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ในการท างานในปัจจุบันนัน้ คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนประกอบใน
ขัน้ตอนการท างานหลาย ๆ ส่วน โดยเฉพาะการเข้ามาช่วยในขัน้ตอนการจดัเก็บและสืบค้นข้อมูล
นัน้ ถือได้วา่มีความสะดวกและชว่ยลดขัน้ตอนในการจดัเก็บและค้นหาข้อมลูได้เป็นอยา่งดี 

ส าหรับส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีประสบปัญหา
ในการจดัเก็บและสืบค้นข้อมลู เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานข้อมลูอาคารเป็นจ านวนมาก และ
ขาดระบบจดัเก็บและสืบค้นข้อมูลท่ีเหมาะสมกบัระบบงานท่ีเป็นอยู่ ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้า
และเกิดความผิดพลาดขึน้ในระหว่างการท างาน ดงันัน้ทางผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษาถึงปัญหา
ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในการท างาน และน าเอาปัญหาและข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ถึงแนวทาง
และวิธีการแก้ปัญหา เช่นการเปล่ียนระบบการจัดเก็บแบบส่วนตวัมาเป็นแบบส่วนกลาง และ
เปล่ียนวิธีการจัดเก็บข้อมูลจากการเก็บแบบกระดาษ (Hard Copy) มาเป็นแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์(E-Document) รวมถึงการพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลอาคารของ
ส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึน้ ซึ่งจะพฒันาโดยใช้ภาษา C# และใช้ SQLite เป็นตวั
เก็บข้อมูล โดยในโปรแกรมประกอบด้วยระบบท่ีท าหน้าท่ีจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลอาคารของ
ส านกังานฯท่ีสามารถรวบรวมข้อมลูประเภทตา่งๆในการท างานให้สามารถจดัเก็บและสืบค้นได้ใน
ท่ีเดียวกนั และระบบท่ีท าหน้าท่ีชว่ยให้การท างานมีความรวดเร็วและถกูต้องมากขึน้เช่น ระบบการ
ปรับปรุงพืน้ท่ีอาคารอตัโนมตั ิระบบน าทางเข้าสูพื่น้ท่ีอาคาร เป็นต้น    

ซึ่งจากการศกึษาวิจยัในโครงการนีท้ าให้พบถึง ระบบขัน้ตอนการท างานท่ีเหมาะสม
และได้เคร่ืองมือจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการของผู้ ใช้งาน ท าให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการท างาน ซึ่งทางส านกังานทรัพย์สินฯ จะได้น าเอาข้อมลู
และตวัโปรแกรมท่ีได้ท าในโครงการนีไ้ปพฒันาตอ่เป็นโครงการจริงตอ่ไป 
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Nowadays, computer has a significant component of works especially in the step of 
collecting and finding the information. It helps to be more convenient and reduce the 
step of works. 
 The Crown Property Bureau is one of the government sectors that encounter 
the problem of collecting and finding information due to the excessive information and 
lack of the proper system. These cause the delay and error during the working process. 
Therefore, researcher chose this topic to study by having objective to improve the 
collecting and exploring building information system of The Crown Property Bureau. For 
example, the collecting information has been changed from the private information to be 
center information and changed the way to keep the data from hard copy to be 
E-Document. Furthermore, the collecting and exploring The Crown Property Bureau’s 
information has been improved by using the C# language and SQLite for collecting 
data. Program consists of the system that helps work easier by collecting and finding all 
data in the one place. Moreover, work will be faster and more accurate such as the 
automatic system of renovated building, the guidance of entering to building area.  
 From this research, the study leads to the proper system and discover the 
tool for collecting and finding the data that meet the requirements of users. Besides, the 
faster and less error are produced. Then, The Crown Property Bureau will bring all 
information and program in this research to improve and apply in the workplace. 
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ขอบพระคณุอาจารย์ ธนะพนัธ์  อินทรเกสร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มหทัธนทวี  ท่ีได้ให้
ความอนเุคราะห์และสละเวลาในการให้ค าแนะน า ช่วยให้ค าปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ    ระหว่าง
การด าเนินการจดัท าสารนิพนธ์ฉบบันีใ้ห้มีความสมบรูณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึน้ ตลอดจนอาจารย์ทกุท่าน
ท่ีมิได้เอย่นาม ท่ีชว่ยสอนวิชาความรู้ทัง้หมดให้แก่ข้าพเจ้า  

ขอกราบขอบพระคณุพ่อ คณุแม่ คณุน้า และทกุคนในครอบครัวท่ีคอยสนบัสนนุและเป็น
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ขอกราบขอบพระคณุส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ส าหรับทนุการศกึษาท่ีมอบ
ให้และเพ่ือท่ีข้าพเจ้าจะได้น าความรู้ท่ีได้จากการศกึษากลบัไปพฒันาส านกังานฯ ให้ดียิ่ง ๆขึน้ไป  

ขอบคุณเพ่ือน ๆ พนกังาน กองอสังหาริมทรัพย์ และกองช่าง ส านักงานทรัพย์สินส่วน
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การจดัเก็บและสืบค้นข้อมลูหรืองานคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านสถาปัตยกรรมตา่ง ๆ ตลอดจน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ สนใจ เพ่ือจะให้เกิดการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมต่อไป คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยนีข้อมอบแด่ผู้ มีพระคุณทุกท่าน ณ 
โอกาสนี ้
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บทท1ี 

บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและความสําคัญ 

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือ พระราชทรัพย์ของพระ

ราชวงศ์จกัรี ทีแยกตา่งหากจากทรัพย์สินของราชการ มีการออกกฎหมายกําหนดให้มีผู้ รับผิดชอบ 

บริหารจดัการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ คือพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สิน

ฝ่ายพระมหากษัตริย์ พทุธศกัราช 2479 และมีการแก้ไขปรับปรุงมาจนถึงปัจจบุนั  

สํานกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ ตงัขนึเพือดแูลและบริหารทรัพย์สินของพระ

ราชวงศ์จกัรี โดยทรัพย์สินสว่นหนึงนนั เป็นทีดินกวา่ 54 ตารางกิโลเมตรในกรุงเทพมหานคร และ 

160 ตารางกิโลเมตรในจังหวดัอืน โดยทําสญัญาให้เช่าแก่หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ และ

บคุคลทวัไป ปัจจบุนัมีอสงัหาริมทรัพย์อยู่ในความดแูลประมาณ 37,000 สญัญา แยกเป็นทีดินใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 25,000 สัญญา และในส่วนภูมิภาค รวมประมาณ 12,000 

สญัญา ในสว่นของงานด้านบริหารงานอสงัหาริมทรัพย์ทีทางสํานกังานฯให้เช่าอยู่ในทีดินดงักล่าว

นัน  จะแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ งานบริหารสัญญาเช่าอาคาร และงานพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ 

สําหรับงานบริหารสัญญาเช่าอาคารนันจะเป็นงานตรวจสอบอาคาร เพือการต่อ

สญัญาเช่า  ซึงสว่นมากจะเป็นสญัญาระยะสนั 3 ปี โดยทกุๆการตอ่สญัญา ทางสํานกังานฯจะเข้า

ทําการสํารวจพืนทีของอาคาร เพือดวูา่ทางผู้ เช่าได้มีการดดัแปลงอาคาร หรือเพิมเติมพืนทีใช้สอย

ของอาคารหรือไม่ เพือนําข้อมลูนันมาประกอบการพิจารณาปรับค่าเช่า ซึงลักษณะการทํางาน

แบบนีจะเป็นงานทีกระทําเวียนไปทัง 37,000 สญัญา ซึงขนัตอนในการทํางานในส่วนนีนัน จะ

เริมต้นที กองต้นสงักดั ทําเรืองขอให้ทางกองช่างเข้าสํารวจอาคารทีใกล้หมดสญัญา ซึงทางกอง

ช่างจะเข้าร่างแบบอาคารในสภาพปัจจบุนั และทําการวิเคราะห์ระบพืุนทีตอ่เติมโดยเทียบกับแบบ

แปลนอาคารทีได้เข้าสํารวจเมือครังก่อน  

สว่นงานพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ นนั ทางกองต้นสงักัดจะมีนโยบายพัฒนาพืนทีหรือ

อาคารของผู้ เช่า ซึงในแต่ละงานนันทางกองต้นสงักัดจะขอข้อมูลรายละเอียดของอาคารเช่น 

แปลนอาคาร ขนาดพืนทีใช้สอย กบัทางกองช่างเพือนําไปประกอบการพิจารณา 
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จะเห็นได้วา่ในการทํางานนนัจะมีการขอและให้ข้อมลูกลบัไปกลบัมารวมถึงการย้อน

หาข้อมลูเดิมอยู่ตลอดเวลา ดงันนัจากการทีมีข้อมลูเป็นจํานวนมาก และไม่มีระบบจัดเก็บทีดี จึง

ทําให้ทางสํานักงานฯ ประสบปัญหาในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลในหลาย ๆ เรือง เช่น ไม่

สามารถค้นหาได้เนืองจากเจ้าของข้อมลูไม่อยู่ หาข้อมลูไม่เจอ ข้อมลูหาย หรือปัญหาจากความ

ผิดพลาดในการระบขุ้อมลู หรือแม้วา่จะหาได้แตก่็ต้องเสียเวลาในการค้นหาเป็นอนัมาก นํามาซึง

ความลา่ช้าและผิดพลาดในการดําเนินงานในภายหลงั  

ปัจจุบันผู้ ทีเกียวข้องก็ได้เริมเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และมีการเริมมีการนําเอา

ระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CMES E-Document) เข้ามาใช้ใน

สํานกังานฯ  แตเ่นืองจากเป็นงานเฉพาะด้านและความหลากหลายของงานในสํานกังานฯ จึงทําให้

ตวัโปรแกรมดังกล่าวนันยังไม่สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มผู้ ใช้งานได้อย่างครบถ้วน จากการ

ทดลองใช้เองของผู้ศึกษาพบว่าโปรแกรมดงักล่าวมีข้อดีมากมายแต่ก็ยังขาดส่วนทีควรจะมีอีก

หลายอย่าง ซึงถ้าผู้พัฒนาโปรแกรมศึกษาปัญหาต่าง ๆ อย่างละเอียดโดยทําการสอบถามและ

ศกึษาปัญหาจากพนกังานผู้ใช้งานจริง ก็จะสามารถพฒันาโปรแกรมให้แก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้อย่าง

ครบถ้วนนนัเอง 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  ศกึษากระบวนการ จัดเก็บและสืบค้นข้อมลู โดยนําเอาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

เข้ามาใช้ช่วย ลดเวลาและข้อผิดพลาดในขนัตอนตา่งๆในการทํางาน 

2.  พฒันาและทดสอบระบบสืบค้นแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมสําหรับสํานักงาน

ทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ 

 

3.  ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตในการศกึษาหวัข้อโครงการนีจะทําการศึกษาเกียวกับข้อมลูทีเกียวข้องในการ

ทํางานของระบบโดยรวม รวมถึงกลุม่ตวัอยา่งผู้ใช้งาน ให้มีขอบเขต อยู่ในกองต้นสงักัดและกองช่าง 

ในสว่นข้อมลูอาคารทีจะอยู่ใน DataBase นนั จะทําการศกึษาโดยเลือกสุม่ตวัอย่างสญัญา เฉพาะจาก

ในกรุงเทพ และเลือกศกึษากลุม่ตวัอย่างประเภทอาคารทีมีมากทีสดุของสํานกังานฯ 

 

4.  ขันตอนของการศึกษา 

 ขนัตอนในการดําเนินงาน มีดงันี 

1. ศึกษากระบวนการและความต้องการหลักทีจําเป็นในด้านข้อมูลอาคารของ

สํานกังานฯ  
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2. ทําการรวบรวมข้อมลูพืนฐานเพือหาแนวทางการจัดทําโครงสร้างของข้อมลูให้

สามารถใช้ได้ง่าย  และสรุปปัญหาในการค้นหาข้อมลูอาคารเดิมจากวิธีสืบค้นเดิม 

3. ศกึษาขนัตอนการทํางานเดิมค้นหาปัญหาทีแท้จริงเพือนําไปหาทางแก้ไข 

4. จดัทําฐานข้อมลู (Database) ของข้อมลูทงัหมด ในรูปแบบ E-Documents 

5. ศึกษาความเหมาะสมของภาษาและรูปแบบโปรแกรมทีจะใช้สร้างเครืองมือใน

การสืบค้นข้อมลู 

6. สร้างโปรแกรมทีใช้จดัเก็บและสืบค้นข้อมลูอาคารบนระบบทีเหมาะสม 

7. ทดลองใช้งานโปรแกรมทีได้จดัทําไว้ 

8. ปรับแตง่โปรแกรมเพือให้เหมาะสมตอ่การใช้งาน 

9. สรุปถึงข้อแตกตา่งระหวา่งการทีมีโปรแกรม และไมมี่โปรแกรม 

 

5.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นระบบทีช่วยจัดระเบียบในการจัดเก็บข้อมลู ลดระยะเวลาในการทํางานทัง

ระบบ ลดความเสียงในการสญูเสียข้อมลู ลดข้อผิดพลาดในการทํางาน และสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้งานด้านสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง 

2. เป็นตวัอย่างของการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมของงานด้านสถาปัตยกรรมให้

หน่วยงานอืนทีมีปัญหาคล้ายกนั 

 

6. ข้อตกลงเบืองต้น 

โครงการค้นคว้าอิสระนี ข้อมูลแบบก่อสร้างทีจัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูลนัน ผู้

ศกึษาได้ทําการสมมติขนึจากตวัอย่างงานของสํานกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ทีเลือกเป็น

กรณีศึกษาในการวิจัยครังนี  เพือใช้เป็นข้อมูลตัวอย่างประกอบให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที

พฒันาขนึสามารถดําเนินการกระบวนการตา่ง ๆ ตอ่ไปได้  

 

7.  นิยามและคาํศัพท์ 

กองต้นสังกัด หรือกองอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง หน่วยงานหนึงในสํานักงาน

ทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ ทําหน้าทีบริหารและจดัการทีดิน และ สิงปลกูสร้างของสํานักงานฯ 

โดยนําทีดินหรือสิงปลกูสร้างออกให้ประชาชน เช่า อยู่อาศยั เพือเก็บรายได้เข้าสูสํ่านกังานฯ 
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กองช่าง หมายถึง หน่วยงานหนึงในสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

ประกอบด้วยแผนกสถาปัตยกรรม ทําหน้าที ออกแบบ เขียนแบบ สํารวจอาคาร แผนกวิศวกรรม มี

หน้าทีออกแบบ ควบคมุงานก่อสร้าง แผนกประมาณราคา ทําหน้าทีประมาณราคาคา่ก่อสร้าง 

นายช่าง หมายถึง สถาปนิกหรือช่างผู้ทําหน้าที ออกแบบ เขียนแบบ หรือ สํารวจ ร่าง

แบบสภาพอาคาร  

เจ้าหน้าทีจัดประโยชน์ หมายถึง พนักงานผู้ ทําหน้าทีดูแล ทีดินและอาคารของ

สํานกังานฯ รวมถึงคอยสง่เรืองให้กบักองช่างเมืออาคารครบอายสุญัญาเช่า และนําเอาขนาดพืนที 

ทีได้รับจากกองช่างมาคิดราคาคา่เช่าอาคารตอ่ไป 

แบบร่างอาคาร หมายถึง แบบร่างแสดงแปลนอาคาร รูปด้าน รูปตดั โดยคร่าวของ

อาคารทีสํานกังานฯเป็นเจ้าของ 

โปรแกรม คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีผู้ ศึกษาทําการพัฒนาขึนมาจากภาษา 

คอมพิวเตอร์ เพือใช้แก้ปัญหาการจดัเก็บและสืบค้นข้อมลูอาคารของสํานกังานทรัพย์สินฯ 
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
งานวิจัยนีเ้ป็นการพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลอาคารของส านักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงได้ท าการศึกษางานด้านสถาปัตยกรรมและระบบการจัดเก็บ
ข้อมลูอาคารของส านกังานทรัพย์สินฯท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจบุนั เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและวิธีการ
จดัเก็บข้อมูลอาคาร แล้วจึงน ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบแก้ไขและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมลูท่ีเหมาะสม โดยหวัข้อท่ีท าการศกึษามีดงันี ้

1. งานด้านสถาปัตยกรรมของส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ 
2. ศกึษาปัญหาของการท างานและการค้นหาข้อมลูอาคาร 
3. สรุปปัญหาท่ีพบในการท างาน 
4. ศกึษาแนวคดิของโปรแกรมท่ีใช้ในการสืบค้นและจดัเก็บข้อมลู 
5. ศกึษาภาษาท่ีใช้ในการพฒันา 
6. ศกึษาแนวคดิและวิธีการจดัเก็บข้อมลู 

 
1. งานด้านสถาปัตยกรรมของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

งานด้านสถาปัตยกรรมของส านกังานทรัพย์สินฯ นัน้จะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ
ได้แก่ 

1. งานบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของส านกังานฯ 
2. งานออกแบบสถาปัตยกรรมบนท่ีดินของส านกังานฯ 
ซึง่ในสว่นของงานบริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ จะมีงานหลกัคือดแูลการเช่าอาคารของ

ผู้ เชา่ของทางส านกังานฯ เช่นการตรวจอาคาร ตอ่สญัญาเช่าอาคาร ซึ่งเป็นงานท่ีมีความส าคญัตอ่
ทางส านักงานฯเน่ืองจากเป็นงานท่ีน าไปสู่รายได้หลักทางหนึ่งของทางส านักงานฯ โดยทาง
ส านกังานฯมีผู้ เชา่อาคารและท่ีดนิอยูป่ระมาณ 37,000 สญัญา 

1.1 หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการต่อสัญญาเช่าอาคาร 
1.1.1 กองอสังหาริมทรัพย์ ท าหน้าท่ี ดูระยะเวลาครบก าหนด ด าเนินการคิด

ราคาคา่เชา่ คา่ปรับ โดยค านวณจากพืน้ท่ีใช้สอยอาคาร  
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1.1.2 กองช่าง ท าหน้าท่ี ตรวจสภาพอาคาร ร่างแบบอาคาร คิดพืน้ท่ีอาคาร 
จดัเก็บข้อมลูอาคาร ทัง้แบบแปลนและข้อมลูประกอบอ่ืนๆ 

1.2 ขั ้นตอนการต่อสัญญาเช่ าอาคารของส านักงานฯทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ 

สญัญาเชา่อาคารของส านกังานทรัพย์สินฯ นัน้ ในปัจจบุนัจะมีระยะสญัญา 3 ปี 
โดยทกุ ๆ 3 ปี ทางส านกังานจะมีขัน้ตอนและมีข้อมลูท่ีต้องการในการตอ่สญัญาดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1 กองอสังหาริมทรัพย์ ท าเร่ืองส่งให้กองช่างทราบว่ามีอาคารใกล้ครบ
ก าหนดหมดสญัญาเชา่ และมีความประสงค์ให้กองชา่งด าเนินการส ารวจสภาพอาคารใหม่ 

1.2.2 กองช่าง รับเร่ืองจากกองอสงัหาริมทรัพย์ ค้นหาและรวบรวมข้อมูลของผู้
เชา่ เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน โดยมีข้อมลูท่ีต้องการคือ ช่ือ ท่ีอยู่ เลขทะเบียนทรัพย์สินฯ  

1.2.3 ลงส ารวจอาคาร โดยมีข้อมลูท่ีต้องการ คือ แบบแปลนเดมิ แผนท่ี 
1.2.4 เขียนแบบแปลนใหม่พร้อมค านวณพืน้ท่ีใช้สอยใหม่ ข้อมูลท่ีต้องการคือ 

แบบแปลนใหม ่ขนาดพืน้ท่ีใช้สอย รูปถ่าย 
1.2.5 ท ารายงานสรุปผล ท าการอพัเดท ข้อมลู พืน้ท่ี แปลนใหม่   
1.2.6 สง่แบบแปลนและพืน้ท่ีใช้สอยอาคารใหมก่ลบัไปให้กองอสงัหาริมทรัพย์ 
1.2.7 กองอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการน าพืน้ท่ีอาคารใหม่ และข้อมลูอาคาร มา

ประกอบการพิจารณาคดิคา่เชา่ใหม ่
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ภาพท่ี 1 แสดงผงัการท างานตอ่สญัญาเชา่อาคารของส านกังานทรัพย์สินฯ  
 
2. ศึกษาปัญหาของการท างานและการค้นหาข้อมูลอาคาร 

เน่ืองจากงานบริหารอสงัหาริมทรัพย์ (งานต่อสญัญาเช่า) นัน้ เป็นงานส าคญัท่ีทาง
ส านกังานฯต้องท าเป็นประจ าและเป็นงานท่ีต้องท าซ า้รูปแบบเดิม มีการขอและให้ข้อมูลกลบัไป
กลบัมารวมถึงการย้อนหาข้อมลูเดมิอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้จากการท่ีมีข้อมลูเป็นจ านวนมาก และไม่
มีระบบจดัเก็บท่ีดี จงึท าให้ทางส านกังานฯ ประสบปัญหาในการจดัเก็บและสืบค้นข้อมลูในหลายๆ 
ดงันี ้
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2.1 ปัญหาในระหว่างขัน้ตอนการท างาน 
ปัญหาในระหวา่งขัน้ตอนการท างานแยกเป็นในแตล่ะขัน้ตอนดงันี ้
2.1.1 ขัน้ตอนการรับเร่ืองจากกองอสงัหาริมทรัพย์ 

  ปัญหาหลักส าคญัท่ีพบในขัน้ตอนนีคื้อ ปัญหาท่ีกองอสังหาริมทรัพย์ส่ง
ข้อมลูมาให้ไมค่รบถ้วน และขาดข้อมลูท่ีกองช่างต้องการหลาย ๆ อย่าง เช่น เบอร์โทรศพัท์ติดตอ่ผู้
เช่า เน่ืองจากหลาย ๆ ครัง้ ผู้ เช่าไม่ได้อยู่ท่ีสถานท่ีเช่า ดงันัน้ เม่ือไปยงัอาคารท่ีเช่าจะไม่พบผู้ เช่า 
ท าให้ไมส่ามารถเข้าตรวจสภาพอาคารได้ อีกทัง้ข้อมลูท่ีกองอสงัหาริมทรัพย์ให้มานัน้ยงัมาในแบบ
กระดาษ (Hard Copy) ดงันัน้ จงึเกิดปัญหา ข้อมลูไมช่ดั บางข้อมลูเป็นลายมือ อา่นไมไ่ด้ เป็นต้น  

2.1.2 ขัน้ตอนการลงส ารวจอาคาร 
  ปัญหาหลักส าคัญท่ีพบในขัน้ตอนนีคื้อ ปัญหาไม่มีแบบเก่าแนบมาให้ 

เน่ืองจากแบบเก่าสญูหาย ท าให้การท างานต้องท าการร่างแบบใหม่ทัง้หมด ท าให้เสียเวลาในการ
ท างานมากกว่าเดิม โดยสาเหตมุาจากการเก็บแบบในเร่ืองเดิมแบบกระดาษ (Hard Copy) อาจ
เกิดการสญูหาย หรือน าไปใช้งานในงานอ่ืนแล้วลืมเก็บคืนเร่ืองเดิมเป็นต้น อีกปัญหาคือปัญหาการ
หาอาคารไม่เจอ เน่ืองจากส านกังานฯ มีอาคารเป็นจ านวนมาก และหลากหลายพืน้ ท่ี ไม่มีแผนท่ี
สงัเขปในระบบ ท าให้พนกังานต้องเสียเวลาในการหาทางเข้าส ารวจพืน้ท่ีเป็นอนัมาก 

2.1.3 ขัน้ตอนการเขียนแบบแปลนใหมพ่ร้อมค านวณพืน้ท่ีใช้สอย 
 ปัญหาหลกัส าคญัท่ีพบในขัน้ตอนนีคื้อ การค านวณพืน้ท่ีใช้สอยผิดพลาด 

เดิมใช้การขึน้แบบโดยโปรแกรม AutoCAD ซึ่งบางครัง้ผู้ เขียนแบบ ท าแบบผิดวิธีการท างานเขียน
แบบด้วยคอมพิวเตอร์ ท าให้เม่ือส่งต่อข้อมูลให้ผู้ ค านวณพืน้ท่ีซึ่งไม่ใช่ผู้ เขียนแบบเอง ท าการ
ค านวณพืน้ท่ีใช้สอยด้วยมือ จึงอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการค านวณพืน้ท่ีตามมาได้ โดยใน
ปัจจบุนัทางส านกังานทรัพย์สินได้เปล่ียนมาใช้โปรแกรม ArchiCAD และใช้วิธีการค านวณโดยใช้
ค าสัง่ Zoning ท าให้แก้ไขปัญหาไปได้ระดบัหนึง่ 

2.1.4 ขัน้ตอนการอพัเดทข้อมลู 
 ปัญหาหลักส าคญัท่ีพบในขัน้ตอนนีคื้อ การน าเข้าข้อมูลผิดพลาด เน่ือง 

จากเจ้าหน้าท่ีต้องน าตวัเลขท่ีได้จากตวัโปรแกรมมาน าเข้าสู่โปรแกรมอ่ืนด้วยมือ ท าให้เกิดความ
ผิดพลาด อนัเน่ืองมาจากมนษุย์ (Human Error)  

2.1.5 ขัน้ตอนการส่งแบบแปลนและพืน้ท่ีใช้สอยอาคารใหม่กลับไปให้กอง
อสงัหาริมทรัพย์ 
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 ปัญหาหลกัส าคญัท่ีพบในขัน้ตอนนีคื้อ การจดัส่งข้อมลูท่ีท ามาทัง้หมดไป
เป็นแบบกระดาษ (Hard Copy) และจดัเก็บข้อมลูท่ีได้มาจากโปรแกรมในแตล่ะขัน้ตอนแบบส่วน
บคุคล (Local System) ไมมี่การจดัเก็บเป็นระบบ ดงันัน้เม่ือครบ 3 ปี เม่ือต้องการอพัเดทข้อมลูจึง
อาจเกิดการสญูหายของข้อมลูหรือค้นหาข้อมลูไมเ่จอ ข้อมลูไมค่รบ เป็นต้น 

2.2 ปัญหาด้านจ านวนและความหลากหลายของข้อมูล 
  ปัญหาในสว่นของจ านวนและความหลากหลายของข้อมลู มาจากในการท างาน
ตอ่สญัญาเชา่อาคารนัน้ จะต้องใช้ข้อมลูจากหลาย ๆ สว่น เช่น ข้อมลูผู้ เช่า ข้อมลูสญัญา ข้อมลูสิ่ง
ปลูกสร้างอาคารเดิม  ฯลฯ  โดยข้อมูลในแต่ละส่วนนัน้จะมีผู้ รับผิดชอบและแหล่งท่ีจดัเก็บข้อมูล
แตกต่างกันไป อีกทัง้เน่ืองจากจ านวนสัญญาท่ีมากถึง 37,000 สัญญา ดงันัน้ เม่ือจะท าการต่อ
สญัญาจงึต้องอาศยัเวลาเป็นอนัมากในการรวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีต้องการ  
 

            
 
ภาพท่ี 2 แสดงท่ีจดัเก็บข้อมลูของส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ (Data Center)  
 

2.3 ปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลแบบส่วนบุคคล (Local System)  
  ในการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานฯ ในปัจจุบันนัน้ ส่วนมากจะจัดเก็บอยู่บน
เคร่ือง คอมพิวเตอร์ หรือตู้ เก็บเอกสาร ของผู้ รับผิดชอบในพืน้ท่ีนัน้ ๆ โดยไม่มีการรวบรวมข้อมูล
เป็นส่วนกลาง ไม่มีมาตรฐานในการจดัเก็บข้อมลู อีกทัง้ข้อมูลบางส่วนยงัถกูจดัเก็บอยู่ในรูปแบบ
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กระดาษ (Hard Copy) ดงันัน้ หากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบในพืน้ท่ีไม่อยู่ ก็จะเกิดปัญหาไม่สามารถรู้
ท่ีจดัเก็บข้อมลู หาท่ีเก็บข้อมลูไมพ่บ หรือเกิดข้อมลูสญูหาญโดยไมต่ัง้ใจ   
 

                                     
 
ภาพท่ี 3 แสดงท่ีจดัเก็บข้อมลูสว่นตวัของพนกังาน  
 

2.4 ปัญหาความผิดพลาดของข้อมูล 
  เน่ืองจากการในแตล่ะขัน้ตอนของการท างานนัน้ ไม่มีการจดัเก็บท่ีเป็นมาตรฐาน 
มีการแก้ไขและอพัเดทข้อมูลอยู่เสมอ รวมถึงปัญหาการจัดเก็บท่ีข้อมูลตวัเดียวกันนัน้มีท่ีจัดเก็บ
หลายแห่ง ทัง้ท่ี Data Center หรือท่ีตู้ เก็บส่วนตวัของพนกังาน ท าให้เม่ือท าการอพัเดทท่ีหนึ่ง แต่
อีกท่ีหนึ่งจะไม่ได้ถูกอพัเดทไปด้วย ทัง้ยงัมีหลายส่วนใช้คนเป็นส่วนประกอบในการจดัเก็บข้อมูล 
ดงันัน้ จึงมีโอกาสท่ีจะเกิดการให้ข้อมลูท่ีผิดพลาด อนัเน่ืองมาจากมนษุย์ (Human Error) ได้ เช่น
ข้อมลูผิดอาคารท่ีต้องการ แปลนอาคารไมอ่พัเดทลา่สดุ เป็นต้น 
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2.5 ปัญหาของระบบจัดเก็บข้อมูลเดมิ 
  ปัจจุบนัผู้ ท่ีเก่ียวข้องก็ได้มีคนเร่ิมเล็งเห็นถึงปัญหาดงักล่าว และมีการเร่ิมมีการ
น าเอาระบบสารบรรณและจดัเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CMES E-DOCUMENT) เข้ามาใช้
ในส านกังานฯ  แตเ่น่ืองจากเป็นงานเฉพาะด้านและความหลากหลายของงานในส านกังานฯ จึงท า
ให้ตวัโปรแกรมดงักล่าวนัน้ยงัไม่สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มผู้ ใช้งานได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการ
ไม่มีมาตรฐานในการตัง้ช่ือทัง้ในระบบ CMES E-DOCUMENT และการเก็บแบบ Local System 
ท าให้เป็นปัญหาการค้นหาข้อมลูในอนาคต 

 
3. สรุปปัญหาที่พบในการท างาน 

จากการศึกษาปัญหาในการท างานดงัท่ีกล่าวมา ท าให้สามารถสรุปปัญหาท่ีพบใน
การท างานได้ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ปัญหาความยุง่ยากและใช้เวลามากในการสืบค้นข้อมลู 
3.2 ปัญหาความไมค่รบถ้วนและการสญูหายของข้อมลู 
3.3 ปัญหาการมีข้อมลูหลากหลายและอพัเดทตลอดเวลาจนอาจเกิดความผิดพลาด

ในการน าเอาข้อมลูมาใช้ 
3.4 ปัญหาการจดัเก็บข้อมลูแบบส่วนบุคคล (Local System) และการจดัเก็บแบบ

กระดาษ (Hard Copy) 
3.5 ปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลอนัเน่ืองมาจากจ านวนท่ีมีเป็นจ านวนมากและ

ความผิดพลาดจากมนษุย์ (Human Error) 
3.6 ปัญหาการซ า้ซ้อนของการเก็บข้อมลู 
3.7 ปัญหาความไม่เ ข้าใจในระบบงานด้านสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริงของ

ผู้พฒันาโปรแกรมเดมิ 
 
4. ศึกษาแนวคิดของโปรแกรมที่ใช้ในการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล 

เน่ืองจากงานของส านกังานทรัพย์สิน เป็นงานเฉพาะทางท่ีมีรูปแบบการท างานและ
การจัดเก็บข้อมูลท่ีต่างจากส านักงานอ่ืนๆ อีกทัง้ยังมี ฟังก์ชันท่ีเพิ่มเข้ามานอกจากจัดเก็บและ
สืบค้น เช่น ฟังก์ชันการอัพเดทข้อมูลพืน้ท่ี ระบบน าทางเข้าพืน้ท่ี ดังนัน้โปรแกรมในตลาดใน
ปัจจุบนัอาจไม่สามารถสนองตอบความต้องการของทางส านกังานทรัพย์สินได้อย่างเต็มท่ี ดงันัน้
ทางผู้ศึกษาจึงได้เลือกโปรแกรมท่ีช่วยในการสืบค้นท่ีมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกับท่ีต้องการ มาศึกษา
เป็นตวัอยา่ง โดยบางโปรแกรมเป็นโปรแกรมท่ีทางส านกังานฯ ใช้อยู่ในปัจจบุนั  
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โปรแกรมท่ีเลือกเพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนามีข้อควรพิจารณา
ตอ่ไปดงันี ้

1. การวิเคราะห์ในส่วนของวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือน ามา
ประยกุต์สร้างคณุลกัษณะเฉพาะให้โปรแกรมท างานได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของงานมากย่ิงขึน้ 

2. กระบวนการท างานของโปรแกรม ว่ามีขัน้ตอนการใช้งานอย่างไร ทางด้านการ
ประมวลผลของโปรแกรมเพื่อน ามาใช้พฒันาด้านขัน้ตอนการท างานตา่งๆ ของโปรแกรม 

3. ระบบติดต่อระหว่างผู้ ใช้กับโปรแกรม (Interface) รูปแบบการติดต่อทัง้การน า
ข้อมลูเข้า และการแสดงผลข้อมลูเพื่อน ามาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม 

4. จุดเด่นและข้อจ ากัดของโปรแกรม เพ่ือน ามาวิเคราะห์สู่การพฒันาโปรแกรมให้
สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ 

