
บทที่ 3 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณผูเกี่ยวของกับการใหบริการใชสถานท่ีสนามกีฬา

สมโภชเชียงใหม 700 ป เพื่อใหทราบถึงข้ันตอนการดําเนินการ และปญหาอุปรรคในการทํางาน 
ตลอดจนถึงความตองการของผูใชบริการและผูใหบริการ จึงไดวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามา
พัฒนาเปนระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 การวิเคราะหระบบงานเบ้ืองตน 

3.1.1 การวิเคราะหระบบงานในปจจุบัน 
 มีผูท่ีเกี่ยวของกับระบบจํานวน 4 กลุม คือ 

1) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม 
2) หัวหนางานศูนยฝกกฬีาแหงชาติสวนภูมิภาค 
3) เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
4) ผูมีความประสงคใชบริการ 

 
เม่ือไดศึกษาระบบงานในปจจุบันของฝายจัดการสถานท่ีสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 

พบวามีภาระงานหลักท่ีใหบริการอยู 2 งาน คืองานใชสถานท่ีตาง ๆ ภายในบริเวณสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม 700 ป และงานใหบริการยืมอุปกรณกีฬา จึงไดแยกวิเคราะหระบบงานดังนี้ 

1. ระบบงานขอใชสถานท่ี 
ในสวนของระบบงานขอใชสถานท่ีนั้น พบวา เม่ือมีผูแสดงความประสงคจะขอใชสถานท่ี

ภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปมาติดตอ กับเจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ีนั้น ผูมาติดตอ
จะตองแจงรายละเอียดตาง ๆ ตอเจาหนาท่ี เชน สถานท่ีท่ีตองการขอใช กิจกรรมท่ีจะจัด วันและ
ระยะเวลาท่ีจะดําเนินกิจกรรม ฯลฯ จากน้ัน เจาหนาท่ีจะตรวจสอบวาสถานท่ีท่ีผูมาติดตอขอใชนั้น
สามารถดําเนืนการไดในวันดังกลาวหรือไม หากสามารถดําเนินการไดก็จะลงบันทึกในสมุดบันทึก
การขอใชสถานท่ี 
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จากนั้นผูติดตอจะตองทําหนังสือขอใชสถานท่ีมาเปนลายลักษณอักษรถึงผูอํานวยการศูนย
การกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม โดยผานทางหัวหนางานศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวน
ภูมิภาค ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลการขอใชสถานท่ีตาง ๆ ภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 

เม่ือผูอํานวยการอนุมัติการใชงานแลว เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ีจะทําหนังสือตอบรับ
แจงรายละเอียดตาง ๆ กลับไปยังผูติดตอขอใชสถานท่ี จึงจะถือวาเสร็จส้ินกระบวนการ โดย
ข้ันตอนท้ังหมดนี้แสดงไดตามรูป 3.1 

 
ผูมีความประสงคขอใชสถานท่ี

เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี

ผูมีความประสงคขอใชสถานท่ี

เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี

หัวหนางานศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนภูมิภาค

ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม

เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี

ผูมีความประสงคขอใชสถานท่ี

แจงความประสงคจะขอใชสถานที่

ทําหนังสือราชการแจงรายละเอียดกิจกรรม

สงเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

สงเอกสารตอบรับการขอใชสถานที่

ตรวจสอบวันเวลาท่ีขอใช

วันเวลาท่ีแจงไมสามารถใหใชได
(แจงผูมีความประสงคใหกําหนดวันใหม)

วันเวลาที่แจงสามารถใหใชได

 
 

รูป 3.1 ระบบงานบริการใชสถานท่ีสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปในปจจุบัน 
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2. ระบบงานใหบริการยืมอุปกรณกีฬา 
ดานระบบงานใหบริการยืมอุปกรณกีฬานั้นพบวา เม่ือมีผูมีความประสงคจะขอยืมอุปกรณ

กีฬาเพื่อนําไปใชในกิจกรรมกีฬาตาง ๆ ท้ังในและนอกสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป มาติดตอ
แจงความประสงคจะขอความอนุเคราะห เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี จะแจงขอมูลอุปกรณกีฬาตาง 
ๆ ในความดูแลของศูนยกกท.ภาค 5 เชียงใหมท่ีสามารถใหยืมได ตอผูมีความประสงค จากนั้นผูมี
ความประสงคจะตองทําหนังสือขอยืมอุปกรณกีฬาเปนลายลักษณอักษรถึงผูอํานวยการศูนยกกท.
ภาค 5 เชียงใหมโดยผานทางหัวหนางานศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนภูมิภาค ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลการขอยืม
อุปกรณกีฬาตาง ๆ ท่ีอยูในความดูแลของศูนยกกท.ภาค 5 เชียงใหม 

เม่ือผูอํานวยการอนุมัติการใชงานแลว เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ีจะทําหนังสือตอบรับ
แจงรายละเอียดตาง ๆ กลับไปยังผูมีความประสงคขอยืมอุปกรณกีฬา จึงจะถือวาเสร็จส้ิน
กระบวนการ โดยข้ันตอนท้ังหมดนี้แสดงไดตามรูป 3.2 

