
 
บทท่ี 3 

การออกแบบระบบและฐานขอมูล 
 

เนื่องจากสินคาอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันมีการแขงขันสูงมาก  ผูผลิตแตละรายตางพยายาม
ท่ีจะคิดคนเพือ่ผลิตสินคาท่ีมีความแปลกใหมออกมาแขงขันในตลาดอยางตอเนื่อง  ตางจากอดีตท่ีมี
การส่ังผลิตสินคาชนิดเดียวกันคร้ังละมากๆ เปล่ียนมาเปนการส่ังผลิตสินคาหลากหลายชนดิใน
ปริมาณนอย อุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนกิสในปจจุบัน  ท่ีตองมีการปรับเปล่ียนอยู
เสมอ  เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาอันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  ในฐานะของ
บริษัทมูราตะฯ  ท่ีเปนผูสงมอบช้ินสวน (supplier) ไดมีการปรับตัวเพือ่ใหสอดคลองกับสภาพธุรกิจ
ในปจจุบัน โดยในสวนของการบริหารจัดการพนักงานในฝายผลิตจะทําการวางแผน การใชแรงงาน
ตามจํานวนท่ีเหมาะสมในการผลิตสินคาแตละชนิด  มีการปรับยายพนักงานเพ่ือใหเกิดสมดุลตอ
ความความตองการแรงงานของหนวยผลิตตางๆ    

การจัดการพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในกรณีศึกษานี้เปน “ระบบคัดเลือกเพ่ือปรับ
ยายพนักงาน”  โดยมุงเนนท่ีการคนหาและคัดเลือกพนักงานท่ีมีทักษะตามความตองการ  เพื่อ
นําไปสูการปรับยายตําแหนงงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
แขงขันในอุตสาหกรรมการผลิต  ระบบคัดเลือกเพ่ือปรับยายพนักงานดังกลาว  จึงเปนระบบเพื่อ
ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ  ของเจาหนาท่ีผูควบคุมสายการผลิต  และออกรายงานใหกับผูบริหาร
ไดแกหัวหนาแผนก  และผูจัดการสามารถตรวจสอบการบริหารบุคคลในหนวยงานของตัวเองได
อยางสมํ่าเสมอ  

การปรับยายพนักงานภายในองคกรเปนส่ิงท่ีจะตองทําเปนอันดับแรก หากพบวาจํานวน
พนักงานท้ังหมดในภาพรวมมีจํานวนไมเพียงพอตอการรองรับแผนการผลิตในเดือนตอๆ ไป  จึงจะ
ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงาน 
 
3.1 ขอมูลท่ัวไป 

3.1.1  เกี่ยวกับบริษัท 
การผลิตช้ินสวนชนิดตางๆ ของบริษัทมูราตะฯ  ประกอบดวยสายการผลิต (Line) ท่ีมี

ลักษณะท่ีแตกตางกัน  ในแตละสายการผลิตประกอบดวยกระบวนการ (Process) ท่ีมีการใช
เคร่ืองจักรและวิธีการทํางานท่ีแตกตางกัน  บริษัทมูราตะฯ ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว
และเวลา (Motion and Time Study) เปนเทคนิคท่ีถูกนํามาใชในการปรับปรุงการทํางานใหมี
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ประสิทธิภาพอยูเสมอ  และผลจากการศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา ทําใหเราสามารถกําหนดเวลา
มาตรฐาน (Standard time)  หมายถึงเวลามาตรฐานท่ีใชในการผลิตสินคาแตละชนิด  แตละรุน  เรา
ใชเวลามาตรฐานในการคํานวณเพื่อวัดประสิทธิภาพการทํางาน  (ประสิทธิภาพการทํางาน  มาจาก
การคํานวณความสามารถที่พนักงานทําไดจริง เปรียบเทียบกับท่ีพนักงานควรทําได ความสามารถ
ดังกลาวสามารถวัดผลไดดวยหนวยของปริมาณชิ้นงานท่ีผลิต  หรือเวลาที่พนักงานใชในการผลิต
ช้ินงานตามจํานวนท่ีกําหนดก็ได)  และสามารถใชเวลามาตรฐานในการคํานวณเพื่อวางแผนจํานวน
แรงงานท่ีตองใชในการผลิตไดอยางแมนยํา     และผลลัพทจากการคํานวณนี้เองท่ีฝายผลิตจะทําการ
จัดการจํานวนพนักงานท่ีมีอยูในแผนกของตนใหสอดคลองอยูเสมอ  เพราะหากมีพนักงานใน
แผนกมากเกินกวาความตองการที่แทจริง  ผลการวัดประสิทธิภาพการทํางานก็จะแสดงใหเห็นวาผล
การบริหารดอยประสิทธิภาพ    แตหากมีจํานวนพนักงานในแผนกนอยกวาท่ีวางแผนไว  ก็อาจเปน
สาเหตุใหไมสามารถทําการผลิตสินคาตามจํานวนท่ีจําเปนตองสงมอบในเวลาท่ีกําหนดได 

 
3.1.2 สายการผลิต (Line) ท่ีอยูในแตละแผนกผลิต 
หมายถึงกลุมของกระบวนการอันประกอบดวยการทํางานของคนและเคร่ืองจักรท่ีเปน

การทํางานตอเนื่องกัน  ซ่ึงการผลิตช้ินสวนหนึ่งชนิดจะมีจํานวนสายการผลิตมากกวาหนึ่ง
สายการผลิต โดยท่ีแตละสายอาจมีการทํางานท่ีเหมือนหรือแตกตางกันก็ได  โดยสวนใหญจะแบง
สายการผลิตตามรุนของช้ินสวน  ดังตัวอยางแสดงดังรูปท่ี 3.1 

 

 
 

