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บทคัดย่อ 
 

 บริษทั น าพลสั จ ากดัเป็นบริษทัผูใ้ห้บริการ เวบ็โฮสต้ิงแม่ข่ายให้บริการอีเมลระบบคลาวด์
แม่ข่ายรับฝากขอ้มูล บริการพฒันาเวบ็ไซต์และโมบายแอปพลิเคชนั ทั้งระบบไอโอเอสและแอน
ดรอยด์ ดงันั้นทางบริษทัจึงมีแนวคิดในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัการบริหารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยเวบ็แอปพลิเคชนัการบริหารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ เป็น
เว็บแอปพลิเคชนัดา้นการกรองขอ้มูลของลูกคา้ตามความตอ้งการและออกเป็นรายงานในรูปแบบ
ไฟลซี์เอสวี เพื่อลดเวลาการท างานของลูกคา้ให้ลูกคา้สามารถน าขอ้มูลท่ีกรองออกมาไปใชง้านต่อ
ได้ โดยท าการพัฒนาด้วยโปรแกรม  Microsoft Visual Studio Code ด้วยภาษา HTML และ PHP
จดัการฐานขอ้มูลดว้ย HeidiSQL 
 
ค าส าคญั : เวบ็แอปพลิเคชนั, ระบบการบริหารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์, กรองขอ้มูล 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 บริษัท น ำพลัส จ ำกัด ด ำเนินกิจกำรให้บริกำร เว็บโฮสต้ิง (Web Hosting), แม่ข่ำยอีเมล
(Email Server), แม่ ข่ ำย เส มือนบนระบบคลำวด์  (Cloud VPS), บ ริก ำรฝำก เค ร่ืองแม่ ข่ ำย 
(Colocation) และบริกำรพฒันำระบบทั้งท่ีเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั และโมบำยแอปพลิเคชนัทั้งแพลท
ฟอร์มไอโอเอส (ios) และแอนดรอยด์ (Android) รวมถึงให้บริกำรโปรโมทเว็บไซต์ (SEO) และ
ดูแลเว็บไซต์ (Maintenance) ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมถึงบริกำรดำ้นไอทีอ่ืน ๆ อย่ำงครบ
วงจรและบริษทัซ่ึงเป็นลูกคำ้ของบริษทั น ำพลสั จ ำกดั มีควำมตอ้งกำรตอบแทนลูกคำ้โดยตอ้งกำร
คดักรองลูกคำ้ท่ีตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์ แต่ขอ้มูลของลูกคำ้มีปริมำณมำก ท ำ
ใหค้น้หำขอ้มูลไดย้ำกและลูกคำ้ตอ้งกำรขอ้มูลเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น  

ดังนั้นทำงบริษทั น ำพลสั จ ำกัดจึงได้มอบหมำยให้คณะผูจ้ดัท ำท ำกำรพฒันำระบบกำร
บริหำรจดักำรลูกคำ้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management System) ท่ีเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั 
สำมำรถแกไ้ข ลบ และดำวน์โหลดขอ้มูลรำยงำนท่ีเป็นไฟล์สกุล CSVโดยใช้ภำษำ HTML, CSS, 
PHP และ SQLในกำรพฒันำ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเขียนชุดค ำสั่ง ไดแ้ก่ Microsoft Visual Studio 
Code และ HeidiSQLโดยระบบจะช่วยให้ผูใ้ชส้ำมำรถท ำกำรคน้หำและคดักรองขอ้มูลลูกคำ้ไดง้่ำย
และตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำร 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรลูกคำ้สัมพนัธ์  
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 สถำปัตยกรรมท่ีใชใ้นกำรพฒันำโครงงำนเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 

         (Client/ Server Architecture) 
 1.3.2 พฒันำเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 

1.3.3 ฟังกช์นักำรท ำงำน ประกอบดว้ย 
 1.3.3.1 ผูใ้ชส้ำมำรถลอ็กอินเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซตไ์ดด้ว้ยไอดีและรหสัผำ่น 
 1.3.3.2 สำมำรถสร้ำงรำยกำรและบนัทึกเง่ือนไข ท่ีตอ้งกำรกรองขอ้มูลลูกคำ้ได ้
 1.3.3.3 ผูใ้ชส้ำมำรถดูรำยกำรท่ีสร้ำงไวท้ั้งหมดได ้
 1.3.3.4 สำมำรถแกไ้ขช่ือและเง่ือนไขของรำยกำรนั้นๆได ้
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 1.3.3.5สำมำรถลบรำยกำรได ้
 1.3.3.6 สำมำรถออกรำยงำนไฟลส์กุล CSV ได ้

