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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  ความเปนมา SAP 

SAP กอต้ังท่ีประเทศเยอรมันนี เม่ือป 1972 สํานักงานใหญตั้งอยูท่ี Walldorf, Germany 
โดยการรวมตัวกันของอดีตพนักงานบริษัท IBM และเจริญเติบโตจนกลายเปนบริษัท software ท่ี
ใหญเปนอันดับ 5 ของโลก มีบริษัทท่ีมีการใช SAP มากกวา 6,000 บริษัท ใชมากกวา 50 ประเทศ 
ใชมากกวา 9,000 site มีสวนแบงในตลาด client/server software กวา 31% มีผูใชเพิ่ม 50% ตอป มี
ยอดขาย SAP R/3 เพิ่มข้ึน 70% ตอป เปาหมายธุรกิจในเร่ิมแรก เนนลูกคาท่ีเปนธุรกิจขนาดใหญ 
(Enterprise-scale) แตในปจจุบันไดขยายธุรกิจไปยังลูกคาขนาดเล็กและขนาดกลาง ในป. 1989 SAP 
ไดตั้งสํานักงานใหญประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกท่ีประเทศสิงคโปรเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
ธุรกิจในเอเซียใตและประเทศยานแปซิฟก ตอมาไดขยายสาขาในภูมิภาคนี้ไปยังประเทศออสเตรเลีย 
อินเดีย อินโดนิเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด ฟลิปปนส และไทย ลูกคาท่ีสําคัญของ SAP ในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟกคือ Singtel , Tata Group of Companies, Siam Cement, Telecom Asia, PT Astra, 
San Miguel, Unilever, FAW-Volkswagen, Sony Computer Entertainment, 7-Eleven Stores, 
General Motors, Novartis 

วิวัฒนาการทางดานระบบ SAP มีการสรางระบบงานทางดาน Financial Accounting ท่ีเปน
ลักษณะ Real-time และ Integrated Software ตอมา SAP ไดมีการพัฒนาระบบงานเพ่ิมทางดาน 
Material Management, Purchasing, Inventory Management และ Invoice Verification ในป 1997 
ไดเปล่ียนมาใชช่ือบริษัทเปน System, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung (System 
Applications, Products in data Processing) และไดยายสํานักงานใหญไปท่ีเมือง Walldorf จากนั้น 
SAP ไดพัฒนาระบบงานเพ่ิมข้ึน เชน Assets Accounting Production Planning เปนตน ป 1978 SAP 
ไดเสนอระบบงานท่ีเปน Enterprise wide Solution ท่ีช่ือวา SAP/R2 ซ่ึงทํางานอยูบนระบบ 
Mainframe พรอมกับเพิ่มระบบงานทางดาน Cost Accounting ป 1992 SAP ไดเสนอระบบงานท่ี
ทํางานภายใต Environment ท่ีเปน 3 Tier Client/Server บนระบบ UNIX ท่ีช่ือวา SAP R/3 ป 2006 
SAP สราง Application ในรูปแบบของ Web base ใชช่ือวา SAP ECC มีการขยายระบบงาน 
(Module)    เพือ่คลอบคลุมงานดานตาง ๆ และยังมีการพฒันาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 
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ความสามารถในการทํางานของ SAP ถูกออกแบบมาใหรองรับการดําเนินงานของธุรกิจ 
หรือหนวยงาน ดวยคุณสมบัติท่ี หลากหลาย งายตอการใชงาน การทํางานหลัก ๆ ไดแก การจดัทํา
ระบบ Business Intelligence สามารถทํางานกับขอมูลในระบบ SAP และระบบอื่น การจัดทําเหมือง
ขอมูล (Data mining) การจัดทําคลังขอมูล (Data Warehouse) การบริหารความสัมพันธลูกคา 
(Customer Relationship Management: CRM) การทํา Integration Business Planning แลวสงตอ
ขอมูลไปในระบบ ERP ซ่ึงสามารถดูผล ผานทางโปรแกรม Web browser หรือ Excel ได การทํา 
Strategic Management, Balance Score Card การติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
(KPI) การวิเคราะหแนวโนม การวิเคราะหสถานภาพปจจุบัน อดีตและอนาคตขององคกร การออก
รายงาน (Report) ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในทุกระดับขององคกร รายงาน
ดังกลาวสามารถสงตอไปยังผูใชงานโดยผานทาง E-mail หรือ SMS สามารถออกแบบซอฟตแวร
ประยุกตซ่ึงทํางานผานเว็บไซต (Web Application Design) มีแมแบบ (Template) ของ Module ตาง 
ๆ ท่ีเปน Best Practice จํานวนมากเพือ่อํานวยความสะดวกแกผูใชงานซอฟตแวร การบริหาร
ทรัพยากรตาง ๆ ภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสรางระบบการทํางานของ
ซอฟตแวรในองคกรแบบ Portal  

