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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลประวัติการซ่อมบ�ำรุงของตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา
บริษทั ขนส่งและกระจายสินค้า ซึง่ แผนกดูแลรักษาตูค้ อนเทนเนอร์นนั้ มีการจัดเก็บข้อมูลอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก การใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูลจึงมีความจ�ำเป็นในการจัดการข้อมูล เพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลและท�ำให้เกิดความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาประวัตกิ ารซ่อมบ�ำรุงของตูค้ อนเทนเนอร์ของแต่ละหมายเลขทะเบียน และยังสามารถจัดท�ำรายงานการซ่อมบ�ำรุง
หลังจากการทดลองใช้งาน พบว่าโปรแกรมทีไ่ ด้จดั ท�ำขึน้ สามารถช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลส�ำหรับการน�ำไปใช้งาน
ลดลงจากวิธีการเดิมที่ต้องใช้เวลาในการค้นหาเฉลี่ย 4 นาที 43 วินาที (283 วินาที) เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใหม่ซึ่งใช้เวลา
เฉลีย่ 55 วินาที หรือสามารถลดลงได้ถงึ 80.57% แสดงให้เห็นว่าการจัดท�ำโปรแกรมฐานข้อมูลเพือ่ ลดระยะเวลาในการค้นหา
ประวัติการซ่อมบ�ำรุงของตู้คอนเทน มีความสะดวกรวดร็วมากขึ้น
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Abstract
The objective of this research was to reduce the time needed to search thehistory of container
maintenance by using a database program. The research is a case study of a transport and distribution
center company in Thailand. The maintenance department in charge of the containers has a number of
files for recording container maintenance, and this database program can help to search the maintenance
records more quickly and conveniently. According to the results of an on-site test, by comparing the
search time for the existing system and the new system, it was seen that the new system reduced the
search time from 4 minutes 43 seconds (283 second) to 55 seconds. This means that the search time was
reduced by 80.57%, which makes it more convenient to search the history of container maintenance.
Keywords: Database Program, Container Maintenance, Searching Time
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1. บทน�ำ
บริษัทกรณีศึกษามีลูกค้าที่ให้ดูแลงานด้านการบริหาร
และจัดการคลังสินค้า กระจายสินค้าและขนส่งสินค้ามากกว่า
20 ลูกค้า โดยท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการคลังสินค้าและกระจาย
สินค้า ซึ่งมีคลังสินค้า 2 คลังสินค้า คือคลังสินค้าที่วังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคลังสินค้าที่บางนา จังหวัด
สมุทรปราการ และมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ดูแลทั้งหมด 300
หมายเลขทะเบียน โดย 300 หมายเลขทะเบียน แบ่งเป็นตู้
ผ้าใบ 45 FT 128 หมายเลขทะเบียน และตู้เหล็ก 45 FT
172 หมายเลขทะเบียน โดยตู้คอนเทนเนอร์ท่ีดูแลเป็นของ
ลูกค้า แต่บริษัทกรณีศึกษา ต้องดูแลตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง 300
หมายเลขทะเบียน ให้กบั ทางลูกค้า เช่น ดูแลค่าใช้จา่ ยเรือ่ งล้อ
และยาง และค่าแรงการดูแลช่วงล่างของตู้ นอกนัน้ ในส่วนค่า
ซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นตู้รั่ว ตู้ฉีกขาด สายไฟขาด ลูกค้าเป็น
คนรับภาระค่าใช้จ่าย และจากการตรวจสอบพบว่าปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั กรณีศกึ ษา ได้แก่ หน่วยงานฝ่ายซ่อมบ�ำรุง
และดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์ แผนกขนส่งสินค้าใช้เวลาใน
การบันทึกการซ่อมบ�ำรุงของแต่ละตูค้ อนเทนเนอร์ของลูกค้า
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุง วันเวลาการส่งซ่อม อู่การซ่อม
มีความล่าช้าในการบันทึกข้อมูล และใช้แฟ้มงานในการ
บันทึกข้อมูลหลากหลายแฟ้มงาน จึงส่งผลให้ใช้ระยะเวลา
ในการค้นหาเฉลี่ย 4 นาที 43 วินาที (283 วินาที) ในแต่ละ
หมายเลขทะเบียน

