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  บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการด าเนินงานของทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนมากข้ึนและมีพฒันาการอยา่งรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของภาคธุรกิจเป็น

อยา่งมากทั้งทางดา้น ระบบการด าเนินงาน ระบบการตลาด และ ระบบการเงิน ท่ีตอ้งมีระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เพื่อใหก้ารจดัการขอ้มูลทั้งทางดา้น การด าเนินงาน 

การตลาด และการเงิน สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ เพื่อให้

ขอ้มูลท่ีน ามาใชน้ั้นเป็นขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เทคโนโลยจึีงเขา้มีบทบาทอยา่งมากในการ

ด าเนินงานของภาคธุรกิจ และ ยงัช่วยจดัการกบัปัญหาต่างๆท่ีเกิดจากปัญหาดา้นเอกสาร เน่ืองจาก

อดีตเอกสารต่างๆถูกรวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บเป็นบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่ปัจจุบนันั้น

ขอ้มูลเหล่านั้นถูกรวบรวมดว้ยระบบเทคโนโลยไีวท้ั้งหมดเพื่อความสะดวกในการใชง้าน 

บริษทั ยไูนเตด็ฟูดส์ จ  ากดั ไดม้องเห็นปัญหา ความยุง่ยากในการ ตรวจสอบพนกังานและ

รถยนต ์ ท่ีออกท างานในแต่ละวนั เน่ืองจากบริษทัมีพนกังานและรถยนตเ์ป็นจ านวนมาก และยงัมี

การขยายตลาดมากข้ึนเร่ือยๆ ท าใหยุ้ง่ยากต่อการจดบนัทึกดว้ย รูปแบบเดิมท่ีใช่การจดบนัทึก  

บริษทัจึงไดม้อบหมายใหท้างคณะผูจ้ดัท าพฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้ เพื่อ

อ านวยความสะดวกในการจดบนัทึกการท างานและการแบ่งประเภทของพนกังานท่ีออกปฏิบติังาน

ในแต่ละวนัใหมี้ความสะดวกและเป็นระเบียบโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในขั้นตอนต่างๆท าใหเ้กิดความ

ผดิพลาดและล่าชา้ในการท างาน ซ่ึงระบบเดิมการด าเนินการในรูปแบบ การจดบนัทึก ซ่ึงอาจเกิด

ความผดิพลาดของขอ้มูล และ ความยุง่ยากในการจดบนัทึก เพื่อลดปัญหาดงักล่าวทางคณะผูจ้ดัท า

จึงไดจ้ดัท าระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้ เพื่อใหบ้ริการดา้น IT และ แกปั้ญหาใหก้บัผูใ้ชง้าน

ในการจดบนัทึกขอ้มูลในช่วงเวลาออกปฏิบติังานท่ีตอ้งการความรวดเร็ว และ ถูกตอ้งในการแบ่ง

ประเภทของพนกังานท่ีออกปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และง่าย

ต่อการน าขอ้มูลมาใชใ้นการท างานต่อไป 

 

 



2 
 

 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 บนัทึกขอ้มูลการออกปฎิบติังานของพนกังานบริษทั ยไูนเตด็ฟูดส์ จ  ากดั(มหาชน) 

1.2.2 บนัทึกขอ้มูลของรถกระจายสินคา้ไดส้ะดวกมากข้ึน 

1.2.3 ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการท างานส าหรับการเก็บขอ้มูลหรือเรียกดูขอ้มูล 

1.2.4 ตรวจสอบขอ้มูลเวลาในการท างาน 

1.3 ขอบเขตโครงงาน 

1.3.1 ผูใ้ชส้ามารถบนัทึกขอ้มูลประเภทพนกังานในการออกปฏิบติังานของรถกระจายสินคา้ 

1.3.2 ผูใ้ชส้ามารถแบ่งแยกขอ้มูลพนกังานในการออกปฏิบติังานได ้

1.3.3 ระบบสามารถบนัทึกการน ารถออกปฏิบติังานได้ 

1.3.4 ระบบสามารถน าขอ้มูลออกมาแสดงได ้

1.3.5 ระบบสามารถแสดงขอ้มูลการออกปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลพนกังานท่ีออกปฏิบติังานกบัรถกระจายสินคา้ 

1.4.2 ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถตรวจสอบบนัทึกขอ้มูลการน ารถกระจายสินคา้ออกปฏิบติังาน 

1.4.3 ลดระยะเวลาการท างานในการบนัทึกขอ้มูล แสดงขอ้มูลการออกปฏิบติังานของพนกังาน 
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บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 ในปัจจุบนั บาร์โคด้ เป็นท่ีนิยมมาก ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะสามารถช่วยให้

ท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า เพียงแค่ท าการสแกนเท่านั้น จะสามารถทราบถึงรหสัของ

สินคา้หรือขอ้มูลสินคา้ได ้ และดว้ยความสะดวกสบายท าใหบ้าร์โคด้จึงไดรั้บการยอมรับมากข้ึนใน

ตลาด และเร่ิมมีความคิดริเร่ิมท่ีจะท าใหม้นัสามารถท่ีจะเก็บขอ้มูลไดม้ากข้ึน เก็บตวัอกัษรไดม้าก

ข้ึน 

 QR Code เป็นบาร์โคด้ 2 มิติ (2D CODE) เป็นทฤษฎีท่ีถูกพฒันาโดยบริษทั DENSO 

WAVE มีวตัถุประสงคต์ามช่ือ QR นัน่คือ Quick response หรือการตอบสนองท่ีรวดเร็ว QR CODE 

(2D CODE) มีขอ้มูลทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ในขณะท่ีบาร์โคด้ธรรมดานั้น มีขอ้มูลเพียงแค่

แนวตั้งเพียงแนวเดียว ท าให ้QR CODE นั้นสามารถบรรจุขอ้มูลไดม้ากกวา่บาร์โคด้ธรรมดา  

คุณสมบติัของ QR CODE  

1.สามารถบรรจุขอ้มุลไดใ้นปริมาณสูง บาร์โคด้แบบธรรมดานั้น สามารถบรรจุขอ้มูล

ไดสุ้งสุดเพียง 20 Digits (ตวัเลขจ านวนเดียว 20 ตวั) แต่ QR CODE นั้นสามารถบรรจุขอ้มูลได้

มากกวา่ บาร์โคด้ธรรมดาหลายเท่าตวั และการบรรจุขอ้มูลของ QR CODE นั้น ก็ยงัไม่ไดจ้  ากดัอยู่

เพียงแค่ ตวัเลขเท่านั้น แต่ยงัสามารถบรรจุ ตวัอกัษรเลข (Alphanumeric), ตวัอกัษร, สัญลกัษณ์, ตวั

เลขฐานสอง (binary) และรหสัสี (colure code) อีกดว้ย โดยทั้งหมดน้ีสามารถจะบรรจุไวไ้ดใ้นคราว

เดียวกนั 

2.  ขนาดเล็ก   QR CODE นั้นสามารถบนัทึกขอ้มูลไดท้ั้งในแนวตั้งและแนวนอน ท าให้

ความสามารถในการบรรจุขอ้มูลเม่ือเปรียบเทียบกบับาร์โคด้แบบธรรมดานั้น มีพื้นท่ีการบนัทึกท่ี

นอ้ยกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั  

3.ความสามารถในการบรรจุตวัอกัษร โดยเร่ิมจากตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่นเน่ืองจาก QR 

CODE น้ีเป็นการพฒันาทางสัญลกัษณ์โดยประเทศญ่ีปุ่น ท าใหค้วามสามารถในการบรรจุตวัอกัษณ

