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บทคัดย่อ 
 

 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นน าแห่งหน่ึงของประเทศไทย มีการจดั
กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนอยู่เสมอ โดยการจดังานจดัเล้ียง จะใชว้ิธีการจดบนัทึกแบบกระดาษ
และน าส่งให้แก่ฝ่ายการเงินอีกที ทางฝ่ายเทคโนโลยีและนวตักรรมจึงมอบหมายให้ทางผูจ้ดัท า 
สร้างเวบ็ไซตจ์องท่ีนัง่งานจดัเล้ียง พร้อมระบบจดัการ เพื่อเปล่ียนการท างานเป็นระบบเครือข่ายเพื่อ
ความสะดวกในการจบัจองเกา้อ้ีและการจ่ายเงินของผูใ้ชง้าน โดยการติดต่อกบัระบบจะใช้เวบ็ไซต์
เป็นหนา้หลกัเพื่อให้เขา้ถึงง่าย ทางผูจ้ดัท าจึงใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual code โดยมีภาษา html 
เป็นภาษาหลกัในการท างาน และ php ในการจดัการระบบฐานขอ้มูล โดยมีการจ าลองฐานขอ้มูล
ด้วย Xampp เพื่อความสะดวกต่อการพฒันา และท าการอพัโหลดขึ้นฐานขอ้มูลของโรงเรียนใน
ภายหลงั 
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Abstract 

One of the best private schools in Thailand is Assumption College, Thonburi. The school 
regularly hosts a variety of social events. Reservation for seats are noted in the Reservation book 
and transmitted to the finance division. As a result, it was mandated to create a web application 
for the management of banquet reservations. It is a reservation system to simplify signing up 
and paying. The application used Xampp to administer the database systems and code was written 
in HTML and PHP languages using Microsoft Visual Studio for simplicity of creation and 
uploaded to the database system at the school. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจะมีการจัดกิจกรรมส าคัญอยู่ตลอดโดยหน่ึงในกิจกรรม
จะตอ้งมีการจองโต๊ะและเก้าอ้ีเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรม โดยวิธีการคือ เก็บรวบรวมรายช่ือและน าส่ง
ให้กบัฝ่ายการเงินเพื่อน าไปใชง้านต่อ โดยวิธีการน้ีเป็นวิธีท่ี ทางผูจ้ดัท าเห็นว่า มีความล่าชา้และไม่
ทนัสมยัจึงไดค้ิด สร้าง เวบ็ไซตน้ี์ขึ้นมา จดัการระบบ เพื่อความสะดวกและง่ายดายต่อการเขา้ถึงของ
ทั้งผูใ้ชบ้ริการและผูดู้แล 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
 เพื่อพฒันาเวบ็ไซตจ์องโต๊ะจีนในกิจกรรมต่างๆ โดยมีระบบ ผูใ้ชบ้ริการและผูดู้แล 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 
 1.3.2 แพลทฟอร์มท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบ เวบ็แอปพลิเคชนั 
 1.3.3 การเร่ิมตน้ใชง้านเวบ็ไซตผ์า่นเวบ็บราวเซอร์ 
 1.3.4 สามารถสมคัรสมาชิกได ้
  1.3.4.1 ใชร้หสัของโรงเรียนในการสมคัรสมาชิกไดเ้ท่านั้น 
 1.3.5 ฟังกช์นัส าหรับผูใ้ชง้าน (User) 
  1.3.5.1 สามารถเลือกดูอีเวน้ท่ีเกิดขึ้นไดใ้นขณะนั้นและอีเวน้ท่ีผา่นไปแลว้ 
  1.3.5.2 เลือกเกา้อ้ีและท าการอพัโหลด ใบการจ่ายเงินได ้
  1.3.5.3 ติดตามสถานะของเกา้อ้ีท่ีไดท้ าการจองไวไ้ด ้
  1.3.5.4 สร้าง QR CODE เพื่อใชใ้นการเขา้งานได ้

1.3.6 ฟังก็ชนัส าหรับผูดู้แล (Admin) 
 1.3.6.1 สร้าง/เปลี่ยน/ลบ/ดูรายละเอียด อีเวน้ได ้
 1.3.6.2 สร้างรูปแบบการจดัเรียงเกา้อ้ีและโต๊ะโดยอตัโนมติั 
 1.3.6.3 เปล่ียนสถานะของผูใ้ชง้านได้
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 1.3.6.4 เปล่ียนสถานะของอีเวน้ได ้
 1.3.6.5 ติดตามการจ่ายเงินของผูใ้ชง้านได ้

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 สามารถจดัการสร้าง/เปลี่ยน/ลบ/ดูรายละเอียดของอีเวน้ไดอ้ยา่งง่ายดาย 
 1.4.2 ติดตามการจองผูใ้ชไ้ด ้
 1.4.3 เก็บขอ้มูลเป็นแบบดิจิทลัแทนอานาลอ็ก 
 1.4.4 ท าใหผู้ใ้ชมี้ส่วนร่วมและง่ายต่อการจดัเก็บขอ้มูล 
 
1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนโครงงำน 
 1.5.1 วิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) 
  วิเคราะห์ความตอ้งการท่ีไดท้ าการศึกษาจากคนภายในโรงเรียนและความเป็นไป
ไดใ้นการจดัท าโครงงาน โดยใชเ้วบ็บราวเซอร์เป็นตวัการเขา้ถึงหลกั ขอบเขตุของโครงงาน ฟังกช์นั
ท่ีตอ้งการของระบบ น ามาพฒันาเป็นเวบ็ไซตท่ี์สามารถใชง้านไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ แบ่งการ
ท างานเป็นฝ่ายผูใ้ชบ้ริการและผูดู้แลระบบอยา่งชนัเจน ไม่สามารถเขา้ถึงได้เพื่อความปลอดภยัของ
ฐานขอ้มูล และปรับเปล่ียนสถานะของผูใ้ชง้านไดเ้พื่อความสะดวกในการจดัการระบบ อีกทั้งยงัมี
การดูแลเร่ืองการจ่ายเงินและการจดัการตัว๋เพื่อเขา้ใชง้านอีกดว้ยโดยน าเสนอดว้ยUse Case Diagram 
, Sequence Diagram และ โครงสร้างฐานขอ้มูล 

1.5.2 ออกแบบระบบงาน (System Design) 
  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบเว็บไซต์ระบบเพื่อให้สามารถใช้งานไดจ้ริงและ
เป็นแนวทางในการพฒันาระบบต่อไป 

1.5.2.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) สถาปัตยกรรมท่ี
ใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบ Client/Server 

