บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าของการพัฒนาภาคนิพนธ์
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักกิจการนักศึกษา ให้บริ การ
ทางด้านกีฬา โดยประกอบด้วย ให้บริ การสนามกีฬาแบดมินตัน สนามกีฬาบาสเกตบอล สนามกีฬา
ฟุตซอล ให้บริ การอุปกรณ์กีฬาและห้องฟิ ตเนส โดยในปั จจุบนั การบริ หารจัดการศูนย์กีฬาไม่มีการ
ประยุกต์เอาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใดๆ เข้ามาใช้ เป็ นการทําด้วยมือ จดบันทึกการให้บริ การ
อยูใ่ นสมุดบันทึก ซึ่งก่อให้เกิดปั ญหาในการนําข้อมูลมาสรุ ปเป็ นสารสนเทศเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
ต่ อไป โดยเฉพาะห้ องฟิ ตเนสที่ มี ก ารเก็บ ค่ า บริ ก ารเข้า ใช้ง านครั้ งละ 20 บาท มัก พบปั ญหา
ผูใ้ ช้บริ การไม่ลงชื่อเข้าใช้งานและไม่จ่ายค่าบริ การ การทําสรุ ปรายงานต้องใช้เวลาและข้อมูลอาจจะ
ไม่ถูกต้องเนื่ องจากคํานวณด้วยคน และที่สําคัญข้อมูลของศูนย์กีฬาจําเป็ นต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาในเรื่ องสุ ขภาพ ซึ่ งที่ผา่ นมาไม่สามารออกรายงานการเข้าบริ การศูนย์บริ การ ได้ว่าแต่ละ
หน่วยงานมีความถี่ในการเข้าใช้เท่าใด
เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชัน่ (Web Application Technology) เป็ นการใช้งานแอพพลิเคชัน่
ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) ด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ซึ่ งไม่ตอ้ ง
ติดตั้งตัวโปรแกรมบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้ ทําให้การบริ หารจัดการแอพพลิเคชัน่ และข้อมูล
ทําได้ง่าย จากที่ใดก็ได้ตลอดเวลา และเทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database Technology) ช่วยให้การ
จัดเก็บข้อมูลเป็ นระบบระเบียบมากขึ้น สามารถแบ่งปั นข้อมูล รวมถึงสามารถกําหนดสิ ทธิ์ การใช้
งานให้กบั ผูใ้ ช้แต่ละกลุ่มได้ โดยไม่ข้ ึนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดัง นั้น คณะผูจ้ ัด ทํา จึ ง ได้ป ระยุ ก ต์เ ทคโนโลยีเ ว็บ แอพพลิ เคชั่น และฐานข้อ มู ล ในการ
ดําเนิ นงานของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามสามารถจองสนาม
กีฬาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต และการลงชื่อเข้าใช้บริ การจะใช้ระบบบาร์ โค้ด ทางบุคลากรของศูนย์กีฬา
สามารถอนุ มตั ิการจองสนามกีฬาผ่านระบบได้เช่นกัน นอกจากนี้ยงั สามารถแสดงรายงานได้แบบ
บันทึกทันทีทนั ใดผ่านระบบ ซึ่ งจะช่วยให้การดําเนินงานของศูนย์กีฬา มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของภาคนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม
1.3 ขอบเขตของภาคนิพนธ์
1.3.1 พัฒนาโดยใช้สถาปั ตยกรรมไคลแอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์ ที่เป็ นเว็บแอพพลิเคชัน่
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
- บุคลากร/นักศึกษา
- เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์กีฬา
- ผูด้ ูแลระบบ
1.3.2.1 บุคลากร/นักศึกษาสามารถจองสนามได้
-สามารถใช้การสแกนบัตรนักศึกษา แทนการเซ็นชื่อการเข้าใช้
งาน
- สามารถระบุวนั /เวลา เข้าใช้บริ การได้
- สามารถเพิ่ม/ยกเลิก การจองสนามได้
- สามารถทราบสถานะการจองของแต่ละสนาม
1.3.2.2 เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์กีฬา
- สามารถออกรายงานการเข้าใช้ศูนย์กีฬาและห้องฟิ ตเนสได้
- สามารถทําการจัดการข้อมูลการจองได้
1.3.2.3 ผูด้ ูแลระบบ
- สามารถจองสนามได้ เนื่ องจากศูนย์กีฬามีการจัดกิจกรรม
ภายใน
- สามารถบันทึก / แก้ไข / ลบ รายละเอียดการจองสนามได้
- สามารถออกรายงานของผูใ้ ช้งานได้
- สามารถจัดเก็บสถิติจากการเข้าใช้ศูนย์กีฬาได้
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยามจะได้ระบบสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มความสะดวก และ
ประสิ ทธิ ภาพของการดําเนินงาน
1.4.2 สามารถใช้รายงานทันทีทนั ใดที่ตอ้ งการ
1.4.3 สามารถนําสารสนเทศไปใช้เพื่อการตัดสิ นใจได้
1.4.4 เพื่ออํานวยความสะดวกสบายให้กบั บุคลากรและนักศึกษาในการใช้บริ การศูนย์กีฬา
1.5 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินภาคนิพนธ์
1.5.1

