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บทคดัยอ่ 

 บริษัท  แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์  เซอร์วิส จ ากัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกับเป็น

บริษทัเอกชน ท าธุรกิจเก่ียวกบัห้องปฏิบติัการทดสอบเอกชน ห้องแล็บวิเคราะห์ รับทดสอบน ้ า น ้ า

ด่ืม น ้ าเสีย กากตะกอน ดิน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร ฉลากโภชนาการ ผลิตภณัฑ์ ฯลฯ โดยในปัจจุบนั 

บริษทัมีการจดัการเอกสารของฝ่ายการตลาดรายงานขอ้มูลลูกค้า และสินคา้ท่ีน ามาตรวจวิเคราะห์ 

รายงานขอ้มูลการตรวจวิเคราะห์สินคา้ท่ีสมบูรณ์  รายงานใบเสนอราคา ซ่ึงในแต่ละคร้ังการติดต่อ

จ าเป็นตอ้งติดต่อผา่นเซลล ์ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน และขอ้มูลอาจผดิพลาดได ้ 

 จากปัญหาดงักล่าวท าให้ทางคณะผูจ้ดัท ามีแนวคิดในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับริหาร
จดัการเอกสารฝ่ายการตลาด กรณีศึกษา บริษทัแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั พฒันา
โดยใชภ้าษา PHP ใช ้phpMyAdmin ในการบริหารจดัการฐานขอ้มูล ออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์โดยใช ้
Front end Framework (Bootstrap) โดยระบบสามารถดูใบรับรองการตรวจวิเคราะห์  ดูขอ้มูลการ
ตรวจสอบยอ้นหลัง ส่งแบบฟอร์มของสินคา้ท่ีจะน ามาตรวจวิเคราะห์ ซ่ึงช่วยเพิ่มความสะดวก
ใหก้บัพนกังานสามารถท างานไดส้ะดวกและเร็วมากข้ึน และลูกคา้สามารถดูขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
บริษทัในเวบ็ไซตไ์ดอี้กดว้ย   
 
ค าส าคญั: เอ แอล เอส/ แอนาไลติคอล/ เวบ็ไซตจ์ดัการเอกสาร 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 เน่ืองจากบริษทั แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์เซอร์วิส จ  ากดั เป็นบริษทัเอกชน ท าธุรกิจ
เก่ียวกบัหอ้งปฏิบติัการทดสอบเอกชน หอ้งแลบ็วิเคราะห์ รับทดสอบน ้ า น ้ าด่ืม น ้ าเสีย กากตะกอน 
ดิน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร ฉลากโภชนาการ ผลิตภณัฑ์ ฯลฯ ไดรั้บการรับรองความสามารถ ISO/IEC 
17025 จาก ส.ม.อ. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางบริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์
เซอร์วิส จ  ากดั ซ่ึงปัจจุบนั บริษทั แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์เซอร์วิส จ  ากดั ในการจดัการเอกสาร
ของฝ่ายการตลาดรายงานข้อมูลลูกคา้ และสินคา้ท่ีน ามาตรวจวิเคราะห์ รายงานขอ้มูลการตรวจ
วิเคราะห์สินคา้ท่ีสมบูรณ์ รายงานใบเสนอราคา แต่ละคร้ังในการติดต่อจ าเป็นตอ้งติดต่อผ่านเซลล ์
ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน และขอ้มูลอาจผดิพลาดได ้
 โดยปัจจุบนัเวบ็ไซตเ์ปรียบเหมือนส่ิงหน่ึงท่ีไม่อาจขาดได ้ ไม่ว่าจะบริษทัใหญ่หรือเล็กต่าง
ก็ท าเว็บไซต์เป็นของตนเองทั้งนั้น เพราะเว็บไซต์คือช่องทางส าคญัท่ีจะท าให้บริษทัมีโอกาสได้
น าเสนอสินคา้ของตนใหผู้ค้นจ านวนมากไดเ้ห็น ซึมซบั และรับทราบถึงสินคา้หรือบริการ  
 จากปัญหาขา้งต้น ทางคณะผูจ้ดัท าจึงได้มีแนวคิดในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันบริหาร
จดัการเอกสารฝ่ายการตลาด กรณีศึกษา บริษทั แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ  ากดั ใหก้บั
บริษทั แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์เซอร์วิส จ  ากดั โดยระบบแบ่งผูใ้ชเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ผูดู้แล
ระบบ (Admin) สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบและเป็นผูอ้อกรหัสให้แก่พนักงาน  และลูกค้า 2. 
พนกังานในบริษทั สามารถแกไ้ขรหสัผา่น ขอ้มูลส่วนตวั เก็บขอ้มูลหลกัของลูกคา้ ส่งแบบประเมิน
ราคา ส่งเอกสารผา่นเวบ็ไซต ์โดยใชไ้ฟลเ์ป็น PDF  3. ลูกคา้ สามารถแกไ้ขรหัสผ่านท่ีผูดู้แลระบบ
ออกใหไ้ด ้สามารถดูขอ้มูลต่างๆ ของเวบ็ไซตไ์ด ้เช่น ขอ้มูลการติดต่อ และ ประวติัความเป็นมาของ
บริษัท สามารถดูใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ได้ สามารถดูข้อมูลการตรวจสอบยอ้นหลังได้  
สามารถส่งแบบฟอร์มของตวัอยา่งท่ีจะน ามาตรวจวิเคราะห์ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ี
บริษทัใหม้าบนเวบ็ไซต ์ เป็นตน้ ท าใหข้อ้มูลเป็นระเบียบมากข้ึน ท าใหส้ามารถจดัการกบัขอ้มูลได้
ง่าย เพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อ และลูกค้าสามารถดูข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบับริษทับน
เวบ็ไซตไ์ดอี้กดว้ย โดยการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา 
บริษทั แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ  ากดั) ท าการพฒันาโดยใชภ้าษา PHP เป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันา ใช ้phpMyAdmin ในการบริหารจดัการฐานขอ้มูล มีการออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์โดยใช ้
Front end Framework (Bootstrap) เนน้การออกแบบท่ีเรียบง่าย และสะดวกต่อการใชง้าน  
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1.2 วตัถุประสงค์ของภำคนิพนธ์ 
 เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด กรณีศึกษา บริษทั แอนาไล
ติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ  ากดั 

 
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์ 

1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server  
         Architecture 
1.3.2 ประเภทของระบบพฒันาเป็นแอปพลิเคชนัแบบ Responsive Web เพื่อรองรับการใชง้าน 

                ทั้งบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน 
   1.3.3 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งเป็น 3 กลุ่ม 

1.3.3.1 ผูดู้แลระบบ (Admin) 
 1.3.3.1.1 ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ข เพ่ิม/ลบ ขอ้มูลของเวบ็ไซตไ์ด ้

  1.3.3.1.2 ผูดู้แลระบบสามารถออกรหัสเขา้เว็บไซต์ให้กบัพนกังานในบริษทัและ 
                 ลูกคา้ได ้
  1.3.3.1.3 ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ข เพ่ิม/ ลบ ช่ือสารเคมี และประเภทสารเคมีได ้

1.3.3.2 พนกังานในบริษทั 
  1.3.3.2.1 พนกังานสามารถแกไ้ขรหสัผา่นท่ีผูดู้แลระบบออกใหไ้ด ้

1.3.3.2.2 พนักงานสามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ   
  ได ้

  1.3.3.2.3 พนกังานสามารถรับขอ้มูลตวัอยา่งของลูกคา้ท่ีจะน ามาตรวจวิเคราะห์ได  ้
1.3.3.2.4 พนกังานสามารถเก็บขอ้มูลหลกัของลูกคา้และสินคา้ท่ีน ามาตรวจ 

    วิเคราะห์ได ้ไดแ้ก่ ช่ือผูติ้ดต่อ ท่ีอยู่บริษทั ขอ้มูลสินคา้ ประเภทสินค้า
    วนั/ เวลา-วางบิล 

