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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการวตัถุดิบของฝ่ายผลิต บริษทักรณีศึกษา ท่ีมี
ปัญหาในส่วนข้อมูลของ Confirmation Order ท่ีบันทึกในซอฟต์แวร์ SAP ไม่ตรงกับการผลิตจริงเพราะการ
ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถว้น การใช้ฐานขอ้มูลคนละจุด การท างานซ ้ าซ้อนซ่ึงท าให้เกิดความล่าช้า การใช้
เอกสารในกระบวนการท างานท่ีเส่ียงต่อความผิดพลาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของฝ่ายบญัชี 
วิจยัฉบบัน้ีจึงเสนอการแกไ้ขปัญหาเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการท างานเดิม ให้เปล่ียนมาท างานผ่านระบบ SAP 
Fiori โดยตรง โดยท าการออกแบบเป็นตน้แบบ Web Application ท่ีเสริมการท างานให ้User ใชฐ้านขอ้มูลเดียวกนั 
มีขั้นตอนในการตรวจสอบขอ้มูล Confirmation Order จากผูมี้สิทธ์ิให้การอนุมติัในฝ่ายผลิตและสามารถใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกชนิด เพียงมีเบราวเ์ซอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อให้กระบวนการในฝ่ายผลิตมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
1. บทน า (INTRODUCTION) 

บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกไดน้ าซอฟต์แวร์ 
SAP มาใช้ในกระบวนการในการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติก ระบบการท างานเดิมในฝ่ายผลิตจะมีการลงขอ้มูล       
ในซอฟต์แวร์SAP เพื่อยืนยนัการตัดใช้ว ัตถุดิบ ซ่ึงปัญหาคือ ข้อมูลท่ีถูกบันทึกไม่สอดคล้องการผลิตจริง             
เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อฝ่ายบญัชี ทางผูวิ้จยัเห็นว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจ้ะสามารถแกปั้ญหา
ดงักล่าวได ้โดยเป็นการท า Web Application  ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ิมกระบวนการของการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้มูลเพื่อลดความผิดพลาดของขอ้มูลและเพ่ิมบทบาทผูรั้บหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมดหลงัการแกไ้ขเป็นคร้ัง
สุดท้ายก่อนจะท าการอนุมัติให้ตัดยอดการใช้วตัถุดิบในการผลิตลงซอฟต์แวร์ SAP เพื่อท่ีจะสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดัการวตัถุดิบได ้
2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

2.1 ระบบการบริหารการวางแผนทรัพยากรโดยรวม (ERP) 
ปรีชา พนัธุมสินชยั และอุทยั ตนัละมยั (2547 อา้งถึงใน มทันา ลีลาธนาพิพฒัน์, 2555) กล่าวว่า

ERP  (Enterprise  resource  planning)  คือ ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร โดยเช่ือมโยงงานต่าง ๆ ของ
องคก์รเขา้ดว้ยกนั เพ่ือช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ERP จะมี
โปรแกรมมาตรฐานส าหรับแผนกต่าง ๆ ในองค์กร เพ่ือง่ายต่อการใช้งานได้ทนัที ผูใ้ห้บริการ ERP สามารถ
ออกแบบหรือปรับแต่งระบบข้ึนมาเพ่ือให้เหมาะสมกับลกัษณะทาธุรกิจได ้ซ่ึงปัจจุบนัผูใ้ห้บริการ ERP มีอยู่
ดว้ยกนัมากกมาย เช่น SAP และOracle เป็นตน้ 

2.2 System Application and Products in Data Processing (SAP)  
เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP ชั้นน าตวัหน่ึงในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของ

ประเทศเยอรมัน มีบริษทัท่ีมีการใช้ SAP มากกว่า 6,000 บริษทั ใช้มากกว่า 50 ประเทศ มีส่วนแบ่งในตลาด 



Client/Server software กว่า 31% มีผู ้ใช้เพ่ิม 50% ต่อปี โดยเป้าหมายธุรกิจเน้นลูกค้าท่ีเป็นธุรกิจทุกขนาด   
ประพจน์ สุขมานนท์ (2547) อธิบายไวว้่า ระบบ SAP เป็นระบบงานท่ีมีการเช่ือมโยงขอ้มูลของระบบงานย่อย               
แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ขอ้มูลสามารถเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัระหว่างส่วนงานต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ ช่วยลดงาน
การบนัทึกขอ้มูลซ ้าซอ้น เพ่ิมความถูกตอ้งของขอ้มูลมากข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบติังาน  

