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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  ในการศึกษาวจิยั การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างานของแผนก
ออกแบบ บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั มีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

 ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยทุธนวิบูลยช์ยั (2549) กล่าวไวว้า่ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ (Management Information System: MIS) เป็นระบบท่ีให้ขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีสัมพนัธ์
กบัการด าเนินงานขององค์กร เช่น การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของลูกจา้งเจา้ของ
กิจการ ลูกคา้ และบุคคลอ่ืนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัองค์กร การประมวลผลของขอ้มูลจะช่วยแบ่งภาระ
การท างานและยงัสามารถน าสารสนเทศมาช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือระบบสารสนเทศท่ี
รวมความสามารถของผูใ้ช้งานและคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
สารสนเทศเพื่อการด าเนินงานการจดัการ และการตดัสินใจในองคก์ร หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ หมายถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผลและการสร้างสารสนเทศข้ึนมาเพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจ การประสานงาน และการควบคุม นอกจากนั้นยงัช่วยผูบ้ริหารและพนกังานในการวเิคราะห์
ปัญหา แกปั้ญหา และสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่โดยระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทาง
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม ร่วมกบัผูใ้ช้ เพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จในการได้มาซ่ึงสารสนเทศท่ีมี
ประโยชน ์

 เทคโนโลยีการส่ือสารมีส่วนช่วยในการด าเนินงานธุรกิจในปัจจุบนัไปอยา่งราบร่ืน ช่วยให้การ
ส่งขอ้มูลในรูปแบบ โทรสาร โทรศพัท์ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ โทรทศัน์ และอ่ืนๆ ไปยงัจุดหมายท่ี
อยูห่่างไกลเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว เทคโนโลยคีมนาคมและการส่ือสารน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อ
พฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานทางธุรกิจโดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 4 ประการดงัน้ี 

1) เพื่อการส่ือสารทางธุรกิจท่ีดีข้ึน ช่องทางการส่ือสารระหว่างบุคคลมีหลายรูปแบบ 
เทคโนโลยีคมนาคมช่วยให้การติดต่อส่ือสารรวดเร็ว ถูกตอ้ง และไดรั้บขอ้มูลสะทอ้น

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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กลบัอยา่งทนัที โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการส่ือสารไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถจดัเก็บ
รายละเอียดของการติดต่อ สามารถเรียกใชง้านในภายหลงัได ้

 

2) เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยปกติการด าเนินงานทางธุรกิจมกัจะมี
การใช้งานขอ้มูลร่วมกนัในแผนกต่างๆ ขององค์กร เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจดัส่ง
สินคา้ เป็นตน้ เม่ือมีค าสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ ฝ่ายต่างๆ ก็จะน าขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้
และขอ้มูลลูกคา้มาจดัการตามกระบวนการทางธุรกิจซ่ึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมช่วย
อ านวยความสะดวกในการส่ือสารใชง้านขอ้มูลร่วมกนั มีความสะดวกในการบนัทึกและ
ประมวลผลขอ้มูล ลดความซ ้ าซ้อนและการท างานท่ีผิดพลาด ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจ
มีความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

3) เพื่อการกระจายขอ้มูลท่ีดีข้ึน ด้วยพฒันาการของเทคโนโลยีคมนาคมท่ีก้าวหน้าอย่าง
ต่อเน่ืองช่วยใหก้ารรับส่งขอ้มูลระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์กระท าไดอ้ยา่งสะดวก เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ปลายทางสามารถเรียกใชฐ้านขอ้มูลกลางดว้ยความรวดเร็ว 

 

4) เพื่อการจดัการกระบวนการธุรกิจท่ีสะดวกข้ึน พฒันาการทางอินเทอร์เน็ตช่วยในการ
ด าเนินธุรกิจออนไลน์พฒันาอยา่งไม่หยุดย ั้งตามไปดว้ย การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ทั้งผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการกระท าผ่านออนไลน์ไดทุ้กท่ี
ทุกเวลา กระบวนการทางธุรกิจอัตโนมัติกระท าด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยี
คมนาคมท่ีทนัสมยั 