รูปท่ี 3.1  แสดงภาพตัวอยาง สายการผลิตของช้ินสวนแตละชนิด 

โปรดักท B 

โปรดักท A 
โปรดักท D 

โปรดักท C 

Line 1
Line 2 
Line 3 
Line 4 
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3.1.3 กระบวนการผลิต (Process) ของ ช้ินสวนแตละชนิด (Product) 
หมายถึง การทํางานของคนหรือเคร่ืองจกัรเพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาลงบนวัตถุดิบ เม่ือ

หลายกระบวนการถูกออกแบบใหมีการทาํงานตอเนื่องกันโดยเรียงตามลําดับข้ันตอน จะเกิดเปน 
สายการผลิตดังรูปท่ี 3.2 โดยวิธีการทํางานในแตละกระบวนการจะมีฝายวิศวกรรมเปนผูทําการ
กําหนดข้ันตอนและวิธีการทาํงานท่ีเปนมาตรฐานหรือท่ีเรียกวามาตรฐานการทํางาน  เพื่อใหพนัก 
งานใชศึกษาวธีิทํางานท่ีถูกตองและไดผลผลิตเปนช้ินสวนท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน 
 

 
 

รูปท่ี 3.2  แสดงตัวอยาง กระบวนการผลิตของช้ินสวนแตละชนิด 
 

จากรูปท่ี 3.2 แสดงใหเห็นวากระบวนการผลิตช้ินสวนแตละชนดิ  จะมีกระบวนการ
ทํางานบางข้ันตอนท่ีเปนการทํางานท่ีตองใชทักษะใกลเคียงกัน  เชนการบัดกรี หรือการตรวจสอบ
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ดวยสายตา เปนตน  โดยงานท่ีตองใชทักษะใกลเคียงกนัหมายถึง  งานท่ีใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ี
คลายคลึงกัน  หรือเปนงานท่ีมีวิธีการทํางานท่ีเหมือนกัน 
 

3.1.4 สายการบังคับบัญชา  และบทบาทหนาท่ีของฝายผลิต 
ในสวนของฝายผลิตไดมีการกําหนดใหมีสายการบังคับบัญชาท่ีมีลําดับข้ันดังรูปท่ี 3.3  

โดยท่ีการบริหารจํานวนแรงงานในแผนกผลิตหรือการปรับยายพนักงาน   บริษัทมูราตะฯ 
กําหนดใหมีการแจงเพื่อขออนุมัติในระดับของหัวหนาฝายผลิต  และผูจัดการฝายผลิต 

 

              
 

รูปท่ี 3.3 แสดงโครงสายของหนวยงานการผลิตบริษัทมูราตะฯ 
 

โดยบทบาทหนาท่ีของแตละสวน  สามารถอธิบายรายละเอียดดังนี ้
ผูจัดการฝายผลิต (Production Manager)  หนึ่งคนทําหนาท่ีเปนผูบริหารการผลิต

ช้ินสวนหลายชนิดท่ีอยูภายใตความดูแลรับผิดชอบ ในหนึ่งแผนกผลิตอาจมีการผลิตผลิตภัณฑหนึ่ง
ชนิดหรือมากกวา  ซ่ึงผูจัดการฝายผลิตจะเปนผูควบคุมจํานวนพนักงานของแตละผลิตภัณฑ  โดย
มองภาพรวมในแผนกของตนเอง 

ผูจัดการท่ัวไป (General manager) 

ผูจัดการฝายผลิต (Production Manager) 

หัวหนาฝายผลิต (Production Supervisor) 

เจาหนาท่ีธุรการ 
(Administrator) 

เจาหนาท่ีควบคุมการผลิต (Production staff) 

พนักงานฝายผลิต  (Operator) 
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หัวหนาแผนก (Production Supervisor)  โดยสวนใหญหัวหนาแผนกหนึ่งคนจะทํา
หนาท่ีควบคุมดูแลการผลิตผลิตภัณฑจํานวนหนึ่งชนิดหรือมากกวา  โดยหัวหนาแผนกเปนผู
ควบคุมจํานวนพนักงานในแตละสายการผลิตโดยมองภาพรวมทุกสายการผลิตภายในกลุมผลิตภัฑ
ท่ีตนเองรับผิดชอบ 

เจาหนาท่ีควบคุมการผลิต (Production Staff)  โดยสวนใหญเจาหนาท่ีควบคุมการผลิต
หนึ่งคนจะทําหนาท่ีควบคุมดูแลสายการผลิตจํานวนหนึ่งสายหรือมากกวา  โดยเจาหนาท่ีควบคุม
การผลิตเปนผูวางแผนจํานวนพนักงานในแตละกระบวนการรวมถึงทําการจัดสรรจํานวนคนภายใน
สายการผลิตท่ีตนเองรับผิดชอบ 

เจาหนาท่ีธุรการ (Administrator)  เปนผูควบคุมฐานขอมูลเกี่ยวกับพนักงานท้ังหมดใน
ฝายผลิต  แมวาในฝายผลิตนั้นจะมีการผลิตผลิตภัณฑหลายชนิด  แตบริษัทกําหนดใหแตละฝายผลิต
มีเจาหนาท่ีธุรการเพียงหนึ่ง คน 

พนักงานฝายผลิต (Operator) คือผูมีฝมือแรงงานและมีทักษะในการผลิตผลิตภัณฑได
ตามมาตรฐานท่ีบริษัทไดกําหนด 
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3.2 วิเคราะหสภาพในปจจุบัน 

 การวิเคราะหสภาพปจจุบันทําใหทราบถึงปญหา เปนการแยกแยะ ส่ิงท่ีควรแกไข ตลอดจน
ขอจํากัดตางๆ เพื่อท่ีจะไดกําหนดแนวทางแกไขปญหาตอไปโดยพิจารณาจากประเดน็ใหญดังนี้ คือ 

 

