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บทคัดย่อ 
 

การท าสารนิพนธ์ครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือพฒันาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการจองห้อง 
และการยืมอุปกรณ์ เพ่ือลดขั้นตอนในการจองห้อง และอุปกรณ์ ลดขอ้ผิดพลาดในการจองห้องและยืม
อุปกรณ์ ลดการใชเ้อกสารที่เป็นกระดาษ โดยแบ่งส่วนการท างานของระบบออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
ส่วนของผูดู้แลระบบ และส่วนของอาจารย ์และนกัศึกษา ในส่วนของผูดู้แลระบบประกอบดว้ยฟังก์ชัน
การจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ ห้องและอุปกรณ์ และการอนุมตัิการจองห้องและการยืมอุปกรณ์ ในส่วนของ
อาจารย ์และนกัศึกษาประกอบดว้ยฟังก์ชนัการขอจองห้อง การขอยืมอุปกรณ์ การเรียกดูประวตัิการจอง 
และเ รียกดูประวัติการยืมอุปกรณ์  ระบบน้ีพัฒนาโดยใช้โปรแกรมพีเอชพี ท างาน ร่วมกับ 
บูทสแตปไลบราร่ี และเก็บขอ้มูลดว้ยฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล 

การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ ในการจองห้องและยืมอุปกรณ์ 

ของวิทยาลยัครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนตเ์ทคโนโลยี แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความสามารถ
ในการท างานตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ ดา้นการท างานไดต้ามฟังก์ชนั และดา้นความง่ายต่อการ
ใชง้านระบบ ในส่วนการประเมินของผูดู้แลระบบ พบว่าผูใ้ชง้านมีระดบัความพึงพอใจต่อระบบในดา้น
ต่าง ๆ เฉล่ีย เป็น 3.78 ซ่ึงถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในส่วนการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้กลุ่มอาจารย ์และนักศึกษา พบว่ามีความพึงพอใจเฉล่ียในด้านต่าง ๆ  เป็น 3.81 ซ่ึงถือว่ามีความพึง

พอใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่าระบบท่ีพฒันามีประสิทธิภาพ และสามารถน าไป

ประยุกตใ์ชใ้นการจองห้อง และยืมอุปกรณ์ไดเ้ป็นอย่างดี  
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ABSTRACT 
 

This thematic paper aims to research on the development of booking rooms and borrow 
equipment. The system can reduce the process of booking rooms and equipment, the use of paper 
documents, and the mistake of the old process. The users of the system can divide into two groups i.e. 
the group of system administrators and the group of teachers and students. For the administrators, there 
are the functions to manage user, room, equipment, and approve room booking and equipment 
borrowing. For the teachers and students, they can reserve the room, borrow the equipment, view 
booking, and borrowing history. This system is developed by using the PHP including Bootstrap library 
and collect data with MySQL database.  

The system is evaluated the performance and the satisfaction of the user by booking the 
room and borrowing the equipment of the College of Creative Design and Entertainment Technology. 
The assessment is classified into 3 parts i.e. the ability to work according to the user’s requirement, 
functional aspects, and usability. The mean satisfaction of the system administrators in various aspects 
was 3.78, which is a high level of satisfaction. The mean satisfaction of the teachers and students was 
3.81, which is also a high level of satisfaction. In the assessment of user satisfaction, the teachers and 
students group had average satisfaction in various areas of 3.81, which was also considered to have a 
high level of satisfaction. Therefore, it can be concluded that the developed system is efficient and can 
be used very well for booking the rooms and borrowing the equipment. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำ และควำมส ำคญัของงำน 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนยุคใหม่มากขึ้น  
อีกทั้งการส่ือสารผ่านเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ย่างง่ายและรวดเร็ว  ท าให้การใชชี้วิตของมนุษยเ์ป็นเร่ืองสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเดิน
ไปทางไหน เราก็จะเห็นผูค้นต่างใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อส่ือสารกัน  เทคโนโลยียงัมีความส าคญั
อย่างมากในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ที่ต้องใช้ในการติดต่อ  วิเคราะห์แนวโน้มทาง
การตลาด การคาดการณ์  ดา้นการท่องเที่ยวใช้ในการน าทาง ในทางการแพทยใ์ช้ในระบบแพทย์
ทางไกล สร้างเครือข่ายทางการแพทยเ์พื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลทางการรักษา ในการทหารสร้างอุปกรณ์
การตรวจจบัส่ิงผิดปกติเพ่ือความปลอดภยั การเกษตรกรรม น าเทคโนโลยีมาใช้ในการวดัคุณภาพ
ของผลผลิต คาดการณ์ปริมาณผลผลิต ในดา้นอุตสาหกรรม การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการ
ผลิตสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการผูบ้ริโภค ด้านการส่ือสาร และโทรคมนาคม ใช้ในการประชุม
ทางไกล  และในด้านการศึกษา ท าให้นักเรียน นักศึกษา สามารถน าเทคโนโลยีเขา้มาคน้ควา้  หา
ขอ้มูลได ้ ฯลฯ  เมื่อเทคโนโลยีไดม้ีพฒันาอย่างต่อเน่ือง การท างานออนไลน์มากขึ้น แอปพลิเคชนัก็
ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานได้รวดเร็วทันต่อการท างานที่เร่งรีบ  แอปพลิเคชันใน
ปัจจุบนัมีการพฒันาอย่างรวดเร็วตามความตอ้งการของมนุษย ์ขอ้มูลการส ารวจพบว่า คนไทยใช้
อินเตอร์เน็ต เฉล่ีย 9 ชั่วโมง 38 นาที  และแอปพลิเคชันที่ใช้มากที่ สุด คือ เฟซบุ๊ก  (ที่มา: 
https://www.thumbsup.in.th, 2019) ท าให้เห็นว่าเทคโนโลยจีะมีการพฒันาอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป 

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2560 เป็นตน้มา โดยปัจจุบนัมีจ านวนหลกัสูตรปริญญาตรี 1 หลกัสูตร 2 สาขาย่อย คือ
การออกแบบเชิงโตต้อบและการพัฒนาเกม และการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์   หลักสูตร
ปริญญาโท 1 หลกัสูตร คือวิศวกรรมเว็บและการพฒันาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา จ านวน
นกัศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนทั้งหมด 250 คน เน่ืองจากจ านวนนกัศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้นทุกปีท า
ให้มีการเปิดวิชาเรียนท่ีเพ่ิมขึ้นตามล าดบั ทั้งน้ีห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ของวิทยาลยัฯ มีจ านวน 4 
ห้อง แต่ละห้องประกอบดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวนประมาณ 25 – 45 เคร่ือง ในวิทยาลยัฯ ยงัมี
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ห้องอ่ืน ๆ อีก 3 ห้อง คือ  ห้องสตูดิโอ  ห้องอีสปอร์ต และห้องประชุม และมีอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนให้อาจารย์ และนักศึกษาสามารถยืมใช้ ได้แก่ เมาส์ปากกา สมาร์ตโฟน แล็ปท๊อป 
แว่น VR เป็นตน้ ปัจจุบนัการใชบ้ริการห้อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในแต่ละเทอมจะมีความแตกต่างกนั 
เพราะวิชาท่ีเปิดเรียนจะไม่เหมือนกนั ห้องแต่ละห้องจะถูกใชง้านไม่เหมือนกัน และมีปริมาณการ
ขอใช้บริการจ านวนมาก ท าให้ผูข้อใช้บริการทั้งอาจารย ์และนักศึกษาที่ตอ้งการเขา้ใช้ห้องจะตอ้ง
ติดต่อสอบถาม และแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อน หรือกรณีที่จะยืมอุปกรณ์ทางผูใ้ช้จะตอ้งสอบถาม
เจ้าหน้าที่ก่อน เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบผ่านเอกสาร เพื่อดูว่าห้อง และอุปกรณ์ที่ผูใ้ช้
ตอ้งการว่างหรือไม่ ถา้ว่างเจ้าหน้าที่จะท าการเปิดห้องให้ผูข้อใช้  แต่การจองโดยใช้เอกสารจะมี
ขอ้ผิดพลาดมาก ไม่ว่าจะเป็นการจองห้องท่ีซ ้ าซ้อนกนั  เอกสารการจองหาย อุปกรณ์เกิดสูญหาย
โดยที่ตามไม่ได ้เน่ืองจากเจา้หนา้ทีม่ีหลายคนการส่ือสารที่เกิดความคลาดเคล่ือนกนั หรือแมก้ระทั้ง
บุคลากรไม่สามารถรู้ไดว้่าห้องไหนสามารถใชง้านได ้ 

จากปัญหาที่กล่าวมาท าให้ผู ้พัฒนามีแนวคิดการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าเว็บ 
แอปพลิเคชันเพื่อให้บริการจองใช้ห้อง และยืมคืนอุปกรณ์ โดยพฒันาด้วยโปรแกรมภาษาพีเอชพี 
และเก็บขอ้มูลบนฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล ระบบน้ีช่วยให้สามารถให้บริการ และใช้บริการได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดขอ้ผิดพลาดจากการใช้เอกสารในการบนัทึกการจอง และลดการสูญหาย
ของอุปกรณ์ของวิทยาลยัได ้ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาระบบจองห้องเรียนของวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
เทคโนโลยี 

1.2.2  เพื่อออกแบบ และพฒันาระบบการจองห้อง และอุปกรณ์ของวิทยาลยัครีเอทีฟดีไซน์ 
แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนตเ์ทคโนโลยี 

 
1.3  ขอบเขต 

ในการออกแบบ และพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัการจองห้อง และการยืมคืนอุปกรณ์ มี
กลุ่มผูใ้ชง้าน และฟังก์ชนัการท างาน ดงัน้ี 

1.3.1 ผูดู้แลระบบ (เจา้หนา้ท่ี) สามารถใชง้านในเวบ็แอปพลิเคชนั ดงัน้ี 
1.3.1.1  สามารถ ลงช่ือเขา้ใชง้าน 
1.3.1.2 สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล ผูใ้ช้ ประเภทห้อง ห้อง ประเภทอุปกรณ์ และ

อุปกรณ์ได ้
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1.3.1.3 สามารถกดอนุมตัิการใชง้านห้อง และอุปกรณ์ได ้
1.3.1.4 สามารถออกรายงานได ้

1.3.2 นกัศึกษา สามารถใชง้านในเวบ็แอปพลิเคชนั ดงัน้ี 
1.3.2.1 สามารถ ลงช่ือเขา้ใชง้าน 
1.3.2.2 สามารถจองใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบตัิการไดค้รั้ งละ 1 เคร่ือง  
1.3.2.3 สามารถยืมอุปกรณ์ได ้
1.3.2.4 สามารถดูประวตักิารจอง และผลการอนุมตักิารจอง และยมือุปกรณ์ได ้

1.3.3 อาจารย ์สามารถใชง้านในเวบ็แอปพลิเคชนั ดงัน้ี 
1.3.3.1 สามารถ ลงช่ือเขา้ใชง้านได ้
1.3.3.2 สามารถจองห้องต่าง ๆ ไดท้ั้งห้อง  
1.3.3.3 สามารถยืมอุปกรณ์ได ้
1.3.3.4 สามารถดูประวตักิารจองได ้

 
1.4  ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 ผูใ้ชบ้ริการทั้งนกัศึกษา และอาจารยส์ามารถจองห้องไดส้ะดวก และรวดเร็วมากขึ้น 
1.4.2 ลดการเก็บขอ้มูลที่เป็นเอกสาร และลดการท างานที่ผิดพลาดในการจองห้องเรียน 
1.4.3 ลดการสูญหายของอุปกรณ์ 
1.4.4 สามารถตรวจสอบปริมาณการใชง้านห้องเรียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการวางแผน 

บริหารการใชง้าน และการจดัหาอุปกรณ์ให้เพียงพอได ้
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัการจองห้อง และยืมอุปกรณ์น้ี ผูจ้ดัท าไดศึ้กษา แนวคิด

ทฤษฎี เทคโนโลยี และผลงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยแบ่งเป็นหัวขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี    
1. แอปพลิเคชนั และเวบ็แอปพลิเคชนั 

2. เทคโนโลยีที่ใชเ้กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั 

3. งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 

2.1 แอปพลิเคชัน และเวบ็แอปพลิเคชัน 
2.1.1 แอปพลิเคชนั (Application) 