รวดเร็วจากความหมายดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูลนอกจากจะต้องมีความสัมพันธ์กนั แล้ว ยังจะต้อง
เป็นข้อมูลที่สนับสนุนการด�ำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งของ
องค์กร
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแต่ละฐานข้อมูลจะเทียบเท่ากับ
ระบบแฟ้มข้อมูล 1 ระบบ และจะเรียกฐานข้อมูลที่จัดท�ำขึ้น
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งในองค์กรว่า
“ระบบฐานข้อมูล” (Database Systems) เช่น ระบบ
ฐานข้อมูลเงินเดือน ซึ่งเป็นฐานที่จัดเก็บข้อมูลที่สนับสนุน
การค� ำ นวณเงิ น เดื อ นจะถู ก จั ด เก็ บ โดยระบบการจั ด การ
ฐานข้อมูล (Database Management System; DBMS)
จะเห็ น ได้ ว ่ า ฐานข้ อ มู ล และระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล
มีความแตกต่างกันคือ ฐานข้อมูลเป็นที่รวมของแฟ้มข้อมูล
ที่มีความสัมพันธ์กัน ส่วนระบบการจัดการฐานข้อมูลคือ
โปรแกรมที่ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดลักษณะข้อมูลที่จะเก็บ
ไว้ในฐานข้อมูลเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล
และยังสามารถก�ำหนดตัวผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูล
ได้ดว้ ย นอกจากนีย้ งั อ�ำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
การแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลตลอดจนการจัดท�ำข้อมูลส�ำรองไว้
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ฐานข้อมูล คือการรวบรวมข้อมูลที่มี
เนื้อหาสัมพันธ์ไว้อย่างเป็นระบบโดยใช้โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลเป็นตัวจัดการกับข้อมูล เพื่อลดความซ�้ำซ้อนและ
ความขัดแย้งของข้อมูล

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ฐานข้อมูลและโปรแกรมการจัดการระบบฐานข้อมูล
นันทนี [1] ได้ให้ความหมายไว้ว่า ฐานข้อมูล คือ กลุ่ม
ข้อมูล (Data) ที่เป็นข้อเท็จจริง (Real Fact) ที่ถูกน�ำมา
เก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อน�ำไปใช้ใน
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่กลุ่มหนึ่ง
ขึน้ ไป ข้อมูลเหล่านีอ้ าจเป็นข้อเท็จจริงเกีย่ วกับบุคคล สิง่ ของ
สถานที่ หรือเหตุการณ์ ซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข ข้อความ รูปภาพ
เป้าหมายสูงสุดของแนวคิดเกีย่ วกับฐานข้อมูลคือ การทีข่ อ้ มูล
แต่ละชุดถูกป้อนและจัดเก็บเพียงครั้งเดียว ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ
ทุกคนจะสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ได้อย่างง่ายและ

