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Abstract
Phuyaira Dormitory is a juristic person business. Presently, the dormitory encounters the
problems of managing dormitory, storing data and search for data, estimating water and electricity
bills, and storing these documents. As these results, it is difficult to edit or change data. Sometimes,
this led to errors. The developed information technology system for Phuyaira Dormitory could be used
to store data on rental rooms, tenants/customers, and reports and to check outstanding balance, to notify
maintenance via computer. The developed system could make the work easier, more agile, reduce errors
and problem, and increase the efficiency. A user can examine data in the system at any time. The system
was developed by Sublime Text 3 software. PHP language was also used to develop system. Xampp
was applied to simulate the server.
Key words: Dorm /Internet/ Management
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นคอมพิวเตอร์ จึงเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สามารถช่วยในการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆในการบริ หารจัดการซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั เพื่อที่จะทาให้การทางานนั้นเป็ นไป
อย่างรวดเร็ วถูกต้องและแม่นยาทั้งนี้ การทางานของคอมพิวเตอร์ อาจรวมถึงการใช้โปรแกรมในการทางานซึ่ งมี
ความจาเป็ นที่ตอ้ งนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ทางานเพื่ออานวยความสะดวกของผูใ้ ช้จึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงกับ
ความต้องการของงานและความสะดวกของผูใ้ ช้ โดยทาเว็บไซต์เข้ามาช่วยในการทางานเพื่อที่จะได้ประหยัดทั้ง
เวลาในการทางาน
หอพักผูใ้ หญ่ระ ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ 121 หมู่ 7 ตาบลสวนหลวง อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
มีอาคาร 2 อาคาร อาคารหนึ่ง มีจานว 3 32 ห้อง อาคารสองมี 2ชั้น 30 ห้อง รวมห้องทั้งหมด 62 ห้อง โดยมี นาย
สุ จิระ พูนอุยและนางอรัญญา พู นอุย เป็ นเจ้าของหอพัก เมื่อสร้ างเสร็ จก็เกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการหอพัก
เพราะยังมีการบันทึกข้อมูลของผูเ้ ช่าด้วยลายมือ อาจจะทาให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ส่ วนการจัดเก็บเอกสารยัง
จัดเก็บอยูใ่ นลักษณะแฟ้ นเอกสาร อาจทาให้เกิดความยุง่ ยากในการค้นหาข้อมูลของผูเ้ ช่าและเอกสารอาจจะสู ญ
หายได้ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ระบบการให้บริ การหอพักล่าช้าในการทางานและยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการให้กบั ผูเ้ ช่ าได้ ดังนั้นระบบการจัดการหอพักจึงจาเป็ นต้องนาระบบบริ การจัดการที่ดีเข้ามาช่ วย
อานวยความสะดวกใช้ดา้ นต่างๆ เช่นการค้นหาข้อมูลของผูเ้ ช่า การคานวณค่าน้ ค่าไฟ เป็ นต้น ให้อยูใ่ นรู ปแบบ
ของระบบเพื่อจะได้สะดวกแก่การใช้งานของผูเ้ ช่าและผูด้ ู แลระบบ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดข้อมูลต่างๆของ
หอพัก และสามารถเรี ยกใช้งานได้สะดวกรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น

ผูจ้ ดั ทาจึงเล็งเห็ นว่าหอพักผูใ้ หญ่ระควรมีระบบการจัดการหอพักเข้ามาช่ วยในการทางานของหอพักและ
อานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การหอพักโดยนาคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆให้
เป็ นระเบียบมีความถูกต้องและแม่นยาสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลต่างๆของหอพักได้สะดวกและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
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1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการหอพักผูใ้ หญ่ระ
1.4 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
ระบบการจัดการหอพักจะต้องครอบคลุมการดาเนิ นงานดังต่อไปนี้
1.3.1 ระบบผูด้ ูแลระบบ (Admin)
- สามารถตรวจสอบสถานะของห้องพักได้
- สามารถดูขอ้ มูลของผูเ้ ช่าห้องพักได้
- สามารถแก้ไขสถานะห้องพักได้
- สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลของผูเ้ ช่าได้
- สามารถตรวจสอบสถานะจ่ายเงินค่าเช่าได้
- สามารถเตือนผูเ้ ช่าว่าค้างจ่ายค่าเช่าได้
- สามารถออกบิลค่าห้องได้
- สามารถเปลี่ยนสถานการณ์จ่ายค่าห้องได้
- สามารถดูขอ้ มูลแจ้งซ่อมได้
1.3.2 ผูใ้ ช้ระบบ (User)
- สามารถเข้าดูระบบได้
- สามารถดูการแจ้งเตือนค้างค่าห้องได้
- สามารถดูบิลค่าห้องประจาเดือนได้
- สามารถแจ้งซ่อมได้
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1.6 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนภำคนิพนธ์
1.4.1 การศึกษาระบบเบื้องต้นและศึกษาความเป็ นได้ (System Feasibility)
ศึกษาความเป็ นไปได้ของระบบโดยการศึกษา จากเว็บไซต์ www.horganice.com และเทคโนโลยีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยผูพ้ ฒั นาเลือกพัฒนาบนแพลตฟอร์ มเว็บไซต์เนื่ องจาก สามารถทางานได้กบั ทุกแพลตฟอร์ ม
รวมถึงปรึ กษากับเจ้าของกิจการ เพื่อขอคาปรึ กษาในเรื่ องของความเป็ นไปได้และภาพรวมของระบบ
1.4.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
นาข้อมู ล ต่ า งๆ รวมทั้ง ปั ญหาที่ พ บจากการศึ ก ษามาวิเคราะห์ และวางแผนการปฏิ บ ตั ิ ง าน โดยการ
วิเคราะห์ระบบนั้น ผูพ้ ฒั นาเลือกพัฒนาระบบแบบ Structure โดยเลือกใช้แผนภาพ DFD (Data-Flow Diagram)
เพื่ อ อธิ บ ายภาพรวมการท างานของระบบ และ ER-Diagram เพื่ อ อธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตารางของ
ฐานข้อมูล และใช้แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap) เพื่ออธิบายโครงสร้างโดยรวมของเว็บไซต์ระบบ
1.4.3 การออกแบบระบบ (System Design)
การออกแบบระบบนั้นผูจ้ ดั ทาจะทาการออกแบบส่ วนของดีไซน์ของเว็บในส่ วนของ GUI ก่อน เพื่อให้
เข้าใจถึ งภาพรวมและลักษณะของเว็บไซต์ จากนั้นจึ งออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบ โดยเลื อกเป็ นแบบไคล
เอนท์/เซิร์ฟเวอร์ และเลือกใช้ฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
1.4.4 การพัฒนาระบบ (System Development)
เป็ นขั้นตอนในการพัฒนาระบบ โดยผูจ้ ดั ทาจะใช้โปรแกรมSublime Text ในการพัฒนาระบบในส่ วน
ของโปรแกรมมิ่ง มีการใช้ภาษา PHP และภาษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสบการณ์ที่ดีกบั ผูใ้ ช้ และความสวยงาม
ของเว็บไซต์
1.4.5 การทดสอบระบบ (System Testing)
การทดสอบระบบ จะแบ่งการทดสอบออกเป็ นทั้งหมด 2 ลักษณะ คือ การทดสอบฟั งก์ชนั่ การทางาน
และ การทดสอบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ซึ่ งในการทดสอบต่างๆนั้น ทางผูจ้ ดั ทาได้มีการเชิญให้บุคคลภายนอก และ
เจ้าของกิ จการ กรณี ศึกษาของเว็บไซต์ระบบ ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด หากเกิ ด
ข้อผิดพลาด ผูจ้ ดั ทาจะรี บดาเนินการแก้ไขโดยทันที
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1.4.6 การนาระบบไปใช้งานจริ ง (System Implementation)
ในส่ วนนี้ ผดู ้ ูแลระบบจะต้องมีการติดต่อกับเจ้าของธุ รกิจเพื่อนาระบบมาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับกิจการ
โดยเลื อกวิธีการ Implementation แบบ Parallel Installation เนื่ องจากต้องมี ทดสอบว่า ระบบงานใหม่น้ ัน จะ
สามารถแทนที่ระบบเดิมได้อย่างแท้จริ ง ซึ่ งอย่างไรก็ตาม ทางผูจ้ ดั ทาจะต้องมีการทดสอบระบบ และปรับปรุ ง
แก้ไขเพื่อให้ระบบงานใหม่น้ นั สามารถแทนที่ระบบงานเดิมได้อย่างสมบูรณ์
1.4.7 การจัดทาเอกสารประกอบการใช้งานระบบ (System Documentation)
เป็ นการจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจัดทาโครงงาน วิธีการและขั้นตอนการดาเนิ น
โครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและคู่มือการใช้งานสาหรับผูใ้ ช้ และผูพ้ ฒั นาประกอบการอ้างอิง
ต่อไปในอนาคต
1.7 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
- ได้ระบบการจัดการหอพัก
- ได้อานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ช่าและเจ้าของกิจการ
- สามารถแสดงผลของข้อมูลตามรายการที่ผเู ้ ช่าต่างๆและเจ้าของกิจการต้องการ
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1.8 ระยะเวลำดำเนินงำนภำคนิพนธ์
ตารางที่ 1. 1 แสดงระยะเวลาดาเนินภาคนิพนธ์
2561
ขั้นตอนในการดาเนิ นงาน