แอปพลิเคชนั หรือที่เรียกกนัอย่างติดปากว่า  “ แอป ” (App) คือโปรแกรมท่ีไวใ้ชอ้ านวย
ความสะดวก อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ตซ่ึงในปัจจุบนัแต่ละระบบปฎิบตัิการที่
นิยมใชก้นัมีอยู่ 2 ระบบ คือ iOS และ Android  ทั้งสองระบบมีผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนัเพ่ิมขึ้นมาก ซ่ึง
แอปพลิเคชันท่ีมีนั้นสามารถดาววโ์หลดฟรี หรือเสียค่าใช้จ่าย   เน่ืองจากปัจจุบนัอตัราจ านวนผูใ้ช้
สมาร์ทโฟนมากถึง 5,112 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ของประชากรโลก ขอ้มูลจ านวนการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชนัมีอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 ต่อปี มูลค่าการซ้ือจายแอปพลิเคชนัสูงกว่า 200,000 ลา้นดาวน์
โหลด เฉล่ียการซ้ือแอปพลิเคชันประมาณ 20.15 ดอล์ล่าต่อหน่ึงเคร่ืองสมาร์ตโฟน(ที่มา: 
https://www.thumbsup.in.th, 2019)  ท าให้ตลาดมีแนวโน้มการผลิตแอปพลิเคชันเพ่ิมอย่างไม่
ส้ินสุด 
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ภาพที่ 2.1  สถิติที่น่าสนใจของสมาร์ทโฟน 

 
ที่มา: www.thumbsup.in.th/mobile-app-ecommerce-digital-2019 

 
2.1.2 เวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 

เวบ็แอปพลิเคชนั คือ แอปพลิเคชนัที่เป็นบราวเซอร์ ซ่ึงสามารถแสดงผลตามอุปกรณ์ที่
แสดงผล การสร้างเว็บแอปพลิเคชันท าให้ลดการใช้ทรัพยากรในการประมวลผลลง ท าให้การ
ท างานที่ใชผ้่านเวบ็แอปพลิเคชนัสะดวก รวดเร็ว เขา้ไดทุ้กสถานที่ทุกเวลา ภาพท่ี 2.2 แสดงตวัอย่าง
ของเว็บแอปพลิเคชันอะเมซอน (Amazon) ซ่ึงเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ สถานท่ีตั้งอยู่ท่ีเมืองซีแอต-
เทิล ในรัฐวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา อะเมซอนท าหน้าที่รับฝากขายสินคา้ที่ผูข้ายฝากขาย เพียงแค่
ผูข้ายเข้าร่วมการขาย ทางอะเมซอนจะคิดราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้ทั้ ง 
อุปกรณ์แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน 
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ภาพที่ 2.2  ตวัอย่างเวบ็ไซต ์amazon 
 
ที่มา: https://www.amazon.com/ 
 

 

ภาพที่ 2.3  ตวัอย่างเวบ็ไซต ์Pull &Bear 
 
ที่มา: https://www.pullandbear.com/ 
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ภาพที่  2.3 เป็นตัวอย่างเว็บไซต์ Pull &Bear ซ่ึงเป็นเว็บไซต์แบรนด์ เส้ือผ้า และ
เคร่ืองประดบัของตกแต่งสไตลล์ าลอง ซ่ึงเป็นแบรนด์ในเครือเดียวกบั ZARA สามารถใชง้านได้ทั้ง 
อุปกรณ์แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.4  ตวัอย่างเวบ็ไซต ์RVLTTM  REVOLUTION 
 
ที่มา: https://www.rvlt.com/ 
 

ภาพที่ 2.4 เป็นตวัอย่างเว็บไซต์ RVLTTM  REVOLUTION ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบ
เส้ือผา้ สไตลส์บาย ๆ สัญชาติเดนมาร์ก สินคา้ของเวบ็ไซตน้ี์ มีทั้ง T-Shirts, Sweatshirts, Knitwear, 
Shorts, Jackets เป็นตน้ สามารถใชง้านไดท้ั้งอุปกรณ์แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน 
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2.2 เทคโนโลยทีี่เกีย่วข้องกบัการพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน 
       2.2.1 ภาษาเฮชทีเอ็มแอล( HTML ) 

HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language  เป็นภาษาที่ใช้ในการแสดงขอ้มูลบน
เว็บบราวเซอร์ ถูกคิดคน้โดย ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) ปี ค.ศ. 1990 การท างานของ 
HTML ท างานร่วมกบัแท็กต่างๆ  ภาษา HTML มีการพฒันาขึ้นอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถใช้งาน
กบักราฟิกไดง้่าย ปัจจุบนัภาษา HTML พฒันามาถึงเวอร์ชนั HTML 5.0  

HTML5  สามารถท างานฝ่ัง Client 100 % ท าให้ใช้งานฟีเจอร์ที่เกิดจากมาตรฐานของ
เว็บไซต์โดยตรง โดยไม่ตอ้งพึงพา add- in จากที่อ่ืน การใช้ HTML5 ถูกก าหนดให้แสดงขอ้มูล
ประเภทต่างๆ นอกจากการแสดงขอ้ความ และรูปภาพเท่านั้น ท าให้มีอิลิเมนตใ์หม่มาแทน บางอิลิ-
เมนตเ์ดิมของเวอร์ชนั HTML4               

 
รูปแบบการเขียนภาษา HTML แทก็ที่ส าคญั และตอ้งมี ดงัน้ี  

 
<html> 

     <head> 

  <title> Css Internal Style Sheet Ex.</title> 

 </head> 

 <body> 

  ------ 

  ------ 

 <body> 

</html> 

 

ภาพที่ 2.5 รูปแบบของการเขียนโคด้ 

 

โครงสร้างของหลกัของ HTML ประกอบดว้ยแท็กดงัต่อไปน้ี 
1. แท็ก html  ค  าส่ังท่ีเร่ิมการท างานหนา้เวบ็เพจ 
2. แท็ก head ค  าส่ังท่ีใชบ้รรยายเวบ็เพจ แตจ่ะไม่แสดงผลในเวบ็เพจ 
3. แท็ก title เป็นค าส่ังท่ีบอกถึงช่ือหนา้เวบ็เพจ นั้น ๆ 
4. แท็ก body เป็นค าส่ังท่ีรวบรวมทั้งหมดในเวบ็เพจ 

ค าส่ัง หรือ  แท็ก ของภาษา HTML มี 2 ลกัษณะ คือ แท็กเปิด-ปิด คือการเขียนค าส่ังท่ี
ตอ้งมีการปิดค าส่ังเช่น <h1> ………</h1>  ส่วนแท็กเดี่ยวคือ แท็กที่เปิดแลว้ไม่จ าเป็นตอ้งปิด เช่น 
<hr>, <br> 
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การเขียนค าส่ัง HTML มีค  าส่ังในการจดัเอกสารหนา้เว็บเพจ ไม่ว่าจะเป็นค าส่ังในการ
จดัรูปแบบเอกสาร กลุ่มค าส่ังการจดัรูปแบบตวัอกัษร กลุ่มรายการ การท าลิงค ์การจดัรูปภาพ การ
สร้างตาราง แลว้แต่การน ามาใชต้่องาน ตามความตอ้งการของผูพ้ฒันานั้นเอง   

2.2.2 ภาษาพีเฮชพี (PHP)   
ภาษา PHP  ย่อมาจาก Persernal Home Page แต่ปัจจุบันมีการเปล่ียนค าย่อว่า  PHP 

Hyper Preprocessor เป็นภาษาที่ท างานฝ่ังเซิร์ฟเวอร์(Sever Side Scription) ถูกพัฒนาโดย  รัสมสั 
เลอร์ดอร์ฟ (Rasmus Lerdorf )ในปี 1994 โดยมรีากฐานจากภาษาซี  ภาษาจาวา และภาษาเพิร์ล ภาษา
พีเอชพีเป็นภาษาท่ีสามารถตอบโตก้บัผูใ้ชง้านได ้

การท างานระหว่างเวบ็ไซตก์บัภาษาพีเอชพี (PHP) คือการที่ user ส่งขอ้มูลส่งค าร้องขอ
ไปที่ sever  จากนั้น sever ท าการดึงขอ้มูลไฟล์ PHP พร้อมทั้งเรียกใช้งานไปยงัฐานขอ้มูล (ถา้ตอ้ง
ใชข้อ้มูล) เมื่อดึงขอ้มูลเสร็จแลว้ sever จะส่งขอ้มูลเป็น HTML กลบัไปยงั Browser ให้กบั User 

 
 

ภาพที่ 2.6 การท างานระหว่างเวบ็ไซตก์บัภาษาพีเอชพี 

 

ที่มา: https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/php/unit1/bi-khwam-ru-thi-
1?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 
 

 

เม่ือ Sever ไดข้อ้มูลแลว้จะท าการ

ส่งขอ้มูล HTML กลบัไปยงั 

Browser 

User ร้องขอ

ขอ้มูล 

Sever ท าการดึงขอ้มูลจากไฟล ์

PHP 

และฐานขอ้มูล 
ส่งขอ้มูลไปยงั User 
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ภาษา PHP มีลักษณะคล้ายกับภาษา C ซ่ึงค  าส่ังจะมีการปิดท้ายด้วยเคร่ืองหมาย ; 
(Semicolon) โดยสามารถแทรกภาษา PHP ไวใ้นภาษา HTML ได้ในทุก ๆ ส่วน ซ่ึงภาษา PHP มี
รูปแบบที่แตกต่างกนัถึง 4 แบบ ดงัต่อไปน้ี  

1.  รูปแบบ XML(XML Style) 
 

<?php 

 PHP Code in here 

?> 
 

ภาพที่ 2.7 รูปแบบ XML(XML Style) 
 

2. รูปแบบสคริปต ์(Script Style) 
 
<script language = “php”> 

 PHP Code in here 

</script> 
 

ภาพที่ 2.8 รูปแบบสคริปต ์(Script Style) 
 

3. รูปแบบส้ัน (Short Style) 
 
<? 

 PHP Code in here 

?> 
 

ภาพที่ 2.9 รูปแบบส้ัน (Short Style) 
 

4. รูปแบบ APS  (APS Style) 
 
<% 

 PHP Code in here 

%> 
 

ภาพที่ 2.10 รูปแบบ APS  (APS Style) 
 

รูปแบบทั้ง 4 นั้น เป็นรูปแบบท่ีนิยมใช้กันมาก บ่อยครั้ งการใช้ PHP ควบคู่กับการใช้ 
HTML 
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2.2.3 มายเอสคิวเอล (My Sql)  

มายเอสคิวเอล (My Sql) คือระบบจัดการฐานข้อมูล ที่เปิดให้บริการโอเพนซอร์ส 
พัฒนาโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ช่ือ David Axmark, Allan Larsson และ Michael 
"Monty" Widenius. มายมายเอสคิวเอล (My Sql) เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (RDBMS: 
Relational Database Management System) สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข จัดเรียง ดึงข้อมูล และเข้าถึง
ขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว 

2.2.4 พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) 
พีเอชพีมายแอดมิน คือโปรแกรมที่สร้างดว้ยภาษา PHP ที่เขา้มาช่วยจดัการฐานขอ้มูล 

เอสคิวเอล(SQL) เพ่ือลดการคียค์  าส่ังท่ีมีความยุ่งยาก  พีเอชพีมายแอดมินจดัการฐานขอ้มูลผ่านทาง
เว็บเบราวซ์เซอร์ โปรแกรมน้ีเปิดบริการโอเพนซอร์ส เพ่ือให้ใช้งานได้ฟรี ข้อดีของการใช้
โปรแกรมน้ี 

2.2.5 เรซสปอนตซี์ฟ เวบ็ ดีไซน์ (Responsive Web Design) 
เรซสปอนตซี์ฟ การออกแบบเวบ็ไซตท์ี่แสดงผลให้เขา้กบัทุกอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน 

แท็บแล็ต แลปท๊อป เป็นตน้ การออกแบบเรซสปอนต์ซีฟจะท าการออกแบบเพียงครั้ งเดียว  แลว้
น าไปใชไ้ดทุ้กอุปกรณ์ 
 

 
 
ภาพที่ 2.11 รูปแบบ เรซสปอนตซี์ฟ เวบ็ ดีไซน ์
 
ที่มา: https://www.w3schools.com/bootstrap4/default.asp 
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การมอง Grid ของ Bootstrap อนุญาตให้มี 12 คอลมัภ์ทัว่ทั้งหน้าเว็บไซต์  โดยทั้ง 12 
คอลมัน์จะมีความกวา้ง 60 พิกเซล และจะอยู่ห่าง 20 พิกเซล 
 

 
 
ภาพที่ 2.12 รูปแบบ การมอง Grid ของ Bootstrap 
 
ที่มา: https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_grid_basic.asp 
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ตารางที่ 2.1 ขนาดของอุปกรณ์ที ่ Bootstrap 4 ก าหนดไว ้
 

โคด้ รูปภาพของอุปกรณ ์ ลกัษณะ ขนาดความกวา้งหนา้จอ 

.col -   

 

อุปกรณ์ขนาด
เล็กพิเศษ 

ความกวา้งหนา้จอ =< 576px 

col-sm- 

 

อุปกรณ์ขนาด
เล็ก 

ความกวา้งหนา้จอ =< 576px 

.col-md- 

 

อุปกรณ์ขนาด
กลาง 

ความกวา้งของหนา้จอ =< 768px 

.col-lg- 

 

อุปกรณ์ขนาด
ใหญ่ 

ความกวา้งของหนา้จอ =< 992px 

.col-xl- 

 

อุปกรณ์ขนาด
ใหญ่ 

ความกวา้งของหนา้จอ =< 1200px 

  
การออกแบบเรซสปอนตซี์ฟ เวบ็ ดีไซน์ ที่นิยมจะค านึงถึงการใชง้านบนอุปกรณ์พกพา

ขนาดเล็กก่อน แลว้จึงค่อยออกแบบส่วนของอุปกรณ์ขนาดใหญ่ต่อไป 

2.2.6 ซีเอสเอส (CSS)  
ซีเอสเอส ย่อมาจากค าว่า Cascading Style Sheets  เป็นภาษาท่ีใชส้ าหรับก าหนดรูปแบบ

แต่งเว็บไซตใ์ห้สวยงามมีความน่าสนใจ ดึงดูด เช่น การใส่สีตวัอกัษร การปรับขนาดตวัอกัษร การ
เวน้ระยะห่างของตวัอกัษรกบัขอบ การใส่สีพ้ืนหลงั การใส่เส้นขอบ เป็นตน้ ซ่ึงค  าส่ังในซีเอสเอสป
ระกอบดว้ย 3 ส่วนคือ selector, property และ value ดงัน้ี  
 

 

ภาพที่ 2.13 รูปแบบค าส่ังภาษา CSS 
 

Selector{  
 property:               value ; 
}  
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1. Selector ช่ือแท็กในภาษา HTML ที่เราตอ้งการก าหนดรูปแบบ เช่น p, h2, table,ol 
เป็นตน้ 

2. Property คุณสมบตัิที่เราก าหนดให้กับ selector นั้น เช่น font-style, font-size, color 
เป็นตน้ 

3. Value ค่าท่ีตอ้งการก าหนดให้คุณสมบตัินั้น เช่น font-size: 12pt; คือการก าหนดให้
ตวัอกัษรมีขนาด 12 พอยท ์

การก าหนดรูปแบบแสดงผลของไฟล์ HTML โดยใช้ CSS ก าหนดมี 3 ลกัษณะดว้ยกนั
คือ แบบในบรรทดั แบบภายใน และแบบภายนอก 

1. แบบภายในบรรทดั (Inline Styles)    
การก าหนดแบบภายในบรรทัดไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ เพราะการจดัการที่ยุ่งยาก การ

ปรับเปล่ียน จดัแต่ง การก าหนดแบบน้ีสามารถระบุ attribute ช่ือว่า Style ในการก าหนกรูปแบบ ซ่ีง
มีรูปแบบดงัต่อไปน้ี  

 
<tagname style= “attribute: value; attribute: value;”> 

 … 

</tagname> 

  
ภาพที่ 2.14 การก าหนดรูปแบบแสดงผลโดยใช ้CSS แบบภายในบรรทดั 
 

2. แบบภายใน(Internal Style Sheet)   
การก าหนดค าส่ัง CSS ภายในแท็ก <head> ภายในเอกสารHTML มีรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

 
<head> 

 <title> Css Internal Style Sheet Ex.</title> 

  <style> 

   Selector{ 
    Property : value ;          

   } 

   Selector{ 

    Property : value ;          

   } 

  <style> 

</head> 

  

ภาพที่ 2.15 การก าหนดรูปแบบแสดงผลโดยใช ้CSS แบบแบบภายในไฟล ์HTML 
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3. แบบภายนอก (External Style Sheet) 
เป็นการก าหนดรูปแบบจากภายนอกเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชง้านเน่ืองจาก

ไฟล์เอกสาร HTML อาจจะมีหลายหน้าเว็บท าให้การใส่ค  าส่ัง CSS ภายในนั้นจะท าให้ โค้ดมี
จ านวนมากเพือแกปั้ญหาน้ี การน า CSS ภายนอกมาใช้เป็นส่ิงทีดี โดยการเพ่ิมเอกสาร เขียนค าส่ัง 
CSS แลว้บนัทึกในช่ืออะไรก็ไดแ้ต่ตอ้ง .css เมื่อตอ้งการใชง้านให้ดึงเอกสาร CSS เขา้มามีรูปแบบ
การดึงเขา้มาใชง้านดงัต่อไปน้ี  
 
<link rel = “stylesheet” type = “text/css” href = “ช่ือ
ไฟล.์css”> 

 

ภาพที่ 2.16 การก าหนดรูปแบบแสดงผลโดยใช ้CSS แบบแบบภายนอกไฟล ์HTML 
 

ขอ้ดีของการใชภ้าษา CSS  
1. ท าการแยกไฟลอ์อกจากไฟลห์ลกั การก าหนดการตั้งค่าสามารถแกไ้ขจากค าส่ัง

ดียวให้มีผลทั้งเอกสารได ้
2. มีความหยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้ระบบทนัสมยัในอนาคต 
3. การแกไ้ข CSS ท าไดง้่าย เน่ืองจากการเขียนที่เป็น 
4. CSS มีคณุสมบตัิทีม่ากกว่า HTML  

 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเดน็ปัญหา 

สุรักษ ์สิมคาน (2557) ท าการพฒันา “ระบบบริหารจดัการจองห้องออนไลน์ของส านัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลยันครพนม Management System of Online Room Reservation of Academic 
Resource Center, Nakhon Phanom University ” ระบบน้ีจัดการการจองห้องออนไลน์เพื่อเข้ามา
แกปั้ญหาการจองห้องท่ีการโทรไปจองหรือเดินไปจอง ท าให้ไม่สะดวกสบาย และเสียเวลามาก  ผล
ประเมินระบบน้ีจดัเก็บขอ้มูลการจองห้องได้อย่างถูกต้องแม่นย  า และมีการแสดงผลออกมาใน
รูปแบบ XML สามารถน าขอ้มูลน าไปใชง้านระบบอ่ืน ๆ ได ้และแสดงผลผ่านระบบปฏิบตัิการแอน
ดรอยทไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ธวัชชัย ภักดี (2559) ได้ท าการพัฒนา “ ระบบการจองห้องศึกษากลุ่มมัลติมี เดีย 
Multimedia Group Study Room Booking System”  พฒันาระบบเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
เจา้หนา้ท่ี ระบบน้ีสามารถดูรายการจอง ล าดบัคิว เวลารอคิวผ่านทางออนไลน์แบบเรียลไทมไ์ด ้เมื่อ
ถึงคิวของเราระบบจะแจง้เตือนผ่านทาง SMS หรือ ทางแอปพลิเคชนั ทางใดทางหน่ึง ผลการส ารวจ
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จากนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยับูรพาจ านวน 15 คน ท าการทดสอบระบบการจอง
ห้อง  พบว่าหอสมุดมีห้องศึกษากลุ่มมลัติมีเดียมีเพียงแค่ 9 ห้อง จากการทดสอบ 9 คนแรกสามารถ
จองห้อง และเขา้ใช้ได้ตามปกติ ส าหรับ 6 คนหลงัตอ้งรอเวลาการจองประมาณ 5 นาที  จะมี SMS 
ไปแจง้เตือน ผูท้ดสอบก็สามารถเขา้ใชบ้ริการไดท้นัที ระบบด าเนินการไดไ้ม่มีปัญหาใด ๆ 

เจษฎา สุขชาติ (2559) ได้พฒันาเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนทุกขนานของหน้าจอ
อุปกรณ์ ส าหรับระบบบริหารยุทธศาสตร์ ผลสรุปการพฒันาระบบที่มีแนวคิด RWD(Responsive 
Web Design) สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการสร้างเว็บไซต์เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานบน
อุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บแล็ต และคอมพิวเตอร์ ไดอ้ย่างดี ในส่วนของนกัพฒันารู้สึกวา่
แนวคิด RWD สามารถลดการใชท้รัพยากรในการแสดงผลท าให้ลดภาระงานของผูพ้ฒันา แนวคิดน้ี
ยงัค  านึงถึงการใช้งานจากหน้าจอแสดงผลที่เล็กก่อน ประกอบด้วยการแสดงผลที่ควรน าขอ้มูลที่
ส าคญัขึ้นแสดงผลก่อนเป็นหัวใจหลกัท่ีนกัพฒันาควรค านึงทุกครั้ งในการพฒันาต่อไป   

ณัฐสุดา ศิริปทุมานนัท ์และ วิภาพร ตั้งศกัดิ์สมหวงั (2561) พฒันาระบบการจดัการห้อง
ส าหรับภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการจองห้องเรียนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์โดยผ่านระบบออนไลน์ ทั้ งอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสามารถจองผ่าน
ออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วและแม่นย  า ผลการทดสอบระบบ จากอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด 22 คน แบ่งเป็น อาจารยค์ณิตศาสตร์ 10 คน อาจารยค์อมพิวเตอร์ 9 คน และเจา้หนา้ท่ี 3 คน 
ผลประเมิน 3 หัวขอ้คือ 1.ประเมินการใช้งาน 2. ส่วนต่อประสานงานผูใ้ช้ 3.ประโยชน์ต่อผูใ้ช้ ผู ้
ประเมินร้อยละ 90 พึงพอใจมากต่อทุกหัวขอ้การประเมิน 

ปราง ธงไชย (2558) พฒันาการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชบ้นสมาร์ทโฟน  เพื่อ
การจองห้องศึกษาคน้ควา้ของห้องสมุด เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชแ้อปพลิเคชันบนสมาร์ท
โฟน เพื่อออกแบบส่วนประสานให้ตอบสนองผูใ้ชไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว และลดเวลาการพฒันาแอปพลิเค
ชันลง โดยผูพ้ัฒนาศึกษาขอ้มูลการออกแบบเบ้ืองตน้ ทฤษฎีสี กระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภค 
ลกัษณะการเคล่ือนไหวของผูใ้ช้ที่ ตอบสนองต่อหน้าจอมือถือ รวมไปถึงทฤษฎี Persona  ผลการ
ทดลองตอ้งท าการทดลอง และแก้ถึง 6 ครั้ ง ถึงจะได้ส่วนต่อประสานที่สามารถตอบสนองกบัการ
ใช้งานของผูใ้ช้ได้มาท่ีสุด สรุปการวิจยัในครั้ งน้ีคือการออกแบบส่วนประสานนั้นสามารถอา้งอิง
หลักการออกแบบทั้ง 4 หัวข้อน้ี 1. การตีความหมาย 2. สี 3. การเลือกรับรู้ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย 4.
ลกัษณะการสัมผสั และการจบัอุปกรณ์ เพื่อผลลพัทท์ี่ดีในการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้บน
สมาร์ทโฟน    

บุณยวิตร ศรีเช้ือ รพีพงษ ์ไผทวรรณกุล และณภทัร ท่าพิมาย (2554) ไดพ้ฒันาระบบการ
จัดการอบรม และจองห้องสัมมนาออนไลน์ ของส านักวิทยบริการ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาจากการจดัเก็บขอ้มูลท่ีไม่เป็นระบบ ท า
ให้ขอ้มูลเกิดการสูญหาย เม่ือตอ้งการหาขอ้มูลการจองห้องท าให้เกิดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล ผล
ของการพฒันาระบบสามารถแสดงข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข วิทยากร และท าประกาศนียบตัรแบบ
รายบุคคลได ้

