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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป เปนสนามกีฬาท่ีสรางข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองวาระท่ีจังหวัด

เชียงใหมมีอายุครบ 700 ปเม่ือพ.ศ. 2539  และใชเปนสถานท่ีในการจัดการแขงขันกีฬาซีเกมสคร้ังท่ี 

18 เม่ือป พ.ศ.2538 ซ่ึงภายหลังจากการแขงขันกีฬาซีเกมส คร้ังท่ี 18 ไดเสร็จส้ินลง สนามกีฬา

สมโภชเชียงใหม 700 ป ไดเปดบริการใหเยาวชน ประชาชนท่ัวไป มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อีก

ท้ังยังเปนสถานท่ีในการจัดการแขงขันกีฬาชนิดตาง ๆ ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดย

ไดรับเงินชวยเหลือจากภาครัฐเพื่อนําไปบริหารสนามกีฬา จนกระท่ังป พ.ศ.2543 ไดมีมติเห็นชอบ

จากคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยใหสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป เปน “สนามกีฬา
ตนแบบ” ท่ีสามารถหารายไดเล้ียงตนเอง โดยไมรับเงินชวยเหลือจากภาครัฐอีกตอไป 

รายไดหลักของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป มาจากการใหหนวยงานตาง ๆ ใช

สถานท่ีภายในสนามกีฬาฯ ไมวาจะเปน สนามกีฬากลาง ลานกลางแจง โรงพลศึกษา ฯลฯ โดยคิด

คาใชจายในการใชสถานท่ี เปนการสรางรายไดเขาสูสนามกีฬาฯ ซ่ึง ณ ปจจุบันนี้ระเบียบวิธีการแจง

ขอใชสถานท่ีภายในสนามกีฬาฯ นั้นยังไมไดมีการนําระบบสารสนเทศมาประยุกตงานใชงาน      

ทําใหเกิดความลาชาและความไมสะดวกในการดําเนินการ ไมวาจะเปนการตรวจสอบชวงเวลาท่ี

สามารถขอใชสถานท่ี  รายละเอียดตาง ๆ ของสถานท่ี รายการคาใชจายตาง ๆ ในการขอใชสถานท่ี 

ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศการใชสถานท่ีภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปนั้นจะ

ชวยให ผูมาติดตอขอใชมีทางเลือกในการติดตอมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังไดรับขอมูลท่ีจะนําไป

ประกอบการตัดสินใจติดตอขอใชโดยไมจําเปนตองเดินทางมาถึงสนามกีฬาฯ นอกจากนั้น 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานยังสามารถลดภาระงานตาง ๆ เชน การนําผูมาติดตอขอใชเยี่ยมชมสถานท่ีกอน

ตัดสินใจไดอีกดวย 
ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมีความประสงคดําเนินการคนควาแบบอิสระ เร่ืองการพัฒนาระบบ

การใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อพัฒนาระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 

 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ไดระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 

2. ไดเว็บไซตท่ีใหบริการและการจัดการสถานท่ีภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 

3. ไดระบบการใชบริการออนไลนท่ีสามารถนําไปปรับปรุงใชกับสนามกีฬาประจําจังหวัดอ่ืน 

ท่ีมีนโยบายในการจัดหารายไดเพื่อการเล้ียงดูตนเองได 

 
1.4 แผนดาํเนินการ  ขอบเขต  และวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนการดําเนินงาน 

1) ศึกษาขอมูลและรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเปดใหบริการ
ภายในบริเวณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป  

2) วิเคราะหและออกแบบโครงสรางงาน 
3) พัฒนาระบบการใหบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
4) ทดสอบและประเมินผลการใชงานกับผูใชงานแตละสวน  
5) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ 

1.4.2 ขอบเขต 

สามารถรวบรวมขอมูลท่ีจะนํามาพัฒนาเวบไซตโดยแบงออกเปนขอบเขตดานผูใชงาน 
และขอบเขตระบบงานไดดังนี้ 

1. ขอบเขตดานผูใชงาน สามารถแบงผูใชไดเปน 4 ประเภท แบงตามลักษณะการใชงาน

ระบบไดดังนี้ 

(1) ผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม    ซ่ึง
ทําหนาท่ีบริหารจัดการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป ใหมีรายไดสําหรับนําไปใชจายในการ
บํารุงรักษาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป อยางเพียงพอ ซ่ึงจะเรียกดูขอมูลสรุปดานตาง ๆ จาก
ระบบ 
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(2) หัวหนางาน ไดแก หัวหนางานศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนภูมิภาค มีหนาท่ี
รับผิดชอบดําเนินการใหบริการสถานท่ี เพื่อการฝกซอม การแขงขันกีฬา และกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยจะ
ใชขอมูลจากระบบในการบริหารจัดการงานดานตาง ๆ เชน การจัดเจาหนาท่ีลงพื้นท่ีปฏิบัติงานใน
ขณะท่ีมีหนวยงานตาง ๆ มาขอใชบริการ 

(3) เจาหนาท่ี ไดแก บุคลากรของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป มีหนาท่ีติดตอ
ประสานงานตาง ๆ กับหนวยงานหรือบุคคลท่ีมาขอใชบริการ 

(4) ผูมาติดตอขอใชสถานท่ี ไดแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงบุคคล
ท่ัวไปที่เขามาหาขอมูลและติดตอขอใชสถานท่ีสนามกีฬาฯ 

2. ขอบเขตดานระบบงาน 

(1) ระบบการเขาถึงขอมูล 
- มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีการปอนช่ือผูใช และ รหัสผานสําหรับ

