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บทท่ี 1 

บทนาํ 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดมี้การพฒันาอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
การใชชี้วิตประจาํวนัของคนเราขึ้นมาก ทาํให้อาํนวยความสะดวกให้กบัผูค้นในหลาย ๆ ดา้นไม่ว่าจะ
เป็น การศึกษา การแพทย ์ทางด้านสังคม ทางด้านการส่ือสาร หรือแมก้ระทั้งทางธุรกิจ การนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุก ๆ ดา้นและการนาํเทคโนโลยีเขา้ไปใชภ้ายใน
องค์กรหรือธุรกิจ ส่งผลให้การปฏิบตัิงานในองคก์รมีคุณภาพและเกิดความสามารถในเชิงแข่งขนัสูง 
โดยเทคโนโลยี .Net Framework เป็นโปรแกรมท่ีสร้างขึ้นมาสําหรับใช้ภายในองค์กรต่าง ๆ ผ่าน
ระบบปฏิบัติการ Windows โดยมีฐานข้อมูลไว้สําหรับเก็บข้อมูลด้วยภาษา Structured Query 
Language (SQL) โดยตัวอย่างของแอปพลิเคชันฟอร์ม Windows ท่ีมีการใช้งานเช่น ระบบจัดการ
โรงแรม ระบบจดัการร้านเฟอร์นิเจอร์ ระบบจดัการหอพกั ระบบจดัการร้านอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ประเภท แอปพลิเคชันฟอร์ม Windows สามารถช่วยให้ ลดต้นทุนในการจ้าง
พนักงาน เพ่ิมความแม่นยาํและรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ลดความ
ผิดพลาดของขอ้มูลซ่ึงจะลดความผิดพลาดในการทาํงานไดห้ลายดา้น 

 ธุรกิจห้องเช่าและหอพกัเป็นธุรกิจเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศยัท่ีเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมนุษยต์อ้งอาศัย
พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการดาํรงอยู่ของชีวิตมนุษย ์แต่บางครั้ งคนเราก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีท่ีอยู่เป็น
หลกัแหล่งเพียงแค่เช่าท่ีอยู่เพ่ือทาํให้ตวัเองมีความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน ทาํให้ธุรกิจห้องเช่าและ
หอพกัได้รับความนิยมเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะจากทาํเลท่ีตั้งของห้องเช่า ยิ่งถา้อยู่ใกลก้ับใจกลาง
เมืองหรือใจกลางธุรกิจการคา้จึงทาํให้อาํนวยความสะดวกความสบายแก่ผูเ้ช่าเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็น
ผลดีต่อนกัลงทุน สร้างธุรกิจน้ีมาเพ่ือรองรับความตอ้งการของผูเ้ช่าท่ีเพ่ิมขึ้นมากอย่างต่อเน่ืองจึงทาํให้
ธุรกิจนั้นเกิดการแข่งขนัทางธุรกจิท่ีสูงขึ้นเร่ือย ๆ ทาํให้มีผูเ้ช่าจาํนวนมากตามมา ดงันั้นธุรกิจห้องเช่า
และหอพกัจึงควรมีระบบการจดัการห้องเช่าและหอพกัท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะไดช่้วยอาํนวยความ
สะดวกและรวดเร็วในการทาํงานมากยิ่งขึ้นเน่ืองจากธุรกิจน้ีในปัจจุบนัไม่ไดมี้การนาํเทคโนโลยีระบบ



2 
 

การบริหารและจัดการบา้นพักหรือหอพกัมาใช้และมีส่วนบกพร่องมากมาย เช่น ใช้กระดาษหรือ
เอกสารในการจดบนัทึกหรือใช้ในการทาํหลกัฐานต่าง ๆ  ซ่ึงไม่เป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม จึงทาํให้
แหล่งท่ีเก็บนั้นไม่ใช่ฐานขอ้มูลท่ีมัน่คงไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใช้พ้ืนท่ีในการเก็บหลกัฐานเป็นอย่าง
มากและไม่สร้างสภาพเเวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี ทาํให้เส่ียงต่อการสูญหายของขอ้มูลและหลกัฐาน
ต่าง ๆ จากภยัพิบตัิ เน่ืองจากเอกสารจะหายไปหรือหาไม่เจอเน่ืองจากอยู่ในกองเอกสารหรือเอกสาร
ตอ้งหมุนเวียนในคนจาํนวนมากจึงยากในการแบ่งปันเอกสารและตอ้งเสียเวลาในการคน้หาเอกสาร
และส้ินเปลืองเงินในการใชก้ระดาษจาํนวนมาก อีกทั้งเอกสารนั้นยงัมีความเส่ียงต่อการถูกโจรกรรม
ขอ้มูลโดยไม่รู้ตวัเน่ืองจากการตรวจสอบขอ้มูลนั้นเป็นไปไดย้ากอีกดว้ย และการทาํสัญญาเช่านั้นตอ้ง
ใชเ้วลาเขียนเป็นเวลานานทาํให้ไม่มีประสิทธิภาพ การคาํนวณค่าเช่า ค่านํ้า ค่าไฟ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ 
เป็นตน้ยงัไม่ถูกตอ้งแม่นยาํ ในการสร้างระบบบริหารจดัการบา้นพกัหรือหอพกันั้นตอ้งสร้างระบบ
การจดัการท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้แก่ผูใ้ช้งานมากท่ีสุด เช่น 
ระบบเขา้สู่ระบบ เช่ือมต่อกับฐานขอ้มูลผูใ้ชเ้พ่ือเพ่ิมความปลอดภยัแก่การโจรกรรมขอ้มูล มีระบบท่ี
สามารถเก็บประวตัิผูเ้ขา้พกัท่ีสามารถแกไ้ขเรียกดูไดพ้ร้อมกบัทาํสัญญาเช่าห้องไดท้นัทีโดยพิมพ์ทาง
เคร่ืองพิมพ ์การคาํนวณค่านํ้า ค่าไฟ และค่าห้อง โดยการบนัทึกขอ้มูลเขา้ไปในฐานขอ้มูลและสามารถ
คาํนวณค่าใชจ้่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งออกใบแจง้หน้ีโดยอตัโนมตั ิเป็นตน้ 

 จากความสําคญัดงักล่าวจึงไดอ้อกแบบและพฒันาระบบบริหารจดัการการห้องเช่าเพ่ือเพ่ิมการ
อาํนวยความสะดวกในการบริหารและจดัการบา้นพกัและหอพกัท่ีสามารถช่วยให้ ลดตน้ทุนในการ
ว่าจา้งพนักงาน เพ่ิมความแม่นยาํและรวดเร็วในการดาํเนินธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีดีและยงัสามารถขยายขอบเขตของธุรกิจได้เพ่ิมมากยิ่งขึ้นอย่างไม่
ยากลําบาก ส่งผลให้องค์กรและธุรกิจมีคุณภาพและเกิดความสามารถในเชิงแข่งขนัสูง ซ่ึงระบบ
บริหารจดัการการห้องเช่าจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการธุรกิจ ธุรกิจห้องเช่า
และหอพกัท่ีมีระบบท่ีจะช่วยให้ความผิดพลาดในการทาํงานไดห้ลากหลายดา้นนอ้ยลง เช่น เพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการทาํสัญญาเช่า สามารถคาํนวณค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ไดถู้กตอ้ง ครบถว้น และแม่นยาํ 
และยงัสามารถออกใบแจง้หน้ีไดอ้ตัโนมตั ิ  
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วตัถุประสงค ์

 เพ่ือพฒันาและออกแบบระบบบริหารจดัการห้องเช่า 

กลุ่มเป้าหมาย 

 พนกังานและเจา้ของกิจการห้องเช่า 

ขอบเขต 

1. คุณสมบตัิของระบบบริหารจดัการการห้องเช่า มีความสามารถดงัน้ี 
 1.1 การจดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน สามารถคน้หา ปรับปรุง และเพ่ิมได ้
  1.1.1 ปรับปรุงขอ้มูลพนกังาน 
  1.1.2 ปรับปรุงขอ้มูลลูกคา้ 
  1.1.3 ปรับปรุงขอ้มูลคลงัสินคา้ 
  1.1.4 ปรับปรุงขอ้มูลห้องเช่า 
  1.1.5 ปรังปรุงขอ้มูลผูผ้ลิต 
 1.2 จองห้องเช่า 
  1.2.1 ตรวจสอบสถานะห้อง 
  1.2.2 ทาํรายการจอง 
  1.2.3 ชาํระค่าจอง 
  1.2.4 ปรับสถานะห้อง 
  1.2.5 บนัทึกการจอง 
  1.2.6 พิมพใ์บจองห้องเช่า 
 1.3  ทาํสัญญาเช่า 
  1.3.1 ตรวจสอบขอ้มูลการจอง 
  1.3.2 ทาํรายการชาํระเงิน 
  1.3.3 ปรับสถานะห้อง 
  1.3.4 บนัทึกสัญญา 
  1.3.5 พิมพใ์บสัญญาเช่า 
 1.4 ออกใบแจง้หน้ี 
  1.4.1 ตรวจสอบสัญญา 
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  1.4.2 ทาํใบแจง้หน้ี 
  1.4.3 คาํนวณค่าใชจ้่าย 
  1.4.4 บนัทึกใบแจง้หน้ี 
  1.4.5 พิมพใ์บแจง้หน้ี 
 1.5  ชาํระเงิน 
  1.5.1 ตรวจสอบยอดคา้งชาํระพร้อมค่าปรับ 
  1.5.2 ทาํรายการรับชาํระเงิน 
  1.5.3 รับชาํระค่าเช่า 
  1.5.4 บนัทึกการรบัชาํระ 
  1.5.5 พิมพใ์บเสร็จรับเงิน 
 1.6 ยา้ยออก 
  1.6.1 ตรวจสอบยอดคา้งชาํระ 
  1.6.2 คาํนวณยอดเงินตอ้งชาํระ 
  1.6.3 ทาํรายการปิดสัญญา 
  1.6.4 รับชาํระเงิน 
  1.6.5 บนัทึกการรับเงิน 
  1.6.6 พิมพใ์บเสร็จรับเงิน 
  1.6.7 บนัทึกปิดสัญญา 
  1.6.8 ปรับสถานะห้อง 
 1.7  ส่ังซ้ือสินคา้ 
  1.7.1 คน้หาผูผ้ลิต 
  1.7.2 ตรวจสอบคลงัสินคา้ 
  1.7.3 ทาํรายการส่ังซ้ือ 
  1.7.4 บนัทึกการซ้ือสินคา้ 
  1.7.5 บนัทึกการเพ่ิมสินคา้ลงคลงัสินคา้ 
 1.8  เบิกสินคา้ 
  1.8.1 ตรวจสอบสินคา้ในคลงั 
  1.8.2 ทาํรายการเบิกสินคา้ 
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  1.8.3 บนัทึกการเบิก 
  1.8.4 ตดัสต๊อกสินคา้ 
 1.9  ออกรายงาน 
  1.9.1 เลือกรายงานและช่วงเวลา 
  1.9.2 ออกรายงานจองห้องพกั 
  1.9.3 ออกรายงานสัญญาเช่าห้องพกั 
  1.9.4 ออกรายงานรายรับ 
  1.9.5 ออกรายงานลูกคา้คา้งชาํระ 
  1.9.6 ออกรายงานเบิกสินคา้ 
  1.9.7 ออกรายงานซ้ือสินคา้ 
  1.9.8 พิมพร์ายงาน 
2. คุณสมบตัิของฮาร์ดแวร์ 

2.1 ฮาร์ดแวร์สําหรับผูพ้ฒันาระบบ 
  2.1.1 CPU CORE I5 3.7GHz. 
  2.1.2 Hard Disk 1 TB. 
  2.1.3 RAM DDR3 8 GB. 
  2.1.4 DVD-RW Drive. 
  2.1.5 Printer. 
 2.2 ฮาร์ดแวร์สําหรับผูพ้ฒันาระบบ 
  2.2.1 CPU 1 GHz. หรือสูงกว่า 
  2.2.2 Hard Disk มีเน้ือท่ีเหลือไม่นอ้ยกว่า 1 GB. 
  2.2.3 RAM 1 GB. หรือมากกวา่ 
  2.2.4 CD-ROM Drive 
  2.2.5 Printer 
3. คุณสมบตัิของซอฟตแ์วร์ 
 3.1 ซอฟตแ์วร์สําหรับผูพ้ฒันาระบบ 
  3.1.1 Microsoft Windows 10 
  3.1.2 Microsoft Visual Studio 2019 
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  3.1.3 Microsoft SQL Server 2019 
  3.1.4 Microsoft Office Visio 2019 
  3.1.5 Microsoft Office Word 2019 
 3.2 ซอฟตแ์วร์สําหรับผูใ้ชร้ะบบ 
  3.2.1 Microsoft Windows 7 หรือสูงกว่า 
  3.2.2 Microsoft SQL Server 2019 
  3.2.3 Microsoft .NET Framework 
  3.2.4 โปรแกรมระบบบริหารจดัการการห้องเช่า 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 ในการจดัทาํระบบบริหารจดัการการห้องเช่า คณะผูจ้ดัทาํไดร่้วมกนัวางแผนการดาํเนินงานไว้
ดงัน้ี 
 1. ศึกษาระบบงานของธุรกิจห้องเช่าแบบเดิมท่ีใชอ้ยู่ว่าระบบงานนั้นทาํงานอย่างไรตั้งแต่
ชาํระค่ามดัจาํ ชาํระค่าเช่าจนกระทัง่ถึงการเบิกของของพนกังาน 
 2. วิเคราะห์ระบบห้องเช่าแบบเดิมหรือจุดบกพร่องของระบบเก่า ว่าขาดอะไรบา้ง เช่น ใช้
กระดาษหรือเอกสารในการจดบนัทึกหรือใช้ในการทาํหลกัฐานต่าง ๆ ทาํให้ยากต่อการคน้หาหรือ
จัดเรียง ทําให้เส่ียงต่อการสูญหายของข้อมูลและหลกัฐานต่าง ๆ จากภยัพิบตัิ โดยคิดว่าควรนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาํเนินงานโดยวิเคราะห์กระบวนการทาํงานและโครงสร้างของ
ขอ้มูล 
 3. ออกแบบ ฐานข้อมูลและโครงสร้างของขอ้มูลว่าจะเก็บขอ้มูลอะไรบา้ง และทําการ
ออกแบบหนา้จอแสดงผลสําหรับผูใ้ชง้านให้ง่ายต่อการใชง้าน  
 4. พฒันาระบบจอแสดงผลสําหรับผูใ้ช้งานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio ใน
การออกแบบ Windows Form Application ดว้ยภาษา C# และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server เป็น
โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล  
 5. ทดสอบระบบหาจุดบกพร่องของระบบอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือแกไ้ขจุดบกพร่องของระบบท่ี
มีความผิดพลาด 
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 6. นําเสนอโครงงาน คณะผูจ้ดัทาํจะนาํเสนอและอธิบายขั้นตอนในการทาํงานของระบบ
บริหารจดัการการห้องเช่า ในแต่ละเมนูเพ่ือทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการใชง้านมากท่ีสุด 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 1. สามารถคาํนวณค่าเช่าห้องและพิมพสั์ญญาเช่าไดถู้กตอ้งและแม่นยาํ 
 2. เพ่ิมความปลอดภยัและสะดวกต่อการเก็บขอ้มูล 
 3. สามารถเพ่ิมความสะดวกในการบริการให้กบัพนกังานท่ีดแูลหอพกั 
 4. สร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ 
 

