ระบบบริหารจัดการหอพัก กรณีศึกษาหอพักออมสิน
วรรณฤดี ชูสุวรรณ*
อาจารย์ ดร.นันทิกา ปริญญาพล**

บทคัดย่อ
หอพักออมสิน จัดเก็บเอกสารและคิดคํานวณค่าใช่จ่ายต่างๆ โดยยังไม่มีการนําระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ ามาใช้ ทําให้ เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบและการค้ นหา และการทํางานใน
ระบบเดิมนั้ นจะใช้ แรงงานคนในทุกขั้นตอนการทํางาน ซึ่งทําให้ เกิดปั ญหาความล่ าช้ าในการ
ให้ บริการแก่ผ้ ูเช่า
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพัก กรณีศึกษาหอพักออมสิน จึงจัดทําขึ้นเพื่อ
พัฒนาระบบหอพักให้ เป็ นระบบ และสามารถเรียกดูได้ ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ โดยระบบแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่วนหลักๆ คือส่วนของเจ้ าของหอพัก ผู้เช่า และลูกค้ าทั่วไป การทํางานโดยนําระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ ามาจะช่วยให้ ลดขั้นตอนการทํางานต่างๆ ของระบบหอพักมากยิ่งขึ้น และช่วยลด
ความผิดพลาดของการบันทึกข้ อมูลได้ เช่ น การคํานวณค่าห้ อง เจ้ าของห้ องพักจะทําการบันทึก
ข้ อมูลเดือนปัจจุบันลงในระบบ

บทนํา
จากการสํารวจข้ อมูลระบบการจัดการหอพักในปัจจุบัน การบันทึกข้ อมูลต่างๆ ยังคง
ใช้ การบันทึกข้ อมูลลงในสมุดบันทึก ทําให้ การตรวจสอบข้ อมูลทําได้ ยาก อาจจะทําให้ ข้อมูลสูญ
หายได้ ทําให้ ส้ นิ เปลืองทรัพยากร และการทํางานในระบบเดิมนั้นจะใช้ แรงงานคนในทุกขั้นตอน
การทํางาน ซึ่งทําให้ เกิดปัญหาความล่าช้ าในการให้ บริการแก่ผ้ ูเช่า
ด้ วยเหตุน้ ีเองจึงต้ องการที่จะพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการหอพัก โดยข้ อมูลที่ได้ ทาํ
การสํารวจมาจากผู้ดูแลหอพักโดยตรง เพื่อให้ ได้ โปรแกรมให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ดูแล
หอพั ก ส่ ว นใหญ่ ม ากขึ้ นในแง่ ข องการใช้ งาน การพั ฒ นาโปรแกรมทํา ออกมาในรู ป เว็ บ
แอปพลิเคชั่น เพื่อให้ ใช้ งานบนระบบปฏิบัติการต่างๆผ่านทางเว็บบราวเซอร์ได้ ซึ่งจะช่วยทําให้
เจ้ าของกิจการหอพัก สามารถตรวจสอบและเรียกดูข้อมูลได้ ตลอดเวลาบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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ปั ญหาของโครงการ
เอกสารของผู้ เ ช่ า ถู ก จั ด เก็บ ไม่ เ ป็ นระบบ ทํา ให้ ก ารบั น ทึก ข้ อ มู ล ผิ ด พลาด เช่ น
คํานวณค่ านํา้ ค่ าไฟ ผิดพลาด และผู้เช่ าไม่ สามารถตรวจค่ านํา้ ค่าไฟ ในเดือนปั จจุ บันได้ หาก
ไม่ได้ พักในเดือนนั้นๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการหอพัก ให้ เป็ นระบบและเรียกดูได้ ผ่านทางเว็บบราวเซอร์
และลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกในการทํางานของผู้ดูแลหอพัก เช่น การคิดเงิน การออก
ใบเสร็จ

ขอบเขตของโครงการ
ผู้ เ ช่ า หอพั ก สามารถตรวจสอบค่ า ห้ อง และแจ้ ง ซ่ อ มวั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ผ่ า นทางเว็บ
บราวเซอร์ ในส่วนของลูกค้ าทั่วไปที่สนใจที่จะเช่ าห้ องพัก สามารถค้ นหาห้ องว่ าง จองห้ องพั ก
ออนไลน์ได้ และส่วนของเจ้ าของหอพักสามารถออกรายงานรายรับรายจ่าย ประวัติการชําระเงิน
เพื่อตรวจสอบข้ อมูลได้

