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บทคดัย่อ 

ร้านท าผมแฮร์ทูสไตล์ ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวกบัการตดัผม ออกแบบทรงผม ท าสี อบไอน ้ า มี
ผลิตภณัฑ์บ  ารุงเส้นผมและผลิตภณัฑจ์ดัแต่งทรงผมจ าหน่าย ภายในร้านมีช่างท าผม ช่างสระช่าง

ไดร์ และช่างเทคนิคเก่ียวกบัผมจ านวนมาก ในบางคร้ังมีการโทรมาจองคิวท าผมกบัทางร้าน ซ่ึงเดิม

เป็นการจดกระดาษ ท าให้เกิดความผดิพลาดในการจองคิว การซ ้ าซอ้นของการจดบนัทึกการจดัคิว
ซ ้ ากนั หรือลูกคา้มาไม่ตรงตามนัด ส่งผลให้ลูกคา้เกิดปัญหาไม่พอใจ ขาดความสะดวก และสูญเสีย

รายได ้ส่งผลกระทบต่อการบริการของร้าน จากแนวคิดดงักล่าวจึงไดพ้ฒันาระบบการจดัการร้านท า
ผมออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านท าผมแฮร์ทูสไตล์ขึ้น เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดัการขอ้มูล

ต่างๆให้เป็นระบบ ช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงานที่ซ ้ าซ้อน มีการจดัท าระบบจองคิว มีการออก

รายงานที่ถูกตอ้ง ระบบน้ีพฒันาดว้ยภาษาพเีฮชพี บนระบบฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล รวมถึงการน า
ทฤษฎี First In First Out (FIFO) มาจดัการในเร่ืองการจดัการคิวลูกคา้ที่ใชบ้ริการในการจองคิวท า

ผม ทั้งน้ีเพื่อป็นการสร้างความสะดวกในการใชบ้ริการของลูกคา้และเพื่อลดขอ้ผิดพลาดของทาง

ร้านในการจองคิวของลูกคา้ และการจดัการกบัพนกังาน กลุ่มผูใ้ชป้ระกอบดว้ยกลุ่มผูใ้ชท้ี่เป็นลูกคา้
, เจา้ของร้าน, พนกังานในร้าน เม่ือน าไปใช ้สรุปไดว้่าระบบช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการจองคิวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถท างานตามฟังกช์นัต่างๆไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ช่วยให้การท างาน
สะดวกขึ้น ลดขอ้ผดิพลาด และตรงไปตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ร้านท าผม แฮร์ทูสไตล์ตั้งอยู่ท่ีซีคอนบางแค ชั้น3 ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท าผมตดัผม 

ออกแบบทรงผม ท าสี อบไอน ้ า และมีผลิตภณัฑ์บ ารุงเส้นผมรวมทั้ งผลิตภัณฑ์จดัแต่งทรงผม

จ าหน่าย ทางร้านมีช่างท าผม ช่างสระ  และช่างเทคนิคเก่ียวกบัผมจ านวนมาก การจองคิวลูกค้า

จะตอ้งโทรติดต่อกบัทางร้าน เพื่อจองคิวท าผม ซ่ึงปัจจุบนัเม่ือลูกคา้โทรเขา้มาจองคิว พนกังานจะ

เป็นคนจดบนัทึกรายละเอียดการจอง เช่น ช่ือ บริการท่ีตอ้งการ เวลา เบอร์โทร และรายละเอียดอ่ืนๆ

ลงบนกระดาษ ทางร้านท าผมแฮร์ทูสไตล์ จึงมีความตอ้งการระบบการจองคิวท าผมข้ึน เพื่อลด

ขั้นตอนการท างานและให้มีความทนัสมยั ตลอดจนสามารถรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ท

โฟนในปัจจุบนั ท าให้สามารถ จองคิว หรือติดต่อส่ือสารในเร่ืองของการจองคิวท าผมกบัทางร้าน

ไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน      

 แนวทางการแกปั้ญหาขา้งตน้ ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการพฒันา เป็นเวบ็แอปพลิเคชนั มา

ช่วยจดัการ การจองคิวและจดัการขอ้มูลต่างๆให้เป็นระบบ โดยใชภ้าษา PHP เป็นแคร่ืองมือ มีการ

ใช้ MySQL ในการจดัการฐานข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบมากข้ึน มีการใช้ JavaScript และ

Bootstrap เพื่ อเพิ่ม ลูกเล่นต่างๆให้ทันสมัย มีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ โดยใช้  Front end 

Framework เนน้การออกแบบท่ีใชง้านง่าย การจดัการระบบจองคิวท าผม ของร้านท าผมแฮร์ทูสไตล ์

ท่ีถูกพฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั จะช่วยเพิ่มระเบียบในการจดัการขอ้มูลจองคิวใหเ้ป็นระบบ ลดขั้น

ตอ้นการด าเนินงานท่ีซบัซ้อน ลดระยะเวลาในการด าเนินงาน  และลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนใน

ขั้นตอนการด าเนินงาน และช่วยเพิ่มประสิพธิภาพในการท างาน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

ระบบการจองคิวและจดัการร้านท าผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 พฒันาโดยใชส้ถาปัตยกรรมเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application Architecture) 

1.3.2 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

1.3.2.1 ผูจ้ดัการร้าน 

   1.3.2.1.1 สามารถดูขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ 

   1.3.2.1.2 สามารถยนืยนัการจองคิวของลูกคา้ 
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   1.3.2.1.3 สามารถเล่ือนการจองคิวของลูกคา้ 

   1.3.2.1.4 สามารถยกเลิกการจองคิวของลูกคา้ 

   1.3.2.1.5 สามารถดูตารางการใชบ้ริการของลูกคา้ 

   1.3.2.1.6 สามารถจดัการรูปภาพทรงผมได ้

   1.3.2.1.7 สามารถจดัการขอ้มูลการท างานของช่างท าผมในร้าน 

   1.3.2.1.8 สามารถออกบิลเวลางานของพนกังานได ้

1.3.2.1.9 สามารถดูตารางการท างานของช่างได ้

1.3.2.2 ช่างท าผม 

   1.3.2.2.1 สามารถดูตารางการท างานได ้

   1.3.2.2.2 สามารถดูการท างานท่ีผา่นมาแลว้ได ้

1.3.2.3 ลูกคา้ 

   1.3.2.3.1 สามารถเลือกบริการได ้

   1.3.2.3.2 สามารถเลือกช่างท าผมส่วนตวั 

1.3.2.3.3 สามารถเลือกวนัท่ีท าได ้

   1.3.2.3.4 สามารถเลือกเวลาท าผม 

   1.3.2.3.5 สามารถดูสินคา้ผลิตภณัฑบ์ ารุงผมและผลิตภณัฑจ์ดัแต่งทรงผม 

   1.3.2.3.6 ดูภาพผลงานภาพทรงผม ทั้งชายและหญิงได ้

1.4 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำนของภำคนิพนธ์ 

1.4.1 ศึกษาระบบงานเดิม และรวบรวมความตอ้งการ 

ศึกษาวิธีการขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ขั้นตอนการด าเนินงานรวมถึงการจดัการ

การจองคิว จากเจา้ของร้านท าผม แฮร์ทูสไตล์ ท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลเอกสารต่างๆ ท่ีใชใ้น

การด าเนินงาน เช่น สมุดบนัทึกการจองคิวท าผม รายการจองคิว เพื่อน ามาศึกษาขั้นตอน

วธีิการด าเนินงานของระบบงานเดิม 
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1.4.2 การวเิคราะห์ระบบ 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ และความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบมา

ท าการวิเคราะห์ วา่ผูใ้ชต้อ้งการฟังก์ชนัอะไรบา้ง ทั้งน้ีเพื่อให้การพฒันาระบบเป็นไปตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

1.4.3 ออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์

การออกแบบหนา้เวบ็ไซต์ใช ้CSS และ XHTML ใช ้Javascript และ Bootstrap ใน

การตกแต่งลูกเล่นเมนูต่างๆในหนา้เวบ็ไซต ์รวมถึง Illustrator CS6 และ Photoshop CS6 ท่ี

ใช้ในการออกแบบกราฟฟิกส่วนต่างของเวบ็ไซต์โดยรูปแบบและหน้าตาของเวบ็ไซต์มา

จากความตอ้งการของผูใ้ช้งานเป็นหลกั ท่ีตอ้งการการใช้งานท่ีง่าย  และใช้โทนสีท่ีสุภาพ

