
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ในสังคมปจจุบันท่ีความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยี

การคมนาคมและการส่ือสาร รวมถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ  สงผลใหการดําเนินชีวิตประจําวันและ
ลักษณะการทําธุรกิจเปล่ียนแปลงไป  เกิดรูปแบบการทําธุรกิจท่ีไรพรมแดนและเปนไปอยางเสรี 
ลูกคามีอิสระในการเลือกซ้ือสินคาและบริการตางๆ  ดวยชองทางท่ีหลากหลาย  ทําใหธุรกิจเกิดการ
แขงขันอยางรุนแรง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบงานในสวนตางๆของธุรกิจ
กลายเปนส่ิงท่ีจําเปน เพื่อท่ีจะรักษาความสามารถในการแขงขันและเพ่ิมศักยภาพทั้งในสวนประ 
สิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับความตองการของลูกคาในดานตางๆ  

จากแนวคิดการดําเนินธุรกิจในอดีต ท่ีมีลักษณะมุงเนนท่ีจะใชความชํานาญในการผลิตท่ีมีอยู 
เพื่อท่ีจะผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพในปริมาณมากทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง โดยขาดการ
คํานึงถึงความตองการของลูกคาในตลาด ลูกคาไมมีทางเลือกในการบริโภคสินคา เปนลักษณะการ
ผลิตสินคาเพ่ือขาย แตในปจจุบันท่ีเปนโลกของขอมูลขาวสาร ลูกคามีทางเลือกมากขึ้นในการ
บริโภคสินคาท่ีตรงกับความตองการของตน ทําใหแนวคิดการดําเนินธุรกิจตองเปล่ียนแปลงโดย
มุงเนนท่ีความตองการลูกคามากข้ึน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในระบบการวาง
แผนการผลิตสินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ท้ังรูปแบบสินคาและทันเวลาท่ี
ลูกคาตองการ เปนส่ิงท่ีชวยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตมากยิ่งข้ึน 

 
1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

บริษัท เซอรเคิล เซรามิค  จํากัด  ต้ังอยูท่ี  272 ม. 3   ต.กลวยแพะ  อ.เมือง  จ.ลําปาง  เปน
โรงงานผลิตเซรามิคประเภท  เซรามิค สโตนแวร    ในรูปแบบของเคร่ืองใชบนโตะอาหาร    เชน 
จาน ชาม ถวย ฯลฯ ประกอบดวยพนักงานและเจาหนาท่ีจํานวน 700 คนโดยมีกําลังการผลิตสูงสุด
ท้ังหมด 0.8 ลานช้ิน / เดือน  หรือคิดเปนน้ําหนัก ประมาณ 500 ตัน/เดือน ซ่ึงมีสัดสวนการขายภาย    
ในประเทศ 15 %  ตางประเทศ  85 %  รวมยอดขายท้ังหมดประมาณเดือนละ  15-18  ลานบาท  สวน
ของตางประเทศสวนใหญจะเปนลูกคาในทวีปยุโรป  และอเมริกา โดยผลิตรองรับลูกคาในแบบ  
Mass Customization ซ่ึงรับทําตามความตองการลูกคาในแตละราย  โดยท่ีลูกคาอาจส่ังสินคาจาก
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สินคาตัวอยางท่ีทางโรงงานมีแบบอยูแลว หรือ ลูกคานําแบบของตัวอยางมาใหทางโรงงานผลิต 
โดยมีชองทางการจําหนายผานตัวแทนจําหนายในประเทศนั้นๆ  หรือจําหนายใหกับผูซ้ือโดยตรง 

จากลักษณะการผลิตตามคําส่ังซ้ือของลูกคา ท่ีเปล่ียนแปลงมีความหลากหลายมากข้ึนทําให 
ระบบสารสนเทศแบบเดิมท่ีใชไมสามารถรองรับการผลิตได เนื่องจากระบบสารสนเทศที่ใชใน
ปจจุบัน จะใชในการเก็บขอมูลการผลิต และคาใชจายตางๆ ในสวนการวางแผนการผลิตเจาหนาท่ี
ยังปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมตารางคํานวณ Excel ทําใหบางคร้ังการออกรายงานตารางการผลิต
หลักเกิดการตัดสินใจผิดพลาด เพราะประมวลผลขอมูลไมทัน เชน ลูกคาส่ังซ้ือสินคาโดยกําหนด
วันท่ีสงสินคา แตผูจัดการฝายผลิตไมกลารับคําส่ังซ้ือ เพราะไมแนใจวาจะสามารถผลิตใหไดทัน 
เพราะไมมีขอมูลทางการผลิตท่ีชัดเจนเพียงพอในการตัดสินใจ ทําใหเสียโอกาสรับคําส่ังซ้ือใน
ชวงเวลานั้นไป ท้ังท่ียังมีกําลังการผลิตสามารถผลิตไดทันวันท่ีสงสินคา อีกท้ังการจัดเก็บขอมูลท่ี
ขาดการประมวลผลทําใหการตัดสินใจดานการจัดซ้ือวัตถุดิบ ซ่ึงจําเปนตอง ประมวลผลวัตถุดิบแต
ละชนิดท่ีตองการใชในแตละคําส่ังซ้ือ ถาประมวลผลปริมาณวัตถุดิบท่ีตองการไมทัน ทําให
เจาหนาท่ีวางแผนการผลิตใชวิธีการคาดคะเน ทําใหมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาด สงผลใหวัตถุดิบ
ขาดแคลนไมเพียงพอ หรือ ตองสํารองวัตถุดิบมากเกินความตองการ ท้ังนี้ยังรวมถึงการควบคุมการ
ผลิต ท่ีปจจุบันเจาหนาท่ีวางแผนการผลิตเม่ือวางคําส่ังซ้ือลงในแผนตารางการผลิตหลักแลว ขาด
การตรวจสอบงานระหวางทําและสินคาท่ีผลิตไดในแตละคําส่ังซ้ือวาไดสินคาครบตามคําส่ังซ้ือ
หรือยัง ทําใหไมสามารถแกไขสถานการณ เชน เพิ่มกําลังการผลิตโดยทํางานลวงเวลาหรือจัดลําดับ
งานใหมไดทัน สงผลใหสงสินคาใหลูกคาไมทันตามกําหนด  เกิดความเสียหายในดานตางๆ เชน 
คาปรับตางๆกรณีผิดสัญญา , ความพึงพอใจของลูกคา ฯลฯ ดังนั้นการวางแผนและควบคุมการผลิต
ท่ีมีประสิทธิภาพ จะชวยขจัดอุปสรรคตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในเวลาปฏิบัติการจริง ทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความราบร่ืน ลดปญหาและสามารถแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในทันที 
สงผลใหการบริการลูกคามีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงถือเปนสวนงานท่ีขาดไมไดเลยในการ
บริหารงานอุตสาหกรรม  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูคนควาจึงสนใจท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือวางแผนและ
ควบคุมการผลิตของ บริษัท เซอรเคิล เซรามิค  จํากัด  เพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ใหสามารถเปรียบเทียบแผนการผลิตท่ีวางไวกับผลการผลิตจริงท่ีมักจะแตกตางกันเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ รวมถึงชวยสรางระบบการประสานงานทางการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ซ่ึงระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาสามารถจัดเก็บขอมูลและเรียกใชในสวนตางๆเพื่อใชในการ
วิเคราะหและสนับสนุนการตัดสินใจ  ดังนี้ 

1) ระบบขอมูลโครงสรางผลิตภัณฑ (Bill of material) เปนระบบจัดการปอนขอมูลและ
จัดเก็บโครงสรางผลิตภัณฑในแตละตัวท้ังวัตถุดิบ สวนประกอบตางๆ ท่ีใชในแตละข้ันตอน  

2) ระบบขอมูลสายการผลิต (Routing) เปนระบบจัดการปอนขอมูลและจัดเก็บข้ันตอน
กระบวนการผลิตของแตละผลิตภัณฑ ซ่ึงจะรวมถึงเวลามาตรฐานท่ีใชในการผลิตแตละข้ันตอน 

