
 
บทที ่6 

การพฒันาโปรแกรม 
 

การคน้ควา้อิสระเชิงวทิยานิพนธ์เร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการส าหรับ 
งานบริการหลงัการขายของบริษทัอะแวร์คอร์ปอเรชัน่จ  ากดัไดจ้ดัท าโปรแกรมให้โปรแกรมท างานบน
เคร่ืองลูกข่ายซ่ึงเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับพนงังานพฒันาโดยใช้โปรแกรมพีเอชพีในการเขียน
ชุดค าสั่งเป็นหลกั 
 
6.1 ส่วนของไฟล์ทีใ่ช้งานร่วมกนั 

พฒันาโดยใชโ้ปรแกรมพีเอชพีในการเขียนชุดค าสั่งเป็นหลกัพร้อมกบัภาษาเอชทีเอม็แอลและ
จาวาสคริปตแ์ทรกอยูบ่างส่วนจากนั้นน าไฟลเ์หล่าน้ีไปจดัเก็บไวท่ี้เคร่ืองแม่ข่ายโดยมีโปรแกรม 
อปาเช่ท าหนา้ท่ีจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีใหบ้ริการเคร่ืองลูกข่ายดว้ยเทคโนโลยี
แบบเดียวกบัอินเทอร์เน็ตแต่ละไฟลท่ี์สร้างข้ึนใชส้ าหรับจดัการงานตามลกัษณะหนา้ท่ีของผูใ้ชง้าน
ไดแ้ก่ผูดู้แลระบบ  พนกังานขาย  พนกังานจดัซ้ือ พนกังานบริการลูกคา้  และผูจ้ดัการนอกจากน้ีมีไฟล์
บางไฟลส์ามารถน าไปใชร่้วมกนัไดซ่ึ้งมีรายละเอียดของไฟลต์ามตาราง 6.1 
 

ตาราง 6.1 รายละเอียดไฟลส์ าหรับการเขา้สู่ระบบและใชง้านร่วมกนั 

ล าดบั ช่ือไฟล ์ รายละเอียด 
1. login.php เป็นไฟลห์ลกัเพื่อเขา้สู่ระบบ 
2. Index.php เป็นไฟลก์ าหนดสิทธิการเขา้ใชง้านระบบ 
3. chpwd.php แบบฟอร์มการเปล่ียนรหสัผา่น 
4. Logout.php เป็นไฟลส์ าหรับการออกจากระบบงาน 
5. checkUsercode.php เป็นไฟลเ์ช็ครหสัสิทธิการเขา้ใชง้านระบบ  โดย

เรียกใชง้านผา่นหน่วยการท างานหลกัของแต่ละส่วน  
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ตาราง 6.1 รายละเอียดไฟลส์ าหรับการเขา้สู่ระบบและใชง้านร่วมกนั(ต่อ) 

ล าดบั ช่ือไฟล ์ รายละเอียด 
6. add.php เป็นไฟลเ์พื่อเพิ่มสมาชิกการใชง้าน 
7. Edit.php เป็นไฟลเ์พื่อแกไ้ขรายละเอียดสมาชิก 
8. Import.php เป็นไฟลเ์พื่อน าเขา้ขอ้มูลจากไฟล ์CVS 
9. List.php เป็นไฟลแ์สดงรายการสมาชิก 
10. Showlist.php เป็นไฟลแ์สดงรายละเอียดของสมาชิก 

 
6.2 ส่วนของไฟล์ทีใ่ช้งานทัว่ไป 

ไฟลท่ี์ใชง้านทัว่ไปสามารถแบ่งตามสิทธิการเขา้ใชง้านระบบโดยแบ่งออกเป็น 

6.2.1   ส่วนของไฟลผ์ูดู้แลระบบ  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  

ตาราง6.2 รายละเอียดไฟลส์ าหรับผูดู้แลระบบ 

ล าดบั ช่ือไฟล ์ รายละเอียด 
1. add.php เป็นไฟลเ์พื่อเพิ่มสมาชิกการใชง้าน 
2. checkUsercode.php เป็นไฟลเ์ช็คสิทธิการเขา้ใชง้านระบบ 
3. checkUsername.php เป็นไฟลเ์ช็คช่ือการเขา้ใชง้านระบบ 
4. chpwd.php เป็นไฟลเ์ช็ครหสัการเขา้ใชง้านระบบ 
5. Edit.php เป็นไฟลเ์พื่อแกไ้ขรายละเอียดสมาชิก 
6. getLevel.php เป็นแบบฟอร์มก าหนดสิทธิกาใชง้านสมาชิก 
7. Import.php เป็นไฟลเ์พื่อน าเขา้ขอ้มูลจากไฟล ์CVS 
8. List.php เป็นไฟลแ์สดงรายการสมาชิก 
9. Showlist.php เป็นไฟลแ์สดงรายละเอียดของสมาชิก 
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6.2.2   ส่วนของไฟลพ์นกังานขาย  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตาราง 6.3   รายละเอียดไฟลส์ าหรับพนกังานขาย 

ล าดบั ช่ือไฟล ์ รายละเอียด 
1. add.php เป็นไฟลเ์พื่อเพิ่มสมาชิกการใชง้าน 
2. checkUsercode.php เป็นไฟลเ์ช็คสิทธิการเขา้ใชง้านระบบ 
3. Edit.php เป็นไฟลเ์พื่อแกไ้ขรายละเอียดสมาชิก 
4. Import.php เป็นไฟลเ์พื่อน าเขา้ขอ้มูลจากไฟล ์CVS 
5. List.php เป็นไฟลแ์สดงรายการสมาชิก 
6. Showlist.php เป็นไฟลแ์สดงรายละเอียดของสมาชิก 
8. Index.php เป็นไฟลจ์ดัการระบบส าหรับพนกังานขาย 
9. Save.php เป็นไฟลจ์ดัเก็บขอ้มูลของพนกังานขาย 
10. View_choose.php เป็นไฟลเ์พื่อแสดงผลและเลือกขอ้มูลข้ึนมาแสดง 
11. autoCustomer.php เป็นไฟลแ์สดงขอ้มูลของลูกคา้ 
12. autoProduct.php เป็นไฟลแ์สดงขอ้มูลของสินคา้ 

 

6.2.3    ส่วนของไฟลพ์นกังานจดัซ้ือ 

ตาราง 6.4   รายละเอียดไฟลส์ าหรับพนกังานจดัซ้ือ 

ล าดบั ช่ือไฟล ์ รายละเอียด 
1. add.php เป็นไฟลเ์พื่อเพิ่มสมาชิกการใชง้าน 
2. checkUsercode.php เป็นไฟลเ์ช็คสิทธิการเขา้ใชง้านระบบ 
3. Edit.php เป็นไฟลเ์พื่อแกไ้ขรายละเอียดสมาชิก 
4. Import.php เป็นไฟลเ์พื่อน าเขา้ขอ้มูลจากไฟล ์CVS 
5. Editsnw.php เป็นไฟลเ์พื่อแกไ้ขขอ้มูลการจดัซ้ือสินคา้ 
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ตาราง 6.4   รายละเอียดไฟลส์ าหรับพนกังานจดัซ้ือ (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือไฟล ์ รายละเอียด 
7. Listsnw.php เป็นไฟลเ์พื่อแสดงขอ้มูลการจดัซ้ือสินคา้ 
8. Save.php เป็นไฟลเ์พื่อจดัเก็บขอ้มูล 
9. showList.php เป็นไฟลเ์พื่อแสดงรายการการจดัซ้ือสินคา้ 
10. autoProduct.php เป็นไฟลเ์พื่อน าขอ้มูลสินคา้มาแสดง 
11. checkCode.php เป็นไฟลเ์พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของโคด๊ 
12. Liststock.php เป็นไฟลร์ายการสินคา้คงคลงั 
13. showListStock.php เป็นไฟลเ์พื่อแสดงรายการสินคา้คงคลงั 

 

6.2.4   ส่วนของไฟลพ์นกังานบริการ 

ตาราง 6.5   รายละเอียดไฟลส์ าหรับพนกังานบริการ 

ล าดบั ช่ือไฟล ์ รายละเอียด 
1. add.php เป็นไฟลเ์พื่อเพิ่มสมาชิกการใชง้าน 
2. checkUsercode.php เป็นไฟลเ์ช็คสิทธิการเขา้ใชง้านระบบ 
3. Edit.php เป็นไฟลเ์พื่อแกไ้ขรายละเอียดสมาชิก 
4. Import.php เป็นไฟลเ์พื่อน าเขา้ขอ้มูลจากไฟล ์CVS 
5. List.php เป็นไฟลร์ายการใหบ้ริการ 
6. Showlist.php เป็นไฟลแ์สดงรายการใหบ้ริการ 
7. autoCustomer.php เป็นไฟลข์อ้มูลของลูกคา้ 
8. listHistory.php เป็นไฟลร์ายการบนัทึกการใหบ้ริการ 
9. showListHistory.php เป็นไฟลแ์สดงรายการบนัทึกการใหบ้ริการ 
10. autoProductPO.php เป็นไฟลอ์อกใบแจง้งานบริการสินคา้ 
11. autoSaleRecord.php เป็นไฟลบ์นัทึกการขายสินคา้ 
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ตาราง 6.5   รายละเอียดไฟลส์ าหรับพนกังานบริการ  (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือไฟล ์ รายละเอียด 
12. getCustomer.php เป็นไฟลส์ าหรับดึงขอ้มูลลูกคา้ 
13. Todo.php เป็นไฟลท่ี์แสดงท่ีพนกังานตอ้งท า 
14. Todolist.php เป็นไฟลแ์สดงรายการทั้งหมดท่ีพนกังานตอ้งท า 
15. View.php เป็นไฟลเ์พื่อแสดงขอ้มูล 

 

6.2.5   ส่วนของไฟลผ์ูจ้ดัการ 
ตาราง 6.6  รายละเอียดไฟลส์ าหรับผูจ้ดัการ 

ล าดบั ช่ือไฟล ์ รายละเอียด 
1. add.php เป็นไฟลเ์พื่อเพิ่มสมาชิกการใชง้าน 
2. checkUsercode.php เป็นไฟลเ์ช็คสิทธิการเขา้ใชง้านระบบ 
3. Edit.php เป็นไฟลเ์พื่อแกไ้ขรายละเอียดสมาชิก 
4. Import.php เป็นไฟลเ์พื่อน าเขา้ขอ้มูลจากไฟล ์CVS 
5. autoCustomer.php เป็นไฟลข์อ้มูลของลูกคา้ 
6. Inspection.php เป็นไฟลเ์พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของสินคา้ 
7. Listma.php เป็นไฟลร์ายการการใหบ้ริการตามสัญญา 
8. Listmaperformance.php เป็นไฟลร์ายการของประสิทธิภาพของการท างาน 
9. Listsalebycust.php เป็นไฟลร์ายการขายโดยจดัเรียงตามช่ือลูกคา้ 

10. Listsalebystaff.php เป็นไฟลร์ายการขายโดยจดัเรียงตามช่ือของ

พนกังานขาย 
11. Liststaffperformance.php เป็นไฟลร์ายการแสดงประสิทธิภาพของการ

ท างาน 
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ตาราง 6.6  รายละเอียดไฟลส์ าหรับผูจ้ดัการ (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือไฟล ์ รายละเอียด 
12. showListMA.php เป็นไฟลแ์สดงรายการการให้บริการตามสัญญา 
13. showListMAPerformance.php เป็นไฟลแ์สดงรายการประสิทธิภาพการใหบ้ริการ

ตามสัญญา 
14. showListSalebyCust.php เป็นไฟลเ์พื่อแสดงรายการขายโดยจดัเรียงตามช่ือ

ลูกคา้ 
15. showListSalebyStaff.php เป็นไฟลเ์พื่อแสดงรายการขายโดยจดัเรียงตามช่ือ

ของพนกังานขาย 
16. showListStaffPerformance.php เป็นไฟลเ์พื่อแสงรายการแสดงประสิทธิภาพของ

การท างาน 

 
6.3 วธีิการพฒันาโปรแกรม 

การพฒันาในส่วนน้ี ออกแบบและพฒันาระบบโดยใช้โปรแกรมพีเอชพีในการเขียนชุดค าสั่ง
เป็นหลกัพร้อมกบัภาษาเอชทีเอ็มแอลและจาวาสคริปตแ์ทรกอยูบ่างส่วน  ใชร้ะบบเคร่ืองแม่ข่ายโดยมี
โปรแกรมอปาเช่ท าหน้าท่ีจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการเคร่ืองลูกข่ายดว้ย
เทคโนโลยแีบบเดียวกบัอินเทอร์เน็ต  
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start

Import data from 

excel file (.CSV)

Gen vendor id

Get line from 

file

Vendor contact 

name <> ‘’

yes

Gen vendor 

contact id
yes

Insert vendor 

contact

Vendor name 

<> ‘’

no

Insert vendor

yes

no end

no

 
 

