
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล  

บริษัทแอล ที อี ซี จํากัด เปนบริษัทในเครือฟูจิคูระ โดยมีบริษัทใหญต้ังอยู ณ ประเทศญ่ีปุน 
และมีบริษัทในเครือท้ังในประเทศไทยและในทวีปเอเชียรวม 17 บริษัท บริษัทแอล ที อี ซี จํากัด 
เปนโรงงานผลิตช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เลขท่ี 1/68 
หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน 
88,332  ตารางเมตร (55ไร) ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000 ลานบาท มีพนักงานจํานวนประมาณ 
6,000 คน บริษัทผานการรับรองคุณภาพตามระบบ ISO-9000 และ ISO-14001 โดยผลิตอุปกรณ  
อิเล็กทรอนิกสหลัก ๆ 3 ประเภท ไดแก ขดลวดและขาจับหัวอานฮารดดิสก (Coil) แผงปุมกด
ควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (Membrane Switch) อุปกรณเช่ือมตอและสายใยแกว
นําแสง (Fiber Optic) 

การจัดการเอกสารวัตถุดิบเหลือใชที่จากกระบวนการผลิตอุปกรณ 3 ประเภทดังกลาว       
มีการแบงการจัดการวัตถุดิบเหลือใชแตละชนิดไดหลายวิธี เชน การนําไปจําหนาย การทําลายท้ิง 
การแลกเปล่ียนเปนช้ินใหม การแลกเปล่ียนเปนช้ินสวนประเภทอ่ืน หรือนํามาใชผลิตช้ินสวนอ่ืน  
ท่ีใชทดแทนกันไดในแตละกระบวนการ ในลําดับแรกตองผานความเห็นชอบของผูจัดการแผนก 
ผูจัดการฝายการผลิต ผูจัดการฝายจัดการวัตถุดิบเหลือใช และประธานหรือรองประธานบริษัท 
เพื่อใหมีการกล่ันกรองความเหมาะสมการจัดการกับวัตถุดิบเหลือใชในแตละข้ันตอน 

เนื่องดวยปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันและ            
การดําเนินงานขององคกรมากข้ึน ไมวาจะเปนการดําเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
รวมท้ังในวงการการศึกษา หนวยงานและวงการตาง ๆ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน       
การจัดการและบริหารงานดานตาง ๆ ซ่ึงนับเปนส่ิงสําคัญท่ีจะพัฒนาองคกรใหมีการจัดการท่ีดี เพื่อ
ชวยองคกรมีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ดังนั้นเพื่อใหดําเนินงานของบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรมีการนํา
ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานเว็บแอพพลิเคช่ัน ตลอดจนฐานขอมูล มาชวย
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใช โดยมีการใชขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน การควบคุมดูแลจํานวนและราคารวม
วัตถุดิบเหลือใช กระบวนการอนุมัติเอกสารท่ีเกี่ยวของ การประมวลผลขอมูล สืบคนและรายงาน
เพื่อชวยการตัดสินใจของผูบริหารในการจัดการวัตถุดิบเหลือใชของบริษัทไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมที่สุด โดยกระบวนการท้ังหมดมีผลตอการแขงขันทางธุรกิจในยุคปจจุบันเปนอยางมาก   
ผูศึกษาจึงมีความประสงคดําเนินการคนควาแบบอิสระเร่ือง การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
สําหรับวัตถุดิบเหลือใชในบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
  เพื่อพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใชในบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด 
 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

1) ไดระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีชวยใหการดําเนินงานจัดการเอกสารของวัตถุดิบเหลือใช
ใหอยูในรูปแบบฐานขอมูลดิจิทัล ซ่ึงจะชวยลดปญหาการสูญหายของเอกสาร ลดพื้นท่ีการจัดเก็บ
เอกสาร และลดการใชกระดาษในการขออนุมัติแตละข้ันตอน 