3) ระบบขอมูลใบส่ังผลิต    เปนระบบจัดการปอนขอมูลและจัดเก็บรายการสั่งผลิตท่ี
จะตองผลิตภายในเวลากําหนดสงผลิตภัณฑ  

4) ระบบขอมูลแผนการผลิต (Master schedule) เปนระบบจัดการแปลงขอมูลคําส่ังผลิต
จากลูกคามาทําการวางแผนการผลิตสินคา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสงมอบสินคาใหกับลูกคา
ไดทันตามกําหนด ใหเกิดความสมดุล ระหวางภาระงานท่ีตองผลิตกับกําลังการผลิตโดยสอดคลอง
กับชวงเวลาท่ีกําหนดสงสินคา 

5) ระบบจัดตารางการผลิต (Scheduling) เปนระบบชวยในการจัดลําดับคําส่ังผลิตท่ีอยูใน
แผนการผลิต ซ่ึงจะทําใหทราบวา เม่ือไรควรเร่ิมผลิตหรือเม่ือไรจึงจะเสร็จเพื่อควบคุมใหงาน
ดําเนินไดตามแผนการผลิตท่ีวางไว 

6) ระบบควบคุมการผลิต  เปนระบบจัดการปอนขอมูลและจัดเก็บจํานวนของผลิตภัณฑ
ท่ีแตละหนวยงานผลิตได ท้ังในสวนผลิตภัณฑดีและเสีย ซ่ึงเปนท้ังสวนงานระหวางทําและสินคา
สําเร็จรูป   

7) ระบบรายงาน  เปนระบบท่ีใชในการจัดทํารายงานตางๆ สามารถออกรายงานท้ังทาง
จอภาพและกระดาษ โดยมีรายงานตางๆ ดังตอไปนี้ 

-    รายงานขอมูลโครงสรางผลิตภัณฑ 
-    รายงานขอมูลสายการผลิตในแตละผลิตภัณฑ 
-    รายงานใบส่ังผลิต เปนรายงานท่ีแสดงรายการใบส่ังผลิตท่ีถูกจัดในตารางการผลิต

หลัก 
-    รายงานตารางการผลิต เปนรายงาน การจัดลําดับใหแตละหนวยงานวาตองผลิต

ผลิตภัณฑอะไร ควรเร่ิมผลิตเม่ือไร เพื่อควบคุมใหการไหลของกระบวนการผลิตเกิดการสงตอ
ระหวางหนวยงานเกิดความสอดคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

-    รายงานสรุปผลการผลิตสินคาและของเสียท้ังในสวนงานระหวางทําและผลิตภัณฑ
หลังจากผลิตเสร็จตามแตละใบส่ังผลิต 
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ซ่ึงระบบวางแผนและควบคุมการผลิตจะเขาไปชวยเก็บขอมูลเพิ่มเติมในสวนตางๆของ

บริษัท โดยการจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศไปใชวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึง
ตอบสนองและชวยในการตัดสินใจของผูบริหารการผลิต เพื่อท่ีจะทราบสถานะการไดรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตตอไป     

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

วัตถุประสงคในการศึกษา  คือ  “เพื่อการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือวางแผนและควบคุม
การผลิตของ บริษัท เซอรเคิล เซรามิค  จํากัด”  

 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 ไดระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนและควบคุมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ สนับสนุน
การตัดสินใจในการผลิตภายใน บริษัท เซอรเคิล เซรามิค  จํากัด ไดศึกษาแนวทางในการพัฒนา
ระบบการวางแผนการใชทรัพยากร(Enterprise  Resource  Planing) เพื่อการจัดทําใหเปนระบบ
สมบูรณตอไปในอนาคต 
 
1.4 แผนดาํเนินการ  ขอบเขต  และวิธีการศึกษา 
 แผนดาํเนินการ 

1 )    ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลและเอกสารตาง ๆ ท่ีปรากฏใชในระบบปจจุบัน  
สอบถามข้ันตอนการปฏิบัติงานจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใน  แตละสถานีงาน เพื่อนํามาแจกแจง
รายละเอียดตางๆ 

