
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

  บริษัทไทยซาคาเอะ  เลซ  จํากัด ตั้งอยู ณ เลขที่  99/18 ม .5 ต .ปาสัก  อ .เมือง  จ.ลําพูน 
51000 บนเนื้อท่ี  32,461.93 ตารางเมตร(ประมาณ 20 ไร)ในเขตเครือสหพัฒลําพูน มีทุนจดทะเบียน 
100 ลานบาท  บริษัทดําเนินกิจการต้ังแต พ.ศ.2545 มีจํานวนพนักงาน 412 คน มีเคร่ืองจักรจํานวน 
127 เคร่ือง 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 ผลิตผาลูกไมสําหรับชุดช้ันในสตรีและจัดจําหนายท้ังในประเทศและสงออก 

   นับต้ังแต พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการทํางานทุกสวน
งาน แตพัฒนาการอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ทําใหระบบงานท่ีใช
มาโดยตลอด ไมสามารถแกไขปญหา ปญหาบางประการที่เกิดข้ึนซ่ึงอาจสงผลใหการดําเนินงาน
ของบริษัทมีประสิทธิภาพลดลง เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ทําใหผูใชระบบไมพึงพอใจตอการ
ใชระบบปจจุบัน จึงเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความคิดในการท่ีจะพัฒนาระบบใหมข้ึนมาทดแทน  
   ในสวนของงานจัดซ้ือของบริษัท ฯ ก็เชนกัน บริษัทเห็นควรมีการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในงานพัสดุของแผนกจัดซ้ือ เพื่อใหงานดังกลาวเปนระบบและมีความรวดเร็วมาก
ข้ึน ท้ังนี้งานพัสดุจะเกี่ยวของกับบุคคลและหนวยงานท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

1. ผูบริหาร 
2. หัวหนาแผนกท่ีมีสิทธิในการอนุมัติการขอซ้ือและการเบิกพัสดุ 
3. พนักงานธุรการของแตละแผนก 
4. แผนกจัดซ้ือ 
5. แผนกบัญชีในสวนงานพัสดุ 
6. ผูดูแลระบบ 

  ในการดําเนินการจัดซ้ือในปจจุบันแตละสวนงานตางประสบปญหากลาวคือ มีการทํางาน 
ท่ีซํ้าซอนกัน ไมสามารถตรวจสอบสถานะใบขอซ้ือหรือใบเบิกวัสดุ คาใชจายในการส่ังซ้ือพัสดุของ
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แผนก สถานะของพัสดุ การสูญหายของเอกสาร การรอการอนุมัติเอกสารจากหัวหนาแผนก การ
ตรวจสอบขอมูลยอนหลังทําไดยาก รวมท้ังกระบวนการจัดเก็บครุภัณฑตางๆ เปนตน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนี้
สงผลใหเกิดความลาชาและสรางความสับสนในกระบวนการทํางาน เกิดความผิดพลาดในการ
ทํางานอยูเสมอ รวมท้ังความส้ินเปลืองดานทรัพยากรและเวลา 
  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้ง
ใหบริษัทมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ กลาวคือ มีการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถแกไขปญหาการปฏิบัติงานในแผนกตาง ๆ การ
พัฒนาและผูใชระบบมีความพึงพอใจอันจะสงผลดีโดยตรงตอผลการดําเนินงานของบริษัท  
ผูศึกษาจึงมีความประสงคท่ีจะพัฒนาระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

  เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุ บริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด  
 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
  1. ไดระบบพสัดุ ท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน ท่ีปรับจากการเก็บขอมูลใน
รูปแบบเอกสารเปนฐานขอมูลดิจิทัล 
  2. ไดฐานขอมูลพัสดุ ท่ีมีการจัดเก็บและจําแนกขอมูลเปนหมวดหมู 
 3. ไดระบบพัสดุท่ีสามารถปรับปรุง แกไขใหตรงกับความตองการของผูใช 
 
1.4 แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

เนื่องจากความตองการระบบงานพัสดุของแผนกจัดซ้ือบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด 
ตองการใหระบบชวยงานของแผนก แตทางผูบริหารระดับสูงมีความคิดท่ีวาการนําระบบ ERP เขา
มาใชในองคกรเพ่ืองานจัดซ้ือและสินคาคลังเปนการส้ินเปลืองงบประมาณ จึงไดมีการเสนอให
แผนก IT สรางระบบข้ึนมารองรับ ทางแผนก IT จึงไดรวบรวมกระบวนการการทํางาน และ 
ปรึกษาหัวหนางานของแตละแผนกซ่ึงเห็นวา การปรับเปล่ียนระบบการทํางานมีผลทําให
ประสิทธิภาพของงานมีมากข้ึน ดังนั้น ทางแผนก IT  จึงไดรับความรวมมือในการสรางระบบนี้ข้ึน 
แตยังติดปญหากับแผนกบัญชี เนื่องจากแผนกบัญชีมีโปรแกรมสําเร็จรูปของแผนกเอง จึงยังไมเห็น
ดวยกับสรางระบบท่ีเกี่ยวของกับระบบบัญชีโดยตรง เชน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจาหนี้ เปนตน 
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1.4.1 แผนการดําเนินการ 
จากการรวบรวมและศึกษาคนควาขอมูล สามารถกําหนดแผนในการดําเนินงานได ดังนี้ 
(1) ศึกษาขอมูลและรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสรางระบบงานพัสดุและนําเสนอ 

แกหวัหนาแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2)  วิเคราะหและออกแบบโครงสรางระบบงาน 

1) เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนา 
2) ออกแบบกระบวนการทํางาน  
3) ออกแบบขอมูลนําเขา  
4) ออกแบบรายงาน  
5) ออกแบบฐานขอมูล 

(3)  พัฒนาการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด 
(4)  นําขอมูลเบ้ืองตนเขาสูระบบ เชน ขอมูลสินคา ขอมูลผูจําหนายสินคา เปนตน 
(5)   ใหผูใชงานทดสอบระบบ พรอมท้ังสอบถามปญหาเพื่อปรับปรุงแกไขระบบจนเปนท่ี

พอใจตามขอบเขตท่ีกําหนดไว 
  (6)  จัดทําเอกสารประกอบการประกอบการใชงานของระบบ พรอมท้ังสอบถามความ 
พึงพอใจเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 

1.4.2 ขอบเขต 
  สามารถรวบรวมขอมูลท่ีจะนํามาทําการพฒันาระบบโดยแบงออกเปนขอบเขต 
ดานการใชงานไดดังนี ้
 (1)  ขอบเขตระบบงานและผูใชงานสามารถแบงตามหนาท่ีและลักษณะงาน ไดดังนี้ 

1. ระบบการตรวจสอบสิทธิการใชงานระบบ 
- สามารถตรวจสอบสิทธ์ิผูใชงานแยกตามหนาท่ีและระดบัสิทธ์ิในการใชงาน 

2. ระบบการจัดการขอมูลพื้นฐาน 

- สามารถ เพิ่ม แกไข และคนหา ขอมูลผูจําหนายได 

- สามารถเพ่ิมแกไข และคนหา ขอมูลพัสดุได 

- สามารถ เพิ่ม แกไข และคนหา ขอมูลผูใชงาน 

- สามารถเรียงลําดับรายเมนไูด 
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3. ระบบใบขอซ้ือ 
- สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข และคนหางบประมาณสําหรับใบขอซ้ือได 
- สามารถเพ่ิมเสนทางการอนุมัติใบขอซ้ือและใบเบิกพัสดุได 
- สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข และคนหา ใบขอซ้ือท่ียังไมไดเปล่ียนสถานะเปน 

ใบส่ังซ้ือได 
- สามารถคนหาขอมูลพัสดุท่ีตองการส่ังซ้ือได 
- สามารถติดตามสถานะใบขอซ้ือได 
- สามารถสงขอความแจงเตือนหัวหนาแผนกผานทาง E-mail ได 
- สามารถอนุมัติ /ยับยั้ง /ยกเลิก ใบขอซ้ือไดท่ียังไมไดเปล่ียนสถานะเปน 

ใบส่ังซ้ือได 
- แสดงสัญญาลักษณแจงเม่ือใบขอซ้ือนั้นมีมูลคา มากกวา 5,000 บาทได 
- สามารถดึงขอมูลใบขอซ้ือเพื่อเปล่ียนเปนใบส่ังซ้ือ โดยแยกตามผูจําหนาย 

และแผนกท่ีออกใบขอซ้ือได 
4. ระบบใบส่ังซ้ือ 

- สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข ใบส่ังซ้ือพัสดุในกรณีเรงดวน โดยไมตองผาน 
ใบขอซ้ือได ( สําหรับแผนกจัดซ้ือเทานั้น ) 

- สามารถแกไขขอมูลใบส่ังซ้ือใหกลับเปนใบขอซ้ือได 

- สามารถเปล่ียนสถานะใบส่ังซ้ือใหสมบูรณไดในกรณีท่ีสินคาขาดหรือเกิน 

- สามารถประเมินผูจําหนาย จากการใหคะแนนได 

- สามารถติดตามสถานะใบขอซ้ือได 

5. ระบบการรับพัสดุ 

- สามารถรับพัสดุไดหลายคร้ัง จนกวาจะครบจํานวนท่ีส่ังพรอมท้ังระบุ 
หมายเลขใบแจงหนี้ ( Invoice ) ได 

- สามารถ แกไข คนหา ขอมูลการรับพัสดุได 
- สามารถติดตามสถานการณรับพัสดุได 

6. ระบบการเบิกวัสด ุ

- สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข คนหา ขอมูลการเบิกวัสดุได 
- สามารถแจงเตือนจากจํานวนวัสดุท้ังสูงสุดและตํ่าสุดตามกําหนดได 
- สามารถปดยอด / ยกเลิกการปดยอด วัสดุได 
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7. ระบบการจัดการครุภัณฑ 

- สามารถ เพิ่ม แกไข คนหา ขอมูลครุภัณฑได 
- สามารถ เพิ่ม แกไข คนหา ประวัติการซอมของครุภัณฑ 
- สามารถสรุปมูลคาของครุภัณฑได 

8. ระบบแสดงรายงาน 
- สามารถแสดงรายงานใบขอซ้ือได 

- สามารถแสดงรายงานใบส่ังซ้ือได 

- สามารถแสดงรายงานสรุปยอดการส่ังซ้ือของแตละแผนกได 

- สามารถแสดงรายงานการรับพัสดุได 

- สามารถแสดงรายงานสินคาคางรับได 

- สามารถแสดงรายงานพัสดุท่ีมีอยูในระบบได 

- สามารถแสดงรายงานยอดสรุปครุภัณฑท้ังหมด 

- สามารถแสดงรายงานมูลคาครุภัณฑ 

- สามารถแสดงรายงานการประเมินผูจําหนาย 

- สามารถแสดงรายงานการซอมของครุภัณฑ 

 

1.4.3 วิธีการศึกษา 
สามารถแบงวิธีการศึกษาได 2 อยาง คือ การศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูล และศึกษาถึง

อุปกรณท่ีมาใชกับการพัฒนาระบบและใชงาน 
 

1.4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 (1)  ศึกษารูปแบบกระบวนการทํางานของระบบปจจุบันและระบุปญหา ท่ีเกิดข้ึน

จากการทํางาน โดยการสอบถามเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ  
(2)  รวบรวมความตองการของผูใชท่ีตองการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบงาน

ปจจุบัน 
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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 (Printer) 
 -  เคร่ืองสแกนเนอร (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 ข้ันตอนการดําเนนิงานของงานพัสดุ ต้ังแตการออกใบขอซ้ือ  

การอนุมัติใบขอซ้ือและใบเบิกวัสดุ  การออกใบส่ังซ้ือ จนถึงข้ันตอนการรับพัสดุ และการสรุปยอด
วัสดุและครุภณัฑ 
1.7 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนนิการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

1)   บริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด จังหวดัลําพูน 
2)   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3)   สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 
 