แต่โดดเด่น 

1.4.4 ออกแบบฐานขอ้มูล 

ในส่วนการพฒันาระบบทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการเลือกใชส้ถาปัตยกรรม เวบ็แอป

พลิเคชนั ( Web Application Architecture ) มีการออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชส้ถาปัตยกรรม

ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการจดัการฐานขอ้มูล คือ 

phpMyadmin V5.6.3.0 

1.4.5 พฒันาระบบ 

ท าการเขียนโปรแกรมโดยเร่ิมจากการน ารายละเอียดหนา้เวบ็ และฟังก์ชนัต่างๆท่ี

ได้ออกแบบไว้มาท าการพัฒนา ซ่ึงท าการพัฒนาด้วยระบบภาษา PHP,HTML และ 

JavaScript รามถึงมีการจดัการฐานขอ้มูลดว้ย My SQL 

1.4.6 ทดสอบ และแกไ้ข 

เม่ือท าการพฒันาระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องมีการทดสอบระบบโดยให้

ผูใ้ชง้านผูท่ี้ยงัไม่เคยใชร้ะบบน้ี มาท าการใชง้านระบบในฟังกช์นัต่างๆซ่ืงจะท าให้ทราบวา่ 

ระบบควรจะตอ้งแกไ้ข ปรับปรุงตรงจุดไหนบา้ง หรือวา่มีส่วนไหนท่ีขาดหายไปท่ีควรจะ

เพิ่มเติมบา้ง และเป็นการตรวจสอบการท างานในระบบส่วนต่างๆ วา่สามารถท างานไดต้รง

ตามขอ้ก าหนด หรือตรงตามความตอ้งการท่ีไดรั้บมาหรือไม่ 

เม่ือพบขอ้ผดิพลาดคณะผูจ้ดัท าระบบตอ้งด าเนินการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้น เพื่อให้

ระบบสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ทางคณะผูจ้ดัท าได้มีการใช้ Unit Testing เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดและการ

ท างานของแต่ละฟังก์ชนัในระบบ เพื่อเป็นการยืนยนัวา่ระบบสามารถท างานไดเ้ป็นอยา่งดี

และท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 

1.4.7 ประเมินผลและจดัท าเอกสารคู่มือต่างๆ  

ให้ผูใ้ช้ทดลองใช้ระบบ ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในการใช้งาน รวมถึงแสดงความ

คิดเห็นในดา้นของความพึงพอใจหลงัการใช้งาน และจดัท าเอกสารประกอบเพื่อน าเสนอ

ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา โดยเอกสารจะบอกถึงรายละเอียด ขั้นตอนการท างานรวมถึงฟังก์ชนั

การใชง้านต่างๆทั้งระบบท่ีพฒันา 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 สามารถจดัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

1.5.2 ท  าใหข้อ้มูลเป็นระเบียบและง่ายตอ้การตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงั 

1.5.3 ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงานและขั้นตอนต่างๆ 

1.5.4 ช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากการผดิพลาดของขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.5.6 ช่วยลดความผดิพลาดในการเก็บขอ้มูลการจองคิว 
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1.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนภำคนิพจน์ 

ตาราง 1.1 แสดงแผนระยะเวลาด าเนินงานภาคนิพนธ์ 

หวัขอ้ 
ระยะเวลา 

ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 

1.รวมรวมความตอ้งการ        

2.ออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์         

3.ออกแบบฐานขอ้มูล        

4.พฒันาระบบ         

5.ทดสอบ และแกไ้ข         

6.จดัท าเอกสารต่างๆ        

 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.7.1 ฮาร์ดแวร์ 

1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Acre Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz   

            2.40 GHz 

1.7.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ AZUZ Intel(R) Core(TM) i3-5010u CPU @ 2.10GHz  

 2.10 GHz 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์ 

1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการ Window 10 

1.7.2.2 Notepad++ v7.5.1 

1.7.2.3 PhpMyAdmin v5.6.30 

1.7.2.4 Apache v5.6.30 

1.7.2.5 Bootstrap v1.11.4 

1.7.2.6 Illustrator CS6 
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1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีร่องรับ 

 1.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

  1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server CPU 4 core, Memory 16 GB, HDD 500 GB 

  1.8.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Client CPU 4 core Memory 8 GB, HDD 500 GB 

 1.8.2 ซอฟตแ์วร์  

  1.8.2.1 ระบบบฏิบติัการ Window server 

1.8.2.2 phpMyAdmin v5.6.30 

1.8.2.3 Apache v5.6.30 



 

 

     บทที่ 2  

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1 ร้านท าผม Hair two style[1] 

 ร้านท าผมแฮร์ทูสไตล ์ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการตดัผม ออกแบบทรงผม ท าสี อบไอน ้า  

ภายในร้านมีช่างท าผม ช่างสระช่างไดร์ และช่างเทคนิคเก่ียวกบัผมจ านวน 12 คน มีผลิตภณัฑบ์ ารุง

เส้นผมและผลิตภณัฑจ์ดัแต่งทรงผมจ าหน่าย เช่น ลอรีอลั ยาสระผม ครีมนวด ทรีทเมน้ท ์เอก็ออย  

และผลิตภณัฑบ์ ารุงเส้นผมอ่ืนๆ 

2.2 ทฤษฎกีารจองคิว, จัดคิว[2] 

เม่ือพดูถึงการเรียงล าดบั มกัจะนึกถึงการเรียงแบบ FIFO และ LIFO ซ่ึงทั้ง 2 อยา่งน้ีเป็น

การเรียงล าดบัของท่ีต่างกนัอยา่งส้ินเชิง หลายๆคนมกัจะสับสน หรือจ าไม่ไดว้า่การเรียงแบบ FIFO 

และ LIFO เป็นยงัไง การเรียงแบบ First In First Out (FIFO) หรือจะเรียกวา่ เขา้ก่อนออกก่อน ซ่ึง

หมายถึงการเขา้แถวต่อคิว และคือเขา้ก่อนออกก่อน เพราะคนแรกท่ีต่อแถวจะไดข้องแลว้ก็จะ

ออกไปเป็นล าดบัแรกเช่นกนั 

ส่วนการเรียงอีกวธีิหน่ึงก็คือ Last In First Out (LIFO) หรือจะเรียกวา่ เขา้ทีหลงัออกก่อน 

ลองนึกถึงภาพของการเรียงจาน ซ่ึงเป็นวธีิการเรียงแบบ เขา้ทีหลงัออกก่อน เพราะเราจะหยบิจานท่ี

ใส่ไปทีหลงัล่าสุดออกมาใชง้านก่อน เพราะใบแรกมนัอยูด่า้นล่างสุดเลยใชง้านเป็นจานสุดทา้ย 

การจดัคิว เป็นระบบท่ีจะมาช่วยจดัการเร่ืองการเรียงล าดบัการใชบ้ริการ ใครมาก่อนก็ไดใ้ช้

บริการก่อน ระบบคิว มีประโยชน์อยา่งมากในธุรกิจการใหบ้ริการ ซ่ึงในปัจจุบนัหน่วยงานต่างๆ ก็

หนัมาใชง้านมากข้ึน เป็นการไดป้ระโยชน์ทั้งผูใ้หบ้ริการและผูม้ารับบริการ  
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2.3 การจัดการฐานข้อมูล[3] 

 การจดัการฐานขอ้มูล (Database Management) คือ การบริหารแหล่งขอ้มูลท่ีถูกเก็บ

รวบรวมไวท่ี้ศูนยก์ลาง เพื่อตอบสนองต่อการใชข้องโปรแกรมประยกุตอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและลด

การซ ้ าซอ้นของขอ้มูล รวมทั้งความขดัแยง้ของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์าร ในอดีตการเก็บขอ้มูล

มกัจะเป็นอิสระต่อกนัไมมี่การเช่ือมโยงของขอ้มลูเกิดการ ส้ินเปลืองพืน้ท่ีในการเกบ็ขอ้มลู จึงท า

ใหเ้กิดระบบการจดัการฐานขอ้มูล(DBMS)ซ่ึงจะตอ้งอาศยัโปรแกรมเฉพาะในการสร้างและ

บ ารุงรักษา (Create and Maintenance) ฐานขอ้มูลและสามารถท่ีจะใหผู้ใ้ชป้ระยกุตใ์ชก้บัธุรกิจ

ส่วนตวัไดโ้ดยการดึง ข้ึนมาแลว้ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืนสร้างงานข้ึนมาโดยใชข้อ้มูลท่ีมีอยูใ่น

ฐานขอ้มูล แสดงการรวมขอ้มูล เขา้ดว้ยกนั 

 

2.4 ภาษา PHP[4]
  

 PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting 

language ภาษาน้ีค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ีเรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศยัตวัแปร

ชุดค าสั่ง เช่น JavaScript , Perl เป็นตน้ ลกัษณะของ PHP ท่ีแตกต่างจากภาษาสคริปแบบอ่ืนๆ คือ 

PHP ได้รับการพฒันาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ

สอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหาไดโ้ดยอตัโนมติั  ถือไดว้า่ PHP เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัชนิดหน่ึงท่ีช่วย

ให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เวบ็เพจท่ีมีการโตต้อบกบัผูใ้ช)้ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และมีลูกเล่นมากข้ึน  
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2.5 My SQL [5] 

 MySQL คือ โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล ท าหน้าท่ีในการเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 

รองรับค าสั่ง SQL เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูล ท่ีตอ้งใช้ร่วมกับเคร่ืองมือหรือโปรแกรมอ่ืน 

เพื่อให้ได้ระบบงานท่ีรองรับ ตามความตอ้งการของผูใ้ช้ เช่นท างานร่วมกบัการบริการเวบ็ (Web 

Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาต่างๆท่ีท างานฝ่ังเคร่ืองบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php 

ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application 

Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูก

ออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลายและเป็นระบบฐานขอ้มูล (Open 

Source) 

2.6 Java Script [6] 

 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงั

ไดรั้บความนิยม ท่ีใชใ้นการสร้างและพฒันาเวบ็ไซต ์ โดยใชร่้วมกบัภาษา HTML เพื่อใหเ้วบ็ไซต์

สามารถสร้างเวบ็เพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ และยงัสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งทนัที เช่น การใชเ้มาส์

คลิก หรือ การกรอกขอ้ความในฟอร์ม เป็นตน้ เน่ืองจาก JavaScript ช่วยใหผู้พ้ฒันาสามารถสร้าง

เวบ็ไซตไ์ดต้รงกบัความตอ้งการ และมีความน่าสนใจ ประกอบกบัเป็นภาษาเปิดให้ใครก็สามารถ

น าไปใชไ้ด ้ จึงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูงมีการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง ดงันั้น JavaScript จึง

สามารถท างานได ้บนบราวเซอร์เกือบทั้งหมด 
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2.7 BootStrap [7] 
 Bootstrap เป็น  Front-end Framework ท่ี ป ระกอบด้วยโครงส ร้าง CSS , HTML และ 

JavaScript ท่ีช่วยให้ผูใ้ช้สามารถสร้างหน้าจอ User Interface ไดง่้าย สวยงาม และรวดเร็ว ลดเวลา

ในการออกแบบ Design หน้าจอ layout หรือรายการ Element อ่ืนๆ ท่ี เก่ียวข้องกับหน้า Form 

ทั้ งหมด สามารถใช้ Bootstrap เข้ามาจัดการได้ ส าหรับ Bootstrap มีทั้ ง CSS Component และ 

JavaScript Plugin ท่ีท  างานร่วมกับ jQuery ท่ีสามารถเรียกใช้งานได้มากมาย และท่ีส าคัญคือ 

Bootstrap มีการแสดงผลในรูปแบบของ Responsive ซ่ึงจะแสดงสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ

อุปกรณ์ท่ีท าการเปิดอยู่ในขณะนั้ น เช่น PC Desktop , Tablets , Mobile หรืออุปกรณ์ อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง ซ่ึงท าให้เรานั้ นออกแบบเว็บและเขียนค าสั่งสั่งต่างๆ ก็สามารถท่ีจะรองรับอุปกรณ์

ทั้งหมดไดเ้ลย  

2.8 CSS [8] 

 CSS คือภาษาท่ีใช้เป็นส่วนของการจดัรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยท่ี CSS 

ก าหนดกฏเกณฑใ์นการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเน้ือหาในเอกสาร เช่น สีของขอ้ความ สีพื้น

หลงั ประเภทตวัอกัษร และการจดัวางขอ้ความ ซ่ึงการก าหนดรูปแบบ หรือ Style น้ีใชห้ลกัการของ

การแยกเน้ือหาเอกสาร HTML ออกจากค าสั่งท่ีใชใ้นการจดัรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้รูปแบบ

ของการแสดงผลเอกสาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  11 

 

 
  

2.9 TC PDF [9] 
 

 TCPDF เป็น Library ท่ีพฒันาข้ึนด้วยภาษา PHP ใช้ส าหรับสร้างเอกสารเป็นไฟล์ PDF 

เร่ิมพฒันาตั้งแต่ปี 2002 โดยน า Library ท่ีช่ือ FPDF มาปรับปรุงเพิ่มความสามารถต่างๆ เขา้ไป และ

อพัเดทอย่างต่อเน่ือง TCPDF เป็นส่วนขยายและปรับปรุง FPDF ระดบัเหมือนเดิมท่ีจะสามารถ

น ามาใช้ประกอบการเขียนโปรแกรมไฟล์ PDF จากโคด้ PHP ซ่ึงท าให้สามารถออกรายงานเป็น

ไฟล ์PDF ไดง่้าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



  12 

 

 
  

2.10 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 อริส ไทยประธาน,ธนนท ์เหมทอง, นุชนาฏ สัตยากวี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน;(2550) โครงงานน้ี

เป็นการน าเสนอการพฒันาระบบแจง้เตือนการจองคิวร้านอาหารบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์

ถูกพฒันาข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้และพนกังานร้านโดยระบบ

ประกอบดว้ย 3 ส่วนใหญ่ๆ ไดแ้ก่แอปพลิเคชนัในฝ่ังของลูกคา้ท่ีมีหนา้ท่ีสร้างบตัรคิว แสดงเวลาใน

การรอคิว และรับการแจง้เตือนการถึงคิวแอปพลิเคชันในฝ่ังของพนักงานซ่ึงมีหน้าท่ีการจดัการ

ขอ้มูลพนกังานล าดบัคิวและโต๊ะ และแอปพลิเคชันเซิฟเวอร์และฐานขอ้มูลซ่ึงค านวณเวลาเฉล่ียใน

การรอคิวและส่งขอ้ความแจง้เตือนไปยงัลูกคา้เม่ือถึงคิวโดยใช้บริการgoogle cloud message จาก

การทดสอบระบบสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 นายศกัดา บุญพงษ์ , นายรุ่งโรจน์ โอกุจิ ระบบจดัการขอ้มูลกรณีศึกษา ร้านท าผมแชมพู

ทองหล่อร้านท าผมแชมพูทองหล่อ ปริญญานิพนธ์วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์, 

มหาวิทยาลยัสยามกรุงเทพฯ;(2558) เป็นธุรกิจเสริมสวยท่ีให้บริการท าผมตกแต่งทรงผม และจดั

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ตกแต่งทรงผมต่าง เช่น แชมพูครีมนวดผม สเปรยเ์ป็นต้น ปัจจุบนัร้านท าผม

แชมพูทองหล่อไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ในรูปแบบเอกสาร ซ่ึงมีความล่าชา้เกิดความเส่ียงต่อการ

สูญหาย ทางร้านไม่ได้มีการจัดการสินค้าคงคลังท่ีแน่นอนท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า 

ผลิตภณัฑ์คงเหลือจ านวนเท่าใดและเม่ือผลิตภณัฑ์เหลือน้อยทางร้านจึงสั่งผลิตภณัฑ์เพิ่มท าให้ไม่

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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             นางสาวณิชากร พรมจนัทร์, นายธิปก โรจน์สิงห์ , นางสาวปนัดดา เมืองวงษ์, นางสาว

กุลธิดา อุปัชฌาย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ;(2551) เป็นระบบจองโรงแรม Princess Hotel ซ่ึงในระบบจะประกอบไปด้วยผูดู้แล

ระบบ (admin) และส่วนของลูกคา้ ซ่ึงในส่วนผูดู้แลระบบ (admin) จะสามารถกดเพิ่ม ลบ แก้ไข

ขอ้มูลห้องพกั ขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ ยืนยนัการจอง และตรวจสอบการช าระเงินของลูกคา้ และ

ในส่วนลูกค้าจะสามารถสมคัรสมาชิก เรียกดูข่าวประชาสัมพนัธ์ จองห้องพกั ท าการช าระเงิน

นอกจากน้ีระบบยงัมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระเบียบซ่ึงส่งผลดีต่อผูใ้ช้งานและผูดู้แลระบบ ท าให้

ข้อมูลถูกเก็บอย่างปลอดภัย ท าให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งาน ซ่ึงวตัถุประสงค์ในการพัฒนา