2.3 SAP Fiori 
SAP Fiori เป็น Product ย่อยตวัหน่ึงของ SAP โดย SAP Fiori จะเขา้มาช่วยปรับเปล่ียนให้เป็น

มิตรต่อผูใ้ช้งานมากข้ึน เปล่ียนวิธีการท างานจากท่ีท าไดเ้พียงบนคอมพิวเตอร์ท่ีมีอินเตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว       
มาสามารถท าบนเว็ปไซต์ โทรศพัท์มือถือ หรือแท็บเลตได ้เพียงมีอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ต ก็สามารถใช้งาน         
ท่ีไหนก็ได้ หรือคือการเปล่ียนมาเป็นการท างานผ่าน Web base แทน ซ่ึงเป็นกลุ่มของ Application ท่ีรองรับ        
ความต้องการทางธุรกิจในทุกส่วนงาน SAP Fiori จึงเป็นเคร่ืองมือยอดนิยมส าหรับผูป้ระกอบการยุค “New 
Normal” ท่ีช่วยขจดัความซบัซอ้นดา้น Supply chain ไดจ้ริง เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การส่ือสารท่ีถูกตอ้ง
แม่นย  า ลดความผิดพลาดส าหรับ Human Error เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและการท าก าไรได ้โดย SAP 
Fiori จะเป็นระบบการจดัการและแสดงผลขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพสูง ลดความซบัซ้อนและยุ่งยากในการท างาน 
การออกแบบและดีไซน์ตอบโจทยก์บัธุรกิจทุกรูปแบบ 

2.4 แอปพลเิคชัน (Application) 
Application คือ โปรแกรมท่ีอ านวยความสะดวกท่ีออกแบบมาส าหรับ Mobile และ Tablet หรือ

อุปกรณ์เคล่ือนท่ี ในแต่ละระบบปฏิบติัการจะมีผูพ้ฒันาแอพพลิเคชัน่ข้ึนมามากมายเพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน ทั้งในดา้นการศึกษา ดา้นการส่ือสารหรือดา้นความบนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้ 

Web Application คือ แอพพลิเคชันท่ีถูกเขียนข้ึนมาเพ่ือเป็นเบราว์เซอร์ส าหรับการใช้งาน 
Webpage ต่าง ๆ ซ่ึงถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนท่ีจ าเป็น ท าให้โหลดหน้าเวบ็ไซต์ไดเ้ร็วข้ึน และผูใ้ชง้านยงั
สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตในความเร็วต ่ าได้ สามารถออกแบบ Web Application                    
ให้ตอบสนองตามเง่ือนไขและความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และยงัสามารถรองรับได้
ทุกอุปกรณ์ 

2.5 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
ปรัชญาวุฒิ ขนัติโชติ และชยัรัตน์ สุริยะอาภา (2561) ศึกษาเร่ืองการน าระบบ SAP เขา้มาใชง้าน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรีและเขตลาดกระบงั เน่ืองจาก
พบปัญหาโครงสร้างองค์กรมีความซับซ้อน เกิดความผิดพลาดและความล่าช้าของขอ้มูล จึงไดน้ าระบบ SAP       
มาใช ้โดยผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล พบว่าการน าระบบ SAP มาใชส้ามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง   

ลลิสา พิมพพ์งษ์ (2553) ศึกษาเร่ือง การใชง้านระบบ System Application Program (SAP) เพื่อ
การจดัซ้ือของกองพสัดุและจดัการทรัพยสิ์น มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เน่ืองจากเกิดปัญหาในกระบวนการ
จดัซ้ือหลายอยา่ง เช่น บุคลากรท่ีผูใ้ชง้าน SAP ไม่เขา้ใจขั้นตอนการสั่งซ้ือผา่นระบบ กระบวนการสัง่ซ้ือมีขั้นตอน
ท่ีซ ้ าซ้อน ความไม่สะดวกในการใช้ขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์ ทางผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ พบว่า การเพ่ิม
รูปภาพ หน่วยนบั ท่ีระบบSAP และประมาณราคาวสัดุท่ีสั่งซ้ือให้ใกลเ้คียงหรือสูงจากท่ีคาดไวเ้ล็กนอ้ย จะท าให้



ลดความผิดพลาดและป้องกนัการสับสนในการกรอกขอ้มูลได ้ควบคู่กบัการจดัการดา้นองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้ตอ้งใช้
ระบบอยา่งสม ่าเสมอ สามารถลดขั้นตอนทั้งหมดจาก 7 ขั้นตอนเหลือ 6 ตดัขั้นตอนท่ีซ ้าซอ้นออกได ้ 

มัทนา ลีลาธนาพิพัฒน์ (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาการน าระบบERP (Syteline7) มาใช้           
เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรขององคก์ร กรณีศึกษาบริษทัยา บริษทัยากรณีศึกษาท าการวางแผนการ
ผลิตโดยน าขอ้มูลรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละสินคา้มากรอกใน Excel และผูกสูตร ปัญหาคือมีรายงาน Excel 
หลายรายงานมากเกินไปและตอ้งท างานซับซ้อนหลายขั้นตอน ผูว้ิจยัจึงน าระบบ ERP (Syteline7) มาใชใ้นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรองคก์ร พบวา่สามารถช่วยในการวางแผนการผลิตสินคา้ได ้ช่วยลดขั้นตอน
สินคา้ในประเทศจาก 26 และสินคา้ต่างประเทศจาก 38 ขั้นตอนเหลือ 21 ขั้นตอน เพราะในแต่ละขั้นตอนใช้
โปรแกรมเดียวนัน่คือระบบ ERP Syteline7      
3. วธีิการวจิัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 งานวิจยัน้ีมีการด าเนินงานรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ช้งานจริงท่ีท างานผ่านซอฟต์แวร์ SAP ผ่านการนัด
ประชุมท่ีไดมี้ก าหนดการนัดหมายระบุชดัเจน และการสอบถามทางโทรศพัท์ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารท่ีถูกจดัเก็บในรูปแบบออนไลน์และเอกสารท่ีเป็นรูปเล่มกระดาษ หลงัจากนั้นจะท าการสร้างแผนผงั      
การท างาน (Workflow) ตามลักษณะการท างานของแต่ละบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเพื่อท่ีจะน ามาปรับใช้ในการ
ออกแบบแอปพลิเคชนั รวมทั้งออกแบบผงังาน (Flowchart) ล าดบัขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชนัท่ีช่วยให้
เห็นกระบวนการไหลของเอกสาร และมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของผงังานท่ีไดอ้อกแบบโดยใหพ้นกังานจาก
บริษทั ไซเจ็น จ ากดั (มหาชน) และเจา้หน้าท่ีฝ่ายการผลิตผูใ้ห้ขอ้มูล จากบริษทั ทานตะวนั อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งและท าการ Confirm เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดไปออกแบบแอปพลิเคชนั 
4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

ออกแบบแอปพลเิคชัน 
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบแอปพลิเคชนัเป็นแบบ Web Application โดยมี Business User Role สามต าแหน่ง คือ 

• เจา้หนา้ท่ีระดบั Operation Officer  ท าหนา้ท่ี กรอกขอ้มูล Confirmation Order  
• เจา้หนา้ท่ีระดบั Production Officer (Reviewer) ท าหนา้ท่ี ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดท้  าการบนัทึก 
• เจา้หน้าท่ีระดบั Production Manager ท าหน้าท่ี ตรวจดูขอ้มูลทั้งหมดเป็นคร้ังสุดทา้ย และสามารถ

อนุมติัใหย้นืยนัการตดัใชว้ตัถุดิบลงซอฟตแ์วร์ SAP ได ้
Application Group          

แอปพลิเคชนัจะประกอบดว้ยแอปพลิเคชนัยอ่ยทั้งหมด 7 แอปพลิเคชนั โดยจะให้สิทธิการใชง้านตาม 
User ท่ีท าการ Log in เขา้สู่ระบบ แบ่งได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

➢ เจ้าหน้าที่ Operation Officer   
1. Confirmation Order: เป็นแอปพลิเคชนัใชส้ าหรับสร้างเอกสาร Confirmation Order ท่ีอิงจากใบสั่ง

