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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 บริษทั พี ซอฟต์ เอเชีย จ  ำกดั เป็นบริษทับริกำรดำ้นซอฟต์แวร์ท่ีมีคุณภำพ  และครบ

วงจรให้กบัลูกค้ำในกลุ่มธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจขนำดเล็กจนถึงธุรกิจขนำดใหญ ่ ท่ีมีควำมสนใจ

ขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยซอฟต์แวร์ อำทิเช่น ออกแบบเว็บไซต์ พฒันำเว็บไซต ์พฒันำแอปพลิเคชนั 

ดว้ยกำรบริหำรจดักำรให้โดดเด่น น่ำสนใจ พร้อมทั้งกำรใช้งำนท่ีตอบสนองกับควำมต้องกำร

ของผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้ำน  แต่ในปัจจุบนักำรท ำธุรกิจเพียงดำ้นเดียวอำจไม่สำมำรถยืนหยดั

อย่ำงมัน่คงได ้ทำงบริษทั พี ซอฟต์ เอเชีย จ  ำกดั จึงมีควำมตอ้งกำรท่ีจะขยบัขยำยธุรกิจของตน

จำกกำรเป็นผูใ้ห้บริกำรดำ้นซอฟต์แวร์แก่ลูกคำ้ในกลุ่มธุรกิจไปสู่กำรให้บริกำรแก่กลุ่มลูกคำ้

รำยบุคคลท่ีมีจ  ำนวนมำกกว่ำดว้ย และทำงบริษทัไดเ้ล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจกำรบริกำรด ้ำน

กำรท่องเท่ียว ท่ีก  ำลงัเติบโตในประเทใศไทยก ำลงัประสบปัญหำกำรขำดแคลนบริกำรจองแพค

แกจทวัร์ และรถโดยสำรผ่ำนทำงออนไลน์ จึงมีควำมสนใจท่ีจะขยบัขยำยธุรกิจเพ่ิมในกำรเป็น

ผูใ้ห้บริกำรจองแพ็กเกจทัวร์ และรถโดยสำรข้ึนผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ และโมบำยเว็บไซต์ เพื ่อ

รองรับควำมตอ้งกำรของนักท่องเท่ียวในยุคดิจิทลั 

 คณะนักศึกษำสหกิจศึกษำจึงไดม้ีส่วนในกำรพฒันำ  ระบบจดักำรและแสดงขอ้มูล

แพ็กเกจทวัร์ข้ึนผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ และโมบำยเว็บไซต์ ของบริษทั พี ซอฟต์ เอเชีย จ  ำกดั ภำยใต้

ช่ือ “ไทยสบำยทวัร์” เพื่อเป็นอีกหน่ึงช่องทำงในกำรสร้ำงก ำไรให้กับบริษัท โดยระบบจดักำร

และแสดงผลขอ้มูลแพ็กเกจทวัร์ แบ่งระบบออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของผูดู้แลระบบ และ

ส่วนของผูใ้ชง้ำน โดยส่วนผูดู้แลระบบสำมำรถจดักำรขอ้มูลแพ็กเกจทวัร์  รำคำแพ็กเกจทวัร์ 

ประเภทบริกำร และขนำดรถ ส ำหรับส่วนผูใ้ชง้ำนระบบ สำมำรถเลือกแพ็กเกจทวัร์ รำคำ

แพ็กเกจทวัร์ และขนำดรถโดยสำรท่ีสนใจได้ เพื่ออ  ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูใ้ชง้ำนระบบ ใน

กำรเลือกแพ็กเกจทวัร์ และท ำให้ผูดู้แลระบบจดักำรข้อมูลแพ็กเกจทวัร์ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  

และรวดเร็ว โดยใชเ้ทคโนโลยี “ซีอำยูดี” ในกำรจดักำรขอ้มูลแพ็กเกจทวัร์ 

 



2 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

เพื่อพฒันำระบบแสดงผลขอ้มูลแพก็เกจทวัร์ และจดักำรขอ้มูลแพก็เกจทวัร์ 

1.3 ขอบเขตโครงงำน 

 1.3.1 ส่วนของผูดู้แลระบบ 

  1.3.1.1 จดักำรขอ้มูลพ้ืนฐำน 

   1.3.1.1.1 จดักำรขอ้มูลแพก็เกจทวัร์  

   1.3.1.1.2 จดักำรขอ้มูลรำคำแพก็เกจทวัร์ 

   1.3.1.1.3 จดักำรขอ้มูลขนำดรถ 

   1.3.1.1.4 จดักำรขอ้มูลประเภทบริกำร 

  1.3.1.2 กำรแสดงผลขอ้มูล 

   1.3.1.2.1 แสดงขอ้มูลแพคเกจทวัร์ 

   1.3.1.2.2 แสดงขอ้มูลรำคำแพคเกจทวัร์ 

   1.3.1.2.3 แสดงขอ้มูลขนำดรถ 

   1.3.1.2.4 แสดงขอ้มูลประเภทบริกำร 

 1.3.2 ส่วนของผูใ้ชง้ำน 

  1.3.2.1 คน้หำขอ้มูลแพก็เกจทวัร์ 

   1.3.2.1.1 คน้หำจำกขนำดรถ 

   1.3.2.1.2 คน้หำจำกช่ือแพก็เกจทวัร์ 

  1.3.2.2 กำรแสดงขอ้มูลแพก็เกจทวัร์ 

   1.3.2.2.1 แสดงขอ้มูลแพคเกจทวัร์ 

   1.3.2.2.2 แสดงขอ้มูลรำคำแพคเกจทวัร์ 

   1.3.2.2.3 แสดงขอ้มูลขนำดรถ 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยใหผู้ดู้แลระบบจดักำรกบัขอ้มูลของแพก็เกจทวัร์ไดร้วดเร็วและง่ำยต่อกำรใชง้ำน 

1.4.2 ช่วยใหลู้กคำ้สำมำรถคน้หำขอ้มูลของแพก็เกจทวัร์ตำมขนำดหรือช่ือแพก็เกจทวัร์ได ้



 
 

 

บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฏแีละงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวความคดิ 

 

ภาพท่ี 2.1 ระบบจดัการและแสดงผลขอ้มูลแพก็เกจทวัร์ 

การท างานของระบบจดัการและแสดงผลขอ้มูลแพก็เกจทวัร์จะแบ่งการท างานหลกัออกเป็นทั้ง
สองระบบ คือ ระบบของผูใ้ชง้านสามารถใชง้านในรูปแบบเดสก์ท็อปและโมบายโดยมีรูปแบบการ

ท างานท่ีสามารถ คน้หาขอ้มูลแพ็คเกจทวัร์  และเลือกขอ้มูลแพค็เกจทวัร์ โดยในส่วนของระบบจะท า
การบนัทึกขอ้มูลของผูใ้ชง้านลงในฐานขอ้มูล MySQL และส่วนของผูดู้แลระบบ สามารถน าขอ้มูลของ
ผูใ้ชง้านมาจดัการขอ้มูลแลว้สามารถแกไ้ขขอ้มูลของระบบได ้ เช่น ขอ้มูลแพค็เกจ รายละเอียดแพค็เกจ

ขนาดรถ ประเภทบริการ เป็นตน้
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2.2 ทฤษฏีและแนวคดิที่เกีย่วข้อง 

2.2.1 ความสามารถของ PHP (ขวญัจิรา นวลทอง,2556) 

1. PHP เป็นภาษาท่ีมีลกัษณะเป็นแบบ Open source ผูใ้ชส้ามารถ Download และน า 

Source code ของ PHP ไปใชไ้ดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

2. เป็นสคริปตแ์บบ Server Side Script ดงันั้นจึงท างานบนเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกบั

การท างานของเคร่ือง Client 

3. PHP สามารถท างานไดใ้นระบบปฎิบติัการท่ีต่างชนิดกนั เช่น Unix Windows  Mac 

OS หรือ Risc OS อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. PHP สามารถท างานไดใ้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์หลายชนิด เช่น Personal Web Server(PWS) 

Apache OmniHttpd และ Internet Information Service(IIS) เป็นตน้ 

5. ภาษา PHP สนบัสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object Oriented Programming) 

6. PHP มีความสามารถในการท างานร่วมกบัระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีหลากหลาย ซ่ึง
ระบบจัดการฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนการท างานของ PHP เช่น Oracle MySQL 

FilePro Solid FrontBase mSQL และ MS SQL เป็นตน้ 

7. PHP อนุญาตให้ผูใ้ช้สร้างเว็บไซต์ซ่ึงท างานผ่านโปรโตคอลชนิดต่างๆ ได้ เช่น 

LDAP IMAP SNMP POP3 และ HTTP เป็นตน้ 

8. โคด้ PHP สามารถเขียน และอ่านในรูปแบบของ XML ได ้
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หลกัการท างานของ PHP  

 

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงขั้นตอนการท างานของ PHP 

1. โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์จะมีการร้องขอไฟล ์PHP ไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
2. เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ก็จะเรียก PHP engine ข้ึนมาแปลไฟล ์PHP 
3. ติดต่อกบัฐานขอ้มูล 
4. ส่งผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการแปลและประมวลผลเป็นภาษาHTMLทั้งหมดกลบั 
    ไปยงัเวบ็บราวเซอร์ 
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jQuery (แนะน าใหรู้้จกักบั JQUERY, 2555) 
            jQuery เป็น Library ของ JavaScript โดยถูกออกแบบมาเพื่อให้การเขียน JavaScript นั้นมีความ
สะดวกและง่ายข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความไม่เขา้กนัของ Web Browser โดยมีการใช ้DOM เขา้มาจดัการ
แปลงชุดค าสั่งของภาษา HTML , JS , CSS และมี API ท่ีท าหน้าท่ีจัดการช่องทางการเช่ือมต่อ เป็น
ตวักลางท่ีท าให้โปรแกรมประยกุตเ์ช่ือมต่อกบัโปรแกรมประยกุต์อ่ืน โดย jQuery รวมเอา Object และ 
Function ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นมารวบรวมไวใ้นรูปแบบของ Library โดยการเขียนค าสัง่ JavaScript ท่ีตอ้งการ
เขียนหลายบรรทัด ก็สามารท าให้สั้นลงได้ อาจท าให้เหลือสั้นเพียงแค่บรรทัดเดียว โดย jQuery 
ประกอบดว้ยฟีเจอร์ต่างๆ ดงัน้ี  

HTML and CSS Manipulation เป็นการเขา้ถึง Elements โดยถา้เราตอ้งการดดัแปลงแกไ้ขเพ่ิม
ลดการท างานของฟีเจอร์ในส่วนน้ีก็รองรับความตอ้งการนั้น  

Events เป็นการท างานของ Events JavaScript เพราะความไม่เข้ากนัของเว็บเบราวเ์ซอร์ แต่
ปัญหาน้ีจะลดลงหรือหมดไปเม่ือเราใช ้ jQuery เพราะสามารถตรวจสอบเร่ืองชนิดของเวบ็เบราเซอร์ให้
เราโดยอตัโนมติั 

