บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
บริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด ตั้งอยู ณ เลขที่ 99/18 ม.5 ต .ปาสัก อ .เมือง จ.ลําพูน
51000 บนเนื้อที่ 32,461.93 ตารางเมตร(ประมาณ 20 ไร)ในเขตเครือสหพัฒลําพูน มีทุนจดทะเบียน
100 ลานบาท บริษัทดําเนินกิจการตั้งแต พ.ศ.2545 มีจํานวนพนักงาน 412 คน มีเครื่องจักรจํานวน
127 เครื่อง และมีแผนก 14 แผนก ไดแก Twister, Leaver, Raschal, Dying, Tenter, Accounting,
Quality Control, Draft & Design,Packing, Planning, , Information Technology, Human, Admin
และ ISO บริษัทไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานตามระบบ ISO9001:2000 และ
ISO14001:2004 ผลิตผาลูกไมสําหรับชุดชั้นในสตรีและจัดจําหนายทั้งในประเทศและสงออก
นับตั้งแต พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการทํางานทุกสวน
งาน แตพัฒนาการอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ทําใหระบบงานที่ใช
มาโดยตลอด ไมสามารถแกไขปญหา ปญหาบางประการที่เกิดขึ้นซึ่งอาจสงผลใหการดําเนินงาน
ของบริษัทมีประสิทธิภาพลดลง เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ทําใหผูใชระบบไมพึงพอใจตอการ
ใชระบบปจจุบัน จึงเปนสาเหตุที่กอใหเกิดความคิดในการที่จะพัฒนาระบบใหมขึ้นมาทดแทน
ในส ว นของงานจั ด ซื้ อ ของบริ ษั ท ฯ ก็ เ ช น กั น บริ ษั ท เห็ น ควรมี ก ารนํ า เอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในงานพัสดุของแผนกจัดซื้อ เพื่อใหงานดังกลาวเปนระบบและมีความรวดเร็วมาก
ขึ้น ทั้งนี้งานพัสดุจะเกี่ยวของกับบุคคลและหนวยงานที่รับผิดชอบดังนี้
1. ผูบริหาร
2. หัวหนาแผนกที่มีสิทธิในการอนุมัติการขอซื้อและการเบิกพัสดุ
3. พนักงานธุรการของแตละแผนก
4. แผนกจัดซื้อ
5. แผนกบัญชีในสวนงานพัสดุ
6. ผูดูแลระบบ
ในการดําเนินการจัดซื้อในปจจุบันแตละสวนงานตางประสบปญหากลาวคือ มีการทํางาน
ที่ซ้ําซอนกัน ไมสามารถตรวจสอบสถานะใบขอซื้อหรือใบเบิกวัสดุ คาใชจายในการสัง่ ซื้อพัสดุของ
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แผนก สถานะของพัสดุ การสูญหายของเอกสาร การรอการอนุมัติเอกสารจากหัวหนาแผนก การ
ตรวจสอบขอมูลยอนหลังทําไดยาก รวมทั้งกระบวนการจัดเก็บครุภัณฑตางๆ เปนตน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้
สงผลใหเกิดความลาชาและสรางความสับสนในกระบวนการทํางาน เกิดความผิดพลาดในการ
ทํางานอยูเสมอ รวมทั้งความสิ้นเปลืองดานทรัพยากรและเวลา
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้ง
ใหบริษัทมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ กลาวคือ มีการ
ใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทัน สมัย สามารถแกไ ขปญ หาการปฏิบัติง านในแผนกตา ง ๆ การ
พัฒ นาและผูใ ชร ะบบมีค วามพึง พอใจอัน จะสง ผลดีโ ดยตรงตอ ผลการดํา เนิน งานของบริษัท
ผูศึกษาจึงมีความประสงคที่จะพัฒนาระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุ บริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด
1.3 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1. ไดระบบพัสดุ ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน ที่ปรับจากการเก็บขอมูลใน
รูปแบบเอกสารเปนฐานขอมูลดิจิทัล
2. ไดฐานขอมูลพัสดุ ที่มีการจัดเก็บและจําแนกขอมูลเปนหมวดหมู
3. ไดระบบพัสดุที่สามารถปรับปรุง แกไขใหตรงกับความตองการของผูใช
1.4 แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา
เนื่องจากความตองการระบบงานพัสดุของแผนกจัดซื้อบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด
ตองการใหระบบชวยงานของแผนก แตทางผูบริหารระดับสูงมีความคิดที่วาการนําระบบ ERP เขา
