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บทคัดย่ อ
บริ ษทั พีเอ็นเอ ดิ จิตอล เป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การให้คาปรึ กษาการประกอบธุ รกิ จออนไลน์
โปรโมทเว็บไซต์ มาร์ เก็ตติง้ และบริ การพัฒนาเว็บไซต์ โดยระหว่างการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ทาง
บริ ษทั มี แนวคิดในการพัฒนาเว็บ ไซต์สาหรับสมาชิ กนักเดิ นทางโดยระบบสามารถนาแต้มที่ ได้
สะสมนามาลงขายเป็ นตัว๋ เครื่ องบินได้ ดังนั้นทางบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะผูจ้ ดั ทาพัฒนาเว็บไซต์
ซื้ อ ขายตัว๋ เครื่ องบิ น โดยเว็บ ไซต์เป็ นตัว กลางเพื่ อให้ผู้ใ ช้ที่ มี แต้ม สะสมสู ง นาแต้ม ไปแลกตั๋ว
เครื่ องบิน และนามาลงขายในเว็บไซต์ ซึ่ งผู้ซ้ื อที่ สนใจซื้ อตัว๋ เครื่ องบิ นสามารถเข้ามาซื้ อภายใน
เว็บ ไซต์ เพื่ อช่ วยให้ผูท้ ี่ มี แต้ม สะสมสู งได้ใ ช้ประโยชน์ จากแต้ม ที่ ส ะสมไว้นามาขายได้ ผูซ้ ้ื อ
สามารถซื้ อตัว๋ เครื่ องบินได้ในราคาถูก และเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้ น โดยทาการพัฒนาด้วย
โปรแกรม Adobe Dreamweaver ด้วยภาษา PHP, HTML5 และ JavaScript และจัดการฐานข้อมูล
ด้วย MySql
คาสาคัญ : ตัว๋ เครื่ องบิน, แลกแต้ม, พีเอ็นเอ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล และบริ ษทั ไอเดียซิก เป็ นบริ ษทั เอเจนซี่ เป็ นผูใ้ ห้คำปรึ กษำทำงด้ำน
ประกอบธุ รกิจออนไลน์ โปรโมทเว็บไซต์ มำร์ เก็ตเก็ตติ้ง และกิ จกำรผ่ำนสื่ อออนไลน์ พัฒนำเว็บ
แอปพลิเคชัน และออกแบบเว็บไซต์ โดยทำงบริ ษทั ได้มีโครงกำรในกำรพัฒนำเว็บไซต์เกี่ยวกับกำร
ใช้แต้มแลกซื้ อตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งในปั จจุบนั พบว่ำสมำชิ กนักเดินทำงด้วยเครื่ องบินจะมีแต้มสะสมใน
กำรเดินทำง ทำงบริ ษทั จึงมีแนวคิดในกำรนำแต้มที่สมำชิกนักเดินได้สะสมสำมำรถนำมำแลกเป็ น
ตัว๋ เครื่ องบินได้ โดยแต้มจะมี 2 ประเภท คือ ROP และ AVIOS
ดังนั้นทำงบริ ษทั จึงมอบหมำยให้คณะผูจ้ ดั ทำพัฒนำเว็บไซต์ซ้ื อขำยตัว๋ เครื่ องบิน โดยทำง
บริ ษทั จะเป็ นคนกลำงเพื่อให้ผใู้ ช้ที่มีแต้มสะสมสู งนำไปแลกตัว๋ เครื่ องบิน และมำลงขำยในเว็บไซต์
และผูซ้ ้ื อที่ตอ้ งกำรซื้ อตัว๋ เครื่ องบินก็สำมำรถเข้ำมำมำดูจำนวนแต้มในเว็บไซต์และซื้ อตัว๋ เครื่ องบิน
ได้ไ ด้ โดยเครื่ องมื อที่ ใ ช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่ Adobe Dreamweaver ใช้ภำษำ HTML, PHP และ
JavaScript โดยเว็บไซต์ซ้ื อขำยตัว๋ เครื่ องบิ น สำมำรถทำให้ผูใ้ ช้ที่เป็ นสมำชิ กนักเดิ นทำงที่มีแ ต้ม
สะสมได้ใ ช้ ป ระโยชน์ ข องแต้ม ผู ้ซ้ื อ สำมำรถซื้ อ ตั๋ว เครื่ อ งบิ น ได้ใ นรำคำถู ก และเพิ่ ม ควำม
สะดวกสบำยมำกขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนำเว็บไซต์ซ้ื อขำยตัว๋ เครื่ องบิน
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 สถำปัตยกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้งำนที่เป็ นลูกค้ำ มีฟังก์ชนั กำรทำงำนดังนี้
1.3.2.1 สำมำรถเข้ำชมเว็บไซต์ได้
1.3.2.2 สำมำรถค้นหำไฟร์ ทบินได้
1.3.2.3 สำมำรถติดต่อกับผูด้ ูแลระบบได้
1.3.2.4 สำมำรถเลือกซื้ อตัว๋ ได้
1.3.3 ผูใ้ ช้ที่เป็ นผูด้ ูแลระบบ
1.3.3.1 สำมำรถแก้ไขเนื้อหำเว็บไซต์ได้
1.3.3.2 สำมำรถแก้ไขรำยละเอียดของตัว๋ เครื่ องบินได้