Visual Effects และ Animation เป็นเทคนิคการท าเว็บคือการคลิกดูรูปภาพท่ีภาพนั้นจะค่อย
ปรากฏข้ึนมา และเม่ือปิดรูปภาพรูปภาพนั้นก็จะค่อยจาง 

Utility Functions ฟังกช์นัพ้ืนฐานสามญัเรียกใชไ้ดต้ามตอ้งการ 
AJAX เป็นอีกหน่ึงรูปแบบของการเขียนเวบ็แอพพลิเคชนัในปัจจุบนั ซ่ึง jQuery ก็ไดท้ าใหก้าร

เขียน AJAX นั้นง่ายข้ึนกว่าเดิม 
 

MySQL (ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2555) 

 MySQL เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ท่ีนิยมมากในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โลกของอินเทอร์เน็ตโดย MySQL เป็นฟรีแวร์ทางดา้นฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพสูงจากผลิตภัณฑ์
ระบบจดัการฐานขอ้มูล อีกทั้ง MySQL ยงัสนับสนุนการใชง้านบนปฏิบติัการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
Unix , OS/2 , Mac OS หรือ Windows ก็ตามและยงัสามารถใชง้านร่วมกบั Web Development Platform 
ทั้งหลายเช่น C , C++ , Java , Perl , PHP เป็นตน้ ดงันั้น MySQL จึงเป็นท่ียอมรับและนิยมอยา่งมากใน

ปัจจุบนั 
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2.3 เวบ็ไซต์ที่เกีย่วข้อง 

 คณะนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาคน้หาเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การออกแบบเว็บไซต์ ให้
ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน จึงพบว่ามีเว็บไซต์เป็นจ านวนมากท่ีเก่ียวขอ้งกบั การออกแบบ
เวบ็ไซตท์างคณะนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา จึงไดศ้ึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ เพื่อน ามาใช้เป็น

แนวทางในการพฒันาเวบ็ไซต ์ดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.3 https://www.w3schools.com/sql/sql_ref_keywords.asp 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์แนะน าการเขียน Sql ในรูปแบบต่างๆ สามารถทดสอบค าสัง่การใชง้านของภาษา 

Sql ไดใ้นทนัทีเพ่ือดูผลลพัธข์องค าสัง่ในการท างานของรูปแบบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ภาพท่ี 2.4 https://www.w3schools.com/jquery/jquery_intro.asp 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์สอนใชค้  าสัง่การท างานของ jQuery รูปแบบการท างาน เช่น Event หรือ Method 

เป็นตน้ และสามารถทดสอบการใชง้านของการท างาน jQuery ไดใ้นทนัที  

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

ภาพท่ี 2.5 https://www.w3schools.com/js/js_intro.asp 

เป็นเวบ็ไซตแ์นะน าการใชง้านของ Javascript ในรูปแบบของการเขียนแบบ Script มีทั้งรูปแบบ

ในส่วนของ JSON และ AJAX สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังานได ้
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ภาพท่ี 2.6 https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_ver.asp 

เป็นเว็บไซต์ท่ีแนะน าการใชง้าน Bootstrap โดยมีส่วนประกอบ HTML CSS JS เข้าดว้ยกนั 

เป็น Framework เพื่อรองรับการใชง้านแบบ Responsive Web หรือ Mobile First 
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ภาพท่ี 2.7 https://devbanban.com/ 

เป็นเว็บไซต์ท่ีแนะน าการพฒันาเว็บไซต์ในรูปแบบของ PHP MySQL Wordpress Bootstrap 

โดยมีตวัอยา่งและค าแนะน าใหผู้ใ้ชส้ามารถประยกุตใ์ชก้บังานท่ีตอ้งการได  ้
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2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

คณะนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดท้ าการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประยกุตใ์ช้

ในการด าเนินงานของระบบจดัการและแสดงผลขอ้มูลแพก็เกจทวัร์โดยศึกษาจากงานวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.8 ระบบบนัทึกกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

เจนจิรา บุณกานนท ์ภูลิตา แสงอ่อน และ สุรดา สิทธิสา (2560) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบบนัทึกกิจกรรมนกัศกึษา
ใหมี้ประสิทธิภาพโดยใหผู้ใ้ชไ้ดเ้พ่ิมช่องทางในการประชาสมัพนัธข์อ้มูลต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัสยามจากการศึกษาระบบไดม้ีการใช ้Responsive Web เพื่อใหต้อบสนองรองรับกบัขนาด

ต่างๆ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และร่วมจัดการฐานข้อมูล MySQL 

Database 5.0.51b และใชโ้ปรแกรม Dreamweaver CS6 ในการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์
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ภาพท่ี 2.9 ระบบบริหารงานศนูยบ์  ารุงรักษารถยนตบ์นอินเทอร์เน็ต 

ชญานิศ ปรีดาวรรณกุล เดชา บุญคง และวิสิทธ์ิ นันทพรสิริพงศ ์(2560) สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม มีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาระบบบริหารงาน
ศูนยบ์  ารุงรักษารถยนตบ์นอินเทอร์เน็ตใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยัของขอ้มูล
มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ผูใ้ชมี้ความสะดวกในการเขา้ใชศู้นยบ์ริการรถยนต ์โดยใชโ้ปรแกรม Dreamweaver 
CS6 ใชส้ าหรับออกแบบเว็บไซต์ และใชภ้าษา PHP ใชใ้นการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต ์โดยใชก้าร

ติดต่อกบัฐานขอ้มูล MySQL Database 5.0.51b 
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ภาพท่ี 2.10 เวบ็ไซตส์นบัสนุนการตดัสินใจการเลือกซ้ือจกัรยานส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ 

นนทวฒัน์ สถิตยว์ฒันานนท์ และณัฐวุฒิ แยม้เนตร (2560) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาเว็บไซต์สนับสนุนการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานและสร้างช่องทางขอ้มูลข่าวสารส าหรับผูท่ี้สนใจเลือกซ้ือจกัรยาน โดยใช้

โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจดัการฐานขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

ภาพท่ี 2.11 ระบบจองและลงประกาศรถเช่าพร้อมคนขบัออนไลน์ 

อรรถสิทธ์ิ สุขสมทวีทรัพย์ (2559) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเว็บไซต์ให้ผูใ้ชส้ามารถลงประกาศหรือคน้หารถเช่า
พร้อมคนขบัออนไลน์ ไดม้ีการจดัเก็บขอ้มูลรถยนต์เพื่อเปิดให้เช่า และ ขอ้มูลของลูกคา้ ขอ้มูลของ

พนักงาน การพฒันาระบบไดใ้ชโ้ปรแกรม Aptana Studio 3.6.1 และโปรแกรม WampServer 3.0.6 ใน

การพฒันาเวบ็ไซต ์และใชโ้ปรแกรม phpMyAdmin ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจหอ้งพกัในรูปแบบ Responsive Web 

ฉัตรชุตา สายเพชร (2557) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการห้องพกัในรูปแบบ Responsive Web เพื่อรองรับอุปกรณ์ในขนาดหน้าจอ
ต่างๆ เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการใชง้านให้แก่ผูใ้ชโ้ดยมีส่วนประกอบของระบบ 2 ส่วนคือส่วนของ
ผูดู้แลระบบ และส่วนของผูใ้ชง้าน จากการศึกษาพบว่าระบบจะแบ่งส่วนประกอบยอ่ยได ้3 ส่วนคือการ

จองห้องพกั คลงัสินคา้ และการซ่อมบ ารุง ซ่ึงระบบพฒันาข้ึนในลกัษณะเวบ็แอปพลิเคชนั เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการพฒันาโปรแกรมไดแ้ก่ Adobe Dreamweaver CS6, PHP เวอร์ชนั 5.2.6 และ MySQL เวอร์ชนั 

5.0.51 



 

 

บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือ และที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือบริษทั บริษทั พี-ซอฟต ์จ  ำกดั 
สถานที่ตั้ง 410/4 ซอยงำมวงศว์ำน 25 ถ.งำมวงศว์ำน  

ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
เบอร์โทรศัพท์ 081-565-2581, 092-589-2992 
เบอร์โทรสาร 02-077-5507 
อเีมลล์ info@P-soft.asia 
เวบ็ไซต์ P-soft.asia 
แผนที ่  
  

 

ภำพท่ี 3.1 แผนท่ี บริษทั พี-ซอฟต ์จ  ำกดั

mailto:info@P-soft.asia
mailto:info@P-soft.asia


18 
 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั พี-ซอฟต์ จ  ำกดั ให้บริกำรดำ้นซอฟต์แวร์คุณภำพครบวงจร โดยมีลกัษณะงำนเป็นกำร
วิจยั พฒันำและแกไ้ขปัญหำ ดว้ยควำมมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะปรับปรุงและพฒันำกำรใหบ้ริกำร เพ่ือตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรดำ้นซอฟตแ์วร์ของผูใ้ชง้ำนใหร้วดเร็ว ตรงจุด และมีประสิทธิภำพ 

3.3 รูปแบบการจดัองค์การ และการบริหารงานขององค์กร 

 

ภำพท่ี 3.2 รูปแบบกำรจดัองคก์ำร และกำรบริหำรงำนขององคก์ร 
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3.4 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 3.3.1 นำยณัฐภทัร วิกจพิสุทธ ์

ต ำแหน่ง : Back-End Developer 
ลกัษณะกำรท ำงำน : พฒันำโปรแกรมตำมควำมตอ้งกำรของ

ผูใ้ช ้เช่ือมต่อฐำนขอ้มูล กบั หนำ้เวบ็ไซต ์
และดึงขอ้มูลจำกฐำนขอ้มูลมำแสดง 

 3.3.2 นำยวรสิทธ์ิ สมบติัพำนิช 

ต ำแหน่ง  : Front-End Developer 
ลกัษณะกำรท ำงำน  : พฒันำโปรแกรมตำมควำมตอ้งกำรของ        

ลูกคำ้ ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูล  
เช่ือมต่อฐำนขอ้มูล กบั หนำ้เวบ็ไซต ์

 3.3.3 นำยนพสิทธ์ิ สินประสงค ์

ต ำแหน่ง : DevOps 
ลกัษณะกำรท ำงำน : ออกแบบหนำ้เวบ็ไซตแ์ละฐำนขอ้มูล 

เช่ือมต่อฐำนขอ้มูล กบัเซิฟเวอร์ กระจำยงำน
ใหแ้ก่ ทีม Developer 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือพนกังำนท่ีปรึกษำ : นำงนิตำ มิตรศิลป์ 
ต ำแหน่ง : CEO 
สถำนท่ีท ำงำน : P-Soft Co., Ltd 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏบิัตงิาน 

 16 สปัดำห์ ระหว่ำงวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 
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3.7 ขั้นตอนและวธิกีารด าเนนิงาน 