1.5.2.2 ออกแบบฐานข้อมูล (Database) โดยใช้รูปแบบการเก็บข้อมูล
จ าลองผ่านโปรแกรม XAMPP เพื่อให้สะดวกต่อการจัดท า
โครงงาน ในการจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ทั้ งหมด ทั้ ง ฝ่ัง 
ผูใ้ชบ้ริการและฝ่ังผูดู้แลระบบ 

 
1.5.2.3 ออกแบบหน้าเว็บไซต์ส่วนติดต่อผูใ้ช้ (User Interface Design) 

ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างง่าย เขา้ใจง่าย ดูสบายตา สามารถเก็บขอ้มูลและแลกเปล่ียน
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ขอ้มูลเพื่อตรวจเช็คกบัฐานขอ้มูลอ่ืนของในโรงเรียนได ้ทั้งส่วน
ของผูใ้ชง้าน และผูดู้แลระบบ 

 1.5.2.4  ก าหนดเคร่ืองมือในการพฒันา 
 1.5.2.4.1 โปรแกรม Visual Studio Code น ามาใชใ้นการเขียน

เวบ็ไซตเ์ป็นหลกั และทดสอบการเขียนเวบ็ไซต์ 
 1.5.2.4.2 XAMPP น ามาใชจ้ าลองฐานจอ้มูลภายในอุปกรณ์เพื่อ

ความสะดวกต่อการพฒันาระบบ 
 
1.6 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงงำน 
 
ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 2565 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.รวบรวมความจอ้งการ      
2.วิเคราะห์ระบบ      
3.ออกแบบระบบ      
4.พฒันาระบบ      
5.ทดสอบระบบ      
6.จดัท าเอกสาร      

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ 
 1.7.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 
  1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค HP รุ่น 15s-eq3001au 
   - AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics 2.30 GHz 
   - 16.0 GB 
   - Windows 11 Home Single Language 
   - 512GB PCIe NVMe M.2 SSD 
 1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
  1.7.2.1 โปรแกรม Visual Studio Code 
  1.7.2.2 โปรแกรม XAMPP 



 
 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 การพฒันาเว็บไซต์จองท่ีนั่งโต๊ะจีน พร้อมระบบจัดการ ผูจ้ ัดท าได้ท าการศึกษาข้อมูล
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบในการพฒันาระบบบ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นหัวขอ้โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
2.1 วิชวลสตูดิโอโค้ด (Visual Studio Code)1 
 Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม  Code Editor ท่ีใช้ในการแก้ไขและ
ปรับแต่งโคด้ จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพฒันาออกมาในรูปแบบของ Opensource จึงสามารถ
น ามาใชง้านไดแ้บบฟรี 
     ซ่ึง Visual Studio Code นั้น เหมาะส าหรับนกัพฒันาโปรแกรมท่ีตอ้งการใชง้านขา้มแพลตฟอร์ม 
รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript 
และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกบั Git ได ้น ามาใชง้านไดง้่ายไม่ซบัซอ้น มีเคร่ืองมือส่วนขยายต่าง ๆ 
ใหเ้ลือกใชอ้ยา่งมากมาก ไม่วา่จะเป็น 1.การเปิดใชง้านภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, 
PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็นต้น โดยผูจ้ัดท าได้น า Visual Studio Code 
มาใชใ้นการเขียนและทดสอบระบบเวบ็ไซต ์

 
 

รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์ Visual Studio Code

 
1 https://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html 

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2159-microsoft-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2091-opensource-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2124-windows-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html
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รูปท่ี 2.2 หนา้การใชง้าน Visual Studio Code 

 
2.2 XAMPP2 
 ส่วนของประกอบ XAMPP  

2.1 X = Cross Platform โปรแกรม XAMPP รองรับการรันบนระบบปฏิบติัการต่างๆ เช่น 
Windows, Linux และ OS X  
2.2. A = Apache โปรแกรมส าหรับสร้างเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ท างานบนโปรโตคอล HTTP  
2.3. M = MySQL (MariaDB) โปรแกรมฐานขอ้มูล ใชส้ าหรับบริหารจดัการฐานขอ้มูลบน
เวบ็ไซต ์ 
2.4. P = PHP ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับพฒันาเวบ็ไซต ์มีการประมวลผลทางฝ่ัง Server  
2.5. P = Perl เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ รองรับการพฒันาโปรแกรมในลกัษณะต่างๆ 

 Xampp คืออะไร เป็นโปรแกรม Apache web server ไวจ้ าลอง web server เพื่อไวท้ดสอบ 
สคริปหรือเว็บไซต์ในเคร่ืองของเรา โดยท่ีไม่ตอ้งเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ตอ้งมีค่าใช้จ่ายใดๆ 
ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกบั PHP ภาษาส าหรับพฒันาเว็บแอพลิ
เคชัน่ท่ีเป็นท่ีนิยม , MySQL ฐานขอ้มูล, Apache จะท าหนา้ท่ีเป็นเวบ็ เซิร์ฟเวอร์,  Perl  อีกทั้งยงัมา
พร้อมกบั OpenSSL , phpMyadmin (ระบบบริหารฐานขอ้มูลท่ีพฒันาโดย PHP เพื่อใช้เช่ือมต่อไป
ยงัฐานขอ้มูล  

 
2 https://www.mindphp.com/คู่มือ/79-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html 

https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/it-news/4635-what-is-cross-platform.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2265-apache-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/4153-perl-parctical-extraction-and-report-language.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/91-hosting/2559-mysql-database-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-web-hosting.html
https://www.mindphp.com/คู่มือ/79-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html
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รูปท่ี 2.3 หนา้ต่างการใชง้าน XAMPP 

 

 
รูปท่ี 2.4 หนา้ localhost จาก XAMPP 

 
  



7 
 

2.3 HTML (Hyper Text Markup Language)3 
 คือภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการแสดงผลของเอกสารบน website หรือท่ีเราเรียกกนัว่าเวบ็
เพจ ถูกพฒันาและก าหนดมาตรฐานโดยองคก์ร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการ
พฒันาทางดา้น Software ของ Microsoft ท าให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหน่ึงท่ีใชเ้ขียนโปรแกรม
ได ้หรือท่ีเรียกวา่ HTML Application  HTML เป็นภาษาประเภท Markup   ส าหรับการการสร้างเวบ็
เพจ โดยใชภ้าษา HTML สามารถท าโดยใชโ้ปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, Editplus หรือ
จะอาศยัโปรแกรมท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซ่ึง
อ านวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการท างานของ
เอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer  (IE), Mozilla 
Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เป็นต้น ทางผูจ้ัดท าจึงน าภาษา HTML มาใช้ใน
การพฒันาเวบ็ไซต ์

 
รูปท่ี 2.5 สัญลกัษณ์ HTML 

 
  

