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บทคัดั ยอ
การคนควาอิสระนี
การภายในของกิ
ระะนี้เปนการพัฒนาระบบการจัดการภา
ายใในของกิจการเสรี
กาารเสรีภัณฑ นครปฐม
ที่กําลังมีปญหาจากการจั
ดเก็บ
หาจากกกาารจัดการขอมูลและการบริ
และกาารบริหารงานภายใน
ารงานภายยใน เพราะประสบป
เพราะประสสบปญหาในการจั
หาใ
ข อ มู ลลตต า ง ๆ เช น ข อ มู ล ลู ก ค า ข อ มู ล กการบริ
ตามสถานะงานให
ารบริ ก าร ป ญ หาในการติ ด ตามส
ส ถาา นะงา บ ริ ก าร
การจัจัดการตารางขนส
หารถเพื
การตารางขนนสงสิ นคคาและจั
และะจัดหา
ารถเพพ่ือใหบริการ จึงเกิดแนวคิ
แนววคิดในการนําระบบมาใช
ระ
เพื่อ
แกปญหาต
ญหาตาง ๆ ของกิ
ของกิจการ โดยระบบสามารถช
โดยระะบบสามารถถ ชวยงานการจัดสงสิินคาของกิจการ เช
เ น ชวยระบุ
เส นทางการขนส
เทคโนโลยี
ขนส งสิ นคาให
ทางกการขนส งสิน คา โดยมี
โ ดยมมีกาารนํ
ร นํา เทคโนโ
โ ล ยีระบุตําแหนงมาใช
มาใช และจัดรถเพื่อขน
เหมาะสมกั
ตามงานการให
าะสมกับสถานที
สถานที่ปลายทาง ชวยติดตา
ามงานการใหบริการขนสงในแ
ในแต
แตละขั
ะขข้ันตอนพรอมทั้งขอมูลที่
ร และจัดการตารางขนส
กาารตารรางขนสง การจัดรถ รวมไปถ
จําเปปนในการบริ
นในการบริหาร
ารและจั
รวมไปถึถึงการบ
การบับันทึกรายละเอียดการขนสง
ารตรวจสอบการรทาํ งาน
นของพพนักงงานในระยะยาว
านในระยะยาว
ตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนในกา
นการตรวจสอบการทํ
งานของพนั
งานครออบคลุมตั้งแตการ
รจัดการขอมูลรถที่มีไวใหหบริการ การ
ระบบนีี้มีขอบเขตการท
อบเขตการทํทํางานครอบคลุ
ารจั
ารขอมูลลูกคา การจัดการขอมมููลงานใหบริการตาง ๆ ตั้งแตสรางรายการงานใหบริการเมื่อไดรับ
จัดการข
แจงจากลู
กคา ทําใบเสนอราคา จัดตารางขนสง โดยระบุ
รถคันที่ใหบริการ การขนสงสินคา การจัด
จากลกค
โดยระบรถคั
พนักงานขับรถ รวมไปถึงการบันทึกขอมูลการใช ทรัพยากรของกิจการในงานใหบริการ นอกจากนี้ยัง
สามารถจัดทําเอกสารการใหบริการ ไดแก ใบเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี ใหสามารถดาวน
โหลดออกมาเปน PDF เพื่อใชงานตอไป ระบบสามารถจัดการงานซอมบํารุงรถ รวมไปถึงการชวย
เตือนการเช็คระยะรถใหบริการของกิจการ และระบบมีรายงานเพื่อการดําเนินงานดานการใชงาน
ทรัพยากรและรายละเอียดการขนสง
ระบบนี้ มี ส ถาป ต ยกรรมเป น ระบบให บ ริ ก ารที่ ทํ า งานบนเว็ บ (Web-based
Application) โดยผู พั ฒ นาใช แ นวคิ ด การวิ เ คราะห แ ละออกแบบเชิ ง วั ต ถุ ( Object-Oriented
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analysis and design) ในการวิเคราะหและออกแบบระบบ เขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML5 และ
C# ภายใต ASP.NET ดวยโครงสรางโปรแกรมแบบ MVC โดยใชโปรแกรม Visual Studio 2015
รวมกับฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2016 เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมรวมกับการใช
Google Map API
คําสําคัญ: เสรีภัณฑ นครปฐม เทคโนโลยีระบุตําแหนง แนวคิดการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
เว็บแอปพลิเคชัน
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ABSTRACT
This indepen
independent
research
development
ndent rese
earch is about the developm
ment of Internal
Management
System
materials in
nagement Sys
stem
m for
for Sereephan,
Sereepphann, a retailer of construction
constructiion m
Nakhonpathom,
encountered
honpaathom, whom encou
untered an
an issue to store customer’s information,
i
delivery
process
veryy service information,
informatioon, and
and a work
work flow proce
ess on status tracking
tracki of each
delivery
including
customer’s
very inc
cluding supply the transportation
traansportation to meet cu
ustom
mer’’s requirements.
req
ce, the management
maanaagement bringg in the idea to
to apply comp
puter system in order to
Hence,
computer
port daily tasks for example
exxample usingg GGPS
PS too loc
cate delivery
delivery route and to supply the
support
locate
ropriate vehicle matching tthe
he order’s
ordeer’s quantity
quanntity and destination, tracking
tra
appropriate
each
cess in the delivery flow
floow as well as supporting
suppporting vehicle and tra
process
transportation
management
nagement system become more efficiency.
efficiency
The system has been develops to cover the area of overall services and
maintenance as main resources. On the service part, including manage vehicle
information, manage customer information, manage product information. The
process of service starts with customer’s requirement, quotation, delivery schedule,
order lists and quantity to be delivered and the number of trips to be delivered,
personnel management to each delivery until completes of order delivery and
Payment made by customers as well as to record business’s resources spending for
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tracking purpose. System also has the capability to issues PDF documents in a
various templates such as delivery document, invoice, tax invoice etc. On the
maintenance part, including the cycle of vehicle’s maintenance and notification as
well as recording all drop-off and pick-up from maintenance services.
From the analysis of working environments, Developer has decided to
develop a system as a Web-based application using the combination of Objecty and design
g alongg with UML technique
q and codingg with HTML5, C#
Oriented analysis
er ASP.NET framework using MVC
MVVC programming
proggramming structure, Visual Studio 2015 with
under
rosoft SQL Server 20166 and Googl
le M
ap API
APPI as a development
deevelopment tools.
Microsoft
Google
Map
words: Sereephan Nakornpathom, GGeolocation
eolocation ttechnology,
echnology, Object-Oriented
Object-Orie
Keywords:
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design, Web-based application
analysis
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