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บทคดัย่อ 
หอพักออมสนิ จัดเกบ็เอกสารและคิดคาํนวณค่าใช่จ่ายต่างๆ โดยยังไม่มีการนาํระบบ

คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ ทาํให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบและการค้นหา และการทาํงานใน

ระบบเดิมน้ันจะใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนการทาํงาน ซ่ึงทาํให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการ

ให้บริการแก่ผู้เช่า  
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพัก กรณีศึกษาหอพักออมสนิ จึงจัดทาํขึ้นเพ่ือ

พัฒนาระบบหอพักให้เป็นระบบ และสามารถเรียกดูได้ผ่านทางเวบ็บราวเซอร์ โดยระบบแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือส่วนของเจ้าของหอพัก ผู้เช่า และลูกค้าทั่วไป การทาํงานโดยนาํระบบ

คอมพิวเตอร์เข้ามาจะช่วยให้ลดขั้นตอนการทาํงานต่างๆ ของระบบหอพักมากย่ิงขึ้น และช่วยลด

ความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลได้ เช่น การคาํนวณค่าห้อง เจ้าของห้องพักจะทาํการบันทึก

ข้อมูลเดือนปัจจุบันลงในระบบ  
 
บทนาํ 

จากการสาํรวจข้อมูลระบบการจัดการหอพักในปัจจุบัน การบันทกึข้อมูลต่างๆ ยังคง

ใช้การบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก ทาํให้การตรวจสอบข้อมูลทาํได้ยาก อาจจะทาํให้ข้อมูลสูญ

หายได้ ทาํให้สิ้นเปลืองทรัพยากร และการทาํงานในระบบเดิมน้ันจะใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอน

การทาํงาน ซ่ึงทาํให้เกดิปัญหาความล่าช้าในการให้บริการแก่ผู้เช่า 
 ด้วยเหตุน้ีเองจึงต้องการที่จะพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการหอพัก โดยข้อมูลที่ได้ทาํ

การสาํรวจมาจากผู้ดูแลหอพักโดยตรง เพ่ือให้ได้โปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ดูแล

หอพักส่วนใหญ่มากขึ้ นในแง่ของการใช้งาน การพัฒนาโปรแกรมทําออกมาในรูปเว็บ

แอปพลิเคช่ัน เพ่ือให้ใช้งานบนระบบปฏบิัติการต่างๆผ่านทางเวบ็บราวเซอร์ได้ ซ่ึงจะช่วยทาํให้

เจ้าของกจิการหอพัก สามารถตรวจสอบและเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลาบนอปุกรณต่์างๆ ได้ 

 
 
* นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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ปัญหาของโครงการ 
เอกสารของผู้เช่า ถูกจัดเก็บไม่เป็นระบบ ทําให้การบันทึกข้อมูลผิดพลาด เช่น 

คาํนวณค่านํา้ ค่าไฟ ผิดพลาด และผู้เช่าไม่สามารถตรวจค่านํา้ ค่าไฟ ในเดือนปัจจุบันได้ หาก

ไม่ได้พักในเดือนน้ันๆ 
 

วตัถุประสงค ์ 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการหอพัก ให้เป็นระบบและเรียกดูได้ผ่านทางเวบ็บราวเซอร์ 

และลดขั้นตอนและอาํนวยความสะดวกในการทาํงานของผู้ดูแลหอพัก เช่น การคิดเงิน การออก
ใบเสรจ็  
 
ขอบเขตของโครงการ 
 ผู้เช่าหอพักสามารถตรวจสอบค่าห้อง และแจ้งซ่อมวัสดุภัณฑ์ได้ผ่านทางเว็บ

บราวเซอร์ ในส่วนของลูกค้าทั่วไปที่สนใจที่จะเช่าห้องพัก สามารถค้นหาห้องว่าง จองห้องพัก

ออนไลน์ได้ และส่วนของเจ้าของหอพักสามารถออกรายงานรายรับรายจ่าย ประวัติการชาํระเงิน 

เพ่ือตรวจสอบข้อมูลได้ 
 
ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

ช่วยลดความผิดพลาดในการบันทกึข้อมูล และลดขั้นตอนในการทาํงานของเจ้าหอ

หอพักมากขึ้น เพ่ิมการอาํนวยความสะดวกรวดเรว็ ให้กบัลูกค้าทั้งในส่วนของลูกค้าที่เป็นสมาชิก 

