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บทที ่1 

บทน ำ 

 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างาน
ของแผนกออกแบบ บริษัท จอร์จ้ีแอนด์ลู จ  ากัด ท่ีผูศึ้กษาสนใจมีหลักการเหตุผล ขอบเขต และ
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

  บริษัท  จอร์จ้ีแอนด์ ลู  จ  ากัด  เป็นบริษัทผลิตและส่งออกเส้ือผ้าส าเร็จรูป  โดยเร่ิมจาก
แนวความคิดในการผลิตรูปแบบเส้ือผา้ส าหรับการเดินทาง พกัผ่อนอยูบ่า้น ท างานและโยคะ กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายคือ ผูห้ญิงวยักลางคนข้ึนไป โซนยุโรป และอเมริกา โดยผลิตตามการสั่งซ้ือของลูกคา้ 
ในการออกแบบสินคา้ไดรั้บความร่วมมือจากนกัออกแบบจากประเทศแคนาดาและประเทศไทย ซ่ึงมี
ฐานการผลิตและฝ่ายบริหารจดัการในจงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย  

 ซ่ึงระบบงานเดิมของแผนกออกแบบใช้รูปแบบการเก็บไฟล์ชนิดไมโครซอฟท์เอ็กเซล
(Microsoft Excel) เป็นส่วนใหญ่ ในการส่งต่องานผูใ้ช้แจง้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ตอ้งกรอกลงในระบบสารสนเทศท่ี
บริษทัมีอยู่ ปัญหาท่ีพบการจดัเก็บไฟล์ซ ้ าซ้อนและขาดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั กรณีท่ีมีการ
แก้ไขไฟล์เอ็กเซลของเส้ือท่ีมีรูปแบบเดียวกนัแต่เก็บไวห้ลายไฟล์ผูใ้ช้ตอ้งตามแก้ทุกไฟล์ เพื่อให้
ขอ้มูลทุกส่วนตรงกนั ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการผลิตเส้ือผา้แต่ละแบบ ท่ีระบุ ชนิด
ของผา้ ชนิดและจ านวนอุปกรณ์ น ้ าหนัก ขนาดท่ีขายของแต่ละแบบ  และขั้นตอนในการเยบ็ หาก
ขอ้มูลท่ีไดข้ดัแยง้กนั จะส่งผลกระทบถึงกระบวนการท างานฝ่ายการผลิตโดยตรง และถา้แบบเส้ือท่ีมี
ความผิดพลาดของขอ้มูลนั้นมีการสั่งซ้ือจากลูกคา้จ านวนมากก็จะก่อให้เกิดผลความเสียหายแก่บริษทั
มากข้ึนตามไปดว้ย โดยตอ้งสูญเสียวตัถุดิบ เวลา และค่าแรงงานตดัเยบ็ เพราะแผนกออกแบบถือเป็น
กระบวนการท างานเร่ิมตน้ของการผลิตสินคา้   

http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%E4%BB%C3%C9%B3%D5%C2%EC%CD%D4%E0%C5%E7%A1%B7%C3%CD%B9%D4%A1%CA%EC&Sj=1
http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%E4%BB%C3%C9%B3%D5%C2%EC%CD%D4%E0%C5%E7%A1%B7%C3%CD%B9%D4%A1%CA%EC&Sj=1
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 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศดา้นแอพพลิเคชัน่ และฐานขอ้มูล  เพื่อลด
ความซ ้ าซ้อนในการเก็บขอ้มูล ลดระยะเวลาในการสืบคน้ เรียกดูขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลดา้นการผลิต
ภายในองค์กรให้เป็นอันหน่ึงอันเดียว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน จึงควรมี
ระบบงานสารสนเทศดา้นคอมพิวเตอร์มาใช้สนบัสนุนกระบวนการท างานแผนกออกแบบ ของบริษทั 
จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั  

1.2 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างานของแผนกออกแบบ บริษทั 
จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 

1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

1.3.1 ไดร้ะบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างานของแผนกออกแบบ บริษทั 
จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 
 

1.3.2 สามารถคน้หาขอ้มูลไดร้วดเร็วข้ึน เรียกดูขอ้มูลไดง่้าย มีขอ้มูลเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

1.4  แผนด ำเนินกำร ขอบเขต และวธีิกำรศึกษำ 

1.4.1  แผนด าเนินการ 

1) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล เก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตสินคา้ เก็บรวบรวมขอ้มูลความ
ตอ้งการ และศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) วเิคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างานแผนกออกแบบ 
บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั ก าหนดภาพรวม 

3) ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างานแผนกออกแบบ 
บริษทั  จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั ก าหนดขอ้มูลเขา้ กระบวนการ และขอ้มูลออก 

4) ออกแบบฐานขอ้มูลของระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างาน
แผนกออกแบบ บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 

5) ออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้
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6) พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนกระบวนการท างานแผนกออกแบบ 
บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 

7) ทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างาน
แผนกออกแบบ บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 

8) จดัท าเอกสาร 

9) ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนกระบวนการท างานแผนกออกแบบ 
บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 

1.4.2  ขอบเขต 

 ในการศึกษาวจิยั การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างานของแผนก
ออกแบบ บริษทั จอร์จ้ีแอนด์ลู จ  ากดั จะให้ความสนใจในกระบวนการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑ์
ตน้แบบซ่ึงเป็นส่วนของการออกแบบผลิตภณัฑ ์

1) ขอบเขตขอ้มูล 

1.1) ประเภทหรือหมวดหมู่สินคา้ (Category) 
 

1.1.1) เส้ือสวมหวั (Pullover) 
 

1.1.2) แจค็เก็ต (Jackets) 
 

1.1.3) เส้ือแขนยาว (Long sleeved tops) 
 

1.1.4) เส้ือแขนสั้น (Short sleeved tops) 
 

1.1.5) กางเกงขายาว (Pants/Crops) 
 

1.1.6) กระโปรง/กางเกงขาสั้น (Skirts/Shorts) 
 

1.1.7) ชุดแซค (Dress/Tunic) 
 

1.1.8) เส้ือเช้ิต (Shirts) 
 

1.2) ลกัษณะการออกแบบสินคา้ แบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาลดงัน้ี 
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1.2.1) ฤดูใบไมผ้ลิ/ฤดูร้อน (Spring/Summer) มกราคม ถึง มิถุนายน 

1.2.2) ฤดูใบไมร่้วง/ฤดูหนาว (Autumn/Winter) กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 

 จ านวนสินคา้ท่ีออกแบบประมาณ 80 แบบ ต่อฤดูกาล แต่ขอ้มูลสินคา้ท่ีจะน ามาบนัทึกในระบบ
จะใช ้40 แบบต่อ 1 ฤดูกาล ทั้งหมด 2 ฤดูกาล 

1.3) ขอ้มูลรายละเอียดของแบบเส้ือแต่ละแบบ (Spec Detail) ประกอบดว้ย 
 

 1.3.1) ชนิดผา้ท่ีใชใ้นการตดัเยบ็ 
 

 1.3.2) น ้าหนกั 
 

1.3.3) รหสัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตกแต่ง 
 

1.3.4) จ านวนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตกแต่ง 
 

1.4) ค่าเร่ิมตน้ขนาดของเส้ือแต่ละแบบ (Initial Spec) โดยระบุต าแหน่ง ขนาด
แต่ละจุด พร้อมทั้งบนัทึกขอ้มูลแต่ละจุด ถา้มี 
 

1.5) ขอ้แนะน าและความคิดเห็นส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข (Comment)  
 

1.6) ขอ้มูลขนาดของเส้ือแต่ละขนาด (Grading Sheet) แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
 

1.6.1) ขนาดปกติ (Missy size) 
 

1.6.2) ขนาดพิเศษ (Plus size) 
 

1.7) ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกออกแบบ 
 

1.8) ชนิดภาพท่ีใชใ้นการอพัโหลดลงระบบใชช้นิด .jpg 

2) ขอบเขตระบบงาน 

2.1) ส่วนการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ ผูใ้ช้ระบบตอ้งท าการป้อนช่ือผูใ้ช้งาน
และรหสัผา่นก่อนเขา้สู่ระบบ 
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2.2) ส่วนการจดัการผูใ้ช้ ระบบการจดัการผูใ้ช้งาน ได้แก่ การเพิ่ม แก้ไข ลบ 
และก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านของผูใ้ช ้

2.3) ส่วนสนบัสนุนกระบวนการออกแบบ 

 2.3.1) ผูใ้ชง้านสามารถจดัการเพิ่ม แกไ้ข ลบ  ขอ้มูลรายละเอียดของแบบ
เส้ือแต่ละแบบ และสามารถอพัโหลดรูปเขา้ในระบบได ้

 2.3.2) ผูใ้ชง้านสามารถจดัการเพิ่ม แกไ้ข ลบ ค่าเร่ิมตน้ขนาดของเส้ือแต่ละ
แบบได ้ 

 2.3.3) ผูใ้ช้งานสามารถจดัการเพิ่ม แก้ไข ลบ ขอ้แนะน า ส่ิงท่ีต้องแก้ไข
จากผูแ้กะแบบ  

 2.3.4) ผูใ้ช้งานสามารถจดัการเพิ่ม แก้ไข ลบ ขอ้มูลขนาดของเส้ือแต่ละ
ขนาด และในส่วนน้ีระบบสามารถค านวนขนาดมาตรฐานได ้

 2.3.5) ผูใ้ช้งานสามารถจดัการเพิ่ม แกไ้ข ลบ รายงานขอ้มูลภาพรวมของ
เส้ือแต่ละแบบซ่ึงแยกตามฤดูกาล 

2.4) ส่วนออกรายงาน 

 2.4.1) เรียกดูรายงานรายละเอียดของแบบเส้ือ 

 2.4.2) เรียกดูรายงานค่าเร่ิมตน้ของขนาดเส้ือ 

 2.4.3) เรียกดูรายงานขอ้แนะน าและความคิดเห็น 

 2.4.4) เรียกดูรายงานขอ้มูลเส้ือแต่ละขนาด 

 2.4.5) เรียกดูรายงานภาพรวมความคืบหนา้ของเส้ือผา้แต่ละฤดูกาล 

1.4.3 วธีิการวจิยั 
 

1) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล เก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตสินคา้ เก็บรวมรวมขอ้มูลความ
ตอ้งการ และศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าเอาคอมพิวเตอร์ไปประยกุตใ์ช ้
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2) วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมเพื่อน ามาพฒันาเป็นระบบสารสนเทศ 
 

3) ออกแบบระบบ ก าหนดขอ้มูลเขา้ กระบวนการ ขอ้มูลออก และขอ้ก าหนดในการ
ท างานแต่ละขั้นตอนโดยใชโ้ปรแกรมเรชนันลัโรส  (Rational Rose 2003) 
 

4) ออกแบบฐานขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2005 
(Microsoft SQL Server 2005) 
 

5) ออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ เพื่อก าหนดการกรอกข้อมูลและการเรียกดู
ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมวชิวลเบสิก 6 (Visual Basic 6) 
 

6) พฒันาระบบ เพื่อน าไปใชใ้หต้รงตามความตอ้งการท่ีวางแผนไวโ้ดยใชโ้ปรแกรม
วชิวลเบสิก 
 

7) ทดสอบการท างานของระบบ เพื่อตรวจสอบขอ้ผดิพลาดก่อนน าไปใชจ้ริง 
 

8) จดัท าเอกสาร และคู่มือการใชง้าน 

1.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

1.5.1 ฮาร์ดแวร์  เค ร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1 เค ร่ือง ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 
ประกอบดว้ย 

1) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) แบบ Intel Core 2 Duo 
CPU 2.00 GHz ข้ึนไป 

2) หน่วยความจ า ท่ี เข้าถึ งแบบ สุ่ม  (Random Access Memory: RAM) ขนาด 3 
กิกะไบต ์หรือมากกวา่ 

3) ฮาร์ดดิสก ์(Hard Disk) ขนาดความจุไม่ต ่ากวา่ 40 กิกะไบต ์

1.5.2 ซอฟตแ์วร์ 
 

1) ระบบปฎิบติัการวนิโดวเ์อก็ซ์พี (Windows XP) 32 บิต 
 

2) โปรแกรมวชิวลเบสิก 6 ส าหรับการพฒันาระบบ 
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3) โปรแกรมไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2005 ส าหรับจดัการฐานขอ้มูล 
 

4) โปรแกรมเรชนันลัโรส  2003 ส ำหรับกำรออกแบบระบบ 
 

1.6 สถำนทีท่ีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 

1.6.1 ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

1.6.2 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

1.6.3 บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ 