 
ผูมีความประสงคขอยืมอุปกรณ

เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี

ผูมีความประสงคขอยืมอุปกรณ

เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี

หัวหนางานศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนภูมิภาค

ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม

เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี

ผูมีความประสงคขอยืมอุปกรณ

แจงความประสงคจะขอยืมอุปกรณ

แจงรายการอุปกรณท่ีสามารถใหยืมได

ทําหนังสือราชการแจงรายละเอียดขอยืมอุปกรณ

สงเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

สงเอกสารตอบรับการขอยืมอุปกรณ

 
รูป 3.2 ระบบงานบริการยืมอุปกรณกฬีาในปจจุบัน 
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 3.1.2 ขอเสียและขอจํากัดของระบบงานในปจจุบัน 
 1) ระบบงานบริการใชสถานท่ีสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
  - ผูมีความประสงคจะขอใชสถานท่ี มีชองทางในการรับรูขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ
สถานท่ีท่ีตองการขอใชเพียงทางเดียว คือติดตอกับศูนยกกท.ภาค 5 เชียงใหมโดยตรง เพื่อขอขอมูล
ตาง ๆ เชน อัตราคาใชงาน วันท่ีสามารถขอใชสถานท่ี ฯลฯ 
  - การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบเอกสารกระดาษ ซ่ึงระบุขอมูลสําหรับอางอิงโดยใช
วันท่ีและเลขท่ีหนังสือ จะทําใหการสืบคนขอมูลในภายหลังทําไดยากและใชเวลานาน 
  - เอกสารท่ีอยูในรูปแบบกระดาษเปนความส้ินเปลือง ท้ังพื้นท่ีสําหรับจัดเก็บและ
งบประมาณในการใชงาน ท้ังยังมีโอกาสเสียหายหรือสูญหายมากอีกดวย 
  - การออกรายงานสรุปผลการดําเนินการ ไมสามารถออกไดทันที เนื่องจากเอกสาร
ในการดําเนินงานตาง ๆ เชน เอกสารดานการเงิน เอกสารดานรายละเอียดการใชสถานท่ีไมได
จัดเก็บในฝายเดียวกัน 
 2) ระบบงานบริการยืมอุปกรณกฬีา 
  - ผูมีความประสงคจะขอยืมอุปกรณกีฬา มีชองทางในการรับรูขอมูล เกี่ยวกับ
อุปกรณกีฬาท่ีสามารถยมืไดเพียงทางเดียว คือติดตอกับศูนยกกท.ภาค 5 เชียงใหมโดยตรง 
  - การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบเอกสารกระดาษ ซ่ึงระบุขอมูลสําหรับอางอิงโดยใช
วันท่ีและเลขท่ีหนังสือ จะทําใหการสืบคนขอมูลในภายหลังทําไดยากและใชเวลานาน 
    
3.2 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนา 
 จากการวิเคราะหระบบงานใหบริการของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป ในปจจุบัน
พบวาความตองการของระบบมีดังนี้ 
 1) ระบบประชาสัมพันธขอมูลเบ้ืองตนของสนามกีฬาฯ ดังนี ้
  - ขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ของสนามกีฬาฯ 
  - รายละเอียดศูนยกฬีาภายในสนามกีฬาฯ 
  - รายละเอียดสถานท่ีภายในสนามกีฬาฯ 
  - รายละเอียดอุปกรณกฬีาท่ีอยูในความดแูลของศูนย กกท.ภาค 5 เชียงใหม 
 2) ระบบรับคํารองขอใชสถานท่ีและคํารองขอยืมอุปกรณกีฬาท่ีสามารถปรับปรุงขอมูลให
เปนปจจุบันไดทันที เม่ือมีการยื่นคํารอง เพื่อประโยชนในการลดเวลาและข้ันตอนการดําเนินงาน
รวมถึงคาใชจายในตาง ๆ ในข้ันตอนการขอใชสถานท่ีหรือในข้ันตอนการขอยืมอุปกรณกีฬา 
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 3) ระบบฐานขอมูลการใชสถานท่ีหรือการยืมอุปกรณตาง ๆ  ท่ีสามารถสืบคนขอมูลหรือ
ประมวลผลออกรายงานสถิติตาง ๆ สําหรับผูบริหารในการนําไปตัดสินใจสรางกลยุทธการบริหาร
สนามกีฬาฯ 
 โดยระบบท้ังหมดนั้นมีการใชอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลางในการใหผูใชระบบเขาถึงขอมูล ซ่ึง
จะชวยใหการเขาถึงขอมูลนั้นสามารถทําไดจากสถานท่ีอ่ืน ๆ และขอมูลจะถูกจัดเก็บใหอยูใน
รูปแบบฐานขอมูล ท่ีจะทําใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว และสามารถประมวลขอมูล
ท่ีจัดเก็บเพื่อนํามาออกรายงานใหแกผูบริหารได 
3.3 การออกแบบระบบงาน 

 ในการออกแบบระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป มี
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหระบบและฐานขอมูลดังนี้ 

3.3.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงใหเห็นภาพรวมของระบบ และเห็นถึง
ความสัมพันธของระบบ ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบ โดยมีสัญลักษณท่ีใชในการเขียน เพื่อส่ือ
ความหมายแทนส่ิงท่ีวิเคราะหดังนี้ 
ตาราง 3.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพบริบท 

 

สัญลักษณ ความหมาย 
 

 แสดงระบบ 
(System or Application) 

 
 
 
 

 

หนวยงาน / ตัวแปรภายนอก 
(External Entity Symbol) 

 
 
 
 

 

หนวยงาน / ตัวแปรภายนอกที่ซ้ํา 
(Duplicated External Entity Symbol) 

 
 
 

การไหลของขอมูล (Data Flow Symbol) 

 
 
 
 

สัญลักษณการเก็บขอมูล (Data Store Symbol) 
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โดยภาพรวมของระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปนั้น มี
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือมีผูเกี่ยวของกับระบบคือ 

 1) ผูบริหาร 
 2) หัวหนางาน 
 3) เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี 
 4) ผูท่ีมีความประสงคใชบริการ 

 ผูท่ีมีความเกี่ยวของกับระบบจะตอง ระบุช่ือผูใชงานและรหัสผานกอนเขาระบบทุกคร้ัง 
โดยระบบจะตรวจสอบสิทธของผูใชงานแตละบุคคล ซ่ึงแยกไดดังนี้ 
  