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับการออกแบบระบบฐานข้อมูล มี
หลายรูปแบบแตกต่างกัน แต่ท่ีนิยมใช้มี 3 แบบคือ Data
Flow Diagram (DFD), Data Dictionary (DD) และ Entity
Relationship Diagram (ERD) โดยในครั้งนี้ทางผู้วิจัยเลือก
Data Flow Diagram (DFD) ในการออกแบบระบบ และเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ เนื่องจาก DFD เป็นการมอง
ภาพรวมของระบบ ท�ำให้สามารถแบ่งระบบให้เป็นระบบย่อย
ได้ง่ายขึ้น DFD เป็นภาพแสดงการไหลและการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล โดยจะมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้ที่ Database
[2]
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2.3 จ�ำนวนรอบของการจับเวลา
บริษัท Maytag ได้ดัดแปลงหลักสถิติดังกล่าว เพื่อให้
การประมาณจาํ นวนครัง้ ในการจับเวลาง่ายขึน้ โดยมีขนั้ ตอน
ดังนี้ [3]
1. ทาํ การจับเวลาของการทาํ งานเบือ้ งต้น โดยถ้าวัฏจักร
งานสั้นกว่า 2 นาที ให้จับเวลา 10 ค่า ถ้าวัฏจักรงานยาวกว่า
2 นาที สามารถใช้ 5 ค่าได้
2. หาค่าพิสยั (R: Range) ก็คอื ค่าสูงสุด (H) – ค่าต�ำ่ สุด
ของกลุ่ม (L) R=H-L
3. หาค่าเฉลีย่ X (Average) ซึง่ ได้จากผลรวมของตัวเลข
ในกลุ่มหาร X ด้วยจํานวนข้อมูล (5 หรือ 10)
4. คํานวณค่า R/X (Average)
5. อ่านค่า จํานวนรอบที่เหมาะสม (N) จากตาราง
Maytag ซึ่งตรงกับค่าที่คํานวณไว้ (ตารางจ�ำนวนครั้งในการ
ศึกษาเวลา Maytag ส�ำหรับการหาค่าจากวิธกี ารพิสยั ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั่น 95% ค่าผิดพลาด ±5%)
6. จับเวลาจนครบตามจํานวนครั้งที่ได้
3. วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
การหาวิธกี ารจัดการข้อมูลของหน่วยงานฝ่ายซ่อมบ�ำรุง
และดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์ แผนกขนส่งสินค้านั้น มีการ
จัดเก็บข้อมูลอยู่เป็นจ�ำนวนมาก การใช้วิธีการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการจัดการเพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องของข้อมูลและท�ำให้เกิดความสะดวก
ต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยโปรแกรมฐานข้อมูล น�ำมาประยุกต์
ออกแบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลส�ำหรับการ
ซ่อมบ�ำรุงและดูแลรักษาตูค้ อนเทนเนอร์ของบริษทั นี้ เป็นการ
จัดการข้อมูลโดยการรวบรวมรายละเอียดการซ่อมดังรูปที่ 1
เพื่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ฐานข้อมูลนี้สามารถ
ลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการน�ำข้อมูลกลับมาใช้
ประโยชน์ในการค้นหาราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุง การ
ค้นหารายละเอียดการซ่อมบ�ำรุงของตู้คอนเทนเนอร์ของ
แต่ละหมายเลขทะเบียน และยังสามารถจัดท�ำรายงาน เพื่อ
น�ำเสนอรายงานแก่ผู้บริหารของบริษัทท�ำให้มีประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ในการจัดท�ำโครงการนีท้ างผูว้ จิ ยั

เริ่มต้น
ศึกษาวิเคราะห์ระบบ กระบวนการท�ำงาน
และความต้องการของผู้ใช้งาน
ออกแบบระบบฐานข้อมูล
สร้างระบบฐานข้อมูล
No
ทดสอบการท�ำงาน
ของโปรแกรม
Yes
พัฒนาระบบ
สรุปการท�ำงาน
จบ

รูปที่ 1 ล�ำดับขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย
ได้กำ� หนดขัน้ ตอนการด�ำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาระบบงานเดิม
2. ศึกษาและการออกแบบงานใหม่
3. ออกแบบระบบฐานข้อมูลและสร้างระบบฐานข้อมูล
4. ทดสอบการท�ำงานของโปรแกรม
5. พัฒนาและแก้ไขระบบโปรแกรม
6. สรุปการท�ำงาน
3.1 ศึกษาระบบงานเดิม
จากการศึ ก ษางานฝ่ า ยซ่ อ มบ� ำ รุ ง และดู แ ลรั ก ษา
ตูค้ อนเทนเนอร์เดิม ซึง่ ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลจาก
หลากหลายแหล่งประมาณ 5–10 นาที เนือ่ งจากรายละเอียด
ของข้อมูลค่อนข้างมาก ซับซ้อน และยังพบว่ากระบวนการ
ด�ำเนินงานของบริษัทยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้เวลา
ส�ำหรับรวมข้อมูลส�ำหรับการค้นหาประวัตแิ ละการจัดท�ำราย
ละเอียดการซ่อมบ�ำรุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์ ปัญหา
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พนักงาน
ตรวจเช็ค
ข้อมูลการ
ตรวจสอบสภาพ
ตู้คอนเทนเนอร์
ข้อมูลการ
ตรวจสภาพ
ตู้คอนเทนเนอร์

