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บทคัดยอ 

 

การคนควาอิสระนี้เปนการพัฒนาระบบการจัดการภายในของกิจการเสรีภัณฑ นครปฐม
ที่กําลังมีปญหาจากการจัดการขอมูลและการบริหารงานภายใน เพราะประสบปญหาในการจัดเก็บ
ขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลลูกคา ขอมูลการบริการ ปญหาในการติดตามสถานะงานใหบริการ  
การจัดการตารางขนสงสินคาและจัดหารถเพ่ือใหบริการ จึงเกิดแนวคิดในการนําระบบมาใชเพ่ือ
แกปญหาตาง ๆ ของกิจการ โดยระบบสามารถชวยงานการจัดสงสินคาของกิจการ เชน ชวยระบุ
เสนทางการขนสงสินคาโดยมีการนําเทคโนโลยีระบุตําแหนงมาใช และจัดรถเพ่ือขนสงสินคาให
เหมาะสมกับสถานท่ีปลายทาง ชวยติดตามงานการใหบริการขนสงในแตละข้ันตอนพรอมทั้งขอมูลที่
จําเปนในการบริหารและจัดการตารางขนสง การจัดรถ รวมไปถึงการบันทึกรายละเอียดการขนสง 
ตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนในการตรวจสอบการทํางานของพนักงานในระยะยาว 

ระบบนี้มีขอบเขตการทํางานครอบคลุมตั้งแตการจัดการขอมูลรถที่มีไวใหบริการ การ
จัดการขอมูลลูกคา การจัดการขอมูลงานใหบริการตาง ๆ ตั้งแตสรางรายการงานใหบริการเมื่อไดรับ
แจงจากลูกคา ทําใบเสนอราคา จัดตารางขนสงโดยระบุรถคันที่ใหบริการ การขนสงสินคา การจัด
พนักงานขับรถ รวมไปถึงการบันทึกขอมูลการใชทรัพยากรของกิจการในงานใหบริการ นอกจากน้ียัง
สามารถจัดทําเอกสารการใหบริการ ไดแก ใบเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี ใหสามารถดาวน
โหลดออกมาเปน PDF เพ่ือใชงานตอไป ระบบสามารถจัดการงานซอมบํารุงรถ รวมไปถึงการชวย
เตือนการเช็คระยะรถใหบริการของกิจการ และระบบมีรายงานเพ่ือการดําเนินงานดานการใชงาน
ทรัพยากรและรายละเอียดการขนสง  

ระบบนี้ มี สถาปตยกรรม เปนระบบใหบริ การ ท่ีทํ า งานบนเว็บ  (Web-based 

Application) โดยผู พัฒนาใชแนวคิดการวิ เคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented 
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บทคััดยอ

การคนควาอิสระะนี้เปนการพัฒนาระบบการจัดการภาายใในของกิจกาารเสรีภณั
ลังมีปปญหาจากกกาารจัดการขอมูลและกาารบริหหารงานภายยใน เพราะประสสบบปญหาใ
ลตาาง ๆ เชน ขอมูลลูกกคา ขอมูลกการบริการ ปญญหาในการติดตามสสถาานะงา
จัดการตารางขนนสงงสินคคาและะจัดหาารถเพพ่ืออใหบริการ จึงเกิดแแนววคิดในการนําระ
ญหาตาาง ๆ ขของกิจการ โดยระะบบสามารถถชวยงานการจัดสงสิินนคาของกิจการ เ
ทางกการขนสงสินคาโโดยมมีกาารรนนําเทคโนโโลลยีระบุตําแหนงมมาใช และจัดรถเพ่ือขน
าะสมกับสสถานที่ปลายทาง ชวยติดดตาามงานการใหบริการขนสงในแแตละขข้ันนตอนพรอ
ปนในการบริหหารรและจัดกาารตารราางขนสง การจัดรถ รวมไปถถึงการบบันนทึกกรายละเอี
ๆ เพ่ือเปนประโยชนในกาารตรวจสอบการรททํางานนของพพนักงงานในระยะยาว

ระบบน้ีีมมีขขอบเขตการททําางานครออบบคลุมตั้งแตกการรจัดการขอมูลรถที่มีไวให
ารขอมูลลูกคา การจัดการขอมมูลงานใหบริการตาง ๆ ตั้งแตสรางรายการงานใหบริ
จากลกคา ทําใบเสนอราคา จัดตารางขนสงโดยระบรถคันที่ใหบริการ การขนสงสิ
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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 independent research is about the development of Internal 

Management System for Sereephan, a retailer of construction materials in 

Nakhonpathom, whom encountered an issue to store customer’s information, 

delivery service information, and a work flow process on status tracking of each 

delivery including supply the transportation to meet customer’s requirements. 
Hence, the management bring in the idea to apply computer system in order to 

support daily tasks for example using GPS to locate delivery route and to supply the 

appropriate vehicle matching the order’s quantity and destination, tracking each 

process in the delivery flow as well as supporting vehicle and transportation 

management system become more 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 Object-
Oriented analysis and design along with UML technique and coding with HTML5, C# 

under ASP.NET framework using MVC programming structure, Visual Studio 2015 with 

Microsoft SQL Server 2016 and Google Map API as a development tools. 
 

Keywords: Sereephan Nakornpathom, Geolocation technology, Object-Oriented  

 analysis and design, Web-based application  
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