 

 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
แนวความคิด 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการทาํงานของระบบ 

 การทาํงานของระบบบริหารจดัการการห้องเช่าคือผูใ้ห้เช่าจะสามารถบนัทึกหรือเรียกดูขอ้มูล
การเช่าได้จากการเช่ือมต่อกับฐานขอ้มูลและสามารถพิมพ์ใบสัญญาเช่า หรือใบเสร็จรับเงินได้และ
ผูใ้ห้เช่าสามารถทราบว่าห้องไหนคา้งชาํระหรือดูสถานะห้องว่าห้องไหนว่างและพนักงานสามารถ
เพ่ิมหรือแกไ้ขและส่ังซ้ือวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ด ้  และเจา้ของกิจการสามารถตรวจสอบภาพรวมและ
ความผิดพลาดของบนัทึกหรือฐานขอ้มูลได้
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ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 .NET Framework คือ “รูปแบบการพฒันาโปรแกรมแบบใหม่ ท่ีบริษทัไมโครซอฟท์ไดพ้ฒันา
ออกมาระยะหน่ึง โดยมีจุดประสงค์สําคัญคือสามารถใช้งานในสภาวะของฮาร์ดแวร์หรือ
ระบบปฏิบัติการท่ีแตกต่างกันได้อย่างไม่มีปัญหา ตัวอย่างเช่น เคร่ืองพีซีกับซอฟต์แวร์หรือ
ระบบปฏิบตัิการวินโดวส์ กบัลีนุกซ์ เป็นตน้ และสามารถพฒันาโปรแกรมใหม่ ๆ ได ้ดว้ยภาษาอะไรก็
ไดใ้ห้สามารถทาํงานร่วมกนัได ้รวมถึงเป็นสถาปัตยกรรมในการพฒันาโปรแกรมให้สามารถเช่ือมต่อ
กบัโปรแกรมต่าง ๆ ของไมโครซอฟท”์ (บญัชา  ปะสีละเตสัง, 2554) 

 

ภาพท่ี 2.2 โครงสร้าง .NET Framework 

ท่ีมา: https://www.guru99.com/net-framework.html 

 การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม .NET Framework นั้นสามารถจดัการและพฒันาไดง่้ายและ
ยงัรองรับภาษาในการพฒันาไดห้ลากหลายภาษา ปัจจุบนัภาษาท่ี .NET Framework รองรับนั้นมีหลาย
ภาษา เช่น C#, VB, C++, Pascal ซ่ึงสามารถใชร่้วมกบัโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมไดด้ว้ย เช่น Visual 
Studio และมีแอปพลิเคชันมากมายท่ีใช้ .NET Framework เช่น Microsoft SQL Server, Microsoft 
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BizTalk Server, Microsoft SharePoint Server เป็นตน้ .NET Framework มีส่วนประกอบ 3 ส่วนใหญ่
มีดงัน้ี (คชาพจน์  ทิพมาลยั, 2559) 

 1. Programming Language มีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ User Interface มี ASP.NET เป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาเว็บไซต ์ และพฒันาแอปพลิเคชันในดา้นกราฟิก Data Service เป็นตวัเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพ่ือจดัการฐานขอ้มูลหรือเรียกว่า Windows Communication Foundation (WCF) ท่ีทาํให้
สะดวกต่อการรับส่งขอ้มูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ Data Access ทาํหนา้ท่ีเป็น
ส่ือกลางระหว่าง โปรแกรมท่ีพัฒนาด้วยสถาปัตยกรรม .NET Framework เช่ือมต่อกับฐานข้อมูล 
 2. Classes Library เปรียบเสมือนชุดคาํส่ังสําเร็จรูปท่ีสนบัสนุนการเขียนโปรแกรม โดยจะ
เรียกใช ้component ต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบ include   

 3. Common Language Runtime (CLR) ทาํให้โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นกลายเป็นภาษาท่ีมีแบบ
แผนเดียวกนัทั้งหมด  
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เวบ็ไซตท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

 

ภาพท่ี 2.3  https://stackoverflow.com 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมคาํถามเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือสามารถตั้งกระทูถ้ามคาํถาม
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือแบ่งปันความรู้ในการเขียนโปรแกรมไดทุ้กภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษา 
SQL, C, C++, Java, Python และภาษาอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
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ภาพท่ี 2.4 https://dotnet.microsoft.com/learn/csharp 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์สร้างโดยบริษทั Microsoft ท่ีรวบรวมส่ือการเรียนรู้เกี่ยวกบั ภาษา C# ท่ีมีให้เลือก
เรียนไดห้ลายประเภท เช่น ASP.NET, Xamarin, ML.NET, Azure , VisualBasic, F#, C# เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.5 https://www.sqlservertutorial.net 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft SQL Server ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม
Microsoft SQL Server ไปจนถึงคาํส่ังในการจดัการขอ้มูลและฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.6 https://www.w3schools.com/sql 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้ความรู้วิธีการเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีออกแบบมาเพ่ือง่ายต่อการใช้
งานและสามารถเขียนคาํส่ังและทดลองรันโคด้คอมพิวเตอร์ไดใ้นเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
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ภาพท่ี 2.7 https://www.yeeraf.com 

 เป็นเว็บไซต์จดัการหอพกัและอพาร์ทเมน้ท์สําเร็จรูปของคนไทยท่ีมีระบบช่วยจดัการข้อมูล
หอพกั ห้องพกั และค่าบริการ ระบบช่วยในการบนัทึกค่านํ้า ค่าไฟ ระบบจดัการขอ้มูลผูพ้กัอาศยั และ
ระบบจดัการบิลค่าห้อง ใบเสร็จรับเงิน และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ 
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งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

ภาพท่ี 2.8 โครงการพฒันาระบบควบคุมและจดัการหอพกั 

 ณัฐนนท์ อนันตสุคนธ์ (2559) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โครงการพฒันาระบบควบคุมและจดัการหอพกัส่วนของ
ผูจ้ดัการหอพกั (Dorm Manager) ผูจ้ดัการหอพกัสามารถตรวจสอบขอ้มูลคา่ใชบ้ริการของแต่ละห้อง
ภายในหอพกัไดผู้จ้ดัการหอพกัสามารถส่ังงานระบบให้ทาํการผลิตรายงานในแต่ละ รูปแบบออกมา
เพ่ือใชง้านไดผู้จ้ดัการหอพกัสามารถเปล่ียนแปลงค่าต่าง ๆ ท่ีใชง้านในระบบได ้ เช่น ราคาการใชง้าน
อุปกรณ์ เลขท่ีบตัรของแต่ละห้องพกั เป็นตน้ ผูจ้ดัการหอพกัสามารถเรียกดูภาพรวมของอุปกรณ์ต่าง 
ๆ และการ ให้บริการต่าง ๆ ณ ขณะนั้นของหอพกัได้ ผูจ้ดัการหอพกัสามารถส่ังยกเลิกและจดัการ
อุปกรณ์และการให้บริการ ทั้งหมดได้ ส่วนของผูพ้กัอาศยั (Resident) ผูพ้กัอาศยัสามารถตรวจสอบ
ประวตัิการใชง้านของตนเอง รวมถึงค่าใช ้บริการต่าง ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันได ้ ผูพ้กัอาศยัสามารถ
ใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอุปโภคภายในหอพกัโดยใช้บตัร หอพกัประจาํห้องจ่ายเงิน แทนการใช้เหรียญ
ตามหอพกัอ่ืน ๆ ผูพ้กัอาศยัสามารถขอใช้บริการต่าง ๆ ของหอพกัผ่านแอปพลิเคชันได้พฒันาด้วย
ภาษา C# และ Python และใชฐ้านขอ้มูลดว้ย PostgreSQL 9.6 
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ภาพท่ี 2.9 ระบบจดัการห้องพกั นฤมล แมนชัน่ 

 ทัศรินทร์  สมบุญ (2560) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร ระบบจดัการห้องพกั นฤมล แมนชั่น ระบบสามารถ
จดัการขอ้มูลผูดู้แลหอพกั สามารถ เพ่ิม ลบ แกไ้ข บนัทึก ขอ้มูลผูดู้แลหอพกัได ้ สามารถคน้หาขอ้มูล
ผูดู้แลหอพกัได้ สามารถจดัการขอ้มูลผูเ้ช่า สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข บนัทึก ขอ้มูลผูเ้ช่าได้ สามารถ
คน้หาขอ้มูลผูเ้ช่าได้ สามารถจดัการขอ้มูลห้องพกั สามารถ เพ่ิม ลบ แกไ้ข บนัทึก ขอ้มูลห้องพกัได้ 
สามารถคน้หาขอ้มูลห้องพกัได ้สามารถจดัการการจองห้องพกั สามารถ เพ่ิม ลบ แกไ้ข บนัทึก ขอ้มูล
การจองได้ สามารถคน้หาขอ้มูลการจองห้องพกัได ้ ผูดู้แลหอพกั ฐานขอ้มูล ผูเ้ช่า ระบบ สามารถ
จดัการการเช่าห้องพกั สามารถ เพ่ิม แกไ้ข บนัทึก ขอ้มูลในการเช่าได ้สามารถออกใบเสร็จ และสัญญา
เช่าได้ สามารถเรียกดูขอ้มูลของผูเ้ช่าห้องพกัได ้สามารถจดัการรับชาํระเงิน  สามารถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข 
บนัทึก ขอ้มูลในการชาํระเงินได้ สามารถคิดคาํนวณเงินคา่เช่าห้องพกั ค่านํ้ า ค่าไฟได้ สามารถออก
ใบเสร็จให้กบัลูกคา้ได ้การรายงาน ระบบสามารถออกรายงานสถานะห้องพกัได ้ ระบบสามารถสรุป
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การรับชําระเงินแต่ละเดือนได้ พัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 และออกแบบ
ฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Microsoft SQL Server 2017 

 

ภาพท่ี 2.10 ระบบบริหารจดัการท่ีพกั กรณีศึกษา บา้นเญ่อเลอเหน่อ 

 ศิรภสัสร ไทยดาํรงค์ (2562) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ระบบบริหารจดัการท่ีพกั กรณีศึกษา บา้นเญ่อเลอเหน่อ ระบบสามารถ
ทาํการจอง จดัเก็บขอ้มูลการจอง ระบบการจดัการบญัชี ระบบจดัการรายรับรายจ่าย ระบบการจดัการ
ห้องพัก ระบบประชาสัมพันธ์ การจัดการโปรโมชั่น ระบบออกรายงาน รายงานการจอง รายงาน
รายรับรายจ่าย พฒันาระบบ โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 ในการพฒันาโปรแกรม
และใช ้Micorsoft SQL Server Management Studio 2017 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.11 ระบบบริหารจดัการหอพกัของอนงค ์เพลส 

 ชลมาตย ์ ภู่พกัดี (2559) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
ระบบบริหารจัดการหอพักของอนงค์ เพลส พัฒนาด้วยสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน (Web 
Application Architecture) สามารถจดัการและดูขอ้มูลผูเ้ช่าทั้งเก่าและใหม่ได ้สามารถบนัทึก แก้ไข 
เพ่ิม ขอ้มูลของผูเ้ช่าได ้สามารถดูขอ้มูลการชาํระค่าเช่าได ้สามารถดูขอ้มูลห้องพกัได ้สามารถคาํนวณ
ค่าเช่าค่าสวนกลางค่านํ้า และค่าไฟได ้สามารถพิมพใ์บแจง้หน้ีได ้กรณีท่ียา้ยออกระบบสามารถทาํได้
ดงัน้ี  สามารถดูการคา้งชาํระค่าเช่าได ้สามารถออกใบเสร็จให้กบัผูเ้ช่าไดโ้ปรแกรมท่ีใชพ้ฒันา Adobe 
Dreamweaver CC , PHP 7.0.2 , และออกแบบฐานขอ้มูลด้วยโปรแกรม phpMyAdmin 4.5.3.1 และ 
MySQL 5.7.10 
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ภาพท่ี 2.12 ระบบจดัการบา้นพกัทหาร 

 กิตติศกัดิ์   โชติวิจิตร, ดาวุด  ธรรมะธารีย,์ วุฒิศกัดิ์   ศกัดาวุฒืไกร และ สรพงศ์  ศกัดิ์ ไชยสิทธ์ิ 
(2560) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบจดัการ
บา้นพกัทหาร คุณสมบตัิของระบบบริหารจดัการบา้นพกัทหาร มีดังน้ี จดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน ขอ้มูล
บา้นพกั ขอ้มูลผูข้อบา้นพกั ค่านํ้าหนกัคะแนน รับคาํร้องขอบา้นพกั รับขอ้มูลผูข้อบา้นพกั คาํนวณ ค่า
นํ้ าหนักคะแนนของผูพ้กั บนัทึกขอ้มูล จดัเตรียมเอกสารเพ่ือพิจารณา พิมพ์รายการห้องพกัท่ีจะว่าง 
พิมพ์รายงานสรุปลําดับค่านํ้ าหนักคะแนนของผูข้อพกัอาศัย จัดสรรห้องพักให้แก่ผูข้อบ้านพัก 
จาํหน่ายบา้นพกั ตรวจสอบความเสียหาย หักค่าประกนัห้องพกั จ่ายค่าประกนั ห้องพกัส่วนท่ีเหลือคืน
ผูห้มดสิทธ์ิพกั นาํรายช่ือผูห้มดสิทธ์ิพกัออกจากระบบ เขา้พกั นาํรายช่ือเขา้ระบบ ทาํสัญญาการเขา้พกั 
ชาํระค่าประกนัห้อง รายงานระบบ รายงานสรุปบา้นพกัประจาํปี รายงานผูห้มดสิทธ์ิพกัอาศยัประจาํปี 
รายงานผูข้อบา้นพกัประจาํปี ไดพ้ฒันาระบบโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และใช้ 
Microsoft SQL Server 2008 ในการจดัการฐานขอ้มูล

