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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั เควี อินเตอร์เทค จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนและจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อุตสำหกรรม 

และเช่ียวชำญทำงดำ้น Power Transmission รับบริกำรออกแบบ ผลิต และติดตั้งเคร่ืองจกัรในระบบ

อุตสำหกรรม ตวัอย่ำงสินคำ้ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ำ, มอเตอร์กันระเบิด มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์ขนำด

ใหญ่ อุปกรณ์ส่งก ำลงั ป๊ัมน ้ ำ Burner อินเวอร์เตอร์ ผลิตภณัฑร์ะบบอตัโนมติั ระบบต่อตำ้นมลพิษ 

ระบบล ำเลียง และมอเตอร์เขยำ่ ปัจจุบนัยงัไม่มีกำรน ำเทคโนโลยีเขำ้มำช่วยบริหำรดำ้นกำรขำย โดย

เป็นกำรใหพ้นกังำนขำยเป็นผูติ้ดต่อกบัลูกคำ้ และน ำเสนอสินคำ้ รวมถึงจดักำรเร่ืองกำรขำย แต่ดว้ย

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ท ำให้กำรติดต่อแบบ Face-to-Face กับลูกคำ้ไม่

สำมำรถท ำได ้ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรขำยของบริษทั และส่งผลกระทบต่อยอดขำย

ของพนกังำนขำยดว้ย 

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ ำว ันของผูค้นทั้ งในเร่ืองของกำร
ติดต่อส่ือสำร กำรสืบคน้หำขอ้มูล กำรซ้ือขำยสินคำ้ และกำรใช้งำนดำ้นอ่ืนๆ รวมถึงธุรกิจได้น ำ
เทคโนโลยี เข้ำมำช่วยในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะ เทคโนโลยี เว็บแอปพลิเคชัน (Web 
Application) เป็นกำรใชง้ำนแอปพลิเคชนั ผำ่นระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Internet) ดว้ยโปรแกรม
เวบ็บรำวเซอร์ (Web Browser) โดยไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมกบัคอมพิวเตอร์ สำมำรถใชโ้ปรแกรมได้
ง่ำยจำกท่ีใดก็ได้ตลอดเวลำ และเทคโนโลยีฐำนข้อมูล  (Database) ช่วยให้กำรจดัเก็บขอ้มูลเป็น
ระบบระเบียบมำกขั้น สำมำรถแบ่งปันขอ้มูลรวมถึงสำมำรถก ำหนดสิทธ์ิกำรใชง้ำนให้กบัผูใ้ช้แต่
ละกลุ่มไดโ้ดยไม่ขึ้นกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ดงันั้นผูจ้ดัท ำจึงไดน้ ำเทคโนโลยเีวบ็แอปพลิเคชนั และระบบฐำนขอ้มูล มำประยุกตใ์ชก้บั

งำนดำ้นกำรขำยของบริษทั เควี อินเตอร์เทค จ ำกดั โดยพฒันำในส่วนของกำรจดัท ำใบเสนอรำคำท่ี

มีควำมรวดเร็วและเป็นอตัโนมติั ลูกคำ้สำมำรถขอใบเสนอรำคำของสินคำ้ท่ีตนตอ้งกำรผ่ำนหนำ้

เวบ็ และฝ่ำยขำยสำมำรถทรำบและจดัท ำใบเสนอรำคำไดท้นัทีทนัใดส่งให้ลูกคำ้ผ่ำนระบบไดเ้ช่น 

กนั ระบบท่ีผูจ้ดัท ำพฒันำจะเป็นอีกช่องทำงในกำรติดต่อกบัลูกคำ้และเพิ่มช่องทำงกำรขำยท่ีมีควำม

ทนัสมยัและรวดเร็วยิ่งขึ้น กำรจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบระเบียบและมีควำมปลอดภยั ลดควำมเส่ียง

จำกกำรติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อีกดว้ย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 

เพื่อพฒันำระบบจดัท ำใบเสนอรำคำผำ่นระบบออนไลน์ ใหก้บับริษทั เควี อินเตอร์เทค 
จ ำกดั 

 
1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 

1.3.1 พฒันำโดยใชส้ถำปัตยกรรมไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture) 

1.3.2 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.3.2.1 ผูดู้แลระบบ (Administrator) ประกอบดว้ยฟังกช์นันกำรท ำงำนดงัน้ี 

1.3.2.1.1 สำมำรถจดักำรกบัขอ้มูลหลกั (Master File) ได ้

1.3.2.1.2 สำมำรถก ำหนดสิทธ์ิใหก้บัผูใ้ชแ้ต่ละคนได้ 

1.3.2.1.3 สำมำรถจดักำรขอ้มูลลูกคำ้ และขอ้มูลกำรเสนอรำคำได ้

1.3.2.1.4 สำมำรถจดัท ำใบเสนอรำคำได ้

1.3.2.1.5 สำมำรถดูประวตัรกำรเสนอรำคำได ้

1.3.2.2 ลูกคำ้ของบริษทั ประกอบดว้ยฟังกช์นักำรท ำงำนดงัน้ี 

1.3.2.2.1 สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลของบริษทัตนเองได ้

1.3.2.2.2 สำมำรถร้องขอใบเสนอรำคำผำ่นระบบได ้

1.3.2.2.3 สำมำรถดูขอ้มูลกำรขอใบเสนอรำคำของบริษทัตนเองได ้

1.3.3 ยนืยนัตวัตนดว้ยช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผำ่น (Password) 

 

1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 ช่วยเพิ่มยอดขำยในช่วงของกำรแพร่ระบำดโควิด-19 ได ้

1.4.2 ลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนใชเ้วลำนอ้ยลง 

1.4.3 กำรจดัเก็บขอ้มูลมีควำมปลอดภยั และเขำ้ถึงไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น 

1.4.4 เพิ่มควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ได ้

1.4.5 เพิ่มช่องทำงในกำรติดต่อกบัลูกคำ้ท่ีมีควำมปลอดภยัในช่วงของกำรระบำดของ

ไวรัสโควิด-19 ได ้

1.4.6 เพิ่อมช่องทำงกำรขำย ท่ีไม่มีขอ้จ ำกดัเร่ืองของเวลำและสถำนท่ี 

1.4.7 เสริมภำพลกัษณ์ขององคใ์ห้ดียิง่ขึ้น 
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1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
 

1.5.1 ศึกษำและรวบรวมขอ้มูล (Study and Gathering Data) 
รวบรวมข้อมูลจำกพนักงำนขำย ลูกค้ำ และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้วิธี กำร