ผูบริหาร สามารถเรียกดูรายงานสรุปตาง ๆ เกี่ยวกับการขอใชสถานท่ี การยืมอุปกรณกีฬา 
และขอมูลของผูท่ีเขาเปนสมาชิกระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาฯ 
 หัวหนางาน สามารถใหสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูลแกบุคคลอื่นได โดยสามารถกําหนด
ระดับช้ันของการเขาถึงขอมูลไดโดยการระบุประเภทของผูใช 
 เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี สามารถดําเนินการรับคํารองตาง ๆ จากผูมีความประสงคใช
สถานท่ี เพื่อนําเสนอตอหัวหนางานและผูบริหาร สามารถแกไขขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ในระบบ
ไดเชน ขอมูลกิจกรรมขาวสารภายในสนามกีฬา ขอมูลการยืมอุปกรณกีฬา ฯลฯ 
 ผูมีความประสงคใชสถานที่ สามารถดําเนินการยื่นคํารองขอใชสถานที่ได สามารถยื่นคํา
รองขอยืมอุปกรณกีฬาได และสามารถรับทราบขอมูลขาวสาร รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับสนามกีฬา
ฯได 
 โดยสามารถเขียนความสัมพนัธไดดังรูป 3.3 
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3.3.2 แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) แสดงใหเห็นวาระบบการใช
บริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป ประกอบดวยระบบงานยอยอะไรบาง ดังรูป 3.4 

 

1.0
ตรวจสอบสิทธิ์
การเขาสูระบบ

2.0
จัดการขอมูลท่ัวไป

3.0
จัดการขอใชสถานท่ี

4.0
จัดการยืมอุปกรณ

5.0
ออกรายงาน

เจาหนาที่ฝายจัดการสถานที่

ผูที่มีความประสงคใชบริการ

ผูบริหาร

หัวหนางาน
admin

member

ขอมูลผูใหบริการ

ขอมูลผูขอใชสถานท่ี

ขอมูลเขาระบบผูขอเชาสถานท่ี
สิทธ์ิการใชงานในฐานะผูขอเชาสถานที่

borroweq

equipment

equipment_log

news

organize

other_r

place_r

rent

ขอมูลเขาระบบหัวหนางาน
สิทธิ์การใชงานในฐานะหัวหนางาน

ขอมูลเขาระบบผูบริหาร
สิทธ์ิการใชงานในฐานะผูบริหาร

ขอมูลเขาระบบเจาหนาท่ี
สิทธิ์การใชงานในฐานะเจาหนาท่ี

รายการขอใชสถานที่

รายการขอยืมอุปกรณกีฬา

การตอบรับรายการขอใชสถานที่

การตอบรับรายการขอยืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลคาธรรมเนียมสถานท่ี
ขอมูลกิจกรรมขาวสาร

ขอมูลคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

ขอมูลคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีปรับปรุงแลว
ขอมูลกิจกรรมขาวสารท่ีปรับปรุงแลว
ขอมูลคาธรรมเนียมสถานที่ ท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลคาธรรมเนียมสถานที่
ขอมูลกิจกรรมขาวสาร

ขอมูลคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

เจาหนาที่ฝายจัดการสถานที่

ขอมูลอุปกรณกีฬา

ขอมูลอุปกรณกีฬา

ขอมูลอุปกรณกีฬาท่ีปรับปรุงแลว

รายการขอยืมอุปกรณกีฬา

รายการขอใชสถานท่ี
การตอบรับรายการขอใชสถานท่ี

การตอบรับรายการขอยืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลสิทธิ์ผูใชงานระบบ
ขอมูลสิทธ์ิผูใชงานระบบที่ปรับปรุงแลว

ผูบริหาร

รายงานขอมูลสมาชิก
รายงานขอมูลการขอยืมอุปกรณ

รายงานขอมูลการขอเชาใชสถานท่ี

ขอมูลอุปกรณกีฬาที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลอุปกรณกีฬา

ขอมูลคาธรรมเนียมสถานท่ี ท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลคาธรรมเนียมสถานท่ี

ขอมูลกิจกรรมขาวสารท่ีปรับปรุงแลวขอมูลกิจกรรมขาวสาร

ขอมูลคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีปรับปรุงแลว
ขอมูลคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

การตอบรับรายการขอใชสถานท่ี

รายการขอใชสถานท่ี

รายการขอยืมอุปกรณกีฬา
การตอบรับรายการขอยืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลหนวยงานที่ยืมอุปกรณกีฬา
ขอมูลหนวยงานท่ียืมอุปกรณกีฬาที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลหนวยงานที่ยืมอุปกรณกีฬาท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลหนวยงานที่ยืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลการทํารายการยืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลการทํารายการยืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลการทํารายการยืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลผูยืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลอุปกรณกีฬา
ขอมูลการใชสถานที่

ขอมูลรายละเอียดสถานท่ี
ขอมูลสมาชิก

ขอมูลรายงานการใชสถานที่ท่ีตองการแสดง
ขอมูลรายงานการยืมอุปกรณที่ตองการแสดง

ขอมูลรายงานขอมูลสมาชิกท่ีตองการแสดง

ขอมูลผูใชบริการ
ขอมูลผูใชบริการที่ปรับปรุงแลว

รายการขอยกเลิกใชสถานท่ี
การตอบรับรายการขอยกเลิกใชสถานท่ี

การตอบรับรายการขอยกเลิกใชสถานที่
รายการขอยกเลิกใชสถานที่

การตอบรับรายการขอยกเลิกยืมอุปกรณกีฬา
รายการขอยกเลิกยืมอุปกรณกีฬา

รายการขอยกเลิกยืมอุปกรณกีฬา
การตอบรับรายการขอยกเลิกยืมอุปกรณกีฬา

 
รูป 3.4 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับ 0 ของระบบ 
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ซ่ึงแสดงแผนภาพการไหลของขอมูล โดยสามารถแบงกระบวนการของระบบยอยออกได
ท้ังหมด 5 กระบวนการ แสดงดังตาราง 3.2 
 
ตาราง 3.2 กระบวนการของระบบงาน 

กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 
1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบ 
2.0 จัดการขอมูลท่ัวไป 
3.0 จัดการขอใชสถานท่ี 
4.0 จัดการยืมอุปกรณ 
5.0 ออกรายงาน 

 
3.4 การออกแบบกระบวนการ 

3.4.1  กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบ 
 เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบของผูใชงาน และกําหนดเมนูการใชงาน 
ตามสถานะของผูใชงาน โดยในการเขาสูระบบของผูใชระบบ จะมีการกําหนดและตรวจสอบสิทธ์ิ
การใชงานและสงสิทธ์ิในการจัดการขอมูลไปยังกระบวนการจัดการขอมูลของระบบ 
 3.4.2 กระบวนการ 2.0 จัดการขอมูลท่ัวไป 
 เปนกระบวนการจัดการขอมูล ซ่ึงถูกจัดเตรียมไวใหเจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี เพิ่ม แกไข 
และลบขอมูลในระบบ ไดแก ขอมูลศูนยกีฬา ขอมูลกิจกรรมขาวสาร ขอมูลรายละเอียดสถานท่ี
สําหรับใชจัดกิจกรรม ขอมูลคาธรรมเนียมการใช  
 3.4.3 กระบวนการ 3.0 จัดการขอใชสถานท่ี 
 เปนกระบวนการจัดการขอมูลรายการขอใชสถานท่ี โดยจะรับคํารองขอใชสถานท่ีหรือคํา
รองขอยกเลิกการใชสถานท่ีจากผูท่ีมีความประสงคขอใชสถานท่ี จากน้ันจึงแสดงใหแกเจาหนาท่ี
ฝายจัดการสถานท่ีใหดําเนินการขออนุมัติใชงานหรือขอยกเลิกการใชงาน 
 3.4.4 กระบวนการ 4.0 จัดการยืมอุปกรณ  
 เปนกระบวนการจัดการขอมูลรายการขอยืมอุปกรณ โดยจะรับคํารองขอยืมอุปกรณกีฬา
หรือคํารองขอยกเลิกการยืมอุปกรณกีฬาจากผูท่ีมีความประสงคขอยืมอุปกรณกีฬา จากนั้นจึงแสดง
ใหแกเจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ีใหดําเนินการขออนุมัติใชงานหรือดําเนินการยกเลิกการใชงาน 
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 3.4.5 กระบวนการ 5.0 ออกรายงาน 
 เปนกระบวนการออกรายงานจากขอมูลสารสนเทศที่มีอยูในระบบ สําหรับผูบริหาร โดย
สามารถออกรายงานสรุปการใชสถานท่ี จําแนกตามหนวยงาน สถานท่ี หรือวันท่ี และสามารถออก
รายงานสรุปการขอยืมอุปกรณกีฬา จําแนกตามหนวยงานหรือวันท่ี และการแสดงแผนภูมิทางสถิติ 

1.1
จัดการขอมูล
ผูใชงาน

admin

member

ขอมูลผูใหบริการ

ขอมูลผูใชบริการ

ขอมูลการเขาสูระบบเจาหนาที่
ขอมูลการเขาสูระบบหัวหนางาน
ขอมูลการเขาสูระบบผูบริหาร
ขอมูลการเขาสูระบบผูใชบริการ

ขอมูลผูใหบริการ
ขอมูลผูใหบริการท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลผูใชบริการ
ขอมูลผูใชบริการที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลผูใหบริการท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลผูใชบริการท่ีปรับปรุงแลว

1.2
ตรวจสอบช่ือผูใชงาน

และรหัสผาน

1.3
ตรวจสอบสิทธ์ิ
การใชงาน

ขอมูลผูใหบริการ

ขอมูลผูใชบริการ

ขอมูลการเขาสูระบบ

สิทธิ์การใชงานในฐานะเจาหนาท่ี
สิทธิ์การใชงานในฐานะหัวหนางาน
สิทธิ์การใชงานในฐานะผูบริหาร

สิทธ์ิการใชงานในฐานะผูใชบริการ
 

 
รูป 3.5 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบ 

 
จากรูป 3.5 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิ

การเขาสูระบบ สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 
กระบวนการ ไดแก  

 
กระบวนการ 1.1 กระบวนการจัดการขอมูลผูใชงาน เปนกระบวนการจัดการเพ่ิม ลบ หรือ

แกไข ขอมูลผูใชงานระบบ โดยแบงเปนขอมูลของผูใชบริการและผูใหบริการ ซ่ึงผูใชบริการ
สามารถกระทําไดดวยตนเอง สวนขอมูลผูใหบริการ หัวหนางานจะเปนผูดูแล 

กระบวนการ 1.2 กระบวนการตรวจสอบช่ือผูใชงานและรหัสผาน เปนกระบวนการ
สําหรับตรวจสอบช่ือผูใชงานและรหัสผานท่ีไดรับจากผูใชงานระบบ 
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กระบวนการ 1.3 กระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิ
การเขาใชงานระบบในงานตางๆ ซ่ึงจะแบงแยกไปตามประเภทของผูใชงาน 

 

2.1
จัดการขอมูล

กิจกรรมขาวสาร

ขอมูลคาธรรมเนียมสถานท่ี

ขอมูลคาธรรมเนียมสถานท่ี ที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลกิจกรรมขาวสารท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลกิจกรรมขาวสาร

2.2
จัดการขอมูล

คาธรรมเนียมสถานที่

2.3
จัดการขอมูล

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

news

other_r

place_r

ขอมูลคาธรรมเนียมอื่น ๆ

ขอมูลคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลคาธรรมเนียมอื่น ๆ

ขอมูลคาธรรมเนียมสถานที่ ที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลคาธรรมเนียมสถานที่

ขอมูลกิจกรรมขาวสาร

ขอมูลกิจกรรมขาวสารท่ีปรับปรุงแลว

equipment2.4
จัดการขอมูล
อุปกรณกีฬา

ขอมูลอุปกรณกีฬา

ขอมูลอุปกรณกีฬาที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลอุปกรณกีฬา

ขอมูลอุปกรณกีฬาที่ปรับปรุงแลว  
 

รูป 3.6 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 2.0 จัดการขอมูลท่ัวไป 
 

จากรูป 3.6 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 2.0 จัดการขอมูล
ท่ัวไป สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได 3 กระบวนการ ไดแก  

 
กระบวนการ 2.1 กระบวนการจัดการขอมูลกิจกรรมขาวสาร เปนกระบวนการสําหรับการ

เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลกิจกรรมขาวสารภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
กระบวนการ 2.2 กระบวนการจัดการขอมูลคาธรรมเนียมสถานท่ี เปนกระบวนการสําหรับ

การเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลคาธรรมเนียมการใชสถานท่ีภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
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กระบวนการ 2.3 กระบวนการจัดการขอมูลคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ เปนกระบวนการสําหรับ
การเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของสถานท่ีภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
 กระบวนการ 2.4 กระบวนการจัดการขอมูลอุปกรณกีฬา เปนกระบวนการสําหรับการเพ่ิม 
ลบ แกไขขอมูลอุปกรณกีฬาท่ีอยูภายในความดูแลของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
 

 
 

รูป 3.7 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 3.0 จัดการขอใชสถานท่ี 
 

จากรูป 3.7 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 3.0 จัดการขอใช
สถานท่ี สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได 2 กระบวนการ ไดแก  

 
กระบวนการ 3.1 กระบวนการขอใชสถานท่ี เปนกระบวนการสําหรับการรับคํารองขอใช

สถานท่ีจากผูใชบริการ โดยมีรายละเอียดของผูติดตอ วันเวลาท่ีจะขอใช สถานท่ีท่ีตองการขอใช 
รวมถึงคาใชจายตาง ๆ โดยผูใหบริการจะตอบรับคํารองขอใชสถานท่ี หลังจากท่ียื่นเร่ืองขอใชตอ
ผูบริหารเสร็จส้ิน 

กระบวนการ 3.2 กระบวนการขอยกเลิกการใชสถานท่ี เปนกระบวนการสําหรับการรับคํา
รองขอยกเลิกการใชสถานท่ี เม่ือผูใชบริการไดยื่นคํารองขอยกเลิกตอระบบ ผูใหบริการจะยกเลิก
การใชสถานท่ี และแจงใหผูบริหารทราบ จากนั้นจึงตอบรับ คํารองขอยกเลิกของผูใชบริการ 
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4.1
ขอยืมอุปกรณกีฬาการตอบรับรายการขอยืมอุปกรณกีฬา

รายการขอยืมอุปกรณกีฬา

4.2
ขอยกเลิก

ยืมอุปกรณกีฬาการตอบรับรายการขอยกเลิกยืมอุปกรณกีฬา

รายการขอยกเลิกยืมอุปกรณกีฬา

รายการขอยืมอุปกรณกีฬา

การตอบรับรายการขอยืมอุปกรณกีฬา

รายการขอยกเลิกยืมอุปกรณกีฬา

การตอบรับรายการขอยกเลิกยืมอุปกรณกีฬา

borroweq

equipment

equipment_log

organize

4.3
จัดการขอมูล

การยืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลการทํารายการยืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลหนวยงานท่ียืมอุปกรณกีฬาท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลหนวยงานท่ียืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลหนวยงานท่ียืมอุปกรณกีฬาท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลหนวยงานท่ียืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลการทํารายการยืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลอุปกรณกีฬา

 
 

รูป 3.8 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 4.0 จัดการยืมอุปกรณกฬีา 
 

จากรูป 3.8 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 4.0 จัดการยืมอุปกรณ
กีฬา สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได 3 กระบวนการ ไดแก  

 
กระบวนการ 4.1 กระบวนการขอยืมอุปกรณกีฬา เปนกระบวนการสําหรับการรับคํารองขอ

ยืมอุปกรณกีฬาจากผูใชบริการ โดยมีรายละเอียดของผูติดตอ วันเวลาท่ีจะขอยืมอุปกรณกีฬาโดย    
ผูใหบริการจะตอบรับคํารองขอยืมอุปกรณกีฬา หลังจากท่ียื่นเร่ืองขอยืมตอผูบริหารเสร็จส้ิน 

กระบวนการ 4.2 กระบวนการขอยกเลิกการยืมอุปกรณกีฬา เปนกระบวนการสําหรับการ
รับคํารองขอยกเลิกการยืมอุปกรณกีฬา เม่ือผูใชบริการไดยื่นคํารองขอยกเลิกตอระบบ ผูใหบริการ
จะยกเลิกการยืมอุปกรณกีฬา และแจงใหผูบริหารทราบ จากนั้นจึงตอบรับ คํารองขอยกเลิกของ
ผูใชบริการ 

กระบวนการ 4.3 กระบวนการจัดการขอมูลการยืมอุปกรณกีฬา เปนกระบวนการท่ีผู
ใหบริการนําขอมูลการยืมอุปกรณท่ีไดดําเนินการเสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว มาปรับปรุงใหขอมูล
มีความเปนปจจุบัน 
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5.1
ออกรายงาน

การเชาใชสถานที่

5.2
ออกรายงาน

การยืมอุปกรณกีฬา

member

equipment

equipment_log

organize

rent

5.3
ออกรายงาน
ขอมูลสมาชิก

ขอมูลผูขอใชสถานที่

ขอมูลรายงานการใชสถานท่ีที่ตองการแสดง
ขอมูลการใชสถานที่

รายงานการใชสถานที่ place_rขอมูลรายละเอียดสถานที่

ขอมูลสมาชิก

ขอมูลรายงานการยืมอุปกรณที่ตองการแสดง

รายงานการยืมอุปกรณ

ขอมูลรายงานขอมูลสมาชิกท่ีตองการแสดง

รายงานขอมูลสมาชิก

ขอมูลผูยืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลการทํารายการยืมอุปกรณกีฬา

ขอมูลอุปกรณกีฬา

 
 

รูป 3.9 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 5.0 ออกรายงาน 
 

จากรูป 3.9 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 5.0 ออกรายงานกีฬา 
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได 3 กระบวนการ ไดแก  

 
กระบวนการ 5.1 กระบวนการออกรายงานการใชสถานท่ี เปนกระบวนการสําหรับการออก

รายงานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการใชสถานท่ี โดยสามารถจําแนกขอมูลไดตาม หนวยงานท่ีขอใช 
สถานท่ีท่ีขอใช วันท่ีขอใช และแสดงแผนภูมิทางสถิติ 

กระบวนการ 5.2 กระบวนการออกรายงานการยืมอุปกรณกีฬา เปนกระบวนการสําหรับ
การออกรายงานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการยืมอุปกรณกีฬา โดยสามารถจําแนกขอมูลไดตาม 
หนวยงานท่ีขอยืมอุปกรณ วันท่ีขอยืมอุปกรณ และแสดงแผนภูมิทางสถิติ 

กระบวนการ 5.3 กระบวนการออกรายงานขอมูลสมาชิก เปนกระบวนการสําหรับการออก
รายงานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผูใชบริการระบบ 
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3.5 การออกแบบฐานขอมูล 
การออกแบบตารางฐานขอมูลของระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภช

เชียงใหม  700 ป   ผู ศึกษาไดออกแบบฐานขอมูลซ่ึงพัฒนาดวยระบบฐานขอมูล  MySQL 
ประกอบดวยตารางขอมูลท้ังส้ิน 10 ตาราง ดังนี้ 
ตาราง 3.3 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
ลําดับ ชื่อตารางภาษาไทย ชื่อตาราง

ภาษาอังกฤษ 
ประเภทไฟล คําอธิบาย 

1. ผูดูแลระบบ admin Master จัดเก็บขอมูลผูดูแล
ระบบ 

2. คํารองยืมอุปกรณกีฬา borroweq Transaction จัดเก็บขอมูลการขอยืม
อุปกรณกฬีา 

3. ชนิดอุปกรณกฬีา equipment Master จัดเก็บขอมูลอุปกรณ
กีฬา 

4. การทํารายการอุปกรณ
กีฬา 

equipment_log Transaction จัดเก็บขอมูลการทํา
รายการอุปกรณกฬีา 

5. ผูใชบริการ member Master จัดเก็บขอมูลผูใชบริการ 
6. ขาว news Master จัดเก็บขอมูลขาว 
7. หนวยงานท่ีใชอุปกรณ

กีฬา 
organize Reference จัดเก็บขอมูลหนวยงาน

ท่ีไดรับอนุญาตใช
อุปกรณกฬีา 

8. คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ใน
การใชสถานท่ี 

other_r Reference จัดเก็บขอมูลรายละเอียด
คาธรรมเนียมอ่ืนๆใน
การใชสถานท่ี 

9. คาธรรมเนียมการใช
สถานท่ี 

place_r Reference จัดเก็บรายละเอียด
คาธรรมเนียมการใช
สถานท่ี 

10. รายการใชสถานท่ี rent Transaction จัดเก็บรายละเอียดของ
การใชสถานท่ี 
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 จากตาราง 3.3 ผูศึกษาไดจัดทําตารางแสดงฐานขอมูลของระบบการใชบริการออนไลน
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป เพื่อใหเห็นรายละเอียดการออกแบบ การจัดเก็บขอมูลลงตาราง
ฐานขอมูลในแตละตารางของระบบ ดังนี ้
 

1) ตารางเก็บขอมูลผูดูแลระบบ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดของผูดูแลระบบการใช
บริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป แสดงดังตาราง 3.4 
 
ตาราง 3.4 ตารางเก็บขอมูลผูดูแลระบบ (admin) 
ช่ือตาราง : admin 
คําอธิบาย : จัดเก็บขอมูลผูดูแลระบบ 
Primary Key : id_admin 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 
id_admin int 4 ลําดับผูดูแล

ระบบ 
1 

idlogin varchar 50 ช่ือสําหรับเขา
ระบบ 

chatchai 

password varchar 50 รหัสผาน A11B22 
level int 4 ระดับการเขาถึง

ขอมูล 
1 

names varchar 50 ช่ือผูใชงาน นายฉัตรชัย 
 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล level แสดงไดดังนี้ 
  รหัส 1 แทนระดับผูบริหาร 
  รหัส 2 แทนระดับหวัหนางาน 
  รหัส 3 แทนระดับเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
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2) ตารางเก็บขอมูลการขอยืมอุปกรณกฬีา เปนตารางท่ีเกบ็ขอมูลรายละเอียดการยืมอุปกรณ
กีฬาท่ีอยูในความดแูลของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป แสดงดังตาราง 3.5 
 
ตาราง 3.5 ตารางเก็บขอมูลการขอยืมอุปกรณกฬีา (borroweq) 
ช่ือตาราง : borroweq 
คําอธิบาย : จัดเก็บขอมูลการขอยืมอุปกรณกีฬา 
Primary Key :id_borrow 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 
id_borrow int 4 ลําดับคํารองการ

ยืมอุปกรณ 
1 

id_eq int 4 ลําดับอางอิง
ขอมูลตาราง
อุปกรณกฬีา 

1 

id_member int 4 ลําดับอางอิง
ขอมูลตาราง
สมาชิก 

1 

qty int 4 จํานวนท่ียืม 20 
dates date 8 วันท่ียืม 2009-05-24 
status int 4 สถานะคํารอง