ผลิต (Production Order) ซ่ึงกระบวนการ Operation Officer น้ีจะท าหลงัจากจบส้ินกระบวนการผลิตในแต่ละคร้ัง 
ท่ีจะได้ผลผลิตมาในหลายลักษณะทั้ ง Output, Yield Material, Scrap, Rework โดยหลังจากท าการสร้างและ
ตรวจสอบข้อมูลเสร็จส้ิน สามารถ Submit ข้อมูลไปยงั Production Officer (Reviewer) เพ่ือท างานในขั้นตอน
ต่อไป 



2. MIGO: เป็นแอปพลิเคชนัยอ่ยส าหรับการ Goods Receipt เพื่อเป็นการท าการรับสินคา้ดีเขา้คลงัสินคา้ 
โดย Confirmation Order ท่ีมีสถานะ Waiting จะถูกแสดงท่ีแอปพลิเคชนั MIGO ทนัที 

➢เจ้าหน้าที่ Production Officer (Reviewer) 
1. Stock Balance: เป็นแอปพลิเคชันย่อยใช้เพื่อตรวจสอบ Stock ท่ีคงเหลือเปรียบเทียบกับยอด            

ของ Component ท่ีถูกตดัใช้ไปแลว้ในการผลิต เป็นการตรวจเช็คว่า Component ตดัใช้ถูกสต็อกไหม จ านวน
ถูกตอ้งหรือไม่ หากท าการเปรียบเทียบกนัแลว้แต่ยอดทั้งสองท่ีไม่เท่ากนั กจ็ดัการแกไ้ขยอด  

     • จะเป็นการมองในมุมของ Stock วา่เราตดัใชว้ตัถุดิบ มนัส่งผลยงัไงกบัสตอ็กบา้ง 
     • ขอ้มูลในแอปพลิเคชนัน้ีเป็นขอ้มูลในมุม Total โดยการท างานจะไม่ไดต้รวจสอบ Confirmation 

Order เป็นรายใบไป แต่จะแสดงขอ้มูลในมุมมองการรวมขอ้มูล Confirmation Order ทั้งหมดให้เห็นกวา้งข้ึน   
แลว้แสดงในมุมมอง Report และหลงัจากท าการตรวจสอบขอ้มูล Stock เสร็จส้ิน สามารถ Submit เพื่อส่งขอ้มูล
ไปยงั Good Movement ในขั้นตอนต่อไป 

2. Good Movement &Time Monitoring 
2.1 Good Movement: เป็นแอปพลิเคชันย่อยท่ีจะให้  Production Officer (Reviewer) เข้ามาตรวจดู 

Confirmation order แต่ละใบ ซ่ึงขอ้มูลท่ีแสดงจะไม่ใช่ขอ้มูลทั้งหมดท่ี Operation Officer ท าการบนัทึกขอ้มูลมา 
แต่จะเป็นขอ้มูลโดยยอ่และมีเพียงขอ้มูลท่ีส าคญั เหมาะแก่การตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว Operation 
Officer อาจบันทึกข้อมูลผิด เช่น เม่ือท าการตรวจสอบข้อมูลและพบว่าเบิกวตัถุดิบเยอะผิดปกติ และพอไป
ตรวจสอบท่ีสต็อกจริง ๆ ไม่ใช่ตามท่ีบนัทึก ก็สามารถท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งไดเ้ลย เม่ือท าการ Submit ขอ้มูล
ทั้งหมดจะถูกส่งไปยงั Time Monitoring ต่อไป   

2.2 Time Monitoring: เ ป็นแอปพลิ เคชันย่อย ท่ีจะให้  Production Officer (Reviewer) ตรวจ เช็ค               
การท างานของเคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ือง ว่าท างานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ โดยในแอปพลิเคชนัจะแสดง
รายการเคร่ืองจกัรทั้งหมดท่ีถูกเปิดใช้ส าหรับการผลิต มีรายละเอียด Machine No. และ Machine Description 
อธิบายว่าเป็นเคร่ืองจกัรใด หลงัจากท าการตรวจสอบขอ้มูลเคร่ืองจกัรเสร็จส้ิน สามารถ Submit เพื่อให้ขอ้มูล     
ไปยงั Stock Balance ของ Production Manager ในขั้นตอนต่อไป 

➢เจ้าหน้าที่ระดับ Production Manager 
1. Stock Balance: เป็นแอปพลิเคชนัย่อยท่ีแสดงขอ้มูลเดียวกนัเหมือน Stock Balance ของ Production 

