
 

ระบบจองหอ้งประชมุภายในบริษทั อะมานะฮ ์ลิสซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

วิริทธิพล ศกัด์ิศรีวรเมธ* 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประจวบ วานชิชชัวาล** 

 

บทคดัย่อ 

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) มีธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนต์ ในการทาํธุรกิจต้องมีการประชุมวางแผนการตลาด กาํหนดแนวทาง เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายของบริษัท, มีการประชุมระดับบริหาร, ประชุมกรรมการบริษัท อกีทั้งมีการประชุมกลุ่ม

ย่อยๆ ภายในบริษัทฯ อกีหลายหน่วยงานหน่วยงานหรือตัวแทนที่ต้องการใช้บริการห้องประชุม 

การจองห้องประชุมของ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) ในปัจจุบันใช้การ

จองหลากหลายช่องทาง ทาํให้การจองไม่เป็นระบบ  ไม่มีมาตรฐานมีขั้นตอนซํา้ซ้อน ล่าช้าในการ

ตรวจสอบข้อมูล ไม่สามารถวางแผนการประชุมได้ล่วงหน้า ขาดความทนัสมัยต่อการรองรับการ

พัฒนาเทคโนโลยี จากปัญหาดังกล่าวจึงนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบ

การจองห้องประชุม พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) ในการเกบ็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบั

ระบบ ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการจองห้องประชุม ข้อมูลอุปกรณ์ภายในห้องประชุม ข้อมูล

อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม เป็นต้น 

 จึงได้พัฒนาระบบการจองห้องประชุมขึ้นใหม่เป็นแอพพลิเคช่ันใช้งานผ่านเวบ็ (Web 

Application) ทาํให้เกิดความทนัสมัย ลดความซํา้ซ้อน สะดวก รวดเรว็ในการจองห้องประชุม 

ระบบงานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทาํให้การปฏบิัติงานภายในองค์กรเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น จึงเห็นว่าควรจัดทาํ “ระบบจองห้องประชุมภายในบริษัท อะ

มานะฮ์ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)” ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการจองห้องประชุมและลดปัญหาดังกล่าว อกีทั้ง

ช่วยให้การทาํงานมีประสทิธภิาพดีย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

* นักศึกษาหลักสตูรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

** อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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บทนาํ 

ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) มีธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนต์ ในการทาํธุรกิจต้องมีการประชุมวางแผนการตลาด กาํหนดแนวทางการตลาด เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายของบริษัท อีกทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยภายในบริษัทฯ อีกหลายหน่วยงาน

หน่วยงานที่ต้องการใช้บริการห้องประชุม ต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมระบุรายละเอียดลงใน

แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องประชุม โทรแจ้ง จองโดยใช้ตารางจองห้องประชุมในรูปแบบ 

Microsoft Excel หรือ จองทางจดหมายอเิลคทรอนิกส ์

วตัถุประสงค ์

1. ศึกษาและวิเคราะห์ถงึสาเหตุของปัญหาในระบบปัจจุบนั 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถแก้ไขหรือลดปัญหาที่มีอยู่ 

3. ออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ให้มีประสทิธภิาพมากขึ้น 

4. พัฒนาระบบงานจากรปูแบบเอกสารให้อยู่ในรปูแบบ e-office  

5. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 

6. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยในการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. สามารถนาํระบบการจองห้องประชุม มาใช้ในการปฏบิตัิงานผ่านระบบอนิทราเนต็ 

2. ทาํให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารการจองห้องประชุมได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

3. ทาํให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเรว็ในการจอง 

4. มีระบบฐานข้อมูลในการจัดเกบ็อย่างมีระบบ 

5. ลดปัญหาการจองที่ซํา้ซ้อน 

6. สามารถจัดทาํรายงานในของเขตที่ต้องการได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

7. รองรับการใช้งานในอนาคต 

 

แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระบบฐานขอ้มูล (Database System) 

ฐานข้อมูลคือ การจัดเกบ็ข้อมูลแบบมีโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลมักใช้อ้าง

ถึงข้อมูลที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์การวางแผนให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถประมวลผลด้วย

