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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  บริษทัวงศ์สว่างพบัลิชช่ิง แอนด์ พร้ินต้ิง จาํกดัเป็นบริษทัท่ีจดัพิมพห์นงัสือแมก

กาซีนเก่ียวดนตรี งานแต่งงาน และแฟชัน่ทรงผม โดยไดเ้ปิด บริษทั วงศส์วา่งครีเอชัน่ จาํกดั 

เพื่อท่ีจดัทาํส่ือต่าง ๆจากหนงัสือแมกกาซีนเพื่อนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ตเพื่อท่ีจะเขา้ถึงผูค้นใน

ยุคดิจิทลัมากข้ึน ในส่วนของทีม Digital Media นั้นเป็นหน่วยงานเก่ียวกบัการดูแลทุกอย่างท่ี

เป็นส่ือทั้งหมดท่ีจะนาํมาลงในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของ บริษทั วงศ์สว่างครีเอชัน่ จาํกดั เช่น 

การสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อให้น่าสนใจ การนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารบนหนา้เวบ็ไซต ์การตดัต่อวีดีโอ

เพื่อทาํการโปรโมทกิจกรรมต่าง ๆ การถ่ายทาํ Teaser เพื่อเป็นการโปรโมทขายหนงัสือแมกกา

ซีน เป็นต้น ซ่ึงปัญหาท่ีพบก็คือบุคลากรในแผนกน้ียงัไม่พอโดยเฉพาะด้าน IT ท่ีจะแก้ไข 

ปรับปรุง ตกแต่งและเพิ่มระบบต่าง ๆ ในการใช้งานเวบ็ไซต์ เพราะปัจจุบนับุคลากรดา้น IT 

ขาดแคลนจึงทาํใหเ้กิดการล่าชา้ในการทาํงานต่างๆเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์

  ดงันั้นจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาเวบ็ไซต์ให้มีความทนัสมยัน่าเขา้ชม และมีระบบท่ี

สามารถเอ้ืออาํนวยกบัผูท่ี้เขา้ชมเวบ็ไซตใ์นการใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก  จึงพฒันาและปรับปรุง

แกไ้ขหนา้เวบ็ไซตใ์หส้วยงามใหส้ามารถการจองคิวสาํหรับทางร้านทาํผมท่ีเขา้มาลงทะเบียน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

1.2.1 เพื่อใชใ้นการจองคิวในการเขา้รับบริการทาํผม-ตดัผม  

1.2.2 เพื่อจดัการใหห้นา้เวบ็ไซตเ์ป็นระเบียบและใชง้านง่ายข้ึน 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 

 1.3.1.1 ช่ือร้านทาํผม 

 1.3.1.2 ท่ีอยูร้่านทาํผม 

 1.3.1.3 ช่ือช่างทาํผม 

 1.3.1.4 ช่ือและนามสกุลผูใ้ช ้

 1.3.1.5 E-Mail ของ ผูใ้ช ้

1.3.2 การจดัการระบบการจองคิว 

 1.3.2.1 คน้หาและเลือกร้านทาํผมท่ีจะเขา้รับบริการ 

 1.3.2.2 เลือกบริการท่ีจะใชบ้ริการ 

 1.3.2.3 ทาํการยกเลิกการจองคิว 

1.3.3 การแสดงผล 
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 1.3.3.1 การยนืยนัการจองคิวผา่นระบบ E-mail 

 1.3.3.2 การยกเลิกการจองผา่นทางหนา้เวบ็ไซต ์

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ใชง้านหนา้เวบ็ไซตไ์ดส้ะดวกและน่าสนใจมากข้ึน 

1.4.2 เป็นการเพิ่มใหจ้าํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตม์ากข้ึน 

1.4.3 เป็นการโปรโมทร้านทาํผมเพื่อใหมี้คนรู้จกัมากข้ึน 

1.4.4 เป็นการเพิ่มจาํนวนลูกคา้ใหก้บัร้านทาํผมมากข้ึน 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1  แนวความคิด 

 
ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของเวบ็ไซต์ 

โครงสร้างในการท างานของเวบ็ไซตน้ี์จะเป็นการออกแบบให้เห็นถึงระบบท่ีมีความพร้อม

ใช้งานตลอดเวลาโดยจะมีเคร่ืองแม่ข่าย(Server) เป็นตวัท าหน้าท่ีให้บริการต่าง ๆ โดยมีการเก็บ

แฟ้มขอ้มูลท่ีจะท าใหเ้รียกใชง้านขอ้มูลต่าง ๆ และ แบ่งหนา้ท่ีกบั SQL Server เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูล 

(Database) ในการเก็บขอ้มูลประกาศ  ขอ้มูลผูใ้ช ้ รูปภาพ ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลของระบบจอง ขอ้มูล

ส่วนลด และจะมีผูดู้แลระบบ (Admin) ซ่ึงท าหน้าท่ีดูแลเว็บไซต์ในกรณีท่ีเกิดปัญหาข้ึนและท า

หนา้ท่ีในการติดตั้ง API ( Application Programming Interface) ต่าง ๆ ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปกบัการดึง

ขอ้มูลต่าง ๆ เช่น การจอง  การช าระเงิน เป็นตน้ ในการท างานของผูดู้แลระบบน้ีรวมไปถึงการ

ออกแบบหนา้เวบ็ไซตซ่ึ์งใหง่้ายต่อการใชง้านทั้งเวบ็ไซตบ์นคอมพิวเตอร์และโทรศพัท ์เคล่ือนท่ี 
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2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.2.1 หลกัการออกแบบเวบ็ไซต์ 

เวบ็ไซต์เป็นส่ือท่ีอยูใ่นความควบคุมของผูใ้ชโ้ดยสมบูรณ์ คือ ผูใ้ช้สามารถตดัสินใจ

เลือกไดว้า่จะดูเวบ็ไซตใ์ดและจะไม่เลือกดูเวบ็ไซตใ์ด ไดต้ามตอ้งการ จึงท าให้ผูใ้ชไ้ม่มีความ

อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดจากการออกแบบเวบ็ไซตผ์ดิพลาดถา้ผูใ้ชเ้ห็นวา่เวบ็ท่ีก าลงั

ดูอยูน่ั้นไม่มีประโยชน์ หรือไม่เขา้ใจวา่เวบ็ไซตน้ี์จะใชง้านอยา่งไร เขาก็สามารถท่ีจะเปล่ียนไป

ดูเวบ็ไซตอ่ื์น ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการออกแบบอยา่งสวยงาม มีการใชง้านท่ีสะดวก 

จะไดรั้บความสนใจจากผูใ้ช ้มากกวา่เวบ็ไซตท่ี์ดูสับสนวุน่วาย มีขอ้มูลมากมายแต่หาอะไรไม่

เจอ และยงัใช้เวลาในการแสดงผลแต่ละหน้านานเกินไป ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจาก

การออกแบบเวบ็ไซตไ์ม่ดีทั้งส้ิน ดงันั้น การออกแบบเวบ็ไซตจึ์งเป็นกระบวนการส าคญัในการ

สร้างเว็บไซต์ ให้ประทบัใจผูใ้ช้ ท าให้เขาอยากกลับเข้ามาเว็บไซต์เดิมอีกในอนาคต ซ่ึง

นอกจากตอ้งพฒันาเวบ็ไซต์ท่ีดีมีประโยชน์แลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงการแข่งขนักบัเวบ็ไซต์อ่ืน ๆ 

อีกดว้ย ( ทฤษฎีการออกแบบเวบ็ไซต,์ 2554) 