  1.3.3.2.5 พนกังานสามารถประเมินราคา และส่งใบประเมินราคาใหก้บัลูกคา้ได ้
  1.3.3.2.6 พนกังานสามารถส่งใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ใหลู้กคา้ได ้
  1.3.3.2.7 พนกังานสามารถส่งเอกสารผา่นเวบ็ไซต ์โดยใชไ้ฟลเ์ป็น PDF 
  1.3.3.2.8 พนกังานสามารถเก็บขอ้มูลการตรวจวิเคราะห์ของปัจจุบนัและยอ้นหลงั
       ได ้
  1.3.3.2.9 พนกังานสามารถเห็นแจง้เตือนการส่งขอ้มูลบนเวบ็ไซตไ์ด ้
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1.3.3.3 ลูกคา้ 
 1.3.3.3.1 ลูกคา้สามารถรับรหสัผา่นเพ่ือท าการเขา้สู่ระบบ จากผูดู้แลระบบได ้โดย
    ผูใ้ชจ้ะตอ้งส่งขอ้มูลมาใหบ้ริษทัทางอีเมล 
 1.3.3.3.2 ลูกคา้สามารถแกไ้ขรหสัผา่นท่ีผูดู้แลระบบออกใหไ้ด ้
 1.3.3.3.3 ลูกคา้สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัได  ้ไดแ้ก่ ช่ือบริษทั ท่ีอยู่บริษทั เบอร์
    ติดต่อ เบอร์แฟกซ ์ได ้
 1.3.3.3.4 ลูกคา้สามารถดูขอ้มูลต่างๆ ของเว็บไซต์ได ้เช่น ขอ้มูลการติดต่อ และ
    ประวติัความเป็นมาของบริษทั 
 1.3.3.3.5 ลูกคา้สามารถเลือกการตรวจวิเคราะห์ได ้ตามแบบฟอร์มท่ีบริษทัให้มา
    บนเวบ็ไซต ์

1.3.3.3.6 ลูกคา้สามารถส่งแบบฟอร์มของตวัอย่างท่ีจะน ามาตรวจวิเคราะห์ โดย
  กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีบริษทัใหม้าบนเวบ็ไซต ์

 1.3.3.3.7 ลูกคา้สามารถดูใบประเมินราคาท่ีบริษทัออกใหไ้ด ้
 1.3.3.3.8 ลูกคา้สามารถดูใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ได ้
 1.3.3.3.9 ลูกคา้สามารถดูขอ้มูลการตรวจสอบยอ้นหลงัได ้

  1.3.3.3.10 ลูกคา้สามารถเห็นแจง้เตือนการส่งขอ้มูลบนเวบ็ไซตไ์ด ้
1.3.3.4 พนกังานสามารถจดัท ารายงานได ้ดงัน้ี 
 1.3.3.4.1 รายงานบนัทึกรายรับใบเสนอราคา โดยสามารถเลือกช่วงเวลาปัจจุบนั
     และยอ้นหลงัได ้
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ขอ้มูลเป็นระเบียบมากข้ึนท าใหส้ามารถจดัการกบัขอ้มูลไดง่้าย 
1.4.2 ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ท าใหก้ารด าเนินงานใชเ้วลานอ้ยลง 
1.4.3 เพ่ิมความน่าเช่ือถือใหก้บั บริษทั แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์เซอร์วิส จ  ากดั 
         เสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์เซอร์วิส จ  ากดั ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
1.5 ขั้นตอนและวธิกีำรด ำเนนิงำน 

1.5.1 ศึกษำและรวบรวมข้อมูล (Requirement gathering and study) 
  เร่ิมจากการศึกษาประวติัความเป็นมาและการท างานในปัจจุบนัของทาง บริษทั แอ
นาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ  ากดั รวมถึงการรวบรวมความตอ้งการโดยสอบถามจากทาง
บริษทั แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ  ากดั ถึงความตอ้งการของเวบ็ไซต ์ความสามารถใน
การท างานและขอบเขตการท างาน 



4 
 

 

 1.5.2 กำรวเิครำะห์ระบบ (System Analysis) 
  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาวิเคราะห์ และวางแผนออกแบบเว็บไซต ์เพื่อให้
เวบ็ไซตต์รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้และเกิดความสะดวกสบายในการใชง้านใหม้ากท่ีสุด 
 
 1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design) 
  ขั้นตอนน้ีเป็นการออกแบบระบบงานเพ่ือจดัท าเวบ็ไซตใ์หก้บัทางบริษทัแอนาไลติ
คอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ  ากดั และน ามาพฒันาใชใ้นงานจริง 

1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) 
  ออกแบบโดยใชส้ถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบไคลเอนท์ / เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึง

เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากจะมีการแบ่งการประมวลผลระหว่างเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์และเคร่ืองไคลเอนทใ์นขณะเดียวกนั 

  1.5.3.2 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 
 ในการพฒันาระบบทางคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการเลือกใช ้สถาปัตยกรรมเวบ็

แอปพลิเคชนั (Web Application Architecture)โดยใชส้ถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล เชิงสมัพนัธ์ 
(Relational Database) เพ่ือแสดงถึงความสมัพนัธข์องขอ้มูลทั้งหมดภายในระบบ 

1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) 
 ในการออกแบบหนา้เวบ็ไซตจ์ะใช ้CSS, HTML ในการตกแต่งลูกเล่นเมนู

ต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ให้ทนัสมยั โดยรูปแบบและหนา้ตาของเวบ็ไซต ์จะถูกออกแบบมา
จากความตอ้งการของผูใ้ชง้านเป็นหลกั เน้นเรียบง่าย และโทนสีท่ีสุภาพ ออกแบบโดยใช้
หลกัการของ Responsive เพื่อสามารถรองรับการใชง้านทุกอุปกรณ์ 

 
 1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 
  ท าการเขียนโปรแกรม โดยเร่ิมจากน ารายละเอียดหน้าเว็บ และฟังกช์นัต่างๆ ท่ีได้
ออกแบบไวต้ามความตอ้งการของผูใ้ชม้าท าการพฒันาโดยใชเ้คร่ืองมือ Visual Studio Code ภาษาท่ี
ใชใ้นการพฒันาระบบประกอบดว้ย PHP, HTML  
 
 1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
  การทดสอบระบบจะเกิดข้ึนในระหว่างท่ีเขียนโปรแกรมซ่ึงเป็นการตรวจสอบเพื่อ
หาขอ้ผิดพลาดในโปรแกรมท่ีรวมถึงตรวจสอบโปรแกรมว่าสามารถใชไ้ดต้รงตามจุดประสงค์ท่ี
ตอ้งการหรือไม่ รวมถึงให้พนักงานบริษทัไดท้ดลองใช้งาน เพื่อให้ไดเ้ว็บไซต์ท่ีใช้งานง่ายและ
ตอบสนองความตอ้งการไดดี้ท่ีสุด  
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 1.5.6 จดัท ำเอกสำรประกอบภำคนิพนธ์ (Documentation) 
  จัดท าเอกสารประกอบภาคนิพนธ์แนวทางในการจดัท าภาคนิพนธ์วิธีการและ
ขั้นตอน โดยรวบรวมขอ้มูลทั้งก่อน และระหว่างการพฒันาระบบ จดัให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน 
เป็นขั้นตอน แสดงรายละเอียดการพฒันาและเป็นคู่มือในการใชง้านระบบ อีกทั้งยงัเป็นเอกสาร
ส าหรับการน าระบบไปพฒันาต่อในอนาคต 

 
1.6 แผนและระยะเวลำด ำเนินภำคนิพนธ์  

ตารางท่ี 1.1 แผนและระยะเวลาด าเนินภาคนิพนธ ์

หัวข้อ 
ระยะเวลำ 

ม.ีค 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

ต.ค. 
61 

1. รวบรวมและศกึษาความตอ้งการ        
2. วิเคราะห์ระบบ        
3. ออกแบบระบบ        
4. พฒันาระบบ        
5. ทดสอบระบบ        
6. จดัท าเอกสาร 

 
      

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำ 

 1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
  1.7.1.1.1 Notebook Asus K541U - Ram 4 GB Core i5 

 
1.7.1 ซอฟต์แวร์ 
 1.7.1.2.1 Visual Studio Code 1.9 
 1.7.1.2.2 ระบบปฏิบติัการ Windows 10 
 1.7.1.2.3 โปรแกรม Abode Photoshop CS6 
 1.7.1.2.4 โปรแกรม XAMPP 5.6.3 

  1.7.1.2.5 โปรแกรม Web Browser (Google Chrome) 
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1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่รองรับระบบ 

1.8.1 ฮำร์ดแวร์ 
   1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Ram 4 GB Core i3 
 

1.8.2 ซอฟต์แวร์ 
1.8.2.1 Google Chrome 

 
 



 
 

 

บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
         ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษทั แอ
นาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากดั) ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อสามารถตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านไดม้ากท่ีสุด โดยประกอบดว้ย 
 
2.1 Xampp1 

Xampp คือ โปรแกรมส าหรับจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราให้ ท างานในลกัษณะของ 
Webserver นั้นคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นทั้ง เคร่ืองแม่และเคร่ืองลูกในเวลาเดียวกนั ท า
ใหไ้ม่ตอ้งเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถท่ีทดสอบเวบ็ไซตท่ี์สร้างข้ึนได ้

Xampp ประกอบด้วย  Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin, Perl ซ่ึ ง เป็นโปรแกรม
พื้นฐานท่ีจะรองรับการท างาน CMS ซ่ึงเป็นชุดโปรแกรมท่ีไวอ้อกแบบเว็บไซต์ตวัไฟล์ติดตั้ง มี
ขนาดท่ีใหญ่เพราะ มีชุดควบคุมการท างานท่ีจะช่วยใหก้ารปรับแต่งง่ายยิง่ข้ึน  
 Xampp รองรับระบบปฏิบติัการหลายตวั เช่น Windows, Linux, Apple สามารถท างานได้
ทั้ งบนระบบปฏิบัติการแบบ 32 bit และ 64 bit ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ มีตัวช่วยติดตั้ ง CMS ท่ีเรียกว่า 
BitNami ท่ีจะช่วยในการติดตั้ง  
 ขอ้ดีของ XAMPP 

โปรแกรม XAMPP เป็นโปรแกรมท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายในการดาวน์โหลด  เเละเป็นโปรแกรม
ท่ีง่ายต่อการติดตั้ง/ เอาออก เเละง่ายต่อการใช้งาน ปัจจุบนัโปรแกรม XAMPP สามารถใช้ได้บน 
Linux, Windows, Mac OSX, Solaris 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.ninetechno.com/a/website/873-xampp.html 
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รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งหนา้จอ XAMPP 

ท่ีมารูป: http://pboffline-th.blogspot.com/p/xampp.html 

 
2.2 Bootstrap2 
 ในการพฒันาออกแบบเวบ็ไซตส่์วนต่างๆ มีการน า Bootstrap เขา้มาใช ้ช่วยให้การจดัวาง
ระบบง่ายมากข้ึน 
 Bootstrap คือ Front-end Framework ตวัหน่ึง ท่ีจะช่วยให้การพฒันาเวบ็ไซตข์องเราเร็วข้ึน 
ง่ายข้ึน และเป็นระบบมากข้ึน ซ่ึงค าวา่ Bootstrap น้ีในภาษาองักฤษมกัจะหมายถึง “ส่ิงท่ีช่วยท าให้
ง่ายข้ึน” หรือ “ส่ิงท่ีท าไดด้ว้ยตวัของมนัเอง” ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายความวา่ ถา้เราใช ้Bootstrap แลว้ เรา
ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งไปหาอะไรมาเพิ่มอีก 
 Bootstrap ปัจจุบันมีการพัฒนาข้ึนด้วยกลุ่มนักพัฒนาจากทั่วทุกหนแห่งในโลกมีการ
อพัเดทแกไ้ข bug อยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับการท างานได้อย่างไม่มีปัญหาพร้อมๆ กบัการพฒันา
เทคโนโลยี บน Web Browser เช่น CSS, HTML และในปัจจุบนัเราจะเห็นว่า Bootstrap มีตวัอย่าง
ธีมใหด้าวน์โหลดมากมาย มีทั้งท่ีสามารถดาวน์โหลดใชไ้ดฟ้รี และแบบเสียเงินซ้ือ และหลายๆ เวบ็
ก็เลือกท่ีจะใช ้Bootstrap กนัมากข้ึน  
 
 

                                                           
2
 http://www.thaicreate.com/community/bootstrap.html 
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โครงสร้างของ Bootstrap Framework  
 Scaffolding grid system จ านวน 12 คอลัมน์ สามารถเลือกใช้ได้ทั้ งแบบ fixed และแบบ 

fluid เป็นโครงสร้างของ Layout ท่ีจะแสดงผลในหนา้จอ ซ่ึงจ านวน Column น้ีจะแสดงผล
ตามความกวา้งของแต่ละอุปกรณ์ท่ีเรียกใชง้าน 

 Base CSS style sheets ส าหรับ html elements พื้นฐาน เช่น typography, tables, forms และ 
images เป็น Stylesheet พื้นฐานท่ีเราสามารถเรียกใชง้านไดเ้ลย เช่น Button ท่ีอยูใ่นรูปแบบ
ของ สีต่างๆ การแสดงรูปภาพ ตาราง และอ่ืนๆ 

 Components style sheets ส าห รับ ส่ิ ง ท่ี เร าต้อ งใช้ บ่ อ ยๆ  ไม่ ว่ าจ ะ เป็ น  navigation, 
breadcrumbs รวมไปถึง pagination เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ Bootstrap ท่ีไวจ้ัดการ 
Menu, Navigation ซ่ึงจะแปรผนักบัขนาดของหนา้จอ ของอุปกรณ์ท่ีเรียกใชง้าน 

 JavaScript jQuery plugins ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น modal, carousel หรือ tooltip ช่วยในการ
สร้าง Popup, Dialog, Tooltip ต่างๆ ซ่ึงบอกไดเ้ลยวา่เรียกใชง้านไดง่้ายมากๆ 

 
 ถึงแมว้า่ Bootstrap จะมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีบงัคบัให้การออกแบบเป็นไปตาม Framework 
แต่ก็สามารถท่ีจะเขียน CSS และ Stylesheet เพิ่มเติม เพื่อเขา้ไปจดัการกบั UI ต่างๆ ท่ีตอ้งการได ้แต่
ทั้งน้ีจะตอ้งใหเ้ขา้ใจโครงสร้างก่อน  
 
 เร่ิมตน้การใชง้าน Bootstrap  
  ในการใช้งาน Bootstrap มีทางเลือกอยู่ 2 วิธีคือ ดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ท่ี 
Project หรือเรียกใช้จาก Bootstrap CDN (ไฟล์จาก Server ของ CDN) แต่ถ้าจะให้แนะน า ควร
เลือกใชว้ธีิแรก เพราะจะสามารถเรียกและใชง้านแบบ Offline ไดด้ว้ย  
 
 ขอ้ดี-ขอ้เสีย 

 Bootstrap เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ท าให้ใชร้ะยะเวลาในการ
พัฒนาระบบน้อยลง และได้รูปแบบท่ีสวยงามง่ายต่อการใช้งาน แต่มีการใช้ Bootstrap อย่าง
แพร่หลาย ท าใหเ้วบ็ไซตท่ี์ใช ้Bootstrap ในการออกแบบหนา้ตาท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 ในการพฒันาระบบ Bootstrap เขา้มามีส่วนช่วยในการออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่ง
มาก ซ่ึงท าใหไ้ดรู้ปแบบเวบ็ไซตต์ามตอ้งการ สวยงามและง่ายต่อการใชง้าน 
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รูปท่ี 2.2 Bootstrap 
ท่ีมารูป : http://zozothemes.com/bootstrap-framework-features/ 
 