2
1.3.3.3 สำมำรถลบรำยละเอียดของตัว๋ เครื่ องได้
1.3.3.1 สำมำรถล็อคช่วงวันในกำรเดินทำงได้
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ช่วยเพิ่มมูลค่ำของแต้ม
1.4.2 ผูซ้ ้ื อสำมำรถซื้ อตัว๋ ได้ในรำคำถูก
1.4.3 สมำชิกนักเดินทำงที่มีแต้มสะสมได้ใช้ประโยชน์ของแต้ม
1.5 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวมรวบควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูลโครงงำน
รวบรวมควำมต้องกำรโดยสอบถำมควำมต้องกำรจำกคณะกรรมกำรผูบ้ ริ หำรจำก
ทำงบริ ษทั ถึงฟังก์ชนั กำรทำงำนต่ำง ๆ ในเว็บไซต์วำ่ สำมำรถทำอะไรได้บำ้ ง รู ปแบบของเว็บไซต์ที่
ต้องกำร ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำนของธุ รกิ จ จำกนั้นเตรี ย มข้อมู ล เพื่ อนำไปออกแบบและพัฒนำ
เว็บไซต์ให้ตอบสนองตรงควำมต้องกำรของบริ ษทั มำกที่สุด
1.5.2 วิเครำะห์ระบบงำน
นำข้อมูลต่ำง ๆ ที่รวบรวมมำได้ มำวิเครำะห์และวำงแผนกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อกำร
ทำงำนออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ห้ควำมต้องกำรอย่ำงสมบูรณ์
ครบถ้วน แล้วนำเสนอด้วยแผนภำพต่อไปนี้ Use Case Diagram
1.5.3 ออกแบบระบบงำน
ในขั้นตอนจะท ำกำรออกแบบเว็บ ไซต์ที่ จะนำมำใช้จ ริ ง เพื่ อเป็ นแนวทำงกำร
พัฒนำเว็บไซต์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้มำกที่สุด
1.5.3.1 ออกแบบ Mock up เว็บไซต์เป็ นรู ปภำพ
1.5.3.2 ออกแบบหน้ำจอส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ให้ใช้งำนง่ำย ดีไซน์ในส่ วนหน้ำเว็บไซต์
เน้นควำมเรี ยบง่ำย ให้ควำมสะดวกแก่เว็บไซต์
1.5.3.3 จัดเตรี ยมข้อมูลจำกฐำนข้อมูลที่จะทำงำนแสดงในเว็บ ไซต์ของผูใ้ ช้งำน
และผูด้ ูและระบบ
1.5.3.4 กำหนดเครื่ องมือในกำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรม Adobe
Dreamwaever
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1.5.4 พัฒนำระบบ
กำรออกแบบและพัฒนำระบบเป็ นกำรนำข้อมูลที่ได้วิเครำะห์และออกแบบไว้มำ
ท ำกำรออบแบบโครงร่ ำ งของเว็บ ไซต์และเขี ย นชุ ด ค ำสั่ ง ด้ว ยโปรแกรม Dreamweaver โดยใช้
Bootstrap ในส่ วนกำรออกแบบเว็บไซต์ ส่ วนจัดกำรหลังบ้ำนเขียนชุดคำสัง่ ด้วยภำษำ PHP
1.5.5 ทดสอบระบบ
แบ่งกำรทดสอบออกเป็ น 2 ส่ วน
1.5.5.1 หน้ำเว็บไซต์
ให้พนักงำนบริ ษทั ทำกำรตรวจสอบโดยกำรจำลองเว็บไซต์ให้
ทดสอบกำรแสดงผลทุกอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องใน
กำรแสดงผลและกำรทำงำนของระบบ
1.5.5.2 ระบบกำรทำงำน
ให้พนักงำนบริ ษทั ทดสอบระบบภำยในว่ำมีขอ้ ผิดพลำดในกำร
ทำงำนขั้นตอนใดบ้ำง ถ้ำพบข้อผิดพลำดจะได้ทำกำรแก้ไขได้อย่ำง
ถูกต้องและทำกำรทดสอบอีกครั้งหลังจำกพัฒนำเว็บไซต์เสร็ จสิ้ น
เรี ยบร้อยแล้ว
1.5.6 จัดทำเอกสำร
เป็ นกำรจัดทำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจัดทำโครงงำน วิธีกำร
และขั้นตอนกำรดำเนิ นโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำและคู่มือกำรใช้งำนในกำร
ทำเว็บสำหรับสถำนประกอบกำรใช้อำ้ งอิงต่อไปในอนำคต
1.5.7 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ตำรำงที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
รวบรวมควำมต้องกำร
วิเครำะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนำระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทำเอกสำร

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62
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1.6 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ - Dell
- Windows10 Home Single Language
- Intel ( R ) Core ( TM ) i7-7500 CPU
- Ram 8.00 GB
- ระบบปฏิบตั ิกำรแบบ 64 บิต
1.6.1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ - Dell
- Windows10 pro
- Intel ( R ) Core ( TM ) i7-6500 CPU
- Ram 8.00 GB
- ระบบปฏิบตั ิกำรแบบ 64 บิต
1.6.2 ซอฟต์ แวร์
1.6.2.1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver
1.6.2.2 เว็บเบรำว์เซอร์ Google Chrome

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานสหกิ จศึ กษานี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี
เทคโนโลยี และเครื่ องมือต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย
2.1 Adobe Dreamweaver cc 20191
Adobe Dreamweaver เป็ นโปรแกรมสาหรับพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่ งมีคุณสมบัติครอบคลุมตั้งแต่
การออกแบบและสร้างเว็บและสร้างเว็บเพจ, การบริ หารจัดการเว็บไซต์ ตลอดไปจนถึงการพัฒนา
เว็บแอพพลิ เคชั่นเบื้ องต้น เพราะมี คุณสมบัติเด่ นคื อใช้งานง่ า ย มี เครื่ องมื อส าหรั บ วางข้อความ
ภาพกราฟิ ก ตาราง แบบฟอร์ ม มัลติมิเดี ย รวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องรู ้ จกั ภาษา
HTML, CSS, JavaScript และภาษาสคริ ปต์อื่น ๆ ดัง นั้นจึ งเหมาะสาหรั บผูเ้ ริ่ มต้นและผูใ้ ช้ท วั่ ไป
นอกจากนี้ ยงั มีคุณสมบัติข้ นั สู งอีกมากมายสาหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชี พด้วย โดยคณะผูจ้ ดั ทา
เลือกใช้โปรแกรมนี้สร้างเว็บไซต์ตามที่ตอ้ งการ และใช้ จัดระเบียบโค้ดทาให้ดูง่ายไม่สับสน ใช้งาน
ง่ายทาให้สร้างเว็บได้รวดเร็ วขึ้น
2.2 HTML2
คื อ ภาษาหลัก ที่ เอาไว้ใ ช้ใ นการเขี ย นเว็บ เพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการเเสดงผล
HTML ย่อมาจากคาว่า Hyper Text Markup Language HTML เป็ นภาษาประเภท Markup เอาไว้ใช้
สร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทาโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่าง ๆ เช่ น Notepad ,
Edit plus ส่ ว นตัว เรี ย กใช้ ท ดสอบหน้า เว็บ เพจ จะใช้ พ วกโปรแกรม web browser ต่ า ง ๆ เช่ น
Internet Explorer , Chrome โดยคณะผูจ้ ดั ทานามาใช้ใ นการเขีย นโครงสร้ างเว็บไซต์ จัดรู ปแบบ
เว็บไซต์ ทาให้เว็บไซต์ดูสวยขึ้นและเป็ นระเบียบตามที่ตอ้ งการได้

