
 
บทท่ี 4 

การออกแบบและการพัฒนาระบบ 
 

จากการศึกษาถึงระบบงานเดิมของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และการคนควาหาขอมูล 
รวมถึงทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบงานท่ีเหมาะสมกับระบบ ทําใหสามารถระบุถึงความ
ตองการของโรงแรมในการพัฒนาระบบงานใหมข้ึนมา  โดยมีการพัฒนาในสวนของระบบการ
จัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโรงแรม ไดแก ขอมูลการจัดงาน ขอมูลการจองหองจัดงาน ขอมูลลูกคา 
ขอมูลตนทุนและรายได ขอมูลรายไดเปาหมาย รวมถึงการออกรายงานสารสนเทศตางๆ ให
ครอบคลุมความตองการของผูบริหารของโรงแรม เพื่อใหสอดคลองกับระบบงานท่ีจะพัฒนาข้ึน จึง
ไดทําการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล เพื่อใหสามารถรองรับการทํางานของโรงแรมใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

4.1 แผนผังบริบท (Context Diagram) 

เปนแผนภาพท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบ และความสัมพันธของระบบกับส่ิงแวดลอมท่ี
เกี่ยวของโดยแผนภาพหรือไดอะแกรม จะมีเพียงหนึ่งโปรเซสที่เปนช่ือระบบงาน และมีดาตาโฟลว
เช่ือมตอระหวางโปรเซสกับเอ็กซเทอรนัลเอ็นติต้ี โดยจะไมมีดาตาสโตร จุดประสงคของคอนเท็กซ
ไดอะแกรมน้ี เพื่อแสดงสภาพแวดลอมของระบบ เพื่อแสดงใหเห็นวาระบบมีการโตตอบกับเอ็ก
เทอรนัลเอ็นติต้ีใดบาง เพื่อความเขาใจท่ีตรงกันของผูวิเคราะหระบบงานในปจจุบัน กับผูท่ีอาจจะ
นําระบบงานไปพัฒนาตอไดในอนาคต และระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ 

หลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหระบบงาน ข้ันตอนถัดไปเปนการออกแบบระบบงานใหม 
โดยไดรวบรวมระบบเปนข้ันตอนการทํางาน ใชแผนผังบริบทแสดงภาพรวมของระบบงานใหม 
และแสดงใหเห็นความสัมพันธของระบบส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบงานใหม  
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ตาราง 4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนผังบริบท 
 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
 

 
แสดงระบบ 

(System or Application) 
 

 
 
 
 

 

 
หนวยงาน / ตัวแปรภายนอก 

(External Entity Symbol) 
 

 
 
 
 

 

 
หนวยงาน / ตัวแปรภายนอกท่ีซํ้า 

(External Entity Symbol) 
 

 
 
 

การไหลของขอมูล 
(Data Flow Symbol) 

 
 
 
 

สัญลักษณการเก็บขอมูล 
(Data Store Symbol) 

 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง สําหรับโรงแรม

ดุสิตดีทู เชียงใหมสามารถเขียนเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของระบบ และขอบเขตของการ
วิเคราะหระบบงานได โดยระบบจะทํางานท่ีสัมพันธกัน แสดงดังรูป 4.1 

 

 



 
 

รูป 4.1 แผนผังบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการงานประชุม สัมมนา และงานจัดเลี้ยง สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม
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จากรูป 4.1 แสดงแผนผังบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุม 
สัมมนา และงานจัดเล้ียง สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม สามารถอธิบายไดดังนี้ ผูท่ีเกี่ยวของกับ
ระบบจะตองใสช่ือผูใชงานและรหัสผานทุกคร้ังกอนการเขาใชระบบ โดยระบบจะตรวจสอบสิทธ์ิ
ในการเขาสูระบบของผูใชงานแตละบุคคล เม่ือเขาสูระบบแลว ผูใชงานจะไดรับสิทธ์ิในการจัดการ
ขอมูลตางๆ และสามารถจองหองจัดงาน ตรวจสอบสถานะหองจัดงาน ยืนยันการจัดงาน บันทึกการ
จัดงาน บันทึกตนทุนและรายได และ ยังสามารถออกรายงานสารสนเทศ เชน รายงานยอดขายเทียบ
กับเปาหมายท่ีต้ังไว หรือรายงานวิเคราะหถึงสาเหตุการถูกยกเลิกการจัดงาน เปนตน 

4.2 แผนผังกระแสขอมูล (Dataflow Diagram)  

แผนภาพกระแสขอมูล คือ แผนภาพกระแสขอมูลท่ีมีการวิเคราะหแบบในเชิงโครงสราง 
(Structured) ใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบงาน แสดงความสัมพันธระหวางโปรเซสกับขอมูล
ท่ีเกี่ยวของ โดยขอมูลในแผนภาพทําใหทราบวา ขอมูลมาจากท่ีไหน ขอมูลจะไปท่ีไหน ขอมูลถูก
จัดเก็บท่ีใด เกิดเหตุการณใดกับขอมูลในระหวางทาง 

แผนผังกระแสขอมูลเปนแผนผังท่ีใชแสดงการไหลของขอมูลในระบบระหวาง
กระบวนการตางๆ จากแผนผังบริบท (รูป 4.1) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 แสดงใหเห็นการไหล
ของขอมูลในระบบผานกระบวนการทํางานหลักตางๆ ดังแสดงในรูป 4.2 
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รูป 4.2 แผนภาพกระแสขอมูล ระดับ 0 ของระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ 

งานประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 



 
20 

หมายเหตุ  
ตารางผูใชงาน D1 ประกอบดวย ตารางสิทธ์ิ D7  ตารางแผนก D13 ตารางตําแหนง D14 
ตารางขอมูลลูกคา D2 ประกอบดวย ตารางประเภทลูกคา D11 ตารางจังหวัด D15 
 ตารางประเทศ D16 
ตารางขอมูลการขาย D3 ประกอบดวย ตารางผูใชงาน D1 ตารางยกเลิกจดังาน D8 
 ตารางสถานะใบจอง D17 ตารางสาเหตุการยกเลิกจดังาน D18 
ตารางการจัดงาน D5 ประกอบดวย ตารางประเภทงาน D10 
ตารางขอมูลบัญชี D6 ประกอบดวย ตารางรายการขอมูลบัญชี D19  
 ตารางใบเรียกเก็บเงิน D20 
ตารางขอมูลการเตรียมงาน D9 ประกอบดวย ตารางหมายเหตุการณเตรียมงาน D21 
 ตารางรายละเอียดการเตรียมงาน D22 ตารางขอมูลรายการการเตรียมงาน D23 
 ตารางสวนงาน D24 
จากรูป 4.2 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ 

งานประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม โดยสามารถแบง
กระบวนการของระบบออกไดท้ังหมด 7 กระบวนการ ดงัแสดงในตาราง 4.2 

 
ตาราง 4.2 แสดงกระบวนการของผังการไหลขอมูล ระดับท่ี 0 

 
กระบวนการ ช่ือกระบวนการ 

1.0 จัดการขอมูลผูใชงานระบบ 
2.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน 
3.0 จัดการขอมูลลูกคา 
4.0 จัดการขอมูลการขาย 
5.0 จัดการขอมูลการจัดงานและหองจัดงาน 
6.0 จัดการขอมูลบัญชี 
7.0  ออกรายงานสารสนเทศ 

 
1) กระบวนการ 1.0 จัดการขอมูลผูใชงานระบบ 
เปนกระบวนการผูดูแลระบบ จะทําการเพิ่มช่ือ ลบ แกไข รายช่ือของผูใชงานระบบ เขาไป

ในระบบ เพื่อทําการจัดการรายช่ือผูใชงานใหถูกตอง ตามท่ีออกแบบไว 
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2) กระบวนการ 2.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน 
เปนกระบวนการท่ีผูใชงานระบบทุกคนตองทําการใสช่ือผูใชงานและรหัสผานในการเขา

ใชระบบ เพื่อทําการตรวจสอบสิทธ์ิในการเขาถึงระบบตางๆ และสงสิทธ์ิในไปยังระบบตางๆ เชน 
จัดการขอมูลระบบและขอมูลลูกคา จองหองจัดงาน ระบบการยืนยันการจัดงานและบันทึกการจดั
งาน ระบบออกใบแจงงาน และ ระบบออกรายงานสารสนเทศ 

3) กระบวนการ 3.0 จัดการขอมูลลูกคา 
เปนกระบวนการจัดการขอมูลของลูกคา โดยพนกังานขายจะทําการ เพิม่ ลบ แกไข รายช่ือ

ของลูกคาเขาไปในระบบ 
4) กระบวนการ 4.0 จัดการขอมูลการขาย 
เม่ือพนักงานขายไดรับขอมูลการจัดงานจากลูกคาจะทําการเพ่ิมรายการขายเขาไปในระบบ 

เพื่อรอใหลูกคา ยืนยันการจัดงาน หลังจากนั้น จะทําการเปล่ียนสถานะจองรายการนั้นๆใหเปน 
ยืนยันการจัดงาน เพื่อรอใหผูดูแลหองจัดงานทํางานใน กระบวนการตอไป 

5) กระบวนการ 5.0 จัดการขอมูลการจัดงานและหองจัดงาน 
เม่ือมีรายการขาย ถูกเปล่ียนสถานะเปน ยืนยัน แลว ผูดูแลหองจัดงาน จะทําการบันทึก งาน

รายการ การจัดงานยอย ของแตละรายการขาย และในกระบวนการนี้ ผูดูแลหองจัดงานจะเปนผู
บันทึก รายละเอียดปลีกยอย ตางๆ ของ รายการขาย และ รายละเอียดการเตรียมงานเขาสูระบบ 
เพื่อใหผูเกี่ยวของแผนกอ่ืนๆ  

6) กระบวนการ 6.0 จัดการขอมูลบัญชี 
พนักงานบัญชีจะทําการรวบรวมขอมูลตนทุนจากแผนกท่ีเกี่ยวของและทําการบันทึกลงใน

ระบบ รวมท้ังรายไดของงานท่ีจัด เพื่อเก็บไปวิเคราะหสถิติทางดานบัญชี และสามารถออกใบเรียก
เก็บเงิน เรียกเก็บลูกคา และออกใบเสร็จรับเงินหลังจากไดรับเงินเรียบรอยแลว 

7) กระบวนการ 7.0 ออกรายงานสารสนเทศ 
ผูบริหารสามารถ เรียกดูรายงานสารสนเทศไดจากกระบวนการนี้ ซ่ึงไดรวบรวมขอมูล

ตางๆจาก กระบวนการขางตนท้ังหมด แสดงออกมาในรูปของ ตาราง และ กราฟ เพื่อนําขอมูลท่ีได
ไปตัดสินใจในการวางแผนทางธุรกิจตอไป 

 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 แสดงใหเห็นการไหลของขอมูลในระบบผานกระบวนการ
ทํางานหลักตางๆ ดังตอไปนี้ 
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รูป 4.3 แผนภาพผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 กระบวนการ 1.0 จัดการขอมูลผูใชงานระบบ 
 
จากรูป 4.3 แสดงกระบวนการจัดการขอมูลผูใชงานระบบท้ังหมด โดยผูดูแลระบบเปนผู 

เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลของผูใชงานระบบ รวมถึงขอมูลสิทธ์ิการใชงานระบบ และสามารถออก
รายงาน รายช่ือของผูใชงานระบบได 

จากรูป 4.4 เปนการตรวจสอบการเขาระบบโดยผูใชระบบ ตองใสช่ือผูใชระบบ และ 
รหัสผานทุกคร้ังหากตองการใชงานระบบ โดยระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับมาจาก 
ตารางขอมูลผูใชงานระบบท่ีมีอยู และสิทธ์ิการใชงานระบบตางๆ ของผูใชงานก็จะถูกตรวจสอบ
จากกระบวนการนี้  
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รูป 4.4 แผนภาพผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 กระบวนการ 2.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน 

 
 

รูป 4.5 แผนภาพผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 กระบวนการ 3.0 จัดการขอมูลลูกคา 
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จากรูป 4.5 เปนกระบวนการจัดการขอมูลลูกคา โดยพนกังานขายจะทําการใสขอมูลของลูกคาท่ี
ตนเองรับผิดชอบดูแลอยู เขาสูระบบ และหากมีการเปล่ียนแปลงก็จะทําการแกไข ภายหลัง และ
สามารถเรียกดรูายงานรายช่ือของลูกคาได  

 
 

รูป 4.6 แผนภาพผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 กระบวนการ 4.0 จัดการขอมูลการขาย 
 

