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บทคดัย่อ 
 

 บริษทั พีเอ็นเอ ดิจิตอล เป็นบริษทัผูใ้ห้บริการให้ค  าปรึกษาการประกอบธุรกิจออนไลน์   
โปรโมทเวบ็ไซต ์มาร์เก็ตต้ิง และบริการพฒันาเวบ็ไซต ์โดยระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ทาง
บริษทัมีแนวคิดในการพฒันาเว็บไซต์ส าหรับสมาชิกนักเดินทางโดยระบบสามารถน าแตม้ท่ีได้
สะสมน ามาลงขายเป็นตัว๋เคร่ืองบินได ้ดงันั้นทางบริษทัไดม้อบหมายให้คณะผูจ้ดัท าพฒันาเวบ็ไซต์
ซ้ือขายตัว๋เคร่ืองบิน โดยเว็บไซต์เป็นตวักลางเพื่อให้ผู ้ใช้ท่ีมีแต้มสะสมสูงน าแต้มไปแลกตั๋ว
เคร่ืองบิน และน ามาลงขายในเว็บไซต์ ซ่ึงผู ้ซ้ือท่ีสนใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบินสามารถเขา้มาซ้ือภายใน
เว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ผูท่ี้มีแต้มสะสมสูงได้ใช้ประโยชน์จากแต้มท่ีสะสมไวน้ ามาขายได้ ผูซ้ื้อ
สามารถซ้ือตัว๋เคร่ืองบินไดใ้นราคาถูก และเพิ่มความสะดวกสบายมากข้ึน โดยท าการพฒันาดว้ย
โปรแกรม Adobe Dreamweaver ด้วยภาษา PHP, HTML5 และ JavaScript และจดัการฐานขอ้มูล
ดว้ย MySql  
 
ค าส าคญั : ตัว๋เคร่ืองบิน, แลกแตม้, พีเอน็เอ 
 
 
 
 
 
 





สารบัญ 
 

หนา้ 

จดหมายน าส่งรายงาน...................................................................................................... ก 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................ ข 

บทคดัยอ่........................................................................................................................... ค 

Abstract............................................................................................................................ ง 

บทท่ี 1 บทน า  

     1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา................................................................ 1 

     1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงาน.................................................................................... 1 

     1.3 ขอบเขตโครงงาน.................................................................................................. 1 

     1.4 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ.................................................................................................. 2 

     1.5 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน............................................................................... 2 

     1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช.้.................................................................................... 4 

บทท่ี 2 การทบทวนเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

     2.1 Adobe Dreamweaver cc 2019............................................................................... 5 

     2.2 HTML................................................................................................................... 5 

     2.3 PHP....................................................................................................................... 6 

     2.4 CSS....................................................................................................................... 6 

     2.5 JavaScript.............................................................................................................. 6 

     2.6 Webserver............................................................................................................. 7 

     2.7 Bootstrap............................................................................................................... 7 

บทท่ี 3 รายละเอียดการปฏิบติังาน  

     3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ....................................................................... 8 

     3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภณัฑ ์การใหบ้ริการหลกัขององคก์ร..................... 8 

     3.3 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานขององคก์ร........................................... 9 

     3.4 ต  าแหน่งและลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย.......................................................... 9 

 



สารบัญ ( ต่อ ) 
หนา้ 

     3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา................................................................. 9 

     3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน........................................................................................... 9 

บทท่ี 4 ผลการปฏิบติังานตามโครงงาน  

     4.1 รายละเอียดของโครงงาน....................................................................................... 10 

     4.2 การท างานของระบบ............................................................................................. 10 

บทท่ี 5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  

     5.1 สรุปผลโครงงาน................................................................................................... 22 

     5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจ................................................................................. 22 

บรรณานุกรม.................................................................................................................... 22 

ภาคผนวก......................................................................................................................... 23 

ประวติัผูจ้ดัท า................................................................................................................... 24 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

หนา้ 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน.............................................. 3 

ตารางท่ี 4.1 Use Case: Register........................................................................................ 11 

ตารางท่ี 4.2 Use Case: Login........................................................................................... 12 

ตารางท่ี 4.3 Use Case: Browse Products.......................................................................... 13 

ตารางท่ี 4.4 Use Case: Buy Ticket................................................................................... 14 

ตารางท่ี 4.5 Use Case: Manage Ticket Information......................................................... 15 

ตารางท่ี 4.6 Use Case: Manage Order Ticket.................................................................. 16 

ตารางท่ี 4.7 Use Case: Manage Members........................................................................ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญรูปภาพ 

หนา้ 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทั.................................................................................................. 8 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานขององคก์ร........................................ 9 

รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของเวบ็ไซตซ้ื์อขายตัว๋เคร่ืองบิน......................................... 10 