โครงงานน้ีก็เพื่อศึกษารูปแบบการท างาน และวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบ เพื่อจ าลอง

ระบบจองโรงแรม Princess Hotel ข้ึนมาตามขอบเขตการท างานท่ีตั้งไว ้

 

 

 



 

 

บทที ่3 
การวเิคราะห์ระบบ 

 
3.1 วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

 ปัจจุบนัการจองคิวท าผมของร้านท าผมแฮร์ทูสไตล์ มีขั้นตอนในการท างานท่ียุ่งยาก การ
จองคิวเป็นการจดบนัทึกดว้ยลายมือและยงัไม่มีระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยจดัการขอ้มูลต่างๆ จึงท า
ใหเ้กิดความผดิพลาดในการจองคิวท าผม ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. เม่ือลูกคา้ตอ้งการจองคิวท าผม ลูกคา้จะโทรเขามาท่ีร้านเพื่อแจง้รายละเอียดการจอง  
แบบผมท่ีตอ้งการ วนัท่ี เวลา  และช่างเทคนิคท่ีตอ้งการ 

2. ผูจ้ดัการจะจดขอ้มูลรายละเอียดการจองของลูกคา้ลงสมุดบนัทึกดว้ยลายมือ 
3. ผูจ้ดัการจะบอกกบัพนกังานวา่ใครเป็นผูรั้บผดิชอบคิวท่ีลูกคา้จองเขา้มา 
4. ลูกคา้เขา้มาท่ีร้านก็จะแจง้รายละเอียดท่ีจองไว ้และผูจ้ดัการตอ้งคน้หาขอ้มูลว่าขอ้มูล

การจองนั้นตรงกนัหรือไม่ 
5. การคน้หาขอ้มูลการจองคิวอาจเกิดความล่าช้าหรือผิดพลาด เพราะเป็นการเขียนดว้ย

ลายมือลงกระดาษ อาจท าใหข้อ้มูลไม่ตรงกนั และท าใหล้ายมืออ่านยาก 
6. ลูกคา้ท่ีจองคิวไวเ้ขา้มาท่ีร้านพร้อมกนักบัลูกคา้ทัว่ไป ท าใหเ้กิดปัญหาคิวชนตอ้งรอคิว

นานและเกิดความไม่พอใจ ท าใหร้้านเสียรายได ้
 
3.1.1 ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั 

3.1.1.1  เน่ืองจากการจดบนัทึกขอ้มูลลงสมุดบนัทึก ท าใหป้ระสบปัญหา ขอ้มูลฉีกขาดหรือ 
สูญหายได ้

 3.1.1.2  จากการจดบนัทึกดว้ยลายมือท าใหล้ายมืออ่านยากและขอ้มูลเกิดความผดิพลาด 
หรือขอ้มูลสูญหาย ท าใหเ้กิดปัญหาในการจองคิว 

 3.1.1.3  ผูจ้ดัการไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัได ้
3.1.1.4  การจดัเก็บขอ้มูลไม่เป็นระบบส่งผลใหก้ารคน้หาขอ้มูลแต่ละคร้ังค่อนขา้งใชเ้วลา 

นาน 
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3.1.2 Work Flow Diagram ระบบงานปัจจุบนั 

 
รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ระบบงานปัจจุบนั 
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3.2 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ 

 ระบบจองคิวท าผม ไดน้ าระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยในการจดัการกบัขอ้มูลต่างๆ ของร้าน
ท าผมแฮร์ทูสไตล์ เช่น ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลในการจองคิว โดยจะอยูใ่นรูปแบบของ
เวบ็แอปพลิเคชนั ท่ีพนกังานและผูจ้ดัการสามารถดูขอ้มูลต่างๆท่ีกล่าวขา้งตน้ไดง่้าย เพราะ มีระบบ
จดัการจองคิว และจดัการขอ้มูลท่ีมีความสะดวก ใหเ้ป็นระเบียบและเป็นสัดส่วนมากข้ึน 
 ส าหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานใหม่นั้นผูพ้ฒันา ไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ
ระบบงานปัจจุบนั ของร้านท าผมแฮร์ทูสไตล์ เพื่อน ามาวิเคราะห์และหากลยุทธ์ในการตอบสนอง
ความตอ้งการของร้านท าผมแฮร์ทูสไตล์ มีการเก็บขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความตอ้งการ (Functional 
And Non Functional Requirement ) และเลือกใช้การออกแบบเชิงวตัถุ  (UML) ซ่ืงมีการอธิบาย
ระบบการจองคิวและจดัการขอ้มูลด้วยแผนภาพ Use Case Diagram โดยมีการอธิบายรายละเอียด
ต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนด้วย Uase Detail, Sequence Diagram รวมถึงการใช้ Entity Relationship 
Diagram ในการแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆในระบบการจองคิวท าผม 
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3.2.1 Work Flow Diagram ระบบงานใหม ่  

 
 

รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram ระบบงานใหม่ 
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3.2.2 Functional 

 FR 1 ระบบสามารถก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านได ้

FR 2 ระบบสามารจดัการกบัขอ้มูลการจองคิวได ้

FR 3 ระบบสามารถจดัการขอ้มูลลูกคา้ได ้

FR 4 ระบบสามารถจดัการขอ้มูลพนกังานได ้

FR 5 ระบบสามารถบนัทึกรายการจอง ยกเลิกการจองของลูกคา้ได ้

FE 6 ระบบสามารถ เรียกดูประวติัการจองของลูกคา้ได ้

FR 7 ระบบสามารถจดัการขอ้มูลภาพหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้

FR 8 ระบบสามารถเรียกดูตารางงานของพนกังานได ้

FR 9 ระบบสามารถออกรายงานต่างๆในรูปแบบ PDF ได ้

3.2.3  Non Functional Requirement 

FR 1 ระบบสามารถตอบสนองต่อฟังกช์นัการท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

FR 2 ระบบสามารถรองรับขอ้มูลในปริมาณมากได ้
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3.2.4 Use Case Diagram 
 

 
 

รูปท่ี 3.3 Use Case Diagram ของระบบจองคิวท าผม ร้านท าผมแฮร์ทูสไตล์ 
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3.2.5 Use Case Detail 
 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Register 
Use Case Name Register 
Use Case ID UC1 
Brief Descriptions สมคัรสมาชิก 
Primary Actors Customer  
Secondary Actors - 
Preconditions -  
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผู ้Customer ตอ้งการสมคัรสมาชิก 
2. ระบบจะแสดงหนา้ส าหรับป้อน Name,Lastname,Username,Gender,BirthdayPhone, 

Email,Password 
3. ถา้ Customer ป้อนขอ้มูลครบและถูกตอ้ง 

3.1    ระบบจะแสดงหนา้Loginใหก้รอก Username และ Password 
4. Else 

4.1    ระบบจะ แจง้วา่ กรอกขอ้มูลไม่ครบหรือกรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
Post Conditions Customer สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัสมคัรสมาชิกของระบบได ้
Alternative Flow - 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Login 
Use Case Name Login  
Use Case ID UC2 
Brief Descriptions เขา้สู่ระบบ 
Primary Actors Customer Technician Manager 
Secondary Actors - 
Preconditions -  
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผู ้Customer Technician และ Manager ตอ้งการเขา้สู่ระบบ  
2. ระบบจะแสดง   หนา้ส าหรับป้อน Username และ Password 
3. ถา้ Customer Technician หรือ Manager ป้อน Username  และ Password ถูกตอ้ง 

3.1    ระบบจะแสดงหนา้แรกของการใชง้าน 
4. Else 

4.1    ระบบจะแสดง Dialog แจง้วา่ Username หรือ Password ไม่ถูกตอ้ง 
Post Conditions Customer Technician หรือ Manager สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆ

ของระบบได ้
Alternative Flow - 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของ Use Case : Reservations 
Use Case Name Reservations 
Use Case ID UC3 
Brief Descriptions จองคิว 
Primary Actors Customer 
Secondary Actors - 
Preconditions หลงัจากเขา้สู่ระบบส าเร็จ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนูจองคิว 
2. ระบบจะแสดงหนา้การจองคิว 
3. ผูใ้ชง้านตอ้งท าการเลือก ท าผม และเลือกสีผมในกรณีท่ีเลือกท าสี ช่าง และวนัเวลาท า  

