
บทท่ี 3 
การศึกษาและวิเคราะหระบบงานปจจุบัน 

 
การศึกษาเนื้อหา และ การวิเคราะหระบบงานเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

วางแผนและควบคุมการผลิต ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลในข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแตการรับคํา
ส่ังซ้ือจากลูกคา จนถึงกระบวนการควบคุมยอดการผลิตประจําวันของแตละแผนก หลังจากนั้นจึง
นํามาวิเคราะห ซ่ึงใชเทคนิคการสัมภาษณบุคลากรผูปฏิบัติงานและรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของโดย
รายละเอียดการศึกษาครอบคลุมหัวขอตางๆ  ดังนี้ 
                3.1 ลักษณะและการดําเนินธุรกิจในภาพรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเซรามิคใน
จังหวัดลําปาง 
     3.2 โครงสรางองคกรในฝายผลิตของบริษัท เซอรเคิล เซรามิค จํากัด 
                3.3 ลักษณะกระบวนการทางธุรกิจและการปฏิบัติงานจากระบบงานในปจจุบัน 
                3.4 ลักษณะปญหาการปฏิบัติงานของระบบงานปจจุบัน 
                3.5 แนวทางการประเมินระบบงานปจจุบัน ความตองการและขอเสนอแนะในการสราง
ระบบสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงระบบงานปจจุบัน 

3.1 ลักษณะและการดําเนินธุรกิจในภาพรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเซรามิคในจังหวัดลําปาง 

                อุตสาหกรรมเซรามิค เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย ซ่ึงมีประวัติการผลิตและ 
การพัฒนาท่ียาวนานมาแตโบราณต้ังแตยุคบานเชียง อายุยาวนานกวา 4,500 – 5,000 ป ซ่ึงไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองปนดินเผาคุณภาพดีจากชนชาติจีนมาทําเปนการผลิตเคร่ืองปน 
ดินเผาจากดินขาวแบบ “สังคโลก” ซ่ึงเปนตนแบบของผลิตภัณฑเซรามิคในประเทศไทยในเวลา
ตอมา 
                อุตสาหกรรมเซรามิคมีบทบาทและสภาวะทางเศรษฐกิจ เปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆอีกหลายประเภท  อันไดแก อุตสาหกรรมกอสราง  อุตสาหกรรมไฟฟา 
อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมซีเมนต  ตลอดจนอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิคและคอมพิวเตอร  ท่ี
สามารถทํารายไดจากการสงออกถึงปละหลายพันลานบาท โดยท่ีปจจุบันแนวโนมการสงออกได
เพิ่มสูงมากข้ึน  จากขอมูลของกรมศุลกากร ในป พ.ศ.2544 มูลคาการสงออกสินคาเซรามิคของไทย
มีมูลคา  4,422,847,155  บาท ตอมาในป พ.ศ. 2546  การสงออกของไทย เพิ่มมูลคาข้ึนเปน  
5,422,119,164 บาท ซ่ึงเห็นไดชัดเจนวามีการเพิ่มข้ึนของมูลคาการสงออก ในชวงระยะเวลาเพียง 2 
ปมีถึง  22 % โดยหลังจากนั้นมูลคาการสงออกเซรามิคของไทยลดลงอยางตอเนื่อง ดังตารางท่ี 3.1
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ซ่ึงอุตสาหกรรมประเภทน้ีเกือบท้ังหมดในประเทศไทยเปนแบบ Tradition Ceramic  ท่ีจะเนนการ
ผลิตเพื่อการสงออก  สามารถแบงออกเปน 5 ประเภทอันไดแก 

1. กระเบ้ืองเซรามิค  เปนผลิตภัณฑท่ีใชสินคาทุนและเทคโนโลยีการผลิตสูงมาก 
โรงงานสวนใหญจะเปนโรงงานขนาดใหญ ไดมาตรฐาน สามารถขยายกําลังการ
ผลิตเพิ่มข้ึนไดตลอดเวลา 

