บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ องจากหมู่บา้ นฟ้ ากรี นพาร์ ครอยัลธนบุรีรมย์ไม่มีระบบจัดการนิ ติบุคคล จึงมีปัญหาเรื่ อง
การเก็บค่าส่ วนกลาง ระบบประสัมพันธ์ที่ยงั ใช้รูปแบบของจดหมาย บางครั้งลูกบ้านไม่ได้รับ
จดหมาย ท าให้เกิ ด ขอผิดพลาดบ่ อ ยครั้ ง หรื อเมื่ อลู ก บ้า นต้องการร้ องเรี ย นปั ญ หา ลู ก บ้า น
จาเป็ นต้องติดต่อกับทางกรรมการหมู่บา้ นที่สานักงานใหญ่ดว้ ยตนเอง ทาให้เพิ่มภาระในด้าน
ของการเดินทางและเสี ยเวลากับลูกบ้าน
จากปั ญหาที่กล่าวไปเบื้องต้น ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้พฒั นาเว็บ แอปพลิเคชันเพื่อรองรับปั ญหา
ของกลุ่มผูใ้ ช้งานที่เป็ นลูกบ้านในการจัดการปั ญหาในส่ วนของการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์
ทางานผ่านฟั งก์ชนั แจ้งเตือนข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ลูกบ้านสามารถรับข่าวสารผ่านระบบ
ออนไลน์ ไ ด้ง่ า ยขึ้ น ฟั งก์ชันรั บ การร้ องเรี ย นจากลู ก บ้า นเป็ นบริ ก ารที่ ท าขึ้ นเพื่อ ให้ลู ก บ้าน
สามารถเขียนคาร้องเรี ยนผ่านกล่องข้อความบนเว็บแอปพลิเคชันส่ งไปยังนิ ติบุคคลที่รับข้อมูล
ผ่านเว็บแอปพลิเคชันลดการเดินทางไปยังสานักงานใหญ่ และมีการแจ้งเตือนหากลูกบ้านแจ้ง
คาร้ องหรื อแจ้ง ชาระค่ าส่ วนกลาง ช่ วยงานของกลุ่ ม ผูใ้ ช้ง านที่ เป็ นผูด้ ู แลระบบเพื่อช่ วยให้
ประสานงานในระบบได้ง่ายขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนาระบบจัดการนิ ติบุคคลให้กบั หมู่บา้ นฟ้ากรี นพาร์ครอยัลธนบุรีรมย์
1.3 ขอบเขตโครงงำน
1.3.1 สถาปั ตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบเว็บแอปพลิเคชัน
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้งานแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.3.2.1 กลุ่มผูใ้ ช้งานที่เป็ นเจ้าหน้าที่ มีฟังก์ชนั การทางานดังนี้
1.3.2.1.1 สามารถจัดการข้อมูลลูกบ้านได้ ผ่านข้อมูลบ้านเลขที่
1.3.2.1.2 สามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลการชาระค่าส่ วนกลาง
ของลูกบ้านได้
1.3.2.1.3 สามารถออกใบเสร็ จรับเงินและใบแจ้งหนี้ให้ลูกบ้านได้

2

สามารถจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ได้
1.3.2.1.5 สามารถจัดการข้อมูลเรื่ องร้องเรี ยนจากทางลูกบ้านได้
1.3.2.1.6 สามารถดู การแจ้งเตือนการแจ้งคาร้องและการแจ้งชาระเงิ น
ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ได้
1.3.2.2 กลุ่มผูใ้ ช้งานที่เป็ นลูกบ้าน มีฟังก์ชนั การทางานดังนี้
1.3.2.2.1 สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ได้จากเว็บไซต์หมู่บา้ น
1.3.2.2.2 สามารถร้ อ งเรี ยนปั ญ หาผ่ า นทางระบบได้ และทราบ
สถานะการดาเนินงานได้
1.3.2.2.3 สามารถแจ้งค่าชาระส่ วนกลางและตรวจสอบยอดค้างชาระ
ได้
1.3.2.1.4