เจนจิรา แจ่มศิริ และคัชรินทร์ ทองฟัก  (2561) ได้พัฒนาระบบการจองห้องประชุม
ออนไลน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เพื่อแก้ปัญหาการเก็บขอ้มูลเป็น
เอกสาร เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลมีความยากต่อการตรวจสอบรายละเอียดของการจองห้องประชุม ทั้ง
ในเร่ืองจ านวนผูเ้ขา้ประชุม การใช้อุปกรณ์ บางครั้ งเกิดการซ ้ าซ้อนในการจอง ผลการศึกษาและ
พฒันา สามารถพฒันาระบบ เพ่ิม ลบ แกไ้ข และคน้หาขอ้มูลของห้องประชุม จากการประเมินความ
พึงพอใจผูใ้ชร้ะบบพบว่ามีความพึงพอใจในการใชง้านระบบในการจองห้องต่าง ๆ ระบบยงัมีความ
ปลอดภยั รองลงมา คือประโยชน์ที่ไดร้ับจากระบบ การออกแบบการใชง้านที่ง่าย ความรวดเร็วของ
ระบบ แบบอกัษรที่อ่านง่าย และเหมาะสม ความสวยงาม ความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูล และสีที่
ใชม้ีความเหมาะสมตามล าดบั 

จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น มีความสอดคล้องกับการพัฒนางานในด้าน
ฟังก์ชันการท างานไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาระบบ เพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลการจองห้อง 
รวมทั้งหลกัการการออกแบบระบบ การใช้งานต่าง ๆ  ในเร่ืองของสี หรือ อกัษรในภาพ ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้ง และเป็นแนวทางในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัการจองห้อง เพื่อใชใ้นงานจองห้อง และ
การยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงช่วยให้อาจารย ์นกัศึกษา รวมทั้งบุคลากร ในหน่วยงานไดใ้ชง้านไดส้ะดวก
รวดเร็ว ลดการซ ้ าซ้อน ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการจอง และการยืมอุปกรณ์ มีข้อ
แตกต่าง จากงานวิจยัที่ศึกษามา คือ การจองห้องส าหรับนกัศึกษา สามารถจองได้ 1 คน ต่อ 1 ท่ีนั่ง
เท่านั้น 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 

 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และการวางแผนการท างานของ 

แอปพลิเคชนัโดยมีวิธีการด าเนินการ และเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

 

3.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ 

วิทยาลยัครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนตเ์ทคโนโลยี มีห้องให้บริการทั้งหมด 8 
ห้อง คือ ห้องเรียน 6801 ห้องเรียน 6802 ห้องเรียน 61101 ห้องเรียน 61102 ห้องสตูดิโอ ห้องประชุม 
ห้องกีฬาอีสปอร์ต และห้องเอ็กพรีเรียนซ์ การใชง้านแต่ละห้องตอ้งหาเอกสารแบบฟอร์มตารางการ
ใช้ห้องเรียนเพื่อตรวจสอบวนัเวลาว่าแต่ละห้องในการเรียนในวิชาใดบา้ง ตวัอย่างแบบแบบฟอร์ม
ตารางสอนแบบกระดาษ ดงัภาพที่ 3.1 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 แบบฟอร์ม FM 6-3 ตารางสอนแบบกระดาษ 
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เมื่อท าการตรวจสอบแล้วจึงจะสามารถให้ท าการจองห้องได้ การจะจองห้องยงัพบ
ปัญหาต่อมาอีกคือการจองจะตอ้งมาจองกับทางเจา้หนา้ที่โดยตรง เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีมีอยู่หลายคน
ท าให้บางครั้ ง เกิดการจองท่ีซ ้าซ้อนเช่น  

นาย ก ตอ้งการใชห้้องเรียน 6801 ในวนัพุธช่วงบ่าย ก็ท าการขึ้นมาจองกบัทางเจา้หนา้ที่ 
A  ณ ขณะนั้น นาย ข ตอ้งการจองห้องวนัเวลาเดียวกันนั้น ได้ท าการจองกับเจ้าหน้าท่ี B เช่นกัน 
อาจจะท าให้การใช้ห้องซ ้ าซ้อนกันได้ เหตุการณ์แบบกรณีน้ีอาจเกิดกับอาจารย์ท่ีต้องการใช้
ห้องเรียนในการสอนชดเชย หรือสอบ  

การยืมอุปกรณ์ในการเรียน การจะขอยืมอุปกรณ์จะต้องเดินทางมาขอยืมกับทาง
เจ้าหน้าที่ ทางเจ้าหน้าที่จะให้น าบตัร นักศึกษา หรือบตัรประชาชน มาเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการ
ขอยืมอุปกรณ์ ทางเจา้หนา้จึงจะเอาอุปกรณ์ให้ เมื่อนกัศึกษาใชอุ้ปกรณ์เรียบร้อยน ามาคืน เจา้หนา้ท่ี
จะคืนบตัรประชาชนให้  

 
3.2 วิเคราะห์ และออกแบบระบบ 

เมื่อมีการรวบขอ้มูล และวิเคราะห์จะแบ่งการออกแบบเป็น 4 ส่วนคือ ผูใ้ชง้านเวบ็แอป-
พลิเคชัน ส่วนที่สองการออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนั ได้แก่ การใช้งาน ขั้นตอนการท างานของเวบ็
แอปพลิเคชัน ส่วนที่สามเคร่ืองมือการพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน ว่าใช้อะไรในการพฒันาบา้ง และ
ส่วนที่ส่ีระยะเวลาในการศึกษา และการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั 

3.2.1 ผูใ้ชง้านที่เกี่ยวขอ้งกบัเวบ็แอปพลิเคชนั 
เวบ็แอปพลิเคชนัการจองห้อง และอุปกรณ์ แบ่งผูใ้ชง้านเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

          3.2.1.1 ผูดู้แลระบบ 
ผูดู้แลระบบจะท าหนา้ท่ีดูแลเวบ็แอปพลิเคชนัทั้งหมดทั้งการจองห้องเรียน และการยืม

อุปกรณ์ ผูดู้แลระบบจะท าการดูห้องเรียน สามารถเพ่ิมห้องเรียนในกรณีท่ีมีห้องเรียนเพ่ิม  สามารถ
ท าการจองด้วยตนเองได้ เมื่อมีการจอง หรือยืมอุปกรณ์ผ่านเว็บแอปพลิเคชันจากผู ้ใช้ที่ เป็น 
นกัศึกษา หรืออาจารย ์ทางผูดู้แลระบบจะท าการตรวจสอบ และอนุมตัิการใชง้านให้ทางผูใ้ช ้

3.2.1.2 อาจารย ์
อาจารยส์ามารถจองห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาท างานตามรายวิชาของแต่ละอาจารย์ 

หรือสามารถจองห้องสอนชดเชย และการใชห้้องในการสอบภาคปฏิบตัิได ้ อาจารยย์งัสามารถของ
ยืมอุปกรณ์ไปใชง้านได ้เช่น ยืมแท็บแล็ตไปเตรียมการสอน เป็นตน้ 
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3.2.1.3 นกัศกึษา 
นักศึกษาสามารถจองห้องเรียนพร้อมทั้งยืมอุปกรณ์ได้ นักศึกษาสามารถขอใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนในเวลาว่างนอกเวลาเรียน  และจองใช้อุปกรณ์ ทางผูดู้แลระบบจะอนุมตัิ
การใชง้านแลว้ นกัศึกษาสามารถตรวจสอบผลการอนุมตัิ และเขา้ใชง้านตามวนั-เวลา ดงัท่ีขอมา 
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3.2.2 การออกแบบการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั 
จากการศึกษาปัญหา และความตอ้งการของเว็บแอปพลิคชัน สามารถออกแบบระบบ 

ดงัน้ี 

          3.2.2.1 Use Case Diagram 

 

 
 

ภาพที่ 3.2 Use Case Diagram 
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3.2.2.2 Use Case Description 
การสรุปขอ้มูลดว้ย Use Case Description ท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

 

ตารางที่ 3.1 Use Case ของเวบ็แอปพลิเคชนัการจองห้อง และยืมอุปกรณ ์

 
 No. Use Case ID Use Case Name Actor 
1 UC001 การเขา้ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั (Login) ผูดู้แลระบบ อาจารย ์

นกัศกึษา 
2 UC002 การจองห้อง (Booking) อาจารย ์นกัศกึษา 
3 UC003 ดูการใชห้้อง (View Rooms) ผูดู้แลระบบ อาจารย ์

นกัศกึษา 
4 UC004 อนุมตัิการใชห้้อง (Approve Booking) ผูดู้แลระบบ 
5 UC005 ยืมอุปกรณ์ (Borrow equipment) อาจารย ์นกัศกึษา 
6 UC006 อนุมตัิการยืมอุปกรณ์ (Approve equipments) ผูดู้แลระบบ 
7 UC007 พิมพร์ายงาน (Print report) ผูดู้แลระบบ 
8 UC008 จดัการอุปกรณ์ (Manage equipments) ผูดู้แลระบบ 
9 UC009 จดัการห้อง (Manage rooms) ผูดู้แลระบบ 
10 UC010 จดัการผูใ้ช ้(Manage users) ผูดู้แลระบบ 
11 UC011 จดัการประเภทห้อง (Manage type rooms) ผูดู้แลระบบ 
12 UC012 จดัการประเภทอุปกรณ์ (Manage type 

equipment) 
ผูดู้แลระบบ 
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียด Use Case การเขา้ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั 
 

Use Case ID UC001 
Use CaseName การเขา้ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั 
Actor ผูดู้แลระบบ อาจารย ์นกัศึกษา 
Scenarios ผูใ้ชง้านตอ้งการเขา้สู่ระบบ 
Preconditions 1. กรณีผูใ้ชต้อ้งการเขา้สู่เวบ็แอปพลิเคชนัผ่านเวบ็แอปพลิเคชนัการจอง

ห้อง และยืมอุปกรณ์ 
Postconditions - 
Basic Flow Actor System 

 1. เลือกเขา้ไอคอนเวบ็แอปพลิเคชนั
ระบบการจอง และยืมอุปกรณ ์

1.1 หนา้จอเขา้ใชง้าน 
1.2 ใส่ User name และ Password 
1.3 ตรวจสอบการเขา้ใชง้าน 

Alternative Flow ถา้ไม่สามารถเขา้ใชง้านได ้กรณีช่ือบญัชีหรือรหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง 
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ตารางที่ 3.3 รายละเอียด Use Case การจองห้อง 

 
Use Case ID UC002 
Use Case Name การจองห้อง 
Actor อาจารย ์นกัศกึษา 
Scenarios ผูใ้ชง้านตอ้งการจองห้อง 
Preconditions 1. ผูใ้ชต้อ้งผ่านการเขา้ใชง้านระบบตาม UC001 

2. ผูใ้ชง้านตอ้งการจองห้องเรียน 
Postconditions  
Basic Flow Actor System 

 1. เลือกเมนูห้องท่ีตอ้งการจอง 1.1 แสดงหนา้หลกัให้เลือกเมนูที่
ตอ้งการ 
− แสดงเมนูดา้นบน 
− แสดงรูปห้องให้เลือก 

2. เลือกห้องและชั้นท่ีตอ้งการใช ้ 2.1 แสดงห้องทั้งหมด 
− แสดงห้องแต่ละชั้น 

3.เลือกท่ีนัง่ท่ีตอ้งการ 
 

3.1 แสดงผงัท่ีนัง่ทั้งหมด 
− แสดงท่ีนัง่สีเขียว คือว่าง 
− แสดงท่ีนัง่สีแดง คือไม่ว่าง 
− แสดงท่ีนัง่สีเหลือง คือยงัไม่

อนุมตัิ 
− หรือแสดงหนา้จอที่สามารถ

เลือกทั้งห้อง 
− แสดงหนา้จอจองห้องเสร็จ 

และรอการอนุมตั ิ
Alternative Flow ไม่สามารถจองห้องไดเ้พราะจ านวนคนท่ีใชเ้ต็มแลว้/จองแลว้ทั้งห้อง 
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ตารางที่ 3.4 รายละเอียด Use Case ดกูารใชห้้อง 
 
Use Case ID UC003 
Use Case Name ดูการใชห้้อง 
Actor ผูดู้แลระบบ อาจารย ์นกัศึกษา 
Scenarios ผูใ้ชง้านตอ้งดูประวตักิารจองใชห้้อง 
Preconditions 1. ผูใ้ชต้อ้งผ่านการเขา้ใชง้านระบบตาม UC001 