2.2.2 องค์ประกอบของการออกแบบเวบ็ไซต์ 

1. ความเรียบง่าย          

 การออกแบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบท่ีเรียบง่ายไม่ซับซ้อนและใช้งานภาพกราฟ

ฟิกส์หรือตวัอกัษรท่ีเคล่ือนไหวไม่มากชนิดและสีของตวัอกัษรไม่มากเกินไป  

 2. ความสม ่าเสมอ                

การใชรู้ปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซตท์ั้งรูปแบบของหนา้เวบ็สไตล์ของกราฟฟิ

ระบบเนวิกชนั และโทนสีท่ีใชค้วรจะมีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซตเ์พื่อให้ผูใ้ช้ไม่

รู้สึกสับสนวา่ยงัคงอยูภ่ายในเวบ็เดิม  

3. ความเป็นเอกลกัษณ์ 

รูปแบบของเวบ็ไซตส์ามารถสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององค์กรนั้นได ้

ดงันั้นการออกแบบเวบ็ไซต์จึงควรมีความน่าเช่ือถือใช้ชุดสีบ่งบอกความเป็นเอกลกัษณ์ 

ชนิดตวัอกัษรรูปภาพและกราฟฟิกจะมีผลต่อรูปแบบของเวบ็ไซตอ์ยา่งมาก  
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4. เน้ือหาทีม่ีประโยชน์  

เน้ือหาถือวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการเวบ็ไซต ์จึงควรจดัเตรียมเน้ือหาและขอ้มูลท่ี

ผูใ้ชต้อ้งใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์ มีการปรับปรุง เพิ่มเติมใหท้นัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

 5. ระบบเนวเิกช่ันทีใ่ช้งานง่าย  

   ระบบเนวเิกชัน่เป็นระบบท่ีช่วยน าทางให้ผูใ้ชง้านบนเวบ็ไซตส์ามารถเขา้ถึงของ

ขอ้มูลท่ีอยูภ่ายในเวบ็ไซตไ์ดส้ะดวกบอกผูใ้ชใ้ห้ทราบวา่ตอนน้ีอยูท่ี่ส่วนใดของเวบ็ไซต์ผู ้

ให้บริการเว็บไซต์จึงตอ้งออกแบบระบบเนวิกเกชั่นให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานสะดวก และ

เขา้ใจง่าย  
  6. การใช้งานอย่างไม่จ ากดั 

การท างานโดยให้ผูใ้ชส่้วนใหญ่สามารถเขา้ถึงและใชง้านไดม้ากท่ีสุดโดยไม่ตอ้ง

มีการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือมีการจ ากดัการแสดงผลโดยเลือกใชบ้ราวเซอร์ ชนิดใด

ใดชนิดหน่ึงจึงจะสามารถเขา้ถึงเน้ือหาได้ ส่ิงเหล่าน้ีจะยิ่งช่วยให้มีความส าคญัมากข้ึน 

ส าหรับเวบ็ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการจ านวนมาก หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย   

 7. ระบบการใช้งานถูกต้อง 

 ระบบท างานต่าง ๆในเว็บไซต์จะต้องท าหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง และ มีความ

แน่นอน การเช่ือมโยงหรือลิงคต่์าง ๆ ท่ีมีอยูจ่ะตอ้งเช่ือมโยงไปยงัเน้ือหาท่ีมีปรากฏอยูจ่ริง

และถูกตอ้งดว้ย (องคป์ระกอบของการออกแบบเวบ็ไซต,์ 2556) 
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2.3 เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง 

 นกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษาคน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการด าเนิน

โครงงาน โดยการคน้หาจากเวบ็ไซต ์ดงัต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี  2.2 https://www.loreal.com/ 

เวบ็ไซต์ท่ีไวดู้ข่าวสารเก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัเส้นผมของ L’OREAL และ ยงัมี

ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์แต่งหน้าของแบรนด์ชั้นน าอ่ืน ๆ มีการถาม-ตอบปัญหาเก่ียวกบั

เส้นผมและใหค้ าแนะน า 
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ภาพท่ี 2.3 https://www.sassoon.com/ 

เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัร้านซาลอนต่าง ๆ ท่ีมีระบบจองคิวท่ีสามารถนดัช่างท าผมได ้มีผลิตภณัฑ์

ท่ีเก่ียวกบัผม มีแนะน าโรงเรียนเก่ียวกบัการสอนท าผม และมีทรงผมท่ีเป็นแฟชั่นให้เลือกดูเป็น

แบบอยา่งเพื่อใชใ้นการเลือกท าผม 
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ภาพท่ี 2.4 https://us.alexandredeparis-store.com 

เวบ็ไซตข์ายผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัแฟชัน่ผม อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม ข่าวสารเก่ียวกบัอุปกรณ์

ตกแต่งผม แฟชัน่ในการตกแต่งผม และขายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการตกแต่งทรงผมทั้งหมดไม่ว่าจะ

เป็น ยางรัดผม ก๊ิฟติดผม ท่ีคาดผม เพื่อสะดวกต่อการซ้ืออุปกรณ์ในการจดัและตกแต่งทรงผม 
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ภาพท่ี 2.5 http://www.paulmitchell.co.th/en/ 

เว็บไซต์ท่ีมีข่าวสารจากแต่ละประเทศ ขายผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เก่ียวกบัการดูแลและบ ารุงผม

เพื่อใหไ้ม่เกิดการเสียของเส้นผม โปรโมชัน่รับบริการร้านท าผมส าหรับลูกคา้และโปรโมชัน่การซ้ือ

อุปกรณ์ในการตดัแต่งผมส าหรับช่างท าผม หาร้านท าผม และมีถาม-ตอบเก่ียวกบัทรงผม 
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2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

โครงงานของระบบจองคิวของบริษทั วงศ์สว่างครีเอชั่น จ  ากัด มีการศึกษางานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อน ามาเป็นประโยชน์ในการด าเนินโครงงานและพฒันาโครงงาน เพื่อจะน ามา

ประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในการด าเนินการโครงงาน 

 
ภาพท่ี 2.6 ระบบการจองห้องสัมมนาออนไลน์ของส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ณภทัร ท่าพิมาย บุณยวิตร ศรีเช้ือ และพีพงษ์ ไผทวรรณกุล (2554) ภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยราชมงคลธญับุรี ไดพ้ฒันาระบบการ

จองห้องสัมมนาออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพฒันาจากภาษา 

PHPเป็นระบบการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีจดัท าข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกในการ

จองหอ้งสัมมนา 
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ภาพท่ี 2.7 การพฒันาระบบจองยานพาหนะออนไลน์ 

กรรัก พร้อมจะบก นิมิต ตานอ้ย และเอกภูมิ อ่ิมอก (2559) สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย เป็นผูว้ิจยัระบบจองยานพาหนะออนไลน์ข้ึนโดยพฒันาด้วย

ภาษาPHP และใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล MySQL ในการจดัการฐานขอ้มูล เพื่อให้สะดวกต่อ

การส่งหนังสือราชการในการเปล่ียนชนิดยานพาหนะของพนักงานขับรถเพื่อท่ีจะได้เตรียม

ยานพาหนะใหไ้ดท้นัตามก าหนดการ 
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ภาพท่ี 2.8 การพฒันาระบบการจองหอ้งบริการดว้ยระบบออนไลน์ 

จิรศกัด์ิ จนัทะศรี ภควตั ชยัวินิจ ศศธร มาศสถิต สุบิน แกว้เก่า และ อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม 

