
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรนั้นปจจุบันถือเปนเร่ืองท่ีจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึง
ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขันทางการตลาดเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบ
ทางธุรกิจ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชนั้นหากใชไดอยางมีประสิทธิภาพแลวจะชวยลด
ตนทุนและเพิ่มกําไรใหองคกรธุรกิจได 

โรงงานอํานวยศิลปเปนโรงงานผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปขนาดเล็กท่ีเนนการผลิตเส้ือแจกเก็ต
เปนหลัก เร่ิมกิจการต้ังแตป พ.ศ. 2519 มีท่ีต้ังอยูท่ีจังหวัดลําพูน โดยท่ัวไปจะขายสินคาใหกับ 
หางสรรพสินคาประจําจังหวัดในภาคเหนือตอนบน โรงเรียน รานคาปลีกตางๆในภาคเหนือ และ 
กรุงเทพมหานคร การผลิตจะเร่ิมจากการนําแบบท่ีลูกคาตองการมาทําเปนตนแบบ ส่ังซ้ือวัสดุตางๆ
จากซัพพลายเออร แลวนํามา ตัดเย็บ ประกอบ บรรจุลงหอ และสงใหลูกคาตามกําหนดเวลาไว ณ 
สถานท่ีท่ีลูกคาตองการ นอกจากนี้ทางโรงงานก็มีรานคาปลีกของตนเองที่ทําการขายเส้ือแจกเก็ต 
โดยมีรานคาท่ีจังหวัดเชียงใหม และ ลําพูน ลูกคาสามารถเลือกซ้ือสินคา หรือส่ังตัดเส้ือท่ีรานคา
ปลีกของโรงงานไดอีกดวย การโฆษณาสินคาของโรงงานใชส่ือทางวิทยุเปนหลัก ซ่ึงในปจจุบัน
สถานการณของตลาดและอุตสาหกรรมการผลิตเส้ือท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางมาก การบริหารจัดการ
แบบเดิมท่ีจะใชวิธีการบันทึกลงสมุดหรือกระดาษทําใหเกิดความลาชาและทําใหเกิดความซับซอน 
ในการจัดเก็บขอมูลทําใหในการจัดการตาง ๆ นั้นไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถตรวจสอบขอมูล
ของตาง  ๆ โรงงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพเชน ขอมูลอะไหลเส้ือ ขอมูลเคร่ืองจักรตาง ๆ ขอมูล
พนักงาน เปนตน ทําใหเกิดปญหาซํ้าซอนในการตรวจสอบและเสียเวลาเปนอยางมาก 

ปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึน ณ ปจจุบันกับโรงงานและสรางปญหาใหกับโรงงานไดแก 
1. ปญหาการทําอะไหลชํารุดและการสูญหาย เนื่องจากรูปแบบการกระจายงานของโรงงาน

จะเปนแบบ พนักงานตัดเย็บอยูนอกโรงงานเปนสวนใหญ จึงทําใหตองนําอะไหลกลับไปทําท่ีบาน
ของตนเอง และพนักงานท่ีมารับอะไหลไป จะเปนหัวหนา ท่ีตองแจกจายใหกับทีมงานท่ีทําอีกคร้ัง 
จึงทําใหบอยคร้ังท่ีเกิดการชํารุดของอะไหลหรือสูญหาย ทางเจาของโรงงานก็ไมสามารถตรวจสอบ
ไดวาพนักงานคนใดท่ีทําชํารุด เนื่องจากในการสงมอบงานจะตรวจสอบและพบขอบกพรองเหลานี้
ไดยาก การมีระบบบันทึกเขามาชวยเหลือจะชวยใหแกปญหานี้ได 



 2

2. ปญหาการตามคืนของอุปกรณและเคร่ืองจักร พนักงานท่ีทํางานอยูท่ีบานสวนใหญจะไม
มีจักรเย็บผาเปนของตัวเอง จึงมายืมท่ีโรงงาน ซ่ึงบางคร้ังเกิดการยืมตอกันระหวางพนักงานทําให
การติดตามคืนทําไดยาก การมีระบบบันทึกจะชวยใหสามารถติดตามไดวาเคร่ืองจักรชนิดไหนอยูท่ี
ใคร และสามารถตามไดถึงผูท่ีใชงานเคร่ืองจักรนั้น ๆ อยู 