 

รูป 6.1  แผนภาพขั้นตอนท างานของโปรแกรมการน าเขา้ไฟล ์จากไฟลรู์ปแบบ  CSV 

 

ในส่วนงานของการน าเขา้ไฟลจ์ากรูปแบบ CVS เพื่อสะดวกในการป้อนขอ้มูลเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้
โดยท าการจดัรูปแบบตามท่ีก าหนดใหค้รบทุกช่อง โดยมีตวัอยา่งค าสั่งฟังกช์ัน่ในการน าเขา้ขอ้มูลดงัน้ี 
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<?php 

 session_start(); 

 include_once '../include/conn.php'; 

 include_once '../include/functions.php'; 

 chkLogin(); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<link href="../include/style_admin.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="../include/ajax_util.js"></script> 

 

<title>Aware Co., Ltd. &raquo; Customer Service</title> 

 

</head> 

 

<body> 

 

<?phpinclude_once('../include/header_admin.php'); ?> 

 

<div id="mainPan"><br/> 

<div id="searchPan"> 

<?php 

if($_REQUEST['Submit']){ 

  //Get File 

  $file = $_FILES['xlsfile'] ? $_FILES['xlsfile'] : ''; 

  $filename = $file['name']; // Original file name 

  $total_row = 0; 

  $new_id = genVendorID(); 

  $old_id = $new_id; 

  $handle = fopen($file['tmp_name'], "r"); 

  while (($data = fgetcsv($handle, 4096, ",")) !== FALSE) { 

   if($total_row> 0) { 

    $values_vend  = ''; 

    $num = count($data); 

    if ($num> 0) {  

     // Vendor Name - 1 

     $vend_name = trim($data[1]); 

     // Contact Name - 2 

     $vendc_name = trim($data[2]); 

     // Job Title - 3  

     $vendc_position = trim($data[3]); 

     // General Tel. - 4 

     $tel = trim($data[4]);    

     // Mobile Tel. - 5 

     $vendc_mobile = trim($data[5]); 

     // Fax - 6 

     $fax = trim($data[6]); 

     // email - 7 

     $vendc_email = trim($data[7]); 
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     // Status - 8 

     $status = trim($data[8]);  

     // tbl_customer_contact 

     if($vendc_name!=''){ 

      $vend_id = ($vend_name=='') ?  

$old_id : $new_id; 

      $vendc_id = genVendorContactID(); 

      $vales_vendc = 

"'$vendc_id','$vendc_name','$vendc_position','$tel','$vendc_mobile','$f

ax','$vendc_email','$vend_id' "; 

      $sql = "INSERT INTO 

tbl_vendor_contact(vendc_id,vendc_name,vendc_position,vendc_tel,vendc_m

obile,vendc_fax,vendc_email,vend_id) VALUES ($vales_vendc)"; 

      $sql = str_replace("''", "NULL", 

$sql);      echo $sql.'<br>';   

      mysql_query($sql); 

     } 

     //-------------------------------------- 

     if($vend_name!=''){ 

       $status = ($status=='Dealer') ? 

'1' : '0';  

      $values_vend = 

"'$new_id','$vend_name','$tel','$fax','$status'"; 

      $sql = "INSERT INTO 

tbl_vendor(vend_id,vend_name,vend_tel,vend_fax,active_flag) VALUES 

($values_vend)"; 

      $sql = str_replace("''", "NULL", 

$sql); 

      if (mysql_query($sql) == FALSE) { 

       echo $sql.'<br>'; 

      } else { 

       $old_id = $new_id; 

       $new_id++;    

      }  

     } 

     $total_row++; 

    } // end if ($num> 0) 

   } else { // else if($total_row> 0) 

    $total_row++; 

   } // end if($total_row> 0) 

  } 

  fclose($handle); 

  echo "<br><br><center>Import data successfully.</center>"; 

 }    

 ?> 

<form name="form1" enctype="multipart/form-data" method="post" 

action=""> 

Import data from Excel file&nbsp;<input type="file" 

name="xlsfile" id="xlsfile" /> 

<input type="submit" name="Submit" value="  Import  " /> 

</form> 

</div> 
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<div class="bodyContentBox"> 

<div id="showList"></div> 

</div> 

 

</div> 

 

<?phpinclude_once('../include/footer_admin.php'); ?> 

 

</body> 

</html> 

 
 

 