รูปท่ี 4.2 หนา้จอสมคัรสมาชิก.......................................................................................... 18 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอลงช่ือเขา้ใช.้............................................................................................ 18 

รูปท่ี 4.4 หนา้คน้หาเท่ียวบิน............................................................................................ 19 

รูปท่ี 4.5 หนา้ขายเท่ียวบิน................................................................................................ 19 

รูปท่ี 4.6 หนา้แสดงเท่ียวบิน............................................................................................. 20 

รูปท่ี 4.7 หนา้หลกัของเวบ็ไซต.์....................................................................................... 20 

รูปท่ี 4.8 หนา้หลกัหลงัจากเขา้สู่ระบบ............................................................................. 21 

 

 

 



บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั พีเอน็เอ ดิจิตอล และบริษทั ไอเดียซิก เป็นบริษทัเอเจนซ่ี เป็นผูใ้หค้  ำปรึกษำทำงดำ้น
ประกอบธุรกิจออนไลน์ โปรโมทเวบ็ไซต์ มำร์เก็ตเก็ตต้ิง และกิจกำรผำ่นส่ือออนไลน์ พฒันำเวบ็
แอปพลิเคชนั และออกแบบเวบ็ไซต ์โดยทำงบริษทัไดมี้โครงกำรในกำรพฒันำเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบักำร
ใชแ้ตม้แลกซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงในปัจจุบนัพบวำ่สมำชิกนกัเดินทำงดว้ยเคร่ืองบินจะมีแตม้สะสมใน
กำรเดินทำง ทำงบริษทัจึงมีแนวคิดในกำรน ำแตม้ท่ีสมำชิกนกัเดินไดส้ะสมสำมำรถน ำมำแลกเป็น
ตัว๋เคร่ืองบินได ้โดยแตม้จะมี 2 ประเภท คือ ROP และ AVIOS 

ดงันั้นทำงบริษทัจึงมอบหมำยให้คณะผูจ้ดัท ำพฒันำเวบ็ไซต์ซ้ือขำยตัว๋เคร่ืองบิน โดยทำง
บริษทัจะเป็นคนกลำงเพื่อให้ผูใ้ชท่ี้มีแตม้สะสมสูงน ำไปแลกตัว๋เคร่ืองบิน และมำลงขำยในเวบ็ไซต์
และผูซ้ื้อท่ีตอ้งกำรซ้ือตัว๋เคร่ืองบินก็สำมำรถเขำ้มำมำดูจ ำนวนแตม้ในเวบ็ไซตแ์ละซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน
ได้ได้ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ ได้แก่  Adobe Dreamweaver  ใช้ภำษำ HTML, PHP และ 
JavaScript โดยเว็บไซต์ซ้ือขำยตัว๋เคร่ืองบิน สำมำรถท ำให้ผูใ้ช้ท่ีเป็นสมำชิกนักเดินทำงท่ีมีแตม้
สะสมได้ใช้ประโยชน์ของแต้ม ผู ้ซ้ือสำมำรถซ้ือตั๋วเคร่ืองบินได้ในรำคำถูก และเพิ่มควำม
สะดวกสบำยมำกข้ึน 

  
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันำเวบ็ไซตซ้ื์อขำยตัว๋เคร่ืองบิน 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 สถำปัตยกรรมท่ีใชใ้นกำรพฒันำเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application)  

 1.3.2 กลุ่มผูใ้ชง้ำนท่ีเป็นลูกคำ้ มีฟังกช์นักำรท ำงำนดงัน้ี 
  1.3.2.1 สำมำรถเขำ้ชมเวบ็ไซตไ์ด ้
  1.3.2.2 สำมำรถคน้หำไฟร์ทบินได ้

 1.3.2.3 สำมำรถติดต่อกบัผูดู้แลระบบได ้
 1.3.2.4 สำมำรถเลือกซ้ือตัว๋ได ้

1.3.3 ผูใ้ชท่ี้เป็นผูดู้แลระบบ 
 1.3.3.1 สำมำรถแกไ้ขเน้ือหำเวบ็ไซตไ์ด ้
 1.3.3.2 สำมำรถแกไ้ขรำยละเอียดของตัว๋เคร่ืองบินได ้
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 1.3.3.3 สำมำรถลบรำยละเอียดของตัว๋เคร่ืองได ้
 1.3.3.1 สำมำรถล็อคช่วงวนัในกำรเดินทำงได ้

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ช่วยเพิ่มมูลค่ำของแตม้ 
1.4.2 ผูซ้ื้อสำมำรถซ้ือตัว๋ไดใ้นรำคำถูก 
1.4.3 สมำชิกนกัเดินทำงท่ีมีแตม้สะสมไดใ้ชป้ระโยชน์ของแตม้ 
 