 
ระบบ SAP ประกอบดวยหลาย Module เนนไปที่ ERP เปนหลัก SAP มีการพัฒนามาอยาง

ตอเนื่องจึงมีหลายรุน อาทิเชน SAP R/2, SAP R/3 เปนตน ในการคนควานีเ้ราจะใชรุน SAP 
ECC6.0 เปนเคร่ืองมือ Module SAP ท่ีเปนท่ีรูจักกนัคือ SD (Sales and Distribution) เปนโปรแกรม
เกี่ยวกับการบันทึกการขาย และใหบริการ MM (Materials Management) เปนโปรแกรมท่ีเกีย่วของ
กับการควบคุมสินคาคงคลัง การส่ังซ้ือสินคา PP (Production Planning) เปนโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ
กับการผลิตและวางแผน FI (Financial Accounting) เปนโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับการบันทึกตัวเลข
ทางบัญชี การทํางบประมาณ รายงานทางการเงินตาง ๆ CO (Controlling) เปนโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ
กับรายงานตาง ๆ ในการดําเนินงาน ขอมูลเพื่อการวิเคราะห 

 
ตามรายงาน มีการติดต้ัง SAP มากกวา 91,500 ชุดในมากกวา 28,000 บริษัท. คนมากกวา 

12 ลานคนในมากกวา 120 ประเทศ ใชผลิตภัณฑของ SAP (ท่ีมา hhtp://www.thaisap.com) 
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2.2  ประเภทของปุย 
2.2.1  ปุยอินทรีย 

ปุยท่ีไดจากการนําซากส่ิงมีชีวิตใสลงในดินเพื่อเพ่ิมเติมอินทรียวัตถุใหแกดนิ เปนการ
บํารุงท้ังทางเคมีและทางกายภาพ ทางเคมีคือ ซากน้ันจะคอย ๆ สลายตัวและปลอยธาตุอาหาร
ออกมาใหพืชดูดใชตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ทางดานกายภาพนัน้จะชวยทําใหดินรวนซุย และพืช
สามารถดูดซับน้ําไดดีข้ึน แตมีขอเสีย คือ มีธาตุอาหารต่ํา ปริมาณและสัดสวนไมแนนอน 
นอกจากนี้ยังตองใชปริมาณมากจึงจะเพยีงพอตอความตองการของพืช ปุยอินทรียท่ีเกษตรกร
ใชมีหลายชนดิ ไดแก ปุยหมัก ปุยคอกและปุยพืชสด 

 
2.2.2  ปุยอนินทรีย 

ปุยอนินทรีย หรือ ปุยเคม ี เปนปุยท่ีไดจากการสังเคราะหโดยผานกระบวนการทางเคมี 
ประกอบดวยธาตุอาหารที่สําคัญ 3 ชนิดคือ ธาตุไนโตรเจน (N) ธาตุฟอสฟอรัส (P) และธาตุ
โปแตสเซียม (K) หรือท่ีเรียกวา ปุย N-P-K มีสรรพคุณดังนี้ 

