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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ท่ีมาของโครงการ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวของไทยไดขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทําให
การใชผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวมีแนวโนมสูงข้ึนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารสัตว จึงตองเพิ่ม
การผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวใหเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ การใชเมล็ดพนัธุ 
“ขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสม” และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยเพิม่
ศักยภาพการผลิตใหไดปริมาณมากข้ึน ปจจุบันบริษัทดําเนนิธุรกิจผลิตเมล็ดพนัธุขาวโพดเพื่อ
สนับสนุนใหการผลิตขาวโพดอาหารสัตวมีเพียงพอตอความตองการใชวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
สัตว 

ปจจุบันทุกองคกรใชระบบสารสนเทศเปนองคประกอบสําคัญในการจัดเก็บขอมูลและการ
ควบคุมภายใน โดยสงผลในการควบคุมท้ังทางดานโครงสรางและการปฏิบัติงานของผูใชงาน
ระบบ ท่ีผานมาบริษัทไดมีการใชระบบท่ีพัฒนาข้ึนเองโดยเนนไปท่ีการควบคุมดานบัญชีและ
การเงินเปนหลัก ทําใหเกิดปญหาการทํางานท่ีซํ้าซอนและไมเปนระบบของแตละหนวยงาน  

การคนควาอิสระนี้จึงจดัทําข้ึนโดยการใชระบบ SAP ECC 6.0 มาประยุกตสําหรับธุรกิจ
เมล็ดพันธุขาวโพดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ลดปญหาการทํางานซํ้าซอนท่ีเกิดข้ึนจาก
การจัดเก็บขอมูลการผลิตและการจัดการสินคาคงคลังท่ีไมเปนระบบของแตละหนวยงาน  

 

1.2  วัตถุประสงค 

 เพื่อชวยในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร 
 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ 
 เพื่อพัฒนาระบบงานและการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
 เพื่อลดตนทุนการผลิต 
 เพื่อลดความซํ้าซอนและขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บขอมูล 
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 เพื่อใชประโยชนจากฐานขอมูลการผลิตมาสนับสนุนการทํางานของผูใชงาน 
 เพื่อใหทุกหนวยงานปฏิบัติงานภายใตฐานขอมูลเดียวกันทําใหการตดิตอส่ือสารมี
ความชัดเจนถูกตอง 
 เพื่อเขาใจกระบวนการ ISO 29110  
 

1.3  ประโยชนท่ีไดรับ 

 มีฐานขอมูลท่ีถูกตอง นาเช่ือถือ และพรอมใชงานตามเวลาจริง 
 ผูใชงานทุกระดับสามารถสืบคนขอมูลท่ีตองการไดสะดวกและรวดเร็ว  
 การวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพ 
 การผลิตสินคาและสงมอบตรงตามคําส่ังซ้ือ 
 การใชประโยชนจากฐานขอมูลการผลิตมาสนับสนุนการทํางานของผูใชงาน 
 การตัดสินใจทีแ่มนยําเนื่องจากใชการวิเคราะหเพิม่เติม  
 เขาใจกระบวนการ ISO 29110 
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1.4  ขั้นตอนการทําโครงการ 

ผูคนควานํารูปแบบการสรางระบบของ SAP (ASAP) และ ISO 29110 มาประยุกตใชใน
ธุรกิจ  เมล็ดพันธุขาวโพดดวยโปรแกรม SAP ECC 6.0 ตามข้ันตอน ISO 29110 โดยเนนการใชงาน
ใน 2 กิจกรรมคือ การบริหารโครงการ (Project Management) และการพัฒนาระบบ (Project 
System Implementation) ดังรูป 1-1 และรูป 1-2 

 
 

รูป 1.1  การบริหารโครงการ (Project Management) 
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รูป 1.2  การพัฒนาระบบ (Project System Implementation) 

 

จากรูป 1.1 และรูป 1.2 เปนรูปแบบการบริหารโครงการและการพัฒนาระบบของ SAP โดยมีความ
สอดคลองกับ ISO 29110 ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม 5 กิจกรรมหลักดังนี้  

