บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบโครงสร้างของข้อมูล (Data Structure Design)
การออกแบบโครงสร้างของข้อมูลใช้หลักการของ NoSQL ที่มีการเก็บข้อมูลไว้บนระบบ
คลาวด์ ดังนั้นระบบจึงไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลไว้บนอุปกรณ์ ลักษณะการออกแบบ
โครงสร้างข้อมูลเป็ นการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้อยูใ่ นรู ปของ Element โดยส่ วนของข้อมูลจะมีการ
จัดการและเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ โดยใช้ Firebase ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ตารางข้อมูล Register
Relation : Admin
Attribute

Description

Attribute
Domain

Type

Unique key
HomeID
DeedID
AreaID
Permission
MaintenanceFee
Name
Tel
Arrived Date
Status

รหัสข้อมูล
เลขที่บา้ น
เลขที่โฉนด
เนื้อที่
สิ ทธ์เข้าใช้งาน
ค่าส่ วนกลาง
ชื่อ
เบอร์ ติดต่อ
วันที่เข้าอยู่
สถานะบ้าน

string(50)
string(3)
string(4)
string(3)
string(2)
string(10)
string(50)
string(10)
date
enum(‘บ้านว่าง’),
(‘ประกาศขาย’) (‘อยูอ่ าศัย’)

Note

รายละเอียด

string(200)
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ตารางที่ 4.2 ตารางข้อมูล CentralValue
Relation : Admin
Attribute
HomeID
Year
MonthID
MonthName
MonthName
StatusFee

Description
เลขที่บา้ น
ปี
รหัสเดือน
ชื่อเดือน
ชื่อเดือน
สถานะ

Attribute
Domain

Type
string(50)
string(2)
boolean(50)
string(10)
boolean
enum(‘ชาระแล้ว’),(‘ค้าง
ชาระ’)
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ตารางที่ 4.3 ตารางข้อมูล ComplainVillager
Relation : Admin , Villager
Attribute
Description

Attribute
Domain

Type

HomeID
Unique key
ComType

เลขที่บา้ น
รหัสข้อมูล
ประเภทคาร้อง

string(10)
string(50)
enum(‘สาธารณูปโภค’),(‘ค่า
ส่ วนกลาง’) ,(‘งานซ่อมบารุ ง’) ,
(‘สโมสร’) ,(‘งานแจ้งช่าง’)

ComStatus

สถานะคาร้อง

enum(‘รับคาร้อง’) ,(‘กาลัง
ดาเนินการ’) ,(‘เสร็ จสิ้ น’)

ComDate

วันที่แจ้งคาร้อง

date

ComName

ชื่อผูแ้ จ้งคาร้อง

string(50)

ComTel
ComTitle
ImgName01
ImgName02
ImgName03
ImgUrl01
ImgUrl02
ImgUrl03
timestamp

เบอร์ ติดต่อ
หัวเรื่ อง
ชื่อรู ปที่ 1
ชื่อรู ปที่ 2
ชื่อรู ปที่ 3
ที่อยูร่ ู ปที่ 1
ที่อยูร่ ู ปที่ 2
ที่อยูร่ ู ปที่ 3
วันที่และเวลา

string(10)
string(50)
string(100)
string(100)
string(100)
string(100)
string(100)
string(100)
date&time
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ตารางที่ 4.4 ตารางข้อมูล PaymentVillager
Relation : Corporate, Villager
Attribute
Description
HomeID
Unique key
PayBank
PayDate
PayDetail
PayName
PayStatus
PayTime
ImgName
ImgURL
timestamp

เลขที่บา้ น
รหัสข้อมูล
ชื่อธนาคาร
วันที่แจ้งชาระ
แจ้งชาระของ
เดือน
ชื่อผูแ้ จ้งชาระ
สถานะแจ้ง
ชาระ
เวลาที่แจ้งชาระ
ชื่อรู ปภาพ
ที่อยูร่ ู ปภาพ
วันที่และเวลา

Attribute
Domain

Type
string(3)
string(50)
string(50)
date
string(100)
string(100)
string(50)
time
string(100)
string(100)
date&time
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ตารางที่ 4.5 ตารางข้อมูล NewsUpload
Relation : Admin
Attribute