3.7.1 เก็บรวบรวมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชร้ะบบ 

 คณะนกัศกึษำสหกิจศึกษำไดท้ ำกำรเก็บรวบรวมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชจ้ำกพนกังำนท่ีวิเครำะห์

และออกแบบระบบโดยท ำกำรสมัภำษณ์ 

3.7.2 ก  ำหนดเป้ำหมำย และวำงแผน 

 คณะนกัศกึษำสหกิจศึกษำไดท้ ำกำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรของผูใ้ชร้ะบบแลว้จึงวำงแผนกำร

พฒันำระบบใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชร้ะบบ 

3.7.3 วิเครำะห์ระบบ 

คณะนกัศกึษำสหกิจศึกษำไดท้ ำกำรวิเครำะห์ขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบในแต่ละส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนของกำรจดักำรขอ้มูลแพค็เกจ , ส่วนของกำรจดักำรขอ้มูลรำคำแพค็เกจ , ส่วนของกำรจดักำร
ประเภทบริกำร , ส่วนของกำรจดักำรประเภทรถ และท ำกำรแยกประเภทของผูใ้ชง้ำน ไดแ้ก่ ผูใ้ชง้ำน 

และผูดู้แลระบบ ก่อนท่ีจะก ำหนดแบ่งกำรพฒันำระบบออกเป็นส่วนๆ 
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3.7.4 ออกแบบระบบ 

 กำรออกแบบระบบจดักำรและแสดงผลขอ้มูลแพค็เกจทวัร์มีดงัน้ี 

 

ภำพท่ี 3.3 หนำ้จอแสดงรำยกำรทวัร์ของผูดู้แลระบบ 

 หน้ำจอแสดงรำยกำรทวัร์ของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี ปุ่มส ำหรับเพ่ิมขอ้มูลแพค็เกจ 
ปุ่มส ำหรับคน้หำแพ็คเกจ ตำรำงแสดงรำยละเอียดแพ็คเกจ ไดแ้ก่ ไอคอน รูปภำพหน้ำปก ประเภท
บริกำร ช่ือแพ็คเกจภำษำไทย ช่ือแพ็คเกจภำษำองักฤษ วนัท่ีสร้ำง ผูส้ร้ำง และปุ่มดูรำยละเอียดขอ้มูล

แพค็เกจ แกไ้ขขอ้มูลแพค็เกจ ลบขอ้มูลแพค็เกจ ทำงดำ้นขวำตำมล ำดบั 
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ภำพท่ี 3.4 หนำ้จอแสดงรำยกำรรำคำทวัร์ของผูดู้แลระบบ 

 หนำ้จอแสดงรำยกำรรำคำทวัร์ของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี ปุ่มส ำหรับเพ่ิมขอ้มูลรำคำ
แพค็เกจ ปุ่มส ำหรับคน้หำรำคำแพค็เกจ ตำรำงแสดงรำยละเอียดรำคำแพค็เกจ ไดแ้ก่ ช่ือแพค็เกจ ขนำด

รถ รำคำ ค่ำจำ้งคนขบั ค่ำบริกำร 4%  วนัท่ีสร้ำง ผูส้ร้ำง และปุ่มดูรำยละเอียดขอ้มูลรำคำแพค็เกจ แกไ้ข

ขอ้มูลรำคำแพค็เกจ ลบขอ้มูลรำคำแพค็เกจ ทำงดำ้นขวำตำมล ำดบั 
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ภำพท่ี 3.5 หนำ้จอแสดงรำยกำรบริกำรเสริมของผูดู้แลระบบ 

 หน้ำจอแสดงรำยกำรบริกำรเสริมของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี ปุ่มส ำหรับเพ่ิมขอ้มูล
บริกำรเสริม ปุ่มส ำหรับคน้หำบริกำรเสริม ตำรำงแสดงรำยละเอียดบริกำรเสริม ไดแ้ก่ ช่ือแพ็คเกจ ช่ือ
บริกำรเสริม รำคำ หน่วย วนัท่ีสร้ำง ผูส้ร้ำง และปุ่มดูรำยละเอียดขอ้มูลบริกำรเสริม แกไ้ขขอ้มูลบริกำร

เสริม ลบขอ้มูลบริกำรเสริม ทำงดำ้นขวำตำมล ำดบั 
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ภำพท่ี 3.6 หนำ้จอแสดงรำยกำรประเภทรถของผูดู้แลระบบ 

 หน้ำจอแสดงรำยกำรประเภทรถของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี ปุ่มส ำหรับเพ่ิมขอ้มูล
ประเภทรถ ปุ่มส ำหรับคน้หำประเภทรถ ตำรำงแสดงรำยละเอียดประเภทรถ ไดแ้ก่ ไอค่อน ขนำดรถ 
จ  ำนวนท่ีนัง่ วนัท่ีสร้ำง และผูส้ร้ำง ปุ่มดูรำยละเอียดขอ้มูลประเภทรถ แกไ้ขขอ้มูลประเภทรถ ลบขอ้มูล

ประเภทรถ ทำงดำ้นขวำตำมล ำดบั 
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ภำพท่ี 3.7 หนำ้จอแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรจองของผูดู้แลระบบ 

 หนำ้จอแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรจองของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี ปุ่มส ำหรับเพ่ิมขอ้มูล
กำรจอง ปุ่มส ำหรับคน้หำขอ้มูลกำรจอง ตำรำงแสดงรำยละเอียดขอ้มูลกำรจอง ไดแ้ก่ ช่ือ เบอร์โทรศพัท ์

อีเมล ช่ือแพ็คเกจ ขนำดรถ จ  ำนวนท่ีนั่ง รำคำรวม ควำมต้องกำรเพ่ิมเติม เวลำเดินทำง และปุ่มดู

รำยละเอียดขอ้มูลกำรจอง แกไ้ขขอ้มูลกำรจอง ลบขอ้มูลกำรจอง ทำงดำ้นขวำตำมล ำดบั 
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ภำพท่ี 3.8 หนำ้จอแสดงรำยกำรแพค็เกจทวัร์ของผูใ้ช ้

 หน้ำจอแสดงรำยกำรแพ็คเกจทวัร์ของผูใ้ช ้สำมำรถดูรำยกำรแพ็คเกจทวัร์ทั้งหมดไดแ้ก่ ช่ือ

แพค็เกจ ขนำดรถ รำคำ และสำมำรถกดปุ่ม Booking เพื่อท ำกำรจองแพค็เกจทวัร์ได ้
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ภำพท่ี 3.9 หนำ้จอแสดงรำยกำรแพค็เกจทวัร์ของผูใ้ชจ้ำกขนำดรถ 

 หน้ำจอแสดงรำยกำรแพค็เกจทวัร์ของผูใ้ช ้สำมำรถคน้หำแพ็คเกจทวัร์ไดด้ว้ยขนำดของรถท่ี
ใหบ้ริกำรท่ีผูใ้ชต้อ้งกำร ซ่ึงขนำดของรถมีผลต่อจ ำนวนของผูใ้ชท่ี้ตอ้งกำรไปท่องเท่ียว หำกใชต้วักรอง

เป็นขนำดของรถท่ีใหบ้ริกำร หนำ้จอจะแสดง ช่ือแพค็เกจ ขนำดของรถ รำคำ ตำมท่ีผูใ้ชค้น้หำเท่ำนั้น 
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ภำพท่ี 3.10 หนำ้จอแสดงรำยกำรแพค็เกจทวัร์ของผูใ้ชจ้ำกช่ือแพค็เกจ 

 หน้ำจอแสดงรำยกำรแพ็คเกจทวัร์ของผูใ้ช ้สำมำรถคน้หำแพ็คเกจทวัร์ท่ีตอ้งกำรจำกช่ือของ

แพค็เกจ ซ่ึงหนำ้จอจะแสดง ช่ือแพค็เกจ ขนำดของรถ และรำคำ ท่ีมีช่ือตำมท่ีผูใ้ชค้น้หำเท่ำนั้น  
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ภำพท่ี 3.11 หนำ้จอแสดงรำยกำรแพค็เกจทวัร์ของผูใ้ชจ้ำกขนำดรถและช่ือแพค็เกจ 

 หนำ้จอแสดงรำยกำรแพค็เกจทวัร์ของผูใ้ช ้สำมำรถคน้หำแพค็เกจทวัร์ไดจ้ำกขนำดของรถและ
ช่ือของแพ็จเกจท่ีตอ้งกำร ซ่ึงแพ็คเกจทวัร์จะข้ึนแสดง ช่ือแพ็คเกจ ขนำดของรถ และ รำคำ ตำมขนำด

ของรถและช่ือของแพค็เกจท่ีผูใ้ชค้น้หำเท่ำนั้น  
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ภำพท่ี 3.12 หนำ้จอแสดงรำยละเอียดทวัร์ท่ีผูใ้ชเ้ลือก 

 หน้ำจอแสดงรำยละเอียดทวัร์ท่ีผูใ้ชเ้ลือก หน้ำจอน้ีผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอก ช่ือผูใ้ช ้เบอร์โทรศพัท์  

อีเมลล ์และหน้ำจอจะแสดงช่ือของแพ็คเกจ, ขนำดรถ, ค่ำใชจ่้ำยท่ีตอ้งช ำระ, วนั/เวลำท่ีผูใ้ช้จอง และ
ช่องใส่รำยละเอียดเพ่ิมเติมตำมท่ีผูใ้ชต้อ้งกำร เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบรำยละเอียดทั้งหมดของแพค็เกจท่ี

เลือกก่อนกำร Booking และช ำระค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 
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ภำพท่ี 3.13 หนำ้จอสรุปรำยละเอียดทวัร์ท่ีผูใ้ชเ้ลือก 

 หนำ้จอสรุปรำยละเอียดทวัร์ท่ีผูใ้ชเ้ลือก หนำ้จอน้ีจะแสดงขอ้มูลผูใ้ช,้ ช่ือของแพค็เกจ, จ  ำนวน
ท่ีนัง่, วนั/เวลำท่ีผูใ้ชจ้อง ขนำดรถ รำยละเอียดเพ่ิมเติมตำมท่ีผูใ้ชต้อ้งกำร ต่ำบริกำร และจ ำนวนเงินรวม 
เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบรำยละเอียดทั้งหมดของแพ็คเกจท่ีเลือกก่อนกำร Booking และช ำระค่ำใชจ่้ำย

ทั้งหมด  
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3.7.5 พฒันำระบบ 
 คณะนกัศึกษำสหกิจศึกษำไดท้ ำกำรออกแบบระบบ โดยใชเ้วบ็ไซต ์figma ในกำรออกแบบเวป็

ไซต์ทั้งส่วนของผูใ้ชง้ำน และผูดู้แลระบบ ส่วนกำรพฒันำระบบหจะใช ้PHP Language ในกำรพฒันำ

ตำมแผนท่ีไดว้ำงเอำไว ้เพื่อใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนระบบ 