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
ช่ วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้ อมูล และลดขั้นตอนในการทํางานของเจ้ าหอ
หอพักมากขึ้น เพิ่มการอํานวยความสะดวกรวดเร็ว ให้ กบั ลูกค้ าทั้งในส่วนของลูกค้ าที่เป็ นสมาชิก
และลูกค้ าทั่วไป

ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับอพาร์ทเม้นท์ หอพัก
หอพัก หมายถึง สถานที่ให้ เช่าพักเชิงพาณิชย์ท่มี ีนักเรียนนักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี
และศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี เข้ าพักตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนการพัก
จากผู้พัก และไม่ใช่ หอพักที่ดาํ เนินการโดยสถานศึกษา ดังนั้น สถานที่ให้ เช่าพักทุกแห่ ง ไม่ว่าจะ
เรียกว่า หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเม้ นท์หรืออื่นๆ หากรับนักเรียนนักศึกษาเข้ าพักเกิน 5 คนและเข้ า
ลักษณะตามที่กล่าวข้ างต้ น ถือว่า เข้ าข่ายหอพักตามกฎหมายทั้งสิ้น
แฟลต อพาร์ทเม้ นท์ หมายถึง อาคารพักอาศัยเพื่อเช่า ที่มีลักษณะเป็ นตึกสูงไม่เกิน 5
ชั้ น ซึ่ ง แบ่ ง เป็ นห้ อ งอยู่ อ าศั ย จํา นวนหลายห้ อ งแล้ ว แต่ ข นาด อาศั ย อยู่ กัน หลายครอบครั ว มี
ทางเข้ าออก ทางขึ้นลงทางเดินและส่วนอื่นๆ ร่วมกัน ส่วนมากเป็ นอาคารชุดระดับล่าง
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คอนโดมิเนียม หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแบ่ งถือกรรมสิทธิ์ออกเป็ น ส่วนๆ
โดยแต่ละส่วนประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ใน ทรัพย์สินส่วนกลาง
ลักษณะส่วนใหญ่ตัวอาคารจะเป็ นตึกใช้ วัสดุทนไฟ หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่าบ้ านลอยฟ้ านั้นเอง

คําศัพท์ทีเ่ กีย่ วข้อง
การเช่า คือ การที่ผ้ ูให้ เช่าตกลงให้ ผ้ ูเช่าได้ ใช้ หรือได้ รับประโยชน์ จากทรัพย์สนิ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ชั่วระยะเวลาอันมีจาํ กัด
สัญญาเช่า คือ ข้ อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ ายหรือหลายฝ่ ายว่าจะกระทําการ หรืองด
เว้ นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใบแจ้ งหนี้ เป็ นเอกสารที่แจ้ งให้ ผ้ ูเช่ าทราบถึง จํานวนเงินที่ต้องชําระ และวันที่ ที่ถึง
กํา หนดชํา ระ โดยจะมี ผ ลต่ อ การคํา นวณเงิ น สดเข้ า และออกของกิจ การ (แจ้ ง เตื อ นผู้ เ ช่ า ให้
จ่ายเงิน)
ค่าเช่า คือ เงินตอบแทนที่ผ้ ูเช่าจ่ายให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า เพื่อเป็ นการตอบแทนที่ได้ ใช้ หรือ
ได้ รับประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที่เช่าชั่วระยะเวลาอันมีจาํ กัด เป็ นรายเดือน

ภาษา PHP
ในช่ วงแรกภาษาที่นิยมใช้ งานบนระบบเครือข่ าย คือ ภาษา HTML (Hypertext
Markup Language) แต่ภาษา HTML มีลักษณะเป็ น Static คือ ภาษาที่มีลักษณะของข้ อมูลคงที่
ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้ องการในปัจจุบันที่นิยมใช้ ระบบเครือข่าย Internet เป็ นศูนย์กลางในการ
ติดต่อระหว่างกัน ทําให้ ต้องการใช้ เว็บไซต์ท่มี ีลักษณะเป็ นแบบ Dynamic คือ เว็บไซต์ท่ขี ้ อมูล
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผ้ ูเขียนเว็บไซต์เป็ นผู้กาํ หนด และการ
ควบคุมการทํางานเหล่านี้จะกระทําโดยโปรแกรมภาษาสคริปต์ เช่น ภาษา PHP ซึ่งเป็ นภาษาหนึ่ง
ที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในปัจจุบัน โดย PHPสามารถทํางานได้ ในเว็บเซิร์ฟเวอร์หลายชนิด
เช่น Personal Server(PWS), Apache, OmniHttpd, Internet Information Service(IIS) เป็ นต้ น