2)    วิเคราะหขอมูลภายในเอกสารตางๆ  ภายในวงจรการผลิตเพื่อออกแบบชนิดของขอมูลท่ี
จัดเก็บภายในระบบสารสนเทศ แลวจัดทําตัวแบบของขอมูลในกรณีตางๆ  ท้ังกรณีปฏิบัติงานปกติ 
และขอมูลในการปฏิบัติงานผิดปกติ เพื่อใชทดสอบโปรแกรม  

3)    จัดทําโปรแกรมตัวแบบของระบบสารสนเทศเพ่ือวางแผนและควบคุมการผลิต โดยใช
โปรแกรมภาษา Active Server Pages (ASP) 

4)    ทดสอบและพัฒนาโปรแกรมตัวแบบท่ีจัดทําข้ึนใหมโดยใชขอมูลทดสอบ โดยทําการ
ตรวจสอบผลลัพธท่ีเกิดข้ึน และ นําไปเปรียบเทียบ กับระบบสารสน เทศเดิมท่ีใชอยูภายในปจจุบัน 
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5)    นําโปรแกรมตัวแบบท่ีไดรับการทดสอบและพัฒนาปรับปรุงแลวใน เบ้ืองตนไปติดต้ัง
ใหกับผูใชในแตละสถานีงานไดทําการทดสอบการใชงานโดยตรวจสอบเก่ียวกับความสะดวก
ในการใชงาน ผลลัพธท่ีได จากทํางานรูปแบบตางๆ ท้ังหนาจอ และแบบรายงานตางๆ  เพื่อ
นํามา ปรับปรุงอีกคร้ัง 
6)    จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ 

 
 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาถึงทฤษฏี หลักการในการจัดการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร  (Enterprise 
Resource  Planning)  ซ่ึงเปนระบบงานบูรณาการรวมระบบงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ องคกร โดย
การคนควาอิสระคร้ังนี้จะมุงเนนศึกษาในสวนการวางแผนและควบคุมการผลิต รวมถึง การ
ออกแบบฐานขอมูล เพื่อทําการจัดเก็บขอมูลในแตละสวนแลววิเคราะหขอมูลท่ีจัดเก็บ รวบรวมได
เพื่อนํามาสรางระบบสารสนเทศเพ่ือวางแผนและควบคุมการผลิต โดยใช Microsoft Access เปน
ฐานขอมูล  จัดทําระบบประมวลผลตางๆ และเรียกใช  ดวยภาษา  ASP 

 

 วิธีการศึกษา 

1) ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลของระบบงานปจจุบันเกี่ยวกับการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต ของบริษัท เซอรเคิล เซรามิค  จํากัด 

2) วิเคราะหระบบงาน และระบบขอมูลท่ีใชในปจจุบัน เพื่อศึกษาสารสนเทศข้ันพื้นฐานท่ี
ผูใชงานตองการและตัดสินใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศท่ีตองการ 

3)  ออกแบบระบบโดยออกแบบรายละเอียดการไหลของข้ันตอนของระบบ และขอกําหนด
ตางๆ ของระบบ 

4) ออกแบบฐานขอมูลท่ีเหมาะสมเพ่ือใชในการประมวลผลและจัดเก็บระบบสารสนเทศท่ี
ตองการ 

5) พัฒนาระบบสารสนเทศตนแบบ เพื่อจัดทําระบบท่ีจะนําไปใชใหตรงกับความตองการ 
6) แกไขขอผิดพลาดของระบบสารสนเทศตนแบบใหสมบูรณ 
7) นําไปทดสอบใชในการปฏิบัติงานจริง 
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1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 1.5.1  ฮารดแวร 

 1)  เคร่ืองคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงเพื่อใชเปนเคร่ืองแมขาย  จํานวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณสมบัติดังนี้ 

-  หนวยประมวลผลกลาง CPU  Xeon ความเร็ว 2 GHz 
-  หนวยความจําท่ีเขาถึงแบบสุม (RAM) ขนาด 1024 เมกกะไบต (megabytes) 
-  ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาดความจุ 120 กิกกะไบต (gigabytes) 
-  สายและอุปกรณเช่ือมตอสัญญาณเครือขาย 