 



 

 

บทท่ี 3 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดไ้ปศึกษาเกี่ยวกบัขอ้มูลการทาํงานของการบริหารจดัการการห้องเช่า
ไดพ้บว่าระบบการทาํงานเดิมนั้นมีปัญหาดงัน้ี 

 1. ใชก้ระดาษหรือเอกสารในการจดบนัทึกหรือใชใ้นการทาํหลกัฐานต่าง ๆ ทาํให้คน้หาได้
ยากและมีโอกาสทาํให้ขอ้มูลสูญหาย 

 2. การจดบนัทึกเอกสารต่าง ๆ ทาํดว้ยมือทาํให้เกิดขอ้ผิดพลาด 

 3. การเก็บเอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบทาํให้เกิดขอ้มูลซํ้าซ้อน 

 4. การคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลสถานะห้อง ขอ้มูลผูเ้ช่า เป็นไปไดย้าก ทาํให้เกิดความ
ล่าชา้ 

 5. เสียเวลานานในการจดบนัทึกต่าง ๆ ไม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

 6. การคาํนวณค่าเช่าทาํโดยเคร่ืองคิดเลขอาจเกิดความผิดพลาดได ้

 7. มีความคลาดเคล่ือนขอ้มูลสูง 

 8. มีโอกาสท่ีเอกสารทาํลายหรือโดนชิงขโมยไป ก่อเกิดการสูญเสียขอ้มูล 

 9. มีโอกาสท่ียอดเงินตกหล่น หรือเก็บยอดเงินไม่ครบ เน่ืองจากจดบนัทึกด้วยมือลงใน
กระดาษทาํให้ตกหล่น ตรวจสอบยอ้นหลงัยากลาํบาก 

 10. ไม่มีการอพัเดตสถานะขอ้มูลห้องเช่าโดยอตัโนมตัิ มกัจะใชว้ิธีจดหรือจาํ 

 11. มีการจดัส่งขอ้มูลล่าชา้ไม่สะดวก 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ศึกษาขอ้มูลระบบการจดัการบา้นพกัจากงานวิจยั 
2. การศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซต์
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2.1 http:// https://e-research.siam.edu/ 
2.2 https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 

3. ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ 
4. สอบถามขอ้มูลกบัเจา้ของกิจการบา้นเช่าโดยตรง 

การวิเคราะห์ระบบงาน 

 การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนัทาํให้คณะผูจ้ดัทาํ พฒันาโปรแกรมเป็นไปตามความตอ้งการ 

ของพนกังาน ซ่ึงจะทาํให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั 

งาน / กิจกรรม รายละเอียดของงาน / กิจกรรม เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง ผูร้ับผิดชอบ 

1.การจดัการขอ้มูล
พ้ืนฐาน จดบนัทึกขอ้มูลลงในสมุด สมุด พนกังาน 

2.การจองห้องเช่า ตรวจสอบสถานะห้องและจด
บนัทึกการจองลงในสมุด สมุดจอง พนกังาน 

3.การทาํสัญญาเช่า ตรวจสอบในสมุดจองและทาํ
การพิมพใ์บสัญญามาเขียน สัญญาเช่า พนกังาน 

4.การออกใบแจง้หน้ี 
ตรวจสอบรายการท่ีตอ้งชาํระ
และบนัทึกขอ้มูลลงสมุดและ
เขียนบิลใบแจง้หน้ี,สําเนา 

ใบแจง้หน้ี พนกังาน 

5.การรับชาํระเงิน รับเงินและเขียนใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน พนกังาน 

6.การยา้ยออก 
ทาํบนัทึกยา้ยออกหรือลบราย 

ช่ือออกจากสมุดรายช่ือลูกคา้ 
สมุดยา้ยออก พนกังาน 

7.การส่ังซ้ือสินคา้ ทาํรายการลงสมุดสินคา้ 
ส่ังซ้ือสินคา้ท่ีขาดสต๊อก สมุดสินคา้ พนกังาน 
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งาน / กิจกรรม รายละเอียดของงาน / กิจกรรม เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง ผูร้ับผิดชอบ 

8.การเบิกสินคา้ ทาํรายการลงสมุดสินคา้เพ่ือทาํ
การเบิกสินคา้ สมุดเบิกสินคา้ พนกังาน 

9.การออกรายงาน ทาํการเปิดดขูอ้มูลในสมุดบนั
ทึก สมุดบนัทึกต่าง ๆ พนกังาน 

ตารางท่ี 3.2 สภาพปัญหาท่ีเกดิจากระบบงานปัจจุบนั 

งาน / กิจกรรม ปัญหา ความตอ้งการ 

1.การจดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน - ทาํให้ขอ้มูลเกิดการสูญหาย 

- คน้หาขอ้มูลไดย้าก 

- มีความเป็นระบบในการเก็บ
ขอ้มูล 

- รวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล 

2.การจองห้องเช่า - การตรวจสอบสถานะห้องเช่า
ไม่ทนัต่อความตอ้งการของ 

ลูกคา้ 

- ตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว 

ในการบริการลูกคา้ 

- ตรวจสอบขอ้มูลสถานะห้อง 

3.การทาํสัญญาเช่า - เอกสารสูญหาย - ป้องกนัขอ้มูลสูญหาย 

 

4.การออกใบแจง้หน้ี - มีความผิดพลาดในการ 

คาํนวณยอดเงิน 

-มีการโดนทุจริตการเงินสูง 

- ตรวจสอบยอดหน้ีท่ีตอ้งชาํระ
ได ้

 

5.การชาํระเงิน - ยอดเงินตกหล่นไม่ครบยอด 

จาํนวน  

- ตรวจสอบยอ้นหลงัยาก 

ลาํบาก 

- ตอ้งการตรวจสอบยอดเงิน 

ยอ้นหลงัได ้
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งาน / กิจกรรม ปัญหา ความตอ้งการ 

6.การยา้ยออก - ตรวจสอบยอดเงินยอ้นหลงั 

ยาก หรือเงินสูญหาย 

- ขอ้มูลไม่มีการอพัเดต 

- ตอ้งการตรวจสอบยอดเงิน 

คา้งชาํระก่อนยา้ยออก 

- ตอ้งการมีการอพัเดตสถานะ 

7.การส่ังซ้ือสินคา้ - ใบรายการสินคา้มีโอกาสสูญ 

หายได ้

- ตอ้งการการบนัทึกสินคา้และ 

ตรวจสอบได ้

8.การเบิกสินคา้ - ใบรายการเบิกสินคา้มีโอกาส 

สูญหายได ้

- มีความผิดพลาดการจดบนัทึก 

รายการใบเบิกสินคา้ 

- ตอ้งการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของการเบิกสินคา้ 

- ตอ้งการตรวจสอบยอ้นหลงั 

ได ้

9.การออกรายงาน - ไม่มีการออกรายงาน - ตอ้งการออกรายงาน 
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แผนผงัการทาํงานของระบบงานปัจจุบนั 

เรื�มตน้

คน้หาหอ้งว่าง

จอง

ออกใบจองจอง

รบัชําระเงนิมัดจํา

เช่า

ทําสัญญาเช่า

บันทกึขอ้มลูลูดคา้

ใบสัญญาเช่า

คํานวณค่าใชจ่้าย

ใบแจง้หนี�

รับชําระ

ออกใบเสร็จ

เช่า

ไม่เชา่

จบการทํางาน
 

ภาพท่ี 3.1 แผนผงัการจองและทาํสัญญา 
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เรื�มตน้

ตดิต่อยกเลิกสญัญา

ยกเลกิสัญญา

คน้หาหอ้ง

คํานวณค่าปรับและ
ค่าคา้งชําระ

ชําระค่าเชา่

ปิดสัญญา

จบการทํางาน
 

ภาพท่ี 3.2 แผนผงัการปิดสัญญา 
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เรื�มตน้

ซื�อสนิคา้

บันทกึสินคา้

เบกิ

เบกิสินคา้

ตรวจสอบจํานวน

บันทกึสินคา้

เบกิ

ไม่เบกิ

จบการทํางาน
 

ภาพท่ี 3.3 แผนผงัการเบิกและส่ังซ้ือสินคา้ 
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ออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

1. การออกแบบส่วนขอ้มูลนาํเขา้ 

 

ภาพท่ี 3.4 หนา้จอขอ้มูลพ้ืนฐาน 

 หน้าจอขอ้มูลพ้ืนฐานประกอบไปด้วยเมนูขอ้มูลพ้ืนฐาน จองห้องพกั เช่าห้องพกั ออกใบแจ้ง
หน้ี รับชาํระเงิน ยา้ยออก เบิกสินคา้ ซ้ือสินคา้ และออกรายงาน 
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ภาพท่ี 3.5 หนา้จอขอ้มูลลูกคา้ 

 หน้าจอขอ้มูลลูกคา้ท่ีรองรับการเพ่ิมขอ้มูลรหัสลูกคา้ ช่ือลูกคา้ นามสกุลลูกคา้ เบอร์โทรศพัท์ 
และท่ีอยู่ สามารถลบขอ้มูลรหัสลูกคา้ ช่ือลูกคา้ นามสกุลลูกคา้ เบอร์โทรศพัท ์และท่ีอยู่ สามารถแกไ้ข
ขอ้มูลช่ือลูกคา้ นามสกุลลูกคา้ เบอร์โทรศพัท ์และท่ีอยู่ สามารถคน้หาขอ้มูลลูกคา้และสามารถแสดง
ขอ้มูลลูกคา้ได ้
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ภาพท่ี 3.6 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

 หน้าจอข้อมูลพนักงานท่ีรองรับการเพิ่มข้อมูลรหัสพนักงาน ช่ือพนักงาน รหัสผ่าน เบอร์
โทรศพัท ์ช่ือ และนามสกุล สามารถลบขอ้มูลรหัสพนกังาน ช่ือพนกังาน รหัสผ่าน เบอร์โทรศพัท ์ช่ือ 
และนามสกุล สามารแก้ไขขอ้มูลช่ือพนักงาน รหัสผ่าน เบอร์โทรศพัท์ ช่ือ และนามสกุล สามารถ
คน้หาขอ้มูลพนกังานและสามารถแสดงขอ้มูลพนกังานได ้
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ภาพท่ี 3.7 หนา้จอขอ้มูลห้องพกั 

 หนา้จอขอ้มูลห้องพกัท่ีรองรับการเพ่ิมขอ้มูลเลขท่ีห้อง ตึก ชั้น และสถานะห้องได ้สามารถลบ
ขอ้มูลเลขท่ีห้อง ตึก ชั้น และสถานะห้องได ้สามารถแกไ้ขขอ้มูล ตึก ชั้น และสถานะห้องได ้สามารถ
คน้หาขอ้มูลห้องพกัและแสดงขอ้มูลห้องพกัได ้
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ภาพท่ี 3.8 หนา้จอขอ้มูลส่วนกลาง 

 หน้าจอข้อมูลส่วนกลางท่ีสามารถเพ่ิมขอ้มูลราคาไฟต่อหน่วย ราคานํ้ าต่อหน่วย และวนัท่ี
บนัทึกได ้
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ภาพท่ี 3.9 หนา้จอขอ้มูลคลงัสินคา้ 

 หน้าจอขอ้มูลคลงัสินคา้ท่ีรองรับการเพ่ิมขอ้มูลรหัสสินคา้เลือกรหัสผูผ้ลิต ช่ือสินคา้ จาํนวน
สินคา้และราคาได้สามารถลบขอ้มูลรหัสสินคา้เลือกรหัสผูผ้ลิต ช่ือสินคา้ จาํนวนสินคา้และราคาได้
สามารถแก้ไข ขอ้มูลรหัสผูผ้ลิต ช่ือสินคา้ จาํนวนสินคา้และราคาได ้สามารถคน้หาสินคา้และแสดง
สินคา้ได ้
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ภาพท่ี 3.10 หนา้จอขอ้มูลผูผ้ลิต 

 หน้าจอข้อมูลผูผ้ลิตท่ีรองรับการเพ่ิมข้อมูลรหัสผูผ้ลิต ช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ 
สามารถลบขอ้มูลรหัสผูผ้ลิต ช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศพัท ์สามารถแก้ไขขอ้มูลช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู่ 
และเบอร์โทรศพัท ์สามารถคน้หาผูผ้ลิตและแสดงผูผ้ลิตได ้
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ภาพท่ี 3.11 หนา้จอจองห้องเช่า 

 หนา้จอจองห้องเช่าท่ีรองรับการเพ่ิมขอ้มูลเลขท่ีใบจอง เลขท่ีห้อง รหัสลูกคา้ ค่าจองห้อง วนัท่ี
จองห้อง วนัท่ีครบกาํหนดจอง และสามารถพิมพใ์บจองห้องเช่าได ้
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ภาพท่ี 3.12 หนา้จอทาํสัญญาเช่า 

 หนา้จอทาํสัญญาเช่าท่ีรองรับการเพ่ิมขอ้มูลเลขท่ีสัญญาเช่า ช่ือลูกคา้ เลขท่ีห้อง วนัท่ีทาํสัญญา 
วนัท่ีเขา้พกั ราคาห้อง จาํนวนคนท่ีอยู่ ค่ามดัจาํ วนัครบกาํหนดจ่าย วนัท่ียา้ยออก และสถานะสัญญา 
สามารถคน้หาสัญญาเช่า แสดงสัญญาเช่า และพิมพสั์ญญาเช่าได ้
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ภาพท่ี 3.13 หนา้จอใบแจง้หน้ี 

 หน้าจอใบแจ้งหน้ีท่ีรองรับการเพ่ิมข้อมูลเลขท่ีใบแจ้งหน้ี เลขท่ีสัญญาเช่า เลขท่ีห้อง 
สถานะการจ่าย จาํนวนเดือน วนัท่ีออกใบแจง้หน้ี วนัท่ีครบกาํหนดจ่าย ค่าเช่าห้อง คาํนวณค่านํ้า ค่าไฟ 
ค่าเช่า ค่าปรับ ราคารวม ยอดคา้งชาํระ และสามารถพิมพใ์บแจง้หน้ีได ้
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ภาพท่ี 3.14 หนา้จอรับชาํระเงิน  

หนา้จอรับชาํระเงินท่ีรองรับการเพ่ิมขอ้มูลเลขท่ีสัญญาเช่า รหัสใบแจง้หน้ี ยอดเงินคา้งชาํระ
และเงินท่ีได้รับ สามารถลบขอ้มูลเลขท่ีสัญญาเช่า รหัสใบแจ้งหน้ี ยอดเงินคา้งชาํระและเงินท่ีไดร้ับ 
สามารถแก้ไขขอ้มูล รหัสใบแจ้งหน้ี ยอดเงินคา้งชาํระและเงินท่ีไดร้ับ สามารถคน้หาใบแจง้หน้ีและ
แสดงใบแจง้หน้ีและสามารถพิมพใ์บเสร็จรับเงินได ้
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ภาพท่ี 3.15 หนา้จอแจง้ยา้ยออก  

หนา้จอแจง้ยา้ยออกท่ีรองรับการเพ่ิมขอ้มูลช่ือลูกคา้ เลขท่ีสัญญาเช่า รหัสใบแจง้หน้ี สถานะ
สัญญา สถานะห้องสามารถลบช่ือลูกคา้ เลขท่ีสัญญาเช่า รหัสใบแจ้งหน้ี สถานะสัญญา สถานะห้อง
สามารถลบขอ้มูลช่ือลูกคา้ เลขท่ีสัญญาเช่า รหัสใบแจง้หน้ี สถานะสัญญา สถานะห้องสามารถแกไ้ข
ขอ้มูลช่ือลูกคา้ เลขท่ีสัญญาเช่า รหัสใบแจ้งหน้ี สถานะสัญญา สถานะห้องสามารถคาํนวณยอดเงิน
คา้งชาํระสามารถแสดงใบแจง้หน้ีและพิมพใ์บเสร็จรับเงินได ้
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ภาพท่ี 3.16 หนา้จอส่ังซ้ือสินคา้  

หน้าจอส่ังซ้ือสินค้าท่ีรองรับการเพ่ิมข้อมูลรหัสการส่ังซ้ือ พนักงาน วนัท่ีซ้ือ ราคารวม 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ราคาสุทธิ รหัสสินค้า ช่ือสินค้า ราคา จํานวน และจํานวนเงินและสามารถแสดง
รหัสสินคา้เลือกรหัสผูผ้ลิต ช่ือสินคา้ จาํนวนสินคา้และราคาได ้
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ภาพท่ี 3.17 หนา้จอเบิกสินคา้  

หนา้จอเบิกสินคา้ท่ีรองรับการเพ่ิมขอ้มูลรหัสการเบิก วนัท่ีเบิก พนกังาน รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ 
ราคา จาํนวนและจาํนวนเงิน สามารถแสดงรหัสสินคา้เลือกรหัสผูผ้ลิต ช่ือสินคา้ จาํนวนสินคา้และ
ราคาได ้
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ภาพท่ี 3.18 หนา้จอออกรายงาน 

 หน้าจอออกรายงานท่ีรองรับการออกรายงานจองห้องเช่า ออกรายงานสัญญาเช่า ออกรายงาน
รายรับ ออกรายงานลูกคา้คา้งชาํระ ออกรายงานลูกคา้ท่ีชาํระแลว้ ออกรายงานเบิกสินคา้และพิมพ์
รายงานได ้
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2. การออกแบบส่วนผลลพัธ์ 

 

ภาพท่ี 3.19 ใบจองห้องพกั  
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ภาพท่ี 3.20 สัญญาเช่าห้องพกั 
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ภาพท่ี 3.21 ใบแจง้หน้ี  
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ภาพท่ี 3.22 ใบเสร็จรับเงิน  
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ภาพท่ี 3.23 รายงานเบิกสินคา้  

 

 

ภาพท่ี 3.24 รายงานจองห้องเช่า   
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 ภาพท่ี 3.25 รายงานสัญญาเช่า  

 

 
ภาพท่ี 3.26 รายงานรายรับ   
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ภาพท่ี 3.27 รายงานลูกคา้คา้งชาํระ  

 

  
ภาพท่ี 3.28 รายงานการซ้ือสินคา้   
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 3. การออกแบบฐานขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 3.29 ความสัมพนัธ์ของตาราง 
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ตารางท่ี 3.3 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง คาํอธิบาย 
Central ตารางขอ้มูลส่วนกลาง 
Manufacturer ตารางผูผ้ลิต 
Order_Detail ตารางรายละเอียดการส่ังซ้ือ 
Stock ตารางคลงัสินคา้ 
Requisition_Detail ตารางรายละเอียดการเบิก 
Order ตารางส่ังซ้ือสินคา้ 

Employee ตารางพนกังาน 

Requisition ตารางเบิกสินคา้ 

Customer ตารางลูกคา้ 

Book ตารางจองห้องเช่า 

Room ตารางห้องเช่า 

Rent ตารางสัญญาเช่า 

Invoice ตารางแจง้หน้ี 
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4. การพฒันาโปรแกรม 

 4.1 การออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2019 

 

ภาพท่ี 3.30 Microsoft SQL Server Management Studio 18 
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 4.2 การออกแบบส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช ้โดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio 2019 

 

ภาพท่ี 3.31 การออกแบบส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช ้โดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio 2019 
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 4.3 การเขียนส่วนของโปรแกรมดว้ยภาษา C# 

 

ภาพท่ี 3.32 การเขียนส่วนของโปรแกรมดว้ยภาษา C#

 



 

 

บทท่ี 4 

ขั้นตอนการปฏิบติังานและทดสอบโปรแกรม 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

 โปรแกรมระบบบริหารจดัการห้องเช่า มีขั้นตอนการทาํงานดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 หนา้จอแรกสําหรับปิดใชร้ะบบ คือการเขา้สู่ระบบการใชง้านระบบบริหารจดัการห้องเช่า ซ่ึงมี
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานดงัน้ี 
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1. กรอกรหัสพนกังานผูใ้ชใ้นช่องรหัสพนกังาน 

2. กรอกรหัสผ่านในช่องรหัสผ่าน 

3. เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จแลว้กดปุ่มเขา้สู่ระบบเพ่ือเขา้สู่ระบบ 

4. สามารถกดปุ่มยกเลิกไดเ้ม่ือผูใ้ชไ้ม่ตอ้งการเขา้สู่ระบบ 

 

ภาพท่ี 4.2 หนา้จอเมนูหลกัเขา้สู่ระบบบริหารจดัการห้องเช่า 

 หนา้เมนูหลกัของระบบบริหารจดัการจดัการห้องเช่า ผูใ้ชส้ามารถดูสถานะห้องปัจจุบนัได้ว่ามี
ห้องว่าง ห้องท่ีมีการจอง ห้องท่ีมีการเช่า กี่ห้อง และผูใ้ชจ้ะพบกบัเมนูต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. ปุ่มขอ้มูลพ้ืนฐาน ใชสํ้าหรับกรอกและบนัทึกขอ้มูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ประกอบไปดว้ย 

1) ขอ้มูลลูกคา้ 

2) ขอ้มูลพนกังาน 

3) ขอ้มูลห้องพกั 

4) ขอ้มูลส่วนกลาง 

5) ขอ้มูลคลงัสินคา้ 
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6) ขอ้มูลผูผ้ลิต 

2. ปุ่มจองห้องพกั ใชสํ้าหรับทาํรายการจองห้องพกัและพิมพใ์บจองห้องพกั 

3. ปุ่มเช่าห้องพกั ใชสํ้าหรับทาํรายการสัญญาเช่าห้องพกัและพิมพใ์บสัญญาเช่า 

4. ปุ่มออกใบแจง้หน้ี ใชสํ้าหรับออกใบแจง้หน้ีและพิมพใ์บแจง้หน้ี 

5. ปุ่มรับชาํระเงิน ใชสํ้าหรับทาํรายการชาํระเงินและพิมพใ์บเสร็จรับเงิน 

6. ปุ่มยา้ยออก ใชสํ้าหรับทาํรายการยา้ยออกและพิมพใ์บเสร็จยา้ยออก 

7. ปุ่มเบิกสินคา้ ใชสํ้าหรับทาํรายการเบิกของพนกังาน 

8. ปุ่มซ้ือสินคา้ ใชสํ้าหรับทาํรายการซ้ือสินคา้ของพนกังาน 

9. ปุ่มออกรายงาน ใชสํ้าหรับดูและพิมพร์ายงานต่าง ๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1) รายงานการจองห้องพกั 

2) รายงานการเช่าห้องพกั  
3) รายงานรายรับ 

4) รายงานลูกคา้คา้งชาํระ 

5) รายงานการเบิกสินคา้ 

6) รายงานการซ้ือสินคา้ 

10. ปุ่มออกจากระบบ ใชสํ้าหรับออกจากระบบและปิดโปรแกรม 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอจดัการขอ้มูลลูกคา้ 

 หนา้จอจดัการขอ้มูลลูกคา้ใชสํ้าหรับเพ่ิม แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใช้สําหรับสร้างรหัสลูกคา้ใหม่ โดยเรียงลาํดับรหัสต่อจากรหัสของลูกคา้ท่ีมีอยู่
ในฐานขอ้มูล 

2. ช่องกรอกขอ้มูล ใช้สําหรับกรอกขอ้มูลของลูกคา้ ได้แก่ ช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ 
ท่ีอยู่ 

3. ปุ่มบนัทึก ใช้สําหรับบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ท่ีผูใ้ช้ไดก้รอกเอาไว ้และขอ้มูลลูกคา้นั้นจะถูก
เก็บบนัทึกไว ้แสดงอยู่ในฐานขอ้มูล และ DataGridview และสามารถแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ 

โดยการกดเลือกแถวขอ้มูลลูกคา้ใน DataGridView แกไ้ขขอ้มูล แลว้กดบนัทึก 

4. ปุ่มคน้หา สามารถคน้หาโดยการพิมพ์ รหัสลูกคา้ หรือ ช่ือลูกคา้ หรือนามสกุลลูกค้า 
หรือเบอร์โทรศพัท ์ลงไปในช่องคน้หา แลว้กดคน้หา 
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน 

 หน้าจอจดัการขอ้มูลพนักงานใช้สําหรับเพ่ิม แก้ไข ขอ้มูลพนกังาน โดยมีขั้นตอนการทาํงาน
ดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใช้สําหรับสร้างรหัสพนักงานใหม่ โดยเรียงลาํดับรหัสต่อจากรหัสของพนักงาน 

ท่ีมีอยู่ในฐานขอ้มูล 

2. ช่องกรอกขอ้มูล ใชสํ้าหรับกรอกขอ้มูลของพนักงาน ได้แก่ ช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ 
และรหัสผ่านท่ีใชเ้ขา้สู่ระบบ 

3. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลพนักงานท่ีผูใ้ช้ได้กรอกเอาไว ้และขอ้มูลพนักงานนั้น 

จะถูกเก็บบนัทึกไว ้แสดงอยู่ในฐานขอ้มูล และ DataGridview และสามารถแกไ้ขขอ้มูล 

พนักงานโดยการกดเลือกแถวขอ้มูลพนักงานใน DataGridView แก้ไขข้อมูล แล้วกด 

บนัทึก 

4. ปุ่มค้นหา สามารถค้นหาโดยการพิมพ์ รหัสพนักงาน หรือ ช่ือพนักงาน หรือนามสกุล 

พนกังาน หรือเบอร์โทรศพัท ์ลงไปในช่องคน้หา แลว้กดคน้หา 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอจดัการขอ้มูลห้องพกั 

หนา้จอจดัการขอ้ห้องพกัใชสํ้าหรับเพ่ิม แกไ้ข ขอ้มูลห้องพกั โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิมใชสํ้าหรับสร้างเลขท่ีห้องใหม่โดยเรียงลาํดบัรหัสต่อจากเลขท่ีห้องท่ีมีอยู่ใน 

ฐานขอ้มูล 

2. ช่องกรอกขอ้มูล ใชสํ้าหรับกรอกขอ้มูลของห้องพกั ไดแ้ก่ ตึก ชั้น มิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟ 

3. ปุ่มบนัทึก ใช้สําหรับบนัทึกขอ้มูลห้องพกัท่ีผูใ้ช้ได้กรอกเอาไวแ้ละ ขอ้มูลห้องพกันั้น 

จะถูกเก็บบันทึกไว ้แสดงอยู่ในฐานขอ้มูล และ DataGridview สามารถแก้ไขขอ้มูล 

ห้องพกัโดยการกดเลือกแถวขอ้มูลห้องพกัใน DataGridView แกไ้ขขอ้มูล แลว้กดบนัทึก 

4. ปุ่มคน้หา สามารถคน้หาโดยการพิมพ์ รหัสลูกคา้ หรือ ช่ือลูกคา้ หรือนามสกุลลูกค้า 
หรือเบอร์โทรศพัท ์ลงไปในช่องคน้หา แลว้กดคน้หา 
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ภาพท่ี 4.6 หนา้จอจดัการขอ้มูลส่วนกลาง 

 หน้าจอจัดการขอ้มูลส่วนกลางใช้สําหรับแก้ไข ข้อมูลราคาไฟต่อหน่วย ราคานํ้ าต่อหน่วย 

ค่าปรับ เม่ือจ่ายเกินวนัท่ีกาํหนด และวนัท่ีบนัทึกขอ้มูลส่วนกลางโดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ช่องกรอกขอ้มูล ใชสํ้าหรับกรอกขอ้มูลส่วนกลางท่ีตอ้งการจะบนัทึก 

2. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลส่วนกลางท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกเอาไว ้ 
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอจดัการขอ้มูลคลงัสินคา้ 

 หนา้จอจดัการขอ้มูลคลงัสินคา้ใชสํ้าหรับเพ่ิมและลบขอ้มูลไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยมี
ขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใช้สําหรับสร้างเลขรหัสสินคา้ใหม่ โดยเรียงลาํดบัต่อจากรหัสสินคา้ท่ีมีอยู่ใน 

ฐานขอ้มูล 

2. ปุ่มค้นหาผู ้ผลิต ใช้สําหรับค้นหาผู ้ผลิตท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าท่ีจะแสดงหน้าต่าง 

เลือกผูผ้ลิตขึ้นมา (ดงัภาพท่ี 4.8) 
3. ช่องกรอกขอ้มูล ใชสํ้าหรับกรอกขอ้มูลสินคา้ จาํนวนสินคา้ ราคาท่ีตอ้งการบนัทึก 

4. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกไว ้

5. ปุ่มค้นหา สามารถค้นหาโดยการพิมพ์ รหัสสินค้า หรือ ช่ือผูผ้ลิตหรือรหัสผู้ผลิต 
หรือช่ือสินคา้ แลว้กดคน้หา 
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ภาพท่ี 4.8 หนา้จอเลือกขอ้มูลผูผ้ลิต 