1

https://krupiyadanai.wordpress.com/บทเรี ยน-dreamweaver/พื้นฐานโปรแกรม-adobe- \
dreamweaver/
2
http://www.enjoyday.net/webtutorial/html/html_chapter01.html
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2.3 PHP3
คื อ PHP ย่ อ มาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่ เ ดิ ม ย่ อ มาจาก Personal Home Page
Tools ซึ่ ง เป็ นภาษาประเภท Script Language ภาษาจาพวกนี้ เป็ นค าสั่ งต่า ง ๆ จะเก็ บอยู่ในไฟล์ที่
เรี ยกว่า Script เวลาใช้ตอ้ งอาศัยตัวเเปร ชุ ดคาสั่ง เช่น JavaScript ภาษา PHP จัดอยูใ่ นพวกประเภท
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ เพราะจะต้องเก็บโค้ดคาสั่ง หรื อสคริ ปต์ท้ งั หมด ไว้ที่เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์
เครื่ องเดียว เเล้วนามาทดสอบ หรื อเรี ยกใช้งานกับ โปรแกรมที่เรี ยกผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Internet
Explorer, Chrome เพื่อนามาเเสดงผลให้ผใู้ ช้ หรื อ นักโปรแกรมเมอร์ ดู โดยคณะผูจ้ ดั ทา ใช้ PHP
ในการดึงข้อมูลมาใช้เพื่อที่ประหยัดเวลาในการเขียนเว็บ และใช้ในการเขียนเว็บไซต์ในส่ วนของ
หลังบ้าน
2.4 CSS4
คือ ภาษาที่ ใช้สาหรับตกแต่งหน้าเว็บเพจ HTML , CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet
ส่ วนใหญ่จะใช้ในการทาให้เว็บไซต์ มีหน้าตา สี สัน ที่สวยงาม พื้นหลัง เส้นขอบ หรื อง่ายๆคือ ทา
ให้เว็บไซต์เราสวยงามขึ้น และทาให้เราไม่ตอ้ ง งงกับโค้ด ทาให้การเขียนโค้ดดูง่าย CSS มีลกั ษณะ
เป็ นภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax เเบบเฉพาะ เเละเป็ นที่นิยมในการเอามาใช้ตกเเต่งเว็บไซต์
อย่างเเพร่ หลาย โดยคณะผูจ้ ดั ทานา CSS มาใช้เพื่อตกแต่งหน้าเว็บไซต์ทาให้เว็บไซต์ดูสวยขึ้นและมี
ลูกเล่น สี สัน ที่สวยงาม พื้นหลัง เส้นขอบ ตามที่ตอ้ งการ
2.5 JavaScript 5
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับไว้ใช้เขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต เป็ นภาษาสคริ ปต์
เชิ งวัตถุ ไว้ใช้ในการสร้างพัฒนา เว็บไซต์ ใช้ร่วมกับ HTML เพื่อให้เว็บไซต์มีความสามารถในการ
ตอบสนองต่ อ ผู ้ใ ช้ ง านมากขึ้ น สามารถท างานข้ า มแพลตฟอร์ ม ได้ โดยท างานร่ วมกั บ
ภาษา HTML และภาษา Java ได้ท้ งั ทางฝั่ งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่ งเซิ ร์ฟเวอร์ (Server) โดย
คณะผูจ้ ดั ทานามาใช้ เพื่อเพิม่ ลูกเล่นฟังก์ชนั ต่าง ๆ

