
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนและควบคุมการผลิตของ บริษัท เซอรเคิล 

เซรามิค  จํากัด    ผูคนควาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยจัดเปนหัวขอตามลําดับดังนี้ 
 
2.1  ทฤษฎีและเนื้อหาเกีย่วกบัการจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) 
2.2  ทฤษฎีและเนื้อหาเกีย่วกบัระบบวางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource 
Planning) 
2.3  เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของระบบสารสนเทศ 
2.4  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร 
2.5  ระบบฐานขอมูลและการจดัการขอมูล 
2.6  การออกแบบและบริหารฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
2.7  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

2.1 ทฤษฎีและเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) 

โกศล ดีศีลธรรม(2547) อธิบายวา  ในการดําเนินธุรกิจตางๆ ไมวาจะเปนธุรกิจภาคการผลิต
หรือภาคการบริการ จะตองประกอบไปดวยข้ันตอนของกิจกรรมตางๆ  ซ่ึงเกิดจากหนวยงานธุรกิจท่ี
มีสวนไดสวนเสีย  ตั้งแตกระบวนการเร่ิมตนจนถึงกระบวนการสุดทาย จนไดผลิตภัณฑหรือบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเปรียบเสมือนขอโซของกิจกรรมที่เรียงรอยกันเปนสายโซ
เพื่อเช่ือมโยงจากผูผลิตหรือผูใหบริการ กับ ลูกคาหรือผูรับบริการ กลายเปนโครงขายท่ีเช่ือมโยงกัน
ในการดําเนินธุรกิจ หรือ หวงโซอุปทาน(Supply Chain)  ดังรูปท่ี 2.1 

จากแนวความคิดดังกลาว แสดงใหเห็นวาในระหวางแตละกิจกรรมภายในหวงโซอุปทานน้ัน
กอใหเกิดความสูญเปลาท่ีเกิดจากความไมสอดคลองในการเช่ือมตอระหวางกิจกรรมภายในหวงโซ
อุปทานนั้น จึงตองอาศัยการบริหารการจัดการเพ่ือท่ีจะปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจดวยการลด
ตนทุนท้ังในดานมูลคาและเวลา รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องเพื่อมุงตอบสนองความ
ตองการของลูกคา เพิ่มมูลคาใหกับหวงโซ ท่ีเรียกวา  การบริหารหวงโซอุปทาน (Supply chain 
management) 
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รูปท่ี 2.1   แนวคิดการบริหารหวงโซอุปทาน 
 
ธนิต โสรัตน(2549)กลาววา การบริหารหวงโซอุปทาน หมายถึง การบูรณาการและการ

จัดการของกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับความสัมพันธ-ความรวมมือและแบงปนขอมูลขาวสาร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของมูลคาผลประกอบการท่ีดีใหกับทุกธุรกิจ ซ่ึงอยูในหวงโซ รวมถึง กอใหเกิด
ความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน 

กิจกรรมของโซอุปทาน จะครอบคลุมถึงกระบวนการตางๆในการสรางมูลคาเพิ่ม (Value 
Added Chain) กิจกรรมซ่ึงเกี่ยวของกับการไหลล่ืนของขอมูลขาวสาร (Information Flow) กิจกรรม
ท่ีเกี่ยวกับคุณภาพ เทคโนโลยี การเคล่ือนยายและการขนสง กิจกรรมซ่ึงเกี่ยวกับการสราง
ความสัมพันธของบุคคลหรือนิติบุคคล ซ่ึงอยูในหวงโซอุปทาน รวมถึงกิจกรรมหลังการขาย 

จากคํานิยาม อาจขยายความหมายของ SCM ไดดังนี้ 
-  เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของปฏิสัมพันธเชิงบูรณาการ(Reaction Integration) ของกระบวนการ

ตางๆในหวงโซอุปทาน ซ่ึงหมายถึงการจัดการท้ังในองคกรและระหวางองคกร ซ่ึงอยูในหวงโซ
อุปทาน เพื่อใหเกิดการลดตนทุนรวมและสรางหวงคุณคา (นักวิชาการบางทานอาจใหนิยามวาเปน
เฉพาะกิจกรรมระหวางองคกรเทานั้น) 
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-  กิจกรรมของ Supply Chain จะเกี่ยวของกับวัตถุดิบและสินคาครอบคลุมถึงกระบวนการ
ตางๆ ต้ังแต แหลงตนน้ํา (Upstream Source) จนถึงแหลงปลายนํ้า (Downstream Source) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในอันท่ีจะลดตนทุนรวม การสงมอบท่ีทันเวลา(Real Time Delivery) 
และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer Sactisfaction) 

-  กิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธและความรวมมือ (Business Collaborate and 
Synergy) ซ่ึงมีผลกระทบตอกระบวนการทางธุรกรรมในอันท่ีจะสรางเสริมใหมีมูลคาเพิ่มในสินคา
และบริการ 

-  กิจกรรมในการสรางขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่ งยืน  (Sustainable 
Competitiveness) 

ดังนั้น ทุกกิจกรรมในหวงโซอุปทานจะตองมีการปฏิสัมพันธในแบบบูรณาการ(Integration) 
ดังรูปท่ี   2.2 โดยเนนผลลัพธในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการลดตนทุนรวม การสง
มอบท่ีทันเวลา(Real time delivery) และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา(Customer satisfaction) ซ่ึง
กิจกรรมตางๆในโซอุปทาน จะประกอบดวย 

1. กระบวนการบริการเสริมการตลาด(Customers Promotion) และการจัดการลูกคาสัมพันธ
(CRM : Customers Relationship Management) 

2. การคาดคะเนยอดขาย(Sales Forecasting) 
3. การวางแผนการผลิตและจําหนาย(Production & Distribution Planning) 
4. การรับคําส่ังซ้ือ(Fullfill Order) 
5. การจัดซ้ือ จัดจาง(Procurement) เปนกิจกรรมท่ีเร่ิมตนต้ังแตการเลือกแหลงผลิตหรือแหลง

ท่ีจะซ้ือ กําหนดระยะเวลาในการจัดซ้ือ จนถึงการกําหนดปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบหรือสินคา
อ่ืนๆท่ีจะจัดซ้ือ 

6. การลดสินคาคงคลัง(Inventory Reduction) 
7. การบรรจุหีบหอ(Packaging) การบรรจุหีบหอมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาและคุมครองสภาพ

สินคาและบริการใหอยูในสภาพดี และเกิดความเสียหายนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได รวมถึงเปนการ
เพิ่มมูลคาในตัวสินคา 

8. คลังสินคา(Warehouse) และการกระจายสินคา(Distribution) 
9. ตัวแทนจัดจําหนายสินคา(Sale Agent) หรือตัวแทนผูขาย 
10. การจัดการดานเคล่ือนยายและขนสง(Moving & Transportation) 
11. การจัดการความสัมพันธดานอุปทาน(SRM : Supplier Relationship Management) 
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12. การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับดานอุปสงคและอุปทาน(Database & 
Information System) 

 
 

รูปท่ี 2.2   การบริหารหวงโซอุปทานแบบบูรณาการ 
 

โดยท่ีกิจกรรมตางๆท่ีเกิดข้ึนในการบริหารหวงโซอุปทานสงผลประโยชนในดานตางๆ ดังนี้ 
1. เพิ่มความรวดเร็วและความวองไวใหกับธุรกิจ (Speed and Agility) เกิดความสะดวก

รวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตางๆของ Supply Chain ทําใหสามารถลดระยะเวลา
ในการสงมอบสินคา การสงมอบวัตถุดิบและบริการตางๆไดอยางทันเวลา ซ่ึงจะสงผลท่ีดีตอการนํา
สินคาใหมๆเขาสูตลาด 