3.2.1  การบริหารจํานวนพนักงานในปจจุบัน 

   การวางแผนจํานวนพนกังานท่ีตองใชในฝายผลิต จะถูกทําไดกต็อเม่ือมีขอมูลคําส่ังซ้ือ
จากลูกคาและขอมูลแผนการขายในอนาคตจะถูกนํามาสรางเปนแผนการผลิตรายเดือน  หลังจากนัน้ 
ผูจัดการฝายผลิตและหวัหนาแผนกจะทําการใหขอมูลแกเจาหนาท่ีควบคุมการผลิตแตละคน  เพื่อ
ทําการคํานวณหาจํานวนพนกังานท่ีจําเปนตองใชเพื่อรองรับแผนการผลิตในอนาคต  ดังรูปท่ี 3.4   
 

 
 

รูปท่ี 3.4 แผนภาพแสดงผลจากการคํานวณจํานวนพนกังานท่ีตองการในการผลิตตอเดือน 

 
หากเจาหนาท่ีควบคุมการผลิตแตละสายการผลิตพบวา จํานวนพนกังานท่ีจําเปนตองใชใน

การผลิตงานในสายการผลิตของตนมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาจํานวนคนท่ีมีในปจจุบัน เจาหนา 
ท่ีควบคุมการผลิตจะจัดใหมีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและปรึกษากันใหนําไปสูการปรับยาย
พนักงานท่ีอยูในสายการผลิตของตนไปสูสายการผลิตอ่ืนๆ ท่ียังตองการคนงานเพ่ิม  ดังรูป 3.5 
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รูปท่ี 3.5 แผนภาพแสดงข้ันตอนการวางแผนจํานวนพนกังาน  และการปรับยายภายในแผนก 

เจาหนาท่ีควบคุม 
สายการผลิต C 
 
ปจจุบัน 
มีพนักงาน 25 คน 
 
 
คํานวณจํานวนพนักงาน 
จากแผนการผลติ 
เดือนตอไป 
ตองการพนักงาน 22 คน 

<มีพนักงานเหลือ 3 คน> 
 

เจาหนาท่ีควบคุม 
สายการผลิต B 
 
ปจจุบัน 
มีพนักงาน 26 คน 
 
 
คํานวณจํานวนพนักงาน 
จากแผนการผลติ 
เดือนตอไป 
ตองการพนักงาน 24 คน 

<มีพนักงานเหลือ 2 คน> 
 

เจาหนาท่ีควบคุม
สายการผลิต A 
 
ปจจุบัน 
มีพนักงาน 24 คน 
 
 
คํานวณจํานวนพนักงาน 
จากแผนการผลติ 
เดือนตอไป 
ตองการพนักงาน 28 คน 

<ตองการเพ่ิม 4 คน> 
 

แผนการผลิตประจําเดือน 
ไลน A 
ไลน B 
ไลน C 

เจาหนาท่ี 
วางแผนการผลิต

รายช่ือพนักงานท่ีโยกยาย 
ไลน A : นางสาว ____ 
ไลน B : นางสาว ____ 
ไลน C : นางสาว ____ 

รายงาน 
จํานวนพนักงานของฝายผลิต 

ปจจุบัน     _____ คน 
แผนการผลิตเดือนตอไป 
ขาด         -  คน 
เกิน          1 คน 

หัวหนาฝายผลิต 

เจาหนาท่ีธุรการ 
ออกรายงาน 

ผูจัดการ 
ฝายผลิต
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3.2.2  การฝกอบรม 

        หลังจากท่ีไดเจาหนาท่ีควบคุมการผลิตไดทําการวางแผนจํานวนพนักงานสําหรับการ
ผลิตในเดือนตอไปเปนท่ีเรียบรอยแลว  สายการผลิตท่ีตองการพนักงานเพ่ิมจะตองไดรับพนักงาน
เขามาเพิ่มในระยะเวลาท่ีกําหนด  แตเนื่องจากพนกังานท่ีถูกปรับยายมามีทักษะในกระบวนการใหม
ไมเทากัน  บางคนอาจเคยทํางานท่ีกระบวนการลักษณะนี้มากอน  หรือถือวามีทักษะการทํางานใน
ลักษณะน้ีอยูบางแลว  ในขณะท่ีพนักงานบางคนอาจไมเคยมีประสบการณมากอนเลย  ซ่ึงพนักงาน
ทุกคนจะถูกนาํเขาสูกระบวนการฝกอบรมท่ีเหมือนกนั  หากพจิารณาตามความเหมาะสมแลว  
พนักงานท่ีเคยมีประสบการณมากอน  อาจไมจําเปนตองเสียเวลาทํางานเพื่อเขารับการฝกอบรมอีก 

 
3.2.3 ปญหาในปจจบัุน 

        จากระบบงานในปจจบัุน  ปญหาหลักท่ีเกิดข้ึนคือหลังจากท่ีเจาหนาท่ีควบคุมการผลิต
ทําการคํานวณเพ่ือวางแผนจํานวนพนักงานท่ีตนเองตองการใชในการรองรับแผนการผลิตของเดือน
ตอไปเปนท่ีเรียบรอยแลว  พบวาจําเปนตองมีการโยกยายพนกังานออก  หรือตองมีการรับพนักงาน
เขามาใหม  เจาหนาท่ีควบคุมการผลิตจะตองทําการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานโดยขาดขอมูลในการ
สนับสนุน  ทําใหไมสามารถเลือกพนักงานท่ีมีทักษะในการทํางานเหมาะสมกับตําแหนงงานใหม  
ไมสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลจากการใชทรัพยากรบุคคลอยางเต็มท่ี  มีโอกาสเกิดช้ินงานเสียอัน
เนื่องมาจากพนักงานขาดทักษะและความชํานาญ  เกิดการสูญเสียเวลาฝกอบรมท่ีไมจําเปน   และ
บางคร้ังทําใหเกิดผลเสียเนื่องจากการคัดเลือกพนักงานจากความสนิทสนม  ทําใหเกดิปญหาในการ
ดูแลพนกังานในสายงานของตนเองได 

