บทที่ 2
วิเคราะห์ ระบบงานเดิมและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1. ระบบงานเดิม
2.1.1 ขั้นตอนการทางานของระบบงานเดิม
2.1.1.1 ฝ่ ายจัดซื้ อรับใบคาร้องขอครุ ภณั ฑ์จากบุคลากรในองค์กร
2.1.1.2 ฝ่ ายจัดซื้ อหลังจากได้รับใบคาร้ องแล้วจะทาการออกใบขออนุ มตั ิซ้ื อครุ ภณ
ั ฑ์
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
2.1.1.3 หากได้รั บ การอนุ ม ัติ ฝ่ ายจัด ซื้ อ จะท าการออกใบสั่ ง ซื้ อ ส่ ง ไปให้ ต ัว แทน
จาหน่าย
2.1.1.4 หลังจากตัวแทนจาหน่ายส่ งครุ ภณ
ั ฑ์มาครบตามใบสั่งซื้ อฝ่ ายจัดซื้ อจะทาการ
ออกเลขครุ ภณ
ั ฑ์และบันทึกข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ลงไปในแฟ้ มข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ น
ไฟล์ Excel แล้วทาการส่ งครุ ภณั ฑ์ไปให้บุคลากรในองค์กรที่ได้ร้องขอมา
2.1.1.5 โดยการออกเลขครุ ภณั ฑ์ทุกครั้งจะต้องไปตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ Excel ว่ามี
ครุ ภณ
ั ฑ์ชนิ ดนี้ หรื อไม่ หากไม่มีก็จะทาการออกเลขครุ ภณ
ั ฑ์โดยอ้างอิงจาก
แบบแผนสานักนายกฯ
2.1.1.6 หากมีการย้ายสถานที่ต้ งั ของครุ ภณ
ั ฑ์บุคลากรในองค์กรจะทาการแจ้งให้ฝ่าย
จัดซื้ อทราบแล้วฝ่ ายจัดซื้ อจะทาการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ครุ ภณ
ั ฑ์ในแฟ้ มข้อมูล
ครุ ภณั ฑ์ที่เป็ นไฟล์ Excel
2.1.1.7 กรณี ส่งซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์ผสู ้ ่ งซ่ อมจะต้องทาการเขียนใบคาร้ องเพื่อส่ งให้แก่ฝ่าย
จัดซื้ อ จากนั้นฝ่ ายจัดซื้ อจะทาการออกใบ PR และพิมพ์ประวัติการซ่ อมแนบ
เพื่อส่ งขออนุมตั ิ
2.1.1.8 หลังจากใบ PR ซ่ อมได้ผา่ นการอนุ มตั ิแล้วจึงจะสามารถออกใบ PO ได้ แล้ว
ค่อยส่ งอุปกรณ์ที่ตอ้ งการซ่อมให้กบั ตัวแทนจาหน่าย
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2.1.2 ปัญหาจากระบบงานเดิม
2.1.2.1 การทาเอกสารผ่านไฟล์ Excel ทาให้เกิดความล่าช้าและไม่สะดวกต่อการใช้
งาน
2.1.2.2 การออกรายงานต่างๆ ทาได้ยาก และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้
2.1.2.3 การจัดการและค้นหาข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ทาได้ยากลาบากและไม่สะดวกต่อการใช้
งาน
2.1.2.4 การออกเลขครุ ภณ
ั ฑ์น้ นั จะต้องไปตรวจสอบข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์เดิมในไฟล์ Excel
ทุกครั้งจึงทาให้เกิดความล่าช้า และ อาจเกิดความผิดพลาดได้
2.1.2.5 การเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในไฟล์ Excel อาจจะทาให้ขอ้ มูลเกิดการสู ญหายได้
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2.2. ขั้นตอนการทางานของระบบงานเดิม (Old System Work Flow Diagram )
พนักงานในองค์กร

หน่วยงานจัดซื้ อ

ใบคาร้องขอซื้ อ

รับใบคาร้อง
ขอซื้ อ

ผูบ้ ริ หาร

ตัวแทนจาหน่าย

ขอใบเสนอราคา

รับคาขอใบ
เสนอราคา

ใบ PR

ใบเสนอราคา

นาเสนอผูบ้ ริ หาร
พร้อมแนบ
ใบเสนอราคา

อนุมตั ิใบ PR

ใช่

ใบ PO

end
ใบ PO

ตรวจรับสิ นค้า

ตรวจรับสิ นค้า

ตรวจรับสิ นค้า
ใบ PO
ใช่

ส่ งมอบ

ไม่

ออกเลขครุ ภณั ฑ์

รู ปที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงานเดิมของระบบงานเดิม
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2.3. แนวทางการแก้ปัญหา
2.3.1. จัดทาระบบสารสนเทศให้กบั หน่วยงานจัดซื้ อของศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการ
สารและของเสี ยอันตราย
2.3.2. เปลี่ยนรู ปแบบการจัดเก็บข้อมูลเป็ นระบบฐานข้อมูล
2.3.3. จัดทาฟังก์ชนั การออกรายงาน
2.3.4. จัดทาฟังก์ชนั การการออกหมายเลขครุ ภณั ฑ์อตั โนมัติ
2.3.5. จัดทาฟังก์ชนั บันทึกประวัติการเคลื่อนย้ายของครุ ภณั ฑ์
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2.4. ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.4.1. Web Application1
คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่ งมีขอ้ ดี คือ ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียน
ในแบบ Online ทั้งแบบ Local และ Global ทาให้เหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการข้อมูลแบบ
Real Time ระบบมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ใช้งานง่าย ระบบงานที่พฒั นาขึ้นมาจะตรงกับความ
ต้องการกับหน่ วยงาน หรื อห้างร้ านมากที่ สุด ไม่เหมือนกับโปรแกรมสาเร็ จรู ปทัว่ ไป ที่
มักจะจัดทาระบบในแบบกว้าง ๆ ซึ่ งมักจะไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริ ง ระบบสามารถ
โต้ตอบกับลูกค้า หรื อผูใ้ ช้บริ การแบบ Real Time
ตัวอย่างระบบงานที่เหมาะกับเว็บ แอพพลิ เคชัน่ เช่ น ระบบการจองสิ นค้าหรื อบริ การ
ต่าง ๆ เช่ น การจองที่พกั การจองโปรแกรมทัวร์ การจองแผ่น CD-DVD ฯลฯ ระบบงาน
บุคลากร ระบบงานแผนการตลาด ระบบการสั่งซื้ อแบบพิเศษ ระบบงานในโรงเรี ยน เช่ น
ระบบงานวัดและประเมินผล ระบบงานปกครอง ระบบงานห้องสมุด ระบบการลงทะเบียน
เช็คเกรด เป็ นต้น
2.4.1.1. ลักษณะการทางานของ Web Application
การท างานของ Web Application นั้น โปรแกรมส่ วนหนึ่ ง จะวางตัว อยู่บ น
Rendering Engine ซึ่งตัว Rendering Engine จะทาหน้าที่หลักๆ คือนาเอาชุ ดคาสั่งหรื อ
รู ปแบบโครงสร้ างข้อมูลที่ ใช้ในการแสดงผล นามาแสดงผลบนพื้นที่ ส่วนหนึ่ งใน
จอภาพ โปรแกรมส่ วนที่วางตัวอยู่บน Rendering Engine จะทาหน้าที่หลักๆ คือการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่ งที่แสดงผล จัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเบื้องต้นและการ
ประมวลผลบางส่ วนแต่ส่วนการทางานหลักๆ จะวางตัวอยูบ่ นเครื่ องแม่ข่าย (Server)
ในลักษณะ Web Application แบบเบื้องต้น
ฝั่ งแม่ข่ายจะประกอบไปด้วยเครื่ องแม่ข่ายเว็บ (Web Server) ซึ่ งทาหน้าที่
เชื่ อมต่อกับไคลเอนต์ (Client) ด้วยโปรโตคอล HTTP/HTTPS โดยนอกจากเว็บ
เซิ ร์ ฟ เวอร์ จ ะท าหน้า ที่ ส่ ง ไฟล์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP
ตามปกติทวั่ ไปแล้ว เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะมีส่วนประมวลผลซึ่ งอาจจะเป็ นตัวแปลภาษา
เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรื ออาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework ซึ่ งมีส่วน
1

