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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของมนุ ษย์มากขึ้น ที่
มีท้ งั ความสะดวกสบายและมีประสิ ทธิ ภาพ ในด้านการทางานต่างๆ ขององค์กร ทาให้มนุ ษย์คิดค้น
การเขียนโปรแกรมประยุกต์มาไว้ใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานเพราะในแต่
ละองค์กรและแผนกต่างๆได้มีการนาเอาคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการทางานมากขึ้นในปั จจุบนั คงจะ
ไม่สามารถปฏิ เสธได้เลยว่าเทคโนโลยีไม่มีความจาเป็ นสาหรับการดาเนิ นชี วิต เพราะเทคโนโลยีน้ นั
สามารถอานวยความสะดวกในชีวิตทุกๆด้าน ทั้งด้านการเรี ยนรู ้ ด้านข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ และความ
บันเทิง การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากจะ
ช่วยอานวยความสะดวกในการทางานแล้วยังช่ วยย่นระยะเวลาในการทางานต่างๆให้ส้ ันลง โดยทุก
วันนี้ ฟิตเนสมีการเปิ ดให้บริ การกันมากขึ้น ทางฟิ ตเนสก็ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการบริ หารงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยได้มีการนาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาภายใน
ฟิ ตเนส เป็ นการประชุมร่ วมกันระหว่างบุคคลหรื อคณะบุคคลที่อยูต่ ่างสถานที่ โดยจะเป็ นการสื่ อสาร
แบบ 2 ทาง คือผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนสามารถได้ยินเสี ยง และภาพเคลื่ อนไหวเพื่อง่ายต่อการสอนท่าออก
กาลังกายต่างๆได้ ซึ่ งการที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การในฟิ ตเนส การให้บริ การเทรนเนอร์ ส่วนตัว การ
จัดทากาหนดตารางการทางานของเทรนเนอร์ การที่พนักงานมีการสั่งซื้ อสิ นค้าจากภายนอกจากบริ ษทั
ต่างๆ เพื่อมาเก็บไว้ในคลังสิ นค้า และการที่พนักงานทาการขายคอร์ สภายในร้านที่ตอ้ งมีการรับชาระ
เงิ นและออกใบเสร็ จให้กบั ลูกค้า จึงมีการจัดทาโปรแกรมขึ้นเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการบริ หารข้อมูล
ต่างๆภายในระบบ เพื่อที่จะทาให้การทางานของระบบมีความรวดเร็ วและถูกต้อง
จากปั ญหาของระบบงานเดิมที่พบ คือ ยังมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆลงในกระดาษ ซึ่ งทาให้
การจัด เก็ บ ข้อ มู ล ลัก ษณะนี้ ยากต่ อ การค้น หา ไม่ เป็ นระเบี ย บ เก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล ไว้ไ ด้ไ ม่ น าน และ
สิ้ นเปลื องทรัพยากร การจดบันทึกข้อมูลต่างๆลงในกระดาษพบว่าทาให้การทางานภายในองค์กรมี
ความยุ่งยากและขาดประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่ดี ส่ วนช่ วงที่ ได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
ช่วงแรกยังพบปัญหาของระบบงานเดิมคือ ใช้เวลานานกับการกรอกข้อมูลด้วยการจดบันทึกอาจจะ
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ทาให้เกิ ดการกรอกข้อมูลที่ ผิดพลาดได้ ถ้ามี การบันทึ กไว้ต้ งั แต่แรก ก็จะสามารถค้นหาข้อมูลของ
ลูกค้าได้เลย หรื อถ้าไม่มีการค้นหาข้อมูล ก็จะทาให้เวลาลูกค้ามาสมัครใหม่ก็ทาการเพิ่มข้อมูลเข้าไป
เรื่ อยๆ ซึ่ งจะซ้ ากับข้อมูลเดิ มๆ ทาให้มีขอ้ มูลซ้ าซ้อนกันในระบบ ซึ่ งสร้ างความไม่เป็ นระเบี ยบ ใน
ส่ วนของการขายคอร์ สหน้าร้านพบว่าพนักงานมีความผิดพลาดทารายการในการขายให้กบั ลูกค้า ซึ่ ง
จะท าให้ กิ จ การขาดทุ น ในการบริ ห ารจัด การ การจัด ท าตารางคอร์ ส พบว่า ยัง มี ข ้อ ผิ ด พลาด เช่ น
ตารางเวลาของคอร์ สมีการซ้ าในช่วงเวลาเดียวกัน ไม่มีการจัดทาตารางแบบเป็ นระบบ ซึ่ งจะทาให้เกิด
ความสับสนในการเข้าใช้งานของลูกค้า และยากต่อการค้นหาของพนักงานที่เป็ นคนจัดทาตาราง ส่ วน