 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ท ำใหก้ำรคน้หำขอ้มูลลูกคำ้ท ำไดเ้ร็วขึ้น 
1.4.2 ช่วยใหอ้งคก์รไดข้อ้มูลลูกคำ้ตรงตำมควำมตอ้งกำร 
1.4.3ช่วยท ำใหเ้วบ็ไซตดู์ทนัสมยัใชง้ำนง่ำยขึ้น 
1.4.4 ช่วยในกำรท ำประชำสัมพนัธ์ได ้
 

1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 
1.5.1  รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูลของโครงงำน 

  รวบรวมควำมตอ้งกำรโดยกำรประชุมร่วมกับพนักงำนท่ีปรึกษำเก่ียวกับควำม
ตอ้งกำรของผูใ้ช้และภำพรวมของระบบว่ำจะมีฟังก์ชนักำรท ำงำนอะไรบำ้ง รวมไปถึงแนวคิดและ
ประโยชน์ท่ีผูใ้ชต้อ้งกำร 
 

1.5.2  วิเครำะห์ระบบงำน 
  ขอ้มูลต่ำง ๆ และขอบเขตท่ีไดจ้ำกกำรรวบรวมขอ้มูลน ำมำวิเครำะห์ และวำงแผน
ปฏิบัติงำนเพื่อท ำกำรออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์  (Customer Relationship 
Management System) ให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้โดยวิเครำะห์เพื่อให้ทรำบถึงฟังก์ชนักำร
ท ำงำนต่ำง ๆ ของระบบโดยแบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย 1. Back End System
ส ำหรับจัดกำรกับข้อมูลหลัก ได้แก่ กำรค้นหำข้อมูลในฐำนข้อมูล และ 2. Front End System 
ส ำหรับติดต่อกบัผูใ้ช ้

 
1.5.3  ออกแบบระบบงำน 

  แบ่งกำรออกแบบเป็น 2 ส่วนหลกัดงัน้ี 
 1.5.3.1 ออกแบบหนำ้จอส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ช้โดยมีหลกักำรออกแบบ คือ 

              มีควำมเรียบง่ำย ใชง้ำนง่ำย สะดวกรวดเร็ว 
   1.5.3.2 ออกแบบฐำนขอ้มูล โดยมีหลกักำรออกแบบ ตั้งช่ือและก ำหนด
               ชนิดตัวแปรให้เขำ้ใจง่ำย ให้ผูพ้ฒันำท่ีเข้ำมำพฒันำต่อสำมำรถ
                เขำ้ใจ และแกไ้ขไดใ้นอนำคต 
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 1.5.4 พฒันำระบบ 
  ท ำกำรเขียนชุดค ำสั่งทั้ งในส่วน Back end และ Front end โดยใช้ภำษำ HTML, 
JavaScript, PHP และ  SQL ด้วย เค ร่ืองมือMicrosoft Visual Studio Code และบ ริห ำรจัดก ำร
ฐำนขอ้มูลดว้ย HeidiSQL 
 

1.5.5 ทดสอบระบบ 
  ในกำรทดสอบระบบคณะผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของแต่ละฟังก์ชนั

(Unit Testing) พร้อมกบัขั้นตอนกำรเขียนชุดค ำสั่งถำ้พบขอ้ผิดพลำดจะท ำกำรแกไ้ขทนัที แลว้จึงให้
พนกังำนท่ีปรึกษำทดสอบ เพื่อหำขอ้ผิดพลำดอีกคร้ัง จำกนั้นจึงให้ผูใ้ชท้ดสอบเพื่อขอค ำแนะน ำมำ
ปรับแกใ้หต้รงควำมตอ้งกำรมำกท่ีสุด 

 
1.5.6 จดัท ำเอกสำร 

  เป็นกำรจัดท ำเอกสำรแนวทำงในกำรด ำเนินโครงงำน วิธีกำรและขั้นตอนกำร
ด ำเนินโครงงำนเพื่อน ำเสนอรำยงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำ และพนักงำนท่ีปรึกษำ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
อำ้งอิงต่อไปในอนำคตได ้

 
1.5.7  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 

1. รวบรวมควำมตอ้งกำร 
2. วิเครำะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท ำเอกสำร 
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1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.6.1 ฮำร์ดแวร์ 

1.6.1 .1  Notebook Acer Aspire E 15 Intel Core i7 -6500U 2.5GHz+  Memory : 
  Ram 8 GB + HDD : 1 TB 

  

 1.6.2 ซอฟต์แวร์ 
 1.6.2.1 ระบบปฏิบติักำร Windows 10 Pro 64-bit  
 1.6.2.2 โปรแกรม HeidiSQL 
 1.6.2.3 โปรแกรม Visual Studio Code 
 1.6.2.4 โปรแกรม FileZilla 
 1.6.2.5 โปรแกรม XampApache 
 1.6.2.6 โปรแกรม Chrome 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1.1 Customer Relationship Management System1 
  การบริหารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM) หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมใด ๆ 
ท่ีน ามาสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  การสร้างความ พึงพอใจในตวัสินคา้และบริการให้กบัลูกคา้ได้
อยา่งต่อเน่ือง  การรักษาลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีในตราสินคา้และสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีต่อองค์กร โดยให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้ งลูกคา้และองค์กรอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ
ยาวนาน ประเภทของ CRM แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ 

 Operational CRM การสนับสนุนแก่กระบวนการธุรกิจท่ีเป็น “Front Office” ต่าง 
ๆ อาทิ การขาย การตลาด และการให้บริการ ปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยทัว่ไปจะถูกเก็บรวบรวมไว้
ในประวติัการติดต่อของลูกคา้ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีสามารถดึงเอาขอ้มูลของลูกคา้มาดูไดเ้ม่ือจ าเป็น ประวติั
การติดต่อกบัลูกคา้เหล่าน้ีจะช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถเขา้สู่ขอ้มูล ข่าวสารท่ีส าคญัของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว หลีกเล่ียงการไปรบกวนสอบถามขอ้มูลจากลูกคา้โดยตรง จุดประสงคข์อง CRM ประเภทน้ี
มีไวเ้พื่อบริหารจดัการการรณรงคสิ์นคา้และบริการ การด าเนินการดา้นการตลาด การด าเนินการเพื่อ
กระตุน้ยอดขาย และระบบบริหารจดัการการขาย 
  Sales Force Automation (SFA) เป็นการก าหนดกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้
ยอดขาย อาทิ การบริหารกิจกรรมต่างๆ (การก าหนดตารางเวลาของการขายทางโทรศพัท ์หรือทาง
จดหมาย) การหาวิธีการในการตอบสนอง การเขียนรายงาน การบริหารจัดการโอกาสและการ
ประเมิน การบริหารจดัการระบบบัญชีและการขายส าหรับบัญชีเป้ าหมาย และกระบวนการจัด
ระเบียบการสั่งซ้ือแต่ละยอดขาย 
  Analytical CRM เป็นวิธีการท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ด้วยวตัถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ 
การออกแบบและด าเนินการรณรงคท์างการตลาดของกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบและการรณรงค์
โดยทัว่ไป เช่น การได้ลูกคา้ใหม่ ๆ การได้รับโอกาสในการ “เสนอ” “แนะน า” หรือ “เชิญชวน” 
รวมถึง “จูงใจ” ให้ลูกคา้ผูต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องเราไปแลว้ พิจารณาซ้ือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ เพิ่มอีก 
ไม่ว่าจะเป็นสินคา้หรือบริการของเราเองท่ีมีอยู่ ของแผนกอ่ืน ของบริษทัในเครือ หรือแมแ้ต่ของ

