
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ในทศวรรษใหมนี้ อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศตางมุงพัฒนาไปสูกระบวนการที่มี
ศักยภาพสูง  และเพื่อใหสามารถพัฒนากาวสูความเปนเลิศในภูมิภาคท้ังการผลิต การสงออก การ
ลงทุนและเทคโนโลยี  องคประกอบของกระบวนการผลิตประกอบดวยวิธีการ เคร่ืองจักร คนงาน
และขอมูล  โดยมีเปาหมายหลักคือการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูงสุดและมีตนทุนตํ่าสุด  ในองค 
ประกอบสวนท่ีเปนคนงานนั้น ทักษะและความสามารถจะเปนสวนท่ีสงผลตอคุณภาพสินคาและ
ตนทุนการผลิตสินคาโดยตรง ซ่ึงปจจุบันการลดตนทุนดานแรงงานเปนความจําเปนอยางยิ่งของผู 
ประกอบการ โดยมากองคการจะไมมีนโยบายการรับพนกังานใหมเพิ่มหรือรับในตําแหนงท่ีมีความ
จําเปนเทานั้น  หากหนวยงานไหนขาดบุคลากร จะทําการพิจารณาโอนยายพนักงานในองคการทีมี่
คุณสมบัติเหมาะสมมาทํางานในตําแหนงนั้น  หากมีความจําเปนตองรับพนักงานใหม  ฝายบริหาร
ทรัพยากรมนษุยจะสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีประสบการณการทํางาน  ซ่ึงองคการ
คาดหวังวาจะไดพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ  ท้ังความสามารถและความชํานาญในการทํางาน  เพือ่
ไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการฝกอบรม      

บริษัทมูราตะอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทผลิตช้ินสวนและอุปกรณ
ทางดานอิเล็กทรอนิกส  เพื่อจําหนายใหกบับริษัทผูอุปกรณอิเล็กทรอนิคส  เคร่ืองใชไฟฟา  อุปกรณ
เคร่ืองใชสํานักงาน และผูผลิตรถยนต ต้ังอยู เลขท่ี 63 หมู 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตําบลบาน
กลาง อําเภอเมือง เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัลําพูน ปจจุบันมีการผลิตผลิตภัณฑ
ท้ังหมดอยู 14 ชนิด  ปจจุบันมีพนักงานท้ังส้ินประมาณ 3,600 คน  เปนพนักงานฝายผลิต 3,100 คน  
รูปแบบการผลิตสินคาสวนใหญเปนการใชคนงานในการประกอบช้ินสวน  หรือใชคนงานในการ
ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักร  ซ่ึงภารกิจหลักในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทท่ีจะตองรักษาไวคือ
การดํารงคงไวซ่ึงคุณภาพของผลิตภัณฑ  และทางบริษทัไดมีนโยบายทางดานคุณภาพโดยตลอดมา
วา อุปกรณเคร่ืองใชและระบบท่ีดีนัน้ตองประกอบไปดวยช้ินสวนและการออกแบบท่ีดี และช้ิน 
สวนท่ีดีนัน้จะตองไดมาจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิตท่ีดี  

สินคาอิเล็กทรอนิกสในปจจบัุนมีการแขงขันสูงมาก ผูผลิตแตละรายตางพยายามท่ีจะคิดคน
เพื่อผลิตสินคาท่ีมีความแปลกใหมออกมาแขงขันในตลาดอยางตอเนื่อง  ตางจากอดตีท่ีมีการส่ังผลิต
สินคาชนิดเดยีวกันคร้ังละมากๆ เปล่ียนมาเปนการส่ังผลิตสินคาหลากหลายชนดิในปริมาณนอยๆ 
ในฐานะของบริษัทมูราตะฯ ท่ีเปนผูสงมอบช้ินสวน (supplier) ไดมีการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพธุรกิจในปจจุบัน โดยในสวนของการบริหารจัดการพนักงานในฝายผลิตจะทําการวางแผน 
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การใชแรงงานตามจํานวนท่ีเหมาะสมในการผลิตสินคาแตละชนิด  มีการปรับยายพนักงานเพื่อให
เกิดสมดุลตอความความตองการแรงงานของหนวยผลิตตางๆ ผลกระทบคือปญหาเกี่ยวกับทักษะ
การทํางานของพนักงาน โดยพนกังานผูถูกปรับยายจําเปนตองไปเร่ิมตนฝกฝนทักษะในงานใหมอยู
เสมอ  และผลกระทบดังกลาวอาจสงผลดานความเส่ียงในการเกดิปญหาคุณภาพและมีตนทุนการ
ผลิตสูงข้ึนอันเนื่องมาจากผลิตผล (Productivity) ท่ีไดมีอัตราสวนท่ีลดลงและตองสูญเสียเวลาใน
การผลิตท่ีตองหยุดไปเพื่อใชในการฝกสอนพนกังานอีกดวย 