1
บันทึกข้อมูลการ
ตรวจเช็คสภาพ
ตู้คอนเทนเนอร์

ฐานข้อมูล Microsoft Office Excel 1
ข้อมูลความเสียหาย
ตู้คอนเทนเนอร์

ฐานข้อมูล Microsoft Office Excel 2
ข้อมูลความเสียหาย
ตู้คอนเทนเนอร์
อู่ซ่อมตู้คอน
เทนเนอร์

ค่าใช้จ่าย
ข้อผิดพลาด

3
รายงาน

รายละเอียด
การซ่อม/รายงาน
ข้อมูลการตรวจสภาพ
ตู้คอนเทนเนอร์ ข้อผิดพลาด
รายละเอียดการซ่อม
ตู้คอนเทนเนอร์

หัวหน้างาน

ข้อผิดพลาด

รายงาน/
วางบิล

รายงานรายละเอียดการซ่อม
รายงานค่าใช้จ่าย

เสนอแนะ
ลูกค้า

ฐานข้อมูล Microsoft Office Excel 3

รายละเอียดการซ่อม
และค่าใช้จ่าย

2

ข้อมูลรายละเอียด
การซ่อมและค่า
ใช้จ่าย

รูปที่ 2 การไหลของข้อมูลของหน่วยงานฝ่ายซ่อมบ�ำรุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์เดิม
การสรุปค่าใช้จา่ ยประจ�ำเดือน และปัญหาการจัดท�ำใบแจ้งหนี้
ให้กบั ลูกค้า เป็นต้น ดังนัน้ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำงานของ
ระบบงานเดิม จึงเนื่องมาจากข้อมูลไม่ได้ถูกจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลในส่วนของฝ่ายปฏิบัติ
การส�ำหรับดูแลและรักษาตู้คอนเทนเนอร์มีความล่าช้า ซึ่งมี
รายละเอียดค่อนข้างมาก
2. การบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในส่วนของฝ่าย
ธุรการ จะต้องรอการบันทึกข้อมูลจากฝ่ายปฏิบตั กิ ารส�ำหรับ
ดูแลรักษาตูค้ อนเทนเนอร์ ซึง่ ท�ำให้มคี วามล่าช้าในการบันทึก
ข้อมูล เนือ่ งจากเป็นงานเอกสารและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
3. การจัดท�ำรายงานและสืบค้นรายละเอียดของข้อมูล
แต่ละหมายเลขทะเบียนของตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการรวบรวมข้อมูล และเรียบเรียงจัดท�ำรายงาน
เนื่องจากไฟล์ข้อมูลมีหลายหลายไฟล์งานและซับซ้อน จึง
ท�ำให้พนักงานจัดท�ำรายงานประจ�ำเดือนเพื่อเสนอต่อลูกค้า
และผู้บริหารมีปัญหาและมีความล่าช้า ดังรูปที่ 2
ผู้วิจัยจึงจัดประชุมเพื่อท�ำการระดมความคิดและใช้
Fishbone Diagram ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

MAN
ทักษะในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไม่ดี
ไม่มีการตรวจเช็คข้อมูล
การบันทึกลงในคอมพิวเตอร์

MACHINE
การลงข้อมูลซ�้ำ

โปรแกรมการใช้งานไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

การลงข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลมีปริมาณมาก

ข้อมูลหาย ยากต่อการค้นหา
ขัน้ ตอนการจักท�ำรายงานยุง่ ยาก
การจัดเก็บข้อมูลไม่เหมาะสม
METHOD

การเก็บข้อมูลหลายๆ ไฟล์งาน

MATERIAL

ขาดการเชือ่ มโยงข้อมูล

รูปที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Fishbone Diagram
ซึ่งปัจจัยที่น�ำมาวิเคราะห์ มีด้วยกัน 4 ปัจจัย คือ Man,
Machine, Material, Method และพบว่าสาเหตุเกิดจาก
ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลของข้อมูล แนวทางการแก้ไขคือการ
ออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ท�ำงาน ดังรูปที่ 3
3.2 ศึกษาและการออกแบบงานใหม่
การออกแบบระบบงานใหม่ ในขั้นตอนนี้จะท�ำการ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อน�ำมาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลประวัติการซ่อมบ�ำรุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์

357

ลัดดาวัลย์ กิจสาลีรุ่ง และ อรรถกร เก่งพล, “การออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติรวมถึงรายละเอียดของการ
ซ่อมบ�ำรุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งและกระจายสินค้า.”

