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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนับริษทั ควินท ์คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั ไดเ้ปิดกิจการธุรกิจท่ีให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
เก่ียวกบัการจดัตั้งธุรกิจ การประกอบธุรกิจ และการขยายธุรกิจ แก่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความสนใจในการ
ก่อตั้งธุรกิจใหม่ ทั้งผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ และผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ 
รวมถึงการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ 
โดยในการด าเนินงานให้ค าปรึกษาจ าเป็นตอ้งมีสถานท่ีในการให้ค  าปรึกษาของเจา้หนา้ท่ี กบักลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ ซ่ึงทางบริษทัมีห้องประชุมไวรั้บรองลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ และไวส้ าหรับการ
ประชุมภายในของบริษทั การจัดกิจกรรม รวมไปถึงการจดัการฝึกอบรมต่าง  ๆ ภายในบริษทั ซ่ึง
หอ้งประชุมของบริษทัมีจ านวนจ ากดั ทางบริษทัจึงบริหารการเขา้ใชง้านห้องประชุมผา่นทางระบบ
ปฏิทินออนไลน์ของทาง Google Calendar เพื่อให้ผูท่ี้ตอ้งการใช้ห้องประชุมท าการจองเขา้ใชง้าน
หอ้งประชุมล่วงหนา้  ซ่ึงระบบปฏิทินออนไลน์ของทาง Google Calendar ผูท่ี้ใชง้านสามารถแกไ้ข
ขอ้มูลการจองหอ้งประชุมของบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีท าการจองห้องประชุมไวล่้วงหนา้ได ้และผูท่ี้ตอ้งการ
จองห้องประชุมตอ้งท าการขอบญัชีผูใ้ชง้านกบัรหสัผา่นจากผูดู้แลระบบการจองห้องประชุมก่อน
ท าการจองหอ้งประชุม จึงท าใหก้ารเขา้ใชง้านระบบการจองห้องประชุมมีความซบัซ้อน และท าให้
เกิดความล่าชา้ในการท างาน 

คณะนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงได้พฒันาระบบบริหารจดัการห้องประชุมของ บริษทั 
ควินท์ คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั เพื่อน ามาใช้งานในการจองห้องประชุม การบริหารจดัการห้องประชุม 
ลดความซับซ้อนในการใช้งาน ป้องกนัการแกไ้ขขอ้มูลการจองห้องประชุมจากผูอ่ื้น ป้องกนัการ
จองห้องประชุมท่ีซ้อนทบักัน และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผูท่ี้มีความต้องการจองห้อง
ประชุม รวมไปถึงลดภาระในการปฏิบติังานของผูดู้แลระบบการจองห้องประชุม หรือผูดู้แลห้อง
ประชุม ระบบท่ีคณะนกัศึกษาสหกิจศึกษาพฒันาข้ึนยงัสามารถบนัทึกขอ้มูลประวติัการเขา้ใชง้าน
ห้องประชุม และสามารถตรวจสอบประวติัในการเขา้ใช้ห้องประชุมไดต้ามวนัท่ีตอ้งการได ้เช่น 
เม่ือผูดู้แลหอ้งประชุมตรวจพบอุปกรณ์ภายในหอ้งประชุมช ารุดเสียหาย หรืออุปกรณ์สูญหาย ผูดู้แล
ห้องประชุมสามารถตรวจสอบขอ้มูลการเขา้ใชง้านห้องประชุม หรือช่ือผูท่ี้ท  าการจองห้องประชุม
ได ้เป็นตน้   
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1.2 วตัถุประสงค์โครงการ 

1.2.1 เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการหอ้งประชุมของ บริษทั ควนิท ์คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั 
1.2.2 เพื่อลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชร้ะบบปฏิทินออนไลน์ของทาง Google Calendar  
1.2.3 เพื่อลดขั้นตอนการจองหอ้งประชุม และลดภาระการท างานของผูดู้แลระบบ 
1.2.4 เพื่อตรวจสอบประวติัการเขา้ใชง้านหอ้งประชุมไดต้ามท่ีตอ้งการ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 การจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐาน 
1.3.1.1 จดัเก็บขอ้มูลหอ้งประชุม 
1.3.1.2 จดัเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
1.3.1.3 จดัเก็บขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
1.3.1.4 จดัเก็บขอ้มูลประเภทการประชุม 

1.3.2 การจดัการขอ้มูล 

 1.3.2.1 การจดัการขอ้มูลผูท่ี้ขอสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ 

 1.3.2.2 จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

 1.3.2.3 จดัการขอ้มูลผูดู้แลระบบ 

 1.3.2.4 จดัการขอ้มูลหอ้งประชุม  

 1.3.2.5 จดัการขอ้มูลการจองหอ้งประชุม 

1.3.3 การแสดงขอ้มูล 

 1.3.3.1 แสดงปฏิทินการจองหอ้งประชุมในแต่ละหอ้ง 

 1.3.3.2 แสดงรายการจองหอ้งประชุมในแต่ละเดือน 

 1.3.3.3 แสดงการแจง้เตือนเม่ือมีผูข้อสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยในการจดัการหอ้งประชุมของ บริษทั ควนิท ์คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั 
1.4.2 การเขา้ใชง้านระบบเพื่อท าการจองห้องประชุมสะดวกกวา่ระบบปฏิทินออนไลน์

ของ Google Calendar 
1.4.3 ผูใ้ช้งานท าการจองห้องประชุมไดอ้ย่างรวดเร็ว และลดภาระท างานของผูดู้แล

ระบบ 
1.4.4 คน้หาขอ้มูลการจองหอ้งประชุมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 



 

 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

1. การวเิคราะห์ และออกแบบระบบ (Systems analysis) 

 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ คือ วิธีการท่ีใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมา
ใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง หรือระบบยอ่ยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แลว้  
การวเิคราะห์ระบบช่วยในการแกไ้ขระบบสารสนเทศเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ดีข้ึน วงจรการพฒันาระบบ 
(System Development Life Cycle: SDLC) คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) พฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อแกปั้ญหาทางธุรกิจ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้วงจรพฒันาระบบมี
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ (วทิวฒัน์ พฒันา, 2553) 

1.1 เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition) การแกไ้ขระบบเดิมท่ีมีอยู ่หรือการสร้างระบบ
ใหม่ ปัจจัยส าคัญคือการเข้าใจถึงปัญหาท่ีมีอยู่ และความต้องการของผูใ้ช้ เพื่อท่ีจะน าข้อมูล
วเิคราะห์การท างานของระบบ 

1.2 ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) จุดประสงคข์องการศึกษาความเป็นไปได้
คือ การก าหนดวา่ปัญหาคืออะไร และตดัสินใจท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศ หรือการแกไ้ขระบบ
สารสนเทศเดิมโดยค านึงถึงความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนจริง โดยเสียค่าใชจ่้าย รวมไปถึงการใช้เวลา
น้อยท่ีสุด และได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ นกัวิเคราะห์ระบบจะต้องก าหนดปัญหาดงักล่าวว่าปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเป็นไปในทางเทคนิค หรือบุคลากร ซ่ึงปัญหาทางเทคนิคจะเก่ียวข้องกับเร่ืองอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ และเคร่ืองมือ รวมทั้งซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 

1.3 วเิคราะห์ (Analysis) การวเิคราะห์ระบบเร่ิมตั้งแต่การศึกษาการท างานของระบบ ใน
กรณีท่ีระบบนั้นเป็นระบบสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้จะตอ้งศึกษาวิธีการท างานของระบบท่ีมีอยู ่เพื่อท า
ความเข้าใจถึงการท างานของระบบทั้งหมด จึงจะก าหนดความต้องการของระบบใหม่ได้ ซ่ึง
นกัวเิคราะห์ระบบจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคในการเก็บขอ้มูล (Fact-Gathering Techniques) ไดแ้ก่ ศึกษา
เอกสารท่ีมีอยู ่ตรวจสอบวิธีการท างานในปัจจุบนั สัมภาษณ์จากผูใ้ชร้ะบบ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัระบบ  

1.4 ออกแบบ (Design) ระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะน าการ
ตดัสินใจ ของฝ่ายบริหารท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาท าการเลือกซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
และซอฟตแ์วร์ หลงัจากนั้นนกัวิเคราะห์ระบบจึงน าแผนภาพต่าง ๆ ท่ีเขียนขั้นตอนการวิเคราะห์มา
แปลงเป็นแผนภาพล าดบัขั้น เพื่อให้มองเห็นความสัมพนัธ์ของระบบอย่างชดัเจน และโปรแกรม
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อะไรบา้งท่ี จะตอ้งเขียนในระบบหลงัจากนั้นก็เร่ิมตดัสินใจว่าควรจะจดัโครงสร้างจากโปรแกรม
อย่างไร การเช่ือมระหว่างโปรแกรมควรจะท าอย่างไร แต่ในขั้นตอนการออกแบบตอ้งค านึงถึง
ความปลอดภยั (Security) ของระบบดว้ย  

1.5 สร้างหรือพฒันาระบบ (Construction) ในขั้นตอนน้ีโปรแกรมเมอร์ จะเร่ิมเขียนและ
ทดสอบโปรแกรมวา่ ท างานถูกตอ้ง หรือไม่ตอ้งมีการทดสอบกบัขอ้มูลจริงท่ีเลือกแลว้ ถา้ทุกอยา่ง
เรียบร้อย จะไดโ้ปรแกรมท่ีพร้อมน าไปใช้งานจริงต่อไป หลงัจากนั้นตอ้งเตรียมคู่มือการใช้ และ
การฝึกอบรมผูใ้ช้งานจริงของระบบ  ส่วนโปรแกรมเมอร์จะเขียนโปรแกรมตามขอ้มูลท่ีไดจ้าก
เอกสารขอ้มูลเฉพาะของการออกแบบ (Design Specification) ปกติแลว้นกัวิเคราะห์ระบบไม่มี
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการเขียนโปรแกรม 

1.6 การปรับเปล่ียน (Conversion) ขั้นตอนน้ีบริษทัจะน าระบบใหม่มาใชแ้ทนของเก่า
ภายใตก้ารดูแลของนกัวเิคราะห์ระบบการป้อนขอ้มูลตอ้งท าให้เรียบร้อย และในท่ีสุดบริษทัเร่ิมตน้
ใชง้านระบบใหม่น้ีได ้การน าระบบเขา้มาใชจ้ริงควรจะท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละนอ้ย ท่ีดีท่ีสุด
คือ ใชร้ะบบใหม่ควบคู่ไปกบัระบบเก่าไปสักระยะหน่ึง โดยใชข้อ้มูลชุดเดียวกนัแลว้เปรียบเทียบ
ผลลพัธ์วา่ตรงกนัหรือไม่ ถา้เรียบร้อยก็ใชร้ะบบใหม่ต่อไป และยกเลิกการใชง้านระบบเดิม 

1.7 บ ารุงรักษา (Maintenance) การบ ารุงรักษา ไดแ้ก่ การแกไ้ขโปรแกรมหลงัจากการ
ใชง้านแลว้  

2.  ระบบฐานขอ้มูล (Database system) 

ระบบฐานขอ้มูลจะมีลักษณะคลา้ยการน าแฟ้มขอ้มูล ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาจดัเก็บไว้
ด้วยกนั ซ่ึงโครงสร้างในการจดัเก็บขอ้มูล และวิธีการใช้งานข้อมูลของฐานขอ้มูล จะมีความ
แตกต่างออกไปจากแฟ้มขอ้มูล และการใช้งานของระบบฐานขอ้มูลจ าเป็นตอ้งมีโปรแกรมท่ีท า
หน้าท่ีในการบริหารจดัการขอ้มูล และเป็นตวักลางระหวา่ง ผูใ้ชก้บัฐานขอ้มูล ท่ีเรียกวา่ Database 
Management System (DBMS)  ซ่ึงผูใ้ชจ้ะตอ้งใชง้านฐานขอ้มูลผา่นทางระบบการจดัการฐานขอ้มูล 
(ทวรัีตน์ นวลช่วย, 2557) 

3.  สถาปัตยกรรมระบบฐานขอ้มูล (Database System Architecture) 

