บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล ( Database Design )
ตารางที่ 4.1 ตารางข้อมูล admin_account
Relation : admin_account
Attribute Description
admin
password
status

Attribute
Domain

แอดมิน
พาสเวิอร์
สถานะ

Type
Varchar(5)
Varchar(4)

PK

FK Reference

YES

enum('admin',
'user')

ตารางที่ 4.2 ตารางข้อมูล contract
Relation : contract
Attribute

Description

contract_id
user_id
contract_insurance
contract_prepaid
contract_date
contract_deposit
room_number
contract_period
movein_date
moveout_date

เลขที่สญ
ั ญา
รหัสผูเ้ ช่า
ค่าประกัน
ค่ามัดจํา
วันที่ทาํ สัญญา
ค่าเช่าอยู่
เลขห้อง
ระยะเวลาสัญญา
วันเข้าอยู่
วันย้ายออก

Attribute
Domain

Type

PK FK Reference

Varchar(13) YES
Varchar(13)
YES User
Int(4)
Int(4)
Date
Int(4)
Varchar(13)
YES Room1
Int(11)
date
date
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ตารางที่ 4.3 ตารางข้อมูล recordwatherelectricity_power
Relation : recordwatherelectricity_power
Attribute
Description
Attribute
Domain
Record_id
เลขลําดับที่
Contract_id
เลขที่สญ
ั ญา
Num_electricity
เลขมิเตอร์ไฟฟ้า
Num_water
เลขมิเตอร์น้ าํ
Wather_unitprice
นํ้าที่ใช้ต่อหน่วย
Electricity_ unitprice ไฟที่ใช้ต่อหน่วย
Unit_wather
เลขมิเตอร์น้ าํ ใหม่
Unit_ electricity
เลขมิเตอร์ไฟฟ้า
ใหม่
Totalwather_price
ราคานํ้าทั้งหมด
Totalelectricity_price ราคาไฟฟ้าทั้งหมด
Date_record
วันที่บนั ทึกข้อมูล
Month_record
ค่านํ้าค่าไฟต่อเดือน
Record_year

ปี ที่

Type

PK

FK

Referen
ce

Varchar(5) YES
Int(4)
YES Contract
Int(4)
Int(3)
Float
float
Int(4)
Int(4)
Int(4)
Int(4)
Date
Varchar(1
5)
Varchar(4)

ตารางที่ 4.4 ตารางข้อมูล close_contract
Relation : room1
Attribute
Description
close_id
contract_id
close_damages
close_price
close_date

รหัสสัญญา
เลขที่สญ
ั ญา
รายการค่าเสียหาย
ค่าเสียหาย
วันปิ ดสัญญา

Attribute
Domain

Type

PK

FK

Reference

Int(5)
YES YES contract
varchar(12)
varchar(200)
int(7)
date
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ตารางที่ 4.5 ตารางข้อมูล room1
Relation : room1
Attribute
Room_number
Room_status

Description

Attribute
Domain

เลขที่หอ้ ง
สถานะห้อง

Type
Varcher(4)
Enum(‘ว่าง’,’

PK FK

Reference

YES

ไม่วา่ ง’)

Room_price
ราคาห้อง
Room_cardimage รู ปห้องเช่า

Int(4)
Varcher(100)
ตารางที่ 4.6 ตารางข้อมูล user

Relation : user
Attribute
User_id
User_name
User_lastname
User_birthdate
User_address
User_tel
User_idcard
User_cardimage
Status_user

Description

Attribute
Domain

Type

รหัสผูเ้ ช่า
ชื่อผูเ้ ช่า
นามสกุลผูเ้ ช่า
วันที่เกิดผูเ้ ช่า
ที่อยูผ่ เู ้ ช่า
เบอร์โทรศัพท์ผเู ้ ช่า
เลขบัตรประชาชน
รู ปบัตรประชาชน

Varchar(5)
Varchar(50)
Varchar(50)
Date
Varchar(100)
Varchar(20)
Varchar(13)
Varchar(30)

สถานะผูเ้ ช่า

Enum(‘เช่าอยู’่ ,’
ย้ายออก’)

PK
YES

FK Reference
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4.2 แผนผังโครงสร้ างเว็บไซต์ (Site Map)

รู ปที่ 4.1 โครงสร้างเว็บไซต์ของระบบบริ หารจัดการหอพักจันทรเขต
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4.3 อธิบายโครงสร้ างเว็บไซต์
ตารางที่ 4.7 อธิบายโครงสร้างเว็บไซต์
ลําดับที่
1
2
3
4
5

หัวข้อ
เข้าสู่ระบบ
จัดการข้อมูลห้องเช่า
เพิม่ ห้องเช่า
ข้อมูลห้องเช่า
จัดการข้อมูลผูเ้ ช่า

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เพิม่ ผูเ้ ช่า
รายชื่อผูเ้ ช่าปั จจุบนั
รายชื่อที่ยา้ ยออก
รายการเรี ยกเก็บรายเดือน
บันทึกรายการค่านํ้า-ค่าไฟ
ออกใบแจ้งชําระ
ออกใบเสร็จรับเงิน
ออกใบสัญญาย้ายออก
เพิม่ ใบสัญญา
ออกใบสัญญา
ออกใบรายการค่าเสียหาย

17
18
19

ข้อมูลส่วนตัว
ดูการชําระค่าเช่าต่อเดือน
ใบสัญญาเช่า

อธิบาย
แสดงหน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ
แสดงหน้าข้อมูลห้องเช่าและเพิม่ ข้อมูลห้องเช่า
แสดงหน้าข้อมูลเพิม่ ห้องเช่า
แสดงหน้าข้อมูลห้องเช่า ณ ปั จจุบนั
แสดงหน้าข้อมูลผูเ้ ช่า เพิม่ ผูเ้ ช่าปั จจุบนั และผูเ้ ช่าที่ยา้ ย
ออก
แสดงหน้าเพิม่ ข้อมูลผูเ้ ช่า
แสดงหน้ารายชื่อผูเ้ ช่าที่ทาํ สัญญาเท่านั้น
แสดงหน้ารายชื่อผูเ้ ช่าที่ยา้ ยออก
แสดงหน้ารายการค่านํ้า-ค่าไฟและค่าเช่า
แสดงหน้ารายการค่านํ้า-ค่าไฟ
แสดงหน้าออกใบแจ้งชําระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
แสดงหน้าออกใบเสร็จรับเงิน
แสดงหน้าออกใบสัญญาและเพิม่ สัญญา
แสดงหน้าเพิม่ ใบสัญญาเช่าห้อง
แสดงหน้าออกใบสัญญาของผูเ้ ช่า
แสดงหน้าออกใบรายการค่าเสียหายต่างๆภายในห้อง
เช่า
แสดงหน้าข้อมูลส่วนตัวของผูเ้ ช่า
แสดงหน้าข้อูลการชําระเงินของผูเ้ ช่า
แสดงหน้าใบสัญญาเช่าห้องของผูเ้ ช่า
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4.4 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (User Interface Design)

รู ปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผูใ้ ช้
ในรู ปที่ 4.1 จะแสดงหน้าจอสําหรับเข้าสู่ระบบของผูใ้ ช้งาน โดยผูใ้ ช้งานจะต้องมี username และ
password ที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ์เข้าใช้งานเท่านั้น

รู ปที่ 4.2 หน้าจอการเพิม่ ห้องเช่า
ในรู ปที่ 4.2 จะแสดงหน้าจอสําหรับเพิม่ ห้องเช่า เพิม่ หมายเลขห้องเช่า เปลี่ยนแปลงสถานะห้องเช่า
ว่าง,ไม่วา่ ง เพิม่ ราคาห้องเช่าและเพิม่ รู ปภาพห้องเช่า แล้วกดปุ่ มบันทึกเพือ่ บันทึกข้อมูลที่เพิม่ ไป
เพือ่ ให้ผมู ้ าเช่าได้ดูขอ้ มูลห้องเช่า
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รู ปที่ 4.3 หน้าจอข้อมูลห้องเช่า
ในรู ปที่ 4.3 จะแสดงหน้าจอสําหรับข้อมูลห้องเช่า เช่น เลขห้อง สถานะห้องเช่า ราคาห้องเช่า
รู ปภาพห้องเช่า เพือ่ ให้ผมู ้ าเช่าใหม่ได้เห็นข้อมูลห้องเช่า

รู ปที่ 4.4 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลห้องเช่า
ในรู ปที่ 4.4 จะแสดงหน้าจอสําหรับการแก้ไขข้อมูลห้องเช่า หมายเลข ราคาห้อง สถานะห้องเช่า
รู ปภาพ หน้าจอนี้ทาํ มาเพือ่ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต แล้วกดปุ่ มบันทึกเมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว
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รู ปที่ 4.5 หน้าจอการเพิม่ ข้อมูลผูเ้ ช่ารายใหม่
ในรู ปที่ 4.5 จะแสดงหน้าจอสําหรับเพิม่ ผูเ้ ช่ารายใหม่ เพิม่ ชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยูผ่ เู ้ ช่า เบอร์
โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน และรู ปบัตรประชาชน กดปุ่ มบันทึกเพือ่ เซฟลงไปในฐานข้อมูล