Officer (Reviewer) โดยจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมดว่าถูกตอ้งและมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงจะสามารถดูได้
อยา่งเดียว ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้เม่ือท าการตรวจสอบขอ้มูลแลว้ แอปพลิเคชนัจะมีทางเลือก 2 ทาง คือ 

• กด Approve: เพ่ือท าการอนุมติัใหข้อ้มูลถูกส่งไปตรวจสอบท่ีแอปพลิเคชนั Time Monitoring ต่อไป 
• กด Reject: เพื่อท าการปฏิเสธ เม่ือตรวจสอบแลว้ยงัมีขอ้มูลบางส่วนไม่สมเหตุสมผล ขอ้มูลจะถูกยอ้น

ส่งกลับไปยงั Production Officer (Reviewer) ท่ีแอปพลิเคชัน Stock Balance เพ่ือท าการตรวจสอบและแก้ไข 
พร้อมกบัระบุเหตุผลการ Reject เพ่ือแจง้เตือน Production Officer (Reviewer) ดว้ยอีเมลใหท้ าการแกไ้ขใหม่ 

2. Time Monitoring: เป็นแอปพลิเคชันย่อยท่ีแสดงข้อมูลเดียวกันเหมือน Time Monitoring ของ 
Production Officer (Reviewer) โดยจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมดว่าถูกตอ้งและมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงจะ



สามารถดูไดอ้ยา่งเดียว ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้เม่ือท าการตรวจสอบขอ้มูลแลว้ แอปพลิเคชนัจะมีทางเลือก 2 
ทาง คือ   

• กด Approve: เม่ือท าการอนุมติัในขั้นตอนน้ี จะเป็นการอนุมติัเพ่ือยืนยนัการจดัใชว้ตัถุดิบลงซอฟตแ์วร์ 
SAP ทนัที พร้อมกบัมีอีเมลแจง้เตือนทุกคนท่ีเก่ียวกบัแอปพลิเคชนัวา่ไดท้  าการ Approve แลว้                                                                                                       

• กด Reject: เพ่ือท าการปฏิเสธ เม่ือตรวจสอบแลว้เห็นว่ายงัมีขอ้มูลบางส่วนไม่สมเหตุสมผล ขอ้มูล      

จะถูกยอ้นส่งกลบัไปยงั Production Officer (Reviewer) ท่ี  แอปพลิเคชัน Stock Balance เพื่อท าการตรวจสอบ   

และแก้ไข พร้อมกับระบุเหตุผล   การ Reject เพื่อแจ้งเตือน Production Officer (Reviewer) ด้วยอีเมลให้ท า        

การแกไ้ขใหม่ 

3. Summary Report: เป็นแอปพลิเคชันย่อยท่ีสามารถให้ Production Manager เรียกดู Report เป็น

รายงาน ท่ีสามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการตดัสินใจวางแผนการผลิตในคร้ังถดัไป โดยสามารถเรียกดู Report 

ยอ้นหลงัในอดีตได ้

5. สรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
ผูวิ้จัยได้ท าการวิจัยเก่ียวกับการออกแบบแอปพลิเคชันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบ 

กรณีศึกษา บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงมีปัญหาเร่ืองกระบวนการท างานของฝ่ายผลิต          
ท่ีส่งผลต่อการท างานของฝ่ายบญัชีท่ีจะตอ้งค านวณตน้ทุนในการผลิต  ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บความตอ้งการท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาของบริษทั กรณีศึกษา ท าใหผู้ว้ิจยัวิเคราะห์หาสาเหตุหลกัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาได ้คือ ความผดิพลาดของ
บุคลากร การใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ กระบวนการท างานท่ีมีความซ ้ าซ้อน ความล่าช้าในการท างาน          
และการท างานโดยใช้ฐานขอ้มูลคนละจุด จากขอ้มูลขา้งต้น ผูวิ้จยัได้ท าการออกแบบแอปพลิเคชันเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการให้สามารถลดปัญหาเหล่านั้นได ้โดยค านึงถึงปัญหาใหญ่ท่ีสุดคือ การท าให้ขอ้มูล
จากฝ่ายผลิตไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งและไดรั้บการแกไ้ขขอ้มูลให้ตรงกบัความเป็นจริงก่อนจะถูกยืนยนั
การตดัใชล้งซอฟตแ์วร์ SAP เพ่ือใหฝ่้ายการท างานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายผลิตสามารถหยบิขอ้มูลมาใชไ้ดเ้ลย  