 ผม 
          4.    ระบบจะแสดงหนา้ท่ีเลือกรายการ แบบทรงผม สีผม ช่าง และวนัเวลาท าผม 
          5.    eles 
                 5.1    ถา้ ผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขรายการ ผูใ้ชจ้ะตอ้งโทรเขา้มาท่ีร้านเพื่อใหA้dminแกไ้ข 
                          ขอ้มูลการจอง 
Post Conditions ขอ้มูลจะถูกอพัเดตไปยงัระบบ 
Alternative Flow - 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Manage data 
Use Case Name Manage data 
Use Case ID UC4 
Brief Descriptions จดัการขอ้มูล 
Primary Actors Admin 
Secondary Actors - 
Pre Conditions Admin จะตอ้งท าการเลือก วา่ตอ้งการจดัการขอ้มูลในส่วนใด 
Main Flow : 
          1.    ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ Admin เลือกเมนูจดัการขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
          2.    ระบบจะแสดงเมนูยอ่ยตามท่ี Manager เลือก 
          3.    Admin จะตอ้งเลือกเมนูท่ีตอ้งการจดัการ  
          4.    ระบบจะแสดงหนา้ตามเมนูท่ี Admin เลือก 
          5.    ถา้ Admin ตอ้งการเพิ่มรายการ Admin จะตอ้งเลือกปุ่มเพิ่มขอ้มูล 
                 5.1    ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับเพิ่มขอ้มูล  
           6.    eles 
                 6.1    ถา้ Admin ตอ้งการแกไ้ขรายการ Admin จะตอ้งเลือกปุ่มแกไ้ขขอ้มูล 
                          6.1.1    ระบบจะแสดงหนา้ขอ้มูลรายการท่ี Admin ตอ้งการแกไ้ข 
                 6.2    eles 
                          6.2.1    ระบบจะแสดง Dialog วา่ตอ้งการลบใชห้รือไม่ 
                          6.2.2    ถา้ Admin เลือกใช ้
                                  6.2.2.1    ระบบจะท าการลบขอ้มูลท่ี Admin เลือก 
                           6.2.3    eles 
                                   6.2.3.1    ระบบจะแสดงหนา้ขอ้มูลรายงาน 
           7.    eles 
                 7.1    ถา้ Admin ตอ้งการเพิ่มรูป Admin จะตอ้งเลือกปุ่มเพิ่มรูปภาพ 
                          7.1.1    ระบบจะแสดงหนา้ขอ้มูลรูปภาพท่ี Admin ตอ้งการเพิ่ม 
                 7.2    eles 
                          7.2.1    ระบบจะแสดงขอ้มูลรูปภาพหนา้เวบ็ 
          7.    หลงัจากท่ี Admin จดัการขอ้มูลเสร็จ Admin จะตอ้งท าการคลิกปุ่ม บนัทึกขอ้มูล 
Post Conditions ขอ้มูลจะถูกอพัเดตไปยงัระบบ 
Alternative Flow - 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของ Use Case : Work schedule 
Use Case Name Work schedule 
Use Case ID UC5 
Brief Descriptions ตารางการท างาน 
Primary Actors Staff,Admin 
Secondary Actors - 
Pre Conditions ผูใ้ชง้านจะตอ้งเลือกดูตารางการท างาน 
Main Flow : 
          1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านเลือกเมนูตารางการท างาน 
          2. ระบบจะท าการแสดงรายละเอียดของตารางการท างานท่ีเลือก 
Post Conditions Staff จะทราบตารางการท างานของตนเอง Admin จะทราบตารางการ

ท างานของช่างทั้งหมด 
Alternative Flow - 
 
 

ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดของ Use Case : Report 
Use Case Name Report 
Use Case ID UC6 
Brief Descriptions ออกรายงาน 
Primary Actors Admin 
Secondary Actors - 
Pre Conditions หลงัจากเขา้สู่ระบบส าเร็จ 
Main Flow : 
          1.    ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ Admin เลือกเมนูรายงาน 
          2.    ระบบจะแสดงหนา้รายงานวา่ ช่างแต่ละคนมีลูกคา้มาใชบ้ริการในแต่ละเดือนนั้นก่ีคน 
Post Conditions Admin จะทราบการท างานของช่างแต่ละคน 
Alternative Flow - 
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3.2.6 Class Diagram 
 

 
รูปท่ี 3.4 Class Diagram ของระบบจองคิวท าผม 
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3.2.7 Sequence Diagram 
 

 
รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Register 

 

 
รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : Login 
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 รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram :  Reservations   
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : Manage Data 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Work schedule 
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รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : Report 
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3.3 Entity Relationship Diagram  
 

 

รูปท่ี 3.11 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอ็นทิต้ี 

 
 



 

 

บทที ่4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

 การออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) เป็นวีธีการสร้างฐานขอ้มูลในลกัษณะรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ลกัษณะการออกแบบฐานขอ้มูลเป็นการจดัการขอ้มูลต่างๆใหอ้ยูใ่นรูปของ

ตาราง โดยส่วนของฐานข้อมูลจะมีการจัดการและเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ SQL 

SERVER รายละเอียดของตารางขอ้มูลมีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 ตารางขอ้มูล Customer 

Relation : Customer 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Cus_id รหสัลูกคา้  int(5) YES   
Cus_name ช่ือลูกคา้  varchar(50)    

Cus_lastname นามสกุล  varchar(50)    
Cus_username ช่ือผูใ้ช ้  varchar(50)    
Cus_password รหสัผา่น  varchar(10)    

Cus_gender เพศ  varchar(5)    
Cus_birth date วนัเกิด  varchar(50)    

Cus_phone เบอร์โทร  varchar(10)      

Cus_Email Email  varchar(50)    
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ตารางท่ี 4.2 ตารางขอ้มูล Staff 

Relation : staff 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Staff_id รหสัพนกังาน  int(5) YES   
Staff_name ช่ือ  varchar(50)    
Staff_lastname สกุล  varchar(50)    

Staff_birthdate วนัเกิด  date    
Staff_gerder เพศ  varchar(5)    
Staff_Password รหสัผา่น  varchar(10)    
Staff_Email Email  varchar(50)    
Staff_Phone เบอร์โทร

พนกังาน 
 varchar(10)    

Po_id รหสัต าแหน่ง  int(5)  YES Position 
Staff_ Salary เงินเดือน  int(6)    
Staff สถานะ  enum(‘Y’,’N’,’A’)    
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ตารางท่ี 4.3 ตารางขอ้มูล Order_hair 

Relation : Order_hair 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Order_id รหสัออเดอร์  int(3) YES   
Cus_id รหสัลูกคา้  varchar(5)  YES Customer 
Hair_id รหสัผม  varchar(5)  YES Hair 
Color_id รหสัสีผม  varchar(5)  YES ColorHair 
Od_date วนัท่ีเพิ่มออ

เดอร์ 
 date    

Od_time เวลาเพิ่มออ
เดอร์ 

 varchar(20)    

Staff_id รหสัพนกังาน  int(5)  YES Staff 
Od_status สถานะ รอ 

ส าเร็จ ยกเลิก 
 enum(‘รอ’,’

เสร็จ’,’
ยกเลิก’) 

   

 

 

ตารางท่ี 4.4 ตารางขอ้มูล Hair 

Relation : Hair 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

Hair_id รหสัผม  int(5) YES   
Hair_hairstyle ช่ือทรงผม  varchar(50)    
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ตารางท่ี 4.5 ตารางขอ้มูล Color  

Relation : Color 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Color_id รหสัสีผม  int(5) YES   
Color_colorhair ช่ือสีผม  varchar(100)    
Color_code โคด้สี  varchar(10)    

 

ตารางท่ี 4.6 ตารางขอ้มูล Position 

Relation : Position 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Po_id รหสัต าแหน่ง  int(5) YES   
Po_ Position ช่ือต าแหน่ง  varchar(15)    

 

ตารางท่ี 4.7 ตารางขอ้มูล Work Schedule 

Relation : Work Schedule 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Work_id รหสัตารางงาน  int(5) YES   
Stsff_id รหสัพนกังาน  int(5)  YES Stsff 
Order_id รหสัออเดอร์  int(3)  YES Order 
Work_date วนัท่ี  date    
Work_time เวลา  varchar(20)    
Po_id รหสัต าแหน่ง  int(5)  YES position 
Cus_id รหสัลูกคา้  int(5)  YES Customer 
Color_id รหสัสีผม  int(5)  YES color 
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ตารางท่ี 4.8 ตารางขอ้มูล image 

Relation : image 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

im_id รหสัรูปภาพ  int(10) YES   
im_name ช่ือรูปภาพ  varchar(100)    
im_section ประเภทรูปภาพ  varchar(5)    
 