รู ปที่ 4.6 หน้าจอรายชื่อผูเ้ ช่าปั จจุบนั
ในรู ปที่ 4.6 จะแสดงหน้าจอสําหรับผูเ้ ช่าที่ทาํ สัญญาแล้วเท่านั้น ถ้ายังไม่เกิดการทําสัญญาใน
หน้าจอนี้จะไม่แสดงข้อมูลผูเ้ ช่านั้น
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รู ปที่ 4.7 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลผูเ้ ช่า
ในรู ปที่ 4.7 จะแสดงหน้าจอสําหรับแก้ไขข้อมูลผูเ้ ช่า เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด เบอร์โทรศัพท์
สถานการเช่าอยูห่ รื อย้ายออก รู ปบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ มบันทึกเพือ่ เก็บข้อมูลผูเ้ ช่า

รู ปที่ 4.8 หน้าจอรายชื่อผูเ้ ช่าที่ยา้ ยออก
ในรู ปที่ 4.8 จะแสดงหน้าจอสําหรับรายชื่อผูเ้ ช่าที่ยา้ ยออกไปแล้ว แต่ถา้ ผูเ้ ช่าที่ยา้ ยออกไปแล้วกับมา
เช่าใหม่หน้าจอนี้สามารถกดปุ่ มแก้ไขเพือ่ เปลี่ยนแปลงข้อมูลผูเ้ ช่าสถานะผูเ้ ช่าเพือ่ นําข้อมูลมาใช้
ใหม่ได้
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รู ปที่ 4.9 หน้าจอคิดคํานวณค่านํ้า-ค่าไฟฟ้า
ในรู ปที่ 4.9 จะแสดงหน้าจอสําหรับคํานวณค่านํ้า-ค่าไฟฟ้า เพือ่ อ่านข้อมูลเลขมิเตอร์เก่า เมื่อมีเลข
มิเตอร์ ใหม่มาระบบจะทําการคํานวณค่านํ้า-ค่าไฟที่ใช้ไป เมื่อคํานวณเสร็จระบบจะส่งข้อมูลไป
ยังใบแจ้งชําระ

รู ปที่ 4.10 หน้าจอแสดงการบันทึกค่านํ้า/ค่าไฟ
ในรู ปที่ 4.10 จะแสดงหน้าจอการบันทึกค่านํ้าค่าไฟและค่าเช่าเพือ่ ออกใบแจ้งค่าเช่า
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รู ปที่ 4.11 หน้าจอออกใบแจ้งค่าเช่า
ในรู ปที่ 4.10 จะแสดงหน้าจอสําหรับหน้าจอออกใบแจ้งค่าเช่า จะแสดงค่าเช่า ค่านํ้า-ไฟฟ้า
เพือ่ ให้ผเู ้ ช่าชําระเงิน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

รู ปที่ 4.12 หน้าจอใบเสร็จชําระเงิน
ในรู ปที่ 4.11 เป็ นหน้าจอใบเสร็จเมื่อผูเ้ ช่าชําระเงินแล้ว ถึงจะออกใบเสร็จให้ผเู ้ ช่าได้
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รู ปที่ 4.13 หน้าจอการทําสัญญาใหม่
ในรู ปที่ 4.12 จะแสดงหน้าจอการทําสัญญามีชื่อผูเ้ ช่า หมายเลขห้อง ระยะเวลาเช่าอยู่ วันที่ทาํ สัญญา
วันที่เข้าอยู่ วันที่ยา้ ยออก แล้วกดปุ่ มบันทึกเพือ่ ข้อมูลจะไปอยูใ่ นใบสัญญา

รู ปที่ 4.14 หน้าจอรายชื่อผูท้ ี่ทาํ สัญญา
ในรู ปที่ 4.13 จะแสดงหน้าจอผูเ้ ช่าที่ทาํ สัญญาแล้ว จะแสดงเลขที่สญ
ั ญา ชื่อผูเ้ ช่า ค่ามัดจํา วันที่ทาํ
สัญญา วันที่หมดสัญญา จะพิมพ์ใบสัญญากดปุ่ ม ดาวน์โหลด PDF จะสามารถพิมพ์ได้เลย

