ อ มู ล ที่มี ป ระสิท ธิ ภ ที่มี ป ระสิท ธิภ าพสูง มี ห น้ า ที่เ ก็บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ นระบบ
MySQL ยังสามารถใช้ ร่วมกับ Web Development Platform ทั้งหลายได้ ไม่ว่าจะเป็ น C, C#,
C++, Java, PHP, หรือ ASP ก็ตาม โปรแกรมถูกออกแบบให้ สามารถทํางานได้ บน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็ นระบบฐานข้ อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) ที่ถูก
นําไปใช้ งานมากที่สดุ
MySQL ได้ รับการยอมรับและทดสอบเรื่องของความรวดเร็วในการใช้ งาน โดยจะมี
การทดสอบและเปรี ยบเทีย บกับ ผลิ ต ภัณฑ์ทางด้ า นฐานขอมู ลอื่น อยู่ เสมอ มีการพั ฒ นาอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ วอร์ ชั น แรกๆ ที่ยั ง ไม่ ค อยมี ค วามสามารถมากนั ก มาจนถึง ทุ ก วั น นี้
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MySQL ได้ รับการพัฒนาให้ มีความสามารถมากยิ่งขึ้น รองรับขอมูลจํานวนมหาศาล รองรับการใช้
งานหลายผู้ใช้ ได้ พร้ อมๆ กัน (Multi-user) รองรับข้ อมูลจํานวนมหาศาลทําให้ การทํางานเร็ว
ยิ่งขึ้น (Multi-threaded) วิธแี ละการเชื่อมต่อที่ดีข้ นึ การกําหนดสิทธิและการรักษาความปลอดภัย
ของข้ อมูลมีความรัดกุมน่ าเชื่อถือยิ่งขึ้นเครื่องมือหรือโปรแกรมสนับสนุ นทั้งของตัวเองและของ
ผู้พัฒนาอื่นๆ มีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ส่งิ หนึ่งที่สาํ คัญคือ MySQL ไดรับการพัฒนาไปในแนวทาง
ตามข้ อกําหนดมาตรฐาน SQL ดังนั้น เราสามารถใช้ คาํ สั่ง SQL ในการทํางาน MySQL ได้
นักพัฒนาที่ใช้ SQL มาตรฐานอยูแล้ วไม่ต้องศึกษาคําสั่งเพิ่มเติม แตอาจจะตองเรียนรูถึงรูปแบบ
และข้ อจํากัดบางอยางโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ทางทีมงานผู้พัฒนา MySQL มีเป้ าหมายอยางชัดเจนที่จะ
พัฒนาให้ MySQL มีความสามารถสนับสนุนตามข้ อกําหนด SQL92 มากที่สดุ และจะพัฒนาให้
เป็ นไปตามขอกําหนด SQL99 ต่อไป (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2550)
สถาปั ตยกรรมของ MySQL หรือโครงสร้ างภายในของ MySQL เป็ นการออกแบบ
การทํางานในลักษณะ Client Server ประกอบไปด้ วยส่วนหลักๆ 1 ส่วน คือ ส่วนผู้ให้ บริการแม่
ข่าย (Server) และ ส่วนผู้ใช้ บริการ (Client) โดยมีการทํางานในแต่ละส่วนตามหน้ าที่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ที าํ หน้ าที่ Server หรือ Client สามารถใช้ งานบนเครื่องเดียวกัน หรือแยกเครื่องกัน
ได้ ข้ นึ อยู่กบั ลักษณะการทํางานส่วนผู้ให้ บริการ (Server) ทําหน้ าที่บริหารจัดการระบบฐานข้ อมูล
และเป็ นที่จัดเก็บข้ อมูลของระบบทั้งหมด ข้ อมูลที่จัดเก็บมีท้งั ข้ อมูลที่จาํ เป็ นของระบบ และข้ อมูล
ที่ผ้ ูใช้ งานสร้ างขึ้นมา ส่วนผู้ใช้ บริการ (Client) คือผู้ใช้ ระบบ มีการใช้ งานผ่านโปรแกรมประยุกต์
ต่างๆ เช่น MySQLClient, Microsoft Access, Web Development Platform เป็ นต้ น

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
แผนภาพการออกแบบฐานข้ อมูลระบบด้ วย E-R Model เป็ นการออกแบบเชิง
Conceptual Level ประกอบด้ วย Entity (แทนกลุ่มข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกัน) และความสัมพันธ์
ระหว่างข้ อมูล (Relationship) ทั้งหมดในระบบจองห้ องประชุมภายในบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
จํากัด (มหาชน)
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ภาพที่ 1แสดงแผนภาพแบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้ อมูล
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แผนภาพแสดงกรณีการทํางานของผูใ้ ช้ระบบ

ภาพที่ 2 แผนภาพกรณีการใช้ งานของระบบ

ภาพที่ 3แสดงข้ อมูลระดับบนสุด แสดงภาพรวมการทํางานของระบบที่มีความสัมพันธ์กบั
สภาพแวดล้ อมภายนอกระบบจองห้ องประชุมภายในบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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การพัฒนาระบบ

ภาพที่ 4แสดงรายการจองห้ องประชุม

ภาพที่ 5แสดงหน้ าจองห้ องประชุม

ภาพที่ 6 รายงานการใช้ ห้องประชุม
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บทสรุป
จากการศึกษา วิเคราะห์ การออกแบบและพัฒนาระบบจองห้ องประชุมภายในบริษัท
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จํากัด(มหาชน) ผู้พัฒนาได้ ทดสอบการทํางานของระบบโดยใช้ สถานการณ์
เสมือนจริงโดยดูจากใบคําขอการจองห้ องประชุม บันทึกข้ อมูลเข้ าสู่ระบบ ซึ่งผลที่ได้ จากการ
จําลองการใช้ งานเสมือนการปฏิบัติงานจริง มีดังนี้
1. สามารถบริหารจัดการการใช้ ห้องประชุมได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน
3. ระบบไม่ซับซ้ อนมีความง่ายต่อการใช้ งาน
4. สามารถให้ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์สาํ หรัผ้ ูบริหารได้ เป็ นอย่างดี
5. สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานได้ เป็ นอย่างดี
6. ข้ อมูลมีการจัดเก็บอย่างมีระบบและสามารถดูการใช้ งานย้ อนหลังได้
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