ตารางท่ี 4.9 ตารางขอ้มูล image_product 

Relation : image_product 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

pro_id รหสัรูปภาพสินคา้  int(10) YES   
pro_name ช่ือรูปภาพสินคา้  varchar(100)    
pro_detail ขอ้มูลสินคา้  varchar(500)    
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4.2 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์ 

 

 

รูปท่ี 4.1 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์ 
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4.3 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซต์ 

ตารางท่ี 4.10 อธิบายโครงสร้างของเวบ็ไซตฝ่ั์งลูกคา้ 
ล าดับที ่ หัวข้อ อธิบาย 

1 เขา้สู่ระบบ แสดงหนา้ลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
2 แสดงรูปภาพทรงผม แสดงหนา้รูปภาพทรงผม 
3 แสดงโปรโมชัน่ร้าน แสดงโปรโมชัน่ของร้าน 
4 เมนู แสดงเมนูต่างๆของระบบ 
5 จองคิวท าผม แสดงหนา้จองคิวท าผมเพื่อท าการจองคิว 
6 ดูเวลาจองคิว แสดงหนา้เวลาในการจองคิวท าผม 
7 เล่ือนเวลาจองคิว แสดงหนา้การเล่ือนเวลาจองคิว 
8 ยกเลิกการจองคิว แสดงหนา้ท่ีกดยกเลิกการจองคิว 
9 ก าหนดวนัท าผม แสดงหนา้ก าหนดวนัท าผม 

10 เลือกช่างท าผม แสดงหนา้ใหเ้ลือกช่างท าผม 
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ตารางท่ี 4.11 อธิบายโครงสร้างของเวบ็ไซตฝ่ั์งผูจ้ดัการ พนกังาน 
ล าดับที ่ หัวข้อ อธิบาย 

1 เขา้สู่ระบบ แสดงหนา้ลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
2 เมนู แสดงเมนูต่างๆของระบบ 
3 ดูการจองคิวท าผม แสดงหนา้การจองคิวท าผม 
4 อนุมติัการยกเลิกจองคิวท าผม แสดงหนา้เพื่อยกเลิกการจองคิวท าผม 
5 อนุมติัจองคิวท าผม แสดงหนา้จองคิวท าผมเพื่ออนุมติัการจองคิว 
6 เปล่ียนแปลงรูปทรงผมหนา้เวบ็ แสดงหนา้เพื่อเปล่ียนแปลงรูปภาพหนา้เวบ็ไซต์ 
7 ดูตารางงาน แสดงหนา้ตารางงานของพนกังาน 
8 รายไดพ้นกังาน แสดงหนา้รายไดพ้นกังาน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  41 

 

 

4.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
 

 
รูปท่ี 4.1 หนา้แรกในการเขา้เวบ็ไซต ์

ในรูปท่ี 4.1 จะเป็นหนา้แสดงหนา้เวบ็ไซต์ เม่ือผูใ้ชเ้ขา้มาในเวบ็ไซต์ จะเห็นขอ้มูลของเวบ็ไซต ์ซ่ึง
จะแสดงรายละเอียดดงัน้ี หน้าแรกของเวบ็ไซต์ แบบทรงผมผูช้าย แบบทรงผมผูห้ญิง หน้าแสดง
สินคา้ของทางร้าน หน้าติดต่อกบัทางร้าน หน้าจองคิวท าผม หากลูกคา้ตอ้งการท่ีจะจองคิวท าผม
กลบัทางร้านตอ้ง Login เขา้ใชง้านก่อนถึงจะสามารถท าการจองคิวได ้ส่วนลูกคา้ท่ียงัไม่ไดส้มคัร
สมาชิกใหท้ าการสมคัรสมาชิกก่อนและท าการ Login เพื่อเขา้ใชง้านการจองคิวได ้
 

 
รูปท่ี 4.2 หนา้จอเขา้สู่ระบบของผูใ้ช ้

ในรูปท่ี 4.2 จะแสดงหน้าจอส าหรับเขา้สู่ระบบของผูใ้ช้งาน โดยผูใ้ช้งานจะตอ้งมี username และ 
password ท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้สิทธ์ิเขา้ใชง้านเท่านั้น 
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รูปท่ี 4.3 หนา้จอสมคัรสมาชิกของผูใ้ช ้

ในรูปท่ี 4.3 จะเป็นหน้าแสดงหน้าเวบ็ไซต์ หน้าจอสมคัรสมาชิกของผูใ้ช้ ซ่ึงผูใ้ช้ตอ้งกรอกขอ้มูล
ส่วนตวัให้ครบเพื่อเป็นสมาชิกของทางร้าน เม่ือกรอกขอ้มูลส่วนตวัจนครบถว้นแลว้ให้คลิกท่ีปุ่ม 
REGISTER NOW เพื่อสมคัรสมาชิก 
 

 
รูปท่ี 4.4 หนา้แรกเม่ือท าการ Login เขา้เวบ็ไซต ์

ในรูปท่ี 4.4 จะเป็นหนา้แสดงหนา้เวบ็ไซต์ เม่ือผูใ้ชเ้ขา้มาในเวบ็ไซต์ จะเห็นขอ้มูลของเวบ็ไซต ์ซ่ึง
จะแสดงรายระเอียดดงัน้ี หน้าแรกของเว็บไซต์ แบบทรงผมผูช้าย แบบทรงผมผูห้ญิง หน้าแสดง
สินค้าของทางร้าน หน้าติดต่อกับทางร้าน หน้าจองคิวท าผม และจะแสดงช่ือของผูใ้ช้ท่ีท  าการ 
Login 
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รูปท่ี 4.5 หนา้แสดงแบบทรงผมของผูช้าย 

ในรูปท่ี 4.5 เม่ือเลือกไปท่ี HAIRMALE จะแสดงหน้าทรงผมของผูช้าย เพื่อให้ลูกคา้ไดดู้แบบเพื่อ
ช่วยในการตดัสินใจท าผม และเม่ือกดไปท่ีรูปจะสามารถดูรูปท่ีขยายใหญ่ข้ึนได ้

 

 
รูปท่ี 4.6 หนา้แสดงแบบทรงผมของผูห้ญิง 

ในรูปท่ี 4.6 เม่ือเลือกไปท่ี HAIRFEMALE จะแสดงหน้าทรงผมของผูห้ญิง เพื่อให้ลูกคา้ไดดู้แบบ
เพื่อช่วยในการตดัสินใจท าผม และเม่ือกดไปท่ีรูปจะสามารถดูรูปท่ีขยายใหญ่ข้ึนได ้
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รูปท่ี 4.7 หนา้แสดงสินคา้ของทางร้าน  

ในรูปท่ี 4.7 เม่ือเลือกไปท่ี PRODUCT จะแสดงหน้ารายการสินค้าของทางร้านและมีขอ้มูลของ
สินคา้นั้นๆอยูท่ี่ใตรู้ปสินคา้ดว้ย 

 

 
รูปท่ี 4.8 หนา้แสดงแผนท่ีตั้งของทางร้าน 

ในรูปท่ี 4.8 เม่ือเลือกไปท่ี CONTACT US จะแสดงหน้าแผนท่ีท่ีแสดงท่ีตั้ง เส้นทางในการไปยงั
ร้านท าผม Hair 2 Style  
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รูปท่ี 4.9 หนา้แสดงการจองคิวท าผมของลูกคา้ 

ในรูปท่ี 4.9 จะแสดงหน้าการจองคิวท าผมของลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียด  เลือก
บริการ เลือกสีผมในกรณีท่ีท าสีผม วนัท่ี เวลา และเลือกช่างท าผม เม่ือกรอกขอ้มูลทั้งหมดแลว้ให้
คลิกท่ีปุ่มตกลงเพื่อยนืยนัการจองคิวทั้งหมด  
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รูปท่ี 4.10 หนา้แสดงการแกไ้ขขอ้มูลของลูกคา้ 

ในรูปท่ี 4.10 เม่ือเลือกไปท่ีปุ่ม Profile จะแสดงหนา้แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ ซ่ึงขอ้มูลท่ีแกไ้ข
ไดมี้ ช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ อีเมลล์ พาสเวิร์ด ส่วนขอ้มูลท่ีแกไ้ขไม่ไดมี้วนัเกิด เพศ และยูส
เซอร์เนม เม่ือแกไ้ขขอ้มูลส าเร็จใหค้ลิกท่ีปุ่ม Update Profile  
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รูปท่ี 4.11 หนา้แสดงการแกไ้ขขอ้มูลของลูกคา้ 

