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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. 
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บทคัดย่อ 

หอพกัผูใ้หญ่ระเป็นธุรกิจนิติบุคคล ปัจจุบนัมีปัญหาในการจดัการหอพกัการเก็บขอ้มูล การ
คน้หาขอ้มูล การค านวณค่าน ้าค่าไฟในรูปแบบการจดัเก็บเป็นเอกสาร จึงยากต่อการแกไ้ขข้อ้มูลบางคร้ัง
อาจท าใหเ้กิดความผดิพลาด โดยระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการหอพกัผูใ้หญ่ระ สามารถจดัเก็บขอ้มูล
ห้องเช่า ข้อมูลผูเ้ช่า ข้อมูลการออกรายงาน ตรวจสอบค้างค่าช าระ การแจ้งซ่อมบ ารุง ในรูปแบบ
คอมพิวเตอร์ ท าใหส่้งผลต่อการท างานท่ีง่ายข้ึน คล่องตวัข้ีนและยงัลดความผดิพลาดในการท างาน ช่วย
ลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพให้ผูจ้ดัท าสารารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา พฒันาระบบโดย
ซอฟตแ์วร์ Sublime Text 3 ใชภ้าษา PHP ในการพฒันาระบบ ใชX้amppในการจ าลองเซิฟเวอร์ 

 
 ค าส าคัญ : หอพกั/อินเทอร์เน็ต/การจดัการ 
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บทที ่1  

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทมากยิ่งข้ึนคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถช่วยในการจดัเก็บ

ขอ้มูลต่างๆในการบริหารจดัการซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมากในปัจจุบนัเพื่อท่ีจะท าให้การท างานนั้นเป็นไป

อยา่งรวดเร็วถูกตอ้งและแม่นย  าทั้งน้ีการทางานของคอมพิวเตอร์อาจรวมถึงการใชโ้ปรแกรมในการท างานซ่ึงมี

ความจ าเป็นท่ีตอ้งน าคอมพิวเตอร์มาใช้ทางานเพื่ออ านวยความสะดวกของผูใ้ช้จึงตอ้งมีการพฒันาให้ตรงกบั

ความตอ้งการของงานและความสะดวกของผูใ้ช้โดยท าเวบ็ไซตเ์ขา้มาช่วยในการท างานเพื่อท่ีจะไดป้ระหยดัทั้ง

เวลาในการท างาน 

หอพกัผูใ้หญ่ระ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 121 หมู่ 7 ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

มีอาคาร 2 อาคาร อาคารหน่ึง มีจ  านว 3  32 หอ้ง อาคารสองมี 2ชั้น 30 หอ้ง รวมหอ้งทั้งหมด 62 หอ้ง โดยมี นาย

สุจิระ พูนอุยและนางอรัญญา พูนอุย เป็นเจา้ของหอพกั เม่ือสร้างเสร็จก็เกิดปัญหาในการบริหารจดัการหอพกั 

เพราะยงัมีการบนัทึกขอ้มูลของผูเ้ช่าดว้ยลายมือ อาจจะท าใหเ้กิดความผดิพลาดไดง่้าย ส่วนการจดัเก็บเอกสารยงั

จดัเก็บอยูใ่นลกัษณะแฟ้นเอกสาร อาจท าให้เกิดความยุง่ยากในการคน้หาขอ้มูลของผูเ้ช่าและเอกสารอาจจะสูญ

หายได ้ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ระบบการให้บริการหอพกัล่าชา้ในการท างานและยงัไม่สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการให้กบัผูเ้ช่าได ้ดงันั้นระบบการจดัการหอพกัจึงจ าเป็นตอ้งน าระบบบริการจดัการท่ีดีเขา้มาช่วย

อ านวยความสะดวกใชด้า้นต่างๆ เช่นการคน้หาขอ้มูลของผูเ้ช่า การค านวณค่าน ้ค่าไฟ เป็นตน้ ให้อยูใ่นรูปแบบ

ของระบบเพื่อจะไดส้ะดวกแก่การใชง้านของผูเ้ช่าและผูดู้แลระบบ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดขอ้มูลต่างๆของ

หอพกั และสามารถเรียกใชง้านไดส้ะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

 

ผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นว่าหอพกัผูใ้หญ่ระควรมีระบบการจดัการหอพกัเขา้มาช่วยในการท างานของหอพกัและ

อ านวยความสะดวกให้กบัผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการหอพกัโดยน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆให้

เป็นระเบียบมีความถูกตอ้งและแม่นย  าสามารถเรียกดูขอ้มูลต่างๆของหอพกัไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
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1.3 วตัถุประสงค์ 

        เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการหอพกัผูใ้หญ่ระ 

1.4 ขอบเขตของภำคนิพนธ์ 

ระบบการจดัการหอพกัจะตอ้งครอบคลุมการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1.3.1 ระบบผูดู้แลระบบ (Admin) 

- สามารถตรวจสอบสถานะของหอ้งพกัได ้

- สามารถดูขอ้มูลของผูเ้ช่าหอ้งพกัได ้

- สามารถแกไ้ขสถานะหอ้งพกัได ้

- สามารถเพิ่มลบแกไ้ขขอ้มูลของผูเ้ช่าได ้

- สามารถตรวจสอบสถานะจ่ายเงินค่าเช่าได ้

- สามารถเตือนผูเ้ช่าวา่คา้งจ่ายค่าเช่าได ้

- สามารถออกบิลค่าหอ้งได ้

- สามารถเปล่ียนสถานการณ์จ่ายค่าหอ้งได ้

- สามารถดูขอ้มูลแจง้ซ่อมได ้

1.3.2 ผูใ้ชร้ะบบ (User) 

- สามารถเขา้ดูระบบได ้

- สามารถดูการแจง้เตือนคา้งค่าหอ้งได ้

- สามารถดูบิลค่าหอ้งประจ าเดือนได ้

- สามารถแจง้ซ่อมได ้
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1.6 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำนภำคนิพนธ์ 

1.4.1 การศึกษาระบบเบ้ืองตน้และศึกษาความเป็นได ้(System Feasibility) 
ศึกษาความเป็นไปไดข้องระบบโดยการศึกษา จากเวบ็ไซต ์www.horganice.com และเทคโนโลยต่ีางๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูพ้ฒันาเลือกพฒันาบนแพลตฟอร์มเวบ็ไซตเ์น่ืองจาก สามารถท างานไดก้บัทุกแพลตฟอร์ม 

รวมถึงปรึกษากบัเจา้ของกิจการ เพื่อขอค าปรึกษาในเร่ืองของความเป็นไปไดแ้ละภาพรวมของระบบ 

1.4.2 การวเิคราะห์ระบบ (System Analysis) 

น าข้อมูลต่างๆ รวมทั้งปัญหาท่ีพบจากการศึกษามาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน โดยการ