และลูกค้าทั่วไป 

 
ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัอพารท์เมน้ท ์หอพกั 
 หอพัก หมายถึง สถานที่ให้เช่าพักเชิงพาณิชย์ที่มีนักเรียนนักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี 

และศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี เข้าพักตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีการเรียกเกบ็ค่าตอบแทนการพัก

จากผู้พัก และไม่ใช่หอพักที่ดาํเนินการโดยสถานศึกษา ดังน้ัน สถานที่ให้เช่าพักทุกแห่ง ไม่ว่าจะ

เรียกว่า หอพัก แมนช่ัน อพาร์ทเม้นทห์รืออื่นๆ หากรับนักเรียนนักศึกษาเข้าพักเกนิ 5 คนและเข้า

ลักษณะตามที่กล่าวข้างต้น ถอืว่า เข้าข่ายหอพักตามกฎหมายทั้งสิ้น  
 แฟลต อพาร์ทเม้นท ์หมายถึง อาคารพักอาศัยเพ่ือเช่า ที่มีลักษณะเป็นตึกสงูไม่เกนิ 5 

ช้ัน ซ่ึงแบ่งเป็นห้องอยู่อาศัยจํานวนหลายห้องแล้วแต่ขนาด อาศัยอยู่กันหลายครอบครัว มี

ทางเข้าออก ทางขึ้นลงทางเดินและส่วนอื่นๆ ร่วมกนั ส่วนมากเป็นอาคารชุดระดับล่าง  
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 คอนโดมิเนียม หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแบ่งถือกรรมสิทธิ์ออกเป็น ส่วนๆ 

โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ใน ทรัพย์สินส่วนกลาง 

ลักษณะส่วนใหญ่ตัวอาคารจะเป็นตึกใช้วัสดุทนไฟ หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่าบ้านลอยฟ้าน้ันเอง  

 
คําศพัทที์เ่กีย่วขอ้ง 
 การเช่า คือ การที่ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ จากทรัพย์สนิอย่าง

ใดอย่างหน่ึง ช่ัวระยะเวลาอนัมีจาํกดั 
สญัญาเช่า คือ ข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายหรือหลายฝ่ายว่าจะกระทาํการ หรืองด

เว้นกระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึง  
ใบแจ้งหน้ี เป็นเอกสารที่แจ้งให้ผู้เช่าทราบถึง จาํนวนเงินที่ต้องชาํระ และวันที่ ที่ถึง

กาํหนดชําระ โดยจะมีผลต่อการคํานวณเงินสดเข้าและออกของกิจการ (แจ้งเตือนผู้เช่าให้

จ่ายเงิน)  
ค่าเช่า คือ เงินตอบแทนที่ผู้เช่าจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า เพ่ือเป็นการตอบแทนที่ได้ใช้ หรือ

ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สนิที่เช่าช่ัวระยะเวลาอนัมีจาํกดั เป็นรายเดือน  

 
ภาษา PHP 

ในช่วงแรกภาษาที่นิยมใช้งานบนระบบเครือข่าย คือ ภาษา HTML (Hypertext 

Markup Language) แต่ภาษา HTML มีลักษณะเป็น Static คือ ภาษาที่มีลักษณะของข้อมูลคงที่ 

ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันที่นิยมใช้ระบบเครือข่าย Internet เป็นศูนย์กลางในการ
ติดต่อระหว่างกัน ทาํให้ต้องการใช้เวบ็ไซต์ที่มีลักษณะเป็นแบบ Dynamic คือ เวบ็ไซต์ที่ข้อมูล

สามารถเปล่ียนแปลงได้โดยอตัโนมัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ผู้เขียนเวบ็ไซต์เป็นผู้กาํหนด และการ

ควบคุมการทาํงานเหล่าน้ีจะกระทาํโดยโปรแกรมภาษาสคริปต์ เช่น ภาษา PHP ซ่ึงเป็นภาษาหน่ึง
ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดย PHPสามารถทาํงานได้ในเวบ็เซิร์ฟเวอร์หลายชนิด 

เช่น Personal Server(PWS), Apache, OmniHttpd, Internet Information Service(IIS) เป็นต้น 
 
ระบบงานเดิมของหอพกั (Existing System) 