2)  คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer)  จํานวน 2 เคร่ือง เปนเคร่ืองลูกขาย 
เพื่อใชในการศึกษาและพัฒนาระบบฯ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

-  หนวยประมวลผลกลาง CPU Pentium IV ความเร็วไมตํ่ากวา  1.6 GHz 
-  หนวยความจําท่ีเขาถึงแบบสุม (RAM) ขนาด 1024 เมกกะไบต (megabytes) 
-  ฮารดดิสก ขนาดความจุ 60 กิกกะไบต  
-  สายอุปกรณและแผงวงจรตอเช่ือมสัญญาณเครือขาย 

3)  เคร่ืองพิมพ (Printer)  อิงคเจ็ท จํานวน  2  เคร่ือง 

1.5.2  ซอฟตแวร 

1)  ระบบปฏิบัติการ 
- ดานเคร่ืองแมขาย ใชระบบปฏิบัติการ Windows Server 2000 
- ดานไคลแอนต ใชระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional SP2 

2)  โปรแกรมประยุกต  
-  โปรแกรม Microsoft Access 2003 
-  โปรแกรม Microsoft Office 2003 
-  โปรแกรม Adobe Dreamweaver MX 

 
1.6 นิยามศัพท 

1.6.1   Job Shop  (สถานีงาน)  หมายถึงสถานีงานท่ีใชทําการผลิตสินคาข้ันตอนหนึ่ง  หรือ
หลายข้ันตอน โดยในแตละศูนยอาจมีเจาหนาท่ีประจําต้ังแตหนึ่งคนข้ึนไป หรืออาจเปน เคร่ืองจักร
ก็ได ซ่ึงจะเปนหนวยหนึ่งในเสนทางการผลิต 



 
 

7 

1.6.2   Routing  (เสนทางการผลิต)  เปนขอมูลท่ีตองเตรียมเพื่อแสดงข้ันตอนตางๆ ในการผลิต
สินคาสําเร็จรูป โดยจะเร่ิมผานไปตามศูนยงานตางๆอยางละเอียดซ่ึงจะมีขอมูลและเอกสารท่ี 
เกี่ยวของกับข้ันตอนตางๆท่ีตองปฏิบัติ ลําดับข้ันตอน ศูนยงานท่ีเกี่ยวของ และคามาตรฐานตางๆใน
การตั้งเคร่ืองและผลิตสินคา อาจเก็บขอมูลถึง ระดับทักษะท่ีจําเปนของผูท่ีปฏิบัติงานดวย 

1.6.3   Master Production Schedule  (แผนการผลิตหลัก)  เปนแผนตารางท่ีใชในการผลิต โดย
มุงเนนไปท่ีการกําหนดรอบเวลา หรือจังหวะในการผลิตใหกับสินคา ซ่ึงจะใชขอมูลเบ้ืองตนจาก
การ พยากรณการขาย  หรือคําส่ังซ้ือของลูกคาในชวงเวลาน้ันเพื่อกําหนด ทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยู 
เทียบกับกําลังการผลิตท่ีสามารถทําไดจริง ท้ังนี้แผนการผลิตหลักในแตละองคกรอาจไมเหมือนกัน
ข้ึนอยูกับ กระบวนการผลิต และนโยบายในการผลิต 

1.6.4   Bill of Material  (โครงสรางผลิตภัณฑ)  เปนรายการผลิตภัณฑหรือสูตรการผลิตจะ
แสดงรายการของสวนประกอบท่ี เปนช้ินสวน ระหวางผลิต และวัตถุดิบท้ังหมด ซ่ึงนําเขามา
ประกอบเปน สินคาสําเร็จรูป โดยจะระบุปริมาณของแตละสวนท่ีจําเปนในการผลิต สินคาสําเร็จรูป  
เพื่อตัดสินใจวาในการผลิตสินคา ชนิดนั้นจะตองจัดหา ทรัพยากรอะไรบาง 
 
1.7 สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตวทิยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) บริษัท  เซอรเคิล เซรามิค  จํากัด 

 
 