จากรูป 4.6 เปนกระบวนการในการจองหองโดยพนักงานขาย หรืออาจจะเปน ผูดูแลหอง
จัดงาน เขามาทําการจองเพื่อจัดงานตางๆ โดยการเพ่ิมรายการขาย เม่ือมีลูกคาติดตอเขามาเพ่ือขอจัด
งาน และผูใชงานระบบทุกคนสามารถ ทําการตรวจสอบสถานะของหองจัดงานไดวามีการจัดงาน
ในชวงเวลาใด และพนักงานขายจะทําการเพ่ิมรายการขาย และสามารถแกไขรายละเอียดการขายได
หากมีการเปล่ียนแปลงยกเวน รายการขายน้ัน มีสถานะเปน ยืนยัน จะไมสามารถเปล่ียนแปลงขอมูล
ได 



 
25 

 

 
 

รูป 4.7 แผนภาพผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 กระบวนการ 5.0  
จัดการขอมูลการจัดงานและหองจัดงาน 

หมายเหตุ 
ตารางขอมูลการขาย D3 ประกอบดวย  ตารางผูใชงาน D1 ตารางยกเลิกจัดงาน D8 
 ตารางสถานะใบจอง D17 ตารางสาเหตุการยกเลิกจดังาน D18  
ตารางขอมูลการเตรียมงาน D9 ประกอบดวย ตารางหมายเหตุการณเตรียมงาน D21 
 ตารางรายละเอียดการเตรียมงาน D22 ตารางขอมูลรายการการเตรียมงาน D23 
 ตารางสวนงาน D24 
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จากรูป 4.7 เปนกระบวนการในการการกําหนดคาเร่ิมตนของหองจัดงาน และผูดูแลหองจัด
งานจะทําการเพ่ิมขอมูลการจัดงาน และแกไข เม่ือมีการเปล่ียนแปลง จากน้ันจะทําการ เพิ่ม
รายละเอียดในการเตรียมงานเขาไปในใบแจงงาน เพื่อแจงผูเกี่ยวของ และออกรายงานการจัดงานได 
 

 
 
รูป 4.8 แผนภาพผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 กระบวนการ6.0 จัดการขอมูลบัญชี 
 
จากรูป 4.8 เปนกระบวนการในการบันทึกและปรับปรุงขอมูลทางดานบัญชี โดยพนักงาน

แผนกบัญชี และยังสามารถออกใบเรียกเก็บเงินจากลูกคา และเม่ือไดรับ เงินจากลูกคา ก็สามารถ
ออกใบเสร็จได 

4.3 การออกแบบฐานขอมูล 
จากการวิเคราะหและออกแบบระบบ ทําใหรูวามีกระแสขอมูลและกระบวนการทํางานตาง 

ๆ ภายในระบบอะไรบาง ซ่ึงทําใหสามารถนํามาออกแบบฐานขอมูลไดดังตาราง 4.3 
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ตาราง 4.3 ตารางขอมูลของ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา และ
งานจัดเล้ียง สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 

 
ลําดับ 

 
ชื่อตารางขอมูล

ภาษาไทย 
ชื่อตารางขอมูล 
ภาษาอังกฤษ 

ประเภท 
 

คําอธิบาย 
 

1. 
 

ตารางผูใชงาน
ระบบ 

tbuser 
 

ตารางหลัก 
 

เก็บขอมูลผูใชงาน
ระบบ 

2. 
 

ตารางขอมูล
ลูกคา 

tbcustomer 
 

ตารางหลัก 
 

เก็บขอมูลลูกคา 
 

3. 
 

ตารางขอมูล
การขาย 

ttsale_function 
 

ตารางการ 
เปล่ียนแปลง 

เก็บขอมูลการขาย 
 

4. 
 

ตารางขอมูล
หองจัดงาน 

tbfunction_room 
 

ตารางหลัก 
 

เก็บขอมูลหองจัดงาน 
 

5 
 

ตารางขอมูล
การจัดงาน 

ttfunction_detial ตารางการ
เปล่ียนแปลง 

เก็บขอมูลการจัดงาน 

6.  
 
 

ตารางขอมูล
บัญชี 
 

ttaccount 
 
 

ตารางการ
เปล่ียนแปลง  
 

เก็บขอมูลรายการ
ตนทุนและรายไดแต
ละงาน 

7.  
 

ตารางสิทธ์ิการ
ใชงาน 

traccess_right 
 

ตารางอางอิง 
 

เก็บสิทธ์ิการใชระบบ 
 

8. 
 
 

ตารางยกเลิกจดั
งาน 

ttcancellation ตารางการ
เปล่ียนแปลง  
 

เก็บขอมูลการขอ
ยกเลิกการจัดงานจาก
ลูกคา 

9. 
 

ตารางขอมูล
การเตรียมงาน 

ttbeo ตารางการ
เปล่ียนแปลง 

เก็บขอมูลการเตรียม
งาน 

10. 
 

ตารางประเภท
งาน 

trfunction_type 
 

ตารางอางอิง 
 

เก็บขอมูลประเภทงาน 
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ตาราง 4.3 ตารางขอมูลของ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา และ
งานจัดเล้ียง สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม (ตอ) 

 
ลําดับ 

 
ชื่อตารางขอมูล

ภาษาไทย 
ชื่อตารางขอมูล 
ภาษาอังกฤษ 

ประเภท 
 

คําอธิบาย 
 

11. ตารางประเภท
ลูกคา 

trcustomer_type 
 

ตารางอางอิง 
 

เก็บขอมูลประเภท
ลูกคา 

12. 
 
 

ตารางรายได 
เปาหมาย 
 

budget 
 
 

ตารางหลัก 
 
 

เก็บขอมูลรายได
เปาหมายท่ีคาดวาจะทํา
ไดในแตละป 

13 ตารางแผนก trdepartment ตารางอางอิง เก็บขอมูลแผนก 
14. ตารางตําแหนง trposition ตารางอางอิง เก็บขอมูลตําแหนง 
15 ตารางจังหวดั trprovince ตารางอางอิง  เก็บขอมูลจังหวัด 
16. ตารางประเทศ trcountry ตารางอางอิง เก็บขอมูลประเทศ 

17. 
ตารางสถานะใบ
จอง 

trreservation_status 
 

ตารางอางอิง  
 

เก็บขอมูลสถานะใบ
จอง 

18. 
 
 

ตารางสาเหตุ
การยกเลิกจัด
งาน 

trcancellation_reason 
 
 

ตารางอางอิง 
  
 

เก็บขอมูลสาเหตุการ
ขอยกเลิกการจัดงาน
จากลูกคา 

19. 
 