ญ่ีปุ่นน้ีถูกบรรจุอยูใ่นคุณสมบติัดว้ย ซ่ึงการบรรจุขอ้มูลในลกัษณะตวัอกัษรญ่ีปุ่น (Kanji และ 

hiragana ) ในตวัเตม็รูปแบบนั้น QR CODE สามารถท าไดสู้งสุดถึง 13 bits 
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4. ป้องกนัคราบสกปรกและการฉีกขาด QR CODE นั้นสามารถท่ีจะอ่านขอ้มูลหรือกู้

ขอ้มูลไดแ้มว้า่จะมีการฉีกขาดหรือมีคราบ สกปรกเพียงบางส่วน โดยสามารถกูคื้นไดม้ากท่ีสุด 30% 

ของ CODEWORD 

5.  สามารถอ่านขอ้มูลได ้360 องศา  QR CODE มีความสามารถในการอ่านขอ้มูล 360 

องศาดว้ยความเร็วสูง โดยความสามารถดงักล่าว ท าไดโ้ดยผา่นรูปแบบของการตรวจสอบต าแหน่ง 

ท่ีอยูท่ ั้ง 3 มุมของสัญลกัษณ์ซ่ึงรูปแบบการตรวจสอบเหล่าน้ีท าใหเ้คร่ืองอ่านมีความเสถียร ในเร่ือง

ของความเร็วในการอ่าน 

6. คุณสมบติัในการควบรวม QR CODE สามารถแบ่งขอ้มูลท่ีหน่ึงสัญลกัษณ์ลงใน

หลายๆสัญลกัษณ์ได ้ และในขณะเดียวกนัก็สามารถจะน าสัญลกัษณ์ดงักล่าวนั้นมาวางติดกนัแลว้

อ่าน 

ท่ีมา : www.vcharkarn.com/varticle/ 
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2.2 เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง 

 คณะผูจ้ดัท า ไดค้น้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งเน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการใน

ดา้นขอ้มูล และรูปภาพท่ีสามารถใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม

ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.1 https://www.qr-code-generator.com/ 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์สามารถสร้าง QR Code ท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูลแบบต่างๆท่ีเราตอ้งการ โดยจะมี

ทั้งเวบ็ไซต ์ขอ้ความ อีเมล ์หรือจะเป็นรูปภาพ 
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รูปท่ี 2.2 http://www.mse-exam.net/ 

 เป็นเวบ็ไซตส์ าหรับ ครู อาจารย ์ นิสิต นกัศึกษา ส าหรับการเรียนการสอน โดยเวบ็ไซต์จะ

เก็บ QR Code ของนิสิต นกัศึกษา เพื่อเป็นการตรวจสอบวา่ นิสิต นกัศึกษา ไดเ้ขา้หอ้งเรียนโดยท่ี

ไม่ตอ้งเช็คในเวลาเรียน 
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รูปท่ี 2.3 https://www.scan.me/ 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์สามารถดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่ ส าหรับการสแกน QR Code ส าหรับ

โทรศพัทท่ี์ไม่มีแอพพลิเคชัน่ ท่ีใชส้แกน QR Code สามารถท าการดาวน์โหลดได ้
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รูปท่ี 2.4 https://tigersoft.co.th/ 

 เป็นเวบ็ไซตใ์หบ้ริการเก่ียวกบั เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส าหรับการสแกน โดยมีเคร่ืองสแกน

ลายน้ิวมือ สแกนบตัร รวมถึงสแกน QR Code 
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รูปท่ี 2.5 https://www.siamhrm.com/ 

 เป็นเวบ็ไซตส์ าหรับการหางาน  หาพนกังาน โดยจะให้ผูท่ี้ตอ้งการหางาน หรือบริษทัท่ี

ตอ้งการพนกังาน สามารถมาลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ เพื่อกรอกขอ้มูลของงานท่ีตอ้งการจะท า 
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2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 นกัศึกษาผูจ้ดัท าไดค้น้ควา้หางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการด าเนิน

โครงงาน ระบบค านวณเงินเบ้ียเล้ียงพนกังานของบริษทั ออลมาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั เพื่อเป็นแนวทางใน

การด าเนินโครงงานน้ี 

 

รูปท่ี 2.6 ระบบโปรแกรมช่วยเหลือการจดัการขอ้มูลพนกังาน 

 พีรภคั เตชอ านาจไพศาล (2559) ภาควชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัสยาม ระบบโปรแกรมช่วยเหลือการจดัการขอ้มูลพนกังาน ส าหรับการตรวจดูการ

ท างานของพนกังาน โดยใชโ้ปรแกรม Java Hibernate Struts2 ในการพฒันา ใชโ้ปรแกรม php 

MyAdmin  ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.7 ระบบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และการค านวณอตัราค่าคอมมิชชัน่ 

 นายธานินทร์ ร่มเจริญ (2558) ภาควชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัสยาม ระบบการหกัภาษี ณ ท่ี

จ่าย และการค านวณอตัราค่าคอมมิชชัน่ ค  านวณเงินไดพ้ร้อมหกัภาษีและออกใบแจง้รับเงิน ใช้

โปรแกรม Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010และ Microsoft Office 

Power Point 2010 
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รูปท่ี 2.8 ระบบศูนยอ์าหาร โปรแกรมแคชเชียร์ 

 ณภทัร   เลาหไพฑูรย ์ ณัฐวุฒิ     พิทกัษเ์งินดีและจิรเมธ     แกว้มณี (2559) ภาควชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบศูนยอ์าหาร โปรแกรม

แคชเชียร์บริษทั การ์ด ซิสเต็มส์ แอนด ์ มาร์เก็ตติง จ  ากดั ใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 

2015 ในการพฒันาและ SQLyog Ultimate – MySQL GUI ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.9 ระบบการจดัการอู่แทก็ซ่ี 

 เกตุนรา เทียนศิริ ฉตัรชยั แซ่แตแ้ละลิขิต สุดใจ (2559) ภาควชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม ระบบการจดัการอู่แทก็ซ่ี จดัการขอ้มูลการเช่ายมืรถ

แทก๊ซ่ีส าหรับอู่ ใช ้C# เป็นภาษาในการพฒันาโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 เก็บ

ฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปร Microsoft SQL Server 2008 R2 
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  รูปท่ี 2.10 ระบบยมืหนงัสือออนไลน์ 

 ธญัญกร ด าแดง และวริศรา เสาธงชยั (2558) ภาควชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม ระบบยมืหนงัสือออนไลน์ ช่วยในการบนัทึกการยมื-คืน และยงั

คน้หาหนงัสือของห้องสมุด ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อไม่ใหเ้กิดการสูญหาย และการ

คน้หาเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ระบบใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และโปรแกรม 

Microsoft SQL Server 2008 R2 จดัการฐานขอ้มูล 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือ และทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือบริษัท  บริษทั ยไูนเตด็ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน)  

สถานทีต่ั้ง  95 ถนน. ท่าขา้ม แขวง แสมด า เขต บางขนุเทียน  

กรุงเทพมหานคร 10150 

เบอร์โทรศัพท์  02-415-5043 

เบอร์โทรสาร   02-415-5014 

อเีมล์   community@unitedfoods.com 

เวบ็ไซต์   http://www.unitedfoods.co.th/index.php 

แผนที ่

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั ยไูนเต็ดฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) 

  