 
1 https://www.sundae.co.th/article/?cmd=article&id=168 
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พนัธมิตรธุรกิจก็ตาม ให้มีการซ้ือต่อเน่ือง (Cross Selling) หรือแมแ้ต่การจูงใจให้ลูกคา้ต่อยอดซ้ือ
สินค้าท่ีมีมูลค่าสูงขึ้น เรียกว่าเป็นการซ้ือต่อยอด (Up Selling) เป็นต้น การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเพื่อท าการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้และบริการ (การก าหนดราคา และการพฒันา
ผลิตภณัฑ)์ ระบบขอ้มูลข่าวสารเพื่อการจดัการ (MIS) 
  Sales Intelligence CRM จะมีลกัษณะคลา้ยกบั Analytical CRM แต่จะมีเคร่ืองมือ
การขายโดยตรงมากกว่า ซ่ึงประเด็นท่ีตอ้งกระตุน้เจา้หน้าท่ีขายให้ค  านึงถึงตลอดเวลาคือเร่ืองของ 
Cross Selling / Up Selling / โอกาสในการสับเปล่ียนลูกคา้ / การสูญเสียลูกคา้ / บทบาททางด้าน
การขาย / แนวโน้มผูบ้ริโภค / การจดัระเบียบของการเขา้ถึงลูกคา้ / ส่วนเพิ่มหรือประโยชน์ท่ีลูกคา้
จะไดรั้บ 
  Campaign Management CRM ประเภทน้ีจะอยู่ในรูปแบบผสมผสานระหว่าง 
Operational CRM และ Analytical CRM โดยจะรวมถึง การรวมกลุ่มเป้าหมายจากพื้นฐานลูกคา้ท่ีมี
อยูแ่บ่งตามหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งการ การน าส่งส่ิงท่ีจะรณรงคใ์ห้ถึงมือลูกคา้ท่ีเลือกแลว้ โดยใชช่้องทาง
ต่างๆ อาทิ อีเมล โทรศัพท์ ไปรษณีย ์หรือ SMS เป็นต้น การสืบเสาะ รวบรวมเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์สถิติการรณรงค์ท่ีท าไว ้รวมทั้งการดึงเอาผลตอบรับของลูกคา้มาวิเคราะห์แนวโน้มใน
อนาคต 
  Collaborative CRM เป็นรูปแบบท่ีเข้ามาจัดการกับลูกค้าของแต่ละแผนกใน
องคก์รในลกัษณะองคร์วม เช่น แผนกขาย ฝ่ายสนบัสนุนเทคนิค และฝ่ายการตลาด เป็นตน้ เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีของแต่ละแผนกสามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูลท่ีรวบรวมไวเ้ก่ียวกบัลูกคา้ได ้ตวัอย่างกรณีของ
การได้รับขอ้มูลตอบกลบัจากตวัแทนสนับสนุนลูกคา้เก่ียวกบัการให้บริการและขอ้เรียกร้องของ
ลูกคา้ท่ีมีกลบัมา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์รโดยรวม 
  Consumer Relationship CRM ครอบคลุมแง่มุมของวิธีการจัดการกับลูกค้าโดย
ศูนยท่ี์ท าหนา้ท่ีติดต่อและจดักิจกรรมสัมพนัธ์กบัลูกคา้ขององคก์ร ตวัแทนขององคก์รจะท าหน้าท่ี
ติดต่อกับลูกค้าและผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีไม่ประสงค์จะออกนามเป็นการภายใน การเตือนล่วงหน้า
สามารถท าได้ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัผลิตภณัฑ์ หรือไม่ก็ความรู้สึก และทัศนะของ
ผูบ้ริโภค 
  จากงานท่ีไดท้ าให้กบับริษทัตรงกบัองคป์ระกอบของการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ใน
เร่ือง Operational CRM เป็น CRM ท่ีให้การสนับสนุนแก่กระบวนการธุรกิจท่ีเป็นการให้บริการ 
ปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยขอ้มูลจะถูกเก็บรวบรวมไวใ้นประวติัการติดต่อของลูกคา้ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี
สามารถดึงเอาขอ้มูลของลูกคา้ผ่านเง่ือนไข ประวติัการติดต่อกบัลูกคา้เหล่าน้ีจะช่วยให้เจา้หน้าท่ี
สามารถเขา้สู่ขอ้มูล ข่าวสารท่ีส าคญัของลูกคา้ได้อย่างรวดเร็ว หลีกเล่ียงการไปรบกวนสอบถาม
ขอ้มูลจากลูกคา้โดยตรง จุดประสงคข์อง CRM ประเภทน้ีมีไวเ้พื่อบริหารจดัการการรณรงค์สินคา้
และบริการ 
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 2.1.2 Web Application2 
  เว็บแอปพลิเคชนั (Web application) วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ โปรแกรมประยุกต์บน
เว็บ คือโปรแกรมประยุกต์ท่ี เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง
อินเทอร์เน็ต เวบ็แอปพลิเคชนัเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากความสามารถในการอพัเดทและดูแล โดยไม่ตอ้ง
แจกจ่ายและติดตั้งซอฟตแ์วร์บนเคร่ืองผูใ้ช ้เป็นตน้ 
 องค์ประกอบของเว็บแอปพลิเคชันนั้ นประกอบไปด้วยหลายส่วนท างานร่วมกัน ซ่ึง
ส่วนประกอบในการท างานสามารถแยกออกเป็นสองส่วนนั่นคือ เทคโนโลยีในฝ่ังของผูใ้ช้งาน 
(Client) และเทคโนโลยใีนฝ่ังของเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยเทคโนโลยีในของฝ่ังของผูใ้ชง้านท่ีส าคญั
คือ Web Browser และ plugin ท่ีท าหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้งานในการท่อง
เว็บไซต์ ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงมีหน้าท่ีในการให้บริการ Web Application ให้กับผูใ้ช้งานก็จะ
ประกอบไปดว้ย Web Application ซ่ึงอาจจะเป็นไฟล์ขอ้มูลธรรมดา หรือโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีใน
การให้บริการผู ้ใช้งาน web server software ท่ีท าหน้าท่ีในการรับ HTTP request จากผู ้ใช้งาน 
ประมวลผล HTTP request และส่งกลบั HTTP response ใหก้บัผูใ้ชง้าน 
 ข้อดีของเว็บแอปพลิเคชันเหมาะกับองค์กรขนาดเล็กเพราะมีค่าใช้จ่ายต ่ากว่าและคิด
ค่าใชจ่้ายตามจ านวนการใช้งานจริงการใช้งานในองค์กรท าไดง้่าย เพียงแค่มีเว็บบราวเซอร์ซ่ึงเป็น
ส่ิงพื้นฐานในคอมพิวเตอร์ปัจจุบนัแทบทุกเคร่ืองก็ใช้งานไดข้อ้มูลจดัเก็บท่ีเดียว ง่ายต่อการจดัการ
และไม่เกิดความซ ้าซอ้นไม่ตอ้งการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงซ่ึงมีราคาแพง 
 การน าไปประยุกต์ใช้กบัโครงงาน ไดน้ าเวบ็แอปพลิเคชนัเขา้มาใช้ในการพฒันาเว็บแอป
พลิเคชันการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์  (CRM) โดยน าเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาร่วมจะท าให้
สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชง้าน ท าใหใ้ชง้านสะดวกสบายและเขา้ใจง่ายแก่ผูใ้ชแ้ละผูพ้ฒันา 