 
3.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับปญหาในปจจุบัน 
  การศึกษาขอมูลประสิทธิภาพของพนักงานเพื่อทําการเปรียบเทียบระหวางพนักงานท่ี

เคยทํางานนั้นมากอน   หรือมีประสบการณการทํางานในกระบวนการที่ใกล เ คียงกัน   มี
ความสามารถในการพัฒนาทักษะไดเร็ว  และมีความผิดพลาดนอยกวาพนักงานท่ีไมเคยมี
ประสบการณถึง 2 เทา  จึงเปนมูลเหตุจูงใจเพื่อสรางฐานขอมูลประสบการณการทํางานของ
พนักงานเพ่ือใชสนับสนุนการคัดเลือกพนักงานในการปรับยายแตละครั้ง  เพื่อใหไดพนักงานท่ีมี
ความเหมาะสม  และเกิดเวลาสูญเสียในการฝกอบรมซํ้าซอน 
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3.3 ลักษณะของงานระบบใหม  (ความตองการของผูใชงาน) 

 ผูใชงานจะเปนผูท่ีเกี่ยวของอยูในกระบวนการปรับยายพนักงาน จะมีความตองการดังนี ้
3.3.1  ผูจัดการฝายผลิต และหัวหนาแผนกผลิต  ตองการที่จะทราบถึง   

3.3.1.1  ภาพรวมจํานวนพนักงานในแผนก 
3.3.1.2  รายช่ือพนักงานท่ีถูกเลือกใหมีการปรับยายระหวางสายการผลิต 

 
3.3.2  เจาหนาท่ีควบคุมการผลิต  ตองการที่จะทราบถึง 

3.3.2.1  รายช่ือพนักงานในแผนกท่ีมีประสบการณเหมาะสมตอการถูกคัดเลือกเพื่อ
ปรับยายไปทํางานท่ีกระบวนการใหม 
3.3.2.2  จํานวนและรายช่ือพนักงานในแผนกท่ีมีการปรับยายระหวางสายการผลิต การ
เตรียมแผนการฝกอบรมใหกับพนักงานแตละคนท่ีมีการปรับยาย 
3.3.2.3  ประสบการณการทํางานของพนักงานรายบุคคล 
3.3.2.4  ขอจํากัดของพนกังานแตละบุคคลในการทํางานท่ีมีคุณลักษณะตางๆ กัน 

 
3.3.3  เจาหนาท่ีธุรการ  ตองการที่จะทราบถึง 

3.3.3.1 รายช่ือพนักงานในแผนกท่ีถูกเลือกใหมีการปรับยายไปทํางานท่ีกระบวนการ
ใหม 
3.3.3.2  วันท่ีท่ีพนักงานท่ีถูกคัดเลือกจะถูกปรับยายไปทํางานท่ีกระบวนการใหม 
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3.4 สวนของการออกแบบระบบ 
เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ มีดังนี ้

1)  แผนผังบริบท (Context Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบ และความ 
สัมพันธของระบบกับส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 3.6 

2)  แผนผังกระแสขอมูล (Data flow Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดงถึงการไหลของขอมูล
ในระบบ ระหวางกระบวนการตาง ๆ จากแผนผังบริบท ซ่ึงแสดงดังรูปท่ี 3.7 

ท้ังนี้สามารถแสดงการวิเคราะหและออกแบบระบบในรูปของแผนผังบริบท ดังนี ้
 

 
 

รูป 3.6 แผนผังบริบทของระบบจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

จากรูป 3.6 เปนแผนผังบริบทของระบบจดัการทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยจะมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือผูท่ีเกี่ยวของกบัระบบคือเจาหนาท่ีควบคุมระบบ 
(Controller) เจาหนาท่ีธุรการ (Administrator) เจาหนาท่ีควบคุมการผลิต (Production Staff)  
พนักงาน (Operator)  โดยระบบจะทํางานท่ีสัมพันธกันดังนี ้
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1) เจาหนาท่ีควบคุมระบบ (Controller)  ทําการเพ่ิม แกไขและลบขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
ผูใชระบบทุกคนได  สามารถเรียกดูขอมูลการเขาใชระบบของผูใชแตละคนได 

2)   เจาหนาท่ีธุรการ (Administrator) ทําการเพิ่ม แกไขและลบ ขอมูลพนักงาน ขอมูล
ผลิตภัณฑ  ขอมูลกระบวนการผลิตในฐานขอมูล  รวมถึงทําการส่ังพิมพรายงานเพ่ือสงมอบให
ผูจัดการทําการอนุมัติเปนลายลักษณอักษร 

3)   เจาหนาท่ีควบคุมการผลิต (Production Staff) ทําการเลือกพนักงานท่ีตัดสินใจใหมี
การโยกยาย เรียกดูขอมูลประวัติการทํางานของพนักงานและใหขอมูลวันท่ีจะทําการโยกยาย  

4) พนักงาน (Operator)  ทําการเรียกดูขอมูลประวัติการทํางานของพนักงานท่ีถูกปรับ
ยาย  และทําการปอนขอมูลประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 
 

โดยระบบจดัการทรัพยากรบคุคลในโรงงานอุตสาหกรรม  ประกอบดวยกระบวนการและ
กระแสขอมูลภายในระบบดงัรูป 3.7 

 

 
 
รูป 3.7  แผนผังกระแสขอมูลภายในระบบจดัการทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรมระดับท่ี 0
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จากแผนผังกระแสขอมูลภายในระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาห-
กรรมระดับท่ี 0  ดังรูปท่ี 3.7  สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปน 4 กระบวนการยอยไดแก 

 
กระบวนการ 1.0 กระบวนการตรวจสอบผูใชและสิทธิการใชงาน  (Login) 