ระบบงานเดิมของหอพัก (Existing System)
ระบบงานเดิมยังคงใช้ การบันทึกลงในสมุดบันทึก ทําให้ การตรวจสอบ ข้ อมูลทําได้
ยาก ถ้ าหากข้ อมูลมีเยอะและเกิดความซํา้ ซ้ อนกันของข้ อมูล อาจจะทําให้ ข้อมูลสูญหายได้ และการ
ทํางานในระบบเดิมนั้นจะใช้ แรงงานคนในทุกขั้นตอนการทํางาน ซึ่งทาให้ เกิดปัญหาความ ล่าช้ าใน
การให้ บริการแก่ผ้ ูมาเช่ า เช่ น ในการเข้ าพักจะทําการจดบันทึกไว้ ในสมุดบันทึก และเมื่อถึงเวลา
เรี ยกเก็บค่ าเช่ าหรื อเวลาที่ผ้ ู เช่ ามาคืนห้ องเช่ า ทําให้ การค้ นหาข้ อมูลทําได้ ล่าช้ า และบางครั้ ง
ข้ อมูลอาจสูญหายได้ ทาํ ให้ เกิดข้ อผิดพลาดในการคํานวณค่าเช่าได้
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ภาพที่ 1 แผนภูมิก้างปลาระบบบริหารจัดการหอพักระบบเดิม

การออกแบบระบบงานใหม่ของหอพัก (Proposed System)
โปรแกรมบริหารจัดการ จะเข้ าจัดการข้ อมูลให้ อยู่ในรูปแบบสําเร็จ เพื่อให้ การจัดการ
หอพักง่ายขึ้น กล่าวคือ จะรับข้ อมูลจากผู้ใช้ โดยข้ อมูลที่รับจากผู้ใช้ จะเป็ นข้ อมูลที่ไม่ผ่านการแปล
รูปข้ อมูล เช่น การกรอกเลขมิเตอร์ไฟฟ้ าหรือประปา สามารถกรอกเลขมิเตอร์ท่มี าจากใบแจ้ งหนี้
ของการไฟฟ้ าหรือประปาที่ส่งมาทางหอพักโดยตรง ที่ยังไม่ ได้ คาํ นวณหน่ วยที่ใช้ ไป เก็บไว้ ใน
ฐานข้ อมูลของระบบ ลักษณะการทํางานของโปรแกรมจะอาศัยข้ อมูลจากฐานข้ อมูล แล้ วทําการ
ประมวลผลข้ อมูลแล้ วนํากลับไปเก็บไว้ ในฐานข้ อมูลของโปรแกรมโดยข้ อมูลที่ถูกประมวลผลแล้ ว
จะถูกนํามาใช้ เมื่อมีการเรียกใช้ ฟังก์ช่ันการทํางาน
ในการออกแบบฐานข้ อมูล ที่ใช้ เก็บข้ อมูลทั้งหมดของระบบบริหารจัดการหอพัก จะ
ประกอบไปด้ วยตารางทั้งหมด 7 ตาราง ดังนี้
1. ตารางชื่อ Member เก็บข้ อมูลส่วนตัวของสมาชิกผู้เช่ า เช่ น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ
2. ตารางชื่อ Bill จะเก็บข้ อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับใบแจ้ งหนี้ เช่น ค่านํา้ ค่าไฟ ค่าเช่าห้ อง
เป็ นต้ น
3. ตารางชื่อ Repair จะเก็บข้ อมูลการแจ้ งซ่อม เช่น รายการแจ้ งซ่อม ค่าใช้ จ่ายในการ
ซ่อม
4. ตารางชื่อ Booking เก็บข้ อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการจองห้ องพัก เช่น วันที่จอง วันที่
เข้ าพัก
5. ตารางชื่อ Room เก็บข้ อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับห้ องพัก เช่ น เลขที่ห้องพัก ราคา
สถานะ ชั้น
6. ตารางชื่อ Income Statement เก็บข้ อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย
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7. ตารางชื่อ Contract เก็บข้ อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสัญญา รายละเอียดของสัญญา เลขที่
สัญญา

