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บทที่ 1 

บทน า 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ในสภาพปัจจุบันการด าเนินการด้านการกีฬาเพ่ือการแข่งขันเพ่ือสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร
ทั้งระดับในประเทศ หรือต่างประเทศ จะมีหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบดูแล ท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ขาดฐานข้อมูลด้านการกีฬา และขาดแผนงานการ
ด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย การมีองค์กรที่รับผิดชอบทางด้านกีฬาโดยตรงจะส่งผลดีต่อการ
ด าเนินงานและการพัฒนาด้านกีฬา มีการก าหนดเป้าหมาย แผนงานและด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
มีระบบการประเมินที่ชัดเจน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถทางการกีฬาปฏิบัติงานมีการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถศักยภาพ ของนักศึกษาและบุคลากร  รวมทั้งการด าเนินการ
ในส่วนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของทรัพยากรบุคคล 

การท างานในด้านบริการศูนย์กีฬายังไม่มีประสิทธิภาพพอ ท าให้เกิดปัญหาในด้านการบริการ
ต่างๆ ของศูนย์กีฬาตามที่นักศึกษาต้องการ และระบบจัดการสมาชิกยังไม่มีการท างานอย่างเป็นระบบ 
จึงเกิดประเด็นที่น่าสนใจศึกษาเกี่ยวกับระบบจัดการศูนย์กีฬา ตลอดจนศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงระบบต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
1.2.1  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนของ Back-end และ Front-end 

การจัดการข้อมูลสมาชิก ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
1.2.2  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการหาข่าวสารในศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
1.2.3  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทราบถึงข่าวสารของศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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1.3 ขอบเขตของงาน 
 ในการศึกษาระบบศูนย์กีฬามีการก าหนดขอบเขตงานการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การจัดการ
ข้อมูลสมาชิกไว้ดังนี้ 

1.3.1  ผู้ดูแลระบบ 
1.3.1.1  จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 
1.3.1.2  จัดการข้อมูลสมาชิก 

1.3.2  ผู้ใช้บริการ 
1.3.2.1  สมัครสมาชิก 
1.3.2.2  เช็คข้อมูลข่าวสาร 
1.3.2.3  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 

1.4 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

ล าดับที่ หัวข้อการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ          
2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง          
3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ          
4 พัฒนาระบบ          
5 ทดสอบระบบ          
6 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ          
7 ท าคู่มือและเอกสาร          

 
 
  

ตารางท่ี 1.4 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
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รายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินงาน 
1.4.1  ศึกษาความเป็นไปได้ของศูนย์กีฬาและระบบงานด้านประชาสัมพันธ์แล้วรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

น าไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ เพ่ือจัดท าใบเสนอโครงงานและรอผลอนุมัติจากอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน 

1.4.2  ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและข้อมูลในการสร้างเว็บไซต์
ศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

1.4.3  วิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบกระบวนการ (Unified Modeling Language, 
ER-Diagram) 

1.4.4  พัฒนาระบบเว็บไซต์ศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
1.4.5  ทดสอบระบบการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้บริการ 
1.4.6  ปรับปรุงและแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4.7  ท าเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานของระบบ 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1  ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการในการรับข้อมูลข่าวสารของศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ 
1.5.2  ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สะดวกต่อการจัดการข้อมูลข่าวสารและข้อมูลสมาชิก 
1.5.3  ผู้ใช้บิรการทราบถึงสถานะของศูนย์กีฬาทั้งเวลาเปิดและเวลาปิดของศูนย์กีฬา 

 

1.6 เทคโนโลยทีี่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
1.6.1  Xampp ใช้ส าหรับจ าลอง Server 
1.6.2  Adobe Dreamweaver CS6 ใช้ส าหรับพัฒนาเว็บไซต์ 
1.6.3  Adobe Photoshop CS6 ใชอ้อกแบบเว็บไซต์ 
1.6.4  Microsoft office word ใช้ท ารูปเล่มรายงาน 
1.6.5  PHP ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล 
1.6.6  Java Script ใช้ตอบโต้กับผู้ใช้บริการ 
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1.6.7  MySQL ติดต่อฐานข้อมูล 
1.6.8  CSS   ตกแต่งเอกสาร HTML 
1.6.9  Jquery จัดหน้าเว็บให้เป็น Responsive Web Design 



บทท่ี 2 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ระบบงานเดิม 
 คณะผู้จัดท าได้ใช้ ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้นแบบในการศึกษาเป็น

ศูนย์กีฬาที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถในด้านกีฬาให้ได้มีโอกาสในการแข่งขันที่มุ่งสู่

ความเป็นเลิศ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสนับสนุนการศึกษา การ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬา ศูนย์บริการการ

กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ใช้วิธีการแจ้งข่าวสารต่างๆในระบบศูนย์บริการการกีฬาเพ่ือให้ทราบ

ข่าวสารของศูนย์กีฬา  เนื่องจากระบบงานเดิมยังไม่มีการจัดการข้อมูลสมาชิก และการจัดการข่าวสาร

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ หั ว ข้ อ ข่ า ว ไ ม่ มี ก า ร จั ด ก า ร เ ป็ น ห ม ว ด ห มู่ 