1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน  
 1.5.1  รวมรวบควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูลโครงงำน 
  รวบรวมควำมตอ้งกำรโดยสอบถำมควำมตอ้งกำรจำกคณะกรรมกำรผูบ้ริหำรจำก
ทำงบริษทั ถึงฟังก์ชนักำรท ำงำนต่ำง ๆ ในเวบ็ไซตว์ำ่สำมำรถท ำอะไรไดบ้ำ้ง รูปแบบของเวบ็ไซตท่ี์
ตอ้งกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ จำกนั้นเตรียมข้อมูลเพื่อน ำไปออกแบบและพฒันำ
เวบ็ไซตใ์หต้อบสนองตรงควำมตอ้งกำรของบริษทัมำกท่ีสุด 
 
 1.5.2  วเิครำะห์ระบบงำน 
  น ำขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีรวบรวมมำได ้มำวิเครำะห์และวำงแผนกำรปฏิบติังำนเพื่อกำร
ท ำงำนออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ห้ควำมตอ้งกำรอย่ำงสมบูรณ์
ครบถว้น  แลว้น ำเสนอดว้ยแผนภำพต่อไปน้ี Use Case Diagram 
 
 1.5.3  ออกแบบระบบงำน  
  ในขั้นตอนจะท ำกำรออกแบบเว็บไซต์ท่ีจะน ำมำใช้จริง เพื่อเป็นแนวทำงกำร
พฒันำเวบ็ไซตท่ี์ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชม้ำกท่ีสุด 
            1.5.3.1    ออกแบบ Mock up เวบ็ไซตเ์ป็นรูปภำพ 
            1.5.3.2    ออกแบบหนำ้จอส่วนติดต่อผูใ้ชใ้หใ้ชง้ำนง่ำย ดีไซน์ในส่วนหนำ้เวบ็ไซต ์      
                เนน้ควำมเรียบง่ำย ใหค้วำมสะดวกแก่เวบ็ไซต ์
                      1.5.3.3   จดัเตรียมขอ้มูลจำกฐำนขอ้มูลท่ีจะท ำงำนแสดงในเวบ็ไซต์ของผูใ้ชง้ำน
                 และผูดู้และระบบ 
                      1.5.3.4    ก ำหนดเคร่ืองมือในกำรพฒันำเวบ็แอปพลิเคชนัโดยใชโ้ปรแกรม Adobe 
     Dreamwaever 
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 1.5.4  พฒันำระบบ 
  กำรออกแบบและพฒันำระบบเป็นกำรน ำขอ้มูลท่ีไดว้ิเครำะห์และออกแบบไวม้ำ
ท ำกำรออบแบบโครงร่ำงของเว็บไซต์และเขียนชุดค ำสั่งด้วยโปรแกรม Dreamweaver โดยใช้ 
Bootstrap ในส่วนกำรออกแบบเวบ็ไซต ์ส่วนจดักำรหลงับำ้นเขียนชุดค ำสั่งดว้ยภำษำ PHP 
 

1.5.5  ทดสอบระบบ 
  แบ่งกำรทดสอบออกเป็น 2 ส่วน 
   1.5.5.1 หนำ้เวบ็ไซต ์
               ใหพ้นกังำนบริษทัท ำกำรตรวจสอบโดยกำรจ ำลองเวบ็ไซตใ์ห้                
               ทดสอบกำรแสดงผลทุกอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งใน
               กำรแสดงผลและกำรท ำงำนของระบบ 

   1.5.5.2 ระบบกำรท ำงำน 
              ใหพ้นกังำนบริษทัทดสอบระบบภำยในวำ่มีขอ้ผดิพลำดในกำร
              ท  ำงำนขั้นตอนใดบำ้ง ถำ้พบขอ้ผดิพลำดจะไดท้  ำกำรแกไ้ขไดอ้ยำ่ง
              ถูกตอ้งและท ำกำรทดสอบอีกคร้ังหลงัจำกพฒันำเวบ็ไซตเ์สร็จส้ิน
              เรียบร้อยแลว้ 

 
 1.5.6  จดัท ำเอกสำร 
  เป็นกำรจดัท ำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจดัท ำโครงงำน วิธีกำร
และขั้นตอนกำรด ำเนินโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำและคู่มือกำรใชง้ำนในกำร
ท ำเวบ็ส ำหรับสถำนประกอบกำรใชอ้ำ้งอิงต่อไปในอนำคต 

 
1.5.7  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1. รวบรวมควำมตอ้งกำร 
2. วเิครำะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท ำเอกสำร 
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1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.6.1 ฮำร์ดแวร์  