2. ดูประวตักิารจองห้องผ่านทางปฏิทิน 
3. ดูประวตักิารจองห้องจากรายการการใชห้้องของแต่ละห้อง 

Postconditions - 
Basic Flow Actor System 
 1.เลือกดูการใชห้้องจากปฏิทิน 1.1 แสดงปฏิทิน 

2. เลือกดูการใชห้้องจากรายการใช้
ห้อง 

2.1 แสดงตารางการใชห้้องดา้นล่าง
ของหนา้เวบ็ตามแต่ละห้อง 

Alternative Flow - 
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ตารางที่ 3.5 รายละเอียด Use Case อนุมตักิารใชห้้อง 
 

Use Case ID UC004 
Use Case Name อนุมตัิการใชห้้อง 
Actor ผูดู้แลระบบ 
Scenarios ผูใ้ชง้านตอ้งการอนุมตั ิ
Preconditions 1. ผูใ้ชต้อ้งผ่านการเขา้ใชง้านระบบตาม UC001 

2. อนุมตัิการใชห้้อง 
Postconditions - 
Basic Flow Actor System 
 1. เลือกค าขอที่ตอ้งการอนุมตั ิ 1.1แสดงรายการค าขอรอการอนุมตั ิ

1.2 แสดงทางเลือกอนุมตัิกบัไม่อนุมตั ิ
1.3 แสดงหนา้จอ อนุมตัิแลว้ หรือ ไม่
ผ่านการอนุมตั ิ

Alternative Flow กรณีไม่ผ่านการอนุมตัิ มีหลายกรณี  
− ห้องท่ีจองมีการจองแลว้ หรือ ห้องท่ีจองจ านวนคนเต็มแลว้ 
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ตารางที่ 3.6 รายละเอียด Use Case ยืมอุปกรณ ์
 
Use Case ID UC005 
Use Case Name ยืมอุปกรณ ์
Actor  อาจารย ์นกัศกึษา 
Scenarios ผูใ้ชง้านตอ้งการยืมอุปกรณ ์
Preconditions 1. ผูใ้ชต้อ้งผ่านการเขา้ใชง้านระบบตาม UC001 
Postconditions  
Basic Flow Actor System 
 1. เลือกเมนูอุปกรณ ์ 1.1 แสดงหนา้จอเมนูทั้งหมด 

2. เลือกประเภทอุปกรณ ์ 2.1  แสดงหนา้จออุปกรณ ์
2.2  แสดงหนา้จอประเภทอุปกรณ ์
2.3 แสดงหนา้จอกรอกรายละเอียดการ
ยืมอุปกรณ ์
2.4 แสดงหนา้จอยืมอุปกรณ์เสร็จ และ
รอการอนุมตั ิ

Alternative Flow  
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ตารางที่ 3.7 รายละเอียด Use Case อนุมตักิารยืมอุปกรณ ์
 

Use Case ID UC006 
Use Case Name อนุมตัิการยืมอุปกรณ ์
Actor ผูดู้แลระบบ 
Scenarios ผูใ้ชง้านตอ้งการจองห้องเรียน หรืออุปกรณ ์
Preconditions 1. ผูใ้ชต้อ้งผ่านการเขา้ใชง้านระบบตาม UC001 

2. อนุมตัิการยืมอุปกรณ ์
Postconditions  
Basic Flow Actor System 
 1. เลือกค าขอที่ตอ้งการอนุมตั ิ 1.1แสดงรายการค าขอรอการอนุมตั ิ

1.2 แสดงทางเลือก อนุมตัิ กบัไม่
อนุมตัิ 
1.3 แสดงหนา้จอ อนุมตัิแลว้ หรือ 
ไม่ผ่านการอนุมตั ิ

Alternative 
Flow 

กรณีไม่ผ่านการอนุมตัิ มีดงัน้ี 
− อุปกรณ์ไดถู้กยืมไปแลว้ 
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ตารางที่ 3.8 รายละเอียด Use Case พิมพร์ายงาน 
 

Use Case ID UC007 
Use Case Name พิมพร์ายงาน 
Actor ผูดู้แลระบบ 
Scenarios ผูใ้ชง้านตอ้งการดูรายงานการใชห้้อง 
Preconditions 1. ผูใ้ชต้อ้งผ่านการเขา้ใชง้านระบบตาม UC001 

2. กรณีทีต่อ้งการดขูอ้มูลการยืมให้ออกมาเป็นรายงาน 
Postconditions  
Basic Flow Actor System 
 1.เลือกดูรายงาน 1.1 แสดงหนา้จอรายงาน 

1.2 แสดงหนา้จอพิมพร์ายงาน 
Alternative Flow ไม่สามารถพิมพร์ายงานไดอ้าจเกดิจากการไม่ไดเ้ช่ือมต่ออุปกรณ์พิมพ ์
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ตารางที่ 3.9 รายละเอียด Use Case จดัการอุปกรณ ์
 

Use Case ID UC008 
Use Case Name จดัการอุปกรณ ์
Actor ผูดู้แลระบบ 
Scenarios ผูใ้ชง้านตอ้งน าอุปกรณ์เขา้ระบบ 
Preconditions 1. ผูใ้ชต้อ้งผ่านการเขา้ใชง้านระบบตาม UC001 

2. กรณีที่อุปกรณ์มีการน าเขา้มาเพ่ิมเติม 
Postconditions  
Basic Flow Actor System 
 1.เพ่ิมขอ้มูลอุปกรณ ์

 
1.1 แสดงหนา้เพ่ิมอุปกรณ ์
1.2 แสดงขอ้ความยืนยนัการเพ่ิม
อุปกรณ ์
1.3 แสดงบนัทึกอุปกรณ์ส าเร็จ 

Alternative Flow ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้อาจลืมใส่ขอ้มูลให้ครบ 
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ตารางที่ 3.10 รายละเอียด Use Case จดัการห้อง 
 

Use Case ID UC009 
Use Case Name จดัการห้อง 
Actor ผูดู้แลระบบ 
Scenarios ผูใ้ชง้านตอ้งการเพ่ิมห้อง 
Preconditions 1. ผูใ้ชต้อ้งผ่านการเขา้ใชง้านระบบตาม UC001 

2. กรณีมีการเพ่ิมห้องเขา้ไปในระบบ 
Postconditions  
Basic Flow Actor System 
 1.เพ่ิมห้องเขา้ระบบ 1.1 แสดงหนา้จอเพ่ิมห้อง 

1.2 แสดงขอ้ความยืนยนัการเพ่ิม
ห้อง 
1.3 แสดงบนัทึกห้องส าเร็จ 

Alternative Flow ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้อาจลืมใส่ขอ้มูลให้ครบ 
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ตารางที่ 3.11 รายละเอียด Use Case จดัการผูใ้ช ้

 
Use Case ID UC010 
Use Case Name จดัการผูใ้ช ้
Actor ผูดู้แลระบบ 
Scenarios ผูใ้ชง้านตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลผูใ้ช ้
Preconditions 1. ผูใ้ชต้อ้งผ่านการเขา้ใชง้านระบบตาม UC001 

2. กรณีมีการเพ่ิมช่ือผูใ้ชใ้นระบบ 
Postconditions  
Basic Flow Actor System 
 1.เพ่ิมขอ้มูลผูใ้ชเ้ขา้ระบบ 1.1 แสดงหนา้จอเพ่ิมผูใ้ช ้

1.2 แสดงขอ้ความยืนยนัการเพ่ิม
ขอ้มูลผูใ้ช้ 
1.3 แสดงบนัทึกห้องผูใ้ชส้ าเร็จ 

Alternative Flow ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้อาจลืมใส่ขอ้มูลให้ครบ 
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ตารางที่ 3.12 รายละเอียด Use Case จดัการประเภทห้อง 

 
Use Case ID UC011 
Use Case Name จดัการประเภทห้อง 
Actor ผูดู้แลระบบ 
Scenarios ผูใ้ชง้านตอ้งการเพ่ิมประเภทห้อง 
Preconditions 1. ผูใ้ชต้อ้งผ่านการเขา้ใชง้านระบบตาม UC001 

2. กรณีมีการเพ่ิมประเภทห้องเขา้ไปในระบบ 
Postconditions  
Basic Flow Actor System 
 1.เพ่ิมประเภทห้องเขา้ระบบ 1.1 แสดงหนา้จอเพ่ิมประเภทห้อง 

1.2 แสดงขอ้ความยืนยนัการเพ่ิม
ประเภทห้องห้อง 
1.3 แสดงบนัทึกประเภทห้องส าเร็จ 

Alternative Flow ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้อาจลืมใส่ขอ้มูลให้ครบ 
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ตารางที่ 3.13 รายละเอียด Use Case จดัการประเภทอุปกรณ์ 
 

Use Case ID UC012 
Use Case Name จดัการประเภทอุปกรณ ์
Actor ผูดู้แลระบบ 
Scenarios ผูใ้ชง้านตอ้งการเพ่ิมประเภทอุปกรณ ์
Preconditions 1. ผูใ้ชต้อ้งผ่านการเขา้ใชง้านระบบตาม UC001 

2. กรณีมกีารเพ่ิมประเภทอุปกรณ์ในระบบ 
Postconditions  
Basic Flow Actor System 
 1.เพ่ิมเพ่ิมประเภทอุปกรณ์เขา้

ระบบ 
1.1 แสดงหนา้จอเพ่ิมเพ่ิมประเภท
อุปกรณ ์
1.2 แสดงขอ้ความยืนยนัการเพ่ิมเพ่ิม
ประเภทอุปกรณ ์
1.3 แสดงบนัทึกเพ่ิมประเภท
อุปกรณ์ส าเร็จ 

Alternative Flow ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้อาจลืมใส่ขอ้มูลให้ครบ 
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3.2.2.3 Entity Relationship Diagram 
 

  

 
 

ภาพที่ 3.3 Entity Relationship Diagram 
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3.2.2.4 พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) คือขอ้มูลที่แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูล 
ต่าง ๆ ในฐานขอ้มูล (Database) ท าให้สามารถค้นหารายละเอียดท่ีต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้ น 
พจนานุกรมขอ้มูล คือเอกสารที่ใชอ้ธิบายฐานขอ้มูลหรือการจดัเก็บฐานขอ้มูล ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3.14   ตาราง Users 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Attribute Name Description Data type Key type Constraint 

1. u_id รหัสผูใ้ช้ int(15) PK NOT NULL 

2. u_username ช่ือเขา้ใชง้าน varchar(100)   

3. u_password รหัสผ่าน varchar(100)   

4. u_name ช่ือผูใ้ช้ varchar(500)   

5. u_lastname นามสกุลผูใ้ช ้ varchar(500)   

6. u_tel เบอร์โทรผูใ้ช ้ varchar(20)   

7. u_email อีเมลผูใ้ช้ varchar(100)   

8. u_type ประเภทผูใ้ช ้ int(1)   

9. u_last modified แกไ้ขผูใ้ชล่้าสุด TIMESTAMP   
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ตารางที่ 3.15  ตาราง Booking 
 

No. Attribute Name Description Data type Key type Constraint 
1. b_id รหัสการจอง int(15) PK NOT NULL 
2. b_name ช่ือการจอง varchar(500)   

3. b_date วนัที่จอง date   

4. b_time เวลาจอง varchar(5)   

5. b_endtime เวลาส้ินสุด varchar(5)   

6. b_amount จ านวนการจอง int(3)   

7. b_status สถานะการจอง set   

8. u_id รหัสผูใ้ช้ int(15) FK NOT NULL 
9. r_id รหัสห้อง int(15) FK NOT NULL 

10. b_ last modified แกไ้ขการจองล่าสุด TIMESTAMP   
 
ตารางที่ 3.16  ตาราง  Rooms 
 

No. Attribute Name Description Data type Key type Constraint 
1. r_id รหัสห้อง int(15) PK NOT NULL 
2. r_name ช่ือห้อง varchar(500)   
3. r_type ประเภทห้อง int(12)   
4. r_amount เวลาท่ีใช ้ int(25)   
5. ty_id รหัสประเภทห้อง int(15) FK  
6. r_ last modified แกไ้ขห้องล่าสุด TIMESTAMP   
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ตารางที่ 3.17  ตาราง Borrow 
 

