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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ร้านทาผม แฮร์ ทูสไตล์ต้ งั อยู่ที่ซีคอนบางแค ชั้น3 ดาเนิ นธุ รกิ จที่เกี่ ยวกับการทาผมตัดผม
ออกแบบทรงผม ท าสี อบไอน้ า และมี ผ ลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งเส้ น ผมรวมทั้งผลิ ตภัณ ฑ์ จดั แต่ งทรงผม
จาหน่ าย ทางร้ านมี ช่างท าผม ช่ างสระ และช่ างเทคนิ คเกี่ ยวกับผมจานวนมาก การจองคิวลูกค้า
จะต้องโทรติดต่อกับทางร้าน เพื่อจองคิวทาผม ซึ่ งปั จจุบนั เมื่อลูกค้าโทรเข้ามาจองคิว พนักงานจะ
เป็ นคนจดบันทึกรายละเอียดการจอง เช่น ชื่ อ บริ การที่ตอ้ งการ เวลา เบอร์ โทร และรายละเอียดอื่นๆ
ลงบนกระดาษ ทางร้ านทาผมแฮร์ ทู สไตล์ จึ งมี ความต้องการระบบการจองคิ วท าผมขึ้ น เพื่ อลด
ขั้นตอนการทางานและให้มีความทันสมัย ตลอดจนสามารถรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ ท
โฟนในปั จจุบนั ทาให้สามารถ จองคิว หรื อติดต่อสื่ อสารในเรื่ องของการจองคิวทาผมกับทางร้าน
ได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น
แนวทางการแก้ปัญหาข้างต้น ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาการพัฒนา เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน มา
ช่วยจัดการ การจองคิวและจัดการข้อมูลต่างๆให้เป็ นระบบ โดยใช้ภาษา PHP เป็ นแครื่ องมือ มีการ
ใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมู ล เพื่ อให้ข ้อมู ล เป็ นระเบี ยบมากขึ้ น มี การใช้ JavaScript และ
Bootstrap เพื่ อ เพิ่ ม ลู ก เล่ น ต่ า งๆให้ ท ั น สมัย มี ก ารออกแบบหน้ า เว็ บ ไซต์ โดยใช้ Front end
Framework เน้นการออกแบบที่ใช้งานง่าย การจัดการระบบจองคิวทาผม ของร้านทาผมแฮร์ทูสไตล์
ที่ถูกพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน จะช่วยเพิ่มระเบียบในการจัดการข้อมูลจองคิวให้เป็ นระบบ ลดขั้น
ต้อนการดาเนิ นงานที่ซบั ซ้อน ลดระยะเวลาในการดาเนิ นงาน และลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนการดาเนินงาน และช่วยเพิ่มประสิ พธิภาพในการทางาน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
ระบบการจองคิวและจัดการร้านทาผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 พัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Architecture)
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
1.3.2.1 ผูจ้ ดั การร้าน
1.3.2.1.1 สามารถดูขอ้ มูลส่ วนตัวของลูกค้า
1.3.2.1.2 สามารถยืนยันการจองคิวของลูกค้า
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1.3.2.1.3 สามารถเลื่อนการจองคิวของลูกค้า
1.3.2.1.4 สามารถยกเลิกการจองคิวของลูกค้า
1.3.2.1.5 สามารถดูตารางการใช้บริ การของลูกค้า
1.3.2.1.6 สามารถจัดการรู ปภาพทรงผมได้
1.3.2.1.7 สามารถจัดการข้อมูลการทางานของช่างทาผมในร้าน
1.3.2.1.8 สามารถออกบิลเวลางานของพนักงานได้
1.3.2.1.9 สามารถดูตารางการทางานของช่างได้
1.3.2.2 ช่างทาผม
1.3.2.2.1 สามารถดูตารางการทางานได้
1.3.2.2.2 สามารถดูการทางานที่ผา่ นมาแล้วได้
1.3.2.3 ลูกค้า
1.3.2.3.1 สามารถเลือกบริ การได้
1.3.2.3.2 สามารถเลือกช่างทาผมส่ วนตัว
1.3.2.3.3 สามารถเลือกวันที่ทาได้
1.3.2.3.4 สามารถเลือกเวลาทาผม
1.3.2.3.5 สามารถดูสินค้าผลิตภัณฑ์บารุ งผมและผลิตภัณฑ์จดั แต่งทรงผม
1.3.2.3.6 ดูภาพผลงานภาพทรงผม ทั้งชายและหญิงได้
1.4 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำนของภำคนิพนธ์
1.4.1 ศึกษาระบบงานเดิม และรวบรวมความต้องการ
ศึกษาวิธีการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ขั้นตอนการดาเนิ นงานรวมถึงการจัดการ
การจองคิว จากเจ้าของร้านทาผม แฮร์ ทูสไตล์ ที่มีการรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่ใช้ใน
การดาเนิ นงาน เช่ น สมุ ดบันทึกการจองคิวทาผม รายการจองคิว เพื่อนามาศึกษาขั้นตอน
วิธีการดาเนินงานของระบบงานเดิม
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1.4.2 การวิเคราะห์ระบบ
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการรวบรวมข้อมูลต่างๆ และความต้องการของผูใ้ ช้ระบบมา
ทาการวิเคราะห์ ว่าผูใ้ ช้ตอ้ งการฟั งก์ชนั อะไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาระบบเป็ นไปตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน
1.4.3 ออกแบบหน้าเว็บไซต์
การออกแบบหน้าเว็บไซต์ใช้ CSS และ XHTML ใช้ Javascript และ Bootstrap ใน
การตกแต่งลูกเล่นเมนูต่างๆในหน้าเว็บไซต์ รวมถึง Illustrator CS6 และ Photoshop CS6 ที่
ใช้ในการออกแบบกราฟฟิ กส่ วนต่างของเว็บไซต์โดยรู ปแบบและหน้าตาของเว็บไซต์มา
จากความต้องการของผูใ้ ช้งานเป็ นหลัก ที่ตอ้ งการการใช้งานที่ง่าย และใช้โทนสี ที่สุภาพ
แต่โดดเด่น
1.4.4 ออกแบบฐานข้อมูล
ในส่ วนการพัฒนาระบบทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการเลือกใช้สถาปัตยกรรม เว็บแอป
พลิเคชัน ( Web Application Architecture ) มีการออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้สถาปั ตยกรรม
ฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (Relational Database) ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล คือ
phpMyadmin V5.6.3.0
1.4.5 พัฒนาระบบ
ทาการเขียนโปรแกรมโดยเริ่ มจากการนารายละเอียดหน้าเว็บ และฟั งก์ชนั ต่างๆที่
ได้อ อกแบบไว้ม าท าการพัฒ นา ซึ่ งท าการพัฒ นาด้ว ยระบบภาษา PHP,HTML และ
JavaScript รามถึงมีการจัดการฐานข้อมูลด้วย My SQL
1.4.6 ทดสอบ และแก้ไข
เมื่ อ ท าการพัฒ นาระบบเสร็ จสมบู รณ์ แล้ว จะต้อ งมี ก ารทดสอบระบบโดยให้
ผูใ้ ช้งานผูท้ ี่ยงั ไม่เคยใช้ระบบนี้ มาทาการใช้งานระบบในฟังก์ชนั ต่างๆซื่ งจะทาให้ทราบว่า
ระบบควรจะต้องแก้ไข ปรับปรุ งตรงจุดไหนบ้าง หรื อว่ามีส่วนไหนที่ขาดหายไปที่ควรจะ
เพิม่ เติมบ้าง และเป็ นการตรวจสอบการทางานในระบบส่ วนต่างๆ ว่าสามารถทางานได้ตรง
ตามข้อกาหนด หรื อตรงตามความต้องการที่ได้รับมาหรื อไม่
เมื่อพบข้อผิดพลาดคณะผูจ้ ดั ทาระบบต้องดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น เพื่อให้
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้มีก ารใช้ Unit Testing เพื่ อตรวจสอบความผิดพลาดและการ
ทางานของแต่ละฟั งก์ชนั ในระบบ เพื่อเป็ นการยืนยันว่าระบบสามารถทางานได้เป็ นอย่างดี
และทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยา
1.4.7 ประเมินผลและจัดทาเอกสารคู่มือต่างๆ
ให้ผใู้ ช้ทดลองใช้ระบบ ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการใช้งาน รวมถึงแสดงความ
คิดเห็นในด้านของความพึงพอใจหลังการใช้งาน และจัดทาเอกสารประกอบเพื่อนาเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา โดยเอกสารจะบอกถึงรายละเอียด ขั้นตอนการทางานรวมถึ งฟั งก์ชนั
การใช้งานต่างๆทั้งระบบที่พฒั นา
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
1.5.2 ทาให้ขอ้ มูลเป็ นระเบียบและง่ายต้อการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
1.5.3 ช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินงานและขั้นตอนต่างๆ
1.5.4 ช่วยลดปั ญหาที่เกิดจากการผิดพลาดของขั้นตอนการดาเนินงาน
1.5.6 ช่วยลดความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลการจองคิว
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1.6 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำนภำคนิพจน์
ตาราง 1.1 แสดงแผนระยะเวลาดาเนินงานภาคนิพนธ์
ระยะเวลา
หัวข้อ
ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61
1.รวมรวมความต้องการ
2.ออกแบบหน้าเว็บไซต์
3.ออกแบบฐานข้อมูล
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบ และแก้ไข
6.จัดทาเอกสารต่างๆ
1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1.7.1 ฮาร์ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Acre Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz
2.40 GHz
1.7.1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ AZUZ Intel(R) Core(TM) i3-5010u CPU @ 2.10GHz
2.10 GHz
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ 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 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีร่ องรับ
1.8.1 ฮาร์ดแวร์
1.8.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Server CPU 4 core, Memory 16 GB, HDD 500 GB
1.8.1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Client CPU 4 core Memory 8 GB, HDD 500 GB
1.8.2 ซอฟต์แวร์
1.8.2.1 ระบบบฏิบตั ิการ Window server
1.8.2.2 phpMyAdmin v5.6.30
1.8.2.3 Apache v5.6.30