คอมพิวเตอร์ และสามารถนาํข้อมูลไปใช้ได้ตามความต้องการ 

แนวคิดของการนาํระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหา มีดังต่อไปน้ี 

1. ลดความซํา้ซ้อนของการจัดเกบ็ข้อมูล 

2. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกนัได้ 
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3. ข้อมูลมีความม่ันคงปลอดภัย 

4. มีความถูกต้องของข้อมูล 

5. มีความเป็นอสิระของข้อมูล 

ระบบการจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล เรียกย่อๆ ว่า DBMS เป็นซอฟต์แวร์สาํหรับบริหารและ

จัดการฐานข้อมูล ทาํหน้าที่อาํนวยความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูลระหว่างผู้ใช้และ

โปรแกรมต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมี

ประสทิธภิาพซ่ึง DBMS มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1. ดูแลการใช้งานให้กบัผู้ใช้ โดยทาํหน้าที่ติดต่อกบัระบบแฟ้มข้อมูล 

2. ควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกนั (Concurrency Control) 

3. ควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตเข้ามาเรียกใช้หรือแก้ไขข้อมูลในส่วนป้องกนัเอาไว้ 

4. การสร้างระบบแฟ้มข้อมูลสาํรอง 
5. ป้องกนัความเสยีหายที่จะเกดิขึ้นกบัข้อมูลภายในฐานข้อมูล 

6. รักษาความสมัพันธข์องข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ 

7. ควบคุมการใช้ข้อมูลในสภาพที่มีผู้ใช้พร้อมๆ กนัหลายคน 

ชนิดของภาษาในระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

1. Data Definition Language (DDL) เป็นภาษาสาํหรับจัดการและนิยามโครงสร้าง

ของฐานข้อมูล มีไว้สาํหรับจัดการฐานข้อมูลโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลแก้ไข

ฐานข้อมูล หรือลบฐานข้อมูล 

2. Data Manipulate Language (DML) ภาษาสาํหรับจัดการข้อมูลที่จัดเกบ็อยู่ใน

ตารางข้อมูล ซ่ึงจะครอบคลุมการจัดการข้อมูลทั้งหมด เช่น การเพ่ิม, แก้ไข, ค้นหา และลบข้อมูล 

ระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ ์(Relational Database Management System) 

MySQL เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database 

Management System: RDBMS) ซ่ึงเป็นที่นิยมใช้กนัมากในปัจจุบัน เพราะว่า MySQL เป็นฟรี

แวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภที่มีประสิทธิภาพสูง มีหน้าที่เกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

MySQL ยังสามารถใช้ร่วมกบั Web Development Platform ทั้งหลายได้ ไม่ว่าจะเป็น C, C#, 

C++, Java, PHP, หรือ ASP กต็าม โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทาํงานได้บน

ระบบปฏบิัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) ที่ถูก

นาํไปใช้งานมากที่สดุ 

MySQL ได้รับการยอมรับและทดสอบเร่ืองของความรวดเรว็ในการใช้งาน โดยจะมี

การทดสอบและเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางด้านฐานขอมูลอื่นอยู่เสมอ มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเร่ิมตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆ ที่ยังไม่คอยมีความสามารถมากนัก มาจนถึงทุกวันน้ี 
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MySQL ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถมากย่ิงขึ้น รองรับขอมูลจาํนวนมหาศาล รองรับการใช้

งานหลายผู้ใช้ได้พร้อมๆ กัน (Multi-user) รองรับข้อมูลจาํนวนมหาศาลทาํให้การทาํงานเรว็

ย่ิงขึ้น (Multi-threaded) วิธแีละการเช่ือมต่อที่ดีขึ้น การกาํหนดสทิธแิละการรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูลมีความรัดกุมน่าเช่ือถือย่ิงขึ้ นเคร่ืองมือหรือโปรแกรมสนับสนุนทั้งของตัวเองและของ

ผู้พัฒนาอื่นๆ มีมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีสิ่งหน่ึงที่สาํคัญคือ MySQL ไดรับการพัฒนาไปในแนวทาง

