บทที่ 3
วิเคราะห์ ระบบงานใหม่
3.1 รายละเอียดของระบบงานใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม ได้มีการนําระบบคอมพิวเตอร์
เข้า มามี บทบาทในการเข้าใช้ศูนย์กีฬาและการเข้าใช้งานห้องฟิ ตเนส ไม่ว่าจะเป็ นส่ วนของเว็บ
แอพพลิเคชัน่ ที่นกั ศึกษาและบุคลากรทําการจองสนามกีฬาได้ ซึ่ งการนําระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้
จะช่วยให้จดั การระบบภายในให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน และเป็ นสัดส่ วนมากขึ้น
ในส่ วนของระบบงานนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
3.1.1 ส่ วนของผูใ้ ช้ จะเกี่ยวกับการให้บริ การทั้งหมดภายในระบบ
3.1.2 ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ จะทําการจัดการข้อมูลการจอง อนุมตั ิสิทธิ์ การจองสนาม
แสดงผลสถานะการจอง และออกรายงานได้ ทั้งนี้ ยังสามารถทราบรายละเอียดการ
เข้าใช้บริ การห้องฟิ ตเนส
3.1.3 ส่ วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬา จะทําการเรี ยกดูขอ้ มูลรายงานแบบต่างๆได้
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3.2 ขั้นตอนการทํางานของระบบงานใหม่ (New System Work Flow Diagram)
ผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบ

ระบบ
ตรวจสอบตัวตนผู้ใช้

เข้ าสูร่ ะบบ
ผลการเข้ าสูร่ ะบบ

บันทึกการจอง

จองสนาม

รายการจอง

อนุมตั ิการจอง

บันทึกการจอง

ผลการจองสนาม
ปรับสถานะศูนย์
กีฬา

รู ปที่ 3.1 แผนผังการทํางานการจองสนามกีฬา

บันทึกการจอง
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ผูใ้ ช้

ระบบ

ลงชื่อเข้ าใช้ ระบบ

บันทึกเวลาเข้ า

ผูด้ ูแลระบบ

บันทึกเวลาออก
ปรับปรุงข้ อมูล

รายงานการเข้ าใช้
บริ การห้ องฟิ ตเนส

เรี ยกดูรายงาน

รู ปที่ 3.2 แผนผังการทํางานการบันทึกการเข้าใช้บริ การห้องฟิ ตเนส
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3.3 แผนภาพแสดงการไหลของข้ อมูล (Data Flow Diagram)

ผู้ใช้

ผู้ดแู ลระบบ

ข้อมูลผูด้ ูแลระบบ

ข้อมูลบุคลากร / นักศึกษา

ข้อมูลการจองสนามกีฬา

ข้อมูลการจองสนามกีฬา

อนุมตั ิการจอง

ข้อมูลการเข้าใช้ห้องฟิ ตเนส

ข้อมูลผูใ้ ช้
ผลการจองสนามกีฬา
ผลการเข้าใช้ห้องฟิ ตเนส

ข้อมูลการจองสนามกีฬา

0

รายงานต่างๆ

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการศูนย์กีฬา

ผลการจัดการข้อมูลสนามกีฬา

ข้อมูลเจ้าหน้าที่

ผลการจัดการข้อมูลผูใ้ ช้

ข้อมูลผูใ้ ช้

รายงานต่างๆ

ข้อมูลสนามกีฬา

สถิติการเข้าใช้งาน

รายงานที่เรี ยกดู

เจ้ าหน้ าที่

รู ปที่ 3.3 Context Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม
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รู ปที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 1 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยสยาม
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3.4 คําอธิบายการประมวลผล (Process Description)
ตารางที่ 3.1 Process Description : Process 1.0 เข้าสู่ ระบบ
SYSTEM :
DFD Number :
Process Name :
Input Data Flow :
Output Data Flow :
Data Store :
Description :

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม
1.0
เข้าสู่ ระบบ
รหัสผูใ้ ช้, รหัสผ่าน, สถานะ
ผลการเข้าสู่ ระบบ
ข้อมูลผูใ้ ช้
ผูด้ ูแลระบบสามารถกําหนดสิ ทธิ์ ให้ผใู ้ ช้งานได้

ตารางที่ 3.2 Process Description : Process 2.0 จองสนามกีฬา
SYSTEM :
DFD Number :
Process Name :
Input Data Flow :
Output Data Flow :
Data Store :
Description :