 
3 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2026-html-คืออะไร.html 

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2309-markup-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2234-editplus-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/1849-web-browser.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2150-ie-microsoft-internet-explorer-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2026-html-คืออะไร.html
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2.4 CSS4 
 ภาษาท่ีใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง พื้นหลงั 
เส้นขอบและอ่ืนๆ ตามท่ีตอ้งการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลกัษณะเป็นภาษาท่ีมี
รูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและไดถู้กก าหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหน่ึงในการ
ตกแต่งเวบ็ไซต ์ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

 
รูปท่ี 2.6 สัญลกัษณ์ CSS 

 
 ประโยชน์ของ CSS 
CSS มีประโยชน์อยา่งหลากหลาย ซ่ึงไดแ้ก่ 

2.4.1.ช่วยให้เน้ือหาภายในเอกสาร HTML มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและในการ
แก้ไขเอกสารก็สามารถท าได้ง่ ายกว่า เ ดิม  เพราะการใช้  CSS จะช่วยลดการใช้
ภาษา HTML ลงไดใ้นระดับหน่ึง และแยกระหว่างเน้ือหากับรูปแบบในการแสดงผลได้
อยา่งชดัเจน 

2 .4.2.ท า ใ ห้ ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ฟ ล์ ไ ด้ เ ร็ ว  เ น่ื อ ง จ า ก  code ใ น
เอกสาร HTML ลดลง จึงท าใหไ้ฟลมี์ขนาดเลก็ลง 

2.4.3.สามารถก าหนดรูปแบบการแสดผลจากค าสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ให้มี
การแสดงผลในเอกสารแบบเดียวทั้งหนา้หรือในทุกๆ หนา้ได ้ช่วยลดเวลาในการปรับปรุง
และท าให้การสร้างเอกสารบนเว็บมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากน้ียงัสามารถควบคุมการ
แสดงผล ใหค้ลา้ยหรือเหมือนกนัไดใ้นหลาย Web Browser 

  

 
4 https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/79237/CSS-คืออะไร-มีประโยชน์-อยา่งไร 

https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/79237/CSS-คืออะไร-มีประโยชน์-อย่างไร
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2.4.4.ช่วยในการก าหนดการแสดงผลในรูปแบบท่ีมีความเหมาะกบัส่ือต่างๆ ได้
เป็นอยา่งดี 

2.4.5.ท าให้เว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นและมีความทันสมัย สามารถ
รองรับการใชง้านในอนาคตไดดี้ 

 
รูปท่ี 2.7 ภาษา CSS 
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2.5 PHP (PHP Hypertext Preprocessor)5 
 ภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ภาษาจ าพวกน้ีค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ี
เรียกว่า script และเวลาใชง้านตอ้งอาศยัตวัแปรชุดค าสั่ง ตวัอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript , 
Perl เป็นตน้ ลกัษณะของ PHP ท่ีแตกต่างจากภาษาสคริปตแ์บบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรั้บการพฒันาและ
ออกแบบมา เพื่อใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหา
ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาท่ีเรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded 
scripting language นั้นคือในทุกๆ คร้ังก่อนท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงให้บริการเป็น Web server จะส่ง
หนา้เวบ็เพจท่ีเขียนดว้ย PHP ให้เรา มนัจะท าการประมวลผลตามค าสั่งท่ีมีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แลว้
จึงค่อยส่งผลลัพธ์ท่ีได้ให้เรา ผลลัพธ์ท่ีได้นั้นก็คือเว็บเพจท่ีเราเห็นนั่นเอง  ถือได้ว่า PHP เป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัชนิดหน่ึงท่ีช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เวบ็เพจท่ีมีการโตต้อบ
กบัผูใ้ช)้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 
ลกัษณะเด่นของ PHP 
     2.5.1.ใชไ้ดฟ้รี 
     2.5.2.PHP เป็นโปร แกรมว่ิงขา้ง Sever ดงันั้นขีดความสามารถไม่จ ากดั 
     2.5.3.Conlatfun นัน่คือPHP ว่ิงบนเคร่ือง UNIX,Linux,Windows ไดห้มด 
     2.5.4.เรียนรู้ง่าย เนืองจาก PHP ฝ่ังเขา้ไปใน HTML และใชโ้ครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ 
     2.5.5.เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมือใชก้บั Apache Server เพราะไม่ตอ้งใชโ้ปรแกรมจาก 

ภายนอก 
     2.5.6.ใชร่้วมกบั XML ไดท้นัที 
     2.5.7.ใชก้บัระบบแฟ้มขอ้มูลได ้
     2.5.8.ใชก้บัขอ้มูลตวัอกัษรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     2.5.9.ใชก้บัโครงสร้างขอ้มูล แบบ Scalar,Array,Associative array 

 
รูปท่ี 2.8 สัญลกัษณ์ PHP 

 

 
5 https://mis.csit.sci.tsu.ac.th  

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2187-java-javascript-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2026-html-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2053-web-server-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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2.6 Bootstrap 46 
 คือ Front-end Framework ท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนการแสดงผลให้กับผูใ้ช้ ซ่ึง
สามารถเขา้มาช่วยก าหนดกรอบการท างานของกลุ่มผูพ้ฒันาเวบ็ไซตใ์ห้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
ซ่ึงสามารถรองรับไดทุ้ก Smart Device หรือเรียกว่า Responsive Web หรือ Mobile First โดยค าว่า
ค าวา่ Bootstrap ในภาษาองักฤษมกัจะหมายถึง “ส่ิงท่ีช่วยท าใหง้่ายขึ้น” หรือ “ส่ิงท่ีท าไดด้ว้ยตวัของ
มนัเอง” ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายความวา่ ถา้เราใช ้Bootstrap แลว้ เราก็ไม่จ าเป็นตอ้งไปหาอะไรมาเพิ่มอีก 
ผูจ้ดัท าจึงน ามาใชใ้นการออกแบบเวบ็ไซตเ์พื่อใหส้ะดวกต่อการท างาน 

 
รูปท่ี 2.9 สัญลกัษณ์ Bootstrap 

 
รูปท่ี 2.10 ตวัอยา่ง design 

 
  

 
6 https://www.codebee.co.th/labs/bootstrap-คืออะไร 

https://www.codebee.co.th/labs/bootstrap-คืออะไร
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2.7 Adobe Photoshop7 
 คือ โปรแกรมแต่งรูป (Photo Editing Software) ท่ีให้คุณไดส้ามารถออกแบบและตกแต่ง
รูปภาพไดอ้ยา่งมืออาชีพ ไม่วา่จะเป็นงานดา้นส่ิงพิมพ ์หรือภาพส าหรับใชง้านบนเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
ความสามารถของ โปรแกรม Adobe Photoshop น้ีจะช่วยให้คุณได้ท าภาพให้คมชัด รวมทั้งรีทชั 
(Retouch) ปรับแสง ปรับสี และใส่ลูกเล่น (Effect) ต่างๆ ให้กบัรูปภาพ โดยการแสดงผลรูปภาพ
ของโปรแกรมน้ีจะเป็นแบบ Bitmap หรือท่ีเราเรียกวา่พิกเซล (Pixel) โดยไฟลน้ี์จะมีจุดเรียงกนัแน่น
จนเกิดเป็นภาพ หากเราขยายภาพมากๆ ภาพจะแตกไม่คมชัด ชนิดของไฟล์ประเภทน้ีเราน่าจะ
คุน้เคยกนัดีเพราะเป็นไฟลภ์าพปกติ เช่นไฟล ์JPEG, PNG, GIF, PSD และไฟล ์BMP เป็นตน้ 

