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ภาคผนวก  ก 
คูมือการติดต้ัง 

 
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส เปนลักษณะการทํางานผานเครือขายระบบ

อินทราเน็ตภายในบริษัท โดยใชเคร่ืองมือในการพัฒนาคือไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอ ดอต เน็ต 
เวอรชัน 2005 ระบบฐานขอมูลของระบบเปนโปรแกรมเอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2000 และโปรแกรม
ไมโครซอฟท เอ็กเซล 2003 เปนสวนแสดงรายงาน ในสวนของการแสดงผลการใชงานของ
โปรแกรมจะอาศัยโปรแกรมเว็บบราวเซอร ไมโครซอฟท อินเทอรเน็ต เอ็กซโพลเรอร ซ่ึงเปน
โปรแกรมท่ีติดต้ังมาตรฐานบนเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเครื่องในบริษัท และมีการรองรับการใชงาน
จากภายนอกบริษัทผานระบบวีพีเอ็น ในกรณีผูอนุมัติเอกสารอยูภายนอกบริษัท ซ่ึงสามารถระบุ 
URL มาท่ีเคร่ืองเซิรฟเวอรไดท่ี http://ltecweb และการติดต้ังฐานขอมูลและการติดต้ังโปรแกรม 
โดยมีข้ันตอนในการติดต้ัง ดังนี้ 
 
ก.1 การติดตัง้เว็บเซิรฟเวอร 

ก.1.1  ไปท่ี Start เมนู > Control Panel > Add or Remove Programs แลวคลิกตรงท่ีแถบเมนู 

Add/Remove Windows Component ดังรูป ก.1 

 
รูป ก.1 หนาจอ Add/Remove Windows Component 



 85 

ก.1.2  เม่ือมีหนาตาง Windows Components Wizard ปรากฏ ทําการเลือกท่ี Internet 

Information Services (IIS) แลวทําการคลิก Details ดังรูป ก.2 

 

รูป ก.2 หนาจอ Windows Components Wizard 

 
ก.1.3  เม่ือมีหนาตาง Internet Information Services (IIS) ปรากฏ ทําการเลือกติดต้ังท่ี Internet 

Information Services Snap-In , SMTP Service , World Wide Web Service แลวทําการกดปุม OK 

เพื่อทําการติดต้ัง ดังรูป ก.3 

 หมายเหตุ  

 - SMTP Service ติดต้ังเพื่อใชในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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รูป ก.3 หนาจอ Internet Information Services (IIS) 

 
ก.1.4  หนาตาง Window Component Wizard ปรากฏ แสดงการดําเนินการติดต้ังเว็บเซิรฟเวอร

และเอส เอ็ม ที พี เซอรวิส จนเสร็จส้ิน ดังรูป ก.4 

 
รูป ก.4 หนาจอ Windows Components Wizard 
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ก.2 การติดตัง้โปรแกรม 
ก.2.1   การติดต้ังโปรแกรมโดยไปที่โฟลเดอรโปรแกรมบนเว็บไซต แลวทําการรันไฟลท่ีช่ือ 

iwc.zip แลวนําเอาโฟลเดอรท่ีช่ือ IWC นําออกมาวางไวท่ีไดรฟในฮารดดิสก ดังรูป ก.5 

 
รูป ก.5 หนาจอการรันไฟล iwc.zip 

 
ก.2.2 จากนั้นเปดโปรแกรม IIS (Internet Information Services) โดยไปท่ี Start เมนู >  

Control Panel > Administrative Tools > Internet Information Services ดังรูป ก.6 

 
รูป ก.6 หนาจอแสดงโปรแกรม Internet Information Services (IIS) 



 88 

ก.2.3   หนาจอแสดงโปรแกรม IIS (Internet Information Services) ใหทําการคลิกขวาท่ี  

Default Website > New > Virtual Directory หลังจากนั้นกดปุม Next ดังรูป ก.7 

 
รูป ก.7 หนาจอการสราง Virtual Directory 

 
ก.2.4   จากนั้นใหใส Virtual Directory Alias เพื่อใชในการเขาสูเว็บไซต ดังรูป ก.8 

 
รูป ก.8 หนาจอการสราง Virtual Directory Alias 



 89 

ก.2.5  เลือกท่ีอยูของโฟลเดอรโปรแกรมท่ีเราไดนําไปวางไว แลวกดปุม “Next” ดังรูป ก.9 

 
รูป ก.9 หนาจอการสรางเลือกท่ีอยูของโฟลเดอรโปรแกรม 

 
ก.2.6   ทําการเลือก Access Permissions วาเว็บไซดสามารถทําอะไรไดบาง ใหเลือกเฉพาะ Read 

และ Run scripts (such as ASP) เทานั้น ดังรูป ก.10 

 
รูป ก.10 หนาจอการเลือก Access Permissions ของเว็บไซต 
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ก.2.7   การตั้งคาของ Virtual Directoryโดยการคลิกขวาท่ี iwc > Properties ดังรูป ก.11 

รูป ก.11 หนาจอการต้ังคาของ Virtual Directory 

ก.2.8   หนาตาง iwc Properties ปรากฏขั้น จากน้ันใหไปท่ีหมวดหมู Documents แลวกดปุม 

“Add” เพื่อใสช่ือไฟลหนาแรกของเว็บไซต กรณีนี้ใหใสคําวา iwc_login.aspx และทําการเล่ือนช่ือ

ใหอยูบนสุดเปนช่ือแรก และกดปุม “OK” เพื่อเสร็จส้ินการต้ังคาโปรแกรม ดังรูป ก.12 

 
รูป ก.12 หนาจอการต้ังคาหนาแรกของเวบ็ไซต 
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ก.2.9   การตั้งคาของ SMTP Service โดยคลิกขวาท่ี Default SMTP Virtual Server > Properties 

ดังรูป ก.13 

 
รูป ก.13 หนาจอการต้ังคาของ SMTP Service 

 
ก.2.10  การกําหนดสิทธิของผูท่ีใชงาน  SMTP ไปท่ี Access และกดปุม “Relay” ดังรูป ก.14 

 
รูป ก.14 หนาจอการกําหนดสิทธิของผูท่ีใชงาน  SMTP 
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ก.2.11  ใหเลือกท่ี All except the list below เพื่ออนุญาตการทํางาน SMTP ดังรูป ก.15 

 
รูป ก.15 หนาจอการอนุญาตสิทธิของผูท่ีใชงาน  SMTP 

 
ก.2.12  หนาจอไดเร็กทอร่ีของ SMTP ท่ีติดต้ัง C:\Inetpub\mailroot ดังรูป ก.16 

 
รูป ก.16 หนาจอไดเร็กทอร่ีของ SMTP ท่ีติดต้ัง 



 93 

ก.2.13  การติดต้ังโปรแกรมบนวินโดวโดยไปท่ีโฟลเดอร แลวทําการรันไฟลท่ีช่ือ iwc-vb.zip 
แลวนําเอาไฟลท่ีช่ือ IWC-VB นําออกมาวางไวท่ีไดรฟในฮารดดิสก ดังรูป ก.17 

 
รูป ก.17 หนาจอการรันไฟล IWC-VB.zip 

ก.2.14  ไปท่ี Start เมนู > All Program > Accessories > System Tools > Scheduled ดังรูป ก.18 

 
รูป ก.18 หนาจอติดต้ัง Scheduled Task ต้ังการทํางานอัตโนมัติของโปรแกรม 
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ก.2.15  กดปุม “Browse” เพื่อเลือกไฟลโปรแกรม IWC-VB.exe แลวกดปุม “Next” ดังรูป ก.19 

 
รูป ก.19 หนาจอการเลือกโปรแกรม IWC-VB.exe 

 

      ก.2.16 การตั้งคาการทํางานอัตโนมัติของโปรแกรม IWC-VB.exe ซ่ึงในท่ีนี้จะเลือก Daily 

เพื่อใหเรียกทํางานโปรแกรมในทุก ๆ วัน ดังรูป ก.20 

 
รูป ก.20 หนาจอต้ังคาการทํางานอัตโนมัติของโปรแกรม IWC-VB.exe 
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ก.2.17  การต้ังคาเวลาการทํางานอัตโนมัติของโปรแกรม IWC-VB.exe เพื่อใหเรียกทํางาน

โปรแกรมในเวลาดังกลาวทุก ๆ วัน และวันเร่ิมตนการทํางาน ดังรูป ก.21 

 
รูป ก.21 หนาจอต้ังคาเวลาทํางานอัตโนมัติของโปรแกรม IWC-VB.exe 

 

ก.2.18  การติดต้ังการทํางานอัตโนมัติของโปรแกรมเสร็จส้ิน ดังรูป ก.22 

 
รูป ก.22 หนาจอแสดงการติดต้ังการทํางานอัตโนมัติของโปรแกรมเสร็จส้ิน 

 หมายเหตุ  

- การติดต้ังโปรแกรม IWC-VB.exe เพื่อใชในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงเตือนตอ

ผูอนุมัติเอกสาร เม่ือมีเอกสารวัตถุดิบเหลือใชสถานะรออนุมัติของในแตละวัน  
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ก.2.19  การติดต้ังโปรแกรม Ajax เปนตัวสนับสนุนการทํางานเว็บแอพลิเคช่ัน โดยดับเบ้ิลคลิก