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัตดัสินใจเลือกท าแอปพลิเคชนัในรูปแบบ Web Application เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาการใช้เอกสารท่ีเป็นกระดาษ โดยในแอปพลิเคชันจะเป็นกระบวนการตั้งแต่การสร้างใบ Confirmation 
Order จนถึงกระบวนการยืนยนัการตดัใชใ้นซอฟตแ์วร์ SAP โดยท่ีจะเพ่ิมเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจากแอปพลิเคชนั
จากปกติมีเจา้หนา้ท่ี 2 ต าแหน่ง เพ่ิมมาเป็น 3 ต าแหน่ง เพ่ือเพ่ิมขั้นตอนในส่วนของการตรวจสอบและการอนุญาต
หรือการปฏิเสธท่ีจะให้การอนุมติัจากผูมี้ต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม และยงัออกแบบแอปพลิเคชนัให้ใส่ใจขอ้มูล     
ในเร่ืองท่ีคาดว่าจะตอ้งตรวจสอบเป็นพิเศษและอาจมีผลต่อตน้ทุนของบริษทั เช่น การสร้างแอปพลิเคชนัย่อย       
ท่ีเก่ียวกบัการตรวจเช็คสต็อกวตัถุดิบ แอปพลิเคชันย่อยท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของ
เคร่ืองจกัร เป็นตน้ Web Application จะช่วยเพ่ิมขีดจ ากดัในการท างานมากข้ึน ให้ User ใช้ฐานขอ้มูลเดียวกนั 
สะดวกและง่ายต่อการท างาน เจา้หน้าท่ีทุกต าแหน่งสามารถใชง้าน Web Applicationไดผ้่านอุปกรณ์เทคโนโลยี 
เพียงแค่มีเบราวเ์ซอร์และสญัญาณอินเตอร์เน็ตกส็ามารถท างานท่ีไหนก็ไดแ้มจ้ะไม่ไดอ้ยูใ่นตวัโรงงาน ซ่ึงผลลพัธ์
ในออกแบบแอปพลิเคชนัท่ีไดเ้ป็นไปตามท่ีผูวิ้จยัคาดหวงัไว ้โดยทางผูวิ้จยัเห็นว่าการออกแบบแอปพลิเคชนัน้ี
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีไดท้  าการวิเคราะห์ขา้งตน้ไดค้รอบคลุมท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยจะสามารถลดปัญหาท่ีมี



อิทธิพลต่อตน้ทุนของบริษทั การออกแบบแอปพลิเคชนัในงานวิจยัน้ีนอกจากจะแกไ้ขปัญหาขา้งตน้แลว้ยงัท าให้
เกิดการประหยดัทั้งในดา้นเวลาและตน้ทุนรวมของทางธุรกิจไดด้ว้ย 
6. กิตติกรรมประกาศ 

การปฏิบติัสหกิจศึกษาส าเร็จไดเ้น่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก บริษทั ไซเจน็ จ ากดั และทุกท่าน 
ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณ คุณสิทธาภพ ลาภพานิช ต าแหน่ง Functional Consultant ท่ีกรุณาให้ความรู้ ค าปรึกษา           
ในการท างานต่าง ๆ อีกทั้งยงัคอยช่วยเหลือในการรวบรวมขอ้มูลอย่างใกลชิ้ด ท าให้วิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึน ขอขอบพระคุณบริษทั ไซเจ็น จ ากัด ท่ีให้ความกรุณารับนิสิตสหกิจศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงและขอขอบพระคุณบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ท่ีกรุณา
ใหข้อ้มูลในการท าวิจยั 

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณอาจารยวิ์นิจ ศิริจิตร อาจารยท่ี์ปรึกษาการฝึกสหกิจในคร้ังน้ี ท่ีคอยให้ค าปรึกษา
และสนบัสนุนในการปฏิบติังานกบัสถานประกอบการและขอขอบพระคุณหน่วยงานสหกิจศึกษา คณะโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีให้นิสิตไดมี้โอกาสฝึกสหกิจศึกษา เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบติังานจริงในสถาน
ประกอบการ       
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