No. Attribute Name Description Data type Key type Constraint 
1. bor_id รหัสการยืม int(15) PK NOT NULL 
2. bor_date_start วนัที่ยืม date   
3. bor_date_return วนัที่คนื date   
4. bor_date_start_time เวลาท่ียืม varchar(5)   
5. bor_date_return_time เวลาท่ีคืน varchar(5)   
6. e_status สถานะการยืม set   
7. u_id รหัสผูใ้ช้ int(15) FK NOT NULL 
8. e_id รหัสอุปกรณ ์ int(15) FK NOT NULL 
9. bor_ last modified แกไ้ขการยืม

อุปกรณ์ล่าสุด 
TIMESTAMP   
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ตารางที่ 3.18 ตาราง Equipments 
 

No. Attribute Name Description Data type Key type Constraint 
1. e_id รหัสอุปกรณ ์ int(15) PK NOT NULL 
2. e_name ช่ืออุปกรณ ์ varchar(50)   
3. e_band ช่ือยี่ห้ออุปกรณ์ varchar(50)   
4. e_model รุ่นอุปกรณ ์ varchar(50)    
5. e_number เลขอุปกรณ ์ varchar(50)   
6. e_color สีอุปกรณ ์ varchar(50)   
7. e_serial หมายเลขซีเรียล

อุปกรณ ์
varchar(100)   

8. e_datereceive วนัที่รับอุปกรณ ์ varchar(30)   
9. e_insurancetime วนัหมดประกนั varchar(30)   
10. e_last modified แกไ้ขอุปกรณ์

ล่าสุด 
TIMESTAMP   

11. t_id รหัสประเภท
อุปกรณ ์

int(15) FK NOT NULL 

 
ตารางที่ 3.19 ตาราง  Type 
 

No. Attribute Name Description Data type Key type Constraint 
1. t_id รหัสประเภท int(15) PK NOT NULL 
2. t_name ช่ือประเภท varchar(50)   
3. t_ last modified แกไ้ขประเภทล่าสุด TIMESTAMP   
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ตารางที่ 3.20 ตาราง  Typerooom 
 

No. Attribute Name Description Data type Key type Constraint 
1. ty_id รหัสประเภทห้อง int(15) PK NOT NULL 
2. ty_name ช่ือประเภทห้อง varchar(50)   
3. ty_ last modified แกไ้ขประเภทห้อง

ล่าสุด 
TIMESTAMP   

 
3.3 เคร่ืองมือการพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชัน 
 เว็บแอปพลิเคชันน้ีพัฒนาในรูปแบบ Responsive Web Design (RWD) เคร่ืองมือการ
พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั ดงัต่อไปน้ี 

3.3.1  ซอฟตแ์วร์ที่ใชใ้นการพฒันา 
3.3.1.1 ภาษา HTML 

                   3.3.1.2 ภาษา PHP 
  3.3.1.3 ภาษา CSS 
    3.3.1.4 โปรแกรม Adobe Photoshop 
3.3.1.5  โปรแกรม Adobe Illustrator 

3.3.2  ฮาร์ดแวร์ที่ใชใ้นการพฒันา 
3.3.2.1 คอมพิวเตอร์ส่วนโน๊ตบุ๊ค IdeaPad L340 Gaming 17 
3.3.2.2 RAM 16 GB 
3.3.2.3 ระบบปฏิบตัิการภายในเป็น Windows 10 Home 64 bit 
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3.4 ระยะเวลาในการศึกษา และการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน 
ระยะการด าเนินการของเวบ็แอปพลิเคชันการจองห้อง และอุปกรณ์ เร่ิมตน้การพฒันา 

โดยระยะเวลาในการท าแสดงตามตารางท่ี 3.21 
 
ตารางที่ 3.21  ระยะเวลาในการด าเนินการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั 
 

ล าดบั แผนด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการพฒันา (เดือนที)่                                  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ศึกษาปัญหา และความตอ้งการของระบบ         

2. ศึกษาเคร่ืองมือในการพฒันา         

3. ออกแบบระบบ         

4. พฒันาระบบ         

5. ทดสอบ และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด         

6. จดัท าคู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง         
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บทที ่4  
ผลการด าเนินงาน 

 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลการด าเนินการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัการจองห้องและอุปกรณ์

โดยแสดงผลการด าเนินการพฒันา และผลประเมินความพึงพอใจในการใชง้านดงัน้ี 

 

4.1 ผลการพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน 

การท างานแยกออกเป็น  2 หน้าหลัก ซ่ึงในแต่ละหน้าจะมีหน้าที่ท างานต่างกันไป 
ขึ้นอยู่กบัการท างานแต่ละส่วน 

4.1.1 หนา้การท างานในส่วนของผูดู้แลระบบ 
1.  หนา้เขา้ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั 

 

 
 

ภาพที่ 4.1  หนา้เขา้ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั 
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จากภาพที่ 4.1 หน้าเขา้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ผูใ้ช้งานที่ตอ้งการใช้งานให้พิมพ์ช่ือ
ผูใ้ชพ้ร้อมรหัสเขา้ใชง้านเพื่อเขา้สู่การใชง้าน 

 

2.  หนา้แสดงขอ้มูลหนา้แรก 
 

 
 

ภาพที่ 4.2  หนา้แสดงขอ้มูลหนา้แรก 

 

จากภาพที่ 4.2 หน้าแสดงขอ้มูลหน้าแรก จะแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับสถิติของการใช้ห้อง 
ประเภทของการใช้งานท่ีมากท่ีสุด จ านวนผูใ้ช้งานทั้งหมด ประเภทห้องทั้งหมด ห้องทั้งหมด 
อุปกรณ์ทั้งหมด    
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3.  หนา้แสดงขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 

 
 

ภาพที่ 4.3  หนา้แสดงขอ้มูลทั้งหมดของผูใ้ชง้าน 

 

จากภาพ 4.3 หน้าแสดงขอ้มูลทั้งหมดของผูใ้ช้งาน ที่ผูดู้แลระบบระบบสามารถดูได้
และจดัการกบัขอ้มูลของผูใ้ชไ้ด ้

 

4.  หนา้เพ่ิมขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 

 
 

ภาพที่ 4.4  หนา้เพ่ิมขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
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จากภาพ 4.4 หน้าเพ่ิมขอ้มูลผูใ้ช้งานผูดู้แลระบบกรอกข้อมูลผูใ้ช้ใหม่ระบบ เพ่ิมช่ือ
ส าหรับเขา้ระบบของผูใ้ชง้าน รหัสผูใ้ชง้าน ช่ือผูใ้ชง้าน นามสกุล เบอร์โทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได้
ในกรณีที่มีปัญหา ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูล อีเมลของผูใ้ชร้ะบบ 

 

5.  หนา้แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 

 
 

ภาพที่ 4.5  หนา้แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 

จากภาพ 4.5  หน้าแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีที่ผูดู้แลระบบใส่ขอ้มูลผิดสามารถกลบัมา
แก้ไขในระบบได้ คลิกปุ่ มแก้ไขที่เป็นรูปดินสอ จะเขา้สู่หน้า Edit user เลือกแก้ไข คลิก Save as 
user ก็จะเสร็จส้ินการท างาน 
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6.  หนา้ลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 

 
 

ภาพที ่4.6 หนา้ลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 

จากภาพ 4.6 หน้าลบขอ้มูลผูใ้ช้งาน เมื่อตอ้งการลบขอ้มูลผูใ้ช้งานระบบ ผูดู้แลระบบ
สามารถกดคลิกที่ Delete จะมีสัญลกัษณ์ รูปขีดสีแดง เมื่อคลิกแลว้ การแจง้เตือน “คุณตอ้งการที่จะ
ลบขอ้มูลใช่หรือไม่ ?” ถา้ตอ้งการลบให้กดคลิกที่ Confirm จะเสร็จส้ินการลบขอ้มูล 
 

7.  หนา้แสดงขอ้มูลห้องเรียนทั้งหมด 
 

 
 

ภาพที ่4.7 หนา้แสดงขอ้มูลห้องเรียน 
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จากภาพ 4.7 หน้าแสดงข้อมูลห้องเรียนทั้งหมด ผู ้ดูแลระบบจะเห็นห้องทุกห้อง 
สามารถจดัการ ขอ้มูลของห้องได ้ 

 

8.  หนา้เพ่ิมห้อง 
 

 
 

ภาพที ่4.8 หนา้เพ่ิมห้อง 

 

จากภาพ 4.8  หน้าเพ่ิมห้อง กรณีท่ีมีห้องเพ่ิม ผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิมห้องเข้าไปใน
ระบบ โดยกรอกขอ้มูลช่ือห้อง เลือกประเภทของห้องว่าอยู่ในประเภทไหน เช่น ห้องเรียน สตูดิโอ 
ห้องประชุม ห้องกีฬาอีสปอร์ต หรือห้องเอ็กซ์พีเรียนซ์ ก าหนดขนาดห้องเรียน เพ่ิมรูปห้องเรียน 
คลิก Save Rooms จะเสร็จส้ินการเพ่ิมห้อง 

 

9.  หนา้แกไ้ขขอ้มูลห้องเรียน 
 

 
 

ภาพที ่4.9 หนา้แกไ้ขขอ้มูลห้องเรียน 
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จากภาพ 4.9  หนา้แกไ้ขขอ้มูลห้องเรียน ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลห้องได ้แกไ้ข
ช่ือห้อง ประเภทห้อง จ านวนท่ีนัง่ต่อห้อง และเพ่ิมรูป คลิก Edit Room ระบบจะท าการแกไ้ขขอ้มูล
ให้เรียบร้อย 

 

10.  หนา้ลบขอ้มูลห้องเรียน 
 

 
 

ภาพที ่4.10 หนา้ลบขอ้มูลห้องเรียน 

 

จากภาพ 4.10  หน้าลบข้อมูลห้องเรียน กรณีที่ห้องไม่ได้ใช้การ ทงางผูดู้แลระบบ
สามารถน าขอ้มูลห้องออกจากระบบได ้โดยการคลิกลบท่ีหนา้รวมขอ้มูลห้องได ้ระบบจะแจง้เตือน
เพื่อถามผูดู้แลระบบก่อนท่ีจะลบทุกครั้ ง ป้องกนัการลบขอ้มูลท่ีผิดพลาด 
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11.  หนา้แสดงขอ้มูลประเภทห้อง 
 

 
 

ภาพที ่4.11 หนา้แสดงขอ้มูลประเภทห้อง 

 

จากภาพ 4.11 หนา้แสดงขอ้มูลประเภท ขอ้มูลประเภทของห้องจะแสดงทั้งหมด  
 

12.  หนา้เพ่ิมประเภทห้อง 
 

 
 

ภาพที ่4.12 หนา้เพ่ิมประเภทห้อง 

 

จากภาพ 4.12 หน้าเพ่ิมประเภทห้อง ห้องเรียน กรณีท่ีมีการเพ่ิมประเภทห้องขึ้นใหม่ 
ทางผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิมขอ้มูลลงในระบบได ้
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13.  หนา้แกไ้ขประเภทห้องเรียน 
 

 
 

ภาพที ่ 4.13 หนา้แกไ้ขประเภทห้อง กรณีช่ือประเภทห้องผิด สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้

 

จากภาพ 4.13  หนา้แกไ้ขประเภทห้อง หากเกิดการผิดพลาดในการเพ่ิมสามารถท าการ
แกไ้ขประเภทห้องได ้

 

14.  หนา้ลบประเภทห้อง 
 

 
 

ภาพที่ 4.14  หนา้ลบประเภทห้อง 

 

จากภาพ 4.14  หนา้ลบประเภทห้อง กรณีประเภทห้องไมม่ีใชแ้ลว้ ผูดู้แลระบบสามารถ
ลบขอ้มูลประเภทห้องได้ ระบบจะแจ้งเตือนการลบ เพ่ือถามอีกครั้ ง ป้องกันความผิดพลาดในการ
ลบขอ้มูล 
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15.  หนา้แสดงขอ้มูลอุปกรณ ์
 

 
 

ภาพที่ 4.15  หนา้แสดงขอ้มูลอุปกรณ ์

 

จากภาพ 4.15  หน้าแสดงขอ้มูลอุปกรณ์ หน้าน้ีจะแสดงขอ้มูลทั้งหมดของอุปกรณ์ คือ 
ช่ืออุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น เลขที่อุปกรณ์ สี หมายเลขเคร่ือง วนัที่รับอุปกรณ์ วนัที่หมดประกันของ
อุปกรณ์ 
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16.  หนา้เพ่ิมอุปกรณ ์

 

 
 

ภาพที่ 4.16  หนา้เพ่ิมอุปกรณ ์

 