ติดต้ังท่ีโฟลเดอร โปรแกรมบนวินโดว > ASPAJAXExtSetup.msi ดังรูป ก.23 

 
รูป ก.23 หนาจอไฟลโปรแกรม Ajax 

 

ก.2.20  หนาตางวินโดวแสดงขอมูลโปรแกรม ใหกดปุม “Next”  ดังรูป ก.24 

 
รูป ก.24 หนาจอเร่ิมการติดต้ัง AJAX 
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ก.2.21  จากนั้นเลือก I accept the terms in the License Ageement แลวกดปุม “Next” ดังรูป ก.25 

 
รูป ก.25 หนาจอการยินยอมรับลิขสิทธ์ิของ AJAX 

 
 ก.2.22  จากนั้นกดปุม “Install” จนเสร็จส้ินกระบวนการติดต้ัง ดังรูป ก.26 

 
รูป ก.26 หนาจอสอบถามความพรอมการติดต้ัง AJAX 
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ก.3 การติดตัง้ฐานขอมูล 
ก.3.1  ไปท่ีโฟลเดอรฐานขอมูล  แลวทําการรันไฟล ท่ี ช่ือ  ฐานขอมูล .zip จะไดไฟล ช่ือ 

IWC_DB_Data.MDF และ IWC_DB_Log.LDF ดังรูป ก.27 

 
รูป ก.27 หนาจอการรันฐานขอมูล ฐานขอมูล.rar 

ก.3.2  นําไฟลท้ังสองไวท่ีอยูของโปรแกรมฐานขอมูล SQL Server 2000 ในท่ีจัดเก็บไฟลฐาน 

ขอมูลท่ี C:\Program Files\Microsoft SQL Server ดังรูป ก.28 

 
รูป ก.28 หนาจอนําไฟลไวท่ีอยูของโปรแกรมฐานขอมูล SQL Server 2000 
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ก.3.3  จากน้ันใหไปท่ี Start เมนู แลวเลือก All Programs > Microsoft SQL Server >  

Enterprise Manager เพื่อเปดโปรแกรมจัดการ DBMS ของ Microsoft SQL Server 2000 ดังรูป ก.29 

รูป ก.29 หนาจอโปรแกรมการจัดการ DBMS ของ Microsoft SQL Server 2000 

ก.3.4  จากนั้นใหไปคลิกขวาท่ี Database แลวเลือก All Tasks > Attach Database ดังรูป ก.30 

รูป ก.30 หนาจอการ Attach Database จากโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 
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ก.3.5   จากนั้นใหไปคลิกปุม “…” เพื่อเลือกไฟลฐานขอมูลท่ีไดจัดวางไว ดังรูป ก.31 

 
รูป ก.31 หนาจอการเลือกไฟลเพื่อนําขอมูลเขาฐานขอมูล 

 

ก.3.6   ไดฐานขอมูลท่ีไดนําขอมูลเขามาจากไฟล ดังรูป ก.32 

รูป ก.32 หนาจอฐานขอมูลท่ีมีการนําเขา 
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ก.3.7  การตั้งคาการเช่ือมตอของโปรแกรมเพื่อติดตอฐานขอมูล 

โดยใหไปท่ีโฟลเดอรท่ีเรานําเอาโปรแกรมไปวางไวแลวใหคลิกขวาท่ีไฟล Web.Config 
แลวเลือก Open With > Notepad โดยเขาไปแกไขในสวนของ Connection Strings ท่ีใชสําหรับการ
ติดตอฐานขอมูล แกไขใหเปนผูใชงาน, รหัสผาน, ช่ือ Server, ช่ือฐานขอมูลใหถูกตอง แลวเลือก
เมนู File > Save แลวปดโปรแกรม Notepad ก็จะเสร็จส้ินข้ันตอนการตั้งคาสําหรับการติดตอ
ฐานขอมูล ดังรูป ก.33 

 
รูป ก.33 การตั้งคาการเช่ือมตอระหวางโปรแกรมกับฐานขอมูล 

 
ก.4  ทดสอบการใชงาน 

ก.4.1    ทดสอบการทํางานของโปรแกรมโดยคลิกขวาท่ี iwc > Browse ดังรูป ก.34 

 
รูป ก.34 ทดสอบการทํางานของโปรแกรม 



ภาคผนวก ข 
คูมือการใชงาน 

 
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใช เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อชวย

จัดการเอกสารเกี่ยวกับวัตถุดิบเหลือใชของบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด มีการจัดการและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศผานเครือขายอินทราเน็ตภายในบริษัท  มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชงานตาง ๆ ท่ีไดรับ
อนุญาตสามารถเขามาใชงานระบบ  โดยใชเคร่ืองมือในการพัฒนาคือ โปรแกรมไมโครซอฟท
วิชวลสตูดิโอ ดอต เน็ต เวอรชัน 2005 ซ่ึงเปนสวนท่ีไวติดตอกับผูใชงานและประมวลผลขอมูล 
ระบบฐานขอมูลโปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2000 เปนดาตาเบส เซิรฟเวอร และ
โปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กเซล 2003 เปนสวนแสดงรายงาน เพื่อใหสามารถใชงานขอมูลผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตได โดยใชงานโปรแกรมผานอินเทอรเน็ตเอ็กซโพลเรอร 

การใชงานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใช แบงเปน 5 กลุม คือ  
1) ผูดูแลระบบ 
2) เจาหนาท่ีฝายวางแผนการผลิต 
3) เจาหนาท่ีฝายบัญชี 
4) ผูบริหาร 
5) เจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช 

 
การใชงานของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใช 

ดังนั้นในสวนคูมือการใชงานจะแบงเปน 5 สวน ตามกระบวนการทํางานของโปรแกรม 
เพื่อใหผูท่ีศึกษาเขาใจในการใชงานไดงายข้ึน ดังตอไปนี้ 

ข.1  การตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบและใชงานพื้นฐาน 
ข.2   การจัดการขอมูลเบ้ืองตน 
ข.3  การออกและสงเอกสาร 
ข.4  การตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร 
ข.5  การคนหาติดตามเอกสาร 
ข.6  รายงานและขอมูลสารสนเทศ 
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ข.1  การตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบและใชงานพื้นฐาน 
ผูท่ีจะเขาใชงานระบบไดจะตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีอยูภายในเครือขายของบริษัทแอล ที อี ซี 

จํากัด จากนั้นเขาไปท่ีเว็บไซตสวนกลางของบริษัท http://ltecweb ซ่ึงจะแสดงมูลท่ัวไปภายใน
บริษัท และเมนูในการเขาใชงานในระบบตาง ๆ ภายในบริษัท ดังแสดงในรูป ข.1 

 

 
รูป  ข.1 หนาแรกของเว็บไซตภายในของบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด 

หมายเหตุ 
 ในหนาแรกของเว็บไซตของบริษัททุกเคร่ืองท่ีอยูในเครือขาย สามารถเขาใชงานได แตเม่ือ
มีการเขาในแตละเมนูยอย ก็จะมีระบบความปลอดภัย โดยการใสช่ือผูใชงานและรหัสผานของ
โปรแกรมนั้น ๆ อีกคร้ัง เพื่อกรองผูใชงานในแตละประเภทและความปลอดภัยของขอมูลแตละสวน 
 ในท่ีนี้เขาท่ีแถบเมนูดานบนช่ือ “LOG” และเขาท่ีเมนูยอยช่ือ “IWC” เพื่อเขาสูโปรแกรม
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใชของบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด 
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 ข.1.1  การเขาสูระบบ จะตองมีช่ือผูใชงานและรหัสผาน โดยจะถูกสรางจากผูดูแลระบบ 
 -  ระบบจะปรากฏหนาตางใหมดังรูป ข.2 ใหกรอกช่ือผูใชงานและรหสัผาน 
 -  คลิกท่ีปุม “ล็อกอิน” จะเขาสูหนาแรกของระบบ 
 -  คลิกท่ี “<-- Ltecweb” หากตองการกลับไปหนาแรกของเว็บไซต 

 -  สวนทายสุดของโปรแกรม แสดงช่ือ และเบอรติดตอของผูดูแลระบบ กรณีท่ี 
โปรแกรมมีปญหา ผูใชสามารถโทรรายงานแจงได 

 

 
รูป  ข.2 หนาจอเขาสูระบบ IWC System 

หมายเหตุ 
 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใช ในท่ีนี้ใชคําวา “IWC System” และใน
สวนแถบเมนูหลักคือ หนาหลัก ขอมูลสวนตัว ออกเอกสาร อนุมัติเอกสาร รายงาน บํารุงรักษา ออก
จากระบบ และคูมือใชงาน  
 ในท่ีนี้ผูใชงานยังไมไดผานการตรวจสอบสิทธิการใชงาน จะสามารถเขาเมนูไดเฉพาะเมนู
คูมือใชงาน เพื่อแสดงขอมูลใหทราบเก่ียวกับการทํางานโดยรวมของระบบ IWC System  
 
 ข.1.2  หนาแรกของระบบ IWC System โดยจะแบงเปน 3 สวนหลัก ๆ ดังรูป ข.3 
 -  สวนบนสุดแสดงสัญลักษณบริษัท และสัญลักษณโปรแกรม 
 -  สวนแสดงเมนูหลักของโปรแกรมและขอมูลจํานวนเอกสารเบ้ืองตน 
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 -  แสดงขอมูลช่ือและแผนกของผูใชงาน มุมบนซายมือ 

