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บทคัดย่อ 
 

ระบบการจองห้องพักของหรรษาโฮสเทลจ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าและการเก็บ
ข้อมูลการใช้เตียงของโฮสเทลเพ่ือใช้ในการอัพเดทสถานะของห้องพักและเตียง อีกทัง้ลูกค้า
ต้องการสัง่อาหารและดเูมนูอาหารจะต้องสัง่ท่ีพนักงานโดยตรง ดงันัน้ในบทความนีจ้ึงน าเสนอ
การจดัท าระบบจองโฮสเทลออนไลน์ เพ่ือใช้ในการจองห้องพกั และสัง่อาหารได้ผ่านเว็บไซต์ โดย
ท่ีลกูค้าต้องท าการสมคัรสมาชิกและจองห้องพกัก่อนถึงจะสามารถสัง่อาหารได้ อีกทัง้ยงัสามารถ
ช าระเงินได้ อีกทัง้การท่ีลกูค้าสมคัรสมาชิกยงัเป็นการเก็บข้อมูลของลกูค้าอีกด้วย ระบบจองโฮส
เทลออนไลน์นีเ้ขียนด้วยภาษาPHP มีการเก็บฐานข้อมลูด้วย phpMyAdmin 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

โฮสเทลเป็นกิจการโรงแรมขนาดเล็ก  ท่ีมีหลายๆเตียงในห้องเดียวกันโดยแต่ละห้อง
สามารถรองรับผู้ เข้าพกัได้ 1 ถึง 8 คน  ในเว็บจองห้องพกัทัว่ไปอาจเป็นการจองห้องพกัแบบเป็น
ห้อง ซึ่งส าหรับโฮสเทลนีจ้ะแบ่งห้องเป็น 2 ประเภท มีห้องเด่ียว และห้องรวมท่ีมี 8 เตียง ใน
ปัจจุบนัมีการใช้เว็บ booking.com และ agoda.com ในการให้ลูกค้าจองออนไลน์ ซึ่งจะเสียค่า
คอมมิชชัน่ 20% ให้กับเว็บ จากการสอบถามเจ้าของหรรษาโฮสเทลนกัท่องเท่ียวอาจจะหาท่ีพกั
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆแถวถนนข้าวสาร หรือมาพักผ่อน
เพราะทางโฮสเทลมีบริการอาหารตามสัง่และเคร่ืองด่ืมด้วย แตท่างโฮสเทลยงัไม่มีเว็บท่ีสามารถ
จองท่ีพัก และสั่งอาหารได้เป็นของตนเอง จึงไม่สะดวกหากลูกค้าต้องการเข้าพักพร้อมกับสั่ง
อาหารเช้า หรือบริการจา่ยเงินผา่นบตัรตา่งๆทางออนไลน์ 

     ดงันัน้จึงมีความต้องการในการจัดท าระบบจองท่ีพักผ่านเว็บไซต์ส าหรับหรรษาโฮส
เทลให้สามารถจองห้องพกัแบบท่ีผู้ เข้าพกัสามารถเลือกห้องพกัได้ เลือกเตียงได้ ลดคา่ใช้จ่ายใน
การเสียคา่คอมมิชชัน่ และสามารถใช้การบริการอ่ืนๆของทางโฮสเทล เช่น สามารถสัง่อาหาร การ
พาทวัร์รอบสถานท่ี เป็นต้น และยงัมีการจดัเก็บรายงานการใช้งานตา่งๆของผู้จองเพ่ือง่ายตอ่การ
ค านวนรายได้ประจ าปีของทางโฮสเทล 

 

1.2 ค ำส ำคัญ (Keyword) 

      ท่ีพกัขนาดเล็ก/การจองห้อง/การจองเตียง 

      Hostel/ room reservation/booking a bed  
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1.3 วัตถุประสงค์ในกำรท ำโครงงำน 
 

 1.3.1 สร้างระบบจองท่ีพกัให้กบัหรรษาโฮสเทล 
 1.3.2 เพิ่มชอ่งทางการช าระเงินให้กบัหรรษาโฮสเทล 
 1.3.3 เจ้าของโฮสเทลสามารถดรูายงานการเข้าพกัของลกูค้าได้ 
 1.3.4 ลกูค้าสามารถใช้เว็บเพ่ือสัง่อาหารในโฮสเทลได้ 
            1.3.5 เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเลือกเตียงได้ 

1.4 ขอบเขตควำมสำมำรถของโครงงำน 
 
            1.4.1 สว่นของลกูค้า 

1.4.1.1 ลกูค้าสามารถสมคัรสมาชิกในเว็บได้ 
1.4.1.2 ลกูค้าสามารถแก้ไขข้อมลูของตวัเองได้ 
1.4.1.3 ลกูค้าสามารถจองห้องพกัผา่นเว็บได้ 
1.4.1.4 ลกูค้าสามารถสัง่อาหารในเว็บได้เม่ือเข้าพกั 
1.4.1.5 ลกูค้าสามารถเลือกเตียงท่ีจะพกัได้ 
1.4.1.6 ลกูค้าสามารถแจ้งการช าระเงินในเว็บได้ 