สถาปัตยกรรมระบบฐานขอ้มูล หมายถึง การอธิบายโครงสร้าง และส่วนประกอบหลกั
ท่ีน ามาประกอบเขา้ด้วยกนัเป็นระบบฐานข้อมูล เน่ืองจากสถาปัตยกรรมระบบฐานขอ้มูลผูใ้ช้มี
มุมมอง และวิธีการใช้งานแตกต่างกนัข้ึนอยู่กับความต้องการของผูใ้ช้งาน จึงได้มีการก าหนด
มาตรฐานโดย ANSI / SPARC (American National Standards Institute / System Planning and 
Requirements Committee) แบบจ าลองขอ้มูล (Data Models) สถาปัตยกรรมในระดบัมาตรฐานของ 
ANSI/SPARC แบ่งได ้3 ระดบั (Published, 2558) 
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3.1 สถาปัตยกรรมในระดบัภายใน (Physical Level) มุมมองของสถาปัตยกรรมระดบั
ภายใน Internal เป็นการจดัเก็บฐานขอ้มูลในหน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง ซ่ึงหมายถึงเป็นมุมมองทาง
กายภาพของการจดัเก็บขอ้มูล ในอุปกรณ์เก็บขอ้มูลสถาปัตยกรรมระดบัภายในมีระบบการจดัการ
ฐานขอ้มูล และการก าหนดวธีิการเขา้ถึงขอ้มูล 

3.2 สถาปัตยกรรมในระดบัแนวคิด (Conceptual Level) มุมมองของสถาปัตยกรรมใน
ระดบัแนวคิด Conceptual เป็นมุมมองโครงร่างฐานขอ้มูล ซ่ึงไม่ใช่โครงร่างจริงท่ีถูกสร้างใน
อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลผา่นการวเิคราะห์ระบบ 

3.3 สถาปัตยกรรมในระดับภายนอก (External Level หรือ View) มุมมองของ
สถาปัตยกรรมในระดบัภายนอก External เป็นมุมมองของผูใ้ชท่ี้มีต่อฐานขอ้มูล หรือท่ีเรียกว่า วิว 
(View) เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านมากท่ีสุด เป็นระดบัการมองขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลส าหรับผูใ้ชง้านแต่
ละคน เป็นระดบัท่ีมีการน าขอ้มูลใชง้าน 
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2.2 เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง 

คณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ค้นหาเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
โปรแกรม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.1 https://medium.com/@mosprogramer/ 

เวบ็ไซตท่ี์แนะน าค าสั่งพื้นฐานของภาษา PHP การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซต ์และการ
ใชค้  าสั่งงานส าหรับคอนโทรลต่าง ๆ เช่น กล่องขอ้ความ (Textbox) ป้ายช่ือ (Label) และปุ่มค าสั่ง 
(Button) เป็นตน้  



7 
 

 

 

รูปท่ี 2.2 http://www.meetintouch.com/ 

 เวบ็ไซตใ์หค้  าปรึกษา และให้บริการเก่ียวกบัระบบการจองหอ้งประชุมของส านกังาน
ทัว่ไป หรือองคก์รขนาดใหญ่ ผา่นทางอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ โดยใชง้านร่วมกบัแอปพลิเคชัน่ 
MAVERICKS สามารถท าการตรวจสอบ และท าการจองห้องประชุมไดส้ะดวกรวมเร็ว 
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รูปท่ี 2.3 https://szcloud2.smartzap.com:2083/logout/?locale=en 

 เวบ็ไซต ์cPanel เป็นระบบจดัการ web hosting ท่ีประกอบดว้ยฟีเจอร์มากมาย ช่วยใน
การจดัการ web hosting ของโดเมนเนมของผูใ้ชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยใชง้านผา่นทาง
หนา้เวบ็ เช่น การ upload ขอ้มูลส าหรับเวบ็ไซต์ การจดัการกบัอีเมล์ การส ารองขอ้มูล (Backup) 
การ FTP, CGI script และการจดัท าสถิติของเวบ็ไซต ์(web site statistics) เป็นตน้ 

  



9 
 

 

 

รูปท่ี 2.4 http://www.mindphp.com/ 

 เวบ็ไซต์ท่ีให้ค  าแนะน าการเขียนเวบ็ไซต์ (Website) ตั้งแต่เร่ิมตน้แนะน าท าความรู้จกั 
โครงสร้างต่าง ๆ วิธีการเขียนเวบ็ไซต์ ตวัอย่างการเขียนเวบ็ไซต ์ส่วนประกอบท่ีส าคญัของภาษา
โดยใชภ้าษา HTML (เอชทีเอ็มแอล) โดยไม่ใชเ้คร่ืองมือช่วย ใชง้านไดท้ั้ง HTML xHTML สอน
พื้นฐาน Tag html ต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงสร้างภาษา HTML (HyperText Markup Language) วิธีการ
เขียนภาษา HTML โดยใช ้Notepad หรือ TextEdit ตวัอย่างการเขียนภาษา HTML ส่วนประกอบ
ส าคญัของภาษา HTML 

  



10 
 

 

 

รูปท่ี 2.5 https://trivaluation.wordpress.com/2010/12/19/ 

 เวบ็ไซต์ท่ีให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัหลกัการท างานของ AJAX ซ่ึง จะช่วยลดการติดต่อ
ระหวา่งผูใ้ชง้านกบั server โดยในการโหลดหนา้เวบ็บราวเซอร์จะโหลดขอ้มูลจาก AJAX engine 
แทนการร้องขอขอ้มูลจาก server โดยตรง ดงันั้น AJAX จะท าหน้าท่ีทั้งการแสดงส่วนท่ีใช้งาน
ติดต่อกบัผูใ้ช ้และติดต่อไปยงั server 
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2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

คณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงงาน ระบบบริหารจดัการห้องประชุมของ บริษทั ควินท ์คอร์เปอเรชัน่ 
จ  ากดั เพื่อจะน ามาประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินโครงงาน 

 

รูปท่ี 2.6 ระบบจอง และลงประกาศรถเช่าพร้อมคนขบัออนไลน์ 

อรรถสิทธ์ิ  สุขสมทวีทรัพย ์(2559) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม โดยการท างานของระบบจอง และลงประกาศรถเช่าพร้อมคนขบัออนไลน์ ไดท้  า
การจดัเก็บขอ้มูลรถยนตท่ี์เปิดใหท้  าการเช่า ขอ้มูลของลูกคา้ ขอ้มูลของพนกังาน และขอ้มูลการจอง 
และเช่ารถพร้อมทั้งคนขบั การพฒันาระบบไดใ้ชโ้ปรแกรม Aptana Studio 3.6.1 และโปรแกรม 
WampServer 3.0.6 ในการพฒันาเวบ็ไซต ์และใชโ้ปรแกรม phpMyAdmin ในการจดัการฐานขอ้มูล 

  



12 
 

 

 

รูปท่ี 2.7 ระบบบริหารงานเช่าอพาร์ทเมน้ท ์

กริชรัตน์ ค  าเฟย และนัทยา เมืองรามัญ (2557) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบบริหารงานเช่าอพาร์ทเมน้ทท่ี์มีความสามารถใน
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวของกบการจดัเก็บขอ้มูล และการบริหารจดัการขอ้มูล
ต่าง ๆ ระบบบริหารงานเช่าอพาร์ทเม้นท์น้ีได้วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรม ทดสอบพร้อมทั้ ง
ปรับปรุงแกไข เพื่อใหโ้ปรแกรมสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การพฒันาระบบเช่าอพาร์ท
เมน้ท์ไดใ้ชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพฒันาโปรแกรม และใช้โปรแกรม 
Microsoft SQL Server 2000 ในการจดัการฐานขอ้มูล เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถดูขอ้มูลไดร้วดเร็วถูกตอ้ง 
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รูปท่ี 2.8 เวบ็ไซตบ์ริหารจดัการขอ้มูลการเขา้พกั 

วชัรเดช ศิริจรรยพงษ์ และพีรกิต อ ่าสอาด (2559) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม เวบ็ไซตบ์ริหารจดัการขอ้มูลการจอง และการเขา้พกัของ
บริษทั เอม็ เอม็ อลัไลอนัซ์ จ ากดั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบนัทึก และรายงานสถิติโครงการ
น้ีเร่ิมจากเก็บรวมรวมความตอ้งการของพนกังาน ผูดู้แลโครงงาน ออกแบบ และพฒันาระบบโดย
ใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการ
จดัการฐานขอ้มูล ระบบดงักล่าวสามารถสรุปผลของการจองห้องพกั และการเข้าพกัออกมาใน
รูปแบบรายงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า และรวดเร็ว   
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รูปท่ี 2.9 การพฒันาเวบ็ไซต ์เพื่อองคก์ร 

อิทธิพทัธ์ หว้ยหงษท์อง (2557) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม โครงงานการพฒันาเวบ็ไซต์เพื่อองค์กร สมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย โดยทาง
สมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทยไดมี้การว่าจา้งบริษทัอ่ืน เพื่อท าเวบ็ไซต์ ทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์
ไทยจึงตอ้งการใหผู้จ้ดัท าลองศึกษาเวบ็ไซตข์องทางสมาคม เพื่อจดัท าโครงงาน การพฒันาเวบ็ไซต์
เพื่อองคก์รข้ึน และพฒันาระบบโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และใชโ้ปรแกรม 
Microsoft SQL Server 2000 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.10 การพฒันาเวบ็ไซต ์ศรีทิพย ์คลาสสิค สตีล 

ศุภโชค พงษ์จิตปรีอาทร และธีระศกัด์ิ ไชยยะ (2559) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม โครงงานการพฒันาเวบ็ไซต ์ศรีทิพย ์คลาสสิค สตีล เพื่อให้
เวบ็ไซตมี์ความทนัสมยัมากข้ึน รองรับการท างานไดก้บัทุกอุปกรณ์ และสามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบ 
ข้อมูลได้โดยไม่ต้องท าการแก้ไขผ่านฐานข้อมูลโดยตรง และพฒันาระบบโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 2010 และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจดัการ
ฐานขอ้มูล 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือ และทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือบริษัท  บริษทั ควนิท ์คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั  

สถานทีต่ั้ง  24,26,28 พหลโยธิน ซอย11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

   กรุงเทพมหานคร 10400 

เบอร์โทรศัพท์  02-026-3069 

เบอร์โทรสาร  02-058-9466 

อเีมล์   cs@quintcorporation.com 

เวบ็ไซต์   http://quintorg.com/ 

แผนที ่

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั ควนิท ์คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั ควินท์ คอร์เปอเรชั่น จ  ากัด เป็นกิจการท่ีให้บริการเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการ
จดัตั้งธุรกิจ การประกอบธุรกิจ และการขยายธุรกิจ แก่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความสนใจในการก่อตั้งธุรกิจ
ใหม่ ทั้งผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ และผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ รวมถึงการให้
ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การ และการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างการจดัองคก์าร และการบริหารงานขององคก์ร 

3.4 ต าแหน่ง และลกัษณ์งานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1. ช่ือนกัศึกษา นางสาววรรษพร สุขอร่าม  

 ต าแหน่งงาน  IT Support 

 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  เก็บข้อมูลความต้องการของพนักงานท่ีใช้โปรแกรมให้กับ
โปรแกรมเมอร์ และงานหลกัด้าน IT Support ท าหน้าท่ีดูแล
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น ติดตั้ งระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต และ
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศพัท์ IP Phone และท า
การทดสอบพนกังานในการใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ 

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Chief Executive Officer and Managing Director 

คุณพีรพงษ์ สุโชตกิพันธ์ุ 

ส านกัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
Office of Chief Executive Officer 

คณะที่ปรึกษาบริษัท 
Advisor Group                           
ประธานท่ีปรึกษาการพฒันาองค์กร  (CAOD)     
  - ดร. อนนัท์ งามสะอาด         

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Deputy Chief Executive Officer 

ดร.ปริญญา โกวทิย์ววัิฒน์ 

แผนกเลขานกุารประธานฯ 
Executive Secretary 

คณุอภชิญา ธ. 
คณุศริณญาภรณ์ บ. 

คณุเรวดี ส. 