มาใชในองคกรเพื่องานจัดซื้อและสินคาคลังเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ จึงไดมีการเสนอให
แผนก IT สรางระบบขึ้นมารองรับ ทางแผนก IT จึงไดรวบรวมกระบวนการการทํางาน และ
ปรึ ก ษาหั ว หน า งานของแต ล ะแผนกซึ่ ง เห็ น ว า การปรั บ เปลี่ ย นระบบการทํ า งานมี ผ ลทํ า ให
ประสิทธิภาพของงานมีมากขึ้น ดังนั้น ทางแผนก IT จึงไดรับความรวมมือในการสรางระบบนี้ขึ้น
แตยังติดปญหากับแผนกบัญชี เนื่องจากแผนกบัญชีมีโปรแกรมสําเร็จรูปของแผนกเอง จึงยังไมเห็น
ดวยกับสรางระบบที่เกี่ยวของกับระบบบัญชีโดยตรง เชน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจาหนี้ เปนตน

3
1.4.1 แผนการดําเนินการ
จากการรวบรวมและศึกษาคนควาขอมูล สามารถกําหนดแผนในการดําเนินงานได ดังนี้
(1) ศึกษาขอมูลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางระบบงานพัสดุและนําเสนอ
แกหวั หนาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) วิเคราะหและออกแบบโครงสรางระบบงาน
1) เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
2) ออกแบบกระบวนการทํางาน
3) ออกแบบขอมูลนําเขา
4) ออกแบบรายงาน
5) ออกแบบฐานขอมูล
(3) พัฒนาการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด
(4) นําขอมูลเบื้องตนเขาสูระบบ เชน ขอมูลสินคา ขอมูลผูจําหนายสินคา เปนตน
(5) ใหผูใชงานทดสอบระบบ พรอมทั้งสอบถามปญหาเพื่อปรับปรุงแกไขระบบจนเปนที่
พอใจตามขอบเขตที่กําหนดไว
(6) จัดทําเอกสารประกอบการประกอบการใชงานของระบบ พรอมทั้งสอบถามความ
พึงพอใจเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ
1.4.2 ขอบเขต
สามารถรวบรวมขอมูลที่จะนํามาทําการพัฒนาระบบโดยแบงออกเปนขอบเขต
ดานการใชงานไดดังนี้
(1) ขอบเขตระบบงานและผูใชงานสามารถแบงตามหนาที่และลักษณะงาน ไดดังนี้
1. ระบบการตรวจสอบสิทธิการใชงานระบบ
- สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผูใชงานแยกตามหนาที่และระดับสิทธิ์ในการใชงาน
2. ระบบการจัดการขอมูลพื้นฐาน
- สามารถ เพิ่ม แกไข และคนหา ขอมูลผูจําหนายได
- สามารถเพิ่มแกไข และคนหา ขอมูลพัสดุได
- สามารถ เพิ่ม แกไข และคนหา ขอมูลผูใชงาน
- สามารถเรียงลําดับรายเมนูได
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3. ระบบใบขอซื้อ
- สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข และคนหางบประมาณสําหรับใบขอซื้อได
- สามารถเพิ่มเสนทางการอนุมตั ิใบขอซื้อและใบเบิกพัสดุได
- สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข และคนหา ใบขอซือ้ ที่ยังไมไดเปลี่ยนสถานะเปน
ใบสั่งซื้อได
-

สามารถคนหาขอมูลพัสดุที่ตอ งการสั่งซื้อได
สามารถติดตามสถานะใบขอซื้อได
สามารถสงขอความแจงเตือนหัวหนาแผนกผานทาง E-mail ได
สามารถอนุมัติ /ยับยั้ง /ยกเลิก ใบขอซื้อไดที่ยังไมไดเปลี่ยนสถานะเปน

ใบสั่งซื้อได
- แสดงสัญญาลักษณแจงเมื่อใบขอซื้อนั้นมีมูลคา มากกวา 5,000 บาทได
- สามารถดึงขอมูลใบขอซื้อเพื่อเปลี่ยนเปนใบสั่งซื้อ โดยแยกตามผูจําหนาย
และแผนกที่ออกใบขอซื้อได
4. ระบบใบสั่งซื้อ
- สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข ใบสั่งซื้อพัสดุในกรณีเรงดวน โดยไมตองผาน
ใบขอซื้อได ( สําหรับแผนกจัดซื้อเทานั้น )
- สามารถแกไขขอมูลใบสั่งซื้อใหกลับเปนใบขอซื้อได
- สามารถเปลี่ยนสถานะใบสัง่ ซื้อใหสมบูรณไดในกรณีทสี่ ินคาขาดหรือเกิน
- สามารถประเมินผูจําหนาย จากการใหคะแนนได
- สามารถติดตามสถานะใบขอซื้อได
5. ระบบการรับพัสดุ
- สามารถรับพัสดุไดหลายครัง้ จนกวาจะครบจํานวนที่สั่งพรอมทั้งระบุ
หมายเลขใบแจงหนี้ ( Invoice ) ได
- สามารถ แกไข คนหา ขอมูลการรับพัสดุได
- สามารถติดตามสถานการณรับพัสดุได
6. ระบบการเบิกวัสดุ
- สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข คนหา ขอมูลการเบิกวัสดุได
- สามารถแจงเตือนจากจํานวนวัสดุทั้งสูงสุดและต่ําสุดตามกําหนดได