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 ร้ านทาผม Hair two style[1]
ร้านทาผมแฮร์ ทูสไตล์ ดาเนิ นธุ รกิจที่เกี่ยวกับการตัดผม ออกแบบทรงผม ทาสี อบไอน้ า
ภายในร้านมีช่างทาผม ช่างสระช่างไดร์ และช่างเทคนิคเกี่ยวกับผมจานวน 12 คน มีผลิตภัณฑ์บารุ ง
เส้นผมและผลิตภัณฑ์จดั แต่งทรงผมจาหน่าย เช่น ลอรี อลั ยาสระผม ครี มนวด ทรี ทเม้นท์ เอ็กออย
และผลิตภัณฑ์บารุ งเส้นผมอื่นๆ
2.2 ทฤษฎีการจองคิว, จัดคิว[2]
เมื่อพูดถึงการเรี ยงลาดับ มักจะนึกถึงการเรี ยงแบบ FIFO และ LIFO ซึ่ งทั้ง 2 อย่างนี้เป็ น
การเรี ยงลาดับของที่ต่างกันอย่างสิ้ นเชิง หลายๆคนมักจะสับสน หรื อจาไม่ได้วา่ การเรี ยงแบบ FIFO
และ LIFO เป็ นยังไง การเรี ยงแบบ First In First Out (FIFO) หรื อจะเรี ยกว่า เข้าก่อนออกก่อน ซึ่ง
หมายถึงการเข้าแถวต่อคิว และคือเข้าก่อนออกก่อน เพราะคนแรกที่ต่อแถวจะได้ของแล้วก็จะ
ออกไปเป็ นลาดับแรกเช่นกัน
ส่ วนการเรี ยงอีกวิธีหนึ่งก็คือ Last In First Out (LIFO) หรื อจะเรี ยกว่า เข้าทีหลังออกก่อน
ลองนึกถึงภาพของการเรี ยงจาน ซึ่งเป็ นวิธีการเรี ยงแบบ เข้าทีหลังออกก่อน เพราะเราจะหยิบจานที่
ใส่ ไปทีหลังล่าสุ ดออกมาใช้งานก่อน เพราะใบแรกมันอยูด่ า้ นล่างสุ ดเลยใช้งานเป็ นจานสุ ดท้าย
การจัดคิว เป็ นระบบที่จะมาช่วยจัดการเรื่ องการเรี ยงลาดับการใช้บริ การ ใครมาก่อนก็ได้ใช้
บริ การก่อน ระบบคิว มีประโยชน์อย่างมากในธุ รกิจการให้บริ การ ซึ่ งในปั จจุบนั หน่วยงานต่างๆ ก็
หันมาใช้งานมากขึ้น เป็ นการได้ประโยชน์ท้ งั ผูใ้ ห้บริ การและผูม้ ารับบริ การ
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2.3 การจัดการฐานข้ อมูล[3]
การจัดการฐานข้อมูล (Database Management) คือ การบริ หารแหล่งข้อมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้ของโปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและลด
การซ้ าซ้อนของข้อมูล รวมทั้งความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์การ ในอดีตการเก็บข้อมูล
มักจะเป็ นอิสระต่อกันไม่มกี ารเชือ่ มโยงของข้อมูลเกิดการ
สิ้นเปลืองพืน้ ทีใ่ นการเก็บข้อมูล
จึงทา
ให้เกิดระบบการจัดการฐานข้อมูล(DBMS)ซึ่งจะต้องอาศัยโปรแกรมเฉพาะในการสร้างและ
บารุ งรักษา (Create and Maintenance) ฐานข้อมูลและสามารถที่จะให้ผใู ้ ช้ประยุกต์ใช้กบั ธุ รกิจ
ส่ วนตัวได้โดยการดึง ขึ้นมาแล้วใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปอื่นสร้างงานขึ้นมาโดยใช้ขอ้ มูลที่มีอยูใ่ น
ฐานข้อมูล แสดงการรวมข้อมูล เข้าด้วยกัน
2.4 ภาษา PHP[4]
PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor PHP คื อภาษาคอมพิ วเตอร์ จาพวก scripting
language ภาษานี้ ค าสั่ งต่ างๆจะเก็ บ อยู่ในไฟล์ ที่ เรี ยกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัย ตัวแปร
ชุ ดคาสั่ง เช่ น JavaScript , Perl เป็ นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริ ปแบบอื่นๆ คือ
PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่ อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ
สอดแทรกหรื อแก้ไขเนื้ อหาได้โดยอัตโนมัติ ถือได้วา่ PHP เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญชนิ ดหนึ่ งที่ช่วย
ให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผูใ้ ช้) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีลูกเล่นมากขึ้น
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2.5 My SQL [5]
MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ทาหน้าที่ในการเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
รองรั บ คาสั่ ง SQL เป็ นเครื่ องมื อส าหรั บ เก็ บ ข้อมู ล ที่ ตอ้ งใช้ร่วมกับเครื่ องมื อหรื อโปรแกรมอื่ น
เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ตามความต้องการของผูใ้ ช้ เช่ นทางานร่ วมกับการบริ การเว็บ (Web
Server) เพื่อให้บริ การแก่ ภาษาต่างๆที่ ทางานฝั่ งเครื่ องบริ การ (Server-Side Script) เช่ น ภาษา php
ภาษา aps.net หรื อ ภาษาเจเอสพี เป็ นต้น หรื อ ท างานร่ ว มกับ โปรแกรมประยุ ก ต์ (Application
Program) เช่ น ภาษาวิช วลเบสิ ก ดอทเน็ ต ภาษาจาวา หรื อ ภาษาซี ช าร์ ป เป็ นต้น โปรแกรมถู ก
ออกแบบให้สามารถทางานได้บนระบบปฏิบตั ิการที่หลากหลายและเป็ นระบบฐานข้อมูล (Open
Source)
2.6 Java Script [6]
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์ เน็ต ที่กาลัง
ได้รับความนิยม ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ร่วมกับภาษา HTML เพื่อให้เว็บไซต์
สามารถสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ และยังสามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้เมาส์
คลิก หรื อ การกรอกข้อความในฟอร์ม เป็ นต้น เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้ผพู ้ ฒั นาสามารถสร้าง
เว็บไซต์ได้ตรงกับความต้องการ และมีความน่าสนใจ ประกอบกับเป็ นภาษาเปิ ดให้ใครก็สามารถ
นาไปใช้ได้ จึงได้รับความนิยมเป็ นอย่างสู งมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง ดังนั้น JavaScript จึง
สามารถทางานได้ บนบราวเซอร์ เกือบทั้งหมด
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2.7 BootStrap [7]
Bootstrap เป็ น Front-end Framework ที่ ป ระกอบด้ ว ยโครงสร้ า ง CSS , HTML และ
JavaScript ที่ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถสร้างหน้าจอ User Interface ได้ง่าย สวยงาม และรวดเร็ ว ลดเวลา
ในการออกแบบ Design หน้ า จอ layout หรื อ รายการ Element อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ หน้ า Form
ทั้ง หมด สามารถใช้ Bootstrap เข้า มาจัด การได้ ส าหรั บ Bootstrap มี ท้ ัง CSS Component และ
JavaScript Plugin ที่ ท างานร่ ว มกับ jQuery ที่ ส ามารถเรี ย กใช้ง านได้ม ากมาย และที่ ส าคัญ คื อ
Bootstrap มี ก ารแสดงผลในรู ป แบบของ Responsive ซึ่ งจะแสดงสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับ
อุ ป กรณ์ ที่ ท าการเปิ ดอยู่ ใ นขณะนั้ น เช่ น PC Desktop , Tablets , Mobile หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งท าให้ เรานั้น ออกแบบเว็บ และเขี ย นค าสั่ ง สั่ ง ต่ างๆ ก็ ส ามารถที่ จะรองรั บ อุ ป กรณ์
ทั้งหมดได้เลย
2.8 CSS [8]
CSS คื อภาษาที่ ใช้เป็ นส่ วนของการจัดรู ป แบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS
กาหนดกฏเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรื อ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร เช่น สี ของข้อความ สี พ้ืน
หลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่ งการกาหนดรู ปแบบ หรื อ Style นี้ ใช้หลักการของ
การแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคาสั่งที่ใช้ในการจัดรู ปแบบการแสดงผล กาหนดให้รูปแบบ
ของการแสดงผลเอกสาร
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2.9 TC PDF [9]
TCPDF เป็ น Library ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ด้วยภาษา PHP ใช้ส าหรับ สร้ างเอกสารเป็ นไฟล์ PDF
เริ่ มพัฒนาตั้งแต่ปี 2002 โดยนา Library ที่ชื่อ FPDF มาปรับปรุ งเพิ่มความสามารถต่างๆ เข้าไป และ
อัพ เดทอย่างต่ อเนื่ อง TCPDF เป็ นส่ วนขยายและปรั บ ปรุ ง FPDF ระดับ เหมื อนเดิ มที่ จะสามารถ
นามาใช้ประกอบการเขียนโปรแกรมไฟล์ PDF จากโค้ด PHP ซึ่ งทาให้สามารถออกรายงานเป็ น
ไฟล์ PDF ได้ง่าย
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2.10 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อริ ส ไทยประธาน,ธนนท์ เหมทอง, นุชนาฏ สัตยากวี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน;(2550) โครงงานนี้
เป็ นการนาเสนอการพัฒ นาระบบแจ้งเตือนการจองคิวร้านอาหารบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ถูกพัฒนาขึ้ นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและพนัก งานร้านโดยระบบ
ประกอบด้วย 3 ส่ วนใหญ่ๆ ได้แก่แอปพลิเคชันในฝั่งของลูกค้าที่มีหน้าที่สร้างบัตรคิว แสดงเวลาใน
การรอคิว และรับการแจ้งเตือนการถึ ง คิวแอปพลิ เคชันในฝั่ งของพนักงานซึ่ งมีหน้าที่การจัดการ
ข้อมูลพนักงานลาดับคิวและโต๊ะ และแอปพลิเคชันเซิ ฟเวอร์ และฐานข้อมูลซึ่ งคานวณเวลาเฉลี่ยใน
การรอคิ วและส่ งข้อความแจ้งเตื อนไปยังลูกค้าเมื่อถึ งคิวโดยใช้บริ การgoogle cloud message จาก
การทดสอบระบบสามารถทางานได้อย่างถูกต้อง
นายศักดา บุญพงษ์ , นายรุ่ งโรจน์ โอกุจิ ระบบจัดการข้อมูลกรณี ศึกษา ร้ านทาผมแชมพู
ทองหล่อร้านทาผมแชมพูทองหล่อ ปริ ญญานิพนธ์วทิ ยาศาสตร์บณั ฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,
มหาวิทยาลัยสยามกรุ งเทพฯ;(2558) เป็ นธุ รกิ จเสริ มสวยที่ให้บริ การทาผมตกแต่งทรงผม และจัด
จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ตกแต่ งทรงผมต่ าง เช่ น แชมพูค รี ม นวดผม สเปรย์เป็ นต้น ปั จจุ บนั ร้ านทาผม
แชมพูทองหล่อได้มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในรู ปแบบเอกสาร ซึ่ งมีความล่าช้าเกิดความเสี่ ยงต่อการ
สู ญ หาย ทางร้ า นไม่ ไ ด้มี ก ารจัด การสิ น ค้า คงคลัง ที่ แ น่ น อนท าให้ ไ ม่ ส ามารถตรวจสอบได้ว่า
ผลิ ตภัณฑ์คงเหลือจานวนเท่าใดและเมื่อผลิตภัณฑ์เหลือน้อยทางร้ านจึงสั่งผลิ ตภัณฑ์เพิ่มทาให้ไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
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นางสาวณิ ช ากร พรมจัน ทร์ , นายธิ ป ก โรจน์ สิ งห์ , นางสาวปนัดดา เมื องวงษ์ , นางสาว
กุ ล ธิ ด า อุ ปั ช ฌาย์ หลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิช าระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ;(2551) เป็ นระบบจองโรงแรม Princess Hotel ซึ่ งในระบบจะประกอบไปด้วยผูด้ ูแล
ระบบ (admin) และส่ วนของลู กค้า ซึ่ งในส่ วนผูด้ ู แลระบบ (admin) จะสามารถกดเพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ยืนยันการจอง และตรวจสอบการชาระเงินของลูกค้า และ
ในส่ วนลู ก ค้าจะสามารถสมัค รสมาชิ ก เรี ยกดู ข่ าวประชาสั ม พันธ์ จองห้องพัก ท าการชาระเงิ น
นอกจากนี้ ระบบยังมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นระเบียบซึ่ งส่ งผลดี ต่อผูใ้ ช้งานและผูด้ ูแลระบบ ทาให้
ข้อมู ล ถู ก เก็ บ อย่างปลอดภัย ท าให้ ง่า ยต่ อการค้น หาและใช้งาน ซึ่ งวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการพัฒ นา
โครงงานนี้ ก็เพื่อศึกษารู ปแบบการทางาน และวิเคราะห์กระบวนการทางานของระบบ เพื่อจาลอง
ระบบจองโรงแรม Princess Hotel ขึ้นมาตามขอบเขตการทางานที่ต้ งั ไว้