วิเคราะห์ระบบนั้น ผูพ้ฒันาเลือกพฒันาระบบแบบ Structure โดยเลือกใชแ้ผนภาพ DFD (Data-Flow Diagram) 

เพื่ออธิบายภาพรวมการท างานของระบบ และ ER-Diagram เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตารางของ

ฐานขอ้มูล และใชแ้ผนผงัเวบ็ไซต ์(Sitemap) เพื่ออธิบายโครงสร้างโดยรวมของเวบ็ไซตร์ะบบ 

 

1.4.3 การออกแบบระบบ (System Design) 

การออกแบบระบบนั้นผูจ้ดัท าจะท าการออกแบบส่วนของดีไซน์ของเวบ็ในส่วนของ GUI ก่อน เพื่อให้

เขา้ใจถึงภาพรวมและลกัษณะของเว็บไซต์ จากนั้นจึงออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ โดยเลือกเป็นแบบไคล

เอนท/์เซิร์ฟเวอร์ และเลือกใชฐ้านขอ้มูลแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 

 

1.4.4 การพฒันาระบบ (System Development) 

เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบ โดยผูจ้ดัท าจะใช้โปรแกรมSublime Text ในการพฒันาระบบในส่วน

ของโปรแกรมม่ิง มีการใชภ้าษา PHP  และภาษาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประสบการณ์ท่ีดีกบัผูใ้ช ้และความสวยงาม

ของเวบ็ไซต ์

 

1.4.5 การทดสอบระบบ (System Testing) 

การทดสอบระบบ จะแบ่งการทดสอบออกเป็นทั้งหมด 2 ลกัษณะ คือ การทดสอบฟังก์ชัน่การท างาน 

และ การทดสอบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้ซ่ึงในการทดสอบต่างๆนั้น ทางผูจ้ดัท าไดมี้การเชิญให้บุคคลภายนอก และ

เจา้ของกิจการ กรณีศึกษาของเวบ็ไซต์ระบบ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการทดสอบเพื่อหาขอ้ผิดพลาด หากเกิด

ขอ้ผดิพลาด ผูจ้ดัท าจะรีบด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

 

http://www.horganice.com/


4 
 

 

1.4.6 การน าระบบไปใชง้านจริง (System Implementation) 

ในส่วนน้ีผูดู้แลระบบจะตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้ของธุรกิจเพื่อน าระบบมาปรับประยุกตใ์ชเ้ขา้กบักิจการ 

โดยเลือกวิธีการ Implementation แบบ Parallel Installation เน่ืองจากตอ้งมีทดสอบว่า ระบบงานใหม่นั้น จะ

สามารถแทนท่ีระบบเดิมไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงอยา่งไรก็ตาม ทางผูจ้ดัท าจะตอ้งมีการทดสอบระบบ และปรับปรุง

แกไ้ขเพื่อใหร้ะบบงานใหม่นั้น สามารถแทนท่ีระบบงานเดิมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

1.4.7 การจดัท าเอกสารประกอบการใชง้านระบบ (System Documentation) 

เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจดัท าโครงงาน วิธีการและขั้นตอนการด าเนิน

โครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและคู่มือการใชง้านส าหรับผูใ้ช ้และผูพ้ฒันาประกอบการอา้งอิง

ต่อไปในอนาคต 

 

1.7 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

- ไดร้ะบบการจดัการหอพกั 
- ไดอ้ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่าและเจา้ของกิจการ 
- สามารถแสดงผลของขอ้มูลตามรายการท่ีผูเ้ช่าต่างๆและเจา้ของกิจการตอ้งการ 
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1.8 ระยะเวลำด ำเนินงำนภำคนิพนธ์ 

ตารางท่ี 1. 1 แสดงระยะเวลาด าเนินภาคนิพนธ์ 

1.9 อุปกรณ์และเครืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำระบบ 

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 ซอฟตแ์วร์ 

- Sublime Text 

- Microsoft Windows 10 

- Microsoft office Word 2013 

- Internet Explorer Browser 7 , Google Chrome , Mozilla Firefox 

 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

2561 

ม .ค.  มี .ค.  พ .ค.  มิ .ย.  

1. การศึกษาระบบเบ้ืองตน้
และศึกษาความเป็นได ้

2. การวเิคราะห์ระบบ 
3. การออกแบบระบบ 
4. การพฒันาระบบ 
5. การทดสอบระบบ 
6. การน าระบบไปใชง้านจริง 
7. การจดัท าเอกสาร

ประกอบการใชง้านระบบ 

        



 

 

บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
ในการจดัท าระบบบริหารจัดการน้ีคณะผูจ้ ัดท าได้ท าการศึกษาค้นควา้ทฤษฏีแนวคิดต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ ดงัน้ี 

2.1 Web Services 

Web Services Application หรือ program ท่ีท  างานอย่างใดอย่างหน่ึง ในลกัษณะให้บริการ โดยจะถูก 

เรียกใช้งานจาก application อ่ืนๆ ในรูปแบบ RPC (Remote Procedure Call) ซ่ึงการให้บริการจะมี เอกสารท่ี

อธิบายคุณสมบติัของบริการก ากบัไวโ้ดยภาษาท่ีถูกใช้เป็นส่ือในการแลกเปล่ียนคือ XML ท าให้เราสามารถ

เรียกใช ้component ใด ๆ ก็ได ้ใน platform ใด ๆ ก็ได ้บน protocol HTTP ซ่ึงเป็น protocol ส าหรับ World Wide 

Web อนัเป็นช่องทางท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลกในการติดต่อส่ือสาร กนัระหวา่ง application กบัapplication ใน

ปัจจุบนั Web Service ช่วยให้การเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศจากแอพพลิเคชนัท่ีต่างกนัเป็นไป โดยง่าย โดยแอพ

พลิเคชนันั้นๆ สามารถเขียนดว้ย Java และรันอยูบ่น Sun Solaris Application Server หรืออาจจะเขียนดว้ย C++ 

และรันอยูบ่น Windows NT หรืออาจะเขียนดว้ย Perl และรันอยู ่บนเคร่ือง Linux ซ่ึงมาตรฐานของ Web Service 

ท าให้อินเทอร์เฟซของแอพพลิเคชันเหล่าน้ี ถูก อธิบายโดย WSDL และท าให้อยู่ในมาตรฐานของ UDDI 

หลงัจากนั้น จึงสามารถติดต่อส่ือสารถึง กนัโดย XML ผา่น SOAP อินเทอร์เฟซ Web Service สามารถถูกเรียกใช้

ภายในองค์กรเองหรือจากภายนอกองค์กร โดยผ่าน ไฟร์วอล์ ดงันั้นจึงมีองค์กรใหญ่ๆ มากมาย ก าลงัพฒันา

ระบบท่ีมีอยู่ของตน ให้เขา้กบั Web Service ซ่ึงนบัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า เน่ืองจาก Web Service สามารถเพิ่ม