หน้าจอเลือกขอ้มูลผูผ้ลิตจะแสดงขึ้นมาเม่ือกดปุ่มคน้หาผูผ้ลิตใช้สําหรับเลือกรหัสผูผ้ลิตใน 

หนา้จอจดัการขอ้มูลคลงัสินคา้ โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มคน้หา สามารถคน้หาโดยการพิมพ์ รหัสผูผ้ลิต หรือ ช่ือผูผ้ลิต หรือเบอร์โทรศัพท์ 
ลงไปในช่องคน้หา แลว้กดคน้หา 

2. สามารถเลือกรหัสผูผ้ลิตโดยการดบัเบ้ิลคลิกท่ีแถวของผูผ้ลิตท่ีตอ้งการ 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอจดัการขอ้มูลผูผ้ลิต 

 หน้าจอจดัการขอ้มูลผูผ้ลิตใช้สําหรับกรอกและบนัทึกขอ้มูลผูผ้ลิต โดยมีขั้นตอนการ
ทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใช้สําหรับสร้างเลขรหัสผู้ผลิตใหม่ โดยเรียงลําดับต่อจากรหัสผู้ผลิต 

ท่ีมีอยู่ในฐานขอ้มูล 

2. ช่องกรอกขอ้มูล ใชสํ้าหรับกรอกขอ้มูล ช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท ์ท่ีตอ้งการบนัทึก 

3. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลผูผ้ลิตท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกไว ้

4. ปุ่มคน้หา สามารถคน้หาโดยการพิมพ ์ช่ือผูผ้ลิตหรือรหัสผูผ้ลิต ท่ีอยู่ หรือเบอร์โทรศพัท์ 
แลว้กดคน้หา 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอจองห้องเช่า 

หน้าจอจองห้องเช่าใช้สําหรับทํารายการจองห้องพกัและพิมพ์ใบจองห้องพกัโดยมีขั้นตอน 

การทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใช้สําหรับสร้างเลขท่ีใบจองใหม่ โดยเรียงลําดับต่อจากเลขท่ีใบจองท่ีอยู่ใน
ฐานขอ้มูล 

2. ปุ่มคน้หาเลขท่ีห้อง จะแสดงหนา้ต่างเลือกเลขท่ีห้องใชสํ้าหรับคน้หาห้องท่ีมีสถานะว่าง
พร้อมเช่าและจะแสดงในช่องเลขท่ีห้อง (ดงัภาพท่ี 4.11) 

3. ปุ่มค้นหารหัสลูกค้า จะแสดงหน้าต่างเลือกรหัสลูกค้าใช้สําหรับคน้หารหัสลูกค้า
และจะแสดงในช่องรหัสลูกคา้ช่ือและนามสกุลอตัโนมตัิ (ดงัภาพท่ี 4.12) 

4. ช่องกรอกขอ้มูล ใชก้รอกกราคาค่าจองห้อง ท่ีตอ้งการบนัทึกและวนันท่ีจองห้อง  
5. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลการจองห้องเช่าท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกไว ้

6. ปุ่มพิมพ์ใบจอง เม่ือกดจะแสดงหนา้ต่างพิมพใ์บจองเพ่ือพิมพ์ใบจองห้องเช่า (ดังภาพท่ี 
4.13) 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอเลือกห้อง 

หนา้จอเลือกเลือกห้องจะแสดงขึ้นมาเม่ือกดปุ่มคน้หาเลขท่ีห้องใชสํ้าหรับเลือกเลขท่ีห้องท่ีว่าง
ในหนา้จอจองห้องเช่า โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1.  ปุ่มคน้หา สามารถคน้หาโดยการพิมพ ์เลขท่ีห้อง หรือ ตึก หรือ ชั้น ลงไปในช่องคน้หา 
แลว้กดคน้หา 

2. สามารถเลือกเลขท่ีห้องโดยการดบัเบ้ิลคลิกท่ีแถวของเลขท่ีห้องท่ีตอ้งการ 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอเลือกรหัสลูกคา้ 

หน้าจอเลือกขอ้มูลเลือกรหัสลูกคา้จะแสดงขึ้นมาเม่ือกดปุ่มคน้หารหัสลูกคา้ใช้สําหรับเลือก 

รหัสลูกคา้ในหนา้จอจองห้องเช่า โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มคน้หา สามารถคน้หาโดยการพิมพ ์รหัสลูกคา้ หรือ ช่ือลูกคา้ หรือ นามสกุล และท่ีอยู่ 
หรือเบอร์โทรศพัท ์ ลงไปในช่องคน้หา แลว้กดคน้หา 

2. สามารถเลือกรหัสลูกคา้โดยการดบัเบ้ิลคลิกท่ีแถวของรหัสลูกคา้ท่ีตอ้งการ 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอพิมพใ์บจอง 

หนา้จอพิมพใ์บจองจะแสดงขึ้นมาเม่ือกดปุ่มพิมพ์ใบจองจะแสดงใบจองและสามารถคน้หาใบ
จองท่ีตอ้งการพิมพไ์ดโ้ดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มพิมพ ์ใชสํ้าหรับส่ังพิมพใ์บจอง 

2. ปุ่ม Export ใชสํ้าหรับบนัทึกใบจองเป็นไฟลน์ามสกุล .PDF .xls และ .docx ได ้

3. ปุ่มค้นหาใบจอง จะแสดงหน้าต่างเลือกใบจองใช้สําหรับค้นหาใบจองท่ีต้องการ 
(ดงัภาพท่ี 4.14) 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอเลือกใบจองเพ่ือพิมพ ์

หน้าจอเลือกใบจองจะแสดงขึ้นมาเม่ือกดปุ่มคน้หาใบจองใช้สําหรับเลือกใบจองท่ีต้องการ 

พิมพใ์นหนา้พิมพใ์บจอง โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1.  ปุ่มค้นหา สามารถค้นหาโดยการพิมพ์ เลขท่ีจอง หรือ เลขท่ีห้อง หรือ ช่ือผู ้จอง 
และรหัสลูกคา้ หรือวนัท่ีจอง ลงไปในช่องคน้หา แลว้กดคน้หา 

2.  สามารถเลือกเลขท่ีจองโดยการดบัเบ้ิลคลิกท่ีแถวของเลขท่ีจองตามตอ้งการ 
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จอเช่าห้องพกั 

หน้าจอจองห้องเช่าใช้สําหรับทํารายการเช่าห้องพักและพิมพ์ใบสัญญาเช่าห้องพักโดยมี 

ขั้นตอน การทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใช้สําหรับสร้างเลขท่ีสัญญาเช่าใหม่ โดยเรียงลาํดบัต่อจากเลขท่ีใบสัญญาเช่าท่ี
อยู่ในฐานขอ้มูล 

2. ปุ่มคน้หาเลขท่ีใบจอง จะแสดงหน้าต่างเลือกเลขท่ีใบจองใช้สําหรับคน้หาใบจองท่ีมี
สถานะยงัไม่มีการทาํสัญญาเช่าและจะแสดงในช่องเลขท่ีใบจอง (ดงัภาพท่ี 4.14) 

3. ช่องกรอกขอ้มูล ใช้กรอกกวนัท่ีทาํสัญญา วนัท่ีเขา้พกั จาํนวนคนอยู่ ราคาห้อง และค่า
มดัจาํ  

4. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลการเช่าห้องเช่าท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกไว ้

5. ปุ่มคน้หาสัญญาเช่า ใช้สําหรับกรองสัญญาเช่าตามช่ือผูเ้ช่าโดยกรอก รหัสการเช่า และ
เบอร์ติดต่อ ในช่องคน้หาและกดปุ่มคน้หา 

6. ปุ่มพิมพสั์ญญาเช่า เม่ือผูใ้ชง้านกดเลือกใบสัญญาในตาราง และกดปุ่มพิมพสั์ญญาเช่า จะ
เปิดหนา้ต่างพิมพใ์บสัญญาเช่าท่ีเลือกไว ้(ดงัภาพท่ี 4.16) 
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ภาพท่ี 4.16 หนา้จอพิมพสั์ญญาเช่า 

หน้าจอพิมพ์ใบสัญญาเช่าจะแสดงขึ้นมาเม่ือกดปุ่มพิมพใ์บสัญญาเช่าจะแสดงใบสัญญาเช่าท่ี
ผูใ้ชเ้ลือกโดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มพิมพ ์ใชสํ้าหรับส่ังพิมพใ์บสัญญาเช่า 

2. ปุ่ม Export ใชสํ้าหรับบนัทึกใบสัญญาเช่าเป็นไฟลน์ามสกุล .PDF .xls และ .docx ได ้
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอออกใบแจง้หน้ี 

หน้าจอออกใบแจ้งหน้ีใช้สําหรับทาํรายการออกใบแจง้หน้ีและพิมพ์ใบแจง้หน้ีโดยมีขั้นตอน 

การทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใชสํ้าหรับสร้างเลขท่ีใบแจง้หน้ีใหม่ โดยเรียงลาํดบัต่อจากเลขท่ีใบแจ้งหน้ีท่ีอยู่
ในฐานขอ้มูล 

2. ปุ่มค้นหาเลขท่ีสัญญาเช่า จะแสดงหน้าต่างเลือกเลขท่ีสัญญาเช่าใช้สําหรับคน้หาใบ
สัญญาเช่าท่ีมีสถานะท่ีมีการทาํสัญญาเช่าและจะแสดงในช่องเลขท่ีสัญญาเช่า (ดงัภาพท่ี 
4.18) 

3. ช่องกรอกขอ้มูล ใชก้รอกวนัท่ีออกใบแจง้หน้ีและวนัท่ีครบกาํหนด  

4. ช่องกรอกขอ้มูล มิเตอร์นํ้าใหม่  

5. ช่องกรอกขอ้มูล มิเตอร์ไฟใหม่  

6. ช่องกรอกราคาค่าเช่าห้อง ค่าส่วนกลาง ค่าเก็บขยะ และค่าอ่ืน ๆ 

7. ปุ่มคาํนวณใชสํ้าหรับคาํนวณหน่วยนํ้าท่ีใช ้หน่วยไฟท่ีใช ้ค่านํ้าท่ีตอ้งชาํระ ค่าไฟท่ีตอ้ง
ชาํระและค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

8. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลใบแจง้หน้ีท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกไว ้



73 

 

9. ปุ่มพิมพใ์บแจง้หน้ีใชสํ้าหรับแสดงหนา้ต่างส่ังพิมพใ์บแจง้หน้ี (ดงัภาพท่ี 4.19) 

 

ภาพท่ี 4.18 หนา้จอเลือกสัญญาเช่า 

หน้าจอเลือกสัญญาเช่าจะแสดงขึ้นมาเม่ือกดปุ่มคน้หาใบสัญญาเช่าใช้สําหรับเลือกใบสัญญา
เช่าท่ีตอ้งการพิมพ ์โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1.  ปุ่มค้นหา สามารถค้นหาโดยการพิมพ์ เลขท่ีสัญญาเช่าหรือ เลขท่ีห้อง และ ช่ือผูเ้ช่า
ลงไปในช่องคน้หา แลว้กดคน้หา 

2. สามารถเลือกเลขท่ีสัญญาเช่าโดยการดบัเบ้ิลคลิกท่ีแถวในตารางตามตอ้งการ 



74 

 

 

ภาพท่ี 4.19 หนา้จอพิมพใ์บแจง้หน้ี 

หน้าจอพิมพใ์บแจ้งหน้ีจะแสดงขึ้นมาเม่ือกดปุ่มพิมพใ์บแจ้งหน้ีจะแสดงใบจองและสามารถ 

คน้หาใบแจง้หน้ีท่ีตอ้งการพิมพไ์ดโ้ดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มพิมพ ์ใชสํ้าหรับส่ังพิมพใ์บแจง้หน้ี 

2. ปุ่ม Export ใชสํ้าหรับบนัทึกใบแจง้หน้ีเป็นไฟลน์ามสกุล .PDF .xls และ .docx ได ้

3. ปุ่มค้นหาใบแจ้งหน้ี  จะแสดงหน้าต่างเลือกใบแจ้งหน้ีใช้สําหรับค้นหาใบแจ้ง
หน้ีท่ีตอ้งการ (ดงัภาพท่ี 4.20) 
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ภาพท่ี 4.20 หนา้จอเลือกใบแจง้หน้ี 

หน้าจอเลือกใบแจ้งหน้ีจะแสดงขึ้นมาเม่ือกดปุ่มค้นหาใบแจ้งหน้ีใช้สําหรับเลือกใบแจ้ง
หน้ีท่ีตอ้งการพิมพ ์โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มค้นหา สามารถคน้หาโดยการพิมพ์ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี หรือ รหัสผูเ้ช่า และ ช่ือผูเ้ช่า
ลงไปในช่องคน้หา แลว้กดคน้หา 

2. สามารถเลือกเลขท่ีใบแจง้หน้ี โดยการดบัเบ้ิลคลิกท่ีแถวในตารางตามตอ้งการ 
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ภาพท่ี 4.21 หนา้จอรับชาํระเงิน 

หน้าจอรับชาํระเงินใช้สําหรับทํารายการรับชาํระเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินโดยมีขั้นตอน 

การทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใชสํ้าหรับสร้างเลขท่ีชาํระเงินใหม่ โดยเรียงลาํดบัต่อจากเลขท่ีชาํระเงินท่ีอยู่ใน
ฐานขอ้มูล 

2. ปุ่มคน้หาเลขท่ีใบแจ้งหน้ี จะแสดงหน้าต่างเลือกเลขท่ีใบแจง้หน้ีใช้สําหรับคน้หาเลขท่ี
ใบแจ้งหน้ีท่ีมีสถานะยงัไม่ได้ชาํระเงินและจะแสดงในช่องรหัสใบแจง้หน้ี (ดังภาพท่ี 
4.20) 

3. ช่องกรอกขอ้มูล ใชก้รอกวนัท่ีชาํระเงิน  

4. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลรับยอดชาํระเงิน 

5. ปุ่มพิมพใ์บเสร็จ ใชสํ้าหรับแสดงหนา้ต่างยอดเงินใบเสร็จ (ดงัภาพท่ี 4.22) 
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ภาพท่ี 4.22 หนา้จอพิมพใ์บเสร็จรับเงิน 

หนา้จอพิมพใ์บเสร็จรับเงินจะแสดงขึ้นมาเม่ือกดปุ่มพิมพใ์บเสร็จรับเงินจะแสดงท่ีผูใ้ชไ้ดเ้ลือก
ในตารางประวตัิการชาํระเงินตอ้งการพิมพโ์ดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มพิมพ ์ใชสํ้าหรับส่ังพิมพใ์บเสร็จรับเงิน 