ในรูปท่ี 4.11 เม่ือเลือกไปท่ีปุ่ม Booking History จะแสดงหน้าขอ้มูลการจองคิวของลูกคา้ ซ่ึงจะ
ประกอบไปดว้ย ล าดบั ช่ือลูกคา้ บริการ สีผม ช่ือพนกังาน วนัท่ี เวลา และสถานะ  

 

 
รูปท่ี 4.12 หนา้จอเขา้สู่ระบบของผูจ้ดัการและพนกังาน 

ในรูปท่ี 4.12 จะแสดงหน้าจอส าหรับเข้าสู่ระบบของผูใ้ช้งาน โดยผูใ้ช้งานจะต้องมี Email และ 
password ท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้สิทธ์ิเขา้ใชง้านเท่านั้น 
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รูปท่ี 4.13 หนา้จอเม่ือเขา้สู่ระบบของผูจ้ดัการ 

ในรูปท่ี 4.13 จะแสดงหนา้จอเม่ือผูจ้ดัการเขา้สู่ระบบ จะแสดงหนา้รายละเอียดการจองคิวของลูกคา้ 
มีปุ่มให้ไปแกไ้ขสถานะการจองและลบการจองคิวของลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้โทรมายกเลิก ซ่ึงจะมี
รายละเอียดดงัน้ี ล าดบัการจองคิวของลูกคา้ ช่ือของลูกคา้ ทรงผมท่ีลูกคา้ตอ้งการจะท า วนัท่ีลูกคา้
จองคิว เวลาในการจองคิว พนกังานท่ีลูกคา้ตอ้งการท าผมดว้ย และสถานะการท าผม ไดแ้ก่ เสร็จ รอ 
ยกเลิก 

 

 
รูปท่ี 4.14 แสดงหนา้การแกไ้ขการจองคิว 

ในรูปท่ี 4.14 จะแสดงหนา้รายละเอียดขอ้มูลลูกคา้ท่ีจองคิว โดยผูจ้ดัการร้านจะเป็นผูแ้กไ้ขสถานะ
เสร็จ รอ ยกเลิก แล้วท าการตกลง หรือในกรณีท่ีลูกค้าต้องการเปล่ียนบริการ เปล่ียนพนักงาน 
สามารถโทรมาเพื่อเปล่ียนแปลงเพื่อใหผู้จ้ดัการร้านแกไ้ขให้โดยไม่ตอ้งท าการจองคิวใหม่ 
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รูปท่ี 4.15 หนา้แสดงขอ้มูลลูกคา้ทั้งหมด 

ในรูปท่ี 4.15 เม่ือเลือกไปท่ีจดัการขอ้มูลลูกคา้จะแสดงหนา้รายละเอียดขอ้มูลลูกคา้ท่ีสมคัรสมาชิก
เขา้มา โดยจะแสดงรายละเอียดดงัน้ี รหัสลูกคา้ ช่ือ นามสกุล ช่ือผูใ้ช้ เพศ วนัเกิด เบอร์โทรศพัท ์
อีเมลล์ และในกรณีท่ีลูกค้าท าผิดกฎเช่นจองคิวแล้วไม่มาท าผมตามนัดหลายคร้ังผูจ้ดัการร้าน
สามารถลบขอ้มูลลูกคา้ไดเ้พื่อท่ีจะไดไ้ม่สามารถเขา้มาท าการจองคิวได ้

 

 
รูปท่ี 4.16 หนา้แสดงขอ้มูลพนกังาน 

ในรูปท่ี 4.16 เม่ือเลือกไปท่ีจดัการขอ้มูลพนกังาน จะแสดงหนา้ท่ีแสดงขอ้มูลพนกังานซ่ึงประกอบ
ไปด้วยรหัส ช่ือ นามสกุล วนัเกิด เพศ อีเมลล์ เบอร์โทรศพัท์ ต าแหน่ง เงินเดือน สถานะในการ
ท างาน มีปุ่มเพิ่มขอ้มูลพนักงานและปุ่มแก้ไขขอ้มูลพนักงาน โดยสถานะของพนักงาน จะแทน
สัญลกัษณ์ดว้ยอกัษรภาษาองักฤษ A= ผูจ้ดัการร้าน , Y = พนกังานท่ีมีสถานะภาพท่ียงัปฏิบติังานอยู ่
ณ ปัจจุบนั , N =  สถานะท่ีพนกังานลาออกหรือไม่ไดป้ฏิบติังานแลว้ 
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รูปท่ี 4.17 หนา้เพิ่มขอ้มูลพนกังาน 

ในรูปท่ี 4.17 เม่ือเลือกเขา้ไปท่ีปุ่มเพิ่มขอ้มูลจากหน้าแรก จะแสดงหน้าให้ผูจ้ดัการเพิ่มขอ้มูลของ
พนักงานท่ีเขา้มาท างาน โดยจะเก็บขอ้มูลทัว่ไปดงัน้ี ช่ือ-นามสกุล,วนัเกิด,เพศ,รหัสผ่าน,อีเมลล์
,เบอร์โทรศพัท์,ต าแหน่ง,เงินเดือนท่ีไดรั้บ( แบบไม่รวมOT ) เม่ือกรอกขอ้มูลทั้งหมดส าเร็จคลิกไป
ท่ีปุ่มตกลงเพื่อเพิ่มขอ้มูลพนกังานและขอ้มูลทั้งหมดจะแสดงท่ีหนา้แรงท่ีกดเขา้มา 
 

 
รูปท่ี 4.18 หนา้แสดงการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

ในรูปท่ี 4.18 เม่ือเลือกท่ีปุ่มแกไ้ขจากหน้าแรก จะแสดงหน้าให้แกไ้ขขอ้มูลพนกังานโดยจะแกไ้ข
ช่ือ-นามสกุล,วนัเกิด,เพศ,รหสัผา่น,อีเมลล,์เบอร์โทรศพัท,์ต าแหน่ง,เงินเดือนท่ีไดรั้บและสถานะใน
การท างานวา่เป็นผูจ้ดัการ พนกังานหรือไม่ไดท้  างานท่ีร้านแลว้เม่ือแกไ้ขขอ้มูลส าเร็จกดท่ีปุ่มตกลง
ขอ้มูลก็จะเปล่ียนแปลงตามท่ีแกไ้ขและไปแสดงท่ีหนา้แรก 

 



  51 

 

 

 
รูปท่ี 4.19 หนา้แสดงการขอ้มูลภาพ 

ในรูปท่ี 4.19 เม่ือเลือกไปท่ีจดัการภาพทรงผมจะมีหนา้จอแสดงขอ้มูลรหสัรูปภาพ รูปภาพ ประเภท
ของภาพ ปุ่มลบรูปภาพ คน้หาและปุ่มเพิ่มรูปภาพซ่ึงจะแสดงขอ้มูลรูปภาพทั้งหมดท่ีเพิ่มเขา้ไปเพื่อ
ไปแสดงท่ีหนา้เวบ็ไซต ์
 

 
รูปท่ี 4.20 หนา้แสดงการเพิ่มรูปภาพ 

ในรูปท่ี 4.20 เม่ือเลือกไปท่ีปุ่มเพิ่มรูปภาพจะพบกบัหนา้จอแสดงท่ีให้อพัโหลดรูปภาพ โดยคลิกไป
ท่ีปุ่ม Choose File ก็สามารถเลือกรูปภาพท่ีต้องการได้ เม่ือเลือกรูปภาพส าเร็จให้ผูเ้พิ่มรูปเลือก
รายละเอียดของรูปว่าเป็นของผูช้ายหรือผูห้ญิง เม่ือใส่ขอ้มูลครบถ้วนให้คลิกไปท่ีปุ่มตกลงเพื่อ
ยนืยนัวา่เพิ่มรูปส าเร็จ 
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รูปท่ี 4.21 หนา้แสดงการเพิ่มรูปภาพ 

ในรูปท่ี 4.21 เม่ือเลือกไปท่ีปุ่มเพิ่มรูปภาพผลิตภณัฑ์จะมีหน้าจอแสดงขอ้มูลรหัสรูปภาพ รูปภาพ 
ค าอธิบายรูปภาพ ปุ่มแก้ไขรูปภาพ ปุ่มลบรูปภาพ ค้นหาและปุ่มเพิ่มรูปภาพซ่ึงจะแสดงข้อมูล
รูปภาพทั้งหมดท่ีเพิ่มเขา้ไปเพื่อไปแสดงท่ีหนา้เวบ็ไซต ์
 

 
รูปท่ี 4.22 หนา้แสดงการเพิ่มรูปภาพผลิตภณัฑ์ 

ในรูปท่ี 4.22  เม่ือเลือกไปท่ีปุ่มเพิ่มรูปภาพจะพบกบัหนา้จอแสดงท่ีใหอ้พัโหลดรูปภาพ โดยคลิกไป
ท่ีปุ่ม Choose File ก็สามารถเลือกรูปภาพท่ีตอ้งการได้ เม่ือเลือกรูปภาพส าเร็จให้ผูจ้ดัการเพิ่มรูป
กรอกรายละเอียดของรูปภาพสินคา้ เม่ือใส่ขอ้มูลครบถว้นใหค้ลิกไปท่ีปุ่มตกลงเพื่อยนืยนัวา่เพิ่มรูป
ส าเร็จ 
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รูปท่ี 4.23 หนา้แสดงการแกไ้ขรูปภาพผลิตภณัฑ์ 

ในรูปท่ี 4.23 เม่ือเลือกไปท่ีปุ่มแก้ไขรูปภาพจะพบกับหน้าจอแสดงท่ีให้แก้ไขรูปภาพและ
รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ โดยคลิกไปท่ีปุ่ม Choose File ก็สามารถเลือกรูปภาพท่ีตอ้งการได ้เม่ือ
เลือกรูปภาพส าเร็จให้ผูเ้พิ่มรูปกรอกรายละเอียดของรูปภาพสินคา้ เม่ือใส่ขอ้มูลครบถว้นใหค้ลิกไป
ท่ีปุ่มตกลงเพื่อยนืยนัวา่แกไ้ขรูปส าเร็จ 
 

 
รูปท่ี 4.24 หนา้แสดงการเพิ่มตารางงานของพนกังาน 

ในรูปท่ี 4.24 เม่ือเลือกไปท่ีปุ่มจดัตารางงานพนกังานจะพบกบัหนา้จอจดัตารางงาน ซ่ึงผูจ้ดัการจะ
เป็นผูจ้ดัตารางงานให้กบัพนกังานแต่ละคน โดยตอ้งเลือก ประเภทช่าง วนัท่ีท างาน เวลาการเขา้งาน
และรายช่ือพนกังานเม่ือเพิ่มรายละเอียดเรียบร้อยให้กดท่ีปุ่มตกลง เพื่อแสดงวา่เพิ่มขอ้มูลเรียบร้อย
แลว้ 
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รูปท่ี 4.25 หนา้แสดงตารางงานของพนกังาน 

ในรูปท่ี 4.25 เม่ือเลือกไปท่ีปุ่มตารางท างานจะพบกบัหน้าจอตารางงาน ซ่ึงผูจ้ดัการเป็นผูจ้ดัตาราง
งานให้กบัพนกังานแต่ละคน โดยส่วนบนสุดจะแสดงช่องวนัท่ี ช่องช่ือพนกังาน และปุ่มกดรายงาน 
ถดัลงมาจะเป็นรายละเอียดแสดงรหัสพนกังาน ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วนัท่ีท างานและเวลาในการ
ท างาน  
 

 
รูปท่ี 4.26 หนา้ออกรายงานตารางงานของพนกังาน 

ในรูปท่ี 4.26 เม่ือเลือกไปท่ีปุ่มดาวน์โหลด PDF จากหนา้ตารางงานของพนกังาน จะออกรายงานดงั
รูป ซ่ึงจะแสดงรายละเอียด รหสัพนกังาน ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งพนกังาน วนัท่ี และเวลา 
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รูปท่ี 4.27 หนา้แสดงตารางงานของพนกังานเฉพาะบุคคลแบบจองคิว 

ในรูปท่ี 4.27 เม่ือเลือกไปท่ีปุ่มตารางการจองคิวของลูกคา้ท างานจะพบกบัหน้าจอตารางซ่ึงลูกคา้
เป็นคนจองคิวท่ีจะท าผมกบัพนกังานโดยตรง ซ่ึงพนกังานท่ีไดรั้บการจองคิวเท่านั้นเม่ือ Login เขา้
มาในระบบจะเห็นพนกังานคนอ่ืนจะไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ดูยกเวน้ผูจ้ดัการร้านท่ีเห็นจากหน้าการ
จองคิวของลูกคา้ 
 
 

 
รูปท่ี 4.28 หนา้ออกรายงานการจองคิวของพนกังาน 

ในรูปท่ี 4.28 เม่ือเลือกไปท่ีปุ่มดาวน์โหลด PDF จากหนา้ตารางงานของพนกังานเฉพาะบุคคลแบบ
จองคิวจะออกรายงานดงัรูป ซ่ึงจะแสดงรายละเอียด ล าดบั ช่ือ นามสกุล บริการ สีผม วนัท่ี เวลา
และสถานะ 
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รูปท่ี 4.29 หนา้แสดงตารางงานของพนกังานเฉพาะบุคคลแบบจดัตารางงาน 

ในรูปท่ี 4.29 เม่ือเลือกไปท่ีปุ่มตารางการท างานของพนักงานจะพบกบัหน้าจอตารางซ่ึงผูจ้ดัการ
ร้านป็นคนจดัการเวลางานให้กบัพนกังานโดยตรง ซ่ึงพนกังานท่ีไดรั้บการจองคิวเท่านั้นเม่ือ Login 
เขา้มาในระบบจะเห็นพนักงานคนอ่ืนจะไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ดูยกเวน้ผูจ้ดัการร้านท่ีเห็นจากหน้า
ตารางงาน 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.30 หนา้ออกรายงานตารางงานของพนกังาน 

ในรูปท่ี 4.30 เม่ือเลือกไปท่ีปุ่มดาวน์โหลด PDF จากหนา้ตารางงานของพนกังานเฉพาะบุคคลแบบ
จดัตารางงานจะออกรายงานดงัรูป ซ่ึงจะแสดงรายละเอียด รหัสพนักงาน ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง
พนกังาน วนัท่ี และเวลา 
 



 

 

บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลภาคนิพนธ์ 

 ภาคนิพนธ์น้ี เป็นการพฒันาระบบการจองคิวและจดัการร้านท าผมออนไลน์ กรณีศึกษา 

ร้านท าผมแฮร์ทูสไตล์ โดยระบบระบบการจองคิวและจดัการร้านท าผมสามารถลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ได ้ในการจองคิวท าผมจากลูกคา้ ลดความยุ่งยากในการจองคิว อีกทั้งมีการจดัการขอ้มูลการจอง

และขอ้มูลพนกังานไดอ้ยา่งสะดวกในการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ีระบบยงัช่วยให้ ร้านท าผมแฮร์ทูสไตล์

จดัการกบัขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระเบียบและถูกตอ้งในการจองคิวของลูกคา้ในแต่ละคร้ังอีกดว้ย เป็น

การน าทฤษฎีการวิจยัด าเนินการมาช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานในระบบ เพื่อให้

ระบบมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานไดดี้ข้ึนกวา่เดิม 

5.2 ข้อดี 
5.2.1 ท าใหจ้ดัการจองคิวไดอ้ยา่งเป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจสอบขอ้มูลท าใหข้ั้นตอนการ 
         ด าเนินงานง่ายข้ึนเน่ืองจากระบบสามารถขั้นตอนการด าเนินงานแบบเดิมท่ีซ ้ าซอ้นได ้
5.2.2 ช่วยลดปัญหาขอ้มูลการจองสูญหาย หรือขอ้มูลผดิพลาด 
5.2.3 จดัตารางการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3 ข้อจ ากดั 

5.3.1 ประสิทธิภาพของแหล่งเก็บขอ้มูลตอ้งมากพอท่ีจะรองรับเม่ือขอ้มูลในระบบมากข้ึน 
5.3.2 ระบบสามารถรองรับคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊,โน๊ตบุค๊,แทบ็แล็ตแลโทรศพัทมื์อถือ แต่ใน   
          หนา้จอของโทรศพัทมื์อมีขนาดเล็กท าใหรู้ปแบบการแสดงหนา้จอต่างจากเคร่ืองมือ    
          ชนิดอ่ืน 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 หากภายในอนาคตมีการพฒันาระบบต่ออาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มฟังก์ชนัการท างานใน

ส่วนของการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่อย่าง machine learning ท่ีสามารถ

เรียนรู้พฤติกรรมการสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ท่ีท าการสั่งซ้ือสินคา้ชนิดใดเป็นประจ า ใหผู้ใ้ชง้านเลือก

ซ้ือสินคา้ จากหนา้เวบ็ ซ่ึงจะช่วยใหผู้ใ้ชง้านประหยดัเวลาในการท างานอีกดว้ย 
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