2.3 phpMyAdmin3  

พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) คือ โปรแกรมท่ีถูกพฒันาโดยใชภ้าษา PHP เพื่อใชใ้น
การบริหารจดัการฐานข้อมูล MySQL แทนการคีย์ค  าสั่ง เน่ืองจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลท่ีเป็น 
MySQL บางคร้ังจะมีความล าบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้ นจึงมีเคร่ืองมือในการจดัการ
ฐานขอ้มูล MySQL ข้ึนมาเพื่อให้สามารถจดัการ ตวั DBMS ท่ีเป็น MySQL ไดง่้ายและสะดวกยิง่ข้ึน 
โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการจดัการ 

 พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) เป็นส่วนต่อประสานท่ีสร้างโดยภาษา PHP ซ่ึงใช้
จดัการฐานขอ้มูล MySQL ผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ โดยสามารถท่ีจะท าการสร้างฐานขอ้มูลใหม่หรือท า
การสร้าง TABLE ใหม่ๆ และยงัมีฟังก์ชนัท่ีใชส้ าหรับการทดสอบการ Query ขอ้มูลดว้ยภาษา SQL 
พร้อมกนันั้นยงัสามารถท าการ insert delete update หรือแมก้ระทัง่ใช้ค  าสั่งต่างๆ เหมือนกบัการใช้
ภาษา SQL ในการสร้างตารางขอ้มูล 

 พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตวัหน่ึงท่ีใชใ้น
การจัดการข้อมูล  MySQL ผ่าน  web browser ได้โดยตรง phpMyAdmin จะท างานบน  Web 
server เป็น PHP Application ท่ีใชค้วบคุมจดัการ MySQL Server  
 
 

                                                           
3
 http://www.mylovedownload.com http://04126030sasd.blogspot.com 

http://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2161-dbms-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/1849-web-browser.html
http://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2053-web-server-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2053-web-server-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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 ความสามารถของ phpMyAdmin คือ 
 1. สร้างและลบ Database 
 2. สร้างและจดัการ Table เช่น แทรก record ลบ record แก้ไข record ลบ Table 
     แกไ้ข field 
 3. โหลดเทก็ซ์ไฟลเ์ขา้ไปเก็บเป็นขอ้มูลในตารางได ้
 4. หาผลสรุป (Query) ดว้ยค าสั่ง SQL 

 ทางคณะผูจ้ดัท าได้เลือกใช้พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) ในการบริหารจัดการ
ฐานขอ้มูล  

ขอ้ดี 
ใช้งานง่าย  ความสามารถครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านจดัการตวัฐานข้อมูล และการจดัการ

ระบบของ mysql server (หมายถึงการจดัการ user และ permission) 
มีทั้ ง import export ข้อมูลหรือเรียกอีกอย่างว่า All in One หรือ perfect tool อีกทั้งเป็นเว็บ

สามารถใช้งานไดจ้ากทุกๆ ท่ี ไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งทุกเคร่ือง  ติดตั้งไม่ยาก สามารถใช้ connect ไป
จดัการกบั database ท่ีอยูเ่คร่ืองอ่ืนไดด้ว้ย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่งหนา้จอพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) 
ท่ีมารูป : https://sites.google.com/a/bodin2.ac.th/dlitresource/xeksar-prakxb-kar-reiyn-ru/srang-
  than-khxmul-dwy-phpmyadmin 
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2.4 Visual Studio Code4
 

วิชวล สตูดิโอ โคด้ (Visual Studio Code) หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ท่ีใช้

ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ 

OpenSource จึงสามารถน ามาใช้งานได้แบบฟรีๆ ซ่ึง Visual Studio Code นั้ น เหมาะส าหรับ

นกัพฒันาโปรแกรมท่ีตอ้งการใชง้านขา้มแพลตฟอร์ม รองรับการใชง้านทั้งบน Windows,  macOS 

และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ Git ได ้

น ามาใชง้านไดง่้ายไม่ซบัซอ้น มีเคร่ืองมือส่วนขยายต่างๆ ใหเ้ลือกใชอ้ยา่งมาก ไม่วา่จะเป็น การเปิด

ใช้งานภาษาอ่ืนๆทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go, Themes, Debugger, Commands 

เป็นตน้  

โดยในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษทั

แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากดั) ทางคณะผูจ้ดัท าได้เลือกใช้ วิสชวล สตูดิโอ โคด้

(Visual Studio Code) เป็นเคร่ืองมือหลกัในการพฒันาเวบ็ไซต์ ซ่ึงใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อนและ

สามารถรองรับการใชง้านระบบไดห้ลากหลาย เช่น Windows, macOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 วชิวล สตูดิโอ โคด้ (Visual Studio Code) 
ท่ีมารูป : https://code.visualstudio.com/docs 

 
 

                                                           
4
 http://mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html 



 

 

บทท่ี 3 
วเิคราะห์ออกแบบระบบ  

 
3.1 รายละเอียดของภาคนิพนธ์ 

เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษทั แอนาไลติคอล ลา
บอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากดั) เป็นรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนั โดยผูใ้ชส้ามารถท าการรับ-ส่ง อปัโหลด
ไฟลง์านในรูปแบบ .pdf ท าใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บความสะดวกและความรวดเร็วในการใชง้าน  

 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram) 

 3.2.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั (As-Is System Analysis) 

 ปัจจุบนัการท างานของฝ่ายการตลาด มีขั้นตอนในการท างานท่ียุง่ยาก และตอ้งเก็บเอกสาร
เป็นจ านวนมาก พนกังานและลูกคา้จดัท าเอกสารฝ่ายการตลาด ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

- พนกังาน จดัท าเอกสารให้กบัลูกคา้ ประกอบดว้ย ใบทบทวนขอ้ตกลงการใช้บริการ 
ใบเสนอราคา  ใบน าส่งตวัอย่าง ใบน าส่งตวัอย่างแบบทราบผล ใบรับรองผล โดย
พนกังานจะตอ้งเก็บเอกสารทุกใบไวเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้ใชบ้ริการ 

- ลูกคา้ จะตอ้งท าการกรอกขอ้มูลเอกสารทั้งหมด แลว้ส่งกลบัมาให้พนกังานท่ีดูแลเคส
ของลูกคา้ เพื่อเป็นหลกัฐานในการเขา้ใชบ้ริการ 

ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั 

- ในการท างานต่างๆส่วนมากจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel และใช้การจดบนัทึกลง
กระดาษ เช่น การเก็บขอ้มูลพนกังาน การเก็บขอ้มูลลูกคา้ การจดัท าใบเสนอราคา และ
การจดัท ารายงานท าไดย้าก  

- การจดัเก็บเอกสารจ านวนมากท าใหเ้อกสารช ารุดหรือสูญหายได ้

 

แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

- ในการจัดเก็บเอกสาร สามารถอปัโหลดไฟล์ลงระบบได้เลย และสามารถค้นหา
เอกสารยอ้นหลงัได ้

- ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใช้งาน โดยพนกังานและลูกคา้ อปัโหลด แกไ้ขขอ้มูลของตวัเอง
เท่านั้น และผูดู้แลระบบสามารถแก้ไข เพิ่ม-ลบ ขอ้มูลได้ทั้ งหมด ท าให้ข้อมูลเป็น
ระเบียบ ลดความซ ้ าซอ้น 
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รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั 
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3.2.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 
ระบบบริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด ไดมี้การท าให้รับส่งไฟล์เอกสาร และอปัโหลด