ศกัยภาพในการท างานขององค์กร อีกทั้งลดค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรขององค์กรได้อีกทางหน่ึง 

นอกจากนั้น Web Service ยงัสามารถใชร่้วมกบั Web Application โดยส่งผา่นขอ้มูล ทางอินเทอร์เน็ตไดอี้กดว้ย

ซ่ึงนบัเป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้หรือหุน้ส่วน ถึงแมจ้ะตอ้งค านึงถึงระบบรักษาความ

ปลอดภยั และการจดัการรายการของขอ้มูลอยู่ก็ตาม แต่ Web Service ไดใ้ช้มาตรฐานทัว่ไปของ internet เร่ือง

ดงักล่าวจึงนบัเป็นเร่ืองธรรมดาของการส่ือสารผา่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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2.2 Sublime Text   

 

 

 

 

 

 
 

 

Sublime Text (โปรแกรม Sublime Text แกไ้ขขอ้ความ เขียนโคด้ รองรับหลายภาษาส าหรับโปรแกรมน้ี
มีช่ือว่า โปรแกรม Sublime Text เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความ และ เขียนโค้ด ส าหรับโปรแกรมเมอร์ และ 
นักพฒันา ท่ีมีขนาดเล็ก เพียงแค่ 7MB เท่านั้น แต่ยงัคงประสิทธิภาพและฟังก์ชัน่ไวม้ากมาย ใช้งานง่ายและ
ท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ด้วย โปรแกรม Sublime Text น้ี รองรับการใช้งานหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาหลกัๆ อย่าง 
C,C++, C# เขียนเวบ็ไซต ์HTML,PHP โคด้ CSS เขียนภาษา JAVA, Python หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย ดว้ยหนา้ตาท่ี
ใชง้านเขียน ส่วนโคด้แบ่งแต่ละส่วนอยา่งชดัเจน สามารถแกไ้ขขอ้ความหลายๆ บรรทดัพร้อมกนัได ้คน้หา Text 
แต่ละส่วนได ้อีกทั้งยงัมีแถบ แสดงโคด้ทั้งหมด ใหเ้ล่ือนดูดา้นขา้งไดอี้กดว้ย 

ส าหรับ โปรแกรมเขียนโคด้ Sublime Text เป็นโปรแกรมเขียน แกไ้ขโคด้ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงไม่แพต้วั
อ่ืนๆ เลย ด้วยประสิทธิภาพจาก Python API ท่ีช่วยให้คุณสามารถติดตั้งปลัก๊อินเสริมต่างๆ และ Package ให้
โปรแกรมมีประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ข้ึน  

 

  

รูปท่ี 2. 1 Sublime Text  3  
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2.3 AppServ  

 

 

 

 
โปรแกรม Apache web server ไวจ้  าลอง web server เพื่อไวท้ดสอบ สคริปหรือเวบ็ไซตใ์นเคร่ืองของเรา 

โดยท่ีไม่ตอ้งเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใชง้านโปรแกรม Xampp จะ

มาพร้อมกบั PHP ภาษาส าหรับพฒันาเวบ็แอพลิเคชัน่ท่ีเป็นท่ีนิยม MySQL ฐานขอ้มูล, Apache จะท าหนา้ท่ีเป็น

เวบ็ เซิร์ฟเวอร์, Perl อีกทั้งยงัมาพร้อมกบั OpenSSL , phpMyadmin (ระบบบริหารฐานขอ้มูลท่ีพฒันาโดย PHP 

เพื่อใชเ้ช่ือมต่อไปยงัฐานขอ้มูล สนบัสนุนฐานขอ้มูล MySQL และ SQLite โปรแกรม Xampp จะอยูใ่นรูปแบบ

ของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ exe โปรแกรม Xampp อยู่ภายใต้ใบอนุญาตของ GNU General Public License 

XAMPP เป็นโปรแกรมจ าลองเคร่ืองตวัเองเป็นเซิฟเวอร์โดยในตวัโปรแกรมน้ีจะมีโปรแกรมหลายๆตวัท่ีท างาน

ประสานเก่ียวข้องกันข้างในอาทิ Apache , Mysql , FileZilla , Mercury เป็นโปรแกรมท่ีโฮสต์เว็บเซิฟเวอร์

ประเภทต่าง ๆ สามารถท าการติดตั้งและใชง้านไดอ้ยา่งง่าย ซอฟตแ์วร์น้ีสามารถท าการทดสอบรันเวบ็เพจ็ไดบ้น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมน้ีท าทุกอยา่งให้สามารถรันไดอ้ยา่งราบร่ืนและรวดเร็ว XAMPP ไดร้วมโปรแกรม

ส าห รับนักพัฒนา  เ ช่น  MySQL, PHP, PEAR, PERL, OpenSSL, FileZilla, FTP Server, Mercury Mail และ

โปรแกรมอ่ืน ๆ สามารถใชใ้นการติดตั้งเวบ็เซิฟเวอร์ เพื่อท าการสร้างฐานขอ้มูลท่ีสามารถใชง้านส าหรับ

เว็บไซต์ของท่านได้หรือใช้ส าหรับตรวจดูเว็บไซต์ของท่าน XAMPP เป็นซอฟต์แวร์ท่ีสร้างข้ึนมาส าหรับ

นักพฒันาเว็บไซต์และนักสร้างบล็อก อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าโปรแกรมน้ีไม่มีการแนะน าทุกส่วนของ

โปรแกรม ดังนั้นผูใ้ช้ท่ีต้องการใช้งานจะต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมมาพอสมควร กล่าวโดยสรุป 

XAMPP เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับเวบ็เซิฟเวอร์และมีการติดตั้งท่ีง่ายดาย ไม่มีการตั้งค่าท่ียุง่ยาก 

  

รูปท่ี 2. 2 Apache web server 
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2.4 ภาษา PHP 

หลายคนท่ีท าเวบ็ไซต์ดว้ย HTML หรือโปรแกรมช่วยสร้างเวบ็ไซต์ต่างๆ เช่น Dreamweaver แลว้อาจ
สงสัยว่าเม่ือท า form ส าหรับ รับค่าเช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เสร็จแลว้จะเก็บค่ายงัไง หรือจะท าอย่างไรต่อ หรือเวบ็บอร์ด
ท างานอยา่งไร CMS ท างานอยา่งไร ท าไมบางเวบ็ไซตส์ามารถโตต้อบกบั ผูใ้ชง้านได ้ค าตอบของทุกค าถามคือ 
PHP ครับ PHP นั้นเป็นภาษาส าหรับใชใ้นการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซต ์สามารถเขียนไดห้ลากหลายโปรแกรม
เช่นเดียวกบัภาษาทัว่ไป อาจมีขอ้สงสัยวา่ ต่างจาก HTML อยา่งไร ค าตอบคือ HTML นั้นเป็นภาษาท่ีใชใ้นการ
จดัรูปแบบของเวบ็ไซต ์จดัต าแหน่งรูป จดัรูปแบบตวัอกัษร หรือใส่สีสันใหก้บั เวบ็ไซตข์องเรา แต่ PHP นั้นเป็น
ส่วนท่ีใชใ้นการค านวน ประมวลผล เก็บค่า และท าตามค าสั่งต่างๆ อยา่งเช่น รับค่าจากแบบ form ท่ีเราท า รับค่า
จากช่องค าตอบของเวบ็บอร์ดและเก็บไวเ้พื่อน ามาแสดงผลต่อไป แมแ้ต่กระทัง่ใชใ้นการเขียน CMS ยอดนิยม
เช่น Drupal , Joomla พูดง่ายๆคือเวบ็ไซตจ์ะโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้ตอ้งมีภาษา PHP ส่วน HTML หรือ Javascript ใช้
เป็นเพียงแค่ตวัควบคุมการแสดงผลเท่านั้น 