ม.ค.

มี.ค.

พ.ค.

1. การศึกษาระบบเบื้องต้น
และศึกษาความเป็ นได้
2. การวิเคราะห์ระบบ
3. การออกแบบระบบ
4. การพัฒนาระบบ
5. การทดสอบระบบ
6. การนาระบบไปใช้งานจริ ง
7. การจัดทาเอกสาร
ประกอบการใช้งานระบบ
1.9 อุปกรณ์ และเครื องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์
-

CPU Intel(R) Core i5-3570k @ 3.40GHz
RAM 8.00GB
HDD 1TB
CPU Intel(R) Core i5-3570k @ 3.40GHz
RAM 8.00GB
HDD 1TB

1.7.2 ซอฟต์แวร์
-

Sublime Text
Microsoft Windows 10
Microsoft office Word 2013
Internet Explorer Browser 7 , Google Chrome , Mozilla Firefox

มิ.ย.

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดท าระบบบริ หารจัดการนี้ ค ณะผู จ้ ัดท าได้ท าการศึ ก ษาค้นคว้า ทฤษฏี แ นวคิ ด ต่ า งๆที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ดังนี้
2.1 Web Services
Web Services Application หรื อ program ที่ ทางานอย่างใดอย่างหนึ่ ง ในลักษณะให้บริ การ โดยจะถู ก
เรี ยกใช้งานจาก application อื่นๆ ในรู ปแบบ RPC (Remote Procedure Call) ซึ่ งการให้บริ การจะมี เอกสารที่
อธิ บายคุ ณสมบัติของบริ การกากับไว้โดยภาษาที่ถูกใช้เป็ นสื่ อในการแลกเปลี่ ยนคื อ XML ทาให้เราสามารถ
เรี ยกใช้ component ใด ๆ ก็ได้ ใน platform ใด ๆ ก็ได้ บน protocol HTTP ซึ่งเป็ น protocol สาหรับ World Wide
Web อันเป็ นช่องทางที่ได้รับการยอมรับทัว่ โลกในการติดต่อสื่ อสาร กันระหว่าง application กับapplication ใน
ปั จจุบนั Web Service ช่ วยให้การเข้าถึ งข้อมูลสารสนเทศจากแอพพลิ เคชันที่ต่างกันเป็ นไป โดยง่าย โดยแอพ
พลิเคชันนั้นๆ สามารถเขียนด้วย Java และรันอยูบ่ น Sun Solaris Application Server หรื ออาจจะเขียนด้วย C++
และรันอยูบ่ น Windows NT หรื ออาจะเขียนด้วย Perl และรันอยู่ บนเครื่ อง Linux ซึ่งมาตรฐานของ Web Service
ท าให้อินเทอร์ เฟซของแอพพลิ เ คชัน เหล่ า นี้ ถู ก อธิ บ ายโดย WSDL และท าให้อยู่ใ นมาตรฐานของ UDDI
หลังจากนั้น จึงสามารถติดต่อสื่ อสารถึง กันโดย XML ผ่าน SOAP อินเทอร์เฟซ Web Service สามารถถูกเรี ยกใช้
ภายในองค์กรเองหรื อจากภายนอกองค์กร โดยผ่าน ไฟร์ วอล์ ดังนั้นจึ งมี องค์กรใหญ่ๆ มากมาย กาลังพัฒนา
ระบบที่มีอยู่ของตน ให้เข้ากับ Web Service ซึ่ งนับเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่า เนื่ องจาก Web Service สามารถเพิ่ม
ศัก ยภาพในการท างานขององค์ก ร อี ก ทั้ง ลดค่ า ใช้จ่า ยในการจัดการทรั พ ยากรขององค์ก รได้อี ก ทางหนึ่ ง
นอกจากนั้น Web Service ยังสามารถใช้ร่วมกับ Web Application โดยส่ งผ่านข้อมูล ทางอินเทอร์ เน็ตได้อีกด้วย
ซึ่ งนับเป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าหรื อหุ น้ ส่ วน ถึงแม้จะต้องคานึงถึงระบบรักษาความ
ปลอดภัย และการจัดการรายการของข้อมูลอยู่ก็ตาม แต่ Web Service ได้ใช้มาตรฐานทัว่ ไปของ internet เรื่ อง
ดังกล่าวจึงนับเป็ นเรื่ องธรรมดาของการสื่ อสารผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
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2.2 Sublime Text