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม
2.0
จองสนาม
สนามกีฬา, เวลา, วัตถุประสงค์ในการขอจอง, สถานะ
ข้อมูลการจอง
ข้อมูลผูใ้ ช้, ข้อมูลสนาม, ข้อมูลการจอง, รายละเอียดการจอง
การจองสนามกีฬา สามารถจองได้เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยสยาม

24
ตารางที่ 3.3 Process Description : Process 3.0 จัดการข้อมูลหลัก
SYSTEM :
DFD Number :
Process Name :
Input Data Flow :
Output Data Flow :
Data Store :
Description :

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม
3.0
จัดการข้อมูลหลัก
รายละเอียดการจอง
ข้อมูลที่ทาํ การแก้ไขแล้ว
ข้อมูลสนาม, ข้อมูลการจอง, ข้อมูลผูใ้ ช้, หน่วยงาน/สังกัด, ข้อมูล
เจ้าหน้าที่
ผูด้ ูแลระบบได้ขอ้ มูลตามต้องการ

ตารางที่ 3.4 Process Description : Process 4.0 อนุมตั ิสิทธิ์
SYSTEM :
DFD Number :
Process Name :
Input Data Flow :
Output Data Flow :
Data Store :
Description :

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม
4.0
อนุมตั ิสิทธิ์
ตรวจสอบข้อมูลที่รอการอนุมตั ิ
ผลการอนุมตั ิการจองสนาม
ข้อมูลเจ้าหน้าที่, ข้อมูลผูใ้ ช้, ข้อมูลสนาม, ข้อมูลการจอง, รายละเอียด
การจอง
จากข้อมูลการจองของผูใ้ ช้ ผูด้ ูแลระบบจะเปลี่ยนสถานะของสนามกีฬา
ที่ถูกจองไว้แล้วแสดงผลให้ผใู ้ ช้ทราบ
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ตารางที่ 3.5 Process Description : Process 5.0 ออกรายงาน
SYSTEM :
DFD Number :
Process Name :
Input Data Flow :
Output Data Flow :
Data Store :
Description :

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม
5.0
ออกรายงาน
รายงานที่เรี ยกดู
ได้รายงานที่ตอ้ งการ
ข้อมูลเจ้าหน้าที่, ข้อมูลการจอง, รายละเอียดการจอง, ข้อมูลผูใ้ ช้,
หน่วยงาน/สังกัด, ข้อมูลสนาม
การออกรายงาน สามารถทําได้เฉพาะผูด้ ูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ศูนย์
กีฬาเท่านั้น

ตารางที่ 3.6 Process Description : Process 6.0 บันทึกการเข้าใช้งานห้องฟิ ตเนส
SYSTEM :
DFD Number :
Process Name :
Input Data Flow :
Output Data Flow :
Data Store :
Description :

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม
6.0
บันทึกการเข้าใช้งานห้องฟิ ตเนส
รหัสผูใ้ ช้
ผลการเข้าสู่ ระบบฟิ ตเนส
ข้อมูลผูใ้ ช้, ข้อมูลการเข้าใช้หอ้ งฟิ ตเนส, ข้อมูลเจ้าหน้าที่
ผูด้ ูแลระบบสามารถทราบรายละเอียดการเข้าใช้บริ การห้องฟิ ตเนสของ
บุคลากรและนักศึกษาได้
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3.5 ความสั มพันธ์ ระหว่ างเอ็นทิตี้ (Entity Relationship Diagram)

Book

Admin
PK

username

FK1
FK2
FK3

password
name
email
telephone
faculty_id
sex_id
statusc_id

PK

book_id

FK1,FK2,FK3

username
name
faculty_name
major_name
date_in
date_end
time
time_end
location_id
status_id
flag
flag1
statusc_id

FK4
FK5
Member
PK

FK1
FK2
FK3

FK6

username

Location
PK

location_id
location_name

Sex

password
name
faculty_id
email
telephone
statusc_id
sex_id
birthdate

PK

sex_id

Faculty
PK

sex_name

Status

faculty_id
PK

faculty_name
major_name

status_id
status_name

Fitness
Teacher
PK

FK1

FK2
FK3

username
password
name
faculty_id
birthdate
email
telephone
statusc_id
sex_id

PK

id

FK1,FK2

username
name
faculty_name
major_name
date_in
time_in
status_in
timeout
status_out
sex_name
statusc_id

Status_check
PK

statusc_id

FK1

statusc_name
username

FK3

News
PK

news_id
head
datail
date
news_img

รู ปที่ 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ ีของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยสยาม

