
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
การคนควาแบบอิสระในหัวขอเร่ือง  ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาระบบงานพัสดุของ

สํานักงานประปาเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางนี้  เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  

เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงหลักการและเหตุผล สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
วัตถุประสงคของการศึกษา  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษารวมถึงแผนดําเนินการ  ขอบเขต  
และเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาในการพัฒนาระบบงานพัสดุ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันองคกรการทํางานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ไดมีการพัฒนารูปแบบการ
ทํางานใหดีข้ึนกวาเดิมเนนการทํางานท่ีรวดเร็วและกระบวนการทํางานท่ีทันสมัย เปนมิตรตอ
ผูรับบริการ โดยการปฏิบัติงานเนนความถูกตอง แมนยําของขอมูลและกระบวนการเปนส่ิงสําคัญ     
องคกรจึงตองใหความสําคัญกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใหเกิดข้ึนแกองคกร แตในขณะเดียวกันกระบวนการทํางานหน่ึงยังคงแฝงการทํางาน
ดวยมืออยูไมนอย ซ่ึงอาจทําใหเกิดส่ิงผิดพลาดท่ีเปนผลเสียตอองคกร 
  การประปาสวนภูมิภาค เปนองคกรภาครัฐวิสาหกิจ ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําใชเพื่อ
การอุปโภค/บริโภค เนนการใหบริการเพื่อประชาชนเปนสําคัญ ปจจุบันมีสํานักงานประปาท้ังส้ิน 
227 แหงท่ัวประเทศ โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลจากสํานักงานประปาเขต แบงตามเขตพื้นท่ี     
ท้ังหมด 10 เขตดวยกัน  ซ่ึงการทํางานใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานประปา รายงานสรุปผล    
ประจําเดือนตาง ๆ จะตองมีการรายงานใหสํานักงานประปาเขตท่ีตนสังกัดทราบตามท่ีไดกําหนดไว 
ลักษณะงานและการปฏิบัติงานใด ๆ ตองเปนไปตามหลักการที่กําหนด สํานักงานประปา มีลักษณะ
การทํางานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหงท่ัวประเทศ แบงเปน 3 งาน คือ งานอํานวยการ งานผลิต 
และงานบริการ งานอํานวยการเปนงานท่ีถูกแบงเปนสวนงานยอย คือ งานอานมาตร งานการเงิน 
และงานพัสดุ ซ่ึงงานพัสดุเปนงานท่ีตองควบคุมดูแล รับผิดชอบทรัพยสินท่ีเปนสวนหนึ่งภายใน
หนวยงานท้ังหมด แบงออกเปน 3 ประเภทคือ สินทรัพยถาวร วัสดุคงคลัง และวัสดุถาวร การ
ทํางานท้ังกระบวนงานสวนใหญลวนแตเปนการทํางานดวยมือเปนสําคัญ หลังจากท่ีสํานักงาน 
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ประปาไดทํารายงานที่เกี่ยวของกับงานพัสดุในแตละเดือน/งวดแลว จึงจัดสงรายงานในรูปของ
กระดาษไปใหกับสํานักงานประปาเขต โดยสํานักงานประปาเขตจะเปนผูรวบรวมรายงานท้ังหมด 
ตรวจสอบ สรุปผลใหเปนรูปแบบที่เขาใจงาย เก็บเปนสารสนเทศในรูปของฐานขอมูลไวท่ี
สํานักงานประปาเขตสวนหนึ่ง แลวสงตอไปยังการประปาสวนภูมิภาคใหดําเนินการพิจารณา      
วางแผนงานในอนาคตตอไป จะเห็นไดวาจุดเร่ิมตนและถือเปนจุดสําคัญของความเคล่ือนไหวใน
สวนของงานพัสดุมีความเส่ียงสูงท่ีอาจเกิดความผิดพลาดของขอมูลได เพราะยังเปนการลง
รายละเอียดดวยมือ ไมมีฐานขอมูลแบบสารสนเทศประจําสํานักงานประปา ท้ังยังขาดสารสนเทศท่ี
ดีเพื่อใหผูจัดการสํานักงานประปาใชประกอบการวางแผนและตัดสินใจในระดับตน เกิดความลาชา
ในการปฏิบัติและการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานดานการพัสดุของการประปาสวนภูมิภาคเปนระบบงาน          
ท่ีสมบูรณ และเพื่อสรางความมีมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองคกร จึงขอเริ่มตนการพัฒนาระบบงาน
พัสดุ  สํานักงานประปาเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อใชขอมูลทดสอบและพัฒนาระบบ ชวยใหการ
ทํางานสะดวกรวดเร็ว สามารถตรวจสอบความถูกตองของผลการปฏิบัติไดในชวงเวลาท่ีตองการมี       
ฐานขอมูลในรูปของสารสนเทศประจําสํานักงาน ใหผูบริหารสามารถรับรูความเคล่ือนไหว        
ของพัสดุ ตัดสินใจวางแผนไดตลอดเวลา การจัดทําและจัดสงรายงานกระทําไดทันทวงที และ     
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของระบบการทํางานและตัวพนักงานใหสอดคลองกับการพัฒนา  
องคกรแหงความสมบูรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตสืบไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุของสํานักงานประปาเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1)  ไดพัฒนาระบบงานพัสดุของสํานักงานประปาเกาะคา ใหมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอง แมนยําในการทํางาน และสามารถประยุกตใหเขากับการทํางานของสํานักงานประปาทุก
แหงท่ัวประเทศเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 2)  ผูบริหารทุกระดับสามารถวางแผนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.4   แผนดําเนินการ  ขอบเขต  และวิธีการศึกษา 
 1.4.1  แผนดําเนินการ 

   งานคนควาแบบอิสระน้ีเปนการนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาระบบงาน 
สํานักงานประปาเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยมีแนวทางในการศึกษาตามข้ันตอนดังนี้ 

     1)  ศึกษาและรวบรวมขอมูล   
          -  ศึกษาขั้นตอนการทํางานของระบบงานพัสดุสํานักงานประปาเกาะคารวมถึงปญหา

ในการทํางานในปจจุบัน 
  -   วิเคราะหขอมูล 

  -   ศึกษาเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการพัฒนา 
 2)  วิเคราะหขอมูล 
   วิเคราะหปญหารวมถึงแนวทางในการแกไขปญหา 

 3)  ออกแบบระบบ 
  (1)  ออกแบบการทํางานของระบบ 
  (2)  ออกแบบขอมูลนําเขา 
  (3)  ออกแบบรายงาน 

  (4)  ออกแบบฐานขอมูล 
  (5)  ออกแบบการติดตอกับผูใชงาน 
 4)  การพัฒนาโปรแกรม 
 5)  ทดสอบและปรับปรุงแกไขโปรแกรม 
 6)  ทําการติดต้ังและทดสอบการใชงานของระบบ 
 7)  ประเมินระบบ 
 8)  เขียนคูมือประการใชงานและเขียนเอกสารประกอบระบบ 
    1.4.2  ขอบเขต 
 1)  การบันทึกรายการ 
          -  สามารถบันทึกขอมูลพัสดุของสํานักงานประปาเกาะคา 
          -  สามารถบันทึกขอมูลพัสดุไดแตละแผนก 
          -  สามารถบันทึกรายการการเบิก/ขอจาง การจัดซ้ือวัสดุ การขอโอน การสงซอม 
          -  สามารถบันทึกรายการเบิกจายวัสดุ 
 2)  การจัดการขอมูล 
  -  สามารถปรับปรุงขอมูลพนักงาน 
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         -  สามารถปรับปรุงขอมูลรานคา 
         -  สามารถเพ่ิม แกไขขอมูลวัสดุคงคลัง 
         -  สามารถปรับปรุงขอมูลแผนก 
         -  สามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุ 
         -  สามารถตรวจสอบความเคล่ือนไหวของพัสดุแตละรายการ 
  3)  การประมวลผลและพิมพรายงาน 
         -  สามารถออกรายงานมูลคาคงคลัง 
         -  สามารถออกรายงานการเบิกจายวัสดุ 
         -  สามารถออกรายงานอัตราการใชวัสดุแตละประเภท สูงสุด/ตํ่าสุด 
 -  สามารถออกรายงานการรับวัสดุ 
 -  สามารถออกรายงานการเบิก/ขอจาง การจัดซ้ือวัสดุ การขอโอน การสงซอม 
 -  สามารถออกรายงานวัสดุคงคลัง ณ ปจจุบัน สูงสุด/ตํ่า 
 -  สามารถออกรายงานประวัติรานคา/ผูรับจาง 
 -  สามารถออกรายงานการคืนวัสดุ 
 1.4.3  วิธีการศึกษา 
   การศึกษานี้จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 
  1)  ขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ ผูจัดการสํานักงานประปา หัวหนางานอํานวยการ 
หัวหนางานฝายตาง ๆ เจาหนาท่ีพัสดุ ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับระบบงานพัสดุ 
  2)  ขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร และตํารา ดานการบริหารงานพัสดุ ระบบงานพัสดุ 
ระเบียบงานพัสดุ เทคโนโลยีการจัดการฐานขอมูล เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการพัฒนาโปรแกรม 
 
1.5  นิยามศัพท 
 -  การประปาสวนภมิูภาค คือ สํานักงานใหญของสํานักงานประปาสวนภูมิภาค 
 -  กปภ. คือ อักษรยอ การประปาสวนภูมิภาค 
 -  สํานักงานประปาเขต  คือ สํานักงานท่ีควบคุมดูแลการทํางานของสํานักงานประปาท่ีอยูใน 
พื้นท่ีการแบงเขตความรับผิดชอบ และเปนผูรวบรวมการรายงานผลการปฏิบัติงานใหการประปา
สวนภูมิภาค 
 -  สํานักงานประปา  คือ สํานักงานประปาท่ีดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําในเขตพ้ืนท่ีท่ี 
กําหนด และดําเนินการบริหารงานภายใตกฎระเบียบปฏิบัติของการประปาสวนภูมิภาค โดยมี  
สํานักงานประปาเขตน้ัน ๆ เปนผูควบคุมดูแล 
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 -   การพัสดุ หมายความวา การจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบ 
และควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ี
กําหนดไวในระเบียบนี้  
 -  พัสดุ หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีกําหนดไวในหนังสือ การ 
จําแนกประเภทรายจาย ตามงบประมาณ ของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจาย 
ตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 
 -  เจาหนาท่ีพัสดุ  หมายความวา  เจาหนาท่ีซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการพัสดุหรือผู
ไดรับแตงต้ังจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาท่ีหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ 
 -  งบประมาณ หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และเงิน
ซ่ึงสวนราชการไดรับไว โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมตองสงคลัง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตไมรวมถึงเงินกูและเงินชวยเหลือตามระเบียบนี้ 
 -  การซ้ือ หมายความวา การซ้ือพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดต้ังทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่อง   
อ่ืน ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
 -  การจาง  ใหหมายความรวมถึงการจางทําของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
 
1.6 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการและรวบรวมขอมูล 
 1)  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2)  สํานักงานประปาเขต 9  จังหวัดเชียงใหม 
 3)  สํานักงานประปาเกาะคา  อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 4)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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1.7  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 1)  เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
 -  หนวยประมวลผลกลาง เพนเทียม 4 ซีพียู 2.4 กิกะเฮิรต  
  -  หนวยความจําหลัก 512 เมกะไบต 

-  หนวยความจําสํารองฮารดดิสกขนาดบรรจุ 80 กิกะไบต 
 -  เคร่ืองเขียนซีดี-ไรทเตอร 40 เอ็กซ 
 2) ซอฟตแวร 
 - ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวส เอ็กซพี 
 - โปรแกรมแอพเซิรฟ 2.4.4a ประกอบดวย อะพาเช 1.3.33  พีเอชพี 4.3.11 พีเอชพีมายแอด
มิน 2.5.7 และมายเอสคิวแอล  4.0.24 
 
 