 
รูปท่ี 2.11 สัญลกัษณ์ Adobe Photoshop 

 

 
รูปท่ี 2.12 หนา้ UI โปรแกรม Photoshop 

 
7 https://grappik.com/photoshop-vs-lightroom-what-is-difference-between 

https://software.thaiware.com/download/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B/


 
 

บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีในโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

 
 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ตั้งอยูท่ี่ 92 ถนนอสัสัมชญั แขวงบางไผ ่เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 เบอร์โทร. 
(0)-2807-9555-63 โทรสาร.(0)-2421-8121
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีอาคารภายในโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

 
 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ไดก่้อตั้งและด าเนินการสอนสืบเน่ืองมาโดย คณะภราดาเซนต์
คาเบรียล  ซ่ึงนกับุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  ไดส้ถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2248 ณ ประเทศฝร่ังเศส  มี
จุดมุ่งหมายแรกเร่ิมท่ีจะสอนใหเ้ยาวชนอ่านออก เขียนได ้คิดเลจเป็น และมีหลกัศาสนาเป็นแนวทาง
ใหป้ระพฤติตนเป็นคนดี 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี เป็นโรงเรียนอันดับท่ี 8 ในจ านวน 14 สถาบนัการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2504  โดยได้รับ
บริจากท่ีดินจากคุณไถง สุวรรณทตั  จ านวน 56 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา  โดยมีภราดาอาซีเนียว อานเกล 
อินฟานเต เป็นผูอ้  านวยการคนแรก 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานองค์กร 
 

 
รูปท่ี 3.3 แผนผงัการบริหารงานโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
รูปท่ี 3.4 รูปผูจ้ดัท า 

  ช่ือผู้ปฏิบัติงาน  : นาย พีรพฒัน์ มาพิทกัษ ์
  แผนก / ส่วนงาน  : ฝ่ายเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
  ระยะเวลาปฏิบัติงาน : ระหวา่งวนัท่ี 23 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2565 
  หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย : ซ่อมแซมเบ้ืองตน้ กราฟิกดีไซน์ และโครงงาน 
  
 หนา้ท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบ คือการซ่อมแซมอิเล็กทรอนิคเบ้ืองตนภายในอาคาร ห้องเรียนต่างๆ 
เช่น การซ่อมแซมโทรทศัน์ภายในห้องเรียน มชัสกรีน การต่ออินเตอร์เน็ต เป็นตน้ การเดินเอกสาร
เบ้ืองต้นภายในฝ่ายต่อ ฝ่ายการเงิน การท าแบนเนอร์ส าหรับใช้งานในวนัส าคัญต่างๆโดยใช้
โปรแกรม Photoshop ในการออกแบบ และ การท าโครงงานเวบ็ไซต์จองโต๊ะจีนและระบบจดัการ
เพื่อน าไปใชจ้ริงภายในโรงเรียน 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานพนักงานท่ีปรึกษา 

 
รูปท่ี 3.5 พนกังานท่ีปรึกษา 

  ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : มาสเตอร์ กิตติ โฆษะธรรมดูล 
  ต าแหน่งงาน  : หวัหนา้งานซ่อมบ ารุงและระบบเครือข่าย 
 
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 
ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใน 1 วนัท างานตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. 
เป็นระยะเวลา 9 ชัว่โมง ช่วงระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน วนั จนัทร์ - ศุกร์ เป็นระยะเวลา 5 วนัต่อสัปดาห์ 



 
 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 
 เว็บไซต์จองท่ีนั่งโต๊ะจีน พร้อมระบบจดัการ เป็นเว็บไซต์ใช้ภายในโรงเรียนอสัสัมชัญ
ธนบุรี โดยสามารถเขา้ถึงไดง้่ายโดยจ าเป็นตอ้งมีรหัสภายในโรงเรียนเพื่อใชง้านป้องกนัการใชง้าน
จากคนภายนอก เม่ือเขา้สู่เว็บไซต์หลกั สามารถเลือกอีเวน้ท่ีสามารถเขา้จองไดใ้นขณะนั้น โดยมี
ตารางเกา้อ้ีท่ีสามารถเขา้จองไดข้องอีเวน้ท่ีเลือกบอกสถานะของเกา้อ้ี เม่ือเลือกสามารถกดยืนยนั
และเขา้สู่การอพัโหลดภาพการจ่ายเงินและสามารถน า QR Code เพื่อเขา้สู่งานภายในวนัอีเวน้ได ้ 
 ทางฝ่ังผูดู้แลระบบจะมีการเขา้สู่ระบบแบบเดียวกบัผูใ้ช้งาน แต่มีสถานะพิเศษ เพื่อเขา้สู่
หนา้หลกัของผูดู้แลระบบ มีแถบการจดัการอีเวน้ เพื่อ สร้าง/แกไ้ข/ลบ/เปล่ียนสถานะ ของอีเวน้ท่ี
ตอ้งการได้ และสามารถอพัโหลดรูปอีเวน้เพื่อความสวยงามของฝ่ังผูใ้ช้งานได้ แถบรายช่ือผูใ้ช้ 
ส าหรับเปล่ียนสถานะของแต่ละผูใ้ช้ เพื่อเพิ่ม/ลดจ านวนของผูดู้แลระบบ/Moderator ได้ตาม
ตอ้งการ แถบกายจ่ายเงิน แสดงสถานะของการจ่ายเงินในสถานะต่างๆเพื่อความสะดวกในการดูแล 
และการดูภาพท่ีผูใ้ช้งานอพัโหลดและท าการยอมรับการจ่ายเงินเพื่อ สร้าง  QR CODE ในการเขา้
งานอีเวน้ให้แก่ผูใ้ชง้าน โดยใชภ้าษาหลกัในการท างานคือ html เป็นโครงสร้างของเวบ็ไซต ์css ใน
การตกแต่งหน้าต่างๆ โดยมี Bootstrap 4 เพื่อช่วยเหลือในการตกแต่งให้เป็นระเบียบ php ในการ
จดัการฐานขอ้มูลกบัเวบ็ไซท์ javascript ในการสร้างระบบเกา้อ้ี โดยเคร่ืองมือในการพฒันาหลกัคือ 
Visual Studio Code
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4.2 การท างานของระบบ 
 4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 

4.2.1.1 Use Case Diagram 
 
  

 
รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของ เวบ็ไซตข์องโต๊ะจีน พร้อมระบบจดัการ  
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4.2.1.3 ค าอธิบายรายละเอียดของยสูเคส (Use Case Description) 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดของ User case : Login 
Use Case Name Login 
Use Case ID UC1 
Brief Description ยนืยนัตวัเขา้ใชง้านเวบ็ไซตโ์ดยใชอี้เมลและรหสัผา่นท่ีสมคัรไว ้
Primary Actors User , Admin , Moderator 
Secondary Actors - 
Preconditions ผูเ้ขา้ใชง้านจะตอ้งมีบญัชี (Account) ท่ีสมคัรไวก่้อนเขา้ใชง้าน 
Main Flow 1.ยสูเคสเร่ิมขึ้นเม่ือเขา้สู่หนา้เวบ็ไซตเ์ป็นคร้ังแรกหรือ Logout 

2.แสดงกล่องกรองอีเมลและรหสัผา่นในการเขา้ใชง้านพร้อมปุ่ มการ
เขา้ใชง้าน 
3.ป้อนอีเมลท่ีไดท้ าการสมคัรไว ้
     3.1 มีบญัชีอยูแ่ลว้และมีสถานะเป็น user หรือ moderator 
          3.1.1ระบบพาไปยงัหนา้User Home 
     3.2 มีบญัชีอยูแ่ลว้และมีสถานะเป็น admin 
          3.2.1 ระบบพาไปยงัหนา้ admin event 
     3.3 หากยงัไม่มีบญัชีในระบบ 
          3.3.1 ไม่สามารถเขา้สู่ระบบไดจ้นกวา่จะท าการสมคัรสมาชิก 

Post Condition เขา้สู่หนา้ home ของแต่ละสถานะบญัชี 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดของ User case : Register 
Use Case Name Register 
Use Case ID UC2 
Brief Description สมคัรสมาชิกเพื่อเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions ผูใ้ชก้ดปุ่ ม Register ในหนา้ Login 
Main Flow 1.ยสูเคสเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ ม Register ในหนา้Login 

2.แสดง กล่องขอ้ความใหใ้ส่ขอ้มูลส่วนตวั 
     2.1 ตอ้งกรอกรหสัผา่นส่วนตวัของโรงเรียนเพื่อสมคัรสมาชิก 
3.มีปุ่ มยนืยนัการสมคัรสมาชิกและกบัสู่หนา้ Login 

Post Condition กลบัเขา้สู่หนา้ Login เพื่อท าการกรอกเขา้ใชง้าน 
Alternative Flows - 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดของ User case : Select Event 

Use Case Name Select Event 
Use Case ID UC3 
Brief Description เลือกอีเวน้ท่ีตอ้งการ 
Primary Actors User , Admin , Moderator 
Secondary Actors - 
Preconditions เขา้สู่ระบบในหนา้ Login 
Main Flow 1.ยสูเคสเร่ิมขึ้นเม่ือเขา้สู่หนา้เวบ็ไซตท์ าการเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้

ในหนา้ Login 
2.เลือกอีเวน้ท่ีตอ้งการ 

Post Condition เขา้สู่หนา้ การจองของอีเวน้นั้นๆ 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดของ User case : Book chair 
Use Case Name Book chair 
Use Case ID UC4 
Brief Description เลือกเกา้อ้ีท่ีตอ้งการจอง 
Primary Actors User , Admin , Moderator 
Secondary Actors - 
Preconditions เขา้สู่ระบบในหนา้ Login , เลือกอีเวน้ 
Main Flow 1.ยสูเคสเร่ิมขึ้นเม่ือเลือกอีเวน้ในหนา้ user home 

2. เลือกเกา้อ้ีท่ีตอ้งการจอง 
     2.1 สามารถเลือกไดแ้ค่เกา้อ้ีท่ีไม่มีสถานะท่ีไดท้ าการจองไปแลว้ 
3. มีปุ่ มยนืยนัการจอง 
4.กล่องยนืยนัอีกคร้ังเพื่อการยนืยนั 

Post Condition เขา้สู่หนา้ Account ของบญัชีนั้นๆ เพื่อท าการจ่ายเงินและดูสถานะ
ของการจ่ายเงิน 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดของ User case : User Transaction 
Use Case Name User Transaction 
Use Case ID UC5 
Brief Description แสดงสถานการณ์จ่ายเงินและอพัโหลดภาพการจ่ายเงินเพื่อการ

ยนืยนัฝ่ังผูดู้แล 
Primary Actors User , Admin , Moderator 
Secondary Actors - 
Preconditions เขา้สู่ระบบในหนา้ Login , เลือก Account 
Main Flow 1.ยสูเคสเร่ิมขึ้นเม่ือเลือกอีเวน้ในหนา้ Account ของฝ่ัง User 

2. About แสดงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชง้าน 
3. Payment แสดงสถานะของแต่ละการจ่ายเงิน 
     3.1 ตอ้งมีการท าธุรกรรมเป็นคร้ังแรดเพื่อใหมี้การแสดงเกิดขึ้น 
     3.2 อพัโหลดภาพการจ่ายเงินเพื่อให้ admin ท าการยนืยนัสถานะ
ของการจ่ายเงิน 
4. Ticket แสดงการจ่ายเงินท่ีส าเร็จและพร้อมใชง้านโดยมีปุ่ มเพื่อเขา้
รับ QR CODE ในการเขา้งาน 

Post Condition เขา้สู่หนา้ Account ของบญัชีนั้นๆ เพื่อท าการจ่ายเงินและดูสถานะ
ของการจ่ายเงิน 

Alternative Flows - 
 
  



24 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดของ User case : Cancel Transaction 
Use Case Name Cancel Transaction 
Use Case ID UC6 
Brief Description ยกเลิกการจองเกา้อ้ีท่ีมีอยู่ 
Primary Actors User , Admin , Moderator 
Secondary Actors - 
Preconditions เขา้สู่ระบบในหนา้ Login , เลือก Account , มีการจองเกา้อ้ีไวอ้ยูแ่ลว้ 
Main Flow 1.ยสูเคสเร่ิมขึ้นเม่ือเลือกแถบแอคเคาทแ์ละมีการจองเกา้อ้ีไวอ้ยูแ่ลว้ 

2. สามารถยกเลิกการจองเกา้อ้ีได ้
     2.1 เปล่ียนสถานะของเกา้อ้ีท่ีจองไวเ้ป็นวา่งเหมือนเดิม 
     2.2 เปล่ียนสถานะของการจ่ายเงินเป็น Cancel 

Post Condition เขา้สู่หนา้ Account ของบญัชีนั้นๆ 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงรายละเอียดของ User case : Create Event 
Use Case Name Create Event 
Use Case ID UC7 
Brief Description สร้างอีเวน้ใหม่ขึ้น 
Primary Actors Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions เขา้สู่ระบบในหนา้ Login โดยมีสถานะเป็น Admin และกดปุ่ ม 

Create Event 
Main Flow 1.ยสูเคสเร่ิมขึ้นเม่ือท าการLoginเขา้สู่ระบบโดยมีสถานะของบญัชี

เป็น Admin และกดปุ่ ม Create Event 
2.มีฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลของอีเวน้ใหม่ท่ีสร้างขึ้น 
     2.1 มีปุ่ มส าหรับอพัโหลดรูปภาพเพื่อเป็นภาพส าหรับแสดงทาง
ฝ่ัง User 
     2.2 สามารถตั้งสถานะของอีเวน้เป็น Open , None , Close ได ้
3.มีปุ่ มยนืยนัการสร้างอีเวน้ 
4.เม่ือถูกสร้างจะเขา้สู่ฐานขอ้มูลและสร้างตารางของอีเวน้ใหม่ขึ้นมา
โดยอตัโนมติั 

Post Condition แสดงเตือนการสร้างอีเวน้ส าเร็จ 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงรายละเอียดของ User case : Edit Event 
Use Case Name Edit Event 
Use Case ID UC8 
Brief Description เปล่ียนรายละเอียดของอีเวน้ 
Primary Actors Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions กดปุ่ ม Edit ในตารางของอีเวน้ท่ีตอ้งการแกไ้ข 
Main Flow 1.ยสูเคสเร่ิมขึ้นเม่ือท าการกดปุ่ ม Edit ในบรรทดัตารางของอีเวน้ท่ี

ตอ้งการเปล่ียนแปลง 
2. สามารถเป็นรายละเอียดต่างๆของอีเวน้ท่ีสร้างขึ้นไดท้ั้งหมด 
3.สามารถเปล่ียนรูปภาพใหม่ได ้
4.มีปุ่ มยนืยนัการเปลี่ยนแปลงของอีเวน้ 
5.เปล่ียนขอ้มูลภายในฐานขอ้มูล 

Post Condition แสดงเตือนการการแกไ้ขอีเวน้ส าเร็จ 
Alternative Flows - 

 
ตารางท่ี 4.9 แสดงรายละเอียดของ User case : Delete Event 

Use Case Name Delete Event 
Use Case ID UC9 
Brief Description ลบอีเวน้ท่ีมีอยู ่
Primary Actors Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions เขา้สู่ระบบในหนา้ Login โดยมีสถานะเป็น Admin 
Main Flow 1.ยสูเคสเร่ิมขึ้นเม่ือท าการกดปุ่ ม Delete ในบรรทดัตารางของอีเวน้ท่ี

ตอ้งการลบ 
2. เม่ือกดมีกล่องขอ้ความเพื่อยนืยนัการลบ 
3. ลบออกจากฐานขอ้มูล 

Post Condition แสดงเตือนการลบอีเวน้ส าเร็จ 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงรายละเอียดของ User case : Change Account Privileged 
Use Case Name Change Account Privileged 
Use Case ID UC10 
Brief Description เปล่ียนสถานะของบญัชีผูใ้ช้ 
Primary Actors Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions เขา้สู่ระบบในหนา้ Login โดยมีสถานะเป็น Admin เขา้แถบ Account 
Main Flow 1.ยสูเคสเร่ิมขึ้นเม่ือท าการกดปุ่ ม Edit ในแถบ Account 

2.เปล่ียนสถานะของบญัชีเป็น admin , user , moderator 
Post Condition แสดงเตือนการเปล่ียนส าเร็จ 
Alternative Flows - 

 
ตารางท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดของ User case : Change Transaction Status 

Use Case Name Change Transaction Status 
Use Case ID UC11 
Brief Description เปล่ียนสถานะของการจ่ายเงิน 
Primary Actors Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions เขา้สู่ระบบในหนา้ Login โดยมีสถานะเป็น Admin เขา้แถบ 

Transaction 
Main Flow 1.ยสูเคสเร่ิมขึ้นเม่ือท าการกดปุ่ ม ตามสถานะท่ีตอ้งการในแถบ 

Transaction 
2.เปล่ียนสถานะ 
     2.1 Deny เปล่ียนสถานะภายในฐานขอ้มูลเป็น Deny และไม่
สามารถแกไ้ขไดอี้ก 
     2.2 Allow เปล่ียนสถานะในฐานขอ้มูลและสร้าง QR CODE ใน
การใชเ้ขา้งานของผูใ้ช้ 

Post Condition แสดงเตือนการเปล่ียนส าเร็จ 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงรายละเอียดของ User case : Ticket 
Use Case Name Ticket 
Use Case ID UC12 
Brief Description เปล่ียนสถานะของบญัชีผูใ้ช้ 
Primary Actors User 
Secondary Actors Moderator , Admin 
Preconditions การจ่ายเงินไดรั้บการยนืยนั 
Main Flow 1.ยสูเคสเร่ิมขึ้นเม่ือการจ่ายเงินไดรั้บการยนืยนัจากผูดู้แลระบบ 

2.ใหM้oderator หรือ Adminสแกน QR CODE ท่ีหนา้งานเพื่อยนืยนั
การเขา้งาน 
     2.1 หากสถานะของเกา้อ้ีไม่ใช่ เขา้งานแลว้หรือ ไม่ไดถู้กยอมรับ 
สามารถเขา้งานได ้
3.เปล่ียนสถานะของเกา้อ้ีภายในฐานขอ้มูลเป็นเขา้งาน 

Post Condition เปล่ียนสถานะของเกา้อ้ีเป็นเขา้งาน 
Alternative Flows - 
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4.2.1.4 แสดงขั้นตอนการท างานของฟังกช์นั (Sequence Diagram) 
 

 
รูปท่ี 4.2 Sequence diagram : Login 
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รูปท่ี 4.3 Sequence diagram : Register 
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รูปท่ี 4.4 Sequence diagram : Select event 
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รูปท่ี 4.5 Sequence diagram : Book chair 
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รูปท่ี 4.6 Sequence diagram : User transaction 
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รูปท่ี 4.7 Sequence diagram : Cancel transaction 
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รูปท่ี 4.8 Sequence diagram : Create event 
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รูปท่ี 4.9 Sequence diagram : Edit event  
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รูปท่ี 4.10 Sequence diagram : Delete event 
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รูปท่ี 4.11 Sequence diagram : Change account privileged 
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รูปท่ี 4.12 Sequence diagram : Edit event 
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รูปท่ี 4.13 Sequence diagram : Ticket  
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4.2.1.5 โครงสร้างฐานขอ้มูล 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.14 โครงสร้างฐานขอ้มูล 

user_form 
-Id : int (255) 
-first_name : varchar (255) 
-last_name : varchar (255) 
-email : varchar (255) 
-phone_number : int (10) 
-password : varchar (255) 
-user_type : varchar (255) 
-school_id : int (255) 

e_(autogenerate) 
-c_id : int (11) 
-t_number : varchar (255) 
-c_number : varchar (255) 
-id_user : varchar (255) 

transaction_info 
-ts_id : int (255) 
-price_total : int (255) 
-receipt : varchar (255) 
-stat : varchar (255) 
-event_id : int (255) 
-us_id : int (255) 
-seat_id : varchar (255) 

event_info 
-id : int (255) 
-event_name : varchar (255) 
-t_number : int (100) 
-chair_per_table : int (255) 
-price_chair : int (100) 
-s_date : datetime 
-e_date : datetime 
-loca : varchar (255) 
-row_count : int (100) 
-photo : varchar (255) 
-estat : varchar (255) 



42 
 

ตารางท่ี 4.13 user_form 
name Description Data Type 

id id ของ user ท่ีไดจ้ากการ Auto 
increment 

Int 

first_name ช่ือ String 
last_name นามสกุล String 
email อีเมลของ user ใชส้ าหรับเขา้

ใชง้าน 
String 

phone_number เบอร์โทรศพัท ์ Int 
password รหสัผา่น String 
user_type สถานะของผูใ้ชง้าน String 
school_id รหสัของโรงเรียน Int 

 
ตารางท่ี 4.14 event_info 

name Description Data Type 
id id ของอีเวน้ท่ีสร้างขึ้น Int 
event_name ช่ืออีเวน้ String 
t_number จ านวนโต๊ะท่ีตอ้งการใหมี้ใน

อีเวน้ 
Int 

chair_per_table จ านวนเกา้อ้ีท่ีตอ้งการใหมี้ต่อ
โต๊ะ 

Int 

price_chair ราคาเกา้อ้ี Int 
s_date เวลาท่ีอีเวน้จดั Datetime 
e_date เวลาท่ีอีเวน้ปิด Datetime 
local สถานท่ีจดัอีเวน้ String 
row_count จ านวนแถวโต๊ะท่ีตอ้งการให้มี Int 
photo ภาพส าหรับแสดงกบัอีเวน้ String 
estat สถานะของอีเวน้ String 
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ตารางท่ี 4.15 transaction_info 
name Description Data Type 

ts_id รหสัของการจ่ายเงิน Int 
price_total ราคารวม Int 
receipt รูปใบจ่ายเงินจากผูใ้ชง้าน String 
stat สถานการณ์จ่ายเงิน String 
event_id รหสัของอีเวน้ Int 
us_id รหสัของผูใ้ชง้าน Int 
seat_id รหสัเกา้อ้ีท่ีจอง String 

 
ตารางท่ี 4.16 e_(AutoGenerate) 

name Description Data Type 
c_id รหสัของเกา้อ้ี Int 
t_number เบอร์โต๊ะ Int 
c_number เบอร์เกา้อ้ี Int 
id_user สถานะของเกา้อ้ี String 
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้
 

 
รูปท่ี 4.15 หนา้ Login 

 
 เร่ิมจากการเขา้หนา้ Login ของเวบ็ไซตโ์ดยใช ้email ท่ีผูใ้ชใ้ชใ้นการสมคัรสมาชิก ในการ
เขา้ใชง้าน เม่ือท าการกดขอ้ความ register now จะเขา้สู่หนา้การสมคัรสมาชิก 

 
 

 
รูปท่ี 4.16 หนา้ Register 
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 การสมตัรสมาชิก โดยกรอกขอ้มูลส่วนตวัตามท่ีฟอร์มไดก้ล่าวไวค้ือ ช่ือ นามสกุล อีเมลลท่ี์
ใช้ในการเขา้ระบบ เบอร์โทรศพัท์ รหัสผ่าน ยืนยนัรหัสผ่าน และรหัสภายในโรงเรียนซ่ึงท าการ
ตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลภายในโรงเรียนวา่มีอยูจ่ริง 

 
 

 
รูปท่ี 4.17 หนา้หลกั admin page 

 
 เม่ือท าการเขา้สู่ระบบโดยบญัท่ีมีสถานะเป็น admin จะท าการเขา้สู่หนา้หลกัของadmin คือ 
หนา้การดูแลอีเวน้โดยสามารถท าการเพิ่มอีเวน้ไดโ้ดยการกดปุ่ ม Add Event เพื่อ เปิด modal ในการ
กรอกแบบฟอร์มของอีเวน้ใหม่ท่ีตอ้งการเพิ่มและอพัโหลดรูปภาพอีเวน้เม่ือท าการกดยืนยนัขอ้มูล
และรูปภาพจะถูกดึงเขา้สู่ฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.18 หนา้การเพิ่มอีเวน้ 
 

 
รูปท่ี 4.19 ยนืยนัการเพิ่มอีเวน้ 

 
 เม่ือท าการยืนยนัการสร้างอีเวน้ ขอ้มูลจะท าการเขา้สู่ฐานขอ้มูลและแสดงผลในตารางท่ีอยู่
ในหนา้เวบ็ไซต ์พร้อมกบั ขอ้ความยนืยนัการสร้างอีเวน้ใหม่ส าเร็จ  
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รูปท่ี 4.20 detailของอีเวน้ 

 
 เม่ือท าการกดปุ่ ม detail ในแถวของอีเวน้ท่ีตอ้งการจะไปท่ีหนา้ของdetailเพื่อดูรายละเอียด
ของอีเวน้ท่ีไดท้ าการกดไว ้

 
รูปท่ี 4.21 แจง้เตือนการลบอีเวน้ 

 
 เม่ือท าการกดปุ่ ม delete ในแถวของอีเวน้ท่ีตอ้งการลบจะขึ้นการแจง้เตือนการลบของอีเวน้
นั้นๆเพื่อการยนืยนัการลบ 
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รูปท่ี 4.22 แถบ Account 

 
 เม่ือเข้าสู่แถบ Account จะแสดงบัญชีทั้ งหมดท่ีได้ท าการสมัครสมาชิกไว้และข้อมูล
เบ้ืองตน้ โดยสามารถท าการลบออกจากระบบได ้และเปล่ียนสถานะของแอคเคาทน์ั้นๆไดโ้ดยการ
กดปุ่ ม Edit1 และท าการเลือกสถานะใหม่ท่ีตอ้งการใหเ้ป็น 

 

 
รูปท่ี 4.23 การเปลี่ยนสถานะของบญัชี 
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รูปท่ี 4.24 แถบ Transaction 