Description

Attribute
Domain

Type

Unique key

รหัสข้อมูล

string(50)

ImgName

ชื่อรู ปภาพ

string(100)

ImgURL

ที่อยูร่ ู ปภาพ

string(100)

NewsTitle

ชื่อข่าว
ประชาสัมพันธ์

string(50)

fileName

ชื่อรู ปภาพ

string(100)

fileUrl

ที่อยูร่ ู ปภาพ

string(100)

timestamp

วันที่และเวลา

date&time

ตารางที่ 4.6 ตารางข้อมูล Notification
Relation : Admin
Attribute

Description

Attribute
Domain

Type

Unique key

รหัสข้อมูล

string(50)

HomeID

เลขที่บา้ น

string(3)

Alert

แจ้งเตือน

string(5)

Time

วันและเวลา

date&time

Type

รหัสรายการ
แจ้งเตือน

enum(‘payment’)
,(‘complain’)
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4.2 แผนผังโครงสร้ างเว็บไซต์ ฝั่งผู้ดูแลระบบ

รู ปที่ 4.1 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ฝั่งผูด้ ูแลระบบหรื อนิติบุคคล

4.3 แผนผังโครงสร้ างเว็บไซต์ ฝั่งลูกบ้ าน

รู ปที่ 4.2 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ฝั่งลูกบ้าน
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4.4 อธิบายโครงสร้ างเว็บไซต์ ฝั่งผู้ดูแลระบบ
ตารางที่ 4.7 อธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์ฝั่งผูด้ ูแลระบบ
ลาดับที่
หัวข้ อ
อธิบาย
1
เข้าสู่ ระบบ
แสดงหน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ
2
เมนู
แสดงเมนูต่าง ๆ ของระบบ
3
จัดการทะเบียนลูกบ้าน
แสดงหน้าทะเบียนลูกบ้านเพิ่มหรื อแก้ไขข้อมูล
4
จัดการรายละเอียด
แสดงหน้าเมนูจดั การส่ วนกลางและจัดการคาร้อง
5
จัดการส่ วนกลาง
แสดงหน้าแก้ไขสถานะค่าส่ วนกลาง
6
จัดการคาร้อง
แสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลคาร้อง
7
จัดการส่ วนกลางลูกบ้าน
แสดงหน้าเมนูจดั การส่ วนกลางลูกบ้าน
8
จัดการค้างชาระ
แสดงหน้ารายการค้างชาระ
9
ดูขอ้ มูลสถานะบ้าน
แสดงหน้าข้อมูลสถานะบ้าน
10 รายการแจ้งชาระ
แสดงหน้าข้อมูลลูกบ้านแจ้งชาระ
11 รายงานการชาระเงิน
แสดงเมนูรายการชาระเงิน
12 จัดการใบแจ้งหนี้
แสดงหน้าพิมพ์ใบแจ้งหนี้
13 จัดการใบเสร็ จรับเงิน
แสดงหน้าพิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน
14 จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงหน้าเพิ่มเอกสารและแสดงรายการข่าว
ประชาสัมพันธ์
15 จัดการร้องเรี ยน
แสดงหน้ารายการคาร้องและแสดงข้อมูลคาร้อง
16 การแจ้งเตือน
แสดงรายการข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาใหม่
4.5 อธิบายโครงสร้ างเว็บไซต์ ฝั่งลูกบ้ าน
ตารางที่ 4.8 อธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์ฝั่งลูกบ้าน
ลาดับที่
หัวข้ อ
อธิบาย
1
เข้าสู่ ระบบ
แสดงหน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ
2
เมนู
แสดงเมนูต่างๆของระบบ
3
หน้าแรก
แสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
4
แจ้งชาระเงิน
แสดงหน้าป้อนข้อมูลหลักฐานการชาระเงิน
5
แจ้งคาร้อง
แสดงหน้าป้อนข้อมูลแจ้งคาร้อง
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4.6 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้