2) ไดฐานขอมูลเพื่อเก็บขอมูล โดยแบงหมวดหมูวัตถุดิบเหลือใชตามคุณลักษณะประเภทที่มา
และคุณสมบัติเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูล การสืบคนขอมูล การนําขอมูลไป
ประยุกตใช และการวิเคราะหขอมูลในระบบงานอ่ืน ๆ ตอไป เชน ระบบบัญชีควบคุมดูแลเก่ียวกับ
มูลคา ระบบการขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ฯลฯ 

3) ไดระบบการจัดการเอกสารและขอมูลสนับสนุนการอนุมัติ ซ่ึงจะชวยใหการดําเนินการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัติเอกสารของผูบริหารในสวนท่ีเกี่ยวของไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

4) ไดระบบการแจงเตือนผูอนุมัติในแตละสวนท่ีเกี่ยวของ โดยผานทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส 
(E-mail) ซ่ึงจะชวยทําใหมีการติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็ว โดยผูอนุมัติเอกสารสามารถอนุมัติ
ผานระบบอินเทอรเน็ตท้ังในและนอกบริษัทได 
 
1.4 แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนดําเนินการ 
จากการรวบรวมและศึกษาคนควาขอมูล สามารถกําหนดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
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1)  ศึกษาขอมูลและรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการวัตถุดิบเหลือใช 
2)  วิเคราะหและออกแบบโครงสรางระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
3)  พัฒนาระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใช 
4)  ทดสอบการติดต้ังระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวตัถุดิบเหลือใช 
5)  ทดสอบและประเมินผลการใชงานกับผูใชงานแตละสวน 
6)  จัดทํารายงานการคนควาแบบอิสระ 
 

1.4.2 ขอบเขต 
ขอบเขตการพัฒนาระบบประกอบดวยขอบเขตดานผูใชระบบงานและกระบวนการ

ทํางาน รายละเอียดตอไปนี้ 
      1)  ขอบเขตดานผูใช แบงเปน 5 ระดับ ตามหนาท่ีและลักษณะงาน ดังนี้ 
 (1)  ระดับผูบริหาร คือ ประธานหรือรองประธานบริษัท เปนผูตัดสินใจในข้ันตอน
สุดทายของการอนุมัติเอกสารวัตถุดิบเหลือใช ซ่ึงจะมีการพิจารณาความเปนไปไดกับการจัดการ
วัตถุดิบเหลือใชโดยรวมของบริษัทเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 (2)  ระดับผูจัดการฝายการผลิต เปนผูท่ีมีอํานาจการตัดสินใจสูงสุดในฝายการผลิต 
รองลงมาจากผูบริหาร พิจารณาความเหมาะสมเก่ียวกับวัตถุดิบเหลือใชในการผลิตสวน ๆ นั้น โดย
อาจจะมีการโยกยายผลิตกับช้ินสวนอ่ืนในฝายผลิต เพื่อการใชวัตถุดิบใหไดประโยชนสูงสุด 
 (3)  ระดับเจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิต ไดแก ผูท่ีไดรับมอบหมายจัดการเร่ือง     
การวางแผนการผลิต เชน การวางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบมาเพื่อใชในกระบวนการผลิต การวางแผน
การจัดการกับวัตถุเหลือใช การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 
 (4) ระดับเจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช เปนผูตรวจสอบขอมูลในเอกสาร   
วัตถุดิบเหลือใชใหตรงกับจํานวนท่ีมีอยูจริง สถานท่ีจริง ความถูกตองสมบูรณของเอกสาร และ
จัดการกับวัตถุดิบเหลือใชตามข้ันตอนและวิธีจัดการอยางถูกตอง โดยในสวนท่ีเกี่ยวของกับการขอ
ยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบ ก็จะนําขอมูลท่ีไดรับไปติดตอกับหนวยงานสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนด 
 (5) ระดับเจาหนาท่ีฝายบัญชี เปนข้ันตอนการทํางานเก่ียวกับวัตถุดิบเหลือใชท่ีมี
มูลคาเปนจํานวนเงิน โดยจะนําขอมูลการขาย แลกเปล่ียนวัตถุดิบเหลือใช เพื่อนําเขาสูระบบ
สวนกลางของบริษัทเกี่ยวกับขอมูลซ้ือขาย วิเคราะหตนทุนท้ังหมดท่ีเกี่ยวของ โดยเอกสารจะตอง
ถูกตองท้ังขอมูล จํานวน ราคาของวัตถุดิบเหลือใช และเอกสารสําคัญท่ีใชเปนหลักฐานในการ     
ซ้ือ-ขายตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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         2)  ขอบเขตดานระบบงาน 
 (1)  ระบบตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ 