2.  ทําใหสามารถลดตนทุนรวม (Total Efficiency Cost Reduction) ไดอยางมีประสิทธิผล
และเพิ่ม Gain & Profit ใหกับธุรกิจ เนื่องจากลดปริมาณสินคาคงคลัง สงผลตอตนทุนโดยรวมลดลง 
เชน ตนทุนการขนสง , ตนทุนการเก็บสินคา , ตนทุนดอกเบ้ีย และตนทุนในการลงทุนในสินทรัพย
ถาวรเชน โกดังเก็บสินคา โดยทําใหสามารถขายสินคาไดมากข้ึน โดยผลตอบแทนตอหนวยลงทุน
สูงข้ึน เนื่องจากทุกกระบวนการมุงไปสูความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก 
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3.  การตัดสินใจทางธุรกิจต้ังอยูบนพื้นฐานของขอมูลสารสนเทศและขาวสารท่ีถูกตอง 
แมนยํา และมีเครือขาย Network ไปยังสวนตางๆ ของโลก โดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบอินเตอรเน็ต ทําใหระบบการบริหารเปนการจัดการบนองคความรู (Knowledge base 
Decision) 

4.  เพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Core Competency) ทําใหแตละกระบวนการใน Supply 
Chain เช่ือมตอเปนโซแหงอุปทาน มีผลทําใหการตลาดและ Logistics สามารถเชื่อมโยงในระดับ
โลก (Global Niche) สามารถเพ่ิมผลผลิต-ยอดขาย เพิ่มสวนแบงการตลาด 

5.  เปนการรวมพลังทางธุรกิจ (Business Synergy) กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกธุรกิจท่ี
อยูในกลุมเดียวกันของหวงโซอุปทานท่ีซับซอนกัน ทําใหมีการแบงงานตามความถนัด (Division of 
Labour) บนอาณาบริเวณซ่ึงมีความเช่ียวชาญและมีตนทุนตํ่าสุด ซ่ึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงการ
แขงขัน (Benchmarking) ท่ีดีกวาธุรกิจอ่ืนท่ีไมไดเขามาอยูในกระบวนการหวงโซอุปทาน 

6.  เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจไปสู มาตรฐานสินคา(Best in Class) และพัฒนาตอยอดไปสู
ระดับโลก (World Class) ทําใหธุรกิจ SME มีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันกับองคกรขนาด
ใหญได 

7.  สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction) โดยกระบวนการตางๆในหวง
โซอุปทานสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดตรงเปาหมาย ซ่ึงทําใหขจัดอุปสรรคการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทืธิภาพ เนื่องจากแตละกระบวนการสามารถเชื่อมตอผสมผสานกันแบบ
ปฏิสัมพันธ คือ มีการประสานสัมพันธเปนบูรณาการ 

8.  สามารถพัฒนาไปสูการตลาดแบบบูรณาการ (Total Integrated Marketing) ซ่ึงจะมีการ
ปรับองคกรไปสู Customer Base คือ ลูกคาเปนศูนยกลางของการดําเนินงานและทําใหการตลาดมี
การขับเคล่ือนแบบพลวัต(Market Dynamic) เปนการตลาดเพ่ือลูกคาอยางแทจริง 

9.  ทุกกระบวนการสามารถที่จะทําดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพไดอยางเท่ียงตรง โดยสามารถ
เลือกรูปแบบของ KPI และ BSC ใหตรงกับลักษณะของธุรกิจ 

10.  เพิ่มกําไรใหกับธุรกิจ (Profit / Gain) และเปนการพัฒนาธุรกิจไปสูความยั่งยืน 
(Sustainable Business) ซ่ึงประโยชนขอนี้จะเปนหัวใจของการนํา SCM มาใชและเปนหัวใจของการ
ทําธุรกิจ 

สวนการที่จะนําการบริหารหวงโซอุปทานมาประยุกตใชในองคกรใหไดผลแบบย่ังยืน 
จะตองทําการออกแบบโครงสรางแผนแมแบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain Matrix) คือ กําหนด
รูปแบบของกระบวนการหรือหนวยงานตางๆ ซ่ึงจะเกี่ยวของกับหวงโซอุปทาน เม่ือไดรูปแบบของ
กระบวนการในหวงโซอุปทานแลว จึงจะมาออกแบบพันธกิจหรือหนาท่ี รวมถึง การที่จะมีการ
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สัมพันธในแตละกระบวนการใหเปนแบบบูรณาการ การประสานการทํางานอยางลงตัว จะตอง
จัดทําเปนแผนแมแบบ (Supply Chain Matrix) ดังรูปท่ี  2.3   เพื่อใหสามารถควบคุมปริมาณของ
สินคาคงคลัง (Inventory Growth Reduction) ใหมีปริมาณท่ีเหมาะสมและประหยัดตนทุนในการ
เก็บรักษา ซ่ึงเปนหัวใจของการนําระบบหวงโซอุปทานมาใชในการลดตนทุน ซ่ึงปจจัยหลักท่ีควร
คํานึงถึงไดแก 

1.  Material Plan  ใชในการวางแผนเกี่ยวกับการไหลล่ืนของวัตถุดิบ (Physical Flow) ซ่ึงเปน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธของคูคาตอความแนนอนของการสงมอบ ซ่ึงจะตองเนน
ความสําคัญของการสงมอบแบบตรงเวลา (Real Time Delivery) ซ่ึงจะตองมีระบบจัดการ
ความสัมพันธของคูคา ท่ีเรียกวา SRM : Supplires Relationship Management ซ่ึงนําไปสูการลด
วัตถุดิบคงคลัง (Raw Material Reduction) 

2.  Production Plan ใชในการวางแผนเก่ียวกับกระบวนการผลิต ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการ
วางแผนระบบการผลิต โดยเนนระบบการผลิตท่ีเปน Economies of Speed เพื่อใหการผลิตเปน
ลักษณะท่ีเรียกวา “ประหยัดตอความเร็ว” โดยเปนการผลิตตอเม่ือลูกคามีความตองการและเฉพาะ
เพื่อการสงมอบเทานั้น ซ่ึงจะสงผลตอการลดสินคาและวัตถุดิบ (Inventory Growth Reduction) ซ่ึง
เปนการลดปญหาการผลิตสวนเกิน (Surplus Production) ซ่ึงจะตองอาศัยระบบการจัดการไหลล่ืน
ของขอมูลขาวสาร ท้ังกับคูคา(Supplier) และลูกคา(Customer) 

3.  Distribution Plan  ใชในการวางแผนเก่ียวกับการกระจายสินคา เปนการออกแบบ
กระบวนการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปและการกระจายสงมอบสินคาใหกับ
ลูกคาตามความตองการแบบ Just in Time on Customer’s Demand จึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับความ
ตองการในสินคาของลูกคา และเวลาในการสงมอบ ซ่ึงจะตองมีการออกแบบลักษณะของหวงโซ
อุปทานใหมีความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาท่ีเรียกวา CRM : Customer Relationship Management เพื่อ
ลดสินคาสําเร็จรูปคงคลัง (Finished Goods Reduction) 
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รูปท่ี 2.3   แผนแมแบบโครงสรางหวงโซอุปทาน 
 

องคประกอบของการลดตนทุนดวยการบริหารหวงโซอุปทานในการบริหารจัดการธุรกิจ 
โดยเฉพาะธุรกิจซ่ึงเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิต ปจจัยท่ีสําคัญ คือ การผสมผสานความเปน
บูรณาการของโครงสรางของแมแบบ(Matrix) ท้ัง 3 หัวขอขางตนใหมีการสอดรับและสัมพันธ  ผล
แหงการจัดการซ่ึงไรประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดปญหาการงอกเงยของสินคาของเหลือ ท่ีเรียกวา 
“Inventory Growth Effect” ซ่ึงสงผลใหตนทุนเพิ่มข้ึนท้ังในสวนคาใชจายการจัดเก็บรักษา  การ
ลาสมัยของสินคา  ฯลฯ    