           1.4.2 สว่นของเจ้าของโฮสเทล 
  1.4.2.1   สามารถดรูายงานการใช้ห้องตา่งๆได้ 

1.4.2.2   สามารถแก้ไขสถานะของห้องพกัได้ 
1.4.2.3   สามารถแก้ไขข้อมลูให้กบัลกูค้าได้ 
1.4.2.4   สามารถค านวณคา่บริการให้ลกูค้าได้ 
 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงงำน 
 
 1.5.1 ลกูค้าสะดวกในการจองเข้าพกักบัหรรษาโฮสเทล 

1.5.2 ทางโฮสเทลสามารถเช็ครายงานการเข้าพกัได้สะดวกขึน้ 
1.5.3 ลกูค้ามีชอ่งทางการจา่ยเงินท่ีสะดวกขึน้ 
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1.6 เคร่ืองมือ เคร่ืองวัด และอุปกรณ์ที่ใช้ 
  
 1.6.1 คอมพิวเตอร์ RAM 4 GB ขึน้ไป 1 เคร่ือง           
 1.6.2 อินเทอร์เน็ต            
 1.6.3 โปรแกรม MySQL Workbench 6.3 CE                
 1.6.4 โปรแกรม XAMPP Control Panel                      
 1.6.5 โปรแกรม Dreamweaver CS6            
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บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  
บทนีจ้ะกล่าวถึงทฤษฏีและหลกัการท่ีเก่ียวข้องกับระบบจองห้องพกัออนไลน์ของโรงแรมหรรษา
โฮสเทล โดยโครงงานนีเ้น้นการเขียนเว็บด้วยภาษา PHP โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS6  

และเช่ือมต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูลMySQL เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆเช่น การ
เก็บข้อมลูลกูค้า การเก็บข้อมลูการจอง การเก็บข้อมลูรายการอาหาร 
การเช่ือมต่อระบบจัดการฐานข้อมูลMySQLให้สามารถสร้างตารางเก็บข้อมูลต่างๆได้นัน้ 
จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน phpMyAdmin เพ่ือใช้จดัการฐานข้อมลู MySQL  
  
2.1 การสร้างฐานข้อมูล (Database) 
 
 ฐานข้อมูล[1]หากพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ระบบท่ีถูกสร้างขึน้เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ข้อมูลมีความพร้อมสามารถน ามาใช้งานได้ทันที เคร่ืองมือท่ีใช้จัดการ
ฐานข้อมูล MySQL ท่ีต้องใช้ phpMyAdmin ก็เพราะว่าในการจดัการกับฐานข้อมูล MySQL นัน้
หากไม่มีเคร่ืองมือจดัการต้องใช้วิธีพิมพ์ค าสัง่ MySQL เองตัง้แต่การสร้างตารางข้อมูล การเพิ่ม  
การลบ  การอพัเดท  ข้อมลูตา่งๆ   
  
2.2 ภาษา PHP 
  
 PHP[2] คือภาษาส าหรับท างานด้านฝ่ังของเซิ ร์ฟเวอร์ (server-side scripting) ถูก
ออกแบบมาส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์ แต่มันก็ยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมเพ่ือวตัถุประสงค์
ทัว่ไปได้ PHP ถกูสร้างโดย Rasmus Lerdorf ในปี 1994 โดยท่ี PHP ในปัจจุบนัได้ถูกพฒันาโดย
ทีมพฒันาของภาษา PHP ซึ่งค าว่า PHP นัน้ย่อมาจาก Personal Home Page ซึ่งในปัจจบุนันัน้
หมายถึง PHP: Hypertext Preprocessor 
 
โค้ดของภาษา PHP นัน้สามารถฝังกับโค้ดของ HTML ได้ ซึ่งสามารถน าไปร่วมใช้ร่วมกับระบบ
เว็บเท็มแพลตท่ีหลากหลาย ระบบจดัการเนือ้หา (CMS) หรือเว็บเฟรมเวิร์ค การท างานของภาษา 
PHP นัน้เป็นแบบ Interpreter ท่ีถูกพัฒนาเป็นแบบโมดูลในเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ หรือ Common 
Gateway Interface (CGI) โดยเซิร์ฟเวอร์จะท าการรวมโค้ดท่ีผ่านการแปลผล และประมวลผล
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เป็นหน้าเว็บเพจ และยังสามารถท างานได้บน Command-line interface (CLI) และนอกจากนี ้
ภาษา PHP ยงัถกูน าไปพฒันาแอพพลิเคชนัทางด้านกราฟฟิก 
 