4.1  โปรแกรม CMES E-Documents   
 เป็นโปรแกรมทางด้าน CMES (Content Management & Electronic Saraban) 
ส าหรับการบริหารข้อมลูของหน่วยงานทัง้หมดของส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี
ฟังก์ชนัส่วนหนึ่งคือ ระบบ E-Document เป็นโปรแกรมในส่วนของการจดัเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถ
เก็บข้อมูลและเอกสารได้หลายชนิดเช่น Word Excel PowerPoint Pdf ฯลฯ  ในปัจจุบนัเป็น
โปรแกรมหลกัท่ีทางกองช่างใช้เก็บข้อมลู แตเ่น่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีสร้างขึน้ เพ่ือใช้งานส าหรับ
ทุกหน่วยงานในส านักงานฯ ดงันัน้ ตวัโปรแกรมเองจึงมีขีดความสามารถจ ากัด เช่น การจดัเก็บ
ข้อมูลได้เป็นไฟล์เอกสารเท่านัน้ ไม่สามารถแยกระบุเก็บข้อมูลท่ีต้องการได้ อีกทัง้ยงัไม่มีฟังก์ชนั
ตา่ง ๆ ท่ีกองช่างต้องการ (อพัเดทข้อมลูพืน้ท่ีและน าทาง) อีกทัง้ฟังก์ชนัการค้นหา ก็ไม่ครอบคลุม
เนือ้หาท่ีเป็นเนือ้หาเฉพาะทางของงานกองชา่งได้   
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ภาพท่ี 4 แสดง Interface program CMES E-Document 
ท่ีมา: CMES E-Document, 2014 User Login Menu, เข้าถึงเม่ือ 12 ธนัวาคม 2557, เข้าถึงได้
จาก http://cmes.crownproperty.or.th/springcpbweb/screen/SYS_Menu.html 
 

 
 
ภาพท่ี 5 แสดง หน้าค้นหา program CMES E-Document 
ท่ีมา: CMES E-Document, 2014 User Interface, เข้าถึงเม่ือ 12 ธนัวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://cmes.crownproperty.or.th/springcpbweb/screen/ed/ED_Index.html# 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://cmes.crownproperty.or.th/springcpbweb/screen/ed/ED_Index.html


14 
 

 ข้อดีของโปรแกรม 
 1.  สามารถจดัเก็บและสืบค้นเอกสารได้ทัง้แบบแนบไฟล์และแบบสแกนเอกสาร 
 2.  สามารถเข้าถึงได้ง่ายมีระบบจดัการสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลู  
 3.  เมนแูละโปรแกรมเป็นภาษาไทย ง่ายแก่การใช้งาน 
 ข้อจ ากดัของโปรแกรม 
 1. มีฟังก์ชนัการใช้งานไมค่รบถ้วนตามความต้องการ เช่น ไมมี่ระบบน าทาง ไมมี่
ระบบอพัเดทข้อมลูพืน้ท่ี 
 2. ระบบจดัเก็บและค้นหาได้แคช่ื่อเอกสารไมส่ามารถค้นหาเนือ้หาข้างในได้ 
 3. ไมส่ามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีตนเองไมไ่ด้รับผิดชอบข้อมลูได้ 
 4. ไมมี่ข้อก าหนดเร่ืองการตัง้ช่ือท าให้ล าบากเวลาค้นหาในอนาคต 

4.2 โปรแกรม Electronic Filing Cabinet 
 ซอฟท์แวร์จดัเก็บเอกสารและไฟล์ภาพ Electronic Filing Cabinet ภาษาไทย

ท างานบนระบบปฏิบตัิการ Windows XP  เหมาะส าหรับผู้ ท่ีต้องการจดัเก็บเอกสารหรือภาพถ่าย 
ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากปัจจบุนัราคาเคร่ืองสแกนเนอร์และ กล้องดิจิตอลมีราคาถกูลง
มาก อีกทัง้ฮาร์ดดสิก์ก็มีความจสุงู ด้วยความลงตวัอย่างนี  ้จึงเป็นการเหมาะอย่างยิ่งท่ีเอกสารควร
เปล่ียนวิธีการจดัเก็บ 
 คุณสมบัติ 

1. สามารถจดัเอกสารและภาพถ่ายท่ีแสกนจากเคร่ืองสแกนเนอร์โดยตรง หรือท่ี
เป็นไฟล์ภาพ 

2. สามารถค้นหาโดยการกรองหาเอกสารท่ีต้องการ 
3. สามารถพิมพ์เอกสารท่ีจดัเก็บออกมาใช้งานได้อีก 
4. สามารถจดัเก็บได้ทกุประเภท ทัง้ PDF, DOC, XLS, PPT, AVI  
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ภาพท่ี 6 แสดง Interface program Electronic Filing Cabinet 
ท่ีมา: Electronic Filing Cabinet, 2006 User Interface, เข้าถึงเม่ือ 12 ธนัวาคม 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.qsofttech.com/content/view/21/45/ 
 
 ข้อดีของโปรแกรม 
 1.  สามารถจดัเก็บและสืบค้นเอกสารได้ทัง้แบบแนบไฟล์และแบบสแกนเอกสาร 
 2.  มีความสามารถในการตัง้ช่ือตู้ เอกสารประเภทไฟล์ท่ีจะจดัเก็บได้ 
 3.  เมนแูละโปรแกรมเป็นภาษาไทย ง่ายแก่การใช้งาน 

 ข้อจ ากัดของโปรแกรม 
 1.  มีฟังก์ชนัการใช้งานไมค่รบถ้วนตามความต้องการ เชน่ ไมมี่ระบบน าทาง ไม่
มีระบบอพัเดทข้อมลูพืน้ท่ี 
 2.  ระบบจดัเก็บและค้นหาได้แคช่ื่อเอกสารไมส่ามารถค้นหาเนือ้หาข้างในได้ 
 3.  โปรแกรมไมมี่การอพัเดทตัง้แตปี่ 2006 และสามารถใช้ได้เฉพาะ Window XP 
  
 
5. ศึกษาภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 

5.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 
  ภาษา C# 
  ภาษา C# เป็นภาษาท่ีบริษัทไมโครซอฟต์สร้างขึน้ เพ่ือท างานกบัแพลตฟอร์มท่ี
เรียกว่า .NET (อ่านว่า dot net) คือ รูปโฉมใหม่ของคอมพิวเตอร์ ท่ีจะผสานคอมพิวเตอร์ให้เข้ากบั
อินเตอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์แบบท่ีสดุ  นบัตัง้แต่มีอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เกิดขึน้บนโลก โดย 
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.NET จะเป็นระบบท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาโปรแกรมยุคใหม่ท าให้บรรดานักพัฒนาสามารถสร้าง
โปรแกรมท่ีท างานทางด้านอินเตอร์เน็ต  ฐานข้อมลู  ระบบ distributed system ได้ง่ายขึน้  รวมทัง้
มีข้อดีในเร่ืองของการท างานข้ามภาษา (programming language) ซึ่งจะท าให้โปรแกรมไม่ถูก
จ ากดัด้วยภาษาใดภาษาเดียว หรือระบบใดระบบเดียวอีกตอ่ไป  
  C# เป็นภาษาใหม่ท่ีเกิดจากการพฒันา Microsoft .NET (เรียกสัน้ๆว่า .NET) ซึ่ง
มีจดุเดน่ดงันี ้ 
  1. เขียนง่าย รูปแบบการเขียนโปรแกรมเป็น visual programming เหมือนกับ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic หรือ Delphi โดยมีโปรแกรมท่ีมีช่ือว่า Visual Studio 
.NET เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม 
  2. เป็นอ็อบเจ็กต์ C# เป็นภาษาท่ีพฒันามาจากภาษา Java เกือบ 100% มี
รูปแบบการเขียนโปรแกรมท่ีเป็นระบบท าให้พฒันาแอปพลิเคชนัได้ง่าย 
  3. ประสิทธิภาพสงู สามารถท างานภายใต้เทคโนโลยี .NET ได้สมบรูณ์ สามารถ
ใช้งาน Base Class ตา่งๆท่ี .NET Framework เตรียมไว้ให้ทัง้หมด 
  4. สามารถท างานระดบัลกึ สามารถท างานเก่ียวกบัหน่วยความจ าด้วยการเขียน
โปรแกรมแบบพอยต์เตอร์ (Pointer) ในส่วนท่ีเรียกการท างานกับโพรโตคอล TCP/IP อีกทัง้ยัง
ท างานกบัคอมโพเนนต์ (Component) ในระบบเก่าๆได้ด้วย 
  5. การท างานแบบ Multi-Thread ช่วยให้ C# สามารถท างานได้หลายงานใน
เวลาเดียวกนั  
  สรุป  
  ภาษาท่ีเลือกน ามาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันในงานวิจัยนีคื้อ ภาษา C# 
เน่ืองจากวา่เป็นภาษาท่ีได้รับการพฒันาด้วยเทคโนโลยี .net สามารถท างานง่ายขึน้และมีเคร่ืองมือ
ตรวจสอบในการความถกูต้องของโปรแกรม เหมาะส าหรับผู้ เร่ิมต้น 

5.2  โปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ที่ใช้เขียนภาษา C#  
  โปรแกรม Visual studio  
  Visual C# (วิชวล-ซี-ชาร์ป) เป็นโปรแกรมหรือเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C# ซึง่โปรแกรมนีไ้ด้พฒันาขึน้ครัง้แรกในช่ือของ Visual C# .NET 
(วิชวล-ซี-ชาร์ป-ดอตเน็ต) ตอ่มาก็ได้พฒันาโปรแกรมให้มีความสามารถสงูขึน้และรองรับการเขียน
โปรแกรมในรูปแบบตา่ง ๆ มากมาย  
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  Visual Studio เป็นชดุโปรแกรมท่ีน าไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา
ตา่งๆ เช่น ภาษา C, ภาษา C++ และ ภาษา C# เป็นต้น เพ่ือสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ โดยโปรแกรมนีไ้ด้รวบรวมเคร่ืองมือต่างๆท่ีใช้สาหรับเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกนั เพ่ือท่ีจะคอยอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้งาน  
 

 
 
ภาพท่ี 7 แสดงหน้าตา่งโปรแกรม Visual Studio  
 
  โปรแกรม SharpDevelop 
  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการเขียนโปรแกรมและสามารถใช้พฒันาโปรแกรม(IDE) 
เทียบได้กบั โปรแกรม Visual Studio แตเ่ป็นโปรแกรมฟรีและมีขนาดเล็กกว่า SharpDevelop มี
จดุเดน่ท่ีเพียบพร้อมของโปรแกรมเคร่ืองมือตา่งๆ ส าหรับใช้งานกบั C# และ .NET Framework ได้
เลย เชน่ สามารถทดสอบโปรแกรมในเอดเิตอร์ได้ทนัที ไมต้่องคอมไพล์ตา่งหาก สามารถรองรับการ
ใช้ภาษา C #, VB.NET, Boo, IronPython, IronRuby, F # ปัจจบุนัสามารถรองรับ .NET 4.0  
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ภาพท่ี 8 แสดงหน้าตา่งโปรแกรม SharpDevelop 
ท่ีมา: ic#code, The Open Source Development Environment for .NET,  เข้าถึงเม่ือ 14 
เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/Default.aspx 
 
  สรุป 
  โปรแกรมท่ีเหมาะจะใช้กบัการศกึษานีคื้อโปรแกรม Visual studio เพราะว่าง่าย
ต่อการเรียนรู้เคร่ืองมือต่างๆ มีการพฒันาประสิทธิภาพในด้านของตวัภาษารวมถึงความเร็วของ
การประมวลผล และในเร่ืองของความสามารถใหม่ๆ เช่น การติดตอ่กบัระบบฐานข้อมลู ผู้พฒันา
คือบริษัทไมโครซอฟท์จงึสามารถมัน่ใจได้วา่จะยงัมีการพฒันาและปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง  

5.3 การใช้งานภาษา C# ด้านฐานข้อมูล 
   ระบบฐานข้อมลู (Database) คือ การจดัเก็บข้อมลูอย่างมีระบบระเบียบ โดยอาศยั
รูปแบบของตารางเป็นตวัแบง่แยกข้อมลู ท าให้ข้อมลูท่ีถกูจดัเก็บอยู่ในรูปแบบฐานข้อมลู สามารถถกู
เรียกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศยัภาษา SQL (Structure Query Language) ท าหน้าท่ี
จดัการข้อมลูในฐานข้อมลู 
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   ออปเจ็กต์ ADO.NET 
    ADO.NET ย่อมาจากค าว่า ActiveX Data Object .NET ท าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในส่วนของการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรม .NET โดยอาศยั
เทคโนโลยี OLEDB Data Provider เป็นตวักลางในการเช่ือมตอ่กบัฐานข้อมลูแตล่ะประเภท กลุ่ม
ออปเจ็กต์หลกัของเทคโนโลยี ADO.NET ประกอบไปด้วยออปเจ็กต์ 3 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 

  1.  กลุ่มออปเจ็กต์ท่ีอาศยั .NET OLEDB Data Provider ท าหน้าท่ีเข้าถึงข้อมลูใน
ฐานข้อมลูมี 3 ตวั คื อออปเจ็กต์ OleDbConnection, OleDbDataAdapter และ OleDbCommand ใช้
งานร่วมกบัฐานข้อมลูชนิด Access 

  2.  กลุ่มออปเจ็กต์ท่ีอาศยั .NET MS SQL Server Data Provider ท าหน้าท่ี
เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล มี 3 ตัวคือ ออปเจ็กต์ SqlConnection, SqlDataAdapter และ 
SqlCommand ใช้กบัฐานข้อมลูชนิด SQL Server 

  3. กลุ่มออปเจ็กต์ท่ีใช้เก็บผลการท างานมี 3 ตัว คือ ออปเจ็กต์ DataSet, 
leDbDataReader และ SqlDataReader รูปแบบการติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยกลุ่มออปเจ็กต์ 
ADO.NET 

  ขัน้ตอนการติดตอ่กบัฐานข้อมูลโดยอาศยักลุ่ม Object ADO.Net จะมีอยู่ 2 
ขัน้ตอน คือ 

  1.  เช่ือมตอ่ฐานข้อมลูด้วย Object OleDbConnection 
  2.  Query ข้อมลูด้วยชดุค าสัง่ SQL โดยแยกได้ 2 ลกัษณะของการเรียกใช้งาน 

คือ Read Operation ถ้าต้องการเรียกดูข้อมูลเพียงอย่างเดียว จะอาศยัออปเจ็กต์ OleDb 
DataAdapter ร่วมกบัชดุค าสัง่ SQL ประเภทเลือกดขู้อมูลก็คือ ค าสัง่ SELECT ท าหน้าท่ีค้นหา
ข้อมลูออกมา ผลการค้นหาท่ีได้จะเก็บใน Object Dataset 

  Write Operation แตใ่นกรณีท่ีต้องการจดัการข้อมลูในฐานข้อมลู เช่น การเพิ่ม 
แก้ไขหรือ ลบข้อมลู ซึง่รวมถึงการเรียกกดข้อมลูด้วย จะอาศยัชดุค าสัง่ SQL ทัง้ประเภทอ่านข้อมลู 
(ค าสัง่ SELECT) และจดัการข้อมูล (ค าสัง่ INSERT, UPDATE, DELETE) ร่วมกับ Object 
OleDbCommand ผลการค้นหาท่ีได้จะเก็บอยูใ่น Object OleDbDataReader 
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 ภาษา SQL 
  SQL ย่อมาจากค าว่า Structured Query Language หมายถึง ภาษา
มาตรฐานกลางท่ีใช้ส าหรับจดัการข้อมูลในฐานข้อมลู เช่น การเรียกดขู้อมลู การแก้ไขข้อมูล การ
ลบข้อมูล เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้อมูลประเภท RDBMS (Relational Database 
Management System)รู้จกักับภาษา SQL เป็นอย่างดี สามารถจะใช้ภาษา SQL เพ่ือท าการ
ค้นหา (Query) ข้อมลูท่ีอยู่ในตารางตา่งๆ โดยมีจุดประสงค์ตา่งกนั เช่น การเรียกดขู้อมลูทัง้หมด 
การเรียกดขู้อมูลแบบมีเง่ือนไข อาจจะมาจากตารางเดียวหรือหลายตารางก็ได้ แล้วน ามาแสดง
ร่วมกัน ในเวลาเดียวกัน ดงันัน้การท าค้นหาจึงเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตารางขึน้มา เพ่ือน า
ข้อมูลท่ีอยู่ในตารางต่าง ๆ มาแสดงร่วมกัน ดังนัน้จึงเป็นตาราง ท่ีไม่ได้มีอยู่ในฐานข้อมูลจริง 
โครงสร้างพืน้ฐานของภาษา SQL ออกได้ 3 กลุม่ใหญ่ ๆ คือ 
  1.  กลุ่มของ Data Definition Language (DDL) ใช้ส าหรับจดัการโครงสร้าง
ของฐานข้อมลู เช่น การสร้างตารางในฐานข้อมลู ปรับปรุงโครงสร้างของฐานข้อมลู เพิ่มหรือลบ
ตารางในฐานข้อมลู เป็นต้น การสร้างฐานข้อมลูใน MS SQL Server ก็จะมีการใช้งานค าสัง่ในกลุ่ม 
DDL เป็นหลกั 
  2. กลุ่มของ Data Manipulation Language (DML) ใช้ส าหรับจดัการข้อมลูใน
ฐานข้อมลูเช่น การแสดงข้อมลูแบบมีเง่ือนไข การเรียกดขู้อมลูจากหลาย ๆ ตาราง การเพิ่มข้อมลู 
การลบข้อมลู เป็นต้น เป็นกลุม่ค าสัง่ท่ีใช้งานมากท่ีสดุ 
  3. กลุ่มฟังก์ชันภายใน Aggregate Functions เป็นกลุ่มฟังก์ชนัพิเศษท่ีท า
หน้าท่ีเฉพาะอยา่ง เชน่การหาผลรวมของการบนัทึก (Records) การหาคา่สงูสดุต ่าสดุ การก าหนด
จ านวนการบนัทกึท่ีต้องการแสดง เป็นต้น  

 5.3.1  โปรแกรม SQLite  
SQLite เป็น Database ขนาดเล็กท่ีได้รับความนิยมส าหรับแอพพลิเคชั่น 

(Application) จดัเป็นฐานข้อมูลหนึ่งในรูป text file  มีขนาดเล็กแตเ่สถียร และสามารถใช้ค าสัง้ SQL  
ในการจดัการได้   แตไ่ม่ครบทุกค าสัง่  บรรจุข้อมลูได้ถึง  2  TB รองรับการเข้ารหสัแบบ UTF-8  มี
ความเร็วมากกว่า  MySQL  บางค าสัง่ รองรับหลายภาษา  เช่น C,  JAVA,  Ruby, Perl, Python  
รวมถึง .NET  ท่ีสามารถท่ีจะ สร้างตาราง, บนัทกึข้อมลู, แก้ไขข้อมลู และการลบข้อมลู 
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ภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอ SQLitestudio-2.0.28 
 
  สรุปข้อดีของ SQLitestudio 

1. เป็นโปรแกรมประเภท freeware  ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตัง้ง่าย ไม่จ ากัด
ระบบปฏิบตักิารทัง้วินโดวส์ แมค และลินกุซ์ 

2. SQLite เหมาะกบัแอปพลิเคชนัแบบ Standalone  
 5.3.2  โปรแกรม SQL Server Management Studio Express 

    SQL Server เป็นตวัจดัการฐานข้อมลูหรือท่ีเรียกว่า DBMS (Database 
Management System) ของค่าย Microsoft ท่ีสามารถใช้งานได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น
ฐานข้อมลูท่ีมีความหยืดหยุน่และมีความเสถียรมาก  เหมาะกบัฐานข้อมลูท่ีมีระบบตัง้แตข่นาดเล็ก
ถึงระบบขนาดใหญ่ อีกทัง้ SQL Server 2005 ยงัสามารถช่วยในการจัดการฐานข้อมูลได้แก่ 
Common Language Runtime (CLR) ด้านการสร้างออบเจกต์ด้วยภาษาตระกลู .NET หรือ C# 
เพ่ือน ามาเรียกใช้ได้ 
    SQL Server Management Studio Express เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
บริหารจดัการระบบฐานข้อมลู SQL Server ส าหรับเคร่ืองมือนีจ้ะมาพร้อมกบั SQL Server 2005 
Express with Advance Service หรือรุ่นท่ีสงูกวา่   
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ภาพท่ี 10 แสดงหน้าตา่งโปรแกรม SQL Server 2005 
 
    สรุปข้อดีของ SQL Server 2005  

1. เป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย สามารถท าการติดตัง้ได้โดยไม่จ าเป็นต้อง
อาศยัผู้ช านาญ  

2. เป็นโปรแกรมท่ีมีค าสั่งท่ีใช้ในการจัดการฐานข้อมูลอย่างครบครัน
สามารถใช้งานได้สะดวกและให้ประสิทธิภาพสงู 

3. เป็นโปรแกรมท่ีมีผู้คนนิยมใช้มากท่ีสุดโปรแกรมหนึ่ง ท าให้หาข้อมูล
ค้นคว้าได้ง่าย 
 สรุป  
 จากการศกึษาโปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาฐานข้อมูลนัน้ สามารถสรุปได้
ว่าจะใช้ SQLite กบัการศกึษาครัง้นี ้เน่ืองจากใช้งานง่าย สะดวกไม่จ าเป็นต้องติดตัง้โปรแกรมลง
เคร่ือง มีประสิทธิภาพการประมวลผลสูง มีความสามารถในการรองรับจ านวนข้อมูลอาคารของ
ส านกังานฯได้ และมีผู้นิยมใช้งานมากง่ายตอ่การหาข้อมลูเพิ่มเตมิ 
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6.  ศึกษาแนวคิดและวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
การจัดการข้อมูล1 
ข้อมลู (Data) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

การจดัการข้อมลู (Data Management) เป็นกลยทุธ์หนึ่งในการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยคุของเทคโนโลยีข่าวสาร คอมพิวเตอร์ท่ีเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การ
จดัการและบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จนัน้ การตดัสินใจท่ีถูกต้อง  รวดเร็ว และทนัต่อ
เหตกุารณ์ถือเป็นหวัใจของการท าธุรกิจในยุคปัจจุบนั ดงันัน้ การจดัการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือน าไปสูก่ารตดัสินใจท่ีถกูต้องจะชว่ยให้องค์การอยูร่อดได้ในการแขง่ขนั กบัองค์การอ่ืน ๆ  

การจดัการข้อมลู หมายถึง การจดัเก็บข้อมลู การเรียกใช้ข้อมลู รวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมลูเพื่อการใช้งานท่ีรวดเร็วจงึจดัเก็บในลกัษณะของฐานข้อมลู 

หน่วยของข้อมูล 
หน่วยของข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถจดัเรียงเป็นล าดบัชัน้  จากขนาดเล็กไปขนาด

ใหญ่ได้ดงันี ้

1. บติ (bit)  เลขฐานสองหนึง่หลกัซึง่มีคา่เป็น 0 หรือ 1 
2. ตวัอกัษร (character) กลุม่ข้อบิตสามารถแทนคา่ตวัอกัษรได้ ในชดุอกัขระ ASCII 

1 ไบต์ (8 บติ) แทน 1 ตวัอกัษร 
3.  เขตข้อมลู (field) เขตข้อมลู ซึง่ประกอบด้วย กลุม่ตวัอกัษรท่ีแทนข้อเท็จจริง 
4. ระเบียน (record) คือ โครงสร้างข้อมลูท่ีแทนตวัวตัถชุิน้หนึง่ เชน่ ระเบียนนกัเรียน 
5. แฟ้ม  (file)  ตารางท่ีเป็นกลุม่ของระเบียนท่ีมีโครงสร้างเดียวกนั 
6. ฐานข้อมลู (database) กลุม่ของตารางท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 
หนว่ยวดัความจขุองหนว่ยความจ าทางคอมพิวเตอร์ 
8              bits            =  1        Byte             : B 
1,024      Bytes          = 1       Kilo Byte        : KB           
1,024      KB       =  1       Mega Byte    : MB           
1,024      MB           = 1       Giga Byte : GB           
1,024      GB            = 1       Tera Byte : TB           

หมายเหต ุ    Kilo   =   210   =   1,024  

                                         

1การจัดการข้อมูล, เข้าถึงเม่ือ  12 ธนัวาคม  2557, เข้าถึงได้จาก 
https://chalad.wordpress.com/subject/31241-2/31241-lesson-4/ 
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วัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูล 
1. การเก็บข้อมลูเพื่อให้สามารถน ากลบัมาใช้ได้ในภายหลงั 
2. การจดัข้อมลูให้อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถเรียกใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. การปรับปรุงข้อมลูให้มีความถกูต้องสมบรูณ์อยูเ่สมอ 
4. การปกป้องข้อมลู จากการท าลาย ลกัลอบใช้ หรือแก้ไขโดยมิชอบ รวมทัง้ปกป้อง

ข้อมลูจากอบุตัเิหตท่ีุอาจเกิดจากวินาศภยัหรือความบกพร่องภายในระบบคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างข้อมูล 
การใช้คอมพิวเตอร์จดัการระบบฐานข้อมลูนัน้ ข้อมลูของเอนทิตีต้า่ง ๆ จะได้รับการ

น าไปเก็บไว้ในหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ ข้อมลูท่ีเก็บไว้อาจได้รับการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม
หรือตดัออกได้ การเก็บข้อมูลจะท าการเก็บข้อมูลไว้หลาย ๆ เอนทิตี ้ และเม่ือมีการเรียกใช้อาจ
น าเอาข้อมลูจากหลาย ๆ เอนทิตีน้ัน้มาสมัพนัธ์กนัเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีต้องการ 

การจดัเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีถือว่ามีประสิทธิภาพ คือ การใช้ เนือ้ท่ีใน
การจดัเก็บข้อมูลน้อยท่ีสุดและจะต้องเรียกค้นข้อมูลได้ง่าย ดงันัน้จึงมีการแบ่งเอนทิตีอ้อกเป็น
สว่นยอ่ยๆ เพ่ือใช้เรียกข้อมลูยอ่ยซึง่เรียกวา่ เขตข้อมลู (Field) เม่ือน าเขตข้อมลูทัง้หมดของแฟ้มมา
วางเรียงกนั จะเกิดรูปแบบท่ีทางคอมพิวเตอร์มองเห็นเรียกวา่ ระเบียน (Record) ซึ่งสามารถใช้เป็น
เคร่ืองบ่งบอกถึงโครงสร้างงานของแฟ้มนัน้ได้รวมกันในระบบ  ฐานข้อมูลจึงประกอบด้วย
แฟ้มข้อมลูจ านวนหลาย ๆ แฟ้มท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 

การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล 
การจดัโครงสร้างแฟ้มข้อมลูแบบตา่ง ๆ มีลกัษณะเฉพาะตวัในการเข้าถึงข้อมลู ดงันี ้
1. แฟ้มล ำดบั (Sequential file) เป็นกำรจดัโครงสร้ำงแฟ้มท่ีง่ำยท่ีสดุ คือ ระเบียนถกู

เก็บเรียงตอ่เน่ืองกนัไปตำมล ำดบัของเขตข้อมลูคีย์ 
2. แฟ้มสุ่ม (Direct file) ใช้แก้ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรเข้ำถึงข้อมลูของแฟ้มล ำดบั 

โดยใช้ฟังก์ชนัสุม่ในเขตข้อมลูคีย์เป็นข้อมลูน ำเข้ำและให้ผลลพัธ์เป็น ต ำแหนง่ท่ีอยูข่องระเบียน 
3. แฟ้มดรรชนี (Indexed file) คล้ำยกับดรรชนีค ำศพัท์ท่ีอยู่ท้ำยเล่มหนังสือ ท่ี

ประกอบด้วยค ำตำ่งๆ เรียงตำมตวัอกัษร โดยจะเก็บคำ่ของเขตข้อมลูคีย์ทัง้หมดพร้อมด้วยต ำแหน่ง
ของระเบียนท่ีมีคำ่เขต ข้อมลูคีย์นัน้ 

4. แฟ้มล ำดบัดรรชนี (Indexed sequential file) เป็นกำรจดัโครงสร้ำงแฟ้มข้อมลูท่ี
แตกตำ่งจำกแฟ้มดรรชนี ซึง่ตวัระเบียนในแฟ้มข้อมลูไมเ่รียงตำมล ำดบั แตเ่รียงเฉพำะคีย์ในดรรชนี 
แฟ้มล ำดบัดรรชนี มีระเบียนท่ีเรียงล ำดบัตำมเขตคีย์ข้อมลู และมีดรรชนีบำงสว่น 
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 การจัดการฐานข้อมูล 
 ในการท างานด้วยคอมพิวเตอร์ ถึงแม้จะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพดีแล้ว

ยงัต้องมีชดุค าสัง่ (Software) ท่ีจะควบคมุการท างานของเคร่ืองอีกด้วย การท างานโดยวิธีการจดั
แฟ้มซึ่งเรียกวิธีนีว้่า ระบบการจดัการกระท าแฟ้มข้อมลู (File Handing System) อาจใช้โปรแกรม
ส าเร็จซึ่งท าหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมลูให้เป็นแฟ้มท่ีมี  ระเบียบง่ายตอ่การใช้งาน และช่วยท า
ให้ผู้ ใช้ประมวลผลข้อมลูตา่งๆ ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมเหล่านีจ้ะใช้ระบบการ
จดัการฐานข้อมลู หรือท่ีเรียกวา่ ดีบีเอ็มเอส (Data Base Management System : DBMS) 

 ระบบฐานข้อมลูเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการใช้งานประจ าวนั  การตดัสินใจ
ของผู้บริหารจะกระท าได้รวดเร็ว ถ้ามีข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียงพอ  จึงมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ประมวลผลเพ่ือให้ได้สารสนเทศดงักลา่ว แตก่ารประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องมีหลกัการ
และวิธีการท่ีท าให้ระบบมีระเบียบแบบแผนท่ีดี   
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
การศกึษารูปแบบวิธีการจดัเก็บ วิธีการสืบค้น ข้อมูลอาคารของส านกังานทรัพย์สิน

สว่นพระมหากษัตริย์ ซึง่ระบบเดมิยงัพบปัญหาตา่งๆในการท างานตามท่ีกล่าวไปแล้ว ในขัน้ตอนนี ้
ทางผู้ศึกษาได้ใช้วิธีสงัเกตและสอบถามกับพนกังานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการท างานเพ่ือน า
ข้อมลูดงักล่าวมาวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนออกแบบโปรแกรม การพฒันาโปรแกรม และ
ท าการสรุปผลของการศกึษา โดยมีล าดบัดงันี ้

1. สงัเกตและสอบถาม 
2. ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมลู 
3. วิเคราะห์ข้อมลูจากการศกึษา 
4. ออกแบบลกัษณะการท างานของโปรแกรม 
5. ทดลองการใช้งานโปรแกรม 
6. สรุปผลจากการศกึษา   

 
1. สังเกตและสอบถำมถงึพฤตกิรรมกำรท ำงำน 

จากการสงัเกตและสอบถามถึงวิธีการจดัเก็บและสืบค้นข้อมูลอาคารของพนกังาน
ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นัน้ พบว่า แต่เดิมใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ Local 
System เป็นส่วนมาก ถึงแม้จะมีระบบการเก็บข้อมลูแบบส่วนกลาง (C-MES E-Document และ
ระบบ PIS) ซึ่งท าหน้าท่ีจดัเก็บไฟล์เอกสารตา่งๆเช่น ไฟล์ Microsoft Office , ไฟล์รูปภาพ แตก็่ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานของพนกังานได้เน่ืองจากยงัมีจดุด้อยในการท างาน
อยูห่ลายจดุ เชน่ เป็นระบบท่ีไมส่ามารถให้ข้อมลูท่ีต้องการทัง้หมดได้ หรือไม่สามารถจดัเก็บข้อมลู
บางอย่างลงไปได้เช่น ไฟล์ AutoCAD หรือ ArchiCAD อีกทัง้การท่ียงัมีการจดัเก็บข้อมลูผสมด้วย
เอกสารแบบ Hard Copy ยิ่งท าให้ข้อมูลมีหลายแหล่ง ยากแก่การอัพเดทข้อมูล ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดของข้อมลูตามมา  

สว่นการค้นหานัน้ ก็ท าได้ยากเน่ืองจากข้อมลูหลายๆอย่างถกูเก็บไว้หลายแหล่ง บาง
แหลง่ก็เป็นท่ีเก็บสว่นบคุคล ท าให้ยากแก่การค้นหาข้อมลูท่ีต้องการได้ รวมถึงการไม่มีกฎเกณฑ์ใน
การจดัเก็บข้อมลู เชน่การตัง้ช่ือไฟล์ ท าให้การค้นหาย่ิงเป็นเร่ืองท่ียากมากขึน้  
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ในส่วนของฟังก์ชนัเสริมในการท างาน เช่น ฟังก์ชนัแผนท่ี เพ่ือการน าทางเข้าสู่ท่ีตัง้

อาคาร หรือ ฟังก์ชนัการอพัเดทข้อมลูพืน้ท่ีอตัโนมตันิัน้ ก็ยงัไมมี่โปรแกรมใดสามารถท าในจดุนี ้ท า
ให้โดยรวมแล้ว ทางผู้ศึกษาเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาแอพพลิเคชั่น (Application) ท่ี
ครอบคลุมและตอบโจทย์ในการท างานเพ่ือพฒันาการท างานโดยรวมให้มีความรวดเร็วและลด
ความผิดพลาดในการท างานของทัง้ระบบให้ดีขึน้ตอ่ไป 