 

2.5 การพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ย PHP 

ส าหรับผูพ้ฒันาเวบ็ไซตด์ว้ย PHP นั้นปกติจะท าการจ าลองเคร่ืองของตวัเองให้เป็น Web Server ระหวา่ง
การพฒันาเพื่อดูการท างาน ของโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาครับ จากนั้นจึงจะอพัไฟลท์ั้งหมดลงใน Web Server จริง
ครับ ในส่วนของ Web Server นั้นทาง Hellomyweb ก็มีให้บริการอยูน่ะครับ ถามวา่เราจะให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของเรานั้นท างานไดเ้หมือนกบั Web server จริงไดห้รือไม่ ค  าตอบคือไดค้รับ แต่มนัออกจะไม่คุ่มค่า ทางการเงิน
นะครับ เพราะเราตอ้งเสียค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต เคร่ืองคอมก็ตอ้งเปิดไวต้ลอดปิดไม่ได ้เวลาผูใ้ชง้านจากภายนอก
มาเรียกใชก้็รองรับไม่ไดไ้ม่มาก ดงันั้นการเช่า Web Server ภายนอกจะคุ่มค่ามากกวา่ครับ หากตอ้งการจะพฒันา
เวบ็ไซตเ์พื่อใชง้านจริงๆ 
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2.6 เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบ Ajax 

 Ajaxยอ่มาจาก Asynchronous JavaScriptand XMLซ่ึง ajax นั้นจะท าให ้web application มีประสิทธิภาพ

มากข้ึนเพราะ ajaxนั้นจะส่ง request ไปยงั serverเพื่อให้ serverตอบกลับข้อมูลท่ีเราต้องการซ่ึงจะท าให้เรา

แกปั้ญหาการโหลดขอ้มูลชา้เพราะ Server Side Scriptท่ีเราตอ้งการขอ้มูลจาก serverนั้นจะตอ้งโหลดใหม่หมด

เช่น phpเป็นตน้ แต่ ajaxจะท าให้เราโหลดหน้าเพจเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการขอ้มูลใหม่เท่านั้นท าให้ webหรือ web 

application มีประสิทธิภาพมากข้ึนและ ajax ยงัสามารถท่ีจะดึงขอ้มูลท่ีเป็น xmlไดอี้กดว้ยซ่ึงในการเขียนajaxนั้น

จะเขียนโดยใช ้javascriptในการควบคุมการท างานทั้งหมด 

2.7 การบริหารจัดการข้อมูลโดย phpMyAdmin 

 phpMyAdmin คือโปรแกรมท่ีถูกพฒันาโดยใชภ้าษา PHP เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการฐานขอ้มูล Mysql 
แทนการคียค์  าสั่ง เน่ืองจากถา้เราจะใช้ฐานขอ้มูลท่ีเป็น MySQL บางคร้ังจะมีความล าบากและยุ่งยากในการใช้
งาน ดงันั้นจึงมีเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล MySQL ข้ึนมาเพื่อใหส้ามารถจดัการ ตวัDBMS ท่ีเป็น MySQL 
ไดง่้ายและสดวกยิง่ข้ึน โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการจดัการนั้นเอง 

      phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานท่ีสร้างโดยภาษาพีเอชพี ซ่ึงใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บ
เบราวเ์ซอร์ โดยสามารถท่ีจะท าการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ หรือท าการสร้าง TABLE ใหม่ๆ และยงัมี function ท่ีใช้
ส าหรับการทดสอบการ query ขอ้มูลดว้ยภาษา SQL พร้อมกนันั้น ยงัสามารถท าการ insert delete update หรือ
แมก้ระทัง่ใช ้ค  าสั่งต่างๆ เหมือนกบักนัการใชภ้าษา SQL ในการสร้างตารางขอ้มูล 

      phpMyAdmin เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตวัหน่ึงท่ีใช้ในการจดัการข้อมูล MySQL ผ่านweb 
browser ได้โดยตรง phpMyAdmin ตวัน้ีจะท างานบน Web server เป็น PHP Application ท่ีใช้ควบคุมจดัการ 
MySQL Server 

 



 

 

 

บทที ่3 

วเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3.1 รายละเอยีดโครงการ 

ระบบสามารถแบ่งใชง้านได ้2 ส่วนประกอบดว้ย 

3.1.1 สมาชิก 

ในส่วนของระบบผูเ้ช่าสามารถดูขอ้มูลได้เช่น สามารถขอ้มูลห้องพกั , สามารถดูขอ้มูลการ
ช าระค่าบริการได ้, สามารถแจง้ซ่อมบ ารุงได ้

3.1.2 เจา้ของ 
ในส่วนของระบบเจา้ของนั้นสามารถ ดูการออกรายงานได ้สามารถจดัการขอ้มูลห้องเช่าได้

สามารถจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ ,สามารถดูขอ้มูลห้องพกัได้ , สามารถดูการช าระและค่าเช่าได้  ,สามารถ
ค้นหาข้อมูลผูเ้ช่าทั้ งเก่าและใหม่ได้  , สามารถพิมพ์ใบแจ้งหน้ีและใบเสร็จรับเงินได้, สามารถ

ค านวณค่าเช่า ค่าไฟค่าน ้าได,้ สามารถจดัการสัญญาเช่าลูกคา้ได,้ดูขอ้มูลแจง้ซ่อมบ ารุงได,้สามารถดู
หอ้งพกัได ้, สามารถ, สามารถดูขอ้มูลผูเ้ช่าได,้สามารถดูการช าระค่าเช่าไดเ้ป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3. 1ภาพกา้งปลา 

เจา้ของหอพกั 

ด าเนินงานล่าชา้ 

ท างานผิดพลาด 

การด าเนินงาน 

เกิดความล่าชา้ 

เกิดความผิดพลาด 

บนัทึกขอ้มูลดว้ยการ

เขียน การจดัเก็บขอ้มูลไม่เป็นระบบ 
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3.2 Workflow ระบบงานเดิม 
 

 

รูปท่ี 3. 2 ระบบงานเดิม ของระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 
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3.3 Workflow ระบบงานใหม่ 

รูปท่ี 3. 3 Workflow ระบบงานใหม่ ของระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 
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3.4 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลContext Diagram 

 
รูปท่ี 3. 4 Context Diagram ของระบบบริหารจดัการหอพกัผูใ้หญ่ระ 
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3.5 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลData Flow Diagram Level 1 

รูปท่ี 3. 5 Data Flow Diagram Level 1ของระบบบริหารจดัการหอพกัผูใ้หญ่

ระ  
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3.6 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลData Flow Diagram Level 2 

รูปท่ี 3. 6 Data Flow Diagram Level ของ2 Process 6.0 จดัการรายรับ  
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3.7 ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description) 

ตารางท่ี 3. 1 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี1 : เขา้สู่ระบบ 

  Process Description 

System : 

DFD number : 

Process name : 

ระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 

1 

เขา้สู่ระบบ 

Input Data Flow : ช่ือผูใ้ช ้, รหสัผา่น Login เขา้ระบบ 

Output Data Flow : ยนืยนัการเขา้ใช ้

Data stored used : D1 ขอ้มูลผูดู้แลระบบ,D2 ขอ้มูลสมาชิก

,D3 ขอ้มูลเจา้ของ 

Description : เป็นโปรเซสส าหรับLogin เพื่อเขา้สู่ระบบ 
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 ตารางท่ี 3. 2 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 2 : จดัการผูเ้ช่า 

  

Process Description 

System : 

DFD number : 

Process name : 

ระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 

2 

จดัการผูเ้ช่า 

Input Data Flow : ขอ้มูลผูเ้ช่า 

Output Data Flow : ขอ้มูลการบนัทึก,  แกไ้ข , ขอ้มูลผูเ้ช่า, สัญญาเช่า 

Data stored used : D ขอ้มูลสมาชิก2  

Description : เป็นโปรเซสส าหรับจดัการบนัทึกขอ้มูลของผูท่ี้มาเช่า

หอ้ง 
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ตารางท่ี 3. 3 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี3 : จดัการขอ้มูลการเช่า 

  

Process Description 

System : 

DFD number : 

Process name : 

ระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 

3 

จดัการขอ้มูลการเช่า 

Input Data Flow : ขอ้มูลการบนัทึก,  แกไ้ข , ขอ้มูลผูเ้ช่า , 

ขอ้มูลหอ้งเช่า 

Output Data Flow : ขอ้มูลการบนัทึก,  แกไ้ข , ขอ้มูลผูเ้ช่า ,ขอ้มูลห้อง

เช่า , ขอ้มูลการเขา้ออก 

Data stored used : D1 ขอ้มูลผูดู้แลระบบ , D2 ขอ้มูลสมาชิก , D5

ขอ้มูลตึก 

Description : เป็นโปรเซสส าหรับจดัการบนัทึกขอ้มูลของผูท่ี้มา

เช่าหอ้ง และขอ้มูลการเขา้ออกของหอ้ง  
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ตารางท่ี 3. 4 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 4 : จดัการห้องเช่า 

  

Process Description 

System : 

DFD number : 

Process name : 

ระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 

4 

จดัการห้องเช่า 

Input Data Flow : ขอ้มูลหอ้งพกั 

Output Data Flow : ขอ้มูลการบนัทึก แกไ้ข  ,ขอ้มูลหอ้งเช่า  

Data stored used : D4 ขอ้มูลการเขา้ออก 

Description : เป็นโปรเซสส าหรับจดัการบนัทึกขอ้มูลของห้องเช่า 

เม่ือมีการเขา้ออก หรือเปล่ียนแปลงสถานะของหอ้ง

เช่าเป็นวา่งหรือไม่วา่ง 
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ตารางท่ี 3. 5 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 5 : ก าหนดราคา 

   

Process Description 

System : 

DFD number : 

Process name : 

ระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 

5 

ก าหนดราคา 

Input Data Flow : ขอ้มูลราคาค่าเช่า , ค่าน ้า ค่าไฟ 

Output Data Flow : ขอ้มูลราคาค่าเช่า , ค่าน ้า ค่าไฟ 

Data stored used : D1 ผูดู้แลระบบ 

Description : เป็นโปรเซสส าหรับจดัการก าหนดราคา 
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ตารางท่ี 3. 6 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 6 : จดัการรายรับ  

Process Description 

System : 

DFD number : 

Process name : 

ระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 

6 

จดัการรายรับ 

Input Data Flow : ขอ้มูลค่าเช่า  ,ขอ้มูลค่าน ้า, ขอ้มูลการช าระ ,ขอ้มูลการ

คา้งช าระ 

Output Data Flow : ขอ้มูลรายรับ 

Data stored used : D1 ผูดู้แลระบบ , D2 ขอ้มูลสมาชิก , D5ขอ้มูลตึก  ,   

D6 ขอ้มูลค่าใชจ่้าย , D7 ขอ้มูลใบเสร็จ 

Description : เป็นโปรเซสเก่ียวกบัการจดัการรายรับต่างๆ 

ประกอบดว้ยโปรเซสยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

6.1 : ค่าน ้า 

6.2 : ค่าไฟ 

6.3 : บนัทึกการช าระ 

6.3 : ออกใบเสร็จ 
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ตารางท่ี 3. 7 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 6.1 : ค่าน ้า 

   

Process Description 

System : 

DFD number : 

Process name : 

ระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 

6.1 

ค่าน ้า 

Input Data Flow : ขอ้มูลค่าน ้า  ,ขอ้มูลห้องเช่า ,ขอ้มูลผูเ้ช่า , ใบแจง้หน้ี 

Output Data Flow : ขอ้มูลใบแจง้หน้ีค่าน ้า 

Data stored used : D1 ขอ้มูลผูดู้แลระบบ , D2 ขอ้มูลสมาชิก ,   

D5 ขอ้มูลตึก  , D7 ขอ้มูลใบเสร็จ 

Description : เป็นโปรเซสส าหรับการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้าเพื่อใหผู้ ้

เช่าทราบถึงปริมาณน ้าท่ีใช ้
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ตารางท่ี 3. 8 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 6.2 : ค่าไฟ 

  

Process Description 

System : 

DFD number : 

Process name : 

ระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 

6.2 

ค่าไฟ 

Input Data Flow : ขอ้มูลค่าไฟ  ,ขอ้มูลหอ้งเช่า ,ขอ้มูลผูเ้ช่า ,  

ใบแจง้หน้ี 

Output Data Flow : ขอ้มูลใบแจง้หน้ีค่าไฟ 

Data stored used : D1 ขอ้มูลผูดู้แลระบบ , D2 ขอ้มูลสมาชิก , 

D5 ขอ้มูลตึก  , D7 ขอ้มูลใบเสร็จ 

Description : เป็นโปรเซสส าหรับการออกใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า