ภาพที่ 2 ER diagram

ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบเรื่อง ระบบบริหารจัดการหอพัก มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกในการทํางานของผู้ดูแลหอพัก สามารถเรียกดูได้ ผ่านทาง
เว็บบราวเซอร์ การทํางานหลักๆ แบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนของผู้ใช้ ท่วั ไป ส่วนของสมาชิก และ
ส่วนของเจ้ าของ

ภาพที่ 3 หน้ าหลัก
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ส่วนของผูใ้ ช้ทวั ่ ไป
ในส่วนของผู้ใช้ ท่วั ไป หากต้ องการจะเข้ ามาดูรายละเอียดต่างๆ ของหอพัก จะต้ องทํา
การสมัครสมาชิกก่อน หลังสมัครสมาชิกแล้ ว ผู้ใช้ ท่วั ไปจะสามารถตรวจสอบห้ องพักที่ว่างอยู่ได้
รวมถึงการจองห้ องพัก โดยเลือกเมนูค้นหาห้ องพัก และกดเลือกห้ องพักที่ต้องการจอง ระบบจะ
แสดงแบบฟอร์มจองห้ องพัก ระบุรายละเอียดของผู้ใช้ รหัสบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล เบอร์
ติดต่อ รหัสจองห้ องพัก ห้ องพักที่ต้องการจอง ซึ่งผู้ใช้ จะไม่สามารถแก้ ไขข้ อมูลส่วนนี้ได้ และผู้ใช้
จะต้ องระบุวันที่เข้ าพัก พร้ อมจ่ายเงินมัดจํา ตามวันที่กาํ หนดไว้ ในระบบ คือหลังจากที่ทาํ การจอง
ภายใน 3 วัน หากไม่ชาํ ระเงินมัดจําภายใน 3 วัน ระบบจะเปลี่ยนสถานะจากห้ องที่ถูกจองเป็ น
ห้ องว่างทันที โดยผู้ใช้ ท่วั ไป 1 คน จะสามารถจองห้ องพักได้ เพียง 1 ห้ อง เท่านั้น หากต้ องการ
ยกเลิกการจองจะต้ องติดต่อแจ้ งเจ้ าของหอพัก เพื่อทําการยกเลิกการจอง รายละเอียดดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แบบฟอร์มจองห้ องพักสําหรับสมาชิกทั่วไป
ส่วนของสมาชิก
สําหรับสมาชิกสามารถตรวจสอบค่าห้ องในเดือนปั จจุบันของตนองได้ สามารถพิมพ์
ใบแจ้ งหนี้ออกมา เพื่อตรวจสอบข้ อมูลอย่างละเอียด การชําระเงิน กรณีอยู่ต่างจังหวัดสามารถนํา
ใบแจ้ งหนี้ไปจ่ายค่าเช่าได้ ท่ธี นาคารไทพาณิชย์ทุกสาขา หรือหากสะดวกชําระที่เคาเตอร์ของหอพัก
ก็สามารถชําระได้ ท่ผี ้ ูจัดการหอพัก ตั้งแต่วันที่ใบแจ้ งหนี้ออก ถึงวันที่ 7 ของทุกเดือน
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ภาพที่ 5 แจ้ งค่าเช่าห้ องในเดือนปัจจุบนั ของผู้เช่าระดับสมาชิก
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้ าของ สามารถออกรายงานต่างๆได้ ประกอบด้ วยรายรับรายจ่าย รายงาน
ใบแจ้ งหนี้ รายงานประวัติการชําระเงิน และรายงานประวัติการเช่าห้ องพัก ซึ่งรายงานทั้งหมดจะ
สามารถเรียกดูออกมาได้ ในรูปแบบของ word และเรียกดูผ่านเว็บบราวเซอร์

ภาพที่ 6 เมนูรายงาน สําหรับผู้ใช้ ระดับเจ้ าของ
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สรุปผลโครงงาน
จากการนํ า เทคโนโลยี ม าใช้ งานในระบบการจั ด การหอพั ก ออมสิ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ผลที่ได้ มีดังนี้
1. ลดขั้นตอนและลดภาระในการทางานของผู้ดูแลหอพัก เช่น การคิดเงิน การออก
ใบเสร็จ
2. หอพักมีระบบการจัดการที่เป็ นระบบ ทําให้ ผ้ ูดูแลระบบบริหารจัดการหอพักได้ ดี
ขึ้น
3. ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและสามารถค้ นหาเอกสารได้ อย่างง่ายดาย
4. เพิ่มความรวดเร็วในการบริการลูกค้ าได้ อย่างชัดเจน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ปรับปรุงในเรื่องของระบบ user ในการใช้ งาน
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