ตามข้อกาํหนดมาตรฐาน SQL ดังน้ัน เราสามารถใช้คาํสั่ง SQL ในการทาํงาน MySQL ได้

นักพัฒนาที่ใช้SQL มาตรฐานอยูแล้วไม่ต้องศึกษาคาํสั่งเพ่ิมเติม แตอาจจะตองเรียนรูถึงรูปแบบ

และข้อจาํกดับางอยางโดยเฉพาะ ทั้งน้ี ทางทมีงานผู้พัฒนา MySQL มีเป้าหมายอยางชัดเจนที่จะ

พัฒนาให้MySQL มีความสามารถสนับสนุนตามข้อกาํหนด SQL92 มากที่สดุและจะพัฒนาให้

เป็นไปตามขอกาํหนด SQL99 ต่อไป (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ,2550) 

สถาปัตยกรรมของ MySQL หรือโครงสร้างภายในของ MySQL เป็นการออกแบบ

การทาํงานในลักษณะ Client Server ประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ 1 ส่วน คือ ส่วนผู้ให้บริการแม่

ข่าย (Server) และ ส่วนผู้ใช้บริการ (Client) โดยมีการทาํงานในแต่ละส่วนตามหน้าที่ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่ทาํหน้าที่ Server หรือ Client สามารถใช้งานบนเคร่ืองเดียวกนั หรือแยกเคร่ืองกนั

ได้ขึ้นอยู่กบัลักษณะการทาํงานส่วนผู้ให้บริการ (Server) ทาํหน้าที่บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

และเป็นที่จัดเกบ็ข้อมูลของระบบทั้งหมด ข้อมูลที่จัดเกบ็มีทั้งข้อมูลที่จาํเป็นของระบบ และข้อมูล

ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นมา ส่วนผู้ใช้บริการ (Client) คือผู้ใช้ระบบ มีการใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์

ต่างๆ เช่น MySQLClient, Microsoft Access, Web Development Platform เป็นต้น 

 

การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

แผนภาพการออกแบบฐานข้อมูลระบบด้วย E-R Model เป็นการออกแบบเชิง 

Conceptual Level ประกอบด้วย Entity (แทนกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกนั) และความสมัพันธ์

ระหว่างข้อมูล (Relationship) ทั้งหมดในระบบจองห้องประชุมภายในบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพที ่1แสดงแผนภาพแบบจาํลองความสมัพันธร์ะหว่างกลุ่มข้อมูล 
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แผนภาพแสดงกรณีการทํางานของผูใ้ชร้ะบบ 

 

 

 

ภาพที ่2 แผนภาพกรณกีารใช้งานของระบบ 

 

 

 

ภาพที ่3แสดงข้อมูลระดับบนสดุ แสดงภาพรวมการทาํงานของระบบที่มีความสมัพันธก์บั

สภาพแวดล้อมภายนอกระบบจองห้องประชุมภายในบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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การพฒันาระบบ 

 

ภาพที ่4แสดงรายการจองห้องประชุม 

 

 

ภาพที ่5แสดงหน้าจองห้องประชุม 

 

 

ภาพที ่6 รายงานการใช้ห้องประชุม 
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บทสรุป 

จากการศึกษา วิเคราะห์ การออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมภายในบริษัท 

อะมานะฮ์ ลิสซ่ิง จาํกดั(มหาชน) ผู้พัฒนาได้ทดสอบการทาํงานของระบบโดยใช้สถานการณ์

เสมือนจริงโดยดูจากใบคาํขอการจองห้องประชุม บนัทกึข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซ่ึงผลที่ได้จากการ

จาํลองการใช้งานเสมือนการปฏบิัติงานจริง มีดังน้ี 

1. สามารถบริหารจัดการการใช้ห้องประชุมได้อย่างมีประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

2. มีความคล่องตัวในการดาํเนินงาน 

3. ระบบไม่ซับซ้อนมีความง่ายต่อการใช้งาน 

4. สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สาํหรัผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
5. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างด ี

6. ข้อมูลมีการจัดเกบ็อย่างมีระบบและสามารถดูการใช้งานย้อนหลังได้ 
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