https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-css-คืออะไร.html
5
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html
3
4
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2.6 Webserver6
คือ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ งทาหน้าที่ ให้บริ การข้อมูล แก่
Client หรื อ เครื องคอมพิวเตอร์ ที่ขอรับบริ การ ในรู ปแบบ สื่ อผสม ผ่านระบบเครื อข่าย โดยสามารถ
แสดงผล ผ่ า นโปรแกรมเว็บ บราวเซอร์ หรื อ อาจกล่ า วได้ว่ า Web server คื อ โปรแกรมที่ ค อย
ให้บริ การแก่ Client ที่ร้องขอข้อมูลเข้ามาโดยผ่าน web browser โดยคณะผูจ้ ดั ทาใช้เป็ นตัว server
ทาให้เว็บไซต์สามารถนาขึ้นใช้งานได้
2.7 Bootstrap7
Bootstrap คือ Frontend Framework ที่รวม HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกันสาหรับพัฒนา
Web ที่รองรับทุก Smart Device หรื อ เรี ยกว่า Responsive Web หรื อ Mobile First โดยคณะผูจ้ ดั ทา
ใช้ตกแต่งเว็บไซต์ และ ลูกเล่นต่าง ๆ และ จัดหน้าเว็บ ทาให้การเขียนเว็บ เพิ่มความรวดเร็ วขึ้นและ
ประหยัดเวลา

https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2053-web-server-คืออะไร.html
7
https://www.programmerthailand.com/tutorial/post/view/96/bootstrap-คืออะไร
6

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั พีเอนเอ ดิจิตอล และ บริ ษทั ไอเดียซิก
ที่ต้ งั
: 98/2 ถนน เทอดดาริ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์
: 094-6433-503
E-mail
: support@ideasix.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ทางบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บริ การปรึ กษาในการประกอบธุ รกิ จออนไลน์ โปรโมทเว็บไซต์และ
กิ จ การผ่า นสื่ อ ออนไลน์ ทั้ง ช่ อ งทาง Search Engine (Google) และ Social Network (Facebook)
งานพัฒ นาเว็บ ไซต์ (Web Develop) ระบบเว็บ แอปพลิ เ คชัน (Web Application) งานออกแบบ
กราฟิ ก ทั้งเว็บไซต์ (Web Design) รวมถึงงานพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรม ซึ่ งลูกค้า จะได้พบกับ
เทคโนโลยี ท างธุ ร กิ จ ยุ ค ใหม่ ซึ่ งจะมี ก ารท างานเป็ นที ม ที่ มี ป ระสบการณ์ ที่ มี ท ัก ษะความ
ชานาญ ดังนั้นจึงสามารถรับประกันได้วา่ จะให้บริ การลูกค้าด้วยคุณภาพการบริ การที่ดีที่สุด
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.4.1 นายจักรกฤษณ์ คุณเคน ตาแหน่ง : Graphic Design
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เขียนโครงสร้างเว็บไซต์ซ้ื อขายตัว๋ เครื่ องบินของ
บริ ษทั
3.4.2 นาย ธนากร แซ่ลี่
ตาแหน่ง : Programmer
หน้าที่พฒั นาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบซื้ อขายตัว๋ เครื่ องบินของ
บริ ษทั
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นาย เฉลิมวุธ เที่ยงตรง
ตาแหน่ง : โปรเกรมเมอร์
นาย ศุภโชค พงษ์จิตปรี อาทร ตาแหน่ง : เว็บดีไซน์เนอร์
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ได้เข้าปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั พีเอนเอ ดิจิตอล และ บริ ษทั ไอเดียซิ ก ตั้งแต่วนั ที่
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดของโครงงาน
เว็บ ไซต์ซ้ื อขายตัว๋ เครื่ อ งบิ นเป็ นเว็บ แอปพลิ เคชัน รู ป แบบการด าเนิ น งานเป็ นในเชิ ง
พาณิ ชย์และสนับสนุนให้สมาชิกนักเดินทางใช้แต้มสะสมที่มีแลกเป็ นตัว๋ เครื่ องบินส่ งผลให้สมาชิก
นัก เดิ น ทางที่ มี ก ารเดิ น ทางมากและมี แ ต้ม จ านวนมากได้มี ค วามคุ ้ม ค่ า ในการใช้แ ต้ม แลกตั๋ว
เครื่ องบิน การออกแบบเว็บไซต์ตามความตามความต้องการของบริ ษทั โดยให้ผลู้ งขายและผูซ้ ้ื อ
สามารถใช้แต้มมาแลกซื้ อตัว๋ เครื่ องบินได้อย่างสะดวก ส่ วนการพัฒนาเว็บไซต์ลูกค้าสามารถเข้าดู
เว็บไซต์ได้ตามหมวดหมู่ในเว็บไซต์ซ้ื อขายตัว๋ เครื่ องบินและดูรายการเที่ยวบินที่จอง ลูกค้าสามารถ
ส่ ง ข้อความติ ดต่ อกับ ผูด้ ู แลระบบ ผูด้ ู และระบบสามารถจัดการเนื้ อหาและรู ป ภาพบนเว็บ ไซต์
จัดการรายการเที่ยวบิน และช่องทางการติดต่อกับผูใ้ ช้ระบบ
4.2