3.7.6 ทดสอบระบบ 
 คณะนักศึกษำสหกิจศึกษำไดท้ ำกำรส่งโปรแกรมไปให้พนกังำนท่ีปรึกษำช่วยในกำรทดสอบ

ระบบ โดยจะมีกำรทดสอบทั้งดำ้นของผูใ้ชง้ำนระบบ และผูดู้แลระบบ 
3.7.7 แกไ้ขระบบ 

 คณะนักศึกษำสหกิจศึกษำไดท้ ำกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำด ของระบบหลงัจำกท่ีไดม้ีกำรทดสอบ
ระบบจนพบว่ำ กำรกรองขอ้มูลและกำรเพ่ิมขอ้มูลลงสู่ฐำนขอ้มูลไม่สำมำรถใช้งำนจริงได ้ตรงตำม
ควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนระบบ 

3.7.8 จดัท ำเอกสำร 
คณะนักศึกษำสหกิจศึกษำไดจ้ดัท ำเอกสำรคู่มือในกำรใชง้ำนระบบให้กบัพนกังำนท่ีปรึกษำ 

และจดัท ำเล่มสหกิจศึกษำใหก้บัอำจำรยท่ี์ปรึกษำสหกิจศึกษำ 

3.8 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตำรำงท่ี 3.1 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

  

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1. เก็บขอ้มูลควำมตอ้งกำรของผูใ้ชร้ะบบ     
2. ก  ำหนดเป้ำหมำย และ วำงแผน     
3. วิเครำะห์ระบบ     
4. ออกแบบระบบ     
5. พฒันำระบบ     
6. ทดสอบระบบ     
7. แกไ้ขระบบ     
8. จดัท ำเอกสำร     
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3.9 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่ใช้ 

3.9.1 ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 

  3.9.1.1 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 

   1) CPU Intel Core i7-7700HQ 2.80 GHz 

   2) RAM 16.0 GB 

   3) Solid State Drive 240 GB 

   4) Hard Disk 1 TB 

   5) Graphic Nvidia Geforce GTX 1060 

3.9.1.2 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 

   1) Microsoft Windows 10 

   2) Microsoft Visual Code 2019 

   3) FileZilla 3.44.2 

   4) Node.Js 12.4.0 

   5) Xampp 7.3.8 

   6) Git 2.9.0 

   7) MySQL 5.7.27 

3.9.2 ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 

  3.9.2.1 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 

   1) CPU Intel Pentium Dual T3400 2.17 GHz หรือสูงกว่ำ 

   2) RAM 1GB หรือสูงกว่ำ 
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   3) Hard Disk 320 GB หรือสูงกว่ำ 

  3.9.2.2 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 

   1) Microsoft Windows 7 Professional 64 bit หรือ 32 bit 

   2) Browser Firefox หรือ Google Chrome 

  3.9.2.3 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับเคร่ืองเซิฟเวอร์ 

1) CPU Intel® Xeon® E3-1225 v5 3.3GHz, 8MB Cache, 4Core/4T, Turbo 

2) RAM 8GB DDR4 UDIMM, 2133 MT/s, ECC 

3) Hard Disk 1 x 1TB 7.2k Entry SATA 3.5 inch Cable Hard Drive 

  3.9.2.4 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับเคร่ืองเซิฟเวอร์ 

   1) CenOS7 

   2) Docker 

   3) MySQL 5.7.27 

   4) ระบบจดักำรและแสดงผลขอ้มูลแพค็เกจทวัร์ 

 

 



   

 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 

 4.1.1 ส่วนของการคน้หาขอ้มูลแพก็เกจทวัร์ของผูใ้ช ้

ภาพท่ี 4.1 หน้าคน้หาขอ้มูลแพก็เกจทวัร์ 

 หน ้าคน้หาขอ้ม ูลแพ ็กเกจทวัร์ ใชส้ าหรับการคน้หาขอ้ม ูลแพ ็กเกจทวัร์จากชื่อ            
แพก็เกจทวัร์ และขนาดรถ เพื่อเลือกแพ็กเกจทวัร์ประกอบดว้ย 
  1)  ให้ผูใ้ชเ้ลือกขนาดรถท่ีตอ้งการคน้หา เช่น Size S เป็นตน้ 
  2)  ให้ผูใ้ชก้รอกช่ือแพ็กเกจทวัร์ท่ีตอ้งการคน้หาเช่น Suv เป็นตน้ 
  3)  ผูใ้ชเ้ลือกแพ็กเกจทวัร์ให้กดปุ่ม “Booking” เพื่อแสดงรายละเอียดการจอง 
 

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้แสดงรายละเอียดแพก็เกจทวัร์ก่อนท าการจอง 

 หนา้แสดงรายละเอียดแพก็เกจทวัร์ท่ีเลือกมาจาก ภาพท่ี 4.1 เพื่อท าการจองแพก็เกจทวัร์ มี

ขั้นตอนดงัน้ี 

  1)  กรอกขอ้มูลช่ือของผูใ้ชท่ี้ท าการจอง เช่น Noppasit เป็นตน้ 

  2)  กรอกขอ้มูลเบอร์โทรศทัพข์องผูใ้ชท่ี้ท าการจอง เช่น 0988789089 เป็นตน้ 

  3)  กรอกขอ้มูลอีเมลของผูใ้ชท่ี้ท าการจอง เช่น  Noppasita@hotmail.com เป็นตน้ 

  4) ผูใ้ชเ้ลือกแพก็เกจทวัร์ท่ีตอ้งการ เช่น Suvarnabhumi Airport To Koh Chang       

       เป็นตน้ 

  5)    ผูใ้ชเ้ลือกขนาดรถท่ีตอ้งการ เช่น Size S (1-3) เป็นตน้ 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

8 9 

10 

11 
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  6)    ราคาจะแสดงตามขนาดรถท่ีเลือก เช่น 3,500.00 Baht 

  7)    ผูใ้ชเ้ลือกจ านวนคนตามขนาดรถท่ีเลือกไวต้าม ขอ้ท่ี 2 

  8)    ผูใ้ชเ้ลือกวนัท่ีออกเดินทาง เช่น 05/10/2019 เป็นตน้ 

  9)    ผูใ้ชเ้ลือกเวลาท่ีออกเดินทาง เช่น 12:00 AM เป็นตน้ 

  10)  ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลท่ีตอ้งการเพ่ิมเติม เช่น ตอ้งการน ้ าเปล่า 1 แพค็ เป็นตน้  

  11)  กดปุ่ม “Booking” เพื่อท าการจองแพก็เกจทวัร์ 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้สรุปรายละเอียดการจอง 

หนา้แสดงรายการสรุปท่ีผูใ้ชท้  าการจองมาจากภาพท่ี 4.2 เพ่ือเป็นการยนืยนัขอ้มูลการจอง

น้ีประกอบดว้ย 

  1)  แสดงรายละเอียดท่ีท าการจองมาจาก ภาพท่ี 4.2 

  2)  แสดงราคารวมสุทธิจากรายการท่ีเลือกไว ้  

1 

2 
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4.1.2 ส่วนจดัการขอ้มูลของผูดู้แลระบบ 

ภาพท่ี 4.4 หนา้จดัการขอ้มูลแพก็เกจ 
หน้าจัดการข้อมูลแพ็กเกจสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข แสดงรายละเอียด ข้อมูลแพ็กเกจ 

ประกอบ 
 1)  ปุ่ม “คน้หา” ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลแพก็เกจโดยมีขั้นตอนการใชด้งัภาพท่ี 4.5 

 2)  ปุ่ม “เพ่ิม” ใชส้ าหรับเพิ่มขอ้มูลแพก็เกจโดยมีขั้นตอนการใชด้งั ภาพท่ี 4.6 

 3)  ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลแพก็เกจตามจ านวนท่ีเลือก 

 4)  ปุ่ม “ดูรายละเอียด” ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดแพก็เกจท่ีเลือกดงัภาพท่ี 4.7 

 5)  ปุ่ม “แกไ้ข” ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลแพก็เกจโดยมีขั้นตอนดงัภาพท่ี 4.8 

 6)  กดปุ่ม “ลบ” เพื่อท าการลบขอ้มูลแพก็เกจท่ีเลือก 

 7)  เลือกหมายเลขหนา้ท่ีตอ้งการเพื่อดูขอ้มูลแพก็เกจ 
  

2 

1 
3 

4 5 6
5

7 
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ภาพท่ี 4.5 การคน้หาแพก็เกจในหนา้จดัการแพก็เกจ 

 การคน้หาขอ้มูลหนา้การจดัแพก็เกจสามารถคน้หาไดจ้าก ช่ือแพก็เกจ ประเภทบริการ และ

หวัขอ้ท่ีตอ้งการ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  เลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการคน้หา 

 2)  กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาจากหวัขอ้ท่ีเลือกตาม ขั้นตอนท่ี 1  

 3)  กดปุ่ม “เร่ิม” เพื่อท าการคน้หาขอ้มูล 

 4)  จากการคน้หาขอ้มูลจะปรากฏรายช่ือรายการแพก็เกจท่ีเลือก 

 5)  กดปุ่ม “ลา้ง” จะกลบัไปสู่ ภาพท่ี 4.4 
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2 
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ภาพท่ี 4.6 หนา้เพ่ิมขอ้มูลแพก็เกจ 

สามารถกรอกขอ้มูลแพก็เกจตามท่ีก  าหนดเพ่ือบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  เลือกประเภทบริการท่ีตอ้งการเช่น “Taxi Service” 

 2)  กรอกช่ือแพก็เกจภาษาไทย เช่น สนามบิน ดอนเมือง ถึง วดัพระแกว้ เป็นตน้ 

 3) กรอกช่ือแพก็เกจภาษาองักฤษ เช่น Don Mueang Airport to Wat Phra Kaew เป็นตน้ 

 4)  กรอกขอ้มูลหมายเหตุภาษาไทย เช่น ไม่รวมค่าเขา้วดั เป็นตน้ 

 5)  กรอกขอ้มูลหมายเหตุภาษาองักฤษ เช่น Not including entrance fees. เป็นตน้ 

 6)  กรอกระยะเวลาในการเดินทางของแพก็เกจ เช่น 2.00 เป็นตน้ 

 7)  กดปุ่ม “เพ่ิมรูป” เพ่ือเพ่ิมรูปไอคอนแพก็เกจ 

 8)  กดปุ่ม “เพ่ิมรูป” เพ่ือเพ่ิมรูปภาพหนา้ปกแพก็เกจ 

 9)  เลือกตวัเลือกใชง้านเพื่อใชง้านขอ้มูลแพก็เกจ 

 10)  กดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

 11)  กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปสู่ ภาพท่ี 4.4  
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ภาพท่ี 4.7 หนา้ดูรายละเอียดขอ้มูลแพก็เกจ 

