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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
หอพักจันทรเขต มี จาํ นวนห้อ งพักไว้ให้บริ การทั้งหมด 30 ห้อง ปั จจุบนั การดําเนิ นงาน
ภายในหอพักจะเป็ นการทําด้วยมื อ (Manual) ยังไม่ มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วย
เพือ่ ให้การดําเนิ นงานง่าย สะดวกและมีประสิ ทธิภาพ โดยในการทําสัญญาเช่ายังคงอยูใ่ นรู ปแบบ
ของกระดาษและเก็บเข้าแฟ้ม การคํานวณค่าเช่าและค่าบริ การต่างๆ จะใช้เครื่ องคิดเลข ซึ่ งทําให้
บางครั้งมีการคํานวณผิด โดยเฉพาะการคํานวณค่านํ้าและค่าไฟฟ้า จากการดําเนินงานในปั จจุบนั ทํา
ให้การดําเนิ นงานขั้นตอนต่างๆ ต้องใช้เวลา การค้นหาข้อมูลทําได้ยาก ข้อมูลเกิดการสู ญหาย ไม่
สามารถเช็คประวัติผเู ้ ช่าได้ การจัดทํารายงานต้องใช้เวลาและอาจจะไม่ถูกต้อง
ในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนํามาช่วยในการดําเนิ นงานให้มีความสะดวก
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ห ลากหลาย ผูจ้ ัด ทํา จึ ง ได้นํา เอาเทคโนโลยีท างด้า นฐานข้อ มู ล และเว็บ
แอปพลิ เคชัน่ มาช่ วยในการบริ หารจัดการการดําเนิ นงานของหอพักจันทรเขต โดยจัดเก็บข้อ มู ล
ต่างๆ ลงระบบฐานข้อมูล (Database System) เพือ่ ให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นระบบ สามารถจัดการ
ข้อมูลได้ง่าย และพัฒนาโปรแกรมเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application) ที่ทาํ งานผ่านโปรแกรม
เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เพือ่ รองรับการทํางานในอนาคตที่สามารถทํางานจากที่ใดก็ได้ผ่าน
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ดังนั้น ระบบบริ หารจัดการหอพักจันทรเขต ที่พฒั นาขึ้ นนี้ จะช่ วยให้การดําเนิ นงานของ
หอพักมีความสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น โดยกลุ่มผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ ผูด้ ูแล
ระบบ ซึ่งเป็ นเจ้าของหอพัก และผูเ้ ช่า สามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าเช่าของตนได้ และ
ระบบยังรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนคตอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพือ่ พัฒนาระบบบริ หารจัดการหอพักจันทรเขต
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1.3 ขอบเขตของการโครงงาน
1.3.1 พัฒนาการเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application)
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ผูด้ ูแลระบบ ก็คือ เจ้าของหอพักจันทรเขต และผูเ้ ช่า
1.3.3 ผูด้ ูแลระบบ (Administrator) มีฟังก์ชนั่ การทํางาน ดังนี้
1.3.3.1 สามารถเพือ่ ลบ แก้ไข ข้อมูลของผูเ้ ช่าและห้องเช่าได้
1.3.3.2 สามารถดูสถานะห้องได้
1.3.3.3 สามารถดูขอ้ มูลผูเ้ ช่าได้
1.3.3.4 สามารถดูขอ้ มูลต่างๆของห้องเช่าได้เช่นดูราคาห้อง สถานะห้อง
1.3.3.5 สามารถออกสัญญาห้องเช่าได้
1.3.3.6 สามารถคํานวณค่านํ้าค่าไฟฟ้าค่าเช่าห้องและค่าบริ การอื่นๆได้
1.3.3.7 สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้
1.3.3.8 สามารถแจ้งข้อมูลห้องเช่าที่คา้ งชําระได้
1.3.3.9 สามารถดูหอ้ งเช่าที่กาํ ลังจะหมดสัญญาต่อปี ได้
1.3.3.10 สามารถทําการต่อสัญญาเช่าได้
1.3.4 ผูเ้ ช่า
1.3.4.1 สามารถเข้าสู่ระบบด้วย username และ password ที่กาํ หนดให้ได้
1.3.4.2 สามารถดูขอ้ มูลการเช่าห้องของตัวเองได้
1.3.4.3 สามารถตรวจสอบเงินที่คา้ งชําระต่อเดือนได้
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ช่วยให้การดําเนิ นงานมีความรวดเร็ วขึ้น
1.4.2 สามารถตรวจสอบข้อมูลผูเ้ ช่า ยอดค้างชําระได้ง่าย
1.4.3 ลดการสู ญหายของข้อมูลและลดข้อผิดพลาดในการคิดค่าเช่า
1.4.4 เป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ ผเู ้ ช่ าในการตรวจสอบยอดค้างชําระของตน ผ่าน
ระบบได้
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1.5 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1.5.1 รวบรวมความต้ องการและการศึกษาข้ อมูลของโครงงาน (Datailed Study and
Requirement Gathering)
รวบรวมข้อมูลจากหอพักจันทรเขต โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของหอพักว่า
มีปัญหาอะไร เกิดจากอะไรบ้าง และมีความล่ าช้าหรื อความยุ่งยากในส่ วนฐานใด จากที่
ผูป้ ระกอบการหอพักบอกมา จึงมี แนวคิดที่จะระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่อเก็บข้อมู ล
การคํานวณ การบริ การอื่นๆ เพือ่ ให้การทํางานทําได้รวดเร็วและสะดวกมากยิง่ ขึ้น
1.5.2 วิเคราะห์ ระบบงาน (System Analyals)
หลังจากการเก็บรวบรวมความต้องการของระบบมาได้แล้ว จึงได้นาํ ข้อมูลมาทํา
การวิเคราะห์และวางแผนการทํางานรวมถึงกําหนดความต้องการ ฟั งก์ชนั่ การทํางานของ
ระบบโดยนําเสนอด้ว ยแผนภาพดัง ต่ อ ไปนี้ Data Flow Diagram เพื่อ นํา เสนอการ
ประมวลผล (Process) ของระบบ Work Flow Digaram เพือ่ นําเสนอขั้นตอนการทํางานของ
ผูใ้ ช้และ Entity Relationship Diagaram เพื่อ นําเสนอโดยสร้างและความสัมพันธ์ของ
ฐานข้อมูล
1.5.3 ออกแบบระบบงาน (System Design)
ขั้นตอนนี้ เป็ นการออกแบบระบบงานเพื่อพัฒนาระบบเพื่อนํามาใช้งานจริ ง เพื่อ
เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป
1.5.3.1 ออกแบบสถาปั ต ยกรรมโดยเลื อ กใช้ส ถาปั ต ยกรรมไคลเอนท์เ ซิ ร์ ฟ เวอร์
(Client/Server Architecture)
1.5.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล โดยจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational
Database)
1.5.3.3 ออกแบบโปรแกรม โดยพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application) ที่
สามารถใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser)
1.5.3.4 ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้โดยยึดหลัก GUI (Graphic User Interface) เพื่อให้
มีการใช้งานง่ายโดยใช้กราฟิ กในการสื่อสารแทนข้อความ
1.5.3.5 ออกแบบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ นการพัฒ นาโดนกํา หนดอุ ป กรณ์ ฮ าร์ แ วร์
(Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) สําหรับใช้ในการพัฒนาทางระบบและ
รองรับการทําระบบไปใช้
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1.5.4 การพัฒนาระบบ (System Development)
ในการพัฒนาทางระบบได้พฒั นาตามที่ไ ด้วิเคราะห์และออกแบบไว้ โดยเขียน
ชุดคําสั่ง (Coding) ด้วยภาษา HTML5, CSS, JavaScript สําหรับฝั่งโคลเอนท์ (Client Side)
ภาษา PHP สํา หรั บฝั่ งใดเซิ ร์ ฟเวอร์ (Server Side) และสร้า งจัดการฐานข้อ มู ล ด้ว ย
โปรแกรม MySQL
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
ในการทดสอบระบบผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การทดสอบพร้อมกับในส่ วนของการพัฒนการ
ระบบ เพือ่ หาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องเพือ่ ให้ระบบมีขอ้ ผิดพลาดที่นอ้ ยที่สุด
1.5.6 จัดทําเอกสารประกอบภาคนิพนธ์ (Documentation)
การจัดทําเอกสารประกอบภาคนิ พนธ์เพื่อนําเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยสยาม และ
ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและใช้เป็ นเอกสารรับรองต่อไปในอนาคต
ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน ม.ค.61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61
1. รวบรวมความต้องการ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทําเอกสาร
1.6

อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
1.6.1 ฮาร์ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์รุ่น Lenovo
1.6.2 ซอฟต์แวร์
1.6.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows7
1.6.2.2 โปรแกรม Sublimetext 3.0
1.6.2.3 Xampp 5.6.1
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1.7

อุปกรณ์และเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.6.3 ฮาร์ดแวร์
1.6.3.1 คอมพิวเตอร์ CPU i9 RAM 8GB Harddisk 1Tb
1.6.3.2 เครื่ องพิมพ์ (Printer)
1.6.4 ซอฟต์แวร์
1.6.4.1 ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Window 7 ขึ้นไป
1.6.4.2 โปรแกรม XAMPP
1.6.4.3 โปรแกรม Web Browser เช่น Google Bhrowe เป็ นต้น