รู ปที่ 2. 1 Sublime Text3
Sublime Text (โปรแกรม Sublime Text แก้ไขข้อความ เขียนโค้ด รองรับหลายภาษาสาหรับโปรแกรมนี้
มี ชื่ อว่า โปรแกรม Sublime Text เป็ นโปรแกรมแก้ไขข้อความ และ เขี ย นโค้ด ส าหรั บ โปรแกรมเมอร์ และ
นักพัฒนา ที่ มีขนาดเล็ก เพียงแค่ 7MB เท่านั้น แต่ยงั คงประสิ ทธิ ภาพและฟั งก์ชนั่ ไว้มากมาย ใช้งานง่ ายและ
ทางานได้อย่างรวดเร็ ว
ด้วย โปรแกรม Sublime Text นี้ รองรั บการใช้งานหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็ น ภาษาหลักๆ อย่าง
C,C++, C# เขียนเว็บไซต์ HTML,PHP โค้ด CSS เขียนภาษา JAVA, Python หรื ออื่นๆ อีกมากมาย ด้วยหน้าตาที่
ใช้งานเขียน ส่ วนโค้ดแบ่งแต่ละส่ วนอย่างชัดเจน สามารถแก้ไขข้อความหลายๆ บรรทัดพร้อมกันได้ ค้นหา Text
แต่ละส่ วนได้ อีกทั้งยังมีแถบ แสดงโค้ดทั้งหมด ให้เลื่อนดูดา้ นข้างได้อีกด้วย
สาหรับ โปรแกรมเขียนโค้ด Sublime Text เป็ นโปรแกรมเขียน แก้ไขโค้ด ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งไม่แพ้ตวั
อื่นๆ เลย ด้วยประสิ ทธิ ภาพจาก Python API ที่ ช่วยให้คุณสามารถติ ดตั้งปลัก๊ อิ นเสริ มต่างๆ และ Package ให้
โปรแกรมมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากยิง่ ขึ้น
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2.3 AppServ

รู ปที่ 2. 2 Apache web server
โปรแกรม Apache web server ไว้จาลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริ ปหรื อเว็บไซต์ในเครื่ องของเรา
โดยที่ไม่ตอ้ งเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตและไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะ
มาพร้อมกับ PHP ภาษาสาหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชัน่ ที่เป็ นที่นิยม MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะทาหน้าที่เป็ น
เว็บ เซิ ร์ฟเวอร์ , Perl อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL , phpMyadmin (ระบบบริ หารฐานข้อมูลที่พฒั นาโดย PHP
เพื่อใช้เชื่ อมต่อไปยังฐานข้อมูล สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite โปรแกรม Xampp จะอยูใ่ นรู ปแบบ
ของไฟล์ Zip, tar, 7z หรื อ exe โปรแกรม Xampp อยู่ ภ ายใต้ใ บอนุ ญ าตของ GNU General Public License
XAMPP เป็ นโปรแกรมจาลองเครื่ องตัวเองเป็ นเซิ ฟเวอร์ โดยในตัวโปรแกรมนี้ จะมีโปรแกรมหลายๆตัวที่ทางาน
ประสานเกี่ ย วข้อ งกัน ข้า งในอาทิ Apache , Mysql , FileZilla , Mercury เป็ นโปรแกรมที่ โ ฮสต์เ ว็บ เซิ ฟ เวอร์
ประเภทต่าง ๆ สามารถทาการติดตั้งและใช้งานได้อย่างง่าย ซอฟต์แวร์ น้ ีสามารถทาการทดสอบรันเว็บเพ็จได้บน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้ ทาทุกอย่างให้สามารถรันได้อย่างราบรื่ นและรวดเร็ ว XAMPP ได้รวมโปรแกรม
ส าหรั บ นั ก พั ฒ นา เช่ น MySQL, PHP, PEAR, PERL, OpenSSL, FileZilla, FTP Server, Mercury Mail และ
โปรแกรมอื่น ๆ สามารถใช้ในการติดตั้งเว็บเซิ ฟเวอร์

เพื่อทาการสร้างฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานสาหรับ

เว็บ ไซต์ข องท่ า นได้หรื อใช้ส าหรั บ ตรวจดู เว็บ ไซต์ข องท่ า น XAMPP เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ ส ร้ า งขึ้ นมาส าหรั บ
นักพัฒนาเว็บไซต์และนักสร้ างบล็อก อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าโปรแกรมนี้ ไม่มีการแนะนาทุ กส่ วนของ
โปรแกรม ดัง นั้นผูใ้ ช้ที่ ต้องการใช้ง านจะต้องมี ความรู ้ ในการเขี ยนโปรแกรมมาพอสมควร กล่ า วโดยสรุ ป
XAMPP เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญสาหรับเว็บเซิ ฟเวอร์ และมีการติดตั้งที่ง่ายดาย ไม่มีการตั้งค่าที่ยงุ่ ยาก

9

2.4 ภาษา PHP
หลายคนที่ทาเว็บไซต์ดว้ ย HTML หรื อโปรแกรมช่ วยสร้ างเว็บไซต์ต่างๆ เช่ น Dreamweaver แล้วอาจ
สงสัยว่าเมื่อทา form สาหรับ รับค่าเช่ น ชื่ อ ที่อยู่ เสร็ จแล้วจะเก็บค่ายังไง หรื อจะทาอย่างไรต่อ หรื อเว็บบอร์ ด
ทางานอย่างไร CMS ทางานอย่างไร ทาไมบางเว็บไซต์สามารถโต้ตอบกับ ผูใ้ ช้งานได้ คาตอบของทุกคาถามคือ
PHP ครับ PHP นั้นเป็ นภาษาสาหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ สามารถเขียนได้หลากหลายโปรแกรม
เช่นเดียวกับภาษาทัว่ ไป อาจมีขอ้ สงสัยว่า ต่างจาก HTML อย่างไร คาตอบคือ HTML นั้นเป็ นภาษาที่ใช้ในการ
จัดรู ปแบบของเว็บไซต์ จัดตาแหน่งรู ป จัดรู ปแบบตัวอักษร หรื อใส่ สีสันให้กบั เว็บไซต์ของเรา แต่ PHP นั้นเป็ น
ส่ วนที่ใช้ในการคานวน ประมวลผล เก็บค่า และทาตามคาสั่งต่างๆ อย่างเช่น รับค่าจากแบบ form ที่เราทา รับค่า
จากช่องคาตอบของเว็บบอร์ ดและเก็บไว้เพื่อนามาแสดงผลต่อไป แม้แต่กระทัง่ ใช้ในการเขียน CMS ยอดนิยม
เช่น Drupal , Joomla พูดง่ายๆคือเว็บไซต์จะโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ ต้องมีภาษา PHP ส่ วน HTML หรื อ Javascript ใช้
เป็ นเพียงแค่ตวั ควบคุมการแสดงผลเท่านั้น