เปนกระบวนการท่ีทําการรับรหัสพนักงานและรหัสผานจากผูท่ีตองการใชงานระบบ 
เพื่อทําการยนืยันตัวตนวาเปนผูใชคนนั้นจริง ๆ รวมถึงการตรวจสอบสิทธิของผูใชคนนั้นวามีสิทธิ
การใชงานไหนบางภายในระบบ ซ่ึงโดยปกติระบบจะสรางสิทธิการใชงานใหเปนมาตรฐานคือ 
สิทธิเจาหนาท่ีควบคุมระบบ  และสิทธิสําหรับผูใชงานระบบ (Users)  ซ่ึงไดแก เจาหนาท่ีควบคุม
การผลิต  เจาหนาท่ีธุรการ และพนกังาน  กระบวนการตรวจสอบผูใชและสิทธิการใชงานจะทําการ
ดึงขอมูลจากฐานขอมูลในตาราง User โดยรหัสผานท่ีถูกดงึข้ึนมาจากฐานขอมูลจะผาน
กระบวนการถอดรหัส กอนนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลช่ือผูใชและรหัสผานท่ีผูท่ีตองการใชงาน
ระบบสงเขามา ถาช่ือผูใชและรหัสผานถูกตอง ถึงจะสงสิทธิการใชงานไปใหกระบวนการอื่นๆ  ถา
หากผูใชใหมท่ียังไมเคยถูกบันทึกฐานขอมูลในตาราง User จะไมสามารถเขาใชระบบได  จนกวาผุ
ควบคุมระบบจะทําการเพิ่มขอมูลใหในขอมูล 
 

กระบวนการ 2.0 กระบวนการจัดการขอมูล  
เปนกระบวนการท่ีทําการรับขอมูลของพนักงานเขามา  เพื่อทําการสรางหรือปรับปรุง

ในฐานขอมูล โดยผูท่ีจะทําการปรับปรุงขอมูลได ตองมีสิทธิในการแกไขระบบ โดยสิทธิการใชงาน
มาจากกระบวนการตรวจสอบผูใชและสิทธิการใชงาน   
 

กระบวนการ 3.0 กระบวนการคนหารายชือ่พนักงาน 
เปนกระบวนการท่ีจะแสดงขอมูลทางเลือกเกี่ยวกับการจัดการพนักงานใหแกผูท่ี

ตองการทราบ  โดยระบบจะทํางานเม่ือผูใชสามารถกําหนดไดวาจะตองปรับยายพนกังานไปทํางาน
ท่ีกระบวนการใด  ซ่ึงผูใชระบบจะกําหนดสายการผลิตท่ีตองการเขาไปเลือกหรือไมกําหนดก็ได  
โดยหลังจากผูใชระบบปอนช่ือกระบวนการและช่ือสายการผลิตท่ีตองการคนงานเพ่ิม  ระบบจะทํา
การคนหาขอมูลในอดีตวามีพนักงานคนใดบางท่ีเคยมีประสบการณการทํางานท่ีกระบวนการนี้มา
กอน  และจะแสดงรายช่ือพรอมท้ังระยะเวลาท่ีพนกังานคนนั้นมีประสบการณ  ในกรณีท่ีไมพบ
ขอมูลพนักงานคนใดเลยท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับท่ีตองการ  ผูใชระบบก็จะสามารถเรียกดูรายช่ือ
พนักงานท้ังหมดได  รวมท้ังสามารถตรวจสอบไดวาปจจุบันพนักงานกลุมดังกลาวทํางานอยูท่ี
กระบวนการใด 
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หลังจากท่ีทําการเลือกพนักงานท่ีตองการปรับยายแลว  เจาหนาท่ีควบคุมการผลิต
จะตองระบุวันท่ีจะดําเนินการปรับยาย  ซ่ึงในฐานขอมูลจะถูกปรับปรุงสถานะของพนักงานคนนั้น
เปนเตรียมรอการปรับยาย เพื่อปองกันความผิดพลาดจากเจาหนาท่ีควบคุมการผลิตในกรณีท่ีมา
เลือกซํ้าคนเดมิ 
 

กระบวนการ 4.0 พิมพรายงาน 
กระบวนการนี้ทําหนาท่ีในการสรางรูปแบบรายงาน 2 แบบ  ไดแก  รายงานการปรับยาย

พนักงาน  และรายงานประวัติการทํางานของพนักงาน  โดยมีรายละเอียดดงัตอไปนี ้
รายงานการปรับยาย  เจาหนาท่ีธุรการสามารถระบุวันท่ีเปนชวงเวลา  เพื่อส่ังพิมพ

รายงานเพ่ือมอบใหหวัหนาแผนก  และผูจัดการฝายผลิตไดทราบถึงจาํนวนและรายช่ือพนักงานท่ีจะ
มีการปรับยายจากกระบวนการหน่ึงไปสูกระบวนการหนึ่ง  โดยเอกสารท่ีสรางข้ึนจะระบุลําดับสาย
งานการอนุมัติเพื่อใหเจาหนาท่ีควบคุมการผลิตสามารถเขียนบันทึกเกีย่วกับการฝกอบรมของ
พนักงาน และเพื่อเปนการรายงานตอสายบังคับบัญชาใหทราบถึงภารกิจในการฝกอบรมใหเปนท่ี
เขาใจตรงกนั 

รายงานประวติัการทํางานของพนักงาน  เจาหนาท่ีธุรการสามารถส่ังพิมพประวติัการ
ทํางานของพนกังานไดเปนรายบุคคล  โดยการปอนรหสัพนักงานคนดังกลาว  ทําใหทราบขอมูล
สวนบุคคล  ขอมูลประวัติการทํางาน  ระยะเวลาท่ีเคยทํางานนั้นในอดตี   
 