ปรีชา พันธุมสินชัย(2547) ระบุวา  การนํา SCM  มาใชนั้นสืบเนื่องมาจากความตองการของ
องคกรท่ีเล็งเห็นความสําคัญ ในการติดตอเช่ือมโยงขอมูลกับภายนอกรวมกับการบริหารงานภายใน 
ท่ีอาจจะมีการพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning) มาชวยในการ
บริหาร ทําใหเกิดแนวคิดท่ีตองการเช่ือมโยงสารสนเทศท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกัน เชน การรับคําส่ังซ้ือ 
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การวางแผนการผลิต การส่ังซ้ือวัตถุดิบ ฯลฯ ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอตนทุนและความถูกตองรวดเร็ว
ในการทํางาน ดังนั้นจึงมีการนําระบบ ERP มาประยุกตใชอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนสวนของการ
วางแผนทางดานสินคาคงคลัง การวางแผนทางดานการกระจายสินคาหรือการจัดจําหนาย การ
วางแผนทางดานการขนสง การประมาณการลวงหนา และการวางแผนดานการผลิต ท้ังนี้ในปจจุบัน
การวางแผนธุรกิจมีความซับซอนมากข้ึน ทําใหตองมององคกรธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวของรวมดวย อาทิ 
ผูขายวัตถุดิบและลูกคา และหากมองลึกลงไปในการบริหารงานเหลานี้จะพบวา นอกจากตัวสินคาท่ี
จับตองไดท่ีมีการไหลจากตนทางออกไปเปนทอดๆ ยังมีอีกส่ิงหนึ่งท่ีไหลตามไปดวยคือขอมูล เชน 
วัตถุดิบออกจากผูขายไปสูโรงงานผลิต จะมีขอมูลท่ีเปนรายละเอียดสินคาติดตามไปดวย หรือ
แมกระท่ังจํานวนเงิน ปริมาณท่ีส่ังซ้ือ ก็นับวาเปนขอมูลท่ีตองเคล่ือนไปพรอมกับการส่ังซ้ือนั้น
เชนกัน 

จากท่ีไดกลาวมาจะเห็นไดวา การทําธุรกิจในปจจุบันมีองคประกอบและความซับซอนมาก
ข้ึน การทําใหองคกรมีความไดเปรียบทางธุรกิจ จําเปนตองมีกระบวนการท่ีดี ซ่ึงก็คือการนําระบบ 
ERP มาใชตอยอดในการบริหารจัดการโซอุปทาน เพื่อพัฒนาใหมีความไดเปรียบทางการแขงขันท่ี
ยั่งยืน ท้ังนี้การจัดการโซอุปทานไมไดหมายถึง การใชซอฟตแวรเดียวกันตลอดท้ังสายโซ แต
หมายถึงขอมูลสารสนเทศท่ีตองเช่ือมโยงกัน ซ่ึงซอฟตแวรท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จะทําให
สามารถรองรับมาตรฐานขอมูลสารสนเทศในการเช่ือมโยงท้ังในสวนของคูคา ผูขายและลูกคา 
เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันท่ียั่งยืนตอไป 

2.2 ทฤษฎีและเนื้อหาเก่ียวกับระบบวางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning) 

2.2.1  นิยามระบบวางแผนทรัพยากรองคกร 
บัน คาซึมะ(2546) อธิบายวา ERP ยอมาจาก Enterprise Resource Planning เปนระบบ

สารสนเทศขององคกรท่ีสามารถบูรณาการรวมงานหลักตางๆ ในบริษัทท้ังหมด ไดแก การจัดซ้ือ 
จัดจาง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคลเขาดวยกัน เปนระบบท่ีสัมพันธกันและ
สามารถเช่ือมโยงกันอยางเปนปจจุบัน(real time) เพื่อใหสามารถรับรูขอมูลหรือสภาพของกิจกรรม
ตางๆ ท่ีกําลังดําเนินอยูอยางรวดเร็วและสามารถตัดสินใจดานการบริหารอยางทันทวงที ดังรูปท่ี 2.4   
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รูปท่ี 2.4 บทบาทของระบบบริหารงานขององคกร 

 

2.2.2 ประวัติความเปนมาของการพัฒนาระบบ ERP 
 การพัฒนาระบบ ERP เร่ิมในยุคป ค.ศ. 1990 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จุดกําเนิดเร่ิมแรกของ 
ERP มาจากแนวคิดของการพัฒนาระบบการบริหารการผลิตรวม (Material Requirement Resource 
Planning / Manufacturing Resource Planning, MRP System) ของอุตสาหกรรมการผลิตในอเมริกา 
โดยคําวา ERP และแนวคิดของ ERP นั้นก็พัฒนามาจาก MRP ดังรูปท่ี 2.5  
 ในท่ีนี้จะทําการอธิบาย ความเปนมาของ MRP โดยยอวามีความเปนมาอยางไร และทําไม
จึงพัฒนามาเปน ERP ได ซ่ึงจะชวยใหสามารถเขาใจความหมายของ ERP ไดดียิ่งข้ึน 
 และตัวระบบ ERP เองก็ยังมีวิวัฒนาการอยู จาก ERP ก็จะเปน Extended ERP และพัฒนา
ไปเปน Next Generation ERP ตอไปในอนาคต 
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รูปท่ี 2.5 พัฒนาการจาก MRP สู ERP 

 
2.2.2.1 กําเนิดของ MRP 

 ระบบMRPเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีอเมริกาในยุคตนของ ทศวรรษ 1960 ในชวงแรก MRP ยอมา
จาก Material Requirement Planning (การวางแผนความตองการวัสดุ) เปนวิธีการในการหาชนิด
และจํานวนวัสดุท่ีตองใชในการผลิตตามตารางเวลาและจํานวนสินคาท่ีไดวางแผนโดย MPS 
(Master Production Schedule) 
 วิธี MRP เปนระบบในการจัดการ ท่ีสามารถหารายการวัสดุท่ีตองใชในการผลิตสินคา
สําเร็จรูป ตามแผนการผลิตหลักท่ีไดวางไว โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย สามารถสราง
ใบรายการวัสดุ (bill of material) ไดอยางรวดเร็ว สามารถบอกชนิดของวัสดุ จํานวนท่ีตองการ และ
เวลาท่ีตองการไดอยางแมนยํา 
 แตระบบนี้ไมมีความสามารถในการตรวจสอบหาขอแตกตางระหวางแผนการผลิตกับ
สภาพการผลิตจริงที่ shop floor เนื่องจากไมมีฟงกช่ันเกี่ยวกับการปอนกลับขอมูลกลับมาปรับแผน
ใหม อยางไรก็ตาม ระบบ MRP ก็ยังดีกวาวิธีการควบคุมสินคาคงคลังแบบเดิม ชวยใหสามารถลด
จํานวนวัสดุคงคลัง และยกประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตและการส่ังซ้ือวัตถุดิบไดเปนอยางดี 
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2.2.2.2 Closed Loop MRP 
 ยางเขายุคป ค.ศ. 1970 MRP ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการปอนกลับขอมูลการ
ผลิตจริงใน shop floor นอกจากน้ันยังเพิ่มแนวคิดเร่ือง การวางแผนความตองการกําลังการผลิต 
(Capacity Requirement Planning)  
 ระบบ MRP ท่ีไดวิวัฒนาการโดยรวมเอาความสามารถรับการตอบรับ จากฝายการผลิต และ 
CRP เขาไปนี้ ตอมาถูกเรียกวา MRP แบบวงปด (Closed Loop MRP) ในข้ันตอนนี้ของวิวัฒนาการ
เราจะเห็นวามีการรวมเอางานการวางแผนการผลิต และการบริหารการผลิตเขาเช่ือมโยงกัน จากท่ี
กอนหนานั้นทํางานแยกกัน 
 Closed Loop MRP นี้ประสบความสําเร็จอยางมากในอุตสาหกรรมการผลิตในปจจุบัน 
MRP ท่ีใชในทุกธุรกิจการผลิตก็คือ Closed Loop MRP  
 