2.2 การออกแบบ 

 ชลอ บุญก่อและคณะ (2548) ได้ให้ความหมายของการออกแบบไวว้่า การออกแบบ  คือ 
กิจกรรมการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ท่ีตั้ งไว ้เป็นการกระท าของ
มนุษย ์ดว้ยจุดประสงคท่ี์ตอ้งการแจง้ผลเป็นส่ิงใหม่ๆ มีทั้งท่ีออกแบบเพื่อสร้างข้ึนใหม่ให้แตกต่างจาก
ของเดิมหรือปรับปรุงตกแต่งของเดิม ความส าคัญของออกแบบเป็นขั้นตอนเบ้ืองต้นท่ีจะท าให้
กระบวนการในการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑป์ระสบผลส าเร็จในตลาดและตรงตามเป้าหมาย 
งานออกแบบ คือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยการเลือกน าเอาองคป์ระกอบมาจดัเรียงให้เกิดรูปทรงใหม่ท่ี
สามารถสนองความตอ้งการตามจุดประสงคข์องผูส้ร้าง และสามารถผลิตไดด้ว้ยวสัดุและกรรมวธีิการ
ผลิตท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 

 รูปแบบการออกแบบผลิตภณัฑ์ (Style) มีอยูม่ากมาย มีการเกิดข้ึนและพฒันาต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
หรือตามกระแสความนิยม บนความหลากหลายในวถีิทางการออกแบบท าใหผ้ลงานท่ีเกิดจากแนวทาง

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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ปฏิบติัท่ีแตกต่างกนันั้นถูกสร้างสรรคแ์ละสืบทอดต่อๆ กนัมาตามล าดบั แต่ไม่วา่จะเลือกใชรู้ปแบบใด
ก็ลว้นแต่สร้างเง่ือนไขในการผลิตงานออกแบบท่ีน่าสนใจไดท้ั้งส้ิน ตวัอยา่งเช่น 
 

1) รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย (Function follows form) เป็นวิถีทางการออกแบบท่ี
นิยมความงามของรูปทรงเป็นหลกั โดยยึดแนวคิดท่ีวา่ความงามตอ้งมาก่อนประโยชน์
ใช้สอยเสมอ และมกัถูกน ามาใช้อธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติการเพื่อการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นความงามเป็นหลกั จุดประสงค์ท่ีส าคญัก็เพื่อยกระดบัคุณค่าผลิตภณัฑ์
ใหสู้งข้ึน เพื่อน าไปสู่การเพิ่มราคาสินคา้ 

 

2) ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ (Form follows function) เป็นวิถีทางการออกแบบท่ี
นิยมประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั ซ่ึงประโยชน์ใชส้อยตอ้งมาก่อนความงามเสมอ และถูก
น ามาใช้อธิบายขั้นตอนในการปฏิบติัการเพื่อการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตจ านวนมาก โดยใหค้วามส าคญักบัการออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ท างานของเคร่ืองจกัร การประหยดัวสัดุ ความสะดวกในการใชง้าน การคงคลงั และการ
ขนส่ง เป็นตน้ แนวคิดดงักล่าวตรงกนัขา้มกบัปรัชญาท่ีมองความงามของรูปทางมาก่อน
ส่ิงใด แนวทางการออกแบบท่ีให้ความส าคญัดา้นประโยชน์ใช้สอย วสัดุกรรมวิธีการ
ผลิตโดยเคร่ืองจกัรทางอุตสาหกรรม และการใชรู้ปทรงเรขาคณิตอนัเรียบง่าย 

 

ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ 
 

2.1) รูปทรง สีสัน และประโยชน์ใชส้อยเหมาะสมกบัสภาพความเป็นไปของสังคม 
 

2.2) ราคาเหมาะสมกบัก าลงัซ้ือของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูซ้ื้อหรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 

3) การตลาดมาก่อนออกแบบ (Design follow marketing) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์จะมี
รูปแบบเหมือนปิรามิด ถือก าเนิดโดยยึดฐานของปิรามิดแลว้พยายามยกระดบัตวัเองนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั การยกระดบัตวัเองนั้นมกัจะท าให้
ราคาสูงข้ึนดว้ย 

 

4) อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบ (Form follows emotion) เม่ือเทคโนโลยีมาถึงจุดท่ี
สามารถตอบสนองในด้านการตอบรับต่อประโยชน์ใช้สอยและรูปแบบได้มากข้ึน 
คอมพิวเตอร์ชิปมีขนาดเล็กและยืดหยุน่ไดเ้ปิดขอบเขตท่ีกวา้งข้ึนของรูปแบบผลิตภณัฑ์
ท่ีบรรจุ  หรือวัส ดุสั งเคราะห์ ท่ีตอบสนองการใช้สอยประเภทต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน จนท าใหป้รัชญาการออกแบบปรับเปล่ียนมาเป็น 



 

11 
 

อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบดว้ยความเช่ือท่ีวา่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมิไดเ้พียงตอ้งการ
สินคา้ ภาพลกัษณ์ หรือส่ิงแวดลอ้ม แต่ตอ้งการคุณค่าของความร่ืนรมย ์ประสบการณ์
และลกัษณะเฉพาะบางอยา่ง  

 

5) รูปแบบนิยมความนอ้ย (Minimal style) เป็นการออกแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดมินิ
มอลลิสม์ (Minimalist) คือยิ่งเรียบง่ายก็ยิ่งดูดี แต่ให้ความสะดวกสบาย เพราะทุกวนัน้ี
มนุษยท์  างานหนักมากข้ึน จึงต้องการผ่อนคลายมากข้ึนเช่นกัน ยิ่งส่ิงรอบตวัมีความ
ซบัซอ้นมากข้ึน มนุษยก์็ยิง่แสวงหาความเรียบง่ายมากข้ึน  
 

 แฟชั่น (Fashion) คือแบบหรือรูปแบบใดๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีนิยม  แต่รูปแบบทุก
รูปแบบไม่จ  าเป็นจะต้องกลายเป็นแฟชั่นเสมอไป ส่ิงใดท่ีกลายเป็นแฟชั่นท่ีได้รับความนิยมหรือ 
"สมยันิยม" (Fashionable) จะตอ้งเป็นท่ียอมรับและนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง  

 แฟชัน่เป็นส่ิงท่ีมีรากฐานอยูใ่นองคป์ระกอบของสังคมวิทยาและจิตวิทยา โดยกฎพื้นฐานแลว้
มนุษยย์อ่มจะลอกเลียนแบบ (Conformists) หรือมีแนวโนม้ท่ีจะกระท าตามกนั แต่ขณะเดียวกนัก็ชอบ
ท าแตกต่างจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย ซ่ึงมิใช่ต่อตา้นหรือขดัขวาง เพียงแต่อยากมีลกัษณะเป็นตวัของตวัเอง 
ในขณะเดียวกนัก็ยงันิยมแฟชัน่นั้นอยู ่เพื่อมิให้ถูกกล่าวหาวา่ไร้รสนิยม ดงันั้นแฟชัน่จึงให้โอกาสกบั
บุคคลในการพินิจพิเคราะห์หรือไตร่ตรองในการแสดงออกถึงรสนิยม ความรู้สึกของตนเองไดด้ว้ย 

 อยา่งไรก็ตามรูปแบบพื้นฐานจะไม่เปล่ียนแปลง แต่แฟชัน่จะเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เน้ือหาสาระ
ของรูปแบบหรือแฟชัน่ครอบคลุมไวเ้พียงหลกัการเท่านั้น นกัออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ดี ควรมีการพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยประสานเขา้กบัหลกัการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อให้ไดแ้นวคิดของ
ประโยชน์ใชส้อย วสัดุ หรือรูปแบบของงานออกแบบในทิศทางท่ีตอบรับกบัพฤติกรรมใหส้ัมพนัธ์กบั
วิถีการด ารงชีวิต สภาพเศรษฐกิจ และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การ
ออกแบบท่ีลึกและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ของปัญหาไดม้ากกวา่ ย่อมเกิดประโยชน์ต่อการใช้สอย
และสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัผลิตภณัฑไ์ดย้าวนานกวา่ 
 

คุณประโยชน์ของการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

1) ปรับปรุงภาพลกัษณ์ขององค์กร ให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนจากคู่แข่ง สะดุดตา 
และง่ายต่อการจดจ า 

 

2) สร้างเอกลกัษณ์สินคา้ ใหเ้กิดสัมผสัและการรับรู้ท่ีดีต่อองคก์รผา่นการใชผ้ลิตภณัฑ ์ 
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3) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการออกแบบ สามารถส่ือสารกบั
ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4) พฒันาผลิตภณัฑเ์ดิม ใหเ้กิดประโยชน์ใชส้อยท่ีดีข้ึนทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ 
 

5) เพิ่มคุณค่าผลิตภณัฑใ์หสู้งข้ึน เพื่อน าปาสู่การเพิ่มราคาสินคา้ได ้
 

6) ลดตน้ทุนเพิ่มผลก าไร เช่น ออกแบบใหผ้ลิตง่าย ลดขั้นตอน เลือกใชว้สัดุภายในประเทศ 
ฯลฯ  

7) ขยายตลาดสินคา้ เช่น สร้างผลิตภณัฑท่ี์สนองประโยชน์ใชส้อยใหม่ สร้างความตอ้งการ
ใหม่ สร้างตลาดกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

2.3 ระบบการผลติ 

 ชุมพล ศฤงคารศิริ (2540) ไดใ้ห้นิยาม บทบาทการผลิตในองค์กร คือ การจดัหาผลิตภณัฑ์เพื่อ
สนองความตอ้งการของตลาดโดย การผลิตผลิตภณัฑ์ใหไ้ดป้ริมาณตามความตอ้งการของลูกคา้ คงไว้
ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตามท่ีก าหนดไวแ้ละ การผลิตภายใต้ข้อจ ากัดของต้นทุนจากระบบการ
ควบคุมการผลิต กิจกรรมดา้นการผลิตจะเก่ียวขอ้งกบัการแปลงวตัถุดิบ พลงังานและช้ินส่วนอ่ืนๆ ท่ี
ซ้ือมาใหเ้ป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปโดยการผลิตหรือการประกอบ 

 ส าหรับระบบการผลิตโดยทัว่ไป สามารถแบ่งออกเป็น 4 แบบคือ 

1) การผลิตแบบต่อเน่ือง เช่น โรงกลัน่น ้ามนั 

2) การผลิตแบบจ านวนมากหรือซ ้ าๆ กนั เช่น การผลิตช้ินส่วนรถยนต์ และการประกอบ
อ่ืนๆ 

3) การผลิตแบบโครงการ เช่น อุตสาหกรรมต่อเรือ  

4) การผลิตแบบท าตามสั่ง เป็นการผลิตเฉพาะอยา่ง ใชเ้วลาไม่นานนกั อาจเป็น ชัว่โมง วนั
หรือสัปดาห์ 

 การผลิตแบบต่อเน่ืองการผลิตเป็นจ านวนมากๆ จะให้ความสนใจในเร่ืองอตัราการผลิตและ
ประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้ได้จ  านวนการผลิต และคุณภาพตามท่ีตอ้งการ โดยมีตน้ทุนต ่าสุด
ส าหรับการผลิตแบบโครงการจะเนน้ไปท่ีผลิตภณัฑใ์ดๆ เช่น การต่อเรือและการผลิตท าตามสั่งจะเนน้
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ไปท่ีกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะการผลิตคลา้ยๆกนั การผลิตแบบไม่ต่อเน่ืองโดยทัว่ไปจะใชอุ้ปกรณ์ใน
การผลิตท่ีเป็นอเนกประสงค ์