16 
 

 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั ยไูนเตด็ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นธุรกิจขนมขนาดใหญ่ ท่ีเป็นผูผ้ลิต และจดั
จ าหน่าย แก่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความสนใจ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านขายของช า เป็นตน้ โดยมีศูนย์
กระจายสินคา้อยูใ่นจงัหวดัต่างๆ ในประเทศ และบริษทัไดมี้การติดต่อกบัลูกคา้ในต่างประเทศ
หลายๆ ประเทศ  

3.3 รูปแบบการจัดองค์การ และการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างการจดัองคก์าร และการบริหารงานขององคก์ร 

3.4 ต าแหน่ง และลกัษณ์งานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ช่ือนกัศึกษา นายธิติวฒุ  สีม่วง  

 ต าแหน่งงาน  Developer 

 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ออกแบบระบบ ในการบริหารจดัการขอ้มูลพนกังาน และการจด
บนัทึกขอ้มูลในการออกปฏิบติังานของพนกังาน รวมถึงรถยนต์
ในศูนยก์ระจายสินคา้ และระบบจดัการขอ้มูล เพื่อน าลงในระบบ
ฐานขอ้มูลของบริษทั รวมไปถึงการแนะน าการใชง้านของระบบ
ท่ีพฒันาข้ึนมา 

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Chief Executive Officer and Managing Director 

คุณพีรพงษ์ สุโชตกิพันธ์ุ 

ส ำนกัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
Office of Chief Executive Officer 

คณะที่ปรึกษาบริษัท 
Advisor Group                           
ประธำนท่ีปรึกษำกำรพฒันำองค์กร  (CAOD)     
  - ดร. อนนัท์ งำมสะอำด         

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Deputy Chief Executive Officer 

ดร.ปริญญา โกวทิย์ววัิฒน์ 

แผนกเลขำนกุำรประธำนฯ 
Executive Secretary 

คณุอภชิญำ ธ. 
คณุศริณญำภรณ์ บ. 

คณุเรวดี ส. 

คณะกรรมการบริหาร 
Board of Director 
ประธานกรรมการบริหาร 

Chaiman 
คุณจักรพงศ์  ธรรมวเิศษศรี 

คณะกรรมการพิเศษ 
Special Committee      

-                  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Chief Executive Officer and Managing Director 

คุณพีรพงษ์ สุโชตกิพันธ์ุ 

คณะที่ปรึกษาบริษัท 
Advisor Group                           
ประธำนท่ีปรึกษำกำรพฒันำองค์กร  (CAOD)     
  - ดร. อนนัท์ งำมสะอำด         

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Deputy Chief Executive Officer 

ดร.ปริญญา โกวทิย์ววัิฒน์ 

คณะกรรมการบริหาร 
Board of Director 
ประธานกรรมการบริหาร 

Chaiman 
คุณจักรพงศ์  ธรรมวเิศษศรี 

คณะกรรมการพิเศษ 
Special Committee      

-                  
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3.4.2 ช่ือนกัศึกษา  นายอนุสรณ์   ขาวดี  

 ต าแหน่งงาน  Network 

 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ดูแลแกไ้ขปัญหาเคร่ืองเซิฟเวอร์ท่ีจะน าไปติดตั้งท่ีศูนยใ์หม่ 
รวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์พนกังาน เช่นติดตั้งระบบปฎิบติัการ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ปัญหาดา้นระบบ
อินเทอร์เน็ต 

3.4.3 ช่ือนกัศึกษา  นายนิธิศ  การุณรัตนกุล 

 ต าแหน่งงาน  IT Support 

 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  รวบรวมความตอ้งการของพนกังาน และน ามาวเิคราะห์ความ
ตอ้งการใหก้บัโปรแกรมเมอร์ และท าหนา้ท่ีดูแลพนกังานภายใน
บริษทั เพื่อช่วยแกปั้ญหาต่างๆ เช่น การใชง้านโปรแกรมต่างๆ 
การติดตั้งโปรแกรม รวมถึงการดูแลอินเตอร์เน็ต และงานออก
รายงานต่างๆท่ีพนกังานตอ้งการ 

3.4.4 ช่ือนกัศึกษา  นายคมน์พิสิฐ  จนัทร์โสภีกุล 

 ต าแหน่งงาน  IT Support 

 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ท าหนา้ท่ีดึงขอ้มูลต่างๆท่ีพนกังานตอ้งการจากฐานขอ้มูล และ 
น ามาท าReport ในรูปแบบท่ีพนกังานตอ้งการลงใน Excel และ 
Microsoft Power Bi 

3.5 ช่ือ และต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณปรีชา ตั้งเกียรติก าจาย IT Manager 

นายนิสิต บบัสุข   IT Support 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

3.7 ขั้นตอน และการด าเนินงาน 

ในพฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้ของ บริษทั ยไูนเตด็ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน)
คณะนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดจ้ดัท าแผนการด าเนินงานไวด้งัน้ี 

 



18 
 

 
 

3.7.1 เก็บขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของพนกังานท่ีเป็นผูดู้แลการจดบนัทึก
ของรถกระจายสินคา้ใน แต่ละศูนยก์ระจายสินคา้ รวมไดถึ้งพนกังานท่ีออกปฏิบติังานพร้อมกบัรถ
กระจายสินคา้ 

3.7.2 ก าหนดเป้าหมาย และวางแผน 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการก าหนดเป้าหมายของการพฒันาระบบ ใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านระบบ ก าหนดขอบเขตของระบบ และระยะเวลาในการพฒันาระบบ รวมถึงการทดลอง
ระบบ 

3.7.3 วเิคราะห์ระบบ 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการวเิคราะห์การท างานของระบบ และระยะเวลาในการพฒันาระบบ 
สรุปความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ และท าการตดัสินใจ
ท่ีจะพฒันาระบบ 
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3.7.4 ออกแบบระบบ 

การออกแบบหนา้จอของระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้มีดงัน้ี 

 

รูปท่ี 3.3 หนา้จอการเก็บขอ้มูลออกปฏิบติังาน 

 หนา้จอการเก็บขอ้มูลออกปฏิบติังาน ผูดู้แลจะ สแกนQR Code ของรถจดัจ าหน่าย รหสั
พนกังานขาย พนกังานขบัรถ รหสัเทรนเนอร์ และกรอกเลขไมลเ์ร่ิมตน้ของรถจดัจ าหน่ายก่อนออก
ปฏิบติังาน และท าการบนัทึกขอ้มูลลงในระบบ 
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รูปท่ี 3.4 หนา้จอการแสดงหลกั 

หนา้จอการแสดงหลกั โดยผูดู้แลระบบ สามารถเขา้ถึงหนา้แสดงขอ้มูลต่างๆ ไดจ้าก
หนา้จอน้ี โดยผูดู้แลระบบสามารถเขา้ถึงหนา้แสดงขอ้มูลพนกังาน หนา้แสดงศูนยจ์ดัจ าหน่าย หนา้
แสดงขอ้มูลการจดัจ าหน่าย หนา้แสดงขอ้มูลเบ้ียเล้ียง และหนา้แสดงขอ้มูลการออกปฏิบติังานของ
พนกังาน  
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รูปท่ี 3.5 หนา้จอแสดงขอ้มูลพนกังาน 

หนา้จอแสดงขอ้มูลพนกังาน โดยผูดู้แลระบบสามารถดูขอ้มูลขของพนกังาน เช่น รหสั
พนกังาน ช่ือ-นามสกุลของพนกังาน ต าแหน่ง รถจดัจ าหน่ายสินคา้ประจ าของพนกังาน ท่ีอยู ่ และ
ผูดู้แลสามารถแกไ้ขขอ้มูลของพนกังานได ้
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รูปท่ี 3.6 หนา้จอสร้างขอ้มูลพนกังาน 