ตารางรายการ
ขอมูลบัญชี 

traccount_item 
 

ตารางอางอิง  
 

เก็บขอมูลรายการบัญชี 
 

20 
.  

ตารางใบเรียก
เก็บเงิน 

ttinvoice 
 

ตารางการ
เปล่ียนแปลง 

เก็บขอมูลใบเรียกเก็บ
เงิน 

21. 
 
 
 

ตาราง
รายละเอียดการ
เตรียมงานแบบ
เพิ่มเติม 

ttbeo_note 
 
 
 

ตารางการ
เปล่ียนแปลง 
 
 

เก็บขอมูลรายละเอียด
การเตรียมงานแบบ
เพิ่มเติม 
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ตาราง 4.3 ตารางขอมูลของ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา และ
งานจัดเล้ียง สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม (ตอ) 

 
ลําดับ 

 
ชื่อตารางขอมูล

ภาษาไทย 
ชื่อตารางขอมูล 
ภาษาอังกฤษ 

ประเภท 
 

คําอธิบาย 
 

22.  
 
 

ตาราง
รายละเอียดการ
เตรียมงาน 

ttbeo_list 
 
 

ตารางการ
เปล่ียนแปลง 
 

เก็บขอมูลรายละเอียด
ในใบแจงงาน 
 

23. 
 
 

ตารางรายการ
รายละเอียดการ
เตรียมงาน 

trbeo_item 
 
 

ตารางอางอิง 
 
 

เก็บขอมูลรายการใน
ใบแจงงาน 
 

24. ตารางสวนงาน trsection ตารางอางอิง เก็บขอมูลสวนงาน 
 

จากตาราง 4.3 ผูจัดทําไดจัดทําตารางแสดงฐานขอมูลของระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการงานประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหมเพื่อใหเห็น
รายละเอียดการออกแบบ การจัดเก็บขอมูลลงตารางฐานขอมูลแตละตารางของระบบ 
 

ตาราง 4.4 แสดงรายละเอียดของตารางผูใชงานระบบ 
 

ช่ือตาราง  : tbuser 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลผูใชงานระบบ 
คียหลัก : user_id 
คียนอก : department_id, position_id, access_right_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

u_id char 9 รหัสผูใชงานระบบ 232000315 
username varchar 50 ช่ือผูใชงานเขาระบบ sethsiri 
firstname varchar 50 ช่ือพนักงาน sethsiri 
lastname varchar 50 นามสกุลพนักงาน Prakhunnusit 
department_id char 2 รหัสแผนก IT 
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ตาราง 4.4 แสดงรายละเอียดของตารางผูใชงานระบบ (ตอ) 
 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

position_id char 4 รหัสตําแหนงงาน ITMR 
access_right_id char 2 สิทธ์ิการใชงานระบบ IT 
pass_en char 32 รหัสผานท่ีเขารหัสแลว 8277e0910d750195

b448797616e091ad 
 

ตาราง 4.5 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลลูกคา 
 

ช่ือตาราง  : tbcustomer 
คําอธิบาย  : ตารางขอมูลลูกคา 
คียหลัก : customer_id 
คียนอก : province_id, country_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

customer_id char 6 รหัสลูกคา 000001 
first_name varchar 15 ช่ือ John 
last_name varchar 30 นามสกุล Wood 
title varchar 20 คํานําหนาช่ือ Mr. 
company_name varchar 50 ช่ือบริษัท TTT travel 
contact_name varchar 50 ช่ือผูติดตอ John wood 
contact_position varchar 30 ตําแหนงผูติดตอ Sale manager 
phone varchar 20 โทรศัพท 660 5399 9999 
email varchar 30 อีเมล john@hotmail.com 
fax varchar 20 แฟกซ 660 5399 9900 
address1 varchar 100 ท่ีอยูเลขท่ี ตึก อาคาร ถนน 100 chang klan road 
address2 varchar 100 ท่ีอยู ตําบล อําเภอ Chang klan,Muang  
province_id char 2 รหัสจังหวดั 50 
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ตาราง 4.5 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลลูกคา (ตอ) 
 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

country_id char 2 รหัสประเทศ TH 
customer_type char 1 รหัสประเภทลูกคา 1 
state varchar 50 รัฐ Texas 

 
ตาราง 4.6 แสดงรายละเอียดของตารางการขาย 

 
ช่ือตาราง  : ttsale_function 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลการขาย 
คียหลัก : reservation_no 
คียนอก : customer_id, sale_id, reservation_status 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

reservation_no int 4 หมายเลขใบจอง 1 
function_name varchar 100 ช่ืองานท่ีจัด meeting 
venue varchar 50 หองจัดงาน 1:2:3 
no_of_pax smallint 2 จํานวนผูรวมงาน 150 
customer_id char 6 รหัสลูกคา 000001 
start _date datetime 8 วันท่ีเร่ิมงาน 01/06/08  10:10:10 
start_time varchar 4 เวลาเร่ิมงาน 0800 
finish_date datetime 8 วันท่ีส้ินสุดงาน 04/06/08  10:10:10 
finish_time varchar 4 เวลาส้ินสุดงาน 1400 
reservation_status char 2 สถานะการจอง CF 
sale_id char 9 รหัสพนักงานขาย 232000111 
organizer varchar 50 ช่ือผูประสานงาน John wood 
reservation_date datetime 8 วันท่ีจอง 01/05/08  10:10:10 
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*หมายเหตุ room จัดเก็บเปน แบบ string :: 01:02:03 แตใหแสดงเปนช่ือหอง s,m,l  
 

ตาราง 4.7 แสดงรายละเอียดของตารางหองจัดงาน 
 

ช่ือตาราง  : tbfunction_room 
คําอธิบาย  : ตารางท่ีเก็บขอมูลหองท่ีจัดงาน ประชุม สัมมนา และงานเลี้ยง 
คียหลัก : room_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

room_id char 2 รหัสหองจัดงาน 01 
room_name varchar 20 ช่ือหองจัดงาน S 
room_size varchar 20 ขนาดหองจดังาน 12 X 16 
room_area int 4 ขนาดพื้นท่ีหองจัดงาน 180 
banquet_capacity smallint 2 ความจุในการรองรับผูรวมงานใน

การจัดหองแบบงานเล้ียง 
100 

theatre_capacity smallint 2 ความจุในการรองรับผูรวมงานใน
การจัดหองแบบโรงภาพยนตร 

100 

classroom_capacity smallint 2 ความจุในการรองรับผูรวมงานใน
การจัดหองแบบหองเรียน 

100 

boardroom_capacity smallint 2 ความจุในการรองรับผูรวมงานใน
การจัดหองแบบบอรดรูม 

100 

cocktail_capacity smallint 2 ความจุในการรองรับผูรวมงานใน
การจัดหองแบบคอกเทล 

100 
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ตาราง 4.7 แสดงรายละเอียดของตารางหองจัดงาน (ตอ) 
 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

buffet_capacity smallint 2 ความจุในการรองรับผูรวมงานใน
การจัดหองแบบปุฟเฟต 

100 

u_capacity smallint 2 ความจุในการรองรับผูรวมงานใน
การจัดหองแบบรูปตัวย ู

100 

room_id char 2 รหัสหองจัดงาน 01 
 

ตาราง 4.8 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลการจัดงาน 
 

ช่ือตาราง  : ttfunction_detail 
คําอธิบาย  : ตารางท่ีเก็บขอมูลงานท่ีจัด 
คียหลัก : function_no 
คียนอก : room_id, function_type_id, reservation_no 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

function_no int 4 หมายเลขงานท่ีจัด 1234 
room_id char 2 รหัสหองจัดงาน 01 
function_start datetime 8 วันท่ีเร่ิมจดังาน 01/06/08  10:10:10 
function_finish datetime 8 วันท่ีส้ินสุดงาน 03/06/08  10:10:10 
function_ start_ time varchar 4 เวลาท่ีเร่ิมงาน 0800 
function_ finish _ time  varchar 4 เวลาส้ินสุดงาน 1600 
pax smallint 2 จํานวนผูรวมงาน 140 
function_type_id char 2 รหัสประเภทงาน 01 
reservation_no int 4 หมายเลขใบจอง 1234 
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ตาราง 4.9 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลบัญชี 
 

ช่ือตาราง  : ttaccount 
คําอธิบาย  : ตารางขอมูลบัญชี 
คียหลัก : transaction_no 
คียนอก: reservation_no, item_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

transaction_no int 4 หมายเลขขอมูลบัญชี 4 
reservation_no int 4 หมายเลขใบจอง 3 
item_id char 3 รหัสรายการขอมูลบัญชี 001 
amount float  8 จํานวนเงิน 1,000.00 
reference varchar 50 ขอมูลอางอิง rf2345 

 
ตาราง 4.10 แสดงรายละเอียดของตารางสิทธ์ิการใชงานระบบ 

 
ช่ือตาราง  : traccess_right 
คําอธิบาย  : ตารางสิทธ์ิการใชงานระบบ 
คียหลัก : access_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

access_id char 4 รหัสสิทธ์ิ MNGR 
access_desc varchar 20 ช่ือสิทธ์ิการใชงานระบบ manager 

 
ขอมูล  ACCT หมายถึง สิทธ์ิของพนักงานบัญชี  
 ADMN หมายถึง สิทธ์ิของผูดูแลระบบ 
 FBCO หมายถึง สิทธ์ิของผูดูแลหองจัดงาน 
 MNGR หมายถึง สิทธ์ิของผูบริหาร 
 OTHR หมายถึง สิทธ์ิของพนักงานแผนกอ่ืนๆ 
 SALE หมายถึง สิทธ์ิของพนักงานขาย 
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ตาราง 4.11 แสดงรายละเอียดของตารางการยกเลิกการจัดงาน 
 

ช่ือตาราง  : ttcancellation 
คําอธิบาย  : ตารางขอมูลการยกเลิกการจัดงาน 
คียหลัก : cancellation_no 
คียนอก : reservation_no, cancel_reason_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

cancellation_no int 4 หมายเลขการยกเลิก 1 
reservation_no int 4 หมายเลขใบจอง 1 
cancel_reason_id char 2 รหัสการยกเลิกการจัดงาน 01 
cancel_date datetime 8 วันท่ีบันทึกการยกเลิก 08/08/08  10:10:10 

 
ตาราง 4.12 แสดงรายละเอียดของตารางใบแจงงาน 

 
ช่ือตาราง  : ttbeo 
คําอธิบาย  : ตารางใบแจงงาน 
คียหลัก : beo_no 
คียนอก: function_no 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

beo _no int 4 หมายเลขใบแจงงาน 4 
function_no int 4 หมายเลขการจัดงาน 1 
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ตาราง 4.13แสดงรายละเอียดของตารางประเภทงานท่ีจัด 
 

ช่ือตาราง  : trfunction_type 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลประเภทของงานท่ีจัด 
คียหลัก : function_type_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

function_type_id char 2 รหัสประเภทงาน 02 
function_type_name varchar 50 ช่ือประเภทงาน mtg f/d 950 
function_type_detail varchar 50 รายละเอียดประเภทงาน full day meeting 950 

 
ตาราง 4.14 แสดงรายละเอียดของตารางประเภทลูกคา 

 
ช่ือตาราง  : trcustomer_type 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลประเภทของลูกคา 
คียหลัก : customer_type_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

customer_type_id char 1 รหัสประเภทลูกคา 1 
customer_type_desc varchar 50 ประเภทลูกคา company 

 
ขอมูล    1 หมายถึง ลูกคาประเภทบุคคล 
 2 หมายถึง ลูกคาประเภทองคกร 
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ตาราง 4.15 แสดงรายละเอียดของตารางรายไดเปาหมาย 
 

ช่ือตาราง  : budget 
คําอธิบาย  : ตารางขอมูลรายไดเปาหมาย 
คียหลัก : year, month 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

year smallint 2 ป 2008 
month smallint 2 เดือน 12 
budget float 8 รายไดเปาหมาย 2,000,000.00 
actual float 8 รายไดท่ีทําไดจริง 2,000,000.00 

 
ตาราง 4.16 แสดงรายละเอียดของตารางแผนก 

 
ช่ือตาราง  : trdepartment 
คําอธิบาย  : ตารางแผนก 
คียหลัก : department_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

department_id char 2 รหัสแผนก SL 
department_name varchar 100 ช่ือแผนก sales 

 
ขอมูล  AC หมายถึง แผนกบัญชี    AD หมายถึง แผนกบริหาร 
 FB หมายถึงแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม FO หมายถึง แผนกตอนรับสวนหนา 
 HK หมายถึง แผนกแมบาน  SC หมายถึง แผนกรักษาความปลอดภัย 
 IT หมายถึง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ SL หมายถึง แผนกขาย 

 
 
 
 



 
38 

ตาราง 4.17 แสดงรายละเอียดของตารางตําแหนง 
 

ช่ือตาราง  : tbposition 
คําอธิบาย  : ตารางตําแหนง 
คียหลัก : position_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

position_id char 4 รหัสตําแหนง ITMR 
position_name varchar 50 ช่ือตําแหนง IT manger 

 
ขอมูล  
DTOS หมายถึง ผูอํานวยการฝายขาย    EAMR หมายถึง ผูชวยผูจัดการท่ัวไป 
FBCO หมายถึง ผูประสานงานฝายอาหารและเคร่ืองดื่ม HKMR หมายถึง ผูจัดการฝายแมบาน 
FBMR หมายถึง ผูจัดการฝายอาหารและเคร่ืองดื่ม  GNMR หมายถึง ผูจัดการท่ัวไป 
FOMR หมายถึง ผูจัดการฝายตอนรับสวนหนา  SLEX หมายถึง เจาหนาท่ีฝายขาย
FNMR หมายถึง ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน   SLMR หมายถึง ผูจัดการฝายขาย 
ITMR หมายถึง ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  SLSN หมายถึง ผูจัดการฝายขายอาวุโส 

 
ตาราง 4.18 แสดงรายละเอียดของตารางจังหวัด 

 
ช่ือตาราง  : trprovince 
คําอธิบาย  : ตารางจังหวดั 
คียหลัก : province_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

province_id char 2 รหัสจังหวดั 01 
province_name_eng varchar 50 ช่ือจังหวดั  Chiang Mai 
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ตาราง 4.19 แสดงรายละเอียดของตารางประเทศ 
 

ช่ือตาราง  : trcountry 
คําอธิบาย  : ตารางประเทศ 
คียหลัก : country_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

country_id char 2 รหัสประเทศ TH 
country_name_eng varchar 50 ช่ือประเทศ  Thailand 

 
ตาราง 4.20 แสดงรายละเอียดสถานะของใบจอง 

 
ช่ือตาราง  : trreservation_status 
คําอธิบาย  : ตารางสถานะของใบจอง 
คียหลัก : status_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

status_id char 2 รหัสสถานะใบจอง CF 
status_desc varchar 10 สถานะ  confirm 

 
ขอมูล   TT หมายถึง จองแลวแตยังไมยืนยนั  PC หมายถึงลูกคายืนยันจดังาน 
 CC หมายถึง ยกเลิกจัดงานโดยลูกคา  CF หมายถึงโรงแรมยืนยัน 
 RG หมายถึงยกเลิกโดยโรงแรม    WT หมายถึง คอยหองจัดงานวาง 
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ตาราง 4.21 แสดงรายละเอียดของตารางสาเหตุการยกเลิกการจัดงาน 
 

ช่ือตาราง  : trcancellation_reason 
คําอธิบาย  : ตารางสาเหตุท่ีแจงขอยกเลิกการจัดงาน 
คียหลัก : cancellation_reason_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

cancellation_reason_id char 2 รหัสสาเหตุการยกเลิก 01 
cancellation_name varchar 20 ช่ือยอสาเหตุท่ียกเลิก change mind 
cancellation_desc varchar 50 สาเหตุท่ียกเลิก guest change mind 

 
ขอมูล  01 หมายถึง ลูกคาเปล่ียนใจ  
 02 หมายถึง ราคาแพงกวาคูแขง  
 03 หมายถึง เล่ือนการจัดงาน 

 
ตาราง 4.22 แสดงรายละเอียดของตารางรายการขอมูลบัญชี 

 
ช่ือตาราง  : traccount_itme 
คําอธิบาย  : ตารางรายการขอมูลบัญชี 
คียหลัก : item_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

item_id char 3 รหัสรายการขอมูลบัญชี 005 
item_desc varchar 100 คําอธิบาย room decoration 
item_type_id char 1 รหัสประเภทขอมูล 1 

 
หมายเหตุ ขอมูล item_type_id = 1 หมายถึง รายได, 2 หมายถึง ตนทุน 
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ตาราง 4.23 แสดงรายละเอียดของตารางใบเรียกเก็บเงิน 
 

ช่ือตาราง  : ttinvoice 
คําอธิบาย  : ตารางใบเรียกเกบ็เงิน 
คียหลัก : invoice_no 
คียนอก : reservation_no 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

invoice_no int 4 หมายเลขใบเรียกเก็บเงิน 12 
reservation_no int 4 หมายเลขใบจอง 2 
receipt_id int 4 หมายเลขใบเสร็จ 1 
paid_date datetime 8 วันท่ีจายเงิน 08/08/08 
paid_type char 1 ประเภทการจายเงิน 1 
total  float 8 จํานวนเงิน 2,000,000.00 
credit_card_no char 16 หมายเลขบัตรเครดิต  234523442523411 
billing_add varchar 500 ท่ีอยูในใบเรียกเก็บเงิน 100 chang klan road 
billing_name varchar 100 ช่ือในใบเรียกเก็บเงิน john wood 
date_of_invoice datetime 8 วันท่ีออกใบเรียกเก็บเงิน 08/08/08  10:10:10 

 
ตาราง 4.24 แสดงรายละเอียดของตารางรายละเอียดการเตรียมงานเพ่ิมเติม 

 
ช่ือตาราง  : ttbeo_note 
คําอธิบาย  : ตารางรายละเอียดการเตรียมงานเพิ่มเติม 
คียหลัก : beo_no 
คียนอก: section_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

beo_no int 4 หมายเลขใบแจงงาน 4 
note varchar 3000 รายละเอียดการเตรียมงาน menu item 
section_id char 2 รหัสสวนงาน 01 
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ตาราง 4.25 แสดงรายละเอียดของตารางรายละเอียดการเตรียมงาน 
 

ช่ือตาราง  : ttbeo_list 
คําอธิบาย  : ตารางรายละเอียดการเตรียมงาน 
คียหลัก : beo_no 
คียนอก: beo_item_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

beo_no int 4 หมายเลขใบแจงงาน 4 
beo_item_id char 3 รายการรายละเอียดการเตรียมงาน 006 
amount smallint 2 จํานวนอุปกรณในการเตรียมงาน 5 