2.5 การพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ย PHP
สาหรับผูพ้ ฒั นาเว็บไซต์ดว้ ย PHP นั้นปกติจะทาการจาลองเครื่ องของตัวเองให้เป็ น Web Server ระหว่าง
การพัฒนาเพื่อดูการทางาน ของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาครับ จากนั้นจึงจะอัพไฟล์ท้ งั หมดลงใน Web Server จริ ง
ครับ ในส่ วนของ Web Server นั้นทาง Hellomyweb ก็มีให้บริ การอยูน่ ะครับ ถามว่าเราจะให้เครื่ องคอมพิวเตอร์
ของเรานั้นทางานได้เหมือนกับ Web server จริ งได้หรื อไม่ คาตอบคือได้ครับ แต่มนั ออกจะไม่คุ่มค่า ทางการเงิน
นะครับ เพราะเราต้องเสี ยค่าไฟ ค่าอินเตอร์ เน็ต เครื่ องคอมก็ตอ้ งเปิ ดไว้ตลอดปิ ดไม่ได้ เวลาผูใ้ ช้งานจากภายนอก
มาเรี ยกใช้ก็รองรับไม่ได้ไม่มาก ดังนั้นการเช่า Web Server ภายนอกจะคุ่มค่ามากกว่าครับ หากต้องการจะพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อใช้งานจริ งๆ
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2.6 เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบ Ajax
Ajaxย่อมาจาก Asynchronous JavaScriptand XMLซึ่ง ajax นั้นจะทาให้ web application มีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้ นเพราะ ajaxนั้นจะส่ ง request ไปยัง serverเพื่ อให้ serverตอบกลับข้อมู ล ที่ เราต้องการซึ่ งจะท าให้เ รา
แก้ปัญหาการโหลดข้อมูลช้าเพราะ Server Side Scriptที่เราต้องการข้อมูลจาก serverนั้นจะต้องโหลดใหม่หมด
เช่น phpเป็ นต้น แต่ ajaxจะทาให้เราโหลดหน้าเพจเฉพาะส่ วนที่ตอ้ งการข้อมูลใหม่เท่านั้นทาให้ webหรื อ web
application มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและ ajax ยังสามารถที่จะดึงข้อมูลที่เป็ น xmlได้อีกด้วยซึ่งในการเขียนajaxนั้น
จะเขียนโดยใช้ javascriptในการควบคุมการทางานทั้งหมด
2.7 การบริหารจัดการข้ อมูลโดย phpMyAdmin
phpMyAdmin คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการฐานข้อมูล Mysql
แทนการคียค์ าสั่ง เนื่ องจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็ น MySQL บางครั้งจะมีความลาบากและยุ่งยากในการใช้
งาน ดังนั้นจึงมีเครื่ องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาเพื่อให้สามารถจัดการ ตัวDBMS ที่เป็ น MySQL
ได้ง่ายและสดวกยิง่ ขึ้น โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็ นเครื่ องมือชนิดหนึ่งในการจัดการนั้นเอง
phpMyAdmin เป็ นส่ ว นต่ อ ประสานที่ ส ร้ า งโดยภาษาพี เ อชพี ซึ่ งใช้จ ัด การฐานข้อ มู ล MySQL ผ่า นเว็บ
เบราว์เซอร์ โดยสามารถที่จะทาการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรื อทาการสร้าง TABLE ใหม่ๆ และยังมี function ที่ใช้
สาหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้ อมกันนั้น ยังสามารถทาการ insert delete update หรื อ
แม้กระทัง่ ใช้ คาสัง่ ต่างๆ เหมือนกับกันการใช้ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล
phpMyAdmin เป็ นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหนึ่ งที่ใช้ใ นการจัดการข้อมูล MySQL ผ่านweb
browser ได้โดยตรง phpMyAdmin ตัวนี้ จะท างานบน Web server เป็ น PHP Application ที่ ใ ช้ควบคุ มจัดการ
MySQL Server

บทที่ 3
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 รายละเอียดโครงการ
ระบบสามารถแบ่งใช้งานได้ 2 ส่ วนประกอบด้วย
3.1.1 สมาชิก
ในส่ วนของระบบผูเ้ ช่ าสามารถดู ขอ้ มูลได้เช่ น สามารถข้อมูลห้องพัก , สามารถดูขอ้ มูลการ
ชาระค่าบริ การได้ , สามารถแจ้งซ่อมบารุ งได้
3.1.2 เจ้าของ
ในส่ วนของระบบเจ้าของนั้นสามารถ ดู การออกรายงานได้ สามารถจัดการข้อมูลห้องเช่ าได้
สามารถจัดการข้อมูลผูใ้ ช้ ,สามารถดูขอ้ มูลห้องพักได้ , สามารถดูการชาระและค่าเช่าได้สามารถ ,
, ค้นหาข้อมู ล ผูเ้ ช่ า ทั้ง เก่ า และใหม่ ไ ด้สามารถพิ ม พ์ใ บแจ้ง หนี้ และใบเสร็ จรั บ เงิ นได้, สามารถ
คานวณค่าเช่า ค่าไฟค่าน้ าได้, สามารถจัดการสัญญาเช่าลูกค้าได้,ดูขอ้ มูลแจ้งซ่อมบารุ งได้,สามารถดู
ห้องพักได้ , สามารถ, สามารถดูขอ้ มูลผูเ้ ช่าได้,สามารถดูการชาระค่าเช่าได้เป็ นต้น
ดาเนินงานล่าช้า
เจ้าของหอพัก
ทางานผิดพลาด

เกิดความล่าช้า
เกิดความผิดพลาด
บันทึกข้อมูลด้วยการ

การดาเนินงาน

น เป็ นระบบ
การจัดเก็บข้อเขี
มูลยไม่

รู ปที่ 3. 1ภาพก้างปลา
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3.2 Workflow ระบบงานเดิม