Interpreter มาตรฐานของภาษา PHP นัน้ได้รับการสนบัสนุน Send Engine ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์ฟรี
ท่ีให้ใช้ภายใต้ PHP License ภาษา PHP ได้ถกูน าไปใช้อย่างกว้างขวางกบัเว็บเซิร์ฟเวอร์ในทุกๆ 
ระบบปฏิบตักิารและแพลตฟอร์ม 
 
2.3 พีเอสพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) 
  
 phpMyAdmin [3] คือ โปรแกรมท่ีถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพ่ือใช้ในการบริหาร
จดัการฐานข้อมูล Mysql แทนการคีย์ค าสัง่ เน่ืองจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลท่ีเป็น Mysql ซึ่งใช้
จดัการฐานข้อมลู Mysql ผา่นเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถท่ีจะท าการสร้างฐานข้อมลูใหม ่หรือท า
การสร้าง TABLE ใหม่ๆ และยงัมี function ท่ีใช้ส าหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา 
sql พร้อมกันนัน้  ยังสามารถท าการ insert delete update หรือแม้กระทั่งใช้  ค าสั่งต่างๆ 
เหมือนกับกันการใช้ภาษา sql ในการสร้างตารางข้อมูล phpMyAdmin เป็นโปรแกรมประเภท 
MySQL Client ตัวหนึ่ ง ท่ี ใช้ ในการจัดการข้อมูล  MySQL ผ่าน  web browser ได้ โดยตรง 
phpMyAdmin ตัวนี จ้ะท างานบน Web server เป็น PHP Application ท่ี ใช้ควบคุมจัดการ 
MySQL Server 
 
2.4 มายเอสคิวแอล (MySQL) 
  
 MySQL[4] คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ท่ีพัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มี
หน้าท่ีเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ รองรับค าสัง่ SQL เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมลู ต้องใช้ร่วมกบั
เคร่ืองมือหรือโปรแกรมอ่ืน  เพ่ือให้ได้ระบบงานท่ีรองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เชน่ท างานร่วมกบั
เคร่ืองบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ท่ีท างานฝ่ังเคร่ืองบริการ (Server-
Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือ
ภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการท่ี
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมลูโอเพนทซอร์ท (Open Source) 
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2.5 Dreamweaver 
 
 Dreamweaver[5] คือโปรแกรมสร้างเว็บเพจแบบเสมือนจริง ของค่าย Adobe ซึ่งช่วยให้
ผู้ ท่ีต้องการสร้างเว็บเพจไม่ต้องเขียนภาษา HTML หรือโค๊ดโปรแกรม เอง หรือท่ีศัพท์เทคนิค
เรียกว่า "WYSIWYG " โปรแกรม Dreamweaver มีฟังก์ชันท่ีท าให้ผู้ ใช้สามารถจัดวางข้อความ 
รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ รวมถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ภายในเว็บเพจได้อย่างสวยงามตามท่ีผู้ ใช้
ต้องการ โดยไม่ต้องใช้ภาษาสคริปต์ท่ียุ่งยากซับซ้อนเหมือนก่อน Dreamweaver มีทัง้ใน
ระบบปฏิบตักิาร แมคอินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์ 
 
2.6 การจองผ่านเว็บ booking.com  
 
 สามารถจองได้ทนัที ไม่มีมดัจ าเม่ือท าการจองเรียบร้อยแล้วลกูค้าสามารถช าระเงินได้ท่ี
โฮสเทล ในทุกเดือนท่ีมีการเข้าพักโดยผ่านทางการจอง booking.com จะมีบิลเก็บเงินค่า
คอมมิชชัน่ 20%ของค่าเข้าพกั เพ่ือให้โฮสเทลโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารให้กับเว็บ booking.com 
แต่หากลูกค้าจองแล้วไม่เข้าพัก ทางโฮสเทลสามารถแจ้งได้ว่าไม่มีการเข้าพกั ( no show ) การ
จองจะถือวา่ถกูยกเลิกและจะไมเ่สียคา่คอมมิชชัน่ ลกูค้าสามารถยกเลิกการจองโดยไม่เสียเงินได้
ภายใน 24 ชัว่โมง 

 
   

รูปท่ี 2.1 ขัน้ตอนการจองในเว็บ booking.com 
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2.7   การจองผ่านเว็บ agoda.com  
 
 ลกูค้าต้องช าระเงินด้วย visa ก่อน จึงจะสามารถท ารายการจองได้ แล้วทาง agoda.com 
จะส่งเงินเข้าบญัชีให้กับโฮสเทลเป็นรายเดือน มีการหักค่าคอมมิชชั่นจากค่าห้อง 20% และใน
กรณีท่ีลกูค้าช าระเงินแล้วไม่ได้เข้าพกั ทางเว็บจะหกัเงินตามปกติ ลกูค้าสามารถยกเลิกการจอง
โดยไมเ่สียเงินได้ภายใน 24 ชัว่โมง 

 
รูปท่ี 2.2 ขัน้ตอนการจองในเว็บ agoda.com 

 
 