บทที่ 3
การวิเคราะห์ ระบบ
3.1 วิเคราะห์ ระบบงานปัจจุบัน
ปั จจุบนั การจองคิวทาผมของร้ านทาผมแฮร์ ทูสไตล์ มีข้ นั ตอนในการทางานที่ยุ่งยาก การ
จองคิวเป็ นการจดบันทึกด้วยลายมือและยังไม่มีระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลต่างๆ จึงทา
ให้เกิดความผิดพลาดในการจองคิวทาผม ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. เมื่อลูกค้าต้องการจองคิวทาผม ลูกค้าจะโทรเขามาที่ร้านเพื่อแจ้งรายละเอียดการจอง
แบบผมที่ตอ้ งการ วันที่ เวลา และช่างเทคนิคที่ตอ้ งการ
2. ผูจ้ ดั การจะจดข้อมูลรายละเอียดการจองของลูกค้าลงสมุดบันทึกด้วยลายมือ
3. ผูจ้ ดั การจะบอกกับพนักงานว่าใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบคิวที่ลูกค้าจองเข้ามา
4. ลูกค้าเข้ามาที่ร้านก็จะแจ้งรายละเอียดที่จองไว้ และผูจ้ ดั การต้องค้นหาข้อมูลว่าข้อมูล
การจองนั้นตรงกันหรื อไม่
5. การค้นหาข้อมูลการจองคิว อาจเกิ ดความล่ าช้าหรื อผิดพลาด เพราะเป็ นการเขียนด้วย
ลายมือลงกระดาษ อาจทาให้ขอ้ มูลไม่ตรงกัน และทาให้ลายมืออ่านยาก
6. ลูกค้าที่จองคิวไว้เข้ามาที่ร้านพร้อมกันกับลูกค้าทัว่ ไป ทาให้เกิดปั ญหาคิวชนต้องรอคิว
นานและเกิดความไม่พอใจ ทาให้ร้านเสี ยรายได้
3.1.1 ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั
3.1.1.1 เนื่องจากการจดบันทึกข้อมูลลงสมุดบันทึก ทาให้ประสบปัญหา ข้อมูลฉีกขาดหรื อ
สู ญหายได้
3.1.1.2 จากการจดบันทึกด้วยลายมือทาให้ลายมืออ่านยากและข้อมูลเกิดความผิดพลาด
หรื อข้อมูลสู ญหาย ทาให้เกิดปั ญหาในการจองคิว
3.1.1.3 ผูจ้ ดั การไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
3.1.1.4 การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็ นระบบส่ งผลให้การค้นหาข้อมูลแต่ละครั้งค่อนข้างใช้เวลา
นาน
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3.1.2 Work Flow Diagram ระบบงานปัจจุบนั