 

รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งลกัษณะเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 
ท่ีมารูป: http://intelhunt.com/web-application-development.html 

 
2https://sites.google.com/site/applicationpae/khwam-hmay-khxng-web-application 
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 2.1.3 Database3 
 Database หรือ ฐานข้อมูล  คือ  กลุ่มของข้อมูล ท่ีถูก เก็บรวบรวมไว้ โดยมี

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างมีระบบ
มีความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ในระบบฐานขอ้มูลจะประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลาย
แฟ้มท่ีมีขอ้มูล เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผูใ้ชส้ามารถใช้
งานและดูแลรักษาป้องกนัขอ้มูลเหล่าน้ี ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ท่ีเปรียบเสมือน
ส่ือกลางระหว่างผูใ้ช้และโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้ฐานขอ้มูล เรียกว่า ระบบจดัการ
ฐานข้อมูล หรือ DBMS (Database Management System) มีหน้าท่ีช่วยให้ผูใ้ช้เข้าถึงขอ้มูลได้ง่าย
สะดวกและมีประสิทธิภาพ 

 

 

รูปท่ี 2.2 ไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์  

ท่ีมารูป:  https://www.bmc.com/blogs/dbms-database-management-systems/ 

การเข้าถึงข้อมูลของผู ้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล เป็นต้น 
ประโยชน์ของฐานขอ้มูล 1. ลดการเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ าซ้อน ขอ้มูลบางชุดท่ีอยูใ่นรูปของแฟ้มขอ้มูลอาจ
มีปรากฏอยู่หลายๆ แห่ง เพราะมีผูใ้ช้ขอ้มูลชุดน้ีหลายคน เม่ือใช้ระบบฐานขอ้มูลแลว้จะช่วยให้
ความซ ้ าซ้อนของข้อมูลลดน้อยลง 2. รักษาความถูกต้องของข้อมูล เน่ืองจากฐานข้อมูลมีเพียง

 
3 http://www.glurgeek.com/education/ระบบฐานขอ้มูล-database-system-คือ-ระบบ/ 
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ฐานขอ้มูลเดียว ในกรณีท่ีมีขอ้มูลชุดเดียวกนัปรากฏอยูห่ลายแห่งในฐานขอ้มูล ขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้ง
ตรงกัน ถา้มีการแก้ไขขอ้มูลน้ีทุก ๆ แห่งท่ีขอ้มูลปรากฏอยู่จะแก้ไขให้ถูกตอ้งตามกันหมดโดย
อตัโนมติัด้วยระบบจดัการฐานขอ้มูล 3. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับขอ้มูลท าได้
อย่างสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเท่านั้นซ่ึงก่อใหเ้กิดความปลอดภยั (Security) ของขอ้มูลดว้ย 

 
2.2 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพฒันา 

2.2.1 HeidiSQL4 
  คือ โปรแกรมท่ีใช้ติดต่อกับ SQL Server เพื่อบริหารและจัดการฐานข้อมู ล
MySQL/ MSSQL ทั้ ง ท่ี อยู่ใน  Localhost และ บน Web Hosting สามารถ Create Table, Create 
View, Create Stored Procedure, Create Trigger, Create scheduled event, Run SQL queries แ ล ะ 
อ่ืน ๆ  อีกมากมาย ใชง้านง่ายและสะดวก 
  ช่วยให้สามารถจดัการฐานขอ้มูลและเรียกดูเน้ือหาจากตารางท่ีง่ายต่อการใช้งาน
อินเตอร์เฟสท่ีใช ้Windows นอกจากงานทัว่ไป เช่น การเรียกใชค้  าสั่ง SQL การสร้างและการแกไ้ข
ตาราง ย ังสามารถด าเนินการบ ารุงรักษาต่าง  ๆ รวมถึงการตรวจสอบความสมบูรณ์  เพิ่ม
ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลการซ่อมแซมและอ่ืน ๆ นอกจากน้ีสามารถน าเข้าข้อมูลจากไฟล์
ขอ้ความตารางท่ีตรงกนัระหว่างสองฐานขอ้มูลและการส่งออกตารางท่ีเลือกไปยงัฐานขอ้มูลอ่ืน ๆ 
หรือสคริปต ์SQL คุณสมบติัอ่ืน ๆ  