คณะกรรมการบริหาร 
Board of Director 
ประธานกรรมการบริหาร 

Chaiman 
คุณจักรพงศ์  ธรรมวเิศษศรี 

คณะกรรมการพิเศษ 
Special Committee      

-                  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Chief Executive Officer and Managing Director 

คุณพีรพงษ์ สุโชตกิพันธ์ุ 

คณะที่ปรึกษาบริษัท 
Advisor Group                           
ประธานท่ีปรึกษาการพฒันาองค์กร  (CAOD)     
  - ดร. อนนัท์ งามสะอาด         

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Deputy Chief Executive Officer 

ดร.ปริญญา โกวทิย์ววัิฒน์ 

คณะกรรมการบริหาร 
Board of Director 
ประธานกรรมการบริหาร 

Chaiman 
คุณจักรพงศ์  ธรรมวเิศษศรี 

คณะกรรมการพิเศษ 
Special Committee      

-                  
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3.4.2. ช่ือนกัศึกษา  นายปราณ อ่วมอ่ิมพืช  

 ต าแหน่งงาน  Developer 

 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ออกแบบโครงสร้างของระบบ และพฒันาระบบบริหารจดัการ
จองห้องประชุมให้กบับริษทั ระบบการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์
(QCO) และระบบรับสมคัรพนกังาน และท าการปรับปรุงแกไ้ข
ระบบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช ้รวมไปถึงการแนะน า
พนกังานเก่ียวกบัวธีิการใชง้านของระบบท่ีไดท้  าการพฒันาข้ึน 

3.5 ช่ือ และต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นางสาวปุณยภสัร์ ชวรัตน์ธนรังษี ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายสารสนเทศ 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561 

3.7 ขั้นตอน และการด าเนินงาน 

ในพฒันาระบบบริหารจดัการห้องประชุมของ บริษทั ควินท ์คอร์เปอเรชัน่จ  ากดั คณะ
นกัศึกษาสหกิจศึกษาไดจ้ดัท าแผนการด าเนินงานไวด้งัน้ี 

3.7.1 เก็บขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 

 คณะนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ท าการสอบถามข้อมูลความต้องการจาก
พนกังานผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการหอ้งประชุม และสอบถามขอ้มูลความตอ้งการ
จากพนกังานท่ีเขา้ใชห้อ้งประชุม 

3.7.2 ก าหนดเป้าหมาย และวางแผน 

คณะนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดท้  าการก าหนดเป้าหมายของการพฒันาระบบ 
ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ ก าหนดระยะเวลาในการพฒันาระบบ และ
ก าหนดขอบเขตในการพฒันาระบบ 

3.7.3 วเิคราะห์ระบบ 

คณะนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ท าการวิเคราะห์การท างานของระบบ และ
ระยะเวลาในการพฒันาระบบ สรุปความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบกบัระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการพฒันาระบบ และท าการตดัสินใจท่ีจะพฒันาระบบ 
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3.7.4 ออกแบบระบบ 

การออกแบบหนา้จอของระบบบริหารจดัการหอ้งประชุมมีดงัน้ี 

 

รูปท่ี 3.3 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

หนา้จอเขา้สู่ระบบ โดยท่ีผูใ้ชต้อ้งกรอกช่ือกบัรหสัผา่น และเลือกวา่เป็น User หรือ 
Admin แลว้ท าการกดปุ่ม Login เพื่อเขา้สู่ระบบ แต่ถา้ผูใ้ชง้านตอ้งการกลบัไปยงัหนา้ก่อนหนา้น้ีให้
เลือกปุ่ม Back แต่ถา้ผูใ้ชง้านยงัไม่มีช่ือ และรหสัผา่นใหท้ าการกด Register เพื่อขอช่ือ และรหสัจาก
ผูดู้แลระบบ  
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รูปท่ี 3.4 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

หน้าจอสมคัรสมาชิก โดยท่ีผูใ้ช้งานตอ้งกรอกขอ้มูลซ่ึงประกอบไปดว้ย ช่ือ นามสกุล 
เบอร์โทร รหสัผา่น 4 ตวั และพิมพร์หสัผา่นอีกคร้ัง แลว้เลือกปุ่ม Submit แต่ถา้ตอ้งการยอ้นกลบัไป
หนา้ก่อนหนา้น้ีใหท้  าการกดปุ่ม Back 
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รูปท่ี 3.5 หนา้จอรายการผูส้มคัรสมาชิก 

หนา้จอรายการสมคัรสมาชิก ผูใ้ชง้านสามารถคน้หาช่ือตนได ้โดยการพิมพช่ื์อลงไปใน
ช่อง Register name แลว้ช่ือผูใ้ชง้านก็จะโชวข้ึ์นมาในตารางขอ้มูลผูส้มคัรสมาชิก ผูใ้ชง้านสามารถ
ตรวจสอบได้ว่ามีการอนุมติัการใช้งานระบบแล้วหรือไม่ ถ้ามีการอนุมติัการใช้งานระบบแล้ว
ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบ User และ Password โดยการเลือกท่ี View  
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รูปท่ี 3.6 หนา้จอปฏิทินการจองหอ้งประชุมของผูใ้ช ้

หน้าจอปฏิทินการจองห้องประชุมของผูใ้ช้ โดยผูใ้ช้งานสามารถเลือกดูปฏิทินของแต่
ละห้องประชุมได้ ดว้ยการกดเลือกท่ี Select room แต่ถา้ผูใ้ชง้านอยากดูเดือนก่อนหนา้น้ีให้กดปุ่ม 
Last month ถา้อยากดูเดือนถดัไปใหก้ดปุ่ม Next month 

  



23 
 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 หนา้จอการจองหอ้งประชุมของผูใ้ช ้

หนา้จอการจองหอ้งประชุมของผูใ้ช ้โดยผูใ้ชต้อ้งกรอก ช่ือผูใ้ช ้หวัขอ้การประชุม เลือก
ประเภทการประชุม เลือกห้องประชุม เลือกวนัท่ีจอง  เลือกเวลาเร่ิม และเวลาส้ินสุด และกรอก
ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีตอ้งการ เช่น ตอ้งการขนมเอาไวแ้จกผูท่ี้มาประชุม เป็นตน้ แลว้กดปุ่ม Submit เป็น
อนัเสร็จส้ิน 
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รูปท่ี 3.8 หนา้จอรายการจองหอ้งประชุมของผูใ้ช ้

หน้าจอรายการจองห้องประชุมของผูใ้ช้ โดยผูใ้ช้งานสามารถคน้หาวนัท่ีจองได ้โดย
การเลือกท่ี Select date แลว้รายการจองของวนัท่ีผูใ้ชเ้ลือก จะโชวท่ี์ตารางรายการจอง แต่ถา้ผูใ้ช้
ตอ้งการแกไ้ขการจองใหก้ดท่ี Edit และถา้ผูใ้ชต้อ้งการลบรายการจองใหก้ดท่ี Delete   
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รูปท่ี 3.9 หนา้จอแกไ้ขรายการจองหอ้งประชุมของผูใ้ช ้

หน้าจอแกไ้ขรายการจองห้องประชุมของผูใ้ช้ โดยผูใ้ช้งานสามารถแก้ไข หัวขอ้การ
ประชุม ประเภทการประชุม ห้องท่ีจอง วนัท่ีจอง เวลาเร่ิมและส้ินสุดของการจอง และตอ้งความ
ตอ้งการเพิ่มอ่ืนไดเ้สร็จแลว้กดปุ่ม Submit แต่ถา้ผูใ้ชง้านตอ้งการยอ้นกลบัไปยงัหนา้ก่อนหนา้น้ีให้
กดปุ่ม Back   
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รูปท่ี 3.10 หนา้จอลบรายการจองห้องประชุมของผูใ้ช้ 

หนา้จอลบรายการจองหอ้งประชุมของผูใ้ช ้โดยหนา้จอน้ีจะโชวข์อ้มูลท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกไว ้
ถา้ผูใ้ชง้านตอ้งการลบรายการจองท่ีตนเลือกมาให้กดปุ่ม Submit แต่ถา้ตอ้งการยอ้นกลบัไปยงัหนา้
ก่อนหนา้น้ีใหก้ดปุ่ม Back 
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รูปท่ี 3.11 หนา้จอปฏิทินการจองห้องประชุมของผูดู้แลระบบ 

หน้าจอปฏิทินการจองห้องประชุมของผูดู้แลระบบ  โดยผูดู้แลระบบสามารถเลือกดู
ปฏิทินการจองห้องประชุมของแต่ละห้องได ้โดยการเลือกท่ี Select room และถา้ผูดู้แลระบบ
ตอ้งการดูการจองของเดือนท่ีผา่นมาให้กดปุ่ม Last month ถา้ผูดู้แลระบบตอ้งการดูเดือนถดัไปให้
กดปุ่ม Next month และมีปุ่มแจง้เตือนผูส้มคัรสมาชิกใหม่ 
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รูปท่ี 3.12 หนา้จอปฏิทินการจองห้องประชุมประจ าสัปดาห์ 

หน้าจอปฏิทินการจองห้องประชุมประจ าสัปดาห์ โดยผูดู้แลระบบสามารถจองห้อง
ประชุมประจ าสัปดาห์ หรือท ารายการจองห้องประชุมหลายรายการพร้อม ๆ กนั โดยวนัท่ีให้เลือก
ตามตอ้งการ และท าการกดปุ่ม SAVE AS เพื่อท าการบนัทึก ถา้ผูดู้แลระบบตอ้งการดูการจองของ
เดือนท่ีผา่นมาใหก้ดปุ่ม Last month และถา้ผูดู้แลระบบตอ้งการดูเดือนถดัไปให้กดปุ่ม Next month 
และมีปุ่มแจง้เตือนผูส้มคัรสมาชิกใหม่ 
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รูปท่ี 3.13 หนา้จอลบรายการจองห้องประชุมของผูดู้แลระบบ 

หน้าจอลบรายการจองห้องประชุมของผูดู้แลระบบ โดยระบบจะโชว ์ขอ้มูลท่ีผูดู้แล
ระบบไดก้รอกไว ้ถา้ผูดู้แลระบบตอ้งการลบรายการท่ีเลือกมา ให้กดปุ่ม Delete แต่ถา้ผูดู้แลระบบ
ตอ้งการยอ้นกลบัไปยงัหนา้ก่อนหนา้น้ีใหก้ดปุ่ม Back และมีปุ่มแจง้เตือนผูส้มคัรสมาชิกใหม่  
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รูปท่ี 3.14 หนา้จอแกไ้ขห้องประชุม 

หนา้จอแกไ้ขหอ้งประชุม ผูดู้แลระบบสามารถเลือกห้องท่ีตอ้งการแกไ้ดโ้ดยการเลือกท่ี 
Select room ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ข ช่ือห้องประชุม ช่ือตึก อุปกรณ์ภายในห้องประชุม จ านวน
คนต่อห้อง และสามารถเลือกสถานะไดว้า่ห้องประชุมน้ีมีการเปิดหรือปิดอยู ่เม่ือแกไ้ขเสร็จส้ินให้
กดปุ่ม Confirm edit แต่ถา้ผูดู้แลระบบตอ้งการเพิ่มห้องประชุมใหม่ ให้กดปุ่ม Add meeting room 
และมีปุ่มแจง้เตือนผูส้มคัรสมาชิกใหม่ 
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รูปท่ี 3.15 หนา้จอเพิ่มหอ้งประชุม 

หน้าจอเพิ่มห้องประชุม ผูดู้แลระบบตอ้งกรอก ช่ือห้องประชุม ช่ือตึก จ านวนคน 
อุปกรณ์ภายในหอ้ง และเลือกสถานะวา่เปิดใชง้านหรือปิดใชง้าน เม่ือเสร็จส้ินกดปุ่ม Submit แต่ถา้
ตอ้งการกลบัไปหนา้ก่อนใหก้ดปุ่ม Back และมีปุ่มแจง้เตือนผูส้มคัรสมาชิกใหม่ 
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รูปท่ี 3.16 หนา้จอแสดงรายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบ 

หน้าจอแสดงรายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบ โดยผูดู้แลระบบสามารถคน้ช่ือ
ผูส้มคัรสมาชิกไดท่ี้ Register name แค่พิมพช่ื์อลงไปขอ้มูลก็จะมาโชวใ์นตาราง แต่ถา้ผูดู้แลระบบ
ตอ้งการตรวจสอบขอ้มูลของผูส้มคัรสมาชิก ให้กดปุ่ม Check และมีปุ่มแจง้เตือนผูส้มคัรสมาชิก
ใหม่  
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รูปท่ี 3.17 หนา้จอการอนุมติัการสมคัรสมาชิก 

หนา้จอการอนุมติัการสมคัรสมาชิก โดยช่ือ เบอร์โทรศพัท ์รหสัผา่นชัว่คราว ช่ือในการ
เขา้ใชร้ะบบ จะแสดงข้ึนมาวา่ใครขอใชเ้ขา้ระบบ ผูดู้แลระบบตอ้งก าหนดรหสัผา่น กรอกขอ้ความ
ตอบกลับไปให้ผูส้มคัร และเลือกสถานะใช้งานระบบ แล้วกดปุ่มอนุมติั หรือไม่อนุมติั แต่ถ้า
ตอ้งการกลบัไปหนา้ก่อนใหก้ดปุ่ม Back และมีปุ่มแจง้เตือนผูส้มคัรสมาชิกใหม่ 
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รูปท่ี 3.18 หนา้จอรายการผูใ้ชง้านระบบ 