 Project Preparation: การจัดเตรียมโครงการ การศึกษาธุรกิจและระบบ SAP 

 Business Blueprint: การออกแบบระบบงานและกระบวนการทางธุรกจิ 
 Realization: การจัดทําระบบงาน การจัดทําแผนการขึ้นระบบและการจดัทํา Configuration 

รวมถึงการจัดทํา Unit Testing and Integration Testing 
 Final Preparation: การเตรียมความพรอมกอนใชงานระบบ จัดทํา Data Conversion 

สําหรับทดสอบระบบและจัดทํา User Training 
 Go-live & Support: การข้ึนระบบเพื่อใชงานจริงและการสนับสนุน 
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1.5  ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคนควาอิสระน้ี ไดทําการศึกษาพฒันาระบบ SAP ECC 6.0 เพื่อมาประยกุตใหเขา
กับข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process) ของธุรกิจเมล็ดพันธุขาวโพด โดยในแต
ละระบบงานประกอบไปดวยรายละเอียดดังนี ้

1.5.1  ระบบงานขาย (Sale & Distribution) 

รับคําส่ังซ้ือหรือใบส่ังซ้ือจาก Agent นําขอมูลเขาระบบในรูปของใบรับคําส่ังซ้ือ (Sales 
Order) โดยขอมูลใบรับคําส่ังซ้ือระบุชนิดของเมล็ดพันธุขาวโพดและปริมาณท่ีตองการ บริษัทเปน
ผูรับผิดชอบในการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดใหไดคุณภาพตรงตามคําส่ังซ้ือ ตรวจสอบวงเงินสินเช่ือ
ของ Agent แตละราย บันทึกรายการขายสินคา จัดทําใบสั่งขาย จัดทําใบสงสินคา และใบแจงหนี ้

1.5.2  ระบบงานผลิต (Production Planning) 

การผลิตจะเปนการส่ังผลิตตามคําส่ังซ้ือ (Make to Order) แยก Routing ตามชนิดของเมล็ด
พันธุขาวโพด (Bill of Material) มีการควบคุม Production Version สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวโพดในแตละชนิด มีการบันทึกตนทุนการผลิต (Product Cost) โดยการวางแผนการผลิตใน
ระบบ SAP ใชระบบ MRP (Material Requirement Planning) ในการวางแผน 

1.5.3  ระบบงานจัดซ้ือ (Purchasing) 

การจัดหาวัตถุดิบเมล็ดพันธุขาวโพด เคมีภณัฑสําหรับคลุกเมล็ดพันธุ (กอนบรรจุถุง) บรรจุ
ภัณฑและการจัดซ้ืองานบริการ (คาแรงกรรมกร)  

1.5.4  ระบบงานจัดการสินคาคงคลัง (Material Management) 

การจัดเก็บวัตถุดิบ แยกตาม Storage Location ประเภท ชนิดและรหัสวัสดุ การรับวตัถุดิบ
เมล็ดพันธุขาวโพด การเบิกวัตถุดิบเพ่ือการผลิต การเบิกบรรจุภณัฑเพื่อการผลิต การรับสินคา
สําเร็จรูป การจัดเก็บแยกตาม Storage Location การรับ/จายโอนเมล็ดพันธุขาวโพดระหวาง
คลังสินคา 
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1.6  สถานท่ีใชในการพัฒนาโครงการ 

ศูนยการศกึษากรุงเทพฯ 128/96-98 อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน 8 ถนนพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ 10400 

 

1.7  ระยะเวลาท่ีใชในการคนควา 

การดําเนนิโครงการใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เสร็จส้ินภายใน 120 วัน เร่ิมจากวันท่ี 1 
ธันวาคม 2553 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2554 ผูคนควากําหนดวิธีการ ข้ันตอนและหัวขอในการทํางาน
ตามระยะเวลาท่ีวางไวสําหรับการติดตามความกาวหนาของโครงการ 