รูปที่ 2.1 หน้าข่าวสาร 



 

 

 

2.2 ระบบงานใหม ่

เนื่องจากระบบงานใหม่ได้น าระบบจัดการศูนย์กีฬากรณีศึกษาศูนย์กีฬามหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

เพ่ือความสะดวกสบายในการใช้งาน ให้กับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน ระบบงานใหม่นี้จะประกอบด้วย

กระบวนการท างานหลักตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.2.1  แสดงการสมัครสมาชิก 

2.2.1.1  สามารถท าการสมัครเป็นสมาชิกได้ 

2.2.1.2  สามารถแสดงข้อมูลสมาชิกได้ 

2.2.2  แสดงการจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 

2.2.2.1  สามารถเพ่ิม ลบและแก้ไขการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ 

2.2.2.2  สามารถแสดงรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ได้ 

  

รูปที่ 2.2 หน้าสมัครสมาชิก 
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2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.3.1  Xampp คือโปรแกรมส าหรับจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา ให้ท างานใน

ลักษณะของเว็บเซิร์ฟเวอร์ นั้นคือคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นทั้งเครื่องแม่ และเครื่องลูกใน

เครื่องเดียวกันท าให้ไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เราก็สามารถทดสอบเว็บไซต์ที่เราสร้าง

ขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา 

2.3.2  Adobe Dreamweaver CS6 คือโปรแกรมสร้างเว็บเพจแบบเสมือนจริงซึ่งช่วยให้เราสร้าง

เว็บเพจไม่ต้องเขียนภาษา HTML   หรือโค้ดโปรแกรมเอง 

2.3.3  Adobe Photoshop CS6 คือโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพถ่ายหรือภาพกราฟฟิก หรือ

ออกแบบงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น 

2.3.4  Microsoft office word คือโปรแกรมประมวลผลค าแบบพิเศษ ช่วยให้สร้างเอกสารแบบมือ

อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 

2.3.5  PHP คือ Server Side Script ที่มีการท างานที่ฝั่งของเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่ง

รูปแบบในการเขียนค าสั่งการท างานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับภาษา Perl หรือภาษา C และ

สามารถที่จะใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.6  Java Script คือภาษา Script ที่อยู่ในเว็บไซต์เพ่ือให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว

สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น 

2.3.7  MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล RDBMS เป็นฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บ ค้นหา 

เรียงข้อมูล และดึงข้อมูล MySQL มีความสามารถให้ผู้ใช้งานดึงข้อมูลได้หลายๆ คนในเวลา

เดียวกัน 

2.3.8  CSS เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะและถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C ใช้

ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML ให้มีหน้าตา สีสัน ตัวอักษร ฯลฯ อย่างที่เราต้องการด้วยการ

ก าหนดคุณสมบัติให้กับ Element ต่างๆ ของ HTML 

2.3.9  Jquery คือ JavaScript Library ที่บรรจุเอา Function และค าสั่งต่างๆ ที่จะท าให้เราไม่

ต้องเขียนเองใหม่ท้ังหมดตั้งแต่ต้น 
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ไมค่รบ 

ครบ 

2.4 Flowchart 
2.4.1. Flowchart การสมัครสมาชิก 

 

 

  

เร่ิม 

แสดงแบบฟอร์ม

สมคัรสมาชิก 

กรอกข้อมลูสมาชิก 

ยืนยนัข้อมลูสมาชิก 

ตรวจสอบ

ข้อมลู 

บนัทกึข้อมลูสมาชิก 

ยกเลกิ 

รูปที่ 2.4.1 Flowchart การสมัครสมาชิก 
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ไมค่รบ 

ครบ 

2.4.2. Flowchart การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ 

 

 

เร่ิม 

แสดงข้อมลูเดิม 

 

แก้ไขข้อมลู 

แสดงแบบฟอร์ม

แก้ไขข้อมลู 

กรอกแก้ไขข้อมลูสว่นตวั 

ยืนยนัการแก้ไขข้อมลูสว่นตวั 

ตรวจสอบ

ข้อมลู 

บนัทกึแก้ไขข้อมลูสว่นตวั 

จบ 

รูปที่ 2.4.2 Flowchart การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ 
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ไมค่รบ 

ครบ 

2.4.3. Flowchart การเพ่ิมสมาชิก 

 

 

  

เร่ิม 

แสดงแบบฟอร์มสมคัร

สมาชิก 

กรอกข้อมลูสมคัรสมาชิก  

ยืนยนัการสมคัรสมาชิก 

ตรวจสอบ

ข้อมลู 

บนัทกึข้อมลูสมคัรสมาชิก 

จบ 

รูปที่ 2.4.3 Flowchart การเพ่ิมสมาชิก 
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2.4.4. Flowchart การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ 

 

 

  

เร่ิม 

แสดงรายช่ือ

สมาชิก 

แก้ไขข้อมลู 

แสดงแบบฟอร์ม

แก้ไขข้อมลู 

กรอกแก้ไขข้อมลูสว่นตวั 

ยืนยนัการแก้ไขข้อมลูสว่นตวั 

ตรวจสอบ

ข้อมลู 

บนัทกึแก้ไขข้อมลูสว่นตวั 

จบ 

รูปที่ 2.4.4 Flowchart การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ 
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ยกเลกิ 