ในการศึกษาจะเนนเร่ืองการวิเคราะหการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  โดยมี
การออกแบบพัฒนาฐานขอมูลของโรงงาน  รวมไปถึงการออกแบบฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการเพ่ือใหครอบคลุมในการนําไปใช  เชน  เม่ือมีการเบิกใชอะไหลเส้ือแจ็กเก็ตจะมีการบันทึก
ขอมูลเก็บไวเพื่อสามารถตรวจสอบยอดท่ีเหลือของอะไหลไดวาจะตองทําการส่ังซ้ือ เปนตน ซ่ึงผล
ท่ีคาดวาจะไดรับ  จะทําใหสามารถวิเคราะหเปนแนวทางในการจัดการโรงงานและใชเปนแนวทาง
ในการวิเคราะหเพื่อสรางกลยุทธในการทําตลาดตอไป 

  
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน 

 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1.3.1 ไดระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลป
จังหวดัลําพูน 

1.3.2 เปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานในลักษณะ
เดียวกันตอไป 

 
1.4 แผนดาํเนนิการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนการดําเนินการ 
1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการทํางานของโรงงาน พรอมท้ัง

ปญหาในการทํางานปจจุบัน 
2) วิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของโรงงาน 
3) ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของโรงงาน 
4) พัฒนาระบบสารสนเทศ  
5) ติดต้ังและทดสอบระบบสารสนเทศ   
6) ประเมินความถูกตองและการใชงานของระบบสารสนเทศ 
7) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ  
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1.4.2 ขอบเขต 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลป  

ประกอบดวยระบบงานตางๆ ท่ีตองทํางานรวมกัน   มีขอบเขตดังนี้ 
1) ขอบเขตดานผูใชงาน 

(1) ระดับผูบริหาร  ไดแก  เจาของโรงงาน   
(2) ระดับพนักงาน ไดแก  พนักงานบันทึกขอมูล พนักงานคลังสินคา 
(3) ระดับผูดูแลระบบ  ไดแก  ผูท่ีทําหนาท่ีในการนําขอมูลเบ้ืองตนเขาสูระบบ  
รวมถึงการกําหนดสิทธ์ิใหผูใชในแตละระดับ 

 
2) ขอบเขตดานระบบงาน 

(1) ระบบการจัดการขอมูลเบ้ืองตน 

• สามารถจัดการขอมูลของพนักงาน 

• สามารถจัดการขอมูลของลูกคา 

• สามารถจัดการขอมูลอะไหลในการทําเส้ือแจ็กเก็ต 

• สามารถจัดการขอมูลอุปกรณและเคร่ืองจักรท่ีใชในการตัดเย็บ 

• สามารถจัดการขอมูลการส่ังซ้ือจากลูกคา 

• สามารถจัดการขอมูลคาปรับตาง  ๆ  ของพนักงานท่ีทําอะไหล 
อุปกรณและเคร่ืองจักรชํารุด 

(2) ระบบจัดการสิทธ์ิของผูเขาใชงานระบบ 

• ระบบจัดการสิทธ์ิของผู เขาใชงานซ่ึงแบงออกเปนผูดูแลระบบ 
ผูบริหาร พนักงานบันทึกขอมูล และ พนักงานคลังสินคา 

• ระบบมีการรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลโดยการปอนช่ือ
ผูใช และ รหัสผานกอนเขาสูระบบ 

(3) ระบบจัดการขอมูลภายในโรงงาน สามารถเรียกดูรายละเอียดตาง ๆ และ
สามารถจัดการขอมูลของโรงงานไดโดยจัดเปนหมวดหมูซ่ึงแบงออกเปน
ระบบยอยดังนี้ 