 -  แสดงขอมูลการแสดงภาษาของโปรแกรมโดยท่ีกดปุม เพื่อแสดงภาษาไทย 

หรือ กดปุม  เพื่อแสดงภาษาอังกฤษ 
 -  สวนกลางแสดงขอมูล คูมือการใชงานของโปรแกรมสําหรับผูใชงาน 
 

 
รูป  ข.3 หนาจอแรกของระบบ IWC System 

หมายเหตุ 
 คูมือการใชงานของระบบ IWC System แบงออกเปน 5 สวน โดยท่ีผูใชงานท่ีผานการ
ตรวจสอบการใชงานจากรูป ข.2 มาแลว จะสามารถเขาดูคูมือการใชงานไดดังนี้ 

1. การแนะนําและขอมูลอางอิงระบบ 
2. วิธีการออกเอกสารขอจัดการวัตถุดิบเหลือใช 
3. วิธีการอนุมัติเอกสารวัตถุดบิเหลือใช 
4. กระบวนการอนุมัติเอกสารของระบบ 
5. เสนทางเดินของการอนุมัติเอกสาร  
การใชงานระบบ เนื่องจากมีการจัดการดานความปลอดภัยของระบบไดมีการกําหนด 

ระยะเวลาการใชงาน เม่ือผูใชงานไมมีการตอบสนองตอระบบมากกวา 15 นาที ผูใชจะตองทําการ
เขาสูระบบใหมอีกคร้ัง เพื่อความปลอดภัยของขอมูล 
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 ข.1.3  เมนูขอมูลสวนตัว  มีอยู 3 สวน ดังรูป ข.4 
 

 
รูป  ข.4 หนาจอขอมูลสวนตัว 

 
 -  สวนรายละเอียดขอมูลสวนตัว แสดงขอมูลรายละเอียดขอมูลสวนตัวของผูใชงาน   
คนนั้น ๆ และสามารถแกไขขอมูลได เชน ช่ือผูใชงาน ช่ือ นามสกุล เบอรโทรศัพท อีเมล ดวย
ตนเองไดดงัรูป ข.5 
 

 
รูป  ข.5 หนาจอรายละเอียดขอมูลสวนตัว 
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 -  สวนจัดการมอบหมายงาน และแกไขการมอบหมายงาน จะใชในกรณีท่ีผูบริหารหรือ
ผูอนุมัติเอกสารมอบหมายงานการอนุมัติเอกสารใหบุคคลอ่ืนจัดการเกี่ยวกับเอกสารในความ
รับผิดชอบแทนตนเอง โดยสามารถกําหนดวันลวงหนาได เม่ือถึงเวลาระบบจะทํางานอัตโนมัติ      
ผูไดรับมอบหมายจะสามารถอนุมัติเอกสารในชวงเวลาดังกลาวแทนได ดังรูป ข.6 
 

รูป  ข.6 หนาจอจัดการมอบหมายงาน 
 

สามารถแกไข ช่ือผูถูกมอบหมายงาน ชวงวันมอบหมาย และสถานะการทํางานได ใน 
กรณีท่ียังไมเกินเวลาการทํางานท่ีไดติดต้ังไว ดังรูป ข.7 

 

 
รูป  ข.7 หนาจอแกไขการมอบหมายงาน 
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 -  สวนเปล่ียนรหัสผานเขาสูระบบ ผูใชงานสามารถแกไขรหัสผานของตนเองได โดย
ใสรหัสผานใหมซ่ึงตองมีจํานวน 4-8 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยในการกรอกรหัสผาน ดังรูป ข.8 

 

 
รูป  ข.8 หนาจอเปล่ียนรหัสผานเขาสูระบบ 

 
ข.2  การจัดการขอมูลเบื้องตน 

ผูท่ีจะเขาในสวนระบบการจัดการขอมูลเบ้ืองตนไดคือ ผูดูแลระบบเทานั้น โดยจะสามารถ

เขาท่ีเมนู  ได ดังรูป ข.9 
 

 
รูป  ข.9 หนาจอการบํารุงรักษา 
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 ในสวนของการบํารุงรักษานั้นจะสามารถแบงออกเปน 11 ประเภทดวยกัน คือ สวน
ผูใชงานและทางเดินเอกสาร สวนขอมูลอางอิง สวนของความปลอดภัย 

 ข.2.1   สวนผูใชงานและทางเดินเอกสาร 
 1) จัดการเสนทางเดินเอกสาร 
ในแตละแผนกสามารถจัดเสนทางเดินไดหลายเสนทาง ซ่ึงในหนึ่งแผนกยอยจะมีหนึ่ง

เสนทางเดินเอกสารเทานั้น โดยการเลือกแผนกหลักและแผนกยอย ดังรูป ข.10  
 

 
รูป  ข.10 หนาจอเสนทางการเดินของเอกสาร 

 
 กรณีแกไขผูใชงานสามารถกดท่ี “Edit” และทําการเพิ่ม หรือยายออกของผูใชงานจากกลุม

นั้น ๆ ได โดยกดปุม  เพื่อทําการเพ่ิมผูใชงาน หรือกดปุม  เพื่อยายผูใชงานออกจากเสนทาง
เดินเอกสาร เม่ือแกไขเสร็จส้ินกดปุม “แกไขเสร็จส้ิน”  ดังรูป ข.11  

 

 
รูป  ข.11 หนาจอแกไขเสนทางการเดินของเอกสาร 
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 2) จัดการขอมูลของผูใชงาน จัดการเกี่ยวกับผูใชงาน การเพิ่ม ลบ แกไขผูใชงาน  
ดังรูป ข.12  

 

 
รูป  ข.12 หนาจอจัดการขอมูลของผูใชงาน 

 
การเพิ่มผูใชงานโดยกดปุม “เพิ่มผูใชงานใหม” แลวกรอกขอมูล และการแกไขผูใชงานโดย

กด “Edit” แลวแกไขขอมูล ดังรูป ข.13 
 

 
รูป  ข.13 หนาจอเพิ่มและแกไขผูใชงาน 
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 3) จัดการระดับของผูใชงาน ในสวนนี้เปนขอมูลระดับผูใชงานในระบบ โดยแบงตาม
กลุมประเภทของผูใชงาน สามารถเพ่ิมระดับผูใชงานโดยการกรอกในชองรหัสและช่ือระดับ
ผูใชงาน แลวกดปุม “บันทึก” ดังรูป ข.14  

 

 
รูป  ข.14 หนาจอจัดการระดบัของผูใชงาน 

  
 สามารถทําการลบ แกไขระดับของผูใชงานได ดังรูป ข.15 
 

 
รูป  ข.15 หนาจอแกไขระดับของผุใชงาน 
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 สวนของขอมูลอางอิง 
 4) จัดการแผนกหลัก ในสวนนี้จะเปนขอมูลของแผนกหลักในระบบ โดยสามารถสราง
เพิ่ม โดยกรอกชองรหัสแผนกและช่ือแผนก โดยกดปุม “บันทึก” และลบรหัสแผนกและช่ือแผนก
ไดโดยกด “Delete”  ดังรูป ข.16  

 

 
รูป  ข.16 หนาจอจัดการแผนกหลัก 

 
               สามารถแกไขรหัสแผนกและช่ือแผนก ของผูใชงานโดยกด “Edit” ดังรูป ข.17 

 

 
รูป  ข.17 หนาจอแกไขแผนกหลัก 
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 5) จัดการแผนกยอย ในสวนนี้จะเปนขอมูลของแผนกยอยในระบบ ซ่ึงข้ันแรกตอง
เลือกรายการของแผนกหลักกอน สามารถสรางเพิ่ม โดยกรอกชองรหัสแผนกยอยและช่ือแผนกยอย 
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึก” และลบแผนกยอยไดโดยกด “Delete” ดังรูป ข.18  

 

 
รูป  ข.18 หนาจอจัดการแผนกยอย 

 
สามารถแกไขรหัสและช่ือของแผนกยอย โดยกด “Edit” ดังรูป ข.19 

 

 
รูป  ข.19 หนาจอแกไขแผนกยอย 
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 6) จัดการหนวยของวัตถุดิบ ในสวนนี้จะเปนขอมูลของหนวยของวัตถุดิบในระบบ 
โดยสามารถสรางเพิ่ม โดยกรอกชองรหัสหนวยและช่ือของหนวยวัตถุดิบ โดยกดปุม “บันทึก” และ
ลบหนวยวัตถุดิบไดโดยกด “Delete” ดังรูป ข.20  

 

 
รูป  ข.20 หนาจอจัดการหนวยของวัตถุดิบ 

 
สามารถแกไขรหัสและช่ือของหนวยวตัถุดิบ โดยกด “Edit” ดังรูป ข.21 

 

 
รูป  ข.21 หนาจอแกไขหนวยของวัตถุดิบ 
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 7) จัดการประเภทเอกสาร ในสวนนี้จะเปนขอมูลของประเภทเอกสาร ในระบบ โดย
สามารถสรางเพิ่ม โดยกรอกชองรหัสประเภทและช่ือของประเภทเอกสาร โดยกดปุม “บันทึก” และ
ลบประเภทไดโดยกด “Delete” ดังรูป ข.22  