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 นิติบุคคลจัดการข้อมูลพื้นฐานของลูกบ้านได้ง่ายขึ้น
1.4.2 นิติบุคคลสามารถตรวจสอบหลักฐานการชาระของลูกบ้านได้ง่ายขึ้น
1.4.3 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ของนิ ติบุคคล
1.4.4 สะดวกต่อการแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนของลูกบ้าน
1.4.5 ลูกบ้านไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บา้ นฯ
1.5 ขั้นตอนและกำรดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมควำมต้ องกำรและศึกษำข้ อมูล
รวบรวมความต้ อ งการจากการสั ม ภาษณ์ ลู ก บ้ า นหมู่ บ ้ า นฟ้ า กรี น
พาร์ ครอยัลธนบุรีรมย์และเจ้าหน้าที่นิติบุคคลของหมู่บา้ นฯ จากัดความต้องการให้
เว็บไซต์สามารถทางานอะไรได้บา้ ง ขั้นตอนการดาเนิ นงานของเจ้าหน้าที่แต่ละ
แผนกและรู ปแบบเว็บไซต์ที่ตอ้ งการ จากนั้นเตรี ยมข้อมูลเพื่อนาไปออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองตรงตามความต้องการของหมู่บา้ นฯ มากที่สุด
1.5.2 วิเครำะห์ ระบบงำน
นาข้อมู ล ต่ า ง ๆ ที่ ท าการรวบรวมมาได้ มาวิ เคราะห์ แ ละวางแผนการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านเพื่ อท าการออกแบบเว็บ แอปพลิ เคชัน ให้ต อบสนองตรงตามความ
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ต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ได้วเิ คราะห์จากความต้องการที่รวบรวม
มาได้ โดยนาเสนอด้วยแผนภาพ Use Case Diagram
1.5.3 ออกแบบระบบงำน
ในขั้น ตอนนี้ จะท าการออกแบบระบบเว็บ ที่ จ ะน ามาใช้จ ริ ง เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิ เคชันที่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้มาก
ที่สุด มีการออกแบบดังนี้
1.5.3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design)
สถาปั ต ยกรรมที่ ใ ช้จ ะเป็ นแบบ ไคลเอนต์ / เซิ ร์ ฟ เวอร์ และ
สถาปั ตยกรรมเชิ งบริ การเว็บเซอร์ วิส (Web Service) ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมู ลระหว่างฝั่ ง เว็บแอปพลิ เคชันที่ ทาหน้าที่ เป็ นไคลเอนท์และฝั่ งแม่
ข่ายฐานข้อมูล ( Firebase Real-time Database) ที่ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ฐานข้อมูล
1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้างข้อมูล / ฐานข้อมูล (Data Structure / Database
Design)
โครงสร้ างของข้อมู ลบนฝั่ งไคลเอนท์ใช้โครงสร้ างข้อมู ลแบบ
โมเดล (Data Models) และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝั่งแม่ข่ายด้วยเว็บเซอร์ วิส
(Web Service) ด้วยโครงสร้ างข้อมูลแบบ JSON และเลือกใช้ฐานข้อมูล
แบบเรี ยลไทม์ (Real-time Database) สาหรับบันทึกและจัดการกับข้อมูล
1.5.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ (User Interface Design)
การออกแบบระบบและหน้าจอที่ใช้งานจริ ง เพื่อให้ได้เว็บแอป
พลิ เคชัน ที่ ตรงกับความต้องการ โดยคานึ งถึ ง UI (User Interface) และ
UX (User Experiences) เพื่อให้ใช้งานง่าย โดยใช้ Bootstrap เป็ นเครื่ องมือ
ในการตกแต่ง Frontend Framework เพื่อให้เข้ากับแนวทางการออกแบบ
ในปั จจุบนั
1.5.3.4 ออกแบบเครื่ องมือฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software
Design)
1.5.3.4.1 ฮาร์ดแวร์ Notebook Windows 10 ในการพัฒนาชุดคาสัง่
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1.5.3.4.2 ซอฟต์แวร์ Visual Studio Code 2017 และ Photoshop CC
2017
1.5.4 พัฒนำระบบ
การออกแบบและพัฒ นาระบบเป็ นการน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้วิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบไว้มาทาการออกแบบโครงร่ างของเว็บไซต์ ( Layout Design) และเขียน
ชุดคาสั่งด้วยโปรแกรม Visual studio code
1.5.5 ทดสอบระบบ
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบระบบไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้วยการใช้
โปรแกรม Visual Studio 2017 เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการแสดงผลและ
การทางานของระบบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการ
ทางานในขั้นตอนใดบ้าง ถ้าพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขให้ถูกต้อง และทาการ
ทดสอบอีกครั้งหลังจากพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว
1.5.6 จัดทำเอกสำร
เป็ นการจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจัดทาโครงงาน
วิธีการและขั้นตอนการดาเนินโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและ
คู่มือการใช้งานในเว็บสาหรับสถานประกอบการใช้อา้ งอิงต่อไปในอนาคต
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1.6 แผนและระยะเวลำดำเนินภำคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

ระยะเวลำ ปี 2561
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.รวบรวมความต้องการ
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสาร
1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำโครงงำน
1.7.2 ฮาร์ดแวร์
1.7.2.1 เครื่ องโน๊ตบุค๊ ส่ วนบุคคล Windows 10 pro, RAM 8 GB, Core i5, 64-bit
1.7.2.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล Windows 8.1 64 bit, Core i5 RAM 81492
MB
1.7.3 ซอฟต์แวร์
1.7.3.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows 10 64bit
1.7.3.2 โปรแกรม Visual Studio Code Version 1.23.1
1.7.3.3 โปรแกรม Sublime Text Version 3.0
1.7.3.4 โปรแกรม Microsoft Word Version 2016
1.7.3.5 โปรแกรม Microsoft Power Point Version 2016
1.7.3.6 โปรแกรม Draw.io Version 8.7.7
1.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีร่ องรับ
1.8.2 ฮาร์ดแวร์
1.8.2.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ CPU 4 core, Memory 16 GB, HDD 500 GB
1.8.2.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ CPU 4 core, Memory 8 GB, HDD 500 GB
1.8.3 ซอฟต์แวร์
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1.8.3.1 Google Chrome version 67.0.3396.79
1.8.3.2 มีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตตลอดเวลา

