
บทที ่1 

บทน ำ 
 
 ในการศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาของ
การบริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั มีหลักการและเหตุผล 
วตัถุประสงค์การศึกษา ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา แผนการด าเนินการ ขอบเขต และวิธีการ
ศึกษา ดงัน้ี 
 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากัด เป็นโรงงานผลิตผา้ลูกไม้ ตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ เลขท่ี 99/18 หมู่ 5 ถนนล าพูน-ป่าซาง ต าบลป่า-สัก อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน โดย
ผลิตผา้ลูกไมห้ลกัๆ 2 ประเภท ไดแ้ก่ การทอผา้ลูกไมลี้เวอร์ (Leavers  Lace Weaving)  และการถกั
ผา้ลูกไมรั้ชเชล (Raschel Lace Knitting) ซ่ึงบริษทัได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ 
จ านวน 2 ระบบ คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9000) โดยไดรั้บการรับรองเม่ือปี 2004 และ
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14000) ไดรั้บการรับรองเม่ือปี 2006 ซ่ึงขอ้ก าหนดไอเอสโอ ได้
ก าหนดให้องคก์รตอ้งด าเนินการปฏิบติัการแกไ้ขเพื่อขจดัตน้เหตุ หรือสาเหตุแห่งความไม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดต่างๆ เพื่อป้องกนัมิให้มีความไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเกิดข้ึนซ ้ าอีก และตอ้งระบุช้ี
การปฏิบติัการป้องกนัเพื่อขจดัสาเหตุของปัญหาท่ีมีแนวโนม้จะเกิดข้ึน เป็นการขจดัสาเหตุก่อนท่ี
ปัญหานั้นจะเกิดข้ึน  
 ในปัจจุบนัมีการจดัเก็บบนัทึกของการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนัในรูปแบบกระดาษ โดยผูท่ี้
รับผิดชอบจะเร่ิมบนัทึกขอ้มูลของปัญหาท่ีพบ ขอ้มูลสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหา ขอ้มูลวิธีการแกไ้ข
และป้องกนั จากนั้นส่งบนัทึกให้กบัผูมี้อ  านาจในการตรวจสอบ และอนุมติัขอ้มูลดงักล่าว เพื่อให้
ผูรั้บผิดชอบด าเนินการ พร้อมทั้งตรวจติดตามผลด าเนินการแกไ้ขป้องกนัตามท่ีก าหนด จากนั้นจะ
น าขอ้มูลมาสรุปเป็นรายงานใหผู้บ้ริหารพิจารณาเพื่อน าไปวางแผนในการด าเนินการแกไ้ข ป้องกนั 
และพฒันาปรับปรุงระบบในอนาคต และจากวิธีการด าเนินงานดงักล่าว พบว่า บนัทึกท่ีจดัเก็บอยู่
กระจดักระจายในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินการ ท าให้การติดตามสถานะของการด าเนินการว่า
อยู่ข ั้นตอนใดนั้นตอ้งใชเ้วลานาน และในขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาจดัท ารายงานนั้น มี
การสรุปสาเหตุไม่ตรงกับประเด็นของปัญหาท่ีพบ ไม่สามารถเช่ือมโยงปัญหากับข้อก าหนด
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มาตรฐานไอเอสโอได้ ดงันั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการน าขอ้มูลเรียบเรียงสรุปผล อีกทั้ง
ผูบ้ริหารก็ไม่สามารถดูรายงานไดแ้บบทนัเหตุการณ์ 
 ดงันั้นเพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั มีประสิทธิภาพและเกิด
การพฒันาและปรับปรุงมากข้ึน จึงควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันาระบบ  
โดยมีการจดัเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลผ่านเว็บแอพพลิเคชนั (Web Application) เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการบนัทึกและติดตามสถานะของการด าเนินการได ้พร้อมทั้งสามารถประมวลผล
ขอ้มูล ออกรายงานสรุป และรายงานตามเง่ือนไขต่างๆ ในรูปแบบขอ้มูลและรูปแบบแผนภูมิ ซ่ึงจะ
ท าให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้รับการระบุสาเหตุท่ีแทจ้ริงจากตน้เหตุของปัญหาได้ตรงประเด็น เพื่อ
น าไปสู่การวางแผนในการแกไ้ขป้องกนั การลดการเกิดปัญหาซ ้ า และเพื่อไดส้ารสนเทศท่ีมีความ
ถูกตอ้ง เหมาะสม อีกทั้งยงัสามารถเรียกดูขอ้มูลท่ีทนัต่อเหตุการณ์ไดต้ลอดเวลา 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาของการบริหารงาน
ตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั 

 
1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการ
แกไ้ขปัญหาของการบริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั  

1.3.2 ผูบ้ริหารสามารถใชร้ะบบน้ี สนบัสนุนการวิเคราะห์และการตดัสินใจในการแกไ้ข
การบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 
1.4 แผนด ำเนินกำร ขอบเขต และวธีิกำรศึกษำ 