 

 
รูป  ข.22 หนาจอจัดการประเภทเอกสาร 

 
สามารถแกไขรหัสและช่ือของประเภทเอกสาร โดยกด “Edit” ดังรูป ข.23 

 

 
รูป  ข.23 หนาจอแกไขประเภทเอกสาร 
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 8) จัดการกลุมเอกสาร ในสวนนี้จะเปนขอมูลของกลุมเอกสารในระบบ โดยสามารถ
สรางเพิ่ม โดยกรอกชองรหัสกลุมและช่ือของกลุมเอกสาร โดยกดปุม “บันทึก” และลบกลุมเอกสาร
ไดโดยกด “Delete” ดังรูป ข.24  

 

 
รูป  ข.24 หนาจอจัดการกลุมเอกสาร 

 
สามารถแกไขรหัสและช่ือของกลุมเอกสาร โดยกด “Edit” ดังรูป ข.25 

 

 
รูป  ข.25 หนาจอแกไขกลุมเอกสาร 
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 ข.2.2  สวนของความปลอดภยั 
 1) จัดการสิทธิเมนูของผูใชงาน สวนนี้เปนสวนท่ีกําหนดวาผูใชงานสามารถเขาใชเมนู
ของโปรแกรมใดไดบาง ท้ังสวนของรายงานและการบํารุงรักษา โดยทําการเลือกช่ือผูใชงาน และ
เมนูหลัก หลังจากเลือกท้ังสอง จะเห็นรายการของเมนูยอย ดังรูป ข.26 

 

 
รูป  ข.26 หนาจอจัดการสิทธิเมนูของผูใชงาน 

 

 
รูป  ข.27 รายการเมนูหลักเลือกเพ่ือใหแสดงเมนูยอยของระบบ 
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 ผูดูแลระบบสามารถ ทําการเลือก  เพื่อใหผูใชงานสามารถเขาเมนูนั้นได หรือการ

ไมเลือก  เพื่อไมใหผูใชงานใชเมนูนั้น จากนั้นกดปุม “ ตกลง ” เพื่อบันทึกการ
เปล่ียนแปลงสิทธิของผูใชงาน หลังจากนั้นระบบจะแสดงกลองขอความยืนยันการเปล่ียนแปลง
สิทธิเมนูของผูใชงาน ดังรูป ข.28 
 

 
รูป  ข.28 กลองขอความยืนยนัการเปล่ียนแปลงสิทธิเมนูของผูใชงาน 

 
  เม่ือผูใชงานคนน้ัน ๆ เขามาใชงานในระบบ จะก็จะสามารถเขาไดเฉพาะเมนูท่ีมีการให
สิทธิการใชงานเมนูจากผูดูแลระบบเทานั้น โดยจะแสดงไอคอนเมนูการเขาใชงานได ดังรูป ข.29  

 

 
รูป  ข.29 หนาจอเมนูการใชงานท่ีสามารถใชงานได 

 
กรณี่ผูใชงานไมไดรับสิทธิใหเขาใชเมนู ไอคอนจะแสดงรูปสีเทาออน ดังรูป ข.30 

 

 
รูป  ข.30 หนาจอเมนูการใชงานท่ีไมสามารถใชงานได 
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 2) จัดการเมนูหลัก ในสวนนี้จะเปนขอมูลของเมนูหลักในระบบ โดยสามารถสรางเพิ่ม 
โดยกรอกชองรหัสเมนูหลักและช่ือของเมนูหลัก โดยกดปุม “บันทึก” และลบเมนูหลักไดโดยกด 
“Delete” ดังรูป ข.31 

  

 
รูป  ข.31 หนาจอจัดการเมนหูลัก 

 
     สามารถแกไขช่ือของเมนูหลักไดโดยกด “Edit” ดังรูป ข.32 

 

 
รูป  ข.32 หนาจอแกไขเมนูหลัก 
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 3) จัดการเมนยูอย ในสวนนีจ้ะเปนขอมูลของเมนูยอยในระบบ โดยสามารถสรางเพิ่ม 
โดยการเลือกช่ือเมนูหลัก แลวกรอกชองรหัสเมนูยอยและช่ือของเมนูยอย โดยกดปุม “บันทึก” และ
ลบเมนูยอยไดโดยกด “Delete” ดังรูป ข.33 

  

 
รูป  ข.33 หนาจอจัดการเมนยูอย 

 
สามารถแกไขรหัสและช่ือของเมนูยอย ไดโดยกด “Edit” ดังรูป ข.34 

 

 
รูป  ข.34 หนาจอแกไขเมนูยอย 
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ข.3  การออกและสงเอกสาร 
ผูท่ีจะเขาในสวนระบบการออกและสงเอกสารไดคือ เจาหนาท่ีฝายวางแผนฝายการผลิต 

โดยจะสามารถเขาท่ีเมนู “การสง” โดยท่ีหลังเมนูการสง จะเปนจํานวนเอกสารท่ีคางสง แสดงให
ผูใชงานไดทราบขอมูลอยางยอวา มีเอกสารของตนเองคางสงอยูในระบบหรือไม โดยสามารถเขา
ไปดูรายละเอียดโดยกดท่ีเมนู “การสง” ดังรูป ข.35 

 

 
รูป  ข.35 หนาจอเมนู “การสง” 

  
 เม่ือเขาเมนูการสง ระบบจะแสดงเสนทางการเดินของเอกสารของผูใชงานคนนั้น ๆ โดยจะ
แสดงขอมูลช่ือผูใชงานท่ีจะทําการอนุมัติเอกสารเม่ือมีการสง/ออกเอกสาร ดังรูป ข.36 
 

 
รูป  ข.36 เสนทางเดินเอกสารของเจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิต 
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หมายเหตุ 
 เสนทางเดินเอกสารจะแตกตางกันของแตละผูใชงาน โดยเสนทางเดินเอกสารจะข้ึนอยูกับ
ผูดูแลระบบไดจัดเสนทางเดินเอกสารในแตละกลุมแผนก มีผูอนุมัติเอกสารแตละข้ันตอนใดบาง 
โดยจะมีการแสดงใหเจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิต ไดเห็นเสนทางเดินของเอกสารกอนทําการ
จัดทําเอกสารวัตถุดิบเหลือใชในระบบ 
 เม่ือเห็นวาเสนทางเดินเอกสารถูกตองตามท่ีตองการแลว ก็จะทําการตรวจสอบวัตถุดิบท่ี
หมดอายุ โดยกด “ตรวจสอบวัตถุดิบหมดอายุ” ดังรูป ข.37 
 

 
รูป  ข.37 เมนูตรวจสอบวัตถุดิบหมดอาย ุ

 
โดยท่ีหนาตรวจสอบวัตถุดบิหมดอายุ สามารถแสดงเง่ือนไขการคนหาไดคือ 
 Item number คือ กรอกรหัสวัตถุดิบในกรณีท่ีตองการกําหนดชวงรหัสวัตถุดิบ 
 Site คือ กลุมประเภทวัตถุดิบในกรณีท่ีตองการกําหนดชวงกลุมประเภทวัตถุดิบ 
 Location คือ สถานท่ีเก็บวัตถุดิบเม่ือตองการกําหนดเฉพาะบางสถานท่ีจัดเก็บ 
 Date Create คือ วันท่ีวตัถุดิบถูกสงเขามาในระบบคงคลังสวนกลาง 
 Expire Date คือ วันท่ีหมดอายุของวัตถุดิบ สามารถเลือกวันไดจากกลองปฏิทิน ดังรูป ข.38 
  

 
รูป  ข.38 การเลือกวันจากกลองปฏิทิน 
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เม่ือตองการคนหาวัตถุดิบตามเง่ือนไขท่ีตองการแลว ใหกดปุม “คนหา” เพื่อแสดงขอมูลซ่ึง
ดึงขอมูลจากระบบสินคาคงคลังสวนกลาง ดังรูป ข.39 
 

 
รูป  ข.39 ขอมูลวัตถุดิบหมดอายุท่ีดึงขอมูลจากระบบคงคลังสวนกลาง 

 
เจาหนาท่ีสามารถสงขอมูลออกในรูปแบบเอ็กเซลไฟลในกรณีท่ีตองการจัดเก็บขอมูล

เอาไวเพื่อใชในการอางอิง หรือตรวจสอบภายหลังได โดยกดปุม “สงออกเอ็กเซล” ระบบจะมีการ
ถามความตองการของผูใชงานในการเปดหรือบันทึกไฟลขอมูลหรือไม ดังรูป ข.40  
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รูป  ข.40 ความตองการเปดหรือบันทึกไฟลขอมูล 

 
ระบบจะแสดงขอมูลในโปรแกรมเอ็กเซลเม่ือผูใชงานกดปุม “Open” ดังรูป ข.41 

 

 
รูป  ข.41 หนาจอขอมูลในโปรแกรมเอ็กเซล 
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เม่ือผูใชงานตองการที่จะออกเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใช ในข้ันแรกตอง
ทําการสรางหมายเลขเอกสาร โดยการกดปุม “สรางเอกสารใหม” ดังรูป ข.42 

 

 
รูป  ข.42 หนาจอสวนของการสรางเอกสารใหม 

 
 เม่ือกดปุม “สรางเอกสารใหม” จะมีขอความแจงเตือนเพื่อยืนยันการสรางหมายเลขเอกสาร

ใหม ดังรูป ข.43 

 
รูป  ข.43 ขอความยนืยันการสรางเอกสารใหม 

  
 เม่ือกดปุม “OK” ระบบจะทําการสรางหมายเลขเอกสารใหมใหกับผูใชงาน แตถากดปุม 
“Cancel” คือการยกเลิกท่ีจะสรางหมายเลขเอกสารใหม ในกรณีนี้จะตองกดปุม “OK” หลังจากนั้น
ระบบจะแสดงขอมูลหมายเลขเอกสารใหมในตารางดานขวา จะแสดงขอมูล ดังรูป ข.44  
  

 
รูป  ข.44 หนาจอขอมูลหมายเลขเอกสารใหม 
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หลังจากนั้นใหกดท่ีหมายเลขเอกสาร จะเขาสูหนาจอการใสรายละเอียดของเอกสาร เพื่อใส
ขอมูลสําหรับเอกสารหมายเลขนั้น ๆ ดังรูป ข.45 

 

 
รูป  ข.45 หนาจอรายละเอียดเอกสาร 

หมายเหตุ 
 หนารายละเอียดเอกสาร แบงออกเปน 3 สวน 

1. สวนหวัของเอกสาร 
2. สวนรายการแนบไฟลเอกสาร 
3. สวนเลือกและใสรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุดบิเหลือใช 
4. สวนแสดงรายการวัตถุดิบเหลือใช 
5. สวนใสขอมูลเพิ่มเติมและสงเอกสาร 
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1. สวนหวัของเอกสาร เลือกประเภท กลุม ชนดิของเอกสาร ดังรูป ข.46 
 

 
รูป  ข.46 หนาจอสวนหวัของเอกสาร 

 
2. สวนรายการขอมูลการแนบไฟลเอกสาร ในสวนนี้ผูใชงานสามารถแนบหลักฐาน 

เอกสารตางเปนไฟลดิจิทัล โดยการกดปุม “Browse…” เพื่อเลือกไฟล และกดปุม “อัพโหลดไฟลนี้” 
เพื่อนําขอมูลโอนไวบนเคร่ืองเว็บเซิรฟเวอร ดังรูป ข.47 

 

 
รูป  ข.47 หนาจอการแนบไฟลเอกสาร 

 
สามารถลบไฟลได โดยจะมีขอความแจงเตือนยืนยันการลบแนบไฟล ดังรูป ข.48  
 

 
รูปท่ี ข.48 ขอความแจงเตือนยืนยันการลบแนบไฟลเอกสาร 
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 เม่ือทําการแนบไฟลเสร็จส้ิน กดปุม “แนบไฟลเสร็จส้ิน” เพื่อออกจากหนาจอการแนบไฟล 
และผูออกเอกสารสามารถตรวจสอบดูการแนบไฟลโดยกดท่ีช่ือแนบไฟล ดังรูป ข.49 
 

 
รูป  ข.49 รายช่ือแนบไฟลของเอกสาร 

 
3. สวนเลือกและใสรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุดบิเหลือใช  ใหใสรหัสวัตถุดบิเหลือใชท่ี 

ตองการ แลวกดปุม “Check detail” เพื่อระบบจะตรวจสอบสถานะ จํานวนท่ีมีอยูในระบบ
สวนกลาง เพื่อความถูกตองของขอมูล ดังรูป ข.50 

 

 
รูป  ข.50 กลองขอมูลเพื่อกรอกรหัสวัตถุดบิ 

 
เม่ือกดปุม “Check detail” ระบบจะแสดงขอมูลสถานท่ีอยู จํานวนคงเหลือ กลุม สถานะ 

ของวัตถุดับ หลังจากนั้นทําการกดปุม เพื่อทําการเลือกวัตถุดิบเหลือใชของรายการนั้น ๆ ดังรูป 
ข.51 
 

 
รูป  ข.51 รายการของวัตถุดบิเหลือใช 
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หลังจากการเลือกวัตถุดิบแลว ระบบจะกรอกขอมูลเบ้ืองตนใหเพื่อความสะดวก 
รวดเร็วตอการออกเอกสาร โดยดึงขอมูลจากระบบสวนกลาง และบางสวนจะปองกันการแกไข ซ่ึง 
จะแสดงขอมูลใหเหน็เทานัน้ เพื่อความถูกตองของขอมูล ดังรูป ข.52 
 

 
รูป  ข.52 ขอมูลและกรอกรายละเอียดวัตถุดิบเหลือใช 

 
ผูออกเอกสารจะตองใสขอมูลท่ีระบบตองการใหครบถวน ถาสวนใดขอมูลไมครบ ระบบ 

จะแจงเตือนการกรอกขอมูลใหครบถวน ดังรูป ข.53 
 

 
รูป  ข.53 แจงเตือนการกรอกขอมูลใหครบถวน 
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4. สวนแสดงรายการวัตถุดิบเหลือใช จะแสดงขอมูลวัตถุดิบเหลือใชท่ีเจาหนาท่ีฝายวาง 
แผนการผลิตออกเอกสารจัดการใสขอมูลวัตถุดิบเหลือใชท่ีตองการขออนุมัติเพื่อจัดการตาม
กระบวนการวิธีตาง ๆ โดยในแตละเอกสารสามารถมีวัตถุดิบเหลือใชไดหลายรายการตามแต
เจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิตกรอกขอมูล ดังรูป ข.54 

 

 
รูป  ข.54 ขอมูลและกรอกรายละเอียดวัตถุดิบเหลือใช 

 
สามารถแกไข หรือลบรายการวัตถุดิบไดโดย กด “Edit” เพื่อแกไขรายละเอียดวัตถุดบิ 

รายการนั้น ๆ ดังรูป ข.55 หรือลบรายการวัตถุดิบโดย กด ”Delete” 
 

 
รูป  ข.55 ขอมูลแกไขรายละเอียดวตัถุดิบเหลือใช 
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5. สวนใสขอมูลอธิบายเอกสารและสงเอกสาร เจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิตสามารถ 
กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่ออธิบายเหตุผลประกอบของเอกสารนั้น ๆ ไดโดยใสในชอง “Remark 
document” ดังรูป ข.56 
 

 
รูป  ข.56 ชองขอมูลอธิบายเอกสาร 

 
หลังจากนัน้สามารถสงเอกสารเพื่อขออนุมัติ โดยกดปุม “สงเอกสารเพื่อขออนุมัติ” โดย 

ระบบจะมีขอความแจงเตือนเพื่อยืนยันการสงเอกสารดังรูป ข.57 
 

 
รูป  ข.57 ขอความแจงเตือนยืนยนัการสงเอกสาร 

 
เม่ือทําการเอกสารเสร็จส้ิน ระบบจะกลับมาหนาแรกของการสง หมายเลขเอกสารดังกลาว 

จะไมแสดงบนชองรายการหมายเลขเอกสารคงคางแลว เนื่องจากถูกสงไปหาผูอนุมัติเอกสาร
ข้ันตอนตอไปแลว ดังรูป ข.58 
 

 
รูป  ข.58 สวนของรายการหมายเลขเอกสารคงคางสง 
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ข.4  การตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร 
 
  ผูอนุมัติจะมีหนาตางการแจงเตือนปรากฏบนท่ีหนาจอ ดังรูป ข.59 
  

 
รูป  ข.59 สวนของรายการหมายเลขเอกสารคงคาง 

 
  เม่ือเปดโปรแกรมจัดการอีเมล ในท่ีนี้ใชโปรแกรม Lotus Notes ดังรูป ข.60  
 

 
รูป  ข.60 หนาโปรแกรมจัดการอีเมล 

 
โปรแกรมอีเมลจะแสดงหัวขอวา “# Please check your Scrap document #” ดังรูป ข.61 

 

 
รูป  ข.61 สวนของหัวขอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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  เม่ือเปดอีเมลเขาไปดูรายละเอียดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส จะมีขอมูลบงบอกเก่ียวกับ ช่ือ
ผูสง ช่ือผูรับ หมายเลขเอกสาร สถานะของเอกสาร และเหตุผลของการ ออกหรือสงเอกสาร ตีกลับ
เอกสาร และยกเลิกเอกสาร  และผูใชงานสามารถกดลิงคเพื่อเขาโปรแกรมอยางรวดเร็ว โดยกด 
http://web-db/iwc_login.aspx ดังรูป ข.62 
  

 
รูป  ข.62 สวนรายละเอียดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 
  หนาจอการเขาสูระบบ จะมีการตรวจสอบสิทธิผูใชงานอีกคร้ังเพื่อความปลอดภัยของ
ขอมูล ผูอนุมัติเอกสารจึงตองใสช่ือผูใชงานและรหัสผาน ดังรูป ข.63 
 

 
รูป  ข.63 หนาจอการเขาสูระบบผูอนุมัติเอกสาร 
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เม่ือผานการตรวจสอบสิทธิการใชงานมาแลว ผูอนุมัติเอกสารจะเขาสูหนาแรกของระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใช โดยจะสามารถเขาใชเมนูตาง ๆ ไดตามท่ีผูดูแลระบบ
กําหนดสิทธิไว ดังรูป ข.64 
 

 
รูป  ข.64 หนาจอการผานตรวจสอบสิทธิของผูอนุมัติ 

 
ผูอนุมัติจะเห็นหลังเมนู “การอนุมัติ” จะมีหมายเลขจํานวนเอกสารคงคางรออนุมัติปรากฏ

อยู เพื่อบอกขอมูลข้ันตนวาผูอนุมัติเอกสารมีจํานวนเอกสารคงคางเทาไร กรณีท่ีไมมีเอกสารคงคาง
ก็จะเปนหมายเลขศูนย ดังรูป ข.65 
 

 
รูป  ข.65 ขอมูลหมายเลขจํานวนเอกสารคงคางรออนุมัติ 
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เม่ือทําการกดเมนู “การอนุมัติ” ระบบจะแสดงขอมูลเอกสารคงคาง โดยมีขอมูลอยางยอ ๆ 
คือ หมายเลขเอกสาร ประเภทเอกสาร วันท่ีออกเอกสาร ผูออกเอกสาร ช่ือแผนก สถานะของ
เอกสาร และช่ือสถานการณรอของเอกสาร ดังรูป ข.66 
 

 
รูป  ข.66 หนาจอขอมูลเอกสารคงคางรออนุมัติ 

 
ผูอนุมัติเอกสารสามารถคลิกเลือกท่ีหมายเลขได เพื่อเขาไปดุรายละเอียดของเอกสาร ทํา

การตรวจสอบความถูกตอง และเหมาะสมของเอกสารสําหรับวัตถุดิบเหลือใชตอไป ดังรูป ข.67 
 

 
รูป  ข.67 ขอมูลของเอกสารคงคางรออนุมัติ 
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 เม่ือเขาสูหนารายละเอียดของเอกสาร จะแสดงขอมูลท้ังหมดของเอกสารท่ีขออนุมัติเพื่อ
จัดการกับวัตถุดิบเหลือใช ดังรูป ข.68 

 

 
รูป  ข.68 หนารายละเอียดของเอกสาร 

หมายเหตุ  
หนารายละเอียดของเอกสาร จะแบงออกเปน 5 สวนดวยกัน คือ 
1. สวนหัวของเอกสาร 
2. สวนบันทึกการอนุมัติ ตีกลับ ยกเลิกของเอกสาร 
3. สวนไฟลแนบเอกสาร 
4. สวนรายละเอียดวัตถุดิบเหลือใช 
5. สวนปุมเพื่อทําการอนุมัติ ตีกลับ ยกเลิกเอกสาร 
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โดยแตละสวนจะถูกแบงแยกกันออกเปนตารางของแตละสวน ดังนี้ 
1. สวนหัวของเอกสาร จะเปนสวนขอมูลหลัก ๆ ของเอกสาร คือ หมายเลขเอกสาร 

ประเภทเอกสาร ชนิดของเอกสาร วันท่ีสรางเอกสาร ช่ือผูอออกเอกสาร และแผนก ดังรูป ข.69  
 

 
รูป  ข.69 ขอมูลสวนหัวของเอกสาร 

 
2. สวนบันทึกการอนุมัติ ตีกลับ ยกเลิกของเอกสาร เปนสวนท่ีไวบอกขอมูลเกี่ยวกับ

เอกสารวามีผูท่ีกระทํากับเอกสารใบนั้น ๆ อยางไรบาง โดยจะมีวันและเวลากํากับ และเหตุผล
เพิ่มเติมเพื่อจะอธิบายใหบุคคลอื่นในระบบทราบ เหตุผลของการออก อนุมัติ ตีกลับ หรือยกเลิก
เอกสารใบนั้น ๆ ดังรูป ข.70 

 

 
รูป  ข.70 ขอมูลบันทึกการอนุมัติ ตีกลับ ยกเลิกเอกสาร 

 
3. สวนไฟลแนบเอกสาร เปนสวนท่ีแนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติจัดการกับ

วัตถุดิบเหลือใชของเอกสารน้ัน โดยสามารถกดเพ่ือเขาไปดูเอกสารเพ่ิมเติมท่ีแนบไดทุกไฟล แตจะ
ไมสามารถทําการแกไข หรือเปล่ียนแปลงไฟลได ดังรูป ข.71 
 

 
รูป  ข.71 ช่ือและลิงคไฟลแนบเอกสาร 
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 เม่ือมีการกดท่ีช่ือเอกสารใบนั้น ๆ ระบบจะมีขอความแจงเตือนเพื่อสอบถามวาตองการเปด
หรือบันทึก สามารถกดปุม “Open” เพื่อเปดไฟลเอกสารดู ดังรูป ข.72 

 
รูป  ข.72 ขอความแจงเตือนเพื่อสอบถามวาตองการเปดหรือบันทึกไฟล 

 
4. สวนรายละเอียดวัตถุดิบเหลือใช เปนสวนท่ีแสดงขอมูล และรายละเอียดของวัตถุดิบท่ี

จะตองการขออนุมัติจัดการทําลาย โดยจะมีรหัสวัตถุดิบ ช่ือกลุม ช่ือวัตถุดิบ กลุมการนําเขา สถานท่ี
จัดเก็บ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย ราคารวม และเหตุผลการขอทําลายของแตละวัตถุดิบ ดังรูป ข.73 
 

 
รูป  ข.73 หนารายละเอียดของเอกสาร 

 
 เม่ือผูอนุมัติตองการขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ ความเหมาะสมของการอนุมัติ
เอกสาร ผูอนุมัติสามารถกดท่ีหมายเลขเอกสาร เพื่อดูขอมูลประวัติการขอจัดการวัตถุดิบเหลือใช
นั้นๆ โดยจะแสดงขอมูลรายละเอียดของวัตถุดิบ ดังรูป ข.74 
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รูป  ข.74 ขอมูลประวัติการขอจัดการวตัถุดบิเหลือใช 

 
เนื่องจากขอมูลในรูปแบบตาราง อาจทําใหเกิดการยากตอการเปรียบเทียบ หรือดูยอด

โดยรวมท้ังหมด จึงไดมีสวนกราฟแทงแนวนอนเพ่ือแสดงขอมูลแนวโนมของวัตถุดิบนั้น ๆ โดย
จัดเปนผลรวมประจําเดือน โดยสามารถเรียกดูขอมูลของในแตละปได และมีขอมูลจํานวน
ประกอบการตัดสินใจ ดังรูป ข.75 

 

 
รูป  ข.75 กราฟแทงแนวนอนขอมูลแนวโนมของวัตถุดบิ 
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5. สวนปุมเพื่อทําการอนุมัติ ตีกลับ ยกเลิกเอกสาร และเหตุผลการตัดสินใจ เม่ือผูอนุมัติ
ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดของเอกสารท้ังหมดแลว ผูอนุมัติสามารถกดปุม ได 3 ปุมดวยกัน 
ดังรูป ข.76 

- อนุมัติเอกสาร เม่ือมีความเห็นชอบกับเอกสารฉบับนั้น ๆ 
- ตีกลับเอกสาร เม่ือไมเห็นดวยในขอมูล ตองการใหทําการแกไขเอกสาร 
- ยกเลิกเอกสาร เม่ือไมเห็นดวยในการออกเอกสารใบนั้น ตองการยกเลิกโดย

ส้ินเชิง เอกสารฉบับนั้น ๆ จะหยุดลง ณ เวลานั้น ๆ 
- ชองกรอกเหตุผล สําหรับการอนุมัติเอกสารผูอนุมัติใสหรือไมใสเหตุผลได 

แตสวนของการตีกลับและยกเลิกเอกสาร ผูอนุมัติจําเปนตองกรอกเหตุผล เพื่อแจงใหกับผูท่ีอนุมัติ
เอกสารข้ันตอนกอนหนานั้น หรือผูออกเอกสาร 
 

 
รูป  ข.76 ปุมเพื่อทําการอนมัุติ ตีกลับ ยกเลิกเอกสารและเหตุผล 

 
 ขอความแจงเตือนในกรณีผูอนุมัติเอกสารกดปุม “ยกเลิกเอกสาร” จะเตือนใหผูอนุมัติกรอก
เหตุผลของการยกเลิกเอกสารเพื่อใหผูอนุมัติข้ันตอนกอนหนานั้น และผูออกเอกสารทราบถึง
เหตุผลของการยกเลิกเอกสาร ดังรูป ข.77 

 
รูป  ข.77 ขอความแจงเตือนในกรณีผูอนุมัติเอกสารกดปุม “ยกเลิกเอกสาร” 

 
เม่ือผูอนุมัติทําการยกเลิกเอกสาร จะมีจดหมายแจงเตือนใหแกผูอนุมัติกอนหนานั้นรวมถึง

ผูออกเอกสาร ดังรูป ข.78  
 

 
รูป  ข.78 หัวขอจดหมายแจงเตือนการยกเลิกเอกสาร 
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เม่ือทําการคลิกจดหมายแจงเตือน หลังจากนั้นจะแสดงรายละเอียดขอมูลช่ือผูอนุมัติ
เอกสาร และสถานะยกเลิกของเอกสาร โดยมีเหตุผลการยกเลิกเอกสารของผูอนุมัติ ดังรูป ข.79 
 

 
รูป  ข.79 รายละเอียดจดหมายแจงเตือนการยกเลิกเอกสาร 

 
 