ยืนยนั 

2.4.5. Flowchart ลบสมาชิก 

 

 

  

เร่ิม 

แสดงข้อมลูสมาชิก 

เลอืกสมาชิก 

ยืนยนัการลบ

หรือยกเลกิ 

ลบสมาชิก 

จบ 

รูปที่ 2.4.5 Flowchart ลบสมาชิก 
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2.4.6. Flowchart เรียกดูข้อมูลสมาชิก 

 

 

  

เร่ิม 

แสดงรายช่ือสมาชิก
ทัง้หมด 

เลอืกสมาชิก 

แสดงข้อมลูสมาชิก 

จบ 

รูปท่ี 2.4.6 Flowchart เรียกดูข้อมูลสมาชิก 
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ไมค่รบ 

ครบ 

2.4.7. Flowchart เพ่ิมข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

 

  

เร่ิม 

แสดงแบบฟอร์มเพิม่ขา่ว 

 

กรอกข้อมลูการเพิ่มขา่ว 

ยืนยนัการเพิ่มขา่ว 

ตรวจสอบ

ข้อมลู 

บนัทกึข้อมลูการเพิ่มขา่ว 

จบ 

รูปที่ 2.4.7 Flowchart เพ่ิมข่าวประชาสัมพันธ์ 
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ยืนยนั 

ยกเลกิ 

2.4.8. Flowchart ลบข่าว 

 

 

  

เร่ิม 

แสดงหวัข้อขา่ว

ทัง้หมด 

เลอืกข้อมลูขา่ว 

ยืนยนัการลบ

หรือยกเลกิ 

ลบขา่ว 

บนัทกึข้อมลูการลบ 

จบ 

รูปที่ 2.4.8 Flowchart ลบข่าว 
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ไม่ครบ 

ครบ 

2.4.9. Flowchart แก้ไขขข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
  

 

เร่ิม 

แสดงหวัข้อขา่วทัง้หมด 

เลอืกหวัข้อขา่ว 

กรอกข้อมลูขา่ว 

ยืนยนัข้อมลูขา่ว 

ตรวจสอบ

ข้อมลู 

บนัทกึข้อมลูการแก้ไขขา่ว 

จบ 

รูปท่ี 2.4.9 Flowchart แก้ไขข่าวประชาสัมพันธ์ 



บทท่ี 3 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3.1 Use Case Diagram 

 

จัดการข่าวประชาสัมพันธ์และจัดการสมาชิก 

 

 

จดัการข่าวประชาสมัพนัธ์ 

เขา้สู่ระบบ 

สมคัรสมาชิก 

แกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 

จดัการขอ้มูลสมาชิก 

จดัการขอ้มูลสมาชิก 

ผู้ใช้บริการ ผู้ดแูลระบบ 

รูปที่ 3.1 Use Case Diagram 
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3.2 Use Case Table 

3.2.1 สมัครสมาชิก 

USE CASE NAME : สมัครสมาชิก 

SCENARIO : ผู้ใช้บริการสมัครสมาชิก 

TRIGGERING EVENT : ผู้ใช้บริการเลือกสมัครสมาชิก 

BRIEF DESCRIPTION : 

ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครสมาชิก แล้วระบบจะตรวจสอบว่า
ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลตามที่ต้องการครบหรือไม่ ถ้าครบระบบก็จะ
บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ถ้าไม่ครบระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่
ผู้ใช้บริการยังไม่ได้กรอกข้อมูล 

ACTORS : ผู้ใช้บริการ 

RELATED USE CASES : แก้ไขข้อมูล 

STAKEHOLDERS : ผู้ใช้บริการ 

PRECONDITIONS : - 

POSTCONDITIONS : - 

FLOW OF ACTIVITIES : ACTOR SYSTEM 

 

1. ผู้ใช้บริการสมัครสมาชิก 
2. ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูล

สมาชิก 

1.1 แสดงแบบฟอร์มสมัคร
สมาชิก 

2.1 ระบบตรวจสอบข้อมูลว่า
ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลครบ
หรือไม่ครบ ถ้าครบบันทึกลง
ฐานข้อมูลถ้าไม่ครบระบบ
จะแจ้งในส่วนที่ผู้ใช้ยังไม่ได้
กรอก 

EXCEPTION CONDITIONS  - 
ตารางท่ี 3.2.1 สมัครสมาชิก 
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3.2.2 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

USE CASE NAME : แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
SCENARIO : ผู้ใช้บริการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

TRIGGERING EVENT : ผู้ใช้บริการเลือกแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

BRIEF DESCRIPTION : 

ผู้ใช้บริการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว แล้วระบบจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่
ผู้ใช้บริการกรอกนั้นครบหรือไม่ครบ ถ้าครบระบบก็จะบันทึกข้อมูล
ลงฐานข้อมูล ถ้าไม่ครบระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ผู้ใช้บริการยัง
ไม่ได้กรอกข้อมูล 