การทางานของระบบ
4.2.1 การวิเคราะห์ ระบบ
4.2.1.1 Use Case Diagram

รู ปที่ 4.1 Use Case Diagram ของเว็บไซต์ซ้ื อขายตัว๋ เครื่ องบิน
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4.2.1.2 Use Case Description
ตารางที่ 4.1 Use Case: Register
Use Case No.
UC01
Use Case Name
Register
Actor (s)
Administrator , User
Description
สมัครสมาชิก
Pre. Conditions
ทั้ง Administrator และ User ต้องทาการสมัครสมาชิก
Post. Conditions
รหัสที่ผใู ้ ช้สมัคร เข้าระบบและสามารถเข้าสู่ ระบบได้
Flow of Event
1. ถ้าไม่มีสมาชิกต้องสมัครสมาชิกก่อน
2. กรอกข้อมูล
3. ระบบจะทาการตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบไหม และไม่มีส่วนไหน
ผิดพลาด แล้วระบบก็จะทาการบันทึก เพื่อให้เข้าสู่ ระบบได้
Alternative Flow
Exception
1.ผูใ้ ช้กรอกข้อมูลไม่ครบ
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ กรอกข้อมูลไม่ครบ กรุ ณากรอก
ข้อมูลให้ครบ
2. ผูใ้ ช้ใส่ Email ไม่ถูกต้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งานทราบ E-mailไม่ถูกต้อง ใส่ E-mailใหม่ให้
ถูกต้องหรื ออีเมลซ้ า
3. ผูใ้ ช้ใส่ Password ไม่ตรงกัน
- แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งานทราบ Password ไม่ตรงกันกรุ ณาป้ อน
Passwordใหม่
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ตารางที่ 4.2 Use Case: Login
Use Case No.

UC02

Use Case Name

Login

Actor (s)

Administrator , User

Description

เข้าสู่ ระบบ

Pre. Conditions

ผูใ้ ช้งานใส่ Email และ Password และคลิกปุ่ ม Login

Post. Conditions

ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าสู่ ระบบได้

Flow of Event

1. กรอก Email และ Password
2. ระบบจะทาการตรวจสอบว่า Email และ Password ถูกต้องหรื อไม่ เพื่อให้
เข้าสู่ ระบบได้

Alternative Flow

-

Exception

ผูใ้ ช้งานกรอก Email , Password ผิด หรื อกรอกไม่ครบ
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้ทราบว่า กรอก Email หรื อ Password ผิดพลาด
กรุ ณากรอกใหม่อีกครั้ง
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Use Case No.

ตารางที่ 4.3 Use Case: Browse Products
UC03

Use Case Name

Browse Ticket

Actor (s)

User

Description

เลือกดูตวั๋ เครื่ องบิน

Pre. Conditions

-

Post. Conditions

-

Flow of Event

1. ผูใ้ ช้ทาการเข้าสู่ เว็บไซต์
2. เลือกดูตวั๋ เที่ยวบินได้

Alternative Flow

-

Exception

-
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ตารางที่ 4.4 Use Case: Buy Ticket
Use Case No.
Use Case Name
Actor (s)
Description
Pre. Conditions
Post. Conditions
Flow of Event

Alternative Flow
Exception

UC04
Buy Ticket
User
ซื้ อตัว๋ เที่ยวบิน
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งานทาการเข้าสู่ ระบบเพื่อซื้ อตัว๋ เครื่ องบิน
2. ผูใ้ ช้งานค้นหาตัว๋ เที่ยวบิน
3. ผูใ้ ช้สามารถคลิกซื้ อตัว๋ โดยเลือกรายละเอียดของสิ นค้าได้
4. ผูใ้ ช้คลิกสั่งซื้ อตัว๋ เครื่ องบิน
ผูใ้ ช้งานจะต้องเข้าสู่ ระบบก่อน
- ถ้าผูใ้ ช้ไม่เข้าสู่ ระบบจะไม่สามารถทาการซื้ อตัว๋ เที่ยวบินได้
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Use Case No.