บริ ษทั เอไอ คอมพิวเตอร์ จากัด. http://aicomputer.co.th/. n.d.
http://aicomputer.co.th/sArticle/002-what-is-Web-Application.aspx (accessed 2558).
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แปลภาษา CLR (Common Language Runtime) ที่ใช้แปลภาษา intermediate จาก
ชุ ดคาสั่งที่เขียนด้วย VB.NET หรื อ C#.NET หรื ออาจจะเป็ น J2EE ที่มีส่วนแปลไบต์
โค้ดของคลาสที่ได้จากโปรแกรมภาษาจาวา เป็ นต้น
2.4.2. หมายเลขครุ ภณั ฑ์2
2.4.2.1. การให้หมายเลขพัสดุ ตามระบบ FSN (Federal Stock Number) การให้
หมายเลขพัส ดุ ในประเทศไทยปั จจุ บนั ได้นาเอาระบบการกาหนดหมายเลข
พัสดุของสหรัฐอเมริ กา ที่เรี ยกกันว่า ระบบ FSN (Federal Stock Number) มา
ใช้ ระบบ
ดังกล่าวประกอบด้วยตัวเลข 11 ตาแหน่ง แบ่งเป็ น 3 ชุ ด คือ
1. ชุดแรกมีตวั เลข 4 ตาแหน่ง หมายถึง กลุ่มประเภท (Group Class) ชุดที่
2. มีตวั เลข 3 ตาแหน่ง หมายถึง ชนิด (Type)
3. ชุดที่ 3 มีตวั เลข 4 ตาแหน่ง หมายถึง รายละเอียด (Description)

Group Class

Type

Description

กลุ่ม ประเภท
ชนิด
รายละเอียด
ตัวอย่าง 7110-002-0001 หมายถึง ตูเ้ ก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
จากตัวอย่าง ตัวเลขแต่ละชุดอธิ บายความหมายได้ดงั นี้
1. ตัวเลขชุดแรก (7110) ตัวเลข 2 ตัวแรก คือ 71 หมายถึง กลุ่ม (Group) ของพัสดุ
(คู่มือฉบับนี้ แบ่งพัสดุเป็ น 76 กลุ่ม เริ่ มจากกลุ่มที่ 10 ถึงกลุ่มที่ 99) ตัวเลข 2 ตัวถัดมา
คือ 10 หมายถึง ประเภท (Class) ของพัสดุในกลุ่มนั้น เมื่อเปิ ดคู่มือฉบับนี้ จะพบว่า 71
คือ กลุ่มเครื่ องตกแต่ง ( Furniture) และ 10 คือ ประเภทของเครื่ องตกแต่งสานักงาน
2. ตัวเลขชุดที่สอง (002) หมายถึง ชนิด (Type) ของพัสดุในกลุ่มและประเภท
7110 จากคู่มือฉบับนี้ คือ ตูเ้ ก็บเอกสารที่เป็ นลิ้นชัก

2

http://www.bb.go.th/bb/support/code/comp_code.htm. n.d.
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3. ตัวเลขชุดที่สาม (0001) ตัวเลขชุ ดนี้ หมายถึง คุณลักษณะหรื อรายละเอียดของ
พัสดุรายการนั้น ๆ ตัวเลขชุดนี้ในคู่มือไม่ได้กาหนดไว้แน่นอน เพียงแต่มีแนวการให้
เลขรหัสของตัวเลขชุ ดที่สามนี้ ว่า ควรเรี ยงเป็ นหมายเลขลาดับของคุ ณลักษณะของ
พัสดุ ซึ่ งตัวเลขจะไม่ซ้ ากันเริ่ มจาก –0001 ถึง – 9999 กล่าวคือ เมื่อคุณลักษณะของ
พัสดุ ราชการนั้นเปลี่ ยนไป ตัวเลขในชุ ดนี้ ก็จะเปลี่ ยนไปเช่ นเดียวกัน จากตัวอย่างนี้
7110-002-001 เป็ นหมายเลขพัสดุ ของตูเ้ ก็บเอกสารชนิ ด 4 ลิ้ นชัก ถ้าหากพัส ดุ
รายการนี้ เปลี่ ยนเป็ นตูเ้ ก็บเอกสารชนิ ด 5 ลิ้ นชัก ตัวเลขชุ ดที่ สามจะเปลี่ ยนจาก –
0001 เป็ น – 0002 ซึ่ งจะได้หมายเลขพัสดุของตูเ้ ก็บเอกสารชนิ ด 5 ลิ้นชักเป็ น 7110002-0002
2.1.1. การใช้คู่มือการกาหนดหมายเลขพัสดุ
การกาหนดหมายเลขพัสดุ โดยใช้คู่มือนี้ เป็ นหลัก จะทาให้สามารถกาหนดตัวเลข
ชุดแรก (4 ตาแหน่ง) ได้เหมือนกันทุกหน่วยงาน ส่ วนตัวเลขชุดที่ 2 (3 ตาแหน่ง) หน่วยงาน
สามารถกาหนดได้เหมือนกันสาหรับรายการของพัสดุชนิ ดที่มีเป็ นตัวอย่างที่กาหนดไว้ใน
คู่มื อรายการพัสดุ ช นิ ดที่ ไ ม่ มี ก าหนดไว้ใ นคู่ มื ออาจจะเหมื อนหรื อแตกต่ า งกันได้ ส่ วน
ตัวเลขชุ ดที่ สาม (4 ตาแหน่ ง) นั้นอาจจะซ้ ากันหรื อแตกต่ างกันได้ อย่างไรก็ ตามแต่ ล ะ
หน่วยงานก็สามารถเข้าใจได้ตรงกันว่า หมายเลขพัสดุน้ นั ๆ หมายถึง พัสดุที่อยูใ่ นกลุ่มและ
ประเภทใด
ตัวอย่างเช่ น หน่วยงาน ก. กาหนดหมายเลขพัสดุของตูเ้ อกสารขนาด 4 ลิ้นชักว่า
7110-002-0001 ขณะที่หน่วยงาน ข. กาหนดหมายเลขพัสดุของตูเ้ อกสารขนาด 2 ลิ้นชักว่า
7110-002-0001 ในกรณี น้ ี ท้ งั หน่ วยงาน ก. และหน่วยงาน ข. เมื่อกล่าวถึ ง 7110002 ก็สามารถเข้าใจได้ว่ากาลังพูดถึ งตูเ้ ก็บเอกสาร เพราะเป็ นการให้หมายเลขพัสดุ ใน
ระบบเดียวกันต่างกันตรงรายละเอียดของพัสดุเท่านั้น
การใช้คู่ มื อการก าหนดหมายเลขพัส ดุ เพื่ อที่ จะท าการก าหนดหมายเลขพัส ดุ น้ ัน
จะต้องทาความเข้าใจความหมายของตัวเลขทั้ง 3 ชุดให้ดี
สาหรับแนวทางการกาหนดหมายเลขพัสดุ มีวธิ ี การดังนี้
1. ก่อนที่จะมีการให้หมายเลขพัสดุ จะต้องทาการสารวจพัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ
ในหน่วยงานของตนว่ามีอะไรบ้าง การสารวจต้องจดลักษณะและรายละเอียดของพัสดุแต่
ละอย่างให้ละเอี ยดมากที่ สุดเท่าที่ สามารถจะเป็ นไปได้ เพื่อจะได้นามากาหนดกลุ่ มของ
พัส ดุ แต่ล ะอย่างซึ่ ง มี ลกั ษณะคล้า ยคลึ ง กันหรื อใช้ประกอบกัน เข้า ไว้เป็ นหมู่ หรื อกลุ่ ม
เดียวกัน
การส ารวจพัส ดุ อ าจท าเป็ นแบบฟอร์ ม ใบส ารวจพัส ดุ ซึ่ งระบุ ถึ ง หน่ ว ยงาน
ผูส้ ารวจ วันสารวจ ดังตัวอย่าง
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แบบใบสารวจพัสดุ
หน่วยงาน งานการเงินและบัญชี

แผ่นที่ 1

ผูส้ ารวจ

สารวจวันที่ 5 ม.ค. 36

ลาดับที่

นางสาวกรรณิ กา สอนดี
รายการและรายละเอียด

จานวน

หมายเลขเดิม

หมายเหตุ

1.