รวบรวมความต้องการ (Requirment Gathering)
คณะผูจ้ ดั ทํา ได้ทาํ การรวบรวมความต้องการของผูใ้ ช้ โดยนัดสัมภาษณ์บุคลากร

ของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม ทดลองเข้าไปใช้บริ การของฟิ ตเนส ตลอดจนศึกษาข้อมูล
จากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดบันทึก บันทึกข้อความขอจองสนามกีฬา เป็ นต้น
1.5.2

วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
นําข้อมูลความต้องการที่รวบรวมมาได้ มาทําการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ความต้องการ

ที่แท้จริ ง เพื่อใช้ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดยนําเสนอระบบงานใหม่
การไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) ทําให้ทราบถึงการประมวลผล (Process) ที่ตอ้ งมี
ในระบบ แผนการแสดงขั้นตอนการทํางาน (Work Flow Diagram) และแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ ี (Entity Relationship Diagram)
1.5.3

การออกแบบระบบ (System Design)
นําความต้องการที่วิเคราะห์ได้น้ ัน มาทําการออกแบบระบบงานใหม่ เพื่อใช้ใน

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยทําการออกแบบดังนี้
1.5.3.1 อ อ ก แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม โ ด ย ใ ช้ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม เ ว็ บ
แอพพลิ เคชัน่ ประกอบด้วย เครื่ องแม่ข่ายเว็บ (Web Server)
เครื่ องแม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server)
1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้ างข้อมูล โดยใช้สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูลเชิ ง
สัมพันธ์
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1.5.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design) โดยยึด
หลัก GUI และทํางานผ่านระบบเว็บให้ใช้งานง่ายสําหรับผูใ้ ช้
1.5.3.4 ออกแบบอุ ป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ (Hardware)

และซอร์ ฟ แวร์

(Software) ที่ตอ้ งใช้ในการพัฒนาและรองรับระบบ
1.5.3.5 กําหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึงข้อมูล
1.5.4

การพัฒนาระบบ (System Development)
เริ่ มทําการเขียนโปรแกรม โดยนํารายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้มาพัฒนาโดยเขียน

ชุดคําสัง่ ด้วยภาษา PHP, HTML และ JAVA Script จัดการฐานข้อมูลด้วย MY SQL รวมถึง
ติดตั้งเครื่ องแม่ข่ายเว็บ (Web Server) ด้วย Appserv
1.5.5

การทดสอบระบบ (System Testing)
ทําการทดสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาด (Bug) และทําการแก้ไขให้ถูกต้อง

(Debug) ในขั้นตอนนี้ได้ทาํ การทดสอบ
- Unit Testing ทํา การทดสอบแต่ล ะฟั ง ก์ชั่น พร้ อมกับ ขั้นตอนการเขี ย น
โปรแกรม
- Integration Testing ทําการทดสอบหลายๆ ฟั งก์ชนั่ ที่ติดต่อกัน เพื่อทดสอบ
ความเข้ากันได้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฟังก์ชนั่
- System Testing ทดสอบระบบโดยทดลองติดตั้งบนระบบจําลอง ในขั้นตอนนี้
มีผใู ้ ช้งานมาร่ วมดูการทดสอบ เพื่อรับคําแนะนํามาปรับปรุ งแก้ไขระบบ
1.5.6

การจัดทําเอกสารประกอบภาคนิพนธ์ (System Documentation)
เป็ นการจัดทําเอกสารเพื่ออธิ บายขั้นตอนในการทํางาน และองค์ประกอบต่างๆ

ของระบบ เพื่อใช้อา้ งอิงต่อไปในอนาคต
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1.6 แผนและระยะเวลาดําเนินภาคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แผนและระยะเวลาดําเนินภาคนิพนธ์
2557
ขั้นตอนในการดําเนินงาน

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

2558
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทําเอกสาร

1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนาระบบ
1.7.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook รุ่ น Asus K550J
- CPU Intel Core i7-4710 HQ 3.5 GHz
- Ram 4.00 GB
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- ระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟต์วนิ โดวส์ (Microsoft Windows 8.1)
- Web Browser ได้แก่ Google Chrome
- โปรแกรม Editplus3
- โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
- Appserve เวอร์ ชนั่ 2.5.10

ก.พ.

มี.ค.
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1.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรั บ
1.8.1 เครื่ องแม่ข่าย (Web and Database Server)
- ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ ความเร็ วมากกว่า 2 GHz ขึ้นไป
หน่วยความจําอย่างน้อย 1 GB ขึ้นไป
หน่วยสํารองข้อมูลอย่างน้อย 5 GB ขึ้นไป
- ซอฟต์แวร์ (Software)
- ระบบปฏิบตั ิการ Windows Sever
- Appserve เวอร์ชนั่ 2.5.10
1.8.2 เครื่ องลูกข่าย (Client)
- ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ ความเร็ วมากกว่า 2 GHz ขึ้นไป
หน่วยความจําอย่างน้อย 1 GB ขึ้นไป
หน่วยสํารองข้อมูลอย่างน้อย 5 GB ขึ้นไป
- ซอฟต์แวร์ (Software)
- ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 / 8
- โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็ นต้น