ตารางที่ 4.5 Use Case: Manage Ticket Information
UC05

Use Case Name

Manage Ticket Information

Actor (s)

Administrator

Description

จัดการข้อมูลตัว๋ เที่ยวบิน

Pre. Conditions

-

Post. Conditions

-

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูด้ ูแลระบบทาการเข้าสู่ ระบบ
2. ผูด้ ูแลระบบสามารถเพิม่ ,แก้ไข,ลบ ได้

Alternative Flow

-

Exception

ผูใ้ ช้งานจะต้องเข้าสู่ ระบบก่อน
- ถ้าผูใ้ ช้ไม่เข้าสู่ ระบบจะไม่สามารถทาการจัดการข้อมูลสิ นค้าได้
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Use Case No.

ตารางที่ 4.6 Use Case: Manage Order Ticket
UC06

Use Case Name

Manage Order Ticket

Actor (s)

Administrator

Description

จัดการรายงานสั่งซื้ อ

Pre. Conditions

-

Post. Conditions

-

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูด้ ูแลระบบจะต้องทาการเข้าสู่ ระบบ
2. ผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการสถานะของตัว๋ เที่ยวบินได้วา่ เที่ยวบินนั้นเหลือกี่
ใบ
-

Alternative Flow
Exception

ผูใ้ ช้งานจะต้องเข้าสู่ ระบบก่อน
- ถ้าผูใ้ ช้ไม่เข้าสู่ ระบบจะไม่สามารถทาการจัดการสถานะเที่ยวบินได้
ได้

17

Use Case No.

ตารางที่ 4.7 Use Case: Manage Members
UC07

Use Case Name

Manage Members

Actor (s)

Administrator

Description

จัดการสมาชิก

Pre. Conditions

-

Post. Conditions

-

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูด้ ูแลระบบจะต้องทาการเข้าสู่ ระบบ
2. ผูด้ ูแลระบบสามารถเปลี่ยนสถานะว่าให้ใช้งานหรื อไม่ให้ใช้งาน

Alternative Flow

-

Exception

ผูใ้ ช้งานจะต้องเข้าสู่ ระบบก่อน
- ถ้าผูใ้ ช้ไม่เข้าสู่ ระบบจะไม่สามารถทาการจัดการข้อมูลสมาชิกได้
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4.2.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้

รู ปที่ 4.2 หน้าจอสมัครสมาชิก
จากรู ป ที่ 4.2 แสดงหน้า สมัค รสมาชิ ก ผูใ้ ช้จ ะต้อ งกรอกข้อ มู ล ประกอบด้ว ย ชื่ อ จริ ง ,
นามสกุล, เบอร์โทร, อีเมล, รหัสผ่าน, ยืนยันรหัสผ่าน

รู ปที่ 4.3 หน้าจอลงชื่อเข้าใช้
จากรู ปที่ 4.3 แสดงหน้าลงชื่อเข้าใช้โดยผูใ้ ช้จะต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะลงชื่อเข้าใช้ได้
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รู ปที่ 4.4 หน้าค้นหาเที่ยวบิน
จากรู ปที่ 4.4 แสดงหน้าค้นหาเที่ยวบินโดยที่ผใู ้ ช้สามารถค้นหาเที่ยวบินได้จากหน้านี้

รู ปที่ 4.5 หน้าขายเที่ยวบิน
จากรู ปที่ 4.5 ผูใ้ ช้สามารถนาเที่ยวบินมาขายในเว็บไซต์ได้แต่ผใู ้ ช้จะต้องสมัครสมาชิกก่อน
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รู ปที่ 4.6 หน้าแสดงเที่ยวบิน
จากรู ปที่ 4.6 ผูใ้ ช้สามารถค้นหาจากรู ปที่ 4.4 แล้วเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลมาหน้าเที่ยวบิน
ผูใ้ ช้สามารถจองเที่ยวบินได้

รู ปที่ 4.7 หน้าหลักของเว็บไซต์
จากรู ปที่ 4.7 ถ้าผูใ้ ช้ยงั ไม่ล็อกอินจะไม่สามารถลงขายและดูขอ้ มูลส่ วนตัวได้
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รู ปที่ 4.8 หน้าหลักหลังจากเข้าสู่ ระบบ
จากรู ปที่ 4.8 ถ้าผูใ้ ช้ลงชื่ อเข้าใช้แล้วจะสามารถลงขายตัว๋ เครื่ องบินได้ดูขอ้ มูลส่ วนตัวได้
และง่ายในการซื้ อโดยที่ไม่ตอ้ งพิมพ์ขอ้ มูลส่ วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู,่ อีเมล

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการออกแบบเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บไซต์ช้ื อขายตัว๋ เครื่ องบิ น
ให้กบั บริ ษทั โดยตัวเว็บ ไซต์สามารท างานได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ ประกอบด้วย ฟั ง ก์ชันการ
ทางาน คือ ผูใ้ ช้สามารถสมัครสมาชิก ค้นหาเที่ยวบิน ลงขายเที่ยวบินได้ ดูขอ้ มูลส่ วนตัวได้ แก้ไข
ข้อมูลส่ วนตัวได้ และดูรายการสั่งชื้ อได้ สามารถทาให้ผใู้ ช้ที่เป็ นสมาชิกนักเดินทางที่มีแต้มสะสม
ได้ใช้ประโยชน์ของแต้ม และซื้ อตัว๋ เครื่ องบินได้ในราคาถูก
5.1.2 ข้อจากัดของโครงงาน
5.1.2.1 ยังไม่สามารใช้งานผ่านสมาร์ ทโฟนได้
5.1.2.2 ยังไม่สามารชาระเงินออนไลน์ได้
5.1.2.3 ยังไม่มีการขายตัว๋ เครื่ องบินของประเทศอื่น ๆ ยกเว้นประเทศไทย และ
ประเทศญี่ปุ่น
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
5.1.3.1 ควรพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการทางานผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน
5.1.3.2 ควรพัฒนาระบบการชาระเงินออนไลน์ผา่ นหน้าเว็บไซต์
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ทาให้ได้ความรู ้ เกี่ ยวกับการเขียนเว็บไซต์และได้รู้ระบบการทางานจริ ง ๆ ว่าเป็ น
ยังไงทาให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้ง เรื่ อง เวลา และ การส่ งงานตามที่ได้กาหนดไว้ ได้ฝึกความ
อดทน ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และได้คุยงานกับลูกค้าจริ ง ๆ
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ความรู้ของคณะผูจ้ ดั ทายังไม่มากพอจึงต้องหาเวลาศึกษาเพิ่มและปฏิบตั ิไปด้วยจึง
ทาให้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบให้เสร็ จสมบูรณ์ ค่อนข้างมี ความล่ าช้า เนื่ องจากงานที่ได้รับ
มอบหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
เนื่ องจากต้องศึ กษา ภาษา และ เครื่ องมื อใหม่ ๆ จึ งทาให้เกิ ดความล่ าช้าในการ
ทางาน ดังนั้นควรต้องศึกษาการทางาน และโปรแกรมที่ใช้ เพื่อให้สามารถทางานได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
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ประวัติคณะผู้จัดทำ

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

ผลงาน

:

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

ผลงาน

:

5904800014
นาย ธนากร แซ่ลี่
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
140 บางกระดี่ ซอย24 เขตบาง
ขุนเทียน แขวงแสมดา
กรุ งเทพมหานคร 10150
พัฒนาเว็บไซต์ซ้ื อขายตัว๋
เครื่ องบิน
5904800020
นาย จักรกฤษณ์ คุณเคน
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
78/350 ซอย พันท้ายนรสิ งห์
เขต เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
พัฒนาเว็บไซต์ซ้ื อขายตัว๋
เครื่ องบิน