2.4 การใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูล 

 ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยทุธนวบิูลยช์ยั (2549) กล่าวไวว้า่ องคก์ารโดยส่วนใหญ่
มีการพฒันาระบบสารสนเทศใช้หรือมีขอ้มูลท่ีเก็บแยกในแต่ละแผนก ส่งผลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล
บางส่วนซ ้ าซ้อนกนั หากตอ้งมีการแกไ้ขขอ้มูลท่ีเก็บซ ้ าซ้อนกนัเหล่าน้ีแต่แกไ้ขไม่ครบทุกแห่งจะท า
ให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาดังต่อไปน้ีคือ เกิดความซ ้ าซ้อนของข้อมูล การไม่
สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้ขาดความคล่องตวั และขาดระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี ปัญหาดงักล่าว
มีวิธีจดัการให้ขอ้มูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วยการน าเทคโนโลยีฐานขอ้มูลมาใช้ในการบริหาร
จดัการขอ้มูล โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล และมีซอฟตแ์วร์ระบบเพื่อ
บริหารจดัการขอ้มูลช่วยให้การจดัเก็บและคน้หาขอ้มูล เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการเก็บขอ้มูล
ไวท่ี้เดียวกนัช่วยลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลได ้ประโยชน์ของการจดัการฐานขอ้มูลมีดงัน้ี 

 2.4.1 ลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล (Minimum Redundancy) การน าขอ้มูลของแต่ละแผนกหรือ
แต่ละส่วนมารวมกนัเพื่อตดัหรือลดส่วนท่ีซ ้ ากนัออกไปจะช่วยลดความซ ้ าซ้อนของ
ขอ้มูลได ้ 

 2.4.2 มีความเป็นอิสระของขอ้มูล (Data Independence) ในระบบฐานขอ้มูลมีแหล่งรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก็บรายละเอียดของขอ้มูลต่างๆ ไวท่ี้ส่วนกลาง และมีระบบจดัการฐานขอ้มูลท า
หน้าท่ีในการดูแลการปรับเปล่ียนโครงสร้างของขอ้มูล ท าให้โปรแกรมเป็นอิสระจาก
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของขอ้มูล 

 2.4.3  สนับสนุนการใช้ขอ้มูลร่วมกนั (Improved Data Sharing) ผูใ้ช้ในองค์กรมีมุมมองและ
ความตอ้งการในการใชข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั และอาจตอ้งการขอ้มูลบางส่วนท่ีเหมือนกนั 
ดงันั้นการจดัเก็บขอ้มูลไวส่้วนกลางมีผลดีท าให้ใช้ขอ้มูลร่วมกนัได ้หากมีการพฒันา
ระบบข้ึนใหม่สามารถใชข้อ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเพิ่มขอ้มูลเขา้ไปในระบบอีก 

 2.4.4 มีความคล่องตวัในการใช้งาน (Improved Flexibility) การรวบรวมขอ้มูลไวท่ี้เดียวกัน 
และมีการควบคุมจากส่วนกลางช่วยให้มีความคล่องตวัในการใช้งานมากกว่าระบบ
ไฟล์ขอ้มูล หากตอ้งการพฒันาระบบข้ึนใช้ในองค์กรผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถพฒันา
โปรแกรมไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการออกแบบตารางขอ้มูลใหม่ ซ่ึงช่วยขั้นตอนการ
ท างานและการเขียนโปรแกรมไดม้าก 
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 2.5.5 มีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสูง (High Degree of Data Integrity) การป้องกนัผู ้
ไม่มีสิทธิมาใชข้อ้มูลในระบบ ฐานขอ้มูลมีระบบรักษาความปลอดภยัโดยจะตรวจสอบ
ช่ือและรหัสผา่นเขา้สู่ระบบ และอนุญาตให้ผูท่ี้มีสิทธิเขา้ท าการเรียกดูขอ้มูลหรือแกไ้ข
ขอ้มูลไดเ้ฉพาะสิทธิท่ีก าหนดใหแ้ต่ละบุคคลเท่านั้น เช่น ผูใ้ชบ้างคนอาจเรียกดูขอ้มูลได้
บางตาราง หรือบางคนสามารถเรียกดูขอ้มูลไดบ้างคอลมัน์ในตาราง เป็นตน้ 

 จากรายละเอียดขา้งตน้ท่ีกล่าวมา สามารถสรุปไดว้า่การใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลเขา้มาใช้ใน
องค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานขอ้มูล ลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เกิดความสะดวก และมี
ความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูลมากยิง่ข้ึน 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วลัยา ตันหยง (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดย
การศึกษาหาเคร่ืองมือในการช่วยลดระยะเวลาการท างานของกระบวนการออกแบบ กล่าวไวว้่า 
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลิตมีความกา้วหนา้และมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีสูงกวา่แต่ก่อน การพฒันา
โทรคมนาคม และการติดต่อส่ือสารมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน ท าให้เกิดตลาดการคา้แผ่ขยายไปทัว่
โลก เช่น การคา้ระหว่างเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ท าให้ลูกคา้มีตวัเลือกมากข้ึน อีกทั้งความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีหลากหลาย ท าใหเ้กิดการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิตค่อนขา้งสูง ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นแต่ละบริษทัจึง
ต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารและจดัการภายในองค์กรของตน ซ่ึงจะท าอย่างไรให้กระบวนการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์เป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้และรวดเร็วกวา่คู่แข่งขนั และท าอยา่งไรให้ลด
เวลากระบวนการออกแบบผลิตภณัฑใ์นสั้นลงกวา่เวลาปัจจุบนัท่ีเป็นอยู ่ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีเป็นปัจจยัหลกั
ท่ีน าไปสู่ความประสบความส าเร็จขององคก์ร 

 ดงันั้นจึงตอ้งมีการหาเคร่ืองมือเพื่อช่วยลดระยะเวลาของกระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์ น า
ขอ้มูลด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเคยออกแบบแล้ว และการรวบรวมความรู้ประสบการณ์ การ
ตดัสินใจ ของกระบวนการออกแบบต่างๆ มาเก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มูล และสามารถดึงขอ้มูลเหล่านั้นมา
ใช้ได้ โดยน าระยะเวลการท างานของการออกแบบ และทฤษฏีจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Group 
technology) ท่ีช่วยให้การท างานในดา้นการผลิตให้เป็นไปตามการแบ่งกลุ่มของผลิตภณัฑ ์เช่นการใช้
ช้ินส่วนมาตรฐาน (Standard part) ในการจดักลุ่มของผลิตภณัฑ์ และวิธีการจดักลุ่มแบบอ่ืนๆ ทฤษฏี
ดงักล่าวช่วยลดระยะเวลาการท างานของกระบวนการออกแบบได ้โดยน าทฤษฏีน้ีมาเขียนดว้ยภาษาเบ
สิคและท างานร่วมกบัโปรแกรมเอก็เซลช่ือวา่ ไวฮาเน็ซดีไซน์เฮลเปอร์ (Wire Harness Design Helper) 
โดยโปรแกรมจะเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์จ  านวน 100 ตัวอย่าง เป็นพื้นฐานข้อมูลท่ีใช้ในการ
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เปรียบเทียบหาช้ินงานงานใหม่ท่ีตอ้งการออกแบบกบัช้ินงานตวัอย่างท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั หรือ
คลา้ยกนัเพื่อลดเวลาการท างานของผูอ้อกแบบ สามารถน าช้ินงานตวัอยา่งมาประยกุตเ์ป็นช้ินงานใหม่
ท่ีตอ้งการออกแบบ 

 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการน าโปรแกรมไวฮาเน็ซดีไซน์เฮลเปอร์มาช่วยในการท างานมีดงัน้ีคือ 

1) ลดระยะเวลาการท างานของกระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีลักษณะคล้ายหรือ
เหมือนโมเดลตวัอยา่ง 

 

2) เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร 
 

3) เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของผูอ้อกแบบ 
 

4) ลดการพึ่งพาความช านาญของผูอ้อกแบบโดยผูอ้อกแบบท่ีไม่มีประสบการณ์การท างาน
สามารถใชโ้ปรแกรมดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือช่วยในกระบวนการออกแบบได ้
 

 ขอ้เสนอแนะของการพฒันากระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์โดยการศึกษาหาเคร่ืองมือในการ
ช่วยลดระยะเวลาการท างานของกระบวนการออกแบบ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 การศึกษาพฒันากระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์โดยน าเคร่ืองมือมาช่วยลดระยะเวลาการ
ท างานของกระบวนการออกแบบโดยใช้ทฤษฎีจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ และใช้สมการการหาค่า
สัมประสิทธ์ิความเหมือนในการค านวณหาความเหมือนของผลิตภณัฑ์ยงัมีขอ้บกพร่องของการคน้หา
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั หลายๆ ดา้น เช่น ไม่สามารถก าหนดจ านวนของสายไฟ และเฮาส์ซิง 
(Housing) ไดอ้ยา่งแน่ชดั จึงควรพฒันาต่อยอดโดยการใชเ้คร่ืองมือชนิดอ่ืนๆ เช่น การใช ้ฟัซซี-อาร์ต 
นิวรอล (Fuzzy-ART Neural) เป็นศาสตร์วา่ดว้ยการค านวณโดยอาศยัวงจรข่ายท่ีเลียนแบบการท างาน
ของระบบการท างานของสมอง ซ่ึงนบัวนัจะยิง่มีความตอ้งการระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถใน
การปรับเปล่ียนระบบไดโ้ดยอตัโนมติัตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปมีการตดัสินในแบบชาญฉลาด
เหมือนมนุษย ์ท่ีเหมาะกบัการเป็นเคร่ืองมือในการน าไปพฒันากระบวนการออกแบบและการสืบคน้ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและเพิ่มความสามารถดา้นการแข่งขนั 

 พรรณวิทย ์สิทธิเลิศ (2552) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการผลิต
ของบริษทัล าพูนซิงเดนเก็น จ ากดั กล่างไวว้า่ การแข่งขนัทางการตลาดของการผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างรุนแรงและเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกับเทคโนโลยีทางด้านต่างๆมกัมีการ
เปล่ียนแปลงและพฒันาอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบ
กิจการและธุรกิจทางด้านการผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งมีการ
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ปรับตวัไม่วา่จะเป็นทางดา้นการควบคุมตน้ทุนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถ
ผลิตสินคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุดเกิดงานเสียนอ้ยท่ีสุด และใหท้นักบัสถานการณ์ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

 ระบบควบคุมการผลิตพฒันาข้ึนเพื่อสามารถน าระบบท่ีไดม้าใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
ผลิตดังกล่าว รวมทั้งสามารถออกรายงานการผลิตท่ีถูกต้อง แม่นย  า และเป็นปัจจุบนั ตลอดจน
สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการวางแผนและควบคุมการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
จากการประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศดงักล่าวแลว้ในดา้นลกัษณะความพึงพอใจในการใช้
งานของผูใ้ชง้านระบบพบวา่มีค่าเฉล่ียท่ี 3.80 การแปลผลทางดา้นประสิทธิภาพการท างานพบวา่ อยู่
ในระดบัมีประสิทธิภาพในการท างานมาก  

 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งของทั้งสองท่าน ดงักล่าวพบปัญหาท่ีแตกต่างกนัคือ ดา้นหน่ึง
มาจากการค านวณท่ีผิดพลาด และดา้นหน่ึงมาจากการแสดงผลของขอ้มูลหรือรายงาน ดงันั้นผูศึ้กษา
จึงควรมีการทบทวนทฤษฏีท่ีน ามาใชอ้ยา่งละเอียด เพื่อให้เกิดขอ้ผดิพลาดในการศึกษาวิจยันอ้ยท่ีสุด 
และส่ิงท่ีควรตระหนกัความส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ การแสดงผลท่ีมีความรวดเร็วและถูกตอ้งแม่นย  า
ของข้อมูล หากระบบมีความผิดพลาดในการท างานก็จะท าให้ผูใ้ช้งานไม่มีความมัน่ใจในการใช้
ระบบงานนั้นๆ และถา้เกิดกบังานท่ีตอ้งแข่งกบัเวลาก็จะยิ่งมีผลกระทบมากข้ึนโดยอาจส่งผลถึงการ
ส่งของใหถึ้งมือลูกคา้ได ้ท าใหเ้กิดความเสียหายใหก้บัองคก์รมากยิง่ข้ึน 