1.1 ส ำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการส ารวจข้อมูลนัน้เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามีความถูกต้อง และ
ครอบคลมุผู้ศกึษาได้ท าการแบง่ขัน้ตอนการศึกษาออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.1.1 การศึกษาข้อมูลขัน้ปฐมภูมิ  เป็นการศึกษาถึงท่ีมาของโครงการปัญหา
และอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์เพ่ือการออกแบบและพฒันาโปรแกรม ด้วยวิธีการ
ดงันี ้
   1.  การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านต่าง ๆ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธี 
การสงัเกตจากพฤติกรรมการท างาน สอบถาม และกรอกแบบสอบถามท่ีได้ท าขึน้โดยผู้ศกึษา ใน
การสงัเกตจากพฤติกรรมการท างาน และสอบถามนัน้เป็นเบือ้งต้นของสาเหตุและแนวทางออก
ของปัญหา โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้ปฏิบตัิงานด้านสถาปัตยกรรม ท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับงานตอ่สญัญาอาคาร และพนกังานจดัประโยชน์  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
และ สมัภาษณ์ทัง้หมด 12 คน กลา่วได้ดงันี ้
   สถาปนิกและนายช่าง เป็นพนกังานสงักดักองช่าง มีหน้าท่ีในการลง
ส ารวจอาคาร ร่างแบบอาคาร ด้วยโปรแกรม ArchiCAD ท าการคิดพืน้ท่ีอาคาร และอพัเดทพืน้ท่ี
ลงในรายงานสรุปผลการส ารวจอาคาร เพ่ือน ารายงานดงักลา่วสง่กลบัคืนให้กองอสงัหาริมทรัพย์  
   พนักงานจัดประโยชน์ เป็นพนักงานสังกัดกองอสังหาริมทรัพย์ มี
หน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองข้อมลูผู้ เชา่ สญัญาเชา่อาคาร เป็นผู้แจ้งเร่ืองให้ทางกองช่าง ลงส ารวจอาคาร
ท่ีจะครบก าหนดสญัญาเช่า และเม่ือได้รับข้อมูลอาคารใหม่จากทางกองช่างแล้วจะน าเอาข้อมูล
ดงักลา่วไปใช้ 
   2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้ 
ผู้ศกึษาได้สร้างแบบสอบถามขึน้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีท างานเขียนแบบ และเลือกใช้การสมัภาษณ์
กบัผู้ควบคมุงานออกแบบ ซึง่ลกัษณะของแบบสอบถาม มี 4 สว่นด้วยกนัดงันี ้
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   ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบไปด้วย อาย ุเพศ ประสบการณ์ในการท างาน 
   สว่นท่ี 2 เป็นข้อมลูพืน้ฐานของหน้าท่ีรับผิดชอบ 
   สว่นท่ี 3 เป็นข้อมลูการสืบค้นและจดัเก็บเอกสารข้อมลูอาคาร  
   ส่วนท่ี 4 เป็นการสอบถามความต้องการของโปรแกรมจัดเก็บและ
สืบค้นข้อมลูอาคาร พร้อมกบัข้อเสนอแนะ 
  ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดขอบเขตของค าถาม และหัวข้อเร่ืองท่ีศึกษาให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของโครงการ และน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา รับค าแนะน า
และแนวทางแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ไปแก้ไขจนมีความเหมาะสม จงึน าไปใช้กบักลุ่มเป้าหมาย
ตอ่ไป 

1.1.2 การศกึษาข้อมลูขัน้ทตุยิภมูิ  
   เป็นขัน้การศึกษาทฤษฏีต่างๆและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ค้นคว้างาน
วิชาการ บทความ ทัง้ทางเอกสาร หนงัสือ เว็บไซต์ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ รวมถึงซอฟแวร์ท่ีมี
ลกัษณะการท างานท่ีคล้ายกนั เพ่ือน าข้อมลูมาวิเคราะห์ อ้างอิงการด าเนินการศกึษาค้นคว้าให้ผล
ของการศกึษาท่ีได้มีความถกูต้อง เหมาะสมและมีความนา่เช่ือถือ  

1.2 วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรศึกษำ 
  จากการส ารวจและเก็บข้อมูลแล้วนัน้  ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูก่อนจากนัน้น า
ผลการวิเคราะห์ท่ีได้ประกอบกับการศึกษาทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าไปเป็นแนว
ทางการพฒันาโปรแกรม โดยสามารถสรุปผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถามและสมัภาษณ์
จ านวน 14 คนได้ดงันี ้

 1. ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีปัญหาในการ
เก็บข้อมลูโดยมาจากปัญหาคล้าย ๆ กนั เชน่ ปัญหาความไม่เข้าถึงความส าคญัของการตัง้ช่ือไฟล์
งานหรือโฟลเดอร์ท่ีใช้จดัเก็บข้อมลู การจดัเก็บข้อมลูแบบส่วนตวั (Local System) ถึงร้อยละ 90 
ท าให้การสืบค้นและการจดัเก็บเป็นไปแบบตวัใครตวัมนั   

 2. พฤติกรรมและวิธีการท างาน พบว่า ไม่มีการก าหนดกฎ หรือก าหนดโครงสร้างใน
การตัง้ช่ือไฟล์และโฟลเดอร์ โดยปัจจบุนัการตัง้ช่ือจะใช้ตามความพอใจของผู้สร้างเช่น ตัง้ช่ือตามผู้ เช่า
อาคาร ตามหมายเลขอาคาร (เลขทะเบียนทรัพย์สิน) หรือวันท่ี อีกทัง้ร้อยละ40 ยังตัง้ช่ือไฟล์ท่ีไม่
เก่ียวข้องกับข้อมูลเลย เช่น ตัง้ช่ือไฟล์ด้วยค าว่า PLAN โดยไม่มีการระบุรายละเอียดงานตามหลัง 
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เป็นต้น อีกทัง้การจดัเก็บข้อมลูท่ียงัเก็บข้อมลูร้อยละ 60 ยงัเป็นแบบเอกสารกระดาษ (Hard Copy) ซึ่ง
น ามาสู้ ปัญหาการสญูหายของข้อมลู และความไมเ่พียงพอตอ่พืน้ท่ีในการจดัเก็บข้อมลู  

 3. ความต้องการและแนวคิดต่อโปรแกรมท่ีจะพฒันา กลุ่มเป้าหมายมีความ
ต้องการให้ทางสร้างโปรแกรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานเช่น ร้อยละ 90 อยาก
ให้โปรแกรมสามารถน าทางเข้าสู่ตวัอาคารได้ และสามารถช่วยน าเข้าและปรับปรุงข้อมูลพืน้ท่ี
อาคารได้อยา่งอตัโนมตั ิเป็นต้น  
 
2. เคร่ืองมือในกำรพัฒนำโปรแกรม 

จากการศึกษาวิธีการจดัเก็บ และวิธีการสืบค้นข้อมูลในปัจจุบนั มีเคร่ืองมือในการ
น ามาสร้างระบบโปรแกรมจดัเก็บและสืบค้นข้อมลูอาคาร ดงันี ้

2.1 เคร่ืองมือในกำรพัฒนำโปรแกรม จากการศกึษาทฤษฏีของโปรแกรมท่ีใช้ใน
การสร้างภาษาคอมพิวเตอร์แล้วนัน้ โปรแกรมท่ีเลือกใช้ในการพฒันาออกแบบระบบการจดัเก็บ
และสืบค้นแฟ้มข้อมลูแบบก่อสร้างภมูิสถาปัตยกรรม ได้แก่ 

 การออกแบบการพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลโครงการนีส้ามารถ
พฒันาขึน้ได้จาก 2 โปรแกรม ประกอบด้วย 

 2.1.1  โปรแกรมพฒันาภาษา C# คือ Visual Studio 2008  
   Visual C# เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม.NET ซึ่งสามารถกล่าวได้
ว่า กรอบการท างานของการเขียนโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาขึน้มา เพ่ือรองรับการติดต่อส่ือสาร เพ่ือ
แลกเปล่ียนข้อมูล (Exchange data) ระหว่างกัน หรือแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม 
(Platform) ให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้โดยอาศยัภาษา XML (Extensible Markup Language) ท า
หน้าท่ีเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งแพลตฟอร์มไฟล์ของฐานข้อมลู  
   C# จึงเป็นภาษาท่ีมีผู้นิยมมากขึน้เร่ือย ๆ ท าให้สามารถค้นคว้าความรู้
เทคนิคใหม่ๆ หรือมีผู้ช่วยให้ค าชีแ้นะได้ มีแหล่งข้อมลูจ านวนมากให้เรียนรู้และค้นหา ง่ายตอ่การ
ใช้งาน Visual Studio Express Edition แยกออกตามภาษาโปรแกรมคือ Visual Basic, Visual 
C#, Visual C++, Visual J# และ Visual Web Developer  

 2.1.2  โปรแกรมพฒันาฐานข้อมลู คือ SQLite  
   SQLite ได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้ชว่ยให้สามารถติดตัง้ และดแูลรักษา
ง่ายด้วยการมีฐานข้อมลูแบบโลคลัในตวั ซึ่งจะช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการติดตัง้และจดัการ พร้อมทัง้
มีเคร่ืองมือท่ีชว่ยในการจดัการฐานข้อมลูคือ SQLite Studio  
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   เหตท่ีุเลือกใช้ SQLite เพ่ือท าการค้นหา (Query) ข้อมลูท่ีอยู่ในตารางตา่ง ๆ 
โดยมีจดุประสงค์ท่ีตา่งกนั เช่น การเรียกดขู้อมลูทัง้หมด การเรียกดขู้อมลูแบบมีเง่ือนไข ท่ีอาจจะมา
จากตารางเดียว หรือหลายตารางก็ได้ แล้วน ามาแสดงร่วมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งการท าค้นหาจึง
เปรียบเหมือนการสร้างตารางขึน้มา เพ่ือน าข้อมูลท่ีอยู่ในตารางต่างๆมาแสดงร่วมกัน ดงันัน้จึงเป็น
ตารางท่ีไมไ่ด้มีอยูใ่นฐานข้อมลูจริงๆ 
   SQLite Studio เป็นรุ่นท่ีผลิตขึน้มาแจกจ่ายให้ใช้งานฟรี ซึ่งเพียงพอ
ส าหรับการพฒันาโปรแกรมและหน่วยงานขนาดกลางและเล็ก โปรแกรมส าหรับจดัการฐานข้อมลู 
SQLite Studio มีจุดเด่นท่ีสามารถใช้งานง่าย ไม่ต้องติดตัง้ลงบนเคร่ือง มีความสามารถในการ
ให้บริการระดบัสงู มีความปลอดภยัและนา่เช่ือถือ 
 
3. วิเครำะห์ควำมต้องกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

เม่ือท าการเก็บส ารวจข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากกลุ่มเป้าหมายแล้ว 
ทางผู้ศกึษาจะท าการน าเอาข้อมลูดงักล่าวมาวิเคราะห์ความต้องการและน าไปสู่การสรุปแนวทาง
ในการแก้ปัญหาตอ่ไปดงันี ้

3.1 ศึกษำวิธีกำรและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
  จากปัญหาในการท างานท าให้ทางกองช่าง ต้องหาวิธีและคิดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยแบง่เป็นการศกึษาวิธีและแนวทางการแก้ปัญหาดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 วิธีกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรเปล่ียนวิธีกำรท ำงำน 
 วิธีแก้โดยการเปล่ียนวิธีการท างานนัน้ จะศึกษาถึงขัน้ตอนล าดับการ
ท างานและวิธีการท างานท่ีควรเป็น ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1.1 เปล่ียนวิธีการจดัเก็บข้อมลูเป็นแบบ E-Document 
 จากวิธีเดิมท่ีทางส านักงานฯ จัดเก็บข้อมูลหลาย ๆ อย่างใน
รูปแบบกระดาษ (Hard Copy) ควรเปล่ียนมาใช้การเก็บข้อมลูเป็น E-Document หรือ Digital file 
ซึง่จะท าให้สามารถลดพืน้ท่ีในการเก็บข้อมลู มีความคงทนในการเก็บข้อมลูและความปลอดภยัใน
การเก็บข้อมูลมากกว่า สามารถตัง้ระดบัความส าคญัของข้อมูล โดยต้องจ าแนกข้อมูลออกเป็น
หมวดหมูเ่พ่ือให้ง่ายแก่การจดัเก็บและสืบค้นตอ่ไปในอนาคต  

3.1.1.2  เปล่ียนระบบการจดัเก็บข้อมลูเป็นแบบ ฐานข้อมลูรวม (Database) 
 จากระบบเดิมท่ีทางส านักงานฯ จดัเก็บข้อมูลแบบระบบส่วนตวั 
(Local System) ควรเปล่ียนมาใช้ระบบ ฐานข้อมูลรวม ซึ่งทกุกองจะใช้ข้อมูลร่วมกนั เพ่ือลดความ
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ซ า้ซ้อนของแหล่งเก็บข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลในแหล่งเดียวกัน เม่ือหน่วยงานใดมีการอัพเดท
ข้อมลู หนว่ยงานอ่ืนจะได้รับการอพัเดทข้อมลูด้วย ซึ่งในระบบจะต้องสามารถค้นหาข้อมูลของทกุคน
ได้ โดยมีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น กองอสงัหาริมทรัพย์ จะ
สามารถดขู้อมูลได้ทัง้หมดแต่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลพืน้ฐานของผู้ เช่าเท่านัน้ หรือ 
กองชา่งสามารถแก้ไขข้อมลูอาคารได้แตไ่มส่ามารถแก้ไขข้อมลูผู้ เช่าได้ เป็นต้น 

3.1.1.3 การน าเอาระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมมาใช้ในการจดัเก็บข้อมลู 
 จากปัญหาจากความผิดพลาดจากมนษุย์ (Human Error) จึง
น าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาชว่ยในระหวา่งขัน้ตอนการท างาน เช่น สร้างระบบจดัเก็บและ
สืบค้นข้อมูลท่ีเหมาะสมกับงาน เพ่ือความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ การแก้ไขหรือ
ปรับปรุงข้อมูลอตัโนมตัิ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนการอพัเดทข้อมลูโดยการน าเข้าข้อมลูด้วย
มือ เพ่ือแก้ปัญหาการผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ได้ เป็นต้น  

3.1.2 วิธีกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรสร้ำงแอพพลิเคช่ัน 
   การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้นอกจากการปรับเปล่ียนวิธีการท างานแล้วยงัจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีการสร้างแอพพลิเคชั่นเพ่ือท าการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีมีจ านวนมากและหลากหลายให้
สามารถจดัเก็บและสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยเหลือในการท างานในขัน้ตอนต่าง ๆ 
โดยควรมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้ 

3.1.2.1 เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
    เน่ืองจากการใช้งานจริงนัน้จะมีผู้ ท่ีต้องการใช้งานจากหลายๆ
หนอ่ยงาน ดงันัน้ แอพพลิเคชัน่ท่ีสร้างขึน้ต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยตวัโปรแกรมอาจเขียนเป็น
แบบ Web Base Application เพ่ือสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเช่ือมต่อ 
Internet ได้  

3.1.2.2 สามารถแยกสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมลูได้ 
    เน่ืองจากข้อมูลท่ีมีหลากหลายและมีเจ้าของข้อมูลแตกต่างกัน 
ดงันัน้แอพพลิเคชัน่ ท่ีสร้างขึน้ต้องมีระบบ Login เพ่ือก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล
เฉพาะท่ีรับมอบหมายหรือรับผิดชอบข้อมลูนัน้ๆ   

3.1.2.3 เก็บข้อมูลร่วมกันทัง้หน่วยงานและรองรับรูปแบบการท างานให้
ครบถ้วน 
    เพ่ือให้ลดปัญหาการซ า้ซ้อนของแหล่งเก็บข้อมูลจึงจ าเป็นต้อง
จดัเก็บข้อมูลแบบ ฐานข้อมูลรวม (Central Database) และแอพพลิเคชัน่ท่ีสร้างขึน้ต้องรองรับ
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รูปแบบไฟล์งานท่ีครอบคลุมการท างานเช่น สามารถรองรับการจดัเก็บได้ทัง้ไฟล์เอกสาร รูป และ
ไฟล์งานเขียนแบบ  

3.1.2.4 สามารถจดัเก็บและสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
    ตัวแอพพลิเคชั่นท่ีสร้างต้องสามารถอัพโหลดไฟล์ต่าง  ๆเพ่ือ
จดัเก็บข้อมลูได้ และต้องมีหน้าค้นหาท่ีสามารถระบคุ าค้นได้อย่างครอบคลมุและรวดเร็ว สามารถ
แสดงข้อมลูหรือพิมพ์ข้อมลูออกมาได้  

3.1.2.5 สามารถแสดงจุดท่ีตัง้สถานท่ี แผนท่ี และแสดงเส้นทางการ
เข้าถึงได้ 
    เพ่ือให้เกิดความสะดวกและแก้ปัญหาเร่ืองการเข้าถึงสถานท่ีตัง้
ของอาคารได้ยาก จงึจ าเป็นต้องมีฟังก์ชนัการแสดงแผนท่ี สถานท่ีตัง้อาคารของผู้ เช่า และสามารถ
แสดงเส้นทางการเดนิทางเข้าสูท่ี่ตัง้ได้ โดยแสดงในรูปแบบของแผนท่ี เชน่ Google Map เป็นต้น 

3.1.2.6 สามารถปรับปรุงข้อมลูพืน้ท่ีอาคารได้อยา่งอตัโนมตัิ 
    อีกปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาท่ีส าคัญและเกิดขึน้ได้ง่ายอัน
เน่ืองมาจากการป้อนข้อมลู พืน้ท่ีอาคารด้วยมือ ซึง่อาจมีความผิดพลาดได้ง่าย จึงจ าเป็นต้องให้ตวั
แอพพลิเคชัน่สามารถเช่ือมตอ่ข้อมลูพืน้ท่ีอาคารท่ีได้จากโปรแกรม ArchiCAD สามารถน าข้อมูล
ดงักลา่วมาอพัเดทเข้าสู่ฐานข้อมลู ได้อยา่งอตัโนมตัิ เพ่ือแก้ปัญหาความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนษุย์ 
(Human Error) และเพิ่มความรวดเร็วในการท างานให้มากขึน้  
 
4. แนวทำงกำรท ำงำนของโปรแกรม 

4.1 กำรท ำงำนของโปรแกรมตำมลักษณะหน้ำท่ีกำรท ำงำนของผู้ใช้มีลักษณะ
ดังนี ้ 
 4.1.1 พนักงำนจัดประโยชน์ (กองอสังหำริมทรัพย์)  
     เม่ือถึงก าหนดเวลาท่ีอาคารจะใกล้ครบสัญญาเช่า ทางพนักงานจัด
ประโยชน์จะท าการส่งเร่ืองให้กบัทางกองช่างเพ่ือด าเนินการส ารวจอาคารใหม่ รอจนทางกองช่าง
สง่เร่ืองคืนจงึน าเอาข้อมลูอาคารดงักลา่วไปใช้จดัประโยชน์ตอ่ไป ซึ่งเม่ือทางกองช่างท าการน าเข้า
ข้อมูลอาคารลงในโปรแกรมแล้วทางพนักงานจัดประโยชน์สามารถเข้าดูและสั่งพิมพ์รายงาน
สรุปผลข้อมลูอาคารดงักลา่วจากตวัโปรแกรมได้ตลอดเวลา 
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ภาพท่ี 11 แผนภมูิขัน้ตอนการท างาน หน้าท่ี พนกังานจดัประโยชน์ 
 
 4.1.2 นำยช่ำง (กองช่ำง)  
  เม่ือได้รับมอบหมายงานจากกองอสังหาริมทรัพย์ จะเร่ิมท าการค้นหา
ข้อมูลอาคารท่ีต้องการ รวมถึงค้นหาแบบร่างอาคารเดิม ถ้ามีก็จะท าการพิมพ์แบบเดิมออกมา 
และเดินทางไปส ารวจอาคาร เม่ือท าการส ารวจอาคารใหม่แล้ว นายช่างจะท าการอพัเดทข้อมูล
อาคารทัง้ในส่วนข้อมูลแบบ และในส่วนข้อมูลพืน้ท่ีใหม่ และท าการบันทึกผลส ารวจลงใน
ฐานข้อมลู และท าการพิมพ์ใบรายงาน สง่คืนกองอสงัหาริมทรัพย์เป็นขัน้ตอนสดุท้าย 
 
 
 
 
 
 

สง่เร่ืองให้กองชา่ง 

รับรายงานจากกองชา่ง 

น าข้อมลูไปคดิคา่เชา่ 

กองชา่งด าเนินการส ารวจอาคาร 

เร่ิมต้น 

สิน้สดุการท างาน 
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ภาพท่ี 12 แผนภมูิขัน้ตอนการท างาน หน้าท่ีนายชา่ง 
 

รับเร่ืองจากกองอสงัหาริมทรัพย์ 

ค้นหาข้อมลูอาคาร 

ค้นหาแบบร่าง
อาคารเดมิ 

ลงส ารวจอาคาร 

ลงส ารวจอาคาร ร่างอาคารใหม่ 

พิมพ์แบบแปลนเดมิ 

ปรับปรุงข้อมลูอาคารใหม่ 

บนัทกึข้อมลูลงฐานข้อมลู 

พิมพ์ใบรายงาน 

สง่เร่ืองกลบักองอสงัหาริมทรัพย์ 

ไมม่ี มี 

เร่ิมต้น 

สิน้สดุการท างาน 
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 ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมูลอาคาร เพ่ือเตรียมตวัก่อนออกส ารวจอาคาร

นัน้ ทางนายช่างจะท าการค้นหาข้อมลูท่ีต้องการใช้งานก่อน เช่น ข้อมลูช่ือ รายละเอียดท่ีอยู่ของผู้
เชา่ เบอร์โทรศพัท์ตดิตอ่ แผนท่ีท่ีตัง้ของอาคารท่ีจะส ารวจ รวมถึงแบบแปลนอาคารเดิมท่ีได้ส ารวจ
ไว้คราวก่อน ซึง่ตวัแบบนีเ้องจะท าให้งานส ารวจอาคารท างานได้เร็วขึน้ เพราะถ้าไม่มีแปลนอาคาร
เดมินัน้ นายชา่งต้องท าการร่างแบบอาคารใหม่ทัง้หมด ตา่งจากถ้ามีแบบเดิมก็เพียงท าการส ารวจ
และร่างแบบเฉพาะจุดท่ีมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเท่านัน้ ซึ่งตัวแบบแปลนอาคารเดิมนีเ้องท่ีเป็ น
ปัญหาใหญ่ส าหรับขัน้ตอนการค้นหาข้อมูลก่อนออกส ารวจเน่ืองจากเดิมจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ท่ี
สว่นกลางและบางชิน้ก็ถกูจดัเก็บในรูปแบบเอกสารกระดาษ (Hard Copy) ซึ่งท าให้เกิดปัญหาสญู
หายของแบบแปลนอาคาร ในการนีเ้ม่ือมีโปรแกรมเข้ามาช่วยจะท าให้การสืบค้นมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ลดเวลาและลดปัญหาการสูญหายแบบแปลนเป็นอนัมาก โดยเม่ือนายช่างท าการค้นหา
ข้อมลูครบก็จะท าการพิมพ์ข้อมลูอาคารและแบบแปลนอาคารออกมาเพ่ือใช้ส ารวจอาคารตอ่ไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 แผนภมูิขัน้การค้นหาข้อมลูก่อนออกส ารวจอาคารของนายช่าง 
 

 เม่ือเข้าสู่ขัน้ตอนส ารวจ นายช่างจะใช้แผนท่ีน าเข้าสู่อาคารท่ีต้องการ
ส ารวจอาคาร เม่ือท าการส ารวจอาคารเสร็จจะกลบัมาขึน้รูปหรือปรับปรุงแบบแปลนอาคารด้วย 
โปรแกรม ArchiCAD เม่ือขึน้รูปแบบแปลนอาคารเสร็จสิน้แล้วจะใช้ค าสัง่ Zoning เพ่ือหาพืน้ท่ี
อาคารใหม่ เม่ือได้พืน้ท่ีใหม่นายช่างจะท าการ Export File ข้อมลูพืน้ท่ีอาคารออกเป็น File Excel 

เลือกหวัข้อในการค้นหา 

ค้นหาแบบแปลนอาคารเดมิ 

พิมพ์ข้อมลูและแปลนอาคาร 

เร่ิมต้น 

ออกส ารวจอาคาร 
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เสร็จจงึมาเปิดโปรแกรมและใช้ค าสัง่เพ่ือน าเข้าข้อมลูพืน้ท่ีอาคารใหม่แบบอตัโนมตัิ โดยไม่ต้องใช้
การน าเข้าข้อมลูด้วยมือ ลดการผิดพลาดในการน าเข้าข้อมลูได้เป็นอย่างดี เม่ือน าเข้าข้อมูลพืน้ท่ี
อาคารใหม่แล้ว นายช่างจะท าการบนัทึกข้อมูลดงักล่าวลงในฐานข้อมูลทัง้ในส่วนพืน้ท่ีและแบบ
แปลนอาคารปรับปรุงล่าสดุเพ่ือน ากลบัมาใช้เปรียบเทียบใหม่ในการท างานครัง้หน้า หลงัจากการ
บนัทึกข้อมลูนายช่างจะพิมพ์ใบรายงานสรุปออกมาเป็นกระดาษเพ่ือส่งสรุปรายงานปะหน้าเร่ือง 
กลบัสูก่องอสงัหาริมทรัพย์เป็นการเสร็จสิน้กระบวนการท างาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 แผนภมูิขัน้การส ารวจอาคารและจดัเก็บข้อมลูอาคาร ของนายชา่ง 

ส ารวจและร่างแบบแปลนอาคาร 

ขึน้โมเดลด้วย ArchiCAD 

จดัท าข้อมลูพืน้ท่ีอาคาร  

สง่ข้อมลูพืน้ท่ีอาคารออกจาก 
ArchiCAD 

น าเข้าข้อมลูพืน้ท่ีอาคารใหมล่งสูโ่ปรแกรม 

ปรับปรุงข้อมลูพืน้ท่ีอาคารใหม่ 

บนัทกึลงฐานข้อมลู 
 

พิมพ์ใบรายงานข้อมลูอาคาร 

เร่ิมต้น 

สง่เร่ืองกลบักองอสงัหาริมทรัพย์ 

Application  
ที่พฒันา 
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4.2 แนวคิดในกำรจัดเก็บข้อมูลอำคำร 

  1.  ข้อมลูผู้ เชา่ เป็นข้อมลูท่ีรวบรวมรายละเอียดตา่งๆของผู้ เช่า เช่น ช่ือผู้ เช่า เลข
ทะเบียนทรัพย์สิน (บ้านเลขท่ี) ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ ซึ่งกองอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ รับผิดชอบใน
ข้อมูลส่วนนี ้ข้อมลูผู้ เช่านีจ้ะเป็นส่วนเร่ิมต้นท่ีนายช่างจะท าการรวบรวมเพ่ือน าไปใช้ประกอบกับ
งานส ารวจอาคารตอ่ไป 
  2.  ข้อมลูสญัญาเช่าอาคาร เป็นข้อมลูท่ีระบถุึงรายละเอียดในสญัญาเช่าอาคาร 
เช่น วนัครบสญัญา จ านวนปีของสญัญา ซึ่งข้อมูลดงักล่าวจะเป็นตวัก าหนดถึงวนัเวลาท่ีต้องท า
การส ารวจอาคาร   
  3.  ข้อมูลอาคาร เป็นข้อมูลท่ีกองช่างเป็นผู้ รับผิดชอบ โดยจะเป็นข้อมูลหลักท่ี
กองอสังหาริมทรัพย์จะน าไปใช้จดัประโยชน์ เช่น จ านวนชัน้ พืน้ท่ีอาคาร แปลนอาคาร รูปภาพ 
เป็นต้น โดยนายชา่งจะเป็นผู้น าเข้าและแก้ไขข้อมลูในส่วนนี ้ซึ่งพนกังานจดัประโยชน์จะสามารถดู
ข้อมลูในสว่นนีไ้ด้แตจ่ะไมส่ามารถแก้ไขได้  
  ข้อมูลอำคำรส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ 
  ในระหวา่งการท างานด้านสถาปัตยกรรมของส านกังานทรัพย์สินฯ นัน้ จ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลอาคารในด้านต่าง ๆ มาประกอบการท างาน ซึ่งข้อมูลดงักล่าวจะมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็น
เจ้าของข้อมลูท่ีพร้อมจะแสดงให้กบัหนว่ยงานท่ีต้องการได้ โดยจะแยกเป็นข้อมลูประเภทตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
 4.2.1 ข้อมูลผู้เช่ำ 
 ข้อมูลผู้ เช่า เป็นข้อมลูแสดงรายละเอียดของผู้ เช่าอาคารของส านกังานฯ 
โดยมีรายละเอียดข้อมลูดงัรายการตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 1 แสดงรายการข้อมลูผู้ เชา่อาคาร 
 
ล ำดับ ช่ือข้อมูล หน่วยงำนรับผิดชอบ

ข้อมูล 
หน่วยงำนที่

ต้องกำรใช้ข้อมูล 
1 ช่ือผู้ เชา่อาคาร กองอสงัหาริมทรัพย์ กองชา่ง 

2 เลขทะเบียนทรัพย์สิน กองอสงัหาริมทรัพย์ กองชา่ง 

3 แขวง กองอสงัหาริมทรัพย์ กองชา่ง 

4 เขต กองอสงัหาริมทรัพย์ กองชา่ง 

5 โฉนด กองอสงัหาริมทรัพย์ กองชา่ง 

6 แผนท่ี กองรังวดั กองชา่ง 

7 ท่ีอยู่ตดิตอ่ผู้ เช่า กองอสงัหาริมทรัพย์ กองชา่ง 

 
1. ช่ือผู้ เชา่อาคาร: แสดงช่ือผู้ เชา่อาคารของส านกังานฯ 
2. เลขทะเบียนทรัพย์สิน: แสดงเลขท่ีบ้าน หรือเลขอ้างอิงอาคาร 
3. แขวง: แสดงแขวงท่ีตัง้ของอาคารท่ีเชา่อยู ่
4. เขต: แสดงเขตท่ีตัง้ของอาคารท่ีเชา่อยู ่
5. โฉนด: แสดงโฉนดท่ีดนิของอาคารท่ีเชา่อยู่ 
6. แผนท่ี: ละตจิดู ลองจิจดู แสดงแผนท่ีตัง้ของอาคาร   
7. ท่ีอยูต่ดิตอ่ผู้ เชา่: แสดงท่ีอยูห่รือเบอร์โทรท่ีสามารถติดตอ่ผู้ เชา่ได้ 

  4.2.2 ข้อมูลสัญญำเช่ำ 
 ข้อมลูสญัญาเช่า เป็นข้อมลูแสดงรายละเอียดของสญัญาเช่าอาคารท่ีท า
กบัผู้ เชา่ของส านกังานฯ โดยมีรายละเอียดข้อมลูดงัรายการตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 2 แสดงรายการข้อมลูสญัญาเชา่ 
 

ล ำดับ ช่ือข้อมูล หน่วยงำน
รับผิดชอบข้อมูล 

หน่วยงำนที่ต้องกำร
ใช้ข้อมูล 

1 อายสุญัญา กองอสงัหาริมทรัพย์ กองชา่ง 
2 นบัจากวนัท่ี กองอสงัหาริมทรัพย์ กองชา่ง 
3 วนัครบสญัญา กองอสงัหาริมทรัพย์ กองชา่ง 
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1. อายุสัญญา: แสดงอายุของสัญญาเช่า ปัจจุบันสัญญาเช่าอาคาร

สว่นมากจะมีอายสุญัญา 3 ปี 
2. นบัจากวนัท่ี: แสดงวนัท่ีเร่ิมท าสญัญาเชา่อาคาร 
3. วนัครบสญัญา: แสดงวนัท่ีครบสญัญาเชา่ 

  4.2.3 ข้อมูลรำยงำนสิ่งปลูกสร้ำง 
 ข้อมูลรายงานสิ่งปลูกสร้างอาคาร เป็นข้อมลูแสดงรายละเอียดข้อมูลของ

อาคารท่ีกองชา่งหลงัเข้าส ารวจอาคาร โดยมีรายละเอียดข้อมลูดงัรายการตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 3 แสดงรายการข้อมลูรายงานสิ่งปลกูสร้าง 
 
ล ำดับ ช่ือข้อมูล หน่วยงำน

รับผิดชอบข้อมูล 
หน่วยงำนที่ต้องกำร

ใช้ข้อมูล 
1 ลกัษณะอาคาร กองชา่ง กองอสงัหาริมทรัพย์ 

2 จ านวนชัน้ กองชา่ง กองอสงัหาริมทรัพย์ 

3 การใช้ประโยชน์ กองชา่ง กองอสงัหาริมทรัพย์ 

4 พืน้ท่ีใช้สอย กองชา่ง กองอสงัหาริมทรัพย์ 

5 พืน้ท่ีตอ่เตมิ กองชา่ง กองอสงัหาริมทรัพย์ 

6 แปลนอาคาร กองชา่ง กองอสงัหาริมทรัพย์ 

7 วนัท่ีส ารวจ กองชา่ง กองอสงัหาริมทรัพย์ 

8 นายชา่งผู้ตรวจ กองชา่ง กองอสงัหาริมทรัพย์ 

9 รูปภาพ กองชา่ง กองอสงัหาริมทรัพย์ 

 
1. ลักษณะอาคาร: แสดงประเภทอาคารของส านักงานทรัพย์สินฯ

ดงัตอ่ไปนี ้
1.1 ตกึแถว 
1.2 บ้านแถว 

2. จ านวนชัน้: แสดงจ านวนชัน้ของอาคาร 
3. การใช้ประโยชน์: แสดงลกัษณะการใช้สอยอาคารดงัตอ่ไปนี ้

3.1 พกัอาศยั 
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3.2 พาณิชย์ 
3.3 พาณิชย์พกัอาศยั 
3.4 เชา่ชว่ง (ให้ผู้ อ่ืนเชา่ท ากิจการอ่ืนๆ โดยได้รายได้อีกตอ่หนึง่) 

4. พืน้ท่ีใช้สอย: แสดงขนาดพืน้ท่ีใช้สอยรวมของอาคาร 
5. พืน้ท่ีตอ่เตมิ: แสดงขนาดพืน้ท่ี ท่ีเพิ่มขึน้จากการตอ่เตมิอาคาร 
6. แปลนอาคาร: แสดงแบบแปลน และรูปตดัของอาคาร โดยมีรูปแบบของ 

File ดงัตอ่ไปนี ้
6.1 PLA (ArchiCAD) 
6.2 PDF 

7. วนัท่ีส ารวจ: แสดงวนัท่ีนายชา่งเข้าส ารวจอาคาร 
8. นายตรวจ: แสดงช่ือนายชา่งผู้ เข้าตรวจอาคาร 
9. รูปภาพ: แสดงรูปอาคาร ภายนอกและภายใน 