 
 

 
 
 



บทที่ 3 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 

บทนีจ้ะกล่าวถึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยการท างานของ
ระบบงานเดิมท่ีลูกค้าใช้ในการจองห้องพักของหรรษาโฮสเทล รวมไปถึงการวิเคราะห์ความ
ต้องการของโปรแกรมท่ีเกษตรกรต้องการเคร่ืองให้อาหารอตัโนมัติ ท่ีสามารถให้อาหารกุ้ งตาม
เวลาท่ีก าหนดชว่งอายกุุ้ งขาว วดัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง และอณุหภูมิ สามารถเก็บบนัทึกและแจ้ง
เตือนไปยังเกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ ง ถ้าไม่อยู่ในช่วงท่ีเกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ งก าหนด ส่วนสุดท้ายคือ 
ภาพรวมการท างานของโปรแกรม ซึ่งจะท าตามขัน้ตอนการท างานเม่ือถึงเวลาท่ีก าหนด และ
ภาพรวมของเคร่ืองให้อาหารโดยใช้บอร์ดราสเบอร่ีพายมาควบคมุมอเตอร์เหว่ียงอาหาร ควบคมุ
เซ็นเซอร์วดัค่ากรด-ด่าง และควบคุมเซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ โดยผ่านพอร์ตเอนกประสงค์ท่ีได้
ก าหนดไว้ 

 
3.1 หรรษาโฮสเทล  
 
 หรรษาโฮสเทลมีลักษณะคล้ายโรงแรมแต่มีขนาดเล็กกว่า และใน 1 ห้องจะมี 8 เตียง 
สามารถเข้าพักได้หลายคนมีแผนผังทัง้หมด3ชัน้โดยชัน้แรกจะเป็น Reception ห้องครัวและ
ห้องน า้ 
 

  
 

รูปท่ี 3.1 Reception ของหรรษาโฮสเทล 
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การจองท่ีพกัของหรรษาโฮสเทลในปัจจบุนัมีสามารถท าการจองได้ 3 แบบคือ จองผา่นเว็บ
booking.com,จองผา่นเว็บ agoda.com  และจองท่ีโรงแรมโดยตรง การจองในทัง้ 2 เว็บนีเ้ป็น
การโอนเงินระหวา่งประเทศ  
 
3.2 การวิเคราะห์ความต้องการของโปรแกรม 

  
 จากการส ารวจและสอบถามผู้ให้บริการโรงแรมทราบว่าทางโรงแรมต้องการมีเว็บไซต์ของ

โฮสเทลเอง และลกูค้าสามารถสัง่อาหารในเว็บได้ เพ่ือความสะดวกของลกูค้าและผู้ให้บริการ 

 ในการจองห้องพกัและสัง่อาหารในระบบจองโฮสเทลออนไลน์นัน้ ลกูค้าต้องท าการ

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูร่ะบบก่อนจงึเพ่ือทางพนกังานจะได้ทราบช่ือและการตดิตอ่ของลกูค้า  

ระบบจองโฮสเทลออนไลน์ ดงัรูปท่ี 3.2 

 
รูปท่ี 3.2 ขัน้ตอนการจองในระบบจองโฮสเทลออนไลน์ 
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Context diagram 

 

 
รูปท่ี 3.3 Context diagram 

 

จากรูปท่ี3.3 เป็นการแสดง Context diagram โดยประกอบด้วย Entity 2 Entity คือ 

ผู้ดแูลกบัลกูค้า โดยผู้ดแูลระบบมีหน้าท่ีดแูลการเข้าจองห้องพกัและการสัง่อาหารของลกูค้าใน

ระบบ ข้อมลูท่ีเข้าและออกทางฝ่ังของผู้ดแูลระบบได้แก่ name, password, e-mail, tel, visa, 

roomID, foodID, ราคา, รูปภาพ 

 ฝ่ังลกูค้าได้แก้ id, password, e-mail, tel, visa, name, surname, roomID, foodID, 

ราคา ตอ่จากนีจ้ะเป็นการออกแบบ Data flows diagram Level 1 ดงันี ้
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รูปท่ี 3.4 Data flows diagram lv 1 

           จากรูปท่ี 3.4 เป็น Data flows diagram level 1 โดยประกอบด้วย 2 Entity คือ พนกังาน

โฮสเทล กบัลกูค้า โดยพนกังานโฮสเทลมีหน้าท่ีจดัการห้องพกั จดัการข้อมลูผู้จองและจดัการการ

สัง่อาหารในระบบจองโฮสเทลออนไลน์ 

จากข้อมลู Data flows diagram ข้างต้น เป็นการออกแบบการไหลข้อมลูของระบบจองโฮสเท

ลออนไลน์ ตอ่ไปนีจ้ะเป็นการแสดง Process Description 
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ตารางท่ี 3.1 DFD 1 

