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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ท่ีมาของโครงการ 
ประเทศไทยไมสามารถผลิตแมปุยใชเองได เนื่องจากมีตนทุนการผลิตท่ีสูง  ตองพึ่งพา

การนําเขาแมปุยจากตางประเทศ เชน แมปุยท่ีใหธาตุอาหารไนโตรเจน นําเขาจากประเทศ
ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอเมริกา  แมปุยฟอสฟอรัสนําเขาจากท่ัวโลก แมปุยโปแตสเซียมนําเขา
จากแคนาดา และเยอรมนี  อุตสาหกรรมการผลิตปุยเคมี มีบทบาทตอการเพิม่ผลผลิตภาค
เกษตรกรรมเปนอยางมาก  การนําเขาปุยเคมีบางสวนเปนการนําเขาเพื่อสงออก  ไปยังประเทศ
เพื่อนบาน ไดแก สาธารณรัฐประประชาธิปไตยประชาชนลาว  กัมพูชา  อินโดนีเซีย เปนตน 
โดยสงออกในลักษณะของปุยผสม 

ผูคนควางานอิสระ ไดมีโอกาสรวมงานในบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจรับจางผลิตปุยเคมีจาก
วัตถุดิบท่ีเปนแมปุยและสวนผสมตัวเติม ตามคําส่ังซ้ือของบริษัทในเครือ ในการผลิตปุยแตละ
สูตรฝายผลิตจะทําการควบคุมการผลิตใหมีปริมาณธาตุอาหาร N-P-K ครบตามปุยสูตรนั้น ๆ 
ซ่ึงปุยเคมีแตละสูตรมีไดหลายสูตรการผลิต ท้ังนี้เพราะใชวัตถุดิบท่ีเปนแมปุย ในสูตรตางกัน
ผสมกันในปริมาณท่ีแตกตางกัน การดําเนินการดังกลาวใชโปรแกรมExcel เปนหลักในการ
จัดทําขอมูลวางแผนการผลิต การบริหารจัดการสินคาคงคลัง และการจัดทําเอกสารการขาย 

ตามรูปแบบท่ีแตละหนวยงานถนัด สงผลใหขอมูลผิดพลาดไดงาย ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลไดยาก เนื่องจากขาดฐานขอมูลกลางท่ีถูกตองและนาเช่ือถือ การส่ือสารระหวาง
หนวยงานตางๆมักเกิดขอผิดพลาด เกิดการทํางานท่ีซํ้าซอน 

จากปญหาดังกลาวขางตนจึงเปนท่ีมาของการศึกษาคนควาเพื่อการพัฒนาระบบกระแส
งานสําหรับธุรกิจรับจางผลิตปุยเคมี รองรับการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของบริษัทโดยรวม 
ซ่ึงจะกอใหเกิดการใชประโยชนอยางสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ผูคนควา
งานอิสระจึงเลือกท่ีจะใชโปรแกรมSAP ECC6.0 สําหรับการพัฒนาระบบกระแสงานสําหรับ
ธุรกิจรับจางผลิตปุยเคมี ดวยเหตุผล ดังตอไปนี้ 
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1) สามารถจัดทํารูปแบบกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานมากมายท่ีเปนมาตรฐาน
สําหรับบริษัทและตรงตามความตองการของผูใชงานไดมากท่ีสุด   มีความยืดหยุนและ
สามารถปรับเปล่ียนขยายงานไดงาย เม่ือระบบงานหรือโครงสรางของบริษัทมีการ
เปล่ียนแปลง 

2) สามารถใชงานแบบ Real Time ไดเพราะเปนระบบ Online Transaction บันทึกขอมูล ของ
ทุกสวนงาน ลงในฐานขอมูลสวนกลาง และผูใชงานสามารถใชงานรวมกันท้ังบริษัท 

3) สามารถพัฒนาฟงกชันทีย่ังขาดอยูเพิ่มเติมไดเนื่องจากมีการเตรียมสภาพแวดลอมและ
ระบบสนับสนุนรองรับการพัฒนาดังกลาว 

4) ใชเทคโนโลยสีารสนเทศใหม ๆ ท่ีเปนมาตรฐานระดับโลก       มีความเปนระบบเปด 
(Open System) 