2.2.2.3 การพัฒนาไปสู MRP II 
 จากความสําเร็จของ Closed Loop MRP ก็เกิดการพัฒนาตอยอดข้ึนเปน MRP II ในยุคป 
ค.ศ. 1980 (โดย MRP ใหมนี้ยอมาจาก Manufacturing Resource Planning) ซ่ึงไดรวมการวางแผน
และบริหารทรัพยากรการผลิตอ่ืนๆ นอกจากการวางแผนและควบคุมกําลังการผลิต และวัตถุดิบการ
ผลิต เขาไปในระบบดวย 
 MRP II ไดวิวัฒนาการถึงข้ันท่ีรวมหนาท่ีตางๆ ซ่ึงประกอบดวย การวางแผนงบการจัดซ้ือ
วัตถุดิบ การวางแผนตนทุนสินคาคงคลังของระบบบริหารสินคาคงคลัง การวางแผนกําลังคนท่ี
สัมพันธกับกําลังการผลิต ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับตนทุนการผลิต เขาอยูในระบบ MRP II 
 ดวยความสามารถนี้ทําให MRP II เปนระบบท่ีสามารถสงขอมูลทุกชนิด ท่ีระบบบัญชี
ตองการใหแกระบบบัญชีได นั่นคือ MRP II เปนระบบท่ีรวมเอา Closed loop MRP, ระบบบัญชี 
และระบบซิมูเลช่ัน เขาดวยกัน เปนการขยายขอบเขตของส่ิงท่ีสามารถวางแผนและบริหารให
กวางขวางออกไปยิ่งข้ึนกวาเดิม 
 โดยการใชระบบ MRP II ธุรกิจการผลิตสามารถที่จะวางแผนและบริหารระบบงานตางๆ 
คือ  การขาย  บัญชี  บุคคล  การผลิต  และสินคาคงคลัง  เขาดวยกัน  ไดอยางบูรณาการ  ดวย
ความสามารถนี้ทําให MRP II เร่ิมถูกเรียกวา BRP (Business Resource Planning) และเร่ิมเปน
แนวคิดหลักของระบบ CIM (Computer Integrated Manufacturing) 
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2.2.2.4 จาก MRP II ไปเปน ERP 
 MRP II เปนแนวคิดท่ีใชในอุตสาหกรรมการผลิต ERP ไดขยายแนวคิดของ MRP II ให
สามารถใชไดท้ังองคกรของธุรกิจท่ีหลากหลาย โดยการรวมระบบงานหลักทุกอยางในองคกรเขามา
เปนระบบเดียวกัน ERP เกิดข้ึนจากความตองการที่จะสามารถตัดสินใจในดานธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ และแบบเรียลไทม โดยอาศัยขอมูลทุกชนิดจากทุกระบบงานในองคกรท่ีระบบนํามา
บันทึกเก็บไวในฐานขอมูลรวมเดียวกัน 
 

2.2.3  สาเหตุท่ีธุรกิจจําเปนตองนาํระบบ ERP มาใช 
เม่ือธุรกิจมีการขยายตัว การเช่ือมโยงของกิจกรรมดานการเพิ่มมูลคาของแตละหนวยงาน 

มักจะประสบกับปญหาเร่ืองการสูญเปลาและการขาดประสิทธิภาพ การใชเวลาระหวางกิจกรรมท่ี
ยาวเกินไป เกิดความยากลําบากในการรับรูสถานภาพการทํางานของแผนกตางๆ ทําใหการตัดสินใจ
ในการลงทุนและบริหารทรัพยากรตางๆ ทําไดยากข้ึน การบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
ไมสามารถทําได อีกท้ังสงผลใหเกิดปญหาในดานการบริหารการจัดการตางๆ  ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี  2.6  ปญหาเชิงบริหารท่ีเกิดข้ึน 
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2.2.3.1 การขยายขอบเขตการเช่ือมโยงของกิจกรรม เม่ือบริษัทเติบโตใหญข้ึน กิจกรรมการ
สรางมูลคาใหกับลูกคาจะเพิ่มข้ึน การเช่ือมโยงของกิจกรรมจะยาวข้ึน ผานจํานวนหนวยงานมากข้ึน 

2.2.3.2 โครงสรางการเช่ือมโยงของกิจกรรมซับซอนข้ึน การแบงงานของกิจกรรมสราง
มูลคาใหกับแผนกตางๆ และการเช่ือมโยงของกิจกรรมจะซับซอนข้ึน 

2.2.3.3 เกิดการสูญเปลาในกิจกรรมและความรวดเร็วในการทํางานลดลง เม่ือการเช่ือมโยง
ของกิจกรรมตางๆ ขยายใหญและซับซอนข้ึน จะเกิดกําแพงระหวางแผนก เกิดการสูญเปลาของเวลา
กิจกรรม ทําใหประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงกิจกรรมท้ังหมดตํ่าลง 

2.2.3.4   การรับรูสถานะการเช่ือมโยงของกิจกรรมทําไดยาก เม่ือจํานวนการเช่ือม โยงของ
กิจกรรมตางๆ มีมากข้ึนและซับซอนข้ึน การรับรูสภาพหรือผลของกิจกรรมในแผนกตางๆ ทําได
ยากข้ึน ทําใหไมสามารถสงขอมูลใหผูบริหารรับรูไดทันทวงที 

2.2.3.5    การลงทุนและบริหารทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทําไดยาก  
ทําใหผูบริหารไมสามารถตัดสินใจอยางรวดเร็ว และทันเวลาในการลงทุน และบริหาร

ทรัพยากรขององคกรเพ่ือใหลูกคาเกิดความพอใจสูงสุดในสินคาและบริการ ดังรูป 2.6 
2.2.4  ลักษณะสําคัญของระบบ ERP 
2.2.4.1 หวงโซของกิจกรรมขององคกร  

 องคกรธุรกิจประกอบกิจกรรมธุรกิจในการสงมอบสินคาหรือบริการใหแกลูกคา กิจกรรม
ดังกลาวจัดเปนกิจกรรม  “สรางมูลคา” ของทรัพยากรธุรกิจใหเกิดเปนสินคาหรือบริการ และ 
สงมอบ “มูลคา” นั้นใหแกลูกคา โดยกระบวนการสรางมูลคาจะแบงออกเปนสวนๆ โดยแตละสวน
จะรับผิดชอบงานในสวนของตน และมูลคาสุดทายจะเกิดจากการประสานงานระหวางแตละสวน
หรือแผนกยอยๆ  ดังนั้นกิจกรรมท่ีสรางมูลคานั้น จะประกอบดวยการเช่ือมโยงของกิจกรรมของ
แผนกตางๆ ในองคกร  การเช่ือมโยงของบริษัทเพื่อใหเกิดมูลคานี้ เรียกวา “หวงโซของมูลคา (value 
chain)” ดังรูป 2.7 

 
รูปท่ี 2.7 หวงโซของกิจกรรมท่ีสรางมูลคาใหกับลูกคา 
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2.2.4.2 การบูรณาการระบบงานตางๆ ของระบบ ERP   
            จุดเดนของ ERP คือ การบูรณาการระบบงานตางๆ เขาดวยกัน ต้ังแตการจัดซ้ือ จัดจาง    การ
ผลิต การขาย บัญชีการเงิน และการบริหารบุคคล ซ่ึงแตละสวนงานจะมีความเช่ือมโยงในดาน   การ
ไหลของวัตถุดิบสินคา (material flow) และการไหลของขอมูล (information flow)     ERP    ทํา
หนาท่ีเปนระบบการจัดการขอมูล ซ่ึงจะทําใหการบริหารจัดการงานในกิจกรรมตางๆ ท่ีเช่ือมโยงกัน
ใหผลลัพธออกมาดีท่ีสุด   พรอมกับสามารถรับรูสถานการณและปญหาของงานตางๆ ไดทันที   ทํา
ใหสามารถตัดสินใจแกปญหาองคกรไดอยางรวดเร็ว  ดังรูปท่ี 2.8 
 

 
 

รูปท่ี 2.8 ความสัมพันธของกระบวนการในระบบ ERP 
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 จากการบูรณาการระบบงานตางๆ ภายในระบบ ERP ท่ีเกิดข้ึนในเวลาจริง (real time) อยาง
ทันที ชวยประหยัดเวลาในการทํางานของแตละหนวยงาน  ทําใหสามารถทําการปดบัญชีสรุปยอด
ตางๆ เชน ยอดการส่ังซ้ือ  การผลิต การขาย ไดทุกวัน ดังรูปท่ี 2.9  
 

 
รูปท่ี 2.9 การรวมระบบงานของ ERP แบบเปนปจจุบัน Real time 

 

สาเหตุท่ีระบบ ERP สามารถประหยัดเวลาในการทํากิจกรรมของหนวยงานและเพิ่มความ
ถูกตองของขอมูล เนื่องมาจากวาระบบ ERP ใชฐานขอมูล (database) แบบสมุดลงบัญชีท่ีมี
คุณสมบัติของการเปน  1  Fact  1  Place  หมายถึงขอมูลตางๆภายในระบบจะถูกจัดเก็บในสถานท่ี
เก็บเดี่ยวกัน โดยหนวยงานท่ีมีความเกี่ยวของในขอมูลสวนใดๆ ก็สามารถนําขอมูลสวนนั้นมา
ประมวลผลได สงผลใหขอมูลของแตละหนวยงานเปนขอมูลเดี่ยวกัน ลดความซํ้าซอนของขอมูลซ่ึง
ทําใหเกิดความผิดพลาดและความขัดแยงของขอมูลไดงาย ดังรูป 2.10 
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รูปท่ี 2.10  ระบบ ERP มีการบันทึกและจดัเก็บขอมูลแบบจุดเดยีวลดความซํ้าซอน 
2.3  เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของระบบสารสนเทศ 

 กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล (2549)ไดอธิบายโครงสรางของระบบสารสนเทศสามารถแบงออกได
เปน 2 กลุมคือ หนาท่ีขององคกร (Organizational Function) และกิจกรรมการบริหาร (Management 
Activity) การจัดโครงสรางตามหนาท่ีขององคกรนั้น ก็คือการท่ีระบบยอย(Subsystem)จะแบงออก
ตามหนาท่ีและลักษณะของการประกอบการขององคกรแตละแหง และจะมีการประมวลขอมูล
ตามแตละเร่ืองของตนเอง ในขณะท่ีเม่ือมีลักษณะรวมบางอยางเกิดข้ึนก็จะสามารถสงขอมูลขาม
ระบบยอยตาง ๆ เขาหากันเพื่อลดการประมวลผลซํ้าซอน สําหรับโครงสรางของระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารนั้น สามารถแสดงได ดังภาพท่ี 2.11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.11 โครงสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

ระดับช้ันของผูบริหาร 

ผูบริหารระดับสูง 

ผูบริหารระดับกลาง 

ผูบริหารระดับปฏิบัติงาน 

พนักงาน 

งานท่ีทํา 

      ตัดสินใจกาํหนดนโยบาย 

        ตัดสินใจวางแผนและควบคุม 

   ตัดสินใจปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน การประมวลผล 
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ฐานของปรามิดช้ันลางสุดเปนงานท่ีระดับเจาหนาท่ีและพนักงานทําอยูเปนประจํา แตนํา 
คอมพิวเตอรเขามาใช ประกอบดวยขอมูลสําหรับการประมวลผล (Transaction) เพื่อตอบสนองตาม
ความตองการของผูบริหาร 
 ถัดข้ึนไปคือระดับผูบริหารระดับตนซ่ึงเปนผูบริหารในระดับปฏิบัติการจะประกอบดวย     
ขอมูลสําหรับการบริหารงานในแตละวัน ในระดับนี้เปนการควบคุมการปฏิบัติงานในแตละวัน 
(Operation Planning and Control) วาทําถูกตองตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม 
 สวนสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับกลางนั้น จะประกอบดวยขอมูลเพื่อชวยในการวาง
แผนการปฏิบัติงานระยะส้ัน การตัดสินใจสําหรับการควบคุมระบบการจัดการ และ การวางแผนเชิง
เทคนิค (Management Control and Tactical Planning) 

สวนบนสุดเปนระดับผูบริหารสูงสุดขององคกรซ่ึงจะเปนสารสนเทศท่ีประกอบดวยขอมูล
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) และการกําหนดนโยบายและแผนระยะยาวตางๆ 

 
สารสนเทศ เปนคําศัพทบัญญัติ ของคําวา “Information” ในวงการคอมพิวเตอร การส่ือสาร

และแวดวงธุรกิจ นิยมใชคําวา “สารสนเทศ” โดยมีความหมายกวางๆ วา ขอมูลขาวสาร ความรู
ตางๆ ท่ีมีการบันทึกอยางเปนระบบ ตามหลักวิชาการ เพื่อนํามาเผยแพรและใชงานตางๆ ทุกสาขา 
สวนคําวา “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ Information Technology นั้น เนนถึงกระบวนการจัดการ 
ในกระบวนการดําเนินงานทางสารสนเทศ ในข้ันตอนตางๆ โดยมีผูใหความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบตางกัน ไวดังนี้ 
 
 กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล (2549) กลาววาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยเทคโนโลยีสําคัญ
สองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม โดยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรจะชวยใหจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลขอมูล ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว สวน
เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม ชวยใหสามารถรับสงขอมูล สารสนเทศ ท่ีไดจากการประมวลผล
โดยการใชงานคอมพิวเตอรใหผุใชท่ีอยูหางไกลไดอยางรวดเร็วและสะดวก 
 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2548) กลาววา ขอมูลดิบเปนขอมูลท่ีถูกจัดเก็บซ่ึงมีความหมายในตัว
มันเอง ซ่ึงมีความแตกตางจากสารสนเทศ(Information) ท่ีเปนผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลขอมูล
ดิบ(Raw Data) นั้น โดยเปนประโยชนตอผูใช  สวนความหมายของระบบสารสนเทศ (Information 
systems) หมายถึงสวนประกอบตางๆ ท่ีทํางานประสานกันเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลประมวลผลขอมูล   
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จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ   รวมถึงจัดสงสารสนเทศไปใหหนวยงาน และบุคคลตางๆในองคกร   
เพื่อใชในการวางแผน ควบคุม วิเคราะห และตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  
 
 ดังนั้น  เราสามารถนิยามไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทํา
ใหเกิดวิธีการใหมๆ ในการจัดเก็บขอมูลดิบ วิธีการประมวลผลในการแปลขอมูลดิบตางๆเปน
สารสนเทศ การสงผานและการติดตอส่ือสารสารสนเทศ วิธีการในการเขาถึงสารสนเทศ รวมไปถึง
การสรางอุตสาหกรรมสารสนเทศ  ความตองการสารสนเทศ และความสามารถในการจัดการ
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

จากท่ีกลาวมาแลววา เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย  เทคโนโลยีท่ีสําคัญสองสาขา  
คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม ซ่ึงเทคโนโลยีท้ังสองมีการทํางาน
ท่ีสัมพันธกันดังนี้ คือ 

1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  จะใชสําหรับการจัดการสารสนเทศ เพื่อใหไดการสนเทศ
ตามท่ีตองการอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนวิธีการในการ
จัดหา การวิเคราะห หรือการคนคืนขอมูลดิบและสารสนเทศ ซ่ึงกระบวนการจัดการท่ี
สามารถผลิตสารสนเทศใหสนองตอบตอความตองการของผูใช   จะประกอบดวย
กรรมวิธี 3 ประการ คือ การนําเขาขอมูล การประมวลผลขอมูล  และ การแสดงผล
ขอมูล ซ่ึงกรรมวิธีท้ัง 3 ประการนี้ตองอาศัยเทคโนโลยีดานฮารดแวร ซอฟตแวร 
อุปกรณสําหรับขอมูลเขาและแสดงผลขอมูล การนําขอมูลเขา การประมวลผลขอมูล 
การแสดงผลขอมูล 

2) เทคโนโลยีคมนาคม คือ เทคโนโลยีท่ีใชในการส่ือสาร เชน โทรศัพท โทรสาร วิทยุ
โทรทัศน การส่ือสารดาวเทียม เทคโนโลยีเสนใยแกวนําแสง(Fiber Optic) การส่ือสาร
ไรสาย และระบบเครือขายคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต ท้ังในระยะใกลและระยะไกล ซ่ึง
จะชวยในการถายทอดและส่ือสารขอมูลดิบหรือสารสนเทศไปยังใชในท่ีตางๆ 
สามารถเช่ือมตอกันไดระหวางผูรับสารและผูสงสาร ไมจําเปนตองเสียเวลา และ
คาใชจายในการเดินทางดวยตนเอง เชน ระบบโทรสาร การประชุมทางไกล ฯลฯ ท้ังนี้ 
เทคโนโลยีเหลานี้ จะชวยลดคาใชจายและเวลาในการจัดสง เขาถึง แลกเปล่ียน
สารสนเทศซ่ึงกันและกันได ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงใหดีข้ึนอยูตลอดเวลา 
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 ในปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนํามาใชชวยปฏิบัติงานดานตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานตางๆ ไดแก 

- การประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน 
- การประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม 
- การประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานการเงินและพาณิชย 
- การประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานการบริการส่ือสาร 
- การประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานดานการสาธารณสุข 
- การประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานดานการฝกอบรมและการศึกษา 

2.4  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2549) ไดอธิบายวาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเปนระบบรวม 
(Integrated) เนื่องจากไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะระบบเดียวเพราะขนาดของขอมูลจะ
ใหญและมีความสลับซับซอนมาก ทําใหการบริหารขอมูลทําไดยากและการนําไปใชก็สับสนไม
สะดวก จึงจําเปนตองมีการแบงระบบสารสนเทศออกเปนระบบยอย ๆ 4 สวน ดังภาพท่ี 2.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 สวนประกอบระบบยอย MIS 

ระบบยอยของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจะตองอาศัยการสรางความสัมพันธระหวาง
ระบบยอย เพื่อกอใหเกิดระบบสารสนเทศ  ซ่ึงแตละระบบยอยมีความสําคัญภายในองคกร ดังนี้ 

1) ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System ,TPS) เปนระบบท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินงานประจําวันขององคกร เชน การบันทึกรายการบัญชี การ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System) 

ระบบประมวลผล
รายการ 

[Transaction 
Processing System 

(TPS)] 

ระบบ 
การจัดรายงาน 
[Management 

Reporting System 
(MRS)] 

ระบบสารสนเทศ
สํานักงาน 

[Office 
Information 

System (OIS)] 

ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ 

[Decision  
Support System 

(DSS)] 
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บันทึกยอดขายวันตอวัน  การบันทึกรายการตาง  ๆ  ท่ี เกิดข้ึนในแตละวัน โดย
ปฏิบัติงานในลักษณะซํ้า ๆ กันทุกวัน (Routine)  

2) ระบบการจัดการรายงาน (Management Reporting System , MRS) ระบบนี้ชวยในการ
จัดเตรียมรายงานเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
จัดเตรียมขอมูลใหกับผูบริหารเพื่อใชในการพิจารณากอนท่ีจะตัดสินใจ 

3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System , DSS) ทําหนาท่ีในการ
อํานวยความสะดวกในตัดสินใจของผูบริหารระดับตางๆ โดยสามารถตอบสนองใน
การวิเคราะหขอมูล การนําขอมูลมาใช และการรายงานขอมูล โดยท่ีระบบ DSS จะมี
ความสามารถในการใชงานไดดีกวาระบบประมวลผลและระบบรายงานการจัดการ 
เนื่องจากสามารถตอบสนองเม่ือเปล่ียนตัวแปรท่ีตางกันแลวทําการคํานวณวิเคราะห
ผลลัพธใหมไดทันที 

4) ระบบสารสนเทศสํานักงาน (Office Information System , OIS) เปนระบบสารสนเทศ
ท่ีใชในสํานักงานโดยอาศัยอุปกรณพื้นฐานทางคอมพิวเตอร เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร 
(Computer) เคร่ืองพิมพ (Printer) เคร่ืองสแกนเนอร (Scanner) โมเด็ม (Modem) และ
สายสัญญาณ รวมถึงโปรแกรมตาง ๆ เชน โปรแกรมประมวลคํา (Word Processing) 
เปนตน 
 

 เปาหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการบริหารนั้น ก็คือ การ
ปรับปรุงข้ันตอน กระบวนการปฏิบัติงานแกคนในองคกร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สาเหตุท่ี
หนวยงานตางๆ ตัดสินใจท่ีจะนําเอาระบบสารสนเทศเขามาชวยในการปฏิบัติงาน มีดังนี้  

1) คอมพิวเตอรทํางานไดเร็วมาก 
2) คอมพิวเตอรทํางานไดถูกตองแมนยํา ทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ 
3) คอมพิวเตอรมีความสามารถในการเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมาก 
4) ชวยใหผูบริหาร เจาหนาท่ีในหนวยงานไดรับขาวสารไดทันเวลาท่ีตองการ 
5) ชวยใหหนวยงานสามารถติดตอประสานงานกับธุรกิจอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6) สามารถใหบริการแกผูสนใจและผูมาติดตอกับหนวยงานไดในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 

 
2.5  ระบบฐานขอมูลและการจัดการขอมูล 
 ในปจจุบัน การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตางๆในลักษณะโครงสรางขอมูล ใหอยูในรูปแบบ
ของฐานขอมูลกําลังเปนท่ีนิยมหนวยงานตางๆท่ีมีการใชระบบสารสนเทศ สาเหตุของการจัดทํา
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โครงสรางขอมูลใหเปนแบบฐานขอมูล เนื่องจากปริมาณขอมูลท่ีจัดเก็บมีปริมาณมากข้ึน ถาจัดเก็บ
ขอมูลเปนแบบแฟมขอมูลในรูปแบบปกติ จะทําใหแฟมขอมูลจัดเก็บมีจํานวนมาก สงผลใหเกิดการ
จัดเก็บขอมูลท่ีซํ้าซอนกัน จัดการขอมูลลําบาก ยากตอการสืบคนขอมูล 
         กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2542) ไดนิยามถึงระบบฐานขอมูล (database system) หมายถึง กลุม
ของขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว โดยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน โดยไมไดบังคับวาขอมูลท้ังหมดนี้  
จะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกัน หรือแยกเก็บหลายๆ แฟม นั่นก็คือการเก็บขอมูลในฐานขอมูล
นั้น อาจจะเก็บท้ังฐานขอมูล โดยใชแฟมขอมูลเพียงแฟมขอมูลเดียวกัน หรือจะเก็บไวในหลายๆ 
แฟมขอมูลก็ได ท่ีสําคัญคือจะตองสรางความสัมพันธระหวางระเบียน และเรียกใชความสัมพันธนั้น
ได  ขจัดความซํ้าซอนของขอมูลโดยการเก็บแฟมขอมูลไวท่ีศูนยกลาง เพื่อท่ีจะนําขอมูลเหลานี้ มา
ใชรวมกัน มีการควบคุมดูแลรักษา กําหนดผูตองการใชงาน และผูมีสิทธ์ิจะใชขอมูลนั้น โดย
สามารถดึงขอมูลท่ีตองการออกไปใชไดขอมูลบางสวนอาจใชรวมกับผูอ่ืนได เพื่อเก็บขอมูลของตัว
องคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลในเชิงธุรกิจ เชน ขอมูลของลูกคา ขอมูลของสินคา ขอมูลของลูกจาง 
และการจางงาน เปนตน สวนการควบคุมดูแลการใชฐานขอมูลนั้น เปนเร่ืองท่ียุงยากกวาการใช
แฟมขอมูลมาก เพราะจะตองตัดสินใจวาโครงสรางในการจัดเก็บขอมูลควรจะเปนเชนไร  
จําเปนตองใชโปรแกรมเพื่อบริหารการจัดการขอมูลจากโครงสรางเหลานี้ เรียกวา ระบบการจัดการ
ฐานขอมูล หรือ DBMS (data base management system) เขามาเปนเครื่องมือชวยในการจัดการ
ขอมูลเปนการลดภาระการทํางานของผูใช 
 กลาวไดวา  ระบบการจัดการฐานขอมูล คือ โปรแกรมที่ทําหนาท่ีเปนตัวกลางระหวางผูใช 
และโปรแกรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล ซ่ึงมีหนาท่ีชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดถูกตอง 
สะดวก และมีประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของผูใช อาจเปนการสรางฐานขอมูล การแกไข
ฐานขอมูล หรือการต้ังคําถามเพ่ือใหขอมูลมา  โดยผูใชไมจําเปนตองรับรู เกี่ยวกับรายละเอียด
ภายในโครงสรางของฐานขอมูล เปรียบเสมือนเปนส่ือกลางระหวางผูใช และโปรแกรมตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล 
 
 ประโยชนของระบบฐานขอมูล 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2542) อธิบายวาการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบฐานขอมูล สงผลให
ขอมูลมีจัดเก็บท่ีดีกวาการเก็บขอมูลในรูปของแฟมขอมูล เพราะการจัดเก็บขอมูลในระบบ
ฐานขอมูล จะมีขอดีกวาการจัดเก็บขอมูลในรูปของแฟมขอมูลดังนี้ 

1. ลดการซํ้าซอนของการเก็บขอมูล  ขอมูลบางชุดท่ีจัดเก็บในรูปของแฟมขอมูล อาจมี
ปรากฏอยูหลายๆ แฟมขอมูล เนื่องจากมีผูใชขอมูลชุดนี้หลายคน ดังนั้นเม่ือใชระบบ
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ฐานขอมูลแลวจะชวยใหความซํ้าซอนของขอมูลลดลง ขอมูลถูกจัดเก็บในฐานขอมูล
ไวท่ีเดียวกัน ผูใชทุกคนท่ีตองการใชขอมูลชุดนี้จะใชโดยผานระบบฐานขอมูล ทําให
ไมเปลืองเนื้อท่ีในการเก็บขอมูลและลดความซํ้าซอนลงได 

2. รักษาความถูกตองของขอมูล เนื่องจากฐานขอมูลถูกจัดเก็บเพียงฐานขอมูลเดียว เม่ือ
ผูใชรายใดก็ตาม ทําการเรียกใชขอมูลชุดดังกลาว จะไดขอมูลสารสนเทศท่ีตรงกัน
เสมอ และเม่ือมีการปรับปรุงแกไขขอมูลดังกลาว ผูใชรายอ่ืนๆ ก็จะไดรับขอมูลท่ีมีการ
ปรับปรุงแกไขแลวเชนเดียวกันโดยอัตโนมัติดวยระบบจัดการฐานขอมูล 

3. การปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลทําไดอยางสะดวก  ระบบจัดการ
ฐานขอมูลสามารถปองกันและรักษาความปลอดภัยกับขอมูลภายในระบบฐานขอมูล 
ซ่ึงจะใหเฉพาะผูท่ีเกี่ยวของและไดรับสิทธิเทานั้น จึงจะมีสิทธิเขาไปใชสวนของ
ฐานขอมูลได  ซ่ึงกอใหเกิดความปลอดภัย (security) ของขอมูลดวย  

4. สามารถใชขอมูลรวมกันได เนื่องจากในระบบฐานขอมูลจะเปนท่ีเก็บรวบรวมขอมูล
ทุกอยางไว ผูใชท่ีไดรับสิทธิแตละคนจึงสามารถท่ีจะใชขอมูลในระบบได ซ่ึงถาขอมูล
ไมไดถูกจัดใหเปนระบบฐานขอมูลแลว  ผูใชระบบจะสามารถใชไดเฉพาะขอมูลของ
ตนเองเทานั้น 

5. ขอมูลตางๆภายในฐานขอมูลเกิดความเปนอิสระ เม่ือผูใชตองการเปล่ียนแปลงขอมูล 
หรือนําขอมูลมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมา  จะสามารถสราง
ขอมูลนั้นข้ึนมาใชใหมได โดยไมมีผลกระทบตอระบบฐานขอมูลหลัก เพราะขอมูลท่ี
ผูใชนํามาใชนั้นจะไมกระทบตอฐานขอมูลหลัก นั่นคือ การใชระบบฐานขอมูลจะทํา
ใหเกิดความเปนอิสระ ระหวางการจัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช 

6. ทําใหแกไขและกูคืนขอมูลไดรวดเร็วและมีมาตรฐาน เนื่องจากการที่ผูใชหลายผูใช
ปฏิบัติงานโดยใชขอมูลเดียวกันโดยแตละผูใชใชโปรแกรมของตนเอง จึงจัดเก็บ
รูปแบบขอมูลลงในแฟมขอมูลท่ีมีลักษณะตางกัน ขาดความเปนมาตรฐาน กรณีท่ี
ขอมูลเกิดความเสียหายสงผลใหการกูคืนและแกไขขอมูลเปนไปดวยความยากลําบาก
และขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงระบบจัดการฐานขอมูลสามารถกูคืนและแกไขขอมูลให
กลับคืนสูสภาพปกติเพราะจะใชโปรแกรมชุดเดียว และมีผูดูแลเพียงคนเดียวท้ังระบบ 
สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเปนมาตรฐาน 
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2.6  การออกแบบและบริหารฐานขอมูลเชงิสัมพันธ 
 

ดวงแกว สวามิภักดิ์ ( 2540 ) อธิบายวาการออกแบบฐานขอมูลในองคกรขนาดเล็ก เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูใชงาน อาจเปนเร่ืองท่ีไมยุงยากนัก เนื่องจากระบบและข้ันตอนการ
ทํางานในองคกรไมซับซอน ปริมาณขอมูลท่ีมีก็ไมมาก และจํานวนผูใชงานฐานขอมูลก็มีเพียงไมกี่
คน แตในองคกรขนาดใหญ ซ่ึงมีระบบและข้ันตอนการทํางานท่ีซับซอน รวมทั้งมีปริมาณขอมูล
และผูใชงานจํานวนมาก การออกแบบฐานขอมูล จะเปนเร่ืองท่ีมีความละเอียดซับซอน และตองใช
เวลาในการดําเนินการนานพอควร ท้ังนี้ฐานขอมูลท่ีไดรับการออกแบบอยางเหมาะสม  จะสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูใชงานภายในหนวยงานตางๆ ขององคกรได ซ่ึงจะทําใหการ
ดําเนินงานขององคกรมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนเปนผลตอบแทนท่ีคุมคาตอการลงทุน เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลภายในองคกร 
 ท้ังนี้  การออกแบบฐานขอมูล ท่ีนําซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล มาชวยในการ
ดําเนินการ สามารถจําแนกหลักในการดําเนินการได 6 ข้ันตอนคือ  

1. การรวบรวมและวิเคราะหความตองการในการใชขอมูล 
2. การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล 
3. การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด 
4. การนําฐานขอมูลท่ีออกแบบในระดับแนวคิดเขาสูระบบจัดการฐานขอมูล 
5. การออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ 
6. การนําฐานขอมูลไปใชและการประเมินผล 