ปจจุบันบริษัทมูราตะฯ กําหนดใหมี Labor Efficiency เปนดัชนีท่ีใชเพื่อวัดระดับความ 
สามารถและทักษะการทํางานของพนักงาน  โดยจะเปนขอมูลจากการวัดผลการทํางานท่ีแบงยอย
ตามหนวยการผลิต (Process) เปนดัชนีท่ีใชวัดผลเชิงคุณภาพและปริมาณจากการทาํงานของพนัก 
งานเปนรายบุคคล  ดัชนีดังกลาวสามารถใชเพื่อวดัผลความสามารถของกระบวนการผลิต  รวมถึง
ใชเปนแนวทางในการประเมินผลคาตอบแทนในการทํางานของพนักงาน  จากการวิเคราะหขอมูล
ดังกลาวพบวาในการโยกยายพนกังานไปสูหนวยงานใหมแตละคร้ัง กรณีท่ีผูถูกยายเปนพนักงานท่ี
มีประสบการณและเคยมีทักษะในการทํางานหนวยนั้นมากอน เปรียบเทียบกับผูถูกยายเปนพนกั 
งานท่ียังไมมีประสบการณจะตองใชเวลาในการฝกสอนจนกวาจะทํางานไดตามเปาหมายตางกันถึง 
2 เทา  แตเนื่องจากบริษัทมูราตะฯ ไมมีฐานขอมูลเกี่ยวกบัประวัติการทํางานของพนักงาน  ทําใหไม
สามารถรูวาพนักงานเคยมีประสบการณการทํางาน หรือมีทักษะการทาํงานในหนวยงานตางๆ อยู
ในระดบัใดบาง รวมถึงยังไมมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกกําหนดหนวยการทํางานท่ี
เหมาะสมแกพนักงาน  ดังนัน้จึงอาศัยการใหการฝกสอนงานเปนหลัก  เพื่อทําใหม่ันใจวาพนกังาน
ทุกคนไดผานการทบทวนและฝกฝนจนม่ันใจไดวาสามารถทํางานได ซ่ึงรูปแบบการฝกสอนงาน
ของพนักงานทุกคนจะอยูบนพื้นฐานเดียวกัน และใชระยะเวลาในการฝกสอนเทากนั โดยไมมีการ
แบงวาเปนพนกังานท่ีมีประสบการณมากอนหรือไม ระบบการทํางานดังกลาวทําใหตองใชเวลาใน
การฝกสอน งานพนักงานท่ีไมมีประสบการณมาก  หรือทําใหเกดิการสูญเสียเวลาไปในสวนท่ีเปน
การฝกสอนท่ีไมจําเปนสําหรับพนักงานท่ีมีประสบการณแลว 

เหตุผลขางตนผูศึกษาจึงมีความสนใจและเลือกท่ีจะพัฒนาระบบฐานขอมูลพนักงานฝายผลิต  
เพื่อใชในการตัดสินใจเม่ือตองทําการปรับยายคนงานตามจํานวนท่ีเหมาะสมกับแผนการผลิต  เพื่อ 
ใหไดพนกังานท่ีมีทักษะตรงกับงาน  และเพื่อสนับสนนุการปรับปรุงระยะเวลาท่ีใชในการฝกสอน
ใหเหมาะสมกบัพนักงานในอนาคตไดอีกดวย 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรบคุคลในโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัทมูราตะ อิเล็กทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากดั 
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1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1.3.1 ไดระบบฐานขอมูลทักษะการทํางานของพนักงานฝายผลิต 
1.3.2 ไดระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคลของฝายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได

อยางเหมาะสม  (ระบบปรับยายพนักงาน) 
 
1.4 แผนดาํเนินการ ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 แผนการดําเนินการ 

1)  ศึกษาการใชโปรแกรมการจัดการฐานขอมูล  และการสรางฐานขอมูล 
2)  เก็บขอมูลเพื่อใชสรางฐานขอมูลประวติัการทํางานของพนักงาน 
3)  วิเคราะหและออกแบบโครงสรางระบบโยกยายพนกังาน 
4)  วิเคราะหและออกแบบการจัดการฐานขอมูลพนักงานฝายผลิต 
5)  เขียนโปรแกรมการจัดการฐานขอมูลพนักงานฝายผลิต 
6)  ทดสอบการทํางานของโปรแกรม 
7)  ติดต้ังระบบการจัดการพนักงานฝายผลิต 
8)  ทดสอบและประเมินผลการใชงาน รวมทั้งปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
9)  จัดทําเอกสารประกอบ 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 
1)   มีระบบการบันทึก  และออกรายงานประวัติการทํางานของพนักงานฝายผลิต 
2)   มีระบบการคนหารายช่ือพนักงานท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตองการ 
3)   มีระบบการบันทึกและแสดงขอมูลขอจํากัดสวนบุคคลของพนักงานฝายผลิต 

1.4.3 วิธีการศึกษา 
1) ศึกษาวิธีการจัดการทรัพยากรบุคคลของฝายผลิตของบริษัทมูราตะฯ เพื่อคนหา

อุปสรรคในปจจุบัน 
2) ศึกษาวิธีการวัดระดับทักษะการทํางานของพนักงาน  รวมถึงปจจัยท่ีมีผลตอ

ความสามารถในการทํางานของพนักงาน 
3) ออกแบบการเก็บขอมูล   
4) ศึกษาการใชโปรแกรมการจัดการฐานขอมูล  และการสรางฐานขอมูล   
5) เก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับความสามารถและทักษะในการทํางานของพนักงานฝาย

ผลิต  เพื่อใชสรางฐานขอมูลพนักงาน  
6) วิเคราะหและออกแบบโครงสรางระบบ วาควรจะมีลําดับข้ันตอนและการ

ทํางานของโปรแกรมอยางไร 
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7) ออกแบบหนาจอการใชงานสวนของผูใชงานและสวนของผูดูแลระบบ ใหมีการ
ใชงานท่ีงายและไมซับซอน 

8) ออกแบบฐานขอมูลดวย 
9) เขียนโปรแกรม   
10) ติดต้ังโปรแกรม  ทดลองใชงาน  และประเมินโปรแกรมท่ีจัดทําข้ึน  เพื่อทําการ

ปรับแตงและแกไขขอผิดพลาดในสวนตางๆ 
 
1.5 สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1.5.1 บริษัทมูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
1.5.2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.5.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตศึกษาสถาน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
1.6 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) ท่ีใชในการศึกษาและพัฒนาระบบ 
1.6.1  ฮารดแวรท่ีใชในเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล มีคุณสมบัติดังนี้ 

1)   หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รุน เพนเทียมโฟร 2.4 กิกะเฮิรตซ 
2)   หนวยความจําหลัก (RAM) 256 เม็กกะไบต 
3)   หนวยความจําสํารอง (Hard disk) 80 กิกะไบต 
4)   จอภาพ (monitor) 15 นิ้ว 
5)   เคร่ืองพิมพ (Printer) 

1.6.2  ซอฟตแวรท่ีใชในเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
1)    ระบบปฏิบัติการวินโดวส เอ็กซพี โปรเฟสช่ันนอล 
2) Visual Basic 6.0 
3) Microsoft Access 2000 
4) โปรแกรมท่ีใชในการออกรายงานคือ Crystal report 
 