 
ตาราง 4.26 แสดงรายละเอียดของตารางรายการรายละเอียดการเตรียมงาน 

 
ช่ือตาราง  : trbeo_item 
คําอธิบาย  : ตารางรายการรายละเอียดการเตรียมงาน 
คียหลัก : beo_item_id  
คียนอก: section_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

beo_item_id char 3 รหัสรายการรายละเอียด 004 
item_desc varchar 200 คําอธิบาย LCD projector  
section_id char 2 รหัสสวนงาน 01 
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ตาราง 4.27 แสดงรายละเอียดของตารางสวนงาน 
 

ช่ือตาราง  : trsection 
คําอธิบาย  : ตารางสวนงาน 
คียหลัก : section_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

section_id char 2 รหัสสวนงาน 01 
section_name varchar 100 ช่ือสวนงาน time table 

4.4 ความสัมพนัธของระบบฐานขอมูล 

 ในการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล ใชแผนภาพแสดงความสัมพนัธของระบบ
ฐานขอมูล เปนเคร่ืองมือในการออกแบบระบบงาน สรางแผนภาพแสดงความสัมพนัธระบบ 
ของฐานขอมูลโดยใชภาพสัญลักษณดังตาราง 4.28 
 

ตาราง 4.28 แสดงสัญลักษณท่ีใชในการแสดงความสัมพันธของระบบฐานขอมูล 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
 ใชแสดงเอนทิตี  แอตตริบิวตของเอนทิตี และคียหลัก  

 แสดงความสัมพันธ 1 เดียว 
 แสดงความสัมพันธต้ังแต 1 - N 
 แสดงความสัมพันธต้ังแต 0 - N 
 
จากตารางท้ังหมดสามารถนํามาเขียนแสดงความสัมพนัธระหวางตารางไดดังรูป 4.9 

entity 
name 
attribute 1 
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รูป 4.9 แสดงความสัมพันธของตารางขอมูล 
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4.5 การออกแบบหนาจอ 
 การออกแบบหนาจอการแสดงผล มีจุดประสงคเพื่อใหงายตอการใชงาน สอดคลองกับ
โครงสรางของระบบ และใหเหมาะสมกับการใชงานของผูใช   
 1)  หนาจอเขาสูระบบ 

 

สวนท่ี 1 

สวนท่ี 2 
                                     
 Username : 
 Password : 
                                     
 
 

 
รูป 4.10 แสดงหนาจอเขาสูระบบ 

 
จากรูป  4.10 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนของโลโกของโรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม 
สวนท่ี 2 แสดงสวนของการเขาสูระบบ โดยมีสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละ

บุคคลในการจดัการขอมูลแตกตางกันไปตามหนาท่ี แบงเปน พนักงานขาย 
พนักงานบัญชี ผูดูแลหองจัดงาน ผูดูแลระบบ ผูบริหาร และพนกังานแผนก
อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

 
 

login 
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2)  หนาจอหลัก 
 

 
สวนท่ี 1 

 
 

สวนท่ี 2 
 
 

สวนท่ี 3 
 
 
 

รูป 4.11 แสดงหนาจอจดัการขอมูลเบ้ืองตน 
 

จากรูป  4.11 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 

- หนาหลัก 
- เมนูแสดงขอมูลลูกคา 
- เมนูแสดงขอมูลการขาย 
- เมนูแสดงขอมูลงานท่ีจัด 
- เมนูแสดงขอมูลใบแจงงาน 
- เมนูแสดงขอมูลบัญชี 
- เมนูรายงาน 
- เมนูการปรับปรุงขอมูลของระบบ 
- เมนูการเปล่ียนรหัสผานของผูใชงานระบบ 

สวนท่ี 2 แสดงสวนคนหา 
สวนท่ี 3 แสดงขอมูลงานประชุม สัมมนา และงานจดัเล้ียง และ สถานะของแตละ 

กระบวนการ 
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3) หนาจอหลักการจัดการขอมูลลูกคา 
 

 
สวนท่ี 1 

 
สวนท่ี 3 

 
 
 
 

สวนท่ี 2 
 

 
สวนท่ี4 

 

 
รูป 4.12 แสดงหนาจอจดัการขอมูลลูกคา 

 
จากรูป  4.12 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 
สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 

- เพิ่มขอมูลลูกคา 
- รวมขอมูลลูกคา 
- ประวัติการใชบริการ 
- รายงาน 

สวนท่ี 3 แสดงสวนคนหา 
สวนท่ี 4 แสดงผลการคนหาขอมูลลูกคา 
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4) หนาจอหลักการรวมขอมูลลูกคา 

 
 

สวนท่ี 1 

สวนท่ี 2 
 

สวนท่ี 3  สวนท่ี 4 

 
รูป 4.13 แสดงหนาจอรวมขอมูลลูกคา 

 
จากรูป  4.13 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 
สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 

- เพิ่มขอมูลลูกคา 
- รวมขอมูลลูกคา 
- ประวัติการใชบริการ 
- รายงาน 

สวนท่ี 3 แสดงขอมูลลูกคาหลัก 
 สวนท่ี 4 แสดงขอมูลลูกคาท่ีตองการจะนาํไปรวมกับขอมูลลูกคาหลัก 

 
 
 
 
 

merge 
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5) หนาจอตรวจสอบประวัติการใชบริการของลูกคา 

 
 

สวนท่ี 1 

สวนท่ี 3 
 

สวนท่ี 4 
 
 

สวนท่ี 2 
 

สวนท่ี 5 
 

 
รูป 4.14 แสดงหนาจอคนหาประวัติการใชบริการของลูกคา 

 
จากรูป  4.14 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 
สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 

- เพิ่มขอมูลลูกคา 
- รวมขอมูลลูกคา 
- ประวัติการใชบริการ 
- รายงานขอมูลลูกคา 

สวนท่ี 3 แสดงคนหาขอมูลลูกคา 
สวนท่ี 4 ผลการคนหาขอมูลลูกคา 
สวนท่ี 5 แสดงขอมูลประวัติการใชบริการของลูกคา 
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6) หนาจอหลักการจัดการขอมูลการขาย จากรูป  4.12 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 
สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 

- เพิ่มขอมูลการขาย(จองหองจัดงาน) 
- ตรวจสอบสถานะหองจัดงาน 
- รายงานการขาย 

สวนท่ี 3 แสดงสวนคนหา 
สวนท่ี 4 แสดงผลการคนหาขอมูลการขาย 

7) หนาจอเพิ่ม / แกไข ขอมูลการขาย 
 

 
สวนท่ี 1 

 
สวนท่ี 3 

 
 