ระบบงานเดิมยังคงใช้การบันทึกลงในสมุดบันทึก ทาํให้การตรวจสอบ ข้อมูลทาํได้

ยาก ถ้าหากข้อมูลมีเยอะและเกดิความซํา้ซ้อนกนัของข้อมูล อาจจะทาํให้ข้อมูลสญูหายได้ และการ

ทาํงานในระบบเดิมน้ันจะใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนการทาํงาน ซ่ึงทาให้เกดิปัญหาความ ล่าช้าใน

การให้บริการแก่ผู้มาเช่า เช่น ในการเข้าพักจะทาํการจดบันทกึไว้ในสมุดบันทกึ และเม่ือถึงเวลา

เรียกเกบ็ค่าเช่าหรือเวลาที่ผู้เช่ามาคืนห้องเช่าทาํให้ การค้นหาข้อมูลทาํได้ล่าช้า และบางคร้ัง 

ข้อมูลอาจสญูหายได้ทาํให้เกดิข้อผดิพลาดในการคาํนวณค่าเช่าได้ 
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ภาพที ่1 แผนภมิูก้างปลาระบบบริหารจัดการหอพักระบบเดิม 
 

การออกแบบระบบงานใหม่ของหอพกั (Proposed System) 

โปรแกรมบริหารจัดการ จะเข้าจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบสาํเรจ็ เพ่ือให้การจัดการ

หอพักง่ายขึ้น กล่าวคือ จะรับข้อมูลจากผู้ใช้ โดยข้อมูลที่รับจากผู้ใช้จะเป็นข้อมูลที่ไม่ผ่านการแปล

รูปข้อมูล เช่น การกรอกเลขมิเตอร์ไฟฟ้าหรือประปา สามารถกรอกเลขมิเตอร์ที่มาจากใบแจ้งหน้ี

ของการไฟฟ้าหรือประปาที่ส่งมาทางหอพักโดยตรง ที่ยังไม่ได้คาํนวณหน่วยที่ใช้ไป เกบ็ไว้ใน

ฐานข้อมูลของระบบ  ลักษณะการทาํงานของโปรแกรมจะอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูล แล้วทาํการ

ประมวลผลข้อมูลแล้วนาํกลับไปเกบ็ไว้ในฐานข้อมูลของโปรแกรมโดยข้อมูลที่ถูกประมวลผลแล้ว

จะถูกนาํมาใช้เม่ือมีการเรียกใช้ฟังกช่ั์นการทาํงาน 
ในการออกแบบฐานข้อมูล ที่ใช้เกบ็ข้อมูลทั้งหมดของระบบบริหารจัดการหอพัก จะ

ประกอบไปด้วยตารางทั้งหมด 7 ตาราง ดังน้ี 
1. ตารางช่ือ Member เกบ็ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกผู้เช่า เช่น ช่ือ นามสกุล ที่อยู่ 

เบอร์ติดต่อ 

2. ตารางช่ือ Bill จะเกบ็ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกบัใบแจ้งหน้ี เช่น ค่านํา้ ค่าไฟ ค่าเช่าห้อง 

เป็นต้น  

3. ตารางช่ือ Repair จะเกบ็ข้อมูลการแจ้งซ่อม เช่น รายการแจ้งซ่อม ค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อม 

4. ตารางช่ือ Booking เกบ็ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกบัการจองห้องพัก เช่น วันที่จอง วันที่

เข้าพัก 

5. ตารางช่ือ Room เกบ็ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับห้องพัก เช่น เลขที่ห้องพัก ราคา 

สถานะ ช้ัน 

6. ตารางช่ือ Income Statement เกบ็ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกบัรายรับ รายจ่าย 
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7. ตารางช่ือ Contract เกบ็ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกบัสญัญา รายละเอยีดของสญัญา เลขที่

สญัญา 

 
 

ภาพที ่2  ER diagram 
 

ผลการดาํเนนิงาน 
การดาํเนินงานโครงการพัฒนาระบบเร่ือง ระบบบริหารจัดการหอพัก มีวัตถุประสงค์

เพ่ือลดข้ันตอนและอาํนวยความสะดวกในการทาํงานของผู้ดูแลหอพัก สามารถเรียกดูได้ผ่านทาง

เวบ็บราวเซอร์ การทาํงานหลักๆ แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป ส่วนของสมาชิก และ 