เพื่อใหผู้เ้ช่าทราบถึงปริมาณไฟฟ้าท่ีใช ้
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 ตารางท่ี 3. 9 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 6.3 บนัทึกการ

ช าระ  

Process Description 

System : 

DFD number : 

Process name : 

ระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 

6.3 

บนัทึกการช าระ 

Input Data Flow : ขอ้มูลค่าเช่า , ขอ้มูลค่าไฟ ขอ้มูลค่าน ้า , ขอ้มูลผูเ้ช่า ,

ขอ้มูลหอ้งเช่า 

Output Data Flow : ขอ้มูลการช าระเงิน  

Data stored used : D1 ขอ้มูลผูดู้แลระบบ , D2 ขอ้มูลสมาชิก , D5 

ขอ้มูลตึก ,D6 ขอ้มูลค่าใชจ่้าย , D7 ขอ้มูลใบเสร็จ 

Description : เป็นโปรเซสส าหรับท าการบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้าย

ต่างๆ 
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ตารางท่ี 3. 10 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 6.4 : ออกใบเสร็จ 

  

Process Description 

System : 

DFD number : 

Process name : 

ระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 

6.4 

ออกใบเสร็จ 

Input Data Flow : ขอ้มูลค่าเช่า , ขอ้มูลค่าไฟ ขอ้มูลค่าน ้า , ขอ้มูลผูเ้ช่า ,

ขอ้มูลหอ้งเช่า 

Output Data Flow : ขอ้มูลใบเสร็จ 

Data stored used : D1 ขอ้มูลผูดู้แลระบบ , D2 ขอ้มูลสมาชิก , D6 ขอ้มูล

ค่าใชจ่้าย , D7ขอ้มูลใบเสร็จ 

Description : เป็นโปรเซสส าหรับท าการออกใบเสร็จใบแจง้หน้ี

ต่างๆ 
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ตารางท่ี 3. 11 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 7 : คน้หา 

   

Process Description 

System : 

DFD number : 

Process name : 

ระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 

7 

คน้หา 

Input Data Flow : ขอ้มูลผูเ้ช่า , ขอ้มูลห้องเช่า , ขอ้มูลค่าเช่า ,ขอ้มูลการ

ช าระ , ขอ้มูล การคา้งช าระ , ขอ้มูลค่าน ้า , ขอ้มูลค่า

ไฟ, ขอ้มูลสัญญาเช่า 

Output Data Flow : ขอ้มูลการคน้หา 

Data stored used : D1 ขอ้มูลผูดู้แลระบบ , D2 ขอ้มูลสมาชิก , D 3 ขอ้มูล
เจา้ของ , D4 ขอ้มูลการเขา้ออก , D5 ขอ้มูลตึก , D6 
ขอ้มูลค่าใชจ่้าย , D7ขอ้มูลใบเสร็จ 

Description : เป็นโปรเซสส าหรับท าการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ

ทราบเช่น การคา้งช าระ หรือขอ้มูลของผูเ้ช่า 
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ตารางท่ี 3. 12 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 8 :แจง้ซ่อมบ ารุง 

  

Process Description 

System : 

DFD number : 

Process name : 

ระบบบริหารจดัการ หอพกัผูใ้หญ่ระ 

8 

แจง้ซ่อมบ ารุง 

Input Data Flow : ขอ้มูลผูเ้ช่า ,ขอ้มูลห้องเช่า,ขอ้มูลการแจง้ 

Output Data Flow : ขอ้มูลการแจง้ 

Data stored used : D1 ขอ้มูลผูดู้แลระบบ , D2 ขอ้มูลสมาชิก , D 8 

ขอ้มูลการแจง้ 

Description : เป็นโปรเซสส าหรับท าการแจง้ซ่อมบ ารุง 
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3.8 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทติี(้E-R Diagram Model) 

 

รูปท่ี 3. 7 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ี 
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3.9 ออกแบบหน้าจอการใช้งาน 

3.9.1 หนา้ล็อคอินของระบบ 
 

 

รูปท่ี 3. 8 แสดงหนา้ล็อคอิน 

3.9.2 หนา้แรกของระบบฝ่ังAdmin 

 

รูปท่ี 3. 9 แสดงหนา้Dashboard 
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3.9.3 หนา้แสดงผงัห้องระบบฝ่ังAdmin 

 

 

รูปท่ี 3. 10 แสดงขอ้มูลหอ้ง 

3.9.4 หนา้กรองขอ้มูลผูเ้ช่าระบบฝ่ังAdmin 
 

 

รูปท่ี 3. 11 แสดงขอ้มูลหอ้งพกั 
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3.9.5 หนา้จดมิเตอร์ระบบฝ่ังAdmin 
 

 

รูปท่ี 3. 12 แสดงขอ้มูลการจดมิเตอร์ 

 
3.9.6 หนา้สรุปออกบิลระบบฝ่ังAdmin 

 

รูปท่ี 3. 13 แสดงขอ้มูลบิล 
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3.9.8 หนา้สรุปรายไดร้ะบบฝ่ังAdmin 
 

 

รูปท่ี 3. 14 แสดงสรุปรายได ้

 
3.9.9 หนา้แจง้ซ่อมบ ารุงระบบฝ่ังAdmin 

 

 

รูปท่ี 3. 15 หนา้แจง้ซ่อม 
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3.9.10 หนา้แรกของระบบฝ่ังUser 
 

 

รูปท่ี 3. 16 หนา้แรกของUser 

 
3.9.11 หนา้แสดงบิลระบบฝ่ังAdmin 

 

 

รูปท่ี 3. 17 แสดงบิลของUser 

  



35 

 

 

3.9.12 หนา้แสดงการแจง้ซ่อมของUser 
 

 

รูปท่ี 3. 18 แสดงบิลของUser 

 



 
 

 

บทที ่4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database System) เป็นการจดัการขอ้มูลต่างๆ

ให้อยู่ในรูปของตารางฐานข้อมูลผ่านโปรแกรม MySQL โดยใช้phpMyAdminในการจัดการ

ฐานขอ้มูลท่ีออกแบบข้ึนมา 

ตารางท่ี 4. 1 Room 
 

 

Table : Room (แสดงรายละเอียดช่ือหอ้ง)  

Field Name Data Description Data 

Type 

Length 

Room_id รหสัช่ือห้องพกั Int 11 

Room_name ช่ือหอ้งพกั varchar 100 

Primary Key : room_id 

Foreign Key : No 
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ตารางท่ี 4. 2 Status_room 

 

  

Table : Status_room (แสดงรายละเอียดสถานะหอ้ง)  

Field Name Data Description Data 

Type 

Length 

statusroom_id รหสัสถานะหอ้ง Int 11 

name ช่ือสถานะหอ้ง varchar 100 

Primary Key : statusroom_id 

Foreign Key : No 
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 ตารางท่ี 4. 3 Informationpeple 

 