 
3.5 สวนของการออกแบบฐานขอมูล 

จากการวิเคราะหและออกแบบระบบ ทําใหรูวามีกระแสขอมูลและกระบวนการทํางาน
ตาง ๆ ภายในระบบอะไรบาง ซ่ึงทําใหสามารถสรางความสัมพันธของขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบ 
ไดดังรูป 3.8 
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รูป 3.8 แสดงความสัมพันธระหวางขอมูล 
 
ชนิดของขอมูล ท่ีใชในฐานขอมูลของระบบฯ มีดังตอไปนี้ 

 
ตาราง 3.1 ชนิดของขอมูล (Data type) 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย 
Integer Unsigned INT เก็บคาจํานวนเต็ม มีคาต้ังแต  

-2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 แตถาใส Unsigned จะมีคาไดต้ังแต 0 ถึง 
4,294,967,295 มีขนาด 4 ไบต 

text เก็บขอมูลต้ังแต 1-65535 ตัวอักษร 
date/time เก็บขอมูลวันท่ีในรูปแบบ  "dd/mm/yyyy"   มีขนาด 8 ไบต 
Single เก็บขอมูลระยะเวลา มีขนาด 4 ไบต 

 
จากการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางเอ็นทิตี ทําใหสามารถออกแบบเปนฐานขอมูล 

โดยแตละตารางมีการจัดเก็บขอมูลแอททริบิวต คียหลัก (Primary Key) และคียนอก (Foreign Key) 
ดังนี ้
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ตาราง 3.2 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ลําดับ ช่ือตาราง คียหลัก ประเภท
ตาราง 

รายละเอียด 

1. Operator2 OpCode Master ตารางเก็บขอมูลพนักงาน 
2. Experience ExpNo Master ตารางเก็บประวัติการทํางานของ

พนักงาน โดยการแสดงระยะเวลา
ท่ีทํางานในแตละกระบวนการ 

3. Accident AccNo Reference ตารางเก็บขอมูลอุบัติเหตุของ
พนักงาน 

4. Current OpCode Master ตารางเก็บกระบวนการทํางาน
ปจจุบันของพนักงาน 

5. Process ProcNo Master ตารางเก็บขอมูลกระบวนการผลิต 
6. Product CCCNo Reference ตารางเก็บขอมูลผลิตภัณฑ 
7. QviewData2 ProdName Master ตารางเก็บขอมูลประสิทธิภาพ

พนักงาน 
8. TempRep TransDate , 

OpCode 
Master ตารางเก็บพนกังานเตรียมถูก

โยกยาย 
9. TempSearch Curproc 

Newproc 
Reference ตารางเก็บขอมูลของพนักงานท่ีมี

คุณสมบัติสอดคลองกับท่ีผูใช
ระบบตองการคนหา 

10. TransRec Curproc 
Newproc 

Master ตารางเก็บขอมูลพนักงานเพือ่ใช
สําหรับออกรายงานรายช่ือ
พนักงานท่ีถูกปรับยาย 

11. User EmpCode Master ตารางเก็บขอมูลขอบเขตการใช
โปรแกรมของผูใชงาน 
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ตาราง 3.3 รายละเอียดตาราง Operator2 
ช่ือตาราง Operator2 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลพนักงาน 
คียหลัก OpCode 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
OpCode รหัสพนักงาน Text 5 12536, 01866 
Name ช่ือพนักงาน Text 50 รุจิรา  จันทรตา 
Shift กะท่ีพนักงานทํางานอยูใน

ปจจุบัน 
Text 1 A, B, D 

Eyes ความสามารถดานสายตา Text 20 เอียง, ส้ันและเอียง 
Hands ความถนัดดานการใชมือ Text 20 ท้ังซายและขวา 
Special เง่ือนไขในการทํางานท่ีเปน

กรณีพิเศษ 
Text 50 ผาตัดหลัง แพทย

หามยกของหนักฯ 
 
การออกแบบขอมูลมีความหมายดังตอไปนี้ 
Opcode  ในตารางฐานขอมูลจะใชเก็บขอมูลรหัสพนักงานท่ีกําหนดใหเม่ือเขาทํางานท่ี

บริษัทมูราตะฯ  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดวธีิการตั้งรหัสพนักงานเปนแบบนับตอเนื่อง  จะไมมีการนาํ
รหัสของพนักงานท่ีลาออกไปแลวมาใชอีก 

Shift  ใชเก็บขอมูลแสดงช่ือกลุมของพนักงาน  โดยแบงตามรูปแบบเวลาทํางาน  ซ่ึง
เวลาเขางานมี 2 รูปแบบคือ  

(1)  กลุมท่ีตองสลับเวลาทํางานทุกๆ 2 สัปดาห  จะถูกต้ังช่ือวา กะ A และ กะ B  ซ่ึงจะ
สลับกันทํางานระหวางชวงเวลากลางวัน (7:00 – 19:00)  และชวงเวลากลางคืน (19:00 – 7:00)  

(2)  คือกลุมท่ีไมตองสลับเวลาทํางาน คือสามารถทํางานชวงเวลากลางวันตลอดจะถูก
ต้ังช่ือวา กะ D 
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ตาราง 3.4 รายละเอียดตาราง Experience 
ช่ือตาราง Experience 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลประวัติการทํางานของพนกังาน_ระยะเวลาท่ีทํางานในแตละ

กระบวนการ 
คียหลัก ExpNo 
คียนอก ProcNo, OpCode 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 

ExpNo รหัสขอมูลประวัติการทํางานของ
พนักงาน 

Text 10 0000000001, 
0000000002 

OpCode รหัสพนักงาน Text 5 12536, 01866 
ProcNo รหัสกระบวนการ Text 10 0000000001 
JoinDate วันท่ีพนักงานเขาทํางานท่ี

กระบวนการนั้น 

Date/Time 8 16/5/2548, 
21/7/2540 

Worktime ระยะเวลาท่ีพนักงานทํางานท่ี
กระบวนการนั้น (หนวย : เดือน) 