ACTORS : ผู้ใช้บริการ 
RELATED USE CASES : - 

STAKEHOLDERS : ผู้ใช้บริการ 

PRECONDITIONS : ผู้ใช้บริการต้องเข้าสู่ระบบก่อน เพ่ือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
POSTCONDITIONS : - 

FLOW OF ACTIVITIES : ACTOR SYSTEM 

 

1. ผู้ใช้บริการเลือกแก้ไข
ข้อมูล 

2. ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูล 

1.1 เข้าสู่หน้าแบบฟอร์มแก้ไข
ข้อมูล 

2.1 ระบบตรวจสอบข้อมูลว่า
ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลครบ
หรือไม่ครบ ถ้าครบบันทึกลง
ฐานข้อมูลถ้าไม่ครบระบบ
จะแจ้งในส่วนที่ผู้ใช้ยังไม่ได้
กรอก 

EXCEPTION CONDITIONS  - 

ตารางท่ี 3.2.2 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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3.2.3 เข้าสู่ระบบ 

USE CASE NAME : เข้าสู่ระบบ 

SCENARIO : ผู้ใช้บริการหรือผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ 

TRIGGERING EVENT : ผู้ใช้บริการเลือกเข้าสู่ระบบ 

BRIEF DESCRIPTION : 
ผู้ใช้บริการกรอก ID และ PASSWORD แล้วระบบจะตรวจสอบรหัส
ว่าถูกหรือผิด 

ACTORS : ผู้ใช้บริการ, ผู้ดูแลระบบ 

RELATED USE CASES : - 

STAKEHOLDERS : - 

PRECONDITIONS : สมัครสมาชิก 

POSTCONDITIONS : - 

FLOW OF ACTIVITIES : ACTOR SYSTEM 

 

1. ผู้ใช้บริการหรือผู้ดูแลระบบ
กรอกรหัสผ่าน 

 

1.1 ระบบตรวจสอบรหัสผ่านว่า
ถูกหรือผิด 

1.2 ถ้าถูกเข้าสู่หน้าสมาชิก ถ้าผิด
แจ้งรหัสผิด 

EXCEPTION CONDITIONS  - 
ตารางท่ี 3.2.3 เข้าสู่ระบบ 
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3.2.4 เรียกดูข่าวประชาสัมพันธ์ 

USE CASE NAME : เรียกดูข่าวประชาสัมพันธ์ 

SCENARIO : ผู้ใช้บริการหรือผู้ดูแลระบบเรียกดูข่าวประชาสัมพันธ์ 

TRIGGERING EVENT : ผู้ใช้บริการหรือผู้ดูแลระบบเลือกข่าว 

BRIEF DESCRIPTION : 
ผู้ใช้บริการหรือผู้ดูแลระบบเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ เพ่ือเข้าสู่หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์นั้นๆ 

ACTORS : ผู้ใช้บริการ, ผู้ดูแลระบบ 

RELATED USE CASES : - 

STAKEHOLDERS : ผู้ใช้บริการ, ผู้ดูแลระบบ 

PRECONDITIONS : - 

POSTCONDITIONS : - 

FLOW OF ACTIVITIES : ACTOR SYSTEM 

 
ผู้ใช้บริการหรือผู้ดูแลระบบ
เลือกข่าว 

เข้าสู่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ 

EXCEPTION CONDITIONS  - 
ตารางท่ี 3.2.4 เรียกดูข่าวประชาสัมพันธ์ 
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3.2.5 จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 

3.2.5.1 เพ่ิมข่าว 

USE CASE NAME : จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 

SCENARIO : ผู้ดูแลระบบเพ่ิมข่าวประชาสัมพันธ์ 

TRIGGERING EVENT : ผู้ดูแลระบบเลือกเพ่ิมข่าว 

BRIEF DESCRIPTION : 
ผู้ดูแลระบบกรอกแบบฟอร์มข่าว แล้วระบบจะตรวจสอบว่าข้อมูล
ครบหรือไม่ครบ ถ้าครบระบบจะบันทึกลงฐานข้อมูล ถ้าไม่ครบ
ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้กรอก 

ACTORS : ผู้ดูแลระบบ 

RELATED USE CASES : - 

STAKEHOLDERS : ผู้ใช้บริการ 

PRECONDITIONS : 
ผู้ดูแลระบบต้องเข้าสู่ระบบก่อน เพ่ือจัดการข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

POSTCONDITIONS : - 

FLOW OF ACTIVITIES : ACTOR SYSTEM 

 

1. ผู้ดูแลระบบเลือกเพ่ิมข่าว 

2. ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูล
ข่าว 

1.1 เข้าสู่หน้าแบบฟอร์มข่าว 

2.1 ระบบตรวจสอบข้อมูลว่าครบ
หรือไม่ครบ ถ้าครบบันทึกลง
ฐานข้อมูลถ้าไม่ครบระบบ
จะแจ้งในส่วนที่ผู้ดูแลระบบ
ยังไม่ได้กรอก 

EXCEPTION CONDITIONS  - 
ตารางท่ี 3.2.5.1 เพ่ิมข่าว 
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3.2.5.2 ลบข่าว 

USE CASE NAME : จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 

SCENARIO : ผู้ดูแลระบบลบข่าวประชาสัมพันธ์ 

TRIGGERING EVENT : ผู้ดูแลระบบเลือกข่าวที่จะลบ 

BRIEF DESCRIPTION : 
ผู้ดูแลระบบเลือกข่าวที่ต้องการลบแล้วเลือกลบข่าว ระบบจะให้
ผู้ดูแลระบบเลือกตกลงหรือยกเลิก ถ้าตกลงข่าวก็จะถูกลบออกจาก
ฐานข้อมูล 

ACTORS : ผู้ดูแลระบบ 

RELATED USE CASES : - 

STAKEHOLDERS : ผู้ใช้บริการ 

PRECONDITIONS : 
ผู้ดูแลระบบต้องเข้าสู่ระบบก่อน เพ่ือจัดการข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

POSTCONDITIONS : - 

FLOW OF ACTIVITIES : ACTOR SYSTEM 

 

1. ผู้ดูแลระบบเลือกข่าวที่จะ
ลบ 

2. ผู้ดูแลระบบเลือกลบข่าว 

2.1 ระบบจะให้เลือกตกลงกับ
ยกเลิก เลือกตกลงข่าวถูกลบ
ออกจากฐานข้อมูล 

EXCEPTION CONDITIONS  - 
ตารางท่ี 3.2.5.2 ลบข่าว 
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3.2.5.3 แก้ไขข่าว 

USE CASE NAME : จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 

SCENARIO : ผู้ดูแลระบบเลือกแก้ไขข่าว 

TRIGGERING EVENT : ผู้ดูแลระบบเลือกข่าวที่จะแก้ไข 

BRIEF DESCRIPTION : 
ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลข่าว ระบบจะตรวจสอบข้อมูลว่าครบหรือไม่
ครบ ถ้าครบระบบจะบันทึกลงฐานข้อมูล ถ้าไม่ครบระบบจะแจ้ง
เตือนในส่วนที่ผู้ดูแลระบบยังไม่กรอก 

ACTORS : ผู้ดูแลระบบ 

RELATED USE CASES : - 

STAKEHOLDERS : ผู้ใช้บริการ 

PRECONDITIONS : 
ผู้ดูแลระบบต้องเข้าสู่ระบบก่อน เพ่ือจัดการข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

POSTCONDITIONS : - 

FLOW OF ACTIVITIES : ACTOR SYSTEM 

 

1. ผู้ดูแลระบบเลือกข่าวที่จะ
แก้ไข 

2. ผู้ดูแลระบบเลือกแก้ไขข่าว 

3. กรอกข้อมูลข่าว 

 2.1 เข้าสู่หน้าแบบฟอร์มแก้ไขข่าว 

2.2 ระบบตรวจสอบว่าข้อมูลครบ
หรือไม่ครบ ถ้าครบบันทึกลง
ฐานข้อมูลถ้าไม่ครบระบบ
จะแจ้งในส่วนที่ผู้ดูแลระบบ
ยังไม่ได้กรอก 

EXCEPTION CONDITIONS  - 

ตารางท่ี 3.2.5.3 แก้ไขข่าว 
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3.2.6 จัดการข้อมูลสมาชิก 

3.2.6.1 เพ่ิมสมาชิก 

USE CASE NAME : จัดการข้อมูลสมาชิก 

SCENARIO : ผู้ดูแลระบบเพ่ิมสมาชิก 

TRIGGERING EVENT : ผู้ดูแลระบบเลือกเพ่ิมสมาชิก 

BRIEF DESCRIPTION : 
ผู้ดูแลระบบกรอกแบบฟอร์มเพ่ิมสมาชิก แล้วระบบจะตรวจสอบว่า
ข้อมูลครบหรือไม่ครบ ถ้าครบระบบจะบันทึกลงฐานข้อมูล ถ้าไม่
ครบระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ไม่ได้กรอก 

ACTORS : ผู้ดูแลระบบ 

RELATED USE CASES : - 

STAKEHOLDERS : - 

PRECONDITIONS : ผู้ดูแลระบบต้องเข้าสู่ระบบก่อน เพ่ือเพ่ิมข้อมูลสมาชิก 

POSTCONDITIONS : - 

FLOW OF ACTIVITIES : ACTOR SYSTEM 

 

1. ผู้ดูแลระบบเลือกเพ่ิม
สมาชิก 

2. ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูล
สมาชิก 

1.1 เข้าสู่หน้าแบบฟอร์มเพ่ิม
สมาชิก 

2.1 ระบบตรวจสอบข้อมูลว่าครบ
หรือไม่ครบ 

2.2 ระบบบันทึกข้อมูลสมาชิกลง  
ฐานข้อมูล 

EXCEPTION CONDITIONS  - 
ตารางท่ี 3.2.6.1 เพ่ิมสมาชิก 
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3.2.6.2 ลบสมาชิก 

USE CASE NAME : จัดการข้อมูลสมาชิก 

SCENARIO : ผู้ดูแลระบบลบสมาชิก 

TRIGGERING EVENT : ผู้ดูแลระบบเลือกลบสมาชิก 

BRIEF DESCRIPTION : 
ผู้ดูแลระบบเลือกสมาชิกที่ต้องการลบแล้วเลือกลบสมาชิก ระบบจะ
ให้ผู้ดูแลระบบเลือกตกลงหรือยกเลิก ถ้าตกลงสมาชิกก็จะถูกลบ
ออกจากฐานข้อมูล 

