
  

บทที่ 1 
บทนํา  

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 อุตสาหกรรมเซรามิคในจังหวัดลําปาง เร่ิมขึ้นเมื่อมีการคนพบแหลงดนิขาวที่มีคุณภาพ ที่อําเภอ 

แจหม ชาวจนีอพยพจึงไดมากอสรางโรงงานเพื่อผลิตจานชามโดยใชเทคโนโลยีระดับลาง ตอมาในป 
พ.ศ. 2516 ไดมีการรวมตัวของโรงงานเพื่อกอตั้งชมรมชื่อวา "ชมรมเครื่องปนดินเผาลําปาง" ในจังหวัด
ลําปาง ปจจุบนัไดเปล่ียนเปน “สมาคมเครื่องปนดินเผาจังหวดัลําปาง” โดยปจจุบนั โรงงานเซรามิคใน
จังหวดัลําปางมียอดสงออกเกือบ 4,000 ลานบาท มีโรงงานเกือบ 200 โรง มีการจางงานเกือบ 10,000 คน 
แตปจจุบนัการประกอบธุรกิจเซรามิคมีการแขงขันกันอยางรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ง ทั้งจากคูแขงใน
ประเทศเองและตางประเทศโดยเฉพาะสินคาจากประเทศจีน ดังนั้นกิจการจะตองมีการปรับตัวใหทันตอ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป องคกรจึงจําเปนจะตองมีเครื่องมือที่ดีเพื่อใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่เขาสูยุคขอมูลขาวสาร  
สารสนเทศจึงเขามามีบทบาทในการดําเนนิธุรกิจ ระบบสารสนเทศที่จะนํามาใชจงึตองมีความนาเชื่อถือ 
เพื่อนํามาเปนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสนิใจของเจาของหรือผูบริหาร รวมทั้งมีไวเพื่อนําไปใชในการ
บริหารองคกรใหสามารถอยูรอด 

 การบริหารงานที่สําคัญของธุรกิจที่ผูบริหารจะใหความสําคัญเปนลําดับแรกๆ ก็คอืการบริหาร
การตลาดและการขาย การที่จะขายผลิตภณัฑแตละอยางออกไปใหไดนั้น กจ็ะตองจัดเตรียมวางแผน
การตลาดที่เหมาะสมสําหรับแตละผลิตภณัฑ โดยที่ผลิตภัณฑนั้นก็จะตองมีคุณภาพดวย และการที่จะให
ไดมาซึ่งสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว จึงจําเปนตองมีการรวบรวมและจดัเกบ็ขอมูลพื้นฐานที่มี
อยูเปนจํานวนมากทั้งภายในและภายนอกเพื่อนํามาสรางใหไดเปนระบบสารสนเทศที่เหมาะสม จากนั้น
จึงจะสามารถนําสารสนเทศที่ไดไปชวยสนับสนุนการการดําเนินงานในหนวยงาน และนําเสนอรายงาน
ที่จําเปนแกผูบริหารเพื่อใชในการวางแผนและการตัดสนิใจตอไป 

 บริษัท ลําปางศิลปนคร จํากัด ตั้งอยู ณ เลขที่ 165 ถนนพหลโยธิน ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวดัลําปาง  เปนโรงงานที่ผลิตสินคาเครื่องใชบนโตะอาหารที่ทําดวยเซรามิค ประเภท สโตนแวร 
(Stoneware) ไดมีประสบการณในการทําโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผามามากวา 30 ป ปจจุบันมี
ผูบริหารและพนักงานอยูทัง้หมดประมาณ 250 คน จัดอยูในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ 
SME (Small & Medium Size Enterprise) และในชวง 2-3 ปนี้บริษัทไดมีการลงทุนเพิ่มเพื่อปรับปรุง
ระบบการผลิต มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ และเปนที่ตองการของลูกคา ซ่ึงก็ประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานที่วางไว โดยไดรับการตอบรับจากลูกคาสวนใหญเปนอยางดี นอกจากนีย้ังทํา
ใหไดรับรางวลัจากการประกวดสินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ติดตอกันถึง 2 ปซอน คือรางวัล ระดับ
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ดับหาดาวและสี่ดาว ทั้งนีย้ังไดมีการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานในการขายสินคาใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ดวยการวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานกังานขึ้นมา และใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
งานสํานักงาน (Office Application) ไดแก โปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟส (Microsoft Office) ซ่ึง
ประกอบดวย ไมโครซอฟทเอกเซล (Microsoft Excel) และ ไมโครซอฟทเวิรด (Microsoft Word) มา
ชวยในการจดัทําขอมูลขาย บัญชีรายรับ-รายจาย และ การทํารายงานเพือ่นําเสนอผูบริหาร 