2. เคร่ืองสุขภัณฑ  เปนผลิตภัณฑท่ีใชสินคาทุน และเทคโนโลยีการผลิตสูง โรงงาน
สวนใหญไดมาตรฐาน มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่อง 

3. ถวยชามเซรามิค  เปนอุตสาหกรรมท่ีเนนการใชแรงงานเขมขนรวมถึงความสามารถ
ในการออกแบบมาก  สรางรายไดจากการสงออกเปนอันดับหนึ่ง ซ่ึงครองตลาดท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ  

4. ของชํารวย เคร่ืองประดับ    เปนผลิตภัณฑท่ีเนนการออกแบบเปนสําคัญ  เปน
อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานมาก ชวยสรางงานในทองถ่ิน เปนผลิตภัณฑท่ีเคยสราง
รายไดเปนอันดับ 2 จากการสงออกรองจากถวยชาม แตสถานการณปจจุบันได
สูญเสียอันดับการครองตลาดใหกับสินคาสุขภัณฑ 

5. ลูกถวยไฟฟา  เปนผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีในการผลิตสูง ตลาดข้ึนอยูกับกิจการ
สาธารณูปโภค(ไฟฟา) เปนสําคัญ ซ่ึงมีแนวโนมการสงออกสูงข้ึน 
 
 

ป พ.ศ. จํานวนประเทศ จํานวนชิน้ จํานวนเงิน 
2544 94 53,028,370 4,422,847,155 
2545 104 58,533,847 5,166,573,865 
2546 103 60,707,676 5,422,119,164 
2547 110 55,655,860 5,024,219,418 
2548 112 52,975,447 4,714,625,775 
2549 110 48,963,828 4,143,539,634 

 
ตารางท่ี  3.1  สถิติการสงออกผลิตภัณฑเซรามิคหมวดเคร่ืองใชบนโตะอาหารและเคร่ืองครัว 
(ท่ีมา : http://www.custom.go.th/statistic/statisticindex.jsp) 
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                ธุรกิจการผลิตเซรามิคเปนธุรกิจท่ีสําคัญของจังหวัดลําปาง  เพราะจังหวัดลําปางถือไดวา
เปนแหลงผลิตท่ีสําคัญของประเทศ  และมีความหนาแนนของจํานวนโรงงานเซรามิคมากที่สุดใน
ประเทศเชนกัน เนื่องจากมีปจจัยสําคัญท่ีเอ้ือตอการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิคอยูมาก  คือ มีแร
ดินขาว(KAOLIN)มากท่ีสุดในประเทศ และมีดินเหนียว(BALL CLAY) คุณภาพดี ทําใหลําปางมี
ความพรอมดานวัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิตเซรามิค จึงทําใหลําปางมีจํานวนโรงงานเซรามิคท่ีมาก
ท่ีสุดในประเทศไทย จากสถิติของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบวาใน
จํานวนโรงงานเซรามิคในปจจุบันมีท้ังส้ิน 637 โรง เปนโรงงานเซรามิคท่ีอยูในจังหวัดลําปาง 220 
โรง ในจํานวนนี้เปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) กวาคร่ึงทําการผลิตเพื่อการ
สงออก ท่ีสามารถกอใหเกิดมูลคาจากการผลิตและการสงออกแกประเทศมากกวา 3 พันลานบาทตอ
ปซ่ึงกอใหเกิดการจางงานในทองถ่ินนับหม่ืนคน และธุรกิจประเภทนี้ยังมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจอยูในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
                จากการขยายตัวอยางรวดเร็วในอุตสาหกรรมนี้เปนผลใหโรงงานท่ีทําการผลิตจําเปนตอง
เพิ่มกําลังการผลิตมากข้ึน แตจากผลการสํารวจอุตสาหกรรมกลุมนี้เบ้ืองตน พบวาสวนใหญจะมาก
มาจากการสืบทอดกิจการในครอบครัว มีการบริหารงานแบบครอบครัว ทําใหการบริหารกิจการ
แบบนี้บางคร้ัง  ยังขาดความรูและทักษะในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเร่ืองการสราง
และรักษาความพึงพอใจของลูกคา  นั่นคือ  การผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ สรางความม่ันใจแกลูกคา สง
สินคาไดรวดเร็วทันเวลา และจะตองการผลิตสินคาใหมท่ีไมซํ้าซาก จําเจ ซ่ึงผุประกอบการจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองทําการปรับกลยุทธในการแขงขัน รวมท้ังตองหาวิธีการในการลดตนทุนให
เหมาะสม 
                ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน ท่ีการแขงขันระดับโลก อุตสาหกรรมเซรามิคของไทยตอง
เผชิญกับการแขงขันผลิตสินคาเซรามิคเพื่อการสงออกท่ีรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ  ไมวาในระดับอาเซียนท่ีมี
ประเทศคูแขงท่ีมีความไดเปรียบในดานตนทุนท่ีถูกกวา ไดแกประเทศจีน และ เวียดนาม เปนตน 
หรือในระดับนานาชาติไมวาจะเปนผูนําอุตสาหกรรมในดานนี้อยางประเทศ อิตาลี ,อเมริกา อีกท้ัง
คาใชจายดานวัตถุดิบและดานเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มข้ึน  เชน แกส LPG ซ่ึงโดยหากผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมประเภทนี้ไมทําการเปล่ียนแปลง(Differentiation) เพื่อหาจุดแข็งใหตัวเองไมวา จะเปน
ผูนําทางดานตนทุน(Cost leader) หรือผูนําทางดานบริการ (Service leader)  แลวจะทําใหดําเนิน
ธุรกิจในปจจุบันไดอยางลําบาก เพราะหากทําการผลิตและสงมอบสินคาไดไมทันเวลาตามท่ีลูกคา
กําหนดแลว  ลูกคาก็พรอมท่ีจะเลิกและยายไปใชบริการของผูผลิตรายอ่ืนในทันที  สาเหตุคือ มี
ผูผลิตอีกจํานวนมากที่พรอมจะผลิตสินคาในตนทุนท่ีตํ่ากวา  เนื่องมาจากความสมบูรณทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและความพรอมดานแรงงานในประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีอยูมากมาย 
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3.2 โครงสรางองคกรในฝายผลิตของบริษัท เซอรเคิล เซรามิค จํากัด 
 โรงงานเซอรเคิล เซรามิค  เปนโรงงานผลิตสินคาเซรามิคแหงหนึ่งท่ีต้ังอยูในอําเภอ แมทะ 
จังหวัด ลําปาง ผลิตภัณฑของโรงงานสวนใหญจะผลิตตามคําส่ังซ้ือโดยเปนเคร่ืองใชบนโตะอาหาร 
สามารถทําการสงออกไดกวา 10 ตูคอนเทนเนอรตอเดือน คิดเปนมูลคาประมาณ 20 ลานบาทตอ
เดือน โดยมีฐานกลุมลูกคาสวนใหญในแถบยุโรป อเมริกา อัฟริกาใต โ ด ย โ ร ง ง า น แ ห ง นี้ ใ ช
เคร่ืองจักรอัตโนมัติ และ แรงงานคนจํานวน 800 คน  ซ่ึงแบงเปนพนักงานรายเดือน 100 คน รายวัน 
700 คน แบงตามหนาท่ีและแผนก ตามโครงสรางองคกรในฝายผลิต  ดังรูป 3.1 
                 
 

ผูจัดการฝายผลิต

แผนกวางแผนการผลิต

แผนกเตรียมวัตถุดิบ

แผนกพิมพ

แผนกข้ึนรูป

แผนกเตา 1

แผนกเคลือบ

แผนกวาดลาย

แผนกคลังสินคา

สวนผลิต 1 สวนผลิต 2

แผนกวิจัยและพัฒนา

สวนวิจัยพัฒนาและ
วางแผนผลิตภัณฑ

แผนกบรรจุ

แผนกเตา 2 แผนกควบคุมคุณภาพ

แผนกคลังพัสดุ
 

 
 

รูปท่ี 3.1  โครงสรางองคกรฝายผลิตของบริษัท เซอรเคิล เซรามิค จํากัด 
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 โครงสรางองคกรในฝายผลิตของบริษัท เซอรเคิล เซรามิค จะสัมพันธกับข้ันตอนการผลิต
เซรามิคของโรงงาน ซ่ึงข้ันตอนการผลิตเซรามิคของโรงงาน ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ  8  
ข้ันตอน ตามรูปท่ี 3.2  ดังนี้ 
  

 
 

รูปท่ี 3.2 ข้ันตอนการผลิตเซรามิค 
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1. การเตรียมวัตถุดิบ วัตถุดิบในการผลิตเซรามิคประกอบไปดวย ดินชนิดตางๆ เชน 
ดินดํา,ดินขาว ทําการผสมกับสารเคมีเพื่อชวยเพิ่มคุณสมบัติของดิน เชน แรเฟลดส
ปาร,แรควอทซ โดยนําวัตถุดิบเหลานี้ ผสมกันท่ีถังผสมวัตถุดิบ BAL MILL ซ่ึง
ภายในจะมีลูกบดเปนกอนหินเล็กกระจายกันเพื่อเปนตัวชวยบดขณะ BALL MILL 
หมุน เม่ือผานการผสมวัตถุดิบใหเขากันไดแลวก็จะสงไปยังถังกวนน้ําดิน 
(BLUNGER) สําหรับกวนดินกอนใหแตกตัว โดยจะมีตะแกรงรอน (SIEVE) และ
เคร่ืองแยกสารเหล็ก แยกเอาแรเหล็กออกจากนํ้าดินท่ีจะนําไปใช เพื่อไมใหเกิดจุดของ
สนิมเหล็กหลังเผา  น้ําดินท่ีไดจะถูกสงตอไปยังเคร่ืองอัดดิน เปนระยะๆ น้ําดินจะไป
ติดอยูกับผากรองที่มีแผนเหล็กกั้นอยูเปนช้ัน ๆ เคร่ืองบีบอัดไลน้ําออกจากเนื้อดิน
ไหลหยดลงมาดานลาง กลายเปนดินแผน ซ่ึงงายตอการเก็บรักษา นําไปใช และท่ี
สําคัญคือหลังผานกระบวนการนี้ตองท้ิงดินไวประมาณ 4-5 วันจึงสามารถนําดิน
ดังกลาวไปใชในกระบวนการผลิตตอไปได  เม่ือผานไป 4-5 วัน จะไดดินแผนท่ี 
พรอมสําหรับการใชงาน ดินเหลานั้นจะถูกลําเลียงมายังเครื่องรีดดินเพื่อผสมดินอีก
คร้ังใหเนื้อดินกลมกลืนกัน และรีดดินออกมาเปนแทงกลม ยาว เพื่อไลฟองอากาศ 
และ สะดวกตอการนําไปใชตอไป 

2. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ   การข้ึนรูปผลิตภัณฑนั้น สามารถแบงไดเปน 3 วธีิ คือ 
2.1 การขึ้นรูปดวยแปนหมุน (Jiggerring)การข้ึนรูปวิธีนี้ มีขอดีคือความสะดวก 

รวดเร็ว แมนยํา ขนาดแนนอน ผลิตไดจํานวนมาก แตก็มีขอจํากัดอยูท่ีวาใชกับ
ผลิตภัณฑท่ีมีรูปแบบเปนทรงกลม เชน แกว , ชาม เปนตน วิธีการข้ึนรูปคือ จะนํา
ดินแทงท่ีรีดแลววางบนเคร่ืองจักร เคร่ืองจะทําการตัดดินออกเปนช้ินตามแนว
ขวาง ขนาดก็ข้ึนอยูกับผลิตภัณฑ จากนั้นก็จะสงลงแบบท่ีเตรียมไว หัวแปนหมุน 
ก็จะลงปนใหเปนทรงตามแบบนั้นๆ 

2.2 การขึ้นรูปการหยอดน้ําดิน (Casting)การข้ึนรูปวิธีนี้ มีขอดีคือ สามารถใชไดกับ
ผลิตภัณฑท่ีมีลวดลายมาก รูปทรงไมจํากัด แตขอดอยคืออาจเกิดความผิดพลาด
จากการหยอดหรือแกะแบบออกจากผลิตภัณฑไดงาย  ,  ใช เวลามากกวา 
Jiggering , กระบวนการตกแตงมาก วิธีการขันรูปแบบหยอดดิน ก็ตองอาศัยแบบ
ตามแบบผลิตภัณฑ ซ่ึงแบบของการข้ึนรูปหยอดดินนั้นมักมีมากกวาหนึ่งช้ิน 
จากนั้นนําแบบไปหยอดน้ําดิน ประมาณเวลาท่ีน้ําดินจะแหงจนไดความหนาท่ี
ตองการหลังจากนั้นใหเทน้ําดินท้ิง รอจนน้ําดินไหลลงหมดจนแหงแลวจึงแกะ
แบบออกเพ่ือนําผลิตภัณฑไปตกแตงตอไป 
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2.3 การขึ้นรูปดวยการบีบอัดดิน(Solid Casting) การข้ึนรูปวิธีนี้มักทํากับผลิตภัณฑท่ี
ตองบังคับรูปทรง ท้ังดานหนาและดานหลัง เชน ถาด , จานแบนบาง วิธีนี้ใช
วิธีการนําแบบมาเรียงซอนกันเปนแถวต้ัง วางชิ้นดินท่ีตองการขึ้นรูปไวดานบน
หลังจากนั้นใหใชแบบอีกช้ินประกบอัดดวยความดันใหช้ินดินถูกพิมพออกมา
เปนรูปทรงผลิตภัณฑ แลวนําแบบพิมพมาแกะเพื่อนําช้ินงานผลิตภัณฑเพื่อนํามา
ตกแตงตอไป 

3. ตกแตงผลิตภัณฑ เม่ือข้ึนรูปดวยวิธีการตางๆ แลว จะตองนําผลิตภัณฑมาตกแตง
เพื่อใหผิวเรียบ กลมกลืน เชน ตัดสวนท่ีไมตองการออก อาทิ บริเวณตะเข็บ ตัดปาก
แกว เปนตน และใชฟองน้ําเช็ดบริเวณท่ีตกแตงใหผิวกลืนกัน และรอจนแหงสนิท 

4. นําผลิตภัณฑไปเผาหยาบ หลังจากผลิตภัณฑแหงสนิทแลวจึงนําไปเขาเตาเผาท่ี
อุณหภูมิ 700 -800  °c ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีไดจากเตาเผาคร้ังแรกนี้จะเรียกวาบิสกิต จะมี
ลักษณะแข็ง ไมละลายนํ้า ไมสามารถคืนสภาพกลับไปเปนดินไดอีก 

5. การชุบเคลือบ(Glazing) เปนข้ันตอนหลังจากท่ีไดบีสกิต ซ่ึงตรวจสอบและทําความ
สะอาดเรียบรอยแลวมาชุบน้ํายาเคลือบในถังน้ํายาเคลือบท่ีเตรียมไว ท้ังนี้ บาง
ผลิตภัณฑท่ีตองมีการวาดลาย โดยท่ีการวาดลายน้ัน สามารถวาดลายแลวนําไปชุบ
เคลือบ(ใตเคลือบ) หรือ ชุบเคลือบแลวจึงนํามาวาดลาย(บนเคลือบ) ซ่ึงข้ึนอยูกับ
คุณสมบัติของน้ําเคลือบและสีท่ีใชในการวาดลาย 

6. การเผาเคลือบ เม่ือผลิตภัณฑผานกระบวนการวาดลวดลาย และชุบน้ํายาเคลือบแลวจะ
นําผลิตภัณฑไปทําการเผาท่ีอุณหภูมิ 1200 °c เพื่อทําใหเกิดปฏิกริยาทางเคมีแปร
สภาพสีท่ีวาดและน้ํายาเคลือบใหมีสีสันและทําใหผลิตภัณฑมีความแกรงข้ึนเนื่องจาก
ความรอนจะทําการไลความช้ืนท่ีอยูในเนื้อดินใหหมดไป รวมถึงน้ํายาท่ีเคลือบจะแปร
สภาพเปนฟลมแข็งเพื่อเคลือบผิวผลิตภัณฑใหทนทานตอการใชงาน 

7. การติดและเผาสติ๊กเกอร แบบผลิตภัณฑบางแบบจําเปนจะตองติดลวดลายเพ่ิมเติม 
หรือติดเคร่ืองหมายการคาของลูกคา จะตองนําสต๊ิกเกอรตามแบบท่ีตองการ ติดลงบน
ผลิตภัณฑ โดยการรีดลงบนพ้ืนผิวผลิตภัณฑ และนําผลิตภัณฑท่ีติดแลวเขาเตาเผา
ผลิตภัณฑอีกคร้ังท่ีอุณหภูมิ 600 -700  °c เพื่อใหลายสติกเกอรท่ีติดไวละลายและฝง
บนพื้นผิวผลิตภัณฑ 

8. การบรรจุ หลังจากไดผลิตภัณฑแลวจึงทําการบรรจุลงในบรรจุภัณฑเพื่อนําสงให
ลูกคาแตละรายตอไป  

 



 41 

3.3 ลักษณะกระบวนการทางธุรกิจและการปฏิบัติงานจากระบบงานในปจจุบัน 
                ผูคนควาไดศึกษาเอกสาร สังเกตวิธีการปฏิบัติงาน และทําการสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของในกระบวนการต้ังแตการรับคําส่ังซ้ือจากลูกคา จนถึงการสงสินคาจนถึงลูกคา สามารถ
สรุปข้ันตอนตางๆ ได  5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

Receiving

Marketing PC & MCCustomer

$ $
$

Purchasing

Manufacturing ShippingPackaging

รับคําส่ังซื้อ
สงขอมูลใหแผนกวาง

แผนการผลิต

กระบวนการผลิต

การรับวัตถุดิบ
เขาระบบการผลิต

ประชุม
วางแผนการผลิต

รายงานความตองการวัสดุ

ใบส่ังผลิต

Board of Directors

 
 

รูปท่ี 3.3  กระบวนการปฏิบัติงานในการผลิตสินคาตามคําส่ังซ้ือของลูกคา 
 

1. หลังจากฝายตลาดรับคําส่ังซ้ือจากลูกคา เจาหนาท่ีตลาดจะทําใบติดตอหนวยงานเพ่ือ
แจงใหแผนกวางแผนการผลิตทราบแลวจึงปอนขอมูลลงในโปรแกรม Excel เพื่อ
จัดเก็บขอมูลการส่ังซ้ือของลูกคา ซ่ึงจะรวมถึงชนิดสินคา จํานวน ราคตอหนวย
เง่ือนไขการชําระเงิน โดยเวนขอมูลวันท่ีกําหนดสงไว 

2. เม่ือแผนกวางแผนการผลิตรับขอมูลการส่ังซ้ือแลวจะทําการคํานวณวันท่ีกําหนดสง
สินคาและเพิ่มรายการในใบสั่งผลิต โดยใชโปรแกรม Excel แลวพิมพรายการใบส่ัง
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ผลิตท่ีปรากฏขอมูลวันกําหนดสงสินคาเพื่อใหผูจัดการฝายผลิตเซ็นตอนุมัติ แลวจึง
ทําการสงเอกสารยืนยันกําหนดการสงสินคาใหกลับฝายตลาดตอไป 

3. ฝายตลาดเม่ือไดรับวันท่ีกําหนดสงแลว จึงทําการกรอกขอมูลวันกําหนดสงในใบส่ัง
ซ้ือแลวทําการสแกนเอกสารสงทางอีเมลเพื่อใหลูกคาเซ็นตยืนยันใบส่ังซ้ือนั้น ซ่ึงเม่ือ
ไดรับเอกสารยืนยันแลว เจาหนาท่ีตลาดจะทําการแจงใหแผนกวางแผนการผลิต
ทราบเพ่ือบันทึกขอมูลยืนยันใบส่ังผลิตนั้น และทําการคํานวณรายการพัสดุท่ีตองใช 
และเม่ือส้ินวันจะทําการออกรายงานรายการวัสดุท่ีตองใชเพื่อสงรายงานใหกับฝาย
จัดซ้ือตอไป 