 
 เม่ือท าการเข้าสู่แถบ Transaction จะแสดงข้อมูลการเงินต่างๆท่ีได้ท าการจองไว้และ
สามารถเปล่ียนสถานะของการเงินได้ เม่ือท าการ  deny จะท าให้ไม่สามารถเปล่ียนสถานะไดอี้ก 
allow จะท าการสร้าง QR CODE โดยอตัโนมติัเพื่อใหน้ าไปใชเ้ขา้งานต่อในวนังาน 
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รูปท่ี 4.25 หนา้ hompage ของ user 

  
 เม่ือท าการเขา้สู่ระบบโดยมีสถานะของบญัชีเป็น user หรือ moderator จะท าการเขา้สู่หน้า 
homepage โดยสามารถเขา้ถึง หนา้อีเวน้ไดโ้ดยการเล่ือนลงหรือท าการกดปุ่ ม event เพื่อเขา้ถึงโดย
อตัโนมติั 
 

 
รูปท่ี 4.26 แถบ event 
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รูปท่ี 4.27 เม่ือท าการเลือก event 

 
 เม่ือท าการเลือกอีเวน้ท่ีตอ้งการ จะเขา้สู่หนา้การจองเกา้อ้ี โดยมีขอ้มูลอีเวน้โชวเ์พื่อความ
ง่ายต่อการดู เกา้อีสีแดง หมายถึง เกา้อ้ีไดมี้การจองแลว้จากบญัชีอ่ืน 
 

 
รูปท่ี 4.28 จองเกา้อ้ี 

 เม่ือท าการคลิกท่ีเกา้อ้ีจะเปล่ียนเป็นสีเขียวแสดงวา่ไดมี้การเลือกแลว้เม่ือครบท่ีตอ้งการ กด
ยนืยนักนัจอง 
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รูปท่ี 4.29 หนา้ Account 

 เม่ือท าการกดยืนยนัจะเขา้สู่หนา้ Account กดท่ี หนา้ Payment เพื่อแสดงการจองท่ีตอ้งการ
การจ่ายเงินหรือแสดงการสถานะของการจ่ายเงินอ่ืนๆท่ีท าไว ้
 

 
รูปท่ี 4.30 ฟังกช์นัของการจ่ายเงิน 

 โดยฟังก็ชนัท่ีสามารถท าไดค้ือการอพัโหลดหลกัฐานการจ่ายเงินให้ผูดู้แลระบบยนืยนัการ
จ่ายเงิน หรือการยกเลิกการจ่ายเงินและคืนเกา้อ้ีใหแ้ก่ระบบ 
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รูปท่ี 4.31 หนา้อพัโหลดหลกัฐานการจ่ายเงิน 

 

 
รูปท่ี 4.32 หนา้ Ticket 

 
 เม่ือการจ่ายเงินไดรั้บการยืนยนัจากผูดู้แลระบบ การจ่ายเงินนั้นๆ จะเขา้สู่แถบ Ticket เพื่อ
รับ Ticket ในการเขา้งาน 
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รูปท่ี 4.33 หนา้ QR CODE 

 
 เม่ือกดปุ่ มรับ QR CODE จะแสดงเพื่อท าการเขา้งานโดยจะมี Moderator ในการสแกน และ
ยนืยนัการเขา้งานของผูใ้ช ้
 

 
รูปท่ี 4.34 สแกน QR CODE 

 Admin และ moderator เท่านั้นท่ีสามารถสแกนและเข้าสู่หน้ายืนยนัการเข้างานได้ เม่ือ
เขา้ถึงหนา้ยนืยนัจะแสดงสถานะของเกา้อ้ีท่ีสแกนและท าการยนืยนัโดยการกดปุ่ ม Allow 
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รูปท่ี 4.35 allow ส าเร็จ 

 
 เม่ือท าการ allow จะเขา้สู่หน้า แผนการนั่งโดยเกา้อ้ีท่ีไดท้ าการสแกนและเขา้งานแลว้จะ
เป็นสีน ้าเงิน 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน 
 เว็บไซต์จองโต๊ะจีนมีการท างานท่ีครอบคลุมทั้งฝ่ังผูใ้ช้งานและผูดู้แลระบบท าให้ การ
จดัการจองกิจกรรมต่างๆสามารถเปล่ียนเป็นระบบเครือข่ายไดท้ าให้การเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย
สามารถคน้หาไดง้่ายและการใชง้านง่าย 
 5.1.1 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
  5.1.1.1 การท างานในเวลาท่ีจ ากดัและประสบการณ์การท างานท่ีน้อย จึงมีปัญหา
ต่อการออกแบบและตดัสินใจในการท าโครงงาน 
  5.1.1.2 การออกแบบท่ีไม่ถนดัรูปตวัโครงงานจึงออกมาไม่สวยมากนกั 
 
 5.1.2 ขอ้เสนอแนะ 
  5.1.2.1 ควรวางแผนให้รอบคอบมากกว่าน้ี เพื่อการท างานท่ีเป็นระเบียบและจดั
เวลาใหถู้กตอ้งเป็นไปตามเป้าหมาย 
  5.1.2.1 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน คือ การไดรั้บความรู้และทกัษาะการท างาน
ภายในสถานปรพกอบการท่ีเป็นสถานศึกษา ท่ีมีพนกังานและครูท างานจ านวนมาก และแกปั้ญหา
ในลกัษณะต่างๆตามงานท่ีเขา้มา ไดรั้บความรู้และประสบการณ์การแกปั้ญหาเฉพาะหน้า การใช้
ค  าพูดส่ือสารกบัผูต้อ้งการความช่วยเหลือดา้นคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิก เพื่อใหแ้กปั้ญหาไดถู้ด
ตอ้ง การเรียนรู้การท าแบนเนอร์ต่างๆภายในโรงเรียนส าหรับวนัส าคญัแต่ละวนั 
 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังาน 
  1.) เน่ืองจากการท างานส่วนใหญ่เป็นการท างานซ่อมบ ารุง ทางผูจ้ ัดท าไม่มี
ประสบการณ์ทางดา้นน้ีจึงมีการเรียนรู้ท่ีชา้ในการแกปั้ญหาต่างๆ
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  2.) การท างานโครงงานเป็นไปไดด้ว้ยความยากจากการท่ีไม่มีผูใ้ห้ค  าปรึกษาดว้ย
การเขียนโปรแกรม จึงตอ้งศึกษาดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
  5.2.3.1 ใหง้านท่ีตรงสายมากกวา่น้ีหรือท างานในหลายๆประเภทเพื่อประสบการณ์
ใหม่ 
  5.2.3.2 การท างานเป็นแบบ case by case จึงท าให้มีระยะเวลาไม่แน่นอนในการ
ท างาน 
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