5) มีข้ันตอนและวิธีการในการติดตั้งสรางระบบกระแสงานท่ีพรอมและชัดเจน นอกจากนี้ยังมี
ระบบการอบรมบุคลากรในขั้นตอนการติดต้ังระบบ มีระบบสนับสนุนการดูแลและ
บํารุงรักษาระบบ 

 
1.2  วัตถุประสงค 

 เพื่อชวยในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทโดยรวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ ชวยเพิ่มขีดสามารถในการวางแผนการ
ลงทุน  

 เพื่อพัฒนาระบบงานและการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทุกหนวยงานสามารถปฏิบัติงาน
ภายใตฐานขอมูลเดียวกัน การติดตอส่ือสารมีความชัดเจนถูกตอง 

 ลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบกระแสงานของบริษัทลงจาก 3 ปใหเหลือ 6 เดือน    
 เพื่อเขาใจกระบวนการ ISO29110  

 
1.3  ประโยชนท่ีไดรับ 

 ทุกหนวยงาน ทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จากการบูรณาการระบบงานตาง ๆ เขาดวยกัน 
ตั้งแตการจดัซ้ือ จัดจาง    การผลิต การขาย  

 มีฐานขอมูลท่ีถูกตอง นาเช่ือถือ รองรับการสืบคนขอมูลของผูใชงานทุกระดับไดในทันที่ท่ี
ตองการ สงผลใหผูปฏิบัติงาน ตัดสินใจไดถูกตองแมนยํา 
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 การวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตนทุนการผลิตตํ่าลง ผลประกอบการของบริษัทดี
ข้ึน 

 สามารถผลิตและสงมอบสินคาตรงตามคําส่ังซ้ือในเวลาที่ลูกคาตองการ 
 เขาใจกระบวนการ ISO29110 

 
1.4  ขั้นตอนการทําโครงการ 

นํารูปแบบ ASAP Methodology และ ISO29110 มาพัฒนาระบบกระแสงานสําหรับธุรกิจ
รับจางผลิตปุยเคมีดวยโปรแกรม SAP ECC6.0 ตามข้ันตอน ดังภาพท่ี 1.1 

 

 

รูป  1.1  การบริหารโครงการและการพัฒนาระบบกระแสงาน 
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จากภาพท่ี 1.1 ประกอบดวย 5 กิจกรรมหลัก ดังนี ้
 

1.4.1  การจัดเตรียมโครงการ (Project Preparation) 
ประกอบดวย การจัดเตรียมแผนงานโครงการ รายละเอียด และ ระยะเวลาการดําเนิน

โครงการ ทําการวางแผนการพัฒนาระบบกระแสงาน ออกแบบโครงสรางการจัดเก็บ
แฟมขอมูลท่ีใชในการพัฒนาระบบกระแสงาน ผลท่ีไดคือ Project Plan  Project Scope และ 
Project Repository 

 
1.4.2  การออกแบบระบบงานและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Blueprint) 

ประกอบดวย การศึกษา/รวบรวมขอมูลความตองการของผูใชงาน การทําความเขาใจการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทและวิธีการปฏิบัติงานในปจจุบัน การทํา Assessment Workshop 
สัมภาษณผูใชงานท่ีเปน Key Users  สังเกตวิธีการทํางาน  สอบทานระบบเอกสาร แบบฟอรม
และรายงานตาง ๆ ท่ีใชงานอยู ทําการออกแบบระบบงานตามกระบวนการทางธุรกิจ(Business 
Process) ใน SAP ECC6.0 ใหสอดคลองกับกับการดําเนินธุรกิจ  ประกอบดวย โครงสราง
องคกร โครงสรางขอมูลหลัก ข้ันตอนการปฏิบัติงานแบบฟอรมรายงานตาง ๆ ผลท่ีได 
Requirement Specification  Business Blueprint, Change Request, Progress Status Record 

 
1.4.3  การจัดทําระบบ (Realization) 

ประกอบดวย การSet Parameter และConfigure ระบบงาน SAP ECC 6.0 ตาม Business 
Blueprint การจัดเตรียมความพรอมของระบบท่ีจะใชทดสอบ และกําหนดเวลาและวิธีการ
ทดสอบ, บททดสอบทางธุรกิจและขอมูลท่ีใชในการทดสอบระบบงานยอย(Unit Test)  การ
ทดสอบการเช่ือมตอของระบบงานยอยทุกระบบ (Integration Test) ผลท่ีได Unit Test Script , 
Integration Test  and Issue, Log Change Request, Progress Status Record , ระบบงานท่ีพรอม
ใชงาน 

 
1.4.4  การเตรียมความพรอมกอนใชระบบ (Final Preparation) 

ประกอบดวย การจัดการฝกอบรม Key User และผูใชงาน เพ่ือใหผูใชงานในระบบมี
ความเขาใจ และสรางความคุนเคยในการใชระบบงาน การหยุดระบบงานเดิมเพื่อทําการแปลง
ขอมูล (Data Conversion) จากระบบเดิม มาไวบนระบบงานใหม(SAP ECC6.0) เพื่อเตรียมใช
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งานระบบจริง จัดทําเอกสารคูมือการใชระบบงาน จัดทําเอกสารคูมือการต้ังคาระบบงาน ผลท่ี
ได User Manual, Configuration Document 

 
1.4.5  การใชงานจริงและการสนับสนุน (Go-live & Support) 

เปนการนําระบบข้ึนใชงานจริงและทําการสนับสนุนระบบงานใหสามารถใชงานไดเปน
ปรกติ เปนระยะส้ินสุดงานโครงการ 

 
1.5  ขอบเขตการศึกษา 

ผูคนควานํา Best Practice ของ SAP ECC6.0 มาประยุกตใหเขากับข้ันตอนและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Business Process) ของธุรกิจการรับจางผลิตปุยเคมี  ในสวนงานดานLogisticsดังนี้ 

 
1.5.1  การตลาด (Sale & Distribution) 

รับคําส่ังซ้ือจากบริษัทในเครือ ในรูปแบบการรับจางผลิต บริษัทเปนผูรับผิดชอบในการ
ผลิตปุยเคมีใหไดคุณภาพตรงตามคําส่ังซ้ือ โดยมีข้ันตอนการบันทึกรายการขายสินคา จากการ
นําใบส่ังจางผลิตมาจัดทําใบส่ังขาย  การจัดทําใบสงสินคา และใบแจงหนี้ 

 
1.5.2  การวางแผนการผลิต (Production Planning) 

การส่ังผลิตจะส่ังผลิตปุยแตละชนิด ตามคําส่ังซ้ือ (Make to Order)โดย แยกสูตรการผลิต
ปุยเคมี (Bill of Material) ตามลักษณะการผลิต  (Routing)  มีการควบคุมการผลิตปุยเคมีชนิด
เดียวกันแตมีสูตรการผลิต( Production Version) แตกตางกันเพื่อใหไดปุยเคมีท่ีมีคุณภาพตรง
ตามความตองการของลูกคา มีการบันทึกตนทุนการผลิต (Product Cost)  การวางแผนการผลิต
ใชระบบ MRP (Material Requirement Planning) 

 
1.5.3  การจัดซ้ือ (Purchasing) 

การจัดซ้ือ/จัดหาวัตถุดิบท่ีเปน แมปุย, สวนผสมตัวเติม การจางผลิตในกรณีท่ีเต็มกําลัง
การผลิต การจัดซ้ืองานบริการ เชน คาแรงกรรมกร เปนตน 
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1.5.4  การจัดการวัสดุ (Material Management) 
การจัดเก็บวัตถุดิบ แยกตามStore Location, ประเภท, ชนิดและรหัสวัสดุ การรับวัตถุดิบ

แมปุยสวนผสมตัวเติม การรับบรรจุภัณฑจากผูวาจางผลิต การเบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต การเบิก
บรรจุภัณฑเพื่อการผลิต การเบิก วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ จัดสงใหผูรับชวงผลิต การรับปุย
สําเร็จรูปจากการผลิต และจากการวาจางผลิต การจัดเก็บปุย แยกตามStore Location การรับ
โอน/จายปุยระหวางคลังสินคา 

 
1.6  สถานท่ีท่ีใชในการพัฒนาโครงการ 

ศูนยการศึกษากรุงเทพฯ 128/96-98 อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

 
1.7  ระยะเวลาท่ีใชในการคนควา 

ระบบงานพัฒนาเสร็จส้ินภายใน 153 วัน เร่ิมจากวันท่ี 1 มีนาคม 2554 ถึงวันท่ี 1 สิงหาคม 2554 
มีการกําหนดวิธีการและข้ันตอน สอดคลองกับ ISO29110 และ ASAP ซ่ึงจะกลาวใน
รายละเอียดตอไป 

 