หนา้ดูรายละเอียดแพก็เกจท่ีเลือก จะแสดงขอ้มูลต่างๆของแพก็เกจท่ีเลือกประกอบดว้ย 

  1)  รายละเอียดของแพก็เกจท่ีท าการเลือกมาจาก ภาพท่ี 4.4 

  2)  กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปสู่ ภาพท่ี 4.4 
  

1
2

2 
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ภาพท่ี 4.8 หนา้แกไ้ขขอ้มูลแพก็เกจ 

หนา้แกไ้ขขอ้มูลแพก็เกจ สามารถแกข้อ้มูลแพก็เกจตามตอ้งการ มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  เลือกประเภทบริการท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 2)  กรอกช่ือแพก็เกจภาษาไทยท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 3)  กรอกช่ือแพก็เกจภาษาองักฤษท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 4)  กรอกขอ้มูลหมายเหตุภาษาไทยท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 5)  กรอกขอ้มูลหมายเหตุภาษาองักฤษท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 6)  กรอกระยะเวลาในการเดินทางของแพก็เกจท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 7)  กดปุ่ม “เพ่ิมรูป” เพ่ือเพ่ิมรูปไอคอนแพก็เกจท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 8)  กดปุ่ม “เพ่ิมรูป” เพ่ือเพ่ิมรูปภาพหนา้ปกแพก็เกจท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 9)  เลือกตวัเลือกใชง้านเพ่ือใชง้านขอ้มูลแพก็เกจท่ีเลือก 

 10)  กดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูลการแกไ้ขลงฐานขอ้มูล 

 11)  กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปสู่ ภาพท่ี 4.4 
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ภาพท่ี 4.9 หน้าจดัการขอ้มูลราคาแพก็เกจ 
 หน ้าจดัการขอ้ม ูลราคาแพก็เกจ สามารถ เ พิ ่ม  แก ไ้ข ลบขอ้มูลราคาแพ็กเกจได ้

ประกอบดว้ย   

1) ปุ่ม “คน้หา” ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลราคาแพ็คเกจโดยมีขั้นตอนการใชด้งัภาพท่ี 4.10 

2) ปุ่ม “เพ่ิม” ใชส้ าหรับเพ่ิมขอ้มูลราคาแพ็กเกจโดยมีขั้นตอนการใชด้งัภาพท่ี 4.11 

3) ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลราคาแพ็กเกจตามจ านวนท่ีเลือก 

4) ปุ่ม “ดูรายละเอียด” ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดราคาแพ็คเกจมีขั้นตอนการใช ้ดงัภาพท่ี 

4.12 

5) ปุ่ม “แกไ้ข” ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลราคาแพ็กเกจมีขั้นตอนการใชด้งัภาพท่ี 4.13 

6) กดปุ่ม “ลบ” เพื่อท าการลบขอ้มูลราคาแพ็กเกจท่ีเลือก 

7) เลือกหมายเลขหน้าท่ีตอ้งการเพื่อดูขอ้มูลราคาแพ็กเกจ 
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ภาพท่ี 4.10 การคน้หาราคาแพก็เกจในหนา้จดัการราคาแพก็เกจ 

การค้นหาข้อมูลหน้าราคาแพ็กเกจสามารถค้นหาได้จาก ช่ือแพ็กเกจ ขนาดรถ และ      

หวัขอ้ท่ีตอ้งการ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  เลือกจากฟิวท่ีตอ้งการคน้หา 

 2)  กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาจากฟิวท่ีเลือกตาม ขั้นตอนท่ี 1  

 3)  กดปุ่ม “เร่ิม” เพื่อท าการคน้หาขอ้มูล “ช่ือแพก็เกจ” 

 4)  จากการคน้หาขอ้มูลจะปรากฏรายช่ือรายการราคาแพก็เกจท่ีเลือก 

 5)  กดปุ่ม “ลา้ง” จะกลบัไปสู่ ภาพท่ี 4.9  
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ภาพท่ี 4.11 หนา้เพ่ิมขอ้มูลราคาแพก็เกจ 

หนา้เพิ่มขอ้มูลราคาแพก็เกจ สามารถเพิ่มขอ้มูลราคาแพก็เกจท่ีตอ้งการไดป้ระกอบดว้ย 

 1)  เลือกช่ือแพก็เกจท่ีตอ้งการ 

 2)  เลือกขนาดรถท่ีตอ้งการ 

 3)  กรอกขอ้มูลราคาแพก็เกจ เช่น 2700.00 เป็นตน้ 

 4)  กรอกขอ้มูลราคาค่าจา้งคนขบั เช่น 1000 เป็นตน้ 

 5)  กรอกขอ้มูลค่าบริการ เช่น 250 เป็นตน้ 

 6)  เลือกตวัเลือกแสดงผลหนา้หลกัเพื่อไปแสดงขอ้มูลในหนา้หลกั 

 7)  กรอกขอ้มูลตวัเลขท่ีจะแสดงตามล าดบั เช่น 1  เป็นตน้ 

 8)  เลือกหนา้ท่ีตอ้งการจะแสดงขอ้มูล เช่น 2 เป็นตน้ 

 9)  เลือกตวัเลือกใชง้านเพื่อใชง้านขอ้มูลราคาแพก็เกจ 

 10)  กดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อท าการบนัทึกลงฐานขอ้มูล 

 11)  กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปหนา้จดัการขอ้มูลราคาแพก็เกจ 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้ดูรายละเอียดราคาแพก็เกจ 

หนา้ดูรายละเอียดราคาแพก็เกจ จะแสดงขอ้มูลต่างๆของราคาแพก็เกจท่ีเลือกประกอบดว้ย 
1)  รายละเอียดของแพก็เกจท่ีท าการเลือกมาจาก ภาพท่ี 4.9 

 2)  กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปสู่ ภาพท่ี 4.9 

 
  

2 

1
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ภาพท่ี 4.13 หนา้แกไ้ขขอ้มูลราคาแพก็เกจ 

หนา้แกไ้ขขอ้มูลราคาแพก็เกจ สามารถแกไ้ขขอ้มูลราคาแพก็เกจได ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  เลือกช่ือแพก็เกจท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 2)  เลือกขนาดรถท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 3)  กรอกขอ้มูลราคาแพก็เกจท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 4)  กรอกขอ้มูลราคาค่าจา้งคนขบัท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 5)  กรอกขอ้มูลค่าบริการท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 6)  เลือกตวัเลือกแสดงผลหนา้หลกัเพื่อไปแสดงขอ้มูลในหนา้หลกั 

7) กรอกขอ้มูลตวัเลขท่ีจะแสดงตามล าดบัท่ีตอ้งการแกไ้ข แต่ถา้ไม่ไดก้รอกขอ้มูลจะแสดง

ขอ้มูลเป็น 0 

8) เลือกหนา้ท่ีตอ้งการแสดงขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ขแต่ถา้ไม่ไดเ้ลือกจะแสดงขอ้มูล เป็น 0 

 9)  เลือกตวัเลือกใชง้านเพื่อใชง้านขอ้มูลราคาแพก็เกจ 

 10) กดปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือท าการบนัทึกส่ิงท่ีแกไ้ขลงฐานขอ้มูล 

 11) กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปหนา้จดัการขอ้มูลราคาแพก็เกจ  
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จดัการขอ้มูลประเภทขนาดรถ 

หน้าจดัการขอ้มูลประเภทขนาดรถ สามารถเพ่ิมแกไ้ขและลบขอ้มูลประเภทขนาดรถได้

ประกอบดว้ย 

1) ปุ่ม “คน้หา” ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลประเภทขนาดรถโดยมีขั้นตอนการใชด้งัภาพท่ี 4.15 

2) ปุ่ม “เพ่ิม” ใชส้ าหรับเพ่ิมขอ้มูลประเภทขนาดรถโดยมีขั้นตอนการใช ้ดงัภาพท่ี 4.16 

3) ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลประเภทขนาดรถตามจ านวนท่ีเลือก 

4) ปุ่ม “ดูรายละเอียด” ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดประเภทขนาดรถท่ีเลือก ดงัภาพท่ี 4.17 

5) ปุ่ม “แกไ้ข” ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลประเภทขนาดรถโดยมีขั้นตอน ดงัภาพท่ี 4.18 

6) กดปุ่ม “ลบ” เพื่อท าการลบขอ้มูลประเภทขนาดรถท่ีเลือก 
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ภาพท่ี 4.15 การคน้หาประเภทขนาดรถในหนา้จดัการประเภทขนาดรถ 

การคน้หาขอ้มูลหน้าประเภทขนาดรถ สามารถคน้หาไดจ้าก ขนาดรถ จ  านวนท่ีนั่ง และ

หวัขอ้ท่ีตอ้งการ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  เลือกจากหวัขอ้ท่ีตอ้งการคน้หา เช่น ขนาดรถ เป็นตน้ 

 2)  กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาจากหวัขอ้ท่ีเลือกตาม ขั้นตอนท่ี 1 เช่น S เป็นตน้  

 3)  กดปุ่ม “เร่ิม” เพื่อท าการคน้หาขอ้มูล “ขนาดรถ” 

 4)  จากการคน้หาขอ้มูลจะปรากฏรายช่ือรายการขนาดรถท่ีเลือก 

 5)  กดปุ่ม “ลา้ง” จะกลบัไปสู่ ภาพท่ี 4.14  
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ภาพท่ี 4.16 หนา้เพ่ิมขอ้มูลขนาดรถ 

หนา้เพิ่มขอ้มูลขนาดรถ สามารถเพ่ิมขอ้มูลขนาดรถท่ีตอ้งการได ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  กรอกขอ้มูลขนาดรถ เช่น XXL เป็นตน้ 

 2)  กรอกขอ้มูลจ านวนท่ีนัง่ เช่น 15-20 เป็นตน้ 

 3)  กดปุ่ม “เพ่ิมรูป” เพ่ือเพ่ิมรูปไอคอนขนาดรถท่ีตอ้งการ 

 4)  เลือกตวัเลือกใชง้านเพ่ือใชง้านขอ้มูลขนาดรถ 

 5)  กดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

 6)  กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปหนา้จดัการขอ้มูลขนาดรถ 
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ภาพท่ี 4.17 หนา้ดูรายละเอียดประเภทขนาดรถ 

หน้าดูรายละเอียดประเภทขนาดรถ จะแสดงข้อมูลต่างๆของประเภทขนาดรถท่ีเลือก  
ประกอบดว้ย 
  1)  รายละเอียดของประเภทขนาดรถท่ีท าการเลือกมาจาก ภาพท่ี 4.14 

  2)  กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปสู่ ภาพท่ี 4.14 
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ภาพท่ี 4.18 หนา้แกไ้ขขอ้มูลขนาดรถ 

หน้าแกไ้ขขอ้มูลขนาดรถ สามารถแกไ้ขขอ้มูลขนาดรถท่ีเลือกได  ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  กรอกขอ้มูลขนาดรถท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 2)  กรอกขอ้มูลจ านวนท่ีนั่งท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 3)  กดปุ่ม “เพ่ิมรูป” เพ่ือเพ่ิมรูปท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 4)  กดปุ่ม “ลบ” เพื่อลบรูปท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 5)  เลือกตวัเลือกใชง้านเพื่อใชง้านขอ้มูลขนาดรถ 