4.3 แนวคิดในกำรค้นหำข้อมูล  
  ในภาพรวมของระบบจดัเก็บและสืบค้นข้อมลูอาคารของส านกังานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์นัน้จะประกอบด้วยส่วนหลกั ๆ คือ ส่วนสืบค้น (Search) ข้อมูลและส่วนจดัเก็บ
ข้อมลูอาคาร โดยในโปรแกรมจะมีฟังก์ชนัหลกัๆในการท างานดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ค้นหาข้อมลูอาคารท่ีต้องการ 
2. ค้นหาแบบแปลนอาคารและแผนท่ีเพ่ือน าทางเข้าสูอ่าคาร 
3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมลูและแบบแปลนอาคาร 
4. แสดงหรือพิมพ์รายงานข้อมลูอาคาร    

  4.3.1 กำรค้นหำข้อมูลอำคำรท่ีต้องกำร  
   ขัน้ตอนการค้นหานัน้สามารถเลือกหวัข้อท่ีต้องการค้นหา โดยจะเร่ิมค้นหา
จากข้อมลูผู้ เชา่ ซึง่ประกอบด้วย ช่ือ เลขทะเบียนทรัพย์สิน (เลขท่ีบ้าน) โฉนด แขวง เขต เป็นต้น ซึ่ง
ในส่วนของช่ือและเลขทะเบียนทรัพย์สินนัน้ จะให้กรอกค าค้น (Keyword) ท่ีต้องการค้นหา ส่วน 
แขวง เขต สามารถใช้เมน ูเพ่ือเลือก แขวง หรือเขต ท่ีต้องการค้นหาได้ เม่ือท าการค้นพบอาคารท่ี
ต้องการแล้ว โปรแกรมจะท าการแสดงรายละเอียดข้อมลูอาคารโดยย่อ ซึ่งจะแสดง ช่ือผู้ เช่า และท่ี
อยู่ เม่ือผู้ ใช้เลือกระบเุจาะจงผู้ เช่าหรืออาคารแล้ว โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูล
อาคารตามหวัข้อข้อมลูอาคารของส านกังานทรัพย์สิน ตอ่ไป   
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ภาพท่ี 15 แผนภมูิขัน้ตอนการท างานของระบบสืบค้น 
 
ตารางท่ี 4 แสดงรายการหวัข้อสืบค้น 
 
ล ำดับ ช่ือข้อมูล หัวข้อย่อย ควำมหมำย 

1 ช่ือผู้ เชา่อาคาร   
2 เลขทะเบียนทรัพย์สิน   
3 เลขท่ีบ้าน   
4 แขวง ช่ือแขวง  
5 เขต ช่ือเขต  
6 โฉนด  เลขท่ีโฉนดท่ีดนิ 

 
 
 

yes 

พบข้อมลู 

ค้นหา 

no 

เลือกหวัข้อท่ีต้องการค้น 

Login 

แสดงข้อมลูอาคาร 
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  4.3.2 กำรค้นหำแบบแปลนอำคำรและแผนท่ีเพ่ือน ำทำงเข้ำสู่อำคำร 
  เม่ือโปรแกรมแสดงหน้ารายละเอียดของข้อมูลอาคาร นายช่างสามารถ
ค้นหาว่าอาคารดงักล่าว มีแบบแปลนอาคารเดิมจดัเก็บอยู่ในระบบหรือไม่ ถ้ามีนายช่างสามารถ
พิมพ์แบบแปลนจากไฟล์ PDFหรือดาวโหลดไฟล์แปลนอาคารเพ่ือน าไปเปิดกับโปรแกรม 
ArchiCAD และพิมพ์แบบแปลนอาคารออกมาเป็นแบบร่างได้ ซึง่ในส่วนของแบบแปลนอาคารเดิม
นัน้จะใช้วิธีเก็บไฟล์โดยตัง้ช่ือพร้อมวันเวลาก ากับและจะไม่ลบไฟล์แบบเดิมออกกรณีท่ีมีการ
ปรับปรุงแบบใหม่ เพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถย้อนกลบัไปดูแบบเก่าได้ อีกทัง้โปรแกรมจะมีแผนท่ีแสดง
ท่ีตัง้ของอาคารท่ีต้องการ และมีฟังก์ชนัในการขอเส้นทางจากแผนท่ีเพ่ือน าทางจากส านกังานฯ สู่
อาคารจดุหมายได้  
  กำรตัง้ค่ำจุดพกัิด อำคำร เพื่อกำรน ำทำง 
  ส าหรับฟังก์ชนัการน าทางนัน้ จะใช้การเก็บคา่พิกดั ละติจดูและลองจิจูด 
ของตวัอาคาร  โดยวิธีหาพิกดัจะสามารถท าได้ 2 วิธีคือ  

1. การหาพิกดัจาก Google Map หรือ Google Earth  
2. หาพิกดัจากการรูปถ่าย 

  วิธีแรก จะใช้วิธีหาพิกดัจาก Google Map โดยการเล่ือนหาจากในแผนท่ี
เพ่ือหาคา่พิกดัอาคารท่ีต้องการ กบัอีกวิธีนัน้ เน่ืองจากในปัจจบุนั กล้องถ่ายรูปหรือกล้องมือถือท่ีมี
ฟังก์ชัน GPS หรือเรียกว่า Geotagging1 ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ในกล้องส่วนมากท่ีใช้งานทั่วไป 
โดยเฉพาะกล้องมือถือนัน้ จะมีมาแทบทุกรุ่น โดยเวลาถ่ายรูปนัน้ตวักล้องจะท าการบนัทึกพิกัด 
ละตจิดู และ ลองจิจดู ลงในไฟล์ภาพ โดยจะมีโปรแกรมท่ีสามารถ น าคา่พิกัดออกมาจากรูปถ่ายท่ี
มีคา่พิกดัฝังอยูไ่ด้ เม่ือได้คา่ พิกดัแล้ว จงึน าคา่ท่ีได้ไปใสล่งในฐานข้อมลูพิกดัอาคารตอ่ไป 
 
 
 
 
 

                                         

1ท่ีมา: คุยให้ฟัง…เร่ืองของ Geotagging รูปภำพและ Photo Map บน Android 

Device. เข้าถึงเม่ือ 12 ธนัวาคม, เข้าถึงได้จาก 
http://arthitonline.me/2012/11/11/geotagging-photo-map-android-2/ 
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ภาพท่ี 16 แผนภมูิขัน้ตอนการท างานของระบบแสดงแผนท่ีและน าทางสูอ่าคาร 
 
 
 
 
 
 

Login ด้วยนายชา่ง 

ค้นหา 

แสดงรายละเอียด 

แสดงแผนท่ี 

ค้นหาแปลนอาคาร 

ขอเส้นทางสู่อาคาร 

เร่ิมต้น 

จบการท างาน 

แสดงผล 
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 กำรใช้โปรแกรม Google MAP หำต ำแหน่งพกัิดภูมิศำสตร์2 
 

 
 
ภาพท่ี 17 ภาพแสดงโปรแกรม Google MAP 
 
 โปรแกรม Google MAP เป็นโปรแกรมจ าลองพืน้โลก สามารถใช้หา
ต าแหนง่ละตจิดู (latitude), ลองจิจดู (longitude) ได้ด้วย 

1. ไปยงัต าแหน่งท่ีเราต้องการ ท าได้หลายวิธีเช่น พิมพ์ช่ือสถานท่ีในช่อง 
Search > Fly To ตรงแถบเมนซู้ายบน สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้  

2. พิมพ์เสร็จแล้วกด Enter หรือคลิกปุ่ มรูปแวน่ขยายทางขวามือ  
3. จะมีรายช่ือสถานท่ีขึน้มาให้เลือกด้านลา่ง 
4. คลิกเลือกสถานท่ีต้องการ ถ้าไม่มีให้พิมพ์ช่ือใหม่ โดยอาจพิมพ์

สถานท่ีใกล้เคียง หรือลองพิมพ์เป็นภาษาองักฤษ 
5. การเคล่ือนท่ีอาจคลิกลากไป หรือใช้ปุ่ มลกูศร (ซ้าย-ขวา-บน-ลา่ง)  
6. การย่อขยายอาจใช้ล้อหมนุท่ีเมาส์ หรือคลิกปุ่ ม PgUp และ PgDn 

                                         

2ท่ีมา: การใช้โปรแกรม Google MAP หาต าแหนง่พิกดัภมูิศาสตร์, เข้าถึงเม่ือ 12 
ธนัวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.scitu.net/4save/train/ArcGIS.com_HowTo.pdf 
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7. เม่ือถึงสถานท่ีท่ีต้องการแล้ว ให้ลกูศรเมาส์ (mouse pointer) อยู่ท่ี

ต าแหน่งนัน้ จากนัน้ให้คลิกขวา และเลือกเมนท่ีูช่ือว่า What's here? ถ้าเป็นภาษาไทยจะช่ือว่า น่ี
อะไร? จะพบตวัเลขท่ีแสดงค่า ละติจดู ลองจิจูด เป็น decimal degree เช่นหมายเลขพิกัด 
18.479609, 100.063477 เราจะน าหมายเลขพิกดันีไ้ปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

 
 หมายถึง 
 ละตจิดู 18°41'53.71"N อา่นวา่ 18 องศา 41 ลิปดา 53.71 พิลิปดาเหนือ 
 ลองจิจดู 98°57'35.75"E อ่านว่า 98 องศา 57 ลิปดา 35.75 พิลิปดา

ตะวนัออก 
 อยูส่งูจากระดบัน า้ทะเล 300 เมตร  

  4.3.3 กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและแบบแปลนอำคำร 
  หลังจากท่ีนายช่าง ร่างแบบอาคารใหม่ด้วยโปรแกรม ArchiCAD 
เรียบร้อยแล้ว และได้ขนาดพืน้ท่ีอาคารใหม่แล้วทางนายช่างจะท าการ Export File ไปเป็น Excel 
เพ่ือจะน าไปเปิดในโปรแกรม ซึ่งตวัโปรแกรมจะสามารถดึงข้อมูลขนาดพืน้ท่ีใหม่เข้าไปปรับปรุง
ฐานข้อมลูเดิมให้เป็นปัจจบุนัได้อย่างอตัโนมตัิ  รวมถึงแปลนอาคารท่ีเม่ือนายช่างท าการร่างแบบ
เสร็จก็จะสามารถ เช่ือมโยงท่ีตัง้ไฟล์ PLA เข้าสู่ตวัโปรแกรมเพ่ือเก็บเข้าสู่ฐานข้อมลูได้ ในท่ีนีท้าง
นายช่างสามารถแก้ไขข้อมูลอาคาร เช่น จ านวนชัน้ ขนาดพืน้ท่ี ฯลฯ ได้ในขัน้ตอนนี ้โดย
ความสามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลนัน้จะสามารถใช้ได้เฉพาะLogin ด้วยต าแหน่งนายช่าง
เทา่นัน้ ส าหรับพนกังานจดัประโยชน์นัน้จะไมส่ามารถใช้ฟังก์ชนันีไ้ด้  
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ภาพท่ี 18 แผนภมูิขัน้ตอนการท างานของระบบแก้ไขข้อมลูและแบบแปลนอาคาร 
 
  4.3.4 กำรแสดงหรือพมิพ์รำยงำนข้อมูลอำคำร 
  เม่ือผู้ ใช้ท าการค้นหาอาคารพบแล้ว ในโปรแกรมจะแสดงรายละเอียด
ข้อมูลอาคารออกมา ซึ่งสามารถอ่านหรือสั่งให้โปรแกรมพิมพ์เป็นใบรายงานสรุปข้อมูลอาคาร
ออกมาได้ ซึง่จะมีรายละเอียดตา่ง ๆ อาคารพร้อมรูปดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 

Login ด้วยนายชา่ง 

ค้นหา 

แสดงรายละเอียด 

น าเข้าข้อมลูพืน้ท่ีจาก ไฟล์ท่ี Export จาก 
ArchiCAD 

บนัทกึลงในฐานข้อมลู 
แปลนอาคาร 

พืน้ท่ีอาคาร 

แก้ไขข้อมลูอาคาร 

เร่ิมต้น 

จบการท างาน 
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ภาพท่ี 19 แบบฟอร์มรายงานสรุปข้อมลูอาคาร 
 
 

   ส
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ภาพท่ี 20 แผนภมูิขัน้ตอนการท างานของระบบการพิมพ์รายงานสรุปข้อมลูอาคาร 
 
5. แนวคิดในกำรจัดเก็บข้อมูลอำคำร  

5.1 แนวคิดในกำรจัดเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ 
รายละเอียดการจดัเก็บไฟล์ ในโฟลเดอร์ ท่ีจดัส่ง ให้ท าการแยกไฟล์งานตาม

โฟลเดอร์ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  โฟลเดอร์ส าหรับจดัเก็บ Source Code ของระบบ  
1.1 CPBWEB  

2. ช่ือฐานข้อมลู 
2.1 CPBDB 

3. โฟลเดอร์ส าหรับจดัเก็บไฟล์เอกสารของระบบ 
3.1 Files 

 
 

Login ด้วยนายชา่ง 

ค้นหา 

แสดงรายละเอียด 

พิมพ์รายงานข้อมลูอาคาร Download ไฟล์แปลนอาคาร 

เร่ิมต้น 

จบการท างาน 
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5.1.1 กำรตัง้ช่ือโฟลเดอร์เก็บไฟล์เอกสำร 

Main Folder {2015-xx-xx_xxxxxx_x} =folder หลกัระบ ุปี เดือน วนั_
รหสัแขวง_เลขทะเบียนทรัพย์สิน 

1. Sub Folder [BIM] 
*.PLA (เก็บไฟล์แบบแปลนอาคาร .PLA) 

2. Sub Folder [IMAGES] (เก็บไฟล์รูปภาพ) 
2.1 Sub Folder [INDOOR] 

*.JPG (เก็บไฟล์รูปภาพอาคารภายใน .JPG) 
2.2 Sub Folder [OUTDOOR] 

*.JPG (เก็บไฟล์รูปภาพอาคารภายนอก .JPG)  
3. Sub Folder [PDF] 

*.PDF (เก็บไฟล์แบบแปลนอาคาร .PDF) 
ตัวอย่ำง 

 

 
 
 
 
 

ควำมหมำยของรหัสแขวงแต่ละหลัก  
 
 

100101  
  
 
 
  

2 หลกั 

รหสั
จงัหวดั 

 

4 หลกั รหสัเขต 

 

 

6 หลกั รหสัแขวง 
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ตัวอย่ำงจำกตำรำงฐำนข้อมูล 

 
ตารางท่ี 5 ตารางจงัหวดั TBL_PROVINCE 
 

 
 
ตารางท่ี 6 ตารางเขต TBL_DISTRICT 
 

 
 
ตารางท่ี 7 ตารางแขวง TBL_SUBSISTRICT 
 

 
 

5.1.2 กำรตัง้ช่ือไฟล์ของระบบ 
 การตัง้ช่ือ {2015-xx-xx_x} = ปี เดือน วนั_เลขทะเบียนทรัพย์สิน 
 ตวัอยา่ง 
 ไฟล์ภาพ = 2015-03-21_xx.jpg 
 ไฟล์แบบแปลน (BIM) = 2015-03-21_xx.pla 
 ไฟล์แบบแปลน (PDF) = 2015-03-21_xx.pdf 
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5.2 แนวคิดในกำรจัดเก็บไฟล์ในฐำนข้อมูล 

  ในการจดัเก็บข้อมลูจะแยกตามประเภทตารางโครงสร้างของข้อมลูได้ดงัตอ่ไปนี  ้
 
ตารางท่ี 8 ตารางข้อมลูผู้ เชา่ทรัพย์สิน TBL_ASSET_RENTER 
 

คีย์ ช่ือฟิลด์ TYPE SIZE ค ำอธิบำย 
PK ASSET_GEN_NO varchar 15 เลขทะเบียนทรัพย์สิน 
FK BLD_GEN_NO Integer 6 รหสัเลขอาคาร 

 RENTER_NAME varchar 100 ช่ือผู้ เชา่ 
 HOME_NO varchar 30 บ้านเลขท่ี 
 DEED_NO varchar 50 เลขท่ีโฉนด 
 MAP varchar 100 ท่ีตัง้ทรัพย์สิน (ละตจิดู

,ลองจิจดู) 
FK SUBDISTRICT_ID Integer 6 รหสัต าบล/แขวง 
FK RENTER _CODE Integer 6 รหสัท่ีอยูผู่้ เช่า 

 
ตารางท่ี 9 ตารางข้อมลูท่ีอยู่ผู้ เชา่ TBL_ADDRESS_RENTER 
 
คีย์ ช่ือฟิลด์ TYPE SIZE ค ำอธิบำย 
PK RENTER _CODE Integer 6 รหสัท่ีอยูผู่้ เช่า 

 ADDRESS varchar 200 ท่ีอยูผู่้ เชา่ (บ้านเลขท่ี ซ.
หมูบ้่าน) 

FK SUBDISTRICT_ID Integer 6 รหสัต าบล/แขวง 
 ZIP_CODE Integer 6 รหสัไบรษณีย์ 
 TEL varchar 100 เบอร์โทรผู้ เชา่ 
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ตารางท่ี 10 ตารางข้อมลูต าบล/แขวง TBL_SUBDISTRICT 
 
คีย์ ช่ือฟิลด์ TYPE SIZE ค ำอธิบำย 
PK SUBDISTRICT_ID Integer 6 รหสัต าบล/แขวง 

 SUBDISTRICT _NAME varchar 50 ช่ือต าบล/แขวง 
FK DISTRICT_ID Integer 4 รหสัอ าเภอ 

 
ตารางท่ี 11 ตารางข้อมลูอ าเภอ TBL_DISTRICT 
 
คีย์ ช่ือฟิลด์ TYPE SIZE ค ำอธิบำย 
PK DISTRICT_ID Integer 4 รหสัอ าเภอ/เขต 
FK PROVINCE_ID Integer 2 รหสัจงัหวดั 

 DISTRICT _NAME varchar 50 ช่ืออ าเภอ/เขต 
 
ตารางท่ี 12 ตารางข้อมลูจงัหวดั TBL_PROVINCE 
 
คีย์ ช่ือฟิลด์ TYPE SIZE ค ำอธิบำย 
PK PROVINCE_ID Integer 2 รหสัจงัหวดั 

 PROVINCE_NAME varchar 50 ช่ือจงัหวดั 
 
ตารางท่ี 13 ตารางข้อมลูสญัญาผู้ เชา่ TBL_CONTRACT 
 
คีย์ ช่ือฟิลด์ TYPE SIZE ค ำอธิบำย 
PK CONTRACT_NO Integer 8 รหสัสญัญาผู้ เชา่ 
FK ASSET_GEN_NO varchar 15 เลขทะเบียนทรัพย์สิน 

 CONTRACT_PERIOD Integer 3 อายสุญัญา 
 CONTRACT_START datetime  นบัจากวนัท่ี 
 CONTRACT_END datetime  วนัครบสญัญา 
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ตารางท่ี 14 ตารางข้อมลูสิ่งปลกูสร้าง TBL_BUILDING 
 
คีย์ ช่ือฟิลด์ TYPE SIZE ค ำอธิบำย 
PK BLD_GEN_NO Integer 6 รหสัเลขอาคาร 
FK BLD_STYLE_ID Integer 4 รหสัลกัษณะอาคาร 

 BLD_FLOOR Integer 2 จ านวนชัน้ 
FK BLD_USAGE_ID Integer 4 รหสัการใช้ประโยชน์ 

 AREA_USE Decimal (6,2) พืน้ท่ีใช้สอยรวม 
 AREA_SUB Decimal (6,2) พืน้ท่ีตอ่เตมิรวม 
 SURVEY_DATE datetime 30 วนัท่ีส ารวจ 
 USER_ID Integer 4 รหสัผู้ใช้ (นายชา่งผู้

ควบคมุงาน) 
 FILE_PDF varchar 200 ช่ือไฟล์แบบแปลน

อาคาร (.PDF) 
 FILE_PLA varchar 200 ช่ือไฟล์แบบแปลน

อาคาร (.PLA) 
 PIC_OUTDOOR varchar 200 ช่ือไฟล์รูปสภาพอาคาร

ปัจจบุนัภายนอก 
 PIC_INDOOR varchar 200 ช่ือไฟล์รูปสภาพอาคาร

ปัจจบุนัภายใน 
 
ตารางท่ี 15 ตารางข้อมลูการใช้ประโยชน์อาคาร TBL_BLD_USAGE 
 

คีย์ ช่ือฟิลด์ TYPE SIZE ค ำอธิบำย 
PK BLD_USAGE_ID Integer 4 รหสัการใช้ประโยชน์ 

 BLD_ USAGE varchar 150 การใช้ประโยชน์อาคาร 
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ตารางท่ี 16 ตารางข้อมลูลกัษะอาคาร  TBL_BLD_STYLE 
 
คีย์ ช่ือฟิลด์ TYPE SIZE ค ำอธิบำย 
PK BLD_STYLE_ID Integer 4 รหสัลกัษณะอาคาร 

 BLD_STYLE varchar 150 ลกัษณะอาคาร 
 
ตารางท่ี 17 ตารางข้อมลูพืน้ท่ีใช้สอยอาคาร (แยกย่อยแตล่ะชัน้) TBL_BUILDING_AREA 
 
คีย์ ช่ือฟิลด์ TYPE SIZE ค ำอธิบำย 
PK BLD_AREA_NO Integer 8 รหสัพืน้ท่ีใช้สอย 
FK BLD_GEN_NO Integer 6 รหสัเลขอาคาร 

 BLD_TYPE varchar 30 ประเภทอาคาร(อาคาร
เดมิ,สว่นตอ่เตมิ) 

 FLOOR varchar 30 ชัน้(1,2,3,4,ดาดฟ้า
,ลอย) 

 AREA Decimal (6,2) พืน้ท่ี 
 
ตารางท่ี 18 ตารางข้อมลูผู้ใช้งานระบบ  TBL_ACCOUNT 
 
คีย์ ช่ือฟิลด์ TYPE SIZE ค ำอธิบำย 
PK USERNAME varchar 50 ช่ือผู้ใช้ 

 PASSWORD varchar 100 รหสัผา่น 
 LEVEL Integer 2 สิทธ์ิการเข้าใช้ 

FK USER_ID Integer 4 รหสัสมาชิก 
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ตารางท่ี 19 ตารางข้อมลูสมาชิกTBL_MEMBER 
 

คีย์ ช่ือฟิลด์ TYPE SIZE ค ำอธิบำย 
PK USER_ID Integer 4 รหสัสมาชิก 

 PREFIX varchar 15 ค าน าหน้า 
 FIRSTNAME varchar 50 ช่ือ 
 LASTNAME varchar 100 นามสกลุ 
 POSITION varchar 150 ต าแหนง่ในหนว่ยงาน 
 INSTITUTION varchar 150 หนว่ยงานท่ีสงักดั 

 
5.3  ผังควำมสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) 

   ผังความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram)3 เป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล โดยจ าลอง ข้อมูลซึ่งจะประกอบไปด้วย Entity (รายการข้อมูลแต่ละรายการ แทน 1 
Entity) และความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลู (Relationship) ท่ีเกิดขึน้ในระบบ 
   Entity หมายถึง ตารางเก็บข้อมูล โดยในแต่ละ Entity จะมีรายการย่อยเรียกว่า 
Attribute เช่น Entity ช่ือ “TBL_BUILDING” จะประกอบด้วย Attribute “BLD_GEN_NO” “BLD_FORM” 
“BLD_CLASS” เป็นต้น 
 
 
  

                                         

3ท่ีมา: ควำมสัมพันธ์ (Relationship), เข้าถึงเม่ือ 12 ธนัวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://y35.wikidot.com/database-content 
http://www2.tsu.ac.th/cst/course/computer_it/database/relationship.html 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ใน E-R Diagram 
 

 ใช้แสดง Entity 

 Relationship Line เส้นเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
Entity 

 Relationship ใช้แสดงลกัษณะความสมัพนัธ์
ระหวา่ง Entity 

One (1) Symbol  
 Many (M) Symbol 
 Attribute ใช้แสดง Attribute ของ Entity 

  “Attribute 1” ใช้แสดงคีย์หลกั หรือ Primary Key 
ของ Entity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entity Name 
Attribute 1 
Attribute 2 
….. 
 

Entity Name 
Attribute 1 
Attribute 2 
….. 
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ภาพท่ี 21 แสดง E-R Diagram 
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บทที่ 4 
ผลการออกแบบและการใช้โปรแกรม 

 
ผลการออกแบบโปรแกรมประกอบไปด้วย 
1.  ระบบการท างานของโปรแกรม 
2.  หน้าจอสว่นตดิตอ่กบัผู้ใช้ (User Interface and screen design) ได้แก่ 

  2.1  หน้าจอลงช่ือเข้าใช้งาน คือ หน้าท่ีลงช่ือเข้าใช้งานโปรแกรม 
  2.2  หน้าจอหลกั คือ หน้าแสดงเมนบูาร์ และแสดงแผนท่ีอาคาร 
  2.3  หน้าจอสืบค้น คือ หน้าจอใสค่ าค้น เพ่ือท าการค้นหาข้อมลู 
  2.4  หน้าจอข้อมูลอาคาร คือ หน้าจอแสดงและแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลอาคาร 
รวมถึงหน้าแสดงการน าทางจากส านกังานฯสูอ่าคารท่ีต้องการ 
  2.5 หน้าจอข้อมูลพืน้ท่ีอาคาร คือ หน้าจอแสดงและแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลพืน้ท่ี
อาคาร  
  2.6 หน้าจอรูปภาพ คือ หน้าจอแสดงรูปภาพภายใน และภายนอกอาคาร 
  2.7 หน้าจอรายงานแปลนอาคาร คือหน้าจอแสดงรายงานข้อมลูอาคาร รวมถึง 
แปลนอาคารในรูปแบบของไฟล์ PDF และไฟล์ ArchiCAD  

3. ผลการทดสอบโปรแกรม 
 
1.  ระบบการท างานของโปรแกรม  

จะท าการแสดงขัน้ตอนการท างานเป็นระบบ โดยสามารถแบง่ตามลกัษณะการใช้
งานได้ 2 ประเภท ดงันี ้  

1. ใช้ค้นหาข้อมลูอาคาร เป็นการใช้งานโดยลกัษณะค้นหาข้อมลูท่ีต้องการเป็นหลกั  
2. ใช้จดัเก็บข้อมลูอาคาร เป็นการใช้งานเพ่ือการจดัเก็บข้อมูลอาคารท่ีมีการเปล่ียน 

แปลงหรือเพิ่มเตมิข้อมลูอาคารใหม ่
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.1 กระบวนการค้นหาข้อมลูอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 22 แสดง  Workflow Program กระบวนการค้นหาข้อมลูอาคาร 
 

ในขัน้ตอนการท างานค้นหาข้อมูลอาคารนัน้ เป็นกระบวนการท างานหลักของ
เจ้าหน้าท่ีกองอสังหาริมทรัพย์ ท่ีจะท าการค้นหาข้อมูลพืน้ท่ีอาคาร หรือลักษณะอาคารเพ่ือน า
ข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการจดัประโยชน์อาคาร หรือเป็นกระบวนการของนายช่างท่ีท าการค้นหาข้อมูล
อาคารเดิมเพ่ือท าการค้นหาข้อมูลแปลนอาคารเดิม พืน้ท่ีเดิม แผนท่ีท่ีตัง้อาคารเพ่ือน าไปใช้
ประกอบ ก่อนท าการลงส ารวจสภาพอาคารใหมอี่กครัง้ 
 
 
  

เข้าโปรแกรม 
Log in Viewer 

กรอกค าค้นท่ี
ต้องการ 

พิมพ์ข้อมลูท่ี
ต้องการ  

เร่ิมต้น 
 

สิน้สดุการ
ท างาน  

 

แสดงผล 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



60 

1.2  กระบวนการจดัเก็บข้อมลูอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 23 แสดง Workflow Program กระบวนการปรับปรุงจดัเก็บข้อมลูอาคาร 
  

ในกระบวนการปรับปรุงจัดเก็บข้อมูลอาคารนัน้ เป็นกระบวนการส าหรับนายช่าง
ผู้ส ารวจอาคาร โดยเม่ือลงท าการส ารวจสภาพอาคารใหมแ่ล้วจงึน าข้อมลูท่ีได้เข้ามาปรับปรุงแก้ไข 
เช่น ข้อมูลแปลนอาคารใหม่ พืน้ท่ีใช้สอยอาคารใหม่ รูปภาพใหม่ เป็นต้น เม่ือจัดเก็บแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีจดัประโยชน์ จึงจะน าข้อมลูท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้จดัประโยชน์ตอ่ไป หรือเม่ือครบก าหนด
สญัญาเชา่ก็จะน าข้อมลูนัน้มาใช้เป็นข้อมลูตัง้ต้นใหมอี่กครัง้ 
 
 
 
 
 
 

เข้าโปรแกรม 
Log in Admin 

ค้นหาอาคารท่ี
ต้องการ 

ปรับปรุงจดัเก็บ
ข้อมลูท่ีต้องการ  

เร่ิมต้น 
 

สิน้สดุการ
ท างาน  
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2. หน้าจอส่วนตดิต่อกับผู้ใช้ (User Interface and screen design) 
2.1 หน้าจอลงช่ือเข้าใช้งาน (Log in) 

 เม่ือเข้าถึงโปรแกรมจะพบหน้าตา่งให้ใสช่ื่อและรหสั ตามสิทธ์ิของบคุคลนัน้ ๆ  
 

 
 

ภาพท่ี 24 แสดงหน้าจอลงช่ือเข้าใช้โปรแกรม 
 

จากการศกึษาแนวทางการออกแบบระบบนัน้จะแบง่สิทธ์ิในการเข้าใช้โปรแกรมเป็น 
2 ระดบัคือ  

1. VIEWER ระดบัผู้ ใช้งาน สามารถใช้ฟังก์ชนัหลกัๆได้แก่ ค้นหา ดขู้อมูล น าทาง 
พิมพ์แบบ ซึง่ระดบันีผู้้ ใช้งานได้แก่ เจ้าหน้าท่ีจดัประโยชน์ นายชา่งทัว่ไป 

2. ADMIN  ระดบัผู้ รับผิดชอบงาน ซึ่งนอกจากจะสามารถใช้ฟังก์ชนัหลกั ๆ ได้ครบ 
แล้วยงัสามารถใช้ฟังก์ชนั แก้ไข เพิ่มเติม จดัเก็บข้อมูล แปลนอาคาร ปรับปรุงพืน้ท่ีอตัโนมตัิ  ซึ่ง
ระดบั ADMIN นีจ้ะเป็นนายชา่งผู้ รับผิดชอบงานเทา่นัน้ 

2.2 หน้าจอหลัก (Main Page) 
 หลงัจากเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับหน้าหลกัของโปรแกรม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 
สว่น หลกัๆคือ สว่นแสดงแผนท่ีอาคาร และส่วนแสดงข้อมลู ซึ่งจะแบง่ออกเป็นหน้าจอย่อยๆ แยก
ตามประเภทของข้อมลู  
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ภาพท่ี 25 แสดงหน้าจอหลกัของโปรแกรม 
 
ตารางท่ี 20 ตารางแสดงสว่นประกอบหน้าหลกัของโปรแกรม 
 
ล าดับ ช่ือส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
1 สว่นแสดงแผนท่ี แสดงแผนท่ีอาคารท่ีต้องการ ซึง่สามารถเลือก

แสดงผลได้เหมือนกบั Google Map 
2 สว่นแสดงข้อมลู แสดงข้อมลูอาคารท่ีเลือก โดยจะแสดงข้อมลูตาม

แถบเมนท่ีูเลือก 
3 แถบเมน ู แถบเมนยู่อยแยกตามชนิดข้อมลูอาคาร 
4 ปุ่ ม Log out ปุ่ มกดเพ่ือออกจากระบบ 

 
2.3 หน้าจอสืบค้น 

 หน้าสืบค้นข้อมูล เป็นหน้าแรกของโปรแกรม มีหน้าท่ีให้ผู้ ใช้กรอกค าค้นเพ่ือ
ค้นหาอาคารท่ีต้องการ โดยมีกระบวนการท างานดงันี ้
 
 

3 

2 

1 

4 
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ภาพท่ี 26 แสดง  Workflow Program กระบวนการสืบค้นอาคาร 
 

ในการกรอกค าเพ่ือค้นหาอาคารนัน้ สามารถระบุเฉพาะข้อมูลท่ีต้องการได้ โดย
โปรแกรมจะท าการค้นหาเฉพาะข้อมลูท่ีใส่ แต่ถ้าไม่ใส่ค าค้นใดๆเลย และกดปุ่ มค้นหา โปรแกรม
จะแสดงอาคารทัง้หมดท่ีมีอยู่ในระบบแทน เม่ือโปรแกรมแสดงรายช่ืออาคารท่ีค้นหาพบแล้ว 
สามารถกดปุ่ ม Select เพ่ือเลือกดขู้อมูลอาคารนัน้ๆ ซึ่งเม่ือเลือกอาคารแล้ว โปรแกรมจะแสดง
แผนท่ีตัง้อาคารโดยอตัโนมตั ิ
 

ระบบุ้านเลขท่ี 

ระบเุลขทะเบียน
ทรัพย์สิน 

แสดงอาคารท่ีค้น
เจอ 

เร่ิมต้น 
 

ระบแุขวง 

ระบเุขต 

ระบช่ืุอผู้ เชา่ 
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ภาพท่ี 27 แสดงหน้าจอสืบค้น 
 

1 

2 
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ตารางท่ี  21 แสดงสว่นประกอบหน้าจอสืบค้น 
 
ล าดับ ช่ือส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
1 สว่นระบเุง่ือนไข บริเวณท่ีใส่ค าค้น เพ่ือท าการค้นหาอาคารท่ี

ต้องการ โดยสามารถระบคุ าสืบค้นได้ดงัตอ่ไปนี ้
1. ช่ือผู้ เชา่ 
2. เลขท่ีบ้าน 
3. เลขทะเบียนทรัพย์สิน 
4. เขต 
5. แขวง 

2 สว่นแสดงรายช่ือข้อมลู แสดงอาคารท่ีสืบค้น โดยจะแสดงข้อมลูเบือ้งต้น 
เชน่ ช่ือผู้ เชา่ และท่ีอยู่อาคาร สามารถกด 
Select เพ่ือท าการดขู้อมลูอ่ืนๆ ของอาคารนัน้ๆ 
ได้ 