System ระบบจองโฮลเทลออนไลน์ 
DFD Number 1 
Process Name จดัการลงทะเบียน 
Input Data Flow ลกูค้า 

Username, password, firstname, lastname, email,           
mobile, createDate, IsActive  

Output Data Flow ผู้ดแูล 
ข้อมลูลกูค้า 
Username, password, 

Description  ลกูค้าท าการลงทะเบียนโดยใสข้่อมลูสว่นตวั ระบบจะท าการ
บนัทกึข้อมลูไว้ โดยผู้ดแูล สามารถดขู้อมลูสว่นนีไ้ด้ 

 

ตารางท่ี 3.2 DFD 2 

System ระบบจองโฮลเทลออนไลน์ 
DFD Number 2 
Process Name จดัการจองห้องพกั 
Input Data Flow ลกูค้า 

Username, password, firstname, lastname, email,  
mobile, createDate, IsActive 
ตารางห้องพกั 
Id, roomname, maxguest, roomtype, price 

Output Data Flow ผู้ดแูล การจอง 
Id, bookingode, bookingdate, checkindate, 
checkoutdate, membered, bookingstatus, message 

Description ลกูค้าท าการจองห้องพกั โดยระบบจะเก็บข้อมลูการท ารายการ
เชน่ ช่ือเตียง วนัท่ีจอง วนัท่ีเข้าพกั วนัท่ีออก ราคา 
 โดยผู้ดแูลสามารถเข้ามาตรวจสอบและกด confirm การจองได้ 
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ตารางท่ี 3.3 DFD 3 

System ระบบจองโฮลเทลออนไลน์ 
DFD Number 3 
Process Name จดัการสัง่อาหาร 
Input Data Flow ลกูค้า 

Username, password, firstname, lastname, email,  
mobile, createDate, IsActive 
ตารางอาหาร 
Id, isactive, meal, picture, price 

Output Data Flow รายการสัง่อาหาร 
ช่ือลกูค้า, ช่ืออาหาร, ราคา, จ านวน, เวลาท่ีสัง่, รหสัสินค้า 

Description ลกูค้าท าการสัง่อาหารตามเมนท่ีูแสดงบนเว็บ สามารถเลือก
อาหารได้หลายอย่าง ระบบจะท าการค านวณราคาไว้ให้ 
ผู้ดแูลสามารถเห็นรายการสัง่อาหารได้เพ่ือจะได้ท าการจดั
อาหารให้ลกูค้า 

 

ตารางท่ี 3.4 DFD 4 

System ระบบจองโฮลเทลออนไลน์ 
DFD Number 4 
Process Name จดัการรายการอาหาร 
Input Data Flow ผู้ดแูล 
Output Data Flow ตารางอาหาร 

Id, isactive, meal, price, picture 
 

Description ผู้ดแูลท าการปรับ เพิ่ม, ลด เมนอูาหาร ปรับราคาอาหาร และ 
เพิ่มรูปอาหารได้ 
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ตารางท่ี 3.5 DFD 5 

System ระบบจองโฮลเทลออนไลน์ 
DFD Number 5 
Process Name จดัการห้องพกั 
Input Data Flow ผู้ดแูล 

Id, roomname, maxguest, roomtype, price 
Output Data Flow ตารางห้องพกั 

Id, roomname, maxguest, roomtype, price 
Description ผู้ดแูลสามารถ ปรับเพิ่มลด แก้ไข ข้อมลูเตียงตา่งๆได้ 
 

3.3 E-R Diagram ของระบบจองโฮสเทลออนไลน์ 

 

 
 

รูปท่ี 3.5 E-R Diagram 

 

 จากรูป user คือลูกค้า 1 คน จะสามารถจองเตียงได้ครัง้ละ  1 เตียง ส่วน admin คือ

พนกังานโฮสเทลจะท าการยืนยนัการจองให้ลกูค้าทกุคนในระบบได้ 
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Data Dictionary 

          ในสว่นนีจ้ะเป็นการแสดงฟิลด์และชนิดข้อมลูของตาราง Booking ท าหน้าท่ีแสดงห้องพกั 

ตารางท่ี 3.6 Booking (จองห้องพกั) 

Attribute Name Description Data Type Key Type Reference table 
Id ล าดบัการจอง Int(16) PK,FK Bookingdetail 

BookingCode หมายเลขการจอง Varchar(50)   
BookingDate วนัท่ีจอง Datetime   
CheckInDate วนัท่ีเข้าพกั Datetime   

CheckOutDate วนัท่ีออก Datetime   
BookingStatus สถานะการจอง Vachar(45)   

Message ชอ่งใสข้่อความ Varchar(1000)   
Memberid หมายเลขลกูค้า Int(11) FK Member 

 

ในสว่นนีจ้ะเป็นการแสดงฟิลด์และชนิดข้อมลูในตาราง Bookingdetail 

ตารางท่ี 3.7 Bookingdetail (รายละเอียดการจองห้องพกั) 