การยืมอุปกรณ 
1 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล status แสดงไดดังนี้ 
  รหัส 0 แทนสถานะอยูในระหวางยื่นคํารอง 
  รหัส 1 แทนสถานะรับคํารองขอยืมอุปกรณแลว 
  รหัส 2 แทนสถานะอนุมัติคํารอง 
  รหัส 3 แทนสถานะขอยกเลิกคํารอง 
  รหัส 4 แทนสถานะรับคํารองขอยกเลิกการยืมอุปกรณแลว 
  รหัส 5 แทนสถานะไมอนุมัติคํารอง 
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3) ตารางเก็บขอมูลอุปกรณกฬีา เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดของอุปกรณกฬีาท่ีอยูใน
ความดูแลของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป แสดงดงัตาราง 3.6 
 
ตาราง 3.6 ตารางเก็บขอมูลอุปกรณกฬีา (equipment) 
ช่ือตาราง : equipment 
คําอธิบาย : จัดเก็บขอมูลอุปกรณกฬีา 
Primary Key : id_eq 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 
id_eq int 4 ลําดับอุปกรณกีฬา 1 
names varchar 250 ช่ืออุปกรณกฬีา ลูกบอลแขงขัน 
qty int 4 จํานวนคงเหลือ 50 
 
 4) ตารางเก็บขอมูลการทํารายการอุปกรณกีฬา เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดการทํา
รายการอุปกรณกฬีาท่ีอยูในความดูแลของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป แสดงดงัตาราง 3.7 
 
ตาราง 3.7 ตารางเก็บขอมูลการทํารายการอุปกรณกฬีา (equipment_log) 
ช่ือตาราง : equipment_log 
คําอธิบาย : จัดเก็บขอมูลการทํารายการอุปกรณกฬีา 
Primary Key : id_eqlog 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 
id_eqlog int 4 ลําดับรายการใชอุปกรณกฬีา 1 
id_eq int 4 ลําดับอางอิงขอมูลอุปกรณกฬีา 1 
id_org int 4 ลําดับอางอิงหนวยงานท่ีใช

อุปกรณกฬีา 
1 

textlog text 250 รายละเอียดการใชอุปกรณกฬีา ไดรับเพิ่มจาก 
type int 4 ประเภทการทํารายการ 1 
qty int 4 จํานวนอุปกรณกฬีาท่ีทํา

รายการ 
15 

dates date 8 วันท่ี 2009-05-24 
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หมายเหตุ การเก็บขอมูล type แสดงไดดังนี้ 
  รหัส 1 แทนการไดรับเพิ่ม / ไดรับคืน 
  รหัส 2 แทนการถูกยืม 
  รหัส 3 แทนการจําหนาย(อุปกรณชํารุด)  
 

5) ตารางเก็บขอมูลผูใชบริการ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดผูใชบริการระบบการใช
บริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป แสดงดังตาราง 3.8 
 
ตาราง 3.8 ตารางเก็บขอมูลผูใชบริการ (member) 
ช่ือตาราง : member 
คําอธิบาย : จัดเก็บขอมูลผูใชบริการ 
Primary Key : id_member 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 
id_member int 4 ลําดับสมาชิก 1 
names varchar 60 ช่ือผูติดตอ นายฉัตรชัย 
organize varchar 100 ช่ือองคกร อบต.สุเทพ 
type int 4 ประเภทองคกร 1 
address varchar 200 ท่ีอยูองคกร 2 ซอย 3 
email varchar 60 อีเมลองคกร std@hotmail.com 
tel varchar 20 เบอรโทรศัพท 053-333222 
fax varchar 20 เบอรโทรสาร 053-333221 
password varchar 20 รหัสผาน 123456 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล type แสดงไดดังนี้ 
  รหัส 1 แทนหนวยงานราชการ 
  รหัส 2 แทนหนวยงานเอกชน 
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6) ตารางเก็บขอมูลขาว เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ในระบบ
การใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป แสดงดังตาราง 3.9 
 
ตาราง 3.9 ตารางเก็บขอมูลขาว (news) 
ช่ือตาราง : news 
คําอธิบาย : จัดเก็บขอมูลขาว 
Primary Key : id_news 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 
id_news int 4 ลําดับขาว 1 
title varchar 255 หัวขอขาว พิธีเปดสนาม 
news longtext 255 รายละเอียดขาว การแขงขันโปโล 
textshow text 150 ตัวอยางขาว เวลา 15.00 น. 
status varchar 4 สถานะขาว 1 
dateup date 8 วันท่ีเพิ่มขาว 2009-05-24 
start date 8 วันท่ีเร่ิมแสดงขาว 2009-05-24 
end date 8 วันท่ีจบการแสดงขาว 2009-06-24 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล status แสดงไดดังนี้ 
  รหัส 1 แทน แสดงขาว 
  รหัส 2 แทน ไมแสดงขาว 
 

7) ตารางเก็บขอมูลหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตใชอุปกรณกีฬา เปนตารางท่ีเก็บขอมูล
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตใชอุปกรณกีฬาท่ีอยูในความดูแลของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
แสดงดังตาราง 3.10 
ตาราง 3.10 ตารางเก็บขอมูลหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตใชอุปกรณกฬีา (organize) 
ช่ือตาราง : organize 
คําอธิบาย : จัดเก็บขอมูลหนวยงานที่ไดรับอนุญาตใชอุปกรณกฬีา 
Primary Key : id_org 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 
id_org int 4 ลําดับหนวยงาน 1 
names varchar 200 ช่ือหนวยงาน โรงเรียนดารา 
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8) ตารางเก็บขอมูลรายละเอียดคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในการใชสถานท่ี เปนตารางท่ีเก็บขอมูล
รายละเอียดคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในการใชสถานท่ีของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป แสดงดัง
ตาราง 3.11 
 