ส่วนของเจ้าของ 
 

 
ภาพที ่3  หน้าหลัก 
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ส่วนของผูใ้ชท้ัว่ไป 
 ในส่วนของผู้ใช้ทั่วไป หากต้องการจะเข้ามาดูรายละเอยีดต่างๆ ของหอพัก จะต้องทาํ

การสมัครสมาชิกก่อน หลังสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ใช้ทั่วไปจะสามารถตรวจสอบห้องพักที่ว่างอยู่ได้ 

รวมถึงการจองห้องพัก โดยเลือกเมนูค้นหาห้องพัก และกดเลือกห้องพักที่ต้องการจอง ระบบจะ

แสดงแบบฟอร์มจองห้องพัก ระบุรายละเอียดของผู้ใช้ รหัสบัตรประชาชน ช่ือ นามสกุล เบอร์

ติดต่อ รหัสจองห้องพัก ห้องพักที่ต้องการจอง ซ่ึงผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนน้ีได้  และผู้ใช้

จะต้องระบุวันที่เข้าพัก พร้อมจ่ายเงินมัดจาํ ตามวันที่กาํหนดไว้ในระบบ คือหลังจากที่ทาํการจอง 

ภายใน 3 วัน หากไม่ชาํระเงินมัดจาํภายใน 3 วัน ระบบจะเปล่ียนสถานะจากห้องที่ถูกจองเป็น

ห้องว่างทนัท ีโดยผู้ใช้ทั่วไป 1 คน จะสามารถจองห้องพักได้เพียง 1 ห้อง เท่าน้ัน หากต้องการ

ยกเลิกการจองจะต้องติดต่อแจ้งเจ้าของหอพัก เพ่ือทาํการยกเลิกการจอง รายละเอยีดดังภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที ่4  แบบฟอร์มจองห้องพักสาํหรับสมาชิกทั่วไป 

 
ส่วนของสมาชิก 

สาํหรับสมาชิกสามารถตรวจสอบค่าห้องในเดือนปัจจุบันของตนองได้ สามารถพิมพ์

ใบแจ้งหน้ีออกมา เพ่ือตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอยีด การชาํระเงิน กรณีอยู่ต่างจังหวัดสามารถนาํ

ใบแจ้งหน้ีไปจ่ายค่าเช่าได้ที่ธนาคารไทพาณชิย์ทุกสาขา หรือหากสะดวกชาํระที่เคาเตอร์ของหอพัก

กส็ามารถชาํระได้ที่ผู้จัดการหอพัก ตั้งแต่วันที่ใบแจ้งหน้ีออก ถงึวันที่ 7 ของทุกเดือน 
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ภาพที ่5 แจ้งค่าเช่าห้องในเดือนปัจจุบนั ของผู้เช่าระดับสมาชิก 

 
ส่วนของเจา้ของ 

ส่วนของเจ้าของ สามารถออกรายงานต่างๆได้  ประกอบด้วยรายรับรายจ่าย รายงาน

ใบแจ้งหน้ี รายงานประวัติการชาํระเงิน และรายงานประวัติการเช่าห้องพัก ซ่ึงรายงานทั้งหมดจะ

สามารถเรียกดูออกมาได้ในรปูแบบของ word และเรียกดูผ่านเวบ็บราวเซอร์ 
 

 
 

ภาพที ่6  เมนูรายงาน สาํหรับผู้ใช้ระดับเจ้าของ 
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สรุปผลโครงงาน 
จากการนําเทคโนโลยีมาใช้งานในระบบการจัดการหอพักออมสิน เ พ่ือเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการทาํงาน ผลที่ได้มีดังน้ี 

         1. ลดขั้นตอนและลดภาระในการทางานของผู้ดูแลหอพัก เช่น การคิดเงิน การออก
ใบเสรจ็ 
         2. หอพักมีระบบการจัดการที่เป็นระบบ ทาํให้ผู้ดูแลระบบบริหารจดัการหอพักได้ดี

ขึ้น 

         3. ลดพ้ืนที่ในการจัดเกบ็เอกสารและสามารถค้นหาเอกสารได้อย่างง่ายดาย 
         4. เพ่ิมความรวดเรว็ในการบริการลูกค้าได้อย่างชัดเจน 

 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

ปรับปรงุในเร่ืองของระบบ user ในการใช้งาน 

 
บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 

สารสนเทศจากสือ่อิเล็กทรอนกิส ์
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