 

รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่ง HeidiSQL 
ท่ีมารูป: https://tableplus.com/blog/2018/10/heidisql-vs-mysql-workbench-vs-tableplus.html 

 
4http://www.glurgeek.com/education/การจดัการฐานขอ้มูลโดยใ/ 
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 2.2.2 Microsoft Visual Studio Code5 
  เป็นโปรแกรม Code Editor ท่ี ใช้ในการแก้ไขและป รับแต่งโค้ด  จากค่ าย
ไมโครซอฟท ์มีการพฒันาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถน ามาใชง้านไดแ้บบฟรี ท่ี
ซ่ึง Visual Studio Code นั้น เหมาะส าหรับนักพฒันาโปรแกรมท่ีตอ้งการใช้งานขา้มแพลทฟอร์ม 
รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript
และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกบั Gitได ้น ามาใชง้านไดง้่ายไม่ซบัซ้อน มีเคร่ืองมือส่วนขยายต่าง ๆ 
ให้เลือกใช้อย่างมากมาก ไม่ว่าจะเป็น 1. การเปิดใช้งานภาษาอ่ืน ๆ ทั้ ง ภาษา C++, C#, Java, 
Python, PHP หรือ Go 2. Themes 3. Debugger 4. Commands เป็นตน้ 
 

 

รูปท่ี 2.4 Microsoft Visual studio Code 
ท่ีมารูป: https://fossbytes.com/visual-studio-code-linux-snap/ 

 
5 https://mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html 



 

บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทั น าพลสั จ ากดั (Numplus Co.,Ltd) 
ท่ีตั้ง  : 117 ซ.รัชดาภิเษก 14/1 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวง  
                                           บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-876-5215 ถึง 16 
แฟกซ์   : 02-876-5505 
อีเมล    : support@numplus.com 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทัน าพลสั จ ากดั 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษัท น าพลัส จ ากัด ด าเนินกิจการให้บริการ Web Hosting, Email Server, Cloud VPS, 
Colocation ท่ีพร้อมมอบบริการอนัคุม้ค่า ดว้ยคุณภาพของเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง ผสมผสานเขา้กบัเสถียรภาพของระบบท่ีไดรั้บการดูแลจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ยาวนาน
กว่า 10 ปี ภายใตโ้ครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจาก Data Center ชั้นน าของเมืองไทย ส่งผลให้



12 
 

สามารถให้บริการเว็บโฮสต้ิงท่ีมีคุณภาพจากลูกคา้กว่า 500 เว็บไซต์ และได้รับการรับรองเกียรติ
บตัรจากสถาบนัต่าง ๆ 
 นอกจากนั้นยงัมีบริการพฒันาเวบ็ไซตพ์ฒันาระบบต่าง ๆ การพฒันา Mobile Application 
ทั้งบนระบบ iOS และ Android ดว้ยการออกแบบสวยงาม ใช้งานง่ายฟังก์ชนัการท างานท่ีทนัสมยั 
ตรงกบัความตอ้งการในการใชง้านของลูกคา้ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร้านคา้ หรือบุคคลทัว่ไป อีกทั้ง
ยงัมีบริการดา้นการวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ บริการโปรโมทเวบ็ไซต์ (SEO) และดูแลเว็บไซต ์
(MA) ตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงบริการดา้นไอทีอ่ืน ๆ อยา่งครบวงจร 

 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 
รูปท่ี 3.2 แผนผงัโครงสร้างขององคก์ร 

 
3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 นกัศึกษาสหกิจศึกษา นาย วจนะ ช่อฟ้า และ นางสาว นภทัรสร นามแกว้ ไดไ้ปปฏิบติังาน
ในต าแหน่ง Web Developer โดยไดรั้บมอบหมายให้พฒันาระบบการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ให้กับ
ลูกคา้ของบริษทั นอกจากน้ียงัไดรั้บมอบหมายงานอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 

  
  

ประธาน

ฝ่ายบญัชี Support Developer
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- คน้หาขอ้มูลการท า 360 Image View 