หนา้จอสร้างขอ้มูลพนกังาน โดยผูดู้แลระบบจะเป็นผูก้รอกขอ้มูลของพนกังานท่ี
ตอ้งการจะเพิ่มเขา้ไปยงัระบบ โดยจะตอ้งกรอกรหสัพนกังาน ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง รหสัรถจดั
จ าหน่ายประจ า ท่ีอยู ่เลขบตัรประจ าตวัประชาชน รหสัศูนย ์
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รูปท่ี 3.7 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลของพนกังานท่ีผิด หรือมี
การเปล่ียนแปลงขอ้มูลได ้
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รูปท่ี 3.8 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดพนกังาน 

หนา้จอแสดงรายละเอียดของพนกังาน ผูดู้แลระบบสามารถดู QR Code ของพนกังาน
เพื่อน าไปสแกนและบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ โดยขอ้มูลจะไปแสดงท่ีหนา้จอแสดงขอ้มูลการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 
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รูปท่ี 3.9 หนา้จอแสดงขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

หนา้จอแสดงขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่าย ผูดู้แลระบบสามารถเขา้มาดูขอ้มูลของศูนยจ์ดั
จ าหน่ายและสามารถไปยงัหนา้สร้างขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่ายหรือหนา้แกไ้ขขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่าย   
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รูปท่ี 3.10 หนา้จอแกไ้ขศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่าย ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่าย   
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รูปท่ี 3.11 หนา้จอสร้างศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 หนา้จอสร้างขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่าย ผูดู้แลระบบสามารถสร้างขอ้มูลศูนยจ์ดั
จ าหน่าย 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

 

รูปท่ี 3.12 หนา้จอแสดงขอ้มูลรถจดัจ าหน่าย 

หนา้จอแสดงขอ้มูลรถจดัจ าหน่าย ผูดู้แลระบบสามารถเขา้มาดูขอ้มูลของรถจดัจ าหน่าย
และสามารถไปยงัหนา้สร้างขอ้มูลรถจดัจ าหน่ายหรือหนา้แกไ้ขขอ้มูลรถจดัจ าหน่าย   
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รูปท่ี 3.13 หนา้จอสร้างรถจดัจ าหน่าย 

 หนา้จอแสดงขอ้มูลรถจดัจ าหน่าย ผูดู้แลระบบสามารถเขา้มาสร้างขอ้มูลรถจดั
จ าหน่าย  
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รูปท่ี 3.14 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลรถจดัจ าหน่าย 

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลรถจดัจ าหน่าย ผูดู้แลระบบสามารถเขา้มาแกไ้ขขอ้มูลของรถจดั
จ าหน่าย   
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รูปท่ี 3.15 หนา้จอแสดงขอ้มูลเบ้ียเล้ียง 

หนา้จอแสดงขอ้มูลเบ้ียเล้ียง ผูดู้แลระบบสามารถเขา้มาดูขอ้มูลของเบ้ียเล้ียงท่ีมีใหก้บั
พนกังาน โดยจะสามารถสร้างและแกไ้ขเพิ่มได ้ โดยขอ้มูลจะบอกถึงเปอร์เซ็นต่ีจะไดรั้บของ
พนกังาน 
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รูปท่ี 3.16 หนา้จอสร้างเบ้ียเล้ียง 

หนา้จอสร้างเบ้ียเล้ียง ผูดู้แลระบบสามารถสร้างประเภทของเบ้ียเล้ียงและกรอก
รายละเอียดต่างๆของเบ้ียเล้ียง่ีพนกังานจะไดรั้บ 
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รูปท่ี 3.17 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลเบ้ียเล้ียง 

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลเบ้ียเล้ียง ผูดู้แลระบบแกไ้ขประเภทของเบ้ียเล้ียง พนกังานท่ีจะไดรั้บ 
วธีิท่ีจะไดรั้บเบ้ียเล้ียง และวธีิการคิดเปอร์เซ็นตข์องเบ้ียเล้ียงท่ีพนกังานจะไดรั้บ 
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รูปท่ี 3.18 หนา้จอแสดงขอ้มูลการออกปฏิบติังานของพนกังาน 

หนา้จอขอ้มูลการออกฏิบติังานของพนกังาน ผูดู้แลสามารถดูขอ้มูลของการออก
ปฏิบติังานของพนกังานขาย รถจดัจ าหน่ายท่ีพนกังานนัง่ออกไปปฏิบติังาน เลขไมลเ์ร่ิมตน้ท่ีออก
จากบริษทัเม่ือไปปฏิบติังานเพื่อเปรียบเทียบระยะทางท่ีพนกังานในรถจดัจ าหน่ายไดอ้อกไป
ปฏิบติังาน 
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รูปท่ี 3.19 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลการออกปฏิบติังานของพนกังาน  

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลการออกปฏิบติังานของพนกังาน ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูล
ของพนกังานท่ีออกไปปฏิบติังาน รถจดัจ าหน่าย เลขไมล์เร่ิมตน้ท่ีออกไปปฏิบติังาน รวมถึงกรอก
หมายเหตุเพิ่มเติมท่ีตอ้งการจะใส่เขา้ไป 
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3.7.5 พฒันาระบบ 

 พฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้ตามท่ีพนกังานผูใ้ชร้ะบบตอ้งการ เพื่อใหไ้ด้
ระบบท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริง และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ 

 3.7.6 ทดสอบระบบ 

 เม่ือท าการพฒันาระบบเสร็จส้ินไดมี้การน าระบบไปทดสอบการท างานของระบบ โดยใหผู้ ้
ท่ีมีหนา้ท่ีดูแลระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้ใชง้านระบบ  

3.7.7 แกไ้ขระบบ 

 หลงัจากการทดสอบการใชง้านของระบบ ท าการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด แกไ้ขเพิ่มเติมในส่วนท่ี
ผูใ้ชง้านระบบตอ้งการและปรับส่วนท่ีผูใ้ชง้านระบบไม่ตอ้งการออก 

3.7.8 จดัท าเอกสาร 

 จดัท ารูปเล่มรายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา และจดัท าคู่มือการใชง้านส าหรับผูใ้ชใ้น
หน่วยงาน 

3.8 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 

1. เก็บข้อมูลความต้องการ
ของผูใ้ชร้ะบบ 

2. ก าหนด เป้ าหมาย  และ
วางแผน 

3.  วเิคราะห์ระบบ 
4.  ออกแบบระบบ 
5.  พฒันาระบบ 
6.  ทดสอบระบบ 
7.  แกไ้ขระบบ 
8.  จดัท าเอกสาร 
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3.9 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.9.1 ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 
3.9.1.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ(ส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์) 

 1)    CPU Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 
2)    RAM 20.0 GB 
3)    DVD – RW Drive 
4)    Hard Disk 1 TB 

3.9.1.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ(ส่วนของเคร่ืองแทบ็เล็ต) 
 1)    CPU 1.3 GHz quad-core 

2)    RAM 1.5 GB 
3)    Storage 8 GB 

3.9.1.3 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ(ส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์) 
1)    Microsoft Windows 10 
2)    Microsoft Office Visio 2010 
3)    Sql Server 2014 
4)    Visual Studio 2017 
5)    Android Studio 3.1 

3.9.1.4 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ(ส่วนของเคร่ืองแทบ็เล็ต) 
1)    Android 5.1 

