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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบงานขนส่งโมลาส มีวัตถุประสงค์เพื่ อนาเสนอระบบงานที่นาเทคโนโลยี
เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) มาใช้ สนับสนุนกระบวนทางานเพื่อช่วยเพิ่มประสิท ธิภาพ
ให้ ผลสัมฤทธิ์ของงานดีย่งิ ขึ้น และผู้ใช้ สามารถใช้ งานได้ ง่ายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตที่เป็ นที่ร้ ูจัก
เป็ นอย่ า งดี โดยการพั ฒนาระบบนี้ ใช้ ฐานข้ อมู ลมายเอสคิว (MySQL) จั ดการฐานข้ อมูลด้ วย
โปรแกรมพี เฮชพี ม ายแอดมิน (phpMyAdmin) ผ่ า นเบราเซอร์ ใช้ โปรแกรมอะโดบี ดรี มวี ฟ
เวอร์ (Adobe Dreamweaver) จัดการการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้ อมูล
การใช้ ง านระบบนี้ จะช่ ว ยให้ ผ้ ู ใ ช้ สามารถท าได้ อ ย่ า งเป็ นขั้ น ตอนที่ส อดคล้ อ งกั บ การ
กระบวนการทางานจริง ตั้งแต่ผ้ ูใช้ สามารถโหลดใบสั่งงานคือใบสั่งทาการขนเข้ าฐานข้ อมูล เมื่อรถ
ขนบรรทุกเข้ ารับโมลาสที่โรงงานนา้ ตาล ผู้ใช้ ท่มี ีหน้ าที่ในการจ่ายโมลาสสามารถดึงข้ อมูลใบสั่งงาน
จากฐานข้ อมูลเพื่อบันทึกรายละเอียดการจ่าย และส่งข้ อมูลไปรอยังปลายทางผู้มีหน้ าที่ในการรั บ
โมลาส หลังจากนั้นเมื่อรถขนโมลาสเข้ าส่งโมลาสที่โรงงานสุรา ผู้ใช้ ท่มี ีหน้ าที่ในการรับโมลาสสามา
รถดึงข้ อมูลใบสั่งงานจากฐานข้ อมูลเพื่ อบันทึกรายงานการรั บ และระบบสามารถจัดเก็บข้ อมูล
อื่นๆที่เกี่ยวข้ องระหว่างการขนส่ง ได้ แก่การเติมนา้ มัน ,การซ่อมบารุงต่างๆ โดยรูปแบบรายงานที่
เกี่ยวข้ องจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) เพื่อสามารถนาไปใช้ เพื่อ
การคานวณหรือวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆได้

บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
โมลาสเป็ นวัตถุดิบประเภทของเหลว ดังนั้นข้ อมูลหลักที่ใช้ คือนา้ หนัก ซึ่งนา้ หนักเป็ น
การชั่งพร้ อมรถและชั่งในหลายสถานที่ ดังนั้นนา้ หนักการขนบรรทุกต่อคันจะขึ้นอยู่กบั ปัจจัยหลาย
อย่าง อาทิเช่น เครื่องชั่ง, สภาพโมลาส, นา้ หนักรถ เป็ นต้ น โดยจะใช้ ข้อมูลนา้ หนักจากการชั่ง
สองจุดเพื่อเปรียบเทียบ คือที่โรงงานนา้ ตาลและที่โรงงานสุรา

*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ด้ วยกระบวนการทางานตามระบบเดิมจะไม่มีระบบการเชื่อมโยงระหว่างโรงงานนา้ ตาล
และโรงงานสุรารวมถึงส่วนกลาง จะใช้ เอกสารที่ได้ รับเมื่อสิ้นสุดการขนแล้ ว และรอการบันทึก
รายงานส่งมาจากโรงงาน ด้ วยระบบงานเดิมจึงทาให้ เกิดปัญหาความล่าช้ าของข้ อมูลที่ต้องการ
นาไปใช้ ทั้งเพื่อการจัดทารายงานทั่วไป, รายการวิเคราะห์, รวมถึงการจัดทาแผนขนล่วงหน้ า
นอกจากนั้นด้ วยความที่ไม่มีฐานข้ อมูลร่วมกัน การบันทึกข้ อมูลแต่ละหน่วยงานเพื่อจัดทารายงาน
จากข้ อมูลดิบชุดเดียวกัน จึงต้ องทาการบันทึกงานซา้ ซ้ อน และทาให้ เกิดโอกาสผิดพลาดได้ ง่าย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบและวิเคราะห์ปรับปรุงระบบงานให้ เป็ นขั้นตอนที่ชัดเจน ทาให้
สามารถติดตามการปฏิบัติงานและการวางแผนงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อออกแบบฐานข้ อมูลและพัฒนาสารสนเทศที่ถูกต้ องในการนาไปใช้ งาน