 -  มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยการปอนช่ือผูใชงานและรหัสผานกอน    
เขาสูระบบ สามารถกําหนดบทบาท/หนาท่ีของผูใชงาน ประกอบดวยผูบริหาร ผูจัดการฝายการผลิต 
ผูจัดการแผนก เจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช เจาหนาท่ีวางแผนการผลิต เจาหนาท่ีฝายบัญชีและ
เจาหนาท่ีดูแลระบบ 

 (2)  ระบบจัดการขอมูล 
 -  ระบบสามารถจัดการขอมูลผูใชงานในระบบและกําหนดสิทธิการใชงานเมนู
ของผูใชงานแตละคน 
 -  ระบบสามารถจัดการขอมูลอางอิงและขอมูลเบ้ืองตน เชน ขอมูลประเภท 
ขอมูลแผนก ขอมูลระดับผูใชงาน หนวยของวัตถุดิบ 
 -  ระบบสามารถจัดการเสนทางเดินของเอกสารวัตถุดิบเหลือใชในแตละสวน
แผนกหลักหรือแผนกยอย 

 (3)  ระบบออกและสงเอกสาร 
 -  ระบบสามารถตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบเหลือใชท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยมี
ขอมูลในระบบสินคาคงคลังสวนกลาง (ERP System)  
 -  ระบบสามารถบันทึกรายละเอียดของเอกสาร ไดแก รหัสวัตถุดิบเหลือใช 
กลุมวัตถุดิบเหลือใช ช่ือวัตถุดิบเหลือใช สถานท่ีเก็บ ราคาตอหนวย หมายเลขใบนําเขา และเหตุผล
การขอทําลายวัตถุดิบเหลือใชแลวแตกรณี 
 -  ระบบสามารถเก็บเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ ในการซ้ือขาย แลกเปล่ียน
วัตถุดิบเหลือใชในรูปแบบไฟล PDF , EXCEL หรือไฟลภาพดิจิทัล โดยการแนบไฟลเก็บไวใน  
เคร่ืองแมขายของบริษัท 

 (4)  ระบบตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร 
 -  ระบบสามารถชวยใหงายตอการตรวจสอบเอกสารวัตถุดิบเหลือใช และ
หลักฐานประกอบเอกสารตาง ๆ โดยการแสดงขอมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจให    
ผูอนุมัติเอกสารในแตละข้ันตอน 
 -  ระบบสามารถทําการบันทึกประวัติการอนุมัติงานของเอกสารแตละฉบับ  
 -  ระบบสามารถแจงเตือนผูใชระบบในแตละข้ันตอนทํางาน เพื่อเตือนใหเขา
มาตรวจสอบเอกสารวัตถุดิบเหลือใช โดยผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) และมี    
ระบบเตือนซํ้าในกรณีท่ีผูอนุมัติไมตอบสนองตอระบบ เพื่อชวยแกไข การอนุมัติเอกสารลาชา  
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 (5)  ระบบคนหาและติดตามเอกสาร 
  -  ระบบสามารถคนหารายการเอกสารอนุมัติ รายการเอกสารตีกลับ และ
รายการเอกสารยกเลิกของวัตถุดิบเหลือใช 
 -  ระบบสามารถคนหารายการและรายละเอียดของวัตถุดิบ 
 -  ระบบสามารถคนหาขอมูลสถานะของเอกสาร ประวัติการอนุมัติงานของ
เอกสารแตละฉบับ เอกสารผานการอนุมัติถึงข้ันตอนใดแลว สามารถตรวจสอบช่ือผูอนุมัติและ 
เวลาอนุมัติในแตละข้ันตอน 
 -  ผูท่ีเกี่ยวของสามารถใชระบบโดยผานระบบอินทราเน็ตหรืออินเทอรเน็ตซ่ึง
มีการใชระบบความปลอดภัยผาน VPN Server 

 (6)  ระบบรายงานและขอมูลสารสนเทศ 
 -  รายงานขอมูลจํานวนวัตถุดิบเหลือใชท่ีควรจะขออนุมัติทําลายโดยเช่ือมตอ
กับระบบสินคาคงคลังสวนกลางของบริษัท 
 -  รายงานขอมูลวัตถุดิบเหลือใชยกเวนภาษีนําเขา เพื่อนําไปติดตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 -  รายงานแสดงขอมูลการเงินท่ีเกี่ยวของกับวัตถุดิบเหลือใชท่ีมีอยูในระบบ
ท้ังหมดกับเจาหนาท่ีฝายบัญชี 
 -  รายงานสรุปขอมูลการจัดการวัตถุดิบเหลือใช โดยแยกแตละกลุม ประเภท  
แผนก หรือท้ังบริษัท 
 -  รายงานสรุปกราฟแทงแสดงแนวโนมอัตราการเพ่ิม ลด การจัดการวัตถุดิบ
เหลือใชโดยแยกเปนกลุมประเภท แผนก หรือท้ังบริษัท 

 3)  ขอบเขตดานกระบวนการทํางาน 
กระบวนการทํางานโดยเปรียบเทียบเวลาการทํางานท่ีคาเฉล่ียโดยประมาณระหวาง

กระบวนการทํางานเดิม และกระบวนการทํางานใหมเกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับ  
วัตถุดิบเหลือใช ดังตาราง 1.1 ดังนี้ 
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ตาราง 1.1 ตารางการเปรียบเทียบเวลาโดยประมาณของระบบเดิมและระบบปรับใหม 
จํานวนระยะเวลาของเอกสาร  

กระบวนงานที่ดําเนินการ 
เดิม ปรับใหม 

- เจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิตของแตละสวน ออกเอกสาร
รายละเอียดเกีย่วกับวัตถุดิบเหลือใช 

- เดินเอกสารไปยังผูจัดการแผนกของการผลิตนั้น ๆ 
- ผูจัดการแผนกดูรายละเอียดและอนุมัติเอกสาร 
- เดินเอกสารไปยังผูจัดการฝายการผลิต 
- ผูจัดการฝายการผลิตดูรายละเอียดและอนมัุติเอกสาร 
- เดินเอกสารไปยังเจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช 
- เจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใชตรวจรายละเอียดเอกสาร 
- เดินเอกสารไปยังผูจัดการฝายจัดการวัตถุดิบเหลือใช 
- ผูจัดการฝายจดัการวัตถุดิบเหลือใชดูรายละเอียดและอนมัุติ

เอกสาร 
- เดินเอกสารไปยังประธานบริษัท / รองประธานบริษัท 
- ประธานบริษทั / รองประธานบริษัท ดูรายละเอียดและ

อนุมัติเอกสาร 
- เดินเอกสารไปยังเจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใชเพื่อ

จัดการโอนยายขอมูลวัตถุดบิเหลือใช 
- เดินเอกสารไปยังเจาหนาท่ีฝายบัญชี 
        รวมท้ังส้ินประมาณ 

4 ช่ัวโมง 
 
1 ช่ัวโมง 
1 วัน 
1 ช่ัวโมง 
1 วัน 
4 ช่ัวโมง 
1 วัน 
4 ช่ัวโมง 
1 วัน 
 
4 ช่ัวโมง 
2 วัน 
 
1 ช่ัวโมง 
 
1 ช่ัวโมง 
9 วัน 

1 ช่ัวโมง 
 
- 
4 ช่ัวโมง 
- 
4 ช่ัวโมง 
- 
1 ช่ัวโมง 
- 
4 ช่ัวโมง 
 
- 
4 ช่ัวโมง 
 
- 
 
- 
2 วัน 

 
1.4.3 วิธีการศึกษา 

 (1)  ศึกษารูปแบบกระบวนการทํางานของระบบปจจุบันและระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทํางาน โดยการสอบถามผูบริหาร เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ท่ีมี
อยูในระบบงานปจจุบัน 