จากภาพ 4.16 หนา้เพ่ิมอุปกรณ์ ผูดู้แลระบบเพ่ิมขอ้มูลอุปกรณ์ คือช่ืออุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น 
หมายเลข สี หมายเลขเคร่ืองของอุปกรณ์ วนัที่รับอุปกรณ์ วนัที่หมดประกนัของอุปกรณ์ 

 

17.  หนา้แกไ้ขอุปกรณ ์
 

 
 

ภาพที่ 4.17  หนา้แกไ้ขอุปกรณ์  
 

จากภาพ 4.17  หนา้แกไ้ขอุปกรณ์ กรณีผูดู้แลระบบใส่ขอ้มูลผิดพลาด สามารถคลิกเขา้
มาแกไ้ขได ้
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18.  หนา้ลบอุปกรณ ์
 

 
 

ภาพที ่4.18 หนา้ลบอุปกรณ ์

 

จากภาพ 4.18 หนา้ลบอุปกรณ์ กรณีที่อุปกรณ์เกิดช ารุด และไม่สามารถใชก้ารได ้ผูดู้แล
ระบบสามารถน าขอ้มูลออกจากระบบได ้แต่ระบบจะแจง้เตือนการลบ เพื่อลดการผิดพลาดในการ
ลบขอ้มูล 
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19.  หนา้อนุมตัิการใชห้้อง 

 

 
 

ภาพที่ 4.19  หนา้อนุมตักิารใชห้้อง 

 

จากภาพ 4.19  หน้าอนุมตัิการใช้ห้อง เมื่อผูใ้ช้งานท าการจองเขา้มาที่ระบบ ทางผูดู้แล
ระบบจะท าการเช็กขอ้มูลแลว้ท าการอนุมตัิ หรือไม่อนุมตัิ 

 

20.  หนา้อนุมตัิการยืมอุปกรณ ์

 

 
 

ภาพที่ 4.20  หนา้อนุมตักิารยืมอุปกรณ ์

 

จากภาพ 4.20 หน้าอนุมตัิการยืมอุปกรณ์ เมื่อผูใ้ช้งานท าการยืมอุปกรณ์เขา้มาท่ีระบบ 
ทางผูดู้แลระบบจะท าการเช็กขอ้มูลแลว้ท าการอนุมตัิ หรือไม่อนุมตัิ 
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21.  หนา้รายงานการจองห้อง 

 

 
 

ภาพที่ 4.21  หนา้รายงานการจองห้อง 

 

จากภาพ 4.21 หน้ารายงานการจองห้อง  ผู ้ใช้เลือกวนัท่ีจอง เวลาเร่ิม เวลาส้ินสุด 
สถานะการจอง คลิกคน้หา ขอ้มูลจะแสดงที่หนา้จอ และผูดู้แลระบบสามารถคลิกปุ่ ม “export การ
จอง” เพื่อแสดงขอ้มูลในรูปแบบไฟล ์excel ได ้

 

22.  หนา้คืนอุปกรณ ์

 

 
 

ภาพที่ 4.22  หนา้คนือุปกรณ ์

 

จากภาพ 4.22  หน้าคืนอุปกรณ์ เมื่อผูใ้ช้น าอุปกรณ์มาคืน ทางผูดู้แลระบบจะเช็ก
อุปกรณ์แลว้ท าการคลิกปุ่ มในระบบ อุปกรณ์ก็จะสามารถถูกยืมโดยผูใ้ชค้นใหม่ 
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4.1.2 หนา้การท างานในส่วนของระบบหนา้บา้น 
1.  หนา้เขา้ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั 

 

 
 

ภาพที่ 4.23  หนา้เขา้ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั 

 

จากภาพที่ 4.23 หน้าเขา้ใช้งานเวบ็แอปพลิเคชัน ผูใ้ช้งานที่ตอ้งการใช้งานให้พิมพช่ื์อ
ผูใ้ชพ้ร้อมรหัสเขา้ใชง้าน 
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2.  หนา้แสดงขอ้มูลการใชห้้อง 
 

 
 

ภาพที่ 4.24  หนา้แสดงขอ้มูลการใชห้้อง 

 

จากภาพ 4.24  หนา้แสดงขอ้มูลการใชห้้อง ผูใ้ชเ้ลือกวนัที่ และเวลา จะสามารถดูขอ้มูล
การใชห้้องได ้
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3.  หนา้แสดงขอ้ปฏิบตัิการใชห้้องและอุปกรณ ์

 

 
 

ภาพที่ 4.25  หนา้แสดงขอ้ปฏิบตัิการใชห้้องและอุปกรณ์ 
 

จากภาพ 4.25  หนา้แสดงขอ้ปฏิบตัิการใชห้้องและอุปกรณ์ 
 

4.  หนา้การจองห้อง 
 

 
 

ภาพที่ 4.26  หนา้การจองห้อง 

 

จากภาพ 4.26  หน้าการจองห้อง เมื่อผูใ้ช้งานตอ้งการที่จะจองห้องให้ท าการคลิกเมนู
การจองห้อง เลือกรายการท่ีตอ้งการใช ้เลือกห้อง เลือกวนัท่ีจะใช ้เลือกเวลาเร่ิมตน้ และส้ินสุด คลิก 
Booking เพื่อท าการจอง 
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5.  หนา้การยืมอุปกรณ ์
 

 
 

ภาพที่ 4.27  หนา้การยืมอุปกรณ ์

 

จากภาพ 4.27  หน้าการยืมอุปกรณ์ เมื่อผูใ้ช้งานตอ้งการที่จะยืมอุปกรณ์ให้ท าการคลิก
เมนูการยืมอุปกรณ์ เลือกประเภทที่ตอ้งการใช้ เลือกอุปกรณ์ เลือกยี่ห้ออุปกรณ์   เลือกวนัที่จะใช้ 
เลือกวนัท่ีจะใชค้ืน เลือกเวลาเร่ิมตน้ และส้ินสุด คลิก Borrow เพื่อท าการยืมอุปกรณ์ 
 

6.  หนา้ประวตักิารใชห้้อง 
 

 
 

ภาพที่ 4.28  หนา้ประวตัิการใชห้้อง 

 

จากภาพ 4.28  หนา้ประวตัิการใชห้้อง ผูใ้ชส้ามารถดูประวตัิการจองของผูใ้ชเ้องได้ 
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7.  หนา้ประวตักิารยืมอุปกรณ ์
 

 
 

ภาพที่ 4.29  หนา้ประวตัิการยืมอุปกรณ ์

 

จากภาพ 4.29  หนา้ประวตัิการยืมอุปกรณ์ ผูใ้ชส้ามารถดูประวตัิการยืมอุปกรณ์ของผูใ้ช้
เองได ้

 

4.2  ผลการทดสอบ และการใช้งานระบบ 

เน่ืองจากการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัที่รองรับการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบเกี่ยวกบัการ
จองห้อง และยืมอุปกรณ์ ทางผูพ้ฒันาเว็บแอปพลิเคชันจึงได้ท าการทดสอบเว็บแอปพลิเคชนัจาก
ขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ของเวบ็แอปพลิเคชนั และขอความร่วมมือกบักลุ่มบุคคลท่ีใชง้านเวบ็แอป
พลิเคชนัในการทดสอบ และลองใชจ้ านวนผูท้ดสอบ 30 คน มีขอ้มูลการใชง้านดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลจ านวนผูใ้ชท้ี่ทดลองใชง้านระบบ 
 

No. รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1. จ านวนเจา้หนา้ท่ี 6 20 
2. จ านวนอาจารย ์ 3 10 
3. จ านวนนกัศกึษา 21 70 

รวม 30 100 
 
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินผลระบบพิจารณาจากความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่างที่ท าการทดลองใช้
งานเวบ็แอปพลิเคชนั เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลและแปรผล โดยใชแ้บบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจกลุ่มผูใ้ชง้าน 3 กลุ่ม คือ เจา้หนา้ท่ี อาจารย ์และนกัศึกษาจ านวนทั้งส้ิน 30 คน 
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4.2.1 เกณฑก์ารให้คะแนนความพึงพอใจ 
ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนความพึงพอใจไว ้5 ระดบั ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.2 เกณฑก์ารให้คะแนนความพึงพอใจ 
 

No. เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ความหมาย 
1. มากที่สุด 5 พึงพอใจในระดบั มากที่สุด 
2. มาก 4 พึงพอใจในระดบั มาก 
3. ปานกลาง 3 พึงพอใจในระดบั ปานกลาง 
4. นอ้ย 2 พึงพอใจในระดบั นอ้ย 
5. นอ้ยที่สุด 1 พึงพอใจในระดบั นอ้ยที่สุด 

 
4.2.2 การแปรความหมายความพึงพอใจ 

การแปลผลความพึงพอใจพิจารณาจากค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.3 เกณฑก์ารแปลค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
 

No. เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. มากที่สุด 4.51-5.00 พึงพอใจในระดบั มากที่สุด 
2. มาก 3.51-4.50 พึงพอใจในระดบั มาก 
3. ปานกลาง 2.51-3.50 พึงพอใจในระดบั ปานกลาง 
4. นอ้ย 1.51-2.50 พึงพอใจในระดบั นอ้ย 
5. นอ้ยที่สุด 1.00-1.50 พึงพอใจในระดบั นอ้ยที่สุด 

 
4.2.3 หัวขอ้ในการประเมินความพึงพอใจ 

หัวขอ้ในการประเมินความพึงพอใจมีดงัต่อไปน้ี 
4.2.3.1 การประเมินความพึงพอใจดา้นความตอ้งการผูใ้ช้ 

1. ความสามารถของระบบในดา้นการคน้หา 
2. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้(เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 
3. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มูลประเภทห้อง และห้อง  
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(เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 
4. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ (เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 
5. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการจองห้อง  
6. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการยืมอุปกรณ์ 

4.2.3.2 การประเมินความพึงพอใจดา้นการท างานตามฟังก์ชนังานของระบบ 
1. ความถูกตอ้งในการคน้หาของระบบ 
2. ความถูกตอ้งในการในการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้(เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 
3. ความถูกตอ้งในการในการจดัการขอ้มูลประเภทห้อง และห้อง 

(เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 
4. ความถูกตอ้งในการในการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ (เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 
5. ความง่ายต่อการเพ่ิมการจองห้อง และยืมอุปกรณ์ (เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 
6. ความถูกตอ้งในการจดัการการจองห้อง 
7. ความถูกตอ้งในการจดัการการยืมอุปกรณ์ 
8. ความง่ายต่อการตรวจสอบรายงาน (เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 

4.2.3.3 การประเมินความพึงพอใจดา้นการความง่ายต่อการใชง้านระบบ  
1. ความง่ายต่อการใชง้านระบบ 
2. ความเหมาะสมในการใชสั้ญลกัษณ์ หรือรูปภาพในการส่ือความหมาย 
3. ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลที่แสดงแต่ละหนา้จอ 
4. ใชค้  าศพัทท์ี่ผูใ้ชม้ีความคุน้เคย และสามารถปฏิบตัิตามไดโ้ดยง่าย 
5. ความเหมาะสมของขอ้ความตอบโตจ้ากระบบกบัผูใ้ชง้าน 
6. ความเหมาะสมในการใชข้นาดตวัอกัษร และสีตวัอกัษร 

4.2.4   ผลการประเมินความพึงพอใจ 
จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน โดยผูใ้ช้ 3 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าท่ี 

อาจารย ์และนกัศึกษา ผลสรุปความพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชนัต่อการทดลองใช้งานเว็บแอป
พลิเคชันของเจ้าหน้าที่ จ านวนผุป้ระเมิน 6 คน ผลประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.78 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 ดงัแสดงในตาราง 4.4 

จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน  ผลสรุปความพึงพอใจที่มีต่อ
เวบ็แอปพลิเคชนัต่อการทดลองใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนัของอาจารย ์และนกัศึกษา จ านวนผุป้ระเมนิ 
24 คน ผลประเมินอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 ดงั
แสดงในตาราง 4.5 
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ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการทดลองใชง้านระบบของเจา้หนา้ท่ี 
 

No. รายการประเมิน 
ผลคะแนน ระดบั 

ความพึงพอใจ Mean S.D. 
1. ความสามารถของระบบในดา้นการคน้หา 4.0 0.8 มาก 
2. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้

(เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 
3.8 1.2 มาก 

3. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มูล
ประเภทห้อง และห้อง (เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 