Attribute 
Name 

Description Data Type Key Type Reference table 

Id ล าดบัการจอง Int(11)   
BookingId หมายเลขการจอง Int(11) PK  
RoomId หมายเลขเตียง Int(11) FK Room 
SellPrice ราคา Decimal(10.0)   

CheckInDate วนัท่ีเข้า Datetime   
CheckOutDate วนัท่ีออก Datetime(45)   
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                   ส่วนนีเ้ป็นการแสดงฟิลด์และชนิดของตาราง bookingguest ท าหน้าท่ีเก็บข้อมลูผู้

จองเชน่ ช่ือ นามสกลุ e-mail และ เบอร์โทร 

ตารางท่ี 3.8 bookingguest (รายละเอียดการจองห้องพกั) 

Attribute 
Name 

Description Data Type Key Type Reference table 

Id ล าดบัการจอง Int(10) PK  
BookingId หมายเลขการจอง Int(11)   

Title ค าน าหน้า Varchar(45)   
FirsName ช่ือ Varchar(500)   
LastName นามสกลุ Varchar(500)   

IDCard หมายเลขvisa Varchar(45)   
Email e-mail Varchar(150)   
Phone เบอร์โทร Varchar(100)   

 

                  สว่นนีเ้ป็นการแสดงฟิลด์และชนิดข้อมลูของตารางเมนอูาหาร Food 

ตารางท่ี 3.9 food (ตารางข้อมลูอาหาร) 

Attribute 
Name 

Description Data Type Key Type Reference table 

Id รหสัอาหาร Int(11) PK,FK Bookingmeal 
Meal ช่ืออาหาร Varchar(255)   
Price ราคา Decimal(10,2)   

Picture รูป Longtext   
IsActive สถานะ Bit(1)   
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                  สว่นนีเ้ป็นการแสดงฟิลด์และชนิดข้อมลูของตารางการสัง่อาหาร bookingmeal 

ตารางท่ี 3.10 Bookingmeal (การสัง่อาหาร) 

Attribute 
Name 

Description Data Type Key Type Reference table 

Id ล าดบัการสัง่ Int(11) PK  
FoodID เลขอาหาร Varchar(255) FK Food 

Membered หมายเลขลกูค้า Vachar(45) FK member 
sellPrice ราคา Decimal(10,2)   
Picture รูป Longtext   
Time เวลาท่ีสัง่ datetime   

 

                 สว่นนีจ้ะเป็นการแสดงฟิลด์และชนิดของข้อมลูในตาราง member โดยจะเป็นข้อมลู

ของลกูค้าท่ีลงทะเบียน เชน่ ช่ือ สกลุ e-mail เบอร์โทร และสถานะ 

ตารางท่ี 3.11 member (ลกูค้า) 

Attribute 
Name 

Description Data Type Key Type Reference table 

memberID หมายเลขลกูค้า Int(11) FK Bookingmeal, 
Username ช่ือผู้ใช้ Varchar(45) PK  
Password พาสเวิร์ด Varchar(50)   
FirstName ช่ือ Varchar(45)   
LastName นามสกลุ Varchar(45)   

Email e-mail Varchar(150)   
Mobile เบอร์โทร Varchar(45)   

CreateDate วนัท่ีลงทะเบียน Datetime   
IsActive สถานะ Bit(1)   
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               ส่วนนีจ้ะแสดงฟิลด์และชนิดของข้อมลูในตาราง room ใช้เก็บข้อมลูของเตียง 

ตารางท่ี 3.12 room (ห้องพกั) 

Attribute 
Name 

Description Data Type Key Type Reference table 

Id รหสัเตียง Int(10) FK Bookingdetail 
RoomName ช่ือห้อง Varchar(250) PK  
MaxGuest จ านวนท่ีเข้าพกั Int(11)   
RoomType ประเภทห้อง Varchar(50)   

Price ราคา Int(11)   
 

                  ในส่วนนีจ้ะแสดงฟิลด์และชนิดของข้อมลูในตาราง systemuser ใช้เก็บข้อมลูของ

พนกังานท่ีมีสิทธ์ิเข้าถึงสว่น admin สามารถจดัการข้อมลูตา่งๆได้ 

ตารางท่ี 3.13 systemuser (ผู้ดแูล) 

Attribute 
Name 

Description Data Type Key Type Reference table 

Id รหสัพนกังาน Int(11)   
Username ช่ือผู้ใช้ Varchar(45) PK  
Password พาสเวิร์ด Varchar(45)   

 



บทที่ 4 
การทดลอง 

 
 บทนีจ้ะกล่าวถึงเร่ืองการทดลองในส่วนต่างๆท่ีเก่ียวกบัระบบจองท่ีพกัของหรรษา
โฮสเทล โดยจะแสดงการเช่ือมดาต้าเบส การสร้างฐานข้อมลูต่างๆ 