Single 4 4,  103 

 
การออกแบบขอมูลมีความหมายดังตอไปนี้ 
Expcode  เปนการกําหนดรหัสขอมูลประวัติการทํางานของพนักงาน  โดยกําหนด

วิธีการสรางเปนแบบนับตอเนื่อง  รหัสนี้ระบบจะทําการสรางเองโดยอัตโนมัติเม่ือมีการปรับยาย
พนักงาน  ระบบก็จะถือเอาขอมูลการทํางานของกระบวนการกอนหนามาเก็บเปนประวัติการทํางาน
ของพนักงานคนนั้น 

ProcNo เปนการกําหนดรหสัขอมูลกระบวนการ  โดยกําหนดวิธีการสรางเปนแบบนบั
ตอเนื่อง  โดยรหัสนี้กําหนดเพ่ือใชเช่ือมตอกับตารางอ่ืนเม่ือตองมีการคนหา 

Joindate เปนการบันทึกขอมูลท่ีผูใชระบบไดกําหนดวาจะทําการปรับยายพนักงานใน
วันดังกลาว  และสวนของการคํานวณประสบการณการทํางานของพนกังานกจ็ะเร่ิมนับต้ังแตวันนัน้
เปนตนไป 

Worktime เปนขอมูลท่ีเกิดจากการคํานวณระยะเวลา  โดยนับต้ังแตพนกังานยายเขามา
ทํางานในกระบวนการนั้นๆ จนถึงวันท่ียายออกไปสูกระบวนการอ่ืน  โดยจะเก็บขอมูลในหนวย
ของเดือน 
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ตาราง 3.5 รายละเอียดตาราง Accident 

ช่ือตาราง Accident 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลกลุมผูใช 
คียหลัก AccNo 
คียนอก OpCode 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
AccNo รหัสการบันทึกขอมูลอุบัติเหตุ Text 5 00001 
OpCode รหัสพนักงาน Text 5 12536, 01866 
Detail รายละเอียดความเจ็บปวยของ

พนักงาน  และระยะเวลาท่ีตอง
ใชพักฟน 

Text 100 ขาขวาดาม
เหล็ก  ยนืนาน
ไมได 

AccDate วันท่ีเร่ิมเหตุการณ Date/Time 8 25/1/2005 
 
การออกแบบขอมูลมีความหมายดังตอไปนี้ 
AccNo  เปนการกําหนดรหัสขอมูลอุบัติเหตุ  โดยกําหนดวิธีการสรางเปนแบบนบั

ตอเนื่อง  โดยรหัสนี้กําหนดเพ่ือใชเช่ือมตอกับตารางอ่ืนเม่ือตองมีการคนหา 
 

ตาราง 3.6 รายละเอียดตาราง Current 
ช่ือตาราง Current 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลขอมูลกระบวนการทํางานปจจุบันของพนักงาน 
คียหลัก OpCode 
คียนอก ProcNo 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
OpCode รหัสพนักงาน Text 5 12536, 01866 
ProcNo รหัสกระบวนการผลิต Text 10 0000000006 
StartDate วันท่ีพนักงานเริ่มงานท่ี

กระบวนการผลิตนั้น 
Date/Time 8 2/5/2549 
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ตาราง 3.7 รายละเอียดตาราง Process 
ช่ือตาราง Process 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลขอมูลกระบวนการผลิต 
คียหลัก ProcNo 
คียนอก CCCNo 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
ProcNo รหัสกระบวนการ Text 10 0000000006 
CCCNo รหัสผลิตภัณฑ Text 5 00001 
Process ช่ือกระบวนการผลิต Text 50 Part insert 
Line ช่ือสายการผลิต Text 10 A1, B2 
Cell ช่ือหนวยยอยในสายการผลิต Text 10 1, 2 

 
การออกแบบขอมูลมีความหมายดังตอไปนี้ 
CCCNo  เปนการกําหนดรหัสผลิตภัณฑ  โดยกําหนดวธีิการสรางเปนแบบนับตอเนื่อง  

โดยรหัสนี้กําหนดเพื่อใชเช่ือมตอกับตารางอ่ืนเม่ือตองมีการคนหา 
Line  เปนขอมูลช่ือของสายการผลิตท่ีใชเรียกในการทํางาน  ในทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม  

จะไมมีการกําหนดรูปแบบตายตัว  แตมุงเนนท่ีการสรางความเขาใจแกทุกฝายท่ีเกีย่วของเปนสําคัญ  
แผนงานในอนาคต  อาจมีการปรับเรียกตามกลุมลูกคา  เพื่องายตอการควบคุมเกีย่วกับขอกําหนด
พิเศษ  จึงทําการออกแบบในรูปของ Text ท่ีมีขนาด10 ไบต 

Cell เปนขอมูลช่ือของหนวยยอยในสายการผลิต  ในกรณีท่ีกระบวนการตองมีการ
ควบคุมพิเศษนั้น การระบุตําแหนงของงานท่ีหนวยยอยเปนส่ิงท่ีจําเปนในสายการผลิตของบางผลิต 
-ภณัฑ 
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ตาราง 3.8 รายละเอียดตาราง Product 
ช่ือตาราง Product 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลขอมูลผลิตภัณฑ 
คียหลัก CCCNo 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
CCCNo รหัสผลิตภัณฑ Text 5 00001 
Section ช่ือแผนก Text 10 MT850 
CCC ช่ือกลุมผลิตภัณฑ Text 10 85ET 
Product ช่ือผลิตภัณฑ Text 25 Tuner, Inverter 

 
การออกแบบขอมูลมีความหมายดังตอไปนี้ 
Section  เปนรูปแบบมาตรฐานในการต้ังช่ือแผนกของบริษัทมูราตะฯ ท่ัวโลก  ซ่ึงเปน

