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บทคัดย่อ
ระบบค านวณค่ าขนส่ ง ควบคุ ม การใช้เชื้ อเพลิ ง ซ่ อมบารุ ง และจัดซื้ ออะไหล่ ของธุ รกิ จ
บริ การขนส่ งสิ นค้า เริ่ มต้นจากการวิเคราะห์ระบบและศึกษาถึงขั้นตอนการดาเนิ นงาน รวมทั้งปั จจัย
ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของระบบเดิมเพื่อให้ทราบถึ งปั ญหาและความต้องการของ
ระบบซึ่ งจากการศึกษาสามารถแบ่งปั ญหาออกเป็ นส่ วนต่างๆ ดังนี้ จากส่ วนงานคานวณค่าขนส่ ง
คือ การค านวณที่ มี ก ารใช้สู ตรคานวณมากมี ค วามผิดพลาดและเกิ ดความล่ า ช้าเกิ ดขึ้ นบ่ อยครั้ ง
ปั ญหาจากส่ วนงานควบคุมการใช้เชื้ อเพลิ ง คือ หากรถคันใดใช้ปริ มาณเชื้ อเพลิงที่มากกว่ากาหนด
จะไม่สามารถทราบได้ การคานวณทาได้ยากเนื่ องจากใช้สูตรในการคานวณซับซ้อน ส่ งผลให้การ
คานวณเกิ ดความผิดพลาดอยู่เสมอ ปั ญหาจากส่ วนงานซ่ อมบ ารุ ง คื อ ยากต่อการสื บค้นประวัติ
การซ่ อม เกิ ดความล่ า ช้า รถไม่ ไ ด้รับ การซ่ อมตามก าหนด ไม่ ส ามารถจัดเตรี ย มอะไหล่ ไ ด้ท ัน
ปั ญหาจากส่ วนงานจัดซื้ ออะไหล่ คือ ยากต่อการตรวจสอบและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าจัดซื้ อ
ไปครั้ งล่ าสุ ดเมื่ อใด ซื้ อจากผูจ้ าหน่ ายรายใดและซื้ ออะไหล่ ช นิ ดใดไปบ้า ง จะเก็ บเพียงเอกสาร

ใบส่ ง ของให้ ก ับ ฝ่ ายบัญ ชี เ ท่ า นั้น ซึ่ งท าให้ ย ากต่ อ การตรวจสอบ จากปั ญ หาดัง กล่ า ว ผูศ้ ึ ก ษา
จึ ง มี แ นวคิ ด ในการน าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เ ข้า มาใช้ ใ นระบบการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ
และทดลองระบบคานวณค่าขนส่ ง ควบคุมการใช้เชื้ อเพลิง ซ่ อมบารุ งและจัดซื้ ออะไหล่ของธุ รกิ จ
บริ การขนส่ งสิ นค้า โดยในการดาเนิ นงานครั้งนี้ ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio Version
2008 ในการออกแบบและพัฒ นาระบบและเพื่ อ ใช้ใ นการเรี ย กใช้ ง านระบบ โปรแกรม
Microsoft.NET Framework Version3.5 เพื่อใช้ประกอบการเรี ยกใช้งานระบบและMicrosoft Chart
Control สาหรับการแสดงผลกราฟของระบบควบคุ มการใช้เชื้ อเพลิง โปรแกรม Microsoft Access
Version 2003 เพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูล
เมื่อทดสอบโปรแกรม ซึ่ งพัฒนาให้มีรูปแบบการทางานแบบเว็บแอปพลิ เคชัน่ ทาให้เกิ ด
ความสะดวกในการทางานมากขึ้ น สามารถคานวณที่มีการใช้สูตรคานวณมาก แสดงผลค่าเฉลี่ ย
ปริ มาณเชื้ อเพลิ งของรถผ่านแผนภูมิ คานวณสู ตรในการคานวณซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ ว สื บค้น
ประวัติการซ่ อมได้ง่ า ย มี ก ารแจ้งเตื อนซ่ อมตามก าหนด ง่ ายต่ อการตรวจสอบว่า จัดซื้ ออะไหล่
ไปครั้งล่าสุ ดเมื่อไร ซื้ อจากผูจ้ าหน่ายรายใดและซื้ ออะไหล่ชนิ ดใดไปบ้าง นอกจากนี้ ได้จดั ทาคู่มือ
การใช้งานโปรแกรมสาหรับผูใ้ ช้งาน เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจและง่ายต่อการใช้งาน