สัมภำษณ์ ท ำกำรเก็บขอ้มูลสินคำ้ขององคก์ร รำยงำนต่ำงๆ และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรขำย เพื่อ
น ำไปวิเครำะห์ถึงควำมตอ้งกำรของระบบ (System Requirement) และวำงแผนต่อไป รวมถึงศึกษำ
เทคโนโลย ีเคร่ืองมือท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรพฒันำระบบ  

 

1.5.2 วิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
น ำขอ้มูลท่ีศึกษำและรวบรวมมำท ำกำรวิเครำะห์ฟังกช์นักำรท ำงำนของระบบ 

โครงสร้ำงของฐำนขอ้มูลส ำหรับกำรจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นระบบระเบียบ โดยน ำเสนอผ่ำนแผนภำพ
ไดอะแกรมต่ำงๆ ไดแ้ก่ แผนภำพแสดงกำรไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram) และแผนภำพ
แสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเอนทิต้ี (Entity Relationship Diagram) 

 

1.5.3 ออกแบบระบบ (System Design) 
ในกำรออกแบบระบบ ไดแ้บ่งเป็น 4 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 

1.5.3.1 ออกแบบสถำปัตยกรรมเครือข่ำยในกำรพฒันำระบบ โดยใช้สถำปัตยกรรม
ไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture) ประกอบดว้ยเคร่ืองแม่ข่ำย 
(Server) ท่ีให้บริกำรเว็บและฐำนข้อมูล และเคร่ืองลูกข่ำย (Client) ใช้งำน
ระบบผำ่นโปรแกรมเวบ็บรำวเซอร์ (Web Browser) 

1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้ำงของำฐำนข้อมูล โดยใช้สถำปัตยกรรมฐำนข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์ (Relational Database Architecture) จดัเก็บขอ้มูลลงในตำรำง 2 มิติ 
บริหำรจดักำรขอ้มูลดว้ยค ำสั่ง SQL 

1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface) โดยออกแบบตำมหลกักกำรของ 
GUI (Graphic User Interface) และ Flat Design เนน้ควำมเรียบง่ำย และโหลด
ขอ้มูลไดร้วดเร็ว 

1.5.3.4 ออกแบบฮำร์ดวร์และซอฟตแ์วร์ โดยฮำร์ดแวร์ประกอบดว้ยเคร่ืองแม่ข่ำยท่ี
ใหบ้ริกำรเวบ็และฐำนขอ้มูล ใชโ้ปรแกรม MySQL และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำร
พฒันำเวบ็แอปพลิเคชนัใชภ้ำษำ PHP, JavaScript, HTML, CSS และ SQL 
เน่ืองจำกเป็น Open Source จะช่วยลดค่ำใชจ่้ำยและปัญหำเร่ืองลิขสิทธ์ิ 
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1.5.4 พฒันำระบบ (System Development) 
เร่ิมท ำกำรพฒันำระบบตำมขั้นตอนท่ีไดท้ ำกำรวิเครำะห์และออกแบบไว ้ โดยใช้

ภำษำ PHP, HTML, CSS และ JavaScript เขียนชุดค ำสั่งดว้ยโปรแกรม Visual Studio Code และสร้ำง
ฐำนขอ้มูลดว้ยโปรแกรม MySQL 

 

1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing) 
ผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรทดสอบระบบไปพร้อมกบัขั้นตอนพฒันำระบบ โดยทดสอบกำร

ท ำงำนของแต่ละฟังกช์นั สำมำรถท ำงำนไดต้ำมหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดหรือไม่ ทดสอบกำรท ำงำนร่วมกนั
ระหวำ่งฟังกช์นั สำมำรถส่งขอ้มูลหรือเรียกใชง้ำนระหว่ำงฟังกช์นัไดห้รือไม่ และสุดทำ้ยท ำกำร
ทดสอบกำรท ำงำนของระบบทั้งหมด เม่ือน ำระบบไปใชง้ำนจริงจะมีขอ้ผิดพลำดหรือไม่ ถำ้พบ
ขอ้ผิดพลำดในส่วนใดจะท ำกำรปรับปรุงแกไ้ขทนัที เพื่อใหร้ะบบสำมำรถท ำงำนไดส้มบูรณ์ท่ีสุด 

 

1.5.6 จดัท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ (Documentation) 
โดยผูจ้ดัท ำไดจ้ดัท ำเอกสำรน ำเสนอรำยละเอียดในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

เพื่อใชเ้พื่อน ำเสนอ และเป็นเอกสำรอำ้งอิงต่อไปในอนำคต 
 

1.6 แผนและระยะเวลำด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์  

ตำรำงท่ี 1.1 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

 
 
 
 

 
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

2564 2565 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ศึกษำและ
รวบรวมขอ้มูล 

        

2. วิเครำะห์ระบบ         

3. ออกแบบระบบ         

4. พฒันำระบบ         

5. ทดสอบระบบ         
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1.7  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบ 

             1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
1.7.1.1    เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค โดยจ ำลองเป็นทั้งแม่ข่ำยเวบ็และฐำนขอ้มูล 

และใชใ้นกำรเขียนชุดสั่ง 

1.7.2 ซอฟต์แวร์ 
 1.7.2.1 ระบบปฏิบติักำรไมโครซอฟทว์ินโดว ์10 (Microsoft Windows 10)         
1.7.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code 
1.7.2.3 โปรแกรม XAMP 
1.7.2.4 โปรแกรมเวบ็บรำวเซอร์ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge เป็นตน้ 

 
 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

  
 ในการพฒันาระบบจดัท าใบเสนอราคาผา่นระบบออนไลน์ของบริษทั เควี อินเตอร์เทค 

จ ากดั ผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาขอ้มูล แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ

พฒันาระบบ ประกอบดว้ย 

 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกีย่วข้อง 

2.1.1 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database)1 

ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปของตาราง (Table) ในแต่ละ
ตารางแบ่งออกเป็นแถว (Row) และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลมัน์ (Column) ซ่ึงในการ
เช่ือมโยงกันระหว่างข้อมูลในตารางต่างๆ จะ เช่ือมโยงโดยใช้การอา้งอิงจากข้อมูลใน
คอลมัน์ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคียห์ลกั (Primary Key) และคียน์อก (Foreign Key) 