หนา้จอรายการผูใ้ชง้านระบบ โดยผูดู้แลระบบสามารถคน้หาช่ือผูใ้ช้ระบบไดใ้นช่อง 
Username ขอ้มูลจะปรากฏในตาราง ถา้ผูดู้แลระบบตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน ให้กดปุ่ม Edit แต่
ถา้ตอ้งการเพิ่มผูใ้ชง้านใหก้ดท่ี Add user  และมีปุ่มแจง้เตือนผูส้มคัรสมาชิกใหม่ 
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รูปท่ี 3.19 หนา้จอเพิ่มผูใ้ชง้านระบบ 

หน้าจอเพิ่มผูใ้ช้งานระบบ โดยผูดู้แลระบบสามารถกรอก ช่ือผูใ้ช้งาน เบอร์โทรศพัท ์
ช่ือเขา้ใชง้าน รหสัผา่น ยนืยนัรหสัผา่น และเลือกสถานะใชง้านระบบ เสร็จส้ินกดปุ่ม Submit แต่ถา้
ตอ้งการกลบัไปหนา้ก่อนใหก้ดปุ่ม Back และมีปุ่มแจง้เตือนผูส้มคัรสมาชิกใหม่ 
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รูปท่ี 3.20 หนา้จอแกไ้ขผูใ้ชง้านระบบ 

หนา้จอแกไ้ขผูใ้ชง้านระบบ โดยผูแ้ลระบบสมารถแกไ้ข ช่ือผูใ้ชง้าน เบอร์โทรศพัท ์ช่ือ
เขา้ใชง้าน รหสัผา่น และเลือกสถานะใชง้าน เสร็จส้ินกดปุ่ม Submit แต่ถา้ตอ้งการกลบัไปหนา้ก่อน
ใหก้ดปุ่ม Back และมีปุ่มแจง้เตือนผูส้มคัรสมาชิกใหม่ 
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รูปท่ี 3.21 หนา้จอรายการผูดู้แลระบบ 

หนา้จอรายการผูดู้แลระบบ โดยผูดู้แลระบบสามารถคน้หาช่ือผูดู้แลระบบได ้โดยการ
พิมพช่ื์อลงไปในช่อง Admin name ขอ้มูลจะปรากฏในตาราง แต่ถา้ผูดู้แลระบบตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล
ให้กดปุ่ม Edit แต่ถา้ตอ้งการเพิ่มผูดู้แลระบบให้กดปุ่ม Add admin และมีปุ่มแจง้เตือนผูส้มคัร
สมาชิกใหม่  
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รูปท่ี 3.22 หนา้จอเพิ่มผูดู้แลระบบ 

หนา้จอเพิ่มผูดู้แลระบบ โดยผูดู้แลระบบสามารถกรอก ช่ือผูดู้แลระบบ ช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
รหสัผา่น และเลือกสถานการณ์ใชง้าน เสร็จส้ินกดปุ่ม Submit แต่ถา้ตอ้งการกลบัไปหนา้ก่อนให้กด
ปุ่ม Back และมีปุ่มแจง้เตือนผูส้มคัรสมาชิกใหม่ 
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รูปท่ี 3.23 หนา้จอแกไ้ขผูดู้แลระบบ 

หนา้จอแกไ้ขผูดู้แลระบบ โดยผูดู้แลระบบสามรถแกไ้ข ช่ือผูดู้แลระบบ ช่ือเขา้ใช ้ผูดู้แล
ระบบสามารถเลือกไดว้า่จะเปล่ียนรหสัหรือไม่ และสามรถเลือกสถานะในการใชง้าน เสร็จส้ินกด
ปุ่ม Submit แต่ถา้ตอ้งการกลบัไปหนา้ก่อนใหก้ดปุ่ม Back และมีปุ่มแจง้เตือนผูส้มคัรสมาชิกใหม่  
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3.7.5 พฒันาระบบ 

 การจดัท าระบบบริหารจดัการจองห้องประชุมตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อให้ได้
ระบบท่ีสามารถใชง้านจริง และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ 

 3.7.6 ทดสอบระบบ 

 เม่ือท าการพฒันาระบบเสร็จส้ินไดมี้การน าระบบไปทดสอบการท างานของระบบ โดย
ใหผู้ท่ี้มีหนา้ท่ีบริหารจดัการหอ้งประชุมใชง้านระบบบริหารจดัการจองห้องประชุม  

3.7.7 แกไ้ขระบบ 

 หลงัจากการทดสอบการใชง้านของระบบ ท าการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด หรือแกไ้ขในส่วนท่ี
ไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูท่ี้มีหนา้ท่ีบริหารจดัการห้องประชุม 

3.7.8 จดัท าเอกสาร 

 จดัท ารูปเล่มรายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา และจดัท าคู่มือการใช้งานส าหรับผูใ้ช้ใน
หน่วยงาน 

3.8 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 

1. เก็บข้อมูลความต้องการ
ของผูใ้ชร้ะบบ 

2 .  ก าหนดเป้าหมาย  และ
วางแผน 

3.  วเิคราะห์ระบบ 
4.  ออกแบบระบบ 
5.  พฒันาระบบ 
6.  ทดสอบระบบ 
7.  แกไ้ขระบบ 
8.  จดัท าเอกสาร 
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3.9 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.9.1 ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 
3.9.1.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

 1)    CPU Intel Pentium Dual T3400 2.17 GHz 
2)    RAM 3.00 GB 
3)    DVD – RW Drive 
4)    Hard Disk 320 GB 

3.9.1.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 
1)    Microsoft Windows 7 
2)    Microsoft Office Word 2013 
3)    Microsoft Office PowerPoint 2013 
4)    Microsoft Office Visio 2010 
5)    Microsoft Office Project 2013 
6)    โปรแกรม Edit Plus 4.1 
7)    โปรแกรม FileZilla 3.31.0 
8)    Apache 4.4 
9)    PHP Language 5.6 
10)  phpMyAdmin 4.6.4 

3.9.2 ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
3.9.2.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

1)    CPU Intel Pentium Dual T3400 2.17 GHz หรือสูงกวา่ 
2)    RAM 1GB หรือสูงกวา่ 
3)    DVD – RW Drive 
4)    Hard Disk 320 GB หรือสูงกวา่ 

3.9.2.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
1)    Microsoft Windows 7 Professional 64 bit หรือ 32 bit 
2)    Browser Firefox หรือ Google Chrome 

3.9.2.3 ฮาร์ดแวร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
1)    CPU Intel Xeon E3-1230v2, 3.3GHz 
2)    Chipset Intel C216 Express Workstation 
3)    RAM 4GB DDR3 1600MHz with ECC 
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4)    Hard Disk 500GB 
5)    Graphic FirePro 4900, 1GB DDR3 
6)    Network Dual Gigabit LAN BCM57781 

3.9.2.4 ซอฟตแ์วร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
1)    โปรแกรม Edit Plus 4.1 
2)    โปรแกรม Xampp 5.0 
3)    โปรแกรม FileZilla 3.31.0 
4)    Apache 4.4 
5)    PHP Language 5.6 
6)    phpMyAdmin 4.6.4 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1.1 ส่วนของการสมคัรสมาชิก และเขา้สู่ระบบ 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้เขา้สู่ระบบ 

หน้าเขา้สู่ระบบ ใชส้ าหรับท าการกรอกช่ือผูใ้ชง้านระบบ รหัสผ่าน และสถานะเขา้ใช้
ระบบมี ขั้นตอนดงัน้ี 

1) ใหผู้ใ้ชท้  าการกรอกช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
2) ใหผู้ใ้ชท้  าการกรอกรหสัผา่นเขา้ใชร้ะบบ 
3) ใหผู้ใ้ชท้  าการเลือกปุ่มสถานะเขา้ใชร้ะบบ User หรือ Admin 
4) ถา้ตอ้งการเขา้สู่ระบบกดปุ่ม LOGIN  
5) ถา้ตอ้งการกลบัไปยงัหนา้ก่อนหนา้ ใหก้ดปุ่ม Back 
6) ถา้ตอ้งการสมคัรสมาชิกใหก้ดปุ่ม Register 

  

1 
2 

5 4 

3 

6 
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รูปท่ี 4.2 หนา้หลกัของการสมคัรสมาชิก 

หนา้ของการสมคัรสมาชิก ใชส้ าหรับท าการเช่ือมโยงไปยงัหนา้อ่ืน ๆ หรือยอ้นกลบัไป
ยงัหนา้ก่อนหนา้ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ถา้ตอ้งการเขา้สู่หนา้เวบ็เพจรายการสมคัรสมาชิกใหก้ดปุ่ม REGISTER LIST 
2) ถา้ตอ้งการเขา้สู่หนา้เวบ็เพจสมคัรสมาชิกใหก้ดปุ่ม ADD REGISTER 
3) ถา้ตอ้งการกลบัไปยงัหนา้เวบ็เพจเขา้สู่ระบบใหก้ดปุ่ม BACK   

2 
1 

3 
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รูปท่ี 4.3 หนา้รายการสมคัรสมาชิก 

หน้าของรายการสมคัรสมาชิก ใช้ส าหรับท าการเช่ือมโยงไปยงัหน้าอ่ืน หรือยอ้นกลบั
ไปหนา้จอก่อนหนา้ 

1) ถา้ตอ้งการคน้หาช่ือผูส้มคัรสมาชิกใหก้รอกช่ือลงไป 
2) แสดงตารางรายช่ือ และขอ้มูลผูส้มคัรสมาชิกท่ีคน้หา 

- Register No. : ล าดบัผูส้มคัรสมาชิก 
- Register Name : ช่ือผูส้มคัรสมาชิก 
- Register Tel : เบอร์โทรศพัทผ์ูส้มคัรสมาชิก 
- Register Date : วนัท่ีสมคัรสมาชิก 
- Register Status : สถานการณ์สมคัรสมาชิก 

3) ถา้ตอ้งการตรวจสอบรหสัผา่นใหก้ดปุ่ม View   

 1 

3 

2 
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รูปท่ี 4.4 หนา้สมคัรสมาชิก 

หนา้สมคัรสมาชิก ใชส้ าหรับกรอกขอ้มูลเพื่อท างานสมคัรสมาชิก และขอรหสัผา่นเพื่อ
เขา้ใชง้านระบบ 

1) ใหผู้ใ้ชก้รอกช่ือผูส้มคัรสมาชิก 
2) ใหผู้ใ้ชก้รอกนามสกุลผูส้มคัรสมาชิก 
3) ใหผู้ใ้ชก้รอกเบอร์โทรศพัทผ์ูส้มคัรสมาชิก 
4) ใหผู้ใ้ชก้รอกรหสัผา่นชัว่คราว 
5) ใหผู้ใ้ชก้รอกยนืยนัรหสัผา่นชัว่คราว 
6) ถา้ตอ้งการยนืยนัการสมคัรสมาชิกใหก้ดปุ่ม SUBMIT 
7) ถา้ตอ้งการยกเลิกการสมคัรสมาชิก และกลบัไปยงัหนา้เวบ็เพจเขา้สู่ระบบให้

กดปุ่ม BACK 
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4.1.2 ส่วนของผูใ้ชง้านระบบ 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้หลกัของผูใ้ช ้

หนา้หลกัของผูใ้ช้ ใชส้ าหรับท าการเช่ือมโยงไปยงัหนา้อ่ืน ๆ หรือยอ้นกลบัไปยงัหน้า
เขา้สู่ระบบ 

1) ถ้าต้องการเข้าสู่หน้าปฏิทินการจองห้องประชุมของผู ้ใช้ ให้กดปุ่ม 
RESERVATION CALENDAR 

2) ถา้ตอ้งการเขา้สู่หน้าจองห้องประชุมของผูใ้ช้ให้กดปุ่ม MEETING ROOM 
RESERVATION 

3) ถ้าตอ้งการเขา้สู่หน้ารายการจองห้องประชุมของผูใ้ช้ให้กดปุ่ม MANAGE 
RESERVATIONS 

4) ถา้ตอ้งการกลบัไปยงัหนา้เขา้สู่ระบบใหก้ดปุ่ม Log Out 
  

 

3 

4 
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รูปท่ี 4.6 หนา้ปฏิทินการจองหอ้งประชุมของผูใ้ช้ 

หนา้ปฏิทินการจองห้องประชุมของผูใ้ช ้ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลการจองห้องประชุมใน
รูปแบบของหนา้ปฏิทิน 

1) ใหผู้ใ้ชเ้ลือกหอ้งประชุมท่ีเปิดการจองในระบบ 
2) ถ้าตอ้งการดูปฏิทินการจองห้องประชุมของเดือนท่ีผ่านมาให้กดปุ่ม Last 

month 
3) ถา้ตอ้งการดูปฏิทินการจองหอ้งประชุมของเดือนถดัไปใหก้ดปุ่ม Next month 
4) ช่องวนัท่ีแต่ละวนัจะแสดงรายการต่างๆท่ีผูใ้ชจ้องไว ้
5) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้จองหอ้งประชุมใหก้ดปุ่ม ตวัเลขวนัท่ี   