3.9.2 ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

3.9.2.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ(ส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์) 
1)    CPU Intel(R) Core(TM) i5 หรือสูงกวา่ 
2)    RAM 1GB หรือสูงกวา่ 
3)    DVD – RW Drive 
4)    Hard Disk 20 GB หรือสูงกวา่ 

3.9.2.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ(ส่วนของเคร่ืองแทบ็เล็ต) 
1)    CPU 1.3 GHz quad-core หรือสูงกวา่ 
2)    RAM 1.0 GB หรือสูงกวา่ 
3)    Storage 2 GB หรือสูงกวา่ 
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3.9.2.1 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ(ส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์) 
1)    Microsoft Windows 7 64 bit หรือ 32 bit 
2)    Browser Firefox หรือ Google Chrome 
3)    DVD – RW Drive 
4)    Hard Disk 320 GB หรือสูงกวา่ 

3.9.2.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ(ส่วนของเคร่ืองแทบ็เล็ต) 
1)    Android 4.0 หรือสูงกวา่ 

3.9.2.3 ฮาร์ดแวร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
1)    Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1410 0 @ 2.80GHz (8 CPUs), ~2.8GHz 
2)    Memory 8192MB  
3)    RAM 16GB DDR5 1600MHz with ECC 
4)    Hard Disk 2TB 
5)    PowerEdge R320 
6)    Network Dual Gigabit LAN BCM57781 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1.1 ขั้นตอนของการเก็บขอ้มูลพนกังาน 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้จอการเก็บขอ้มูลออกปฏิบติังาน 

 หนา้จอการเก็บขอ้มูลออกปฏิบติังาน ผูดู้แลจะ สแกนQR Code ของรถจดัจ าหน่าย รหสั
พนกังานขาย พนกังานขบัรถ รหสัเทรนเนอร์ และกรอกเลขไมลเ์ร่ิมตน้ของรถจดัจ าหน่ายก่อนออก
ปฏิบติังาน และท าการบนัทึกขอ้มูลลงในระบบ 

 1) สแกนQR Code รหสัรถกระจายสินคา้ท่ีจะออกปฏิบติังาน 

 2) สแกน QR Code รหสัพนกังานขายท่ีออกปฏิบติังาน 

 3) สแกน QR Code รหสัพนกังานคนขบัท่ีออกปฏิบติังาน 

 4) สแกน QR Code รหสัเทรนเนอร์ 

 5) กรอกเลขไมลข์องรถกระจายสินคา้ท่ีออกปฏิบติังาน 

 6) เม่ือท าการใส่ขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อย เลือก Insert เพิ่มท าการเพิ่มขอ้มูล 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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รูปท่ี 4.2 หนา้รายการหลกั 

 หนา้แสดงรายการส าหรับเช่ือมโยงไปยงัหนา้แสดงขอ้มูลอ่ืนหรือเวบ็ไซตแ์ละเฟสบุค๊ของ 

บริษทัยไูนเต็ดฟูดส์ จ  ากดั(มหาชน) 

 1) เขา้สู่หนา้แสดงขอ้มูลพนกังาน 

 2) เขา้สู่หนา้แสดงขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 3) เขา้สู่หนา้แสดงขอ้มูลรถจดัจ าหน่ายสินคา้ 

 4) เขา้สู่หนา้แสดงขอ้มูลเบ้ียเล้ียงของพนกังาน 

 5) เขา้สู่หนา้แสดงขอ้มูลการออกปฏิบติังานของพนกังาน 

6) เขา้สู่เวบ็ไซตข์องบริษทั ยูไนเตด็ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน)
http://www.unitedfoods.co.th/index.php 

 7) เขา้สู่เฟสบุค๊ ของบริษทั ยไูนเตด็ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) 

1 

2 

7 6 

5 
4 

3 
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รูปท่ี 4.3 หนา้แสดงขอ้มูลพนกังาน 

 หนา้แสดงขอ้มูลพนกังาน ส าหรับดูรายละเอียดของพนกังานหรือตอ้งการท่ีจะแกไ้ข
รายละเอียดของพนกังาน 

 1) ส าหรับคน้หาพนกังานโดยการกรอก รหสัของพนกังานเขา้ไป 

 2) ตารางรายช่ือพนกังานโดยสามารถแสดงรายละเอียดหรือท าการแกไ้ขได ้

 

 

 

2 

1 
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รูปท่ี 4.4 หนา้สร้างขอ้มูลพนกังาน 

 หนา้สร้างขอ้มูลพนกังาน ส าหรับสร้างขอ้มูลพนกังานเขา้ไปในระบบ 

 1) กรอกรหสัพนกังาน่ีตอ้งการจะเพิ่มเขา้ไปในระบบ 

 2) กรอกช่ือพนกังานท่ีตอ้งการจะเพิ่มเขา้ไปในระบบ 

 3) กรอกนามสกุลพนกังานท่ีตอ้งการจะเพิ่มเขา้ไปในระบบ 

 4) กรอกต าแหน่งของพนกังานท่ีตอ้งการจะเพิ่มเขา้ไปในระบบ 

 5) กรอกรหสัVANประจ าของพนกังานท่ีตอ้งการจะเพิ่มเขา้ไปในระบบ 

 6) กรอกท่ีอยูพ่นกังานท่ีตอ้งการจะเพิ่มเขา้ไปในระบบ 

 7) กรอกเลขบตัรประจ าตวัชระชาชนพนกังานท่ีตอ้งการจะเพิ่มเขา้ไปในระบบ 

 8) กรอกรหสัศูนยจ์ดัจ าหน่ายประจ าของพนกังานท่ีตอ้งการจะเพิ่มเขา้ไปในระบบ 

 9) ถา้ตรวจสอบขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการจะเพิ่มเรียบร้อยใหก้ด Create เพื่อเพิ่มเขา้สู่ระบบ 

5 

9 

8 
7 

6 

4 
3 

2 
1 
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รูปท่ี4.5 หนา้แกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

 หนา้แกไ้ขขอ้มูลพนกังาน ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลต่างๆท่ีกรอกผดิ หรือมีการเปล่ียนแปลงของ
พนกังาน 

 1) แกไ้ขรหสัพนกังาน 

 2) แกไ้ขช่ือพนกังาน 

 3) แกไ้ขต าแหน่งงาน 

 4) แกไ้ขรหสัรถกระจายสินคา้ท่ีท าการออกปฏิบติังานประจ า 

 5) แกไ้ขนามสกุล 

 6) แกไ้ขท่ีอยู ่

 7) แกไ้ขบตัรประจ าตวัประชาชน 

 8) แกไ้ขรหสัศูนยท่ี์อยูป่ระจ า 

 9) เม่ือแกไ้ขและตรวจสอบเรียบร้อยท าการเลือก Save เพื่อยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูล 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 
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รูปท่ี 4.6 หนา้แสดงรายละเอียดขอ้มูลพนกังาน 

 หนา้รายละเอียดขอ้มูลพนกังาน ส าหรับดูรายละเอียดท่ีไดเ้ก็บของพนกังานและดู QRCode 
ประจ าตวัของพนกังาน 
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4.1.2 ขั้นตอนของการแสดงขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้แสดงขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 หนา้แสดงขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่าย  

 1) ตารางแสดงรายช่ือศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 -Depo_ID รหสัประจ าศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 -Depo_Name ช่ือประจ าศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 -Location สถานท่ีตั้งศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 

1 
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รูปท่ี 4.8 หนา้แกไ้ขศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 หนา้แกไ้ขขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่าย แกไ้ขช่ือศูนยห์รือสถานท่ีตั้งของศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 1) แกไ้ขช่ือศูนยก์ระจายสินคา้ 