4. ในทุก ๆ สัปดาหฝายผลิตจะมีการประชุมเพื่อวางแผนการผลิต เจาหนาท่ีวางแผนผลิต
จะทําการออกรายงานแผนผลิตในสัปดาหตอไป และปริมาณการผลิตในสัปดาหนี้ 
เพื่อทําการรายงานตอท่ีประชุม รวมถึงรายงานปญหาและอุปสรรคในการผลิตจาก
แผนกตางๆ เพื่อใหผูจัดการฝายผลิตทําการตัดสินใจในการผลิตตามคําส่ังซ้ือใด ตอง
เพิ่มกําลังการผลิตโดยการทําลวงเวลาหรือไม หรือจําเปนตองเล่ือนกําหนดสงใน
ใบส่ังซ้ือใด ซ่ึงเม่ือไดขอสรุปแลว แผนกวางแผนการผลิตจะทําการเปล่ียนแปลง
ขอมูลใหตรงตามท่ีประชุม และออกใบส่ังผลิตใหกับหนวยงานตางๆ สําหรับสัปดาห
ตอไป 

5. เม่ือส้ินสุดการผลิตในแตละวัน พนักงานในแตละแผนกจะทําการกรอกขอมูลการ
ผลิตในวันนั้นลงในแบบฟอรมการผลิตประจําวัน และทําการสงเอกสารใหแผนกวาง
แผนการผลิตเพื่อกรอกขอมูลลงในตารางโปรแกรม Excel เพื่อบันทึกขอมูล และ
ตรวจสอบวา คําส่ังซ้ือใดท่ีผลิตเสร็จแลว ก็จะแจงใหฝายตลาดทราบเพ่ือแจง
สถานะการสงสินคากับลูกคาทางอีเมลตอไป  

 
3.4 ลักษณะปญหาการปฏิบัติงานของระบบงานปจจุบัน 
 1. ขาดการประสานงานดานขอมูลในการรับคําส่ังซ้ือลูกคาจากฝายตลาดไปสูแผนกวาง
แผนการผลิต เนื่องจากใชระบบเอกสารในการติดตอส่ือสารทําใหเกิดโอกาสผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงความลาชาในการปฏิบัติงานซ่ึงสงผลใหการลูกคาตองรอนานสําหรับขอมูลวัน
กําหนดสงสินคาจากแผนกวางแผนการผลิต 
 2. การปฏิบัติการปอนขอมูลคําส่ังซ้ือลูกคาในฝายตลาด ท่ีบันทึกใน Microsoft Excel 
หรือในกรณีท่ี print ออกมาในรูปแบบของเอกสาร ทําใหการวิเคราะหขอมูลทําใหยาก เนื่องจาก
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ขอมูลมีจํานวนมากและขอมูลถูกเก็บไวคนละท่ี ทําใหการรวบรวมขอมูลในแตละคร้ังมีความยุงยาก 
ใชเวลานาน และตองสูญเสียทรัพยากรในการรวบรวมขอมูล 
 3. เจาหนาท่ีวางแผนการผลิตยังปฏิบัติงานคํานวณวันกําหนดสงสินคาโดยการสืบคน
แฟมเอกสารขอมูลโครงสรางผลิตภัณฑและข้ันตอนการผลิต เพื่อนํามาใชคํานวณเวลาที่ใชผลิตซ่ึง
เกิดโอกาสผิดพลาดในการคํานวณไดงาย และขอมูลโครงสรางผลิตภัณฑและข้ันตอนการผลิตมีการ
จัดเก็บไมเปนระบบ มีความซํ้าซอนกันของรหัสสินคา 
 4. ขาดขอมูลสารสนเทศสําหรับผูจัดการฝายผลิตในการอนุมัติวันกําหนดสงสินคาท่ี
ปรากฏในใบส่ังซ้ือลูกคา  เนื่องจากขอมูลการผลิตมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทําใหไมสามารถ
ตัดสินใจในการกําหนดวันสงสินคาท่ีแนนอนได 
 5. ในการประชุมฝายผลิตแตละสัปดาห เจาหนาท่ีแผนกวางแผนการผลิต จะจัดเตรียม
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการประชุมลาชา รวมถึง เจาหนาท่ีในแผนกตางๆที่เขารวมประชุมจํานําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศตางๆเกี่ยวกับการผลิตเพื่ออางอิงท่ีไมเหมือนกัน ทําใหการประชุมลาชาและเกิด
การตัดสินใจในการวางแผนการผลิตในสัปดาหตอไปผิดพลาด ตํ่ากวาเปาหมายการผลิตท่ีได
กําหนดไว 
 6. การบันทึกขอมูลการผลิตประจําวันจากแบบฟอรมการผลิตประจําวันของแตละ
แผนกในตารางโปรแกรม Excel มีความผิดพลาดไดงาย ทําใหขอมูลไมถูกตองและไมแนนอน ใช
เวลานานเนื่องจากทําการบันทึกโดยเจาหนาท่ีแผนกเดียว รวมถึงไมสามารถนําขอมูลไปวิเคราะห
เปนสารสนเทศตางๆ ไดอยางทันทวงที 
 