 6)  กดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงฐานขอ้มูล 

 7)  กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปหนา้จดัการขอ้มูลขนาดรถ 
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จดัการขอ้มูลประเภทบริการ 

หน้าจดัการขอ้มูลประเภทบริการ สามารถเพ่ิม แกไ้ข ลบขอ้มูลและดูรายละเอียดขอ้มูลได้

ประกอบ 

1) ปุ่ม “คน้หา” ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลประเภทบริการโดยมีขั้นตอนการใชด้งัภาพท่ี 4.20 

2) ปุ่ม “เพ่ิม” ใชส้ าหรับเพ่ิมขอ้มูลประเภทบริการโดยมีขั้นตอนการใชด้งัภาพท่ี 4.21 

3) ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลประเภทบริการตามจ านวนท่ีเลือก 

4) ปุ่ม “ดูรายละเอียด” ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดประเภทบริการท่ีเลือกดงัภาพท่ี 4.22 

5) ปุ่ม “แกไ้ข” ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลประเภทบริการโดยมีขั้นตอนดงัภาพท่ี 4.23 

6) กดปุ่ม “ลบ” เพื่อท าการลบขอ้มูลประเภทบริการท่ีเลือก 

7) เลือกหมายเลขหนา้ท่ีตอ้งการเพื่อดูขอ้มูลประเภทบริการ 
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ภาพท่ี 4.20 การคน้หาประเภทบริการในหนา้จดัการประเภทบริการ 

การคน้หาขอ้มูลหนา้ประเภทบริการสามารถคน้หาไดจ้ากช่ือประเภทบริการตารางประเภท
บริการ และหวัขอ้ท่ีตอ้งการ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1)  เลือกจากหวัขอ้ท่ีตอ้งการคน้หา 

 2)  กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาจากหวัขอ้ท่ีเลือกตาม ขั้นตอนท่ี 1 เช่น taxi เป็นตน้ 

 3)  กดปุ่ม “เร่ิม” เพื่อท าการคน้หาขอ้มูล “ช่ือประเภทบริการ” 

 4)  จากการคน้หาขอ้มูลจะปรากฏรายช่ือรายการประเภทบริการท่ีเลือก 

 5)  กดปุ่ม “ลา้ง” จะกลบัไปสู่ ภาพท่ี 4.19  
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ภาพท่ี 4.21 หนา้เพ่ิมขอ้มูลประเภทบริการ 

สามารถเพิ่มขอ้มูลประเภทบริการท่ีตอ้งการไดโ้ดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  กรอกขอ้มูลช่ือประเภทบริการ เช่น Taxi Tour เป็นตน้ 

 2)  กรอกขอ้มูลช่ือตารางท่ีใช ้เช่น taxi_tour เป็นตน้ 

 3)  กรอกขอ้มูลรหสับิลตามประเภทบริการ เช่น TT01 เป็นตน้ 

 4)  เลือกช่องตวัเลือกเพื่อใชข้อ้มูลประเภทบริการ 

 5)  กดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

 6)  กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปหนา้จดัการขอ้มูลประเภทบริการ ดงัภาพท่ี 4.19 
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ภาพท่ี  4.22 หนา้ดูรายละเอียดประเภทบริการ 

หน้าดูรายละเอียดประเภทบริการ จะแสดงข้อมูลต่างๆของประเภทบริการท่ีเลือก  

ประกอบด้วย 

1)  รายละเอียดของประเภทบริการท่ีท าการเลือกมาจาก ภาพท่ี 4.19 

 2)  กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปสู่ ภาพท่ี 4.19 
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ภาพท่ี 4.23 หนา้แกไ้ขขอ้มูลประเภทบริการ 

สามารถแกไ้ขขอ้มูลประเภทบริการท่ีเลือกไดโ้ดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

  1)  กรอกขอ้มูลช่ือประเภทบริการท่ีตอ้งการแกไ้ข 

  2)  กรอกขอ้มูลช่ือตารางท่ีตอ้งการแกไ้ข 

  3)  กรอกขอ้มูลรหัสบิลท่ีตอ้งการแกไ้ข 

  4)  เลือกช่องตวัเลือกเพื่อใชข้อ้มูลประเภทบริการ 

  5)  กดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงฐานขอ้มูล 

  6)  กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปหนา้จดัการขอ้มูลประเภทบริการ ดงัภาพท่ี 4.19 
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จดัการขอ้มูลการจอง 

หน้าจดัการขอ้มูลการจอง  สามารถเพิ ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูล และดูรายละเอียดขอ้มูลได้

ประกอบดว้ย 

1) ปุ่ม “คน้หา” ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลการจองโดยมีขั้นตอนการใชด้งัภาพท่ี 4.25 

2) ปุ่ม “เพ่ิม” ใชส้ าหรับเพ่ิมขอ้มูลการจองโดยมีขั้นตอนการใชด้งัภาพท่ี 4.26 

3) ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลการจองตามจ านวนท่ีเลือก  

4) ปุ่ม “ดูรายละเอียด” ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดการจองท่ีเลือกดงัภาพท่ี 4.27 

5) ปุ่ม “แกไ้ข” ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลการจองโดยมีขั้นตอนดงัภาพท่ี 4.28 

6) กดปุ่ม “ลบ” เพื่อท าการลบขอ้มูลการจองท่ีเลือก 
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ภาพท่ี 4.25 การคน้หาการจองในหนา้จดัการขอ้มูลการจอง 

การคน้หาขอ้มูลการจอง สามารถคน้หาไดจ้าก ช่ือผูจ้อง เบอร์โทรศทัพ ์อีเมล ช่ือแพ็กเกจ 

ขนาดรถ จ  านวนท่ีนัง่ ราคารวม ความตอ้งการเพ่ิมเติม และเวลาเดินทาง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  เลือกจากหวัขอ้ท่ีตอ้งการคน้หา 

 2)  กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาจากหวัขอ้ท่ีเลือกตาม ขั้นตอนท่ี 1 เช่น Somsak เป็นตน้ 

 3)  กดปุ่ม “เร่ิม” เพื่อท าการคน้หาขอ้มูล “ช่ือผูจ้อง” 

 4)  จากการคน้หาขอ้มูลจะปรากฏรายช่ือรายการการจองท่ีเลือก 

 5)  กดปุ่ม “ลา้ง” จะกลบัไปสู่ ภาพท่ี 4.24  
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ภาพท่ี 4.26 หนา้เพ่ิมขอ้มูลการจอง 
หนา้เพิ่มขอ้มูลการจอง สามารถเพ่ิมขอ้มูลการจองท่ีตอ้งการไดโ้ดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)   เลือกขอ้มูลแพก็เกจท่ีตอ้งการ เช่น Ayutthaya Trip เป็นตน้ 

 2)   กรอกขอ้มูลช่ือผูจ้อง เช่น Somsak เป็นตน้ 

 3)   กรอกขอ้มูลอีเมลลผ์ูจ้อง เช่น somsakza@hotmail.com เป็นตน้ 

 4)   กรอกขอ้มูลเบอร์โทรศพัทผ์ูจ้อง เช่น 0958412225 เป็นตน้ 

 5)   เลือกขอ้มูลขนาดรถท่ีตอ้งการ เช่น Size XL เป็นตน้ 

 6)   กรอกขอ้มูลจ านวนผูโ้ดยสาร เช่น 4 เป็นตน้ 

 7)   ราคารวมมาจากแพก็เกจและขนาดรถท่ีเลือกจากขั้นตอนท่ี 1 และ5 

 8)   ค่าบริการมาจากแพก็เกจและขนาดรถท่ีเลือกจากขั้นตอนท่ี 1 และ5 

 9)   กรอกขอ้มูลความตอ้งการเพ่ิมเติม เช่น น ้ าเปล่า 1 ขวด เป็นตน้ 

 10) กรอกขอ้มูลเวลาเดินทาง เช่น 13:00 เป็นตน้ 

 11) กรอกขอ้มูลวนัท่ีเดินทาง เช่น 01.05.2019 เป็นตน้ 

 12) กดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

 13) กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปหนา้จดัการขอ้มูลประเภทบริการ ดงัภาพท่ี 4.24 
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ภาพท่ี  4.27 หนา้ดูรายละเอียดการจอง 
หน้าดูรายละเอียดการจอง จะแสดงข้อมูลต่างๆของการจองท่ีเลือก ประกอบดว้ย 

1)  รายละเอียดของข้อมูลการจองท่ีท าการเลือกมาจาก ภาพท่ี 4.24 

 2)  กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปสู่ ภาพท่ี 4.24 
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ภาพท่ี 4.28 หนา้แกไ้ขขอ้มูลการจอง 
หน้าแกไ้ขขอ้มูลการจอง สามารถแกไ้ขขอ้มูลการจองท่ีเลือกไดโ้ดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  เลือกขอ้มูลแพก็เกจท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 2)  กรอกขอ้มูลช่ือผูจ้องท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 3)  กรอกขอ้มูลอีเมลท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 4)  กรอกขอ้มูลเบอร์โทรศทัพท่ี์ตอ้งการแกไ้ข 

 5)  เลือกขอ้มูลขนาดรถท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 6)  กรอกขอ้มูลผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 7)  ราคารวมมาจากแพก็เกจและขนาดรถท่ีแกไ้ขจากขั้นตอนท่ี 1 และ5 

 8)  ค่าบริการมาจากแพก็เกจและขนาดรถท่ีแกไ้ขจากขั้นตอนท่ี 1 และ5 

 9)  กรอกขอ้มูลความตอ้งการเพ่ิมเติมท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 10)  กรอกขอ้มูลเวลาเดินทางท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 11)  กรอกขอ้มูลวนัท่ีเดินทางท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 12)  กดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงฐานขอ้มูล 

 13) กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เพื่อกลบัไปหนา้จดัการขอ้มูลประเภทบริการ ดงัภาพท่ี 4.24 
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4.2 การทดสอบระบบ 

 คณะนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดท้ดสอบ และท าการป้องกนัขอ้ผดิพลาดของระบบจดัการ และ

แสดงผลขอ้มูลแพก็เกจทวัร์ 

4.2.1 การแจง้เตือนหนา้เพ่ิมขอ้มูลแพก็เกจทวัร์ 

ภาพท่ี 4.29 หนา้เพ่ิมขอ้มูลแพก็เกจ 

ผูดู้แลระบบท าการกรอกขอ้มูลแพ็กเกจเพื่อเพิ่มขอ้มูลเม่ือท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น

แลว้ท าการกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้เตือนว่า บางช่องคุณอาจกรอกขอ้มูลผิด กรุณาแกไ้ขและ

ลองอีกคร้ังดงัภาพท่ี 4.30 

ภาพท่ี 4.30 การแจง้เตือนของระบบเมื่อท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นหนา้เพ่ิมขอ้มูลแพก็เกจ 
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4.2.2 การแจง้เตือนหนา้เพ่ิมขอ้มูลราคาแพก็เกจทวัร์ 

ภาพท่ี 4.31 หนา้เพ่ิมขอ้มูลราคาแพก็เกจ 

ผูดู้แลระบบท าการกรอกข้อมูลราคาแพ็กเกจเพ่ือเพ่ิมข้อมูล เมื่อท าการกรอกข้อมูลไม่

ครบถว้นแลว้ท าการกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้เตือนว่าบางช่องคุณอาจกรอกขอ้มูลผิด กรุณา

แกไ้ขและลองอีกคร้ัง ดงัภาพท่ี 4.32 

ภาพท่ี 4.32 การแจง้เตือนของระบบเมื่อท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นหนา้เพ่ิมขอ้มูลราคาแพก็เกจ 
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4.2.3 การแจง้เตือนหนา้เพ่ิมขอ้มูลขนาดรถ 

ภาพท่ี 4.33 หนา้เพ่ิมขอ้มูลขนาดรถ 

ผูดู้แลระบบท าการกรอกขอ้มูลขนาดรถเพื่อเพิ่มขอ้มูล เมื่อท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น

แลว้ท าการกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้เตือนว่าบางช่องคุณอาจกรอกขอ้มูลผิด กรุณาแกไ้ขและ

ลองอีกคร้ัง ดงัภาพท่ี 4.34 

ภาพท่ี 4.34 การแจง้เตือนของระบบเมื่อท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นหนา้เพ่ิมขอ้มูลขนาดรถ 
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4.2.4 การแจง้เตือนหนา้เพ่ิมขอ้มูลประเภทบริการ 

ภาพท่ี 4.35 หนา้เพ่ิมขอ้มูลประเภทบริการ 

ผูดู้แลระบบท าการกรอกขอ้มูลประเภทบริการเพื่อเพิ่มข้อมูล เมื่อท าการกรอกขอ้มูลไม่

ครบถว้นแลว้ท าการกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้เตือนว่า บางช่องคุณอาจกรอกขอ้มูลผิด กรุณา

แกไ้ขและลองอีกคร้ัง ดงัภาพท่ี 4.36  

ภาพท่ี 4.36 การแจง้เตือนของระบบเมื่อท าการกรอกขอ้มูลไม่

ครบถว้นหนา้เพิ่มขอ้มูลประเภทบริการ 
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4.2.5 การแจง้เตือนหนา้เพ่ิมขอ้มูลการจอง 

ภาพท่ี 4.37 หนา้เพ่ิมขอ้มูลการจอง 
ผูดู้แลระบบท าการกรอกขอ้มูลการจองเพื่อเพิ่มขอ้มูล เมื่อท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น

แลว้ท าการกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้เตือนว่า บางช่องคุณอาจกรอกขอ้มูลผิด กรุณาแกไ้ขและ
ลองอีกคร้ัง ดงัภาพท่ี 4.38 

ภาพท่ี 4.38 การแจง้เตือนของระบบเมื่อท าการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นหนา้เพ่ิมขอ้มูลการจอง 



 
 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน คณะนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจไดพ้ฒันาระบบจดัการและแสดงผล
ขอ้มูลแพ็กเกจทวัร์ เพื่อน ามาใชก้ารจองระบบการท่องเท่ียว และการบริหารจดัการผูใ้ช้เพื่ออลดความ
ซ ้าซอ้นของขอ้มูล นอกจากน้ีสามารถใหผู้ใ้ชเ้ลือกความตอ้งการของการท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเองได ้ เพื่อ

เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใหก้บัผูใ้ช ้ระบบนอกจากน้ีระบบยงัสามารถบนัทึกขอ้มูลของผูใ้ชท่ี้ท าการจอง
และการคน้หาขอ้มูลจาก แพ็คเกจ ขนาดรถ หรือการคน้หาดว้ยช่ือของแพค็เกจและแสดงผลสรุปของ

ขอ้มูลในการจองของระบบ 

5.1.2 ขอ้จ  ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  จากการท่ีคณะนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจไดเ้ร่ิมจดัท าโครงงาน ซ่ึงไดพ้บปัญหาดงัน้ี 

  5.1.2.1 ขาดทกัษะในการพฒันาโปรแกรมภาษา PHP จึงท าใหง้านล่าชา้กว่าก  าหนด 

5.1.2.2 ความต้องการของผูใ้ช้งานมีการเปล่ียนแปลง ท าให้ต้องแก้ไขระบบงาน  

จึงท างานล่าชา้กว่าก  าหนด 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1.3.1 ควรท าส่วนของการแจง้เตือนใหก้บัผูใ้ช ้เมื่อผูใ้ชท้  าการจองขอ้มูลแพค็เกจทวัร์

ระบบจะท าการส่งขอ้มูลยอดสรุปผลใหก้บัผูใ้ชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

  5.1.3.2 ควรพฒันาระบบใชง้านร่วมกบัแอปพลิเคชนัของ Android และ IOS 

5.1.3.3 ควรพฒันาระบบให้สามารถท างานร่วมกบั Social Media เช่น การเขา้สู่ระบบ

ผา่น Facebook เป็นตน้
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.1.1 สามารถน าความรู้ท่ีไดม้าไปใชใ้นการท างานในอนาคต 

5.2.1.2 ท าใหเ้ขา้ใจการท างานของระบบองคก์รมากข้ึนและปรับตวัการท างานร่วมกนั

เป็นหมู่คณะ 

  5.2.1.3 ฝึกความอดทนอดกลั้นต่อความยากล าบากของการท างาน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.2.1 ขาดประสบการณ์การท างานในรูปแบบขององคก์ร 

  5.2.2.2 ขาดประสบการณ์การพฒันาระบบ 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

  5.2.3.1 ควรศกึษาการปฏิบติังานสหกิจศกึษาเพื่อน ามาเป็นประสบการณ์ท างาน 

  5.2.3.2 ควรศึกษาเทคโนโลยท่ีีพฒันาข้ึนใหม่อยูเ่สมอ 

  5.2.3.3 เพ่ิมระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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PHP คืออะไร พีเอซพี คือภาษาคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเขียนโปรแกรมในเวบ็. (2560). เขา้ถึงไดจ้าก 
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ภาคผนวก 

 



 

 

ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน 

 

ภาพท่ี ก.1 Program Map
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ภาพท่ี ก.2 E-R Diagram ภาษาไทย 
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ภาพท่ี ก.3 E-R Diagram ภาษาองักฤษ 
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ตารางท่ี ก.1  รายการตารางขอ้มูล 

ตาราง ค าอธิบาย 

  package   แพก็เกจ 

  package_price_list   รายละเอียดแพก็เกจ 

  type_car   ขนาดรถ 

  service_type   ประเภทบริการ 

  booking   จองแพก็เกจ 
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ตารางท่ี ก.2  ตารางแพก็เกจ (package) 

Name Type P M Refer To Description 

id Int(11) Yes Yes  รหสัแพก็เกจ 

sevice_type_id Int(11) No Yes service_type_id รหสัประเภทบริการ 

package_name_th Varchar(255) No Yes  ช่ือแพก็เกจภาษาไทย 

package_name_en Varchar(255) No Yes  ช่ือแพก็เกจภาษาองักฤษ 

remarks_th Text No No  หมายเหตุภาษาไทย 

remarks_en Text No No  หมายเหตุภาษาองักฤษ 

time_of_traveling double(10,2) No No  ระยะเวลาในการเดินทาง 

icon Text No No  รูปไอคอน 

picture Text No No  รูปภาพ 

is_active Boolean No Yes  สถานะขอ้มูล 

is_deteted Boolean No Yes  สถานะการลบขอ้มูล 

created_date Datetime No Yes  วนัท่ีสร้างขอ้มูล 

created_by Int(11) No Yes  ผูส้ร้างขอ้มูล 

updated_date Datetime No Yes  วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูล 

updated_by Int(11) No Yes  ผูท่ี้แกไ้ขขอ้มูล 
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ตารางท่ี ก.3 ตารางรายละเอียดแพก็เกจ (package_price_list) 

Name Type P M Refer To Description 

id Int(11) Yes Yes  รหสัรายละเอียดแพค็เกจ 

package_id Int(11) No Yes package_id รหสัแพก็เกจ 

car_type_id Int(11) No Yes car_type_id รหสัขนาดรถ 

price decimal(10,2) No Yes  ราคาแพก็เกจ 

driver_price decimal(10,2) No Yes  ราคาคนขบั 

service_charge decimal(10,2) No Yes  ค่าบริการ 

is_publish Tinyint No Yes  การแสดงผล 

seq Int(11) No Yes  ล าดบัการแสดงผล 

view_page enum('0', '1', '2', 
'3', '4', '5', '6', 
'7', '8') 

No Yes  หนา้ท่ีแสดง 

is_active Boolean No Yes  สถานะขอ้มูล 

is_deteted Boolean No Yes  สถานะการลบขอ้มูล 

created_date Datetime No Yes  วนัท่ีสร้างขอ้มูล 

created_by Int(11) No Yes  ผูส้ร้างขอ้มูล 

updated_date Datetime No Yes  วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูล 

updated_by Int(11) No Yes  ผูท่ี้แกไ้ขขอ้มูล 

 

  



80 
 

 

ตารางท่ี ก.4    ตารางขนาดรถ (car_type) 

Name Type P M Refer To Description 

id Int(11) Yes Yes  รหสัขนาดรถ 

size_car Varchar(50) No Yes  ขนาดรถ 

seat Varchar(50) No Yes  จ านวนท่ีนัง่ 

icon Text No Yes  รูปไอคอน 

is_active Boolean No Yes  สถานะขอ้มูล 

is_deteted Boolean No Yes  สถานะการลบขอ้มูล 

created_date Datetime No Yes  วนัท่ีสร้างขอ้มูล 

created_by Int(11) No Yes  ผูส้ร้างขอ้มูล 

updated_date Datetime No Yes  วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูล 

updated_by Int(11) No Yes  ผูท่ี้แกไ้ขขอ้มูล 
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ตารางท่ี ก.5   ตารางประเภทบริการ (service_type) 

Name Type P M Refer To Description 

id Int(11) Yes Yes  รหสัประเภทบริการ 

name Varchar(50) No Yes  ช่ือประเภทบริการ 

table Varchar(50) No Yes  ตารางประเภทบริการ 

bill_prefix Varchar(5) No Yes  รหสัประเภทบริการ 

is_active Boolean No Yes  สถานะขอ้มูล 

is_deteted Boolean No Yes  สถานะการลบขอ้มูล 

created_date Datetime No Yes  วนัท่ีสร้างขอ้มูล 

created_by Int(11) No Yes  ผูส้ร้างขอ้มูล 

updated_date Datetime No Yes  วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูล 

updated_by Int(11) No Yes  ผูแ้กไ้ขขอ้มูล 
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ตารางท่ี ก.6   ตารางจองแพก็เกจ (booking) 