 
 

 
 
ภาพท่ี 28 แสดงหน้าจอแผนท่ีแสดงท่ีตัง้อาคาร 
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2.4 หน้าจอข้อมูลอาคาร 
 หน้าจอข้อมูลอาคาร เป็นหน้าจอท่ีแสดงรายละเอียดของข้อมูลอาคารท่ีเลือก
โดยจะแบง่กระบวนการท างานออกเป็น 2 แบบคือ 

1. กรณีท่ีดรูายละเอียดข้อมลูหรือเพ่ือเตรียมข้อมลูก่อนลงส ารวจอาคาร 
2. กรณีแก้ไข เพิ่มเตมิ ข้อมลูอาคาร 

ในส่วนหน้าจอแสดงข้อมูลอาคารนัน้ จะเป็นส่วนหลักในการแสดงข้อมูลอาคารท่ี
ต้องการ โดยจะแสดงข้อมลูในส่วนช่ือผู้ เช่า ท่ีอยู่ของตวัอาคาร ท่ีอยู่ของผู้ เช่า กรณีผู้ เช่าไม่ได้อยู่ท่ี
เดียวกบัอาคารท่ีเช่า รวมถึงฟังก์ชนัในการน าทางจากส านกังานทรัพย์สินฯสู่อาคารท่ีต้องการ ใน
ส่วนของการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลอาคารนัน้ ออกแบบให้ระบบสามารถแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้
เฉพาะผู้ รับผิดชอบอาคารนัน้ๆเท่านัน้ รวมถึงมีฟังก์ชนัในการระบุต าแหน่งอาคารในกรณีเพิ่มเติม
ข้อมูลท่ีตัง้อาคารใหม่ โดยท าการแพนหาท่ีตัง้อาคารในแผนท่ี ระบบจะท าการระบุพิกัด ละติจูด 
และ ลองจิจูด ลงในระบบอย่างอัตโนมัติ ท าให้ลดความผิดพลาดในการระบุพิกัดอาคารได้เป็น
อยา่งดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 29 แสดง  Workflow Program กระบวนการดขู้อมลูอาคารและน าทางสูอ่าคารท่ีต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงข้อมลูอาคาร 

เลือกฟังก์ชนัน าทาง 

เร่ิมต้น 
 

เลือกอาคารท่ีต้องการ 

   ส
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ภาพท่ี 30 แสดง  Workflow Program กระบวนการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อมลูอาคาร 

ระบพุิกดัอาคารใหม่ 

เพิ่ม/แก้ไข ช่ือผู้ เชา่ 

เร่ิมต้น 
 

เลือกเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู
อาคาร 

เพิ่ม/แก้ไข ท่ีอยู่อาคาร 

เลขท่ีบ้าน 
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 

เขต 
แขวง 

เพิ่ม/แก้ไข ท่ีอยูผู่้ เช่า 

บนัทกึจดัเก็บข้อมลู 

เลขท่ีบ้าน 
เขต 
แขวง 

เบอร์โทรศพัท์ 

เพิ่ม/แก้ไข ประเภทอาคาร 

ลกัษณะอาคาร 
การใช้ประโยชน์ 
จ านวนชัน้ 
วนัท่ีส ารวจ 

นายชา่งผู้คมุงาน 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ภาพท่ี 31 แสดงหน้าจอข้อมลูอาคาร 
 
ตารางท่ี 22 ตารางแสดงสว่นประกอบหน้าจอข้อมลูอาคาร 
ล าดับ ช่ือส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
1 สว่นแสดงข้อมลู บริเวณแสดงข้อมลู ช่ือ ท่ีตัง้ อาคาร 
2 ปุ่ มเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู (เฉพาะ ADMIN) ฟังก์ชนั เพิ่ม แก้ไขข้อมลูอาคาร  
3 ปุ่ มเพิ่ม/แก้ไขรูปแบบอาคาร (เฉพาะ 

ADMIN) 
ฟังก์ชนั เพิ่ม แก้ไขประเภทอาคาร อนัประกอบด้วย 

1. ลกัษณะอาคาร 
2. การใช้ประโยชน์ 
3. จ านวนชัน้ 
4. วนัท่ีส ารวจ 
5. นายชา่งผู้คมุงาน 

4 ปุ่ มเพิ่ม/แก้ไขท่ีอยูผู่้ เชา่ (เฉพาะ 
ADMIN) 

ฟังก์ชนั เพิ่ม แก้ไข ท่ีอยูผู่้ เชา่กรณีผู้ เชา่อยูค่น
ละท่ีกบัอาคารท่ีเชา่ 

5 ปุ่ มขอเส้นทาง ฟังก์ชนั การน าทางจากส านกังานทรัพย์สินสู่
ท่ีตัง้อาคารท่ีเลือก 

1 2 

3 

4 
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ภาพท่ี 32 แสดงหน้าจอเพิ่ม/แก้ไขรูปแบบอาคาร 
 

 
 

ภาพท่ี 33 แสดงหน้าจอเพิ่ม/แก้ไขท่ีอยูผู่้ เชา่ 

   ส
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ภาพท่ี 34 แสดงหน้าจอน าทาง 
 

2.5 หน้าจอข้อมูลพืน้ท่ีอาคาร 
 หน้าจอข้อมูลพืน้ท่ีอาคาร เป็นหน้าจอท่ีแสดงรายละเอียดข้อมูลพืน้ท่ีใช้สอย
อาคาร โดยจะแยกเป็นพืน้ท่ีตามชัน้ และแตล่ะชัน้จะแยกเป็นพืน้ท่ีอาคารเดิม และพืน้ท่ีตอ่เติม ซึ่ง
กรณีนีจ้ะเกิดขึน้เม่ือผู้ เช่าท าการตอ่เติมอาคารเพิ่มขึน้จากเดิม ท าให้เกิดพืน้ท่ีใช้สอยใหม่เพิ่มขึน้ 
จากการศึกษาพบว่าเดิมนัน้การแสดงพืน้ท่ีอาคารจะใช้วิธีวดัและค านวณด้วยมือจากแบบแปลน
อาคารท่ีพิมพ์ออกมา และน าคา่ท่ีได้มาใสล่งในรายงาน ท าให้เกิดปัญหาทัง้ล่าช้า ค านวณพืน้ท่ีผิด 
หรือเกิดข้อผิดพลาดตอนกรอกข้อมูล ดงันัน้ในโปรแกรมนีจ้ึงออกแบบให้พืน้ท่ีอาคารมาจากการ
ค านวณด้วยโปรแกรม (ค าสั่ง Zoning ในโปรแกรม ArchiCAD) และจึงดึงค่าท่ีได้เข้ามาปรับปรุง
ข้อมลูพืน้ท่ีอาคารในโปรแกรมอยา่งอตัโนมตั ิซึง่มีกระบวนการท างานดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 35 แสดง  Workflow Program กระบวนการปรับปรุงข้อมลูพืน้ท่ีอาคาร 
 

 

ภาพท่ี 36 แสดงหน้าจอข้อมลูพืน้ท่ีอาคาร 

แสดงข้อมลูพืน้ท่ีอาคาร 

บนัทกึข้อมลู 

เร่ิมต้น 
 

เลือกไฟล์ Excel พืน้ท่ี
อาคารใหม่ 

1 

2 

3 

4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 

ตารางท่ี 23 ตารางแสดงสว่นประกอบหน้าจอข้อมลูพืน้ท่ีอาคาร 
 
ล าดับ ช่ือส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
1 สว่นแสดงข้อมลูวนัท่ีและนายชา่ง บริเวณแสดงข้อมลู วนัท่ีลงส ารวจและช่ือนาย

ชา่งผู้ตรวจสภาพอาคาร 
2 ปุ่ มเลือกไฟล์และบนัทึกข้อมลู (เฉพาะ 

ADMIN) 
ฟังก์ชนั เลือกไฟล์ Excel และบนัทกึปรับปรุง
ข้อมลูพืน้ท่ีอาคารใหม ่ 

3 สว่นแสดงรายละเอียดไฟล์ Excel 
(เฉพาะ ADMIN) 

แสดงรายละเอียดพืน้ท่ีอาคารท่ีน าเข้าจาก
ไฟล์ Excel ก่อนท่ีจะบนัทกึข้อมลู 

4 สว่นแสดงพืน้ท่ีอาคาร แสดงพืน้ท่ีอาคารเดมิและสว่นตอ่เตมิ 
 

2.6 หน้าจอรูปภาพ 
 หน้าจอรูปภาพ เป็นหน้าจอท่ีใช้แสดงรูปภาพภายนอกและภายในของอาคาร 
โดยมีกระบวนการท างานดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 37 แสดง  Workflow Program กระบวนการปรับปรุงข้อมลูรูปภาพอาคาร 
 
 

บนัทกึข้อมลู 

เร่ิมต้น 
 

เลือกไฟล์ รูปภาพ
ภายนอกอาคาร 

บนัทกึข้อมลู 

เลือกไฟล์ รูปภาพภายใน
อาคาร 
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ภาพท่ี 38 แสดงหน้าจอรูปภาพอาคาร 
 
ตารางท่ี 24 ตารางแสดงสว่นประกอบหน้าจอรูปภาพอาคาร 
 
ล าดับ ช่ือส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
1 รูปภาพภายนอก แสดงรูปภาพสภาพอาคารภายนอก 
2 รูปภาพภายใน แสดงรูปภาพสภาพอาคารภายใน 
3 ปุ่ มเลือกไฟล์และบนัทึกข้อมลู 

(เฉพาะ ADMIN) 
ฟังก์ชนั เลือกไฟล์รูปภาพ และบนัทกึปรับปรุง
ข้อมลูรูปภาพอาคารใหม ่ 

 
 
 

1 2 

3 3 
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2.7 หน้าจอรายงานแปลนอาคาร 
  หน้าจอรายงานแปลนอาคาร เป็นหน้าจอท่ีรวมข้อมูลอาคารท่ีส าคญัทัง้หมด 
และแสดงออกมาเป็นรายงานข้อมลูอาคาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ีจดัประโยชน์หรือส าหรับนายช่างก่อน
ออกไปส ารวจสภาพอาคาร รวมถึงสามารถดแูละพิมพ์แปลนอาคารจากไฟล์ PDF และสามารถ
ดาวโหลดไฟล์ ArchiCAD เพ่ือน าไปแก้ไขโมเดลอาคารได้ เม่ือนายช่างออกไปส ารวจอาคารใหม่
แล้วจึงน าไฟล์ PDF และ ไฟล์ ArchiCAD ท่ีแก้ไขแล้วกลับมาจดัเก็บในระบบใหม่อีกครัง้ ซึ่งมี
กระบวนการท างานดงัตอ่ไปนี ้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 39 แสดง  Workflow Program กระบวนการใช้งานหน้าจอรายงานแปลนอาคาร 
 

เร่ิมต้น 
 

พิมพ์ใบรายงานข้อมลูอาคาร 

บนัทกึข้อมลู 

พิมพ์แปลนอาคาร 

ออกส ารวจอาคารใหม่ 

เลือกไฟล์ PDF แปลนอาคาร
ใหม ่

บนัทกึข้อมลู 

เลือกไฟล์ ArchiCAD แปลน
อาคารใหม่ 
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ภาพท่ี 40 แสดงหน้าจอรายงานแปลนอาคาร 
 
ตารางท่ี 25 ตารางแสดงสว่นประกอบหน้าจอรายงานแปลนอาคาร 
 
ล าดับ ช่ือส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
1 แสดงรายงาน แสดงรายงานสรุปข้อมลูอาคาร 
2 ปุ่ ม View PDF ดแูปลนอาคารจากไฟล์ PDF 
3 ปุ่ ม View ไฟล์ ArchiCAD ดาวโหลดไฟล์ ArchiCAD เพ่ือน าไปขึน้โมเดล

อาคารใหม ่ 
4 ปุ่ มเลือกไฟล์และบนัทึกข้อมลู (เฉพาะ 

ADMIN) 
ฟังก์ชนั เลือกไฟล์ PDF , ArchiCAD และ
บนัทกึปรับปรุงข้อมลูแปลนอาคารใหม่   

 

1 

2 

4 

3 
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ภาพท่ี 41 แสดงตวัอยา่งรายงานสรุปข้อมลูอาคาร 
 

 
 
ภาพท่ี 42 แสดงหน้าจอ PDF VIEWER 
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3. ผลการทดสอบโปรแกรม  
จากผลการทดสอบโปรแกรมโดยพนกังานส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

โดยกลุม่ผู้ใช้งาน 2 กลุม่ จ านวน 14 คน มีผลสรุปดงันี ้
3.1 จากผู้ใช้งานด้านสืบค้นข้อมลู โดยพนกังานจดัประโยชน์ กองอสงัหาริมทรัพย์ 

 ในส่วนของระบบโดยรวม มีความสะดวกในการสืบค้นข้อมลูเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเกิด
มาจากการเปล่ียนวิธีเก็บข้อมลูทัง้หมดมาเป็นระบบ E-Document สามารถค้นหาข้อมลูตา่ง ๆ ได้
เป็นอย่างดี และมีความเห็นว่าควรมีการเพิ่มรายละเอียดในการค้นหาให้ละเอียดขึน้ เช่น สืบค้น
จากลกัษณะของอาคาร หรือสืบค้นจากปีท่ีหมดสญัญาอาคาร เป็นต้น  
 สว่นของการแสดงพืน้ท่ีอาคาร มีความถกูต้องเพิ่มมากขึน้จากการเปล่ียนวิธีการการ
คดิพืน้ท่ีและกรอกข้อมลูด้วยมือมนษุย์ มาเป็นการใช้โปรแกรมชว่ยในการคิดพืน้ท่ีและน าเข้าข้อมลู  
 ในส่วนการพัฒนาในอนาคตมีความเห็นว่า ควรมีการเพิ่มระบบการแจ้งเตือน
เม่ืออาคารใกล้หมดสญัญาเพื่อเพิ่มความสะดวกและครอบคลมุในการท างานให้มากขึน้ 

3.2 จากผู้ใช้งานด้านสืบค้นและจดัเก็บข้อมลู โดยนายชา่ง กองชา่ง  
 ในส่วนของระบบโดยรวมมีความสะดวกและรวดเร็วเพิ่มขึน้ เป็นอันมาก 
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการสญูหายของข้อมลูหรือหาข้อมลูไม่พบ รวมถึงการน าเอาข้อมลูแปลน
อาคารทัง้ในส่วน PDF และไฟล์ ArchiCAD เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเลย ท าให้สามารถ
ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการได้ครบทุกประเภท รวมถึงการมีฟังก์ชนัการน าทางเข้าสู่ตวัอาคาร ช่วยลด
ปัญหาความลา่ช้าในการหาอาคารท่ีต้องการลงเป็นอนัมาก 
 ในสว่นการจดัเก็บข้อมลูอาคารและผู้ เชา่พบวา่มีรายละเอียดท่ีครบถ้วน แตค่วรมี
การเพิ่มข้อมลูวนัหมดสญัญา และระบบการแจ้งเตือนอาคารใกล้หมดสญัญาเพ่ือท่ีจะสามารถวาง
แผนการท างานล่วงหน้าได้ และควรมีการเพิ่มกราฟฟิกแยกประเภทอาคารให้สามารถมองเห็นได้
ในสว่นของแผนท่ีอาคาร  
 ในส่วนรูปภาพ มีความเห็นว่าการมีรูปภาพเพียงสองรูปนัน้อาจไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในอนาคต ดงันัน้จึงควรพฒันาให้ระบบสามารถรองรับรูปภาพอาคารได้เพิ่มเติม
รวมถึงมีการแยกประเภทรูปภาพให้ละเอียดขึน้ เช่น รูปประต ูหน้าตา่ง เป็นต้น และควรมีฟังก์ชนั
การยอ่ขยายรูปภาพเพิ่มเตมิ 
 ในส่วนรายงานสรุปข้อมูลอาคารนัน้ควรมีการเพิ่มท่ีอยู่ผู้ เช่าและเบอร์โทรศพัท์ 
เข้าไปในรายงานสรุปข้อมลูอาคารเพ่ือให้รายงานมีความสมบรูณ์เพิ่มมากขึน้  
 ซึ่งในส่วนข้อแนะน าตา่ง ๆ นัน้จะเป็นข้อมลูท่ีใช้ในการพฒันาโปรแกรมในเวอร์ชนั
ถดัไป 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
1. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาถึงปัญหาในการท างานด้านการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลอาคารของ
ส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ท าให้พบถึงปัญหาต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ทัง้ท่ีมาจาก
ระบบกระบวนการท างานเดิม หรือความหลากหลายของวิธีการท างานและข้อมลูท่ีต้องการใช้งาน 
ข้อจ ากดัเดิมของระบบและโปรแกรมท่ีใช้งานอยู่เดิม  ซึ่งขาดผู้ เข้าใจในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
ท าให้เกิดปัญหาในการท างานตามมาเป็นจ านวนมาก 

การศกึษาจึงเร่ิมจากการรวบรวมปัญหาท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด โดยท าการศกึษาจากตวั
ผู้ศึกษาเองและจากการท าการสอบถามและสมัภาษณ์พนกังานทัง้ในส่วนของกองช่างและกอง
อสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือจะได้รับรู้ถึงปัญหาท่ีแท้จริงในหลาย ๆ ด้าน เม่ือได้รับรู้ถึงปัญหาครบทกุด้าน
แล้วจงึได้น าปัญหาดงักลา่วมาวิเคราะห์หาทางแก้ไข    

จากการวิจยั พบว่า ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของระบบการท างานเดิม คือการจดัเก็บ
ข้อมลูแบบส่วนตวัไม่มีการจดัเก็บข้อมูลแบบเป็นส่วนกลาง ขาดมาตรฐานในการจดัเก็บ และเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบกระดาษเป็นส่วนมาก ดงันัน้แนวทางแก้ปัญหาจึงเร่ิมจากกการเปล่ียนระบบการ
จดัเก็บข้อมลูใหมท่ัง้หมดให้เป็นแบบสว่นกลาง และเปล่ียนรูปแบบจากกระดาษให้กลายเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิคส์เพ่ือให้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลายนัน้สามารถรวมกันอยู่เป็นระบบกลางระบบ
เดียวกนัได้ และจ าเป็นต้องสร้างโปรแกรมขึน้เพ่ือใช้จดัเก็บและสืบค้นข้อมลูอาคารดงักล่าว   

หลังจากนัน้จึงเร่ิมศึกษาถึงภาษาท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือเปรียบ 
เทียบข้อดีข้อเสียของหลาย ๆ ภาษา ซึ่งจากการศึกษาทางผู้ศกึษาได้เลือก ภาษา C# เป็นภาษา
หลกัในการพัฒนาโปรแกรมเน่ืองจากเป็นภาษาท่ีท่ีมีความน่าเช่ือถือ และเป็นภาษาท่ีมีผู้ ใช้เป็น
จ านวนมาก ง่ายแก่การศึกษาหาข้อมูล อีกทัง้ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนในการท างาน โดยจะใช้
โปรแกรม Visual Studio 2008 เป็นสภาพแวดล้อมของการเขียนโปรแกรม (IDE) รวมถึงเลือกใช้ 
SQLite เป็นตวัใช้เก็บข้อมลู เน่ืองจากเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลฟรีท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ง่ายแก่
การใช้งาน  
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ในการสร้างโปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลอาคาร เข้ามาเป็นตัวกลางในการ

สืบค้นและจดัเก็บข้อมูลนัน้ จะท าการรวบรวมข้อมลูและความต้องการของเจ้าหน้าท่ีผู้ ใช้งาน น า
ความหลากหลายของความต้องการและความหลากหลายของข้อมูลมารวมกัน  รวมถึงศึกษา
ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเคยเกิดขึน้ จากระบบกระบวนการท างานในรูปแบบเดิม จนได้เคร่ืองมือท่ีสามารถ
น าไปใช้จัดเก็บและสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยประกอบด้วยระบบท่ีท าหน้าท่ี
จัดเก็บและสืบค้นข้อมูลอาคารของส านักงานฯท่ีสามารถรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง  ๆ ในการ
ท างานให้สามารถจดัเก็บและสืบค้นได้ในท่ีเดียวกนั และระบบท่ีท าหน้าท่ีชว่ยให้การท างานมีความ
รวดเร็วและถูกต้องมากขึน้เช่น ระบบการปรับปรุงพืน้ท่ีอาคารอัตโนมัติ ระบบน าทางเข้าสู่พืน้ท่ี
อาคาร เป็นต้น และสามารถแก้ปัญหาท่ีเคยเกิดขึน้จากการท างานในรูปแบบเดมิ  

โดยในระหว่างการวิจยัในครัง้นี ้ทางส านกังานทรัพย์สินฯได้มีการศึกษาและพฒันา
ระบบจดัเก็บและสืบค้นขึน้ โดยได้น าเอาความรู้และแนวคดิท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นีม้าใช้เป็นฐาน
ในการพฒันา ซึง่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ส านกังานฯเป็นอนัมาก    
   
2. อุปสรรคและข้อจ ากัด 

ในการท างานวิจยัในครัง้นี ้มีข้อมลูท่ีใช้ในงานหลากหลายประเภทและแตล่ะประเภท
ก็มีจ านวนข้อมูลเป็นจ านวนมากท าให้การรวบรวมข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูลแต่ละประเภทเข้า
ด้วยกนัอาจท าได้ไมส่มบรูณ์นกั อีกทัง้ข้อจ ากดัของความหลากหลายของข้อมลูท่ีมีเป็นจ านวนมาก 
ท าให้จ าเป็นต้องเลือกข้อมลูเฉพาะบางสว่นเทา่นัน้มาใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้  
  
3. ข้อเสนอแนะ 

การพฒันาโปรแกรมเพิ่มเติมนัน้  ควรมีการเพิ่มเติมข้อมลูท่ีต้องการให้ครบถ้วน และ
มีการเพิ่มฟังก์ชนัการเตือนหมดสญัญาเช่าอาคาร เพิ่มการรองรับการจดัเก็บไฟล์รูปภาพเพิ่มเติม 
และมีการแบ่งประเภทของข้อมูลให้ละเอียดมากยิ่งขึน้ ทัง้ในส่วนข้อมูลผู้ เช่า และข้อมูลแปลน
อาคาร  

การแสดงแปลนอาคารท่ีเป็นไฟล์ PDF และไฟล์ ArchiCAD นัน้ควรพฒันาการระบบ
การจดัเก็บให้มีระบบการส ารองข้อมูล (File History) เพ่ือให้สามารถย้อนกลบัไปดขู้อมูลแปลน
อาคารในปีท่ีต้องการได้ 
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 1. แสดงชดุคําสงัในหน้า Log in 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page  
{ 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (!Page.IsPostBack) 
        { 
            Session["level"] = ""; 
            Session["username"] = "";//เคลยีร์ seesion user 
        } 
    } 
    protected void Login1_Authenticate(object sender, AuthenticateEventArgs e) 
    { 
        // connection string ติดต่อ database 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(@"Data 
Source=C:\CPBWEB\App_Data\CPBDB.db"); 
        conn.Open(); 
 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM TBL_ACCOUNT WHERE UserName = '" + 
this.Login1.UserName + "' AND [Password] = '" + this.Login1.Password + "' "; 
 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                string  level = reader["level"].ToString(); 
                Session["level"] = level;//session เกบ็ level 
                Session["username"] = this.Login1.UserName; //ประกาศ session เกบ็ 
session username 
                Response.Redirect("map.html"); 
                 
            } 
        } 
        else 
        { 
            
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
 
        
 
    } 
} 

 

2. แสดงชดุคําสงัในหน้า เพิม/แก้ไข ทีอยู่ผู้ เช่า 

 
public partial class Admin_frmMngAddress_Renter : System.Web.UI.Page 
{ 
    String connecttionstring = @"Data Source=C:\CPBWEB\App_Data\CPBDB.db"; 
    String Sql; 
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    String renter_code; 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (!Page.IsPostBack) 
        { 
            renter_code = (String)(Request.QueryString["renter_code"]); //รับค่ารหสั 
renter_code จากหนา้frmAsset_Renter.aspx.cs 
            GetDistrict(); 
            GetSubDistrict(); 
            DD_District.SelectedValue = "0"; 
            DD_SubDistrict.SelectedValue = "0"; 
            GetDetail(renter_code); 
            lockdata();//lock ขอ้มลู            
        } 
    } 
    protected void GetDetail(string renter_code) 
    { 
 
        String dis_id; 
        String sub_dis_id; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring);  // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM TBL_ADDRESS_RENTER "; 
        cmd.CommandText += "  WHERE  RENTER_CODE='" + renter_code + "'";         
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                txtADDRESS.Text = reader["ADDRESS"].ToString(); 
                sub_dis_id = reader["SUBDISTRICT_ID"].ToString(); 
                DD_SubDistrict.SelectedValue = sub_dis_id; 
                DD_District.SelectedValue = sub_dis_id.Substring(0, 4); //อาํเภอใช้
คาํสั ง substring ตดัเอา 4 หลกั (เริมจากหลกัท ี0 ถึง 4)                 
                txtZipCode.Text = reader["ZIP_CODE"].ToString(); 
                txtTel.Text = reader["TEL"].ToString(); 
            } 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
         
    } 
    //ปุ่ มเพิม  
    protected void BtnNew_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        lbltype.Text = "New"; 
        unlockdata();//unlockdata กอ่น 
        lblmsg.Text = ""; 
        txtADDRESS.Text = ""; 
        txtZipCode.Text = ""; 
        txtTel.Text = ""; 
        DD_District.SelectedValue = "0"; 
        DD_SubDistrict.SelectedValue = "0"; 
    } 
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    //ปุ่ มแกไ้ข 
    protected void BtnEdit_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        lbltype.Text = "Edit"; 
        unlockdata();//unlockdata กอ่น 
        lblmsg.Text = ""; 
    } 
    //ปุ่ มบนัทกึ 
    protected void BtnSave_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (lbltype.Text =="New") 
        { 
            Sql = " INSERT INTO 
TBL_ADDRESS_RENTER(ADDRESS,SUBDISTRICT_ID,ZIP_CODE,TEL) "; 
            Sql += " VALUES ('" + txtADDRESS.Text + "','" + 
DD_SubDistrict.SelectedValue + "'"; 
            Sql += ",'" + txtZipCode.Text + "','" + txtTel.Text + "')"; 
            ExecuteScalar(Sql); 
            lblmsg.Text = "บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้"; 
        } 
        else if (lbltype.Text =="Edit") 
        { 
            Sql = " UPDATE TBL_ADDRESS_RENTER SET ADDRESS='" + txtADDRESS.Text 
+ "'"; 
            Sql += ",SUBDISTRICT_ID='" + DD_SubDistrict.SelectedValue + "'"; 
            Sql += ",ZIP_CODE='" + txtZipCode.Text + "',TEL='" + txtTel.Text + 
"'";            
            ExecuteScalar(Sql); 
            lblmsg.Text = "บนัทึกการแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้"; 
        } 
 
    } 
    protected void GoBack_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      string  bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
      string gen_no = (String)(Request.QueryString["gen_no"]);      
      
Response.Redirect("frmAsset_Renter.aspx?gen_no="+gen_no+"&bld_gen_no="+bld_gen_
no); 
    } 
    private string ExecuteScalar(string sql) 
    { 
        SQLiteConnection cnn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        cnn.Open(); 
        SQLiteCommand mycommand = new SQLiteCommand(cnn); 
        mycommand.CommandText = sql; 
        object value = mycommand.ExecuteScalar(); 
        cnn.Close(); 
        if (value != null) 
        { 
            return value.ToString(); 
        } 
        return ""; 
    } 
    //ปุ่ มเคลียร์ไว ้รีเซต ยกเลิกการใส่ขอ้มูล 
    protected void BtnClear_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        txtADDRESS.Text = ""; 
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        txtZipCode.Text = ""; 
        txtTel.Text = ""; 
        DD_SubDistrict.SelectedValue = "0"; 
        DD_District.SelectedValue = "0"; 
    } 
    // เลือกอาํเภอทีตรงกบัจงัหวดั 
    protected void GetDistrict() 
    { 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        SQLiteDataAdapter dtAdapter; 
        DataTable dt = new DataTable(); 
        conn.Open(); 
        String strSQL; 
        // select ขอ้มลู อาํเภอ ตามทีเลือกจงัหวดั 
        strSQL = "SELECT * FROM TBL_DISTRICT  "; 
        dtAdapter = new SQLiteDataAdapter(strSQL, conn); // ชุดคาํสังในการติดต่อ ฐานขอ้มูล 
        dtAdapter.Fill(dt); 
        dtAdapter = null; 
        conn.Close(); 
        conn = null; 
        //*** DropDownList ***// 
        this.DD_District.DataSource = dt; 
        this.DD_District.DataTextField = "DISTRICT_NAME"; 
        this.DD_District.DataValueField = "DISTRICT_ID"; 
        this.DD_District.DataBind(); 
        DD_District.Items.Add(new ListItem { Text = "ทงัหมด", Value = "0" });//
แทรกค่าวา่ง  
 
    } 
    // เลือก 
    protected void GetSubDistrict() 
    { 
 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        SQLiteDataAdapter dtAdapter; 
        DataTable dt = new DataTable(); 
        conn.Open(); 
        String strSQL; 
        // select ขอ้มลู ตาํบล ตามทีเลือกอาํเภอ 
        strSQL = "SELECT * FROM TBL_SUBDISTRICT where DISTRICT_ID = '" + 
DD_District.SelectedItem.Value + "' "; 
        dtAdapter = new SQLiteDataAdapter(strSQL, conn); 
        dtAdapter.Fill(dt); 
        dtAdapter = null; 
        conn.Close(); 
        conn = null; 
        //*** DropDownList ***// 
        this.DD_SubDistrict.DataSource = dt; 
        this.DD_SubDistrict.DataTextField = "SUBDISTRICT_NAME"; 
        this.DD_SubDistrict.DataValueField = "SUBDISTRICT_ID"; 
        this.DD_SubDistrict.DataBind(); 
        DD_SubDistrict.Items.Add(new ListItem { Text = "ทงัหมด", Value = "0" 
});//แทรกค่าวา่ง  
 
    } 
    protected void DD_District_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
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    { 
        GetSubDistrict();  //  bing ตาํบล กรณีคลิกเลือกอาํเภอ 
    } 
    private void lockdata() 
    { 
        txtADDRESS.Enabled = false; 
        DD_SubDistrict.Enabled = false; 
        DD_District.Enabled = false; 
        txtZipCode.Enabled = false; 
        txtTel.Enabled = false; 
        BtnSave.Enabled = false; 
        BtnClear.Enabled = false; 
    } 
    private void unlockdata() 
    { 
        txtADDRESS.Enabled = true; 
        DD_SubDistrict.Enabled = true; 
        DD_District.Enabled = true; 
        txtZipCode.Enabled = true; 
        txtTel.Enabled = true; 
        BtnSave.Enabled = true; 
        BtnClear.Enabled = true; 
    } 
     
 
} 

 

3. แสดงชดุคําสงัในหน้า เพิม/แก้ไข พืนทีอาคาร 
public partial class _frmAreaUse : System.Web.UI.Page 
{ 
    public OleDbConnection exconn; 
    public string strConn = ""; 
    DataTable dt = new DataTable();    
     
    String SheetName; 
    String bld_gen_no; 
    String level; 
    public String connecttionstring = @"Data 
Source=C:\CPBWEB\App_Data\CPBDB.db";  // ติดต่อ ฐานขอ้มูล     
    protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
                
        if (!Page.IsPostBack) 
        { 
             
            bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
            txtSurvey_Date.Text = GetSURVEY_DATE(bld_gen_no); 
            txtUser_foreman.Text = GetForeMan(bld_gen_no); 
            this.BtnSave.Visible = false; 
            BtnAdd.Attributes.Add("onclick", "javascript:return confirm('คุณตอ้งการ 
Uploads Excel files ใช่หรือไม?่...')"); 
            BtnSave.Attributes.Add("onclick", "javascript:return confirm('คุณ
ตอ้งการบนัทึกขอ้มลูใช่หรือไม ่?...')"); 
            GetData(bld_gen_no);//แสดงขอ้มูลถา้มกีารนาํเขา้แลว้           
 
            //ตรวจสอบสถานะ 
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            level = (String)Session["level"]; 
            if (level == "1")//admin 
            { 
                //เปิดปุ่ ม 
                BtnADDNew.Visible = true;               
 
            } 
            else if (level == "2") 
            { 
                //ปิดปุ่ ม 
                BtnADDNew.Visible = false;                
 
            }            
        } 
    } 
    // ดึงขอ้มลู ตาราง TBL_BUILDING  และวนัทีสํารวจ 
    private String GetSURVEY_DATE(String bld_gen_no) 
    { 
        String s_date = null; 
        String sur_date = null; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring);  // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  SURVEY_DATE FROM  TBL_BUILDING ";             
        cmd.CommandText += "  WHERE  BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "'"; 
        //Response.Write(cmd.CommandText); 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
               sur_date = reader["SURVEY_DATE"].ToString(); 
               DateTime dt = Convert.ToDateTime(sur_date); 
               s_date = dt.ToString("d/M/yyyy");//จดัรูปแบบวนัท ี
            } 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        return s_date; 
    } 
    // ดึงขอ้มลู ตาราง TBL_MEMBER  แสดงนายตรวจงาน  
    private String GetForeMan(String bld_gen_no) 
    { 
        String prefix, f_name, l_name; 
        String user_foreman = null; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring);  // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  * FROM  TBL_MEMBER   "; 
        cmd.CommandText += " INNER JOIN TBL_BUILDING ON TBL_MEMBER.USER_ID = 
TBL_BUILDING.USER_ID "; 
        cmd.CommandText += "  WHERE  TBL_BUILDING.BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + 
"'"; 
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        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                prefix = reader["PREFIX"].ToString();//คาํนาํหนา้ 
                f_name = reader["FIRSTNAME"].ToString();//ชือ 
                l_name = reader["LASTNAME"].ToString();//สกลุ 
                user_foreman = prefix + " " + f_name + " " + l_name;//ชือนายตรวจงาน 
 