ไฟล์เอกสารในรูปแบบ .pdf และสามารถท าการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได ้มีการแบ่งฟังก์ชนัการ
ท างานไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ พนกังาน ลูกคา้ ช่วยให้การด าเนินงานรวดเร็วมากข้ึน และช่วยจดัเก็บ
เอกสารใหมี้ความสะดวกต่อการใชง้าน ลดขอ้ผดิพลาดในการจดัเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

ในส่วนของระบบงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1. ส่วนของผูดู้แลระบบ สามารถออกรหัสเพื่อเขา้ใช้ให้กบัพนักงานและลูกคา้ได้ 
สามารถเพิ่มข้อมูลต่างๆได้ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสารเคมี 
สามารถแกไ้ขขอ้มูลการติดต่อบนหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้และสามารถดูรายงานได ้

2. พนกังาน ในส่วนของพนกังานสามารถเขา้ใชร้ะบบโดยรับรหสัจากผูดู้แลระบบได ้
สามารถรับส่งขอ้มูลบนระบบไดโ้ดยไม่ตอ้งส่งผ่านอีเมล สามารถดูเอกสารบน
ระบบได ้สามารถรับการแจง้เตือนบนระบบได ้สามารถออกใบประเมินราคาได ้
และสามารถออกรายงานได ้

3. ลูกค้า ในส่วนของลูกค้าสามารถเข้าใช้ระบบโดยรับรหัสจากผูดู้แลระบบได้  
สามารถรับส่งเอกสารบนระบบได ้และสามารถดูเอกสารบนระบบได ้
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ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System) 

 
 

รูปท่ี 3.2  Work Flow Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด 
(กรณีศึกษา บริษทั แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 
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3.3 แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram)    

 
รูปท่ี 3.3 Context Diagram เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด 

(กรณีศึกษา บริษทั แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 

 
รูปท่ี 3.4 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของสมคัรสมาชิก 

 
รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของเขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของใบเสนอราคา 

 
รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของจดัการเอกสาร 

 
รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของผลตรวจวเิคราะห์สารเคมี 

 
รูปท่ี 3.9 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของออกรายงาน 
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รูปท่ี 3.10 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของแกไ้ขขอ้มูลการติดต่อหนา้เวบ็ไซต ์

 
3.4 ค าอธิบายการประมวลผลขอ้มูล (Process Description)    

ตารางท่ี 3.1 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 1 : สมคัรสมาชิก 
Process Description 

System 
: เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษทั
แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 

DFD number : 1 
Process name : สมคัรสมาชิก 
Input data flows : ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชง้าน 
Output data flows : ผลการสมคัร 
Data Stored uses : company, employee, login_tbl 

Description : เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัของสมาชิก 

 

ตารางท่ี 3.2 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 2 : เขา้สู่ระบบ 
Process Description 

System 
: เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษทั
แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 

DFD number : 2 
Process name : เขา้สู่ระบบ 
Input data flows : Username, Password 
Output data flows : ผลการเขา้สู่ระบบ 
Data Stored uses : company, employee, login_tbl 
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Description : เป็นโปรเซสท่ีใหผู้ดู้แลระบบ พนกังาน ลูกคา้  เขา้สู่ระบบไดโ้ดยการ
ป้อน Username และ Password ถา้มีการป้อนขอ้มูลผดิพลาด ระบบจะท า
การแจง้เตือนใหท้ราบและท าการป้อนขอ้มูลใหม่ใหถู้กตอ้ง 

 

ตารางท่ี 3.3 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 3 : ใบเสนอราคา 
Process Description 

System 
: เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษทั
แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 

DFD number : 3 
Process name : ใบเสนอราคา 
Input data flows : ขอ้มูลใบเสนอราคา 
Output data flows : ผลใบเสนอราคา 
Data Stored uses : company, employee, parameter, parameter_type, Quotation 

Description : เป็นโปรเซสท่ีใหพ้นกังานรับรายละเอียดสารเคมีท่ีลูกคา้ตอ้งการใชก้บั 
ตวัอยา่ง และจดัท าใบเสนอราคาใหก้บัลูกคา้ 

 

ตารางท่ี 3.4 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 4 : จดัการเอกสาร 
Process Description 

System 
: เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษทั
แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 

DFD number : 4 
Process name : จดัการเอกสาร 
Input data flows : ขอ้มูลเอกสาร 
Output data flows : ผลการจดัการขอ้มูลเอกสาร 
Data Stored uses : company, employee, promise_order, Quotation 

Description : เป็นโปรเซสท่ีลูกคา้ยนืยนัส่งตวัอยา่งเขา้มาตรวจวิเคราะห์สารเคมี 
พนกังานและลูกคา้จะตอ้งจดัส่งเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา ใบ
ขอ้ตกลงใชบ้ริการทดสอบ ใบน าส่งตวัอยา่ง ใบแจง้ผลการตรวจวิเคราะห์ 
ใบรับรองผล  
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ตารางท่ี 3.5 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 5 : ผลตรวจวิเคราะห์สารเคมี 
Process Description 

System 
: เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษทั
แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 

DFD number : 5 
Process name : ผลตรวจวเิคราะห์สารเคมี 
Input data flows : ผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมี, ใบรับรอง 

Output data flows 
: ผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมี จาก Lab  ผลการตรวจวเิคราะห์สารเคมี 
ใบรับรอง 

Data Stored uses : company, employee, promise_order 

Description : เป็นโปรเซสเม่ือทาง Lab ส่งผลการตรวจวเิคราะห์ใหก้บัพนกังานแลว้ 
พนกังานจะส่งผลการตรวจวเิคราะห์ไปใหลู้กคา้พร้อมใบรับรองผล 

 

ตารางท่ี 3.6 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 6 : ออกรายงาน 
Process Description 

System 
: เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษทั
แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 

DFD number : 6 
Process name : ออกรายงาน 
Input data flows : ออกรายงาน 
Output data flows : รายงาน, ขอ้มูลรายงาน 
Data Stored uses : company, employee, income, Quotation 

Description : เป็นโปรเซสท่ีใหพ้นกังานกรอกขอ้มูลลูกคา้ และยอดรวมจากใบเสนอ
ราคา เพื่อท าการออกรายงานใหผู้ดู้แลระบบทราบ ผูดู้แลระบบจะไดรั้บ
รายงานจากพนกังาน 
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ตารางท่ี 3.7 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 7 : แกไ้ขขอ้มูลการติดต่อหนา้เวบ็ไซต ์
Process Description 

System 
: เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษทั
แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 

DFD number : 7 
Process name : แกไ้ขขอ้มูลการติดต่อหนา้เวบ็ไซต ์
Input data flows : ขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 
Output data flows : ขอ้มูลท่ีแกไ้ขแลว้ 
Data Stored uses : content_contact 

Description : เป็นโปรเซสท่ีใหผู้ดู้แลระบบสามารถเพิ่ม-ลบ แกไ้ขขอ้มูลการติดต่อบน
หนา้เวบ็ไซตไ์ด ้
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3.5 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอ็นทิต้ี (Entity Relationship Diagram) 

 
 

รูปท่ี 3.11 Entity Relationship Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด 
(กรณีศึกษา บริษทัแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 



 

 

บทท่ี 4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 
 การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database System) การจดัการขอ้มูลต่างๆ ให้
อยูใ่นรูปตารางฐานขอ้มูล  
 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของตารางขอ้มูล apps_notification 
Relation : apps_notification 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

msg_id   int(11) YES   
member_token   varchar(200)    
msg_test   varchar(300)    
msg_status   int(11)    
timestamp   timestamp    

 
ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มูล company 

Relation : company 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

com_id รหสับริษทั UNSIGNED 
ZEROFILL 

 

int(6) YES   

com_name ช่ือบริษทัลูกคา้  varchar(50)    
com_tel เบอร์โทรศพัท ์  varchar(10)    
com_fax แฟกซ์  varchar(10)    
com_email อีเมล  varchar(50)    
com_address ท่ีอยูบ่ริษทั  varchar(100)    
com_password รหสัผา่น  varchar(20)    
com_status สถานะ  int(11)    

