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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาการจัดท�ำเอกสารสั่งซื้อวัสดุ อะไหล่และเอกสารว่าจ้างซ่อมบ�ำรุง และ
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการงานซ่อมบ�ำรุงของบริษัทกรณีศึกษา จากการตรวจสอบข้อมูลการท�ำงานของบริษัทกรณีศึกษา
พบว่ามีปัญหาการค้นหาเอกสารและข้อมูลเอกสารประกอบการท�ำเอกสารขอซื้อและว่าจ้างซ่อมบ�ำรุงใช้เวลานาน เนื่องจาก
ระบบปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารก่อให้เกิดความล่าช้าในการค้นหา รวมทั้งเสี่ยงต่อการช�ำรุดหรือสูญหาย
ในระหว่างการท�ำงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาโดยการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล หลังจากการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแล้ว ได้ท�ำการทดลองใช้กับหน่วยงาน
ซ่อมบ�ำรุงของบริษทั กรณีศกึ ษา พบว่าสามารถลดระยะเวลาการจัดท�ำเอกสารลดลงร้อยละ 55.83 ของเวลาการจัดท�ำเอกสารเดิม
คิดเป็นมูลค่า 39,631.35 บาทต่อปี และการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ลดลงร้อยละ 68.49 ของจ�ำนวนการใช้กระดาษ และ
หมึกพิมพ์เดิม คิดเป็น 61,634.15 บาทต่อปี จึงถือว่าการน�ำเว็บแอปพลิเคชันมาใช้ในการจัดท�ำเอกสารช่วยลดระยะเวลาใน
การท�ำงานของหน่วยงานให้เร็วขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการฐานข้อมูล ซ่อมบ�ำรุง การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
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Abstract
The research aims to reduce the time required for documentation of spare part procurement and
documentation of maintenance and to develop the maintenance management system of a company.
According to the case study company, it takes long to find documents and information on documentation
of purchase and maintenance. This causes delays in searching, risk of damage or loss during work. In the
study, a computer program was applied to design and develop a database management system. After
web applications were designed and developed, it was found that the time required for documentation
was reduced by 55.83%, or 39,631.35 baht per year. The use of paper and ink was reduced up to 68.49%,
or 61,634.15 baht per year. Therefore, the designed web applications can reduce the documentation
time of the company.
Keywords: Database Management System, Maintenance, Developing Web Applications
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1. บทน�ำ
การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศถูกน�ำมาใช้ในการ
ท�ำงานภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย รวมทั้งด้านธุรกิจ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ด้วยในภาคธุรกิจ
และอุ ต สาหกรรมต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาและการน� ำ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการท�ำงานขององค์กรกันอย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบนั ซึง่ เทคโนโลยีเหล่านีจ้ ะช่วยในการวางแผน ติดตามงาน
และค�ำนวณ รวมทั้งประเมินผลการท�ำงานในอดีต เพื่อ
ช่วยปรับปรุงกระบวนการท�ำงานในอนาคตให้ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ยังช่วยสนับสนุน
การท�ำงานของแต่ละส่วนงานในองค์กรให้สง่ ต่อข้อมูลในการ
ท�ำงานภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขัน โดยเพิ่มความได้เปรียบคู่แข่งทางด้านธุรกิจ ดังนั้น
การเก็บรวบรวม การทบทวน และวิเคราะห์ผลการท�ำงาน
ในอดี ต รวมทั้ ง การพั ฒ นากระบวนการท� ำงานแบบใหม่
จึงต้องมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ใช้ประโยชน์
จากข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ที่มีอยู่ได้
อย่างเต็มที่ จึงต้องน�ำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการช่วย
บริหารจัดการข้อมูล
ในปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทผู้จัดจ�ำหน่าย
สินค้าประเภทกระเบื้องและวัสดุตกแต่งบ้าน มีศูนย์กระจาย
สินค้า (Distribution Center; DC) เป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า
และจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าทั่วประเทศ เปิดท�ำการทุกวัน
เนื่องจากอาคารศูนย์กระจายสินค้ามีลักษณะเป็นอาคาร
ขนาดใหญ่ มีระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร
รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้า
จ�ำนวนมาก แผนกซ่อมบ�ำรุงของศูนย์กระจายสินค้าซึ่งเป็น
หน่วยงานดูแลอาคารและเครื่องมือ เครื่องจักร ดังกล่าวใน
ปัจจุบนั ยังไม่ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการซ่อมบ�ำรุง ทีเ่ ป็น
ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Database
Management Systems; DBMS) รวมทั้งบริษัทกรณีศึกษา
ไม่มีนโยบายให้ทางหน่วยงานซ่อมบ�ำรุงจัดเก็บอะไหล่และ
วัสดุส�ำรอง จึงท�ำให้แผนกซ่อมบ�ำรุงต้องด�ำเนินการจัดท�ำ
เอกสารสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่รวมทั้งเอกสารการว่าจ้าง
ซ่อมแซมโดยบุคคลภายนอก (Outsource) เป็นจ�ำนวนมาก
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และใช้เวลานานในการจัดท�ำเอกสารแต่ละชุดเป็นเวลานาน
ท�ำให้งานซ่อมบ�ำรุงบางครั้งเกิดความล่าช้า และส่งผลต่อ
การท�ำงานของงาน
เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่หน่วยงานซ่อมบ�ำรุงและ
บริษัทกรณีศึกษา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล (Database System) เพือ่ ช่วยในการจัดเก็บ ค้นหา
แบ่งปัน และรายงานผลการท�ำงาน ให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน หัวหน้างาน
และผูบ้ ริหารในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยน�ำหลักการทางด้าน
ระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information
System; MIS) และการจัดการฐานข้อมูล มาประยุกต์ใช้เพือ่
ช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถท�ำงานได้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จา่ ย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สามารถนิยามได้
หลากหลายตามบทบาทและหน้ า ที่ ใ นแต่ ล ะส่ ว นงานที่
เกีย่ วข้อง [1] การแสวงหาข้อมูลเพือ่ น�ำมาวิเคราะห์แล้วน�ำผล
การวิเคราะห์ที่ได้ไปตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร
คือการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลให้เกิดประโยชน์สงู สุด ท�ำให้สามารถ
เชื่อมต่อเครือข่ายการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ข้อมูลจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นองค์กรให้กา้ วทันในยุค
ปัจจุบัน นอกจากนี้ สิ่งที่จะได้รับตามมาหลังจากการท�ำการ
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล คือ สารสนเทศ และความรู้
(Knowledge)
ข้อมูล หมายถึง การบันทึกเหตุการณ์ที่อยู่ในรูปแบบ
ที่ยังไม่ได้มีการกระท�ำกับรูปแบบที่ได้บันทึกเหล่านั้น โดย
ข้ อ มู ล อาจเป็ น ตั ว เลข ตั ว อั ก ษร สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ภาพนิ่ ง
รูปภาพเคลื่อนไหว การประมวลผลข้อมูลคือการแปลงผัน
(Conversion) หรือการจัดด�ำเนินการ (Manipulation) เพือ่
เพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูล
สารสนเทศ หมายถึ ง การแปลงผั น ข้ อ มู ล (Data
Conversion) หรือจัดด�ำเนินการข้อมูล (Data Manipulation)
เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานในระดับถัดไป
ความรู้ หมายถึง สารสนเทศที่ได้มีการจัดประมวลด้วย