3.8 1.2 มาก 

4. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มูล
อุปกรณ์ (เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 

3.8 1.2 มาก 

5. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการจองห้อง 4.0 0.8 มาก 
6. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการยืมอุปกรณ ์ 3.8 0.8 มาก 
7. ความถูกตอ้งในการคน้หาของระบบ 3.8 0.8 มาก 
8. ความถูกตอ้งในการในการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้(เฉพาะ

เจา้หนา้ท่ี) 
3.8 1.2 มาก 

9. ความถูกตอ้งในการในการจดัการขอ้มูลประเภทห้อง 
และห้อง (เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 

3.5 1.1 มาก 

10. ความถูกตอ้งในการในการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 
(เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 

3.8 1.2 มาก 

11. ความง่ายต่อการเพ่ิมการจองห้อง และยืมอุปกรณ์ 
(เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 

3.5 1.1 มาก 

12. ความถูกตอ้งในการจดัการการจองห้อง 4.0 0.8 มาก 
13. ความถูกตอ้งในการจดัการการยืมอุปกรณ ์ 4.0 0.8 มาก 
14. ความง่ายต่อการตรวจสอบรายงาน (เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 4.0 1.2 มาก 
15. ความง่ายต่อการใชง้านระบบ 4.0 0.8 มาก 
16. ความเหมาะสมในการใชสั้ญลกัษณ์ หรือรูปภาพในการ

ส่ือความหมาย 
3.8 0.8 มาก 

17. ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลที่แสดงแต่ละหนา้จอ 3.3 0.7 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

No. รายการประเมิน 
ผลคะแนน ระดบั 

ความพึงพอใจ Mean S.D. 
18. ใชค้  าศพัทท์ี่ผูใ้ชม้ีความคุน้เคยและสามารถปฏิบตัิตาม

ไดโ้ดยง่าย 
3.5 0.8 มาก 

19. ความเหมาะสมของขอ้ความตอบโตจ้ากระบบกบั
ผูใ้ชง้าน 

3.3 0.7 ปานกลาง 

20. ความเหมาะสมในการใชข้นาดตวัอกัษร และสีตวัอกัษร 3.7 0.8 มาก 
สรุปความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 3.78 0.95 มาก 
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ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการทดลองใชง้านระบบของอาจารย ์และนกัศึกษา 
 

No. รายการประเมิน 
ผลคะแนน ระดบั 

ความพึงพอใจ Mean S.D. 
1. ความสามารถของระบบในดา้นการคน้หา 4.0 0.6 มาก 
2. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการจองห้อง 3.8 0.5 มาก 
3. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการยืมอุปกรณ ์ 3.8 0.6 มาก 
4. ความถูกตอ้งในการคน้หาของระบบ 3.9 0.6 มาก 
5. ความถูกตอ้งในการจดัการการจองห้อง 3.9 0.6 มาก 
6. ความถูกตอ้งในการจดัการการยืมอุปกรณ ์ 3.8 0.7 มาก 
7. ความง่ายต่อการใชง้านระบบ 4.1 0.6 มาก 
8. ความเหมาะสมในการใชสั้ญลกัษณ์ หรือรูปภาพในการ

ส่ือความหมาย 
3.6 0.6 มาก 

9. ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลที่แสดงแต่ละหนา้จอ 3.7 0.4 มาก 
10. ใชค้  าศพัทท์ี่ผูใ้ชม้ีความคุน้เคยและสามารถปฏิบตัิตาม

ไดโ้ดยง่าย 
3.7 0.6 มาก 

11. ความเหมาะสมของขอ้ความตอบโตจ้ากระบบกบั
ผูใ้ชง้าน 

3.4 0.5 ปานกลาง 

12. ความเหมาะสมในการใชข้นาดตวัอกัษร และสีตวัอกัษร 3.9 0.7 มาก 
สรุปความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 3.81 0.58 มาก 
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บทที่ 5 

สรุปผล การอภิปรายการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
ในบทน้ีจะสรุปผลการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัส าหรับการจองห้อง และการยืมอุปกรณ์ 

รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

5.1  สรุป และการอภปิรายผล 

ในการด าเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการจองและยืมอุปกรณ์  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัให้ผูใ้ชง้านมีความสะดวกในการจองห้อง และยืมอุปกรณ์ 
การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชันไดศ้ึกษาคน้ควา้เพื่อรวบรวมขอ้มูล ศึกษาขั้นตอนการจองห้อง และยืม
อุปกรณ์โดยระบบเดิมเป็นการจองด้วยปากเปล่า เจ้าหน้าที่เก็บขอ้มูลภายในเอกสาร  และน ามา
วิเคราะห์ความตอ้งการ และออกแบบระบบใหม่ โดยขั้นตอนการพฒันาผูว้ิจยัไดเ้ขียนโปรแกรมดว้ย
ภาษาพีเอชพี เก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล โดยเว็บแอปพลิเคชัน
ส าหรับการจองห้อง และยืมอุปกรณ์แบ่งการท างาน 2 ส่วน คือ ส่วนของผูดู้แลระบบ (เจ้าหน้าท่ี) 
และส่วนของอาจารย์ กับนักศึกษา โดยผูดู้แลระบบ สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ผูใ้ช้ 
ประเภทห้อง ห้อง ประเภทอุปกรณ์ และอุปกรณ์ได้ และสามารถกดอนุมัติการใช้งานห้อง และ
อุปกรณ์ พร้อมทั้งสามารถออกรายงานได้ ส่วนผูใ้ช้ในกลุ่ม อาจารย ์สามารจองห้องต่าง ๆ ได้ทั้ง
ห้อง สามารถยืมอุปกรณ์ได้ และดูประวตัิการจองได ้ส่วนผูใ้ช้กลุ่มนักศึกษาสามารถจองใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบตัิการไดค้รั้ งละ 1 เคร่ือง สามารถขอยืมอุปกรณ์ได ้และสามารถดูประวตัิ
การจอง และผลการอนุมตัิการจองและยืมอุปกรณ์ได้ 

 
5.2 ผลการประเมิน 

ในการทดสอบการใช้งาน มีผูใ้ช้งาน 3 กลุ่ม คือ ผูดู้แลระบบ (เจ้าหนา้ที่) จ านวน 6 คน 
อาจารยจ์ านวน 3 คน และนักศึกษาจ านวน 21 คน รวมทั้งส้ิน 30 คน จากแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช้งานของกลุ่มผูใ้ช้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ พบว่าความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
สามารถสรุปผลการประเมินได ้คือ ผูใ้ชใ้นกลุ่มผลผูดู้แลระบบ มีผลประเมินความพึงพอใจเฉล่ียทุก
ดา้น อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95  และการทดลอง
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ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนัของอาจารย ์และนกัศึกษา จ านวน 24 คน ผลประเมินอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81  

 

5.3  ปัญหา และอปุสรรค 

เน่ืองจากขอ้มูลอุปกรณ์ทีต่อ้งน าเขา้ระบบ มีจ านวนมาก และขอ้มูลไม่สมบูรณ์ในส่วน
วนัที่รับอุปกรณ์ และวนัหมดประกัน ท าให้การเพ่ิมอุปกรณ์เพ่ือทดสอบระบบ มีจ านวนน้อยกว่า
ขอ้มูลจริง และมีขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ  
จากกลุ่มผูท้ดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชันจะพบว่าผูใ้ช้มีความต้องการการท างาน

เพ่ิมเติมให้ใชง้านไดส้ะดวกยิ่งขึ้น 

5.4.1 ระบบสามารถรองรับการใชง้าน 2 ภาษา ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

5.4.2 ระบบมีการแสดงผลว่าสามารถจองห้อง และยืมใชอุ้ปกรณไ์ดเ้วลาใดบา้ง 

5.4.3 ควรมีช่องเพ่ิมให้เขียนความคดิเห็นในการไม่อนุมตัิการจองห้อง และยืมอุปกรณ์ 
5.4.4 ควรเพ่ิมรูปผูใ้ชง้านระบบ 

5.4.5 เปล่ียนรูปแบบอกัษรให้มีความทนัสมยัมากขึ้น 

5.4.6 ควรเพ่ิมหนา้กิจกรรมบนปฎิทิน 

5.4.7 ในการยืมอุปกรณ์ ระบบควรตรวจสอบ และแจง้ให้ผูใ้ชท้ราบว่าอุปกรณ์ทีต่อ้งการยืมมี
ผูอ่ื้นจองก่อนหนา้แลว้ และก าลงัรออนุมตัจิากผูดู้แลระบบ 
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แบบประมินความพึงพอใจในการใช้งาน 
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แบบประเมินความพงึพอใจในการใช้งานเวบ็แอปพลิเคชันส าหรับจองห้อง และยืมอปุกรณ์ 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบประเมินชุดน้ี เป็นแบบสอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบในรูปแบบ
เวบ็แอปพลิเคชนั ท่ีพฒันาเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการใชง้าน ทั้งเจา้หนา้ท่ี อาจารย ์และ
นกัศึกษา 

2. แบบประเมินชุดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูป้ระเมิน 
ส่วนที่ 2 แบบประเมินในส่วนผูใ้ชง้านระบบ 
ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจดา้นการท างานตามฟังก์ชนังานของระบบ 
ส่วนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจดา้นการความง่ายต่อการใชง้านระบบ 

3. การแสดงความคิดเห็น โดยการท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องขวามือที่ตรงกบัความคิดเห็น
ของท่าน ซ่ึงก าหนดค่าความหมายดงัน้ี 

5  หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
4  หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพมาก 
3  หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 
2  หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ย 
1  หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ยที่สุด 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน 
 

1. เพศ  ชาย  หญิง       
2. อายุ  20 – 25 ปี  26 – 30 ปี  31 – 35 ปี  36 – 40 ปี อ่ืน ๆ ………. 
3. อาชีพ  นกัศึกษา  เจา้หนา้ท่ี  อาจารย ์     
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ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจด้านความต้องการผู้ใช้ 
 

ล าดบั รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

2.1 ความสามารถของระบบในดา้นการคน้หา      
2.2 ความสามารถของระบบในดา้นการแสดงขอ้มูลผูใ้ช ้      
2.3 ความสามารถของระบบในด้านการแสดงขอ้มูลประเภทห้อง 

และห้อง 
     

2.4 ความสามารถของระบบในดา้นการแสดงขอ้มูลอุปกรณ์      
2.5 ขอ้มูลที่เรียกใชม้ีความเป็นปัจจุบนั      

 
ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจด้านการท างานตามฟังก์ชันงานของระบบ 
 

ล าดบั รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3.1 ความถูกตอ้งในการคน้หาของระบบ      
3.2 ความถูกตอ้งในการในการแสดงรายละเอียดขอ้มูลผูใ้ช ้      
3.3 ความถูกตอ้งในการในการแสดงรายละเอียดขอ้มูลประเภทห้อง 

และห้อง 
     

3.4 ความถูกตอ้งในการในการแสดงรายละเอียดขอ้มูลอุปกรณ์      
3.5 ความง่ายต่อการเพ่ิมรายละเอียด ผูใ้ช ้ประเภทห้อง ห้อง อุปกรณ์      
3.6 ความง่ายต่อการแก้ไขรายละเอียด ผู ้ใช้ ประเภทห้อง ห้อง 

อุปกรณ์ 
     

3.7 ความง่ายต่อการลบรายละเอียด ผูใ้ช ้ประเภทห้อง ห้อง อุปกรณ์      
3.8 ความง่ายต่อการเพ่ิมการจองห้อง และยืมอุปกรณ์      
3.9 ความง่ายต่อการตรวจสอบรายละเอียดการจองห้อง และอุปกรณ์      
3.10 ความง่ายต่อการตรวจสอบรายงาน      
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ส่วนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจด้านการความง่ายต่อการใช้งานระบบ  
 

ล าดบัที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

4.1 ความง่ายต่อการใชง้านระบบ      
4.2 ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์ หรือรูปภาพในการส่ือ

ความหมาย 
     

4.3 ความเหมาะสมของปริมาณที่แสดงแต่ละหนา้จอ      
4.4 ใช้ค  าศัพท์ที่ผู ้ใช้มีความคุ ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้

โดยง่าย 
     

4.5 ความเหมาะสมในการปฏิสัมพนัธ์ตอบโตก้บัผูใ้ชง้าน      
4.6 ความเหมาะสมในการใชข้นาดตวัอกัษร และสีตวัอกัษร      

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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