1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ - Dell  
     - Windows10 Home Single Language 
     - Intel ( R ) Core ( TM ) i7-7500 CPU 
     - Ram 8.00 GB 
     - ระบบปฏิบติักำรแบบ 64 บิต 
1.6.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ - Dell  
     - Windows10 pro 
     - Intel ( R ) Core ( TM ) i7-6500 CPU 
     - Ram 8.00 GB 
     - ระบบปฏิบติักำรแบบ 64 บิต 
 

1.6.2 ซอฟต์แวร์     
1.6.2.1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver  

1.6.2.2 เวบ็เบรำวเ์ซอร์ Google Chrome 



บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 Adobe Dreamweaver cc 20191 
 Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมสาหรับพฒันาเวบ็ไซต ์ซ่ึงมีคุณสมบติัครอบคลุมตั้งแต่
การออกแบบและสร้างเวบ็และสร้างเวบ็เพจ, การบริหารจดัการเวบ็ไซต ์ตลอดไปจนถึงการพฒันา
เว็บแอพพลิเคชั่นเบ้ืองต้น เพราะมีคุณสมบติัเด่นคือใช้งานง่าย มีเคร่ืองมือส าหรับวางขอ้ความ 
ภาพกราฟิก ตาราง แบบฟอร์ม มลัติมิเดีย รวมทั้งองคป์ระกอบต่าง ๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรู้จกัภาษา 
HTML, CSS, JavaScript และภาษาสคริปต์อ่ืน ๆ ดงันั้นจึงเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมต้นและผูใ้ช้ทัว่ไป 
นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัขั้นสูงอีกมากมายสาหรับนกัพฒันาเวบ็ไซตมื์ออาชีพดว้ย โดยคณะผูจ้ดัท า
เลือกใชโ้ปรแกรมน้ีสร้างเวบ็ไซตต์ามท่ีตอ้งการ และใช ้จดัระเบียบโคด้ท าให้ดูง่ายไม่สับสน ใชง้าน
ง่ายท าใหส้ร้างเวบ็ไดร้วดเร็วข้ึน 

 
2.2 HTML2 

คือ ภาษาหลักท่ีเอาไวใ้ช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการเเสดงผล 

HTML ยอ่มาจากค าว่า Hyper Text Markup Language HTML เป็นภาษาประเภท Markup เอาไวใ้ช้

สร้างเวบ็เพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถท าโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่าง ๆ เช่น Notepad , 

Edit plus  ส่วนตัวเรียกใช้ทดสอบหน้าเว็บเพจ จะใช้พวกโปรแกรม web browser ต่าง ๆ เช่น 

Internet Explorer , Chrome โดยคณะผูจ้ดัท าน ามาใช้ในการเขียนโครงสร้างเว็บไซต์ จดัรูปแบบ

เวบ็ไซต ์ท าใหเ้วบ็ไซตดู์สวยข้ึนและเป็นระเบียบตามท่ีตอ้งการได ้

 
 
 
 

                                                           
1 https://krupiyadanai.wordpress.com/บทเรียน-dreamweaver/พื้นฐานโปรแกรม-adobe- \ 
  dreamweaver/ 
2 http://www.enjoyday.net/webtutorial/html/html_chapter01.html 
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2.3 PHP3 

คือ PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page 
Tools ซ่ึงเป็นภาษาประเภท Script Language ภาษาจ าพวกน้ีเป็นค าสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ี
เรียกว่า Script เวลาใชต้อ้งอาศยัตวัเเปร ชุดค าสั่ง เช่น JavaScript ภาษา PHP จดัอยูใ่นพวกประเภท 
การเขียนโปรแกรมบนเวบ็  เพราะจะตอ้งเก็บโคด้ค าสั่ง หรือสคริปตท์ั้งหมด ไวท่ี้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์
เคร่ืองเดียว เเลว้น ามาทดสอบ หรือเรียกใชง้านกบั โปรแกรมท่ีเรียกผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ เช่น Internet 
Explorer, Chrome  เพื่อน ามาเเสดงผลให้ผูใ้ช้ หรือ นกัโปรแกรมเมอร์ดู  โดยคณะผูจ้ดัท า ใช้ PHP 
ในการดึงขอ้มูลมาใช้เพื่อท่ีประหยดัเวลาในการเขียนเวบ็และใช้ในการเขียนเวบ็ไซต์ในส่วนของ
หลงับา้น 