1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
        ประสิทธิภาพการทํางาน  หมายถึงดัชนีแสดงระดับทักษะของพนักงานในการทํางาน

ลักษณะตางๆ  โดยเปนดัชนท่ีีไดมาจากการวัดผลการทํางานของพนักงาน 
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        ฝายผลิต (Production)  หมายถึงหนวยงานท่ีทําหนาท่ีหลักในการผลิตช้ินสวน  และ
เปนหนวยงานท่ีตองควบคุมดูแลพนกังาน  ดําเนนิการวางแผนจํานวนแรงงานท่ีตองใชใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณการผลิต ในแตละฝายผลิตอาจมีหนาท่ีในควบคุมการผลิตช้ินสวน
ชนิดเดยีวหรือหลายชนิด 

        เจาหนาท่ีธุรการ (Administrator) หมายถึงผูมีหนาท่ีเปนศูนยกลางในการดูแลฐานขอ 
มูลของพนักงานท้ังหมดทุกสายการผลิตในฝายผลิตท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยฝายผลิตแตละแหงจะมี
เจาหนาท่ีธุรการ 1 คน 

        เจาหนาท่ีควบคุมการผลิต (Production Staff) หมายถึงผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบ 
คุมดูแลการผลิตในแตละหนวย สามารถคํานวณและวางแผนจํานวนพนักงานในสายการผลิตท่ีตน 
เองเปนผูรับผิดชอบ 

        โปรดักท (Product)  หมายถึง ช่ือผลิตภัณฑท่ีทําการผลิตท่ีบริษัทมูราตะฯ 
        ไลน (Line) หมายถึงสายการผลิต อันประกอบไปดวยกระบวนการผลิตหลายกระบวน 

การมาติดต้ังอยูดวยกนัและทํางานตอเนื่องกัน  ผลิตภัณฑแตละชนดิประกอบไปดวยสายการผลิต 
มากกวาหนึ่งสาย  โดยมีการต้ังช่ือสายการผลิตเพื่อใหงายตอการบงช้ีตําแหนงของไลน  และแตละ
สายการผลิตจะมีเจาหนาท่ีควบคุมการผลิตเปนผูควบคุม 

        โปรเซส (Process) หมายถึง กระบวนการผลิตอันประกอบไปดวยคนหรือเคร่ืองจักร  
โดยช่ือของกระบวนการแบงตามลักษณะของกรรมวิธีการผลิต 

 กะ (Shift) หมายถึง ระยะเวลาท่ีคนงานผลัดเปล่ียนกนัทํางาน  โดยท่ีบริษัทมูราตะฯ ได
แบงการทํางานออกเปน 2 กะ คือกะท่ีตองทํางานในชวงเวลากลางวนัคือ 7:00 – 19:00 น. และกะท่ี
ตองเขาทํางานในชวงเวลากลางคืนคือ 19:00 – 7:00 น.  และเนื่องจากทั้ง 2 กะจะตองสลับเวลาเขา
ทํางานกันทุกๆ 2 สัปดาห  เพื่อความสะดวกและงายตอความเขาใจจงึต้ังช่ือกะเปน A, B  แตละมี
พนักงานบางสวนท่ีทํางานเฉพาะกะกลางวันเทานั้น จะต้ังช่ือวา กะ D 

        พนักงาน (Operator) หรือคนงานหมายถึงผูมีหนาท่ีทําการผลิตช้ินสวน  โดยท่ีพนักงาน
แตละคนจะมีทักษะและฝมือแรงงานท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับลักษณะงานท่ีเคยมีประสบการณ  หรือ
เคยผานการฝกอบรมมากอน 

        ทักษะ (Skill)  หมายถึงความสามารถในการทํางานท่ีกระบวนการลักษณะตางๆ เชน  
งานประกอบ  การตรวจสอบดวยสายตา  งานท่ีเปนการควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักร  งานท่ีตอง
ใชอุปกรณตรวจวัดคาทางไฟฟา  งานบัดกรี  เปนตน 

 
 