• ระบบจัดการขอมูล สามารถบันทึก แกไข ลบ ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ
อะไหล อุปกรณเคร่ืองจักร พนักงาน ลูกคา และรายการส่ังซ้ือสินคา 
ในการผลิตสินคา 
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• ระบบเบิกจายอะไหลสามารถบันทึกขอมูล แกไข ลบขอมูลการเบิก
หรือการคืนอะไหลใหกับพนักงาน เม่ือมีการขอเบิกจายอะไหลหรือ
คืนอะไหล 

• ระบบยืมคืนอะไหลอุปกรณและเคร่ืองจักรท่ีใชในโรงงาน สามารถ
บันทึกขอมูล แกไข ลบขอมูล ในการยืมคืนอุปกรณตาง ๆ ในโรงงาน 

• ระบบจัดการขอมูลคาปรับพนักงานท่ีทําอะไหล  อุปกรณหรือ
เคร่ืองจักรในการผลิตเสียหาย สามารถบันทึก แกไข ลบขอมูลคาปรับ
ตาง ๆ  

(4) ระบบการตรวจสอบคลังสินคา เพื่อควบคุมและตรวจสอบขอมูลตาง ๆ  

• สามารถตรวจสอบขอมูลและติดตามการผลิตตามรายการส่ังซ้ือสินคา 

• สามารถตรวจสอบขอมูลการเบิกจายอะไหลของพนักงาน 

• สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณและเคร่ืองจักรท่ีใชในการตัด
เย็บ 

• สามารถตรวจสอบอะไหลท่ีอยูในคลังสินคา 

• สามารถตรวจสอบขอมูลคาปรับ 

• สามารถตรวจสอบขอมูลพนักงาน 
(5) ระบบการออกรายงาน 

• รายงานสถานะอุปกรณและเคร่ืองจักร 

• รายงานสรุปการชํารุดของอุปกรณและเคร่ืองจักร 

• รายงานการยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักร  

• รายงานสรุปขอมูลอะไหลท้ังหมดในคลังอะไหล 

• รายงานสรุปขอมูลอะไหลท่ีเสียหายมากท่ีสุดในคลังอะไหล 

• รายงานสรุปขอมูลการเบิกจายอะไหล 

• รายงานสรุปขอมูลสถานะของพนักงาน 

• รายงานของอะไหลเส้ือเม่ือถึงจุดส่ังซ้ือ 

• รายงานขอมูลลูกคา 

• รายงานการส่ังซ้ือสินคา 
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1.4.3 วิธีการศึกษา 
1)  การเก็บรวบรวมขอมูล 

(1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการทํางานของโรงงานอยางละเอียด 
พรอมท้ังปญหาในการทํางานปจจุบันโดยศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการ
ทํางานของโรงงาน พรอมท้ังปญหาในการทํางานปจจุบัน 

• เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาของโรงงาน 

• บันทึกขอมูลปญหาจากประสบการณท่ีไดบริหารงานมาระยะหนึ่ง 

• รวบรวมขอมูลโดยศึกษาระบบการทํางานแบบเดิมของโรงงาน 

• รวบรวมขอมูลจากเอกสารเดิมท่ีมีอยู 

• เก็บรวบรวมขอมูลโดยการบันทึกขอมูลของอะไหลและเคร่ืองจักร
ตาง ๆ เพิ่มเติมท่ีไมมีในเอกสาร 

  (2)  การวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของโรงงาน 
 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลความตองโดยสัมภาษณเจาของโรงงานและพนักงานในสวน
งานตาง ๆ โดยจะจัดทําเปนข้ันตอนดังนี้ 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการบันทึกขอมูลของอะไหลและเครื่องจักรตาง ๆ 
เพิ่มเติมท่ีไมมีในเอกสารนําขอมูลของโรงงานเพ่ือการวิเคราะหโดยการนําขอมูลท่ี
ไดในเบ้ืองตนมาทําการสอบถามถึงส่ิงท่ีตองการจะนําไปพัฒนาเปนระบบ 

