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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยส าคัญในชีวิตประจ าวันเพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อ
การใช้งานซึ่งไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ที่ใดก็สามารถใช้งานได้ ประกอบการพัฒนาระบบจองคิวบนสมาร์ทโฟน 
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาการจองคิวร้านสักนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับลูกค้าและเป็นช่องทางระหว่างการติดต่อลูกค้าและเจ้าของร้าน โดยมีฟังก์ชันการท างานของระบบให้
ลูกค้าสามารถจองคิว, บันทึกประวัติการสักของลูกค้า, ดูโปรโมชั่น และดูรูปภาพจากทางร้านได้ นับได้ว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพและตอบสนองการใช้งานของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน และในอนาคตระบบ
ดังกล่าวจะท าการจะถูกน าไปทดสอบใช้จริงกับสถานประกอบการเพ่ือทดสอบการท างาน และปรับให้
เหมาะสมต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ: สมาร์ทโฟน  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  สัก  จองคิว 
 
Abstract 

Now, Smartphones are an important factor in everyday life to enhance 
convenience and easy to use, no matter where users are located, it can be used. 
Entrepreneur Development booking system, on the smartphone for android operating 
system. in case the tattoo shop. It’s intended to facilitate the customers and the channel 
between the customer and the shop owner. The functionality of the system allows 
customers to booking a queue, a customer record, view promotions and see pictures from 
the restaurant. It has developed this system more efficient and responsive to the group's 
current customers. In the future, such systems will be put to the test with real enterprise for 
test the functionality. And adjust user functional to the needs even more. 
Keywords: Smartphones, Android Operating System, Tattoo, Booking 
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บทน า 
“รอยสัก” หรือ “Tattoo” หมายถึง การตีหรือการเคาะ ซึ่งเกิดจากการสักด้วยเครื่องสัก หรือ

อาจใช้เข็มซึ่งมีด้ายร้อยเคลือบสีอยู่ แทงผ่านตามต าแหน่งที่ต้องสักลงไปที่ผิวหนัง โดยการสัก และเจาะ
ร่างกาย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของค าว่า “สัก” คือ เอาของ
แหลมแทงลงด้วยวิธีการหรือเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ กัน โดยใช้เหล็กแหลมจุ่มหมึกหรือน ้ามันแทงที่ผิวหนังให้
เป็นลายอักขระเครื่องหมายหรือลวดลาย 
 การสักตามร่างกายเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของมนุษย์สมัยโบราณ เกิดขึ้นเมื่อ ๕,๓๐๐ กว่าปี
มาแล้วโดยมีความเชื่อที่แตกต่างกัน ปัจจุบันการสักพัฒนาไปมาก เครื่องมือที่เป็นที่นิยมที่สุดเป็นเข็มที่ใช้
มอเตอร์ในการท าให้ขยับแทงในผิวหนัง เมื่อแทงลงไปหมึกจะแพร่กระจายไปสู่เนื้อเยื่อ ดูดซึมเก็บสะสมไว้ 
โอกาสที่จะเปิดปฏิกิริยาที่เป็นเชิงลบจากหมึกที่ใช้สักมีน้อยมาก โดยปกติสิ่งแปลกปลอมจะถูกขจัดจ าก
ร่างกายโดยใช้กลไกธรรมชาติ แต่อนุภาคของหมึกนั้นใหญ่เกินกว่าที่จะถูกขจัดออกไปด้วยกลไกนี้ได้ 
 การสักได้กลายเป็นธุรกิจที่แพร่หลายมากในปัจจุบัน จึงท าให้มีร้านสักเกิดขึ้นมากมาย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการสักกลายเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคม จึงท าให้มีผู้ที่สนใจและต้องการจะสัก
เกิดขึ้นมากมาย โดยส่วนใหญ่ร้านสักในแต่ล่ะร้านจะมีลูกค้าโทรหรือเข้ามาที่ร้านเพ่ือที่จะจองคิวนัดวัน
เวลาที่จะสัก ซึ่งถ้าวันใดมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจ านวนมาก อาจท าให้ทางร้านลืมคิวที่ลูกค้าจองไว้ หรือ
ลูกค้าอาจลืมคิวสักของตัวเองก็เป็นได้ และในกรณีที่ลูกค้าอยู่ไกลจึงท าให้ไม่สามารถเข้ามาจองคิวที่ร้านได้ 
ก็อาจจะท าให้ทางร้านเสียลูกค้าได้ 
 ดังนั้น ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะเพ่ิมช่องทางการจองคิวสักให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเล็งเห็น
ว่าสมาร์ทโฟนได้เข้ามาเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตคนในปัจจุบัน อาจเป็นเพราะสมาร์ทโฟนมีความสามารถที่
เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเลยทีเดียว และยังพกพาไปไหนได้สะดวกจึงท าให้ลูกค้าสามารถจองคิว
จากที่ไหนก็ได้ ทางผู้พัฒนาได้จัดท าโมบายแอพพลิเคชั่นจองคิวสักบนแอนดรอยด์ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้า โดยการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นจะสามารถจองคิวสักและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ใน
ระบบ เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ลายสักของลูกค้า, ประวัติการสักของลูกค้า เป็นต้น โดยข้อมูลจะไม่สามารถ 
สูญหายได้ซึ่งจะท าให้ร้านสักเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ลูกค้ามากขึ้น เพ่ือสร้างความสะดวกแก่ ทั้งยังเป็นช่องทาง
ใหม่ส าหรับลูกค้าให้สามารถติดตามข้อมูล ง่ายต่อการใช้งานตอบสนองการใช้บริการในยุคปัจจุบันยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

2. เพ่ือศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของร้านสักเพ่ือออกแบบแอพพลิเคชั่น Tattoo Studio 
3. เพ่ือสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นระบบจองคิวสัก (Tattoo Studio) 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยได้ตาม ภาพประกอบที่ 1 
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ภาพประกอบที่ 1 โครงสร้างกรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการ 
1. การออกแบบระบบ 
     1.1  เทคนิคการรวบรวมข้อมูล 

     การสังเกต ในการสร้างแอพพลิเคชันต่าง ๆ เริ่มต้นในการหาข้อมูลโดยการการสังเกต เมื่อ
ต้องการทราบข้อมูลเรื่องใดท าการสังเกตจดบันทึก ซึ่งนักพัฒนาต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเภทรอย
สัก จะต้องท าการบันทึกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นร้านสัก 

      การสัมภาษณ์ ได้ท าการสอบถามความต้องการจากร้านสัก และลูกค้าที่มาใช้บริการ ได้ข้อมูล
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในเรื่องการติดต่อกับลูกค้า 

      การรวบรวมข้อมูลที่ผู้อ่ืนรวบรวมไว้แล้ว ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งข้อมูลที่มี
ผู้นิยมใช้ในการค้นหาข้อมูลมากที่สุดและมีข้อมูลหลากหลาย 

      การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นการศึกษาแอพพลิเคชันที่มีการท างาน
ใกล้เคียงกัน คือ Application Thai Lion Air, Application Major Movie Plus โดยมีองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะการท างาน และโครงสร้างของ แอพพลิเคชันในลักษณะการจองคิวเช่นกัน 

      การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ  ศึกษารายละเอียดการกระบวนการท างานของระบบปฏิบัติการ 
Android, ภาษา Java, Android SDK, jQuery, JDK (Java Development Kit), ศึกษาการใช้งาน
ฐานข้อมูล SQLite เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับแอพพลิเคชัน 
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     1.2  การออกแบบเอาท์พุต (Output design) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
ภาพประกอบที่ 2 แนวคิดการออกแบบเอาท์พุต (Output design) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า Home  

Member เลือกเมนู New Member เลือกเมนู 

หน้าเมนูรูปภาพ
รูปภาพ 

หน้ารูปภาพ 

หน้าโปรโมชั่น หน้าค้นหาคิว 

หน้ายืนยัน 

หน้า login 

หน้า Register  

หน้าแถบเมนู หน้าแสดงรูปคิวงาน 

หน้าแสดงโปรโมชั่น 

หน้าแสดงรูปภาพ 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1401 | P a g e  

     1.3  Use case diagram 
 

 

 
      
ภาพประกอบที่ 3 แผนผัง Use Case Diagram 
 
 
 
 
 
 

Tattoo Studio Application 

U1: จองคิวสัก 

U4: ดูลายสัก 

U2: แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

U3: ดูประวัติการสัก 

U5: แจ้งเตือนคิวสัก 

U10: สมัครสมาชิก 

ข้อมูลลายสัก 

<<extend>> 

<<extend>> 

MEMBER 

U9: Download Application 

U6: จัดการแอพพลเิคชั่นบน Google Play 

U7: ทดสอบผ่าน Emulator 

U8: ทดสอบผ่าน Smart Device 
USER 

DEVELOPE
R 

<<include>> 

<<include>> 

<<include>> 
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1.4  ER diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 4 ER – Diagram แสดงการท างานของ Application 
 
 
 
 
 
 
 
 

Member 

PK     MemberID 
         Username 
         Password 
         Name 
         Tel 
         Email 

Promotion 

PK ProID 
ProName

 ProPath 
ProDateStart 
ProThumbnails 
ProDateStop 
ProRate 

 

Timeque 

PK     QueTime 
         TimeType 

Images 

PK ImageID 
 ItemID 
 ImagePath 
FK CatID 

Category 

PK     CatID 
         CatName 

Queue 

PK QueID 
QueDate 
QueConfirm 
QuePrice  

FK QueTime 
FK ProID 
FK ImageID 
FK MemberID 
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2. การพัฒนาระบบ 
2.1  การพัฒนาฐานข้อมูลด้วย MySQL 

ในการสร้างฐานข้อมูลจะใช้ phpMyAdmin ในการจัดท าตารางบันทึกข้อมูล โดยสร้าง
ฐานข้อมูลที่ชื่อว่า u918394448_tatt เพ่ือจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังภาพประกอบที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 5 แสดงการก าหนดชื่อฐานข้อมูล “u918394448_tatt” 
 

หลังจากการสร้างฐานข้อมูลแล้วนั้น ก็จะท าการสร้างตารางเพ่ือจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
- ตาราง Category สร้างขึ้นเพ่ือจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลหมวดหมู่รูปภาพ 
- ตาราง Images สร้างขึ้นเพ่ือจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลรูปภาพ 
- ตาราง Member สร้างขึ้นเพ่ือจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลสมาชิก 
- ตาราง Promotion สร้างขึ้นเพ่ือจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลโปรโมชั่น 
- ตาราง Queue สร้างขึ้นเพ่ือจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการจองคิว 
- ตาราง Timeque สร้างขึ้นเพ่ือจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลเวลาคิวงาน 

 
2.2 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
     ในส่วนของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบ่งออกการท างานเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

1. การพัฒนาส่วนเข้าสู่ระบบ  2. การพัฒนาส่วนสมัครและจัดการข้อมูลสมาชิก 
3. การพัฒนาส่วนรูปภาพ   4. การพัฒนาส่วนจองคิว 
5. การพัฒนาส่วนโปรโมชั่น  
ซึ่งการออกแบบพัฒนาระบบทั้ง 5 ส่วนนั้นออกแบบโดยการสร้างไฟล์ .xml เพ่ือออกแบบ 

layout ของหน้าจอ ดังภาพประกอบที่ 6 และ 7 จากนั้นท าการเขียนค าสั่ง (program coding) ให้
แอพพลิเคชั่นท างานอย่างถูกต้องดังภาพประกอบที่ 8 
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ภาพประกอบที่ 6 สร้างไฟล์ activity_login.xml        ภาพประกอบท่ี 7 ออกแบบหน้าจอสมัครสมาชิก 
 

 
 
ภาพประกอบที ่8 แสดงค าสั่งการท างานเข้าสู่ระบบ 
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2.3 การติดตั้งระบบ  
- JDK (JAVA Development Kit) ติดตั้งไฟล์ jdk-7ul-windows-x64.exe และก าหนด Path 
- Android SDK (Android Software Development Kit) ดาวน์โหลด Android SDK ที่ 

http://developer.android.com/sdk/index.html เลือกตาม Platform 
- ระบบปฏิบัติการ Android 2.3.3 ติดตั้ง Android 2.3.3 ใน Android Virtual Device Manager 

ติดตั้งโดยระบุรายละเอียดของ Emulator ที่ต้องการ 
- Android Studio ติดตั้งไฟล์ android-studio-bundle-130.737825-windows.exe และก าหนด Path 

 
ผลการวิจัย 

ผลการด าเนินงานและการทดสอบระบบ 
นักพัฒนาท าการทดสอบผ่าน Emulator Android 4.2 ในส่วนของ Application จะแบ่งการท างาน

หน้าต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่นดังภาพที่ 9 - 11 คือ หน้า Login, หน้า Register และหน้าแถบเมนูของ
แอพพลิเคชั่นจะแบ่งเป็น 3  หน้าย่อย คือ หน้าข้อมูลส่วนตัว, หน้ารูปภาพ และหน้าโปรโมชั่น 
 

       
 

    ภาพประกอบที่ 9 หน้า Login   ภาพประกอบที่ 10 หน้า Register  ภาพประกอบที่ 11 หน้าหลัก 
 

- ข้อมูลส่วนตัว  โดยผู้ใช้สามารถดูข้อมูลส่วนตัว และตารางการจองคิวของผู้ใช้งานได้ดังภาพที่ 
12 เมื่อผู้ใช้งานเลือกคิวงานก็จะแสดงรูปภาพดังภาพที่ 13 โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกปุ่มจองคิวเพ่ือเข้าสู่
หน้าจองคิวได้ดังภาพที่ 14 

http://developer.android.com/sdk/index.html
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ภาพประกอบที ่12 Home         ภาพประกอบที่ 13 แสดงรูปคิวงาน    ภาพประกอบที่ 14 จองคิว 
 

- จองคิว ในหน้าจองคิวนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกวันที่เพ่ือค้นหาวันที่จะจองคิวดังภาพที่ 15 
และคิวที่ว่างก็จะปรากฏสามารถเลือกคิวที่ต้องการจองเมื่อเลือกแล้วจะแสดงหน้ายืนยันดังภาพที่ 16 

 

                             
 
ภาพประกอบที่ 15 หน้าการค้นหา         ภาพประกอบที่ 16 หน้ายืนยันเมื่อกดยืนยันจะกลับสู่หน้าหลัก 
 

- รูปภาพ โดยผู้ใช้สามารถดูรูปภาพ โดยที่รูปภาพจะแยกเป็นหมวดหมู่ดังภาพที่ 17 เมื่อเลือก
ปุ่มหมวดหมู่จะแสดงหน้ารูปภาพของหมวดหมู่นั้น ๆ และแสดงรูปใหญ่เมื่อกดเลือกรูปที่ต้องการ 

 

เลือก 
วันที่จองคิว 

เลือกคิวที่
ต้องการจอง 
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      ภาพประกอบที่ 17 หน้าเมนูรูปภาพ        ภาพประกอบท่ี 18 หน้ารูปภาพ 
 
- โปรโมชั่น ผู้ใช้สามารถดูโปรโมชั่นดังภาพที่ 19 โดยสามารถเลือกที่โปรโมชั่นเพ่ือดู

รายละเอียดของโปรโมชั่นได้ดังภาพที่ 20 
 

   
 

       ภาพประกอบที่ 19 หน้าโปรโมชั่น        ภาพประกอบท่ี 20 หน้าแสดงโปรโมชั่น 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ในการพัฒนาครั้งนี้เพ่ือเป็นการศึกษาและจัดท าระบบจองคิวสักบนสมาร์ทโฟน ซึ่งการจัดท าครั้งนี้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ลูกค้าร้าน  Tattoo Studio ที่
ต้องการจองคิวสัก หรือต้องการที่จะดูโปรโมชั่นของทางร้านและยังสมาชิกดูลายสักตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้  
โดยผู้พัฒนาจัดท าเป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานและเกิดความรวดเร็วในการ
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จองคิว ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการจองคิวสักและติดตามโปรโมชั่น ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ สามารถแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวได้, ดูรูปสักได้, ดูโปรโมชั่นได้, จองคิวสักได้และสามารถดูประวัติการสักได้ 
 ข้อแนะน าเพ่ิมเติมกรณีมีการน าไปพัฒนาต่อไป คือ การพัฒนาในเรื่องของช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าของร้าน ด้วยการแชทคุยกันแบบเรียลไทม์คล้ายกับโปรแกรมไลน์ ซึ่ง
จะสามารถให้ความสะดวกในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งาน และเจ้าของร้านได้ดีที่สุด โดยที่ผู้ใช้งานสามารถ
ติดต่อกับเจ้าของร้านได้เก่ียวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในการสัก เช่น ส่งรูปภาพที่ต้องการสัก และการยืนยัน
การจองคิวโดยถ่ายรูปใบเสร็จส่งไปให้เจ้าของร้านโดยผ่านโปรแกรมแชท 
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