 
2.4 CSS4 

คือ ภาษาท่ีใช้ส าหรับตกแต่งหน้าเวบ็เพจ HTML , CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet 
ส่วนใหญ่จะใชใ้นการท าให้เวบ็ไซต ์มีหนา้ตา สีสัน ท่ีสวยงาม พื้นหลงั เส้นขอบ หรือง่ายๆคือ ท า
ใหเ้วบ็ไซตเ์ราสวยงามข้ึน และท าใหเ้ราไม่ตอ้ง งงกบัโคด้ ท าให้การเขียนโคด้ดูง่าย  CSS มีลกัษณะ
เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบในการเขียน Syntax เเบบเฉพาะ เเละเป็นท่ีนิยมในการเอามาใชต้กเเต่งเวบ็ไซต์
อยา่งเเพร่หลาย โดยคณะผูจ้ดัท าน า CSS มาใชเ้พื่อตกแต่งหนา้เวบ็ไซตท์  าใหเ้วบ็ไซตดู์สวยข้ึนและมี
ลูกเล่น  สีสัน ท่ีสวยงาม พื้นหลงั เส้นขอบ ตามท่ีตอ้งการ 
 
2.5 JavaScript 5 
 คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับไวใ้ชเ้ขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต เป็นภาษาสคริปต์

เชิงวตัถุ ไวใ้ชใ้นการสร้างพฒันา เวบ็ไซต ์ใชร่้วมกบั HTML เพื่อใหเ้วบ็ไซตมี์ความสามารถในการ

ตอบสนองต่อผู ้ใช้งานมาก ข้ึน  สามารถท างานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยท างานร่วมกับ 

ภาษา HTML และภาษา Java ไดท้ั้งทางฝ่ังไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server)  โดย

คณะผูจ้ดัท าน ามาใช ้เพื่อเพิ่มลูกเล่นฟังกช์นัต่าง ๆ  

 
 
 

                                                           
3 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html 
4 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-css-คืออะไร.html 
5 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
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2.6 Webserver6 

 คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงท าหน้าท่ีให้บริการขอ้มูล แก่ 
Client หรือ เครืองคอมพิวเตอร์ท่ีขอรับบริการ ในรูปแบบ ส่ือผสม ผา่นระบบเครือข่าย โดยสามารถ
แสดงผล ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ หรืออาจกล่าวได้ว่า Web server คือโปรแกรมท่ีคอย
ให้บริการแก่ Client ท่ีร้องขอขอ้มูลเขา้มาโดยผ่าน web browser โดยคณะผูจ้ดัท าใช้เป็นตวั server 
ท าใหเ้วบ็ไซตส์ามารถน าข้ึนใชง้านได ้ 

 
2.7 Bootstrap7 
 Bootstrap คือ Frontend Framework ท่ีรวม HTML, CSS และ JS เขา้ดว้ยกนัส าหรับพฒันา 
Web ท่ีรองรับทุก Smart Device หรือ เรียกวา่ Responsive Web หรือ Mobile First โดยคณะผูจ้ดัท า
ใชต้กแต่งเวบ็ไซต ์และ ลูกเล่นต่าง ๆ และ จดัหนา้เวบ็ ท าให้การเขียนเวบ็เพิ่มความรวดเร็วข้ึนและ
ประหยดัเวลา 
 
 

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



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั พีเอนเอ ดิจิตอล และ บริษทั ไอเดียซิก 
 ท่ีตั้ง    : 98/2 ถนน เทอดด าริ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  
      กรุงเทพมหานคร 10300 

เบอร์โทรศพัท์   : 094-6433-503 
E-mail    : support@ideasix.com 
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทั 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 ทางบริษทั เป็นผูใ้ห้บริการปรึกษาในการประกอบธุรกิจออนไลน์ โปรโมทเวบ็ไซต์และ   
กิจการผ่านส่ือออนไลน์ ทั้ งช่องทาง Search Engine (Google) และ Social  Network  (Facebook) 
งานพัฒนาเว็บไซต์ (Web Develop) ระบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) งานออกแบบ
กราฟิก ทั้งเว็บไซต์ (Web Design)  รวมถึงงานพฒันาซอฟต์แวร์โปรแกรม ซ่ึงลูกคา้ จะไดพ้บกบั
เทคโนโลยีทางธุรกิจยุคใหม่  ซ่ึงจะมีการท างานเป็นทีมท่ีมีประสบการณ์ ท่ีมีทักษะความ
ช านาญ ดงันั้นจึงสามารถรับประกนัไดว้า่จะใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยคุณภาพการบริการท่ีดีท่ีสุด 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานขององคก์ร 
 
3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

3.4.1 นายจกัรกฤษณ์ คุณเคน ต าแหน่ง : Graphic Design 
         หนา้ท่ี ออกแบบเวบ็ไซต ์เขียนโครงสร้างเวบ็ไซต์ซ้ือขายตัว๋เคร่ืองบินของ                             
         บริษทั 
3.4.2 นาย ธนากร แซ่ล่ี  ต าแหน่ง : Programmer 
         หนา้ท่ีพฒันาซอฟตแ์วร์เขียนโปรแกรมพฒันาระบบซ้ือขายตัว๋เคร่ืองบินของ          