 
ปุยไนโตรเจน (N-Nitrogen) มีหนาท่ีชวยเรงการเจริญเติบโตของตนและใบ การผลิตปุย

ไนโตรเจนจะมีสารต้ังตนคือ สารแอมโมเนีย ๆ ผลิตจากอากาศซ่ึงมีไนโตรเจนเปน
สวนประกอบทําปฎิกิริยากับไฮโดรเจน สวนใหญไดจากกาซธรรมชาติในขบวนการปโตรเคมี 
หรือขบวนการผลิตถานหิน สารแอมโมเนียท่ีใชในการผลิตปุยไนโตรเจน ได แก ยูเรีย และ
แอมโมเนียมซัลเฟต  สารแอมโมเนียนอกจากเปนปุยแลวยังนําไปใชประโยชนอยางอ่ืนไดอีก 
เชน ทําคารโปรแล็คตัม ใชในอุตสาหกรรมเสนใย ใชในอุตสาหกรรมทําความเยน็ หรือนําไปใช
ในอุตสาหกรรมผลิตปุยแอมโมเนียมไนเตรต  แอมโมเนียมีสภาพเปนกาซ  ตองเก็บในถังท่ีมี
ความดัน เก็บรักษายาก ขนสงยาก ทําใหการนํามาผลิตยูเรีย หรือผลิตปุย NPK สูตรตาง ๆ ก็ยาก 
ในประเทศไทยผูท่ีสามารถนําเขาแอมโมเนียไดโดยตรงกมี็อยูไมกี่ราย เนื่องจากมีขอจํากัดใน
การเก็บรักษา ปุย N ท่ีนิยมใชคือ Urea, ปุยUrea ไดจากการแปรรูปจากแอมโมเนียเหลวเปน
ของแข็งหรือเม็ดปุยยเูรีย เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาและการใช แอมโมเนยีและยูเรียจะ
ผลิตกันมากในท่ีท่ีมีกาซธรรมชาติมาก คือ ประเทศซาอุดิอาระเบีย คูเวต และอดตีสหภาพโซ
เวียต เชน ประเทศยเูครน ใกลประเทศไทยคือ ประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซียและจนี ตอ 1 ป 
ประเทศไทยนาํเขาแอมโมเนียมากกวาหนึ่งแสนตัน ยเูรียนําเขามากกวาหนึ่งลานตัน 

ปุยฟอสฟอรัส (P-Phosphorus) มีหนาท่ีชวยเรงการเจรญิเติบโตของราก การแตกกอและ
ออกดอก ปุย P ทํามาจากหนิฟอสเฟต ในไทยก็พอมี  แตคุณภาพไมเขามาตรฐานสากล และมี
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ปริมาณไมมากพอท่ีจะลงทุนดานอุตสาหกรรม  ประเทศท่ีมีมากไดแก สหรัฐอเมริกา มอร็อคโค 
จอรแดน รัสเซีย จีน เปนตน  วิธีการผลิตปุย P คือ เอาหินฟอตเฟสมาบดละเอียดมาทําปฏิกิริยา
กับกรดกํามะถัน  จะไดกรดฟอสฟอริคเปนตัวตนน้ําของปุย P กรดฟอสฟอริคเปนของเหลว 
เก็บยากใชยาก ขนสงยาก จึงมักนํามาทําปฏิกิริยากบัแอมโมเนียเปนแมปุย DAP (Di-
ammonium Phosphate) แมปุย MAP (Mono- ammonium Phosphate) หรือ ปุย NPK สูตรตาง ๆ 
อยางท่ีเรารูจักกันท่ัวไป  บริษัท ปุยแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ในอดีตกมี็การผลิตกรดฟอสฟอริค 
จากหนิฟอสเฟตและนํากรดฟอสฟอริคมาทําปฏิกิริยากบัแอมโมเนียเปนปุย NPK สําหรับปุย P 
ตัวสําคัญของประเทศไทยในปจจุบันนี้ คือ ปุย DAP เปนแมปุยสําหรับผลิตปุย NPK สูตรตาง ๆ 
ประเทศไทยจะนําเขาปุย P ปละประมาณหาแสนตัน จากประเทศอเมริกา มอร็อคโค จีน และ
จากประเทศอ่ืน ๆ บาง 

 
พอแทสเซ่ียม (K-Potassium) มีหนาท่ีชวยในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต ชวยสะสมแปงและ

น้ําตาล เพิ่มน้าํหนัก ลดการหักลม เพิ่มความตานทานโรคและแมลง ทําใหผลไมมีรสชาดหวาน
อรอย ปุย K นี้เปนแรท่ีขุดจากดินไดโดยตรง เรียกกนัวาแรโพแทช ประเทศไทยมีอยูท่ีจังหวัด
ชัยภูมิ และจังหวัดอุดรธาน ี   แตยังไมมีโอกาสขุดข้ึนมาใช ปจจบัุนประเทศไทยนําเขาจาก 
อิสราเอล รัสเซีย แคนาดาหรือเยอรมัน ปหนึ่งประมาณกวาส่ีแสนตัน  
(ท่ีมา : สมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทย) 