 

3 
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รูปท่ี 4.7 หนา้การจองหอ้งประชุมของผูใ้ช ้

หน้าการจองห้องประชุมของผูใ้ช้ ใช้ส าหรับท าการการจองห้องประชุมโดยสามารถ
เลือกหอ้งประชุม วนัท่ีตอ้งการจดัการประชุม และระยะเวลาการประชุม  

1) ระบบจะแสดงช่ือผูใ้ชง้าน 
2) ใหผู้ใ้ชก้รอกหวัขอ้การประชุม 
3) ใหผู้ใ้ชเ้ลือกประเภทการประชุม 
4) ใหผู้ใ้ชเ้ลือกหอ้งประชุม 
5) ระบบจะแสดงอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีมีในหอ้งประชุมหลงัจากท่ีผูใ้ชเ้ลือกหอ้งแลว้ 
6) ใหผู้ใ้ชเ้ลือกวนัท่ีจองหอ้งประชุม 
7) ใหผู้ใ้ชเ้ลือกเวลาท่ีเร่ิมการจองหอ้งประชุม 
8) ใหผู้ใ้ชเ้ลือกท่ีส้ินสุดการจองหอ้งประชุม 
9) ใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลอ่ืน ๆ หรือความตอ้งการเพิ่มเติมในการเขา้ใชห้อ้งประชุม 
10) ถา้ตอ้งการยนืยนัการจองหอ้งประชุมใหก้ดปุ่ม SUBMIT  
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รูปท่ี 4.8 หนา้รายการจองห้องประชุมของผูใ้ช้ 

หนา้รายการจองหอ้งประชุมของผูใ้ช ้ใชส้ าหรับคน้หาหรือตรวจสอบขอ้มูลรายการจอง
หอ้งประชุมของผูใ้ช ้

1) ถา้ตอ้งการคน้หาขอ้มูลการจองหอ้งประชุมใหก้ดเลือกวนัท่ี 
2) ตารางแสดงรายการจองหอ้งประชุม 

- Meeting room : แสดงช่ือหอ้งประชุม 
- Topic : แสดงหวัขอ้ท่ีจะประชุม 
- More : ความตอ้งการเพิ่มเติม 
- Date : แสดงวนัท่ีประชุม 
- Time : แสดงเวลาท่ีจะเร่ิมและส้ินสุดการประชุม 

3) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้แกไ้ขรายการจองหอ้งประชุมของผูใ้ชใ้หก้ดปุ่ม Edit 
4) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้ลบรายการจองหอ้งประชุมของผูใ้ชใ้หก้ดปุ่ม Delete   

2 

1 

3 
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รูปท่ี 4.9 หนา้การแกไ้ขรายการจองหอ้งประชุมของผูใ้ช ้

หน้าการแก้ไขรายการจองห้องประชุมของผูใ้ช้ ใช้ส าหรับท าการแก้ไขการจองห้อง
ประชุมโดยสามารถปรับเปล่ียนหอ้งประชุม วนัท่ีตอ้งการจดัการประชุม และระยะเวลาการประชุม  

1) ระบบจะแสดงช่ือผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการแกไ้ขการจองหอ้งประชุม 
2) ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขหวัขอ้การประชุมได ้
3) ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขการเลือกประเภทการประชุมได ้
4) ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขการเลือกหอ้งประชุมได ้
5) ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขวนัท่ีการประชุมได ้
6) ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขการเลือกเวลาเร่ิมประชุมได ้
7) ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขการเลือกเวลาส้ินสุดได ้
8) ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขขอ้มูลอ่ืนๆ หรือความตอ้งการเพิ่มเติมในการเขา้ใชห้้อง

ประชุมได ้
9) ถา้ตอ้งการยนืยนัการแกไ้ขการจองหอ้งประชุมใหก้ดปุ่ม SUBMIT 
10) ถา้ตอ้งการกลบัไปยงัหนา้รายการจองหอ้งประชุมของผูใ้ชใ้หก้ดปุ่ม BACK   
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รูปท่ี 4.10 หนา้ลบรายการจองหอ้งประชุมของผูใ้ช้ 

หน้าลบรายการจองห้องประชุมของผูใ้ช้ ใช้ส าหรับท าการลบการจองห้องประชุมท่ี
ตอ้งการยกเลิกการจองหอ้งประชุม  

1) ระบบจะแสดงช่ือหอ้งประชุมท่ีตอ้งการลบออกจากรายการจองของผูใ้ช ้
2) ระบบจะแสดงหวัขอ้การประชุมท่ีตอ้งการลบออกจากรายการจองของผูใ้ช ้
3) ระบบจะแสดงช่ือผูใ้ช ้หรือช่ือผูจ้องห้องประชุมท่ีตอ้งการลบออกจากรายการ

จองของผูใ้ช ้
4) ระบบจะแสดงวนัท่ีจองหอ้งประชุมท่ีตอ้งการลบออกจากรายการจองของผูใ้ช ้
5) ระบบจะแสดงเวลาจองหอ้งประชุมท่ีตอ้งการลบออกจากรายการจองของผูใ้ช ้
6) ถา้ตอ้งการยนืยนัการลบรายการจองหอ้งประชุมใหก้ดปุ่ม SUBMIT 
7) ถา้ตอ้งการกลบัไปยงัหนา้รายการจองหอ้งประชุมของผูใ้ชใ้หก้ดปุ่ม BACK   
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4.1.3 ส่วนของผูดู้แลระบบ 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้หลกัของผูดู้แลระบบ 

หน้าหน้าของผูดู้แลระบบ ใช้ส าหรับท าการเช่ือมโยงไปยงัหน้าหน้าจออ่ืน ๆ หรือ
ยอ้นกลบัไปยงัหนา้หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

1) ถา้ตอ้งการเขา้สู่หน้าจอปฏิทินการจองห้องประชุมของผูดู้แลระบบให้กดปุ่ม 
RESERVATION CALENDAR 

2) ถา้ตอ้งการเขา้สู่หน้าจอปฏิทินการจองห้องประชุมประจ าสัปดาห์ให้กดปุ่ม 
RESERVATION WEEKLY 

3) ถ้าต้องการเข้าสู่หน้าจอรายการจองห้องประชุมผู ้ดูแลระบบให้กดปุ่ม 
RESERVATION LIST 

4) ถา้ตอ้งการเขา้สู่หนา้หนา้จอแกไ้ขหอ้งประชุมใหก้ดปุ่ม MEETING ROOM 
5) ถ้าต้องการ เข้า สู่หน้า จอรายการสมัครสมา ชิก ให้กด ปุ่ม  MANAGE 

REGISTER 
6) ถา้ตอ้งการเขา้สู่หนา้จอรายการผูใ้ชร้ะบบใหก้ดปุ่ม MANAGE USER 
7) ถา้ตอ้งการเขา้สู่หนา้จอรายการผูดู้แลระบบใหก้ดปุ่ม MANAGE ADMIN 
8) ถา้ตอ้งการกลบัไปยงัหนา้จอเขา้สู่ระบบให ้กดปุ่ม Log Out   
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รูปท่ี 4.12 หนา้ปฏิทินการจองหอ้งประชุมของผูดู้แลระบบ 

หน้าปฏิทินการจองห้องประชุมของผูดู้แลระบบ ใช้ส าหรับแสดงขอ้มูลการจองห้อง
ประชุมในรูปแบบของหนา้ปฏิทิน 

1) ผูใ้ชง้านสามารถเลือกหอ้งประชุมท่ีเปิดการจองในระบบ 
2) ถ้าตอ้งการดูปฏิทินการจองห้องประชุมของเดือนท่ีผ่านมาให้กดปุ่ม Lest 

month 
3) ถา้ตอ้งการดูปฏิทินการจองหอ้งประชุมของเดือนถดัไปใหก้ดปุ่ม Next month 
4) ระบบจะแสดงขอ้มูลรายการจองหอ้งประชุมของแต่ละวนั 
5) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้จอจองหอ้งประชุมใหก้ดปุ่มวนัท่ี 
6) ถา้ตอ้งการไปยงัหน้าจอรายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบ ให้กดปุ่มแจง้

เตือนการสมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี 4.14 หนา้ปฏิทินการจองหอ้งประชุมประจ าสัปดาห์ 

หน้าปฏิทินการจองห้องประชุมประจ าสัปดาห์ ใช้ส าหรับแสดงข้อมูลการจองห้อง
ประชุมในรูปแบบของหนา้ปฏิทิน 

1) ถา้ตอ้งการดูปฏิทินการจองหอ้งประชุมของเดือนท่ีผา่นมาให้กดปุ่มลูกศรช้ีไป
ดา้นซา้ย 

2) ถา้ตอ้งการดูปฏิทินการจองห้องประชุมของเดือนถดัไปให้กดปุ่มลูกศรช้ีไป
ดา้นขวา 

3) ระบบจะแสดงขอ้มูลรายการจองหอ้งประชุมของแต่ละวนั 
4) ผูดู้แลระบบสามารถเลือกวนัท่ีส าหรับการจองหอ้งประชุมประจ าสัปดาห์ 
5) ถา้ตอ้งการไปหนา้จองหอ้งประชุมประจ าสัปดาห์ใหก้ดกดปุ่ม SAVE AS 
6) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน

การสมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี 4.15 หนา้การจองหอ้งประชุมประจ าสัปดาห์ 

หน้าการจองห้องประชุมประจ าสัปดาห์ ใช้ส าหรับท าการจองห้องประชุมประจ า
สัปดาห์ โดยสามารถเลือกวนัท่ีตอ้งการจดัการประชุม และระยะเวลาการประชุม 

1) ระบบจะแสดงวนัท่ีเลือกจองหอ้งประชุม 
2) ระบบจะแสดงประเภทการประชุม 
3) ผูใ้ชส้ามารถเลือกเวลาท่ีเร่ิมการจองหอ้งประชุม 
4) ผูใ้ชส้ามารถเลือกท่ีส้ินสุดการจองหอ้งประชุม 
5) ผูใ้ช้สามารถกรอกขอ้มูลอ่ืนๆ หรือความตอ้งการเพิ่มเติมในการเขา้ใช้ห้อง

ประชุม 
6) ถา้ตอ้งการยนืยนัการจองหอ้งประชุมใหก้ดปุ่ม SUBMIT 
7) ถา้ตอ้งการกลบัไปยงัหนา้ปฏิทินการจองหอ้งประชุมประชุมประจ าสัปดาห์ให้

กดปุ่ม BACK 
8) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน

การสมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี 4.16 หนา้รายการจองห้องประชุมของผูดู้แลระบบ 

หน้ารายการจองห้องประชุมของผูดู้แลระบบ ใช้ส าหรับคน้หาหรือตรวจสอบขอ้มูล
รายการจองหอ้งประชุม โดยสามารถก าหนดวนัท่ีในการคน้หาขอ้มูลได ้

1) ถา้ตอ้งการท าการคน้หาขอ้มูลการจองหอ้งประชุมใหเ้ลือกวนัท่ีเร่ิมตน้ 
2) ถา้ตอ้งการท าการคน้หาขอ้มูลการจองหอ้งประชุมใหเ้ลือกวนัท่ีส้ินสุด 
3) ถา้ตอ้งการเร่ิมท าการคน้หาขอ้มูลการจองหอ้งประชุมใหก้ดปุ่ม SEARCH 
4) ตารางรายการจองหอ้งประชุม 

- Meeting room : แสดงช่ือหอ้งประชุม 
- Topic : แสดงหวัขอ้ท่ีจะประชุม 
- More : ความตอ้งการเพิ่มเติม 
- Date : แสดงวนัท่ีประชุม 
- Time : แสดงเวลาท่ีจะเร่ิมและส้ินสุดการประชุม 
- Username : แสดงช่ือผูท่ี้ท  าการจอง 

5) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้จอลบรายการจองห้องประชุมของผูดู้แลระบบให้กดปุ่ม 
Delete 

6) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน
การสมคัรสมาชิก 

  

4 
3 

5 

1 2 

6 



58 
 

 

 