พนักงาน
ตรวจเช็ค
ข้อมูลการ
ตรวจสอบสภาพ
ตู้คอนเทนเนอร์

1
บันทึกข้อมูลการ
ตรวจเช็คสภาพ
ตู้คอนเทนเนอร์

ข้อมูลความเสียหาย
ตู้คอนเทนเนอร์

อู่ซ่อมตู้คอน
เทนเนอร์

3
รายงาน
ข้อมูลการ
ตรวจสภาพ
ตู้คอนเทนเนอร์

ข้อผิดพลาด

รายงาน

- รายงานรายละเอียดการซ่อม
- รายงานค่าใช้จ่าย

หัวหน้างาน
รายงาน/
วางบิล

เสนอแนะ
ลูกค้า

ฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2010

รายละเอียด
2
การซ่อมและ
ค่าใช้จ่าย
ข้อมูลรายละเอียด
ข้อผิดพลาด

การซ่อมและค่า ข้อมูลความเสียหาย
ใช้จ่าย
ตูค้ อนเทนเนอร์

รูปที่ 4 การไหลของข้อมูลรายงานการซ่อมตู้ตอนเทนเนอร์ใหม่
โดยจะออกแบบโปรแกรมให้ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่
พนักงานท�ำการตรวจเช็คตู้คอนเทนเนอร์ก่อนและหลังน�ำ
สินค้าขึ้นสู่ตู้คอนเทนเนอร์ จนถึงรายงานผลการซ่อมไปยัง
ฝ่ายธุรการเพื่อตรวจเช็คข้อมูลกับใบแจ้งหนี้ และจัดท�ำ
รายงานให้กบั ฝ่ายบริหาร ผูบ้ ริหารรับทราบ และรับข้อคิดเห็น
และการแนะน�ำการปรับปรุง ดังนั้น การออกแบบระบบการ
จัดเก็บข้อมูลและประวัติลูกค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จะต้องท�ำให้ผใู้ ช้งานมีความสะดวกในการน�ำเข้าข้อมูล รวมถึง
ง่ายต่อการจัดเก็บ และสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วด้วย
ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง ดังรูปที่ 4
3.3 ออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลและสร้างโปรแกรมฐาน
ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถาม
ความต้องการของผู้ใช้งานของโปรแกรมจากนั้นจะท�ำการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาท�ำการวิเคราะห์โปรแกรม เพื่อ
ให้ได้ระบบที่สอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการของ
ผู้ใช้ ดังนั้นจึงได้มีการออกแบบโปรแกรมการท�ำงานใหม่
มาท�ำการจัดการระบบฐานข้อมูลโดยให้สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ตามที่ออกแบบระบบงานไว้ มีการด�ำเนินการดังรูปที่ 5

เริ่มต้น
ไม่ถูกต้อง

ใส่ Username
และ Password
ถูกต้อง
ตรวจสอบการใช้งาน

การบันทึกข้อมูล
ฝ่ายปฏิบัติการ

การบันทึกข้อมูล
ฝ่ายธุรการ

ข้อมูลรายงาน

ไม่พบ

พบข้อมูล

เพิ่มเติม/
แก้ไขข้อมูล

พบ
น�ำข้อมูลไปใช้งาน
ออกจากโปรแกรม

รูปที่ 5 ขัน้ ตอนการท�ำงานของโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
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ส�ำหรับป้อนชื่อผู้ใช้งาน

ส�ำหรับป้อน
รหัสผ่านผู้ใช้งาน

- ปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่โปรแกรม
- ปุ่ม Cancel เพื่อปิดโปรแกรม

รูปที่ 6 การออกแบบฟอร์มส�ำหรับกรอกรหัสผ่านผู้ใช้งาน

รูปที่ 7 การออกแบบฟอร์เมนูหลักส�ำหรับการเข้าสูห่ น้าต่าง
การท�ำงาน

รูปที่ 9 การกรอกข้อมูลเพิ่มเติม โดยฝ่ายธุรการเป็นผู้บันทึก
ส�ำหรับเลือกช่วงเวลา
ส�ำหรับการดูรายงาน
ส�ำหรับเลือกประเภท
ส�ำหรับการดูรายงาน
ส�ำหรับเลือกผูร้ บั ผิดชอบ
ส�ำหรับการดูรายงาน
ส�ำหรับเลือกประเภท
ซ่อมส�ำหรับการดูรายงาน

2800K
2400K
2000K
1600K
1200K
800K
400K
0K

Jul-2014
Beyond
0.00
C-PRO
0.00
DDT
0.00
DHL
4,515.00
DHL Loss 900.00
DTN
0.00
HCK
0.00
MAKRO 90,315.00
PPL
0.00
SIA
9,135.00

Aug-2014
0.00
0.00
300.00
5,810.00
800.00
7,555.50
500.00
270,970.00
0.00
18,930.00

Sep-2014
0.00
0.00
0.00
11,475.00
0.00
28,460.00
0.00
102,710.00
0.00
9,990.00

Oct-2014
0.00
7,080.00
0.00
90,245.00
120,707.00
120.00
0.00
244,327.00
10,000.00
202,980.00

WL

TW
UT
G

N

HC
MA K
KR
O
PP
L
SIA

DT

T
DD

DH
DH L
LL
oss

Beyond
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DDT
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DHL Loss
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4. ทดสอบและรายงานผลการท�ำงานของโปรแกรม
โปรแกรมการจัดการข้อมูลส�ำหรับการจัดเก็บประวัติ
การซ่อมบ�ำรุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์ตามหมายเลข
ทะเบียน ช่วยในการจัดเก็บ รวมรวมข้อมูล เพือ่ ช่วยลดระยะเวลา
ในการค้นหาข้อมูลการซ่อมบ�ำรุงของแต่ละหมายเลขทะเบียน
และลดปัญหาความยุง่ ยากและความล่าช้าของระบบงานทีใ่ ช้
อยู่ และมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่ง
ตามขั้นตอนการท�ำงานของโปรแกรมได้ดังรูปที่ 6–12

รูปที่ 10 หน้าต่างเลือกการแสดงบันทึกของข้อมูล ในแต่ละวัน
ช่วงเวลา

Be

หน้าจอหลัก (Main Menu) ใช้ส�ำหรับเชื่อมโยงยังไป
เมนูย่อย เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น โดยมีส่วนประกอบด้วย
เมนูย่อย

คลิ๊กบันทึกเพื่อ
การค้นหารายงาน

ค่าใช้จ่าย

รูปที่ 8 การออกแบบตารางประวัติการซ่อมบ�ำรุง โดยฝ่าย
ปฏิบัติการเป็นผู้บันทึก

ผู้รับผิดชอบ

Nov-2014
0.00
0.00
0.00
68,990.00
29,250.00
24,930.00
0.00
78,358.00
0.00
26,925.00

Dec-2014
0.00
0.00
0.00
55,489.00
15,800.00
1,345.00
5,580.00
153,952.00
0.00
37,532.00

Jan-2015
0.00
0.00
0.00
115,734.00
4,132.00
2,420.00
0.00
432,651.00
0.00
28,040.00

Feb-2015
0.00
0.00
0.00
83,008.00
300.00
5,040.00
0.00
335,012.00
0.00
135,060.00

Mar-2015
0.00
0.00
0.00
102,492.00
8,330.00
3,880.00
0.00
264,764.00
0.00
168,132.00