• นําขอมูลของโรงงานเพ่ือการวิเคราะหโดยการนําขอมูลท่ีไดใน
เบ้ืองตนมาทําการสอบถามถึงส่ิงท่ีตองการจะนําไปสรางเปนระบบ 

• สอบถามและออกแบบรูปแบบเบ้ืองตนของระบบท่ีเหมาะสมกับ
โรงงานโดยวิเคราะหจากการสอบถามเจาของโรงงานและพนักงาน
ในโรงงาน 

  (3) ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของโรงงาน 
 ในการออกแบบจะทําการออกแบบระบบซ่ึงเปนตนแบบของหนาจอการใชงานตาง ๆ 
ขอมูลท่ีตองการบันทึกจัดเก็บ ซ่ึงจะทําการสอบถามขอมูลตาง ๆ ท่ีตองการเก็บจาก
ผูบริหาร และพนักงานท่ีทําหนาท่ีบันทึกขอมูล และทําการตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปน
ตอการจัดเก็บและเรียกใชงานในภายหลัง เชน ขอมูลอะไหล ขอมูลอุปกรณและเคร่ืองจักร
เปนตน เพื่อสามารถใชในการออกรายงานท่ีเปนประโยชนตอการจัดการระบบคลังสินคา
ของโรงงานตอไป 
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(4) พัฒนาระบบสารสนเทศ  
 เม่ือการออกแบบครอบคลุมในดานการจัดเก็บขอมูลและการใชงานระบบตาง ๆ ท้ัง
หมดแลว จะเปนข้ันตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึงในการพัฒนานั้น สามารถให
ผูใชงานไดทดสอบการใชงานเปนระยะเพื่อความถูกตองของการใชงานในระบบการ
จัดการ 

(5) ติดต้ังและทดสอบระบบสารสนเทศ  
การติดต้ังระบบนั้นจะติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรภายในโรงงาน โดยหลังจาก

การทดสอบดานการใชงานแลวเสร็จจะมีการนําระบบข้ึนสูระบบออนไลนเพื่อการเขาถึงท่ี
สามารถใชงานไดจากทุกท่ีทุกเวลา  

(6) ประเมินความถูกตองและการใชงานของระบบสารสนเทศ 
การประเมินความถูกตองของการใชงานจะประเมินโดยผูบริหารและพนักงานท่ีใช

งานระบบซ่ึงจะมีการแกไขและปรับปรุงระบบใหตรงกับความตองการของผูใชงานมาก
ท่ีสุด 

 (7) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ  
 

1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

     1.5.1 ฮารดแวร 

 เคร่ืองคอมพิวเตอรหนึ่งเคร่ืองประกอบดวย 
1)หนวยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Pentium 4 2.4 GHz 
2) หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาด 2 GB 
3) อุปกรณบันทึกขอมูล (HDD) ขนาด 80 GB 
4) หนาจอแสดงผล (LCD Monitor) 19 นิว้ 
5) อุปกรณในการพิมพเอกสาร (Printer) 

1.5.2 ซอฟตแวร 
1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวเอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 
2) เคร่ืองมือพัฒนาเว็บไซต อโดบี มาโครมีเดีย ดรีมวีพเวอร 8 (Adobe       

Macromedia Dreamweaver 8) 
3) เคร่ืองมือออกแบบกราฟก อโดบี โฟโตชอป ซีเอสท ู(Adobe Photoshop 

CS2) 
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4) ระบบจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) 
5) เว็บเซิฟเวอร อาปาเช (Apache) 
6) โปรแกรมภาษาพีเอชพ ี(PHP)  
7) เคร่ืองมือในการจัดทําเอกสารไมโครซอฟทออฟฟศ 2003 (Microsoft 

Office 2003) 
 

1.6 สถานท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1.6.1 โรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลป เลขที่ 23 ถนนมุกดา ตําบล ในเมือง อําเภอ เมือง 

จังหวัดลําพูน  
1.6.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการบัณฑิตวิทยาลัย (โครงการพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.6.3 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