รู ปที่ 4.3 หน้าจอเข้าสู่ ระบบของผูใ้ ช้
รู ป ที่ 4.3 แสดงหน้ า จอส าหรั บ เข้า สู่ ร ะบบของผู ้ใ ช้ ง าน โดยผู ้ใ ช้ ง านจะต้อ งมี Username และ
Password ที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ์ เข้าใช้งานเท่านั้น

รู ปที่ 4.4 หน้าแรกเมื่อผูใ้ ช้ฝั่งนิติบุคคลทาการ Login เข้าเว็บไซต์
รู ปที่ 4.4 จะเป็ นหน้าแสดงหน้าเว็บไซต์ เมื่อผูใ้ ช้เข้ามาในเว็บไซต์ จะเห็นข้อมูลของเว็บไซต์ ซึ่ งจะ
แสดงรายละเอี ยดดังนี้ เมนู ทะเบียนลู กบ้าน เมนู จดั การส่ วนกลาง เมนู รายงานการชาระ เมนู ข่าว
ประชาสัมพันธ์และเมนูร้องเรี ยน
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รู ปที่ 4.5 แสดงหน้าจอสาหรับการเพิ่มข้อมูลลูกบ้าน
ในรู ปที่ 4.5 เมื่อผูใ้ ช้งานเลือกเมนู ทะเบียนลูกบ้านและเลือกเมนู เพิ่มข้อมูล จะแสดงหน้าเพิ่มข้อมูล
ลูกบ้านโดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ อัพโหลดภาพ ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกข้อมูล รู ปโฉนด
บ้าน สิ ทธ์เข้าใช้งาน ผูใ้ ช้งานจะต้องเลือกสิ ทธิ์ เข้าใช้งาน เลขที่บา้ น ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกเลขที่บา้ น
เลขที่โฉนด ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกเลขที่บา้ น เนื้ อที่ ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกเนื้ อที่ บา้ น ค่าส่ วนกลาง
ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกค่าส่ วนกลาง ชื่อ ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกชื่ อเจ้าของบ้านเบอร์ โทร ผูใ้ ช้งานต้อง
กรอกเบอร์ โทรศัพท์เจ้าของบ้านวันที่เข้าอยู่ ผูใ้ ช้งานต้องกรอกวันที่เข้าอยูอ่ าศัย หมายเหตุ ผูใ้ ช้งาน
สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ หลังจากผูใ้ ช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ช้งานกดปุ่ ม บันทึก
เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.6 แสดงหน้าจอสาหรับการแก้ไขข้อมูลลูกบ้าน
ในรู ปที่ 4.6 จะแสดงหน้าแก้ไขข้อมูลลูกบ้าน ซึ่ งข้อมูลที่แก้ไขได้มี สิ ทธิ์ เข้าใช้งาน เลขที่โฉนด เนื้ อ
ที่บา้ น ค่าส่ วนกลาง ชื่ อ โทร วันที่เข้าอยู่ ผูอ้ ยูอ่ าศัย หมายเหตุ ส่ วนข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้คือเลขที่บา้ น
หลังจากผูใ้ ช้งานแก้ไขข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูใ้ ช้งานกดปุ่ ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.7 แสดงหน้าจอสาหรับการจัดการค่าส่ วนกลาง
ในรู ปที่ 4.7 เมื่อคลิ กที่ปุ่มรายละเอียดและเลือกเมนู ค่าส่ วนกลาง ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกปี เพื่อแก้ไข
สถานะค่าส่ วนกลาง หรื อชาระล่วงหน้าได้ อีกทั้งยังสามารถดูประวัติการสถานะค่าส่ วนกลางเป็ น
รายปี

รู ปที่ 4.8 หน้าแสดงการแก้ไขสถานะการชาระค่าส่ วนกลาง
ในรู ปที่ 4.8 เมื่อผูใ้ ช้งานเลือกเมนู แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าสถานะการชาระค่าส่ วนกลางโดยผูใ้ ช้
สามารถเลือกข้อมูลการชาระเงินได้ท้ งั หมด ในกรณี ที่ลูกบ้านแจ้งชาระค่าส่ วนกลาง ผูด้ ู แลระบบ
ตรวจสอบหลักฐานการชาระเงิน หลังจากผูใ้ ช้งานแก้ไขข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูใ้ ช้งานกดปุ่ มบันทึก
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รู ปที่ 4.9 หน้าแสดงการจัดการชาระค่าส่ วนกลางล่วงหน้า
ในรู ปที่ 4.9 เมื่ อผูใ้ ช้งานเลื อกเมนู ชาระล่ วงหน้า ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอีย ดเดื อนและปี ที่
ต้องการชาระล่วงหน้า เมื่อผูใ้ ช้งานทาการกรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูใ้ ช้งานกดปุ่ มบันทึก

รู ปที่ 4.10 หน้าจัดการส่ วนกลาง เมื่อผูใ้ ช้งานเลือกเมนูคา้ งชาระ
ในรู ปที่ 4.10 จะแสดงรายการข้อมู ล บ้านที่ มีส ถานะค้า งชาระค่า ส่ วนกลาง โดยข้อมู ล จะแสดง
บ้านเลขที่และจานวนเดือนที่คา้ งชาระ ผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลเดือนได้จากปุ่ มรายละเอียด
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รู ปที่ 4.11 หน้าแสดงรายละเอียดเดือนที่มีสถานะค้างชาระ
ในรู ปที่ 4.11 เมื่อผูใ้ ช้ระบบเลือกปุ่ มรายละเอียด ระบบจะแสดงปี ละเดือนที่มีสถานะค้างชาระของ
บ้านเลขที่ที่ผใู ้ ช้ระบบเลือก

รู ปที่ 4.12 หน้าแสดงสถานะที่อยูอ่ าศัย
ในรู ปที่ 4.12 เมื่ อผูใ้ ช้ระบบเลื อกเมนู สถานะที่ อยู่อาศัย ระบบจะแสดงแถบเมนู เพิ่มเติ มได้แก่ อยู่
อาศัย บ้านว่าง ประกาศขาย ข้อมูลประกอบด้วยบ้านเลขที่ เนื้ อที่ สถานะ เพื่อตรวจสอบสถานะอยู่
อาศัยในระบบ
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รู ปที่ 4.13 หน้าแสดงการแจ้งยอดชาระเงิน
ในรู ปที่ 4.13 เมื่อผูใ้ ช้ระบบเลือกเมนูตรวจสอบรายการแจ้งชาระ ระบบจะแสดงรายการแจ้งชาระ
เงิน ที่ลูกบ้านแจ้ง สามารถเลือกวันที่เพื่อดูขอ้ มูลของวันนั้นระบบจะแสดงข้อมูลตามวันที่ที่เลือก

รู ปที่ 4.14 หน้าแสดงหลักฐานการชาระเงิน
ในรู ปที่ 4.14 เมื่อผูใ้ ช้ระบบเลื อกเมนู คลิ กดู รายละเอียด ระบบจะแสดงข้อมู ลการแจ้งชาระเงิ น
ได้แก่ วันที่แจ้งโอน เวลาแจ้งโอน บ้านเลขที่ ชื่ อผูแ้ จ้งโอน ธนาคารที่แจ้งโอน รายละเอียด ผูด้ ูแล
ระบบสามารถเปิ ดดูรูปหลักฐานการแจ้งชาระเงินได้เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียด
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รู ปที่ 4.15 หน้าแสดงข่าวประชาสัมพันธ์
ในรู ป ที่ 4.15 เมื่ อผู ใ้ ช้ร ะบบเลื อกเมนู ข่ า วประชาสั ม พัน ธ์ ระบบจะแสดงกรอกข้อ มู ล เพิ่ ม ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ โดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ กรอกหัวเรื่ องข่าวประชาสัมพันธ์ อัพโหลด
ไฟล์เอกสารที่ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ รู ปตัวอย่างข่าว หลักจากผูใ้ ช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
ผูใ้ ช้งานกดปุ่ ม เพิ่มบทความ เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ระบบแสดงรายการข่าวที่มีอยูใ่ นระบบ
และผูใ้ ช้สามารถลบข่าวเก่าได้
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รู ปที่ 4.16 หน้าแสดงรายการแจ้งคาร้อง
ในรู ปที่ 4.16 เมื่อผูใ้ ช้ระบบเลือกเมนู ร้องเรี ยน จะแสดงรายการร้องเรี ยนประจาวัน ผูใ้ ช้ตอ้ งเลือก
วันที่ที่ตอ้ งการดู ขอ้ มูลร้ องเรี ยน วันที่และเวลา ระบบจะแสดงเลขที่บา้ น ประเภทคาร้ อง คาร้ อง
สถานการณ์ดาเนินงาน ผูใ้ ช้ระบบสามารถดูขอ้ มูลต่าง ๆ ที่อยูใ่ นคาร้องได้
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รู ปที่ 4.17 หน้าแสดงรายข้อมูลรายการแจ้งคาร้อง
ในรู ป ที่ 4.17 เมื่ อเลื อกเมนู ค ลิ ก ดู รายละเอี ย ด จะแสดงข้อมู ล รายละเอี ย ดรายการร้ องเรี ย น ไม่
สามารถแก้ไขได้ ประกอบด้วยชื่ อผูร้ ้ องเรี ยน เบอร์ ติดต่อ คาร้ อง รายละเอียดคาร้ อง รู ปหลักฐาน
ผูใ้ ช้สามารถแก้ไขข้อมู ลสถานะการดาเนิ นงานได้ เพื่อบันทึกข้อมูลให้ลูกบ้านทราบสถานะการ
ดาเนินงาน
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รู ปที่ 4.18 หน้าจอเข้าสู่ ระบบของลูกบ้าน

รู ปที่ 4.19 หน้าจอแสดงตัวเลือกเมนูของลูกบ้าน
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รู ปที่ 4.20 หน้าจอแสดงหน้าแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากนิ ติบุคคล
ในรู ปที่ 4.20 จะแสดงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากนิ ติบุคคล แจ้งสถานะการดาเนิ นคาร้ อง แจ้งค่า
ชาระส่ วนกลางของลูกบ้าน
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รู ปที่ 4.21 หน้าจอแสดงหน้าแจ้งคาร้ อง เมื่อผูใ้ ช้งานเลือกเมนู ร้องเรี ยน และประวัติการร้องเรี ยน
ในรู ปที่ 4.21 จะแสดงหน้าเพิ่มข้อมูลคาร้องโดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ เลือกประเภทคา
ร้อง ผูใ้ ช้ระบบจะต้องเลื อกประเภทคาร้ อง ชื่ อ ผูใ้ ช้ระบบจะต้องกรอกชื่ อผูแ้ จ้งคาร้อง เบอร์ โทร
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องกรอกเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อกลับ หัวเรื่ อง ผูใ้ ช้ระบบจะต้องกรอกหัวเรื่ อง อธิ บาย
รายละเอียด ผูใ้ ช้ระบบจะต้องกรอกข้อมูลอธิ บายเกี่ยวกับหัวข้อร้ องเรี ยนรู ปภาพ ผูใ้ ช้ระบบจะต้อง
เพิ่มรู ปภาพเป็ นหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาร้อง เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วกดปุ่ มส่ งคาร้องเพื่อบันทึก
ข้อมูลลงฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.22 หน้าจอแสดงหน้าแจ้งชาระเงิน
ในรู ปที่ 4.22 จะแสดงหน้าแจ้งชาระเงินค่าส่ วนกลางโดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ ผูใ้ ช้
ระบบจะต้องกรอกชื่อผูแ้ จ้งชาระแจ้งชาระของเดือน ผูใ้ ช้ระบบกรอกรายละเอียดเดือนธนาคาร ผูใ้ ช้
ระบบเลื อกธนาคารที่ ช าระเงิ น วันที่ ผูใ้ ช้ระบบเลื อกวันที่ เวลา ผูใ้ ช้ระบบกรอกเวลาแจ้งโอน
รู ปภาพ ผูใ้ ช้ระบบจะต้องเพิ่มรู ปภาพเป็ นหลักฐานเพิ่มเติมเมื่อผูใ้ ช้ระบบกรอกข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้ว
ผูใ้ ช้งานกดปุ่ มแจ้งชาระเพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