ACTORS : ผู้ดูแลระบบ 

RELATED USE CASES : - 

STAKEHOLDERS : ผู้ใช้บริการ 

PRECONDITIONS : ผู้ดูแลระบบต้องเข้าสู่ระบบก่อน เพ่ือลบข้อมูลสมาชิก 

POSTCONDITIONS : - 

FLOW OF ACTIVITIES : ACTOR SYSTEM 

 

1. ผู้ดูแลระบบเลือกสมาชิกท่ี
จะลบ 

2. ผู้ดูแลระบบเลือกลบ
สมาชิก 

2.1 ระบบจะให้เลือกตกลงกับ
ยกเลิก เลือกตกลงสมาชิก
ถูกลบออกจากฐานข้อมูล 

EXCEPTION CONDITIONS  - 
ตารางท่ี 3.2.6.2 ลบสมาชิก 
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3.3 Activity Diagram 

3.3.1 Activity Diagram สมัครสมาชิก 

 

 

  

แสดงแบบฟอร์มข้อมลูสมาชิก 

กรอกข้อมลูสมาชิก  

ตรวจสอบข้อมลูสมาชิก 

บนัทกึข้อมลูสมาชิก 

แสดงข้อมลูสมาชิก 

รูปที่ 3.3.1 Activity Diagram สมัครสมาชิก 
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3.3.2 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ 

 

 

  

แสดงแบบฟอร์มแก้ไขข้อมลูสว่นตวั 

กรอกข้อมลูสว่นตวั 

ตรวจสอบการกรอกข้อมลูสมาชิก 

บนัทกึข้อมลูสมาชิก 

แสดงข้อมลูสมาชิก 

รูปที่ 3.3.2 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ 
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3.3.3 Activity Diagram เพ่ิมสมาชิก 

 
 
 
  
 
 
 
  

 

  

แสดงแบบฟอร์มเพิม่สมาชิก 

กรอกข้อมลูสมาชิก  

ตรวจสอบข้อมลูสมาชิก 

บนัทกึข้อมลูสมาชิก 

แสดงข้อมลูสมาชิก 

รูปที่ 3.3.3 Activity Diagram เพ่ิมสมาชิก 
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3.3.4 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ 

 

 

  

แสดงแบบฟอร์มแก้ไขข้อมลูสว่นตวั 

แก้ไขข้อมลูสว่นตวั 

ตรวจสอบการแก้ไขข้อมลูสมาชิก 

บนัทกึข้อมลูสมาชิก 

แสดงข้อมลูสมาชิก 

รูปที่ 3.3.4 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ 
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3.3.5 Activity Diagram ลบสมาชิก 

 

 

 

  

แสดงข้อมลูสมาชิก 

เลอืกสมาชิก 

ลบสมาชิก 

ยืนยนัการลบข้อมลูสมาชิก 

บนัทกึข้อมลูการลบ 

รูปที่ 3.3.5 Activity Diagram ลบสมาชิก 
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3.3.6 Activity Diagram เรียกดูข้อมูลส่วนตัวส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 

 

 

  

แสดงรายช่ือสมาชิกทัง้หมด 

เลอืกรายช่ือสมาชิก 

แสดงรายละเอียดข้อมลูสมาชิก 

รูปที่ 3.3.6 Activity Diagram เรียกดูข้อมูลส่วนตัวส่วนของผู้ดูแลระบบ 
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3.3.7 Activity Diagram เพ่ิมข่าว 

 

 

 

  

แสดงแบบฟอร์มเพิม่ขา่ว 

กรอกข้อมลูขา่ว 

ตรวจสอบการกรอกข้อมลูขา่ว 

บนัทกึข้อมลูขา่ว 

แสดงข้อมลูขา่ว 

รูปที่ 3.3.7 Activity Diagram เพ่ิมข่าว 
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3.3.8 Activity Diagram ลบข่าว 

 

 

 

  

แสดงหวัข้อขา่ว 

เลอืกหวัข้อขา่ว 

ลบขา่ว 

ยืนยนัการลบข้อมลูขา่ว 

บนัทกึข้อมลูการลบ 

รูปที่ 3.3.8 Activity Diagram ลบข่าว 
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3.3.9 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลข่าว 

 

 

 

  

แสดงแบบฟอร์มแก้ไขข้อมลูขา่ว

   

กรอกข้อมลูขา่ว 

ตรวจสอบการกรอกข้อมลูขา่ว 

บนัทกึข้อมลูขา่ว 

แสดงข้อมลูขา่ว 

รูปที่ 3.3.9 Activity Diagram แก้ไขข้อมูล

ข่าว 
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3.4 Class diagram 

 

  

Member 

- Id 

- Password 

- FirstName 

- LastName 

- Address 

- Email 

- Birthday 

 
+ Add( ) 

+ Delete( ) 

+ Edit( ) 

+ Show( ) 

1 1 

News Type 

- TypeId 

- NewsTypeName 

 

+ Add( ) 

News 

- Newid 

- NewsSubject 

- NewsDelete 

- NewsDate 

- NewsDateEdit 

+ Add( ) 