รู ปที่ 3.1 Work Flow Diagram ระบบงานปัจจุบนั
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3.2 วิเคราะห์ ระบบงานใหม่
ระบบจองคิวทาผม ได้นาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของร้าน
ทาผมแฮร์ ทูสไตล์ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลในการจองคิว โดยจะอยูใ่ นรู ปแบบของ
เว็บแอปพลิเคชัน ที่พนักงานและผูจ้ ดั การสามารถดูขอ้ มูลต่างๆที่กล่าวข้างต้นได้ง่าย เพราะ มีระบบ
จัดการจองคิว และจัดการข้อมูลที่มีความสะดวก ให้เป็ นระเบียบและเป็ นสัดส่ วนมากขึ้น
สาหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานใหม่น้ นั ผูพ้ ฒั นา ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ระบบงานปั จจุบนั ของร้านทาผมแฮร์ ทูสไตล์ เพื่อนามาวิเคราะห์และหากลยุทธ์ในการตอบสนอง
ความต้องการของร้ านทาผมแฮร์ ทูสไตล์ มีการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์หาความต้องการ (Functional
And Non Functional Requirement ) และเลื อ กใช้ก ารออกแบบเชิ ง วัต ถุ (UML) ซื่ งมี ก ารอธิ บ าย
ระบบการจองคิวและจัดการข้อมูลด้วยแผนภาพ Use Case Diagram โดยมีการอธิ บายรายละเอียด
ต่ า งๆอย่ า งเป็ นขั้น ตอนด้ว ย Uase Detail, Sequence Diagram รวมถึ ง การใช้ Entity Relationship
Diagram ในการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆในระบบการจองคิวทาผม
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3.2.1 Work Flow Diagram ระบบงานใหม่

รู ปที่ 3.2 Work Flow Diagram ระบบงานใหม่
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3.2.2 Functional
FR 1 ระบบสามารถกาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าใช้งานได้
FR 2 ระบบสามารจัดการกับข้อมูลการจองคิวได้
FR 3 ระบบสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้
FR 4 ระบบสามารถจัดการข้อมูลพนักงานได้
FR 5 ระบบสามารถบันทึกรายการจอง ยกเลิกการจองของลูกค้าได้
FE 6 ระบบสามารถ เรี ยกดูประวัติการจองของลูกค้าได้
FR 7 ระบบสามารถจัดการข้อมูลภาพหน้าเว็บไซต์ได้
FR 8 ระบบสามารถเรี ยกดูตารางงานของพนักงานได้
FR 9 ระบบสามารถออกรายงานต่างๆในรู ปแบบ PDF ได้
3.2.3 Non Functional Requirement
FR 1 ระบบสามารถตอบสนองต่อฟังก์ชนั การทางานได้อย่างรวดเร็ ว
FR 2 ระบบสามารถรองรับข้อมูลในปริ มาณมากได้
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3.2.4 Use Case Diagram

รู ปที่ 3.3 Use Case Diagram ของระบบจองคิวทาผม ร้านทาผมแฮร์ทูสไตล์
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3.2.5 Use Case Detail
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Register
Register
UC1
สมัครสมาชิก
Customer
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผู้ Customer ต้องการสมัครสมาชิก
2. ระบบจะแสดงหน้าสาหรับป้ อน Name,Lastname,Username,Gender,BirthdayPhone,
Email,Password
3. ถ้า Customer ป้ อนข้อมูลครบและถูกต้อง
3.1 ระบบจะแสดงหน้าLoginให้กรอก Username และ Password
4. Else
4.1 ระบบจะ แจ้งว่า กรอกข้อมูลไม่ครบหรื อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง
Post Conditions
Customer สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชนั สมัครสมาชิกของระบบได้
Alternative Flow
-
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Login
Login
UC2
เข้าสู่ ระบบ
Customer Technician Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผู้ Customer Technician และ Manager ต้องการเข้าสู่ ระบบ
2. ระบบจะแสดง หน้าสาหรับป้ อน Username และ Password
3. ถ้า Customer Technician หรื อ Manager ป้ อน Username และ Password ถูกต้อง
3.1 ระบบจะแสดงหน้าแรกของการใช้งาน
4. Else
4.1 ระบบจะแสดง Dialog แจ้งว่า Username หรื อ Password ไม่ถูกต้อง
Post Conditions
Customer Technician หรื อ Manager สามารถเข้าใช้งานฟั ง ก์ ชัน ต่ า งๆ
ของระบบได้
Alternative Flow
-
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ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของ Use Case : Reservations
Reservations
UC3
จองคิว
Customer
หลังจากเข้าสู่ ระบบสาเร็ จ

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้เลือกเมนูจองคิว
2. ระบบจะแสดงหน้าการจองคิว
3. ผูใ้ ช้งานต้องทาการเลือก ทาผม และเลือกสี ผมในกรณี ที่เลือกทาสี ช่าง และวันเวลาทา
ผม
4. ระบบจะแสดงหน้าที่เลือกรายการ แบบทรงผม สี ผม ช่าง และวันเวลาทาผม
5. eles
5.1 ถ้า ผูใ้ ช้ตอ้ งการแก้ไขรายการ ผูใ้ ช้จะต้องโทรเข้ามาที่ร้านเพื่อให้Adminแก้ไข
ข้อมูลการจอง
Post Conditions
ข้อมูลจะถูกอัพเดตไปยังระบบ
Alternative Flow
-
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ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Manage data
Manage data
UC4
จัดการข้อมูล
Admin
Admin จะต้องทาการเลือก ว่าต้องการจัดการข้อมูลในส่ วนใด