          บริษทั 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
นาย เฉลิมวธุ  เท่ียงตรง    ต าแหน่ง : โปรเกรมเมอร์ 
นาย ศุภโชค   พงษจิ์ตปรีอาทร   ต าแหน่ง : เวบ็ดีไซน์เนอร์ 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั พีเอนเอ ดิจิตอล และ บริษทั ไอเดียซิก ตั้งแต่วนัท่ี 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
 



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

เว็บไซต์ซ้ือขายตัว๋เคร่ืองบินเป็นเว็บแอปพลิเคชัน รูปแบบการด าเนินงานเป็นในเชิง
พาณิชยแ์ละสนบัสนุนให้สมาชิกนกัเดินทางใช้แตม้สะสมท่ีมีแลกเป็นตัว๋เคร่ืองบินส่งผลใหส้มาชิก
นักเดินทางท่ีมีการเดินทางมากและมีแต้มจ านวนมากได้มีความคุ้มค่าในการใช้แต้มแลกตั๋ว
เคร่ืองบิน การออกแบบเวบ็ไซต์ตามความตามความตอ้งการของบริษทั โดยให้ผูล้งขายและผูซ้ื้อ
สามารถใชแ้ตม้มาแลกซ้ือตัว๋เคร่ืองบินไดอ้ยา่งสะดวก ส่วนการพฒันาเวบ็ไซตลู์กคา้สามารถเขา้ดู
เวบ็ไซตไ์ดต้ามหมวดหมู่ในเวบ็ไซตซ้ื์อขายตัว๋เคร่ืองบินและดูรายการเท่ียวบินท่ีจอง ลูกคา้สามารถ
ส่งข้อความติดต่อกบัผูดู้แลระบบ ผูดู้และระบบสามารถจดัการเน้ือหาและรูปภาพบนเว็บไซต์ 
จดัการรายการเท่ียวบิน และช่องทางการติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ 

 
4.2 การท างานของระบบ 
 4.2.1 การวเิคราะห์ระบบ 
  4.2.1.1 Use Case Diagram 
 

 
รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของเวบ็ไซตซ้ื์อขายตัว๋เคร่ืองบิน 
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4.2.1.2 Use Case Description 
ตารางท่ี 4.1 Use Case: Register 

Use Case No. UC01 
Use Case Name Register 
Actor (s) Administrator , User 
Description สมคัรสมาชิก 
Pre. Conditions ทั้ง Administrator และ User ตอ้งท าการสมคัรสมาชิก 
Post. Conditions รหสัท่ีผูใ้ชส้มคัร เขา้ระบบและสามารถเขา้สู่ระบบได ้
Flow of Event 1. ถา้ไม่มีสมาชิกตอ้งสมคัรสมาชิกก่อน 

2. กรอกขอ้มูล 
3. ระบบจะท าการตรวจสอบวา่กรอกขอ้มูลครบไหม และไม่มีส่วนไหน  
    ผดิพลาด แลว้ระบบก็จะท าการบนัทึก เพื่อให้เขา้สู่ระบบได ้

Alternative Flow - 
Exception 1.ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลไม่ครบ         

         -      แจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านทราบ กรอกขอ้มูลไม่ครบ กรุณากรอก    
                ขอ้มูลใหค้รบ 
2. ผูใ้ชใ้ส่ Email ไม่ถูกตอ้ง 
         -       แจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านทราบ E-mailไม่ถูกตอ้ง ใส่E-mailใหม่ให ้
                 ถูกตอ้งหรืออีเมลซ ้ า 
3. ผูใ้ชใ้ส่ Password ไม่ตรงกนั 
         -       แจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านทราบ Password ไม่ตรงกนักรุณาป้อน  
                 Passwordใหม่ 
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ตารางท่ี 4.2 Use Case: Login 
Use Case No. UC02  

Use Case Name Login 

Actor (s) Administrator , User 

Description เขา้สู่ระบบ 

Pre. Conditions ผูใ้ชง้านใส่ Email และ Password และคลิกปุ่ม Login 

Post. Conditions ผูใ้ชง้านสามารถเขา้สู่ระบบได ้

Flow of Event 1. กรอก Email และ Password 
2. ระบบจะท าการตรวจสอบวา่ Email และ Password ถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อให้ 
    เขา้สู่ระบบได ้

Alternative Flow - 

Exception ผูใ้ชง้านกรอก Email , Password ผดิ หรือกรอกไม่ครบ 
         -      แจง้เตือนใหผู้ใ้ชท้ราบวา่ กรอก Email หรือ Password ผดิพลาด 
กรุณากรอกใหม่อีกคร้ัง 
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ตารางท่ี 4.3 Use Case: Browse Products 
Use Case No. UC03 