ขอความแจงเตือนในกรณีผูอนุมัติเอกสารกดปุม “ตีกลับเอกสาร” จะเตือนใหผูอนุมัติกรอก
เหตุผลของการตีกลับเอกสารเพื่อใหผูอนุมัติข้ันตอนกอนหนานั้น และผูออกเอกสารทราบถึงเหตุผล
ของการตีกลับเอกสาร ดังรูป ข.80 

 
รูป  ข.80 ขอความแจงเตือนในกรณีผูอนุมัติเอกสารกดปุม “ตีกลับเอกสาร” 

 
เม่ือผูอนุมัติทําการยกเลิกเอกสาร จะมีจดหมายแจงเตือนใหแกผูอนุมัติกอนหนานั้นรวมถึง

ผูออกเอกสาร ดังรูป ข.81 
 

 
รูป  ข.81 หัวขอจดหมายแจงเตือนการตีกลับเอกสาร 
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เม่ือทําการคลิกจดหมายแจงเตือน หลังจากนั้นจะแสดงรายละเอียดขอมูลช่ือผูอนุมัติ
เอกสาร และสถานะตีกลับของเอกสาร โดยมีเหตุผลการตีกลับเอกสารของผูอนุมัติ ดังรูป ข.82 
 

 
รูป  ข.82 รายละเอียดจดหมายแจงเตือนการตีกลับเอกสาร 

 
 เม่ือมีการกระทํากับเอกสารใบนั้น ๆ เสร็จส้ิน ระบบจะกลับมาหนารายการเอกสารอนุมัติ
อีกคร้ังเพื่อใหผูอนุมัติเอกสาร ไดจัดการกับเอกสารหมายเลขอ่ืนตอไป ดังรูป ข.83 
 

 
รูป  ข.83 หนารายละเอียดของเอกสาร 
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ข.5  การคนหาติดตามเอกสาร 
 

ผูอนุมัติจะมีหนาตางการแจงเตือนปรากฏบนท่ีหนาจอ ดังรูป ข.84 
  

 
รูป  ข.84 สวนของรายการหมายเลขเอกสารคงคาง 

 
เม่ือเปดโปรแกรมจัดการอีเมล ในท่ีนี้ใชโปรแกรม Lotus Notes ดังรูป ข.85 

 

 
รูป  ข.85 สวนหัวขอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงเตือน 

 
เม่ือเปดอีเมลเขาไปดูรายละเอียดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส จะมีขอมูลบงบอกเก่ียวกับ ช่ือ

ผูรับ และขอความแจงเตือนวามีเอกสารคงคางรอการอนุมัติอยูในระบบ  และผูใชงานสามารถกด
ลิงคเพื่อเขาโปรแกรมอยางรวดเร็ว โดยกด http://web-db/iwc_login.aspx ดังรูป ข.86 
  

 
รูป  ข.86 สวนรายละเอียดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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การติดตามเอกสารวัตถุดิบเหลือใช โดยการเขาเมนู “รายงานเอกสารวตัถุดิบเหลือใช” เพื่อ
ตรวจสอบสถานะของเอกสาร โดยเขาเมน ูดังรูป ข.87 
 

 
รูป  ข.87 รูปเมนูรายงานเอกสารวัตถุดิบเหลือใช 

 
 เม่ือเขาเมนูดังกลาวแลวจะมีชองขอมูล เพื่อใหใสเง่ือนไขในการเรียกดูขอมูล คือ หมายเลข
เอกสาร วันท่ีสรางเอกสาร ช่ือแผนก ช่ือผูออกเอกสาร สถานะของเอกสาร เพื่อเจาะจงเรียกดูเอกสาร
ในสวนท่ีตองการ โดยจะแสดงขอมูลของเอกสาร คือ หมายเลขลําดับ หมายเลขเอกสาร วันท่ีสราง 
กลุม ประเภท ประเภทการนําเขา แผนก ช่ือผูสรางเอกสารผูอนุมัติคนตอไป รวมถึงจะมีการแสดง
สถานะและสีของสถานะเอกสาร เพื่อความงายในการดูขอมูล ดังรูป ข.88 
 

 
รูป  ข.88 รายการเอกสารวัตถุดิบเหลือใช 
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 เม่ือตองการดูรายละเอียดของเอกสารใบนั้น ๆ รวมถึงไฟลแนบตาง ๆ สามารถเขาดูไดโดย
กดท่ีหมายเลขเอกสาร แลวจะมีการแสดงขอมูลรายละเอียด ดังรูป ข.89 
 

 
รูป  ข.89 สวนรายละเอียดรายการวัตถุดบิเหลือใชของเอกสาร 

 
การติดตามการอนุมัติเอกสารวัตถุดิบเหลือใช โดยเขาเมนู ดังรูป ข.90 

 

 
รูป  ข.90 เมนูการอนุมัติเอกสารวัตถุดิบเหลือใช 
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เม่ือเขาเมนูดังกลาวแลวจะมีชองขอมูล เพื่อใหใสเง่ือนไขในการเรียกดูขอมูล คือ หมายเลข
เอกสาร โดยสามารถใสเปนชวงหมายเลขเอกสารที่ตองการได เพื่อเจาะจงเรียกดูเอกสารในสวนท่ี
ตองการ โดยจะแสดงขอมูลของเอกสาร คือ หมายเลขลําดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือผูกระทําตอ
เอกสาร วันและเวลาท่ีบันทึก และประเภทการกระทําตอเอกสาร ดังรูป ข.91 
 

 
รูป  ข.91 ลําดับอนุมัติเอกสารวัตถุดิบเหลือใช 
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ข.6  รายงานและขอมูลสารสนเทศ แบงออกเปน 3 กลุม คือ 
 ข.6.1 รายงานเอกสาร 
 1) รายงานตามวันการอนุมัติ โดยเขาเมนูช่ือ “รายงานตามวันการอนุมัติ” ดังรูป ข.92  
 

 
รูป  ข.92   รูปเมนูรายงานตามวันการอนมัุติ 

  
 เปนรายงานท่ีแสดงขอมูลเฉพาะวัตถุดิบเหลือใชท่ีผานการอนุมัติแลวเทานั้น โดยในท่ีนี้
เจาหนาท่ีฝายบัญชีจะนําเอาขอมูลไปใช ดังรูป ข.93 

 

 
รูป  ข.93   หนารายงานวัตถุดิบตามวันอนมัุติ 
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 2) รายงานตามแผนก สามารถเขาใชงานไดในเมนูช่ือ “รายงานตามแผนก” ดังรูป ข.94 
 

 
รูป  ข.94   รูปเมนูรายงานตามแผนก 

 
รายงานตามแผนก เปนรายงานขอมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบเหลือใชโดยแยกตามแผนกหลัก ๆ ซ่ึง

จะรวมขอมูลในแผนกท้ังหมด โดยจะมีการแสดงสถานะของวัตถุดิบแตละรายการ เพื่อใหทราบ
ขอมูลโดยรวมภายในแผนกนั้น ๆ ดังรูป ข.95 

 

 
รูป  ข.95   หนาจอรายงานตามแผนก 
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ผูใชงานสามารถนําขอมูลออกจากหนารายงานเปนเอ็กเซลไฟลได โดยการกดปุม “ออกเอ็ก
เซล” ซ่ึงเม่ือกดปุมแลวจะมีขอความแจงเตือนถามวาตองการเปดหรือบันทึกไฟล ใหกดปุม “Open” 
เพื่อเปดไฟล ดังรูป ข.96  
 

 
รูป  ข.96   ขอความแจงเตือนการเปดหรือบันทึกไฟล 

 
หลังจากกดปุม “Open” จะไดเอ็กเซลไฟล ดังรูป ข.97 

 

 
รูป  ข.97   หนาจอออกรายงานเปนเอ็กเซลไฟล 
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 3) รายงานสําหรับคลังสินคา สามารถใชไดท่ีเมนู “รายงานสําหรับคลังสินคา” ดังรูป ข.98 
 

 
รูป  ข.98   รูปเมนูรายงานสําหรับคลังสินคา 

 
รายงานสําหรับคลังสินคา เปนรายงานเพ่ือใหขอมูลแกเจาหนาท่ีดูแลคลังสินคา จะคอยดู

ขอมูลวัตถุดิบเหลือใชท้ังหมดภายในบริษัท ซ่ึงรายงานน้ีจะแสดงขอมูลวัตถุดิบเหลือใชท่ีผานการ
อนุมัติในข้ันตอนสุดทาย แลวจะนําขอมูลเพื่อไปจัดการนําวัตถุดิบไวในท่ีจัดเก็บตามสมควร ตาม
ข้ันตอนของเอกสาร โดยขอมูลแสดงดังรูป ข.99 

 

 
รูป  ข.99   หนาจอรายงานสําหรับคลังสินคา 

 



 151 

 ข.6.2 สรุปขอมูล 
 
 1) สรุปขอมูลตามผูออกเอกสาร สามารถเขาใชงานไดท่ีเมนูช่ือ “สรุปขอมูลตามผูออก
เอกสาร” ดังรูป ข.100 

 
รูป  ข.100   รูปเมนูสรุปขอมูลตามผูออกเอกสาร 

  
 สรุปขอมูลตามผูออกเอกสาร จะเปนขอมูลสรุปของผูใชงานคนนั้น ๆ ในการออกเอกสาร
วัตถุดิบเหลือใช โดยแสดงเปนรายการวัตถุดิบ วันท่ีออกเอกสาร จํานวนและราคา ดังรูป ข.101 

 

 
รูป  ข.101   หนาจอสรุปขอมูลตามผูออกเอกสาร 
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 2) สรุปขอมูลตามผูอนุมัติเอกสาร สามารถเขาใชงานไดท่ีเมนูช่ือ “สรุปขอมูลตามผูอนุมัติ
เอกสาร” ดังรูป ข.102 
 

 
รูป  ข.102   รูปเมนูสรุปขอมูลตามผูอนุมัติเอกสาร 

 
 สรุปขอมูลตามผูอนุมัติเอกสาร จะสามารถเลือกช่ือผูอนุมัติเอกสาร และชวงวันท่ีการอนุมัติ
เอกสาร กรณีท่ีผูอนุมัติตองการทราบขอมูลยอนหลังเกี่ยวกับการอนุมัติท่ีไดทําผานมาในอดีต โดย
จะแสดงขอมูลเบ้ืองตน วันเวลาในการอนุมัติ หมายเลขเอกสาร รหัสวัตถุดิบ ช่ือวัตถุดิบ จํานวน 
ราคาตอหนวย หนวยวัตถุดิบ และราคารวม ดังรูป ข.103 
 

 
รูป  ข.103 หนาจอสรุปขอมูลตามผูอนุมัติเอกสาร 
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 3) สรุปขอมูลตามวัตถุดิบ สามารถใชไดท่ีเมนูช่ือ “สรุปขอมูลตามวัตถุดิบ” ดังรูป ข.104 
 

 
รูป  ข.104   เมนูสรุปขอมูลตามวัตถุดิบ 

  
 สรุปขอมูลตามวัตถุดิบ สามารถเรียกดูขอมูลสรุปไดโดยใสชวงของช่ือวัตถุดิบ เพื่อให
แสดงขอมูลในชวงท่ีตองการ โดยท่ีสามารถแสดงขอมูล รหัสวัตถุดิบ ช่ือวัตถุดิบ วันท่ีสรางเอกสาร 
ช่ือผูออกเอกสาร จํานวน ราคาตอหนวย หนวยวัตถุดิบ ราคารวม และสถานะของเอกสารวัตถุดิบ
รายการนั้น ๆ ดังรูป ข.105 
 

 
รูป  ข.105   หนาจอสรุปขอมูลตามวัตถุดบิ 
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 4) สรุปขอมูลตามประเภทวัตถุดิบ สามารถใชงานไดท่ีเมนูช่ือ “สรุปขอมูลตามประเภท
วัตถุดิบ” ดังรูป ข.106 ซ่ึงเจาหนาท่ีฝายบัญชีจะดูขอมูลโดยจัดกลุมตามประเภทวัตถุดิบ เพื่อนํา
ขอมูลไปใชในกระบวนการทางบัญชี ดังรูป ข.107 
 

 
รูป  ข.106   เมนูสรุปขอมูลตามประเภทวัตถุดิบ 

 

 
รูป  ข.107   หนาจอสรุปขอมูลตามประเภทวัตถุดิบ 
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 5) สรุปขอมูลตามกลุม BOI โดยสามารถเขาใชงานไดเมนูช่ือ “สรุปขอมูลตามกลุม BOI” 
ดังรูป ข.108 

 
รูป  ข.108   เมนูสรุปขอมูลตามกลุม BOI 

 
 โดยการใสกลุมนําเขาเพื่อนําขอมูลไปใชในการอางอิงตอการสงขอมูลกับสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพื่อตรวจสอบการนําเขาวัตถุดิบท่ีเปนวัตถุดิบเหลือใช โดยแสดง
ขอมูล ดังรูป ข.109 
 

 
รูป  ข.109   หนาจอสรุปขอมูลตามกลุม BOI 
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 ข.6.3 ขอมูลสารสนเทศ 
 
 1) กราฟแนวโนมของแผนก สามารถเขาไดท่ีเมนูช่ือ ”กราฟแนวโนมของแผนก” ดังรูป 
ข.110 

 
รูป  ข.110   เมนูกราฟแนวโนมของแผนก 

 
 ซ่ึงไดนําเสนอขอมูลใหกับผูบริหารไดทราบถึงแนวโนมการจัดการของวัตถุดิบเหลือใช
ของแตละแผนก ไดมองเห็นถึงอัตราการเพ่ิม – ลด จํานวนวัตถุดิบ ในแตละเดือน แตละป โดย
สามารถเลือกดูไดระหวางจํานวนหนวย และราคาของวัตถุดบิ ดังรูป ข.111 
 

 
รูป  ข.111   หนาจอกราฟแนวโนมของแผนก 
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2) กราฟแนวโนมของวัตถุดิบ สามารถใชงานไดท่ีเมนูช่ือ ”กราฟแนวโนมของวัตถุดิบ”        
ดังรูป ข.112 นําเสนอขอมูลใหกับผูบริหารไดทราบถึงแนวโนมการจัดการของวัตถุดิบเหลือใชของ
แตละวัตถุดิบ ไดมองเห็นถึงอัตราการเพ่ิม – ลด จํานวนของวัตถุดิบ ในแตละเดือน แตละป โดย
สามารถเลือกรายการวัตถุดิบ หรือคนหาจากรหัสวัตถุดิบ ดังรูป ข.113 
 

 
รูป  ข.112   เมนูกราฟแนวโนมของวัตถุดบิ 

 

 
รูป  ข.113   หนาจอกราฟแนวโนมของวัตถุดิบ 
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 3) กราฟแนวโนมตามกลุมวัตถุดิบ โดยสามารถใชงานไดท่ีเมนูช่ือ “กราฟแนวโนมตาม
กลุมวัตถุดิบ” ดังรูป ข.114 
 

 
รูป  ข.114   เมนูกราฟแนวโนมตามกลุมวตัถุดิบ 

 
 กราฟแนวโนมตามกลุมวัตถุดิบ เปนกราฟซ่ึงไดนําเสนอขอมูลใหกับผูบริหารไดทราบถึง
แนวโนมการจัดการของวัตถุดิบเหลือใชของวัตถุดิบในแตละกลุม ทําใหมองเห็นในภาพรวมถึง
อัตราการเพ่ิม – ลด จํานวนของวัตถุดิบ ในแตละเดือน แตละป โดยสามารถเลือกดูไดสรุปเปน
จํานวนหนวย หรือจํานวนราคา (บาท) ดังรูป ข.115 โดยแตละเดือนจะแบงเปน 3 ประเภท 

1. Form A คือ กลุมของวัตถุดิบท่ีมีมูลคา สามารถแลกเปล่ียนเปนจํานวน หรือขายท่ีได
เงินมาได 

2. Form B คือ กลุมสินคาท่ีสามารถแลกเปล่ียนเปนช้ินใหม หรือแลกเปล่ียนวัตถุดิบเปน
ประเภทอ่ืนได 

3. Form C คือ กลุมสินคาอ่ืน ๆ ท่ีไมจัดอยูในกลุมท่ี 1 และ 2 ซ่ึงจะเปนพวกวัตถุดิบท่ีไมมี
มูลคา หรือราคาทางดานการผลิต เปนสินคาท่ีเสียสภาพ ตองกําจัดท้ิงหรือทําลาย 

 
ในท่ีนี้จะกําหนดใหกราฟแทงในแตละกลุมแสดงสีดังตอไปนี ้
1. Form A ใหเปนแถบสีน้ําเงิน 

 
2. Form B ใหเปนแถบสีเขียว  

 
3. Form C ใหเปนแถบสีแดง 
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รูป  ข.115   หนาจอกราฟแนวโนมตามกลุมวัตถุดิบ 

 
 
 



ภาคผนวก  ค 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

การใชงานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใช 

ในบรษิัทแอล ที อ ีซี จํากดั 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบความพึงพอใจตอการใชงานระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใชในบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 

2. ความคิดเห็นท่ีทานตอบนี้จะมีคุณคาเปนอยางยิ่ง และคําตอบนี้จะไมสงผลกระทบตอผูตอบ
แบบสอบถามใด ๆ ท้ังส้ิน 

 
 แบบสอบถามมีท้ังหมด  3  ตอนคือ 

 ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2  ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
 ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงใน    หนาขอความ  ซ่ึงตรงกับตําแหนงของทาน 
 

  เจาหนาท่ีฝายจัดการวัตถุดิบเหลือใช    ผูบริหาร  
   เจาหนาท่ีฝายวางแผนการผลิต     ผูดูแลระบบ 
   เจาหนาท่ีฝายบัญชี  



 161 

ตอนท่ี  2  ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 

    ระดับความพึงพอใจและความหมาย 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 

 
ระดับความพงึพอใจ 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ 5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมของการจัดวางเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน      
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ      
3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก      
4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก      
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก      
6. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา      
7. ความถูกตองในการประมวลผลของระบบ      
8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน      
9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน      
10. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย      

 

ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 

 
 
ชื่อ     นายเอกสิทธ์ิ  ศรีชัยวิทย 
 
วัน  เดือน  ป เกิด  20 กุมภาพนัธ 2526 
 
ประวัติการศึกษา 2544 มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร   
มหาวิทยาพายพั 

 
ประสบการณ 2548 - ปจจุบัน นักวเิคราะหระบบและโปรแกรมเมอร 

                            บริษัทแอล ที อี ซี จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