ตอมาผูวิจัยไดทําเขียนโปรแกรมสําหรับชวยในการออกใบสงสินคาใหกับพนกังานขาย โดยใช
โปรแกรมไมโครซอฟทแอคเซส 97 สาเหตุเร่ิมมาจากปริมาณขอมูลที่ตองใชในการขายมีปริมาณมากขึ้น
หลายเทา ทําใหการใชเพยีงแคโปรแกรมไมโครซอฟทเอกเซล และ ไมโครซอฟทเวิรด ในการทํางานเริ่ม
เกิดความลาชาอยางเห็นไดชัด ซ่ึงโปรแกรมที่เขียนขึ้นมานี้ก็สามารถใชงานไดระดบัหนึ่ง และไดมีการ
แกไขปรับปรุงเรื่อยมา แตปจจุบันมีปญหาคือ เนื่องจากโปรแกรมนี้เขียนขึ้นโดยทําการศึกษาขอมูลที่อยู
ภายในฝายขายเทานั้น ทําใหขอมูลยังซ้ําซอนกับฝายอ่ืนๆเชนเดิม และทุกครั้งที่ตองการขอมูลภายนอก 
พนักงานขายกจ็ะตองทําการสอบถามขอมูลไปยังฝายตางๆในบริษัท บางครั้งก็ใชเวลานานถาหากขอมูล
มีจํานวนมาก เนื่องจากฝายอ่ืนๆยังคงเก็บขอมูลในรูปของแฟมขอมูลเชนเดิม ทําใหเสียเวลาในการคนหา
ขอมูลมากกวาปกติ เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารเพราะขอมูลไมตรงกัน และโปรแกรมดังกลาวไม
สามารถรองรับความตองการใหมๆ จากการที่มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและบริหารงานภายใน
องคกรไดอีกตอไป 

รูปที่ 1.1 ผังองคกรบริษัท ลําปางศิลปนคร จํากัด 
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 เนื่องจากงานขายเปนงานหลักที่สําคัญของบริษัทฯ ทําใหแผนกตางๆจะตองทํางานรวมกันอยาง
ใกลชิด แตกย็ังมีขอจํากัดบางอยางทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางที่ตองการ อันเนื่องมาจากความ
ซํ้าซอนของการใชและจัดการขอมูลในการปฏิบัติงาน เพราะขอมูลถูกจัดเก็บในลักษณะของแฟมขอมูล
ที่ตางฝายตางเก็บกันอยู อีกทั้งไมมีระบบที่จะมาชวยประสานงานระหวางหนวยงานในองคกรใหดีกวา
เดิม จากสภาพการณดงักลาวจึงทําใหกินเวลาที่ใชไปในกิจกรรมของงานที่เกี่ยวของกับการขายมากขึ้น
เนื่องจากลูกคามีความตองการสินคาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทุกๆฝายจึงมีหนาที่ที่จะตองบริหารจัดการเพื่อให
ไดสินคาตามความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุดและทันตอเวลาอีกดวย ดังนั้นผูบริหารบริษัทฯจึงมี
นโยบายที่จะนําระบบสารสนเทศมาชวยในทุกๆฝาย โดยมีวตัถุประสงคหลักคือนํามาชวยสนับสนุนการ
ดําเนินงานขายสินคาเพื่อแกปญหาตางๆที่มีอยูใหหมดไป ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน
มาพัฒนาระบบดังกลาว อีกทั้งเพื่อแกปญหาอื่นๆอันเนื่องจากการทีฝ่ายตางๆ ไดมีการทําการปรับปรุง
กระบวนการทาํงาน และสภาพแวดลอมขององคกรที่เปล่ียนไป 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อพัฒนาใหไดระบบสนับสนุนการขายผลิตภัณฑเซรามิค ที่ชวยตอบสนองความตองการของ 

บริษัท ลําปางศิลปนคร จํากัด  

1.3. ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1. จัดทําระบบฐานขอมลูในรูปแบบเครื่องลูกขายและเครื่องแมขาย (Client / Server)  โดยใช

โปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร เวอรชัน 2000 (Microsoft SQL 2000 Server) 
ซ่ึงประกอบดวย  
1)  ขอมูลลูกคาประกอบดวย ชื่อลูกคา ที่อยู เบอรโทรศัพท E-mail Address ช่ือผูติดตอ  

ตําแหนงผูติดตอ เปนตน  
2)  ขอมูลสินคาประกอบดวย รหัสสินคา ชื่อสินคา ราคาสินคา เปนตน 
3)  ขอมูลการขายสินคา ประกอบดวย เลขที่ขาย วันที่ขาย ชื่อลูกคา รายการสินคา จํานวน

สินคา เปนตน 
4)  ขอมูลการสั่งสินคา ประกอบดวย เลขที่จอง  ชื่อลูกคา วันที่จอง วันครบกําหนด รายการ

สินคา จํานวนสินคา เปนตน 
5)  ขอมูลการชําระเงิน ประกอบดวย เลขที่ใบเสร็จ วันที่ชําระ ช่ือลูกคา เลขที่ใบสงสินคา 

จํานวนเงินที่ชําระ เปนตน 
6)  ขอมูลการรับคืนสินคา ประกอบดวย เลขที่รับคืน วนัที่รับคืน เลขที่ขาย  ช่ือลูกคา รายการ

สินคาที่รับคืน จํานวนเงินทีค่ืน เปนตน 
7)  ขอมูลสินคาคงคลัง ประกอบดวย  ชื่อคลังสินคา ชื่อสินคา จํานวนสินคา เปนตน 
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8)  ขอมูลการผลิตสินคา ประกอบดวย วันที่ผลิต ชื่อสินคา จํานวนสินคา เปนตน 
9)  ขอมูลผูใชงานในระบบ เชน รหัสประจาํตัว  ช่ือผูใช  รหัสผาน เปนตน 

1.3.2. สรางระบบงานในสวนของการติดตอกับฐานขอมลูโดยใชโปรแกรม ไมโครซอฟท แอคเซส 
เวอรชั่น 2000 (Microsoft Access 2000) ประกอบดวย  
1.3.2.1.  สวนการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลพนกังาน 
1.3.2.2.  สวนการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลลูกคา 

1.3.2.3.  สวนของการเพิ่ม  ลด แกไข จํานวนสินคาคงคลัง ประกอบดวย 
1)  การเพิ่มลดรายการสินคาที่ขาย 
2)  การตั้งราคาสินคา 

3)  การตั้งยอดสินคาคงคลัง 
4)  การเพิ่ม แกไข จํานวนสนิคาที่ผลิตได 
5)  การโอนยายสินคา และปรับปรุงยอดสินคาคงคลัง 

1.3.2.4.  สวนการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลการขายสินคา ประกอบดวย 
1)  งานออกใบสงสินคา/ใบกํากับภาษ ี
2)  งานออกใบสั่งซื้อสินคาของลูกคา 
3)  งานออกใบเสร็จรับเงิน 
4)  งานสวนออกใบรับคืนสินคา 
5)  งานคนหาใบสงของของลูกคา 
6)  งานคนหาขอมูลสินคา เชน รูปแบบ สี ราคา  จํานวนสินคาที่มีอยู 

1.3.2.5.  สวนของการเพิ่ม ลบ แกไข ผูใชงานในระบบ 
1.3.2.6.  รายงานการขายสินคา ประกอบดวย 

1)  รายงานใบสงสินคา 
2)  รายงานการซื้อสินคาของลูกคา 
3)  รายงานสรุปการขายสินคา 

1.3.2.7.  รายงานสินคาคงคลัง ประกอบดวย 
1)  รายงานการสินคาที่ไดรับ 
2)  รายงานการโอนยายสินคา 
3)  รายงานสินคาที่ขาย 
4)  รายงานจํานวนสินคาคงคลัง 

1.3.3. นําระบบที่ไดไปใชในการดําเนนิงานขายในตลาดระดับลาง มสิีนคาไดแก  จาน  ชาม  แกวน้ํา  
ชุดกาแฟ ที่เหมาะสําหรับผูบริโภคทั่วไป ซ่ึงเปนตลาดที่มีฐานลูกคามากที่สุดของบริษัทฯ 
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รูปที่ 1.2 ผลิตภัณฑที่สงเขาประกวดสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในป 47 

1.5. สถานที่ท่ีใชในการดาํเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 
1.5.1. บริษัท ลําปางศิลปนคร จํากัด 
1.5.2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บณัฑิตศึกษาสถาน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
1.5.3. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

1.4. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
1.4.1. ลดความซ้ําซอนของระบบงานเดิมที่สวนใหญยังประมวลผลดวยมือ 
1.4.2. สามารถใหบริการลูกคาไดถูกตอง รวดเร็ว กวาเดิม 
1.4.3. ผูบริหารมีขอสนเทศที่ตองการเพื่อใชสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผน  เชน การตัดสินใจ

ลงทุนขยายกจิการ การวางแผนการตลาด การวางแผนการผลิต การวางแผนกําลังคนไดอยาง
ถูกตองและทนัตอเวลา 
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