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บทคดัย่อ 

การพัฒนาระบบงานขนส่งโมลาส มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอระบบงานที่น าเทคโนโลยี

เวบ็แอพพลิเคช่ัน (Web Application) มาใช้สนับสนุนกระบวนท างานเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ให้ผลสมัฤทธิ์ของงานดีย่ิงข้ึน  และผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนตที่เป็นที่รู้จัก

เป็นอย่างดี โดยการพัฒนาระบบน้ีใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิว (MySQL) จัดการฐานข้อมูลด้วย

โปรแกรมพีเฮชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) ผ่านเบราเซอร์ ใช้โปรแกรมอะโดบี ดรีมวีฟ

เวอร์ (Adobe Dreamweaver) จัดการการเช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูล  

การใช้งานระบบน้ีจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถท าได้อย่างเป็นข้ันตอนที่สอดคล้องกับการ

กระบวนการท างานจริง ตั้งแต่ผู้ใช้สามารถโหลดใบสั่งงานคือใบสั่งท าการขนเข้าฐานข้อมูล เมื่อรถ

ขนบรรทุกเข้ารับโมลาสที่โรงงานน า้ตาล ผู้ใช้ที่มีหน้าที่ในการจ่ายโมลาสสามารถดึงข้อมูลใบสั่งงาน

จากฐานข้อมูลเพ่ือบันทกึรายละเอียดการจ่าย และส่งข้อมูลไปรอยังปลายทางผู้มีหน้าที่ในการรับ

โมลาส หลังจากน้ันเม่ือรถขนโมลาสเข้าส่งโมลาสที่โรงงานสรุา ผู้ใช้ที่มีหน้าที่ในการรับโมลาสสามา

รถดึงข้อมูลใบสั่งงานจากฐานข้อมูลเพ่ือบันทึกรายงานการรับ และระบบสามารถจัดเกบ็ข้อมูล

อื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างการขนส่ง ได้แก่การเติมน า้มัน ,การซ่อมบ ารุงต่างๆ โดยรูปแบบรายงานที่

เกี่ยวข้องจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ไมโครซอฟทเ์อก็เซล (Microsoft Excel) เพ่ือสามารถน าไปใช้เพ่ือ

การค านวณหรือวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆได้ 

บทน า 

         ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

โมลาสเป็นวัตถุดิบประเภทของเหลว ดังน้ันข้อมูลหลักที่ใช้คือน า้หนัก ซ่ึงน า้หนักเป็น

การช่ังพร้อมรถและช่ังในหลายสถานที่ ดังน้ันน า้หนักการขนบรรทุกต่อคันจะข้ึนอยู่กบัปัจจัยหลาย

อย่าง  อาทเิช่น เคร่ืองช่ัง, สภาพโมลาส, น า้หนักรถ เป็นต้น โดยจะใช้ข้อมูลน า้หนักจากการช่ัง

สองจุดเพ่ือเปรียบเทยีบ คือที่โรงงานน า้ตาลและที่โรงงานสรุา  

 

 

 

*
นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

**อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  
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ด้วยกระบวนการท างานตามระบบเดิมจะไม่มีระบบการเช่ือมโยงระหว่างโรงงานน า้ตาล

และโรงงานสรุารวมถึงส่วนกลาง จะใช้เอกสารที่ได้รับเม่ือสิ้นสุดการขนแล้ว และรอการบันทกึ

รายงานส่งมาจากโรงงาน ด้วยระบบงานเดิมจึงท าให้เกดิปัญหาความล่าช้าของข้อมูลที่ต้องการ

น าไปใช้ ทั้งเพ่ือการจัดท ารายงานทั่วไป, รายการวิเคราะห์, รวมถึงการจัดท าแผนขนล่วงหน้า 

นอกจากน้ันด้วยความที่ไม่มีฐานข้อมูลร่วมกนั การบันทกึข้อมูลแต่ละหน่วยงานเพ่ือจัดท ารายงาน

จากข้อมูลดิบชุดเดียวกนั จึงต้องท าการบันทกึงานซ า้ซ้อน และท าให้เกดิโอกาสผิดพลาดได้ง่าย 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือออกแบบและวิเคราะห์ปรับปรุงระบบงานให้เป็นข้ันตอนที่ชัดเจน ท าให้

สามารถติดตามการปฏบัิติงานและการวางแผนงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

2. เพ่ือออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศที่ถูกต้องในการน าไปใช้งาน 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวทางการพัฒนาระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีเวบ็แอพพลิเคช่ัน (Web Application) 

ด้วยใช้ทฤษฎีและเทคโนโลยีต่างๆช่วยในการพัฒนา 

แอปเซิรฟ์ (AppServ) 

แอปเซิร์ฟ (AppServ) เป็นโปรแกรมประเภทโอเพนซอร์ส (Open Source) ลักษณะ

ดับเบิลยูเอเอม็พี (WAMP) ประกอบไปด้วย  อาปาเช่ (Apache), พีเฮชพี (PHP), มายเอสคิว

แอล (MySQL) และพีเฮชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin)  

โปรแกรมทั้งหมดที่น ามารวบรวมไว้ในแอปเซิร์ฟ (AppServ) ได้ท าการดาวน์โหลด

จากออฟฟิเชียล รีลีส (Official Release) จะเหมือนต้นฉบับ แอปเซิร์ฟ (AppServ) ไม่ได้ตัด

ทอนหรือเพ่ิมเติมอะไร  เพียงแต่มีบางส่วนเทา่นั้นที่เพ่ิมประสทิธิภาพการติดต้ังให้สอดคล้องกบั

การท างาน  สามารถท างานและความเสถียรของระบบ   

พเีฮชพมีายแอดมิน (phpMyAdmin) 

พีเฮชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษาพีเฮชพี

(PHP) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ผ่านเวบ็เบราว์เซอร์

(Web Brower) โดยสามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่หรือใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่สร้างฐานข้อมูลในมาย  

พีเฮชพีแอดมิน (phpMyAdmin) กไ็ด้ และยังมีฟังก์ช่ันที่ใช้ส าหรับการทดสอบการคิวรี(query) 

ข้อมูลด้วยภาษาเอสคิวแอล (SQL) ท าการเพ่ิม (insert), ลบ (delete), อัปเดต (update) 

เหมือนกบัการใช้ภาษาเอสคิวแอล (SQL) ในการสร้างตารางข้อมูล 
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การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ  

วิเคราะห์ปัญหาจากระบบงานเดิม และการออกแบบเพ่ือพัฒนาระบบให้สอดคล้อง

ตามกระบวนการท างาน โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ 

 

แผนภาพภาพรวมของการท างานของระบบ  

 

             
          

                             

                        

         
                    
           

                
               
                

           
                  

            
                   

                
                      

                   
                

                    
                       
                     
                  

Context Diagram

 

ภาพที ่1  ดาต้าไดอะแกรม (Data Flow Diagram) : Context Diagram 

 

แผนภาพแสดงความสัมพันธข์องข้อมูลในฐานข้อมูล  

 

 
ภาพที ่2  ออีาร์ไดอะแกรม (ER Diagram) 
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แผนภาพภาพการท างานของผู้ใช้ระบบ  

USE CASE DIAGRAM

<<USE>>

<<extends>>

<<extends>><<extends>>
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<<USE>>

 
ภาพที ่3  ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 

 

การพฒันาระบบและผลการด าเนนิงาน 

 

 

ภาพที ่4  จอแสดงผลการล๊อกอนิ (Login) เข้าสู่ระบบ 
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ภาพที ่5  จอแสดงผลข้อมูลพ้ืนฐาน  

 

 
 

ภาพที ่6  จอแสดงผลเมนูอัพโหลด (Upload) ข้อมูลใบสั่งงาน 

 

 

ภาพที ่7  จอแสดงผลบันทกึรับโมลาส 
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ภาพที ่8 แสดงรายงานตารางปฏบัิติงาน 

 

สรุปผลการด าเนนิงาน  

จากการพัฒนาระบบจะเหน็ได้ว่า การน าเทคโนโลยีที่เป็นที่รู้จักอย่างเวบ็แอพพลิเคช่ัน 

และออกแบบการใช้งานบนพ้ืนฐานกระบวนการท างานจริง จะเหน็ได้ว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงและ

เรียนรู้การใช้งานได้ง่าย  การจัดท าฐานข้อมูลและเช่ือมโยงระหว่างผู้ใช้ท าให้ลดขั้นตอนการท างาน

ไม่ให้เกดิความซ า้ซ้อน และลดความผิดพลาดของข้อมูลได้ชัดเจน และผู้ใช้สามารถติดตามสถานะ

ข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ย่ิงขึ้ นสามารถวางแผนการขนได้ล่วงหน้าดีย่ิงขึ้น นอกจากน้ันสามารถสร้าง

สารสนเทศและ/หรือการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. พัฒนาการใช้งานให้ง่ายขึ้นและลดความผิดพลาดได้มากย่ิงขึ้น เช่นการใช้ Barcode 

หรือ QR Code ในการสบืค้นแทนการกรอกเลข และปรับรูปแบบเวบ็ให้สวยงามย่ิงขึ้น 

2. พัฒนาการจัดสร้างรายงานให้สามารถก าหนดเง่ือนไข และรายงานที่หลากหลาย 
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