รูปท่ี 4.17 หนา้ลบรายการจองหอ้งประชุมของผูดู้แลระบบ 

หน้าลบรายการจองห้องประชุมของผูดู้แลระบบ ใช้ส าหรับท าการยกเลิกการจองห้อง
ประชุม 

1) ระบบจะแสดงช่ือหอ้งประชุม 
2) ระบบจะแสดงหวัขอ้การจองหอ้งประชุม 
3) ระบบจะแสดงช่ือผูจ้องหอ้งประชุม 
4) ระบบจะแสดงเบอร์โทรศพัทผ์ูจ้องหอ้งประชุม 
5) ระบบจะแสดงวนัท่ีจองหอ้งประชุม 
6) ระบบจะแสดงระยะเวลาจองหอ้งประชุม 
7) ถา้ตอ้งการท าการยกเลิกการจองหอ้งประชุมให ้กดปุ่ม Delete 
8) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้ก่อนใหก้ดปุ่ม Back 
9) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน

การสมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี 4.18 หนา้แกไ้ขหอ้งประชุม 

หน้าแกไ้ขห้องประชุม ใช้ส าหรับท าการแก้ไขห้องประชุม รวมถึงการเปล่ียนแปลง
สถานะของหอ้งประชุม 

1) เลือกช่ือหอ้งประชุมท่ีตอ้งการแกไ้ข 
2) กรอกช่ือหอ้งประชุมท่ีตอ้งการแกไ้ข 
3) กรอกช่ืออาคารท่ีตอ้งการแกไ้ข 
4) กรอกอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการแกไ้ข 
5) กรอกจ านวนผูเ้ขา้ใชท่ี้ตอ้งการแกไ้ข 
6) เลือกสถานะหอ้งประชุมท่ีตอ้งการแกไ้ข 
7) ถา้ตอ้งการยนืยนัการแกไ้ขหอ้งประชุมใหก้ดปุ่ม CONFIRM EDIT 
8) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้เพิ่มหอ้งประชุมใหก้ดปุ่ม ADD MEETING ROOM 
9) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน

การสมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี 4.19 หนา้เพิ่มหอ้งประชุม 

หนา้เพิ่มหอ้งประชุม ใชส้ าหรับท าการเพิ่มหอ้งประชุมเขา้สู่ระบบ 

1) ผูดู้แลระบบสามารถกรอกช่ือหอ้งประชุม 
2) ผูดู้แลระบบสามารถกรอกช่ืออาคาร 
3) ผูดู้แลระบบสามารถกรอกจ านวนผูเ้ขา้ใช ้
4) ผูดู้แลระบบสามารถกรอกอุปกรณ์อ่ืน ๆ ภายในหอ้งประชุม 
5) ผูดู้แลระบบสามารถเลือกสถานะหอ้งประชุม 
6) ถา้ตอ้งการยนืยนัการเพิ่มหอ้งประชุมใหก้ดปุ่ม SUBMIT 
7) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้แกไ้ขหอ้งประชุมใหก้ดปุ่ม BACK 
8) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน

การสมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี 4.20 หนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบ 

หน้ารายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบ ใช้ส าหรับแสดงรายการผูส้มคัรสมาชิกท่ี
ตอ้งการเขา้ใชร้ะบบ 

1) ถา้ตอ้งการท าการคน้หาสมาชิกใหก้รอกช่ือผูส้มคัรสมาชิก 
2) ตารางรายการผูส้มคัรสมาชิก 

- Register No. : ล าดบัผูส้มคัรสมาชิก 
- Register Name : ช่ือผูส้มคัรสมาชิก 
- Register Tel : เบอร์โทรศพัทผ์ูส้มคัรสมาชิก 
- Register Date : วนัท่ีสมคัรสมาชิก 
- Register Status : สถานการณ์สมคัรสมาชิก 
- Check Register : ปุ่มตรวจสอบในการสมคัรสมาชิก 

3) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้การอนุมติัการสมคัรสมาชิกใหก้ดปุ่ม Check 
4) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน

การสมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี 4.21 หนา้การอนุมติัการสมคัรสมาชิก 

หนา้การอนุมติัการสมคัรสมาชิก ใชส้ าหรับท าการอนุมติัผูส้มคัรสมาชิกท่ีตอ้งการเขา้ใช้
ระบบ หรือไม่อนุมติัผูส้มคัรสมาชิก 

1) ระบบจะแสดงช่ือของผูส้มคัรสมาชิก 
2) ระบบจะแสดงเบอร์โทรศพัทข์องผูส้มคัรสมาชิก 
3) ระบบจะแสดงรหสัผา่นชัว่คราวของผูส้มคัรสมาชิก 
4) ระบบจะแสดงช่ือเขา้ใชร้ะบบของผูส้มคัรสมาชิก 
5) ผูดู้แลระบบตอ้งก าหนดรหสัผา่นของผูส้มคัรสมาชิก 
6) ผูดู้แลระบบตอ้งยนืยนัรหสัผา่นของผูส้มคัรสมาชิก 
7) ผูดู้แลระบบตอ้งกรอกขอ้ความตอบกลบัไปใหผู้ส้มคัรสมาชิก 
8) ผูดู้แลระบบสามารถเลือกสถานะใชง้านระบบของสมาชิก  
9) ถา้ตอ้งการอนุมติัการสมคัรสมาชิกใหก้ดปุ่ม APPROVE 
10) ถา้ตอ้งการไม่อนุมติัการสมคัรสมาชิกใหปุ่้ม NOT APPROVE 
11) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบใหก้ดปุ่ม BACK 
12) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน

การสมคัรสมาชิก   
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รูปท่ี 4.22 หนา้รายการผูใ้ชง้านระบบ 

หนา้รายการผูใ้ชง้านระบบ ใชส้ าหรับแสดงรายการของผูใ้ชง้านระบบท่ีมีอยูใ่นระบบ 

1) ถา้ตอ้งการคน้หาช่ือผูใ้ชง้านระบบใหก้รอกช่ือลงไป 
2) ตารางรายช่ือผูใ้ชง้านระบบ 

- Username : ช่ือผูใ้ชง้าน 
- Tel : เบอร์โทรศพัทข์องผูใ้ชง้าน 
- UserID : ช่ือท่ีใชเ้ขาสู่ระบบ 
- Password : รหสัผา่นท่ีผูดู้แลระบบก าหนดให ้
- Status : สถานะของผูใ้ชร้ะบบ 

3) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้แกไ้ขผูใ้ชง้านระบบใหก้ดปุ่ม Edit 
4) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้เวบ็ไซตเ์พิ่มผูใ้ชง้านระบบใหก้ดปุ่ม ADD  USER 
5) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน

การสมคัรสมาชิก   

3 
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2 

5 

4 



64 
 

 

 

รูปท่ี 4.23 หนา้แกไ้ขผูใ้ชง้านระบบ 

หนา้แกไ้ขผูใ้ชง้านระบบ ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบ 

1) กรอกช่ือของผูใ้ชง้านระบบท่ีตอ้งการแกไ้ข 
2) กรอกเบอร์โทรศพัทข์องผูใ้ชง้านระบบท่ีตอ้งการแกไ้ข 
3) กรอกช่ือเขา้ใชร้ะบบของผูใ้ชง้านระบบท่ีตอ้งการแกไ้ข 
4) กรอกรหสัผา่นของผูใ้ชง้านระบบท่ีตอ้งการแกไ้ข 
5) เลือกสถานะใชง้านระบบของผูใ้ชง้านระบบท่ีตอ้งการแกไ้ข 
6) ถา้ตอ้งการยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบใหก้ดปุ่ม SUBMIT 
7) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการผูใ้ชง้านระบบใหก้ดปุ่ม BACK 
8) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน

การสมคัรสมาชิก   

3 
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รูปท่ี 4.24 หนา้เพิ่มผูใ้ชง้านระบบ 

หนา้เพิ่มผูใ้ชง้านระบบ ใชส้ าหรับเพิ่มผูใ้ชใ้หม่เขา้สู่ระบบ 

1) ผูดู้แลระบบกรอกช่ือของผูใ้ชง้านระบบ 
2) ผูดู้แลระบบกรอกเบอร์โทรศพัทข์องผูใ้ชง้านระบบ 
3) ผูดู้แลระบบกรอกช่ือเขา้ใชร้ะบบของผูใ้ชง้านระบบ 
4) ผูดู้แลระบบกรอกรหสัผา่นของผูใ้ชง้านระบบ 
5) ผูดู้แลระบบกรอกยนืยนัรหสัผา่นของผูใ้ชง้านระบบ 
6) เลือกสถานะใชง้านระบบของผูใ้ชง้านระบบ 
7) ถา้ตอ้งการยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบใหก้ดปุ่ม SUBMIT 
8) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการผูใ้ชง้านระบบใหก้ดปุ่ม BACK 
9) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน

การสมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี 4.25 หนา้รายการผูดู้แลระบบ 

หนา้รายการผูดู้แลระบบ ใชส้ าหรับแสดงรายการของผูดู้แลระบบท่ีมีอยูใ่นระบบ 

1) กรอกช่ือเพื่อคน้หาช่ือผูดู้แลระบบ 
2) ตารางรายการผูดู้แลระบบ 

- Admin name : ช่ือของผูดู้แลระบบ 
- AdminID : ช่ือเขา้ใชง้านของผูดู้แลระบบ 
- Status : สถานะการใชร้ะบบ 

3) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้แกไ้ขผูดู้แลระบบใหก้ดปุ่ม Edit 
4) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้เพิ่มผูดู้แลระบบใหก้ดปุ่ม ADD ADMIN 
5) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน

การสมคัรสมาชิก 

  

3 
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2 
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รูปท่ี 4.26 หนา้แกไ้ขผูดู้แลระบบ 

หนา้แกไ้ขผูดู้แลระบบ ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลของผูดู้แลระบบ 

1) กรอกช่ือผูดู้แลระบบท่ีตอ้งการจะแกไ้ข 
2) กรอกช่ือเขา้ใชผู้ดู้แลระบบท่ีตอ้งการจะแกไ้ข 
3) เลือกสถานะเพื่อเปล่ียนแปลงรหสัผา่น 
4) เลือกสถานะใชง้านระบบของผูดู้แลระบบ  
5) ถา้ตอ้งการยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบใหก้ดปุ่ม SUBMIT 
6) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการผูดู้แลระบบใหก้ดปุ่ม BACK 
7) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน

การสมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี 4.27 หนา้เพิ่มผูดู้แลระบบ 

หนา้เพิ่มผูดู้แลระบบ ใชส้ าหรับผูดู้แลระบบใหม่เขา้สู่ระบบ 

1) กรอกช่ือผูดู้แลระบบ 
2) กรอกช่ือเขา้ใชผู้ดู้แลระบบ 
3) กรอกรหสัผา่นของผูดู้แลระบบ 
4) กรอกยนืยนัรหสัผา่นของผูดู้แลระบบ 
5) เลือกสถานะใชง้านระบบของผูดู้แลระบบ  
6) ถา้ตอ้งการยนืยนัการเพิ่มขอ้มูลผูดู้แลระบบใหก้ดปุ่ม SUBMIT 
7) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการผูดู้แลระบบใหก้ดปุ่ม BACK 
8) ถา้ตอ้งการไปยงัหนา้รายการสมคัรสมาชิกของผูดู้แลระบบให้กดปุ่มแจง้เตือน

การสมคัรสมาชิก 

 

  

3 
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4.2 การทดสอบระบบ 

 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการทดสอบ และท าการป้องกนัขอ้ผิดพลาดของระบบบริหารจดัการ
หอ้งประชุมดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 การแจง้เตือนหนา้เขา้สู่ระบบ 

 

รูปท่ี 4.28 หนา้เขา้สู่ระบบ 

 ผูใ้ชง้านระบบท าการกรอกช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่นเพื่อเขา้ใชร้ะบบ เม่ือท าการกรอกขอ้มูล
ไม่ครบถว้นแลว้ท าการกดปุ่ม LOGIN ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.29 เม่ือท าการกรอกช่ือ
ผูใ้ชห้รือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.30 และเม่ือผูใ้ชท้  าการเขา้สู่ระบบ 
ส าเร็จระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.31 

 

รูปท่ี 4.29 การแจง้เตือนของระบบเม่ือท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น 
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รูปท่ี 4.30 การแจง้เตือนของระบบเม่ือท าการกรอกช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 

 

รูปท่ี 4.31 การแจง้เตือนของระบบเม่ือผูใ้ชท้  าการเขา้สู่ระบบส าเร็จ 

4.2.2 การแจง้เตือนหนา้เวบ็ไซตส์มคัรสมาชิก 

 

รูปท่ี 4.32 หนา้สมคัรสมาชิก 

 ผูใ้ชง้านระบบท าการกรอกขอ้มูลเพื่อสมคัรสมาชิก เม่ือท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น
แลว้ท าการกดปุ่ม SUBMIT ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.29 เม่ือท าการกรอกขอ้มูลเป็น
ภาษาไทย ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.33 เม่ือท าการกรอกขอ้มูลเบอร์โทรนอ้ยกวา่จ านวน 4 
ตวัอกัษร ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.34 เม่ือกรอกรหัสผา่นไม่ถูกตอ้ง ระบบจะท าการแจง้
เตือนดงัรูปท่ี 4.35 และเม่ือท าการสมคัรสมาชิกเสร็จส้ิน ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.40 
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รูปท่ี 4.33 การแจง้เตือนของระบบเม่ือท าการกรอกขอ้มูลเป็นภาษาไทย 