อรรถกร เก่งพล และ เกรียงไกร เพิงคาม, “การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลส�ำหรับการลดระยะเวลาการจัดท�ำเอกสารสั่งซื้อวัสดุ อะไหล่
และเอกสารว่าจ้างซ่อมบ�ำรุง กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์.”
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ความเข้าใจ (Know-how) ประสบการณ์ (Experience) และ
ความเชี่ยวชาญ (Expertise) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถน�ำไปใช้
ตัดสินใจเพื่อการท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ คือระบบสารสนเทศทีไ่ ด้
รับการออกแบบมาให้มคี วามสัมพันธ์กนั ท�ำให้การประมวลผล
การเก็บรักษา การวิเคราะห์ และกระจายสารสนเทศ ช่วยในการ
ตัดสินใจหรือประสานงานในการท�ำงาน ถ้าเป็นระบบสารสนเทศ
ที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์จะเรียกว่า ระบบสารสนเทศเพื่อ
คอมพิวเตอร์ (Computer - Based Information Systems;
CBIS)
2.2 ระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล การน�ำคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้งานการจัดการฐานข้อมูล เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน [2] โดยเฉพาะในองค์กรที่มีการ
แข่งขันทางด้านการตลาด ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการข้อมูล
ที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย�ำ จะท�ำให้ประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินการขององค์กรสูงขึ้นตามไปด้วย ระบบฐานข้อมูล
เป็นการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบซึง่ องค์ประกอบของฐาน
ข้อมูล สามารถจ�ำแนกได้ดังนี้
2.2.1 ข้อมูล (Data)
2.2.2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2.2.3 อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Data Storage)
2.2.4 ซอฟต์แวร์ (Software)
2.2.5 กระบวนการ (Procedure)
2.2.6 ผู้ใช้ (User)

เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ใช้การวิเคราะห์งานมีหลายวิธี
ดังนี้
2.3.1 การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structure Analysis)
2.3.2 แผนภาพการเคลือ่ นไหวของข้อมูล (Data Flow
Diagram; DFD)
2.3.3 แผนผังแสดงสาเหตุและผล (Cause-and-Effect
Diagram)
2.3.4 กราฟ (Graph)
2.3.5 การวิ เ คราะห์ ค วามล้ ม เหลวและผลกระทบ
(Failure Mode and Effect Analysis; FMEA)
2.3.6 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)
2.3.7 ทฤษฎีการค�ำนวณรอบเวลาในการจับเวลาโดยใช้
ตาราง Maytag
2.4 โปรแกรมที่ใช้ในการศึกษา
2.4.1 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล [2]–[5] เป็นโปรแกรม
ทีช่ ว่ ยในการจัดการฐานข้อมูลของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
และรูปแบบหลายชนิดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐาน
ข้อมูล การสร้างตาราง การลบตาราง การป้อนข้อมูลหลัก รวมทัง้
การลบฐานข้อมูล
2.4.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมแก้ไขภาษา
HTML ส�ำหรับการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ WYSIWYG
(What You See Is What You Get) กับการควบคุมของ
ส่วนแก้ไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้ง
สองแบบเข้าด้วยกัน

3. วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
2.3 การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis)
การด� ำ เนิ น การวิ จั ย จะด� ำ เนิ น การโดยใช้ โ ปรแกรม
คือ การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis Requirement) คอมพิวเตอร์ โดยน�ำหลักการจากการศึกษาทฤษฎีและงาน
ของผูใ้ ช้งานและศึกษาการท�ำงานของระบบปัจจุบนั นักวิเคราะห์ วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุปขัน้ ตอนในการด�ำเนินการศึกษา
ระบบจะต้องพยายามค้นหาความต้องการของระบบที่ก�ำลัง การพัฒนา ระบบฐานข้อมูลส�ำหรับส่วนงานซ่อมบ�ำรุง เพื่อ
จะจัดท�ำขึน้ โดยการส�ำรวจและท�ำการรวบรวมข้อมูลเอกสาร ช่วยลดเวลาในการค้นหาและจัดท�ำเอกสารเพื่อการจัดซื้อ
การท�ำงานของระบบปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร อะไหล่ วัสดุและจ้างบุคคลภายนอกใช้ในการด�ำเนินการซ่อม
ที่ได้รับจาการวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงและความต้องการที่ บ�ำรุงส�ำหรับงานซ่อมบ�ำรุง โดยมีขั้นตอนและวิธีการด�ำเนิน
เพิม่ ใหม่หรือความต้องการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงระบบเดิม น�ำเสนอ งานวิจัย มีขั้นตอนการด�ำเนินงานดังแสดงรูปที่ 1
อรรถกร เก่งพล และ เกรียงไกร เพิงคาม, “การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลส�ำหรับการลดระยะเวลาการจัดท�ำเอกสารสั่งซื้อวัสดุ อะไหล่
และเอกสารว่าจ้างซ่อมบ�ำรุง กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์.”
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ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล
พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล
ไม่ผ่าน

ทดสอบการใช้งาน
ผ่าน
สรุปผลการใช้งานโปรแกรม

รูปที่ 1 ขั้นตอนการด�ำเนินการงานวิจัย
3.1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานซ่อมบ�ำรุง
3.1.1 โครงสร้างการบริหารงานของส่วนงานซ่อมบ�ำรุง
อยู่ภายใต้กลุ่มควบคุมงานซึ่งมีโครงสร้างฝ่ายและกลุ่มงาน
แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน
3.1.2 ขอบเขตและความรับผิดชอบของหน่วยงานซ่อม
บ�ำรุง หน่วยงานซ่อมบ�ำรุงเป็นหน่วยงานที่มีความส�ำคัญใน
ด้านการควบคุมดูแลเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบ
สาธารณูปโภครวมทั้งโครงสร้างอาคารสถานที่ภายในศูนย์
กระจายสินค้า
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การจัดท�ำเอกสารประกอบการสั่งซื้อใช้เวลานาน รวมทั้งมี
การตกหล่นหรือสูญหายระหว่างการจัดท�ำเอกสารการสัง่ ซือ้
จากการระดมสมองท�ำให้ทราบความส�ำคัญของสาเหตุ ให้
คะแนนแก่สาเหตุแต่ละชนิด โดยการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัญหา โดยจะพบว่าปัจจัยสาเหตุที่มีการพิจารณาให้
คะแนนความส�ำคัญมากทีส่ ดุ 3 อันดับ คือ ระบบไม่สนับสนุน
ในการหาข้อมูลสืบค้นข้อมูล (125 คะแนน) ขาดข้อมูลส�ำหรับ
การตัดสินใจ (100 คะแนน) และการแจ้งซ่อมทางเมลหรือ
โทรศั พ ท์ ข ้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว นส� ำ หรั บ การท� ำ เอกสารขอซื้ อ
ว่าจ้าง (64 คะแนน) หลังจากนั้นแก้ปัญหาทั้งสามปัจจัยโดย
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.3 แนวทางการแก้ไข
3.3.1 การออกแบบระบบการท�ำงานใหม่ พบปัญหาใน
เรือ่ งการสืบค้นและการจัดท�ำเอกสาร อันเนือ่ งมาจากการไม่มี
ระบบการจัดการข้อมูลทีด่ กี ารเก็บข้อมูลเป็นอิสระต่อกัน ขาด
การเชื่อมโยงของข้อมูล ส่งผลให้เกิดการล่าช้าในการท�ำงาน
และการสืบค้นเอกสาร จึงได้ทำ� การออกแบบเพือ่ ให้เกิดระบบ
งานแบบใหม่ โดยได้ท�ำการออกแบบผังกระแสข้อมูล (Data
Flow Diagram; DFD) ของข้อมูลระบบงานใหม่
3.3.2 การออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล ผู้วิจัย
จึงได้มกี ารจัดท�ำอัลกอริทมึ (Algorithm) ดังรูปที่ 2 เพือ่ แสดง
ล�ำดับขั้นตอนการท�ำงานของเว็ปแอปพลิเคชัน

3.4 การออกแบบและการพัฒนาระบบการจัดการฐาน
ข้อมูล
3.2 สภาพปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ในการพัฒนาและจัดท�ำระบบจัดการฐานข้อมูล โดย
ส่ ว นงานซ่ อ มบ�ำรุงมีก ารจัด เก็บ เอกสารและข้อ มู ล
เกี่ยวกับการซ่อมบ�ำรุงในส่วนประวัติการท�ำงานข้อมูลของ ประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบระบบฐาน
เครื่องจักร อุปกรณ์ แบบรูปรายการ เอกสารการส่งมอบงาน ข้อมูล โดยโปรแกรมที่ท�ำการออกแบบจะประกอบด้วยฐาน
และเอกสารการอนุมัติสั่งซื้อสินค้าและบริการจากภายนอก ข้อมูลส�ำหรับการค้นหาและจัดท�ำเอกสารในหน้าจอหลัก
บริษัท ปัจจุบันภายในหน่วยงานมีการจัดเก็บเป็นรูปแบบ 4 ฐานข้อมูล
แฟ้มเอกสาร (Hard Copy) และไฟล์ข้อมูล (Soft File) ใน
3.4.1 การเรียกใช้ฟอร์ม (Request Form)
3.4.2 ประวัติข้อมูล (History Data)
คอมพิวเตอร์ของธุรการซ่อมบ�ำรุง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัด
3.4.3 รายงาน (Report)
ท�ำเอกสารการสัง่ ซือ้ และว่าจ้างซ่อมบ�ำรุงจากภายนอกบริษทั
3.4.4 การช่วยเหลือ (Help)
ซึ่งเอกสารมีจ�ำนวนมากท�ำให้ใช้เวลาในการหาเอกสารและ
อรรถกร เก่งพล และ เกรียงไกร เพิงคาม, “การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลส�ำหรับการลดระยะเวลาการจัดท�ำเอกสารสั่งซื้อวัสดุ อะไหล่
และเอกสารว่าจ้างซ่อมบ�ำรุง กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์.”
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เริ่มต้น
Login เข้าสู่ระบบ
(ป้อนข้อมูล Username
และ Password)

Report
Request Form

Update Form
Equipment Data

ตรวจสอบสิทธิ์
History Data

Supplier Data
PM Plan Data

หน้าจอหลัก

Invemtory Data
Report
Logout
ออกจากระบบ

Help

กลับหน้าจอหลัก
ไม่พบข้อมูล

ป้อนชื่อผู้ใช้งาน

ค้นหาข้อมูล
พบข้อมูล
แสดงฐานข้อมูล
ตรวจสอบและ
พิจารณาข้อมูล
พิมพ์ข้อมูล

Login
เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ป้อนรหัสผ่านผู้ใช้งาน