ในการสั่งซื้ ออุปกรณ์ ทางกิจการสามารถสัง่ ซื้ ออุปกรณ์ได้โดยตรงโดยพนักงานออกใบสั่งซื้ ออุปกรณ์
เพื่อซื้ อมาเก็บไว้ใช้ในกิจการ และยังสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ละรายการไม่เท่ากัน
ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการ
พัฒนาและบริ หารจัดการกับธุ รกิจของสถานบริ การออกกาลังกาย จึงได้จดั ทาระบบบริ หารงานสถาน
บริ การออกกาลังกาย เพื่อเข้ามาแทนระบบงานเดิ มในปั จจุบนั โดยนาระบบงานใหม่มาช่ วยในการ
สนับสนุ นการดาเนินงานของกิจการสถานบริ การออกกาลังกาย มีความสะดวกและรวดเร็ วมากขึ้น ลด
ข้อผิดพลาด ระบบที่จดั ทาขึ้นนั้นสามารถ จัดการข้อมูลพื้นฐานสมาชิก จัดการข้อมูลเทรนเนอร์ ค้นหา
เพิ่ม แก้ไข มีการคานวณเพื่อรับชาระเงินเพื่อพิมพ์ใบเสร็ จให้กบั ลูกค้าได้ ค้นหาสิ นค้า การสั่งซื้ อสิ นค้า
จากบริ ษทั ต่างๆเพื่อมาไว้ใช้ภายในสถานบริ การออกกาลังกาย โดยระบบใหม่มีการนาเอาฐานข้อมูล
มาช่ วยในการลดขั้นตอนการดาเนิ นงาน มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อความสะดวกง่ายต่อการค้นหา
ข้อมูล ลดปั ญหาด้านเอกสารหายหรื อสู ญเสี ย มีการจัดทาการสต็อ กสิ นค้า เพื่อง่ายต่อการสั่งซื้ อสิ นค้า
และมีการคานวณราคาสิ นค้าที่ถูกต้องและแม่นยา เพื่อให้มีศกั ยภาพและประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทาให้
ธุ รกิ จนั้นมี การท าเป็ นระบบและมี ความน่ าเชื่ อถื อมากขึ้ น ท าให้ลู กค้าเกิ ดความพึ งพอใจกับ ระบบ
บริ หารงานสถานบริ การออกกาลังกาย และสามารถรองรับการเปลี่ ยนแปลงของระบบงานได้อย่าง
สม่าเสมอ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริ หารจัดการฟิ ตเนส
2. เพื่อออกรายงานสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
3. เพื่อจัดตารางเวลาการทางานของเทรนเนอร์ ให้เป็ นระบบ
กลุ่มเป้ าหมาย
1.
2.
ขอบเขต

ผูป้ ระกอบการสถานบริ การออกกาลังกาย
พนักงานสถานบริ การออกกาลังกาย

พนักงานสถานบริ การออกกาลังกาย เท่านั้นที่ใช้โปรแกรมระบบนี้ได้
1. คุณสมบัติของระบบบริ หารงานสถานบริ การออกกาลังกาย มีความสามารถดังนี้
1.1 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน สามารถค้นหา ปรับปรุ ง และเพิ่มได้
1.1.1 ข้อมูลพนักงาน
1.1.2 ข้อมูลลูกค้า
1.1.3 ข้อมูลเทรนเนอร์
1.1.4 ข้อมูลคอร์ส
1.1.5 ข้อมูลบริ ษทั ที่จาหน่ายอุปกรณ์
1.1.6 ข้อมูลอุปกรณ์
1.2 การสั่งซื้ ออุปกรณ์ มีการเก็บข้อมูลดังนี้
1.2.1 ค้นหารหัสอุปกรณ์ที่จะสั่งซื้ อจากบริ ษทั
1.2.2 คานวณราคาซื้ อ
1.2.3 บันทึกข้อมูลการสัง่ ซื้ อ
1.2.4 พิมพ์ใบสั่งซื้ อ
1.3 การรับอุปกรณ์ที่สั่งซื้ อ
1.3.1 ตรวจสอบการสั่งซื้ ออุปกรณ์
1.3.2 ทารายการรับอุปกรณ์
1.3.3 บันทึกรายการรับอุปกรณ์
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.3.4 ปรับเพิ่มอุปกรณ์คงเหลือ
การเบิกอุปกรณ์
1.4.1 ค้นหารหัสอุปกรณ์
1.4.2 ทารายการเบิกอุปกรณ์
1.4.3 บันทึกรายการเบิกอุปกรณ์
1.4.4 ปรับลดอุปกรณ์คงเหลือ
การจัดการคอร์สออกกาลังกาย
1.5.1 ค้นหารหัสคอร์สและรหัสเทรนเนอร์
1.5.2 กาหนดจานวนสมาชิกของคอร์ส
1.5.3 กาหนดวันเริ่ มต้นและวันสิ้ นสุ ดคอร์ ส
1.5.4 บันทึกการเปิ ดคอร์ส
การขายคอร์สออกกาลังกาย
1.6.1 ค้นหารหัสคอร์ส
1.6.2 เลือกคอร์สที่สมาชิกต้องการ
1.6.3 ตรวจสอบรายละเอียดคอร์ส
1.6.4 คานวณราคาคอร์ส
1.6.5 บันทึกการขายคอร์ส
1.6.6 บันทึกการชาระเงิน
การเข้าใช้บริ การของสมาชิก
1.7.1 ค้นหารหัสสมาชิก
1.7.2 บันทึกเวลาการใช้บริ การ
ออกรายงานระบบ
1.8.1 รายงานการใช้บริ การของสมาชิก
1.8.2 รายงานการสัง่ ซื้ ออุปกรณ์
1.8.3 รายงานการขายคอร์ส
1.8.4 รายงานการเบิกอุปกรณ์
1.8.5 รายงานอุปกรณ์คงเหลือ
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2.

คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 CPU Intel Core i3 3.10 GHz.
2.1.2 Hard Disk 1 TB.
2.1.3 RAM 4 GB.
2.1.4 DVD – RW Driver
2.2 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Core2 Duo 2.70 GHz. หรื อสู งกว่า
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่า 2 GB.
2.2.3 RAM 2 GB. หรื อมากกว่า
2.2.4 DVD – RW Driver
3. คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 7 Professional
3.1.2 Microsoft Visual Studio 2012
3.1.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.1.4 Microsoft Visio 2013
3.1.5 Microsoft Word 2010
3.2 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows 7 Ultimate หรื อสู งกว่า
3.2.2 Microsoft.NET Framework 4.0 หรื อสู งกว่า
3.2.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.2.4 โปรแกรมระบบบริ หารงานสถานบริ การออกกาลังกาย
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ในการจัดทาระบบบริ หารงานสถานบริ การออกกาลังกาย คณะผูจ้ ดั ทาได้ร่วมกันวางแผนการ
ดาเนินงานไว้ดงั นี้
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1. ส ารวจข้อมู ล เบื้ องต้น ของระบบบริ ห ารงานสถานบริ ก ารออกก าลังกาย โดยการเก็ บ
ข้อมูล จากผูใ้ ช้ระบบ พนักงานในสถานบริ การออกกาลังกาย สัมภาษณ์ ผทู้ ี่ เป็ นเจ้าของกิ จการสถาน
บริ การออกกาลังกาย เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของระบบงานใหม่
2. รวบรวมข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการส ารวจ รวบรวมข้อมู ล ที่ เกี่ ย วข้องกับ ระบบงานเดิ ม และ
ศึกษาแนวทางในการกาหนด เพื่อแก้ปัญหา ซึ่ งจะนาไปสู่ ความมีประสิ ทธิ ภาพในระบบงานใหม่
3. วิเคราะห์ระบบ ซึ่ งจะนาข้อมูลในการสัมภาษณ์ จากเจ้าของกิ จการ จากพนักงาน หรื อ
ผูใ้ ช้ระบบ และข้อมูลจากระบบงานเดิ ม มาวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น เพื่ อนามาออกแบบ
โครงสร้างของระบบงานใหม่ ซึ่ งจะต้องตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
4. ออกแบบระบบงานใหม่ โดยนาข้อมูลที่ได้ของระบบงานเดิม มาเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการ ของเจ้าของกิจการและผูใ้ ช้ระบบ ในด้านการออกแบบฐานข้อมูล และหน้าจอหลัก
5. พัฒนาระบบ โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2012 ในการออกแบบหน้าจอต่าง ๆ
6. ทดสอบและปรับปรุ งระบบทดลองโปรแกรมโดยคณะผูจ้ ดั ทา เพื่อหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม และนาไปปรับปรุ งในส่ วนที่มีขอ้ ผิดพลาด
7. จัดทาเอกสาร คณะผูจ้ ดั ทาจะต้องจัดทาเอกสารคู่มือของระบบ เพื่อให้ผใู ้ ช้ระบบ ใช้งาน
โปรแกรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและศึกษาโปรแกรมได้ดว้ ยคู่มือเอกสาร ซึ่ งจะครอบคลุมการทางาน
แต่ละขั้นตอนและเมนู ให้มีความเข้าใจมากขึ้น
8. นาเสนอโครงงาน คณะผูจ้ ดั ทาจะต้องนาโปรแกรมที่ เสร็ จสมบูรณ์ นาไปอธิ บายเป็ น
ขั้น ตอนในการท างานแต่ ล ะเมนู ต่างๆของโปรแกรม เพื่ อ ให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของ
โปรแกรมมากที่สุด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.

เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์กร
ช่วยในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในการจัดทาโปรโมชัน่ ในแต่ละวันหรื อรายเดือนได้
ช่วยในการจัดเตรี ยมพนักงานหรื อเทรนเนอร์ ให้เพียงพอต่อการบริ การสมาชิก