รู ปที่ 3. 2 ระบบงานเดิม ของระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ
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3.3 Workflow ระบบงานใหม่

รู ปที่ 3. 3 Workflow ระบบงานใหม่ ของระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ

14

3.4 แผนภาพแสดงการไหลของข้ อมูลContext Diagram

รู ปที่ 3. 4 Context Diagram ของระบบบริ หารจัดการหอพักผูใ้ หญ่ระ
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3.5 แผนภาพกระแสการไหลของข้ อมูลData Flow Diagram Level 1

รู ปที่ 3. 5 Data Flow Diagram Level 1ของระบบบริ หารจัดการหอพักผูใ้ หญ่
ระ
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3.6 แผนภาพกระแสการไหลของข้ อมูลData Flow Diagram Level 2

รู ปที่ 3. 6 Data Flow Diagram Level 2ของProcess จัดการรายรับ 6.0
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3.7 คาอธิบายการประมวลผลข้ อมูล (Process Description)
ตารางที่ 3. 1 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่1 : เข้าสู่ ระบบ
Process Description
System :

ระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ

DFD number :

1

Process name :

เข้าสู่ ระบบ

Input Data Flow :

ชื่อผูใ้ ช้ , รหัสผ่าน Login เข้าระบบ

Output Data Flow :

ยืนยันการเข้าใช้

Data stored used :

D1 ข้อมูลผูด้ ูแลระบบ,D2 ข้อมูลสมาชิก
,D3 ข้อมูลเจ้าของ

Description :

เป็ นโปรเซสสาหรับLogin เพื่อเข้าสู่ ระบบ
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ตารางที่ 3. 2 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2 : จัดการผูเ้ ช่า
Process Description
System :

ระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ

DFD number :

2

Process name :

จัดการผูเ้ ช่า

Input Data Flow :

ข้อมูลผูเ้ ช่า

Output Data Flow :

ข้อมูลการบันทึก, แก้ไข , ข้อมูลผูเ้ ช่า, สัญญาเช่า

Data stored used :

D2ข้อมูลสมาชิก

Description :

เป็ นโปรเซสสาหรับจัดการบันทึกข้อมูลของผูท้ ี่มาเช่า
ห้อง
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ตารางที่ 3. 3 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่3 : จัดการข้อมูลการเช่า
Process Description
System :

ระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ

DFD number :

3

Process name :

จัดการข้อมูลการเช่า

Input Data Flow :

ข้อมูลการบันทึก, แก้ไข , ข้อมูลผูเ้ ช่า ,
ข้อมูลห้องเช่า

Output Data Flow :

ข้อมูลการบันทึก, แก้ไข , ข้อมูลผูเ้ ช่า ,ข้อมูลห้อง
เช่า , ข้อมูลการเข้าออก

Data stored used :

D1 ข้อมูลผูด้ ูแลระบบ , D2 ข้อมูลสมาชิก , D5
ข้อมูลตึก

Description :

เป็ นโปรเซสสาหรับจัดการบันทึกข้อมูลของผูท้ ี่มา
เช่าห้อง และข้อมูลการเข้าออกของห้อง
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ตารางที่ 3. 4 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 4 : จัดการห้องเช่า
Process Description
System :

ระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ

DFD number :

4

Process name :

จัดการห้องเช่า

Input Data Flow :

ข้อมูลห้องพัก

Output Data Flow :

ข้อมูลการบันทึก แก้ไข ข้อมูลห้องเช่า ,

Data stored used :

D4 ข้อมูลการเข้าออก

Description :

เป็ นโปรเซสสาหรับจัดการบันทึกข้อมูลของห้องเช่า
เมื่อมีการเข้าออก หรื อเปลี่ยนแปลงสถานะของห้อง
เช่าเป็ นว่างหรื อไม่วา่ ง
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ตารางที่ 3. 5 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 5 : กาหนดราคา
Process Description
System :

ระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ

DFD number :

5

Process name :

กาหนดราคา

Input Data Flow :

ข้อมูลราคาค่าเช่า , ค่าน้ า ค่าไฟ

Output Data Flow :

ข้อมูลราคาค่าเช่า , ค่าน้ า ค่าไฟ

Data stored used :

D1 ผูด้ ูแลระบบ

Description :

เป็ นโปรเซสสาหรับจัดการกาหนดราคา
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ตารางที่ 3. 6 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 6 : จัดการรายรับ
Process Description
System :

ระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ

DFD number :

6

Process name :

จัดการรายรับ

Input Data Flow :

ข้อมูลค่าเช่า,ข้อมูลค่าน้ า ,ข้อมูลการชาระข้อมูลการ,
ค้างชาระ

Output Data Flow :

ข้อมูลรายรับ

Data stored used :

D1 ผูด้ ูแลระบบ , D2 ข้อมูลสมาชิก , D5ข้อมูลตึก ,
D6 ข้อมูลค่าใช้จ่าย , D7 ข้อมูลใบเสร็ จ

Description :

เป็ นโปรเซสเกี่ยวกับการจัดการรายรับต่างๆ
ประกอบด้วยโปรเซสย่อยดังต่อไปนี้
6.1 : ค่าน้ า
6.2: ค่าไฟ
6.3 : บันทึกการชาระ
6.3 : ออกใบเสร็ จ
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ตารางที่ 3. 7 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 6.1 : ค่าน้ า
Process Description
System :

ระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ

DFD number :

6.1

Process name :

ค่าน้ า

Input Data Flow :

ข้อมูลค่าน้ าข้อมูลผูเ้ ช่า ,ข้อมูลห้องเช่า ,, ใบแจ้งหนี้

Output Data Flow :

ข้อมูลใบแจ้งหนี้ค่าน้ า

Data stored used :

D1 ข้อมูลผูด้ ูแลระบบ , D2 ข้อมูลสมาชิก ,
D5 ข้อมูลตึก , D7 ข้อมูลใบเสร็ จ

Description :

เป็ นโปรเซสสาหรับการออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ าเพื่อให้ผู ้
เช่าทราบถึงปริ มาณน้ าที่ใช้
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ตารางที่ 3. 8 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 6.2 : ค่าไฟ
Process Description
System :

ระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ

DFD number :

6.2

Process name :

ค่าไฟ

Input Data Flow :

ข้อมูลค่าไฟ ข้อมูลผูเ้ ช่า ,ข้อมูลห้องเช่า ,,
ใบแจ้งหนี้

Output Data Flow :

ข้อมูลใบแจ้งหนี้ค่าไฟ

Data stored used :

D1 ข้อมูลผูด้ ูแลระบบ , D2 ข้อมูลสมาชิก ,
D5 ข้อมูลตึก , D7 ข้อมูลใบเสร็ จ

Description :

เป็ นโปรเซสสาหรับการออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
เพื่อให้ผเู ้ ช่าทราบถึงปริ มาณไฟฟ้าที่ใช้
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ตารางที่ 3. 9 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 6.3 บันทึกการ
ชาระ
Process Description
System :

ระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ

DFD number :

6.3

Process name :

บันทึกการชาระ

Input Data Flow :

ข้อมูลค่าเช่า , ข้อมูลค่าไฟ ข้อมูลค่าน้ า , ข้อมูลผูเ้ ช่า ,
ข้อมูลห้องเช่า

Output Data Flow :

ข้อมูลการชาระเงิน

Data stored used :

D1 ข้อมูลผูด้ ูแลระบบ , D2 ข้อมูลสมาชิก , D5
ข้อมูลตึก ,D6 ข้อมูลค่าใช้จ่าย , D7 ข้อมูลใบเสร็ จ

Description :

เป็ นโปรเซสสาหรับทาการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย
ต่างๆ
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ตารางที่ 3. 10 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 6.4 : ออกใบเสร็ จ
Process Description
System :

ระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ

DFD number :

6.4

Process name :

ออกใบเสร็ จ

Input Data Flow :

ข้อมูลค่าเช่า , ข้อมูลค่าไฟ ข้อมูลค่าน้ า , ข้อมูลผูเ้ ช่า ,
ข้อมูลห้องเช่า

Output Data Flow :

ข้อมูลใบเสร็ จ

Data stored used :

D1 ข้อมูลผูด้ ูแลระบบ , D2 ข้อมูลสมาชิก , D6 ข้อมูล
ค่าใช้จ่าย , D7ข้อมูลใบเสร็ จ

Description :

เป็ นโปรเซสสาหรับทาการออกใบเสร็ จใบแจ้งหนี้
ต่างๆ
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ตารางที่ 3. 11 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ : 7ค้นหา
Process Description
System :

ระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ

DFD number :

7

Process name :

ค้นหา

Input Data Flow :

ข้อมูลผูเ้ ช่า , ข้อมูลห้องเช่า , ข้อมูลค่าเช่า ,ข้อมูลการ
ชาระ , ข้อมูล การค้างชาระ , ข้อมูลค่าน้ า , ข้อมูลค่า
ไฟ, ข้อมูลสัญญาเช่า

Output Data Flow :

ข้อมูลการค้นหา

Data stored used :

D1 ข้อมูลผูด้ ูแลระบบ , D2 ข้อมูลสมาชิก , Dข้อมูล 3
เจ้าของ , D4 ข้อมูลการเข้าออก , D5 ข้อมูลตึก , D6
ข้อมูลค่าใช้จ่าย , D7ข้อมูลใบเสร็ จ

Description :

เป็ นโปรเซสสาหรับทาการค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการ
ทราบเช่น การค้างชาระ หรื อข้อมูลของผูเ้ ช่า
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ตารางที่ 3. 12 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 8 :แจ้งซ่อมบารุ ง
Process Description
System :

ระบบบริ หารจัดการ หอพักผูใ้ หญ่ระ

DFD number :

8

Process name :

แจ้งซ่อมบารุ ง

Input Data Flow :

ข้อมูลผูเ้ ช่า ,ข้อมูลห้องเช่า,ข้อมูลการแจ้ง

Output Data Flow :

ข้อมูลการแจ้ง

Data stored used :

D1 ข้อมูลผูด้ ูแลระบบ , D2 ข้อมูลสมาชิก , D 8
ข้อมูลการแจ้ง

Description :

เป็ นโปรเซสสาหรับทาการแจ้งซ่อมบารุ ง
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3.8 แผนภาพแสดงความสั มพันธ์ ระหว่างเอนทิต(ี้ E-R Diagram Model)

รู ปที่ 3. 7 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต้ ี

30

3.9 ออกแบบหน้ าจอการใช้ งาน
3.9.1 หน้าล็อคอินของระบบ

รู ปที่ 3. 8 แสดงหน้าล็อคอิน
3.9.2 หน้าแรกของระบบฝั่งAdmin

รู ปที่ 3. 9 แสดงหน้าDashboard
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3.9.3 หน้าแสดงผังห้องระบบฝั่งAdmin

รู ปที่ 3. 10 แสดงข้อมูลห้อง
3.9.4 หน้ากรองข้อมูลผูเ้ ช่าระบบฝั่งAdmin

รู ปที่ 3. 11 แสดงข้อมูลห้องพัก
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3.9.5 หน้าจดมิเตอร์ ระบบฝั่งAdmin

รู ปที่ 3. 12 แสดงข้อมูลการจดมิเตอร์
3.9.6 หน้าสรุ ปออกบิลระบบฝั่งAdmin

รู ปที่ 3. 13 แสดงข้อมูลบิล
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3.9.8 หน้าสรุ ปรายได้ระบบฝั่งAdmin

รู ปที่ 3. 14 แสดงสรุ ปรายได้
3.9.9 หน้าแจ้งซ่อมบารุ งระบบฝั่งAdmin

รู ปที่ 3. 15 หน้าแจ้งซ่อม
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3.9.10 หน้าแรกของระบบฝั่งUser

รู ปที่ 3. 16 หน้าแรกของUser
3.9.11 หน้าแสดงบิลระบบฝั่งAdmin

รู ปที่ 3. 17 แสดงบิลของUser
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3.9.12 หน้าแสดงการแจ้งซ่อมของUser

รู ปที่ 3. 18 แสดงบิลของUser

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล (Database Design)
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database System) เป็ นการจัดการข้อมูลต่างๆ
ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของตารางฐานข้อ มู ล ผ่ า นโปรแกรม MySQL โดยใช้ phpMyAdminในการจัด การ
ฐานข้อมูลที่ออกแบบขึ้นมา
Table : Room)แสดงรายละเอียดชื่อห้อง(
Field Name

Data Description

Data

Length

Type
Room_id

รหัสชื่อห้องพัก

Int

11

Room_name

ชื่อห้องพัก

varchar

100

Primary Key : room_id
Foreign Key : No
ตารางที่ 4. 1 Room
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ตารางที่ 4. 2 Status_room
Table : Status_room)แสดงรายละเอียดสถานะห้อง(
Field Name

Data Description

Data

Length

Type
statusroom_id

รหัสสถานะห้อง

Int

11

name

ชื่อสถานะห้อง

varchar

100

Primary Key : statusroom_id
Foreign Key : No
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ตารางที่ 4. 3 Informationpeple
Table : Informationpeple)แสดงรายละเอียดข้อมูลผูเ้ ช่า(
Field Name

Data Description

Data

Length

Type
Emp_id

ลาดับผูเ้ ช่า

Int

11

name

ชื่อผูเ้ ช่า

Text

Lastname

นามสกุลผูเ้ ช่า

Text

Idcasd

รหัสบัตร

varchar

500

ประชาชนผูเ้ ช่า
Telephone

เบอร์ โทรผูเ้ ช่า

Varchar

500

Imgidcard

รู ปบัตร

Varchar

500

ประชาชนผูเ้ ช่า
Imgrenter

รู ปสัญญาผูเ้ ช่า

Varchar

500

totalroom_id

รหัสห้องพัก

Int

11

Room_id

รหัสอดีตห้องพัก

Int

11

Date_checkin

วันที่เข้าพัก

date

Date_checkout

วันที่ยา้ ยออก

date

Primary Key : emp_id
Foreign Key : totalroom_id
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ตารางที่ 4. 4 Bill
Table : Bill)แสดงรายละเอียดข้อมูลบิล(
Field Name

Data Description

Data

Length

Type
Id

ลาดับบิล

Int

Totalroom_id

รหัสห้องพัก

double

Unitwater

จานวนที่ใช้น้ า

double

Unitelectic

จานวนที่ใช้ไฟฟ้า

double

Pricewater

ราคาค่าน้ า

double

Priceelectic

ราคาค่าไฟฟ้า

double

Pricefloor

ราคาห้องพัก

double

Wifi

ราคาไวไฟ

double

Parking

ราคาที่จอดรถ

double

Pricetotal

ราคารวมทั้งหมด

double

Statusbii_id

สถานการณ์ชาระบิล

Int

Datebill

วันที่บนั ทึกข้อมูล

Date

paybill

วันที่ชาระบิล

date

Primary Key :
Foreign Key : totalroom_id,status_bill 1=ชาระแล้ว 2=ยังไม่ชาระ

11

11
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4.2 ผลการดาเนิงงาน
4.2.1 หน้า Login

รู ปที่ 4. 1 หน้า Login
หน้าล็อคอินเข้าสู่ ระบบ
4.2.2 หน้าหลักของผูด้ ูแลระบบ

รู ปที่ 4. 2 หน้าหลักของผูด้ ูแลระบบ
หน้าหลักของผูด้ ูแลระบบแสดงรายละเอียดจานวนที่มีผอู ้ ยูอ่ าศัย ห้องว่างและบิลที่ยงั ค้างค่า
ชาระ
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4.2.3 หน้าแสดงฝังห้อง

รู ปที่ 4. 3 หน้าแสดงฝังห้อง
หน้าแสดงฝังห้องต้องเลือกตึกเลือกชั้นจะแสดงห้องออกมา
4.2.4 หน้าแสดงรายละเอียดของห้อง

รู ปที่ 4. 4 หน้าแสดงรายละเอียดของห้อง
หน้าผังห้องจะเลือกตึกเลือกชั้นและจะแสดงจานวนห้องในแต่ละชั้นสี เขียวจะเป็ นห้องว่าง
ส่ วนสี แดงจะมีผอู ้ ยูอ่ าศัย สามารถเพิ่มผูเ้ ช่าใหม่ แก้ไขข้อมูลผูเ้ ช่าและย้ายออกได้
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4.2.5 หน้าเพิ่มข้อมูลของห้อง

รู ปที่ 4. 5 หน้าเพิ่มข้อมูลของห้อง
หน้าเพิ่มผูเ้ ช่าในแต่ละห้องจะมีไอดีให้และพาสเวิร์ดกาหนดเองใช้ในการล็อกอินของฝั่ง
ยูสเซอร์ จะกรอกชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์ โทรศัพท์ รู ปบัตรประชาชน รู ปสัญญาเช่า
และเลือกบริ การไวไฟ ที่จอดรถจะเสี ยค่าบริ การเพิ่ม
4.2.6 หน้าแก้ไขข้อมูลห้อง

รู ปที่ 4. 6 หน้าแก้ไขข้อมูลห้อง
หน้าแก้ไขข้อมูลจะสามารถแก้ไขข้อมูลห้องได้

43

4.2.7 หน้าลบข้อมูลห้อง

รู ปที่ 4. 7 หน้าลบข้อมูลห้อง
หน้าลบข้อมูลจะลบข้อมูลของห้อง
4.2.8 หน้าค้นหาประวัติ

รู ปที่ 4. 8 หน้าค้นหาประวัติ
หน้าผูเ้ ช่าจะค้นหาประวัติขอ้ มูลผูเ้ ช่า การย้ายเข้า ย้ายออก
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4.2.9 หน้าจดมิเตอร์

รู ปที่ 4. 9 หน้าจดมิเตอร์
หน้าจดมิเตอร์ จะแบ่งเป็ นมิเตอร์ น้ าและมิเตอร์ ไฟ
4.2.10 หน้าจดมิเตอร์ น้ า

รู ปที่ 4. 10 หน้าจดมิเตอร์ น้ า
หน้าจดมิเตอร์ น้ าจะต้องเลือกตึกเลือกชั้นก่อนแล้วจะแสดงข้อมูลห้องในแต่ละชั้น เลขก่อน
หน้าหน่ วยที่ใช้ในเดื อนที่แล้ว เลขล่าสุ ดคือหน่ อยที่ใช้ในเดื อนถัดไปจะเอาเลขก่อนหน้าและเลข
ล่าสุ ดมาคานวณแสดงในช่องหน่วยที่ใช้
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4.2.11 หน้าจดมิเตอร์ไฟ

รู ปที่ 4. 11 หน้าจดมิเตอร์ไฟ
หน้าจดมิเตอร์ ไฟจะต้องเลือกตึกเลือกชั้นก่อนแล้วจะแสดงข้อมูลห้องในแต่ละชั้น เลขก่อน
หน้าหน่ วยที่ใช้ในเดื อนที่แล้ว เลขล่าสุ ดคือหน่ อยที่ใช้ในเดื อนถัดไปจะเอาเลขก่อนหน้าและเลข
ล่าสุ ดมาคานวณแสดงในช่องหน่วยที่ใช้
4.2.12 หน้ากรณี มิเตอร์ เต็ม

รู ปที่ 4. 12 หน้ากรณี มิเตอร์เต็ม
หน้ามิเตอร์ เต็มก็จะคานวณจากมิเตอร์ เต็มลบด้วยจานวณที่ใช้ของเดื อนก่อนซึ่ งค่ามิ เตอร์
เต็มเป็ นค่าที่ กาหนดไว้ตายตัวจากนั้นป้ อนค่ามิ เตอร์ เดื อนปั จจุ บนั แล้วนามาบวกกับผลลัพธ์ของ
มิเตอร์ เต็มกับหน่วยที่ใช้ก่อนหน้าค่าจะออกมาแสดงในช่องหน่วยที่ใช้ของเดือนปั จจุบนั
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4.2.13 หน้ากรณี เปลี่ยนมิเตอร์

รู ปที่ 4. 13 หน้ากรณี เปลี่ยนมิเตอร์
หน้าเปลี่ยนมิเตอร์ จะกดปุ่ มนี้ ในกรณี ที่มิเตอร์ มีอาการชารุ ดโดยที่จะคานวณจากค่ามิ เตอร์
ตัวเก่ าว่าหยุดที่ เท่าไหร่ นาไปคานวณกับมิ เตอร์ ที่ใช้เดื อนกัน จากนั้นค่อยกรอกค่ามิ เตอร์ ใ หม่ ที่
เปลี่ ยนว่าค่ามันเริ่ มต้นที่เท่าไหร่ แล้วนาไปคานวณกับค่ามิเตอร์ ที่ใช้ไปในเดื อนปั จจุ บนั ผลลัพธ์
ทั้งหมดจะแสดงในหน่วยที่ใช้งานปั จจุบนั
4.2.14 หน้าสรุ ปค่าใช้จ่าย

รู ปที่ 4. 14 หน้าสรุ ปค่าใช้จ่าย
ปุ่ มค่าใช้จ่ายจะแสดงค่าห้อง ค่าน้ า ค่าไฟและค่าบริ การอื่นๆ ปุ่ มบิลจะพิมพ์ใบชาระหนี้
ออกมา
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4.2.15 หน้าดูขอ้ มูลบิลประจาห้อง

รู ปที่ 4. 15 หน้าดูขอ้ มูลบิลประจาห้อง
หน้าดูบิลจะแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละห้อง
4.2.16 หน้าดูบิลย้อนหลัง

รู ปที่ 4. 16 หน้าดูบิลย้อนหลัง
หน้าดูบิลย้อนหลังจะแสดงสถานะการชาระแล้วหรื อค้างค่าชาระของแต่ละห้อง

48

4.2.17 หน้าสรุ ปรายรับรายจ่ายประจาเดือน

รู ปที่ 4. 17 หน้าสรุ ปรายรับรายจ่ายประจาเดือน
หน้าสรุ ปรายรับร่ ายจ่ายจะสรุ ปรายได้ของแต่ละเดือน
4.2.18 หน้าแจ้งซ่อมบารุ ง

รู ปที่ 4. 18 หน้าแจ้งซ่อมบารุ ง
หน้าซ่อมบารุ ง เมื่อผูใ้ ช้แจ้งซ่ อมจะแสดงเรื่ องที่ผใู ้ ช้แจ้งเข้ามา จะเปลี่ยนสถานะการรับเรื่ อง
เป็ นรับเรื่ องแล้วหรื อดาเนิ นการเสร็ จสิ้ น
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4.2.19 หน้าตั้งค่าหอพัก

รู ปที่ 4. 19 หน้าตั้งค่าหอพัก
หน้าตั้งค่าหอพักจะแสดงที่อยูห่ อพักกาหนดค่าไวไฟ ค่าที่จอดรถ
หน่วยของค่าน้ า-ไฟและค่าห้องในแต่ละชั้น
4.2.20 หน้าแรกของฝั่งUser

รู ปที่ 4. 20 หน้าแรกของฝั่งUser
หน้าหลักของฝั่งผูใ้ ช้
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4.2.21 หน้าบิลประจาเดือนของUser

รู ปที่ 4. 21 หน้าบิลประจาเดือนของUser
หน้าบิลจะแสดงบิลรายระเอียดของเดือนปั จจุบนั
4.2.22 หน้าแจ้งซ่อมบารุ ง

รู ปที่ 4. 22 หน้าแจ้งซ่อมบารุ ง
หน้าแจ้งซ่อมจะแจ้งซ่อมเรื่ องต่างๆส่ งไปยังผูด้ ูแลระบบ
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4.2.23 หน้าเช็คสถานะการแจ้งซ่ อม

รู ปที่ 4. 23 หน้าเช็คสถานะการแจ้งซ่อม
หน้าเช็คสถานะการแจ้งซ่ อมจะแสดงสถานะการรับเรื่ อง

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการจัดทาระบบใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบริ หารงานห้องพักผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เป็ น
กรณี ศึกษา หอพักผูใ้ หญ่ระ ระบบนี้พฒั นาขึ้นเพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้ระบบเกี่ยวกับ
การจองห้องพักและ การจัดการบริ หารให้มีความสะดวกรวดเร็ วและประหยัดเวลาสาหรับผูท้ ี่จะมา
ติดต่อ กับหอพักโดยตรง
โดยการบริ หารจัดการของระบบมีดงั นี้
5.1.1 การจัดการข้อมูลผูเ้ ช่าและผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขประวัติผเู ้ ช่าได้
5.1.2 ออกใบสัญญาเช่า
5.1.3 การจัดการค่าใช้จ่าย, ออกใบเสร็ จค่าน้ า-ค่าไฟ, พิมพ์ใบแจ้งหนี้รายเดือน, ค่าไวไฟ,
ค่าที่จอดรถ, ปรับค่าราคาหน่วยค่าน้ า-ค่าไฟ, ระบบสามารถจัดเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน
ของทุกห้องพัก
5.1.4 ปรับรายละเอียดของห้องพัก, จัดการราคาค่าเช่าห้อง
5.2 ข้ อดีของการจัดระบบมีดังนี้
5.2.1 สามารถเก็บรายละเอียดการใช้บริ การต่างๆของผูใ้ ช้บริ การที่เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบ
และเก็บ ไว้เป็ นหลักอ้างอิงได้ในครั้งต่อไป
5.2.2 สามารถควบคุมดูแลเกี่ยวกับสถานะห้องพักได้อย่างถูกต้องเพื่อการค้นหา
ประมวลผล
5.2.3 เพื่อความสะดวก รวดเร็ วในการ ลงทะเบียน ของห้องพักในหอพัก
5.3 ข้ อเสี ยของการจัดทาระบบใหม่
5.3.1 หน้าจอยังไม่ทนั สมัย
5.3.2 ระบบการรักษาความปลอดภัยยังไม่ดีพอ
5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ระบบยังไม่มีเรื่ องการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลมากนักควรจะพัฒนาการรักษา
ความปลอดภัยมากกว่านี้ ของข้อมูลการทาธุ รกรรมบนเว็บไซต์ต่อไป
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