 

รูปท่ี 4.34 การแจง้เตือนของระบบเม่ือท าการกรอกขอ้มูลนอ้ยกวา่จ านวน 4 ตวัอกัษร 

 

รูปท่ี 4.35 การแจง้เตือนของระบบเม่ือกรอกรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 

4.2.3 การแจง้เตือนหนา้หลกัของผูใ้ช ้

 

รูปท่ี 4.36 หนา้หลกัของผูใ้ช ้

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการกดปุ่ม Login Out ระบบจะท าการแจง้เตือนเพื่อยืนยนัการออกจาก
ระบบดงัรูปท่ี 4.37 
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รูปท่ี 4.37 การแจง้เตือนเพื่อยืนยนัการออกจากระบบ เม่ือท าการออกจากระบบ 

4.2.4 การแจง้เตือนหนา้จองหอ้งประชุม 

 

รูปท่ี 4.38 หนา้จองห้องประชุม 

 ผูใ้ชง้านระบบท าการจองหอ้งประชุม เม่ือท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการกด
ปุ่ม SUBMIT ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.29 เม่ือท าการจองห้องประชุมซ้อนทบักบัผูอ่ื้น 
ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.39  และเม่ือท าการจองห้องประชุมเสร็จส้ิน ระบบจะท าการแจง้
เตือนดงัรูปท่ี 4.40   

 

รูปท่ี 4.39 การแจง้เตือนเม่ือท าการจองหอ้งประชุมซอ้นทบักบัผูอ่ื้น 
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รูปท่ี 4.40 การแจง้เตือนเม่ือเสร็จส้ินการท างาน 

4.2.5 การแจง้เตือนหนา้แกไ้ขการจองหอ้งประชุม 

 

รูปท่ี 4.41 หนา้แกไ้ขการจองหอ้งประชุม 

 ผูใ้ชง้านระบบท าการแกไ้ขการจองห้องประชุม เม่ือท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้
ท าการกดปุ่ม SUBMIT ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.29 เม่ือท าการแกไ้ขการจองห้องประชุม
ซ้อนทบักบัผูอ่ื้น ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.39  และเม่ือท าการแกไ้ขการจองห้องประชุม
เสร็จส้ิน ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.40   
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4.2.6 การแจง้เตือนหนา้ลบการจองหอ้งประชุม 

 

รูปท่ี 4.42 หนา้ลบการจองห้องประชุม 

ผูใ้ชง้านระบบท าการลบการจองหอ้งประชุม เม่ือท าการลบการจองห้องประชุมเสร็จส้ิน 

ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.40 
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4.2.7 การแจง้เตือนหนา้จองหอ้งประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

รูปท่ี 4.43 หนา้จองห้องประชุมประจ าสัปดาห์ 

ผูใ้ชง้านระบบท าการจองหอ้งประชุมประจ าสัปดาห์ เม่ือท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น
แลว้ท าการกดปุ่ม SUBMIT ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.29 เม่ือท าการจองห้องประชุม
ประจ าสัปดาห์ซ้อนทบักบัผูอ่ื้น ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.39  และเม่ือท าการจองห้อง
ประชุมประจ าสัปดาห์เสร็จส้ิน ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.40    
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4.2.8 การแจง้เตือนหนา้แกไ้ขหอ้งประชุม 

 

รูปท่ี 4.44 หนา้หนา้เวบ็ไซตแ์กไ้ขหอ้งประชุม 

ผูใ้ช้งานระบบท าการแกไ้ขห้องประชุม เม่ือท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการ
กดปุ่ม CONFIRM EDIT ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.29 และเม่ือท าการแกไ้ขห้องประชุม
เสร็จส้ิน ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.40   
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4.2.9 การแจง้เตือนหนา้เพิ่มหอ้งประชุม 

 

รูปท่ี 4.45 หนา้หนา้เวบ็ไซตเ์พิ่มหอ้งประชุม 

ผูใ้ชง้านระบบท าการเพิ่มหอ้งประชุม เม่ือท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการกด
ปุ่ม SUBMIT ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.29 และเม่ือท าการเพิ่มห้องประชุมเสร็จส้ิน ระบบ
จะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.40   
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4.2.10 การแจง้เตือนหนา้อนุมติัการสมคัรสมาชิก 

 

รูปท่ี 4.46 หนา้เวบ็ไซตห์นา้อนุมติัการสมคัรสมาชิก 

ผูใ้ชง้านระบบท าการอนุมติัผูส้มคัรสมาชิก เม่ือท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท า
การกดปุ่ม APPROVE ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.29  
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4.2.11 การแจง้เตือนหนา้เพิ่มผูใ้ชง้าน 

 

รูปท่ี 4.47 หนา้เวบ็ไซตห์นา้เพิ่มผูใ้ชง้าน 

ผูใ้ชง้านระบบท าการเพิ่มผูใ้ชง้าน เม่ือท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการกดปุ่ม 
SUBMIT ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.29 เม่ือท าการกรอกช่ือเขา้ใชร้ะบบเหมือนกบัผูอ่ื้น 
ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.48 เม่ือท าการกรอกขอ้มูลเป็นเป็นภาษาไทย ระบบจะท าการแจง้
เตือนดงัรูปท่ี 4.33 เม่ือท าการกรอกรหสัผา่นนอ้ยกวา่จ านวน 6 ตวัเลข ระบบจะท าการแจง้เตือนดงั
รูปท่ี 4.49 เม่ือกรอกรหสัผ่านไม่ถูกตอ้ง ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.35 และเม่ือท าการเพิ่ม
ผูใ้ชง้านเสร็จส้ิน ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.40 

  

รูปท่ี 4.48 การแจง้เตือนเม่ือท าการกรอกช่ือเขา้ใชร้ะบบเหมือนกบัผูอ่ื้น 

 

รูปท่ี 4.49 การแจง้เตือนเม่ือท าการกรอกรหสัผา่นนอ้ยกวา่จ านวน 6 ตวัเลข  
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4.2.12 การแจง้เตือนหนา้แกไ้ขผูใ้ชง้าน 

 

รูปท่ี 4.50 หนา้แกไ้ขผูใ้ชง้าน 

ผูใ้ช้งานระบบท าการแกไ้ขผูใ้ช้งาน เม่ือท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการกด
ปุ่ม SUBMIT ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.29 เม่ือท าการแกไ้ขช่ือเขา้ใชร้ะบบเหมือนกบัผูอ่ื้น 
ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.48 เม่ือท าการแกไ้ขขอ้มูลเป็นเป็นภาษาไทย ระบบจะท าการแจง้
เตือนดงัรูปท่ี 4.33 เม่ือท าการแกไ้ขรหสัผา่นนอ้ยกวา่จ านวน 6 ตวัเลข ระบบจะท าการแจง้เตือนดงั
รูปท่ี 4.49 เม่ือแกไ้ขรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.35 และเม่ือท าการแกไ้ข
ผูใ้ชง้านเสร็จส้ิน ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.40 
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4.2.13 การแจง้เตือนหนา้เพิ่มผูดู้แลระบบ 

 

รูปท่ี 4.51 หนา้เพิ่มผูดู้แลระบบ 

ผูใ้ชง้านระบบท าการเพิ่มผูดู้แลระบบ เม่ือท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการกด
ปุ่ม SUBMIT ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.28 เม่ือท าการกรอกช่ือเขา้ใชร้ะบบเหมือนกบัผูอ่ื้น 
ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.47 เม่ือท าการกรอกขอ้มูลเป็นเป็นภาษาไทย ระบบจะท าการแจง้
เตือนดงัรูปท่ี 4.32 เม่ือท าการกรอกรหสัผา่นนอ้ยกวา่จ านวน 4 ตวัอกัษร ระบบจะท าการแจง้เตือน
ดงัรูปท่ี 4.33 เม่ือกรอกรหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.34 และเม่ือท าการ
เพิ่มผูดู้แลระบบเสร็จส้ิน ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.39 

  



82 
 

 

4.2.14 การแจง้เตือนหนา้แกไ้ขผูดู้แลระบบ 

 

รูปท่ี 4.52 หนา้แกไ้ขผูดู้แลระบบ 

ผูใ้ช้งานระบบท าการแกไ้ขผูดู้แลระบบ เม่ือท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการ
กดปุ่ม SUBMIT ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.28 เม่ือท าการแกไ้ขช่ือเขา้ใชร้ะบบเหมือนกบั
ผูอ่ื้น ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.47 เม่ือท าการแกไ้ขขอ้มูลเป็นเป็นภาษาไทย ระบบจะท า
การแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.32 เม่ือท าการแกไ้ขรหสัผา่นนอ้ยกว่าจ านวน 4 ตวัอกัษร ระบบจะท าการ
แจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.33 เม่ือแกไ้ขรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.34 และเม่ือ
ท าการแกไ้ขผูดู้แลระบบเสร็จส้ิน ระบบจะท าการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 4.39 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

คณะนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดพ้ฒันาระบบบริหารจดัการห้องประชุมของ บริษทั ควินท ์
คอร์เปอเรชั่น จ  ากดั เพื่อน ามาใช้งานในการจองห้องประชุม การบริหารจดัการห้องประชุม ลด
ความซับซ้อนในการใชง้าน ป้องกนัการแกไ้ขขอ้มูลการจองห้องประชุมจากผูอ่ื้น ป้องกนัการจอง
ห้องประชุมท่ีซ้อนทบักนั และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กบัผูท่ี้มีความตอ้งการจองห้องประชุม 
ระบบท่ีคณะนักศึกษาสหกิจศึกษาพฒันาข้ึนยงัสามารถบนัทึกขอ้มูลประวติัการเข้าใช้งานห้อง
ประชุม และสามารถตรวจสอบประวติัในการเขา้ใช้ห้องประชุมไดต้ามวนัท่ีตอ้งการได ้เช่น เม่ือ
ผูดู้แลห้องประชุมตรวจพบอุปกรณ์ภายในห้องประชุมช ารุดเสียหาย หรืออุปกรณ์สูญหาย ผูดู้แล
หอ้งประชุมสามารถตรวจสอบขอ้มูลการเขา้ใชง้านห้องประชุม และการบริหารจดัการห้องประชุม
ช่วยลดภาระในการปฏิบติังานของผูดู้แลระบบการจองหอ้งประชุม หรือผูดู้แลหอ้งประชุม 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

จากการท่ีคณะนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดเ้ร่ิมจดัทาโครงงาน ซ่ึงไดพ้บปัญหาดงัน้ี 

5.1.2.1 ขาดทกัษะในการพฒันาโปรแกรมภาษา PHP จึงท าใหง้านเสร็จล่าชา้กวา่ก าหนด 

5.1.2.2 ความตอ้งการของผูใ้ช้งานมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้เกิดการแก้ไขระบบ
หลายคร้ัง จึงท าใหง้านเสร็จล่าชา้กวา่ก าหนด 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1.3.1 ควรศึกษาดา้นการพฒันาโปรแกรมภาษา PHP เพิ่มเติม 

5.1.3.2 ควรเก็บขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ชง้าน และท าการก าหนดขอบเขตใหช้ดัเจน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 พฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาโปรแกรมภาษา PHP 

5.2.1.2 ท าใหเ้ขา้ใจถึงระบบการท างานในรูปแบบขององคก์ร  

5.2.1.3 ท  าใหเ้ขา้ใจถึงสถานการณ์ และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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5.2.2.1 ขาดประสบการณ์ในการปฏิบติังานในรูปแบบขององคก์ร 

5.2.2.2 ขาดประสบการณ์ในการพฒันาระบบ และการออกแบบระบบท่ีน ามาใชง้านจริง 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรศึกษาจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นประสบการณ์ในการท างาน 

5.2.3.2 ควรศึกษาเทคโนโลยท่ีีมีผูพ้ฒันาข้ึนใหม่อยูเ่สมอ 
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รูปท่ี ก.1 Program Map  
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รูปท่ี ก.2 E-R Diagram ภาษาไทย  
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room

PK rooid

 rooid
 roocapacity
 macname
 buiname
 roomstatud

register

PK regid

 fname
 lname
 tel
 pinid
 status
 regiddate
 Rfeedback

reserve

PK resid
PK,FK1 rooid
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PK,FK3 uid

 resdatee
 resstime
 resetime
 restitle
 note

contype

PK contypeid

 contypename
 connote

users

PK uid

 uname
 utel
 uuserid
 upassword
 ustatus

admins

PK admid

 admname
 admuser
 admpass
 admstatus

 