ตาราง 3.11 ตารางเก็บขอมูลรายละเอียดคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในการใชสถานท่ี (other_r) 
ช่ือตาราง : other_r 
คําอธิบาย : จัดเก็บขอมูลรายละเอียดคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในการใชสถานท่ี 
Primary Key : id_oth 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 
id_oth int 4 ลําดับคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1 
id_p int 4 ลําดับอางอิงสถานท่ี 1 
names varchar 60 ช่ือรายการคาธรรมเนียม คาน้ําประปา 
rate_s_1 float 4 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในการ

ใชสถานท่ีแขงขันกีฬาของ
หนวยงานรัฐ 

10000.00 

rate_s_2 float 4 คาธรรมเนียมการใชสถานท่ี
แขงขันกฬีาของหนวยงาน
เอกชน 

10000.00 

rate_o_1 float 4 คาธรรมเนียมการใชสถานท่ี
จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
หนวยงานรัฐ 

10000.00 

rate_o_2 float 4 คาธรรมเนียมการใชสถานท่ี
จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
หนวยงานเอกชน 

10000.00 

option int 4 สถานะของคาธรรมเนียม
อ่ืน ๆท่ีตองจาย 

1 

unit varchar 20 หนวยของคาธรรมเนียม บาท/วัน 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล option แสดงไดดังนี้ 
  รหัส 0 แทนรายการที่ไมบังคับเลือก 
  รหัส 1 แทนรายการบังคับเลือก 
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9) ตารางเก็บขอมูลรายละเอียดคาธรรมเนียมการใชสถานท่ี เปนตารางท่ีเก็บขอมูล
รายละเอียดคาธรรมเนียมการใชสถานท่ีของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป แสดงดังตาราง 3.12 
 
ตาราง 3.12 ตารางเก็บขอมูลรายละเอียดคาธรรมเนียมการใชสถานท่ี (place_r) 
ช่ือตาราง : place_r 
คําอธิบาย : จัดเก็บรายละเอียดคาธรรมเนียมการใชสถานท่ี 
Primary Key : id_p 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 
id_p int 4 ลําดับคาธรรมเนียมการ

ใชสถานท่ี 
1 

names varchar 50 ช่ือสถานท่ี สนามกีฬากลาง 
links varchar 50 ช่ือไฟล html tennis 
rate_s_1 float 4 คาธรรมเนียมการใช

สถานท่ีแขงขันกีฬาของ
หนวยงานรัฐ 

10000.00 

rate_s_2 float 4 คาธรรมเนียมการใช
สถานท่ีแขงขันกีฬาของ
หนวยงานเอกชน 

10000.00 

rate_o_1 float 4 คาธรรมเนียมการใช
สถานท่ีจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของหนวยงานรัฐ 

10000.00 

rate_o_2 float 4 คาธรรมเนียมการใช
สถานท่ีจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของหนวยงานเอกชน 

10000.00 

status int 4 สถานะการเปดใชงาน
สถานท่ี 

1 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล status แสดงไดดังนี้ 
  รหัส 0 แทนสถานท่ีเปดใหใชงาน 
  รหัส 1 แทนสถานท่ีปดปรับปรุง 
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10) ตารางเก็บขอมูลรายละเอียดการใชสถานท่ี เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดการใช
สถานท่ีของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป แสดงดังตาราง 3.13 
 
ตาราง 3.13 ตารางเก็บขอมูลรายละเอียดการใชสถานท่ี (rent) 
ช่ือตาราง : rent 
คําอธิบาย : จัดเก็บรายละเอียดของการใชสถานท่ี 
Primary Key : id_r 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 
id_r int 4 ลําดับรายการใช

สถานท่ี 
1 

id_ member int 4 ลําดับอางอิงสมาชิก 1 
id_p int 4 ลําดับอางอิงสถานท่ี 1 
dates date 8 วันท่ีใช 2009-05-24 
type int 4 ประเภทการใชงาน 1 
Other text 250 รายละเอียด

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
คาน้ําประปา 
1,000 บาท 

price float 4 คาธรรมเนียมการใช
ท้ังหมด 

50000.00 

status int 4 สถานะคํารองขอใช
สถานท่ี 

1 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล status แสดงไดดังนี้ 
  รหัส 0 แทนสถานะอยูในระหวางยื่นคํารอง 
  รหัส 1 แทนสถานะรับคํารองขอใชสถานท่ีแลว 
  รหัส 2 แทนสถานะอนุมัติคํารอง 
  รหัส 3 แทนสถานะขอยกเลิกคํารอง 
  รหัส 4 แทนสถานะรับคํารองขอยกเลิกการใชสถานท่ีแลว 
  รหัส 5 แทนสถานะไมอนุมัติคํารอง 
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จากตารางฐานขอมูลขางตนท่ีประกอบดวยตารางฐานขอมูลท้ังหมด 10 ตาราง สามารถ
นํามาเขียนความสัมพันธของขอมูลไดดังรูป 3.10 ดังนี้ 
 

admin

PK id_admin

idlogin
password
level
names

borroweq

PK id_borrow

FK2 id_eq
FK1 id_member

qty
dates
status

equipment

PK id_eq

names
qty

equipment_log

PK id_eqlog

FK1 id_org
FK2 id_eq

textlog
type
qty
dates

member

PK id_member

names
organize
type
address
email
tel
fax
password

news

PK id_news

title
news
textshow
status
dateup
start
end

organize

PK id_org

names

other_r

PK id_oth

FK1 id_p
names
rate_s_1
rate_s_2
rate_o_1
rate_o_2
option
unit

place_r

PK id_p

names
links
rate_s_1
rate_s_2
rate_o_1
rate_o_2
status

rent

PK id_r

FK1 id_member
FK2 id_p

dates
type
Other
price
status

 
 

รูป 3.10 ความสัมพันธของระบบฐานขอมูล 