 
 

 
สวนท่ี4 

 
 

 
สวนท่ี 2 

 

 
สวนท่ี 5 

 
รูป 4.15 แสดงหนาจอเพิ่ม / แกไขขอมูลการขาย 

 
จากรูป  4.15 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 
สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 

- เพิ่มขอมูลการขาย(จองหองจัดงาน) 
- ตรวจสอบสถานะหองจัดงาน 
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- รายงานการขาย 
สวนท่ี 3 แสดงขอมูลการขาย 
สวนท่ี 4 แสดงขอมูลหองจัดงาน 
สวนท่ี 5 แสดงปุม บันทึก ยกเลิก 

8) หนาจอตรวจเช็คการใชงานหองจัดงาน จากรูป  4.12 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 
สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 

- เพิ่มขอมูลการขาย(จองหองจัดงาน) 
- ตรวจสอบการใชหองจดังาน 
- รายงานการขาย 

สวนท่ี 3 แสดงสวนการระบุวันท่ีในการตรวจสอบ 
สวนท่ี 4 แสดงผลการคนหาขอมูลการใชหองจัดงาน 

9) หนาจอหลักการจัดการขอมูลการจัดงาน จากรูป  4.14 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 
สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 

- คนหาการจดังาน 
- เพิ่มขอมูลการจัดงาน 
- รายงานการจดังาน 

สวนท่ี 3 แสดงสวนคนหา 
สวนท่ี 4 แสดงผลการคนหาขอมูลของงานท่ีจัด 
สวนท่ี 5 แสดงขอมูลการจัดงาน 

10) หนาจอการ เพิม่ / แกไข  ขอมูลการจัดงาน จากรูป  4.14 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 
สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 

- คนหาการจดังาน 
- เพิ่มขอมูลการจัดงาน 
- รายงานการจดังาน 

สวนท่ี 3 แสดงสวนคนหา 
สวนท่ี 4 แสดงขอมูลของงานท่ีจัดเพื่อเพิ่ม / แกไข 
สวนท่ี 5 แสดงปุมยืนยนั ยกเลิก 
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11) หนาจอหลักการจัดการขอมูลใบแจงงาน จากรูป  4.12 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 
สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 

- เพิ่มขอ / แกไข / ลบ ขอมูลใบแจงงาน 
- รายงานใบแจงงาน 

สวนท่ี 3 แสดงสวนคนหาใบแจงงาน 
สวนท่ี 4 แสดงผลการคนหาขอมูลใบแจงงาน 

12) หนาจอเพิ่ม / แกไข ขอมูลใบแจงงาน 
 

 
สวนท่ี 1 

สวนท่ี 2 
 

 

 
 

สวนท่ี 3 

 
รูป 4.16 แสดงหนาจอจดัการขอมูลใบแจงงาน 

 
จากรูป  4.16 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 
สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 

- เพิ่ม / แกไข / ลบ ใบแจงงาน 
- รายงานขอมูลใบแจงงาน 

สวนท่ี 3 แสดงขอมูลใบแจงงาน 
สวนท่ี 4 แสดงคําส่ัง พิมพใบแจงงาน 

13) หนาจอหลักการจัดการขอมูลบัญชี จากรูป  4.14 สามารถอธิบายได ดังนี้ 
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 

สวนท่ี4 
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สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 
- เพิ่มรายการขอมูลบัญชี 
- เพิ่มขอมูลใบเรียกเก็บเงิน 
- รายงานขอมูลบัญชี 

สวนท่ี 3 แสดงสวนคนหา 
สวนท่ี 4 แสดงขอมูลของงานท่ีจัด 
สวนท่ี 5 แสดงขอมูลบัญชี (รายได หรือ ตนทุน) 

14) หนาจอเพิ่ม / แกไข ขอมูลบัญชี จากรูป  4.12 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงเมนูหลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 
สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 

- เพิ่มรายการขอมูลบัญชี 
- เพิ่มขอมูลใบเรียกเก็บเงิน 
- รายงานขอมูลบัญชี 

สวนท่ี 3 แสดงรายละเอียดขอมูลบัญชี 
สวนท่ี 4 แสดงปุมคําส่ัง บันทึก ยกเลิก  

15) หนาจอจดัการใบเรียกเก็บเงิน 
 

สวนท่ี 1 

 
สวนท่ี4 

 

สวนท่ี 2 
 

สวนท่ี 5 
 
 

 
รูป 4.17 แสดงหนาจดัการใบเรียกเก็บเงิน 

จากรูป  4.17 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงเมนูหลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 

สวนท่ี 3 
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สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 
- เพิ่มรายการขอมูลบัญชี 
- เพิ่มขอมูลใบเรียกเก็บเงิน 
- รายงานขอมูลบัญชี 

สวนท่ี 3 แสดงปุมคําส่ัง เพิ่มใบเรียกเก็บเงิน 
สวนท่ี 4 แสดงสวนท่ีใชคนหาใบเรียกเกบ็เงิน 
สวนท่ี 5 แสดงผลใบเรียกเกบ็เงิน  

16) หนาจอรายงานสารสนเทศ จากรูป  4.12สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 
สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 
สวนท่ี 3 แสดงสวนคนหารายงานสารสนเทศ 
สวนท่ี 4 แสดงขอมูลรายงานสารสนเทศ 

17) หนาจอหลักการจัดการขอมูลระบบ 
 
 

สวนท่ี 1 

สวนท่ี 2 
 

 
สวนท่ี 3 

 
 
 

 
รูป 4.18 แสดงหนาจอจดัการขอมูลระบบ 

 
จากรูป  4.18 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเมนหูลักตามสิทธ์ิการเขาสูระบบของพนักงานแตละบุคคล 
สวนท่ี 2 แสดงเมนูยอย 

- เมนูจัดการรายชื่อผูใชงานระบบ 
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- เมนูจัดการขอมูลหองประชุม 
- เมนูจัดการขอมูลประเภทงานประชุม 
- เมนูจัดการขอมูลรายการใบใบแจงงาน 
- เมนูจัดการขอมูลเหตุผลการยกเลิกการจัดงาน 
- เมนูจัดการขอมูลรายการดานบัญชี 
- เมนูจัดการขอมูลแผนก 
- ยอดรายไดเปาหมาย 

สวนท่ี 3 แสดงสวนท่ีเปนการจัดการตามเมนูยอย 
 