รูปที่ 3 หน้าจอป้องกันการเข้าถึงข้อมูล

ใช่
สิ้นสุด

รูปที่ 2 การจัดท�ำอัลกอริทมึ (Algorithm) ขัน้ ตอนการท�ำงาน
ของเว็บแอปพลิเคชัน
ปุ่มออกจากระบบ
ปุ่มเลื่อกเมนูการใช้งาน
3.5 เก็บรวบรวมผลการทดลองหลังการน�ำเว็บแอปพลิเคชัน
สารสนเทศมาใช้
ช่องปรากฏข้อมูลผู้ใช้งาน
ข้อมูลที่จะท�ำการเก็บเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
3.5.1 การค้นหาเอกสารและตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้ มูล รูปที่ 4 หน้าต่างหลักของระบบฐานข้อมูล (Main Menu)
การหาเวลาทีใ่ ช้ในการจัดท�ำเอกสารและตรวจสอบวิเคราะห์
ข้อมูล
4.1 ผลการศึกษาระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
3.5.2 การวัดความพึงพอใจของพนักงานหน่วยงาน
โปรแกรมที่ใช้ในกระบวนการจัดการฐานข้อมูลที่ได้
ซ่อมบ�ำรุงต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการวัดความพึงพอใจ ออกแบบขึ้นสามารถแสดงตามขั้นตอนต่อไปนี้
ได้ใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม
4.1.1 หน้าจอป้องกันเข้าถึงข้อมูล เพือ่ จัดการความผิดพลาด
ในระบบป้องกันข้อมูลเพือ่ ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
3.6 สรุปผลและประเมินผลการด�ำเนินงานวิจัย
ดังรูปที่ 3
หลั ง จากมี ก ารท� ำ แอพลิ เ คชั น มาแล้ ว ก่ อ นใช้ เ ว็ บ
4.1.2 หน้ า จอหลั ก ของโปรแกรมระบบการจั ด การ
แอปพลิเคชันจริง ต้องมีการทดสอบก่อนการใช้งานของเครือ่ งมือ ฐานข้อมูล จะสามารถเข้าสู่หน้าต่างหลักของระบบฐาน
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานกับระบบงานเดิม ข้อมูล (Main Menu) และสามารถเรียกค้นหาจากหน้าต่างนี้
และท�ำการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยการประเมินจากผูใ้ ช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 4
เพื่อท�ำการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของเว็บแอปพลิเคชัน
โดย Request Form เป็นการแสดงหน้าจอการกรอก
ให้สอดคล้องกับการใช้งาน
ข้อมูลการแจ้งซ่อมบ�ำรุงของหน่วยงานผู้ใช้งานเพื่อส่งข้อมูล
หน่วยงานซ่อมบ�ำรุงทราบถึงความต้องการซ่อมบ�ำรุง
4. ผลการด�ำเนินงานวิจัย
กรณีทผี่ ใู้ ช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบทุกส่วนในแถบเครือ่ งมือ
ในการออกแบบการสร้างฐานข้อมูล เพือ่ ช่วยให้สามารถ Text Box ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระบบแต่กดปุม่ Save เพือ่ บันทึก
ค้นหาเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดเวลาในการรอคอย ข้อมูลเสียก่อน จะปรากฏข้อความ “โปรดกรอกฟิลด์น้ี”
ข้อมูล รวมทั้งสามารถทราบสถานะของการด�ำเนินการ
แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน

อรรถกร เก่งพล และ เกรียงไกร เพิงคาม, “การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลส�ำหรับการลดระยะเวลาการจัดท�ำเอกสารสั่งซื้อวัสดุ อะไหล่
และเอกสารว่าจ้างซ่อมบ�ำรุง กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์.”
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กรณีทผี่ ใู้ ช้งานต้องการบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมแล้วกดปุม่
Save จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลการแจ้งข้อมูล (Maintenance
Requirement Data) ทีบ่ นั ทึกส�ำเร็จปรากฏข้อมูลทีถ่ กู ป้อน
ในตารางล�ำดับท้ายสุดและสถานะ (Status) ของงานเป็น
Pending แจ้งให้ทราบถึงการบันทึกผลการแจ้งซ่อม
เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม Pending ในคอลัมน์สถานะงาน
จะปรากฏหน้าต่างแบบฟอร์มรับแจ้งซ่อม (Received Form)
ที่มีข้อมูลการแจ้ง และแสดงกล่องส�ำหรับกรอกข้อความ
หลังจากผูร้ บั เรือ่ งป้อนข้อมูลชือ่ ผูร้ บั เรือ่ งและวันที่ - เวลา ทีร่ บั
แจ้งซ่อมแล้ว จึงกดปุ่ม Submit เพื่อยืนยันการรับเรื่อง
เมื่อได้ท�ำการขั้นตอนการรับแจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้ว
จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลการแจ้งซ่อมบ�ำรุง เป็นผลให้สถานะ
ของงานซ่อมที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่นั้น เปลี่ยนแปลงไปจาก
Pending เป็น Received ซึ่งในขั้นตอนการซ่อมบ�ำรุงและ
บันทึกข้อมูลจะมีทั้งหมด 5 สถานะ คือ แจ้งซ่อม (Pending)
รับแจ้งซ่อม (Received) ประเมินงานซ่อม (Assessment)
ด�ำเนินการซ่อม (On Process) และสิน้ สุดการซ่อม (Complete)
ในส่วนของ Maintenance Data เป็นการแสดงหน้าต่าง
การเข้าสูร่ ายการข้อมูลทีถ่ กู บันทึกไว้หลังจากการมีการซ่อมบ�ำรุง
ซึง่ ประกอบด้วย ข้อมูลอุปกรณ์ (Equipment History Data)
ข้อมูลผู้จัดจ�ำหน่ายหรือผู้รับเหมา (Supplier Data) ข้อมูล
แผนการซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance
Data) และข้อมูลวัสดุคงคลัง (Inventory Data)
หากผูใ้ ช้งานมีขอ้ สงสัยในการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน
ในปุ่มหรือค�ำสั่งใดสามารถกลับมายังหน้าต่างหลักและเลือก
ปุ่มค�ำสั่ง Help จะสามารถอ่านรายละเอียดของค�ำสั่งหรือ
ปุ่มที่ใช้งานได้จากหน้าต่างนี้
4.2 ผลการเปรียบเทียบงานเดิมกับระบบการท�ำงานแบบ
ใหม่เว็บแอพพลิชัน
จากการทดสอบการใช้งานจริงโดยทดลองให้พนักงาน
ป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นแทนการ
บันทึกข้อมูลลงบนเอกสาร ให้หัวหน้างานค้นหาข้อมูลเพื่อ
น�ำมาวิเคราะห์
เพื่อให้เวลาที่ได้มีความเชื่อมั่นที่ 95% งานวิจัยนี้ใช้วิธี
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Maytag เพื่อหาจ�ำนวนครั้งที่เหมาะสมซึ่งมีหลักการดังนี้
4.2.1 จับเวลาในการค้นหาเอกสารเบื้องต้น 5 ครั้ง
เนื่องจากเวลาท�ำงานมากกว่า 2 นาที แสดงดังตารางที่ 1
4.2.2 หาค่าพิสัย (R) คือ ค่าสูงสุด – ค่าต�่ำสุด
4.2.3 หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล (x)
4.2.4 ค�ำนวณค่า (R/x) น�ำค่าที่ได้นี้เทียบในตาราง
Maytag [6]–[8] เพือ่ หาจ�ำนวนครัง้ ทีเ่ หมาะสมในการเก็บข้อมูล
ตารางที่ 1 เวลาที่ใช้ในการจัดท�ำเอกสารด้วยการใช้เว็บ
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น จ�ำนวน 10 ครั้ง
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เวลาในการ
จัดท�ำ (วินาที)
11/4/2018 เอกสารสัง่ ซือ้ มอเตอร์พดั ลม
801
ระบายอากาศ
11/5/2018 เอกสารสั่ ง ซื้ อ สายพาน
751
เครื่องสูบน�้ำ
11/6/2018 เอกสารสั่งซื้อล้อประคอง
743
รถยกไฟฟ้า
11/7/2018 เอกสารว่ า จ้ า งซ่ อ มลิ ฟ ต์
716
ขนสินค้า
11/8/2018 เอกสารสั่งซื้อขั้วแบตเตอร์
894
รี่รถกอล์ฟ
12/4/2018 เอกสารเบิกฝาชักโครกจาก
871
คลังสินค้า
12/5/2018 เอกสารว่าจ้าง PM เครื่อง
837
ส�ำรองไฟฟ้า
12/6/2018 เอกสารว่ า จ้ า งซ่ อ มถนน
825
ลาดยางมะตอย
12/7/2018 เอกสารว่าจ้างซ่อมตู้ Fire
765
Alarm
12/8/2018 เอกสารสัง่ ซือ้ สีทาเส้นจราจร
763
ค่าพิสัย (R)
178
ค่าเฉลี่ย (x)
796.6
ค่าค�ำนวณ (R)/(x)
0.22
วันที่

รายละเอียดการท�ำเอกสาร

จากการเก็บค่า (R/x) ของการจับเวลาในการค้นหา
เอกสารเท่ากับ 0.22 เปิดตาราง Maytag ได้จ�ำนวนครั้งใน
การเก็บข้อมูลเพือ่ หาเวลาเฉลีย่ ทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ 95% ในการ
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ค้นหาเอกสารเท่ากับ 8 ครัง้ และดังนัน้ ในงานวิจยั นีจ้ ะท�ำการ
จับเวลา 10 ครัง้ ในการค้นหาเอกสารและตรวจสอบวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อให้ได้เวลาเฉลี่ยที่มีความเชื่อมั่น 95% จึงเพียงพอ
ส�ำหรับการยอมรับค่าเฉลี่ย 796.61 วินาที
หลังจากการทดลองให้ผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันและ
ได้ท�ำการจับเวลาจัดท�ำเอกสารและได้ผลการจับเวลาตามที่
แสดงในตารางที่ 1 นั้น ทางผู้วิจัยจึงน�ำค่าการจับเวลาที่ได้
มาท�ำการเปรียบเทียบกับการจับเวลาของการท�ำเอกสาร
ของระบบการท�ำงานเดิม ซึ่งข้อมูลรายละเอียดของเอกสาร
เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน แตกต่างกันทีร่ ะบบการท�ำงานทีร่ ะบบ
ใหม่ที่ใช้เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นใหม่มาใช้ในการจัดท�ำ
เอกสาร ดังแสดงในตารางที่ 2

จากการเปรียบเทียบจะเห็นว่าระบบโปรแกรมฐาน
ข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถลดเวลาในการปฏิบัติงาน โดย
ลดเวลาที่ใช้ในจัดท�ำเอกสารจากเดิมเฉลี่ย 1,803.50 วินาที
เป็น 796.6 วินาที หรือสามารถลดเวลาในการสืบค้นข้อมูลลง
ได้รอ้ ยละ 55.83 ของเวลาการท�ำเอกสารเดิม ค่าใช้จา่ ยในการ
ค้นหาเอกสารและตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยค�ำนวณเป็น
สัดส่วนจากค่าแรงเท่ากับ 35,492.88 บาทต่อ 6 เดือน หรือ
ประมาณ 70,985.76 บาทต่อปี หลังจากบริษัทกรณีศึกษา
ใช้เว็บแอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถลดเวลาในการจัดท�ำ
เอกสารลดลงร้อยละ 55.38 ของระยะเวลาการท�ำเอกสาร
ของเดิมสามารถค�ำนวณเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดลงได้
เท่ากับ 70,985.76 × 55.83% = 39,637.35 บาทต่อปี