Use Case Name Browse Ticket 

Actor (s) User 

Description เลือกดูตัว๋เคร่ืองบิน 

Pre. Conditions - 

Post. Conditions - 

Flow of Event 1. ผูใ้ชท้  าการเขา้สู่เวบ็ไซต ์
2. เลือกดูตัว๋เท่ียวบินได ้

Alternative Flow - 

Exception - 
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ตารางท่ี 4.4 Use Case: Buy Ticket 
Use Case No. UC04 
Use Case Name Buy Ticket 
Actor (s) User 
Description ซ้ือตัว๋เท่ียวบิน 
Pre. Conditions - 
Post. Conditions - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านท าการเขา้สู่ระบบเพื่อซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน 

2. ผูใ้ชง้านคน้หาตัว๋เท่ียวบิน 
3. ผูใ้ชส้ามารถคลิกซ้ือตัว๋โดยเลือกรายละเอียดของสินคา้ได ้
4. ผูใ้ชค้ลิกสั่งซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน 

Alternative Flow - 
Exception ผูใ้ชง้านจะตอ้งเขา้สู่ระบบก่อน 

         -      ถา้ผูใ้ชไ้ม่เขา้สู่ระบบจะไม่สามารถท าการซ้ือตัว๋เท่ียวบินได ้
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ตารางท่ี 4.5 Use Case: Manage Ticket Information 
Use Case No. UC05  

Use Case Name Manage Ticket Information 

Actor (s) Administrator 

Description จดัการขอ้มูลตัว๋เท่ียวบิน 

Pre. Conditions - 

Post. Conditions - 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบท าการเขา้สู่ระบบ 
2. ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่ม,แกไ้ข,ลบ ได ้

Alternative Flow - 

Exception ผูใ้ชง้านจะตอ้งเขา้สู่ระบบก่อน 
         -      ถา้ผูใ้ชไ้ม่เขา้สู่ระบบจะไม่สามารถท าการจดัการขอ้มูลสินคา้ได ้
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ตารางท่ี 4.6 Use Case: Manage Order Ticket 
Use Case No. UC06 

Use Case Name Manage Order Ticket 

Actor (s) Administrator 

Description จดัการรายงานสั่งซ้ือ 

Pre. Conditions - 

Post. Conditions - 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบ 
2. ผูดู้แลระบบสามารถจดัการสถานะของตัว๋เท่ียวบินไดว้า่เท่ียวบินนั้นเหลือก่ี 
    ใบ 

Alternative Flow - 

Exception ผูใ้ชง้านจะตอ้งเขา้สู่ระบบก่อน 
         -   ถา้ผูใ้ชไ้ม่เขา้สู่ระบบจะไม่สามารถท าการจดัการสถานะเท่ียวบินได้
ได ้
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ตารางท่ี 4.7 Use Case: Manage Members 
Use Case No. UC07 

Use Case Name Manage Members 

Actor (s) Administrator 

Description จดัการสมาชิก 

Pre. Conditions - 

Post. Conditions - 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบ 
2. ผูดู้แลระบบสามารถเปล่ียนสถานะวา่ใหใ้ชง้านหรือไม่ใหใ้ชง้าน 

Alternative Flow - 

Exception ผูใ้ชง้านจะตอ้งเขา้สู่ระบบก่อน 
         -    ถา้ผูใ้ชไ้ม่เขา้สู่ระบบจะไม่สามารถท าการจดัการขอ้มูลสมาชิกได ้
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 4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

 จากรูปท่ี 4.2 แสดงหน้าสมัครสมาชิกผูใ้ช้จะต้องกรอกข้อมูลประกอบด้วย ช่ือจริง,

นามสกุล, เบอร์โทร, อีเมล, รหสัผา่น, ยนืยนัรหสัผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

         รูปท่ี 4.3 หนา้จอลงช่ือเขา้ใช ้
 จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้ลงช่ือเขา้ใชโ้ดยผูใ้ชจ้ะตอ้งสมคัรสมาชิกก่อนถึงจะลงช่ือเขา้ใชไ้ด ้
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            รูปท่ี 4.4 หนา้คน้หาเท่ียวบิน 
 จากรูปท่ี 4.4 แสดงหนา้คน้หาเท่ียวบินโดยท่ีผูใ้ชส้ามารถคน้หาเท่ียวบินไดจ้ากหนา้น้ี 
 

      

 