 (2)  รวบรวมความตองการของผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีตองการแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนจากระบบงานปจจุบัน 
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1.5 อุปกรณท่ีใชในการพัฒนา 
1.5.1  ฮารดแวร (Hardware) 

 (1)  เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ประกอบดวย 
  -  หนวยประมวลผลกลางความเร็วไมนอยกวา 3.0 GHz 

 -  หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2.0 GB 
 -  หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ความจุไมนอยกวา 80 GB 

  (2)  เคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย ประกอบดวย 
  -  หนวยประมวลผลกลางความเร็วไมนอยกวา 1.0 GHz 

 -  หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 512 MB 
 -  หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ความจุไมนอยกวา 40 GB 

 (3)  อุปกรณสํานักงาน 
 -  เคร่ืองพิมพ (Pinter) 
 -  เคร่ืองสแกนเนอร (Scanner) 

 
1.5.2  ซอฟตแวร (Software) 

 -  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวส เซิรฟเวอร 2003  
  (Microsoft Window Server 2003) 
 -  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวส เอ็กซพี (Microsoft Window XP) 
 -  โปรแกรมวิชวลสตูดิโอ ดอต เน็ต 2005 (Visual Studio.Net 2005) 
 -  โปรแกรมอารแจ็ก ดอต เน็ต 1.0 (AJAX.Net 1.0) 
 -  โปรแกรมเอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2000 (SQL Server 2000) 
 -  โปรแกรมอโดบี โฟโตชอป ซีเอส3  (Adobe Photoshop CS3) 
 -  โปรแกรมไมโครซอฟท เวิรด 2003 (Microsoft Word 2003) 
 -  โปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กเซล 2003 (Microsoft Excel 2003) 
 -  โปรแกรมไมโครซอฟท วิสิโอ 2003 (Microsoft Visio 2003) 
 -   อินเทอรเน็ต เอ็กซโพลเรอร (Internet Explorer) 
 -  โปรแกรมอินเทอรเน็ต อินฟอรเมชัน เซอรวิส  
  (Internet Information Services: IIS) 
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1.6 นิยามศัพท 
เอกสาร (Document) หมายถึง แบบคําขอรายการขอมูลขออนุมัติจัดการ กําจัด ทําลาย 

แลกเปล่ียน หรือขายวัตถุดิบเหลือใชจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
ผูใชงาน (User) หมายถึง เจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิต เจาหนาท่ีฝายบัญชี เจาหนาท่ี

จัดการวัตถุดิบเหลือใช ผูจัดการแผนก ผูจัดการฝายการผลิต ผูบริหารที่ เกี่ยวของกับระบบ     
เอกสารขอมูลวัตถุดิบเหลือใช 

วัตถุดิบเหลือใช หมายถึง วัตถุดิบสําหรับใชในการผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ซ่ึงมี
สภาพไมพรอมจะนําเขาผลิต ขาย สงออก หรือไมไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

ระบบสินคาคงคลังสวนกลาง หมายถึง ระบบจัดการเกี่ยวกับสินคาตาง ๆ เชน การตรวจเช็ค
สินคาคงเหลือ ระดับสินคาท่ีควรส่ังซ้ือ การยายสินคา การปรับปรุงจํานวนสินคา การเบิกใชสินคา 
และการประกอบสินคาในสวนกลางของบริษัท 

การปรับกระบวนการทํางาน (Process Re-design) หมายถึง การออกแบบกระบวนการใหม
ใหกับระบบเดิม เพื่อลดข้ันตอนการทํางานท่ีซํ้าซอน ลดเวลา ลดสวนท่ีไมจําเปน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทํางาน สงผลใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ 

 
1.7 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 1)  บริษัทแอล ที อี ซี จํากัด 
 2)  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
     3)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