MySQL เป็นโปรแกรมท่ีนิยมใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน 
เน่ืองจาก  MySQL เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
(RDBMS :  Relational Database Management System) สามารถท างานกับตารางข้อมูล
หลายตารางพร้อมๆ กนั โดยสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของตารางเหล่านั้นดว้ยแอททริ
บิวตท่ี์ใชร่้วมกนั MySQL เป็น Database Server Software ท่ีสามารถรองรับภาษาฐานขอ้มูล
มาตรฐานอย่าง  ANSI SQL (Structured Queries  Language) เ ป็นซอฟต์แวร์ทางด้าน
ฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความรวดเร็ว รองรับจ านวนผูใ้ช้และขนาดของขอ้มูลได้
จ านวนมาก ทั้ งย ังสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์  โอเอส/2  หรือ 
ไมโครซอฟทวิ์นโดวส์ เป็นตน้  นอกจากน้ี MySQL ยงัสามารถใชง้านร่วมกบัแพลตฟอร์ม
ของการพฒันาเว็บ  เช่น C, C++, Java,  PHP, Python หรือ ASP  ดงันั้น MySQL จึงไดรั้บ
ความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั และมีแนวโนม้สูงยิง่ขึ้นต่อๆ ไปในอนาคต 

 
 
 
 

 

 
1 http://ariyakmewma.blogspot.com/p/blog-page_14.html 
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2.1.2 เว็บแอปพลเิคชัน (Web Application)2 

   เว็บแอปพลิเคชัน คือ การพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีระบบมีการไหลเวียนใน
แบบ Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในเคร่ือข่ายดียวกัน หรือเครือข่าย
ทอ้งถ่ิน (Local Area Network : LAN)  และเครือข่ายสารธารณะ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ซ่ึงเหมาะกบังานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real Time  เป็นการสร้างแอปพลิเคชนัหรือ
โปรแกรมท่ีถูกออกแบบมาเพื่อการท างานเฉพาะดา้น และถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นเบราวเ์ซอร์
ส าหรับการใช้งานเว็บเพจต่าง ๆ เว็บแอปพลิเคชสัามารถแทนท่ีเดสก์ท็อปแอปพลิเคชนัท่ี
เป็น Client-Server Application ไดเ้ป็นอยา่งดี   

  องค์ประกอบของเว็บแอปพลเิคชัน 

1. Web Application เป็นซอฟตแ์วร์หลกัท่ีใหผ้ลลพัธ์เป็นขอ้มูลและการท างาน
ต่างๆ ท างานอยูใ่น Application Server 

2. Web Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการ ส าหรับตอบสนองต่อการร้องขอการ
ท างานต่างๆ ผา่นเวบ็ 

3. Application Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ท่ี Web Application ท างาน 
4. Database Server เ ป็น เ ซิ ร์ฟ เวอ ร์ฐานข้อมูล ท่ี เก็บข้อมูลต่ า งๆ  ของ  Web 

Application 
 

 
รูปท่ี 2.1 องคป์ระกอบของเวบ็แอปพลิเคชนั 

ข้อดีของเว็บแอปพลเิคชัน 

2.1.2 เวบ็แอปพลิเคชนั เหมาะกบัองคก์รขนาดเลก็เพราะมีค่าใชจ่้ายต ่า และคิด
ค่าใชจ่้ายตามจ านวนการใชง้านจริง 

 

2 https://mdsoft.co.th/ 

http://www.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%A3/2222-lan-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.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%A3/2307-real-time-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://mdsoft.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/359-web-application.html
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2.1.3 การใชง้านในองคก์รท าไดง้่าย ผา่นเวบ็บราวเซอร์ไม่ตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์
เพิ่มเติม 

2.1.4 ขอ้มูลจดัเก็บท่ีเดียว ง่ายต่อการจดัการ และไม่เกิดความซ ้าซอ้น 
2.1.5 ไม่ตอ้งการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงซ่ึงมีราคาสูง 
2.1.6 สามารถท างานไดจ้ากท่ีใดก็ได ้เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
2.1.7 ไม่จ าเป็นตอ้งมีบุคคลากรดา้นเทคนิคเป็นของตวัเอง เพราะผูใ้หบ้ริการดูแล

และการบ ารุงรักษาใหท้ั้งหมด 
2.1.8 รองรับการใชง้านไดห้ลายแพลทฟอร์มทั้ง Windows, Linux และ Mac  
2.1.9 เช่ือมต่อกบัเวบ็แอปพลิเคชนัหรือบริการออนไลน์อ่ืนๆ ไดง้่าย 

 
2.1.3 สถาปัตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture)3 

ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server)  ประกอบดว้ยเคร่ืองผูใ้ห้บริการหรือเคร่ือง
แม่ข่าย (Server) และเคร่ืองผูใ้ช้บริการหรือเคร่ืองลูกข่าย (Client) เช่ือมต่อกนั โดยเคร่ือง
ผูใ้ชบ้ริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผูใ้ห้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการจะท าการ
จดัการ (Response) ตามท่ีเคร่ืองผูข้อใช้บริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปให้ผ่านระบบ
เครือข่าย ไคลเอนต/์เซิร์ฟเวอร์เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูกข่าย
จ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลกัสิบหลกัร้อยหรือ
หลักพัน เพราะฉะนั้ นเค ร่ืองท่ีจะน ามาท าหน้า ท่ีให้บริการจะต้องเป็นเค ร่ือง ท่ี มี  
ประสิทธิภาพสูง 

 
 

รูปท่ี 2.2 สถาปัตยกรรมไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ 
 

3 https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 

https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network
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2.2 ภาษาที่ใช้ในการพฒันา 
2.2.1 Hypertext Markup Language (HTML)   
        ภาษาหลกัท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็เพจ โดยใช้แท็ก (Tag) ในการก าหนดการแสดงผล 
HTML ย่อ มาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ี
เ ช่ือมต่อกันผ่านลิงก์  (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช้  Tag ในการ
ก าหนดการแสดงผลส่ิงต่างๆ ท่ีแสดงอยูบ่นเวบ็เพจ 

 
รูปท่ี 2.3 โครงสร้างภาษา HTML 

 
2.2.2 PHP    

  PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต ์โดยลิขสิทธ์ิอยู่ใน
 ลกัษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใชส้ าหรับจดัท าเวบ็ไซต ์และแสดงผลออกมาในรูปแบบ 
 HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง 
 ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลกัของภาษาน้ี คือให้นักพฒันาเว็บไซต์
 สามารถเขียน เวบ็เพจ ท่ีมีความตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2.2.3 CSS 

CSS คือภาษาส าหรับการจดัรูปแบบการแสดงผลของ HTML ให้ดูสวยงามและ
เหมาะสม โดยท่ี CSS จะก าหนดหรือระบุรูปแบบของรายละเอียดของเอกสารเวบ็ เช่น สี
ของขอ้ความ สีพื้นหลงั ลกัษณะตวัอกัษร และการจดัวางต าแหน่งขอ้ความ ซ่ึงการก าหนด
รูปแบบน้ีใช้หลักการสร้าง Class แยกใน CSS ให้กับเน้ือหาเอกสาร HTML ออกจาก
ค าสั่งท่ีใชใ้นการจดัรูปแบบการแสดงผล เพื่อให้ง่ายต่อการจดัรูปแบบการแสดงผลของ
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เอกสาร HTML การเขียน CSS มีไดห้ลายรูปแบบในการจดัเก็บโคด้ หลกั ๆ ก็จะมีอยู่ 3 
รูปแบบ ดงัน้ี  

2.2.3.1   Inline Style Sheet  เป็นรูปแบบการเขียน CSS โดยการฝังลงไปใน line 
บรรทดัของ TAG HTML โดยการใช ้Attribute  style แลว้ตามดว้ย value ดงัตวัอยา่ง เช่น 

 

 
รูปท่ี 2.4 รูปแบบการเขียน Inline Style Sheet   

 
2.2.3.2   Embed Style Sheet เป็นการเขียน CSS โดยการฝังรวมไปกบัโคด้ของ 

HTML ซ่ึงโคด้ของ CSS จะอยูใ่นไฟลเ์ดียวกนักบัเวบ็เพจท่ีมีการเรียกใชง้าน CSS นั้น 
แต่มีการแยกออกมาอยูภ่ายใน TAG style ดงัตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 

 

 
รูปท่ี 2.5 รูปแบบการเขียน Embed Style Sheet 

 
2.2.3.3  External Style Sheet ส าหรับรูปแบบการเขียน จะเป็นรูปแบบท่ีสามารถ

เขียนโคด้ของ CSS แยกเก็บออกไปเป็นไฟล์เก็บไวภ้ายนอกไฟล์เว็บเพจได้ โดยท่ีเรา
สามารถเรียกใช ้CSS ท่ีแยกเก็บไวไ้ดใ้น 2 รูปแบบ คือ  
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2.2.3.3.1  Linking Style Sheet สามารถเรียกใช้ไฟล์ CSS ท่ีแยกเก็บเป็นไฟล์
ต่างหากไดใ้นรูปแบบ Link โดยใชโ้คด้ดงัต่อไปน้ี 

รูปท่ี 2.6 รูปแบบการเขียน Linking Style Sheet 
 

2.2.3.3.2  Import Style Sheet  การเรียกใชง้านไฟล ์CSS ในแบบ Import 
มีหลกัการ และ Concept เช่นเดียวกบัการใชใ้นแบบ Linking ขา้งตน้ กล่าวคือ มี
การแยกโคด้ CSS ออกมาเก็บไวเ้ป็นไฟล ์เม่ือตอ้งการจะเรียกใชง้าน CSS ท่ีไฟล์
เวบ็เพจใด ก็ให้ท าการอา้งถึงไฟล ์CSS นั้น การอา้งถึงในแบบ Import จะกระท า
ภายใต ้Tag Style ดงัรูป 

รูปท่ี 2.7 รูปแบบการเขียน Import Style Sheet   
 

2.2.3 JavaScript 

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบ

อินเทอร์เน็ต ท่ีก าลังได้รับความนิยมอย่างสูง  JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวตัถุ  

(Object Oriented) ท่ี เ รียกว่าสคริปต์ (Script) ซ่ึงมีวิ ธีการท างานในลักษณะแบบ 
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Interpreter คือท างานทีละค าสั่งถา้พบว่าค าสั่งใดผิดพลาดจะให้ท าการแกไ้ขก่อนจึงท า

ค าสั่งถดัไป โดยมีเป้าหมายในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต

ส าหรับผูเ้ขียนดว้ยภาษา HTML สามารถท างานขา้มแพลทฟอร์มไดโ้ดยท างานร่วมกบั

ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้ งทางฝ่ัง Client และ Server ลักษณะท่ีส าคัญของ 

JavaScript มีดงัน้ี  

- เป็นภาษาประเภท Scripting Language 
- ไม่ตอ้งอาศยัความรู้ในการเขียนโปรแกรมในระดบัสูงมากนกั 
- JavaScript จะช่วยในส่วนของความเป็น Interactive ต่อผูใ้ช ้
- เป็นภาษาท่ีท างานโดยอาศยัการแปลค าสั่งแบบ Interpret ดงันั้นจึงไม่ตอ้ง

ท าการ คอมไพล ์(Compile) ชุดค าสั่งแต่อยา่งใด 
- ท างานท่ีฝ่ังไคลเอนต ์(Client Side)  
- นกัพฒันาสามารถใช ้JavaScript ได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าลิขสิทธ์ิ (License) 

2.2.4 MySQL4 
 MySQL เป็นโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ซอฟตแ์วร์ส าหรับการบริหาร
จดัการฐานขอ้มูล ท่ีรองรับสถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database 
Management System) โดยอาศยั Structured Query Language (SQL) เป็นภาษาในการ
ส่ือสาร และ MySQL สามารถรันไดท้ั้  งบน Linux, UNIX  และ Windows                            

รูปท่ี 2.8 รูปตวัอยา่ง MySQL 
 

4 http://kmops.moph.go.th/ 

https://saixiii.com/what-is-unix/


บทที่ 3 
การวิเคราะห์ระบบ 

 
3.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis) 

            3.1.1     รายละเอยีดของระบบงานขายปัจจุบัน 

ขั้นตอนในการจัดท าใบเสนอราคาสินค้าในปัจจุบัน ยงัไม่มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใดๆ เขา้มาช่วยโดยระบบปัจจุบนัฝ่ายขายของบริษทั เควี  อินเตอร์เทค จ ากดั รับขอ้มูล
รายละเอียดสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการผ่านทางโทรศพัทร์หรืออีเมลล์ จึงจะสรุปเป็นรายการและเสนอ
เป็นใบขอราคาให้กับฝ่ายซัพพอร์ตการขาย จากนั้นฝ่ายซัพพอร์ตของบริษัทจะท าการติดต่อ
ตรวจสอบราคาสินคา้ จากผูผ้ลิตหรือซัพพลายเออร์ แลว้จึงจดัท าใบเสนอราคาให้กบัฝ่ายขายเพื่อ
เสนอราคาให้กับลูกค้า ซ่ึงบางคร้ังไม่ทันต่อความต้องการ และลูกค้าต้องคอยโทรติดตามอยู่
ตลอดเวลาวา่จะไดรั้บบริการม่ือใด  