เจาหนาท่ีของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป ซ่ึงขอมูลท่ีสามารถเขาถึงไดนั้นแบงออกเปนตาม
ระดับการใชงานของผูใช 

- มีระบบสมาชิกสําหรับหนวยงานตาง ๆ ท่ีมาขอใชสถานท่ีภายในสนามกีฬาฯ 
- มีระบบสมาชิกสําหรับบุคคลท่ัวไปที่ตองการมาเขาใชสถานท่ีภายในสนามกีฬา 

(2) ระบบการใชสถานท่ีภายในสนามกฬีาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
- ระบบสามารถแสดงรายละเอียดกิจกรรมเดน ของสนามกีฬา ฯ เชนการแขงขัน

กีฬารายการสําคัญ พรอมภาพกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธแกประชาชนท่ัวไป 
- ระบบสามารถแสดงรายละเอียดท่ัวไปของสถานท่ีภายในสนามกีฬา และศูนย

กีฬาท่ีเปดใหมีการใชบริการ โดยสามารถบอกชวงเวลาท่ีเปดใหใชบริการ หรือชวงเวลาที่ยังไมมี
การขอใชงาน อัตราคาใชบริการ รวมถึงคาใชจายอ่ืน ๆ ได 

- ระบบสามารถใหขอมูลจําเพาะในดานตาง ๆ ของสถานท่ี ท่ีผูมาติดตอตองการ
ทราบเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจขอใชสถานท่ี เชน ความจุของสนามกีฬา ความกวางของเวที 
จํานวนหองน้ําภายในบริเวณนั้น ๆ 

- ระบบสามารถรับคํารองขอใชสถานท่ีจากผูท่ีมาติดตอ พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา 
ท่ีจอง พรอมท้ังบอกรายละเอียดคาใชงาน คาดําเนินการตาง ๆ (ในกรณีที่มี) ใหกับผูท่ียื่นคํารองขอ
ใชได   

(3) ระบบการยืม-คืน อุปกรณกีฬาและอุปกรณตาง ๆ  
   - ระบบสามารถแสดงรายการอุปกรณกฬีาท่ีมีอยู เชน ลูกบอล ตาขาย เชือก  

ไฟสนาม ซ่ึงผูมาติดตอสามารถยืมไปใชในบริเวณจัดกจิกรรมได 
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     - ระบบสามารถบันทึกรายละเอียดตาง ๆ ของผูยืมหรือผูคืนได  เชน ช่ือ-สกุล 
สถานท่ีทํางาน หมายเลขโทรศัพท วันและเวลาท่ียืม/คืน ได 

 (4) ระบบรายงานขอมูลสารสนเทศ 
-  รายงานวันและเวลา ท่ีมีการขอใชสถานท่ี 
-  รายงานสถิติการขอใชงานของแตละหนวยงาน   
-  รายงานขอมูลการยืมคืนอุปกรณและขอมูลการจองของสถานท่ี 

1.4.3 วิธีการศึกษา 

สามารถแบงวิธีการศึกษาได 2 ทาง คือ การศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูล และศึกษาถึง

อุปกรณท่ีใชในการพัฒนาเว็บไซตสารสนเทศ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
(1) ศึกษารูปแบบกระบวนการทํางานของระบบปจจุบันและระบุปญหาท่ีเกิดข้ึน 

โดยสอบถามผูบริหาร เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และผูมาติดตอขอใชสถานท่ี 
(2) รวบรวมความตองการของผูใชท่ีตองการแกปญหาที่เกิดข้ึนจากระบบงาน

ปจจุบัน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในศึกษา 

  2.1 ฮารดแวรไดแก 

  (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง เพื่อเปนเคร่ืองท่ีใหบริการฐานขอมูล (Database 

Server) และใหบริการเว็บ (Web server) ทํางานบนระบบอินเทอรเนต็ 

  (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ืองสําหรับการพัฒนาโปรแกรม 
- ซีพียู อินเทลเพนเทียมโฟร 3.0 กิกะเฮิรตซ (CPU Intel Pentium 4 3.0 Ghz) 

  - หนวยความจํา 1024 เมกะไบต (Ram 1024 mb) 
  - การดแสดงผลทางจอภาพ (VGA Card) 
  - จอภาพแสดงผล (Monitor) ความละเอียดท่ีใชพัฒนาระบบ 1024 x 768 pixel 
  - แปนพิมพ (Keyboard) 
  - เมาส (Mouse) 
 2.2 ซอฟตแวรไดแก 

  (1) โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP – Professional Home Page) 

(2) โปรแกรมมาโครมีเดียดรีมวีเวอร เอ็มเอ็กส 2004  

       (Macromedia Dreamweaver Mx 2004) 
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(3) โปรแกรมฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 

(4)  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวสเอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 
 

1.5 นิยามศัพท 
เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี คือ บุคลากรของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป ท่ีมีหนาท่ี

เกี่ยวของในการใหบริการขอมูลตาง ๆ และอํานวยความสะดวกใหแกผูมาติดตอขอใชสถานท่ี  
ผูท่ีมีความประสงคใชสถานท่ี คือ บุคคลหรือองคกร ท่ีมีความประสงคจะใชสถานท่ีภายใน

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
สถานท่ี คือ สถานท่ีตาง ๆ ในบริเวณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป ท่ีเปดใหบริการใช

จัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการ การแขงขันกีฬา 
ศูนย กกท.ภาค 5 เชียงใหม หมายถึงศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหมเปน

องคกรท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารจัดการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
 

1.6 สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 


