บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ประวัติหมู่บ้านฟ้ ากรี นพาร์ ครอยัลธนบุรีรมย์
หมู่ บ ้า นฟ้ า กรี น พาร์ ค รอยัล ธนบุ รี ร มย์ ตั้ง อยู่ที่ ถ.ประชาอุ ทิ ศ แขวงทุ่ ง ครุ เขตทุ่ ง ครุ
กรุ งเทพมหานคร 10140 มีบา้ นทั้งหมดจานวน 200 หลัง ตั้งอยูภ่ ายในโครงการ เนื่องจากหมู่บา้ นฟ้ า
กรี น พาร์ ค รอยัล ธนบุ รี รมย์ไ ม่ มี ร ะบบจัด การนิ ติ บุ ค คล มัก มี ปั ญ หาเรื่ อ งการเก็ บ ค่ า ส่ ว นกลาง
ประชาสัมพันธ์ที่ยงั ใช้จดหมายลู กบ้านไม่ได้รับจดหมายทาให้เกิ ดการคลาดเคลื่ อนบ่อยครั้ง เมื่ อ
ลูกบ้านต้องการร้องเรี ยนปั ญหา ลูกบ้านต้องไปติดต่อกับกรรมการหมู่บา้ นที่สานักงานใหญ่ทาให้
เพิ่มภาระเรื่ องของการเดินทาง
2.2 คลาวด์ คอมพิวติง้ (Cloud Computing)[1]
เป็ นการทางานผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยจะมีผใู ้ ห้บริ การที่ตอ้ งการใช้งานต่าง ๆ ประกอบด้วย
การให้บริ การประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อ
ลดความยุง่ ยากในการติดตั้งและดูแลระบบ และลดต้นทุนในการาสร้ างระบบคอมพิวเตอร์ การคิด
ค่าบริ การมีท้ งั ที่ไม่มีค่าบริ การและติดตามบริ การที่ใช้งาน ประเภทของบริ การบนคลาวด์คอมพิวติ้ง
ได้แก่ การให้บริ การซอฟต์แวร์
การให้บริ การซอฟต์แวร์ ( SaaS ) เป็ นการให้บริ การการประมวลผลแอปพลิเคชัน่ โดยมีแม่
ข่ ายรองรั บ และให้ บ ริ ก ารทางด้านซอฟต์แวร์ เป็ นการคล้ายกับ การเช่ า ใช้ซ อฟต์แวร์ บ นระบบ
เครื อข่ายที่ให้บริ การ แต่จะเป็ นการใช้ซอฟต์แวร์ บนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ แทนที่จะทาการติดตั้ง
แบบการซื้ อ License ในสมัยก่ อน ซึ่ งจะทาให้เกิ ดการยืดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้างมาก การใช้
บริ ก ารซอฟต์แ วร์ แ บบ Software as a Service อาจมี ข้อ จ ากัด ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้น้ ั น ก็ คื อ จะต้อ ง
ออนไลน์ อินเทอร์ เน็ ตตลอดเวลา เพื่ อท าการใช้งานซอฟต์แวร์ แต่เมื่ อเที ยบกับ การติ ดตั้งและใช้
ประสิ ทธิ ภาพของฮาร์ ดแวร์ ที่ค่อนข้างสู งในการติดตั้งซอฟต์แวร์ แบบเก่า ( SaaS ) จะประหยัดกว่า
เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายทางด้านฮาร์ ดแวร์ ที่สูง
ทางผูพ้ ฒั นาได้ใช้หลักการคิดแบบ Cloud Computing ในการพัฒนาระบบ โดยทางผูใ้ ช้ไม่
ต้องทาการติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ลงในเครื่ อง ใช้งานผ่านทางโปรแกรมเว็บบราวซ์เซอร์ ของเครื่ อง
ได้ทนั ที
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2.3 Model View Controller (MVC)[2]
Model View Controller (MVC) เป็ นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งจะมีการแบ่งส่ วนของการ
พัฒนาชุ ดคาสั่งอย่างชัดเจน ประกอบด้วย โมเดล (Model) เป็ นส่ วนของการจัดการข้อมูล วิว (View)
เป็ นส่ วนของการจัดการส่ วนแสดงผล และคอนโทรล (Controller) เป็ นส่ วนการประมวลผล จะทา
การเชื่อมต่อระหว่างโมเดลและวิวเข้าด้วยกัน

รู ปที่ 2.1 แสดงรู ปแบบการทางานด้วยวิธีการเขียนแบบ MVC
การเขียนโปรแกรมแบบ MVC แบ่งเป็ น 3 หน่วยคือ
Model หมายถึง ส่ วนของซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการทางานตามที่ ระบบของซอฟต์แวร์ ได้ถูก
ออกแบบไว้ เช่น จานวนเงิน ชื่อ โดยส่ วนใหญ่ โมเดล จะนามาเชื่อมกับ ฐานข้อมูล
View หมายถึง เป็ นส่ วนที่ติดต่อกับผูใ้ ช้โดยตรง ได้แก่หน้าจอโปรแกรมมีหลากหลายแบบ
และมีวตั ถุประสงค์ที่ต่างกัน
Controller หมายถึ ง ส่ วนควบคุ มที่สามารถรับข้อมู ลจากผูใ้ ช้ผ่านทาง วิวและนามาใช้กบั
ข้อมูล ใน โมเดลเป็ นส่ วนที่เชื่อมระหว่าง โมเดล และ วิว เข้าด้วยกัน
การเขียนแบบ MVC นามาช่วยในการพัฒนาระบบ แบ่งงานในส่ วนของการพัฒนาได้อย่าง
มี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถพัฒนาโปรแกรมในแต่ละส่ วนพร้ อมกัน และนามาเชื่ อมต่อกันได้อย่าง
ง่ายดาย
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2.4 Firebase Realtime Database[3]
Firebase Realtime Database เป็ น NoSQL cloud database ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล ในรู ปแบบของ
JSON และมีการ sync ข้อมูลแบบ realtime กับทุ ก devices ที่ เชื่ อมต่อแบบอัตโนมัติในเสี้ ยววินาที
รองรับ การท างานเมื่อ offline ( ข้อมู ลจะถู กเก็ บ ไว้ใน local จนกระทัง่ กลับ มา online ก็ จะทาการ
sync ข้อมูลให้อตั โนมัติ ) รวมถึงมี Security Rules ให้เราสามารถออกแบบเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูล
ทั้งการ read และ write ได้ดงั ใจ ทั้ง Android, iOS และ Web

รู ปที่ 2.2 แสดงรู ปแบบการทางานของ Firebase Realtime Database
2.5 Angular 5[4]
Angular คือ เฟรมเวิร์ค (framework) สาหรับสร้างเว็บแอปลิเคชันในฝั่งไคลเอ็นในรู ปแบบ
ของ HTML, CSS และ JavaScript/TypeScript ซึ่ ง TpyeScript เหมาะส าหรั บ เว็ บ Single Page
Applications (SPA) จะถูกประมวลผลไปเป็ น JavaScript แองกูล่าเป็ นเฟรมเวิร์คที่มีโครงสร้างแบบ
Clean Structure มีความง่ายต่อการจัดการดูแลคาสั่ง จาลองการทางานของ localhost ได้สะดวกขึ้น
2.6 Bootstrap 4[5]
คื อ Frontend Framework ที่ ร วม HTML, CSS และ JS เข้าด้ว ยกัน ส าหรั บ พัฒ นา Web ที่
รองรับทุกการออกแบบหน้าเว็บให้ตอบสนองกับทุกหน้าจอหรื อเรี ยกว่า Responsive จึงได้พฒั นา
Bootstrap ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในด้าน Reponsive Web Design โดยเฉพาะซึ่ งมีระบบ Grid มาช่ วย
และมี ก ารค านวณค่ า หน้ า จอพร้ อ มกับ ปรั บ ขนาดของ Web ให้ แ สดงผลกับ ทุ ก ๆ หน้ าจอโดย
อัตโนมัติ ซึ่ งเราสามารถปรับแต่งให้แต่ละหน้าจอแสดงผลต่างๆ กันได้ ตามขนาดของหน้าจอ
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2.7 NoSQL[6]
NoSQL คือ เทคโนโลยีฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมาสาหรับงานเฉพาะทางบางอย่างที่ SQL
ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ดีเพียงพอ เมื่อพูดถึ ง NoSQL จะได้ยินชื่ อเว็บไซด์ที่ใหญ่ ๆ ติดพ่วงมา
ด้ว ย เช่ น Facebook, Twitter, FourSquare, Digg และอื่ น ๆ ท าให้ เรารั บ รู ้ ว่ า NoSQL เป็ นระบบ
ฐานข้อมูลสาหรับงานที่ตอ้ งรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ ๆ รองรับการขยายระบบได้ง่าย
2.8 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง[7]
ศิริพฒั น์ ศรี จนั ทร์ ,อธิ ษ ฐาน ทองเชื้ อและรศ.ดร.ยาใจ พงษ์บ ริ บูรณ์ สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริ หารธุ รกิ จ(2554) แนวทางการบริ หารจัดการนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรในเขตอาเภอเมื อง
จังหวัดขอนแก่น การวิจยั เชิงคุณภาพนี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของการ
เป็ นสมาชิ ก นิ ติบุ คคลและสภาพการบริ หารจัดการของนิ ติ บุคคลหมู่ บา้ นจัดสรร, เพื่ อศึกษาแนว
ทางการบริ หารจัดการของนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริ หารจัดการ
ของนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ซึ่ งใช้สถิติเชิ งพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้ อหา แนวทางการบริ หาร
จัด การของนิ ติ บุ ค คลหมู่ บ ้า นจัด สรร การเตรี ย มการบริ ห ารควรตรวจสอบรายการและเงิ น ค่ า
บ ารุ ง รั ก ษาสาธารณู ป โภค แต่ งตั้งคณะกรรมการ และจัดท าระเบี ยบข้อบังคับ ของหมู่ บ ้าน การ
กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิ กนิ ติบุคคลและ คณะกรรมการนิ ติบุคคลให้
เป็ นไปตามระเบี ยบ สาหรับข้อเสนอแนะการบริ หารจัดการนิ ติบุคคลหมู่บา้ นคือ ควรเพิ่มเครื่ อง
ออกก าลัง กายและซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ ที่ ช ารุ ด การจัด เก็ บ รายได้ค วรน าเงิ น ส่ ว นที่ เหลื อ ไปหา
ผลประโยชน์เพิ่มเติมโดยไม่มีความเสี่ ยง ต้องการให้เป็ นตัวแทนร้ องเรี ยนหน่ วยงานภายนอก ควร
รณรงค์ให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวด

