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บทคดัยอ่ 
 

 บริษทั ธันวาดี ทรานสปอร์ต จ ากดั เป็นผูใ้ห้บริการจดัส่งเอกสาร และพสัดุ ในอดีตที่
ผ่านมา มีการด าเนินงานที่ท าประจ าวนั โดยใช้กระดาษจดบนัทึกขอ้มูลการขนส่งจากงานที่เกิดขึ้น 

เมื่อธุรกิจด าเนินต่อไปมีกลุ่มลูกค้าที่เพ่ิมมากขึ้ น งานประจ าวันที่ต้องจัดส่ง เพ่ิมขึ้ น จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนมาใช้ โปรแกรม ส าเร็จรูปเพ่ือบนัทึกขอ้มูล แต่ ก่อนกานบนัทึกเขา้ โปรแกรม ก็ตอ้ง

บันทึกใส่กระดาษก่อน แล้วจึงน ามาบันทึกใส่โปรแกรมส าเร็จรูป  กระบวนการท างานดังกล่าง

ส่งผลให้ลดประสิทธิภาพในการท างาน 
 สารนิพนธ์น้ีจึงถูกท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันา “TWD System : ระบบบริหาร

จัดการงานขนส่ง” ที่มีฟังก์ชันในการจัดการข้อมูลการท างาน ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทางของ

กระบวนการขนส่ง ระบบจะเก็บหลักฐานการรับสินค้าของลูกค้าให้อยู่ในรูปแบบของลายเซ็น
ดิจิทลั พร้อมกบัการแนบภาพถ่ายเป็นหลกัฐาน อีกทั้งมีแดชบอร์ดแสดงภาพรวมการด าเนินงานของ

ธุรกิจอีกดว้ย ระบบถูกพฒันาในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยภาษา PHP เขียนแบบ (MVC) และใช้ 
MySQL เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล 

 การประเมินการใช้งานระบบด้วยวิธีสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย ผลการประเมินพบว่า

ผูใ้ช้มีความพึงพอใจกบัการท างานของระบบ ที่สามารถช่วยจดัการขอ้มูลการขนส่งประจ าวนัและ
ลดปัญหาทีเคยเกิดขึ้นในอดีต ดงันั้นสามารถสรุปไดว่้า TWD System ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และให้ผลดีต่อธุรกิจ 

 
 

 
 

 



ง 

 

Thematic Paper Title  “TWD System : Transportation Management System” 

Author   Khomkrit Suwanpichaisri 
Thematic Paper Advisor Asst.Prof.Dr. Worasit Choochaiwattana 

Academic Program  Web Engineering and Mobile Application Development 
Academic Year  2019 

 
ABSTRACT 

 
Thanwa Dee Transport Company Limited is a provider of documents and parcels 

delivery service. In the past, the company daily collected all the transportation information by hands 
using paper-based system. With the growth of its businesses, the increasing in the number of its 
customer and the increasing in the number of documents and parcels delivery leads the company to 
apply an off-the-shelf application for collecting all the delivery information. However, the company 
still collect the transportation information using paper-based and then transfer the data into the off-
the-shelf application. the process of data collection. The complicated process decreases the 
efficiency of working process.  

This thematic paper aims at developing “TWD System: Management System”. The 
main function is to manage information from start to finish the delivery process. It will collect the 
evident of successful delivery of the documents and parcels in the form of digital signature together 
with the taken photo when the documents and parcels arrived at the destination. In addition, the 
system provides management dashboard to display an overview of the delivery business. It is 
developed with PHP programming language using MVC modeling. The DBMS tool is MySQL. 

To evaluate the satisfaction of the users, a small group discussion is conducted. The 
result shows that users satisfy with the system performance. It helps manage the daily delivery 
information and reduce the previous existing problems. Thus, it can be concluded that the TWD 
System works effectively and provide benefits to the company 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำ และควำมส ำคญัของปัญหำ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสำรสนเทศได้เข้ำมำมีบทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจทั้งภำครัฐ และ
เอกชนเป็นอยำ่งมำก มีกำรพฒันำระบบออนไลน์ขึ้นมำใช้เพ่ือขบัเคลื่อนให้ธุรกิจสำมำรถด ำเนินได้

อยำ่งรวดเร็ว และสำมำรถใชง้ำนไดต้ลอดเวลำ ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรเป็นอยำ่ง
ดี เช่น กำรพฒันำระบบเก่ียวกบักำรจัดกำรงำนขนส่ง (Logistics) กำรพฒันำระบบบริหำรจัดกำร

คลงัสินคำ้ (Inventory) เป็นตน้ และหลำย ๆ ธุรกิจยงัสำมำรถน ำขอ้มูล (Data) ที่ไดจ้ำกกำรใช้งำน

ระบบมำวิเครำะห์ และคำดกำรณ์ควำมเป็นไปของธุรกิจ และหำขอ้ผิดพลำดของธุรกิจ  หรือกำรน ำ
สถิติจำกระบบมำช่วยแกปั้ญหำที่เกิดขึ้นรวมถึงกำรประเมินสภำวะต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้

อย่ำงรวดเร็ว ดังนั้นกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้กบักำรบริหำรจัดกำรงำนที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบนัจึงเป็นแนวทำง และเคร่ืองมือที่จะช่วยให้ผูใ้ชเ้กิดควำมสะดวกในกำรใชง้ำน และลดปัญหำ 

และควำมผิดพลำดต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในกำรท ำงำนของผูป้ฏิบติังำน (Worker) อีกดว้ย 

บริษทั ธันวำดี ทรำนสปอร์ต จ ำกดั เป็นผูใ้ห้บริกำรจดัส่งเอกสำร และพสัดุ โดยทำง
บริษทัไดมุ้่งเนน้ในกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ (Logistics) ในรูปแบบเอ็กคลูซีฟ (Exclusive) โดยมีกำร

บริหำรจดักำรพิเศษที่เป็นรูปแบบเฉพำะให้บริกำรแก่ลูกคำ้ที่มีกำรท ำสัญญำร่วมกนัเท่ำนั้น  ซ่ึงจำก

เดิม จะมีวิธีกำรด ำเนินงำนของงำนที่รับมำโดยให้ลูกคำ้ส่งไฟล ์รำยกำรของที่จะส่ง และสถำนที่เป็น
ไฟล์ CSV  มำ บริษทัใช้กำรบนัทึกขอ้มูลลง Microsoft Excel และในกระดำษที่ส่ังท ำ เป็นเล่ม ใน

กำรบันทึกกำรท ำงำนของพนักงำนบันทึกลงใน Microsoft Excel ซ่ึงในกำรจัดส่งนั้น พนักงำน
จะตอ้งไปตำมงำนของตวัเองที่ไดรั้บมอบหมำย แลว้เมื่อส่งของส ำเร็จก็โทรแจง้เจำ้หนำ้ที่ใน Office 

แลว้เจำ้หนำ้ที่ก็บนัทึกขอ้มูล ปัญหำเดิมที่พบในกำรท ำงำนนั้น คือ พนกังำนขนส่งไม่จดัส่งตำมเวลำ 

พนกังำนเซนรับของแทนลูกคำ้ พนกังำนสลบักนัในกรณีไปส่งงำน รำยกำรงำนที่ลูกคำ้ส่งมำเพื่อจะ
ให้ไปส่งตำมที่ต่ำง ๆ  ไม่ตรงกบัของที่ไดม้ำเอกสำรกำรส่งที่ไดม้ำลำยเซ็นไม่ตรงกบัส ำนกังำนของ

ลูกคำ้ และเอกสำรช ำรุดเสียหำย 
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 ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงไดพ้ฒันำ “ทีดบัเบิลยูดี ซิสเต็มส์: ระบบบริหำรจดักำรงำนขนส่ง” 

โดยพฒันำเป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)  เพื่อให้ผูใ้ช้สำมำรถบริหำรจัดกำร
ข้อมูลเก่ียวกบักำรขนส่ง เอกสำร และพสัดุ ตั้งแต่กระบวนกำรแรกที่รับไฟล์ข้อมูลจำกลูกคำ้จน

กระบวนกำรสุดท้ำยบันทึกรำยกำรรับของลงฐำนข้อมูล (Databases) อย่ำงเป็นระเบียบ และลด
ปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบนัได ้ 

 

1.2  วตัถุประสงคข์องงำน 
        1.  เพื่อออกแบบ และพฒันำ “ทีดับเบิลยูดี ซิสเต็มส์ : ระบบบริหำรจัดกำรงำนขนส่ง” ของ 

บริษทั ธนัวำดี ทรำนสปอร์ต จ ำกดั โดยท ำงำนผ่ำนโปรแกรมเวบ็บรำวเซอร์ 

        2.  เพื่อลดควำมผิดพลำด และปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรท ำงำนของ บริษทั ธันวำดี ทรำนสปอร์ต 
จ ำกดั 

        3.  เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรท ำงำนของพนักงำน และสมำรถแสดงขอ้มูลยืนยนักำรส่ง
พสัดุหรือเอกสำร กรณีลูกคำ้สอบถำมภำยหลงั 

 

1.3  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะไดรั้บ 
       1.  บริษทัจะมีระบบที่สำมำรถด ำเนินกำรจดักำรกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงเป็นระบบ และมีศูนยร์วม

ขอ้มูลรำยละเอียดงำนที่ผ่ำนกำรจดักำร 

       2.  สำมำรถตรวจสอบกำรกำรจดัส่งเอกสำร และพสัดุได ้
       3.  ป้องกนักำรสูญหำยของขอ้มูลในกำรปฏบิตัิงำน 

       4.  ช่วยให้กำรด ำเนินงำนในแต่ละวนัรวดเร็ว และถูกตอ้งมำกขึ้น 
       5.  เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรตรวจสอบสถำนะกำรจดัส่งเอกสำร และพสัดุ 

 

1.4  ขอบเขตของระบบ 
 “ทีดบัเบิลยดีู ซิสเต็มส์ : ระบบบริหำรจดักำรงำนขนส่ง” แบ่งกลุ่มผูใ้ชไ้ดด้งัน้ี 

       1.4.1  Admin (ผูดู้แลระบบ) 

                 1.  สำมำรถเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูลพนกังำน 
                 2.  สำมำรถเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูล ลูกคำ้ และส ำนกังำนของ ลูกคำ้ 

                 3. สำมำรถเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูล เส้นทำงเดินรถ 
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                 4. สำมำรถเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูลรถส่งสินคำ้ 

                 5. สำมำรถเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูลประเภทงำน 
                 6. สำมำรถเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูลหน่วยสินคำ้ 

                 7. สำมำรถเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูลภูมิภำค 
                 8. สำมำรถน ำเขำ้งำนจำกไฟล ์CSV ได ้

                 9.  สำมำรถเพ่ิมงำนรำยวนัโดย Key งำนเขำ้ระบบ 

                 10.  สำมำรถเช็กจ ำหน่ำยงำนหลงัจำกกำรน ำเข้ำจำกไฟล์ CSV ได้ เพื่อให้งำนไฟลไป 
ตำมเส้นทำงเดินรถที่ก  ำหนดไว ้

                  11. สำมำรถเลือกรถส่งของได ้

                  12. สำมำรถเลือกพนกังำนขบัรถได ้
                  13. สำมำรถดูสถำนะงำนส ำเร็จหรือไม่ 

       1.4.2  Staff (พนกังำน) 
                 1.  สำมำรถ น ำเขำ้งำนจำกไฟล ์CSV ได ้

                 2.  สำมำรถ เช็ก จ ำหน่ำยงำนหลงัจำกกำรน ำเขำ้จำกไฟล ์CSV ไดเ้พื่อให้งำนไหลไปตำม

เส้นทำงเดินรถที่ก  ำหนดไว ้
                 3.  สำมำรถเพ่ิมงำนรำยวนัโดย Key งำนเขำ้ระบบ 

                 4.  สำมำรถเลือกรถส่งของได ้

                 5.  สำมำรถดูสถำนะงำนส ำเร็จหรือไม่ 
       1.4.3  Keyman (พนกังำน คียง์ำน) 

                 1.  สำมำรถเพ่ิมงำนรำยวนัโดย Key งำนเขำ้ระบบ 
       1.4.4  Driver (พนกังำนขบัรถส่งของ) 

                 1.  เมื่อเขำ้สู่ระบบในแต่ละวนัจะเห็นรำยกำรงำนของตวัเอง 

                 2.  สำมำรถจดักำรงำนให้ส ำเร็จโดยให้ลูกคำ้เซ็นรับผ่ำนมือถือ 
                 3. สำมำรถบนัทึกรูปภำพรวมได ้กรณีที่ไม่มีคนเซ็นแต่ลูกคำ้ให้น ำของวำงไว ้
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       1.4.5  Manager (ผูบ้ริหำร)  

                 1.  สำมำรถดู dashboard graphs สรุปสถำนกำรณ์น ำส่งต่อวนั และแบบช่วงระยะเวลำ 
                 2.  สำมำรถดู dashboard graphs สรุปกำรท ำงำนของพนกังำนขนส่งทั้งหมดที่ผ่ำนมำ และ

แบบช่วงระยะเวลำ 
                 3.  สำมำรถดู dashboard graphs สรุปรถที่ถูกใช้งำนทั้ งหมดที่ ผ่ำนมำ และแบบช่วง

ระยะเวลำ 

                 4.  สำมำรถดู dashboard graphs สรุปลูกค้ำที่ใช้บริกำรทั้งหมดที่ผ่ำนมำ และแบบช่วง
ระยะเวลำ 

                 5.  สำมำรถดู dashboard graphs สรุปเส้นทำงเดินรถที่ใชง้ำนมำกที่สุดที่ผ่ำนมำ 

 

1.5  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนใช้ระยะเวลำทั้งส้ินตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 2563 แสดงดงัตำรำงที่ 1.1 

 
ตำรำงที่ 1.1  แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

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

1.  รวบรวมปัญหำ
งำนที่เกิดขึ้น 

         

2.  ก ำหนดเงื่อนไข
ของงำน 

         

3.  วิเครำะห์ระบบ 
และออกแบบระบบ 

         

4.  พฒันำ และ
ทดสอบระบบ 

         

5.  จดัท ำเอกสำร          



 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 ในการพัฒนา  ทีดับเบิลยูดี  ซิสเต็มส์  : ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง  ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และออกแบบ

ระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้ือหาที่ผูวิ้จยัศึกษามีดงัน้ี 

 2.1  ทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบ และพฒันาเวบ็ไซต ์
 2.2  Responsive 

 2.3  การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ (OPP : Object-Oriented Programing) 
 2.4  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการพฒันา 

 2.5  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
2.1  ทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบ และพฒันาเวบ็ไซต ์

เว็บไซต์ที่น ามาใช้ในการเผยแพร่ความรู้หรือการค้าบนอินเทอร์เน็ต จะต้องมีการ

ก าหนดเป้าหมายของโครงการวิเคราะห์เน้ือหาจัดท าเว็บไซต์ และท าสอบเว็บไซต์ก่อนน าไปใช้ 
ปัจจุบนัมีการพฒันาเว็บไซต์โดยการสร้างโปรแกรมในการสร้างที่ง่ายต่อการใช้งานของผูใ้ช้งาน

มากขึ้นในขณะที่ผลงานที่ไดม้ีคุณภาพสูงเท่ากนัหรือมากกว่า 
       2.1.1  การน าเว็บไซต์มาใช้งานบนอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถสูง และไดรั้บความนิยม มีอยู่

หลายดา้นดว้ยกนั คือ 

                 2.1.1.1  ทางดา้นการศึกษา (Education) จะใชใ้นการคน้ควา้หาความรู้หรือเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารในระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ท าให้นกัเรียน นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ไดดี้ 

                 2.1.1.2  ทางดา้นการคา้ (E-commerce) จะใชเ้ป็นส่ือในการคา้ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตท า

ให้สามารถท าให้เกิดการคา้ไดท้ัว่โลก 
                 2.1.1.3  ทางดา้นการส่ือสาร (Enjoy) จะใชเ้พื่อความบนัเทิง และสาระความรู้โดยน าเสนอ

ผ่านทางเวบ็ไซตไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
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                 2.1.1.4  ทางด้านการส่ือสาร (Communication) จะใช้เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท างานในดา้นนั้น ๆ 
       2.1.2  เทคโนโลยีในการบีบยอ่ขนาดขอ้มลู 

 เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัอยา่งมากในการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะส่ิงที่ตอ้ง
ค านึงถึงก็คือความสามารถของระบบในการขนส่งขอ้มูลผ่านสายเคเบิ้ล การพฒันาเร่ือคอมพิวเตอร์

ที่ใช้จึงมีบทบาทส าคญัมากที่จะพฒันาเว็บไซต์ให้ความประสบความส าเร็จ เทคโนโลยีที่น ามาใช้

ไดแ้ก่ 
                 2.1.2.1  เทคโนโลยีการแสดงผลบนจอภาพ จอภาพชนิดแรกที่ใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ซ่ึงมีความสามารถในการแสดงผลน้อยกว่าที่เรียกว่า CGA (Computer Graphics Array) มีความ

ละเอียดในการแสดงผลเพียง 320*200 จุด ในปัจจุบันการพฒันาจอภาพ (Super Video Graphic 
Array) สามารถแสดงผลความละเอียดของภาพไดถ้ึง 1600*1280 จุด และให้สีถึง 16.7 ลา้นสี ส่งผล

ท าให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากขึ้นเป็นทวีคูณถา้เทคโนโลยีจอภาพคอมพิวเตอร์สามารถสร้าง
ภาพไดค้มชดัมากขึ้น 

                 2.1.2.2  เทคโนโลยีอุปกรณ์ในการติดต่อกบัอินเทอร์เน็ต ซ่ึงใช้ในการถ่ายโอนขอ้มูลใน

การติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนใหญ่จะใช้โมเด็ม  (Modem) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ท าให้คอมพิวเตอร์
สามารถรับส่งขอ้มูลผ่านสายโทรศพัท์เพื่อเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

                 2.1.2.3  เทคโนโลยีทางดา้นซอฟต์แวร์ในแบบต่าง ๆ นั้นกล่าวไดว่้าเป็นส่ิงที่ท าในโลก

ของเว็บไซต์ปัจจุบนัเป็นจริงขึ้นมา ส่วนหน่ึงคือ การพฒันาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และมี
การใชง้านไดง่้ายขึ้น และประการส าคญัคือความเหมาะสมกบัเน้ือหาหรือขอ้มูลที่จะน าเสนอ 

       2.1.3  ขั้นตอนการพฒันาเวบ็ไซต ์
                 2.1.3.1  การก าหนดเป้าหมายของเว็บไซต์การพฒันาเว็บไซต์มีการก าหนดวตัถุประสงค์

ต่าง ๆ เป็นส่ิงที่จะควบคุมให้การสร้างเว็บไซต์เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามความตอ้งการ การก าหนดเป้าหมายในการพฒันาเวบ็ไซตม์ีดงัน้ี 
                              1.  หัวขอ้งานที่จะน ามาพฒันาเวบ็ไซต์ 

                              2.  วตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการ 

                              3.  ผูใ้ช ้และกลุ่มเป้าหมาย 
                              4.  ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 
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                 2.1.3.2  การวิเคราะห์ เน้ือหาในขั้นตอนน้ีนบัว่าเป็นส่ิงส าคญัที่สุดที่จะท าให้การส่ือสาร

ความหมายบนเว็บไซต์บรรลุวตัถุประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการบองกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนที่จะสร้างเวบ็ไซตต่์อไป ในขั้นตอนน้ีตอ้งพิจารณาจากขอบเขต และรายละเอียดของขอ้มูลที่จะ

น าเสนอตรงตามวัตถุประสงค์การออกแบบการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ ระยะเวลาในการ
น าเสนอขอ้มูล วิธีการโตต้อบของผูใ้ชง้าน 

       2.1.4  การเขียนโครงสร้างตามล าดบัของเวบ็ไซต ์

 ไดล้ าดบัขั้นตอนของขอ้มูลตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามวตัถุประสงค ์และตามกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก  าหนดไวแ้ล้วจ าเป็นต้องสร้างโครงสร้างเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินเร่ืองของข้อมูลที่จะ

น าเสนอบนเว็บไซต์ การสร้างผงังาน (Flowchart) ผงังานนั้นมีความจ าเป็นในการควบคุมหรือ

ก าหนดขั้นตอนการท างานของเวบ็ไซต ์การสร้างผงังานจะมีความสัมพนัธ์กบัวิธีการออกแบบว่าจะ
ให้เว็บไซต์มีลกัษณะอย่างไร การจดัท าสตอร่ีบอร์ดเป็นการแจกแจงรายละเอียดลึกลงไปในส่วน

ขั้นตอนการประกอบดว้ยอะไรบา้ง อาจมีภาพ ขอ้ความ ภาพเคลื่อนไหว มีเสียงหรือเพลงประกอบ
หรือไม่มีการเรียงล าดบัการท างานของเว็บไซต์เป็นอย่างไรบา้ง มีการวางหน้าจอเว็บไซต์อย่างไ ร

บา้ง 

       2.1.5  การจดัเตรียมขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์
                 2.1.5.1  การเตรียมภาพส าหรับบนเว็บไซต์จะตอ้งมีการน าขอ้มูลภาพที่เหมาะสมโดยจะ

น ามาจากโปรแกรมซอฟตแ์วร์ช่วยต่าง ๆ ส าหรับภาพที่ตอ้งการอาจจะน าขอ้มูลภาพที่เหมาะสมโดย

จะน ามาจากโปรแกรมซอฟต์แวร์ช่วยต่าง ๆ  ส าหรับรูปภาพที่ตอ้งการอาจจะน าขอ้มูลมาจากแหล่ง
อื่น ๆ เช่น การสแกนจากหนังสือ หรือวารสาร ด้วยการใช้เคร่ืองสแกนเข้ามาใช้ในเว็บไซต์

ประกอบดว้ยไฟล์กราฟิกแบ่งเป็นหลายรูปแบบ แต่นิยมใช้กนัมากในงานกราฟิกส าหรับเว็บไซต์ 
เช่น GIF และJPEG ส าหรับงานพิมพ์ เช่น TIFF EPS และPDF ซอฟต์แวร์ที่สร้าง และเปิดไฟล์ 

Photoshop Acrobat ความสามารถทางด้านสี RGB Indexed-Color CMYK Gray scale Bitmap และ

Lap Color 
                 2.1.5.2  การจดัเตรียมภาพเคลื่อนไหวส าหรับบนเว็บไซต ์ภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพที่เกิด

จากภาพน่ิงที่มีคุณสมบติัต่างกนั เพราะภาพที่แสดงบนจอภาพนั้นสามารถเคลื่อนไหวไปมาได ้ท า

ให้ภาพเคลื่อนไหวสามารถส่ือความหมายไดดี้กว่าภาพน่ิงทัว่ไปมากนกั ภาพเคลื่อนไหวจึงเหมาะ
ส าหรับการน าไปใช้ในการอธิบายเหตุการณ์เดียวกบัภาพน่ิง หรือขอ้ความประกอบ อีกทั้งภาพที่

เคลื่อนไหวไดน้ั้นมีแรงดึงดูดสายตาของผูท้ี่มาพบเห็นไม่มากนกัจึงนิยมน ามาใช้ในการสร้างโลโก้
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แบรนเนอร์ดว้ยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ทนัสมยั การสร้างภาพเคลื่อนไหวไม่ใช่เร่ืองยากอีก

ต่อไป เพราะปัจจุบนัมีโปรแกรมสร้างภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหวจ านวนมาก สร้างภาพเคลื่อนไหว
ขึ้ นมาใช้เองจากโปรแกรมตกแต่งภาพต่างเช่น Macromedia Flash Animation Gif และอื่น ๆ ที่

สามารถท าภาพเคลื่อนไหวได ้
       2.1.6  การทดสอบเวบ็ไซต์ 

 วตัถุประสงค์ก็คือทดสอบว่ามีขอ้มูลสมบูรณ์หรือไม่ทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดของ

เน้ือหาของเว็บไซต์ ในขั้นตอนการพฒันาจะมีการทดสอบการท างานของเว็บไซต์อยู่แลว้ แต่เป็น
การทดสอบที่ทุกส่วน อีกคร้ังหน่ึงเพ่ือดูการท างานที่สัมพนัธ์กนั 

       2.1.7  การจดัเตรียมเวบ็ไซตส์ าหรับผูใ้ช้ 

 เร่ิมจากท าการทดสอบการใช้งานของผูใ้ชอ้ินเทอร์เน็ตขึ้นจริง ซ่ึงเวบ็ไซตค์วรที่จะตอ้ง
มีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง รวมไปทั้งมีการใชง้านไดส้ะดวกสบาย 

       2.1.8  การจดัการท าคู่มือการใชง้านเวบ็ไซต์ 
โดยทัว่ไปจะตอ้งมีคู่มือประกอบการใช้งานที่คู่กนัผูน้ าไปศึกษาเพื่อใช้งาน ถา้ในการ

ออกแบบเวบ็ไซต ์มีการออกแบบระบบความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดภาระการท าคู่มือ 

       2.1.9  การก าหนดรายละเอียดของเวบ็ไซต ์
                 2.1.9.1  ก าหนดแบบโฮมเพจ (Home Page) หรือหน้าต่างของเว็บไซต์ ส่วนน้ีเป็นส่ิงที่

ส าคญัที่จะตอ้งค านึงถึงเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงท าหน้าที่คลา้ยกบัด่านแรกสุดที่เช่ือมไปยงัเว็บเพจอื่น  ๆ  

การออกแบบโฮมเพจที่ดีจะตอ้งท าให้ผูใ้ชม้ีความเขา้ใจ และสามารถใชง้านเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
                 2.1.9.2  การออกแบบเวบ็ไซต ์ก่อนที่จะลงมือสร้างเวบ็ไซตน์ั้นตอ้งก าหนดเป้าหมายของ

เว็บไซต์ที่จะสร้างก่อนว่าจะลงมือสร้างเว็บไซต์อะไร ถ้าเป็นบริษทัห้างร้านมกัจะสร้างเว็บไซต์
เพื่อให้ข้อมูลสร้างช่ือเสียงของบริษทั หรืออาจถึงขั้นขายสินค้าของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ได้ 

จากนั้นตอ้งมีการออกแบบหรือวางแผนการสร้างกนัก่อนว่าจะตอ้งประกอบไปดว้ยอะไรบา้งการ

ออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้น จ าเป็นตอ้งหันกลบัไปดูเจา้ของหรือองคก์รนั้น ๆ  ว่าถนัด และรู้จกัใช้งาน
เพียงใด 

 ขอ้มูลที่น าเสนอ เมื่อไดเ้ป้าหมายของเวบ็ไซต ์ตอ้งมาพิจารณาว่าจะน าเสนอขอ้มูลอะไร

ลงในเวบ็ไซตบ์า้ง เช่น หัวขอ้ใหญ่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง ซ่ึงหัวขอ้ดงักล่าวอาจจะน าไปใช้เป็นเมนู
หลกับนเวบ็ไซตก์็ได ้ตอ้งดูถึงแหล่งที่มาของขอ้มูลที่จะใชแ้สดงลงไปบนเวบ็ไซต ์อาจจะเป็นขอ้มูล

ภายในองค์กรที่มาจากส่วนต่าง ๆ  เช่น ขอ้มูลทางดา้นโปรโมชัน ขอ้มูลสินคา้ใหม่เป็นตน้ บางคร้ัง
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การอธิบายเพียงอย่างเดียวอาจไม่มากพอ อาจจะใช้รูปภาพเขา้มาแสดงประกอบด้วยการน าเสนอ 

การน ากล่องดิจิทลั หรือกลอ้งถ่ายภาพเพื่อเก็บไวเ้พื่อน ามาแสดงบนเวบ็ไซต ์
 การแสดงขอ้มูล โดยทัว่ไปจะน าเสนอเวบ็ไซตอ์อกมา 2 รูปแบบ คือ การน าเสนอที่เป็น

แบบ Static Web หรือเวบ็ไซต์การแสดงขอ้มูลน่ิงเป็นส่วนใหญ่อาจเป็นขอ้ความผสมกบัรูปภาพซ่ึง
อาจไม่เนน้หลกัการคน้หา แต่จะเนน้การแสดงขอ้มูลบนเวบ็ส่วนใหญ่ เช่น การแสดงรูปรายละเอียด 

เป็นตน้ การน าเสนอเว็บไซต์ในอีกรูปแบบหน่ึงคือแบบ Dynamic Web การน าเสนอแบบน้ีจะเนน้

ให้ผูใ้ช้งานสามารถค้นหาข้อมูล เช่น การค้นหาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล เพ่ิมการโต้ตอบใน
ระหว่างการใช้งาน และเย่ียมชมการสร้างห้องสนทนาที่นิยมสร้างกันก็จัดว่าเป็นเว็บไซต์แบบ

ประเภทน้ีเช่นกนั 

 การวาดโครงสร้าง และเมนูต่าง ๆ การวาดรูปแบบโครงสร้างโดยรวมของเวบ็ไซต์ว่าใน
แต่ละเพจจะตอ้งมีขอ้มูลอะไรบา้งรวมถึงการแสดง และการเช่ือมต่อขอ้มูลไปยงัเวบ็ไซตโ์ดยในเพจ

จะแสดงเมนูหลกั ซ่ึงเมื่อคลิกจากเมนูต่าง ๆ  ในเพจแรกก็จะท าให้แสดงขอ้มูลอะไรบา้งจากนั้นจะ
เช่ือมต่อไปยงัเพจให้ครบทุกเพจ โดยอาจจะใชโ้ปรแกรมช่วยก็จะสามารถท าไดง้่าย 

 Lay out และการใส่สีสันบน HTML (Hypertext Markup Language) ซ่ึง HTML เป็น

ส่วนหน่ึงของ SGML (Standard Generalized Markup Language) ที่พัฒนาขึ้ นมาเพ่ือใช้งานเป็น
มาตรฐานในการตกแต่งหรือเตรียมขอ้ความที่ปรากกฎบน Document แบบไฮเปอร์เท็กซ์ให้อยู่ใน

สภาพที่สามารถแสดงผลออกมาให้เห็นบน World Wide Web ไดอ้ยา่งดีการวาง Lay out ในคร้ังแรก

อาจจะมีการแกไ้ขไปตามความเหมาะสม เช่น การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งการวางรูปภาพขอ้ความ 
เป็นต้น ซ่ึงในการวาง Lay out ดังกล่าวนิยมวางรูปแบบ Lay out บนโปรแกรม  Graphic เช่น  

Photoshop โดยการจดัวาง โดยใส่ขอ้ความ รูปภาพ ตาราง ก าหนดสีตวัอกัษร Effect ต่าง ๆ เมื่อไม่มี
การแกไ้ขอะไรก็ไดเ้วลาน ารูป Graphic ดงักล่าวแปลงภาษา HTML โดยการสร้างใหม่ และการน า 

Graphic มาใช้งานหรืออาจจะใช้โปรแกรมตดัรูปภาพ Graphic แปลงเป็นไฟล ์HTML หากตอ้งการ

เสริมด้วยโปรแกรม Animation สามารถเสริมลงไปในเว็บไซต์ได้ทันที แล้วจึงเช่ือมต่อกับ
ฐานขอ้มูลเขา้กบัระบบฐานขอ้มูล 

 สร้าง Template ช่วยลดเวลาการท างาน บางคร้ังที่มีการสร้างเว็บไซต์ซ ้ า  ๆ กัน

จ าเป็นต้องสร้างขึ้นมาทุกคร้ัง โดยการสร้างเพจหลักที่ว่า Template เก็บไว ้จากนั้นคัดลอกเพื่อ
พฒันาขอ้มูลที่แตกต่างกนัไป ซ่ึงเคา้โครงหรือรูปแบบทางขอ้ความจะมีลกัษณะที่คลา้ยคลึงกนั ใน

กรณีที่มีเวบ็เพจ 10-30 หนา้แต่เพจมีรูปร่างหนา้ตาที่คลา้ยคลึงกนั หากไม่จดัสร้าง Template ผูส้ร้าง
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จะตอ้งลงมือสร้างเว็บเพจนั้นใหม่ 30 คร้ัง ซ่ึงอาจท าให้เสียเวลา และเพจทั้งหมดอาจมีขนาด และ

รูปร่างแบบที่ผิดเพ้ียนไปจากเดิม ซ่ึงโดยภาพรวมแลว้อาจท าเวบ็ไซตไ์ม่ไดม้าตรฐานก็ได ้
 ทดสอบการแสดงผลเว็บไซต์ เมื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ท างานครบทุกอย่างแล้วต้อง

ทดสอบไม่ว่าจะเป็นการท างานของเอกสาร HTML รูปภาพ หรือ Animation ตลอดจนการท างาน
ร่วมกบัระบบฐานขอ้มูล ว่าท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งหากเกิดปัญหาขึ้นควรรีบแกไ้ขทนัที และให้เสร็จ

ก่อนที่จะสร้างเวบ็ไซตข์ึ้นบนอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ียงัตอ้งทดสอบการแสดงผลบนโปรแกรมเว็บ

บราวเซอร์ที่แตกต่างกนั ความละเอียดของการแสดงผลบนหนา้จอปกตินิยมก าหนดความละเอียดที่ 
800*600 พิกเซล ทดสอบความละเอียดสีที่ปรากฏ ปัจจุบันก าหนดไวท้ี่ 256 สีความเร็วในการ

เช่ือมต่อก็เป็นอีกส่ิงที่ต้องการค านึงถึง หากเว็บไซต์มีข้อมูลในเว็บเพจมากเกินไปอาจท าให้การ

โหลดเว็บเพจดงักล่าวแสดงผลช้ากว่าที่จะเป็น เพราะฉะนั้นควรทดสอบดูว่าขอ้มูลที่น าเสนอนั้น มี
การโหลดที่ช้าหรือเร็ว หากช้าเกินไปควรแกไ้ข เช่น ลดขนาดรูปภาพ Graphic การแสดงขอ้มูลที่

มากเกินไป การแสดงเพจขอ้มูลที่ยาวเกินไปหรือการใช ้Effect ที่มีขนาดไฟลท์ี่มากเกินไป 
 

2.2  Responsive 

การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive น้ีจะใช้การก าหนดขนาดของเว็บไซต์ด้วย 
HTML CSS3 และJavaScript ซ่ึงจะสามารถปรับขนาดของเว็บไซต์ได้อัตโนมัติตามขนาดของ

อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ หน้าเว็บไซต์จะมีเพียง 1 URL เท่านั้น ไม่จ าเป็นตอ้งแยกเว็บไซต์เป็นเวอร์ชนั 

Desktop และMobile อีกต่อไป  เมื่อเปิดเว็บไซต์ดว้ยหนา้จอคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือจอโทรทศัน์
ที่มีขนาดจอกวา้ง เว็บไซต์แบบ Responsive Web Design น้ีก็จะแสดงผลได้อย่างเต็มจอสวยงาม 

และเมื่อเปิดดว้ยแท็บเล็ตที่มีหน้าจอขนาดเล็กลงมา เว็บไซต์ก็ยงัสามารถปรับขนาดตามได้อย่าง
พอดี  หากเปิดเวบ็ไซตด์ว้ยโทรศพัทม์ือถือ ขนาดของเวบ็ไซตก์็จะหดแคบลงพอดีกบัความกวา้งของ

จอ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องคอยเลื่อนซ้ายขวาให้วุ่นวาย เพียงแค่เลื่อนลงมาดูส่วนที่เหลือเป็นแนวตั้ ง

เท่านั้น อีกทั้งขนาดของตวัหนังสือก็สามารถปรับให้ตวัใหญ่ขึ้นไดอ้ีกดว้ยเพ่ือให้สะดวกเวลาดูกบั
อุปกรณ์ที่มีหนา้จอเล็ก ๆ ไม่ตอ้งคอยเพ่งอ่านอีกต่อไป 

ในสมัยก่อนนั้นจะออกแบบเว็บไซต์รองรับเพียงขนาดหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือที่

เรียกว่า "Desktop" แต่ยุคหลังๆ มานั้น โทรศัพท์มือถือสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เมื่อเปิด
เวบ็ไซตด์ว้ยโทรศพัทม์ือถือซ่ึงมีขนาดหนา้จอแคบกว่าคอมพิวเตอร์ ท าให้ตอ้งคอยเลื่อนไปทางขวา
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ทีทางซ้ายทีหรือซูมเขา้ซูมออกเพื่ออ่านขอ้มูลในเว็บไซต์ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน

อยา่งมาก 
ต่อมาจึงมีการออกแบบเว็บไซต์ส าหรับอุปกรณ์มือถือที่เรียกว่า "Moblie" แยกออกมา

จากเวบ็หลกั โดยสังเกตไดจ้าก URL ของเวบ็ไซตท์ี่มกัขึ้นตน้ดว้ย "m." (เช่น m.example.com) หรือ
ใช ้"/m/" หรือ "/mobile/" ต่อทา้ย (เช่น example.com/m/ หรือ example.com/mobile/) เป็นตน้ 

ส าหรับในปัจจุบนันั้น อุปกรณ์มีถือแต่ละย่ีห้อแต่ละรุ่นก็มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกนั

ไป รวมถึงยงัมีแท็บเล็ตเกิดขึ้นมาดว้ยอีก การท าเวบ็ไซตแ์ยกส าหรับแต่ละอุปกรณ์นั้นก็ไม่ใช่ทางแก้
ที่ดีนัก เพราะตอ้งเสียเวลา และงบประมาณในการท าเว็บไซตอ์ย่างมาก ดว้ยเหตุน้ีจึงไดเ้กิดเทคนิค

การออกแบบเวบ็ไซตเ์ดียวให้รองรับทุกอุปกรณ์ซ่ึงเรียกว่า "Responsive Web Design" นัน่เอง 

       2.2.1  ขอ้ดีของ Responsive Web Design 
                  2.2.1.1  สะดวก และลดความยุง่ยาก รวมถึงช่วยลดค่าใชจ่้ายในการดูแลปรับปรุงเวบ็ไซต์ 

เพราะมีเพียงแค่เวบ็ไซตเ์ดียว ไม่ตอ้งแกไ้ขหนา้เวบ็หลาย ๆ หนา้ และไม่เปลืองเซิร์ฟเวอร์ 
                  2.2.1.2  ท าให้เว็บไซต์รองรับอุปกรณ์มือถือไปในตวั หรือที่เรียกว่า "Mobile-Friendly" 

ซ่ึงปัจจุบนัจ านวนผูใ้ชง้านเวบ็ไซตจ์ากโทรศพัทม์ือถือนั้นก าลงัเพ่ิมมากขึ้น 

                  2.2.1.3  ผูใ้ช้สามารถใช้งานเว็บไซต์ไดง้่าย หรือที่เรียกว่า "User-Friendly" ไม่ว่าจะเปิด
เวบ็ไซตด์ว้ยอุปกรณ์หรือขนาดหนา้จอใด ๆ ก็ตาม 

                  2.2.1.4  สนับสนุนการท า SEO (Search Engine Optimization) กับ Google ทั้งเวอร์ชัน 

Desktop และ Mobile ในเวบ็ไซตเ์ดียว 
       2.2.2  ขอ้ควรระวงัในท า Responsive Web Design 

                  2.2.2.1  ควรทดสอบเปิดเว็บไซต์ดว้ยหน้าจอขนาดต่าง ๆ ก่อนใช้งานจริง เพราะอาจมี
การแสดงผลผิดไปจากต าแหน่งที่ตอ้งการได ้

                  2.2.2.2  ควรก าหนดการแสดง และซ่อนส่วนประกอบต่าง ๆ  ของเว็บไซต์ เพราะเราไม่

สามารถแสดงหนา้เวบ็ไซตไ์ดเ้หมือนกนัในทุกขนาดหนา้จอ เช่น เมนู รูปภาพ โฆษณา เป็นตน้ 
                  2.2.2.3  ควรระวงัการจดัเรียงเน้ือหาในเว็บไซต์เมื่อเปิดดว้ยโทรศพัทม์ือถือ เพราะขนาด

จอที่แคบท าให้ตอ้งเรียงเน้ือหาต่อกนัยาวจนเกินไป 

                  2.2.2.4  ควรเตรียมรูปให้เหมาะกบัหนา้จอ เมื่อเปิดดว้ยหนา้จอที่ขนาดเล็ก ก็ให้โหลดรูป
ที่มีขนาดเล็ก ไม่อย่างนั้นแล้วจะท าให้เสียเวลาโหลดซ่ึงจะส่งผลเสียต่อผู้ใช้ และได้คะแนน 



12 

PageSpeed ต ่าซ่ึงเป็นคะแนนจากการวดัความเร็วในการโหลดหนา้เวบ็ไซต์จาก Google ซ่ึงจะส่งผล

เสียต่อการท า SEO อีกดว้ย     
 

2.3..การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ (OPP : Object-Oriented Programing) 
 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ (OPP : Object-Oriented Programing) คือหน่ึงในรูปแบบ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ให้ความส าคญักบั วตัถุ ซ่ึงสามารถน ามาประกอบกนั และน ามา

ท างานรวมกนัได ้โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อน ามาประมวลผล และส่งข่าวสารที่ไดไ้ปให้ วตัถุ 
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อให้ท างานต่อไป  (ที่มา  การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ OOP (Object Oriented 

Programming)) 

 เน่ืองจากหลกัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเป็นแนวคิดแบบใหม่ ดงันั้น การท างานหลาย 
ๆ ส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบน้ีอาจจะยงัไม่เป็นที่คุน้เคยมากนัก จึงจ าเป็นที่ผูศึ้กษาต้องท า

ความเขา้ใจการท างานของแนวคิดน้ีไดดี้ย่ิงขึ้น ขอ้ควรรู้เบื้องตน้เก่ียวกบั OOP มีดงัน้ี 
 1.  การเช่ือมต่อ (Interface) 

Interface หมายถึง การเช่ือมต่อ ถา้เป็นการเช่ือมต่อระหว่างผูใ้ชก้บัคอมพิวเตอร์ จะเรียก

การเช่ือมต่อนั้นว่า User Interface แต่ในการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ การเช่ือมต่อยงัรวมไปถึงวตัถุ 
เพราะในวตัถุจะตอ้งมีอินเตอร์เฟส อนัเป็นส่วนที่วตัถุนั้น ๆ จะให้บริการ หรือ เป็นส่วนที่บอกว่า

วตัถุนั้น ๆ สามารถท าอะไรไดบ้า้ง ซ่ึงบางคร้ังเรียกว่า เมธทอด (Method) ขอ้ดีของการมีอินเตอร์เฟส 

ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในวตัถุจะไม่กระทบต่ออินเตอร์เฟส ดงันั้น ภายในวตัถุผูเ้ขียน
ค าส่ังสามารถดดัแปลง แกไ้ข หรือ เพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ี ภายในวตัถุยงัสามารถเก็บค่า

ต่าง ๆไดอ้ีกดว้ย 
 2.  การซ่อนรายละเอียด (Encapsulation) 

ส่วนประกอบของวตัถุตามแนวความคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ จะตอ้งประกอบไป

ดว้ยสองส่วนเป็นอย่างน้อย คือ ส่วนของคุณสมบตัิใช้เก็บขอ้มูลรายละเอียดสถานะ โดยใช้ตวัแปร
เก็บค่าต่าง ๆ ไว ้และส่วนของเมธทอดทีเป็นตัวเช่ือมการท างานของวัตถุนั้น ๆ โดยผูใ้ช้จะไม่

สามารถติดต่อใชง้านกบัตวัแปรที่อยู่ขา้งในได ้ในภาษา C++ จะใชค้ า Public Private และProtected 

เขา้มาช่วยก าหนดขอบเขตการใช ้
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 3.  การน าวตัถุมาใชใ้หม่ (Reuse the Object) 

จุดประสงค์ใหญ่ของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ ก็คือ การน าส่วนต่าง ๆ  ของวตัถุที่
สร้างขึ้นกลบัมาใชใ้หม่หรือที่เรียกในภาษาองักฤษว่า Reuse เมื่อผูเ้ขียนโปรแกรมสร้างวตัถุมีจ านวน

มากพอก็สามารถน าวัตถุที่สร้างขึ้ นมาประกอบเป็นวัตถุใหม่ หรือที่ เรียกว่าคอมโพสิตชั่น 
(Composition) 

นอกจากวิธีการคอมโพสิตแลว้ ผูใ้ช้ยงัสามารถ Reuse ส่วนของวตัถุโดยการใช้การสืบ

ทอดคุณสมบตัิ (Inheritance) จากคลาส ลกัษณะเช่นน้ี คือ เป็นการน าส่วนของวตัถุทั้งหมดมาใช ้ ซ่ึง
ปกติแลว้วตัถุที่น ามาใชใ้นลกัษณะน้ีจะมีขนาดใหญ่ ถา้เป็นการคอมโพสิตจะประกอบขึ้นจากส่วน

ของวตัถุที่มีขนาดเล็กกว่า อยา่งไรก็ตาม ขนาดของวตัถุมิไดเ้ป็นตวัก าหนดที่แน่นอนตายตวัเสมอไป 

 4.  การพอ้งรูป (Polymorphism) 
รากฐานของการพอ้งรูป (Polymorphism) ก็คือ การถ่ายทอดคุณสมบัติ เพราะถ้าไม่มี

การถ่ายทอดคุณสมบตัิก็จะไม่เกิดสภาวะการพอ้งรูป การถ่ายทอดคุณสมบตัิเป็นเคร่ืองมือยืนยนัได้
ว่าคลาสลูกที่เกิดจากคลาสแม่เดียวกนัยอ่มมีคุณสมบตัิเหมือนกนั 

 

2.4  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการพฒันา 
       2.4.1  ทฤษฎีภาษา HTML 

 HTML คือ (ย่อมาจาก Hyper Tex. Markup Language) คือ Markup Language ที่ใช้ใน

การ สร้างเว็บเพจ มีแม่แบบมาจากภายา SGML (Standard Generalized Markup Language) ที่ตัด 
ความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สมารถท าความเช้าใจ และเรียนรู้ไดง้่าย ปัจจุบนัมีการพฒันา 

และก าหนดมาตรฐานโคขององค์กร World Wide Web Consortium (`W3C)ภาษา HTML ไดถู้ก 
พฒันาขึ้นอข่างต่อเน่ืองตั้งแต่ HTML Level 1 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 และHTML 4.0 ใน

ปัจจุบนั ทาง พ3C ไดผ้ลกัดนั รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่เรียกว่า XHTML ซ่ึงเป็น ลกัยณะของ

โครงสร้าง XML แบบหน่ึง ที่มีหลักเกณฑ์ในกรก าหนดโครงสร้างของโปรแกรมที่มี รูปแบบที่
มาตรฐานกว่ามาทดแทนใช้HML รุ่น4.01 ที่ใช้กนัอยู่ในปัจจุบนันTML มีโครงสร้าง การเขียนโดย

อาศยั TAG ในการควบคุมการแสดงผลของขอ้ความรูปภาพ หรือวตัถุอื่น ๆ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วน
ขยาย เรียกว่า Attribute ส าหรับจดัรูปแบบเพิ่มเติมการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถท า

โดยใชโ้ปรแกรม Text Editor ต่าง ๆ เช่น Notepad EditPlus หรือจะอาศยั โปรแกรมที่เป็นเคร่ืองมือ

ช่วยสร้างเวบ็ เพจ เช่น Microsoft FrontPage Dream Weaver ซ่ึงอ านวย กวามสะดวกในการสร้าง
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หน้า HTML ในลกัษณะ WYSIWYG (What You See Is What You Get) แต่มีขอ้เสียคือ โปรแกรม

เหล่าน้ีมกั generate code ที่เกินความจ าเป็นมากเกินไป ท าให้ไฟล์ HTML มีขนาดใหญ่ และแสคง
ผลซ ้า คงันั้นหากเรามีความเขา้ใจภาษา HTML จะเป็นประโขชน์ให้เรา สามารถแกไ้ข code ของเวบ็

เพจไดต้ามความตอ้งการ และยงัสามารถน า script มาแทรก ตดัต่อ สร้างลูกเล่นสีสันให้กบัเว็บเพจ
ของเราไดก้ารเรียกใชง้านหรือทดสอบการท างานของเอกสาร HTML จะใชโ้ปรแกรม Internet Web 

Browser เช่น Internet Explorer (IE) Mozilla Firefox Safari Opera และGoogle Chrome เป็นตน้ 

       2.4.2  ทฤษฎีภาษา PHP  
 PHP เป็นภาษาจ าพวก scripting language ค าส่ังต่าง ๆ จะเก็บอในไฟลท์ี่เรียกว่าสคริปต์ 

(script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตวัแปลชุดค าส่ัง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript Perl 

เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่น ๆ คือPHP ได้รับการพฒันา และ
ออกแบบมา เพื่อใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ สอดแทรกหรือแกไ้ขเ้น้ือหา 

ได้โดยอัตโนมัติดังนั้น จึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded 
scripting language เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัชนิดหน่ึง ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic 

HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีลูกเล่นมากขึ้น ถ้าใครรู้จัก Server Side Include (SSI) ก็จะ 

สามารถเขา้ใจการท างานของ PHP ไดไ้ม่ยาก สมมุติว่าเราตอ้งการจะแสดงวนัเวลาปัจจุบนัที่ผูใ้ช้เขา้ 
มาเย่ียมชมเว็บไซต์ในขณะนั้นในต าแหน่ง ใดต าแหน่งหน่ึงภายในเอกสาร HTML ที่เราตอ้งการ?  

อาจจะใช้ค าส่ังในรูปแบบน้ี เช่น อนุมติัก่อนที่จะส่งไปยงัผูอ้่านอีกทีหน่ึงอาจจะกล่าวได้ว่า PHP 

ไดรั้บการพฒันาขึ้นมาเพื่อแทนที่ SSI รูปแบบเดิม ๆ โดยให้มีความสามารถ และมีส่วนเช่ือมต่อกบั 
เคร่ืองมือชนิดอื่นมากขึ้น เช่น ติดต่อกบัคลงัขอมู้ลหรือdatabase เป็นตน้ PHP ไดรั้บการเผยแพร่เป็น  

คร้ังแรกในปีค.ศ.1994 จากนั้นก็มีการพฒันาต่อมาตามล าดบัเป็น เวอร์ชัน 1 ในปี 1995 เวอร์ชัน2 
(ตอนนั้นใช้ช่ือว่า PHP/FI) ในช่วงระหว่าง 1995-1997 และเวอร์ชัน 3 ช่วง 1997 ถึง 1999 จน ถึง

เวอร์ชัน 7 ในปัจจุบันPHP เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนัก พัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัส 

ตน้ฉบบั หรือ OpenSource ดงันั้นPHP จึงมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลาย โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงเมื่อใช้รวมกบั Apache Web Server ระบบปฏิบติัอยา่งเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นตน้ ใน

ปัจจุบนั PHP สามารถใช้ร่วมกบั Web Server หลาย ๆ ตวับนระบบปฏิบติัการอย่าง เช่น Windows 

95/98/NT เป็นตน้ 
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       2.4.3  สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ MVC (Model–view–controller) 

Model-View-Controller (MVC) คือ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ชนิดหน่ึง ซ่ึงในขณะน้ี
ถือว่าเป็นแบบแผนสถาปัตยกรรม (architectural pattern) ที่ใชใ้นสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รูปแบบ 

MVC ใช้เพ่ือแยกส่วนซอฟตแ์วร์ในส่วน ตรรกะเน้ือหา (domain logic) ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในระบบ
ของผูใ้ช้ และส่วนการป้อนขอ้มูล และแสดงผล (GUI) ซ่ึงช่วยให้การพฒันา การทดสอบ และการ

ดูแลรักษาซอฟตแ์วร์ แยกออกจากกนั (ที่มา : โมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร์) 

 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงการท างานของสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ MVC (Model–view–controller) 

Model (M) หมายถึง ส่วนของซอฟตแ์วร์ที่ใช้ในการแปลการท างานของระบบ ไปสู่ส่ิง
ที่ระบบซอฟต์แวร์ได้ถูกออกแบบเอาไว้ ตรรกะเน้ือหาใช้เพ่ือให้ความหมายแก่ข้อมูลดิบ 

(ยกตวัอยา่งเช่น การค านวณว่าวนัน้ีเป็นวนัเกิดของผูใ้ช้หรือไม่ หรือจ านวนเงินรวม ภาษี และค่าส่ง
สินคา้ ในตะกร้าสินคา้) เมื่อโมเดลมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการส่งค าเตือนให้แก่ วิว ที่เก่ียวขอ้งเพ่ือ

ปรับค่า 

ระบบซอฟต์แวร์หลายระบบใช้การเก็บข้อมูลถาวร เช่น ฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูล
เหล่าน้ี MVC ไม่ไดก้  าหนดถึงระดบัการเขา้ถึงขอ้มูล เพราะเป็นที่เขา้ใจกนัว่าส่วนน้ีจะอยู่ภายใต้ 

หรือถูกครอบคลุมด้วยโมเดล โมเดลไม่ได้เป็นเพียง  อ็อบเจกต์ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล แต่ในระบบ
ซอฟตแ์วร์เล็ก ๆ ซ่ึงมีความซบัซ้อนนอ้ยจะไม่เห็นความแตกต่างมากนกั 

View (V) แสดงผลค่าในโมเดลในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้ในแต่

ละโมเดลสามารถมีวิวไดห้ลายแบบ เพื่อใชใ้นจุดประสงคท์ี่ต่างกนั 



16 

Controller (C) รับข้อมูลจากผูใ้ช้เข้ามา แล้วด าเนินการตอบสนองต่อข้อมูลนั้น โดย

เรียกใช้ logic ต่าง ๆ จากอ็อบเจกตใ์นโมเดล และส่งขอ้มูลผลลพัธ์นั้นกลบัไปยงัส่วนแสดงผล เพ่ือ
ตอบกลบัไปยงัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

       2.4.4  ภาษา SQL (Standard Query Language) 
 SQL ย่อมาจาก  structured query language คือภาษาที่ ใช้ในการเขี ยนโปรแกรม               

เพื่อจดัการกบัฐานขอ้มูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และเป็น    

ระบบเปิด (open system) หมายถึงเราสามารถใช้ค าส่ัง sql กบัฐานขอ้มูลชนิดใดก็ได้ และค าส่ังงาน
เดียวกนัเมื่อส่ังงานผ่าน  ระบบฐานขอ้มูลที่แตกต่างกนัจะได ้ผลลพัธ์เหมือนกนั ท าให้เราสามารถ

เลือกใช้ฐานขอ้มูล ชนิดใดก็ไดโ้ดยไม่ติดยึดกบัฐานขอ้มูลใดฐานขอ้มูลหน่ึง นอกจากน้ีแลว้ SQL 

ยงัเป็นช่ือโปรแกรมฐานขอ้มูล ซ่ึงโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลที่มีโครงสร้างของภาษา
ที่เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซ้อน มีประสิทธิภาพการท างานสูง สามารถท างานที่ซบัซ้อนไดโ้ดยใชค้ าส่ังเพียง

ไม่ก่ีค าส่ัง โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กบัระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และเป็นภาษาหน่ึง ซ่ึง
แบ่งการท างานไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  

1.  การท างานที่ใชส้ าหรับดึงขอ้มูลที่ตอ้งการ (Select query) 

2.  การท างานที่ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูล (Update query) 
3.  การท างานที่ใชส้ าหรับการเพ่ิมขอ้มูล (Insert query) 

4.  การท างานที่ใชส้ าหรับลบขอ้มูลออกไป (Delete query) 

                 2.4.4.1  ประเภทของค าส่ังภาษา SQL 
            1. ภาษานิยามข้อมูล(Data Definition Language : DDL) เป็นค าส่ังที่ใช้ในการ

สร้างฐานขอ้มูล ก าหนดโครงสร้างขอ้มูลว่ามี  Attribute ใด  ชนิดของขอ้มูล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ตาราง และการสร้างดชันี ค าส่ัง   CREATE DROP ALTER 

           2.  ภาษาจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language :DML) เป็นค าส่ังที่ใช้ใน

การเรียกใช้ เพ่ิม ลบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง   ค าส่ัง : SELECT INSERT UPDATE 
DELETE 

           3.  ภาษาควบคุมข้อมูล (Data Control Language : DCL) เป็นค าส่ังที่ใช้ในการ

ก าหนดสิทธิการอนุญาต หรือ ยกเลิกการเขา้ถึงฐานขอ้มูล เพื่อป้องกนัความปลอดภยัของฐานขอ้มูล 
ค าส่ัง : GRANT REVOKE 
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                 2.4.4.2  ชนิดของขอ้มูล 

SQL Data Types เป็นการก าหนดชนิดของข้อมูลในตารางว่าเป็นข้อมูลแบบใด เช่น 
ข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร วนัเวลา หรือ แบบไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจ าเป็นตั้งแต่เราเร่ิมสร้าง 

database table เพื่อให้ข้อมูลที่เราจะใส่ลงสู่ table มีความถูกต้องตามที่วางเอาไว ้อีกทั้งยงัช่วยให้
ฐานข้อมูลหรือ database ของเราท างานได้ง่ายขึ้นในการจัดเก็บ และการท าดรรชนี (index) ได้

เหมาะสมกบัขอ้มูลที่เราจะใช้งาน โดย data types บน database มีดว้ยกนัหลายชนิด ขึ้นอยู่กบัชนิด

ของฐานขอ้มูล หรือ database ที่เราใชง้าน 
                 2.4.4.3  MySQL 

MySQL (อ่านว่า “มาย-เอส-คิว-แอล”) จัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 

(RDBMS: Relational Database Management System) ตัวหน่ึง ซ่ึงเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกของอินเตอร์เน็ต สาเหตุเพราะว่า MySQL เป็นฟรีแวร์ทางดา้นฐานขอ้มูล

ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นทางเลือกใหม่จากผลิตภณัฑร์ะบบจดัการฐานขอ้มูลในปัจจุบนัที่มกัจะเป็น
การผูกขาดของผลิตภณัฑ์เพียงไม่ก่ีตวั นักพฒันาระบบฐานขอ้มูลที่เคยใช้ MySQL ต่างยอมรับใน

ความสามารถความรวดเร็ว การรองรับจ านวนผูใ้ช้ และขนาดของขอ้มูลจ านวนมหาศาล ทั้งยงั

สนบัสนุนการใชง้านบนระบบปฏิบตัิการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Unix  OS/2  Mac OS หรือ Windows 
ก็ตาม นอกจากน้ี MySQL ยงัสามารถใชง้านร่วมกบั Web Development Platform ทั้งหลาย ไม่ว่าจะ

เป็น C  C++  Java  Perl  PHP  Python  Tcl หรือ ASP ก็ตามที ดงันั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่า 

ท าไม MySQL จึงไดรั้บความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั และมีแนวโนม้สูงย่ิงขึ้นต่อ ๆ ไปในอนาคต 
MySQL จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source Software สามารถดาวน์โหลด Source Code 

ต้นฉบับ ได้จากอินเตอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ การแก้ใขก็สามารถกระท าได้ตามความ
ตอ้งการ MySQL ยึดถือสิทธิบตัรตาม GPL (GNU General Public License) ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของ

ซอฟต์แวร์ประเภทน้ีส่วนใหญ่ โดยจะเป็นการช้ีแจงว่าส่ิงใดท าได ้หรือท าไม่ไดส้ าหรับการใช้งาน

ในกรณีต่าง ๆ  
MySQL ไดรั้บการยอมรับ และทดสอบเร่ืองของความรวดเร็วในการใช้งาน โดยจะมี

การทดสอบ และเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท์างดา้นฐานขอ้มูลอื่นอยูเ่สมอ มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

โดยเร่ิมตั้งแต่เวอร์ชันแรก ๆ ที่ยงัไม่ค่อยมีความสามารถมากนัก มาจนถึงทุกวนัน้ี MySQL ไดรั้บ
การพฒันาให้มีความสามารถมากย่ิงขึ้น รองรับขอ้มูลจ านวนมหาศาล สามารถใช้งานหลายผูใ้ชไ้ด้

พร้อม ๆ กนั (Multi-user) มีการออกแบบให้สามารถแตกงานออก เพื่อช่วยการท างานให้รวดเร็ว
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ย่ิงขึ้น (Multi-threaded) วิธี และการเช่ือมต่อที่ดีขึ้น การก าหนดสิทธิ และการรักษาความปลอดภยั

ของขอ้มูลมีความรัดกุมน่าเช่ือถือย่ิงขึ้นเคร่ืองมือหรือโปรแกรมสนับสนุนทั้งของตวัเอง และของ
ผูพ้ฒันาอื่น ๆ มีมากย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ีส่ิงหน่ึงที่ส าคญัคือ MySQL ไดรั้บการพฒันาไปในแนวทางตามขอ้ก าหนด
มาตรฐาน SQL ดังนั้น เราสามารถใช้ค าส่ัง SQL ในการท างาน MySQL ได้ นักพฒันาที่ใช้ SQL 

มาตรฐานอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งศึกษาค าส่ังเพ่ิมเติม แต่อาจจะตอ้งเรียนรู้ถึงรูปแบบ และขอ้จ ากดับางอย่าง

โดยเฉพาะ ทั้งน้ีทั้งนั้น ทางทีมงานผูพ้ฒันา MySQL มีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะพฒันาให้ MySQL 
มีความสามารถสนบัสนุนตามขอ้ก าหนด SQL92 มากที่สุด และจะพฒันาให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

SQL99 ต่อไป 

(Real-world Application) ก็มกัจะแยก Client และServer ออกเป็นคนละเคร่ืองกนั และ
สามารถรองรับงานได้ดีมากกว่า ดงันั้น ผูบ้ริหารระบบหรือผูก้  าหนดนโยบายส าหรับการท างาน

เครือข่าย จะต้องค านึงถึงเร่ืองที่เก่ียวข้องเหล่าน้ีให้ดี เพ่ือที่จะท าให้ระบบมีการท างานรับการ
ให้บริการแก่ผูใ้ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และขอ้มูลมีความปลอดภยัมากที่สุด 

       2.4.5  ทฤษฎีเก่ียวกบั editor sublime text 3 

                 2.4.5.1  เน้ือหาเก่ียวกบัโปรแกรมที่ใชเ้ขียนโคด้ 
Sublime Text เป็นโปรแกรมเขียนโค้ดซ่ึงสนับสนุนภาษาที่หลากหลาย C, C++, C#, 

CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, 

Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile และXML 
                 2.4.5.2  คุณสมบตัิของโปรแกรม Sublime Text 3 

                              1.  เร็วมาก ทั้งตอนเปิดโปรแกรม เรียกไฟลห์รือฟังก์ชนัต่าง ๆ 
                              2.  Multiple Cursors สามารถแกไขห้ลาย ๆที่ในทีเดียวช่วยประหยดัเวลา 

                              3.  แต่ง Theme ไดเ้อง และมีแบบที่คนท าไวใ้ห้เยอะมาก 

                              4.  Split Screen สามารถแบ่งหนา้จอการท างานไดแ้บบเป็นคอลมัป์ 
                              5.  Command Palette > ท าหน้าที่คล้ายๆspotlight ใน Mac ที่หาอะไรไม่เจอก็

พิมพเ์ขา้ไป เด๋ียวมนจัะหาค าส่ังนั้นมาให้เอง สะดวกมาก ๆ 

                              6.  Minimap ส าหรับดูว่า เราแกโ้คด้ ส่วนไหนของไฟลอ์ยู ่
                              7.  Sublime Package Control เป็น plugin ที่ช่วยให้เราควบคุม packageต่าง ๆ ที่

เราจะลงเพ่ิมใน sublime text ได ้
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ภาพที่ 2.2 โปรแกรม Sublime Text 3 
 
2.5  ผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

วิภาวรรณ พนัธุ์สังข ์(2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบวางแผนการขนส่งเพื่อลด

การเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่า ผลการทดลองการประเมินประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีในการจับคู่
ระหว่างงานกบัรถบรรทุกเที่ยวเปล่า พบว่า สามารถลดจ านวนงานว่างสูงสุดได ้25% สามารถลด

จ านวนรถบรรทุกเที่ยวเปล่าสูงสุดได้ 24.53% สามารถลดต้นทุนรถบรรทุกเที่ยวเปล่าสูงสุดได้

13.99% และสามารถลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดได้ 12.53% และการประเมิน
ความสามารถในการใช้งานระบบ พบว่าความเห็นของผู้ใช้ในดา้นความสามารถในการเรียนรู้ของ

ผูใ้ชร้ะบบอยูใ่นระดบัมากดา้นความสามารถในการจดจา การใชง้านของผูใ้ชร้ะบบอยู่ในระดบัมาก 
ดา้นประสิทธิภาพของระบบอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นขอ้ผิดพลาดของระบบอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบอยูใ่นระดบัมาก และการประเมินความคิดเห็นผูใ้ชง้านโดยรวมอยู่

ในระดบัมากเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีภาคการขนส่งที่มีการประสานความร่วมมือในการบริหารงานขนส่ง
สินค้าสามารถนา ระบบที่พัฒนาขึ้ นไปประยุกต์ใช้ในการดา เนินการขนส่งเพื่อลดการเดิน

รถบรรทุกเที่ยวเปล่าให้ไดม้ากที่สุด 

วุฒิชยั อินทร์แกว้ (2559) ไดท้ าการ พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการสินคา้คงคลงัของ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นทุ่งเลียบ จ ากดั โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันา

ฐานขอ้มูลออนไลน์ในการจ าหน่าย และส่ังซ้ือสินคา้ รวมจนถึงการตรวจสอบจ านวนสินคา้คงคลงั 
ระบบได้ใช้การพฒันาวงจรชีวิต 7 ขั้นตอน (SDLC) คือก าหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การ

ออกแบบระบบฐานข้อมูลออนไลน์การพฒันาระบบสินค้าคงคลัง การทดสอบระบบ และการ

ประเมินประสิทธิภาพ ผูใ้ช้ระบบไดก้ล่าวถึงสามารถจ าหน่ายสินคา้ ส่ังซ้ือสินคา้ และตรวจสอบ
จ านวนสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตภายในองค์กรหลงัจากที่ระบบไดน้ ามาใช้งาน ระบบไดช่้วยให้
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ประสิทธิภาพการจ าหน่ายสินคา้ของสหกรณ์รวดเร็วเพ่ิมขึ้น ท าให้เจา้หนา้ที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ

ขอ้มูลสินคา้ไดง่้ายขึ้น มีความน่าเช่ือถือในการค านวณตวัเลขสามารถรองรับการท างานร่วมกนัแบบ
ออนไลน์ที่จะแกไ้ขขอ้มูลทุกเวลา และท าให้ผูบ้ริหารตรวจสอบขอ้มูลการจ าหน่ายพร้อมทั้งสามารถ

วางแผนการส่ังซ้ือสินคา้เพ่ือรองรับกบัจ านวนสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ไดล้่วงหน้า การ
ประเมินความพึงพอใจของระบบ ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการท างานคะแนนเฉลี่ย 3.87 ดา้นความ

น่าเช่ือถือ คะแนนเฉลี่ย 3.83 ดา้นประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.79 และดา้นการใชง้าน คะแนนเฉลี่ย 

3.85 ซ่ึงมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการในระดบัดี ระบบดงักล่าวพร้อมที่จะ
สนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กรให้ด าเนินกิจกรรมในทิศทาง

เดียวกนัต่อไป 

 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการ และเคร่ืองมือ 

 
 ในส่วนของวิธีการด าเนินงานการพฒันา ทีดบัเบิลยูดี ซิสเต็มส์ : ระบบบริหารจดัการ

งานขนส่ง ของบริษทั ธันวาดี ทรานสปอร์ต จ ากัด เป็นการศึกษา และน าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมา
วิเคราะห์หาแนวทางการแกปั้ญหาเพ่ือพฒันาระบบให้สามารถใชง้านไดจ้ริง โดยผูวิ้จยัมีขั้นตอนการ

ด าเนินงานดงัน้ี 
 3.1  ศึกษาปัญหาของงานปัจจุบนั  

 3.2  ก าหนดเงื่อนไข และรวบรวมขอ้มลู 

 3.3  การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 
 

3.1  ศึกษาปัญหาของงานปัจจุบนั 
 บริษทั ธันวาดี ทรานสปอร์ต จ ากดั เป็นผูใ้ห้บริการจดัส่งเอกสาร และพสัดุ โดยทาง

บริษทัไดมุ้่งเนน้ในการบริการโลจิสติกส์ในรูปแบบเอ็กคลูซีฟ โดยมีการบริหารจดัการพิเศษที่เป็น

รูปแบบเฉพาะให้แก่ลูกค้าแต่ละรายเพ่ือความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกนัออกไป ในการด าเนินงานนั้น จะใชก้ารบนัทึกลงในกระดาษ และใน Excel เป็นหลกั  

 ปัจจุบนัปัญหาที่พบในการท างานนั้น คือพนักงานขนส่งไม่จัดส่งตามเวลา พนักงาน

เซนรับของแทนลูกคา้ พนกังานสลบักนัในกรณีไปส่งงาน รายการงานที่ลูกคา้ส่งมาเพื่อจะให้ไปส่ง
ตามที่ต่าง ๆ ไม่ตรงกบัของที่ไดม้า เอกสารการส่งที่ไดม้า ลายเซ็นไม่ตรงกบัส านักงานของลูกคา้ 

และเอกสารช ารุดเสียหาย  
ซ่ึงระบบบริหารการจดัการงานที่เกิดขึ้น ภายใตช่ื้อ “ทีดบัเบิลยูดี ซิสเต็มส์” น้ีก็มีการ

เก็บรวบรวมความตอ้งการ เพื่อให้ไดก้ระบวนการท างานหรือการแสดงขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ จาก

ส่วนงานที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท างาน เช่น พนักงานเช็กของพนักงานบนัทึกขอ้มูล พนักงานขบั
รถส่งของ รวมถึง ผูบ้ริหาร  “ทีดบัเบิลยูดี ซิสเต็มส์”  น้ีจึงสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูใ้ชทุ้กฝ่ายได ้



22 

3.2  ก าหนดเง่ือนไข และรวบรวมขอ้มูล 

 จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และศึกษาการท างานจากผูท้ี่ปฏิบตัิงานจริง ในบริษทั ธนัวา
ดี ทรานสปอร์ต จ ากดั  ผูวิ้จยัได ้

 1.  เมื่อลูกคา้จะให้ทางบริษทัส่งของ ไปยงั ส านกังานยอ่ยต่าง ๆ จะน าของมาส่งที่บริษทั 
พร้อมกบัเอกสารจ านวนของ และรายช่ือส านักงานที่จะให้ไปส่งลูกคา้ ส่งมาเป็นกระดาษ บางกลุ่ม 

ส่งเป็น ไฟล ์Excel  ทั้งน้ีไดก้  าหนดเง่ือนไขใหม่เพ่ือตรงกบัความตอ้งการ คือให้มีการใช้เป็น Excel 

นามสกุล CSV ที่สามารถน าเขา้ระบบได ้
 2.  การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในกรณีการตรวจเช็กของ ท าโดยการ เช็กผ่าน

เอกสารที่ลูกคา้ให้ แลว้บนัทึกผลงใน Excel ซ่ึงเกิดปัญหาล่าช้า ต่อมา ไดท้ าขอ้ตกลงกบักลุ่มลูกคา้

เพื่อให้กลุ่มลูกคา้ ส่งไฟล์ Excel แต่เป็นประเภท CSV และก าหนดแบบให้เหมาะสมมาแทนที่จะ
เป็นกระดาษ แต่ยงัมีขอ้จ ากดัเมื่อของไปถึงส านักงานว่าไปถึงเวลาเท่าไหร่ ตอ้งรอคนขบัรถขนส่ง

โทรบอกเท่านั้น  
 3.  เมื่อคนขบัรถขนส่งน าของไปส่ง แลว้ให้ลูกคา้เซ็นรับในกระดาษ ซ่ึงไดเ้กิดปัญหา 

กระดาษช ารุด บ่อยคร้ัง หรือ บางคร้ังลูกคา้ไม่ไดเ้ซ็นรับ แต่พนกังานขบัรถขนส่งเซ็นแทน ซ่ึงกรณี

ลูกคา้ไดข้องไม่ครบแลว้สอบถามทางบริษทั พนักงานขบัรถขนส่ง ยืนยนัว่า ส่งครบ จึงท าให้เกิด
ปัญหาโตเ้ถียง และน ามาซ่ึงความไม่ไวว้างใจของลูกคา้ (อาจจเกิดจากลูกคา้ตน้ทางที่น าของมาส่ง

ให้ทางบริษทัไม่ครบดว้ย) ทั้งน้ีไดก้  าหนดเง่ือนไขใหม่เพ่ือตรงกบัความตอ้งการ คือ มีการเซ็นรับ

ผ่านอุปกรณ์พกพาของพนกังานขนส่ง  
 4.  ในการท าปฏิบตัิงานมกัมีกรณีที่ของไปผิดส านกังาน แมจ้ะเป็นลูกคา้รายเดียวกนั แต่

เมื่อไปผิดส านักงานแลว้ท าเสียเวลาในการขนส่งเพ่ิมขึ้น และต้นทุนการขนส่งก็เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีได้
ก าหนดเงื่อนไขใหม่เพื่อตรงกบัความตอ้งการ คือ เมื่อพนักงาน ขบัรถขนส่งของ เขา้ใช้งานระบบ 

จะเห็นงาน ที่ตวัเองตอ้งไปขนส่งตามที่ Admin จดัการไวใ้ห้ 
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3.3  การวเิคราะห์ และออกแบบระบบ 

        3.3.1  การวิเคราะการท างานของระบบ 
 3.3.1.1 ระบบงานเดิม 

 

 
 

ภาพที่ 3.1  แผนภาพระบบงานเดิม 
 

จากภาพที่ 3.5 แผนระบบงานเดิมมีการท างานต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.  ลูกคา้ น าของ และเอกสารรายละเอียดการส่งมาให้ TWD  
2.  TWD จัดการแยกของ และน าเอกสารที่ได้ บันทึกข้อมูลลงใน Excel และปร้ิน

เอกสารการน าส่งให้พนกังานขบัรถส่งของ พร้อมของที่ตอ้งไปส่งที่ส านกังานของลูกคา้ 
3.  พนกังานน าของไปตามที่ระบุ แลว้น าของลง หลงัจากนั้น น าเอกสาร ให้ ผูท้ี่รับของ

เซ็นรับ แลว้น าเอกสารการเซ็นรับกลบัมาให้ที่ TWD 
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 3.3.1.2 ระบบงานระบบงานใหม่ 

 
 

ภาพที่ 3.2  แผนภาพระบบงานใหม่ 
 

จากภาพที่ 3.6 แผนระบบงานใหม่มีการท างานต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.  ลูกคา้ ส่งไฟล ์csv พร้อมของมาที่ TWD 
2.  Admin น าไฟลเ์ขา้ระบบพร้อมจดัการ process ตามระบบแลว้น าของรอไวต้ามรถ 
3.  เลือกคนขบัรถในระบบพร้อมเลือกรถตามการตั้งค่าไว ้
4.  เมื่อคนขบัรถเขา้สู่ระบบบนอุปกรณ์ส่วนตวั จะเจอรายการน าส่ง  
5.  คนขบัรถไปส่งของตามรายการน าส่ง 
6.  เมื่อถึงที่หมาย ให้ลูกคา้รับของพร้อมเซ็นรับของบนอุปกรณ์ส่วนตวั 
7.  ขอ้มูลการจดัส่งที่ส าเร็จจะupdate เขา้ Database ให้ฝ่ัง admin หรือ Manager รับทราบ 
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        3.3.2  วิเคราะห์ระบบงานดว้ย Use Case Diagram   

                  เมื่อน าข้อมูลการท างานของระบบ และข้อมูลความต้องการของระบบผู้ใช้งาน มา
วิเคราะห์ให้มีความสอดคลอ้งกัน และได้สรุปผลการท างานของระบบจัดการทรัพย์สินแลว้นั้น 

สามารถเขียนในรูปของ Use Case Diagram ไดด้งัภาพที่ 3.3  
 

 
 
ภาพที่ 3.3  แผนภาพแสดง Use Case Diagram ของระบบ 
 
 จากภาพที่ 3.3 มีการอธิบายรายละเอียดของขอ้มูล (Use Case Descriptions) ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.1  อธิบายผูใ้ชง้านระบบ 

 

Actor ค าอธิบาย 
Admin (ผูดู้แลระบบ) พนักงานที่มีหน้าที่ดูแลเร่ืองการจดัการในแต่ระวนั มีความรู้

เร่ืองการใชง้านคอมพิวเตอร์ระดบัหน่ึง 
Staff (พนกังาน) พนกังานที่มีหนา้ที่ คดัแยกงาน และบนัทึกขอ้มูล 
Keyman (พนกังาน คียง์าน) พนักงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือในการคัดแยกงาน และบันทึก

ขอ้มูล 
Driver (พนกังานขบัรถส่งของ) พนกังานที่มีหนา้ที่ ขนส่งงานไปตามสถานที่ และเก็บลายเซ็น

ลูกคา้เพ่ือเป็นหลกัฐาน 
Manager (ผูบ้ริหาร) ผูบ้ริหาร 

 

ตารางที่ 3.2  ตาราง Use Case Diagram เขา้สู่ระบบ 

 

Use Case ID 1 
Use Case Name เขา้สู่ระบบ 
Actor Admin (ผู้ดูแลระบบ) Staff (พนักงาน) Keyman (พนักงาน คีย์งาน) 

Driver (พนกังานขบัรถส่งของ) Manager (ผูบ้ริหาร) 
Purpose เพื่อตรวจสอบการเขา้ใช้งานระบบ และการจ ากดัสิทธ์การใช้งานของ

แต่ละสิทธ์ 
Level Primary use case 
Preconditions ผูใ้ชง้านกรอก Username และPassword ตามสิทธ์ิการใชง้านที่ไดรั้บ  
Post Condition ผูใ้ชง้านจะไดรั้บสิทธ์ิการใชง้านระบบ ตามที่ก  าหนดไว ้
Main Flows 1.  เขา้หนา้ Login 

2.  กรอกช่ือ Username และPassword 
3.  กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 

Alternate Condition ช่ือผูใ้ชง้าน (Username) หรือรหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง (Password) 
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ตารางที่ 3.3  ตาราง Use Case Diagram ตั้งค่าขอ้มูลการใชง้านในระบบ (จดัการขอ้มูลพนกังาน) 

 

Use Case ID 2 
Use Case Name จดัการขอ้มูลพนกังาน 
Actor Admin ผูดู้แลระบบ 
Purpose 1.  เพื่อจดัการขอ้มูลของพนกังานในบริษทั 

2.  เพ่ิมขอ้มูลพนกังานในระบบ 
3.  เพื่อก าหนดสิทธ์ิการใชง้านของพนกังาน 
4.  เพื่อก าหนดขอ้มูลพนกังาน 
     - ช่ือ – นามสกุล 
     - ช่ือผูใ้ชง้าน 
     - รหัสผ่าน 

Level Primary use case 
Preconditions 1.  ตอ้งเป็นพนกังานในบริษทั 

2.  ผูดู้แลระบบเรียกใชเ้มนู “พนกังาน” ซ่ึงอยูใ่นหัวขอ้การตั้งค่า 
Post Condition สามารถจดัการ เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ รายละเอียดพนกังานที่เลือกได ้
Main Flows 1.  เขา้เมนู “พนกังาน” 

2.  เลือกจดัการขอ้มูลโดยการกดปุ่ ม เพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล หรือ ลบ
ขอ้มูล 
3.  ตรวจสอบรายการที่ตอ้งการจดัการ 
4.  กดปุ่ ม “บนัทึก” 

Alternate Condition - 
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ตารางที่ 3.4  ตาราง Use Case Diagram ตั้งค่าขอ้มูลการใชง้านในระบบ (จดัการขอ้มูลลูกคา้) 

 

Use Case ID 3 
Use Case Name จดัการขอ้มูลลูกคา้ 
Actor Admin ผูดู้แลระบบ 
Purpose 1.  เพื่อจดัการขอ้มูลของลูกคา้ ของบริษทั 

2.  เพ่ิมขอ้มูลลูกคา้ในระบบ 
3.  เพื่อก าหนดขอ้มูลลูกคา้ 
     - รหัสลูกคา้ 
     - ช่ือลูกคา้ 

Level Primary use case 
Preconditions 1.  ตอ้งเป็นลูกคา้ที่ใชบ้ริการ 

2.  ผูดู้แลระบบเรียกใช้เมนู “รายช่ือลูกคา้ / ส านักงาน” ซ่ึงอยู่ในหัวขอ้
การตั้งค่า 

Post Condition สามารถจดัการ เพ่ิม/แกไ้ข/ รายละเอียดลูกคา้ได ้
Main Flows 1.  เขา้เมนู “รายช่ือลูกคา้ / ส านกังาน” 

2.  เลือกจดัการขอ้มูลโดยการกดปุ่ ม เพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล  
3.  ตรวจสอบรายการที่ตอ้งการจดัการ 
4.  กดปุ่ ม “บนัทึก” 

Alternate Condition - 
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ตารางที่ 3.5  ตาราง Use Case Diagram ตั้งค่าขอ้มูลการใชง้านในระบบ (จดัการขอ้มูลส านกังาน) 

 

Use Case ID 4 
Use Case Name จดัการขอ้มูลส านกังานของลูกคา้ 
Actor Admin ผูดู้แลระบบ 
Purpose 1.  เพื่อจดัการขอ้มูลของส านกังานของลูกคา้ในบริษทั 

2.  เพ่ิมขอ้มูลส านกังานของลูกคา้ในระบบ 
3.  เพื่อก าหนดขอ้มูลส านกังานของลูกคา้ในระบบ 
     - รหัสส านกังาน 
     - ช่ือส านกังาน 
     - ภูมิภาค 
     - ที่อยู ่

Level Primary use case 
Preconditions 1.  จะตอ้งมีขอ้มูลลูกคา้ก่อน 

2.  ผูดู้แลระบบเรียกใช้เมนู “รายช่ือลูกคา้ / ส านักงาน” ซ่ึงอยู่ในหัวขอ้
การตั้งค่า 

Post Condition สามารถจดัการ เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ รายละเอียดส านกังานที่เลือกได ้
Main Flows 1.  เขา้เมนู “รายช่ือลูกคา้ / ส านกังาน” 

2.  เลือกจัดการข้อมูลโดยการกดลิงค์ตัวเลขจ านวนส านักงาน ตาม
รายช่ือลูกคา้ แลว้จากนั้น เพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล หรือ ลบขอ้มูล 
3.  ตรวจสอบรายการที่ตอ้งการจดัการ 
4.  กดปุ่ ม “บนัทึก” 

Alternate Condition - 
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ตารางที่ 3.6  ตาราง Use Case Diagram ตั้งค่าขอ้มูลการใชง้านในระบบ (จดัการขอ้มูล รถส่งสินคา้) 

 

Use Case ID 5 
Use Case Name จดัการขอ้มูล รถส่งสินคา้ 
Actor Admin ผูดู้แลระบบ 
Purpose 1.  เพื่อจดัการขอ้มูลรถส่งสินคา้ในบริษทั 

2.  เพ่ิมขอ้มูลรถส่งสินคา้ในระบบ 
3.  เพื่อแสดงขอ้มูลรถส่งสินคา้ในระบบ 
4.  เพื่อก าหนดขอ้มูลรถส่งสินคา้ในระบบ 
     - ทะเบียนรถ 
     - ค าอธิบาย 

Level Primary use case 
Preconditions ผูดู้แลระบบเรียกใชเ้มนู “รถส่งสินคา้”ซ่ึงอยูใ่นหัวขอ้การตั้งค่า 
Post Condition สามารถจัดการ เพ่ิม/แก้ไข/ลบ/ รายละเอียดรถส่งสินค้าที่เลือกได้ที่

เลือกได ้
Main Flows 1.  เขา้เมนู “รถส่งสินคา้”ซ่ึงอยูใ่นหัวขอ้การตั้งค่า 

2.  เลือกจดัการขอ้มูลโดยการกดปุ่ ม เพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล หรือ ลบ
ขอ้มูล 
3.  ตรวจสอบรายการที่ตอ้งการจดัการ 
4.  กดปุ่ ม “บนัทึก” 

Alternate Condition - 
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ตารางที่ 3.7  ตาราง Use Case Diagram ตั้งค่าขอ้มูลการใชง้านในระบบ (จดัการขอ้มูลทางเดินรถ) 

 

Use Case ID 6 
Use Case Name จดัการขอ้มูลเส้นทางเดินรถ 
Actor Admin ผูดู้แลระบบ 
Purpose 1.  เพื่อจดัการขอ้มูลเส้นทางเดินรถในบริษทั 

2.  เพ่ิมขอ้มูลเส้นทางเดินรถ 
3.  เพื่อแสดงขอ้มูลเส้นทางเดินรถในระบบ 
4.  เพื่อก าหนดขอ้มูลเส้นทางเดินรถในระบบ 
5.  เพ่ือจดัล าดบัส านกังานที่ตั้งค่าให้อยูใ่นเส้นทางเดินรถ 
     - รหัสเส้นทาง 
     - ช่ือเส้นทาง 

Level Primary use case 
Preconditions ผูดู้แลระบบเรียกใช้เมนู “จดัการขอ้มูลเส้นทางเดินรถ”ซ่ึงอยู่ในหัวขอ้

การตั้งค่า 
Post Condition สามารถจดัการ เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ/ รายละเอียดจดัการขอ้มูลเส้นทางเดินรถ

ที่เลือก และจัดล าดับส านักงานของลูกคา้ที่อยู่ในเส้นทางเดินรถไดท้ี่
เลือกได ้

Main Flows 1.  เขา้เมนู “เส้นทางเดินรถ”ซ่ึงอยูใ่นหัวขอ้การตั้งค่า 
2.  เลือกจดัการขอ้มูลโดยการกดปุ่ ม เพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล หรือ ลบ
ขอ้มูล 
3.  ตรวจสอบรายการที่ตอ้งการจดัการ 
4.  กดปุ่ ม “บนัทึก” 
5.  หากตอ้งการเพ่ิมล าดบัส านกังาน ให้กดปุ่ ม แกไ้ข  
6.  ไปที่ปุ่ ม ส านกังานที่รับผิดชอบ 
7.  เลือกส านกังานที่ว่างเขา้มาในเส้นทางแลว้จดัล าดบั 

Alternate Condition - 
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ตารางที่ 3.8  ตาราง Use Case Diagram ตั้งค่าขอ้มูลการใชง้านในระบบ (จดัการขอ้มูลหน่วยสินคา้) 

 

Use Case ID 7 
Use Case Name จดัการขอ้มูลหน่วยสินคา้ 
Actor Admin ผูดู้แลระบบ 
Purpose 1.  เพื่อจดัการขอ้มูลหน่วยสินคา้ในบริษทั 

2.  เพ่ิมขอ้มูลหน่วยสินคา้ 
3.  เพื่อแสดงขอ้มูลหน่วยสินคา้ในระบบ 
4.  เพื่อก าหนดขอ้มูลหน่วยสินคา้ในระบบ 
     - ช่ือหน่วยสินคา้ 

Level Primary use case 
Preconditions ผูดู้แลระบบเรียกใชเ้มนู “จดัการขอ้มูลหน่วยสินคา้”ซ่ึงอยูใ่นหัวขอ้การ

ตั้งค่า 
Post Condition สามารถจดัการ เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ/ รายละเอียดจดัการขอ้มูลหน่วยสินคา้ที่

เลือกได ้
Main Flows 1.  เขา้เมนู “หน่วยสินคา้”ซ่ึงอยูใ่นหัวขอ้การตั้งค่า 

2.  เลือกจดัการขอ้มูลโดยการกดปุ่ ม เพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล หรือ ลบ
ขอ้มูล 
3.  ตรวจสอบรายการที่ตอ้งการจดัการ 
4.  กดปุ่ ม “บนัทึก” 

Alternate Condition - 
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ตารางที่ 3.9  ตาราง Use Case Diagram ตั้งค่าขอ้มูลการใชง้านในระบบ (จดัการขอ้มูลประเภทงาน) 

 

Use Case ID 8 
Use Case Name จดัการขอ้มูลประเภทงาน 
Actor Admin ผูดู้แลระบบ 
Purpose 1.  เพื่อจดัการขอ้มูลประเภทงานในบริษทั 

2.  เพ่ิมขอ้มูลประเภทงาน 
3.  เพื่อแสดงขอ้มูลประเภทงานในระบบ 
4.  เพื่อก าหนดขอ้มูลประเภทงานในระบบ 
     - ช่ือประเภทงาน 

Level Primary use case 
Preconditions ผูดู้แลระบบเรียกใช้เมนู “จดัการขอ้มูลประเภทงาน”ซ่ึงอยู่ในหัวขอ้การ

ตั้งค่า 
Post Condition สามารถจดัการ เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ/ รายละเอียดจดัการขอ้มูลประเภทงานที่

เลือกได ้
Main Flows 1.  เขา้เมนู “ประเภทงาน”ซ่ึงอยูใ่นหัวขอ้การตั้งค่า 

2.  เลือกจดัการขอ้มูลโดยการกดปุ่ ม เพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล หรือ ลบ
ขอ้มูล 
3.  ตรวจสอบรายการที่ตอ้งการจดัการ 
4.  กดปุ่ ม “บนัทึก” 

Alternate Condition - 
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ตารางที่ 3.10  ตาราง Use Case Diagram ตั้งค่าขอ้มูลการใชง้านในระบบ (จดัการขอ้มูลงาน) 

 

Use Case ID 9 
Use Case Name จดัการขอ้มูลงาน 
Actor Admin ผูดู้แลระบบ Staff (พนกังาน) Keyman (พนกังาน คียง์าน) 
Purpose 1.  เพื่อจดัการขอ้มูลงานในบริษทั 

2.  เพ่ิมขอ้มูลงาน 
3.  เพื่อแสดงขอ้มูลงานในระบบ 
4.  เพื่อก าหนดขอ้มูลงานในระบบ 
     - วนัที่ตอ้งส่ง 
     - ช่ืองาน 
     - ลูกคา้ 
     - ภาค 
     - ประเภท 
     - หน่วย 
     - จ านวน 
     - เลขเอกสารอา้งอิง 
     - Barcode 
     - รายละเอียด / หมายเหตุ 
5.  Import CSV File  
6.  เช็ก จ าหน่ายงานหลงัจากการน าเข้าจากไฟล์ CSV ได้ เพื่อให้งาน
ไหลไปตามเส้นทางเดินรถที่ก  าหนดไว ้

Level Primary use case 
Preconditions 1. Admin ผูดู้แลระบบ Staff (พนักงาน) Keyman (พนักงาน คีย์

งาน)เรียกใชเ้มนู “งาน”ซ่ึงอยูใ่นหัวขอ้เมนูหลกั 
2. Admin ผู ้ดูแลระบบ Staff (พนักงาน)  Import CSV File โดย

เรียกใชเ้มนู “Import งาน”ซ่ึงอยูใ่นจดัการงาน 
3. Admin ผูดู้แลระบบ Staff (พนกังาน) เช็ก จ าหน่ายงานหลงัจาก

การน าเขา้จากไฟล ์CSV ได ้เพ่ือให้งานไปยงัเส้นทางที่ตั้งไว ้
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ตารางที่ 3.10  (ต่อ) 

 

Post Condition 1. สามารถจดัการ เพ่ิม ขอ้มูลงานประจ าวนัที่ตอ้งการจดัส่ง 
2.  Import CSV File 
3. เช็ก จ าหน่ายงานหลงัจากการน าเขา้จากไฟล ์CSV ได ้

Main Flows 1.  เขา้เมนู “งาน” 
2.  เพ่ิมงานใหม่ 
3.  กดบนัทึก 
4.  Import CSV File และเช็คงาน 

Alternate Condition - 
 
ตารางที่ 3.11  ตาราง Use Case Diagram ตั้งค่าขอ้มูลการใชง้านในระบบ (จดัการขอ้มูลภูมิภาค) 

 

Use Case ID 10 
Use Case Name จดัการขอ้มูลภูมิภาค 
Actor Admin ผูดู้แลระบบ 
Purpose 1.  เพื่อจดัการขอ้มูลภูมิภาคในบริษทั 

2.  เพ่ิมขอ้มูลภูมิภาค 
3.  เพื่อแสดงขอ้มูลภูมิภาคในระบบ 
4.  เพื่อก าหนดขอ้มูลภูมิภาคระบบ 

Level Primary use case 
Preconditions ผูดู้แลระบบเรียกใชเ้มนู “ภูมิภาค”ซ่ึงอยูใ่นหัวขอ้การตั้งค่า 
Post Condition สามารถจดัการ เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ/ รายละเอียดจดัการขอ้มูลภูมิภาค 
Main Flows 1.  เขา้เมนู “ภูมิภาค”ซ่ึงอยูใ่นหัวขอ้การตั้งค่า 

2.  เลือกจดัการขอ้มูลโดยการกดปุ่ ม เพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล หรือ ลบ
ขอ้มูล 
3.  ตรวจสอบรายการที่ตอ้งการจดัการ 
4.  กดปุ่ ม “บนัทึก” 

Alternate Condition - 
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ตารางที่ 3.12  ตาราง Use Case Diagram จดัการขอ้มูลการขนส่ง 

 

Use Case ID 11 
Use Case Name จดัการขอ้มูลการขนส่ง 
Actor Admin ผูดู้แลระบบ Staff (พนกังาน) 
Purpose 1.  เพื่อจดัการขอ้มูลการขนส่ง 

2.  เพ่ิมขอ้มูลการขนส่ง 
3.  เพื่อแสดงขอ้มูลการขนส่ง 
4.  เพื่อขอ้มูลการขนส่ง 

Level Primary use case 
Preconditions Admin ผูดู้แลระบบ Staff (พนักงาน) “งานที่ต้องส่ง”ซ่ึงอยู่ในหัวข้อ

ระบบจดัส่ง 
Post Condition สามารถเลือก รถส่งสินคา้ และพนักงานขนส่ง เพื่อให้งานเขา้ไปอยูใ่น

ระบบจดัส่ง 
Main Flows 1.  เขา้เมนู “งานที่ตอ้งส่ง”ซ่ึงอยูใ่นหัวขอ้ระบบจดัส่ง 

2.  เลือก Order งานโดยกดที่เลขที่ส่งสินคา้ 
3.  เลือก พนกังานขบัรถ 
4.  เลือก รถ 
4.  กดปุ่ ม “บนัทึก” 

Alternate Condition - 
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ตารางที่ 3.13  ตาราง Use Case Diagram ดูสถานะขนส่ง 

 

Use Case ID 12 
Use Case Name ดูสถานะ ขนส่ง 
Actor Admin ผูดู้แลระบบ Staff (พนกังาน) 
Purpose 1.  เพื่อให้รู้สถานะงานที่น าส่ง 

2.  เพื่อแสดงขอ้มูลสถานะงานที่น าส่ง 
Level Primary use case 
Preconditions Admin ผูดู้แลระบบ Staff (พนกังาน) เรียกใช้เมนู “งานที่ตอ้งส่ง”ซ่ึงอยู่

ในหัวขอ้ระบบจดัส่ง 
Post Condition สามารถดูสถานะการขนส่งได ้
Main Flows 1.  เขา้เมนู “งานที่ตอ้งส่ง”ซ่ึงอยูใ่นหัวขอ้ระบบจดัส่ง 

2.  ดูสถานะงาน 
Alternate Condition - 

 

ตารางที่ 3.14  ตาราง Use Case Diagram ออกรายงานการขนส่ง 
 

Use Case ID 13 
Use Case Name ออกรายงานการขนส่ง 
Actor Admin ผูดู้แลระบบ Staff (พนกังาน) 
Purpose 1.  เพื่อด าเนินการออกรายงาน 
Level Primary use case 
Preconditions Admin ผูดู้แลระบบ Staff (พนกังาน) เรียกใช้เมนู “งานที่ตอ้งส่ง”ซ่ึงอยู่

ในหัวขอ้ระบบจดัส่ง 
Post Condition สามารถออกรายงานการขนส่งได ้
Main Flows 1.  เขา้เมนู “งานที่ตอ้งส่ง”ซ่ึงอยูใ่นหัวขอ้ระบบจดัส่ง 

2.  เลือกวนัที่  ลูกคา้  สถานะ  
3.  กดปุ่ มพิมพ ์

Alternate Condition - 
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ตารางที่ 3.15  ตาราง Use Case Diagram แสดงขอ้มูลงานขนส่งที่ไดรั้บ 

 

Use Case ID 14 
Use Case Name แสดงขอ้มูลงานขนส่งที่ไดรั้บ 
Actor Driver พนกังานขนส่ง 
Purpose 1.  เพื่อแสดงขอ้มูลงานขนส่งที่ไดรั้บ 
Level Primary use case 
Preconditions Driver พนกังานขนส่ง เรียกใชเ้มนู “ส่งสินคา้/พสัดุ” 
Post Condition สามารถดูรายการงานที่ไดรั้บ 
Main Flows 1.  เขา้เมนู “ส่งสินคา้/พสัดุ” 

2.  สามารถเห็นรายการงานที่ไดรั้บ 
Alternate Condition - 

 

ตารางที่ 3.16  ตาราง Use Case Diagram ยืนยนัการขนส่งกบัลูกคา้ 
 

Use Case ID 15 
Use Case Name ยืนยนัการขนส่งกบัลูกคา้ 
Actor Driver พนกังานขนส่ง 
Purpose 1.  เพื่อแสดงขอ้มูลงานขนส่งที่ไดรั้บ 

2.  ยืนยนัการขนส่งกบัลูกคา้ ให้ตรงกบั ของที่ลูกคา้รับ 
Level Primary use case 
Preconditions Driver พนกังานขนส่ง เรียกใชเ้มนู “ส่งสินคา้/พสัดุ” 
Post Condition สามารถยืนยนัการขนส่งกบัลูกคา้ไดโ้ดยให้ลูกคา้เซ็นรับ 
Main Flows 1.  เขา้เมนู “ส่งสินคา้/พสัดุ” 

2.  สามารถเห็นรายการงานที่ไดรั้บ 
3.  เลือกรายการที่ตอ้งส่งให้ลูกคา้ 
4.  ลูกคา้เซ็นรับ 

Alternate Condition - 
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ตารางที่ 3.17  ตาราง Use Case Diagram ดู Dashboard Graph 

 

Use Case ID 16 
Use Case Name ดู Dashboard Graph 
Actor Manager (ผูบ้ริหาร) 
Purpose 1.  เพื่อแสดงขอ้มูล Dashboard Graph การน าส่ง 

2.  เพื่อแสดงขอ้มูล Dashboard Graph การท างานของพนกังาน 
3.  เพื่อแสดงขอ้มูล Dashboard Graph รถที่ถูกใชง้าน 
4.  เพื่อแสดงขอ้มูล Dashboard Graph ลูกคา้ที่ใชบ้ริการ 
5.  เพื่อแสดงขอ้มูล Dashboard Graph เส้นทางเดินรถที่ใชว่ิ้งงาน 

Level Primary use case 
Preconditions Manager ผูบ้ริหาร เรียกใชเ้มนู “ดูรายงานต่าง ๆ ” 
Post Condition สามารถเห็น Dashboard Graph ตามที่ระบบแสดง 
Main Flows 1.  เรียกใชเ้มนู “ดูรายงานต่าง ๆ 

2.  สามารถเห็น Dashboard Graph ตามที่ระบบแสดง 
Alternate Condition - 
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        3.3.3  การออกแบบฐานขอ้มูลที่ใชเ้ก็บขอ้มูลของระบบ TWD System 

                  ผูวิ้จยัไดท้ าการออกแบบฐานขอ้มูลเพื่อรองรับขอ้มูลต่าง ๆ ในการพฒันาระบบ TWD 
System ผูวิ้จยัไดส้ร้างฐานขอ้มูลโดยสรุปเป็น ER-Diagram เป็นจ านวน 15 ตาราง ดงัภาพที่ 3.4 

 

 
 
ภาพที่ 3.4  การออกแบบฐานขอ้มูลจาก ER-Diagram 
 
        3.3.3  การออกแบบฐานขอ้มูล อธิบายในรูปแบบของตาราง 
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ตารางที่ 3.18  ช่ือตาราง และค าอธิบายของตาราง 

 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 
admin_tbl ผูใ้ชง้านระบบ 
customer_tbl ลูกคา้ 
office_tbl ส านกังานลูกคา้ 
car_tbl รถขนส่ง 
job_import_tbl  รายละเอียดงานที่ไดจ้ากการ import CSV 
job_tbl งานต่าง ๆ ที่จะจดัส่ง 
order_tbl Order งานที่จะจดัส่ง 
order_list_tbl รายละเอียดงานในแต่ละ order 
delivery_tbl รายละเอียกการน าส่ง 
receive_tbl รายละเอียดของฝากกลบั 
job_type_tbl ประเภทงาน 
unit_tbl หน่วยนบั 
region_tbl ภูมิภาค 
route_tbl เส้นทางเดินรถ 
route_office_tbl รายละเอียดส านกังานที่อยูใ่นเส้นทางเดินรถ 

 
        3.3.4  พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) 

 พจนานุกรมขอ้มูล คือ ขอ้มูลที่มีความส าคญัอย่างมากในเชิงการจดัการขอ้มูล และการ

เข้าใจระบบฐานข้อมูล หากไม่มี Data Dictionary จะส่งผลให้ เมื่อใดก็ตามที่จ าเป็นต้องใช้ขอ้มูล 
จะต้องใช้เวลาในการท าความเขา้ใจระบบ และท าความเข้าใจขอ้มูลระดับหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นการ

เช่ือมขอ้มูลเขา้กบัระบบใหม่ หรือจะเป็นการน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ต่อไป  Data Dictionary เป็นส่ิง

พ้ืนฐาน Database ทุกโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นตัวสร้าง หรือเก็บขอ้มูล เช่น โปรแกรม ERP จะมี
ตอ้งมี Data Dictionary เป็นตวัก ากบั ความส าคญัของ Data Dictionary คือ เป็นตวับอกถึงความหมาย 

และโครงสร้างของการเก็บขอ้มูลในมุมของการวิเคราะห์ การมี Data Dictionary จะช่วยให้สามารถ
เขา้ใจขอ้มูลไดง่้ายขึ้น รวมไปถึงช่วยลดเวลาในการเตรียมขอ้มูลได้ในเวลาที่ตอ้งน าเสนอข้อมูล

ระบบ TWD System มีพจนานุกรมขอ้มูลดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3.19  ตารางขอ้มูล admin_tbl 

 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. admin_id int  หมายเลขล าดบั Admin PK 
2. admin_type ENUM  ประเภท  
3. admin_username varchar 20 ช่ือผูใ้ชง้าน  
4. admin_password varchar 20 รหัสผ่าน  
5. admin_name varchar 40 ช่ือ  
6. admin_surname varchar 250 นามสกุล  
7. admin_img varchar 255 รูปภาพ  
8. admin_create datetime  วนัที่เพ่ิม  
9. admin_status int  สถานะ  

 

ตารางที่ 3.20  ตารางขอ้มูล customer_tbl 

 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. cus_id int  หมายเลขล าดบัลูกคา้ PK 
2. cus_code varchar 20 รหัสลูกคา้  
3. cus_name varchar 100 ช่ือลูกคา้  
4. cus_create datetime  วนัที่เพ่ิม  
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ตารางที่ 3.21 ตารางขอ้มูล office_tbl 
 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. office_id int  หมายเลขล าดบั ส านกังาน PK 
2. cus_id varchar 255 หมายเลขล าดบั ลูกคา้ FK 
3. region_id datetime  หมายเลขล าดบั เส้นทางเดินรถ FK 
4. office_code varchar 30 รหัส ส านกังาน  
5. office_name varchar 50 ช่ือส านกังาน  
6. office_address text  ที่อยูส่ านกังาน  
7. office_create datetime  วนัที่เพ่ิม  
8. office_create_by int  รหัส Admin ที่เพ่ิม  

 

ตารางที่ 3.22 ตารางขอ้มูล car_tbl 

 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. car_id int  หมายเลขล าดบั รถ PK 
2. car_plate varchar 20 เลขทะเบียน  
3. car_name int 100 ช่ือหรือรายละเอียด  
4. car_color varchar 15 สี  
5. car_brand varchar 100 ย่ีห้อ  
6. car_year varchar 5 ปีที่จดทะเบียน  
7. car_status int  สถานะ  
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ตารางที่ 3.23 ตารางขอ้มูล job_import_tbl 

 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. job_import_id int  หมายเลขล าดบัการน าเขา้ PK 
2. admin_id int  หมายเลขล าดบัAdmin ที่น าเขา้ FK 
3. job_import_create datetime  วนัที่น าเขา้  
4. job_import_name varchar 140 ช่ือไฟล ์  
5. job_import_row int 255 จ านวน record   
6. job_import_success int  จ านวน record ที่ไม่เขา้  
7. job_import_fail int  จ านวน record ที่ไม่เขา้  
8. job_import_status int  สถานะ  
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ตารางที่ 3.24 ตารางขอ้มูล job_tbl  

 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. job_id int  หมายเลขล าดบังาน PK 
2. job_import_id int  หมายเลขล าดบัการimport FK 
3. cus_id int  หมายเลขล าดบั ลูกคา้ FK 
4. office_id int  หมายเลขล าดบั office FK 
5. unit_id int  หมายเลขล าดบั หน่วยสินคา้ FK 
6. job_type_id int  หมายเลขล าดบั ประเภทงาน FK 
7. job_create datetime  วนัที่สร้าง/น าเขา้  
8. job_stasus int  สถานะงาน  
9. job_delivery_status int  สถานการขนส่ง  
10. job_delivery_time datetime  วนัที่จดัส่ง  
11. job_name varchar 140 ช่ืองาน  
12. job_date datetime  วนัที่จะส่ง  
13. job_ref varchar 30 เลขอา้งอิง  
14. job_barcode varchar 20 เลขบาร์โคด้  
15. job_qty int  จ านวน  
16. job_price decimal  ราคา  
17. job_weight int  น ้าหนกั  
18. job_remark varchar 140 หมายเหตุ  
19. job_create_by int    
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ตารางที่ 3.25 ตารางขอ้มูล order_tbl  

 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. order_id int  หมายเลขล าดบั order PK 
2. office_id int  หมายเลขล าดบั office FK 
3. delivery_id int  หมายเลขล าดบั การจดัส่ง FK 
4. admin_id int  หมายเลขล าดบั admin ที่จดัการ FK 
5. order_day date  วนัที่ส่ง  
6. order_note varchar 255 รายละเอียด  
7. order_status tinyint  สถานะ  
8. order_image varchar 255 รูปภาพ  
9. order_signature longblob  ลายเซ็น  
10. order_sendtime datetime  วนัที่จดัส่งส าเร็จ  

 

ตารางที่ 3.26 ตารางขอ้มูล order_list_tbl  
 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. order_list_id int  หมายเลขล าดบั order_list PK 
2. order_id int  หมายเลขล าดบั order FK 
3. job_id int  หมายเลขล าดบั งาน FK 
4. admin_id int  หมายเลขล าดบั admin ที่

จดัการ 
FK 

5. order_list_day date  วนัที่ตอ้งจดัส่ง  
6. order_list_create date 255 วนัที่ สร้างงาน  
7. order_list_status tinyint  สถานะ  
8. order_list_status_update datetime  วนัที่จดัส่งส าเร็จ  
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ตารางที่ 3.27 ตารางขอ้มูล delivery_tbl  

 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. delivery _id int  หมายเลขล าดบั การจดัส่ง PK 
2. route_id int  หมายเลขล าดบั เส้นทางเดินรถ FK 
3. car_id int  หมายเลขล าดบั รถ FK 
4. admin_id int  หมายเลขล าดบั admin ที่

จดัการ 
FK 

5. deliver_day date  วนัที่ตอ้งจดัส่ง  
6. deliver_driver int  หมายเลขล าดบั คนขบัรถ FK 
7. deliver_create datetime  วนัที่สร้าง  
8. deliver_call int  จ านวนการโทรติดต่อ  
9. deliver_status int  สถานะการส่ง  
10. deliver_status_update datetime  วนัที่ส่งส าเร็จ / ไม่ส าเร็จ  
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ตารางที่ 3.28 ตารางขอ้มูล receive_tbl  

 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. receive_id int  หมายเลขล าดบั การรับของกลบั PK 
2. cus_id int  หมายเลขล าดบั ลูกคา้ FK 
3. admin_id int  หมายเลขล าดบั คนขบัรถ FK 
4. office_id int  หมายเลขล าดบั office FK 
5. unit_id int  หมายเลขล าดบั หน่วยนบั FK 
6. receive_create datetime  วนัที่รับกลบั  
7. receive_name varchar 255 ช่ือของ  
8. receive_qty int  จ านวน  
9. receive_signature longblob  ลายเซ็น  
10. receive_status int  สถานะรับกลบั  

 

ตารางที่ 3.29 ตารางขอ้มูล job_type_tbl 
 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. job_type_id int  หมายเลขล าดบั ประเภทงาน PK 
2. job_type_code varchar 10 รหัส ประเภทงาน  
3. job_type_name varchar 40 ช่ือประเภทงาน  
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ตารางที่ 3.30 ตารางขอ้มูล unit_tbl 

 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. unit_id int  หมายเลขล าดบั หน่วยนบั
สินคา้ 

PK 

2. unit_name varchar 50 ช่ือหน่วยนบั  
3. unit_create datetime  วนัที่เพ่ิมขอ้มูล  

 

ตารางที่ 3.31 ตารางขอ้มูล region_tbl 
 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. region_id int  หมายเลขล าดบั ภาค PK 
2. region_name varchar 50 ช่ือภาค  

 

ตารางที่ 3.32 ตารางขอ้มูล route_tbl 

 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. route_id int  หมายเลขล าดบั เส้นทางเดินรถ PK 
2. route_code varchar 20 รหัสเส้นทางเดินรถ  
3. route_name varchar 20 ช่ือเส้นทางเดินรถ  
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ตารางที่ 3.32 ตารางขอ้มูล route_office_tbl 

 

ล าดบั ช่ือฟิลด ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย หมาย
เหตุ 

1. route_id int  หมายเลขล าดบั เส้นทางเดินรถ PK 
2. office_id int  หมายเลขล าดบั office PK 
3. route_office_sort int  ล าดบัต าแหน่งการจดัส่ง  
4. route_office_time varchar 50 เวลาการจดัส่ง  
5. route_office_note varchar 100 รายละอียด  
6. route_office_create datetime  วนัที่เพ่ิม  
7. route_office_update datetime  วนัที่แกไ้ข  

 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
4.1  ผลการออกแบบ และพฒันาระบบ 

จากการวิเคราะห์ออกแบบการใชง้านของระบบ ผูพ้ฒันาไดอ้อกแบบหนา้จอการท างาน
ของ ทีดบัเบิลยดีู ซิสเต็มส์ : ระบบบริหารจดัการงานขนส่ง ดงัต่อไปน้ี 

หน้าจอเขา้สู่ระบบ หน้าจอน้ีส าหรับการเขา้สู่ระบบบริหารการจดัการงาน ภายใต้ช่ือ  
“ทีดบัเบิลยดีู ซิสเต็มส์” โดยผูดู้ และระบบ และพนงังานที่ใช้ระบบในแต่ละระดบัไปจะตอ้งท าการ
ใส่ Username และPassword ก่อนการเขา้ใชง้านระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 4.1  หนา้จอเขา้สู่ระบบ 
 

จากภาพที่ 4.1 เมื่อเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ จะปรากฏหน้าจอการท างานที่แตกต่างกนั
ออกไป โดยจ าแนกไดด้งัน้ี 
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1. หนา้จอการท างานของสิทธ์ิการใชง้านผูดู้แลระบบ เท่านั้น  
 

 
 
ภาพที่ 4.2  หนา้แสดงขอ้มูลส่วนของผูดู้แลระบบ 
 

จากภาพที่ 4.2 จะแสดงส่วนหน้าจอการท างานของผูดู้แลระบบ โดยการท างานของ
ระบบ จะตอ้งมีการตั้งค่าภายในระบบก่อน 
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ภาพที่ 4.3  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบ 
 

จากภาพที่ 4.3 ส่วนการตั้งค่าจะมี 7 เมนู คือ พนกังาน  รายช่ือลูกคา้ / ส านกังาน  
เส้นทางเดินรถ  รถส่งสินคา้  ประเภทงาน  หน่วยนบัสินคา้  ภูมิภาค 
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ภาพที่ 4.4  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของพนกังาน 
 

จากภาพที่ 4.4 เมื่อเข้ามาหน้าตั้ งค่าพนักงานจะสามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไข ข้อมูล
พนกังานได ้
 

 
 
ภาพที่ 4.5  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของพนกังาน (การเพ่ิมขอ้มลูพนกังาน) 
 

จากภาพที่ 4.5 เมื่อ กดปุ่ มเพ่ิมพนกังานจะปรากฏหนา้จอให้กรอกขอ้มูลเพ่ือจะบนัทึกลง
ในฐานขอ้มูล 



55 

 
 
ภาพที่ 4.6  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของพนกังาน (การแกไ้ขขอ้มลูของพนกังาน) 

 
จากภาพที่ 4.6 เมื่อกดปุ่ มแกไ้ข จะพบหนา้จอการแกข้อ้มลูต่าง ๆ ของพนกังาน เมื่อแก้

เสร็จแลว้ กด บนัทึก ขอ้มูลที่แกไ้ขจะเขา้ไป Update ใน Database 
 

 
 
ภาพที่ 4.7  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของพนกังาน (การลบขอ้มูลพนกังาน) 
 

จากภาพที่ 4.7 เมื่อกดปุ่ มลบ ระบบจะท าการลบขอ้มูลพนกังานออกจาก Database 
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ภาพที่ 4.8  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของรายช่ือลูกคา้ / ส านกังาน 
 

จากภาพที่ 4.8 เมื่อเขา้มาเมนู รายช่ือลูกคา้ / ส านกังาน จะพบ รายการขอ้มูลของ ลูกคา้ 
 

 
 
ภาพที่ 4.9  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของรายช่ือลูกคา้ / ส านกังาน (เพ่ิมขอ้มูลลูกคา้) 
 

จากภาพที่ 4.9 เมื่อกดปุ่ มเพ่ิมขอ้มูลลูกคา้ จะปรกฏหนา้จอให้กรอกขอ้มูลเก่ียวกบัลกูคา้ 
และเมื่อกดบนัทึก ระบบจะท าการบนัทกึขอ้มูล เขา้ Database 
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ภาพที่ 4.10  แสดงส่วนการตั้ งค่าระบบของรายช่ือลูกค้า / ส านักงาน (จัดการข้อมูลลูกค้า และ
ส านกังาน) 

จากภาพที่ 4.10 เมื่อกดปุ่ มจดัการ  จะปรากฏหนา้ขอ้มูลของลูกคา้  
 

 
 
ภาพที่ 4.11  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของรายช่ือลูกคา้ / ส านกังาน (จดัการส านกังาน) 
 

จากภาพที่ 4.11 เมื่อกดปุ่ มส านกังาน จะปรากฏหนา้รายการส านกังาน  
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ภาพที่ 4.12  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของรายช่ือลูกคา้ / ส านกังาน (เพ่ิมส านกังาน) 
 

จากภาพที่ 4.12 เมื่อกดปุ่ มเพ่ิมส านกังาน จะปรากฎหนา้ให้กรอกขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมขอ้มูล
เขา้ Database 
 

 
 
ภาพที่ 4.13  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบ ของรายช่ือลูกคา้ / ส านกังาน (แกไ้ขขอ้มลูส านกังาน) 

 
จากภาพที่ 4.13 เมื่อกดปุ่ มแกไ้ขขอ้มลูส านกังาน จะปรากฏหนา้การแกไ้ขขอ้มลู และ

เมื่อกดบนัทึกแลว้ ระบบจะบนัทึกขอ้มูลการแกไ้ขเขา้ไปใน Database 
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ภาพที่ 4.14  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของรายช่ือลูกคา้ / ส านกังาน (ลบขอ้มูลส านกังาน) 
 

จากภาพที่ 4.14 เมื่อกดปุ่ มลบขอ้มูลส านกังาน ระบบจะลบขอ้มลูจาก Database 
 

 
 
ภาพที่ 4.15  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของเส้นทางเดินรถ  
 

จากภาพที่ 4.15 เมื่อเขา้เมนูเส้นทางเดินรถ จะปรากฏหนา้รายการขอ้มลูเส้นทางเดินรถ 
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ภาพที่ 4.16  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของเส้นทางเดินรถ (เพ่ิมขอ้มูลเส้นทางเดินรถ) 
 

จากภาพที่ 4.16 เมื่อกดปุ่ มเพ่ิมเส้นทางเดินรถ จะปรากฏหนา้จอให้กรอกขอ้มลูเส้นทาง
เดินรถเมื่อกดบนัทึก ระบบจะบนัทึกขอ้มลูลง Database 
 

 
 
ภาพที่ 4.17  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของเส้นทางเดินรถ (แกไ้ข เส้นทางเดินรถ) 
 

จากภาพที่ 4.17 เมื่อกดปุ่ มแกไ้ขเส้นทางเดินรถ จะปรากฏหนา้จอขอ้มูล เส้นทางเดินรถ 
เมื่อกด ให้แกไ้ข เมื่อกดบนัทกึ ระบบจะบนัทึกขอ้มูลที่แกไ้ขลง Database 



61 

 
 
ภาพที่ 4.18  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของเส้นทางเดินรถ (รายการส านกังานในเส้นทางเดินรถ) 
 

จากภาพที่ 4.18 เป็นหน้าแสดงรายการส านักงานที่อยู่ในเส้นทางเดินรถ สามารถเพ่ิม
ส านกังานที่ว่าง เขา้มาในเส้นทางเดินรถได ้และลบได ้ 
 

 
 
ภาพที่ 4.19  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของรถส่งสินคา้  
 

จากภาพที่ 4.19 เมื่อเขา้เมนูรถส่งสินคา้จะปรากฏหนา้รายการขอ้มูลรถส่งสินคา้ 



62 

 
 
ภาพที่ 4.20  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของรถส่งสินคา้ (เพ่ิมรถส่งสินคา้) 
 

จากภาพที่ 4.20 เมื่อกดปุ่ ม เพ่ิมขอ้มลูรถส่งสินคา้ จะปรากฏหนา้จอเพ่ิมขอ้มูล รถส่ง
สินคา้ เมื่อกดบนัทึก ระบบจะบนัทกึขอ้มูลเขา้ Database 
 

 
 
ภาพที่ 4.21  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของรถส่งสินคา้ (แกไ้ขขอ้มลูรถส่งสินคา้) 
 

จากภาพที่ 4.21 เมื่อกดปุ่ ม แกไ้ขขอ้มูลรถส่งสินคา้ จะปรากฏหนา้จอแสดงขอ้มูล รถส่ง
สินคา้ ให้แกไ้ข  เมื่อกดบนัทึก หลงัจากการแกไ้ขระบบจะบนัทึกขอ้มูลที่แกไ้ขเขา้ Database 
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ภาพที่ 4.22  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของรถส่งสินคา้ (ลบขอ้มูลรถส่งสินคา้) 
 

จากภาพที่ 4.21 เมื่อกดปุ่ มลบขอ้มูลรถส่งสินคา้ ระบบจะลบขอ้มลูจาก Database 
 

 
 
ภาพที่ 4.23  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของประเภทงาน 
 

จากภาพที่ 4.23 เมื่อเขา้เมนู ประเภทงานจะปรากฏหนา้รายการขอ้มูลประเภทงาน 
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ภาพที่ 4.24  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของประเภทงาน(เพ่ิมประเภทงาน) 
 

จากภาพที่ 4.24 เมื่อกดปุ่ ม เพ่ิมประเภทงานจะปรากฏหนา้จอ เพ่ิมขอ้มลู ประเภทงาน 
เมื่อกดบนัทึก ระบบจะบนัทกึขอ้มูลเขา้ Database 
 

 
 
ภาพที่ 4.25  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของประเภทงาน (แกไ้ขขอ้มลูประเภทงาน) 
 

จากภาพที่ 4.25 เมื่อกดปุ่ ม แก้ไขข้อมูลประเภทงาน จะปรากฏหน้าจอ แสดงข้อมูล 
ประเภทงานให้แกไ้ข เมื่อกดบนัทึกหลงัจากการแกไ้ข ระบบจะบนัทึกขอ้มูลที่แกไ้ขเขา้ Database 
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ภาพที่ 4.26  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของประเภทงาน (ลบขอ้มูลประเภทงาน) 
 

จากภาพที่ 4.26 เมื่อกดปุ่ มลบขอ้มูลประเภทงาน ระบบจะลบขอ้มลูจาก Database 
 

 
 
ภาพที่ 4.27  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของหน่วยสินคา้ 
 

จากภาพที่ 4.27 เมื่อเขา้เมนูหน่วยสินคา้ จะปรากฏหนา้รายการขอ้มูลหน่วยสินคา้ 
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ภาพที่ 4.28  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของหน่วยสินคา้ (เพ่ิมหน่วยสินคา้) 
 

จากภาพที่ 4.28 เมื่อกดปุ่ ม เพ่ิมหน่วยสินคา้จะปรากฏหนา้จอเพ่ิมขอ้มูลหน่วยสินคา้ 
เมื่อกดบนัทึกระบบจะบนัทกึขอ้มูลเขา้ Database 
 

 
 
ภาพที่ 4.29  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของหน่วยสินคา้ (แกไ้ขขอ้มูลหน่วยสินคา้) 
 

จากภาพที่ 4.29 เมื่อกดปุ่ ม แก้ไขข้อมูลหน่วยสินค้า จะปรากฏหน้าจอ แสดงข้อมูล 
หน่วยสินคา้ ให้แกไ้ข เมื่อกดบนัทึกหลงัจากการแกไ้ข ระบบจะบนัทึกขอ้มูลที่แกไ้ขเขา้ Database 
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ภาพที่ 4.30  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของหน่วยสินคา้ (ลบขอ้มูลหน่วยสินคา้) 
 

จากภาพที่ 4.30 เมื่อกดปุ่ ม ลบขอ้มูลหน่วยสินคา้ระบบจะลบขอ้มลูจาก Database 
 

 
 
ภาพที่ 4.31  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของภูมิภาค 
 

จากภาพที่ 4.31 เมื่อเขา้เมนูภูมิภาคจะปรากฏหนา้รายการขอ้มูลภูมิภาค 
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ภาพที่ 4.32  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของภูมิภาค (เพ่ิมภูมิภาค) 
 

จากภาพที่ 4.32 เมื่อกดปุ่ ม เพ่ิมภูมิภาคจะปรากฏหนา้จอเพ่ิมขอ้มูลภูมิภาค เมื่อกดบนัทกึ 
ระบบจะบนัทึกขอ้มูลเขา้ Database 
 

 
 
ภาพที่ 4.33  แสดงส่วนการตั้งค่าระบบของภูมิภาค (ลบขอ้มูลภมูิภาค) 
 

จากภาพที่ 4.33 เมื่อกดปุ่ มลบขอ้มูลภมูิภาค ระบบจะลบขอ้มลูจาก Database 
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2. หน้าจอการท างานของสิทธ์ิการใช้งานของพนักงานจัดการงาน และผูดู้แลระบบ 
เท่านั้น 
 

 
 
ภาพที่ 4.34  หนา้แสดงเมนู ต่าง ๆ ของพนกังานจดัการงาน และผูดู้แลระบบ 
 

จากภาพที่ 4.34 จะแสดงส่วนหน้าจอการท างานของพนักงานจัดการงาน และผูดู้แล
ระบบ 
 

 
 
ภาพที่ 4.35  หนา้แสดง Functions Import File .CSV 
 

จากภาพที่ 4.35 จะแสดงส่วนหนา้จอการท างาน Functions การ Import File .CSV เพื่อ
น ารายการงานของแต่ละวนัที่เขา้มา เขา้สู่ Database 
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ภาพที่ 4.36  หนา้แสดงวิธีการเลือกไฟล ์.CSV ที่ใชใ้นการ Import 
 

จากภาพที่ 4.36 ในการ เลือกไฟล ์ให้กดที่ปุ่ ม Brows แลว้เลือกไฟล ์.CSV แลว้ กดปุ่ ม 
Import CSV File จากนั้นขอ้มลูในไฟลจ์ะถูกน าเขา้ไปบนัทึกใน Database 
 

 
 
ภาพที่ 4.37  แสดงการ Import File ส าเร็จ 
 

จากภาพที่ 4.37 เมื่อขอ้มูลถูกน าเขา้ไปบนัทึกใน Database แลว้ ระบบจะแสดงสถานะ
แจง้เตือนว่า ส าเร็จ 
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ภาพที่ 4.38  แสดงขอ้มลูที่ไดจ้ากการ Import และเลือกขอ้มลูที่ตอ้งการจะด าเนินงานตอ่ในล าดบั
ถดัไป 

 
จากภาพที่ 4.38 เมื่อการน าเขา้ขอ้มลูส าเร็จ ระบบจะแสดงขอ้มูลที่ไดจ้ากการน าเขา้ของ

ไฟล ์.CSV  ที่ไดน้ าเขา้ก่อนหนา้น้ี จากนั้นให้เลือกขอ้มลูที่จะน าเดินงานตอ่ในล าดบัถดัไป แลว้กด
ปุ่ มน าเขา้ขอ้มูลทีถู่กเลือกก็จะไปปากฎที่เมนูจ าหน่ายงาน 
 

 
 
ภาพที่ 4.39  แสดงขอ้มลูงานประจ าวนัก่อนการน าจ่าย  

 
จากภาพที่ 4.39 แสดงหนา้จอขอ้มูลงานประจ าวนัก่อนน าจ่ายไปยงัส านกังานที่มีการตั้ง

ค่าไว ้เมื่อเลือกแลว้ กดน าจ่ายขอ้มลูจะไปเป็น Order งานในล าดบัถดัไป 
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ภาพที่ 4.40  แสดงขอ้มลูงานประจ าวนัที่ตอ้งน าส่งแบบล าดบังาน 
 

จากภาพที่ 4.40 แสดงหนา้จอขอ้มูลงานประจ าวนัที่ตอ้งน าส่งแบบล าดบังานทั้งหมด  
 

 
 
ภาพที่ 4.41  แสดงขอ้มลูงานประจ าวนัที่ตอ้งน าส่งแบบตามล าดบัส านกังาน 
 

จากภาพที่ 4.41 แสดงหน้าจอขอ้มูลงานประจ าวนัที่ตอ้งน าส่งแบบล าดับส านักงานที่
ตอ้งไปส่ง 
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ภาพที่ 4.42  แสดงขอ้มลูงานประจ าวนัที่ตอ้งน าส่งแบบตามล าดบัเส้นทางเดินรถ โดยจะตอ้งเลือก 
รถส่งสินคา้ และพนกังานขบัรถขนส่ง  
 

จากภาพที่ 4.42 แสดงหน้าจอขอ้มูลงานประจ าวนัที่ตอ้งน าส่ง แบบล าดบัเส้นทางเดิน
รถ ที่ตอ้งไปส่ง โดยจะตอ้งเลือกรถส่งสินคา้ และพนกังานขบัรถขนส่งวิธีการเลือกให้กดลิงค ์ เลขที่
ใบส่งสินคา้ 
 

 
 
ภาพที่ 4.43  แสดงขอ้มลู เลขที่ใบขนส่งสินคา้ และการเลือกคนขบัรถกบัรถส่งสินคา้ที่ว่าง 
 

จากภาพที่ 4.43 แสดงหน้าจอข้อมูลเลขที่ใบส่งสินค้า และการเลือกคนขับรถกับรถ
ขนส่งที่ว่างอยู ่
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ภาพที่ 4.44  แสดงขอ้มลูสถานการณ์ขนส่ง 
 

จากภาพที่ 4.44 แสดงหนา้จอขอ้มูลสถานะการขนส่ง เมื่อการด าเนินงานขนส่งส าเร็จ 
จะปรากฏสถานะเสร็จแลว้ 
 

 
 
ภาพที่ 4.45  แสดงขอ้มลูการขนส่งส าเร็จ 

 
จากภาพที่ 4.45 แสดงหนา้จอขอ้มูลสถานะการขนส่ง เมื่อการด าเนินงานขนส่งส าเร็จ 

จะปรากฏสถานะส่งแลว้ และเมื่อคลิกทีล่ิงคเ์ลขพสัดุจะปรากฏรายละเอียด 

เม่ือขนส่งส าเร็จ 

อยู่ระหว่างขนส่ง 
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ภาพที่ 4.46  แสดงขอ้มลูรายละเอียดการขนส่ง  
 

จากภาพที่ 4.46 แสดงรายละเอียดขอ้มูลการน าส่งที่ส าเร็จหลงัจากพนักงานขนส่งได้
น าส่งสินคา้ และให้ผูรั้บเซ็นรับ 
 

 
 
ภาพที่ 4.47  แสดงขอ้มลูรายการงานที่ตอ้งจดัส่งในวนัที่เลือก และมีสถานะการจดัส่งส าเร็จ  
 

จากภาพที่ 4.47 แสดงข้อมูลรายการงานที่ต้องน าส่ง และการน าส่งที่ส าเร็จหลังจาก
พนกังานขนส่งไดน้ าส่งปฏิบตัิงานเสร็จ 
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ภาพที่ 4.48  แสดงขอ้มลู รายการของที่มีการรับกลบัมาที่ TWD  
 

จากภาพที่ 4.48 แสดงข้อมูลรายการของที่มีการรับกลับมาที่  TWD เมื่อกดไปที่ลิงค์
เลขที่รับงานจะพบรายละเอียดงานที่รับกลบัมา 
 

 
 
ภาพที่ 4.49  แสดงขอ้มลูรายละเอียดของที่มกีารรับกลบัมาที่ TWD  
 

จากภาพที่ 4.49 แสดงขอ้มูลรายละเอียดของที่มีการรับกลบัมาที่ TWD เมื่อเจา้หนา้ที่เช็ก
ของแลว้มากดที่ปุ่ มรับของกลบัสถานะงานจะเปลี่ยนเป็นรับกลบัแลว้ 
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ภาพที่ 4.50  แสดงขอ้มลูรายละเอียดของที่มกีารรับกลบัมาที่ TWD พร้อมสถานะรับกลบัแลว้ 
 

จากภาพที่ 4.50 แสดงขอ้มูลรายละเอียดของที่มีการรับกลบัมา ที่ TWD พร้อมสถานะ
รับกลบัแลว้หลงัจากที่ เจา้หนา้ที่ เช็กของแลว้ มากดที่ปุ่ มรับของกลบั  
 

3. หนา้จอการท างานของสิทธ์ิการใชง้านประเภทพนกังานคียข์อ้มูล พนกังานจดัการ 
งาน และผูดู้แลระบบเท่านั้น 

 

 
 
ภาพที่ 4.51  แสดงขอ้มลูรายการงานประจ าวนั 
 

จากภาพที่ 4.51 แสดงขอ้มูลรายรายการงานที่ตอ้งด าเนินการประจ าวนั  
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ภาพที่ 4.52  แสดงหนา้จอการเพ่ิมขอ้มลูงานที่จะด าเดินการ ในกรณีที่ตอ้ง Key เขา้ระบบ 
 

จากภาพที่ 4.52 แสดงหน้าจอการเพ่ิมขอ้มูลงานที่จะด าเดินการ ในกรณีที่ตอ้ง Key เขา้
ระบบหลงัจาก Key เสร็จ แลว้ กด Save ระบบจะบนัทึกขอ้มูลเขา้ Database 
 

4. หนา้จอการท างานของสิทธ์ิการใชง้านประเภทผูบ้ริหารเท่านั้น 
 

 
 
ภาพที่ 4.53  แสดง Dashboard จ านวนงานที่ตอ้งด าเนินงานในแต่ละวนั 
 

จากภาพที่ 4.53 หน้าจอแสดง Dashboard จ านวนงานที่ต้องด าเนินงานในแต่ละวนั
สามารถคน้หาเป็นแบบช่วงวนัได ้
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ภาพที่ 4.54  แสดง Dashboard จ านวนคร้ังของพนกังานขนส่งที่ไดด้ าเนินงาน 
 

จากภาพที่  4.54  หน้าจอแสดง Dashboard จ านวนคร้ังของพนักงานขนส่งที่ได้
ด าเนินงานสามารถคน้หาเป็นแบบช่วงวนัได ้
 

 
 
ภาพที่ 4.55  แสดง Dashboard จ านวนรถที่ว่ิงงานมากที่สุด 10 อนัดบั 

 
จากภาพที่  4.55 หน้าจอแสดง Dashboard จ านวนรถที่ ว่ิงงานมากที่ สุด 10 อันดับ 

สามารถคน้หาเป็นแบบช่วงวนัได ้
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ภาพที่ 4.56  แสดง Dashboard จ านวนลูกคา้ที่ใช้บริการมากสุด 

 
จากภาพที่ 4.56 หน้าจอแสดง Dashboard จ านวนลูกค้าที่ใช้บริการมากสุด 10 อันดบั 

สามารถคน้หาเป็นแบบ ช่วงวนัได ้
 

 
 
ภาพที่ 4.57  แสดง Dashboard เส้นทางเดินรถที่ใชง้านมากสุด 

 
จากภาพที่ 4.57 หนา้จอแสดง Dashboard เส้นทางเดินรถที่ใชง้านมากสุด10 อนัดบั  
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5. หนา้จอการท างานของสิทธ์ิการใชง้านประเภทพนกังานขบัรถขนส่งเท่านั้น 
 

 
 
ภาพที่ 4.58  แสดงหนา้จอการเขา้สู่ระบบบนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ส่วนตวั 
 

จากภาพที่ 4.58 หนา้จแสดงการเขา้สู่ระบบของพนกังานขบัรถขนส่งบนอุปกรณ์พกพา
เคลื่อนที่ส่วนตวั 
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ภาพที่ 4.59  แสดงหนา้จอเมนูหลงัจากเขา้สู่ระบบส าเร็จ 
 

จากภาพที่ 4.59 หนา้จอแสดงเมนูการใชง้านหลงัจากเขา้สู่ระบบส าเร็จโดยจะมีเมนูหลกั 
2 เมนู คือ ส่งสินคา้ / พสัดุ และรับสินคา้กลบั 
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ภาพที่ 4.60  แสดงหนา้จอเมนูรายการเส้นทางเดินรถที่ตอ้งน าเดินการส่งขอ 
 

จากภาพที่ 4.60 หนา้จอแสดงรายการเส้นทางเดินรถ ที่ตอ้งด าเนินการส่งของเมื่อคลิกที่
รายการที่แสดงจะพบรายการส านกังานที่ตอ้งน าของไปส่ง  
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ภาพที่ 4.61  แสดงหนา้จอเมนูรายการล าดบัส านกังานที่ตอ้งไปส่งของ 
 

จากภาพที่ 4.61 หน้าจอแสดงรายการล าดับส านักงานที่ต้องไปส่งของเมื่อกดเข้าที่
รายการส านกังานนั้นจะเจอรายการของที่ตอ้งจดัส่ง 
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ภาพที่ 4.62  แสดงหนา้จอรายการของที่ตอ้งจดัส่งในส านกังานนั้น 
 

จากภาพที่ 4.62 หนา้จอแสดงรายการของที่ตอ้งจดัส่งในส านกังานนั้นแลว้เมื่อกดบนัทึก
รายการส่งสินคา้จะมีรายการให้ยืนยนั 
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ภาพที่ 4.63  แสดงหนา้จอยืนยนัการน าส่ง 
 

จากภาพที่ 4.63 หน้าจอแสดงยืนยนัการน าส่งเมื่อกดส่งส าเร็จจะปรากฏหนา้จอให้ผูรั้บ
เซ็นรับ 
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ภาพที่ 4.64  แสดงหนา้จอการเซ็นรับของ 
 

จากภาพที่  4.64 หน้าจอแสดงการเซ็นรับของที่ผู ้รับได้รับสามารถเพ่ิมรูป และ
รายละเอียดได ้
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ภาพที่ 4.65  แสดงหนา้จอรายการเซ็นรับส าเร็จพร้อมรูป 
 

จากภาพที่ 4.65 หนา้จอแสดงรายการเซ็นรับส าเร็จพร้อมรูปหลงัจากที่ผูรั้บไดเ้ซ็นรับ 
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ภาพที่ 4.66  แสดงหนา้จอรายการน าส่งของเส้นทางที่มีสถานะส าเร็จ 
 

จากภาพที่ 4.66 หนา้จอแสดงรายการน าส่งของเส้นทางที่มีสถานะส าเร็จหลงัจากน าส่ง
ส าเร็จ 
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ภาพที่ 4.67  แสดงหนา้จอเมนูการรับสินคา้กลบั 
 

จากภาพที่ 4.67 หนา้จอแสดงเมนูการรับสินคา้กลบัส าเร็จกรณีมีสินคา้ที่ตอ้งรับกลบัมา 
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ภาพที่ 4.68  แสดงหนา้จอการเพ่ิมขอ้มลูสินคา้ หรือ พสัดุที่ตอ้งการรับกลบั 
 

จากภาพที่ 4.68 หน้าจอแสดงการเพ่ิมขอ้มูลสินคา้ หรือ พสัดุที่ตอ้งการรับกลบั แลว้ให้
ผูฝ้ากส่ง เซ็นยืนยนั 
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ภาพที่ 4.69  แสดงหนา้จอสถานะงานรับกลบั 
 

จากภาพที่ 4.69 หนา้จอแสดงสถานะงานรับกลบัหลงัจากที่ admin ไดเ้ช็กของที่ TWD 
แลว้ปรับสถานะ 
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4.2  ผลการประเมินการใชง้านระบบ 
 การประเมินการใช้งานระบบคร้ังน้ี ผูวิ้จยั ไดใ้ช้วิธีสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย โดยน า
ระบบที่พฒันาแลว้เสร็จ ติดตั้งบน Server ที่จะใชง้านจริง เพื่อให้ผูใ้ช้งานจริง ไดใ้ชร้ะบบ และร่วม
ประเมิน โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือพนกังานของ บริษทั TWD จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ 

1. หัวหนา้งานผูท้ี่ตอ้งรับไฟล ์และเช็กของเบื้องตน้กบักลุ่มลูกคา้ จ านวน 1 คน 
2. พนกังานที่คดัแยกของ หลงัจากของเขา้มาที่บริษทั จ านวน 2 คน 
3. พนกังานขบัรถขนส่งจ านวน 2 คน 

 โดยผู้เข้าร่วมประเมิน ได้ใช้งานระบบจริง หลังจากพฒันาเสร็จแล้ว และผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์ ผูเ้ขา้ร่วมประเมิน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนของการใช้งานฝ่ัง Admin ตั้งแต่เร่ิมตน้ขั้นตอนการตั้งค่าต่าง ๆ  จนถึงการจ าหน่าย
งานนั้นมีความเหมาะสม และใช้งานง่ายต่อผู้ปฏิบัติงานจริงตัวหนังสืออ่านง่าย สบายตา การ
ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชม้ีความเหมาะสมขอ้มูลในระบบมีความถูกตอ้ง  

ส่วนการใช้งานฝ่ังพนักงานที่เช็กสินคา้ให้ตรงกับรายการที่แสดงในระบบหลังจากมี
การน าเขา้ ไฟล์ .CSV ไดข้อ้สรุปว่า การใช้งานง่ายต่อผูป้ฏิบัติงาน ผูป้ฏิบตัิงานลดเวลาการท างาน
ปัจจุบนั และสามารถเอาเวลาไปท างานอื่นไดต้่อ ในระบบมีช่องคน้หาให้ท าง่ายต่อการเช็กของ 

ส่วนการใช้งานฝ่ังพนักงานขบัรถขนส่งของ ไดข้อ้สรุปว่า ใช้งานง่ายระบบรองรับทุก
อุปกรณ์ทุกขนาดหนา้จอเมนูแยกชดัเจน ผูใ้ชเ้ป็นพนกังานขบัรถขนส่งเดิม ใชก้ระดาษในการบนัทึก
ขอ้มูลเปลี่ยนมาใช้ระบบที่เขา้ผ่านอุปกรณ์พกพาส่วนตวั แลว้ใช้งานไดไ้ม่ติดขดั รายการแสดงงาน
ที่จะตอ้งจดัส่ง แสดงชดัเจนอ่านง่ายไม่สับสน 
 



 
 

บทท่ี 5 
บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 

 
 ในบทน้ีเป็นการน าเสนอการใชง้านระบบจากผูใ้ชง้านจริง และน าเสนอขอ้เสนอแนะใน
การพฒันาระบบต่อไป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผล 

การจดัท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีไดท้ าการพฒันาทีดบัเบิลยูดี ซิสเต็มส์ : ระบบบริหารจดัการ
งานขนส่ง  ผูวิ้จยัจดัท าขึ้นเพ่ือแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบติังานประจ าวนัของบริษทั TWD ทั้งน้ี
ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาปัญหาที่พบจากผูป้ฏิบตัิงาน และรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ช ้รวมถึงศึกษางานวิจยั
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดร้ะบบที่มีความเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยสรุป
ไดด้งัน้ี 

การพฒันา ทีดบัเบิลยดีู ซิสเต็มส์ : ระบบบริหารจดัการงานขนส่ง  ท าให้เกิดการ บริหาร
จดัการขอ้มูลไดดี้ มีการจดัการขอ้มูลที่เป็นระเบียบ ผูใ้ช้งาน หรือ ผูป้ฏิบตัิงานจริง สามารถเรียนรู้
การใชง้านระบบได ้อยา่ง ไม่ซบัซ้อน ระบบมีการแบ่งหมวดหมู่การใชง้านไดเ้หมาะสมกบัผูใ้ช ้ผูใ้ช้ 
ไม่เกิดความสับสนในการใช้งานเมนูต่าง ๆ ระบบสามารถแก้ปัญหาในการท างานหลกั ๆ ที่เคย
เกิดขึ้นไดดี้  ระบบสามารถดึงขอ้มูล จาก Database ออกมาแสดง บนหน้าจอของผูใ้ช้ไดต้รงตาม
ความตอ้งการ และถูกตอ้งตามการปฏิบตัิงาน ระบบสามารถดูสถานะงานไดต้รงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช้ ระบบสามารถตั้งค่ารายการต่าง ๆ  ภายในระบบได ้ท าให้ผูใ้ช้ไม่ตอ้งท างานซ ้าซ้อนหลาย
ขั้นตอน  
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5.2  ขอ้เสนอแนะในการศึกษา และพฒันาขั้นต่อไป 
       5.2.1  ควรเพ่ิมเติมการแจง้เตือนกรณี สถานะที่ตอ้งจดัส่งยงัไม่ Update เมื่อเกินเวลาจดัส่งที่ตั้ง
ค่าไวใ้นระบบ  
       5.2.2  ควรเพ่ิมเติมการแสดงเวลาที่ตอ้งจดัส่งให้กบัฝ่ังหนา้จอของพนกังานขบัรถขนส่ง  
       5.2.3  เน่ืองจากผูง้านใช้ฝ่ังพนักงานขนส่งสินคา้เป็นผูท้ี่มีความรู้ทางเทคโนโลยีไม่มากจึงเกิด
ปัญหาในการบนัทึกขอ้มูลการน าส่ง ที่ไม่ครบถว้น ซ่ึง ไม่เก่ียวกบัระบบแต่เป็นเพราะเครือข่ายการ
เช่ือมต่อInternet ของผูใ้ช้งานที่เกิดปัญหา ทางดา้นหัวหน้างานจึงควรมีการอบรม และช้ีแจงการใช้
งานระบบรวมถึงให้ผูใ้ชเ้รียนรู้การใชง้านในการจดัการเครือข่าย Internet ที่ใชง้านกบัอุปกรณ์พกพา
ให้มากขึ้น  
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