 2) แกไ้ขท่ีอยูศู่นยก์ระจายสินคา้ 

 3) เม่ือแกไ้ขและตรวจสอบเรียบร้อยท าการเลือก save เพื่อยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.9 หนา้สร้างขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 หนา้สร้างขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่าย ส าหรับเพิ่มขอ้มูลศูนยท่ี์ท าการเปิดใหม่เขา้ไปในระบบ 

 1) กรอกรหสัประจ าศูนยท่ี์ตอ้งการจะเพิ่มเขา้ไปในระบบ 

 2) กรอกช่ือประจ าศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 3) กรอกสถานท่ีของศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 4) ถา้ตรวจสอบขอ้มูลศูนยจ์ดัจ าหน่ายท่ีตอ้งการจะเพิ่มเรียบร้อยใหก้ด Create เพื่อเพิ่มเขา้สู่
ระบบ 
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4.1.3 ขั้นตอนของการแสดงขอ้มูลรถจดัจ าหน่ายสินคา้ 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้แสดงขอ้มูลรถจ าหน่ายสินคา้ 

 หนา้แสดงขอ้มูลรถจ าหน่ายสินคา้ ส าหรับดูขอ้มูลรถจ าหน่ายสินคา้ของแต่ละศูนยห์รือท า
การแกไ้ขของรถจดัจ าหน่าย 

 1) ตารางแสดงขอ้มูลรถกระจายสินคา้ 

 -รหสัศูนย ์

 -รหสัรถกระจายสินคา้ 

 -เลขทะเบียนรถยนต ์

 -ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

 

 

 

 

 

1 
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รูปท่ี 4.11 หนา้สร้างขอ้มูลรถจ าหน่ายสินคา้ 

 หนา้สร้างขอ้มูลรถจดัจ าหน่ายสินคา้ ส าหรับเพิ่มขอ้มูลของรถจดัจ าหน่ายเขา้ไปยงัระบบ 

 1) กรอกรหสัของรถจดัจ าหน่าย 

 2) กรอกเลขทะเบียนประจ ารถยนต ์

 3) กรอกยอดเป้าหมายประจ ารถจดัจ าหน่าย 

 4) กรอกรหสัศูนยจ์ดัจ าหน่ายประจ าของรถจดัจ าหน่าย 

 5) ถา้ตรวจสอบขอ้มูลรถจดัจ าหน่ายท่ีตอ้งการจะเพิ่มเรียบร้อยใหก้ด Create เพื่อเพิ่มเขา้สู่
ระบบ 
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รูปท่ี 4.12 หนา้แกไ้ขขอ้มูลรถจดัจ าหน่ายสินคา้ 

 หนา้แกไ้ขขอ้มูลรถจดัจ าหน่ายสินคา้ ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิหรือขอ้มูลท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงของรถจดัจ าหน่ายสินคา้ 

1) แกไ้ขรหสัศูนยก์ระจายสินคา้ 

 2) แกไ้ขรหสัรถกระจายสินคา้ 

 3) แกไ้ขเลขทะเบียนรถยนต ์

 4) แกไ้ขความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

 5) เม่ือแกไ้ขและตรวจสอบเรียบร้อยท าการเลือก save เพื่อยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูล 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 
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4.1.4 ขั้นตอนของการแสดงขอ้มูลเบ้ียเล้ียง 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้แสดงขอ้มูลเบ้ียเล้ียงพนกังาน 

 หนา้แสดงขอ้มูลเบ้ียเล้ียงพนกังาน ส าหรับดูรายการเบ้ียเล้ียงต่างๆ หรือท าการแกไ้ขขอ้มูล
เบ้ียเล้ียง 

 1) ตารางแสดงรายช่ือขอ้มูลเบ้ียเล้ียงพนกังาน 

 -ArchType_ID ประเภทของเบ้ียเล้ียง 

 -EmpType ประเภทของพนกังาน 

 -Values ค่าท่ีได ้

 -ArchType_Name ช่ือประเภทเบ้ียเล้ียง 

 -Percent เปอร์เซ็นท่ีน ามาค านวณ 

 -Percent2 เปอร์เซ็นท่ี2น ามาค านวณ 

 

1 
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รูปท่ี 4.14 หนา้สร้างขอ้มูลเบ้ียเล้ียงพนกังาน 

 หนา้สร้างขอ้มูลเบ้ียเล้ียงพนกังาน ส าหรับเพิ่มขอ้มูลเบ้ียเล้ียงพนกังาน 

1) กรอกรหสัของประเภทเบ้ียเล้ียง 

 2) กรอกรหสัประเภทของพนกังาน 

 3) กรอกค่าท่ีใชค้  านวณ 

 4) กรอกช่ือประเภทของเบ้ียเล้ียง 

 5)กรอกเปอร์เซ็นตท่ี์ใชส้ าหรับการค านวณการไดรั้บเบ้ียเล้ียง 

 6)กรอกค่าแรง 

 7)กรอกเปอร์เซ็นตท่ี์2ท่ีใชส้ าหรับการค านวณการไดรั้บเบ้ียเล้ียง 

 8) ถา้ตรวจสอบขอ้มูลประเภทเบ้ียเล้ียงท่ีตอ้งการจะเพิ่มเรียบร้อยใหก้ด Create เพื่อเพิ่มเขา้
สู่ระบบ 
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รูปท่ี 4.15 หนา้แกไ้ขขอ้มูลเบ้ียเล้ียงพนกังาน 

 หนา้แกไ้ขขอ้มูลเบ้ียเล้ียงงพนกังาน ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิของเบ้ียเล้ียงหรือตอ้งการจะ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลของเบ้ียเล้ียง 

1) แกไ้ขรหสัประเภทเบ้ียเล้ียง 

 2) แกไ้ขประเภทพนกังาน 

 3) แกไ้ขค่าท่ีไดใ้นการค านวณ 

 4) แกไ้ขช่ือประเภทเบ้ียเล้ียง 

 5) แกไ้ขเปอร์เซ็นตท่ี์ใชใ้นการค านวณการไดรั้บเบ้ียเล้ียง 

 6) แกไ้ขเปอร์เซ็นตท่ี์2ท่ีใชใ้นการค านวณการไดรั้บเบ้ียเล้ียง 

 7) เม่ือแกไ้ขและตรวจสอบเรียบร้อยท าการเลือก save เพื่อยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูล 
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4.1.5 ขั้นตอนของการแสดงขอ้มูลการออกปฏิบติังานของพนกังาน 

 

รูปท่ี 4.16 หนา้แสดงขอ้มูลการออกปฏิบติังานของพนกังาน 

 หนา้แสดงขอ้มูลการออกปฏิบติังานของพนกังาน ส าหรับแสดงขอ้มูลพนกังานท่ีออกไป
ปฏิบติังานพร้อมแสดงรถจดัจ าหน่ายท่ีพนกังานไดน้ัง่ออกไป รวมถึงเลขไมลเ์ร่ิมตน้เม่ือออกจาก
ศูนยจ์ดัจ าหน่าย 

 1) ตารางแสดงขอ้มูลการออกปฏิบติังานของพนกังาน 

 -วนัท่ี เวลาท่ีออกปฏิบติังาน 

 -รหสัพนกังาน 

 -ต าแหน่งของพนกังาน 

 -รหสัรถกระจายสินคา้ 

 -หมายเหตุ 

 -เลขไมลเ์ร่ิมตน้ก่อนออกจากศูนยก์ระจายสินคา้ 

 

 

1 
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รูปท่ี 4.17 หนา้แกไ้ขขอ้มูลการออกปฏิบติังานของพนกังาน 

 หนา้แกไ้ขขอ้มูลการออกปฏิบติังานของพนกังาน ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิหรือตอ้งการท่ี
จะเปล่ียนแปลงขอ้มูลของการออกปฏิบติัของพนกังาน 

 1) วนัท่ี เวลาการออกปฏิบติังาน 

 2) รหสัพนกังานท่ีออกปฏิบติังาน 

 3) ต าแหน่งพนกังาน 

 4) รหสัรถกระจายสินคา้ 

 5) หมายเหตุ 

 6) เลขไมลเ์ร่ิมตน้ก่อนออกจากศูนยก์ระจายสินคา้ 

 7) เม่ือแกไ้ขและตรวจสอบเรียบร้อยท าการเลือก save เพื่อยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูล 
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บทที ่5 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

คณะนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดพ้ฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้ของ บริษทั 

ยไูนเตด็ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) เพื่อน ามาใชง้านในการบนัทึกการออกปฏิบติัการของรถกระจาย

สินคา้ การจดัการขอ้มูล ลดความซบัซอ้นในการใชง้าน ป้องกนัการแกไ้ขขอ้มูลการออกท างานจาก

ผูอ่ื้น  และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใหก้บัผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการจดบนัทึกการออกท างานของพนกังาน 

ระบบท่ีคณะนกัศึกษาสหกิจศึกษาพฒันาข้ึนยงัสามารถบนัทึกขอ้มูลประวติัการออกปฏิบติังาน และ

สามารถตรวจสอบประวติัการออกปฏิบติังานไดต้ามวนัท่ีตอ้งการได ้ เช่น เม่ือผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการจด

บนัทึกมองเห็นความผดิปกติของระยะทางในการขบัรถ หรือสินคา้สูญหาย ผูดู้แลสามารถ

ตรวจสอบพนกังานและรถแต่ละคนัได ้ และการบนัทึกขอ้มูลดว้ยระบบน้ีช่วยลดภาระในการ

ปฏิบติังานของผูดู้แลการจดบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้ 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงานจากการท่ีคณะนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดเ้ร่ิมจดัท า

โครงงาน ซ่ึงไดพ้บปัญหาดงัน้ี 

5.1.2.1 ขาดทกัษะในการพฒันาโปรแกรมบนระบบ Android จึงท าใหง้านเสร็จ 

ล่าชา้กวา่ก าหนด 

5.1.2.2 ความตอ้งการของผูใ้ชง้านมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ท าใหเ้กิดการแกไ้ข 

ระบบหลายคร้ัง จึงท าใหง้านเสร็จล่าชา้กวา่ก าหนด 

5.1.2.3 ขาดความรู้ในกระบวนการท างาน ของการจดบนัทึกขอ้มูลการออก 

ปฏิบติังาน 

5.1.2.4 ระบบตอ้งใชอิ้นเตอร์เน็ต ในการใชง้านตลอดเวลา 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1.3.1 ควรศึกษาดา้นการพฒันาโปรแกรมบนระบบ Android  เพิ่มเติม 

5.1.3.2 ควรเก็บขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ใหค้รบถว้น 



57 
 

 
 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 พฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาโปรแกรมบนระบบ Android  

5.2.1.2 ท าใหเ้ขา้ใจถึงระบบการท างานในรูปแบบขององคก์ร 

5.2.1.3 ท าใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ 

5.2.1.4 ท าใหเ้ขา้ใจถึงสถานการณ์ และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ี 

เกิดข้ึน  

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.2.1 ขาดประสบการณ์ในการปฏิบติังานในรูปแบบขององคก์ร 

5.2.2.2 ขาดประความรู้ความเขา้ใจทางดา้นกระบวนการทางธุรกิจ 

5.2.2.3 ขาดประสบการณ์ในการพฒันาระบบ และการน ามาใชง้านจริง 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรศึกษาจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นประสบการณ์ในการ 

ท างาน 

5.2.3.2 ควรศึกษากระบวนการทางธุรกิจใหเ้พิ่มมากข้ึน 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน 

 

รูปท่ี ก.1 Program Map  
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รูปท่ี ก.2 E-R Diagram ภาษาองักฤษ  
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รูปท่ี ก.3 E-R Diagram ภาษาไทย  
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ตาราง ค าอธิบาย 
TblEmp ตารางพนกังาน 
TblEmpType ตารางประเภทพนกังาน 
TblVan ตารางรถกระจายสินคา้ 
TblArchType ตารางประเภทเบ้ียเล้ียง 
TbpDepo ตารางศูนยจ์ดัจ าหน่าย 
TblUser 
TblQRScan 

ตารางผูใ้ชง้านระบบ 
ตารางการสแกน 

ตารางท่ี ก.2 ตารางพนกังาน (TblEmp)  

Name Type Primary Mandatory Description 
Emp_ID Varchar (100) Yes Yes รหสัพนกังาน 
Emp_Type Varchar (100) No Yes ประเภทพนกังาน 
Depo_ID Varchar (100) No Yes รหสัศูนยก์ระจายสินคา้ 
Van_ID Varchar (100) No Yes รหสัรถกระจายสินคา้ 
Emp_Name Varchar (100) No Yes ช่ือพนกังาน 
Surname Varchar (100) No Yes นามสกุล 
Address Varchar (100) No Yes ท่ีอยู ่
IDCard Varchar (100) No Yes รหสับตัรประชาชน 

ตารางท่ี ก.3 ตารางประเภทพนกังาน(TblEmpType)  

Name Type Primary Mandatory Description 
Emp_TypeID Varchar 

(100) 
Yes Yes รหสัประเภทพนกังาน 

Emp_TypeName varchar (100) No Yes ช่ือประเภทพนกังาน 
Inc.Percent Varchar 

(100) 
No Yes เปอร์เซ็นตค์่าตอบแทน 
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ตารางท่ี ก.4 ตารางรถกระจายสินคา้ (TblVan)  

Name Type Primary Mandatory Description 
Van_ID Varchar 

(100) 
Yes Yes รหสัรถกระจายสินคา้ 

Van_PlateNum Varchar 
(100) 

No Yes ป้ายทะเบียน 

FlagComplete Varchar 
(100) 

No Yes การเก็บขอ้มูลร้านคา้ 

Depo_ID Varchar 
(10) 

No Yes รหสัศูนยก์ระจายสินคา้ 

ตารางท่ี ก.5  ตารางประเภทเบ้ียล้ียง (TblArchType)  

Name Type Primary Mandatory Description 
Inc_ID Varchar 

(100) 
No Yes รหสัค่าตอบแทน 

Emp_Type Varchar 
(200) 

No No รหสัประเภทพนกังาน 

Values int (100) No Yes ค่า 
ArchType_Name Varchar 

(100) 
No Yes ประเภทค่าตอบแทน 

Percent Int No Yes เปอร์เซ็นต ์
ArchType_ID Varchar 

(100) 
No Yes รหสัค่าตอบแทน 

Percent2 int No Yes เปอร์เซ็นต ์2 
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ตารางท่ี ก.6 ตารางศูนยก์ระจายสินคา้ (TbpDepo)  

Name Type Primary Mandatory Description 
Depo_ID Varchar 

(100) 
Yes Yes รหสัศูนยก์ระจายสินคา้ 

Depo_Name Varchar 
(100) 

No Yes ช่ือศูนยก์ระจายสินคา้ 

Location Varchar 
(100) 