(2560) ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนครไดพ้ฒันาระบบ

การจองห้องบริการข้ึนมาโดยใช้ภาษา C#.NET และใช้ MySQL ในการจดัเก็บขอ้มูล เพื่อให้กลุ่ม

อาจารย ์และบุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร สะดวกในการจองหอ้งของหอ้งสมุด 
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รูปท่ี 2.9 การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์ายสินคา้ไอทีออนไลน์ 

  ธนกร สุวรรณโสภณ ธนบตัร จูจนัทร์ และ ศราวุธ มีธรรม (2559) สาขาวิชา เทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม พฒันาระบบโดยโปรแกรม Microsoft 

Visual Studio 2015  และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio 17.1 ในการ

จดัการฐานขอ้มูล โดยการออกแบบนั้นไดใ้ช้ CSS ในการ ออกแบบ ในการท าเว็บไซต์เบ้ืองหลงั

หรือ Back Office นั้น สร้างข้ึนเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลแกไ้ข อพัเดทขอ้มูลและสามารถปรับเปล่ียน

ได้ตามความต้องการ มีการบนัทึกช่วงเวลาท่ีเข้าสู่ระบบ และ ท าการแก้ไขข้อมูลได้ง่ายยิ่งข้ึน 

สามารถแสดงขอ้มูลสินคา้ เลือกส่วนประกอบอุปกรณ์ไดด้ว้ย ตนเอง 
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ภาพท่ี 2.10 ระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ 

ธงชัย  สุวรรณเวก  (2557) สาขาเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์และการส่ือสาร คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พฒันาโดยใช ้MySQL ในการสร้างและจดัการระบบ

ฐานขอ้มูล และได้ใช้ภาษา PHP เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผ่านโปรแกรม Macromedia Dream 

Weaver และไดน้ าโปรแกรม Apache HTTP Server มาช่วยในการจ าลองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ เพื่อศึกษา

และแกปั้ญหาการส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ  : บริษทั วงศส์วา่งครีเอชัน่ จ  ากดั 

     (WongSawang Creations CO., LTD.) 

ท่ีตั้ง    : ถนน จรัญสนิทวงศ ์ซ. 86/1 บางออ้ บางพลดั 

 กรุงเทพฯ 10700 

หมายเลขโทรศพัท ์  : 02-118-2542 

เวบ็ไซต ์   :  http://wscreations.co.th/ 

 

 
ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั วงศส์วา่งครีเอชัน่ จ  ากดั 

3.2  ลกัษณะของสถานประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลงัขององค์กร 

บริษทั วงศ์สว่าง ครีเอชั่น จ  ากดั ก่อตั้งข้ึนในปี 2560 โดยมีจุดประสงค์หลกัท่ีจะต่อยอด 
และขยายธุรกิจเดิมท่ีท าอยู ่คือส่ือส่ิงพิมพ ์(Print Media) ต่อจากบริษทัแม่คือ บริษทั วงศส์วา่งพบัลิช
ช่ิง แอนด์ พร้ินต้ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูบุ้กเบิกและผลิตส่ิงพิมพท่ี์กลายมาเป็น “ตน้แบบ” ของหนงัสือ 
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นิตยสารมากมายให้กบัวงการส่ือส่ิงพิมพข์องไทย และไดย้ืนหยดัอยูบ่นเส้นทางธุรกิจ ส่ิงพิมพม์าก
ยาวนานว่า 40 ปี อาทิ หนังสือเพลง I.S. Song Hits, The Guitar, The Guitar Mag, ศาลาคนเศร้า, 
ทะล่ึง, Star Fashion, Bride Magazine, Hairstyle, Hiarworld และอีกมาก โดย คุณปิยะวลัย ์วงศส์วา่ง 
ทายาท คุณเล็ก วงศส์วา่ง (อดีตนกัจดัรายการวิทยช่ืุอดงั I.S. Song Hits ในยุค 60’s ท่ีผนัตวัเองมาท า
ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ)์  มารับต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร โดยมีการแยกสายธุรกิจอยา่งชดัเจน ดงัน้ี   
1. ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ (Print Media) จดัพิมพ์นิตยสารท่ียงัคงได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง อาทิ 

นิตยสาร The Guitar Mag นิตยสารดนตรีท่ีได้รับความนิยมสูงสุด , หนังสือเพลง The Guitar 
หนังสือเพลงใส่คอร์ดกีตาร์มาตรฐาน,  นิตยสาร, Bride Magazine นิตยสารแฟชั่นชุดแต่งาน
พร้อมคอลมัน์ท่ีน่าสนใจ, นิตยสาร Free Copy HairworldPlus นิตยสารแฟชัน่ผมท่ีไดรั้บความ
นิยมสูงสุด, นิตยสาร แรงศรัทธา นิตยสารน้องใหม่ มาแรง เก่ียวกบัเร่ืองราวความเช่ือ ความ
ศรัทธาของมหาชน  

2. ผลิตส่ือ Digital Online  จดัท าส่ือเวปไซตรู์ปแบบใหม่ท่ีทนัสมยัและใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทย เป็น
ศูนยร์วมขอ้มูล และการประชาสัมพนัธ์โฆษณาสินคา้ และบริการผา่นทาง Website และ Social 
Net work ส าหรับกลุ่มลุกคา้หลกั คือ กลุ่มผูส้นใจดนตรี / แฟชัน่ผม และธุรกิจแต่งงาน โดยไดมี้
การจดัท าเวปดงัน้ี www.theguitarmag.com /www.bridewedding.com/www.hairworldplus.com 

3. งาน Event และ Activity จดังาน และกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ งานประกาศรางวลั งาน
คอนเสิร์ต งานแฟชั่น กิจกรรม เวิร์คช๊อบ ตงัอย่างงาน ท่ีเคยจดัท าอาทิ  คอนเสิร์ต “45th The 
Legend of The Guitar” , งานประกาศรางว ัล  “The Guitar Mag Awards”  , งานแฟชั่นผม 
“Hairworld Festival”, โชวก์ารแสดงและงานคอนเสิร์ต “เพลินเพลงกบั เล็ก วงศส์วา่ง”,  “The 
Magic of Love Bride”  by Bride Magazine เป็นตน้ 

4. งานดา้นผลิต (Production House) รับผลิตงานด้านต่าง ๆ อาทิงาน ถ่ายภาพ Photo Shooting / 
Studio ใชเ้ช่า / ผลิตงานวดีิทศัน์ จดัท า VDO Production, VDO Clip และงาน Event ทุกชนิด 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 แผนผงัการบริหารงานขององคก์ร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ช่ือ – นามสกุล นายภวนิท ์กุลการัณยวชิญ ์

 แผนก  Digital Media 

 ต าแหน่ง Website and Application 

 ลกัษณะงาน จดัการและดูแลระบบเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือ – นามสกุล นายชนนัสิทธ์ิ ด ารงเลิศวรกุล 

 ต าแหน่ง  Digital Marketing Developer Manager 

 E – mail  Chanansit@wscreations.co.th 

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สัปดาห์ 

 ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 วนัเวลาในการปฏิบติังานวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 18.30 น. 