 
4.1 การทดลองระบบ 
 
การทดลองท่ี 1 
 การใช้งานระบบจองโฮสเทลออนไลน์ ทดสอบการจองเตียง  
วตัถปุระสงค์การทดลอง 
 วตัถปุระสงค์การทดลองนีเ้พ่ือสามารถเก็บข้อมลูของระบบจองโฮสเทลออนไลน์ได้ 
อปุกรณ์ 
 1.โปรแกรม dreamweaver  
 2. โปรแกรม XAMPP 
 3. เว็บเบราว์เซอร์ 
ขัน้ตอนการทดลอง 

1. หน้าหลกัของเว็บ 

 
 

รูปท่ี 4.1 หน้าหลกัของเว็บ 
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 2. การสมคัรสมาชิก กรอกข้อมลูให้ครบแล้วกดท่ี “Register” 

 
 

รูปท่ี 4.2 สมคัรสมาชิก 
  

3. เม่ือสมคัรสมาชิกส าเร็จจะขึน้ข้อความ Register Success 

 
 

รูปท่ี 4.3 Register Success 
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4. คลิก Login เพ่ือเข้าสูร่ะบบ 

 
 

รูปท่ี 4.4 หน้า Login 
  

5. เม่ือ Login ส าเร็จ จะมีข้อความ Welcom ข้างๆแถบ Logout 

 
 

รูปท่ี 4.5 ข้อความ Welcom เม่ือ Login ส าเร็จ 
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6. หน้าตา่งการจองเตียงโดยสามารถเลือกเตียงท่ีต้องการพกัได้ 

 
รูปท่ี 4.6 หน้าตา่งจองเตียง 

 
7. ใสข้่อมลูให้ครบแล้วคลิก “Book Now” 

 
 

รูปท่ี 4.7 กด Book Now 
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8. เม่ือกด Book Now แล้วจะปรากฏข้อความตามข้อมลูท่ีได้จองไว้ 

 
 

รูปท่ี 4.8 ข้อความเม่ือจองส าเร็จ 
 
 9. เม่ือจองเตียง A2 ไปแล้ว จะไมมี่เตียง A2 แสดงอีก เพราะเตียงไมว่า่ง 

 
 

รูปท่ี 4.9 ทดสอบเตียงท่ีถกูจองแล้ว 
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สรุปการทดลองท่ี 1 
 จากท่ีได้ทดสอบการจองเตียงของระบบจองโฮสเทลออนไลน์แล้ว สรุปวา่การท างานของ
ระบบเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถจองเตียงได้ สามารถจองได้เม่ือเข้าสูร่ะบบแล้ว 
 
การทดลองท่ี 2 
 การใช้งานระบบจองโฮสเทลออนไลน์ ทดสอบการสัง่อาหารในเว็บ  
วตัถปุระสงค์การทดลอง 
 วตัถปุระสงค์การทดลองนีเ้พ่ือให้ลกูค้าสามารถสัง่อาหารในเว็บได้ 
อปุกรณ์ 
 1.โปรแกรม dreamweaver  
 2. โปรแกรม XAMPP 
 3. เว็บเบราว์เซอร์ 
ขัน้ตอนการทดลอง 

1. เลือกเมน ูFood จะขึน้รายการอาหารท่ีสัง่ได้ 

 
 

รูปท่ี 4.10 รายการอาหาร 
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2. เลือกรายการอาหารท่ีต้องการแล้วคลิก Booking your meal 

 
 

รูปท่ี 4.11 เลือกรายการอาหาร 
 

3. เม่ือคลิกสัง่อาหารแล้วระบบจะแสดงรายการอาหารท่ีเลือกไว้ 

 
 

รูปท่ี 4.12 แสดงรายการท่ีสัง่อาหาร 
 



27 
 

สรุปการทดลองท่ี 2 
 จากการทดลองสัง่อาหารในระบบแล้วปรากฏวา่สามารถใช้งานได้ตามท่ีคาดหวงัไว้ 
 
การทดลองท่ี 3 
 การใช้งานระบบจองโฮสเทลออนไลน์ ทดสอบในสว่นของ admin  
วตัถปุระสงค์การทดลอง 
 วตัถปุระสงค์การทดลองนีเ้พ่ือตรวจสอบการใช้งานในสว่นของ admin 
อปุกรณ์ 
 1.โปรแกรม dreamweaver  
 2. โปรแกรม XAMPP 
 3. เว็บเบราว์เซอร์ 
ขัน้ตอนการทดลอง 

1. เข้าสูร่ะบบ admin ต้องใสU่sername Password ถึงจะสามารถใช้งานได้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.13 เข้าสูร่ะบบadmin 
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 2 . ในสว่นของ admin สามารถดรูายการตา่งๆได้ เชน่ การจองห้อง การสัง่อาหาร 

 
 

รูปท่ี 4.14 แสดงรายการจอง 
 
 3 . ในสว่นของแสดงข้อมลู Member  

 
 