ตารางที่ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบเวลาในการจัดท�ำเอกสารของ
ระบบเดิมและระบบใหม่

4.3 ผลการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและหมึกพิมพ์ของ
องค์กรในแต่ละเดือน
หลังจากมีการน�ำโปรแกรมเข้ามาช่วยในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานภายในบริษัท เพื่อลดจ�ำนวนกระดาษเสียที่ใช้
ในการจัดท�ำเอกสาร โดยการเปรียบเทียบจ�ำนวนกระดาษ
ในการจัดท�ำเอกสารโดยระบบเดิมกับเอกสารโดยระบบใหม่
โดยใช้เว็บแอปพลิเคชันมาช่วยในการจัดท�ำเอกสาร โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
พบว่ า การใช้ ก ระดาษจากการจั ด ท� ำ เอกสารแบบ
ระบบเดิมมีการใช้กระดาษ เฉลี่ย 14.60 แผ่นต่อการจัดท�ำ
เอกสาร 1 ชุด ส่วนการจัดท�ำเอกสารโดยระบบใหม่โดยใช้เว็บ
แอปพลิเคชันมาช่วยในการท�ำงานนัน้ ใช้กระดาษในการจัดท�ำ
เอกสารเฉลี่ย 4.60 แผ่นหรือประมาณ 5 แผ่น สามารถลด
การใช้กระดาษคิดเป็นร้อยละ 68.49 ของการใช้กระดาษใน
การจัดท�ำเอกสารแบบเดิม ซึ่งหากน�ำอัตราการลดกระดาษ
ดังกล่าวไปเทียบกับค่าใช้จ่ายกระดาษและหมึกพิมพ์ที่ใช้ใน
การจัดท�ำเอกสารของหน่วยงานซ่อมบ�ำรุงจากข้อมูลในระยะ
เวลา 6 เดือน คือ 44,995.00 บาท หรือ 89,990.00 บาทต่อปี
หมายถึงการน�ำใช้เว็บแอปพลิเคชันมาใช้ในการจัดท�ำเอกสาร
จะสามารถลดค่าใช้จา่ ยค่ากระดาษและหมึกลงได้คดิ เป็นเงิน
89,990.00 × 68.49% = 61,634.15 บาทต่อปี
ซึ่งได้สรุปผลการทดสอบการจับเวลาการท�ำงานและ

ที่
1

รายละเอียดการท�ำเอกสาร

เอกสารสั่งซื้อมอเตอร์พัดลม
ระบายอากาศ
2 เอกสารสั่งซื้อสายพานเครื่อง
สูบน�้ำ
3 เอกสารสั่งซื้อล้อประคอง
รถยกไฟฟ้า
4 เอกสารว่าจ้างซ่อมลิฟต์
ขนสินค้า
5 เอกสารสั่งซื้อขั้วแบตเตอร์รี่
รถกอล์ฟ
6 เอกสารเบิกฝาชักโครกจาก
คลังสินค้า
7 เอกสารว่าจ้าง PM เครื่อง
ส�ำรองไฟฟ้า
8 เอกสารว่าจ้างซ่อมถนน
ลาดยางมะตอย
9 เอกสารว่าจ้างซ่อมตู้ Fire
Alarm
10 เอกสารสั่งซื้อสีทาเส้นจราจร
เวลาเฉลี่ย

เวลาในการจัดท�ำเอกสาร
(วินาที)
ระบบเดิม ระบบใหม่
1,723
801
1,771

751

1,836

743

1,865

716

1,772

894

1,721

871

1,865

837

1,943

825

1,764

765

1,775
1,803.5

763
796.6
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การใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ของการจัดท�ำเอกสารของ 4.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานของหน่วยงานซ่อมบ�ำรุง
หน่วยงานซ่อมบ�ำรุงไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4
จากผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของ
การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของส่วนงานซ่อมบ�ำรุงจ�ำนวน
ตารางที่ 3 ข้อมูลการใช้กระดาษในการจัดท�ำเอกสารของ 7 ท่าน พบว่าผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ
ระบบเดิมและระบบใหม่
และเมือ่ พิจารณาในแต่ละด้าน พนักงานส่วนงานซ่อมบ�ำรุงมี
ความเห็นว่า ด้านความสะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้งาน อยูใ่ น
จ�ำนวนกระดาษ A4
(แผ่น)
ที่ รายละเอียดการท�ำเอกสาร
ระดับพอใจมาก (4.00) ด้านความรวดเร็วในการท�ำงาน อยู่
ระบบเดิม ระบบใหม่
ในระดับพอใจพอสมควร (3.90) ด้านการสือ่ สาร และค้นคว้า
1 เอกสารสั่งซื้อมอเตอร์พัดลม
12
5
ข้อมูล อยู่ในระดับพอใจพอสมควร (3.95) ด้านความถูกต้อง
ระบายอากาศ
และแม่นย�ำของเว็บแอปพลิเคชัน อยูใ่ นระดับพอใจพอสมควร
2 เอกสารสั่งซื้อสายพานเครื่อง
15
6
(3.29) ท�ำให้การใช้เว็บแอปพลิเคชันของส่วนงานซ่อมบ�ำรุง
สูบน�้ำ
อยู่ในระดับพอใจพอสมควร
3 เอกสารสั่งซื้อล้อประคอง
25
6
4
5
6
7
8
9