2. ปุ่ม Export ใชสํ้าหรับบนัทึกใบแจง้หน้ีเป็นไฟลน์ามสกุล .PDF .xls และ .docx ได ้
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ภาพท่ี 4.23 หนา้จอยา้ยออก 

หน้าจอรับชําระเงินใช้สําหรับทํารายการย้ายออกและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินโดยมีขั้นตอน 

การทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มคน้หาเลขท่ีสัญญาเช่าจะแสดงหน้าต่างเลือกเลขท่ีสัญญาเช่าใชสํ้าหรับคน้หาเลขท่ี
สัญญาเช่าท่ีมีสถานะยงัไม่ได้ชาํระเงินและจะแสดงในช่องรหัสใบแจ้งหน้ี (ดังภาพท่ี 
4.18) และระบบจะทาํการ คน้หาใบแจง้หน้ีท่ียงัไม่ไดช้าํระเงิน และคาํนวณค่าปรับ และ
ค่าใชจ้่ายทั้งหมดและไปแสดงในตารางใบแจง้หน้ีท่ีคา้งชาํระ 

2. ปุ่มรับชําระเงิน ใช้สําหรับบันทึกขอ้มูลรับยอดชําระเงิน และจะแสดงหน้าต่างพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน (ดงัภาพท่ี 4.24) 

3. ปุ่มพิมพ์บนัทึกยกเลิกสัญญาจะสามารถกดได้และเม่ือกดจะทาํการเปล่ียนสถาณะใบ
สัญญาเช่าว่ายา้ยออก และเปล่ียนสถาณะห้องจากเช่าเป็นว่าง 
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จอพิมพใ์บเสร็จยา้ยออก 

หนา้จอพิมพใ์บเสร็จยา้ยออกจะแสดงขึ้นมาเม่ือกดปุ่มรับชาํระเงินจะแสดงใบเสร็จท่ีผูใ้ช้ได้ทาํ
การยา้ยออกโดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มพิมพ ์ใชสํ้าหรับส่ังพิมพใ์บเสร็จยา้ยออก 

2. ปุ่ม Export ใชสํ้าหรับบนัทึกใบเสร็จยา้ยออกเป็นไฟลน์ามสกุล .PDF .xls และ .docx ได ้
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ภาพท่ี 4.25 หนา้จอเบิกสินคา้ 

หนา้จอเบิกสินคา้ใชสํ้าหรับทาํรายการเบิกสินคา้ของพนกังานโดยมีขั้นตอน การทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใช้สําหรับสร้างรหัสการเบิกใหม่ โดยเรียงลําดับต่อจากรหัสการเบิกท่ีอยู่ใน
ฐานขอ้มูล 

2. ปุ่มคน้หารหัสพนกังาน จะแสดงหน้าต่างเลือกรหัสพนักงานใช้สําหรับคน้หาพนกังาน
และจะแสดงในช่องรหัสพนักงาน (ดังภาพท่ี 4.26) และเม่ือเลือกจะทําการใส่ช่ือ
พนกังานลงในช่องอตัโนมตั ิ

3. ช่องกรอกขอ้มูล ใชสํ้าหรับกรอกวนัท่ีเบิกสินคา้  

4. ปุ่มคน้หารหัสสินคา้ จะแสดงหน้าต่างเลือกรหัสสินคา้ใช้สําหรับคน้หารหัสสินคา้และ
จะแสดงในช่องรหัสสินคา้ (ดงัภาพท่ี 4.27) และเม่ือเลือกจะทาํการใส่ขอ้มูลสินคา้ลงใน
ช่องอตัโนมตั ิ

5. ช่องกรอกขอ้มูล ใชสํ้าหรับกรอกจาํนวนสินคา้  

6. ปุ่มเพ่ิมรายการเม่ือกรอกจาํนวนสินคา้ กดปุ่มเพ่ิมรายการเพ่ือนาํขอ้มูลสินคา้และจาํนวน
เขา้ตารางเบิกสินคา้ 

7. ปุ่มลบรายการสินคา้ใชสํ้าหรับนาํรายการในตารางเบิกสินคา้ออกจากตาราง 
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8. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลเบิกสินคา้ 

9. ปุ่มยกเลิก ใชสํ้าหรับยกเลิกการทาํรายการเบิกสินคา้ 

 

 

ภาพท่ี 4.26 หนา้จอเลือกพนกังาน 

หน้าจอเลือกพนักงานจะแสดงขึ้นมาเม่ือกดปุ่มค้นหารหัสพนักงานใช้สําหรับเลือกรหัส
พนกังาน โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มค้นหา สามารถค้นหาโดยการพิมพ์ รหัสพนักงาน หรือ ช่ือพนักงาน ลงไปใน 

ช่องคน้หา แลว้กดคน้หา 

2. สามารถเลือกรหัสพนกังาน โดยการดบัเบ้ิลคลิกท่ีแถวในตารางตามตอ้งการ 
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ภาพท่ี 4.27 หนา้จอเลือกสินคา้ 

หน้าจอเลือกสินค้าจะแสดงขึ้ นมาเม่ือกดปุ่มค้นหาสินค้าใช้สําหรับเลือกรหัสสินค้า
โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มค้นหา สามารถค้นหาโดยการพิมพ์ รหัสสินค้า หรือ ช่ือสินค้า หรือ ช่ือผู ้ผลิต 

ลงไปในช่องคน้หา แลว้กดคน้หา 

2. สามารถเลือกรหัสสินคา้ โดยการดบัเบ้ิลคลิกท่ีแถวในตารางตามตอ้งการ 
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ภาพท่ี 4.28 หนา้จอส่ังซ้ือสินคา้ 

หนา้จอเบิกสินคา้ใชสํ้าหรับทาํรายการเพ่ิมสินคา้ลงในคลงัสินคา้โดยมีขั้นตอน การทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใชสํ้าหรับสร้างรหัสการส่ังซ้ือใหม่ โดยเรียงลาํดบัต่อจากรหัสการส่ังซ้ือท่ีอยู่ใน
ฐานขอ้มูล 

2. ปุ่มคน้หารหัสพนกังาน จะแสดงหน้าต่างเลือกรหัสพนักงานใช้สําหรับคน้หาพนกังาน
และจะแสดงในช่องรหัสพนกังาน(ดงัภาพท่ี 4.26) และเม่ือเลือกจะทาํการใส่ช่ือพนกังาน
ลงในช่องอตัโนมตัิ 

3. ช่องกรอกขอ้มูล ใชสํ้าหรับกรอกวนัท่ีส่ังซ้ือสินคา้  

4. ปุ่มคน้หารหัสสินคา้ จะแสดงหน้าต่างเลือกรหัสสินคา้ใช้สําหรับคน้หารหัสสินคา้และ
จะแสดงในช่องรหัสสินคา้(ดงัภาพท่ี 4.27) และเม่ือเลือกจะทาํการใส่ขอ้มูลสินคา้ลงใน
ช่องอตัโนมตั ิ

5. ช่องกรอกขอ้มูล ใชสํ้าหรับกรอกจาํนวนสินคา้  

6. ปุ่มเพ่ิมรายการเม่ือกรอกจาํนวนสินคา้ กดปุ่มเพ่ิมรายการเพ่ือนาํขอ้มูลสินคา้และจาํนวน
เขา้ตารางส่ังซ้ือสินคา้ 

7. ปุ่มลบรายการสินคา้ใชสํ้าหรับนาํรายการในตารางส่ังซ้ือสินคา้ออกจากตาราง 
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8. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลส่ังซ้ือสินคา้ 

9. ปุ่มยกเลิก ใชสํ้าหรับยกเลิกการทาํรายการส่ังซ้ือสินคา้ 

 

ภาพท่ี 4.29 หนา้จอรายงานการจอง 

หน้าจอรายงานการจองใช้สําหรับแสดงรายงานการจองห้องพกัท่ีสามารถคน้หาได้ตามเดือน
และปีโดยมีขั้นตอน การทาํงานดงัน้ี 

1. ช่องเลือกเดือนใชสํ้าหรับเลือกเดือนท่ีตอ้งการคน้หา 

2. ช่องเลือกปีใชสํ้าหรับเลือกปีท่ีตอ้งการคน้หา 

3. ปุ่มคน้หาเม่ือกดปุ่มคน้หาระบบจะทาํการหารายงานการจองตามปีและเดือนท่ีเลือก 

4. ปุ่มพิมพ ์ใชสํ้าหรับส่ังพิมพร์ายงานการจอง 

5. ปุ่ม Export ใชสํ้าหรับบนัทึกรายงานการจองเป็นไฟลน์ามสกุล .PDF .xls และ .docx ได ้
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ภาพท่ี 4.30 หนา้จอรายงานการเช่า 

หนา้จอรายงานการเช่าใชสํ้าหรับแสดงรายงานการเช่าห้องพกัท่ีสามารถคน้หาไดต้ามเดือนและ
ปีโดยมีขั้นตอน การทาํงานดงัน้ี 

1. ช่องเลือกเดือนใชสํ้าหรับเลือกเดือนท่ีตอ้งการคน้หา 

2. ช่องเลือกปีใชสํ้าหรับเลือกปีท่ีตอ้งการคน้หา 

3. ปุ่มคน้หาเม่ือกดปุ่มคน้หาระบบจะทาํการหารายงานการเช่าตามปีและเดือนท่ีเลือก 

4. ปุ่มพิมพ ์ใชสํ้าหรับส่ังพิมพร์ายงานการเช่า 

5. ปุ่ม Export ใชสํ้าหรับบนัทึกรายงานการเช่าเป็นไฟลน์ามสกุล .PDF .xls และ .docx ได ้
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ภาพท่ี 4.31 หนา้จอรายงานรายรับ 

หน้าจอรายงานรายรับใช้สําหรับแสดงรายงานรายรับท่ีสามารถค้นหาได้ตามเดือนและ
ปีโดยมีขั้นตอน การทาํงานดงัน้ี 

1. ช่องเลือกเดือนใชสํ้าหรับเลือกเดือนท่ีตอ้งการคน้หา 

2. ช่องเลือกปีใชสํ้าหรับเลือกปีท่ีตอ้งการคน้หา 

3. ปุ่มคน้หาเม่ือกดปุ่มคน้หาระบบจะทาํการหารายงานรายรับตามปีและเดือนท่ีเลือก 

4. ปุ่มพิมพ ์ใชสํ้าหรบัส่ังพิมพร์ายงานรายรับ 

5. ปุ่ม Export ใชสํ้าหรับบนัทึกรายงานรายรับเป็นไฟลน์ามสกุล .PDF .xls และ .docx ได ้
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ภาพท่ี 4.32 หนา้จอรายงานลูกคา้คา้งชาํระ 

หนา้จอรายงานลูกคา้คา้งชาํระใช้สําหรับแสดงรายงานลูกคา้ท่ีคา้งชาํระท่ีสามารถคน้หาได้ตาม
เดือนและปีโดยมีขั้นตอน การทาํงานดงัน้ี 

1. ช่องเลือกเดือนใชสํ้าหรับเลือกเดือนท่ีตอ้งการคน้หา 

2. ช่องเลือกปีใชสํ้าหรับเลือกปีท่ีตอ้งการคน้หา 

3. ปุ่มคน้หาเม่ือกดปุ่มคน้หาระบบจะทาํการหารายงานลูกคา้คา้งชาํระตามปีและเดือนท่ี
เลือก 

4. ปุ่มพิมพ ์ใชสํ้าหรับส่ังพิมพร์ายงานลูกคา้คา้งชาํระ 

5. ปุ่ม Export ใช้สําหรับบนัทึกรายงานลูกคา้คา้งชาํระเป็นไฟล์นามสกุล .PDF .xls และ 

.docx ได ้
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ภาพท่ี 4.33 หนา้จอรายงานเบิกสินคา้ 

หนา้จอรายงานเบิกสินคา้ใช้สําหรับแสดงรายงานการจองห้องพกัท่ีสามารถคน้หาไดต้ามเดือน
และปีโดยมีขั้นตอน การทาํงานดงัน้ี 

1. ช่องเลือกเดือนใชสํ้าหรับเลือกเดือนท่ีตอ้งการคน้หา 

2. ช่องเลือกปีใชสํ้าหรับเลือกปีท่ีตอ้งการคน้หา 

3. ปุ่มค้นหาเม่ือกดปุ่มค้นหาระบบจะทําการหารายงานการเบิกสินค้าตามปีและเดือน 

ท่ีเลือก 

4. ปุ่มพิมพ ์ใชสํ้าหรับส่ังพิมพร์ายงานการเบิกสินคา้ 

5. ปุ่ม Export ใช้สําหรับบนัทึกรายงานการเบิกสินค้าเป็นไฟลน์ามสกุล .PDF .xls และ 
.docx ได ้
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ภาพท่ี 4.34 หนา้จอรายงานซ้ือสินคา้ 

หน้าจอรายงานซ้ือสินคา้ใช้สําหรับแสดงรายงานการจองห้องพกัท่ีสามารถคน้หาไดต้ามเดือน 

และปีโดยมีขั้นตอน การทาํงานดงัน้ี 

1. ช่องเลือกเดือนใชสํ้าหรับเลือกเดือนท่ีตอ้งการคน้หา 

2. ช่องเลือกปีใชสํ้าหรับเลือกปีท่ีตอ้งการคน้หา 

3. ปุ่มคน้หาเม่ือกดปุ่มคน้หาระบบจะทาํการหารายงานการซ้ือสินคา้ตามปีและเดือนท่ีเลือก 

4. ปุ่มพิมพ ์ใชสํ้าหรับส่ังพิมพร์ายงานซ้ือสินคา้ 

5. ปุ่ม Export ใชสํ้าหรับบนัทึกรายงานซ้ือสินคา้เป็นไฟลน์ามสกุล .PDF .xls และ .docx ได ้
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การทดสอบโปรแกรม 

 คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการป้องกนัขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 4.35 หนา้จอ เขา้สู่ระบบ (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.1 ผูใ้ช้ระบบจะตอ้งทาํการกรอกรหัสพนักงานและรหัสผ่านเพ่ือเขา้สู่ระบบ หาก
ผูใ้ช้ระบบ ไม่กรอกรหัสพนักงานหรือรหัสผ่าน และกดปุ่มเขา้สู่ระบบ จะขึ้นขอ้ความ “กรอกรหัส
พนกังานและรหัสผ่านให้ครบถว้น”  

 

 

ภาพท่ี 4.36 หนา้จอเขา้สู่ระบบ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบกรอกรหัสพนกังานและรหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง และกดปุ่มเขา้สู่ระบบ 
จะขึ้นขอ้ความ “รหัสพนกังานหรือรหัสผ่านผิด”  
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ภาพท่ี 4.37 หนา้จอจดัการขอ้มูลลูกคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.3 เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มบันทึกโดยท่ียงัไม่ได้เพ่ิมรหัสลูกคา้ ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”เพ่ิมรหัสลูกคา้ก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.38 หนา้จอจดัการขอ้มูลลูกคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.3 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ไดก้รอกช่ือ ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ 

”กรอกช่ือก่อน” 
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ภาพท่ี 4.39 หนา้จอจดัการขอ้มูลลูกคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.3 เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มบันทึกโดยท่ียงัไม่ได้กรอกนามสกุล ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”กรอกนามสกุลก่อน” 

 

 

 

ภาพท่ี 4.40 หนา้จอจดัการขอ้มูลลูกคา้ (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.3 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกระบบจะทาํการบนัทึกข้อมูลลูกคา้ลงในฐานข้อมูลและ 

ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”บนัทึกสําเร็จ” 
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ภาพท่ี 4.41 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.4 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ไดก้ดเพ่ิมรหัสพนกังาน ระบบจะแสดงหนา้ต่าง
ขอ้ความ ”กดเพ่ิมรหัสพนกังานก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.42 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.4 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ได้กรอกช่ือพนักงาน ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”กรอกช่ือพนกังานก่อน” 
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ภาพท่ี 4.43 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.4 เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ไดก้รอกนามสกุลพนักงาน ระบบจะแสดง
หนา้ต่างขอ้ความ ”กรอกนามสกุลพนกังานก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.44 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.4 เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มบันทึกโดยท่ียงัไม่ได้กรอกรหัสผ่าน ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”กรอกรหัสผ่านก่อน” 
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ภาพท่ี 4.45 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.4 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลพนกังานลงในฐานขอ้มูลและ 

ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”บนัทึกสําเร็จ” 

 

 

ภาพท่ี 4.46 หนา้จอจดัการขอ้มูลห้องพกั (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.5 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ไดก้ดปุ่มเพ่ิมเลขท่ีห้อง ระบบจะแสดงหนา้ต่าง
ขอ้ความ ”เพ่ิมเลขท่ีห้องก่อน” 
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ภาพท่ี 4.47 หนา้จอจดัการขอ้มูลห้องพกั (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.5 เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลมิเตอร์นํ้ าหรือมิเตอร์ไฟเป็นอกัขระอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเลข ระบบ
จะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”กรอกตวัเลขเท่านั้น” 

 

 

ภาพท่ี 4.48 หนา้จอจดัการขอ้มูลห้องพกั (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.5 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลห้องพกัลงในฐานขอ้มูลและ 

ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”บนัทึกสําเร็จ” 
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ภาพท่ี 4.49 หนา้จอจดัการขอ้มูลส่วนกลาง (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.6 เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลราคาค่าไฟต่อหน่วย หรือ ราคาค่านํ้าต่อหน่วย หรือ ค่าปรับ
เม่ือจ่ายเกินกาํหนด เป็นอักขระอ่ืนท่ีไม่ใช่ตัวเลข ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อความ ”กรอกตัวเลข
เท่านั้น” 

 

 

ภาพท่ี 4.50 หนา้จอจดัการขอ้มูลส่วนกลาง (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.6 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลส่วนกลางลงในฐานขอ้มูลและ 

ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”บนัทึกสําเร็จ” 
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ภาพท่ี 4.51 หนา้จอจดัการขอ้มูลคลงัสินคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.7 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ไดก้ดปุ่มเพ่ิมรหัสสินคา้ ระบบจะแสดงหนา้ต่าง
ขอ้ความ ”กดเพ่ิมรหัสสินคา้ก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.52 หนา้จอจดัการขอ้มูลคลงัสินคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.7 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ได้เลือกรหัสผูผ้ลิต ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”เลือกรหัสผูผ้ลิตก่อนก่อน” 

 

 



99 

 

 

ภาพท่ี 4.53 หนา้จอจดัการขอ้มูลคลงัสินคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.7 เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มบันทึกโดยท่ียงัไม่ได้กรอกช่ือสินคา้ ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”กรอกช่ือสินคา้ก่อนก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.54 หนา้จอจดัการขอ้มูลคลงัสินคา้ (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.7 เม่ือผูใ้ชก้รอกราคาสินคา้เป็นอกัขระอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเลข ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”กรอกตวัเลขเท่านั้น” 
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ภาพท่ี 4.55 หนา้จอจดัการขอ้มูลคลงัสินคา้ (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.7 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลคลงัสินคา้ในฐานขอ้มูลและ 

ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”บนัทึกสําเร็จ” 

 

 

ภาพท่ี 4.56 หนา้จอจดัการขอ้มูลผูผ้ลิต (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.9 เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มบันทึกโดยท่ียงัไม่ได้เพ่ิมรหัสผูผ้ลิต ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”กดเพ่ิมรหัสผูผ้ลิตก่อน” 
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ภาพท่ี 4.57 หนา้จอจดัการขอ้มูลผูผ้ลิต (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.9 เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มบันทึกโดยท่ียงัไม่ได้กรอกช่ือผูผ้ลิต ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”กรอกช่ือผูผ้ลิตก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.58 หนา้จอจดัการขอ้มูลผูผ้ลิต (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.9 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลผูผ้ลิตในฐานขอ้มูลและ ระบบ
จะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”บนัทึกสําเร็จ” 
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ภาพท่ี 4.59 หนา้จอจองห้องเช่า (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.10 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ไดก้ดปุ่มเพ่ิมใบจอง ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”กดเพ่ิมใบจองกอ่น” 

 

 

 

ภาพท่ี 4.60 หนา้จอจองห้องเช่า (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.10 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ได้เลือกเลขท่ีห้องท่ีตอ้งการจอง ระบบจะ
แสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”เลือกเลขท่ีห้องก่อน” 
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ภาพท่ี 4.61 หนา้จอจองห้องเช่า (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.10 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ได้เลือกรหัสลูกคา้ท่ีตอ้งการจอง ระบบจะ
แสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”เลือกรหัสลูกคา้ก่อน” 

 

 

 

ภาพท่ี 4.62 หนา้จอจองห้องเช่า (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.10 เม่ือผูใ้ช้กรอกค่าจองห้องเช่าเป็นอักขระอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเลข ระบบจะแสดง
หนา้ต่างขอ้ความ ”กรอกตวัเลขเท่านั้น” 
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ภาพท่ี 4.63 หนา้จอจองห้องเช่า (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.10 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลการจองห้องเช่าในฐานขอ้มูล
และ ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”บนัทึกสําเร็จ” 

 

 

ภาพท่ี 4.64 หนา้จอเช่าห้องพกั (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.15 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ไดเ้ลือกใบจองท่ีตอ้งการเช่าห้องพกั ระบบจะ
แสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”เลือกใบจองก่อน” 
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ภาพท่ี 4.65 หนา้จอเช่าห้องพกั (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.15 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ไดเ้พ่ิมเลขท่ีสัญญาเช่า ระบบจะแสดงหนา้ต่าง
ขอ้ความ ”เพ่ิมเลขท่ีสัญญาเช่าก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.66 หนา้จอเช่าห้องพกั (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.15 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มพิมพ์สัญญาเช่าโดยท่ียงัไม่ได้เลือกเลขท่ีใบสัญญาเช่าท่ีตอ้งการ
จะพิมพ ์ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”กรุณาเลือกเลขท่ีใบสัญญาเช่าจากตาราง” 
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ภาพท่ี 4.67 หนา้จอเช่าห้องพกั (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.10 เม่ือผูใ้ชก้รอกจาํนวนคนอยู่ หรือ ราคาห้อง หรือค่ามดัจาํ เป็นอกัขระอ่ืนท่ีไม่ใช่
ตวัเลข ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”กรอกตวัเลขเท่านั้น” 

 

 

ภาพท่ี 4.68 หนา้จอเช่าห้องพกั (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.10 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลการเช่าห้องเช่าในฐานข้อมูล
และ ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”บนัทึกสําเร็จ” 
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ภาพท่ี 4.69 หนา้จอออกใบแจง้หน้ี (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.17 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ได้เลือกสัญญาเช่าท่ีตอ้งการออกใบแจ้งหน้ี 

ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”เลือกสัญญาเช่าก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.70 หนา้จอออกใบแจง้หน้ี (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.17 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ีห้องเดือนและปีนั้นไดท้าํการออกใบแจ้งหน้ีไปแลว้ 

ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”เดือนนั้นออกใบแจง้หน้ีไปแลว้” 
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ภาพท่ี 4.71 หนา้จอออกใบแจง้หน้ี (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.17 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ไดเ้พ่ิมเลขท่ีใบแจง้หน้ี ระบบจะแสดงหนา้ต่าง
ขอ้ความ ”กดเพ่ิมใบแจง้หน้ีก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.72 หนา้จอออกใบแจง้หน้ี (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.17 เม่ือผูใ้ชก้รอกจาํนวนมิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟ ค่าส่วนกลาง ค่าเก็บขยะ ค่าบริการ ค่า
อ่ืน ๆ เป็นอกัขระอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเลข ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”กรอกตวัเลขเท่านั้น” 
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ภาพท่ี 4.73 หนา้จอออกใบแจง้หน้ี (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.17 เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มคาํนวณ หรือกดปุ่มบนัทึกโดยท่ีกรอกจาํนวนมิเตอร์นํ้ า มิเตอร์
ไฟ ตํ่ากว่าเลขมิเตอร์เก่า ระบบจะแสดงหน้าต่างขอ้ความ ”เลขมิเตอร์ใหม่ไม่สามารถใส่ตํ่ากว่าเลข
มิเตอร์เก่าได”้ 

 

 

ภาพท่ี 4.74 หนา้จอออกใบแจง้หน้ี (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.17 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลการแจง้หน้ีในฐานขอ้มูลและ 

ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”บนัทึกสําเร็จ” 
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ภาพท่ี 4.75 หนา้จอรับชาํระเงิน (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.21 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ไดเ้พ่ิมเลขท่ีชาํระเงิน ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”กดเพ่ิมเลขท่ีชาํระเงินก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.76 หนา้จอรับชาํระเงิน (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.21 เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มบันทึกโดยท่ียงัไม่ได้เลือกรหัสใบแจ้งหน้ี ระบบจะแสดง
หนา้ต่างขอ้ความ ”เลือกรหัสใบแจง้หน้ีก่อน” 
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ภาพท่ี 4.77 หนา้จอรับชาํระเงิน (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.21 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มพิมพใ์บเสร็จโดยท่ียงัไม่ไดเ้ลือกใบเสร็จท่ีตอ้งการจะพิมพ ์ระบบ
จะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”กรุณาเลือกใบเสร็จจากตาราง” 

 

 

ภาพท่ี 4.78 หนา้จอรับชาํระเงิน (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.21 เม่ือผูใ้ช้กรอกจาํนวนค่าปรับ เป็นอักขระอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเลข ระบบจะแสดง
หนา้ต่างขอ้ความ ”กรอกตวัเลขเท่านั้น” 
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ภาพท่ี 4.79 หนา้จอรับชาํระเงิน (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.21 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลการรบัชาํระเงินในฐานขอ้มูล
และ ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”บนัทึกสําเร็จ” 

 

 

ภาพท่ี 4.80 หนา้จอยา้ยออก (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.23 เม่ือผูใ้ชก้ดรับชาํระเงินโดยท่ียงัไม่ไดเ้ลือกเลขท่ีสัญญาเช่าท่ีตอ้งการจะยา้ยออก 

ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”เลือกเลขท่ีสัญญาเช่าก่อน” 
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ภาพท่ี 4.81 หนา้จอยา้ยออก (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.23 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลการรับชาํระเงิน สถานะห้อง 
และสถานะสัญญาเช่าในฐานขอ้มูลและ ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”บนัทึกสําเร็จ” 

 

 

ภาพท่ี 4.82 หนา้จอเบิกสินคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.25 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ไดเ้พ่ิมรหัสการเบิก ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”เพ่ิมรหัสการเบิกก่อน” 
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ภาพท่ี 4.83 หนา้จอเบิกสินคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.25 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ได้เลือกรหัสพนกังานระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”เพ่ิมรหัสพนกังานก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.84 หนา้จอเบิกสินคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.25 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ได้เพ่ิมสินคา้ในตารางระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”เพ่ิมสินคา้ก่อน” 

 



115 

 

 

ภาพท่ี 4.85 หนา้จอเบิกสินคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.25 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มเพ่ิมสินคา้โดยท่ียงัไม่ไดเ้ลือกรหัสสินคา้ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”เลือกสินคา้ก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.86 หนา้จอเบิกสินคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.25 เม่ือผูใ้ชก้ดเพ่ิมสินคา้โดยท่ีสินคา้ในคลงันั้นมีไม่พอ ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”สินคา้ไม่พอเบิก” 
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ภาพท่ี 4.87 หนา้จอเบิกสินคา้ (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.23 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลการเบิกสินคา้ในฐานขอ้มูล
และ ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ ”บนัทึกสําเร็จ” 

 

 

ภาพท่ี 4.88 หนา้จอส่ังซ้ือสินคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.28 เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มบันทึกโดยท่ียงัไม่ได้เพ่ิมรหัสการซ้ือสินคา้ ระบบจะแสดง
หนา้ต่างขอ้ความ ”เพ่ิมรหัสการซ้ือก่อน” 
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ภาพท่ี 4.89 หนา้จอส่ังซ้ือสินคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.28 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ได้เลือกรหัสพนกังานระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”เพ่ิมรหัสพนกังานก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.90 หนา้จอส่ังซ้ือสินคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.28 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกโดยท่ียงัไม่ได้เพ่ิมสินคา้ในตารางระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”เพ่ิมสินคา้ก่อน” 
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ภาพท่ี 4.91 หนา้จอส่ังซ้ือสินคา้ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากภาพท่ี 4.25 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มเพ่ิมสินคา้โดยท่ียงัไม่ไดเ้ลือกรหัสสินคา้ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ขอ้ความ ”เลือกสินคา้ก่อน” 

 

 

ภาพท่ี 4.92 หนา้จอส่ังซ้ือสินคา้ (แจง้เตือน) 

จากภาพท่ี 4.25 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลการซ้ือสินคา้ในฐานขอ้มูล 

และ ระบบจะแสดงหนา้ต่างขอ้ความ”บนัทึกสําเร็จ” 

 