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวทางการพัฒนาระบบงานโดยใช้ เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
ด้ วยใช้ ทฤษฎีและเทคโนโลยีต่างๆช่วยในการพัฒนา
แอปเซิรฟ์ (AppServ)
แอปเซิร์ฟ (AppServ) เป็ นโปรแกรมประเภทโอเพนซอร์ส (Open Source) ลักษณะ
ดับเบิลยูเอเอ็มพี (WAMP) ประกอบไปด้ วย อาปาเช่ (Apache), พีเฮชพี (PHP), มายเอสคิ ว
แอล (MySQL) และพี เ ฮชพี ม ายแอดมิ น (phpMyAdmin)
โปรแกรมทั้งหมดที่นามารวบรวมไว้ ในแอปเซิร์ฟ (AppServ) ได้ ทาการดาวน์โหลด
จากออฟฟิ เชียล รีลีส (Official Release) จะเหมือนต้ นฉบับ แอปเซิร์ฟ (AppServ) ไม่ได้ ตัด
ทอนหรือเพิ่มเติมอะไร เพียงแต่มีบางส่วนเท่านั้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งให้ สอดคล้ องกับ
การทางาน สามารถทางานและความเสถียรของระบบ
พีเฮชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin)
พีเฮชพี มายแอดมิน (phpMyAdmin) คือโปรแกรมที่ถูกพั ฒนาโดยใช้ ภาษาพีเฮชพี
(PHP) เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการฐานข้ อมูล มายเอสคิ ว แอล (MySQL) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
(Web Brower) โดยสามารถสร้ างฐานข้ อมูลใหม่หรือใช้ ฐานข้ อมูลที่มีอยู่สร้ างฐานข้ อมูลในมาย
พีเฮชพีแอดมิน (phpMyAdmin) ก็ได้ และยังมีฟังก์ช่ันที่ใช้ สาหรับการทดสอบการคิวรี(query)
ข้ อมูลด้ วยภาษาเอสคิวแอล (SQL) ทาการเพิ่ ม (insert), ลบ (delete), อัปเดต (update)
เหมือนกับการใช้ ภาษาเอสคิวแอล (SQL) ในการสร้ างตารางข้ อมูล
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
วิเคราะห์ปัญหาจากระบบงานเดิม และการออกแบบเพื่อพัฒนาระบบให้ สอดคล้ อง
ตามกระบวนการทางาน โดยใช้ เครื่องมือต่างๆ
แผนภาพภาพรวมของการทางานของระบบ
Context Diagram

ภาพที่ 1 ดาต้ าไดอะแกรม (Data Flow Diagram) : Context Diagram
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้ อมูลในฐานข้ อมูล

ภาพที่ 2 อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram)
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แผนภาพภาพการทางานของผู้ใช้ ระบบ
USE CASE DIAGRAM

<<USE>>

<<extends>>
Upload

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<USE>>

ภาพที่ 3 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)

การพัฒนาระบบและผลการดาเนินงาน

ภาพที่ 4 จอแสดงผลการล๊อกอิน (Login) เข้ าสู่ระบบ
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ภาพที่ 5 จอแสดงผลข้ อมูลพื้นฐาน

ภาพที่ 6 จอแสดงผลเมนูอัพโหลด (Upload) ข้ อมูลใบสั่งงาน

ภาพที่ 7 จอแสดงผลบันทึกรับโมลาส
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ภาพที่ 8 แสดงรายงานตารางปฏิบัติงาน

สรุปผลการดาเนินงาน
จากการพัฒนาระบบจะเห็นได้ ว่า การนาเทคโนโลยีท่เี ป็ นที่ร้ ูจักอย่างเว็บแอพพลิเคชั่น
และออกแบบการใช้ งานบนพื้ นฐานกระบวนการทางานจริ ง จะเห็นได้ ว่าผู้ใช้ สามารถเข้ าถึง และ
เรียนรู้การใช้ งานได้ ง่าย การจัดทาฐานข้ อมูลและเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ ทาให้ ลดขั้นตอนการทางาน
ไม่ให้ เกิดความซา้ ซ้ อน และลดความผิดพลาดของข้ อมูลได้ ชัดเจน และผู้ใช้ สามารถติดตามสถานะ
ข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถวางแผนการขนได้ ล่วงหน้ าดีย่ิงขึ้น นอกจากนั้นสามารถสร้ าง
สารสนเทศและ/หรือการนาข้ อมูลไปใช้ เพื่อการวิเคราะห์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนาการใช้ งานให้ ง่ายขึ้นและลดความผิดพลาดได้ มากยิ่งขึ้น เช่นการใช้ Barcode
หรือ QR Code ในการสืบค้ นแทนการกรอกเลข และปรับรูปแบบเว็บให้ สวยงามยิ่งขึ้น
2. พัฒนาการจัดสร้ างรายงานให้ สามารถกาหนดเงื่อนไข และรายงานที่หลากหลาย
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