Apr-2015
0.00
0.00
0.00
119,388.00
0.00
1,550.00
0.00
361,346.00
0.00
8,870.00

May-2015
1,000.00
0.00
0.00
104,567.00
0.00
0.00
0.00
237,536.00
0.00
5,440.00

Jun-2015
650.00
0.00
970.00
82,272.00
0.00
1,200.00
0.00
164,255.00
0.00
500.00

Total
1,650.00
7,080.00
1,270.00
834,985.00
180,219.00
76,495.50
6,080.00
2,736,196.00
10,000.00
651,534.00

รูปที่ 11 กราฟแสดงผลสรุปค่าใช้จ่ายผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ช่วงเวลา
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12 โดยสามารถลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาประวัติข้อมูลลงได้
80.57% ดังรูปที่ 13
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ค่าใช้จ่าย

ลัดดาวัลย์ กิจสาลีรุ่ง และ อรรถกร เก่งพล, “การออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติรวมถึงรายละเอียดของการ
ซ่อมบ�ำรุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งและกระจายสินค้า.”

ประเภทการซ่อม
Jul-2014
AC
885.00
DM
24,970.00
Other
0.00
PM
70,550.00
Tire
0.00
Total 96,405.00

Aug-2014
38,937.00
58,105.50
0.00
208,380.00
0.00
305,422.50

Sep-2014
33,445.00
96,640.00
0.00
22,550.00
0.00
152,635.00

Oct-2014
328,122.00
103,057.00
0.00
220,530.00
23,750.00
675,459.00

Nov-2014
93,825.00
42,458.00
0.00
97,580.00
10,090.00
243,953.00

Dec-2014
54,455.00
69,062.00
0.00
134,140.00
12,041.00
269,698.00

Jan-2015
33,432.00
57,1110.00
0.00
483,430.00
9,504.00
583,477.00

Feb-2015
139,230.00
98,632.00
0.00
308,970.00
11,588.00
558,420.00

Mar-2015
179,380.00
68,074.00
19,800.00
267,510.00
12,834.00
547,598.00

Apr-2015
9,230.00
70,526.00
24,300.00
368,770.00
18,328.00
491,154.00

May-2015
4,950.00
121,386.00
31,000.00
180,630.00
10,577.00
348,543.00

Jun-2015
19,270.00
57,345.00
3,000.00
161,780.00
8,452.00
249,847.00

Total
935,161.00
867,366.50
78,100.00
2,524,820.00
117,164.00
4,522,611.50

รูปที่ 12 กราฟแสดงผลสรุปประเภทการซ่อมในแต่ละช่วงเวลา

06:00
04:48
03:36

เวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลการซ่อมตามหมายเลขทะเบียน
ลดลง 20%

ลดลง 80.57%

04:43
03:46

ระบบเดิม (นาที)
เป้าหมาย (นาที)
ระบบใหม่ (นาที)

02:24
01:12
00:00

00:55

ระบบเดิม (นาที) เป้าหมาย (นาที) ระบบใหม่ (นาที)

5. สรุป
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ลดระยะเวลาในการค้นหา
ข้ อ มู ล ประวั ติ ก ารซ่ อ มบ� ำ รุ ง ของตู ้ ค อนเทนเนอร์ กรณี
ศึกษาบริษัทขนส่งและกระจายสินค้าโดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานฝ่ายซ่อมบ�ำรุงและดูแลรักษา
ตู้คอนเทนเนอร์สามารถค้นหาประวัติและน�ำข้อมูลประวัติ
ออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หลังจากที่ได้
ท� ำ การทดลองการใช้ ง านกั บ โปรแกรมดั ง กล่ า ว พบว่ า
โปรแกรมสามารถตอบสนองกับความต้องการในการใช้งาน
และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดท�ำขึ้นของโครงการได้ เมื่อ
เทียบกับการค้นหาด้วยวิธกี ารแบบเดิมสามารถลดเวลาลงได้
80.57% หรือสามารถลดเวลาลงเหลือ 55 วินาที ข้อดีของ
งานวิจัยคือสามารถลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลประวัติ
การซ่อมบ�ำรุง ข้อด้อยคือผูใ้ ช้ยงั ไม่สามารถใช้ออนไลน์ได้ ส่วน
ข้อจ�ำกัดคือผู้ใช้โปรแกรมควรมีทักษะในการใช้พอสมควร
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