รูปท่ี 4.5 หนา้ขายเท่ียวบิน 
 จากรูปท่ี 4.5 ผูใ้ชส้ามารถน าเท่ียวบินมาขายในเวบ็ไซตไ์ดแ้ต่ผูใ้ชจ้ะตอ้งสมคัรสมาชิกก่อน
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    รูปท่ี 4.6 หนา้แสดงเท่ียวบิน 
 จากรูปท่ี 4.6 ผูใ้ช้สามารถคน้หาจากรูปท่ี 4.4 แลว้เวบ็ไซต์จะแสดงขอ้มูลมาหน้าเท่ียวบิน
ผูใ้ชส้ามารถจองเท่ียวบินได ้
 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์
 จากรูปท่ี 4.7 ถา้ผูใ้ชย้งัไม่ล็อกอินจะไม่สามารถลงขายและดูขอ้มูลส่วนตวัได ้
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รูปท่ี 4.8 หนา้หลกัหลงัจากเขา้สู่ระบบ  
 จากรูปท่ี 4.8 ถา้ผูใ้ช้ลงช่ือเขา้ใช้แลว้จะสามารถลงขายตัว๋เคร่ืองบินไดดู้ขอ้มูลส่วนตวัได้
และง่ายในการซ้ือโดยท่ีไม่ตอ้งพิมพข์อ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ, ท่ีอยู,่ อีเมล 

 

     

 

 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
  คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการออกแบบเวบ็ไซต์ และพฒันาเวบ็ไซต์ช้ือขายตัว๋เคร่ืองบิน
ให้กบับริษทั โดยตวัเว็บไซต์สามารท างานได้ตรงตามวตัถุประสงค์ ประกอบด้วย ฟังก์ชันการ
ท างาน คือ ผูใ้ชส้ามารถสมคัรสมาชิก คน้หาเท่ียวบิน ลงขายเท่ียวบินได ้ ดูขอ้มูลส่วนตวัได ้ แกไ้ข
ขอ้มูลส่วนตวัได ้และดูรายการสั่งช้ือได ้สามารถท าให้ผูใ้ช้ท่ีเป็นสมาชิกนกัเดินทางท่ีมีแตม้สะสม
ไดใ้ชป้ระโยชน์ของแตม้ และซ้ือตัว๋เคร่ืองบินไดใ้นราคาถูก 

5.1.2  ขอ้จ ากดัของโครงงาน 
  5.1.2.1 ยงัไม่สามารใชง้านผา่นสมาร์ทโฟนได ้
  5.1.2.2 ยงัไม่สามารช าระเงินออนไลนไ์ด ้
  5.1.2.3 ยงัไม่มีการขายตัว๋เคร่ืองบินของประเทศอ่ืน ๆ ยกเวน้ประเทศไทย และ
              ประเทศญ่ีปุ่น 

5.1.3  ขอ้เสนอแนะ 
 5.1.3.1 ควรพฒันาเวบ็ไซตใ์หร้องรับการท างานผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟน   
 5.1.3.2 ควรพฒันาระบบการช าระเงินออนไลน์ผา่นหนา้เวบ็ไซต ์ 
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  ท าให้ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการเขียนเวบ็ไซตแ์ละไดรู้้ระบบการท างานจริง ๆ ว่าเป็น
ยงัไงท าให้มีความรับผดิชอบมากข้ึน ทั้ง เร่ือง เวลา และ การส่งงานตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ไดฝึ้กความ
อดทน ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และไดคุ้ยงานกบัลูกคา้จริง ๆ 

5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  ความรู้ของคณะผูจ้ดัท ายงัไม่มากพอจึงตอ้งหาเวลาศึกษาเพิ่มและปฏิบติัไปดว้ยจึง
ท าให้ระยะเวลาในการพฒันาระบบให้เสร็จสมบูรณ์ค่อนขา้งมีความล่าช้า เน่ืองจากงานท่ีได้รับ
มอบหมายมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 
 เน่ืองจากตอ้งศึกษา ภาษา และ เคร่ืองมือใหม่ ๆ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการ

ท างาน ดงันั้นควรตอ้งศึกษาการท างาน และโปรแกรมท่ีใช ้เพื่อใหส้ามารถท างานไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
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          กรุงเทพมหานคร 10150 

    ผลงาน              :             พฒันาเวบ็ไซตซ้ื์อขายตัว๋ 
                เคร่ืองบิน 

      
         รหสันกัศึกษา : 5904800020 
      ช่ือ-นามสกุล : นาย จกัรกฤษณ์ คุณเคน 
       คณะ  : วทิยาศาสตร์ 
       สาขาวชิา : วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
       ท่ีอยู ่  : 78/350 ซอย พนัทา้ยนรสิงห์ 
        เขต เมืองสมุทรสาคร 
        สมุทรสาคร 74000 

   ผลงาน               :            พฒันาเวบ็ไซตซ้ื์อขายตัว๋ 
    เคร่ืองบิน 
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