Name Type P M Refer To Description 

id Int(11) Yes Yes  รหสัจองแพก็เกจ 

package_price_list Int(11) No Yes  รหสัรายละเอียดแพก็เกจ 

passenger Varchar(5) No Yes  ผูโ้ดยสาร 

total_price decimal(10,2) No No  ราคาสุทธิ 

needmore Varchar(100) No Yes  เพ่ิมเติม 

travel_time Time No Yes  เวลาเดินทาง 

travel_date Date No Yes  วนัท่ีเดินทาง 

name Varchar(50) No Yes  ช่ือ 

sername Varchar(50) No Yes  นามสกุล 

tel Varchar(15) No Yes  เบอร์โทรศพัท ์

email Varchar(50) No Yes  อีเมล ์

is_active Boolean No Yes  สถานะขอ้มูล 

is_deteted Boolean No Yes  สถานะการลบขอ้มูล 

created_date Datetime No Yes  วนัท่ีสร้างขอ้มูล 

created_by Int(11) No Yes  ผูส้ร้างขอ้มูล 

updated_date Datetime No Yes  วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูล 

updated_by Int(11) No Yes  ผูแ้กไ้ขขอ้มูล 

หมายเหตุ 
P =  Primary Key 
M = Mandatory 
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ภาพท่ี ก.4 Context Diagram ระบบจดัการและแสดงผลขอ้มูลแพก็เกจทวัร์ 
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ภาพท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบจดัการและแสดงผลขอ้มูลแพก็เกจทวัร์ 
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ภาพท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1 : จดัการขอ้มูลพื้นฐานแพก็เกจทวัร์ 
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ภาพท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2 : แสดงผลขอ้มูลแพก็เกจทวัร์ 

 

 

 

ภาพท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3 : จองแพก็เกจทวัร์
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   ภาคผนวก ข 
คู่มือการตดิตั้งโปรแกรม 

Install Program 

 

ภาพท่ี ข.1 ไฟลติ์ดตั้งโปรแกรม FileZilla 3.44.2 

ดับเบ้ิลคลิกท่ี FileZilla_3.44.2_setup.exe จากแผ่น DVD RW ของโครงการใน Folder 
Setup เพ่ือท าการติดตั้งโปรแกรม FileZilla 3.4
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ภาพท่ี ข.2 หนา้จอการยอมรับเง่ือนไขในการติดตั้งโปรแกรม FileZilla 3.44.2 

ใหท้ าการกดปุ่ม I Agree เพ่ือท าการยอมรับเง่ือนไขในการติดตั้งโปรแกรม และการใชง้าน
โปรแกรม FileZilla 3.44.2 
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ภาพท่ี ข.3 หนา้จอระบุใหสิ้ทธ์ิของระบบตอ้งการใหผู้ใ้ชส้ามารถใชไ้ด ้

ให้ท าการเลือก Anyone who uses this computer ( all users)  ทุกคนสามารถใชไ้ด้ แลว้กด
ปุ่ม Next 
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ภาพท่ี ข.4 หนา้จอเลือกองคป์ระกอบของระบบ 

ระบบจะเลือก Components อตัโนมติัคือ Icon Sets / Language files / Shell Extension ให้
ท าการกดปุ่ม Next 
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ภาพท่ี ข.5 หนา้จอเลือกพ้ืนท่ีส าหรับติดตั้งของโปรแกรม FileZilla 3.44.2 

         ใหท้ าการเลือกพ้ืนท่ีในการติดตั้งโปรแกรม และท าการกดปุ่ม Next เพ่ือท าการติดตั้งโปรแกรม 
FileZilla 3.44.2 
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ภาพท่ี ข.6 หนา้จอเลือกการตั้งช่ือ Shortcuts ของโปรแกรม FileZilla 3.44.2 

ใหท้ าการพิมพช่ื์อ เพื่อใชใ้นการแสดง Shortcuts ของโปรแกรม FileZilla 3.44.2 
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ภาพท่ี ข.7 หนา้จอ Installing โปรแกรม FileZilla 3.44.2 

ท าการรอการติดตั้งโปรแกรม FileZilla 3.44.2 จนเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี ข.8 หนา้จอส าเร็จการติดตั้งโปรแกรม FileZilla 3.44.2 

ท าการเลือก Start FileZilla now และท าการกดปุ่ม Finish เพ่ือส้ินสุดการติดตั้ง และท าการ
เปิดใชง้านโปรแกรม FileZilla 3.44.2 
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ภาพท่ี ข.9 หนา้จอการสร้าง Site manager ของโปรแกรม FileZilla 3.44.2 

เมื่อท าการเปิดโปรแกรม FileZilla 3.44.2 เสร็จส้ิน ให้ท าการเลือกเมนู File จากนั้นท าการ
คลิก Site manager เพื่อเขา้สู่หนา้จอ Site manager 
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ภาพท่ี ข.10  การสร้าง Site manager ของโปรแกรม FileZilla 3.44.2 

ท าการกดปุ่ม New site ท าการกรอกขอ้มูลก าหนด Host และ Port ท่ีจะท าการติดตั้งระบบ 
จากนั้นท าการกรอก User และ Password ท่ีได้รับจากผูใ้ห้บริการเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และกดปุ่ม 
Connect เพื่อท าการเช่ือมต่อกบั Site manager 
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ภาพท่ี ข.11 การเลือก Domain หรือ Subdomain ท่ีจะท าการติดตั้ง 

ทางดา้นซา้ยมือของโปรแกรมให้ท าการคน้หาไฟลจ์ากแผ่น DVD RW ของโครงการใน 
Folder System และทางดา้นขวามือใหท้ าการเลือก Domain หรือ Subdomain ท่ีจะท าการติดตั้ง 
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ภาพท่ี ข.12 การอพัโหลดเวบ็ไซต ์

ทางดา้นซา้ยมือของโปรแกรมให้ท าการเลือกไฟลท์ั้งหมดท่ีไดก้ารคน้หา จากนั้นท าการ
คลิกขวาบริเวณไฟลท่ี์เลือก เลือกค าสัง่ Upload เพื่อท าการอพัโหลดเวบ็ไซตเ์ขา้สู่ Server  
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ภาพท่ี ข.13 ไฟลติ์ดตั้งโปรแกรม XAMPP-windows 

ดบัเบ้ิลคลิกท่ี XAMPP-windows_setup จากแผน่ DVD RW ของโครงการใน Folder Setup 
เพ่ือท าการติดตั้งโปรแกรม XAMPP-windows 
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ภาพท่ี ข.14 หนา้จอแสดงการติดตั้ง XAMPP 

ใหท้ าการกดปุ่ม Next เพ่ือท าขั้นตอนถดัไป  
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ภาพท่ี ข.15 หนา้จอแสดงเลือกองคป์ระกอบ 

ระบบจะท าการเลือก Components ไวอ้ตัโนมติั ใหเ้ลือกปุ่ม Next  
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ภาพท่ี ข.16 หนา้จอเลือกพ้ืนท่ีส าหรับติดตั้งโปรแกรม XAMPP 

ให้ท าการเลือกพ้ืนท่ีติดตั้งโปรแกรม และท าการกดปุ่ม Next เพ่ือท าการติดตั้งโปรแกรม 
XAMPP 
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ภาพท่ี ข.17 หนา้จอ Installing โปรแกรม XAMPP 

                  ท าการรอการติดตั้งโปรแกรม XAMPP จนเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี ข.18 หนา้จอส าเร็จการติดตั้งโปรแกรม XAMPP 

                  ท าการเลือก Do you want to start the Control Panel และ ท าการกดปุ่ม Finish เพ่ือส้ินสุด
การติดตั้ง ระบบจะตั้งค่าเพ่ิมเติมในโปรแกรม XAMPP 
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ภาพท่ี ข.19 หนา้จอแสดงผลของโปรแกรม XAMPP 

              เม่ือติดตั้งโปรแกรม XAMPP จะไดห้น้าจอท างานของโปรแกรม XAMPP ให้ท าการ Run 
service action ในส่วนของ Apache และ MySQL  
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ภาพท่ี ข.20 หนา้จอแสดง XAMPP สมบูรณ์ 

ให้ท าการเปิดโปรแกรมบราวเซอร์ และพิมพค์  าว่า http://localhost ลงไปในช่องรับยูอาร์
แอล (Address bar ) หากโปรแกรม XAMPP ท างานได้ปกติจะปรากฏข้อความในหน้าแรกตาม 
ภาพ ข.20 
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ภาพท่ี ข.21 หนา้จอโฟลเดอร์ของ XAMPP 

หลงัจากท่ี Web Server สามารถใช้งานได้แลว้ ให้คัดลอกหน้าโฟลเดอร์ Thai-sabaitour 
จากแผน่ซีดี และไปวางในโฟลเดอร์ My Computer > C:> xampp > htdocs  
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ภาพท่ี ข.22 หนา้จอ phpMyAdmin Database Manager 

ให้ผูใ้ชเ้ปิดบราวเซอร์และพิมพ์ localhost/phpmyadmin/ ท่ีช่องยูอาร์แอล จากนั้นจะแสดง
หนา้จอใหส้ามารถจดัการฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข.23 หนา้จอสร้างฐานขอ้มูล 

เมื่อกด New ทางด้านซ้ายจะเข้าสู่หน้าจอสร้างฐานข้อมูล  ให้ก  าหนดช่ือฐานข้อมูล
“thaisabaitour” และเลือกภาษาเป็น “utf8_general_ci” จากนั้นกด Create  
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ภาพท่ี ข.24 หนา้จอ Import Database 

หลงัจากท่ีสร้างฐานข้อมูล thaisabaitour เรียบร้อยแลว้ ให้เลือกเมนู Import จากนั้นจะ
ปรากฏหนา้จอน้ีใหก้ดปุ่ม Choose File และ เลือกไฟลฐ์านขอ้มูล “thaisabaitour.sql” จากนั้นกดปุ่ม  
Go 
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ภาพท่ี ข.25 หนา้จอ Restore database เสร็จสมบูรณ์ 

เมื่อท าการ Import Database เสร็จเรียบร้อยแลว้ จะปรากฏขอ้มูลในฐานขอ้มูล thaisabaitour 

แสดงว่าท าการ Restore database เสร็จสมบูรณ์แลว้ 
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ภาคผนวก ค 
ภาพระหว่างปฏิบตังิาน 

 

 

ภาพท่ี ค.1 ก  าลงัพฒันาโมบายแอปพลิเคชนั



113 
 

 

 

ภาพที่ ค.2 เรียนรู้เร่ืองการออกแบบเวบ็ไซต์ 

 



114 
 

 

 

ภาพท่ี ค.3 ก  าลงัพฒันาเว็บไซต์
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ภาพท่ี ค.4 ก  าลงัออกแบบฐานขอ้มูลเว็บไซต์
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ภาพที่ ค.5 ก  าลงัพฒันาโมบายแอปพลิเคชนั 
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