 
รูปท่ี 3.3 การท า 360 Image View 

- คน้หาขอ้มูลการ Export ขอ้มูลบน Joomla 

 
รูปท่ี 3.4 ปลัก๊อิน Flexi content 

- คน้หาขอ้มูลการ Import และ Export ขอ้มูลบน WordPress 

 
รูปท่ี 3.5 ปลัก๊อินบน WordPress 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
นาย ณฐัพล บูรณ์เจริญ  ต าแหน่ง : Developer 
 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 เวลาท่ีไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทัน าพลสั จ ากดั ตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

 ออกแบบและพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อกรองขอ้มูลลูกคา้ตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ
เน่ืองจากขอ้มูลในฐานขอ้มูลมีปริมาณมากและปะปนกนั ผูใ้ชส้ามารถน าขอ้มูลท่ีกรองไปใชง้านได้
อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น โดยระบบจะประมวลผลและแปลงเป็นไฟล์ .CSVไดด้ว้ย 
 ระบบจะท าหน้าท่ีกรองขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ช้เลือกและน าเง่ือนไขท่ีไดไ้ปประมวลผล 
เม่ือประมวลผลเสร็จจึงจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ .CSV ได ้โดยเวบ็แอปพลิเคชนัใชเ้คร่ืองมือใน
การพัฒนาได้แ ก่  Microsoft Visual Studio Code และ  Filezilla ส ามารถใช้งานผ่ านทางเว็บ
เบราว์เซอร์ Google Chrome และ Microsoft Edge ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันคือ 
HTML, PHP, CSS และ JavaScript จดัการฐานขอ้มูลดว้ย HeidiSQL 
 

4.2 การท างานของระบบ 
 4.2.1 โครงสร้างของเว็บไซต์ 

 

รูปท่ี 4.1 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์(Site Map) 

 

 

หนา้แรก

login.html

สร้างรายการใหม่

createlist.php

รายการทั้งหมด

data_list.php
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4.3 รายละเอยีดของเว็บแอปพลเิคชัน 

 
 

รูปท่ี 4.2 หนา้แรกของเวบ็ไซต ์
 จากรูปท่ี 4.2 แสดงหน้าส าหรับล็อกอินเขา้สู่ระบบ ผูใ้ช้จะตอ้งล็อกอินเขา้สู่ระบบก่อนจึง
จะสามารถสร้างรายการ และดูรายการทั้งหมดได ้
 
 

 
รูปท่ี 4.3 หนา้สร้างรายการ 

 จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้สร้างรายการ มีเง่ือนไขส าหรับกรอกช่ือรายการและเลือกกิจกรรม
ระหวา่งการอบรมและการสอบ และเลือกรูปแบบการช าระเงิน 
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รูปท่ี 4.4 หนา้เลือกกิจกรรม 
 จากรูปท่ี 4.4 แสดงหนา้เลือกกิจกรรม มีเง่ือนไขส าหรับเลือกช่วงเวลาและหลกัสูตรในการ
จดักิจกรรมได ้ระหวา่งการอบรมและการสอบช่ือหลกัสูตรจะแสดงไม่เหมือนกนั 

 

 
รูปท่ี 4.5 หนา้สร้างรายการ 

 จากรูปท่ี 4.5แสดงหน้าเลือกวิชา มีรายช่ือวิชาแสดงทั้งหมด ระหว่างการอบรมและการ
สอบ รายช่ือวิชาจะแสดงไม่เหมือนกนัสามารถคน้หาวิชาไดโ้ดยพิมพช่ื์อหรือรหสัวิชาท่ีช่องคน้หา 
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รูปท่ี 4.6 หนา้เลือกขอ้มูล Profile 

 จากรูปท่ี 4.6 แสดงหนา้เลือกขอ้มูล Profile มีเง่ือนไขส าหรับกรองเพศ และช่วงอายุ 
 

 
รูปท่ี 4.7 หนา้สร้างรายการจงัหวดั 

 จากรูปท่ี 4.7 แสดงหนา้เลือกจงัหวดั มีเง่ือนไขส าหรับกรองจงัหวดั  
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รูปท่ี 4.8 หนา้สร้างรายการขอ้มูลการท างาน 

 จากรูปท่ี 4.8 แสดงหน้าสุดทา้ยในการกรอกเง่ือนไขเพื่อกรองขอ้มูล มีเง่ือนไขการท างาน 
การศึกษา สัญชาติ และการรับข่าวสาร เม่ือคลิกบันทึกเง่ือนไขท่ีเลือกมาทั้งหมดจะถูกบนัทึกลง
ฐานขอ้มูล  
 

 
รูปท่ี 4.9 หนา้แสดงขอ้มูลรายการทั้งหมด 

จากรูปท่ี 4.9 แสดงหนา้รายการทั้งหมด สามารถดาวน์โหลด แกไ้ข และลบเง่ือนไขสร้างได ้
และมีสถานะของรายการนั้น ๆ อยู่ จะสามารถดาวน์โหลดไฟล ์.CSV ไดต้อ้งอยู่ในสถานะ “ส าเร็จ” 
เท่านั้น และจะแกไ้ขไดต้อ้งอยูไ่ดส้ถานะ “สร้างเง่ือนไข” เท่านั้น 

 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์  (Customer Relationship 

Management System) เป็นไปตามขอบเขตท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยผูใ้ชส้ามารถน าขอ้มูลในฐานขอ้มูลท่ี
มีปริมาณมาก มาใชไ้ดอ้ย่างสะดวกสบายมากขึ้นและขอ้มูลท่ีกรองมามีความถูกตอ้งครบถว้นง่ายต่อ
การน าไปใชง้าน และช่วยลดระยะเวลาการท างาน ลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นของการกรองขอ้มูล 

5.1.2  ขอ้จ ากดัของโครงงาน 
 ขอ้มูลในฐานขอ้มูลมีปริมาณมาก และไม่มีการจดัหมวดหมู่ ท าให้ยากต่อการท า

ระบบหลงับา้น (Back end System) ดา้นการกรองขอ้มูล 
5.1.3  ขอ้เสนอแนะ 
 ควรพฒันาหน้าจอส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ให้มีความสวยงามน่าใช้งานมากขึ้น และ

พฒันาให้สามารถใช้งานไดใ้นหลายแพลทฟอร์ม เช่น สมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวกสบายของผูใ้ช้
มากขึ้น 
 
5.2สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ได้รู้ระบบการท างานภายในบริษัท สามารถน าความรู้ท่ีได้เรียนมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ หาความรู้เพิ่มเติม ได้ความรู้และทักษะเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม มีแนวคิดท่ีดีรู้จกั
วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ รู้จกัการท างานเป็นทีมฝึกให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น น าประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บไปปรับปรุงและพฒันาในอนาคต 

5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติงานจะตอ้งศึกษาเองเป็นส่วนใหญ่ เกิดปัญหาในโปรแกรมหรือมีข้อ

สงสัยจะไม่ค่อยกลา้สอบถาม 
5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 
 ควรศึกษาภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็ไซตม์าใหล้ะเอียดก่อน เช่น HTML, PHP,  

SQL และศึกษาการพฒันาเวบ็ดว้ย CMS ต่าง ๆ มาใหห้ลายหลากเพื่อลดเวลาในการท างานลง 



บรรณานุกรม 

 
เกลอกีกต.์ (2562). Database. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.glurgeek.com/education/ระบบฐานขอ้มูล-database-system-คือ-ระบบ/ 
เกลอกีกต.์ (2562). HeidiSQL. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.glurgeek.com/education/การจดัการฐานขอ้มูลโดยใ/ 
ซนัเดย.์ (2562). Customer Relationship Management System. เขา้ถึงไดจ้าก
 https://www.sundae.co.th/article/?cmd=article&id=168 
ไซตก์ูเกิล. (2562). Web Application. เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://sites.google.com/site/applicationpae/khwam-hmay-khxng-web-application 
มายดพ์ีเอชพี. (2562). Microsoft Visual Studio Code. เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html 

 
 



ประวัติคณะผู้จัดท ำ 

 

 
รหสันกัศึกษา :5904800012 
ช่ือ - นามสกุล :นายวจนะ ช่อฟ้า 
สาขาวิชา :วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ท่ีอยู ่  :333/29 ซ.เทอดไท19 แขวงบางยีเ่รือ 

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร10600 
ผลงาน  :พฒันาระบบการบริหารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ 
 

 

 
รหสันกัศึกษา :5904800038 
ช่ือ - นามสกุล :นางสาวนภทัรสร นามแกว้ 
คณะ  :วิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชา :วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ท่ีอยู ่  :27ซ.เพชรเกษม36แขวงบางจาก 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
ผลงาน  :พฒันาระบบการบริหารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ 


	01_ปก.pdf (p.1)
	02_ใบรับรองโครงงานสหกิจ.pdf (p.2)
	03_จดหมายนำส่ง.pdf (p.3)
	04_กิตติกรรมประกาศ.pdf (p.4)
	05_บทคัดย่อภาษาไทย.pdf (p.5)
	05_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf (p.6)
	06_สารบัญ.pdf (p.7-10)
	07_บทที่ 1.pdf (p.11-14)
	08_บทที่ 2.pdf (p.15-20)
	09_บทที่ 3.pdf (p.21-24)
	10_บทที่ 4.pdf (p.25-29)
	11_บทที่ 5.pdf (p.30)
	12_บรรณานุกรม.pdf (p.31)
	14_ประวัติ.pdf (p.32)