 ศุภชัย สมพานิช ( 2545 ) อธิบายวาเราสามารถกําหนดสภาพแวดลอมของระบบการจัดการ
ฐานขอมูล (DBMS) ซ่ึงประกอบดวยสภาพแวดลอมหลัก 5 สวนไดอธิบายสวนตางๆดังหัวขอ
ตอไปนี้ 
 1.  ฮารดแวร  (Hardware) 
  ฮารดแวรในท่ีนี้หมายถึงคอมพิวเตอร และอุปกรณรอบขาง (accesories) โดย DBMS และ
แอปพลิเคชันจะเกี่ยวของกับฮารดแวรท่ีใชงานดวย  ฮารดแวรท่ีจะนํามาใชงานกับ DBMS  นั้น
สามารถเปนไดท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชงานคนเดียว  เมนเฟรมคอมพิวเตอร  
มินิคอมพิวเตอร  รวมท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอกันเปนเครือขาย  ฮารดแวรดังกลาวจะเปน
รูปแบบใดก็ข้ึนอยูกับความตองการขององคการหรือหนวยงานเปนหลัก  อยางไรก็ตาม  DBMS  
บางตัวถูกสรางข้ึนมาใหใชงานเฉพาะกับระบบปฏิบัติการและฮารดแวรเฉพาะเทานั้น  และ DBMS  
บางตัวก็สามารถใชงานกับระบบปฏิบัติการทั่ว ๆ ไป  หรือบนไมโครคอมพิวเตอรท่ัว ๆ ไป  รวมท้ัง
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ประสิทธิภาพและความสามารถของ  DBMS  แตละตัวก็มีความแตกตางกันไป  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
หนวยงานวา  DBMS  จะเลือกใชแบบใดจึงจะเหมาะสมกับหนวยงานของตนมากท่ีสุด  ขอมูล
ภายในหนวยงานท่ีจัดเก็บนั้นมีปริมาณมากนอยเพียงใด  ตองการความเร็วในการประมวลผลเทาใด  
DBMS  ท่ีมีประสิทธิภาพสูงก็จะมีราคาหรือตนทุนสูงข้ึนดวย  รวมถึงความตองการทรัพยากรหรือ
อุปกรณฮารดแวรตาง ๆ ก็เพิ่มข้ึนดวย  เชน ตองมีหนวยความจําขนาดใหญในระบบ  ขนาดพ้ืนท่ีวาง
ในดิสกเพื่อใชสําหรับการประมวลผลขอมูล  เปนตน 
  2.  ซอฟตแวร  (Software) 
  ซอฟตแวรในท่ีนี้หมายถึงระบบปฏิบัติการ  (operating  systems)  ซอฟตแวรการจัดการ
ฐานขอมูล  รวมทั้งแอพพลิเคชันโปรแกรมประยุกต และโปรแกรมยูทิลิต้ีตาง ๆ ท่ีใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพในเร่ืองของระบบเครือขาย  ในกรณีท่ี DBMS ทํางานบนระบบเครือขาย  ตามปกติ
แลวโปรแกรมประยุกตอาจจะเขียนดวยภาษายุคท่ี 3 (Third-Generation  Programming  Language)  
เชน C, Cobol,  Fortran,  Ada  หรือ  Pascal  หรือภาษายุคท่ี  4  (Fourth-Generation  Programming  
Language)  เชน  SQL  โดย  DBMS  นี้จะเปนเคร่ืองมือในภาษายุคท่ี 4  ท่ีใชชุดคําส่ัง  SQL  ในการ
เรียกใชงานในรูปแบบของชุดคําส่ังแบบ  non-procedural  โดยสามารถทําการสรางรายงาน  (reports  
generators)  การสรางฟอรม  (forms  generators)  การสรางภาพ  (graphics  generators)  และการ
สรางแอปพลิเคชัน  (application  generators)  ซ่ึงภาษายุคท่ี 4 นี้เปนแหลงรวมเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีทํา
ใหสามารถพัฒนาระบบงานไดอยางรวดเร็ว  (rapid  development)  แตอยางไรก็ตามภาษายุคที่ 3 ใน
ปจจุบัน  ไมวาจะเปน  C  หรือ  Cobol  ก็สามารถใชชุดคําส่ัง  SQL  เพื่อใชในการจัดการขอมูลได 
 3.  ขอมูล  (Data) 
  ในบางคร้ังอาจกลาวไดวาขอมูลเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดของสภาพแวดลอมใน  DBMS  โดย
พิจารณาจากผูใชงานท่ีตองการแสดงในส่ิงท่ีตองการ “ขอมูล”  เปรียบเหมือนกับสะพานท่ีเช่ือม
ระหวางสวนประกอบของเคร่ืองมือ  (machine)  และมนุษย  (human)  ฐานขอมูลจะบรรจุไปดวย
สวนของขอมูลปฏิบัติการ  (operational  data)  และตัวอธิบายขอมูล  ซ่ึงก็คือขอมูลท่ีบรรยาย
คุณลักษณะของขอมูล  (meta-data)  โดยโครงสรางของฐานขอมูลจะเรียกวา  สคีมา  (schema) 
 4.  โพรซีเยอร  (Procedure) 
  คือข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับชุดคําส่ัง  (instruction)  กฎเกณฑในการออกแบบ
และการใชงานฐานขอมูล  ผูใชงานจะจัดการกับฐานขอมูลตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไดกําหนด
ไวในคูมือหรือเอกสารวาจะใชงานหรือส่ังใหระบบทํางานไดอยางไร  ซ่ึงอาจจะประกอบดวย
ชุดคําส่ังและข้ันตอนท่ีใชในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
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  4.1  การเขาหรือการล็อคอินเขาสูระบบ  DBMS 
  4.2  การใชงาน  DBMS  หรือใชแอปพลิเคชันโปรแกรม 
  4.3  การเร่ิมตนทํางานหรือจบการทํางานของ  DBMS 
  4.4  การสํารองฐานขอมูล 
  4.5  การกูคืนฐานขอมูลในกรณีเกิดความเสียหายในขอมูล 
  4.6  การเปล่ียนแปลงโครงสรางตาราง  การเปล่ียนอุปกรณจัดเก็บขอมูล  การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ  หรือการจัดเก็บขอมูลไปยังแหลงจัดเก็บขอมูลสํารอง 
 5.  บุคลากร  (People) 
  สวนประกอบทายสุดคือบุคลากร  ซ่ึงจําเปนตองของเกี่ยวกับระบบอยูตลอดเวลา  โดย
บุคลากรท่ีของเกี่ยวกับระบบนั้นจะประกอบดวยบุคลากรท่ีมีหนาท่ีในการจัดการฐานขอมูลตาง ๆ 
กัน  เชน  ผูบริหารขอมูลและฐานขอมูล  (data  and  database  administrators)  นักออกแบบ
ฐานขอมูล  (database  designers)  นักเขียนโปรแกรมประยุกต  (application  programmers)  และ
ผูใชงาน  (end  users) 

2.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

กัมพล ตันสกุล (2548) ไดพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการผลิต บริษัท ฮานาไมโครอิ 
เล็คโทรนิคส จํากัด(มหาชน)  เพื่อแกปญหาในการคํานวณการวางแผนการผลิต ซ่ึงเปนกระบวนการ
ท่ีตองใชเวลามากและอาจทําใหเกิดความลาชารวมถึงความผิดพลาดของขอมูลเนื่องจากยังทําการ
ประมวลผลโดยใชโปรแกรม excel  จากการศึกษาและทําการพัฒนาระบบโดยการรวบรวมและ
ศึกษาขอมูลจากฐานขอมูลท่ีมีอยูรวมถึงความสัมพันธของขอมูลในระดับตางๆ เพื่อท่ีจะสรางระบบ
ท่ีผลิตสารสนเทศใหกับพนักงานท่ีทํางานดานการวางแผนการผลิต ซ่ึงนับต้ังแตพนักงานฝาย
การตลาด ฝายวางแผนการผลิต ฝายจัดซ้ือวัตถุดิบ และยังรวมถึงสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
ระดับสูง คลังขอมูลแลวจึงทําการออกแบบหนาจอสวนเช่ือมตอกับผูใชระบบ หลังจากนั้นจึง
นําไปใชเพื่อทดสอบความถูกตองของระบบกอนท่ีจะนําไปติดต้ังในหนวยงานตางๆเพื่อใชในการ
ทํางาน  และจากการประเมินผลพบวาระบบสารสนเทศสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว โดยมีประสิทธิภาพและความถูกตองอยูในระดับปานกลาง 

 
ศรศักดิ์ สินวนาทรัพย(2548) ไดทําการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ

เซรามิค บริษัท ลําปางศิลปะนคร จํากัด โดยระบบสารสนเทศไดถูกออกแบบใหรองรับการทํางาน
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ของฝายตางท่ีมีความเกี่ยวของกับกระบวนการขายสินคาของบริษัท อันไดแก ฝายผลิต ฝาย
คลังสินคา ฝายขาย และฝายบัญชี เพื่อใหกระบวนการปฏิบัติเปนเปาหมายเดียวกัน ลดความซํ้าซอน
และความผิดพลาดของสารสนเทศในแตละหนวยงาน ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหกระบวนการขาย
สินคาของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความถูกตองกวาระบบในปจจุบัน หลังจากท่ีไดมี
การประเมินผลโดยการทําแบบสอบถามพบวา ระบบใหมมีความสะดวกในการใชงาน ลดความ
ซํ้าซอนของขอมูลท่ีจัดเก็บ  โดยผูพัฒนาเสนอแนะใหเพิ่มรายงานแบบแผนภูมิเพื่อสะดวกในการ
วิเคราะหของผูบริหาร และทําการเพิ่มความปลอดภัยของระบบ โดยใชวิธีการเขารหัสในสวนของ
รหัสผานเพื่อปองกันบุคคลท่ีลักลอบนํารหัสผานของผูใชทานอ่ืนๆไปปฏิบัติงาน 