3.1.2     ขั้นตอนการท างานของระบบงานปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการจดัท าใบเสนอราคาในปัจจุบนั 

3.1.3    ปัญหาที่พบในระบบงานปัจจุบัน 

               3.1.3.1   การใหบ้ริการของฝ่ายขายเป็นไปดว้ยความล่าชา้ 
 3.1.3.2    ไม่มีการเก็บบนัทึกขอ้มูลลูกคา้อยา่งเป็นระบบ 
 3.1.3.3    ไม่มีการเก็บขอ้มูลการเสนอราคาอยา่งเป็นระบบ 

               3.1.3.4   การท าใบเสนอราคาท าไดย้ากและใชเ้วลาในการท าเอกสารค่อนขา้งนาน 
               3.1.3.5   ลูกคเ้กิดความไม่พึงพอใจในบริการและอาจจะเปล่ียนไปซ้ือจากคู่แข่ง

แทน 
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        3.1.4    แนวทางการแก้ไขปัญหา  

                     ทางผูจ้ดัท าจึงไดน้ าเทคโนโลยเีวบ็แอปพลิเคชนัและฐานขอ้มูลเขา้มาประยกุตใ์ช้ ซ่ึง
ประกอบดว้ยฟังกชก์ารท างานดงัน้ี 

3.1.4.1  พฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนัเพื่อใหบ้ริการลูกคา้และฝ่ายขาย 
3.1.4.2  ใชร้ะบบฐานขอ้มูลในการจดัเก็บขอ้มูลและสามารถดูการเสนอราคา            

ยอ้นหลงัได ้
3.1.4.3  ลูกคา้สามารถขอราคาสินคา้ท่ีตอ้งการผา่นหนา้เวบ็ได ้
3.1.4.4  ฝ่ายขายสามารถสร้างใบเสนอราคาผา่นหนา้เวบ็ได ้

  3.1.4.5   ลูกคา้สามารถติดตามสถานะและพิมพใ์บเสนอราคาผา่นหนา้เวบ็ได ้ 

3.2      รายละเอยีดของระบบงานใหม่ (New System Analysis) 

             ระบบจดัท าใบเสนอราคาผ่านระบบออนไลน์ของบริษทั เควี อินเตอร์เทค จ ากดั ไดมี้การน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการท างานทั้งในส่วนของการบนัทึกและจดัการ
ขอ้มูลดว้ยระบบฐานขอ้มูล การท างานของฟังกช์นัต่างๆ ส าหรับผูใ้ชผ้า่นแอปพลิเคชนัท่ีท างานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตดว้ยโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ เรียกว่า เวบ็แอปพลิเคชนั โดยแบ่งกลุ่มผูใ้ชเ้ป็น 
2 กลุ่ม ประกอบดว้ย ลูกคา้ของบริษทั และพนักงานขาย โดยการตรวจสอบสิทธ์ิและยืนยนัตวัตน
ของผูใ้ชจ้ะใช ้Username และ Password โดยฟังกช์นัการท างาน มีดงัน้ี 

- พนกังานขาย (ผูดู้แลระบบ) 

- สามารถจดัการกบัขอ้มูลหลกั (Master File) ได ้

- สามารถก าหนดสิทธ์ิใหก้บัผูใ้ชแ้ต่ละคนได ้

- สามารถจดัการขอ้มูลลูกคา้ และขอ้มูลการเสนอราคาได้ 

- สามารถจดัท าใบเสนอราคาได ้

- สามารถดูประวตัรการเสนอราคาได ้

- ลูกคา้ของบริษทั  

- สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัตนเองได ้

- สามารถร้องขอใบเสนอราคาผา่นระบบได ้

- สามารถดูขอ้มูลการขอใบเสนอราคาของบริษทัตนเองได้ 
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3.3     แผนภาพแสดงการไหลของกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)  

 

 

รูปท่ี 3.2 Context Diagram ของระบบจดัท าใบเสนอราคาผา่นระบบออนไลน์ของบริษทั เควี 
อินเตอร์เทค จ ากดั 

 

รูปท่ี 3.3 Data Flow Diagram Level 1 : เขา้สู่ระบบ  

 

 

รูปท่ี 3.4 Data Flow Diagram Level 1 : แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ 
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รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 1 : จดัการขอ้มูลสินคา้ 

 

 
รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 : จดัการขอ้มูลใบเสนอราคา 

 

 
รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1 : การขอใบเสนอราคา  
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3.4    ค าอธิบายการประมวลผล (Process Description)      

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของ Process 1 เขา้สู่ระบบ 

SYSTEM : ระบบจดัท าใบเสนอราคาผา่นระบบออนไลน์ของบริษทั เควี 
อินเตอร์เทค จ ากดั 

DFD Number :  
Process Name : 

1 
เขา้สู่ระบบ 

Input Data Flow : ผูใ้ชร้หสัผา่น 
Output Data Flow : ผลการเขา้สู่ระบบบ, ลูกคา้ 
Data Store : member 
Description : เป็นโปรเซสยนืยนัตวัตนของผูใ้ช ้โดยใช ้Username และ 

Password โดยระบบจะท าการตรวจสอบสิทธ์ิดว้ยวา่เป็นผูดู้แล
ระบบหรือลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงจะมีฟังกช์นัการท างานท่ีต่างกนั 

 

ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของ Process 2 การจดัการแกไ้ขขอ้มูลลูคา้ 

SYSTEM : ระบบจดัท าใบเสนอราคาผา่นระบบออนไลน์ของบริษทั เควี 
อินเตอร์เทค จ ากดั 

DFD Number :  
Process Name : 

2 
แกไ้ขขอ้มูลลูคา้ 

Input Data Flow : ขอ้มูลลูกคา้ 

Output Data Flow : ผลการแกไ้ขขอ้มูล 

Data Store : member 
Description : ท าหนา้ท่ีบนัทึกและแกไ้ขขอ้มูล 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของ Process 3 การจดัการขอ้มูลสินคา้ 

SYSTEM : ระบบระบบบริหารการขายออนไลน์ของบริษทั เควี อินเตอร์เทค 
จ ากดั 

DFD Number : 
Process Name : 

3 
การจดัการขอ้มูลสินคา้ 

Input Data Flow : ขอ้มูลสินคา้ 

Output Data Flow : ผลการจดัการขอ้มูลสินคา้และแกข้อ้มูลไขสินคา้ 

Data Store :  product, category 

Description : ท าหนา้ท่ีบนัทึกและแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ 

 
ตารางท่ี 3.4 แสดง รายละเอียดของ Process 4 การจดัการขอ้มูลใบเสนอราคา 

SYSTEM : ระบบระบบบริหารการขายออนไลน์ของบริษทั เควี อินเตอร์เทค 
จ ากดั 

DFD Number :  
Process Name : 

4 
จดัการขอ้มูลใบเสนอราคาใหลู้กคา้ 

Input Data Flow : ผลการจดัการใบเสนอราคา 

Output Data Flow : บนัทึกใบเสนอราคา 

Data Store : Po ,po_head, po_status,member, catetagory ,product,status 
Description : ผูดู้แลระบบจดัท าใบเสนอราคาตามท่ีลูกคา้ร้องขอ 

 
ตารางท่ี 3.5 แสดง รายละเอียดของ Process 5 การขอใบเสนอราคา 

SYSTEM : ระบบระบบบริหารการขายออนไลน์ของบริษทั เควี อินเตอร์เทค 
จ ากดั 

DFD Number :  
Process Name : 

5 
ขอใบเสนอราคา 

Input Data Flow : ลูกคา้ร้องขอใบเสนอราคา 

Output Data Flow : ใบเสนอราคา 

Data Store : po, po_head, po_status, member, catetagory, product, status 

Description : ลูกคา้ร้องขอใบเสนอราคาของสินคา้ท่ีตอ้งการ 
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3.5    ความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี ้(Entity Relationship Diagram)  

 

 

รูปท่ี 3.8 Entity Relationship Diagram ของระบบจดัท าใบเสนอราคาผา่นระบบออนไลน์ของบริษทั 
เควี อินเตอร์เทค จ ากดั 



บทที่ 4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database System) เป็นการจดัการขอ้มูล
ต่างๆ ให้อยู่ในรูปของตาราง 2 มิติ ประกอบด้วย แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) และมีการ
ก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (Relationship) โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. ช่ือของขอ้มูล ( Field Name ) 
2. ชนิดของขอ้มูล (Type ) 
3. ขนาดของขอ้มูล (Length) 
4. ค าอธิบายของขอ้มูล ( Description ) 
5. อา้งอิงขอ้มูล ( Reference ) 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของตารางขอ้มูลประเภทสินคา้ 

Table Name : category 

Field Name Type Length Description 

cate_id Int - รหสัประเภทสินคา้ 

cate_name VARCHAR 50 ช่ือประเภท 

Primary Key : cat_id 
Foreign Key : - 
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มูลสินคา้ 

Table Name : product 

Field Name Type Length Description 

pro_id Int - รหสัสินคา้ 

cat_id Int -  
pro_name VARCHAR 50 ช่ือสินคา้ 
pro_pic VARCHAR 50 รูปสินคา้ 
Thumbnails_ VARCHAR 50 รูปสินคา้ 
Primary Key : pro_id 

Foreign Key : cate_id      References : category.cat_id 

 

ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของตารางขอ้มูลสมาชิก 

Table Name : member 

Field Name Type Length Description 

mem_id Int - รหสัผูใ้ช ้
mem_name VARCHAR 100 ช่ือสมาชิก 
mem_address VARCHAR 255 ท่ีอยูส่มาชิก 
mem_email VARCHAR 50 อีเมลล ์
mem_tel VARCHAR 20 เบอร์โทรติดต่อ 

mem_user VARCHAR 20 ช่ือสมาชิกส าหรับเขา้สู่
ระบบ 

mem_pass VARCHAR 20 รหสัสมาชิก 
status VARCHAR 2 สถานะ 
Primary Key : mem_id 

Foreign Key : mem_user     References : user.memd_user 
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางขอ้มูลใบเสนอราคา 

Table Name : po 

Field Name Type Length Description 

po_det_id Int - รหสัใบเสนอราคา 
po_id Int - เลขท่ีใบเสนอราคาของ

ลูกคา้ 
po_pro_id  Int - รหสัสินคา้ 
po_power Text - 

 

ขอ้มูลรายละเอียด
สินคา้ 

po_speed Text - 

 
ขอ้มูลรายละเอียด
สินคา้ 

po_mounted Text - 

 
ขอ้มูลรายละเอียด
สินคา้ 

po_qty Int - จ านวนสินคา้ 

pro_price Int - ราคารวมใบเสนอราคา 

Primary Key : po_det_id 
Foreign Key : po_pro_id      References : product.pro_id 
Foreign Key : po_id              References : po.po_id 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางขอ้มูลส่วนหวัของใบเสนอราคา 

Table Name : po_head 

Field Name Type Length Description 
po_id Int - เลขท่ีใบเสนอราคาของ

ลูกคา้ 
date date - วนัท่ี 
mem_id Int - รหสัลูกคา้ 
po_status Int - สถานะ 
price Int - ราคารวมทั้งส้ิน 
Primary Key : po_id 
Foreign Key : mem_id      References : member.mem_id 
Foreign Key : po_status    References : po_status.status_id 

 

ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของตารางขอ้มูลสถานะของใบเสนอรา 

Table Name : maIntenance 
Field Name Type Length Description 

status_id Int - รหสัสถานะ 
status_name Varchar 2 ช่ือสถานะ 
Primary Key : status_id 
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4.2 โครงสร้างของเว็บไซต์ (Site Map) 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์ของระบบจดัท าใบเสนอราคาผา่นระบบออนไลน์ของบริษทั เควี 
อินเตอร์เทค จ ากดั 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 



25 
 

4.3 รายละเอยีดของโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Map Detail) 

ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของโครงสร้างเวบ็ไซต์ 

รายการ ค าอธิบาย 
Index.php หนา้แรก 
Type.php หนา้รายการสินคา้ 
About.php หนา้เก่ียวกบับริษทั 
Contact.php หนา้ติดต่อเรา 
Registerform.php หนา้สมคัรสมาชิก 
Login.php หนา้เขา้สู่ระบบ 
Type.php หนา้รายการประเภทสินคา้ 
Product_list.php หนา้รายการสินคา้ 
Product_detail.php หนา้สั่งซ้ือสินคา้ 
Po_number.php หนา้รายการใบขอราคาสินคา้ 
Cart.php หนา้รายละเอียดใบเสนอราคาสินคา้ 
PrInt_po.php หนา้พิมพใ์บเสนอราคา 
Admin_page.php หนา้แอดมิน 
Category.php หนา้เพิ่มประเภทสินคา้ 
Add_pro.php หนา้เพิ่มสินคา้ 
Edit_cate.php หนา้แกไ้ขประเภทสินคา้ 
Po.php หนา้รายการขอใบเสนอราคา 
Send_po.php หนา้เสนอราคาสินคา้ 
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4.4 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ (User Interface Design) 

             ในการออกแบบการแสดงขอ้มูลของเว็บไซต์ ผูจ้ดัท าได้ท าการออกแบบการน าเขา้ของ 
ขอ้มูลซ่ึงส่วนมากแลว้จะมีการรับขอ้มูลน าเขา้ผ่านฟอร์ม ดงันั้นการออกแบบฟอร์มในการรองรับ
ขอ้มูลต่างๆ จึงเป็นส่ิงส าคญั เพราะจะท าใหเ้ห็นกิจกรรมต่างๆ ของเวบ็ไซต ์หลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูล
ท่ีป้อนผา่นฟอร์มแลว้ท าการเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล ซ่ึงอิงตามสิทธ์ิของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มดว้ย โดยแบ่ง
ออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 

 
    รูปท่ี 4.2 หนา้แรกของเวบ็ไซต ์(Home Page) 

 จากรูปท่ี 4.2 แสดงหน้าจอแรกของเว็บไซต์ หรือเป็น Home Page หน้าหลักผูใ้ช้ทัว่ไป
สามารถเขา้เยีย่มชมเวย็ไซต ์จากเมนูต่างๆ ท่ีอยูด่า้นบนได ้        
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รูปท่ี 4.3 หนา้จอแสดงขอ้มูลประเภทสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.3 หนา้แสดงขอ้มูลประเภทสินคา้โดยจะมีเมนูรายการให้เลือกช่ือประเภทสินคา้ 
โดยเม่ือเลือกประเภทสินคา้ใดระบบจะท าการแสดงขอ้มูลรายการสินคา้ท่ีอยู่ในประเภทนั้นๆ ท่ี
หนา้เวบ็ 
 

 
รูปท่ี 4.4 หนา้แสดงรายการสินคา้ตามประเภทสินคา้ท่ีเลือก 

 จากรูปท่ี 4.4 หนา้แสดงรายการสินคา้ตามประเภทสินคา้ท่ีเลือกจากหนา้จอดงัรูปท่ี 4.3 ถา้
ตอ้งการดูรายละเอียดของสินคา้ตวัใดใหท้ าการคลิกท่ีภาพหรือช่ือสินคา้นั้น 
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รูปท่ี 4.5 หนา้แสดงรายละเอียดสินคา้ท่ีเลือก 

 จากรูปท่ี 4.5 หน้าแสดงรายละเอียดสินคา้ท่ีเลือกจากหน้าจอดังรูปท่ี 4.4 ผูใ้ช้สามารถ
ก าหนดครายละเอียดของสินคา้ไดแ้ละสามารถเพิ่มสินคา้ลงตระกร้าสินคา้เพื่อขอใบเสนอราคาได ้
โดยมีเง่ือนไข ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเสียก่อน 

 

 
รูปท่ี 4.6 หนา้แสดงรายการใบขอราคาสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.6 หนา้แสดงรายการใบขอราคาสินคา้ โดยจะแสดงขอ้มูลใบขอราคาสินคา้ตาม
รหสัใบขอราคาสินคา้ วนัท่ีขอราคาสินคา้ และสถานะใบเสนอราคาสินคา้ โดยผูใ้ชส้ามารถคลิกปุ่ ม
ดูขอ้มูลรายการสินคา้ท่ีขอไดท่ี้ขอ้ความ “ดูใบเสนอราคา” โดยใบเสนอราคาท่ีทางผูดู้แลระบบจดัท า
ใบเสนอราคาแลว้ขอ้ความในตารางสถานะจะแสดงขอ้ความ “complete” รายการขอใบเสนอราคาท่ี
ยงัไม่ไดจ้ดัท าการจะแสดงขอ้ความ “pending” 
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รูปท่ี 4.7 หนา้แสดงรายละเอียดใบเสนอราคาสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.7 หนา้แสดงรายละเอียดใบเสนอราคาสินคา้ท่ีเลือกจากตารางดงัรูปท่ี 4.6 โดยจะ
แสดงล าดบัรายการ รายละเอียดสินคา้ จ านวนสินคา้ ราคาต่อหน่อย ราคารวม พร้อม Vat 7% โดย
ผูใ้ชส้ามารถพิมพใ์บเสนอราคาสินคา้ไดโ้ดยคลิกท่ีขอ้ความ “ปร้ินใบเสนอราคา” 

 

 
รูปท่ี 4.8 หนา้พิมพใ์บเสนอราคา 

 จากรูปท่ี 4.8 หนา้พิมพใ์บเสนอราคา เป็นหนา้ท่ีผูใ้ช ้คลิกท่ีขอ้ความ “ปร้ินใบเสนอราคา”  
จากรูปท่ี 4.7 โดยหนา้พิมพใ์บเสนอราคาสินคา้จะแสดงขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลลูกคา้ เลขท่ีใบเสนอ
ราคา วนัท่ีขอราคา ตารางรายละเอียดสินคา้ และราคาสินคา้ โดยผูใ้ชส้ามารถคลิกปุ่ ม Print this page  
เม่ือตอ้งการพิมพใ์บเสนอราคาออกทางเคร่ืองพิมพ ์(Printer) ได ้
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 จากรูปท่ี 4.9 หนา้จอส าหรับเขา้สู่ระบบเพื่อขอใบเสนอราคาสินคา้ ผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่ระบบ
ดว้ย Username และ Password ผูใ้ชส้ามารถสมคัรสมาชิกโดยคลิกท่ีปุ่ มขอ้ความ “Register” การเขา้
สู่ระบบจะมีการก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชท่ี้เป็นลูกคา้ของบริษทัและผูดู้แลกระบบ โดยจะมีเมนูการใช้งานท่ี
ต่างกนั 

 

 
 

รูปท่ี 4.10 หนา้หลกัส าหรับผูดู้แลระบบเม่ือท าการเขา้สู่ระบบ 

 จากรูปท่ี 4.10 หนา้จอหลกัส าหรับผูดู้แลระบบจะแสดงแทบเมนู ปุ่ มหนา้แรก หนา้รายการ
สินคา้ หน้าเก่ียวกับเควีอินเตอร์เทค หน้าติดต่อเรา หน้าผูดู้แล และ ออกจากระบบ ผูดู้แลระบบ
สามารถคลิกแต่ละเมนูเม่ือตอ้งการเยีย่มชมหนา้ต่างๆ และหนา้จอจะแสดงตารางฟังกช์นัส าหรับการ
จดัการสินคา้ โดยมีปุ่ มขอ้ความ เพิ่มสินคา้ เพิ่มประเภทสินคา้ และรายการใบขอเสนอราคา 
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รูปท่ี 4.11 หนา้เพิ่มประเภทสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.11 หน้าเพิ่มประเภทสินคา้ หน้าจอจะแสดงแทบเมนู และจะมีฟังก์ชนัการเพิ่ม
ประเภทสินคา้โดยสามารถ พิมพป์ระภทสินคา้ไดท่ี้กล่องขอ้ความและคลิกปุ่ มเพิ่มประเภทสินคา้ 
หนา้จอจะแสดงตารางประเภทสินคา้แต่ละประเภทท่ีผูดู้แลระบบเพิ่ม โดยผูดู้แลระบบสามาถแกไ้ข
หรือลบประเภทสินคา้ได ้โดยคลิกท่ีปุ่ มขอ้ความ แกไ้ข และ Delete ตามล าดบั 

 

 
 รูปท่ี 4.12 หนา้เพิ่มสินคา้ 

 จากรูปท่ี 4.12 หนา้เพิ่มสินคา้ จะแสดงแทบเมนูส าหรับเยี่ยมชมหนา้อ่ืนๆ และจะมีฟังก์ชนั
การเพิ่มสินคา้ โดยผูดู้แลระบบสามารถเลือกประเภทสินคา้ได้ท่ี กล่อง select box และพิมพ์ ช่ือ
สินคา้ท่ีกล่องข้อความ พร้อมแนบรูปสินค้าได้ท่ีปุ่ ม Choose File จากนั้นเม่ือผูดู้แลระบบกดปุ่ ม 
Action ขอ้มูลสินคา้จะถูกบนัทึกลงฐานขอ้มูล 

 

 



32 
 

 
รูปท่ี 4.13 หนา้แกไ้ขประเภทสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.13 หน้าแก้ไขประเภทสินค้า จะแสดงตารางประเภทสินค้าท่ีผูดู้แลระบบ
ตอ้งการแกไ้ขจากการคลิกท่ีปุ่ มแกไ้ขประเภทสินคา้จาก รูปท่ี 4.11 ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขได้
เฉพาะช่ือประเภทสินคา้ท่ีกล่องขอ้ความ และเม่ือคลิกท่ีปุ่ ม submit ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูมลง
ฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.14 หนา้รายการขอใบเสนอราคา 

           จากรูปท่ี 4.14 จะแสดงตารางใบขอราคาสินค้าจากลูกค้าของบริษัท โดยผูดู้แลระบบ
สามารถจดัท าใบเสนอราคาสินไดโ้ดยคลิกท่ีปุ่ มขอ้ความ “เสนอราคา” 

 

 
รูปท่ี 4.15 หนา้จดัท าใบเสนอราคา 

 จากรูปท่ี 4.15 หนา้จดัท าใบเสนอราคา จะแสดงขอ้มูลรายการสินคา้ท่ีลูกคา้ท าการขอราคา 
ผูดู้แลระบบสามารถป้อนราคาสินคา้ท่ีคอลมัน์ราคาต่อหน่อย โดยระบบจะค านวนราคารวม ราคา
รวมสินคา้รวม VAT 7% และราคาสุทธิใหโ้ดยอตัโนมติั 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1     สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

 การพฒันาระบบจดัท าใบเสนอราคาผา่นระบบออนไลน์ของบริษทั เควี อินเตอร์เทค จ ากดั
ไดพ้ฒันาเสร็จส้ินตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ โดยลูกคา้สามารถท าการขอใบเสนอราคาผา่นหนา้เวบ็ 
และผูดู้แลระบบจะสามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดท้นัที ท าใหก้ารใหบ้ริการเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 
ตรวจสอบได ้ และสามารถลดขั้นตอนการท างานใหก้บัพนกังานขายได ้ ท าใหก้ารด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

   
5.2     ข้อดีของระบบ 

5.2.1   เพิ่มความสะดวกใหก้บัผูใ้ชใ้นการขอใบเสนอราคาสินคา้ 
5.2.2    มีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบระเบียบมากขึ้น 
5.2.3    ตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัได ้
5.2.4    คน้หาและตรวจสอบขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
5.2.5    ลดขอ้ผิดพลาดในการท าใบเสนอราคา 
5.2.6    สะดวกรวดเร็วในลดขั้นตอนการท างานของพนกังานขาย  
 

5.3         ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ควรพฒันาฟังกช์นัเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

5.3.1   เพิ่มระบบสมาชิกของผูดู้แลระบบเพื่อเก็บขอ้มูลใบเสนอราคา 
 5.3.2   เพิ่มฟังกช์นัการเก็บขอ้มูลใบเสนอราคาท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ 
 5.3.3   เพิ่มฟังกช์ัน่รายงานยอดขาย 
 5.3.4   พฒันาส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(UI) ใหมี้ความสวยงาม ทนัสมยั และใชง้านง่ายขึ้น 
  

 



บรรณานุกรม 

เจษฎา  วิณโรจน์. (2564). ไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Network). เขา้ถึงไดจ้าก
https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 

ดบับลิวทรีสคูล. (2564). CSS Tutorial. เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.w3schools.com/html/css/ 

ดบับลิวทรีสคูล. (2564). HTML Tutorial. เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.w3schools.com/html/ 

ไทยครีเอท (2564). PHP. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaicreate.com/php 

เน็กโฟลว์. (2564). สรุปพืน้ฐาน JavaScript. เขา้ถึงไดจ้าก https://nextflow.in.th/2015/javascript-
starter/ 

สยามเวป็ซิต้ี. (2564). โครงสร้างของภาษา PHP. เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.siamwebcity.com 

เออาร์กรุ๊ป. (2563). รู้ไหม Web Application (เวบ็แอปพลิเคชัน) คืออะไร?. เขา้ถึงไดจ้าก
https://www.ar.co.th/kp/th/560#:~:text=เวบ็แอปพลิเคชัน่%20หรือท่ีรู้จกั,ท่ีเรียกวา่
เซิร์ฟเวอร์ได ้

 

 


	1_หน้าปก
	ใบเซ็นคณะกรรมการ
	3_บทคัดย่อไทย
	4_กิตติกรรมประกาศ
	6_บทที่ 1
	7_บทที่ 2
	8_บทที่ 3
	9_บทที่ 4
	10_บทที่ 5
	11.บรรณานุกรม