Table : Informationpeple (แสดงรายละเอียดขอ้มูลผูเ้ช่า)  

Field Name Data Description Data 

Type 

Length 

Emp_id ล าดบัผูเ้ช่า Int 11 

name ช่ือผูเ้ช่า Text  

Lastname นามสกุลผูเ้ช่า Text  

Idcasd รหสับตัร

ประชาชนผูเ้ช่า 

varchar 500 

Telephone เบอร์โทรผูเ้ช่า Varchar 500 

Imgidcard รูปบตัร

ประชาชนผูเ้ช่า 

Varchar 500 

Imgrenter รูปสัญญาผูเ้ช่า Varchar 500 

totalroom_id รหสัหอ้งพกั Int 11 

Room_id รหสัอดีตห้องพกั Int 11 

Date_checkin วนัท่ีเขา้พกั date  

Date_checkout วนัท่ียา้ยออก date  

Primary Key : emp_id 

Foreign Key : totalroom_id 
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ตารางท่ี 4. 4 Bill 

Table : Bill (แสดงรายละเอียดขอ้มูลบิล)  

Field Name Data Description Data 

Type 

Length 

Id ล าดบับิล Int 11 

Totalroom_id รหสัหอ้งพกั double  

Unitwater จ านวนท่ีใชน้ ้า double  

Unitelectic จ านวนท่ีใชไ้ฟฟ้า double  

Pricewater ราคาค่าน ้า double  

Priceelectic ราคาค่าไฟฟ้า double  

Pricefloor ราคาหอ้งพกั double  

Wifi ราคาไวไฟ double  

Parking ราคาท่ีจอดรถ double  

Pricetotal ราคารวมทั้งหมด double  

Statusbii_id สถานการณ์ช าระบิล Int 11 

Datebill วนัท่ีบนัทึกขอ้มูล Date  

paybill วนัท่ีช าระบิล date  

Primary Key : 

Foreign Key : totalroom_id,status_bill 1=ช าระแลว้ 2=ยงัไม่ช าระ 
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4.2 ผลการด าเนิงงาน 

4.2.1 หนา้ Login 

รูปท่ี 4. 1 หนา้ Login 

 หนา้ล็อคอินเขา้สู่ระบบ 

4.2.2 หนา้หลกัของผูดู้แลระบบ 

 

รูปท่ี 4. 2 หนา้หลกัของผูดู้แลระบบ 

 หนา้หลกัของผูดู้แลระบบแสดงรายละเอียดจ านวนท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยั หอ้งวา่งและบิลท่ียงัคา้งค่า

ช าระ 
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4.2.3 หนา้แสดงฝังห้อง 

รูปท่ี 4. 3 หนา้แสดงฝังหอ้ง 

 หนา้แสดงฝังห้องตอ้งเลือกตึกเลือกชั้นจะแสดงห้องออกมา 

4.2.4 หนา้แสดงรายละเอียดของห้อง 

รูปท่ี 4. 4 หนา้แสดงรายละเอียดของหอ้ง 

 หนา้ผงัห้องจะเลือกตึกเลือกชั้นและจะแสดงจ านวนหอ้งในแต่ละชั้นสีเขียวจะเป็นหอ้งวา่ง

ส่วนสีแดงจะมีผูอ้ยูอ่าศยั สามารถเพิ่มผูเ้ช่าใหม่ แกไ้ขขอ้มูลผูเ้ช่าและยา้ยออกได ้
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4.2.5 หนา้เพิ่มขอ้มูลของห้อง 

รูปท่ี 4. 5 หนา้เพิ่มขอ้มูลของหอ้ง 

 หนา้เพิ่มผูเ้ช่าในแต่ละหอ้งจะมีไอดีใหแ้ละพาสเวร์ิดก าหนดเองใชใ้นการล็อกอินของฝ่ัง 

ยสูเซอร์ จะกรอกช่ือ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เบอร์โทรศพัท ์รูปบตัรประชาชน รูปสัญญาเช่า

และเลือกบริการไวไฟ ท่ีจอดรถจะเสียค่าบริการเพิ่ม 

4.2.6 หนา้แกไ้ขขอ้มูลห้อง 

รูปท่ี 4. 6 หนา้แกไ้ขขอ้มูลห้อง 

 หนา้แกไ้ขขอ้มูลจะสามารถแกไ้ขขอ้มูลหอ้งได ้
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4.2.7 หนา้ลบขอ้มูลหอ้ง 

รูปท่ี 4. 7 หนา้ลบขอ้มูลหอ้ง 

 หนา้ลบขอ้มูลจะลบขอ้มูลของหอ้ง 

4.2.8 หนา้คน้หาประวติั 

รูปท่ี 4. 8 หนา้คน้หาประวติั 

 หนา้ผูเ้ช่าจะคน้หาประวติัขอ้มูลผูเ้ช่า การยา้ยเขา้ ยา้ยออก 

  



44 

 

 

4.2.9 หนา้จดมิเตอร์ 

รูปท่ี 4. 9 หนา้จดมิเตอร์ 

 หนา้จดมิเตอร์จะแบ่งเป็นมิเตอร์น ้าและมิเตอร์ไฟ 

4.2.10 หนา้จดมิเตอร์น ้า 

รูปท่ี 4. 10 หนา้จดมิเตอร์น ้า 

 หนา้จดมิเตอร์น ้าจะตอ้งเลือกตึกเลือกชั้นก่อนแลว้จะแสดงขอ้มูลห้องในแต่ละชั้น เลขก่อน

หน้าหน่วยท่ีใช้ในเดือนท่ีแลว้ เลขล่าสุดคือหน่อยท่ีใช้ในเดือนถดัไปจะเอาเลขก่อนหน้าและเลข

ล่าสุดมาค านวณแสดงในช่องหน่วยท่ีใช ้
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4.2.11 หนา้จดมิเตอร์ไฟ 

รูปท่ี 4. 11 หนา้จดมิเตอร์ไฟ 

 หนา้จดมิเตอร์ไฟจะตอ้งเลือกตึกเลือกชั้นก่อนแลว้จะแสดงขอ้มูลห้องในแต่ละชั้น เลขก่อน

หน้าหน่วยท่ีใช้ในเดือนท่ีแลว้ เลขล่าสุดคือหน่อยท่ีใช้ในเดือนถดัไปจะเอาเลขก่อนหน้าและเลข

ล่าสุดมาค านวณแสดงในช่องหน่วยท่ีใช ้

4.2.12 หนา้กรณีมิเตอร์เตม็ 

รูปท่ี 4. 12 หนา้กรณีมิเตอร์เต็ม 

 หน้ามิเตอร์เต็มก็จะค านวณจากมิเตอร์เต็มลบดว้ยจ านวณท่ีใช้ของเดือนก่อนซ่ึงค่ามิเตอร์

เต็มเป็นค่าท่ีก าหนดไวต้ายตวัจากนั้นป้อนค่ามิเตอร์เดือนปัจจุบนัแล้วน ามาบวกกบัผลลพัธ์ของ

มิเตอร์เตม็กบัหน่วยท่ีใชก่้อนหนา้ค่าจะออกมาแสดงในช่องหน่วยท่ีใชข้องเดือนปัจจุบนั 
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4.2.13 หนา้กรณีเปล่ียนมิเตอร์ 

รูปท่ี 4. 13 หนา้กรณีเปล่ียนมิเตอร์ 

 หนา้เปล่ียนมิเตอร์จะกดปุ่มน้ีในกรณีท่ีมิเตอร์มีอาการช ารุดโดยท่ีจะค านวณจากค่ามิเตอร์

ตวัเก่าว่าหยุดท่ีเท่าไหร่น าไปค านวณกบัมิเตอร์ท่ีใช้เดือนกนั จากนั้นค่อยกรอกค่ามิเตอร์ใหม่ท่ี

เปล่ียนว่าค่ามนัเร่ิมตน้ท่ีเท่าไหร่แล้วน าไปค านวณกบัค่ามิเตอร์ท่ีใช้ไปในเดือนปัจจุบนั ผลลพัธ์

ทั้งหมดจะแสดงในหน่วยท่ีใชง้านปัจจุบนั 

4.2.14 หนา้สรุปค่าใชจ่้าย 

รูปท่ี 4. 14 หนา้สรุปค่าใชจ่้าย 

 ปุ่มค่าใชจ่้ายจะแสดงค่าหอ้ง ค่าน ้า ค่าไฟและค่าบริการอ่ืนๆ ปุ่มบิลจะพิมพใ์บช าระหน้ี

ออกมา 
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4.2.15 หนา้ดูขอ้มูลบิลประจ าหอ้ง 

รูปท่ี 4. 15 หนา้ดูขอ้มูลบิลประจ าหอ้ง 

 หนา้ดูบิลจะแสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในแต่ละหอ้ง 

4.2.16 หนา้ดูบิลยอ้นหลงั 

รูปท่ี 4. 16 หนา้ดูบิลยอ้นหลงั 

 หนา้ดูบิลยอ้นหลงัจะแสดงสถานะการช าระแลว้หรือคา้งค่าช าระของแต่ละหอ้ง 
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4.2.17 หนา้สรุปรายรับรายจ่ายประจ าเดือน 

รูปท่ี 4. 17 หนา้สรุปรายรับรายจ่ายประจ าเดือน 

 หนา้สรุปรายรับร่ายจ่ายจะสรุปรายไดข้องแต่ละเดือน 

4.2.18 หนา้แจง้ซ่อมบ ารุง 

รูปท่ี 4. 18 หนา้แจง้ซ่อมบ ารุง 

 หนา้ซ่อมบ ารุง เม่ือผูใ้ชแ้จง้ซ่อมจะแสดงเร่ืองท่ีผูใ้ชแ้จง้เขา้มา จะเปล่ียนสถานะการรับเร่ือง

เป็นรับเร่ืองแลว้หรือด าเนินการเสร็จส้ิน 
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4.2.19 หนา้ตั้งค่าหอพกั 

รูปท่ี 4. 19 หนา้ตั้งค่าหอพกั 

 หนา้ตั้งค่าหอพกัจะแสดงท่ีอยูห่อพกัก าหนดค่าไวไฟ ค่าท่ีจอดรถ 

หน่วยของค่าน ้า-ไฟและค่าห้องในแต่ละชั้น 

4.2.20 หนา้แรกของฝ่ังUser 

รูปท่ี 4. 20 หนา้แรกของฝ่ังUser 

 หนา้หลกัของฝ่ังผูใ้ช ้
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4.2.21 หนา้บิลประจ าเดือนของUser 

รูปท่ี 4. 21 หนา้บิลประจ าเดือนของUser 

 หนา้บิลจะแสดงบิลรายระเอียดของเดือนปัจจุบนั 

4.2.22 หนา้แจง้ซ่อมบ ารุง 

รูปท่ี 4. 22 หนา้แจง้ซ่อมบ ารุง 

 หนา้แจง้ซ่อมจะแจง้ซ่อมเร่ืองต่างๆส่งไปยงัผูดู้แลระบบ 
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4.2.23 หนา้เช็คสถานะการแจง้ซ่อม 

รูปท่ี 4. 23 หนา้เช็คสถานะการแจง้ซ่อม 

 หนา้เช็คสถานะการแจง้ซ่อมจะแสดงสถานะการรับเร่ือง 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการจัดท าระบบใหม่ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ การบริหารงานหอ้งพกัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็น

กรณีศึกษา หอพกัผูใ้หญ่ระ ระบบน้ีพฒันาข้ึนเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชร้ะบบเก่ียวกบั

การจองหอ้งพกัและ การจดัการบริหารใหมี้ความสะดวกรวดเร็วและประหยดัเวลาส าหรับผูท่ี้จะมา

ติดต่อ กบัหอพกัโดยตรง 

โดยการบริหารจดัการของระบบมีดงัน้ี  

5.1.1 การจดัการขอ้มูลผูเ้ช่าและผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขประวติัผูเ้ช่าได ้

5.1.2 ออกใบสัญญาเช่า 

5.1.3 การจดัการค่าใชจ่้าย, ออกใบเสร็จค่าน ้า-ค่าไฟ, พิมพใ์บแจง้หน้ีรายเดือน, ค่าไวไฟ,

ค่าท่ีจอดรถ, ปรับค่าราคาหน่วยค่าน ้า-ค่าไฟ, ระบบสามารถจดัเก็บค่าใชจ่้ายรายเดือน

ของทุกหอ้งพกั 

5.1.4 ปรับรายละเอียดของห้องพกั, จดัการราคาค่าเช่าห้อง 

5.2 ข้อดีของการจัดระบบมีดังนี้ 

5.2.1 สามารถเก็บรายละเอียดการใชบ้ริการต่างๆของผูใ้ชบ้ริการท่ีเกิดข้ึน เพื่อตรวจสอบ
และเก็บ ไวเ้ป็นหลกัอา้งอิงไดใ้นคร้ังต่อไป 

5.2.2 สามารถควบคุมดูแลเก่ียวกบัสถานะหอ้งพกัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพื่อการคน้หา 
ประมวลผล  

5.2.3 เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ ลงทะเบียน ของห้องพกัในหอพกั 

5.3 ข้อเสียของการจัดท าระบบใหม่ 

5.3.1 หนา้จอยงัไม่ทนัสมยั 
5.3.2 ระบบการรักษาความปลอดภยัยงัไม่ดีพอ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ระบบยงัไม่มีเร่ืองการรักษาความปลอดภยัในขอ้มูลมากนกัควรจะพฒันาการรักษา
ความปลอดภยัมากกวา่น้ี ของขอ้มูลการท าธุรกรรมบนเวบ็ไซตต่์อไป 
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