            } 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        return user_foreman; 
    } 
    // ดึงขอ้มลู Gridview 
    private void GetData(String bld_gen_no) 
    { 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
 
        cmd.CommandText = "SELECT  null as BLD_AREA,null AS BLD_SUB,FLOOR,AREA 
FROM TBL_BUILDING_AREA "; 
        cmd.CommandText += "  WHERE BLD_GEN_NO = '" + bld_gen_no + "' GROUP BY 
FLOOR"; 
         
        using (SQLiteDataAdapter adapter = new SQLiteDataAdapter(cmd)) 
        { 
            adapter.Fill(dataTable); 
        } 
        if (dataTable.Rows.Count > 0) 
        { 
            GridView2.DataSource = dataTable; 
            GridView2.DataBind(); 
        } 
 
    } 
    protected void GridView2_PageIndexChanging(object sender, 
GridViewPageEventArgs e) 
    { 
        GridView2.PageIndex = e.NewPageIndex; 
        GetData(bld_gen_no); 
    } 
    protected void GridView2_RowDataBound(object sender, 
System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs e) 
    { 
        String n_floor; 
        bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
        if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Header) 
        { 
 
           // e.Row.Cells[0].Visible = false; 
 
        } 
        if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow) 
        { 
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            n_floor = e.Row.Cells[0].Text; 
            double area_sub=0; 
            double area_old=0; 
            string level = e.Row.Cells[0].Text; 
            area_old = GET_BLD_LEVEL_AREA(bld_gen_no, n_floor, "อาคารเดมิ"); 
            area_sub = GET_BLD_LEVEL_AREA(bld_gen_no, n_floor, "ส่วนต่อเตมิ");            
             
            e.Row.Cells[1].Text = Convert.ToString(area_old); 
            e.Row.Cells[2].Text = Convert.ToString(area_sub); 
             
        } 
        if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Footer) 
        { 
 
            
        } 
    } 
    protected double GET_BLD_LEVEL_AREA(string bld_gen_no,  string floor, 
string bld_tpye) 
    { 
        double area = 0; 
        string strSQL = null; 
        DataTable dt2; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  AREA FROM TBL_BUILDING_AREA WHERE 
BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "'  "; 
        cmd.CommandText += " AND BLD_TYPE='" + bld_tpye + "' AND FLOOR='" + 
floor + "'";         
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                area = Convert.ToDouble(reader["AREA"].ToString());                 
            } 
        } 
         
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        return area; 
    } 
     protected void BtnADDNew_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        showUploadFile.Visible = true; 
        BtnADDNew.Visible = false; 
        BtnClose.Visible = true; 
        BtnAdd.Visible = true; 
        GridView1.Visible = false; 
 
    } 
    protected void BtnADDClose_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        showUploadFile.Visible = false; 
        BtnADDNew.Visible = true; 
        BtnClose.Visible = false; 
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        BtnAdd.Visible = false; 
        GridView1.Visible = true; 
    } 
    protected void BtnSave_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        //ถา้มีขอ้มูลในฐานขอ้มูลแลว้ ลบขอ้มลูเดิมกอ่น 
        string str_floor = null; 
        string str_level = null; 
        string str_area = null; 
        string str_type = null; 
        bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
        if (CheckHasFile(bld_gen_no) == true) 
        { 
            DeleteFile(bld_gen_no); 
        } 
        for (int i = 1; i < GridView1.Rows.Count-1 ; i++)//เริมแถวท ี1 ไมเ่อาหวัตาราง และไม่
เอา แถวล่างสุด 
        { 
          
            str_type = GridView1.Rows[i].Cells[0].Text;//คอลมันช์นิดพืนท ี
            str_level = GridView1.Rows[i].Cells[1].Text;//คอลมันช์นั 
            str_area = GridView1.Rows[i].Cells[2].Text;//คอลมันพ์ืนท ีตรม.     
            
          
            if (str_level.IndexOf("ชนัล่าง") != -1) 
            { 
                str_floor = "1"; 
            } 
            else if (str_level.IndexOf("ชนัสอง") != -1) 
            { 
                str_floor = "2"; 
            } 
            else if (str_level.IndexOf("ชนัสาม") != -1) 
            { 
                str_floor = "3"; 
            } 
            else if (str_level.IndexOf("ชนัสี") != -1) 
            { 
                str_floor = "4"; 
            } 
            else if (str_level.IndexOf("ชนัห้า") != -1) 
            { 
                str_floor = "5"; 
            } 
            else if (str_level.IndexOf("ชนัหก") != -1) 
            { 
                str_floor = "6"; 
            } 
            else if (str_level.IndexOf("ชนัเจด็") != -1) 
            { 
                str_floor = "7"; 
            } 
            else if (str_level.IndexOf("ชนัลอย") != -1) 
            { 
                str_floor = "ลอย"; 
            } 
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            else if (str_level.IndexOf("ชนัดาดฟ้า") != -1) 
            { 
                str_floor = "ดาดฟ้า"; 
            } 
            else 
            { 
                str_floor = ""; 
            } 
 
            InsertSql_Bld(bld_gen_no, str_type, str_floor, str_area); 
        } 
 
        GetData(bld_gen_no);//แสดงขอ้มูลถา้มกีารนาํเขา้แลว้    
        //เคลยีร์ 
        showGrid1.Visible = false; 
        BtnSave.Visible = false; 
        showUploadFile.Visible = false; 
        
        lblError.Text = ""; 
        lbltext.Text = ""; 
        lblcode.Text = ""; 
        BtnClose.Visible = false; 
        BtnADDNew.Visible = true; 
    } 
    //Insert ขอ้มลูลงตารางพืนท ีBLD_LEVEL_AREA 
    protected void InsertSql_Bld(string bld_gen_no, string str_type, string 
str_level, string str_area) 
    { 
             
            string query = " INSERT INTO [TBL_BUILDING_AREA] "; 
            query += " ([BLD_GEN_NO]"; 
            query += " ,[BLD_TYPE]"; 
            query += " ,[FLOOR]"; 
            query += " ,[AREA])"; 
            query += "   VALUES"; 
            query += " ( " + bld_gen_no + " "; 
            query += " ,'" + str_type + "'"; 
            query += " ,'" + str_level + "'"; 
            query += " ," + str_area + ")"; 
            ExecuteScalar(query);         
         
    } 
    protected bool CheckHasFile(string bld_gen_no)//ฟังกช์นัตรวจสอบขอ้มลูพืนทีตามรหสัเลขอาคาร  มี
หรือไม?่ 
    { 
        bool result = false; 
        int count = 0; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT BLD_GEN_NO "; 
        cmd.CommandText += " FROM TBL_BUILDING_AREA WHERE BLD_GEN_NO='" + 
bld_gen_no + "'"; 
        //Response.Write(cmd.CommandText); 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
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        { 
            result = true; 
        } 
        else 
        { 
            result = false; 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        return result; 
    } 
   protected void  DeleteFile(string bld_gen_no) //มีการนาํเขา้แลว้ให้ลบกอ่น 
   { 
       string strDel = "DELETE FROM TBL_BUILDING_AREA WHERE BLD_GEN_NO='" + 
bld_gen_no +  "'"; 
       ExecuteScalar(strDel); 
        
   } 
   public string ExecuteScalar(string sql) 
   { 
       SQLiteConnection cnn = new SQLiteConnection(connecttionstring);//เชือมตอ่ 
       cnn.Open();//เปิด 
       SQLiteCommand mycommand = new SQLiteCommand(cnn);// 
       mycommand.CommandText = sql; 
       object value = mycommand.ExecuteScalar(); 
       cnn.Close(); 
       if (value != null)//ตรวจสอบดว้ยวา่มีค่า 
       { 
           return value.ToString(); 
       } 
       return ""; 
   } 
    //upload excel และแสดงตารางตวัอย่าง 
    protected void BtnShowExcel_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        if (FileUpload1.HasFile) 
        { 
 
            string filepath = FileUpload1.PostedFile.FileName; 
            string pat = "\\\\(?:.+)\\\\(.+)\\.(.+)";//ตรวจสอบอกัขระ path ชือไฟล ์excel 
            Regex r = new Regex(pat); 
 
            Match m = r.Match(filepath); 
            string file = filepath; 
            FileUpload1.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath("~/uploadfile/") + 
file);// folder เกบ็ไฟล ์excel 
            Label1.Text = "File Saved to: " + Server.MapPath("~/uploadfile/") + 
file; 
            lblError.Text = Server.MapPath("~/uploadfile/") + file; 
            lblcode.Text = file;  //เกบ็ชือไฟล ์
            ShowDatatoGrid(file);//แสดงตวัอย่างตารางขอ้มลูจาก excel 
            this.BtnSave.Visible = true; 
            this.BtnAdd.Visible = false; 
        } 
    } 
    protected void ShowDatatoGrid(string f) 
    { 
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        try 
        { 
            this.strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + 
Server.MapPath("~/uploadfile/") + f + ";Extended Properties=\"Excel 8.0;\""; 
            OleDbConnection connExcel = new OleDbConnection(strConn); 
            OleDbCommand cmdExcel = new OleDbCommand(); 
            OleDbDataAdapter oda = new OleDbDataAdapter(); 
            DataTable dt = new DataTable(); 
            cmdExcel.Connection = connExcel; 
            //Get the name of First Sheet 
            connExcel.Open(); 
            DataTable dtExcelSchema; 
            dtExcelSchema = 
connExcel.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, null); 
            SheetName = dtExcelSchema.Rows[0]["TABLE_NAME"].ToString();//ชือ 
sheet Excel 
            connExcel.Close(); 
            this.GridView1.DataSource = getWorksheet(SheetName); 
            this.GridView1.DataBind(); 
            this.GridView1.Visible = true; 
            showGrid1.Visible = true; 
            this.LblTitleTable.Text = "รายละเอียดขอ้มลูจากไฟล ์Excel"; 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            this.Label1.Text = ex.Message; 
        } 
    } 
    public DataTable getWorksheet(string worksheet)//เรียก worksheet ใน excel  
    { 
        DataSet m_ds = new DataSet(); 
        try 
        { 
            exconn = new OleDbConnection(strConn); 
 
            exconn.Open(); 
            OleDbDataAdapter m_da = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM [" + 
worksheet + "] ", exconn); 
            m_da.Fill(m_ds, "Table"); 
 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            this.lblmsg.Text = ex.Message + ""; 
        } 
        finally 
        { 
            exconn.Close(); 
        } 
 
        if (m_ds.Tables.Count > 0) 
        { 
            return m_ds.Tables[0]; 
        } 
        else 
        { 
            dt = new DataTable(); 
            return dt; 
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        } 
    }  
    
} 

 

4. แสดงชดุคําสงัในหน้า เพิม/แก้ไข ข้อมลูอาคาร 
public partial class Admin_frmAsset_Renter : System.Web.UI.Page 
{ 
    String connecttionstring = @"Data Source=C:\CPBWEB\App_Data\CPBDB.db"; 
    String type; 
    String gen_no; 
    String bld_gen_no; 
    String x, y; 
    String Sql; 
    String level; 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    {         
        if (!Page.IsPostBack) 
        { 
            bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); //รับค่ารหสั 
bld_gen_no จากหนา้ map 
            gen_no = (String)(Request.QueryString["gen_no"]); //รับค่ารหสั gen_no จาก
หนา้ map 
            type = (String)(Request.QueryString["type"]); //รับค่ารหสั type จากหนา้ map             
            GetDistrict(); 
            GetSubDistrict(); 
            GetAddres_Renter(); 
            GetBld_gen_no();             
            GetDetail(gen_no);            
            DD_BLD_GEN_NO.SelectedValue = bld_gen_no; 
            txtAsset_gen_no.Text = gen_no; 
            lockdata();  
            if (type == "new") 
            { 
                unlockdata(); 
                lbltype.Text = "New"; 
                txtAsset_gen_no.Enabled = true; 
                txtAsset_gen_no.Text = ""; 
                DD_BLD_GEN_NO.SelectedValue = "0"; 
                DD_District.SelectedValue = "0"; 
                DD_SubDistrict.SelectedValue = "0"; 
                x = (String)(Request.QueryString["x"]); //รับค่า x จากหนา้ map 
                y = (String)(Request.QueryString["y"]); //รับค่า y จากหนา้ map 
                txtxy.Text=x +','+y; 
                 
            }  
            //ตรวจสอบสถานะ 
            level = (String)Session["level"];             
            if (level=="1")//admin 
            { 
                //เปิดปุ่ ม เพิม แกไ้ข บนัทึก ขอเส้นทาง เพิม/แกไ้ขอาคาร เพิม/แกไ้ขทีอยู ่
                BtnNew.Visible = true; 
                BtnEdit.Visible = true; 
                BtnGoogle.Visible = true; 
                BtnSave.Visible = true; 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 
 
                BtnAddress.Visible = true; 
                BtnBuild.Visible = true; 
                lblmsg.Text = GetDetailBuild(bld_gen_no); 
            } 
            else if (level == "2") 
            { 
                //ปิดปุ่ ม เพิม แกไ้ข บนัทึก ขอเส้นทาง เพมิ/แกไ้ขอาคาร เพมิ/แกไ้ขทอียู ่
                BtnNew.Visible = false; 
                BtnEdit.Visible = false; 
                BtnGoogle.Visible = false; 
                BtnSave.Visible = false; 
                BtnAddress.Visible = false; 
                BtnBuild.Visible = false;                                         
                lblmsg.Text= GetDetailBuild(bld_gen_no); 
            } 
            
        } 
    } 
    protected void GetDetail(string gen_no) 
    { 
        DD_Renter_Code.SelectedValue = "0"; 
        String dis_id; 
        String sub_dis_id; 
        String Renter_Code; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring);  // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT 
TBL_ASSET_RENTER.ASSET_GEN_NO,TBL_ASSET_RENTER.RENTER_NAME,TBL_ASSET_RENTER.HOM
E_NO,"; 
        cmd.CommandText += " TBL_PROVINCE.PROVINCE_ID, 
TBL_PROVINCE.PROVINCE_NAME, "; 
        cmd.CommandText += " TBL_ASSET_RENTER.BLD_GEN_NO, 
TBL_ASSET_RENTER.DEED_NO,TBL_ASSET_RENTER.MAP,TBL_DISTRICT.DISTRICT_ID,  
TBL_DISTRICT.DISTRICT_NAME, "; 
        cmd.CommandText += "  
TBL_ASSET_RENTER.RENTER_CODE,TBL_ASSET_RENTER.RENTER_NAME,TBL_DISTRICT.DISTRICT
_ID, TBL_SUBDISTRICT.SUBDISTRICT_ID"; 
        cmd.CommandText += "  FROM  TBL_PROVINCE INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_DISTRICT ON TBL_PROVINCE.PROVINCE_ID = 
TBL_DISTRICT.PROVINCE_ID INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_SUBDISTRICT ON TBL_DISTRICT.DISTRICT_ID = 
TBL_SUBDISTRICT.DISTRICT_ID INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_ASSET_RENTER ON 
TBL_SUBDISTRICT.SUBDISTRICT_ID = TBL_ASSET_RENTER.SUBDISTRICT_ID "; 
        cmd.CommandText += "  WHERE  TBL_ASSET_RENTER.ASSET_GEN_NO='" + gen_no 
+ "'";         
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                
                txtHOME_NO.Text = reader["HOME_NO"].ToString();                 
                txtRENTER_NAME.Text = reader["RENTER_NAME"].ToString(); 
                txtDEED_NO.Text = reader["DEED_NO"].ToString(); 
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                dis_id = reader["DISTRICT_ID"].ToString(); 
                DD_District.SelectedValue = dis_id; 
                sub_dis_id = reader["SUBDISTRICT_ID"].ToString(); 
                DD_SubDistrict.SelectedValue = sub_dis_id; 
                Renter_Code = reader["RENTER_CODE"].ToString(); 
                DD_Renter_Code.SelectedValue = Renter_Code; 
                txtxy.Text = reader["MAP"].ToString(); 
                
            } 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
         
    } 
   //ขอเส้นทาง google คลิกแลว้เปิด google นาํทาง 
    protected void BtnGoogle_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        string s = txtxy.Text;//รับค่าพิกดั txtxy 
        string[] words = s.Split(',');//Split เอา xy 
        foreach (string word in words) 
        { 
            x = words[0]; 
            y = words[1]; 
        } 
        //เปิดหนา้ google_nav.html พร้อมส่งค่า xy 
        Response.Write("<script>window.open('google_nav.html?x=" + x + "&y=" + 
y + "', 'mypopup' , 'nenuber=no,toorlbar=yes,location=no,scrollbars=yes, 
status=no,resizable=no,width=800,height=600,top=100,left=0');</" + "script>"); 
    } 
    // เลือกอาํเภอทีตรงกบัจงัหวดั 
    protected void GetDistrict() 
    { 
 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        SQLiteDataAdapter dtAdapter; 
        DataTable dt = new DataTable(); 
        conn.Open(); 
        String strSQL; 
        // select ขอ้มลู อาํเภอ ตามทีเลอืกจงัหวดั 
        strSQL = "SELECT * FROM TBL_DISTRICT  "; 
        dtAdapter = new SQLiteDataAdapter(strSQL, conn); // ชุดคาํสังในการติดต่อ ฐานขอ้มูล 
        dtAdapter.Fill(dt); 
        dtAdapter = null; 
        conn.Close(); 
        conn = null; 
        //*** DropDownList ***// 
        this.DD_District.DataSource = dt; 
        this.DD_District.DataTextField = "DISTRICT_NAME"; 
        this.DD_District.DataValueField = "DISTRICT_ID"; 
        this.DD_District.DataBind(); 
        DD_District.Items.Add(new ListItem { Text = "ทงัหมด", Value = "0" });//
แทรกค่าวา่ง  
 
    } 
    
    // เลือก 
    protected void GetSubDistrict() 
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    { 
 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        SQLiteDataAdapter dtAdapter; 
        DataTable dt = new DataTable(); 
        conn.Open(); 
        String strSQL; 
        // select ขอ้มลู ตาํบล ตามทีเลือกอาํเภอ 
        strSQL = "SELECT * FROM TBL_SUBDISTRICT  where DISTRICT_ID = '" + 
DD_District.SelectedItem.Value + "' "; 
        dtAdapter = new SQLiteDataAdapter(strSQL, conn); 
        dtAdapter.Fill(dt); 
        dtAdapter = null; 
        conn.Close(); 
        conn = null; 
        //*** DropDownList ***// 
        this.DD_SubDistrict.DataSource = dt; 
        this.DD_SubDistrict.DataTextField = "SUBDISTRICT_NAME"; 
        this.DD_SubDistrict.DataValueField = "SUBDISTRICT_ID"; 
        this.DD_SubDistrict.DataBind(); 
        DD_SubDistrict.Items.Add(new ListItem { Text = "ทงัหมด", Value = "0" 
});//แทรกคา่วา่ง  
 
    } 
    // เลือกรหสัอาคาร 
    protected void GetBld_gen_no() 
    { 
 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        SQLiteDataAdapter dtAdapter; 
        DataTable dt = new DataTable(); 
        conn.Open(); 
        String strSQL; 
        // select ขอ้มลู 
        strSQL = "SELECT * FROM TBL_BUILDING "; 
       // Response.Write(strSQL); 
        dtAdapter = new SQLiteDataAdapter(strSQL, conn); // ชุดคาํสังในการติดต่อ ฐานขอ้มูล 
        dtAdapter.Fill(dt); 
        dtAdapter = null; 
        conn.Close(); 
        conn = null; 
        //*** DropDownList ***// 
        this.DD_BLD_GEN_NO.DataSource = dt; 
        this.DD_BLD_GEN_NO.DataTextField = "BLD_GEN_NO"; 
        this.DD_BLD_GEN_NO.DataValueField = "BLD_GEN_NO"; 
        this.DD_BLD_GEN_NO.DataBind(); 
        DD_BLD_GEN_NO.Items.Add(new ListItem { Text = "กรุณเลอืกรหสัอาคาร", Value = "0" 
});//แทรกค่าวา่ง  
 
    } 
    // เลือกทอียูผู่เ้ช่า 
    protected void GetAddres_Renter() 
    { 
 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        SQLiteDataAdapter dtAdapter; 
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        DataTable dt = new DataTable(); 
        conn.Open(); 
        String strSQL; 
        // select ขอ้มลู  
        strSQL = "SELECT * FROM TBL_ADDRESS_RENTER "; 
        dtAdapter = new SQLiteDataAdapter(strSQL, conn); // ชุดคาํสังในการติดต่อ ฐานขอ้มูล 
        dtAdapter.Fill(dt); 
        dtAdapter = null; 
        conn.Close(); 
        conn = null; 
        //*** DropDownList ***// 
        this.DD_Renter_Code.DataSource = dt; 
        this.DD_Renter_Code.DataTextField = "ADDRESS"; 
        this.DD_Renter_Code.DataValueField = "RENTER_CODE"; 
        this.DD_Renter_Code.DataBind(); 
        DD_Renter_Code.Items.Add(new ListItem { Text = "กรุณเลือกทอียูผู่เ้ช่า", Value = "0" 
});//แทรกค่าวา่ง  
 
    } 
    protected void InsertTbl_Asset_renter() 
    { 
        gen_no = (String)(Request.QueryString["gen_no"]); //รับค่ารหสั gen_no จากหนา้ 
map 
        //กรณีเพิม 
        if(lbltype.Text =="New") 
        { 
            Sql = " INSERT INTO TBL_ASSET_RENTER(ASSET_GEN_NO,BLD_GEN_NO 
,RENTER_NAME ,HOME_NO, DEED_NO,MAP,SUBDISTRICT_ID,RENTER_CODE) "; 
            Sql += " VALUES ('" + txtAsset_gen_no.Text + "','" + 
DD_BLD_GEN_NO.SelectedValue + "','" + txtRENTER_NAME.Text + "','" + 
txtHOME_NO.Text + "'"; 
            Sql += " ,'" + txtDEED_NO.Text + "','" + txtxy.Text + "','" + 
DD_SubDistrict.SelectedValue + "','" + DD_Renter_Code.SelectedValue + "')";             
            ExecuteScalar(Sql); 
            lblmsg.Text = "บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้"; 
            Response.Write("<script>top.displayDiv('hide');</" + "script>");//ส่ง
ค่า javascript ไปหนา้ map ปิด div  
        } 
        //แกไ้ข 
        else if (lbltype.Text == "Edit") 
        { 
            Sql = "UPDATE TBL_ASSET_RENTER SET "; 
            Sql += "  BLD_GEN_NO='" + DD_BLD_GEN_NO.SelectedValue + "', 
RENTER_NAME='" + txtRENTER_NAME.Text + "', HOME_NO='" + txtHOME_NO.Text + "'"; 
            Sql += " ,DEED_NO='" + txtDEED_NO.Text + "' ,MAP='" + txtxy.Text + 
"',SUBDISTRICT_ID='" + DD_SubDistrict.SelectedValue + "',RENTER_CODE='" + 
DD_Renter_Code.SelectedValue + "'"; 
            Sql += " WHERE ASSET_GEN_NO='" + gen_no + "' "; 
            ExecuteScalar(Sql); 
            lblmsg.Text = "บนัทึกการแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้"; 
             
        } 
    } 
    private string ExecuteScalar(string sql) 
    { 
        SQLiteConnection cnn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        cnn.Open(); 
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        SQLiteCommand mycommand = new SQLiteCommand(cnn); 
        mycommand.CommandText = sql; 
        object value = mycommand.ExecuteScalar(); 
        cnn.Close(); 
        if (value != null) 
        { 
            return value.ToString(); 
        } 
        return ""; 
    } 
    
    //ปุ่ มเคลียร์ไว ้รีเซต ยกเลิกการใส่ขอ้มูล 
    protected void BtnClear_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
                
        DD_SubDistrict.SelectedValue = "0"; 
        DD_District.SelectedValue = "0"; 
    } 
    protected void BtnNew_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        lbltype.Text = "New"; 
        lblmsg.Text = "";              
        lblmsg.Text = "กรุณาเลือกตาํแหน่งบนแผนท ีเพือส่งค่าพิกดัอาคาร  [ละติจูด,ลองจิจูด] กอ่น"; 
        string xy = "13.75847,100.51021";//default  เริมตน้ 
        Response.Write("<script>top.initializeMarker('" + xy + "');</" + 
"script>");//ส่งค่า javascript ให ้Marker edit ได ้
        Response.Write("<script>top.displayDiv('show');</" + "script>");//ส่งค่า 
javascript ไปหนา้ map เปิด div  
        txtAsset_gen_no.Enabled = true; 
        txtAsset_gen_no.Text = ""; 
        txtHOME_NO.Text = ""; 
        txtRENTER_NAME.Text = ""; 
        txtDEED_NO.Text = ""; 
        DD_Renter_Code.SelectedValue = "0"; 
        DD_District.SelectedValue = "0"; 
        DD_SubDistrict.SelectedValue = "0"; 
        txtxy.Text = "";       
 
    } 
    protected void BtnEdit_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        lbltype.Text = "Edit"; 
        lblmsg.Text = ""; 
        txtAsset_gen_no.Enabled = false; 
        unlockdata(); 
    } 
    protected void BtnSave_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
         
        InsertTbl_Asset_renter(); 
    } 
    protected void DD_District_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
    { 
        DD_SubDistrict.Enabled = true; 
        DD_SubDistrict.SelectedValue = "0"; 
    } 
    protected void BtnBuild_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
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       string bld_gen_no = DD_BLD_GEN_NO.SelectedValue; 
       gen_no = (String)(Request.QueryString["gen_no"]); //รับค่ารหสั gen_no จากหนา้ 
map 
       Response.Redirect("frmBuilding.aspx?bld_gen_no=" + bld_gen_no + 
"&gen_no=" + gen_no); 
 
    } 
    protected void BtnAddress_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        string bld_gen_no = DD_BLD_GEN_NO.SelectedValue; 
        gen_no = (String)(Request.QueryString["gen_no"]); //รับค่ารหสั gen_no จากหนา้ 
map 
        string renter_code = DD_Renter_Code.SelectedValue; 
        
        Response.Redirect("frmAddress_Renter.aspx?renter_code=" + renter_code + 
"&bld_gen_no=" + bld_gen_no + "&gen_no=" + gen_no); 
        
    } 
    
    //เมอืมีการเลอืก dropdown เลขทอีาคาร  
    protected void DD_BLD_GEN_NO_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs 
e) 
    { 
        lblmsg.Visible = true; 
        bld_gen_no = DD_BLD_GEN_NO.SelectedValue; // bld_gen_no 
        lblmsg.Text = GetDetailBuild(bld_gen_no); //แสดงรายละเอยีดขอ้มูลอาคาร 
    } 
    protected String GetDetailBuild(string bld_gen_no)//แสดงขอ้มูล 
    { 
      
        string str=null; 
        string str1 = null; 
        string str2 = null; 
        string str3 = null; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring);  // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT 
TBL_BLD_USAGE.BLD_USAGE,TBL_BLD_STYLE.BLD_STYLE,TBL_BUILDING.BLD_FLOOR  "; 
        cmd.CommandText += "  FROM TBL_BUILDING INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_BLD_USAGE ON TBL_BUILDING.BLD_USAGE_ID  = 
TBL_BLD_USAGE.BLD_USAGE_ID INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_BLD_STYLE ON TBL_BLD_STYLE.BLD_STYLE_ID = 
TBL_BUILDING.BLD_STYLE_ID  "; 
        cmd.CommandText += "  WHERE TBL_BUILDING.BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + 
"'"; 
        
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                
                str1 = reader["BLD_STYLE"].ToString(); 
                str2 = reader["BLD_USAGE"].ToString(); 
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                str3 = reader["BLD_FLOOR"].ToString(); 
                str = "ลกัษณะอาคาร  : " + str1 + "  การใชป้ระโยชน ์  : " + str2 + " จาํนวนชนั 
: " + str3 + "ชนั"; 
            } 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        return str; 
    } 
    protected String GetDetailHome(string renter_code)//แสดงขอ้มูล 
    { 
 
        string str = null; 
        string str1 = null; 
        string str2 = null; 
        string str3 = null; 
        string str4 = null; 
        string str5 = null; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring);  // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT    TBL_ADDRESS_RENTER.RENTER_CODE, 
TBL_ADDRESS_RENTER.ADDRESS, TBL_ADDRESS_RENTER.SUBDISTRICT_ID, 
TBL_ADDRESS_RENTER.ZIP_CODE,  "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_SUBDISTRICT.SUBDISTRICT_NAME, 
TBL_DISTRICT.DISTRICT_NAME, TBL_PROVINCE.PROVINCE_NAME, TBL_ADDRESS_RENTER.TEL 
"; 
        cmd.CommandText += " FROM  TBL_PROVINCE INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_DISTRICT ON TBL_PROVINCE.PROVINCE_ID = 
TBL_DISTRICT.PROVINCE_ID INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_SUBDISTRICT ON TBL_DISTRICT.DISTRICT_ID = 
TBL_SUBDISTRICT.DISTRICT_ID INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_ADDRESS_RENTER ON 
TBL_SUBDISTRICT.SUBDISTRICT_ID = TBL_ADDRESS_RENTER.SUBDISTRICT_ID "; 
        cmd.CommandText += " WHERE TBL_ADDRESS_RENTER.RENTER_CODE='" + 
renter_code + "' "; 
        //Response.Write(cmd.CommandText); 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
 
                str1 = reader["ADDRESS"].ToString(); 
                str2 = reader["SUBDISTRICT_NAME"].ToString(); 
                str3 = reader["DISTRICT_NAME"].ToString(); 
                str4 = reader["ZIP_CODE"].ToString(); 
                str5 = reader["TEL"].ToString(); 
                str = "บา้นเลขท ี : " + str1  + str2 + str3 + " รหสัไบรษณีย ์: " + str4 + 
" เบอร์โทร : " + str5; 
            } 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        return str; 
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    } 
    protected void DD_Renter_Code_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs 
e) 
    { 
        lblmsg.Visible = true; 
        string renter_code = DD_Renter_Code.SelectedValue; //รหสั renter_code 
        lblmsg.Text = GetDetailHome(renter_code); //แสดงรายละเอยีดขอ้มูลทอียู ่
    } 
    private void lockdata() 
    { 
        DD_BLD_GEN_NO.Enabled = false; 
        txtAsset_gen_no.Enabled = false; 
        txtHOME_NO.Enabled = false; 
        txtRENTER_NAME.Enabled = false; 
        DD_Renter_Code.Enabled = false; 
        txtDEED_NO.Enabled = false; 
        DD_District.Enabled = false; 
        DD_SubDistrict.Enabled = false; 
        txtxy.Enabled = false; 
        BtnSave.Enabled = false; 
    } 
    private void unlockdata() 
    { 
        DD_BLD_GEN_NO.Enabled = true; 
        txtHOME_NO.Enabled = true; 
        txtRENTER_NAME.Enabled = true; 
        DD_Renter_Code.Enabled = true; 
        txtDEED_NO.Enabled = true; 
        DD_District.Enabled = true; 
        DD_SubDistrict.Enabled = true; 
        txtxy.Enabled = true; 
        BtnSave.Enabled = true; 
    } 
} 

 

5. แสดงชดุคําสงัในหน้า เพิม/แก้ไข ประเภทอาคาร 
public partial class Admin_frmMngBuilding : System.Web.UI.Page 
{ 
    String connecttionstring = @"Data Source=C:\CPBWEB\App_Data\CPBDB.db";     
    String Sql;   
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    {         
        if (!Page.IsPostBack) 
        { 
            string bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); //
รับค่ารหสั bld_gen_no จากหนา้frmAsset_Renter.aspx.cs                
            GetBld_Style(); 
            GetBLD_USAGE(); 
            GetMEMBER(); 
                  
            GetDetail(bld_gen_no); 
            lockdata(); 
                
                
        } 
    } 
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    protected void GetDetail(string bld_gen_no)//แสดงขอ้มูล 
    { 
        string survey_date; 
        string menber_id; 
        string bld_usage_id; 
        string bld_Stype_id; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring);  // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM TBL_BUILDING WHERE BLD_GEN_NO='" + 
bld_gen_no + "'"; 
        //Response.Write(cmd.CommandText); 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
 
                txtbld_gen_no.Text = reader["BLD_GEN_NO"].ToString(); 
                bld_usage_id=reader["BLD_FLOOR"].ToString(); 
                DD_BLD_USAGE.SelectedValue = bld_usage_id; 
                bld_Stype_id = reader["BLD_USAGE_ID"].ToString(); 
                DD_Bld_Style.SelectedValue = bld_Stype_id; 
                menber_id = reader["USER_ID"].ToString(); 
                DD_Member.SelectedValue = menber_id;                 
                txtBld_floor.Text = reader["BLD_FLOOR"].ToString(); 
                survey_date = reader["SURVEY_DATE"].ToString(); 
                DateTime d_survey = Convert.ToDateTime(survey_date);//จาก string 
แปลงเป็น datetime 
                txtSurvey_Data.Text = d_survey.ToString("d/M/yyyy");//แปลง 
datetime เป็นรูปแบบปกต ิ 
            } 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
    }        
     
    // เลือกการใชป้ระโยชนอ์าคาร 
    protected void GetBLD_USAGE() 
    { 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        SQLiteDataAdapter dtAdapter; 
        DataTable dt = new DataTable(); 
        conn.Open(); 
        String strSQL; 
        // select  
        strSQL = "SELECT * FROM TBL_BLD_USAGE "; 
        dtAdapter = new SQLiteDataAdapter(strSQL, conn); 
        dtAdapter.Fill(dt); 
        dtAdapter = null; 
        conn.Close(); 
        conn = null; 
        //*** DropDownList ***// 
        this.DD_BLD_USAGE.DataSource = dt; 
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        this.DD_BLD_USAGE.DataTextField = "BLD_USAGE"; 
        this.DD_BLD_USAGE.DataValueField = "BLD_USAGE_ID"; 
        this.DD_BLD_USAGE.DataBind(); 
        DD_BLD_USAGE.Items.Add(new ListItem { Text = "ทงัหมด", Value = "0" });//
แทรกค่าวา่ง  
 
    } 
    // เลือกลกัษณะอาคาร 
    protected void GetBld_Style() 
    { 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        SQLiteDataAdapter dtAdapter; 
        DataTable dt = new DataTable(); 
        conn.Open(); 
        String strSQL; 
        // select  
        strSQL = "SELECT * FROM TBL_BLD_STYLE "; 
        dtAdapter = new SQLiteDataAdapter(strSQL, conn); 
        dtAdapter.Fill(dt); 
        dtAdapter = null; 
        conn.Close(); 
        conn = null; 
        //*** DropDownList ***// 
        this.DD_Bld_Style.DataSource = dt; 
        this.DD_Bld_Style.DataTextField = "BLD_STYLE"; 
        this.DD_Bld_Style.DataValueField = "BLD_STYLE_ID"; 
        this.DD_Bld_Style.DataBind(); 
        DD_Bld_Style.Items.Add(new ListItem { Text = "ทงัหมด", Value = "0" });//
แทรกค่าวา่ง  
 
    } 
    // เลือก menber นายช่างผูค้วบคมุงาน 
    protected void GetMEMBER() 
    { 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        SQLiteDataAdapter dtAdapter; 
        DataTable dt = new DataTable(); 
        conn.Open(); 
        String strSQL; 
        // select  
        strSQL = "SELECT USER_ID,( FIRSTNAME ) AS NAME FROM TBL_MEMBER ";         
        dtAdapter = new SQLiteDataAdapter(strSQL, conn); 
        dtAdapter.Fill(dt); 
        dtAdapter = null; 
        conn.Close(); 
        conn = null; 
        //*** DropDownList ***// 
        this.DD_Member.DataSource = dt; 
        this.DD_Member.DataTextField = "NAME"; 
        this.DD_Member.DataValueField = "USER_ID"; 
        this.DD_Member.DataBind(); 
        DD_Member.Items.Add(new ListItem { Text = "เลือกนายช่าง", Value = "0" });//
แทรกค่าวา่ง  
    } 
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    public string ExecuteScalar(string sql) 
    { 
        SQLiteConnection cnn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        cnn.Open(); 
        SQLiteCommand mycommand = new SQLiteCommand(cnn); 
        mycommand.CommandText = sql; 
        object value = mycommand.ExecuteScalar(); 
        cnn.Close(); 
        if (value != null) 
        { 
            return value.ToString(); 
        } 
        return ""; 
    } 
    protected void BtnNew_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        lbltype.Text = "New"; 
        lblmsg.Text = ""; 
        txtSurvey_Data.Text = ""; 
        txtBld_floor.Text = ""; 
        unlockdata(); 
        this.DD_Bld_Style.SelectedValue = "0"; 
        this.DD_BLD_USAGE.SelectedValue = "0"; 
        this.DD_Member.SelectedValue = "0"; 
        trbld_gen_no.Visible =false;//ปิดรหสัอาคาร 
    } 
    protected void BtnEdit_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        lbltype.Text = "Edit"; 
        lblmsg.Text = ""; 
        trbld_gen_no.Visible = true;//เปิดรหสัอาคาร 
        unlockdata(); 
    } 
    protected void BtnSave_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
 
            string bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
            //แปลง survey_date เป็นรูปแบบ คศ. เพือใหบ้นัทึกลง DB SQLite ได ้
            DateTime d_survey = Convert.ToDateTime(txtSurvey_Data.Text);//จาก 
string แปลงเป็น datetime 
            String s_date = d_survey.ToString("yyyy-MM-dd", new 
CultureInfo("en-US"));//แปลงเป็น คศ รูปแบบ  yyyy-MM-dd 
            if (lbltype.Text == "New")//กรณีเพมิใหม ่
            { 
 
                Sql = " INSERT INTO TBL_BUILDING(BLD_STYLE_ID,BLD_FLOOR 
,BLD_USAGE_ID,SURVEY_DATE,USER_ID) "; 
                Sql += " VALUES ('" + DD_Bld_Style.SelectedValue + "','" + 
txtBld_floor.Text + "','" + DD_BLD_USAGE.SelectedValue + "'"; 
                Sql += " ,'" + s_date + "','" + DD_Member.SelectedValue + "')";               
                ExecuteScalar(Sql); 
                lblmsg.Text = "บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้"; 
                trbld_gen_no.Visible = true;//เปิดรหสัอาคาร 
                Get_Bld_gen_no_new(); 
            } 
            else if (lbltype.Text == "Edit")//กรณีแกไ้ข 
            { 
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                Sql = " UPDATE TBL_BUILDING SET BLD_STYLE_ID='" + 
DD_Bld_Style.SelectedValue + "'"; 
                Sql += ",BLD_USAGE_ID='" + DD_BLD_USAGE.SelectedValue + 
"',BLD_FLOOR='" + txtBld_floor.Text + "'"; 
                Sql += ",SURVEY_DATE='" + s_date + "',USER_ID='" + 
DD_Member.SelectedValue + "'"; 
                Sql += " WHERE BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "' ";                
                ExecuteScalar(Sql); 
                lblmsg.Text = "บนัทึกการแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้"; 
            } 
            
    } 
    //รหสัล่าสุด 
    protected void Get_Bld_gen_no_new() 
    { 
        string bld_no = null; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring);  // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  BLD_GEN_NO FROM TBL_BUILDING order by 
bld_gen_no desc  LIMIT 1";         
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
 
                txtbld_gen_no.Text = reader["BLD_GEN_NO"].ToString(); 
 
            } 
            reader.Close(); 
            conn.Close(); 
 
        } 
    } 
    //ปุ่ มเคลียร์ไว ้รีเซต ยกเลิกการใส่ขอ้มูล 
    protected void BtnClear_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        DD_Bld_Style.SelectedValue = "0"; 
        DD_BLD_USAGE.SelectedValue = "0"; 
        txtBld_floor.Text = ""; 
        txtSurvey_Data.Text = ""; 
        
    } 
    protected void GoBack_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        string bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
        string gen_no = (String)(Request.QueryString["gen_no"]); 
        Response.Redirect("frmAsset_Renter.aspx?gen_no=" + gen_no + 
"&bld_gen_no=" + bld_gen_no); 
    } 
    private void lockdata() 
    { 
        //ปิด enabled  
        DD_Bld_Style.Enabled = false; 
        DD_BLD_USAGE.Enabled = false; 
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        DD_Member.Enabled = false; 
        txtBld_floor.Enabled = false; 
        txtSurvey_Data.Enabled = false; 
        BtnSave.Enabled = false; 
        BtnClear.Enabled = false; 
    } 
    private void unlockdata() 
    { 
        DD_Bld_Style.Enabled = true; 
        DD_BLD_USAGE.Enabled = true; 
        DD_Member.Enabled = true; 
        txtBld_floor.Enabled = true; 
        txtSurvey_Data.Enabled = true; 
        BtnSave.Enabled = true; 
        BtnClear.Enabled = true; 
    } 
} 
 

6. แสดงชดุคําสงัในหน้า ค้นหาข้อมลู 
public partial class frmMain : System.Web.UI.Page 
{ 
    // ติดต่อ ฐานขอ้มูล 
    String connecttionstring = @"Data Source=C:\CPBWEB\App_Data\CPBDB.db";     
    double x; 
    double y; 
    string geo_map; 
    String bld_gen_no; 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        // ดกั การ PostBack กลบั มาของ DropdownList1 
        if (!Page.IsPostBack) 
        {                      
            GetDistrict();  // select อาํเภอ DD_District 
            GetSubDistrict();  // select ตาํบล DD_SubDistrict             
            DD_District.SelectedValue = "0";//เริมตน้ให้แสดง dropdown อาํเภอ ทงัหมด 
            DD_SubDistrict.SelectedValue = "0";// เริมตน้ให้แสดง dropdown จงัหวดั ทงัหมด 
        } 
    } 
    private void bingGrid(string str) 
    { 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT 
TBL_ASSET_RENTER.ASSET_GEN_NO,TBL_ASSET_RENTER.RENTER_NAME,TBL_ASSET_RENTER.HOM
E_NO, TBL_PROVINCE.PROVINCE_ID, TBL_PROVINCE.PROVINCE_NAME, 
TBL_DISTRICT.DISTRICT_ID,  TBL_DISTRICT.DISTRICT_NAME "; 
        cmd.CommandText += "  ,TBL_ASSET_RENTER.BLD_GEN_NO, 
TBL_ASSET_RENTER.RENTER_NAME,TBL_DISTRICT.DISTRICT_NAME, 
TBL_SUBDISTRICT.SUBDISTRICT_NAME"; 
        cmd.CommandText += "  FROM  TBL_PROVINCE INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_DISTRICT ON TBL_PROVINCE.PROVINCE_ID = 
TBL_DISTRICT.PROVINCE_ID INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_SUBDISTRICT ON TBL_DISTRICT.DISTRICT_ID = 
TBL_SUBDISTRICT.DISTRICT_ID INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_ASSET_RENTER ON 
TBL_SUBDISTRICT.SUBDISTRICT_ID = TBL_ASSET_RENTER.SUBDISTRICT_ID "; 
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        cmd.CommandText += "  WHERE " + str; 
        
        using (SQLiteDataAdapter adapter = new SQLiteDataAdapter(cmd)) 
        { 
            adapter.Fill(dataTable); 
        }        
        if (dataTable.Rows.Count > 0) 
        { 
            GridView1.DataSource = dataTable; 
            GridView1.DataBind();           
        } 
    } 
    protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
    { 
        // เมือคลกิ  select ใน GridView1 
         
        GridViewRow row = GridView1.SelectedRow; 
        string gen_no = Convert.ToString(row.Cells[1].Text); //ดึง Gridview Cell 
1 รหสั ASEET_GEN_NO เลขทะเบียนทรีพยสิ์น 
        string bld_gen_no = Convert.ToString(row.Cells[7].Text); //ดึง Gridview 
Cell 7 รหสั BLD_GEN_NO  เลขทะเบียนทรีพยสิ์น 
        string geo_map = Convert.ToString(row.Cells[6].Text);  //ดึง Gridview 
Cell 6  map   
      //ส่งค่า 
        Response.Write("<script>top.codeAddressByGeo('" + geo_map + "');</" + 
"script>"); //ส่งหนา้ map แสดงแผนท ีfunction codeAddressByGeo 
        Response.Write("<script>top.initializeOnZoom();</" + "script>"); //ส่งหนา้ 
map Zoom แผนท ี function initializeOnZoom 
        Response.Write("<script>top.getData('" + gen_no + "','" + bld_gen_no + 
"');</" + "script>");//ส่งค่า asset_gen_no,geo_map ไปหนา้ map function getData 
        
    }     
    protected void DD_District_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
    { 
        GetSubDistrict();  //  bing ตาํบล กรณีคลิกเลือกอาํเภอ 
    } 
    protected void BtnSearch_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        // คน้หาขอ้มูล 
 
        string str=Listsearch();// หาเงือนไขในการคน้หา 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        conn.Open(); 
 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT 
TBL_ASSET_RENTER.ASSET_GEN_NO,TBL_ASSET_RENTER.RENTER_NAME,TBL_ASSET_RENTER.HOM
E_NO, TBL_PROVINCE.PROVINCE_ID, TBL_PROVINCE.PROVINCE_NAME, 
TBL_DISTRICT.DISTRICT_ID,  TBL_DISTRICT.DISTRICT_NAME, "; 
        cmd.CommandText += "  
TBL_ASSET_RENTER.BLD_GEN_NO,TBL_ASSET_RENTER.MAP,TBL_DISTRICT.DISTRICT_NAME, 
TBL_SUBDISTRICT.SUBDISTRICT_NAME"; 
        cmd.CommandText += "  FROM  TBL_PROVINCE INNER JOIN "; 
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        cmd.CommandText += "  TBL_DISTRICT ON TBL_PROVINCE.PROVINCE_ID = 
TBL_DISTRICT.PROVINCE_ID INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_SUBDISTRICT ON TBL_DISTRICT.DISTRICT_ID = 
TBL_SUBDISTRICT.DISTRICT_ID INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_ASSET_RENTER ON 
TBL_SUBDISTRICT.SUBDISTRICT_ID = TBL_ASSET_RENTER.SUBDISTRICT_ID "; 
        cmd.CommandText += "  WHERE RENTER_NAME IS NOT NULL " + str; 
        //Response.Write(cmd.CommandText); 
        using (SQLiteDataAdapter adapter = new SQLiteDataAdapter(cmd)) 
        { 
            adapter.Fill(dataTable); 
        } 
 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            // พบขอ้มลู ส่งค่าให ้GridView1 
            GridView1.DataSource = dataTable; 
            GridView1.DataBind(); 
            GridView1.Visible = true; 
            lblselect.Visible = true; 
            lblnoData.Visible = false; 
        } 
        else 
        {  // กรณีไม่พบขอ้มูล 
            dataTable.Rows.Add(dataTable.NewRow()); 
            GridView1.DataSource = dataTable; 
            GridView1.DataBind();             
            GridView1.Rows[0].Visible = false; 
            GridView1.Visible = false;//ปิด Gridview 
            lblnoData.Visible = true;//แสดง ไม่พบขอ้มูล 
            lblselect.Visible = false; 
 
        } 
        GridView1.Focus();  // จดัการตาํแหน่งของหนา้จอ 
 
    } 
    protected void BtnClear_Click(object sender, EventArgs e) 
    {         
        this.GridView1.DataSource = null; 
        txtRenter_name.Text = null; 
        txtHome_no.Text = null; 
        txtAsset_gen_no.Text = null; 
        DD_District.ClearSelection(); 
        DD_SubDistrict.ClearSelection(); 
        DD_District.SelectedValue = "0";//เริมตน้ใหแ้สดง dropdown อาํเภอ ทงัหมด 
        DD_SubDistrict.SelectedValue = "0";// เริมตน้ให้แสดง dropdown จงัหวดั ทงัหมด 
    } 
    // เลือกอาํเภอทีตรงกบัจงัหวดั 
    private void GetDistrict() 
    { 
 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        SQLiteDataAdapter dtAdapter; 
        DataTable dt = new DataTable(); 
        conn.Open(); 
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        String strSQL; 
        // select ขอ้มลู อาํเภอ ตามทีเลือกจงัหวดั 
        strSQL = "SELECT * FROM TBL_DISTRICT  "; 
 
        dtAdapter = new SQLiteDataAdapter(strSQL, conn); // ชุดคาํสังในการติดต่อ ฐานขอ้มูล 
        dtAdapter.Fill(dt); 
 
        dtAdapter = null; 
        conn.Close(); 
        conn = null; 
 
        //*** DropDownList ***// 
        this.DD_District.DataSource = dt; 
        this.DD_District.DataTextField = "DISTRICT_NAME"; 
        this.DD_District.DataValueField = "DISTRICT_ID"; 
        this.DD_District.DataBind(); 
 
        DD_District.Items.Add(new ListItem { Text = "ทงัหมด", Value = "0" });//
แทรกค่าวา่ง  
       
 
    } 
    // เลือกตาํบลทีตรงกบัอาํเภอ 
    private void GetSubDistrict() 
    { 
 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        SQLiteDataAdapter dtAdapter; 
        DataTable dt = new DataTable(); 
        conn.Open(); 
        String strSQL; 
        // select ขอ้มลู ตาํบล ตามทีเลือกอาํเภอ 
        strSQL = "SELECT * FROM TBL_SUBDISTRICT where DISTRICT_ID = '" + 
DD_District.SelectedItem.Value + "' "; 
        dtAdapter = new SQLiteDataAdapter(strSQL, conn); 
        dtAdapter.Fill(dt); 
 
        dtAdapter = null; 
        conn.Close(); 
        conn = null; 
 
        //*** DropDownList ***// 
        this.DD_SubDistrict.DataSource = dt; 
        this.DD_SubDistrict.DataTextField = "SUBDISTRICT_NAME"; 
        this.DD_SubDistrict.DataValueField = "SUBDISTRICT_ID"; 
        this.DD_SubDistrict.DataBind(); 
        DD_SubDistrict.Items.Add(new ListItem { Text = "ทงัหมด", Value = "0" 
});//แทรกค่าวา่ง  
        
    } 
     
    //GridView1_OnRowDataBound ปิด cell ทีตอ้งการ ไม่ให้แสดงใน Gridview/ 
    protected void GridView1_OnRowDataBound(Object sender, GridViewRowEventArgs 
e) 
    { 
        if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Header)// ปิด cell header 
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        { 
            e.Row.Cells[6].Visible = false;//ปิด Gridview1 cell map 
            e.Row.Cells[7].Visible = false;//ปิด Gridview1 cell bld_gen_no 
        } 
        if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)//ปิด Data 
        { 
            e.Row.Cells[6].Visible = false;//ปิด Gridview1 cell map 
            e.Row.Cells[7].Visible = false;//ปิด Gridview1 cell bld_gen_no 
        } 
        if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Footer)//ปิด Footer 
        { 
            e.Row.Cells[6].Visible = false;//ปิด Gridview1 cell map 
            e.Row.Cells[7].Visible = false;//ปิด Gridview1 cell bld_gen_no 
        } 
    } 
   private string Listsearch() 
   { 
       String sql=null; 
        
       // หาเงือนไขในการคน้หาขอ้มูล 
       //กรณี key ชือลูกคา้ 
 
       if (txtRenter_name.Text.Length != 0) 
       { 
           sql += "and TBL_ASSET_RENTER.RENTER_NAME like '%" + 
txtRenter_name.Text.TrimStart() + "%' "; 
       } 
       //กรณี key บา้นเลขท ี
       if (txtHome_no.Text.Length != 0) 
       { 
           sql += " and TBL_ASSET_RENTER.HOME_NO like  '%" + 
txtHome_no.Text.TrimStart() + "%' "; 
       } 
       //กรณี key เลขทะเบียนทรพัยสิ์น 
       if (txtAsset_gen_no.Text.Length != 0) 
       { 
           sql += " and TBL_ASSET_RENTER.ASSET_GEN_NO = '" + 
txtAsset_gen_no.Text.TrimStart() + "' "; 
       }       
       //กรณี key อาํเภอ 
       if (DD_District.SelectedValue != "0") 
       { 
           sql += " and TBL_DISTRICT.DISTRICT_ID = '" + 
DD_District.SelectedValue + "' "; 
       } 
       //แขวง 
       if (DD_SubDistrict.SelectedValue != "0") 
       { 
           sql += " and TBL_SUBDISTRICT.SUBDISTRICT_ID = '" + 
DD_SubDistrict.SelectedValue + "' "; 
       } 
       return sql; 
   } 
} 
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7. แสดงชดุคําสงัในหน้า PDF Viewer 
public partial class frmPdf : System.Web.UI.Page 
{ 
    String connecttionstring = @"Data Source=C:\CPBWEB\App_Data\CPBDB.db"; 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (!Page.IsPostBack) 
        { 
 
            string file = (String)Session["file"];//รับค่า file จาก 
freReport.aspx.cs                       
            if (file != null) 
            { 
 
                string filepdf = file.Replace(@"C:\CPBWEB\", "");//ตดั C:\CPBWEB\ 
floder หลกักอ่นเพอืเปิด files 
                this.ShowPdf1.FilePath = filepdf;                 
            } 
             
        } 
    } 
    
     
} 
 

8. แสดงชดุคําสงัในหน้า รูปภาพอาคาร 
public partial class frmPicture : System.Web.UI.Page 
{ 
 
    String connecttionstring = @"Data Source=C:\CPBWEB\App_Data\CPBDB.db"; 
    String level; 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (!Page.IsPostBack) 
        { 
            lblmsg.Text = ""; 
            String bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
            GetPicIndoor(bld_gen_no);//แสดงไฟลภ์าพ ภายใน 
            GetPicOutdoor(bld_gen_no);//แสดงไฟลภ์าพ ภายนอก 
 
            //ตรวจสอบสถานะ 
            level = (String)Session["level"]; 
            if (level == "1")//admin 
            { 
                //เปิดปุ่ ม upload บนัทึก 
                tdIn.Visible = true; 
                tdOut.Visible = true; 
                trShowMsg.Visible = true; 
            } 
            else if (level == "2") 
            { 
                //ปิดปุ่ มupload บนัทึก 
                tdIn.Visible = false; 
                tdOut.Visible = false; 
                trShowMsg.Visible = false; 
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            } 
        } 
    } 
    protected void BtnUploadIndoor_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        String gen_no = (String)(Request.QueryString["gen_no"]);//ASSET_GEN_NO 
        String bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
        String Dis_Id = GetSubDistrinct(gen_no);//ฟังกช์นัหา แขวง 
        String survey_date = GetSurveyDate(bld_gen_no);//ฟังกช์นัหา survey_date 
        DateTime d_survey = Convert.ToDateTime(survey_date);//จาก string แปลงเป็น 
datetime 
        String path_date = d_survey.ToString("yyyy-MM-dd", new CultureInfo("en-
US"));//แปลงเป็น คศ เพือสร้าง folder 
        String new_gen_no = gen_no.Replace("/", "_");//กรณีรหสัม ี/ สร้างfloder ไม่ไดใ้ห้เป็น 
_ 
        String path_main = @"C:\CPBWEB\FILES\" + path_date + "_" + Dis_Id + "_" 
+ new_gen_no; 
        lblmsg.Text = ""; 
        //ตามรูปแบบการสร้าง folder C:\CPBWEB\FILES\ +"รหสัแขวง" +_"ปี เดือน วนั"_เลขทะเบียนทรพัยสิ์น 
        //และสร้าง folder  
        if (!File.Exists(path_main))//ถา้ยงัไม่ไดส้ร้าง folder หลกัใหส้ร้างกอ่น 
        { 
            //สร้าง  IMAGES,BIM,PDF 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + @"\BIM\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + @"\IMAGES\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + 
@"\IMAGES\INDOOR\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + 
@"\IMAGES\OUTDOOR\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + @"\PDF\"); 
        } 
        String folder_type_img = @"\IMAGES\INDOOR\";//ประเภทรูปภายในชือ folder INDOOR 
        string path = path_main + folder_type_img;        
        if (FileUploadIn.HasFile) 
        { 
 
            string fileName = 
Path.GetFileName(FileUploadIn.PostedFile.FileName); 
            FileUploadIn.PostedFile.SaveAs(path + fileName); 
            string file_old=path + fileName; 
            string file_new = path + new_gen_no + ".jpg"; 
            if(File.Exists(file_new))//ถา้มีการนาํเขา้แลว้ให้ลบกอ่น 
            { 
                System.IO.File.Delete(file_new);//ลบ 
            } 
            string file_name = new_gen_no + ".jpg"; 
            File.Move(file_old, file_new);//rename เปลียนชือเป็นรหสั asset_gen_no ตาม
รูปแบบการตงัชือ 
            string sqlUp = "UPDATE TBL_BUILDING SET PIC_INDOOR='" + file_new  + 
"' "; 
            sqlUp += " WHERE BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "'"; 
            ExecuteScalar(sqlUp); 
           // lblmsg.Text = "เพิมรูปภายในเรียบร้อยแลว้"; 
            GetPicIndoor(bld_gen_no);//แสดงภาพทีนาํเขา้ 
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        } 
    } 
   
    protected void GetPicIndoor(string bld_gen_no) 
    { 
        string pic_in = null; 
        string strSQL = null; 
        DataTable dt; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  
REPLACE(REPLACE(PIC_INDOOR,'C:\\CPBWEB\\',''),'\','/') AS PIC_INDOOR FROM 
TBL_BUILDING WHERE BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "' "; 
        //Response.Write(cmd.CommandText); 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                pic_in = reader["PIC_INDOOR"].ToString(); 
                ImgIn.ImageUrl = pic_in; 
            } 
            if (pic_in == "") 
            { 
                //ยงัไม่มกีารนาํเขา้รูป no_image 
                ImgIn.ImageUrl = "Images/no_image.png"; 
            } 
        } 
         
        
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        
    } 
    protected void BtnUploadOutdoor_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        String gen_no = (String)(Request.QueryString["gen_no"]);//ASSET_GEN_NO 
        String bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
        String Dis_Id = GetSubDistrinct(gen_no);//ฟังกช์นัหา แขวง 
        String survey_date = GetSurveyDate(bld_gen_no);//ฟังกช์นัหา survey_date 
        DateTime d_survey = Convert.ToDateTime(survey_date);//จาก string แปลงเป็น 
datetime 
        String path_date = d_survey.ToString("yyyy-MM-dd", new CultureInfo("en-
US"));//แปลงเป็น คศ เพือสร้าง folder 
        String new_gen_no = gen_no.Replace("/", "_"); 
        String path_main = @"C:\CPBWEB\FILES\" + path_date + "_" + Dis_Id + "_" 
+ new_gen_no; 
        lblmsg.Text = ""; 
        //ตามรูปแบบการสร้าง folder C:\CPBWEB\FILES\ +"รหสัแขวง" +_"ปี เดือน วนั"_เลขทะเบียนทรพัยสิ์น 
        //และสร้าง folder  
        if (!File.Exists(path_main))//ถา้ยงัไม่ไดส้ร้าง folder หลกัใหส้ร้างกอ่น 
        { 
            //สร้าง  IMAGES,BIM,PDF 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + @"\BIM\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + @"\IMAGES\"); 
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            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + 
@"\IMAGES\INDOOR\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + 
@"\IMAGES\OUTDOOR\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + @"\PDF\"); 
        } 
        String folder_type_img = @"\IMAGES\OUTDOOR\";//ประเภทรูปภายในชือ folder 
OUTDOOR 
        string path = path_main + folder_type_img; 
        if (FileUploadOut.HasFile) 
        { 
 
            string fileName = 
Path.GetFileName(FileUploadOut.PostedFile.FileName); 
            FileUploadOut.PostedFile.SaveAs(path + fileName); 
            string file_old = path + fileName; 
            string file_new = path + new_gen_no + ".jpg"; 
            if (File.Exists(file_new))//ถา้มีการนาํเขา้แลว้ให้ลบกอ่น 
            { 
                System.IO.File.Delete(file_new);//ลบ 
            } 
            string file_name = new_gen_no + ".jpg"; 
            File.Move(file_old, file_new);//rename เปลียนชือเป็นรหสั asset_gen_no ตาม
รูปแบบการตงัชือ 
            string sqlUp = "UPDATE TBL_BUILDING SET PIC_OUTDOOR='" + file_new + 
"' ";//update  Pic_outddor 
            sqlUp += " WHERE BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "'"; 
            ExecuteScalar(sqlUp); 
           // lblmsg.Text = "เพิมรูปภายในเรียบร้อยแลว้"; 
            GetPicOutdoor(bld_gen_no);//แสดงภาพทีนาํเขา้ Outdoor 
 
        } 
    } 
    protected void GetPicOutdoor(string bld_gen_no) 
    { 
        string pic_out = null; 
        string strSQL = null; 
        DataTable dt; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  
REPLACE(REPLACE(PIC_OUTDOOR,'C:\\CPBWEB\\',''),'\','/') AS PIC_OUTDOOR FROM 
TBL_BUILDING WHERE BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "' "; 
        //Response.Write(cmd.CommandText); 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                pic_out = reader["PIC_OUTDOOR"].ToString(); 
                ImgOut.ImageUrl = pic_out; 
                //Response.Write(pic_out); 
            } 
            if (pic_out =="") 
            { 
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                ImgOut.ImageUrl = "Images/no_image.png"; 
            } 
        } 
 
        
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
 
    } 
    public string ExecuteScalar(string sql) 
    { 
        SQLiteConnection cnn = new SQLiteConnection(connecttionstring);//เชือมตอ่ 
        cnn.Open();//เปิด 
        SQLiteCommand mycommand = new SQLiteCommand(cnn);// 
        mycommand.CommandText = sql; 
        object value = mycommand.ExecuteScalar(); 
        cnn.Close(); 
        if (value != null)//ตรวจสอบดว้ยวา่มีค่า 
        { 
            return value.ToString(); 
        } 
        return ""; 
    } 
    protected string GetSurveyDate(string bld_gen_no) 
    { 
        string sur_date=null; 
        string strSQL = null; 
        DataTable dt; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  SURVEY_DATE FROM TBL_BUILDING WHERE 
BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "' "; 
        //Response.Write(cmd.CommandText); 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                sur_date = reader["SURVEY_DATE"].ToString(); 
            } 
        } 
 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        return sur_date; 
    } 
    protected string GetSubDistrinct(string asset_gen_no)//ฟังกช์นัหา แขวง ดว้ย 
asset_gen_no 
    { 
        string sub_id = null; 
        string strSQL = null; 
        DataTable dt; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
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        cmd.CommandText = "SELECT  SUBDISTRICT_ID FROM TBL_ASSET_RENTER WHERE 
ASSET_GEN_NO='" + asset_gen_no + "' ";        
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                sub_id = reader["SUBDISTRICT_ID"].ToString(); 
            } 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        return sub_id; 
    } 
} 
 

9. แสดงชดุคําสงัในหน้า รายงานแปลนอาคาร ฟังชนัเพิม/บนัทึก แปลนอาคาร 
public partial class frmReport : System.Web.UI.Page 
{ 
    String connecttionstring = @"Data Source=C:\CPBWEB\App_Data\CPBDB.db"; 
    String sql; 
    String gen_no; 
    String bld_gen_no; 
    String level; 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (!Page.IsPostBack) 
        { 
            bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]);           
            bindFDF(bld_gen_no); 
            bindBIM(bld_gen_no); 
            //ตรวจสอบสถานะ 
            level = (String)Session["level"]; 
            if (level == "1")//admin 
            { 
                //เปิดปุ่ ม 
                trUpBIM.Visible = true; 
                trUpPdf.Visible = true; 
 
            } 
            else if (level == "2") 
            { 
                //ปิดปุ่ ม 
                trUpBIM.Visible = false; 
                trUpPdf.Visible = false; 
 
            }   
        } 
    } 
    protected void bindFDF(string bld_gen_no) 
    { 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "select FILE_PDF,BLD_GEN_NO from TBL_BUILDING where 
BLD_GEN_NO = '" + bld_gen_no + "'"; 
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        using (SQLiteDataAdapter adapter = new SQLiteDataAdapter(cmd)) 
        { 
            adapter.Fill(dataTable); 
        } 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            grdPdf.DataSource = dataTable; 
            grdPdf.DataBind(); 
        } 
        else 
        { 
             
            showNoresultFound(dataTable, grdPdf); 
 
        } 
        conn.Close(); 
    } 
    protected void bindBIM(string bld_gen_no) 
    { 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "select FILE_PLN,BLD_GEN_NO from TBL_BUILDING where 
BLD_GEN_NO = '" + bld_gen_no + "'"; 
 
        using (SQLiteDataAdapter adapter = new SQLiteDataAdapter(cmd)) 
        { 
            adapter.Fill(dataTable); 
        } 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            grdBim.DataSource = dataTable; 
            grdBim.DataBind(); 
        } 
        else 
        { 
 
            showNoresultFound(dataTable, grdBim); 
 
        } 
        conn.Close(); 
    } 
    protected void BtnUploadPdf_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        gen_no = (String)(Request.QueryString["gen_no"]);//ASSET_GEN_NO 
        bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
        String Dis_Id = GetSubDistrinct(gen_no);//ฟังกช์นัหา แขวง 
        String survey_date = GetSurveyDate(bld_gen_no);//ฟังกช์นัหา survey_date 
        DateTime d_survey = Convert.ToDateTime(survey_date);//จาก string แปลงเป็น 
datetime 
        String path_date = d_survey.ToString("yyyy-MM-dd", new CultureInfo("en-
US"));//แปลงเป็น คศ เพือสร้าง folder 
        String new_gen_no = gen_no.Replace("/", "_");//กรณีรหสัม ี/ สร้างfloder ไม่ไดใ้ห้เป็น 
_ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



120 
 
        String path_main = @"C:\CPBWEB\FILES\" + path_date + "_" + Dis_Id + "_" 
+ new_gen_no; 
        lblmsg.Text = ""; 
        //ตามรูปแบบการสร้าง folder C:\CPBWEB\FILES\ +"รหสัแขวง" +_"ปี เดือน วนั"_เลขทะเบียนทรพัยสิ์น 
        //และสร้าง folder  
        if (!File.Exists(path_main))//ถา้ยงัไม่ไดส้ร้าง folder หลกัใหส้ร้างกอ่น 
        { 
            //สร้าง  IMAGES,BIM,PDF 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + @"\BIM\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + @"\IMAGES\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + 
@"\IMAGES\INDOOR\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + 
@"\IMAGES\OUTDOOR\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + @"\PDF\"); 
        } 
        String folder_type_img = @"\PDF\";//เกบ็ไวชื้อ folder PDF 
        string path = path_main + folder_type_img; 
        if (FileUploadPdf.HasFile) 
        { 
             
            string fileName = 
Path.GetFileName(FileUploadPdf.PostedFile.FileName); 
            FileUploadPdf.PostedFile.SaveAs(path + fileName); 
            string file_old = path + fileName; 
            string file_new = path + new_gen_no + ".pdf"; 
            if (File.Exists(file_new))//ถา้มีการนาํเขา้แลว้ให้ลบกอ่น 
            { 
                System.IO.File.Delete(file_new);//ลบ 
            } 
            string file_name = new_gen_no + ".Pdf"; 
            File.Move(file_old, file_new);//rename เปลียนชือเป็นรหสั asset_gen_no ตาม
รูปแบบการตงัชือ 
            string sqlUp = "UPDATE TBL_BUILDING SET FILE_PDF='" + file_new + "' 
"; 
            sqlUp += " WHERE BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "'"; 
            ExecuteScalar(sqlUp); 
            // lblmsg.Text = "เพมิรูปภายในเรียบร้อยแลว้"; 
            bindFDF(bld_gen_no);//แสดงpdfทีนาํเขา้ 
 