รถยกไฟฟ้า
เอกสารว่าจ้างซ่อมลิฟต์
ขนสินค้า
เอกสารสั่งซื้อขั้วแบตเตอร์รี่
รถกอล์ฟ
เอกสารเบิกฝาชักโครกจาก
คลังสินค้า
เอกสารว่าจ้าง PM เครื่อง
ส�ำรองไฟฟ้า
เอกสารว่าจ้างซ่อมถนน
ลาดยางมะตอย
เอกสารว่าจ้างซ่อมตู้ Fire
Alarm
รวมการใช้จ�ำนวนกระดาษ
ค่าเฉลี่ยการใช้กระดาษ

18

7

12

4

16

8

14

5

13

5

18

6

143
14.60

46
4.60

ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบการจับเวลาการท�ำงานและ
การใช้กระดาษและหมึกพิมพ์
ที่
1
2

อัตราการลดลง
(%)
การใช้เวลาในการท�ำ
55.83
เอกสาร
การใช้กระดาษและ
68.49
หมึกพิมพ์
รวมมูลค่าที่ลดลงต่อปี
การทดลอง

คิดเป็นมูลค่า
(บาทต่อปี)
39,631.35
61,634.15
101,265.50

5. สรุป
การวิจัยเรื่อง การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อลด
เวลาในการจัดท�ำเอกสารภายในหน่วยงานซ่อมบ�ำรุงของ
บริษัทกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการจัดท�ำ
เอกสาร โดยมีเป้าหมายช่วยลดเวลาในการจัดท�ำเอกสาร
ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 การด�ำเนินการ
ใช้หลักวิชาการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน โดยใช้ เ ว็ บ แอปพลิ เ คชั น ช่ ว ยในการ
ท�ำงาน และจากการทดลองใช้งานจริงพบว่าสามารถตอบ
วัตถุประสงค์หลักของโครงการได้ดังนี้
5.1 เมื่ อ เที ย บกั บ ระบบงานเดิ ม สามารถลดเวลา
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลจากเดิมเฉลี่ย
1,803.05 วินาที เป็น 796.6 วินาที หรือสามารถลดเวลาใน
การจัดท�ำเอกสารลดลงได้ร้อยละ 55.83 ของเวลาการจัดท�ำ
เอกสารเดิม คิดเป็นค่าแรงงานในการจัดท�ำเอกสารจากเดิม
70,985.76 บาทต่อปี หลังจากการใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนา
ใหม่คา่ แรงในการจัดท�ำเอกสารเท่ากับ 43,505.65 บาทต่อปี
ลดลง 39,631.35 บาทต่อปี
5.2 จากการใช้แอปพลิเคชันใหม่ในการท�ำงานสามารถ
ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ได้จากเดิม 89,990 บาทต่อ
ปี เหลือ 28.355.85 บาทต่อปี ลดลง 61,634.15 บาทต่อปี
หรือลดลงร้อยละ 68.49 ของการใช้กระดาษในการใช้เอกสาร

อรรถกร เก่งพล และ เกรียงไกร เพิงคาม, “การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลส�ำหรับการลดระยะเวลาการจัดท�ำเอกสารสั่งซื้อวัสดุ อะไหล่
และเอกสารว่าจ้างซ่อมบ�ำรุง กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์.”

430

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 ก.ค.–ก.ย. 2562
The Journal of KMUTNB., Vol. 29, No. 3, Jul.–Sep. 2019

ระบบเดิม
5.3 จากการน� ำ แอปพลิ เ คชั น มาใช้ ใ นการท� ำ งาน
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำเอกสารทั้งในส่วนค่าแรง
พนักงานและทรัพยากรทีใ่ ช้ในการพิมพ์เอกสาร (ค่ากระดาษ
และหมึกพิมพ์) รวมเป็นมูลค่า 101,265.50 บาทต่อปี
5.4 จากการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
เว็บแอปพลิเคชันในการจัดท�ำเอกสารของหน่วยงานซ่อมบ�ำรุง
พบว่าผู้ใช้งานจ�ำนวน 7 ท่านได้ประเมินผลความพึงพอใจ
ได้ผลการประเมินในระดับพอใจพอสมควรในการใช้งาน
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