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก

5

ต. 1-ต. 5

-

2.

โต๊ะพิมพ์ดีดทาด้วยเหล็ก

1

-

-

3.

เครื่ องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้ า

2

พ.57/พ.58

-

ตั้งโต๊ะชนิดมี 2 ภาษา (ภาษาไทยภาษาอังกฤษ) ในเครื่ องเดียวกัน
4.

…………………………………

รู ปที่ 2.2 ตารางแสดงตัวอย่างการกาหนดเลขครุ ภณั ฑ์
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1. เมื่อทาการสารวจพัสดุเสร็ จเรี ยบร้อย และได้รายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุน้ นั ๆ แล้ว
จานามา จัดพวกที่มีคุณสมบัติหรื อลักษณะคล้ายคลึ งกันเข้าไว้ในกลุ่มตัวเลขชุ ดแรกที่มี 4
ตาแหน่งก่อน แล้วจึงแยกออกเป็ นชนิ ดตามตัวเลขชุ ดที่ 2 การให้หมายเลขพัสดุในขั้นต้น
จะให้ลงไว้ใน Working Sheet ก่อน โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มละ 1 แผ่น เพื่อที่จะให้หมายเลข
พัสดุในชุดที่ 3 ดังตัวอย่าง
กลุ่มที่ 71 เครื่ องตกแต่ง
ลาดับที่

ประเภท 7110 เครื่ องตกแต่งสานักงาน
รายการ

หมายเลขพัสดุ

1.

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร

2 ลิน
้ ชัก

7110-002-0001

2.

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก

7110-002-0002

3.

ตูน้ ิรภัย

7110–004-0001

รู ปที่ 2.3 ตารางแสดงตัวอย่างการกาหนดเลขครุ ภณั ฑ์(ต่อ)
ในกลุ่ม Working Sheet แต่ละแผ่นจะลงเฉพาะรายการในกลุ่มเดียวกันเท่านั้น หากเป็ น
พัสดุในกลุ่มอื่น จะลงไว้ต่างหากอีกแผ่นหนึ่ง เช่น
กลุ่มที่ 74

เครื่ องกลสานักงานและอุปกรณ์
กรรมวิธีบนั ทึกและลงข้อมูล

ประเภท 7460 เครื่ องพิมพ์ดีดและ
เครื่ องอัดสาเนา
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ลาดับที่
1.

รายการ
เครื่ องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้ า ตั้งโต๊ะชนิดมี 2 ภาษา

หมายเลขพัสดุ
7430-001-0001

(ภาษาไทย – อังกฤษ) ในเครื่ องเดียวกันขนาดแคร่
24 นิ้ว
2.

เครื่ องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้ าตั้งโต๊ะภาษาไทย

7430-001-0002

แคร่ 18 นิ้ว
3.

เครื่ องถ่ายเอกสารระบบใช้หมึกผง ความเร็ ว

7430-003-0001

10 แผ่น/นาที

รู ปที่ 2.4 ตารางแสดงตัวอย่างการกาหนดเลขครุ ภณั ฑ์(ต่อ)
การที่จะทราบได้ว่าพัสดุ รายการใดจะอยู่ในกลุ่ มใดนั้น สามารถเปิ ดดูได้ในหนังสื อคู่มือ
ฉบับนี้
ข้อสังเกต จะเห็นได้วา่ หมายเลขชุ ดที่ 3 เริ่ มจาก –0001 เรี ยงลาดับไปจนถึง –9999 และ
หมายเลขชุดที่ 3 นี้จะเปลี่ยนไปตามรายละเอียดของพัสดุรายการนั้น ๆ