รูปท่ี ก.3 E-R Diagram ภาษาองักฤษ  
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ตาราง ค าอธิบาย 
admins ตารางผูดู้แลระบบ 
contype ตารางประเภทการประชุม 
register ตารางสมคัรสมาชิก 
reserve ตารางจองห้องประชุม 
room ตารางห้องประชุม 
users ตารางผูใ้ชง้านระบบ 

ตารางท่ี ก.2 ตารางผูดู้แลระบบ (admins)  

Name Type P M Refer To Description 
admid Int (11) Yes Yes  รหสัผูดู้แลระบบ 
admname Varchar (100) No Yes  ช่ือผูดู้แลระบบ 
admuser Varchar (10) No Yes  ช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
admpass Varchar (10) No Yes  รหสัผา่น 
admstatus Varchar (10) No Yes  สถานะผูดู้แลระบบ 

ตารางท่ี ก.3 ตารางประเภทการประชุม (contype)  

Name Type P M Refer To Description 
contypeid Int (11) Yes Yes  รหสัประเภทการประชุม 
contypename varchar (100) No Yes  หวัขอ้การประชุม 
connote varchar (10) No Yes  ช่ือประเภทการประชุม 

ตารางท่ี ก.4 ตารางสมคัรสมาชิก (register)  

Name Type P M Refer To Description 
regid Int (11) Yes Yes  รหสัสมคัรสมาชิก 
fname Varchar (100) No Yes  ช่ือผูส้มคัรสมาชิก 
lname Varchar (100) No Yes  นามสกุลผูส้มคัรสมาชิก 
tel Varchar (10) No Yes  เบอร์โทรศพัท ์
pinid Int (4) No Yes  รหสัผา่นชัว่คราว 
status Varchar (20) No Yes  สถานะสมคัรสมาชิก 

http://localhost:81/phpMyAdmin/sql.php?server=1&db=conferenc_room&table=admins&pos=0&token=25f0a48e94259e39dacf0d42891cfb33
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ตารางท่ี ก.4 (ต่อ) ตารางสมคัรสมาชิก (register)  

Name Type P M Refer To Description 
regiddate Date No Yes  วนัท่ีสมคัรสมาชิก 
Rfeedback Varchar (200) No No  ขอ้ความตอบกลบั 

ตารางท่ี ก.5 ตารางจองห้องประชุม (reserve)  

Name Type P M Refer To Description 
resid Int (11) Yes Yes  รหสัจองหอ้งประชุม 
rooid Int (11) No Yes room.rooid รหสัหอ้งประชุม 
contypeid Int (11) No Yes contype.contypeid รหสัประเภทการประชุม 
uid Int (11) No Yes users.uid รหสัผูใ้ช ้
resdatee Date No Yes  วนัท่ีเขา้ใชห้้องประชุม 
resstime Time No Yes  เวลาเร่ิมการประชุม 
resetime Time No Yes  เวลาส้ินสุดการประชุม 
restitle Varchar (100) No Yes  หวัขอ้การประชุม 
note Varchar (200) No No  ขอ้มูลเพิ่มเติม 

ตารางท่ี ก.6 ตารางห้องประชุม (room)  

Name Type P M Refer To Description 
rooid Int (11) Yes Yes  รหสัหอ้งประชุม 
rooname Varchar (100) No Yes  ช่ือหอ้งประชุม 
roocapacity Varchar (50) No Yes  จ านวนท่ีรองรับผูใ้ช้ 
macname Varchar (200) No No  อุปกรณ์เพิ่มเติม 
buiname Varchar (100) No Yes  ช่ืออาคาร 
roomstatud Int (11) No Yes  สถานะหอ้งประชุม 

ตารางท่ี ก.7 ตารางผูใ้ชง้านระบบ (users)  

Name Type P M Refer To Description 
uid Int (11) Yes Yes  รหสัผูใ้ชง้านระบบ 

uname Varchar (200) No Yes  ช่ือผูใ้ชง้านระบบ 
utel Varchar (30) No Yes  เบอร์โทรศพัท ์
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ตารางท่ี ก.7 (ต่อ) ตารางผูใ้ชง้านระบบ (users)  

Name Type P M Refer To Description 
uuserid Varchar (10) No Yes  ช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
upassword Varchar (10) No Yes  รหสัผา่นเขา้ใชร้ะบบ 
ustatus Varchar (30) No Yes  สถานะผูใ้ชง้านระบบ 

 
หมายเหตุ 

P = Primary Key 

M = Mandatory   
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รูปท่ี ก.4 Context Diagram ระบบบริหารจดัการหอ้งประชุม  



94 
 

 

    D1

     �      
       

     �    

+

    D2  �      � �    

    D3          �   

    D4        �   

           �    
           �    

       �      � �    
       �      � �    

               �   
               �   
       �   
       �   

       �   

    D5

    �      

    �      

+

    D3          �   

       �                   �      

       
 �    

+

               �   

        �        �    

    D6         �    

               �   

           �       �       

        �        �    

             �      

           �    

       �      � �    

               �   

             �   

�            �  

    �         �    �      

             

       �   

           �       �       
    �         �    �      
             

             �      

    D5     �      
    �         �    �      

             

           �       �       

    D3          �   
               �   

         �   

       �   

        �        �    

        �        �    

    D3          �   

    D4        �   

        �        �    

        �        �    

    D1      �    

    D2  �      � �    

        �        �    
           �    

       �      � �    
       �      � �    

                

�            �  

    D5     �                   
    �         �    �      

           �       �       

    D6         �    

           �    

    D1      �    
           �    

 

รูปท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริหารจดัการหอ้งประชุม  
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รูปท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1: จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
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รูปท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: สมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3: จองหอ้งประชุม  



98 
 

 

ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Install Program 

 

รูปท่ี ข.1 ไฟลติ์ดตั้งโปรแกรม FileZilla 3.31.0 

 ดบัเบิ้ลคลิกท่ี FileZilla_3.31.0_setup.exe จากแผน่ DVD RW ของโครงการใน Folder 
Setup เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม FileZilla 3.31.0 
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รูปท่ี ข.2 หนา้จอยนืยนัการติดตั้งโปรแกรม FileZilla 3.31.0 

 ให้ท าการกดปุ่ม Run เพื่อยืนยนัการติดตั้งโปรแกรม และเร่ิมการติดตั้งโปรแกรม 
FileZilla 3.31.0 
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รูปท่ี ข.3 หนา้จอการยอมรับเง่ือนไขในการติดตั้งโปรแกรม FileZilla 3.31.0 

 ให้ท าการกดปุ่ม I Agree เพื่อท าการยอมรับเง่ือนไขในการติดตั้งโปรแกรม และการใช้
งานโปรแกรม FileZilla 3.31.0 



101 
 

 

 

รูปท่ี ข.4 หนา้จอเลือกพื้นท่ีส าหรับการติดตั้งโปรแกรม FileZilla 3.31.0 

 ให้ท าการเลือกพื้นท่ีในการติดตั้งโปรแกรม  และการกดปุ่ม Next เพื่อการติดตั้ ง
โปรแกรม FileZilla 3.31.0 
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รูปท่ี ข.5 หนา้จอการตั้งช่ือ shortcuts ของโปรแกรม FileZilla 3.31.0 

 ใหท้ าการพิมพช่ื์อ เพื่อใชใ้นการแสดง shortcuts ของโปรแกรม FileZilla 3.31.0 
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รูปท่ี ข.6 หนา้จอ  Installing โปรแกรม FileZilla 3.31.0 

 ท าการรอการติดตั้งโปรแกรมโปรแกรม FileZilla 3.31.0 จนเสร็จสมบูรณ์ 
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รูปท่ี ข.7 หนา้จอส าเร็จการติดตั้งโปรแกรม FileZilla 3.31.0 

 ท าการเลือก Start FileZilla now และท าการกดปุ่ม Finish เพื่อส้ินสุดการติดตั้ง และท า
การเปิดใชง้านโปรแกรม FileZilla 3.31.0 
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รูปท่ี ข.8 หนา้จอการสร้าง Site manager ของโปรแกรม FileZilla 3.31.0 

 เม่ือท าการเปิดโปรแกรม FileZilla 3.31.0 เสร็จส้ิน ให้ท าการเลือกเมนู File จากนั้นท า
การคลิก Site manager เพื่อเขา้สู่หนา้จอ Site manager 
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รูปท่ี ข.9 การสร้าง Site manager ของโปรแกรม FileZilla 3.31.0 

 ท าการกดปุ่ม New Site ท าการกรอกขอ้มูลก าหนด Host และ Port ท่ีจะท าการติดตั้ง
ระบบ จากนั้นท าการกรอก User และ Password ท่ีไดรั้บจากผูใ้หบ้ริการเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซต ์และกดปุ่ม 
Connect เพื่อท าการเช่ือต่อกบั Site manager  
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รูปท่ี ข.10 การเลือก Domain หรือ Subdomain ท่ีจะท าการติดตั้ง 

 ทางดา้นซา้ยมือของโปรแกรมให้ท าการคน้หาไฟล์จากแผน่ DVD RW ของโครงการใน 
Folder System และทางดา้นขวามือใหท้ าการเลือก Domain หรือ Subdomain ท่ีจะท าการติดตั้ง  
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รูปท่ี ข.11 การอพัโหลดเวบ็ไซต ์

 ทางดา้นซ้ายมือของโปรแกรมให้ท าการเลือกไฟล์ทั้งหมดท่ีไดท้  าการคน้หา จากนั้นท า
การคลิกขวาบริเวณไฟลท่ี์เลือก เลือกท่ีค าสั่ง Upload เพื่อท าการอพัโหลดเวบ็ไซตเ์ขา้สู่ Server 
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Restore Database 

 

รูปท่ี ข.12 หนา้จอเขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์cPanel 

 ท าการกรอก Username และ Password ท่ีไดจ้ากผูใ้หบ้ริการเช่าพื้นท่ีฐานขอ้มูล จากนั้น
ท าการกดปุ่ม Log in เพื่อเขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี ข.13 หนา้จอหลกัของเวบ็ไซต ์cPanel 

 เม่ือท าการเขา้สู่ระบบเสร็จส้ินจะแสดงหนา้จอหลกัของเวบ็ไซต ์cPanel จากนั้นท าการ
เลือกท่ีหวัขอ้ DATABASES และท าการคลิกท่ี MySQL Databases  
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รูปท่ี ข.14 หนา้จอสร้างฐานขอ้มูล 

 ท าการกรอกช่ือฐานขอ้มูล ท าการตรวจสอบช่ือฐานขอ้มูล และท าการกดปุ่ม Go เพื่อท า
การเลือกไฟลฐ์านขอ้มูล  
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รูปท่ี ข.15 ไฟล ์conferenc_room.sql 

 ท าการเลือกไฟล ์conferenc_room.sql จากแผน่ DVD RW ของโครงการใน Folder 
Backup เพื่อท าการติดตั้งฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี ข.16 หนา้จอหลกัของเวบ็ไซต ์cPanel 

 เม่ือท าการสร้างฐานขอ้มูลเสร็จส้ินจะแสดงหนา้จอหลกัของเวบ็ไซต ์cPanel จากนั้นท า
การเลือกท่ีหวัขอ้ DATABASES และท าการคลิกท่ี phpMyAdmin เพื่อท าการตรวจสอบการติดตั้ง
ฐานขอ้มูล 
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ภาคผนวก ค 

ภาพระหว่างปฏบิัติงาน 

 

รูปท่ี ค.1 วดัขนาดความยาวของสายแลนท่ีตอ้งเดิน 
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รูปท่ี ค.2 ตั้งค่า Printer  

 

รูปท่ี ค.3 จดัท าแผนภาพ Network ของแต่ละอาคาร 
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รูปท่ี ค.4 สร้าง E-mail ใหก้บัพนกังานใหม่ 

 

รูปท่ี ค.5 สร้าง Shared Folder ในระบบ Nas เพื่อเพิ่มพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลใหผู้ใ้ชง้าน 
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รูปท่ี ค.6 ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตประจ าวนั 

 

รูปท่ี ค.7 จดัท าระบบบริหารจดัการห้องประชุม 
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รูปท่ี ค.8 แกไ้ขระบบบริหารจดัการห้องประชุม 

 

รูปท่ี ค.9 จดัท า Flow chart ระบบ QCO 
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รูปท่ี ค.10 จดัท าฐานขอ้มูลระบบ QCO 

 

รูปท่ี ค.11 ทดสอบระบบ QCO 
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