3.7  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 รวบรวมความตอ้งการและการศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 

  จากการท่ีนกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษาไดพ้บถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ความล่าชา้ของเวบ็ไซต ์เพราะไม่ไดมี้การอปัเดต 

2. Plug-in บางตวัไม่มีการอปัเดตจึงท าใหท้  างานไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ 

3. สอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลเวบ็ไซตเ์พื่อน ามาปรับปรุงเวบ็ไซต์ 

4. ยงัไม่มีระบบจองคิวเพื่อรับบริการท าผ, 

 

3.7.2 วเิคราะห์ความตอ้งการ 

 จากการท าแบบสอบถามจากผูท่ี้ท  าผมกบัร้านท าผมเป็นประจ า ท าให้ทราบว่าการจองคิว

ส่วนใหญ่จะตอ้งโทรเพื่อจองคิว จึงมีปัญหาเก่ียวกบัการจองเพราะช่างท าผมไม่มีเวลาวา่งตรงตามท่ี
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ลูกคา้ตอ้งการ ลูกคา้จึงมีความตอ้งการจองคิวออนไลน์ เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบช่างท าผมล่วงหนา้

ได ้

3.7.3 ออกแบบระบบ 

 จากการรวบรวมความตอ้งการในการใชร้ะบบจองคิว จึงไดห้าเคร่ืองมือท่ีสามารถใชไ้ดก้บั 

WordPress เพื่อออกแบบหนา้ระบบการจองคิว 

3.7.4 สร้างระบบจองคิว 

 เร่ิมจากการติดตั้ง Plug-in และใส่ขอ้มูลการบริการ ขอ้มูลร้านท าผม และขอ้มูลของช่างท า

ผมโดยก าหนดใหส่้งขอ้มูลยนืยนัการจองคิวผา่นทาง E-mail ของลูกคา้ 

3.7.5 ทดสอบและแกไ้ขปัญหา 

การทดสอบจากการทดลองจองคิวและส่งการยืนยนัการจองคิวโดยใชE้-mail ซ่ึงเกิดปัญหา

ไม่มีการยนืยนัมาถึง E-mail จึงท าการปรับปรุงแกไ้ขโดยทนัที 

3.7.6 จดัท าเอกสาร 

 จดัท าคู่มือเอกสารของระบบเพื่อใหผู้ใ้ชง้าน ไดศึ้กษาวธีิการใชง้านไดถู้กตอ้งและเกิดความ

ช านาญซ่ึงจะครอบคลุมการท างานในแต่ละขั้นตอนใหเ้กิดความเขา้ใจการท างานมากข้ึน 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 

1.รวบรวมขอ้มูล 

2.วเิคราะห์ความตอ้งการ 

3.ออกแบบระบบ 

4.สร้างระบบจองคิว 

5.ทดสอบและแกไ้ขปัญหา 

6.จดัท าเอกสาร 

    

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้   

 3.8.1 คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ 

 1. Hardware ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

  1.1 Client Sever 

1.1.1 Intel Xeon E3-1220v6 3.0GHz, 8MB Cache, 4-Core/4-

Thread,turbo(72W) 

1.1.2 8GB UDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width  
1.1.3 2 x 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 3.5in Cabled Hard Drive  
1.1.4 PERC H330 RAID Controller : Supports RAID 0, 1, 10, 5, 50  
1.1.5 On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)  
1.1.6 DVD+/-RW, SATA, Internal  
1.1.7 Single, Cabled Power Supply, 290W  
1.1.8 iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access 

1.2 เคร่ืองท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็ไซต ์

1.2.1 CPU Intel Core i7-7700HQ Processor 

 1.2.2 VGA NVIDIA GeForce GTX1050/4GB GDDR5 

 1.2.3 Hard Disk 1TB 

  2. Hardwareส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

   2.1 CPU Intel Dual – Core หรือสูงกวา่ 
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   2.2 Hard Disk ท่ีมีเน้ือท่ีเหลือไม่นอ้ยกวา่ 1 GB. 

   2.3 RAM 2 GB. หรือมากกวา่ 

 3.8.2  คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ 

  1. Softwareส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

   1.1 Window 8.1 หรือมากกวา่ 

   1.2 Google Chrome Version  68.0.3440.106 หรือมากกวา่ 

   1.3 WordPress Version 4.9.8 

  2. Softwareส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

   2.1 Window 8.1 หรือมากกวา่ 

   2.2 Google Chrome Version  68.0.3440.106 หรือมากกวา่ 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 หน้าเวบ็ไซต์ทีไ่ด้รับการตกแต่งแล้ว 

 

ภาพท่ี 4.1.1 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์hairworldplus.com  

1. หวัขอ้ จะเป็นหวัขอ้หลกัของเวบ็ไซต ์   ดงัภาพท่ี 4.1.2 

2. Logo Hairworld Plus เป็นสัญลกัษณ์ของ Hairworld Plus ดงัภาพท่ี 4.1.2 

3. AD Banner เป็นโฆษณาหนงัสือและผลิตภณัฑต่์าง ๆ ดงัภาพท่ี 4.1.3 

4. Directory เป็นปุ่มท่ีคลิกเพื่อเขา้สู่หนา้ Directory  ดงัภาพท่ี 4.1.3 

5. Video เป็นวดีีโอท่ีบ่งบอกความเป็นมาของบริษทั  ดงัภาพท่ี 4.1.4 

6. AD คือโฆษณา น าเสนอสินคา้ใหม่   ดงัภาพท่ี 4.1.4 

7. Hairworld News หวัขอ้ข่าวต่างๆเก่ียวกบัผม และ การแต่งหนา้ ดงัภาพท่ี 4.1.5 

8. Feature เป็นหวัขอ้ท่ีใหค้วามรู้ การสัมภาษณ์ และข่าวท่ีเก่ียวกบัช่างผม ดงัภาพท่ี 4.1.6 

9. Product หวัขอ้แนะน าสินคา้ท่ีใชเ้ก่ียวกบัเส้นผม เคร่ืองส าอาง และท าผม ดงัภาพท่ี 4.1.6 

10. My Style เป็นหวัขอ้การสัมภาษณ์ช่างท าผมท่ีมีช่ือเสียง ดงัภาพท่ี 4.1.7 

11. How to เป็นหวัขอ้แนะน าเทคนิคต่าง ๆ   ดงัภาพท่ี 4.1.8 

12. Hair Gallery จะมีรูปของทรงผมใหดู้เพื่อเป็นแบบอยา่ง ดงัภาพท่ี 4.1.9 
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13. Guest Contributors รวมผูเ้ช่ียวชาญตอบค าถามปัญหาผม ดงัภาพท่ี 4.1.10 

14. Step by Step สอนเก่ียวกบัทางท าผมดว้ยตวัเองทีละขั้นตอน ดงัภาพท่ี 4.1.11 

15. All post เป็นการรวมโพสทั้งเก่า และใหม่   ดงัภาพท่ี 4.1.12 
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ภาพท่ี 4.1.2 หวัเวบ็ไซต ์www.hairworldplus.com 

ในหนา้น้ีจะมีการแสดงหวัขอ้ใหญ่แต่ละหวัขอ้ของเวบ็ไซตแ์ละ Logo ของ Hairworld 
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ภาพท่ี 4.1.3 โฆษณาและปุ่มคลิกเขา้ Directory 

1. มี AD Banner ซ่ึงเป็นโฆษณาเก่ียวกบัหนงัสือแมกกาซีนท่ีออกใหม่และสินคา้ท่ีออกมาใหม่ 

2. ปุ่มเขา้สู่หนา้   Directory  
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ภาพท่ี 4.1.4 วดีีโอครบรอบ 40 ปี ของบริษทั วงศส์วา่งครีเอชัน่จ  ากดั 

1. วดีีโอท่ีการบ่งบอกถึงความเป็นมาของบริษทัและหวัหนงัสือทั้งหมด 

2. ส่วนขา้งใตว้ดีีโอจะเป็นโฆษณาน าเสนอสินคา้ใหม่ 
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 ภาพท่ี 4.1.5 หวัขอ้ข่าวสารเก่ียวกบัแฟชัน่ผม 

ในหวัขอ้น้ีจะบอกข่าวสารท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดเก่ียวกบัแฟชัน่ผมและเส้ือผา้และความนิยมใน

การแต่งหนา้ ซ่ึงจะแบ่งเป็นหวัขอ้ตาม Tag สีชมพู ตามท่ีลูกศรช้ีในรูป 
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ภาพท่ี 4.1.6 หวัขอ้ Feature และ หวัขอ้ Product 

ในหัวขอ้ Feature จะแบ่งออกเป็น 3 หัวขอ้ย่อย คือ Hair Knowledge ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบั

การดูแลรักษาผม, Interview ท่ีมีการสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการผม และ  Scoop เป็นข่าว

เก่ียวกบัช่างผม ส่วนในหวัขอ้ Product จะแบ่งขอ้หวัยอ่ย คือ Hair รวมผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัผมทั้งหมด 

Nail & Beauty รวมผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัเล็บและเคร่ืองส าอาง และ Salon รวมผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยใน

การท าผมแต่งผม 
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ภาพท่ี 4.1.7 หวัขอ้ My Style 

หวัขอ้ My Style จะเป็นการสัมภาษณ์ช่างท าผมท่ีมีช่ือเสียงของวงการผมท่ีสัมภาษณ์

เก่ียวกบัการใชชี้วติส่ิงท่ีชอบท าและเหตุผมของการมาเป็นช่างผม 
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ภาพท่ี 4.1.8 หวัขอ้ How To 

หัวขอ้ How To จะแบ่งเป็นหัวขอ้ย่อยคือ Make up เป็นการรวมเทคนิคการแต่งหน้า , Pro 

Guide การแนะน าเทคนิคต่าง ๆในการดูแลผม และ D.I.Y. การบอกวิธีท าผมแบบร้านท าผมโดยท่ี

สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
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ภาพท่ี 4.1.9 หวัขอ้ Hair Gallery 

 เป็นการแสดงทรงผมของนกัแสดงจากหลายๆชาติเพื่อเป็นแบบในการเลือกทรงผม 
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ภาพท่ี 4.1.10 หวัขอ้ Guest Contributors 

เป็นหัวขอ้ท่ีอาจารยจ์ากวงการผมได้ตอบค าถามเก่ียวกบัปัญหาผมในแต่ละด้านและให้

ค  าแนะน าในการดูแลบ ารุงผม 
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ภาพท่ี 4.1.11 หวัขอ้ Step By Step 

เป็นหวัขอ้ท่ีสอนวธีิการท าผมต่าง ๆทีละขั้นตอนตามวดีีโอ 
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ภาพท่ี 4.1.12 ทา้ยสุดของเวบ็ไซต ์

ส่วนน้ีจะเป็นการรวมหวัขอ้ทุกหวัขอ้ไวต้รงน้ีส าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการดูหวัขอ้ทั้งหมด 
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ภาพท่ี 4.1.13 ภาพรวมของเวบ็ไซต ์hairworldplus.com/directory 

1.หวัเวบ็ไซตแ์ละคน้หาร้านท าผม เป็นส่วนของหวัเวบ็ไซตจ์ะเป็นโฆษณากิจกรรมของ

Hairworld Plus และส่วนคน้หาร้านท าผมไวค้น้หาร้านท าผมท่ีตอ้งการหา ดงัภาพท่ี 4.1.14 

2.ประเภทของร้านเสริมสวย เป็นการแบบประเภทต่าง ๆ ของร้านเสริมสวย ดงัภาพท่ี 

4.1.14 

3.AD Banner  คือโฆษณาน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ดงัภาพท่ี 4.1.14 

4. โปรโมทชัน่พิเศษ เป็นส่วนท่ีมีโปรโมทชั่นท่ีทางเวบ็ไซต์มีขอ้ตกลงกบัร้านเสริมสวย

เพื่อเป็นสิทธิพิเศษในการเขา้รับการเสริมสวย ดงัภาพท่ี 4.1.15 

5. ร้านท าผมท่ีแนะน าเป็น AD จะเป็นส่วนท่ีร้านท าผมหรือร้านเสริมสวยจ่ายเงินสนบัสนุน

เวบ็ไซตแ์ละเป็นส่วนท่ีทางเวบ็ไซตแ์นะน าร้านเสริมสวยใหก้บัผูใ้ชท่ี้เขา้มาโดยไม่ตอ้ง

คน้หา  ดงัภาพท่ี 4.1.16 

6.หวัขอ้ Salon เป็นการแยกประเภทของร้านท าผมเป็นหวัขอ้ไว ้ดงัภาพท่ี 4.1.17 

7. ร้าน Salon แนะน า เป็นการแนะน าร้านท าผม ดงัภาพท่ี 4.1.18 

8. หวัขอ้ Barber เป็นการแยกประเภทของร้านตดัผมผูช้ายเป็นหวัขอ้ไว ้ดงัภาพท่ี 4.1.19 

9.ร้าน Barber ท่ีแนะน า เป็นการแนะน าร้านท าตดัผมผูช้าย ดงัภาพท่ี 4.1.20 

10. หวัขอ้ Nail เป็นการแยกประเภทของร้านท าเล็บเป็นหวัขอ้ไว ้ดงัภาพท่ี 4.1.21 

11. ร้านท าเล็บท่ีแนะน า เป็นการแนะน าร้านท าเล็บ ดงัภาพท่ี 4.1.22 

12. หวัขอ้ Eyebrown Shop เป็นการแยกประเภทของร้านแต่งคิ้วเป็นหวัขอ้ ดงัภาพท่ี 4.1.23 
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13. หวัขอ้ Beauty Center เป็นการแยกประเภทของสถาบนัความงามเป็นหวัขอ้ ดงัภาพท่ี 

4.1.24  

14. หวัขอ้ Hair Academy เป็นการแยกประเภทของโรงเรียนเสริมสวยเป็นหวัขอ้ไว ้ดงัภาพ

ท่ี 4.1.25 

15. หวัขอ้ Hair & Beauty Shop เป็นการแยกประเภทของร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ท าผมเป็น

หวัขอ้ไว ้ดงัภาพท่ี 4.1.26 

16. หวัขอ้ Hair & Beauty Product เป็นการแยกประเภทของกลุ่มผลิตภณัฑเ์ป็นหวัขอ้ไว ้ดงั

ภาพท่ี 4.1.27 

17. ผลิตภณัฑท่ี์แนะน า จะแนะน าผลิตภณัฑส์ าหรับประเภทของความตอ้งการต่างๆ เช่น 

แชมพูส าหรับคนผมรีบแบน ดงัภาพท่ี 4.1.27 
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ภาพท่ี 4.1.14 เวบ็ไซต ์www.hairworldpuls.com/directory/ 

เวบ็ไซตน้ี์เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวมร้านท าผมและสิทธ์ิพิเศษต่าง ๆ และแยกหวัขอ้ของร้านท าผม

ไว(้ลูกศรท่ี 4 ช้ี) ขา้งล่างมีโฆษณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑผ์ม 

1. ส่วนช่อง What  เป็นช่องท่ีใส่ช่ือร้านเพื่อนคน้หา หรือเลือกตามหวัขอ้ท่ีแยกไวใ้หเ้ลือก 

2. ส่วนช่อง Where   เป็นช่องท่ีใส่จงัหวดัวา่ตอ้งการคน้หาร้านท าผมท่ีอยูจ่งัหวดัไหน 

3. Search คลิกเผือ่คน้หาร้านท าผม 

4. เป็นช่องเพื่อคลิกเขา้สู่หนา้ Directory 

  

อ 

1 

2 

3 

4 
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ภาพท่ี 4.1.15 โปรโมทชัน่พิเศษ 

ส่วนน้ีเป็นสิทธ์ิพิเศษต่าง ๆท่ีทางร้านท าผมและผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัผมรวมกบัทางบริษทั

เพื่อใหสิ้ทธ์ิพิเศษกบัผูใ้ชโ้ดยจะมีการก าหนดเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา 
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ภาพท่ี 4.1.16 ร้านคา้ท่ีไดรั้บการโปรโมท 

ส่วนน้ีจะเป็นร้านคา้ท่ีมีการสนบัสนุน (Sponsor) ทางเวบ็ไซตเ์ขา้มาเพื่อท่ีจะโปรโมท 
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ภาพท่ี 4.1.17 หวัขอ้ Salon 

จะเป็นการรวมร้านท าผมต่าง ๆโดยมีการแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ลือกร้านท่ี

สามารถไปไดส้ะดวกท่ีสุด โดยจะมีร้านท่ีสนบัสนุน(Sponsor) ข้ึนเป็น AD   
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ภาพท่ี 4.1.18 ร้าน Salon แนะน า 

เป็นการรวมร้านท าผม Salon ท่ีเป็นท่ีนิยมตามหวัเร่ืองต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 4.1.19 หวัขอ้ Barber 

จะเป็นการรวมร้านท าผมผูช้ายต่าง ๆโดยมีการแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ลือกร้านท่ี

สามารถไปไดส้ะดวกท่ีสุด โดยจะมีร้านท่ีสนบัสนุน (Sponsor) ข้ึนเป็น AD 
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ภาพท่ี 4.1.20 ร้าน Barber ท่ีแนะน า 

เป็นการรวมร้านท าผม Barber ท่ีเป็นท่ีนิยมตามหวัเร่ืองต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 4.1.21 หวัขอ้ Nail 

จะเป็นการรวมร้านท าเล็บต่าง ๆโดยมีการแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ลือกร้านท่ี

สามารถไปไดส้ะดวกท่ีสุด โดยจะมีร้านท่ีสนบัสนุน (Sponsor) ข้ึนเป็น AD 
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ภาพท่ี 4.1.22 ร้านท าเล็บท่ีแนะน า 

เป็นการแนะน าร้านท าเล็บท่ีเป็นท่ีนิยมตามหวัเร่ืองต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 4.1.23 หวัขอ้ Eyebrow Shop 

 จะเป็นการรวมร้านท าคิ้วต่าง ๆโดยมีการแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ลือกร้านท่ี

สามารถไปไดส้ะดวกท่ีสุด โดยจะมีร้านท่ีสนบัสนุน(Sponsor) ข้ึนเป็น AD 
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ภาพท่ี 4.1.24 หวัขอ้ Beauty Center 

จะเป็นการรวมร้านเสริมความงามต่าง ๆโดยมีการแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ลือก

ร้านท่ีสามารถไปไดส้ะดวกท่ีสุด โดยจะมีร้านท่ีสนบัสนุน (Sponsor) ข้ึนเป็น AD 
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ภาพท่ี 4.1.25 หวัขอ้ Hair Academy 

จะเป็นการรวมโรงเรียนท่ีสอนการท าผมต่าง ๆโดยมีการแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ด้

เลือกร้านท่ีสามารถไปไดส้ะดวกท่ีสุด โดยจะมีโรงเรียนท่ีสนบัสนุน (Sponsor) ข้ึนเป็น AD 
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ภาพท่ี 4.1.26 หวัขอ้ Hair & Beauty Shop 

จะเป็นการรวมร้านจ าหน่ายอุปกรณ์การท าผมต่าง ๆโดยมีการแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยเพื่อใหผู้ ้

ใชไ้ดเ้ลือกร้านท่ีสามารถไปไดส้ะดวกท่ีสุด โดยจะมีร้านท่ีสนบัสนุน (Sponsor) ข้ึนเป็น AD 
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ภาพท่ี 4.1.27 หวัขอ้ Hair & Beauty Product 

จะเป็นการรวมผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัผมและความงามโดยมีการแบ่งเป็นหวัขอ้

ย่อยเพื่อให้ผูใ้ช้ไดเ้ลือกร้านท่ีสามารถไปไดส้ะดวกท่ีสุด โดยจะมีผลิตภณัฑ์ท่ีสนับสนุน

(Sponsor) ข้ึนเป็น AD และ จะมีการแนะน าผลิตภณัฑต์ามหวัขอ้ในสไลดด์า้นล่าง  
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบติังานของระบบจองคิว 

 
ภาพท่ี 4.2.1 หนา้เวบ็ไซตห์ลกั 

เป็นหนา้จอบนสุดของเวบ็ไซตเ์พื่อคน้หาร้านตดัผม-ท าผม 

1. คน้หาช่ือร้านตรง What 

2. เลือกจงัหวดัท่ีร้านท าผมอยู ่

3. คลิก Search เพื่อคน้หา 

  

1 3 

2 
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ภาพท่ี 4.2.2 หนา้คน้หา 

1. สามารถคลิก Preview เพื่อดูรายละเอียดร้านคา้ได ้

2. เลือกร้านท่ีจะไปตดัผม-ท าผม 

3. คลิก Save เพื่อบนัทึกเป็นร้านท่ีน่าสนใจได ้

  

1 

3 

2 
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ภาพท่ี 4.2.3 หนา้ร้านท าผม 

1. เขา้สู่หนา้ร้านตดัผม-ท าผมแลว้คลิกค าวา่ Book Now เพื่อเขา้สู่หนา้ระบบจองคิว  

1 
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ภาพท่ี 4.2.4 หนา้เลือกบริการ 

เลือกบริการท่ีตอ้งการท า ตวัเลข 1h และ 2h ขา้งหลงัคือเวลาเป็นชัว่โมงโดยประมาณใน

การรับบริการ 

 

 

1 
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ภาพท่ี 4.2.5 หนา้เลือกวนัท่ีท่ีจะเขา้รับการบริการ 

1. เลือกวนัท่ีท่ีจะเขา้รับบริการ 

2. สามารถคลิกลูกศรยอ้นกลบัไปเพื่อเปล่ียนบริการไดห้ากคลิกผดิ ตามลูกศรท่ี 1 

1 

2 
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ภาพท่ี 4.2.6 หนา้เลือกช่างท าผม 

หลงัจากเลือกวนัท่ีเขา้รับบริการท าผมเสร็จจะเขา้สู่หนา้เลือกช่างท าผม ถา้ช่างไม่เขา้ร้านท า

ผมระบบจะข้ึน Not Available เพื่อเป็นการบอกวา่วนัน้ีช่างไม่มา 

1 
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ภาพท่ี 4.2.7 หนา้เลือกช่างท าผม 

แต่ถา้ลูกคา้ไม่มีช่างประจ าใหค้ลิก No Preference เพื่อใหท้างร้านท าผมเลือกช่างท าผมท่ีมี

เวลาวา่งตรงกบัวนัท่ีเลือกให้ 

1 
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ภาพท่ี 4.2.8 หนา้เลือกเวลาท่ีจะเขา้ใชบ้ริการ 

สามารถเลือกเวลาไดไ้ดต้ามช่วงเวลาท่ีข้ึนให้โดยการคลิกท่ีตวัเลขเวลา 
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ภาพท่ี 4.2.9 หนา้ตรวจสอบขอ้มูล 

1. ตรวจขอ้มูลการจองคิวและคลิก Continue ถา้หากถูกตอ้ง 

2.   ถา้หากผดิคลิกลูกศรกลบั เพื่อกลบัไปแกไ้ขขอ้มูล 

1 

2 
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ภาพท่ี 4.2.10 หนา้ Login 

1. Login  ทาง Facebook Gmail หรือ Username ท่ีใชก้บัทางเวบ็ 

2. ถา้หากวา่ไม่อยากเช่ือม Facebookหรือ Gmail ใหค้ลิก I don’t’ have a Resurva account 

2 

1 
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ภาพท่ี 4.2.11 หนา้ยนืยนั 

ใส่เลขโทรศพัทเ์พื่อยนืยนัการจอง ส่วนขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู ่จะน ามาจาก E-mail 

1 
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ภาพท่ี 4.2.12 หนา้เลือกการส่งขอ้ความยนืยนัการจอง 

เลือกการแจง้วา่ใหมี้การส่งขอ้มูลการจองคิวไปทาง E-mail หรือ เบอร์โทรศพัท ์(ณ ตอนน้ี

ยงัเปิดใชแ้ค่ E-mail ไม่สามารถส่งขอ้มูลการจองทาง SMS จากเบอร์โทรศพัทไ์ด)้ 

1 
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ภาพท่ี 4.2.13  หนา้ยนืยนัการจอง 

แสดงผลการจองคิว วา่จองกบัร้านไหน รับบริการอะไร กบัช่างช่ืออะไร วนัเวลาไหน 
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ภาพท่ี 4.2.14 หนา้ E-mail ท่ีไดรั้บ 

เป็น E-mail บอกขอ้มูลการจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการเขา้ใชร้้านท าผมได้ 
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ภาพท่ี 4.2.15 หนา้การจดัการขอ้มูลของผูใ้ช้ 

ถา้หากผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มูลการจองก็สามารถแกไ้ขไดด้งัน้ี 

1. เม่ือมีการจองแลว้สามารถเลือกปุ่มมุมขวาบน เพื่อเลือกการใชง้านของUser ได ้

2. เลือก New Booking เพื่อเพิ่มการจองของเราได ้

3. เลือก Your Booking เพื่อดูการจองของเราได ้

4. เลือก Edit Profile เพื่อแกไ้ขและเพิ่มขอ้มูลส่วนตวัของเราได ้

5. เลือก Sign Out เพื่อออกจากระบบ 

1 

5 

2 
3 
4 
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ภาพท่ี 4.2.16 หนา้ Your Bookings 

หากตอ้งการยกเลิกการจองคิว เลือกหวัขอ้ Your Bookings จากภาพท่ี 4..2.15 และคลิกปุ่ม 

Cancel 

1 
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ภาพท่ี 4.2.17 หนา้หลงัจากคลิก Cancel 

1. ระบบจะถามเพื่อยนืยนัการยกเลิกจองคิว 

2. คลิก Confirm Cancellation เพื่อเป็นการยนืยนัการยกเลิกการจอง 

2 

1 
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ภาพท่ี 4.2.18 หนา้ยนืยนัการยกเลิกจองคิว 

คลิก Close เพื่อเป็นการปิดหนา้ 
 

1 
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ภาพท่ี 4.2.19 หนา้ Edit Profile 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัเลือกหวัขอ้ Edit Profile จากภาพท่ี 4.2.15 และสามารถ

แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัได ้
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4.3 เพิม่และแก้ไขระบบจองคิว 

ส่วนน้ีจะเป็นส่วนของผูดู้แลระบบ (Admin) 

 
ภาพท่ี 4.3.1 สร้างหวัขอ้การบริการ 

สร้างหวัขอ้การบริการโดยการใส่ช่ือและระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการต่าง ๆ พร้อม

ทั้งใส่เวลาในการใชบ้ริการโดยประมาณ 
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ภาพท่ี 4.3.2 ใส่ช่ือของช่างท าผม 

ใส่ช่ือของช่างท าผมแต่ละคนโดยสามารถเลือกไดว้า่ช่างคนน้ีสามารถท าอะไรได้

บา้งโดยคลิกเลือกตรง Offers all services ออกและเลือกแค่บริการท่ีช่างสามารถท าได ้
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ภาพท่ี 4.3.3 เลือกวนัเวลา 

เลือกวนัและเวลาท่ีร้านเปิดและก าหนดวนัท่ีช่างท าผมเขา้ร้านถา้หากวนัไหนท่ีช่าง

ไม่เขา้ใหเ้อาเลือกถูกท่ีขา้งหนา้ On ออก เสร็จแลว้คลิก Continue ตวัอยา่งเช่น แอม มาวนั จ. 

- พฤ.เขา้เวลา 10โมงเชา้ – 4ทุ่ม  และวนัเสาร์ เขา้เวลา 10โมงเชา้ – 3ทุ่มคร่ึง ไม่มาวนัศุกร์ 

และ วนัอาทิตย ์เป็นตน้  
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ภาพท่ี 4.3.4 ยนืยนัการสร้างระบบจองคิว 

เป็นการยนืยนัการสร้างระบบจองคิววา่ส าเร็จแลว้ ถา้พร้อมใชง้านคลิกท่ี GO 

ONLINE ไดเ้ลย 
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ภาพท่ี 4.3.5 ภาพตารางการจอง 

ถา้หากมีผูเ้ขา้มาจองจะมีช่ือข้ึนและสามารถตรวจสอบไดว้า่มีการจองกบัช่างคนไหนและ

วนัท่ีและเวลาเท่าไหร่ท่ีท าการจองคิวโดยสามารถดูวนัท่ีไดจ้ากท่ีลูกศรช้ี 
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ภาพท่ี 4.3.6 ใส่ระบบจองเขา้สู่เวบ็ไซต ์

 
ภาพท่ี 4.3.7 ขยายช่องใส่URLของภาพท่ี 4.3.6 

ท า URLจากเวบ็สร้างระบบจองคิวมาใส่ในรหสัผูดู้แลของเวบ็ไซตเ์พื่อเช่ือมให้ระบบ

ท างานเขา้กบัเวบ็ไซต ์
 



76 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงการหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบเวบ็ไซต์ 

โดยได้ศึกษากระบวนการทาํงานของเว็บไซต์และการออกแบบเว็บไซต์ และศึกษาเก่ียวกบัการ

ทาํงานของWordPress และ ปลัก๊อิน ท่ีตอ้งใชใ้นเวบ็ไซต ์และไดเ้ร่ิมลงมือปฏิบติัจากการปรับแต่ง

เวบ็ไซตใ์นคอมพิวเตอร์และในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหดู้ง่ายต่อการใชง้านจากเวบ็Directory และไดท้าํ

การติดตั้งและปรับปรุง ปลัก๊อิน ต่าง ๆ เพื่อให้ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น WooCommerce, 

All in one SEO pack , Yoast SEO และPhoto Gallery ฯลฯ แลว้จึงเร่ิมปรับเปล่ียนหน้าจอของหน้า

เวบ็ไซต์ทั้งหมดของ Hairworld และใส่ระบบการจองเขา้ไปและทดสอบเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาจาก

การใช้งานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด ซ่ึงช่วยให้ผูท่ี้เขา้มาชมเว็บใช้งานเว็บไซต์ได้

สะดวกข้ึนและมีการจองการทาํผมกบัช่างทาํผมโดยตรง 

5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. ปัญหาดา้นการใชC้ode ท่ีไม่เคยไดใ้ชม้าก่อนจึงทาํใหเ้กิดการผดิพลาดของการ

แสดงผล 

2. ปัญหาดา้นปลัก๊อิน ท่ีไม่เกิดผลอะไรต่อตวัเวบ็ไซตแ์ละมีขอ้จาํกดัในการใชง้าน 

3. ปัญหาดา้นภาษาท่ีใชใ้นการเขียนซ่ึงเป็นภาษาท่ีไม่เคยไดล้องใชม้าก่อนจึงทาํใหมี้การ

เขียนผดิและทาํใหก้ารแสดงผลผดิพลาด 

4. ปัญหาดา้นการตั้งค่าเวบ็ไซต ์บางกรณีท่ีตั้งค่าเสร็จแลว้ตั้งค่าผดิพลาดทาํใหห้นา้

เวบ็ไซตเ์กิดการแสดงผลผดิพลาด 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรศึกษาและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัดา้นภาษาท่ีใชก่้อนนาํไปพฒันาต่อยอด 

2. ตอ้งมีทกัษะและความรู้ทางดา้น WordPress 

3. ควรศึกษาและติดตามการพฒันาของปลัก๊อินต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
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5.2สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ไดฝึ้กระเบียบวนิยัและความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. ไดเ้รียนรู้การประพฤติปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบับุคคลและสถานท่ี 

3. ไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบและการวางแผนในการทาํงาน 

4. ไดเ้รียนรู้การออกแบบเวบ็ไซตเ์พื่อใหใ้ชง้านไดง่้าย 

5. ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัโปรแกรมและภาษาท่ีใชใ้นการทาํงานเพิ่มข้ึน 

6. ไดเ้รียนรู้บรรยากาศและความคลิกดนัในการทาํงานจริง 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ขาดประสบการณืและความเขา้ใจในการใชง้านอุปกรณ์ต่าง ๆ 

2. ตอ้งศึกษาวธีิการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆในการทาํงานซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้ทาํให้เหลือ

เวลาในการปฏิบติัจริงไม่มาก 

3. การเลือกใชภ้าษาท่ีใชใ้นการออกแบบเวบ็ไซตผ์ดิทาํให้เกิดการรวนของหนา้เวบ็ไซต ์

4. การใชภ้าษาผดิทาํใหร้ะบบจองมีการผดิพลาดจองไม่ได ้

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือเพื่อใชเ้รียนรู้ท่ีมหาวทิยาลยัก่อนออกไปปฏิบติังานจริงจะ

ช่วยทาํใหเ้กิดความคุน้เคยกบัอุปกรณ์และเคร่ืองมือไดเ้ร็วข้ึนเม่ืออกไปปฏิบติังานจริง 

2. ควรมีการศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชซ้อฟทแ์วร์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่าย

มากข้ึน 

3. ควรฝึกฝนการวางแผนในการทาํงานต่าง ๆมากข้ึน 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 

โครงสร้างของระบบ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 ตารางท่ี ก.2 ตารางการจองคิว (Booking) 

  

ช่ือตาราง คาํอธิบาย 

Booking 

User 

Hairdresser 

Salon Shop 

Service 

ตารางการจองคิว 

ตารางผูใ้ช ้

ตารางช่างทาํผม 

ตารางร้านทาํผม 

ตารางการบริการ 

Name Type P M Refer to Description 

B_ID Varchar (20) Yes Yes  รหสัจองคิว 

S_ID Varchar (20) No Yes Service.S_ID รหสัประเภทการทาํผม 

H_ID Varchar (20) No Yes Hairfresser.H_ID รหสัช่างทาํผม 

Shop_ID Varchar (20) No Yes SalonShop.Shop_ID รหสัร้านทาํผม 

B_date date No Yes  วนัท่ีเร่ิมจองคิว 

B_Timein time No Yes  เวลาท่ีเขา้รับการทาํผม 

B_datein date No Yes  วนัท่ีทาํผม 

Sta_ID Varchar (20) No Yes Status.Sta_ID รหสัสถานะ 

U_ID Varchar (20) No Yes User.U_ID รหสัผูใ้ช ้
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ตารางท่ี ก.3 ตารางผูใ้ช ้(User) 

Name Type P M Refer to Description 

U_ID Varchar(20) Yes Yes Booking.U_ID รหสัผูใ้ช ้

U_Name Varchar (50) No Yes  ช่ือ-สกุล 

U_tel Varchar (10) No Yes  เบอร์โทร 

U_E-mail Varchar (50) No Yes  อีเมล์ 

U_Address Varchar (100) No Yes  ท่ีอยู ่

 

ตารางท่ี ก.4 ตารางช่างทาํผม (Hairdresser) 

Name Type P M Refer to Description 

H_ID Varchar(20) Yes Yes Booking.H_ID รหสัช่างทาํผม 

H_Name Varchar(50) No Yes  ช่ือ-สกุล 

H_tel Varchar(10) No Yes  เบอร์โทร 

H_Address Varchar(100) No Yes  ท่ีอยู ่

H_E-mail Varchar(20) No Yes  อีเมล์ 

Shop_ID Varchar(20) No Yes SalonShop.Shop_ID รหสัร้านทาํผม 

 

ตารางท่ี ก.5 ตารางร้านทาํผม (Salon Shop) 

Name Type P M Refer to Description 

Shop_ID Varchar(20) Yes Yes Booking.Shop_ID รหสัร้านทาํผม 

Shop_Name Varchar(50) No Yes  ช่ือร้านทาํผม 

Shop_Location Varchar(100) No Yes  ท่ีอยูร้่านทาํผม 

Shop_Time Time No Yes  เวลาทาํการ 
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ตารางท่ี ก.6 ตารางประเภทการทาํผม (Service)  

 

 

 

  

Name Type P M Refer to Description 

S_ID Varchar(20) Yes Yes Booking.S_ID รหสัการบริการ 

S_Name Varchar(50) No Yes  ช่ือการบริการ 
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ภาพท่ี ก.4 Dataflow Diagram Context Diagram 
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ภาพท่ี ก.5 Dataflow Diagram Level 0 : ระบบการจองคิวทาํผม 
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ภาพท่ี ก.6 Dataflow Diagram Level 1 : การสมคัรสมาชิก 
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ภาพท่ี ก.7 Dataflow Diagram Level 1 : การจองคิว 
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ภาพท่ี ก.8 Dataflow Diagram Level 1 :   การออกรายงานการจองคิว 
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ภาพท่ี ก.9 Dataflow Diagram Level 1 : การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
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ภาคผนวก ข 

ภาพระหว่างปฏิบัติงาน 

 

ภาพท่ี ข.1 คอมพิวเตอร์ของบริษทัมีปัญหาเน่ืองจากไม่สามารถเขา้หนา้ Windows ได ้

  

 



93 
 

 

 

ภาพท่ี ข.2 ตกแต่งหนา้เวบ็ www.hairworldplus.com 
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ภาพท่ี ข.3 ใส่ Banner เพื่อเป็นโฆษณาในเวบ็ไซต ์
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ภาพท่ี ข.4 ปรับขนาดของหวัเวบ็ไซต ์www.hairworldplus.com/directory 
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ภาพท่ี ข.5 ใส่ขอ้มูลลงในระบบจองคิว 
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