รหัสท่ีสอดคลองกับทุกระบบไมวาจะเปนระบบบัญชี  ระบบการจดัการวัตถุดิบ ฯลฯ  โดยทุกแผนก
ในบริษัทมูราตะฯ ประเทศไทยจะข้ึนตนดวย MT (Murata electronics Thailand) และตามดวยรหสั
ท่ีกําหนดโดยสํานักงานใหญประเทศญ่ีปุน ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะถูกปรับเปลี่ยนไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับนโยบาย  
ผูศึกษาจึงกําหนดใหมีขนาด 10 ไบต    

CCC เนื่องจากในแผนกผลิต 1 แผนก  อาจประกอบไปดวยการผลิตผลิตภัณฑมากกวา 
1 ชนิด  จึงกําหนดใหมีการต้ังรหัสผลิตภัณฑ  ดังตัวอยางเชน  85ET ประกอบดวย 85 เปนผลิตภัณฑ
ท่ีทําการผลิตโดยแผนก MT850 ET เปนช่ือยอของผลิตภัณฑดังแสดงในตาราง 3.9 
 

ตาราง 3.9 ตัวอยางขอมูล CCC ของผลิตภัณฑ 
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ตาราง 3.10 รายละเอียดตาราง QviewData2 
ช่ือตาราง QviewData2 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลประสิทธิภาพพนักงาน 
คียหลัก ProdName ProcessType 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
ProdName ช่ือผลิตภัณฑ Text 50 DC - DC 
ProcessType ช่ือกระบวนการผลิต Text 50 02-VISUAL 1 
Line ช่ือสายการผลิต Text 50 A1, A2 
Cell ช่ือหนวยยอยในสายการผลิต Text 50 1, 2 
MachineNo หมายเลขเคร่ืองจักร Text 50 CCM A201 
OperCd รหัสพนักงาน Text 50 01866 
Shift กะของพนกังาน Text 50 A, B, D 
InputDate วันท่ีมีการผลิต Text 50 23/4/2006 

00:00:00 
Model ช่ือรุนผลิตภัณฑ Text 50 PDC-D101HB 
ST เวลามาตรฐานที่ใชในการผลิต Text 50 2351.00 
Input ปริมาณช้ินสวนท่ีทําการผลิต Text 50 234.00 
OpTime เวลาท่ีพนกังานใชทําการผลิต Text 50 720.00 
OverAll เวลาทํางานของพนักงาน

ท้ังหมด 
Text 50 630.00 

ProdTime เวลาท่ีพนกังานใชทําการผลิต Text 50 630.00 
ProdTime เวลามาตรฐานคูณปริมาณการ

ผลิต 
Text 50 803088.00 

Eff ประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงาน 

Text 50 127.47 

 
เนื่องจากขอมูลในตารางนี้เปนสวนท่ีโอนมาจากระบบอ่ืน  ทําใหเปนตารางท่ีถูกสราง

ข้ึนโดยอัตโนมัติจึงไมมีการกําหนดขนาดของแตละ field 
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ตาราง 3.11 รายละเอียดตาราง TempRep 
ช่ือตาราง TempRep 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลพนักงานเตรียมถูกโยกยาย 
คียหลัก TransDate, OpCode 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

ตัวอยาง
ขอมูล 

TransDate วันท่ีกําหนดใหทําการโยกยาย
พนักงาน 

Date/Time 8 5/5/2551 

OpCode รหัสพนักงานท่ีถูกคัดเลือกใหทําการ
โยกยาย 

Text 5 13309 

Exp1 ประสบการณการทํางานของ
พนักงานในหนาท่ีปจจุบัน 

Integer 2 775 

Name ช่ือพนักงานผูท่ีถูกคัดเลือกใหทําการ
โยกยาย 

Text 50 ณัฐยา  
อินตะวัง 

Shift กะพนักงานผูท่ีถูกคัดเลือกใหทําการ
โยกยาย 

Text 1 B 

Product_Product ช่ือผลิตภัณฑท่ีพนักงานทํางานอยูใน
ปจจุบัน 

Text 25 HVPWS 

Process_Process ช่ือกระบวนการผลิตท่ีพนักงาน
ทํางานอยูในปจจุบัน 

Text 50 Manual 

Process_Line ช่ือสายการผลิตท่ีพนักงานทํางานอยู
ในปจจุบัน 

Text 10 A1 

Process_Cell ช่ือหนวยยอยในสายการผลิตการ
ผลิตท่ีพนักงานทํางานอยูในปจจุบัน 

Text 10 1 

Product_1_Product ช่ือผลิตภัณฑท่ีพนักงานจะถูกยายเขา
ไปทํางานในวนัท่ีกําหนด 

Text 25 Inverter 

Process_1_Process ช่ือกระบวนการผลิตท่ีพนักงานจะ
ถูกยายเขาไปทํางานในวันท่ีกําหนด 

Text 50 Manual 
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ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

ตัวอยาง
ขอมูล 

Process_1_Line ช่ือสายการผลิตท่ีพนักงานจะถูกยาย
เขาไปทํางานในวันท่ีกําหนด 

Text 10 D1 

Process_1_Cell ช่ือหนวยยอยในสายการผลิตท่ี
พนักงานจะถูกยายเขาไปทํางานใน
วันท่ีกําหนด 

Text 10 1 

 
 

ตาราง 3.12 รายละเอียดตาราง User 
ช่ือตาราง User 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลขอบเขตการใชโปรแกรมของผูใชงาน 
คียหลัก EmpCode 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

EmpCode รหัสเจาหนาท่ีท่ีสามารถเขาใชโปรแกรม Text 5 01866 
Section ช่ือแผนกของเจาหนาท่ี Text 10 MT850 
Password รหัสผานของเจาหนาท่ี Text 10 12AB34XM 
Authority ขอบเขตการเขาใชงานโปรแกรม Text 20 Controller, 

Admin 
 

 
 
 