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=analy&table=apps_notification&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=analy&table=apps_notification&pos=0
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  ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของตารางขอ้มูล content_contact 

 
ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางขอ้มูล employee 

Relation : employee 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

emp_id รหสัพนกังาน UNSIGNED 
ZEROFILL 

int(6) YES   

emp_password รหสัผา่น  varchar(20)    
emp_name ช่ือ  varchar(20)    
emp_surname นามสกุล  varchar(30)    
emp_email อีเมล  varchar(50)    
emp_tel เบอร์ติดต่อ  varchar(10)    
priority จดัล าดบั  varchar(20)    
emp_status สถานะ  int(11)    

 
 
 
 
 
 

Relation :  content_contact 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

contact_id รหสัผูติ้ดต่อ  int(2)    

companyname ช่ือบริษทั  varchar(200)    
address ท่ีอยู ่  varchar(200)    
telephone เบอร์โทรศพัท ์  varchar(200)    
fax แฟกซ์  varchar(50)    
website ช่ือเวบ็ไซต ์  varchar(50)    
time_open เวลาท าการ  varchar(200)    
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางขอ้มูล login_tbl 
Relation : login_tbl 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

user_id รหสัผูใ้ช ้  int(11) YES   
ln_email อีเมล  varchar(50)    
ln_pass รหสัผา่น  varchar(50)    
ln_status สถานะ  varchar(20)    
ln_name ช่ือผูใ้ช ้  varchar(30)    

 
ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของตารางขอ้มูล parameter 

Relation : parameter 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

para_id รหสัสารเคมี  int(3) YES   
para_name ช่ือสารเคมี  varchar(50)  YES  
para_price ราคาสารเคมี  int(20)    
para_type_id รหสัประเภท

สารเคมี 
 varchar(30)    

para_method กลุ่มสารเคมี  varchar(30)    
 

ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของตารางขอ้มูล parameter_type 
Relation : parameter_type 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

para_type_id รหสัประเภท
สารเคมี 

 int(11) YES   

para_type_name ช่ือประเภท
สารเคมี 

 varchar(50)    
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ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของตารางขอ้มูล promise_order 

  
ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดของตารางขอ้มูล income 

 
 
 
 
 
 

Relation : promise_order 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

pro_id รหสัเอกสาร  int(9) YES   
com_name ช่ือบริษทัลูกคา้  varchar(50)  YES  
emp_id รหสัพนกังาน  int(6)  YES  
pro_status สถานะ  varchar(50)    
create_date วนัท่ีลงเอกสาร  date    
update_date วนัท่ีอพัเดต  int(20)    
sample_des รายละเอียด  varchar(100)    
img_emp ไฟล ์.pdf พนกังาน  varchar(100)    
img_com ไฟล ์.pdf ลูกคา้  varchar(100)    

Relation :  income 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

bill_id รหสัรายงาน  varchar(12) YES   
date วนัท่ีรายงาน  datetime    
com_id รหสับริษทัลูกคา้  int(6)  YES  
emp_id รหสัพนกังาน  int(6)  YES  
price ยอดเงิน  double    
detail รายละเอียด  varchar(100)    
img ไฟล ์.pdf  varchar(100)    
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ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดของตารางขอ้มูล quotation 
Relation : quotation 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Quot_id รหสัใบเสนอราคา  int(11) YES   
pro_id รหสัเอกสาร  varchar(30)  YES  
quot_name ช่ือตวัอยา่งการ

ตรวจวเิคราะห์ 
 varchar(100)    

grand_total จ านวนเงินรวม
(vat) 

 varchar(30)    
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4.2 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์(Site Map) 

 

รูปท่ี 4.1 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์รวมหนา้ Home 
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รูปท่ี 4.2 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์ส่วนของผูดู้แลระบบ 
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รูปท่ี 4.3 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์ส่วนของพนกังาน 
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รูปท่ี 4.4 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์ส่วนของลูกคา้ 
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4.3 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซต ์   
ตารางท่ี 4.11 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซตข์องผูใ้ชท้ ัว่ไป 

ล าดบัท่ี หวัขอ้ อธิบาย 
1 หนา้แรก แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต์ 
2 เขา้สู่ระบบ แสดงหนา้การเขา้สู่ระบบ 
3 เมนู หวัขอ้แสดงเมนูต่างๆ 
4 หนา้หลกั หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์
5 เก่ียวกบับริษทั แสดงหนา้ประวติัความเป็นมาของบริษทั 
6 Contact us แสดงหนา้การติดต่อ 
7 บทความเชิงวชิาการ แสดงหนา้ขอ้มูลสาระความรู้ 
8 ดาวน์โหลดเอกสาร การดาวน์โหลดเอกสาร 

 

ตารางท่ี 4.12 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซตข์องผูดู้แลระบบ 

ล าดบัท่ี หวัขอ้ อธิบาย 
1 หนา้แรก แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต์ 
2 เขา้สู่ระบบ แสดงหนา้การเขา้สู่ระบบ 
3 เมนู หวัขอ้แสดงเมนูต่างๆ 
4 Home หนา้แหลกัของเวบ็ไซต์ 
5 About us แสดงหนา้บทความของบริษทั 
6 Content แสดงหนา้บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
7 Contact us แสดงหนา้การติดต่อ 
8 Download document แสดงหนา้ขอ้มูลและการดาวน์โหลด 
9 คน้หา แสดงการคน้หาขอ้มูล 
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ตารางท่ี 4.13 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซตข์องพนกังานบริษทั 

ล าดบัท่ี หวัขอ้ อธิบาย 
1 หนา้แรก แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต์ 
2 เขา้สู่ระบบ แสดงหนา้การเขา้สู่ระบบ 
3 เมนู หวัขอ้แสดงเมนูต่างๆ 
4 Home หนา้แหลกัของเวบ็ไซต์ 
5 About us แสดงหนา้บทความของบริษทั 
6 Content แสดงหนา้บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
7 Contact us แสดงหนา้การติดต่อ 
8 Download document แสดงหนา้ขอ้มูลและการดาวน์โหลด 
9 คน้หา แสดงการคน้หาขอ้มูล 

 

ตารางท่ี 4.14 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซตข์องลูกคา้ 

ล าดบัท่ี หวัขอ้ อธิบาย 
1 หนา้แรก แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต์ 
2 เขา้สู่ระบบ แสดงหนา้การเขา้สู่ระบบ 
3 เมนู หวัขอ้แสดงเมนูต่างๆ 
4 Home หนา้แหลกัของเวบ็ไซต์ 
5 About us แสดงหนา้บทความของบริษทั 
6 Content แสดงหนา้บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
7 Contact us แสดงหนา้การติดต่อ 
8 Download document แสดงหนา้ขอ้มูลและการดาวน์โหลด 
9 คน้หา แสดงการคน้หาขอ้มูล 
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4.4 การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(Use Interface Design) 
 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้แรกของเวบ็ไซต ์
 จากรูปท่ี 4.5 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์โดยจะมีแถบเมนูท่ีสามารถคลิกเข้าไปเพื่อดู
รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัไดป้ระกอบดว้ย 

- หนา้หลกั 
- เก่ียวกบับริษทั 
- Contact us 
- ขอ้มูลเชิงวชิาการ 
- ดาวน์โหลดเอกสาร 

สามารถเขา้สู่ระบบโดยการคลิกท่ีเมนู เขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี 4.6 หนา้เก่ียวกบับริษทั 

จากรูปท่ี 4.6 แสดงหน้าเก่ียวกบับริษทัผูใ้ช้ทัว่ไปสามารถดูความเป็นมาต่างๆท่ีเก่ียวกบั

บริษทัแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ จ  ากดัได ้

 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้ Contact Us 

 จากรูปท่ี 4.7 แสดงหนา้ Contact Us ของเวบ็ไซตแ์สดงช่องทางการติดต่อกบัทางบริษทัแอ

นาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั และ ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้
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รูปท่ี 4.8 หนา้บทความเชิงวชิาการ 

 จากรูปท่ี 4.8 แสดงหนา้บทความเชิงวิชาการ ผูใ้ช้ทัว่ไปสามารถเขา้มาอ่านบทความสาระ

ความรู้ท่ีอธิบายถึงเร่ืองเคมีวเิคราะห์ ได ้

 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้ดาวน์โหลดเอกสาร 

 จากรูปท่ี 4.9 แสดงหน้าดาวน์โหลดเอกสารส าหรับผูท่ี้ตอ้งการทราบรายละเอียดและกฎ

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบับริษทัแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วสิ 
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รูปท่ี 4.10 หนา้เขา้สู่ระบบ 

 จากรูปท่ี 4.10 แสดงหน้าจอส าหรับเข้าสู่ระบบของผู ้ใช้งาน โดยผู ้ใช้งานจะต้องมี 
Username และ Password ท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้สิทธ์ิเขา้ใชง้านเท่านั้น 
 

 
รูปท่ี 4.11 หนา้จอส าหรับผูดู้แลระบบ 

 จากรูปท่ี 4.11 แสดงหน้าจอส าหรับผูดู้แลระบบ เม่ือผูดู้แลระบบท าการเขา้สู่ระบบจะพบ
กบัหนา้แรก ประกอบดว้ย แถบบาร์ขา้งบนแจง้เตือน อีเมลผูเ้ขา้ใช ้และปุ่ม Log out แถบบาร์ขา้งๆ
ประกอบดว้ย 

- เพิ่มขอ้มูล จะแบ่งออกเป็นเมนูยอ่ย ไดแ้ก่ เพิ่มประเภทสารเคมี เพิ่มสารเคมี เพิ่มขอ้มูล
พนกังาน เพิ่มขอ้มูลลูกคา้ 

- Parameter จะแบ่งออกเป็นเมนูยอ่ย ไดแ้ก่ ประเภทสารเคมี รายการสารเคมี 
- รายช่ือพนกังาน 
- รายช่ือลูกคา้ 
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- แกไ้ขขอ้มูลการติดต่อ 
- รายงาน 

 

 
รูปท่ี 4.12 หนา้แสดงการเพิ่มประเภทสารเคมี 

 จากรูปท่ี 4.12 แสดงหน้าจอในการเพิ่มประเภทสารเคมี เม่ือผูดู้แลระบบต้องการเพิ่ม
ประเภทสารเคมี จะตอ้งมากรอกขอ้มูลในหนา้น้ี 
 

 
รูปท่ี 4.13 หนา้แสดงการเพิ่มสารเคมี 

 จากรูปท่ี 4.13 แสดงหนา้จอในการเพิ่มสารเคมี เม่ือผูดู้แลระบบตอ้งการเพิ่มสารเคมี จะตอ้ง
มากรอกขอ้มูลในหนา้น้ี 
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รูปท่ี 4.14 หนา้แสดงการเพิ่มขอ้มูลพนกังาน 

 จากรูปท่ี 4.14 แสดงหน้าจอในการเพิ่มขอ้มูลพนกังาน เม่ือผูดู้แลระบบตอ้งการเพิ่มขอ้มูล
พนกังาน จะตอ้งมากรอกขอ้มูลในหนา้น้ี 
 

 
รูปท่ี 4.15 หนา้แสดงการเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ 

 จากรูปท่ี 4.15 แสดงหน้าจอในการเพิ่มขอ้มูลลูกค้า เม่ือผูดู้แลระบบต้องการเพิ่มขอ้มูล
ลูกคา้ จะตอ้งมากรอกขอ้มูลในหนา้น้ี 
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รูปท่ี 4.16 หนา้แสดงรายการประเภทสารเคมี 

 จากรูปท่ี 4.16 แสดงหนา้รายการประเภทสารเคมีท่ีผูดู้แลระบบไดเ้พิ่มไว ้จะสามารถแกไ้ข
ช่ือประเภทสารเคมีได ้
 

 
รูปท่ี 4.17 หนา้แสดงรายการสารเคมี 

 จากรูปท่ี 4.17 แสดงหน้ารายการสารเคมีท่ีผูดู้แลระบบได้เพิ่มไว ้จะสามารถแก้ไขช่ือ
สารเคมีได ้
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รูปท่ี 4.18 หนา้แสดงรายช่ือพนกังาน 

 จากรูปท่ี 4.18 แสดงหน้ารายช่ือพนกังานท่ีผูดู้แลระบบไดเ้พิ่มไว ้ผูดู้แลระบบจะสามารถ
ลบหรือแกไ้ขช่ือ-นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศพัทข์องพนกังานได ้
 

 
รูปท่ี 4.19 หนา้แสดงรายช่ือลูกคา้ 

 จากรูปท่ี 4.19 แสดงหน้ารายช่ือลูกคา้ท่ีผูดู้แลระบบไดเ้พิ่มไว ้ผูดู้แลระบบจะสามารถลบ
หรือแกไ้ขช่ือ-ท่ีอยู ่อีเมล เบอร์โทรศพัทแ์ละเบอร์แฟกซ์ของลูกคา้ได ้
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รูปท่ี 4.20 หนา้แสดงการแกไ้ขขอ้มูลการติดต่อ 

 จากรูปท่ี 4.20 แสดงหนา้แกไ้ขขอ้มูลการติดต่อท่ี ผูดู้แลระบบจะสามารถแกไ้ขรายละเอียด
ต่างๆของบริษทัแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากดั ได ้และขอ้มูลหน้าน้ีจะไปแสดงใน
หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์ 
 

 

รูปท่ี 4.21 หนา้แสดงรายงาน 

จากรูปท่ี 4.21 แสดงหนา้รายงาน ผูดู้แลระบบจะเห็นรายงานจากพนกังานท่ีเพิ่มไวใ้นระบบ 
เป็นรายงานเก่ียวกบัใบเสนอราคา สามารถเขา้ดูใบเสนอราคาท่ีพนกังานแนบมา ช่องคน้หาสามารถ
คน้หารายงานจาก วนัท่ีอพัโหลดได ้
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รูปท่ี 4.22 หนา้จอส าหรับพนกังาน 

จากรูปท่ี 4.22 แสดงหนา้จอส าหรับพนกังาน เม่ือพนกังานท าการเขา้สู่ระบบจะพบกบัหนา้
แรก ประกอบด้วย แถบบาร์ข้างบนแจ้งเตือน อีเมลผู ้เข้าใช้ และปุ่ม Log out แถบบาร์ข้างๆ
ประกอบดว้ย 

- ขอ้มูลส่วนตวั 
- อพัโหลดเอกสาร  
- เอกสาร 
- ใบเสนอราคา 
- บนัทึกรายรับ 
- รายการบนัทึกรายรับ 

 
 
 
 



   45 

 

 

 
รูปท่ี 4.23 หนา้แสดงการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 

จากรูปท่ี 4.23 แสดงหนา้แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั เม่ือพนกังานพบวา่ขอ้มูลส่วนตวัผิด สามารถ
ท าการแกไ้ขข้อ้มูลได ้แต่ไม่สามารถแกไ้ข รหสัพนกังาน และอีเมล ถา้ตอ้งการจะแกไ้ขอีเมลจะตอ้ง
ติดต่อผูดู้แลระบบเท่านั้น 

 

 
รูปท่ี 4.24 หนา้แสดงการอปัโหลดเอกสาร 

จากรูปท่ี 4.24 แสดงหนา้อปัโหลดเอกสาร พนกังานจะท าการอปัโหลดเอกสารใหก้บัลูกคา้
ในหนา้น้ี เอกสารท่ีจะอปัโหลดจะตอ้งเป็น .pdf เท่านั้น โดยรายละเอียดเอกสารท่ีสามารถอปัโหลด
ไดมี้ดงัน้ี  

- ใบขอ้ตกลงการใชบ้ริการทดสอบ 
- ใบเสนอราคา 
- ใบน าส่งตวัอยา่ง 
- ใบรับรองผลการตรวจ 
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รูปท่ี 4.25 หนา้แสดงรายการเอกสาร 

จากรูปท่ี 4.25 แสดงหน้ารายการเอกสาร ในหน้าน้ีจะแสดงช่ือบริษทัลูกคา้ และสถานะ

เอกสารท่ีพนกังานอปัโหลดไปล่าสุด สามารถคลิกเขา้ไปดูเอกสารไดจ้ากช่ือบริษทัลูกคา้ 

 

 

รูปท่ี 4.26 หนา้แสดงการจดัท าใบเสนอราคา 

จากรูปท่ี 4.26 แสดงหนา้การจดัท าใบเสนอราคา พนกังานจะตอ้งกรอกขอ้มูลต่างๆลงใน

หนา้น้ี เพื่อท าการออกใบเสนอราคาใหก้บัลูกคา้ 
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รูปท่ี 4.27 หนา้แสดงการจดัท าใบเสนอราคาแบบส าเร็จ 

จากรูปท่ี 4.27 แสดงหนา้การจดัท าใบเสนอราคาแบบส าเร็จ พนกังานจะตอ้งท าการคลิกท่ี
ขอ้ความ คลิกท่ีน่ี เพื่อดาวน์โหลดใบเสนอราคา 

 

 

รูปท่ี 4.28 หนา้แสดงใบเสนอราคา 

จากรูปท่ี 4.28 แสดงหนา้ใบเสนอราคา พนกังานจะตอ้งท าการดาวน์โหลดใบเสนอราคาน้ี 
เพื่ออปัโหลดไปใหลู้กคา้ 
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รูปท่ี 4.29 หนา้แสดงการบนัทึกรายรับ 

จากรูปท่ี 4.29 แสดงหนา้บนัทึกรายรับ พนกังานจะตอ้งกรอกขอ้มูลในหนา้น้ีทุกคร้ังท่ีออก
ใบเสนอราคาใหก้บัลูกคา้ และตอ้งแนบใบเสนอราคาดว้ย เม่ือคลิกปุ่ม Submit ขอ้มูลในหนา้น้ีจะถูก
เก็บเขา้ระบบ ผูดู้แลระบบจะสามารถดูรายงานน้ีไดด้ว้ย 

 

 

รูปท่ี 4.30 หนา้แสดงรายการบนัทึกรายรับ 

จากรูปท่ี 4.30 แสดงหน้ารายการบนัทึกรายรับ เม่ือพนักงานจดัท าบนัทึกรายรับ ข้อมูล
บนัทึกรายรับจะแสดงในหน้าน้ี และสามารถเข้าดูเอกสารท่ีแนบมา ช่องค้นหาสามารถค้นหา
เอกสารจาก วนัท่ีอปัโหลด และ ช่ือเอกสารได ้
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รูปท่ี 4.31 หนา้จอส าหรับลูกคา้ 

จากรูปท่ี 4.31 แสดงหน้าจอส าหรับลูกคา้ เม่ือลูกคา้ท าการเขา้สู่ระบบจะพบกบัหน้าแรก 
ประกอบดว้ย แถบบาร์ขา้งบนแจง้เตือน อีเมลผูเ้ขา้ใช ้และปุ่ม Log out แถบบาร์ขา้งๆ ประกอบดว้ย 

- ขอ้มูลส่วนตวั 
- อพัโหลดเอกสาร  
- เอกสาร 

 

 
รูปท่ี 4.32 หนา้แสดงการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 

จากรูปท่ี 4.32 แสดงหนา้แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั เม่ือลูกคา้พบวา่ขอ้มูลส่วนตวัผิด สามารถท า
การแก้ไขข้อ้มูลได้ แต่ไม่สามารถแก้ไข รหัสบริษทั และอีเมล ถ้าตอ้งการจะแก้ไขอีเมลจะตอ้ง
ติดต่อผูดู้แลระบบเท่านั้น 
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รูปท่ี 4.33 หนา้แสดงการอปัโหลดเอกสาร 

จากรูปท่ี 4.33 แสดงหนา้อปัโหลดเอกสาร ลูกคา้จะท าการอปัโหลดเอกสารใหก้บัพนกังาน
ในหนา้น้ี เอกสารท่ีจะอปัโหลดจะตอ้งเป็น .pdf เท่านั้น โดยรายละเอียดเอกสารท่ีสามารถอปัโหลด
ไดมี้ดงัน้ี  

- ใบขอ้ตกลงการใชบ้ริการทดสอบ 
- ใบน าส่งตวัอยา่ง 

 

 
รูปท่ี 4.34 หนา้แสดงรายการเอกสาร 

จากรูปท่ี 4.34 แสดงหนา้รายการเอกสาร ในหนา้น้ีลูกคา้จะเห็นเอกสารท่ีลูกคา้อปัโหลดเอง 
และเห็นเอกสารท่ีพนกังานอปัโหลดให้ ลูกคา้สามารถลบหรือแกไ้ขเอกสารของลูกคา้ สามารถคลิก
เข้าไปดูและดาวน์โหลดได้จากเอกสารท่ีแนบมา ช่องค้นหาสามารถค้นหาเอกสารจาก วนัท่ี
อปัโหลด และช่ือเอกสารได ้
 



 

 

บทท่ี 5 
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินภาคนิพนธ์ 

จากการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษทั แอ
นาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากดั) ไดใ้ห้พนกังานและทางบริษทัทดลองใช ้พบวา่เวบ็ไซต์
สามารถช่วยลดความซ ้ าซ้อนของการท างาน การท างานเป็นระบบมากข้ึน มีความสะดวกและ
รวดเร็ว ลูกคา้สามารถติดต่อกบัทางบริษทัไดง่้ายมากข้ึน บริษทัสามารถเก็บขอ้มูลหลกัของลูกคา้
และสินค้าท่ีน ามาตรวจวิเคราะห์กับบริษัทได้รวดเร็ว ท าให้ทางบริษทัมีลูกค้าเพิ่มมากข้ึนและ
พนักงานสามารถท างานได้สะดวกและเร็วมากข้ึน เว็บแอปพลิเคชันบริหารจดัการเอกสารฝ่าย
การตลาด (กรณีศึกษา บริษทั แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากดั) สามารถตอบโจทยต์าม
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นสมบรูณ์ 
 
5.2 ขอ้ดีของระบบ 

 5.2.1 ลดความซ ้ าซอ้นของขั้นตอนการท างานมากข้ึน 
5.2.2 ลูกคา้สามารถติดต่อกบัทางบริษทัไดง่้ายและสะดวก 
5.2.3 ขอ้มูลเป็นระเบียบมากข้ึนท าใหส้ามารถจดัการกบัขอ้มูลไดง่้าย 
5.2.4 ระบบสามารถค านวณราคาและดาวน์โหลดไฟลเ์ป็น PDF ได ้

 
5.3 ขอ้จ ากดัของระบบ 

5.3.1 การจดัท าใบเสนอราคาจะอยูใ่นรูปแบบไฟล ์.pdf จึงไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นกรณีท่ี 
         มีขอ้มูลผดิจะตอ้งสร้างรายการใหม ่
5.3.2 รายงานบนัทึกใบเสนอราคาสามารถดูไดอ้ยา่งเดียว ไม่สามารถออกรายงานได ้

 
5.4 ขอ้เสนอแนะ 
 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนควร
พฒันาระบบมีดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1 จดัท า Search Engines ใหส้ามารถคน้หาเวบ็ไซตไ์ดง่้ายข้ึน 

5.4.2 ระบบควรเพิ่มใบวางบิลเพื่อใหก้ารท างานง่ายมากข้ึน 
 

https://www.1belief.com/article/search-engines/
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