+ Delete( ) 

+ Edit( ) 

+ Show( ) 

Member 

- Id 

- Password 

- FirstName 

- LastName 

- Address 

- Email 

- Birthday 

 
+ Add( ) 

+ Edit( ) 

+ Show( ) 

1 1 Account 

- Username 

- Password 

- Role 

+ Login( ) 

M 

1 

M 1 

รูปที่ 3.4 Class diagram 
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3.5 ER – MODEL 

 
รูปที่ 3.5 ER –MODEL 
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3.6 Data dictionary 

ตารางท่ี 1 Accounts 

Field Name Data type Field Length Constrain Description 

account_id Varchar 10 Primary key Account id 

account _pass Varchar 45 Not null Login password 

account _role Varchar 45 Not null Account position 

ตารางท่ี 3.6.1 Accounts 

ตารางท่ี 2 Details 

Field Name Data type Field Length Constrain Description 

detail_first Varchar 45 Not null Firstname 

detail _last Varchar 45 Not null Lastname 

detail _hbd Date  Not null Birthday 

detail _add Varchar 45 Not null Address 

detail _email Varchar 45 Not null Email 

detail_faculty Varchar 45 Not null Faculty 

detail_category Varchar 45 Not null Category 

detail _tel Int 10 Not null Tel. 

Detail _id Varchar 13 Primary key ID Card 

account_id Varchar 10 Foreign key Account id 
ตารางท่ี 3.6.2 Details 
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ตารางท่ี 3 News 

ตารางท่ี 3.6.3 News 

ตารางท่ี 4 Types 

ตารางท่ี 3.6.4 Types 

ตารางฐานข้อมูลระบบจัดการงานศูนย์กีฬากรณีศึกษาศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ตาราง Accounts  

 
รูปที่  3.6.1 แสดงภาพโครงสร้างตาราง Accounts 

  

รูปที่ 3.6.2 แสดงภาพตาราง Accounts 

Field Name Data type Field Length Constrain Description 

news_id Varchar 10 Primary key News id 

news_sub Varchar 45 Not null News subject 

news_date Date  Not null News date 

news_detail Text  Not null News detail 

Type_id Varchar 5 Foreign key Type id 

Field Name Data type Field Length Constrain Description 

type_id Varchar 10 Primary key type id 

type_name Varchar 45 Not null type name 
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รูปที่ 3.6.3 แสดงโครงสร้างตาราง Details 

ตาราง Details 

 
รูปที่ 3.6.4 แสดงภาพตาราง Details 

 

รูปที่ 3.6.5 แสดงภาพโครงสร้างตาราง News  

ตาราง News 

 

รูปที่ 3.6.6 แสดงภาพตาราง News  
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ตาราง Types 

 

รูปที่ 3.6.7 แสดงภาพโครงสร้างตาราง Types 

 

รูปที่ 3.6.8 แสดงภาพตาราง Type



บทท่ี 4 
การท างานของระบบ 

4.1 User interface 

จากการศึกษาระบบจัดการงานศูนย์กีฬา โดยโปรแกรม PHP แล้วท าให้ได้เว็บไซต์ที่จัดการระบบ
จัดการสมาชิกและประชาสัมพันธ์ ซึ่งใช้โปรแกรม PHP ในการพัฒนาเว็บไซต์ และมีประสิทธิภาพระดับ
หนึ่ง แต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะเป็นโปรแกรมท่ีสามารถท างานได้เฉพาะเครื่องเดียว ส าหรับความสามารถ
ของโปรแกรมนี้ก็สามารถจัดการและเพ่ิมลบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประวัติ ข้อมูล ของสมาชิกในศูนย์กีฬา 

รูปที ่4.1.1 แสดงข้อมูลในส่วนของหน้าเว็บไซต์ 

เมื่อเข้าสู่หน้าข่าว จะแสดงข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวชมรม ข่าวกีฬา 

กิจกรรม โดยสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดข้อมูลได้ในแต่ละหัวข้อข่าว 

รูปที ่4.1.2 แสดงข้อมูลหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
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เมื่อเข้าสู่หน้าติดต่อเรา จะแสดงข้อมูลในส่วนของที่อยู่มหาวิทยาลัย 

 

รูปที ่4.1.3 แสดงข้อมูลติดต่อเรา 

  



44 

 

 

เมื่อเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก จะแสดงข้อมูลแบบฟอร์มสมาชิกซ่ึงผู้ใช้บริการควรกรอกตามความ

เป็นจริงและควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล รหัสสมาชิก ที่อยู่ อีเมล เป็นต้น ซึ่งในส่วนรูป

แบบฟอร์มของวันเกิดได้ใช้ jquery เข้ามาช่วยเพื่อให้รูปแบบฟอร์มวันเกิดรองรับในการแสดงผลที่

เหมือนกันได้ทุกบราวเซอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1.4 แสดงข้อมูลสมัครสมาชิก 
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เมื่อกรอกข้อมูลสมาชิกไม่ถูกต้องหรือไม่ได้กรอกข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ผู้กรอก กรอกไม่ตรง

ตามท่ีระบบต้องการ 

 

 

รูปที ่4.1.5 แจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ได้กรอกข้อมูล 