 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการดาํเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

 การพฒันาระบบบริหารจดัการห้องเช่าสามารถดาํเนินงานได้อย่างดีโดยผูจ้ดัทาํเร่ิมจากการ
วางแผนขั้นตอนการทํางานก่อนการปฏิบัติจริงโดย ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล Data Flow 

Diagram (DFD), และออกแบบข้อมูลโดยใช้ Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) และ
ออกแบบหน้าจอการทํางาน (User Interface) แลว้ลงมือปฏิบตัิงาน โดยคณะผูจ้ดัทาํใช้โปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 2019 ในการออกแบบหน้าจอส่วนผู้ใช้ต่าง ๆ โดยใช้ภาษา C# 

ในการเขียนคาํส่ัง และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2019 ออกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มูล 
ได้ถูกพฒันาขึ้นเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหากบัการจดัเก็บขอ้มูล ภายในหอห้องเช่า เพ่ิมความประสิทธิภาพ
และความสะดวกสบายให้แก่เจา้ของห้องเช่า เช่น ระบบเขา้สู่ระบบ เช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลผูใ้ชเ้พ่ือเพิ่ม
ความปลอดภยัแก่การโจรกรรมขอ้มูล มีระบบท่ีทาํสัญญาเช่าห้องไดพ้ร้อมทั้งพิมพ์ใบสัญญาเช่าทาง
เคร่ืองพิมพ์ทนัที การคาํนวณค่านํ้ า ค่าไฟ และค่าห้อง โดยการบนัทึกขอ้มูลเขา้ไปในฐานขอ้มูลและ
ส า ม า ร ถ คํา น ว ณ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง แ ม่ น ย ํา แ ล ะ ส า ม า ร ถ พิ ม พ์ ใ บ แ จ้ ง ค่ า เ ช่ า 
สามารถช่วยแกไ้ขปัญหากบัระบบทาํงานของธุรกิจห้องเช่า ช่วยลดค่าใชจ้่ายและทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ สมุด  และแฟ้มจัด เก็บแหล่ง เ อกสารต่ า ง  ๆ  ได้ตามวัต ถุประสงค์ ท่ีตั้ งไว้ และ
สามารถนําไปใช้งานได้จริง เน่ืองจากคณะผูจ้ดัทาํได้ทาํการสํารวจขอ้มูลหลกัการทาํงานของธุรกิจ
ห้องเช่าและได้พบปัญหาว่า ธุรกิจห้องเช่าส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองจดัเก็บเอกสารท่ียงัเป็นรูปแบบ
กระดาษอยู่ ระบบบริหารจดัการห้องเช่าจึงสามารถเพ่ิมความสะดวกต่อเจ้าของหอพกั เพ่ิมความ
รวดเร็วในการทํางานของเจ้าของห้องเช่า และทนัสมัย โดย สามารถบันทึกไปยงัฐานข้อมูลได้
ครบถ้วนกว่าบันทึกโดยใช้รูปแบบเอกสารท่ีเขียนด้วยลายมือลงในกระดาษ โดยเฉพาะเร่ืองการ
คาํนวณราคาเช่า ค่าจอง ตรวจสถานะห้องและ การคาํนวณยอดเงินชาํระท่ีสามารถคาํนวณได้แม่นยาํ
สามารถเพ่ิมความสะดวกสบายต่อการใชง้าน
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. ศึกษาขอ้มูลในการออกแบบระบบไม่ครบถว้น ทาํให้เกิดความซับซ้อนและตอ้งแก้ไข
โปรแกรมบ่อยครั้ ง 

2. ปัญหาในออกแบบหน้าจอการใช้งานของระบบความออกแบบให้เขา้ใจง่ายเพ่ือง่ายต่อ
การใชง้านให้มากท่ีสุด 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรพฒันาระบบให้สามารถทาํรายการจอง เช่าห้องเช่าในรูปแบบออนไลน์ได ้

2. ควรพฒันาระบบรองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดการใชท้รัพยากรกระดาษ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

ระบบบริหารจดัการห้องเช่า

การจดัการข้อมูล
พื้นฐาน จองห้องเช่า ทาํสัญญาเช่า ชาํระเงิน ยา้ยออก ส่ังซ้ือสินค้า เบิกสินคา้ ออกรายงานออกใบแจง้หน้ี

ขอ้มูลพนักงาน

ขอ้มูลลูกค้า

ขอ้มูลคลังสินค้า

ขอ้มูลห้องเช่า

ขอ้มูลผูผ้ลิต

รายงานจองห้องพกั

รายงานการเช่า
ห้องพกั

รายงานรายรับ

รายงานลูกคา้ค้างชาํระ

รายงานการเบิกสินคา้

รายงานการซ้ือสินค้า
  

ภาพท่ี ก.1 Program Map 
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ภาพท่ี ก.2 E-R Diagram (ภาษาไทย)  
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ภาพท่ี ก.3 E-R Diagram (ภาษาองักฤษ) 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง คาํอธิบาย 

Central ตารางขอ้มูลส่วนกลาง 

Manufacturer ตารางผูผ้ลิต 

Order_Detail ตารางรายละเอียดการส่ังซ้ือ 

Stock ตารางคลงัสินคา้ 

Requisition_Detail ตารางรายละเอียดการเบิก 

tblOrder ตารางส่ังซ้ือสินคา้ 

Employee ตารางพนกังาน 

Requisition ตารางเบิกสินคา้ 

Customer ตารางลูกคา้ 

Book ตารางจองห้องเช่า 

Room ตารางห้องเช่า 

Rent ตารางสัญญาเช่า 

Invoice ตารางแจง้หน้ี 

Pay ตารางรายรับ 

ตารางท่ี ก.2 ตารางขอ้มูลส่วนกลาง (Central) 

Name Type P M Refer To Description 

Central_ID varchar(10) Yes Yes  รหัสขอ้มูล
ส่วนกลาง 

Electric_Price money No No  ราคาไฟต่อ
หน่วย 
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ตารางท่ี ก.2 (ต่อ) ตารางขอ้มูลส่วนกลาง (Central)  

Name Type P M Refer To Description 

Water_Price money No 

 

No 

 

 ราคานํ้าต่อ
หน่วย 

Date date No No  วนัท่ี 

Fine Money No No  ค่าปรับ 

ตารางท่ี ก.3 ตารางผูผ้ลิต (Manufacturer) 

Name Type P M Refer To Description 

Man_ID varchar(10) Yes Yes  รหัสผูผ้ลิต 

Man_Name varchar(50) No No  ช่ือผูผ้ลิต 

Man_Address varchar(50) No No  ท่ีอยู่ 
Man_tel varchar(15) No No  เบอร์โทรศพัท ์

ตารางท่ี ก.4 ตารางรายละเอียดการส่ังซ้ือ (Order_Detail) 

Name Type P M Refer To Description 

Order_ID varchar(10) Yes Yes Order.Order_ID รหัสการส่ังซ้ือ 

Product_ID varchar(10) Yes Yes Stock.Product_ID รหัสสินคา้ 

Price money No No  จาํนวนเงิน 

Qty int No No  จาํนวน 

Total money No No  จาํนวนเงิน
ทั้งหมด 

ตารางท่ี ก.5 ตารางคลงัสินคา้ (Stock) 

Name Type P M Refer To Description 

Product_ID varchar(10) Yes Yes  รหัสสินคา้ 
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ตารางท่ี ก.5 (ต่อ) ตารางคลงัสินคา้ (Stock) 

Name Type P M Refer To Description 

Man_ID varchar(10) No Yes Manufacturer. 
Man_ID 

รหัสผูผ้ลิต 

Product_Name varchar(50) No No  ช่ือสินคา้ 

Qty int No No  จาํนวนสินคา้ 

Price money No No  ราคา 

ตารางท่ี ก.6 ตารางรายละเอียดการเบิก (Requisition_Detail) 

Name Type P M Refer To Description 

Req_ID varchar(10) Yes Yes Requisition. 
Req_ID 

รหัสการเบิก 

Product_ID varchar(10) Yes Yes Stock.Product_ID รหัสสินคา้ 

Qty int No No  จาํนวน 

Total money No No  จาํนวนเงิน 

ตารางท่ี ก.7 ตารางส่ังซ้ือสินคา้ (tblOrder) 

Name Type P M Refer To Description 

Order_ID varchar(10) Yes Yes  รหัสการส่ังซ้ือ 

Emp_ID varchar(10) No Yes Employee. 
Emp_ID 

รหัสพนกังาน 

Date date No No  วนัท่ีซ้ือ 

Total_Price money No No  ราคารวม 

Vat money No No  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

Net money No No  ราคาสุทธิ 

 



129 

 

ตารางท่ี ก.8 ตารางพนกังาน (Employee) 

Name Type P M Refer To Description 

Emp_ID varchar(10) Yes Yes  รหัสพนกังาน 

Emp_Name varchar(50) No No  ช่ือพนกังาน 

Emp_Surname varchar(50) No No  นามสกุล
พนกังาน 

Password varchar(50) No No  รหัสผ่าน 

Emp_tel varchar(15) No No  เบอร์โทรศพัท ์

ตารางท่ี ก.9 ตารางเบิกสินคา้ (Requisition) 

Name Type P M Refer To Description 

Req_ID varchar(10) Yes Yes  รหัสการเบิก 

Req_Date date No No  วนัท่ีเบิก 

Totalprice Money No No  ราคาทั้งหมด 

Emp_ID varchar(10) No Yes Employee. 
Emp_ID 

รหัสพนกังาน 

ตารางท่ี ก.10 ตารางลูกคา้ (Customer) 

Name Type P M Refer To Description 

Cus_ID varchar(10) Yes Yes  รหัสลูกคา้ 

Cus_Name varchar(50) No No  ช่ือลูกคา้ 

Cus_Surname varchar(50) No No  นามสกุลลูกคา้ 

Address varchar(50) No No  ท่ีอยู่/ท่ีทาํงาน/
บตัรต่างดา้ว 

Cus_Tel varchar(15) No No  เบอร์โทรศพัท ์
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ตารางท่ี ก.11 ตารางจองห้องเช่า (Book) 

Name Type P M Refer To Description 

Book_ID varchar(10) Yes Yes  เลขท่ีใบจอง 

Room_ID varchar(10) No Yes Room.Room_ID เลขท่ีห้อง 

Book_Date date No No  วนัท่ีจอง 

Book_Exp date No No  วนัครบกาํหนด
จอง 

Cus_ID varchar(10) No Yes Customer.Cus_ID รหัสลูกคา้ 

Book_Price money No No  ค่าจองห้อง 

Book_Status varchar(10) No No  สถานะการจอง 

ตารางท่ี ก.12 ตารางห้องเช่า (Room) 

Name Type P M Refer To Description 

Room_ID varchar(10) Yes Yes  เลขท่ีห้อง 

Building varchar(50) No No  ตึก 

Floor varchar(50) No No  ชั้น 

Room_Status varchar(50) No No  สถานะห้อง 

Water varchar(50) No No  มิเตอร์นํ้า 

Electric varchar(50) No No  มิเตอร์ไฟฟ้า 

ตารางท่ี ก.13 ตารางสัญญาเช่า (Rent) 

Name Type P M Refer To Description 

Rent_ID varchar(10) Yes Yes  เลขท่ีสัญญาเช่า 

Room_ID varchar(10) No Yes Room. Room_ID เลขท่ีห้อง 

Cus_ID varchar(10) No Yes Customer.Cus_ID รหัสลูกคา้ 

Rent_Date date No No  วนัท่ีทาํสัญญา 
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ตารางท่ี ก.13 (ต่อ) ตารางสัญญาเช่า (Rent) 

Name Type P M Refer To Description 

MoveIn_Date date No No  วนัท่ีเขา้พกั 

Rent_Price money No No  ราคาห้อง 

People int No No  จาํนวนคนอยู ่
Pledge money No No  ค่ามดัจาํ 

Pay_scheduled money No No  ครบกาํหนดจ่าย 

Fine money No No  ปรับวนัละ 

Total_Fine money No No  ค่าปรับ 

MoveOut_Date date No No  วนัท่ียา้ยออก 

Rent_Status varchar(50) No No  สถานะสัญญา 

ตารางท่ี ก.14 ตารางแจง้หน้ี (Invoice) 

Name Type P M Refer To Description 

Invoice_ID varchar(10) Yes Yes  เลขท่ีใบแจง้หน้ี 

Invoice_Date date No No  วนัท่ีออกใบแจง้
หน้ี 

InvoiceDue_Date int No No  วนัครบกาํหนด 

Rent_ID varchar(10) No Yes Rent.Rent_ID เลขท่ีสัญญาเช่า 

Room_ID varchar(10) No Yes Room.Room_ID เลขท่ีห้อง 

Water_Old int No No  มิเตอร์นํ้าเก่า 

Water_New int No No  มิเตอร์นํ้าใหม่ 

Water_Price money No No  ราคานํ้าต่อหน่วย 

Water_Use int No No  หน่วยค่านํ้าท่ีใช ้

Water_Pay money No No  ค่านํ้าท่ีตอ้งชาํระ 

Electric_Old int No No  มิเตอร์ไฟเก่า 

Electric_Use int No No  มิเตอร์ไฟใหม่ 
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ตารางท่ี ก.14 (ต่อ) ตารางแจง้หน้ี (Invoice) 

Electric_New int No No  ราคาไฟต่อหน่วย 

Electric_Price money No No  หน่วยค่าไฟท่ีใช ้

Electric_Pay money No No  ค่าไฟท่ีตอ้งชาํระ 

Invoice_Status varchar(50) No No  สถานะการจ่าย 

Rent_Price money No No  ค่าเช่าห้อง 

Total_Price money No No  ราคารวม 

Fee money No No  ค่าส่วนกลาง 

Trash money No No  ค่าขยะ 

Service money No No  ค่าบริการ 

Etc money No No  ค่าบริการอ่ืนๆ 

ตารางท่ี ก.15 ตารางรายรับ (Pay) 

Name Type P M Refer To Description 

payID nvarchar(50) Yes Yes  รหัสรายรับ 

InvoiceID nvarchar(50) No No  เลขท่ีใบแจง้หน้ี 

payFIne money No No  ค่าปรับ 

payOver money No No  รายรับทั้งหมด 

payDate date    วนัท่ีรับ 

 

หมายเหต ุ

 P = Primary Key 

 M  = Mandatory 
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ภาพท่ี ก.4 Context Diagram ระบบบริหารจดัการห้องเช่า 
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ภาพท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริหารจดัการห้องเช่า 
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ภาพท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริหารจดัการห้องเช่า 
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ภาพท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1 : จดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน 
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