รูปท่ี 4.15 แสดงข้อมลูสมาชิก 
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 4. ในส่วนของการเพิ่มเตียง เพิ่มรายการอาหาร 

 
 

รูปท่ี 4.16 แสดงรายการเตียง 
 

สรุปการทดลองท่ี 3 
 จากการทดลองใช้งานในระบบ admin แล้วสามารถดขู้อมลูรายการจองตา่งๆได้ 
 



บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 บทนีก้ล่าวถึงสรุปผลการด าเนินงาน ได้ศึกษาการท างานของโรงแรมขนาดเล็ก(หรรษาโฮส
เทล) ตดิตัง้โปรแกรมท่ีใช้ในการท าระบบจองห้องพกั, เร่ิมต้นเขียนภาษาPHP เพ่ือให้หรรษาโฮสเทลใช้
ระบบจองห้องพกั 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 ระบบจองห้องพกัออนไลน์ได้จ าลองเว็บเพ่ือใช้ในการจองห้องพกั ท่ีมีระบบการขายอาหารให้
ลกูค้าสัง่ทางเว็บได้  เร่ิมต้นการท าระบบจองห้องพกัได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการเข้าพกั การท างาน
ของพนกังานในโฮสเทล การรัประทานอาหารของลกูค้า หลงัจากได้ท าการศกึษาระบบการท าการของ
โอสเทลแล้ว ก็ได้ท าการติดตัง้โปรแกรมท่ีใช้ในการท างาน เร่ิมศึกษาการเขียนภาษาPHP เร่ิมจาก
พืน้ฐานของการเขียนเว็บ การสร้างหน้า index แสดงข้อความ Welcome ตอ่มาได้ศกึษาเก่ียวกบัการ
ขอใช้บริการจ่ายเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยการขออนุญาติกับธนาคาร ท าการทดลองการจอง
ห้องพกั การสัง่อาหารในระบบ ต้องมีการเช่ือมตอ่กบัดาต้าเบสเพ่ือเก็บข้อมลูการจองตา่งๆ  
  
5.2 ปัญหาในการด าเนินงาน 
 
 5.2.1 ในการจดัการระบบจองท่ีพกัจ าเป็นต้องทราบถึงเลขห้องหรือเบอร์เตียงท่ีสถานท่ีจริง 
ในการเดนิทางระยะไกลนัน้ จงึท าให้การเก็บข้อมลูลา่ช้า 
 5.2.2 ในการจะท าให้เว็บมีระบบจา่ยเงินออนไลน์นัน้ ต้องขออนญุาตจิากธนาคารซึง่ทาง
เจ้าของโฮสเทลไมค่อ่ยมีเวลาท าเร่ือง จงึท าให้ระบบยงัไมส่ามารถใช้งานในส่วนนีไ้ด้จริง 

 
 

5.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 
 จะมีการพฒันาระบบให้มีสถานะแจ้งในเว็บแบบระบบจองตัว๋หนงัของโรงหนงัแหง่หนึง่ 
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ภาคผนวก 

 ในสว่นนีจ้ะพดูถึงวิธีการตดิตัง้โปรแกรมphpMyadminเพ่ือใช้ในการเช่ือมตอ่ระบบ

ฐานข้อมลูของระบบจองโฮสเทลออนไลน์ 

1. ขัน้ตอนการติดตัง้ phpMyAdmin 
 
 1.1 ดาวน์โหลด XAMPP ส าหรับ WINDOWS 
 

 
 

รูปท่ี 1 ดาวน์โหลด XAMPP  
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 1.2 ท าการตดิตัง้ phpMyAdmin จากตวั setup ท่ีดาวน์โหลดมา คลิก Next> 
 

 
 

รูปท่ี 2 ตดิตัง้phpMyAdmin 
 
 1.3 ท าการเลือก Components ท่ีต้องการ สามารถเลือกทัง้หมดได้ จากนัน้คลิก Next 

 

 
 

รูปท่ี 3 การเลือก Components 
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 1.4 เลือก Path ในการตดิตัง้ XAMPP แล้วคลิก Next 
 

 
 

รูปท่ี 4 เลือก Path ในการตดิตัง้ XAMPP 
 

 1.5 รอติดตัง้ส าเร็จ แล้วคลิก Finish 

 
 

รูปท่ี 5 ตดิตัง้ส าเร็จ 



 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

นายธนศร พูลกิจวฒันา 

วนัท่ี 14 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2535 

ท่ีอยู ่22/2 หมู่ท่ี 6 ต าบล คลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 73170 

ประวติัการศึกษา 

 พุทธศกัราช 2562 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

 พุทธศกัราช 2555 มธัยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ใน

พระสังฆราชูปถมัภ ์

 


	01_cov
	02_com
	03_abs
	03_absth
	03_absen

	04_ack
	05_tbc
	06_ch1
	06_ch2
	06_ch3
	06_ch4
	06_ch5
	07ref
	08_app
	09_vit