 
2.3  กรรมวิธีการผลิตปุยเคมี 

2.3.1  การผลิตในลักษณะเชงิเดี่ยว/ปุยผสม (Physical Mixing Process) 
เปนวิธีท่ีโรงงานผลิตปุยสวนใหญในประเทศทําการผลิตอยู แบงเปน 2 แบบคือ ผสมเปน

เนื้อเดยีว เปนการนําเอาแมปุยและสวนผสมตาง ๆ มาบดใหเขากันแลวอัดเปนเม็ด ในแตละเม็ด
มีธาตุอาหารตรงตามสูตรท่ีตองการ และผสมไมเปนเนื้อเดียว (Bulk Blending) เปนการนําเอา
แมปุยและสวนตาง ๆ มาคลุกเคลาใหเขากันเพื่อใหไดสูตรตามตองการแตไมมีการปนเปนเม็ด 
ดังนั้นการผสมแบบนี้ถือวาปุยแตละเม็ดมีธาตุอาหารไมตรงตามสูตรท่ีตองการ 

 



11 

 

 
 

รูป  2.1  วิธีการผลิตปุยเชิงเดีย่ว/ปุยผสม 
 

2.3.2  การผลิตในเชงิประกอบ (Chemical Mixing Process) 
เปนการผลิตท่ีตอเนื่องจากการผลิตวัตถุดิบ โดยการสังเคราะหทางเคมี แลวนําวัตถุดบิมา

ผสมกันเพื่อใหไดปุยตามสูตรท่ีตองการ 
 

 
 

รูป 2.2  การผลิตปุยเชิงประกอบ 
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2.4  โครงรางระบบ 
การตลาด จะรับคําส่ังซ้ือจากบริษัทในเครือ ในรูปแบบของการจางผลิต บริษัทฯ 

รับผิดชอบในการจัดซ้ือวัตถุดิบและบรรจภุัณฑ (ขอกําหนดและรายละเอียดตางๆของบรรจุภัณฑ
กําหนดโดยผูวาจาง) เพื่อผลิตปุยใหไดตามคุณภาพตรงตามความตองการ ซ่ึงจะเปนการผลิตตาม
คําส่ังซ้ือ(Make to Order)  ระบบงานจะเริ่มจากการบันทึกรายการขายสินคา ไดแก การจัดทําใบสั่ง
ขาย จะเกิดความตองการปุยในระบบ ความตองการดงักลาวจะถูกนาํมาใชในการวางแผนบริหาร
จัดการวัสดุ เพื่อใชในการผลิต เม่ือผลิตไดปุยเคมีตามสูตรท่ีลูคาส่ังจางผลิต จะจัดทําใบสงสินคา 
และใบแจงหนี้ 

 
การผลิต ใชหลักการของ Material Requirement Planning (MRP) ในการวางแผนบริหาร

จัดการวัสดุ  ปุยเคมีสูตรเดยีวกันอาจจะมีสูตรการผลิต (Bill of Material = BOM ) ท่ีแตกตางกันได 
ดังนั้น บริษัทฯจึงควบคุมสายการผลิต (Routing) แยกตามประเภทปุย และ  ใช Production Version 
มาทําการควบคุมการผลิตปุยละสูตรเพ่ือใหไดปุยที่ตรงตามความตองการดวยตนทุนท่ีเหมาะสม 
 

การบริหารจัดการวัสดุ ประกอบดวย  การจัดซ้ือ/จัดหาวสัดุ ไดแก แมปุย, สวนผสมตัวเติม, 
บรรจุภัณฑ ตามความตองการของฝายผลิต  การรับวัสดุ  การดูแลการจัดเก็บวัสด ุ แยกตามStore 
Location, ประเภท, ชนิดและรหัสวัสด ุการจายวัสดเุขาสายการผลิตตาม BOM  รวมถึงการจางผลิต
ในกรณีท่ีเต็มกําลังการผลิต ในกรณีท่ีเปนการจางผลิต จะทําการตัดจายวัตถุดิบ บรรจุภัณฑและ
จัดสงใหผูรับจางผลิต การรับปุยเคมีจากผูรับจางผลิต การจัดเก็บปุยเคมี  แยกตามStorage Location 
แยกตามรหัสสินคาปุย การรับโอน / จายโอนปุยระหวางคลังสินคา การจายปุยตามใบสงสินคา 
 


