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 บทคดัย่อ 
 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเอสเอ็มอีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพโดยการพฒันางานประยุกต์แบบ
รวดเร็ว ซ่ึงประกอบด้วยการรวบรวมความต้องการของระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ การวเิคราะห์และออกแบบเบ้ืองตน้ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีผลกัดนัโดยแบบซอฟตแ์วร์ 
โดยการสร้างตวัแบบซอฟต์แวร์ ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัแบบเชิงธุรกิจ ตวัแบบเชิงวิเคราะห์  และตวั
แบบเชิงออกแบบ และขั้นตอนการพฒันาระบบดว้ยการพฒันางานประยุกต์แบบรวดเร็วโดยการ
สร้างตวัตน้แบบและหาขอ้สรุปตวัตน้แบบร่วมกบัผูใ้ชง้านระบบ เพื่อให้ผูใ้ชง้านระบบไดพ้ิจารณา
และดึงเอาความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบออกมาหรือท าให้ความตอ้งการมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
จากนั้นพฒันาระบบต่อจากตวัตน้แบบท่ียอมรับจากผูใ้ชง้านระบบ เพื่อน าไปใชง้านจริง ซ่ึงระบบน้ี
พฒันาข้ึนโดยใชภ้าษาพีเอชพี และระบบจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล โดยระบบท่ีพฒันาข้ึนมา
มีเป้าหมาย คือ เพื่อรักษาลูกคา้เดิมเอาไว ้ขยายฐานลูกคา้ให้กวา้งข้ึน และเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ตวัผลิตภณัฑไ์ดง่้ายข้ึน 
 ระบบท่ีพฒันาถูกทดสอบใชง้านจริงกบัธุรกิจน ้ ามนัร าขา้วหอมมะลิธรรมชาติชนิดบีบเยน็ 
ตรา นิวซีไรซ์ บริษทั ลาว-ไทย อะโกร อินดสัตรี จ  ากดั ผลการทดสอบพบวา่สามารถปรับปรุงการ
จดัการลูกค้าสัมพนัธ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพบว่าในการพฒันาระบบการ
จดัการลูกค้าสัมพนัธ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพโดยกระบวนการพฒันางาน
ประยกุตแ์บบรวดเร็ว สามารถพฒันาระบบไดเ้ร็วและไดร้ะบบท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน
ระบบ 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this independent study was to develop an electronic customer 
relationships management system for SME that concerned health products by using the rapid 
application development (RAD). Such development comprised first the gathering of the needs of 
the electronic customer relationships management system, then the basic analysis and design by 
model-driven architecture, which was done by building software model made up of business, 
analysis and design models, and finally the procedures of developing the system with rapid 
application development by creating a prototype and drawing a conclusion of such prototype 
together with system users so that the system users could consider and take out the needs of 
system users or make such needs much clearer. After that, the system was developed from the 
prototype approved by the system users for actual use. The system was developed by using PHP 
language and MYSQL database management system. The developed E-CRM system aimed to 
keep existing clients, expand client base more widely and foster the easier understanding of the 
products. 
 The developed system was practically tested with cold pressed, natural thai hommali rice 
bran oil branded NewZrice of Lao-Thai Agro-Industry Co.,Ltd. The result showed that the 
electronic customer relationships management for health products by rapid application 
development could be improved. The system could also rapidly be developed and derived the 
system that fitted the needs of the system users. 