- สามารถปดยอด / ยกเลิกการปดยอด วัสดุได
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7. ระบบการจัดการครุภัณฑ
- สามารถ เพิ่ม แกไข คนหา ขอมูลครุภัณฑได
- สามารถ เพิ่ม แกไข คนหา ประวัติการซอมของครุภัณฑ
- สามารถสรุปมูลคาของครุภัณฑได
8. ระบบแสดงรายงาน
- สามารถแสดงรายงานใบขอซื้อได
- สามารถแสดงรายงานใบสั่งซื้อได
- สามารถแสดงรายงานสรุปยอดการสั่งซื้อของแตละแผนกได
- สามารถแสดงรายงานการรับพัสดุได
- สามารถแสดงรายงานสินคาคางรับได
- สามารถแสดงรายงานพัสดุทมี่ ีอยูในระบบได
- สามารถแสดงรายงานยอดสรุปครุภัณฑทั้งหมด
- สามารถแสดงรายงานมูลคาครุภัณฑ
- สามารถแสดงรายงานการประเมินผูจําหนาย
- สามารถแสดงรายงานการซอมของครุภัณฑ
1.4.3 วิธีการศึกษา
สามารถแบงวิธีการศึกษาได 2 อยาง คือ การศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูล และศึกษาถึง
อุปกรณที่มาใชกับการพัฒนาระบบและใชงาน
1.4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
(1) ศึกษารูปแบบกระบวนการทํางานของระบบปจจุบันและระบุปญหา ที่เกิดขึ้น
จากการทํางาน โดยการสอบถามเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ
(2) รวบรวมความตองการของผูใชที่ตองการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงาน
ปจจุบัน
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1.5 อุปกรณที่ใชในการพัฒนา
1.5.1 ฮารดแวร (Hardware)
(1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ประกอบดวย
- หนวยประมวลผลกลางความเร็วไมนอยกวา 3.0 GHz
- หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2.0 GB
- หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ความจุไมนอยกวา 80 GB
(2) เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ประกอบดวย
- หนวยประมวลผลกลางความเร็วไมนอยกวา 1.0 GHz
- หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 512 MB
- หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ความจุไมนอยกวา 40 GB
(3) อุปกรณสํานักงาน
- เครื่องพิมพ (Printer)
- เครื่องสแกนเนอร (Scanner)
1.5.2 ซอฟตแวร (Software)
- ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวส เซิรฟเวอร 2003
(Microsoft Window Server 2003)
- ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวส เอ็กซพี (Microsoft Window XP)
- โปรแกรมวิชวลสตูดิโอ ดอต เน็ต 2008 (Visual Studio.Net 2008)
- โปรแกรมอารแจ็ก ดอต เน็ต 3.5 (AJAX.Net 3.5)
- โปรแกรมเอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2008 (SQL Server 2008)
- โปรแกรมอโดบี โฟโตชอป ซีเอส3 (Adobe Photoshop CS3)
- โปรแกรมไมโครซอฟท เวิรด 2007 (Microsoft Word 2007)
- โปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กเซล 2007 (Microsoft Excel 2007)
- โปรแกรมไมโครซอฟท วิสิโอ 2007 (Microsoft Visio 2007)
- อินเทอรเน็ต เอ็กซโพลเรอร 8 (Internet Explorer 8)
- โปรแกรมอินเทอรเน็ต อินฟอรเมชัน เซอรวิส
(Internet Information Services: IIS)
- โปรแกรมคริสตัล รีพอรต 11 (Crystal Report 11)
- โปรแกรมแอโครแบตรีดเดอร 9.0 (Adobe Acrobat Reader 9.0)
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1.6 นิยามศัพท
ระบบงานพัสดุ หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงานของงานพัสดุ ตั้งแตการออกใบขอซื้อ
การอนุมัติใบขอซื้อและใบเบิกวัสดุ การออกใบสั่งซื้อ จนถึงขั้นตอนการรับพัสดุ และการสรุปยอด
วัสดุและครุภณ
ั ฑ
1.7 สถานที่ที่ใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล
1) บริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด จังหวัดลําพูน
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม

