บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีความสาคัญในชี วิตประจาวันเป็ นอย่างมาก เพื่อเป็ นการตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรที่ ตอ้ งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานในด้านการจัดการทรัพยากรให้
สามารถดาเนินการได้อย่างราบรื่ นไม่มีปัญหาทาให้ระบบการทางานขององค์กรไม่หยุดชะงัก จึงได้นา
ระบบบริ หารจัดการวัสดุ (Material Management System) เข้ามาเพื่อช่ วยแก้ไขปั ญหาและช่ วยอานวย
ความสะดวกให้แก่องค์กรได้ เพราะสามารถจัดการประเภทบริ การ การควบคุมสัญญา กลุ่มของบริ การ
ประเภทของสิ นค้า ประเภทการบริ ก าร ตรวจสอบข้อ มู ล และออกรายงานอย่ า งแม่ น ย าและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการตรวจสอบข้อมูลด้วยการใช้ใบรายการในการตรวจสอบ ซึ่ งเทคโนโลยีน้ ี ยัง
สามารถนามาประยุกต์ใช้งานกับองค์กรได้อย่างหลากหลาย เช่ น ระบบขายสิ นค้า ระบบบันทึ กการ
ทางาน และระบบตรวจนับสิ นค้าคงคลัง ระบบจัดซื้ อจัดจ้าง ระบบโลจิสติก ส์ ขาเข้า เป็ นต้น ระบบ
บริ หารจัดการวัสดุ (Material Management System) เป็ นระบบที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากจากองค์กร
ต่างๆ เช่น กลุ่มธุ รกิ จกระจายสิ นค้า ธุ รกิจการผลิต เป็ นต้น ทาให้การใช้งานระบบการบริ หารจัดการ
วัสดุ (Material Management System) เข้าถึงผูใ้ ช้งานได้อย่างทัว่ ถึง
จากการที่ นักศึ กษาปฏิ บ ตั ิ ส หกิ จศึ กษาได้รับ ผิดชอบงานร่ วมกับ ที ม งานของฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและได้เล็งเห็นถึงปัญหา คือ การที่ขอ้ มูลมีอยูห่ ลายประเภท ซึ่ งขั้นตอนการทางานในระบบ
เก่านั้นพนักงานจะต้องมีใบรายการ แล้วทาการบันทึกข้อมูล แล้วทารายงานสรุ ป และข้อมูลที่บนั ทึก
ได้น้ นั มีจานวนต่างกันมากกับจานวนข้อมูลที่มีอยูพ่ นักงานก็จะต้องทาการบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
ซึ่ งจะทาให้เกิดความล่าช้าและมีความซับซ้อนในการดาเนินงาน
ด้ว ยเหตุ น้ ี คณะนั ก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษาจึ ง ได้ท าการพัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การวัส ดุ
(Material Management System) ซึ่ งท างานบนอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ซึ่ งสามารถก าหนดรายการที่
ต้องการตรวจสอบได้ สามารถออกรายงานรายละเอียดข้อมูลได้ และสามารถออกรายงานสรุ ปข้อมูล
ได้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการขององค์กรและลดปั ญหาความล่าช้า รวมถึ งความไม่ถูกต้องของ
ข้อมูลในการดาเนินการให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการ “การจัดการทรัพยากร” บนเว็บไซต์
2. เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ สาหรับการพัฒนาระบบการ
จัดการ “การจัดการทรัพยากร” บนเว็บไซต์
3. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาระบบการจัดการ “การจัดการทรัพยากร” บนเว็บไซต์
1.3 ขอบเขตโครงงำน
1. สามารถกาหนดเฉพาะรายการที่ตอ้ งการให้จดั การได้
2. เป็ นหน่ วยวัดที่ใช้ในการควบคุ มสัญญา ตัวอย่างเช่ น การคิดสัญญาต่อตัน หรื อ การคิ ด
สัญญาแบบต่อตู ้
3. การจัดกลุ่มลาดับขั้นการผลิต
4. ผูใ้ ช้งานระบบ สามารถเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล
4.1 ข้อมูลFreight Service
4.2 ข้อมูลLogistics Service
4.3 ข้อมูลTransport
4.4 ข้อมูลCustomer หมายเลขลูกค้า
4.5 ข้อมูลShip to name ชื่อลูกค้า
4.6 ข้อมูลGroup of Material กลุ่มของบริ การ
4.7 ข้อมูลStart Date วันเริ่ มต้นการใช้เงื่อนไขบริ การขั้นต่า
4.8 ข้อมูลEnd Date วันสิ้ นสุ ดการใช้เงื่อนไขบริ การขั้นต่า
4.9 ข้อมูลCurrency สกุลเงิน
4.10 ข้อมูลOrder Quantity ปริ มาณบริ การขั้นต่า
4.11 ข้อมูลประเภทของสิ นค้า
4.12 ข้อมูลประเภทการบริ การ เช่น นาเข้า (Import) และ ส่ งออก (Export)
4.13 ข้อมูลอัตราค่าบริ การ คือ ค่าบริ การของกิจกรรม
4.14 ข้อมูลสามารถช่วยกันค้นหารายการพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งเครื่ อง
4.15 ข้อมูลสามารถคานวณค่าขนส่ งได้
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทาให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วครบถ้วนมากกว่าการจัดการด้วยใบรายการ
2. ทาให้สามารถนาไปต่อยอดกับงานต่างๆขององค์กรได้
3. ทาให้ลดระยะเวลาการทางานขององค์กรเนื่องจากการจัดการด้วยใบรายการสิ นค้าหาก
ทาสรุ ปออกมาแล้วไม่ตรงกับในระบบจะต้องทาการเริ่ มต้นการจัดการรายการใหม่