No Yes ต าแหน่งท่ีตั้ง 

ตารางท่ี ก.7 ตารางผูใ้ช ้(TblUser)  

Name Type Primary Mandatory Description 
UserID Varchar (100) Yes Yes รหสัผูใ้ช ้
User_Name Varchar (100) No Yes ช่ือเขา้สู่ระบบ 
Password Varchar (100) No Yes รหสัผา่น 
Status Varchar (200) No No สถานะ 

ตารางท่ี ก.8 ตารางการสแกน (TblQRScan)  

Name Type Primary Mandatory Description 
QR_ID Varchar (100) Yes Yes รหสั QR 

Emp_ID Varchar (100) No Yes รหสัพนกังาน 
Emp_TypeID Varchar (100) No Yes รหสัประเภทพนกังาน 
VanID Varchar (100) No Yes รหสัศูนยก์ระจายสินคา้ 
Posting_Date Datetime No Yes วนัท่ี 
Remark Varchar (100) No Yes บนัทึก 
MileStart Varchar (100) No Yes เลขไมล ์
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รูปท่ี ก.4 Context Diagram ระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้  
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รูปท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้  
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รูปท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1: สร้าง QRCode 

 

รูปท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: สแกน QR Code เพื่อดึงขอ้มูล  



69 
 

 
 

 

รูปท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3: แกไ้ขขอ้มูล 
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รูปท่ี ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4: จดัการขอ้มูลพื้นฐาน   
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

 

รูปท่ี ข.1 สร้างไฟลติ์ดตั้งโปรแกรม 

 สร้างไฟล ์ .APK ส าหรับไวใ้ชติ้ดตั้งโปรแกรมระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้ ส าหรับ
ไวติ้ดตั้งโปรแกรมบนเคร่ืองแทบ็เล็ตของผูดู้แลระบบ 
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รูปท่ี ข.2 ไฟล ์.APK ส าหรับติดตั้งโปรแกรม 

 เม่ือท าการสร้างไฟล ์ .APK ส าหรับติดตั้งโปรแกรมแลว้ จะไดไ้ฟลท่ี์เตรียมไวส้ าหรับติดตั้ง
โปรแกรม 

 

รูปท่ี ข.3 เช่ือมต่อเคร่ืองแทบ็เล็ตเขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 เช่ือมต่อเคร่ืองแทบ็เล็ตเขา้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีไดเ้ตรียมไฟล ์ .APK ไวส้ าหรับการคดัลอก
โปรแกรมติดตั้งไปท่ีเคร่ืองแทบ็เล็ต 
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รูปท่ี ข.4 คดัลอกไฟลติ์ดตั้ง 

 คดัลอกไฟลติ์ดตั้ง app-debug.apk กบั output.json เขา้ไปท่ีเคร่ืองแทบ็เล็ต ส าหรับเตรียมไว้
ติดตั้งบนเคร่ืองแทบ็เล็ต 

 

รูปท่ี ข.5 คดัลอกไฟลติ์ดตั้ง (ต่อ) 

 เม่ือคดัลอกไฟลติ์ดตั้งจนเสร็จ ไฟลจ์ะเขา้มาอยูใ่นเคร่ืองแทบ็เล็ตท่ีไดท้  าการคดัลอกไฟล์
ติดตั้งไว ้
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รูปท่ี ข.6 หนา้ต่างท่ีจดัเก็บไฟลส์ าหรับติดตั้ง 

 หาไฟลท่ี์ไดค้กัลอกมาบนเคร่ืองแทบ็เล็ตส าหรับเตรียมติดตั้งโปรแกรมระบบบนัทึกขอ้มูล
รถกระจายสินคา้ 
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รูปท่ี ข.7 หนา้ต่างติดตั้งไฟลโ์ปรแกรมระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้ 

 เลือกท่ีไฟล ์app-dubug.apk เพื่อท าการติดตั้ง เม่ือข้ึนหนา้ต่าง QRU ใหท้  าการกดติดตั้งเพื่อ
เป็นการติดตั้งโปรแกรมระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้ 
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รูปท่ี ข.8 หนา้ต่างยอมรับการตรวจสอบกิจกรรม 

 เม่ือมีหนา้ต่างการขออนุญาตให ้ Google ตรวจสอบกิจกรรมบนอุปกรณ์ ใหท้  าการ เลือก 
ยอมรับ เพื่ออนุญาตให้ Google ตรวจสอบอุปกรณ์และท าการแจง้เตือนเม่ือมีการพบเจออนัตรายท่ี
เกิดข้ึน 
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รูปท่ี ข.9 หนา้ต่างการติดตั้งเรียบร้อย 

 เม่ือหนา้ต่างติดตั้งแอพแลว้ ใหท้  าการเลือก เรียบร้อย เม่ือกลบัสู่หนา้จอหลกัของเคร่ือง
แทบ็เล็ต หรือเลือก เปิด เพื่อท าการเปิดโปรแกรมระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้ 
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ภาคผนวก ค 

ภาพระหว่างปฏบิัติงาน 

 

รูปท่ี ค.1 ติดตั้งโปรแกรมและตรวจสอบความเรียบร้อยของแทบ็เล็ต 
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รูปท่ี ค.2 ติดตั้งโปรแกรมและตรวจสอบความเรียบร้อยของแทบ็เล็ต (ต่อ) 

 

รูปท่ี ค.3 เขียนโปรแกรมระบบเก็บขอ้มูลรถกระจายสินคา้ 
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รูปท่ี ค.4 เขียนโปรแกรมระบบเก็บขอ้มูลรถกระจายสินคา้ (ต่อ) 

 

รูปท่ี ค.5 ดึงขอ้มูลการขายจากโปรแกรม Backend 
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รูปท่ี ค.6 ดึงขอ้มูลการขายจากโปรแกรม Backend (ต่อ) 

 

รูปท่ี ค.7 บนัทึกขอ้มูลการขายจากโปรแกรม Backend 
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รูปท่ี ค.8 ติดตั้งระบบปฏิบติัการและโปรแกรมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ศูนยใ์หม่ 

 

รูปท่ี ค.9 ติดตั้งระบบปฏิบติัการและโปรแกรมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ศูนยใ์หม่ (ต่อ) 
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ประวตัิคณะผู้จัดท า 

รหสันกัศึกษา 5805100008 
ช่ือ – นามสกุล นายธิติวฒุ  สีม่วง 
คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาขา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ท่ีอยู ่ 20/90 ม.6 ถ.พระราม 2 
 คอกกระบือ เขต/อ าเภอ เมือง 
 สมุทรสาคร 74000 

 

 

รหสันกัศึกษา 5805100018 

ช่ือ – นามสกุล นาย อนุสรณ์  ขาวดี 

คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาขา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ท่ีอยู ่  430 เพชรเกษม63  
  ถนนเพชรเกษม แขวงหลกัสอง

 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
  10160 

 

รหสันกัศึกษา 5805100028  
ช่ือ – นามสกุล นายนิธิศ  การุณรัตนกุล 
คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สาขา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ีอยู ่ 46/3 หมู่ 5  
 ถนนศาลาธรรมสพน์  
 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี 
 วฒันา กรุงเทพฯ 10170 
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รหสันกัศึกษา 5805100029 
ช่ือ – นามสกุล นายคมน์พิสิฐ  จนัทร์โสภีกุล 
คณะ    เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สาขา  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ีอยู ่ 140 หมู่บา้นเศรษฐกิจ ซอย  

  22/6 เขตบางแค  
  แขวงบางแคเหน่ือ 

  จงัหวดั กรุงเทพ 10160 
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