 

 

เมื่อเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ จะให้กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และผ่าน (Password) ของ

สมาชิก ระบบจะตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้มีสิทธิ์เป็นใครในระบบ เช่น ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้บริการ

ทั่วไป 

 

รูปที ่4.1.6 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 
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เมื่อผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนว่า “รหัสของท่านไม่ถูกต้อง” 

 

รูปที ่4.1.7 แจ้งเตือนเมื่อรหัสไม่ถูกต้อง 

 

เมื่อท าการเข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบจะแสดงหน้าจอในส่วนของหลังบ้าน (Back-

end) เพ่ือท าการแก้ไขประวัติสมาชิก 

 

 

รูปที ่4.1.8 แสดงหน้าจอประวัติสมาชิกในส่วนของหลังบ้าน 

เมื่อเข้าสู่หน้าจัดการสมาชิกจะมีปุ่ม เพ่ิม ลบ แก้ไข และแสดงรายละเอียดข้อมูลสมาชิก เพ่ือ

จัดการข้อมูลสมาชิกในส่วนที่ผู้ดูแลระบบต้องการ 
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รูปที ่4.1.9 แสดงหน้าจอจัดการสมาชิก 

เมื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มสมาชิกของผู้ดูแลระบบจะแสดงข้อมูลในส่วนของการกรอกข้อมูลสมาชิก ได้แก่ 

ชื่อ-นามสกุล รหัสสมาชิก ที่อยู่ อีเมล เป็นต้น 

 

รูปที ่4.1.10 แสดงหน้าจอเพ่ิมสมาชิก 

เมื่อผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่กรอกไม่ตรงตามท่ีระบบ

ต้องการ 
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รูปที ่4.1.11 แสดงหน้าจอแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 

 

 เมื่อผู้ดูแลระบบเข้ามาสู่หน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิก จะปรากฏแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิก ซึ่ง

ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และอ่ืนๆ 

 

รูปที ่4.1.12 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลสมาชิก 
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เมื่อเข้าสู่หน้าจอจัดการข่าว จะมีปุ่ม เพ่ิม ลบ แก้ไข เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบ ท าการข่าวต่างๆ ตามที่

ต้องการ 

 

รูปที ่4.1.13 แสดงหน้าจอจัดการข่าว 

เมื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มข่าว จะปรากฏแบบฟอร์มเพ่ิมข่าว ซึ่งประกอบด้วย ประเภท หัวข้อข่าว วันที่ 

เนื้อหาข่าว และรูปภาพ   

 

รูปที ่4.1.14 แสดงหน้าจอเพ่ิมข่าว 
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เมื่อยังไม่ได้กรอกข้อมูลแล้วกดปุ่มตกลง ระบบจะแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูล 

 
รูปที ่4.1.15 แสดงหน้าจอแจ้งเตือนเมื่อยังไม่ได้กรอกข้อมูล 

 

เมื่อเข้าสู้หน้าจอแก้ไขข่าว จะปรากฏแบบฟอร์มแก้ไขข่าวและข้อมูลที่จะแก้ไข 

 

รูปที ่4.1.16 แสดงหน้าจอแจ้งเตือนเมื่อยังไม่ได้กรอกข้อมูล



บทท่ี 5 

การสรุปผลการพัฒนาโครงงาน  ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

จากการด าเนินงาน คณะผู้จัดท าได้ท าการพัฒนาระบบจัดการงานศูนย์กีฬากรณีศึกษาศูนย์กีฬา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นี้ขึ้นมาและ ได้ด าเนินตามขั้นตอน สามารถสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาใน

การด าเนินงานและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลงานได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

 ระบบจัดการงานศูนย์กีฬากรณีศึกษาศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ท าให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึง

ข่าวได้ง่ายขึ้นและระบบมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในระบบจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ  

1. ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป จะสามารถท างานได้ดังนี้ 

- สมัครสมาชิก 

- เข้าสู่ระบบ 

- แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

- เรียกดูข่าวประชาสัมพันธ์ 

2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ จะสามารถท างานได้ดังนี้ 

- เข้าสู่ระบบ 

- จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 

- เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลข่าว 

- จัดการข้อมูลสมาชิก 

- เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก 

- เรียกดูข่าวประชาสัมพันธ์
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5.2 ปัญหาในการด าเนินงาน  

ปัญหาและข้อผิดพลาดในการจัดท าโครงงานครั้งนี้ ระบบจัดการงานศูนย์กีฬากรณีศึกษาศูนย์

กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลานานในการศึกษาและค้นหาชุดค าสั่ง

เพ่ือน ามาจัดท าเว็บไซต์  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

จากการพัฒนาระบบจัดการงานศูนย์กีฬากรณีศึกษาศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ ครั้งนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไประบบจัดการงานศูนย์กีฬากรณีศึกษาศูนย์กีฬา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- ควรให้สมาชิกสามารถท าอย่างอ่ืนได้นอกจากการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น การจอง

สนามและอุปกรณ ์

- ควรให้สมาชิกสามารถสนทนาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบผ่านทางช่อง

สนทนาบนหน้าเว็บไซต์ได้ 
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