        } 
    } 
    protected void BtnUploadBim_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        gen_no = (String)(Request.QueryString["gen_no"]);//ASSET_GEN_NO 
        bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
        String Dis_Id = GetSubDistrinct(gen_no);//ฟังกช์นัหา แขวง 
        String survey_date = GetSurveyDate(bld_gen_no);//ฟังกช์นัหา survey_date 
        DateTime d_survey = Convert.ToDateTime(survey_date);//จาก string แปลงเป็น 
datetime 
        String path_date = d_survey.ToString("yyyy-MM-dd", new CultureInfo("en-
US"));//แปลงเป็น คศ เพือสร้าง folder 
        String new_gen_no = gen_no.Replace("/", "_");//กรณีรหสัม ี/ สร้างfloder ไม่ไดใ้ห้เป็น 
_ 
        String path_main = @"C:\CPBWEB\FILES\" + path_date + "_" + Dis_Id + "_" 
+ new_gen_no; 
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        lblmsg.Text = ""; 
        //ตามรูปแบบการสร้าง folder C:\CPBWEB\FILES\ +"รหสัแขวง" +_"ปี เดือน วนั"_เลขทะเบียนทรพัยสิ์น 
        //และสร้าง folder  
        if (!File.Exists(path_main))//ถา้ยงัไม่ไดส้ร้าง folder หลกัใหส้ร้างกอ่น 
        { 
            //สร้าง  IMAGES,BIM,PDF 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + @"\BIM\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + @"\IMAGES\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + 
@"\IMAGES\INDOOR\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + 
@"\IMAGES\OUTDOOR\"); 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(path_main + @"\PDF\"); 
        } 
        String folder_type_img = @"\BIM\";//เกบ็ไวชื้อ folder PDF 
        string path = path_main + folder_type_img; 
        if (FileUploadBim.HasFile) 
        { 
             
            string fileName = 
Path.GetFileName(FileUploadBim.PostedFile.FileName); 
            FileUploadBim.PostedFile.SaveAs(path + fileName); 
            string file_old = path + fileName; 
            string file_new = path + new_gen_no + ".pln"; 
            if (File.Exists(file_new))//ถา้มีการนาํเขา้แลว้ให้ลบกอ่น 
            { 
                System.IO.File.Delete(file_new);//ลบไฟลเ์ดมิ 
            } 
            string file_name = new_gen_no + ".pln"; 
            File.Move(file_old, file_new);//rename เปลียนชือเป็นรหสั asset_gen_no ตาม
รูปแบบการตงัชือ 
            string sqlUp = "UPDATE TBL_BUILDING SET FILE_PLN='" + file_new + "' 
"; 
            sqlUp += " WHERE BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "'"; 
            ExecuteScalar(sqlUp); 
             
            bindBIM(bld_gen_no);//แสดงbimทีนาํเขา้ 
 
        } 
    } 
    public string ExecuteScalar(string sql) 
    { 
        SQLiteConnection cnn = new SQLiteConnection(connecttionstring);//เชือมตอ่ 
        cnn.Open();//เปิด 
        SQLiteCommand mycommand = new SQLiteCommand(cnn);// 
        mycommand.CommandText = sql; 
        object value = mycommand.ExecuteScalar(); 
        cnn.Close(); 
        if (value != null)//ตรวจสอบดว้ยวา่มีค่า 
        { 
            return value.ToString(); 
        } 
        return ""; 
    } 
    protected string GetSurveyDate(string bld_gen_no)//ฟังกช์นัดงึวนัทีสํารวจ 
    { 
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        string sur_date = null; 
        string strSQL = null; 
        DataTable dt; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  SURVEY_DATE FROM TBL_BUILDING WHERE 
BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "' "; 
        //Response.Write(cmd.CommandText); 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                sur_date = reader["SURVEY_DATE"].ToString(); 
            } 
        } 
 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        return sur_date; 
    } 
    protected string GetSubDistrinct(string asset_gen_no)//ฟังกช์นัหา แขวง ตาม 
asset_gen_no 
    { 
        string sub_id = null; 
        string strSQL = null; 
        DataTable dt; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  SUBDISTRICT_ID FROM TBL_ASSET_RENTER WHERE 
ASSET_GEN_NO='" + asset_gen_no + "' "; 
        // Response.Write(cmd.CommandText); 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                sub_id = reader["SUBDISTRICT_ID"].ToString(); 
            } 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        return sub_id; 
    } 
    
 
    //function ใน การ show gridview ให้มีค่าวา่ง 
    public static void showNoresultFound(DataTable source, GridView gridview) 
    { 
 
        DataTable t = source.Clone(); 
        foreach (DataColumn c in t.Columns) 
        { 
            c.AllowDBNull = true; 
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        } 
        t.Rows.Add(t.NewRow()); 
        gridview.DataSource = t; 
        gridview.DataBind(); 
        gridview.Rows[0].Visible = false; 
        gridview.Rows[0].Controls.Clear(); 
 
    }     
    protected void ShowPdf_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        LinkButton id = (LinkButton)sender; 
        String file = id.CommandName; //รับค่า CommandName จาก  id LnkPdf   
        Session["file"] = file;       
        
Response.Write("<script>window.open('frmPdf.aspx','mypopup','nenuber=no,toorlba
r=yes,location=no,scrollbars=yes, 
status=no,resizable=no,width=800,height=600,top=100,left=200');</" + 
"script>"); 
    } 
 
    protected void ShowBim_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        LinkButton id = (LinkButton)sender; 
        String file = id.CommandName; //รับค่า CommandName จาก  id LnkBim             
        
        if (File.Exists(file))//ตรวจสอบ path BIM มีไฟลใ์นเครือง หรือไม?่ 
        { 
            //ถา้มีสามารถดาวนืโหลดไฟลไ์ด ้
            Response.ContentType = "application/pln"; 
            Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=" + 
file); 
            Response.TransmitFile(file); 
            Response.End(); 
            
        } 
    } 
    protected string getBIMPath(string bld_gen_no)  
    { 
        string file = null; 
         
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  FILE_PLN FROM TBL_BUILDING WHERE 
BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "' "; 
        //Response.Write(cmd.CommandText); 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                file = reader["FILE_PLN"].ToString(); 
            } 
        } 
 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
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        return file; 
    } 
    //ปุ่ มแสดงรายงาน 
    protected void BtnReport_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        gen_no = (String)(Request.QueryString["gen_no"]); 
        bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
        Response.Write("<script>window.open('frmSumReport.aspx?bld_gen_no=" + 
bld_gen_no + "&gen_no="+gen_no +"' , 'mypopup' , 
'nenuber=no,toorlbar=yes,location=no,scrollbars=yes, 
status=no,resizable=no,width=800,height=600,top=100,left=200');</" + 
"script>"); 
        
    } 
     
} 
 

10. แสดงชดุคําสงัในหน้า รายงานสรุปข้อมลูอาคาร 
public partial class frmSumReport : System.Web.UI.Page 
{ 
    String connecttionstring = @"Data Source=C:\CPBWEB\App_Data\CPBDB.db"; 
    String sql; 
    String gen_no; 
    String bld_gen_no; 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (!Page.IsPostBack) 
        { 
            gen_no = (String)(Request.QueryString["gen_no"]); 
            bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
            GetDetailAsset_Renter(gen_no);//แสดงขอ้มูล 
            GetDetailBuilding(bld_gen_no);//แสดงขอ้มูล 
            GetData(bld_gen_no);//แสดง Gridview พืนทีอาคาร 
            GetPicOutdoor(bld_gen_no); //แสดงรูปภายนอก 
            GetPicIndoor(bld_gen_no);//แสดงรูปภายใน 
        } 
    } 
    protected void GetDetailAsset_Renter(string gen_no) 
    { 
        
         
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring);  // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT 
TBL_ASSET_RENTER.ASSET_GEN_NO,TBL_ASSET_RENTER.RENTER_NAME,TBL_ASSET_RENTER.HOM
E_NO, TBL_ASSET_RENTER.DEED_NO,TBL_PROVINCE.PROVINCE_ID, "; 
        cmd.CommandText += " TBL_PROVINCE.PROVINCE_NAME, 
TBL_DISTRICT.DISTRICT_ID,  TBL_DISTRICT.DISTRICT_NAME "; 
        cmd.CommandText += "  ,TBL_ASSET_RENTER.BLD_GEN_NO, 
TBL_ASSET_RENTER.RENTER_NAME,TBL_DISTRICT.DISTRICT_NAME, 
TBL_SUBDISTRICT.SUBDISTRICT_NAME"; 
        cmd.CommandText += "  FROM  TBL_PROVINCE INNER JOIN "; 
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        cmd.CommandText += "  TBL_DISTRICT ON TBL_PROVINCE.PROVINCE_ID = 
TBL_DISTRICT.PROVINCE_ID INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_SUBDISTRICT ON TBL_DISTRICT.DISTRICT_ID = 
TBL_SUBDISTRICT.DISTRICT_ID INNER JOIN "; 
        cmd.CommandText += "  TBL_ASSET_RENTER ON 
TBL_SUBDISTRICT.SUBDISTRICT_ID = TBL_ASSET_RENTER.SUBDISTRICT_ID "; 
        cmd.CommandText += "  WHERE  TBL_ASSET_RENTER.ASSET_GEN_NO='" + gen_no 
+ "'";         
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                 
               
                TextBox2.Text = reader["HOME_NO"].ToString(); //เลขทอีาคาร 
                TextBox3.Text = reader["RENTER_NAME"].ToString(); // ผูเ้ช่าราย 
                TextBox4.Text = reader["DEED_NO"].ToString(); //โฉนดท ี
                TextBox5.Text = reader["SUBDISTRICT_NAME"].ToString(); //แขวง 
                TextBox6.Text = reader["DISTRICT_NAME"].ToString(); //เขต 
                TextBox7.Text = reader["PROVINCE_NAME"].ToString(); //จงัหวดั 
            } 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
 
    } 
    protected void GetDetailBuilding(string gen_no) 
    { 
        string sur_date = null; 
        string s_date = null; 
        string user_id; 
        string bld_style_id; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring);  // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM TBL_BUILDING WHERE BLD_GEN_NO='" + 
bld_gen_no + "'"; 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                bld_style_id = reader["BLD_STYLE_ID"].ToString(); 
                TextBox1.Text = GET_BLD_STYLE(bld_style_id); //ลกัษณะอาคาร                
                sur_date = reader["SURVEY_DATE"].ToString(); 
                DateTime dt = Convert.ToDateTime(sur_date); 
                s_date = dt.ToString("d/M/yyyy");//จดัรูปแบบวนัท ี
                TextBox8.Text = s_date; //วนัทีสํารวจ 
                user_id = reader["USER_ID"].ToString(); //รหสันายช่างผูค้วบคม 
                TextBox9.Text = GetForeMan(user_id);//นายช่างผูค้วบคม 
            } 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
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    } 
    protected string GET_BLD_STYLE(string bld_style_id) 
    { 
        string bld_style = null;                
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  BLD_STYLE  FROM TBL_BLD_STYLE WHERE 
BLD_STYLE_ID='" + bld_style_id + "'  ";       
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                bld_style = reader["BLD_STYLE"].ToString(); 
            } 
        } 
 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        return bld_style; 
    } 
    // ดึงขอ้มลู Gridview 
    private void GetData(String bld_gen_no) 
    { 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  null as BLD_AREA,null AS BLD_SUB,FLOOR,AREA 
FROM TBL_BUILDING_AREA "; 
        cmd.CommandText += "  WHERE BLD_GEN_NO = '" + bld_gen_no + "' GROUP BY 
FLOOR"; 
        using (SQLiteDataAdapter adapter = new SQLiteDataAdapter(cmd)) 
        { 
            adapter.Fill(dataTable); 
        } 
        if (dataTable.Rows.Count > 0) 
        { 
            GridView2.DataSource = dataTable; 
            GridView2.DataBind(); 
        } 
 
    } 
    protected double GET_BLD_LEVEL_AREA(string bld_gen_no, string floor, string 
bld_tpye) 
    { 
        double area = 0;                
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  AREA FROM TBL_BUILDING_AREA WHERE 
BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "'  "; 
        cmd.CommandText += " AND BLD_TYPE='" + bld_tpye + "' AND FLOOR='" + 
floor + "'"; 
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
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        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                area = Convert.ToDouble(reader["AREA"].ToString()); 
            } 
        } 
 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        return area; 
    } 
    protected void GridView2_PageIndexChanging(object sender, 
GridViewPageEventArgs e) 
    { 
        GridView2.PageIndex = e.NewPageIndex; 
        GetData(bld_gen_no); 
    } 
    protected void GridView2_RowDataBound(object sender, 
System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs e) 
    { 
        String n_floor; 
        bld_gen_no = (String)(Request.QueryString["bld_gen_no"]); 
        if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Header) 
        {            
 
        } 
        if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow) 
        { 
            n_floor = e.Row.Cells[0].Text; 
            double area_sub = 0; 
            double area_old = 0; 
            string level = e.Row.Cells[0].Text; 
            area_old = GET_BLD_LEVEL_AREA(bld_gen_no, n_floor, "อาคารเดมิ"); 
            area_sub = GET_BLD_LEVEL_AREA(bld_gen_no, n_floor, "ส่วนต่อเตมิ"); 
 
            e.Row.Cells[1].Text = Convert.ToString(area_old); 
            e.Row.Cells[2].Text = Convert.ToString(area_sub); 
        } 
        if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Footer) 
        { 
 
        } 
    } 
    protected void GetPicIndoor(string bld_gen_no) 
    { 
        string pic_in = null; 
        string strSQL = null;        
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  
REPLACE(REPLACE(PIC_INDOOR,'C:\\CPBWEB\\',''),'\','/') AS PIC_INDOOR FROM 
TBL_BUILDING WHERE BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "' ";        
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
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            while (reader.Read()) 
            { 
                pic_in = reader["PIC_INDOOR"].ToString(); 
                ImgIn.ImageUrl = pic_in; 
            } 
            if (pic_in == "") 
            { 
                //ยงัไม่มกีารนาํเขา้รูป no_image 
                ImgIn.ImageUrl = "Images/no_image.png"; 
            } 
        } 
 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
    } 
    protected void GetPicOutdoor(string bld_gen_no) 
    { 
        string pic_out = null;              
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring); 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  
REPLACE(REPLACE(PIC_OUTDOOR,'C:\\CPBWEB\\',''),'\','/') AS PIC_OUTDOOR FROM 
TBL_BUILDING WHERE BLD_GEN_NO='" + bld_gen_no + "' ";        
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
            { 
                pic_out = reader["PIC_OUTDOOR"].ToString(); 
                ImgOut.ImageUrl = pic_out; 
                //Response.Write(pic_out); 
            } 
            if (pic_out == "") 
            { 
                ImgOut.ImageUrl = "Images/no_image.png"; 
            } 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
    } 
    // ดึงขอ้มลู ตาราง TBL_MEMBER  แสดงนายตรวจงาน  
   private String GetForeMan(String user_id) 
    { 
        String prefix, f_name, l_name; 
        String user_foreman=null; 
        SQLiteConnection conn = new SQLiteConnection(connecttionstring);  // ชุด
คาํสังในการตดิต่อ ฐานขอ้มูล 
        conn.Open(); 
        DataTable dataTable = new DataTable(); 
        SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(conn); 
        cmd.CommandText = "SELECT  * FROM  TBL_MEMBER  "; 
        cmd.CommandText += "  WHERE  USER_ID='" + user_id + "'";         
        SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
        if (reader.HasRows) 
        { 
            while (reader.Read()) 
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            { 
                prefix = reader["PREFIX"].ToString();//คาํนาํหนา้ 
                f_name = reader["FIRSTNAME"].ToString();//ชือ 
                l_name = reader["LASTNAME"].ToString();//สกลุ 
                user_foreman = prefix + " " + f_name + " " + l_name;//ชือนายตรวจงาน 
 
            } 
        } 
        reader.Close(); 
        conn.Close(); 
        return user_foreman; 
    } 
} 
 

 

11. แสดงชดุคําสงัในหน้า Get คา่ พิกดัอาคาร 
<script type="text/javascript"> 
     
        require([ "dijit/layout/BorderContainer", "dijit/layout/ContentPane"  
               , "dijit/form/TextBox", "dijit/form/Button"   
      , "dijit/layout/TabContainer", 
"dijit/layout/AccordionContainer" 
               ]); 
 //ฟังกช์นั รับค่าจาก frmAsset_Renter.aspx เมือมกีาร Select ผลจากการคน้หา 
    function getData(n1,n2) // n1= asset_gen_no, n2=bld_gen_no 
    { 
    //รับค่าแลว้ส่งรหสัไป 4 เมนู  
    //เมนูขอ้มูลอาคาร 
        var iframe=document.getElementById('frmData');  // 
        iframe.src = 'frmAsset_Renter.aspx?gen_no=' + n1+'&bld_gen_no=' + n2 
+'&type=edit'; 
        dijit.registry.byId("TabContainerMenu").selectChild("menu2"); //เปิดแมนูขอ้มูล
อาคาร 
         
     //เมนูขอ้มลูพืนทอีาคาร    
        var iframe2=document.getElementById('frmAreaUse');  // 
        iframe2.src = 'frmAreaUse.aspx?gen_no=' + n1+'&bld_gen_no=' + n2; 
        
     //เมนูขอ้มลูภาพ   
        var iframe3=document.getElementById('frmPicture');  // 
        iframe3.src = 'frmPicture.aspx?gen_no=' + n1+'&bld_gen_no=' + n2; 
        
      //เมนูรายงาน   
        var iframe4=document.getElementById('frmReport');  // 
        iframe4.src = 'frmReport.aspx?gen_no=' + n1+'&bld_gen_no=' + n2; 
         
    } 
    //ฟังกช์นัสําหรับเปิด ปิด div เมือมกีารคลกิปุ่ มเพมิ กาํหนด lan lon 
    function displayDiv(type) 
    { 
     
        if(type=="show") 
        {         
            document.getElementById("latlong").style.display = "inline"; 
        } 
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        else if(type=="hide") 
        { 
            document.getElementById("latlong").style.display = "none"; 
        } 
    } 
    //ฟังชน้ส่งค่า lan lon  
    function SendGeo_XY() 
    { 
       var x= parseFloat (document.getElementById("latitude").value);//รับค่าจาก 
<input id  latitude 
       var y= parseFloat (document.getElementById("longitude").value);//รับค่าจาก  
<input id  longitude 
       var xx= x.toFixed(5);//เอา 5 หลกั 
       var yy= y.toFixed(5); 
       var iframe=document.getElementById('frmData');  //หา iframe id 'frmData' 
       iframe.src = 'frmAsset_Renter.aspx?x=' + xx +'&y=' + yy +'&type=new'; //
ใส่ url และส่งค่า lan lon ส่งไปหนา้  frmAsset_Renter.aspx       
    }  
    
    </script>     

 

12. แสดงชดุคําสงัในหน้า นําทาง 
<script src="JS/jquery-1.7.1.min.js" type="text/javascript"></script> 
<!--<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>--> 
<script type="text/javascript"> 
    var directionShow; // กาํหนดตวัแปรสําหรับใชง้าน กบัการสร้างเส้นทาง 
    var directionsService; // กาํหนดตวัแปรสําหรับไวเ้รียกใชข้อ้มูลเกยีวกบัเส้นทาง 
    var map; // กาํหนดตวัแปร map ไวด้า้นนอกฟังกช์นั เพือใหส้ามารถเรียกใชง้าน จากส่วนอืนได ้
    var GGM; // กาํหนดตวัแปร GGM ไวเ้กบ็ google.maps Object จะไดเ้รียกใชง้านไดง่้ายขึน 
    var my_Latlng; // กาํหนดตวัแปรสําหรับเกบ็จุดเริมตน้ของเส้นทางเมอืโหลดครงัแรก 
    var initialTo; // กาํหนดตวัแปรสําหรับเกบ็จุดปลายทาง เมือโหลดครังแรก 
    var searchRoute; // กาํหนดตวัแปร ไวเ้กบ็ฃือฟังกช์นั ให้สามารถใชง้านจากส่วนอืนๆ ได ้
    function initialize() { // ฟังกช์นัแสดงแผนท ี
        GGM = new Object(google.maps); // เกบ็ตวัแปร google.maps Object ไวใ้นตวัแปร GGM 
        directionShow = new GGM.DirectionsRenderer({ draggable: true }); 
        directionsService = new GGM.DirectionsService(); 
        // กาํหนดจุดเริมตน้ของแผนท ี
        my_Latlng = new GGM.LatLng(13.76771, 100.506596); 
        // กาํหนดตาํแหน่งปลายทาง สําหรับการโหลดครังแรก สํานกังานทรพัยสิ์น 
        var val = document.URL; 
        var url = val.substr(val.indexOf('x')) //รับค่า lat  
        var url2 = val.substr(val.indexOf('y')) //รับค่า  lon 
        var x = parseFloat(url.replace("x=", "")); 
        var y = parseFloat(url2.replace("y=", "")); 
 
        initialTo = new GGM.LatLng(x, y); 
         
        var my_mapTypeId = GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กาํหนดรูปแบบแผนทีทีแสดง 
        // กาํหนด DOM object ทีจะเอาแผนทไีปแสดง ทีนีคือ div id=map_canvas 
        var my_DivObj = $("#map_canvas")[0]; 
        // กาํหนด Option ของแผนท ี
        var myOptions = { 
            zoom: 13, // กาํหนดขนาดการ zoom 
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            center: my_Latlng, // กาํหนดจุดกงึกลาง จากตวัแปร my_Latlng 
            mapTypeId: my_mapTypeId // กาํหนดรูปแบบแผนท ีจากตวัแปร my_mapTypeId 
        }; 
        map = new GGM.Map(my_DivObj, myOptions); // สร้างแผนทีและเกบ็ตวัแปรไวใ้นชือ map 
        directionShow.setMap(map); // กาํหนดวา่ จะให้มีการสร้างเส้นทางในแผนทีทีชือ map 
        // ส่วนสําหรบักาํหนดใหแ้สดงคาํแนะนาํเส้นทาง 
        directionShow.setPanel($("#directionsPanel")[0]); 
 
        if (map) { // เงือนไขถา้มกีารสร้างแผนทีแลว้ 
            searchRoute(my_Latlng, initialTo); // ให้เรียกใชฟั้งกช์นั สร้างเส้นทาง 
        } 
 
        // กาํหนด event ให้กบัเส้นทาง กรณีเมือมกีารเปลียนแปลง  
        GGM.event.addListener(directionShow, 'directions_changed', function() { 
            var results = directionShow.directions; // เรียกใชง้านขอ้มลูเส้นทางใหม ่ 
        }); 
 
    } 
    $(function() { 
        // ส่วนของฟังกช์นั สําหรับการสร้างเส้นทาง 
        searchRoute = function(FromPlace, ToPlace) { // ฟังกช์นั สําหรับการสร้างเส้นทาง 
            if (!FromPlace && !ToPlace) { // ถา้ไม่ไดส่้งค่าเริมตน้มา ให้ใฃค้่าจากการคน้หา 
                var FromPlace = $("#namePlace").val(); // รับค่าชือสถานทีเริมตน้ 
                var ToPlace = $("#toPlace").val(); // รับค่าชือสถานทีปลายทาง 
            } 
            // กาํหนด option สําหรบัส่งค่าไปให ้google คน้หาขอ้มูล 
            var request = { 
                origin: FromPlace, // สถานทีเริมตน้ 
                destination: ToPlace, // สถานทีปลายทาง 
                travelMode: GGM.DirectionsTravelMode.DRIVING // กรณีการเดินทางโดยรถยนต ์
            }; 
            // ส่งคาํร้องขอ จะคืนค่ามาเป็นสถานะ และผลลพัธ์ 
            directionsService.route(request, function(results, status) { 
                if (status == GGM.DirectionsStatus.OK) { // ถา้สามารถคน้หา และสร้างเส้นทางได ้
                    directionShow.setDirections(results); // สร้างเส้นทางจากผลลพัธ์ 
                } else { 
                    // กรณีไมพ่บเส้นทาง หรือไมส่ามารถสร้างเส้นทางได ้
                    // โคด้ตามตอ้งการ ในทีนี ปล่อยวา่ง 
                } 
            }); 
        } 
 
        // ส่วนควบคุมปุ่ มคาํสงัใชง้านฟังกช์นั 
        $("#SearchPlace").click(function() { // เมือคลิกทีปุ่ ม id=SearchPlace  
            searchRoute(); // เรียกใชง้านฟังกช์นั คน้หาเส้นทาง 
        }); 
 
        $("#namePlace,#toPlace").keyup(function(event) { // เมือพิมพค์าํคน้หาในกล่องคน้หา 
            if (event.keyCode == 13 && $(this).val() != "") { //  ตรวจสอบปุ่ มถา้กด 
ถา้เป็นปุ่ ม Enter  
                searchRoute();  // เรียกใชง้านฟังกช์นั คน้หาเส้นทาง 
            } 
        }); 
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        $("#iClear").click(function() { 
            $("#namePlace,#toPlace").val(""); // ลา้งค่าขอ้มูล สําหรับพิมพค์าํคน้หาใหม ่
        }); 
 
    }); 
    $(function() { 
        // โหลด สคริป google map api เมือเวบ็โหลดเรียบร้อยแลว้ 
        // ค่าตวัแปร ทีส่งไปในไฟล ์google map api 
        // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize 
        // v เวอร์ชน่ั 3.2 
        // sensor กาํหนดให้สามารถแสดงตาํแหน่งทาํเปิดแผนทอียู่ได ้เหมาะสําหรับมือถอื ปกติใช ้false 
        // language ภาษา th ,en เป็นตน้ 
        // callback ให้เรียกใชฟั้งกช์นัแสดง แผนท ีinitialize  
        $("<script/>", { 
            "type": "text/javascript", 
            src: 
"http://maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=ini
tialize" 
        }).appendTo("body"); 
    }); 
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แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

แบบสมัภาษณ์เรือง 

หวัข้อสารนิพนธ์: การออกแบบระบบจดัเก็บและสืบค้นข้อมลูอาคารของสํานกังานทรัพย์สินสว่น

พระมหากษัตริย์ 

ข้อมลูผู้สมัภาษณ์นายสมชาติ  สดมณีนกัศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพืองาน-

ออกแบบสถาปัตยกรรมภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 

วนัที......../......./................  อาย.ุ............................ปี 

เพศ  หญิง      ชาย 

ท่านมีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาเป็นเวลา 

 น้อยกวา่ 5 ปี  5 – 10 ปี   10 – 20 ปี  มากกวา่ 20 ปี    

ปี    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อมูลพืนฐานของพนักงาน 

1.  ท่านมีประสบการณ์ในการทํางานทีสํานกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์มาเป็นเวลา 

 น้อยกวา่ 5 ปี  5 – 10 ปี   10 – 20 ปี  มากกวา่ 20 

2.  ท่านสงักดัแผนกใด 

สถาปัตยกรรม วิศวกรรม  ประมาณราคา อสงัหาริมทรัพย์ 

3. ตําแหน่งทีปฏิบตัิงาน 

สถาปนิก  นายช่าง  พนกังานจดัประโยชน์ 

  อืนๆ(ระบ)ุ.................................................................. 

4. ขอบเขตงานทีทํา 

 ออกแบบ     ตรวจสภาพอาคาร(ตอ่สญัญาอาคาร)  

จดัประโยชน์อาคาร(ตอ่สญัญาอาคาร)   อืนๆ(ระบ)ุ................................................ 
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ตอนที 1 การสืบค้นและจัดเก็บเอกสารข้อมูลอาคาร 

1. ท่านใช้โปรแกรมอะไรบ้างทีเกียวกบัการเกบ็ข้อมลูอาคาร 

AutoCAD    ArchiCAD  MS Word  Adobe Reader 

อืนๆ(ระบ)ุ..................................................... 

2. หากท่านต้องการหาข้อมลูอาคาร ท่านมีวิธีการสืบค้นอย่างไร 

  สืบค้นตามแฟ้มเอกสารทีจดัเก็บ (Hard  copy) 

  สืบค้นตามแฟ้มเอกสารดิจิทลัทีจดัเก็บ (File  Folder)  

  สืบค้นจากตวัช่วยค้นมาตรฐานของระบบปฏิบตัิการ (Windows, OS) 

อืนๆ(ระบ)ุ................................................................. 

3. หากท่านต้องการหาข้อมลูแบบแปลนอาคาร ท่านมีวิธีการสืบค้นอย่างไร 

  สืบค้นตามแฟ้มเอกสารทีจดัเก็บ (Hard  copy) 

  สืบค้นตามแฟ้มเอกสารดิจิทลัทีจดัเก็บ (File  Folder)  

  สืบค้นจากตวัช่วยค้นมาตรฐานของระบบปฏิบตัิการ (Windows, OS) 

อืนๆ(ระบ)ุ................................................................. 

4.ข้อมลูอาคารใดทีท่านต้องการใช้ในงาน(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

ชือผู้ เช่าอาคาร    เลขทะเบียนทรัพย์สิน    

ทีอยู ่      แผนที 

อายสุญัญา     ลกัษณะอาคาร   

จํานวนชนั     พืนทีใช้สอย 

แปลนอาคาร     รูปภาพ 

อืนๆ(ระบ)ุ................................................................. 

5.ท่านจดัเก็บข้อมลูอาคารไว้ทีใด(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

คอมพิวเตอร์สว่นตวั  คอมพิวเตอร์สว่นกลาง   ตู้ เอกสารสว่นตวั 

ตู้เอกสารสว่นกลาง(Data Center)  อืนๆ

(ระบ)ุ...................................................... 

6.หากท่านเก็บข้อมลูไว้ในคอมพิวเตอร์ท่านมีแนวทางการเก็บข้อมลูอย่างไร 

.............................................................................................................................................. 

7.เวลาท่านต้องการค้นหาข้อมลูอาคารในคอมพิวเตอร์ท่านดําเนินการอย่างไร 

.............................................................................................................................................. 

8.เวลาท่านต้องการค้นหาข้อมลูอาคารท่านพบปัญหาอะไรบ้าง 

.............................................................................................................................................. 
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9.ในกรณีทีท่านต้องการหาแบบแปลนอาคาร หากแปลนอาคารถกูเกบ็อยู่ในรูปแบบเอกสาร

กระดาษ (Hard Copy) ท่านพบปัญหาในการค้นหาอย่างไร 

.............................................................................................................................................. 

10.ในกรณีทีท่านต้องการหาแบบแปลนอาคาร หากแปลนอาคารถกูเก็บอยู่ในรูปแบบ Digital File 

ท่านพบปัญหาในการค้นหาอย่างไร 

.............................................................................................................................................. 

11.ท่านมีแนวทางในการเก็บข้อมลูแปลนอาคารหรือไม ่ถ้ามีเป็นอย่างไร 

.............................................................................................................................................. 

12. เวลาท่านออกไปสํารวจอาคาร ข้อมลูใดทีท่านต้องการ 

ชือผู้ เช่าอาคาร    ทีอยู ่

แผนที     แปลนอาคารเดิม 

อืนๆ(ระบ)ุ................................................................. 

13.เวลาท่านออกไปสํารวจอาคาร ท่านมีปัญหาในการทํางานหรือไม ่อย่างไร 

.............................................................................................................................................. 

14. การสืบค้นข้อมลูอาคาร Keyword ใดทีท่านใช้สืบค้นมากทีสดุ 

ชือผู้ เช่าอาคาร    เลขทะเบียนทรัพย์สิน  

แขวง      เขต 

โฉนด      อายสุญัญา 

ลกัษณะอาคาร    จํานวนชนั 

อืนๆ(ระบ)ุ................................................................. 

15. ภาษาใดทีใช้ในการตงัชือแฟ้มข้อมลูแบบแปลนอาคารดิจิทลัในสํานกังานของท่าน 

  ไทย    ไทยและองักฤษ องักฤษ องักฤษและตวัเลข 

  ไทยและตวัเลข  

16. การจดัเก็บเอกสารแบบแปลนอาคารดิจิทลัในสํานกังานของท่านมีการกําหนดรหสัแบบ

ก่อสร้างหรือไม?่ 

  มีอย่างไร(ตอบข้อที10)   ไมมี่ 

17. รูปแบบการตงัชือเอกสารแบบก่อสร้างในสํานกังานของท่านเป็นอย่างไร? 

กรุณายกตวัอย่าง…………………………………………………………………………………… 
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ตอนที 2 สอบถามความต้องการของโปรแกรมจัดเกบ็และสืบค้นข้อมูลอาคาร 

1. ปัจจบุนัในสํานกังานของท่านมีระบบจดัเก็บและสืบค้นข้อมลูหรือไม ่

  มี(ตอบข้อที2)    ไมมี่(ตอบข้อที5) 

2. หากมีท่านใช้ระบบจดัเก็บและสืบค้นข้อมลูดงักลา่วหรือไม ่

  ใช้(ตอบข้อที4)   ไมใ่ช้(ตอบข้อที3) 

3. หากไมใ่ช้ ทําไมท่านถึงไมใ่ช้ระบบดงักลา่ว 

.............................................................................................................................................. 

4. ระบบจดัเก็บและสืบค้นข้อมลูเดิมทีท่านใช้อยู่สามารถตอบความต้องการของท่านได้เพียงพอตอ่

การทํางานหรือไม ่

เพียงพอ   ไมเ่พียงพอ(ตอบข้อที3) 

5. เวลาท่านออกสํารวจอาคารท่านต้องการระบบนําทางสูอ่าคารหรือไม ่

  ต้องการ   ไมต้่องการ 

6. เวลาท่านคิดพืนทีอาคารท่านใช้เทคนิคใด 

  วดัพืนทีและคํานวณด้วยมือ   ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหาพืนที 

7. ท่านเคยประสบปัญหาในขนัตอนการป้อนข้อมลูพืนทีหรือไม ่อย่างไร 

.............................................................................................................................................. 

8. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเหน็อืนๆ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ขอบพระคณุอย่างสงูทกุท่านทีให้ความร่วมกรุณาการทําแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี. 
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ประวัติผู้วจัิย 

 

ชือ – สกลุ   

ทีอยู่ 

ทีทํางาน  

 

ประวตัิการศกึษา 

     พ.ศ. 2544 

 

     พ.ศ. 2553                       

 

 

ประวตัิการทํางาน 

     พ.ศ. 2544 – 2549 

     พ.ศ. 2549 – ปัจจบุนั 

      

      

 

 

นายสมชาติ  สดมณี 

139/42 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

สํานกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์  เขตดสิุต  

กรุงเทพมหานคร 

 

สําเร็จการศกึษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต                                

สาขาสถาปัตยกรรมหลกั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศกึษาตอ่ระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพือ

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  กรุงเทพมหานคร 

 

สถาปนิก บริษัท แสนสรัุตน์ จํากดั เขตดสิุต  กรุงเทพมหานคร 

สถาปนิก แผนกสถาปัตยกรรม สํานกังานทรัพย์สินสว่น

พระมหากษัตริย์  เขตดสิุต  กรุงเทพมหานคร 
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