1.4.1 แผนกำรด ำเนินกำร 
 จากการรวบรวมและศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล สามารถก าหนดแผนในการด าเนินงานได ้
ดงัน้ี 
  1) ศึกษาขอ้มูลระบบงานปัจจุบนัเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนัตาม
มาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั รวมทั้งความตอ้งการจากเอกสาร และการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2) ท าการวเิคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศส าหรับการปฏิบติัการ
แกไ้ขป้องกนั 
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  3) พฒันาระบบสารสนเทศส าหรับการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั 
  4) ติดตั้งและทดสอบระบบสารสนเทศส าหรับการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั 
  5) ประเมินความถูกตอ้งและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
  6) จดัท าเอกสารประกอบการใชง้าน 
  7) จดัท าเอกสารรายงานการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัสมบูรณ์ 

1.4.2 ขอบเขต 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาของการ
บริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากัด จะจัดท าในรูปแบบเว็บ        
แอพพลิเคชนั และใช้งานผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั ประกอบดว้ย
ขอบเขตของการพฒันาระบบงานดงัน้ี 

1) ขอบเขตของระบบงาน 
(1) ระบบตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 

- การก าหนดช่ือผูใ้ชง้าน ในการเขา้สู่ระบบ 
- การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชแ้ต่ละระดบั 
- ระบบตรวจสอบสิทธ์ิในการใชง้านระบบ 

(2) ระบบจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
 มีระบบจดัการขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป ประกอบดว้ย 
- ขอ้มูลหวัขอ้สาเหตุของปัญหา  
- ขอ้มูลรายละเอียดสาเหตุของปัญหา  
- ขอ้มูลแนวทางการแกไ้ขป้องกนั  
- ขอ้มูลเอกสารมาตรฐาน 
- ขอ้มูลระบบมาตรฐาน 
- ขอ้มูลรายการปัญหา 
- ขอ้มูลขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน 
- ขอ้มูลรายละเอียดขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน 
- ขอ้มูลท่ีมาของปัญหา 
- ขอ้มูลอา้งอิง 
- ขอ้มูลกลุ่มขอ้มูลอา้งอิง 
มีระบบจดัการขอ้มูลพื้นฐานผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ย 
- ขอ้มูลหนา้ท่ีการตรวจติดตาม 
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- ขอ้มูลหนา้ท่ีคณะท างานระบบมาตรฐาน 
(3) ระบบบนัทึกขอ้มูลปัญหา 

 มีระบบการกรอกข้อมูลของปัญหา ตามหลกัการเขียนรายละเอียดปัญหา
ของระบบมาตรฐานไอเอสโอ 

(4) ระบบวเิคราะห์ปัญหา 
- มีระบบแนวทางสาเหตุของปัญหา 
- มีระบบแนวทางการแกไ้ขป้องกนัปัญหา 
- มีระบบการบนัทึกขอ้มูลวธีิการแกไ้ขป้องกนัปัญหา  

(5) ระบบบนัทึกผลติดตามปัญหา 
- ระบบสามารถ เพิ่ม ขอ้มูลผลการติดตามปัญหา 

(6) ระบบคน้หาเอกสาร 
- การคน้หาสถานะของการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั 

(7) ระบบรายงานสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหาร 
- รายงานเปรียบเทียบแต่ละสาเหตุในแต่ละปี 
- รายงานภาพรวมสาเหตุของปัญหา 
- รายงานสาเหตุของปัญหาโดยแบ่งตามหน่วยงาน 
- รายงานสาเหตุของปัญหาโดยแบ่งตามขอ้ก าหนดไอเอสโอ 
- รายงานสาเหตุของปัญหาโดยแบ่งตามสาเหตุของปัญหา 
- รายงานสาเหตุของปัญหาโดยเปรียบเทียบขอ้มูลแต่ละปี 

2) ขอบเขตขอ้มูล 
(1) ขอ้มูลขอ้ก าหนดระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9000) ขอ้ท่ี 4 ถึงขอ้ท่ี 8 
(2) ขอ้มูลขอ้ก าหนดระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14000) ขอ้ท่ี 4.1 ถึงขอ้

ท่ี 4.6  
(3) ขอ้มูลระเบียบปฏิบติังาน ท่ีประกาศใชก่้อนวนัท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 2012 
(4) ขอ้มูลสาเหตุของปัญหา ท่ีจดัเก็บระหวา่งปี ค.ศ. 2009 ถึงปี ค.ศ. 2012 
(5) ขอ้มูลแนวทางการการแก้ไข และป้องกนัปัญหา ซ่ึงได้จากการน าข้อมูล

ปัญหาท่ีจดัเก็บระหวา่งปี ค.ศ. 2009 ถึงปี ค.ศ. 2012 ขอ้มูลขอ้ก าหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ขอ้
ท่ี 4 ถึงขอ้ท่ี 8 และขอ้มูลขอ้ก าหนดระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ท่ี 4.1 ถึงขอ้ท่ี 4.6 มาก าหนด 
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1.4.3 วธีิกำรศึกษำ 
 1) ศึกษาขอ้มูลและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

     (1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ี ผูบ้ริหาร และ       

ผูท่ี้เก่ียวข้องถึงวิธีการและขั้นตอนการเก็บข้อมูลการปฏิบัติการแก้ไขป้องกันตามมาตรฐาน

ไอเอสโอของบริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั ตลอดจนความตอ้งการของผูบ้ริหาร 

     (2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ การศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนัตามมาตรฐานไอเอสโอ  

  2) การวิเคราะห์ระบบ โดยใช ้Data Flow Diagram (DFD) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ระบบ   
  3) การออกแบบระบบสารสนเทศ 
   (1) การออกแบบระบบโดยการเขียนแผนภาพกระแสการไหลของขอ้มูล  (Data 
Flow Diagram) เพื่อออกแบบระบบและกระบวนการท างานในแต่ละส่วนของระบบ 
   (2) การออกแบบระบบฐานขอ้มูลเพื่อจดัเก็บขอ้มูลของระบบ และเขียน E-R 
Diagram เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของแต่ละตารางในฐานขอ้มูล 
   (3) การออกแบบหนา้จอใชง้านและส่วนการแสดงรายงานของระบบ  
  4) สร้างและพัฒนาระบบตามล าดับการท างานจากข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์และ
ออกแบบไว ้ 
    (1) สร้างฐานขอ้มูลตามท่ีไดอ้อกแบบไวโ้ดยใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล เอส

คิวแอล เซิร์ฟเวอร์ (SQL server database) 

    (2) สร้างและพฒันาโปรแกรมตามท่ีไดอ้อกแบบไวโ้ดยใช้ภาษาวิชวลสตูดิโอ 

ดอต เน็ต (Visual Studio.Net) ในการเขียนโปรแกรม  

  5) การติดตั้ง ทดสอบการท างาน และประเมินความถูกตอ้งของระบบสารสนเทศ
เพื่อวเิคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาของการบริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคา
เอะ เลซ จ ากดั เพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยท าการทดสอบและใชง้านระบบโดย
ผูพ้ฒันาโปรแกรมและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบ และปรับปรุงแกไ้ขโดยผูพ้ฒันาระบบ   
 6) จดัท าเอกสารประกอบการใช้งานและเอกสารรายงานการคน้ควา้ฉบบัสมบูรณ์
ของระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารงานตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั 
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1.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำระบบ 

1.5.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) ไดแ้ก่ 
 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) ประกอบดว้ย 

(1) หน่วยประมวลผลกลางความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 3.0 GHz 
(2) อุปกรณ์บนัทึกผล ฮาร์ดดิสก ์(Hard Disk) ขนาด 180 GB 
(3) หน่วยความจ าส ารอง (RAM) ขนาด 2.0 GB 

 2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client Computer) ประกอบดว้ย 
(1) หน่วยประมวลผลกลางความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 2.0 GHz 
(2) อุปกรณ์บนัทึกผล ฮาร์ดดิสก ์(Hard Disk) ขนาด 180 GB 
(3) หน่วยความจ าส ารอง (RAM) ขนาด 2.0 GB 

 3) อุปกรณ์ส านกังาน 

(1) เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 
(2) เคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner) 

 
1.5.2 ซอฟแวร์ (Software) ทีใ่ช้ในกำรพฒันำระบบ ไดแ้ก่ 

1) ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2005 (Microsoft Window 

Server 2005) 

2) ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟท ์วนิโดวส์ เซเวน่ (Microsoft Window 7) 

3) โปรแกรมไมโครซอฟท ์เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server 2008) 

4) โปรแกรมวชิวลสตูดิโอ ดอต เน็ต 2005 (Visual Studio.Net 2005) 

5) โปรแกรมไมโครซอฟท ์เวร์ิด 2007 (Microsoft Word 2007) 

6) โปรแกรมไมโครซอฟท ์เอก็เซล 2007 (Microsoft Excel 2007) 

7) โปรแกรมไมโครซอฟท ์วสิิโอ 2007 (Microsoft Visio 2007) 

8) อินเทอร์เน็ต เอก็ซ์โพลเรอร์ (Internet Explorer) 

9) โปรแกรมอินเทอร์เน็ต อินฟอร์เมชนั เซอร์วิส (Internet Information Services : 

IIS) 

10) กเูกิลชาร์ท (Google Chart) 
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1.6 นิยำมศัพท์ 
1) ปัญหา (Problem) คือ ความไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 

2) ความไม่สอดคลอ้ง (Non conformity) คือ การเบ่ียงเบนไปจากขอ้ก าหนด โดยเกิดความ

แตกต่างระหวา่งผลของการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกบัเกณฑท่ี์ขอ้ก าหนดไดก้ าหนดไว ้  

3) ขอ้ก าหนด (Requirement) คือ ขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพ ขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดล้อม 

ขอ้ก าหนดของลูกคา้ ขอ้ก าหนดดา้นการบริหารจดัการ ขอ้ก าหนดผลิตภณัฑ์ และขอ้ก าหนดดา้น

กฎหมาย เม่ือใดก็ตามท่ีองคก์รไม่สามารถปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดใดขอ้ก าหนดหน่ึงน้ีได ้ก็

จะเกิดความไม่สอดคลอ้งข้ึน  

 
1.7 สถำนทีท่ีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิยและรวบรวมข้อมูล 

1) บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั 
2) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่