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อ Admin เลือกเมนูจดั การข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. ระบบจะแสดงเมนูยอ่ ยตามที่ Manager เลือก
3. Admin จะต้องเลือกเมนูที่ตอ้ งการจัดการ
4. ระบบจะแสดงหน้าตามเมนูที่ Admin เลือก
5. ถ้า Admin ต้องการเพิ่มรายการ Admin จะต้องเลือกปุ่ มเพิ่มข้อมูล
5.1 ระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับเพิม่ ข้อมูล
6. eles
6.1 ถ้า Admin ต้องการแก้ไขรายการ Admin จะต้องเลือกปุ่ มแก้ไขข้อมูล
6.1.1 ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลรายการที่ Admin ต้องการแก้ไข
6.2 eles
6.2.1 ระบบจะแสดง Dialog ว่าต้องการลบใช้หรื อไม่
6.2.2 ถ้า Admin เลือกใช้
6.2.2.1 ระบบจะทาการลบข้อมูลที่ Admin เลือก
6.2.3 eles
6.2.3.1 ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลรายงาน
7. eles
7.1 ถ้า Admin ต้องการเพิ่มรู ป Admin จะต้องเลือกปุ่ มเพิ่มรู ปภาพ
7.1.1 ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลรู ปภาพที่ Admin ต้องการเพิ่ม
7.2 eles
7.2.1 ระบบจะแสดงข้อมูลรู ปภาพหน้าเว็บ
7. หลังจากที่ Admin จัดการข้อมูลเสร็ จ Admin จะต้องทาการคลิกปุ่ ม บันทึกข้อมูล
Post Conditions
ข้อมูลจะถูกอัพเดตไปยังระบบ
Alternative Flow
-
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ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของ Use Case : Work schedule
Use Case Name
Work schedule
Use Case ID
UC5
Brief Descriptions
ตารางการทางาน
Primary Actors
Staff,Admin
Secondary Actors
Pre Conditions
ผูใ้ ช้งานจะต้องเลือกดูตารางการทางาน
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งานเลือกเมนูตารางการทางาน
2. ระบบจะทาการแสดงรายละเอียดของตารางการทางานที่เลือก
Post Conditions
Staff จะทราบตารางการท างานของตนเอง Admin จะทราบตารางการ
ทางานของช่างทั้งหมด
Alternative Flow
-

ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของ Use Case : Report
Report
UC6
ออกรายงาน
Admin
หลังจากเข้าสู่ ระบบสาเร็ จ

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อ Admin เลือกเมนูรายงาน
2. ระบบจะแสดงหน้ารายงานว่า ช่างแต่ละคนมีลูกค้ามาใช้บริ การในแต่ละเดือนนั้นกี่คน
Post Conditions
Admin จะทราบการทางานของช่างแต่ละคน
Alternative Flow
-
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3.2.6 Class Diagram

รู ปที่ 3.4 Class Diagram ของระบบจองคิวทาผม
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3.2.7 Sequence Diagram

รู ปที่ 3.5 Sequence Diagram : Register

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

รู ปที่ 3.11 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ ี

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล (Database Design)
การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็ นวีธีการสร้างฐานข้อมูลในลักษณะรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล ลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลเป็ นการจัดการข้อมูลต่างๆให้อยูใ่ นรู ปของ
ตาราง โดยส่ ว นของฐานข้อ มู ล จะมี ก ารจัด การและเก็ บ ข้อ มู ล ไว้บ นเซิ ร์ ฟ เวอร์ โดยใช้ SQL
SERVER รายละเอียดของตารางข้อมูลมีดงั นี้

ตารางที่ 4.1 ตารางข้อมูล Customer
Relation : Customer
Attribute
Description

Attribute
Domain

Type

Cus_id
Cus_name
Cus_lastname
Cus_username
Cus_password
Cus_gender
Cus_birth date

รหัสลูกค้า
ชื่อลูกค้า
นามสกุล
ชื่อผูใ้ ช้
รหัสผ่าน
เพศ
วันเกิด

int(5)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(10)
varchar(5)
varchar(50)

Cus_phone

เบอร์โทร

varchar(10)

Cus_Email

Email

varchar(50)

PK
YES

FK

Reference
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ตารางที่ 4.2 ตารางข้อมูล Staff
Relation : staff
Attribute
Staff_id
Staff_name
Staff_lastname
Staff_birthdate
Staff_gerder
Staff_Password
Staff_Email
Staff_Phone
Po_id
Staff_ Salary
Staff

Description
รหัสพนักงาน
ชื่อ
สกุล
วันเกิด
เพศ
รหัสผ่าน
Email
เบอร์โทร
พนักงาน
รหัสตาแหน่ง
เงินเดือน
สถานะ

Attribute
Domain

Type

PK

int(5)
varchar(50)
varchar(50)
date
varchar(5)
varchar(10)
varchar(50)
varchar(10)

YES

int(5)
int(6)
enum(‘Y’,’N’,’A’)

FK

Reference

YES Position
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ตารางที่ 4.3 ตารางข้อมูล Order_hair
Relation : Order_hair
Attribute Description

Attribute
Domain

Order_id
Cus_id
Hair_id
Color_id
Od_date

รหัสออเดอร์
รหัสลูกค้า
รหัสผม
รหัสสี ผม
วันที่เพิม่ ออ
เดอร์
Od_time เวลาเพิ่มออ
เดอร์
Staff_id รหัสพนักงาน
Od_status สถานะ รอ
สาเร็ จ ยกเลิก

Type

PK

int(3)
varchar(5)
varchar(5)
varchar(5)
date

YES

FK

Reference

YES Customer
YES Hair
YES ColorHair

varchar(20)
int(5)
enum(‘รอ’,’
เสร็ จ’,’
ยกเลิก’)

YES Staff

ตารางที่ 4.4 ตารางข้อมูล Hair
Relation : Hair
Attribute
Hair_id
Hair_hairstyle

Description
รหัสผม
ชื่อทรงผม

Attribute
Domain

Type

PK

int(5)
YES
varchar(50)

FK

Reference
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ตารางที่ 4.5 ตารางข้อมูล Color
Relation : Color
Attribute
Description

Attribute
Domain

Color_id
รหัสสี ผม
Color_colorhair ชื่อสี ผม
Color_code
โค้ดสี

Type

PK FK

Reference

int(5)
YES
varchar(100)
varchar(10)
ตารางที่ 4.6 ตารางข้อมูล Position

Relation : Position
Attribute
Description

Attribute
Domain

Po_id
รหัสตาแหน่ง
Po_ Position ชื่อตาแหน่ง

Type

PK

FK

Reference

FK

Reference

int(5)
YES
varchar(15)

ตารางที่ 4.7 ตารางข้อมูล Work Schedule
Relation : Work Schedule
Attribute
Description
Work_id
Stsff_id
Order_id
Work_date
Work_time
Po_id
Cus_id
Color_id

รหัสตารางงาน
รหัสพนักงาน
รหัสออเดอร์
วันที่
เวลา
รหัสตาแหน่ง
รหัสลูกค้า
รหัสสี ผม

Attribute
Domain

Type

PK

int(5)
YES
int(5)
YES Stsff
int(3)
YES Order
date
varchar(20)
int(5)
YES position
int(5)
YES Customer
int(5)
YES color
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ตารางที่ 4.8 ตารางข้อมูล image
Relation : image
Attribute
Description
im_id
im_name
im_section

Attribute
Domain

รหัสรู ปภาพ
ชื่อรู ปภาพ
ประเภทรู ปภาพ

Type

PK

FK

Reference

FK

Reference

int(10)
YES
varchar(100)
varchar(5)

ตารางที่ 4.9 ตารางข้อมูล image_product
Relation : image_product
Attribute
Description
pro_id
pro_name
pro_detail

รหัสรู ปภาพสิ นค้า
ชื่อรู ปภาพสิ นค้า
ข้อมูลสิ นค้า

Attribute
Domain

Type

PK

int(10)
YES
varchar(100)
varchar(500)
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4.2 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์

รู ปที่ 4.1 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์
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4.3 อธิบายโครงสร้ างเว็บไซต์
ตารางที่ 4.10 อธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์ฝั่งลูกค้า
ลาดับที่
หัวข้ อ
อธิบาย
1
เข้าสู่ ระบบ
แสดงหน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ
2
แสดงรู ปภาพทรงผม
แสดงหน้ารู ปภาพทรงผม
3
แสดงโปรโมชัน่ ร้าน
แสดงโปรโมชัน่ ของร้าน
4
เมนู
แสดงเมนูต่างๆของระบบ
5
จองคิวทาผม
แสดงหน้าจองคิวทาผมเพื่อทาการจองคิว
6
ดูเวลาจองคิว
แสดงหน้าเวลาในการจองคิวทาผม
7
เลื่อนเวลาจองคิว
แสดงหน้าการเลื่อนเวลาจองคิว
8
ยกเลิกการจองคิว
แสดงหน้าที่กดยกเลิกการจองคิว
9
กาหนดวันทาผม
แสดงหน้ากาหนดวันทาผม
10 เลือกช่างทาผม
แสดงหน้าให้เลือกช่างทาผม
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ตารางที่ 4.11 อธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์ฝั่งผูจ้ ดั การ พนักงาน
ลาดับที่
หัวข้ อ
อธิบาย
1
เข้าสู่ ระบบ
แสดงหน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ
2
เมนู
แสดงเมนูต่างๆของระบบ
3
ดูการจองคิวทาผม
แสดงหน้าการจองคิวทาผม
4
อนุมตั ิการยกเลิกจองคิวทาผม แสดงหน้าเพื่อยกเลิกการจองคิวทาผม
5
อนุมตั ิจองคิวทาผม
แสดงหน้าจองคิวทาผมเพื่ออนุมตั ิการจองคิว
6
เปลี่ยนแปลงรู ปทรงผมหน้าเว็บ แสดงหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงรู ปภาพหน้าเว็บไซต์
7
ดูตารางงาน
แสดงหน้าตารางงานของพนักงาน
8
รายได้พนักงาน
แสดงหน้ารายได้พนักงาน
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4.4 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้

รู ปที่ 4.1 หน้าแรกในการเข้าเว็บไซต์
ในรู ปที่ 4.1 จะเป็ นหน้าแสดงหน้าเว็บไซต์ เมื่อผูใ้ ช้เข้ามาในเว็บไซต์ จะเห็นข้อมูลของเว็บไซต์ ซึ่ ง
จะแสดงรายละเอี ยดดังนี้ หน้าแรกของเว็บไซต์ แบบทรงผมผูช้ าย แบบทรงผมผูห้ ญิง หน้าแสดง
สิ นค้าของทางร้าน หน้าติดต่อกับทางร้ าน หน้าจองคิวทาผม หากลูกค้าต้องการที่จะจองคิวทาผม
กลับทางร้านต้อง Login เข้าใช้งานก่อนถึ งจะสามารถทาการจองคิวได้ ส่ วนลูกค้าที่ยงั ไม่ได้สมัคร
สมาชิกให้ทาการสมัครสมาชิกก่อนและทาการ Login เพื่อเข้าใช้งานการจองคิวได้

รู ปที่ 4.2 หน้าจอเข้าสู่ ระบบของผูใ้ ช้
ในรู ปที่ 4.2 จะแสดงหน้าจอสาหรับเข้าสู่ ระบบของผูใ้ ช้งาน โดยผูใ้ ช้งานจะต้องมี username และ
password ที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ์ เข้าใช้งานเท่านั้น
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รู ปที่ 4.3 หน้าจอสมัครสมาชิกของผูใ้ ช้
ในรู ปที่ 4.3 จะเป็ นหน้าแสดงหน้าเว็บไซต์ หน้าจอสมัครสมาชิ กของผูใ้ ช้ ซึ่ งผูใ้ ช้ตอ้ งกรอกข้อมูล
ส่ วนตัวให้ครบเพื่อเป็ นสมาชิ กของทางร้าน เมื่อกรอกข้อมูลส่ วนตัวจนครบถ้วนแล้วให้คลิ กที่ปุ่ม
REGISTER NOW เพื่อสมัครสมาชิก

รู ปที่ 4.4 หน้าแรกเมื่อทาการ Login เข้าเว็บไซต์
ในรู ปที่ 4.4 จะเป็ นหน้าแสดงหน้าเว็บไซต์ เมื่อผูใ้ ช้เข้ามาในเว็บไซต์ จะเห็นข้อมูลของเว็บไซต์ ซึ่ ง
จะแสดงรายระเอี ยดดังนี้ หน้าแรกของเว็บไซต์ แบบทรงผมผูช้ าย แบบทรงผมผูห้ ญิง หน้าแสดง
สิ นค้าของทางร้ าน หน้าติ ดต่ อกับ ทางร้ าน หน้าจองคิวท าผม และจะแสดงชื่ อของผูใ้ ช้ที่ ท าการ
Login
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รู ปที่ 4.5 หน้าแสดงแบบทรงผมของผูช้ าย
ในรู ปที่ 4.5 เมื่อเลือกไปที่ HAIRMALE จะแสดงหน้าทรงผมของผูช้ าย เพื่อให้ลูกค้าได้ดูแบบเพื่อ
ช่วยในการตัดสิ นใจทาผม และเมื่อกดไปที่รูปจะสามารถดูรูปที่ขยายใหญ่ข้ ึนได้

รู ปที่ 4.6 หน้าแสดงแบบทรงผมของผูห้ ญิง
ในรู ปที่ 4.6 เมื่อเลือกไปที่ HAIRFEMALE จะแสดงหน้าทรงผมของผูห้ ญิง เพื่อให้ลูกค้าได้ดูแบบ
เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจทาผม และเมื่อกดไปที่รูปจะสามารถดูรูปที่ขยายใหญ่ข้ ึนได้
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รู ปที่ 4.7 หน้าแสดงสิ นค้าของทางร้าน
ในรู ป ที่ 4.7 เมื่อเลื อกไปที่ PRODUCT จะแสดงหน้ารายการสิ นค้าของทางร้ านและมี ขอ้ มูล ของ
สิ นค้านั้นๆอยูท่ ี่ใต้รูปสิ นค้าด้วย

รู ปที่ 4.8 หน้าแสดงแผนที่ต้ งั ของทางร้าน
ในรู ปที่ 4.8 เมื่อเลือกไปที่ CONTACT US จะแสดงหน้าแผนที่ ที่แสดงที่ ต้ งั เส้นทางในการไปยัง
ร้านทาผม Hair 2 Style
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รู ปที่ 4.9 หน้าแสดงการจองคิวทาผมของลูกค้า
ในรู ป ที่ 4.9 จะแสดงหน้าการจองคิ วท าผมของลู ก ค้า โดยลู ก ค้าจะต้องกรอกรายละเอี ย ด เลื อ ก
บริ การ เลือกสี ผมในกรณี ที่ทาสี ผม วันที่ เวลา และเลื อกช่ างทาผม เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วให้
คลิกที่ปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการจองคิวทั้งหมด
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รู ปที่ 4.10 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลของลูกค้า
ในรู ปที่ 4.10 เมื่อเลือกไปที่ปุ่ม Profile จะแสดงหน้าแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้า ซึ่ งข้อมูลที่แก้ไข
ได้มี ชื่ อ นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ อีเมลล์ พาสเวิร์ด ส่ วนข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้มีวนั เกิ ด เพศ และยูส
เซอร์ เนม เมื่อแก้ไขข้อมูลสาเร็ จให้คลิกที่ปุ่ม Update Profile
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รู ปที่ 4.11 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลของลูกค้า
ในรู ป ที่ 4.11 เมื่อเลื อกไปที่ ปุ่ม Booking History จะแสดงหน้าข้อมูลการจองคิวของลู กค้า ซึ่ งจะ
ประกอบไปด้วย ลาดับ ชื่อลูกค้า บริ การ สี ผม ชื่อพนักงาน วันที่ เวลา และสถานะ

รู ปที่ 4.12 หน้าจอเข้าสู่ ระบบของผูจ้ ดั การและพนักงาน
ในรู ป ที่ 4.12 จะแสดงหน้าจอส าหรั บ เข้าสู่ ระบบของผูใ้ ช้งาน โดยผูใ้ ช้งานจะต้องมี Email และ
password ที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ์ เข้าใช้งานเท่านั้น
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รู ปที่ 4.13 หน้าจอเมื่อเข้าสู่ ระบบของผูจ้ ดั การ
ในรู ปที่ 4.13 จะแสดงหน้าจอเมื่อผูจ้ ดั การเข้าสู่ ระบบ จะแสดงหน้ารายละเอียดการจองคิวของลูกค้า
มีปุ่มให้ไปแก้ไขสถานะการจองและลบการจองคิวของลูกค้าในกรณี ที่ลูกค้าโทรมายกเลิก ซึ่ งจะมี
รายละเอียดดังนี้ ลาดับการจองคิวของลูกค้า ชื่ อของลูกค้า ทรงผมที่ลูกค้าต้องการจะทา วันที่ลูกค้า
จองคิว เวลาในการจองคิว พนักงานที่ลูกค้าต้องการทาผมด้วย และสถานะการทาผม ได้แก่ เสร็ จ รอ
ยกเลิก

รู ปที่ 4.14 แสดงหน้าการแก้ไขการจองคิว
ในรู ปที่ 4.14 จะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลลูกค้าที่จองคิว โดยผูจ้ ดั การร้านจะเป็ นผูแ้ ก้ไขสถานะ
เสร็ จ รอ ยกเลิ ก แล้วท าการตกลง หรื อในกรณี ที่ ลู ก ค้าต้องการเปลี่ ยนบริ ก าร เปลี่ ย นพนัก งาน
สามารถโทรมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผจู ้ ดั การร้านแก้ไขให้โดยไม่ตอ้ งทาการจองคิวใหม่
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รู ปที่ 4.15 หน้าแสดงข้อมูลลูกค้าทั้งหมด
ในรู ปที่ 4.15 เมื่อเลือกไปที่จดั การข้อมูลลูกค้าจะแสดงหน้า รายละเอียดข้อมูลลูกค้าที่ สมัครสมาชิ ก
เข้ามา โดยจะแสดงรายละเอียดดังนี้ รหัสลู กค้า ชื่ อ นามสกุล ชื่ อผูใ้ ช้ เพศ วันเกิ ด เบอร์ โทรศัพ ท์
อี เมลล์ และในกรณี ที่ ลู ก ค้าท าผิดกฎเช่ น จองคิ วแล้วไม่ ม าท าผมตามนัดหลายครั้ งผูจ้ ดั การร้ า น
สามารถลบข้อมูลลูกค้าได้เพื่อที่จะได้ไม่สามารถเข้ามาทาการจองคิวได้

รู ปที่ 4.16 หน้าแสดงข้อมูลพนักงาน
ในรู ปที่ 4.16 เมื่อเลือกไปที่จดั การข้อมูลพนักงาน จะแสดงหน้าที่แสดงข้อมูลพนักงานซึ่ งประกอบ
ไปด้วยรหัส ชื่ อ นามสกุล วันเกิ ด เพศ อี เมลล์ เบอร์ โทรศัพท์ ตาแหน่ ง เงิ นเดื อน สถานะในการ
ทางาน มี ปุ่ มเพิ่ม ข้อมู ลพนักงานและปุ่ มแก้ไขข้อมูลพนักงาน โดยสถานะของพนักงาน จะแทน
สัญลักษณ์ดว้ ยอักษรภาษาอังกฤษ A= ผูจ้ ดั การร้าน , Y = พนักงานที่มีสถานะภาพที่ยงั ปฏิบตั ิงานอยู่
ณ ปัจจุบนั , N = สถานะที่พนักงานลาออกหรื อไม่ได้ปฏิบตั ิงานแล้ว
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รู ปที่ 4.17 หน้าเพิม่ ข้อมูลพนักงาน
ในรู ปที่ 4.17 เมื่อเลือกเข้าไปที่ ปุ่มเพิ่มข้อมูลจากหน้าแรก จะแสดงหน้าให้ผจู ้ ดั การเพิ่มข้อมูลของ
พนักงานที่เข้ามาทางาน โดยจะเก็บข้อมูลทัว่ ไปดังนี้ ชื่ อ-นามสกุล,วันเกิ ด,เพศ,รหัสผ่าน,อีเมลล์
,เบอร์โทรศัพท์,ตาแหน่ง,เงินเดือนที่ได้รับ( แบบไม่รวมOT ) เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดสาเร็ จคลิกไป
ที่ปุ่มตกลงเพื่อเพิ่มข้อมูลพนักงานและข้อมูลทั้งหมดจะแสดงที่หน้าแรงที่กดเข้ามา

รู ปที่ 4.18 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลพนักงาน
ในรู ปที่ 4.18 เมื่อเลือกที่ปุ่มแก้ไขจากหน้าแรก จะแสดงหน้าให้แก้ไขข้อมูลพนักงานโดยจะแก้ไข
ชื่อ-นามสกุล,วันเกิด,เพศ,รหัสผ่าน,อีเมลล์,เบอร์โทรศัพท์,ตาแหน่ง,เงินเดือนที่ได้รับและสถานะใน
การทางานว่าเป็ นผูจ้ ดั การ พนักงานหรื อไม่ได้ทางานที่ร้านแล้วเมื่อแก้ไขข้อมูลสาเร็ จกดที่ปุ่มตกลง
ข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่แก้ไขและไปแสดงที่หน้าแรก
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รู ปที่ 4.19 หน้าแสดงการข้อมูลภาพ
ในรู ปที่ 4.19 เมื่อเลือกไปที่จดั การภาพทรงผมจะมีหน้าจอแสดงข้อมูลรหัสรู ปภาพ รู ปภาพ ประเภท
ของภาพ ปุ่ มลบรู ปภาพ ค้นหาและปุ่ มเพิ่มรู ปภาพซึ่ งจะแสดงข้อมูลรู ปภาพทั้งหมดที่เพิ่มเข้าไปเพื่อ
ไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์

รู ปที่ 4.20 หน้าแสดงการเพิ่มรู ปภาพ
ในรู ปที่ 4.20 เมื่อเลือกไปที่ปุ่มเพิ่มรู ปภาพจะพบกับหน้าจอแสดงที่ให้อพั โหลดรู ปภาพ โดยคลิกไป
ที่ ปุ่ ม Choose File ก็ ส ามารถเลื อกรู ป ภาพที่ ต้องการได้ เมื่ อเลื อกรู ป ภาพส าเร็ จให้ผูเ้ พิ่ ม รู ป เลื อก
รายละเอี ยดของรู ปว่าเป็ นของผูช้ ายหรื อผูห้ ญิ ง เมื่ อใส่ ขอ้ มูลครบถ้วนให้ค ลิ กไปที่ ปุ่มตกลงเพื่ อ
ยืนยันว่าเพิ่มรู ปสาเร็ จ
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รู ปที่ 4.21 หน้าแสดงการเพิ่มรู ปภาพ
ในรู ปที่ 4.21 เมื่อเลือกไปที่ปุ่มเพิ่มรู ปภาพผลิ ตภัณฑ์จะมีหน้าจอแสดงข้อมูลรหัสรู ปภาพ รู ปภาพ
คาอธิ บ ายรู ป ภาพ ปุ่ มแก้ไขรู ป ภาพ ปุ่ มลบรู ป ภาพ ค้นหาและปุ่ มเพิ่ ม รู ป ภาพซึ่ งจะแสดงข้อมู ล
รู ปภาพทั้งหมดที่เพิ่มเข้าไปเพื่อไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์

รู ปที่ 4.22 หน้าแสดงการเพิ่มรู ปภาพผลิตภัณฑ์
ในรู ปที่ 4.22 เมื่อเลือกไปที่ปุ่มเพิ่มรู ปภาพจะพบกับหน้าจอแสดงที่ให้อพั โหลดรู ปภาพ โดยคลิกไป
ที่ปุ่ม Choose File ก็สามารถเลื อกรู ปภาพที่ ตอ้ งการได้ เมื่ อเลื อกรู ปภาพส าเร็ จให้ผูจ้ ดั การเพิ่มรู ป
กรอกรายละเอียดของรู ปภาพสิ นค้า เมื่อใส่ ขอ้ มูลครบถ้วนให้คลิกไปที่ปุ่มตกลงเพื่อยืนยันว่าเพิ่มรู ป
สาเร็ จ
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รู ปที่ 4.23 หน้าแสดงการแก้ไขรู ปภาพผลิตภัณฑ์
ในรู ป ที่ 4.23 เมื่ อ เลื อ กไปที่ ปุ่ มแก้ ไ ขรู ป ภาพจะพบกับ หน้ า จอแสดงที่ ใ ห้ แ ก้ ไ ขรู ป ภาพและ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โดยคลิกไปที่ปุ่ม Choose File ก็สามารถเลือกรู ปภาพที่ตอ้ งการได้ เมื่อ
เลือกรู ปภาพสาเร็ จให้ผเู ้ พิ่มรู ปกรอกรายละเอียดของรู ปภาพสิ นค้า เมื่อใส่ ขอ้ มูลครบถ้วนให้คลิกไป
ที่ปุ่มตกลงเพื่อยืนยันว่าแก้ไขรู ปสาเร็ จ

รู ปที่ 4.24 หน้าแสดงการเพิม่ ตารางงานของพนักงาน
ในรู ปที่ 4.24 เมื่อเลือกไปที่ปุ่มจัดตารางงานพนักงานจะพบกับหน้าจอจัดตารางงาน ซึ่ งผูจ้ ดั การจะ
เป็ นผูจ้ ดั ตารางงานให้กบั พนักงานแต่ละคน โดยต้องเลือก ประเภทช่าง วันที่ทางาน เวลาการเข้างาน
และรายชื่ อพนักงานเมื่อเพิ่มรายละเอียดเรี ยบร้อยให้กดที่ปุ่มตกลง เพื่อแสดงว่าเพิ่มข้อมูลเรี ยบร้อย
แล้ว
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รู ปที่ 4.25 หน้าแสดงตารางงานของพนักงาน
ในรู ปที่ 4.25 เมื่อเลือกไปที่ปุ่มตารางทางานจะพบกับหน้าจอตารางงาน ซึ่ งผูจ้ ดั การเป็ นผูจ้ ดั ตาราง
งานให้กบั พนักงานแต่ละคน โดยส่ วนบนสุ ดจะแสดงช่องวันที่ ช่องชื่ อพนักงาน และปุ่ มกดรายงาน
ถัดลงมาจะเป็ นรายละเอียดแสดงรหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุ ล ตาแหน่ง วันที่ทางานและเวลาในการ
ทางาน

รู ปที่ 4.26 หน้าออกรายงานตารางงานของพนักงาน
ในรู ปที่ 4.26 เมื่อเลือกไปที่ปุ่มดาวน์โหลด PDF จากหน้าตารางงานของพนักงาน จะออกรายงานดัง
รู ป ซึ่งจะแสดงรายละเอียด รหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งพนักงาน วันที่ และเวลา
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รู ปที่ 4.27 หน้าแสดงตารางงานของพนักงานเฉพาะบุคคลแบบจองคิว
ในรู ปที่ 4.27 เมื่อเลือกไปที่ ปุ่มตารางการจองคิวของลูกค้าทางานจะพบกับหน้าจอตารางซึ่ งลูกค้า
เป็ นคนจองคิวที่จะทาผมกับพนักงานโดยตรง ซึ่ งพนักงานที่ได้รับการจองคิวเท่านั้นเมื่อ Login เข้า
มาในระบบจะเห็ นพนักงานคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าดูยกเว้นผูจ้ ดั การร้านที่เห็นจากหน้าการ
จองคิวของลูกค้า

รู ปที่ 4.28 หน้าออกรายงานการจองคิวของพนักงาน
ในรู ปที่ 4.28 เมื่อเลือกไปที่ปุ่มดาวน์โหลด PDF จากหน้าตารางงานของพนักงานเฉพาะบุคคลแบบ
จองคิวจะออกรายงานดังรู ป ซึ่ งจะแสดงรายละเอียด ลาดับ ชื่ อ นามสกุล บริ การ สี ผม วันที่ เวลา
และสถานะ
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รู ปที่ 4.29 หน้าแสดงตารางงานของพนักงานเฉพาะบุคคลแบบจัดตารางงาน
ในรู ปที่ 4.29 เมื่อเลื อกไปที่ปุ่มตารางการทางานของพนักงานจะพบกับหน้าจอตารางซึ่ งผูจ้ ดั การ
ร้านป็ นคนจัดการเวลางานให้กบั พนักงานโดยตรง ซึ่ งพนักงานที่ได้รับการจองคิวเท่านั้นเมื่อ Login
เข้ามาในระบบจะเห็ นพนักงานคนอื่ นจะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าดูยกเว้นผูจ้ ดั การร้านที่เห็ นจากหน้า
ตารางงาน

รู ปที่ 4.30 หน้าออกรายงานตารางงานของพนักงาน
ในรู ปที่ 4.30 เมื่อเลือกไปที่ปุ่มดาวน์โหลด PDF จากหน้าตารางงานของพนักงานเฉพาะบุคคลแบบ
จัดตารางงานจะออกรายงานดังรู ป ซึ่ งจะแสดงรายละเอียด รหัสพนักงาน ชื่ อ นามสกุล ตาแหน่ ง
พนักงาน วันที่ และเวลา

บทที5่
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลภาคนิพนธ์
ภาคนิ พนธ์ น้ ี เป็ นการพัฒนาระบบการจองคิวและจัดการร้านทาผมออนไลน์ กรณี ศึกษา
ร้านทาผมแฮร์ ทูสไตล์ โดยระบบระบบการจองคิวและจัดการร้านทาผมสามารถลดปั ญหาที่เกิดขึ้น
ได้ ในการจองคิวทาผมจากลูกค้า ลดความยุ่งยากในการจองคิว อีกทั้งมี การจัดการข้อมูลการจอง
และข้อมูลพนักงานได้อย่างสะดวกในการดาเนิ นธุ รกิจ ทั้งนี้ ระบบยังช่วยให้ ร้านทาผมแฮร์ ทูสไตล์
จัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็ นระเบียบและถูกต้องในการจองคิวของลูกค้าในแต่ละครั้งอีกด้วย เป็ น
การนาทฤษฎี การวิจยั ดาเนิ นการมาช่ วยในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ การปฏิ บตั ิ งานในระบบ เพื่ อให้
ระบบมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานได้ดีข้ ึนกว่าเดิม
5.2 ข้ อดี
5.2.1 ทาให้จดั การจองคิวได้อย่างเป็ นระเบียบง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลทาให้ข้ นั ตอนการ
ดาเนินงานง่ายขึ้นเนื่องจากระบบสามารถขั้นตอนการดาเนินงานแบบเดิมที่ซ้ าซ้อนได้
5.2.2 ช่วยลดปั ญหาข้อมูลการจองสู ญหาย หรื อข้อมูลผิดพลาด
5.2.3 จัดตารางการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.3 ข้ อจากัด
5.3.1 ประสิ ทธิ ภาพของแหล่งเก็บข้อมูลต้องมากพอที่จะรองรับเมื่อข้อมูลในระบบมากขึ้น
5.3.2 ระบบสามารถรองรับคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ,โน๊ตบุค๊ ,แท็บแล็ตแลโทรศัพท์มือถือ แต่ใน
หน้าจอของโทรศัพท์มือมีขนาดเล็กทาให้รูปแบบการแสดงหน้าจอต่างจากเครื่ องมือ
ชนิดอื่น
5.4 ข้ อเสนอแนะ
หากภายในอนาคตมีการพัฒนาระบบต่ออาจมีการปรับปรุ งหรื อเพิ่มฟั งก์ชนั การทางานใน
ส่ วนของการสั่งซื้ อผลิ ตภัณฑ์ โดยการนาเทคโนโลยีส มัยใหม่ อย่าง machine learning ที่ ส ามารถ
เรี ยนรู้พฤติกรรมการสั่งซื้ อสิ นค้าของลูกค้าที่ทาการสั่งซื้ อสิ นค้าชนิ ดใดเป็ นประจา ให้ผใู ้ ช้งานเลือก
ซื้ อสิ นค้า จากหน้าเว็บ ซึ่ งจะช่วยให้ผใู ้ ช้งานประหยัดเวลาในการทางานอีกด้วย
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