3.5 แนวทางการประเมินระบบงานปจจุบัน ความตองการและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ระบบงานปจจุบัน 
 จากลักษณะปญหาการปฏิบัติงานของระบบงานในปจจุบัน สงผลใหเกิดปญหาในการสง
มอบสินคาใหกับลูกคาท่ีมักจะไมคอยตรงตามกําหนด สรางความไมพอใจใหกับลูกคา และทําให
บริษัทตองสูญเสียคาใชจายตางๆ เชน คาปรับ คาขนสงเรงดวน ผูบริหารจึงมีความประสงคท่ีพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต เพื่อใหการประสานงานในระหวาง
หนวยงานแผนกตางๆ รวดเร็ว เกิดความถูกตอง โดยมอบหมายใหผูศึกษา พัฒนาระบบ ซ่ึงสามารถ
กําหนดปญหาและวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาตางๆ  ไดดังนี้ 
 1.  ระบบการเก็บขอมูลโครงสรางผลิตภัณฑและข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑ ท่ีใชอยูใน
ปจจุบันไมเปนมาตรฐาน ดังนั้นจึงควรมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อใหพนักงานปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ
สามารถใชขอมูลรวมกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
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 2.  การกรอกขอมูลคําส่ังซ้ือของลูกคาในปจจุบัน ท่ีมีการบันทึกลงใน Microsoft Excel 
แลวมาทําในรูปแบบเอกสาร ซ่ึงอาจจะมีการซํ้าซอนของขอมูลและการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมาทําได
ยากเนื่องจากขอมูลถูกเก็บไวคนละท่ี ดังนั้นจึงควรมีการจัดทําระบบแกไขปญหาของการเก็บขอมูล
คําส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อใหสามารถบันทึกขอมูลไดรวดเร็ว ถูกตองและเรียกใชไดทันที 
 3.  การประมวลผล จากระบบงานเดิมจะทําไดยากเนื่องจากอยูในรูปแบบเอกสาร ทําให
เกิดความลําบากในการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะห จึงจําเปนตองพัฒนาระบบใหมท่ีสามารถ
ประมวลผลไดรวดเร็วและสามารถเสนอสารสนเทศโดยแสดงบนจอภาพไดและสามารถใชไดอยาง
สะดวก 
 4.  ผูจัดการฝายผลิตและผูบริหารตองการระบบสารสนเทศที่ เปนปจจุบัน  เพื่อ
เปรียบเทียบขอมูลการผลิตประจําวัน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในแตละแผนก สามารถติดตาม
รวมท้ังประเมินยอดการผลิตสินคาในแบบตางๆตามคําส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อนําไปบริหารจัดการใน
การวางแผนและควบคุมการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
  
 


